نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
شركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم  1010213454وتاريخ 1426/09/19هـ
(الموافق 2005/10/22م) والقرار الوزاري رقم ق 351/وتاريخ 1429/10/22هـ (الموافق
2008/10/22م).
سهما عاد ًيا تمثل  %30من رأس مال شركة عبداهلل العثيم
طرح ثالثين مليون ()30,000,000
ً
لالستثمار بسعر طرح قدره (●) (●) ريال سعودي للسهم الواحد.

فترة الطرح :يومان ( )2تبدأ من يوم األربعاء بتاريخ 1443/11/٠٩هـ (الموافق 2022/06/٠٨م)
مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.
إلى يوم الخميس بتاريخ 1443/11/١٠هـ (الموافق 2022/06/٠٩م) ،تنتهي الساعة الخامسة
ً
شركة عبداهلل العثيم لالستثمار (ويشار إليها فيما يلي بـ«الشركة») هي شركة
مساهمة سعودية مقفلة مقيدة في السجل التجاري لمدينة الرياض برقم
 1010213454وتاريخ 1426/09/19هـ (الموافق 2005/10/22م) .وعنوانها
المسجل في حي الروابي على الدائري الشرقي ص.ب 28090 .الرياض
ّ
 ،11437المملكة العربية السعودية (ويشار إليها فيما يلي بـ«المملكة»).
تأسست الشركة ابتدا ًء كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 1426/09/19هـ
(الموافق 2005/10/22م) بِاسم «شركة العثيم لالستثمار والتطوير العقاري»
مقسم إلى
برأس مال قدره مليون ( )1,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل
ّ
عشرة آالف ( )10,000حصة نقدية بقيمة اسمية قدرها مائة ( )100ريال
سعودي للحصة الواحدة .بتاريخ 1427/04/15هـ (الموافق 2006/05/13م)،
تم زيادة رأس مال الشركة من مليون ( )1,000,000ريال سعودي إلى ستمائة
واثنين وعشرين مليو ًنا وخمسمائة وخمسة وثالثين ألف ()622,535,000
مقسمة إلى ستمائة واثنين وعشرين ألفًا وخمسمائة وخمس
ريال سعودي
ّ
وثالثين ( )622,535حصة نقدية بقيمة اسمية قدرها ألف ( )1,000ريال
سعودي للحصة الواحدة من خالل رسملة حساب جاري للشركاء .وبتاريخ
1429/10/22هـ (الموافق 2008/10/22م) ،تم تحويل الشركة من شركة
ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم
ق 351/وتاريخ 1429/10/22هـ (الموافق 2008/10/22م) القاضي بإعالن
التحول وبلغ رأس مال الشركة عند التحول ستمائة واثنين وعشرين مليو ًنا
مقسم إلى
وخمسمائة وخمسة وثالثين ألف ( )622,535,000ريال سعودي
ّ
اثنين وستين مليو ًنا ومائتين وثالثة وخمسين ألفًا وخمسمائة ()62,253,500
سه ًما عاد ًيا بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.
وبتاريخ 1437/08/25هـ (الموافق 2016/06/01م) ،وافقت الجمعية العامة
غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من ستمائة واثنين وعشرين مليو ًنا
وخمسمائة وخمسة وثالثين ألف ( )622,535,000ريال سعودي إلى مليار
مقسم إلى مائة مليون ( )100,000,000سه ًما
( )1,000,000,000ريال سعودي
ّ
عاد ًيا بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد من خالل
رسملة مبلغ واحد وتسعين مليو ًنا وستمائة وواحد وخمسين ألفًا ومائة وواحد
وسبعين (ً )91,651,171
ريال سعود ًّيا من االحتياطي النظامي ورسملة مبلغ
مائتين وخمسة وثمانين مليو ًنا وثمانمائة وثالثة عشر ألفًا وثمانمائة وتسعة
وعشرين (ً )285,813,829
ريال سعود ًّيا من رصيد األرباح المبقاة .وبتاريخ
1439/07/09هـ (الموافق 2018/03/26م) ،وافقت الجمعية العامة غير
العادية على تغيير اسم الشركة إلى «شركة عبداهلل العثيم لالستثمار».
يبلغ رأس مال الشركة الحالي مليار ( )1,000,000,000ريال سعودي مدفوع
قسم إلى مائة مليون ( )100,000,000سه ًما عاد ًيا بقيمة اسمية
بالكامل ُم ّ
قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد (ولمزيد من المعلومات حول
ً
فضل راجع القسم « 2-1-4تاريخ الشركة وتطور رأس المال»
تاريخ الشركة،
من هذه النشرة).
تتمثل عملية الطرح العام األولي (ويشار إليها فيما يلي بـ«الطرح») في طرح
ثالثين مليون ( )30,000,000سه ًما عاد ًيا (ويشار إليها فيما يلي بـ«أسهم
الطرح» وإلى كل منها بـ«سهم الطرح») بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل مقدارها
ثالثمائة مليون ( )300,000,000ريـال سعودي ،وسيكون سعر الطرح (●) (●)
ريال سعودي للسهم الواحد .وتمثل أسهم الطرح بمجملها نسبة  ٪30من رأس
مال الشركة .ويقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين
(ويشار إليهم فيما بعد بـ «المستثمرين») وهما:
الشريحة (أ) الجهات المشاركة :وتشمل هذه الشريحة الجهات التي يحق لها
المشاركة في بناء سجل األوامر وفقًا لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص
األسهم في االكتتابات األولية الصادرة عن هيئة السوق المالية (ويشار إليها
فيما يلي بـ«الهيئة») (ويشار إلى تلك التعليمات فيما يلي بـ«تعليمات بناء سجل
األوامر») (ويشار إلى تلك الجهات فيما يلي مجتمعة بـ«الجهات المشاركة»
ً
فضل راجع القسم 1
ومنفردة بـ«الجهة المشاركة») (لمزيد من المعلومات،
«التعريفات والمصطلحات» من هذه النشرة) .ويبلغ عدد أسهم الطرح التي

سيتم تخصيصها للفئات المشاركة التي تشارك فعل ًّيا في عملية بناء سجل
األوامر ثالثين مليون ( )30,000,000سهم تمثل ما نسبته  %100من إجمالي
أسهم الطرح ،ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب األفراد ،حيث
يحق لمدير االكتتاب (المعرف في القسم « ١التعريفات والمصطلحات» من
هذه النشرة) في حال وجود طلب ٍ
كاف من قبل المكتتبين األفراد ،تخفيض
عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى سبعة وعشرين مليون
( )27,000,000سهم لتمثل ما نسبته  %90من إجمالي أسهم الطرح.
الشريحة (ب) :المكتتبون األفراد :وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين
الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد
صر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة
ُق ّ
ُصر،
أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد الق ّ
والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الطبيعية (ويشار إليهم فيما يلي
مجتمعين بـ«المكتتبين األفراد» ومنفردين بـ «المكتتب الفرد») ويعد الغ ًيا
اكتتاب من اكتتب بِاسم مطلقته ،وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق
النظام بحق مقدم الطلب .وفي حال تم االكتتاب مرتين ،سوف يعتبر االكتتاب
الثاني الغ ًيا ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط .وسوف يُخصص للمكتتبين
األفراد بحد أقصى ثالثة ماليين ( )3,000,000سه ًما ،والتي تمثل نسبة %10
من إجمالي أسهم الطرح ،على أن تكتتب الجهات المشاركة بكامل أسهم الطرح
المخصصة لها .وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل عدد األسهم
المخصصة لهم ،يحق لمدير االكتتاب تخفيض عدد األسهم المخصصة لهم
لتتناسب مع عدد األسهم المكتتب بها من قبلهم.
يمتلك المساهمون الحاليون في الشركة (ويشار إليهم فيما يلي مجتمعين
بـ«المساهمين الحاليين») جميع أسهم الشركة قبل الطرح .وسيتم بيع أسهم
الطرح من قبل كل من شركة أسواق عبداهلل العثيم وعبداهلل صالح علي العثيم
(ويشار إليهم فيما يلي مجتمعين بـ«المساهمين البائعين») وفقًا للجدول
رقم « 1-4هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ هذه النشرة» من هذه النشرة.
وبعد استكمال عملية الطرح ،سيمتلك كل من شركة العثيم القابضة وعبداهلل
صالح علي العثيم مجتمعين ما نسبته  ٪٧٠من األسهم وبالتالي سيحتفظون
بحصة مسيطرة في الشركة .وسوف يتم توزيع متحصالت الطرح  -بعد خصم
مصاريف الطرح ( -ويشار إليها فيما يلي بـ«صافي متحصالت الطرح») على
المساهمين البائعين وفقًا لنسبة ملكية كل منهم في أسهم الطرح ،ولن تحصل
الشركة على أي جزء من صافي متحصالت الطرح (لمزيد من المعلومات،
ً
فضل راجع القسم« 8استخدام متحصالت الطرح» من هذه النشرة) .وقد تم
التعهد بتغطية الطرح بالكامل من قبل متعهدي التغطية (لمزيد من المعلومات،
ً
فضل راجع القسم « 13التعهد بتغطية الطرح» من هذه النشرة) .عل ًما بأنه
يحظر على المساهمين الكبار التصرف في أسهمهم لفترة ستة ( )٦أشهر
(ويشار إليها في ما يلي بـ«فترة الحظر») من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في
السوق المالية السعودية (ويشار إليها فيما يلي بـ«تداول» أو «السوق المالية»)
كما هو موضح في الصفحة (د) من هذه النشرة .إن المساهمين الكبار في
الشركة والذين يملكون  ٪٥أو أكثر من أسهمها هم :شركة العثيم القابضة،
وشركة أسواق عبداهلل العثيم ،وعبداهلل صالح علي العثيم ،ويوضح جدول2-1
«المساهمون الكبار وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل وبعد الطرح» من هذه
النشرة نسب ملكيتهم في رأس مال الشركة.
تبدأ فترة الطرح في يوم األربعاء بتاريخ 1443/11/٠٩هـ (الموافق
2022/06/٠٨م) ،وتستمر لمدة يومين ( ،)2تنتهي الساعة الخامسة
مسا ًء بتوقيت المملكة يوم الخميس بتاريخ 1443/11/١٠هـ (الموافق
2022/06/٠٩م) (ويشار إليها فيما يلي بـ«فترة الطرح») ،حيث يمكن تقديم
طلبات االكتتاب في أسهم الطرح من قبل المكتتبين األفراد لدى بعض فروع
الجهات المستلمة (ويشار إليها فيما يلي بـ «الجهات المستلمة») المدرجة
في الصفحة (ز) من هذه النشرة خالل فترة الطرح أو عن طريق اإلنترنت أو
الهاتف المصرفي أو الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم كل
ً
فضل راجع القسم
هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها (لمزيد من المعلومات،
« 17شروط وأحكام االكتتاب» من هذه النشرة) .ويمكن للجهات المشاركة

تسجيل طلباتهم في أسهم الطرح من خالل مدير االكتتاب خالل عملية بناء
سجل األوامر التي تتم قبل طرح األسهم على المكتتبين األفراد ،واالكتتاب في
أسهم الطرح خالل فترة الطرح على المكتتبين األفراد.
يجب على كل من المكتتبين األفراد الذين يكتتبون في أسهم الطرح التقدم بطلب
االكتتاب بعدد عشرة ( )10أسهم كحد أدنى ومئتين وخمسين ألف ()250,000
سه ًما كحد أقصى .عل ًما بأن الحد األدنى للتخصيص لكل مكتتب هو عشرة
( )10أسهم لكل مكتتب فرد .وسيتم تخصيص ما تبقى من أسهم الطرح (إن
وجد) على أساس تناسبي بنا ًء على نسبة ما طلبه كل مكتتب فرد إلى إجمالي
األسهم المطلوب االكتتاب فيها .وإذا تجاوز عدد المكتتبين األفراد ثالثمائة
ألف ( )300,0000مكتتب ،فإن الشركة ال تضمن الحد األدنى للتخصيص،
وسيتم التخصيص وفقًا لما تقترحه الشركة والمستشار المالي .وسوف يتم
إعادة فائض االكتتاب (إن وجدت) إلى المكتتبين األفراد دون أي عموالت أو
استقطاعات من الجهات المستلمة ذات العالقة .وسيتم اإلعالن عن عملية
التخصيص النهائي ،ور ِّد فائض االكتتاب في موعد أقصاه 1443/11/٢٣هـ
ً
فضل راجع قسم «التواريخ
(الموافق 2022/06/٢٢م) (لمزيد من المعلومات،
المهمة وإجراءات االكتتاب» في الصفحة (ل) والقسم « 17شروط وأحكام
االكتتاب» من هذه النشرة).
للشركة فئة واحدة من األسهم العادية ،ويعطي كل سهم حامله الحق في صوت
واحد ،ويحق لكل مساهم في الشركة (ويشار إليه فيما يلي بـ«المساهم») حضور
اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين (ويشار إليها فيما يلي بـ«الجمعية
العامة») والتصويت فيها ،ولن يتمتع أي مساهم بأي حقوق تصويت تفضيلية.
وتستحق أسهم الطرح نصيبها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبا ًرا من تاريخ
نشرة اإلصدار هذه (ويشار إليها فيما يلي بـ«النشرة») والسنوات المالية التي
ً
(فضل راجع القسم« 7سياسة توزيع األرباح» من هذه النشرة).
تليها
لم يسبق إدراج أو تداول أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سوا ًء داخل المملكة
أو خارجها قبل الطرح .وقد تقدمت الشركة بطلب لدى الهيئة لتسجيل األسهم
وطرحها ،كما تقدمت بطلب إلدراج أسهمها إلى السوق المالية .وتم تقديم
جميع المستندات المطلوبة إلى الجهات ذات العالقة وتم االستيفاء بالمتطلبات
كافة ،والحصول على جميع الموافقات المتعلقة بعملية الطرح ،بما في ذلك
هذه النشرة .ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق في وقت قريب
بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم واستيفاء جميع المتطلبات النظامية
ً
(فضل راجع قسم «التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب» في
ذات العالقة
الصفحة (ل) من هذه النشرة) .وسوف يُسمح لمواطني المملكة ،والمقيمين
فيها إقامة نظامية ،والشركات ،والبنوك ،وصناديق االستثمار السعودية،
والخليجية ،ولمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتداول في األسهم بعد
بدء تداولها في السوق .كما سيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل (ويشار
إليه فيما يلي بـ«المستثمر األجنبي المؤهل») التداول في أسهم الشركة حسب
القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق
المالية المدرجة (المعرفة في القسم « 1التعريفات والمصطلحات» من هذه
النشرة) .كما يحق لألفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات
المسجلة خارج المملكة (ويشار إلى هؤالء األفراد وهذه المؤسسات فيما يلي
بـ«المستثمرين األجانب») الحصول على المنفعة االقتصادية لألسهم عن طريق
الدخول في اتفاقيات المبادلة ( )SWAPمن خالل أحد األشخاص المرخص
لهم من قبل الهيئة (ويشار إليهم فيما يلي بـ«األشخاص المرخص لهم») لشراء
األسهم المدرجة في السوق المالية والتداول فيها لصالح المستثمرين األجانب.
وتجدر اإلشارة إلى أنه بموجب اتفاقيات المبادلة سوف يتم تسجيل األشخاص
المرخص لهم كمالكين نظاميين لتلك األسهم.
ينطوي االكتتاب في أسهم الطرح على مخاطر وأمور غير مؤكدة .لعرض
المناقشة حول بعض العوامل التي ينبغي دراستها بعناية قبل اتخاذ القرار
ً
فضل راجع القسم «إشعار مهم» في الصفحة (أ)
باالكتتاب في أسهم الطرح،
والقسم« 2التعريفات والمصطلحات» من هذه النشرة.

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻣﺪﻳﺮ اﻻﻛﺘﺘﺎب وﻣﺪﻳﺮ ﺳﺠﻞ اﻛﺘﺘﺎب اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻣﺘﻌﻬﺪ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

ﻣﺘﻌﻬﺪ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرك

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات قُ دمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية ،وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ«الهيئة»)
وطلب إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية .ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (ج) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار
هذه ،ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة .وال تتحمل الهيئة والسوق أي مسؤولية عن
محتويات هذه النشرة ،وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها.
صدرت هذه النشرة بتاريخ 1443/08/13هـ (الموافق 2022/03/16م).
إن نشـرة اإلصدار األولية هـذه هـي بغـرض عرضهـا علـى المسـتثمرين مـن المؤسسـات فـي عمليـة بنـاء سـجل أوامـر االكتتاب ،والتحتوي علـى سـعر الطـرح .وسـيتم نشـر نشـرة اإلصدار النهائيـة المتضمنـة سـعر الطرح بعـد االنتهاء من عملية بناء سـجل أوامـر االكتتاب وتحديد سـعر الطرح.

اﻟﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﻼت ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﺠﻤﻌﺎت اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻣﻮل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ

2,500

600
أﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

ً
)ﻳﻮﻣﻴﺎ(
ﻟﻠﺰوار
اﻟﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ّ

اﻟﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻣﺤﻞ

ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ  2020 - 2018أﻛﺜﺮ ﻣﻦ

ﻟﻠﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ
أﻟﻒ زاﺋﺮ

ﻣﺠﻤﻌﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ

120
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إشعار مهم
تحتوي هذه النشرة على معلومات تفصيلية شاملة عن الشركة وأسهم الطرح ،وعند التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الطرح ،ستتم معاملة المستثمرين
من الجهات المشاركة والمستثمرين األفراد على أساس أن طلباتهم تستند على المعلومات التي تحتوي عليها هذه النشرة والتي يمكن الحصول
على نسخ منها من الشركة أو من مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة أو عن طريق زيارة الموقع اإللكتروني للشركة ( ،)www.othaimmalls.comأو
الموقع اإللكتروني للهيئة ( ،)www.cma.org.saأو الموقع اإللكتروني للسوق ( ،)www.saudiexchange.saأو الموقع اإللكتروني للمستشار المالي
( .)www . gibcapital . com
وقد ع ّينت الشركة شركة جي آي بي كابيتال مستشا ًرا مال ًّيا لها فيما يخص الطرح (ويشار إليها فيما بعد بـ«المستشار المالي») ،ومدي ًرا لالكتتاب
(ويشار إليه فيما يلي بـ«مدير االكتتاب») ،ومدي ًرا لسجل االكتتاب (ويشار إليه فيما يلي بـ«مدير سجل االكتتاب») .كما ع ّينت الشركة ّ ً
كل من شركة
جي آي بي كابيتال وشركة اإلنماء لالستثمار متعهدي تغطية الطرح (ويشار إليهم فيما يلي بـ«متعهدي التغطية»).
تحتوي هذه النشرة على المعلومات التي تم تقديمها وفقًا لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة .ويتحمل
أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (ج) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذه
النشرة ،ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي
عدم تضمينها في هذه النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة.
أن جز ًءا
وعلى الرغم من قيام الشركة بإجراء كافة الدراسات المعقولة للتحري عن دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ صدورها ،إال َّ
كبي ًرا من المعلومات الواردة في هذه النشرة المتعلقة بالسوق والقطاع اللذين تعمل فيهما الشركة تم الحصول عليها من مصادر خارجية .وبالرغم من
أنه ليس لدى الشركة أو المستشار المالي أو أي من مستشاري الشركة المبينة أسماؤهم في الصفحة (هـ) من هذه النشرة أي سبب لالعتقاد بأن
المعلومات المتعلقة بالسوق والقطاع تعتبر غير دقيقة في جوهرها ،إال أنه لم يتم التحقق بصورة مستقلة من هذه المعلومات من ِقبل الشركة أو أي
من المستشارين .وعليه فإنه ال يوجد أي تأكيد أو ضمان بشأن صحة أو اكتمال أي من هذه المعلومات.
إن المعلومات التي تحتوي عليها هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير ،وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالوضع المالي للشركة وقيمة
أسهم الطرح والتي يمكن أن تتأثر سل ًبا بالتطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب ،أو أي عوامل اقتصادية أو
ً
فضل راجع القسم« 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة) .وال ينبغي اعتبار تقديم
سياسية أخرى خارجة عن سيطرة الشركة (لمزيد من المعلومات،
هذه النشرة أو أي معلومات شفهية أو خطية أو مطبوعة متعلقة بأسهم الطرح وال يجب تفسيرها أو االعتماد عليها بأي شكل على أنه وعد أو تأكيد
أو إقرار بتحقق اإليرادات أو النتائج أو األحداث المستقبلية.
ال يجوز اعتبار هذه النشرة على أنها توصية من الشركة أو من أعضاء مجلس إدارتها أو المساهمين البائعين أو مستشاريهم لالكتتاب في أسهم
الطرح .تعتبر المعلومات التي تحتوي عليها هذه النشرة ذات طبيعة عامة ،وقد تم إعدادها دون األخذ بعين االعتبار أهداف االستثمار الفردية،
أو الوضع المالي ،أو االحتياجات االستثمارية الخاصة لألشخاص الراغبين باالستثمار في أسهم الطرح .وقبل اتخاذ أي قرار باالستثمار ،على كل
مستلم لهذه النشرة الحصول على استشارة مهنية مستقلة من قبل مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة بخصوص الطرح لتقييم مدى مالءمة
فرصة االستثمار والمعلومات الواردة في هذه النشرة لألهداف واألوضاع المالية واالحتياجات االستثمارية الخاصة به ،بما في ذلك المزايا والمخاطر
المتعلقة باالستثمار في أسهم الطرح .قد يكون االستثمار في أسهم الطرح مناس ًبا لبعض المستثمرين دون غيرهم ،ويجب على المستثمرين المحتملين
عدم االعتماد على قرار طرف آخر باالستثمار أو عدم االستثمار كأساس للدراسة المفترض قيامهم بها فيما يخص فرصتهم لالستثمار أو على
الظروف الخاصة ألولئك المستثمرين.
يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:
الشريحة (أ) الجهات المشاركة :وتشمل هذه الشريحة مجموعة من الجهات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقًا لتعليمات بناء سجل
ً
فضل راجع القسم« 1التعريفات والمصطلحات» من هذه النشرة).
األوامر(لمزيد من المعلومات،
الشريحة (ب) المكتتبون األفراد :وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها
ُصر،
ُصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة وما يثبت أمومتها لألوالد الق ّ
أوالد ق ّ
والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الطبيعية ،ويعد الغ ًيا اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته ،وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ،فسيطبق
النظام بحق هذا الشخص .وفي حال تم االكتتاب مرتين يعتبر االكتتاب الثاني الغ ًيا ويتم أخذ االكتتاب األول فقط باالعتبار.
كما يحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح في أي دولة أخرى غير المملكة باستثناء فئة المؤسسات المكتتبة األجنبية على أن يتم
مراعاة األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك .ويتعين على جميع مستلمي هذه النشرة االطالع على القيود التنظيمية التي تتعلق بالطرح أو بيع أسهم
الطرح ومراعاة التقيد بها.

www.othaimmalls.com
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معلومات عن السوق والقطاع
الـم َعد بتاريخ
تم تقديم المعلومات المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة والواردة في هذه النشرة بنا ًء على تقرير دراسة السوق ُ
1441/10/19هـ (الموافق 2020/06/11م) من قبل يورومونيتور إنترناشونال بي إل سي ،وهي شركة استشارية متخصصة في تقديم خدمات أبحاث
السوق االستراتيجية الدولية ،تأسست في عام 1972م ويقع مركزها الرئيسي في لندن بالمملكة المتحدة ولها مكاتب في عدة دول حول العالم ،وتعد
إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات المهنية حول العالم (ويشار إليها فيما يلي بـ «مستشار دراسة السوق») «ولمزيد من المعلومات حول
مستشار دراسة السوق ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني (.»)www.euromonitor.com
وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يمتلك مستشار دراسة السوق أو أي من شركاته التابعة أو شركاته الشقيقة أو الشركاء فيه أو مساهموه أو أعضاء مجلس
إدارته أو مديروه أو أي من أقاربهم أية أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة والشركات التابعة ،وقد أعطى مستشار دراسة السوق موافقته الخطية
على استعمال اسمه وشعاره وإفادته ومعلومات السوق والبيانات المزودة من قبله للشركة بالشكل الوارد في هذه النشرة ولم يتم سحب تلك الموافقة
حتى تاريخ هذه النشرة.
يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة أن المعلومات والبيانات في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها أو استخراجها من مصادر أخرى ،بما في ذلك
المعلومات التي تم الحصول عليها من مستشار دراسة السوق ،هي معلومات وبيانات يمكن االعتماد عليها .إال أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات
بشكل مستقل من قبل الشركة وال من قبل أعضاء مجلس إدارتها أو مستشاريها أو المساهمين البائعين ،وبالتالي ال يتحمل أي من هذه األطراف أي
مسؤولية عن دقة أو اكتمال أي من هذه المعلومات.

المعلومات المالية واإلحصائية
إن القوائم المالية الموحدة المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م والفترة المالية المنتهية في 30
سبتمبر 2021م واإليضاحات المرفقة بها قد تم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي ( )IFRSالمعتمدة لدى الهيئة السعودية للمراجعين
والمحاسبين ( )SOCPAوتم مراجعتها من قبل مراجعي الحسابات القانونين للشركة وهم العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم (محاسبون
قانونيون) وشركة ارنست ويونغ وشركاؤهم (محاسبون قانونيون) وشركة بيكير تيلي وعياد السريحي (محاسبون قانونيون) وتصدر الشركة قوائمها
المالية بالريال السعودي.
إن بعض المعلومات المالية واإلحصائية التي تحتوي عليها هذه النشرة تم تقريبها إلى أقرب عدد صحيح .وعليه ،فإنه في حال جمع األرقام الواردة
في الجداول ،قد ال يتوافق مجموعها مع ما تم ذكره في النشرة.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
تم إعداد التوقعات الواردة في هذه النشرة بنا ًء على افتراضات مبنية على معلومات الشركة حسب خبرتها في السوق باإلضافة إلى معلومات السوق
المعلنة والمتاحة للعامة .وقد تختلف األوضاع التشغيلية المستقبلية للشركة عن االفتراضات المستخدمة .وبالتالي ،فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد
فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات .وتؤكد الشركة ،إلى حد علمها المعقول ،بأن اإلفادات الواردة في هذه النشرة تمت بنا ًء على العناية
المهنية الالزمة.
تمثل بعض التوقعات الواردة في هذه النشرة «إفادات مستقبلية» .ويستدل على هذه اإلفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض المفردات مثل:
«تعتزم» أو «تخطط» أو «تقدر» أو «تعتقد» أو «يتوقع» أو «يمكن» أو «من الممكن» أو «سيكون» أو «ينبغي» أو «متوقع» أو «قد» ،أو صيغ النفي لتلك
المفردات أو المصطلحات المشابهة أو المعاكسة لها في المعنى .وتعكس هذه اإلفادات وجهة نظر الشركة فيما يتعلق باألحداث المستقبلية ،ولكنها
ليست ضما ًنا لألداء المستقبلي .وهناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى اختالف كبير في النتائج الفعلية أو األداء الفعلي أو اإلنجازات الفعلية
عما كان متوق ًعا صراح ًة أو ضمنًا .وقد تم استعراض بعض المخاطر أو العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األمر بصور
التي تحققها الشركة ّ
ً
ً
فضل راجع القسم« 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة) .وفي حالة تحقق
تفصيل في أقسام أخرى من هذه النشرة (لمزيد من المعلومات،
أكثر
أي واحد أو أكثر من المخاطر أو األمور غير المؤكدة ،أو في حالة ثبت عدم دقة أي من االفتراضات التي تم االعتماد عليها ،أو عدم صحتها ،فإن
النتائج الفعلية يمكن أن تختلف بشكل جوهري عن تلك الموصوفة أو المتوقعة أو المقدرة أو المخطط لها في هذه النشرة.
ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،تلتزم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة في أي وقت بعد
تاريخ هذه النشرة وقبل اكتمال الطرح بأي من اآلتي( :أ) وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار ،أو أي مستند مطلوب بموجب
قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،أو (ب) ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في هذه النشرة .وفيما عدا هاتين الحالتين،
فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع والسوق واإلفادات المستقبلية الواردة في هذه النشرة ،سواء كان ذلك نتيجة
لظهور معلومات جديدة أو وقوع أحداث مستقبلية ،أو غير ذلك .ونتيجة لما تقدم وللمخاطر واالفتراضات واألمور غير المؤكدة األخرى ،فإن توقعات
األحداث والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي يتوقعه مجلس اإلدارة أو قد ال تحدث على اإلطالق .وعليه،
يجب على المكتتبين دراسة جميع اإلفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات وعدم االعتماد عليها بشكل أساسي.
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القيمة السوقية للعقارات
تم تقدير القيمة السوقية العقارية لمحفظة عقارات الشركة كما في  30سبتمبر 2021م ،الواردة في تقرير التقييم العقاري المؤرخ في تاريخ
1443/02/22هـ (الموافق 2021/09/29م) والمعد من قبل نايت فرانك .وبنا ًء على تقييم مقيم العقار الخارجي ،تبلغ إجمالي قيمة محفظة عقارات
الشركة خمسة مليارات وسبعمائة وثمانية وتسعين مليو ًنا وستمائة وخمسة وثمانين ألف ( )5,798,685,000ريال سعودي.
ً
أصل عقار ًّيا والذي يتضمن مراكز التسوق واألراضي المملوكة من قبل الشركة .وبنا ًء على طبيعة العقارات
قام مق ِّيم العقار بتقييم عشرين ()20
المختلفة ،تم تقييم كل عقار بطرق تقييم مختلفة اعتمادًا على نوع وصفات العقار.

دليل الشركة
أعضاء مجلس اإلدارة
  (1-1):مقر لودجلاأعضاء مجلس اإلدارة
االسم

نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية غير
المباشرة

المنصب

الجنسية

العمر

الصفة

رئيس مجلس
اإلدارة

سعودي

 64سنة

غير مستقل،
غير تنفيذي

%26

محمد سعد عبدالعزيز بن داود

نائب رئيس
مجلس اإلدارة

سعودي

 46سنة

مستقل ،غير
تنفيذي

ال يوجد

ال يوجد

مشعل إبراهيم متعب العتيبي

عضو مجلس
اإلدارة

سعودي

 49سنة

غير مستقل،
تنفيذي

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

خالد إبراهيم سعد الربيعة

عضو مجلس
اإلدارة

سعودي

 60سنة

مستقل ،غير
تنفيذي

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

بسام عبدالعزيز محمد نور

عضو مجلس
اإلدارة

بحريني

 42سنة

مستقل ،غير
تنفيذي

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

1442/04/28هـ (الموافق
2020/12/13م)

عبداللطيف علي عبداللطيف السيف

عضو مجلس
اإلدارة

سعودي

 45سنة

غير مستقل،
غير تنفيذي

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

1443/01/10هـ (الموافق
2021/08/18م)

عبداهلل صالح علي العثيم

**

تاريخ التعيين

*

قبل
الطرح

بعد
الطرح

قبل
الطرح

بعد
الطرح

%9.65

%64.95

%60.35

1442/11/19هـ (الموافق
2021/06/29م)

ال يوجد

ال يوجد

1442/04/28هـ (الموافق
2020/12/13م)

ال يوجد

1442/11/19هـ (الموافق
2021/06/29م)
1442/04/28هـ (الموافق
2020/12/13م)

*

التواريخ المذكورة في هذا الجدول هي تواريخ تعيين أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية لمجلس اإلدارة .وتوضح السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة تاريخ تعيين كل منهم في المجلس.

**

تُمثل الملكية المباشرة لعبداهلل صالح علي العثيم في الشركة ما نسبته ( %26قبل الطرح) من أسهم الشركة وأما ملكيته غير المباشرة في الشركة فنسبتها ( %64.95قبل الطرح) نتجت عن تملُّكه
نسبة  %100من أسهم شركة عبدااهلل العثيم القابضة بشكل مباشر والتي تملك  %60.35من أسهم الشركة ،وعن تملُّكه نسبة  %6من شركة أسواق عبداهلل العثيم (قبل الطرح) بشكل مباشر والتي
تملك  %13.65من أسهم الشركة وعن تملُّكه نسبة  %27.33في شركة أسواق عبداهلل العثيم بشكل غير مباشر عبر شركة العثيم القابضة (قبل الطرح).

المصدر :الشركة
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عنوان الشركة
الدائري الشرقي  -حي الروابي

ص .ب ،28090 .الرياض 11437
المملكة العربية السعودية

هاتف+966 )11( 829 9999 :

فاكس+966 )11( 254 6666 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.othaimmalls.com

IR@othaim.com

ممثلي الشركة
عبداهلل صالح علي العثيم
رئيس مجلس اإلدارة

الدائري الشرقي  -حي الروابي

ص .ب ،28090 .الرياض 11437
المملكة العربية السعودية

هاتف+966 )11( 829 9999 :

فاكس+966 )11( 254 6666 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.othaimmalls.com

Abdullah@Othaim.com

مشعل إبراهيم متعب العتيبي
الرئيس التنفيذي

الدائري الشرقي  -حي الروابي

ص .ب ،28090 .الرياض 11437
المملكة العربية السعودية

هاتف+966 )11( 829 9999 :

فاكس+966 )11( 254 6666 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.othaimmalls.com

m.omeria@othaim.com

أمين سر مجلس اإلدارة
بندر سليمان محمد البحيري
الدائري الشرقي  -حي الروابي

ص .ب ،28090 .الرياض 11437
المملكة العربية السعودية

هاتف+966 )11( 829 9999 :

فاكس+966 )11( 254 6666 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.othaimmalls.com

balbohiry@othaim.com

سوق األسهم
شركة السوق المالية السعودية (تداول)
طريق الملك فهد  -العليا 6897
وحده رقم15 :

الرياض 3388-12211

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 )11( 92000 1919 :
فاكس+966 )11( 218 9133 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.saudiexchange.sa

csc@saudiexchange.sa

مركز اإليداع
شركة مركز إيداع األوراق المالية
طريق الملك فهد  -العليا 6897
وحدة رقم11 :

الرياض 3388 - 12211

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 92002 6000 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.edaa.com.sa

cc@edaa.com.sa
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المستشارون
المستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية الرئيسي
شركة جي آي بي كابيتال
المباني المنخفضة ،مبنى رقم  ،1واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية
طريق الدائري الشرقي

ص.ب ،89589 .الرياض 11692
المملكة العربية السعودية

هاتف+966 )11( 511 2200 :

فاكس+966 )11( 511 2201 :

الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.gibcapital.com

customercare@gibcapital.com

المستشار القانوني
مكتب سلمان متعب السديري للمحاماة
طريق الملك فهد

أبراج التطوير ،البرج رقم  ،1الدور السابع

ص.ب ،17411 .الرياض 11474
المملكة العربية السعودية

هاتف+966 )11( 207 2500 :

فاكس+966 )11( 207 2577 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.alsudairilaw.com.sa

info@alsudairilaw.com.sa

مستشار العناية المهنية المالية
كي بي إم جي لالستشارات المهنية
برج كي بي إم جي

واجهة الرياض ،طريق المطار

ص.ب  ،92876الرياض 11663

المملكة العربية السعودية

هاتف+ 966 )11( 874 8500 :

فاكس+ 966 )11( 874 8600 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.kpmg.com/sa

marketingsa@kpmg.com

مستشار دراسة السوق
يورومونيتور إنترناشونال بي إل سي
واحة دبي السيليكون

بناء الجناح ،كتلة 9

الدور  ،6مكتب رقم  606و607
دبي 341155

اإلمارات العربية المتحدة

هاتف+971 4 372 4363 :

فاكس+971 4 372 4370:
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.euromonitor.com

info-mena@euromonitor.com
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المحاسبون القانونيون
شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون
طريق عثمان بن عفان ،حي التعاون
ص.ب ،300467 .الرياض 11372
المملكة العربية السعودية

هاتف+966 )11( 8351 600 :

فاكس+966 )11( 4556 915 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.bakertillyjfc.com

info@bakertillyjfc.com

شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون
طريق الملك فهد الفرعي ،الرحمانية
ص.ب ،7586 .الرياض 12215
المملكة العربية السعودية

هاتف+966 )11( 0608 278 :

فاكس+966 )11( 2883 278 :

الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.bdoalamri.com

Riyadh@bdoalamri.com

شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون
برج الفيصلية ،الطابق 14

طريق الملك فهد

ص.ب 2732 .الرياض 11461
المملكة العربية السعودية

هاتف+966 )11( 215 9898 :

فاكس+966 )11( 273 4730 :

الموقع إلكتروني:

البريد إلكتروني:

www.ey.com/mena

riyadh@sa.ey.com

متعهد التغطية المشارك
اإلنماء لالستثمار
برج العنود 2

طريق الملك فهد

ص.ب 55560 .الرياض 11544
المملكة العربية السعودية

هاتف+966 )11( 2185555 :

فاكس+966 )11( 2185970 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.alinmainvestment.com

info@alinmainvest.com

مقيم العقار الخارجي
شركة نايت فرانك
الرائدة المدينة الرقمية ،الدور األول
الرياض 12382

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 )11( 2890 700 :

فاكس+966 )11( 2890 776 :

الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.knightfrank.com.sa

talal.raqaban@me.knightfrank.com

مالحظة :قدم المستشارون المذكورون أعاله ،والمحاسبون القانونيون موافقتهم الكتابية لنشر أسمائهم ،وشعاراتهم ،وعلى تضمين إفاداتهم بالشكل ،والمضمون الواردين في هذه النشرة ،ولم يقم أي منهم
بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة .كما أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها  -من ضمن فريق العمل القائم على تقديم خدمات للشركة  -أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم وليس ألي منهم مصلحة
مهما كان نوعها في الشركة أو الشركات التابعة كما في تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر على استقاللهم.
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الجهات المستلمة
البنك األهلي السعودي
برج البنك األهلي السعودي
مركز الملك عبداهلل المالي  -طريق الملك فهد
ص.ب 3208 .وحدة رقم 778
الرياض 6676-13519
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 920001000 :
فاكس+966 )١٢( 6464 466 :
الموقع اإللكترونيwww.alahli.com :
البريد اإللكترونيcontactus@alahli.com :
بنك الرياض
طريق الدائري الشرقي
ص.ب ،22622 .الرياض 11614
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 401 3030 :
فاكس+966 )11( 403 0016 :
الموقع اإللكترونيwww.riyadbank.com :
البريد اإللكترونيcustomercare@riyadbank.com :
البنك السعودي البريطاني (ساب)
شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي  -حي المربع
ص.ب ،9084 .الرياض 11413
المملكة العربية السعودية
رقم الهاتف+966 )11( 440 8440 :
رقم الفاكس+966 )11( 276 3414 :
الموقع اإللكترونيwww.sabb.com :
البريد اإللكترونيsabb@sabb.com :
البنك السعودي الفرنسي
طريق الملك سعود  -المعذر
ص.ب ،56006 .الرياض 11554
المملكة العربية السعودية
رقم الهاتف+966 )11( 289 9999 :
الموقع اإللكترونيwww.alfransi.com.sa :
البريد اإللكترونيCommunications@AlFransi.com.sa :
مصرف اإلنماء
مصرف اإلنماء برج العنود  -طريق الملك فهد
ص.ب ،66674 .الرياض 11586
المملكة العربية السعودية
رقم الهاتف+966 )11( 218 8524 :
رقم الفاكس+966 )11( 218 5000 :
الموقع اإللكترونيwww.alinma.com :
البريد اإللكترونيIPO_receiving@alinma.com :
ميم ،بنك الخليج الدولي  -السعودية
المباني المنخفضة ،مبنى رقم  - 1واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية
طريق الدائري الشرقي
ص.ب ،93413 .الرياض 11673
المملكة العربية السعودية
رقم الهاتف+966 )11( 511 2200 :
رقم الفاكس+966 )11( 511 2201 :
الموقع اإللكترونيwww.meem.com :
البريد اإللكترونيsa@meem.com :
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ملخص الطرح
يهدف ملخص الطرح هذا إلى تقديم نبذة عامة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة ،إال أن هذا الملخص ال يتضمن جميع المعلومات التي قد
تكون مهمة بالنسبة للمستثمرين المحتملين .لذلك؛ فإنه يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذه النشرة وينبغي على المستثمرين المحتملين قراءة
ومراجعة هذه النشرة بالكامل ،ويجب أن يبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح من قبل مستثمرين محتملين على مراعاة هذه النشرة ككل.
وعلى وجه الخصوص ،فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم «إشعار مهم» والقسم« 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة قبل اتخاذ أي قرار
استثماري في أسهم الطرح.
شركة عبداهلل العثيم لالستثمار هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مقيدة في السجل التجاري لمدينة الرياض برقم  1010213454وتاريخ
1426/09/19هـ (الموافق 2005/10/22م) .وعنوانها المسجل في حي الروابي على الدائري الشرقي ص.ب 28090 .الرياض  ،11437المملكة.

تأسست الشركة ابتدا ًء كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 1426/09/19هـ (الموافق 2005/10/22م) بِاسم «شركة العثيم لالستثمار والتطوير
مقسم إلى عشرة آالف ( )10,000حصة نقدية بقيمة اسمية قدرها مائة
العقاري» برأس مال قدره مليون ( )1,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل ّ
( )100ريال سعودي للحصة الواحدة .بتاريخ 1427/04/15هـ (الموافق 2006/05/13م) ،تم زيادة رأس مال الشركة من مليون ( )1,000,000ريال
مقسمة إلى ستمائة واثنين وعشرين
سعودي إلى ستمائة واثنين وعشرين مليو ًنا وخمسمائة وخمسة وثالثين ألف ( )622,535,000ريال سعودي
ّ
أل ًفا وخمسمائة وخمس وثالثين ( )622,535حصة نقدية بقيمة اسمية قدرها ألف ( )1,000ريال سعودي للحصة الواحدة من خالل رسملة حساب
جاري للشركاء .وبتاريخ 1429/10/22هـ (الموافق 2008/10/22م) ،تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة
بموجب القرار الوزاري رقم ق 351/وتاريخ 1429/10/22هـ (الموافق 2008/10/22م) القاضي بإعالن التحول وبلغ رأس مال الشركة عند التحول
مقسم إلى اثنين وستين مليو ًنا ومائتين وثالثة
ستمائة واثنين وعشرين مليو ًنا وخمسمائة وخمسة وثالثين ألف ( )622,535,000ريال سعودي
ّ
وخمسين أل ًفا وخمسمائة ( )62,253,500سه ًما عاد ًيا بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد .وبتاريخ 1437/08/25هـ
(الموافق 2016/06/01م) ،وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من ستمائة واثنين وعشرين مليو ًنا وخمسمائة وخمسة
مقسم إلى مائة مليون ( )100,000,000سه ًما عاد ًيا بقيمة
وثالثين ألف ( )622,535,000ريال سعودي إلى مليار ( )1,000,000,000ريال سعودي
ّ
اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد من خالل رسملة مبلغ واحد وتسعين مليو ًنا وستمائة وواحد وخمسين أل ًفا ومائة وواحد
وسبعين (ً )91,651,171
ريال سعود ًّيا من االحتياطي النظامي ورسملة مبلغ مائتين وخمسة وثمانين مليو ًنا وثمانمائة وثالثة عشر أل ًفا وثمانمائة
وتسعة وعشرين (ً )285,813,829
ريال سعود ًّيا من رصيد األرباح المبقاة .وبتاريخ 1439/07/09هـ (الموافق 2018/03/26م) ،وافقت الجمعية
العامة غير العادية على تغيير اسم الشركة إلى «شركة عبداهلل العثيم لالستثمار».

اسم الشركة ووصفها
وتأسيسها

يبلغ رأس مال الشركة الحالي مليار ( )1,000,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل ُمقسم إلى مائة مليون ( )100,000,000سه ًما عاد ًيا بقيمة
ً
فضل راجع القسم « 2-1-4تاريخ الشركة
اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد (ولمزيد من المعلومات حول تاريخ الشركة،
وتطور رأس المال» من هذه النشرة).

تتمثل أغراض الشركة الرئيسية وف ًقا لنظامها األساسي وسجلها التجاري بما يلي :اإلنشاءات العامة للمباني السكنية ،اإلنشاءات العامة للمباني غير
السكنية يشمل (المدارس ،المستشفيات ،الفنادق  ...إلخ) ،اإلنشاءات العامة للمباني الحكومية ،إنشاءات المباني الجاهزة في المواقع ،بيع األلعاب
واللعب بالتجزئة في المتاجر المتخصصة ،أنشطة خدمات التنظيف للمباني الحكومية ،أنشطة خدمات صيانة المباني.

نشاط الشركة

1 .شركة عبداهلل العثيم للترفيه ،وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة تأسست في مدينة الرياض مقيدة في السجل التجاري برقم
 1010371062وتاريخ 1434/06/07هـ (الموافق 2013/04/17م) (ويشار إليها فيما يلي بـ«شركة عبداهلل العثيم للترفيه»).
الشركات التابعة الجوهرية

المساهمون الكبار

2 .شركة عبداهلل العثيم لألزياء ،وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة تأسست في مدينة الرياض ،ومقيدة في السجل التجاري برقم
 1010228886وتاريخ 1428/02/06هـ (الموافق 2007/02/24م) (ويشار إليها فيما يلي بـ«شركة عبداهلل العثيم لألزياء»).

3 .شركة عبداهلل العثيم الغذائية ،وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة تأسست في مدينة الرياض ،ومقيدة في السجل التجاري
برقم  1010228837وتاريخ 1428/02/06هـ (الموافق 2007/02/24م) (ويشار إليها فيما يلي بـ«شركة عبدهلل العثيم الغذائية»)( .ويشار
إلى شركة عبداهلل العثيم للترفيه وشركة عبداهلل العثيم لألزياء وشركة عبداهلل العثيم الغذائية فيما يلي بـ«الشركات التابعة الجوهرية»).
ً
فضل راجع القسم« 6-1-4نظرة عامة على الشركات التابعة الجوهرية» من هذه النشرة.
وللمزيد من المعلومات حول الشركات التابعة الجوهرية،
إن المساهمين الكبار ،والذي يملك كل منهم ما نسبته  ٪5أو أكثر من أسهم الشركة بشكل مباشر وغير مباشر ،هم كل من شركة العثيم القابضة،
وشركة أسواق عبداهلل العثيم ،وعبداهلل صالح علي العثيم .ويوضح الجدول التالي عدد األسهم التي يملكها المساهمون الكبار في الشركة قبل
الطرح وبعده.

  (1-2):مقر لودجلاالمساهمون الكبار وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل وبعد الطرح
قبل الطرح
المساهمون

الرقم

عدد األسهم

القيمة االسمية
(بالريال السعودي)

النسبة

عدد األسهم

القيمة االسمية
(بالريال السعودي)

النسبة

.1

شركة العثيم القابضة

60,346,150

603,461,500

%60.35

60,346,150

603,461,500

%60.35

.2

شركة أسواق عبداهلل العثيم

13,653,850

136,538,500

%13.65

-

-

-

.3

عبد اهلل صالح علي العثيم

*

26,000,000

260,000,000

%26

9,653,850

96,538,500

%9.65

100,000,000

1,000,000,000

%100

70,000,000

700,000,000

%70.0

اإلجمالي
*

بعد الطرح

تُمثل الملكية المباشرة لعبداهلل صالح علي العثيم في الشركة ما نسبته ( %26قبل الطرح) من أسهم الشركة وأما ملكيته غير المباشرة في الشركة فنسبتها ( %64.95قبل الطرح) نتجت عن تملُّكه
نسبة  %100من أسهم شركة عبدااهلل العثيم القابضة بشكل مباشر والتي تملك  %60.35من أسهم الشركة ،وعن تملُّكه نسبة  %6من شركة أسواق عبداهلل العثيم (قبل الطرح) بشكل مباشر والتي
تملك  %13.65من أسهم الشركة وعن تملُّكه نسبة  %27.33في شركة أسواق عبداهلل العثيم بشكل غير مباشر عبر شركة العثيم القابضة (قبل الطرح).

المصدر :الشركة
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رأس مال الشركة

مليار ( )1,000,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل.

إجمالي عدد أسهم الشركة
المصدرة

مائة مليون ( )100,000,000سه ًما عاد ًيا مدفوعة القيمة بالكامل.

القيمة االسمية للسهم

عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.

الطرح

طرح ثالثين مليون ( )30,000,000سهم عادي من أسهم الشركة لالكتتاب العام بسعر طرح يبلغ (●) (●) ريال سعودي للسهم الواحد .وتمثل أسهم
الطرح بمجملها  %30من رأس مال الشركة ،وتتضمن أسهم الطرح قيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة
بالكامل.

إجمالي عدد أسهم الطرح

ثالثين مليون ( )30,000,000سه ًما عاد ًيا مدفوعة القيمة بالكامل.

نسبة أسهم الطرح من
إجمالي عدد األسهم
المصدرة

تمثل أسهم الطرح  ٪30من إجمالي أسهم الشركة.

سعر الطرح

(●) (●) ريال سعودي لكل سهم من أسهم الطرح.

إجمالي قيمة الطرح

(●) (●) ريال سعودي.

استخدام متحصالت الطرح

سوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح البالغة (●) (●) ريال سعودي (وذلك بعد خصم مصاريف الطرح التي تقدر بحوالي (●) (●) ريال سعودي
تقري ًبا) على المساهمين البائعين بنا ًء على نسبة ملكية كل منهم من أسهم الطرح .ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصالت الطرح (لمزيد
ً
فضل راجع القسم« 8استخدام متحصالت الطرح» من هذه النشرة).
من المعلومات،

عدد أسهم الطرح المتعهد
بتغطيتها

ثالثين مليون ( )30,000,000سهم عادي.

إجمالي قيمة الطرح
المتعهد بتغطيته

(●) (●) ريال سعودي.
يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

فئات المستثمرين
المستهدفين

الشريحة (أ)  -الجهات المشاركة :وتشمل هذه الشريحة الجهات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وف ًقا لتعليمات بناء سجل األوامر
ً
(فضل راجع القسم« 1التعريفات والمصطلحات» من هذه النشرة).

الشريحة (ب)  -المكتتبون األفراد :تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي
لها أوالد ُق َّصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها
ُصر ،والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الطبيعية .ويعد االكتتاب الغ ًيا لمن اكتتب بِاسم مطلقته .وإذا ثبت القيام بعملية من
لألوالد الق َّ
هذا النوع ،فسيطبق النظام بحق هذا الشخص .وفي حال تم االكتتاب مرتين يعتبر االكتتاب الثاني الغ ًيا ويتم أخذ االكتتاب األول فقط باالعتبار.

إجمالي عدد األسهم المطروحة لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين
عدد األسهم المطروحة
للفئات المشاركة

طلب ٍ
كاف من قبل المكتتبين األفراد ،وقيام
ثالثين مليون ( )30,000,000سه ًما عاد ًيا تمثل  %100من إجمالي أسهم الطرح ،عل ًما أنه في حال وجود ٍ
الجهات المشاركة باالكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم .يحق لمدير االكتتاب تخفيض عدد األسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى
سبعة وعشرين مليون ( )27,000,000سهم ،والتي تمثل نسبة  %90من إجمالي أسهم الطرح.

عدد األسهم المطروحة
للمكتتبين األفراد

ثالثة ماليين ( )3,000,000سه ًما عاد ًيا كحد أقصى بما يعادل  %10من إجمالي أسهم الطرح.

طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين
طريقة االكتتاب للجهات
المشاركة

طريقة التقدم بطلب
االكتتاب للمكتتبين األفراد

يحق للجهات المشاركة كما هي معرفة في القسم« 1التعريفات والمصطلحات» التقدم بطلب االكتتاب ،وسوف يوفر مدير االكتتاب استمارة الطلب
للمستثمرين من الجهات المشاركة أثناء عملية بناء سجل األوامر .وبعد التخصيص المبدئي سيقوم مدير االكتتاب بتوفير نماذج االكتتاب للجهات
المشاركة والتي عليها تعبئتها وف ًقا للتعليمات المبينة في القسم« 17شروط وأحكام االكتتاب» من هذه النشرة.

ستتوفر طلبات االكتتاب خالل فترة الطرح لدى بعض فروع الجهات المستلمة .ويجب تعبئة تلك الطلبات وف ًقا للتعليمات المبينة في القسم 17
«شروط وأحكام االكتتاب» من هذه النشرة .وبإمكان المكتتبين األفراد الذين سبق لهم المشاركة في إحدى عمليات االكتتاب السابقة االكتتاب عن
طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها شريطة أن (أ)
يكون للمكتتب حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمة ،و(ب) َّأل يكون قد طرأت أي تغيرات على المعلومات الخاصة بالمكتتب
الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حدي ًثا.

الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها من ِق َبل كل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين
الحد األدنى لالكتتاب
للجهات المشاركة

مائة ألف ( )100,000سهم.

الحد األدنى لالكتتاب
للمكتتبين األفراد

عشرة ( )10أسهم.

قيمة الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها من ِق َبل كل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين
قيمة الحد األدنى لالكتتاب
للجهات المشاركة

(●) (●) ريال سعودي.

قيمة الحد األدنى لالكتتاب
للمكتتبين األفراد

(●) (●) ريال سعودي.
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الحد األعلى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها من ِق َبل كل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين
الحد األقصى لالكتتاب
للجهات المشاركة

أربعة ماليين وتسعمائة وتسعة وتسعون أل ًفا وتسعمائة وتسعة وتسعون ( )4,999,999سه ًما ،خاضعة للقيود الواردة في تعليمات بناء سجل األوامر.

الحد األقصى لالكتتاب
للمكتتبين األفراد

مئتان وخمسون ألف ( )250,000سهم.

قيمة الحد األعلى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها من ِق َبل كل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين
قيمة الحد األقصى
لالكتتاب للجهات المشاركة

(●) (●) ريال سعودي.

قيمة الحد األقصى
لالكتتاب للمكتتبين األفراد

(●) (●) ريال سعودي.

طريقة التخصيص ورد الفائض لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين
تخصيص أسهم الطرح
للمكتتبين األفراد

يتوقع أن يتم االنتهاء من تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد في موعد أقصاه يوم األربعاء 1443/11/٢٣هـ (الموافق 2022/06/٢٢م) ،عل ًما
بأن الحد األدنى للتخصيص لكل مكتتب فرد هو عشرة ( )10أسهم ،كما أن الحد األقصى لكل مكتتب فرد هو مئتان وخمسون ألف ()250,000
سهم ،وسيتم تخصيص ما يتبقى من أسهم الطرح ،إن وجدت ،على أساس تناسبي بنا ًء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األسهم المطلوب
االكتتاب فيها .في حال تجاوز عدد المكتتبين األفراد ثالثمائة ألف ( )300,000مكتتب فرد ،فال تضمن الشركة الحد األدنى للتخصيص وسيتم
التخصيص وف ًقا لما تحدده الشركة والمستشار المالي.

تخصيص أسهم الطرح
للجهات المشاركة

سيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للجهات المشاركة عن طريق مدير االكتتاب بعد إتمام عملية اكتتاب األفراد .ويبلغ عدد أسهم الطرح
التي سيتم تخصيصها مبدئ ًيا للجهات المشاركة ثالثين مليون ( )30,000,000سهم تمثل نسبة  %100من إجمالي عدد أسهم الطرح ،عل ًما بأنه في
حال وجود طلب ٍ
كاف من قبل المكتتبين األفراد ،يحق لمدير االكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى سبعة وعشرين
مليون ( )27,000,000سهم لتمثل ما نسبته  %90من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب األفراد.

رد فائض أموال االكتتاب

سوف يتم إعادة مبالغ فائض االكتتاب ،إن وجدت ،إلى المكتتبين دون خصم أي عموالت أو استقطاعات من قبل مدير االكتتاب أو الجهات
المستلمة (حسب الحال) .وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي وإعادة مبالغ فائض االكتتاب ،إن وجدت ،في موعد أقصاه يوم األربعاء
ً
فضل راجع القسم« 4-17التخصيص ورد الفائض» من هذه النشرة).
1443/11/٢٣هـ (الموافق 2022/06/٢٢م) (لمزيد من المعلومات،

فترة الطرح

تبدأ فترة الطرح يوم األربعاء بتاريخ 1443/11/٠٩هـ (الموافق 2022/06/٠٨م) ،وتستمر لمدة يومين ( ،)2تنتهي الساعة الخامسة مسا ًء بتوقيت
المملكة يوم الخميس بتاريخ 1443/11/١٠هـ (الموافق 2022/06/٠٩م).

األحقية في األرباح

تستحق أسهم الطرح نصيبها من أية أرباح تعلنها الشركة وتدفعها اعتبا ًرا من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية التي تليها (لمزيد من المعلومات،
ً
فضل راجع القسم« 7سياسة توزيع األرباح» من هذه النشرة).

حقوق التصويت

جميع أسهم الشركة أسهم عادية من فئة واحدة ،وال تخول األسهم ممارسة أي حقوق تصويت تفضيلية ،حيث يعطي كل سهم حامله صوت واحد
ويحق لكل مساهم حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت فيها ،ويجوز للمساهم تفويض مساهم آخر ،من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة
ً
فضل راجع القسم« 4-12ملخص النظام األساسي
لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة (لمزيد من المعلومات حول حقوق التصويت،
للشركة» من هذه النشرة).

القيود المفروضة على
األسهم (فترة الحظر)

يخضع المساهمون الكبار لفترة حظر مدتها ستة ( )6أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية ،بحيث ال يجوز لهم التصرف
في أسهمهم خالل هذه الفترة.

إدراج األسهم

لم يسبق إدراج أسهم الشركة سواء داخل المملكة أو خارجها قبل الطرح .وقد تقدمت الشركة إلى الهيئة بطلب تسجيل األسهم وطرحها وف ًقا
لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،وتقدمت إلى السوق المالية بطلب اإلدراج وف ًقا لقواعد اإلدراج .وقد تم الحصول على كافة
الموافقات ذات العالقة والالزمة للقيام بعملية الطرح .وقد تم استيفاء كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة .ومن المتوقع أن يبدأ تداول
ً
فضل راجع قسم «التواريخ المهمة
األسهم في السوق المالية في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم (لمزيد من المعلومات،
وإجراءات االكتتاب» في الصفحة (ل) من هذه النشرة).

عوامل المخاطرة

هناك مخاطر معينة تتعلق باالستثمار في أسهم الطرح .ويمكن تصنيف تلك المخاطر كالتالي( :أ) المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها
و(ب) المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع و(ج) المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح .وقد تم استعراض هذه المخاطر في القسم« 2عوامل المخاطرة»
من هذه النشرة والتي يجب دراستها بعناية قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار في أسهم الطرح.

مصاريف الطرح

سوف يتحمل المساهمون البائعون جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح والتي تقدر تقري ًبا بمبلغ (●) (●) ريال سعودي ،وسوف يتم خصم
هذه التكاليف من متحصالت الطرح ،وتشمل أتعاب المستشار المالي ومتعهدي التغطية والمستشار القانوني والمحاسبين القانونيين ومستشار
دراسة السوق ومستشار العناية المهنية المالية ،إضاف ًة إلى أتعاب الجهات المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف
ذات العالقة بالطرح.

ي | نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار

www.othaimmalls.com

فهرس المحتويات

شركة جي آي بي كابيتال
الطريق الدائري الشرقي

واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية
المباني المنخفضة مبنى رقم (ب)1
ص.ب ،89589 .الرياض 11692
المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 8348000 :

فاكس+966 11 8348399 :

الموقع اإللكتروني:

متعهدو التغطية

البريد اإللكتروني:

www.gibcapital.com

customercare@gibcapital.com

اإلنماء لالستثمار
برج العنود 2

طريق الملك فهد

ص.ب 55560 .الرياض 11544
المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 2185555 :

فاكس+966 11 2185970 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.alinmainvestment.com

info@alinmainvest.com

مالحظة :يجب دراسة قسم «إشعار مهم» في الصفحة (أ) والقسم« 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة بعناية تامة قبل اتخاذ قرار باالستثمار في أسهم الطرح بموجب هذه النشرة.
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التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب
  (1-3):مقر لودجلاالجدول الزمني المتوقع للطرح
الجدول الزمني المتوقع للطرح

التاريخ

فترة الطرح

فترة مدتها يومين ( )2تبدأ من يوم األربعاء بتاريخ 1443/11/٠٩هـ (الموافق 2022/06/٠٨م)
وتنتهي في الساعة الخامسة مسا ًء من يوم الخميس بتاريخ 1443/11/١٠هـ (الموافق
2022/06/٠٩م)

فترة تسجيل الطلبات للجهات المشاركة وعملية بناء سجل األوامر

فترة مدتها خمسة ( )5أيام تبدأ من يوم الخميس بتاريخ 1443/10/25هـ (الموافق
2022/05/٢٦م) وتنتهي في الساعة الثانية عشرة مسا ًء من يوم األربعاء بتاريخ
1443/١١/02هـ (الموافق 2022/06/٠١م)

آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب للجهات المشاركة بنا ًء على عدد األسهم التي تم
تخصيصها مبدئ ًيا لكل منهم

في موعد أقصاه يوم األربعاء 1443/11/٠٩هـ (الموافق 2022/06/٠٨م)

آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب للجهات المشاركة بنا ًء على عدد األسهم التي تم
تخصيصها مبدئ ًيا لكل منهم

في موعد أقصاه يوم الخميس 1443/11/١٠هـ (الموافق 2022/06/٠٩م)

آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب وسداد قيمة االكتتاب للمكتتبين األفراد

يوم الخميس 1443/11/١٠هـ (الموافق 2022/06/٠٩م)

اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح

في موعد أقصاه يوم األربعاء 1443/11/٢٣هـ (الموافق 2022/06/٢٢م)

إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة (إن وجدت)

في موعد أقصاه يوم األربعاء 1443/11/٢٣هـ (الموافق 2022/06/٢٢م)

التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم في السوق

يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات واالنتهاء من
جميع اإلجراءات النظامية ذات العالقة .وسيتم اإلعالن عن بدء تداول األسهم على موقع
تداول اإللكتروني ()www.saudiexchange.com

مالحظة :يعتبر الجدول الزمني والتواريخ المشار إليها أعاله تقريبية ،وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل إعالنات تظهر على موقع تداول اإللكتروني ( )www.saudiexchange.comوالموقع
اإللكتروني للمستشار المالي ( )www.gibcapital.comوالموقع اإللكتروني للشركة (.)www.othaimmalls.com

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقتصر االكتتاب على شريحتين من المستثمرين هما:
الشريحة (أ) الجهات المشاركة :وتشمل هذه الشريحة مجموعة من الجهات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقًا لتعليمات بناء سجل
ً
األوامر(فضل راجع القسم« 1التعريفات والمصطلحات» من هذه النشرة).
الشريحة (ب) المكتتبون األفراد :وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها
ُصر،
ُصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة وما يثبت أمومتها لألوالد الق َّ
أوالد ق َّ
والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الطبيعية ،ويعد الغ ًيا اكتتاب من اكتتب بِاسم مطلقته ،وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ،فسيطبق
النظام بحق هذا الشخص .وفي حال تم االكتتاب مرتين يعتبر االكتتاب الثاني الغ ًيا ويتم أخذ االكتتاب األول فقط باالعتبار.
.أالجهات المشاركة

يمكن للفئات المشاركة الحصول على استمارات الطلب من مدير سجل االكتتاب أثناء مدة بناء سجل األوامر ،والحصول على نماذج االكتتاب من مدير
االكتتاب بعد التخصيص المبدئي .ويقوم مدير سجل االكتتاب  -بعد الحصول على موافقة الهيئة  -بعرض أسهم الطرح على الجهات المشاركة وذلك
خالل مدة بناء سجل األوامر فقط .وتبدأ عملية اكتتاب الجهات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين األفراد وذلك وفقًا للشروط
والتعليمات المفصلة في نماذج طلبات االكتتاب .ويجب تسليم نموذج طلب اكتتاب ُموقّع إلى مدير االكتتاب ،بحيث يمثل نموذج طلب االكتتاب اتفا ًقا
ملز ًما بين المساهمين البائعين والجهة المشاركة مقدمة الطلب.
.بالمكتتبون األفراد

أيضا عن طريق
سيتم توفير نماذج االكتتاب للمكتتبين األفراد خالل فترة الطرح لدى فروع الجهات المستلمة ،ويمكن للمكتتبين األفراد االكتتاب ً
اإلنترنت والهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم إحدى أو كل هذه الخدمات للمكتتبين األفراد الذين سبق
أن اشتركوا في االكتتابات التي جرت مؤخ ًرا شريطة:
yأ ْن يكو َن للمكتتب الفرد حساب بنكي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمات.
َّ yأل يكو َن قد طرأت أي تغييرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد (بحذف أو إضافة أحد أفراد عائلته) منذ اكتتابه في
جرى حدي ًثا.
طرح َ
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سوف يتم إعادة فائض االكتتاب ،إن وجد ،لحساب المكتتب الرئيسي لدى الجهة المستلمة التي خصمت قيمة االكتتاب منه ابتدا ًء ،ودون أي عموالت
أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة ،ولن يسمح برد قيمة االكتتاب نق ًدا أو إلى حسابات طرف ثالث.
ً
فضل راجع القسم« 17شروط وأحكام االكتتاب» من هذه النشرة.
لمزيد من المعلومات حول اكتتاب المكتتبين األفراد أو الجهات المشاركة،
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يجب تعبئة نماذج االكتتاب وفقًا للتعليمات الواردة في هذه النشرة في القسم« 17شروط وأحكام االكتتاب» من هذه النشرة وعلى كل مقدم طلب أن
يكمل جميع بنود نموذج طلب االكتتاب ذات الصلة .وتحتفظ الشركة بالحق في رفض أي نموذج اكتتاب بصورة جزئية أو كلية في حال عدم استيفائه
ألي من شروط وأحكام الطرح .وال يسمح بإجراء أي تعديالت على طلب االكتتاب أو سحبه بعد أن يتم تقديمه .ويعتبر طلب االكتتاب في حال تسليمه
ً
فضل راجع القسم« 17شروط وأحكام االكتتاب» من هذه النشرة).
اتفا ًقا ملز ًما بين المكتتب ذي العالقة والمساهمين البائعين (لمزيد من المعلومات،

فهرس المحتويات

ملخص المعلومات األساسية
يهدف ملخص المعلومات األساسية هذا إلى توفير لمحة عامة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة ،إال أن هذا الملخص ال يشمل كافة المعلومات
التي قد تهم المستثمرين المحتملين .وعليه ،فإن هذا الملخص يعتبر مقدم ًة لهذه النشرة ،وينصح مستلم هذه النشرة بقراءتها بالكامل حيث ينبغي
أن يستند أي قرار باالستثمار في أسهم الطرح من قبل المستثمرين المحتملين على دراسة هذه النشرة بأكملها .بما في ذلك على وجه خاص قسم
«إشعار مهم» والقسم« 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة ،قبل اتخاذ قرار االستثمار في أسهم الطرح.

نظرة عامة عن الشركة
شركة عبداهلل العثيم لالستثمار هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مقيدة في السجل التجاري لمدينة الرياض برقم  1010213454وتاريخ
1426/09/19هـ (الموافق 2005/10/22م) .وعنوانها المسجل في حي الروابي على الدائري الشرقي ص.ب 28090 .الرياض  ،11437المملكة.
تأسست الشركة ابتدا ًء كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 1426/09/19هـ (الموافق 2005/10/22م) بِاسم «شركة العثيم لالستثمار والتطوير
مقسم إلى عشرة آالف ( )10,000حصة نقدية بقيمة اسمية قدرها
العقاري» برأس مال قدره مليون ( )1,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل
ّ
مائة ( )100ريال سعودي للحصة الواحدة .بتاريخ 1427/04/15هـ (الموافق 2006/05/13م) ،تم زيادة رأس مال الشركة من مليون ()1,000,000
مقسمة إلى ستمائة واثنين وعشرين
ريال سعودي إلى ستمائة واثنين وعشرين مليو ًنا وخمسمائة وخمسة وثالثين ألف ( )622,535,000ريال سعودي ّ
ألفًا وخمسمائة وخمس وثالثين ( )622,535حصة نقدية بقمة اسمية قدرها ألف ( )1,000ريال سعودي للحصة الواحدة من خالل رسملة حساب
جاري للشركاء .وبتاريخ 1429/10/22هـ (الموافق 2008/10/22م) ،تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة
بموجب القرار الوزاري رقم ق 351/وتاريخ 1429/10/22هـ (الموافق 2008/10/22م) القاضي بإعالن التحول وبلغ رأس مال الشركة عند التحول
مقسم إلى اثنين وستين مليو ًنا ومائتين وثالثة وخمسين
ستمائة واثنين وعشرين مليو ًنا وخمسمائة وخمسة وثالثين ألف ( )622,535,000ريال سعودي ّ
ألف وخمسمائة ( )62,253,500سه ًما عاد ًيا بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد .وبتاريخ 1437/08/25هـ (الموافق
2016/06/01م) ،وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من ستمائة واثنين وعشرين مليو ًنا وخمسمائة وخمسة وثالثين
مقسم إلى مائة مليون ( )100,000,000سه ًما عاد ًيا بقيمة اسمية
ألف ( )622,535,000ريال سعودي إلى مليار ( )1,000,000,000ريال سعودي
ّ
قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد من خالل رسملة مبلغ واحد وتسعين مليو ًنا وستمائة وواحد وخمسين ألفًا ومائة وواحد وسبعين
(ً )91,651,171
ريال سعود ًّيا من االحتياطي النظامي ورسملة مبلغ مائتين وخمسة وثمانين مليو ًنا وثمانمائة وثالثة عشر ألفًا وثمانمائة وتسعة
ً
وعشرين ( )285,813,829ريال سعود ًّيا من رصيد األرباح المبقاة .وبتاريخ 1439/07/09هـ (الموافق 2018/03/26م) ،وافقت الجمعية العامة غير
العادية على تغيير اسم الشركة إلى «شركة عبداهلل العثيم لالستثمار».
يبلغ رأس مال الشركة الحالي مليار ( )1,000,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل ُمقسم إلى مائة مليون ( )100,000,000سه ًما عاد ًيا بقيمة اسمية
ً
فضل راجع القسم« 2-1-4تاريخ الشركة وتطور رأس
قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد (ولمزيد من المعلومات حول تاريخ الشركة،
المال» من هذه النشرة).

األنشطة الرئيسية للشركة
تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة وفقًا لسجلها التجاري في اإلنشاءات العامة للمباني السكنية.

الرؤية
وتطبق المفاهيم المبتكرة للترفيه والتس ّوق وتكون
أن تكون الشركة الرائدة في تطوير وإدارة وتشغيل المجمعات التجارية ،والمراكز الترفيهية
ّ
مجمعاتها التجارية ،ومراكزها الترفيهية الوجهة المثالية ،والمفضلة للعائالت من خالل تقديم خدمات متكاملة في الترفيه ،األزياء ،الضيافة،
والسينما ،وحاضنة للبرامج والف ّعاليات الترفيهية والثقافية واالجتماعية.

الرسالة
توفير الجديد والمبتكر للعمالء ،وتعزيز تعاون الشركة مع شركاتها التابعة؛ لتقديم تجربة ترفيه وتس ّوق ممتعة ،وآمنة ،ونشر السعادة للجميع.
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تهدف الشركة إلى ضمان عمليات مستدامة ،وتحقيق أرباح مستمرة لمساهميها من خالل تملك وتطوير وإدارة مجمعاتها التجارية ،وتقديم مزيج
متميز من العالمات التجارية في مجاالت األزياء والمأكوالت والترفية .كما تهدف الشركة إلى تحقيق أهدافها في استمرار التوسع في عالمتها
التجارية ،وتعزيز مكانتها السوقية من خالل المضي بتطوير مجمعات تجارية ف ّعالة وفريدة من نوعها .وتنطوي االستراتيجية األساسية للشركة
بخصوص تنمية أعمالها على ما يلي:
.أاستكمال المشاريع التطويرية والمشاريع التوسعية للشركة في المملكة

بدأت الشركة بمشاريع تطوير وتوسعة لمجمعاتها التجارية في المملكة وتخطط الستكمال هذه األعمال التي بدورها سيتيح لها االستمرار في
تقديم مجمعات تجارية ذات جودة عالية في قطاع تجارة التجزئة.
.بتعزيز وجودها في السوق من خالل المشاريع القائمة في مدن المملكة الرئيسية

تسعى الشركة من خالل مشاريعها القائمة في المدن الرئيسية إلى المحافظة على تواجدها في السوق عن طريق تطوير العالمة التجارية لـ«العثيم
إن المجمعات التجارية تعتبر الوجهة المفضلة للطبقة المتوسطة .تؤمن الشركة بأنه من الضروري أن يكون لمجمعاتها التجارية
مول» حيث ّ
حضور قوي في مدن المملكة الرئيسية .وسيتم االنتهاء من تطوير مجمع العثيم مول  -حفر الباطن في الربع الثاني من 2022م ومن المتوقع
بدء التشغيل فيه في الربع الثالث من عام 2022م وجاري العمل على استكمال تطوير مجمع العثيم مول  -الخفجي ومن المتوقع بدء التشغيل
في الربع الثاني من عام 2023م ،باإلضافة إلى عدة مشاريع في مرحلة الدراسة والتصميم واختيار أفضل البدائل للتطوير وهذه المشاريع هي:
مشروع متكامل متعدد االستخدامات بمدينة الدمام سيتم تنفيذه على مرحلتين ،ومن المتوقع بدء تشغيل المرحلة األولى من المشروع في الربع
الثاني من العام 2026م وبدء تشغيل المرحلة الثانية من المشروع في الربع الرابع من العام 2028م ،ومشروع متكامل متعدد االستخدامات بمدينة
الرياض ،ومن المتوقع االنتهاء من جميع مراحل المشروع في الربع الثالث من العام 2029م ،و مشروع تطوير أرض العثيم بمحافظة الخرج،
ومشروع تطوير أرض العثيم بمدينة بريدة ،ومشروع العثيم مول أبها ومن المتوقع االنتهاء من تطوير المشروع ،وبدء التشغيل في الربع األول من
عام 2024م ،ومشروع العثيم مول بمحافظة المذنب ،ومن المتوقع االنتهاء من تطوير المشروع ،وبدء التشغيل في الربع األول من عام 2024م.
.جاستكشاف فرص جديدة في األسواق المستهدفة للشركة

أن عامل الموقع أمر مهم ج ًّدا في المساهمة في نجاح أعمال الشركة؛ لذا تكمن استراتيجية الشركة في النمو باالستثمار في
تعتقد الشركة َّ
العقارات على المدى البعيد .ويتطلب االستثمار في العقارات واستغاللها إيجاد عقارات تقع في مناطق نامية ومناطق ذات كثافة سكانية في
مدن المملكة وذلك من خالل اآلتي:
•االستمرار في بحث وتملك العقارات المناسبة

يعتمد تطوير المجمعات التجارية الجديدة على تأمين عقارات في مدن المملكة الرئيسية والثانوية ذات الكثافة السكانية .وعليه ،ستستمر
الشركة تخصيص جزء من أرباحها لشراء عقارات في مدن المملكة أينما وجدت فرصة استثمارية لتطوير المجمعات التجارية .إن وجود عدد
من العقارات في المواقع المناسبة يختصر على الشركة كثي ًرا من الوقت والبحث في عملية تطوير مجمعاتها التجارية في المناطق النامية.
•دعم التواجد في المدن الثانوية في المملكة

أيضا بأن من المهم
تؤمن الشركة بأن المحافظة على حضور قوي في المدن الرئيسية في المملكة عامل مهم لنجاح الشركة ،كما تؤمن ً
معالجة نقص المعروض في المجمعات التجارية في مدن المملكة الثانوية .وعليه ،تسعى الشركة إلى بسط عالمتها التجارية في مدن
التحتية كالمطارات ومحطات القطار وذلك عن طريق تطوير مجمعات تجارية فيها تتمركز
المملكة الثانوية التي تتوفر فيها مشاريع البُنَى ْ
في أحياء الطبقة المتوسطة.
•بناء عالقات قوية

تخطط الشركة على االستمرار في بناء والمحافظة على عالقاتها االستراتيجية مع عمالئها ومورديها في قطاع التجزئة ،والشركات الكبرى
من أجل توفير مزيج متميز من المستأجرين في مجمعاتها التجارية .إن بناء عالقات قوية في قطاع التجزئة وتوفير مزيج متميز من
المستأجرين سيجذب بدوره عمالء أصغر في قطاع التجزئة لالستئجار في مجمعاتها التجارية مما يخلق تنوع في المتاجر المتواجدة في
مجمعاتها التجارية.
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االستراتيجية

نظ ًرا لقصر الوقت الالزم لتطوير المراكز الترفيهية مقارن ًة بالوقت الالزم لتطوير المجمعات التجارية ،تنوي الشركة أن تتوسع في أعمال مراكزها
الترفيهية (من خالل شركة عبداهلل العثيم للترفيه) خالل السنوات الخمس القادمة بحيث تحتل هذه المراكز الترفيهية عنص ًرا أكبر من إيرادات
الشركة .تمثل أنشطة امتالك وتشغيل المجمعات التجارية  %50من إيرادات الشركة و %30من مراكزها الترفيهية كما في  30سبتمبر 2021م،
إال أن الشركة تنوي زيادة حصة اإليرادات من أعمال المراكز الترفيهية بشكل رئيسي باإلضافة إلى التوسع في مجال تجزئة األزياء والمطاعم
ودور السينما على مدار الخمس ( )5سنوات القادمة.
•التوسع إلى مواقع جديدة

تتوقع الشركة استمرار توسع المراكز الترفيهية التابعة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه من خالل تطوير أفكار جديدة ،وتقديم ألعاب جديدة
في المملكة .باإلضافة إلى ذلك ،تنوي الشركة توسع المراكز الترفيهية التابعة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه خارج المملكة عن طريق افتتاح
مواقع جديدة في الخليج العربي ،والشرق األوسط ،وشمال أفريقيا ،ودول أخرى حيث يتوقع افتتاح مركزًا ترفيه ًيا في القاهرة بمصر خالل
عام 2021م ،ومركزًا ترفيه ًيا آخ ًرا في اإلسكندرية بمصر خالل الربع األول من 2022م.
•تنويع المنتجات والخدمات التكميلية

تنوي الشركة من خالل شركة عبداهلل العثيم لألزياء ،وشركة عبداهلل العثيم الغذائية أل ْن تصب َح الخيا َر األول في مجال تجزئة األزياء
واألطعمة والمقاهي في المملكة حيث تنوي التوسع في منتجاتها ،والتي تستهدف األطفال والعائالت من خالل تقديم الخيارات المتنوعة
مع الحفاظ على مستوى ٍ
عال من معايير الجودة ،حيث تم افتتاح خمسة ( )5معارض تجارية لألزياء خالل عام 2021م .باإلضافة إلى ذلك،
يتوقع افتتاح كافيه دلة باألحساء بحلته الجديدة خالل عام 2022م كما يتوقع افتتاح محل آيس كريم في العثيم مول  -خريص بجانب دار
السينما خالل الربع األول من عام 2022م.

نواحي القوة والمزايا التنافسية
تعتقد الشركة بأنها تتمتع بعدد من المزايا التنافسية والتي تتمثل في اآلتي:
.أتنوع مصادر اإليرادات

لدى الشركة والشركات التابعة الجوهرية أربعة ( )4مصادر لإليرادات تتمثل في )1( :إيرادات اإليجارات المكتسبة من األعمال التشغيلية
لمجمعات الشركة التجارية ،و( )2إيرادات تشغيل المراكز الترفيهية التابعة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه ،و( )3إيرادات مبيعات المعارض
التجارية لألزياء التابعة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء ،و( )4إيرادات تشغيل المطاعم والمقاهي التابعة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية .بلغت
إجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة كما في  31ديسمبر 2020م ،سبعمائة وواحد وستون مليو ًنا وثمانمائة وخمسة وخمسون ألفًا وخمسمائة
وثمانية وثالثون (ً )761,855,538
ريال سعود ًّيا ،كان  %65.2منها من إيرادات اإليجارات المكتسبة من األعمال التشغيلية لمجمعات الشركة
التجارية والتي بلغت أربعمائة وستة وتسعون مليو ًنا وسبعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وستمائة وتسعة عشرة (ً )496,745,619
ريال سعود ًّيا كما
في  31ديسمبر 2020م .وتعتمد الشركة في تحصيل إيرادات اإليجار على مستأجرين رئيسيين وهم )1( :شركة الشايع الدولية للتجارة والتي
ساهمت في  %12.3من إيرادات الشركة كما في  31ديسمبر 2020م ،و( )2شركة الند مارك العربية والتي ساهمت في  %8.4من إيرادات الشركة
كما في  31ديسمبر 2020م ،و( )3شركة عبداهلل العثيم للترفيه والتي ساهمت في  %5.5من إيرادات الشركة كما في  31ديسمبر 2020م ،و()4
شركة عبداهلل العثيم لألزياء والتي ساهمت في  %3من إيرادات الشركة كما في  31ديسمبر 2020م ،و( )5شركة أسواق عبداهلل العثيم والتى
ساهمت في  %4.4من إيرادات الشركة كما في  31ديسمبر 2020م ،و( )6شركة جزيرة سماء لألزياء المحدودة والتى ساهمت في  %3.0من
إيرادات الشركة كما في  31ديسمبر 2020م .وباستثناء ما سبق ذكره من المستأجرين ،ال يوجد أي مستأجر آخر ساهم منفر ًدا أكثر من %3.0
من إيرادات الشركة .تؤمن الشركة بأن تنويع المعروض من المنتجات والمعارض التجارية في مجمعات الشركة التجارية يعطيها ميزة تنافسية في
جذب العمالء من المستهلكين ،كما أن التنوع في عمالء الشركة من المستهلكين والمستأجرين يسمح للشركة بالمحافظة على أرباح مستدامة.
كما بلغت إجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة كما في  30سبتمبر 2021م ،ستمائة وثمانية ماليين وسبعمائة وثمانية وثالثون ألفًا وتسعمائة
واثنان وعشرون (ً )608,738,922
ريال سعود ًّيا كان  %50منها من إيرادات اإليجارات المكتسبة من األعمال التشغيلية لمجمعات الشركة التجارية
والتي بلغت ثالثمائة وأربعة ماليين وأربعمائة وتسعة وعشرون ألفًا وثالثمائة وأربعة ( )304,429,304رياالت سعودية كما في  30سبتمبر 2021م.
وتعتمد الشركة في تحصيل إيرادات اإليجار على مستأجرين رئيسيين وهم )1( :شركة الشايع الدولية للتجارة والتي ساهمت في  %8من إيرادات
الشركة اإلجمالية كما في  30سبتمبر 2021م ،و( )2شركة الند مارك العربية والتي ساهمت في  %5من إيرادات الشركة اإلجمالية كما في 30
سبتمبر 2021م ،و( )3شركة عبداهلل العثيم للترفيه والتي ساهمت في  %6من إيرادات الشركة اإلجمالية كما في  30سبتمبر 2021م ،و( )4شركة
أسواق عبداهلل العثيم والتي ساهمت في  %4من إيرادات الشركة اإلجمالية كما في  30سبتمبر 2021م .وباستثناء ما سبق ذكره من المستأجرين،
ال يوجد أي مستأجر آخر ساهم منفر ًدا أكثر من  %3.4من إيرادات الشركة .تؤمن الشركة بأن تنويع المعروض من المنتجات والمعارض
التجارية في مجمعات الشركة التجارية يعطيها ميزة تنافسية في جذب العمالء من المستهلكين ،كما أن التنوع في عمالء الشركة من المستهلكين
والمستأجرين يسمح للشركة بالمحافظة على أرباح مستدامة.
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.دتنويع مصادر إيرادات الشركة لزيادة حصة أعمالها التكميلية

مما م َّكن الشركة من بناء عالقات وطيدة مع الحكومة
تدير الشركة عد ًدا كبي ًرا من المجمعات التجارية داخل المملكة منذ خمسة عشر ( )15عا ًما ّ
ً
وتجار التجزئة والعمالء .وكما في  31ديسمبر 2020م ،سجلت المجمعات التجارية الخاصة بالشركة إقبال بمعدل  44.6مليون زائر
والممولين ّ
ً
إقبال بمعدل  3.8مليون زائر تقري ًبا سنو َّيا ،وهو مؤشر قوي
تقري ًبا سنو َّيا كما شهدت المراكز الترفيهية التابعة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه
لمدى نجاح الشركة وشركة عبداهلل العثيم للترفيه على استقطاب الزوار .تعتقد الشركة بأن سمعتها لدى الجهات الحكومية والممولين وتجار
التجزئة والعمالء في االستجابة الحتياجات المجمعات التجارية تميزها عن منافسيها في السوق.
.جفريق إداري واسع الخبرة

تتميز الشركة بوجود إدارة محترفة ذات خبرة طويلة في تنمية األعمال التجارية في مجال تطوير وإدارة المجمعات التجارية ،وقطاعات الترفيه
والتجارة والعقار .باإلضافة إلى الخبرة العريقة في األعمال التجارية ألعضاء مجلس اإلدارة .ويجدر اإلشارة إلى أن عبداهلل صالح علي العثيم
(رئيس مجلس إدارة الشركة) ،ومشعل إبراهيم متعب العتيبي (عضو مجلس إدارة الشركة) يتمتعون بالمعرفة والخبرة في إدارة الشركات المدرجة
حيث يشغل عبداهلل صالح علي العثيم منصب رئيس مجلس إدارة في شركة أسواق عبداهلل العثيم حيث تم إدراجها في السوق المالية منذ
2013م .كما تقوم الشركة بإقامة برامج تطوير داخلية وخارجية لموظفيها.
.داستهداف أكبر شريحة للعمالء

تستهدف الشركة وشركاتها التابعة إلى تقديم خدماتها ومنتجاتها بأسعار تنافسية وفي متناول شريحة العمالء ذوي الدخل المتوسط وأعلى من
إن هذه الميزة تمكن الشركة من الوصول إلى الشريحة األكبر في المجتمع وبالتالي يجعلها أقل عرضة للتقلبات االقتصادية.
المتوسط حيث ّ
.هنموذج أعمال لتعظيم قيمة الشركة
•تكلفة تمويل منخفضة

اتخذت الشركة استراتيجية دقيقة ومستدامة عند توسعة أعمالها ومحفظة خدماتها مما عزز من سمعتها لدى الممولين المحليين .وقد
ساهمت ُسمعة الشركة لدى الممولين المحليين لها وقوة مركزها المالي وتدفقاتها النقدية باالقتراض بنسب فائدة منخفضة وبالتالي التوفير
عند تطوير المجمعات التجارية .بلغت نسب المديونية من إجمالي الرسملة لدى الشركة  %38و %42كما في  30ديسمبر 2020م و 30سبتمبر
2021م.
•كفاءة التسعير

نظ ًرا لقدرة الشركة على مراقبة التكاليف واستغالل العقارات المتوفرة لديها بكفاءة عالية ،تستطيع الشركة أن تبرم عقود إيجار مع
مستأجري مجمعاتها التجارية بأسعار منافسة مقارن ًة باألسعار المقدمة من ِقبل منافسيها .تمكن األسعار التنافسية للشركة من جذب
والحفاظ على المستأجرين ذوي العالمات التجارية العالمية والمحلية وكسب والئهم لمجمعات الشركة التجارية .وبنا ًء على ذلك ،قامت
الشركة ببناء عالقات قوية مع وكالء العالمات التجارية العالمية والمحلية للبيع بالتجزئة .وبلغت نسبة إشغال المجمعات التجارية للشركة
 %88.1تقري ًبا كما في  31ديسمبر 2019م ،و %86.10تقري ًبا كما في  31ديسمبر لعام 2020م و %83كما في فترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2021م ،وتعزز هذه النسبة قدرة الشركة على توفير أسعار إيجار تنافسية لمستأجريها .كما تقوم شركة عبداهلل العثيم للترفيه
بتقديم برامج خصومات وباقات لعمالئها والتي بدورها تعزز استغالل وفورات الحجم.
كما تعتمد الشركة في آلية التسعير الخاصة بمنتجاتها وخدماتها على دراسات السوق من خالل مجموعة من المستشارين المتخصصين من
داخل الشركة وخارجها والعمل على التحليالت بشكل دوري الستمرارية االطالع على أي تغير في أسعار المنتجات والخدمات المقدمة من
منافسيها ومدى أثر ذلك على سلوك المستهلكين.
•أسعار تنافسية للتطوير والتشغيل

تعمل الشركة والشركات التابعة الجوهرية على هندسة ومراقبة تكاليف مشاريعها التطويرية والتشغيلية من خالل لجنة إدارة للمشاريع
ً
شامل للمشروع من النواحي الفنية ،والمالية ،والتشغيلية بكفاءة وفي وقت قصير.
ُمش َّكلة من عدة أقسام إدارية متخصصة مما يعكس تصو ًرا
أن لحجم أصول الشركة القائمة والمتوقع إنشائها دو ًرا في عملية التفاوض مع المو ِّردين للحصول على أفضل جودة خدمات وبأسعار
كما َّ
تنافسية.
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والسمعة والمعرفة
.بالخبرة
ُّ

تركز الشركة في استراتيجيتها على تقديم مجمعات تجارية متكاملة ،وذلك من خالل إنشاء واستغالل عدد من األنشطة التكميلية .على سبيل
المثال ،يوجد عالمات تجارية مملوكة وتُدار من ِقبل شركات زميلة للشركة كالعثيم هايبر ماركت وهي عالمة تجارية مملوكة وتُدار من قبل
شركة أسواق عبداهلل العثيم ،باإلضافة إلى ما تقدمه الشركات التابعة من منتجات وخدمات كشركة عبداهلل العثيم للترفيه ،والتي تعتبر أحد
المستأجرين الرئيسيين في مجمعات الشركة التجارية ،والمعارض التجارية التابعة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء والمطاعم والمقاهي التابعة
مما يشجع إقبال المستأجرين على االستئجار في هذه المجمعات التجارية .تهتم الشركة في تحقيق اإلقبال
لشركة عبداهلل العثيم الغذائية ّ
على جميع أعمالها وأعمال شركاتها التابعة المتنوعة عن طريق مجمعاتها التجارية ،ويجذب هذا الحرص واالهتمام المزيد من المستأجرين
إلى مجمعات الشركة التجارية ويميز الشركة عن غيرها من الشركات المشغِّلة للمجمعات التجارية التي ال تشتمل وحدات مجمعاتها التجارية
مما يضمن كفاءة التشغيل واستمرارية األعمال.
على مستأجرين من شركاتها التابعة ّ
•تحصيل عوائد سريعة على االستثمار

تعتمد الشركة على إجراء دارسات وتحليالت مالية وسوقية كحساب معدل العائد الداخلي ( )IRRودراسات أخرى لكل مشروع ،على سبيل
المثال ال الحصر ،متوسط صافي المساحة القابلة لتأجير للفرد ومتوسط اإليجار لكل متر مربع ومتوسط المبيعات لكل متر مربع ومقارنة
ِّ
مؤشرات أداء الشركة مع معايير الصناعة والعمل على تحسينها ،للوصول ألقصى استفادة من الموارد المتاحة وتقديم خدمات ذات جودة
مميزة للفئات المستهدفة مقابل تكاليف تشغيلية وتمويلية منخفضة.
.ومحفظة عقارات متنوعة في مناطق المملكة

يتوفر لدى الشركة محفظة مكونة من عدد من العقارات المطورة وغير المطورة بمجموع مساحة تبلغ ( )3,303,214مت ًرا مرب ًعا كما في 30
سبتمبر 2021م حيث تم اختيار عدد منها لبناء مجمعات تجارية ،تتميز العقارات الخاصة بالشركة بوجودها في مواقع متميزة ويعود ذلك لعالقات
الشركة المميزة مع مجالس البلدية في مختلف مدن المملكة بسبب ما اقتنته الشركة من سمعة مرموقة كمطور موثوق به .وتعتقد الشركة أن
قدرتها السريعة على استغالل العقارات المملوكة لها والمتواجدة في مواقع رئيسية في مختلف مدن المملكة يخول لها القدرة على اغتنام فرص
السوق لبناء مجمعات تجارية بكفاءة وفاعلية تفوق منافسيها الذين يتطلب عليهم ً
أول البحث إليجاد عقار مناسب ومن ثم شراءه .وبلغت القيمة
السوقية الستثمارات الشركة في العقارات خمس مليارات وسبعمائة وواحد وعشرون مليو ًنا ومائة وسبعة وثالثون ألفًا ومئتان وأربعة وثالثون
(ً )5,721,137,234
ريال سعود ًّيا كما في  30سبتمبر 2021م.

االنتشار الجغرافي محليً ا وإقليميً ا وفي األسواق الناشئة
.أاالنتشار الجغرافي المحلي

1 .المجمعات التجارية :تتميز حال ًيا المجمعات التجارية الخاصة بالشركة بتواجدها في ثمانية ( )8مدن كبيرة وصغيرة في أرجاء المملكة ،حيث
تتواجد في كل من مدينة الرياض والدمام واألحساء و بريدة وعنيزة والرس وعرعر وحائل.
2 .المراكز الترفيهية :يتواجد تسعة عشر ( )19مركزًا ترفيهيا كما في  30سبتمبر 2021م موزعة في أرجاء المملكة ،تقع ثالثة عشر ( )13منها
في المجمعات التجارية التابعة للشركة وستة ( )6منها خارج مجمعات الشركة.

3 .قطاع األزياء :تعمل شركة عبداهلل العثيم لألزياء من خالل أربع ( )4عالمات تجارية عالمية وهي كيابي ( ،)Kiabiوأو في إس ( ،)OVSوتالي
وايل ( ،)Tally Weijlوبارفوا ( )Parfoisمنتشرة في عشرة ( )10مدن في أرجاء المملكة وبمجموع معارض تجارية يبلغ سبعة وثالثين ()37
معرضا تجار ًيا كما في  30سبتمبر 2021م.
ً

4 .قطاع المطاعم والمقاهي :كما في  30سبتمبر 2021م بلغ عدد المطاعم والمقاهي التابعة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية تسعة وعشرين
( )29مطع ًما ومقهى منتشرة في عدد من مدن المملكة.
.باالنتشار الجغرافي اإلقليمي

تتواجد الشركة إقليم ًيا من خالل تسعة عشر ( )19مركزًا للترفيه والتابعة لشركة العثيم للترفيه حيث تعمل في دولة اإلمارات ودولة مصر ودولة
عمان ودولة قطر .كما تعمل شركة عبداهلل العثيم للترفيه على افتتاح مواقع جديدة في الخليج العربي والشرق األوسط وشمال أفريقيا ودول
أخرى .كما تعمل شركة عبداهلل العثيم للترفيه على افتتاح مواقع جديدة في الخليج العربي والشرق األوسط وشمال أفريقيا ودول أخرى حيث
سيتم افتتاح مركزًا ترفيه ًيا في القاهرة بمصر خالل عام 2021م ومركزًا ترفيه ًيا آخ ًرا في اإلسكندرية بمصر خالل الربع األول من 2022م.
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.جنموذج أعمال مرن يتطور مع احتياجات السوق

تعتقد الشركة بأن نجاح أي مشروع يتطلب التخطيط االستراتيجي الجيد وإدارة المشروع بشكل ف ّعال والتي تتمثل بالتخطيط والتنظيم الجيد
لكافة الموارد المالية والبشرية في الشركة لضمان تنفيذ المشروع بحيث يحقق األهداف المنشودة منه .فيما يلي على سبيل المثال ال الحصر،
مبادرات نفذتها الشركة:
yتعمل الشركة بنموذج أعمال في مجال الترفيه يعتمد على أصول رأسمالية أقل نسب ًيا مقارنة بقيمة عملياتها حيث تعتمد الشركة على نموذج
قياسي في تصميم مشاريعها بآلية تتناسب مع كافة الفئات المستهدفة بأعلى جودة وأقل تكلفة.
ً
دخول في مجال دور السينما حيث تم الدخول في الشراكة مع شركة العقول المشرقة للتعليم الفتتاح دور
yتعتبر الشركة من أوائل الشركات
للسينما وذلك تماش ًيا مع التغيرات الجديدة في صناعة الترفيه .وسيتم إنشاء تلك الدور كمرحلة أولى في مجمعات الشركة التجارية وقد
حصلت الشركة على التراخيص الالزمة وتم االنتهاء من التصاميم وجاري العمل على إنشاء دور للسينما.

نظرة عامة عن السوق والقطاع
نظرة عامة على المملكة العربية السعودية
تفتخر المملكة العربية السعودية بأكبر ناتج محلي إجمالي في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا ،والمقدر بنحو  2.6تريليون ريال سعودي ( 700مليار
دوالر أمريكي) في عام 2020م.
فإلى جانب السعودة ،التي أدت إلى ارتفاع تكاليف العمالة والتشغيل في عام 2017م ،أدت األزمات الناجمة عن جائحة كوفيد 19-على عائدات النفط
في المملكة واقتصادها بشكل عام إلى اتخاذ إجراءات على مستوى السياسة المالية العامة  -بما في ذلك قرار برفع ضريبة القيمة المضافة من
 ٪5إلى  ٪15في عام 2020م  -والذي أدى لمزيد من الضغوط على جهود تخطيط الميزانية ودخل الفرد المتاح لالستهالك على المدى القصير.
برنامجا تنفيذ ًّيا ،والتي تتطلع إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية حتى عام 2030م،
ولمواجهة هذه الضغوط ،تأسست رؤية  2030للمملكة و13
ً
بما في ذلك  1.6تريليون ريال سعودي ( 426مليار دوالر أمريكي) في قطاعي االتصاالت والنقل؛ وتنمية قطاع الترفيه والسياحة المزدهر ،مع خطط
سائحا ،وجذب  50مليون سائح؛ وذلك بمشاركة كبيرة لالستثمار األجنبي المباشر
لزيادة عدد السياح لألغراض الدينية من  8ماليين إلى  30مليون
ً
والقطاع الخاص من خالل خطة التحول الوطنية؛ ودور أكبر للمرأة في نمو االقتصادي المحلي ،مع خطط لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى
 .%30ستعمل هذه االستثمارات على تسريع العائد الديموغرافي للمملكة ،مستفيدة إلى حد كبير من تركيبتها السكانية التي يغلب عليها الشباب (٪46
من السكان تقل أعمارهم عن  29عا ًما في عام 2020م) ،إضافة إلى واحدة من أعلى معدالت التحضر في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا ( ٪84في
عام 2020م) ،وكونها بيئة تتجه نحو االنفتاح بصورة متزايدة على صعيد النمو االقتصادي للمرأة ،ومبادرات التنمية المستدامة -بما في ذلك برنامج
المدن االقتصادية السعودية ،الذي يخطط لبناء ما ال يقل عن ست مدن عبر أراضي المملكة ،ومدينة نيوم الكبرى العابرة للحدود.
فبدعم من قاعدة المستهلكين ذوي الدخل المرتفع من األثرياء من الشباب والنساء ،ستستفيد القطاعات غير النفطية في المملكة ،وال سيما التجزئة
والترفيه ،إلى حد كبير من بيئة النمو هذه.

نظرة عامة على قطاع مراكز التسوق
يستعد قطاع تأجير مراكز التسوق في المملكة العربية السعودية لنمو مطرد بدعم من االستثمارات الضخمة في قطاع الترفيه في المملكة ،ال سيما
مدفوعا إلى حد
في المدن الصغيرة إلى متوسطة الحجم ،إضافة ألشكال التسوق وقنواته المتعددة األخرى .النمو في قطاع مراكز التسوق في المملكة
ً
كبير باالستثمارات الكبيرة في قطاع الترفيه ( 64مليار دوالر أمريكي مخطط لها حتى عام 2030م) واإلصالحات االجتماعية والثقافية المصاحبة في
إطار برنامج جودة الحياة؛ اإلقبال المتزايد على العالمات التجارية العالمية والمحلية العاملة بتجارة التجزئة؛ بروز دور الشباب (من الذكور واإلناث)
من سكان التجمعات الحضرية كقطاعات استهالكية تتمتع بقوة شرائية عالية ،إضافة إلى التوسع العمراني السريع القائم في المملكة .وبينما تركز
النمو إلى حد كبير في مراكز التسوق الكبرى في المدن الكبرى (الرياض وجدة والدمام) ،فإن تركيز السوق يتحول ببطء إلى مراكز التسوق في مدن
أخرى ،ومع التوسع الحضري السريع في المملكة ،انتشرت «ثقافة مراكز التسوق» في هذه المناطق .كان لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار الريادة
في اتساع دائرة استثماراتها لتشمل مد ًنا جديدة مثل بريدة  -الهفوف  -حائل  -حفر الباطن ،وأصبحت هذه المدن مهيئة لجذب االستثمارات العامة
والخاصة في البنى التحتية والخدمات ومرشحة لنمو أكبر في مراكز التسوق في المستقبل.
أثرت جائحة كورونا (كوفيد )19-بشكل سلبي على أعمال التجارة في المتاجر غير اإللكترونية ،حيث أدت إلى تسريع انتقال عدد من كبار تجار
ً
تحول نموذج ًيا طويل األجل لقطاع مراكز التسوق السعودية.
التجزئة والمتسوقين في المملكة إلى التعامل عبر اإلنترنت كبديل فعال ،والذي يعد
سيكون لذلك أثر عميق في زيادة االستثمارات في البنية التحتية متعددة القنوات ،إضافة إلى المتاجر التي توفر تجارب تسوق مميزة .فبالنسبة إلى
مستأجري مراكز التسوق ،سيكون هناك تغيير آخر يتمثل في اعتماد استراتيجيات وشروط تعاقدية أكثر مرونة مع المستأجرين ،ال سيما وأن زيادة
ً
ضغطا كبي ًرا على متوسط أسعار اإليجار  -مع مالحظة أن التوسع المستمر لالعبين العالميين والمحليين
المعروض من المساحات الجديدة يضع
في قطاع التجزئة في المملكة سيعمل على تصحيح المسار نحو نمو أكثر صحة إليرادات تأجير مراكز التسوق خالل فترة الدراسة.
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نظرة عامة على قطاع التجارة اإللكترونية
ً
مستقبل ،وتوافر بنية تحتية قوية لإلنترنت
بنا ًء على قاعدة المستهلكين الشباب والمهتمين بالتكنولوجيا والذين يتمتعون بإمكانات متزايدة للكسب
واالستثمارات الكبيرة في التحول الرقمي ،ساهمت جائحة كورونا (كوفيد )19-في تسريع نمو سوق التجارة اإللكترونية السعودية المزدهرة بالفعل.
وقد شهد قطاع التجارة اإللكترونية في المملكة العربية السعودية نم ًوا سري ًعا في السنوات األخيرة مدعو ًما بالتوسع الحضري السريع ( ٪80من
ً
اتصال للهاتف المحمول
إجمالي السكان) ،واالنتشار الواسع لإلنترنت ( ٪95.7من إجمالي السكان) ،واالستغالل العالي للهاتف المحمول (39.53
بنسبة  ٪112.7من إجمالي السكان) ،إضافة إلى التركيبة السكانية الشابة والمثقفة تكنولوج ًيا ( ٪67تحت سن  35عا ًما) .حيث تهدف التوجهات
الوطنية للتحول الرقمي  -بما في ذلك هدف  2030لزيادة مساهمة التجارة الحديثة والتجارة اإللكترونية إلى  ٪80من قطاع التجزئة ،إضافة إلى
ً
فضل عن
زيادة حصة المدفوعات اإللكترونية من إجمالي المدفوعات إلى ٪70؛ حيث تم تفعيل قانون التجارة اإللكترونية في أكتوبر 2019م؛
الجهود التعاونية التي بذلتها شركة المدفوعات السعودية لتطوير بنية تحتية وطنية قابلة للتشغيل البيني  -والتي أدت إلى تسريع هذا النمو ،ال سيما
في أعقاب جائحة كورونا (كوفيد .)19-وتشير تقديرات ما بعد الجائحة إلى أن انتشار التجارة اإللكترونية بلغ  ٪77.4من مستخدمي اإلنترنت
السعوديين ،مع قيام  ٪48من السكان بالتسوق عبر اإلنترنت بشكل متكرر ،و ٪64بدؤوا التعامل المصرفي عبر اإلنترنت .ففي عام 2020م ،ارتفعت
مبيعات التجارة اإللكترونية في المملكة بنسبة  ٪60من حيث القيمة لتصل إلى  20,297مليون ريال سعودي ( 5,411ماليين دوالر أمريكي) ،مما
جذب العديد من الصفقات الكبيرة لقطاع التجزئة  -مثل اتفاقية مجموعة تامر مع ممزورلد ،أكبر موقع لبيع التجزئة متخصص بسلع األطفال عبر
اإلنترنت في الشرق األوسط ،واستحواذ فواز عبد العزيز الحكير وشركة المراكز العربية على حصة  ٪51في منصة  e-tailومقرها المملكة المتحدة
أيضا منصات التوصيل عبر طرف ثالث مع تطبيقات الهاتف المحمول مثل  Nana Directو  Zadfreshو  Noon.comومتجر
 .Vogaclosetكما ظهرت ً
 souq.comفي عام 2021م.

نظرة عامة على قطاع مراكز الترفيه العائلية
يتمتع قطاع الترفيه السعودي بجاهزية عالية للتوسع في إطار استثمارات وطموحات الترفيه والتسلية في المملكة ،مع إمكانات نمو عالية الحجم
والقيمة في المدن الصغيرة والمتوسطة .وتستعد مراكز الترفيه العائلية في السعودية لتكون من بين أكبر المراكز في المنطقة بالتماشي مع حملة
تشجيع قطاع الترفيه في المملكة ،بالمؤازرة مع كبرى الشركات المحلية واإلقليمية  -مع تصنيف شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار كثاني أكبر العب
في هذا الجزء من القطاع بعد مجموعة الحكير من حيث عدد الفروع والمساحة التأجيرية .ومع سيطرة الشباب على شريحة المستهلكين النهائيين
في المملكة ،قام المشغِّلون الرئيسون في الدولة باستثمارات كبيرة في ترقية تجربة الترفيه عبر هذه المراكز ،استجاب ًة للطلب المتزايد على متاجر
ألعاب اآلركيد ،األلعاب القائمة على الواقع االفتراضي ،ومدن الترفيه والمالهي .كما تَر َّكز جزء كبير من نمو قطاع الترفيه العائلية في المدن الرئيسة
(الرياض وجدة والدمام) .ومع ذلك ،يتطلع مشغِّلون مثل العثيم إلى التوسع في مدن أخرى مثل بريدة وحائل .كما وضعت جائحة كوفيد 19-بعض
الضغوط قصيرة األجل على القطاع ،ويرجع ذلك بحد كبير إلى رحيل عدد كبير من أسر المقيمين األجانب وانخفاض الدخل المتاح للمستهلكين
وتمديد إجراءات اإلغالق الصحية في عام 2020م .وعلى الرغم من إغالق مجموعة الحكير عد ًدا من مراكز الترفيه العائلية خالل ذلك العام ،فقد
تمكنت العثيم من الحفاظ على شبكة مراكز الترفيه العائلية القائمة مفتوحة طوال فترة الوباء من خالل خفض التكاليف بشكل فعال ،إضافة إلى
تبني استراتيجية إدارية فعالة.
أما على المدى الطويل ،فهناك ضغوط على القطاع نتيجة دخول العبين إقليميين في قطاع الترفيه العائلية من األسواق المجاورة مثل مجموعة ماجد
الفطيم ومجموعة الندمارك إلى سوق مراكز التسوق والترفيه في المملكة .وتحظى دولة اإلمارات بالبنية التحتية للترفيه والتسلية األكثر تطو ًرا في
المنطقة ،مع حدائق ترفيهية ذات مستوى عالمي ومراكز ترفيه عائلية راقية ،بينما تركز دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي مثل عمان وقطر
حال ًيا على تنمية استثماراتها في مجال الترفيه والتسلية؛ فمن بين أكبر وأقدم االستثمارات في الدوحة في هذا المجال كانت فن سيتي في سيتي
مول .أما على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا فقد اجتذبت مصر استثمارات كبيرة في مراكز التسوق (بما في ذلك مجموعة ماجد
أيضا للنمو ،مدعو ًما بالتركيبة
الفطيم) والعديد من شركات تجارة التجزئة العالمية في السنوات األخيرة ،بينما يبقى قطاع الترفيه العائلية مهي ًئا ً
الديموغرافية الشابة في مصر (بلغ متوسط األعمار  24.6سنة في عام 2020م) .ففي عام 2019م ،افتتحت مجموعة العثيم مدينة الثلج لتكون
مشروعها الخامس في مصر ،وباستثمارات تقدر بنحو  500مليون جنيه مصري ( 199.5مليون ريال سعودي) ،لتمتد على مساحة  60ألف قدم مربع.

نظرة عامة على قطاع تجارة األزياء
على الرغم من التأثير السلبي لجائحة كورونا (كوفيد )19-على قيمة المبيعات من المالبس واألحذية عبر قنوات البيع المباشر في المملكة العربية
السعودية في عام 2020م ،فإن هذه الفئة تستعد النتعاش قوي في الفترة القادمة؛ فالتوسع المستمر للمراكز التجارية ومراكز التسوق ،وتطلع المجتمع
نحو بيئة شبه محافظة ،وتعزيز التوجه نحو الموضة الغربية بشكل كبير كخيار مفضل لدى المستهلك ضاعف من فرص متاجر األزياء لتعزيز الوالء
وطرح منتجاتها من العالمات التجارية المميزة كخيار مفضل ،وتوجيه البرامج التسويقية لتحقيق أهدافها من خالل موجهين؛ األول :استيعاب
الفتيات المتطلعات للموضة والتميز والالتي يتمتعن بقوة شرائية متزايدة ،والموجه الثاني :التنويع في العالمات التجارية ذات الجودة العالية واألسعار
المعقولة ،يتزامن مع ذلك تتطلع المملكة العربية السعودية إلى تعزيز قطاع األزياء المحلية من خالل برنامج « 100براند سعودي» ،وهو برنامج يهدف
إلى تهيئة المصممين المحليين للتوسع .بينما ال تزال مراكز التسوق والتجارب داخل المتاجر هي الوجهة المهيمنة لمتسوقي المالبس واألحذية
في المملكة ،فإن جائحة كورونا (كوفيد )19-قد جعلت حصة التجارة اإللكترونية تقفز في هذه الفئة  -مع العبين رقميين دوليين مثل Amazon
و  Farfetchو  Jollychicو  ،Yoox Net-a-Porterإضافة إلى الشركات المحلية ،بما في ذلك الشركات متعددة القنوات والمتاجر اإللكترونية مثل
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نظرة عامة على قطاع خدمات األطعمة والمشروبات
في إطار جهود التطوير والتنوع االقتصادي التي تبذلها المملكة العربية السعودية ،تشهد المملكة نم ًوا سري ًعا في قطاع األطعمة والمشروبات الذي
تقدر قيمته بـ  169مليار ريال سعودي ( )45مليار دوالر ،والذي يعد األكبر على مستوى الشرق األوسط ،وذلك بسبب الزيادة المتصاعدة في عدد
السكان وتنامي شريحة الشباب ذوي الدخل المرتفع والخدمات التسويقية التي ينتهجها القطاع .ومع استمرار المملكة في تطوير قدراتها كوجهة
سياحية واعدة وتزايد جاذبية السوق للمزيد من العالمات التجارية المميزة في ظل زيادة رغبة المستهلكين في تجارب أكثر تميزًا ،يتوقع أن تشهد
فرصا إلضافة العديد من العالمات التجارية المحلية في قطاع خدمات األطعمة والمشروبات .كما يقود تركيز المملكة على قطاع
السنوات القادمة
ً
الترفيه المحلي العديد من التوجهات في فترة ما بعد الجائحة .فاألول هو الشعبية المتزايدة لقنوات البيع بالتجزئة والترفيه بالمقارنة مع المواقع
القائمة بذاتها  -والتي لطالما هيمنت على سوق خدمات األطعمة والمشروبات السعودي .والثاني هو تقديم أشكال متاجر طعام جديدة تركز على
تجارب طهي عالية الجودة وخيارات نمط الحياة الصحي.
وقد تسببت جائحة كورونا (كوفيد )19-في خسائر تشغيلية كبيرة لمنافذ خدمات األطعمة والمشروبات في المملكة ،حيث تضررت المطاعم
ذات الخدمة الكاملة ( )dine-in servicesبشكل أكبر .بينما كانت سالسل المطاعم في وضع أفضل وأكثر جاهزية من حيث القدرات اللوجستية
البديلة لطلب وتوصيل الطعام عبر اإلنترنت؛ إما من خالل دمجها مع خدمات التوصيل القائمة ،أو تطبيقات طلب الطعام األخرى ،باإلضافة للدعم
المقدم من الشركات صاحبة االمتياز وأصحاب العالمات التجارية العالمية .وفي هذا التحول ،اكتسبت تطبيقات طلب الطعام مثل هنقرستيشن
( ،)Hungerstationمرسول ،طلبات ،كريم لطلبات األكل ( ،)Careem Nowأوبر إيتس ( ،)Uber Eatsزخ ًما عند المستهلكين السعوديين ،وهي التي
كانت قد ازدادت شعبيتها بالفعل.

نظرة عامة على قطاع السينما
بدعم من رؤية  2030الستثمار 10مليارات ريال سعودي ( 2.67مليار دوالر أمريكي) إلطالق  300دور سينما بحلول عام 2030م ،يستعد سوق السينما
السعودي المزدهر لتحقيق نمو هائل مدعو ًما بالزخم الترفيهي والسياحي في المملكة ،والمنافسة السوقية المكثفة ،والدافع التوسعي لمشغِّلي
المراكز التجارية ومراكز التسوق.
فبعد رفع الحظر الذي دام لمدة  35عا ًما في عام 2018م ،بدأ قطاع السينما في المملكة العربية السعودية النمو بشكل كبير في السنوات الثالث
الماضية ،مدعو ًما باستثمارات بقيمة  10مليارات ريال سعودي ( 2.67مليار دوالر أمريكي) من شركة التطوير واالستثمار والترفيه ( )DIECالفتتاح
 300دار سينما في المملكة بحلول عام 2030م .بينما ُمنحت  AMCأول ترخيص الفتتاح دور سينما في المملكة العربية السعودية في عام 2018م ومع
وجود خطط الفتتاح  50دار سينما في البالد بحلول نهاية عام 2030م ،وقد اشتدت المنافسة في السوق منذ ذلك الحين بين العديد من المشغِّلين
الكبار ،مثل  Vox Cinemasالتي دخلت السوق أخي ًرا ،باإلضافة إلطالق أول سلسلة دور سينما محلية في المملكة (موفي ( ،))Muviوتوقيع العديد
من مذكرات التفاهم بين شركاء محليين وإقليميين إلطالق عالمات تجارية جديدة تما ًما لدور السينما .كما سيؤدي تركيز المملكة على قطاع الترفيه
والسياحة ،إضافة إلى الحملة التوسعية لمشغِّلي مراكز التسوق في المملكة ،إلى زيادة تعزيز القطاع وعائدات المأكوالت والمشروبات -فمن المتوقع
أن تساهم بنسبة  ٪35إلى  ٪50سنو ًيا في إيرادات مشغِّلي السينما على أساس سنوي.
ففي عام 2020م ،قاوم قطاع السينما في المملكة الهبوط العالمي إليرادات شباك التذاكر (انكماش يقدر بـ  ،)٪80ليسجل أكثر من  157.4مليون
ريال سعودي ( 41.9مليون دوالر أمريكي) في مبيعات تذاكر دور السينما ،ويضاعف عدد الشاشات من ( 150إلى  )302ودور السينما (من  15إلى
 .)32عالوة على ذلك ،واستجاب ًة للتحديات المتعلقة بتوقف اإلنتاج المكلف وشباك التذاكر العالمي ،يبحث مشغِّلون مثل  AMCفي تنويع عروض
محتوى السينما ،واكتساب وتوزيع المنتجات اإلقليمية التي من شأنها أن تلقى صدى لدى جماهير المقيمين األجانب في المملكة ،إضافة إلى اعتماد
نموذج متعدد االستخدامات لدور العرض غير عرض األفالم.
ومع قيام المملكة العربية السعودية برفع قيودها المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد )19-على أماكن الترفيه في مارس 2021م والسماح لدور السينما
ببيع  ٪50من طاقتها اعتبا ًرا من صيف 2021م  -مع تقارير تفيد بأنها ستزيد هذه السعة إلى  - ٪75فإن سوق السينما السعودية ،من المتوقع أن
تحافظ على مسار نموها التصاعدي ،مع وصول عدد دور السينما إلى  45و 424شاشة عرض ،و 274مليون ريال سعودي ( 73مليون دوالر أمريكي)
إليرادات مبيعات التذاكر بحلول نهاية عام 2021م.

www.othaimmalls.com

نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار | ش

فهرس المحتويات

 Ounassو  The Modistو  ،Namshiاألمر الذي أحدث زخ ًما في السوق .ففي عام 2020م ،ارتفعت مبيعات التجارة اإللكترونية للمالبس واألحذية
من  1.973مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  3.288مليون ريال سعودي .ولمواكبة الطلب المتزايد من المستهلكين المستخدمين للتكنولوجيا
الرقمية والذين لديهم وعي بأهمية مواكبة التطورات والحصول على قيمة أكبر مقابل مدفوعاتهم ،فقد سعى كبار الالعبين في قطاع تجارة التجزئة
السعودي نحو التحول للبيع عبر القنوات الشاملة وتنويع محفظتهم االستثمارية ،والذي يمهد للعالمات التجارية المحلية للتوسع في السوق.

فهرس المحتويات

المركز الريادي لشركة عبدهللا العثيم لالستثمار
في بيئة تنافسية شديدة عبر قطاعاتها التشغيلية ،ركزت العثيم استراتيج ًيا على ميزة الريادة والتوسع في مناطق وأشكال وقطاعات غير مستغلة
في المملكة العربية السعودية .فعلى مدى العقدين الماضيين ،توسعت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار (العثيم) ونجحت في السوق السعودية من
خالل إدارة مراكز التسوق ،ومراكز الترفيه العائلية ،وخدمات األطعمة والمشروبات وقطاعات بيع األزياء بالتجزئة؛ مع التركيز على المدن الجديدة
من خالل استثمارات قوية ومركزة في التسويق المباشر وقنوات االتصال مع المستهلكين النهائيين؛ وشبكة قوية من بائعي التجزئة الكبار والصغار
في المملكة.
بإجمالي حصة سوقية تصل إلى  %6من حجم سوق مراكز التسوق السعودية من حيث إجمالي المساحة القابلة للتأجير في عام 2020م ،كانت العثيم
إن الشركة
من أوائل المستثمرين في المدن الجديدة  -حيث افتتحت مراكز تسوق في األعنيزة وعرعر في عام 2012م و 2016م على التوالي .وحيث ّ
تدير اليوم تسعة مراكز تسوق كبرى تتجاوز مساحتها  600ألف متر مربع ،فهي في وضع تنافسي لالستفادة من تركيز المملكة على التنمية العادلة
والمستدامة في كافة المناطق وغير المستثمرة بشكل ٍ
كاف ،والتوسع التدريجي في السياحة المحلية واستثماراتها الترفيهية لتشمل هذه المناطق.
وتعتبر «سفوري الند»  -وهو مركز ترفيهي داخلي مملوك لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار وله  10فروع في المملكة العربية السعودية -من بين
العالمات التجارية الترفيهية األكثر شهرة وشعبية في المملكة .كما تزداد شعبية «فابي الند» التي تم افتتاح أول فرع لها في 2012م من قبل العثيم
في المملكة وتوسيع نطاق عملها في ُعمان واإلمارات ومصر .وفي عام 2016م ،أطلقت العثيم أول مركز ترفيهي للعالمة التجارية مدينة الثلج في
المملكة العربية السعودية ،وفي عام 2019م ،افتتحت الشركة فرعها الثاني لمدينة الثلج في مصر .كما يعد المركز الترفيهي ماي تاون ()My Town
وسبالش ووتر بارك ( - )Splash Water Parkأول حديقة مائية في الدمام  -من العالمات التجارية الناجحة التي تضع الشركة في مكانة جيدة في
قطاع الترفيه العائلية وتعزز خدماتها الترفيهية داخل المول.
وتكمن الميزة التنافسية لشركة العثيم كموزع تجزئة ،ومالك عالمات تجارية بموجب اتفاقيات امتياز حاصل على امتياز في محفظة الشركة ذات
أيضا في تلبية طلب المستهلكين على المنتجات
الجودة المعقولة السعر من العالمات التجارية العالمية لألزياء مثل  OVSو ،KIABIوالتي نجحت ً
المرغوبة والمستدامة .فمن خالل شركتها التابعة« ،عبد اهلل العثيم لألزياء» ،تتطلع العثيم إلى توسع جغرافي استراتيجي لمحفظة التجزئة الخاصة
بها في الفترة القادمة.
وقد بلغت إيرادات العثيم  24.7مليون ريال سعودي في عام 2019م في سوق خدمات األطعمة والمشروبات ،بفضل محفظة متنوعة في قطاع المقاهي
والمحالت المتخصصة في الشاي والقهوة ،بما في ذلك العالمات التجارية الرائدة مثل كببلكي ( )Kabablakyودله كافيه ( )Dallah Caféوتشيستر
( )Chester’sوروتي مام ( )Roti Mumوأوليفر براون تشوكلت كافيه ( )Oliver Brown Chocolate Caféوموكا آند مور كافيه ()Moka and More Café
ً
محل في جميع أنحاء
وجست أورانج ( )Just Orangeفي قطاع المطاعم ذات الخدمة المحدودة .واعتبا ًرا من عام 2020م ،كان لدى الشركة 28
المملكة منها  ٪47منها يتم تشغيلها بموجب اتفاقيات امتياز.
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فهرس المحتويات

ملخص المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية
ينبغي أن تقرأ المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية المبينة أدناه جن ًبا إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة للشركة للسنوات المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م .بما في ذلك ،في كل حالة،
اإليضاحات المتعلقة بها ،والتي تم إدراجها في القسم« 19تقرير المحاسب القانوني» من هذه النشرة.
  (1-4):مقر لودجلاملخص المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والفترة المالية
المنتهية في  30سبتمبر 2021م
مليون ريال سعودي

2018م
المدققة

2019م
المدققة

2020م
المدققة

 30سبتمبر 2021م
المفحوصة

قائمة الدخل
924.8

1,008.7

761.9

608.7

اإليرادات
تكلفة المبيعات

()453.4

()471.0

()375.5

()322.1

إجمالي الربح

471.5

537.7

386.4

286.6

مصاريف البيع والتسويق

()92.6

()112.8

()68.6

()52.7

مصاريف عمومية وإدارية

()84.7

()131.5

()151.6

()43.4

أرباح أصول مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

0.6

-

-

-

الربح من العمليات

294.6

293.4

166.2

109.5

تكاليف التمويل

()30.7

()65.8

()60.3

()29.9

فروق صرف العمالت األجنبية

()0.0

()0.1

-

-

-

-

0.6

1.3

مصادر الدخل (الخسارة) األخرى

()0.4

17.7

14.9

13.6

صافي الربح قبل الزكاة والضريبة

262.9

245.3

121.4

175.5

الزكاة والضريبة

()13.1

()12.7

()5.2

()2.5

الربح للسنة

249.8

232.6

116.2

173.1

حصة الشركة من (الخسارة) من الشركات الزميلة

قائمة المركز المالي
األصول المتداولة

436.0

405.9

433.4

365.2

األصول غير المتداولة

2,815.6

3,406.3

3,203.9

3,696.1

مجموع األصول

3,251.6

3,812.2

3,637.3

4,061.3

االلتزامات المتداولة

452.0

1,490.4

500.4

507.5

االلتزامات غير المتداولة

1,283.3

718.7

1,518.4

1,761.3

مجموع االلتزامات

1.735.3

2.209.1

2,018.8

2,268.6

مجموع حقوق ملكية المساهمين

1,516.2

1,603.1

1,618.5

1,792.5

مجموع االلتزامات وحقوق ملكية المساهمين

3,251.6

3,812.2

3,637.3

4,061.3

قائمة التدفقات النقدية
430.4

364.4

193.6

353.2

صافي النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي النقدية في األنشطة االستثمارية

()162.5

()166.2

()54.2

()641.8

صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية

()162.4

()270.8

()103.3

266.2

158.9

86.3

103.3

80.9

النقدية وما في حكمه في نهاية السنة
ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية المالية
هامش الربح اإلجمالي ()%

%51.0

%53.3

%50.7

هامش صافي الربح ()%

%27.0

%23.1

%15.3
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%47.1
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%8

%6.1

%3.2

%16.5

%14.5

%7.2

%9.7

النسبة المتداولة ()x

0.9

0.3

0.9

0.7

نسبة الدين إلى حقوق الملكية ()x

0.9

0.8

0,8

0.96

(عدد) أيام استحقاق تحصيل ذمم المبيعات المدينة

103

146

271

247

(عدد) أيام استحقاق الذمم الدائنة

52

26

28

38

(عدد) أيام استبقاء المخزون

150

48

50

45

العائد على األصول ()%
العائد على حقوق الملكية ()%

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
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فهرس المحتويات

2018م
المدققة

2019م
المدققة

2020م
المدققة

مليون ريال سعودي

 30سبتمبر 2021م
المفحوصة

جدول المحتويات
 -1التعريفات والمصطلحات

1

 -2عوامل المخاطرة

6

1-2

المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة

2-2

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية

28

3-2

المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح

34

 -3معلومات عن السوق والقطاع

6

36

1-3

مقدمة

36

2-3

منهجية البحث

36

3-3

أسس التنبؤات واالفتراضات

36

4-3

التعريفات

37

5-3

البيئة االقتصادية الكلية في المملكة العربية السعودية واألسواق المجاورة

38

6-3

تأجير مراكز التسوق في المملكة العربية السعودية

42

7-3

مراكز الترفيه العائلية في المملكة العربية السعودية

45

8-3

مراكز الترفيه العائلية في اإلمارات ،عمان ،قطر ومصر

48

9-3

تجارة األزياء في المملكة العربية السعودية

51

 10-3خدمات األطعمة والمشروبات في المملكة العربية السعودية

53

 11-3السينما في المملكة العربية السعودية

56

 12-3التحليل الرباعي  SWOTعلى العثيم

58

 -4خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها

59

1-4

نظرة عامة على الشركة

59

2-4

رؤية الشركة وآفاقها المستقبلية

68

3-4

ملخص األحداث الجوهرية للشركة منذ تأسيسها

81

4-4

أعمال الشركة

82

5-4

أعمال الشركات التابعة الجوهرية

107

6-4

نظرة عامة على أعمال الشركة خارج المملكة

118

7-4

سياسة األبحاث والتطوير

122

8-4

استمرارية األعمال

122

9-4

الموظفون

129

 -5الهيكل التنظيمي للشركة

134

1-5

هيكل الملكية في الشركة

134

2-5

الهيكل اإلداري

134

3-5

مجلس اإلدارة

135

4-5

لجان مجلس اإلدارة

144

5-5

اإلدارة التنفيذية

153

6-5

مكافآت مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

170

7-5

حاالت اإلفالس والمصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

170

8-5

المصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

171

9-5

حوكمة الشركات

178

 10-5تضارب المصالح

179

 11-5أسهم الموظفين

179

 -6مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج العمليات الموحدة

180

1-6

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بشأن المعلومات المالية

180

2-6

نبذة عن المجموعة

181

3-6

العوامل الرئيسية التي تؤثر على نتائج العمليات

182

4-6

السياسات المحاسبية الهامة (الموحدة)

186

5-6

نتائج العمليات

196

6-6

قائمة المركز المالي

269

7-6

قائمة التدفقات النقدية

348

8-6

االلتزامات والمصاريف الطارئة

359

9-6

أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة

361

 10-6قائمة التغييرات في حقوق الملكية

369

 11-6نتائج العمليات لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م

371

 12-6قائمة المركز المالي

424

 13-6قائمة التدفقات النقدية

481

 14-6االلتزامات والمصاريف الطارئة

491

 15-6أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة

492

 16-6قائمة التغييرات في حقوق الملكية

496

 -7سياسة توزيع األرباح

498

 -8استخدام متحصالت الطرح

499

 -9رسملة رأس مال الشركة والمديونية

500

 -10إفادات الخبراء

501

 -11اإلقرارات

502

 -12المعلومات القانونية

506

 1-12اإلقرارات القانونية

506

 2-12الشركة

506

 3-12التراخيص الجوهرية

509

 4-12ملخص النظام األساسي للشركة

516

 5-12العقود الجوهرية

525

 6-12العقود الجوهرية مع األطراف ذات العالقة

553

 7-12عقود التمويل

561

 8-12العقارات

569

 9-12األصول غير الملموسة

585

 10-12وثائق التأمين

593

 11-12الدعاوى والمطالبات القضائية

595

 12-12الزكاة والضريبة

621

 13-12وصف لحقوق حملة األسهم

623

 -13التعهد بتغطية الطرح

625

 1-13اسم متعهدي التغطية وعناوينهم

625

 2-13ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية

625

 3-13تكاليف التعهد بالتغطية

626

 -14مصاريف الطرح

627

 -15تعهدات ما بعد اإلدراج

628

 -16اإلعفاءات

629

 -17شروط وأحكام االكتتاب

630

 1-17االكتتاب في أسهم الطرح

630

 2-17بناء سجل األوامر للجهات المشاركة

630

 3-17االكتتاب من قبل المستثمرين األفراد

631

 4-17التخصيص ورد الفائض

633

 5-17الحاالت التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغائه

634

 6-17الموافقات والقرارات التي سيتم بموجبها طرح األسهم

636

 7-17فترة الحظر

636

 8-17التعهدات الخاصة باالكتتاب

636

 9-17سجل األسهم وترتيبات التعامل

636

 10-17السوق المالية السعودية

636

 11-17تداول أسهم الشركة

637

 12-17أحكام متفرقة

637

 -18المستندات والوثائق المتاحة للمعاينة

638

 -19تقرير المحاسب القانوني

639

دليل الجداول
الجدول رقم ( :)1-1أعضاء مجلس اإلدارة

ج

الجدول رقم ( :)2-1المساهمون الكبار وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل وبعد الطرح

ح

الجدول رقم ( :)3-1الجدول الزمني المتوقع للطرح

ل

الجدول رقم ( :)4-1ملخص المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
والفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021مث
الجدول رقم ( :)1-3المؤشرات االقتصادية الكلية والديموغرافية الرئيسة في المملكة العربية السعودية 2015م2020-م

38

الجدول رقم ( :)2-3المؤشرات الديموغرافية واالقتصادية لمدينة الرياض 2015م2020-م 

39

الجدول رقم ( :)3-3المؤشرات الديموغرافية واالقتصادية في الدمام 2015م2020-م

40

الجدول رقم ( :)4-3المؤشرات الديموغرافية واالقتصادية في بريدة 2015م2020-م

40

الجدول رقم ( :)5-3المؤشرات الديموغرافية واالقتصادية في الهفوف 2015م2020-م 

41

الجدول رقم ( :)6-3المؤشرات الديموغرافية واالقتصادية في حائل 2015م2020-م 

41

الجدول رقم ( :)7-3إجمالي المساحة القابلة للتأجير (إجمالي المساحة القابلة للتأجير) في مراكز التسوق2015 ،م2020-م 

42

الجدول رقم ( :)8-3عدد المجمعات التجارية حسب النوع2015 ،م2020-م

43

ِّ
للمشغلين الرئيسين في السوق (إجمالي المساحة القابلة للتأجير) 2019م2020-م
الجدول رقم ( :)9-3الحصة السوقية

45

الجدول رقم ( :)10-3حجم سوق التجارة اإللكترونية في المملكة العربية السعودية2015 ،م2020-م

45

الجدول رقم ( :)11-3الترفيه في المملكة العربية السعودية 2015م2020-م

46

ِّ
لمشغلي مراكز الترفيه العائلية في المملكة العربية السعودية 2019م2020-م
الجدول رقم ( :)12-3عدد الفروع وإجمالي المساحة القابلة للتأجير
47

ِّ
لمشغلي مراكز الترفيه العائلية في المملكة العربية السعودية حسب عدد الفروع وإجمالي المساحة القابلة
الجدول رقم ( :)13-3الحصة السوقية
47
للتأجير 2019م2020-م
الجدول رقم ( :)14-3إجمالي المساحة القابلة للتأجير وعدد مراكز الترفيه العائلية في مصر وعمان وقطر واإلمارات

48

ِّ
المشغل الرئيس في اإلمارات وعمان وقطر ومصر في عام 2020م
الجدول رقم ( :)15-3عدد الفروع حسب

48

ِّ
لمشغلي مراكز الترفيه العائلية في اإلمارات حسب عدد الفروع وإجمالي المساحة القابلة للتأجير
الجدول رقم ( :)16-3الحصة السوقية
49
2019م2020-م
ِّ
لمشغلي مراكز الترفيه العائلية في عمان حسب عدد الفروع وإجمالي المساحة القابلة للتأجير 2019م-
الجدول رقم ( :)17-3الحصة السوقية
49
2020م 
ِّ
لمشغلي مراكز الترفيه العائلية في مصر حسب عدد الفروع وإجمالي المساحة القابلة للتأجير 2019م،
الجدول رقم ( :)18-3الحصة السوقية
50
2020م 
ِّ
لمشغلي مراكز الترفيه العائلية في قطر حسب عدد الفروع وإجمالي المساحة القابلة للتأجير 2019م -
الجدول رقم ( :)19-3الحصة السوقية
51
 2020
م
الجدول رقم ( :)20-3تجارة األزياء بالتجزئة في المملكة العربية السعودية2015 ،م2020-م

51

الجدول رقم ( :)21-3تجارة األزياء بالتجزئة في المملكة العربية السعودية حسب الفئة 2015م2020-م 

52

الجدول رقم ( :)22-3حجم سوق المالبس ذات الجودة والسعر المقبول 2020م2025-م

52

الجدول رقم ( :)23-3حجم السوق لماركات العثيم 2020م

53

الجدول رقم ( :)24-3المقاهي ومحالت الشاي المتخصصة والخدمات الغذائية في المملكة العربية السعودية (حجم السوق) 2015م2020-م
53

الجدول رقم ( :)25-3المقاهي ومحالت الشاي المتخصصة والخدمات الغذائية في المملكة العربية السعودية (عدد المنافذ) 2015م2020-م
54

الجدول رقم ( :)26-3عدد منافذ مقاهي الشوكوالتة المتخصصة 2019م2020-م

54

الجدول رقم ( :)27-3عدد منافذ مقاهي الشوكوالتة المتخصصة حسب العالمة التجارية

54

الجدول رقم ( :)28-3الحصة السوقية لشركة عبدهللا العثيم لالستثمار في المقاهي ومحالت الشاي والقهوة المتخصصة .

55

الجدول رقم ( :)29-3إيرادات شركة عبدهللا العثيم لالستثمار حسب العالمة التجارية 2019م2020-م

55

الجدول رقم ( :)30-3عدد دور السينما والشاشات في المملكة العربية السعودية في 2018م2020-م

56

الجدول رقم ( :)31-3حجم سوق دور السينما في المملكة العربية السعودية في 2018م2020-م

56

الجدول رقم ( :)32-3دور السينما التابعة لشركة عبدهللا العثيم لالستثمار
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62
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الجدول رقم ( :)9-4هيكل ملكية الشركة كما في 1439/05/15هـ (الموافق 2018/02/01م)

64
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الجدول رقم ( :)13-4فروع الشركة
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263

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
الجدول رقم (:)86-6

264

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
الجدول رقم (:)87-6

264

الجدول رقم ( :)88-6تكلفة اإليرادات

265

الجدول رقم ( :)89-6مصاريف البيع والتوزيع

266

الجدول رقم ( :)90-6المصاريف العمومية واإلدارية

267

الجدول رقم ( :)91-6اإليرادات األخرى

268

الجدول رقم ( :)92-6الميزانية العمومية الموحدة للمجموعة

269

الجدول رقم ( :)93-6أثر تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على الميزانية العمومية االفتتاحية

270

الجدول رقم ( :)94-6أثر تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على الميزانية العمومية كما في  31ديسمبر 2019م و2020م .

270

الجدول رقم ( :)95-6األصول غير المتداولة

271

الجدول رقم ( :)96-6الممتلكات والمعدات

272

الجدول رقم ( :)97-6االستثمارات العقارية

272

الجدول رقم ( :)98-6األصول غير ملموسة

273

الجدول رقم ( :)99-6حق استخدام أصول

273

الجدول رقم ( :)100-6استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

274

الجدول رقم ( :)101-6استثمارات في شركات شقيقة

274

الجدول رقم ( :)102-6دفعات مقدمة لمقاولين وموردين

274

الجدول رقم ( :)103-6األصول المتداولة

275

الجدول رقم ( :)104-6المخزون

275

الجدول رقم ( :)105-6حركة مخصص البنود بطيئة الحركة

276

الجدول رقم ( :)106-6مدينو عقود اإليجار

276

الجدول رقم ( :)107-6حركة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

276

الجدول رقم ( :)108-6دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

277

الجدول رقم ( :)109-6النقد وما في حكمه

278

الجدول رقم ( :)110-6االلتزامات غير المتداولة

278

الجدول رقم ( :)111-6القروض  -الجزء غير المتداول

278

الجدول رقم ( :)112-6السندات اإلسالمية (الصكوك)

279

الجدول رقم ( :)113-6التزامات عقود اإليجار

279

الجدول رقم ( :)114-6التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

280

الجدول رقم ( :)115-6االلتزامات المتداولة

280

الجدول رقم ( :)116-6القروض  -الجزء المتداول

281

الجدول رقم ( :)117-6السندات اإلسالمية (الصكوك)

281

الجدول رقم ( :)118-6مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

282

الجدول رقم ( :)119-6حركة مخصص الزكاة

283

الجدول رقم ( :)120-6القائمة المالية الموحدة 2020م

283

الجدول رقم ( :)121-6الميزانية الموحدة لعام 2019م

285

الجدول رقم ( :)122-6الميزانية الموحدة لعام 2018م

286

الجدول رقم ( :)123-6الميزانية العمومية

288

الجدول رقم ( :)124-6أثر تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على الميزانية العمومية االفتتاحية

288

الجدول رقم ( :)125-6أثر تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على الميزانية العمومية االفتتاحية

288

الجدول رقم ( :)126-6األصول غير المتداولة

290

الجدول رقم ( :)127-6الممتلكات والمعدات

290

الجدول رقم ( :)128-6العقارات االستثمارية

291

الجدول رقم ( :)129-6صافي القيمة الدفترية لألراضي

292

الجدول رقم ( :)130-6مراكز التسوق المبنية على أراضي مستأجرة

292

الجدول رقم ( :)131-6صافي القيمة الدفترية للمباني

293

الجدول رقم ( :)132-6األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

294

الجدول رقم ( :)133-6حركة األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

295

الجدول رقم ( :)134-6االستثمار في الشركات التابعة والشركات الزميلة

295

الجدول رقم ( :)135-6االستثمار في الشركات التابعة والشركات الزميلة

296

الجدول رقم ( :)136-6األصول غير الملموسة

297

الجدول رقم ( :)137-6حق االستخدام األصول

297

الجدول رقم ( :)138-6أصول حق االستخدام

297

الجدول رقم ( :)139-6االستثمار في حصة حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

298

الجدول رقم ( :)140-6الدفعات المقدمة إلى المقاولين

298

الجدول رقم ( :)141-6األصول المتداولة

299

الجدول رقم ( :)142-6المخزون

299

الجدول رقم ( :)143-6حركة مخصص البنود بطيئة الحركة

300

الجدول رقم ( :)144-6الذمم التجارية المدينة

300

الجدول رقم ( :)145-6تقادم الذمم التجارية المدينة

301

الجدول رقم ( :)146-6مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

301

الجدول رقم ( :)147-6حركة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

302

الجدول رقم ( :)148-6مدفوعات مقدمة ومدينون آخرون

302

الجدول رقم ( :)149-6المستحق من أطراف ذات عالقة

303

الجدول رقم ( :)150-6النقد وما في حكمه

305

الجدول رقم ( :)151-6االلتزامات غير المتداولة

305

الجدول رقم ( :)152-6التمويل الذي استخدمته شركة عبد هللا العثيم لالستثمار كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

306

الجدول رقم ( :)153-6قروض المرابحة

307

الجدول رقم ( :)154-6السندات اإلسالمية

307

الجدول رقم ( :)155-6التزامات اإليجار لشركة عبد هللا العثيم لالستثمار كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

308

الجدول رقم ( :)156-6التزام المنافع المحددة للموظفين

309

الجدول رقم ( :)157-6االفتراضات االكتوارية وتحليل الحساسية

309

الجدول رقم ( :)158-6االلتزامات المتداولة لشركة عبد هللا العثيم لالستثمار كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

310

الجدول رقم ( :)159-6الجزء المتداول من قروض المرابحة

310

الجدول رقم ( :)160-6الذمم التجارية الدائنة وأوراق الدفع

311

الجدول رقم ( :)161-6أعمار الذمم التجارية الدائنة واألوراق مستحقة الدفع

311

الجدول رقم ( :)162-6المصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى

311

الجدول رقم ( :)163-6مخصصات الخسائر في حقوق الملكية المستثمر فيها

313

الجدول رقم ( :)164-6التزامات عقود اإليجار

314

الجدول رقم ( :)165-6المستحق ألطراف ذات عالقة

314

الجدول رقم ( :)166-6ملخص قائمة المركز المالي لشركة عبد هللا العثيم للترفيه

315

الجدول رقم ( :)167-6أثر تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على الميزانية العمومية االفتتاحية

315

الجدول رقم ( :)168-6أثر تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على الميزانية العمومية االفتتاحية

316

الجدول رقم ( :)169-6األصول غير المتداولة لشركة عبد هللا العثيم للترفيه

316

الجدول رقم ( :)170-6صافي القيمة الدفترية لممتلكات ومعدات شركة عبد هللا العثيم للترفيه

317

الجدول رقم ( :)171-6حق استخدام األصول لشركة عبد هللا العثيم للترفيه

318

الجدول رقم ( :)172-6األصول المتداولة لشركة عبد هللا العثيم للترفيه

319

الجدول رقم ( :)173-6مخزون شركة عبد هللا العثيم للترفيه

319

الجدول رقم ( :)174-6حركة مخصص المتاجر وقطع الغيار بطيئة الحركة لشركة عبد هللا العثيم للترفيه

319

الجدول رقم ( :)175-6الدفعات المقدمة واألصول المتداولة األخرى لشركة عبد هللا العثيم للترفيه

320

الجدول رقم ( :)176-6مبالغ شركة عبد هللا العثيم لالستثمار المستحقة من أطراف ذات عالقة

321

الجدول رقم ( :)177-6النقد وما في حكمه لشركة عبد هللا العثيم للترفيه

321

الجدول رقم ( :)178-6االلتزامات غير المتداولة لشركة عبد هللا العثيم للترفيه

322

الجدول رقم ( :)179-6االلتزامات المتداولة لشركة عبد هللا العثيم للترفيه

323

الجدول رقم ( :)180-6المبالغ المستحقة من شركة عبد هللا العثيم للترفيه إلى أطراف ذات عالقة

323

الجدول رقم ( :)181-6التزامات العقود لشركة عبد هللا العثيم للترفيه

324

الجدول رقم ( :)182-6المصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى لشركة عبد هللا العثيم للترفيه

324

الجدول رقم ( :)183-6حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل

325

الجدول رقم ( :)184-6االلتزامات والمصاريف الطارئة لشركة عبد هللا العثيم للترفيه

325

الجدول رقم ( :)185-6حقوق المالك في شركة عبد هللا العثيم للترفيه

326

الجدول رقم ( :)186-6الميزانية العمومية

327

الجدول رقم ( :)187-6األصول غير المتداولة

328

الجدول رقم ( :)188-6األصول غير الملموسة

328

الجدول رقم ( :)189-6رسوم االمتياز

329

الجدول رقم ( :)190-6حق استخدام األصول

329

الجدول رقم ( :)191-6الممتلكات والمعدات

330

الجدول رقم ( :)192-6األصول المتداولة

331

الجدول رقم ( :)193-6المخزون

331

الجدول رقم ( :)194-6حركة مخصص البنود بطيئة الحركة

332

مقدما واألصول األخرى
الجدول رقم ( :)195-6الدفعات
ً

332

الجدول رقم ( :)196-6المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

333

الجدول رقم ( :)197-6األرصدة لدى البنوك والنقد

333

الجدول رقم ( :)198-6حقوق الملكية

334

الجدول رقم ( :)199-6االلتزامات غير المتداولة

334

الجدول رقم ( :)200-6التزامات المنافع المحددة للموظفين

335

الجدول رقم ( :)201-6التزامات عقود اإليجار

335

الجدول رقم ( :)202-6االلتزامات المتداولة

336

الجدول رقم ( :)203-6المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة

336

الجدول رقم ( :)204-6المصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى

337

الجدول رقم ( :)205-6ملخص قائمة المركز المالي

337

الجدول رقم ( :)206-6أثر تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على الميزانية العمومية في  01يناير 2019م

338

الجدول رقم ( :)207-6أثر تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على الميزانية العمومية في  01يناير 2019م

338

الجدول رقم ( :)208-6األصول غير المتداولة

339

الجدول رقم ( :)209-6صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات

339

الجدول رقم ( :)210-6إضافات الممتلكات والمعدات

340

الجدول رقم ( :)211-6صافي القيمة الدفترية لألصول غير الملموسة

341

الجدول رقم ( :)212-6صافي القيمة الدفترية لحق استخدام األصول

341

الجدول رقم ( :)213-6األصول المتداولة

342

الجدول رقم ( :)214-6المخزون

342

الجدول رقم ( :)215-6الدفعات المقدمة واألصول المتداولة األخرى

342

الجدول رقم ( :)216-6المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

343

الجدول رقم ( :)217-6األرصدة لدى البنوك والنقد

344

الجدول رقم ( :)218-6حقوق ملكية الشريك

344

الجدول رقم ( :)219-6االلتزامات غير المتداولة

345

الجدول رقم ( :)220-6االلتزامات المتداولة

345

الجدول رقم ( :)221-6الحسابات وأوراق الدفع

346

الجدول رقم ( :)222-6المصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى

346

الجدول رقم ( :)223-6المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة

347

الجدول رقم ( :)224-6مخصص الزكاة

347

الجدول رقم ( :)225-6قائمة التدفقات النقدية الموحدة للمجموعة

348

الجدول رقم ( :)226-6التدفق النقدي الموحد من األنشطة التشغيلية للمجموعة

348

الجدول رقم ( :)227-6التدفقات النقدية الموحدة من األنشطة االستثمارية للمجموعة

349

الجدول رقم ( :)228-6التدفقات النقدية الموحدة من األنشطة التمويلية للمجموعة

350

الجدول رقم ( :)229-6قائمة التدفقات النقدية

350

الجدول رقم ( :)230-6التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

351

الجدول رقم ( :)231-6التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

352

الجدول رقم ( :)232-6التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

352

الجدول رقم ( :)233-6ملخص قائمة التدفقات النقدية لشركة عبد هللا العثيم للترفيه

353

الجدول رقم ( :)234-6التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية لشركة عبد هللا العثيم للترفيه

353

الجدول رقم ( :)235-6التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية لشركة عبد هللا العثيم للترفيه

354

الجدول رقم ( :)236-6التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية لشركة عبد هللا العثيم للترفيه

354

الجدول رقم ( :)237-6ملخص التدفقات النقدية

355

الجدول رقم ( :)238-6التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

355

الجدول رقم ( :)239-6التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

356

الجدول رقم ( :)240-6التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

357

الجدول رقم ( :)241-6ملخص قائمة التدفقات النقدية

357

الجدول رقم ( :)242-6التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

358

الجدول رقم ( :)243-6التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

358

الجدول رقم ( :)244-6التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

359

الجدول رقم ( :)245-6االلتزامات والمصاريف الطارئة

359

الجدول رقم ( :)246-6االلتزامات والمصاريف الطارئة

360

الجدول رقم ( :)247-6االلتزامات والمصاريف الطارئة لشركة عبد هللا العثيم للترفيه

360

الجدول رقم ( :)248-6االلتزامات والمصاريف الطارئة

360

الجدول رقم ( :)249-6معامالت األطراف ذات العالقة الموحدة

361

الجدول رقم ( :)250-6المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

363

الجدول رقم ( :)251-6المستحق إلى أطراف ذات عالقة

364

الجدول رقم ( :)252-6المعامالت مع األطراف ذات العالقة

364

الجدول رقم ( :)253-6المعامالت مع األطراف ذات العالقة لشركة عبد هللا العثيم للترفيه

366

الجدول رقم ( :)254-6المعامالت مع األطراف ذات العالقة  -شركة عبد هللا العثيم لألزياء

367

الجدول رقم ( :)255-6المعامالت مع األطراف ذات العالقة

368

الجدول رقم ( :)256-6قائمة التغيرات في حقوق الملكية

369

الجدول رقم ( :)257-6رأس المال المساهم

369

الجدول رقم ( :)258-6قائمة الدخل الموحدة للمجموعة

371

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية للمجموعة
الجدول رقم (:)259-6

372

الجدول رقم ( :)260-6اإليرادات حسب القطاع

373

الجدول رقم ( :)261-6تكلفة اإليرادات

374

الجدول رقم ( :)262-6مصاريف البيع والتوزيع

375

الجدول رقم ( :)263-6المصاريف العمومية واإلدارية

376

الجدول رقم ( :)264-6تكاليف التمويل

377

الجدول رقم ( :)265-6اإليرادات (المصروفات) األخرى

378

الجدول رقم ( :)266-6قائمة الدخل الموحدة كما في  30سبتمبر 2021م

378

الجدول رقم ( :)267-6قائمة الدخل الموحدة كما في  30سبتمبر 2020م

379

الجدول رقم ( :)268-6قائمة الدخل 

380

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
الجدول رقم (:)269-6

381

الجدول رقم ( :)270-6اإليرادات حسب الشريحة

382

الجدول رقم ( :)271-6اإليرادات المعدّ لة حسب الشرائح

382

الجدول رقم ( :)272-6اإليرادات حسب مركز التسوق

383

الجدول رقم ( :)273-6العثيم مول  -الربوة

384

الجدول رقم ( :)274-6العثيم مول  -األحساء

384

الجدول رقم ( :)275-6العثيم مول  -الدمام

385

الجدول رقم ( :)276-6العثيم مول  -حائل

386

الجدول رقم ( :)277-6العثيم مول  -بريدة

387

الجدول رقم ( :)278-6العثيم مول  -خريص

388

الجدول رقم ( :)279-6العثيم مول -عرعر

388

الجدول رقم ( :)280-6العثيم مول  -عنيزة

389

الجدول رقم ( :)281-6مجمع عكيرشة

390

الجدول رقم ( :)282-6اإليرادات حسب أكبر  10عمالء

391

الجدول رقم ( :)283-6تقسيم اإليرادات حسب األطراف ذوي العالقة واألطراف من غير ذوي العالقة

393

الجدول رقم ( :)284-6تكلفة المبيعات

394

الجدول رقم ( :)285-6مصاريف بيع وتوزيع

395

الجدول رقم ( :)286-6المصاريف العمومية واإلدارية

395

الجدول رقم ( :)287-6اإليرادات (المصروفات) األخرى

396

الجدول رقم ( :)288-6تكلفة التمويل

397

الجدول رقم ( :)289-6الزكاة

397

الجدول رقم ( :)290-6التأثر على صافي الدخل

398

الجدول رقم ( :)291-6قائمة الدخل

398

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
الجدول رقم (:)292-6

399

الجدول رقم ( :)293-6اإليرادات حسب مراكز الترفيه العائلي

400

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
الجدول رقم (:)294-6

400

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
الجدول رقم (:)295-6

400

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
الجدول رقم (:)296-6

401

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
الجدول رقم (:)297-6

401

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
الجدول رقم (:)298-6

401

الجدول رقم ( :)299-6اإليرادات حسب الموقع

402

الجدول رقم ( :)300-6تكلفة اإليرادات

403

الجدول رقم ( :)301-6مصاريف البيع والتوزيع والتسويق

404

الجدول رقم ( :)302-6المصاريف العمومية واإلدارية

405

الجدول رقم ( :)303-6قائمة الدخل

406

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
الجدول رقم (:)304-6

407

الجدول رقم ( :)305-6اإليرادات حسب العالمة التجارية

408

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
الجدول رقم (:)306-6

408

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
الجدول رقم (:)307-6

409

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
الجدول رقم (:)308-6

409

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
الجدول رقم (:)309-6

409

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
الجدول رقم (:)310-6

410

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
الجدول رقم (:)311-6

410

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
الجدول رقم (:)312-6

410

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
الجدول رقم (:)313-6

411

الجدول رقم ( :)314-6تكلفة المبيعات

411

الجدول رقم ( :)315-6مصاريف بيع وتوزيع

412

الجدول رقم ( :)316-6المصاريف العمومية واإلدارية

413

الجدول رقم ( :)317-6مصادر الدخل األخرى

415

الجدول رقم ( :)318-6تكاليف التمويل

415

الجدول رقم ( :)319-6الزكاة

416

الجدول رقم ( :)320-6قائمة الدخل

416

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
الجدول رقم (:)321-6

417

الجدول رقم ( :)322-6اإليرادات حسب القطاعات

418

الجدول رقم ( :)323-6اإليرادات حسب العالمة التجارية

418

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
الجدول رقم (:)324-6

419

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
الجدول رقم (:)325-6

419

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
الجدول رقم (:)326-6

419

الجدول رقم ( :)327-6مؤشرات األداء الرئيسية

420

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
الجدول رقم (:)328-6

420

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
الجدول رقم (:)329-6

421

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
الجدول رقم (:)330-6

421

الجدول رقم ( :)331-6تكلفة اإليرادات

421

الجدول رقم ( :)332-6مصاريف البيع والتوزيع والتسويق

423

الجدول رقم ( :)333-6المصاريف العمومية واإلدارية

423

الجدول رقم ( :)334-6مصادر الدخل األخرى

424

الجدول رقم ( :)335-6الميزانية العمومية الموحدة للمجموعة

424

الجدول رقم ( :)336-6األصول غير المتداولة

426

الجدول رقم ( :)337-6الممتلكات والمعدات

426

الجدول رقم ( :)338-6االستثمارات العقارية

427

الجدول رقم ( :)339-6األصول غير الملموسة

428

الجدول رقم ( :)340-6حق استخدام أصول

428

الجدول رقم ( :)341-6استثمارات في شركات شقيقة

429

الجدول رقم ( :)342-6دفعات مقدمة لمقاولين

429

الجدول رقم ( :)343-6األصول المتداولة

430

الجدول رقم ( :)344-6المخزون

430

الجدول رقم ( :)345-6حركة مخصص البنود بطيئة الحركة

431

الجدول رقم ( :)346-6مدينو عقود اإليجار

431

الجدول رقم ( :)347-6دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

432

الجدول رقم ( :)348-6النقد وما في حكمه

432

الجدول رقم ( :)349-6االلتزامات غير المتداولة

433

الجدول رقم ( :)350-6القروض

433

الجدول رقم ( :)351-6التزام عقود اإليجار

434

الجدول رقم ( :)352-6صافي التزامات المنافع المحددة للموظفين

434

الجدول رقم ( :)353-6االلتزامات المتداولة

435

الجدول رقم ( :)354-6مخصص الزكاة

435

الجدول رقم ( :)355-6مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

436

الجدول رقم ( :)356-6الميزانية الموحدة كما في  30سبتمبر 2021م

437

الجدول رقم ( :)357-6الميزانية العمومية

438

الجدول رقم ( :)358-6األصول غير المتداولة

439

الجدول رقم ( :)359-6الممتلكات والمعدات

439

الجدول رقم ( :)360-6العقارات االستثمارية

440

الجدول رقم ( :)361-6صافي القيمة الدفترية لألراضي

441

الجدول رقم ( :)362-6مراكز التسوق المبنية على أراضي مستأجرة

442

الجدول رقم ( :)363-6صافي القيمة الدفترية للمباني

442

الجدول رقم ( :)364-6األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

443

الجدول رقم ( :)365-6حركة األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

443

الجدول رقم ( :)366-6االستثمار في الشركات التابعة والشركات الزميلة

444

الجدول رقم ( :)367-6االستثمار في الشركات التابعة والشركات الزميلة

444

الجدول رقم ( :)368-6األصول غير الملموسة

445

الجدول رقم ( :)369-6أصول حق االستخدام

445

الجدول رقم ( :)370-6أصول حق االستخدام

446

الجدول رقم ( :)371-6الدفعات المقدمة إلى المقاولين

446

الجدول رقم ( :)372-6األصول المتداولة

447

الجدول رقم ( :)373-6المخزون

447

الجدول رقم ( :)374-6حركة مخصص البنود بطيئة الحركة

447

الجدول رقم ( :)375-6ذمم التأجير المدينة

448

الجدول رقم ( :)376-6تقادم ذمم التأجير المدينة

448

الجدول رقم ( :)377-6مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

449

الجدول رقم ( :)378-6حركة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

449

الجدول رقم ( :)379-6المدفوعات المسبقة والذمم المدينة األخرى

449

الجدول رقم ( :)380-6المستحق من أطراف ذات عالقة

450

الجدول رقم ( :)381-6النقد وما في حكمه

451

الجدول رقم ( :)382-6االلتزامات غير المتداولة

452

الجدول رقم ( :)383-6الجدول الزمني للتمويل  -القروض المستخدمة

452

الجدول رقم ( :)384-6القروض

453

الجدول رقم ( :)385-6التزام المنافع المحددة للموظفين

454

الجدول رقم ( :)386-6االفتراضات االكتوارية وتحليل الحساسية

454

الجدول رقم ( :)387-6الجزء المتداول من القروض

455

الجدول رقم ( :)388-6الذمم التجارية الدائنة وأوراق الدفع

455

الجدول رقم ( :)389-6أعمار الذمم التجارية الدائنة واألوراق مستحقة الدفع

456

الجدول رقم ( :)390-6المصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى

456

الجدول رقم ( :)391-6مخصصات الخسائر في حقوق الملكية المستثمر فيها

457

الجدول رقم ( :)392-6التزامات عقود اإليجار

458

الجدول رقم ( :)393-6المستحق إلى أطراف ذات عالقة

458

الجدول رقم ( :)394-6ملخص قائمة المركز المالي

459

الجدول رقم ( :)395-6األصول غير المتداولة

459

الجدول رقم ( :)396-6صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات

460

الجدول رقم ( :)397-6أصول حق االستخدام

460

الجدول رقم ( :)398-6األصول المتداولة

461

الجدول رقم ( :)399-6المخزونات

461

الجدول رقم ( :)400-6حركة مخصص المتاجر وقطع الغيار بطيئة الحركة لشركة عبدهللا العثيم للترفيه

462

الجدول رقم ( :)401-6الدفعات المقدمة واألصول المتداولة األخرى

462

الجدول رقم ( :)402-6المستحق من أطراف ذات عالقة

463

الجدول رقم ( :)403-6النقد وما في حكمه

463

الجدول رقم ( :)404-6االلتزامات غير المتداولة

463

الجدول رقم ( :)405-6االلتزامات المتداولة

464

الجدول رقم ( :)406-6االلتزامات التعاقدية

464

الجدول رقم ( :)407-6المصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى

465

الجدول رقم ( :)408-6حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل

465

الجدول رقم ( :)409-6قائمة التغيرات في حقوق الملكية

465

الجدول رقم ( :)410-6ملخص المركز المالي

466

الجدول رقم ( :)411-6األصول غير المتداولة

467

الجدول رقم ( :)412-6األصول غير الملموسة

467

الجدول رقم ( :)413-6حق استخدام األصول

467

الجدول رقم ( :)414-6الممتلكات والمعدات

468

الجدول رقم ( :)415-6األصول المتداولة

468

الجدول رقم ( :)416-6المخزون

469

الجدول رقم ( :)417-6حركة مخصص البنود بطيئة الحركة

469

مقدما واألصول األخرى
الجدول رقم ( :)418-6الدفعات
ً

470

الجدول رقم ( :)419-6المستحق من أطراف ذات عالقة

470

الجدول رقم ( :)420-6األرصدة لدى البنوك والنقد

471

الجدول رقم ( :)421-6حقوق الملكية

471

الجدول رقم ( :)422-6االلتزامات غير المتداولة

472

الجدول رقم ( :)423-6التزام المنافع المحددة للموظفين

472

الجدول رقم ( :)424-6التزامات عقود اإليجار

472

الجدول رقم ( :)425-6االلتزامات المتداولة

473

الجدول رقم ( :)426-6المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة

473

الجدول رقم ( :)427-6المستحقات وااللتزامات المتداولة األخرى

474

الجدول رقم ( :)428-6ملخص قائمة المركز المالي

475

الجدول رقم ( :)429-6األصول غير المتداولة

475

الجدول رقم ( :)430-6صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات

476

الجدول رقم ( :)431-6إضافات الممتلكات والمعدات

476

الجدول رقم ( :)432-6صافي القيمة الدفترية لألصول غير الملموسة

476

الجدول رقم ( :)433-6حركة أصول حق االستخدام

477

الجدول رقم ( :)434-6األصول المتداولة

477

الجدول رقم ( :)435-6المخزون

477

الجدول رقم ( :)436-6الدفعات المقدمة واألصول المتداولة األخرى

478

الجدول رقم ( :)437-6األرصدة النقدية والمصرفية

478

الجدول رقم ( :)438-6حقوق الملكية

478

الجدول رقم ( :)439-6االلتزامات غير المتداولة

479

الجدول رقم ( :)440-6االلتزامات المتداولة

479

الجدول رقم ( :)441-6الذمم التجارية الدائنة وأوراق الدفع

480

الجدول رقم ( :)442-6المصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى

480

الجدول رقم ( :)443-6المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة

480

الجدول رقم ( :)444-6مخصص الزكاة

481

الجدول رقم ( :)445-6قائمة التدفقات النقدية الموحدة للمجموعة

481

الجدول رقم ( :)446-6التدفق النقدي الموحد من األنشطة التشغيلية للمجموعة

482

الجدول رقم ( :)447-6التدفقات النقدية الموحدة من األنشطة االستثمارية للمجموعة

483

الجدول رقم ( :)448-6التدفقات النقدية الموحدة من األنشطة التمويلية للمجموعة

483

الجدول رقم ( :)449-6قائمة التدفقات النقدية

484

الجدول رقم ( :)450-6التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

484

الجدول رقم ( :)451-6التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

485

الجدول رقم ( :)452-6التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

485

الجدول رقم ( :)453-6ملخص قائمة التدفقات النقدية لشركة عبدهللا العثيم للترفيه

486

الجدول رقم ( :)454-6التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية لشركة عبدهللا العثيم للترفيه

486

الجدول رقم ( :)455-6التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية لشركة عبدهللا العثيم للترفيه

487

الجدول رقم ( :)456-6التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية لشركة عبدهللا العثيم للترفيه

487

الجدول رقم ( :)457-6قائمة التدفقات النقدية

487

الجدول رقم ( :)458-6التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

488

الجدول رقم ( :)459-6التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

488

الجدول رقم ( :)460-6التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

489

الجدول رقم ( :)461-6ملخص قائمة التدفقات النقدية

489

الجدول رقم ( :)462-6التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

489

الجدول رقم ( :)463-6التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

490

الجدول رقم ( :)464-6التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

490

الجدول رقم ( :)465-6االلتزامات والمصاريف الطارئة

491

الجدول رقم ( :)466-6االلتزامات والمصاريف الطارئة

491

الجدول رقم ( :)467-6االلتزامات والمصاريف الطارئة

492

الجدول رقم ( :)468-6معامالت األطراف ذات العالقة الموحدة

492

الجدول رقم ( :)469-6المستحق من أطراف ذات عالقة

493

الجدول رقم ( :)470-6المستحق إلى أطراف ذات عالقة

493

الجدول رقم ( :)471-6المعامالت مع األطراف ذات العالقة

494

الجدول رقم ( :)472-6المعامالت مع األطراف ذات العالقة لشركة عبدهللا العثيم للترفيه

495

الجدول رقم ( :)473-6المعامالت مع األطراف ذات العالقة

495

الجدول رقم ( :)474-6المعامالت مع األطراف ذات العالقة

496

الجدول رقم ( :)475-6قائمة التغيرات في حقوق الملكية كما في  30سبتمبر 2021م

496

الجدول رقم ( :)476-6توزيعات األرباح

497

الجدول رقم ( :)1-7األرباح التاريخية بالريال السعودي

498

الجدول رقم ( :)1-9رسملة رأس مال الشركة والمديونية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر و 2018م و2019م و2020م

500

الجدول رقم ( :)1-12هيكل ملكية أسهم الشركة قبل وبعد الطرح

507

الجدول رقم ( :)2-12فروع الشركة المسجلة

507

الجدول رقم ( :)3-12الشركات التابعة الجوهرية

508

الجدول رقم ( :)4-12الشركات التابعة األخرى والشركات الزميلة

508

الجدول رقم ( :)5-12قائمة تراخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان الصادرة للشركة

509

الجدول رقم ( :)6-12قائمة تراخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان الصادرة لشركة عبدهللا العثيم للترفيه

510

الجدول رقم ( :)7-12قائمة تراخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان الصادرة لشركة عبدهللا العثيم لألزياء

511

الجدول رقم ( :)8-12قائمة تراخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان الصادرة لشركة عبدهللا العثيم الغذائية

513

الجدول رقم ( :)9-12قائمة التراخيص األخرى الصادرة للشركة

515

الجدول رقم ( :)10-12قائمة التراخيص األخرى الصادرة للشركات التابعة الجوهرية
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1-التعريفات والمصطلحات

اتفاقية التعهد بالتغطية

اتفاقية التعهد بتغطية الطرح التي تم إبرامها بين الشركة والمساهمين البائعين ومتعهدي التغطية فيما يتعلق بالطرح.

إجمالي الناتج المحلي

إجمالي الناتج المحلي (وهو أشمل مقياس ك ِّمي إلجمالي النشاط االقتصادي في الدولة ،ويمثل القيمة النقدية لجميع البضائع
والخدمات المنتجة داخل الحدود الجغرافية للدولة على مدى فترة زمنية معينة).

اإلدراج

قبول إدراج أسهم الشركة في السوق وف ًقا لقواعد اإلدراج.

اتفاقيات المبادلة

قيام األفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج المملكة باستثناء المستثمرين االعتباريين األجانب
وف ًقا للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة والمستثمرين االستراتيجيين األجانب
وف ًقا لتعليمات تملك المستثمرين االستراتيجين األجانب حصصا ُ استراتيجية في الشركات المدرجة باالستحواذ على المنافع االقتصادية
لألسهم عن طريق الدخول في اتفاقيات المبادلة ( )SWAPمع أشخاص مرخص لهم من قبل الهيئة لشراء األسهم المدرجة في السوق
المالية وامتالكها والتداول فيها لصالح المستثمرين األجانب .وبموجب اتفاقيات المبادلة ،سوف يتم تسجيل األشخاص المرخص لهم
كمالكين نظاميين لتلك األسهم.

استمارة الطلب

استمارة الطلب التي تستخدم من قبل الجهات المشاركة لتسجيل طلباتهم في أسهم الطرح خالل فترة بناء سجل األوامر .ويشمل هذا
المصطلح (حسب الحال) استمارة الطلب اإللحاقية عند تغيير النطاق السعري.

األسهم

مائة مليون ( )100,000,000سه ًما عاد ًيا في الشركة والمدفوعة قيمتها بالكامل والتي تبلغ قيمتها االسمية عشرة ( )10رياالت سعودية
للسهم الواحد.

أسهم الطرح

ثالثون مليون ( )30,000,000سه ًما عاد ًيا تمثل  %30من رأس مال الشركة.

أعضاء المجلس

أعضاء مجلس إدارة الشركة.
ُصر.
الزوج والزوجة واألوالد الق ّ

وألغراض الئحة حوكمة الشركات:
األقارب

yاآلباء ،واألمهات ،واألجداد ،والجدات وإ ْن عل َ ْوا.
yاألوالد ،وأوالدهم وإ ْن نزلُوا.
yاإلخوة واألخوات األشقاء ،أو ألب ،أو ألم.
yاألزواج والزوجات.

اإلمارات

اإلمارات العربية المتحدة.

أمين سر المجلس

أمين سر مجلس إدارة الشركة.

البنك المركزي السعودي (ساما)

البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي ساب ًقا).

برنامج النطاقات

هو برنامج أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية (وزارة العمل ساب ًقا) بموجب قرار وزير الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية (وزير العمل ساب ًقا) رقم  4040بتاريخ 1432/10/12هـ (الموافق 2011/09/10م) المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 50
بتاريخ 1415/5/21هـ (الموافق 1994/10/27م) لتقديم حوافز للمنشآت كي تقوم بتوظيف المواطنين السعوديين .ويقوم هذا البرنامج
بتقييم أداء أي منشأة على أساس نطاقات محددة ،وهي البالتيني واألخضر (المنقسم إلى ثالث فئات :األخضر المنخفض والمتوسط
والمرتفع واألحمر) .وتعتبر المنشآت التي تصنف ضمن النطاقين البالتيني واألخضر ملتزمة بمتطلبات التوطين مما يؤهلها للحصول
على بعض االمتيازات المحددة ،مثل تمكينهم من الحصول على تأشيرات العمل للموظفين األجانب وتجديدها أو تمكينهم من تغيير مهنة
الموظفين األجانب (باستثناء المهن المقصورة على المواطنين السعوديين) ،أما المنشآت التي تصنّف ضمن النطاق األحمر (اعتما ًدا
على مدى عدم التزام هذه المنشآت) ،فتعتبر غير ملتزمة بمتطلبات التوطين ومعرضة لفرض بعض اإلجراءات العقابية ضدها ،مثل
الحد من قدرتها على تجديد تأشيرات العمل للموظفين األجانب أو عدم تمكينها تما ًما من الحصول على تأشيرات العمل للموظفين
األجانب أو تجديدها.

التوطين

هي عملية إحالل مواطن محل مقيم غير سعودي في وظيفة معينة ،على أن تتوافر في المواطن القدرات والمؤهالت والكفاءة التي
يحتاجها العمل نفسه.

تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص
األسهم في االكتتابات األولية

تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادرة بناء على قرار مجلس الهيئة رقم  2016-94-2بتاريخ
1437/10/15هـ (الموافق 2016/07/20م) المعدل بقرار مجلس الهيئة رقم  2019-102-3وتاريخ 1441/01/18هـ (الموافق
2019/09/17م).

الجريدة الرسمية

صحيفة أم القرى ،وهي الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

الجمعية العامة

الجمعية العامة غير العادية أو الجمعية العامة العادية ،وتعني «الجمعية العامة» أي جمعية عامة للشركة.

الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقدة وف ًقا للنظام األساسي.
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الجمعية العامة غير العادية

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين والتي تعقد وف ًقا للنظام األساسي.
األشخاص غير المذكورين أدناه:
1 .تابعي المصدر.

2 .المساهمين الكبار في المصدر.

3 .أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.
الجمهور

4 .أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.

5 .أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.
6 .أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في ( 4 ،3 ،2 ،1أو  )5أعاله.

7 .أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في ( ،5 ،4 ،3 ،2 ،1أو  )6أعاله.

8 .األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق م ًعا ويملكون مجتمعين  %5أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.
جنيه مصري

الجنيه المصري ،العملة الرسمية لدولة مصر.

الجهات المستلمة

الجهات المستلمة المذكورة أسماؤها في الصفحة (ز) من هذه النشرة.

الجهات المشاركة

الجهات المرتبطة بعملية بناء سجل األوامر من ضمن الجهات المشاركة.

الحكومة

حكومة المملكة العربية السعودية ،وتفسر كلمة «حكومية» وف ًقا لذلك.

دراسة السوق

المعدة من قبل شركة يورومونيتور إنترناشيونال بي ال سي.
هي دراسة السوق
َّ

درهم إماراتي

الدرهم اإلماراتي ،العملة الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

دوالر أمريكي

الدوالر األمريكي ،العملة الرسمية للواليات األمريكية المتحدة.

دينار بحريني

الدينار البحريني ،العملة الرسمية لدولة البحرين.

الرئيس التنفيذي

الرئيس التنفيذي للشركة.

رئيس المجلس

رئيس مجلس إدارة الشركة.

رؤية 2030

البرنامج االقتصادي االستراتيجي الوطني ،والذي يهدف إلى تقليل االعتماد على النفط ،وصناعة البتروكيماويات ،وتنويع االقتصاد
السعودي ،وتطوير الخدمات العامة.

ريال أو ريال سعودي

الريال السعودي ،العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

ريال عماني

الريال العماني ،العملة الرسمية لسلطنة عمان.

ريال قطري

الريال القطري ،العملة الرسمية لدولة قطر.

سعر الطرح

(●) (●) ريال سعودي للسهم الواحد.

السوق المالية أو تداول

السوق المالية السعودية (تداول).

السنة المالية

هي السنة المالية للشركة والتي تبدأ من  1يناير إلى  31ديسمبر من كل سنة مالية.

السوق الرئيسية

السوق التي تُداول فيها األسهم المسجلة والمطروحة بموجب الباب الرابع من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.

السيطرة

يقصد بـ«السيطرة» القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،منفر ًدا أو مجتم ًعا مع قريب
أو تابع ،من خالل أي من اآلتي( :أ) امتالك نسبة تساوي  %30أو أكثر من حقوق التصويت في شركة( .ب) حق تعيين  %30أو أكثر من
أعضاء الجهاز اإلداري ،وتفسر كلمة «المسيطر» وف ًقا لذلك.

شخص مرخص له أو أشخاص
مرخص لهم

شخص مرخص له من قبل الهيئة للقيام بأعمال األوراق المالية.

الشركات التابعة الجوهرية

شركة عبداهلل العثيم للترفيه ،شركة عبداهلل العثيم لألزياء ،شركة عبداهلل العثيم الغذائية.

الشركة

شركة عبداهلل العثيم لالستثمار.

شركة باراتا آند راميلو

باراتا وراميلو اس اي (.)Barata & Ramilo, S.A

شركة عبداهلل العثيم لألزياء

شركة عبداهلل العثيم لألزياء ،وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة تأسست في مدينة الرياض ومقيدة في السجل التجاري
برقم  1010228886وتاريخ 1428/02/06هـ (الموافق 2007/02/24م).

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

شركة عبداهلل العثيم للترفيه ،وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة تأسست في مدينة الرياض مقيدة في السجل التجاري
برقم  1010371062وتاريخ 1434/06/07هـ (الموافق 2013/04/17م).

شركة عبداهلل العثيم الغذائية

شركة عبداهلل العثيم الغذائية ،وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة تأسست في مدينة الرياض مقيدة في السجل التجاري
برقم  1010228837وتاريخ 1428/02/06هـ (الموافق 2007/02/24م).

ضوابط الشركات المدرجة

الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفي ًذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن مجلس الهيئة
بموجب القرار رقم 2016م 8-127-وتاريخ 1438/01/16هـ (الموافق 2016/10/17م) والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 2019-57-3
وتاريخ 1440/09/15هـ (الموافق 2019/05/20م).
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الهيئة

هيئة السوق المالية في المملكة.
يشمل مصطلح «طرف ذو عالقة» أو «أطراف ذوو عالقة» في هذه النشرة وبموجب قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة
السوق المالية وقواعدها الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم  2004-11-4وتاريخ 1425/08/20هـ (الموافق 2004/10/4م)
والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم  2019-104-1وتاريخ 1441/02/01هـ (الموافق 2019/09/30م) على ما يلي:
 .أتابعي المصدر.

 .بالمساهمين الكبار في المصدر.

طرف ذو عالقة

 .جأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في المصدر.

 .دأعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.

 .هأعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.
 .وأي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) أعاله.

 .زأي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) أعاله.

وألغراض الفقرة (ز) ،يقصد بـ «السيطرة» القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،منفر ًدا
أو مجتم ًعا مع قريب أو تابع ،من خالل أي من اآلتي( :أ) امتالك نسبة تساوي  %30أو أكثر من حقوق التصويت في شركة( ،ب) حق تعيين
 %30أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري ،وتفسر كلمة «المسيطر» وف ًقا لذلك.
عقد ترخيص العثيم مول

عقد ترخيص باستخدام عالمة «العثيم مول» التجارية مبرم بتاريخ 1429/10/18هـ (الموافق 2008/10/18م) بين الشركة وشركة
العثيم القابضة.
الجهات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر هي:
 .أالصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في األوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إذا كانت شروط وأحكام
الصندوق تتيح لها بذلك ،مع االلتزام باألحكام والقيود المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار وتعليمات بناء سجل
األوامر.
 .باألشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة بالتعامل في األوراق المالية بصفة أصيل ،مع االلتزام باألحكام المنصوص عليها في
قواعد الكفاية المالية عند تقديم استمارة الطلب.
 .جعمالء شخص مرخص له من قبل الهيئة في ممارسة أعمال اإلدارة وف ًقا لألحكام والقيود المنصوص عليها في تعليمات بناء
سجل األوامر.

الجهات المشاركة

 .داألشخاص االعتباريون الذين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع .باستثناء المستثمرين
األجانب غير المقيمين من غير المستثمرين األجانب المؤهلين وف ًقا للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية
المؤهلة في األوراق المالية المدرجة ،وف ًقا لتعميم الهيئة رقم  05158/6وتاريخ 1435/08/11هـ (الموافق 2014/06/09م)
الصادر بناء على قرار مجلس الهيئة رقم  2014-28-9وتاريخ 1435/07/20هـ (الموافق 2014/05/19م).

 .هالجهات الحكومية ،وأي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق المالية ،أو سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركز
اإليداع.
 .والشركات المملوكة من الحكومة ،مباشر ًة أو عن طريق مدير محفظة خاصة.
 .زالشركات الخليجية والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك.
 .حالمؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.

 .طمستفيد نهائي من ذوي الصفة االعتبارية في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له وفق شروط وأحكام اتفاقيات
المبادلة.

فترة الطرح

الفترة التي تبدأ من يوم األربعاء بتاريخ 1443/11/09هـ (الموافق 2022/06/08م) ،وتستمر لمدة يومين ( ،)2تنتهي الساعة الخامسة
مسا ًء بتوقيت المملكة يوم الخميس بتاريخ 1443/11/١٠هـ (الموافق 2022/06/٠٩م).

فترة الحظر

الفترة التي يخضع المساهمون الكبار خاللها لفترة حظر مدتها ستة ( )6أشهر ،تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق
المالية ،بحيث ال يجوز لهم التصرف في أسهمهم خالل هذه الفترة.

قواعد اإلدراج

قواعد اإلدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2017-123-3م بتاريخ 1439/04/09هـ (الموافق 2017/12/27م)،
والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2021-22-1بتاريخ 1442/07/12هـ (الموافق 2021/02/24م).

قواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 2017-123-3م وتاريخ
1439/04/09هـ (الموافق 2017/12/27م) ( بنا ًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ،
والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2021-7-1وتاريخ 1442/06/01هـ (الموافق 2021/01/14م).

قواعد الكفاية المالية

قواعد الكفاية المالية الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم  2012-40-1وتاريخ 1434/02/17هـ (الموافق 2012/12/20م) وما
يطرأ عليها من تعديالت.

القواعد المنظمة الستثمار
المؤسسات المالية األجنبية في
األوراق المالية المدرجة

القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب
القرار رقم 2015-42-1م وتاريخ 1437/07/15هـ (الموافق 2015/05/04م) والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم  2019-65-3وتاريخ
1440/01/14هـ (الموافق 2019/06/17م).

كبار التنفيذيين

أي شخص طبيعي يكون مكل ًفا  -وحده أو مع آخرين  -من قبل مجلس إدارة الشركة أو من قبل عضو في مجلس إدارة الشركة بمهام
إشراف وإدارة ،وتكون مرجعيته إلى مجلس اإلدارة مباشرة أو عضو في مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي.
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فهرس المحتويات

الطرح

طرح ثالثين مليون ( )30,000,000سه ًما عاد ًيا تمثل  %30من رأس مال الشركة لالكتتاب العام في السوق المالية السعودية.

الئحة صناديق االستثمار

الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2006-219-1وتاريخ 1427/12/03هـ (الموافق
2006/12/24م) بنا ًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ والمعدلة بقرار مجلس
هيئة السوق المالية رقم  2021-22-2وتاريخ 1442/07/12هـ (الموافق 2021/02/24م).

م

ميالدي.

متعهد التغطية الرئيسية

شركة جي آي بي كابيتال.

متعهدو التغطية

شركة جي آي بي كابيتال واإلنماء لالستثمار.

متحصالت الطرح

تقدر مجموع متحصالت الطرح بحوالي (●) (●) ريال سعودي ،سيستخدم منها مبلغ يقدر بحوالي (●) (●) ريال سعودي لتسوية جميع
المصاريف المتعلقة بالطرح ويشمل ذلك أتعاب المستشار المالي ،ومدير االكتتاب ،ومتعهد التغطية ،والمستشار القانوني ،ومراجع
الحسابات ،والجهات المستلمة ،ومستشار دراسة السوق ،وكذلك أتعاب التسويق والطباعة والتوزيع ،واألتعاب والمصاريف األخرى
المتعلقة بعملية الطرح.

المجلس أو مجلس اإلدارة

مجلس إدارة الشركة.

مجلس التعاون

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المحاسب القانوني أو مراجع
الحسابات

شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون بالنسبة للقوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م وشركة ارنست ويونغ
وشركاهم محاسبون قانونيون بالنسبة للقوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م وشركة الدكتور محمد العمري وشركاه
بالنسبة للقوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م والفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م.

مدير االكتتاب

شركة جي آي بي كابيتال.

مدير سجل اكتتاب المؤسسات

شركة جي آي بي كابيتال.

المساهمون أو المساهم

أي مالك ألسهم في الشركة.

المساهمون الحاليون

المساهمون الحاليون في الشركة.

المساهمون الكبار

كل شخص يملك  ٪5أو أكثر من أسهم المصدر.
المساهمون البائعون بتاريخ هذه النشرة وهم:

المساهمون البائعون

1 .شركة أسواق عبداهلل العثيم.
2 .عبداهلل صالح علي العثيم.

المستثمر األجنبي المؤهل

مستثمر أجنبي مؤهل وف ًقا للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة لالستثمار في
األوراق المالية المدرجة .ويتم تقديم طلب التأهيل إلى شخص مرخص له ليقوم بتقييم الطلب وقبوله وف ًقا للقواعد المنظمة الستثمار
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة.

المستثمرون األجانب

األفراد غير السعوديين المقيمون خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج المملكة.

مستشار دراسة السوق

يورومونيتور إنترناشيونال بي ال سي.

المستشار المالي

شركة جي آي بي كابيتال.

المستشار القانوني

مكتب سلمان بن متعب السديري للمحاماة.

المستشارون

مستشارو الشركة فيما يتعلق بالطرح والذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (هـ) من هذه النشرة.

المعايير الدولية للتقرير المالي
()IFRS

المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

المكتتبون األفراد

صر من زوج غير سعودي التي يحق لها
األشخاص السعوديون الطبيعيون بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد ُق ّ
ُصر ،والمستثمرين الخليجيين من ذوي الصفة الطبيعية.
أن تكتتب بأسمائهم ،شريطة أن تقدم ما يثبت أمومتها لألوالد الق ّ

المكتتبون

تشمل الجهات المشاركة والمكتتبون األفراد.

المجموعة

الشركة والشركات التابعة الجوهرية.

مالك أرض الربوة

مؤسسة األميرة العنود بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود واألمير سعود بن فهد بن عبد العزيز آل سعود.

المملكة أو السعودية

المملكة العربية السعودية.

نشرة اإلصدار أو النشرة

هذه النشرة والتي أعدتها الشركة فيما يتعلق بالطرح.

النظام األساسي

النظام األساسي للشركة والموافق عليه من قبل الجمعية العامة.
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الئحة حوكمة الشركات

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم 2017-16-8م وتاريخ 1438/05/16هـ (الموافق 2017/02/13م)
بنا ًء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 3/وتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق 2015/11/10م) ،والمعدلة بقرار مجلس
هيئة السوق المالية رقم  2021-7-1وتاريخ 1442/06/01هـ (الموافق 2021/01/14م).

نظام السوق المالية

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ (الموافق 2003/07/31م) ،وما ورد عليه من تعديالت.

نظام الشركات

نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 3/وتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق 2015/11/10م) ،وما ورد عليه من تعديالت.

نظام العمل

نظام العمل السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م 51/وتاريخ 1426/08/23هـ (الموافق 2005/09/27م) ،وما ورد عليه
من تعديالت.

نموذج طلب االكتتاب

نموذج طلب االكتتاب الذي يجب على المكتتبين األفراد والجهات المشاركة (حسب مقتضى الحال) تعبئته لالكتتاب في أسهم الطرح.

هـ

هجري.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة.

الهيئة

هيئة السوق المالية في المملكة.

وزارة التجارة

وزارة التجارة في المملكة.

وزارة االستثمار

وزارة االستثمار في المملكة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة.

يوم عمل

أي يوم تكون فيها الجهات المستلمة مفتوحة للعمل في المملكة (باستثناء يومي الجمعة والسبت وأي إجازات رسمية).

ضريبة القيمة المضافة ()VAT

قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1438/11/02هـ الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ،والتي بدأ العمل بها ابتداء من  1يناير 2018م ،كضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بها
من قبل قطاعات محددة في المملكة ،وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .مقدار هذه الضريبة هي  ،%5وتم استثناء عدد من
المنتجات منها (كاألغذية األساسية ،والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم) .كما أعلنت وزارة المالية مؤخ ًرا زيادة نسبة ضريبة
القيمة المضافة إلى  %15ابتدا ًء من  1يوليو 2020م.

()SOCPA
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نظام الحوكمة

نظام الحوكمة بموجب قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 1441/09/28هـ (الموافق 2020/05/21م) ،كما اعتمدت كل من ميثاق عمل
لجنة المراجعة والئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 1441/09/17هـ
(الموافق 2020/05/10م) ،واعتمد تحديث ميثاق عمل لجنة المراجعة بتاريخ 1442/11/20هـ (الموافق 2021/06/30م) واعتمد
تحديث ميثاق عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 1443/01/15هـ (الموافق 2021/09/22م) ،واعتمدت كل من سياسة قواعد
السلوك المهني ،وسياسة التعامل مع تعارض المصالح وصفقات األطراف ذوي العالقة ،والئحة الرقابة الداخلية ،وسياسة التعامل مع
الشكاوى والتظلمات التي تنشأ مع أصحاب المصالح ،وسياسة تسوية الشكاوى والتظلمات التي تنشأ مع موظفي الشركة بموجب قرار
مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 1441/01/25هـ (الموافق 2019/09/24م).

فهرس المحتويات

2-عوامل المخاطرة

ينبغي على المستثمرين المحتملين دراسة عوامل المخاطرة التالية والمعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري
فيما يتعلق بأسهم الطرح ،عل ًما بأن المخاطر والشكوك الموضحة فيما يلي هي التي تعتقد الشركة حال ًيا أنها قد تؤثر عليها أو على أي استثمار في
أسهم الطرح .وال تمثل المخاطر المذكورة أدناه بالضرورة جميع المخاطر التي قد تؤثر على الشركة أو على الشركات التابعة الجوهرية أو المرتبطة
باالستثمار في أسهم الطرح .فقد تكون هناك مخاطر وشكوك أخرى غير معروفة ألعضاء مجلس اإلدارة في الوقت الحالي ،أو يعتقد أعضاء مجلس
اإلدارة أنها غير جوهرية حال ًيا .قد يؤثر وقوع أي من تلك المخاطر والشكوك أو تحققها بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وأعمال الشركات
التابعة الجوهرية ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية ،وقد يؤدي إلى انخفاض في سعر األسهم ،وإضعاف قدرة الشركة والشركات
التابعة الجوهرية على توزيع أرباح على المساهمين ،وقد يؤدي إلى خسارة المستثمرين لكامل استثمارهم في األسهم أو جز ًء منه.
ويقر أعضاء مجلس اإلدارة على أنه ،وعلى حسب علمهم واعتقادهم ،ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذه النشرة  -بخالف ما ذكر
في هذا القسم  -قد تؤثر في قرارات المستثمرين المتعلقة باالستثمار في أسهم الطرح.
وال يناسب االستثمار في أسهم الطرح إال للمستثمرين القادرين على تقييم مخاطر االستثمار ومن لديهم ما يكفي من الموارد لتحمل أي خسارة قد
تنتج عنه .وينبغي على المستثمرين المحتملين الذين لديهم شكوك حول اإلجراءات التي عليهم اتخاذها الحصول على استشارة من مستشار مالي
مرخص له من قبل الهيئة وذلك قبل االستثمار في أسهم الطرح.
إن المخاطر المبينة أدناه قد ذكرت بترتيب ال يعكس أهميتها أو األثر المتوقع لها على الشركة أو على الشركات التابعة الجوهرية.
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2المخاطر المتعلقة بارتباط أداء الشركة ومستأجريها في قطاع التجزئة وحركة الزوار واإلنفاق

تعتمد إيرادات الشركة على دخلها من اإليجارات (الثابتة أو /والمبنية على نسبة من المبيعات) التي تم تحصيلها من المستأجرين في المجمعات
ً
فضل راجع القسم« 2-4-4المجمعات التجارية القائمة» من
التجارية التابعة لها (وللمزيد من المعلومات حول المجمعات التجارية التابعة للشركة،
هذه النشرة) ،وتعتمد قدرة المستأجرين على سداد اإليجارات للشركة على أدائهم المالي والذي يتأثر بعدد من العوامل المرتبطة بقطاع التجزئة
وحركة الزوار والقدرة الشرائية لهم .كما تعتمد إيرادات الشركات التابعة الجوهرية على دخلها من المبيعات وبالتالي تتأثر إيرادات الشركات التابعة
أيضا بالعوامل المرتبطة بقطاع التجزئة وحركة الزوار والقدرة الشرائية لهم (وللمزيد من المعلومات حول الشركات التابعة الجوهرية،
الجوهرية ً
ً
فضل راجع القسم« 6-1-4نظرة عامة على الشركات التابعة الجوهرية» من هذه النشرة).
ونتيجة لذلك ،تتعرض المجمعات التجارية التابعة للشركة وأعمال الشركات التابعة لمخاطر مرتبطة بالحركة التجارية لقطاع التجزئة والذي يتأثر
تأث ًرا مباش ًرا بتغييرات السوق السريعة أو /والغير المتوقعة في بعض األحيان مما يأثر في سلوك زوار المجمعات التجارية التابعة للشركة والمواقع
الخاصة للشركات التابعة لها وقدرتهم اإلنفاقية باإلضافة إلى التقلبات الموسمية في الطلب على منتجاتهم وخدماتهم ووجود وجهات ترفيهية منافسة
ً
فضل راجع القسم « 1-2-2المخاطر المتعلقة بقطاع التجزئة» والقسم 4-2-2
(وللمزيد من المعلومات حول المخاطر المرتبطة بقطاع التجزئة،
«المخاطر المتعلقة بارتفاع مستوى المنافسة مع الشركة والشركات التابعة الجوهرية» من هذه النشرة) .وإذا أخطأت الشركة أو مستأجروها أو
الشركات التابعة الجوهرية في الحكم على متغيرات السوق ،أو لم يتجاوبوا معها بالشكل الصحيح ،فسوف يؤثر ذلك بشكل جوهري على أعمال
الشركة والشركات التابعة لها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية .كما أن تأثر الوضع المالي للمستأجرين في المجمعات التجارية
التابعة للشركة بالعوامل المرتبطة بقطاع التجزئة قد يؤدي إلى عدم قدرتهم على االستمرار في تشغيل أعمالهم ،أو الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركة
أو مقرضيهم ومورديهم ،أو قد يؤدي بهم إلى اإلفالس أو التصفية ،مما سيؤثر بدوره على األداء العام للمجمعات التجارية التابعة للشركة وبالتالي
سيكون له أثر جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
ونظ ًرا العتماد أعمال الشركة والشركات التابعة الجوهرية على استقطاب عدد كبير من الزوار للمجمعات التجارية التابعة للشركة والمواقع الخاصة
بالشركات التابعة لها ،فسيؤدي أي تراجع في أعداد الزوار أو مستويات إنفاقهم ألي سبب من األسباب للتأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال
الشركة والشركات التابعة لها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية .وترتبط حركة الزوار لدى المجمعات التجارية التابعة للشركة
على عدد من العوامل مثل سهولة الوصول إلى المجمعات التجارية التابعة للشركة وقدرتهم اإلنفاقية ووجود وجهات ترفيهية منافسة .وقد تؤدي
التغيرات التي تشهدها المناطق التي تقع فيها المجمعات التجارية التابعة للشركة والمواقع الخاصة بالشركات التابعة ،بما في ذلك التغيرات في
التركيبة السكانية والتي تشمل متوسط دخل الفرد أو التغيرات التي تؤثر على سهولة وصول الزوار إلى المجمعات التجارية مثل أعمال الصيانة
واإلنشاءات التي تتم على الطرق المؤدية إلى المجمعات التجارية التابعة للشركة أو ضمن المناطق المحيطة بها إلى التأثير بشكل سلبي على أعداد
الزوار ومستوى إنفاقهم مما سيؤثر سل ًبا على معدل اإلقبال على المجمعات التجارية التابعة للشركة.
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شكلت اإليرادات من أكبر أربعة ( )4مجمعات تجارية (من أصل تسعة ( )9مجمعات تجارية قائمة كما في  30سبتمبر 2021م) وهي العثيم مول -
الربوة والعثيم مول  -األحساء والعثيم مول  -الدمام والعثيم مول  -حائل ما نسبته  %65.8 %63.4و %65.7و  %66.5من إجمالي إيرادات الشركة
للسنوات المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و  30سبتمبر 2021م على التوالي .وعليه ،في حال
عدم قدرة الشركة على توفير خدمات ذات جودة عالية للزوار والمحافظة على مستأجريها الرئيسيين أو في حال وجود انخفاض في اإلقبال على تلك
المجمعات التجارية ألي سبب من األسباب ،فسيؤدي ذلك إلى انخفاض إجمالي إيرادات الشركة وبالتالي سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال
الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة باعتماد إيرادات الشركة على المستأجرين الرئيسيين

تمثل إيرادات الشركة من أكبر عشرة ( )10مستأجرين رئيسيين من غير األطراف ذات العالقة حوالي  %33.8و %33.4و %34.1و %28.6من إجمالي
إيرادات اإليجار في السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م على التوالي،
وتمثل اإليرادات من األطراف ذات العالقة الناتجة عن عقود اإليجار حوالي  %15.0و %14.8و %12.2و %13.8من إجمالي إيرادات الشركة في
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،على التوالي .ويتضمن المستأجرون
الرئيسيون في المجمعات التجارية التابعة للشركة عد ًدا من أبرز الشركات العاملة في قطاع التجزئة مثل شركة أسواق عبداهلل العثيم وشركة جزيرة
سماء لألزياء المحدودة وشركة الند مارك العربية وشركة الشايع الدولية للتجارة وشركة أباريل المحدودة وشركة عبداهلل العثيم لألزياء وشركة
عبداهلل العثيم للترفيه .ويقوم المستأجرون الرئيسيون في مجمعات الشركة التجارية بتشغيل مجموعة كبيرة من العالمات التجارية الشهيرة في مجال
األزياء واألغذية والترفيه وتعتبرهم الشركة شركاء استراتيجيين لها.
تعتمد إيرادات الشركة على المستأجرين الرئيسيين ،وتتوقع أن تستمر باالعتماد على استمرارية عالقاتها بهم وعلى قيامهم بتجديد عقود إيجار
المواقع المستأجرة من قبلهم في المجمعات التجارية التابعة للشركة .وقد يقرر المستأجرون الرئيسيون تحويل كامل أعمالهم المبرمة مع الشركة أو
جزء منها إلى واحد أو أكثر من منافسيها ،أو مطالبة الشركة بتخفيض إيجارات المواقع المستأجرة من قبلهم في المجمعات التجارية التابعة لها ،أو
بتقديم خدمات إضافية يترتب عليها زيادة تكاليف الشركة .كما قد يتعرض المستأجرون الرئيسيون لمصاعب مالية ،أو قد يضطرون إلعادة هيكلة
أعمالهم أو تغيير استراتيجياتهم أو قد يتأثرون بالعوامل المرتبطة بقطاع التجزئة .ويجدر بالذكر أن الشركة قد رفعت قضية على إحدى مستأجريها
الرئيسيين وهي شركة أنوال التجارية حيث تطالبها الشركة بمبلغ قدره  34.5مليون ريال سعودي بسبب عدم حصول الشركة على مستحقات اإليجار
منها بسبب مصاعب مالية تمر بها شركة أنوال التجارية .وتؤثر أي من هذه العوامل سل ًبا على قدرة أو رغبة المستأجرين الرئيسيين في االستمرار
في استئجار مواقع في المجمعات التجارية التابعة للشركة .كما قد يترتب على فقدان أي من المستأجرين الرئيسيين انخفاض إيرادات الشركة أو
انخفاض أعداد الزوار للمجمعات التجارية التابعة للشركة والتأثير سل ًبا على مبيعات مستأجرين آخرين في المجمعات التجارية التابعة للشركة والذي
أيضا .لذلك ،ستؤثر خسارة أي من المستأجرين الرئيسيين بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة
قد يؤدي بدوره إلى فقدان أولئك المستأجرين ً
ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2ال ـم ـخــاطــر الـمـتـعـلـقــة بـتـطـبـيــق اإلجـ ـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة الـمــرتـبـطــة بـجــائـحــة ف ـي ــروس ك ــورون ــا المستجد
(كوفيد)19-

مرضا معد ًيا؛ يسببه
اتخذت حكومة المملكة عد ًدا من اإلجراءات االحترازية للحد من آثار انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-والذي يُعد
ً
والسعال ،وضيق التنفس .وتضمنت إجراءات حكومة المملكة
وأعراضا أخرى
فيروس شديد العدوى ،يُحدث التهابات في الجهاز التنفسي،
ً
ُ
كالح َّمىُّ ،
إغالق جميع المجمعات التجارية ،ومراكز الترفيه ،وأنشطة ألعاب األطفال ،ودور السينما ،والمطاعم ،والمقاهي داخل المجمعات التجارية لفترة
محددة .وبعد فتح المجمعات التجارية في نهاية مايو 2020م ،فرضت حكومة المملكة عد ًدا من البروتوكوالت التي يجب على المجمعات التجارية
والمعارض التجارية والمطاعم والمقاهي االلتزام بها مثل :تقليص عدد ساعات استقبال الزوار وفقًا لساعات منع التجول ،وتقليص عدد الزوار
المسموح بدخولهم ،مع فرض الفحص عند بوابات الدخول ،ومنع دخول األطفال ،وتنظيم طوابير االنتظار ،والساللم؛ لتطبيق التباعد الجسدي بين
ً
فضل راجع القسم« 8-4استمرارية
زوار المجمعات ،والمعارض التجارية؛ للحد من انتشار الفيروس (وللمزيد من المعلومات حول هذه اإلجراءات،
األعمال» من هذه النشرة).
وقد تسببت هذه اإلجراءات االحترازية إلى؛ توقف أعمال الشركة ،والشركات التابعة لها بشكل مؤقت خالل عام 2020م وذلك بد ًءا من تاريخ
1441/07/21هـ (الموافق 2020/03/16م) وحتى تاريخ 1441/09/06هـ (الموافق 2020/04/28م) وذلك بالنسبة للمجمعات التجارية التابعة
للشركة والمواقع التابعة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء ومن تاريخ 1441/07/10هـ (الموافق 2020/03/15م) وحتى تاريخ 1441/10/28م (الموافق
2020/06/20م) ومن تاريخ 1442/05/23هـ (الموافق 2021/02/05م) وحتى تاريخ 1442/07/22هـ (الموافق 2021/03/06م) بالنسبة للمواقع
التابعة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه (وللمزيد من المعلومات حول المخاطر االقتصادية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد،)19-
ً
فضل راجع القسم « 6-2-2المخاطر المتعلقة بتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-على االقتصاد والقطاعات التي تعمل فيها
الشركة» من هذه النشرة) ،كما أدت إلى انخفاض طلب الزوار على المجمعات التجارية التابعة للشركة والمعارض التابعة للشركات التابعة لها وبالتالي
انخفاض اإليرادات الناشئة عنها ،والتأثير سل ًبا على الوضع المالي للمستأجرين مما قد يؤثر على مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركة أو
إنهائهم لعقود اإليجار مع الشركة أو مطالبتهم بخفض اإليجارات .ومن المتوقع أن تتأثر نتائج عمليات الشركة والشركات التابعة الجوهرية بشكل
سلبي وجوهري نظ ًرا النخفاض أعداد الزوار والمبيعات ،وحسب تقديرات الشركة فقد بلغ تأثير فيروس كورونا على إيرادات الشركة مبلغًا قدره
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فهرس المحتويات
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2المخاطر المتعلقة بتركز إيرادات الشركة في أربعة ( )4من مجمعاتها التجارية
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2المخاطر المتعلقة بمستوى جودة مجمعات الشركة التجارية

تعتمد الشركة والشركات التابعة لها بشكل كبير على نسبة إقبال المستأجرين والزوار على المجمعات التجارية التابعة للشركة ،والتي تعتمد بدورها
على سمعة وجودة المجمعات التجارية التابعة للشركة .وتعتمد جودة المجمعات التجارية على عدة عوامل منها ،على سبيل المثال ال الحصر ،حداثة
شكلها الهندسي الخارجي ،وتصميمها الداخلي ،إضاف ًة إلى حداثة البنية التحتية للمجمع التجاري ،وعلى سهولة تقسيماتها وسهولة وصول الزوار
لمختلف المعارض التجارية فيها ،وعلى توفير مختلف الخدمات فيها مثل التأكد من جودة التكييف ،واإلضاءة ،ومن فعالية المصاعد ،والساللم
الكهربائية ،وتوفير عدد كافي من مواقف السيارات ،وتوفير عدد مناسب من المستأجرين ،والتنويع في مختلف القطاعات ،وعلى سهولة التحميل
للمجمع التجاري ،ودخولهم للمجمع التجاري وخروجهم منه ،وعلى توفير الخدمات األمنية الضرورية داخل
أو نزول الزوار عند األبواب المتعددة
ّ
فإن عدم تمكن الشركة
لذا؛
العمل.
ساعات
طوال
التجاري
المجمع
نظافة
وعلى
البوابات،
عند
السيارات
سير
حركة
المجمع التجاري وخارجه لتسيير
َّ
ّ
من توفير أو الحفاظ على جودة مجمعاتها التجارية لزوارها ومستأجريها سيكون له تأثير سلبي وجوهري على عالمتها التجارية وسمعتها وبالتالي
انخفاض مستوى إقبال الزوار على مجمعاتها التجارية وهو ما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها
وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بأعمال التجديد وإعادة تطوير المجمعات التجارية الحالية للشركة

يجب على الشركة القيام بأعمال تجديد وتوسعة وتحسين وإعادة تطوير للمجمعات التجارية التابعة لها بصورة مستمرة؛ بهدف الحفاظ على جودتها،
وجاذبيتها ،واستمرار الطلب عليها من قبل المستأجرين والزوار .وإن العزم على أعمال التجديد وإعادة التطوير تمر بمراحل معينة تبتدئ بالتخطيط
السليم الذي يسبق خطوتي التصميم وثم التنفيذ ،ويتمثل ذلك التسلسل في مراحل المشاريع في التقليل من المخاطر التي قد تنتج في مراحل
ً
فضل راجع القسم « 5-4-4مراحل
التنفيذ (وللمزيد من المعلومات حول مراحل تطوير المشاريع واإلنشاء لمجمعات الشركة التجارية الجديدة،
تطوير المشاريع واإلنشاء لمجمعات الشركة التجارية الجديدة» من هذه النشرة) .ونظ ًرا لتطور سوق المجمعات التجارية في المملكة ،فقد تتغير
تطلعات المستأجرين ،والزوار ،وأذواقهم ،وتفضيالتهم .وقد يتضمن ذلك ،على سبيل المثال ،إضافة مرافق جديدة في المجمعات التجارية وخيارات
تنوعا (مثل دور السينما) وتغيير تصميم بعض المجمعات التجارية بشكل أكثر ابتكا ًرا .وقد ال تكون المجمعات التجارية الحالية التابعة
ترفيه أكثر ً
للشركة قابلة إلجراء تعديالت عليها بشكل يلبي تطلعات المستأجرين والزوار وقد ال تتمكن المجمعات التجارية الحالية التابعة للشركة من منافسة
المجمعات التجارية األخرى بفاعلية ،حتى وإن قامت الشركة بأعمال التجديد والتطوير .كما قد تتسبب أي أعمال تجديد للمجمعات التجارية التابعة
للشركة في تعطيل أعمال المستأجرين الحاليين في المجمعات المعنية مما قد يؤدي إلى انخفاض إيرادات الشركة بشكل جزئي خالل فترة أعمال
التجديد .وفي حال لم تتمكن الشركة من تجديد مجمعاتها التجارية الحالية وتحسينها لمواكبة التغيرات في تفضيالت المستأجرين والزوار ،فسيكون
لذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بازدياد المصاريف التشغيلية للشركة والشركات التابعة الجوهرية

قد تتزايد المصاريف التشغيلية للشركة والشركات التابعة لها نتيجة لمجموعة من العوامل ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،الزيادة في
تكاليف العمالة ،وتكاليف استهالك الوقود ،والمياه ،والكهرباء ،وتكاليف اإلصالح ،والصيانة ،وأقساط التأمين ،وتكاليف العقود التي تبرمها الشركة،
والشركات التابعة الجوهرية مع مورديها ،وارتفاع نسبة ضريبة القيمة المضافة ،وهي جميعها عوامل خارجة عن سيطرة الشركة ،والشركات التابعة
الجوهرية .وقد بلغت المصاريف التشغيلية للشركة حوالي  177.9مليون ريال سعودي (تمثل  %39.2من تكلفة اإليرادات) خالل السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2018م وحوالي  244.3مليون ريال سعودي (تمثل  %51.9من تكلفة اإليرادات) خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2019م وحوالي  220.1مليون ريال سعودي (تمثل  %58.6من تكلفة اإليرادات) خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م وحوالي 96.1
مليون ريال سعودي (تمثل  %29.8من تكلفة اإليرادات) كما في الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م .وتجدر اإلشارة إلى أن أسعار الوقود
والمياه والكهرباء قد ارتفعت في السنوات الماضية ،إضاف ًة إلى أن نسبة ضريبة القيمة المضافة المطبقة في المملكة قد ارتفعت إلى  %15ابتد ًءا
من تاريخ 1441/11/10هـ (الموافق 2020/07/01م) .وقد تؤدي أي زيادة في متطلبات سعودة الوظائف بالشركة والشركات التابعة الجوهرية إلى
زيادة المصاريف التشغيلية .وبالنسبة للشركة ،فقد ال تتمكن من تمرير تلك الزيادة لمستأجريها من خالل رفع اإليجارات نظ ًرا العتبارات أخرى
مثل رغبتها في استقطاب المستأجرين الجدد ،والمحافظة على المستأجرين الحاليين ،ومنع المنافسين من استقطابهم .وأما بالنسبة للشركات
أيضا من تعويض تلك الزيادة عن طريق مبيعاتها وإقبال الزوار عليها .وسوف يترتب على أي زيادة في المصاريف
التابعة الجوهرية ،فقد ال تتمكن ً
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 75.3مليون ريال سعودي و 16مليون ريال سعودي خالل عام 2020م وكما في  30سبتمبر 2021م ،على التوالي .وسيؤدي الرجوع لهذه اإلجراءات أو
تشديدها (كإعادة إغالق المجمعات التجارية والمعارض التجارية والمطاعم والمقاهي) إلى التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعداد زوار مجمعات
الشركة التجارية ومبيعات المستأجرين والشركات التابعة الجوهرية ،مما قد يؤثر على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركة أو على رغبتهم
بتجديد عقود اإليجار المبرمة مع الشركة أو إنهائها ،وهو ما سيؤدي إلى انخفاض معدل إشغال المجمعات التجارية الخاصة بالشركة وبالتالي على
إيراداتها .باإلضافة إلى ذلك ،قد تؤثر جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-على قدرة الشركة على إتمام مشاريعها المستقبلية في الوقت
المحدد وتكبدها تكاليفًا إضافية في هذا الخصوص ،كما قد تؤثر على قدرة الشركة بالوفاء بالتزاماتها وفقًا لعقود التسهيالت المبرمة مع البنوك
أو حصولها على تمويالت إضافية .ويعتمد تحديد أثر ذلك على عدد من العوامل مثل الفترة المتوقعة الستمرار تطبيق اإلجراءات االحترازية فيها
أو اعتماد أي إجراءات احترازية جديدة تؤثر على أعمال الشركة والشركات التابعة أو تمديدها .وعند رجوع األوضاع لحالتها الطبيعية بعد االنتهاء
من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-وتعليق العمل باإلجراءات االحترازية ،فإنه ال يوجد ما يضمن أن تقوم الشركة والشركات التابعة
الجوهرية بتعويض األضرار المادية التي تحققت في الفترة السابقة مما قد يؤثر على الوضع المالي للشركة والشركات التابعة الجوهرية .وسيكون
لكل ما سبق أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بالتأخر في تحصيل اإليجارات

أدت جائحة كورونا التي تعرضت لها البالد في الفترة المبتدأة من مارس 2020م إلى تدني األوضاع االقتصادية عن المعدالت قبل بداية هذه الجائحة
مما أثر على تأخير التحصيالت من بعض المستأجرين بسبب تلك الظروف االقتصادية الصعبة ،مع العلم بأن هذه الظروف لم تكن قاصرة على
الشركة خاص ًة أو على المملكة عام ًة ولكن كان تأثيرها السلبي عالم ًيا على كل الشركات والحكومات.
هذا وقد قامت الشركة بعد بداية الجائحة وتماش ًيا مع القرارات الحكومية للدولة بعمل خصومات للعمالء عن فترات اإلقفال اإللزامية على النشاط
االقتصادي في المملكة بنا ًء على تعليمات وتوجيهات الجهات الحكومية المختصة التي كانت تدير تطورات جائحة كورونا وفي نفس الوقت تدير عودة
النشاط االقتصادي إلى الحياة تدريج ًيا وعلى مراحل تماش ًيا مع تطورات هذه الجائحة.
نتيج ًة لذلك؛ انحصرت العالقة مع العمالء خالل تلك الفترة في المفاوضات المطولة بشأن طلبات بعض العمالء بزيادة تلك الخصومات الممنوحة
أيضا التفاوض من جديد على بعض شروط وقيم عقود اإليجار السارية لتتناسب مع الظروف االقتصادية.
من الشركة وكذلك طلب البعض منهم ً
هذا وقد أدى التأخر في سداد اإليجارات من قبل المستأجرين أو عدم قدرتهم على سدادها بالكامل إلى انخفاض جوهري في حصيلة إيرادات
الشركة من اإليجارات خالل الفترة من مارس 2020م وحتى الربع الرابع من عام 2020م ،مما أثر سل ًبا على التدفقات النقدية للشركة .وتمثلت سياسة
الشركة وقتها في محاولة الحفاظ على استمرار تواجد العمالء داخل المجمعات التجارية الخاصة بالشركة ومنحهم الخصومات المنطقية لضمان
بقائهم داخل المجمعات التجارية مع ضمان استمرارية دفعهم اإليجار بشكل منتظم وفي الوقت المناسب .وأ ّدت الظروف في ذلك الوقت إلى تأ ّثر
تمويل متطلبات أعمال الشركة الجارية والخاصة بمشروعاتها المستقبلية وعملياتها اليومية وكذلك المصاريف الرأسمالية ،مما كان له أثر سلبي
وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي خالل تلك الفترة ونتائج توقعاتها المستقبلية.
وقد تغيرت سياسة الشركة منذ بداية الربع الرابع من عام 2020م ،وبدأت في تطبيق حزمة من القرارات الخاصة بتدعيم موقف الشركة القانوني
للحفاظ على حقوقها المتأخرة لدى كل العمالء المتأخرين في السداد عن طريق- :
yالبدء في استخدام منصة «إيجار» كبديل لعقد اإليجار اليدوي ،و
yالبدء في استخدام منصة «نافذ» لتدعيم وجود ضمانات للمديونيات الجارية من قبل العمالء بسندات ألمر إلكترونية ،و
yزيادة استخدام منصة «سمة» لالستعالم عن الموقف المالي للعمالء قبل التعاقد وفي حال التأخر في السداد.
ويعتبر استخدام الشركة لهذه المنصات اإللكترونية تطو ًرا كبي ًرا ،ألن هذه المنصات مدعومة ومراقبة من الدولة والتي أنشأتهم بغرض أن يكون
االستثمار في القطاع العقاري متسم بالثقة والشفافية والتوازن بين المؤجر والمستأجر ،وبدأت الدولة بنفسها عن طريق قرار مجلس الوزراء بقيام
كل الجهات الحكومية بتسجيل عقودها اإليجارية إلكترون ًيا على منصة إيجار مما يعطي المثل والقدوة والثقة في استخدام تلك المنصة.
وبالتالي ومن خالل المميزات والخدمات التي تتيحها هذه المنصات للمؤجرين والمستأجرين .تتيح منصة «إيجار» للمؤجر توثيق وتسجيل عقود
الموحدة ،والمعتمدة من وزارة العدل كما يسهل للمؤجر إجراءات تسليم الوحدة العقارية بعد موافقة األطراف على عقد اإليجار
اإليجار اإللكترونية
ّ
أيضا تتيح منصة «إيجار» إمكانية االستفادة من العقد اإللكتروني
اإللكتروني
الموحد ،وتسلُّمها بعد انتهاء مدة العقد أو رغبة أحد األطراف في إنهائهً .
ّ
الموحد؛ كسند تنفيذي يس ّهل اإلجراءات ويختصر مدة التقاضي ،كما يسهل متابعة تحصيل مبالغ اإليجار من خالل نظام (سداد) البنكي ،الذي
ّ
يغني عن سندات القبض والصرف في حال استخدام السداد اإللكتروني ،ويزيد الثقة بالتعامل مع وسيط عقاري معتمد لدى «إيجار» يقدم خدماته
وفق اللوائح واألنظمة ،ويوفر تعامالت إلكترونية مو ّثقة تضمن تقليل النزاعات ،مثل :حفظ العقود ،وتسجيل الصكوك ،وتوفير نماذج تسلّم وتسليم
ميسرة وآمنة وخيارات مرنة لتسلُّم دفعات اإليجار ،مما يساعد المؤجر على متابعة الدفعات المالية للمستأجرين
الوحدة العقارية ،ويوفر طر ًقا ّ
بشكل (شهري ،ربع سنوي ،نصف سنوي ،سنوي) سوا ًء عبر قنوات الدفع المعتادة ،أو الدفع اإللكتروني بنظام الفوترة (سداد) أو غيرها .كما توفر
منصة «إيجار» مجموعة من الخدمات اإللكترونية المتنوعة ،التي توفّر قد ًرا من األمان والخصوصية والسرعة والمرونة ،تتمثل في سهولة البحث
اإللكتروني ،وخدمة التبليغ اإللكتروني عن تأخر المستأجر في سداد الدفعات ،وخدمات االستعالم ،واالطالع على العقود ،وخدمات التنبيهات
واإلشعارات بموعد الدفعات ،واستالم المبلغ على الحساب ،وقنوات تواصل متعددة لتقديم خدمات الدعم والمساعدة ،واإلجابة عن استفسارات
المؤجرين والمستأجرين.
ومع وجود تحفيز مباشر من الحكومة باستخدام العقد اإللكتروني التنفيذي وكذلك استخدام خيارات السداد المختلفة من خالل هذه المنصات،
ً
أصل في سداد فواتير الخدمات العامة مما يقلل
أصبح هنالك ضمان بين المؤجر والمستأجر عن طريق استخدام نظام سداد الذي يستخدم
المخاطر بالنسبة للمؤجر من حيث التأخر في تحصيل األجرة أو التهرب من سدادها .وإن تفعيل «نظام إيجار» ،الذي تبنته الحكومة ،نتج عنه ربط
مكاتب اإليجار المختلفة بشبكة تقنية تضم قاعدة بيانات متكاملة من المستأجرين وتاريخهم االئتماني ومدى االلتزام بالسداد .إن استخدام هذه
المنصات يساعد في اإلجراءات القضائية وسرعة الفصل في القضايا بين الطرفين مقارنة بالنظام القديم الورقي  /المستندي وتقديم براهين
اإلثبات بين الطرفين.
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التشغيلية للشركة والشركات التابعة لها انخفاض في تدفقاتها النقدية وهوامش ربحيتها والمبالغ المتاحة لصيانة مرافقها الحالية وألعمال التطوير
المستقبلية .وفي حال لم تتمكن الشركة من زيادة اإليجارات المتفق عليها مع المستأجرين بموجب عقود اإليجار المبرمة معهم لتتناسب مع الزيادة
في المصاريف التشغيلية للشركة أو الزيادة في معدالت التضخم ،سيؤدي ذلك إلى عدم قدرة الشركة على إعادة التفاوض مع المستأجرين لزيادة
اإليجارات خالل سريان عقود اإليجار المبرمة معهم وقبل انتهاء مددها ،أو عدم قدرة الشركات التابعة لها على تغطية الزيادة في مصاريفها
التشغيلية ،مما ينتج عنه أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

ليس هنالك ما يضمن قدرة الشركة على تحصيل اإليجار في أوقات السداد المستحقة (وللمزيد من المعلومات حول سياسة التحصيل الخاصة
ً
فضل راجع القسم4-4-4(ج) «تحصيل اإليجارات» من هذه النشرة) .وكما في  30سبتمبر 2021م ،بلغت نسبة اإليجارات المستحقة غير
بالشركة،
المسددة من المستأجرين نحو  %57.2من إجمالي إيرادات الشركة من السنة المالية السابقة المنتهية في  30سبتمبر 2021م .وقد أدت األوضاع
االقتصادية الصعبة فيما مضى إلى تأخير التحصيالت من المستأجرين بسبب المفاوضات المطولة بشأن الخصومات وكذلك التفاوض من جديد
أيضا االعتراف بزيادة في المخصصات مقابل الذمم المدينة بمبلغ  22.1مليون ريال سعودي
على شروط عقود اإليجار .وقد نتج عن هذه التأخيرات ً
في عام 2018م و  24.7مليون ريال سعودي في عام 2019م و 102.7مليون ريال سعودي في عام 2020م و 0.1مليون ريال سعودي في الفترة المالية
المنتهية في  30سبتمبر 2021م .كما خفضت المجموعة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للفئة العمرية التي تتجاوز ثالثة أشهر في  30سبتمبر
2021م مقارنة مع  31ديسمبر2020م .يعود االنخفاض في معدالت الخسائر االئتمانية المتوقعة في  30سبتمبر 2021م إلى الذمم المدينة البالغة
وأيضا بسبب انخفاض الخسائر االئتمانية المتوقعة ضمن فئة الذمم
 13.9مليون ريال سعودي والتي لم تكن خاضعة لخسائر االئتمان المتوقعة
ً
المدينة المتنازع عليه .باإلضافة إلى ذلك ،لم تقم الشركة بشطب ذمم مدينة في عام 2018م بينما شطبت ذمم مدينة بمبلغ  35.6مليون ريال سعودي
في عام 2019م ومبلغ  13.1مليون ريال سعودي كما في الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م في حين عكست الشركة عمليات شطب سابقة
تبلغ  1.3مليون ريال في عام 2020م .ويجدر بالذكر أن رصيد الذمم المدينة المتقادم لمدة أكثر من سنة بلغ  187.3مليون ريال سعودي والذي يمثل
حصلت
 %53.8من إجمالي أرصدة الذمم المدينة كما في  30سبتمبر 2021م ،وال تملك الشركة أي خطط متفق عليها لتحصيلها إال أن الشركة قد َّ
مبلغ  51.0مليون ريال سعودي من المستأجرين في شهر أكتوبر من عام 2021م .كما أن الخصومات الممنوحة على اإليجارات أ ّثرت على النتائج
المالية للشركة وعلى هوامش الربح اإلجمالية والصافي للشركة حيث بلغت تلك الخصومات (باستثناء خصومات كورونا)  52.2مليون ريال سعودي
و 39.2مليون ريال سعودي  74.6مليون ريال سعودي  65.3مليون ريال سعودي كما في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م والفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،على التوالي والتي تمثل من إجمالي اإليرادات نسبة  %8.9و %6.6و %13.1و %15.9كما
في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م .كما تمثل إجمالي الخصومات
المتعلقة في كورونا  75.3مليون ريال سعودي و 16.0مليون ريال سعودي والتي تمثل من إجمالي اإليرادات نسبة  %13.2و %3.9كما في السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2020م والفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
ويجدر اإلشارة إلى أن الشركة قد تفاوضت مع مستأجيرها بخصوص أرصدة غير مدفوعة ومستحقة للشركة ووافقت على شطب مبلغ  35.6مليون
ريال سعودي خالل عام 2019م .باإلضافة إلى ذلك ،واجهت الشركة مخاطر في تحصيل إستحقاقاتها من مستأجيرها بمبلغ  62.5مليون ريال سعودي
وتم تخصيص مبلغ  37.6مليون ريال سعودي مقابل هذه األرصدة المتنازع عليها كما في  30سبتمبر 2021م .وتمنح الشركة خصومات للمستأجرين
على أساس كل حالة على حدة اعتما ًدا على عوامل متعددة ،بما في ذلك جودة المستأجر ذات الصلة وعالمته التجارية ذلك من أجل الحفاظ على
المستأجرين الذين يلعبون دو ًرا حاس ًما في جذب اإلقبال باإلضافة إلى حجم المستأجر ذي الصلة والمساهمة اإلجمالية في النتائج المالية للشركة.
وقد يؤدي التأخر في سداد اإليجارات من قبل المستأجرين أو عدم قدرتهم على سدادها على اإلطالق ألي سبب من األسباب إلى انخفاض جوهري
في إيرادات الشركة من اإليجارات ،مما سيؤثر سل ًبا على التدفقات النقدية للشركة.
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وبعد ما بدأت آثار جائحة كورونا باالقتراب من االنتهاء وقامت الدولة بالتشجيع على ممارسة النشاط االقتصادي وتدعيم ذلك بإطالق حزمة برامج
لتشجيع المتسوقين للنزول إلى األسواق ،أدى هذا إلى تحسن التدفقات النقدية لدى العمالء داخل األسواق ،وبنا ًء على ذلك بدأت الشركة ،بداي ًة من
الربع الثالث من عام 2021م ،بتغيير سياسة التحصيل من العمالء بما يتناسب مع المتغيرات االقتصادية الجارية ووجود تغيير في نوعية بعض العمالء
من صعود البعض وهبوط البعض اآلخر داخل السوق .ولغرض الحفاظ على المكتسبات الجارية والحصة السوقية للشركة داخل السوق ،تغيرت
السياسة التحصيلية لتقوم بتخفيض مديونية العمالء لتصل إلى الحد المقبول ضمن آليات السوق الجارية ،إال أن ذلك أثر على استمرارية بعض
العمالء الذين لم يستطيعوا التغلب على آثار جائحة كورونا .باإلضافة إلى ذلك ،بلغ إجمالي مستحقات اإليجار للشركة  153.4مليون ريال سعودي
و 217.4مليون ريال سعودي و 397.9مليون ريال سعودي و 348.2مليون ريال سعودي كما في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م
و2019م و2020م والفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،على التوالي .وعلى الرغم من أن مدة الدفع ألغلب عقود اإليجار كانت ستة أشهر
مقد ًما ،إال أن فعل ًيا متوسط عدد األيام التي كانت بموجبها تستلم الشركة مستحقاتها من اإليجار كانت مائة وثالثة ( )103أيام ومائة وستة وأربعين
( )146يو ًما ومائتين وواحد وسبعين ( )271يو ًما كما في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م ،على التوالي .باإلضافة
إلى ذلك ،يحق للشركة الحصول على غرامات من المستأجرين في حالة التأخر في دفع قيمة اإليجار إال أن الشركة لم تقم بتطبيق أي من العقوبات
المذكورة في عقود اإليجار على المستأجرين.

تعتمد إيرادات الشركة على قدرتها على تجديد عقود اإليجار المبرمة مع مستأجريها الحاليين وإعادة تأجير أي مساحات غير مؤجرة ضمن
مجمعاتها التجارية لمستأجرين جدد .وباستثناء عقود اإليجار المبرمة مع المستأجرين الرئيسيين ،تتراوح مدد أغلب عقود اإليجار المبرمة من قبل
الشركة بين سنة واحدة إلى ثالث ( )3أو خمس ( )5سنوات والتي قد تُجدد تلقائ ًيا ،كما يُمنح المستأجر خيار عدم التجديد بموجب إشعار خطي قبل
تسعين ( )90يو ًما من تاريخ انتهاء مدة عقد اإليجار قبل التجديد.
قد يُنهي أي من المستأجرين الحاليين عقودهم قبل انتهاء مدتها ،كما قد ال يقومون بتمديد عقود اإليجار عند انتهاء عقودهم الحالية مع الشركة ،مما
قد يؤثر على جاذبية المجمعات التجارية التابعة لها .كما قد ال تتمكن الشركة من تجديد عقود اإليجار المبرمة مع المستأجرين بشروط مماثلة لعقود
اإليجار الحالية أو بشروط أفضل .وفي حال عدم تجديد أي من عقود اإليجار ،فقد يتأخر المستأجرون في إخالء المعارض التجارية المستأجرة من
قبلهم وتسليمها للشركة أو للمستأجرين الجدد ،مما قد يؤدي إلى تراجع متوسط نسب اإلشغال في المجمعات التجارية التابعة للشركة .وإذا لم تتمكن
الشركة من الحفاظ على أو تجديد عقود اإليجار مع مستأجريها الحاليين أو بإبرام عقود إيجار مع مستأجرين جدد أو لم تستطع الشركة تجديد
عقود اإليجار الحالية بشروط مواتية ألي عوامل مثل فقدان المجمعات التجارية للشركة جاذبيتها ،فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض إيرادات الشركة مما
سوف يكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
ويجدر بالذكر أن الشركة قد قامت باالستحواذ على مجمع دار الواحة التجاري بموجب عقد بيع أُبرم بتاريخ 1443/06/13هـ( .الموافق 2022/01/16م)
حيث انتقلت جميع عقود اإليجار بموجب عقد البيع من تاريخ 1443/05/28هـ (الموافق 2022/01/01م) إلى ملكية الشركة وأصبحت نافذة في
ً
فضل راجع القسم2-4-4(ي) «مجمع دار الواحة التجاري»
مواجهتها وتلتزم الشركة بأدائها (ولمزيد من المعلومات حول مجمع دار الواحة التجاري،
ً
فضل راجع القسم« 10-5-12عقد بيع مجمع دار الواحة التجاري واألرض الواقعة أمامه»
من هذه النشرة) (ولمزيد من المعلومات عن عقد البيع،
من هذه النشرة) .وكما هو الحال في عقود اإليجار المبرمة مع الشركة ابتدا ًء ،فإنه وباستثناء عقود اإليجار المبرمة مع المستأجرين الرئيسيين،
تتراوح مدد أغلب عقود اإليجار المبرمة في مجمع دار الواحة التجاري والمنتقلة ملكيتها إلى الشركة بين سنة واحدة إلى ثالث ( )3أو خمس ()5
سنوات وقد تُجدد تلقائ ًيا ،كما يُمنح المستأجر خيار عدم التجديد بموجب إشعار خطي قبل تسعين ( )90يو ًما من تاريخ انتهاء مدة عقد اإليجار قبل
التجديد .وبما أن الشركة لم تقم بإبرام تلك العقود والتفاوض عليها بداي ًة ،فقد ال تكون جميع شروطها مواتية للشركة ،وقد ال تتمكن الشركة من
إعادة التفاوض على الشروط غير المواتية لها أو تعديل بعض بنودها .كما أن الشركة تقوم بإختيار مستأجريها بنا ًء على معايير معينة قد ال تتوفر
في المستأجرين التي ستلتزم الشركة بعقودهم مما قد يؤثر على انجذاب الزوار وبالتالي على نسبة اإلقبال على إحدى مجمعات الشركة التجارية
وسوف يكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-10المخاطر المتعلقة بالمعامالت والعقود مع األطراف ذات العالقة
تتعامل الشركة في سياق أعمالها المعتادة مع األطراف ذات العالقة ،وقد أبرمت الشركة عدة عقود مع األطراف ذات العالقة تتمثل في عقود إيجار
وعقود بيع وشراء لألسهم وعقود خدمات واستخدام عالمة تجارية وقد حصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة على المعامالت واالتفاقيات
السارية في اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 1440/10/27هـ (الموافق 2019/06/30م) وبتاريخ 1441/09/17هـ (الموافق 2020/05/10م) وبتاريخ
1442/11/20هـ (الموافق 2021/06/30م) وبتاريخ 1443/02/15هـ (الموافق 2021/09/22م) (وللمزيد من المعلومات حول التعامالت مع األطراف
ً
فضل راجع القسم « 6-12العقود الجوهرية مع األطراف ذات العالقة» من هذه النشرة) .بلغ إجمالي قيمة التعامالت مع األطراف
ذات العالقة،
ذات العالقة  206.8مليون ريال سعودي و 132.2مليون ريال سعودي و 194.2مليون ريال سعودي و 157.7مليون ريال سعودي في السنوات المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،على التوالي .كما بلغ إجمالي المبالغ المستحقة
للشركة من األطراف ذات العالقة  26.9مليون ريال سعودي و 107.6مليون ريال سعودي و 39.0مليون ريال سعودي و 39.7مليون ريال سعودي في
السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م .وبلغ إجمالي المبالغ المستحقة
من الشركة لألطراف ذات العالقة  0.05مليون ريال سعودي و 0.1مليون ريال سعودي و 15.4مليون ريال سعودي و 13.9مليون ريال سعودي في
السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
وقد بلغ إجمالي اإليرادات (الصافية) عن التعامالت مع األطراف ذات العالقة الناتجة عن عقود اإليجار  82.7مليون ريال سعودي (تمثل %8.9
من إجمالي إيرادات المجموعة) خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 76.6مليون ريال سعودي (تمثل  %7.6من إجمالي إيرادات
المجموعة) خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و 51.2مليون ريال سعودي (تمثل  %6.7من إجمالي إيرادات المجموعة) خالل
السنة المالية المنتهية في 2020م و 45.4مليون ريال سعودي (تمثل  %7.5من إجمالي إيرادات المجموعة) خالل الفترة المالية المنتهية في 30
سبتمبر 2021م .ومن ناحية أخرى ،بلغت القيمة اإلجمالية للمنتجات والخدمات المستلمة من األطراف ذات العالقة والتي تشمل تكاليف اإليرادات
والمصاريف العامة واإلدارية ومصاريف اإلعالن والتسويق ومصاريف اإليجار  35.7مليون ريال سعودي (تمثل  %5.7من إجمالي تكاليف المجموعة)
في السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 37.5مليون ريال سعودي (تمثل  %5.2من إجمالي تكاليف المجموعة) في السنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2019م و 26.8مليون ريال سعودي (تمثل  %4.5من إجمالي تكاليف المجموعة) في السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م
و 26.0ريال سعودي (تمثل  %6.2من إجمالي تكاليف المجموعة) في الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
وكما تقوم الشركة حال ًيا بتأجير عدد من المساحات في المجمعات التجارية التابعة لها لعدد من األطراف ذات العالقة كالشركات التابعة لها
باإلضافة إلى شركة أسواق عبداهلل العثيم وهي أحد كبار المستأجرين من الشركة .وتبلغ اإليرادات من المساحات المؤجرة لشركة أسواق عبداهلل
العثيم  26.7مليون ريال سعودي (تمثل  %2.9من إجمالي إيرادات المجموعة) خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 18.0مليون
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2المخاطر المتعلقة بعقود اإليجار المبرمة مع المستأجرين الحاليين والمستأجرين الجدد

كما قد بدأت الشركة العمل على مشروع المرفأ مول في مدينة الجبيل في السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2015م بتكلفة إجمالية قدرها
 245.3مليون ريال سعودي .وتكبدت الشركة أعمال رأسمالية قيد التنفيذ بقدر  13.9مليون ريال سعودي بنسبة إنجاز للمشروع بلغت  %5.7حتى
تاريخ  31ديسمبر 2018م .قامت الشركة بإنهاء المشروع بالسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م وتم تحويل التكاليف المتكبدة من قبل الشركة
إن الشركة تقوم بأعمال العقد بالنيابة عن شركة العثيم
لشركة العثيم القابضة بنا ًء على عقد تم إبرامه بين الشركة وشركة العثيم القابضة حيث ّ
القابضة .وبنا ًء على ذلك ،سجلت الشركة ذمم مدينة بمقدار  43.2مليون ريال سعودي متعلقة بشركة العثيم القابضة كما في  31ديسمبر 2019م،
في حين أنه تم تسجيل مبلغ  13.9مليون ريال سعودي فقط في قوائم الشركة المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م كمبالغ تحول
لشركة العثيم القابضة ،ويب ّين ذلك أنه لم يتم اإلبالغ عن التعامالت مع األطراف ذات العالقة بشكل كافي في القوائم المالية المنتهية في  31ديسمبر
2019م .وكما في  31ديسمبر 2020م ،تم تسجيل مبلغ استحقاقات اإليجار لمشروع المرفأ مول بقدر  18.0مليون ريال سعودي في سجالت الشركة
المالية كإيرادات أخرى ،وتم تسجيلها بشكل خاطئ كأعمال رأسمالية في القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
ومن ضمن هذه التعامالت ،بلغت التعامالت المتعلقة بتمويل مقدم لشركات تابعة غير جوهرية  6.8مليون ريال سعودي و  1.6مليون ريال سعودي
في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 2019م ،على التوالي ولم تقم الشركة بتمويل أي من الشركات التابعة خالل السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2020م والفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م .كما قامت الشركة بتحويل مبالغ إلى شركة العثيم القابضة خالل
السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 2019م عل ًما بأن عضو مجلس إدارة الشركة عبداهلل صالح علي العثيم هو المساهم الوحيد في
شركة العثيم القابضة كما أن شركة العثيم القابضة هي إحدى مساهمي الشركة .وبلغت المبالغ التي تم تحويلها  83.1مليون ريال سعودي و23.0
مليون ريال سعودي خالل السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م ،على التوالي .وعليه ،فقد خالفت الشركة المادة  73من نظام
قرضا من أي نوع إلى أي من أعضاء مجلس إدارتها أو المساهمين فيها ،أو أن تضمن أي قرض
الشركات والتي تمنع الشركات المساهمة من أن تقدم ً
يعقده أي منهم مع الغير إال بموجب استثناءات معينة .وبتاريخ 1441/11/09هـ (الموافق 2020/06/30م) ،قامت شركة العثيم القابضة بكتابة خطاب
للشركة تتعهد بموجبه بتحمل أي مسؤولية ناتجة عن تلك الحواالت نياب ًة عن الشركة .كما قام مساهمو الشركة بتاريخ 1441/11/09هـ (الموافق
قرون بموجبه بعلمهم بتلك الحواالت ،ويوافقون عليها ويبرئون الشركة من أي مسؤولية ناتج ًة عن ذلك .وتجدر
2020/06/30م) بكتابة خطاب يُ ّ
اإلشارة إلى أنه تم تصفية جميع مبالغ تلك الحواالت المقيدة في دفاتر الشركة من قبل شركة العثيم القابضة لصالح الشركة كما في تاريخ هذا
النشرة .عالو ًة على ذلك ،قامت الشركة بكتابة خطاب بتاريخ 1441/11/09هـ (الموافق 2020/06/30م) ،والتي بموجبه تشهد بعدم وجود ممارسات
ً
فضل راجع
سابقة تنتهك األنظمة المعمول بها ماعدا التعامل المشار إليه أعاله (وللمزيد من المعلومات عن التعامالت مع األطراف ذات العالقة،
القسم« 9-6أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة» والقسم « 15-6أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة» من هذه النشرة).
يخضع إبرام العقود والمعامالت مع األطراف ذات العالقة ألحكام األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة .وفقًا للمادة الحادية والسبعين ()71
من نظام الشركات ،يتوجب عرض أي تعامالت يكون ألي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها على الجمعية
العامة ليتم الموافقة عليها .ويحظر على أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة له مصلحة في تلك المعامالت التصويت على تلك التعامالت سوا ًء على
مستوى مجلس اإلدارة أو جمعيات المساهمين .لذا؛ فقد ال تتمكن الشركة من تجديد العقود المبرمة مع األطراف ذات العالقة عند انتهاء مدتها،
حيث قد ال يوافق مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة للشركة على تلك التعامالت .باإلضافة إلى ذلك ،في حال عدم إبرام التعامالت مع األطراف ذات
العالقة في المستقبل على أساس تجاري أو في حال تكررت الممارسات غير نظامية فيما يخص التعامالت مع األطراف ذات العالقة ،فسيكون لذلك
أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-11المخاطر المتعلقة بتطوير المجمعات التجارية
تعتمد أعمال الشركة على صحة وسالمة تصميم مجمعاتها التجارية وبنائها وصيانتها .وقد تؤثر أي عيوب أو أخطاء في تصميم أو بناء المجمعات
التجارية التابعة للشركة ،بما في ذلك أي عيوب في مواد البناء المستخدمة أو أخطاء التصميم أو األمور التي تتعلق بالسالمة ،على األداء التشغيلي
لتلك المجمعات التجارية وتكبد الشركة تكاليفًا إضافية إلجراء أعمال اإلصالح الالزمة .تتبع الشركة إجراءات السالمة اإلنشائية أثناء وضع التصميم
اإلنشائي للمجمعات التجارية باإلضافة إلى مراجعة التصميم قبل البدء بالتنفيذ والتأكد من سالمة التصميم ،والحسابات اإلنشائية .وخالل تاريخ
الشركة ،لم يحدث أن تعرض أحد من زوار المجمعات التجارية المملوكة للشركة إلى أضرار بسبب عيوب جوهرية غير مكتشفة في أعمال البناء حيث
إنّه من الضروري أن تقوم اإلدارة الهندسية ،وإدارة التشغيل من التأكد من سالمة البناء.
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ريال سعودي (تمثل  %1.8من إجمالي إيرادات المجموعة) خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،و 14.1مليون ريال سعودي (تمثل
 %1.9من إجمالي إيرادات المجموعة) خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،و 13.0مليون ريال سعودي (تمثل  %2.1من إجمالي
إيرادات المجموعة) خالل الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م .وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة تستأجر من شركة أسواق عبداهلل العثيم
موقع لمكتب الشركة اإلداري في حي الربوة بمدينة الرياض وموقع لتشغيل العثيم مول  -الدمام (وللمزيد من المعلومات عن عقود الشركة المستأجرة
ً
فضل راجع القسم « 5-5-12عقود إيجار وتطوير المجمعات التجارية» والقسم « 6-12العقود الجوهرية مع األطراف
من أسواق عبداهلل العثيم،
ذات العالقة» والقسم « 2-8-12عقود اإليجار المبرمة من قبل الشركة والشركات التابعة الجوهرية بصفتهم مستأجرين» من هذه النشرة) ولم يتم
تسجيل تكاليف اإليجار لكال الموقعين في قوائم الشركة المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م بسبب خطأ من المراجع
الخارجي وتم تسجيلها في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م.

yالتأخر في أعمال البناء وزيادة التكاليف عن الميزانية المتوقعة من قبل الشركة ،سوا ًء كان ذلك بسبب أحداث تعديالت في
مخططات التصميم أو ألي أسباب أخرى.
yعدم توفر أو زيادة تكلفة مواد أو معدات البناء أو في تكلفة األيدي العاملة ،نتيجة لزيادة أسعار السلع أو التضخم أو غيرها من
العوامل.
yالمشاكل الهندسية التي ال يمكن توقعها ،أو عيوب مواد البناء المستخدمة أو عيوب أساليب البناء والتشييد المتبعة.
yإخالل المقاولين ومقدمي الخدمات وموردي البضائع من الغير بالتزاماتهم التعاقدية أو مواجهتهم لمصاعب مالية.
yالنزاعات التي قد تنشأ بين مختلف أطراف عقد اإلنشاء أو أي عقد آخر يتصل بأعمال اإلنشاء.
yتوقف أعمال البناء وإضرابات العمال والحوادث.
yالتأخر في الحصول على أي من الموافقات النظامية من الجهات الحكومية المعنية.
yعدم كفاية الموارد المالية بشكل يؤدي إلى تعطل في أعمال البناء ،مما قد يؤدي إلى تأخر في إنجاز المشروع ذي الصلة.
كما قد تواجه الشركة مشاكل في التخطيط أو التوقعات المتعلقة بدراسة التطوير أو في تنفيذ متطلبات البنى التحتية المساندة أو في توفير عدد
ٍ
كاف من مواقف السيارات عند قيامها بتوسيع مجمعاتها التجارية أو تطويرها .ويجدر بالذكر أنه كان لدى الشركة مشروعين قيد اإلنشاء بتاريخ
 30سبتمبر 2021م حيث تم تعديل الميزانيات األصلية لكل من العثيم مول  -حفر الباطن والعثيم مول  -الخفجي من  218.1مليون ريال سعودي
و 130.5مليون ريال سعودي إلى  284.1مليون ريال سعودي و 159.8مليون ريال سعودي ،على التوالي .تمثل هذه الزيادة في تكلفة إجمالية قدرها
 95.3مليون ريال سعودي .وعليه ،فإنه أي تغييرات غير مخطط لها في البنية التحتية في المستقبل قد تؤدي إلى زيادة التكاليف على الشركة مما قد
يتطلب لجوء الشركة إلى الحصول على تمويالت إضافية ،ويؤثر ذلك سل ًبا على قدرة الشركة على االستمرار في بناء وتطوير مجمعات تجارية جديدة
وتحقيق العوائد المتوقعة منها .قد يتجاوز اإلنفاق الرأسمالي المرتبط بتطوير المشاريع الجديدة التدفقات النقدية للمجموعة خالل الفترة المتوقعة
للمشاريع المخطط لها .في الماضي ،تم تمويل هذه النفقات واالستثمارات من خالل مجموعة متنوعة من الوسائل ،بما في ذلك النقد المتولد داخل ًيا
واالقتراضات المصرفية الخارجية والسندات اإلسالمية .إن عدم قدرة المجموعة على أو التأخير في الحصول على التمويل الكافي كما هو مطلوب
لتمويل مشاريعها المخططة يؤثر على النمو المقدر للشركة في المستقبل.
ً
مستقبل بتطوير مجمعات تجارية جديدة أو بتوسيع مجمعات
وإضاف ًة إلى المجمعات التجارية التي تقوم الشركة بتطويرها حال ًيا ،تنوي الشركة القيام
أخرى قائمة ،وقد تتعرض أي من مبادرات التطوير هذه لمخاطر إضافية ،ويعتمد ذلك على حجم المشروع المعني ومدى تعقيده .ويجدر بالذكر أن
الشركة تعتمد في إدارتها للمشاريع تحت التطوير على المتابعة الدورية والمستمرة للموازنات المعتمدة للمشاريع وكذلك الجداول الزمنية للتأكد من
عدم وجود أي انحرافات في البيانات الفعلية للمشاريع عن المخطط ،و في حال و جود أي انحرافات في البيانات الفعلية للمشاريع عن المخطط
يتم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية ً
أول بأول ،هذا باإلضافة إلى وجود خطط للتعامل مع أي مخاطر سواء قبل حدوثها أو في حال حدوثها للتخفيف
من أثارها قدر اإلمكان .ومع ذلك ،إال أنه ال يوجد ما يضمن قيام الشركة بإكمال أي من مشاريع التطوير المستقبلية الجارية للشركة في اإلطار
الزمني المحدد وضمن الميزانية المتوقعة .وسيؤثر تحقق أي من العوامل المذكورة أعاله بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها
ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
ويجدر بالذكر أن الشركة قد قامت بإبرام عقد استثماري مشروط بتاريخ 1443/07/23هـ (الموافق 2022/03/03م) مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع
حيث قامت الهيئة الملكية للجبيل وينبع بموجب العقد بتخصيص قطعتين أرض بمساحة إجمالية تبلغ مائة وثالثة وتسعين ألف وسبعمائة وتسعة
وسبعين وثمانية ( )193,779.8متر مربع تقع في مدينة الجبيل الصناعية إلنشاء وتشغيل مجمع تجاري وفقًا لمتطلبات الهيئة (ولمزيد من المعلومات
ً
فضل راجع القسم« 11-5-12عقد استثماري مشروط مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع» من هذه النشرة) .ويعد
عن العقد االستثماري المشروط،
ً
العقد االستثماري المشروط مشروطا على قيام الشركة بإنجاز التزاماتها بموجب العقد خالل مدته والتي تشمل على تقديم جدول زمني يوضح
الفترات الزمنية التي سيتم فيها تسليم المخططات الهندسية لتطوير وإنشاء المجمع التجاري وتقديم المخططات التوضيحية التخطيطية والهندسية
االبتدائية والنهائية والمواصفات الخاصة بمشروع المجمع التجاري .وال يوجد ما يضمن قدرة الشركة على الوفاء بتلك االلتزامات بوقتها أو على
اإلطالق أو بشكل مرضي للهيئة الملكية للجبيل وينبع ،فقد تتعرض الشركة ألمور تعرقل الوفاء بتلك االلتزامات خالل المدة المطلوبة أو الوفاء بها
ٍ
ٍ
مرض .ويترتب على اإلخالل بااللتزامات المفروضة على الشركة بموجب العقد االستثماري المشروط إنهاء الفرصة االستثمارية الممنوحة
بشكل
للشركة من قبل الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومصادرة ضمان بنكي بقيمة سبعمائة وخمسة وسبعين ألف ومائة وتسعة عشر واثنين ()775,119.2
ريال سعودي ،عل ًما بأن الشركة قد تكون تكبدت تكاليف في العمل على إعداد الدراسات الالزمة إلعداد الجدول الزمني والمخططات الضرورية لبناء
وتشغيل المجمع التجاري مما قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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تعمل الشركة في الوقت الراهن على بناء وتطوير ودراسة ثمانية ( )8مشاريع جديدة في مراحل مختلفة من التطوير (وللمزيد من المعلومات حول
ً
فضل راجع القسم« 6-4-4المشاريع الجديدة قيد التطوير» من هذه النشرة) .ويوجد عد ًدا من المخاطر المرتبطة
المشاريع الجديدة قيد التطوير،
ً
مستقبل ،وتشمل
بأنشطة التطوير العقاري والتي قد تؤثر على نجاح الشركة في تطوير هذه المشاريع التجارية الجديدة وأي مشاريع أخرى جديدة
تلك المخاطر على ما يلي:

فهرس المحتويات

2 -1-12المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على مقاولين ومتعهدين خارجيين
تستعين الشركة بمقاولين خارجيين لتنفيذ أعمال إصالح وصيانة مختلفة للمجمعات التجارية التابعة لها ،ويشمل ذلك أعمال الديكورات الداخلية
وتجميل المساحات الخضراء وتنسيقها وصيانة أنظمة تكييف الهواء وتوليد الطاقة وأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية وتركيب المصاعد
وخدمات الحراسات األمنية .وقد ال يرتقي مستوى الخدمات أو األعمال المقدمة من قبل مقاولي الشركة الخارجيين دو ًما للمعايير المتوقعة ،كما
قد ال يلتزم مقاولي الشركة في الوفاء بالتزاماتهم بموجب العقود المبرمة معهم .وقد تتعرض الشركة لمخاطر الدعاوى الناتجة عن تسبب أعمال
المقاولين الخارجيين في إلحاق أضرار أو إصابات بالزوار أو المستأجرين أو العاملين بالشركة ،وهو ما قد تكون الشركة مسؤولة عنه في بعض
الحاالت ،وقد يتبع ذلك مطالبة بالتعويض .وإضافة إلى ذلك ،فقد ال تتمكن الشركة من االستعانة بمقاولين خارجيين ممن يتمتعون بالخبرات المطلوبة
في األماكن التي تعمل بها الشركة .وقد يُدخل المقاولون الشركة في تعهدات مليئة بالمخاطر ،أو يواجهون مصاعب مالية ،أو يعطون األولوية لمشاريع
أخرى ويحولون مواردهم بعي ًدا عن المجمعات التجارية الخاصة بالشركة ،مما قد يؤثر بدوره سل ًبا على عمليات المجمعات التجارية للشركة وإدارتها،
أو يؤدي إلى وقوع إصابات للزوار أو للمستأجرين .وقد يؤدي تحقق أي من هذه العوامل إلى آثار سلبية على سمعة الشركة مما سيكون له أثر سلبي
وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-13المخاطر المتعلقة بارتباط إيرادات الشركة بمبيعات المستأجرين
يتم تحديد قيمة اإليجارات بموجب بعض عقود اإليجار المبرمة من قبل الشركة مع بعض مستأجريها بنا ًء على قيمة إيجار معينة أو نسبة مئوية
من المبيعات ،أو كالهما أو األعلى من بينهما .وكما في  30سبتمبر 2021م ،يشتمل نحو  %27من عقود إيجار الشركة مع مستأجريها على مثل هذه
األحكام .وقد شكلت اإليجارات التي تم تحديدها استنا ًدا لنسبة مئوية من مبيعات المستأجر نحو  %36من إجمالي إيرادات الشركة عن السنة المالية
المنتهية في 2019م و %41من إجمالي إيرادات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020م و %41و %36.3من إجمالي إيرادات الشركة عن السنة
المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م .كما تُحدد قيمة اإليجارات في بعض عقود اإليجار المبرمة مع مستأجري مجمع دار الواحة التجاري والمنتقلة
إلى ملكية الشركة من تاريخ 1443/05/28هـ (الموافق 2022/01/01م) بموجب عقد بيع مجمع دار الواحة التجاري المبرم بتاريخ 1443/06/13هـ.
ً
فضل راجع القسم2-4-4
(الموافق 2022/01/16م) بنا ًء على نسبة مئوية من المبيعات (ولمزيد من المعلومات حول مجمع دار الواحة التجاري،
ً
فضل راجع القسم« 10-5-12عقد بيع مجمع دار الواحة
(ي) «مجمع دار الواحة التجاري» من هذه النشرة) (ولمزيد من المعلومات عن عقد البيع،
التجاري واألرض الواقعة أمامه» من هذه النشرة) .وكما في تاريخ هذه النشرة ،يشتمل نحو  %2.73من عقود إيجار مجمع دار الواحة التجاري
المنتقلة إلى ملكية الشركة والتي تمثل  %0.11من إجمالي عقود إيجار الشركة مع مستأجريها على مثل هذا الحكم .ونظ ًرا لهذه اآللية في تحديد
اإليجارات ،فقد تتعرض إيرادات الشركة من تأجير المساحات والمواقع في مجمعاتها التجارية لتقلبات غير متوقعة ،بما في ذلك نتيج ًة للتغيرات
الموسمية في أنماط اإلنفاق أو سلوك الزوار ،مما قد يؤثر في النهاية على أعداد الزوار للمجمعات التجارية التابعة للشركة .ونتيج ًة لتلك التقلبات
ً
وفضل عن ذلك،
في اإليرادات ،فقد تواجه الشركة صعوبة في التخطيط ألعمالها كما قد يحد ذلك من قدرتها على توقع إيراداتها في المستقبل.
فقد يتعذر على الشركة وضع ميزانية دقيقة لتكاليفها التشغيلية.
تقوم الشركة حال ًيا بتحديد المبيعات السنوية لمستأجريها عن طريق إلزامهم باالعتماد والمراجعة من قبل محاسبين قانونيين خارجيين ،وأيضا
تطوير نظام التقنية لديها لمحاولة الدخول على النظام المحاسبي للمستأجرين واالطالع على المبيعات السنوية مباشرة .ونتيج ًة لذلك ،تتابع الشركة
تحديث توقعاتها عن اإليرادات المستقبلية بصورة دقيقة من خالل إحكام الرقابة على تكاليفها التشغيلية الحالية والمتوقعة.

2 -1-14المخاطر المتعلقة بالعالمة التجارية «العثيم مول»
يعتمد نجاح الشركة جزئ ًيا على قدرتها على الحفاظ على صورة وسمعة العالمة التجارية «العثيم مول» ،إذ تستخدم الشركة العالمة التجارية «العثيم
مول» لجميع مجمعاتها التجارية القائمة باستثناء مجمع دار الواحة التجاري ،إال أن الشركة تعمل حال ًيا على تغيير اسم المجمع التجاري إلى «العثيم
ً
فضل راجع القسم « 2-4-4المجمعات
مول» (وللمزيد من المعلومات حول المجمعات التجارية التي تستخدم العالمة التجارية «العثيم مول»،
التجارية القائمة» من هذه النشرة) .وتجدر اإلشارة في هذا الخصوص إلى أن الشركة ال تملك العالمة التجارية «العثيم مول» وإنما تستخدمها
بترخيص من شركة العثيم القابضة (وهي المالكة لهذه العالمة التجارية) بموجب عقد ترخيص بتاريخ 1429/10/18هـ (الموافق 2008/10/18م)
(ويشار إليه فيما يلي بـ«عقد ترخيص العثيم مول») مدته خمس ( )5سنوات والذي يمنح الشركة الحق الحصري في استخدام هذه العالمة التجارية
داخل وخارج المملكة ،وتنتهي المدة الحالية لعقد ترخيص العثيم مول بتاريخ 1444/08/25هـ (الموافق 2023/10/17م) ،ويتجدد تلقائ ًيا ما لم يقم
ً
فضل راجع القسم2-6-12(و) «عقد ترخيص عالمة تجارية مع شركة العثيم
أحد من الطرفين بإنهائه (ولمزيد من المعلومات حول هذا العقد،
القابضة» من هذه النشرة) .كما ال يجوز للشركة وأي طرف آخر تسجيل أي اسم تجاري أو عالمة تجارية تخص اسم «العثيم» دون موافقة عبداهلل
صالح علي العثيم الخطية .ال يمكن التأكيد بأن تقوم شركة العثيم القابضة بتجديد هذا العقد أو تغيير شروطه ،والذي قد ال يتناسب مع الشركة،
كما ال يمكن التأكيد بأن شركة العثيم القابضة لن تقوم بإنهاء العقد ألي سبب من األسباب قبل انقضاء مدته .لذا ،فإن انتهاء عقد ترخيص العثيم
مول أو عدم تجديده أو تغيير أحكامه بشكل غير مواتي للشركة سيؤثر على مقدرة الشركة في استخدام العالمة التجارية «العثيم مول» لمجمعاتها
التجارية وبالتالي فقدان الشركة سمعتها التجارية وزوارها أو مستأجريها ،وهو ما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها
ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
وتعتمد قوة العالمة التجارية «العثيم مول» على العديد من العوامل بما في ذلك جودة المجمعات التجارية ومدى اإلدراك العام بالعالمة التجارية
والنظرة تجاهها ،ونجاح األنشطة التسويقية المرتبطة بها ،وغيرها من العوامل التي تقع خارج نطاق سيطرة الشركة .لذلك ،فإن أي قصور في إدارة
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2 -1-15المخاطر المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية
كما في تاريخ هذه النشرة ،قامت الشركة بتسجيل العالمات التجارية التي تعتمد عليها في أعمالها في المملكة ،وعددها ثماني وعشرين ( )28عالمة
تجارية مسجلة في المملكة وثالث ( )3عالمات تجارية مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة (ويشار إليها فيما يلي بـ«اإلمارات») كما قامت
أيضا بتسجيل عالمتها التجارية في المملكة ودولة مصر وقطر وعمان والكويت واإلمارات والبحرين ،حيث قامت شركة
الشركات التابعة الجوهرية ً
عبداهلل العثيم للترفيه بتسجيل عشر ( )10عالمات تجارية في المملكة وسبع ( )7عالمات تجارية في مصر وسبع ( )7عالمات تجارية في عمان
وست ( )6عالمات تجارية في قطر وأربع ( )4عالمات تجارية في اإلمارات وأربع ( )4في البحرين وأربع ( )4عالمات تجارية في الكويت ،بينما قامت
شركة عبداهلل العثيم لألزياء بتسجيل أربع ( )4عالمات تجارية في المملكة وقامت شركة عبداهلل العثيم الغذائية بتسجيل سبع ( )7عالمات تجارية
ً
فضل راجع القسم« 9-12األصول غير
في المملكة (وللمزيد من المعلومات حول العالمات التجارية الخاصة بالشركة والشركات التابعة الجوهرية،
الملموسة» من هذه النشرة) .وتعتمد الشركة والشركات التابعة الجوهرية على قدرتها على االستمرار في استخدام تلك العالمات التجارية ،وحماية
حقوقها فيما يخص تلك العالمات في مواجهة أي استخدام غير مشروع لها من جانب الغير.
يصعب مراقبة االستخدام غير المصرح به وغير ذلك من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركة .وفي حال أخفقت الشركة أو الشركات
التابعة الجوهرية في حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها  -أو في حال قيام أي أطراف أخرى بسرقة أو خرق أو انتهاك الملكية الفكرية
الخاصة بالشركة  -فقد تتضرر قيمة العالمة التجارية للشركة ،مما سيؤثر سل ًبا على أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
كما قد تضطر الشركة أو الشركات التابعة الجوهرية ،من ٍ
وقت آلخر ،إلى رفع دعوى قضائية للمطالبة باسترداد حقوقها المتعلقة بعالماتها التجارية
وحقوق الملكية الفكرية األخرى .وقد ت ّدعي األطراف األخرى انتهاك الشركة لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بها ،مما قد يؤدي إلى رفع دعوى
َكبد تكاليف كبيرة
قضائية ضد الشركة .ينطوي التقاضي بطبيعته على حالة من عدم اليقين ويمكن أن يشتت انتباه إدارة الشركة ،مما يؤدي إلى ت ُّ
وتشتيت للموارد ،وقد يؤثر سل ًبا على إيرادات الشركة وأرباحها ،بغض النظر عما إذا كانت الشركة قادرة على الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية
أو الدفاع عنها بنجاح .وعالو ًة على ذلك ،قد ينتج عن مثل تلك النزاعات ضرورة دخول الشركة في اتفاقيات امتياز أو تراخيص قد ال تكون متاحة
بشروط مقبولة للشركة ،أو على اإلطالق .وستؤثر أي من هذه العوامل سل ًبا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
باإلضافة إلى ذلك ،ال تملك الشركة العالمة التجارية «العثيم مول» كما ال تملك شركة عبداهلل العثيم لألزياء وشركة عبداهلل العثيم الغذائية العالمات
التجارية التي تدار من قبلها في المملكة بموجب عقود االمتياز مع مالك العالمات التجارية (وللمزيد من المعلومات حول العالمات التجارية التي
ً
فضل راجع القسم« 6-5-12عقود امتياز شركة عبداهلل
تستخدمها شركة عبداهلل العثيم لألزياء وشركة عبداهلل العثيم الغذائية بموجب عقود امتياز،
العثيم لألزياء» والقسم« 7-5-12عقود امتياز شركة عبداهلل العثيم الغذائية» من هذه النشرة) .ويجدر بالذكر أن ثالثة فئات لشهادات التسجيل
للعالمة التجارية بارفوا ( )Parfoisوالمستخدمة من قبل شركة عبداهلل العثيم لألزياء في المملكة بموجب عقد امتياز بارفوا ( )Parfoisقد انتهت
صالحيتها وجاري تجديدها كما في تاريخ هذه النشرة .وكما في تاريخ هذه النشرة ،لم يتم تسجيل العالمات التجارية الجديدة التي تعكس االسم
إن العالمة التجارية المسجلة حال ًيا لشركة عبداهلل العثيم للترفيه
الجديد لكل من شركة عبداهلل العثيم للترفيه وشركة عبداهلل العثيم الغذائية ،حيث ّ
تعكس اسمها القديم وهو شركة عبداهلل العثيم للسياحة والترفيه وإن العالمة التجارية المسجلة حال ًيا لشركة عبداهلل العثيم الغذائية تعكس اسمها
أيضا إلى أن الشركة تقوم بتشغيل مجمع دار الواحة التجاري تحت العالمة التجارية
القديم وهو شركة امتياز الرياض التجارية .وتجدر اإلشارة ً
«مجمع دار الواحة التجاري» عل ًما بأن العالمة التجارية غير مسجلة ،وتعمل الشركة حال ًيا على تغيير اسم المجمع التجاري إلى «العثيم مول» ،كما لم
تقم شركة عبداهلل العثيم للترفيه بتسجيل العالمة التجارية بيت الرعب ( )Haunted Houseلمركزها الترفيهي الواقع في العثيم مول  -الربوة كما في
تاريخ هذه النشرة .تقدمت شركة عبداهلل العثيم للترفيه بطلب لتسجيل العالمة التجارية الجديدة التي تعكس اسمها الجديد إال أنها لم تُصدر لها
شهادة تسجيل عالمة تجارية حتى األن .ولذلك فإن الشركة وشركة عبداهلل العثيم لألزياء وشركة عبداهلل العثيم الغذائية غير قادرين على حماية تلك
العالمات التجارية (المسجلة وغير المسجلة في المملكة) في حال وقوع أي تعدي عليها .في حال عدم قيام شركة العثيم القابضة أو عبداهلل العثيم
للترفيه أو شركة عبداهلل العثيم الغذائية أو مالك العالمات التجارية التي تديرها شركة عبداهلل العثيم لألزياء وشركة عبداهلل العثيم الغذائية في
المملكة بموجب عقود امتياز باتخاذ الخطوات الالزمة إليقاف أي تعدي على عالماتها التجارية في المملكة ،فسيؤثر ذلك سل ًبا على تلك العالمات
التجارية كما قد ال تتوفر الحماية القانونية للكافية للعالمات التجارية غير المسجلة في المملكة ،وهو ما سيؤثر سل ًبا على أعمال الشركة والشركات
التابعة الجوهرية ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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فهرس المحتويات

أي من تلك العوامل سيؤثر سل ًبا على عالمة «العثيم مول» التجارية وبالتالي على أعمال الشركة .فعلى سبيل المثال ،قد تضر أي أمور تتعلق بجودة
ومعايير الصحة والسالمة (سواء كانت فعلية أو متصورة أو حتى زائفة أو ال أساس لها من الصحة ،بما في ذلك أي حوادث قد تقع في المجمعات
التجارية للشركة) ،بعالمة «العثيم مول» وقد يؤدي ذلك إلى تشويه سمعة الشركة أو قد يتسبب في خسارة الشركة لمستأجريها أو زوار مجمعاتها
التجارية لصالح منافسيها ،مما قد يؤدي إلى نقص أعداد الزوار وانخفاض الطلب من قبل المستأجرين ،وهو ما سيؤدي بدوره إلى تراجع في حصة
الشركة السوقية وانخفاض في نسبة اإلشغال من المساحة اإلجمالية القابلة للتأجير الخاصة بها .وإضاف ًة إلى ذلك ،فقد تؤدي الدعاية السلبية
الناتجة عن أفعال أعضاء مجلس إدارة الشركة أو المساهمين أو اإلدارة أو المستأجرين أو األطراف ذات العالقة أو المو ِّردين أو العاملين أو المقاولين
أو الوكالء ،مثل الحوادث المتعلقة بخدمة العمالء أو عدم التقيد باألنظمة واللوائح ،إلى التأثير سل ًبا على سمعة الشركة .وقد تنتشر مثل هذه الدعاية
خصوصا مع زيادة استخدام وسائل التواصل االجتماعي ،مما يزيد من صعوبة تم ّكن الشركة من التصدي لها
السلبية بشكل سريع وعلى نطاق واسع،
ً
والتجاوب معها .وقد تؤدي األضرار التي تلحق بسمعة الشركة وعالمتها التجارية إلى تراجع الطلب على المساحات المتوفرة في مجمعات الشركة
التجارية ،مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

فهرس المحتويات

2 -1-16المخاطر المتعلقة بالزكاة والضريبة
قدمت الشركة إقرارات الزكاة الخاصة بها بشكل منفصل منذ تأسيسها وحتى عام 2018م .وفي عام 2019م ،حصلت الشركة على موافقة هيئة الزكاة
والضريبة والجمارك بتاريخ 1441/10/26هـ (الموافق 2020/06/18م) لتقديم إقراراتها الزكوية على أساس موحد .وتم تقديم اإلقرارات الزكوية
للشركة على أساس موحد لعام 2019م و2020م ،كما قامت الشركات التابعة الجوهرية بتقديم إقراراتها الزكوية المنفصلة ألغراض إفصاحية خالل
نفس الفترة.
تلقت الشركة والشركات التابعة الجوهرية شهادات زكوية نهائية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن عام 2020م .كما حصلت الشركة على
الربوط الزكوية النهائية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لجميع السنوات المالية منذ تأسيسها حتى السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2015م .وأما بالنسبة للشركات التابعة الجوهرية ،فحصلت شركة عبداهلل العثيم للترفيه على الربوط الزكوية النهائية لجميع السنوات المالية منذ
تأسيسها حتى السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م ،وحصلت شركة عبداهلل العثيم لألزياء على الربوط الزكوية النهائية لجميع السنوات
المالية منذ تأسيسها حتى السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م وحصلت شركة عبداهلل العثيم الغذائية على الربوط الزكوية النهائية لجميع
السنوات المالية منذ تأسيسها حتى السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م .وعليه ،لم تحصل الشركة على الربوط الزكوية النهائية لألعوام
عن الفترة من 2016م وحتى 2020م ،كما لم تحصل شركة عبداهلل العثيم للترفيه على الربط الزكوي النهائي لعام 2018م ولم تحصل شركة عبداهلل
العثيم الغذائية على الربط الزكوي النهائي لعام 2018م.
هناك مخاطر تتمثل في احتمال أن تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمطالبة الشركة بسداد مبالغ زكاة أو ضريبة إضافية تتعلق بالسنوات التي
لم يتم الحصول على ربوطها الزكوية النهائية .والذي من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي
وتوقعاتها المستقبلية.
قامت الشركة بسداد مستحقات زكاة قدرها  6.7مليون ريال سعودي و 7.9مليون ريال سعودي و 5.7مليون ريال سعودي في كل من عام 2018م
وعام 2019م وعام 2020م ،على التوالي تتمثل في مطالبات زكوية الحقة لتقديم اإلقرارات الزكوية .ولم تقم الشركة بإضافة عدة بنود إلى الوعاء
َكبد مطالبات زكوية من هيئة الزكاة والضريبة
الزكوي
َ
المتضمن في إقرارات الزكاة لها لعام 2018م والذي من شأنه أن يعرض الشركة إلى خطر ت ّ
والجمارك تبلغ  3.8مليون ريال سعودي .كما تم رصد أخطاء في حسابات اإلقرارات الزكوية للشركة حيث لم يتم خصم حق استخدام األصول بقدر
 516.6مليون ريال سعودي و 379.4مليون ريال سعودي من الوعاء الزكوي إلقرارات الزكاة لألعوام 2019م و2020م ،على التوالي .ولعام 2019م ،لم
تقم الشركة بخصم األصول المالية والتي تبلغ  11.7مليون ريال سعودي من الوعاء الزكوي لعام 2019م .كما تم خصم مبلغ قدره  32.8مليون ريال
سعودي باعتبار أنها دفعات مقدمة لمقاولين الشركة ً
بدل من أن تخصم مبلغ قدره  72.1مليون ريال سعودي .وعليه ،إن األخطاء في اإلفصاحات
ُكبد الشركة والشركات التابعة مطالبات زكوية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنوات التي لم يتم الحصول على ربوطها الزكوية النهائية.
قد ت ّ
والذي من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
وقامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برفع تقييم للشركة بشأن ربوطها الزكوية لألعوام 2013م و2014م و2015م بقيمة  233,381ريال سعودي،
و 68,801ريال سعودي و 2,296ريال سعودي ،على التوالي ،وقامت الشركة بتسوية المبالغ بالكامل .كما قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برفع
تقييم لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه بشأن ربطها الزكوي لعام 2017م بقيمة  0.3مليون ريال سعودي وقامت شركة عبداهلل العثيم للترفيه بتسوية
المبالغ بالكامل .وقامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برفع تقييم لشركة عبد اهلل العثيم الغذائية بشأن ربطها الزكوي لعام 2018م بقيمة 74,433
ريال سعودي وقامت شركة عبداهلل العثيم الغذائية بتسوية المبالغ بالكامل.
قدمت كل من الشركة والشركات التابعة الجوهرية اإلقرارات الضريبية الخاصة بهم بشكل منفصل منذ تأسيسهم وحتى شهر يونيو من عام 2020م.
وقدمت الشركة والشركات التابعة لها اإلقرارات الضريبية على أساس موحد منذ شهر يوليو من عام 2020م وحتى شهر أكتوبر من عام 2021م ،على
ً
مستقبل .وقامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برفع تقييم
أن تقوم الشركة والشركات التابعة لها بتقديم اإلقرارات الضريبية على أساس موحد
تُطالب به الشركة بدفع مبلغ قدره  3.4مليون ريال سعودي تتمثل في مطالبات ضريبية باإلضافة إلى عقوبات تنطبق أخرى  -لم تحدد بعد  -عن
السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م ،وتم االعتراض على التقييم وتقديم المستندات ذات العالقة من قبل الشركة.
في عام 2018م ،بلغت المبيعات في إقرارات ضريبة القيمة المضافة مبلغ  721.1مليون ريال سعودي وبلغت اإليرادات المسجلة في القوائم المالية
المدققة للشركة لنفس الفترة  537.1مليون ريال سعودي .وتؤكد الشركة أن الفارق البالغ  184مليون ريال سعودي نتج بشكل أساسي عن اإليرادات
غير المسجلة في عام 2017م والتي تم تسجيلها في عام 2018م وبعض المبيعات التي لم يتم تسجيلها في عام 2018م والتي انعكست على إيرادات
عام 2019م ،وكذلك االختالف في تقدير ضريبة القيمة المضافة في الدفعات المقدمة المستلمة من العمالء وخصومات على مبيعات ألطراف
ذات عالقة .إن االختالف ما بين المبيعات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة واإليرادات المسجلة في القوائم المالية المدققة قد يُكبد الشركة
مطالبات ضريبية إضافية وعقوبات من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في حال اتضح أن الشركة قد قامت باإلفصاح غير الكافي في إقرارات
الضريبة والذي من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
باإلضافة إلى ذلك ،لم يتم التسجيل في اإلقرارات الضريبية عن الدخل الناتج من مدخالت لألطراف ذات العالقة بقدر  4.7مليون ريال سعودي
والذي كان يجب أن يخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل  ٪5مما قد يُكبد الشركة مخالفات ومطالبات تبلغ  0.2مليون ريال سعودي .كما قامت
الشركة بإصدار فواتير بيع وإشعارات ائتمان غير متوافقة مع أنظمة ضريبة القيمة المضافة المطبقة في المملكة مما قد يؤثر على التدفقات النقدية
للشركة حيث قد يتأخر العميل في السداد إلى حين معالجة المخالفات في الفواتير .وإن إصدار فواتير مخالفة ألنظمة ضريبة القيمة المضافة
المطبقة في المملكة قد يُكبد الشركة عقوبات مالية.
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المفصح عنها في إقرارات ضريبة القيمة المضافة بقيمة تتجاوز اإليرادات المسجلة في القوائم المالية المدققة
في عام 2019م ،تم تسجيل المبيعات ُ
لنفس الفترة بمبلغ  21.6مليون ريال سعودي مما قد يكبد الشركة عقوبات من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تتمثل في عقوبة تساوي  %50على
المبالغ التي لم يُفصح عنها و %5لكل شهر تتأخر الشركة فيه في الدفع مما قد يبلغ  2.5مليون ريال سعودي .وبالنسبة لفترة أكتوبر 2019م ،لم تكمل
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عملية التدقيق إلقرارت ضريبة القيمة المضافة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء وتم حظر ضريبة المدخالت البالغة
 15,427ريال سعودي والتي تم ترحيلها لهذه الفترة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك .إلى أن يتم إلغاء الحظر على عملية الترحيل ،فإن
شركة عبداهلل العثيم لألزياء غير قابلة لتعويض هذا المبلغ من ضريبة القيمة المضافة مقابل التزاماتها الحالية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.
وفي عام 2020م ،بلغت اإليرادات المسجلة في إقرارات ضريبة القيمة المضافة مبلغ  511.2مليون ريال سعودي بينما بلغت اإليرادات المسجلة
في القوائم المالية المدققة للشركة لنفس الفترة مبلغ  515.3مليون ريال سعودي (تشمل اإليرادات األخرى والتي تبلغ  18.6مليون ريال سعودي)
إن االختالف البالغ  22.4مليون ريال سعودي ما بين اإليرادات
منها مبالغ ال تخضع لضريبة القيمة المضافة تبلغ  26.6مليون ريال سعودي ،حيث ّ
المسجلة في إقرارات ضريبة القيمة المضافة واإليرادات المسجلة في القوائم المالية المدققة بعد خصم المبالغ التي ال تخضع لضريبة القيمة
كبد الشركة عقوبات تُفرض عليها من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك .كما يجدر بالذكر أنه تم تسجيل معامالت بيع تمت بمبلغ
المضافة ،قد يُ ّ
 117.2مليون ريال سعودي في إقرارات ضريبة القيمة المضافة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م على أنها خاضعة لضريبة القيمة
المضافة بمعدل ً %5
بدل من  %15وقامت الشركة بإصدار فواتير إضافية للتعويض عن المبلغ المتبقي ،إال أن الشركة قد تخضع لعقوبات معينة
ومطالبات ضريبية إضافية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك .وإن هنالك معامالت معينة قامت الشركة بخصم ضريبة المدخالت منها إال أنه لم
يتم سداد هذه المشتريات خالل فترة  12شه ًرا المطلوبة .ولم تقم الشركة بتخفيض ضريبة المدخالت المخصومة فيما يتعلق بالمشتريات التي لم
يتم سدادها خالل الفترة المطلوبة مما قد يُكبد الشركة عقوبات تصل إلى  0.1مليون ريال سعودي.
وفي عام 2020م ،قامت الشركة بشراء سل ًعا تُوزع مجا ًنا للترويج التجاري بمبالغ قد تتجاوز  50,000ريال سعودي وهو الحد المسموح به بموجب
أنظمة ضريبة القيمة المضافة في المملكة ،إال أنه لم يتم تسجيل الزيادة في إقرارات ضريبة القيمة المضافة باعتبارها سل ًعا تخضع لمعدل ضريبة
كبد الشركة
القيمة المضافة سوا ًء كانت بمعدل  %5أو ( %15حسبما ينطبق) وذلك يُعد مخالفًا ألنظمة ضريبة القيمة المضافة في المملكة مما قد يُ ّ
عقوبات على ذلك .كما يجدر بالذكر أن الشركة قد فرضت ضريبة المدخالت على فواتير الشراء للمصاريف المتكبدة على األنشطة غير االقتصادية
في كل من السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م مما يُعد مخالفًا ألنظمة ضريبة القيمة
عرض الشركة لفرض غرامات عليها من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك .باإلضافة ،أصدرت الشركة
المضافة في المملكة والذي بدوره قد يُ ّ
فواتير ضريبية وإشعارات ائتمانية غير متوافقة مع أنظمة ضريبة القيمة المضافة المطبقة في المملكة حيث قامت الشركة بإصدار فواتير بغير
اللغة العربية وإن قيد الفواتير الضريبية غير المتوافقة مع أنظمة ضريبة القيمة المضافة المطبقة في المملكة قد يعد إفصاح غير دقيق لضريبة
المدخالت من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك .إصدار الفواتير المخالفة ألنظمة ضريبة القيمة المضافة قد يُكبد الشركة عقوبات مالية
بمبلغ إجمالي عقوبة قد يصل إلى  0,1مليون ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
2021م.
وكما في  30سبتمبر 2021م ،قامت الشركة باإلفصاح عن معامالت تجارية تبلغ  1.2مليون ريال سعودي في إقرارت الضريبة على أنها تخضع لمعدل
ضريبة قيمة مضافة تبلغ ً %5
بدل من معدل ضريبة  %15مما قد يُكبد الشركة مخالفة تبلغ  0.2مليون ريال سعودي .كما أصدرت الشركة إشعارات
ائتمانية غير متوافقة مع أنظمة ضريبة القيمة المضافة المطبقة في المملكة ألسباب متعددة مما قد يُكبد الشركة عقوبات بقدر  0.6مليون ريال
سعودي .ويجدر بالذكر أن الشركة خالفت في إصدار إحدى فواتيرها أنظمة ضريبة القيمة المضافة المطبقة في المملكة والذي قد ينتج عنه غرامة
مالية على الشركة.
تقوم الشركة بتجنيب مخصص للزكاة وفقًا ألنظمة وتعليمات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ،حيث بلغ مخصص الزكاة  19.2مليون ريال سعودي
و 11.6مليون ريال سعودي و 8.7مليون ريال سعودي و 5.6مليون ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
والفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،على التوالي .وبلغ مخصص الزكاة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه  3.2مليون ريال سعودي و2.2
مليون ريال سعودي و 1.2مليون ريال سعودي و 2.6مليون ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والفترة
المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،على التوالي .وبلغ مخصص الزكاة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء  0.4مليون ريال سعودي و 0.3مليون ريال
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فهرس المحتويات

أيضا ،قامت الشركة بتحميل فوائد على الرصيد المدين للمبلغ المستحق لألطراف ذات العالقة واألرباح المحصلة بمبلغ 7.2
وفي عام 2018م ً
مليون ريال سعودي حيث لم يتم تسجيله في إقرارات ضريبة القيمة المضافة .إن هذه التعامالت قد تُعفى من ضريبة القيمة المضافة مما قد يؤدي
إلى إلغاء جزء من ضريبة القيمة المضافة للحصول على االئتمان والذي بدوره قد يؤثر على اإلقرارات الضريبية ويكبد الشركة مدفوعات إضافية.
ويجدر بالذكر أن الشركة اشترت سل ًعا (سيارات ،بالونات ،بطاقات هدايا ،إلخ) تُوزع مجا ًنا لبعض عمالئها للترويج التجاري بمبالغ قد تتجاوز 50,000
ريال سعودي في السنة وهو الحد المسموح به بموجب أنظمة ضريبة القيمة المضافة في المملكة بشكل إجمالي في السنة ،إال أنه لم يتم تسجيل
الزيادة في إقرارات ضريبة القيمة المضافة باعتبارها سل ًعا تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل  %5وذلك يُعد مخالفًا ألنظمة ضريبة القيمة
المضافة في المملكة مما قد يُكبد الشركة عقوبات على ذلك .وقامت الشركة بخصم ضريبة المدخالت من الفواتير للمشتريات التي تمت بالنيابة
عن األطراف ذات العالقة في حين أن الشركة لم تقم باإلفصاح على أن تلك المشتريات تم توريدها للمستفيدين .كما أن خصم ضريبة المدخالت
من الفواتير الصادرة من الشركة ألهداف شخصية وليست اقتصادية يكون مخالفًا ألنظمة ضريبة القيمة المضافة في المملكة .ويجدر بالذكر أنه لم
أيضا يعد مخالفًا
المعفاة في إقرارات الضريبة لعام 2018م مما ً
يتم اإلفصاح عن خصم ضريبة المدخالت على المشتريات ذات العالقة بالمدخالت ُ
ألنظمة ضريبة القيمة المضافة في المملكة .وقد ينتج عن المخالفات المقامة من الشركة فيما يخص مخالفات الفواتير الضريبية وخصومات ضريبة
المدخالت مخالفات ومطالبات تبلغ  0.2مليون ريال سعودي.

قامت الشركة بتعيين مدير خاص لمتابعة أمور الزكاة والضريبة في الشركة بشكل دقيق ،إال أن المخاطر ال زالت تكمن في حال قامت هيئة الزكاة
والضريبة والجمارك بمطالبة الشركة بسداد مبالغ زكاة أو ضريبة إضافية تتعلق بالسنوات التي لم يتم الحصول على ربوطها الزكوية النهائية أو في
حال أوقعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عقوبات مادية على الشركة ألي مخالفة أو مخالفات قد ترتكبها الشركة إذ أنه ال يوجد ما يضمن عدم
قيام الشركة بارتكاب مخالفات أو من تحملها مطالبات مادية من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المستقبل مما قد يؤثر ذلك على إيرادات
الشركة وربحيتها ،ومما سيؤثر بدوره بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-17المخاطر المتعلقة بتعرض الشركة والشركات التابعة الجوهرية لمخاطر تشغيلية وعوائق تجارية
غير متوقعة
يعتمد نجاح الشركة إلى حد كبير على استمرارية تشغيل المجمعات التجارية التابعة لها دون معوقات .وتتعرض الشركة لعدد من المخاطر فيما
يتعلق بتشغيل المجمعات التجارية التابعة لها ،بما في ذلك سوء األحوال الجوية أو األضرار المادية للمباني أو انقطاع التيار الكهربائي أو األعطال
أو تعطل المعدات أو انخفاض أدائها عن المعدل المطلوب أو إمكانية توقف األعمال أو حدوث أعمال إجرامية أو حدوث كوارث طبيعية أو حرائق
باإلضافة إلى أنواع أخرى من المخاطر المرتبطة بتشغيل ٍ
مبان كبيرة مثل المجمعات التجارية .فعلى سبيل المثال ،توقفت األعمال في المجمعات
التجارية التابعة للشركة والمواقع التابعة للشركات التابعة الجوهرية لفترة مؤقتة خالل عام 2020م نظ ًرا لإلجراءات االحترازية التي اتخذتها حكومة
ً
فضل راجع القسم« 1-8-4نبذة عن اإلجراءات
المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد( )19-وللمزيد من المعلومات حول ذلك،
االحترازية المتخذة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد »)19-والقسم « 6-2-2المخاطر المتعلقة بتأثير جائحة فيروس كورونا
المستجد (كوفيد )19-على االقتصاد والقطاعات التي تعمل فيها الشركة» من هذه النشرة) .وقد تقع أي من هذه المخاطر في المستقبل ،وقد يترتب
خصوصا في ظل ارتفاع أعداد الزوار لمجمعات الشركة التجارية بشكل يومي.
على وقوع بعضها آثار سلبية وجوهرية (بما في ذلك حدوث وفيات)،
ً
وإذا حدث تعطل في أعمال واحد أو أكثر من المجمعات التجارية التابعة للشركة ،فقد يؤدي ذلك إلى عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتهما وإلى
تحملهما التزامات إضافية ،كما قد يؤثر ذلك على إيرادات الشركة وربحيتها ،ومما سيؤثر بدوره بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج
عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-18المخاطر المتعلقة بمتطلبات السالمة في قطاع الترفيه
تعمل شركة عبداهلل العثيم للترفيه في قطاع الترفيه ولديها مراكز ترفيهية متنوعة تقع داخل المجمعات التجارية (وللمزيد من المعلومات حول شركة
ً
فضل راجع القسم6-1-4(أ) «شركة عبداهلل العثيم للترفيه» من هذه النشرة) .ونظ ًرا لوجود األلعاب الترفيهية اآللية داخل
عبداهلل العثيم للترفيه،
المراكز الترفيهية التابعة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه ،فهناك مخاطر مصاحبة لها من حيث الصحة والسالمة ،حيث قد تخل المرافق الترفيهية
الموجودة في مجمعات الشركة التجارية بمعايير الصحة والسالمة كما قد يقوم مرتادي المرافق الترفيهية الموجودة في مجمعات الشركة التجارية
بتصرفات غير مناسبة ،مما قد يتسبب باإلضرار بسالمتهم وسالمة اآلخرين .وقد يؤدي وقوع أي حوادث في المراكز الترفيهية التابعة للشركة إلى
انخفاض زيارة المراكز الترفيهية الخاصة بشركة عبداهلل العثيم للترفيه أو إيقاف هذه األلعاب من قبل الجهات الرقابية أو حظر الرحالت المدرسية
لها أو تعطل أعمال شركة عبداهلل العثيم للترفيه التي تقوم بإدارة وتشغيل تلك المراكز الترفيهية .كما قد تؤدي مثل تلك الحوادث إلى خضوع شركة
عبداهلل العثيم للترفيه إلى مطالبات عن اإلصابات الشخصية في حال كان سبب تلك الحوادث يتمثل في عدم التزام شركة عبداهلل العثيم للترفيه
بمتطلبات السالمة أو وجود خلل في عملياتها ،أو إلى تعرضها لغرامات وإجراءات قانونية من الجهات الرقابية ،وهو ما سيؤثر بدوره بشكل سلبي
وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-19المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تجديد أو تعديل عقود االمتياز الخاصة بالشركات التابعة لها
أبرمت شركة عبداهلل العثيم لألزياء وشركة عبداهلل العثيم الغذائية عد ًدا من عقود االمتياز مع مالك العالمات التجارية التي تدار من قبلها ،والتي
تتراوح مددتها ما بين خمس ( )5سنوات وخمس عشرة ( )15سنة (وللمزيد من المعلومات حول عقود االمتياز التي أبرمتها شركة عبداهلل العثيم
لألزياء وشركة عبداهلل العثيم الغذائية ،فضلً راجع القسم « 6-5-12عقود امتياز شركة عبداهلل العثيم لألزياء» والقسم « 7-5-12عقود امتياز
شركة عبداهلل العثيم الغذائية» من هذه النشرة) .وال يمكن التأكيد بأن تقوم الجهات المانحة لحقوق االمتياز بتجديد هذه العقود بعد انتهائها ،وفي
حال تم تجديدها ال يوجد أي ضمان على أن تجدد بشروط مماثلة للشروط الحالية ،إذ يعتمد تجديد عدد من هذه العقود على قدرة الشركات التابعة
الجوهرية على تحقيق األهداف المعينة في الخطط التطويرية المتفق عليها .تتطلب تلك الخطط التطويرية اإللزامية المشمولة في اتفاقيات االمتياز
فتح عد ًدا معينًا من المتاجر في إطار زمني محدد .وكما في  30سبتمبر 2021م ،لدى شركة عبداهلل العثيم لألزياء سبعة وثالثين ( )37متج ًرا مقارن ًة
بـإثنين وسبعين ( )72متج ًرا مطلو ًبا بموجب اتفاقيات االمتياز .وفي حال عدم قدرة الشركة على مواكبة تلك الخطط التطويرية اإللزامية ،فيكون
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سعودي و 0.5مليون ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م والفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،على
التوالي ولم تخصص شركة عبداهلل العثيم لألزياء مخصص للزكاة في عام 2020م .وبلغ مخصص الزكاة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية 32,677
ريال سعودي و 32,677ريال سعودي و 0.1مليون ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م ،على التوالي ولم
تخصص شركة عبداهلل العثيم الغذائية مخصص للزكاة في الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م .كما لم تخصص الشركة والشركات التابعة
الجوهرية أي مخصصات أخرى أو مخصص لكل مخالفة أو عقوبة أو تقييم ممكن أن تحصل عليه الشركة والشركات التابعة على حدة .وعليه ،فإنه
في حال لم يكن مخصص الزكاة كافي لمقابلة أي التزامات زكاة إضافية قد تفرضها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ،فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي
وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

يحدث التباين في الخطط التطويرية بسبب نقص المساحات التي تفي بمتطلبات الجهات المانحة لحقوق االمتياز ،وهم على علم بذلك إذ أن لم
يُثير أي منهم أي مخاوف بشأن عدم االمتثال للخطط التطويرية حيث إنّهم على إدراك بأن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-قد أخّ ر
تلك الخطط لمدة أربعة وعشرين ( )24شه ًرا على األقل .إال أن عدم قدرة الشركات التابعة الجوهرية على تجديد أي من تلك العقود أو تجديدها
بشروط غير مناسبة لها أو مواكبة الخطط التطورية اإللزامية المفروضة بموجب اتفاقيات االمتياز والمتفق عليها مع الجهات المانحة لحقوق االمتياز
سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركات التابعة الجوهرية وبالتالي التأثير سل ًبا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي
وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-20المخاطر المتعلقة بربحية شركة عبدهللا العثيم لألزياء وشركة عبدهللا العثيم الغذائية
حققت كل من شركة عبداهلل العثيم لألزياء وشركة عبداهلل العثيم الغذائية هوامش ربح سلبية على مدى األعوام السابقة حيث بلغت الخسائر
المتراكمة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء وشركة عبداهلل العثيم الغذائية أكثر من  %50من رأس المال كما في 30سبتمبر 2021م.
ويجدر بالذكر أن الخسائر المتراكمة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء قد بلغت  28.8مليون ريال سعودي و 13.1مليون ريال سعودي و 15.7مليون
ريال سعودي و 17.4مليون ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
2021م ،على التوالي .وبلغت الخسائر المتراكمة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية  1.4مليون ريال سعودي و 3.9مليون ريال سعودي و  5.2مليون
ريال سعودي و 6.6مليون ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
2021م ،على التوالي .وقام مساهمو الشركة بتحمل مبلغ  29.4مليون ريال سعودي و 13.1مليون ريال سعودي في كل من عام 2019م و2020م لشركة
عبداهلل العثيم لألزياء .كما قام مساهمو الشركة بتحمل مبلغ  3.9مليون ريال سعودي و 3.9مليون ريال سعودي في كل من عام 2019م و2020م
لشركة عبداهلل العثيم الغذائية.
تجدر اإلشارة إلى أنه ووفقًا للمادة الحادية والثمانين بعد المائة ( )181من نظام الشركات ،إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف
رأس مالها ،وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء لالجتماع خالل مدة ال تزيد على تسعين ( )90يو ًما
من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار للنظر في استمرار الشركة أو حلّها على أن يتم شهر ذلك القرار عن طريق نشره في موقع وزارة التجارة
اإللكتروني .ونظ ًرا ألن خسائر شركة عبداهلل العثيم لألزياء وشركة عبداهلل العثيم الغذائية قد تجاوزت  %50من رأس مالها بنهاية الفترة المالية
المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،فقد قررت الشركة  -بصفتها الشريك الوحيد في هاتين الشركتين  -استمرار شركة عبداهلل العثيم لألزياء وشركة
عبداهلل العثيم الغذائية ودعمهما وتحمل خسائرهما بنسبة .%100
ويجدر بالذكر أن هوامش الربحية لشركة عبداهلل العثيم الغذائية تقلّبت بموجب صافي خسارة بقدر  4.2مليون ريال سعودي وهامش صافي الربحية
بقدر ( ،)%18.4و 3.9مليون ريال سعودي وهامش صافي ربحية بقدر ( ،)%15.6و 5ماليين ريال سعودي وهامش صافي ربحية بقدر (،)%34.7
و 1.4مليون ريال سعودي وهامش صافي ربحية بقدر ( )%12للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والفترة المالية
المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،على التوالي .إن التقلّبات في هوامش الربحية يرجع إلى ارتفاع تكلفة المبيعات ومصروفات التشغيل والتي تم ّثلت
في  %116.1و %114و %142.3و %109.6من اإليرادات في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والفترة المالية
المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،على التوالي وكان ذلك يرجع إلى انخفاض حجم المبيعات وزيادة تكاليف المواد خاص ًة خالل فترة انتشار فيروس
كورونا المستجد (كوفيد .)19-وفي حال لم تتمكن شركة عبداهلل العثيم لألزياء وشركة عبداهلل العثيم الغذائية من تحسين أدائها المالي واستمرارها
في تحقيق هوامش ربح سلبية ،فسيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال شركة عبداهلل العثيم لألزياء وشركة عبداهلل العثيم الغذائية كما قد
تضطر الشركة بصفتها الشريك الوحيد في تلك الشركتين إلى دعمهما أو النظر في حل أحد أو كل هاتين الشركتين ،وما هو ما بدوره سيؤثر سل ًبا
على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-21المخاطر المتعلقة بموارد الشركة المالية
تحتاج الشركة للقيام باستثمارات دائمة لدعم نمو أعمالها .وقد تحتاج الشركة ألموال إضافية لمواجهة التحديات التي قد تواجهها بالنسبة ألعمالها،
وتنفيذ استراتيجية النمو ،وزيادة حصتها من السوق في أسواقها الحالية ،أو التوسع في أسواق أخرى ،أو لتوسيع قاعدة منتجاتها .وقد ال تكفي
السيولة الناتجة عن عمليات الشركة ومواردها المالية الحالية لتمويل استراتيجية النمو .وبنا ًء على ذلك ،قد تسعى الشركة لزيادة رأس مالها أو
االقتراض من البنوك.
وقد ال تتمكن الشركة ألسباب مختلفة ،بما في ذلك عدم تقيد الشركة بالتزاماتها بموجب ترتيبات التمويل الحالية أو المستقبلية ،من الحصول على
تمويل إضافي أو إعادة تمويل قروضها الحالية عند الحاجة إليها ،أو قد ال تتمكن من القيام بذلك وفقًا لشروط مواتية لها .ويجدر بالذكر أن الشركة
لم تقدم قوائمها المالية المدققة خالل المدة الزمنية المتفق عليها بموجب التزاماتها في ترتيبات التمويل للبنوك التي حصلت منها على تمويل ،حيث
إن القوائم المالية المدققة قد تأخر إعدادها لما بعد المدة الزمنية المتفق عليها .كما يجدر بالذكر أن الشركة قد أصدرت في عام 2015م سندات
ّ
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الحق للجهات المانحة لحقوق االمتياز إما إنهاء االتفاقيات المبرمة أم سحب الحصرية عن فتح وتشغيل تلك العالمات التجارية .وحتى يكون لشركة
سجلت خسائر
َكبد نفقات رأسمالية كبيرة عل ًما بأنها قد ّ
عبداهلل العثيم لألزياء القدرة على مواكبة الخطط التطويرية اإللزامية ،فإنه سيتطلب منها ت ُّ
متراكمة قد بلغت  28.8مليون ريال سعودي و 13.1مليون ريال سعودي و 15.7مليون ريال سعودي و 17.4مليون ريال سعودي للسنوات المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،على التوالي.

وقد بلغت إجمالي قروض الشركة طويلة األجل (بما في ذلك الجزء الحالي من القروض طويلة األجل)  1,675.6مليون ريال سعودي ريال سعودي تمثل
 %76.2من إجمالي التزامات الشركة عن السنة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م .وسوف تؤدي زيادة مديونية الشركة إلى تعرضها لمخاطر
إضافية .وقد يترتب على مديونية الشركة زيادة في معدالت الفائدة ،مما سيؤدي بدوره إلى زيادة مصاريف الشركة وانخفاض أرباحها الصافية،
ويجعلها أكثر عرضة للمخاطر المتعلقة بالتقلبات السلبية في السوق وفي الوضع االقتصادي العام .كما قد يؤدي ارتفاع مستوى المديونية إلى الحد
من قدرة الشركة على القيام بعمليات استحواذ استراتيجية ،أو قد يدفعها إلى القيام بعمليات غير استراتيجية لبيع أصول أو التصرف فيها ،كما قد
يحد من قدرتها على الحصول على تمويل إضافي .وإضاف ًة إلى ذلك ،لدى الشركة تكاليف ثابتة مرتفعة نسب ًيا حيث قد تجد صعوبة أكبر في تسديد
ديونها في حال ارتفعت مستويات تلك الديون .كما تتضمن عقود التمويل التي تبرمها الشركة عادة على تعهدات تفرض قيو ًدا على أعمال الشركة أو
آلية توزيع األرباح.
وإذا لم تتمكن الشركة من الحصول على تمويل ٍ
كاف عند حاجتها ،أو وفقًا لشروط مواتية لها ،أو إذا أصبحت الشركة عاجزة عن سداد ديونها عند
استحقاقها ،فسيؤثر ذلك سل ًبا على قدرة الشركة على تسيير أعمالها ،أو تحقيق معدل النمو المخطط له ،األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري
على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
ً
فضل راجع القسم
باإلضافة إلى ذلك ،حصلت الشركة على عدد من التسهيالت االئتمانية من البنوك (وللمزيد من المعلومات حول هذه التسهيالت،
« 7-12عقود التمويل» من هذه النشرة) والتي قدمت فيها شركة العثيم القابضة ضمانات للبنوك ضمن تلك العقود .وبموجب هذه العقود ،في حال
ً
إخالل موج ًبا لإلنهاء وتعجيل الدفع بموجب عقود التمويل تلك.
وقوع أي حدث للضامنين كاإلفالس أو اإلعسار أو الوفاة  -ال سمح اهلل  -فيعد ذلك
وبالتالي ،ففي حال وقوع أي حدث من هذا القبيل لشركة العثيم القابضة ،فسيؤثر ذلك على عقود التمويل التي حصلت عليها الشركة ،مما سيؤثر
سل ًبا على قدرة الشركة على تسيير أعمالها أو الوفاء بالتزاماتها ،وهو ما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها
المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-22المخاطر المتعلقة باالستحواذ على الشركات
تحتاج الشركة للقيام باستثمارات دائمة لدعم نمو أعمالها .وقد تدخل الشركة في استثمارات بغرض الشراكة أو االستحواذ على شركات زميلة أو غير
زميلة في إطار تنويع قاعدة منتجاتها وزيادة مصادر الدخل طبقًا الستراتيجية النمو .وعليه ،وألسباب مختلفة قد تؤدي عملية تقييم االستحواذات
أو الشراكات من قبل مق ّيمين مستقلين إلى تسجيل تلك االستثمارات بقيمة أقل من القيمة العادلة لشراء تلك األصول حيث استحوذت الشركة
على شركة عبداهلل العثيم لألزياء بنسبة  %100في عام 2018م بمبلغ  82مليون ريال سعودي بنا ًء على تقييم مستقل وقد تم احتساب االستثمار
كدمج أعمال تحت سيطرة مشتركة وتم تسجيله في دفاتر الشركة بناء على القيمة الدفترية لصافي األصول بمبلغ  53.8مليون ريال سعودي .أدى
التقييم المستقل لعملية استحواذ الشركة على شركة عبداهلل العثيم لألزياء إلى فرق  28.2مليون ريال سعودي مقارنة بسعر الشراء الناتج من عملية
االستحواذ ،وتم االعتراف بالفرق من االستحواذ ضمن حساب األرباح المبقاة .وقد سجلت شركة عبداهلل العثيم لألزياء خسائر بقدر  29.5مليون
ريال سعودي و 10.4مليون ريال سعودي و 16.5مليون ريال سعودي و 1.8مليون ريال سعودي خالل السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م
و2019م و2020م والفترة المالية المنتهية في 30سبتمبر 2021م ،على التوالي .ترجع الخسائر إلى تكاليف التشغيل المرتفعة والتي تصل إلى 83.6
مليون ريال سعودي و 95.9مليون ريال سعودي و 75.1مليون ريال سعودي و 55.2مليون ريال سعودي مقارن ًة بإجمالي ربح يصل إلى  63.4مليون ريال
سعودي و 86.5مليون ريال سعودي و 55.5مليون ريال سعودي و 53.3مليون ريال سعودي لسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م والفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م  ،على التوالي .وقامت شركة عبداهلل العثيم لألزياء بإغالق وإعادة توزيع الفروع مما ح َملت
الشركة تكلفة غير متكررة بقدر  10مليون ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م كما أن عدد الفروع قد قل من ثالثة وستين
( )63معرض تجاري كما في السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م إلى أربعة وخمسين ( )54معرض تجاري كما في السنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2019م وذلك بسبب إغالق المعارض التجارية المدرة للخسائر .وفي حال سجلت الشركة خسائر في أرباحها المبقاة نتيجة فرق
طرق التقييم وتسجيل االستثمارات في دفاترها فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض حقوق المساهمين ،مما يؤثر سل ًبا على الشركة على تحقيق معدل
النمو المخطط له ،األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على توقعاتها المستقبلية.

2 -1-23المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة والشركات التابعة الجوهرية على إدارتها العليا وكبار التنفيذيين
ً
فضل عن قدرتهم على
يعتمد نجاح الشركة والشركات التابعة الجوهرية على استمرار الخدمة وأداء اإلدارة العليا والموظفين الرئيسيين اآلخرين،
تحديد وتوظيف وتطوير وتحفيز والمحافظة على موظفين مؤهلين في المستقبل .على وجه الخصوص ،تعتمد الشركة والشركات التابعة الجوهرية
على بعض األفراد الرئيسيين ممن يحظون بخبرة واسعة في قطاع التطوير العقاري والبيع بالتجزئة والذين قدموا إسهامات كبيرة على مستوى تطوير
عملياتها .وتحتدم المنافسة على موظفي اإلدارة العليا والموظفين الرئيسيين في هذه القطاعات ،كما قد ال يكون لدى الشركة القدرة على االحتفاظ
بموظفيها أو استقطاب موظفين مؤهلين جدد .باإلضافة إلى ذلك ،قد تعتمد بعض عالقات العمالء المهمة الخاصة بالشركة على استمرار أداء
المديرين األفراد أو الموظفين الميدانيين ،وقد يؤدي فقدان هؤالء األفراد إلى تعريض عالقات العمالء الرئيسية للخطر .كما تعتمد شركة عبداهلل
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صكوك بالقيمة االسمية وبقيمة إجمالية قدرها مليار ريال سعودي .يحمل السند معدل فائدة متغيرة بنا ًء على متوسط سعر اإلقراض بين البنوك
السعودية (سايبور) باإلضافة إلى هامش بنسبة  .%1.70وأن دفعات الفائدة كانت مستحقة كل ستة أشهر مع آخر دفعة في تاريخ 1442/01/11هـ
(الموافق 2020/08/30م) .وتم سداد سندات الصكوك هذه بالكامل في عام 2020م إال أن الشركة لم تكن ملتزمة بالنسب الحالية المطلوبة أو بنسب
القيمة الصافية الملموسة حيث كان من الواجب أال تقل النسب الحالية عن  1:1في أي وقت ويجب أال تقل القيمة الصافية الملموسة عن  2مليار
ريال سعودي (أو ما يعادله بأي عملة أو عمالت أخرى) خالل الفترات المشمولة في تقارير القوائم المالية للشركة.

وقد تحتاج الشركة الستثمار موارد مالية وبشرية كبيرة من أجل استقطاب موظفين جدد والمحافظة عليهم ،وقد ال تحقق عوائد نظير هذه
االستثمارات .وقد تؤدي خسارة أي من أعضاء اإلدارة العليا أو الموظفين الرئيسيين لدى الشركة إلى إعاقة أو تأخير تنفيذ وتحقيق أهدافها
االستراتيجية ،وتحويل اهتمام اإلدارة تجاه البحث عن بدائل محددة مؤهلة أو التأثير سل ًبا على قدرتها على إدارة أعمالها بفعالية وكفاءة .هذا
باإلضافة إلى أنه يمكن ألي عضو من أعضاء اإلدارة العليا والموظفين الرئيسيين تقديم استقالته في أي وقت .وإذا لم تتمكن الشركة من توظيف
والمحافظة على كبار المسؤولين التنفيذيين والموظفين الذين يتمتعون بمستويات عالية من المهارات في المجاالت المناسبة ،فسيؤثر ذلك سل ًبا على
أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-24المخاطر المتعلقة بسوء تصرف المستأجرين أو الموظفين
ً
أعمال قد تؤثر سل ًبا على أعمال الشركة وأعمال الشركات التابعة
قد يرتكب مستأجري الشركة أو موظفيها أو موظفي الشركات التابعة الجوهرية
الجوهرية بما في ذلك سوء استخدام معلومات الشركة أو نظمها أو اإلفصاح عن معلومات سرية أو الضلوع في نشر معلومات مضللة .كما قد ال تتمكن
الشركة أو الشركات التابعة الجوهرية دو ًما من منع موظفيها من ارتكاب أفعال تصل إلى مستوى األخطاء الجسيمة أو التأكد من تقيدهم باللوائح
َكبد الشركة والشركات التابعة الجوهرية خسائر أو غرامات أو
الداخلية للشركة والشركات التابعة الجوهرية .وقد تؤدي أي من تلك األفعال إلى ت ُّ
التزامات مالية ،أو قد تؤدي إلى اإلساءة لسمعة الشركة أو لسمعة أي من الشركات التابعة الجوهرية كما قد تؤدي تلك األفعال إلى قيام المستأجرين
بتقديم مطالبات مالية أو المطالبة بإنهاء عقودهم بحجة أن الشركة قد أخلت بالتزاماتها نحوهم بموجب هذه العقود .وقد تؤثر أي من تلك الغرامات
أو الخسائر أو المطالبات سل ًبا على ربحية الشركة والشركات التابعة الجوهرية .وإضاف ًة إلى ذلك ،فإن الدعاية السلبية الناتجة عن سوء تصرف
مستأجري أو موظفي الشركة أو موظفي الشركات التابعة الجوهرية قد تؤثر سل ًبا على سمعة الشركة والشركات التابعة الجوهرية وإيراداتها وعلى
ً
أفعال مشابهة بشكل
عدد زوار مجمعات الشركة التجارية .وسيؤثر ارتكاب أي من مستأجري أو موظفي الشركة أو موظفي الشركات التابعة الجوهرية
سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-25المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على البنية التحتية لتقنية المعلومات
تعتمد الشركة والشركات التابعة الجوهرية بصورة متزايدة على أنظمة تقنية المعلومات في عملياتها .كما تعتمد قدرة الشركة والشركات التابعة
الجوهرية على إدارة أعمالها بفاعلية بشكل كبير على موثوقية وقدرة هذه األنظمة ،ويعتبر أي إخفاق محتمل من جانب األطراف الخارجية في تقديم
خدمة عالية الجودة وغير منقطعة أم ًرا خارج سيطرتها .قد تتعرض أنظمة تقنية المعلومات بالشركة والشركات التابعة الجوهرية للتلف الناجم عن
فيروسات الحاسوب والكوارث الطبيعية وهجمات المتسللين أو القراصنة وتعطل األجهزة أو البرامج وتذبذب التيار الكهربائي واإلرهاب اإللكتروني
وغيرها من االضطرابات المماثلة .وباإلضافة إلى ذلك ،تعد أنظمة تقنية المعلومات في الشركة والشركات التابعة الجوهرية جديدة نسب ًيا وتخضع
ٍ
لمزيد من التطوير .في حال أخفقت أنظمة تقنية المعلومات بالشركة والشركات التابعة الجوهرية في العمل على النحو المتوقع ألي ٍ
سبب من
األسباب ،أو في حال حدث أي خرق كبير لألمن ،فإن ذلك سيعطل أعمالها ويؤدي إلى العديد من التبعات السلبية ،بما في ذلك تدني فعالية وكفاءة
العمليات واإلفصاح غير المناسب للمعلومات السرية أو الخاصة وزيادة التكاليف العامة وفقدان المعلومات المهمة ،وهو ما سيؤثر سل ًبا على أعمالها
ً
مستقبل
ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية .باإلضافة إلى ذلك ،في حال استخدام الشركة والشركات التابعة الجوهرية واعتمادها
على أي تطبيقات وأنظمة تستضاف على الشبكة (مثل الحوسبة السحابية) لتخزين ومعالجة ونقل المعلومات إلى تعرضها وموظفيها وعمالئها لخطر
َكبد الشركة والشركات التابعة الجوهرية تكاليف كبيرة لتوفير الحماية من األضرار
فقدان تلك المعلومات أو إساءة استخدامها .وقد يترتب على ذلك ت ُّ
الناجمة عن هذه االضطرابات أو االختراقات األمنية في المستقبل ،وقد تتعطل األنشطة التجارية للشركة بشكل جوهري وتتعرض الضوابط الداخلية
للخطر في حال تعرض ٍأي من أنظمة تقنية المعلومات أو شبكات االتصاالت لدى الشركة للتعطل بشكل كلي أو جزئي ،وهو ما سيؤثر سل ًبا على أعمال
الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية ،حيث يجب تأمين بيانات الشركة والموظفين وعمالئها وفقًا لمعايير عالية .حيث تحتاج
الشركة إلى اعتماد تقنيات جديدة ومصادر بيانات أولية وثانوية لتحسين وتقليل المخاطر لعمليات األعمال وتقنية المعلومات.

2 -1-26المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة خارج المملكة
كما في  30سبتمبر 2021م ،حققت شركة عبداهلل العثيم للترفيه إيرادات بلغت  57.2مليون ريال سعودي من أعمالها خارج المملكة والتي مثلت %30
من إجمالي إيراداتها وحوالي  %9من إجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة الجوهرية وذلك من خالل شركة عبداهلل العثيم للترفيه التي تملك
عد ًدا من المراكز الترفيهية في دولة اإلمارات ومصر وعمان وقطر (وللمزيد من المعلومات حول أعمال الشركة والشركات التابعة الجوهرية خارج
ً
فضل راجع القسم« 4-4أعمال الشركة» والقسم« 5-4أعمال الشركات التابعة الجوهرية» من هذه النشرة) .ونتيجة لذلك ،تتعرض الشركة
المملكة،
لمخاطر مرتبطة بأعمالها خارج المملكة ،مثل:
yعدم فهم األسواق الخارجية واتجاهات قطاع الترفيه في تلك األسواق.
yالتغير في سعر صرف العمالت األجنبية.
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العثيم لألزياء في أعمالها على مؤسسة ليليان والتي عهدت لها بأعمال اإلدارة والتشغيل اليومية لها وفقًا لعقد إدارة (وللمزيد من المعلومات حول
ً
فضل راجع القسم« 8-5-12عقد إدارة شركة عبداهلل العثيم لألزياء» من هذه النشرة) .وفي حال لم تتمكن شركة عبداهلل العثيم لألزياء
هذا العقد،
من تجديد العقد أو في حال إنهاء مؤسسة ليليان للعقد في أي وقت وألي سبب من األسباب ،فسيؤثر ذلك بشكل سلبي على أعمال شركة عبداهلل
العثيم لألزياء.

yالخضوع لقوانين ولوائح وأنظمة المحاكم المختلفة والمعقدة والمتغيرة الخاصة بعدد من الدول واالمتثال لنطاق عريض من القوانين
ً
فضل عن التغيرات غير المتوقعة في المتطلبات التنظيمية.
والمعاهدات األجنبية
yالتغيرات السريعة في السياسات واألوضاع الحكومية واالقتصادية والسياسية .فعلى سبيل المثال ،لدى الشركة شركة تابعة في
دولة قطر .وقد أعلنت المملكة في يونيو 2017م قطع العالقات مع دولة قطر وإغالق المنافذ الجوية والبحرية والبرية كافة وذلك
ألسباب تتعلق باألمن الوطني للمملكة.
yعدم االستقرار أو االضطرابات السياسية والمدنية أو اإلرهاب أو تفشي أوضاع أو ظروف مثل األوبئة أو ما شابه ذلك.
yعدم اليقين في تنفيذ بعض الحقوق التعاقدية وغيرها.
yالقيود المفروضة على تحويل األرباح المحققة من األعمال خارج المملكة إلى حساب الشركة.
وفي حال عدم قدرة الشركة على إدارة مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية المرتبطة بعمليات الشركة خارج المملكة بالشكل المطلوب ،فسيؤدي ذلك
إلى تقليص النمو المستقبلي ألعمال الشركة مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-27المخاطر المتعلقة بحداثة تطبيق قواعد حوكمة الشركات
اعتمد مجلس إدارة الشركة دليل حوكمة الشركة بتاريخ 1441/09/28هـ (الموافق 2020/05/21م) واعتمد ميثاق اللجنة التنفيذية بتاريخ
1443/01/10هـ (الموافق 2021/08/18م) ،واعتمدت الجمعية العامة للشركة كل من ميثاق عمل لجنة المراجعة والئحة عمل لجنة الترشيحات
والمكافآت بموجب قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 1441/09/17هـ (الموافق 2020/05/10م) واعتمدت تحديث ميثاق عمل لجنة المراجعة
بتاريخ 1442/11/20هـ (الموافق2021/06/30م) واعتمدت تحديث ميثاق عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 1443/01/15هـ (الموافق
2021/09/22م) ويتضمن هذا الدليل والمواثيق ،من بين ٍ
أمور أخرى ،القواعد واإلجراءات المتصلة بحوكمة الشركات المستمدة من الئحة حوكمة
الشركات الصادرة عن الهيئة .يعتمد نجاح الشركة في التطبيق الصحيح لقواعد وإجراءات حوكمة الشركات على مدى معرفة وفهم هذه القواعد
والتنفيذ السليم لها من جانب مجلس اإلدارة واللجان التابعة له وكبار التنفيذيين العاملين به ،خاص ًة فيما يتعلق بالتدريب المتعلق بمجلس اإلدارة
واللجان التابعة له وشروط االستقالل والقواعد المتعلقة بتضارب المصالح ومعامالت األطراف ذات العالقة .أصدرت الهيئة في 1438/05/16هـ
(الموافق 2017/02/13م) الئحة حوكمة الشركات والتي أصبحت نافذة اعتبا ًرا من 1438/07/25هـ (الموافق 2017/04/22م) وقامت بتعديلها
عدة مرات كان آخرها بتاريخ 1442/06/01هـ (الموافق 2021/01/14م) .وفي حال عدم االلتزام باألحكام اإللزامية بالئحة حوكمة الشركات ودليل
حوكمة الشركة ،فستخضع الشركة لعقوبات تنظيمية مما سيؤثر سل ًبا على أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-28الـمـخــاطــر المتعلقة بـحــداثــة تـكــويــن لجنة الـمــراجـعــة ولـجـنــة الـتــرشـيـحــات والـمـكــافــآت وع ــدم أداؤه ــم
لمهامهم على النحو المطلوب
تعد لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت حديثة التكوين في الشركة حيث تم تكوين لجنة المراجعة ألول مرة في الشركة بتاريخ 1437/08/25هـ
(الموافق 2016/06/01م) ولجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 1438/01/22هـ (الموافق 2016/10/23م) كما تم تشكيل الدورة الحالية للجنة
المراجعة بتاريخ 1442/06/07هـ (الموافق 2021/01/20م) وتاريخ 1442/11/20هـ (الموافق 2021/06/30م) وتاريخ 1443/02/15هـ (الموافق
2021/09/22م) ولجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 1442/11/25هـ (الموافق 2021/07/05م) وتاريخ 1443/01/10هـ (الموافق 2021/08/18م)،
ٍ
ً
فضل راجع القسم« 4-5لجان
(لمزيد من المعلومات،
وتمت الموافقة على تنظيماتهما للقيام بالمهام المحددة لكل لجنة وفقًا لدليل حوكمة الشركة
مجلس اإلدارة» من هذه النشرة) .وبسبب حداثة تكوين كل من لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ،فقد ترتكب الشركة من خالل لجنتيها
أخطاء في تنفيذ وتسيير أعمال تلك اللجان ،حيث إنّه سيؤثر أي إخفاق من جانب أعضاء هاتين اللجنتين في أداء واجباتهم واعتماد نهج عمل يضمن
حماية مصلحة الشركة ومساهميها على االمتثال بحوكمة الشركات وشروط اإلفصاح المستمر الصادرة عن الهيئة وقدرة مجلس اإلدارة على مراقبة
أعمال الشركة من خالل هاتين اللجنتين ،وهو ما سيؤثر سل ًبا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-29المخاطر المتعلقة بقصور الخبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية
تزاول الشركة نشاطها كشركة مساهمة مقفلة ،لذا فإن معظم كبار التنفيذيين في الشركة يتمتعون بخبرة محدودة أو ال يتمتعون بأي خبرة على
اإلطالق في إدارة الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية بالمملكة واالمتثال لألنظمة واللوائح الخاصة بتلك الشركات .على وجه الخصوص
فإن التدريب الداخلي أو الخارجي الذي يحصل عليه كبار التنفيذيين في مجال إدارة الشركات المساهمة العامة السعودية ،وفي مجال االلتزامات
المقررة على الشركات العامة كاإلشراف التنظيمي وإعداد التقارير ،يحتاج إلى اهتمام كبير من كبار التنفيذيين ،وهو ما يمكن أن يشتت انتباههم عن
اإلدارة اليومية للشركة.
ويجدر بالذكر أن الشركة تقوم بإعداد حسابات موحدة ربع سنوية ولكن ال يتم إعداد هذه الحسابات من قبل المدققين إال إذا كانت مطلوبة ألغراض
خاصة .بعد اإلدراج ،ستكون الشركة ملزمة بإعداد قوائم مالية ربع سنوية وإعادة تجديدها في غضون ثالثين ( )30يو ًما بعد نهاية كل ربع سنة.
عالو ًة على ذلك ،تاريخ ًيا لم يتم تدقيق القوائم المالية السنوية للشركة خالل الفترة الزمنية المطلوبة من الهيئة للشركات المدرجة والتي تبلغ تسعين
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yاحتماالت وقوع تبعات ضريبية ،بما في ذلك التبعات التي تنتج عن أي تغيرات في السياسات الضريبية أو التنفيذ المتناقض لتلك
السياسات.

2 -1-30المخاطر المتعلقة بعدم كفاية التغطية التأمينية
تحتفظ الشركة والشركات التابعة بأنواع مختلفة من وثائق التأمين لتغطية عملياتها مثل التأمين ضد المسئولية العامة وضد خيانة األمانة والتأمين
ٍ
ً
فضل
(لمزيد من المعلومات،
على األموال والممتلكات والتأمين الشامل على المركبات والتأمين الصحي للموظفين والتأمين على الشحن البحري
راجع القسم« 10-12وثائق التأمين» من هذه النشرة) .وفيما يخص التغطية التأمينية لمجمع دار الواحة التجاري والذي انتقلت ملكيته إلى الشركة
بتاريخ 1443/05/28هـ (الموافق 2022/01/01م) بموجب عقد البيع الذي أُبرم بتاريخ 1443/06/13هـ (الموافق 2022/01/16م) (ولمزيد من
ً
فضل راجع القسم2-4-4(ي) «مجمع دار الواحة التجاري» من هذه النشرة) (ولمزيد من المعلومات
المعلومات حول مجمع دار الواحة التجاري،
ً
فضل راجع القسم« 10-5-12عقد بيع مجمع دار الواحة التجاري واألرض الواقعة أمامه» من هذه النشرة) ،فيجدر بالذكر أن وثيقة
عن عقد البيع،
التأمين للشركة والمتعلقة بالتأمين على الممتلكات ضد جميع المخاطر تحتوي على بند يتضمن التغطية التأمينية التلقائية للمواقع الجديدة تصل
إلى  ٪10من مبلغ التأمين بموجب إشعار شركة التأمين بذلك االستحواذ خالل ستين ( )60يو ًما من إتمامه .وقد قامت الشركة بإشعار شركة التأمين
ذات العالقة بتاريخ 1443/07/23هـ (الموافق 2022/02/24م) بعملية االستحواذ على مجمع دار الواحة التجاري وأصبحت متضمنة في تغطيتها
فيما يتعلق بوثيقة التأمين للشركة والمتعلقة بالتأمين على الممتلكات ضد جميع المخاطر .إال أنه قد ال تكون التغطية التأمينية كافية لمجمع دار
الواحة التجاري وقد ال تكون التغطية التأمينية كافية في جميع الحاالت ،أو قد ال تغطي جميع المخاطر التي من المحتمل أن تتعرض لها الشركة
والشركات التابعة الجوهرية .وقد تحدث خسائر غير مؤ َّمن عليها أو قد تتجاوز قيمتها حدود التغطية التأمينية وقد تضطر الشركة والشركات التابعة
الجوهرية إلى إبرام وثائق تأمين جديدة لتغطية جميع المخاطر التي من المحتمل أن تتعرض لها الشركة والشركات التابعة الجوهرية .وباإلضافة إلى
ذلك ،تحتوي وثائق التأمين الخاصة بالشركة والشركات التابعة الجوهرية على بعض االستثناءات أو القيود على التغطية التي ال يشمل التأمين فيها
أنواعا معينة من الفقدان والتلف والمسؤولية .وفي هذه الحاالت ،قد تتكبد الشركة أو الشركات التابعة الجوهرية خسائر من شأنها التأثير بشكل
ً
سلبي وجوهري على أعمالها ونتائج عملياتها.

2 -1-31المخاطر المتعلقة بدخول الشركة أو الشركات التابعة الجوهرية في دعاوى قضائية
قد تدخل الشركة أو الشركات التابعة الجوهرية ،أو أعضاء مجلس إدارتها ،أو أعضاء إدارتها العليا ،في دعاوى قضائية وإجراءات تنظيمية مع العديد
من األطراف ،بما في ذلك المستأجرين أو مورديها أو موظفيها أو منافسيها أو مقاولين تُبرم معهم عقود مقاولة أو أي من الجهات التنظيمية أو زوار
مجمعاتها التجارية أو مالك األراضي التي تستأجرها الشركة أو الشركات التابعة الجوهرية ألغراض أعمالها .كما قد تكون الشركة أو الشركات
أيضا الطرف المدعي في تلك اإلجراءات والدعاوى القضائية .وكما في  30سبتمبر 2021م ،يوجد خمس وثالثون ( )35دعوى
التابعة الجوهرية ً
قضائية تجارية مقامة ضد الشركة وشركة عبداهلل العثيم للترفيه وشركة فابي الند للترفيه وشركة فن ورلد لالستثمار بآثار مالية متوقعة تبلغ
 77.34مليون ريال سعودي تتعلق بمطالبات مبالغ تعويض نتيجة خدمات منفذة للشركة أو غرامات تأخير عن السداد أو مبالغ تتعلق باإليجار يطالب
بها مستأجري مواقع الشركة إلقفال معارضهم التجارية أو مبالغ إيجار تُطالب بها شركة فن ورلد لالستثمار لمواقع ُمستأجره من قبلها أو مطالبات
بفسخ العقود المبرمة مع الشركة أو مبالغ تعويض عن األضرار الناشئة من اللعب في المراكز الترفيهية لشركة عبداهلل العثيم للترفيه أو لشركة فابي
الند للترفيه ،كما يوجد أربع وثالثون ( )34دعوى قضائية عمالية مقامة ضد الشركة وشركة عبداهلل العثيم للترفيه وشركة عبداهلل العثيم لألزياء
وشركة فابي الند للترفيه بآثار مالية متوقعة تبلغ  7.31مليون ريال سعودي تتعلق بمطالبات لمبالغ نهاية الخدمة ومكافآت وبدالت أو التعويض عن
الفصل وغيرها من األمور العمالية وبأثر مالي إجمالي للدعاوى المقامة ضد الشركة وشركة عبداهلل العثيم للترفيه وشركة عبداهلل العثيم لألزياء
وشركة فابي الند للترفيه وشركة فن ورلد لالستثمار يبلغ  84.65مليون ريال سعودي.
كما يوجد أربعمائة وخمسة وخمسين ( )455دعوى قضائية تجارية مقامة من قبل الشركة وشركة عبداهلل العثيم للترفيه وشركة عبداهلل العثيم
لألزياء وشركة عبداهلل العثيم الغذائية بآثار مالية متوقعة تبلغ  238.99مليون ريال سعودي حسب تقدير الشركة تتعلق بمطالبات الشركة وشركة
عبداهلل العثيم لألزياء بمبالغ أجرة مستحقة لها من مستأجريها ومطالبة الشركة مستأجريها ومقاوليها بتنفيذ بنود عقود تم إبرامها معهم ومطالبة
شركة عبداهلل العثيم للترفيه بإلغاء قرار صادر بشأن رفض تسجيل العالمة التجارية المملوكة لها ومطالبة شركة عبداهلل العثيم الغذائية بقيمة شيك
مسحوب دون رصيد وتسعة ( )9دعاوى قضائية عمالية مقامة من قبل الشركة وشركة عبداهلل العثيم لألزياء بآثار مالية متوقعة تبلغ  797,143ريال
سعودي تتعلق بمطالبات لعجز مالي تسبب فبها موظفي الشركة وشركة عبداهلل العثيم لألزياء أم اختالسات ارتكبها الموظفين وغيرها من األمور
العمالية وبأثر مالي إجمالي للدعاوي المقامة من قبل الشركة وشركة عبداهلل العثيم للترفيه وشركة عبداهلل العثيم لألزياء وشركة عبداهلل العثيم
ً
فضل راجع القسم« 11-12الدعاوى والمطالبات القضائية» من هذه النشرة).
الغذائية يبلغ  239.79مليون ريال سعودي (للمزيد من المعلومات،
في حال لم تكن األحكام الصادرة في تلك الدعاوى واإلجراءات التنظيمية في مصلحة الشركة أو مصلحة الشركات التابعة الجوهرية ،سيترتب على
ذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية .وإضافة على ذلك ،وبصرف النظر عن نتيجة
هذه الدعاوى أو اإلجراءات التنظيمية ،فقد تتكبد الشركات مصاريف باهظة وتضطر لتخصيص موارد كبيرة للرد على هذه المطالبات والدفاع عن
نفسها ،مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

www.othaimmalls.com

نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار | 23

فهرس المحتويات

( )90يو ًما من الفترة المالية المدرجة في تلك القوائم المالية ،حيث تأخرت الشركة لمدة سبعة وثمانين ( )87يوم وتسعة وأربعين ( )49يوم وخمسة
وثمانين ( )85يوم لكل من السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م ،على التوالي .وتوضح الشركة بأن التأخيرات كانت
ناتجة عن التأخر في التوقيع عنها من قبل مجلس اإلدارة لعام 2018م وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-لعام 2019م وتغيير المحاسب
القانوني للشركة لكل من عام 2019م و2020م .وفي حال عدم امتثال الشركة لألنظمة ومتطلبات اإلفصاح المفروضة على الشركات المدرجة في
الوقت المناسب ،فسوف تتعرض الشركة لعقوبات وغرامات تنظيمية .وسيؤثر فرض غرامات على الشركة بشكل سلبي وجوهري على أعمالها ونتائج
عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

فهرس المحتويات

2 -1-32المخاطر المتعلقة بعقارات الشركة
.أالمخاطر المتعلقة باعتماد عدد من مجمعات الشركة التجارية على مواقع مستأجرة

تقع أربعة ( )4من المجمعات التجارية التابعة للشركة من إجمالي عشر ( )10مجمعات تجارية قائمة ومشروعين من أصل ثمانية
( )8مشاريع جديدة قيد التطوير على أراضي مملوكة كل ًيا أو جزئ ًيا من قبل أطراف أخرى كما في تاريخ هذه النشرة ،وهي العثيم
مول  -الربوة الواقع في مدينة الرياض والذي تمتلك الشركة  %79.44منه بينما تمتلك كل من مؤسسة األميرة العنود الخيرية،
ومؤسسة األمير سعود بن فهد الخيرية الجزء المتبقي منه ملكية مشاعة ،والعثيم مول  -بريدة والعثيم مول  -عنيزة الواقعين في
منطقة القصيم والمستأجرين من بلدية بريدة وبلدية عنيزة ،والعثيم مول  -الدمام القائم على أرض مستأجرة من شركة أسواق
عبداهلل العثيم بموجب عقد تأجير من الباطن أُبرم بين الشركة وشركة أسواق عبداهلل العثيم والتي بدورها استأجرتها من المؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية بموجب عقد تأجير مبرم بين شركة أسواق عبداهلل العثيم والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية،
والعثيم مول  -حفر الباطن الواقع في محافظة حفر الباطن المستأجر من بلدية المنطقة الشرقية ،ومشروع العثيم مول  -محافظة
المذنب الواقع في محافظة المذنب المستأجر من بلدية المذنب .وقد قامت الشركة بتطوير بعض تلك المجمعات التجارية كما تقوم
بتشغيلها بنا ًء على عقود إيجار طويلة المدى تتراوح ما بين سبعة عشر ( )17وخمسة وعشرين ( )25عا ًما (وللمزيد من المعلومات
حول عقود اإليجار الخاصة بالمجمعات التجارية المستأجرة من قبل الشركة ،فضلً راجع القسم « 5-5-12عقود إيجار وتطوير
المجمعات التجارية» من هذه النشرة) .وتمثل اإليرادات من هذه المجمعات التجارية حوالي  %36.3من إجمالي إيرادات الشركة
عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،وحوالي  %39.68من إجمالي إيرادات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2019م ،وحوالي  %35.90من إجمالي إيرادات الشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،حوالي %35.2
من إجمالي إيرادات الشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،كما تمثل حوالي مائة وخمسة وستين ألفًا
وستمائة وثمانية وستين ( )165,686مت ًرا مرب ًعا والتي تمثل نحو  %36من إجمالي المساحة التأجيرية للمجمعات التجارية التابعة
للشركة كما في  30سبتمبر 2021م.
ٍ
وبشكل عام ،فإن العقود المبرمة مع مالك المجمعات التجارية التابعة للشركة محدودة المدة بطبيعتها وال تحتوي على أي شروط
تفيد بأحقية الشركة في تجديد اإليجار بعد انتهائها وإنما يخضع تجديد كل من هذه العقود لموافقة المؤجر والتفاق الشركة
والمؤجر على الشروط واألحكام التجارية لهذا التجديد .لذلك ،فال يمكن للشركة التأكيد بأنه سيتم تجديد هذه العقود بعد انتهاء
مدتها ،وفي حال تجديد هذه العقود ،فقد يتم مراجعة شروطها والقيمة اإليجارية الخاصة بها عند تجديدها .إن أي زيادة في
القيمة التأجيرية التي قد تفرضها الجهات المؤجرة لهذه المجمعات التجارية ،سوا ًء خالل مدة اإليجار الحالية أو عند تجديدها،
َكبد الشركة لتكاليف إضافية وبالتالي سيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج
ستؤدي إلى ت ُّ
عملياتها وتوقعاتها المستقبلية .كما يجوز للجهات المؤجرة بموجب عدد من عقود اإليجار الخاصة بهذه المجمعات التجارية إنهاء
العقود في عدد من الحاالت (وللمزيد من المعلومات حول حاالت إنهاء عقود اإليجار الخاصة بالمجمعات التجارية المستأجرة من
قبل الشركة ،فضلً راجع القسم« 5-5-12عقود إيجار وتطوير المجمعات التجارية» من هذه النشرة) .وفي حال عدم موافقة أي
من المؤجرين على تجديد عقد اإليجار الخاصة به ،أو إذا وافق على التجديد وفقًا لشروط غير مواتية للشركة ،أو تم إنهاء أي من
المجمع التجاري المعني،
اتفاقيات اإليجار قبل انتهاء مدتها ألي سبب من األسباب ،فسوف يتوجب على الشركة إيقاف أعمالها في
ّ
مما قد يؤدي إلى تحمل الشركة مصاريف إضافية ويؤدي إلى خسارة الشركة لإليرادات المتحققة من تلك المجمعات .وقد ال يكون
خصوصا
بمقدور الشركة عند انتهاء مدة أي عقد إيجار ألرض مقام عليها أحد هذه المجمعات ،إنشاء مجمع تجاري في موقع آخر
ً
في ظل وجود منافسة على المواقع المتميزة وارتفاع قيمة اإليجار الخاصة بقطع األراضي في هذه المواقع بوجه عام باإلضافة إلى
التكلفة المرتفعة إلنشاء مجمع تجاري جديد في موقع بديل .وبالتالي سيؤثر أي من ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة
ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
ال تعطي الشركة عقود إيجار األراضي المبرمة من قبل الشركة مع البلديات الحق في الحصول على أي تعويض عند إنهائها ويمكن
إنهائها في أي وقت للمصلحة العامة وبعد تقديم إخطار لمدة ثالثة ( )3أشهر قبل اإلنهاء .كما أنه عند انتهاء هذه العقود أو إنهائها
ألي سبب كان ،فسوف تنتقل ملكية المباني والتحسينات التي أدخلتها الشركة على األراضي المعنية إلى البلدية (بصفتها مالكة
األرض) دون حصول الشركة على أي تعويض .كما في  30سبتمبر 2021م ،بلغ صافي القيمة الدفترية للمباني والتحسينات التي
أنشأتها الشركة  160.6مليون ريال سعودي ريال سعودي .وفي حال تحقق أي من المخاطر المذكورة أعاله ،فسيكون لذلك أثر
سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
.بالمخاطر المتعلقة بتعرض األداء المالي للشركة لتقلبات في قطاع العقارات

تعتمد ربحية الشركة بشكل أساسي على مستوى الطلب على مساحات التأجير التجاري وأسعار اإليجار حيث تمثل اإليجارات من
إجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة ما نسبته  %50.8في السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و %48.8في 31
ديسمبر 2019م ،و %56.3في السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،و %50في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2021م .وفي السنوات األخيرة ،شهد قطاع العقارات في المملكة العديد من التقلبات في أسعار العقارات واإليجارات نتيج ًة لعوامل
إن
تتعلق بالسوق ،بما في ذلك الزيادة في أعداد المحالت التجارية .وتتأثر أعمال الشركة بشكل مباشر من تلك التقلبات ،حيث ّ
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.جالمخاطر المتعلقة بتعرض المجمعات التجارية للشركة لنزاع بخصوص الملكية

ينشأ عن تملك األراضي في المملكة العديد من المخاطر ،وبوجه خاص تلك المتعلقة بالنزاعات حول الملكية ،وذلك في ظل غياب
تطبيق سجل مركزي نهائي لمالك األراضي .ونظ ًرا لعدم وجود نظام في المملكة يقضي بعدم جواز إبطال صكوك الملكية مهما
كانت الحجة ،قد يتم النظر إلى أنواع مختلفة من األدلة التاريخية لتحديد وإثبات ملكية األراضي الشرعية ،مثل األحكام القضائية
واتفاقيات البيع والصكوك التاريخية القديمة .ونظ ًرا الحتمال تعذر توفر جميع مثل هذه األدلة التاريخية في جميع الحاالت ،فيترتب
على ذلك إمكانية نشوء نزاعات تتعلق بالملكية في المستقبل .فعلى سبيل المثال ،إذا قام شخص كان يملك األراضي في فترة سابقة
ببيعها إلى مشتر آخر قبل بيعها إلى الشركة ،فيجوز لذلك المشتري اآلخر أن يقدم مطالبة ضد الشركة بشأن ملكية هذه األراضي،
حتى لو لم يقم بتسجيل عملية شرائه لألرض .وعليه ،فقد يتعذر على الشركة إثبات ملكيتها لجميع األراضي المملوكة من قبلها
ً
وفضل عن ذلك ،فقد تنشأ نزاعات قانونية تتعلق بتلك العقارات ،وقد تثير تلك
والتي أقامت مجمعاتها التجارية عليها بشكل قاطع.
المنازعات شكو ًكا حول أحقية الشركة في تملك أو شغل األراضي المعنية ،وقد تؤدي في بعض الحاالت إلى فقدان الشركة ملكية
إحدى األراضي المملوكة لها .وقد تؤثر تلك النزاعات والشكوك حول ملكية األراضي على قيمتها ،وقد تضطر الشركة إلى إيقاف
عملياتها على عقار معين ،وسيكون لذلك تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
.دالمخاطر المتعلقة بعدم سيولة األصول العقارية

تعتزم الشركة في الوقت الراهن على االحتفاظ بملكية جميع العقارات المملوكة من قبلها (وللمزيد من المعلومات حول العقارات
ً
فضل راجع القسم« 1-8-12العقارات المملوكة من قبل الشركة» من هذه النشرة) ،إال أنها قد تسعى
المملوكة من قبل الشركة،
في المستقبل لبيع واحدة أو أكثر من تلك العقارات ألسباب تجارية .وتعتبر العقارات من األصول الثابتة والتي ال يمكن تسييلها
بسهولة ،ولذلك ،فقد ال تتمكن الشركة من بيع أي من عقاراتها بسرعة مقبولة أو تواجه صعوبات في ذلك (وبوجه خاص في أوقات
خصوصا إذا اضطرت الشركة لبيعها على وجه السرعة.
منخفضا،
ركود سوق العقارات) .وقد يكون سعر بيع أي من هذه العقارات
ً
ً
إضاف ًة إلى ذلك ،فقد سبق للقطاع العقاري في المملكة أن شهد تقلبات وتغيرات كبيرة في أسعار العقارات ،وقد تؤدي بعض ظروف
السوق إلى انخفاض قيمة محفظة الشركة العقارية والتي تضم المجمعات التجارية .كما قد يترتب على بعض القرارات أو التعديالت
على األنظمة ذات العالقة ،مثل ارتفاع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى  %15أو اقتطاع نسبة السعي كامل ًة من البائع أو عدم قدرة
الشركة على بيع عقاراتها بسرعة مقبولة أو بالسعر المناسب .وفي حال لم تستطع الشركة بيع أو نقل ملكية عقاراتها بأسعار
مقبولة ،فسيؤثر ذلك بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
.هالمخاطر المتعلقة برهن بعض األراضي المملوكة من قبل الشركة

ً
فضل راجع القسم« 7-12عقود التمويل»
أبرمت الشركة عقود تسهيالت ائتمانية لتمويل بعض احتياجاتها (وللمزيد من المعلومات،
من هذه النشرة) .واشتملت الضمانات الممنوحة بموجب هذه التسهيالت والصكوك على رهن قطع من األراضي المملوكة من قبل
الشركة في مدينة الرياض وهي قطعة أرض رقم  5/1من المخطط رقم  1270بصك رقم  610114051534الواقعة في حي النسيم،
وقطعة أرض رقم  1637الواقعة في حي المروج وفي مدينة الدمام وهي قطعة أرض برقم صك  830105023126وفي مدينة حائل
وهي قطعة أرض في نقرة قفار بصك رقم  442108012131وفي مدينة األحساء وهي قطعة أرض زراعية في حي القليبات بصك
ً
فضل راجع القسم « 1-8-12العقارات
رقم ( 730812002287وللمزيد من المعلومات حول العقارات المملوكة من قبل الشركة،
المملوكة من قبل الشركة» من هذه النشرة) .وقد قامت الشركة بإفراغ صك أرض األحساء لصالح الجهات الممولة إلى حين تسديد
ً
فضل راجع بند «العقارات االستثمارية» من فقرة «أصول غير متداولة» من القسم
قيمة التمويل بالكامل (وللمزيد من المعلومات،
رقم« 4-5-6قائمة الدخل  -شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار (مستقلة)») من هذه النشرة).
سيؤدي أي إخالل من قبل الشركة بالتزاماتها المترتبة لصالح الجهات الممولة إلى إمكانية قيام الجهات الممولة بالتنفيذ على
األراضي المذكورة وطلب بيعها ،إضافة إلى المباني القائمة عليها ،وذلك الستيفاء قيمة الديون المستحقة لها في ذمة الشركة
من متحصالت بيعها وفقًا لإلجراءات القضائية المتبعة ،وسيؤدي مثل هذا البيع إلى التأثير سل ًبا على أعمال الشركة وفقدانها
ألحد أصولها المدرة للدخل وهو ما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها
المستقبلية.
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فهرس المحتويات

َكبد
أي انخفاض في إيرادات الشركة من اإليجارات إلى ما دون تطلعات الشركة ،حتى ولو كان ذلك لمدة قصيرة ،قد يؤدي إلى ت ُّ
الشركة خسائر وقد يقضي ذلك إلى تخفيض أو تعليق أي من أو جميع عمليات الشركة .ونظ ًرا ألن أعمال الشركة والشركات التابعة
الجوهرية تتركز فقط في العقارات وقطاع الترفيه وقطاع تجارة التجزئة ،فإنها معتمدة كل ًيا على هذه القطاعات ،مقارنة بالشركات
تنوعا ونتيجة لذلك ،ستؤثر أي تقلبات كبيرة ال تخدم مصالح الشركة في قطاع العقارات بشكل جوهري
التي تعمل في مجاالت أكثر ً
وسلبي على أعمال الشركة ونتائج أعمالها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

فهرس المحتويات

.والمخاطر المتعلقة بنظام رسوم األراضي البيضاء وتأثيرها على الشركة

صدر نظام رسوم األراضي البيضاء بموجب المرسوم الملكي رقم (م )4/وتاريخ 1437/02/12هـ (الموافق 2015/11/24م)،
وصدرت الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( )379بتاريخ 1437/09/08هـ (الموافق
2016/06/13م) ،والذي يقرر فرض رسوم على األراضي البيضاء التي تقع داخل النطاق العمراني المحدد والتي تبلغ أو تزيد
مساحتها عن عشرة آالف ( )10,000متر مربع ،وبرسم سنوي تبلغ نسبته  ٪2.5من قيمة األرض .كما في تاريخ هذه النشرة ،ال
تملك الشركة أي أراضي خاضعة للمرحلة األولى من تطبيق رسوم األراضي البيضاء .وفي حال خضوع أي من األراضي التي
تملكها الشركة لنظام رسوم األراضي البيضاء أو الئحته التنفيذية ،فسيكون على الشركة تقديم البيانات المطلوبة لوزارة الشؤون
البلدية والقروية واإلسكان ودفع الرسوم الالزمة وأي مخالفات أو غرامات في حال مخالفتها للنظام أو تأخرها في تقديم البيانات
المطلوبة .في حال فُرضت رسوم على الشركة أو غرامات ومخالفات مالية نتيجة اإلخالل بنظام رسوم األراضي البيضاء وكانت
المبالغ المفروضة على الشركة بموجب ذلك جوهرية ،فستتحمل الشركة أعباء والتزامات مالية كبيرة ،والتي سيكون لها أثر سلبي
على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2 -1-33المخاطر المتعلقة بالتعديالت على القوائم المالية
تم إعداد القوائم المالية المدققة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م واإليضاحات المرفقة بهم وفقًا للمعايير
الدولية للتقرير المالي ( )IFRSالمعتمدة في المملكة وغيرها من المعايير واإليضاحات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
( .)SOCPAإن الشركة ملزمة في هذه الحالة بتطبيق التعديالت أو التغييرات التي تطرأ على هذه المعايير من وقت آلخر .وبالتالي فإن أي تغييرات
في هذه المعايير أو إلزامية تطبيق معايير جديدة من الممكن أن يؤثر سل ًبا على القوائم المالية وبالتالي على النتائج المالية للشركة ومركزها المالي.
خالل عام 2019م ،طبقت الشركة المعيار الدولي للتقارير المالية ( )IFRS 16حيث يحدد هذا المعيار آلية تحقق عقود اإليجار وقياسها واإلفصاح
عنها عند وجود عقود إيجار للشركة مع الغير .وتختلف المعالجة المحاسبية التفاقيات اإليجار بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية ()IFRS 16
عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعمول بها سابقًا والتي يتم فيها احتساب النفقات المتعلقة باتفاقية اإليجار على أساس القسط الثابت
وتبقى التزامات اإليجار على مدى فترة اإليجار خارج حسابات قائمة المركز المالي.
أثرت التغيرات الرئيسية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ( )IFRS 16بنا ًء على محفظة العقارات المستأجرة الحالية للشركة،
ارتفاع في مصروفات االستهالك والناتجة عن االعتراف بأصول حق االستخدام والبالغة حوالي  55.3مليون ريال سعودي وصافي قيمة حالية تبلغ
حوالي  516.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م يقابلها اعتراف بالمطلوبات (التي نتجت عن رسملة عقود اإليجار) بصافي قيمة حالية
تبلغ حوالي  561.9مليون ريال سعودي لنفس الفترة وتسجيل رسوم مالية على مطلوبات عقود اإليجار والبالغة حوالي  16.1مليون ريال سعودي.
وبنا ًء على ذلك ،كان تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ( )IFRS 16جوهر ًيا في القوائم المالية كما في  31ديسمبر 2019م ،وبالتالي فإن
النتائج غير قابلة للمقارنة بين الفترات السابقة.
باإلضافة إلى ذلك ،الحظت اإلدارة خالل عام 2019م وجود خطأ تمثل في عدم تسجیل مكاسب المشتقات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة وقدرها  ٦٫٦ملیون ريال سعودي ،وعدم تخفیض مبلغ األعمال اإلنشائیة تحت التنفیذ مقابل الغرامات المحملة على المقاولين .كما الحظت
اإلدارة وجود خطأ تمثل في عدم توزیع جزء من سعر المعاملة على نقاط المكافآت الممنوحة لعمالئها ،مما نتج عنه اإلظهار بالزيادة لإلیرادات من
العقود المبرمة مع العمالء واإلظهار بالنقص لمطلوبات العقود .وقد تم تصحیح هذه األخطاء المذكورة وبالتالي تم تعدیل األرباح المبقاة االفتتاحیة
لتصحیح تلك األخطاء في القوائم المالية المدققة لعام 2019م.
خالل عام 2020م ،الحظت اإلدارة خطأ في عدم تعديل تأثير اإليرادات في حاالت العقود ذات القيمة اإليجارية المختلفة على مدى فترة العقد
وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي رقم  16للمؤجر ،مما أثر على اإليرادات بمبلغ  11.3مليون ريال واألثر المقابل ينتقل إلى اإليرادات غير المحققة.
باإلضافة إلى ذلك ،تم تعديل االستهالك الزائد على الممتلكات والمعدات لشركة عبداهلل العثيم للترفيه بمبلغ  7.7مليون ريال نتيجة استخدام
معدالت استهالك مخالفة للسياسة المعتمدة وتخفيضها في تكلفة الممتلكات والمعدات خالل عام 2016م و2017م ،وتوجب تعديل هذا الخطأ في
األرصدة االفتتاحية لسنة المقارنة من  1يناير 2019م.

2 -1-34المخاطر المتعلقة باالستحواذ على مجمع دار الواحة التجاري
قامت الشركة باالستحواذ على مجمع دار الواحة التجاري الواقع في شمال محافظة الرس بموجب عقد بيع أُبرم بتاريخ 1443/06/13هـ( .الموافق
2022/01/16م) ،حيث قامت بموجبه بشراء أرض بمساحة إجمالية تبلغ سبعة وسبعين ألف وخمسمائة واثنين وستين وأربعة وسبعين ()77,562.74
متر مربع وما أُقيم عليها من مبنى بمساحة إجمالية تبلغ خمسين ألف ( )50,000متر مربع .وتجدر اإلشارة إلى أنه بموجب عقد بيع مجمع دار
الواحة التجاري ،انتقلت جميع عقود اإليجار والتي يبلغ عددها ثالثة وسبعين ( )73عقد إيجار من تاريخ 1443/05/28هـ (الموافق 2022/01/01م)
ً
فضل راجع القسم
إلى ملكية الشركة وأصبحت نافذة في مواجهتها وتلتزم الشركة بأدائها (ولمزيد من المعلومات حول مجمع دار الواحة التجاري،
ً
فضل راجع القسم« 10-5-12عقد بيع مجمع
2-4-4(ي) «مجمع دار الواحة التجاري» من هذه النشرة) (ولمزيد من المعلومات عن عقد البيع،
دار الواحة التجاري واألرض الواقعة أمامه» من هذه النشرة) .وبما أن الشركة لم تقم بإبرام تلك العقود والتفاوض عليها بداي ًة ،فقد ال تكون جميع
شروطها مواتية للشركة ،وقد ال تتمكن الشركة من إعادة التفاوض على الشروط غير المواتية لها أو تعديل بعض بنودها .كما أن الشركة تقوم
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وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة قد قامت بشراء مجمع دار الواحة التجاري بكامل جاهزيته ،والذي تم بناؤه وافتتاحه في عام 2016م .وبما أن الشركة
لم تقم باإلشراف على بناء مجمع دار الواحة التجاري واالعتماد على مقاوليها في بنائه ،فإن شكله الهندسي الخارجي وتصميمه الداخلي يختلف
عن معايير الشركة التي تتبعها في مجمعاتها التجارية األخرى التي تمر بمراحل معينة من الدراسة والتصميم والتنفيذ (وللمزيد من المعلومات حول
ً
فضل راجع القسم « 5-4-4مراحل تطوير المشاريع واإلنشاء لمجمعات
مراحل تطوير المشاريع واإلنشاء لمجمعات الشركة التجارية الجديدة،
الشركة التجارية الجديدة» من هذه النشرة) .وعليه ،فإن االستحواذ على مجمع دار الواحة التجاري بكامل جاهزيته قد ال يُنتج عنه مجمع تجاري
بذات جودة مجمعات الشركة التجارية من حيث الشكل الهندسي والتصميم الداخلي والذي تعتمد عليه عوامل مهمة تكون سب ًبا النجذاب الزوار
والمستأجرين للمجمع مثل سهولة تقسيمات المجمع وسهولة وصول الزوار لمختلف المعارض التجارية فيه ومن توفير عدد كافي من مواقف
السيارات وتوفير عدد مناسب من وحدات للتأجير بمساحات مختلفة وعلى عدد األبواب المتوفرة للمجمع التجاري وسهولة التحميل أو نزول الزوار
عند األبواب المتعددة وسهولة دخولهم للمجمع التجاري وخروجهم منه ،باإلضافة إلى سهولة تحميل المستأجرين لبضائعهم في المجمع التجاري.
كما إن إجراء أي تعديالت أو تحسينات في مجمع دار الواحة التجاري قد ال توفي بشكل يلبي تطلعات المستأجرين والزوار مما قد يؤثر على قدرته
في منافسة المجمعات التجارية الحالية التابعة للشركة والمجمعات التجارية األخرى .إضاف ًة إلى ذلك ،تتبع الشركة إجراءات السالمة اإلنشائية أثناء
وضع التصميم اإلنشائي للمجمعات التجارية والتأكد من سالمة التصميم والحسابات اإلنشائية ،وعليه فقد تكتشف الشركة ضرورة القيام بأعمال
إصالحية إلزامية بوقت قصير قد تكبد الشركة تكاليف كبيرة .وبالتالي ،فإن عندما تقوم الشركة بتصميم مجمعاتها التجارية واإلشراف على بنائها،
فإنها تُدرك عوامل معينة في التصميم والتنفيذ تكون سب ًبا في انجذاب كل من مستأجريها وزوارها وتحقق سالمة مبانيها والتي قد ال تكون متوفرة
في مجمع دار الواحة التجاري مما قد يكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
باإلضافة إلى ذلك ،تُعرف مجمعات الشركة التجارية باسم العالمة التجارية «العثيم مول» إذ أن الشركة تستخدمها لجميع مجمعاتها التجارية القائمة
باستثناء مجمع دار الواحة التجاري .وبما أن الشركة تستخدم العالمة التجارية «العثيم مول» ،فإنها تُعني اهتماماً بالغًا بالمحافظة على صورة العالمة
التجارية وسمعتها مما يعكس إيجا ًبا على ثقة الزوار بمستوى المجمعات التجارية المسماة بالعالمة التجارية «العثيم مول» ومعرفتهم لها وإقبالهم
عليها .وتعمل الشركة حال ًيا على تغيير اسم مجمع دار الواحة التجاري إلى «العثيم مول» لتعزيز ثقة الزوار في المجمع التجاري ،إال أنه ال يوجد ما
يضمن أن تستطيع الشركة تغيير اسم مجمع دار الواحة التجاري بفترة وجيزة أو بسهولة مطلقة وقد يؤثر ذلك على نسبة إقبال الزوار على المجمع
التجاري وبالتالي على أداء المجمع بشكل عام أو إلى حين تغيير اسم المجمع التجاري على األقل مما قد يكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال
الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
إن الشركة تتبع سياسات واستراتيجيات معنية في إدارة عملياتها في مجمعاتها التجارية كتلك المتعلقة في تأجير الوحدات وتشغيل المجمعات
ً
فضل راجع القسم « 4-4-4إدارة عمليات المجمعات التجارية» من هذه
التجارية (وللمزيد من المعلومات حول طريقة إدارة الشركة لعملياتها،
والمشغل القديم لمجمع
النشرة) .وقد تختلف سياسات الشركة المطبقة في إدارة عملياتها في مجمعاتها التجارية عن تلك المطبقة من قبل المالك ُ
دار الواحة التجاري وال يوجد ما يضمن سهولة تطبيق تلك السياسات واالستراتيجيات عند إدارة مجمع دار الواحة التجاري .وبالتالي ،قد يكون
دمج عمليات مجمع دار الواحة التجاري في أنظمة وسياسات الشركة إضاف ًة إلى دمج بيانات مجمع دار الواحة التجاري القائمة في أنظمة تقنية
المعلومات المستخدمة من قبل الشركة أم ًرا معق ًدا يحدث بشكل تدريجي .كما أن الشركة تتبع طرق معينة لتحصيل إيجاراتها من مستأجريها كالبدأ
في استخدام منصة «إيجار» كبديل لعقد اإليجار اليدوي والبدء في استخدام منصة «نافذ» لتدعيم وجود ضمانات للمديونيات الجارية من قبل العمالء
وزيادة استخدام منصة «سمة» لالستعالم عن الموقف المالي للعمالء في حال التأخر في السداد (وللمزيد من المعلومات حول سياسة التحصيل
ً
فضل راجع القسم « 8-1-2المخاطر المتعلقة بالتأخر في تحصيل اإليجارات» والقسم  4-4-4(ج) «تحصيل اإليجارات» من
الخاصة بالشركة،
هذه النشرة) .وقد ال تستطيع الشركة تطبيق سياسات التحصيل على المستأجرين القائمين بموجب عقود اإليجار المبرمة مع مستأجري مجمع دار
الواحة التجاري مما قد يخفض إيرادات الشركة من اإليجارات ويؤثر على أداء المجمع التجاري مما يؤثر سل ًبا على التدفقات النقدية للشركة .وإن
عدم قدرة الشركة على دمج عمليات مجمع دار الواحة التجاري في إدارة عملياتها بشكل َسلس قد يكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة
ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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فهرس المحتويات

أيضا باختيار خليط معين من
باختيار مستأجريها بنا ًء على معايير معينة قد ال تتوفر في المستأجرين التي ستلتزم الشركة بعقودهم وتقوم الشركة ً
المستأجرين لتنويع القطاعات والخدمات المتوفرة في المجمع التجاري وقد ال تكون هذه السياسة متبعة في مجمع دار الواحة التجاري مما قد
يؤثر على انجذاب الزوار وبالتالي على نسبة اإلقبال على مجمع دار الواحة التجاري .باإلضافة ،هنالك خطر يكمن في قدرة الشركة على المحافظة
على المستأجرين القائمين في مجمع دار الواحة التجاري ،إذ قد يرفض المستأجرين تجديد عقودهم أو تجديدها بموجب األحكام التي تلتزم
الشركة بها عاد ًة في عقود اإليجار وتحويل كامل أعمالهم المبرمة مع الشركة أو جزء منها إلى واحد أو أكثر من منافسيها (وللمزيد من المعلومات
ً
فضل راجع القسم« 1-5-12األحكام الموحدة لعقود اإليجار للشركة» من هذه النشرة) .كما قد
عن األحكام الموحدة في عقود االيجار للشركة،
يُطالب مستأجري مجمع دار الواحة التجاري الشركة بتخفيض إيجارات المواقع المستأجرة أو بتقديم خدمات إضافية يترتب عليها زيادة التكاليف
على الشركة مما يكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بقطاع التجزئة

فهرس المحتويات
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2المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية

ترتبط أعمال الشركة والشركات التابعة الجوهرية بشكل كبير بقطاع التجزئة وبالتالي تتعرض الشركة والشركات التابعة الجوهرية للمخاطر المرتبطة
ٍ
وبشكل عام ،يتأثر قطاع التجزئة وسلوك الزوار بالظروف االقتصادية العامة الخارجة عن سيطرة الشركة مثل مستويات الدخل المتاح
بذلك القطاع.
لإلنفاق والثقة العامة في االقتصاد والتغيرات في أذواق المستهلكين وقدرة المستهلكين على االقتراض ومعدالت الفائدة ومعدالت البطالة ومستويات
الرواتب والضرائب وتكاليف استهالك المياه والكهرباء وإلغاء الدعم الحكومي لبعض المواد سوا ًء بشكل كامل أو جزئي .وقد تؤثر مثل تلك التغيرات
على مستويات إنفاق الزوار وعلى الطلب على المنتجات والخدمات التي يقدمها المستأجرون لدى الشركة والشركات التابعة الجوهرية .وإذا أساءت
الشركة أو مستأجروها أو الشركات التابعة الجوهرية الحكم على متغيرات السوق ،أو لم يتجاوبوا معها بالشكل الصحيح ،فسوف يؤثر ذلك بشكل
سلبي وجوهري على أعمال الشركة والشركات التابعة الجوهرية ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
هذا وقد تتأثر أعمال الشركة والشركات التابعة الجوهرية ونتائج عملياتها سل ًبا باالتجاهات الجديدة وطويلة األمد لقطاع التجزئة .فعلى سبيل
المثال ،تشهد المملكة حال ًيا نم ًوا كبي ًرا في التجارة اإللكترونية ،ولذلك ،فقد يزيد إنفاق الزوار على التسوق عبر اإلنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية
ً
مستقبل .وقد يؤدي التحول في اإلنفاق نحو التجارة اإللكترونية والقنوات األخرى للبيع بالتجزئة إلى تراجع
أو من خالل قنوات أخرى للبيع بالتجزئة
في حركة زوار المجمعات التجارية التابعة للشركة ومستويات إنفاق العمالء فيها ،مما سيؤدي بدوره إلى تراجع الطلب على استئجار مواقع المجمعات
التجارية التابعة للشركة من قبل المستأجرين وتأثر دخل اإليرادات من المبيعات للشركات التابعة الجوهرية.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن إيرادات بعض مستأجري المجمعات التجارية التابعة للشركة بمن فيهم شركة عبداهلل العثيم لألزياء ،وبوجه خاص
المستأجرين العاملين في مجال تجارة المالبس واألزياء ،عرضة لتقلبات موسمية .بوجه عام ،تبلغ أعداد الزوار وحجم المبيعات أعلى مستوياتها
في األعياد والمناسبات العامة ومواسم تغيير الفصول والعودة إلى المدارس وأدنى مستوياتها خالل الفترة الواقعة ما بين نهاية موسم الحج وشهر
ديسمبر من كل عام .وقد ال يتمكن المستأجرون من توقع التقلبات الموسمية في أعداد الزوار وفي حجم مبيعاتهم ،وقد ال تتجاوز إيراداتهم دو ًما
مصاريفهم التشغيلية ،مما قد يعرضهم لصعوبات مالية.
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2المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي والمخاوف األمنية في منطقة الشرق األوسط

تقع أصول الشركة وعملياتها وقاعدة عمالئها في المملكة ومنطقة الشرق األوسط .وتتعرض منطقة الشرق األوسط ٍ
لعدد من المخاطر السياسية
واألمنية التي تؤثر على دول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط بما في ذلك المملكة .ونظ ًرا ألن البيئات السياسية واالقتصادية واالجتماعية
ٍ
بدرجة كبيرة
في منطقة الشرق األوسط التي تزاول فيها الشركة أعمالها ال تزال عرضة للتطورات المستمرة ،تتسم االستثمارات في هذه المنطقة
من عدم اليقين .وقد يكون ألي تغييرات غير متوقعة في األوضاع السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية أو غيرها من األوضاع في البلدان الواقعة
في منطقة الشرق األوسط تأثير جوهري سلبي على األسواق التي تزاول فيها الشركة أعمالها وقدرتها على االحتفاظ بالعمالء واستقطابهم في هذه
المناطق واالستثمارات التي قامت بها الشركة أو التي قد تقوم بها في المستقبل ،مما سيؤثر بدوره سل ًبا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها
المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة باقتصاد المملكة والشرق األوسط

تتركز معظم أصول الشركة وأعمالها في المملكة .ولذلك ،يعتمد األداء المالي للشركة على الظروف االقتصادية والسياسية السائدة في المملكة
باإلضافة للظروف االقتصادية العالمية التي تؤثر بدورها على اقتصاد المملكة .وال يزال قطاع النفط يحتل النصيب األكبر من إجمالي الناتج المحلي
للمملكة .وقد تحدث تقلبات في أسعار النفط ،مما قد يؤثر بشكل سلبي على اقتصاد المملكة .والجدير بالذكر أن اقتصاد العالم بما فيه اقتصاد
المملكة والشرق األوسط يتأثر حال ًيا بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-والتي أدت إلى انخفاض سعر النفط بشكل كبير في الربع األول
ً
فضل راجع القسم « 6-2-2المخاطر المتعلقة بتأثير جائحة
من عام 2020م (وللمزيد من المعلومات حول المخاطر المرتبطة بهذه الجائحة،
فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-على االقتصاد والقطاعات التي تعمل فيها الشركة» من هذه النشرة) .كما قد شهد معدل النمو االقتصادي في
المملكة تباطؤًا خالل األعوام األخيرة ،وتواجه المملكة تحديات تتعلق باالرتفاع النسبي في معدالت النمو السكاني .وقد يكون لجميع هذه العوامل
تأثير سلبي على اقتصاد المملكة ،مما سيؤدي إلى تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
وستؤدي أي تغيرات كبرى غير متوقعة في البيئة االقتصادية أو القانونية في المملكة أو أي دول أخرى في الشرق األوسط ،بما في ذلك ،على سبيل
المثال ال الحصر ،التقلبات العادية أو غير المتوقعة في األسواق والركود االقتصادي واإلعسار وارتفاع معدالت البطالة والتحوالت التكنولوجية
وغيرها من التطورات ،للتأثير سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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تنافسا شدي ًدا وكما هو الحال بالنسبة إلى قطاعات الترفيه
يشهد قطاع تأجير المساحات التجارية للشركات العاملة في قطاع التجزئة في المملكة
ً
واألزياء واألطعمة التي تعمل بها الشركات التابعة الجوهرية .وتتوقع الشركة أن تزداد تلك المنافسة في المستقبل .تواجه الشركة والشركات التابعة
الجوهرية منافسة شديدة في مختلف جوانبها حيث تواجه منافسة مع غيرها من المنافسين الذين يقدمون وسائل ترفيه جديدة في المملكة مثل
أيضا مع المشغِّلين اآلخرين للمجمعات التجارية على جذب المستأجرين والزوار إلى المجمعات
دور السينما .كما تتنافس الشركة بشكل مباشر ً
التجارية التابعة لها.
يُبنى التنافس في القطاعات التي تعمل فيها الشركة والشركات التابعة الجوهرية على عدة عوامل من بينها سمعة العالمات التجارية ،وجودة المنتجات
والخدمات المقدمة ،وحداثة البنية التحتية للمجمعات التجارية ومرافقها ،ومدى رضا المستأجرين في المجمعات التجارية ورغبتهم في تجديد
عقودهم ورضا الزوار لكل من المجمعات التجارية ومرافق الشركات التابعة الجوهرية .وقد تحوز العالمات التجارية لمنافسي الشركة والشركات
التابعة الجوهرية الحاليين أو المستقبلين شهرة أكبر من عالمات الشركة والشركات التابعة الجوهرية ،أو قدد تتوفر لدى هؤالء المنافسين موارد
مالية أو تشغيلية أكبر من تلك المتوفرة للشركة والشركات التابعة الجوهرية .كما قد يتمكن منافسو الشركة والشركات التابعة الجوهرية من مواكبة
التطورات والتغيرات المتالحقة في القطاع أو متطلبات السوق أو أذواق الزوار بشكل أفضل من الشركة والشركات التابعة الجوهرية .كما قد يقوم
المنافسون الحاليون والجدد بزيادة مصاريفهم على اإلعالنات وأنشطة التسويق أو قد يقوموا بتخفيض اإليجارات لمستأجريهم بشكل أكبر من
الشركة .ونتيج ًة للتغيرات الجارية حال ًيا في المملكة ،قد يقدم منافسو الشركة أوج ًها جديدة للترفيه ومنافسة متجددة في المجمعات التجارية الحالية
التابعة لهم ،أو قد يطوروا أنواع أو مفاهيم جديدة للمجمعات التجارية ،مما قد يؤدي إلى تعزيز مركزهم التنافسي على حساب الشركة .ونتيج ًة لما
تقدم ،قد تواجه الشركة والشركات التابعة الجوهرية أحيا ًنا صعوبات في مواكبة منافسيها .وإضافة إلى ذلك فإن سياسات تخفيض اإليجار بشكل
كبير والتي يتبناها منافسو الشركة قد تؤثر سل ًبا على قدرة الشركة على المنافسة.
وقد يتعذر على الشركة والشركات التابعة الجوهرية أن تنافس بشكل ف ّعال سوا ًء في الوقت الحالي أو في المستقبل ،حيث قد تسبب التغيرات في
البيئة التنافسية في انخفاض قيمة اإليجار في المجمعات التجارية التابعة للشركة وانخفاض هوامش ربحها ،أو إلى خسارة الشركة والشركات التابعة
الجوهرية لحصتها السوقية ،مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بالتغييرات السلبية في أسعار الفائدة

تحصل الشركة والشركات التابعة الجوهرية على تمويالت وتسهيالت من جهات تمويل خارجية كالبنوك ،من أجل توسيع وتطوير أعمالها .قد تحدث
أمور خارجة عن سيطرة الشركة تؤثر على ترتيبات التمويل الخارجية وعلى أسعار الفائدة بشكل خاص ،ومن ضمن تلك األمور ،السياسات الحكومية
والسياسات النقدية والضريبية باإلضافة إلى الظروف االقتصادية والسياسية المحلية والعالمية .إن الزيادة في أسعار الفائدة تؤدي إلى ارتفاع
تكاليف التمويل وبالتالي انخفاض التدفقات النقدية للشركة وللشركات التابعة الجوهرية ،ومن شأن ذلك التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال
الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-على االقتصاد والقطاعات
التي تعمل فيها الشركة

أ ّثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-على مستوى العالم بشكل سلبي على االقتصاد العالمي نظ ًرا لإلجراءات االحترازية التي
اتخذتها حكومات العالم للحد من آثار انتشار الفيروس والتي أدت إلى فرض قيود على السفر والتنقل ،وفرض منع التجول في عدد من مدن ومناطق
المملكة بهدف ممارسة التباعد االجتماعي ،وإغالق جميع المجمعات التجارية ومراكز الترفيه وأنشطة ألعاب األطفال ودور السينما والمطاعم
والمقاهي داخل المجمعات التجارية لفترة محددة وفرض قيود على زيارتها بعد إعادة فتحها .وأ ّدت هذه اإلجراءات االحترازية إلى التأثير بشكل
سلبي على أسواق المال العالمية ،وارتفاع مستوى البطالة ،وانخفاض الطلب على النفط وبالتالي انخفاض أسعاره ومستوى إنفاق المستهلكين .ومن
المتوقع أن تؤثر جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-بشكل سلبي على نمو االقتصاد العالمي عمو ًما بما في ذلك االقتصاد في المملكة.
وقد تسببت اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-إلى توقف أعمال الشركة
والشركات التابعة الجوهرية بشكل مؤقت خالل عام 2020م وتأثرها بشكل سلبي عقب ذلك نتيجة استمرار تطبيق اإلجراءات االحترازية (وللمزيد
ً
فضل راجع القسم « 4-1-2المخاطر المتعلقة بتطبيق اإلجراءات االحترازية
من المعلومات حول المخاطر المرتبطة باإلجراءات االحترازية،
المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد »)19-من هذه النشرة) .باإلضافة إلى ذلك ،قد تتأثر أعمال الشركة والشركات التابعة الجوهرية
نتيجة اآلثار االقتصادية التي تتسبب بها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-على اقتصاد المملكة بما في ذلك اآلثار السلبية على قطاع
العقارات والترفيه والبيع بالتجزئة مثل انخفاض الدخل وتأثيره على الطلب في تلك القطاعات .وفي حال استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد
(كوفيد )19-أو وقوع أي أحداث مستقبلية مماثلة ،فسيؤدي ذلك إلى التأثير بشكل سلبي وجوهري على اقتصاد المملكة وبالتالي على أعمال الشركة
ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بارتفاع مستوى المنافسة مع الشركة والشركات التابعة الجوهرية

يجب على الشركة والشركات التابعة الجوهرية الحصول على تصاريح وتراخيص وموافقات من عدد من الجهات الحكومية لتتمكن من القيام باألعمال
واألنشطة التجارية الخاصة بها .وتحتفظ الشركة والشركات التابعة الجوهرية حال ًيا بعدد من التصاريح والتراخيص الصالحة والمتعلقة بتشغيل
األعمال ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،شهادات التسجيل التجاري للشركة وللشركات التابعة وفروعها الصادرة عن وزارة التجارة
والتراخيص التجارية للمجمعات التجارية التابعة للشركة والصادرة من مختلف البلديات وشهادات السعودة وشهادات إتمام البناء من األمانات .كما
أن انتهاء صالحية رخص البلدية والسجالت التجارية وعدم القدرة على تجديدها بالوقت المناسب قد يعرض الشركة لمخالفات وغرامات مما
سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية( .وللمزيد من المعلومات حول التراخيص
ً
فضل راجع القسم« 3-12التراخيص الجوهرية» من هذه النشرة).
التي حصلت عليها الشركة والشركات التابعة الجوهرية،
كما يجب على الشركة ،عند قيامها بتطوير عقارات جديدة ،الحصول على تصاريح وتراخيص وشهادات وموافقات من عدد من الجهات اإلدارية،
في مختلف مراحل عملية التطوير .ويشمل ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،تصاريح البناء ،وشهادات إتمام البناء من األمانة ،وشهادات السجل
التجاري .ويتطلب الحصول على هذه التصاريح والتراخيص والشهادات والموافقات قيام الشركة بالوفاء بشروط معينة .وبوجه خاص ،يجب على
الشركة الحصول على شهادات إتمام البناء من األمانة فيما يتعلق بمشاريع التطوير العقاري الجديدة والتي تؤكد ما إذا كانت أعمال البناء قد تمت
وفقًا للمتطلبات والمواصفات الواردة في رخصة البناء .وقد يتم إيقاع عدد من العقوبات على الشركة بالنسبة للعقارات التي يتم بناؤها بشكل يخالف
المتطلبات والمواصفات الواردة في رخصة البناء ،بما في ذلك الغرامات أو إغالق العقارات المخالفة أو هدمها .وقد تواجه الشركة مشاكل أو
عقبات في الحصول على شهادات إتمام البناء المطلوبة من األمانة أو أي موافقات حكومية أخرى ،أو في الوفاء بالشروط المطلوبة للحصول على
تلك الموافقات ،كما قد ال تتمكن الشركة من التقيد باألنظمة أو اللوائح أو السياسات الجديدة والتي قد تطبق من وقت آلخر في قطاع العقارات
بوجه عام ،أو التقيد باإلجراءات المتعلقة بمنح الموافقات الالزمة .تصدر شهادة إتمام البناء للتأكد من تطابق مخططات البناء على ما تم تنفيذه في
الواقع .وفي حال عدم وجود هذه الشهادة ،ليس هناك ما يضمن امتثال البناء لجميع المتطلبات ،بما في ذلك ،متطلبات الدفاع المدني .وإضافة إلى
ذلك ،فإن تشغيل المجمعات التجارية يتطلب إصدار تراخيص تجارية معينة من البلدية المعنية .وقد وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
في المملكة (التي تتبعها مجلس األمانات والبلديات) شروط إصدار تراخيص للمجمعات التجارية تقضي بعدم جواز تشغيل المجمعات التجارية بدون
الحصول على الترخيص التجاري الالزم من البلدية المعنية .وقد حصلت الشركة ،كما في تاريخ هذه النشرة ،على ترخيص تجاري بالنسبة لمجمع
تجاري واحد وهو العثيم مول  -حائل بينما لم تحصل على تراخيص تجارية فيما يخص ثمانية ( )8مجمعات تجارية وهي العثيم مول  -الربوة ،والعثيم
مول  -خريص ،والعثيم مول  -بريدة ،ومجمع عكيرشة التجاري ،والعثيم مول  -عنيزة ،والعثيم مول  -الدمام ،والعثيم مول  -األحساء ،والعثيم مول
إن البلديات المعنية في المدن التي تقع فيها تلك المجمعات ال تقوم بإصدار التراخيص التجارية للمجمعات التجارية ومراكز التسوق
 عرعر .حيث ًّ
وتكتفي بإصدار رخص تجارية للمعارض الواقعة داخلها وحيث تم إصدار رخص لمكاتب الشركة اإلدارية فيها بديلة عن رخص المجمعات التجارية
باستثناء مجمع عكيرشة التجاري حيث لم تُصدر للشركة رخص لمكاتبها اإلدارية فيه وذلك كما في تاريخ هذه النشرة .وفي حال تغيرت الممارسة
المتبعة من قبل البلديات المعنية ،فستضطر الشركة إلى إصدار رخص تجارية جديدة لتلك المجمعات التجارية أو قد تتعرض إلى فرض غرامات
أو مخالفات عليها .وأما ما يخص مجمع دار الواحة التجاري ،فقد أُصدرت له رخصة بلدية سارية إال أنه باسم المالك القديم عل ًما بأن المجمع
التجاري قد انتقل إلى ملكية الشركة بتاريخ 1443/05/28هـ (الموافق 2022/01/01م) ،وتقوم الشركة حال ًيا بالعمل على نقلها السم الشركة ،إال أنه
في حال لم تستطع الشركة على نقل الرخصة السمها ،فإنها قد تتعرض إلى غرامات أو مخالفات معينة .كما تستأجر الشركة عمارات سكنية في
كل من مدنية الرياض والهفوف ،وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة في صدد إصدار ترخيص سكن من وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان فيما
يخص العمارة السكنية في مدينة الهفوف كما في تاريخ هذه النشرة .في حال لم تتمكن الشركة من الحفاظ على هذه التراخيص (بما فيها ترخيص
بناء موقع جديد) أو العمل ضمن نطاقها ،ومع مراعاة أحكامها ،فسوف يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها
المالي وتوقعاتها المستقبلية .وتخضع معظم التراخيص الحالية للشركة لشروط قد يتم بموجبها تعليق تلك التراخيص أو إلغاؤها في حال أخفقت
ً
وفضل عن ذلك ،فليس هناك أي ضمان على أن الشركة ،ستتمكن من الحصول على موافقة
الشركة في الوفاء بتلك الشروط الموضوعة والتقيد بها.
الجهة المعنية عند سعيها لتجديد أي ترخيص أو تعديله ،أو أن هذه الجهة ،في حال موافقتها على التجديد ،لن تفرض شروطا من شأنها أن تؤثر
سل ًبا على أداء الشركة.
وأما بالنسبة للشركات التابعة الجوهرية ،فإن تشغيل المراكز الترفيهية من قبل شركة عبداهلل العثيم للترفيه والمحالت التجارية والمطاعم المختلفة
أيضا إصدار تراخيص تجارية معينة من البلدية المعنية (وللمزيد من
من قبل شركة عبداهلل العثيم لألزياء وشركة عبداهلل العثيم الغذائية يتطلب ً
ً
فضل راجع القسم « 3-12التراخيص الجوهرية» من هذه النشرة).
المعلومات حول التراخيص التي حصلت عليها الشركات التابعة الجوهرية،
وقد حصلت شركة عبداهلل العثيم للترفيه وشركة عبداهلل العثيم لألزياء وشركة عبداهلل العثيم الغذائية على جميع التراخيص الالزمة ألعمالها من
البلديات المعنية باستثناء الرخص الخاصة بمواقع شركة عبداهلل العثيم للترفيه وشركة عبداهلل العثيم الغذائية في مجمعات الشركة التجارية في
الخفجي وحفر الباطن ،حيث إنّها استأجرت المواقع إال أن أعمال اإلنشاء في تلك المجمعات ال تزال قائمة .باإلضافة إلى ذلك ،تعمل شركة عبداهلل
العثيم الغذائية على الحصول على رخص البلدية لمستودعيها الواقعين في مدينة الرياض كما في تاريخ هذه النشرة.
وتجدر اإلشارة إلى أن شهادة السعودة للشركة قد انتهت صالحيتها كما في تاريخ هذه النشرة ويُجرى تجديدها ،في حين أن شهادات السعودة الصادرة
لكل من شركة عبداهلل العثيم للترفيه وشركة عبداهلل العثيم لألزياء وشركة عبداهلل العثيم الغذائية قد انتهت صالحيتها كما في تاريخ هذه النشرة
ً
فضل
ولم تُجدد لعدم التزامهم بمتطلبات السعودة (وللمزيد من المعلومات حول شهادات السعودة الصادرة للشركة والشركات التابعة الجوهرية،
راجع القسم « 2-3-12التراخيص األخرى الصادرة للشركة» والقسم « 3-3-12التراخيص األخرى الصادرة للشركات التابعة الجوهرية» من هذه
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2المخاطر المتعلقة بالتصاريح والـتــراخـيــص والـمــوافـقــات الـضــروريــة لممارسة الـشــركــة والـشــركــات
التابعة الجوهرية ألعمالها

-2-8

2المخاطر المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة

قد يؤدي قيام الحكومة بفرض ضرائب جديدة إلى انخفاض في مستويات إنفاق زوار المجمعات التجارية التابعة للشركة ،وزوار المراكز الترفيهية
لشركة عبداهلل العثيم للترفيه ،أو زوار معارض التجزئة التابعة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء أو المطاعم التابعة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية .وقد
قامت الحكومة بفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة  %5ابتداء من تاريخ 1439/04/14هـ (الموافق 2018/01/01م) وزيادتها إلى نسبة  %15ابتدا ًء
من تاريخ 1441/11/10هـ (الموافق 2020/07/01م).
أدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة إلى زيادة أسعار معظم البضائع مما قد يؤدي إلى انخفاض في مستويات إنفاق المجمعات التجارية
خصوصا على المدى القصير والمتوسط .ونظ ًرا ألن أثر تطبيق هذه الضريبة أو أثر
التابعة للشركة والمحالت التابعة للشركات التابعة الجوهرية،
ً
تطبيق زيادتها إلى نسبة  %15غير واضح كل ًيا ،فقد يخلق ذلك صعوبات لمستأجري الشركة ،مما قد يدفعهم إلى تأجيل خططهم لتوسيع أعمالهم
وإلى عدم قيامهم باستئجار مواقع جديدة ضمن المجمعات التجارية التابعة للشركة.
وعلى اعتبار أن ضريبة القيمة المضافة ،وزيادة نسبتها من  %5إلى  %15أو أي زيادة أخرى محتملة في نسبتها ،قد تؤدي إلى انخفاض في مستويات
إنفاق زوار المجمعات التجارية التابعة للشركة والمواقع التابعة للشركات التابعة الجوهرية ،فقد يؤثر ذلك سل ًبا وبشكل جوهري على مستأجري
الشركة والشركات التابعة الجوهرية ،مما قد يؤدي بدوره إلى التأثير سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي
وتوقعاتها المستقبلية.

-2-9

2المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودة ومتطلبات نظام العمل األخرى

يعتبر االلتزام بمتطلبات السعودة متطل ًبا نظام ًيا بالمملكة ،حيث تلتزم بموجبه جميع الشركات العاملة في المملكة ،بما في ذلك الشركة والشركات
التابعة الجوهرية ،بتوظيف نسبة معينة من الموظفين السعوديين ضمن العاملين لديها والمحافظة على هذه النسبة .وتتفاوت نسب السعودة المطلوبة
حسب أنشطة الشركات وحجمها .وقد تم تصنيف الشركة ضمن النطاق البالتيني فيما يخص نشاط التشييد والبناء في برنامج نطاقات كما في
تاريخ 1443/04/16هـ (الموافق 2021/11/21م) .ويعني تصنيف الشركة ضمن النطاق البالتيني أنها متقيدة بمتطلبات السعودة الحالية ،عل ًما بأنه
يتاح للشركات المتقيدة بتلك المتطلبات الحصول على تأشيرات عمل كما تلتزم الشركات التابعة الجوهرية بمتطلبات السعودة الخاصة بها (وللمزيد
ً
فضل راجع القسم« 9-4الموظفون» من هذه النشرة).
من المعلومات حول مدى التزام الشركة والشركات التابعة الجوهرية بالسعودة،
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية السعودية ،في مايو 2017م ،قرا ًرا يقضي بأن يقتصر العمل في المجمعات التجارية على المواطنين
السعوديين .كما أصدر في أوائل عام ٢٠١٨م قرا ًرا وزار ًيا يأمر بسعودة الوظائف في اثني عشر ( )١٢فئة من أنشطة تجارة التجزئة ،بما في ذلك
الساعات والنظارات واألجهزة الكهربائية واإللكترونية ومالبس األطفال وإكسسوارات الرجال وأدوات المطبخ المنزلية والحلويات .وقد أدى هذا
القرار إلى زيادة التكاليف التشغيلية لمعظم مستأجري الشركة ،مما أثر سل ًبا على الوضع المالي لهؤالء المستأجرين وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم
في دفع إيجاراتهم للشركة .ويجدر بالذكر أن لدى الشركة خطة كاملة لجميع الشركات التابعة للسعودة ،حيث بدأت بالفعل في تنفيذها وتنتهي بنهاية
العام الحالي .ويجدر بالذكر أن عملية السعودة في مدينة بريدة وعنيزة وعرعر وحائل بدأت منذ عام2017م ،إال أنه ليس هنالك ما يضمن أنه سيكون
بمقدور الشركة والشركات التابعة الجوهرية الوفاء بالمتطلبات الحالية أو المعدلة الخاصة بالسعودة أو غير ذلك من أنظمة العمل األخرى في
ً
مستقبل .في حال عدم االلتزام بمتطلبات
المستقبل أو أن الحد األدنى لألجور التي يجب على الشركة والشركات التابعة الجوهرية التقيد به لن يرتفع
السعودة ،فستواجه الشركة والشركات التابعة الجوهرية عقوبات تفرضها الجهات الحكومية ،كتعليق طلبات تأشيرات العمل ونقل الكفالة للعاملين غير
السعوديين ،وقد ال تستطيع الشركة والشركات التابعة الجوهرية مواصلة توظيف النسبة المطلوبة من السعوديين والمحافظة عليها .باإلضافة إلى
ذلك ،قد ال تتمكن الشركة والشركات التابعة الجوهرية من توفير القوى العاملة المطلوبة وتوظيف العدد المطلوب من العاملين السعوديين والعاملين
َكبد تكاليف إضافية ،أو قد ال تتمكن من القيام بأي من ذلك على اإلطالق ،مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة
األجانب دون ت ُّ
وأعمال الشركات التابعة الجوهرية ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
وتجدر اإلشارة إلى أن شهادة السعودة للشركة قد انتهت صالحيتها كما في تاريخ هذه النشرة ويُجرى تجديدها ،في حين أن شهادات السعودة الصادرة
لكل من شركة عبداهلل العثيم للترفيه وشركة عبداهلل العثيم لألزياء وشركة عبداهلل العثيم الغذائية قد انتهت صالحيتها كما في تاريخ هذه النشرة
ً
فضل
ولم تُجدد لعدم التزامهم بمتطلبات السعودة (وللمزيد من المعلومات حول شهادات السعودة الصادرة للشركة والشركات التابعة الجوهرية،
راجع القسم « 2-3-12التراخيص األخرى الصادرة للشركة» والقسم « 3-3-12التراخيص األخرى الصادرة للشركات التابعة الجوهرية» من هذه
النشرة) .وإن عدم استطاعة الشركة والشركات التابعة الجوهرية على المحافظة على شهادات سعودة صالحة وسارية وعدم القدرة على استخراجها
لمخالفة أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية أو تجديدها ،فإن ذلك يوقع المخالفات على الشركة مما سيكون لذلك أثر سلبي وجوهري
على أعمال الشركة وأعمال الشركات التابعة الجوهرية ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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النشرة) .وعليه ،في حال لم تحصل الشركة أو أي من الشركات التابعة الجوهرية أو فروعها على أي ترخيص ضروري ألعمالها أو لم تقم بتجديد مثل
هذه التراخيص ،أو إذا انتهت صالحية تراخيصها أو جرى تعليقها ،أو إذا تعذر على الشركة أو الشركات التابعة الجوهرية الحصول على تراخيص
إضافية الزمة في المستقبل ،فسوف يتعين على الشركة أو الشركات التابعة الجوهرية التوقف عن ممارسة أعمالها كل ًيا أو جزئ ًيا ،األمر الذي قد
يعرقل عمليات الشركة أو الشركات التابعة الجوهرية ويعطلها ،ويتسبب في تكبدها تكاليف إضافية ،وهو ما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال
الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2 -2-10المخاطر المتعلقة بارتفاع الرسوم الحكومية المطبقة على العاملين غير السعوديين
اعتمدت حكومة المملكة في عام 2016م عد ًدا من القرارات التي تهدف إلى تنفيذ إصالحات شاملة في سوق العمل بالمملكة ،ويشمل ذلك فرض
رسوم إضافية على كل عامل غير سعودي يعمل لدى منشأة سعودية ،وذلك اعتبا ًرا من تاريخ 1439/04/14هـ (الموافق 2018 /01/01م) ،وكذلك
زيادة رسوم تصاريح اإلقامة بالنسبة لعائالت العاملين غير السعوديين اعتبا ًرا من تاريخ 1438/10/07هـ (الموافق 2017 /07/01م) .وذلك لكل من
الشركة وشركة عبد اهلل العثيم لألزياء شركة عبد اهلل العثيم للترفيه وشركة عبداهلل العثيم الغذائية ،حيث تقدر مبلغ الرسوم المسددة كما في 30
سبتمبر لعام 2021م  1.2مليون ريال سعودي و 1.1مليون ريال سعودي و 2.0مليون ريال سعودي و 0.7مليون ريال سعودي لكل من الشركة وشركة
عبد اهلل العثيم لألزياء شركة عبد اهلل العثيم للترفيه وشركة عبداهلل العثيم الغذائية ،على التوالي.
قد يؤدي ارتفاع رسوم تصاريح اإلقامة لعائالت الموظفين غير السعوديين إلى زيادة تكاليف المعيشة ،بما يضر بالموظفين غير السعوديين .ولذلك،
فقد يسعى هؤالء الموظفون غير السعوديين للعمل في دول أخرى ذات تكاليف معيشة أدنى .وفي تلك الحالة ،فقد يصعب على الشركة استقطاب
موظفين بالمهارات والكفاءات الالزمة أو االحتفاظ بهم ،وقد تضطر لتحمل تكلفة الزيادة في الرسوم الحكومية الخاصة بتصاريح إقامة عائالت
العاملين غير السعوديين ،مما قد يتسبب في زيادة التكاليف على الشركة ،وسوف يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج
عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية .إضاف ًة إلى ذلك ،يخضع مستأجرو الشركة لذات المخاطر ،فقد يكونون معرضين لتكاليف إضافية
بخصوص الرسوم الحكومية لكل من موظفيهم غير السعوديين .وستؤثر أي زيادة في التكاليف التي يتحملها المستأجرون بشكل سلبي على حالتهم
المالية ،وبالتالي فقد يؤثر ذلك سل ًبا على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه الشركة ،ومما سيؤدي ذلك إلى انخفاض في إيرادات الشركة.

2 -2-11المخاطر المتعلقة بالتغييرات في أسعار الطاقة والكهرباء والمياه والخدمات ذات الصلة
أصدر مجلس الوزراء السعودي القرار رقم  95بتاريخ 1437/03/17هـ (الموافق 2015/٢٨/١٢م) ،بشأن رفع أسعار الطاقة (بما في ذلك الوقود) مثل
أسعار تعريفة الكهرباء والمياه والصرف الصحي للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية في عام 2016م ،وذلك كجزء من سياسات المملكة الهادفة
إلى ترشيد برنامج الدعم الحكومي .وقد أصدرت وزارة الطاقة بيا ًنا بتاريخ 1439/03/24هـ (الموافق 2017/12/12م) حول خطة برنامج التوازن
المالي إلصالح أسعار منتجات الطاقة .وقد أدى ذلك إلى زيادة في أسعار البنزين  ٩١والبنزين  95ووقود الديزل لألغراض الصناعية والمرافق،
ووقود الديزل للنقل ،والكيروسين ،اعتبا ًرا من تاريخ 1439/04/14هـ (الموافق 2018/01/01م) .وبتاريخ 1442/11/30هـ (الموافق2021/07/10م)،
أعلنت اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه في المملكة بصدور توجيه ملكي باعتماد تحديد سقف ألسعار البنزين اعتبا ًرا
من تاريخ صدور اإلعالن على أن تكون األسعار لفئة أوكتان  91بريالين وثماني عشرة هللة ( )2.18ريال سعودي ولفئة أوكتان  95بريالين وثالث
وثالثين هللة ( )2.33ريال سعودي على أن تُراجع األسعار بشكل مستمر بما ال يتجاوز السقف المقرر.
وقد بلغت مصاريف المياه والكهرباء للشركة والشركات التابعة نحو  59.2مليون ريال سعودي (تمثل  %13.1من تكلفة اإليرادات) خالل السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،ونحو  61.3مليون ريال سعودي (تمثل  %13.0من تكلفة اإليرادات) خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2019م ،ونحو  50.7مليون ريال سعودي (تمثل  %13.5من تكلفة اإليرادات) خالل السنة المالية المنتهية في 2020م ،و 49.8مليون ريال سعودي
(تمثل  %15.5من تكلفة اإليرادات) خالل السنة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م .وقد يتعذر على الشركة تحميل أي زيادة في مصاريف
الكهرباء لمستأجريها من خالل رفع قيمة اإليجار أو بغير ذلك من الوسائل.
ً
وفضل عن ذلك ،فإن زيادات األسعار المبينة أعاله ،وكذلك أي زيادات أخرى محتملة ،قد تؤدي إلى انخفاض دخل الزوار المتاح لإلنفاق بوجه عام.
وبنا ًء عليه ،فقد يتأثر عدد الزوار والمبيعات في المجمعات التجارية التابعة الشركة وفي المتاجر والمطاعم والمراكز الترفيهية التابعة للشركات
التابعة الجوهرية ،وقد تزداد مصاريف الشركة والشركات التابعة الجوهرية التشغيلية تب ًعا لذلك ،وهو ما سيؤدي إلى أثر سلبي وجوهري على أعمال
الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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باإلضافة إلى ذلك ،وبنا ًء على تقرير العناية المهنية المالية ،فقد تم رصد اختالف في عدد الموظفين حسب معلومات اإلدارة وما هو مسجل في
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية للشركة والشركات التابعة الجوهرية كما في  31ديسمبر 2019م ،حيث يشير هذا االختالف على عدم االمتثال
ألنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية مما قد يؤدي إلى عواقب قانونية ضد الشركة والشركات التابعة الجوهرية مثل فرض عقوبات
أو غرامات على الشركة والشركات التابعة الجوهرية أو تعليق طلبات تأشيرات العمل ونقل الكفالة للعاملين غير السعوديين .ويجدر بالذكر أنه كما
في الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،هنالك مائة وثالثة وسبعون ( )173موظفًا لدى الشركة يعملون لدى الشركات التابعة الجوهرية
إن هنالك مائة وسبعة وخمسين ( ،)157وسبعة وستين ( ،)67وموظفين ( )2من كل من شركة عبداهلل العثيم للترفيه وشركة عبداهلل العثيم
كما ّ
ّ
إن بعض
حيث
كفالة
مشكلة
وجود
إلى
األرقام
هذه
في
االختالف
ل
ك
ش
ي
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الشركة.
لدى
يعملون
التوالي
على
الغذائية،
العثيم
عبداهلل
وشركة
لألزياء
ّ
ُ
العاملين لدى الشركة يتبعون لكفالة الشركات التابعة الجوهرية فيما أن بعض العاملين لدى الشركات التابعة الجوهرية يتبعون لكفالة الشركة ،ويترتب
على ذلك عدم دقة المعلومات المسجلة في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وبرنامج نطاقات وشهادات السعودة للشركة والشركات التابعة
أيضا إلى فرض عقوبات أو غرامات على الشركة والشركات
الجوهرية مما يعد مخالفًا ألنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وقد يؤدي ً
التابعة الجوهرية أو تعليق طلبات تأشيرات العمل ونقل الكفالة للعاملين غير السعوديين .وفي حال فرض أي عقوبات أو غرامات على الشركة أو
الشركات التابعة فسيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة وأعمال الشركات التابعة الجوهرية ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها
المستقبلية.

تخضع الشركة والشركات التابعة الجوهرية لمجموعة من أنظمة ولوائح المملكة ،والتي تعمل عدد من الجهات الحكومية على تطبيقها وفقًا لسياسات
الحكومة وتوجيهاتها باإلضافة إلى أنظمة وقوانين الدول التي تمارس فيها الشركات التابعة أعمالها مثل دولة اإلمارات والبحرين وقطر ومصر .وقد
يتأثر الطلب على المساحة التجارية في المجمعات التجارية للشركة ،كما قد تتأثر أعمال الشركة بوجه عام بشكل سلبي وجوهري نتيج ًة للتعديالت
التي قد تطرأ على األنظمة واللوائح والسياسة الحكومية والتوجيهات اإلدارية أو تفسيراتها في المملكة ،بما في ذلك تحدي ًدا تلك المطبقة على
قطاع العقارات في المملكة.
ال تستطيع الشركة والشركات التابعة الجوهرية توقع التغيرات في البيئة التنظيمية في الدول التي تمارس فيها أعمالها ،فقد تخضع تلك البيئة
التنظيمية للكثير من التغييرات بسبب تغير نظام الضرائب ،وإقرار إجراءات أكثر صرامة لمكافحة االحتكار ،وتحديد األسعار ،وحوكمة الشركات،
ونظام اإليجار ورفع الرسوم الجمركية وغيرها من التغيرات .تجدر اإلشارة في هذا الخصوص إلى أن الجمارك السعودية قد أعلنت عن رفع الرسوم
الجمركية على أصناف معينة من المنتجات والتي سيترتب عنها زيادة في تكاليف المعدات بالنسبة للشركة وشركة عبداهلل العثيم للترفيه وزيادة في
تكاليف المنتجات بالنسبة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء وتكاليف بعض أصناف األغذية والمشروبات بالنسبة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية ،إال أنه
وكما في تاريخ هذه النشرة لم يتم تطبيق هذا القرار .إضاف ًة على ذلك ،لن تكون الشركة والشركات التابعة الجوهرية قادرة على توقّع قرارات الجهات
الحكومية المستقبلية في الدول التي تمارس فيها أعمالها والتي من الممكن أن تؤثر على أعمال الشركة والشركات التابعة الجوهرية ،بما في ذلك على
سبيل المثال ال الحصر قرارات الجهات الحكومية بإغالق الطرق المؤدية لمجمعات الشركة التجارية أو للمرافق التي تتواجد فيها مراكز ومعارض
الشركات التابعة الجوهرية كل ًيا أو جزئ ًيا ،والذي من شأنه التأثير على نسبة اإلقبال لتلك المجمعات التجارية والمرافق .كما أنه من المحتمل أن
تفرض وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان ً
مثل رسوم إضافية على األراضي البيضاء المملوكة للشركة ،أو أن تفرض البلديات معايير إضافية
للسالمة تُطبق على كل من مجمعات الشركة التجارية ومرافق الشركات التابعة الجوهرية مما قد يُكلف الشركة أعباء إضافية سوا ًء من ناحية الوقت
أو المجهود أو المال ،والذي من شأنه أن يُخفض أرباح الشركة أو الشركات التابعة الجوهرية بزيادة التكاليف عليها.
وتخضع الشركة وأعمالها لعدد من األنظمة واللوائح التي ما زالت جديدة نسب ًيا ،والتي ال يزال تفسيرها وتطبيقها مبه ًما في بعض جوانبه .وبالتالي
قد ينطوي تطبيق بعض هذه األنظمة واللوائح وتفسيرها وتنفيذها على قدر من الغموض .فعلى سبيل المثال ،دشّ ن وزير التجارة ووزير الشؤون البلدية
الموحد للقطاع العقاري التجاري ،ليصبح بذلك عق ًدا إلزام ًيا
والقروية واإلسكان بتاريخ 1441/06/29هـ (الموافق 2020/02/23م) عقد اإليجار
ّ
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم ( )405بتاريخ ١٤٣٧/09/٢٢هـ (الموافق 2016/06/28م) القاضي باإللزام بتسجيل جميع العقود اإليجارية السكنية
والتجارية في الشبكة اإللكترونية لخدمات اإليجار ذلك حتى يصبح سن ًدا تنفيذ ًيا لكال طرفي العقد .كما أنه تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم ()405
بتاريخ ١٤٣٧/09/ ٢٢هـ (الموافق 2016/06/28م) ،يكون تسجيل الوسطاء العقاريون أم ًرا إلزام ًيا لعقود اإليجار العقاري التجاري ،وتجدر اإلشارة في
هذا الخصوص أن الشركة حاصلة على عضوية وسيط عقاري في الشبكة اإللكترونية لخدمات اإليجار (وللمزيد من المعلومات حول هذه العضوية،
ً
فضل راجع القسم « 2-3-12التراخيص األخرى الصادرة للشركة» من هذه النشرة) .وكما في تاريخ هذه النشرة قامت الشركة بتسجيل ستمائة
وسبعة وثالثين ( )637عق َد إيجار مبر ًما فيما بين الشركة ومستأجيرها من غير الشركات التابعة الجوهرية وسبعة ( )7عقود إيجار مبرمة فيما بين
الشركة وشركة عبداهلل العثيم لألزياء وتسعة ( )9عقود إيجار مبرمة فيما بين الشركة وشركة عبداهلل العثيم للترفيه وثالثة ( )3عقود إيجار مبرمة
فيما بين الشركة وشركة عبداهلل العثيم الغذائية في الشبكة اإللكترونية لخدمات اإليجار ،إال أنها لم تسجل خالف ذلك الشركة والشركات التابعة
الجوهرية باقي عقودها اإليجارية إلكترون ًيا .وفيما يخص عقود اإليجار المبرمة مع مستأجري المعارض التجارية في مجمع دار الواحة التجاري
والتي انتقلت ملكيتها للشركة من تاريخ 1443/05/28هـ (الموافق 2022/01/01م) بموجب عقد البيع المبرم بتاريخ 1443/06/13هـ( .الموافق
ً
فضل راجع القسم  2-4-4(ي) «مجمع دار الواحة التجاري» من هذه
2022/01/16م) (ولمزيد من المعلومات حول مجمع دار الواحة التجاري،
ً
فضل راجع القسم« 10-5-12عقد بيع مجمع دار الواحة التجاري واألرض الواقعة أمامه» من هذه
النشرة) (ولمزيد من المعلومات عن عقد البيع،
النشرة) ،تجدر اإلشارة إلى أنه انتقل إلى الشركة عقدين ( )2إيجار فقط مسجل في الشبكة اإللكترونية لخدمات اإليجار .ويجدر بالذكر أنه صدر
تعميم من معالي وزير العدل موجه للمحاكم كافة أن عقود اإليجار التي لم تسجل بالشبكة اإللكترونية لخدمات اإليجار غير منتجة آلثارها القضائية،
وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم ( )292في 1438 /05/16هـ (الموافق 2017/02/13م) المتضمن عدم اعتبار عقد اإليجار غير المسجل في
منتجا آلثاره اإلدارية والقضائية أي أن الشركة أو الشركات التابعة الجوهرية قد ال تتمكن من رفع دعاوى قضائية
صحيحا
الشبكة اإللكترونية عق ًدا
ً
ً
للمطالبة بالحقوق الناتجة عن عقود اإليجار غير المسجلة وذلك للعقود المبرمة بعد تاريخ 1440/05/04هـ (الموافق 2019/01/10م) .وكما في
تاريخ هذه النشرة ،تؤكد الشركة أن كافة عقود اإليجار الجديدة والمبرمة بعد تاريخ 1441/06/29هـ (الموافق 2020/02/23م) تم توثيقها في
الشبكة اإللكترونية لخدمات اإليجار إال أنها ال تزال في طور تسجيل باقي عقودها اإليجارية في الشبكة اإللكترونية لخدمات اإليجار تزامنًا مع إنتهاء
وتجديد كل عقد إيجار .كما تقوم الشركة بتسجيل عقود اإليجار السارية في الشبكة اإللكترونية لخدمات اإليجار في حال طلب الستأجر منها ذلك.
أيضا إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان تنوي ربط خدمات العقود اإليجارية المسجلة إلكترون ًيا بخدمة «بلدي» والتي
وتجدر اإلشارة ً
تُصدر وتجدد بموجبها تراخيص البلدية التجارية وبذلك ،لن تستطيع الشركة أو الشركات التابعة الجوهرية  -عند تنفيذ ذلك  -إصدار أو تجديد
رخص البلدية لمجمعات الشركة التجارية أو معارض الشركات التابعة الجوهرية طالما لم يتم تسجيل عقودها اإليجارية إلكترون ًيا ،مما قد يُ ّ
عطل
أعمال الشركة أو الشركات التابعة الجوهرية أو يعرضها لمخالفات وغرامات مالية لعدم االلتزام باألنظمة ذات العالقة .كما أن وجود عقود موحدة
لإليجار قد ال يعطي الشركة الحرية المطلقة لوضع جميع شروطها في تأجير معارضها الموجودة في مجمعاتها التجارية ،إذ أنه يمكن لطرفي العقد
اإليجاري  -عن طريق الوسيط العقاري  -تعديل أو إضافة بعض البنود بنطاق ضيق حتى ال يفقد العقد خاصية السند التنفيذي .لذا ،في حال عدم
التزام الشركة والشركات التابعة الجوهرية ببعض أو جميع متطلبات األنظمة واللوائح التي تخضع لها ،أو في حال عدم القدرة على االستجابة لتغيرات
في البيئة التنظيمية بشكل ف ّعال ،فسيؤدي ذلك إلى فرض غرامات أو عقوبات عليها أو قد يؤثر على فعالية عقودها ،مما سيؤثر بدوره بشكل سلبي
وجوهري على أعمال الشركة والشركات التابعة الجوهرية ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -2-12المخاطر المتعلقة بالتغييرات في األنظمة والسياسات الحكومية أو التغييرات في تطبيقها

2 -2-13المخاطر المتعلقة بالبيئة والصحة
ً
مسؤول عن تكاليف إزالة أو تصحيح مواد خطرة أو سامة معينة في العقار المعني وذلك
وفقًا لألنظمة ذات العالقة في المملكة ،يكون مالك العقار
بغض النظر عن مدى علم المالك بوجود تلك المواد في العقار .وفي حال وجود أي مواد خطرة أو سامة في أي من عقارات الشركة ،فستكون الشركة
تكاليف عالية أو تعرضها إلى مطالبات قضائية في حال وجود أي إصابات أو أضرار
مسؤولة عن إزالتها أو تصحيحها مما قد يؤدي إلى تكبدها
َ
مما سيؤثر بشكل سلبي على الشركة .وفي حال عدم قدرة الشركة على إزالة تلك المواد بطريقة صحيحة ،فقد يؤثر ذلك سل ًبا على مقدرتها على
ً
مستقبل .وفي حال وجود أي خسائر كبيرة بسبب تلك المواد غير خاضعة للتأمين ،أو في
التصرف في العقار أو رهنه مقابل الحصول على تمويل
حال تجاوزها الحدود المؤمنة ،فسيؤثر ذلك بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

-3

2المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح

-3-1

2المخاطر المتعلقة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد الطرح

بعد إتمام الطرح ،سيمتلك عبداهلل صالح علي العثيم (بشكل مباشر وغير مباشر من خالل شركة العثيم القابضة)  %70من األسهم المصدرة للشركة.
ونتيج ًة لذلك ،يتمتع عبداهلل صالح علي العثيم بشكل مباشر وغير مباشر من خالل شركة العثيم القابضة بالقدرة على التأثير بشكل كبير على أعمال
الشركة والتحكم في القرارات والتصرفات التي تتطلب موافقة المساهمين ،بما في ذلك  -على سبيل المثال ال الحصر  -انتخاب أعضاء مجلس
اإلدارة وتعامالت الشركة المهمة وتوزيعات األرباح والتعديالت التي قد تطرأ على رأس مال الشركة ونظامها األساسي.
وقد تختلف مصالح عبداهلل صالح علي العثيم  -بصفته المساهم الكبير في الشركة  -عن مصالح المساهمين األقلية بالشركة (بما في ذلك
المكتتبين) ،وقد يمنع عبداهلل صالح علي العثيم الشركة من اتخاذ قرارات أو إجراءات معينة قد تحمي مصالح المساهمين اآلخرين بالشركة ،مما
قد يضع المساهمين األقلية في وضع ليس في صالحهم ،وقد يمارس عبداهلل صالح علي العثيم سيطرته على الشركة بطريقة قد تؤثر سل ًبا على
أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

-3-2

2المخاطر المتعلقة بعدم وجود سوق سابق لألسهم

ال يوجد حال ًيا سوق لتداول أسهم الشركة وقد ال يوجد سوق نشط ومستدام لتداول أسهم الشركة بعد الطرح .وقد ال يستمر ذلك السوق في حال
وجوده .وفي حال عدم وجود أو استمرار وجود سوق نشط وذو سيولة ،فقد يؤثر ذلك سل ًبا على سعر تداول األسهم ،وهو ما سيكون له تأثير سلبي
وجوهري على العائدات المتوقعة للمكتتبين ،أو يؤدي إلى خسارة كامل أو جزء من استثمارات المكتتبين في الشركة.

-3-3

2المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق المالية

إن بيع عدد كبير من األسهم في السوق المالية عقب إتمام الطرح أو وجود تص ُّور بحدوث مثل ذلك البيع سيؤثر سل ًبا على سعر األسهم في السوق
المالية .وسيخضع المساهمون الكبار عقب إتمام الطرح بنجاح لفترة حظر مدتها ستة ( )6أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول األسهم في السوق المالية،
التصرف في أي من األسهم المملوكة لهم .ومع ذلك ،فبعد انقضاء فترة الحظر ،يمكن أن يؤثر بيع أي من المساهمين الكبار
ال يجوز لهم خاللها
ُّ
ألعداد كبيرة من األسهم أو توقُّع حدوث ذلك البيع سل ًبا على سعر األسهم في السوق المالية.

-3-4

2المخاطر المتعلقة بإصدار أسهم جديدة

ال تعتزم الشركة في الوقت الراهن إصدار أسه ًما إضافية بعد نهاية الطرح .وفي حال قررت الشركة رفع رأسمال الشركة من خالل إصدار أسه ًما
جديدة فقد يؤثر إصدار تلك األسهم سل ًبا على سعر األسهم في السوق المالية وقد يقلل نسبة ملكية المساهمين الفعليين إذا لم يكتتبوا في األسهم
الجديدة في ذلك الحين ،وسيكون له تأثير سلبي جوهري على العائدات المتوقعة للمكتتبين ،أو قد يؤدي إلى خسارة كامل أو جزء من استثمارهم
في الشركة.
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وال يمكن ضمان أن التعديالت المستقبلية على األنظمة واللوائح أو التغيرات في السياسات الحكومية بخصوص القطاعات التي تعمل فيها الشركة
والشركات التابعة الجوهرية سوف تكون مواتية للشركة .ويشمل ذلك إصدار أنظمة جديدة (والتي قد تنص ً
مثل على فرض قيود على ساعات العمل
في قطاع تجارة التجزئة) ،أو حدوث تعديالت على األنظمة الحالية أو في طريقة تفسيرها أو تطبيقها ،وعليه ،هناك شكوك حول مدى الحماية
القانونية المتاحة للشركة والشركات التابعة الجوهرية ومساهميها .إن جميع العوامل سالفة الذكر تخرج عن نطاق سيطرة الشركة والشركات التابعة
الجوهرية ،وستؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

فهرس المحتويات

-3-5

2المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار األسهم في السوق

تم تحديد سعر الطرح استنا ًدا على عوامل متعددة منها أداء الشركة في الفترة السابقة والتوقعات المستقبلية ألعمالها والقطاع الذي تعمل به
واألسواق التي تتواجد بها وتقييم الشركة إلدارتها وعملياتها ونتائجها المالية .وهناك عوامل مختلفة ،منها  -على سبيل المثال ال الحصر  -النتائج
المالية للشركة وأوضاعها في القطاع الذي تعمل به بشكل عام وبيئة القطاع االقتصادية والتنظيمية التي قد تؤدي إلى تقلبات حادة في سعر أسهم
الشركة والسيولة المتوفرة لتداولها.
قد ال يكون سعر الطرح مؤش ًرا على السعر الذي سيتم تداول األسهم به في السوق المالية بعد االنتهاء من عملية الطرح ،وقد ال يتمكن المكتتبون
من إعادة بيع أسهم الطرح بسعر الطرح أو بسعر أعلى منه ،أو قد ال يتمكنوا من بيعها على اإلطالق .قد يتأثر سعر األسهم في السوق المالية بعد
الطرح بشكل سلبي بعدة عوامل منها ،على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
yالتقلبات السلبية في أداء الشركة التشغيلي وتحسن أداء منافسيها.
yالتقلبات الفعلية أو المتوقعة في النتائج التشغيلية الربع سنوية أو السنوية.
yقيام محللي األوراق المالية بنشر تقارير بحثية عن الشركة أو منافسيها أو قطاع التطوير العقاري.
yردة فعل الجمهور على تصريحات الشركة الصحفية واإلعالنات العامة األخرى.
yمخالفة الشركة أو منافسيها لتوقعات المحللين.
yاستقالة موظفين رئيسيين.
yاتخاذ الشركة أو منافسيها قرارات مهمة واستراتيجية أو وجود تغييرات في استراتيجية العمل.
yوجود تغييرات في البيئة التنظيمية تؤثر على الشركة أو قطاع التطوير العقاري.
yوجود تغييرات في لوائح وسياسات المحاسبة المتبناة.
yاندالع أحداث إرهابية أو اندالع حروب أو ظهور فترات تنتشر فيها االضطرابات المدنية.
yظهور الكوارث الطبيعية وغيرها.
yوجود تغييرات في أوضاع السوق العامة واألوضاع االقتصادية.
وقد يؤدي حدوث أي من المخاطر المذكورة أعاله أو العوامل األخرى إلى انخفاض سعر األسهم في السوق المالية بشكل ملحوظ.
وبوجه عام ،تشهد السوق المالية من ٍآن آلخر تقلبات في األسعار وحجم المعروض .قد تؤدي التقلبات السوقية إلى تقلبات شديدة في أسعار األسهم
ً
فضل عن تقلب األسعار بصورة أكبر نتيجة انخفاض حجم تداول األسهم مما يؤثر سل ًبا على استثمارات
مما يؤدي بدوره إلى انخفاض قيمة األسهم
المكتتبين في أسهم الشركة.
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2المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على توزيع األرباح

يعتمد توزيع األرباح في المستقبل على عدة عوامل ،منها على سبيل المثال ال الحصر األرباح المستقبلية ،والوضع المالي والتدفقات النقدية
ٍ
(لمزيد من المعلومات حول سياسة توزيع األرباح لدى الشركة،
ومتطلبات رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية واحتياطيات الشركة القابلة للتوزيع
ً
فضل راجع القسم « 7سياسة توزيع األرباح» من هذه النشرة) .عالو ًة على ذلك ،قد ال تتمكن الشركة من توزيع األرباح على المساهمين ،وقد ال
يوصي مجلس اإلدارة أو ال يوافق المساهمون على توزيع تلك األرباح .كما قد تخضع الشركة لشروط عقود تمويل مستقبلية لتوزيع األرباح .وتجدر
اإلشارة في هذا الخصوص إلى أنه تفرض عقد التسهيالت االئتمانية المبرمة مع بنك السعودي البريطاني (ساب) قيود بعدم السماح بتوزيع األرباح
ً
فضل راجع القسم« 7-12عقود
في حالة قلت نسبة تغطية خدمة المديونية عن  1:1خالل مدة التمويل (وللمزيد من المعلومات حول هذه العقود،
التمويل» من هذه النشرة) .ويمكن أن تتكبد الشركة مصاريف أو التزامات من شأنها أن تقلل من النقد المتاح لتوزيع األرباح أو تؤدي إلى انعدامه.
وفي حال عدم قيام الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين ،فقد ال يحصل المساهمون على أي عائد على االستثمار في األسهم إال ببيع األسهم بسعر
أعلى من السعر المحدد وقت الشراء.
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3-معلومات عن السوق والقطاع

-1

3مقدمة

قامت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار ،والتي يشار إليها فيما يلي بِاسم «الشركة» ،بتكليف شركة يورومونيتور إنترناشيونال ،وهي شركة مستقلة
متخصصة بأبحاث السوق االستراتيجية ،إلعداد دراسة سوقية حول تأجير مراكز التسوق واألغذية والمشروبات وتجارة األزياء بالتجزئة في المملكة
العربية السعودية ،إضافة إلى مراكز الترفيه العائلية في المملكة العربية السعودية ومصر وقطر وعمان واإلمارات.
وقد استندت المعلومات الواردة أدناه إلى دراسة سوق مستقلة أعدتها  ،Euromonitorحيث منحت موافقتها الخطية من دون تراجع على نشر دراسة
السوق المعدة من قبلها في نشرة االكتتاب ،وذلك في التاريخ المقرر لنشرها .كما ال تمتلك شركة  Euromonitorنفسها ،وال أي من موظفيها أو
حصصا أو مصالح من أي نوع في الشركة أو أي من الشركات التابعة لها.
أقاربهم،
ً
تم إعداد التقديرات والتوقعات الواردة في القسم الخاص بالمعلومات حول القطاع والسوق على أساس دراسة بحثية للسوق أعدتها يورومونيتور،
والتي تتضمن تقديرات بحثية تستند إلى عدة مصادر رسمية منشورة واستطالعات رأي أجرتها يورومونيتور مع عينة من مالكي مراكز التسوق
والهيئات الرسمية والمشغلين الرئيسين لتجارة األزياء بالتجزئة وخدمات األطعمة والمشروبات ودور السينما ومراكز الترفيه العائلية والمتنزهات
الترفيهية ،وقد تم إعدادها في المقام األول كأداة بحث.
وعليه فإن شركة يورومونيتور إنترناشيونال استخدمت منهجيات ومصادر للمعلومات مناسبة لهذه الدراسة ،ولكن نظ ًرا ألن طبيعة التقنيات والمنهجيات
المستخدمة في أبحاث السوق ال تعني ضمان دقة هذه المعلومات أو اكتمالها ،فال ينبغي اعتبار يورومونيتور إنترناشيونال ليمتد كمرجع للمعلومات
الواردة في هذه الدراسة بأنها تمثل رأي يورومونيتور إنترناشيونال ليمتد في قيمة أي ورقة مالية أو نصيحة استثمار في الشركة.
ليس لدى أعضاء مجلس إدارة الشركة أي سبب لالعتقاد بأن هذه المعلومات خاطئة أو مضللة أو أنه تم حذف أي حقيقة جوهرية من شأنها أن
تجعل هذه المعلومات خاطئة أو مضللة .لم يتم التحقق من المعلومات التي أعدتها يورومونيتور إنترناشيونال ليمتد والواردة في قسم معلومات القطاع
والسوق هذا بشكل مستقل من قبل الشركة أو أي طرف آخر ،وال تقدم الشركة وال يورومونيتور إنترناشيونال ليمتد أي تعهدات بشأن دقتها ،وال ينبغي
االعتماد على المعلومات عند اتخاذ أي قرار استثماري أو االمتناع عنه.
تعتبر شركة يورومونيتور إنترناشيونال شركة مستقلة تختص بأبحاث السوق على المستوى االستراتيجي .حيث تقوم بجمع البيانات وتحليلها آلالف
المنتجات والخدمات حول العالم .كما نقدم بصفتنا باحثين مستقلين في السوق رأينا في التوجهات التاريخية للسوق وتوقعاتنا غير متحيزة لكل
منطقة ودولة وفئة وقناة ومستهلك .وتتضمن أبحاث  Euromonitorمسوحات تجارية نوعية وكمية وتحليالت لدعم المعلومات حول السوق والمنافسة
والمتعاملين .حيث تأسست شركة  Euromonitorفي لندن عام 1972م وتتضمن قائمة متعامليها العديد من الشركات المصنعة الرائدة والبنوك
االستثمارية وحتى الجهات الحكومية والجامعات.

-2

3منهجية البحث

تستند جميع البيانات والتحليالت والتقديرات البحثية في هذا القسم إلى العمل البحثي الذي تم إجراؤه في الفترة الممتدة بين يوليو وسبتمبر
2021م بما في ذلك )1( :البحث المكتبي لجمع مصادر البيانات الثانوية المتاحة للجمهور بما في ذلك إحصاءات االقتصاد الكلي والتركيبة السكانية
والسلع االستهالكية غير األساسية واإلنتاج من مصادر ذات مصداقية مثل البنك الدولي ،وصندوق النقد الدولي ( ،)IMFوالهيئة العامة لإلحصاء
( ،)GASTATوالبنك المركزي السعودي ( ،)SAMAوالمركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء ( )FCSAفي اإلمارات ،والمقاالت الصحفية المتعلقة
بالشركات وتقارير الجهات المستقلة؛ ( )2تحليل المسح التجاري آلراء ووجهات نظر عينة من الشركات الرائدة في القطاع في المملكة العربية
السعودية ومصر وقطر وعمان واإلمارات ،بما في ذلك مالكي المراكز التسويقية والشركات العاملة في تجارة األزياء بالتجزئة وأصحاب المطاعم
والخدمات الغذائية االستهالكية وأصحاب مراكز الترفيه العائلية وأصحاب المتنزهات الترفيهية؛ و( )3عمليات التدقيق والتحليل لجميع المصادر
لبناء توافق في اآلراء حول القطاع فيما يتعلق بحجم السوق والتوجهات التاريخية.

-3

3أسس التنبؤات واالفتراضات

استندت يورومونيتور إنترناشيونال في تقريرها هذا إلى االفتراضات التالية )1( :من المتوقع أن تظل البيئة االجتماعية واالقتصادية والسياسية
مستقرة في المملكة العربية السعودية ومصر وقطر وعمان واإلمارات خالل الفترة 2021م2025-م؛ ( )2عدم حدوث صدمات خارجية ،مثل األزمات
المالية التي تؤثر في العرض والطلب للقطاع في المملكة العربية السعودية ومصر وقطر وعمان واإلمارات خالل نفس الفترة؛ و( )3العوامل الرئيسة
التي تؤثر في النمو/الطلب خالل الفترات 2015م2020-م و2020م2025-م في المملكة العربية السعودية ومصر وقطر وعمان واإلمارات ،والتي من
بينها النمو السكاني ،والتضخم ،ونمو الناتج المحلي اإلجمالي ،واإلنفاق االستهالكي ،والسعودة ،ورحيل المقيمين األجانب ،وتدفق السياحة وضريبة
القيمة المضافة واالستثمارات الخاصة/العامة .كما يغطي التقرير تأثير جائحة كورونا (كوفيد )19-حيثما كان مناس ًبا.
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3التعريفات
التصنيف الفرعي

الفئة

الوصف

خدمات األطعمة
والمشروبات

-

تتكون خدمات األطعمة والمشروبات من مقاهٍ ومطاعم خدمة كاملة ،ووجبات سريعة ،وخدمة التوصيل للمنازل
بنسبة  ،٪100وكافيتريات ذاتية الخدمة وأكشاك الشوارع.

تجار التجزئة
المتخصصون في
المالبس واألحذية

-

الحلي المقلدة واألحزمة وحقائب
األسواق المتخصصة في بيع جميع أنواع المالبس واألحذية واإلكسسوارات مثل ُ
اليد والقبعات والجوارب أو مجموعة من هذه األنواع (متضمن ًة المتاجر التي تبيع حقائب اليد فقط) .كما تشمل
تلك المتاجر التي تحتوي مجموعة من تلك المنتجات سواء للرجال أو النساء أو األطفال وتلك التي يختلف
تخصصها حسب الجنس أو العمر أو المنتج .وتشمل العالمات التجارية على سبيل المثال  Gapو H&MوZara
و C&Aو Miss Selfridgeو Foot Lockerو .Unigloوهذه الفئة ال تشمل منافذ بيع المنتجات الرياضية .ويتم
تضمين العالمات التجارية مثل  Adidasو Nikeضمن تجار التجزئة المتخصصين في المالبس واألحذية طالما
أنهم يقدمون المالبس الرياضية فقط (على سبيل المثال .)Niketown :كما تُستثنى العالمات التجارية التي تقدم
المالبس الرياضية والمنتجات الرياضية من تجار التجزئة المتخصصين في المالبس واألحذية ويتم تضمينها في
متاجر المنتجات الرياضية (غير المدرجة في نطاق العمل).

مالبس عامة

المالبس واألزياء التي ال بد وأن تكون جديدة عند بيعها للمستهلك؛ ويستثنى من ذلك المالبس المستعملة .كما
تُستبعد المالبس القديمة والكالسيكية أو كالهما م ًعا .والمالبس الرياضية (التي تصنف كفئة منفصلة) مدرجة
في إجمالي المالبس.

( )1المالبس النسائية

مالبس خروج نسائية /خارج المنزل .تشمل التنانير النسائية ،والفساتين ،والسراويل ،والسراويل القصيرة،
وبناطيل الجينز ،والبدالت ،والبلوزات ،والقمصان ،والستر ،والمعاطف ،والمالبس الرياضية .مع استبعاد المالبس
الداخلية النسائية ومالبس النوم ومالبس السباحة والجوارب ونسبتها إلى كل قطاع أعاله حسب المناسب .كما
تم تضمين منتجات التريكو.

( )2المالبس الداخلية النسائية
ومالبس النوم

تشمل المالبس الداخلية النسائية جميع العناصر التي يتم ارتداؤها على الجلد مباشرة وتحت المالبس الخارجية
للمرأة .وتشمل المالبس التالية :حماالت الصدر والسراويل الداخلية ،أطقم المالبس الداخلية ،أحزمة حماالت،
الجوارب ،مشدات الجسم .وتشمل ً
أيضا الحماالت الحرارية والرياضية .وقد تم استبعاد إكسسوارات المالبس
الداخلية مثل شريط المالبس الداخلية أو ملحقات حمالة الصدر .وتشمل مالبس النوم النسائية جميع المالبس
المصممة لالرتداء في الداخل /في غرفة النوم :مالبس النوم والمنزل ،القمصان ،قمصان النوم ،البلوزات .يرجى
مالحظة أن األحذية المنزلية مستبعدة ومدرجة تحت األحذية.

( )3مالبس األطفال

وتشمل مالبس الرضع واألطفال الصغار ومالبس األوالد ومالبس البنات .كما تشمل مالبس األطفال والرضع قطع
مالبس الرضع واألطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين  3-0سنوات ( 36-0شه ًرا) .ومالبس األطفال من سن
 36شه ًرا وما فوق تشمل مالبس البنات ومالبس األوالد على التوالي .كما تغطي هذه الفئة جميع أنواع المالبس
لألطفال والرضع :البدالت ،الفساتين ،التنانير أو الجيبات ،البنطلونات والسراويل القصيرة ،والجوارب ،ومالبس
النوم ،والمالبس الداخلية ومالبس السباحة .كما يرجى مالحظة أن الحفاضات -سواء كانت تستخدم لمرة واحدة
أو من القماش  -مستبعدة .وتشمل مالبس األوالد مالبس األوالد الذين تتراوح أعمارهم بين  14-4سنة .كما تشمل
جميع أنواع المالبس :المعاطف والبلوزات والقمصان والسراويل القصيرة وبناطيل الجينز والبدالت والقمصان
الداخلية ومالبس النوم ومالبس السباحة .وتشمل مالبس البنات اللواتي تتراوح أعمارهن بين  4و 14سنة .كما
تشمل جميع أنواع المالبس :الفساتين والسترات والمعاطف والبلوزات السراويل الضيقة والقمصان والبلوزات
والسراويل القصيرة والسراويل وبناطيل الجينز والبدالت والقمصان الداخلية ومالبس النوم ومالبس السباحة.

( )4إكسسوارات المالبس

المالبس التكميلية وقطع المالبس التي تتكون من أشياء مثل األحزمة واألوشحة والقفازات والقبعات وربطات العنق
وغيرها من الملحقات .كما أن اإلكسسوارات المحبوكة (القبعات واألوشحة والقفازات) متضمنة ً
أيضا .وتشمل
جميع المنتجات المصممة للرجال والنساء واألطفال والرضع .وقد تم استبعاد األحذية والحقائب والنظارات
الشمسية وإدراجها في األحذية ومستلزمات السفر والنظارات الشمسية على التوالي.

مالبس عامة

البيع بالتجزئة عبر
اإلنترنت

بيع السلع االستهالكية للجمهور عبر اإلنترنت .يرجى مالحظة أنه يشمل المبيعات عبر الهواتف المحمولة واألجهزة
اللوحية .كما يشمل البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت تلك المبيعات الناتجة عن مواقع التجارة اإللكترونية البحتة
ومن خالل المواقع التي يديرها تجار التجزئة في المتاجر .وتُنسب بيانات المبيعات إلى البلد الذي يوجد فيه
المستهلك ،وليس البلد الذي يوجد فيه بائع التجزئة.

مقاهي الشوكوالتة
المتخصصة

المقاهي المتخصصة بشكل أساسي في تقديم الحلويات والمشروبات التي تحتوي على الشوكوالتة مثل شوكوالتة
كابتشينو ،شوكوالتة فرابتشينو إلخ .وتستخدم هذه المقاهي الشوكوالتة الخاصة بها وعادة ما يكون بها نافورة
شوكوالتة للبيع للزبائن.

مالبس الجودة والسعر
المقبول

تُع َّرف المالبس ذات الجودة والسعر المقبول بأنها ماركات مالبس محلية أو عالمية ميسورة التكلفة أو اقتصادية
تتميز بجودة عالية وأسعار معقولة .كما يُنظر إلى جودة هذه العالمات التجارية على أنها أعلى من العالمات
التجارية غير المعروفة أو العالمات التجارية المحلية «بدون عالمة تجارية» .وتوجد هذه العالمات التجارية عاد ًة
في مراكز التسوق أو أحيا ًنا على شكل منافذ بيع مستقلة قليلة .وتتميز عالمتا  Max and Splashفي مجال المالبس
ذات الجودة والسعر المقبول في المملكة العربية السعودية.
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3نظرة عامة على المملكة العربية السعودية

فهرس المحتويات

-5

3البيئة االقتصادية الكلية في المملكة العربية السعودية واألسواق المجاورة

بعد فترة من النمو االقتصادي بمعدل سنوي متوسطه  ٪1.4خالل الفترة 2017م2020-م (مدعومة بعوامل تشمل ارتفاع اإليرادات الحكومية الناتجة
عن إجراءات ضبط األوضاع المالية العامة؛ ومواصلة تنفيذ اإلصالحات االقتصادية لزيادة مشاركة القطاع الخاص؛ إضافة إلى انتعاش أسعار النفط
العالمية) ،انكمش االقتصاد السعودي (إجمالي الناتج المحلي) بنسبة  ٪4.1بالقيمة الحقيقية في عام 2020م في أعقاب األزمة المزدوجة لـكورونا
(كوفيد )19-وانخفاض أسعار النفط ،مما أدى إلى حدوث عجز في اإليرادات المالية.
وعلى الرغم من هذه البيئة المواتية ،فقد كان للجائحة أثر سلبي على االقتصاد العالمي واإلقليمي والمحلي مما أدى إلى زيادة التحديات على أداء
محركات النمو االقتصادي السعودي ،رغم ذلك من المتوقع أن يكون تأثير هذه العوامل في الغالب على المدى القصير .وتشمل هذه التحديات جولة
جديدة من إجراءات ضبط األوضاع المالية العامة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية في عام 2020م ،بما في ذلك مضاعفة معدل ضريبة
القيمة المضافة ثالث مرات من  ٪5إلى ٪15؛ وسحب بدل غالء المعيشة للموظفين الحكوميين؛ واإلعالن عن تخفيضات في اإلنفاق على المجاالت
التي تعتبر «غير ذات أولوية» .مما يضيف إلى التوجهات القائمة بالفعل مثل ارتفاع تكاليف العمالة والتشغيل للشركات منذ عام 2017م الناتج عن
عوامل عدة مثل سعودة القوى العاملة ،والرسوم على المقيمين األجانب ،وإصالحات الدعم ،التي أ َّثرت في ربحية القطاع الخاص خالل هذه الفترة.
ومع ذلك ،فقد أكدت الحكومة من جديد التزامها بالتنفيذ طويل األجل لالستثمارات في جزء من «رؤية السعودية  »2030والبرامج ذات الصلة ،في
أيضا موقفها من النظر في تخفيف إجراءات ضبط األوضاع المالية العامة (وعلى األخص تلك المتعلقة بمضاعفة معدل ضريبة القيمة
حين أعلنت ً
المضافة ثالث مرات) بمجرد أن يخف تأثير الوباء ،من أجل دعم االقتصاد بشكل أكبر.
وقد بلغ نصيب الفرد من الدخل المتاح في البالد ً 34,327
ريال سعود ًيا ( 9,154دوال ًرا أمريك ًيا) في عام 2020م بعد أن ارتفع بمعدل نمو سنوي
مركب بنسبة  ٪1.8خالل الفترة 2015م2020-م مدعو ًما بالتوسع االقتصادي في المملكة العربية السعودية خالل هذه الفترة ،على الرغم من تراجع
معدل النمو السنوي إلى  ٪0.8في عام 2020م مقارنة بـ  ٪2.5في عام 2019م بسبب آثار كوفيد في معدالت التوظيف ورحيل المقيمين األجانب
أثناء الوباء.
نظرة عامة على التركيبة الديموغرافية للمملكة

بلغ إجمالي تعداد المواطنين السعوديين  21.4مليون ،أي ما يمثل  ٪65.1من إجمالي سكان البالد في عام 2020م ،مرتف ًعا من  ٪63.2في عام
2016م ،حيث نما عدد المواطنين السعوديين بمعدل نمو سنوي متوسط قدره  ٪1.1خالل الفترة 2016م2020-م .بالمقابل ،شكل عدد المواطنين
إن انكمش إجمالي عدد السكان األجانب بنسبة
األجانب  ٪34.9من إجمالي السكان في عام 2020م،
ً
منخفضا من  ٪36.8في عام 2018م ،حيث ّ
 ٪1.1خالل نفس الفترة نتيجة سعودة القوى العاملة .ومنذ عام 2017م ،فرضت الحكومة عد ًدا من الرسوم المتصاعدة على الشركات التي توظف
العمالة الوافدة ،والرسوم على المرافقين وتوطين المهن.
ومع ذلك ،شهد عام 2020م أكبر مغادرة للمقيمين األجانب من المملكة بسبب الظروف الصعبة الناجمة عن فيروس كورونا على اقتصاد البالد وعلى
سوق التوظيف في البالد ،مما أدى إلى مغادرة أكثر من  1.4مليون وافد .وقد شملت موجة الرحيل هذه في الغالب العمال ذوي الدخل المنخفض،
وخاصة اآلسيويين الذين شهدوا انتشار فيروس كورونا ضمن مقارهم السكنية المكتظة ،مما دفع مئات اآلالف من المقيمين األجانب على التسجيل
للعودة إلى بالدهم .وقد نتج عن هذه الديناميات في النهاية انكماش إجمالي السكان بنسبة  ٪3.4خالل عام 2020م.
من الجدير ذكره أن التركيبة الديموغرافية للبالد هي في الغالب من الشباب ،حيث بلغت نسبة السكان السعوديين الذين تقل أعمارهم عن  29عا ًما
 ٪ 46من إجمالي تعداد السكان السعوديين في عام 2020م .ووفقًا لألمم المتحدة ،تتمتع المملكة العربية السعودية بعائد ديموغرافي يش ِّكل فرصة
مواتية لدعم نمو اقتصاد البالد.
  (3-1):مقر لودجلاالمؤشرات االقتصادية الكلية والديموغرافية الرئيسة في المملكة العربية السعودية 2015م2020-م
الوحدة

2015م

2017م

2019م

معدل النمو السنوي
المركب 2015م2020-م

مليار ريال سعودي

2,454

2,582

2,974

%1.4

إجمالي عدد السكان

000

31,718

33,101

34,003

%0.7

السكان بين  39-0سنة

000

21,900

22,608

23,665

%2.0

%

1

()1

()2

ريال

31,352

32,212

34,049

%1.8

اإلنفاق االستهالكي

مليار ريال سعودي

1,073

1,150

1,245

%1.8

اإلنفاق على المواد الغذائية والمشروبات

مليار ريال سعودي

211

227

245

%2.7

اإلنفاق على المالبس واألحذية

مليار ريال سعودي

62

57

54

()%3.8

المؤشر
الناتج المحلي اإلجمالي

معدل التضخم
نصيب الفرد من الدخل المتاح
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اإلنفاق على الترفيه والتسلية

مليار ريال سعودي

33

37

42

%3.4

إيرادات الحكومة

مليار ريال سعودي

715

890

975

%3.1

اإلنفاق الحكومي

مليار ريال سعودي

736

631

709

%0.4

العجز  /الفائض الحكومي

مليار ريال سعودي

()389

()239

()227

()%13.6

مجموع السكان العاملين

000

12,355

13,629

-

 ٪من النساء العامالت

%

14

14

-

المؤشر

المصدر :تقديرات يورومونيتور إنترناشيونال من األمم المتحدة ،والبنك الدولي ،وصندوق النقد الدولي ،والهيئة العامة لإلحصاء ،والبنك المركزي السعودي.

-5-2

3نظرة عامة على المدن في المملكة العربية السعودية
.أالرياض

بلغ عدد سكان الرياض  6.9ماليين نسمة في عام 2019م ،وتعد العاصمة أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية ،حيث استحوذت
على  ٪20.2من إجمالي السكان في نفس العام .كما تعد المدينة مركزًا تشريع ًيا ومال ًيا ودبلوماس ًيا وتجار ًيا للمملكة العربية
السعودية ،حيث يمثل ناتجها المحلي اإلجمالي ( 575مليار ريال سعودي) ما نسبته  ٪19.3من إجمالي الناتج المحلي للبالد لنفس
العام .ولقد تجاوز النمو السكاني في الرياض معدل النمو في المملكة خالل الفترة المشمولة في هذا التقرير (2015م2020-م)،
بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ،٪1مقارنة بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪0.7للمملكة العربية السعودية .عالوة على ذلك ،وضعت
أيضا
الرياض مؤخ ًرا خطة بقيمة  800مليار دوالر أمريكي لمضاعفة حجمها الستيعاب حوالي  15مليون ساكن .وتتميز المدينة ً
إن  ٪93من أسرها لديها إمكانية الوصول إلى شبكة اإلنترنت ،باإلضافة لمستويات دخل مرتفعة،
بشبكة اتصاالت متطورة ،حيث ّ
حيث يتمتع  ٪4.7من أسر الرياض بدخل سنوي قدره  150,000دوالر أمريكي أو أكثر .وباعتبارها واحدة من ثالث مدن رئيسة تم
تصنيفها في المملكة كوجهة ترفيهية ،ستستفيد العاصمة من تركيز الحكومة بشكل كبير على القطاع في إطار برنامج جودة الحياة.
  (3-2):مقر لودجلاالمؤشرات الديموغرافية واالقتصادية لمدينة الرياض 2015م2020-م
الوحدة

2015م

2017م

2019م

معدل النمو السنوي
المركب 2015م2020-م

مليار ريال سعودي

485

501

575

%0.9

%

3

()2

0

000

6,326

6,650

6,868

%1.0

اإلنفاق االستهالكي

مليار ريال سعودي

2019

232

250

%1.5

اإلنفاق على المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية

مليار ريال سعودي

39

45

49

%3.3

اإلنفاق على المالبس واألحذية

مليار ريال سعودي

11

10

9

()%4.8

اإلنفاق على الترفيه

مليار ريال سعودي

7

7

7

%0.9

المؤشر
الناتج المحلي اإلجمالي
نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
تعداد السكان

المصدر :تقديرات يورومونيتور الدولية من األمم المتحدة ،والبنك الدولي ،وصندوق النقد الدولي ،والهيئة العامة لإلحصاء ،ومؤسسة النقد العربي السعودي.
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الوحدة

2015م

2017م

2019م

معدل النمو السنوي
المركب 2015م2020-م

بلغ عدد سكان المدينة  2.5مليون نسمة في عام 2019م ،وتعد الدمام ثالث أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية ،حيث
تمثل  ٪7.2من إجمالي سكان المملكة في ذلك العام .وقد نما عدد سكان المدينة بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪0.7في
2015م2020-م  -وهو نفس معدل النمو إلجمالي سكان المملكة في تلك الفترة ،ولكنه أقل ً
قليل من معدل نمو مدينة الرياض (.)٪1
وفي الوقت نفسه ،بلغ الناتج المحلي اإلجمالي للدمام  ٪8.1من إجمالي الناتج المحلي للمملكة في عام 2019م ،ليحقق نم ًوا قدره
 ٪0.8للفترة نفسها ،وذلك قبل جائحة كورونا (كوفيد )19-ويعزى هذا النمو في كل من السكان والناتج المحلي اإلجمالي إلى توسع
أيضا وراء قاعدة الدخل المرتفع الكبيرة في الدمام  -حيث يبلغ معدل دخل  ٪6.5من األُسر
قطاع النفط في المملكة ،الذي كان ً
في المدينة  150ألف دوالر أمريكي أو أكثر سنو ّياً.
  (3-3):مقر لودجلاالمؤشرات الديموغرافية واالقتصادية في الدمام 2015م2020-م
الوحدة

2015م

2017م

2019م

معدل النمو السنوي
المركب 2015م2020-م

مليار ريال سعودي

232

233

242

%0.8

%

6

1

0

000

2,348

2,402

2,451

%0.7

اإلنفاق االستهالكي

مليار ريال سعودي

83

93

101

%3.6

اإلنفاق على المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية

مليار ريال سعودي

16

15

16

()%0.4

اإلنفاق على المالبس واألحذية

مليار ريال سعودي

6

4

4

()%7.2

اإلنفاق على الترفيه والتسلية

مليار ريال سعودي

3,234

4,159

4,759

%7.4

المؤشر
الناتج المحلي اإلجمالي
نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
تعداد السكان

المصدر :تقديرات يورومونيتور الدولية من األمم المتحدة ،والبنك الدولي ،وصندوق النقد الدولي ،والهيئة العامة لإلحصاء ،ومؤسسة النقد العربي السعودي.

.جبريدة

تتمتع بريدة ،عاصمة منطقة القصيم ،بموقع استراتيجي بين البحر األحمر والخليج العربي ،وقد شهدت نم ًوا كبي ًرا في عدد السكان
والناتج المحلي اإلجمالي في الفترة المشمولة في هذا التقرير (2015م2020-م) ،بنسبة  ٪4و ٪16على التوالي .وتعد المدينة
منطقة زراعية مهمة  -حيث تعتبر التمور والحمضيات وغيرها من المواد الغذائية األساسية المصدر الرئيس للدخل في المملكة
العربية السعودية  -بينما تعد التجارة والخدمات العامة من القطاعات الرئيسة في الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة .وفي إطار
برنامج المدن االقتصادية السعودية ،تركز بريدة على الالمركزية المالية واإلدارية في مشاريعها للتنمية الحضرية والمستدامة،
وكذلك على تمتين عالقاتها االقتصادية مع الرياض في الجنوب ،والمدينة المنورة في الغرب ،وحفر الباطن في الشرق .وتخطط
المدينة بنفس القدر لالستفادة من سكانها الشباب نسب ًّيا ( ٪51من السكان دون سن  30عا ًما) لالستثمار بكثافة في اإلسكان
ً
فضل عن البنية التحتية .وستشمل هذه االستثمارات بناء شبكة مترو وسكك حديدية خفيفة
والتعليم والخدمات العامة والمرافق،
متكاملة إقليم ًّيا من شأنها أن تربط بريدة بسبل النمو االقتصادي في المدن والمناطق المجاورة.
  (3-4):مقر لودجلاالمؤشرات الديموغرافية واالقتصادية في بريدة 2015م2020-م
الوحدة

2015م

2017م

2019م

معدل النمو السنوي
المركب 2015م2020-م

مليار ريال سعودي

47

50

56

%16

%

8

2

1

000

720

753

775

%4

اإلنفاق االستهالكي

مليار ريال سعودي

21,827

24,446

26,742

%16

اإلنفاق على المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية

مليار ريال سعودي

4,274

4,891

5,349

%23

اإلنفاق على المالبس واألحذية

مليار ريال سعودي

1,142

1,258

1,266

%8

اإلنفاق على الترفيه والتسلية

مليار ريال سعودي

0

1

1

%52

المؤشر
الناتج المحلي اإلجمالي
نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
تعداد السكان

المصدر :تقديرات يورومونيتور الدولية من األمم المتحدة ،والبنك الدولي ،وصندوق النقد الدولي ،والهيئة العامة لإلحصاء ،ومؤسسة النقد العربي السعودي.
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.بالدمام

الهفوف هي واحدة من المدن المهمة في المملكة العربية السعودية ،والقلب التجاري لمنطقة األحساء التي بلغ عدد سكانها 1.3
مليون نسمة في عام 2019م  -والتي توسعت بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة  ٪3في 2015م2020-م .وتشتهر الهفوف بقطاع
الزراعة مثل بريدة .ففي عام 2019م ،ساهمت المدينة بنسبة  ٪3.8من إجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية ،الذي
يعادل  111.1مليار ريال سعودي ،أي ما يقرب من ضعف مثيله في بريدة ،محققة نم ًوا قدره  ٪3خالل الفترة المشمولة في هذا
التقرير 2015م2020-م .وقد شهدت بلدية الهفوف أخي ًرا العديد من المشاريع االستثمارية المهمة ،بما في ذلك برنامج المواقف
الذكية ومشروع بناء جسر بقيمة  106ماليين ريال سعودي .وال يزال تطوير شبكة تصريف مياه األمطار مستم ًرا ،حيث تم إنفاق
 243مليون ريال سعودي على ثمانية مشاريع للبنية التحتية في الهفوف وجميع أنحاء المنطقة التي تم االنتهاء منها في عام 2018م.
عالوة على ذلك ،تم التخطيط الستثمارات أكثر من ملياري ريال سعودي في منطقة األحساء في إطار طموحات التنمية المستدامة
للرؤية الوطنية 2030م ،مع التركيز على جودة الحياة من خالل بنية تحتية عالمية المستوى.
  (3-5):مقر لودجلاالمؤشرات الديموغرافية واالقتصادية في الهفوف 2015م2020-م
الوحدة

2015م

2017م

2019م

معدل النمو السنوي
المركب 2015م2020-م

مليار ريال سعودي

105

108

113

%3

%

6

0

1

-

000

1,234

1,285

1,318

%3

اإلنفاق االستهالكي

مليار ريال سعودي

40

43

47

%12

اإلنفاق على المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية

مليار ريال سعودي

7

6

7

%0

اإلنفاق على المالبس واألحذية

مليار ريال سعودي

2.6

2.0

1.8

()%32

اإلنفاق على الترفيه والتسلية

مليار ريال سعودي

2

2

2

%34

المؤشر
الناتج المحلي اإلجمالي
نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
تعداد السكان

المصدر :تقديرات يورومونيتور الدولية من األمم المتحدة ،والبنك الدولي ،وصندوق النقد الدولي ،والهيئة العامة لإلحصاء ،ومؤسسة النقد العربي السعودي.

.هحائل

تعد مدينة حائل عاصمة لمنطقة حائل ،وتاريخ ّياً ،رسخت المدينة نفسها كمركز تجاري وطريق لزوار مكة من سوريا والعراق.
وقد نما عدد سكانها ،البالغ  0.47مليون في عام 2019م ،بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪2في الفترة المشمولة في هذا التقرير
2015م2020-م .كما تساهم الزراعة ،وخاصة إنتاج القمح والتمور والحبوب والفواكه ،بشكل كبير في الناتج المحلي اإلجمالي
رئيسا في الناتج المحلي اإلجمالي
أيضا مساه ًما
للمدينة ،الذي بلغ  29مليار ريال سعودي في عام 2019م .ويعتبر القطاع الصناعي ً
ً
لمدينة حائل  -حيث يمثل  45مصن ًعا  ٪7من إجمالي المصانع في المملكة  -وكذلك قطاعات التعدين والمحاجر والتجارة.
وتركز خطط التنمية المستدامة لمدينة حائل بشكل خاص على قطاع السياحة ،مستفيدة من تراثها التاريخي والثقافي؛ حيث ينشط
القطاع الصناعي في الجزء الجنوبي الشرقي؛ مع تطوير قطاع التكنولوجيا الزراعية؛ وتوسيع شبكة النقل العام بها.
  (3-6):مقر لودجلاالمؤشرات الديموغرافية واالقتصادية في حائل 2015م2020-م
الوحدة

2015م

2017م

2019م

معدل النمو السنوي
المركب 2015م2020-م

مليار ريال سعودي

31

29

29

()%8

%

4.7

()0.3

1.7

-

000

469

486

497

%2

اإلنفاق االستهالكي

مليار ريال سعودي

13

13

14

%3

اإلنفاق على المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية

مليار ريال سعودي

3

3

3

%21

اإلنفاق على المالبس واألحذية

مليار ريال سعودي

0.7

0.8

0.8

%23

اإلنفاق على الترفيه والتسلية

مليار ريال سعودي

1

()4

0

()%500

المؤشر
الناتج المحلي اإلجمالي
نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
تعداد السكان

المصدر :تقديرات يورومونيتور الدولية من األمم المتحدة ،والبنك الدولي ،وصندوق النقد الدولي ،والهيئة العامة لإلحصاء ،ومؤسسة النقد العربي السعودي.
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3نظرة عامة

فهرس المحتويات

-6

3تأجير مراكز التسوق في المملكة العربية السعودية

توسع عدد مراكز التسوق في المملكة العربية السعودية خالل الفترة المشمولة في هذا التقرير 2015م2020-م بمعدل نمو سنوي مركب قدره ،٪5.5
حيث بلغت تعدادها نحو  264مركزًا تجار ًيا في العام األخير .وتم تغطية العرض المتزايد لمساحات البيع بالتجزئة ،التي وصلت ألكثر من 10.33
ماليين متر مربع من المساحات القابلة للتأجير في عام 2020م وتوسعت بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪5.5في الفترة 2015م2020-م ،من خالل
زيادة الطلب على تلك المساحات في المملكة .وبتشجيع من خطط التحرر االقتصادي والتنويع في المملكة ،وجهت العالمات التجارية العالمية
انتباهها إلى الفرص غير المستغلة في المتسوقين السعوديين الشباب المهتمين بالعالمة التجارية والذين يتمتعون بإمكانيات لتحقيق دخول فردية
عالية.
وأدت االستثمارات من قبل مالكي ومشغِّلي مراكز التسوق ،إلى جانب خطط الحكومة لتحسين مستوى المعيشة في المدن الصغيرة في إطار برنامج
جودة الحياة في المملكة ،إلى انتشار مراكز التسوق األصغر حج ًما مثل المراكز الصغيرة والمحلية ،والتي حققت معدالت نمو سنوية مركبة بلغت ٪4
و ٪6.2في 2015م2020-م ،وشكلت  ٪31.8و ٪36.3من إجمالي مراكز التسوق في 2020م على التوالي .وهذا يعني أن مراكز التسوق في المجمعات
واألحياء وحدها تمثل أكثر من ثلثي سوق مراكز التسوق السعودي.
ومن المتوقع أن تصل مساحة التجارة بالتجزئة اإلجمالية في عاصمة المملكة وحدها إلى  2.7مليون متر مربع بحلول نهاية عام 2021م .حيث جعلت
البنية التحتية الجيدة ،وبروز المناطق المالية ،والتركيز السكاني العالي ،واالتصال األفضل بالمناطق األخرى؛ جعلت من المنطقة الوسطى أكثر
المناطق جاذبية إلنشاء مشاريع البيع بالتجزئة .مع استمرار المملكة العربية السعودية في تنفيذ مشاريعها الضخمة في قطاعي الترفيه والسياحة،
ستستمر المدن الكبرى (الرياض وجدة) في التحول إلى وجهات عالمية المستوى لتجارة التجزئة  -حيث وضعت الرياض وحدها أخي ًرا خطة بقيمة
 800مليار دوالر أمريكي لمضاعفة حجمها الستيعاب حوالي  15مليون ساكن .وفي ظل طموحات رؤية 2030م للمملكة لدفع النمو العادل والمستدام
عبر أراضيها وخارج المدن المحورية  -ال سيما في قطاع الترفيه والسياحة المحلية  -يتحول التركيز ببطء نحو المدن األصغر مثل بريدة والهفوف
وحائل وعنيزة وحفر الباطن ،حيث تتزايد االستثمارات العامة والخاصة في البنية التحتية والترفيه .ففي عام 2020م ،شكلت هذه المدن 20( ٪7.6
مركزًا تجار ًيا) من إجمالي مراكز التسوق في المملكة العربية السعودية ،وهو رقم نما بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى  ٪5.9بين عامي 2015م
و2020م .فبريدة هي موطن لثالثة مراكز تسوق (النخيل مول بالزا ،العثيم مول  -بريدة ،وأفينيو مول) ،في حين أن عنيزة تحتوي على مركزين للتسوق،
فرصا قوية للنمو.
وهو تركيز منخفض مما يمثل
ً
من أبرز المشاريع القادمة ،مشروع توسعة مول «المروة بالزا» ،والتوسعة الثانية لمول «البحر األحمر» ،و«مارينا أفينيو» في جدة ،حيث «جدة بارك»
و«كينج أفينيو مول» .ومن المشاريع األخرى قيد اإلنشاء «أبحر مول» ،و«أتيلير الفي» ،و«صنست أفينيو» ،والعثيم مول  -حفر الباطن ،و«قرطبة
بوليفارد» ،و«الدرعية فستيفال سيتي مول» ،و«سيتي سنتر إشبيلية» ،والعثيم مول  -الخفجي ،و«مول السعودية» .وقد عينت مجموعة ماجد الفطيم
رئيسا لمشروع «مول السعودية» الذي تبلغ تكلفته  16مليار ريال
اإلقليمية لتجارة التجزئة في عام 2021م شركة البنية التحتية  AECOMمستشا ًرا
ً
سعودي ( 4.26مليارات دوالر أمريكي) ،والذي سيضم  600متجر على مساحة  300,000متر مربع قابلة للتأجير.
أيضا على اتفاقيات اإليجار التجاري ،الذي
وعلى صعيد آخر ،ينطبق قرار المملكة في يونيو 2020م برفع ضريبة القيمة المضافة من  ٪5إلى ً ٪15
ً
أيضا ،وذلك في بيئة صعبة مال ًّيا .ومن المتوقع تأجيل العديد من المشاريع نتيجة لهذا
يضع
الم ّلك ً
ضغوطا على ربحية المطورين ،وبالتالي على ُ
الضغط المالي ،والتي ستضطر لتحمل «ضرائب األراضي الشاغرة» على المساحات التجارية الشاغرة .ومع ذلك ،على المدى الطويل ،ستساعد زيادة
العرض والطلب على الترفيه في التخفيف من قوى الدفع والجذب هذه لتأجير المساحات التجارية في المملكة ،حيث يقابل الزيادات في التكاليف
ً
انكماشا إجمال ًيا في األسعار على خلفية ارتفاع العرض في سوق المملكة.
المرتبطة بضريبة القيمة المضافة
وقد أعادت المملكة العربية السعودية في أغسطس 2021م فتح األبواب للمسافرين األجانب الذين تم تطعيمهم ضد كورونا (كوفيد ،)19-بعد توقف
السياحة الدولية لمدة  18شه ًرا .ويتزامن القرار مع إطالق المملكة العربية السعودية حملتها الموسمية الصيفية لعام 2021م ،والتي تركز على عودة
األحداث الترفيهية واسعة النطاق  -في يونيو 2020م ،حيث حققت حملة الصيف السعودي زيادة بنسبة  ٪33في اإلنفاق على الفنادق والمطاعم
والترفيه واألنشطة الثقافية مقارنة بالعام السابق.
  (3-7):مقر لودجلاإجمالي المساحة القابلة للتأجير (إجمالي المساحة القابلة للتأجير) في مراكز التسوق2015 ،م2020-م
البيانات
إجمالي المساحة القابلة للتأجير في مراكز التسوق

الوحدة

2015م

2017م

2019م

معدل النمو السنوي
المركب 2015م2020-م

2

7,895,382

8,671,831

10,064,010

%5.50

م
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الوحدة

2015م

2017م

2019م

معدل النمو السنوي
المركب 2015م2020-م

مراكز التسوق الكبرى

الوحدات

16

18

18

%2.40

مراكز التسوق المتوسطة

الوحدات

45

54

61

%6.60

مراكز التسوق الصغيرة

الوحدات

69

80

81

%4.00

مراكز التسوق المحلية

الوحدات

71

90

96

%6.20

مراكز التسوق المناسبة

الوحدات

3

4

5

%5.90

المجموع

الوحدات

204

246

261

%5.30

مراكز التسوق في جدة والرياض والدمام/الخبر (مدن المستوى )1

الوحدات

78

107

116

%8.40

مراكز التسوق في بريدة وعنيزة والهفوف وحائل (مدن المستوى )2

الوحدات

15

17

19

%5.90

مراكز التسوق في باقي أنحاء المملكة العربية السعودية (مدن ومناطق ريفية أخرى)

الوحدات

111

122

126

%2.70

المجموع

الوحدات

204

246

261

%5.30

نوع المول
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3مراكز التسوق في المدن الصاعدة

المملكة العربية السعودية هي موطن للعديد من المدن والبلدات المتوسطة والصغيرة التي ال تتمتع بنفس مستوى انتشار مراكز التسوق في مدن
المستوى األول .وتاريخ ًيا ،يميل كبار المطورين إلى تفضيل التركيز على المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام حيث يمكنهم بسهولة جذب
العالمات التجارية العالمية ،إضافة إلى شرائح المستهلكين الراقية من السكان المحليين والسياح المحليين والدوليين .وتتمتع العالمات التجارية
العالمية بسمعة طيبة بين مطوري التجزئة المعروفين بالدفع في الوقت المحدد واستئجار المساحات الكبيرة .كما أنها غال ًبا ما تجذب عالمات
تجارية عالمية أخرى وتعطي صورة راقية لمركز التسوق.
ومع ذلك ،فإن المناطق المتوسطة والصغيرة في المملكة العربية السعودية تقدم لكل من العالمات التجارية ومشغِّلي مراكز التسوق إمكانات أعلى
للتنويع والتوسع ،مدفوعة باإلنفاق االستهالكي المتزايد واالستثمارات السياحية المحلية .فزيادة تأثير وسائل التواصل االجتماعي على المستهلكين
ً
فضل عن التفاعالت االجتماعية المتزايدة بين الشباب من سكان المدن على خلفية التطورات الضخمة للسياحة
الشباب في جميع أنحاء المملكة،
الداخلية في المملكة في المناطق التي كانت منعزلة في السابق ،والتي ستقدم فرصة نمو ثنائية االتجاه لتجار التجزئة ومشغِّلي مراكز التسوق :فمن
ناحية ،ستمتد جهود المملكة لتوحيد النمو االجتماعي والثقافي والنمو الترفيهي عبر أراضيها إلى «ثقافة مركز التسوق» ،واالهتمام بالسمعة ،وحتى
الميل إلى اإلنفاق على العالمات التجارية الفاخرة والعناصر من المدن الكبرى إلى نظيراتها األصغر .في المقابل ،ستعمل الجهود المبذولة لجذب
المزيد من السياحة المحلية إلى هذه المناطق التي كانت معزولة وغير مخدومة سابقًا على توسيع قاعدة العمالء وإقبال مشغِّلي المراكز التجارية
وتجار التجزئة ،مما يؤدي بدوره إلى تحفيز االستثمارات في التطورات الجديدة والتوسعات للتطورات القائمة .كما يبدي الشباب السعودي في المدن
اهتما ًما بالترفيه في مراكز التسوق وتجارب التسوق في المراكز التجارية مستوحاة من وسائل التواصل االجتماعي والتجارب خالل رحالت التسوق
إلى الرياض وجدة والبحرين ودبي.
ً
فضل عن فهم شامل
وتتطلب مثل هذه االستثمارات تحمل المخاطر الناتجة عن السبق في االستثمار ومعرفة متعمقة في هذه المنطقة الجديدة
لخصوصيات واحتياجات هذه المدن ففي حين أن هذه المناطق غال ًبا ما تفاوض على خفض أسعار التأجير لجذب المشغِّلين الرئيسين والعالمات
ً
قبول مع توسع هذه المدن وجذب المزيد من الزوار المحليين والعالميين .وقد
التجارية العالمية ،فإن السوق سيتكيف ببطء وثبات مع أسعار أكثر
كانت المدن المتوسطة الحجم مثل بريدة والهفوف وعنيزة وحائل مهملة إلى حد كبير من قبل مطوري التجزئة ،مع تقديمها آفا ًقا واعدة لمستقبل
قطاع تأجير مراكز التسوق في المملكة.
وقد بلغ عدد مراكز التسوق في بريدة والهفوف وحائل وعنيزة وحفر الباطن  20مركزًا تجار ًّيا ( ٪7.6من إجمالي مراكز التسوق في المملكة العربية
السعودية) في عام 2020م .ونما هذا الرقم بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة  ٪5.9خالل عامي 2015م و2020م .فبريدة موطن لثالثة مراكز تسوق
(العثيم مول ،أفينيو مول ،والنخيل بالزا) .وفي عام 2020م ،أعلنت الشركة السعودية للمشاريع الترفيهية ( ،)SEVENوهي شركة تابعة لصندوق
االستثمارات العامة السعودي ( ،)PIFأنها ستقوم بإنشاء مجمعات ترفيهية في بريدة وأبها وخميس مشيط في المنطقة الجنوبية للمملكة العربية
أيضا إطالق موفي ()Muvi
السعودية ،ومدينة جازان الساحلية .وعلى البحر األحمر في تبوك والحمرا والنهضة .وشهد مركز نخيل بالزا في بريدة ً
نخيل بالزا في يونيو 2021م ،وهو مجمع سينمائي من ست شاشات تحت عالمة السينما السعودية  .Muviويعتبر المجمع األول الذي يتم افتتاحه
في محافظة القصيم السعودية.
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  (3-8):مقر لودجلاعدد المجمعات التجارية حسب النوع2015 ،م2020-م

تم إيقاف حوالي  ٪70إلى  ٪90من مشاريع مراكز التسوق الجديدة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وفقًا لخبراء القطاع على خلفية
شحا في التدفقات النقدية نتيجة للوباء.
جائحة كورونا (كوفيد .)19-ويرتفع هذا الرقم في الرياض ،حيث يواجه مطورو ومشغِّلو مراكز التسوق ً
هذا إلى جانب الضغوط الناشئة عن احتكار السوق من قبل بعض كبار تجار التجزئة  -مثل قرار شركة المراكز العربية المالكة لمجموعة الحكير
بإغالق العديد من متاجر التجزئة الخاصة بها في مراكز التسوق خارج المراكز التجارية المملوكة والمدارة من قبل شركة المراكز العربية (المراكز)
 تاركة العديد من مشغِّلي مراكز التسوق يعاني من انخفاض نسبة إشغال المساحة القابلة للتأجير في عام 2020م وحتى عام 2021م .عالوة علىذلك ،تفرض إجراءات السعودة في قطاع التجزئة المرور بمرحلة انتقالية حساسة لتنمية المهارات وإعادة تأهيل المواهب لملء الفراغ الذي تركه
الموظفون المؤهلون في مجاالت مثل إدارة العالمة التجارية والترويج وتجربة المستخدم .ويتمثل التحدي الثالث في أنه حتى عام 2017م فقد كان
توجه االستثمارات في مراكز التسوق الكبيرة في المملكة التباع معايير وأشكال تتناسب مع التوجهات العالمية وإهمال احتياجات وخصوصيات
السوق المحلية.
وقد أجبرت جائحة كورونا (كوفيد )19-مشغِّلي مراكز التسوق على مواجهة هذه التحديات بسرعة ،وإعادة تنظيم هياكلهم ،وإعطاء األولوية لتنويع
المستأجرين ،والتعامل مع التوسع الرأسي لمحافظهم بشكل استراتيجي ،مع التركيز بشكل كبير على فرص االستثمار في مرافق الترفيه الداخلية
والخارجية .و ُو ِّجه الكثير من استثماراتهم في عامي 2020م و2021م إلثراء المتسوق وتجربة الترفيه ،ال سيما من خالل تطوير وإطالق صاالت
السينما في مراكز التسوق السعودية.
كما استحوذت شركة المراكز المتخصصة في العقارات الفاخرة داخل المدن الكبرى على  ٪12من إجمالي المساحة القابلة للتأجير بالسوق في
عام 2020م .وتعد مراكز التسوق التابعة للشركة موطنًا لعالمات تجارية عالمية مشهورة ،حيث ابتعد المشغِّل عن العالمات التجارية أو العالمات
التجارية المحلية غير المشهورة في السوق .لذلك ،من المتوقع أن تزيد الشركة من االستثمار في المدن الكبرى وأن يتم تطوير محفظة استثماراتها
توسع المراكز
لتلبية متطلبات المستهلكين المحليين المهتمين بالمستوى الفاخر من السوق ،وكذلك السياح المحليين والدوليين .من غير المرجح أن ِّ
نطاق وجودها الجغرافي إلى المدن الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي توفر فرصة كبيرة للنمو .ففي السنوات الثالث الماضية ،كان الكثير من
تركيز شركة المراكز على توسيع دور عرض السينما عبر مراكزها التجارية الحالية ،وتنويع المستأجرين لديها (بما في ذلك االستحواذ األخير على
محفظة الشايع) ،وتأمين عقود إدارة لمراكز تسوق كبرى أخرى (مثل مركز جدة بارك للتسوق) ،وإطالق وجهات تسوق خارجية (بوليفارد يو ووك ويو
ووك سنتر).
أما بالنسبة لشركة أصالة القابضة التي تدير مراكز للتسوق من خالل شركة هامات العقارية التابعة لها ،حيث تستحوذ الشركة على محفظة تمثل ٪6
من إجمالي المساحة القابلة للتأجير في عام 2020م ،وهي تعمل على توسيع محفظتها الترفيهية من خالل دور عرض السينما ،حيث وقَّعت شراكة
مع الشركة السعودية للمشاريع الترفيهية ( )SEVENفي يناير 2019م إلطالق دور للسينما في مراكزها التجارية .واستحوذت أصالة القابضة في
أيضا على الحصة المتبقية لشركة األندلس العقارية في شركة هامات العقارية.
نوفمبر من نفس العام ً
وفي الوقت نفسه ،تتمتع شركة العثيم لالستثمار ،التي تستحوذ على  ٪6من إجمالي المساحة القابلة للتأجير في عام 2020م ،بميزة ريادية في
استغالل الفرص الكامنة في المدن المستهدفة .واستحوذت هذه المدن (بريدة وحائل واألحساء وعرعر وعنيزة ،من بين مدن أخرى) وحدها على أكثر
من نصف إجمالي المساحة القابلة للتأجير التابعة للشركة (أكثر من  333,000متر مربع) في عام 2019م ،مما وضع شركة العثيم في طليعة السوق
في تلبية احتياجات المملكة بالتوسع التدريجي للسياحة الداخلية وقطاع الترفيه لتشمل المناطق قليلة الخدمات أو قليلة االستثمار .فمنذ تأسيس
شركة العثيم لالستثمار كان تركيزها على االحتياجات اليومية للمجتمعات المحيطة .وتمتلك اليوم وتدير تسعة مراكز تسوق كبيرة تزيد مساحتها
على  600,000متر مربع من مساحات التجزئة ،وتضم أكثر من  2,500متجر ،وتستقبل أكثر من  30مليون زائر سنو ًيا .وعلى الرغم من اهتمام أصالة
أيضا على تطوير مراكز التسوق متوسطة الحجم مع مجموعة واسعة من األزياء
القابضة بالتوسع في مدن صغيرة ومتوسطة الحجم ،إال أنها تركز ً
واإلكسسوارات ومرافق الترفيه .كما أنها ال تقوم بتشغيل أي مراكز تجارية في بريدة أو الهفوف أو حائل في هذه المرحلة .وبالتالي ،فإن لشركة العثيم
لالستثمار منافسة محدودة أو معدومة من المشغِّلين اآلخرين في السوق خارج المدن الكبرى ،مثل الرياض والدمام .أما بالنسبة للشركة الموحدة
للتطوير العقاري ،التي تمتلك  3حصص في السوق من حيث المساحة المؤجرة ،فقد ابتدأت بالتوسع في مناطق مثل بريدة وحائل وعنيزة ،إال أن
المساحة التي تستحوذ عليها تمثل ( 28,054مت ًرا مرب ًعا) فقط.
أما بالنسبة لشركة كنان العالمية للتطوير العقاري ،رابع مشغِّل في السوق من حيث إجمالي المساحة القابلة للتأجير بحصة سوقية تبلغ  ٪4من
إجمالي المساحة القابلة للتأجير في عام 2020م ،فقد قامت بتوسيع أعمالها في مراكز التسوق كوسيلة إلغناء مشاريعها العقارية السكنية .حيث تقوم
الشركة بتطوير مشاريع مجتمعية متكاملة تتنوع من المرافق السكنية إلى مراكز التسوق الصغيرة .ومن المتوقع أن تواصل الشركة هذه االستراتيجية،
التي تستهدف العديد من المجتمعات المحلية من خالل مراكز التسوق الصغيرة .ومن غير المحتمل حال ًيا توسعها لتشمل مراكز التسوق الكبرى
والمتوسطة للوصول إلى شريحة أوسع من المستهلكين.
وتركز شركة األندلس العقارية ،التي استحوذت على  ٪3من السوق من حيث إجمالي المساحة القابلة للتأجير في عام 2020م ،على المدن الثالث:
الرياض وجدة والدمام فقط ،مع مراكز للتسوق في كل من هذه المدن .وتغطي محفظتها مركزين من المراكز الكبرى وآخرين من المراكز المتوسطة
والعديد من مراكز التسوق الصغيرة .ومن المتوقع أن تستمر الشركة بالتركيز بشكل أكبر على هذه المدن الكبرى ،ومن غير المرجح أن تتوسع في
ً
فبدل من ذلك ،كان تركيزها األخير على مراكز التسوق الكبرى والمجمعات الترفيهية الخارجية ،مع وجود أربعة
مناطق أخرى في هذه المرحلة.
مشاريع من هذا القبيل حال ًيا ضمن محفظتها ،إضافة إلى المفاوضات بشأن إطالق دور عرض سينما في مراكزها التجارية .وقد باعت الشركة
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3البيئة التنافسية

  (3-9):مقر لودجلاالحصة السوقية للمشغِّ لين الرئيسين في السوق (إجمالي المساحة القابلة للتأجير) 2019م2020-م
الوحدة

2019م

2020م

المطور
شركة المراكز العربية

%

%11

%12

أصالة القابضة/هامات العقارية

%

%6

%6

شركة عبداهلل العثيم لالستثمار

%

%6

%6

شركة كنان العالمية للتطوير العقاري

%

%4

%4

الشركة الموحدة للتطوير العقاري

%

%3

%3

شركة األندلس العقارية

%

%3

%3

آخرون

%

%68

%67

المجموع

%

100

100

المصدر :تقديرات يورومونيتور من األبحاث المكتبية ،والمقابالت التجارية مع كبار مالكي ومش ِّغلي مراكز التسوق إضافة إلى المؤسسات التجارية ذات الصلة في المملكة العربية السعودية.

-6-4

3التجارة اإللكترونية في المملكة العربية السعودية

شكلت مبيعات التجارة اإللكترونية في عام 2019م بالمملكة العربية السعودية أقل من  ٪3من إجمالي مبيعات التجزئة .وعلى الرغم من هذه
المساهمة المتواضعة إلى حد ما ،فقد شهد قطاع التجارة اإللكترونية في المملكة ،وهو ثاني أكبر قطاع في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
بعد اإلمارات ،نم ًوا ثابتًا في السنوات األخيرة ،مدعو ًما باالنتشار الواسع لإلنترنت والهاتف المحمول في البالد  -مع واحدة من أنجح عمليات إطالق
شبكة الجيل الخامس  5Gفي العالم  -إضافة إلى تركيبة سكانية شابة ومتمرسة في التكنولوجيا وطموح على المستوى الوطني لتحقيق تحول رقمي
الصعد .وفي إطار رؤية 2030م وبرنامج التحول الوطني المنبثق عنها ،تهدف المملكة إلى زيادة مساهمة التجارة الحديثة والتجارة
ناجح على مختلف ُ
اإللكترونية إلى  ٪80من قطاع التجزئة ،وأن تصل حصة المدفوعات اإللكترونية إلى  ٪70من إجمالي المدفوعات بحلول عام 2030م ،مع التخطيط
لضخ أكثر من  375مليار ريال سعودي ( 100مليار دوالر أمريكي) في البنية التحتية اللوجستية للبالد ،لدعم نمو التجارة اإللكترونية .كما تعد التجارة
أيضا من القطاعات المركزية المشاركة في نشاطات االندماج واالستحواذ المزدهرة في المملكة ،التي يتوقع أن تصل إلى  23مليار ريال
اإللكترونية ً
سعودي في عام 2021م.
  (3-10):مقر لودجلاحجم سوق التجارة اإللكترونية في المملكة العربية السعودية2015 ،م2020-م
الوحدات

2015م

2017م

2019م

معدل النمو السنوي
المركب 2015م2020-م

حجم السوق (قيمة تجارة التجزئة اإللكترونية)

مليون ريال سعودي

3,963

6,945

12,447

%38.60

المالبس واألحذية (قيمة تجارة التجزئة اإللكترونية)

مليون ريال سعودي

680

938

1,973

%37.10

%

-

%13.50

%15.90

-

المؤشر

حصة فئة المالبس واألحذية ( ٪من إجمالي مبيعات التجارة اإللكترونية)
المصدر :تقديرات يورومونيتور إنترناشيونال من المقابالت التجارية والمصادر المنشورة.

-7

3مراكز الترفيه العائلية في المملكة العربية السعودية

-7-1

3نظرة عامة

تم إنشاء الهيئة العامة للترفيه ( )GEAفي عام 2016م تماش ًيا مع رؤية  2030وبخطة الستثمار  64مليار دوالر أمريكي .وتعد الهيئة العامة للترفيه
جز ًءا من البرنامج الفرعي جودة الحياة في إطار رؤية  2030التي تهدف إلى تحسين نمط الحياة من خالل زيادة وسائل الترفيه وسبل نشر الثقافية.
إن المملكة العربية السعودية بالفعل موطن لسوق كبير من مراكز الترفيه العائلي الموجودة في مراكز التسوق ،والتي تهيمن عليها الشركات
حيث ّ
المحلية واإلقليمية .كما يقود السوق حال ًيا مجموعة الحكير .وتأتي بالمرتبة الثانية شركة عبد اهلل العثيم للترفيه المختصة بقطاع الترفيه وإدارة
المراكز والمدن الترفيهية .وهي شركة تابعة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار ،وتمتلك سبع عالمات تجارية وتدير أكثر من  30مدينة ترفيهية تجذب
أكثر من  3مليون زائر كل عام.
وقد بدأت المنافسة الجديدة للشركات السعودية في الظهور حال ًيا من الدول اإلقليمية المجاورة كدولة اإلمارات ،حيث دخلت شركة ماجد الفطيم
ومجموعة الندمارك السوق السعودية في السنوات األخيرة .وتتركز معظم مراكز الترفيه العائلية في مدن المستوى األول ،ومع حضور بمساحات
محدودة في مدن المستوى الثاني والثالث .وتنقسم مراكز الترفيه العائلية في المملكة العربية السعودية بحسب التركيبة العمرية لزوارها وحجم
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أخي ًرا حصتها في شركة هامات العقارية إلى منافستها أصالة القابضة  -التي تمتلك بالفعل األسهم المتبقية في الشركة  -في خطوة زعمت أنها
تهدف إلى التركيز على توسعها االستراتيجي.

وقد تأثر القطاع سل ًبا من جراء تفشي كورونا (كوفيد )19-أوائل عام 2020م وما زال مستم ًرا .ومع ذلك ،ومع بدء األوضاع في العالم بالرجوع إلى
طبيعتها خالل األشهر األخيرة من عام 2020م وبدء االقتصادات في التعافي خالل عام 2021م ،أعلنت حكومة المملكة استئناف األنشطة الترفيهية
التي تم إيقافها سابقًا كجزء من تدابير الحد من انتشار كورونا (كوفيد.)19-
وقد شهدت شركة الحكير التي تعد واحدة من الشركات الرائدة في سوق مراكز الترفيه العائلية في المنطقة إغالق عدد من مراكز الترفيه العائلية
في عام 2020م .ومع ذلك ،تمكنت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار من الحفاظ على افتتاح جميع مراكز الترفيه العائلية القائمة أثناء الوباء من خالل
الخفض الفعال للتكلفة واإلدارة االستراتيجية .أصبح الترفيه جز ًءا ال يتجزأ من نمط الحياة في المملكة العربية السعودية على مر السنين ،ومن
المتوقع أن ينتعش سوق مراكز الترفيه العائلية إلى مستويات ما قبل الوباء من حيث اإلنفاق وحجم السوق بحلول عام 2023م.
  (3-11):مقر لودجلاالترفيه في المملكة العربية السعودية 2015م2020-م
2015م

2017م

2019م

معدل النمو السنوي
المركب 2015م2020-م

مراكز ترفيه عائلية

عدد من الفروع

142

159

174

%3.70

مراكز ترفيه عائلية

قيمة سعر بيع التجزئة ،مليار ريال سعودي

1.09

1.18

1.22

()%7.80

الوحدات

البيانات

المصدر :تقديرات يورومونيتور إنترناشيونال من البحث المكتبي ،والمقابالت التجارية مع شركات الترفيه الرائدة والجمعيات ذات الصلة.
ملحوظة * :يستثنى من ذلك مراكز الترفيه العائلية التي تقل مساحتها عن  1000متر مربع.
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3مراكز الترفيه العائلية في مدن المستوى الثاني والثالث

من المتوقع أن يؤدي تنفيذ رؤية  2030إلى الترويج لمدن المملكة العربية السعودية من المستوى األول ومدن المستوى الثاني خاصة .فالرياض
واحدة من أسرع المدن نم ًوا في المملكة ،وتقود البالد من حيث اإلنفاق االستهالكي على الترفيه .كما أن الدمام ثالث أكبر مدينة في المملكة العربية
السعودية وأهم مركز اقتصادي في المنطقة الشرقية من المملكة .وعلى الرغم من انخفاض اإلنفاق االستهالكي في الدمام بشكل ملحوظ عنه في
الرياض ،فمن المقرر أن تستفيد الدمام من مجموعة قوية من المشاريع االستثمارية في المرافق الترفيهية التي تستهدف المنطقة الشرقية .وبالنسبة
لمدن المستوى الثاني ،فمن المتوقع أن يتجاوز اإلنفاق االستهالكي على الترفيه في بريدة وحائل مثيله في الرياض والدمام والهفوف ،مما يشير إلى
مستقبل واعد لمراكز الترفيه العائلية ومراكز التسوق والمتنزهات الترفيهية.
المالهي والمتنزهات المائية

تعتبر المتنزهات الترفيهية والمائية أنشطة مهمة حظيت باهتمام السائحين والمواطنين على حد سواء في المملكة العربية السعودية .حيث توجد
المتنزهات الترفيهية والمائية حال ًيا في  4مدن في المملكة العربية السعودية :الرياض (مثل مسابح ومنتجعات اليمامة) ،جدة (مثل القرية المائية)
والدمام (مثل جزيرة سبالش) وفي الطائف (مثل مدينة المالهي المائية) .وتعد المدن الثالث الكبرى ،الدمام وجدة والرياض ،من بين أسرع المدن
نم ًوا في البالد.
ومن المتوقع أن تؤدي المبادرات الحكومية األخيرة إلى دفع قطاع الترفيه في الهواء الطلق ،وخاصة مع الدخول المتوقع لشركة  Six Flagsإلى السوق
السعودي قري ًبا ،وهي أكبر شركات المالهي في العالم .ومن المتوقع حدوث دفعة كبيرة لهذا القطاع حيث أعلنت  Six Flagsعن خطط إلنشاء حديقة
ترفيهية كبيرة في القدية .كما ستصبح المدينة موطنًا لمجمع ترفيهي كبير في عام 2022م( ،بما في ذلك مدينة مالهي ومتنزه مائي) ومن المتوقع أن
تجتذب السياح المحليين والدوليين على حد سواء .بينما سيؤدي دخول  Six Flagsإلى زيادة المنافسة والتأثير على المرافق الحالية ،فمن المتوقع
أيضا زيادة الوعي واالهتمام بمفهوم الحدائق الترفيهية الخارجية بشكل كبير ،بعد أن كان اختيار المستهلكين يميل بشكل متزايد إلى متنزهات الترفيه
ً
الداخلي بالمقارنة مع المرافق الخارجية في السنوات األخيرة.
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3البيئة التنافسية

تعتبر مجموعة عبد المحسن الحكير وشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار وشركة مانتيك ومجموعة عبد اهلل فؤاد ومجموعة الندمارك وماجد الفطيم
أهم ستة مشغِّلين في قطاع الترفيه العائلية.
وإضافة إلى المنافسة القائمة ،فإن المنافسة الجديدة تظهر في السوق من قبل مراكز الترفيه في البلدان المجاورة .ونظ ًرا ألن فئة الترفيه قد تم
تحديدها كمجال أساسي للنمو االقتصادي الواعد ،فمن المتوقع زيادة الفرص واالستثمارات فيها .ومن أبرز اإلضافات الجديدة لهذه الفئة من السوق
هي مجموعة الندمارك ( )Landmarkمن خالل فن سيتي ( )Fun Cityوالفطيم من خالل ماجيك بالنيت ( .)Magic Planetوقد توسع كالهما من
دولة اإلمارات المجاورة إلى سوق مراكز الترفيه العائلية في المملكة العربية السعودية .ومع ذلك ،سيتم تحديد نجاح جميع المشغِّلين في هذا المجال
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المنشأة ،لينقسم السوق إلى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  19و 25عا ًما ،والبالغون <  25عا ًما ،واألسر التي لديها أطفال ومراهقون .ويسيطر
المراهقون بشكل أساسي على السوق بسبب تزايد شعبية مراكز الترفيه بفضل جهود التسويق الواسعة من خالل األفالم والمشغِّلين الرئيسيين.
وينفق المشغِّلين الرئيسون مبالغ ضخمة لتحسين تجربة الترفيه في هذه المراكز .كما أن هناك طل ًبا متزاي ًدا على ألعاب اآلركيد واأللعاب القائمة
على الواقع االفتراضي والواقع المحسن والتجارب القائمة على اإلثارة والمغامرة في مكان واحد.

  (3-12):مقر لودجلاعدد الفروع وإجمالي المساحة القابلة للتأجير لمشغِّ لي مراكز الترفيه العائلية في المملكة العربية السعودية 2019م2020-م
الدولة

مشغِّ ل مراكز الترفيه العائلية

الوحدة

السعودية

شركة عبداهلل العثيم لالستثمار

عدد من الفروع

السعودية

شركة عبداهلل العثيم لالستثمار

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

السعودية

مجموعة عبد المحسن الحكير

عدد من الفروع

السعودية

مجموعة عبد المحسن الحكير

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

السعودية

شركة مانتيك المحدودة ،مجموعة عبداهلل فؤاد

عدد من الفروع

السعودية

شركة مانتيك المحدودة ،مجموعة عبداهلل فؤاد

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

السعودية

مجموعة الندمارك

عدد من الفروع

السعودية

مجموعة الندمارك

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

السعودية

ماجد الفطيم

عدد من الفروع

السعودية

ماجد الفطيم

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

السعودية

آخرون

عدد من الفروع

السعودية

آخرون

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

السعودية

المجموع

عدد من الفروع

السعودية

المجموع

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

2

2

2

2

2

2

2

2019م

2020م

20

20

81,335

81,335

54

44

378,000

308,000

7

7

25,236

25,236

4

4

9,536

9,536

2

3

13,251

19,877

77

83

184,800

199,200

173

170

692,158

643,184

المصدر :من أبحاث يورومونيتور إنترناشيونال والمقابالت التجارية التي أجرتها.

  (3-13):مقر لودجلاالحصة السوقية لمشغِّ لي مراكز الترفيه العائلية في المملكة العربية السعودية حسب عدد الفروع وإجمالي المساحة القابلة للتأجير
2019م2020-م
الدولة

مشغِّ ل مراكز الترفيه العائلية

الوحدة

2019م

2020م

السعودية

شركة عبداهلل العثيم لالستثمار

عدد من الفروع

%17

%17

السعودية

شركة عبداهلل العثيم لالستثمار

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

%12

%13

السعودية

مجموعة عبد المحسن الحكير

عدد من الفروع

%31

%26

السعودية

مجموعة عبد المحسن الحكير

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

%55

%48

السعودية

شركة مانتيك المحدودة ،مجموعة عبداهلل فؤاد

عدد من الفروع

%4

%4

السعودية

شركة مانتيك المحدودة ،مجموعة عبداهلل فؤاد

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

%4

%4

السعودية

مجموعة الندمارك

عدد من الفروع

%2

%2

السعودية

مجموعة الندمارك

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

%1

%1

السعودية

ماجد الفطيم

عدد من الفروع

%1

%2

السعودية

ماجد الفطيم

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

%2

%3

السعودية

آخرون

عدد من الفروع

%45

%29

السعودية

آخرون

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

%27

%31

السعودية

المجموع

عدد من الفروع

%100

%100

السعودية

المجموع

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

%100

%100

2

2

2

2

2

2

2

المصدر :من أبحاث يورومونيتور إنترناشيونال ،والمقابالت التجارية التي أجرتها.
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من خالل قدرتهم على التكيف مع خيارات المستهلكين المتغيرة وتضمين شرائح مستهلكين جديدة ،مع توسع قطاع الترفيه إلى مناطق جديدة .كما
يلزم أن تتضمن مراكز الترفيه العائلية مناطق جذب وأنشطة لمختلف الفئات العمرية والنساء والعائالت بأكملها .فالعثيم في وضع استراتيجي جيد
لتلبية هذه المتطلبات ،بالنظر إلى محفظتها التي تحتوي على عالمات تجارية قوية تستهدف قاعدة عمالء متنوعة.

-8-1

3نظرة عامة

فهرس المحتويات

-8

3مراكز الترفيه العائلية في اإلمارات ،عمان ،قطر ومصر

تتزايد شعبية مراكز الترفيه العائلية بشكل مطرد في جميع أنحاء الشرق األوسط ،والمقارنة بين مختلف البلدان في الشرق األوسط ،تكشف مدى
إن نشأت دبي بنية تحتية عالمية المستوى
تنوع وتطور قطاع الترفيه في جميع أنحاء المنطقة .وقد تم تطوير هذا القطاع في دولة اإلمارات ،حيث ّ
لمرافق الترفيه التجارية ،بما في ذلك الحدائق المائية والمتنزهات الترفيهية ومراكز الترفيه العائلية .ومن ناحية أخرى ،تعمل عمان ومصر على
تطوير قطاع الترفيه الخاص بهما .حيث يتمتع كال البلدين بثقافة مراكز التسوق المتنامية ،مما أدى تلقائ ًيا إلى زيادة توفر مراكز الترفيه العائلية.
ونظ ًرا ألن السكان المحليين قد اعتادوا مثل هذه المرافق الترفيهية التجارية ،فإن كال البلدين يتمتعان بإمكانيات كبيرة وفرص مستقبلية.
  (3-14):مقر لودجلاإجمالي المساحة القابلة للتأجير وعدد مراكز الترفيه العائلية في مصر وعمان وقطر واإلمارات
الوحدة

مراكز الترفيه العائلية
مصر

*

عدد من الفروع

مصر

*

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

سلطنة عمان

عدد من الفروع

سلطنة عمان

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

قطر

عدد من الفروع

قطر

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

اإلمارات

عدد من الفروع

اإلمارات

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

2

2

2

2

2019م

2020م

النمو
2019م2020-م

31

30

()%3.2

91,992

88,992

()%3.3

34

29

()%14.7

37,266

35,160

()%5.7

29

28

()%3.4

49,005

47,505

()%3.1

86

84

()%2.3

211,052

205,664

()%2.6

المصدر :يورومونيتور إنترناشيونال من البحث المكتبي أو المصادر الرسمية أو كليهما م ًعا (مواقع الشركة ،وزارة السياحة المصرية ،وزارة السياحة العمانية ،الرابطة الدولية للمتنزهات وأماكن الجذب
السياحي).
فرعا.
* مالحظة :بيئة مراكز الترفيه العائلية في مصر مجزئة وتتكون من العديد من الفروع الصغيرة المستقلة والتي من المقدر أن تصل إلى أكثر من ً 150

ويشمل الجدول فقط منافذ البيع ذات السالسل والماركات بمساحة إجمالية تزيد على  1,000متر مربع.
  (3-15):مقر لودجلاعدد الفروع حسب المشغِّ ل الرئيس في اإلمارات وعمان وقطر ومصر في عام 2020م
المشغِّ ل

الوحدة

اإلمارات

عمان

قطر

مصر

مجموعة عبد المحسن الحكير

عدد من الفروع

11

0

0

1

شركة العثيم لالستثمار

عدد من الفروع

8

3

1

5

شركة مانتيك المحدودة ،مجموعة عبداهلل فؤاد

عدد من الفروع

0

0

0

0

مجموعة الندمارك

عدد من الفروع

22

6

7

0

عدد من الفروع

19

3

0

7

ماجد الفطيم
المصدر :يورومونيتور إنترناشيونال من الصحافة التجارية وأبحاث الشركة والمقابالت التجارية.

اإلمارات

إن نشأت دبي على وجه الخصوص بنية تحتية متطورة من المتنزهات
تتمتع اإلمارات ببنية تحتية للترفيه تعد األكثر تطو ًرا في المنطقة .حيث ّ
الترفيهية ومراكز الترفيه العائلية على مر السنين لجذب السياح الدوليين واإلقليميين والمحليين .عالوة على ذلك ،تعد دبي رائدة في مجال التسوق،
حيث تضم معظم مراكز التسوق العديد من خيارات الترفيه.
أيضا أول فرع لعالمة فابي الند لمراكز الترفيه العائلية في اإلمارات ،في مارس 2015م .وتبلغ مساحة
وقد افتتحت شركة عبد اهلل العثيم للترفيه ً
المكان  17,500مت ًرا مرب ًعا ،تشمل أربع ألعاب كبيرة ،وترامبولين ،وألعاب التزحلق والقفز ،ومنطقة لألطفال الصغار وأكثر من  50لعبة تعمل بقطع
النقود المعدنية .ويعد افتتاح وجهة مراكز الترفيه العائلية في الشارقة عالمة فارقة لشركة العثيم في توسعها بدولة اإلمارات .وعلى الرغم من القيود
التي يفرضها الوباء ،ستأخذ عمليات المجموعة في االعتبار الحاجة إلى ضمان الصحة والسالمة والنظافة بحيث يمكن لجميع الضيوف المشاركة
في األنشطة الترفيهية واالستجمام بدون أي متاعب.
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مشغِّ ل مراكز الترفيه العائلية

الوحدة

2019م

2020م

الدولة
اإلمارات

شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار

عدد من الفروع

%9

%10

اإلمارات

شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

%13

%14

اإلمارات

مجموعة عبد المحسن الحكير

عدد من الفروع

%13

%13

اإلمارات

مجموعة عبد المحسن الحكير

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

%15

%15

اإلمارات

شركة مانتيك المحدودة ،مجموعة عبد اهلل فؤاد

عدد من الفروع

%0

%0

اإلمارات

شركة مانتيك المحدودة ،مجموعة عبد اهلل فؤاد

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

%0

%0

اإلمارات

مجموعة الندمارك

عدد من الفروع

%26

%26

اإلمارات

مجموعة الندمارك

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

%28

%29

اإلمارات

ماجد الفطيم

عدد من الفروع

%24

%23

اإلمارات

ماجد الفطيم

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

%27

%25

اإلمارات

آخرون

عدد من الفروع

%28

%29

اإلمارات

آخرون

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

%17

%18

اإلمارات

المجموع

%100

%100

اإلمارات

المجموع

%100

%100

2

2

2

2

2

2

عدد من الفروع
إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

2

المصدر :من أبحاث يورومونيتور إنترناشيونال والمقابالت التجارية التي أجرتها.

سلطنة عمان

يعتبر نشاط الترفيه العائلي في سلطنة عمان وكذلك ثقافة مراكز التسوق جديدة نسب ًيا على عكس األسواق الناضجة األخرى في المنطقة التي تمتاز
ببنية تحتية متكاملة لمرافق الترفيه التجارية .ومع ذلك ،فقد شهدت السنوات األخيرة تطوير شبكة مراكز تجارية أوسع ،والتي أصبحت مقص ًدا
للزوار كمواقع ترفيهية مناسبة للترفيه العائلي.
ففي عام 2019م ،افتتحت العثيم مركزها الترفيهي العائلي فابي الند وإكستريم زون في مسقط بعمان .ويتميز كال المركزين الترفيهيين بمجموعة
أيضا بقصد ممارسة تمارين اللياقة
واسعة من األلعاب المثيرة ومناطق الجذب لجميع الفئات العمرية والتي تم تصميمها ليس فقط للترفيه ولكن ً
البدنية والترفيه .ويتضمن فابي ألعا ًبا متعددة كدوامة الخيل؛ والسيارات التصادمية؛ Twist and Drop; Race Coaster; Speedway along with Mini
 .Tea Cup and Mini Tagadaكما تشتمل على عوامل جذب أخرى تعتمد على التقنية العالية كلعبة  Cyber Jumperو .Wave Riderويوجد في المركز
أيضا سينما  5Dو .Happy and Family Swingأما بالنسبة إلكستريم زون فهي تمتد على مساحة  30,000قدم مربعة وتتميز بمنطقة مخصصة
ً
أللعاب الترامبولين بمساحة تصل إلى  15,000قدم مربعة مع أنشطة متعددة بما في ذلك منطقة ملعب النينجا ومنطقة كرة السلة وحفرة اإلسفنج،
إضافة إلى أكثر من  50ترامبولين متصلة ببعضها البعض للقفز.
  (3-17):مقر لودجلاالحصة السوقية لمشغِّ لي مراكز الترفيه العائلية في عمان حسب عدد الفروع وإجمالي المساحة القابلة للتأجير 2019م2020 -م
مشغِّ ل مراكز الترفيه العائلية

الدولة

الوحدة

سلطنة عمان

شركة عبداهلل العثيم لالستثمار

عدد من الفروع

سلطنة عمان

شركة عبداهلل العثيم لالستثمار

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

سلطنة عمان

مجموعة عبد المحسن الحكير

عدد من الفروع

سلطنة عمان

مجموعة عبد المحسن الحكير

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

سلطنة عمان

شركة مانتيك المحدودة ،مجموعة عبداهلل فؤاد

عدد من الفروع

سلطنة عمان

شركة مانتيك المحدودة ،مجموعة عبداهلل فؤاد

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

سلطنة عمان

مجموعة الندمارك

عدد من الفروع

سلطنة عمان

مجموعة الندمارك

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

سلطنة عمان

ماجد الفطيم

عدد من الفروع

سلطنة عمان

ماجد الفطيم

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

www.othaimmalls.com

2

2

2

2

2

2019م

2020م

%6

%10

%20

%31

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%18

%21

%13

%13

%15

%10

%11

%7
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  (3-16):مقر لودجلاالحصة السوقية لمشغِّ لي مراكز الترفيه العائلية في اإلمارات حسب عدد الفروع وإجمالي المساحة القابلة للتأجير 2019م2020-م

الدولة
سلطنة عمان

آخرون

عدد من الفروع

سلطنة عمان

آخرون

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

سلطنة عمان

المجموع

سلطنة عمان

المجموع

2

عدد من الفروع
إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

2

%62

%59

%56

%48

%100

%100

%100

%100

المصدر :من أبحاث يورومونيتور إنترناشيونال والمقابالت التجارية التي أجرتها.

مصر

اجتذبت مصر العديد من مطوري مراكز التسوق بعد أن انفتحت أمام العالمات التجارية األجنبية المتخصصة ببيع التجزئة .وبالتالي ،من المتوقع
أن تتطور المنافسة في هذه السوق ضمن قطاعات الترفيه العائلية خالل السنوات القادمة ،ولكن قد يتم تحديد شكل هذه المنافسة من قبل مطوري
مراكز التسوق والعالمات التجارية الخاصة بهم .فسيتي سنتر ألماظة هو مركز تجاري جديد من فئة الخمس نجوم يتم تطويره في مصر من قبل
شركة ماجد الفطيم .كما أنه مشروع تطوير حضري إلنشاء مركز تسوق من فئة الخمس نجوم مع مجموعة من نقاط البيع بالتجزئة ونقاط الجذب
ً
فضل عن مرافق الترفيه .وسيعزز هذا من مكانة شركة ماجد الفطيم داخل مراكز التسوق في كل من المملكة ودولة اإلمارات ،حيث تقوم
المميزة،
الشركة عادة بتزويد مراكزها التجارية بإحدى عالماتها التجارية الخاصة مثل ماجيك بالنيت.
وقد أطلقت شركة العثيم في عام 2019م أول مدينة ثلجية لها في مصر .والتي تعتبر خامس مشروع للعثيم في مصر ،باستثمارات تقدر بنحو 500
مليون جنيه مصري ( 199.5مليون ريال سعودي) ،ويمتد على مساحة  60ألف قدم مربعة مع درجة حرارة  5-درجات مئوية.
  (3-18):مقر لودجلاالحصة السوقية لمشغِّ لي مراكز الترفيه العائلية في مصر حسب عدد الفروع وإجمالي المساحة القابلة للتأجير 2019م2020 ،م
مشغِّ ل مراكز الترفيه العائلية

الدولة

الوحدة

مصر

شركة عبداهلل العثيم لالستثمار

عدد من الفروع

مصر

شركة عبداهلل العثيم لالستثمار

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

2

مصر

مجموعة عبد المحسن الحكير

عدد من الفروع

مصر

مجموعة عبد المحسن الحكير

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

2

مصر

شركة مانتيك المحدودة ،مجموعة عبداهلل فؤاد

عدد من الفروع

مصر

شركة مانتيك المحدودة ،مجموعة عبداهلل فؤاد

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

2

مصر

مجموعة الندمارك

عدد من الفروع

مصر

مجموعة الندمارك

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

مصر

ماجد الفطيم

عدد من الفروع

مصر

ماجد الفطيم

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

مصر

آخرون

عدد من الفروع

مصر

آخرون

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

مصر

المجموع

مصر

المجموع

2

2

2

عدد من الفروع
إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

2

2019م

2020م

%16

%17

%15

%15

%3

%3

%7

%7

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%19

%23

%23

%26

%61

%57

%56

%52

%100

%100

%100

%100

المصدر :من أبحاث يورومونيتور إنترناشيونال ،والمقابالت التجارية التي أجرتها.

قطر

يعتمد االقتصاد القطري بشكل أساسي على مواردها الطبيعية من البترول والغاز الطبيعي ،والتي تمثل ما يقرب من  ٪60من الناتج المحلي اإلجمالي
للدولة .ومع ذلك ،بدأت قطر في تشجيع االستثمار الخاص والتنويع في القطاعات األخرى بما في ذلك قطاع الترفيه .ويُعزى االهتمام المتزايد
بقطاع السياحة والترفيه في قطر ،إلى حد كبير ،إلى الفوز باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022م ،الذي تتوخى الدوحة منه خلق إرث من التنويع
االقتصادي والتنمية المستدامة خارج البطولة العالمية .كما تضع رؤية قطر الوطنية 2030م الكثير من الثقل على التنويع االقتصادي للبالد في
القطاعات غير النفطية ،حيث تدعم نمو قطاعي الترفيه والسياحة في البالد ،مع خطط الستثمار ما يصل إلى  45مليار دوالر أمريكي في السياحة
والمشاريع ذات الصلة .كما تعمل على العديد من المشاريع الضخمة ،مثل مدينة لوسيل ،إضافة إلى مالعب كأس العالم لكرة القدم 2022م ،التي
تفتح آفا ًقا من الفرص لمشاريع الترفيه وتجارة التجزئة الكبيرة .وبحلول عام 2030م تتوقع قطر أن يصل اإلنفاق السياحي إلى  17.8مليار دوالر
أمريكي ،وأن يصل عدد السائحين إلى  10ماليين سنو ًيا.

 | 50نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
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فهرس المحتويات

مشغِّ ل مراكز الترفيه العائلية

الوحدة

2019م

2020م

  (3-19):مقر لودجلاالحصة السوقية لمشغِّ لي مراكز الترفيه العائلية في قطر حسب عدد الفروع وإجمالي المساحة القابلة للتأجير 2019م 2020 -م
مشغِّ ل مراكز الترفيه العائلية

الدولة

الوحدة

قطر

شركة عبداهلل العثيم لالستثمار

عدد من الفروع

قطر

شركة عبداهلل العثيم لالستثمار

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

قطر

مجموعة عبد المحسن الحكير

عدد من الفروع

قطر

مجموعة عبد المحسن الحكير

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

قطر

شركة مانتيك المحدودة ،مجموعة عبداهلل فؤاد

عدد من الفروع

قطر

شركة مانتيك المحدودة ،مجموعة عبداهلل فؤاد

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

قطر

مجموعة الندمارك

عدد من الفروع

قطر

مجموعة الندمارك

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

قطر

ماجد الفطيم

عدد من الفروع

قطر

ماجد الفطيم

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

قطر

آخرون

عدد من الفروع

قطر

آخرون

إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

قطر

المجموع

قطر

المجموع

2

2

2

2

2

2

عدد من الفروع
إجمالي المساحة القابلة للتأجير م

2

2019م

2020م

%3

%4

%12

%12

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%24

%25

%24

%25

%0

%0

%0

%0

%72

%71

%64

%63

%100

%100

%100

%100

المصدر :من أبحاث يورومونيتور إنترناشيونال ،والمقابالت التجارية التي أجرتها.

-9

3تجارة األزياء في المملكة العربية السعودية

-9-1

3نظرة عامة

تمر سوق األزياء في المملكة العربية السعودية بتحوالت ديناميكية .حيث تستثمر المملكة بكثافة في بناء بيئة ثقافية مزدهرة لجذب السكان المحليين
والزوار على حد سواء .كما يميل المستهلكون في المملكة العربية السعودية إلى مواكبة أحدث توجهات الموضة العالمية ،بدعم من انتشار اإلنترنت
فرصا
العالي في البالد .وقد أدى ذلك إلى زيادة المنافسة بين العالمات التجارية ذات األسعار المعقولة من حيث الطرازات المقدمة ،كما خلق
ً
لعالمات تجارية عالمية تركز على القيمة لدخول السوق مثل  OVSو .KIABIعالوة على ذلك ،بينما التزال النساء يرتدين العباءات في األماكن
العامة ،فإن التغييرات األخيرة في إرشادات اللباس ،والتحرك نحو فتح البالد أمام السياحة يشكالن فرصة قوية للمالبس الحديثة.
  (3-20):مقر لودجلاتجارة األزياء بالتجزئة في المملكة العربية السعودية2015 ،م2020-م
الوحدات

2015م

2017م

2019م

معدل النمو السنوي
المركب 2015م2020-م

متخصصون في المالبس واألحذية

عدد المنافذ

13,335

13,802

13,714

()%1.70

متخصصون في المالبس واألحذية

قيمة البيع بالتجزئة باستثناء القيمة المضافة،
مليون ريال سعودي

50,441

51,893

48,618

()%7.10

5,417.3

4,730.6

4,981.7

()%3.0

البيانات

مساحات البيع

ألف م

2

المصدر :بيانات يورومونيتور ،البيع بالتجزئة (إصدار 2021م) ،والمالبس واألحذية (إصدار 2021م).
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إال أن معظم المشغِّلين الرئيسين غير موجودين في قطر باستثناء الندمارك التي لديها  7فروع .وشركة عبد اهلل العثيم موجودة بفرع واحد للمدينة
الترفيهية إكستريم الند.

البيانات

الوحدات

2015م

2017م

2019م

معدل النمو السنوي
المركب 2015م2020-م

مالبس عامة

قيمة البيع بالتجزئة ،مليون ريال سعودي

57,171

58,566

58,707

()%3.10

مالبس نسائية

قيمة البيع بالتجزئة ،مليون ريال سعودي

36,513

38,151

38,153

()%3.60

مالبس رجالية

قيمة البيع بالتجزئة ،مليون ريال سعودي

16,038

15,732

15,781

()%4.30

مالبس أطفال

قيمة البيع بالتجزئة ،مليون ريال سعودي

3,274

3,299

3,387

)%6.40

مالبس وإكسسوارات

قيمة البيع بالتجزئة ،مليون ريال سعودي

57,171

58,566

58,707

()%3.10

المصدر :بيانات يورومونيتور ،البيع بالتجزئة (إصدار 2021م) ،والمالبس واألحذية (إصدار 2021م).

-9-2

3المالبس ذات الجودة والسعر المقبول (القيمة مقابل المال)

بلغت قيمة فئة المالبس ذات الجودة والسعر المقبول  10.4مليارات ريال سعودي في عام 2019م .وتتضمن هذه الفئة ماركات المالبس اإلقليمية أو
الدولية ذات األسعار المعقولة أو االقتصادية التي يُنظر إليها على أنها ذات جودة جيدة وأسعار معقولة .ويُنظر إلى الجودة المقدمة من هذه العالمات
التجارية على أنها أعلى من تلك المقدمة في محالت األسواق التي ال تحمل عالمة تجارية معروفة .فأزياء ماكس وسبالش هما عالمتان تجاريتان
رائدتان في مجال المالبس ذات الجودة والسعر المقبول في المملكة العربية السعودية .وعادة ما توجد هذه العالمات التجارية في مراكز التسوق أو
في بعض األحيان في عدد قليل من المنافذ المستقلة .ويميل عموم المستهلكين في المملكة العربية السعودية بشكل متزايد نحو العالمات التجارية
للمالبس ذات األسعار المعقولة ،كما يبدون اهتما ًما أعلى بالعروض الترويجية و«العروض الخاصة» .إال أن ذلك ال يؤثر سل ًبا في اهتمامهم المستمر
بالجودة مما يخلق الحاجة المتزايدة لفئة المالبس ذات الجودة والسعر المقبول.
واضحا في زيادة الطلب على المالبس ذات الجودة والسعر
وقد أدت زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى زيادة حساسية المستهلك لألسعار ،وبدا ذلك
ً
المقبول في البالد.
وتعد الندمارك من متاجر التجزئة الرئيسة في هذه الفئة بعالماتها التجارية  Maxو Splashو .Babyshopكما أن للعثيم حضو ًرا في هذه الفئة من
خالل العالمات التجارية  OVSو ،Kiabiكما أنها تخطط لتوسيع حضور عالماتها التجارية الحالية في هذه الفئة إلى مدن المستوى الثاني.
  (3-22):مقر لودجلاحجم سوق المالبس ذات الجودة والسعر المقبول 2020م2025-م
المؤشر

الوحدات

المالبس ذات الجودة والسعر المقبول

مليون ريال سعودي

2015م

2017م

2019م

معدل النمو السنوي
المركب 2015م2020-م

معدل النمو السنوي
المركب 2020م2025-م

10,000

10,352

10,404

()%1.0

%3.10

المصدر :من أبحاث يورومونيتور إنترناشيونال ،والمقابالت التجارية التي أجرتها.

-9-3

3البيئة التنافسية

تتسم بيئة تجارة التجزئة لألزياء في المملكة العربية السعودية بأنها مجزية وذات تنافسية عالية .ويتصف هذا الهيكل التنافسي في الغالب بوجود
عدد كبير من المصممين والعالمات التجارية المحليين ومحدودي الحجم .فضمن فئة المالبس العامة على سبيل المثال ،التزال حصة كبيرة من
السوق تعود لتجار التجزئة المتخصصين في المالبس التقليدية مثل الثوب والبشت (مالبس الرجال التقليدية) والعبايات ،إضافة إلى إكسسوارات
أيضا بأكشاك
المالبس ،والتي تباع في متاجر ال تحمل عالمات تجارية معروفة في مراكز التسوق/البازارات/األسواق المفتوحة ،والتي تكون مليئة ً
ً
أنماطا وتصميمات مشابهة لتلك المقدمة من قبل العالمات التجارية العالمية بأسعار منخفضة.
تقدم
ومن ضمن شركات البيع بالتجزئة الرائدة في مجال األزياء مجموعة الندمارك ،فواز عبد العزيز الحكير وشركاه ،شركة عبداهلل العثيم لألزياء ،إم
إتش الشايع ،بي إم إيه إنترناشيونال ومجموعة كمال عثمان جمجوم ذ.م.م.
تمتلك شركة عبد اهلل العثيم لألزياء امتيازات عالمية للمالبس ومالبس األطفال والمالبس الداخلية النسائية ومالبس النوم واإلكسسوارات ،بما في
ذلك  OVSو Orchestraو Boux Avenueو Parfoisباإلضافة إلى  KIABIو ،Tally Weijlوهي عالمة تجارية سويسرية للفتيات تقدم مالبس عصرية
وأنيقة .وعلى غرار مجموعة الندمارك وبي إم إيه إنترناشونال ،تكمن إحدى المزايا التنافسية لشركة العثيم في العالمات التجارية العالمية ذات
الجودة والسعر المقبول مثل  OVSو .KIABIحيث تقدم  KIABIتصاميم عصرية لجميع أفراد األسرة بأسعار معقولة دون المساس بالجودة ،بما في
ذلك مجموعة واسعة من منتجات المالبس النسائية بما فيها مالبس األمومة والمالبس اليومية للمراهقين واألطفال؛ إذ تستهدف  KIABIشريحة
المستهلكين ذوي الدخل المتوسط وتقدم لهم تصاميم عصرية لجميع المناسبات اليومية بمختلف المقاسات .وتخطط العثيم لتشغيل منصة منفصلة
لـ  KIABIالتي سيتم إطالقها بحلول نهاية عام 2021م ،وتمتلك الشركة مجموعة واسعة نسب ًيا من الوكاالت التجارية .ومع ذلك ،تمتلك الشركة حال ًيا
حصة أقل من  ٪2من إجمالي سوق بيع األزياء السعودي بالتجزئة من حيث القيمة.
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  (3-21):مقر لودجلاتجارة األزياء بالتجزئة في المملكة العربية السعودية حسب الفئة 2015م2020-م

ماركة العثيم

الفئة

الوحدات

2020م

الحصة السوقية ()٪

عدد المنافذ2020م

Kiabi

ذات الجودة والسعر المقبول

مليون ريال سعودي

62

%0.7

9

OVS

ذات الجودة والسعر المقبول

مليون ريال سعودي

32

%0.3

14

Tally Weijl

مالبس نسائية

مليون ريال سعودي

7

%0.0

8

Orchestra

مالبس أطفال

مليون ريال سعودي

7

%0.1

3

Parfois

مالبس وإكسسوارات

مليون ريال سعودي

5

%0.1

3

Du Pareil au meme

مالبس أطفال

مليون ريال سعودي

3

%0.02

1

Boux Avenue

المالبس الداخلية النسائية

مليون ريال سعودي

3

%0.2

3

منفذ  /مخزن

مالبس عامة

مليون ريال سعودي

2

%0.0

2

المصدر :من أبحاث يورومونيتور إنترناشيونال والمقابالت التجارية التي أجرتها.

-10

3خدمات األطعمة والمشروبات في المملكة العربية السعودية

3 -10-1نظرة عامة
ً
ً
هائل نحو المطاعم التي تقدم تجارب تناول طعام فريدة .وقد تم تعزيز هذا النمو في
تحول
شهد قطاع خدمات األطعمة والمشروبات في السعودية
الحجم جزئ ًيا من خالل خطط التوسع لمشغِّلي سالسل المطاعم خارج المدن الرئيسة ،مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ،وافتتاح
فنادق جديدة .وعلى الرغم من أن قطاع خدمات األطعمة والمشروبات في المملكة العربية السعودية ال يزال تغلب عليه المطاعم المستقلة ،فإن
سالسل المطاعم سواء العالمية منها أو المحلية ،استمرت في التوسع بسرعة أكبر من الشركات المشغِّلة المستقلة في السنوات األخيرة.
ولمواكبة نضج السوق والضغوط على اإلنفاق االستهالكي التي نتجت عن جهود التنويع االقتصادي في المملكة العربية السعودية بعد عام 2015م،
وإدخال ضريبة القيمة المضافة في عام 2018م ،وجائحة كورونا (كوفيد ،)19-فقد شارك مشغِّلو خدمات اإلطعام في البالد بشكل كبير في األنشطة
الترويجية وتحسين قوائم الطعام لزيادة اإلقبال والحفاظ على اهتمام المستهلك .ففي عام 2019م ،استحوذ قطاع المطاعم على  ٪79.2من سوق
خدمات األطعمة والمشروبات من حيث القيمة ،في حين رفع قطاع التوصيل للمنازل حصته في السوق بشكل كبير من  ٪5.5في عام 2015م إلى
.٪9.5
وال يزال سوق المطاعم في المملكة العربية السعودية يتركز بشكل كبير في قطاعات المطاعم ذات الخدمة المحدودة والخدمات الكاملة ،والتي كان
الدافع وراء النمو فيها هو أنماط الحياة المزدحمة والحضرية المتزايدة ،والوعي المتزايد باألسعار وسلوك البحث عن القيمة ،إضافة إلى التعرف
على مفاهيم األطعمة الغربية واألسماء التجارية بين المستهلكين السعوديين الشباب من خالل وسائل التواصل االجتماعي.
  (3-24):مقر لودجلاالمقاهي ومحالت الشاي المتخصصة والخدمات الغذائية في المملكة العربية السعودية (حجم السوق) 2015م2020-م
الفئة

الوحدات

2015م

2017م

2019م

معدل النمو السنوي
المركب 2015م2020-م

المقاهي ومحالت الشاي والقهوة المتخصصة

مليون ريال سعودي

4,384

5,217

6,052

()%2.60

المقاهي

مليون ريال سعودي

2,979

3,549

4,203

()%1.00

محالت الشاي والقهوة المتخصصة

مليون ريال سعودي

1,405

1,668

1,848

()%6.30

محالت العصائر /محالت العصائر الطازجة

مليون ريال سعودي

317

404

542

%2.30

المطاعم ذات الخدمات الكاملة

مليون ريال سعودي

41,454

45,651

47,749

()%7.00

مطاعم الخدمة المحدودة

مليون ريال سعودي

22,008

25,237

27,003

()%3.30

كافيتريات الخدمة الذاتية

مليون ريال سعودي

62

79

84

()%2.70

األكشاك /أكشاك الشوارع

مليون ريال سعودي

269

303

324

()%2.90

المصدر :يورومونيتور إنترناشيونال من الصحافة التجارية ،وأبحاث الشركة والمقابالت التجارية.
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  (3-23):مقر لودجلاحجم السوق لماركات العثيم 2020م

الوحدات

2015م

2017م

2019م

معدل النمو السنوي
المركب 2015م2020-م

المقاهي ومحالت الشاي والقهوة المتخصصة

منافذ

2,955

3,190

3,503

%3.40

المقاهي

منافذ

2,127

2,212

2,316

%1.30

محالت الشاي والقهوة المتخصصة

منافذ

828

978

1,187

%8.20

محالت العصائر /محالت العصائر الطازجة

منافذ

220

282

363

%8.70

المطاعم ذات الخدمات الكاملة

منافذ

14,280

14,903

15,220

%0.70

مطاعم الخدمة المحدودة

منافذ

14,839

16,026

16,327

%1.10

كافيتريات الخدمة الذاتية

منافذ

20

23

24

()%2.10

منافذ

748

828

872

%1.80

الفئة

األكشاك /أكشاك الشوارع
المصدر :يورومونيتور إنترناشيونال من الصحافة التجارية ،وأبحاث الشركة والمقابالت التجارية.

3 -10-2مقاهي الشوكوالتة المتخصصة
يهيمن القطاع السابق على السوق إلى حد كبير ،حيث يبرز كل من  Molten Chocolate Cafeو .DipnDipوفي الوقت الحالي ،ال تستورد معظم
مقاهي الشوكوالتة في المملكة الشوكوالتة الخاصة بها أو تلك التي توفرها الشركات األم ،بل تستورد الشوكوالتة «السائلة» (مسحوق الكاكاو المخفف
في السائل) أو النوتيال في معظم قوائمها .ونتيجة لذلك ،أصبحت المقاهي في المملكة التي تحتوي على  ٪80على األقل من قوائمها المخصصة
للعناصر القائمة على الشوكوالتة تُعرف على أنها مقاهي شوكوالته متخصصة ،بغض النظر عما إذا كانت تصنع أو تستخدم منتجات الشوكوالتة
الخاصة بها أم ال.
إال أنه يتوقع من هذه الفئة في السنوات القادمة أن تتجه نحو مزيد من التطوير والتخصيص .ومع نمو أذواق المستهلكين السعوديين بشكل متزايد
وتركيزهم على المذاق والجودة ،يقوم قطاع المأكوالت والمشروبات السعودي بتوسيع منتجاته المحلية عالية الجودة ،ال سيما في ظل األهداف
الطموحة لقطاع الترفيه في المملكة لتنمية السياحة الدولية والمحلية.
ومن المتوقع في الفترة القادمة أن يستثمر العديد من المشغِّلين في إنتاج أنواع الشوكوالتة الخاصة بهم وفي الحصول على منتجات الشوكوالتة
الفاخرة من أسواق مثل بلجيكا لتلبية هذه الفئة المتنامية.
  (3-26):مقر لودجلاعدد منافذ مقاهي الشوكوالتة المتخصصة 2019م2020-م
المؤشر
مقاهي الشوكوالتة المتخصصة

الوحدات

2019م

2020م

معدل النمو السنوي المركب
2019م2020-م

عدد المنافذ

90

82

()%8.9

المصدر :يورومونيتور إنترناشيونال من الصحافة التجارية ،وأبحاث الشركة والمقابالت التجارية.

  (3-27):مقر لودجلاعدد منافذ مقاهي الشوكوالتة المتخصصة حسب العالمة التجارية
الماركة
مولتن شوكليت كافيه ()Molten Chocolate Café
ديب أند ديب ()DipnDip
ديب أند فالي ()Dip n fly

صاحب العالمة التجارية

الوحدة

2019م

2020م

مجموعة فود جات

عدد المنافذ

37

37

مجموعة سعود المدعج

عدد المنافذ

29

21

عدد المنافذ

10

10

عدد المنافذ

8

8

Saray Bisküvi ve Gıda San

عدد المنافذ

4

5

العثيم

عدد المنافذ

1

1

عدد المنافذ

90

82

شركة

Dipnfly

شوكليت سفاري ()Chocolate Sarayi
أوليفر براون ()Oliver Brown
باتلر شوكليت كافيه ()Butlers Chocolate Café

المجموع
المصدر :يورومونيتور إنترناشيونال من الصحافة التجارية ،وأبحاث الشركة والمقابالت التجارية.
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  (3-25):مقر لودجلاالمقاهي ومحالت الشاي المتخصصة والخدمات الغذائية في المملكة العربية السعودية (عدد المنافذ) 2015م2020-م

في حين أن سوق خدمات األطعمة والمشروبات في المملكة العربية السعودية قد أظهر مشه ًدا تنافس ًيا محفزًا للغاية قبل بضع سنوات  -مع عدم
وجود أي مشغِّل واحد يسيطر على أكثر من  ٪3من حيث قيمة المبيعات أو  ٪2من منافذ البيع في عام 2018م  -إال أنه نما بشكل متزايد ومنظم
في 2019م و2020م ،خاصة في أعقاب جائحة كورونا (كوفيد )19-التي دفعت العديد من مشغِّلي خدمات األطعمة إلى إعادة هيكلة عملياتهم وإعادة
تركيزها .وتُعزى تجزئة سوق خدمات األطعمة والمشروبات في السعودية ،إلى حد كبير ،إلى انخفاض موانع دخول السوق والعدد الكبير من السكان
المستهدفين الذين سمحوا لرواد الطهي السعوديين بالمغامرة في السوق بأموال محدودة ومفاهيم مجربة ومختبرة  -مثل شاحنات الطعام المستوحاة
من الواليات المتحدة ،والتي حظيت باستحسان المستهلكين السعوديين في السنوات األخيرة.
ففي عام 2020م ،استحوذت ماكدونالدز على الحصة األكبر في سوق الخدمات الغذائية السعودية من حيث القيمة ،بنسبة  ،٪8.2تليها هرفي ،٪4.2
كنتاكي  ،٪3.2كودو  ،٪3والبيك لألغذية  .٪2.9وتشير هذه الحصص إلى الهيمنة القوية لسالسل الوجبات السريعة العالمية على السوق ،على الرغم
من األهمية المتزايدة للعالمات التجارية المحلية وأفكار المطاعم الجديدة في المملكة .وقد أدت الضغوط التضخمية على اإلنفاق االستهالكي
الناجم عن جائحة كورونا (كوفيد )19-إلى إعطاء هؤالء المشغِّلين العالميين أفضلية بالمقارنة مع المشغِّلين المحليين ،ال سيما بسبب عرضهم
لمنتجات ذات جودة عالية وبسعر مقبول ،والدعم اللوجستي من الشركات األم العالمية في عملية االنتقال السريع إلى خدمة اإلنترنت للتوصيل إلى
المنازل.
  (3-28):مقر لودجلاالحصة السوقية لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار في المقاهي ومحالت الشاي والقهوة المتخصصة.
الوحدة

2019م

2020م

البيانات
المقاهي  +محالت القهوة والشاي المتخصصة

مليون ريال سعودي

5,898

3,698

قيمة مبيعات العثيم في المقاهي  +المقاهي المتخصصة في القهوة والشاي

مليون ريال سعودي

21

13

%

%0.36

%0.34

حصة شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار في المقاهي  +المقاهي المتخصصة في القهوة والشاي
المصدر :يورومونيتور إنترناشيونال من الصحافة التجارية ،وأبحاث الشركة ،والمقابالت التجارية.

  (3-29):مقر لودجلاإيرادات شركة عبداهلل العثيم لالستثمار حسب العالمة التجارية 2019م2020-م
العالمة التجارية
لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار

الفئة

الملكية

الوحدات

2019م

2020م

الوحدات

2019م

2020م

كافيه  /مخبز

ملك

مليون ريال سعودي

7.14

4.31

عدد المنافذ

5

5

كافيه  /مخبز

ملك

مليون ريال سعودي

6.27

3.85

عدد المنافذ

5

5

موكا & مور

)(Moka & More

كافيه  /مخبز

امتياز تجاري

مليون ريال سعودي

5.53

3.24

عدد المنافذ

7

7

كاباب الكي

(Kabablaky) - Take away only

اللحم المشوي

ملك

مليون ريال سعودي

3.15

1.76

عدد المنافذ

5

5

كافيه  /مخبز

امتياز تجاري

مليون ريال سعودي

2.03

1.14

عدد المنافذ

4

4

عصير

امتياز تجاري

مليون ريال سعودي

0.32

0.16

عدد المنافذ

3

2

وجبات سريعة

امتياز تجاري

مليون ريال سعودي

0.22

0.1

عدد المنافذ

1

1

كافيه  /مخبز

ملك

مليون ريال سعودي

0.052

-

عدد المنافذ

1

0

مليون ريال سعودي

24.73

14.6

عدد المنافذ

31

29

أوليفر براون
دلة

)(Oliver Brown

)(Dallah

روتي مام

)(Roti Mum

جست أورانج
تشيسترز

)(Just Orange

)(Chester’s

كافيه فرابيه

)(Café Frappe

المجموع

المصدر :البيانات مقدمة من مجموعة شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار.
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3 -10-3البيئة التنافسية
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-11

3السينما في المملكة العربية السعودية

3 -11-1نظرة عامة
أنهت المملكة العربية السعودية في عام 2018م حظ ًرا دام  35عا ًما على السينما ،مع خطط إلطالق  100-50دار سينما بحلول عام 2030م؛ وهى
خطوة أطلقتها شركة التنمية واالستثمار والترفيه في المملكة ( )DIECالتي تدعمها ميزانية استثمارية قدرها  10مليارات ريال سعودي (2.67
مليار دوالر أمريكي) ،تعمل على تحفيز نمو قطاع السينما في البالد .حيث تمتلك المملكة القدرة على استيعاب ما يصل إلى  2600شاشة وستتطلب
حوالي  370دار سينما الستيعاب هذه السعة ،ومن المحتمل أن تولد  60إلى  70مليون تذكرة بحلول عام 2030م .كما تشير التوقعات األولية أن سوق
السينما في المملكة سيدر عائدات تصل إلى  4.63مليار ريال سعودي ( 1.5مليار دوالر أمريكي) لنفس العام .ومنذ ذلك الحين ،ظل السوق يواكب
هذه التقديرات الطموحة ،على الرغم من بعض التحديات التي نجمت عن جائحة كورونا (كوفيد )19-في عام 2020م وحتى عام 2021م.
ويلزم على جميع الشركات التي ترغب في فتح دار سينما في المملكة العربية السعودية الحصول على ترخيص لمدة ثالث سنوات من الهيئة العامة
لإلعالم المرئي والمسموع ( .)GCAMحيث تفرض الهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع رسو ًما على تشغيل السينما ،إضافة إلى تحصيل ٪25
أيضا الحصول على «شهادة عدم ممانعة» ()NOC
من مبيعات التذاكر .بينما يتم الحصول على الترخيص وقت االفتتاح ،ويتعين على دور السينما ً
اعتبا ًرا من البدء في مراحل التخطيط والبناء.
كما ُسمح لدور السينما اعتبا ًرا من صيف 2021م ببيع  ٪50فقط من سعتها ،مع التزامها بمتطلبات التباعد االجتماعي بين المقاعد ونقاط البيع،
إضافة إلى فترات زمنية أطول بين العروض لضمان إجراءات التعقيم ،مما يؤدي إلى مزيد من التعقيد والتكاليف التشغيلية ألعمالها .بالتوازي مع
ذلك ،فقد عانى العديد من العروض واإلنتاجات العالمية ذات الميزانيات الكبيرة من التأخير أو اإليقاف تما ًما ،مما أدى بدوره إلى توافر محدود
للمحتوى الترفيهي المناسب لرواد السينما سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها .واستجابة لمثل هذه الضغوط على المبيعات والربحية ،فقد قامت
 AMCبالتوجه نحو اإلنتاجات اإلقليمية من مصر والمملكة العربية السعودية ،إضافة إلى منتجات أخرى من شأنها أن تلقى صدى لدى الجماهير
أيضا عن نموذج متعدد االستخدامات لدور
من المقيمين األجانب كالفلبينية والهندية والباكستانية لتنويع عروضها .وبالتوازي مع ذلك ،فإنها تبحث ً
السينما التابعة لها في المملكة خارج قطاع السينما الستيعاب الحفالت الموسيقية والرياضية وأحداث األلعاب .وبالمثل ،أعلنت موفي ( )Muviفي
فبراير 2021م عن شراكة مع شركة المحتوى الرقمي  Telfaz11ومقرها الرياض إلنتاج أفالم روائية عربية لعرضها في دور العرض .وتشير هذه
الشراكات إلى اتجاه طويل األجل لتوطين المحتوى واإلنتاج األصلي في المملكة لتلبية الطلب المتزايد للمستهلكين على الترفيه السينمائي ،في إطار
برنامج جودة الحياة في المملكة العربية السعودية لتطوير قطاع السينما المحلية .كما أنها تمثل توس ًعا استراتيج ًيا وفرصة نمو لمشغِّلي السينما في
المملكة من خالل سعيهم لتأمين عروض ومحتوى خاص بهم في ظل نقص اإلنتاجات العالمية الناجم عن الوباء ،وتنويعه نحو طرق نمو أكثر ربحية
وفاعلية من حيث التكلفة.
رئيسا في زيادة مصادر اإليرادات لمشغِّلي السينما ،ومن المتوقع أن يساهم بنسبة
على هذا الصعيد ،سيلعب قطاع المأكوالت والمشروبات دو ًرا
ً
 ٪35إلى  ٪50من إيراداتهم السنوية  -حيث يقدر إجمالي اإلنفاق للفرد بحوالي  100ريال سعودي لكل زيارة .ففي عام 2019م ،قدر مشغِّلو السينما
في المملكة أن إيرادات المأكوالت والمشروبات عبر دور السينما بلغت  110ماليين ريال سعودي .وتظهر فرص أخرى في هذا المجال ،بما في ذلك
تجارب تناول الطعام والوجبات الخفيفة والمنتجات الصحية الممتازة .ومع ذلك ،قد يختار بعض مشغِّلي مراكز التسوق التخلي عن بيع المأكوالت
والمشروبات داخل السينما في حالة وجودها على مقربة من المطاعم ومنافذ البيع  -وخاصة في مراكز التسوق حيث يواجه المشغِّلون تحديات جمة
في إعادة تصميم مخططاتهم ومبانيهم لتوفير الحد األدنى من المساحة المطلوبة لمنح تراخيص السينما.
  (3-30):مقر لودجلاعدد دور السينما والشاشات في المملكة العربية السعودية في 2018م2020-م
البيانات
عدد دور السينما
عدد الشاشات

2018م

2019م

2020م

بحلول عام 2021م

2

15

32

45

5

150

302

424

المصدر :يورومونيتور إنترناشيونال من الصحافة التجارية وأبحاث الشركة والمقابالت التجارية.

  (3-31):مقر لودجلاحجم سوق دور السينما في المملكة العربية السعودية في 2018م2020-م
البيانات
إيرادات التذاكر
عدد التذاكر المباعة

الوحدات

2018م

2019م

2020م

بحلول عام 2021م

مليون ريال سعودي

16

274

157

740

العدد

260,000

4,000,000

2,360,502

11,205,000

المصدر :يورومونيتور إنترناشيونال من الصحافة التجارية وأبحاث الشركة والمقابالت التجارية.
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أعلنت الهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع ( )GCAMفي عام 2019م عن استثمار بقيمة  35مليار دوالر أمريكي ( 131مليار ريال سعودي)،
بهدف إطالق  2500شاشة عرض و 300دار سينما في المملكة بحلول عام 2030م .ومع ذلك ،حتى مع هذه التطلعات ،فإن القطاع في مراحله األولى
وال يزال مجز ًئا وتنافس ًيا.
ومن بين  11مركزًا تجار ًّيا على مقربة من مجمعات شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار ،خططت ستة مراكز تجارية إلطالق دور للسينما بحلول عام
مسرحا سينمائ ًيا من
2020م -معظمها في مراحل البناء النهائية وفي انتظار موافقات ترخيص الهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع .وتشمل
ً
سبع شاشات في مول حائل جاردن ( - )Hail’s Garden Mallومن المتوقع أن يكون مشغِّل السينما من بين المشغِّلين الرائدين فوكس ( )VOXوآي
إم سي ( )AMCوموفي ( .)Muviوفي غضون ذلك ،أعلن مشروع شركة التطوير العقاري الموحدة (حائل سكوير) افتتاح أول سينما في منطقة حائل
تديرها فوكس ( )VOXسينما ،وتضم  10شاشات بإجمالي  1309مقاعد .وبينما يقع على مشارف حائل ،فإن حائل سكوير يقع بالقرب من سوبر
ماركت الدانوب الفاخر ،وبالتالي على مقربة من حركة نشطة للزبائن المحتملين.
وفي الوقت نفسه ،تستعد شركة المراكز العربية ( )ACCإلطالق مجمعاتها السينمائية المكونة من  22شاشة في الجبيل مول واألحساء مول وهيفاء
أيضا على ترخيص الهيئة العامة
مول ،مع خطط إلطالق  13مجم ًعا سينمائ ًيا إضاف ًيا في أغسطس 2021م .وقد حصلت نخيل بالزا في بريدة ً
لإلعالم المرئي والمسموع ،وأغلقت العديد من المتاجر المحلية الستيعاب دار سينما بمساحة  3000متر مربع ستوفر لرواد السينما تجربة «سينما
فاخرة»  -بما في ذلك خدمات تناول الطعام وأحدث التقنيات الفنية  -بسعر ً 140
ريال سعود ًيا ( 37دوال ًرا أمريك ًيا) لكل تذكرة .وكانت الشركة قد
وقعت اتفاقية مع شركة موفي ( )Muviفي أغسطس 2019م لفتح مجمعات متعددة في أربعة من مراكزها التجارية ،وتم إطالق أولها في مول العرب
في جدة .كما تتطلع الشراكة إلى إطالق صاالت سينما تضم  250شاشة ،في عشرة مراكز تجارية إضافية تديرها شركة المراكز العربية في ثماني
مدن في المملكة العربية السعودية.
شركة عبد هللا العثيم لالستثمار

بصفتها من أوائل المستثمرين في سوق السينما السعودية ،ستعمل شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار من خالل شركتها الزميلة ومضة على االستفادة
من الزخم القائم في القطاع للحصول على ميزة ريادية في المدن المهيأة وغير المستغلة .ففي المنطقة الشمالية بالمملكة ،ستطلق الشركة صالتي
سينما في العثيم مول في حائل والعثيم مول في عرعر خالل الربع الرابع من عام 2021م .وكان إطالق صاالت السينما السبع المتبقية لشركة عبد
اهلل العثيم لالستثمار في الرياض واألحساء والدمام وعنيزة والخفجي وحفر الباطن مقر ًرا مبدئ ًيا لعام 2020م ،وقد تم تأجيله بسبب الوباء وسيتم
تنفيذه على مراحل بين عامي 2022م2023-م .ويمتد المشروع الرائد القادم لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار ،العثيم مول في حفر الباطن ،على
مساحة  225,876متر مربع ،وهو منطقة جذب قوية للمتسوقين نظ ًرا لقربه من المطار ،وسط المدينة ،ويمثل تجربة السينما الثانية في المنطقة.
تمتلك شركة ومضة حقوق االمتياز الحصرية للعالمة التجارية ،إمباير سينما ( ،)EMPIRE CINEMAوهي شركة تابعة لشركة الراشد ،التي تعمل
في مجال التطوير العقاري وتتمتع بسجل حافل في منطقة الشرق األوسط .وقد حققت إمباير سينما اس ًما قو ًيا في تقديم العروض عالية التقنية
والراقية إلى السوق ،مثل تقنية الواقع االفتراضي ومفهوم  Spheraالمتميز والسينما التفاعلية .فمن خالل مراكز التسوق ومزيج المستأجرين التابعين
لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار التي غال ًبا ما ترتبط بعالمات تجارية ذات قيمة وأسعار معقولة ،فإن الشراكة مع إمباير سينما Empire Cinemas
ستفتح آفا ًقا لتوسيع قاعدة العمالء ،وجذب الجماهير ذات الدخل المرتفع في المملكة.
  (3-32):مقر لودجلادور السينما التابعة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار
المدينة

المول

عدد الشاشات

سنة االفتتاح المتوقع

الرياض

العثيم مول ،الربوة

10

الربع األول 2023م

الرياض

العثيم مول ،خريص

10

الربع الثاني 2022م

الدمام

العثيم مول ،الدمام

10

الربع الثالث 2023م

األحساء

العثيم مول ،األحساء

8

الربع الرابع 2022م

حائل

العثيم مول ،حائل

8

الربع الرابع 2021م

عرعر

العثيم مول ،عرعر

7

الربع األول 2022م

عنيزة

العثيم مول ،عنيزة

3

الربع الرابع 2023م

حفر الباطن

العثيم مول ،حفر الباطن

4

الربع األول 2023م

العثيم مول ،الخفجي

3

الربع الرابع 2023م

الخفجي
المصدر :بيانات رسمية لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار.
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3التحليل الرباعي  SWOTعلى العثيم
نقاط القوة

yتعد شركة العثيم ثاني أكبر مشغِّل في قطاع الترفيه من حيث عدد الفروع والمساحة التأجيرية.
yتتمركز العثيم في الرياض والدمام وبريدة والهفوف وحائل وهي المدن األسرع نم ًوا في المملكة العربية السعودية.

yتنشط شركة العثيم في فئة المالبس ذات الجودة والسعر المعقول السريعة النمو من خالل عالماتها التجارية مثل  OVSو.Kiabi
كما تمنحها استراتيجية األسعار الخاصة بالشركة ميزة نسبية تجعلها ميسورة التكلفة وسريعة البيع.
yتمتلك العثيم خبرة في الموضة نظ ًرا لعدد العالمات التجارية التي تمتلكها وتوظف الشركة نسبة عالية من الموظفين السعوديين -
ما يسهل عليها النمو واالستثمار بما يتماشى مع أهداف رؤية .2030
yتمتلك الشركة حضو ًرا في مدن المستوى الثاني وتخطط لالستفادة من إمكاناتها غير المستغلة من خالل توسيع عالماتها التجارية
«ذات الجودة والسعر المعقول» في مدن المستوى الثاني.
yاستثمرت العثيم في العديد من المدن وافتتحت الشركة مراكز تسوق في عنيزة وعرعر في وقت سابق من عام 2016م ،ومنذ ذلك
الحين شهدت نم ًوا مطر ًدا في اإلقبال في هذه المناطق.

yوفي إطار استراتيجية الشركة التوسعية خالل السنوات الخمس القادمة سيتم افتتاح عدة مجمعات تجارية في العديد من مدن
المملكة أبرزها الخفجي  -حفر الباطن  -الرياض  -الدمام  -بريدة  -المذنب  -الخرج  -أبها.
yنقاط الضعف
بعضا من أكبر االستثمارات في المملكة العربية السعودية ،يقودها مشغِّلون من القطاع الخاص والحكومة .ومع
yتشهد مكة المكرمة ً
ذلك ،لم يكشف العثيم عن أي خطط استثمارية للمدينة.
yزيادة االعتماد على ألعاب اإلنترنت للترفيه له تأثير سلبي على نمط االستهالك في مراكز الترفيه.
yأدت الزيادة في معدل ضريبة القيمة المضافة خالل عام 2020م إلى الضغط على حجم مبيعاتها والقوة الشرائية للعمالء.

الفرص

yنتيجة للتخفيف من القواعد الخاصة بالتأشيرات السياحية غير الدينية في المملكة العربية السعودية ،فمن المتوقع نمو السفر
فرصا للشركة.
الوافد إلى المملكة ،مما يخلق
ً
yزيادة فرص العثيم للمغامرة في األسواق الدولية من خالل مراكز الترفيه العائلية ،ال سيما في مصر واإلمارات.

yمتنزهات المالهي الخارجية محدودة للغاية حال ًيا في المملكة العربية السعودية ودول أخرى في المنطقة .وعلى الرغم من أن العثيم
ً
مجال للتوسع بسبب الطلب المتزايد على هذه المتنزهات الترفيهية.
متنزها مائ ًيا واح ًدا في المملكة ،إال أن هناك
تدير
ً
yنسبة السعودة في الشركة مرتفعة ،مما يسهل عليها النمو واالستثمار بما يتماشى مع أهداف رؤية .2030

فرصا لتقديم دور للسينما في مراكز العثيم التجارية والذي جذب بدوره عالمات تجارية
yرفع الحظر عن دور السينما أخي ًرا خلق
ً
مثل فوكس ( )Voxوإي إم سي ( )AMCوسفن ( )SEVENإلنشاء دور السينما أم ًرا أساس ًيا.
التهديدات

yالخطط االستثمارية المقترحة من قبل المشغِّلين الرئيسين الذين يتطلعون إلى إنشاء المزيد من مراكز التسوق في المملكة العربية
السعودية ستخلق بيئة مليئة بالتحديات.
yقد يؤدي دخول مشغِّلين دوليين ،مثل ماجد الفطيم وآخرين في أعمال مراكز الترفيه العائلية ،إلى خلق منافسة من حيث اإلقبال.
yكان من المقرر أن تفتتح العثيم سبع دور سينمائية في الرياض واألحساء والدمام وعنيزة ،وكان من المقرر مبدئ ًيا أن يكون ذلك في
عام 2020م ولكن تم تأجيله بسبب الوباء وسيتم تنفيذه على مراحل طوال عام 2022م.
yالنمو في البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت قد يؤثر سل ًبا في مبيعات التجزئة من خالل المنافذ الموجودة في مراكز التسوق.
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4-خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها

-1

4نظرة عامة على الشركة

شركة عبداهلل العثيم لالستثمار هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست بموجب القرار الوزاري رقم ق 351/وتاريخ 1429/10/22هـ (الموافق
2008/10/22م) ،وبموجب السجل التجاري رقم  1010213454وتاريخ 1426/09/19هـ (الموافق 2005/10/22م) .يقع المركز الرئيسي حسب
السجل التجاري للشركة في حي الروابي على الدائري الشرقي بمدينة الرياض ويقع عنوانها المسجل في ص.ب ،28090 .والرمز البريدي .11437
تأسست الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 1426/09/19هـ (الموافق 2005/10/22م) باسم «شركة العثيم لالستثمار والتطوير العقاري»
برأس مال قدره مليون ( )1,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى عشرة آالف ( )10,000حصة نقدية بقيمة اسمية قدرها مائة ( )100ريال
سعودي للحصة الواحدة .بتاريخ 1427/04/15هـ (الموافق 2006/05/13م) ،تم زيادة رأس مال الشركة من مليون ( )1,000,000ريال سعودي إلى
ستمائة واثنين وعشرين مليون وخمسمائة وخمسة وثالثين ألف ( )622,535,000ريال سعودي مقسمة إلى ستمائة واثنين وعشرين ألف وخمسمائة
وخمسة وثالثين ( )622,535حصة نقدية بقمة اسمية قدرها ألف ( )1,000ريال سعودي للحصة الواحدة من خالل رسملة حساب جاري للشركاء.
وبتاريخ 1429/10/22هـ (الموافق 2008/10/22م) ،تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب القرار
الوزاري رقم ق 351/بتاريخ 1429/10/22هـ (الموافق 2008/10/22م) القاضي بإعالن التحول وبلغ رأس مال الشركة عند التحول ستمائة واثنين
وعشرين مليون وخمسمائة وخمسة وثالثين ألف ( )622,535,000ريال سعودي مقسم إلى اثنين وستين مليون ومائتين وثالثة وخمسين ألف وخمسمائة
( )62,253,500سه ًما عاد ًيا بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد .وبتاريخ 1437/08/25هـ (الموافق 2016/06/01م)،
وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من ستمائة واثنين وعشرين مليون وخمسمائة وخمسة وثالثين ألف ()622,535,000
ريال سعودي إلى مليار ( )1,000,000,000ريال سعودي مقسم إلى مائة مليون ( )100,000,000سه ًما عاد ًيا بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت
سعودية للسهم الواحد من خالل رسملة مبلغ واحد وتسعين مليون وستمائة وواحد وخمسين ألف ومائة وواحد وسبعين ( )91,651,171ريال سعودي
من االحتياطي النظامي ورسملة مبلغ مائتين وخمسة وثمانين مليون وثمانمائة وثالثة عشر ألف وثمانمائة وتسعة وعشرين ( )285,813,829ريال
سعودي من رصيد األرباح المبقاة .وبتاريخ 1439/07/09هـ (الموافق 2018/03/26م) ،وافقت الجمعية العامة غير العادية على تغيير اسم الشركة
إلى «شركة عبداهلل العثيم لالستثمار».
يبلغ رأس مال الشركة الحالي مليار ( )1,000,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل ُمقسم إلى مائة مليون ( )100,000,000سه ًما عاد ًيا بقيمة اسمية
ً
فضل راجع القسم« 2-1-4تاريخ الشركة وتطور رأس
قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد (ولمزيد من المعلومات حول تاريخ الشركة،
المال» من هذه النشرة).
تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة وفقًا لسجلها التجاري في اإلنشاءات العامة للمباني السكنية .كما في تاريخ هذه النشرة ،لدى الشركة عشرة ()10
مجمعات تجارية قائمة وهي:
yالعثيم مول  -الربوة ،وهو مجمع تجاري بمساحة بناء تبلغ مائة وثمانية وتسعين ألفًا وسبعمائة وثالثين ( )198,730مت ًرا مرب ًعا
وبمساحة تأجيرية إجمالية تبلغ مائة وسبعة آالف وثمانمائة وخمسة وعشرين ( )107,825متر مربع ،يقع على طريق الدائري
الشرقي في حي الربوة في مدينة الرياض.
yالعثيم مول  -خريص ،وهو مجمع تجاري بمساحة بناء تبلغ مائة وواحد ألف وثمانمائة واثنين ( )101,802مت ًرا مرب ًعا وبمساحة
تأجيرية إجمالية تبلغ ثمانية وستين ألفًا وخمسمائة وستين ( )68,560مت ًرا مرب ًعا ،يقع على طريق خريص في مدينة الرياض.
yالعثيم مول  -بريدة ،وهو مجمع تجاري بمساحة بناء تبلغ اثنين وستين ألفًا وتسعمائة وواحد وأربعين ( )62,941مت ًرا مرب ًعا
وبمساحة تأجيرية إجمالية تبلغ اثنين وخمسين ألفًا وستمائة وستين ( )52,660مت ًرا مرب ًعا ،يقع على تقاطع شارع علي بن أبي طالب
وشارع عثمان بن عفان في مدينة بريدة.
yمجمع عكيرشة التجاري ،وهو مجمع تجاري بمساحة بناء تبلغ خمسة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وثالثين ( )15,435مت ًرا مرب ًعا
وبمساحة تأجيرية إجمالية تبلغ سبعة آالف وثالثمائة وعشرين ( )7,320مت ًرا مرب ًعا ،يقع في حي عكيرشة في مدينة بريدة.

yالعثيم مول  -عنيزة ،وهو مجمع تجاري بمساحة بناء تبلغ ستين ألف ( )60,000متر مربع وبمساحة تأجيرية إجمالية تبلغ ثالثة
وأربعين ألف ومائة وتسعة وعشرين ( )43,129متر مربع ،يقع على طريق الملك سعود في حي المنتزه في محافظة عنيزة.
yالعثيم مول  -الدمام ،وهو مجمع تجاري بمساحة بناء تبلغ مائة وتسعة وستين ألف وثالثمائة وثمانية وخمسين ( )169,358مت ًرا
مرب ًعا وبمساحة تأجيرية إجمالية تبلغ واحد وتسعين ألفًا وسبعمائة وسبعين ( )91,770مت ًرا مرب ًعا ،يقع على امتداد طريق األمير
محمد بن فهد بن عبدالعزيز في حي عبداهلل فؤاد في مدينة الدمام.
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yالعثيم مول  -حائل ،وهو مجمع تجاري بمساحة بناء تبلغ تسعين ألفًا وأربعمائة واثنين وستين ( )90,462مت ًرا مرب ًعا وبمساحة
تأجيرية إجمالية تبلغ تسعة وسبعين ألفًا وثمانمائة وأربعة وتسعين ( )79,894مت ًرا مرب ًعا ،يقع على طريق الملك سعود في حي
النقرة في مدينة حائل.
yالعثيم مول  -عرعر ،وهو مجمع تجاري بمساحة بناء تبلغ خمسة وسبعين ألفًا واثنين وثمانين ( )75,082مت ًرا مرب ًعا وبمساحة
تأجيرية إجمالية تبلغ ستة وستين ألفًا ومائة وخمسة وثمانين ( )66,185مت ًرا مرب ًعا ،يقع على طريق الملك عبدالعزيز والطريق
الدولي السريع بين مدينتي سكاكا وعرعر في مدينة عرعر.
yمجمع دار الواحة التجاري ،وهو مجمع تجاري بمساحة بناء تبلغ خمسين ألف ( )50,000متر مربع وبمساحة تأجيرية إجمالية تبلغ
خمسة وثالثين ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين ( )35,997متر مربع ،يقع على طريق الملك فهد بمحافظة الرس.
باإلضافة إلى ذلك ،لدى الشركة ثمانية ( )8مشاريع جديدة قيد التطوير ،اثنين ( )2منها تحت اإلنشاء ،وستة ( )6مشاريع تحت التطوير في مرحلة
الدراسة والتصميم ،وهي:
yالعثيم مول  -حفر الباطن ،وهو مجمع تجاري يقع على أرض بمساحة تبلغ مائتين وخمسة وعشرين ألفًا وثمانمائة وستة وسبعون
( )225,876مت ًرا مرب ًعا وبمساحة تأجيرية تبلغ ثمانين ألفًا وخمسمائة واثنين وسبعين ( )80,572مت ًرا مرب ًعا ،يقع على طريق الملك
عبدالعزيز في محافظة حفر الباطن ،والمتوقع افتتاحه في الربع الثالث من عام 2022م.
yالعثيم مول  -الخفجي ،وهو مجمع تجاري يقع على أرض بمساحة تبلغ مائة وعشرين ألف ( )120,000متر مربع وبمساحة تأجيرية
تبلغ تسعة وأربعين ألف وخمسمائة ( )49,500متر مربع ،يقع في محافظة الخفجي ،والمتوقع افتتاحه في الربع الثاني من عام
2023م.
yمشروع تطوير أرض الدمام ،وهو مشروع متعدد الخدمات يقع على أرض بمساحة تبلغ مائتين وخمسة وخمسين ألف وستمائة
( )255,600متر مربع وبمساحة تأجيرية تبلغ مائة وأربعة آالف وثمانمائة وواحد وأربعين ( )104,841مت ًرا مرب ًعا ،يقع في مدينة
الدمام ،والمتوقع افتتاحه في الربع الثاني من عام 2028م.
yمشروع تطوير أرض محافظة الخرج ،وهو مشروع مجمع تجاري يقع على أرض بمساحة تبلغ مائتين وستة وثمانين ألفًا وثمانمائة
واثنين ( )286,802متر مربع ،يقع على امتداد طريق الملك عبداهلل في حي المنصورة بمحافظة الخرج ،وجاري عمل الدراسة
لالستخدام األفضل ألرض المشروع ليكون مشروع متكامل يخدم قطاع عريض من سكان مدينة الخرج وما حولها.
yمشروع تطوير أرض الرياض ،وهو مشروع متعدد الخدمات يقع على أرض بمساحة تبلغ مائة وأربعة عشر ألف ( )114,000متر مربع
وبمساحة تأجيرية للمجمع التجاري واألبراج التجارية فقط تبلغ ثالثمائة وتسعين ألف ( )390,000متر مربع تقري ًبا ،يقع في حي
العليا على طريق الملك فهد في مدينة الرياض ،والمتوقع افتتاحه في الربع الثالث من عام 2029م.
yمشروع تطوير أرض بريدة ،وهو مشروع تحت الدراسة يقع على أرض بمساحة تبلغ مائة وتسعة وستين ألف وثمانية عشر ()169,018
مت ًرا مرب ًعا ،يقع في حي اليرموك على طريقي الملك عبدالعزيز وطريق الرياض في مدينة بريدة.

yمشروع العثيم مول  -أبها ،وهو مجمع تجاري يقع على أرض بمساحة تبلغ ثالثة عشر ألفًا وثالثمائة وأربعة وخمسين ()13,354
مت ًرا مرب ًعا وبمساحة تأجيرية تبلغ أحد عشر ألفًا وسبعمائة وخمسين ( ،)11,750يقع على طريق أبها  -السودة ،والمتوقع افتتاحه
في الربع األول من عام 2024م.
yمشروع العثيم مول  -محافظة المذنب ،وهو مجمع تجاري يقع على أرض بمساحة تبلغ سبعة وثالثين ألف ( )37,000متر مربع
وبمساحة تأجيرية تبلغ خمسة وعشرين ألف ( )25,000متر مربع ،يقع في حي السالم الواقع على طريقي الملك فهد واألمير سلطان
في محافظة المذنب ،والمتوقع افتتاحه في الربع األول من عام 2024م.
ً
فضل راجع القسم« 6-1-4نظرة
كما تقوم الشركة ،من خالل شركاتها التابعة الجوهرية (للمزيد من المعلومات حول الشركات التابعة الجوهرية،
عامة على الشركات التابعة الجوهرية» من هذه النشرة) ،بأنشطة داعمة ومكملة لمجمعاتها التجارية تتمثل في:

yإدارة وتشغيل مدن ومراكز الترفيه العائلية من خالل شركة عبداهلل العثيم للترفيه ،متمثلة في عدة عالمات تجارية وتتضمن
العالمات التجارية الجوهرية منها تسع ( )9عالمات تجارية كما في تاريخ هذه النشرة ،وهي سفوري الند (،)Saffori Land
وفابي الند ( ،)Faby Landومدينة الثلج ( ،)Snow Cityوأكشن زون ( ،)Action Zoneوماي تاون ( ،)My Townوإكستريم
الند ( )Xtreme Landوإكستريم زون (.)Xtreme Zone
yإدارة وتشغيل معارض البيع بالتجزئة لألزياء من خالل شركة عبداهلل العثيم لألزياء ،متمثلة في عدة عالمات تجارية ،وتتضمن
العالمات التجارية الجوهرية منها أربع ( )4عالمات تجارية عالمية كما في تاريخ هذه النشرة ،وهي كيابي ( ،)Kiabiوأو في إس
( ،)OVSوتالي وايل ( ،)Tally Weijlوبارفوا (.)Parfois
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فهرس المحتويات

yالعثيم مول  -األحساء ،وهو مجمع تجاري بمساحة بناء تبلغ مائة وثالثة آالف وسبعمائة وأربعة وتسعين ( )103,794مت ًرا مرب ًعا
وبمساحة تأجيرية إجمالية تبلغ خمسة وثمانين ألفًا ومائتين وسبعة وثالثين ( )85,237مت ًرا مرب ًعا ،يقع في حي المبرز في محافظة
األحساء.

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة عن عدم وجود نية إلجراء أي تغيير جوهري لطبيعة نشاط الشركة.

-1-1

4هيكل الملكية

قسم إلى مائة مليون ( )100,000,000سه ًما عاد ًيا بقيمة
رأسمال أسهم الشركة الحالي هو مليار ( )1,000,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل ُم ّ
اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم .ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية الشركة الحالي:
  (4-1):مقر لودجلاهيكل ملكية الشركة كما في تاريخ هذه النشرة
قبل الطرح
المساهمون

الرقم

عدد األسهم

القيمة االسمية
(بالريال السعودي)

النسبة

عدد األسهم

القيمة االسمية
(بالريال السعودي)

النسبة

1

شركة العثيم القابضة

60,346,150

603,461,500

%60.35

60,346,150

603,461,500

%60.35

2

شركة أسواق عبداهلل العثيم

13,653,850

136,538,500

%13.65

-

-

-

3

عبد اهلل صالح علي العثيم

*

26,000,000

260,000,000

%26

9,653,850

96,538,500

%9.65

4

الجمهور

-

-

-

30,000,000

300,000,000

%30

100,000,000

1,000,000,000

%100

100,000,000

1,000,000,000

%100

اإلجمالي
*

بعد الطرح

تُمثل الملكية المباشرة لعبداهلل صالح علي العثيم في الشركة ما نسبته ( %26قبل الطرح) من أسهم الشركة وأما ملكيته غير المباشرة في الشركة فنسبتها ( %64.95قبل الطرح) نتجت عن تملُّكه
نسبة  %100من أسهم شركة عبداهلل العثيم القابضة بشكل مباشر والتي تملك  %60.35من أسهم الشركة ،وعن تملُّكه نسبة  %6من شركة أسواق عبداهلل العثيم (قبل الطرح) بشكل مباشر والتي
تملك  %13.65من أسهم الشركة وعن تملُّكه نسبة  %27.33في شركة أسواق عبداهلل العثيم بشكل غير مباشر عبر شركة العثيم القابضة (قبل الطرح)..

المصدر :الشركة

ويوضح الجدول اآلتي كبار مساهمي الشركة حسب ملكيتهم المباشرة كما في تاريخ هذه النشرة:
  (4-2):مقر لودجلاكبار مساهمي الشركة بشكل مباشر كما في تاريخ هذه النشرة
قبل الطرح
المساهمون

الرقم

عدد األسهم

القيمة االسمية
(بالريال السعودي)

النسبة

عدد األسهم

القيمة االسمية
(بالريال السعودي)

النسبة

1

شركة العثيم القابضة

60,346,150

603,461,500

%60.35

60,346,150

603,461,500

%60.35

2

شركة أسواق عبداهلل العثيم

13,653,850

136,538,500

%13.65

-

-

-

3

عبد اهلل صالح علي العثيم

*

26,000,000

260,000,000

%26.00

9,653,850

96,538,500

%9.65

100,000,000

1,000,000,000

%100

70,000,000

700,000,000

%70.00

اإلجمالي
*

بعد الطرح

تُمثل الملكية المباشرة لعبداهلل صالح علي العثيم في الشركة ما نسبته ( %26قبل الطرح) من أسهم الشركة وأما ملكيته غير المباشرة في الشركة فنسبتها ( %64.95قبل الطرح) نتجت عن تملُّكه
نسبة  %100من أسهم شركة عبداهلل العثيم القابضة بشكل مباشر والتي تملك  %60.35من أسهم الشركة ،وعن تملُّكه نسبة  %6من شركة أسواق عبداهلل العثيم (قبل الطرح) بشكل مباشر ،والتي
تملك  %13.65من أسهم الشركة وعن تملُّكه نسبة  %27.33في شركة أسواق عبداهلل العثيم بشكل غير مباشر عبر شركة العثيم القابضة (قبل الطرح).

المصدر :الشركة

ً
فضل راجع القسم
كما يوضح الجدول اآلتي كبار مساهمي الشركة بشكل مباشر وغير مباشر كما في تاريخ هذه النشرة (وللمزيد من المعلومات،
« 4-1-4نظرة عامة على مساهمي الشركة» من هذه النشرة):
  (4-3):مقر لودجلاكبار مساهمي الشركة بشكل مباشر وغير مباشر كما في تاريخ هذه النشرة
قبل الطرح
الرقم
1
*

المساهم
عبد اهلل صالح علي العثيم

*

بعد الطرح

عدد األسهم

القيمة االسمية
(بالريال السعودي)

النسبة

عدد األسهم

القيمة االسمية
(بالريال السعودي)

النسبة

90,944,590

909,445,900

%90.95

70,000,000

700,000,000

%70.00

تُمثل الملكية المباشرة لعبداهلل صالح علي العثيم في الشركة ما نسبته ( %26قبل الطرح) من أسهم الشركة وأما ملكيته غير المباشرة في الشركة فنسبتها ( %64.95قبل الطرح) نتجت عن تملُّكه
نسبة  %100من أسهم شركة عبداهلل العثيم القابضة بشكل مباشر والتي تملك  %60.35من أسهم الشركة ،وعن تملُّكه نسبة  %6من شركة أسواق عبداهلل العثيم (قبل الطرح) بشكل مباشر والتي
تملك  %13.65من أسهم الشركة وعن تملُّكه نسبة  %27.33في شركة أسواق عبداهلل العثيم بشكل غير مباشر عبر شركة العثيم القابضة (قبل الطرح).

المصدر :الشركة
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yإدارة وتشغيل المطاعم والمقاهي من خالل شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية ،متمثلة في عدة عالمات تجارية ،وتتضمن
العالمات التجارية الجوهرية منها سبعة ( )7عالمات تجارية محلية وعالمية كما في تاريخ هذه النشرة ،وهي وموكا آند مور كافيه
( ،)Moka and More Caféوأوليفر براون تشوكلت كافيه ( ،)Oliver Brown Chocolate Caféودله كافيه ( ،)Dallah Caféوروتي
مام ( ،)Roti Mumوجست أورانج ( ،)Just Orangeومطعم كببلكي ( ،)Kabablakyومطعم تشيستر (.)Chester`s

فهرس المحتويات

-1-2

4تاريخ الشركة وتطور رأس المال
.أالتأسيس (2005م)

تأسست الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 1426/09/19هـ (الموافق 2005/10/22م) باسم «شركة العثيم لالستثمار
والتطوير العقاري» وبرأس مال مدفوع بالكامل مليون ( )1,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى عشرة آالف ()10,000
حصة نقدية بقيمة اسمية قدرها مائة ( )100ريال سعودي للحصة الواحدة .ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية الشركة عند
التأسيس:
  (4-4):مقر لودجلاهيكل ملكية الشركة عند التأسيس
عدد الحصص

القيمة االسمية للحصة
(بالريال سعودي)

القيمة االسمية اإلجمالية
(بالريال السعودي)

نسبة الملكية ()%

1

شركة العثيم القابضة

9,500

100

950,000

%95.00

2

شركة العثيم للمجمعات التجارية

500

100

50,000

%5.00

10,000

-

1,000,000

%100

الشريك

الرقم

اإلجمالي
المصدر :الشركة

.بتغيّ ر الملكية (2005م)

بتاريخ 1426/11/10هـ (الموافق 2005/12/12م) ،قامت شركة العثيم للمجمعات التجارية ببيع حصصها في الشركة البالغة
خمسمائة ( )500حصة بقيمة اسمية تبلغ خمسين ألف ( )50,000ريال سعودي لصالح عبداهلل صالح علي العثيم .ويوضح الجدول
اآلتي هيكل ملكية الشركة بعد هذا التغير في رأس المال:
  (4-5):مقر لودجلاهيكل ملكية الشركة كما في1426/11/10هـ (الموافق 2005/12/12م)
عدد الحصص

القيمة االسمية للحصة
(بالريال سعودي)

القيمة االسمية اإلجمالية
(بالريال السعودي)

نسبة الملكية ()%

1

شركة العثيم القابضة

9,500

100

950,000

%95.00

2

عبداهلل صالح علي العثيم

500

100

50,000

%5.00

10,000

-

1,000,000

%100

الشريك

الرقم

اإلجمالي
المصدر :الشركة

.جزيادة رأس المال وتغيّ ر الملكية (2006م)

بتاريخ 1427/04/15هـ (الموافق 2006/05/13م) ،تمت زيادة رأس مال الشركة من مليون ( )1,000,000ريال سعودي إلى ستمائة
واثنين وعشرين مليون وخمسمائة وخمسة وثالثين ألف ( )622,535,000ريال سعودي مقسمة إلى ستمائة واثنين وعشرين ألف
وخمسمائة وخمسة وثالثين ( )622,535حصة نقدية بقيمة اسمية قدرها ألف ( )1,000ريال سعودي للحصة الواحدة من خالل
رسملة حساب جاري للشركاء ،كما تزامن مع هذه الزيادة في رأس المال دخول شركة أسواق عبداهلل العثيم كشريك جديد في
الشركة .ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية الشركة بعد هذه الزيادة في رأس المال:
  (4-6):مقر لودجلاهيكل ملكية الشركة كما في 1427/04/15هـ (الموافق 2006/05/13م)
عدد الحصص

القيمة االسمية للحصة
(بالريال سعودي)

القيمة االسمية اإلجمالية
(بالريال السعودي)

نسبة الملكية ()%

١

شركة العثيم القابضة

506,408

1,000

506,408,000

%81.35

٢

شركة أسواق عبداهلل العثيم

85,000

1,000

85,000,000

%13.65

31,127

1,000

31,127,000

%5.00

622,535

-

622,535,000

%100

الشريك

الرقم

عبداهلل صالح علي العثيم

اإلجمالي
المصدر :الشركة
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.دتحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وتغيّ ر الملكية (2008م)

بتاريخ 1429/10/22هـ (الموافق 2008/10/22م) ،تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة
بموجب القرار الوزاري رقم ق 351/بتاريخ 1429/10/22هـ (الموافق 2008/10/22م) القاضي بإعالن التحول وبلغ رأس مال
الشركة عند التحول ستمائة واثنين وعشرين مليون وخمسمائة وخمسة وثالثين ألف ( )622,535,000ريال سعودي مقسم إلى اثنين
وستين مليون ومائتين وثالثة وخمسين ألف وخمسمائة ( )62,253,500سه ًما عاد ًيا بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية
للسهم الواحد .ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية الشركة عند التحول:
  (4-7):مقر لودجلاهيكل ملكية الشركة كما في 1429/10/22هـ (الموافق 2008/10/22م)
عدد األسهم

القيمة االسمية للسهم
(بالريال سعودي)

القيمة االسمية اإلجمالية
(بالريال السعودي)

نسبة الملكية ()%

1

شركة العثيم القابضة

49,395,755

10

493,957,550

%79.33353

2

شركة أسواق عبداهلل العثيم

8,500,000

10

85,000,000

13.65

3

عبداهلل صالح علي العثيم

3,112,675

10

31,126,750

%5.00

4

فهد عبداهلل صالح العثيم

622,535

10

6,225,350

%1.00

5

صالح عبداهلل صالح العثيم

622,535

10

6,225,350

%1.00

62,253,500

-

622,535,000

%100

المساهم

الرقم

اإلجمالي
المصدر :الشركة

.هزيادة رأس المال (2016م)

بتاريخ 1437/08/25هـ (الموافق 2016/06/01م) ،وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من ستمائة
واثنين وعشرين مليون وخمسمائة وخمسة وثالثين ألف ( )622,535,000ريال سعودي إلى مليار ( )1,000,000,000ريال سعودي
مقسم إلى مائة مليون ( )100,000,000سه ًما عاد ًيا بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد من خالل رسملة
مبلغ واحد وتسعين مليون وستمائة وواحد وخمسين ألف ومائة وواحد وسبعين ( )91,651,171ريال سعودي من االحتياطي النظامي
ورسملة مبلغ مائتين وخمسة وثمانين مليون وثمانمائة وثالثة عشر ألف وثمانمائة وتسعة وعشرين ( )285,813,829ريال سعودي من
رصيد األرباح المبقاة .ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية الشركة بعد هذه الزيادة في رأس المال:
  (4-8):مقر لودجلاهيكل ملكية الشركة كما في 1437/08/25هـ (الموافق 2016/06/01م)
عدد األسهم

القيمة االسمية للسهم
(بالريال سعودي)

القيمة االسمية اإلجمالية
(بالريال السعودي)

نسبة الملكية ()%

1

شركة العثيم القابضة

79,346,150

10

793,461,500

%79.35

2

شركة أسواق عبداهلل العثيم

13,653,850

10

136,538,500

%13.65

3

عبداهلل صالح علي العثيم

5,000,000

10

50,000,000

%5

4

فهد عبداهلل صالح العثيم

1,000,000

10

10,000,000

%1

5

صالح عبداهلل صالح العثيم

1,000,000

10

10,000,000

%1

100,000,000

-

1,000,000,000

%100

المساهم

الرقم

اإلجمالي
المصدر :الشركة
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بتاريخ 1439/05/15هـ (الموافق 2018/02/01م) ،قام كل من عبداهلل صالح علي العثيم وفهد عبداهلل صالح العثيم وصالح عبداهلل
صالح العثيم ببيع أسهمهم في الشركة البالغة سبعة ماليين ( )7,000,000سهم بقيمة اسمية تبلغ سبعين مليون ( )70,000,000ريال
سعودي إلى شركة العثيم القابضة .ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية الشركة بعد هذا التغير في رأس المال:
  (4-9):مقر لودجلاهيكل ملكية الشركة كما في 1439/05/15هـ (الموافق 2018/02/01م)
عدد األسهم

القيمة االسمية للسهم
(بالريال سعودي)

القيمة االسمية اإلجمالية
(بالريال السعودي)

نسبة الملكية ()%

شركة العثيم القابضة

86,346,150

10

863,461,500

%86.35

شركة أسواق عبداهلل العثيم

13,653,850

10

136,538,500

%13.65

100,000,000

-

1,000,000,000

%100

المساهم

الرقم

اإلجمالي
المصدر :الشركة

.زتغيّ ر اسم الشركة (2018م)

بتاريخ 1439/07/09هـ (الموافق 2018/03/26م) ،وافقت الجمعية العامة غير العادية على تغيير اسم الشركة من «شركة العثيم
لالستثمار والتطوير العقاري» إلى «شركة عبداهلل العثيم لالستثمار».
.حتغير الملكية (2019م)

بتاريخ 1440/12/29هـ (الموافق 2019/09/01م) ،قامت شركة العثيم القابضة ببيع ( )26,000,000سهم من أسهمها في الشركة
البالغة ستة وثمانين مليون وثالثمائة وستة وأربعين ألف ومائة وخمسين ( )86,346,150سهم بقيمة اسمية تبلغ مائتان وستين مليون
( )260,000,000ريال سعودي إلى عبداهلل صالح علي العثيم .ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية الشركة بعد هذا التغير في رأس
المال:
  (4-10):مقر لودجلاهيكل ملكية الشركة كما في 1440/12/29هـ (الموافق 2019/09/01م)
عدد األسهم

القيمة االسمية للسهم
(بالريال سعودي)

القيمة االسمية اإلجمالية
(بالريال السعودي)

نسبة الملكية ()%

1

شركة العثيم القابضة

60,346,150

10

603,461,500

%60.35

2

شركة أسواق عبد اهلل العثيم

13,653,850

10

136,538,500

%13.65

3

عبد اهلل صالح علي العثيم

26,000,000

10

260,000,000

%26.00

100,000,000

-

1,000,000,000

%100

المساهم

الرقم

اإلجمالي
المصدر :الشركة
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.وتغيّ ر الملكية (2018م)

-1-3

فهرس المحتويات

4الهيكل التنظيمي

يوضح المخطط اآلتي الهيكل التنظيمي للشركة داخل المجموعة:
الشكل رقم ( :)1الهيكل التنظيمي للشركة
ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺸﻼش

ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪاﷲ اﳊﺴﻮن

٪١٠

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺜﻴﻢ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
٪٦٠٫٣٥

٪٥٥

ﺷﺮﻛﺔ وﻣﻀﺔ ﻟﺪور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
)اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

٪٤٥

٪١٣٫٦٥

٪١٠٠

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻮﻫﺮة اﳋﻠﻴﺞ ﻹدارة اﻷﻣﻼك
)اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

٪٢٦

٪١٠٠

ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻸزﻳﺎء
)اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

٪١٠٠

ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻠﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
)اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

٪١٠٠

ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺤﺎر اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
)اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

٪١٠٠

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮﻳﺎض اﻟﻮاﻋﺪ ﻹدارة اﻷﻣﻼك
)اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﺰﻳﺰﻳﺔ ﻹدارة اﻷﻣﻼك
)اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﻮل اﳌﺸﺮﻗﺔ

٪١٠٠
ﺷﺮﻛﺔ اﺳﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
)اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

٪٧٠

ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻠﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت
)اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻢ

ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻮاق ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ

٪١٠٠
ﺷﺮﻛﺔ اﻣﺘﻴﺎز اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
)اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

٪١٠٠
ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﻪ
)اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

٪١
ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﻪ
)ﻋﻤﺎن(

٪٩٩

٪١٠٠

ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
)اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ(

٪١

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎﻳﺮو ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
)ﻣﺼﺮ(

٪٩٩

٪١

ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﳌﺮح ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﻪ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
)ﻣﺼﺮ(

٪٩٩

٪١٠٠
ورﻟﺪ أوف ﻟﻴﺠﺮ
)اﳉﺰر اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ(

ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﳌﺮح ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﻪ
)ﻗﻄﺮ(

٪١٠٠

إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻮﻧﺎل ﻟﻴﺠﺮ ﻟﻴﻤﺘﺪ
)اﳉﺰر اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ(

٪١٠٠

٪١٠٠
ورﻟﺪ أوف إﻧﺘﺮﺗﻴﻨﻤﻨﺖ
)اﳉﺰر اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ(

٪٥٠

ﻓﺎﺑﻲ ﻻﻧﺪ ﻛﺪز ﺻﺎﻟﻮن
)اﻹﻣﺎرات  -أﺑﻮﻇﺒﻲ(

٪٥٠

٪٩٩

ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﳌﺮح اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
)ﻋﻤﺎن(

٪١

٪١٠٠

٪٩٩

ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻦ وورﻟﺪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
)اﻹﻣﺎرات  -دﺑﻲ(
٪٩٩

٪١

٪١٠٠

ﺷﺮﻛﺔ إﻟﻬﺎم اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻹدارة اﻷﻣﻼك
)اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

٪١٠٠

ﺷﺮﻛﺔ أورﻳﻮن اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
)اﳉﺰر اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ(

٪١٠٠
ﻳﻮروﻟﻴﺠﺮورﻟﺪ
)اﳉﺰر اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ(

٪١

ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺎﺑﻲ ﻻﻧﺪ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
)اﻹﻣﺎرات  -أﺑﻮﻇﺒﻲ(
٪١٠٠

ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻦ
اﻛﺴﺘﺮﱘ اﶈﺪودة
)اﻹﻣﺎرات  -أﺑﻮﻇﺒﻲ(

ﺷﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
أﻃﺮاف ﺧﺎرج اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ
**

٪٢٠

٪١٠٠
ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻦ
ﻓﺎﺑﻲ ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﻪ
)اﻹﻣﺎرات  -دﺑﻲ(

٪١٠٠
ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺎﺑﻲ ﺳﻴﺘﻲ
ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﻪ اﶈﺪودة
)اﻹﻣﺎرات  -دﺑﻲ(

٪١٠٠
ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺎب ورﻟﺪ
ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﻪ اﶈﺪودة
)اﻹﻣﺎرات  -دﺑﻲ(

٪١٠٠
ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺎب زون
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﶈﺪودة
)اﻹﻣﺎرات  -دﺑﻲ(

إن المالك المسجل لشركة عالم المرح للترفيه (قطر) هو فهد عبداهلل صالح العثيم ،إال أن الملكية النفعية لها تعود للشركة نظ ًرا للقيود التي كانت موضوعة على تسجيل ملكية الشركات للشركات
األجنبية في دولة قطر ،وتعمل شركة عبداهلل العثيم للترفيه حال ًيا على نقلها إليها.

المصدر :الشركة
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4نظرة عامة على مساهمي الشركة
.أشركة العثيم القابضة

شركة العثيم القابضة هي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة تأسست بتاريخ 1426/07/05هـ (الموافق 2005/08/10م)
في الرياض بموجب السجل التجاري رقم  .1010211748وتقوم شركة العثيم القابضة بإدارة الشركات التابعة لها واستثمار أموالها
في األسهم وامتالك العقارات والمنقوالت وامتالك حقوق الملكية الصناعية وحقوق االمتياز وغيرها وتأجيرها للشركات التابعة
لها .يبلغ رأس مال شركة العثيم القابضة مليار ( )1,000,000,000ريال سعودي مقسم إلى عشرة مليون ( )10,000,000حصة نقدية
متساوية القيمة ،قيمة كل منها مائة ( )100ريال .ويوضح الجدول اآلتي هيكل الملكية في شركة العثيم القابضة كما في تاريخ هذه
النشرة:
  (4-11):مقر لودجلاهيكل ملكية شركة العثيم القابضة كما في تاريخ هذه النشرة
الرقم
1

الشريك
عبداهلل صالح علي العثيم

اإلجمالي

عدد الحصص

القيمة االسمية للحصة
(بالريال سعودي)

القيمة االسمية اإلجمالية
(بالريال السعودي)

نسبة الملكية ()%

10,000,000

100

1,000,000,000

%100

10,000,000

100

1,000,000,000

%100

المصدر :الشركة
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شركة أسواق عبداهلل العثيم هي شركة مساهمة عامة تأسست بتاريخ 1400/07/07هـ (الموافق 1980/05/21م) في الرياض
بموجب السجل التجاري رقم  1010031185وهي امتداد لمؤسسة صالح العثيم التجارية ،التي أسسها في عام 1376هـ (الموافق
1957م) ،وتعمل في قطاع تجزئة األغذية حيث تشمل تجارة الجملة ،والتجزئة في المواد الغذائية ،وغير الغذائية ،واألسماك،
مقسم
واللحوم ،واألدوات المنزلية .يبلغ رأس مال شركة أسواق عبداهلل العثيم تسعمائة مليون ( )900,000,000ريال سعودي
ّ
إلى تسعين مليون ( )90,000,000سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت للسهم الواحد .وقد تم إدراج أسهم شركة
أسواق عبداهلل العثيم في السوق المالية بتاريخ 1429/07/11هـ (الموافق 2008/07/14م) ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية
كبار المساهمين في شركة أسواق عبداهلل العثيم حسب آخر تحديث على موقع السوق المالية اإللكتروني بتاريخ 1442/11/20هـ
(الموافق2021/06/30م):
  (4-12):مقر لودجلاكبار المساهمين في شركة أسواق عبداهلل العثيم كما في 1443/02/23هـ (الموافق 2021/09/30م).
عدد األسهم

القيمة االسمية للسهم
(بالريال سعودي)

القيمة االسمية اإلجمالية
(بالريال السعودي)

نسبة الملكية ()%

1

شركة العثيم القابضة

2,489,400

10

24,894,000

%27.66

2

عبداهلل صالح علي العثيم

540,000

10

5,400,000

%6

3,029,400

-

30,294,000

%33.66

المساهم

الرقم

اإلجمالي
المصدر :الشركة

-1-5

4فروع الشركة

لدى الشركة عشرة ( )10فروع مسجلة في المملكة تتكون من المجمعات التجارية التابعة للشركة ومكاتب إدارية .ويوضح الجدول اآلتي فروع الشركة
ً
فضل راجع القسم« 3-12التراخيص الجوهرية» من هذه النشرة):
(ولمزيد من المعلومات حول التراخيص التي حصلت عليها فروع الشركة،
  (4-13):مقر لودجلافروع الشركة
الرقم

المدينة

الموقع

نوع العقار

رقم السجل التجاري

١

الرياض

مجمع خريص التجاري

مجمع تجاري

1010263310

٢

الرياض

حي الربوة ()1

مجمع تجاري

1010218374

٣

الرياض

حي الربوة ()2

مكتب لتقديم خدمات الحراسات األمنية

1010263061

٤

الرياض

طريق الدائري الشرقي ()2

مكتب اإلدارة العامة

1010289509

٥

الرياض

طريق الدائري الشرقي ()4

مكتب لإلنشاءات العامة

1010452601

٦

بريدة

حي اإلسكان

مجمع تجاري

1131026422

٧

الدمام

حي عبداهلل فؤاد

مجمع تجاري

2050075153

٨

األحساء

حي المبرز

مجمع تجاري

2252038435

٩

حائل

طريق الملك سعود

مجمع تجاري

3350044573

عرعر

حي الجوهرة

مجمع تجاري

3450174266

١٠
المصدر :الشركة
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فهرس المحتويات

.بشركة أسواق عبدهللا العثيم

لغرض قياس جوهرية الشركات التابعة للشركة ،قامت الشركة والمستشار المالي بمراعاة أثرها على قرار االستثمار في األوراق المالية الخاصة
بالشركة وسعرها ،ومن ذلك  -على سبيل المثال ال الحصر  -ما إذا كانت تشكل  %5أو أكثر من إجمالي أصول الشركة أو خصومها أو إيراداتها أو
أرباحها أو االلتزامات المحتملة على الشركة .وبنا ًء على ذلك ،لدى الشركة أربعة ( )4شركات تابعة جوهرية كاآلتي:
.أشركة عبدهللا العثيم للترفيه

شركة عبداهلل العثيم للترفيه هي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة تأسست في مدينة الرياض بموجب السجل التجاري
رقم  1010371062بتاريخ 1434/06/07هـ (الموافق 2013/04/17م) .تأسست شركة عبداهلل العثيم للترفيه ابتدا ًء باسم «شركة
عبداهلل العثيم للسياحة والترفيه» ،وتم تغيير اسمها بتاريخ 1436/02/29هـ (الموافق 2017/02/26م) إلى «شركة عالم المرح
الدولية لالستثمار» ومن ثم تم تغيير اسمها إلى «شركة ليدار الترفيهية لالستثمار» بتاريخ 1440/03/12هـ (الموافق 2018/11/20م)،
وأخي ًرا تم تغيير اسمها إلى «شركة عبداهلل العثيم للترفيه» بتاريخ 1440/11/22هـ (الموافق 2019/07/25م) .تقوم شركة عبداهلل
العثيم للترفيه مباشرة ومن خالل شركاتها التابعة بإنشاء وتشغيل المراكز الترفيهية داخل وخارج المملكة (وللمزيد من المعلومات
ً
فضل راجع القسم« 1-5-4شركة عبداهلل العثيم للترفيه» من هذه النشرة).
حول أعمال شركة عبداهلل العثيم للترفيه،
يبلغ رأس مال شركة عبداهلل العثيم للترفيه مائة وخمسين مليون ( )150,000,000ريال سعودي مقسم إلى خمسة عشر مليون
( )15,000,000حصة نقدية بقيمة اسمية تبلغ عشرة ( )10رياالت سعودية للحصة الواحدة .ويوضح الجدول اآلتي هيكل الملكية
في شركة عبداهلل العثيم للترفيه كما في تاريخ هذه النشرة:
  (4-14):مقر لودجلاهيكل ملكية شركة عبداهلل العثيم للترفيه كما في تاريخ النشرة
الرقم

الشريك

عدد الحصص

القيمة االسمية للحصة
(بالريال سعودي)

القيمة االسمية اإلجمالية
(بالريال السعودي)

نسبة الملكية ()%

1

الشركة

15,000,000

10

150,000,000

%100

15,000,000

-

150,000,000

%100

اإلجمالي
المصدر :الشركة

.بشركة عبدهللا العثيم لألزياء

شركة عبداهلل العثيم لألزياء هي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة تأسست في مدينة الرياض بموجب السجل التجاري
رقم  1010228886بتاريخ 1428/02/06هـ (الموافق 2007/02/24م) .تأسست شركة عبداهلل العثيم لألزياء ابتدا ًء باسم «شركة
نهج الخيال التجارية» ومن ثم تم تغيير اسمها إلى «شركة عبداهلل العثيم لألزياء» بتاريخ 1441/01/23هـ (الموافق 2019/09/22م).
تقوم شركة عبداهلل العثيم لألزياء بإدارة وتشغيل معارض البيع بالتجزئة لألزياء ولديها عدد من االمتيازات التجارية الحصرية في
المملكة مع عدد من العالمات التجارية العالمية في مجال األزياء (وللمزيد من المعلومات حول أعمال شركة عبداهلل العثيم لألزياء،
ً
فضل راجع القسم« 3-9-4شركة عبداهلل العثيم لألزياء» من هذه النشرة).
يبلغ رأس مال شركة عبداهلل العثيم لألزياء مائة ألف ( )100,000ريال سعودي مقسم إلى عشرة آالف ( )10,000حصة نقدية بقيمة
اسمية تبلغ عشرة ( )10رياالت سعودية للحصة الواحدة .ويوضح الجدول اآلتي هيكل الملكية في شركة عبداهلل العثيم لألزياء كما
في تاريخ هذه النشرة:
  (4-15):مقر لودجلاهيكل ملكية شركة عبداهلل العثيم لألزياء كما في تاريخ النشرة
الرقم

الشريك

عدد الحصص

القيمة االسمية للحصة
(بالريال سعودي)

القيمة االسمية اإلجمالية
(بالريال السعودي)

نسبة الملكية ()%

1

الشركة

10,000

10

100,000

%100

10,000

-

100,000

%100

اإلجمالي
المصدر :الشركة
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فهرس المحتويات

-1-6

4نظرة عامة على الشركات التابعة الجوهرية

شركة عبداهلل العثيم الغذائية هي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة تأسست في مدينة الرياض بموجب السجل التجاري
رقم  1010228837بتاريخ 1428/02/06هـ (الموافق 2007/02/24م) .تأسست شركة عبداهلل العثيم الغذائية ابتدا ًء باسم
«شركة امتياز الرياض التجارية» ومن ثم تم تغيير اسمها إلى «شركة عبداهلل العثيم الغذائية» بتاريخ 1443/02/29هـ (الموافق
2021/10/06م) .تقوم شركة عبداهلل العثيم الغذائية بتشغيل عدد من المطاعم والمقاهي ولديها عدد من االمتيازات التجارية
الحصرية في المملكة مع عدد من العالمات التجارية في مجال األطعمة والمشروبات كما تقوم بتشغيل عالمات تجارية محلية
ً
فضل راجع القسم« 3-5-4شركة عبداهلل العثيم
خاصة بها (وللمزيد من المعلومات حول أعمال شركة عبداهلل العثيم الغذائية،
الغذائية» من هذه النشرة).
يبلغ رأس مال شركة عبداهلل العثيم الغذائية خمسمائة ألف ( )500,000ريال سعودي مقسم إلى خمسمائة ( )500حصة نقدية بقيمة
اسمية تبلغ ألف ( )1,000ريال سعودي للحصة الواحدة .ويوضح الجدول اآلتي هيكل الملكية في شركة عبداهلل العثيم الغذائية كما
في تاريخ هذه النشرة:
  (4-16):مقر لودجلاهيكل ملكية شركة عبداهلل العثيم الغذائية كما في تاريخ النشرة
الرقم

الشريك

عدد الحصص

القيمة االسمية للحصة
(بالريال سعودي)

القيمة االسمية اإلجمالية
(بالريال السعودي)

نسبة الملكية ()%

1

الشركة

500

1,000

500,000

%100

500

-

500,000

%100

اإلجمالي
المصدر :الشركة

-2

4رؤية الشركة وآفاقها المستقبلية

-2-1

4الرؤية

وتطبق المفاهيم المبتكرة للترفيه والتسوق وتكون مجمعاتها
أن تكون الشركة الرائدة في تطوير وإدارة وتشغيل المجمعات التجارية والمراكز الترفيهية
ّ
التجارية ومراكزها الترفيهية الوجهة المثالية والمفضلة للعائالت من خالل تقديم خدمات متكاملة في الترفيه ،األزياء ،الضيافة ،والسينما ،وحاضنة
للبرامج والف ّعاليات الترفيهية والثقافية واالجتماعية.

-2-2

4الرسالة

توفير الجديد والمبتكر للعمالء وتعزيز تعاون الشركة مع شركاتها التابعة لتقديم تجربة ترفيه وتس ّوق ممتعة ،وآمنة ،ونشر السعادة للجميع.

-2-3

4نواحي القوة والمزايا التنافسية

تعتقد الشركة بأنها تتمتع بعدد من المزايا التنافسية والتي تتمثل في اآلتي:
.أتنوع مصادر اإليرادات

لدى الشركة والشركات التابعة الجوهرية أربعة ( )4مصادر لإليرادات تتمثل في )1( :إيرادات اإليجارات المكتسبة من األعمال
التشغيلية لمجمعات الشركة التجارية ،و( )2إيرادات تشغيل المراكز الترفيهية التابعة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه ،و( )3إيرادات
مبيعات المعارض التجارية لألزياء التابعة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء ،و( )4إيرادات تشغيل المطاعم والمقاهي التابعة لشركة
عبداهلل العثيم الغذائية.
1.بلغت إجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة كما في  31ديسمبر 2019م  1,008.7مليون ريال سعودي ،كان  %54.7منها
من إيرادات اإليجارات المكتسبة من األعمال التشغيلية لمجمعات الشركة التجارية والتي بلغت  551.9مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2019م .وتعتمد الشركة في تحصيل إيرادات اإليجار على مستأجرين رئيسيين وهم )1( :شركة الشايع
الدولية للتجارة والتي ساهمت في  %10.6من إيرادات الشركة كما في  31ديسمبر 2019م ،و( )2شركة الند مارك العربية والتي
ساهمت في  %10.2من إيرادات الشركة كما في  31ديسمبر 2019م ،و( )3شركة عبداهلل العثيم للترفيه والتي ساهمت في
 %5.4من إيرادات الشركة كما في  31ديسمبر 2019م ،و( )4شركة عبداهلل العثيم لألزياء والتي ساهمت في  %3من إيرادات
الشركة كما في  31ديسمبر 2019م ،و( )5شركة أسواق عبداهلل العثيم والتي ساهمت في  %3من إيرادات الشركة كما فى 31
ديسمبر 2019م ،و( )6شركة جزيرة سماء لألزياء المحدودة والتي ساهمت في  %2.9من إيرادات الشركة كما في  31ديسمبر
2019م .وباستثناء ما سبق ذكره من المستأجرين ،ال يوجد أي مستأجر آخر ساهم منفر ًدا أكثر من  %3من إيرادات الشركة.
تؤمن الشركة بأن تنويع المعروض من المنتجات والمعارض التجارية في مجمعات الشركة التجارية يعطيها ميزة تنافسية في
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.جشركة عبدهللا العثيم الغذائية

2.بلغت إجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة كما في  31ديسمبر 2020م  761.9مليون ريال سعودي ،كان  %65.2منها من
إيرادات اإليجارات المكتسبة من األعمال التشغيلية لمجمعات الشركة التجارية والتي بلغت  496.7مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2020م .وتعتمد الشركة في تحصيل إيرادات اإليجار على مستأجرين رئيسيين وهم )1( :شركة الشايع الدولية
للتجارة والتي ساهمت في  %12.3من إيرادات الشركة كما في  31ديسمبر 2020م ،و( )2شركة الند مارك العربية والتي
ساهمت في  %8.4من إيرادات الشركة كما في  31ديسمبر 2020م ،و( )3شركة عبداهلل العثيم للترفيه والتي ساهمت في %5.5
من إيرادات الشركة كما في  31ديسمبر 2020م ،و( )4شركة عبداهلل العثيم لألزياء والتي ساهمت في  %3من إيرادات الشركة
كما في  31ديسمبر 2020م ،و( )5شركة أسواق عبداهلل العثيم والتي ساهمت في  %4.4من إيرادات الشركة كما في  31ديسمبر
2020م ،و( )6شركة جزيرة سماء لألزياء المحدودة والتي ساهمت في  %3.0من إيرادات الشركة كما في  31ديسمبر 2020م.
وباستثناء ما سبق ذكره من المستأجرين ،ال يوجد أي مستأجر آخر ساهم منفر ًدا أكثر من  %3من إيرادات الشركة .تؤمن الشركة
بأن تنويع المعروض من المنتجات والمعارض التجارية في مجمعات الشركة التجارية يعطيها ميزة تنافسية في جذب العمالء
من المستهلكين ،كما أن التنوع في عمالء الشركة من المستهلكين والمستأجرين يسمح للشركة بالمحافظة على أرباح مستدامة.
3.بلغت إجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة كما في  30سبتمبر 2021م  608.7مليون ريال سعودي ،كان  %50منها من
إيرادات اإليجارات المكتسبة من األعمال التشغيلية لمجمعات الشركة التجارية والتي بلغت  304.4مليون ريال سعودي كما في
 30سبتمبر 2021م .وتعتمد الشركة في تحصيل إيرادات اإليجار على مستأجرين رئيسيين وهم )1( :شركة الند مارك العربية
والتي ساهمت في  %9.4من إيرادات الشركة كما في  30سبتمبر 2021م ،و( )2شركة الشايع الدولية للتجارة والتي ساهمت
في  %7.6من إيرادات الشركة كما في  30سبتمبر 2021م ،و( )3شركة جزيرة سماء لألزياء المحدودة والتي ساهمت في %2.8
من إيرادات الشركة كما في الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م .وباستثناء ما سبق ذكره من المستأجرين ،ال يوجد
أي مستأجر آخر ساهم منفر ًدا أكثر من  %3من إيرادات الشركة .تؤمن الشركة بأن تنويع المعروض من المنتجات والمعارض
التجارية في مجمعات الشركة التجارية يعطيها ميزة تنافسية في جذب العمالء من المستهلكين ،كما أن التنوع في عمالء
الشركة من المستهلكين والمستأجرين يسمح للشركة بالمحافظة على أرباح مستدامة.
.بالخبرة والسمعة والمعرفة

تدير الشركة عدد كبير من المجمعات التجارية داخل المملكة منذ خمسة عشر ( )15عا ًما مما مكن الشركة من بناء عالقات
وطيدة مع الحكومة والممولين وتجار التجزئة والعمالء ،سجلت المجمعات التجارية الخاصة بالشركة إقبال بمعدل  48.9مليون
زائر تقري ًبا سنو ًيا وذلك لعام 2018م ،وبمعدل  48.8مليون زائر تقري ًبا سنو ًيا وذلك لعام 2019م ،وبمعدل  33.2مليون زائر تقري ًبا
سنو ًيا وذلك لعام 2020م ،وبمعدل  22,5مليون زائر تقري ًبا سنو ًيا وذلك للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،كما شهدت
ً
إقبال بمعدل  3.8مليون زائر تقري ًبا سنو ًيا ،وهو مؤشر قوي لمدى نجاح
المراكز الترفيهية التابعة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه
الشركة وشركة عبداهلل العثيم للترفيه على استقطاب الزوار .تعتقد الشركة بأن سمعتها لدى الجهات الحكومية والممولين وتجار
التجزئة والعمالء في االستجابة الحتياجات المجمعات التجارية تميزها عن منافسيها في السوق.
.جفريق إداري واسع الخبرة

تتميز الشركة بوجود إدارة محترفة ذات خبرة طويلة في تنمية األعمال التجارية في مجال تطوير وإدارة المجمعات التجارية،
وقطاعات الترفيه والتجارة والعقار .باإلضافة إلى الخبرة العريقة في األعمال التجارية ألعضاء مجلس اإلدارة .ويجدر اإلشارة إلى
أن عبداهلل صالح علي العثيم (رئيس مجلس إدارة الشركة) ومشعل إبراهيم متعب العتيبي (الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة
الشركة) يتمتعون بالمعرفة والخبرة في إدارة الشركات المدرجة حيث يشغل عبداهلل صالح علي العثيم منصب رئيس مجلس إدارة
في شركة أسواق عبداهلل العثيم حيث تم إدراجها في السوق المالية منذ عام 2013م .كما تقوم الشركة بإقامة برامج تطوير داخلية
وخارجية لموظفيها.
.داستهداف أكبر شريحة للعمالء

تستهدف الشركة وشركاتها التابعة إلى تقديم خدماتها ومنتجاتها بأسعار تنافسية وفي متناول شريحة العمالء ذوي الدخل المتوسط
إن هذه الميزة تمكن الشركة من الوصول إلى الشريحة األكبر واألكثر استقرا ًرا في المجتمع وبالتالي
وأعلى من المتوسط حيث ّ
يجعلها أقل عرضة للتقلبات االقتصادية.
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جذب العمالء من المستهلكين ،كما أن التنوع في عمالء الشركة من المستهلكين والمستأجرين يسمح للشركة بالمحافظة على
أرباح مستدامة.

فهرس المحتويات

.هنموذج أعمال لتعظيم قيمة الشركة
yتكلفة تمويل منخفضة:

اتخذت الشركة استراتيجية دقيقة ومستدامة عند توسعة أعمالها ومحفظة خدماتها مما عزز من سمعتها لدى الممولين
المحليين .وقد ساهمت سمعة الشركة لدى الممولين المحليين لها وقوة مركزها المالي وتدفقاتها النقدية باالقتراض بنسب
فائدة منخفضة وبالتالي التوفير عند تطوير المجمعات التجارية .بلغت نسب المديونية من إجمالي الرسملة لدى الشركة %38
و %42كما في  30ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
yكفاءة التسعير:

نظ ًرا لقدرة الشركة على مراقبة التكاليف ،واستغالل العقارات المتوفرة لديها بكفاءة عالية ،تستطيع الشركة أن تبرم عقود
إيجار مع مستأجري مجمعاتها التجارية بأسعار منافسة مقارن ًة باألسعار المقدمة من قبل منافسيها .تمكن األسعار التنافسية
للشركة من جذب والحفاظ على المستأجرين ذوي العالمات التجارية العالمية والمحلية وكسب والئهم لمجمعات الشركة
التجارية .وبنا ًء على ذلك ،قامت الشركة ببناء عالقات قوية مع وكالء العالمات التجارية العالمية والمحلية للبيع بالتجزئة.
وبلغت نسبة إشغال المجمعات التجارية للشركة تقري ًبا  %88.7و ،%87.1و ،%84.5و %83كما في السنوات المالية المنتهية
في  31ديسمبر 208م و2019م و2020م والفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،وتعزز هذه النسبة قدرة الشركة على
توفير أسعار إيجار تنافسية لمستأجريها .كما تقوم شركة عبداهلل العثيم للترفيه بتقديم برامج خصومات وباقات لعمالئها
والتي بدورها تعزز استغالل وفورات الحجم.
كما تعتمد الشركة في آلية التسعير الخاصة بمنتجاتها وخدماتها على دراسات السوق من خالل مجموعة من المستشارين
المتخصصين من داخل الشركة وخارجها والعمل على التحليالت بشكل دوري الستمرارية االطالع على أي تغير في أسعار
المنتجات والخدمات المقدمة من منافسيها ومدى أثر ذلك على سلوك المستهلكين.
yأسعار تنافسية للتطوير والتشغيل:

تعمل الشركة والشركات التابعة الجوهرية على هندسة ومراقبة تكاليف مشاريعها التطويرية والتشغيلية من خالل لجنة إدارة
للمشاريع مشكلة من عدة أقسام إدارية متخصصة مما يعكس تصور شامل للمشروع من النواحي الفنية والمالية والتشغيلية
بكفاءة وفي وقت قصير .كما أن لحجم أصول الشركة القائمة والمتوقع إنشائها دور في عملية التفاوض مع المو ِّردين للحصول
على أفضل جودة خدمات وبأسعار تنافسية.
yأنشطة تكميلية لتنمية مستدامة:

تركز الشركة في استراتيجيتها على تقديم مجمعات تجارية متكاملة ،وذلك من خالل إنشاء واستغالل عدد من األنشطة
التكميلية .على سبيل المثال ،يوجد عالمات تجارية مملوكة وتُدار من قبل شركات زميلة للشركة كالعثيم هايبر ماركت وهي
عالمة تجارية مملوكة وتُدار من قبل شركة أسواق عبداهلل العثيم ،باإلضافة إلى ما تقدمه الشركات التابعة من منتجات
وخدمات كشركة عبداهلل العثيم للترفيه والتي تعتبر أحد المستأجرين الرئيسيين في مجمعات الشركة التجارية والمعارض
التجارية التابعة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء والمطاعم والمقاهي التابعة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية مما يشجع إقبال
المستأجرين على االستئجار في هذه المجمعات التجارية .تهتم الشركة في تحقيق اإلقبال على جميع أعمالها وأعمال شركاتها
التابعة المتنوعة عن طريق مجمعاتها التجارية ،ويجذب هذا الحرص واالهتمام المزيد من المستأجرين إلى مجمعات الشركة
التجارية ويميز الشركة عن غيرها من الشركات المشغِّلة للمجمعات التجارية التي ال تشتمل وحدات مجمعاتها التجارية على
مستأجرين من شركاتها التابعة مما يضمن كفاءة التشغيل واستمرارية األعمال.
yتحصيل عوائد سريعة على االستثمار:

تعتمد الشركة على إجراء دارسات وتحليالت مالية وسوقية كحساب معدل العائد الداخلي ( )IRRودراسات أخرى لكل مشروع،
على سبيل المثال ال الحصر ،متوسط صافي المساحة القابلة للتأجير للفرد ومتوسط اإليجار لكل متر مربع ومتوسط المبيعات
لكل متر مربع ومقارنة ِّ
مؤشرات أداء الشركة مع معايير الصناعة والعمل على تحسينها ،للوصول ألقصى استفادة من الموارد
المتاحة وتقديم خدمات ذات جودة مميزة للفئات المستهدفة مقابل تكاليف تشغيلية وتمويلية منخفضة.

 | 70نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار

www.othaimmalls.com

فهرس المحتويات

.ومحفظة عقارات متنوعة في مناطق المملكة

يتوفر لدى الشركة محفظة مكونة من عدد من العقارات المطورة وغير المطورة بمجموع مساحة تبلغ ( )3,303,214متر مربع كما
في  30سبتمبر 2021م حيث تم اختيار عدد منها لبناء مجمعات تجارية ،تتميز العقارات الخاصة بالشركة بوجودها في مواقع
متميزة ويعود ذلك لعالقات الشركة المميزة مع مجالس البلدية في مختلف مدن المملكة بسبب ما اقتنته الشركة من سمعة مرموقة
كمطور موثوق به .وتعتقد الشركة أن قدرتها السريعة على استغالل العقارات المملوكة لها والمتواجدة في مواقع رئيسية في مختلف
مدن المملكة يخول لها القدرة على اغتنام فرص السوق لبناء مجمعات تجارية بكفاءة وفاعلية تفوق منافسيها الذين يتطلب عليهم
ً
أول البحث إليجاد عقار مناسب ومن ثم شراءه .وبلغت القيمة السوقية الستثمارات الشركة في العقارات أربعة مليارات وستمائة
واثني عشر ألفًا وثالثمائة وواحد وثمانين ( )4,612,381,000ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،وأربعة مليار وثمانمائة
وستة وسبعين مليو ًنا وأربعمائة ألف ( )4,876,400,000ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م وخمسة مليارات وسبعمائة وثمانية
وتسعين مليو ًنا وستمائة وخمسة وثمانين ألف ( )5,798,685,000ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م.
.زاالنتشار الجغرافي محليً ا وإقليميً ا وفي األسواق الناشئة
yاالنتشار الجغرافي المحلي:

المجمعــات التجاريــة :تتميــز حال ًيــا المجمعــات التجاريــة الخاصــة بالشــركة بتواجدهــا فــي ثمانيــة ( )8مــدن كبيــرة وصغيــرةفــي أرجــاء المملكــة ،حيــث تتواجــد فــي كل مــن مدينــة الريــاض واألحســاء وبريــدة وعنيــزة والــرس وعرعــر وحائــل.
المراكــز الترفيهيــة :يتواجــد تســعة عشــر ( )19مركـزًا ترفيهيــا موزعــة فــي أرجــاء المملكــة ،تقــع ثالثــة عشــر ( )13منهــا فــيالمجمعــات التجاريــة التابعــة للشــركة وســتة ( )6منهــا خــارج مجمعــات الشــركة فــي كمــا فــي  30ســبتمبر 2021م.

قطــاع األزيــاء :تعمــل شــركة عبــداهلل العثيــم لألزيــاء مــن خــال أربــع ( )4عالمــات تجاريــة عالميــة وهــي كيابــي (،)Kiabiوأو فــي إس ( ،)OVSوتالــي وايــل ( ،)Tally Weijlوبارفــوا ( )Parfoisمنتشــرة فــي عشــر ( )10مــدن فــي أرجــاء المملكــة
معرضــا تجار ًيــا كمــا فــي  30ســبتمبر 2021م.
وبمجمــوع معــارض تجاريــة يبلــغ ســبعة وثالثيــن ()37
ً
قطــاع المطاعــم والمقاهــي :بلــغ عــدد المطاعــم والمقاهــي التابعــة لشــركة عبــداهلل العثيــم الغذائيــة تســعة وعشــرين ()29مطع ًمــا ومقهــى منتشــرة فــي عــدد مــن مــدن المملكــة كمــا فــي  30ســبتمبر 2021م.

yاالنتشار الجغرافي اإلقليمي:

باإلضافة إلى التسعة عشر ( )19مركزًا ترفيه ًيا المتواجدة في أنحاء المملكة ،تتواجد الشركة إقليم ًيا من خالل تسعة عشر
( )19مركزًا للترفيه والتابعة لشركة العثيم للترفيه حيث تعمل في دولة اإلمارات ودولة مصر ودولة عمان ودولة قطر .كما تعمل
شركة عبداهلل العثيم للترفيه على افتتاح مواقع جديدة في الخليج العربي والشرق األوسط وشمال أفريقيا ودول أخرى.
yنموذج أعمال مرن يتطور مع احتياجات السوق:

تعتقد الشركة بأن نجاح أي مشروع يتطلب التخطيط االستراتيجي الجيد وإدارة المشروع بشكل ف ّعال والتي تتمثل بالتخطيط
والتنظيم الجيد لكافة الموارد المالية والبشرية في الشركة لضمان تنفيذ المشروع بحيث يحقق األهداف المنشودة منه .فيما
يلي على سبيل المثال ال الحصر ،مبادرات قامت بها الشركة:
تعمــل الشــركة بنمــوذج أعمــال فــي مجــال الترفيــه يعتمــد علــى أصــول رأســمالية أقــل نســب ًيا مقارنــة بقيمــة عملياتهــا حيــثتعتمــد الشــركة علــى نمــوذج قياســي فــي تصميــم مشــاريعها بآليــة تتناســب مــع كافــة الفئــات المســتهدفة بأعلــى جــودة وأقــل
تكلفة .
تعتبــر الشــركة مــن أوائــل الشــركات دخـ ًـول فــي مجــال دور الســينما حيــث تــم الدخــول فــي الشــراكة مــع شــركة العقــول
المشــرقة للتعليــم الفتتــاح دور للســينما وذلــك تماشـ ًيا مــع التغيــرات الجديــدة فــي صناعــة الترفيــه .وســيتم إنشــاء تلــك الــدور
كمرحلــة أولــى فــي مجمعــات الشــركة التجاريــة وقــد حصلــت الشــركة علــى التراخيــص الالزمــة وتــم االنتهــاء مــن التصاميــم
وجــاري العمــل علــى إنشــاء دور للســينما.
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4االستراتيجية واآلفاق المستقبلية

تهدف الشركة إلى ضمان عمليات مستدامة وتحقيق أرباح مستمرة لمساهميها من خالل تملك وتطوير وإدارة مجمعاتها التجارية وتقديم مزيج متميز
من العالمات التجارية في مجاالت األزياء والمأكوالت والترفية .كما تهدف الشركة إلى تحقيق أهدافها في استمرار التوسع في عالمتها التجارية
وتعزيز مكانتها السوقية من خالل المضي بتطوير مجمعات تجارية ف ّعالة وفريدة من نوعها .وتنطوي االستراتيجية األساسية للشركة بخصوص تنمية
أعمالها على ما يلي:
•استكمال المشاريع التطويرية والمشاريع التوسعية للشركة في المملكة

بدأت الشركة بمشاريع تطوير وتوسعة لمجمعاتها التجارية في المملكة وتخطط الستكمال هذه األعمال التي بدورها سيتيح لها
االستمرار في تقديم مجمعات تجارية ذات جودة عالية في قطاع تجارة التجزئة.
•تعزيز وجودها في السوق من خالل المشاريع القائمة في مدن المملكة الرئيسية

تسعى الشركة من خالل مشاريعها القائمة في المدن الرئيسية إلى المحافظة على تواجدها في السوق عن طريق تطوير العالمة
إن المجمعات التجارية تعتبر الوجهة المفضلة للطبقة المتوسطة .تؤمن الشركة بأنه من الضروري أن
التجارية لـ «العثيم مول» حيث ّ
يكون لمجمعاتها التجارية حضور قوي في مدن المملكة الرئيسية .حيث جاري العمل على استكمال تطوير مجمع العثيم مول  -حفر
الباطن ومن المتوقع االنتهاء منه في الربع الثاني من عام 2022م .وجاري العمل على استكمال تطوير مجمع العثيم مول  -الخفجي
ومن المتوقع االنتهاء منه في الربع الثاني لعام 2023م .وجاري العمل على مشروع متكامل متعدد اإلستخدامات في كل من مدينتي
الرياض والدمام ،حيث من المتوقع االنتهاء منهم في عام 2029م و2028م على التوالي .باإلضافة إلى مجمعين تجاريين في كل من
مدينتي أبها والمذنب ،حيث من المتوقع االنتهاء منهم في عام 2024م ومجمعين آخرين في كل من بريدة والخرج لم يتوقع تاريخ
االنتهاء منهم.
•استكشاف فرص جديدة في األسواق المستهدفة للشركة

تعتقد الشركة أن عامل الموقع أمر مهم ج ًدا في المساهمة في نجاح أعمال الشركة ،لذا تكمن استراتيجية الشركة في النمو
باالستثمار في العقارات على المدى البعيد .ويتطلب االستثمار في العقارات واستغاللها إيجاد عقارات تقع في مناطق نامية ومناطق
ذات كثافة سكانية في مدن المملكة وذلك من خالل اآلتي:
-االستمرار في بحث وتملك العقارات المناسبة

يعتمد تطوير المجمعات التجارية الجديدة على تأمين عقارات في مدن المملكة الرئيسية والثانوية ذات الكثافة السكانية.
وعليه ،ستستمر الشركة تخصيص جزء من أرباحها لشراء عقارات في مدن المملكة أينما وجدت فرصة استثمارية لتطوير
المجمعات التجارية .إن وجود عدد من العقارات في المواقع المناسبة يختصر على الشركة كثي ًرا من الوقت والبحث في عملية
تطوير مجمعاتها التجارية في المناطق النامية.
-دعم التواجد في المدن الثانوية في المملكة

أيضا بأن
تؤمن الشركة بأن المحافظة على حضور قوي في المدن الرئيسية في المملكة عامل مهم لنجاح الشركة ،كما تؤمن ً
من المهم معالجة نقص المعروض في المجمعات التجارية في مدن المملكة الثانوية .وعليه ،تسعى الشركة إلى بسط عالمتها
التجارية في مدن المملكة الثانوية التي تتوفر فيها مشاريع البنى التحتية كالمطارات ومحطات القطار وذلك عن طريق تطوير
مجمعات تجارية فيها تتمركز في أحياء الطبقة المتوسطة.
-بناء عالقات قوية

تخطط الشركة على االستمرار في بناء والمحافظة على عالقاتها االستراتيجية مع عمالئها ومورديها في قطاع التجزئة
والشركات الكبرى من أجل توفير مزيج متميز من المستأجرين في مجمعاتها التجارية .إن بناء عالقات قوية في قطاع التجزئة
وتوفير مزيج متميز من المستأجرين سيجذب بدوره عمالء أصغر في قطاع التجزئة لالستئجار في مجمعاتها التجارية مما
يخلق تنوع في المتاجر المتواجدة في مجمعاتها التجارية.
•تنويع مصادر إيرادات الشركة لزيادة حصة أعمالها التكميلية

نظ ًرا لقصر الوقت الالزم لتطوير المراكز الترفيهية مقارن ًة بالوقت الالزم لتطوير المجمعات التجارية ،تنوي الشركة أن تتوسع
في أعمال مراكزها الترفيهية (من خالل شركة عبداهلل العثيم للترفيه) خالل السنوات الخمس القادمة بحيث تحتل هذه المراكز
الترفيهية عنص ًرا أكب ًرا من إيرادات الشركة .تمثل أنشطة امتالك وتشغيل المجمعات التجارية  %50من إيرادات الشركة و %30من
مراكزها الترفيهية كما في  30سبتمبر 2021م ،إال أن الشركة تنوي زيادة حصة اإليرادات من أعمال المراكز الترفيهية بشكل رئيسي
باإلضافة إلى التوسع في مجال تجزئة األزياء والمطاعم ودور السينما على مدار الخمس ( )5سنوات القادمة.
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yالتوسع إلى مواقع جديدة

تتوقع الشركة استمرار توسع المراكز الترفيهية التابعة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه من خالل تطوير أفكار جديدة وتقديم
ألعاب جديدة في المملكة .باإلضافة إلى ذلك ،تنوي الشركة توسع المراكز الترفيهية التابعة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه
خارج المملكة عن طريق افتتاح مواقع جديدة في الخليج العربي والشرق األوسط وشمال أفريقيا ودول أخرى حيث يتوقع افتتاح
مركزين ترفيهيين في كل من القاهرة واإلسكندرية بمصر خالل عام 2022م.
yتنويع المنتجات والخدمات التكميلية

تنوي الشركة من خالل شركة عبداهلل العثيم لألزياء وشركة عبداهلل العثيم الغذائية ألن تصبح الخيار األول في مجال تجزئة
األزياء واألطعمة والمقاهي في المملكة حيث تنوي التوسع في منتجاتها والتي تستهدف األطفال والعائالت من خالل تقديم
الخيارات المتنوعة مع الحفاظ على مستوى عالي من معايير الجودة ،حيث تم افتتاح خمسة ( )5معارض تجارية لألزياء خالل
عام 2021م .باإلضافة إلى ذلك ،يتوقع افتتاح كافيه دلة باألحساء بحلته الجديدة ومحل آيس كريم في العثيم مول  -خريص
بجانب دار السينما خالل الربع األول من عام 2022م.
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4الجوائز والشهادات التي حصلت عليها الشركة

  (4-17):مقر لودجلاالجوائز والشهادات التي حصلت عليها الشركة
#

الجائزة /شكر وتقدير

الشركة

تاريخ الجائزة (م)

1

جائزة تطوير قطاع التجزئة في المملكة  -مشروع العثيم
مول  -حفر الباطن

الشركة

يوليو 2021م

جوائز آسيا العقارية 2021م

2

جائزة تطوير مشاريع متعددة االستخدامات  -مشروع داون
تاون /العزيزية مول ساب ًقا

الشركة

يوليو 2021م

جوائز آسيا العقارية 2021م

3

جائزة أفضل حملة ترويجية  -العثيم مول

الشركة

2019م

مجلس الشرق األوسط لمراكز التسوق وتجار
التجزئة MECS+R

4

جائزة أفضل عالمة تجارية للبيع بالتجزئة في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا  -فابي الند ،دبي فستيفال
سيتي ،اإلمارات

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

2019م

مجلس الشرق األوسط لمراكز التسوق وتجار
التجزئة MECS+R

5

جائزة أفضل عالمة تجارية للبيع بالتجزئة في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا  -مدينة الثلج ،الرياض،
المملكة

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

2019م

مجلس الشرق األوسط لمراكز التسوق وتجار
التجزئة MECS+R

6

جائزة أفضل عالمة تجارية للبيع بالتجزئة في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا -سفوري الند الرياض،
المملكة

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

2019م

مجلس الشرق األوسط لمراكز التسوق وتجار
التجزئة MECS+R

7

جائزة التميز في البيع بالتجزئة  -سفوري الند الربوة
الرياض ،المملكة

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

2019م

مجلس الشرق األوسط لمراكز التسوق وتجار
التجزئة MECS+R

8

جائزة التصميم والتطوير -تطوير جديد  -إكستريم زون،
مول مسقط ،عمان

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

2019م

مجلس الشرق األوسط لمراكز التسوق وتجار
التجزئة MECS+R

9

جائزة التصميم والتطوير  -التطوير الجديد  -فابي الند،
مول مسقط ،عمان

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

2019م

مجلس الشرق األوسط لمراكز التسوق وتجار
التجزئة MECS+R

10

جائزة التصميم والتطوير  -التطوير الجديد  -مدينة الثلج،
القاهرة ،مصر

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

2019م

مجلس الشرق األوسط لمراكز التسوق وتجار
التجزئة MECS+R

11

جائزة أكثر تصميم تجزئة محبوب لهذا العام  -فابي الند

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

2019م

مجلس الشرق األوسط لمراكز التسوق وتجار
التجزئة MECS+R

12

جائزة شخصية التجزئة األكثر إعجا ًبا للعام 2019م -
األستاذ /فهد العثيم

الشركة

2019م

مجلس الشرق األوسط لمراكز التسوق وتجار
التجزئة MECS+R

13

جائزة العالمة التجارية األكثر إعجا ًبا  -قطاع الترفيه -
مدينة الثلج  -الرياض

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

2019م

 IMAGES RETAIL Meريتيل مي

14

الجائزة الذهبية ألفضل مركز ترفيهي سفوري الند العثيم
مول  -الربوة الرياض

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

2018م

مجلس الشرق األوسط وشمال إفريقيا للترفيه
والجذب السياحي (ميناالك)

15

جائزة أفضل مدينة ترفيهية على مستوى الشرق األوسط
وشمال إفريقيا

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

2018م

مجلس الشرق األوسط لمراكز التسوق وتجار
التجزئة MECS+R

16

جائزة التميز فابي الند الراشد مول أبها

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

2018م

مجلس الشرق األوسط لمراكز التسوق وتجار
التجزئة MECS+R

www.othaimmalls.com

الجهة المانحة للجائزة

نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار | 73

الشركة

تاريخ الجائزة (م)

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

2018م

مجلس الشرق األوسط لمراكز التسوق وتجار
التجزئة MECS+R

الشركة

2017م

مجلس الشرق األوسط لمراكز التسوق وتجار
التجزئة MECS+R

2017م

مجلس الشرق األوسط لمراكز التسوق وتجار
التجزئة MECS+R
الهيئة العامة للسياحة واآلثار

17

جائزة أفضل عائد تشغيلي مدينة الثلج  -العثيم مول -
الربوة الرياض

18

جائزة أفضل افتتاح مول  -العثيم مول  -حائل

19

الجائزة الذهبية ألفضل تصميم مدينة ترفيهية مدينة الثلج

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

20

جائزة التميز السياحي ألفضل مدينة ترفيهية لعام 2017م
مدينةالثلج

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

2017م

21

جائزة التميز السياحي  -أفضل حدث تسوق خاص  -العثيم
مول  -الربوة

الشركة

2014م

الهيئة العامة للسياحة واآلثار

22

جائزة التميز السياحي ألفضل ف ّعاليات تسويقية  -العثيم
مول  -الربوة

الشركة

2015م

الهيئة العامة للسياحة واآلثار

23

درع شكر وتقدير رعاية مهرجان الرياض للتسوق  -العثيم
مول  -الربوة والعثيم مول  -خريص

الشركة

2018م

إمارة منطقة الرياض  -الغرفة التجارية بالرياض

24

درع شكر وتقدير رعاية مهرجان الرياض للتسوق  -العثيم
مول  -الربوة والعثيم مول  -خريص

الشركة

2016م

إمارة منطقة الرياض  -الغرفة التجارية بالرياض

25

درع شكر وتقدير رعاية مهرجان الرياض للتسوق  -العثيم
مول  -الربوة والعثيم مول  -خريص

الشركة

2012م

إمارة منطقة الرياض  -الغرفة التجارية بالرياض

26

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات شركة أرامكو السعودية -
العثيم مول  -األحساء

الشركة

2017م

أرمكوا السعودية

27

درع شكر وتقدير لرعاية عدة الف ّعاليات الوطنية  -العثيم
مول  -األحساء

الشركة

2015م 2019 -م

إمارة المنطقة الشرقية

28

درع شكر وتقدير لرعايةعدة ف ّعاليات المعرض التوعوي
لسرطان الثدي  -العثيم مول  -األحساء

الشركة

2015م 2019 -م

وزارة الصحة

29

درع شكر وتقدير لرعاية عدة ف ّعاليات أسبوع البيئة  -العثيم
مول  -األحساء

الشركة

2015م 2019 -م

وزارة البيئة والمياه والزراعة

30

درع شكر وتقدير على رعاية ف ّعالية اليوم العالمي لذوي
اإلعاقة  -العثيم مول بريدة

الشركة

2019م

وزارة التعليم

31

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات وزارة الداخلية  -العثيم
مول  -الدمام

الشركة

2019م

وزارة الداخلية األمن العام

32

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات التجمع الصحي بالمنطقة
الشرقية  -العثيم مول الدمام

الشركة

2019م

وزارة الصحة التجمع الصحي األول

33

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات اليوم العالمي للتحصين -
العثيم مول  -الدمام

الشركة

2019م

وزارة الصحة

34

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات هيئة حقوق اإلنسان -
العثيم مول  -عرعر

الشركة

2019م

هيئة حقوق اإلنسان بمنطقة الحدود الشمالية

35

درع شكر وتقدير لرعاية حملة نظافة الساحل الشرقي -
العثيم مول  -الدمام

الشركة

2017م

إمارة الشرقية

36

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات ملتقى التوظيف  -العثيم
مول عنيزة

الشركة

2017م

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

37

درع تكريمي لرعاية حملة وعي مالي أكثر  -العثيم مول -
الربوة

الشركة

2019م

مؤسسة النقد العربي السعودي

38

درع شكر وتقدير لرعاية عدة ف ّعاليات اليوم العالمي للدفاع
المدني  -العثيم مول -حائل

الشركة

2017م 2020 -م

39

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات لجنة أصدقاء المرضى -
العثيم مول  -عنيزة

الشركة  -العثيم مول -
عنيزة

2020م

لجنة أصدقاء المرضى بعنيزة

40

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات مهرجان أندية الحي -
العثيم مول عنيزة

الشركة  -العثيم مول -
عنيزة

2020م

مهرجان أندية الحي بتعليم عنيزة

41

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات اليوم العالمي للدفاع
المدني  -العثيم مول  -عنيزة

الشركة  -العثيم مول -
عنيزة

2020م

إدارة الدفاع المدني بمحافظة عنيزة

42

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات أمن الطرق وسالمة
المسافرين  -العثيم مول  -عنيزة

الشركة  -العثيم مول -
عنيزة

2020م

القوة الخاصة المن الطرق بمنطقة القصيم
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الجائزة /شكر وتقدير

الجهة المانحة للجائزة

الشركة

تاريخ الجائزة (م)

43

درع شكر وتقدير على رعاية ف ّعالية اليوم العالمي للغة
العربية  -العثيم مول  -بريدة

الشركة  -العثيم مول -
بريدة

2020م

جامعة القصيم

44

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات الحملة التوعوية ألمن
الطرق  -العثيم مول  -عرعر

الشركة

2020م

القوة الخاصة ألمن الطرق بمنطقة الحدود
الشمالية

45

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات اليوم العالمي للدفاع
المدني  -العثيم مول  -عرعر

الشركة

2020م

المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الحدود
الشمالية

46

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعالية الفنون  -العثيم مول -
عرعر

الشركة

2020م

الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون
بمنطقة الحدود الشمالية

47

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات أمانة األحساء  -العثيم
مول  -األحساء

الشركة

2015م 2019 -م

أمانة األحساء

48

درع شكر وتقدير لرعاية عدة ف ّعاليات للحملة الوطنية
لسرطان الثدي  -العثيم مول  -األحساء

الشركة

2015م 2019 -م

جمعية زهرة لسرطان الثدي

49

درع شكر وتقدير رعاية عدة ف ّعاليات اليوم العالمي للدفاع
المدني  -العثيم مول  -األحساء

الشركة

2015م 2019 -م

اإلدارة العامة للدفاع المدني

50

درع شكر وتقدير لرعاية عدة ف ّعاليات اليوم العالمي
لمتالزمة داون -العثيم مول  -األحساء

الشركة

2015م 2019 -م

جمعية األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

51

درع شكر وتقدير رعاية معرض متاجركم  -العثيم مول -
حائل

الشركة

2019م

الغرفة التجارية في حائل

52

درع شكر وتقدير على رعاية ف ّعالية اليوم العالمي للكلى -
العثيم مول  -األحساء

الشركة

2019م

مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة

53

درع شكر وتقدير رعاية ف ّعالية حفل التخرج  -العثيم مول
 -حائل

الشركة

2019م

جامعة حائل

54

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعالية اإلسعافات األولية والتنفس
الصناعي  -العثيم مول  -حائل

الشركة

2019م

فرع هيئة الهالل األحمر السعودي

55

درع شكر وتقدير على رعاية ف ّعالية اليوم العالمي للتطوع -
العثيم مول  -بريدة

الشركة

2019م

الهالل األحمر السعودي

56

درع شكر وتقدير على رعاية ف ّعالية اليوم العالمي لداء
السكري  -العثيم مول  -بريدة

الشركة

2019م

الجمعية األهلية لداء السكري

57

درع شكر وتقدير على رعاية ف ّعالية اليوم العالمي اللتهاب
المفاصل  -العثيم مول  -بريدة

الشركة

2019م

الجمعية السعودية ألمراض الروماتيزم

58

درع شكر وتقدير على رعاية حملة توعوية (المحافظة على
األطعمة)  -العثيم مول  -بريدة

الشركة

2019م

جمعية طعامي

59

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات كلية الطب  -العثيم
مول  -عنيزة

الشركة

2019م

كلية الطب والعلوم الطبية بعنيزة

60

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات حملة التوعية بحساسية
القمح  -العثيم مول  -عنيزة

الشركة

2019م

كرسي األمير عبداهلل بن خالد ألبحاث حساسية
القمح سلياك

61

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات التوعية بداء السكري -
العثيم مول  -عنيزة

الشركة

2019م

الجمعية الخيرية لداء السكري بعنيزة

62

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات اليوم العالمي لألشخاص
ذوي اإلعاقة  -العثيم مول  -األحساء

الشركة

2019م

ذوي اإلعاقة

63

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات كلية الصيدلة اإلكلينيكية
 -العثيم مول  -الدمام

الشركة

2019م

وزارة الصحة كلية الصيدلة اإلكلينيكية

64

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات أمانة المنطقة الشرقية -
العثيم مول  -الدمام

الشركة

2019م

أمانة الشرقية

65

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات مهرجان التسوق في
الحدود الشمالية  -العثيم مول  -عرعر

الشركة

2019م

الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الحدود
الشمالية

66

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعالية احتفال وزارة التعليم باليوم
الوطني السعودي  - 89العثيم مول  -الدمام

الشركة

2019م

وزارة التعليم

67

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات حملة (وعي مالي أكثر) -
العثيم مول  -الدمام

الشركة

2019م

مؤسسة النقد العربي السعودي

68

درع تكريمي لرعاية ف ّعاليات جمعية تنمية وتمويل األسر
المنتجة بمنطقة الرياض (أعمال)  -العثيم مول  -الربوة

الشركة

2018م

إمارة منطقة الرياض
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فهرس المحتويات

#

الجائزة /شكر وتقدير

الجهة المانحة للجائزة

الجائزة /شكر وتقدير

69

درع شكر وتقدير رعاية اليوم العالمي لألشخاص ذوي
اإلعاقة  -العثيم مول  -حائل

الشركة

2018م

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل إدارة التعليم
الخاص

70

درع شكر وتقدير رعاية ف ّعاليات األسر المنتجة  -العثيم
مول  -حائل

الشركة

2018م

فرع بنك التنمية االجتماعية في حائل

71

درع شكر وتقدير رعاية ف ّعاليات اليوم العالمي للمعلم -
العثيم مول  -حائل

الشركة

2018م

اإلدارة العامة للتعليم

72

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعالية األسبوع الخليجي الموحد
لصحة الفم واألسنان  -العثيم مول  -خريص

الشركة

2018م

وزارة الصحة

73

درع شكر وتقدير لرعاية معرض اإلصالح األسري  -العثيم
مول  -خريص

الشركة

2018م

لجنة التنمية االجتماعية بحي النسيم

74

درع شكر وتقدير لرعاية كن تعريفي خالل شهر رمضان -
العثيم مول  -خريص

الشركة

2018م

جمعية عروى الخيرية

75

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعالية أهمية متطلبات الوعي
الصحي وتنمية المهارات -العثيم مول  -خريص

الشركة

2018م

إدارة القطاع الصحي الشرقي

76

درع شكر وتقدير لرعاية األسبوع الوطني للموهبة واإلبداع
 -العثيم مول  -خريص

الشركة

2018م

وزارة التعليم

77

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات وزارة الشؤون االجتماعية
 -العثيم مول  -األحساء

الشركة

2018م

مركز التنمية االجتماعية

78

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعالية االحتفاء باليوم العالمي
لمحو األمية  -العثيم مول  -األحساء

الشركة

2018م

وزارة التعليم

79

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات اليوم العالمي للكلى -
العثيم مول  -األحساء

الشركة

2018م

مستشفى ا لملك فهد

80

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات طالب كلية الطب التوعوية
 -العثيم مول  -عنيزة

الشركة

2018م

النادي الطالبي بكلية الطب بجامعة القصيم

81

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات ثانوية عنيزة  -العثيم
مول  -عنيزة

الشركة

2018م

ثانوية عنيزة العامة

82

شهادة شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات الجامعة  -العثيم
مول  -عنيزة

الشركة

2018م

جامعة القصيم

83

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات جمعية البر  -العثيم
مول  -الدمام

الشركة

2018م

جمعية البر

84

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعالية توعوية لمؤسسة النقد
العربي السعودي  -العثيم مول  -الدمام

الشركة

2018م

مؤسسة النقد العربي السعودي

85

درع شكر وتقدير رعاية مهرجان الكليجا  -العثيم مول -
حائل

الشركة

2017م

مهرجان كليجا حائل

86

درع شكر وتقدير لرعاية حملة توعوية عن سمنة األطفال -
العثيم مول  -خريص

الشركة

2017م

وزارة الصحة

87

درع شكر وتقدير لف ّعالية األسبوع العالمي للرضاعة
الطبيعية  -العثيم مول  -خريص

الشركة

2017م

المديرية العامة للشؤون الصحية

88

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات اليوم العالمي للتالسيميا
 -العثيم مول  -األحساء

الشركة

2017م

الجمعية الخيرية لمكافحة أمراض الدم الوراثية

89

درع شكر وتقدير لعاية ف ّعاليات إدارة التعليم-العثيم مول
 -عنيزة

الشركة

2017م

إدارة التعليم بمحافظة عنيزة

90

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات لجنة التنمية السياحية -
العثيم مول  -عنيزة

الشركة

2017م

لجنة التنمية السياحية بمحافظة عنيزة

91

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات المؤسسة الخيرية لرعاية
األيتام (إخاء)  -العثيم مول  -الدمام

الشركة

2017م

المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام إخاء

92

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات مركز التأهيل الشامل -
العثيم مول  -الدمام

الشركة

2017م

وزارة العمل مركز التأهيل الشامل

93

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات الحملة التوعوية
بالسرطان  -العثيم مول  -الدمام

الشركة

2017م

جمعية السرطان السعودية

94

درع تكريمي لرعاية ف ّعالية (نحو مجتمع آمن) ف ّعالية اليوم
العالمي للدفاع المدني  -العثيم مول  -الربوة

الشركة

2014م

الدفاع المدني
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#

الشركة

تاريخ الجائزة (م)

الجهة المانحة للجائزة

95

درع شكر وتقدير لرعاية عدة ف ّعاليات اليوم العالمي للدفاع
المدني

الشركة  -العثيم مول -حائل

2017م 2020 -م

96

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات لجنة أصدقاء المرضى

الشركة  -العثيم مول -
عنيزة

2020م

لجنة أصدقاء المرضى بعنيزة

97

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات مهرجان أندية الحي

الشركة  -العثيم مول -
عنيزة

2020م

مهرجان أندية الحي بتعليم عنيزة

98

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات اليوم العالمي للدفاع
المدني

الشركة  -العثيم مول -
عنيزة

2020م

إدارة الدفاع المدني بمحافظة عنيزة

99

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات أمن الطرق وسالمة
المسافرين

الشركة  -العثيم مول
-عنيزة

2020م

القوة الخاصة المن الطرق بمنطقة القصيم

100

درع شكر وتقدير على رعاية ف ّعالية اليوم العالمي للغة
العربية

الشركة  -العثيم مول
--بريدة

2020م

جامعة القصيم

101

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات الحملة التوعوية ألمن
الطرق

الشركة  -العثيم مول -
عرعر

2020م

القوة الخاصة ألمن الطرق بمنطقة الحدود
الشمالية

102

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات اليوم العالمي للدفاع
المدني

الشركة  -العثيم مول -
عرعر

2020م

المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الحدود
الشمالية

103

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعالية الفنون

الشركة  -العثيم مول -
عرعر

2020م

الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون
بمنطقة الحدود الشمالية

104

درع شكر وتقدير لرعاية عدة الف ّعاليات الوطنية

الشركة  -العثيم مول -
األحساء

2015م 2019 -م

إمارة المنطقة الشرقية

105

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات أمانة األحساء

الشركة  -العثيم مول -
األحساء

2015م 2019 -م

أمانة األحساء

106

درع شكر وتقدير لرعاية عدة ف ّعاليات للحملة الوطنية
لسرطان الثدي

الشركة  -العثيم مول -
األحساء

2015م 2019 -م

جمعية زهرة لسرطان الثدي

107

درع شكر وتقدير رعاية عدة ف ّعاليات اليوم العالمي للدفاع
المدني

الشركة  -العثيم مول -
األحساء

2015م 2019 -م

اإلدارة العامة للدفاع المدني

108

درع شكر وتقدير لرعاية عدة ف ّعاليات اليوم العالمي
لمتالزمة داون

الشركة  -العثيم مول -
األحساء

2015م 2019 -م

جمعية األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

109

درع شكر وتقدير لرعايةعدة ف ّعاليات المعرض التوعوي
لسرطان الثدي

الشركة  -العثيم مول -
األحساء

2015م 2019 -م

وزارة الصحة

110

درع شكر وتقدير لرعاية عدة ف ّعاليات أسبوع البيئة

الشركة  -العثيم مول -
األحساء

2015م 2019 -م

وزارة البيئة والمياه والزراعة

111

جائزة أفضل حملة ترويجية  -العثيم مول

الشركة  -العثيم مول

2019م

مجلس الشرق األوسط لمراكز التسوق وتجار
التجزئة MECS+R

112

جائزة أفضل عالمة تجارية للبيع بالتجزئة في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا  -فابي الند ،دبي فستيفال
سيتي ،اإلمارات

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

2019م

مجلس الشرق األوسط لمراكز التسوق وتجار
التجزئة MECS+R

113

جائزة أفضل عالمة تجارية للبيع بالتجزئة في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا  -مدينة الثلج ،الرياض،
المملكة

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

2019م

مجلس الشرق األوسط لمراكز التسوق وتجار
التجزئة MECS+R

114

جائزة أفضل عالمة تجارية للبيع بالتجزئة في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا -سفوري الند الرياض،
المملكة

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

2019م

مجلس الشرق األوسط لمراكز التسوق وتجار
التجزئة MECS+R

115

جائزة التميز في البيع بالتجزئة  -سفوري الند الربوة
الرياض ،المملكة

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

2019م

مجلس الشرق األوسط لمراكز التسوق وتجار
التجزئة MECS+R

116

جائزة التصميم والتطوير -تطوير جديد  -إكستريم زون،
مول مسقط ،عمان

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

2019م

مجلس الشرق األوسط لمراكز التسوق وتجار
التجزئة MECS+R

117

جائزة التصميم والتطوير  -التطوير الجديد  -فابي الند،
مول مسقط ،عمان

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

2019م

مجلس الشرق األوسط لمراكز التسوق وتجار
التجزئة MECS+R

118

جائزة التصميم والتطوير  -التطوير الجديد  -مدينة الثلج،
القاهرة ،مصر

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

2019م

مجلس الشرق األوسط لمراكز التسوق وتجار
التجزئة MECS+R

119

جائزة أكثر تصميم تجزئة محبوب لهذا العام  -فابي الند

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

2019م

مجلس الشرق األوسط لمراكز التسوق وتجار
التجزئة MECS+R
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فهرس المحتويات

#

الجائزة /شكر وتقدير

الشركة

تاريخ الجائزة (م)

الجهة المانحة للجائزة

الشركة

تاريخ الجائزة (م)

الشركة

2019م

مجلس الشرق األوسط لمراكز التسوق وتجار
التجزئة MECS+R

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

2019م

 IMAGES RETAIL Meريتيل مي

2019م

مؤسسة النقد العربي السعودي
الغرفة التجارية في حائل

120

جائزة شخصية التجزئة األكثر إعجا ًبا للعام 2019م -
األستاذ /فهد العثيم

121

جائزة العالمة التجارية األكثر إعجابا  -قطاع الترفيه -
مدينة الثلج  -الرياض

122

درع تكريمي لرعاية حملة وعي مالي أكثر

الشركة  -العثيم مول -
الربوة

123

درع شكر وتقدير رعاية معرض متاجركم

الشركة  -العثيم مول -
حائل

2019م

124

درع شكر وتقدير على رعاية ف ّعالية اليوم العالمي للكلى

الشركة  -العثيم مول -
بريدة

2019م

مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة

125

درع شكر وتقدير رعاية ف ّعالية حفل التخرج

الشركة  -العثيم مول -
حائل

2019م

جامعة حائل

126

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعالية اإلسعافات األولية والتنفس
الصناعي

الشركة  -العثيم مول -
حائل

2019م

فرع هيئة الهالل األحمر السعودي

127

درع شكر وتقدير على رعاية ف ّعالية اليوم العالمي لذوي
اإلعاقة

الشركة  -العثيم مول -
بريدة

2019م

وزارة التعليم

128

درع شكر وتقدير على رعاية ف ّعالية اليوم العالمي للتطوع

الشركة  -العثيم مول -
بريدة

2019م

الهالل األحمر السعودي

129

درع شكر وتقدير على رعاية ف ّعالية اليوم العالمي لداء
السكري

الشركة  -العثيم مول -
بريدة

2019م

الجمعية األهلية لداء السكري

130

درع شكر وتقدير على رعاية ف ّعالية اليوم العالمي اللتهاب
المفاصل

الشركة  -العثيم مول -
بريدة

2019م

الجمعية السعودية ألمراض الروماتيزم

131

درع شكر وتقدير على رعاية حملة توعوية (المحافظة على
األطعمة)

الشركة  -العثيم مول -
بريدة

2019م

جمعية طعامي

132

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات كلية الطب

الشركة  -العثيم مول -
عنيزة

2019م

كلية الطب والعلوم الطبية بعنيزة

133

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات حملة التوعية بحساسية
القمح

الشركة  -العثيم مول -
عنيزة

2019م

كرسي األمير عبداهلل بن خالد ألبحاث حساسية
القمح سلياك

134

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات التوعية بداء السكري

الشركة  -العثيم مول -
عنيزة

2019م

الجمعية الخيرية لداء السكري بعنيزة

135

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات وزارة الداخلية

الشركة  -العثيم مول -
الدمام

2019م

وزارة الداخلية األمن العام

136

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات التجمع الصحي بالمنطقة
الشرقية

الشركة  -العثيم مول -
الدمام

2019م

وزارة الصحة التجمع الصحي األول

137

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات اليوم العالمي للتحصين

الشركة  -العثيم مول -
الدمام

2019م

وزارة الصحة

138

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات هيئة حقوق اإلنسان

الشركة  -العثيم مول -
عرعر

2019م

هيئة حقوق اإلنسان بمنطقة الحدود الشمالية

139

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات اليوم العالمي لألشخاص
ذوي اإلعاقة

الشركة  -العثيم مول -
األحساء

2019م

ذوي اإلعاقة

140

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات كلية الصيدلة اإلكلينيكية

الشركة  -العثيم مول -
الدمام

2019م

وزارة الصحة كلية الصيدلة اإلكلينيكية

141

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات أمانة المنطقة الشرقية

الشركة  -العثيم مول -
الدمام

2019م

أمانة الشرقية

142

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات مهرجان التسوق في
الحدود الشمالية

الشركة  -العثيم مول -
عرعر

2019م

الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الحدود
الشمالية

143

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعالية احتفال وزارة التعليم باليوم
الوطني السعودي 89

الشركة  -العثيم مول -
الدمام

2019م

وزارة التعليم

144

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات حملة (وعي مالي أكثر)

الشركة  -العثيم مول -
الدمام

2019م

مؤسسة النقد العربي السعودي
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#

الجائزة /شكر وتقدير

الجهة المانحة للجائزة

الجائزة /شكر وتقدير

145

درع شكر وتقدير رعاية مهرجان الرياض للتسوق

الشركة  -العثيم مول
 الربوة ،والعثيم مول -خريص

2018م

إمارة منطقة الرياض  -الغرفة التجارية بالرياض

146

درع تكريمي لرعاية ف ّعاليات جمعية تنمية وتمويل األسر
المنتجة بمنطقة الرياض (أعمال)

الشركة  -العثيم مول -
الرياض

2018م

إمارة منطقة الرياض

147

درع شكر وتقدير رعاية اليوم العالمي لألشخاص ذوي
اإلعاقة

الشركة  -العثيم مول -
حائل

2018م

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل إدارة التعليم
الخاص

148

درع شكر وتقدير رعاية ف ّعاليات األسر المنتجة

الشركة  -العثيم مول -
حائل

2018م

فرع بنك التنمية االجتماعية في حائل

149

درع شكر وتقدير رعاية ف ّعاليات اليوم العالمي للمعلم

الشركة  -العثيم مول -
حائل

2018م

اإلدارة العامة للتعليم

150

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعالية األسبوع الخليجي الموحد
لصحة الفم واألسنان

الشركة  -العثيم مول -
خريص

2018م

وزارة الصحة

151

درع شكر وتقدير لرعاية معرض اإلصالح األسري

الشركة  -العثيم مول -
خريص

2018م

لجنة التنمية االجتماعية بحي النسيم

152

ردرع شكر وتقدير لرعاية كن تعريفي خالل شهر رمضان

الشركة  -العثيم مول -
خريص

2018م

جمعية عروى الخيرية

153

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعالية أهمية متطلبات الوعي
الصحي وتنمية المهارات

الشركة  -العثيم مول -
خريص

2018م

إدارة القطاع الصحي الشرقي

154

درع شكر وتقدير لرعاية األسبوع الوطني للموهبة واإلبداع

الشركة  -العثيم مول -
خريص

2018م

وزارة التعليم

155

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات وزارة الشؤون االجتماعية

الشركة  -العثيم مول -
األحساء

2018م

مركز التنمية االجتماعية

156

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعالية االحتفاء باليوم العالمي
لمحو األمية

الشركة  -العثيم مول -
األحساء

2018م

وزارة التعليم

157

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات اليوم العالمي للكلى

الشركة  -العثيم مول -
األحساء

2018م

مستشفى ا لملك فهد

158

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات طالب كلية الطب التوعوية

الشركة  -العثيم مول -
عنيزة

2018م

النادي الطالبي بكلية الطب بجامعة القصيم

159

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات ثانوية عنيزة

الشركة  -العثيم مول -
عنيزة

2018م

ثانوية عنيزة العامة

160

شهادة شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات الجامعة

الشركة  -العثيم مول -
عنيزة

2018م

جامعة القصيم

161

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات جمعية البر

الشركة  -العثيم مول -
الدمام

2018م

جمعية البر

162

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعالية توعوية لمؤسسة النقد
العربي السعودي

الشركة  -العثيم مول -
الدمام

2018م

مؤسسة النقد العربي السعودي

163

الجائزة الذهبية ألفضل مركز ترفيهي سفوري الند العثيم
مول  -الربوة الرياض

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

2018م

مجلس الشرق األوسط وشمال إفريقيا للترفيه
والجذب السياحي (ميناالك)

164

جائزة أفضل مدينة ترفيهية على مستوى الشرق األوسط
وشمال إفريقيا

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

2018م

مجلس الشرق األوسط لمراكز التسوق وتجار
التجزئة MECS+R

165

جائزة التميز فابي الند الراشد مول أبها

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

2018م

مجلس الشرق األوسط لمراكز التسوق وتجار
التجزئة MECS+R

166

جائزة أفضل عائد تشغيلي مدينة الثلج  -العثيم مول -
الربوة الرياض

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

2018م

مجلس الشرق األوسط لمراكز التسوق وتجار
التجزئة MECS+R

167

جائزة أفضل افتتاح مول  -العثيم مول  -حائل

الشركة  -العثيم مول -
حائل

2017م

مجلس الشرق األوسط لمراكز التسوق وتجار
التجزئة MECS+R

168

الجائزة الذهبية ألفضل تصميم مدينة ترفيهية مدينة الثلج

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

2017م

مجلس الشرق األوسط لمراكز التسوق وتجار
التجزئة MECS+R

169

جائزة التميز السياحي ألفضل مدينة ترفيهية لعام 2017م
مدينة الثلج

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

2017م

الهيئة العامة للسياحة واآلثار

www.othaimmalls.com

نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار | 79

فهرس المحتويات

#

الشركة

تاريخ الجائزة (م)
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الشركة

تاريخ الجائزة (م)

170

درع شكر وتقدير رعاية مهرجان الكليجا

الشركة  -العثيم مول -
حائل

2017م

مهرجان كليجا حائل

171

درع شكر وتقدير لرعاية حملة توعوية عن سمنة األطفال

الشركة  -العثيم مول -
خريص

2017م

وزارة الصحة

172

درع شكر وتقدير لف ّعالية األسبوع العالمي للرضاعة
الطبيعية

الشركة  -العثيم مول -
خريص

2017م

المديرية العامة للشؤون الصحية

173

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات شركة أرامكو السعودية

الشركة  -العثيم مول -
األحساء

2017م

أرمكوا السعودية

174

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات اليوم العالمي للتالسيميا

الشركة  -العثيم مول -
األحساء

2017م

الجمعية الخيرية لمكافحة أمراض الدم الوراثية

175

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات إدارة التعليم

الشركة  -العثيم مول -
عنيزة

2017م

إدارة التعليم بمحافظة عنيزة

176

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات لجنة التنمية السياحية

الشركة  -العثيم مول -
عنيزة

2017م

لجنة التنمية السياحية بمحافظة عنيزة

177

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات ملتقى التوظيف

الشركة  -العثيم مول -
عنيزة

2017م

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

178

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات المؤسسة الخيرية لرعاية
األيتام (إخاء)

الشركة  -العثيم مول -
الدمام

2017م

المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام إخاء

179

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات مركز التأهيل الشامل

الشركة  -العثيم مول -
الدمام

2017م

وزارة العمل مركز التأهيل الشامل

180

درع شكر وتقدير لرعاية ف ّعاليات الحملة التوعوية
بالسرطان

الشركة  -العثيم مول -
الدمام

2017م

جمعية السرطان السعودية

181

درع شكر وتقدير لرعاية حملة نظافة الساحل الشرقي

الشركة  -العثيم مول -
الدمام

2017م

إمارة الشرقية

182

درع شكر وتقدير رعاية مهرجان الرياض للتسوق

الشركة  -العثيم مول
 الربوة ،والعثيم مول -خريص

2016م

أمارة منطقة الرياض  -الغرفة التجارية بالرياض

183

جائزة التميز السياحي ألفضل ف ّعاليات تسويقية

الشركة  -العثيم مول -
الربوة

2015م

الهيئة العامة للسياحة واآلثار

184

درع تكريمي لرعاية ف ّعالية (نحو مجتمع آمن) ف ّعالية اليوم
العالمي للدفاع المدني

الشركة  -العثيم مول -
الربوة

2014م

الدفاع المدني

185

جائزة التميز السياحي  -أفضل حدث تسوق خاص

الشركة  -العثيم مول -
الربوة

2014م

الهيئة العامة للسياحة واآلثار

186

جائزة التميز السياحي  -أفضل مركز ترفيهي  -سفوري
الند الرياض

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

2014م

الهيئة العامة للسياحة واآلثار

187

درع شكر وتقدير رعاية مهرجان الرياض للتسوق

الشركة  -العثيم مول
 الربوة ،والعثيم مول -خريص

2012م

إمارة منطقة الرياض  -الغرفة التجارية بالرياض

المصدر :الشركة
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#

الجائزة /شكر وتقدير

الجهة المانحة للجائزة

-3

فهرس المحتويات

4ملخص األحداث الجوهرية للشركة منذ تأسيسها

يوضح الجدول اآلتي األحداث الجوهرية للشركة منذ تأسيسها وحتى تاريخ هذه النشرة.
  (4-18):مقر لودجلااألحداث الجوهرية للشركة
التاريخ

األحداث الجوهرية

2005م

تأسست الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة إلدارة العثيم مول  -الربوة والعثيم مول  -بريدة ومدن سفوري الند ( )Saffori Landالتي تقع فيها ،ومركز
ترفيهي في حي السويدي في مدينة الرياض ،ومركز ترفيهي في طريق الملك عبداهلل في مدينة الرياض ،ومركز ترفيهي في حي الشفا في مدينة الرياض.

2006م

االنتهاء من التوسعة األولى للعثيم مول  -بريدة بمساحة توسعة تبلغ ثالثة آالف وأربعمائة ( )3,400متر مربع.
yافتتاح سفوري الند ( )Saffori Landللشركة في مدينة المذنب بمنطقة القصيم.

2007م

yافتتاح العثيم مول  -األحساء وافتتاح سفوري الند ( )Saffori Landفيه.
yافتتاح توسعة العثيم مول  -الربوة والمركز الترفيهي التابع لها.

yاالنتهاء من التوسعة الثانية للعثيم مول  -بريدة بمساحة توسعة تبلغ ثالثة آالف ومائة وخمسة وستين ( )3,165متر مربع.

2008م

yافتتاح العثيم مول  -خريص وافتتاح وسفوري الند ( )Saffori Landفيه.

2009م

االنتهاء من التوسعة الثالثة للعثيم مول  -بريدة بمساحة توسعة تبلغ أحد عشر ألف ( )11,000متر مربع.

2010م

افتتاح العثيم مول  -الدمام وافتتاح وسفوري الند ( )Saffori Landوسبالش ( )Splashفيه.

2011م

افتتاح مجمع عكيرشة التجاري في القصيم.

2012م

افتتاح العثيم مول  -عنيزة في القصيم وسفوري الند ( )Saffori Landفيه.
yافتتاح المركز الترفيهي أكشن زون ( )Action Zoneفي العثيم مول  -األحساء والعثيم مول  -الدمام.

yتوسع نطاق عمل الشركة إلى دولة اإلمارات عن طريق تولي إدارة مركزًا ترفيه ًيا في أبوظبي.

2013م

yافتتاح أول فرع للعالمة التجارية أو في إس األطفال (.)OVS Kids
yافتتاح أول فرع للعالمة التجارية تالي ويل (.)Tally Weijl

yتوسع نطاق أعمال الشركة ليشمل نشاط المطاعم والمقاهي في المجمعات التجارية عن طريق استقطاب عالمات تجارية جديدة.

2014م

yتوسع نطاق عمل الشركة إلى دولة مصر عن طريق تأسيس شركة عالم المرح للسياحة والترفيه ومملوكة بنسبة  %99لشركة عبداهلل العثيم للترفيه
لتدير مشاريع الترفيه في مصر.
yافتتاح أول فرع للعالمة التجارية كيابي (.)Kiabi

2015م

yافتتاح أول فرع للعالمة التجارية بارفوا (.)Parfois
yافتتاح أول مدينة ثلجية في المملكة في العثيم مول  -الربوة.

yافتتاح توسعة العثيم مول  -عنيزة ومركزًا ترفيه ًيا تابعصا لها بمساحة توسعة تبلغ سبعة وعشرين ألف وثمانمائة ( )27,800متر مربع.

2016م

yافتتاح العثيم مول  -عرعر وسفوري الند ( )Saffori Landفيه.
yافتتاح العثيم مول  -حائل وسفوري الند ( )Saffori Landفيه.

2017م

افتتاح أول فرع للعالمة التجارية أو في إس العائلة (.)OVS Family
yاالستحواذ على شركة عبداهلل العثيم لألزياء (شركة نهج الخيال ساب ًقا).

2018م

yافتتاح أول فرع للعالمة التجارية أوركسترا (.)Orchestra

yافتتاح فابي الند ( )Faby Landوإكستريم زون ( )Xtreme Zoneفي مسقط مول في دولة سلطنة عمان.

2019م

yافتتاح مدينة الثلج ( )Snow Cityفي جمهورية مصر بمجمع ستي ستارز على مساحة خمسة آالف وخمسمائة ( )5,500متر مربع.

yافتتاح فابي الند ( )Faby Landفي تبوك بارك.

yاالنتهاء من أعمال تطوير العثيم مول  -حفر الباطن والمتوقع االنتهاء من تطويره في الربع الثاني من العام 2022م وتشغيله في الربع الثالث من عام
2022م ،وجاري العمل على استكمال تطوير العثيم مول  -الخفجي والمتوقع بدء التشغيل في الربع الثاني من عام 2023م.
yاالستحواذ على صفقة عقارية وهو مشروع العزيزية مول الواقع في شمال مدينة الرياض على مساحة مائة وأربعة عشر ألف ( )114,000متر مربع.
yالعمل على افتتاح صاالت السينما في العثيم مول  -حائل في الربع الرابع من عام 2021م والعثيم مول  -عرعر خالل الربع األول من عام 2022م.

2020م

yافتتاح مقهى أوليفر براون تشوكلت كافيه ( )Oliver Brown Chocolate Caféفي العثيم مول  -األحساء.
yتطوير مقهى موكا آند مور كافيه ( )Moka and More Caféوإعادة افتتاحه في العثيم مول  -الربوة.

yاستمرار األعمال اإلنشائية لتطوير صاالت السينما في المجمعات التجارية.

yافتتاح صالة السينما في العثيم مول  -حائل في الربع الرابع من عام 2021م.

2021م
2022م

yاستمرار األعمال اإلنشائية لتطوير صاالت السينما في المجمعات التجارية.

استحوذت الشركة على مجمع دار الواحة التجاري الواقع في محافظة الرس.

المصدر :الشركة
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4أعمال الشركة

تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة كما في تاريخ هذه النشرة في تطوير وتشغيل المجمعات التجارية الكبرى داخل المملكة .وتحقق الشركة أغلب
إيراداتها من تأجير مساحات ضمن مجمعاتها التجارية والتي تتضمن مجموعة واسعة ومتنوعة من العالمات التجارية العالمية واإلقليمية والمحلية
تناسب رغبة الزوار المستهدفين في كل مجمع تجاري حيث تقوم الشركة بإجراء دراسات سوقية باستمرار لمعرفة التوجهات الجديدة في السوق.
لذلك ،تؤمن الشركة بأن التنوع في األنشطة من العالمات التجارية في مجمعاتها التجارية يميزها عن غيرها من المنافسين لذات الشريحة من
سكان المملكة.

4مقاييس التشغيل بالشركة

-4-1

يبين الجدول اآلتي مقاييس التشغيل بالشركة والتي يعتبرها مجلس اإلدارة ِّ
مؤشرات رئيسية ألدائها في السنوات المالية الثالث السابقة.
  (4-19):مقر لودجلامقاييس التشغيل بالشركة  -مستقلة
ِّ
مؤشر األداء الرئيسي

السنة المالية 2019م

السنة المالية 2020م

السنة المالية  30سبتمبر 2021م

عدد المجمعات التجارية في نهاية السنة

9

9

9

المساحة التأجيرية اإلجمالية (متر مربع)

601,580

601,580

601,580

المتوسط المرجح لمعدل اإلشغال

%87.1

%84.5

%83

عدد المحالت التجارية غير الشاغرة

1,792

1,751

1,641

48,817,042

33,150,304

22,547,870

551,910,502

496,745,619

329,771,560

%3

()%10

%12.6

الدخل قبل خصم بدالت اإليجار لألراضي المقامة عليها بعض المجمعات التجارية
وتكاليف األعباء المالية والضرائب واالستهالك واإلطفاء (ريال سعودي)

398,829,565

264,144,834

202,195,640

صافي النقد في األنشطة التشغيلية (ريال سعودي)

222,889,406

144,882,017

324,713,886

الربح للسنة (ريال سعودي)

232,612,209

116,261,822

173,053,959

عدد الزوار

*

اإليرادات (بماليين الرياالت السعودية)
معدل نمو اإليرادات

*

بما أن مجمع عكيرشة التجاري يعتبر مجمع تجاري داخل الحي ،فإنه يعتبر أصغر حج ًما مقارن َة بمجمعات الشركة التجارية األخرى وبالتالي ال يشمل على نظام لتعداد الزوار .وعليه ،فإن مؤشر عدد
الزوار في الجدول أعاله ال يشمل على عدد زوار مجمع عكيرشة التجاري.

المصدر :الشركة

-4-2

4المجمعات التجارية القائمة

كما في تاريخ هذه النشرة ،لدى الشركة عشرة ( )10مجمعات تجارية قائمة ،يقع اثنان ( )2منها في مدينة الرياض وهي العثيم مول  -الربوة والعثيم
مول  -خريص ،وأربعة ( )4منها في منطقة القصيم وهي العثيم مول  -بريدة والعثيم مول  -عنيزة ومجمع عكيرشة التجاري بمدينة بريدة ومجمع دار
الواحة التجاري بمحافظة الرس ،واثنان ( )2منها في المنطقة الشرقية وهي العثيم مول  -الدمام والعثيم مول  -األحساء ومجمع تجاري واحد في
حائل وهو العثيم مول  -حائل ومجمع تجاري واحد في عرعر وهو العثيم مول  -عرعر .وكما في  30سبتمبر 2021م ،لدى الشركة إجمالي مساحة
تأجيرية تبلغ ستة آالف وواحد وخمسمائة وثمانين ( )601,580متر مربع ومعدل إشغال يبلغ  ،%83تبلغ القيمة العادلة لمجمعات الشركة التجارية بنا ًء
على تقرير خبير مستقل خمس مليارات وخمسمائة وسبعة وثمانين مليو ًنا وخمسمائة واثنين وأربعين ألفًا ومائتين وأربعة وثالثين ()5,587,542,234
ً
ريال سعود ًّيا.
وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة تقوم بتشغيل جميع مجمعاتها التجارية تحت العالمة التجارية «العثيم مول» باستثناء مجمع دار الواحة التجاري ،إال
أن الشركة تعمل حال ًيا على تغيير اسم المجمع التجاري إلى «العثيم مول» .وال تملك الشركة العالمة التجارية «العثيم مول» بل تستخدمها بموجب
ً
فضل راجع القسم2-6-12(و) «عقد ترخيص عالمة تجارية
اتفاقية ترخيص من شركة العثيم القابضة (للمزيد من المعلومات حول هذه االتفاقية،
مع شركة العثيم القابضة» من هذه النشرة).
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يوضح الجدول اآلتي المعلومات واإلحصائيات الرئيسية بخصوص كل مجمع تجاري (مصنفًا حسب مساحته التأجيرية اإلجمالية).
  (4-20):مقر لودجلانظرة عامة على مجمعات الشركة التجارية

المجمع التجاري
ّ

العثيم مول  -الربوة
العثيم مول  -خريص
العثيم مول  -بريدة
مجمع عكيرشة
التجاري
العثيم مول  -عنيزة
العثيم مول  -الدمام
العثيم مول -
األحساء
العثيم مول  -حائل
العثيم مول  -عرعر
مجمع دار الواحة
*
التجاري
*

الطاقة
االستيعابية
لمواقف
السيارات (بعدد
السيارات)

السنة
المالية
2019م

السنة
المالية
2020م

الفترة المالية
المنتهية في 30
سبتمبر 2021م

مملوك
جزئ ًيا
مملوك
مستأجر

2001م

107,825

198,730

83

4

1,370

%22.5

%22.7

%20.2

2008م
2000م

68,560
52,660

101,802
62,941

94
92

3
2

850
518

%10
%10

%10.06
%9.9

%12.2
%10.8

مملوك

2011م

7,320

15,435

91

1

242

%0.4

%0.5

%0.5

مستأجر
مستأجر

2012م
2010م

43,070
91,770

60,000
169,358

68
84

1
4

750
1,110

%6
%16

%5.6
%16

%3.7
%15.6

مملوك

2007م

85,237

103,794

91

3

950

%17

%17.5

%18.7

مملوك
مملوك

2016م
2016م

79,894
66,185

90,462
75,082

83
69

2
1

925
1,020

%11
%7

%11.6
%7.6

%11.7
%6.5

مملوك

2016م

35,997

50,000

79

2

1,200

-

-

-

حالة
الملكية

تاريخ
االفتتاح

المساحة التأجيرية
اإلجمالية كما في
 30سبتمبر 2021م
(متر مربع)

المساحة
المبنية
(متر
مربع)

معدل
اإلشغال
كما في 30
سبتمبر
2021م ()%

عدد
الطوابق

نسبة المساهمة من إيرادات الشركة ()%

لم تُسجل الشركة أي إيرادات من مجمع دار الواحة التجاري للسنوات المالية المنتهية في 2018م و2019م و2020م و 30سبتمبر 2021م عل ًما بأنه انتقلت ملكيته للشركة بتاريخ 1443/05/28هـ
(الموافق 2022/01/01م).

المصدر :الشركة

تُحدد شرائح الفئة المستهدفة لكل مجمع تجاري على الشرائح السكانية للمنطقة التي يقع فيها المجمع المعني ،ويبين الجدول اآلتي نظرة عامة
على وضع السوق لكل مجمع تجاري.
  (4-21):مقر لودجلانظرة عامة على وضع السوق بالنسبة لكل مجمع تجاري
المجمع التجاري
ّ
العثيم مول  -الربوة
العثيم مول  -خريص
العثيم مول  -بريدة
مجمع عكيرشة
التجاري
العثيم مول  -عنيزة
العثيم مول  -الدمام
العثيم مول  -األحساء
العثيم مول  -حائل
العثيم مول  -عرعر
مجمع دار الواحة
التجاري

المصدر :الشركة
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فئة الشريحة المستهدفة
العائالت واألفراد من الطبقة
المتوسطة إلى المرتفعة
العائالت واألفراد من الطبقة
المتوسطة
العائالت واألفراد من الطبقة
المتوسطة
العائالت واألفراد من الطبقة
المتوسطة
العائالت واألفراد من الطبقة
المتوسطة
العائالت واألفراد من الطبقة
المتوسطة إلى المرتفعة
العائالت واألفراد من الطبقة
المتوسطة إلى المرتفعة
العائالت واألفراد من الطبقة
المتوسطة
العائالت واألفراد من الطبقة
المنخفضة إلى المتوسطة
العائالت واألفراد من الطبقة
المتوسطة إلى المنخفضة

عروض التسوق الرئيسية

العالمات التجارية ما
بين متوسطة ومرتفعة
األسعار

هايبر
ماركت

منطقة
المطاعم

مطاعم ذات
أسعار معتدلة

مراكز
الترفيه

























































































































العالمات التجارية
متوسطة األسعار
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yفئة الشريحة المستهدفة «متوسط إلى مرتفع» تعني فئة المستهلكين الذين يتسوقون في الغالب في المعارض التجارية التي تقدم
العالمات التجارية ما بين متوسطة ومرتفعة األسعار.
yفئة الشريحة المستهدفة «متوسط» تعني فئة المستهلكين الذين يتسوقون في الغالب في المعارض التجارية التي تقدم العالمات
التجارية متوسطة األسعار.
yفئة الشريحة المستهدفة «متوسط إلى منخفض» تعني فئة المستهلكين الذين يتسوقون في الغالب في المعارض التجارية التي تقدم
أدنى فئة من العالمات التجارية الرائجة والعالمات التجارية المنخفضة التكلفة.
كما تم تصنيف الماركات التجارية على النحو اآلتي:
«yالعالمات التجارية ما بين متوسطة ومرتفعة األسعار» هي العالمات التجارية الفاخرة التي تشمل على سلع فاخرة بأسعار معقولة.
«yالعالمات التجارية متوسطة األسعار» هي العالمات التجارية التي تُباع في سوق متوسط وتشتمل على سلع بأسعار معقولة.
وفيما يلي نبذة عامة عن كل من المجمعات التجارية التابعة للشركة:
.أالعثيم مول  -الربوة

العثيم مول  -الربوة هو مجمع تجاري بمساحة تبلغ مائة وثمانية وتسعين ألف وسبعمائة وثالثين ( )198,730متر مربع على أرض
بمساحة تبلغ ستة وسبعين ألف وأربعمائة وأربعة وستين ( )76,464متر مربع تقري ًبا وبمساحة تأجيرية تبلغ مائة وسبعة آالف
وثمانمائة وخمسة وعشرين ( )107,825متر مربع كما في  30سبتمبر 2021م ،ويقع على طريق الدائري الشرقي ما بين مخرج 14
و 15في حي الربوة بمدينة الرياض ويحيط به عدد من األحياء السكنية في مدينة الرياض تشمل حي الجزيرة من الجنوب وحي
الروابي من الشرق وحي الملز من الغرب وقاعدة الرياض الجوية .تملك الشركة الجزء الشمالي من األرض المقام عليها العثيم
مول  -الربوة والجزء اآلخر مؤجر لصالح الشركة.
يستهدف العثيم مول  -الربوة الزوار من الطبقة المرتفعة والمتوسطة .ويتكون العثيم مول  -الربوة من أربعة ( )4طوابق ويشتمل على
دور أرضي لمواقف سيارات تتسع تقري ًبا أللف وثالثمائة وسبعين ( )1,370سيارة .يشتمل العثيم مول  -الربوة على سبعمائة واثنتي
عشرة ( )712وحدة للتأجير منها عشرين ( )20مساحة تأجير مخصصة للمستأجرين الرئيسيين ،كما يتضمن العثيم مول  -الربوة
منطقة مطاعم تتضمن أربع وعشرين ( )24وحدة تأجيرية ،ومدينة ترفيهية بمساحة إجمالية تبلغ ثمانية عشر ألف وستين ()18,060
متر مربع وهايبر ماركت بمساحة إجمالية تبلغ ألف وسبعمائة وأربعة وسبعين ( )1,736متر مربع ومدينة الثلج التي تعد أول مدينة
ثلجية في المملكة .ويبلغ معدل اإلقبال على العثيم مول  -الربوة  4,4مليون زائر سنو ًيا كما في  30سبتمبر 2021م.
بلغت إيرادات إيجار الشركة من العثيم مول  -الربوة  %25في السنة المالية 2018م %24 ،في السنة المالية 2019م ،و %23في
السنة المالية 2020م ،و %27في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .كما سيتم القيام بأعمال تطويرية في العثيم
المجمع التجاري الفتتاح سينما بمساحة ألفين وتسعمائة وسبعة وثمانين ( )2,987متر مربع خالل الربع األول
مول  -الربوة لتهيئة
ّ
من عام 2023م .وكما في تاريخ هذه النشرة ،تعمل الشركة حال ًيا على استخراج رخصة بلدية لتعديل المبنى ،واختيار المقاول للبدء
بأعمال المشروع.
يتمثل المستأجرون الرئيسيون في العثيم مول  -الربوة في أسواق عبداهلل العثيم ،وكيابي ( ،)Kiabiوسنتربوينت (،)Centrepoint
وإتش آند أم ( ،)H&Mوماكس ( ،)Maxوسن أند ساند سبورتس ( )Sun & Sportsورد تاغ ( )RedTagباإلضافة إلى مدينة سفوري
الند ( ،)Saffori Landومدينة الثلج ( )Snow Cityالترفيهية التابعة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه وشركة قتيبة يوسف الغانم وشركاه
(.)X-Cite
وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة تعمل في الوقت الراهن على التطوير الشامل للعثيم مول  -الربوة وذلك من خالل تطوير التصميم
الداخلي للمجمع التجاري وإضافة منطقة لدار السينما وتطوير ساحات المطاعم وأماكن الجلوس الخارجية والداخلية ودورات
المياه وغرف قياس المالبس ومناطق استقبال الزوار ومكتب االستعالمات وإضافة الخرائط التقنية.
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فهرس المحتويات

ويكون للتصنيفات الواردة في الجدول أعاله المعاني اآلتية:

فهرس المحتويات

ويوضح الجدول اآلتي نظرة عامة على فئات المستأجرين في العثيم مول  -الربوة:
  (4-22):مقر لودجلانظرة عامة على فئات المستأجرين في العثيم مول  -الربوة
اإليرادات التأجيرية
السنة المالية
2019م

السنة المالية
2020م

السنة المالية المنتهية
في  30سبتمبر 2021م

النسبة من المساحة
التأجيرية (كما في 30
سبتمبر 2021م)

1

الملبوسات واألحذية واإلكسسوارات

74,998,832

70,336,425

59,097,967

47,778,702

%54

2

منتجات العناية الصحية والشخصية

13,259,756

13,331,798

14,342,224

10,788,910

%12

3

المأكوالت والمشروبات

20,702,565

19,577,367

18,511,433

12,088,837

%14

4

الرياضة واالستجمام

2,478,987

2,547,300

2,578,257

1,984,849

%2

5

األنشطة الترفيهية

8,376,636

8,345,044

8,295,058

6,496,141

%7

6

األثاث والمنزل

3,943,255

3,454,855

4,131,863

2,752,000

%3

7

هايبر ماركت/سوبر ماركت

1,057,631

1,051,878

1,038,747

766,598

%1

8

األجهزة اإللكترونية واألدوات المنزلية

2,271,201

2,855,170

2,818,341

2,280,966

%3

9

المتاجر المقدمة للخدمات

1,511,992

1,438,964

1,353,328

767,767

%1

10

أخرى

3,900,437

9,818,595

2,421,687

2,439,469

%3

132,501,292

132,757,397

114,588,904

88,144,239

%100

#

فئة المستأجر

اإلجمالي

السنة المالية
2018م

المصدر :الشركة

.بالعثيم مول  -خريص

العثيم مول  -خريص هو مجمع تجاري بمساحة تبلغ مائة وواحد ألف وثمانمائة واثنين ( )101,802متر مربع على أرض بمساحة
تبلغ اثنين وخمسين ألف وتسعمائة وثمانين ( )52,980متر مربع وبمساحة تأجيرية تبلغ ثمانية وستين ألف وخمسمائة وستين
( )68,560متر مربع كما في  30سبتمبر 2021م ،ويقع على طريق خريص في حي النسيم الشرقي بمدينة الرياض وهو حي للطبقة
المتوسطة حيث يبعد خمسة عشر ( )15كيلومتر من وسط منطقة األعمال لمدينة الرياض .يصنف العثيم مول  -خريص على أنه
مجمع تجاري إقليمي .افتتح العثيم مول  -خريص في عام 2008م .تملك الشركة كامل األرض المقام عليها العثيم مول  -خريص.
يستهدف العثيم مول  -خريص الزوار من الطبقة المتوسطة .ويتكون العثيم مول  -خريص من ثالثة ( )3طوابق ودور أرضي يشتمل
على مواقف سيارات مفتوحة ومغلقة تتسع تقري ًبا أللف وأربعمائة وخمسة وتسعين ( )1,495سيارة .يشتمل العثيم مول  -خريص
على مائتين وعشرة ( )210وحدة للتأجير منها عشرة ( )10مساحات تأجير مخصصة للمستأجرين الرئيسيين ،كما يتضمن العثيم
مول  -خريص منطقة مطاعم تتضمن خمس عشرة ( )15وحدة تأجيرية ،ومدينة ترفيهية بمساحة إجمالية تبلغ ثمان آالف وتسعة
وخمسين ( )8,059متر مربع وهايبر ماركت بمساحة إجمالية تبلغ خمسة آالف واثنين وسبعين ( )5,072متر مربع وصالة سينما
بمساحة إجمالية تبلغ ثالثة آالف وثالثمائة واثنين ( )3,302متر مربع من المتوقع افتتاحها خالل الربع الثاني من عام 2022م .ويبلغ
معدل اإلقبال على العثيم مول  -خريص  3مليون زائر كما في  30سبتمبر 2021م.
بلغت إيرادات إيجار الشركة من العثيم مول  -خريص  %11في السنة المالية 2018م %11 ،في السنة المالية 2019م ،و %12في
السنة المالية 2020م ،و %14في الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
يتمثل المستأجرون الرئيسيون في العثيم مول  -خريص في أسواق عبداهلل العثيم ،وكيابي ( ،)Kiabiوأو في إس ( ،)OVSوسنتربوينت
( ،)Centrepointوإتش آند أم ( ،)H&Mوماكس ( ،)Maxورد تاغ ( )RedTagباإلضافة إلى مدينة سفوري الند ()Saffori Land
الترفيهية التابعة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه.
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فهرس المحتويات

ويوضح الجدول اآلتي نظرة عامة على فئات المستأجرين في العثيم مول  -خريص:
  (4-23):مقر لودجلانظرة عامة على فئات المستأجرين في العثيم مول  -خريص
اإليرادات التأجيرية (ريال سعودي)
السنة المالية
2018م

السنة المالية
2019م

السنة المالية
2020م

الفترة المالية المنتهية
في  30سبتمبر 2021م

النسبة من المساحة
التأجيرية (كما في 30
سبتمبر 2021م)

١

الملبوسات واألحذية واإلكسسوارات

33,874,723

31,930,047

33,700,050

24,051,911

%42

٢

منتجات العناية الصحية والشخصية

6,728,623

7,290,358

7,742,347

5,868,543

%13

٣

المأكوالت والمشروبات

6,187,105

5,815,960

5,555,054

4,071,627

%9

٤

الرياضة واالستجمام

0

264,678

744,966

427,200

%1

٥

األنشطة الترفيهية

4,637,811

4,637,811

4,637,811

5,025,536

%11

٦

األثاث والمنزل

1,168,730

1,262,315

1,457,791

1,082,209

%2

٧

هايبر ماركت/سوبر ماركت

2,348,881

2,340,338

2,080,696

1,694,554

%4

٨

األجهزة اإللكترونية واألدوات المنزلية

421,468

713,271

884,240

454,294

%1

٩

المتاجر المقدمة للخدمات

2,169,974

2,216,346

1,776,318

1,598,525

%3

١٠

أخرى

2,867,195

5,918,004

2,338,432

1,931,821

%4

60,404,510

62,389,128

60,917,705

46,206,221

%100

#

فئة المستأجر

اإلجمالي
المصدر :الشركة

.جالعثيم مول  -بريدة

العثيم مول  -بريدة مجمع تجاري بمساحة تبلغ اثنين وستين ألف وتسعمائة وواحد وأربعين ( )62,941متر مربع على أرض بمساحة
تبلغ خمسين ألف وثمانمائة وخمسة وخمسين ( )50,855متر مربع وبمساحة تأجيرية تبلغ اثنين وخمسين ألف وستمائة وستين
( )52,660متر مربع كما في  30سبتمبر 2021م ،ويقع على تقاطع شارع علي بن أبي طالب وشارع عثمان بن عفان في حي اإلسكان
بمدينة بريدة وهي من أكبر مدن منطقة القصيم والتي تبعد مائتين وخمسين ( )250كيلومتر عن مدينة الرياض .افتتح العثيم مول
 بريدة في عام 2000م .يصنف العثيم مول  -بريدة على أنه مجمع تجاري إقليمي .تستأجر الشركة األرض المقام عليها العثيممول  -بريدة من بلدية بريدة بموجب عقد إيجار ينتهي في 1445/12/25هـ (الموافق 2024/07/01م) (وللمزيد من المعلومات
ً
فضل راجع القسم رقم5-5-12(أ) «عقد إيجار العثيم مول  -بريدة» من هذه النشرة).
حول عقد اإليجار المبرم مع بلدية بريدة،
يستهدف العثيم مول  -بريدة الزوار من الطبقة المتوسطة .ويتكون العثيم مول  -بريدة من طابقين ومواقف سيارات تتسع تقري ًبا
أللف ومائتين وثماني عشرة ( )1,218سيارة .يشتمل العثيم مول  -بريدة على مائتين وثماني وثمانين ( )288وحدة للتأجير منها
ثماني ( )8مساحات تأجير مخصصة للمستأجرين الرئيسيين ،كما يتضمن العثيم مول  -بريدة منطقة مطاعم تتضمن ثالث عشرة
( )13وحدة تأجيرية ،ومدينة ترفيهية بمساحة إجمالية تبلغ ثالثة آالف وتسعمائة وتسعة وثالثين ( )3,939متر مربع وهايبر ماركت
بمساحة إجمالية تبلغ ثالثة آالف وثمانمائة وسبعين ( )3,870متر مربع .ويبلغ معدل اإلقبال على العثيم مول  -بريدة  2.2مليون
زائر كما في  30سبتمبر 2021م.
بلغت إيرادات إيجار الشركة من العثيم مول – بريدة  %10في السنة المالية 2018م %11 ،في السنة المالية 2019م ،و %11في السنة
المالية 2020م ،و %12في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
يتمثل المستأجرون الرئيسيون في العثيم مول  -بريدة في أسواق عبداهلل العثيم ،وكيابي ( ،)Kiabiوسنتربوينت (،)Centrepoint
وهوم سنتر ( )Home Centreورد تاغ ( )RedTagباإلضافة إلى مدينة سفوري الند ( )Saffori Landالترفيهية التابعة لشركة عبداهلل
العثيم للترفيه.
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فهرس المحتويات

ويوضح الجدول اآلتي نظرة عامة على فئات المستأجرين في العثيم مول  -بريدة:
  (4-24):مقر لودجلانظرة عامة على فئات المستأجرين في العثيم مول  -بريدة
اإليرادات التأجيرية (ريال سعودي)
السنة المالية
2018م

السنة المالية
2019م

السنة المالية
2020م

الفترة المالية المنتهية
في  30سبتمبر 2021م

النسبة من المساحة
التأجيرية (كما في 30
سبتمبر 2021م)

1

الملبوسات واألحذية واإلكسسوارات

33,996,179

33,380,352

33,096,834

22,176,047

%55

2

منتجات العناية الصحية والشخصية

5,463,478

6,347,655

7,659,992

6,070,021

%15

3

المأكوالت والمشروبات

6,178,943

5,903,410

5,035,955

3,577,368

%9

#

فئة المستأجر

4

الرياضة واالستجمام

0

0

0

0

0

5

األنشطة الترفيهية

2,530,766

2,530,766

2,530,766

1,898,075

%5

6

األثاث والمنزل

254,137

8,450,455

3,311,039

2,679,181

7

7

هايبر ماركت/سوبر ماركت

1,329,048

1,328,490

1,317,231

977,482

%2

8

األجهزة اإللكترونية واألدوات المنزلية

1,233,239

1,037,293

930,065

898,781

%2

9

المتاجر المقدمة للخدمات

1,823,266

1,790,925

1,539,556

1,505,907

%4

10

أخرى

2,432,619

1,134,529

1,103,783

854,699

%2

55,241,676

61,903,874

56,525,221

40,637,561

%100

اإلجمالي
المصدر :الشركة

.دمجمع عكيرشة التجاري

مجمع عكيرشة التجاري بمساحة تبلغ خمسة عشر ألف وأربعمائة وخمسة وثالثين ( )15,435متر مربع على أرض بمساحة تبلغ
خمسة عشرة ألف وستمائة وخمسة خمسين وثالثة وستين ( )15,655.63متر مربع وبمساحة تأجيرية تبلغ سبعة آالف وثالثمائة
وعشرين ( )7,320متر مربع كما في  30سبتمبر 2021م ،ويقع على طريق الملك خالد في حي عكيرشة بمدينة بريدة .يصنف مجمع
عكيرشة التجاري على أنه من المجمعات التجارية الواقعة داخل األحياء السكنية .افتتح مجمع عكيرشة التجاري في عام 2011م.
تملك الشركة كامل األرض المقام عليها مجمع عكيرشة التجاري.
يستهدف مجمع عكيرشة التجاري الطبقة المتوسطة .يتكون مجمع عكيرشة التجاري من طابق واحد كما يشمل مجمع عكيرشة
التجاري على مواقف خارجية للسيارات تتسع تقري ًبا لسبعين ( )70سيارة .يشتمل مجمع عكيرشة التجاري على اثنتي عشرة ()12
وحدة للتأجير منها ألف وأربعمائة وخمسة وسبعين ( )1,475ريال سعودي مساحات تأجيرية مخصصة للمستأجرين الرئيسيين ،كما
يتضمن مجمع عكيرشة التجاري هايبر ماركت بمساحة إجمالية تبلغ ثالثة آالف وستمائة وعشرين ( )3,620متر مربع.
بلغت إيرادات إيجار الشركة من مجمع عكيرشة التجاري  %0.5في السنة المالية 2018م %0.5 ،في السنة المالية 2019م ،و%0.5
في السنة المالية 2020م ،و %0.6في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
يتمثل المستأجرون الرئيسيون في مجمع عكيرشة التجاري في شركة أسواق عبداهلل العثيم ،وماكس ( ،)Maxوالشركة العربية
لتجارة العود والعطورات الشرقية ،ومجموعة سامبا المالية.
ويوضح الجدول اآلتي نظرة عامة على فئات المستأجرين في مجمع عكيرشة التجاري:
  (4-25):مقر لودجلانظرة عامة على فئات المستأجرين في مجمع عكيرشة التجاري
اإليرادات التأجيرية (ريال سعودي)
السنة المالية
2018م

السنة المالية
2019م

السنة المالية
2020م

الفترة المالية المنتهية
في  30سبتمبر 2021م

النسبة من المساحة
التأجيرية (كما في 30
سبتمبر 2021م)

1

الملبوسات واألحذية واإلكسسوارات

1,409,300

1,373,561

1,375,909

1,027,238

%53

#

فئة المستأجر

2

منتجات العناية الصحية والشخصية

183,632

49,931

50,069

37,363

%2

3

هايبر ماركت/سوبر ماركت

1,086,000

1,086,000

1,086,000

814,500

%42

4

المتاجر المقدمة للخدمات

35,000

65,874

85,085

63,647

%3

5

أخرى

3,021

24,492

4,508

3,336

%0

2,716,953

2,599,858

2,601,571

1,946,084

%100

اإلجمالي
المصدر :الشركة
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العثيم مول  -عنيزة مجمع تجاري بمساحة تبلغ ستين ألف ( )60,000متر مربع على أرض بمساحة تبلغ ثالثة وأربعين ألف ومائة
وتسعة وعشرين ( )43,129متر مربع وبمساحة تأجيرية تبلغ ثالثة وأربعين ألف وسبعين ( )43,070متر مربع كما في  30سبتمبر
2021م ،ويقع على طريق الملك سعود في حي المنتزه بمحافظة عنيزة .يصنف العثيم مول  -عنيزة على أنه مجمع تجاري إقليمي.
افتتح العثيم مول  -عنيزة في عام 2012م .تستأجر الشركة األرض المقام عليها العثيم مول  -عنيزة من بلدية عنيزة بموجب عقد
إيجار ينتهي في 1445/11/01هـ (الموافق 2024/05/09م) (وللمزيد من المعلومات حول عقد اإليجار المبرم مع بلدية عنيزة،
فضلً راجع القسم رقم5-5-12(ب) «عقد إيجار العثيم مول  -عنيزة» من هذه النشرة).
يستهدف العثيم مول  -عنيزة الزوار من الطبقة المتوسطة .يتكون العثيم مول  -عنيزة من طابق واحد كما يشمل العثيم مول  -عنيزة
على مواقف خارجية للسيارات تتسع تقري ًبا أللف وثالثمائة وستة وأربعين ( )1,346سيارة .يشتمل العثيم مول  -عنيزة على مائة
وخمس وثالثين ( )135وحدة للتأجير منها تسع ( )9مساحات تأجير مخصصة للمستأجرين الرئيسيين ،كما يتضمن العثيم مول -
عنيزة منطقة مطاعم تتضمن سبع ( )7وحدات تأجيرية ،ومدينة ترفيهية بمساحة إجمالية تبلغ ثالثة آالف ومائتين وسبعة وستين
( )3,267متر مربع وهايبر ماركت بمساحة إجمالية تبلغ ألفين وأربعمائة وثالثين ( )2,430متر مربع وصالة سينما بمساحة إجمالية
تبلغ ألف وسبعمائة وخمسة وأربعين ( )1,745متر مربع من المتوقع افتتاحها خالل الربع الرابع من عام 2023م .ويبلغ معدل اإلقبال
على العثيم مول  -عنيزة  1.9مليون زائر كما في  30سبتمبر 2021م.
بلغت إيرادات إيجار الشركة من العثيم مول – عنيزة  %6في السنة المالية 2018م %6 ،في السنة المالية 2019م ،و %6في السنة
المالية 2020م ،و %5.5في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
يتمثل المستأجرون الرئيسيون في العثيم مول  -عنيزة في أسواق عبداهلل العثيم ،وكيابي ( ،)Kiabiورد تاغ ( ،)RedTagومدينة
سفوري الند ( )Saffori Landالترفيهية التابعة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه.
ويوضح الجدول اآلتي نظرة عامة على فئات المستأجرين في العثيم مول  -عنيزة:
  (4-26):مقر لودجلانظرة عامة على فئات المستأجرين في العثيم مول  -عنيزة
اإليرادات التأجيرية (ريال سعودي)
السنة المالية
2018م

السنة المالية
2019م

السنة المالية
2020م

الفترة المالية المنتهية
في  30سبتمبر 2021م

النسبة من المساحة
التأجيرية (كما في 30
سبتمبر 2021م)

1

الملبوسات واألحذية واإلكسسوارات

18,880,563

18,367,219

16,650,176

9,300,410

%51

2

منتجات العناية الصحية والشخصية

4,033,515

4,036,119

4,698,375

2,840,307

%16

3

المأكوالت والمشروبات

2,729,137

3,136,012

2,589,681

1,633,354

%9

4

الرياضة واالستجمام

880,437

1,348,172

2,427,552

1,489,911

%8

5

األنشطة الترفيهية

1,331,268

1,331,268

1,359,837

996,546

%6

6

األثاث والمنزل

2,749,886

2,752,193

2,752,663

944,155

%5

7

هايبر ماركت/سوبر ماركت

731,583

730,043

733,154

546,791

%3

8

األجهزة اإللكترونية واألدوات المنزلية

137,364

38,743

0

0

0

9

المتاجر المقدمة للخدمات

720,394

575,518

539,731

186,711

%1

10

أخرى

1,165,564

508,939

405,393

156,700

%1

33,359,711

32,824,226

32,156,562

18,094,885

%100

#

فئة المستأجر

اإلجمالي
المصدر :الشركة

.والعثيم مول  -الدمام

العثيم مول  -الدمام هو مجمع تجاري بمساحة تبلغ مائة وتسعة وستين ألفًا وثالثمائة وثمانية وخمسين ( )169,358مت ًرا مرب ًعا
على أرض بمساحة تبلغ تبلغ واحد وتسعين ألفًا وسبعمائة وسبعين ( )91,770مت ًرا مرب ًعا وبمساحة تأجيرية تبلغ واحد وتسعين ألف
وسبعمائة وسبعين ( )91,770متر مربع كما في  30سبتمبر 2021م ،ويقع على امتداد طريق األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز
في حي عبداهلل فؤاد بمدينة الدمام بالقرب من حديقة الملك فهد في حي البساتين حيث يبعد أربعة ( )4كيلومترات عن وسط
مدينة الدمام وتقري ًبا اثني عشر ( )12كيلومتر عن مدينة الخبر ويحيط به عدد من األراضي البيضاء والمجمعات السكنية للطبقة
المتوسطة .يصنف العثيم مول  -الدمام على أنه مجمع تجاري إقليمي كبير .افتتح العثيم مول  -الدمام في عام 2010م .تملك
شركة أسواق عبداهلل العثيم األرض والمنشآت التي يقوم عليها العثيم مول  -الدمام وتقوم الشركة باستئجاره منها بغرض تشغيله
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.هالعثيم مول  -عنيزة

يستهدف العثيم مول  -الدمام الزوار من الطبقة المتوسطة .يتكون العثيم مول  -الدمام من أربعة ( )4طوابق كما يشمل العثيم مول
 الدمام على دور سفلي لمواقف مغلقة للسيارات تتسع تقري ًبا أللف وسبعمائة وست وتسعين ( )1,796سيارة .يشتمل العثيم مول -الدمام على ثالثمائة وتسع وعشرين ( )329وحدة للتأجير منها إثنتا عشرة ( )12مساحات تأجير مخصصة للمستأجرين الرئيسيين،
كما يتضمن العثيم مول  -الدمام منطقة مطاعم تتضمن سبع وعشرين ( )27وحدة تأجيرية ،ومدينة ترفيهية بمساحة إجمالية تبلغ
عشرة آالف وثالثمائة وخمسة وأربعين ( )10,345مت ًرا مرب ًعا وهايبر ماركت بمساحة إجمالية تبلغ خمسة آالف وأربعمائة وستة
وأربعين ( )5,446مت ًرا مرب ًعا وصالة سينما بمساحة إجمالية تبلغ سبعة آالف ومئة ( )7,100متر مربع من المتوقع افتتاحها خالل
الربع الثالث من عام 2023م .ويبلغ معدل اإلقبال على العثيم مول  -الدمام  3.2مليون زائر كما في  30سبتمبر 2021م.
بلغت إيرادات إيجار الشركة من العثيم مول – الدمام  %17في السنة المالية 2018م %17 ،في السنة المالية 2019م ،و %19في السنة
المالية 2020م ،و %20في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
يتمثل المستأجرون الرئيسيون في العثيم مول  -الدمام في أسواق عبداهلل العثيم ،وكيابي ( ،)Kiabiوسنتربوينت (،)Centrepoint
وإتش آند أم ( ،)H&Mوماكس ( ،)Maxومركز ناصر للرياضة ،ورد تاغ ( )RedTagباإلضافة إلى مدينة سفوري الند ()Saffori Land
الترفيهية التابعة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه.
ويوضح الجدول اآلتي نظرة عامة على فئات المستأجرين في العثيم مول  -الدمام:
  (4-27):مقر لودجلانظرة عامة على فئات المستأجرين في العثيم مول  -الدمام
اإليرادات التأجيرية (ريال سعودي)
السنة المالية
2018م

السنة المالية
2019م

السنة المالية
2020م

الفترة المالية المنتهية
في  30سبتمبر 2021م

النسبة من المساحة
التأجيرية (كما في 30
سبتمبر 2021م)

1

الملبوسات واألحذية واإلكسسوارات

49,495,742

48,134,436

51,346,021

34,636,761

%54

2

منتجات العناية الصحية والشخصية

9,984,429

10,021,103

8,684,647

6,703,285

%10

3

المأكوالت والمشروبات

14,074,465

13,325,759

13,396,564

8,724,731

%13

4

الرياضة واالستجمام

129,544

0

-

-

%0

5

األنشطة الترفيهية

5,405,074

5,349,837

4,955,283

3,715,481

%6

6

األثاث والمنزل

2,602,868

3,981,449

4,944,866

2,687,009

%4

7

هايبر ماركت/سوبر ماركت

3,213,609

3,237,264

1,305,452

2,848,309

%4

8

األجهزة اإللكترونية واألدوات المنزلية

1,407,496

1,248,425

1,624,214

1,380,414

%2

9

المتاجر المقدمة للخدمات

3,641,978

3,720,700

3,704,776

2,658,503

%4

10

أخرى

3,863,611

2,976,443

2,539,319

1,760,875

%3

93,818,816

91,995,416

92,501,142

65,115,368

%100

#

فئة المستأجر

اإلجمالي

المصدر :الشركة

.زالعثيم مول  -األحساء

العثيم مول  -األحساء مجمع تجاري بمساحة تبلغ مائة وثالثة آالف وسبعمائة وأربعة وتسعين ( )103,794مت ًرا مرب ًعا على أرض
بمساحة تبلغ ثمانية وسبعين ألفًا وتسعمائة وسبعة وعشرين ( )78,927مت ًرا مرب ًعا وبمساحة تأجيرية تبلغ خمسة وثمانين ألفًا
ومائتين وسبعة وثالثين ( )85,237مت ًرا مرب ًعا كما في  30سبتمبر 2021م ،ويقع ما بين طريق الملك خالد وطريق الغرفة التجارية
في حي القادسية بمحافظة األحساء ما بين منطقتي الهفوف والمبرز الرئيسيتين .يصنف العثيم مول  -األحساء على أنه مركز
تجاري إقليمي .افتتح العثيم مول  -األحساء في عام 2007م وتم توسعته في عام 2016م .تملك الشركة كامل األرض المقام عليها
العثيم مول  -األحساء.
يستهدف العثيم مول  -األحساء الزوار من الطبقة المتوسطة .يتكون العثيم مول  -األحساء من ثالثة ( )3طوابق ،كما يشمل العثيم
مول  -األحساء على دور سفلي ومواقف خارجية للسيارات تتسع تقري ًبا أللف وسبعمائة وستة وثالثين ( )1,736سيارة .يشتمل
العثيم مول  -األحساء على ثالثمائة واثنتين وستين ( )362وحدة للتأجير منها ثماني ( )8مساحات تأجير مخصصة للمستأجرين
الرئيسيين ،كما يتضمن العثيم مول  -األحساء منطقة مطاعم تتضمن ست وعشرين ( )26وحدة تأجيرية ،ومدينة ترفيهية بمساحة
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فهرس المحتويات

وإدارته وتحصل على جميع اإليرادات الناتجة عن إدارته وتشغيله وذلك بموجب عقد إيجار ينتهي في 1450/01/14هـ (الموافق
ً
فضل راجع القسم رقم-12
2028/06/07م) (وللمزيد من المعلومات حول عقد اإليجار المبرم مع شركة أسواق عبداهلل العثيم،
5-5(هـ) «عقد إيجار العثيم مول  -الدمام» من هذه النشرة).

بلغت إيرادات إيجار الشركة من العثيم مول – األحساء  %19في السنة المالية 2018م %18 ،في السنة المالية 2019م ،و %20في
السنة المالية 2020م ،و %21في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
يتمثل المستأجرون الرئيسيون في العثيم مول  -األحساء في أسواق عبداهلل العثيم ،وإتش آند أم ( ،)H&Mورد تاغ ()RedTag
باإلضافة إلى مدينة سفوري الند ( )Saffori Landالترفيهية التابعة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه.
ويوضح الجدول اآلتي نظرة عامة على فئات المستأجرين في العثيم مول  -األحساء:
  (4-28):مقر لودجلانظرة عامة على فئات المستأجرين في العثيم مول  -األحساء
اإليرادات التأجيرية (ريال سعودي)
السنة المالية
2018م

السنة المالية
2019م

السنة المالية
2020م

الفترة المالية المنتهية
في  30سبتمبر 2021م

النسبة من المساحة
التأجيرية (كما في 30
سبتمبر 2021م)

1

الملبوسات واألحذية واإلكسسوارات

57,897,780

56,459,958

53,755,171

36,204,702

%51

2

منتجات العناية الصحية والشخصية

11,576,270

11,700,178

15,754,699

10,707,329

%15

3

المأكوالت والمشروبات

13,385,679

12,513,860

12,249,966

9,064,071

%13

4

الرياضة واالستجمام

2,628,373

2,605,420

3,180,268

2,327,755

%3

5

األنشطة الترفيهية

5,812,462

5,812,160

5,812,765

5,095,756

%7

6

األثاث والمنزل

1,997,973

1,948,628

1,995,473

1,460,800

%2

7

هايبر ماركت/سوبر ماركت

2,780,250

2,766,393

1,598,709

2,065,275

%3

8

األجهزة اإللكترونية واألدوات المنزلية

1,622,779

1,763,254

1,658,670

1,386,192

%2

9

المتاجر المقدمة للخدمات

1,998,484

1,990,692

2,014,959

1,394,649

%2

10

أخرى

#

فئة المستأجر

اإلجمالي

1,847,442

2,341,193

1,681,606

1,182,796

%3

101,547,492

99,901,735

99,702,286

70,889,326

%100

المصدر :الشركة

.حالعثيم مول  -حائل

العثيم مول  -حائل هو مجمع تجاري بمساحة تبلغ تسعين ألف وأربعمائة واثنين وستين ( )90,462متر مربع على أرض بمساحة
تبلغ ستين ألف وسبعمائة وثمانية وتسعين ( )60,798متر مربع وبمساحة تأجيرية تبلغ تسعة وسبعين ألف وثمانمائة وأربعة وتسعين
( )79,894متر مربع كما في  30سبتمبر 2021م ،ويقع على طريق الملك سعود في حي النقرة بمدينة حائل ويحيط به عدد من
األحياء السكنية قرب مطار حائل الدولي .يصنف العثيم مول  -حائل على أنه مجمع تجاري إقليمي .افتتح العثيم مول  -حائل في
عام 2016م .تملك الشركة كامل األرض المقام عليها العثيم مول  -حائل.
يستهدف العثيم مول  -حائل الزوار من الطبقة المتوسطة .يتكون العثيم مول  -حائل من طابقين ،كما يشمل العثيم مول  -حائل على
مواقف للسيارات تتسع تقري ًبا أللف وثمانمائة وأربعة وثمانين ( )1,884سيارة .يشتمل العثيم مول  -حائل على مائتين وثمانين ()280
وحدة للتأجير منها إثنتا عشرة ( )12مساحة تأجير مخصصة للمستأجرين الرئيسيين ،كما يتضمن العثيم مول  -حائل منطقة
مطاعم تتضمن عشرين ( )20وحدة تأجيرية ،ومدينة ترفيهية بمساحة إجمالية تبلغ أربعة آالف وثمانمائة واثنين وخمسين ()4,852
مت ًرا مرب ًعا وهايبر ماركت بمساحة إجمالية تبلغ ثالثة آالف وثمانمائة وأحد عشر ( )3,811متر مربع وصالة سينما بمساحة إجمالية
تبلغ ألفين وتسعمائة ( )2,900متر مربع تم افتتاحها في الربع األخير من عام 2021م .ويبلغ معدل اإلقبال على العثيم مول  -حائل
 %1.8مليون زائر كما في  30سبتمبر 2021م.
بلغت إيرادات إيجار الشركة من العثيم مول  -حائل  %12في السنة المالية 2018م %12 ،في السنة المالية 2019م ،و %14في السنة
المالية 2020م ،و %15في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
يتمثل المستأجرون الرئيسيون في العثيم مول  -حائل في أسواق عبداهلل العثيم ،وهوم بوكس ( ،)Home Boxوإتش آند أم (،)H&M
وماكس ( ،)Maxورد تاغ ( )RedTagباإلضافة إلى مدينة سفوري الند ( )Saffori Landالترفيهية التابعة لشركة عبداهلل العثيم
للترفيه.
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إجمالية تبلغ تسعة آالف وتسعمائة وتسعة وستين ( )9,969متر مربع وهايبر ماركت بمساحة إجمالية تبلغ ستة آالف وخمسمائة
وخمسة وأربعين ( )6,545متر مربع وصالة سينما بمساحة إجمالية تبلغ ألفين وتسعمائة وخمسين ( )2,950متر مربع من المتوقع
افتتاحها خالل الربع الرابع من عام 2022م .ويبلغ معدل اإلقبال على العثيم مول  -األحساء  4.2مليون زائر كما في  30سبتمبر
2021م.

فهرس المحتويات

ويوضح الجدول اآلتي نظرة عامة على فئات المستأجرين في العثيم مول  -حائل:
  (4-29):مقر لودجلانظرة عامة على فئات المستأجرين في العثيم مول  -حائل
اإليرادات التأجيرية (ريال سعودي)
السنة المالية
2018م

السنة المالية
2019م

السنة المالية
2020م

الفترة المالية المنتهية
في  30سبتمبر 2021م

النسبة من المساحة
التأجيرية (كما في 30
سبتمبر 2021م)

1

الملبوسات واألحذية واإلكسسوارات

32,390,413

34,983,641

35,549,224

25,286,055

%52

2

منتجات العناية الصحية والشخصية

8,841,364

9,796,317

12,025,387

8,800,938

%18

3

المأكوالت والمشروبات

9,277,590

9,403,737

9,192,937

6,494,351

%13

4

الرياضة واالستجمام

545,835

559,049

555,110

753,978

%2

5

األنشطة الترفيهية

2,006,472

1,988,658

2,595,966

2,573,188

%5

6

األثاث والمنزل

3,621,166

1,763,460

2,729,121

1,750,685

%4

7

هايبر ماركت/سوبر ماركت

3,940,189

2,645,299

2,458,111

1,491,611

%3

8

األجهزة اإللكترونية واألدوات المنزلية

1,098,477

1,111,667

761,376

570,693

%1

9

المتاجر المقدمة للخدمات

461,288

540,207

925,362

633,069

%1

10

أخرى

1,217,338

1,099,320

1,006,556

582,102

%1

63,400,132

63,891,355

67,799,150

48,936,670

%100

#

فئة المستأجر

اإلجمالي
المصدر :الشركة

.طالعثيم مول  -عرعر

العثيم مول  -عرعر هو مجمع تجاري بمساحة تبلغ خمسة وسبعين ألفًا واثنين وثمانين ( )75,082مت ًرا مرب ًعا على أرض بمساحة
تبلغ مائة وأربعة وعشرين ألف ومائة واثنين ( )124,102متر مربع وبمساحة تأجيرية تبلغ ستة وستين ألفًا ومائة وخمسة وثمانين
( )66,185مت ًرا مرب ًعا كما في  30سبتمبر 2021م ،يقع على طريق األمير ماجد بن عبدالعزيز والطريق الدولي السريع بين سكاكا
وعرعر بحي الجوهرة بمدينة عرعر ويحيط به عدد من األحياء السكنية .يصنف العثيم مول على أنه مجمع تجاري إقليمي .افتتح
العثيم مول في عام 2016م .تملك الشركة كامل األرض المقام عليها العثيم مول  -عرعر.
يستهدف العثيم مول  -عرعر الزوار من الطبقة المتوسطة .ويتكون العثيم مول  -عرعر من طابق واحد ،كما يشمل العثيم مول -
عرعر على مواقف للسيارات تتسع تقري ًبا أللفين ومائتين وخمس وثالثين ( )2,235سيارة .يشتمل العثيم مول  -عرعر على مائتين
وخمس وعشرين ( )225وحدة للتأجير منها ثماني ( )8مساحات تأجير مخصصة للمستأجرين الرئيسيين ،كما يتضمن العثيم مول
 عرعر منطقة مطاعم تتضمن إحدى عشرة ( )11وحدة تأجيرية ،ومدينة ترفيهية بمساحة إجمالية تبلغ أربعة آالف وخمسمائةوسبعة وتسعين ( )4,597متر مربع وهايبر ماركت بمساحة إجمالية تبلغ أربعة آالف وخمسمائة وسبعة وتسعين ( )4,597متر مربع
وصالة سينما بمساحة إجمالية تبلغ ألف وتسعمائة وثمانية خمسين ( )1,958متر مربع من المتوقع افتتاحها خالل الربع األول من
عام 2022م.
ويبلغ معدل اإلقبال على العثيم مول  -عرعر  1.9مليون زائر كما في  30سبتمبر 2021م.
بلغت إيرادات إيجار الشركة من العثيم مول – عرعر  %8في السنة المالية 2018م %8 ،في السنة المالية 2019م ،و %9في السنة
المالية 2020م %9 ،في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
يتمثل المستأجرون الرئيسيون في العثيم مول في أسواق عبداهلل العثيم ،وإتش آند أم ( ،)H&Mرد تاغ ( )RedTagومدينة سفوري
الند ( )Saffori Landالترفيهية التابعة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه.
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ويوضح الجدول اآلتي نظرة عامة على فئات المستأجرين في العثيم مول  -عرعر:
  (4-30):مقر لودجلانظرة عامة على فئات المستأجرين في العثيم مول  -عرعر
اإليرادات التأجيرية (ريال سعودي)
السنة المالية
2018م

السنة المالية
2019م

السنة المالية
2020م

الفترة المالية المنتهية
في  30سبتمبر 2021م

النسبة من المساحة
التأجيرية (كما في 30
سبتمبر 2021م)

1

الملبوسات واألحذية واإلكسسوارات

22,132,600

18,282,284

18,847,944

12,839,648

%41

2

منتجات العناية الصحية والشخصية

6,965,638

7,675,823

8,988,886

6,414,693

%21

3

المأكوالت والمشروبات

5,396,782

5,510,210

5,028,324

3,208,893

%10

4

الرياضة واالستجمام

413,275

412,510

414,040

308,244

%1

5

األنشطة الترفيهية

1,853,502

1,853,123

2,285,846

2,111,804

%7

6

األثاث والمنزل

3,679,859

4,053,336

3,824,553

2,842,235

%9

7

هايبر ماركت/سوبر ماركت

2,552,093

2,499,942

2,550,433

1,930,699

%6

8

األجهزة اإللكترونية واألدوات المنزلية

811,803

895,927

786,367

561,767

%2

9

المتاجر المقدمة للخدمات

467,557

439,432

493,189

288,428

%1

10

أخرى

#

فئة المستأجر

اإلجمالي

1,584,639

1,154,889

1,092,116

321,434

%2

45,857,748

42,777,475

44,311,698

30,827,845

%100

المصدر :الشركة

.يمجمع دار الواحة التجاري

مجمع دار الواحة التجاري مجمع تجاري بمساحة تبلغ خمسين ألف ( )50,000متر مربع على أرض بمساحة تبلغ سبعة وسبعين ألف
وخمسمائة واثنين وستين وأربعة وسبعين ( )77,562.74متر مربع وبمساحة تأجيرية تبلغ خمسة وثالثين ألف وتسعمائة وسبعة
وتسعين ( )35,997متر مربع ،ويقع على طريق الملك فهد بمحافظة الرس التي تبعد أربعمائة وعشرة ( )410كيلومترات عن مدينة
الرياض .افتتح مجمع دار الواحة التجاري في عام 2016م .يصنف مجمع دار الواحة التجاري على أنه مجمع تجاري إقليمي .تملك
الشركة كامل األرض المقام عليها مجمع دار الواحة التجاري.
يستهدف مجمع دار الواحة التجاري الزوار من الطبقة المتوسطة إلى المنخفضة .ويتكون مجمع دار الواحة التجاري من طابقين
ويشتمل مجمع دار الواحة التجاري على مائة وأربعة وعشرين ( )124وحدة للتأجير منها تسعة ( )9مساحات تأجيرية مخصصة
للمستأجرين الرئيسيين ،كما يتضمن مجمع دار الواحة التجاري منطقة مطاعم تتضمن عشرة ( )10وحدات تأجيرية ،ومدينة
ترفيهية بمساحة إجمالية تبلغ ألف وثمانمائة وتسعين ( )1,890متر مربع وهايبر ماركت بمساحة إجمالية تبلغ أربعة آالف ومائتين
وسبعة وأربعين ( )4,247متر مربع.
قامت الشركة باالستحواذ على مجمع دار الواحة التجاري بموجب عقد البيع المبرم بتاريخ 1443/06/13هـ (الموافق 2022/01/16م)
والذي بموجبه انتقلت جميع عقود اإليجار الموثقة والمنتفعة بمجمع دار الواحة التجاري من تاريخ 1443/05/28هـ (الموافق
ً
فضل راجع القسم « 10-5-12عقد بيع مجمع دار
2022/01/01م) إلى ملكية الشركة (وللمزيد من المعلومات عن عقد البيع،
الواحة التجاري واألرض الواقعة أمامه» من هذه النشرة) .وعليه ،لم تسجل الشركة أي إيرادات للسنوات المالية المنتهية في 2018م
و2019م و2020م و 30سبتمبر 2021م.
يتمثل المستأجرون الرئيسيون في مجمع دار الواحة التجاري في سنتربوينت ( ،)Centrepointوهوم سنتر ( ،)Home Centerوماكس
( ،)Maxوهوم بوكس ( ،)Home Boxوإتش آند أم ( ،)H&Mوماكس ( ،)Maxورد تاغ ( ،)RedTagوأر أند بي ( )R&Bونيستو هايبر
ماركت ( ،)Nesto Hypermarketومدينة فن سيتي ( )Fun Cityالترفيهية.
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ويوضح الجدول اآلتي نظرة عامة على فئات المستأجرين في مجمع دار الواحة التجاري:
  (4-31):مقر لودجلانظرة عامة على فئات المستأجرين في مجمع دار الواحة التجاري
#

فئة المستأجر

النسبة من المساحة التأجيرية (كما في  30سبتمبر 2021م)

1

الملبوسات واألحذية واإلكسسوارات

%45

2

منتجات العناية الصحية والشخصية

%6

3

المأكوالت والمشروبات

%3

4

األنشطة الترفيهية

%7

5

األثاث والمنزل

%22

6

هايبر ماركت/سوبر ماركت

%15

7

األجهزة اإللكترونية واألدوات المنزلية

%1

8

المتاجر المقدمة للخدمات

%1

%100

اإلجمالي
المصدر :الشركة

-4-3

4نظرة عامة على المستأجرين

يشمل كل مجمع من المجمعات التجارية للشركة على العديد من المعارض التجارية ومدن الترفيه والمطاعم والمقاهي مما يجعل منها وجهات مفضلة
للزوار وللشركات العاملة في قطاع التجزئة على حد سواء .كما تنوي الشركة افتتاح صاالت سينما في كافة مجمعاتها التجارية خالل الفترة المقبلة.
وتحرص الشركة على مواكبة أحدث المستجدات في قطاع المجمعات التجارية وذلك للحفاظ على نسبة إقبال الزوار والذي بدوره ينعكس على ارتفاع
رغبة المستأجرين في استئجار معارض في مجمعاتها التجارية.
.أمعايير وطريقة اختيار المستأجرين

يتم اختيار المستأجرين في المجمعات التجارية التابعة للشركة بواسطة لجنة داخلية في الشركة تجتمع بصفة دورية ،وتضم لجنة
اختيار المستأجرين مجموعتين ،حيث تتكون المجموعة األولى من مدير العقار ومدير التأجير ومدير التحصيل والمدير العام
المسؤول عن رفع التوصيات للمجموعة الثانية والتي تشمل المدير التنفيذي للمجمعات التجارية المسؤول عن تقديم الموافقات
النهائية على االختيارات.
وتراعي هذه اللجنة الداخلية اختيار المستأجرين في المجمعات التجارية للشركة عدة معايير عند اختيارها للمستأجرين ،والتي
تشمل:
المجمع التجاري.
yوجود مزيج من العالمات التجارية العالمية والمحلية في
ّ

yأن يكون لدى المستأجر خبرة في تشغيل معارض في مجمعات تجارية أخرى.
yاستيفاء متطلبات الجودة في البضائع وخدمة العمالء لدى المستأجر.
yأن يتمتع المستأجر بالسمعة الجيدة في السوق.
yمراعاة متطلبات السوق وحاجة الزوار ،باإلضافة إلى المساهمة في دعم المحتوى المحلي وفقًا لرؤية 2030م.

yأن يتمتع المستأجر بالمالءة المالية.
وتقوم الشركة بالتواصل مع المستأجرين المستهدفين بعد مراجعة الطلب المقدم من قبلهم لمعرفة رؤيتهم وتقييم قدراتهم
المالية والتشغيلية .كما تقوم الشركة في كل عام بمراجعة معايير اختيار المستأجرين وتقييمها وذلك لتحسين جودة عملية اختيار
المستأجرين.
.بفئات المستأجرين

ينقسم المستأجرون في المجمعات التجارية للشركة إلى ثالث ( )3فئات رئيسية ،وهي كاآلتي:
1.كبار المستأجرين ،وهم المستأجرون لمساحات تزيد عن خمسمائة ( )500متر مربع في المجمعات التجارية للشركة.
2.مستأجرون متوسطو الدرجة ،وهم المستأجرون لمساحات تتراوح ما بين مائتين ( )200وخمسمائة ( )500متر مربع في
المجمعات التجارية للشركة.
3.صغار المستأجرين ،وهم المستأجرون لمساحات أقل من مائتين ( )200متر مربع في المجمعات التجارية للشركة.
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ويوضح الجدول اآلتي تفاصيل المستأجرين حسب فئاتهم في جميع المجمعات التجارية الخاصة بالشركة في المملكة.
  (4-32):مقر لودجلانظرة عامة على المستأجرين في كافة المجمعات التجارية الخاصة بالشركة حسب فئاتهم
اإليرادات التأجيرية (ريال سعودي)
#

فئة المستأجر

السنة المالية
2018م

السنة المالية
2019م

السنة المالية
2020م

السنة المالية
المنتهية في 30
سبتمبر 2021م

نسبة المساحة
التأجيرية
اإلجمالية (كما في
 30سبتمبر 2021م)

مدة اإليجار
النموذجية

متوسط اإليجار
لكل متر مربع
(كما في 30
سبتمبر 2021م)

1

كبار المستأجرين

397,242,123

385,475,059

374,286,046

265,339,844

%65

 10-5سنوات

836

2

مستأجرون متوسطو الدرجة

58,214,689

58,162,740

63,933,539

44,976,389

%11

 5-3سنوات

1,737

3

صغار المستأجرين

133,466,272

147,526,594

133,155,781

100,755,024

%25

 3-1سنوات

3,149

588,923,084

591,164,393

571,375,366

411,071,257

%100

-

-

اإلجمالي
المصدر :الشركة

.جأحكام وشروط اإليجار

تبرم الشركة عقود إيجار مع المستأجرين من الشركات العاملة في قطاع التجزئة والمطاعم والمقاهي ،وبشكل عام تتضمن أحكام
وشروط اإليجار اآلتية:
yالمدة النموذجية

تتراوح من خمس ( )5سنوات ميالدية إلى عشر ( )10سنوات ميالدية بالنسبة لعقود كبار المستأجرين.تتراوح من ثالث ( )3سنوات ميالدية إلى خمس ( )5سنوات ميالدية بالنسبة لعقود المستأجرين متوسطي الدرجة.تتراوح من سنة واحدة ميالدية إلى ثالث ( )3سنوات ميالدية بالنسبة لعقود صغار المستأجرين.yآلية التجديد

يتجدد اإليجار تلقائ ًيا ما لم يتم إخطار أحد الطرفين بإنهاء اإليجار قبل تسعين ( )90يو ًما من تاريخ انتهاء المدة األصلية أو
المجددة.
yآلية تحديد قيمة اإليجار

المجمع التجاري باإلضافة
المجمع التجاري وموقع المعرض داخل
تعتمد آلية تحديد قيمة اإليجار على المنطقة الواقع فيها
ّ
ّ
إلى نشاط المستأجر والحالة االقتصادية في المملكة .كما تقوم الشركة بإعداد دراسة داخلية لتحديد قيمة اإليجار حيث
تعتمد الدراسة الداخلية على دراسات السوق وتوصيات المكاتب االستشارية الخارجية وتقييم قوة العرض والطلب في السوق.
كما تعتمد الدراسة الداخلية في تحديد قيمة اإليجار على عدة عوامل مثل :ظروف السوق ،وقوة العالمة التجارية للشركة في
السوق ،باإلضافة إلى خبرة المستأجر بالسوق ،ومدى قدرة المستأجر على زيادة إقبال الزوار للمجمع التجاري ،وقوة تواجد
ٍ
بشكل دوري.
العالمة التجارية في السوق ،وأسعار المنافسين .وتقوم الشركة بمراجعة هذه اآللية
yسياسة الخصومات

تتبع الشركة سياسة خاصة بالخصومات التي تمنحها لمستأجريها ،حيث يتم اعتماد الخصومات بنا ًء على عدد من العوامل التي
تأخذها الشركة في االعتبار في كل حالة على حده .وفي جميع األحوال ،تمنع سياسة الخصومات في الشركة منح أي مستأجر
خصومات إال بعد تحصيل كافة المديونيات ذات العالقة بالخصم ،وتأخذ باالعتبار الموافقات المطلوبة واالعتمادات الصادرة
من اإلدارة العليا للشركة .وتتضمن العوامل التي تأخذها الشركة في االعتبار في منح الخصومات األمور التالية:
المعجــل لمبالــغ اإليجــار ،أو عنــد التجديــد ،أو عنــد افتتــاح الوحــدة اإليجاريــة قبــل الموعــد
حوافــز للمســتأجرين للتســديدّ
المتفــق عليــه أو خــال فتــرة تجهيــز الوحــدة اإليجاريــة ،وتهــدف هــذه الحوافــز إلــى الحفــاظ علــى المســتأجرين وتعزيــز
عالقــة الشــركة بهــم.
تقييم ظروف السوق ومدى اإلقبال على الوحدة اإليجارية.األضــرار الماديــة التــي يعانــي منهــا المســتأجرون ضمــن الســياق االعتيــادي لألعمــال مثــل حــدوث تســريبات فــي الميــاه أونحوهــا والتــي تكــون بســبب يقــع تحــت مســؤولية الشــركة ،حيــث تقــوم الشــركة بخصمهــا مــن مســتحقات اإليجــار.
مشــاركة المســتأجر فــي بعــض الفعاليــات التســويقية التابعــة للشــركة مثــل المهرجانــات التــي تُقــام داخــل مجمعــات الشــركةالتجاريــة ،حيــث تتحمــل الشــركة قيمــة التخفيضــات بشــكل جزئــي أو كلــي ،وخصمهــا مــن مســتحقات اإليجــار.

 | 94نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار

www.othaimmalls.com

فهرس المحتويات

-4-4

4إدارة عمليات المجمعات التجارية

يوضح القسم التالي نبذة عامة عن إدارة عمليات المجمعات التجارية التابعة للشركة.
.أتأجير الوحدات في المجمعات التجارية

تتولى إدارة التأجير بالشركة إدارة كافة عمليات تأجير الوحدات في مجمعاتها التجارية بالتنسيق مع إدارة الممتلكات ،ويتبع إلدارة
المجمع التجاري
التأجير فن ًيا لكل مجمع تجاري مدير والذي يباشر مهام التأجير في المجمع التجاري التابع إلدارته .ويعد مدير
ّ
المجمع التجاري االتصاالت
حلقة الوصل بين المستأجرين المحتملين وإدارة التأجير وإدارة الممتلكات ،وتتولى إدارة التأجير ومدير
ّ
والمفاوضات مع المستأجرين فيما يخص طلبات التأجير بالنسبة للمستأجرين الجدد وتتولى إدارة الممتلكات طلبات تجديد العقود
المجمع التجاري وغيرها من
وتعديلها بالنسبة للمستأجرين الحاليين .وتقوم إدارة الممتلكات بالتنسيق مع إدارة التأجير وإدارة
ّ
اإلدارات الداخلية في الشركة فيما يتعلق بالعمليات الخاصة بعقود التأجير بما في ذلك ما يخص سياسة التسعير واعتماد العقود
وتعديالتها مع األخذ باالعتبار االعتمادات والموافقات المطلوبة من المستويات اإلدارية المختلفة بالشركة.
.بالعالقات مع المستأجرين

المجمع التجاري حيث تقوم بعقد
تعد إدارة التشغيل في كل مجمع تجاري نقطة االتصال األولى بالنسبة للمستأجرين الحاليين في
ّ
اجتماعات مباشرة مع المستأجرين بانتظام لمتابعة جميع المسائل واألمور المتعلقة بهم ومراعاة احتياجاتهم ،وتستجيب وتتعامل
مع طلباتهم .كما تشرف إدارة التشغيل على التزام المستأجرين بمواعيد العمل الرسمية للمجمع التجاري وطريقة عرض البضائع
وغيرها من السياسات التي يجب على المستأجرين االلتزام بها .باإلضافة إلى ذلك ،جاري العمل حال ًيا من قبل إدارة التشغيل
بالشركة لتأسيس بوابة إلكترونية للمستأجرين ،تقدم خدمات متنوعة للمستأجرين بطريقة أكثر فاعلية.
.جتحصيل اإليجارات

يقوم قسم التحصيل التابع لإلدارة المالية للشركة بتحصيل كافة المديونيات عن اإليجارات والخدمات وغيرها من المديونيات
األخرى القائمة على المستأجرين ،باستثناء الدفعات المقدمة والتي تتولى إدارة التأجير تحصيلها ،كما يقوم بتنفيذ أهداف التحصيل
السنوية والشهرية المعتمدة من اإلدارة المالية ،باإلضافة إلى االحتفاظ بصورة من كافة المطالبات واإلخطارات واإلنذارات وكشوف
الحساب الصادرة إلى المستأجرين .ويقوم قسم التحصيل بتسليم المطالبات واإلخطارات إلى المستأجرين واستالم المبالغ من
المستأجرين عبر القنوات البنكية الخاصة بالشركة ،كما يتولى متابعة حاالت المستأجرين المتعثرين والتنسيق مع إدارة الشركة فيما
يخص ذلك ،بما في ذلك التنسيق مع إدارة الممتلكات وإدارة الشؤون القانونية بخصوص اإلجراءات المتبعة مع الحاالت المتعثرة.
.دالتسويق والمبيعات اإلعالنية

تحرص إدارة التسويق في الشركة على ترويج مجمعاتها التجارية لتكون الخيار األول للمستأجرين والزوار ،وعليه فإن إدارة التسويق
تسعى إلى تحقيق أهداف الشركة بوجه عام واألهداف التسويقية للشركة بوجه خاص وبجمع المعلومات الالزمة لمهامها وتحليل
ً
خططا تسويقية قصيرة المدى  -لمدة عام  -وأخرى طويلة المدى
كافة االستراتيجيات المتبناة من قبل المنافسين .وتضع الشركة
تتوافق مع استراتيجيات الشركة ورؤيتها وذلك بعد دراسة األوضاع التجارية بقطاع المجمعات التجارية ذلك حتى تتمكن الشركة
من تحديد األنشطة التسويقية المناسبة للتنفيذ .وتتولى إدارة التسويق كافة األعمال التسويق ،إال أنها تقوم بإسناد بعض األعمال
لمزودي خدمة خارجيين مثل أعمال التصوير الرقمي واإلعالنات الرقمية.
تحرص إدارة التسويق بالشركة على تحقيق التنوع في قنوات التسويق المستخدمة من حيث الفكرة والتطبيق لتحقيق األهداف
المطلوبة والوصول إلى أكبر قدر من الزوار .كما تدعم الشركة قنوات التسويق اإللكتروني من خالل المواقع الدعائية الرسمية
ومواقع التواصل االجتماعي للتواصل مباشر ًة مع المستأجرين والزائرين والحصول على معلومات حول آرائهم ورغباتهم ومشترياتهم
بهدف تحسين وتطوير مجمعات الشركة التجارية لتالقي تطلعات الزوار .كما وتختص إدارة التسويق بالشركة بإدارة العالقات مع
الرعاة اإلعالميين وتنظيم وإدارة حمالت تسويقية ومناسبات ترفيهية داخل مجمعات الشركة التجارية والتي تحرص على أن تكون
ذات طابع محلي كاألعياد وشهر رمضان واليوم الوطني السعودي ،حيث تهدف هذه الحمالت إلى جذب الزوار وزيادة إقبالهم على
تلك المجمعات وتوفير سبل الترفيه لهم .وتتولى إدارة العالقات العامة بالشركة مسؤولية نشر المعلومات حول أنشطة الشركة
التسويقية ،حيث توافق على المحتوى الصحفي وصياغته بالتنسيق مع إدارة اإلعالم والنشر وتتولى التنسيق مع الوسائل اإلعالمية
وفقًا للسياسات الداخلية للشركة بما يحقق األهداف المطلوبة.
أيضا بإدارة صفقات التأجير الخاص وهي الصفقات اإليجارية التي تتعلق بالتأجير اإلعالني
تختص إدارة التسويق بالشركة ً
واألكشاك وعربات الطعام والبازارات وجميع ما يقام لفترة مؤقتة ألغراض تسويقية ،وتقوم إدارة التسويق بالتنسيق مع إدارة التأجير
المجمع التجاري فيما يخص تفاصيل التأجير ومواعيده وتنسيق إدخال المواد الدعائية المطلوبة بأنواعها وغيرها من المواد
ومدير
ّ
إلى المجمعات التجارية وطريقة عرضها.
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.هتشغيل المجمعات التجارية

تقوم الشركة بإدارة عمليات التشغيل في مجمعات الشركة التجارية من خالل إدارة التشغيل المختصة لكل مجمع تجاري ،كما تمثل
إدارة التشغيل بكل مجمع تجاري حلقة وصل بين جميع إدارات المجمع الداخلية واإلدارة العامة من جهة وبين المستأجرين وإدارة
للمجمع
المجمع التجاري المعني مسؤولية اإلشراف على األعمال التشغيلية
المجمع من جهة أخرى .وتتولى إدارة التشغيل في
ّ
ّ
للمجمع التجاري المعني ،واإلشراف على التزام المستأجرين بالمعايير التشغيلية
التجاري بما في ذلك اإلشراف على اإلدارة اليومية
ّ
للمجمع التجاري وعرض البضائع والتخفيضات .أما بالنسبة ألعمال النظافة والتعقيم واألمن
المتعلقة بساعات العمل الرسمية
ّ
والسالمة ،فتستعين الشركة في القيام بها إما بموظفيها أو بمزودي الخدمات الخارجيين الخاضعين إلشراف إدارة التشغيل في
المجمع التجاري بشكل منتظم ،وباإلشراف على الموظفين العاملين
المجمع التجاري والتي تقوم بعمليات الفحص والمعاينة لمرافق
ّ
ّ
المجمع التجاري وتطبيق جميع المعايير والتعليمات ذات الصلة طبقًا للسياسات واإلجراءات المطبقة لدى الشركة.
في
ّ
المجمع التجاري مع إدارة الصيانة واإلدارة الهندسية وإدارة تنسيق المستأجرين
باإلضافة إلى ذلك ،تتعاون إدارة التشغيل في
ّ
بالشركة ً -
كل فيما يخصه  -لتسيير األعمال التطويرية واإلنشائية داخل المجمعات التجارية ،حيث تشرف إدارة التشغيل في
المجمع التجاري من خالل منح التصاريح الالزمة لتلك األعمال سوا ًء
داخل
واإلنشاء
التطوير
أعمال
على
المعني
التجاري
المجمع
ّ
ّ
المجمع التجاري المعني.
كانت تصاريح إنشائية أو تصاريح تسمح لدخول وخروج المواد في
ّ
المجمع التجاري التشغيلية بالتنسيق مع اإلدارة العليا للشركة،
وتكون إدارة التشغيل في كل مجمع تجاري مسؤولة عن تحديد ميزانية
ّ
باإلضافة إلى اإلشراف على األمور المالية واألمور التشغيلية المستمرة الخاصة بالمجمع المعني بشكل عام.
.وخدمات العمالء

لدى الشركة فريق خاص بخدمات العمالء يتواجد في نقاط خدمة العمالء بالمجمعات التجارية خالل ساعات العمل الرسمية
للمجمع ،والذي يقوم بخدمة زوار المجمعات التجارية للشركة بشكل ف ّعال وفوري لضمان تقديم خدمات ذات مستوى ٍ
عال لجميع
المجمع التجاري .كما يوجد لدى الشركة فريق خاص بخدمات
المستفيدين بما في ذلك تقديم المعلومات لهم وتوجيههم حول مرافق
ّ
العمالء عبر مواقع التواصل االجتماعي ،وتخطط الشركة لتشغيل مركز اتصال لخدمة العمالء عن طريق التعاقد مع طرف ثالث
لتشغيل الخدمة.
.زاألمن والسالمة

تعهد الشركة خدمات األمن إلى مزودي خدمة خارجيين يقومون بتوفير فرق أمن داخل كل مجمع تجاري ،والتي يتم تحديدها في
كل مجمع تجاري وفقًا الحتياجات كل مجمع ومتطلبات مراكز الشرطة في المناطق التي يقع في نطاقها المجمع التجاري المعني.
المجمع التجاري من خالل الحد من وقوع أي حادث أو
وتهدف الفرق األمنية داخل المجمعات التجارية للشركة إلى وقاية زوار
ّ
تصرف قد يؤدي إلى عدم الشعور باألمان أو يخل ً
المجمع التجاري ،والتصدي بشكل مباشر وحاسم ألي حدث أو
فعل باألمن في
ّ
تصرف يتسبب في عدم الشعور باألمان أو يخل ً
المجمع التجاري ،ومن ثم إعادة األمور إلى نصابها بعد أي من تلك
فعل باألمن في
ّ
األحداث والتصرفات .يتواجد موظفي األمن عند جميع مداخل المجمعات التجارية ويتم تسيير دوريات أمنية داخل المجمع بشكل
دوري لمساعدة الزوار وتعزيز الشعور باألمان في جميع األوقات والتصدي لحاالت الطوارئ مثل حاالت فقدان األطفال ،ومساعدة
المستأجرين في حال طلب المستأجر استدعاء األمن .إضاف ًة إلى ذلك ،يقوم موظفو األمن بالتدخل في الحاالت التي تستوجب ذلك
المجمع التجاري والتدخل لحل ما قد يحدث من اشتباكات وتحويل األشخاص للجهات المختصة ،وتلقي بالغات السرقة.
داخل
ّ
كما يوجد في كل مجمع تجاري غرفة تحكم ومراقبة تشمل على دوائر تلفزيونية ونظام لمراقبة نظم اإلنذار بإشراف الفرق األمنية.
كما يوجد لدى الشركة فريق من أخصائيي السالمة المدربين والذين يقومون بإعداد خطة إخالء للمجمع التجاري في أوقات
المجمع التجاري فيما يخصها بشكل ربع سنوي .كما يقومون بالتأكد من
الطوارئ وتحديثها سنو ًيا وتدريب رجال األمن وموظفي
ّ
صالحية طفايات الحريق وكفاية عددها ومن غرفة مضخات الحريق ،والتأكد من درجة الضغط الخاصة بها ،والتأكد من تخزين
البضائع داخل المستودع بالشكل اآلمن ،والتأكد من سالمة أنظمة مكافحة الحريق داخل غرف الكهرباء وغيرها من أمور السالمة.
.حالنظافة والتعقيم

بشكل عام تعهد الشركة خدمات النظافة والتعقيم إلى مزودي خدمة خارجيين يقومون بتوفير خدمات النظافة والتعقيم داخل كل
مجمع تجاري كما يوجد لديها موظفو نظافة تابعين للشركة .ويكون في كل مجمع تجاري تابع للشركة مسؤول عن النظافة يتولى
المجمع التجاري
المجمع التجاري وتنسيق وتوزيع فريق عمل النظافة والتعقيم في
اإلشراف على جميع أعمال النظافة والتعقيم في
ّ
ّ
سوا ًء كانوا من الموظفين التابعين للشركة أو من الموظفين التابعين لمزودي خدمة خارجيين ويضع خطة عامة للنظافة والتعقيم في
مجمعات الشركة تشمل أعمال النظافة اليومية واألسبوعية والشهرية باإلضافة إلى أعمال النظافة والتعقيم الموسمية بما يتناسب
أيضا فيما يتعلق باألنظمة الخاصة
مع الحالة التشغيلية للمجمع التجاري في حينه .كما تتعاقد الشركة مع مزودي خدمة خارجيين ً
بمكافحة الحشرات والقوارض والمناطق العامة المشتركة في كل مجمع تجاري.
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تعهد الشركة خدمات الصيانة إلى مزودي خدمة خارجيين يقومون بتوفير أعمال الصيانة داخل كل مجمع تجاري باإلضافة إلى
فريق الصيانة التابع للشركة والخاص بكل مجمع تجاري والذي تشرف عليه من قبل إدارة المرافق بالشركة .تختص فرق الصيانة
التابعة للشركة بصيانة أعمال التكييف وأعمال السباكة وأعمال البناء البسيطة التي يباشرها عدد من الفنيين المتخصصين .إضاف ًة
إلى ذلك ،تسند الشركة أعمال الصيانة الوقائية لشركات صيانة خارجية تتعاقد معها ،على أن تكون تلك الشركات معتمدة من قبل
الدفاع المدني .وتتعاقد الشركة مع شركات صيانة خارجية فيما يخص أعمال الصيانة الدائمة والمستمرة المتعلقة بالمصاعد
المجمع التجاري ،ومبردات
والساللم الكهربائية ،وأنظمة الحريق واإلنذار ،وأنظمة األبواب الكهربائية ،وأنظمة الغاز ،وأنظمة إدارة
ّ
الغاز ،وكاميرات المراقبة والدوائر التلفزيونية .تعد إدارة صيانة المجمعات التجارية في الشركة خطة الصيانة الوقائية سنو ًيا ويكون
ً
مسؤول عن التواصل والتنسيق مع شركات الصيانة الخارجية لتنفيذ الخطة.
المجمع التجاري
مدير صيانة
ّ
.يالجودة

لدى الشركة فريق مختص بمتابعة الجودة لكل مجمع تجاري ،وهو مسؤول عن الرقابة المنتظمة على كل ما يتعلق بإجراءات
ومتطلبات تحقيق الصحة والسالمة في مجمعات الشركة التجارية ،إضاف ًة إلى مراجعة الوثائق المتعقلة بعقود اإليجار ،ورخص
المجمع التجاري ،ووثائق التأمين الخاصة بالمستأجرين مما يعزز من عمليات المجمعات التجارية ويزيد من كفاءة أعمال الرقابة
ّ
فيها.
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4مراحل تطوير المشاريع واإلنشاء لمجمعات الشركة التجارية الجديدة

تقوم الشركة بإنشاء وتطوير مجمعات تجارية إقليمية تشتمل على مساحات تأجيرية تتراوح مساحتها بين ثالثين ألف ( )30,000متر مربع وتسعين
ألف ( )90,000متر مربع .تعتقد الشركة بأن المجمعات التجارية وفق هذه المساحات تحصل على إيرادات أعلى بسبب وجود مساحات كبيرة تضم
مزيج أفضل من المستأجرين ولقدرتها على توفير عروض متوازنة من المعارض والخيارات للزوار باستعمال استراتيجيات تسعير مختلفة بين شرائح
المستأجرين لرفع اإليرادات.
تطمح الشركة على الحفاظ على عدد متوازن من المجمعات التجارية عن طريق بناء مجمعات تجارية إقليمية لخدمة الزوار المستهدفين .وكجزء
من استراتيجية الشركة ،فإنها تقوم بالتركيز على تطوير وإدارة المجمعات التجارية اإلقليمية في المدن الرئيسية والثانوية في المملكة .كما تحرص
الشركة على أن تكون المجمعات التجارية في مواقع جذابة للسكان المحليين حيث تسعى الشركة إلى أن تكون مجمعاتها التجارية في مواقع قريبة
من أماكن تواجد الطبقة المتوسطة .وبما أن الشركة تسعى إلى استهداف الطبقة المتوسطة ،فإنها تقوم بتطوير مجمعاتها التجارية في أحياء الطبقة
المتوسطة في المدن الرئيسية والثانوية .وتطور الشركة مجمعاتها التجارية على الطرق الرئيسية لتستهدف األحياء المجاورة وتقدم بضائع بأسعار
بالمجمع التجاري.
المجمع التجاري على اهتمامات ورغبات منطقة التجمع المحيطة
في متناول األسر ذات الدخل المتوسط .ويعتمد تصميم
ّ
ّ
إن الشركة تعمل كمطور للمجمعات التجارية ،فإن لديها ثالث ( )3مهمات رئيسية لخلق األصول وهي تطوير األعمال والتي تتطلب انتهاز
وحيث ّ
الفرص وتقييم مدى جدواها قبل شراء العقار ،وتطوير المشاريع والتي تتطلب إنتاج خطة عمل مفصلة وتصميمية لكل مشروع ،وإدارة المشاريع
التي تهدف إلى إدارة وتسليم المشروع في الوقت المناسب وبالميزانية المقررة .إن جميع مشاريع الشركة التطويرية المتعلقة بالمجمعات التجارية
تتبع عمليات تشغيل ذات معايير دقيقة لضمان استمرارية الرقابة ولضمان تنفيذها بالتوافق مع استراتيجيات الشركة بشكل عام وأن تمثل استثمار
اقتصادي سليم .كما أن عمليات التشغيل للشركة تضمن أن تحقق مشاريعها التطويرية قيمة لمساهمي الشركة وأن تكون قابلة للتمويل ،حيث يتم
التمويل غال ًبا من خالل التمويل خارجي ومن خالل النقد المولد داخل ًيا من عمليات الشركة ورأس المال.
وتعتمد الشركة في إدارتها للمشاريع تحت التطوير على المتابعة الدورية والمستمرة للموازنات المعتمدة للمشاريع وكذلك الجداول الزمنية للتأكد
من عدم وجود أي انحرافات في البيانات الفعلية للمشاريع عن المخطط وفي حال وجود أي انحرافات للفعلي عن المخطط يتم اتخاذ اإلجراءات
التصحيحية ً
أول بأول ،هذا باإلضافة إلى وجود خطط للتعامل مع أي مخاطر سواء قبل حدوثها أو في حال حدوثها للتخفيف من أثارها قدر اإلمكان.
يمر تطوير المشاريع للشركة بثماني ( )8مراحل رئيسية ،كاآلتي:
.أالمرحلة األولى :تحديد الموقع

في هذه المرحلة ،يتم ً
أول تحديد موقع محتمل للتطوير من محفظة عقارات الشركة حيث تسعى الشركة ألن يكون لديها محفظة
عقارات جاهزة لالستغالل عند الحاجة لتطوير مجمع تجاري جديد .وبعد تحديد الموقع ،يتم السعي للحصول على الموافقة
أيضا في هذه المرحلة تحديد األسواق المستهدفة بنا ًء على
على نطاق دراسة الجدوى وتحديد الميزانية المقررة لكل موقع .ويتم ً
استراتيجية الشركة التي تُعتمد من قبل اإلدارة العليا للشركة ومجلس اإلدارة.
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.طالصيانة

في هذه المرحلة ،تقوم الشركة بإجراء دراسة جدوى على الموقع تتمثل بدراسة للسوق ودراسة فنية ثم مالية للمشروع .تشتمل
والمعدة داخل ًيا وخارج ًيا من قبل مقدمي خدمات أبحاث السوق  -على دراسة المساحات التأجيرية واإليرادات
دراسة السوق ُ -
المتوقعة ومعدل النمو المتوقع من المشروع باإلضافة إلى تحديد الخصائص الجغرافية واالقتصادية للمشروع ومدى استجابتها
أيضا عند إعداد دراسة للسوق إلى عدة ِّ
مؤشرات كالتعداد السكاني الحالي ،وأعداد المنازل في
لحجم الطلب الحالي .ويتم النظر ً
ِّ
المنطقة ،واحتمالية دخول منافس مستقبلي للشركة ،والمستأجرين المحتملين ،باإلضافة إلى مؤشرات أخرى كتقييم حالة الزحام
في الموقع المرغوب به وأي عوامل بيئية أو جوهرية قد تؤثر على الموقع ذي العالقة .ومن ثم يتم تحليل نتائج دراسة السوق
لمعرفة إمكانية تنفيذ المشروع في ظل أي مخاطر قد تكون محتملة .وبعد االنتهاء من دراسة السوق ،يتم مباشرة دراسة فنية
للمشروع تشمل تحديد حجم االستثمار المطلوب لتنفيذ المشروع واالحتياجات الفنية الالزمة وتحديد التاريخ المتوقع لالنتهاء منه.
وأخي ًرا ،يتم إعداد الدراسة المالية للمشروع التي تشمل إعداد القوائم المالية المتوقعة والتقارير المالية وتحديد صافي القيمة
الحالية للمشروع وفترة االسترداد .كما تشمل الدراسة المالية تحديد التوقعات لمعدالت العائد الداخلي ومعدالت الربحية المتوقعة
باإلضافة إلى تحديد المتطلبات المالية الخاصة باإلنشاء والتطوير وإلى استراتيجية التمويل وغيرها من المؤشرات المالية.
وتُعرض نتائج الدراسات السالف ذكرها على مجلس اإلدارة لمتابعة ودراسة المشروع واتخاذ القرار بشأنه.
.جالمرحلة الثالثة :التخطيط للمشاريع  -المرحلة االبتدائية

بعد االنتهاء من دراسة الجدوى ،تقوم الشركة باقتراح هيكل للمشروع وإعداد خطة زمنية إلتمام المشروع ومن ثم اعتماده .ويتم
بعدها تعميم الخطة الزمنية على جميع إدارات وأقسام الشركة المعنية باإلضافة إلى القيام بالمزيج التسويقي الخاص بالمشروع
بما يتناسب مع طبيعة المشروع وموقعه.
.دالمرحلة الرابعة :عمل المخططات وجداول الكميات واعتمادات المواد

في هذه المرحلة ،يتم تطوير تقرير فني مفصل لخطة العمل عن طريق إعداد المخططات التصميمية ابتدا ًء باستنتاج الفكرة
المعمارية االبتدائية واختيار مزيج مقترح من المستأجرين .ويتم استنتاج الفكرة المعمارية االبتدائية من خالل تعميد مكتب
استشاري  -إذا اقتضت الحاجة  -أو من اإلدارة الهندسية في الشركة نفسها ومن ثم اعتمادها من جميع إدارات وأقسام الشركة
لعرضها على األمانة والعمل للحصول على الموافقات الحكومية المطلوبة.
عند اعتماد المخطط من األمانة ،تبدأ دورة حياة المخططات التصميمية حيث يتم تعميم المخطط على جميع أقسام وإدارات
الشركة الستنتاج وتحديد احتياجات كل قسم حسب نطاق أعمالهم في المشروع .ويقوم المكتب االستشاري الخارجي باإلشراف
على هذه المرحلة أو أن يتم تأمين جهاز إشراف داخلي ،حسب حجم وظروف تنفيذ المشروع .ويتم بعد ذلك ترقيم وترميز
المخططات التصميمية ومن ثم الدخول في دورة حياة جداول الكميات حيث يتم تجهيز الجدول من قبل المكتب االستشاري أو
اإلدارة الهندسية للشركة وترقيمه وترميزه وإعداد التدفق النقدي له بعد اعتماد الموازنة التقديرية للمشروع.
باإلضافة إلى ذلك ،وفي هذه المرحلة يتم البدء في تسويق المشروع خارج ًّيا من خالل تسويق الوحدات والتعاقد عليها خالل فترة
تطوير المشروع وتجهيزه وذلك بنا ًء على المزيج التسويقي المعتمد.
.هالمرحلة الخامسة :إعداد الميزانية المقررة

في هذه المرحلة ،يتم إعداد الموازنة التقديرية للمشروع وتحديد مصادر التمويل واالستراتيجية المالية وإرسالها لجميع أقسام
وإدارات الشركة ومن ثم اعتمادها والعمل بموجبها.
.والمرحلة السادسة :تأهيل المقاولين واالستشاريين والمورِّ دين والتعاقد معهم

في هذه المرحلة ،يتم تأهيل المقاولين واالستشاريين والمو ِّردين  -مع منح األولوية للذين سبق التعامل معهم وكان أداؤهم متميزًا
العتمادهم للمشروع .حيث يتم ً
أول تحديد المقاولين واالستشاريين والمو ِّردين الذين سيُرسل إليهم طلب تقديم عروضهم والذي يتم
اختيارهم من خالل قاعدة بيانات خاصة بمن سبق التعامل معهم ويتم تحديثها باستمرار لتضمين من تنطبق عليهم معايير الشركة.
ويتم تشكيل لجنة لترسية العروض لتحليل ودراسة العروض المقدمة واختيار األفضل منها حسب معايير التقييم الخاصة بالشركة.
وبعد تعميد المقاول ،يتم تسليمه المخططات التصميمية وجدول الكميات حتى يقوم بتسليم جدول زمني مفصل للمخططات
أيضا بتقديم عينات
التنفيذية والتنسيقية وحتى تُعتمد المواد وتوريداتها حسب الجدول الزمني المعتمد للمشروع ،ويقوم المقاول ً
لتلك المواد العتمادها من قبل الشركة.
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.بالمرحلة الثانية :دراسة الجدوى

في هذه المرحلة ،تقوم الشركة بعمل خطة تفصيلية كاملة لمرحلة تنفيذ المشروع ومن ثم تعميمها ويتم البدء بتنفيذ المشروع حسب
الخطة .يقوم المقاول باستالم الموقع ويتم متابعة التنفيذ من اإلدارة الهندسية في الشركة حيث تقوم بالتنسيق مع إدارة التشغيل
والصيانة في الشركة لعرض المخططات عليهم قبل اعتمادها ،كما تقوم اإلدارة بعمل اجتماعات دورية مع المستشارين إذا كان قد
ُع ّين أ ًيا منهم .وتقوم اإلدارة الهندسية بالشركة بمراجعة واعتماد مستخلصات الدفع للمقاولين قبل إرسالها لإلدارة المالية للصرف.
أيضا بإعداد ورفع تقارير المتابعة الفنية لتنفيذ األعمال بالمشاريع ومقارنة اإلنجاز الفعلي بالجدول الزمني
وتقوم اإلدارة الهندسية ً
وتحديد االنحرافات واتخاذ اإلجراءات بشأنها.
.حالمرحلة الثامنة :االنتهاء من المشروع

في هذه المرحلة ،يتم االنتهاء من المشروع وتسليمه .وخالل هذه المرحلة من المشروع ،يتم تسليم المخططات النهائية وهي حسب
ما نُفِّذ على الطبيعة وتسليم خطابات الضمان وأدلة التشغيل والصيانة وتدريب فريق الصيانة التابع للشركة على كافة األجهزة
والمعدات .كما يتم بدء مرحلة تسليم الوحدات التأجيرية للمستأجرين حيث يتم تسليم المشروع إلى إدارة التأجير التي تشرف على
تسليم الوحدات للمستأجرين وتتولى اإلشراف الفني على إعداد المخططات الخاصة بالمستأجرين بما يتناسب مع سياسة الشركة.
المجمع التجاري وفقًا للمعايير المعتمدة في الشركة.
كما يبدأ في هذه المرحلة تشغيل
ّ
مجمع تجاري جديد من المرحلة األولى وحتى المرحلة الثامنة عاد ًة سنتين ( )2إلى ثالث ( )3سنوات.
تستغرق الشركة لتطوير
ّ
فبالنسبة للمرحلة األولى ،وبما أن الشركة تستغل العقارات المتوفرة لديها ،فإنها توفِّر سنة من المدة .كما يتم إنجاز المرحلتين
الثانية والثالثة عاد ًة في غضون ستة ( )6أشهر .وأما بالنسبة للمرحلة الرابعة وحتى المرحلة السابعة فيتم إنجازها من سنة ()1
إلى سنتين ( )2حسب حجم المشروع .ويتم االنتهاء من المرحلة األخيرة في غضون ستة ( )6أشهر.
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4المشاريع الجديدة قيد التطوير

كما في تاريخ هذه النشرة ،لدى الشركة ثمانية ( )8مشاريع جديدة قيد التطوير ،اثنين ( )2منها تحت اإلنشاء وهي مجمع تجاري في مدينة حفر
الباطن بمسمى «العثيم مول  -حفر الباطن» ومجمع تجاري بمحافظة الخفجي بمسمى «العثيم مول  -الخفجي» ،وستة ( )6مشاريع تحت التطوير
في مرحلة الدراسة ،والتصميم وهي مشروع تطوير أرض الدمام بمدينة الدمام ،ومشروع تطوير أرض محافظة الخرج بمحافظة الخرج ،ومشروع
تطوير أرض الرياض بمدينة الرياض ،ومشروع تطوير أرض بريدة بمدينة بريدة ،ومشروع تطوير العثيم مول  -أبها بمدينة أبها ،ومشروع تطوير
العثيم مول  -محافظة المذنب بمحافظة المذنب .وقد قامت الشركة بتخصيص نفقات رأسمالية لمشاريعها المستقبلية بقدر مليار وثمانمائة مليون
( )1,800,000,000ريال سعودي من عام 2021م وحتى عام 2026م .وكما في تاريخ هذه النشرة ،تؤكد الشركة بأنه ال يوجد منتجات أو نشاطات
جديدة مهمة للشركة.
وفيما يلي نبذة عامة عن كل من المجمعات التجارية قيد التطوير التابعة للشركة:
.أالعثيم مول  -حفر الباطن

يقع العثيم مول  -حفر الباطن على طريق الملك عبدالعزيز ويتميز بقربه من المطار ومن وسط المحافظة .ويقع العثيم مول  -حفر
الباطن على أرض بمساحة تبلغ مائتين وخمسة وعشرين ألفًا وثمانمائة وستة وسبعون ( )225,876مت ًرا مرب ًعا وبمساحة تأجيرية تبلغ
المجمع التجاري أكثر من مائتين
ثمانين ألفًا وخمسمائة واثنين وسبعين ( )80,572مت ًرا مرب ًعا كما في  30سبتمبر 2021م .ويستوعب
ّ
وثالثة ( )203وحدة للتأجير بمختلف المساحات إضاف ًة إلى سلسلة من المطاعم المختلفة ومدينة سفوري الند (.)Saffori Land
كما يضم العثيم مول  -حفر الباطن سبالش ( )Splashبمساحة تبلغ ثالثة آالف ( )3,000متر مربع ،وإكستريم زون ()Xtreme Zone
بمساحة إجمالية تبلغ ألفين وستمائة ( )2,600متر مربع وهي مراكز ترفيهية تابعة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه باإلضافة إلى
المجمع التجاري
سينما بمساحة ألفين وثمانين ( )2,080متر مربع متوقع افتتاحها خالل الربع األول من عام 2023م .كما يتضمن
ّ
الواقع بمدينة حفر الباطن هايبر ماركت لولو ماركت بمساحة إجمالية تبلغ أحد عشر ألفًا وثمانمائة ( )11,800متر مربع .وإنه من
المتوقع افتتاح العثيم مول  -حفر الباطن في الربع الثالث من عام 2022م.
ويوضح الجدول اآلتي معلومات إضافية عن العثيم مول  -حفر الباطن
  (4-33):مقر لودجلانظرة عامة على العثيم مول  -حفر الباطن
البند
الموقع

الوصف
محافظة حفر الباطن

مساحة المشروع

 225,876متر مربع

إجمالي المساحة المبنية

 112,337متر مربع

إجمالي المساحة اإليجارية

 80,572متر مربع
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.زالمرحلة السابعة :التخطيط للمشاريع  -مرحلة التنفيذ

البند

فهرس المحتويات

الوصف
مؤجر

حالة الملكية

1433/12/15هـ (الموافق 2012/10/31م)

تاريخ بدء التطوير

الربع الثاني من عام 2022م

تاريخ إتمام اإلنشاءات
التاريخ المتوقع لبدء التشغيل

الربع الثالث من عام 2022م

التكلفة اإلجمالية للمشروع (مع تكلفة األرض)

 281,756,171ريال سعودي

التكلفة اإلجمالية للمشروع (بدون تكلفة األرض)

 278,475,253ريال سعودي
تمويل داخلي

مصدر التمويل
التكلفة المتكبدة كما في  30سبتمبر 2021م

 262,793,107ريال سعودي

التكلفة المتبقية كما في  30سبتمبر 2021م

 15,682,146ريال سعودي

نسبة المشروع المنجزة كما في  30سبتمبر 2021م

%95

نسبة التأجير المسبق كنسبة من المساحة اإليجارية كما في  30سبتمبر 2021م

%74
شركة حمد العليوي وبريمكو والشاهين وسينات ورتال والحديثي

مقاول البناء

المصدر :الشركة

.بالعثيم مول  -الخفجي

يقع العثيم مول  -الخفجي في محافظة الخفجي على أرض بمساحة مائة وعشرين ألف ( )120,000متر مربع وبمساحة تأجيرية
تبلغ تسعة وأربعين ألف وخمسمائة ( )49,500تستوعب أكثر من مائتين ( )200وحدة للتأجير بمساحات مختلفة ،إضاف ًة إلى سلسلة
من المطاعم المـتميزة ومديـنة سفوري الند ( )Saffori Landالترفيهية التابعة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه بمساحة إجمالية تبلغ
أربعة آالف وخمسمائة ( )4,500متر مربع .كما يتضمن العثيم مول  -الخفجي هايبر ماركت تابع لشركة أسواق عبداهلل العثيم
بمساحة إجمالية تبلغ أربعة آالف وأربعمائة ( )4,400متر مربع باإلضافة إلى سينما بمساحة ألف وثالثمائة وسبعة وثالثين ()1,337
متر مربع متوقع افتتاحها خالل الربع الرابع من عام 2023م .ويتضمن العثيم مول  -الخفجي مواقف للسيارات يستوعب أكثر من
ألفي ( )2,000سيارة .وإنه من المتوقع افتتاح العثيم مول  -الخفجي في الربع الثاني من عام 2023م.
ويوضح الجدول اآلتي معلومات إضافية عن العثيم مول  -الخفجي.
  (4-34):مقر لودجلانظرة عامة على العثيم مول  -الخفجي
البند

الوصف

الموقع

محافظة الخفجي

مساحة المشروع

 120,000متر مربع

إجمالي المساحة المبنية

 64,792متر مربع

إجمالي المساحة التأجيرية

 49,500متر مربع

حالة الملكية
تاريخ بدء التطوير

ملك
1436/05/10هـ (الموافق 2015/03/01م)

التاريخ المتوقع إلتمام اإلنشاءات

الربع الرابع من عام 2022م

التاريخ المتوقع لبدء التشغيل

الربع الثاني من عام 2023م

التكلفة اإلجمالية للمشروع (مع تكلفة األرض)

 195,924,293ريال سعودي

التكلفة اإلجمالية للمشروع (بدون تكلفة األرض)

 162,997,564ريال سعودي

مصدر التمويل

تمويل داخلي وخارجي

التكلفة المتكبدة كما في  30سبتمبر 2021م

 130,024,183ريال سعودي

التكلفة المتبقية كما في  30سبتمبر 2021م

 32,973,381ريال سعودي

نسبة اإلنجاز كما في  30سبتمبر 2021م

%80

نسبة التأجير المسبق كنسبة من المساحة التأجيرية كما في  30سبتمبر 2021م

%16

مقاول البناء الرئيسي

العواد والشاهين وبريمكو واأللمانية ورتال والحديثي وشركة بلر السعودية للمقاوالت

المصدر :الشركة

 | 100نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار

www.othaimmalls.com

يقع مشروع أرض الدمام على طريق الملك فهد في مدينة الدمام ،ويتميز بقربه من المطار .ويقع مشروع أرض الدمام على
أرض بمساحة مائتين وخمسة وخمسين ألف وستمائة ( )255,600متر مربع .وتخطط الشركة إلنشاء مشروع متكامل متعدد
االستخدامات؛ ولهذا تعاقدت الشركة في الوقت الحالي مع مكاتب استشارية متخصصة لعمل دراسة االستخدام األفضل لألرض
وإعداد دراسة الجدوى للمشروع ،وكذلك عمل التصميم المبدئي للمشروع ،وبعدها يتم تطوير الفكرة المعمارية والبدء في المراحل
التنفيذية للمشروع ،وبنا ًء على األفكار المبدئية المطروحة للمشروع حتى اآلن فإنه من المتوقع تنفيذ مشروع الدمام على مرحلتين:
المرحلة األول تتضمن إنشاء مجمع تجاري بمساحة تأجيرية تبلغ تسعين ألف ( )90,000متر مربع تقري ًبا ،وإنشاء فندق أربعة نجوم
مكون من ثالثمائة ( )300غرفة ،باإلضافة إلى أجنحة وشقق فندقية تتكون من مائة وخمسة وثمانين ( )185شقة بمساحة مباني
إجمالية تبلغ ثمانية عشر ألف وتسعمائة ( )18,900متر مربع تقري ًبا ،وأبراج سكنية تتكون من ثالثمائة واثنين وسبعين ( )372شقة
بمساحة مباني إجمالية تبلغ أربعة وخمسين ألف ( )54,000متر مربع تقري ًبا.
وأما المرحلة الثانية فتتضمن إنشاء مكاتب إدارية بمساحة تأجيرية تبلغ اثنى عشر ألف وستمائة ( )12,600متر مربع تقري ًبا،
باإلضافة إلى إنشاء أبراج سكنية تتكون من ثالثمائة واثنين وسبعين ( )372شقة بمساحة مباني إجمالية تبلغ أربعة وخمسين ألف
( )54,000متر مربع تقري ًبا.
ويتوقع أن تُنجز كافة أعمال مشروع تطوير أرض الدمام في الربع األول من عام 2028م.
ويوضح الجدول اآلتي معلومات إضافية عن مشروع تطوير أرض الدمام
  (4-35):مقر لودجلانظرة عامة على مشروع تطوير أرض الدمام
البند
الموقع

الوصف
مدينة الدمام

مساحة األرض

 255,600متر مربع

إجمالي المساحة المبنية لجميع مراحل المشروع (غير شامل المواقف)

 301,436متر مربع

إجمالي مساحة المواقف شامل القبو

156,553متر مربع

إجمالي المساحة التأجيرية للمول واألبراج اإلدارية

 104,841متر مربع

حالة الملكية
تاريخ بدء التطوير
تاريخ المتوقع لبدء األعمال اإلنشائية

ملك
1442/11/14هـ (الموافق 2021/06/26م)
الربع الثالث من العام 2022م

التاريخ المتوقع إلتمام اإلنشاءات (المرحلة األولى)

الربع األول من عام 2026م

التاريخ المتوقع إلتمام اإلنشاءات (المرحلة الثانية)

الربع األول من عام 2028م

التاريخ المتوقع لبدء التشغيل

 المرحلة األولى :الربع الثاني من عام 2026م -المرحلة الثانية :الربع الرابع من عام 2028م

التكلفة اإلجمالية للمشروع (مع تكلفة األرض)

1,973,158,054ريال سعودي

التكلفة اإلجمالية للمشروع (بدون تكلفة األرض)

 1,803,158,054ريال سعودي

مصدر التمويل

تمويل داخلي وخارجي

التكلفة المتكبدة كما في  30سبتمبر 2021م

 1,479,735ريال سعودي

التكلفة المتبقية كما في  30سبتمبر 2021م

 1,801,678,319ريال سعودي

نسبة اإلنجاز كما في  30سبتمبر 2021م

المشروع لم يبدأ بعد

نسبة التأجير المسبق كنسبة من المساحة التأجيرية كما في  30سبتمبر 2021م

التأجير لم يبدأ بعد

مقاول البناء الرئيسي

ال يوجد

المصدر :الشركة
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.أمشروع تطوير أرض الدمام

تتميز األرض المملوكة للشركة الواقعة في محافظة الخرج محل مشروع التطوير بموقعها المميز الواقع في حي المنصورة على
امتداد طريق الملك عبداهلل الذي يعد من أهم الطرق الحيوية بمدينة الخرج .وتقع أرض المشروع الواقعة في محافظة الخرج على
أرض بمساحة مائتين وستة وثمانين ألف وثمانمائة واثنين ( )286,802متر مربع وجاري عمل الدارسة لالستخدام األفضل ألرض
المشروع ليكون مشروع متكامل يخدم قطاع عريض من سكان محافظة الخرج وما حولها.
ويوضح الجدول اآلتي معلومات إضافية عن مشروع تطوير أرض محافظة الخرج.
  (4-36):مقر لودجلانظرة عامة على مشروع تطوير أرض محافظة الخرج
البند
الموقع

الوصف
محافظة الخرج

مساحة المشروع

 286,802متر مربع

إجمالي المساحة المبنية

المشروع تحت الدراسة الختيار أفضل البدائل

إجمالي المساحة التأجيرية

المشروع تحت الدراسة الختيار أفضل البدائل
ملك

حالة الملكية

1442/11/21هـ (الموافق 2021/07/01م)

تاريخ بدء التطوير
التاريخ المتوقع إلتمام اإلنشاءات

لم يحدد بعد

التاريخ المتوقع لبدء التشغيل

لم يحدد بعد

التكلفة اإلجمالية للمشروع (مع تكلفة األرض)
التكلفة اإلجمالية للمشروع (بدون تكلفة األرض)

 110,239,653ريال سعودي لألرض
لم يحدد بعد

مصدر التمويل

تمويل داخلي وخارجي

التكلفة المتكبدة كما في  30سبتمبر 2021م

 286,905ريال سعودي

التكلفة المتبقية كما في  30سبتمبر 2021م

لم يحدد بعد

نسبة اإلنجاز كما في  30سبتمبر 2021م

لم يبدأ بعد

نسبة التأجير المسبق كنسبة من المساحة التأجيرية كما في  30سبتمبر 2021م

ال يوجد

مقاول البناء الرئيسي

ال يوجد

المصدر :الشركة

.جمشروع تطوير أرض الرياض

يقع مشروع أرض الرياض بحي العليا على طريق الملك فهد في مدينة الرياض ،وتبلغ مساحة األرض المقام عليها المشروع مائة
وأربعة عشر ألف ( )114,000متر مربع .وتخطط الشركة إلنشاء مشروع متكامل متعدد االستخدامات؛ ولهذا تعاقدت الشركة في
الوقت الحالي مع مكاتب استشارية متخصصة لعمل دراسة لمعرفة االستخدام األفضل لألرض وإعداد دراسة الجدوى للمشروع،
وكذلك عمل التصميم المبدئي للمشروع ،وبعدها يتم تطوير الفكرة المعمارية والبدء في المراحل التنفيذية للمشروع بما يواكب
رؤية الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض والمختصة بالتطوير العمراني للمنطقة التي يقع بها أرض المشروع .وبنا ًء على األفكار
المبدئية المطروحة للمشروع حتى اآلن فإنه من المتوقع أن يتكون المشروع من مجمع تجاري بمساحة تأجيرية اجمالية تبلغ مائة
وعشرين ألف ( )120,000متر مربع تقري ًبا ،وأبراج إدارية بمساحة تأجيرية إجمالية تبلغ مائتين وسبعين ألف ( )270,000متر مربع
تقري ًبا وإنشاء فندق خمس نجوم مكون من مائة وخمسين ( )150غرفة وفندق أربعة نجوم مكون من ثالثمائة ( )300غرفة ،وأجنحة
وشقق فندقية تتكون من مائة وخمسين ( )150شقة فندقية بمساحة مباني اجمالية للفنادق واألجنحة الفندقية تبلغ خمسة وستين
أيضا شقق سكنية عددها ستمائة وخمسين ( )650شقة بمساحة مباني إجمالية
ألف ( )65,000متر مربع تقري ًبا .ويتضمن المشروع ً
تبلغ خمسة وسبعين ألف ( )75,000متر مربع تقري ًبا .وتتسع مواقف المشروع العلوية والسفلية إلى عدد ثمانية آالف وخمسمائة
( )8,500سيارة بمساحة إجمالية للمواقف السفلية تبلغ ثالثمائة وخمسين ألف ( )350,000متر مربع ،هذا كله باإلضافة إلى
مساحات خضراء مفتوحة في حدود أربعين ألف ( )40,000متر مربع تقري ًبا تتضمن بالزات وكافيهات ومطاعم متنوعة مطلة على
مساحات خضراء وممشى ونوافير .وإنه من المتوقع االنتهاء من جميع مراحل المشروع بنهاية الربع الثالث من العام 2029م ،وحتى
اآلن المشروع تحت الدراسة ولم يتم البدء في األعمال اإلنشائية.
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فهرس المحتويات

.بمشروع تطوير أرض محافظة الخرج

فهرس المحتويات

ويوضح الجدول اآلتي معلومات إضافية عن مشروع تطوير أرض الرياض.
  (4-37):مقر لودجلانظرة عامة على مشروع تطوير أرض الرياض
البند
الموقع

الوصف
مدينة الرياض

مساحة األرض

 114,000متر مربع

إجمالي المساحة المبنية لجميع مراحل المشروع (غير شامل المواقف)

 660,000متر مربع

إجمالي مساحة المواقف

 350,000متر مربع

إجمالي المساحة التأجيرية للمول واألبراج اإلدارية

 390,000متر مربع
ملك

حالة الملكية
تاريخ بدء التطوير

الربع األول من العام 2021م

تاريخ بدء األعمال اإلنشائية

الربع الثالث من العام 2023م

التاريخ المتوقع إلتمام اإلنشاءات

الربع الثالث من العام 2029م

التاريخ المتوقع لبدء التشغيل

الربع الثالث من العام 2029م

التكلفة اإلجمالية للمشروع (مع تكلفة األرض)

 5.6مليار ريال سعودي

التكلفة اإلجمالية للمشروع (بدون تكلفة األرض)

 5مليار ريال سعودي

مصدر التمويل

تمويل داخلي وخارجي

التكلفة المتكبدة كما في  30سبتمبر 2021م

ريال سعودي 1,256,903

التكلفة المتبقية كما في  30سبتمبر 2021م

 5مليار ريال سعودي

نسبة اإلنجاز كما في  30سبتمبر 2021م

%1

نسبة التأجير المسبق كنسبة من المساحة التأجيرية كما في  30سبتمبر 2021م

ال يوجد

مقاول البناء الرئيسي

ال يوجد

المصدر :الشركة

.دمشروع تطوير أرض بريدة

تتميز األرض المملوكة للشركة في بريدة محل مشروع التطوير وتحدي ًدا جنوبها في موقعها المميز الواقع في حي اليرموك على
طريقي الملك عبدالعزيز وطريق الرياض الذي يعد من أهم الطرق الحيوية في مدينة بريدة .وتبلغ مساحة أرض العثيم في بريدة
مائة وتسعة وستين ألف وثمانية عشر ( )169,018متر مربع .وال يزال المشروع في مرحلة الدراسات األولية لتحقيق أفضل استغالل
ممكن ألرض المشروع ليكون متكامل يخدم قطاع عريض من سكان مدينة بريدة وما حولها.
ويوضح الجدول اآلتي معلومات إضافية عن مشروع تطوير أرض بريدة.
  (4-38):مقر لودجلانظرة عامة على مشروع تطوير أرض بريدة
البند
الموقع
مساحة األرض

الوصف
مدينة بريدة
 169,018متر مربع

إجمالي المساحة المبنية

المشروع تحت الدراسة واختيار أفضل البدائل

إجمالي المساحة التأجيرية

المشروع تحت الدراسة واختيار أفضل البدائل

حالة الملكية
تاريخ بدء التطوير

ملك
1442/11/21هـ (الموافق 2021/07/01م)

التاريخ المتوقع إلتمام اإلنشاءات

لم يحدد بعد

التاريخ المتوقع لبدء التشغيل

لم يحدد بعد

التكلفة اإلجمالية للمشروع (مع تكلفة األرض)
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 6,161,531ريال سعودي
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التكلفة اإلجمالية للمشروع (بدون تكلفة األرض)
مصدر التمويل

فهرس المحتويات

البند

الوصف
لم يحدد بعد
تمويل داخلي وخارجي

التكلفة المتكبدة كما في  30سبتمبر 2021م

لم يحدد بعد

التكلفة المتبقية كما في  30سبتمبر 2021م

لم يحدد بعد

نسبة اإلنجاز كما في كما في  30سبتمبر 2021م

لم يبدأ بعد

نسبة التأجير المسبق كنسبة من المساحة التأجيرية كما في  30سبتمبر 2021م

ال يوجد

مقاول البناء الرئيسي

ال يوجد

المصدر :الشركة

.همشروع العثيم مول  -أبها

يتميز مشروع العثيم مول الواقع في مدينة أبها بموقعه المميز على طريق أبها  -السودة والذي يعتبر من أكثر الطرق حيوية في
أبها ،بمساحة تبلغ ثالثة عشر ألف وثالثمائة وأربعة وخمسين ( )13,354متر مربع وبمساحة تأجيرية تبلغ أحد عشر ألفًا وسبعمائة
وخمسين ( )11,750متر مربع .يستوعب مشروع العثيم مول  -أبها أكثر من خمس وعشرين ( )25وحدة للتأجير بمختلف المساحات
من محالت ومطاعم وكافيهات ومديـنة سفوري الند ( )Saffori Landالترفيهية التابعة لشركة عبداهلل العثيم الترفيهية بمساحة
ألفين وستمائة وخمسين ( )2,650متر مربع وهايبر ماركت تابع لشركة أسواق عبداهلل العثيم بمساحة تبلغ أربعة آالف وخمسة
وسبعين ( )4,075متر مربع إضاف ًة إلى مبنى لشقق فندقية بارتفاع خمسة ( )5أدوار وبعدد خمسين ( )50شقة متنوعة المساحات.
كما يشمل مشروع أرض أبها دور تحت مستوى األرض يستخدم كمواقف للسيارات .وجاري العمل على تصميم المجمع على أحدث
الطرز المعمارية لتكون عالمة معمارية وبصرية بمدينة أبها ليخدم قطاع عريض من السكان.
ويوضح الجدول اآلتي معلومات إضافية عن مشروع العثيم مول في أبها.
  (4-39):مقر لودجلانظرة عامة على مشروع العثيم مول  -أبها
البند
الموقع

الوصف
مدينة أبها

مساحة األرض

13,354متر مربع

إجمالي المساحة المبنية

 35,000متر مربع

إجمالي المساحة التأجيرية (بدون الشقق الفندقية ومواقف السيارات)

 11,750متر مربع

حالة الملكية
تاريخ بدء التطوير

ملك
1442/11/21هـ (الموافق 2021/07/01م)

التاريخ المتوقع إلتمام اإلنشاءات

الربع األول من العام 2024م

التاريخ المتوقع لبدء التشغيل

الربع األول من العام 2024م

التكلفة اإلجمالية للمشروع (مع تكلفة األرض)

 105,853,492ريال سعودي

التكلفة اإلجمالية للمشروع (بدون تكلفة األرض)

 105,000,000ريال سعودي

مصدر التمويل

تمويل داخلي

التكلفة المتكبدة كما في  30سبتمبر 2021م

ال يوجد

التكلفة المتبقية كما في  30سبتمبر 2021م

 105,000,000ريال سعودي

نسبة اإلنجاز كما في  30سبتمبر 2021م

لم يبدأ بعد

نسبة التأجير المسبق كنسبة من المساحة التأجيرية كما في  30سبتمبر 2021م

ال يوجد

مقاول البناء الرئيسي

ال يوجد

المصدر :الشركة
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يتميز مشروع العثيم مول الواقع في محافظة المذنب بموقعه المميز في حي السالم الواقع على طريقي الملك فهد واألمير سلطان
المجمع التجاري في محافظة المذنب سبعة وثالثين
والذين يشكلون أهم الطرق في محافظة المذنب .وتبلغ مساحة مشروع أرض
ّ
ألف ( )37,000متر مربع وبمساحة تأجيرية تبلغ خمسة وعشرين ألف ( )25,000متر مربع على دورين تستوعب أكثر من خمس
وثمانين ( )85وحدة للتأجير بمختلف المساحات من مطاعم ومحالت وكافيهات .كما يشتمل مشروع العثيم مول  -محافظة المذنب
على مديـنة سفوري الند ( )Saffori Landالترفيهية التابعة لشركة عبداهلل العثيم الترفيهية بمساحة تبلغ خمسة آالف ومائتين
( )5,200متر مربع باإلضافة لصالة مخصصة أللعاب األطفال بمساحة تبلغ ألفًا ومائتين ( )1,200متر مربع ومدينة مائية مفتوحة
وحلبة سباق سيارات بمساحة تبلغ ثالثة آالف ( )3,000متر مربع وهايبر ماركت تابع لشركة أسواق عبداهلل العثيم بمساحة ألفين
ً
فضل عن المساحات الخضراء والنوافير المائية المصممة على أحدث الطرز
وسبعمائة وخمسة وسبعين ( )2,775متر مربع،
المعمارية لتكون عالمة معمارية وبصرية بمدينة المذنب ليخدم قطاع عريض من السكان.
وال يزال المشروع في مرحلة التصميم المبدئي وعمل عدة بدائل لألفكار التصميمية لالستقرار على أفضلها.
ويوضح الجدول اآلتي معلومات إضافية عن مشروع العثيم مول  -محافظة المذنب.
  (4-40):مقر لودجلانظرة عامة على مشروع العثيم مول  -محافظة المذنب
البند

الوصف

الموقع

محافظة المذنب

مساحة األرض

 37,000متر مربع

إجمالي المساحة المبنية

 30,000متر مربع

إجمالي المساحة التأجيرية

 25,000متر مربع

حالة الملكية
تاريخ بدء التطوير

مؤجر
1442/11/21هـ (الموافق 2021/07/01م)

التاريخ المتوقع إلتمام اإلنشاءات

الربع األول من العام 2024م

التاريخ المتوقع لبدء التشغيل

الربع األول من العام 2024م

التكلفة اإلجمالية للمشروع (مع تكلفة األرض)

 80,250,000ريال سعودي

التكلفة اإلجمالية للمشروع (بدون تكلفة األرض)

 80,000,000ريال سعودي

مصدر التمويل

تمويل داخلي

التكلفة المتكبدة كما في  30سبتمبر 2021م

ال يوجد

التكلفة المتبقية كما في  30سبتمبر 2021م

ال يوجد

نسبة اإلنجاز كما في  30سبتمبر 2021م

لم يبدأ بعد

نسبة التأجير المسبق كنسبة من المساحة التأجيرية كما في  30سبتمبر 2021م

ال يوجد

مقاول البناء الرئيسي

ال يوجد

المصدر :الشركة
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فهرس المحتويات

.ومشروع العثيم مول  -محافظة المذنب

باإلضافة إلى المجمعات التجارية القائمة والمجمعات التجارية قيد التطوير التابعة للشركة ،لدى الشركة محفظة من العقارات كما في تاريخ هذه
النشرة تتضمن عقارات مملوكة ومستأجرة من قبل الشركة في مناطق مختلفة من المملكة .وتتضمن أهم األصول العقارية غير المطورة التي تملكها
الشركة سوا ًء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر شركاتها التابعة أو تستأجرها اآلتي:
.أأرض المحطة ()1

تملك شركة الرياض الواعد كامل األرض الواقعة على تقاطع طريق الملك عبدالعزيز وطريق المدينة المنورة في مدينة بريدة والتي
تبلغ مساحتها تسعة وستين ألفًا وثمانمائة وستة وسبعين ( )69,876متر مربع .تحيط باألرض منطقة صناعية .تبلغ قيمة األرض
مليونين وخمسمائة وعشرين ألف وسبعمائة وتسعة وتسعين ( )2,520,799ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م .وكما في تاريخ
هذه النشرة ،فإن هذه األرض غير مطورة بعد.
.بأرض المحطة ()2

تملك شركة الرياض الواعد كامل األرض الواقعة في مدينة بريدة والتي تبلغ مساحتها ثالثة وسبعين ألفًا وتسعمائة وخمسين
( )73,950متر مربع .تبلغ قيمة األرض ثالثة مليون وسبعمائة وتسعة وثمانين ألف وتسعمائة وسبعة وثالثين ( )3,789,937ريال
سعودي كما في  30سبتمبر 2021م .وكما في تاريخ هذه النشرة ،فإن هذه األرض غير مطورة بعد.
.جأرض الدمام ()1

تملك الشركة كامل األرض الواقعة على حي األثير في مدينة الدمام والتي تبلغ مساحتها ألفًا وثالثمائة وسبعة وتسعين وثمانية
وستين ( )1,397.68متر مربع .تبلغ قيمة األرض مليونين وخمسمائة وخمسة عشرة ألف وثمانمائة وثمانية وعشرين ()2,515,828
ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م .وكما في تاريخ هذه النشرة ،فإن هذه األرض غير مطورة بعد.
.دأرض الرس

تملك الشركة كامل األرض الواقعة على حي الرويضة في شمال محافظة الرس والتي تبلغ مساحتها خمسة عشر ألفًا وسبعمائة
وخمسين ( )15,750متر مربع ،تم اإلستحواذ عليها بتاريخ  16يناير 2022م .تبلغ قيمة األرض خمسة ماليين ( )5,000,000ريال
سعودي وهي أرض غير مطورة كما في تاريخ هذه النشرة.
.هأرض بريدة ()1

تملك شركة إلهام المستقبل إلدارة األمالك كامل األرض الواقعة على حي المليداء في مدينة بريدة والتي تبلغ مساحتها ثالثة وستين
ألفًا وستمائة ( )63,600متر مربع .تبلغ قيمة األرض مليونين وخمسمائة وأربعة وأربعين ألف ( )2,544,000ريال سعودي كما في 30
سبتمبر 2021م .وكما في تاريخ هذه النشرة ،فإن هذه األرض غير مطورة بعد.
.وأرض بريدة ()2

تملك شركة إلهام المستقبل إلدارة األمالك كامل األرض الواقعة على حي المليداء في مدينة بريدة والتي تبلغ مساحتها أربعة وستين
ألفًا ( )64,000متر مربع .تبلغ قيمة األرض مليونين وخمسمائة وستين ألف ( )2,560,000ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م.
وكما في تاريخ هذه النشرة ،فإن هذه األرض غير مطورة بعد.
.زأرض بريدة ()3

تملك شركة إلهام المستقبل إلدارة األمالك كامل األرض الواقعة على حي المليداء في مدينة بريدة والتي تبلغ مساحتها ثالثة
وستين ألفًا ( )63,000متر مربع .تبلغ قيمة األرض مليونين وخمسمائة وعشرين ألف ( )2,520,000ريال سعودي كما في  30سبتمبر
2021م .وكما في تاريخ هذه النشرة ،فإن هذه األرض غير مطورة بعد.
.حأرض بريدة ()4

تملك شركة إلهام المستقبل إلدارة األمالك كامل األرض الواقعة على حي المليداء في مدينة بريدة والتي تبلغ مساحتها ثمانية
وستين ألفًا وتسعة وخمسين ( )68,059متر مربع .تبلغ قيمة األرض مليونين وسبعمائة واثنين وعشرين ألف وثالثمائة وستين
( )2,722,360ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م .وكما في تاريخ هذه النشرة ،فإن هذه األرض غير مطورة بعد.
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فهرس المحتويات

-4-7

المطورة
4عقارات الشركة غير
ّ

تملك شركة إلهام المستقبل إلدارة األمالك كامل األرض الواقعة على حي المليداء في مدينة بريدة والتي تبلغ مساحتها ثمانية
وستين ألفًا ( )68,000متر مربع .تبلغ قيمة األرض مليونين وسبعمائة وعشرين ألف ( )2,720,000ريال سعودي كما في  30سبتمبر
2021م .وكما في تاريخ هذه النشرة ،فإن هذه األرض غير مطورة بعد.
.يأرض بريدة ()6

تملك شركة إلهام المستقبل إلدارة األمالك كامل األرض الواقعة على حي المليداء في مدينة بريدة والتي تبلغ مساحتها ثمانية
وستين ألفًا واثنين وعشرين ( )68,022متر مربع .تبلغ قيمة األرض مليونين وسبعمائة وعشرين ألف وثمانمائة وثمانين ()2,720,880
ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م .وكما في تاريخ هذه النشرة ،فإن هذه األرض غير مطورة بعد.
.كأرض بريدة ()8

تملك شركة الرياض الواعد إلدارة األمالك كامل األرض الواقعة على حي الحصاة في مدينة بريدة والتي تبلغ مساحتها مائة وواحد
ألف وثمانمائة وثالثة وسبعين وثمانية وثالثين ( )101,873.38متر مربع .تبلغ قيمة األرض ثالثة مليون وستمائة وأربعين ألف
وخمسمائة وإثنين وثالثين ( )3,640,532ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م .وكما في تاريخ هذه النشرة ،فإن هذه األرض
غير مطورة بعد.
.لأرض بريدة ()9

تملك شركة الرياض الواعد إلدارة األمالك كامل األرض الواقعة على حي جنوب بريدة في مدينة بريدة والتي تبلغ مساحتها خمسة
وثمانين ألف وثمانمائة ( )85,800متر مربع .تبلغ قيمة األرض أربعة مليون ومائتين وسبعة عشرة ألف ( )4,217,000ريال سعودي
كما في  30سبتمبر 2021م .وكما في تاريخ هذه النشرة ،فإن هذه األرض غير مطورة بعد.

-5

4أعمال الشركات التابعة الجوهرية

-5-1

4شركة عبدهللا العثيم للترفيه

تقوم شركة عبداهلل العثيم للترفيه بإنشاء وإدارة وتشغيل المراكز الترفيهية .وكما في  30سبتمبر 2021م ،تُشغل شركة عبداهلل العثيم للترفيه وتدير
ثمانية وثالثين ( )38مركزًا ترفيه ًّيا في المملكة وخارجها .حيث يقع تسعة عشر ( )19مركزًا ترفيه ًّيا في المملكة وتقع تسعة ( )9مراكز ترفيهية في
دولة اإلمارات وستة ( )6مراكز ترفيهية في دولة مصر وثالثة ( )3مراكز ترفيهية في دولة ُعمان ،و َمرك ٌز ترفيهي في دولة قطر.
تُر ِّكز المشاريع الترفيهية لشركة عبداهلل العثيم للترفيه على تقديم سبل الترفيه اآلمنة للعائالت ولجميع األعمار .وقد طورت شركة عبداهلل
العثيم للترفيه سبع ( )7عالمات تجارية جوهرية لمراكزها الترفيهية كما في تاريخ هذه النشرة ،وهي سفوري الند ( ،)Saffori Landوفابي الند
( ،)Faby Landومدينة الثلج ( ،)Snow Cityوأكشن زون ( ،)Action Zoneوماي تاون ( ،)My Townوإكستريم الند ( ،)Xtreme Landإكستريم
زون (.)Xtreme Zone
يبين الجدول اآلتي مقاييس التشغيل بشركة عبداهلل العثيم للترفيه والتي يعتبرها مجلس اإلدارة ِّ
مؤشرات رئيسية ألدائها في السنوات المالية الثالث
السابقة.
  (4-41):مقر لودجلامقاييس التشغيل بشركة عبداهلل العثيم للترفيه
السنة المالية 2018م

السنة المالية 2019م

السنة المالية 2020م

السنة المالية المنتهية في 30
سبتمبر 2021م

مدة تنفيذ المشاريع

ستة ( )6أشهر

ستة ( )6أشهر

ستة ( )6أشهر

ستة ( )6أشهر

العائد على االستثمار

%40

%44

%44

%44

نسبة العائد على االستثمار مقارنة بقطاعات أخرى مماثلة
مثل المجمعات التجارية والفنادق والصناعة

%18

%18

%18

%18

القوة الشرائية في الدول التي تتواجد فيها شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

نصيب الفرد من الناتج
المحلي اإلجمالي وف ًقا
لتعادل القوة الشرائية
= 51.2

نصيب الفرد من الناتج
المحلي اإلجمالي وف ًقا
لتعادل القوة الشرائية
= 51.2

نصيب الفرد من الناتج
المحلي اإلجمالي وف ًقا
لتعادل القوة الشرائية
= 55.9

نصيب الفرد من الناتج المحلي
اإلجمالي وف ًقا لتعادل القوة
الشرائية = 55.9

التعداد السكاني في الدول التي تتواجد فيها شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

حوالي  149.3مليون

حوالي  149.3مليون

حوالي  152.3مليون

حوالي  152.3مليون

الدخل الصافي العائد للمساهمين في الشركة (بماليين
الرياالت السعودية)

تسعة وستون مليون
()69,000,000

سبعون مليون
()70,000,000

خسائر خمسة مليون
()5,000,000

سبعة وثالثين مليون
()37,000,000

ِّ
مؤشر األداء الرئيسي

المصدر :شركة عبداهلل العثيم للترفيه
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.طأرض بريدة ()5

تقوم شركة عبداهلل العثيم للترفيه بتشغيل وإدارة عدد من المراكز الترفيهية تحت سبع ( )7عالمات تجارية أساسية وهي كالتالي:
yسفوري الند ()Saffori Land

سفوري الند ( )Saffori Landهي إحدى العالمات التجارية التابعة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه وأقدمها حيث تأسست عام
2001م .تتمحور فكرة هذه العالمة التجارية حول تقديم منطقة آمنة وجذابة لألطفال المتراوح أعمارهم ما بين السنتين
( )2واالثنتي عشرة ( )12سنة داخل المجمعات التجارية المملوكة أو المدارة من قبل الشركة .تم تصميم مراكز سفوري
الند ( )Saffori Landالترفيهية على أساس توفير القدر الكافي من الخصوصية للعائالت في المملكة ،كما تركز شركة عبداهلل
العثيم للترفيه على توفير مستوى خدمة عمالء ف ّعال في مراكزها الترفيهية .تقدم جميع مراكز سفوري الند ()Saffori Land
الترفيهية  -المتواجدة حصر ًيا لدى مجمعات الشركة التجارية  -سبل متنوعة للترفيه منها ألعاب إلكترونية جديدة وألعاب تخلق
مغامرات وتنمي المهارات لتتيح الفرصة لزوارها تجربة ألعاب عالمية متوفرة في مراكزها الترفيهية بالمملكة .افتتح أول مركز
ترفيهي تحت العالمة التجارية سفوري الند ( )Saffori Landفي عام 2001م حيث يقع في حي السويدي في مدينة الرياض.
وكما في  30سبتمبر 2021م ،يوجد لدى شركة عبداهلل العثيم للترفيه عشرة ( )10مراكز ترفيهية تحت العالمة سفوري الند
( ،)Saffori Landأربعة ( )4منها تقع في مدينة الرياض ،ومركز في مدينة الدمام ،ومركز في مدينة الهفوف باألحساء ،ومركز
في مدينة بريدة ،ومركز في مدينة عنيزة ،ومركز في مدينة حائل ،ومركز في مدينة عرعر .وتجدر اإلشارة إلى أن شركة عبداهلل
العثيم للترفيه قد أبرمت عقود إيجار مع الشركة الفتتاح مركز سفوري الند ( )Saffori Landالترفيهي في كل من العثيم مول -
حفر الباطن والعثيم مول  -الخفجي إال أنه لم يتم مباشرة العمل في هذين المركزين الترفيهيين بسبب عدم افتتاح المجمعين
التجاريين كما في تاريخ هذه النشرة .وتمثل إيرادات شركة عبداهلل العثيم للترفيه من المراكز الترفيهية تحت العالمة التجارية
سفوري الند ( %47 )Saffori Landمن إجمالي إيرادات شركة عبداهلل العثيم للترفيه كما في  30سبتمبر 2021م.
yفابي الند ()Faby Land

فابي الند ( )Faby Landهي إحدى العالمات التجارية التابعة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه وتعد أحد مشاريع شركة
عبداهلل العثيم للترفيه الجديدة كعالمة تجارية أخرى لمراكز سفوري الند ( )Saffori Landالترفيهية .تُستخدم عالمة
فابي الند ( )Faby Landلمراكز شركة عبداهلل العثيم للترفيه المدارة خارج المواقع المملوكة أو المدارة من قبل الشركة.
افتتحت شركة عبداهلل العثيم للترفيه أول مركز ترفيهي تحت العالمة التجارية فابي الند ( )Faby Landفي عام 2012م حيث
يقع في القصر مول بمدينة الرياض .وكما في  30سبتمبر 2021م ،يوجد لدى شركة عبداهلل العثيم للترفيه اثنا عشر ()12
مركزًا ترفيه ًّيا تحت العالمة فابي الند ( )Faby Landتقع ثالثة ( )3منها داخل المملكة في الراشد مول في مدينة أبها وتبوك
بارك في مدينة تبوك وويست آفنيو في مدينة الدمام ،وخمسة ( )5في دولة اإلمارات بير فيلدز سكوير مول في مدينة أبو ظبي
وفيستفال سيتي ودراجون مارت والنخيل مول والرحمانية مول في مدينة دبي ،ومركزان ( )2في دولة مصر بداندي ميجا مول
وبورتو كايرو مول في مدينة القاهرة ،ومركزان ( )2في سلطنة ُعمان في بالم مول والعثيم مول في مدينة مسقط .وتمثل إيرادات
شركة عبداهلل العثيم للترفيه من المراكز الترفيهية تحت العالمة التجارية فابي الند (%29 )Faby Landمن إجمالي إيرادات
شركة عبداهلل العثيم للترفيه كما في  30سبتمبر 2021م.
yمدينة الثلج ()Snow City

مدينة الثلج ( )Snow Cityهي إحدى العالمات التجارية التابعة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه وتتمحور فكرتها حول كونها منتزه
داخلي للتزلج على الجليد يوفر بيئة ثلجية آمنة وحقيقية من خالل معايشة مناخ الشتاء .وتتميز مدينة الثلج ()Snow City
ً
نشاطا جاذ ًبا لألطفال وأسرهم منها
بتقديم أنشطة تحفز على االكتشاف والتعلم والترفيه ،حيث تقدم أكثر من اثني عشر ()12
ً
فضل عن بناء كوخ من الثلج والتعلم عن كيفية
عربة الثلج والسلم وطريق الحبال وعربة المصد على الثلج والمسارات األنبوبية
التزلج على المنحدرات وغيرها .افتتحت شركة عبداهلل العثيم للترفيه أول مركز ترفيهي تحت العالمة التجارية مدينة الثلج
( )Snow Cityفي عام 2016م ،يقع في العثيم مول  -الربوة وكما في تاريخ  30سبتمبر 2021م ،يوجد لدى شركة عبداهلل العثيم
للترفيه مركزان ( )2ترفيهيان تحت العالمة مدينة الثلج ( )Snow Cityيقعان في العثيم مول  -الربوة وسيتي ستارز في مدينة
القاهرة .وتمثل إيرادات شركة عبداهلل العثيم للترفيه من المراكز الترفيهية تحت العالمة التجارية مدينة الثلج ()Snow City
 %11من إجمالي إيرادات شركة عبداهلل العثيم للترفيه كما في  30سبتمبر 2021م.
yأكشن زون ()Action Zone

أكشن زون ( )Action Zoneهي إحدى العالمات التجارية التابعة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه وتتمحور فكرتها حول كونها
مركزًا ترفيه ًّيا يقدم مرافق لأللعاب والترفيه للمراهقين والبالغين من جميع األعمار .وتم تجهيز أكشن زون ()Action Zone
بألعاب البولينج وسباق السيارات (الكارتينج) والبلياردو وتنس الطاولة والرماية بالقوس والرماية بالمسدس ومتاهة الليزر
ومسدس الليزر وألعاب الفيديو إضاف ًة إلى تواجد مركز لياقة متكامل فيه ومقهى .افتتحت شركة عبداهلل العثيم للترفيه أول
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.أالعالمات التجارية للمراكز الترفيهية

yماي تاون ()My Town

ماي تاون ( )My Townهي إحدى العالمات التجارية التابعة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه وتتمحور فكرتها حول كونها
مركزًا ترفيه ًيا وتعليم ًيا بنفس الوقت وتشتمل على ثالثة ( )3عناصر رئيسية وهي كاآلتي :أنشطة متنوعة ترفيهية تتضمن
الطرق المنزلقة من منصة البهلوان إلى طرق العقبات لتسلق الجدران ،ومدينة ترفيهية/تعليمية يقوم األطفال فيها بلعب
أدوار مختلفة في المدينة ،ومتحف للعلوم .افتتحت شركة عبداهلل العثيم للترفيه أول مركز ترفيهي تحت العالمة التجارية
ماي تاون ( )My Townفي عام 2015م ،حيث يقع في العثيم مول  -الربوة وفي العثيم مول  -الدمام .وكما في  30سبتمبر
2021م ،أصبح لدى شركة عبداهلل العثيم للترفيه ستة ( )6مراكز ترفيهية تحت العالمة التجارية ماي تاون ( )My Townيقع
منها مركز ترفيهي في المملكة في أسواق عبداهلل العثيم بحي الشفا في مدينة الرياض ومركزان ( )2في دولة مصر في داندي
ميجا مول ،وسيتي ستارز في مدينة القاهرة ،ومركز في دولة اإلمارات في فيلدز سكوير في مدينة أبوظبي .وتمثل إيرادات
شركة عبداهلل العثيم للترفيه من المراكز الترفيهية تحت العالمة التجارية ماي تاون ( %2 )My Townمن إجمالي إيرادات شركة
عبداهلل العثيم للترفيه كما في  30سبتمبر 2021م.
yإكستريم الند ()Xtreme Land

إكستريم الند ( )Xtreme Landعالمة تجارية تابعة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه وهي مركز ترفيهي يتميز بنمط حديث وجذاب
في عالم الترفيه والترويح ويستهدف فئة الشباب .وتم تجهيز إكستريم الند ( )Xtreme Landبألعاب البولينج وسباق السيارات
(الكارتينج) والبلياردو وتنس الطاولة والرماية بالقوس والرماية بالمسدس ومتاهة الليزر ومسدس الليزر وألعاب الفيديو إضاف ًة
إلى تواجد مركز لياقة متكامل فيه ومقهى .افتتحت شركة عبداهلل العثيم للترفيه أول مركز ترفيهي تحت العالمة التجارية
إكستريم الند ( )Xtreme Landفي عام 2016م حيث يقع في قطر مول بدولة قطر .وكما ورد في تاريخ هذه النشرة ،أصبح
لدى شركة عبداهلل العثيم للترفيه مركز ترفيهي تحت العالمة إكستريم الند ( )Xtreme Landفي قطر مول بدولة قطر .وتمثل
إيرادات شركة عبداهلل العثيم للترفيه من المراكز الترفيهية تحت العالمة التجارية إكستريم الند ( %5 )Xtreme Landمن
إجمالي إيرادات شركة عبداهلل العثيم للترفيه كما في  30سبتمبر 2021م.
yإكستريم زون ()Xtreme Zone

إكستريم زون ( )Xtreme Zoneعالمة تجارية تابعة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه وتتمحور فكرتها حول كونها مركزًا ترفيه ًيا
ترفيهي بنمط حديث وجذاب في عالم الترفيه والترويح يستهدف فئة الشباب .وتم تجهيز إكستريم زون ( )Xtreme Zoneبألعاب
البولينج وسباق السيارات (الكارتينج) والبلياردو وتنس الطاولة والرماية بالقوس والرماية بالمسدس ومتاهة الليزر ومسدس
الليزر وألعاب الفيديو إضاف ًة إلى تواجد مركز لياقة متكامل فيه ومقهى .وكما في تاريخ هذه النشرة ،يوجد لدى شركة عبداهلل
العثيم للترفيه خمسة ( )5مراكز ترفيهية تحت العالمة إكستريم زون ( )Xtreme Zoneحيث تقع ثالثة ( )3منها في دولة
اإلمارات في أبوظبي مول وديرفيلد مول ومارايا مول في مدينة أبوظبي ،ومركز في سلطنة عمان في بالم مول ،ومركز في دولة
مصر بسيتي ستارز مول في مدينة القاهرة .وتمثل إيرادات شركة عبداهلل العثيم للترفيه من المراكز الترفيهية تحت العالمة
التجارية إكستريم زون ( )Xtreme Zoneباإلضافة إلى إكستريم الند ( %5 )Xtreme Landمن إجمالي إيرادات شركة عبداهلل
العثيم للترفيه كما في  30سبتمبر 2021م.
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مركز ترفيهي تحت العالمة التجارية أكشن زون ( )Action Zoneفي عام 2013م ،حيث يقع في مدينة الهفوف باألحساء .وكما
في  30سبتمبر 2021م ،يوجد لدى شركة عبداهلل العثيم للترفيه مركزين ( )2ترفيهيين تحت العالمة أكشن زون (،)Action Zone
تقع في العثيم مول  -الدمام والعثيم مول  -األحساء .وتجدر اإلشارة إلى أن شركة عبداهلل العثيم للترفيه قد أبرمت عقد إيجار
مع الشركة الفتتاح مركز أكشن زون ( )Action Zoneالترفيهي في العثيم مول  -حفر الباطن إال أنه لم يتم مباشرة العمل في
ذلك المركز الترفيهي بسبب عدم افتتاح العثيم مول  -حفر الباطن كما في تاريخ هذه النشرة .وتمثل إيرادات شركة عبداهلل
العثيم للترفيه من المراكز الترفيهية تحت العالمة التجارية أكشن زون ( %1 )Action Zoneمن إجمالي إيرادات شركة عبداهلل
العثيم للترفيه كما في  30سبتمبر 2021م.

فهرس المحتويات

.بنظرة عامة على أعمال شركة عبدهللا العثيم للترفيه
yمعايير وطريقة اختيار المواقع

تعمل شركة عبداهلل العثيم للترفيه على تشغيل مراكزها الترفيهية في مناطق ومدن معينة وفقًا لخطة أعمالها المعتمدة .وتُشغّل
شركة عبداهلل العثيم للترفيه مراكزها الترفيهية داخل المجمعات التجارية ،وبالتالي فإنها تعتمد على معايير معينة الختيار
المواقع الخاصة بمراكزها الترفيهية ،ومن تلك المعايير اآلتي:
المجمع التجاري في السوق ومستوى إقبال الزوار عليه ومدى رضا المستأجرين عنه.
سمعة مشغِّلّ

المجمع التجاري.
حجمّ

بالمجمع التجاري ومستوى اإلنفاق لدى زواره.
الكثافة السكانية التي تحيطّ
بالمجمع التجاري المعني.
البيئة التنافسية المحيطة جغراف ًياّ

المجمــع
الجــدوى الماديــة لموقــع مركــز الترفيــه ،كمســاحة الموقــع وارتفاعــه وقــرب الموقــع مــن منطقــة المطاعــم فــيّ
التجــاري ،إن وجــدت.
المجمــع التجــاري (مبلــغ اإليجــار ،ومــدة التأجيــر ،والحصريــة فــي مجــال
شــروط عقــد اإليجــار المطروحــة مــن قبــل مشـغِّلّ
المجمــع التجــاري وغيرهــا مــن األمــور) ،إضافـ ًة إلــى مــدى مســاهمة المؤجــر فــي توفيــر الخدمــات للموقــع.
الترفيــه فــي
ّ
yاستيراد المعدات

تقوم شركة عبداهلل العثيم للترفيه بشراء كل من األصول والمعدات واألدوات لمراكزها الترفيهية ،حيث تقوم باستيراد األصول
واأللعاب من خالل المصانع والمو ِّردين المتخصصين من خارج المملكة كالصين وأوروبا والواليات المتحدة األمريكية .ويتم
اختيار األصول من قبل شركة عبداهلل العثيم للترفيه بشكل دقيق ،وبما يتناسب مع أفكار وتصاميم شركة عبداهلل العثيم للترفيه،
وأهمها أن يتم التأكد من سالمتها وذلك يتعمد بشكل كبير على التعامل مع موردين من ذوي السمعة الجيدة والذين تم التعامل
معهم من قبل مشغِّلين آخرين في المنطقة .وعندما تقوم إدارة شركة عبداهلل العثيم للترفيه باختيار األلعاب في مراكزها
الترفيهية ،فإنها تعتمد على عدد من العوامل ،مثل عدد المراكز الترفيهية التي تنوي شركة عبداهلل العثيم للترفيه افتتاحها في
المستقبل ،وحجمها ونوعها ،والفكرة التصميمية لكل مركز ترفيهي ،باإلضافة إلى النفقات الرأسمالية التي سيتم تخصيصها
الستيراد األلعاب وذلك للتأكد من أنها تتماشى مع الميزانية المخصصة للمشروع المعني .وبعد اختيار الكميات المطلوبة من
المو ِّردين ،يتم تحديد طريقة الشحن إلى المملكة واختيار شركة الشحن والقيام بكافة اإلجراءات الخاصة بذلك إلى حين
وصولها إلى المستودعات .وأما بالنسبة لألصول األخرى مثل األثاث أو المعدات أو أدوات تقنية المعلومات ،فيتم شراؤها محل ًيا
عن طريق اختيار األفضل منها من سوق المو ِّردين وذلك بنا ًء على أفضل عروض األسعار من حيث التكلفة والجودة وتسليم نفس
المواصفات المطلوبة .وبعد اختيار المو ِّردين ،يتم دراسة ثالثة ( )3عروض أسعار الختيار األفضل من بينها .وبالنسبة للمعدات
واألدوات مثل (البطاقة الذكية ،وتذكرة االسترداد ،وألعاب األطفال) ،فيتم الحصول على مخزون لمدة ثالثة ( )3إلى ستة ()6
أشهر من المو ِّردين محل ًيا ،كما قد يتم استيرادها من خارج المملكة للحصول على أفضل عروض األسعار والجودة والتسليم.
وتقوم شركة عبداهلل العثيم للترفيه بتحديد ثالثة ( )3عروض بعد المفاضلة بين العروض المستلمة من ناحية الجودة وطريقة
وسرعة التسليم حتى تختار العرض األفضل منها سع ًرا .وبالنسبة للمعدات واألدوات األخرى التي تقتنيها شركة عبداهلل العثيم
للترفيه ،مثل قطع الغيار التي يتم شراؤها الستبدال أي عناصر تالفة أو منتهية الصالحية ،فعاد ًة ما يتم شراؤها من نفس
المورد الذي تم شراء األصول بالكامل منه لضمان أفضل جودة .وفي حاالت نادرة ج ًدا ،يتم اقتناء قطع الغيار من موزع محلي
آخر في حالة توفير نفس الجودة بتكلفة أقل.
yالتخزين والتوزيع

بعد استالم الشحنات داخل المملكة ،يتم تخزين المعدات في مستودعات شركة عبداهلل العثيم المركزية وعددها أربعة (،)4
حيث يتم تخزين األلعاب فيها وقطع الغيار والمعدات .وتعتمد عملية تخزين األلعاب والمعدات بشكل كامل على حجمها وكميتها.
وتحرص شركة عبداهلل العثيم للترفيه على ضمان إدارة مخزون األلعاب والمعدات بالشكل السليم خاص ًة وأنها تقوم بتخزين
األلعاب والتي قد تكون معقدة التركيب وذات قطع مهمة ودقيقة .ومن ثم ،تقوم بتوزيعها على المراكز الترفيهية لشركة عبداهلل
العثيم للترفيه حسب طلبات كل منها .لكل مركز ترفيهي مستودع خاص يقوم باستالم ونقل األلعاب والمعدات والتي يتم متابعتها
وفقًا ألنظمة الشركة اإللكترونية.
yصيانة األلعاب

تقوم شركة عبداهلل العثيم للترفيه بإعداد قائمة فحص يومية وأسبوعية وشهرية لالسترشاد بها عند صيانة األلعاب المتواجدة
في مراكزها الترفيهية والتأكد من سالمتها .وتتم أعمال الصيانة الدورية بموجب فرق الصيانة لكل مركز ترفيهي وبإشراف
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yالتسويق

تحرص شركة عبداهلل العثيم للترفيه على أعمال التسويق لعالماتها التجارية لتعزيز القيمة الذهنية لها لدى زوار المجمعات
التجارية ،حيث تعمل على تقديم حمالت تعريفية بالعالمات التجارية الخاصة بها من خالل الف ّعاليات المناسبة لجميع مواسم
السنة كموسم الصيف واليوم الوطني السعودي والعودة للمدارس وإجازة منتصف العام واألعياد وغيرها من المناسبات ،وذلك
داخل مراكزها الترفيهية مع اعتماد العروض الترويجية على بطاقات الدخول التي تعزز القيمة المقدمة للعميل .كما تحرص
شركة عبداهلل العثيم للترفيه على تحسين تجربة العمالء من خالل التطوير المستمر لمراكزها الترفيهية وتقديم خدمات
الحجز اإللكتروني والتفاعل الفوري مع العمالء عبر قنوات التواصل االجتماعي للتعزيز من حضورها على تلك القنوات التي
تعزز من الصورة الذهنية للعالمات التجارية الخاصة بها.

-5-2

4شركة عبدهللا العثيم لألزياء

تقوم شركة عبداهلل العثيم لألزياء بإدارة وتشغيل معارض البيع بالتجزئة لألزياء .وكما في  30سبتمبر 2021م ،تقوم شركة عبداهلل العثيم لألزياء
معرضا تجار ًيا يقع في المملكة ولها حقوق االمتياز ألربع ( )4عالمات تجارية عالمية كما في تاريخ هذه النشرة،
بتشغيل وإدارة سبعة وثالثين ()37
ً
وهي كيابي ( ،)Kiabiوأو في إس ( ،)OVSوتالي وايل ( ،)Tally Weijlوبارفوا ( .)Parfoisوتوضح الشركة أنها قد قامت بمراجعة خطط فتح المتاجر
في عام 2021م وحتى عام 2028م للعالمات التجارية كيابي ( )Kiabiوأو في إس ( .)OVSوأما فيما يخص عالمة تالي وايل ( )Tally Weijlالتجارية،
فإن الشركة ال تنوي فتح المزيد من المتاجر حال ًيا عل ًما بأن الجهة المانحة لحقوق االمتياز غير قادرة على توفير المزيد من التوريدات .وأما فيما
أساسا حق الحصرية لها ويمكن للجهة المانحة لحقوق االمتياز مباشرة أعمالها في
يتعلق بالعالمة التجارية بارفوا ( ،)Parfoisفإن الشركة ال تملك
ً
المملكة بنفسها أو عن طريق شركة آخرى.
يبين الجدول اآلتي مقاييس التشغيل بشركة عبداهلل العثيم لألزياء والتي يعتبرها مجلس اإلدارة ِّ
مؤشرات رئيسية ألدائها في السنوات المالية الثالث
السابقة.
  (4-42):مقر لودجلامقاييس التشغيل بشركة عبداهلل العثيم لألزياء
السنة المالية
2018م

السنة المالية
2019م

السنة المالية
2020م

السنة المالية حتى 30
سبتمبر 2021م

63

54

44

37

معدل القطع بالفاتورة

3.27

3.37

3.36

3.64

معدل النقدي بالفاتورة

133.27

127.05

126.05

123

146,456,537

186,790,100

121,424,238

107,240,535

%43.3

%46.3

%45.72

%49.7

نسبة الربحية للتشغيل

()%4.10

%1.80

()%11.38

%0.6

األرباح ()EBITDA

()%6.10

()%0.13

()%4.17

%3.66

نسبة صافي الربح

()%20.10

()%5.58

()%13.62

%1.7

42,006,692.85

36,481,111

28,214,224

31,790,755

%6

%6.3

%4.75

%5.8

ِّ
مؤشر األداء الرئيسي
عدد المعارض

المبيعات (بالريال السعودي)
نسبة مجمل ربح البضاعة المباعة

قيمة المخزون (بالريال السعودي)
نسبة البضائع المرتجعة
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فهرس المحتويات

مدير الصيانة للمركز الترفيهي المعني .ونتيج ًة ألعمال الصيانة المقامة ،يتم تحديد األجزاء التي تحتاج إلى تغيير ويتم بنا ًء
على ذلك إرسال الطلبات إلى إدارة المشتريات التابعة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه لمعالجة الطلب وتحديد تاريخ للتوصيل.
ويقوم المستودع المركزي باستالم الطلبات ومن ثم إيصاله للمركز الترفيهي المعني بالطلب .وبمجرد استالم فريق الصيانة
المعني في المركز الترفيهي لقطع الغيار ،يتم إجراء أعمال التغيير ومن ثم مراقبة عمل تلك القطع للتأكد من كفاءتها.

فهرس المحتويات

.أالعالمات التجارية لمعارض األزياء

تقوم شركة عبداهلل العثيم لألزياء بإدارة عدد من معارض األزياء التجارية تحت أربع ( )4عالمات تجارية أساسية وهي كالتالي:
yكيابي ()Kiabi

كيابي ( )Kiabiهي عالمة تجارية فرنسية شهيرة متخصصة في مجال الملبوسات واإلكسسوارات لكل أفراد العائلة حول
العالم .تحتل كيابي ( )Kiabiمركز الصدارة في فرنسا لمنتجات عالية الجودة مقارنة بالقيمة وتتضمن مالبس للسيدات
والرجال واألطفال والسيدات الحوامل بمختلف األنواع واألحجام باإلضافة إلى المالبس الداخلية .لدى كيابي ( )Kiabiأكثر من
فرعا
خمسمائة وخمسة ()505
ً
معرضا تجار ًيا في العديد من دول العالم .لدى شركة عبداهلل العثيم لألزياء أحد عشر (ً )11
لمعارضها التجارية تحت العالمة التجارية كيابي ( ،)Kiabiتقع في ٍ
كل من العثيم مول  -الربوة والعثيم مول  -خريص ومركز
غرناطة التجاري في مدينة الرياض ،والعثيم مول  -الدمام في مدينة الدمام ،والظهران مول في مدينة الظهران ،واألندلس مول
ورد سي مول والسالم مول في مدينة جدة ،والعثيم مول – األحساء في مدينة في مدينة الهفوف باألحساء ،والعثيم مول  -عنيزة
في مدينة عنيزة ،والعثيم مول  -بريدة في مدينة بريدة .وتمثل إيرادات شركة عبداهلل العثيم لألزياء من المعارض التجارية
تحت العالمة التجارية كيابي ( %61.8 )Kiabiمن إجمالي إيرادات شركة عبداهلل العثيم لألزياء كما في  30سبتمبر 2021م.
yأو في إس ()OVS

أو في إس ( )OVSهي عالمة تجارية إيطالية متخصصة في مجال أزياء النساء واألطفال وتقدم مختلف الملبوسات
واإلكسسوارات وحاصلة على جائزة أفضل عالمة تجارية لمالبس وإكسسوار األطفال في إيطاليا ألربعة ( )4أعوام على التوالي
معرضا تجار ًيا حول
وهي 2010م ،و2011م ،و2012م ،و2013م .لدى أو في إس ( )OVSأكثر من ألف ومائتين وستين ()1,260
ً
فرعا لمعارضها التجارية تحت العالمة التجارية أو في إس (،)OVS
العالم .لدى شركة عبداهلل العثيم لألزياء ستة عشر (ً )16
يقع في العثيم مول  -الربوة (للمالبس النسائية واألطفال) ويقع معرض في كل من العثيم مول  -خريص (للمالبس نسائية
وأطفال) ،ومركز غرناطة التجارية (لمالبس األطفال فقط) وحياة مول في مدينة الرياض (لمالبس األطفال فقط) ،والعثيم مول
 بريدة في مدينة بريدة (للمالبس النسائية واألطفال) ،والعثيم مول  -عنيزة في مدينة عنيزة (للمالبس النسائية واألطفال)،والعثيم مول  -األحساء في مدينة الهفوف باألحساء (للمالبس النسائية وأطفال) ،والعثيم مول  -الدمام (لمالبس األطفال
فقط) والنخيل مول (للمالبس النسائية واألطفال) في مدينة الدمام (لمالبس األطفال فقط) ،والظهران مول في مدينة الظهران
(للمالبس النسائية واألطفال) ،والسالم مول (للمالبس النسائية واألطفال) والياسمين مول (للمالبس النسائية واألطفال) في
مدينة جدة ،والعثيم مول  -حائل في مدينة حائل (للمالبس النسائية واألطفال) ،ومكة مول في مدينة مكة (للمالبس النسائية
واألطفال) ،والراشد مول (للمالبس النسائية واألطفال) ومعرض آخر فيها (لمالبس األطفال فقط) في مدينة أبها .وتمثل
إيرادات شركة عبداهلل العثيم لألزياء من المعارض التجارية تحت العالمة التجارية أو في إس ( %28.3 )OVSمن إجمالي
إيرادات شركة عبداهلل العثيم لألزياء كما في  30سبتمبر 2021م.
yتالي وايل ()Tally Weijl

تالي وايل ( )Tally Weijlهي عالمة تجارية سويسرية متخصصة في مجال األزياء والموضة العصرية للفتيات .لدى تالي وايل
( )Tally Weijlأكثر من سبعمائة ( )700معرض تجاري حول العالم .لدى شركة عبداهلل العثيم لألزياء سبعة ( )7فروع لمعارضها
التجارية تحت العالمة التجارية تالي وايل ( )Tally Weijlتقع في ٍ
كل من العثيم مول  -الربوة والعثيم مول  -خريص في مدينة
الرياض ،والعثيم مول  -الدمام في مدينة الدمام ،والعثيم مول  -بريدة في مدينة بريدة ،والعثيم مول  -عنيزة في مدينة عنيزة،
والعثيم مول  -األحساء في مدينة الهفوف باألحساء ،والراشد مول في مدينة أبها .وتمثل إيرادات شركة عبداهلل العثيم لألزياء
من المعارض التجارية تحت العالمة التجارية تالي وايل ( %3.7 )Tally Weijlمن إجمالي إيرادات شركة عبداهلل العثيم لألزياء
كما في  30سبتمبر 2021م.
yبارفوا ()Parfois

بارفوا ( )Parfoisهي عالمة تجارية برتغالية متخصصة في مجال اإلكسسوار للسيدات وإنتاج الحقائب واألحذية النسائية.
معرضا تجار ًيا حول العالم .لدى شركة عبداهلل العثيم لألزياء
تملك بارفوا ( )Parfoisأكثر من تسعمائة وتسعة وستين ()969
ً
ثالثة ( )3فروع لمعارضها التجارية تحت العالمة التجارية بارفوا ( ،)Parfoisتقع في رد سي مول في مدينة جدة ،والراشد
مول في مدينة أبها ،والعثيم مول  -بريدة في مدينة بريدة .وتمثل إيرادات شركة عبداهلل العثيم لألزياء من المعارض التجارية
تحت العالمة التجارية بارفوا ( %4.4 )Parfoisمن إجمالي إيرادات شركة عبداهلل العثيم لألزياء كما في  30سبتمبر 2021م.
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.بنظرة عامة على أعمال شركة عبدهللا العثيم لألزياء
yاختيار العالمات التجارية

تعتمد شركة عبداهلل العثيم لألزياء على عدة معايير عند اختيار العالمات التجارية العالمية التي تُشغلها بموجب اتفاقيات
امتياز تبرمها مع مالك تلك العالمات التجارية خارج المملكة ،وتشتمل تلك العوامل على اآلتي:
مدى قوة العالمة التجارية في بلد المنشأ وفي العالم.عــدد المعــارض التجاريــة التــي يتــم تشــغليها للعالمــة التجاريــة خــارج المملكــة وعــدد البلــدان التــي تعمــل فيهــا العالمــةالتجاريــة.
المبيعات السنوية للعالمة التجارية على المستوى العالمي.مالئمة ومناسبة البضاعة للسوق السعودي.مدى قوة سلسلة اإلمداد.مدى قوة واستقرار األوضاع المالية للعالمة التجارية.أسعار بضائع العالمة التجارية وقوة منافستها في السوق المحلي والعالمي.األرباح المحتملة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء من تشغيل العالمة التجارية ذات العالقة.وبعد اختيار شركة عبداهلل العثيم لألزياء لتلك العالمات التجارية ،فإنها تقوم بمراقبة أداء العالمات التجارية للتأكد من
حيث مدى رضا العمالء بها وشعبيتها لديهم ،ومدى مناسبتها لرؤية شركة عبداهلل العثيم لألزياء وألهدافها .وال تتردد شركة
عبداهلل العثيم لألزياء بالتدخل إلنهاء العمل مع العالمات التجارية غير القادرة على تلبية متطلبات السوق أو تمويل المطلوب
من الكميات أو المحافظة على سلسلة إمداد سريعة وكافية أو في حال إفالس العالمات التجارية في بلد المنشأ وتحقيقها
لخسائر ال يمكن استردادها.
yمعايير وطريقة اختيار المواقع

يتم اختيار الموقع الذي تُشغّل فيه شركة عبداهلل العثيم لألزياء معارضها التجارية بنا ًء على الشروط والمتطلبات والمعايير
التي تفرضها اتفاقيات االمتياز المبرمة مع مالك العالمات التجارية .وتبدأ عملية اختيار الموقع المناسب ً
أول بإعداد قائمة
بناء على الحجم المناسب
بالمؤجرين ومواقعهم وحجم المعرض ذات العالقة ،ومن ثم تتم عملية االختيار من تلك القائمة َ
والموقع المناسب للمعرض وتوافقه مع رؤية شركة عبداهلل العثيم لألزياء .بعد اختيار الموقع واعتماده داخل ًيا في شركة عبداهلل
العثيم لألزياء ،يتم إبالغ مالك العالمات التجارية والحصول على موافقتهم النهائية لتشغيل العالمة التجارية ذات العالقة في
الموقع بنا ًء على المواصفات والشروط المطلوبة بموجب اتفاقيات االمتياز المبرمة مع مالك العالمات التجارية .يتم افتتاح
المعارض التجارية بعد الحصول على موافقات مالك العالمات التجارية على افتتاح المعرض خالل مدة تتراوح ما بين ثالثة
( )3إلى ستة ( )6أشهر ،وتفضل شركة عبداهلل العثيم لألزياء افتتاح معارضها في بداية المواسم.
yشراء واستيراد البضائع

تقوم شركة عبداهلل العثيم لألزياء بإعداد خطة لكل عالمة تجارية تعكس من خاللها النسبة المئوية للمبيعات المستهدفة في كل
موسم ومتطلبات تحقيق تلك النسب المئوية .ترتبط الخطط المقررة لكل عالمة تجارية بالميزانية المقررة للمبيعات السنوية
للعالمة التجارية إضاف ًة إلى إجمالي الربح المتوقع والتخفيضات والعروض المقررة لكل موسم .تُحدد ميزانية استيراد وشراء
البضائع من العالمات التجارية بطرقتين وهي:
-ميزانية مقررة لعمليات االستيراد والشراء الشهرية لماركات األزياء السريعة مثل تالي وايل (.)Tally Weijl

ميزانيــة لعمليــات االســتيراد والشــراء للعالمــات التجاريــة الموســمية مثــل كيابــي ( )Kiabiوأو فــي إس ( )OVSوبارفــوا( )Parfoisوالتــي تتــم عمليــة االســتيراد والشــراء لبضائعهــا مرتيــن فــي الســنة الواحــدة فقــط ،مــرة لموســم الربيع/الصيــف
ومــرة لموســم الخريف/الشــتاء.

وتُقسم أهداف عمليات االستيراد والشراء إلى ثالث ( )3عمليات بحسب ما تحققه من أهداف وهي كالتالي:
خطــة شــراء األزيــاء وهــي الخطــة التــي تهــدف إلــى بيــع البضائــع فــي غضــون مــدة تتــراوح مــا يــن ثمانيــة ( )8إلــى عشــرة( )10أســابيع.
خطــة شــراء األساســيات وهــي الخطــة التــي تهــدف إلــى بيــع البضائــع خــال موســم كامــل ،أي فــي غضــون مــدة تتــراوح مــايــن ثمانيــة عشــر ( )18إلــى عشــرين ( )20أســبوع.
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وفي جميع األحوال ،تهدف شركة عبداهلل العثيم لألزياء في عميلة االستيراد والشراء للبضائع إلى المحافظة على مخزون كافي
في المعرض التجاري والتوصل لعملية بيع بنسبة  %85في نهاية كل موسم .إضاف ًة إلى ذلك ،تقوم شركة عبداهلل العثيم لألزياء
بمراقبة حجم المبيعات أسبوع ًيا وعليه يتم مراجعة ميزانية الشراء واالستيراد لألسابيع القادمة للتأكد من توفر المخزون
المناسب لها .إن حرص شركة عبداهلل العثيم لألزياء في توفير مخزون كافي من البضائع للعرض إضاف ًة إلى تحقيق نسبة
بيع تبلغ  %85في نهاية كل لموسم يسمح لها بتحقيق هامش الربح المرغوب به في ظل المحافظة على الميزانية المقررة لكل
عالمة تجارية.
yدراسة السوق واختيار البضائع

تحرص شركة عبداهلل العثيم لألزياء على مواكبة أهم الصيحات في الموضة وتقديم ما هو جديد ومرضي للعمالء ،وتمارس
عملية اختيار البضائع لشرائها بعناية ودقة تهدف من خاللها إلى تحقيق مزيج متنوع من البضائع ذات شعبية عالية في السوق
وذات جودة ممتازة بشهادة المستهلكين .عند عملية االختيار ،تبدأ شركة عبداهلل العثيم لألزياء ً
أول في اعتماد الميزانية
المقررة للشراء ودراسة احتياجات السوق .وبعد ذلك ،تقوم شركة عبداهلل العثيم بتقسيم بضائع كل عالمة تجارية إلى فئات
فرعية من حيث األلوان ونوعية أقمشة والمقاسات المختلفة ويُعد بشأن تلك التقسيمات الفرعية تقرير تحليلي يُقرر فيه
ما الذي يتم شراؤه .ويشمل التقرير التحليلي باإلضافة إلى تلك المعلومات ،آراء الموظفين في جلسة الشراء حيث يسافر
الموظفون لالطالع على البضائع والتأكد من مناسبة نوعيتها وجودتها للبيع في المعارض التجارية بالنسبة لبعض العالمات
التجارية .كما يشمل التقرير التحليلي السابق لعملية الشراء تحليل ودراسة ألداء البضائع السابقة ومدى نجاحها إضاف ًة إلى
دراسة للصيحات الجديدة في الموضة والتعرف على أبرز المستجدات .ويُعتمد في تلك الدراسات على النتائج التي تم التوصل
إليها بموجب االطالع على مدونات الموضة اإللكترونية للتعرف على ألوان وتصاميم الموسم الجديد إضاف ًة إلى إجراء دراسة
لوضع السوق للتعرف على ما هو مرغوب به وذو شعبية واسعة بين العمالء .كما تشتمل تلك الدراسات التحليلية على تحليل
وضع المنافسين وعرض أسعارهم المقررة لبضائعهم ومقارنتها مع األسعار المطروحة من قبل شركة عبداهلل العثيم لألزياء،
وذلك حتى يتم المحافظة على وضع شركة عبداهلل العثيم لألزياء التنافسي في السوق.
كما تقوم شركة عبداهلل العثيم لألزياء بمراقبة أداء كل عالمة تجارية وأداء مبيعات بضائعها ومعالجة أي خلل قد يُعرقل
إمكانية تحقيق أهدافها في نهاية كل موسم .وتعد شركة عبداهلل العثيم لألزياء دراسة استقصائية للسوق لمعرفة أداء البضائع
أيضا
وأسعارها ومقارنتها بأداء بضائع منافسيها واألسعار المطروحة من قبلهم .كما ويتم في الدراسة االستقصائية للسوق ً
المشغِّلة من قبلهم والبضائع المعروضة
التعرف على خيارات منافسي شركة عبداهلل العثيم لألزياء في العالمات التجارية ُ
ومقارنتها مع كل خيار تقدمه شركة عبداهلل العثيم لألزياء ،ذلك حتى تتم عمليات االستيراد والشراء المستقبلية بطريقة تحقق
مبيعات أكثر وبالتالي أرباح أكثر.
yالتوزيع

تحرص شركة عبداهلل العثيم لألزياء على سريان عملية طلب البضائع من عالماتها التجارية واستالمها وعرضها في معارضها
التجارية بطريقة ف ّعالة ،كما تحرص على تدريب موظفيها على سرعة التعامل مع حركة نقل البضائع من وإلى معارضها
أيضا
التجارية .لكل عالمة تجارية مشغِّلة من قبل شركة عبداهلل العثيم لألزياء مدير مسؤول عن أعمالها بشكل عام ويكون ً
ً
مسؤول عن التقدم بطلب البضائع للموسم القادم ويُبلغ المستودع الرئيسي بتاريخ وصول تلك البضائع.
المشغِّلة من قبل شركة
لشركة عبداهلل العثيم لألزياء مستودع رئيسي واحد يستقبل جميع طلبات بضائع العالمات التجارية ُ
عبداهلل العثيم لألزياء .ويقوم الموظفون المسؤولون في المستودع الرئيسي بالتعامل مع البضائع من ناحية استالمها وتوزيعها
حسب التعليمات الصادرة من كل مالك عالمة تجارية ،حيث يقدم ُم َّلك العالمات التجارية إرشادات معينة يجب اتباعها عند
التعامل مع البضائع التابعة لعالمتهم التجارية من ناحية استالمها وتخزينها وتوزيعها .واستجاب ًة لحرص شركة عبداهلل العثيم
لألزياء على تسيير أعمال نقل البضائع بشكل سريع وف ّعال ،فقد طبقت اشتراطات بأن ال تبقى البضاعة الجديدة في المستودع
المركزي ألكثر من أربع وعشرين ( )24ساعة من تاريخ استالمها .كما لشركة عبداهلل العثيم لألزياء فريق لوجيستي مسؤول
عن تخليص الشحنات والبضائع لدى الجمارك وإيصالها إلى المستودع الرئيسي في الوقت المحدد لالستالم ،حيث تكون أيام
التوزيع ابتدا ًء من يوم األحد وحتى يوم األربعاء في مدينة الرياض .وأما ما يتعلق بالتوزيع لمعارض شركة عبداهلل العثيم لألزياء
التجارية الواقعة خارج مدينة الرياض ،فغال ًبا ما يتم شحنها في يوم السبت من المستودع الرئيسي في مدينة الرياض وإلى
باقي المدن.
يقوم مدير المعرض التجاري مع موظفيه باستقبال البضائع وترتيبها في المعرض التجاري لعرضها على العمالء .وعند رغبة
مدير المعرض التجاري في إرجاع البضائع للمستودع المركزي ،فعليه اتباع إجراءات منتظمة .تبدأ اإلجراءات المنتظمة ً
أول
بوضع البضائع في كراتين تُعلّم بتفاصيل مثل الموسم ،والعالمة التجارية ،ونوعية البضاعة وكميتها .وبعد ذلك ،يقوم مدير
المعرض بالتواصل مع المستودع المركزي إلبالغهم بتفاصيل البضاعة؛ ذلك حتى يقوم المستودع بترتيب عملية النقل من
المعرض التجاري وإلى المستودع عن طريق شركات النقل المعتمدة.
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خطــة شــراء الضروريــات وهــي الخطــة التــي تهــدف إلــى تحقيــق المــاءة لمخــزون المعــرض التجــاري خــال الســنة والــذييُقــاس بنــا ًء علــى الكميــة الكافيــة مــن البضائــع لــكل متــر مربــع فــي المعــرض التجــاري.

بالنسبة للمعارض التجارية التابعة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء تحت العالمات التجارية أو في إس ( ،)OVSوتالي وايل
( ،)Tally Weijlوبارفوا ( ،)Parfoisفإنه يتم عرض البضائع التابعة لها في المعارض لمدة أربع ( )4مواسم على األقل وهي
الربيع والصيف والخريف والشتاء ،كما يُعرض مخزون فصل الربيع والصيف لعام 2021م في المعرض التجاري من وسط شهر
يناير 2021م وحتى نهاية شهر سبتمبر 2021م .وما يتبقى من ذلك المخزون فيتم إرجاعه إلى المستودع المركزي وإعادة نقله
للمعرض التجاري لعرضه خالل تخفيضات منتصف الموسم لعام 2022م .وفي نهاية عام 2022م ،يتم نقل ما تبقى من مجموعة
موسم الربيع والصيف لعام 2021م لمنفذ بيع العالمات التجارية المخفضة .أما بالنسبة للعالمة التجارية كيابي ( ،)Kiabiفإنه
ال يتم إرجاع البضائع إلى المخازن بانتهاء الموسم وعلى عكس ذلك ،تقوم العالمة التجارية بنهاية كل موسم باتخاذ القرار بشأن
بعض البضائع الستمرار بيعها في الموسم القادم .وغال ًبا ما تبلغ نسبة البضائع المنتقلة للموسم التالي في نهاية كل موسم
حالي نسبة  %20إلى  %23من البضاعة المعروضة .كما تقوم العالمة التجارية بإخطار شركة عبداهلل العثيم لألزياء بالبضائع
الذي يستوجب وقف بيعها للموسم القادم وبالتالي يتم سحبها من المعرض التجاري ،وغال ًبا ما تبلغ نسبتها  %2من البضاعة
المعروضة.
yالعروض والتخفيضات

تختلف سياسة العروض والتخفيضات على البضائع باختالف العالمات التجارية التي تقوم شركة عبداهلل العثيم لألزياء
بتشغيلها ،حيث تكون التخفيضات والعروض الخاصة بكل من كيابي ( ،)Kiabiوأو في إس ( ،)OVSوبارفوا ( )Parfoisبنا ًء على
استراتيجيات مالك العالمات التجارية التي تتبعها شركة عبداهلل العثيم لألزياء بعد ما أن تقوم بدراستها وتحليلها من الناحية
المالية والتجارية .وأما بالنسبة لما يخص العروض والتخفيضات التي تخص تالي وايل ( ،)Tally Weijlفإنها تُقرر من قبل
اإلدارة التجارية في شركة عبداهلل العثيم لألزياء وبنا ًء على النسبة المتفق عليها لمقدار تخفيض السعر األصلي للبضاعة ،والتي
يتم تحديدها بموجب الميزانية السنوية المعلن عنها من قبل اإلدارة المالية لشركة عبداهلل العثيم لألزياء .ويتم تحديد تواريخ
العروض والتخفيضات في بداية كل سنة مالية ويتم التجهيز لها قبل خمسة ( )5أسابيع على األقل من التاريخ المحدد لها.

-5-3

4شركة عبدهللا العثيم الغذائية

تقوم شركة عبداهلل العثيم الغذائية بإدارة وتشغيل المطاعم والمقاهي .وكما في  30سبتمبر 2021م ،تقوم شركة عبداهلل العثيم الغذائية بتشغيل
وإدارة ستة ( )6مطاعم تقع في كل من العثيم مول  -األحساء ،والعثيم مول  -عنيزة ،والعثيم مول  -الربوة في مدنية الرياض ،والعثيم مول  -حائل،
والعثيم مول  -عرعر .كما تقوم شركة عبداهلل العثيم الغذائية بتشغيل ثالثة وعشرين ( )23مقهى يقع في ٍ ّ
كل من العثيم مول  -األحساء ،والعثيم مول
 عنيزة ،والعثيم مول  -بريدة ،والعثيم مول  -الربوة والعثيم مول  -خريص في مدينة الرياض ،والعثيم مول  -حائل ،والعثيم مول  -عرعر ،والعثيممول  -الدمام .تُشغل شركة عبداهلل العثيم الغذائية سبع ( )7عالمات تجارية محلية وعالمية كما في تاريخ هذه النشرة ،وهي موكا آند مور كافيه
( ،)Moka and More Caféوأوليفر براون تشوكلت كافيه ( ،)Oliver Brown Chocolate Caféودله كافيه (،)Dallah Caféروتي مام (،)Roti Mum
وجست أورانج ( ،)Just Orangeومطعم كببلكي ( ،)Kabablakyومطعم تشيستر ( )Chester’sحيث تملك شركة عبداهلل العثيم الغذائية بعض هذه
العالمات التجارية وحصلت على حقوق االمتياز الحصرية فيما يتعلق بالبعض اآلخر.
يبين الجدول اآلتي مقاييس التشغيل بشركة عبداهلل العثيم الغذائية والتي يعتبرها مجلس اإلدارة ِّ
مؤشرات رئيسية ألدائها في السنوات المالية الثالث
السابقة.
  (4-43):مقر لودجلامقاييس التشغيل بشركة عبداهلل العثيم الغذائية
السنة المالية
2018م

السنة المالية
2019م

السنة المالية
2020م

السنة المالية حتى 30
سبتمبر 2019م

التدفق المالي

22,775,117

24,728,350

14,558,726

()12,002,365

تكلفة البضائع المباعة

9,167,931

8,991,718

6,816,336

()3,263,821

المبيعات لكل موظف بالساعة

81.1

88

50

42.3

اإليرادات لكل مقعد في المطعم أو المقهى بالساعة

4.1

4.4

2.8

3.2

4

4

4

4

146

159

150

150

اإلنفاق لكل شخص

30

30

30

30

معدل ترك وتغيير الموظفين

%5

%5

%5

%5

ِّ
مؤشر األداء الرئيسي

معدل دوران الطاولة
متوسط إشغال الطاولة

المصدر :شركة عبداهلل العثيم الغذائية
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yعرض البضائع

فهرس المحتويات

.أالمطاعم والمقاهي

تقوم شركة عبداهلل العثيم الغذائية بإدارة عدد من المطاعم والمقاهي تحت سبع ( )7عالمات تجارية أساسية وهي كالتالي:
yموكا آند مور كافيه ()Moka and More Café

موكا آند مور كافيه ( )Moka and More Caféهي عالمة تجارية لبنانية متخصصة في تقديم القهوة والحلوى اإليطالية .لدى
فرعا في المملكة ولبنان وسوريا ومصر وعمان والسودان
موكا آند مور كافيه ( )Moka and More Caféأكثر من عشرين (ً )20
وجورجيا والعراق .وكما في  30سبتمير 2021م لدى شركة عبداهلل العثيم الغذائية سبعة ( )7فروع تحت العالمة التجارية موكا
آند مور كافيه ( )Moka and More Caféتقع في كل من العثيم مول  -الربوة ،والعثيم مول  -الدمام ،والعثيم مول  -األحساء،
والعثيم مول  -بريدة ،والعثيم مول  -عنيزة ،والعثيم مول  -حائل ،والعثيم مول  -عرعر .وتمثل إيرادات شركة عبداهلل العثيم
الغذائية من المقاهي تحت العالمة التجارية موكا آند مور كافيه ( %22 )Moka and More Caféمن إجمالي إيرادات شركة
عبداهلل العثيم الغذائية كما في  31ديسمبر 2020م و %25.4من إجمالي إيرادات شركة عبداهلل العثيم الغذائية كما في 30
سبتمبر 2021م.
yأوليفر براون تشوكلت كافيه ()Oliver Brown Chocolate Café

أوليفر براون تشوكلت كافيه ( ،)Oliver Brown Chocolate Caféهي عالمة تجارية أسترالية متخصصة في تقديم جميع أنواع
القهوة والشوكوالتة والكريب والوافل .لدى أوليفر براون تشوكلت كافيه ( )Oliver Brown Chocolate Caféأكثر من خمسين
فرعا في أستراليا وكوريا الجنوبية والصين .وكما في  30سبتمبر 2021م ،لدى شركة عبداهلل العثيم الغذائية خمسة
(ً )50
( )5فروع تحت العالمة التجارية أوليفر براون تشوكلت كافيه ( )Oliver Brown Chocolate Caféتقع في العثيم مول  -الدمام
والعثيم مول  -الربوة والعثيم مول  -األحساء والعثيم مول  -عرعر والعثيم مول  -حائل .وتمثل إيرادات شركة عبداهلل العثيم
الغذائية من المقاهي تحت العالمة التجارية أوليفر براون تشوكلت كافيه ( %30 )Oliver Brown Chocolate Caféمن إجمالي
إيرادات شركة عبداهلل العثيم الغذائية كما في  31ديسمبر 2020م و %30.4من إجمالي إيرادات شركة عبداهلل العثيم الغذائية
كما في  30سبتمبر 2021م.
yروتي مام ()Roti Mum

روتي مام ( )Roti Mumهي عالمة تجارية خاصة بشركة عبداهلل العثيم الغذائية ومتخصصة في تقديم القهوة والخبز
السنغافوري .وكما في  30سبتمبر 2021م ،لدى شركة عبداهلل العثيم الغذائية أربعة ( )4فروع تحت العالمة التجارية روتي
مام ( )Roti Mumتقع في العثيم مول  -الربوة والعثيم مول  -خريص والعثيم مول  -عرعر والعثيم مول  -عنيزة .وتمثل
إيرادات شركة عبداهلل العثيم الغذائية من المقاهي تحت العالمة التجارية روتي مام ( %8 )Roti Mumمن إجمالي إيرادات
شركة عبداهلل العثيم الغذائية كما في  31ديسمبر 2020م و %7.8من إجمالي إيرادات شركة عبداهلل العثيم الغذائية كما في
 30سبتمبر 2021م.
yدله كافيه ()Dallah Café

دله كافيه ( )Dallah Caféهي عالمة تجارية مملوكة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية متخصصة في تقديم القهوة العربية
الفاخرة .وكما في  30سبتمبر 2021م ،لدى شركة عبداهلل العثيم الغذائية خمسة ( )5فروع تحت العالمة التجارية دله كافيه
( )Dallah Caféتقع في العثيم مول  -بريدة والعثيم مول  -الربوة والعثيم مول  -األحساء والعثيم مول  -حائل والعثيم مول -
عرعر .وتمثل إيرادات شركة عبداهلل العثيم الغذائية من المقاهي تحت العالمة التجارية دله كافيه ( %26 )Dallah Caféمن
إجمالي إيرادات شركة عبداهلل العثيم الغذائية كما في  31ديسمبر 2020م و %23.2من إجمالي إيرادات شركة عبداهلل العثيم
الغذائية كما في  30سبتمبر 2021م.
yجست أورانج ()Just Orange

جست أورانج ( )Just Orangeهي عالمة تجارية متخصصة في تقديم العصائر الطبيعية الطازجة .وكما في  30سبتمير
2021م ،لدى جست أورانج ( )Just Orangeفرعين ( )2تقع في العثيم مول  -الربوة والعثيم مول  -حائل .وتمثل إيرادات شركة
عبداهلل العثيم الغذائية من المطاعم تحت العالمة التجارية جست أورانج ( %1 )Just Orangeمن إجمالي إيرادات شركة
عبداهلل العثيم الغذائية كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
yكببلكي ()Kabablaky

كببلكي ( )Kabablakyهي عالمة تجارية مملوكة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية متخصصة في تقديم األكل اللبناني في إطار
مطاعم المأكوالت سريعة التحضير .لدى شركة عبداهلل العثيم الغذائية خمسة ( )5مطاعم تحت العالمة التجارية كببلكي تقع
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yتشيستر ()Chester’s

تشيستر هي عالمة تجارية أمريكية متخصصة في تقديم الدجاج المقلي .لدى تشيستر ( )Chester’sالعديد من الفروع وخاص ًة
في الواليات المتحدة األمريكية .وكما في  30سبتمير 2021م ،ولدى شركة عبداهلل العثيم الغذائية فرع ( )1تحت العالمة
التجارية تشيستر ( )Chester’sتقع في العثيم مول  -عرعر .وتمثل إيرادات شركة عبداهلل العثيم الغذائية من المطعم تحت
العالمة التجارية تشيستر ( %1 )Chester’sمن إجمالي إيرادات لشركة عبداهلل العثيم الغذائية كما في  31ديسمبر 2020م
و %0.6من إجمالي إيرادات شركة عبداهلل العثيم الغذائية كما في  30سبتمبر 2021م.
.بنظرة عامة على أعمال شركة عبدهللا العثيم الغذائية
yاختيار العالمات التجارية

بالرغم من تشغيلها لعدد من العالمات التجارية المحلية التي تملكها ،تسعى شركة عبداهلل العثيم الغذائية إلى التعاقد مع
العالمات التجارية العالمية للحصول على حقوق امتياز بشأن تشغيلها بالمملكة .وتعتمد شركة عبداهلل العثيم الغذائية على
معايير معينة الختيار تلك العالمات التجارية التي تتعاقد معها وهي كالتالي:
مدى قابلية العالمة التجارية على التعاون مع شركة عبداهلل العثيم الغذائية.مدى معرفة الزبائن والزوار للعالمة التجارية.مدى ثقة المستهلكين بجودة المنتجات المقدمة من تلك العالمات التجارية.عالقة المستهلك بالعالمة التجارية ومدى ارتباطه بها.مدى قابلية العالمة التجارية للتوسع.مدى قابلية األسعار للتغيير.مناسبة أسعار رسوم االمتياز.وبعد اختيار شركة عبداهلل العثيم الغذائية لتلك العالمات التجارية ،فإنها تقوم بمراقبة أداء العالمات التجارية للتأكد من
مناسبتها لرؤيتها وأهدافها والتأكد من رضا العمالء بها ،للتدخل بإنهاء العمل مع العالمات التجارية في حال عدم إفالس
العالمة التجارية في بلد المنشأ أو عدم توفير التدريب والخدمات المنصوص عليها في عقود االمتياز المبرمة معها أو نحوها
من األسباب.
yمعايير وطريقة اختيار المواقع

كما في تاريخ هذه النشرة ،ال تُشغّل شركة عبداهلل العثيم الغذائية أي من المطاعم والمقاهي الخاصة بها بمواقع غير مجمعات
الشركة التجارية .تعتمد شركة عبداهلل العثيم الغذائية عند اختيار مواقع تشغيل المطاعم والمقاهي الخاصة بها على عدة
معايير تتحقق في مجمعات الشركة التجارية وهي كالتالي:
الكثافة السكانية المحيطة بالموقع.المجمع التجاري.
مدى إقبال الزوار علىّ

مستوى الدخل واإلنفاق في المنطقة المحيطة بالموقع.معدل العمر في الكثافة السكانية المحيطة بالموقع.الثقافة المحيطة بالموقع.مدى سهولة الوصول للموقع.مدى قابلية الموقع للتوسع.تحليل المتنافسين في السوق.حجم الموقع.-قيمة اإليجار للموقع.
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في العثيم مول  -الربوة والعثيم مول  -األحساء والعثيم مول  -عنيزة والعثيم مول  -حائل والعثيم مول  -عرعر .وتمثل إيرادات
شركة عبداهلل العثيم الغذائية من المطاعم تحت العالمة التجارية كببلكي  %11.9من إجمالي إيرادات شركة عبداهلل العثيم
الغذائية كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.

فهرس المحتويات

yاالستيراد والشراء والتخزين

تقوم شركة عبداهلل العثيم الغذائية بتحديد المنتجات التي يتم شراؤها واستيرادها بنا ًء على ما تم استهالكه لمدة ستة ()6
أشهر ،ويتم التقدم بطلب الشراء واالستيراد كل ثالثة ( )3أشهر لضمان وصولها قبل انقضاء أول ستة ( )6أشهر من السنة.
إن لجميع المنتجات التي
ويتم استقبال المنتجات والبضائع وتخزينها في مستودع شركة عبداهلل العثيم الغذائية المركزي حيث ّ
تستوردها شركة عبداهلل العثيم الغذائية أو تشتريها فترة صالحية للتخزين تمتد لسنة كاملة.
يشمل مستودع شركة عبداهلل العثيم الغذائية المركزي على غرف تجميد وبرادات ومخازن جافة يتم تخزين المنتجات والبضائع
المستوردة فيها .ويقوم المطعم أو المقهى ذو العالقة بالتقدم بطلبات االستيراد أو الشراء من المو ِّردين ومن ثم إخطار
المستودع المركزي بذلك الطلب الستالمه .وبالنسبة لطلبات المطاعم والمقاهي الواقعة في مدينة الرياض ،فإنه يتم إخطار
المستودع الرئيسي بشأنها في كل يوم ،أما بالنسبة للمطاعم والمقاهي الواقعة خارج مدينة الرياض فيتم إخطار المستودع
الرئيسي بشأنها كل عشرة ( )10أيام .وعند وصول المنتجات المطلوبة للمستودع الرئيسي ،يتم بعد ذلك نقلها إلى مطاعم
والمقاهي ذات العالقة عن طريق شاحنتي تبريد مملوكة من قبل شركة عبداهلل العثيم الغذائية ،فيما يقوم بعض المو ِّردين
بإيصال الطلبات بنفسهم للمطاعم والمقاهي ذات العالقة مثل تلك الطلبات المتعلقة بالمشروبات الغازية والخضار والخبز.
yمتابعة األعمال

تسعى شركة عبداهلل العثيم الغذائية إلى مراقبة أعمالها للتأكد من تحقيقها المبيعات المدرجة في الميزانية المتوقعة .نظ ًرا
العتماد نجاح المبيعات في قطاع الغذاء على رضا المستهلكين وثقتهم بالمنتج ،تحرص شركة عبداهلل العثيم الغذائية دائ ًما
على التأكد من متابعة نسبة إقبال المستهلكين على العالمات التجارية المشغِّلة .وتقوم شركة عبداهلل العثيم الغذائية بمتابعة
آراء المستهلكين المعبر عنها في مواقع التواصل االجتماعي وفي مختلف المواقع اإللكترونية ومتابعة أداء المطاعم والمقاهي
التي تُشغلها في االحتفاظ بعمالئها وزوارها على المدى البعيد ومعالجة أي خلل يُعرقل ذلك .كما تحرص شركة عبداهلل العثيم
الغذائية على التواصل مع عمالئها عبر مواقع التواصل االجتماعي بشكل مباشر والتسويق لمنتجاتها وعروضها دائ ًما عبر تلك
المنصات.

-6

4نظرة عامة على أعمال الشركة خارج المملكة

لدى الشركة عدد من الشركات التابعة خارج المملكة وهي ست عشرة ( )16شركة في دول الخليج ثماني عشرة ( )18شركة خارج المملكة ودول
الخليج .وال تعد أي من هذه الشركات جوهرية ألغراض قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة .وال يوجد لدى الشركة أو الشركات التابعة
أي أصول جوهرية خارج المملكة.
ويوضح الجدول التالي نسبة أعمال الشركات التابعة خارج المملكة بالنسبة للشركة كما في  30سبتمبر 2021م:
  (4-44):مقر لودجلانسبة الشركات التابعة خارج المملكة بالنسبة للشركة كما في  30سبتمبر 2021م
نسبتها من صافي دخل الشركة

نسبتها من صافي ربح الشركة

نسبتها من صافي أصول الشركة

الشركة
الشركات التابعة في دولة اإلمارات

%5

%1

%2

الشركات التابعة في دولة مصر

%2

%1

%1

الشركة التابعة في دولة قطر

%2

%1

%1

الشركات التابعة في دولة ُعمان

%1

%1

%1

الشركات التابعة في دولة البحرين

%0

%0

%0

المصدر :الشركة

وفيما يلي وصف للشركات التابعة خارج المملكة.
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4الشركات المؤسسة في دول الخليج
.أشركة فابي الند للترفيه (اإلمارات  -أبوظبي)

شركة فابي الند للترفيه هي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في مدينة أبوظبي بدولة اإلمارات بموجب الترخيص التجاري
رقم سي إن  1896717 -وتاريخ 1436/03/20هـ (الموافق 2015/01/11م) برأس مال قدره مائة وخمسين ألف ()150,000
درهم إماراتي أي ما يعادل مائة وثالثة وخمسين ألف ومائتين وواحد وستة وستون هللة ( )153,201.66ريال سعودي كما في
مقسم إلى مائة وخمسين ( )150حصة بقيمة اسمية قدرها ألف ( )1,000درهم
تاريخ 1443/03/16هـ (الموافق 2021/11/21م) ّ
إماراتي أي ما يعادل ألف وواحد وعشرين وأربعة وثالثين هللة ( )1,021.34ريال سعودي كما في تاريخ 1443/03/16هـ (الموافق
2021/11/21م) للحصة الواحدة .تملك شركة فن وورلد لالستثمار  %99من رأس مال شركة فابي الند للترفيه بينما تملك شركة
عبداهلل العثيم للترفيه  %1من رأسمالها .لدى شركة فابي الند للترفيه خمسة ( )5فروع يقع أربعة ( )4منها في مدينة دبي وواحد
في مدينة أبوظبي .تتمثل أعمال شركة فابي الند الترفيهية في ألعاب التسلية وصاالت األلعاب اإللكترونية.
.بشركة فن اكستريم المحدودة (اإلمارات  -أبوظبي)

شركة فن اكستريم المحدودة هي شركة خاصة محدودة باألسهم مؤسسة في مدينة أبوظبي بدولة اإلمارات بموجب السجل التجاري
رقم  000002821وتاريخ 1441/01/04هـ (الموافق 2019/09/03م) برأس مال مصرح قدره خمسين ألف ( )50,000درهم إماراتي
أي ما يعادل واحد وخمسين ألف وسبعة وستين واثنين وعشرين هللة ( )51,067.22ريال سعودي كما في تاريخ 1443/03/16هـ
(الموافق 2021/11/21م) ورأس مال مصدر قدره مائة وثمانية وعشرين ألف وستمائة وخمسة وعشرين ( )128,625درهم إماراتي
أي ما يعادل مائة وواحد وثالثين ألف وثالثمائة وتسعة وستين ( )131,369ريال سعودي أي ما يعادل مائة وأربعة وثالثين ألف ومائة
مقسم
واثنين وسبعين وتسعة وتسعين هللة ( )134,172.99ريال سعودي كما في تاريخ 1443/03/16هـ (الموافق 2021/11/21م) ّ
إلى ألف ( )1,000حصة بقيمة اسمية قدرها خمسين ( )50درهم إماراتي أي ما يعادل واحد وخمسين وسبعة هلالت ( )51.07ريال
سعودي كما في تاريخ 1443/03/16هـ (الموافق 2021/11/21م) للحصة الواحدة .تملك شركة فن وورلد لالستثمار  %100من
رأس مال شركة فن اكستريم المحدودة .تتمثل أعمال شركة فن اكستريم المحدودة في نشاطات المنتزهات والمجمعات الترفيهية
وصاالت األلعاب اإللكترونية.
.جشركة فن ورلد لالستثمار (اإلمارات  -دبي)

شركة فن ورلد لالستثمار هي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في مدينة دبي بدولة اإلمارات بموجب السجل التجاري رقم
 1175754وتاريخ 1436/08/22هـ (الموافق 2015/06/09م) برأس مال قدره ثالثمائة ألف ( )300,000درهم إماراتي أي ما يعادل
ثالثمائة وستة آالف وأربعمائة وثالثة وواحد وثالثين هللة ( )306,403.31ريال سعودي كما في تاريخ 1443/03/16هـ (الموافق
2021/11/21م) مقسم إلى ثالثمائة ( )300حصة بقيمة اسمية قدرها ألف ( )1,000درهم إماراتي أي ما يعادل ألف وواحد
وعشرين وأربعة وثالثين هللة ( )1,021.34ريال سعودي كما في تاريخ 1443/03/16هـ (الموافق 2021/11/21م)ريال سعودي
للحصة الواحدة .تملك شركة عبداهلل العثيم للترفيه  %99من رأس مال شركة فن ورلد لالستثمار بينما تملك شركة عبداهلل العثيم
الغذائية  %1من رأسمالها .تتمثل أعمال شركة فن ورلد لالستثمار في االستثمار في المشروعات التجارية والسياحية وتجارة
التجزئة وتأسيسها وإدارتها.
.دشركة فن فابي للترفيه (اإلمارات  -دبي)

شركة فن فابي للترفيه هي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في مدينة دبي بدولة اإلمارات بموجب السجل
التجاري رقم  1431102وتاريخ 1440/10/15هـ (الموافق 2019/06/18م) برأس مال قدره مائة ألف ( )100,000درهم إماراتي أي
ما يعادل مائة واثنين ألف ومائة وأربعة وثالثين وأربعة وأربعين هللة ( )102,134.44ريال سعودي كما في تاريخ 1443/03/16هـ
(الموافق 2021/11/21م) مقسم إلى مائة ( )100حصة بقيمة اسمية قدرها ألف ( )1,000درهم إماراتي أي ما يعادل ألف وواحد
وعشرين وأربعة وثالثين هللة ( )1,021.34ريال سعودي كما في تاريخ 1443/03/16هـ (الموافق 2021/11/21م) للحصة الواحدة.
تملك شركة فن ورلد لالستثمار  %100من رأس مال شركة فن فابي للترفيه .تتمثل أعمال شركة فن فابي للترفيه في تنظيم
المعارض وإدارتها وتقديم خدمات وتعهدات ترفيهية.
.هشركة فاب سيتي للترفيه (اإلمارات  -دبي)

شركة فاب سيتي للترفيه هي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في مدينة دبي بدولة اإلمارات بموجب السجل
التجاري رقم  1477869وتاريخ 1441/05/07هـ (الموافق 2020/01/02م) برأس مال قدره خمسين ألف ( )50,000درهم إماراتي
أي ما يعادل واحد وخمسين ألف وسبعة وستين واثنين وعشرين هللة ( )51,067.22ريال سعودي كما في تاريخ 1443/03/16هـ
مقسم إلى خمسين ( )50حصة بقيمة اسمية قدرها ألف ( )1,000درهم إماراتي أي ما يعادل ألف
(الموافق 2021/11/21م)
ّ
وواحد وعشرين وأربعة وثالثين هللة ( )1,021.34ريال سعودي كما في تاريخ 1443/03/16هـ (الموافق 2021/11/21م) للحصة
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.وشركة فاب ورلد للترفيه (اإلمارات  -دبي)

شركة فاب ورلد للترفيه هي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في مدينة دبي بدولة اإلمارات بموجب السجل
التجاري رقم  1477859وتاريخ 1441/05/07هـ (الموافق 2020/01/02م) برأس مال قدره خمسين ألف ( )50,000درهم إماراتي
أي ما يعادل واحد وخمسين ألف وسبعة وستين واثنين وعشرين هللة ( )51,067.22ريال سعودي كما في تاريخ 1443/03/16هـ
مقسم إلى خمسين ( )50حصة بقيمة اسمية قدرها ألف ( )1,000درهم إماراتي أي ما يعادل ألف
(الموافق 2021/11/21م)
ّ
وواحد وعشرين وأربعة وثالثين هللة ( )1,021.34ريال سعودي كما في تاريخ 1443/03/16هـ (الموافق 2021/11/21م) للحصة
الواحدة .تملك شركة فن ورلد لالستثمار  %100من رأس مال شركة فاب ورلد للترفيه .تتمثل أعمال شركة فاب ورلد للترفيه في
خدمات وتعهدات ترفيهية.
.زشركة فاب زون لالستثمار (اإلمارات  -دبي)

شركة فاب زون لالستثمار هي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في مدينة دبي بدولة اإلمارات بموجب السجل
التجاري رقم  1477865وتاريخ 1441/05/07هـ (الموافق 2020/01/02م) برأس مال قدره خمسين ألف ( )50,000درهم إماراتي
أي ما يعادل واحد وخمسين ألف وسبعة وستين واثنتين وعشرين هللة ( )51,067.22ريال سعودي كما في تاريخ 1443/03/16هـ
مقسم إلى خمسين ( )50حصة بقيمة اسمية قدرها ألف ( )1,000درهم إماراتي أي ما يعادل ألف
(الموافق 2021/11/21م)
ّ
وواحد وعشرين وأربع وثالثين هللة ( )1,021.34ريال سعودي كما في تاريخ 1443/03/16هـ (الموافق 2021/11/21م) للحصة
الواحدة .تملك شركة فن ورلد لالستثمار  %100من رأس مال شركة فاب زون لالستثمار .تتمثل أعمال شركة فاب زون لالستثمار
في االستثمار في المشاريع.
.حشركة عالم المرح للترفيه ُ(عمان)

شركة عالم المرح للترفيه هي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في سلطنة ُعمان بموجب السجل التجاري رقم 1281255
وتاريخ 1438/03/02هـ (الموافق 2016/12/01م) برأس مال قدره مائة وخمسين ألف ( )150,000ريال عماني أي ما يعادل مليو ًنا
وأربعمائة وواحد وستين ألفًا وتسعمائة وأربعة واثنتين وعشرين هللة ( )1,461,904.22ريال سعودي كما في تاريخ 1443/03/16هـ
مقسم إلى مائة وخمسين ألف ( )150,000حصة بقيمة اسمية قدرها ريال عماني واحد أي ما يعادل
(الموافق 2021/11/21م)
ّ
تسعة وخمس وسبعين هللة ( )9.75رياالت سعودية كما في تاريخ 1443/03/16هـ (الموافق 2021/11/21م) للحصة الواحدة.
تملك شركة عبداهلل العثيم للترفيه  %99من رأس مال شركة عالم المرح للترفيه بينما تملك شركة عبداهلل العثيم الغذائية  %1من
رأسمالها .تتمثل أعمال شركة عالم المرح لالستثمار في المالهي وألعاب التسلية.
.طشركة عبدهللا العثيم للترفيه ُ(عمان)

شركة عبداهلل العثيم للترفيه ( ُعمان) هي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في سلطنة ُعمان بموجب السجل التجاري
رقم  1354189وتاريخ 1440/11/01هـ (الموافق 2019/07/04م) برأس مال قدره مائتين ألف ( )200,000ريال عماني أي ما
يعادل مليون وتسعمائة وتسعة وأربعين ألف ومائتين وخمسة وواحدة وستين هللة ( )1,949,205.61ريال سعودي كما في تاريخ
مقسم إلى مائتين ألف ( )200,000حصة بقيمة اسمية قدرها ريال عماني واحد أي
1443/03/16هـ (الموافق 2021/11/21م)
ّ
ما يعادل تسعة وخمس وسبعين هللة ( )9.75رياالت سعودية كما في تاريخ 1443/03/16هـ (الموافق 2021/11/21م) للحصة
الواحدة .تملك شركة عبداهلل العثيم للترفيه  %99من رأس مال شركة عبداهلل العثيم للترفيه ( ُعمان) بينما تملك شركة أساسات
النفل للتشغيل والصيانة  %1من رأس مالها .تتمثل أعمال شركة عبداهلل العثيم للترفيه ( ُعمان) في مدن والتسلية ومدن األلعاب
وأنظمة المحاكاة اإللكترونية كما أنها تقوم بإصالح وصيانة الدورانات والمراجيح ومنصات الرماية وغيرها من وسائل التسلية في
المالهي إال أن هذا النشاط لم يحصل بشأنه ترخيص بعد.
.يشركة عالم المرح للترفيه (قطر)

شركة عالم المرح للترفيه هي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في دولة قطر بموجب السجل التجاري رقم  80644وتاريخ
1437/05/15هـ (الموافق 2016/02/24م) برأس مال قدره مائتين ألف ( )200,000ريال قطري أي ما يعادل مائتين وواحد ألف
مقسم إلى
وستة وثمانين وعشرين هللة ( )201,086.20ريال سعودي كما في تاريخ 1443/03/16هـ (الموافق 2021/11/21م)
ّ
مائتين ألف ( )200,000حصة بقيمة اسمية قدرها ريال قطري واحد أي ما يعادل ريال سعودي واحد وهللة ( )1,01ريال سعودي
كما في تاريخ 1443/03/16هـ (الموافق 2021/11/21م) للحصة الواحدة .يملك فهد عبداهلل صالح العثيم كامل رأس مال شركة
عالم المرح للترفيه بالنيابة عن الشركة .تتمثل أعمال شركة عالم المرح للترفيه في أنشطة منتزهات الترفيه والمالهي (مدن
مالهي الترفيه).
 | 120نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار

www.othaimmalls.com

فهرس المحتويات

الواحدة .تملك شركة فن ورلد لالستثمار  %100من رأس مال شركة فاب سيتي للترفيه .تتمثل أعمال شركة فاب سيتي للترفيه
في االستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها ،واالستثمار في المشروعات الصناعية وتأسيسها وإدارتها ،واالستثمار
في المشروعات السياحية وتأسيسها وإدارتها ،واالستثمار في مشروعات تجارة التجزئة وتأسيسها وإدارتها ،واالستثمار في
المشروعات الرياضية وتطويرها.

شركة عبداهلل العثيم القابضة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في دولة البحرين بموجب الترخيص التجاري رقم
 147018-1وتاريخ 1442/12/23هـ (الموافق 2021/08/02م) برأس مال قدره خمسة آالف ( )5,000دينار بحريني أي ما يعادل
تسعة وأربعين ألف وسبعمائة وستة وخمسين وخمس وخمسين هللة ( )49,756.55ريال كما في تاريخ 1443/03/16هـ (الموافق
مقسم إلى خمسة آالف ( )5,000حصة بقيمة اسمية قدرها دينار بحريني واحد أي ما يعادل تسعة وخمس وتسعين
2021/11/21م) ّ
هللة ( )9.95رياالت سعودية كما في تاريخ 1443/03/16هـ (الموافق 2021/11/21م) للحصة الواحدة .تملك الشركة  %100من
رأس مال شركة عبداهلل العثيم القابضة.

-6-2

4الشركات المؤسسة خارج المملكة ودول الخليج
.أشركة أوريون القابضة المحدودة (الجزر البريطانية)

شركة أوريون القابضة هي شركة محدودة مؤسسة في الجزر البريطانية بموجب السجل التجاري رقم  1915249وتاريخ
1437/08/26هـ (الموافق 2016/06/02م) برأس مال قدره ألف ( )1,000دوالر أمريكي أي ما يعادل ثالثة آالف وسبعمائة واثنين
مقسم إلى ألف
وخمسين وعشرين هللة ( )3,752.20ريال سعودي كما في تاريخ 1443/03/16هـ (الموافق 2021/11/21م)
ّ
( )1,000سهم بقيمة اسمية قدرها دوالر أمريكي واحد أي ما يعادل ثالثة وخمس وسبعين هللة ( )3.75رياالت سعودية كما في
تاريخ 1443/03/16هـ (الموافق 2021/11/21م) للسهم الواحد .تملك الشركة  %100من رأس مال شركة أوريون القابضة .تتمثل
أعمال شركة أوريون القابضة في ممارسة جميع األغراض التجارية التي ال تتعارض مع القانون التجاري لدولة الجزر البريطانية.
.بشركة إنترناشونال ليجر (الجزر البريطانية)

شركة إنترناشونال ليجر هي شركة محدودة مؤسسة في الجزر البريطانية بموجب السجل التجاري رقم  1915238وتاريخ
1437/08/26هـ (الموافق 2016/06/02م) برأس مال قدره ألف ( )1,000دوالر أمريكي أي ما يعادل ثالثة آالف وسبعمائة واثنين
مقسم إلى ألف
وخمسين وعشرين هللة ( )3,752.20ريال سعودي كما في تاريخ 1443/03/16هـ (الموافق 2021/11/21م)
ّ
( )1,000سهم بقيمة اسمية قدرها دوالر أمريكي واحد أي ما يعادل ثالثة وخمس وسبعين هللة ( )3.75رياالت سعودية كما في
تاريخ 1443/03/16هـ (الموافق 2021/11/21م) للسهم الواحد .تملك شركة عبداهلل العثيم للترفيه  %100من رأس مال شركة
إنترناشونال ليجر .تتمثل أعمال شركة إنترناشونال ليجر في ممارسة جميع األغراض التجارية التي ال تتعارض مع القانون التجاري
لدولة الجزر البريطانية.
.جشركة يورو ليجر ورلد (الجزر البريطانية)

شركة يورو ليجر ورلد هي شركة محدودة مؤسسة في الجزر البريطانية بموجب السجل التجاري رقم  2025763وتاريخ
1441/03/14هـ (الموافق 2019/11/11م) برأس مال قدره ألف ( )1,000دوالر أمريكي أي ما يعادل ثالثة آالف وسبعمائة واثنين
مقسم إلى ألف
وخمسين وعشرين هللة ( )3,752.20ريال سعودي كما في تاريخ 1443/03/16هـ (الموافق 2021/11/21م)
ّ
( )1,000سهم بقيمة اسمية قدرها دوالر أمريكي واحد أي ما يعادل ثالثة وخمس وسبعين هللة ( )3.75ريال سعودي كما في تاريخ
1443/03/16هـ (الموافق 2021/11/21م) للسهم الواحد .تملك شركة إنترناشونال ليجر  %100من رأس مال شركة يورو ليجر
ورلد .تتمثل أعمال شركة يورو ليجر ورلد في ممارسة جميع األغراض التجارية التي ال تتعارض مع القانون التجاري لدولة الجزر
البريطانية.
.دشركة ورلد أوف إنترتينمنت (الجزر البريطانية)

شركة إنترناشونال ليجر هي شركة محدودة مؤسسة في الجزر البريطانية بموجب السجل التجاري رقم  2025749وتاريخ
1441/03/14هـ (الموافق 2019/11/11م)برأس مال قدره ألف ( )1,000دوالر أمريكي أي ما يعادل ثالث آالف وسبعمائة واثنين
وخمسين وعشرين هللة ( )3,752.20ريال سعودي كما في تاريخ 1443/03/16هـ (الموافق 2021/11/21م) مقسم إلى ألف
( )1,000سهم بقيمة اسمية قدرها دوالر أمريكي واحد أي ما يعادل ثالث وخمسة وسبعين هللة ( )3.75ريال سعودي كما في تاريخ
1443/03/16هـ (الموافق 2021/11/21م)للسهم الواحد .تملك شركة إنترناشونال ليجر  %100من رأس مال شركة ورلد أوف
إنترتينمنت .تتمثل أعمال شركة ورلد أوف إنترتينمنت في ممارسة جميع األغراض التجارية التي ال تتعارض مع القانون التجاري
لدولة الجزر البريطانية.
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.كشركة عبدهللا العثيم القابضة (البحرين)

شركة ورلد أوف ليجر هي شركة محدودة مؤسسة في الجزر البريطانية بموجب السجل التجاري رقم  2025753وتاريخ
1441/03/14هـ (الموافق 2019/11/11م) برأس مال قدره ألف ( )1,000دوالر أمريكي أي ما يعادل ثالث آالف وسبعمائة واثنين
وخمسين وعشرين هللة ( )3,752.20ريال سعودي كما في تاريخ 1443/03/16هـ (الموافق 2021/11/21م) مقسم إلى ألف
( )1,000سهم بدون قيمة اسمية .تملك شركة إنترناشونال ليجر  %100من رأس مال شركة ورلد أوف ليجر .تتمثل أعمال شركة
ورلد أوف ليجر في ممارسة جميع األغراض التجارية التي ال تتعارض مع القانون التجاري لدولة الجزر البريطانية.
.وشركة كايرو للتشغيل والصيانة (مصر)

شركة كايرو للتشغيل والصيانة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في مصر بموجب السجل التجاري رقم  83495وتاريخ
1436/08/10هـ (الموافق 2015/05/28م) برأس مال قدره خمسون ألف ( )50,000جنيه مصري أي ما يعادل أحد عشر ألفًا
وتسعمائة واثنين وأربعين وست وسبعين هللة ( )11,942.76ريال سعودي أي ما يعادل ثالثة آالف وسبعمائة واثنين وخمسين
مقسم إلى خمسمائة ()500
وعشرين هللة ( )3,752.20ريال سعودي كما في تاريخ 1443/03/16هـ (الموافق 2021/11/21م)
ّ
سهم بقيمة اسمية قدرها مائة ( )100جنيه مصري أي ما يعادل ثالثة وعشرين وتسع وثمانين هللة ( )23.89ريال سعودي أي ما
يعادل ثالثة آالف وسبعمائة واثنين وخمسين وعشرين هللة ( )3,752.20ريال سعودي كما في تاريخ 1443/03/16هـ (الموافق
2021/11/21م) للسهم الواحد .تملك شركة عبداهلل العثيم للترفيه  %99من رأس مال شركة كايرو للتشغيل والصيانة بينما
تملك الشركة  %1من رأسمالها .تتمثل أعمال شركة كايرو للتشغيل والصيانة في إقامة وتشغيل وإدارة الموالت التجارية ،والنوادي
الرياضية ،والمالهي الترفيهية ،والفنادق ،والقرى السياحية ،وتقديم خدمات اإلعاشة ،والنظافة ،ومكافحة اآلفات والحشرات،
وتُورد وتُركب أجهزة إطفاء الحريق ،وأجهزة اإلنذار ،وكاميرات المراقبة الداخلية.
.زشركة عالم المرح للسياحة والترفيه (مصر)

شركة عالم المرح للسياحة والترفيه هي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في مصر بموجب السجل التجاري رقم  79232وتاريخ
1436/03/17هـ (الموافق 2015/01/08م) برأس مال قدره أربعة ماليين ( )4,000,000جنيه مصري أي ما يعادل تسعمائة وخمسة
وخمسين ألف وأربعمائة وعشرين وثالث وسبعين هللة ( )955,420.73ريال سعودي أي ما يعادل ثالثة آالف وسبعمائة واثنين
مقسم إلى أربعين
وخمسين وعشرين هللة ( )3,752.20ريال سعودي كما في تاريخ 1443/03/16هـ (الموافق 2021/11/21م)
ّ
ألف ( )40,000سهم بقيمة اسمية قدرها مائة ( )100جنيه مصري أي ما يعادل ثالثة وعشرين وتسع وثمانين هللة ( )23.89ريال
سعودي أي ما يعادل ثالثة آالف وسبعمائة واثنين وخمسين وعشرين هللة ( )3,752.20ريال سعودي كما في تاريخ 1443/03/16هـ
(الموافق 2021/11/21م) للسهم الواحد .تملك شركة عبداهلل العثيم للترفيه  %99من رأس مال شركة عالم المرح للسياحة والترفيه
بينما تملك الشركة  %1من رأسمالها .تتمثل أعمال شركة عالم المرح للسياحة والترفيه في إقامة وتشغيل وإدارة الموالت التجارية،
والنوادي الرياضية ،والمالهي الترفيهية ،والفنادق ،والقرى السياحية.
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4سياسة األبحاث والتطوير

وضعت الشركة سياسة لألبحاث والتطوير تستهدف زيادة الكفاءة وتحسين األعمال الحالية وابتكار مشاريع جديدة لمواجهة المنافسين ومواكبة
التغيرات المستمرة في رغبات العمالء .وبنا ًء على سياسة األبحاث والتطوير المعتمدة في الشركة ،تقوم الشركة بإعداد البحوث التي تدعم تحقيق
األهداف االستراتيجية ،وإيجاد حلول للمعوقات ،ومتابعة تنفيذها من خالل إجراء األبحاث الميدانية عن المشاريع ،واألنشطة الجديدة ،وسبل تطوير
األنشطة القائمة حال ًيا .كما تقوم الشركة بإعداد المقترحات المبدئية لمشاريع جديدة ،وإعداد الدراسات حولها ،وتحليلها لمعرفة مدى إمكانية
تنفيذها ،وتقليل المخاطر المحتملة ومن ثم تنفيذها.
كما وضعت الشركات التابعة الجوهرية سياسات لألبحاث والتطوير لالبتكار ومواكبة التغيرات المستمرة في رغبات العمالء ,وتحث سياسات األبحاث
والتطوير للشركة على الدخول في اتفاقيات االمتياز أو التعاقد مع متخصصين في المجاالت ذات العالقة للمشاركة في االبتكار والتطوير.

-8

4استمرارية األعمال

تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-في عام 2020م إلى اتخاذ الحكومات في مختلف الدول إجراءات احترازية أدت إلى تعطل ٍ
كثير
من األعمال .ففي المملكة ،ومثلها كثي ًرا من الدول التي تمارس الشركة والشركات التابعة الجوهرية فيها أعمالها ،أُقر منع تجول كامل في بعض
المناطق ،وجزئي في مناطق أخرى ،وأُغلقت المجمعات التجارية وكافة المرافق فيها ،و ُعلّقت الرحالت الجوية المحلية والدولية .وعليه ،قد أثرت
هذه اإلجراءات االحترازية على أعمال الشركة ،والشركات التابعة الجوهرية التي تعتمد أرباحها على عوامل معينة في ظل الجائحة ،مثل انعدام أو
انخفاض نسبة إقبال الزوار ومستوى اإلنفاق وإيرادات عقود اإليجار المبرمة مع المستأجرين .وفيما يلي ملخص لإلجراءات االحترازية التي اتخذتها
حكومة المملكة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-وتفاصيل انقطاع أعمال الشركة والشركات التابعة الجوهرية الناتج عنها وما
ترتب عليه من آثار على الشركة والشركات التابعة الجوهرية.
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.هشركة ورلد أوف ليجر (الجزر البريطانية)

بتاريخ 1441/07/27هـ (الموافق 2020/03/22م) ،صدر األمر الملكي رقم  4592القاضي بفرض منع التجول في المملكة لمدة واحد وعشرين
( )21يو ًما تبدأ بتاريخ 1441/07/28هـ (الموافق 2020/03/23م) وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ،)19-وتضمنت توجيهات
وزارة الداخلية الصادرة تنفيذًا لألمر الملكي فرض منع التجول على مدار اليوم في عدد من المدن شملت الرياض ،والدمام ،والهفوف باإلضافة إلى
تطبيق منع تجول جزئي في مناطق المملكة األخرى ،والتي تشمل ًّ
كل من منطقة الحدود الشمالية ،ومنطقة القصيم ،ومنطقة حائل .وبحلول شهر
رمضان لعام 1441هـ ،صدر أمر ملكي بتاريخ 1441/09/02هـ (الموافق 2020/04/25م) برفع منع التجول جزئ ًيا في جميع مناطق المملكة ابتدا ًء
صباحا
من تاريخ 1441/09/03هـ (الموافق 2020/04/26م) وحتى تاريخ 1441/09/20هـ (الموافق 2020/05/13م) ،وذلك من الساعة التاسعة
ً
وحتى الخامسة مسا ًء ،مع اإلبقاء على منع التجول الكامل في ٍ
بعض من األحياء المستثناة بقرارات منفصلة.
باإلضافة إلى ذلك ،بد ًءا من تاريخ 1441/07/20هـ (الموافق 2020/03/15م) ،بدأت البلديات المختلفة في مناطق المملكة بالتوجيه بإغالق
جميع مراكز الترفيه وأنشطة ألعاب األطفال وتهوية وتعقيم أماكن تقديم األطعمة والمشروبات داخل المجمعات التجارية في المملكة كأحد
اإلجراءات األولية التي اتخذتها المملكة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد .)19-وقد استمر إغالق المجمعات التجارية حتى تاريخ
1441/09/06هـ (الموافق 2020/04/29م) حيث سمح األمر الملكي الصادر بتاريخ 1441/09/02هـ (الموافق 2020/04/25م) بفتح بعض األنشطة
االقتصادية والتجارية في غير أوقات منع التجول ،مع اإلبقاء على منع المراكز الترفيهية ودور السينما والمطاعم والمقاهي من ممارسة أعمالها
داخل المجمعات التجارية .واستمر العمل بتلك اإلجراءات المقررة بموجب األمر الملكي الصادر بتاريخ 1441/09/02هـ (الموافق 2020/04/25م)
حتى تاريخ 1441/09/29هـ (الموافق 2020/05/22م) .ومع حلول عيد الفطر لعام 1441هـ ،تم فرض منع تجول كامل في مدن ومناطق المملكة
كافة وبالتالي إغالق كافة المجمعات التجارية في المملكة بد ًءا من تاريخ 1441/09/30هـ (الموافق 2020/05/23م) وحتى تاريخ 1441/10/04هـ
(الموافق 2020/05/27م).
صباحا وحتى الساعة الثالثة مسا ًء
وبتاريخ 1441/10/05هـ (الموافق 2020/05/28م) ،تم تغيير أوقات منع التجول لتصبح من الساعة السادسة
ً
وحتى تاريخ 1441/10/07هـ (الموافق 2020/05/30م) مع السماح للمجمعات التجارية ،ومحالت تجارة الجملة ،والتجزئة بالعمل في غير أوقات
صباحا
منع التجول .وبد ًءا من تاريخ 1441/10/08هـ (الموافق 2020/05/31م) ،تم تغيير أوقات السماح بالتجول ليصبح من الساعة السادسة
ً
حتى الثامنة مسا ًء مع استئناف الرحالت الجوية الداخلية والسفر بين المناطق بوسائل المواصالت المختلفة حتى تاريخ 1441/10/28هـ (الموافق
2020/06/20م).
تجدر اإلشارة إلى أن األمر الملكي رقم  4592وتاريخ 1441/07/27هـ (الموافق 2020/03/22م) والذي فرض منع التجول ابتدا ًء لمدة واحد وعشرين
( )21يو ًما ،والذي استندت عليه جميع القرارات الحكومية التي تلته ،قد استثنى القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص  -مثل القطاعات
الخدمية  -من الخضوع لمنع التجول حيث استمر عمل أنشطة معينة تشمل نقل البضائع ،والطرود ،والتخليص الجمركي ،والمستودعات ،والمخازن،
والخدمات اللوجستية ،وسالسل اإلمداد للقطاع الصحي ،والقطاع الغذائي .إال أنه وفي تاريخ 1441/08/18هـ (الموافق 2020/04/12م) ،اشترطت
وزارة الداخلية على شركات الشحن التقدم بطلبات استخراج التصاريح لمنسوبيها من الجهات الحكومية المشرفة على القطاع ومن ثم توثيقها من
وزارة الداخلية حتى يتمكن المنسوبون من إيصال تلك البضائع ،والطرود ألصحابها في ظل فرض منع التجول في طرق المملكة .كما ت ّم اعتبا ًرا
من تاريخ 1441/07/20هـ (الموافق 2020/03/15م) تعليق الرحالت الجوية الدولية للمسافرين .وكما في تاريخ هذه النشرة ،يستمر العمل بتعليق
الرحالت الدولية ،والدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية ،حتى إشعار آخر .تجدر اإلشارة إلى أن اإلجراءات االحترازية المتخذة من قبل
حكومة المملكة تضمنت عدة أمور أخرى كتعليق دخول الزوار إلى المملكة ألداء مناسك العمرة أو السياحة ،وتعليق أداء مناسك العمرة للمواطنين
والمقيمين وتعليق حضور الجماهير في جميع المنافسات الرياضية وإيقاف الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية والمدارس ،وذلك من بين أمور
أخرى.
وبحلول تاريخ 1441/10/28هـ (الموافق2020/06/20م) ،تم رفع منع التجول بشكل كامل ابتدا ًء من الساعة السادسة من صباح يوم األحد
1441/10/29هـ (الموافق 2020/06/21م) في جميع مناطق ومدن المملكة والسماح بعودة األنشطة االقتصادية والتجارية شامل ًة عمل المراكز
الترفيهية ودور السينما مع مراعاة التأكيد على االلتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكوالت الوقائية المعتمدة لجميع األنشطة ،وااللتزام بالتباعد
شخصا كحد أقصى .إال أنه ال تزال تخضع
االجتماعي ولبس الكمامة أو تغطية األنف والفم من الجميع ،وأال تتجاوز التجمعات البشرية خمسين ()50
ً
جميع اإلجراءات االحترازية للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة .كما أفادت وزارة الداخلية بأن جميع اإلجراءات االحترازية تخضع للتقييم
والمراجعة الدورية ،وأنه بنا ًء على ما تقتضيه المعطيات الصحية ،فإنه من الممكن أن يتم اتخاذ إجراءات مشددة.
وبالرغم من عودة العمل في المجمعات التجارية ومحالت تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم في نهاية شهر مايو 2020م ،إال أن وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان قد فرضت عد ًدا من اإلجراءات االحترازية التي يجب االلتزام بها للفترة من تاريخ 1441/10/08هـ (الموافق 2020/05/31م)
وحتى تاريخ 1441/10/28هـ (الموافق 2020/06/20م) والتي تم تحديثها بتاريخ 1441/10/29هـ (الموافق 2020/06/21م) .ويوضح الملخص
اآلتي نبذة عن تلك اإلجراءات والتي كان يجب على الشركة والشركات التابعة الجوهرية االلتزام بها.
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4نبذة عن اإلجراءات االحترازية المتخذة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد)19-

فهرس المحتويات

.أالمجمعات التجارية ومحالت تجارة الجملة والتجزئة

تضمنت اإلجراءات االحترازية التي يجب اتباعها في محالت تجارة الجملة والتجزئة والموالت والمجمعات التجارية للحد من انتشار
جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-ما يلي:
yتعطيــل اســتعمال الشاشــات اإللكترونيــة التــي تعمــل باللمــس مثــل الشاشــات التفاعليــة ،وأي مــواد يتشــارك العامليــن فــي
اســتخدامها مثــل األقــام المســتخدمة لتعبئــة أوراق العمــل ،واألجهــزة المشــتركة مثــل أجهــزة شــرب الميــاه وغيرهــا.
yتشجيع الدفع عبر نقاط البيع اإللكترونية.
yوضــع ملصقــات أرضيــة مرئيــة لتنظيــم طوابيــر االنتظــار للعمــاء فــي األماكــن المزدحمــة لضمــان تحقــق المســافة بينهــم مثــل
تنظيــم الطوابيــر فــي المداخــل والمخــارج والمصاعــد ودورات الميــاه ،وتحديــد عــدد للعمــاء فــي كل متجــر (شــخص واحــد لــكل
تســعة ( )9أمتــار مربعــة مــن المســاحة الداخليــة للمتجــر) ووضــع لوحــات توضــح الطاقــة االســتيعابية للعمــاء وعــدد األشــخاص
فــي المصاعــد.
yوضــع ملصقــات أرضيــة مرئيــة لفــرض التباعــد بيــن الموظفيــن وبيــن الموظفيــن والعمــاء فــي أماكــن العمــل المزدحمــة (مثــل:
مكاتــب خدمــة العمــاء).
yالتأكد من وجود سالل مهمالت ونفايات تعمل دون الحاجة للمسها وتكرار جمع النفايات والتخلص منها باستمرار.
yضمــان وجــود مطهــر يديــن مخصــص فــي المناطــق ودورات الميــاه المشــتركة بالقــرب مــن األبــواب التــي تُســتخدم بشـ ٍ
ـكل متكــرر
للتطهيــر بعــد كل اســتخدام.
yتطهير العربات وسالل التسوق مع كل استخدام ،وتطهير المرافق وجميع األسطح التي يكثر لمسها كل ساعتين.
yتحقيق التباعد الجسدي دائ ًما بحد أدنى متر ونصف بين الجميع (العمالء والموظفين).

yوضــع طــاء األرضيــات عنــد الســالم المتحركــة لضمــان أن يســتخدمها شــخص واحــد فــي كل مــرة (ووجــود مســافة ســتة ()6
درجــات بيــن األفــراد).
yوضع ملصقات تباعد بمناطق الجلوس المشتركة.
yارتداء العمالء والموظفين للكمامات أو ما يغطي األنف والفم.
yقيــاس حــرارة العمــاء فــي المداخــل ومنــع مــن تزيــد حرارتــه عــن ثمانيــة وثالثيــن ( )38درجــة مئويــة مــن الدخــول .تجهيــز غــرف
للعــزل فــي حــال االشــتباه باإلصابــة بفيــروس كورونــا المســتجد (كوفيــد )19-مــا أمكــن ذلــك فــي المجمعــات التجاريــة.
yقيــاس درجــة حــرارة الموظفيــن وإبــاغ الجهــات المعنيــة عــن أي شــخص حرارتــه أعلــى مــن ثمانيــة وثالثيــن ( )38درجــة مئويــة
وعــزل الموظــف حتــى إحالتــه إلــى إحــدى منشــآت الرعايــة الصحيــة.
yعدم السماح للموظفين المعرضين لخطر اإلصابة حسب التعريف المحدد بالحضور للعمل ،وإلزامهم بالعمل من المنزل.
yتوعيــة العمــاء والموظفيــن لاللتــزام بتعليمــات اإلجــراءات االحترازيــة المحدثــة (مثــل :لبــس الكمامــة ،وتــرك مســافة آمنــة،
وغســل اليديــن ،وتطهيــر األســطح).
المجمع التجاري.
yوضع لوحات إرشادية تتضمن اإلجراءات االحترازية المتبعة عند مدخل
ّ

المجمــع
yتعييــن مديــر للبروتوكــول وتوجيــه قســم األمــن والســامة (إن وجــد) بدعمــه برجــال أمــن فــي المداخــل والمخــارج وداخــل
ّ
التجــاري للتأكــد مــن اتبــاع البروتوكــوالت الموضوعة.
yتخصيــص قنــاة الســتقبال آراء وردود الفعــل مــن العمــاء والموظفيــن لإلبــاغ عــن اإلخــال بالبروتوكــول أو لطــرح أفــكار جديــدة،
مثــل :البريــد اإللكترونــي أو الحســابات علــى وســائل التواصــل االجتماعــي أو رقــم هاتــف.
.بالمطاعم والمقاهي

تضمنت اإلجراءات االحترازية التي يجب اتباعها في المطاعم والمقاهي للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد
(كوفيد )19-ما يلي:
yإغالق أماكن ألعاب األطفال.
yارتــداء كمامــة قماشــية أو مــا يغطــي األنــف والفــم فــي أي وقــت داخــل مرافــق تقديــم األطعمــة أو المشــروبات ،إال إذا كان
الشــخص يتنــاول الطعــام أو الشــراب فــي المــكان المخصــص لذلــك.
yتوفيــر مطهــرات اليــد الكحوليــة  -تحتــوي علــى  %80-60مــن الكحــول  -فــي أي مــكان مخصــص لتقديــم الطعــام علــى مــرأى
واضــح ويكــون ســهل الوصــول لهــا ،توزيــع المناديــل الورقيــة ووضعهــا فــي أماكــن بــارزة.
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قبل البدء بتجهيز الطعام وتحضيره.قبل تقديم الطعام للعمالء.بعد استخدام دورة المياه.بعد مالمسة سوائل الجسم وإفرازاته.بعد االتصال المباشر بالمالمسة مع زمالء العمل أو العمالء.بعد مالمسة األشياء التي يحتمل أن تكون ملوثة (مثل القفازات والمالبس واألقنعة والنفايات).فور إزالة القفازات أو األقنعة مباشرة.yتعقيــم األشــياء التــي يكثــر لمســها مــن األشــخاص (مثــل مقابــض األبــواب ،وصنابيــر الميــاه ،والمقاعــد العامــة ،ومــا إلــى ذلــك)،
ثــم تبنــي حلــول تحــد مــن التالمــس قــدر اإلمــكان (كجعلهــا تعمــل عــن طريــق االستشــعار أو اســتبدالها بطــرق ال يتطلــب فيهــا
تالمــس مباشــر).
yتغيير األغطية القماشية على الطاوالت وتنظيفها بعد كل استخدام.
yتطهيــر األســطح البيئيــة بشــكل متكــرر بمطهــرات معتمــدة مــن الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء (هيبوكلوريــت الصوديــوم مثــل مطهــر
الكلــور أو مــا شــابه).
yتوفيــر أدوات الوقايــة الشــخصية للعامليــن مثــل الكمامــات الطبيــة أو القماشــية أو مــا يغطــي األنــف والفــم وغطــاء الشــعر ولبــاس
الواقــي للجســم ذات االســتخدام الواحــد.
yللعامليــن الذيــن يعملــون فــي األقســام عاليــة الخطــورة كالطهــي والطبــخ وإنتــاج األغذيــة وتجهيــز المشــروبات ،فيجــب لبــس أدوات
الوقايــة الشــخصية بشــكل روتينــي وتغييرها بشــكل مســتمر.
yتنظيــف وتطهيــر دورات الميــاه بشــكل دوري يوم ًيــا مــع الحــرص علــى التهويــة الجيــدة وتقليــل درجــة الحــرارة فيهــا .مــع االحتفــاظ
بســجل خــاص بهــا.
yتغيير أو تنظيف فالتر الهواء ألجهزة التهوية وخاصة المكيفات بشكل دوري.
yتطبيــق التباعــد االجتماعــي فــي المطعــم (بيــن الطــاوالت ،أماكــن اســتالم الطلبــات ،أماكــن االنتظــار ،بمــا يضمــن مســافة متــر
ونصــف بيــن األفــراد ويعامــل أفــراد األســرة الواحــدة كفــرد واحــد وال يلــزم التباعــد االجتماعــي بينهــم.
yوضــع آليــة إلدارة قائمــة االنتظــار بحيــث تمنــع تكــدس العمــاء عنــد مدخــل المطاعــم أو المقاهــي أو أماكــن االنتظــار عــن طريــق
الحجــز المســبق بالتطبيقــات اإللكترونيــة أو التلفــون واالنتظــار فــي الســيارة.
yإعــادة توزيــع أماكــن إعــداد وتجهيــز األغذيــة بمــا يضمــن تطبيــق التباعــد االجتماعــي أو وضــع فاصــل بيــن عمــال األغذيــة الذيــن
يواجهــون بعضهــم البعــض.
yتقليــل عــدد الموظفيــن فــي منطقــة تحضيــر الطعــام ومنــع التكــدس للعامليــن ،والقيــام بتنظيــم عمــل الموظفيــن فــي مجموعــات
أو فــرق عمــل علــى شــكل مناوبــات لتقليــل التواصــل المباشــر بيــن المجموعــات.
yمنــع التزاحــم والتدافــع عنــد المداخــل والمخــارج وعنــد الســالم الكهربائيــة والعاديــة وعنــد دورات الميــاه بوضــع الملصقــات
األرضيــة أو تعطيــل اســتخدام عــدد مــن دورات الميــاه أو المغاســل بحيــث تضمــن مســافة آمنــة بمقــدار متــر ونصــف بيــن كل
شــخص وآخــر
yتقليل الطاقة االستيعابية للمصاعد ووضع ملصقات أرضية لضمان التباعد االجتماعي.
yعمل نقطة فحص عند جميع المداخل تتضمن قياس درجة الحرارة بجهاز معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
yقيــاس درجــة الحــرارة لجميــع القائميــن علــى تقديــم خدمــات األطعمــة والمشــروبات للمجتمــع وجميــع العمــال يوم ًيــا قبــل بدايــة
فتــرة العمــل وتســجيل درجــة الحــرارة وبيانــات التواصــل وحفظهــا فــي ســجل مخصــص.
yمنــع العمــاء والقائميــن علــى تقديــم خدمــات األطعمــة والمشــروبات الذيــن لديهــم ارتفــاع فــي درجــة الحــرارة أو أعــراض تنفســية
مــن دخــول المطعــم أو المقهــى.
yاإلبــاغ عــن الحــاالت التــي تظهــر بيــن العامليــن ممــن لديهــم ارتفــاع فــي درجــة الحــرارة أو أعــراض تنفســية (ســعال أو ضيــق فــي
التنفــس) ويشــتبه بإصابتهــم بفيــروس كورونــا المســتجد (كوفيــد.)١٩-
yتوعيــة العامليــن والقائميــن علــى تقديــم خدمــات األطعمــة والمشــروبات عــن أعــراض المــرض ووســائل انتقــال المــرض وخطورتــه
وتوعيتهــم بتجنــب الذهــاب للعمــل فــي حــال ظهــور أي أعــراض تنفســية (ســعال أو ضيــق فــي التنفــس) أو ارتفــاع فــي درجــة
الحــرارة ،واإلفصــاح عــن ظهــور أي أعــراض تنفســية.
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فهرس المحتويات

yغســل اليديــن بشــكل روتينــي ومتكــرر لمــدة أربعيــن ( )40ثانيــة فــي كل مــرة علــى األقــل أثنــاء نوبــات العمــل إمــا باســتخدام المــاء
أو باســتخدام مطهــر األيــدي الكحولــي لمــدة ال تقــل عــن عشــرين ( )20ثانيــة فــي حــال عــدم توفــر المــاء والصابــون خصوصــا
فــي األوقــات التاليــة:

طرق انتشار المرض والوقاية منه.التوعيــة بغســل األيــدي وتجنــب لمــس العينيــن واألنــف والفــم قبــل غســل اليديــن وحثهــم علــى االهتمــام بالعنايــة الشــخصيةوالرعايــة الصحيــة.
اتبــاع آداب العطــاس والســعال (اســتخدام المناديــل الورقيــة والتخلــص منهــا بأســرع وقــت ممكــن ،اســتخدام المرفــق عــنطريــق ثنــي الــذراع).
التوعيــة المســتمرة بأهميــة االلتــزام باتبــاع إرشــادات الســامة والحمايــة مــن المــرض والحــد مــن التكــدس فــي المنشــأةمــن العمــاء.
توعيــة وحــث العمــاء مــن كبــار الســن وأصحــاب األمــراض المزمنــة علــى البقــاء فــي البيــت وتأجيــل زيــارة المطاعــموالمقاهــي.
.جالمراكز الترفيهية

تضمنت اإلجراءات االحترازية التي يجب اتباعها في المراكز الترفيهية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد)19-
ما يلي:
yوضــع ملصقــات أرضيــة ألماكــن الوقــوف بحيــث تضمــن التباعــد االجتماعــي لمســافة ال تقــل عــن متــر ونصــف إلــى متريــن فــي
مناطــق االنتظــار مثــل المداخــل ،أماكــن بيــع التذاكــر ،أماكــن بيــع المأكــوالت والمشــروبات ،أو دورات الميــاه ،وتصميــم مناطــق
الجلــوس بطريقــة تضمــن التباعــد االجتماعــي لمســافة ال تقــل عــن متــر ونصــف إلــى متريــن.
yتقليــل الطاقــة االســتيعابية لألماكــن الترفيهيــة المغلقــة بمــا يضمــن مســافة متــر ونصــف إلــى متريــن علــى األقــل بيــن كل شــخص
واآلخــر والتــي تحســب بواقــع تســعة ( )9متــر مربــع للشــخص الواحــد ووضــع منظميــن لتفريــق أي ازدحــام.
yتخصيص مداخل ومخارج معينة مع وضع منظمين عند األبواب للتأكد من وجود مسافات بينهم.
yتوزيــع مطهــرات األيــدي  -تحتــوي علــى  %80-60مــن الكحــول  -ووضعهــا فــي أماكــن بــارزة عنــد األبــواب ودورات الميــاه ،وتوفيــر
المناديــل الورقيــة ووضعهــا فــي أماكــن بــارزة.
yتطهيــر األســطح البيئيــة األكثــر احتماليــة للمــس كمقابــض األبــواب وأســطح الطــاوالت ومســاند المقاعــد وغيرهــا بشــكل متكــرر
بمطهــرات معتمــدة مــن الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء.
yتطهيــر ألعــاب األطفــال والكبــار فــي صــاالت األلعــاب أو المالهــي بشــكل متكــرر بعــد اســتخدام اللعبــة أو كل ســاعتين مــع ضمــان
تقليــل الطاقــة االســتيعابية إلــى النصــف وتــرك مقاعــد خاليــة لضمــان التباعــد االجتماعــي ،وتعطيــل األلعــاب التــي قــد تــؤدي
إلــى التزاحــم والتالمــس الجســدي بيــن األفــراد.
yتنظيــف وتطهيــر دورات الميــاه بشــكل دوري يوم ًيــا ويفضــل أن يكــون كل ســاعتين مــع الحــرص علــى التهويــة الجيــدة وتقليــل درجــة
الحــرارة فيهــا ،كمــا يجــب االحتفــاظ بســجل خــاص بأوقــات التطهيــر لألســطح ودورات الميــاه مــع تنظيــف األســطح وتطهيرهــا
بعــد كل اســتخدام.
yالتهويــة الجيــدة وتقليــل درجــة الحــرارة فــي أماكــن الترفيــه .منــع الباعــة المتجوليــن مــن قبــل المطاعــم والكافيــات داخــل األماكــن
الترفيهيــة واقتصــار تقديمهــا فــي المــكان المخصــص لذلــك.
yتعييــن مشــرفين لتقليــل التجمعــات بيــن األســر المختلفــة بشــكل عــام وااللتــزام بالتباعــد االجتماعــي علــى أن يكــون بيــن كل أســرة
واألخــرى مســافة ال تقــل عــن متــر ونصــف إلــى متريــن.
yعمــل نقطــة فحــص عنــد جميــع المداخــل تتضمــن قيــاس درجــة الحــرارة بجهــاز معتمــد مــن الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء
والســؤال عــن األعــراض التنفســية إن وجــدت (ســعال أو ضيــق فــي التنفــس) ،ومنــع الــزوار والعمــاء الذيــن لديهــم ارتفــاع فــي
درجــة الحــرارة أو أعــراض تنفســية مــن دخــول المــكان.
yقيــاس درجــة الحــرارة لجميــع القائميــن علــى األماكــن الترفيهيــة وجميــع العمــال يوم ًيــا قبــل بدايــة فتــرة العمــل وتســجيل درجــة
الحــرارة وبيانــات التواصــل وحفظهــا فــي ســجل مخصــص.
yاإلبــاغ عــن الحــاالت بيــن القائميــن علــى األماكــن الترفيهيــة والعامليــن ممــن لديهــم ارتفــاع فــي درجــة الحــرارة أو أعــراض
تنفســية (ســعال أو ضيــق فــي التنفــس) ويشــتبه بإصابتهــم بفيــروس كورونــا المســتجد (كوفيــد.)١٩-
yارتداء الزوار والموظفين للكمامات أو ما يغطي األنف والفم.
yتعيين مشرفين مسؤولين عن تطبيق االشتراطات الصحية.
yإجراء تدريبات إلزامية عن الصحة والسالمة بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد )١٩-لجميع الموظفين.
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فهرس المحتويات

yنشــر المنشــورات التوعويــة فــي جميــع المطاعــم والمقاهــي فــي أماكــن بــارزة ويفضــل أن تكــون مكتوبــة بلغــات مختلفــة وأن
تتضمــن مــا يلــي:

فهرس المحتويات

.ددور السينما

تضمنت اإلجراءات االحترازية التي يجب اتباعها في دور السينما للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد)19-
ما يلي:
yوضــع ملصقــات أرضيــة أو عالمــات واضحــة ألماكــن الوقــوف بحيــث تضمــن تطبيــق مفهــوم التباعــد االجتماعــي لمســافة ال تقــل
عــن متــر ونصــف إلــى متريــن فــي مناطــق االنتظــار مثــل المداخــل ،أماكــن بيــع التذاكــر ،أماكــن بيــع المأكــوالت والمشــروبات ،أو
دورات الميــاه.
yتصميــم مناطــق الجلــوس بطريقــة تضمــن تطبيــق التباعــد االجتماعــي عــن طريــق تــرك مقعديــن خاليــة بيــن كل فــرد واآلخــر مــن
جميــع االتجاهــات.
yتقليــل الطاقــة االســتيعابية إلــى النصــف لــكل صالــة عــرض فــي دور الســينما بمــا يضمــن مســافة متــر ونصــف إلــى متريــن علــى
األقــل بيــن كل شــخص واآلخــر (أو كل أســرة وأخــرى) وذلــك بوضــع ملصقــات علــى الكراســي توضــح مــكان الجلــوس أو تحديــد
ذلــك مســبقًا وقــت شــراء التذاكــر.
yتخصيص مداخل ومخارج معينة مع وضع منظمين عند األبواب للتأكد من وجود مسافات بينهم.
yتوزيــع مطهــرات األيــدي  -تحتــوي علــى  %80-60مــن الكحــول  -ووضعهــا فــي أماكــن بــارزة عنــد األبــواب ودورات الميــاه ،وتوفيــر
المناديــل الورقيــة ووضعهــا فــي أماكــن بــارزة.
لمســا (كمقابــض األبــواب ومســاند اليــد وخالفــه) بمطهــرات معتمــدة مــن الهيئــة العامــة للغــذاء
yتطهيــر األســطح البيئيــة األكثــر ً
والــدواء.
yتنظيــف وتطهيــر دورات الميــاه بشــكل دوري يوم ًيــا ويفضــل أن يكــون كل ســاعتين مــع الحــرص علــى التهويــة الجيــدة وتقليــل درجــة
الحــرارة فيهــا ،كمــا يجــب االحتفــاظ بســجل خــاص بأوقــات التطهيــر لألســطح ودورات الميــاه مــع تنظيــف األســطح وتطهيرهــا
بعــد كل اســتخدام وتوفيــر كميــة إضافيــة ال تقــل عــن  ٪20مــن لــوازم غســيل اليديــن.
yالتهوية الجيدة وتقليل درجة الحرارة في دور السينما بواقع  25دورة بالساعة بصاالت العرض واألماكن المشتركة.
yتعطيــل أجهــزة اللمــس المخصصــة لشــراء التذاكــر وتعطيــل اســتخدام جهــاز البصمــة لتحضيــر الموظفيــن واســتخدام طــرق
بديلــة.
yإزالة جميع النسخ المطبوعة والمجالت.
yتعييــن مشــرفين لتقليــل التجمعــات بيــن العمــاء بشــكل عــام وااللتــزام بالتباعــد االجتماعــي علــى أن يكــون بيــن كل فــرد واآلخــر
مســافة ال تقــل عــن متــر ونصــف إلــى متريــن.
yالحــرص علــى لبــس الكمامــات الطبيــة أو القماشــية أو مــا يغطــي األنــف والفــم للعمــاء أو العامليــن ولبــس القفــازات والكمامــات
لعاملــي النظافــة وذلــك عنــد تنظيــف وتعقيــم دور الســينما وثــم التخلــص منهــا بالطريقــة الســليمة وفــي المــكان المخصــص.
yمنع أي شخص ال يرتدي الكمامة من الدخول لدور السينما.
yعمــل نقطــة فحــص عنــد جميــع المداخــل الرئيســية تتضمــن قيــاس درجــة الحــرارة بجهــاز معتمــد مــن الهيئــة العامــة للغــذاء
والــدواء والســؤال عــن األعــراض التنفســية إن وجــدت (ســعال أو ضيــق فــي التنفــس).
yمنع الزوار والعمالء الذين لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية من دخول المكان.
yقيــاس درجــة الحــرارة لجميــع القائميــن علــى دور الســينما وجميــع العمــال يوم ًيــا قبــل بدايــة فتــرة العمــل وتســجيل درجــة الحــرارة
وبيانــات التواصــل وحفظهــا فــي ســجل مخصــص.
yاإلبــاغ عــن الحــاالت بيــن القائميــن علــى دور الســينما والعامليــن ممــن لديهــم ارتفــاع فــي درجــة الحــرارة أو أعــراض تنفســية
(ســعال أو ضيــق فــي التنفــس) ويشــتبه بإصابتهــم بفيــروس كورونــا المســتجد (كوفيــد.)١٩-
yفي حال تسجيل حالة مؤكدة بين أحد القائمين على دور السينما يجب عمل ما يلي:
إغالق دور السينما وتعليق العمل فيه حتى يتم تطهير جميع الصاالت وتهويتها بشكل جيد.التأكد من عدم وجود مصدر للعدوى وذلك عن طريق فحص العاملين اآلخرين وعزلهم.yتدريب المسؤولين في نقاط الفحص على طريقة الفحص واستخدام جهاز قياس درجة الحرارة.
yإجراء تدريبات إلزاميه عن الصحة والسالمة بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد )١٩-لجميع الموظفين.
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نتيج َة لتلك اإلجراءات االحترازية والقرارات الحكومية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ،)19-فقد تعطلت أعمال الشركة
والشركات التابعة الجوهرية نظ ًرا إلغالق المجمعات التجارية التابعة للشركة والمراكز الترفيهية التابعة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه والمعارض
التابعة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء والمطاعم والمقاهي التابعة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية لمدة مائة وعشرة ( )110أيام بشكل إجمالي وفرض
إجراءات مشددة عليها بعد افتتاحها باإلضافة إلى القيود المفروضة على المطاعم والمقاهي التابعة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية .فتم مباشرة
األعمال في مجمعات الشركة التجارية بتاريخ 1441/09/06هـ (الموافق 2020/04/29م) ،في حين تم مباشرة األعمال في المطاعم والمقاهي داخل
مجمعات الشركة التجارية بتاريخ 1441/10/07هـ (الموافق 2020/05/30م) .كما تم مباشرة األعمال في المراكز الترفيهية التابعة لشركة عبداهلل
العثيم للترفيه في المملكة بتاريخ 1441/10/29هـ (الموافق 2020/06/21م).
انخفضت إيرادات الشركة والشركات التابعة الجوهرية عن اإليراداتها المتوقع تحقيقها في الحاالت الطبيعية من تاريخ 1441/07/20هـ (الموافق
2020/03/15م) إلى تاريخ 1441/10/29هـ (الموافق 2021/06/21م) .وتجدر اإلشارة في هذا الخصوص إلى أن الشركة قد قامت بإعفاء
مستأجري المعارض الواقعة في مجمعاتها التجارية والذين لم يتمكنوا من ممارسة أعمالهم نتيجة فترة إغالق المجمعات التجارية للفترة ما بين
تاريخ 1441/07/21هـ (الموافق 2020/03/16م) وحتى تاريخ 1441/09/06هـ (الموافق 2020/04/29م) ،وقد بلغت تلك اإلعفاءات مبلغ وقدره
 75.3مليون ريال سعودي وذلك كما في الفترة المنتهية في 2020/12/31م ،و 16.0مليون ريال سعودي وذلك عن فترة التسعة أشهر المنتهية في
ً
خططا لمواجهة هذه الظروف الطارئة حيث إنّه في حال أُعيد فرض اإلجراءات االحترازية ،قد تلجأ الشركة العتماد
2021/09/30م .وتضع الشركة
مزيد من الخصومات حسب وضع السوق وإال فإنه سيُكتفى بالخصومات واإلعفاءات السابقة.
وأما بالنسبة للشركات التابعة الجوهرية ،فكان األثر المالي المترتب عليها كالتالي:
yتوقفت أعمال شركة عبداهلل العثيم للترفيه في جميع مناطقها الجغرافية من منتصف شهر مارس لعام 2020م وحتى منتصف
شهر يونيو لعام 2020م ،وال يوجد أي تأثيرات جوهرية على شركة عبداهلل العثيم للترفيه وذلك عن فترة االثنى عشر شهر المنتهية
بتاريخ 2021/09/30م.
yتوقفت أعمال شركة العثيم لألزياء أعمالها من منتصف شهر مارس لعام 2020م وحتى نهاية شهر إبريل لعام 2020م ،وال يوجد أي
تأثيرات جوهرية على شركة العثيم لألزياء للترفيه وذلك عن فترة االثنى عشر شهر المنتهية بتاريخ 2021/09/30م.
yتوقفت أعمال شركة عبداهلل العثيم الغذائية من منتصف شهر مارس وحتى نهاية شهر مايو لعام 2020م ،وقد تأثرت الهوامش
اإلجمالية بشكل كبير بسبب تأثر المواد الخام وعدم صالحيتها لالستعمال في فترة اإلغالق ،وال يوجد أي تأثيرات جوهرية على
الشركة وذلك عن فترة االثنى عشر شهر المنتهية بتاريخ 2021/09/30م.
باإلضافة إلى ذلك ،فقد تأجلت عدد من المشاريع الجاري تنفيذها بالنسبة للشركة والشركات التابعة الجوهرية على الوجه اآلتي:
yتأثر العمل في مشاريع الشركة الجاري تنفيذها من حيث الجدول الزمني المقرر لها مسبقًا حيث تم تأجيل العمل فيها مؤقتًا إلى
حين تخفيف القيود المفروضة بموجب اإلجراءات االحترازية .كما أدت اإلجراءات االحترازية إلى تباطؤ تنفيذ المشاريع المتعلقة
بإتمام وافتتاح العثيم مول  -حفر الباطن والعثيم مول  -الخفجي ومشاريع تأهيل مواقع دور السينما .ويعود ذلك التأخير في اإلتمام
واالفتتاح والتشغيل لمشاريع الشركة الجاري تنفيذها ألسباب عدة أهمها :تقييد وتحديد ساعات العمل للمصرح لهم بالعمل ،إضاف ًة
إلى تعذر توريد المواد اإلنشائية األولية خالل فترة منع التجول مثل الخرسانة والحديد والمواسير بأنواعها وخالفها من المواد
الضرورية لإلنشاء ،وتعذر نقل العمالة والمعدات الالزمة للتنفيذ بين المناطق ،مما جعل تلك األسباب تؤدي إلى تأخر أعمال التنفيذ
بمدة ال تقل عن خمسة ( )5أشهر من تاريخ 1441/07/20هـ (الموافق 2020/03/15م).
yتأثر العمل في مشاريع المشاريع المستقبلية التي كانت في مرحلة التصميم وإعداد المخططات والحصول على التصاريح والرخص
المطلوبة للبدء بالتنفيذ مشروع تطوير العثيم مول  -الربوة ،حيث تأخرت مدة البدء بتنفيذها لفترة ال تقل عن خمسة ( )5أشهر
من تاريخ 1441/07/20هـ (الموافق 2020/03/15م) ،وذلك بسبب تعذر التواصل مع الجهات الحكومية المعنية الستكمال الوثائق
والمخططات والحصول على الرخص تمهي ًدا لطرح تنفيذها على المقاولين .ونتيجة لذلك ،تكبدت الشركة خسائر مادية تتلخص
بتأخير تنفيذ وتشغيل المشاريع المذكورة وبالتالي خسارة اإليرادات المتوقعة عن هذه الفترة باإلضافة إلى تحمل الشركة لتكاليف
تكبد تكاليف التسهيالت البنكية.
الجهازين الفني واإلداري العامل على هذه المشاريع خالل هذه الفترة ،إضاف ًة إلى ُّ
yتأثرت شركة عبداهلل العثيم لألزياء بإلغاء افتتاح عدد من المعارض التجارية الخاصة بالعالمات التجارية التي تديرها والتي كان
من المقرر افتتاحها في عام 2020م بما في ذلك أربعة ( )4معارض كيابي ( ،)Kiabiومعرضين ( )2ألو في إس ( ،)Ovs Kidsوأربعة
( )4معارض لبارفوا ( )Parfoisوثالثة ( )3معارض لتالي والي ( .)Tally Weijlوقد تأجل تاريخ إتمامها وافتتاحها إلى عام 2022م.

yتأثرت شركة عبداهلل العثيم الغذائية بتأجيل افتتاح عدد من المطاعم والمقاهي تشمل دله كافيه ( ،)Dallah Caféوموكا آند مور
كافيه ( ،)Moka and More Caféوأوليفر براون تشوكلت كافيه ( ،)Oliver Brown Chocolate Caféومقهى روتي مام ()Roti Mum
ومقهى جست أورانج ( )Just Orangeفي العثيم مول  -حفر الباطن والتي كان من المقرر افتتاحها خالل الربعين الثاني والثالث من
عام 2020موقد تأجل ذلك االفتتاح إلى 2022م.
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4أثر اإلجراءات االحترازية المتخذة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-على الشركة
والشركات التابعة الجوهرية

تجدر اإلشارة إلى أن الشركة والشركات التابعة الجوهرية استطاعت تمكين موظفيها على العمل عن بعد في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا
المستجد (كوفيد )19-واإلجراءات االحترازية المتخذة بشأنها ،حيث حرصت كل من الشركة والشركات التابعة الجوهرية على توفير التقنيات
الضرورية التي تُم ّكن موظفيها من الوصول إلى المعلومات المطلوبة إلنجاز أعمالهم عن بُعد .كما تملك الشركة سيولة نقدية كافية للتعامل مع
االحتياجات النقدية ،عل ًما بأن تكاليف التمويل الذي تحصل عليه لم تتغير نتيجة ما سبق.
وتقر الشركة بأنه وباستثناء ما تم اإلفصاح عنه في هذا القسم ،ال يوجد أي انقطاع في أعمال الشركة أو شركاتها التابعة الجوهرية يمكن أن يؤثر
ً
ملحوظا في الوضع المالي خالل االثني عشر ( )12شه ًرا األخيرة.
أو يكون قد أثر تأثي ًرا

-9

4الموظفون

فيما يلي بيان لعدد موظفي الشركة والشركات التابعة الجوهرية بحسب فئات النشاط الرئيسية ونسبة السعودة:

-9-1

4الشركة

  (4-45):مقر لودجلاموظفو الشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م و 30سبتمبر 2021م
السنة المالية
 31ديسمبر 2019م

السنة المالية
 31ديسمبر 2018م

السنة المالية
 31ديسمبر 2020م

#

القسم

1

إدارة التقنية

0

2

أمن الشبكات

0

1

3

عمليات التقنية
عن بعد

0

2

2

4

إدارة أصول التقنية

0

0

0

0

5

إدارة التأجير

3

8

11

4

9

6

إدارة التحصيل

1

7

8

3

6

9

7

إدارة التدقيق
والمراجعة
الداخلية

0

6

6

0

6

6

0

8

إدارة التسويق

5

5

10

6

4

10

5

9

السنة المالية
 30سبتمبر 2021م

سعودي

غير
سعودي

اإلجمالي

سعودي

غير
سعودي

اإلجمالي

سعودي

غير
سعودي

اإلجمالي

سعودي

غير
سعودي

اإلجمالي

3

3

0

3

3

0

12

12

3

11

14

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

2

8

10

3

6

9

5

8

13

4

7

11

5

5

0

2

2

6

11

3

4

7

إدارة الشؤون
الفنية

0

19

19

0

14

14

0

14

14

1

11

12

10

إدارة الشؤون
القانونية

4

2

6

6

3

9

7

2

9

5

2

7

11

إدارة الشؤون
المالية

1

7

8

1

6

7

3

23

26

3

19

22

12

إدارة الممتلكات

0

15

15

1

14

15

1

14

15

1

13

14

13

إدارة الموارد
البشرية

4

4

8

8

4

12

8

4

12

7

4

11

14

إدارة تشغيل
المجمعات

248

249

497

234

247

481

298

237

535

206

178

384

15

إدارة تطوير
األعمال

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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وبنا ًء على ما سبق ،اتخذت الشركة والشركات التابعة الجوهرية اإلجراءات الالزمة للحد من مصروفاتها وذلك يشمل تخفيض تكاليف التوظيف
والتأجير من الغير من خالل الحصول على إعفاءات اإليجار وتخفيض عدد الموظفين .كما استفادت الشركة والشركات التابعة الجوهرية من الدعم
الحكومي فيما يخص الموظفين السعوديين في المملكة مثل االستفادة من برنامج ساند الحكومي واإلعفاء عن سداد نسبة التأمينات االجتماعية
والسماح بالتأخر في سداد تكاليف المقابل المالي لإلقامة وغيرها من المبادرات الحكومية ،مما بدوره خفف من التكاليف المتكبدة خالل استمرار
جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد .)19-باإلضافة إلى ذلك قامت الشركة بإيقاف عقود الخدمات العمالية لعدد من العمال باإلضافة إلى إيقاف
بعض العقود المبرمة مع شركات الصيانة والتشغيل للحد من مصروفاتها خالل فترة إغالق المجمعات التجارية التابعة لها.

السنة المالية
 31ديسمبر 2018م

السنة المالية
 31ديسمبر 2020م

فهرس المحتويات

السنة المالية
 31ديسمبر 2019م

السنة المالية
 30سبتمبر 2021م

#

القسم

16

إدارة تنسيق
المستأجرين

0

17

إدارة صيانة
المجمعات
التجارية

0

8

18

إدارة االستثمار

0

2

2

19

إدارة الشؤون
اإلدارية

5

22

27

5

20

إدارة المشتريات

2

1

3

2

1

21

اإلدارة الفنية -
دوام تشغيل

0

0

0

0

0

0

22

اإلدارة المالية
للمجمعات

5

14

19

5

15

20

0

23

البنية التحتية

0

3

3

0

3

3

0

1

24

الرقابة الداخلية
والحوكمة

0

1

1

2

2

4

0

1

1

25

قسم التوظيف

3

2

5

3

3

6

4

1

5

2

26

قسم المطورين

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

27

قسم دعم
اإلنتركارد

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

28

قسم دعم
الداينامكس

0

6

6

0

6

6

0

1

1

0

0

0

29

مركز البيانات

0

2

2

0

3

3

0

0

0

0

0

0

30

مكتب الدعم
التقني

0

4

4

0

5

5

0

1

1

0

0

0

31

مكتب الرئيس

3

7

10

4

7

11

4

6

10

3

5

8

32

وحدة األصول
الثابتة

0

0

0

0

2

2

0

2

2

0

2

2

284

407

691

284

396

680

342

380

721

248

293

532

سعودي

غير
سعودي

اإلجمالي

2

2

0

8

0

7

0

0

0

23

28

4

3

1

1

0

0

0

2

2

0

1

0

0

1

2

3

2

4
0

اإلجمالي

سعودي

غير
سعودي

سعودي

غير
سعودي

سعودي

غير
سعودي

اإلجمالي

اإلجمالي

اإلجمالي

0

0

1

1

0

3

3

0

8

7

1

7

7

0

7

0

0

0

0

0

0

16

20

22

25

4

3

2

1

2

0

0

0

0

0
0

المصدر :الشركة

حصلت الشركة على شهادة من وزارة الموارد البشرية بالرقم  20002110001030وتاريخ 1443/02/26هـ (الموافق 2021/10/03م) والتي اعتمدتها
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية على أنها تستوفي متطلبات السعودة المطلوبة من الشركة .باإلضافة إلى ذلك ،وفقًا لبرنامج «نطاقات»
الذي تطبقه وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ،فإن الشركة تمتثل لمتطلبات التوطين المعمول بها وفقًا لتصنيفها في برنامج «نطاقات» كما
في تاريخ 1443/04/16هـ (الموافق 2021/11/21م) ،وهو بالتيني فيما يخص نشاط التشييد والبناء .يوضح الجدول اآلتي مدى امتثال الشركة
لمتطلبات السعودة المعمول بها في الشركة وفقًا لتصنيفها مع برنامج «نطاقات» بتاريخ 1443/04/16هـ (الموافق 2021/11/21م).
  (4-46):مقر لودجلاتفاصيل السعودة الخاصة بالشركة كما في 1443/04/16هـ (الموافق 2021/11/21م).
تصنيف النشاط
التشييد والبناء

عدد السعوديين

متوسط نسبة التوطين حسب برنامج «نطاقات»

تصنيف برنامج «نطاقات»

231

%28.79

بالتيني

المصدر :الشركة
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4شركة عبدهللا العثيم للترفيه

  (4-47):مقر لودجلاموظفو شركة عبداهلل العثيم للترفيه كما في  31ديسمبر 2018م 2019م و2020م و 30سبتمبر 2021م
السنة المالية
 31ديسمبر 2019م

السنة المالية
 31ديسمبر 2018م

السنة المالية
 30سبتمبر 2021م

السنة المالية
 31ديسمبر 2020م

#

القسم

1

إدارة التسويق

3

2

إدارة التطوير

0

2

3

إدارة الصيانة

0

2

2

4

إدارة الموارد
البشرية والشؤون
اإلدارية

5

3

8

0

5

إدارة تشغيل المدينة
الثلجية

8

45

53

7

44

6

إدارة تشغيل سافوري
الند

195

294

489

139

309

448

7

إدارة مشتريات
الترفيه

0

6

6

0

4

4

0

8

اإلدارة المالية
للترفيه

6

8

14

6

6

12

3

5

9

قسم إدارة األصول

0

1

1

0

0

0

0

0

0

10

قسم مشاريع الترفيه

0

14

14

0

13

13

0

13

13

0

11

مستودع الترفيه

0

5

5

0

6

6

0

7

7

0

8

12

مكتب الرئيس

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

0

0

13

قسم دعم
الداينامكس

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

217

385

602

155

391

546

171

375

546

274

296

570

اإلجمالي

سعودي

غير
سعودي

سعودي

غير
سعودي

سعودي

غير
سعودي

سعودي

غير
سعودي

اإلجمالي

اإلجمالي

اإلجمالي

اإلجمالي

2

4

3

5

2

3

6

2

4

7

3

1

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

3

3

0

0

0

0

3

3

1

1

2

2

0

1

1

0

46

0

14

32

51

0

0

253

228

481

166

341

507

4

4

3

3

0

9

8

5

4

0

0

0

13

13
8

المصدر :الشركة

حصلت شركة عبداهلل العثيم للترفيه على شهادة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالرقم  20002106004696وتاريخ 1442/11/12هـ
(الموافق 2021/05/24م) والتي اعتمدتها وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية على أنها تستوفي متطلبات السعودة المطلوبة من شركة عبداهلل
العثيم للترفيه .ويجدر بالذكر أن الشهادة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية قد انتهت صالحيتها بتاريخ 1443/02/15هـ
(الموافق 2021/09/22م) وإن شركة عبداهلل العثيم للترفيه في صدد استخراج شهادة سارية المفعول كما في تاريخ هذه النشرة .باإلضافة إلى
ذلك ،وفقًا لبرنامج «نطاقات» الذي تطبقه وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ،فإن شركة عبداهلل العثيم للترفيه تمتثل لمتطلبات التوطين
المعمول بها وفقًا لتصنيفها في برنامج «نطاقات» كما في تاريخ 1443/04/16هـ (الموافق 2021/11/21م) ،وهو أخضر مرتفع فيما يخص نشاط
التشييد والبناء ،والبالتيني فيما يخص نشاط تجارة الجملة والتجزئة  -تكنولوجيا ،واآلالت ،والمالبس ،والخدمات .يوضح الجدول اآلتي مدى امتثال
شركة عبداهلل العثيم للترفيه لمتطلبات السعودة المعمول بها في الشركة وفقًا لتصنيفها مع برنامج «نطاقات» بتاريخ 1443/04/16هـ (الموافق
2021/11/21م).
  (4-48):مقر لودجلاتفاصيل السعودة الخاصة بشركة عبداهلل العثيم للترفيه كما في 1443/04/16هـ (الموافق 2021/11/21م).
عدد السعوديين

متوسط نسبة التوطين حسب برنامج «نطاقات»

تصنيف برنامج «نطاقات»

تصنيف النشاط
التشييد والبناء

332

%18.18

أخضر مرتفع

تجارة الجملة والتجزئة  -تكنولوجيا ،واآلالت ،والمالبس ،والخدمات

332

%68.19

بالتيني

المصدر :الشركة
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4شركة عبدهللا العثيم لألزياء

  (4-49):مقر لودجلاموظفو شركة عبداهلل العثيم لألزياء كما في  31ديسمبر 2018م 2019م و2020م و 30سبتمبر 2021م
السنة المالية
 31ديسمبر 2018م

السنة المالية
 31ديسمبر 2019م

السنة المالية
 31ديسمبر 2019م

السنة المالية
 30سبتمبر 2021م

سعودي

غير
سعودي

اإلجمالي

سعودي

غير
سعودي

اإلجمالي

سعودي

غير
سعودي

اإلجمالي

سعودي

غير
سعودي

اإلجمالي

1

2

1

1

2

1

1

2

2

0

2

9

5

5

10

6

3

9

8

6

14

0

19

19

0

16

16

0

14

14

1

1

0

0

0

0

0

0

25

2

17

19

3

9

12

3

2

5

1

1

2

4

4

0

2

2

304

185

104

289

0

12

12

199

148

347

#

القسم

1

اإلدارة العليا

1

2

إدارة الموارد
البشرية

4

5

3

اإلدارة المالية

0

23

23

4

إدارة التقنية

0

3

3

0

5

إدارة العمليات

2

8

10

4

21

6

إدارة التسويق

2

2

4

3

2

5

7

القسم التجاري

0

3

3

0

6

6

0

8

إدارة التشغيل

326

165

491

263

121

384

194

110

9

المستودع

0

23

23

0

19

19

0

13

13

355

233

568

276

195

471

206

166

372

اإلجمالي
المصدر :الشركة

حصلت شركة عبداهلل العثيم لألزياء على شهادة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالرقم  20002106006640وتاريخ 1442/11/18هـ
(الموافق 2020/05/11م) والتي اعتمدتها وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية على أنها تستوفي متطلبات السعودة المطلوبة من شركة عبداهلل
العثيم لألزياء .ويجدر بالذكر أن الشهادة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية قد انتهت صالحيتها بتاريخ 1443/02/21هـ
(الموافق 2021/09/28م) وإن شركة عبداهلل العثيم لألزياء في صدد استخراج شهادة سارية المفعول كما في تاريخ هذه النشرة .باإلضافة إلى
ذلك ،وفقًا لبرنامج «نطاقات» الذي تطبقه وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ،فإن شركة عبداهلل العثيم لألزياء تمتثل لمتطلبات التوطين
المعمول بها وفقًا لتصنيفها في برنامج «نطاقات» كما في تاريخ 1443/04/16هـ (الموافق 2021/11/21م) .وهو بالتيني فيما يخص نشاط تجارة
الجملة والتجزئة  -تكنولوجيا ،واآلالت ،والمالبس وفيما يخص نشاط مراكز التزيين ومشاغل الخياطة النسائية .يوضح الجدول اآلتي مدى امتثال
شركة عبداهلل العثيم لألزياء لمتطلبات السعودة المعمول بها في الشركة وفقًا لتصنيفها مع برنامج «نطاقات» بتاريخ 1443/04/16هـ (الموافق
2021/11/21م).
  (4-50):مقر لودجلاتفاصيل السعودة الخاصة بشركة عبداهلل العثيم لألزياء كما في 1443/04/16هـ (الموافق 2021/11/21م).
عدد السعوديين

متوسط نسبة التوطين
حسب برنامج «نطاقات»

تصنيف برنامج «نطاقات»

تجارة الجملة والتجزئة  -تكنولوجيا ،واآلالت ،والمالبس ،والخدمات

183

%80

بالتيني

مراكز التزيين ومشاغل الخياطة النسائية

183

%55.66

بالتيني

تصنيف النشاط

المصدر :الشركة
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4شركة عبدهللا العثيم الغذائية

  (4-51):مقر لودجلاموظفو شركة عبداهلل العثيم الغذائية كما في  31ديسمبر 2018م 2019م ،و2020م و 30سبتمبر 2021م
السنة المالية
 31ديسمبر 2018م

السنة المالية
 31ديسمبر 2019م

السنة المالية
 31ديسمبر 2020م

السنة المالية
 30سبتمبر 2021م

سعودي

غير
سعودي

اإلجمالي

سعودي

غير
سعودي

اإلجمالي

سعودي

غير
سعودي

اإلجمالي

سعودي

غير
سعودي

اإلجمالي

1

إدارة التسويق

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

إدارة التشغيل

44

88

132

24

98

122

32

97

129

38

80

118

3

إدارة الشؤون المالية

3

4

7

1

3

4

2

5

7

1

3

4

4

إدارة الموارد البشرية
والشؤون اإلدارية

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

93

142

25

101

126

34

102

136

39

83

122

#

القسم

اإلجمالي
المصدر :الشركة

حصلت شركة عبداهلل العثيم الغذائية على شهادة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالرقم  20002105003427وتاريخ 1443/01/19هـ
(الموافق 2021/08/25م) والتي اعتمدتها وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية على أنها تستوفي متطلبات السعودة المطلوبة من شركة عبداهلل
العثيم الغذائية .ويجدر بالذكر أن الشهادة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية قد انتهت صالحيتها بتاريخ 1443/01/23هـ
(الموافق 2021/08/31م) وإن شركة عبداهلل العثيم الغذائية في صدد استخراج شهادة سارية المفعول كما في تاريخ هذه النشرة .باإلضافة إلى
ذلك ،وفقًا لبرنامج «نطاقات» الذي تطبقه وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ،فإن شركة عبداهلل العثيم الغذائية تمتثل لمتطلبات التوطين
المعمول بها وفقًا لتصنيفها في برنامج «نطاقات» كما في تاريخ 1443/01/19هـ (الموافق 2021/08/25م) ،وهو أحمر فيما يخص كيانات مجمعة
صغيرة ج ًدا ،وضمن النطاق البالتيني فيما يخص نشاط تجارة الجملة والتجزئة  -المواد ،األغذية ،األثاث والسلع الزراعية .يوضح الجدول اآلتي
مدى امتثال شركة عبداهلل العثيم الغذائية لمتطلبات السعودة المعمول بها في الشركة وفقًا لتصنيفها مع برنامج «نطاقات» بتاريخ 1443/01/19هـ
(الموافق 2021/08/25م).
  (4-52):مقر لودجلاتفاصيل السعودة الخاصة بشركة عبداهلل العثيم الغذائية كما في 1441/11/02هـ (الموافق 2020/06/23م)
عدد السعوديين

متوسط نسبة التوطين حسب برنامج «نطاقات»

تصنيف برنامج «نطاقات»

تصنيف النشاط
كيانات مجمعة صغيرة جدًا

48

0

أحمر

تجارة الجملة والتجزئة  -المواد ،األغذية ،األثاث والسلع الزراعية

48

%66.43

بالتيني

المصدر :الشركة
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5-الهيكل التنظيمي للشركة

-1

5هيكل الملكية في الشركة

يوضح الجدول التالي هيكل الملكية في الشركة قبل وبعد الطرح.
 (5-1):مقر لودجلاهيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح
قبل الطرح
المساهمون

بعد الطرح

عدد األسهم

القيمة االسمية
(بالريال السعودي)

النسبة

عدد األسهم

القيمة االسمية
(بالريال السعودي)

النسبة

شركة العثيم القابضة

60,346,150

603,461,500

%60.35

60,346,150

603,461,500

%60.35

شركة أسواق عبداهلل العثيم

13,653,850

136,538,500

%13.65

-

-

-

26,000,000

260,000,000

%26

9,653,850

96,538,500

%9.65

الجمهور

-

-

-

30,000,000

300,000,000

%30

اإلجمالي

100,000,000

1,000,000,000

%100

100,000,000

1,000,000,000

%100

عبداهلل صالح علي العثيم

*

*

تُمثل الملكية المباشرة لعبداهلل صالح علي العثيم في الشركة ما نسبته ( %26قبل الطرح) من أسهم الشركة وأما ملكيته غير المباشرة في الشركة فنسبتها ( %64.95قبل الطرح) نتجت عن تملُّكه
نسبة  %100من أسهم شركة عبدااهلل العثيم القابضة بشكل مباشر والتي تملك  %60.35من أسهم الشركة ،وعن تملُّكه نسبة  %6من شركة أسواق عبداهلل العثيم (قبل الطرح) بشكل مباشر والتي
تملك  %13.65من أسهم الشركة وعن تملُّكه نسبة  %27.33في شركة أسواق عبداهلل العثيم بشكل غير مباشر عبر شركة العثيم القابضة (قبل الطرح).

المصدر :الشركة
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5الهيكل اإلداري

يوضح الشكل التالي الهيكل اإلداري للشركة بما في ذلك مجلس اإلدارة واللجان الرقابية والوظائف التي يقوم بها أعضاء اإلدارة التنفيذية:
الشكل رقم ( :)2الهيكل اإلداري للشركة
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﳌﻜﺎﻓﺂت

ﳉﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

إدارة اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

إدارة اﳊﻮﻛﻤﺔ واﻻﻟﺘﺰام

اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ

اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻏﺬﻳﺔ
واﳌﺸﺮوﺑﺎت

إدارة ﺗﻘﻴﻨﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
إدارة اﻟﺸﺆون
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻗﻄﺎع اﻷﻏﺬﻳﺔ
واﳌﺸﺮوﺑﺎت

اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات
إدارة
اﳌﺸﺮوﻋﺎت

إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات

اﻹدارة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات

إدارة اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

إدارة اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ

إدارة اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت
*

اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﻘﻄﺎع اﻷزﻳﺎء

اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ
إدارة ﻣﺸﺮوع
اﻟﺮﻳﺎض

إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ

إدارة اﳌﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

إدارة ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ

تتبع اإلدارة التنفيذية لقطاع الترفيه إلى الشركة وشركات تابعة مملوكة بالكامل للشركة (شركة عبداهلل العثيم للترفيه) ،إال أنها من حيث الهيكل اإلداري تعمل كإدارة داخلية في الشركة.

**

تتبع اإلدارة التنفيذية لقطاع لألزياء إلى شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة (شركة عبداهلل العثيم لألزياء) ،إال أنها من حيث الهيكل اإلداري تعمل كإدارة داخلية في الشركة.

***

تتبع اإلدارة التنفيذية لقطاع األغذية والمشروبات إلى شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة (شركة عبداهلل العثيم الغذائية) ،إال أنها من حيث الهيكل اإلداري تعمل كإدارة داخلية في الشركة.

المصدر :الشركة
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5مجلس اإلدارة

-3-1

5تكوين مجلس اإلدارة

حسب النظام األساسي يدير الشركة مجلس إدارة يتألف من ستة ( )6أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية للمساهمين عن طريق التصويت
التراكمي .ويحدد النظام األساسي ولوائح الحوكمة الداخلية للشركة مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة .وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس اإلدارة
بمن فيهم رئيس المجلس ثالث ( )3سنوات كحد أقصى لكل دورة .ويجوز إعادة انتخابهم مالم ينص النظام األساسي على غير ذلك .ويشترط أال
يشغل عضو مجلس اإلدارة عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس ( )5شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في آن واحد .وقد تم تعيين أعضاء
مجلس اإلدارة الحالي بموجب قرار الجمعية العامة للمساهمين الصادرة بتاريخ 1442/05/05هـ (الموافق 2020/12/20م) وتاريخ 1442/06/20هـ
(الموافق 2021/02/02م) وتاريخ 1443/02/15هـ (الموافق 2021/09/22م) .وقد ابتدأت الدورة الحالية لمجلس اإلدارة والتي مدتها ثالثة ()3
سنوات اعتبا ًرا من تاريخ 1441/2/24هـ (الموافق 2019/10/23م).
يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس كما في تاريخ هذه النشرة:
 (5-2):مقر لودجلاأعضاء مجلس إدارة الشركة
االسم

نسبة الملكية المباشرة

نسبة الملكية المباشرة

المنصب

الجنسية

العمر

الصفة

رئيس مجلس
اإلدارة

سعودي

 64سنة

غير مستقل،
غير تنفيذي

%26

محمد سعد عبدالعزيز
بن داود

نائب رئيس
مجلس اإلدارة

سعودي

 46سنة

مستقل ،غير
تنفيذي

ال يوجد

ال يوجد

مشعل إبراهيم متعب
العتيبي

عضو مجلس
اإلدارة

سعودي

 49سنة

غير مستقل،
تنفيذي

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

خالد إبراهيم سعد الربيعة

عضو مجلس
اإلدارة

سعودي

 60سنة

مستقل ،غير
تنفيذي

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

بسام عبدالعزيز محمد نور

عضو مجلس
اإلدارة

بحريني

 42سنة

مستقل ،غير
تنفيذي

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

عبداللطيف علي
عبداللطيف السيف

عضو مجلس
اإلدارة

سعودي

 45سنة

غير مستقل،
غير تنفيذي

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

عبداهلل صالح علي العثيم

**

قبل الطرح

قبل الطرح

قبل الطرح

بعد الطرح

%9.65

%64.95

%60.35

ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

تاريخ التعيين

*

1442/11/19هـ

(الموافق 2021/06/29م)
1442/04/28هـ

(الموافق 2020/12/13م)
1442/11/19هـ

(الموافق 2021/06/29م)
1442/04/28هـ

(الموافق 2020/12/13م)
1442/04/28هـ

(الموافق 2020/12/13م)
1443/01/10هـ

(الموافق 2021/08/18م)

*

التواريخ المذكورة في هذا الجدول هي تواريخ تعيين أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية لمجلس اإلدارة .وتوضح السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة تاريخ تعيين كل منهم في المجلس.

**

تُمثل الملكية المباشرة لعبداهلل صالح علي العثيم في الشركة ما نسبته ( %26قبل الطرح) من أسهم الشركة وأما ملكيته غير المباشرة في الشركة فنسبتها ( %64.95قبل الطرح) نتجت عن تملُّكه
نسبة  %100من أسهم شركة عبدااهلل العثيم القابضة بشكل مباشر والتي تملك  %60.35من أسهم الشركة ،وعن تملُّكه نسبة  %6من شركة أسواق عبداهلل العثيم (قبل الطرح) بشكل مباشر والتي
تملك  %13.65من أسهم الشركة وعن تملُّكه نسبة  %27.33في شركة أسواق عبداهلل العثيم بشكل غير مباشر عبر شركة العثيم القابضة (قبل الطرح).

المصدر :الشركة

إن أمين سر مجلس اإلدارة هو بندر سليمان محمد البحيري والذي تم تعيينه في هذا المنصب بتاريخ 1442/11/18هـ (الموافق 2021/06/28م)
ً
فضل راجع القسم« 6-3-5ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة» من هذه النشرة).
(ولالطالع على ملخص السيرة الذاتية له،
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5مسؤوليات مجلس اإلدارة

يمثل مجلس اإلدارة جميع المساهمين ،وعليه بذل واجبي العناية والوالء في إدارة الشركة وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها.
وتقع على عاتق مجلس إدارة الشركة المسؤولية عن أعمالها وإن فوض لجا ًنا أو جهات أو أفراد في ممارسة بعض اختصاصاته ،وفي جميع األحوال،
ال يجوز لمجلس اإلدارة إصدار تفويض عام أو غير محدد المدة.
مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية والنظام األساسي ،يكون لمجلس اإلدارة أوسع الصالحيات
إلدارة الشركة وتوجيه أعمالها بما يحقق أغراضها ،وتقع على عاتق مجلس إدارة الشركة المسؤولية عن أعمالها وإن فوض لجا ًنا أو جهات أو أفراد
في ممارسة بعض اختصاصاته ،وفي جميع األحوال ال يجوز لمجلس اإلدارة إصدار تفويض عام أو غير محدد المدة ،ويدخل ضمن مهام واختصاصات
المجلس الوظائف األساسية التالية:
yوضع الخطط والسياسات واالستراتيجيات واألهداف الرئيسية للشركة واإلشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري ،والتأكد
من توافر الموارد البشرية والمالية الالزمة لتحقيقها ومن ذلك:
االستراتيجيات الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.-تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الموازنات التقديرية بأنواعها.
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اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة ،وتملك األصول والتصرف بها.وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة.المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.التحقق من توافر الموارد البشرية والمالية الالزمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها الرئيسة.yوضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها ،ومن ذلك:
وضــع سياســة مكتوبــة لمعالجــة حــاالت تعــارض المصالــح الفعليــة والمحتملــة لــكل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــةوالمســاهمين ،ويشــمل ذلــك إســاءة اســتخدام أصــول الشــركة ومرافقهــا وإســاءة التصــرف الناتــج عــن التعامــات مــع األطــراف
ذوي العالقــة.
التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية ،بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.التأكــد مــن تطبيــق أنظمــة رقابيــة مناســبة لقيــاس وإدارة المخاطــر ،وذلــك مــن خــال تحديــد التصــور العــام عــن المخاطــر التــيقــد تواجــه الشــركة وطرحهــا بشــفافية مــع أصحــاب المصالــح واألطــراف ذات الصلــة بالشــركة.
المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.yوضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة
لها.
yوضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح وفق أحكام الئحة حوكمة الشركات.
yوضع السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين
وأصحاب المصالح والتحقق من تقيد اإلدارة التنفيذية بها.
yاإلشراف على إدارة مالية الشركة ،وتدفقاتها النقدية ،وعالقاتها المالية واالئتمانية مع الغير.
yاالقتراح للجمعية العامة العادية وغير العادية بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه ،أو حل الشركة قبل األجل المعين في النظام
األساسي أو تقرير استمرارها.
yاالقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غير
العادية وعدم تخصيصه لغرض معين ،أو تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة ،أو طريقة توزيع أرباح الشركة
الصافية.
yإعداد القوائم المالية األولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها.
yإعداد تقرير مجلس اإلدارة السنوي واعتماده قبل نشره.
yضمان دقة وسالمة البيانات والمعلومات الواجب اإلفصاح عنها وفق سياسات ونظم عمل اإلفصاح والشفافية المعمول بها.
yإرساء قنوات اتصال ف ّعالة تتيح للمساهمين االطالع بشكل مستمر ودوري على أوجه األنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات
جوهرية.
yتشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها ،وكيفية رقابة المجلس عليها.
yتحديد أنواع المكافآت التي تمنح للعاملين في الشركة مثل المكافآت الثابتة والمكافآت المرتبطة باألداء والمكافآت في شكل أسهم
بما ال يتعارض مع الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
yوضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.

 | 136نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار

www.othaimmalls.com

فهرس المحتويات

-3-3

5رئيس مجلس اإلدارة

دون إخالل باختصاصات مجلس اإلدارة ،يتولى رئيس مجلس اإلدارة قيادة المجلس واإلشراف على سير عمله وأداء اختصاصاته بف ّعالية ،ويدخل في
مهام واختصاصات رئيس مجلس اإلدارة بصفة خاصة ما يلي:
yدعوة المجلس لالنعقاد.
yاالستجابة لطلب مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو المساهمين لدعوة المجلس وفقًا لألوضاع التي تقرها األنظمة.
yضمان حصول أعضاء المجلس وفي الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة.
yالتحقق من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل ف ّعال وفي الوقت المناسب.

yتمثيل الشركة أمام الغير وفق ما نص عليه في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية والنظام األساسي للشركة.
yتشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على ممارسة مهامهم بف ّعالية وبما يحقق مصلحة الشركة.
yضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة.

yتشجيع العالقات البنّاءة والمشاركة الف ّعالة بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبين األعضاء وإيجاد ثقافة تشجع على
النقد البنّاء.
yإعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء المجلس أو يثيرها مراجع
الحسابات والتشاور مع األعضاء والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول أعمال االجتماع.
yعقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين دون حضور أي عضو تنفيذي في الشركة.
yرئاسة اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين.
yإبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها وبناء على التبليغات الواردة من أعضاء مجلس اإلدارة باألعمال والعقود التي يكون ألحد
أعضاء مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ،على أن يتضمن هذا اإلبالغ المعلومات التي قدمها العضو إلى
مجلس اإلدارة وفقًا للفقرة الرابعة عشرة من المادة الثالثين من الئحة حوكمة الشركات وأن يرافق هذا التبليغ تقرير خاص من
مراجع الحسابات الخارجي.
yإبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال المنافسة التي يزاولها عضو مجلس اإلدارة ،وذلك بعد تحقق مجلس اإلدارة من
منافسة العضو ألعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع نشاطها ،وفق معايير تصدرها الجمعية العامة بنا ًء على اقتراح مجلس
اإلدارة وتنشر في الموقع اإللكتروني للشركة ،على أن يتم التحقق من هذه األعمال بشكل سنوي.

-3-4

5أمين سر مجلس اإلدارة

تشمل مسؤوليات أمين سر مجلس اإلدارة ما يلي:
yتوثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من مناقشات ومداوالت وبيان مكان االجتماع وتاريخه ووقت
بدايته وانتهائه وتوثيق قرارات المجلس ونتائج التصويت وحفظها في سجل خاص ومنظم وتدوين أسماء األعضاء الحاضرين
والتحفظات التي أبدوها  -إن وجدت  -وتوقيع هذه المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين.
yحفظ التقارير التي ترفع لمجلس اإلدارة والتقارير التي يعدها المجلس.
yتزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق المتعلقة به وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي
من أعضاء مجلس اإلدارة ذات عالقة بالموضوعات المشمولة في جدول االجتماع.
yالتحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها المجلس.
yتبليغ أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها المجلس.
yتبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة كافية.
yعرض مسودة كل محضر اجتماع على أعضاء المجلس إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها.
yالتحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق
المتعلقة بعمل الشركة.
yالتنسيق بين أعضاء المجلس ألي أمور ذات عالقة بطبيعة ومهام المجلس وأ ًيا من االجتماعات المجدولة أو الطارئة.

yتنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقًا لما نصت عليه المادة الثانية والتسعين من نظام الشركات.
yتقديم المساعدة والمشورة ألعضاء مجلس اإلدارة.
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-3-5

5عقود الخدمة مع أعضاء مجلس اإلدارة

باستثناء العقد المبرم مع عضو مجلس اإلدارة مشعل إبراهيم متعب العتيبي بصفته الرئيس التنفيذي للشركة ،لم تُبرم أية عقود خدمة أو عمل بين
أعضاء مجلس اإلدارة والشركة.

-3-6

5ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة

فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة الحاليين:
 (5-3):مقر لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ عبداهلل صالح علي العثيم 
االسم

عبداهلل صالح علي العثيم

العمر

 64سنة

الجنسية

سعودي

المنصب

رئيس مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية

المرحلة المتوسطة.
yرئيس مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

yرئيس مجلس إدارة شركة أسواق عبداهلل العثيم ،وهي شركة مساهمة سعودية ،تعمل في مجال البيع بالتجزئة ،منذ عام 2011م وحتى تاريخه.
المناصب الحالية

yمدير شركة العثيم القابضة ،وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال االستثمار ،منذ عام 2005م وحتى
تاريخه.

yرئيس مجلس إدارة شركة أسواق عبداهلل العثيم  -مصر ،وهي شركة مساهمة عامة مصرية ،تعمل في مجال البيع بالتجزئة ،منذ عام 2011م
وحتى تاريخه.

yرئيس مجلس األمناء في مؤسسة عبداهلل بن صالح العثيم وأوالده الخيرية ،وهي مؤسسة خيرية ،تعمل في مجال المشاريع الخيرية ،منذ عام
2008م وحتى تاريخه.

أبرز الخبرات المهنية
السابقة

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة أسواق عبداهلل العثيم ،وهي مساهمة ،تعمل في مجال البيع بالتجزئة ،منذ عام 2009م وحتى عام
2020م.

المصدر :الشركة
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 (5-4):مقر لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ محمد سعد عبدالعزيز بن داود
االسم

محمد سعد عبدالعزيز بن داود

العمر

 46سنة

الجنسية

سعودي

المنصب

نائب رئيس مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية

بكالوريوس في المحاسبة ،كلية العلوم اإلدارية بجامعة الملك سعود ،المملكة ،عام 1996م.
yعضو اللجنة التنفيذية في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

yرئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

yعضو مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه.

yعضو مجلس إدارة في شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميد غلف للتأمين) ،وهي شركة مساهمة عامة سعودية،
تعمل في مجال التأمين ،منذ عام 2019م وحتى تاريخه.

yعضو مجلس اإلدارة في شركة ألفا المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في مجال األوراق المالية ،منذ عام 2018م وحتى
تاريخه.

yعضو مجلس إدارة في الشركة الكيميائية السعودية ،وهي شركة مساهمة عامة سعودية ،تعمل في مجال المتفجرات المدنية والعسكرية ،منذ
عام 2019م وحتى تاريخه.

المناصب الحالية

yعضو مجلس إدارة في الشركة العقارية السعودية ،وهي شركة مساهمة عامة سعودية ،تعمل في مجال العقارات ،منذ عام 2019م وحتى
تاريخه.
yعضو مجلس اإلدارة في شركة دار التمليك ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في مجال حلول التمويل السكني ،منذ عام 2015م
وحتى تاريخه.
yعضو مجلس اإلدارة في شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في مجال االستثمار،
منذ عام 2014م وحتى تاريخه.
yعضو مجلس اإلدارة في شركة منافع لالستثمار ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال االستثمار ،منذ عام 2014م
وحتى تاريخه.
yعضو مجلس اإلدارة في شركة مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة ،وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية ،تعمل في مجال األنشطة المتعددة،
منذ عام 2020م وحتى تاريخه.
yرئيس مجلس إدارة شركة عقاالت العقارية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال التطوير العقاري ،منذ عام 2020م
وحتى تاريخه.

أبرز الخبرات المهنية
السابقة

الرئيس التنفيذي في شركه محمد بن عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار ،وهي شركة مساهمة مغلقة ،تعمل في مجال االستثمار منذ عام
2014م وحتى عام 2018م.

المصدر :الشركة
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 (5-5):مقر لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ مشعل إبراهيم متعب العتيبي
االسم

مشعل إبراهيم متعب العتيبي

العمر

 49سنة

الجنسية

سعودي

المنصب

عضو مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية

بكالوريوس في المحاسبة ،جامعة الملك سعود ،المملكة ،عام 1995م.
yعضو مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

yالرئيس التنفيذي في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

yعضو اللجنة التنفيذية في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

yرئيس مجلس إدارة شركة ومضة لدور السينما ،وهي شركة مساهمة مقفلة مختلطة ،تعمل في مجال تشغيل دور السينما ،منذ عام 2021م
وحتى تاريخه.

yعضو مجلس إدارة شركة ريفا لالستثمار ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،تعمل في مجال األنشطة العقارية والمالية ،منذ عام 2021م
وحتى تاريخه.
yعضو مجلس إدارة في شركة العثيم القابضة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،تدير الشركات التابعة ،منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

yعضو مجلس إدارة في شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) ،وهي مساهمة عامة ،تعمل في مجال التأمين ،منذ عام 2021م
وحتى تاريخه.
yعضو مجلس إدارة في شركة فالكون للمنتجات البالستيكية ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تعمل في مجال تصنيع وبيع المنتجات البالستيكية،
منذ عام 2016م وحتى تاريخه.
yعضو مجلس إدارة في شركة األنظمة والتقنيات المتقدمة ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تعمل في مجال تقديم البرامج والحلول التقنية ،منذ
عام 2010م وحتى تاريخه.
yعضو اللجنة التنفيذية في شركة العثيم القابضة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،تدير الشركات التابعة ،منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

المناصب الحالية

yعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة العثيم القابضة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،تدير الشركات التابعة ،منذ عام 2021م
وحتى تاريخه.

yرئيس لجنة المراجعة والمخاطر في شركة فالكون للمنتجات البالستيكية ،وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال تصنيع وبيع المنتجات
البالستيكية ،منذ عام 2020م وحتى تاريخه.

yعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للتطوير السياحي ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تعمل في مجال تملك العقارات الفندقية ،منذ عام
2020م وحتى تاريخه.
yعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة المرطبات العالمية ،وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال إنتاج المياه المعبأة ،منذ عام
2019م وحتى تاريخه.
yعضو مجلس إدارة في شركة دعم االستثمار ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة ،تعمل في مجال إدارة العقارات ،منذ عام 2018م وحتى
تاريخه.
yعضو مجلس إدارة في شركة المرطبات العالمية ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تعمل في مجال إنتاج المياه المعبأة ،منذ عام 2018م وحتى
تاريخه.

yرئيس لجنة المراجعة في شركة دعم االستثمار ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة تعمل في مجال إدارة العقارات ،منذ عام 2018م وحتى
تاريخه.
yرئيس لجنة المراجعة والمخاطر في شركة الجزيرة لألجهزة المنزلية ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تعمل في مجال تسويق وتصنيع األجهزة
المنزلية ،منذ عام 2018م وحتى تاريخه.
yعضو مجلس إدارة في شركة فالكون للمنتجات البالستيكية ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تعمل في مجال تصنيع وبيع المنتجات البالستيكية،
منذ عام 2016م وحتى تاريخه.
yعضو مجلس إدارة في شركة األنظمة والتقنيات المتقدمة ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تعمل في مجال تقديم البرامج والحلول التقنية ،منذ
عام 2010م وحتى تاريخه.
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yالرئيس التنفيذي المكلف في شركة دعم االستثمار ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة ،تعمل في مجال إدارة العقارات ،منذ عام 2019م
وحتى عام 2021م.
yالرئيس التنفيذي في شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار ،وهي مساهمة مقفلة ،تعمل في مجال االستثمار في الشركات
واألسهم والعقارات ،منذ عام 2018م وحتى عام 2021م.

yعضو مجلس إدارة في شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار ،وهي مساهمة مقفلة ،تعمل في مجال االستثمار في الشركات
واألسهم والعقارات ،منذ عام 2018م وحتى عام 2021م.

yعضو لجنة المراجعة والمخاطر في شركة المرطبات العالمية ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تعمل في مجال إنتاج المياه المعبأة ،منذ عام
2019م وحتى عام 2020م.

yرئيس لجنة المراجعة والمخاطر في شركة الراجحي للصناعات الحديدية ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تعمل في مجال الحديد والصلب،
منذ عام 2019م وحتى عام 2020م.
yنائب رئيس مجلس المديرين في شركة الجزيرة لألجهزة المنزلية ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة ،تعمل في مجال تسويق وتصنيع األجهزة
المنزلية ،منذ عام 2018م وحتى عام 2020م.

أبرز الخبرات المهنية
السابقة

yعضو المجلس االستشاري في بنك مسقط ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة ،تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية ،منذ عام 2018م
وحتى عام 2020م.
yعضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية لألسماك ،وهي شركة مساهمة ،تعمل في مجال األسماك واستثمار الثروة المائية الحية
والصناعات المرتبطة بها ،منذ عام 2018م وحتى عام 2020م.
yنائب الرئيس للمالية والموارد البشرية وتقنية المعلومات في شركة الراجحي للصناعات الحديدية ،وهي مساهمة مقفلة ،تعمل في مجال
تصنيع وبيع حديد التسليح والمنتجات الحديدية األخرى ،منذ عام 2016م وحتى عام 2018م.

yمدير الشركات التابعة في شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) ،وهي مساهمة مقفلة ،تعمل في مجال الطاقة والمياه ،منذ عام 2010م
وحتى عام 2016م.

yرئيس لجنة المراجعة في في الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة ،تعمل في مجال المسح الجيولوجي/
أنشطة البترول ،منذ عام 2013م وحتى عام 2015م.

yعضو اللجنة التنفيذية في شركة أيرليكيد العربية ،وهي ذات مسؤولية محدودة ،تعمل في مجال الصناعات العمالقة كالنفط والغاز وصناعة
المعادن ومجال اإللكترونيات ،منذ عام 2014م وحتى عام 2015م.

yعضو لجنة المراجعة في شركة الجبيل لخدمات الطاقة ،وهي ذات مسؤولية محدودة ،تعمل في مجال إنتاج األنابيب غير الملحومة لشركات
النفط والغاز ،منذ عام 2014م وحتى عام 2015م.

المصدر :الشركة
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yعضو اللجنة التنفيذية في شركة سنجل إنترناشونال العربية السعودية ،وهي ذات مسؤولية محدودة ،تعمل في مجال المعدات الثقيلة ،منذ
عام 2014م وحتى عام 2015م.
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فهرس المحتويات

yعضو مجلس إدارة في شركة واحة األلياف الزجاجية ،وهي شركة مساهمة ،تعمل في مجال انتاج األلياف الزجاجية ،منذ عام 2019م وحتى
عام 2021م.

فهرس المحتويات

 (5-6):مقر لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ خالد إبراهيم سعد الربيعة
االسم

خالد إبراهيم سعد الربيعة

العمر

 60سنة

الجنسية

سعودي

المنصب

عضو مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية

بكالوريوس في المحاسبة ،جامعة توليدو ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 1991م.
yرئيس لجنة المراجعة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

yعضو مجلس إدارة في شركة أنابي الشرق المتكاملة للصناعة ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تعمل في مجال صناعة األنابيب الحديدية ،منذ
عام 2021م وحتى تاريخه.
yعضو مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه.

المناصب الحالية

yعضو مجلس إدارة في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات ،وهي شركة مساهمة سعودية ،تعمل في مجال صناعة المواد البتروكيماوية ،منذ
عام 2020م وحتى تاريخه.

yرئيس مجلس اإلدارة في الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ،وهي شركة عربية مشتركة تعمل في مجال الصناعات
الدوائية والمستلزمات الطبية ،منذ عام 2020م وحتى تاريخه.

yعضو مجلس إدارة في البنك التونسي السعودي ،وهي شركة مساهمة مقفلة تونسية ،تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية ،منذ عام
2020م وحتى تاريخه.
yمؤسس ورئيس مجلس إدارة مكتب خالد الربيعة لالستشارات المالية ،وهو مؤسسة فردية سعودية ،تعمل في مجال تقديم االستشارات المالية
لغير األوراق المالية ،منذ عام 2016م وحتى تاريخه.
yعضو مجلس إدارة في شركة الضويان العقارية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في مجال التطوير العقاري ،منذ عام 2017م
وحتى عام 2020م.

أبرز الخبرات المهنية
السابقة

المصدر :الشركة

yرئيس اللجنة التنفيذية في شركة الضويان العقارية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في مجال التطوير العقاري ،منذ عام 2017م
وحتى عام 2020م.

yالرئيس التنفيذي في شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) ،وهي شركة مساهمة عامة سعودية ،تعمل في مجال إنتاج مادة الفورمالدهيد
ومشتقاتها ومحسنات الخرسانة ،منذ عام 2008م وحتى عام 2016م.
yالمدير المالي في شركة أميانتيت العربية السعودية ،وهي شركة مساهمة عامة سعودية ،تعمل في مجال إنشاء المصانع وامتالك وإدارة
وتشغيل المنشآت الصناعية وتسويق منتجاتها وباألخص المشاريع الصناعية الخاصة بإنتاج األنابيب ،منذ عام 1993م وحتى عام 2008م.

 (5-7):مقر لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ بسام عبدالعزيز محمد نور
االسم

بسام عبدالعزيز محمد نور

العمر

 42سنة

الجنسية

بحريني

المنصب

عضو مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية

بكالوريوس في نظم المعلومات اإلدارية والمالية ،جامعة جنوب فلوريدا ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 2001م.
yعضو مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه.

المناصب الحالية
أبرز الخبرات المهنية
السابقة

yرئيس اللجنة التنفيذية في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

yالرئيس التنفيذي لالستثمارات البديلة في شركة دراية المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في مجال الخدمات االستثمارية
وخدمات التداول في األسهم ،منذ عام 2017م وحتى اآلن.
رئيس االستثمارات العقارية في شركة اتحاد الراجحي ،وهي شركة مقفلة ،تعمل في مجال شراء وبيع وإدارة األصول العقارية داخل وخارج
السعودية ،منذ عام 2012م وحتى عام 2017م.

المصدر :الشركة
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فهرس المحتويات

 (5-8):مقر لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ عبداللطيف علي عبداللطيف السيف
االسم

عبداللطيف علي عبداللطيف السيف

العمر

 45سنة

الجنسية

سعودي

المنصب

عضو مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية

yماجستير في إدارة األعمال /اقتصاد ،جامعة بوسطن ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 2006م.
yبكالوريوس في إدارة األعمال ،جامعة بوسطن ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 2001م.
yعضو مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

yعضو اللجنة التنفيذية في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

yالعضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة سبعين لالستثمار ،وهي مساهمة مغلقة ،تعمل في مجال إدارة االستثمارات ،منذ عام 2021م
وحتى تاريخه.

yشريك /العضو المنتدب /الرئيس التنفيذي في شركة سبعين لالستثمار ،وهي مساهمة مغلقة ،تعمل في مجال إدارة االستثمارات ،منذ عام
2021م وحتى تاريخه.

المناصب الحالية

yعضو مجلس اإلدارة في شركة النهدي الطبية ،وهي ذات مسؤولية محدودة ،تعمل في مجال الصيدليات والطبية ،منذ عام 2021م وحتى
تاريخه.

yعضو مجلس اإلدارة في حلول اس تي سي ،وهي مساهمة عامة ،تعمل في مجال االتصاالت والتقنية ،منذ عام 2020م وحتى عام وحتى
تاريخه.

yعضو مجلس اإلدارة في الوطنية للبتروكيماويات  -بتروكيم ،وهي مساهمة عامة ،تعمل في مجال البتروكيماويات ،منذ عام 2019م وحتى
تاريخه.

yعضو مجلس اإلدارة في شركة وصاية العالمية لالستثمار ،وهي ذات مسؤولية محدودة ،تعمل في مجال االستثمار ،منذ عام 2019م وحتى
تاريخه.

yعضو مجلس اإلدارة في اسمنت العربية ،وهي مساهمة عامة ،تعمل في مجال صناعة االسمنت ،منذ عام 2018م وحتى عام وحتى تاريخه.

yعضو مجلس اإلدارة في مصرف الراجحي ،وهي مساهمة عامة ،تعمل في مجال قطاع بنكي ،منذ عام 2017م وحتى تاريخه.

yالرئيس التنفيذي في شركة االستثمارات الرائدة ،وهي مساهمة مغلقة ،تعمل في مجال إدارة االستثمارات ،منذ عام 2018م وحتى عام 2021م.
أبرز الخبرات المهنية
السابقة
المصدر :الشركة
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yمستشار في المؤسسة العامة للتقاعد ،وهي مؤسسة حكومية ،تعمل في مجال إدارة صندوق التقاعد ،منذ عام 2017م وحتى عام 2018م.

yنائب الرئيس التنفيذي /رئيس االستثمار في مؤسسة الملك عبداهلل االنسانية ،وهي مؤسسة خيرية ،تعمل في مجال أعمال خيرية ،منذ عام
2014م وحتى عام 2017م.
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فهرس المحتويات

 (5-9):مقر لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ بندر سليمان محمد البحيري
االسم

بندر سليمان محمد البحيري

العمر

45

الجنسية

سعودي

المنصب

أمين مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية

بكالوريوس في المحاسبة ،جامعة الملك سعود ،المملكة ،عام 2001م.
yأمين مجلس اإلدارة في شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار ،وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال إنشاء وتشغيل وإدارة المجمعات التجارية
الكبرى ،منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

yعضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية ،وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في مجال تصنيع وإنتاج
المنظفات واألسمدة الكيماوية والبالستيك ،منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
yعضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية ،وهي شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال تصنيع
وإنتاج المنظفات واألسمدة الكيماوية والبالستيك ،منذ عام 2020م وحتى تاريخه.
المناصب الحالية

yعضو مجلس إدارة في شركة ُمعين للموارد البشرية ،وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال تقديم الخدمات العمالية ،منذ عام 2015م
وحتى تاريخه.
yعضو مجلس المديرين وعضو اللجنة التنفيذية في شركة إجمال المحدودة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال اإلنشاءات
العامة للمباني ،وإدارة وتأجير العقارات السكنية وغير السكنية ،منذ عام 2013م وحتى تاريخه.

yعضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة الرياض للصناعات الغذائية ،وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال التصنيع
واألغذية ،منذ عام 2013م وحتى تاريخه.

yأمين مجلس اإلدارة في شركة أسواق عبد اهلل العثيم ،وهي شركة مساهمة عامة تعمل في مجال تجزئة األغذية ،منذ عام 2008م وحتى
تاريخه.
yعضو مجلس اإلدارة في الشركة ،منذ عام 2008م وحتى عام 2019م.

أبرز الخبرات المهنية
السابقة

المصدر :الشركة

-4

yرئيس اللجنة التنفيذية في شركة ُمعين للموارد البشرية ،وهي شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال تقديم الخدمات العمالية ،منذ عام
2017م وحتى عام 2020م.

yعضو لجنة المراجعة في الشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار  ،منذ عام 2016م وحتى عام 2020م.

yعضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة أسواق عبد اهلل العثيم ،وهي شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال تجزئة األغذية ،منذ عام
2012م وحتى عام 2020م.

5لجان مجلس اإلدارة

ينبثق من مجلس إدارة الشركة عدد من اللجان التي تم تشكيلها وفقًا لحاجة الشركة وظروفها وأوضاعها بما يمكنها من تأدية مهامها بف ّعالية باإلضافة
إلى الوفاء بالمتطلبات النظامية ذات العالقة ،وهي لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ،واللجنة التنفيذية.
وفيما يلي ملخص لهيكل كل لجنة دائمة ومسؤولياتها واألعضاء الحاليين:

-4-1

5لجنة المراجعة

تشمل مهام لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلي:
.أالقوائم المالية:

yدراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية للشــركة قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة وإبــداء رأيهــا والتوصيــة فــي شــأنها؛ لضمــان
نزاهتهــا وعدالتها وشــفافيتها.
yإبــداء الــرأي الفنــي بنــا ًء علــى طلــب مجلــس اإلدارة فيمــا إذا كان تقريــر مجلــس اإلدارة والقوائــم الماليــة للشــركة عادلــة ومتوازنــة
ومفهومــة وتتضمــن المعلومــات التــي تتيــح للمســاهمين والمســتثمرين تقييــم المركــز المالــي للشــركة وأدائهــا ونمــوذج عملهــا
واســتراتيجيتها.
مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
yدراسة أي مسائل ّ

yالبحــث بدقــة فــي أي مســائل يثيرهــا المديــر المالــي للشــركة أو مــن يتولــى مهــام أو مســؤول االلتــزام فــي الشــركة أو مراجــع
الحســابات.
yالتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
yدراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.
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.بالمراجعة الداخلية

yدراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
yدراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
yالرقابــة واإلشــراف علــى أداء وأنشــطة المراجــع الداخلــي وإدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة إن وجــدت؛ للتحقــق مــن توافــر
المــوارد الالزمــة وف ّعاليتهــا فــي أداء األعمــال والمهــام المنوطــة بهــا .وإذا لــم يكــن للشــركة مراجــع داخلــي ،فعلــى اللجنــة تقديــم
توصيتهــا إلــى المجلــس بشــأن مــدى الحاجــة إلــى تعيينــه.
yالتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
.جالمراجعة الخارجية

yالتوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح مراجعــي الحســابات وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهــم ،بعــد التحقــق مــن اســتقاللهم
ومراجعــة نطــاق عملهــم وشــروط التعاقــد معهــم.
yالتحقــق مــن اســتقالل مراجــع الحســابات وموضوعيــه وعدالتــه ،ومــدى ف ّعاليــة أعمــال المراجعــة ،مــع األخــذ فــي االعتبــار
القواعــد والمعاييــر ذات الصلــة.
yمراجعــة خطــة مراجــع حســابات الشــركة وأعمالــه ،والتحقــق مــن عــدم تقديــم أعمـ ً
ـال فنيــة أو إداريــة تخــرج عــن نطــاق أعمــال
المراجعــة ،وإبــداء مرئياتهــا حيــال ذلــك.
yاإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.

yدراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظات على القوائم المالية ومتابعة ما ِ
اتخذ بشأنها.
.دااللتزام

yمراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.
yالتحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.
yمراجعــة العقــود والتعامــات المقتــرح أن تجريهــا الشــركة مــع األطــراف ذوي العالقــة ،وتقديــم مرئياتهــا حيــال ذلــك إلــى مجلــس
اإلدارة.
yرفــع مــا تــراه مــن مســائل تــرى ضــرورة اتخــاذ إجــراء بشــأنها إلــى مجلــس اإلدارة ،وإبــداء توصياتهــا باإلجــراءات التــي يتعيــن
اتخاذهــا.
تتكون لجنة المراجعة من األعضاء التالية أسماؤهم المعينين بموجب قرار الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة بتاريخ 1442/06/07هـ
(الموافق 2021/01/20م) و1442/11/20هـ (الموافق 2021/06/30م) و1443/02/15هـ (الموافق 2021/09/22م).
 (5-10):مقر لودجلاأعضاء لجنة المراجعة
المنصب

الصفة

االسم
1

خالد إبراهيم سعد الربيعة

رئيس

مستقل ،غير تنفيذي

2

عمر عبدالعزيز عبداهلل الدخيل

عضو

من خارج المجلس

3

عبداهلل علي عبداهلل الدبيخي

عضو

من خارج المجلس

4

عبداهلل جابر علي الفيفي

عضو

من خارج المجلس

المصدر :الشركة
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فيما يلي ملخص السير الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة:
 (5-11):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لرئيس لجنة المراجعة /خالد إبراهيم سعد الربيعة
االسم

خالد إبراهيم سعد الربيعة

المنصب

رئيس لجنة المراجعة

السيرة الذاتية

ً
فضل راجع القسم« 6-3-5ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة» من هذه النشرة.

المصدر :الشركة

 (5-12):مقر لودجلاملخص السيرة الذاتية لعضو لجنة المراجعة /عمر عبدالعزيز عبداهلل الدخيل
االسم

عمر عبدالعزيز عبداهلل الدخيل

العمر

45

الجنسية

سعودي

المنصب

عضو لجنة المراجعة

المؤهالت العلمية

yماجستير في إدارة األعمال ،جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،المملكة ،عام 2004م.

yبكالوريوس في العلوم ،جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،المملكة ،عام 1998م.
yعضو لجنة المراجعة في الشركة منذ عام2021م وحتى تاريخه.

المناصب الحالية

yعضو مجلس اإلدارة في جمعية مكافحة االحتيال السعودية ،وهي جمعية غير ربحية سعودية ،تعمل في مجال مكافحة االحتيال ،منذ عام
2019م وحتى تاريخه.
yرئيس المراجعة الداخلية في شركة سابك للمغذيات الزراعية ،وهي شركة مساهمة سعودية ،تعمل في مجال البتروكيماويات ،منذ عام
2019م وحتى تاريخه.

yعضو مجلس إدارة في الجمعية السعودية للمراجعتين الداخليين ،وهي جمعية مهنية غير ربحية سعودية ،تعمل في مجال تحقيق المعايير
الدولية المهنية لجميع ممارسين مهنة المراجعة الداخلية ،منذ عام 2015م وحتى عام 2019م.
yرئيس لجنة المراجعة لقطاع شركة سايبم طاقة الرشيد (ستار) في شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) ،وهي شركة مساهمة مقفلة
سعودية ،تعمل في مجال الطاقة والمياه ،منذ عام 2015م وحتى عام 2019م.
أبرز الخبرات المهنية
السابقة

yعضو لجنة المراجعة لقطاع شركة الجبيل لخدمات الطاقة (جسكو) ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في مجال الطاقة والمياه،
منذ عام 2015م وحتى عام 2019م.

yنائب الرئيس للمراجعة الداخلية في شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في مجال الطاقة،
منذ عام 2013م وحتى عام 2019م.

yمدير المراجعة الدخلية في شركة مجموعة محمد المعجل ،وهي شركة مساهمة سعودية ،تعمل في مجال بناء وصيانة منشآت النفط
والغاز والبتروكيماويات والمنصات المغمورة ،منذ عام 2008م وحتى عام 2012م.

المصدر :الشركة

yتدرج في عدة وظائف في المراجعة من مراجع وحتى مدير مراجعة في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) ،وهي شركة مساهمة عامة
تعمل في مجال الطاقة ،منذ عام 1998م وحتى عام 2008م.

 | 146نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار

www.othaimmalls.com

فهرس المحتويات

 (5-13):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعضو لجنة المراجعة /عبداهلل علي عبداهلل الدبيخي
االسم

عبداهلل علي عبداهلل الدبيخي

العمر

 60سنة

الجنسية

سعودي

المنصب

عضو لجنة المراجعة

المؤهالت العلمية

yماجستير تنفيذي في إدارة األعمال ،جامعة أكسفورد ،المملكة المتحدة ،عام 2011م.

yبكالوريوس في الهندسة الكهربائية ،جامعة البترول والمعادن ،المملكة ،عام 1987م.
yعضو لجنة المراجعة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

yعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

yعضو مجلس إدارة في شركة نسيج ،شركة مساهمة عامة ،منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

yعضو لجنة المراجعة شركة عبد اهلل السبيعي لالستثمار ،منذ عام 2020م وحتى تاريخه.

المناصب الحالية

yالرئيس التنفيذي لشركة بحري ،وهي شركة مساهمة عامة سعودية ،تعمل في مجال ناقالت النفط الخام والكيماويات ،منذ عام 2018م
وحتى تاريخه.
yعضو مجلس إدارة شركة مطارات القابضة ،وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية ،تعمل في مجال الطيران المدني ،منذ عام 2018م وحتى
تاريخه.
yعضو مجلس إدارة في شركة ملكية لالستثمار ،وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية ،تعمل في مجال إدارة األصول وأعمال الترتيب وتمويل
الشركات واالستشارات المالية واألبحاث ،منذ عام 2016م وحتى تاريخه.
yعضو مجلس إدارة في شركة أسواق عبداهلل العثيم ،وهي شركة مساهمة سعودية ،تعمل في مجال التجزئة ،منذ عام 2013م وحتى تاريخه.

yعضو مجلس إدارة في شركة صناعات العيسى ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال األعمال التجارية والصناعية
والمشاريع منذ عام 2011م وحتى عام 2021م.

yعضو مجلس إدارة في بنك الخير ،وهي شركة مساهمة مغلقة بحرينية ،منذ عام 2011م وحتى 2017م.

yعضو مجلس إدارة في شركة مينرفا فود ،وهي شركة مساهمة عامة برازيلية ،تعمل في مجال األغذية ،منذ عام 2015م وحتى عام 2017م.

أبرز الخبرات المهنية
السابقة

yعضو مجلس إدارة في شركة جي 3كندا ليمتد ،وهي شركة كندية ،تعمل في مجال الزراعة ،منذ عام 2014م وحتى عام 2017م.

yعضو مجلس إدارة في شركة كونتنينتال فارمزر جروب ،وهي مجموعة أوكرانية ،تعمل في مجال الزراعة ،منذ عام 2013م وحتى عام 2017م.

yالرئيس التنفيذي للشركة السعودية لالستثمار الزراعي واإلنتاج الحيواني (سالك) ،وهي شركة مساهمة سعودية ،تعمل في مجال توفير
المنتجات الغذائية ،منذ عام 2012م وحتى عام 2017م.

المصدر :الشركة
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yعضو مجلس اإلدارة في شركة صافوال لألغذية ،وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية ،تعمل في مجال األغذية ،منذ عام 2013م وحتى عام
2016م.
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 (5-14):مقر لودجلاملخص السيرة الذاتية لعضو لجنة المراجعة /عبداهلل علي جابر الفيفي
االسم

عبداهلل جابر علي الفيفي

العمر

 63سنة

الجنسية

سعودي

المنصب

عضو لجنة المراجعة
yبكالوريوس في المحاسبة جامعة الملك عبد العزيز المملكة ،عام 1985م.

yشهادة الزمالة المهنية في المراجعة الداخلية ( / )CIAالمعهد العالمي للمراجعين الداخليين األمريكي (.)IIA

المؤهالت العلمية

yشهادة الزمالة المهنية الكتشاف الغش االحتيال ( / )CFEمعهد كاشفي االحتيال األمريكي (.)ACFE

yشهادة الزمالة في تقييم إدارة المخاطر ( / )CRMAالمعهد العالمي للمراجعين الداخليين األمريكي (.)IIA
yعضو لجنة المراجعة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

yعضو بلجنة المراجعة في الهيئة العامة لإلحصاء ،وهي جهة حكومية ،منذ عام 2020م وحتى تاريخه.

المناصب الحالية

yعضو بلجنة المخاطر في الهيئة العامة لإلحصاء ،وهي جهة حكومية ،منذ عام 2020م وحتى تاريخه.

yعضو بلجنة المكافآت والتعويضات في شركة تجمع الشرقية الصحي منذ عام 2019م وحتى تاريخه.

yرئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين ،وهي جهة مهنية مستقلة غير ربحية تعمل تحـت إشراف الديوان العام للمحاسبة
منذ عام 2016م وحتى عام 2018م.
yعضو لجنة المراجعة بالجمعية السعودية للمراجعين الداخليين ،وهي جهة مهنية مستقلة غير ربحية تعمل تحـت إشراف الديوان العام
للمحاسبة منذ عام 2016م وحتى عام 2018م.

yأرامكو السعودية:
أبرز الخبرات المهنية
السابقة

-المراجع العام المشارك منذ مايو 2015م وحتى يوليو 2015م.

-مدير المراجعة الخاصة منذ يناير 2013م وحتى أبريل 2015م.

مدير مراجعة األعمال الدولية  -مراجعة أنظمة الحوكمة والمخاطر في الشركات التابعة ألرامكو السعودية والمشاريع المشتركة معالشركات العالمية مثل إكسون موبيل ،شل ،ساينوبك ،داو كيميكال في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية إضافة إلى المساعدة في تأسيس
إدارات للمراجعة الداخلية في هذه المشاريع منذ عام 2008م وحتى عام 2012م.
مدير المراجعة الداخلية  -إدارة مراجعة أعمال اإلنتاج والحفر  -إدارة مراجعة أعمال التكرير والتسويق  -إدارة مراجعة الشؤون الماليةواإلدارية وخدمات األعمال منذ عان 2003م وحتى عام 2008م.

المصدر :الشركة

-4-2

تدرج وظيفي في مجاالت المالية والمراجعة الداخلية  -أرامكو السعودية  -الشركة السعودية للتكرير والتسويق (سمارك)  -المؤسسةالعامة للبترول والمعادن (بترومين) منذ عام 1985م وحتى عام2002م.

5لجنة الترشيحات والمكافآت

تشمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلي:
yإعداد سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية ،ورفعها للجهات المعنية
باعتمادها مع مراعاة األنظمة ذات الصلة بتنظيم هذه المكافآت ،على أن يراعى في تلك السياسات اتباع معايير ترتبط باألداء
واإلفصاح عنها متى ما اقتضت األنظمة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها.
yتوضيح العالقة بين المكافأة الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ،وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
yالمراجعة الدورية لسياسة المكافآت ،وتقييم مدى ف ّعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها.

yالتوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقًا للسياسة المعتمدة.
yاقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
yالتوصية لمجلس اإلدارة بترشيح األعضاء وإعادة ترشيحهم وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة ،مع مراعاة الشروط الواجب توفرها
للترشح لعضوية المجلس.

yإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.
yتحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.
yالمراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.
yمراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
yالتحقق بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة
شركة أخرى.
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yوضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
yوضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.
yتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ،واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
yالتأكد من مراعاة ما ورد بالئحة حوكمة الشركات وما تقرره األنظمة ذات العالقة عند ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة.
yالقيام بدراسة الموضوعات التي تختص بها أو تحال إليها من مجلس اإلدارة وترفع توصياتها إلى المجلس التخاذ القرار المناسب
بشأنها ،وللجنة حق االستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من داخل الشركة أو من خارجها في حدود صالحياتها ،على أن
تضمن ذلك في محضر اجتماعها مع بيان تفصيلي عن الخبير أو المختص وعالقته بالشركة أو اإلدارة التنفيذية.
yأن تقدم اللجنة تقرير عن أعمالها للمجلس بنهاية كل عام.
تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من األعضاء التالية أسماؤهم المعينين بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/11/25هـ (الموافق
2021/07/05م) و1443/01/10هـ (الموافق 2021/08/18م).
 (5-15):مقر لودجلاأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
المنصب

الصفة

االسم
1

محمد سعد عبدالعزيز بن داود

رئيس

مستقل ،غير تنفيذي

2

عبداهلل علي عبداهلل الدبيخي

عضو

من خارج المجلس

3

عبدالعزيز منير أحمد القاضي

عضو

من خارج المجلس

4

عبدالكريم عبدالعزيز الرشيد

عضو

من خارج المجلس

المصدر :الشركة

فيما يلي ملخص السير الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:
 (5-16):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لرئيس لجنة الترشيحات والمكافآت /محمد سعد عبدالعزيز بن داود
االسم

محمد سعد عبدالعزيز بن داود

المنصب

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

السيرة الذاتية

ً
فضل راجع القسم« 6-3-5ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة» من هذه النشرة.

المصدر :الشركة

 (5-17):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعضو لجنة الترشيحات والمكافآت /عبداهلل علي عبداهلل الدبيخي
االسم

عبداهلل علي عبداهلل الدبيخي

المنصب

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

السيرة الذاتية

ً
فضل راجع الجدول« 13-5السيرة الذاتية لعضو لجنة المراجعة /عبداهلل علي عبداهلل الدبيخي» من هذه النشرة.

المصدر :الشركة
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 (5-18):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعضو لجنة الترشيحات والمكافآت /عبدالعزيز منير القاضي
االسم

عبدالعزيز منير أحمد القاضي

العمر

 39سنة

الجنسية

سعودي

المنصب

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
yشهادة اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية ،جامعة كورنيل ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 2013م.

المؤهالت العلمية

yماجسيتير في إدارة الموارد البشرية ،جامعة ميتشيغان المركزية ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 2011م.

المناصب الحالية

yنائب الرئيس لقطاع الموارد البشرية في شركة دور للضيافة وهي شركة مساهمة عامة متخصصة في مجال الضيافة في المملكة ،منذ
عام 2021م وحتى تاريخه

yبكالوريوس في التسويق ،جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،المملكة ،عام 2007م.

yعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه.

yنائب الرئيس للخدمات المساندة في الشركة الوطنية للشركاء الموحد ،وهي شركة حكومية مساهمة سعودية ،تعمل في مجال تقديم
خدمات الشراء الطبي والتخزين والتوزيع لألدوية واألجهزة والمستلزمات الطبية ،منذ عام 2019م وحتى عام 2021م.

yعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة سوني ،وهي شركة ضمن شركات مجموعة الفيصلية وهي مساهمة مقفلة ،تعمل في مجال
اإللكترونيات ،منذ عام 2017م وحتى عام 2019م.

yعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة الطبية العربية العالمية القابضة ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في مجال
الرعاية الصحية ،منذ عام 2017م وحتى عام 2019م.

أبرز الخبرات المهنية
السابقة

yعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة ألفا لخدمات التشغيل المحدودة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في
مجال التغذية وتشغيل المطاعم ،منذ عام 2017م وحتى عام 2019م.

yعضو لجنة الترشيحات والمكافآت لرأس المال البشري في مجموعة الفيصلية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في العديد
من المجاالت مثل الزراعة واألغذية والمشروبات ومنتجات األلبان والمطاعم والرعاية الصحية واإللكترونيات واألنظمة والمستلزمات
اإللكترونية االستهالكية ،منذ عام 2011م وحتى عام 2019م.

yمدير الرأسمال البشري في مجموعة الفيصلية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في العديد من المجاالت مثل الزراعة واألغذية
والمشروبات ومنتجات األلبان والمطاعم والرعاية الصحية واإللكترونيات واألنظمة والمستلزمات اإللكترونية االستهالكية ،منذ عام 2011م
وحتى عام 2019م.

yمدير توظيف الخريجين في البنك السعودي البريطاني (ساب) ،وهو شركة مساهمة عامة سعودية ،تعمل في مجال تقديم الخدمات
المصرفية ،منذ عام 2007م وحتى عام 2017م.

المصدر :الشركة

yمدير توظيف الخريجين في شركة كي بي إم جي لالستشارات المهنية ،وهي شركة جزء من شبكة عالمية من الشركات المهنية سعودية،
تعمل في مجال المحاسبة والمراجعة القانونية ،منذ عام 2007م وحتى عام 2009م.
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 (5-19):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعضو لجنة الترشيحات والمكافآت /عبدالكريم عبدالعزيز بن رشيد الرشيد
االسم

عبدالكريم عبدالعزيز بن رشيد الرشيد

العمر

 46سنة

الجنسية

سعودي

المنصب

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المؤهالت العلمية

بكالوريوس في الحاسوب ونظم المعلومات ،جامعة الملك سعود ،المملكة ،عام 1997م.
yعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

المناصب الحالية

yنائب الرئيس لقطاع الموارد البشرية في مجموعة دكتور سليمان الحبيب الطبية ،وهي شركة مساهمة سعودية ،تعمل في مجال تقديم
الخدمات الصحية ،منذ عام 2020م وحتى تاريخه.
yنائب الرئيس لقطاع األعمال في شركة العليان وهي شركة سعودية خاصة ذات ملكية عائلية واحدة ،تعمل في مجال توزيع المنتجات والتصنيع
والخدمات واالستثمار منذ عام 2015م وحتى عام 2020م.

yنائب الرئيس لقطاع الموارد البشرية في شركة العليان ،وهي شركة سعودية خاصة ذات ملكية عائلية واحدة ،تعمل في مجال توزيع المنتجات
والتصنيع والخدمات واالستثمار ،منذ عام 2007م وحتى عام 2014م.

أبرز الخبرات المهنية
السابقة

yرئيس قسم الدعم في شركة الزوردي ،وهي شركة مساهمة عامة سعودي ،تعمل في مجال تصنيع الذهب والمجوهرات ،منذ عام 2006م
وحتى عام 2007م.

yمدير إدارة الموارد البشرية والشؤون البشرية في شركة بيبسي السعودية وهي إحدى شركات الجميح شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة
تعمل في مجال صناعة المرطبات منذ عام 2003م وحتى عام 2006م.

yالمدير اإلقليمي للموارد البشرية في شركة العليان وهي شركة سعودية خاصة ذات ملكية عائلية واحدة تعمل في مجال توزيع المنتجات
والتصنيع والخدمات واالستثمار منذ عام 2001م وحتى عام 2003م.

yموظف موارد بشرية في البنك السعودي الهولندي وهو بنك سعودي مساهمة عامة يوفر المنتجات والخدمات المالية ،منذ عام  1997وحتى
عام 2001م

المصدر :الشركة

-4-3

5اللجنة التنفيذية

تشمل مهام اللجنة التنفيذية ما يلي:
yاإلشراف على أعمال اإلدارة التنفيذية ودعمها ومراجعة ومراقبة أعمال الشركة لتحقيق أهدافها ورفع التوصيات للمجلس عند
الحاجة بما ال يتعارض مع األنظمة واللوائح ذات العالقة.
yدعم اإلدارة التنفيذية في وضع وتحقيق األهداف والخطط االستراتيجية وتحديثها دور ًيا العتمادها من مجلس اإلدارة.

yمتابعة ودعم تنفيذ الخطط التنفيذية والتأكد من تطبيقها بالجودة الالزمة والتكلفة المقبولة.
yمراجعة ومتابعة خطة العمل السنوية والموازنة ورفع التصويات الالزمة لمجلس اإلدارة.
yمراجعة سياسات وإجراءات الشركة ورفع التصويات لمجلس اإلدارة.

yدعم اإلدارة التنفيذية وفي الحصول على القرارات والتسهيالت من مجلس اإلدارة لتسيير األعمال.
yمتابعة وضع ِّ
مؤشرات أداء لكافة المستويات اإلدارية والتأكد من تنفيذها.

yمتابعة تحقيق الموازنات المالية ومتابعة اإلدارة التنفيذية في معالجة االنحرافات.
yدراسة وتطوير المبادرات من اإلدارة التنفيذية ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة.
yمتابعة تنفيذ توصيات مجلس اإلدارة والمراجعة الداخلية ومراقب الحسابات.
yدعم اإلدارة التنفيذية في توسعاتها وتطوير مشروعاتها الحالية والمستقبلية.
yالعمل مع اإلدارة التنفيذية لتصميم إطار العمل الخاص بسياسة االستثمار ورفها للمجلس.
yدعم اإلدارة التنفيذية لدراسة وتقييم المخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة وتحديد آليات للتعامل معها والحد من آثارها.
yالتأكد من تطبيق الحوكمة ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بذلك.
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 (5-20):مقر لودجلاأعضاء اللجنة التنفيذية
المنصب

الصفة

االسم
1

بسام عبدالعزيز محمد نور

رئيس

مستقل ،غير تنفيذي

2

مشعل إبراهيم متعب العتيبي

عضو

غير مستقل ،تنفيذي

3

محمد سعد عبدالعزيز بن داود

عضو

مستقل ،غير تنفيذي

4

عبداللطيف علي عبداللطيف السيف

عضو

غير مستقل ،غير تنفيذي

فيما يلي ملخص السير الذاتية ألعضاء اللجنة التنفيذية:
 (5-21):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لرئيس اللجنة التنفيذية /بسام عبدالعزيز محمد نور
االسم

بسام عبدالعزيز محمد نور

المنصب

رئيس اللجنة التنفيذية

السيرة الذاتية

ً
فضل راجع القسم« 6-3-5ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة» من هذه النشرة.

المصدر :الشركة

 (5-22):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعضو اللجنة التنفيذية /مشعل إبراهيم متعب العتيبي
االسم

مشعل إبراهيم متعب العتيبي

المنصب

عضو اللجنة التنفيذية

السيرة الذاتية

ً
فضل راجع القسم« 6-3-5ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة» من هذه النشرة.

المصدر :الشركة

 (5-23):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعضو اللجنة التنفيذية /محمد سعد عبدالعزيز بن داود
االسم

محمد سعد عبدالعزيز بن داود

المنصب

عضو اللجنة التنفيذية

السيرة الذاتية

ً
فضل راجع القسم« 6-3-5ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة» من هذه النشرة.

المصدر :الشركة

 (5-24):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعضو اللجنة التنفيذية /عبداللطيف علي عبداللطيف السيف
االسم

عبداللطيف علي عبداللطيف السيف

المنصب

عضو اللجنة التنفيذية

السيرة الذاتية

ً
فضل راجع القسم« 6-3-5ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة» من هذه النشرة.

المصدر :الشركة
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تتكون اللجنة التنفيذية من األعضاء التالية أسماؤهم المعينين بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/06/07هـ (الموافق2021/01/20م)
و1443/01/10هـ (الموافق 2021/08/18م).

فهرس المحتويات

-5

5اإلدارة التنفيذية

تتألف اإلدارة التنفيذية للشركة من فريق يتمتع بالخبرات والمهارات الالزمة إلدارة الشركة بإشراف مجلس اإلدارة .ويقوم الرئيس التنفيذي بتسيير
األعمال اليومية للشركة وفقًا لتوجيهات والسياسات التي يحددها مجلس اإلدارة لضمان تحقيق الشركة ألهدافها المحددة من قبل مجلس اإلدارة.

-5-1

5أقسام اإلدارة التنفيذية في الشركة
.أاإلدارة المالية

تتولى اإلدارة المالية في الشركة المهام والمسؤوليات التالية:
yتحليل البيانات المالية وتحويلها إلى معلومات يمكن استخدامها في تقييم النواحي المالية والتشغيلية للشركة.
yإعداد الموازنات التقديرية المتعلقة باإليرادات والمصاريف التي تخص الشركة في المستقبل.
yإعــداد التقاريــر الشــهرية والربــع ســنوية والحســاب الختامــي وإعــداد موازيــن المراجعــة والتقاريــر الماليــة الدوريــة ودراســتها
وتحليلهــا وإعــداد التقاريــر الماليــة فــي نهايــة كل فتــرة زمنيــة.
yإدارة هيــكل أصــول الشــركة مــن حيــث تحديــد حجــم االســتثمار فــي كل مــن األصــول المتداولــة قصيــرة األجــل ،واألصــول الثابتــة
طويلــة األجــل.
yالمحافظــة علــى المســتوى األمثــل لــكل عنصــر مــن عناصــر األصــول المتداولــة قصيــرة األجــل كالنقديــة ،والمدينــون ،واألوراق
الماليــة القصيــرة األجــل ،والمخــزون.
yالتوصيــة باســتخدام األصــول الثابتــة المالئمــة والتــي تســاهم بشــكل كــفء فــي العمليــات التشــغيلية ،وتحديــد الوقــت المناســب
الســتبدال هــذه األصــول (قــرارات الموازنــة التشــغيلية).
yتحديد حجم المزيج األكثر مالئمة من التمويل طويل األجل والتمويل قصير األجل ،وتحديد مصدر التمويل.
yالتنسيق مع مجلس اإلدارة فيما يخص قرارات توزيع األرباح والتنسيق مع اإلدارات األخرى في الشركة للعمل بشكل ف ّعال.

yتسجيل وحفظ المعامالت اليومية للشركة.

yالرقابــة علــى المســتندات الصــادرة والــواردة ،والتأكــد مــن صحتهــا ومــن احتوائهــا علــى التواقيــع الالزمــة ،واالحتفــاظ بالدفاتــر
والمســتندات المحاســبية الالزمــة لتطبيــق النظــام المحاســبي المعتمــد ،والتأكــد مــن التســجيل فيهــا بشــكل قانونــي وحفظهــا
بعــد االنتهــاء مــن المــدة القانونيــة.
yتزويد إدارة الشركة بموازنات وتقارير شهرية.
yتقديم اإلقرارات الضريبية.
yتحصيل المديونية.
yمراقبة حركة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة وحركة اإليرادات والمصروفات والدفعات التمويلية الالزمة.
yتحديد قيمة االحتياجات الشهرية والدفعات الدورية وإجراء المطابقات الشهرية والربع سنوية والنصف سنوية والسنوية.
yتحضير سندات القيد واعتمادها قبل تسجيلها في الدفاتر المحاسبية.
yإعداد التسويات الشهرية.
yتسجيل سندات القيد بالدفاتر وترحيلها.
yالجرد الدوري والسنوي للمواد والموجودات الثابتة ومطابقتها مع الحسابات الخاصة بها.
yالتسوية الخاصة بالبنوك شهر ًيا وإظهار الفروقات وتحضير قيود التسوية الالزمة.

yإدارة عمليات حسابات الذمم الدائنة وإصدار أوامر الدفع الخاصة بها في األوقات المحددة.
yاإلشراف على تحضير جداول الرواتب واألجور الخاصة بالموظفين والتأكد من صحة تحضير هذه الجداول.
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.باإلدارة التنفيذية لقطاع العقارات

تتولى اإلدارة التنفيذية لقطاع العقارات في الشركة المهام والمسؤوليات التالية:
yالتقييم العقاري لألصول الحالية والمستقبلية حسب معايير السوق المحلية ومستجداتها.
yتحليل االستثمار والتمويل والفرص المتاحة بما يناسب أهداف الشركة وتوجهاتها.
yإدارة األصول والمرافق بما يحافظ على حقوق الشركة.
yجلب فرص استثمارية عقارية تخدم التوسع الذي تتبناه الشركة.
yتقييم وتحليل الفرص االستثمارية العقارية وتقديم االقتراحات التي تخدم الشركة.
yالبحث عن أراضي للمشاريع العقارية الحالية والمستقبلية.
ويندرج تحت اإلدارة التنفيذية لقطاع العقارات عدد من اإلدارات الفرعية والتي تتولى المهام والمسؤوليات التالية:
1.اإلدارة التجارية لقطاع العقارات

yضمان مستويات التشغيل المثالي في جميع المجمعات التجارية.
yضمان تحقيق معدالت اإليجار المثالي في جميع المجمعات التجارية.
yرفع عائدات المراكز التجارية العاملة.
yضمان الحفاظ على مزيج المستأجرين المناسب في جميع المجمعات التجارية.
yتنسيق تصميم مزيج المستأجرين ومعدالت التأجير للمجمعات التجارية الجديدة.
yإدارة عالقات العمالء عن طريق العمالء الرئيسيين.
yضمان تحصيل إيرادات الفواتير وفقًا لشروط الدفع.
yإدارة العقود لجميع العمالء بما في ذلك الجديدة وتجديد العقود القائمة.
2.إدارة عمليات قطاع العقارات

yضمان وضع معايير تشغيل المجمعات التجارية وتنفيذها في جميع األوقات.
yضمان األمن والنظافة للمراكز التجارية العاملة في جميع األوقات.
yضمان تنفيذ جميع األنشطة التسويقية بشكل جيد في المجمعات التجارية.
yتنسيق تسليم المخازن للعمالء للتجهيز وعملية التجهيز وفتح المتاجر بعد التجهيز.
المجمع التجاري.
yالتأكد من التزام جميع المستأجرين بسياسات ومعايير تشغيل
ّ
yضمان تمتع زوار المجمعات التجارية بتجربة تسوق رائعة.

yالتأكد من أن المجمعات التجارية تعمل وفقًا لجميع المعايير التنظيمية.
yضمان تلبية أي احتياجات صيانة للمجمعات التجارية بشكل سريع.
yالتأكد من أن يقوم المستأجرين بتسليم المواقع المستأجرة وفقًا لشروط العقد.
yالتأكــد مــن أن جميــع عمليــات الوصــول إلــى المجمعــات التجاريــة مــن خــال مداخــل المســتأجرين والعامليــن منظمــة بشــكل
جيد .
yالتأكد من أن جميع المصانع واآلالت والمعدات في المجمعات التجارية في حالة تشغيل جيدة في جميع األوقات.
3.إدارة التحصيل

yالمســؤولية الكاملــة حــول معاييــر النقــد الرئيســية الصــادرة مــن عقــود اإليجــار بمــا فــي ذلــك احتياطــي الديــون المعدومــة
وتدفقــات األمــوال.
yتخفيض مستوى األرصدة القديمة والمستحقات الماضية على العمالء حسب العقود والتوقعات النقدية للفترة.
yمراجعــة الكفــاءة االئتمانيــة للعمــاء والتأكــد مــن تحديــد مســتويات المخاطــر االئتمانيــة للعمــاء أثنــاء توقيــع العقــود،
وكذلــك ضمــان صحــة البيانــات لتحليــل أي مخاطــر ائتمان/إفــاس بشــكل اســتباقي.
yإعداد خطط فريق العمل اليومية الخاصة بالتحصيل ومراجعتها ومراقبتها على أساس يومي.
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yمراقبة الحسابات لتحديد المدفوعات المتأخرة.
yالتواصل مع المدينين وترتيب طرق دفع قيمة الفواتير معهم.
yاالحتفاظ بجميع السجالت بشكل دقيق يساعد على سهولة الوصول إليها.
yإعداد وتقديم تقارير عن نشاط التحصيل بشكل دوري.
yمتابعة المدفوعات العملية والمبالغ المستردة.
yحل مشكالت الفوترة وائتمان العمالء.
yالتحديث الدائم للملفات الخاصة بالتحصيل.
yإعداد تقارير عن حالة الذمم المدينة الخاصة بالعمالء.
4.إدارة الصيانة

yصيانة وتشغيل وضمان عمل التجهيزات الكهربائية والميكانيكية في المواقع.
yالحفاظ على البنية واألعمال المدنية والمعمارية لتحقيق الهدف منها.
yالحفاظ وصيانة وتشغيل أنظمة المياه والصرف الصحي.

yالحفــاظ وتشــغيل أنظمــة التدفئــة والتهويــة والتكييــف ،االتصــاالت ،توليــد ّ
الطاقــة ،وكاميــرات المراقبــة ،الهواتــف والبيانــات،
نظــم كشــف الحرائــق وإخمادهــا.
5.إدارة المشتريات

yمراجعة تقرير الفاتورة المتعلقة والمطابقة وحل االختالفات.
yتنســيق حركــة جميــع المــواد المشــتراة مــن المو ِّرديــن الدولييــن والمحلييــن لمعالجــة أي مشــاكل تتعلــق باإلمدادات/المو ِّرديــن
إلــى التمويــل للشــركة والشــركات التابعــة.
yحل مشاكل استالم البضاعة الخطأ.
yتوفير دعم الشراء غير المخزون.
yدعــم متطلبــات الشــراء المتعلقــة بالترفيــه للمشــاريع القائمــة والجديــدة وكذلــك قطــع غيارهــا لجميــع مواقــع الترفيــه
الموجــودة فــي المملكــة ودولــة اإلمــارات وقطــر وعمــان ومصــر.
yالعمل على المشتريات المتعلقة بالمشاريع الحديثة واالسترداد لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
yتحديث أوامر الشراء بمعلومات التسليم الحالية.
yترتيب الخدمات اللوجستية والتخليص لجميع منطقة الشرق األوسط.
yالحفاظ على ملفات المو ِّردين من خالل إبقائها كاملة وحديثة.

yإعداد الميزانية والنفقات الرأسمالية لجميع المشاريع الجديدة والحالية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
yاتباع أفضل الممارسات المعمول بها وإنشاء قائمة المو ِّردين المفضلة حسب االقتضاء.

yمراجعة والتحقق من تقارير أوامر الشراء السابقة المستحقة واالتصال بالمو ِّردين لمعالجة أوامر الشراء المتأخرة.
yتطوير العالقات مع جميع المو ِّردين الدوليين والمحليين من أجل حل مشاكل التسليم والجودة.

.جاإلدارة التنفيذية لقطاع األغذية والمشروبات

تتولى اإلدارة التنفيذية لقطاع األغذية والمشروبات في الشركة المهام والمسؤوليات التالية:
yإدارة وتشغيل المطاعم المحلية والعالمية.
yاستقطاب مطاعم وكافيهات عالمية وفتح فروع لها تحت إدارة الشركة.
yالعمل على التوسع بمجال األغذية والمشروبات بشكل أوسع من خالل وضع خطة توسعية للشركة.
yابتــداع أفــكار جديــدة فــي قطــاع الكافيهــات والمطاعــم والحصــول علــى حقــوق ملكيــة لهــا وتســجيلها كعالمــة تجاريــة مملوكــة
للشــركة.
yالتسويق للمطاعم والكافيهات بشكل يضمن استقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار.

www.othaimmalls.com

نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار | 155

1.إدارة عمليات قطاع األغذية والمشروبات

تتبع هذه اإلدارة إلى شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة (شركة عبداهلل العثيم الغذائية) ،إال أنها من حيث الهيكل اإلداري تعمل
كإدارة داخلية في الشركة وتتولى المهام والمسؤوليات التالية:
yتحديد األهداف االستراتيجية لإليرادات وللعمليات مثل تقديم قيمة إضافية في مجال األغذية والمشروبات.
yالحرص على جودة وسالمة الغذاء وسرعة تلبية رغبات العميل وانخفاض التكلفة.
yتطوير المنتجات وتقديم الخدمة بحيث تكون مقبولة من العمالء وبحيث يكون السعر مناس ًبا.

yالتخطيط لتحقيق األهداف االستراتيجية للعمليات وذلك يشمل التصاميم للمواقع واختيار المواقع المناسبة.
yاختيار التكنولوجيا والتجهيزات المناسبة.
yتخطيط اإليرادات اليومية والشهرية والسنوية.
yاختيار الكوادر البشرية التشغيلية واإلدارية لتقديم خدمات ذات جودة عالية ترضي العمالء.
yتقديم عروض تسويقية محفزة لرفع نسبة العمالء وبذلك يتم رفع وتحقيق األهداف المالية.
.داإلدارة التنفيذية لقطاع الترفيه

تتبع هذه اإلدارة إلى شركات تابعة مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر للشركة في دولة مصر ودول الخليج العربي ،وتتولى اإلدارة
التنفيذية لقطاع الترفيه في الشركة المهام والمسؤوليات التالية:
yإدارة المشاريع والتصاميم لمدن الترفيه.
yتحديــد األهــداف االســتراتيجية لإليــرادات وللعمليــات مثــل تقديــم أفضــل وأحــدث التجهيــزات الخاصــة بالمــرح والترفيــه مــع
الحــرص علــى الجــودة والســامة وســرعة تلبيــة رغبــات العميــل وانخفــاض التكلفــة والمرونــة.
yتصميم المنتجات وتقديم الخدمة بحيث تكون مقبولة من العمالء وبحيث يكون السعر مناس ًبا.

yالتخطيــط لتحقيــق األهــداف االســتراتيجية للعمليــات وذلــك يشــمل تخطيــط مواقــع العمــل وتصميمــه واختيــار التكنولوجيــا
والتجهيــزات الميكانيكيــة المناســبة.
yتخطيط اإليرادات والفعاليات اليومية والشهرية والسنوية.
yإدارة المشروعات وذلك يشمل إدارة الموازنة والجدول الزمني والموارد.
yاختيار الكوادر البشرية التشغيلية واإلدارية لتقديم خدمات ذات جودة عالية ترضي العمالء.
yتقديم برامج وفعاليات محفزة لرفع نسبة العمالء وبذلك رفع وتحقيق األهداف المالية.
yمتابعة كل ما يستحدث في عالم الترفيه والمدن الثلجية لتحديث وتطوير األعمال.
yوضــع األهــداف التســويقية الخاصــة بمراكــز ومــدن الترفيــه ،والســعي إلــى تنفيذهــا بمــا يضمــن نجــاح أعمــال الشــركة ولرفــع
مســتوى إقبــال العمــاء وتحقيــق اإليــرادات.
yتنفيذ الخطط التسويقية ،وتطويرها بالشكل الذي يعزّز قدرتها على المنافسة ومتابعة كافة األنشطة التسويقية ومراقبتها.
yصيانــة وتشــغيل وضمــان عمــل التجهيــزات الكهربائيــة والميكانيكيــة فــي المواقــع ،والحفــاظ علــى البنيــة واألعمــال المدنيــة
والمعماريــة وأنظمــة الميــاه والصــرف الصحــي وأنظمــة التدفئــة والتهويــة والتكييــف ،واالتصــاالت ،وكاميــرات المراقبــة،
والهواتــف والبيانــات ،ونظــم كشــف الحرائــق وإخمادهــا.
yإدارة الشؤون المالية والموارد البشرية والشؤون اإلدارية المتعلقة بالعمليات
ويندرج تحت اإلدارة التنفيذية لقطاع الترفيه عدد من اإلدارات الفرعية والتي تتولى المهام والمسؤوليات التالية:
1.إدارة عمليات قطاع الترفيه

تتبع هذه اإلدارة إلى شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة (شركة عبداهلل العثيم للترفيه) ،إال أنها من حيث الهيكل اإلداري تعمل
كإدارة داخلية في الشركة وتتولى المهام والمسؤوليات التالية:
yتحديــد األهــداف االســتراتيجية لإليــرادات وللعمليــات مثــل تقديــم أفضــل وأحــدث التجهيــزات الخاصــة بالمــرح والترفيــه
مــع الحــرص علــى الجــودة والســامة وســرعة تلبيــة رغبــات العميــل وانخفــاض التكلفــة والمرونــة.
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فهرس المحتويات

ويندرج تحت اإلدارة التنفيذية لقطاع األغذية والمشروبات اإلدارة الفرعية التالية والتي تتولى المهام والمسؤوليات التالية:

yالتخطيط لتحقيق األهداف االستراتيجية للعمليات وذلك يشمل تخطيط مواقع العمل بالتخطيط المناسب.
yتصميم العمل وتنظيمه بحيث يتم االستفادة الكاملة من المواقع.
yاختيار التكنولوجيا والتجهيزات الميكانيكية المناسبة.
yتخطيط اإليرادات والف ّعاليات اليومية والشهرية والسنوية.

yإدارة المشروعات وذلك يشمل إدارة الموازنة والجدول الزمني والموارد.
yاختيار الكوادر البشرية التشغيلية واإلدارية لتقديم خدمات ذات جودة عالية ترضي العمالء.
yتقديم برامج وف ّعاليات محفزة لرفع نسبة العمالء وبذلك رفع وتحقيق األهداف المالية.
yمتابعة كل ما يستحدث في عالم الترفيه والمدن الثلجية لتحديث وتطوير األعمال.
2.إدارة تطوير قطاع الترفيه

yتطوير استراتيجية التوسع في مراكز الترفيه عبر المجمعات التجارية العاملة.
yتحديد شكل هوية مراكز الترفيه وفقًا لمتطلبات السوق.
yتحديد مواقع مراكز ترفيه جديدة والتفاوض بشأن الشروط التجارية لتشغيل هذه المراكز.
yالتأكد من أن أي موقع جديد تحت التجهيز أو أي موقع موجود قيد التجديد يتم افتتاحه في الوقت المناسب.
yتطوير معايير التشغيل الخاصة بتشغيل المراكز الترفيهية والتأكد من تنفيذها.
.هاإلدارة التنفيذية لقطاع األزياء

تتبع هذه اإلدارة إلى شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة (شركة عبداهلل العثيم لألزياء) ،إال أنها من حيث الهيكل اإلداري تعمل
كإدارة داخلية في الشركة وتتولى المهام والمسؤوليات التالية:
yتخطيــط وتحديــد األهــداف االســتراتيجية لإليــرادات وللعمليــات ،والحــرص علــى تقديــم كل مــا هــو جديــد فــي عالــم األزيــاء
واإلكسســوارات.
yاختيار التكنولوجيا والتجهيزات المناسبة.
yتخطيط اإليرادات اليومية والشهرية والسنوية.
yاختيــار الكــوادر البشــرية التشــغيلية واإلداريــة لتقديــم خدمــات ذات جــودة عاليــة ترضــي العمــاء ،وتقديــم عــروض تســويقية
محفــزة لرفــع نســبة العمــاء وبذلــك رفــع وتحقيــق األهــداف الماليــة.
yمراقبة حركة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة وحركة اإليرادات والمصروفات والدفعات التمويلية الالزمة .
yتحديد قيمة االحتياجات الشهرية والدفعات الدورية وإجراء المطابقات الشهرية والربع سنوية والنصف سنوية والسنوية.
yإعــداد تقديــرات المصروفــات لميزانيــة الحســابات وتنفيــذ المصروفــات ومــا يتعلــق بهــا مــن عمليــات صــرف وف ًقــا لألنظمــة
واللوائــح والقــرارات المرتبطــة ببنــود المصروفــات.
yإعــداد التقاريــر الشــهرية والربــع ســنوية والحســاب الختامــي وإعــداد موازيــن المراجعــة والتقاريــر الماليــة الدوريــة ودراســتها
وتحليلهــا وإعــداد التقاريــر الماليــة فــي نهايــة كل فتــرة زمنيــة.
yالرقابــة علــى المســتندات الصــادرة والــواردة ،والتأكــد مــن صحتهــا ومــن احتوائهــا علــى التواقيــع الالزمــة ،واالحتفــاظ بالدفاتــر
والمســتندات المحاســبية الالزمــة لتطبيــق النظــام المحاســبي المعتمــد ،والتأكــد مــن التســجيل فيهــا بشــكل قانونــي وحفظهــا
بعــد االنتهــاء مــن المــدة القانونيــة.
yتحضير سندات القيد واعتمادها قبل تسجيلها في الدفاتر المحاسبية.
yإعداد التسويات الشهرية.
yتسجيل سندات القيد بالدفاتر وترحيلها.
yالجرد الدوري والسنوي للمواد والموجودات الثابتة ومطابقتها مع الحسابات الخاصة بها.
yالتسوية الخاصة بالبنوك شهر ًيا وإظهار الفروقات وتحضير قيود التسوية الالزمة.

yإدارة عمليات حسابات الذمم الدائنة وإصدار أوامر الدفع الخاصة بها في األوقات المحددة.
yاإلشراف على تحضير جداول الرواتب واألجور الخاصة بالموظفين والتأكد من صحة تحضير هذه الجداول.
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yتصميم المنتجات وتقديم الخدمة بحيث تكون مقبولة من العمالء وبحيث يكون السعر مناسب.

فهرس المحتويات

.وإدارة الشؤون القانونية

تتولى إدارة الشؤون القانونية في الشركة المهام والمسؤوليات التالية:
yإدارة عمليــات االســتثمار الدولــي مــن الناحيــة القانونيــة ومراجعــة وتقديــم المشــورة بشــأن صفقــات تمويــل الشــركات والمشــاريع
الكبيرة.

yحلقــة الوصــل مــع مكاتــب المحامــاة وإدارة ملفــات التقاضــي ،إضاف ـ ًة إلــى إدارة جميــع مســائل التقاضــي ويشــكل ذلــك رفــع
المطالبــات مــع شــركات التأميــن ،وتقديــم المشــورة لــإدارة العليــا بشــأن مخاطــر التقاضــي والقــرارات التــي يتعيــن اتخاذهــا
فيمــا يتعلــق التقاضــي.
yالصياغة والتفاوض على عقود األعمال والتفاوض وتقديم المشورة لإلدارة العليا بشأن القرارات االستراتيجية.
yاالتصال مع المستشارين الخارجيين والمحليين ،وتقليل تكاليف االعتماد على اإلنفاق القانوني الخارجي.
yتقديــم المشــورة بشــأن اإلطــار التنظيمــي للقوانيــن الجديــدة مــع الفهــم الصحيــح للشــروط واألحــكام الرئيســية لالتفاقيــات،
واتفاقيــات القــروض ،واتفاقــات البنــاء والتوريــدات والعقــود النموذجيــة األخــرى محل ًيــا ودول ًيــا.
yاالمتثــال القانونــي والحكــم وف ًقــا للقوانيــن المحليــة والدوليــة ،وخلــق إجــراءات اســتباقية والحفــاظ علــى وعــي الشــركة تجار ًيــا
لالمتثــال للقوانيــن واللوائــح ذات الصلــة.
yإدارة المخاطر (القانونية) المرتبطة أو الناتجة عن استراتيجية العمل والعمليات.
.زإدارة الموارد البشرية

تتولى إدارة الموارد البشرية في الشركة المهام والمسؤوليات التالية:
yالعمل على جميع ما يخص أعمال التوظيف واعتماد الموظفين الجدد وإصدار األرقام الوظيفية.
yالعمل على جميع ما يخص أعمال إدارة الموارد البشرية والعالقات الحكومية.
yالعمل على تطوير إدارة الموارد البشرية والتوظيف وإنجاز المهام الموكلة.
yالعمل على كل ما يتعلق بأمور التأمينات االجتماعية والتأمين الطبي.
yالعمل على برامج صندوق تنمية الموارد البشرية.
yالعمل على خطط برامج التدريب وتنفيذها الخاصة بصندوق الموارد البشرية وغيرها.
yتنفيذ برامج السعودة.
yإصدار تعاميم من إدارة الموارد البشرية للشركة فيما يتعلق بأمور الموارد البشرية.
.حاإلدارة التنفيذية للمشروعات

تتولى اإلدارة التنفيذية للمشروعات في الشركة المهام والمسؤوليات التالية:
yإدارة التصاميــم لجميــع مشــاريع الشــركة مــن مرحلــة دراســة الجــدوى وحتــى االنتهــاء مــن التصميــم عل ًمــا بــأن التصميــم يتــم
وأيضــا عــن طريــق مكاتــب هندســية خارجيــة.
داخل ًيــا فــي اإلدارة
ً

yإعــداد الموازنــة الماليــة الســنوية للمشــاريع الموضوعــة علــى خطــة التنفيــذ بالتنســيق مــع إدارة حســابات المشــاريع واعتمادهــا
مــن اإلدارة العليــا.

yإدارة فــرق اإلشــراف علــى التنفيــذ لكافــة المشــاريع حتــى انتهائهــا وتســليمها إلدارة التشــغيل بمــا يضمــن تحقيــق مخرجــات
المشــاريع حســب مــا خطــط لهــا خاصــة فيمــا يتعلــق بالتكلفــة ومــدة التنفيــذ والجــودة المطلوبــة.
yمراجعــة التصاميــم للمشــاريع المعــدة مــن قبــل مكاتــب خارجيــة فيمــا يخــص األعمــال اإلنشــائية والكهربائيــة والميكانيكيــة للتأكد
مــن مطابقتهــا لمعاييــر الســامة والجــودة وكذلــك لتالئــم متطلبــات الشــركة التشــغيلية مــع األخــذ بعيــن االعتبــار تكاليــف التنفيــذ
وذلــك بتطبيــق الهندســة القيميــة عليهــا.
yتمثيــل الشــركة فــي االجتماعــات المتعلقــة باألمــور اإلنشــائية والهندســية والتواصــل الف ّعــال مــع المكاتــب الهندســية الداخليــة
والدوليــة مــن أجــل ضمــان جــودة عاليــة فــي التصميــم والكفــاءة التقنيــة.
yتأهيل المقاولين والمو ِّردين لتنفيذ المشاريع.

yدراســة ومراجعــة أســعار وعــروض المقاوليــن لتنفيــذ المشــاريع المختلفــة والتفــاوض عليهــا للوصــول ألفضــل األســعار مــع
المحافظــة علــى الجــودة.
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yمراجعــة واعتمــاد جميــع المخططــات التنفيذيــة فــي كافــة المجــاالت قبــل البــدء بالتنفيــذ وكذلــك مراجعــة واعتمــاد مســتخلصات
المقاوليــن والمو ِّرديــن .
yمتابعة كل ما له عالقة بالتصميم واإلنشاء واألمور الهندسية.
.طإدارة المراجعة الداخلية

تتولى إدارة المراجعة الداخلية في الشركة المهام والمسؤوليات التالية:
yمراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية.
yتحديد مدى التزام العاملين بسياسات الشركة وإجراءاتها.
yحماية أصول الشركة.
yمنع الغش واألخطاء واكتشافها إذا ما وقعت.
yتحديد مدى االعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية ،والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع.
yالقيام بمراجعات منتظمة ودورية لألنشطة المختلفة.
yالتعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجاالت المراجعة الخارجية.
yالمشاركة في برامج تخفيض التكاليف ووضع اإلجراءات الالزمة لها.
.يإدارة الحوكمة وااللتزام

تتولى إدارة الحوكمة وااللتزام في الشركة المهام والمسؤوليات التالية:
yتطويــر اللوائــح والقواعــد والسياســات الداخليــة ذات العالقــة بالحوكمــة وااللتــزام بمــا ال يتعــارض مــع األنظمــة المعمــول بهــا
فــي المملكــة ،والتحقــق مــن التــزام الشــركة بهــا ،واقتــراح تعديلهــا وتحديثهــا وف ًقــا للمتطلبــات النظاميــة وأفضــل الممارســات.
yإعداد الخطة السنوية لإلدارة وتنفيذها بعد اعتمادها.
yتنفيذ البرامج لنشاطات اإلدارة بعد إقرارها.
yاإلشراف على التنسيق مع اإلدارات األخرى بالشركة إلنجاز األعمال المشتركة.
yاإلشراف على أعمال التحقق من تطبيق الشركات لضوابط الحوكمة.
yمتابعة تنفيذ أحكام النظم والقوانين واللوائح المنظمة حسب لوائح حوكمة الشركات الصادرة عن وزارة التجارة والهيئة.
yتحديــث وتنظيــم الســجالت والبيانــات واإلحصــاءات المتعلقــة بنشــاطات الشــركة وشــركاتها التابعــة الجوهريــة داخــل وخــارج
المملكــة وحفظهــا واالســتفادة مــن اإلمكانــات التقنيــة فــي معالجتهــا.
yحمايــة حقــوق المســاهمين واالســتثمارات مــن التعــرض للخســارة بســبب ســوء اســــتخدام الســلطة بمــا ال يحقــق مصلحــة
المســــتثمرين وال يرمــي إلــى تعظيــم عوائــد االســتثمار والحــد مــن حــاالت تضــارب المصالــح.
yالقيــام بمهــام المتعلقــة باجتماعــات مجلــس اإلدارة ولجانــه والجمعيــات العموميــة والـــتأكد مــن تواجــد قنــوات اتصــــال ف ّعالــة تتيــح
للمســــاهمين االطــاع بشــكل مســتمر ودوري علــى أوجــه األنشــطة المختلفــة للشــركة وأي تطــورات جوهريــة.

yمتابعــة ِّ
مؤشــرات حوكمــة الشــركات مثــل مســتوى الخســائر المتراكمــة ونســبة المرحــل لالحتياطــي النظامــي مــن األربــاح الســنوية
ومــدى التــزام الشــركة بأنظمــة وزارة التجــارة.
yتحديد احتياجات اإلدارة من القوى العاملة واالعتمادات المالية والتجهيزات والعمل على توفيرها بعد اعتمادها.
yإعداد التقارير الدورية عن نشاط وإنجازات اإلدارة وما يعترض أعمالها من معوقات وصعوبات وإعداد مقترحات التطوير.
yضمان دقة البيانات والمعلومات الواجب اإلفصاح عنها.
yأي مهام أخرى تكلف بها اإلدارة في مجال اختصاصها.
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yإجراء التعديالت المطلوبة على المجمعات التجارية القائمة لتلبية متطلبات التأجير وكذلك التشغيل.

فهرس المحتويات

.كإدارة تقنية المعلومات

تتولى إدارة تقنية المعلومات في الشركة المهام والمسؤوليات التالية:
yهيكلة وتطوير وإعداد الخطط المتعلقة بالحوسبة وأتمتة العمليات في الشركة وبناء المعرفة اإللكترونية فيها.
yتطبيق طرق لتطوير األنظمة واألجهزة اآللية المستخدمة والتوصيات.
yتحديد األجهزة والبرامج وفقًا الحتياجات اإلدارات واألقسام المختلفة.
yالمشاركة في تقييم المناقصات.
yاختيار المناقصات ومتابعة تنفيذ السياسات.
yإدخــال وتنفيــذ حلــول تقنيــة المعلومــات لتطويــر أســاليب عمــل الشــركة والتحكــم فــي مدخــات ومخرجــات النظــام لمعالجــة
وتوفيــر البيانــات والمعلومــات لغــرض مراقبــة األداء ومعرفــة النتائــج والمســاعدة فــي صنــع القــرار واالســتفادة مــن هــذه
المعلومــات فــي التخطيــط والرقابــة.
.لإدارة مشروع الرياض

تتولى إدارة مشروع الرياض في الشركة المهام والمسؤوليات التالية:
yسالمة اإلجراءات المتعلقة بصك األرض.
yمتابعة إصدار التصاريح الحكومية للمشروع.
yمتابعة الدارسات الفنية والمالية.
yدراسة إمكانية تمويل التطوير عبر البنوك والجهات ذات العالقة.
yالتعاقد مع المصممين واالستشاريين والمقاولين لتنفيذ المشروع.
yإدارة تسويق المشروع.
yإدارة التشغيل والصيانة للمشروع.
yإدارة تأجير أو بيع وحدات المشروع.

-5-2

5أعضاء اإلدارة التنفيذية في الشركة

فيما يلي تفاصيل أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة:
 (5-25):مقر لودجلااإلدارة التنفيذية للشركة
الجنسية

العمر

االسم
مشعل إبراهيم متعب العتيبي

الرئيس التنفيذي

سعودي

 48سنة

محمد وجاهت خان

مدير إدارة المراجعة الداخلية (مكلف)

باكستاني

 34سنة

-

-

هندي

 55سنة

-

-

آرتين ماالتجاليان

المدير التجاري لقطاع العقارات

أردني

 47سنة

مبارك سليمان ثويني العنزي

مدير عمليات قطاع العقارات

سعودي

 46سنة

شاغر

*

راما كريشنان رانغ ناتان
شاغر

**

المنصب

مدير إدارة الحوكمة وااللتزام
مدير اإلدارة المالية
مدير اإلدارة التنفيذية لقطاع العقارات
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تاريخ التعيين في المنصب
1442/10/20هـ

(الموافق 2021/06/01م)
1442/08/19هـ

(الموافق 2019/07/21م)
1442/12/25هـ

(الموافق 2020/02/16م)
1442/12/01هـ

(الموافق 2021/07/11م)
1443/03/26هـ

(الموافق 2021/11/01م)

األسهم التي
يملكها قبل
الطرح

األسهم التي
يملكها بعد 
الطرح

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

-

-

ال يوجد

ال يوجد

-

-

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

www.othaimmalls.com

االسم
عامر علي خليف العنزي

إدارة التحصيل

سعودي

 43سنة

عمار ياسر عبدالغني شحاده

إدارة الصيانة

أردني

 42سنة

حسين أبو الحسن حسين محمد

إدارة المشتريات

بحريني

 42سنة

-

-

كريم أحمد مجاهد فايد

مدير إدارة عمليات قطاع الترفيه

مصري

 37سنة

سامر عدنان حافظ كهيل

مدير تطوير قطاع الترفيه

لبناني

 44سنة

-

-

محمد راتب العرقسوسي

مدير عمليات قطاع األغذية
والمشروبات

لبناني

 42سنة

علي محمد عزت الشريف

مدير اإلدارة التنفيذية لقطاع األزياء

أردني

 53سنة

أحمد إبراهيم محمد اليحيى

مدير إدارة المشروعات

سعودي

 65سنة

سامي حمدان خليل الشمري

مدير إدارة الشؤون القانونية (مكلف)

سعودي

 36سنة

خالد حمود يحيى الشريف

مدير إدارة الموارد البشرية (مكلف)

سعودي

 41سنة

مازن حسن محمد خليل

مدير إدارة تقنية المعلومات

سعودي

 49سنة

فارس حسن علي العوفي

مدير إدارة مشروع الرياض

سعودي

 39سنة

شاغر

شاغر

المنصب

مدير اإلدارة التنفيذية لقطاع الترفيه

***

مدير اإلدارة التنفيذية لقطاع األغذية
والمشروبات

****

1443/07/12هـ

(الموافق 2022/02/13م)
1434/05/15هـ

(الموافق 2013/03/27م)
1443/02/26هـ

(الموافق 2021/10/03م)
1442/08/19هـ

(الموافق 2021/04/01م)
1443/04/23هـ

(الموافق 2021/11/28م)
1441/05/24هـ

(الموافق 2020/01/19م)
1443/02/05هـ

(الموافق 2021/09/12م)
1442/08/19هـ

(الموافق 2021/04/01م)
1440/11/10هـ

(الموافق 2020/07/01م)
1443/06/13هـ

(الموافق 2022/01/16م)
1443/07/05هـ

(الموافق 2022/02/06م)
1442/12/29هـ

(الموافق 2021/08/08م)

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

-

-

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

-

-

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

يقوم سامي حمدان خليل الشمري ،مدير إدارة الشؤون القانونية (مكلف) ،بمسؤوليات إدارة الحوكمة وااللتزام في الشركة إلى حين توظيف مدير لإلدارة.

*
**

يقوم مشعل إبراهيم متعب العتيبي ،الرئيس التنفيذي ،بمسؤوليات مدير اإلدارة التنفيذية لقطاع العقارات في الشركة إلى حين توظيف مدير لإلدارة.

***

يقوم كريم أحمد مجاهد فايد ،مدير عمليات قطاع الترفيه ،بمسؤوليات مدير اإلدارة التنفيذية لقطاع الترفيه في الشركة إلى حين توظيف مدير لإلدارة.

****

يقوم محمد راتب العرقسوسي ،مدير عمليات قطاع األغذية والمشروبات ،بمسؤوليات مدير اإلدارة التنفيذية لقطاع األغذية والمشروبات في الشركة إلى حين توظيف مدير لإلدارة.

المصدر :الشركة

-5-3

5عقود العمل مع الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للمالية

انضم الرئيس التنفيذي مشعل إبراهيم متعب العتيبي إلى اإلدارة التنفيذية للشركة بتاريخ 1442/10/20هـ (الموافق 2021/06/01م) وانضم المدير
التنفيذي للمالية راما كريشنان رانغا ناتان إلى اإلدارة التنفيذية للشركة بتاريخ 1442/12/25هـ (الموافق 2020/02/16م).
ويوضح الجدول التالي ملخص عقود توظيف الرئيس التنفيذي ومدير اإلدارة المالية.
 (5-26):مقر لودجلاملخص عقود توظيف الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للمالية
االسم
مشعل إبراهيم متعب العتيبي
راما كريشنان رانغ ناتان

المنصب

تاريخ التعيين

مدة العقد

الرئيس التنفيذي

1442/10/20هـ (الموافق 2021/06/01م)

ثالث ( )3سنوات تتجدد تلقائ ًيا

المدير التنفيذي للمالية

1442/12/25هـ (الموافق 2020/02/16م)

سنة ( )1تتجدد تلقائ ًيا

المصدر :الشركة
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الجنسية

العمر

تاريخ التعيين في المنصب

األسهم التي
يملكها قبل
الطرح

األسهم التي
يملكها بعد 
الطرح

فهرس المحتويات

-5-4

5ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية

وفيما يلي ملخص السير الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية المذكورين أعاله:
 (5-27):مقر لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ مشعل إبراهيم متعب العتيبي
االسم

مشعل إبراهيم متعب العتيبي

المنصب

الرئيس التنفيذي

السيرة الذاتية

ً
فضل راجع القسم« 6-3-5ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة» من هذه النشرة.

المصدر :الشركة

 (5-28):مقر لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ راما كريشنان رانغ ناتان
االسم 

راما كريشنان رانغ ناتان

العمر

 55سنة

الجنسية

هندي

المنصب الحالي

مدير اإلدارة المالية
yترخيص محاسب معتمد ،معهد المحاسبين القانونيين ومعهد أمناء الشركات ،الهند ،عام 1987م.

المؤهالت العلمية

yشهادة عضو مرخص له ،معهد أمناء الشركات ،الهند ،عام 1987م.

المناصب الحالية

yمدير اإلدارة المالية في الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه.

yبكالوريوس في التجارة ،جامعة مومباي ،الهند ،عام 1984م.

yالمدير العام لشركة باسكن روبنز في المملكة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال الحلويات ،منذ عام 2018م وحتى
عام 2020م.

yعضو مجلس إدارة في شركة جواد العالمية لألزياء ،وهي شركة مساهمة مغلقة بحرينية ،تعمل في مجال المالبس واإلكسسوارات واألحذية،
منذ عام 2004م وحتى عام 2018م.

yعضو مجلس إدارة في شركة حسن محمد جواد وأوالده ،وهي شركة مساهمة مغلقة بحرينية ،تعمل في مجال استيراد وتصدير وبيع مواد
وأدوات ولوازم البيطرة ،منذ عام 2002م وحتى عام 2018م.

أبرز الخبرات المهنية
السابقة

yعضو مجلس إدارة في شركة بيت القهوة الخليجي ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة بحرينية ،تعمل في مجال القهوة ،منذ عام 2002م
وحتى عام 2018م.
yمدير عام مجموعة حسان محمد جواد وأبناؤه التجارية لألعمال في دول الخليج العربي ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل
في مجال األعمال التجارية ،منذ عام 1991م وحتى عام 2018م.

yعضو مجلس إدارة في شركة ترافيليكس البحرين ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة بحرينية ،تعمل في مجال المدفوعات الدولية وتحويل
العمالت األجنبية ،منذ عام 2005م وحتى عام 2012م.

yعضو مجلس إدارة في شركة أجيليتي البحرين ،وهي شركة مساهمة مغلقة بحرينية ،تعمل في مجال الوساطة والتخزين والنقل ،منذ عام
2003م وحتى عام 2009م.

yمدير حسابات لشركة هاي تك لخدمات الحفريات ،وهي شركة مساهمة هندية ،وتعمل في مجال الحفريات ،منذ عام 1987م وحتى عام
1991م.

المصدر :الشركة

yمساعد محاسب في شركة يونيون كاربيد ،وهي شركة مساهمة هندية ،تعمل في مجال الكيماويات منذ عام 1986م وحتى عام 1987م.
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 (5-29):مقر لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ خالد حمود يحيى الشريف
االسم 

خالد حمود يحيى الشريف

العمر

 41سنة

الجنسية

سعودي

المنصب الحالي

مدير إدارة الموارد البشرية (مكلف)

المؤهالت العلمية
المناصب الحالية

yماجستير في تنمية وإدارة الموارد البشرية ،جامعة سانتا باربرا ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 2009م.

yبكالوريوس في إدارة األعمال ،جامعة سانتا باربرا ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 2006م.
yمدير إدارة الموارد البشرية المكلف في الشركة منذ عام 2022م وحتى تاريخه.

yمدير عمليات الموارد البشرية منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

yمدير إدارة الموارد البشرية في امباير سينما إحدى شركات مجموعة الراشد وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة،تعمل في مجال التجارة
والصناعة والغاز والخدمات ،منذ عام 2020م وحتى عام 2021م.
yمدير إدارة الموارد البشرية في مجموعة مصدر وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة ،تعمل في مجال تجارة وتوزيع مواد البناء منذ عام
2017م وحتى عام 2020م.

أبرز الخبرات المهنية
السابقة

yمدير إدارة الموارد البشرية في شركة الخدمات السعودية المتخصصة المحدودة وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة ،تعمل في مجال توفير
الدعم الصناعي والتجاري للشركات منذ عام 2013م وحتى عام 2017م.

yمدير تطوير الموارد البشرية في شركة هرفي وهي شركة سعودية مساهمة ،تعمل في مجال توفير الخدمات الغذائية المتكاملة ،منذ عام
2009م وحتى عام 2012م.

yمدير التشغيل في كارفور هايبر ماركت (مجموعة الفطيم) وهي شركة إماراتية مساهمة،تمتلك مراكز تسوق ومحالت تجزئة ومؤسسات
ترفيهية ،منذ عام 2004م وحتى عام 2009م.

المصدر :الشركة

yقائد فريق التشغيل في شركة إيكيا إحدى شركات غسان السليمان وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة تعمل في مجال بيع األثاث ،منذ عام
1998م حتى عام 2004م.

 (5-30):مقر لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ آرتين ماالتجاليان
االسم

آرتين ماالتجاليان

العمر

 47سنة

الجنسية

أردني

المنصب

المدير التجاري لقطاع العقارات

المؤهالت العلمية

بكالوريوس في علوم الكمبيوتر جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا ،المملكة األردنية الهاشمية ،عام 1996م.

المناصب الحالية

المدير التجاري لقطاع العقارات في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
yنائب الرئيس للمراكز التجارية في شركة انتماء للخدمات العقارية (تابعة لشركة سدكو القابضة) ،وهي شركة تعمل في مجال القطاع العقاري
وإدارة المراكز التجارية ،منذ عام 2015م وحتى عام 2021م.

أبرز الخبرات المهنية
السابقة

المصدر :الشركة
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yمدير عام مجمع ردسي مول في شركة انتماء للخدمات العقارية (تابعة لشركة سدكو القابضة) ،وهي شركة تعمل في مجال القطاع العقاري
وإدارة المراكز التجارية ،منذ عام 2010م وحتى عام 2015م.

yمدير التأجير في شركة ماجد الفطيم للمراكز التجارية  -السعودية ،وهي شركة متخصصة في تطوير وإدارة المراكز التجارية ،منذ عام
2007م وحتى عام 2010م.

yمدير التأجير -سيتي سنتر الدوحة -في شركة  - ECE Projekt managementوهي شركة متخصصة في تطوير وإدارة المراكز التجارية -
مقرها ألمانيا ،منذ عام 2004م وحتى عام 2007م.
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 (5-31):مقر لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ أحمد إبراهيم محمد اليحيى
االسم

أحمد إبراهيم محمد اليحيى

العمر

 65سنة

الجنسية

سعودي

المنصب

مدير إدارة المشروعات

المؤهالت العلمية

بكالوريوس في الهندسة  -مهندس مستشار (الدرجة المهنية األعلى) ،جامعة البترول والمعادن هندسة مدنية مع مرتبة الشرف ،المملكة ،عام
1980م.

المناصب الحالية

مدير إدارة المشروعات في الشركة ،منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
yمستشار الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة جبل عمر للتطوير ،منذ عام 2020م وحتى عام 2021م.

أبرز الخبرات المهنية
السابقة

yمدير المشاريع الكبرى بمستشفى الملك فيصل التخصصي من خالل االستشاري شركة وود موستانج لالستشارات الهندسية (مركز الملك
عبداهلل لألورام وأمراض الكبد ،والصالة الملكية بتكلفة قدرها  2.5مليار ريال سعودي) ،منذ عام 2011م وحتى عام 2019م.

yمدير عام المشاريع بشركة إنمائية للتطوير العقاري ،منذ عام 2005م وحتى عام 2011م.

yمدير عام المشاريع لمجموعة البابطين ،منذ عام 2003م وحتى عام 2005م.

yمدير عام اإلدارة الهندسية ومن ثم نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة العثيم ،منذ عام 1997م وحتى عام 2003م.

المصدر :الشركة

yكبير المهندسين ،ونائب مدير عام إدارة تحليل التكاليف في وزارة المالية واالقتصاد الوطني ،منذ عام 1980م وحتى عام 1997م.

 (5-32):مقر لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ سامي حمدان خليل الشمري
االسم 

سامي حمدان خليل الشمري

العمر

 36سنة

الجنسية

سعودي

المنصب الحالي

مدير إدارة الشؤون القانونية (مكلف)
yبكالوريوس في القانون ،الجامعة األردنية2016 ،م.

المؤهالت العلمية

yالدبلوم العالي في المحاماة ،جامعة األمير سطام بن عبد العزيز2018 ،م.
yالماجستير المهني بالقانون من جامعة عين شمس عام 2020م.

المناصب الحالية

yمدير إدارة الشؤون القانونية (مكلف) في الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه.

yرئيس قسم القضايا والتحقيقات قي الشركة منذ عام 2018م وحتى تاريخه.

yمستشار قانوني في شركة المدرج للمقاوالت ،وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة ،تعمل في مجال المقاوالت اإلنشائية ،منذ عام 2017م
وحتى عام 2018م.
أبرز الخبرات المهنية
السابقة

المصدر :الشركة

yمساعد قانوني في الخطوط الجوية السعودية ،عبر شركة الخليج والتدريب شركة مساهمة ،تعمل في مجال النقل الجوي ،منذ عام 2016م
وحتى عام 2017م.
yشركة بنده شركة مساهمة ،مجال التشغيل ،منذ عام 2002م وحتى عام 2017م.

yشركة المتاجر الشاملة كارفور ،شركة مساهمة ،مجال التشغيل ،منذ عام 2002م وحتى عام 2017م.
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 (5-33):مقر لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ مازن حسن محمد خليل
االسم 

مازن حسن محمد خليل

العمر

 49سنة

الجنسية

سعودي

المنصب الحالي

مدير إدارة تقنية المعلومات

المؤهالت العلمية
المناصب الحالية

yبكالوريوس هندسة الكمبيوتر ،الجامعة األمريكية في لندن ،المملكة المتحدة ،عام 2005م.

yماجستير إدارة المعلومات ،جامعة نورثهامبتون ،نورثامبتون ،المملكة المتحدة ،عام 2017م.
yمدير إدارة تقنية المعلومات في الشركة منذ عام 2022م وحتى تاريخه.
yمدير عام تقنية المعلومات والتطوير في شركة العربية للعود ،وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة ،تعمل في مجال تجارة العطور والبخور،
منذ عام 2014م وحتى عام 2022م.

أبرز الخبرات المهنية
السابقة

المصدر :الشركة

yمدير عام الخدمات المساندة في شركة التعاونية ،وهي شركة سعودية مساهمة ،تعمل في مجال التأمين التعاوني ،منذ عام 2013م وحتى
عام 2014م.

yنائب مدير تقنية المعلومات في شركة الزوردي ،وهي شركة سعودية مساهمة ،تعمل في مجال تصنيع المجوهرات ،منذ عام 2005م وحتى
عام 2007م.

yمشرف مركز بيانات تقنية المعلومات في شركة دار الحسن ،وهي مؤسسة سعودية تعمل في مجال تقنية المعلومات والبنية التحتية منذ عام
1994م وحتى عام 2005م.

 (5-34):مقر لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ علي محمد عزت الشريف
االسم 

علي محمد عزت الشريف

العمر

 53سنة

الجنسية

أردني

المنصب الحالي

مدير اإلدارة التنفيذية لقطاع األزياء

المؤهالت العلمية

بكالوريوس في المحاسبة وإدارة األعمال ،الجامعة األردنية ،األردن ،عام 1991م.

المناصب الحالية

مدير اإلدارة التنفيذية لقطاع األزياء في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
yالرئيس التنفيذي في شركة صناديق ،وهي شركة إماراتية محدودة المسؤولية ،تعمل في مجال التجزئة اإللكترونية في بيع المواد االستهالكية،
منذ عام 2019م وحتى عام 2021م.
yالرئيس التنفيذي في شركة البوم مارين ،وهي شركة إماراتية محدودة المسؤولية ،تعمل في مجال البيع بالتجزئة في بيع المالبس
واالكسسوارات للرياضات المائية ،منذ عام 2017م حتى عام 2019م.

yنائب الرئيس للعمليات/العالمية في مجموعة فواز الحكير ،وهي شركة سعودية مساهمة ،تعمل في مجال البيع بالتجزئة في المالبس الجاهزة
واألحذية ،منذ عام 2012م وحتى عام 2017م.

أبرز الخبرات المهنية
السابقة

yمدير عام  -األردن في مجموعة أزاديا القابضة ،وهي شركة لبنانية ذات مسؤولية محدودة ،تعمل في مجال البيع بالتجزئة في مجال األزياء
والمطاعم واإللكترونيات ،منذ عام 2007م وحتى عام 2012م.

yمدير عام في شركة الزي ،وهي شركة أردنية مساهمة عامة ،تعمل في مجال صناعة المالبس الجاهزة ،منذ عام 2006م وحتى عام 2007م.

yمدير العالقات العامة ،في الشركة الدولية للتبغ والسجائر ،وهي شركة أردنية مساهمة عامة ،تعمل في مجال صناعة التبغ ،منذ عام 2005م
وحتى عام 2006م.
yمساعد مدير العام للمبيعات والتسويق في شركة الزاهد للتجارة والتطوير العقاري ،وهي شركة سعودية محدودة المسؤولية ،تعمل في مجال
البيع بالتجزئة في المالبس الجاهزة والمالبس الرياضية ،منذ عام 1999م وحتى عام 2005م.

المصدر :الشركة
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yمساعد مدير العام للمبيعات والتسويق في مجموعة شركات زاهيد ،وهي شركة سعودية ،تعمل في مجال التراكتورات والمعدات الثقيلة ،منذ
عام 1999م وحتى عام 2005م.
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 (5-35):مقر لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ كريم أحمد مجاهد فايد
االسم 

كريم أحمد مجاهد فايد

العمر

 37سنة

الجنسية

مصري

المنصب الحالي

مدير إدارة عمليات قطاع الترفيه

المؤهالت العلمية

ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس محاسبة ،كلية التجارة في جامعة اإلسكندرية ،جمهورية مصر العربية.

المناصب الحالية

مدير إدارة عمليات قطاع الترفيه في الشركة منذ سبتمبر 2021م حتى تاريخه.
yمدير تطوير األعمال ،شركة عبد اهلل العثيم للترفيه منذ يناير 2020م حتى أغسطس 2021م.

أبرز الخبرات المهنية
السابقة
المصدر :الشركة

yرئيس قسم المالية ،شركة عبد اهلل العثيم للترفيه منذ أكتوبر 2010م حتى يناير 2020م.

yمحاسب أول ،شركة الغذاء الكويتية أمريكانا ،شركة ذات مسؤولية محدودة أردنية ،تعمل في مجال األغذية ،منذ ديسمبر 2006م حتى أبريل
2010م.

 (5-36):مقر لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ فارس بن حسن علي العوفي
االسم 

فارس بن حسن علي العوفي

العمر

 39سنة

الجنسية

سعودي

المنصب الحالي

مدير إدارة مشروع الرياض

المؤهالت العلمية

ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ  -ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻤﺎرة واﻟﺘﺨﻄﻴط ،جامعة الملك فيصل ،عام 2002م

المناصب الحالية

مدير إدارة مشروع الرياض في الشركة منذ 2021م حتى تاريخه.
yﻣﺴﺎﻋﺪ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻌﺎﻣﺔ للطيران المدني ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ.

yرئيس تنفيذي لشركة مشروع المناخ الحضري للتنمية القابضة ،شركة سعودية تعمل في مجال العقار ،منذ عام 2012م حتى عام 2016م.

أبرز الخبرات المهنية
السابقة

yمدير عام شركة المعمارية لالستشارات الهندسية ،شركة سعودية ذات شراكة خاصة ،تعمل في مجال االستشارات الهندسية ،منذ عام 2010م
حتى عام 2012م.
yالمدير اإلقليمي للقطاع الشرقي بنك البالد إدارة الممتلكات ،شركة مساهمة سعودية ،منذ عام 2008م حتى عام 2010م.

المصدر :الشركة

yمهندس موقع في بنك البالد ،وهي شركة مساهمة سعودية ،منذ عام 2004م وحتى عام 2008م.

 (5-37):مقر لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ محمد راتب العرقسوسي
االسم 

محمد راتب العرقسوسي

العمر

 42سنة

الجنسية

لبناني

المنصب الحالي

مدير عمليات قطاع األغذية والمشروبات

المؤهالت العلمية

بكالوريوس في إدارة األعمال (الفنادق ،المطاعم) ،لبنان ،الدكوانه عام 2001م.

المناصب الحالية

مدير عمليات قطاع األغذية والمشروبات منذ 2020م حتى تاريخه.

أبرز الخبرات المهنية
السابقة
المصدر :الشركة

yمدير التشغيل في مجموعة اإلمارات الدولية ،وهي شركة استثمارية قابضة تملك محافظ بمجاالت عديدة (العقارات  -النفط  -الغاز -
التعدين  -التمويل  -المقاوالت  -التجارة الصناعية والتجارية  -النقل الجوي  -وغيرها) اإلمارات العربية المتحدة ،منذ عام 2018م وحتى
2019م.

yمدير التشغيل في شركة نصيب جروب ،شركة مساهمة إماراتية ،تعمل في مجال االستثمار ،منذ عام 2015م وحتى 2017م.

yمدير التشغيل في شركة رويال كونسبتس ،شركة مساهمة إماراتية ،تعمل في مجال المطاعم والمقاهي ،منذ عام 2013م وحتى 2015م.
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 (5-38):مقر لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ عمار ياسر عبدالغني شحاده
االسم 

عمار ياسر عبدالغني شحاده

العمر

 42سنة

الجنسية

أردني

المنصب الحالي

مدير إدارة الصيانة

المؤهالت العلمية

بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية في جامعة البلقاء ،عام 2004م.

المناصب الحالية

مدير إدارة الصيانة في الشركة منذ عام 2013م وحتى تاريخه.
yمدير الصيانة والمرافق في األكاديمية الدولية ع َمان وهي أكاديمية أردنية ،تعمل في مجال التعليم ،منذ عام 2012م وحتى عام 2013م.

yمهندس تشغيل ومشاريع في شركة انوفا وهي شركة تشغيل وصيانة إماراتية ،تعمل في مجال التشغيل والصيانة ،منذ عام 2012م وحتى عام
2013م.
أبرز الخبرات المهنية
السابقة

yمهندس ميكانيكي أول في شركة مرايا لالستثمارات السياحية وهي شركة أردنية تعمل في مجال المقاوالت والمشاريع السياحية ،منذ عام
2009م وحتى عام 2010م.

yمهندس ميكانيكي موقع أول في مؤسسة الحسام الكهروميكانيكي والمقاوالت وهي مؤسسة أردنية تعمل في مجال المقاوالت واألنظمة
الكهروميكانيكية ،منذ عام 2007م وحتى عام 2009م.

المصدر :الشركة

yمهندس إداري في فندق موفنبيك العرب وهو فندق أردني مصنف خمسة نجوم ،منذ عام 2006م وحتى عام 2006م.

 (5-39):مقر لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ حسين أبو الحسن حسين محمد
االسم 

حسين أبو الحسن حسين محمد

العمر

 42سنة

الجنسية

بحريني

المنصب الحالي

مدير إدارة المشتريات

المؤهالت العلمية

بكالوريوس في المحاسبة في جامعة البحرين ،عام 2000م.

المناصب الحالية

مدير إدارة المشتريات في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
yشريك مؤسس في شركة تروتاليتي وهي شركة بحرينية شركة خاصة ،تعمل في مجال السياحة ،منذ عام 2019م وحتى عام 2021م.

أبرز الخبرات المهنية
السابقة
المصدر :الشركة

yمدير مشتريات في شركة طيران الخليج وهي شركة بحرينية حكومية ،تعمل في مجال النقل الجوي ،منذ عام 2006م وحتى عام 2018م.

yمراجع داخلي في شركة طيران الخليج وهي شركة بحرينية حكومية ،تعمل في مجال النقل الجوي ،منذ عام 2003م وحتى عام 2006م.

yكبير المحاسبين في شركة آفاق الخليج وهي شركة بحرينية مساهمة مقفلة تعمل في مجال الدعاية واإلعالن ،منذ عام 2002م وحتى عام
2002م.

 (5-40):مقر لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ عامر علي خليف العنزي
االسم 

عامر علي خليف العنزي

العمر

 43سنة

الجنسية

سعودي

المنصب الحالي

مدير إدارة التحصيل

المؤهالت العلمية
المناصب الحالية

أبرز الخبرات المهنية
السابقة
المصدر :الشركة
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yبكالوريوس في إدارة األعمال في جامعة الملك عبد العزيز2012 ،م.
yماجستير إدارة األعمال في جامعة الملك عبد العزيز2014 ،م.
مدير إدارة التحصيل في الشركة منذ عام 2022م وحتى تاريخه.
yمستشار المالية وإدارة المخاطر في شركة بيرسونا كريتيف ،تعمل في مجال الخدمات واالستشارات في مجال تقنية المعلومات ،منذ عام
2021م وحتى عام 2022م.
yمدير التحصيل وإدارة ائتمان العمالء في شركة المراكز العربيةـ وهي شركة سعودية مساهمة ،تعمل في مجال العقارات ،منذ عام 2006م
وحتى عام 2019م.
yمشرف التنسيق ووحدة المتابعة في بنك الرياض ،وهي شركة سعودية مساهمة ،منذ عام 2005م وحتى عام 2006م.
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 (5-41):مقر لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ محمد وجاهت خان
االسم 

محمد وجاهت خان

العمر

 34سنة

الجنسية

باكستاني

المنصب الحالي

مدير إدارة المراجعة الداخلية (مكلف).

المؤهالت العلمية
المناصب الحالية

yبكالوريوس في التجارة في جامعة كراتشي2008 ،م.

yماجستير في االقتصاد في جامعة كراتشي2014 ،م.
مدير إدارة المراجعة الداخلية (مكلف) في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
yمشرف مراجعة داخلية في شركة ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاه وهي شركة سعودية شراكة خاصة ،تعمل في مجال
المراجعة والتدقيق ،منذ عام 2017م وحتى عام 2019م.

yمساعد مدير في شركة ديلويت يوسف عادل محاسبون قانونيون وهي شركة باكستانية شراكة خاصة ،تعمل في مجال المراجعة
والتدقيق ،منذ عام 2016م وحتى عام 2016م.

أبرز الخبرات المهنية
السابقة

yكبير المراجعين الداخلين في شركة ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاه وهي شركة سعودية شراكة خاصة ،تعمل في مجال
المراجعة والتدقيق ،منذ عام 2015م وحتى عام 2015م.

yكبير المراجعين الداخلين في شركة ديلويت آند توش وهي شركة قطرية شراكة خاصة ،تعمل في مجال المراجعة والتدقيق ،منذ
عام 2014م وحتى عام 2014م.

yكبير المراجعين الداخلين في شركة ديلويت آند توش وهي شركة قطرية شراكة خاصة ،تعمل في مجال المراجعة والتدقيق ،منذ
عام 2013م وحتى عام 2013م.

المصدر :الشركة

yكبير المراجعين في شركة ديلويت يوسف عادل محاسبون قانونيون وهي شركة باكستانية شراكة خاصة ،تعمل في مجال المراجعة
والتدقيق ،منذ عام 2008م وحتى عام 2014م.

 (5-42):مقر لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ مبارك سليمان ثويني العنزي
االسم 

مبارك سليمان ثويني العنزي

العمر

 46سنة

الجنسية

سعودي

المنصب الحالي

مدير عمليات قطاع العقارات

المؤهالت العلمية

بكالوريوس في الفنون في جامعة الملك سعود2000 ،م.

المناصب الحالية

مدير عمليات قطاع العقارات في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
yمدير إدارة العمليات في شركة المراكز العربية وهي شركة سعودية مساهمة ،تعمل في قطاع العقارات ،منذ عام 2020م وحتى عام 2021م.

yمدير إدارة التأجير في شركة المراكز العربية وهي شركة سعودية مساهمة ،تعمل في قطاع العقارات ،منذ عام 2019م وحتى عام 2020م.

yمدير وحدة األعمال في شركة المراكز العربية وهي شركة سعودية مساهمة ،تعمل في قطاع العقارات ،منذ عام 2018م وحتى عام 2019م.

yمدير المنطقة الوسطى في شركة المراكز العربية وهي شركة سعودية مساهمة ،تعمل في قطاع العقارات ،منذ عام 2017م وحتى عام 2018م.
yمدير مول النخيل في شركة المراكز العربية وهي شركة سعودية مساهمة ،تعمل في قطاع العقارات ،منذ عام 2015م وحتى عام 2017م.

أبرز الخبرات المهنية
السابقة

yمدير مول تاال في شركة المراكز العربية وهي شركة سعودية مساهمة ،تعمل في قطاع العقارات ،منذ عام 2013م وحتى عام 2015م.

yمدير ضمان الجودة في شركة المراكز العربية وهي شركة سعودية مساهمة ،تعمل في قطاع العقارات ،منذ عام 2009م وحتى عام 2013م.

yموظف تأجير في شركة المراكز العربية وهي شركة سعودية مساهمة ،تعمل في قطاع العقارات ،منذ عام 2008م وحتى عام 2009م.

yمدير تحصيل في شركة المراكز العربية وهي شركة سعودية مساهمة ،تعمل في قطاع العقارات ،منذ عام 2004م وحتى عام 2008م.

yمساعد عالقات عامة في شركة المراكز العربية وهي شركة سعودية مساهمة ،تعمل في قطاع العقارات ،منذ عام 2003م وحتى عام 2004م.
yمدير عمليات الخسارة والربح في شركة المراكز العربية وهي شركة سعودية مساهمة ،تعمل في قطاع العقارات ،منذ عام 2002م وحتى
عام 2003م.
المصدر :الشركة

yموظف مناقصات في شركة المراكز العربية وهي شركة سعودية مساهمة ،تعمل في قطاع العقارات ،منذ عام 2000م وحتى عام 2002م.
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 (5-43):مقر لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ سامر عدنان حافظ كهيل
االسم 

سامر عدنان حافظ كهيل

العمر

 46سنة

الجنسية

لبناني

المنصب الحالي

مدير تطوير قطاع الترفيه

المؤهالت العلمية
المناصب الحالية

yبكالوريوس في إدارة األعمال في جامعة سانت جوزيف1999 ،م.
yماجستير في المالية في جامعة سانت جوزيف2000 ،م.

مدير تطوير قطاع الترفيه في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
yالرئيس التنفيذي في شركة كيدز القابضة وهي شركة لبنانية ،تعمل في إنشاء وتطوير مفاهيم الترفيه العائلي ،منذ عام 2017م وحتى عام
2021م.

yنائب الرئيس للمالية واالستثمارية في شركة كيدز القابضة وهي شركة لبنانية ،تعمل في إنشاء وتطوير مفاهيم الترفيه العائلي ،منذ عام
2012م وحتى عام 2017م.

أبرز الخبرات المهنية
السابقة

yنائب الرئيس للمالية في شركة بلس القابضة وهي شركة لبنانية ،تعمل في مجال العقارات واإلعالم التجاري ،منذ عام 2012م وحتى عام
2012م.

yنائب الرئيس في شركة مينا كابيتال وهي شركة لبنانية مساهمة ،تعمل في التطوير العقاري ،واالستثماري ،وحقوق الملكية الخاصة ،منذ عام
2009م وحتى عام 2012م.

yمدير مالي في شركة سارة للتجارة القابضة وهي شركة إماراتية ،تعمل في توزيع ماركات عالمية في قطاع الديكورات الفاخرة ،منذ عام
2007م وحتى عام 2009م.

المصدر :الشركة

-5-5

yمشرف مراجعة أول في شركة ديلويت في مكتب بيروت وهي شركة عالمية شراكة خاصة ،تعمل في مجال المراجعة والتدقيق ،منذ عام
1999م وحتى عام 2007م.

5عقد إدارة شركة عبدهللا العثيم لألزياء مع مؤسسة ليليان

أبرمت شركة عبداهلل العثيم لألزياء عقد إدارة مع مؤسسة ليليان (وهي مؤسسة سعودية قائمة في المملكة ويمثلها فهد المديهش) بتاريخ
1438/11/09هـ (الموافق 2017/08/01م) ،والتي اتفق بموجبها األطراف على أن تقوم مؤسسة ليليان بأعمال اإلدارة والتشغيل اليومية لشركة
عبداهلل العثيم لألزياء وذلك وفقًا لخطة العمل ومؤشرات األداء الرئيسية والميزانية التي يوافق عليها مديرو شركة عبداهلل العثيم لألزياء.
تدفع شركة عبداهلل العثيم لألزياء لمؤسسة ليليان مقابل خدمات اإلدارة والتشغيل والبالغ مائة ألف ( )100,000ريال سعودي شهر ًيا ،على أن تبقى
شركة عبداهلل العثيم ملتزمة بسداد جميع المستحقات القائمة عليها من رسوم أو ضرائب أو مصاريف أو رسوم جمركية.
مدة هذا العقد اثني عشر ( )12شه ًرا ،وتتجدد تلقائ ًيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين اآلخر برغبته بعدم التجديد قبل ثالثين ( )30يو ًما من
تاريخ انتهاء المدة األصلية للعقد أو المجددة .ويحق لشركة عبداهلل العثيم لألزياء ومؤسسة ليليان فسخ العقد في أي وقت وبال تعويض ،وذلك بمنح
الطرف اآلخر إشعا ًرا قبل تاريخ الفسخ بستين ( )60يو ًما .كما يحق لشركة عبداهلل العثيم فسخ العقد ً
حال في حال عدم تحقيق مؤسسة ليليان أي
من األهداف التي تم االتفاق عليها أو في حال عدم وفائها بأي من التزاماتها الجوهرية بموجب العقد.
باإلضافة إلى ذلك ،تلتزم مؤسسة ليليان بإخطار شركة عبداهلل العثيم لألزياء قبل ستين ( )60يو ًما بأي تغيير يحدث في كيانها القانوني أو القدرة
على التأثير في القرارات أو السيطرة المباشرة أو غير مباشرة ،ويكون لشركة عبداهلل العثيم لألزياء في هذه الحال الخيار ما بين إبرام عقد جديد
بشروط جديدة أو إنهاء العقد.
يخضع العقد ألنظمة المملكة وفي حال تعذر الوصول إلى حل ودي بشأن أي خالف ينشأ بين الطرفين حول تنفيذ أو تفسير أو تطبيق أحكام العقد،
فإنه يحال للتحكيم التجاري بمدينة الرياض وفق أنظمة المملكة.

www.othaimmalls.com

نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار | 169

يوضح الجدول التالي تفاصيل المكافآت والمزايا العينية التي منحتها الشركة والشركات التابعة خالل السنوات الثالثة ( )3المالية السابقة ألعضاء
مجلس اإلدارة وعدد خمسة ( )5من أعضاء اإلدارة التنفيذية ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة والشركات التابعة ،بمن فيهم الرئيس
التنفيذي ومدير اإلدارة المالية.
 (5-44):مقر لودجلامكافآت وأتعاب مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م و 30سبتمبر
2021م
بالريال السعودي
أعضاء مجلس اإلدارة
كبار التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

المجموع

2018م

2019م

2020م

2021م

ال يوجد

ال يوجد

901,372

339,372

3,847,798

3,149,125

3,672,488

2,876,510

3,847,798

3,149,125

4,573,860

3,215,882

المصدر :الشركة

 (5-45):مقر لودجلامكافآت وأتعاب مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركات التابعة الجوهرية خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م و 30سبتمبر 2021م
2018م

2019م

2020م

2021م

بالريال السعودي

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

كبار التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

2,485,381

2,370,000

2,919,487

2,255,870

المجموع

2,485,381

2,370,000

2,919,487

2,255,870

أعضاء مجلس اإلدارة

المصدر :الشركة

-7

5ح ــاالت اإلفـ ــاس وال ـم ـصــالــح ال ـم ـبــاشــرة وغ ـيــر ال ـم ـبــاشــرة ألع ـض ــاء مـجـلــس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
1 .أنه لم يتم اإلعالن عن إفالس أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أ ًيا من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة أو أمين سر
مجلس اإلدارة.
2 .أنه لم يتم اإلعالن عن أي إعسار في السنوات الخمس ( )5السابقة لشركة كان أ ًيا من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أ ًيا من أعضاء
اإلدارة التنفيذية بالشركة أو أمين سر مجلس اإلدارة معينًا فيها في منصب إداري أو إشرافي.
3 .أنه ليس ألي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة أو أمين سر مجلس اإلدارة أو ألي من
أقربائهم أو تابعيهم أي مصالح مباشرة أو غير مباشرة في أسهم الشركة أو الشركات الزميلة أو الشركة التابعة أو أي مصلحة في
أي أمر آخر يمكن أن يؤثر في أعمال الشركة باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في الجدول « 1-4هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ
هذه النشرة» والقسم« 6-12العقود الجوهرية مع األطراف ذات العالقة» من هذه النشرة.
4 .أنه ليس ألي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة أو أمين سر مجلس اإلدارة أو ألي من
أقربائهم أو تابعيهم أي مصلحة في أي عقد أو ترتيب ساري المفعول في تاريخ هذه النشرة أو مزمع على إبرامه عند تقديم هذه
النشرة في أعمال الشركة والشركات الزميلة والشركة التابعة باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في القسم« 6-12العقود الجوهرية
مع األطراف ذات العالقة» من هذه النشرة.
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5مكافآت مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

ليس ألي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة أو أمين سر مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أو تابعيهم
أي مصالح مباشرة أو غير مباشرة في أسهم الشركة أو الشركات التابعة أو الشركات الزميلة أو أي مصلحة في أي أمر آخر يمكن أن يؤثر في
أعمال الشركة باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في الجدول « 2-5أعضاء مجلس إدارة الشركة» والقسم « 6-12العقود الجوهرية مع األطراف ذات
العالقة» من هذه النشرة .وتم الحصول على موافقة الجمعية العامة على جميع العقود والتعامالت التي ألي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي
من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة أو أمين سر مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أو تابعيهم مصالح مباشرة وغير مباشرة في أسهم الشركة أو
الشركات التابعة أو الشركات الزميلة أو أي مصلحة في أي أمر آخر يمكن أن يؤثر في أعمال الشركة في كل من الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ
1440/10/27هـ (الموافق 2019/06/30م) وبتاريخ 1441/09/17هـ (الموافق 2020/05/10م) وبتاريخ 1442/11/20هـ (الموافق 2021/06/30م)
وبتاريخ 1443/02/15هـ (الموافق 2021/09/22م) كما تم اإلفصاح عنه في القسم « 6-12العقود الجوهرية مع األطراف ذات العالقة» من هذه
النشرة.
كما ليس ألي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة أو أمين سر مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أو تابعيهم أي
مصلحة في أي عقد أو ترتيب ساري المفعول في تاريخ هذه النشرة أو مزمع على إبرامه عند تقديم هذه النشرة في أعمال الشركة والشركات التابعة
والشركات الزميلة باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في القسم « 6-12العقود الجوهرية مع األطراف ذات العالقة» من هذه النشرة .وتم الحصول
على موافقة الجمعية العامة على جميع العقود والترتيبات التي ألي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة
أو أمين سر مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أو تابعيهم أي مصلحة فيها في كل من الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 1440/10/27هـ (الموافق
2019/06/30م) وبتاريخ 1441/09/17هـ (الموافق 2020/05/10م) وبتاريخ 1442/11/20هـ (الموافق 2021/06/30م) وبتاريخ 1443/02/15هـ
(الموافق 2021/09/22م).
كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة عدم مشاركة أي منهم في أي أنشطة مماثلة أو منافسة للشركة ،ويتعهد أعضاء مجلس اإلدارة بااللتزام بهذا المتطلب
ً
مستقبل وبأن تكون كافة التعامالت مع األطراف ذات العالقة في المستقبل على أساس تنافسي وفقًا للمادة الثانية والسبعين من نظام
النظامي
الشركات والفصل السادس من الباب الثالث من الئحة حوكمة الشركات.
ويوضح الجدول التالي تفاصيل االتفاقيات والتعامالت مع األطراف ذات العالقة التي ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة مصلحة فيها
(وللمزيد من المعلومات حول هذه االتفاقيات ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 6-12العقود الجوهرية مع األطراف ذات العالقة» من هذه النشرة).
 (5-46):مقر لودجلاتفاصيل االتفاقيات والتعامالت مع األطراف ذات العالقة التي ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة مصلحة فيها
#

االتفاقية/التعامل

قيمة التعامالت كما في  30سبتمبر 2021م
(بالريال السعودي)

1

عقود إيجار مع شركة أسواق
عبدااهلل العثيم

15,954,750

www.othaimmalls.com

أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية
الذين لديهم مصلحة
فيها

نوع المصلحة

سبب المصلحة

عبداهلل صالح علي
العثيم

مباشرة

شركة أسواق عبدااهلل العثيم مساهم في
الشركة وعضو مجلس إدارة الشركة عبداهلل
صالح علي العثيم مساهم في الشركة كما
أنه مساهم مباشر وغير مباشر في شركة
أسواق عبدااهلل العثيم إضاف ًة إلى أنه عضو
مجلس إدارة فيها .وإن عضو مجلس إدارة
الشركة السابق فهد عبداهلل صالح العثيم
عضو مجلس إدارة في شركة أسواق عبدااهلل
العثيم عل ًما بأنه كان عض ًوا في مجلس إدارة
الشركة بتاريخ إبرام عقود اإليجار .وإن
أعضاء مجلس إدارة شركة أسواق عبدااهلل
العثيم عبدالعزيز عبداهلل صالح العثيم
وصالح محمد صالح العثيم أقرباء لكل من
عضو مجلس إدارة الشركة الحالي عبداهلل
صالح علي العثيم وعضو مجلس إدارة الشركة
السابق فهد عبداهلل صالح العثيم.
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فهرس المحتويات

-8

5المصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

2

( 13,007,077تشمل توفير الكهرباء
وخدمات المرافق العامة للمواقع المستأجرة
إيرادات عقود إيجار مع
قبل شركة أسواق عبداهلل العثيم بقيمة
شركة أسواق عبدااهلل العثيم
مليونين وثمانمائة واثنين وثالثين ألفاً
وخمسمائة وثالثة وخمسين ()2,832,553

3

عقود إيجار مع شركة أسواق
عبدااهلل العثيم بصفتها
مستأجر

35,674,500

4

مصروفات عقود إيجار مع
شركة أسواق عبدااهلل العثيم

26,755,875
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فهرس المحتويات

#

االتفاقية/التعامل

قيمة التعامالت كما في  30سبتمبر 2021م
(بالريال السعودي)

أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية
الذين لديهم مصلحة
فيها

نوع المصلحة

سبب المصلحة

عبداهلل صالح علي
العثيم

مباشرة

شركة أسواق عبدااهلل العثيم مساهم في
الشركة وعضو مجلس إدارة الشركة عبداهلل
صالح علي العثيم مساه ًما في الشركة كما
أنه مساهم مباشر وغير مباشر في شركة
أسواق عبدااهلل العثيم إضاف ًة إلى أنه عضو
مجلس إدارة فيها .وإن عضو مجلس إدارة
الشركة السابق فهد عبداهلل صالح العثيم
عضو مجلس إدارة في شركة أسواق عبدااهلل
العثيم عل ًما بأنه كان عض ًوا في مجلس إدارة
الشركة بتاريخ إبرام عقود اإليجار .وإن
أعضاء مجلس إدارة شركة أسواق عبدااهلل
العثيم عبدالعزيز عبداهلل صالح العثيم
وصالح محمد صالح العثيم أقرباء لكل من
عضو مجلس إدارة الشركة الحالي عبداهلل
صالح علي العثيم وعضو مجلس إدارة الشركة
السابق فهد عبداهلل صالح العثيم.

عبداهلل صالح علي
العثيم

مباشرة

شركة أسواق عبدااهلل العثيم مساهم في
الشركة وعضو مجلس إدارة الشركة عبداهلل
صالح علي العثيم مساهم في الشركة كما
أنه مساهم مباشر وغير مباشر في شركة
أسواق عبدااهلل العثيم إضاف ًة إلى أنه عضو
مجلس إدارة فيها .وإن عضو مجلس إدارة
الشركة السابق فهد عبداهلل صالح العثيم
عضو مجلس إدارة في شركة أسواق عبدااهلل
العثيم عل ًما بأنه كان عض ًوا في مجلس إدارة
الشركة بتاريخ إبرام عقود اإليجار .وإن
أعضاء مجلس إدارة شركة أسواق عبدااهلل
العثيم عبدالعزيز عبداهلل صالح العثيم
وصالح محمد صالح العثيم أقرباء لكل من
عضو مجلس إدارة الشركة الحالي عبداهلل
صالح علي العثيم وعضو مجلس إدارة الشركة
السابق فهد عبداهلل صالح العثيم.

عبداهلل صالح علي
العثيم

مباشرة

شركة أسواق عبدااهلل العثيم مساهم في
الشركة وعضو مجلس إدارة الشركة عبداهلل
صالح علي العثيم مساهم في الشركة كما
أنه مساهم مباشر وغير مباشر في شركة
أسواق عبدااهلل العثيم إضاف ًة إلى أنه عضو
مجلس إدارة فيها .وإن عضو مجلس إدارة
الشركة السابق فهد عبداهلل صالح العثيم
عضو مجلس إدارة في شركة أسواق عبدااهلل
العثيم عل ًما بأنه كان عض ًوا في مجلس إدارة
الشركة بتاريخ إبرام عقود اإليجار .وإن
أعضاء مجلس إدارة شركة أسواق عبدااهلل
العثيم عبدالعزيز عبداهلل صالح العثيم
وصالح محمد صالح العثيم أقرباء لكل من
عضو مجلس إدارة الشركة الحالي عبداهلل
صالح علي العثيم وعضو مجلس إدارة الشركة
السابق فهد عبداهلل صالح العثيم.
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أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية
الذين لديهم مصلحة
فيها

نوع المصلحة

سبب المصلحة

5

مدفوعات من قبل شركة
أسواق عبدااهلل العثيم
للشركة

264,216

عبداهلل صالح علي
العثيم

مباشرة

شركة أسواق عبدااهلل العثيم مساهم في
الشركة وعضو مجلس إدارة الشركة عبداهلل
صالح علي العثيم مساهم في الشركة كما
أنه مساهم مباشر وغير مباشر في شركة
أسواق عبدااهلل العثيم إضاف ًة إلى أنه عضو
مجلس إدارة فيها .وإن عضو مجلس إدارة
الشركة السابق فهد عبداهلل صالح العثيم
عضو مجلس إدارة في شركة أسواق عبدااهلل
العثيم عل ًما بأنه كان عض ًوا في مجلس إدارة
الشركة بتاريخ إبرام عقود اإليجار .وإن
أعضاء مجلس إدارة شركة أسواق عبدااهلل
العثيم عبدالعزيز عبداهلل صالح العثيم
وصالح محمد صالح العثيم أقرباء لكل من
عضو مجلس إدارة الشركة الحالي عبداهلل
صالح علي العثيم وعضو مجلس إدارة الشركة
السابق فهد عبداهلل صالح العثيم.

6

صافي تعامالت تجارية
بين الشركة وشركة أسواق
عبداهلل العثيم

إقرار رصيد شركة أسواق عبد اهلل العثيم
االفتتاحي للعام 2021م وقدره 3.495.538
ورصيد نهاية الفترة قدره  821,755كما في
 30سبتمبر 2021م.

عبداهلل صالح علي
العثيم

مباشرة

7

اتفاقية خدمات تقنية
المعلومات المشتركة بين
الشركة وشركة أسواق
عبداهلل العثيم

693,660

عبداهلل صالح علي
العثيم

مباشرة

#

االتفاقية/التعامل

www.othaimmalls.com

قيمة التعامالت كما في  30سبتمبر 2021م
(بالريال السعودي)

شركة أسواق عبدااهلل العثيم مساهم في
الشركة وعضو مجلس إدارة الشركة عبداهلل
صالح علي العثيم مساهم في الشركة كما
أنه مساهم مباشر وغير مباشر في شركة
أسواق عبدااهلل العثيم إضاف ًة إلى أنه عضو
مجلس إدارة فيها .وإن عضو مجلس إدارة
الشركة السابق فهد عبداهلل صالح العثيم
عضو مجلس إدارة في شركة أسواق عبدااهلل
العثيم عل ًما بأنه كان عض ًوا في مجلس إدارة
الشركة بتاريخ إبرام عقود اإليجار .وإن
أعضاء مجلس إدارة شركة أسواق عبدااهلل
العثيم عبدالعزيز عبداهلل صالح العثيم
وصالح محمد صالح العثيم أقرباء لكل من
عضو مجلس إدارة الشركة الحالي عبداهلل
صالح علي العثيم وعضو مجلس إدارة الشركة
السابق فهد عبداهلل صالح العثيم.
شركة أسواق عبدااهلل العثيم مساهم في
الشركة وعضو مجلس إدارة الشركة عبداهلل
صالح علي العثيم مساهم في الشركة كما
أنه مساهم مباشر وغير مباشر في شركة
أسواق عبدااهلل العثيم إضاف ًة إلى أنه عضو
مجلس إدارة فيها .وإن عضو مجلس إدارة
الشركة السابق فهد عبداهلل صالح العثيم
عضو مجلس إدارة في شركة أسواق عبدااهلل
العثيم عل ًما بأنه كان عض ًوا في مجلس إدارة
الشركة بتاريخ إبرام عقود اإليجار .وإن
أعضاء مجلس إدارة شركة أسواق عبدااهلل
العثيم عبدالعزيز عبداهلل صالح العثيم
وصالح محمد صالح العثيم أقرباء لكل من
عضو مجلس إدارة الشركة الحالي عبداهلل
صالح علي العثيم وعضو مجلس إدارة الشركة
السابق فهد عبداهلل صالح العثيم.
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8

سكن مشترك لموظفي
شركة عبداهلل العثيم للترفيه
وشركة عبداهلل العثيم
الغذائية مع شركة أسواق
عبداهلل العثيم

56,997

9

ثالثة ( )3عقود لخدمات
استقدام العمالة مبرمة فيما
بين شركة معين للتوظيف
(وهي إحدى الشركات
التابعة لشركة أسواق
عبداهلل العثيم) مع كل من
شركة عبداهلل العثيم للترفيه
وشركة عبداهلل العثيم
لألزياء وشركة عبداهلل
العثيم الغذائية

عبداهلل صالح علي
العثيم

فهرس المحتويات

#

االتفاقية/التعامل

قيمة التعامالت كما في  30سبتمبر 2021م
(بالريال السعودي)

أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية
الذين لديهم مصلحة
فيها

نوع المصلحة

غير مباشرة

سبب المصلحة
إن عضو مجلس إدارة الشركة عبداهلل صالح
علي العثيم مساهم مباشر وغير مباشر في
شركة أسواق عبدااهلل العثيم إضاف ًة إلى
أنه عضو مجلس إدارة فيها ومساه ًما غير
مباشر في شركة عبداهلل العثيم للترفيه
وشركة عبداهلل العثيم الغذائية .كما إن عضو
مجلس إدارة شركة أسواق عبدااهلل العثيم
فهد عبداهلل صالح العثيم عضو مجلس إدارة
في شركة عبداهلل العثيم للترفيه وشركة
عبداهلل العثيم الغذائية وإن عضو مجلس
إدارة شركة عبداهلل العثيم للترفيه وشركة
عبداهلل العثيم الغذائية محمد عبداهلل صالح
العثيم من أقرباء أعضاء مجلس إدارة شركة
أسواق عبدااهلل العثيم عبداهلل صالح علي
العثيم وفهد عبداهلل صالح العثيم وعبدالعزيز
عبداهلل صالح العثيم وصالح محمد صالح
العثيم كما أنهم من أقرباء عبداهلل صالح علي
العثيم وهو المساهم غير المباشر في شركة
عبداهلل العثيم للترفيه وشركة عبداهلل العثيم
الغذائية.

118,818

عبداهلل صالح علي
العثيم

غير مباشرة

إن عضو مجلس إدارة الشركة عبداهلل صالح
علي العثيم مساهم مباشر وغير مباشر في
شركة أسواق عبدااهلل العثيم إضاف ًة إلى
أنه عضو مجلس إدارة فيها ومساه ًما غير
مباشر في شركة عبداهلل العثيم للترفيه
وشركة عبداهلل العثيم لألزياء وشركة عبداهلل
العثيم الغذائية .كما إن عضو مجلس إدارة
شركة أسواق عبدااهلل العثيم فهد عبداهلل
صالح العثيم عضو مجلس إدارة في شركة
عبداهلل العثيم للترفيه وشركة عبداهلل العثيم
لألزياء وشركة عبداهلل العثيم الغذائية .وإن
عضو مجلس إدارة شركة عبداهلل العثيم
للترفيه وشركة عبداهلل العثيم لألزياء وشركة
عبداهلل العثيم الغذائية محمد عبداهلل صالح
العثيم من أقرباء أعضاء مجلس إدارة شركة
أسواق عبدااهلل العثيم عبداهلل صالح علي
العثيم وفهد عبداهلل صالح العثيم وعبدالعزيز
عبداهلل صالح العثيم وصالح محمد صالح
العثيم كما أنهم من أقرباء عبداهلل صالح علي
العثيم وهو المساهم غير المباشر في شركة
عبداهلل العثيم للترفيه وشركة عبداهلل العثيم
لألزياء وشركة عبداهلل العثيم الغذائية.

10

عقد بيع وشراء أسهم
في شركة بلر السعودية
للمقاوالت من قبل شركة

-

عبداهلل صالح علي
العثيم

غير مباشرة

البائع ،محمد عبداهلل صالح العثيم هو من
أقارب عضو مجلس إدارة الشركة عبداهلل
صالح علي العثيم والمساهم المباشر وغير
المباشر فيها وعضو مجلس إدارة الشركة
السابق فهد عبداهلل صالح العثيم والذي كان
عض ًوا بتاريخ العقد.

11

عقد التنازل عن أسهم
في شركة بلر السعودية
للمقاوالت للشركة

-

عبداهلل صالح علي
العثيم

غير مباشرة
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المتنازل ،محمد عبداهلل صالح العثيم هو من
أقارب عضو مجلس إدارة الشركة عبداهلل
صالح علي العثيم والمساهم المباشر وغير
المباشر فيها وعضو مجلس إدارة الشركة
السابق فهد عبداهلل صالح العثيم والذي كان
عض ًوا بتاريخ العقد.

www.othaimmalls.com

12

عقد بيع وشراء أسهم سيك
جاردن المحدودة
( )SEIC Garden Ltdبين
الشركة وشركة العثيم
القابضة

-

13

عقد بيع وشراء أسهم سيك
هوسبيتاليتي المحدودة
()SEIC Hospitality LLC
بين الشركة وشركة العثيم
القابضة

-

14

عبداهلل صالح علي
العثيم

فهرس المحتويات

#

االتفاقية/التعامل

قيمة التعامالت كما في  30سبتمبر 2021م
(بالريال السعودي)

أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية
الذين لديهم مصلحة
فيها

نوع المصلحة

مباشرة

سبب المصلحة
شركة العثيم القابضة هي مساهم رئيسي
في الشركة وإن عضو مجلس إدارة الشركة
عبداهلل صالح علي العثيم ً
أيضا مساهم في
الشركة كما أنه المساهم الوحيد وعضو في
مجلس إدارة شركة العثيم القابضة والتي تمثل
مساه ًما رئيس ًيا في الشركة.

شركة العثيم القابضة هي مساهم رئيسي
في الشركة وإن عضو مجلس إدارة الشركة
عبداهلل صالح علي العثيم ً
أيضا مساهم في
الشركة كما أنه المساهم الوحيد وعضو في
مجلس إدارة شركة العثيم القابضة والتي تمثل
مساه ًما رئيس ًيا في الشركة.

عبداهلل صالح علي
العثيم

مباشرة

عقد التنازل عن إيجار
قطعة األرض في حي الربوة
بين الشركة وعبداهلل صالح
علي العثيم

-

عبداهلل صالح علي
العثيم

مباشرة

15

عقد ترخيص عالمة تجارية
مع شركة العثيم القابضة

-

عبداهلل صالح علي
العثيم

مباشرة

شركة العثيم القابضة هي مساهم رئيسي في
الشركة وعضو مجلس اإلدارة عبداهلل صالح
علي العثيم ً
أيضا مساهم في الشركة كما أنه
المساهم الوحيد وعضو في مجلس إدارة
شركة العثيم القابضة.

16

مصروفات إدارية من
الشركة عن شركة كيول
لالستثمار العقاري

إقرار رصيد مرحل لشركة كيول لالستثمار
العقاري بمبلغ  668,425كما في  30سبتمبر
2021م.

عبداهلل صالح علي
العثيم

مباشرة

عضو مجلس إدارة الشركة عبداهلل صالح
علي العثيم مساهم في شركة كيول لالستثمار
العقاري.

17

مصروفات إدارية من
الشركة عن شركة عبداهلل
العثيم للمجمعات التجارية

إقرار رصيد شركة عبد اهلل العثيم
للمجمعات التجارية االفتتاحي للعام 2021م
بقيمة  641.815ورصيد نهاية الفترة قدره
 599,974كما في 30سبتمبر2021م

عبداهلل صالح علي
العثيم

مباشرة

18

اتفاقية حوالة حق بين
الشركة وشركة فاو العالمية
المحدودة

عبداهلل صالح علي
العثيم

غير مباشرة

عضو مجلس إدارة الشركة عبداهلل صالح
علي العثيم من أقرباء أحد مساهمي شركة
فاو العالمية المحدودة وهو فهد عبداهلل
صالح العثيم كما أنه كان عض ًوا في مجلس
إدارة الشركة في تاريخ إبرام العقد.

19

مصروفات إدارية من شركة
العثيم القابضة عن الشركة

153,456

عبداهلل صالح علي
العثيم

مباشر

شركة العثيم القابضة هي مساهم رئيسي في
الشركة وعضو مجلس اإلدارة عبداهلل صالح
علي العثيم ً
أيضا مساهم في الشركة كما أنه
المساهم الوحيد وعضو في مجلس إدارة
شركة العثيم القابضة.

20

تحويل مبالغ من الشركة إلى
شركة العثيم القابضة في
عام 2018م و2019م

-

عبداهلل صالح علي
العثيم

مباشر

شركة العثيم القابضة هي مساهم رئيسي في
الشركة وعضو مجلس اإلدارة عبداهلل صالح
علي العثيم ً
أيضا مساهم في الشركة كما أنه
المساهم الوحيد وعضو في مجلس إدارة
شركة العثيم القابضة.

21

عقود إيجار بين الشركة
وشركة ومضة لدور السينما

8,657,922

عبد اهلل صالح علي
العثيم

غير مباشر

عضو مجلس إدارة الشركة السابق فهد
عبداهلل صالح العثيم والذي كان عض ًوا في
تاريخ إبرام التعامالت التجارية وعضو في
مجلس إدارة شركة ومضة لدور السينما
باإلضافة إلى أن أعضاء مجلس إدارة شركة
ومضة لدور السينما فهد عبداهلل صالح
العثيم ومحمد عبداهلل صالح العثيم من
أقرباء عضو مجلس إدارة الشركة والمساهم
فيها بشكل مباشر وغير مباشر عبداهلل صالح
علي العثيم إضاف ًة إلى أن عضو مجلس إدارة
الشركة عبداهلل صالح علي العثيم هو مساهم
غير مباشر في شركة ومضة لدور السينما.
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15,000,000

تم تحصيل الشركة  2,096,100وأصبح
رصيد شركة فاو العالمية المحدودة المرحل
 12,903,900كما في  30سبتمبر 2021م.

عضو مجلس اإلدارة عبداهلل صالح علي
العثيم ً
أيضا مساه ًما في الشركة كما أنه
المساهم الوحيد وعضو في مجلس إدارة
شركة العثيم القابضة والتي تمثل مساه ًما
رئيس ًيا في الشركة.

عضو مجلس إدارة الشركة عبداهلل صالح
علي العثيم مساهم في شركة عبداهلل العثيم
للمجمعات التجارية.
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أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية
الذين لديهم مصلحة
فيها

نوع المصلحة

سبب المصلحة

1,877,128

عبد اهلل صالح علي
العثيم

غير مباشر

عضو مجلس إدارة الشركة السابق فهد
عبداهلل صالح العثيم والذي كان عض ًوا في
تاريخ إبرام التعامالت التجارية وعضو في
مجلس إدارة شركة ومضة لدور السينما
باإلضافة إلى أن أعضاء مجلس إدارة شركة
ومضة لدور السينما فهد عبداهلل صالح
العثيم ومحمد عبداهلل صالح العثيم من
أقرباء عضو مجلس إدارة الشركة والمساهم
فيها بشكل مباشر وغير مباشر عبداهلل صالح
علي العثيم إضاف ًة إلى أن عضو مجلس إدارة
الشركة عبداهلل صالح علي العثيم هو مساهم
غير مباشر في شركة ومضة لدور السينما.

إقرار رصيد شركة ومضة لدور
السينما االفتتاحي للعام 2021م وقدره
 34.832.378ورصيد نهاية الفترة قدره
 35.421.035كما في  30سبتمبر 2021م

عبد اهلل صالح علي
العثيم

غير مباشر

عضو مجلس إدارة الشركة السابق فهد
عبداهلل صالح العثيم والذي كان عض ًوا في
تاريخ إبرام التعامالت التجارية وعضو في
مجلس إدارة شركة ومضة لدور السينما
باإلضافة إلى أن أعضاء مجلس إدارة شركة
ومضة لدور السينما فهد عبداهلل صالح
العثيم ومحمد عبداهلل صالح العثيم من
أقرباء عضو مجلس إدارة الشركة والمساهم
فيها بشكل مباشر وغير مباشر عبداهلل صالح
علي العثيم إضاف ًة إلى أن عضو مجلس إدارة
الشركة عبداهلل صالح علي العثيم هو مساهم
غير مباشر في شركة ومضة لدور السينما.

24

عقود مقاوالت مبرمة بين
الشركة وشركة بلر السعودية
للمقاوالت

36,382,275

عبد اهلل صالح علي
العثيم

غير مباشر

عضو مجلس إدارة الشركة السابق فهد
عبداهلل صالح العثيم والذي كان عض ًوا في
تاريخ إبرام التعامالت التجارية وعضو في
مجلس إدارة وشركة بلر السعودية للمقاوالت
باإلضافة إلى أن أعضاء مجلس إدارة وشركة
بلر السعودية للمقاوالت فهد عبداهلل صالح
العثيم ومحمد عبداهلل صالح العثيم من
أقرباء عضو مجلس إدارة الشركة والمساهم
فيها بشكل مباشر وغير مباشر عبداهلل
صالح علي العثيم إضاف ًة إلى أن عضو مجلس
إدارة الشركة عبداهلل صالح علي العثيم هو
مساهم غير مباشر فيها وشركة بلر السعودية
للمقاوالت.

25

تعامالت تجارية بين الشركة
وشركة بلر السعودية
للمقاوالت

إقرار رصيد شركة بلر السعودية للمقاوالت
االفتتاحي للعام 2021م وقدره صفر ()0
ريال سعودي ورصيد نهاية الفترة قدره
مليونان وستمائة واثنين وتسعين ألف ومائة
وثمانية وتسعين ( )2,692,198ريال سعودي
كما في  30سبتمبر 2021م.

عبد اهلل صالح علي
العثيم

#

االتفاقية/التعامل

قيمة التعامالت كما في  30سبتمبر 2021م
(بالريال السعودي)

22

إيرادات إيجار بين الشركة
وشركة ومضة لدور السينما

23

مصروفات إدارية من
الشركة عن شركة ومضة
لدور السينما
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غير مباشر

عضو مجلس إدارة الشركة السابق فهد
عبداهلل صالح العثيم والذي كان عض ًوا في
تاريخ إبرام التعامالت التجارية وعضو في
مجلس إدارة وشركة بلر السعودية للمقاوالت
باإلضافة إلى أن أعضاء مجلس إدارة وشركة
بلر السعودية للمقاوالت فهد عبداهلل صالح
العثيم ومحمد عبداهلل صالح العثيم من
أقرباء عضو مجلس إدارة الشركة والمساهم
فيها بشكل مباشر وغير مباشر عبداهلل
صالح علي العثيم إضاف ًة إلى أن عضو مجلس
إدارة الشركة عبداهلل صالح علي العثيم هو
مساهم غير مباشر في وشركة بلر السعودية
للمقاوالت.

www.othaimmalls.com

26

عقود اإليجار بين الشركة
والشركات التابعة الجوهرية

27

مصروفات إدارية نيابة عن
شركاتها التابعة والمملوكة
لها بالكامل (وهم شركة
أساسات النفل للصيانة
والتشغيل وشركة عبداهلل
العثيم للمجمعات التجارية
وشركة بحار العالم
لالستثمار في الرياض
وشركة عبداهلل العثيم
للترفيه وشركة عبداهلل
العثيم لألزياء وشركة
عبداهلل العثيم الغذائية
وشركة أوريون القابضة
وشركة الرياض الواعد
إلدارة العقارات وشركة
تكامل العزيزية إلدارة
العقارات وشركة إلهام
المستقبل إلدارة العقارات)

فهرس المحتويات

#

االتفاقية/التعامل

قيمة التعامالت كما في  30سبتمبر 2021م
(بالريال السعودي)

أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية
الذين لديهم مصلحة
فيها

نوع المصلحة

 109.9مليون ريال سعودي بالنسبة لعقود
اإليجار المبرمة مع شركة عبداهلل العثيم
للترفيه.
 29.3مليون ريال سعودي بالنسبة لعقود
اإليجار المبرمة مع شركة عبداهلل العثيم
لألزياء.

عبداهلل صالح علي
العثيم

غير مباشرة

 110مليون ريال سعودي بالنسبة لعقود
اإليجار المبرمة مع شركة عبداهلل العثيم
الغذائية.

928,403

عبداهلل صالح علي
العثيم

غير مباشرة

سبب المصلحة
عضو مجلس إدارة الشركة السابق فهد
عبداهلل صالح العثيم والذي كان عض ًوا في
تاريخ إبرام التعامالت التجارية وعقود اإليجار
وعضو في مجلس إدارة الشركات التابعة
الجوهرية باإلضافة إلى أن أعضاء مجلس
إدارة الشركات التابعة الجوهرية فهد عبداهلل
صالح العثيم ومحمد عبداهلل صالح العثيم من
أقرباء عضو مجلس إدارة الشركة والمساهم
فيها بشكل مباشر وغير مباشر عبداهلل صالح
علي العثيم إضاف ًة إلى أن عضو مجلس إدارة
الشركة عبداهلل صالح علي العثيم هو مساهم
غير مباشر في الشركات التابعة الجوهرية.

عضو مجلس إدارة الشركة عبداهلل صالح
علي العثيم عضو في مجلس إدارة الشركات
التابعة والمملوكة بالكامل من قبل الشركة
ومساه ًما غير مباشر فيها.

المصدر :الشركة
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5حوكمة الشركات

اعتمدت الشركة نظام الحوكمة بموجب قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 1441/09/28هـ (الموافق 2020/05/21م) ،كما اعتمدت كل ميثاق عمل
لجنة المراجعة بموجب قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 1441/09/17هـ (الموافق 2020/05/10م) والذي تم اعتماد تعديله
بموجب قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 1442/11/20هـ (الموافق 2021/06/30م) والئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت
بموجب قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 1441/09/17هـ (الموافق 2020/05/10م) والذي تم اعتماد تعديله بموجب قرار
الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 1442/02/15هـ (الموافق 2021/09/22م) ،وميثاق اللجنة التنفيذية وخطة التعاقب اإلداري لإلدارة
التنفيذية وسياسة اإلبالغ عن الممارسات المخالفة بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1443/01/10هـ (الموافق 2021/08/18م) ،واعتمدت كل
من سياسة قواعد السلوك المهني ،وسياسة التعامل مع تعارض المصالح وصفقات األطراف ذوي العالقة ،والئحة الرقابة الداخلية ،وسياسة التعامل
مع الشكاوى والتظلمات التي تنشأ مع أصحاب المصالح ،وسياسة تسوية الشكاوى والتظلمات التي تنشأ مع موظفي الشركة بموجب قرار مجلس
اإلدارة الصادر بتاريخ 1441/01/25هـ (الموافق 2019/09/24م) وسياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة
التنفيذية بموجب قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 1440/10/27هـ (الموافق 2019/06/30م) وسياسة ومعايير وإجراءات
العضوية في مجلس اإلدارة بموجب قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 1441/04/18هـ (الموافق 2019/12/15م) وسياسة
المسؤولية االجتماعية وسياسة معايير األعمال المنافسة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 1443/02/15هـ (الموافق
2021/09/22م) (ويشار إليها مجتمع ًة فيما يلي بـ«نظام الحوكمة») ،وقد تم إعداد هذا النظام وفقًا للمادة الرابعة والتسعين ( )94من الئحة حوكمة
الشركات ،ونظام الشركات ،والنظام األساسي للشركة.
ويتألف نظام الحوكمة ولوائح الحوكمة الداخلية مما يلي:
 .أالئحة حوكمة الشركة.
 .بميثاق عمل لجنة المراجعة.
 .جميثاق عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
 .دميثاق عمل اللجنة التنفيذية.
 .هسياسة إدارة المخاطر.
 .وسياسة التعامل مع تعارض المصالح وصفقات األطراف ذوي العالقة.
 .زسياسة الرقابة الداخلية.
 .حسياسة قواعد السلوك المهني.
.طخطة التعاقب اإلداري لإلدارة التنفيذية.
 .يسياسة اإلبالغ عن الممارسات المخالفة.
 .كسياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية.
 .لسياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة بموجب جمعية مساهمي الشركة.
 .مسياسة المسؤولية االجتماعية وسياسة معايير األعمال المنافسة.
تهدف هذه الالئحة إلى وضع إطار قانوني ف ّعال لحوكمة الشركة ،وتهدف بصفة خاصة إلى ما يلي:
 .أتفعيل دور المساهمين في الشركة وتيسير ممارسة حقوقهم.
 .ببيان اختصاصات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ومسؤولياتهما.
 .جتفعيل دور مجلس اإلدارة واللجان وتطوير كفاءتهما لتعزيز آليات اتخاذ القرار في الشركة.
 .دتحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة في السوق المالية وتعامالتها وبيئة األعمال وتعزيز اإلفصاح فيها.
 .هتوفير أدوات ف ّعالة ومتوازنة للتعامل مع حاالت تعارض المصالح.
 .وتعزيز آليات الرقابة والمسائلة للعاملين في الشركة.
 .زوضع اإلطار العام للتعامل مع أصحاب المصالح ومراعاة حقوقهم.
 .حزيادة كفاءة اإلشراف على الشركة وتوفير األدوات الالزمة لذلك.
.طالتوعية بمفهوم السلوك المهني والحث على تبنيه وتطويره بما يالئم طبيعة الشركة.
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yالفقرة (أ) من المادة الثامنة والمتعلقة باإلعالن في الموقع اإللكتروني للسوق المالية عن معلومات المرشحين لعضوية مجلس
اإلدارة عند نشر أو توجيه الدعوة النعقاد الجمعية العامة.
yالفقرة (ج) من المادة الثامنة والمتعلقة باقتصار التصويت في الجمعية العامة على المرشحين المعلن عن معلوماتهم وفقًا للفقرة
(أ) من المادة الثامنة.
yالفقرة (د) من المادة الثالثة عشرة والمتعلقة بنشر الدعوة للجمعية العامة في الموقع اإللكتروني للسوق المالية والموقع اإللكتروني
للشركة.
yالفقرة (ج) من المادة الرابعة عشرة والمتعلقة بإتاحة المعلومات المتعلقة ببنود الجمعية العامة للمساهمين من خالل الموقع
اإللكتروني للسوق المالية والموقع اإللكتروني للشركة.
yالفقرة (هـ) من المادة الخامسة عشرة والمتعلقة باإلعالن للجمهور وإشعار الهيئة والسوق المالية بنتائج الجمعية العامة فور
انتهائها.
yالفقرة (د) من المادة السابعة عشرة والمتعلقة بإشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم وأي تغييرات تطرأ
على عضويتهم.
yالفقرة (ب) من المادة التاسعة عشرة والمتعلقة بإشعار الهيئة والسوق المالية عند انتهاء عضوية عضو في مجلس اإلدارة فو ًرا مع
بيان األسباب.
yالمادة الثامنة والستون والمتعلقة بنشر الشركة إلعالن الترشح لعضوية مجلس اإلدارة في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع
اإللكتروني للسوق المالية وذلك لدعوة األشخاص الراغبين في الترشح لعضوية المجلس.
yالمادة التاسعة والثمانون ،والمادة التسعون ،والفقرة (ب) من المادة الحادية والتسعون ،والمادة الثانية والتسعين ،والمادة الثالثة
والتسعون والمتعلقة بسياسات اإلفصاح وإجراءاته.
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5تضارب المصالح

ال يمنح النظام األساسي للشركة أو أي من اللوائح والسياسات الداخلية أية صالحيات تمكن عضو مجلس اإلدارة من التصويت على عقد أو عرض
له فيه مصلحة جوهرية سوا ًء بصفة مباشرة أو غير مباشرة .وذلك تنفيذًا لنص المادة الواحدة والسبعين ( )71من نظام الشركات التي تنص على أنه
ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في التعامالت والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بموافقة من الجمعية
العامة العادية.
ووفقًا لنص المادة المذكورة فإنه يتعين على عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ مجلس اإلدارة بما له من مصالح شخصية في التعامالت والعقود التي تتم
لحساب الشركة ،ويفصح رئيس المجلس للجمعية العامة عند انعقادها عن التعامالت والعقود التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة
مشفوعا بتقرير خاص من مراقب الحسابات .ويتم إثبات هذا التبليغ في محضر اجتماع المجلس .وال يجوز
شخصية فيها ،على أن يكون اإلفصاح
ً
للعضو ذي المصلحة االشتراك في التصويت على القرار الذي يطرح للتصويت في هذا الشأن .وبنا ًء على ما سبق ،يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
yااللتزام بالعمل طبقًا للمواد الواحدة والسبعين ( )71واالثنتين والسبعين ( )72من نظام الشركات ،والمواد الرابعة واألربعين ()44
والسادسة واألربعين ( )46من الئحة حوكمة الشركات.
yعدم التصويت على العقود المبرمة مع أطراف ذي عالقة في اجتماعات الجمعية العامة إذا كانت لهم مصلحة فيها بشكل مباشر
أو غير مباشر.
yااللتزام بعدم الدخول في منافسة ضد أعمال الشركة وبأن كافة التعامالت مع األطراف ذات العالقة في المستقبل سوف تتم على
أساس تنافسي تطبيقًا لنص المادة الثانية والسبعين ( )72من نظام الشركات.
وكما في تاريخ هذه النشرة ال يمارس أعضاء مجلس إدارة الشركة أي أعمال منافسة أو شبيهة ألعمال الشركة أو الشركات التابعة الجوهرية ،عن
طريق عضوياتهم في مجالس إدارة شركات أخرى.
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5أسهم الموظفين

ليس لدى الشركة أي برامج أسهم للموظفين قائمة قبل طلب التسجيل وطرح األوراق المالية وال يملك أي من موظفي الشركة أسه ًما في الشركة وال
ً
فضل راجع
توجد أي ترتيبات أخرى تشرك الموظفين في رأس مال الشركة (ولمزيد من المعلومات حول الموظفين في الشركة وااللتزام بالسعودة،
القسم« 9-4الموظفون» من هذه النشرة).
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فهرس المحتويات

تلتزم الشركة بمتطلبات الحوكمة اإللزامية المطبقة على الشركات المساهمة العامة السعودية باستثناء بعض األحكام الخاصة بالشركات المدرجة
والتي ال تلتزم بها الشركة حال ًيا نظ ًرا لكون أسهم الشركة غير مدرجة بعد في السوق المالية وهي كالتالي:

فهرس المحتويات

6-مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج العمليات الموحدة

يستعرض قسم مناقشة وتحليل اإلدارة التالي الوضع المالي الموحد لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار (مجموعة شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار أو
المجموعة) وأدائها التشغيلي .يستند هذا القسم إلى القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م
و2019م و2020م ويجب قراءتها جن ًبا إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة المفحوصة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
تعتبر القوائم المالية الموحدة المذكورة جز ًءا من هذه النشرة ،وأعدت المجموع ُة هذه القوائم المالية الموحدة وتم تدقيقها من قبل شركة بيكر تلي
إم كيه إم وشركاه للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م؛ وشركة إرنست ويونغ وشركاه للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م؛ وشركة
د .محمد العمري وشركاه للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،وفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،وفقًا للمعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة وغيرها من المعايير واإلقرارات التي أقرتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين .وليس لدى شركة
بيكر تلي إم كيه إم وشركاه وشركة إرنست ويونغ وشركاه ود .محمد العمري وشركاه وال أي من الشركات التابعة لهم أي مساهمة وال مصلحة من أي
نوع في المجموعة .قدمت شركة بيكر تلي إم كيه إم وشركاه للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،وإرنست ويونغ وشركاه للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2019م وشركة د محمد العمري وشركاه للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر 2021م موافقتهم الخطية على اإلشارة في نشرة اإلصدار إلى دورهم كمراجعين للمجموعة ولم يسحبوا تلك الموافقة.
جميع المبالغ المذكورة بالريال السعودي ،ما لم يذكر خالف ذلك ،ويتم تقريب النسب المئوية إلى رقم عشري واحد ،وبالتالي فإن حساب النسبة
المئوية للزيادة  /االنخفاض باستخدام األرقام الواردة في الجداول (المبينة بالماليين) قد ال يعكس بشكل دقيق النسب المذكورة في الجداول .وعالوة
على ذلك ،وألغراض مناقشة اإلدارة وقسم التحليل ،تم استخدام المعلومات المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م من المعلومات
المالية المقارنة الواردة في القوائم المالية للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م .كما تم استخدام المعلومات الخاصة بالسنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م من المعلومات المالية المقارنة الواردة في القوائم المالية للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في
 31ديسمبر 2020م .كما تم استخدام المعلومات الخاصة بالسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م من المعلومات المالية المقارنة الواردة في
القوائم المالية للمجموعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
ويتضمن هذا القسم كذلك بيانات استشرافية محددة فيما يتعلق باحتماالت المجموعة المستقبلية استنا ًدا إلى الخطط والتوقعات الحالية لإلدارة
بشأن نمو المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي ،ومن ثم فهو يشتمل على مخاطر وشكوك .وقد تختلف النتائج الفعلية للمجموعة اختالفًا
جوهر ًيا عن النتائج الواردة صراحة أو ضمنًا في هذه البيانات االستشرافية نتيجة لعوامل وأحداث مستقبلية مختلفة ،بما في ذلك تلك الوارد
مناقشتها أدناه وفي مواضع أخرى من هذه النشرة ،وال سيما قسم «عوامل المخاطرة».
يُرجى مالحظة أن األرقام الواردة بهذا القسم تم تقريبها إلى أقرب مليون.
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6إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بشأن المعلومات المالية

أن المعلومات المالية الواردة في القسم («( )6مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج العمليات الموحدة») من هذه النشرة مستخرجة دون
تعديالت جوهرية عليها وبشكل يتوافق مع القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م واإليضاحات المرفقة بها والتي تم إعدادها وفقًا
للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي المعتمدة في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة
موحد.
السعودية للمراجعين والمحاسبين دون إجراء أي تعديل جوهري عليها والمعدة على أساس ّ
إضافة إلى ذلك ،يقر مجلس اإلدارة بما يلي:
ً
ملحوظا على
yلم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة أو أي من شركاتها التابعة الجوهرية والذي يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثي ًرا
الوضع المالي خالل اإلثني عشر شه ًرا األخيرة من تاريخ نشرة اإلصدار هذه.
yلم تمنح الشركة أو أي من شركاتها التابعة الجوهرية أية عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو عوض غير نقدي ألي عضو من أعضاء
مجلس اإلدارة أو ألي من كبار التنفيذيين أو القائمين بعرض أو طرح األوراق المالية أو الخبراء فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية
خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة.
yلم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة أو شركاتها التابعة الجوهرية خالل السنوات الثالث السابقة
مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة ،إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني
حتى اعتماد نشرة اإلصدار.
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6نبذة عن المجموعة

شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار (مجموعة شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار أو المجموعة أو الشركة) ،المعروفة سابقًا بِاسم شركة العثيم لالستثمار
والتطوير العقاري ،هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في الرياض بموجب سجل تجاري رقم  1010213454وتاريخ  19رمضان 1426هـ
(الموافق  22أكتوبر 2005م).
قامت المجموعة بتغيير وضعها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة بجميع حقوقها والتزاماتها في  22أكتوبر 2008م.
يتم تنفيذ أعمال المجموعة بشكل رئيسي من خالل األربعة قطاعات  /الكيانات التجارية التالية:

-2-1

6شركة عبدهللا العثيم لالستثمار (مستقلة)

شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار هي شركة قابضة تدير مراكز التسوق في مختلف مدن المملكة ،وقد تم تأسيسها وفقًا لنظامها األساسي لمزاولة
األعمال التالية :اإلنشاءات العامة للمباني السكنية وغير السكنية ،واستئجار العقارات االستثمارية ،وإنشاء وإدارة األلعاب والمنتزهات والترفيه،
وتجارة الجملة بالتجزئة في المالبس الجاهزة ،تشغيل وإدارة المطاعم والمقاهي.

-2-2

ً
سابقا ِباسم شركة عالم المرح الدولية لالستثمار في عام
6شركة عبد هللا العثيم للترفيه (المعروفة
وباسم ليدار الترفيهية ذ.م.م في عام 2018م)
2017م ِ

تعمل شركة عبداهلل العثيم للترفيه بشكل أساسي في إنشاء إدارة مراكز األلعاب والمنتزهات الترفيهية ونوادي الفروسية والشواطئ السياحية
وحمامات السباحة ،وتنظيم المعارض ،وإنشاء وصيانة األسواق المركزية والمجمعات التجارية والسكنية والشقق المفروشة واألندية الرياضة
والمالعب ومراكز البولينج ،وصيانة المراكز الرياضية وإدارتها.
شركة عبداهلل العثيم للترفيه هي مجموعة ذات مسؤولية محدودة تزاول أعمالها في المملكة بموجب السجل التجاري رقم  1010371062المؤرخ في
 7جمادى اآلخرة 1434هـ ( 17أبريل 2013م) .ويقع المقر الرئيسي للمجموعة في الرياض ،بالمملكة.
يتضمن بيان الوضع المالي لشركة عبداهلل العثيم للترفيه ونتائج عملياتها أنشطة شركة عبداهلل العثيم للترفيه وشركاتها التابعة التالية:
  (6-1):مقر لودجلاالشركات التابعة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه
النسبة المئوية للملكية
االسم

البلد

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

فترة الستة أشهر المنتهية في  31يونيو

2018م

2019م

2020م

2021م

شركة عالم المرح للترفيه والسياحة

مصر

٪100.0

٪100.0

٪100.0

٪100.0

شركة القاهرة للتشغيل والصيانة

مصر

٪100.0

٪100.0

٪100.0

٪100.0

شركة عالم المرح لالستثمارات ذ.م.م

قطر

٪100.0

٪100.0

٪100.0

٪100.0
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فهرس المحتويات

(yباستثناء ما تم ذكره في القسم«( 4-1-4نظرة عامة على مساهمي الشركة») والقسم«( 10-5تضارب المصالح») من هذه النشرة) ،ليس
ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة أو أي من شركاتها التابعة.
yويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أن لدى الشركة (كشركة مستقلة أو مع شركاتها التابعة) رأس مال عامل يكفي مدة  12شه ًرا على األقل تلي
مباشرة تاريخ نشر نشرة اإلصدار.
yويعلن مجلس اإلدارة بأنه ال توجد أسهم تحت عقد خيار للشركة أو شركاتها التابعة الجوهرية اعتبا ًرا من تاريخ نشرة اإلصدار هذه أو أي
ً
مشمول بحق خيار.
رأس مال للشركة أو شركاتها التابعة الجوهرية
yويعلن مجلس اإلدارة بأن الشركة والشركات التابعة الجوهرية ال تنوي إجراء تغييرات جوهرية على أنشطة الشركة في المستقبل.
yويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بأن جميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بالشركة أو شركاتها التابعة الجوهرية وأدائهم المالي قد تم اإلفصاح
عنها في هذه النشرة ،وأنه ال توجد وقائع أخرى من شأنها أن تجعل أي بيان هنا مضلل إن تم اإلغفال عنها.
yويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أصول ثابتة مهمة من المقرر شراؤها أو استئجارها من قبل الشركة والشركات التابعة الجوهرية
لها كما في تاريخ هذه النشرة وكما في  30سبتمبر 2021م خارج نطاق نشاطاتها االعتيادية.
yويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود ممتلكات للشركة أو شركاتها التابعة الجوهرية بما في ذلك األوراق المالية التعاقدية أو غيرها من
األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يصعب التأكد من قيمتها مما يؤثر بشكل كبير في تقييم الموقف المالي.
yويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود تعديالت في رأس مال الشركة أوالشركات التابعة الجوهرية خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة
لتاريخ تقديم طلب تسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة.
yويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود تحفظ في تقرير المحاسب القانوني على القوائم المالية للشركة والشركات التابعة الجوهرية عن
ٍأي من السنوات المالية الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة.

فهرس المحتويات

النسبة المئوية للملكية
االسم
شركة عالم المرح للترفيه المحدودة
شركة الترفيه الدولية ذ.م.م
شركة عالم المرح للترفيه المحدودة

البلد

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

فترة الستة أشهر المنتهية في  31يونيو

2018م

2019م

2020م

2021م

اإلمارات

٪100.0

٪100.0

٪100.0

٪100.0

المملكة المتحدة

٪100.0

٪100.0

٪100.0

٪100.0

ُعمان

٪100.0

٪100.0

٪100.0

٪100.0

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م والقوائم المالية المجمعة المفحوصة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
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6شركة عبدهللا العثيم الغذائية للتجارة

شركة عبداهلل العثيم الغذائية للتجارة هي شركة ذات مسؤولية محدودة تزاول أعمالها في المملكة بموجب سجل تجاري رقم  101022883 7بتاريخ
 6صفر 1428هـ ( 24فبراير 2007م) ،ويقع مقرها الرئيسي في الرياض ،بالمملكة.
وتعمل شركة عبداهلل العثيم الغذائية للتجارة بشكل أساسي في تشغيل المطاعم والمقاهي وإدارتها واالستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة
في المواد الغذائية ،وقد حصلت على تراخيص من مختلف جهات منح االمتياز إلنشاء المطاعم والمقاهي في المملكة .ويتم إنشاء هذه المطاعم
والمقاهي فقط في مراكز التسوق التي تديرها وتملكها شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار.
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6شركة عبد هللا العثيم لألزياء

شركة عبداهلل العثيم لألزياء هي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في المملكة بموجب السجل التجاري رقم  1010228886بتاريخ  6صفر 1428هـ
( 02فبراير 2007م) ،ويقع مقرها الرئيسي في الرياض ،بالمملكة .وقد تم االستحواذ عليها من قبل شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار في  1يناير
2018م من شركة عبداهلل العثيم القابضة.
تعمل شركة عبد اهلل العثيم لألزياء بشكل أساسي في تفصيل وخياطة المالبس النسائية (محالت تفصيل المالبس النسائية) ،يشمل (المشاغل
النسائية) ،تجارة التجزئة في السلع الشخصية في األسواق الكبيرة والتي تعمل ضمن إدارة واحدة ،يشمل (المالبس واألحذية والسلع الجلدية والعطور
ومستحضرات التجميل والمجوهرات واإلكسسوارات واألجهزة واألدوات المنزلية وألعاب األطفال واألدوات الرياضية ،إلخ) المطاعم مع الخدمة.

6العوامل الرئيسية التي تؤثر على نتائج العمليات

-3

فيما يلي مناقشة ألهم العوامل التي أثرت ،أو من المتوقع أن تؤثر ،على المركز المالي للمجموعة ونتائج عملياتها .وتستند هذه العوامل إلى المعلومات
المتاحة حال ًيا للمجموعة ،وقد ال تمثل جميع العوامل ذات التأثير المحتمل على أعمال المجموعة( .للمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة قسم رقم
« 2عوامل المخاطرة»).
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6المنافسة

األسواق التي تعمل فيها المجموعة قائمة على التنافسية ،وقد ساهم عدد من العوامل مثل ارتفاع معدل النمو السكاني في المملكة وارتفاع مستويات
الطلب على مراكز التسوق في افتتاح عدد من مراكز التسوق الجديدة في جميع أنحاء المملكة وتطويرها المعلن .ويأتي من بين العوامل التي تؤثر
على البيئة التنافسية التي تعمل فيها المجموعة ما يلي على سبيل المثال ال الحصر:
yقد يكون لدى بعض منافسي المجموعة موارد مالية أو فنية أو تسويقية أو موارد أخرى تفوق تلك الخاصة بالمجموعة ،وبالتالي قد يتفوقون
على المجموعة في الصمود أمام المنافسة.
yقد يتكبد بعض منافسي المجموعة تكلفة رأسمالية منخفضة مقارن ًة بالمجموعة أو قد يتمتعون بإمكانية على الحصول على مصادر تمويل
غير متاحة للمجموعة ،وبالتالي يكونون قادرين على االستثمار في أعمالهم بما يفوق استثمار المجموعة من حيث الحجم أو الفعالية.
yالمنافسة من الكيانات المملوكة للحكومة التي تحظى بمعاملة تفضيلية من حيث الحصول على التصريحات أو األراضي والبنية التحتية.
yقد يكون لدى بعض منافسي المجموعة فيما يتعلق بأي مشاريع تنفذها المجموعة خارج المملكة في أسواق جديدة فهم ثقافي أعمق لهذه
األسواق ،وبالتالي قد يكونون قادرين على العمل بكفاءة أكبر في تلك األسواق.
yقد يقدم بعض المنافسين مفاهيم جديدة من شأنها أن تصرف انتباه عمالء المجموعة.
وقد يكون لعجز المجموعة عن الحفاظ على مزاياها التنافسية تأثير سلبي جوهري على أعمالها ووضعها المالية ونتائج عملياتها وتوقعاتها (وللمزيد
ً
فضل راجع القسم« 4-2-2المخاطر المتعلقة بارتفاع مستوى المنافسة مع الشركة والشركات
من المعلومات حول المخاطر المتعلقة بالمنافسة،
التابعة الجوهرية» من هذه النشرة).
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6اعتماد إيرادات قطاع التأجير على المستأجرين الرئيسيين

ويعتبر قطاع التأجير المساهم الرئيسي في إجمالي إيرادات المجموعة ويمثل  ٪53.2و ٪49.5و ٪60.5من إجمالي اإليرادات (الصافي) خالل
السنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م على التوالي.
وشكل تركيز إيرادات قطاع التأجير في أكبر  10مستأجرين رئيسيين (باستثناء األطراف ذات العالقة) في المتوسط  ٪32.8من إجمالي اإليرادات
المحققة بين السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م و2021م .ومن حيث
المساحة المؤجرة ،شغل هؤالء المستأجرون الرئيسيون في المتوسط  ٪34.9من إجمالي المساحة الصافية القابلة للتأجير للمراكز التجارية.
  (6-2):مقر لودجلاتركز اإليرادات
فترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م

2019م

2020م

2021م

المدققة

المدققة

المدققة

المفحوصة

بالمليون
ريال سعودي

النسبة
المئوية

بالمليون
ريال سعودي

النسبة
المئوية

بالمليون
ريال سعودي

النسبة
المئوية

بالمليون
ريال سعودي

النسبة
المئوية

أكبر  10عمالء (باستثناء األطراف ذات العالقة)

198.8

٪33.8

197.2

٪33.4

194.9

٪34.1

82.2

٪29.8

أخرى

390.2

٪66.2

393,9

٪66.6

376.5

٪65.9

194.0

٪70.2

المجموع

589.0

٪100.0

591.1

٪100.0

571.4

٪100.0

276.2

٪100.0

المصدر :معلومات اإلدارة

استأجر كبار المستأجرين متاجر متعددة ويعملون تحت أسماء تجارية مختلفة ،مما يشير إلى اعتماد المجموعة على هذه العقود  /المعامالت
الرئيسية.
ويمكن أن يكون لفقدان أي مستأجر رئيسي أو أي نزاع أو إنهاء للعالقات التجارية مع مجموعات األعمال هذه تأثير سلبي على األداء المالي لقطاع
التأجير في المستقبل.
أيضا في المتوسط  ٪29.7من إجمالي صافي المساحة القابلة للتأجير في مراكز التسوق.
باإلضافة إلى ما سبق ،تشغل األطراف ذات العالقة ً
ومع ذلك ،ال تتوقع شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار أي مخاوف أو مخاطر تتعلق بهذه األطراف ذات العالقة (وللمزيد من المعلومات حول المخاطر
ً
فضل راجع القسم« 3-1-2المخاطر المتعلقة باعتماد إيرادات الشركة على
المتعلقة باعتماد إيرادات قطاع التأجير على المستأجرين الرئيسيين،
المستأجرين الرئيسيين» من هذه النشرة).
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6اعتماد إيرادات قطاع األزياء على اتفاقيات االمتياز

استحوذت شركة عبد اهلل العثيم القابضة في  1يناير 2018م على شركة عبد اهلل العثيم لألزياء من شركة عبد اهلل العثيم القابضة .تمثل شركة عبد
اهلل العثيم لألزياء ذراع البيع بالتجزئة للمجموعة ،وتدير مجموعة متنوعة من العالمات التجارية الدولية لألزياء بموجب اتفاقيات امتياز .ويخضع نمو
قطاع األزياء إلى خطط تطوير إلزامية منصوص عليها في اتفاقيات االمتياز التي تتطلب فتح عدد معين من المتاجر في غضون فترة زمنية معينة.
وفي حالة عدم االمتثال لذلك ،يحق للجهة المانحة لالمتياز سحب الحقوق الحصرية أو إنهاء العقد .لذلك ،سيلزم ضخ مبلغ كبير من المصروفات
الرأسمالية من أجل نمو القطاع .وسجل القطاع خسائر متراكمة قدرها  28.8مليون ريال سعودي و 13.1مليون ريال سعودي و 15.7مليون ريال
سعودي و 17.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م و 30يونيو 2021م على التوالي .ولذلك ،ستكون هناك حاجة إلى
تمويل إضافي للتوسع ،في المستقبل.
وتتفاوض الشركة مع الجهات المانحة لالمتياز لتعديل خطط التطوير بنا ًء على الوضع الحالي للمنطقة (وللمزيد من المعلومات حول المخاطر
ً
فضل راجع القسم « 15-1-2المخاطر المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية»
المتعلقة باعتماد إيرادات قطاع األزياء على اتفاقيات امتياز،
وقسم« 19-1-2المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تجديد أو تعديل عقود االمتياز الخاصة بالشركات التابعة لها» من هذه النشرة).
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6الخصومات

تمنح الشركة خصومات على اإليجار للمستأجرين على أساس كل حالة على حدة اعتما ًدا على عوامل متعددة ،منها جودة المستأجر ذي الصلة
ومجموعة العالمات التجارية من أجل الحفاظ على المستأجرين الذين يعتبرون من المقومات األساسية إلقبال العمالء ،وتشمل العوامل األخرى حجم
المستأجر ذي الصلة والمساهمة اإلجمالية في محفظة الشركة.
  (6-3):مقر لودجلاالخصومات
السنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

فترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو

معدل النمو
السنوي المركب

ارتفاع ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

فترة الستة
أشهر 2021م
مفحوصة

2018م2020-م

إجمالي إيرادات التأجير

589.0

591.1

571.3

288.2

276.2

٪0.4

()٪3.3

()٪4.2

()٪1.5

الخصومات (ال تشمل خصومات كوفيد)19-

52.2

39.2

74.6

48.4

42.7

()٪24.9

٪90.3

()٪11.7

٪19.5

كنسبة مئوية من إجمالي إيرادات التأجير

٪8.9

٪6.6

٪13.1

٪16.8

٪15.5

-

-

-

-

المصدر :معلومات اإلدارة

وكانت الزيادة في الخصومات للعمالء بين السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر 2021م تهدف إلى الحفاظ على أداء المراكز التجارية والحفاظ على العالقات اإلستراتيجية مع المستأجرين لضمان استمرارية أعمال
المستأجرين خالل ظروف السوق العصيبة .ويشمل الخصم لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م ويونيو 2021م خصم كوفيد  19-بقيمة
 67.7مليون ريال سعودي و 13.1مليون ريال سعودي على التوالي ،الممنوحة لجميع العمالء.
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6اعتماد األعمال على كثافة رأس المال وتوافر التمويل

تنفذ المجموعة مشاريع تتطلب مبالغ كبيرة للمصروفات الرأسمالية والمصروفات األخرى طويلة األجل .وقد تتجاوز االلتزامات الرأسمالية المرتبطة
بإنشاء مراكز تسوق جديدة وإعداد خطط ترفيه جديدة التدفقات النقدية للمجموعة خالل فترة تنفيذ تلك مشاريع .تم تمويل هذه النفقات
واالستثمارات فيما مضى من خالل مجموعة متنوعة من الوسائل منها النقد المحقق داخل ًيا ،والقروض الخارجية ،ورسملة األسهم.
وتعتمد قدرة المجموعة على ترتيب التمويل الخارجي وتكلفة هذا التمويل على العديد من العوامل ،بما في ذلك الوضع المالي المستقبلي والظروف
االقتصادية العامة وسوق رأس المال وأسعار الفائدة وتوافر االئتمان من البنوك أو المقرضين أو المستثمرين اآلخرين وثقة المقرض والمستثمر
في أعمال المجموعة واألسواق التي تعمل فيها ،واألحكام السارية ألنظمة الضرائب واألوراق المالية ،والظروف السياسية واالقتصادية في أي
والية قضائية ذات صلة .وال تقدم المجموعة أي ضمان بأنها ستكون قادرة دائ ًما على ترتيب أي تمويل خارجي بشروط معقولة تجار ًيا ،أو تقديمه
من األساس ،وقد يلزم الحصول على تمويل بامتياز على أصولها و /أو الموافقة على القيود التعاقدية على تشغيل أعمالها .وقد يؤدي عدم قدرة
المجموعة على الحصول على التمويل الكافي كما هو مطلوب للوفاء بالتزاماتها التعاقدية إلى حاالت تخلف عن السداد في العقود الحالية وتأخيرات
في اإلنجاز وإلحاق الضرر بسمعة المجموعة باعتبارها طرفًا تعاقد ًيا موثو ًقا ويمكن أن يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ووضعها
ً
فضل راجع
المالي ونتائج عملياتها وآفاقها (وللمزيد من المعلومات حول المخاطر المتعلقة باعتماد األعمال على كثافة رأس المال وتوافر التمويل
القسم« 11-1-2المخاطر المتعلقة بتطوير المجمعات التجارية» وقسم« 21-1-2المخاطر المتعلقة بموارد الشركة المالية» من هذه النشرة).
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6إمكانية تأثير التغير في أسعار الفائدة بالسلب على أداء المجموعة

تتأثر أسعار الفائدة بشكل كبير بعوامل مختلفة خارجة عن سيطرة المجموعة ،بما في ذلك سعر الفائدة الذي تحدده حكومة المملكة وسياساتها
النقدية األخرى .كما في  30يونيو 2021م ،كانت جميع القروض والسلفيات التي تحمل فوائد للمجموعة تحمل فائدة بمعدالت متغيرة .وقد تؤدي
الزيادة االفتراضية بنسبة  ٪1.0في معدالت الفائدة على الديون ذات معدالت الفائدة المتغيرة (بافتراض ثبات جميع العوامل األخرى ذات الصلة)
إلى انخفاض ربح المجموعة قبل الزكاة بمبلغ  17.8مليون ريال سعودي ( 13.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م) .وتخضع ما حصلت
عليه المجموعة من القروض والسلف التي تحمل فائدة لمخاطر أسعار الفائدة الناتجة عن تقلبات األسعار المرجعية ذات الصلة التي تقوم عليها
هذه األدوات .وبالتالي ،فإن أي زيادة في هذه المعدالت المرجعية ستؤدي إلى زيادة مصاريف أسعار الفائدة الخاصة بالمجموعة ،ويمكن أن يكون
لها تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ،ووضعها المالي ،ونتائج عملياتها ،وتوقعاتها (وللمزيد من المعلومات حول المخاطر المتعلقة بتأثير
ً
فضل راجع القسم« 5-2-2المخاطر المتعلقة بالتغييرات السلبية في أسعار الفائدة» من هذه النشرة).
تغ ّير أسعار الفائدة على أداء المجموعة،
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ً
ومستقبل بشكل كبير بالتطورات المالية و /أو االقتصادية و /أو
تنفذ المجموعة غالبية أعمالها في المملكة ،وبالتالي ،تتأثر أعمال الشركة حال ًيا
السياسية التي تتعرض لها في المملكة أو تؤثر عليها .وقد أدت األوضاع االقتصادية الصعبة فيما مضى إلى تأخير التحصيالت من المستأجرين
أيضا االعتراف
بسبب المفاوضات المطولة بشأن الخصومات وكذلك التفاوض من جديد على شروط عقود اإليجار .كما نتج عن هذه التأخيرات ً
بزيادة في المخصصات مقابل الذمم المدينة بمبلغ  22.1مليون ريال سعودي في عام 2018م و 24.8مليون ريال سعودي في عام 2019م و121.2
مليون ريال سعودي في عام 2020م ،وانخفضت المخصصات مقابل الذمم المدينة بمبلغ  20مليون ريال سعودي في الفترة المالية المنتهية في 30
سبتمبر 2021م .باإلضافة إلى ذلك ،شطبت الشركة ذمم مدينة بمبلغ  13.1مليون ريال سعودي كما في الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
2021م.
وأدى انتشار فيروس كورونا (كوفيد  )19-خالل مارس 2020م إلى إغالق تنظيمي لمراكز التسوق والمراكز الترفيهية في المملكة .وقد تطلب ذلك من
الشركة تقديم خصومات إضافية للمستأجرين من أجل الحفاظ على إشغال المراكز التجارية نتيجة انخفاض هوامش اإليرادات والربحية .وباإلضافة
إلى الخصومات العادية ،قدمت الشركة خصومات كوفيد 19-بمبلغ  75.3مليون ريال سعودي و 13.1مليون ريال سعودي خالل السنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ومن ناحية أخرى ،اتّبعت الشركة سياسة تحصيلية جديدة تم تطبيقها
على العمالء ،مع وجود استثناءات قليلة ،إلى تحسن ملحوظ في الحصيلة خالل الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م تمثل في تحصيل فعلي
بقيمة  391.1مليون ريال سعودي والتي تعادل  %81من المخطط السنوي حتى نهاية شهر سبتمبر 2021م.
ونظ ًرا الستمرار وجود تأثيرات كوفيد ،19-فقد تضطر الشركة إلى تقديم خصومات إضافية للمستأجرين للحفاظ على إشغال مراكز التسوق على
أيضا تحديات تحصيل تؤدي إلى تراكم مستحقات اإليجار وزيادة مخصص خسائر
حساب انخفاض الربحية .وعالوة على ذلك ،قد تواجه الشركة ً
ً
فضل راجع القسم « 3-2-2المخاطر المتعلقة باقتصاد المملكة والشرق األوسط» وقسم 8-1-2
االئتمان المتوقعة (وللمزيد من المعلومات
«المخاطر المتعلقة بالتأخر في تحصيل اإليجارات» من هذه النشرة).
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6موسمية األعمال

تتأثر أعمال الشركة بالعوامل الموسمية .على سبيل المثال ،تعتمد إيرادات الشركة على دخلها من اإليجارات (الثابتة أو/و المبنية على نسبة من
المبيعات) التي تم تحصيلها من المستأجرين في المجمعات التجارية التابعة لها (وللمزيد من المعلومات حول المجمعات التجارية التابعة للشركة،
ً
فضل راجع القسم « 2-4-4المجمعات التجارية القائمة» من هذه النشرة) ،وتعتمد قدرة المستأجرين على سداد اإليجارات للشركة على أدائهم
المالي والذي يتأثر بعدد من العوامل المرتبطة بقطاع التجزئة وحركة الزوار والقدرة الشرائية لهم .كما تعتمد إيرادات الشركات التابعة الجوهرية
أيضا بالعوامل المرتبطة بقطاع التجزئة وحركة الزوار والقدرة الشرائية
على دخلها من المبيعات وبالتالي تتأثر إيرادات الشركات التابعة الجوهرية ً
ً
فضل راجع القسم « 6-1-4نظرة عامة على الشركات التابعة الجوهرية» من هذه
لهم (وللمزيد من المعلومات حول الشركات التابعة الجوهرية،
النشرة).
ونتيجة لذلك ،تتعرض المجمعات التجارية التابعة للشركة وأعمال الشركات التابعة لمخاطر مرتبطة بالحركة التجارية لقطاع التجزئة والذي يتأثر
تأث ًرا مباش ًرا بتغييرات السوق السريعة أو/و غير المتوقعة في بعض األحيان مما يأثر في سلوك زوار المجمعات التجارية التابعة للشركة والمواقع
الخاصة للشركات التابعة لها وقدرتهم اإلنفاقية باإلضافة إلى التقلبات الموسمية في الطلب على منتجاتهم وخدماتهم ووجود وجهات ترفيهية منافسة
ً
فضل راجع القسم« 1-2-2المخاطر المتعلقة بقطاع التجزئة» والقسم4-2-2
(وللمزيد من المعلومات حول المخاطر المرتبطة بقطاع التجزئة،
«المخاطر المتعلقة بارتفاع مستوى المنافسة مع الشركة والشركات التابعة الجوهرية» من هذه النشرة) .وإذا أخطأت الشركة أو مستأجروها أو
الشركات التابعة الجوهرية في الحكم على متغيرات السوق ،أو لم يتجاوبوا معها بالشكل الصحيح ،فسوف يؤثر ذلك بشكل جوهري على أعمال
الشركة والشركات التابعة لها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
كما يتم تحديد قيمة اإليجارات بموجب بعض عقود اإليجار المبرمة من قبل الشركة مع بعض مستأجريها بنا ًء على قيمة إيجار معينة أو نسبة مئوية
من المبيعات ،أو كالهما أو األعلى من بينهما .ونظ ًرا لهذه اآللية في تحديد اإليجارات ،فقد تتعرض إيرادات الشركة من تأجير المساحات والمواقع
في مجمعاتها التجارية لتقلبات غير متوقعة ،بما في ذلك نتيج ًة للتغيرات الموسمية في أنماط اإلنفاق أو سلوك الزوار ،مما قد يؤثر في النهاية على
أعداد الزوار للمجمعات التجارية التابعة للشركة.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن إيرادات بعض مستأجري المجمعات التجارية التابعة للشركة بمن فيهم شركة عبداهلل العثيم لألزياء ،وبوجه خاص
المستأجرين العاملين في مجال تجارة المالبس واألزياء ،عرضة لتقلبات موسمية .بوجه عام ،تبلغ أعداد الزوار وحجم المبيعات أعلى مستوياتها
في األعياد والمناسبات العامة ومواسم تغيير الفصول والعودة إلى المدارس وأدنى مستوياتها خالل الفترة الواقعة ما بين نهاية موسم الحج وشهر
ديسمبر من كل عام .وقد ال يتمكن المستأجرون من توقع التقلبات الموسمية في أعداد الزوار وفي حجم مبيعاتهم ،وقد ال تتجاوز إيراداتهم دو ًما
مصاريفهم التشغيلية ،مما قد يعرضهم لصعوبات مالية.
لمزيد من المعلومات حول تأثير موسمية األعمال ،الرجاء مراجعة القسم رقم « 1-1-2المخاطر المتعلقة بارتباط أداء الشركة ومستأجريها في
قطاع التجزئة وحركة الزوار واإلنفاق» والقسم رقم « 13-1-2المخاطر المتعلقة بارتباط إيرادات الشركة بمبيعات المستأجرين» والقسم رقم
« 1-2-2المخاطر المتعلقة بقطاع التجزئة».
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6العوامل االقتصادية

فهرس المحتويات
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6السياسات المحاسبية الهامة (الموحدة)

العمالت األجنبية
المعامالت واألرصدة

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى رياالت سعودية وفقًا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ إجراء المعامالت .يتم تحويل أرصدة
األصول وااللتزامات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بتاريخ إعداد القوائم المالية بأسعار التحويل السائدة في ذلك التاريخ .يتم إدراج األرباح
والخسائر الناتجة عن تسوية وترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة .يعتمد تحويل البنود غير
النقدية على ما إذا تم إثباتها بالتكلفة التاريخية أو بالقيمة العادلة .يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية والمسجلة بعملة
أجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعاملة.
يتم تحويل األصول غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة والمسجلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بالتاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة
العادلة .يتم معالجة الربح أو الخسارة الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بما يتفق مع إثبات الربح أو الخسارة الناتجة
عن التغير في القيمة العادلة للبند (أي ،فروقات التحويل الناتجة عن البنود التي يتم إثبات ربح أو خسارة القيمة العادلة لها في قائمة الدخل الشامل
األولية الموحدة).
شركات المجموعة

يتم تحويل األصول وااللتزامات الخاصة بالعمليات األجنبية إلى الريال السعودي بسعر التحويل السائد بتاريخ إعداد القوائم المالية ،كما يتم تحويل
قائمة الدخل الشامل بأسعار التحويل السائدة بتواريخ المعامالت .يتم إثبات فروقات التحويل الناتجة عن تحويل العمالت ألغراض التوحيد في
الدخل الشامل اآلخر .وعند استبعاد أي عملية خارجية ،يعاد تصنيف بنود الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بتلك العملية األجنبية إلى الربح أو الخسارة.
أسس توحيد القوائم المالية

تشتمل القوائم المالية األولية الموحدة على القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها .تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر ،أو
يكون لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقتها بالشركة المستثمر فيها ،ولديها المقدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل
ممارسة سلطاتها على الشركة المستثمر فيها .وعلى وجه التحديد ،تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون
لدى المجموعة:
yالسيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي وجود حقوق بمنح المجموعة المقدرة على توجيه األنشطة ذات العالقة بالشركة المستثمر فيها)
yالتعرض لمخاطر ،أو لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها.
yالمقدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.
بوجه عام ،هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة وتأيي ًدا لهذا االفتراض ،فعندما يكون لدى المجموعة أقل من األغلبية في
حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد فيما
إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها ،ويشمل ذلك:
yالترتيب التعاقدي (الترتيبات التعاقدية) مع أصحاب حقوق التصويت لآلخرين في الشركة المستثمر فيها.
yالحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى.
yحقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة.
تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا ما كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق
والظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة .يبدأ توحيد القوائم المالية للشركة التابعة عند حصول المجموعة
على السيطرة على الشركة التابعة ويتم التوقف عن عملية التوحيد عند تخلي المجموعة عن ممارسة مثل هذه السيطرة .تدرج أصول والتزامات
ودخل ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل الفترة في القوائم المالية األولية الموحدة اعتبا ًرا من تاريخ انتقال السيطرة
إلى المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة.
يتعلق الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر بالمساهمين في المجموعة .وعند الضرورة ،يتم إجراء تسويات على القوائم المالية
للشركات التابعة كي تتماشى سياستها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة .يتم حذف كافة األصول وااللتزامات وكذلك حقوق الملكية
واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.
يتم اعتبار أي تغير في حصص الملكية في الشركة التابعة ،بدون فقدان السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية.
وفي حالة فقدان المجموعة السيطرة على شركة تابعة ،فإنها تتوقف عن إثبات األصول (بما في ذلك الشهرة) وااللتزامات وعناصر حقوق الملكية
األخرى ،بينما يتم إثبات كافة األرباح أو الخسائر الناتجة في الدخل .يتم إثبات االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة.
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تتم المحاسبة عن عمليات تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ .تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي كل من العوض المحول ،والذي يتم قياسه
بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ،ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها .بالنسبة لكل عملية من عمليات تجميع األعمال،
تقرر المجموعة فيما إذا كان من الواجب قياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية في
صافي األصول القابلة للتمييز للشركة المستحوذ عليها .تقيد تكاليف االستحواذ كمصاريف عند تكبدها وتدرج ضمن المصاريف اإلدارية .وعند
قيام المجموعة باالستحواذ على عمل ما ،يتم تقدير األصول وااللتزامات المالية التي تم التعهد بها من أجل التصنيف والتخصيص المالئم لها وفقًا
للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية واألوضاع السائدة بتاريخ االستحواذ.
سيتم إثبات العوض المحتمل المراد تحويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ .ال يتم إعادة قياس العوض المحتمل
المصنف كحقوق ملكية ،ويتم المحاسبة عن تسويته الالحقة ضمن حقوق الملكية .يُقاس العوض المحتمل المصنف كأصل أو التزامات والذي يمثل
أداة مالية ويقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي (« )9األدوات المالية اإلثبات والقياس» بدرج التغيرات في القيمة العادلة وقائمة الدخل
الشامل وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي ( .)9يتم قياس العوض المحتمل اآلخر ،الذي ال يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي (،)9
بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد القوائم المالية األولية الموحدة ،وتدرج التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل.
تصنيف األصول وااللتزامات كمتداولة وغير متداولة

تقوم المجموعة بإظهار األصول وااللتزامات في قائمة المركز المالي األولية الموحدة ،كمتداولة /غير متداولة .تعتبر األصول متداولة وذلك:
yعندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خالل دورة العمليات العادية،
yفي حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،
yعندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شه ًرا بعد الفترة المالية ،أو
yعندما يكون النقد وما في حكمه ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية التزامات لمدة ال تقل عن اثني عشر شه ًرا
بعد الفترة المالية.
تصنف المجموعة كافة االلتزامات األخرى كالتزامات غير متداولة.
الممتلكات والمعدات

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ،بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة ،إن وجدت .تشتمل هذه التكلفة على
تكلفة استبدال أجزاء من المعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع اإلنشائية طويلة األجل وذلك في حالة الوفاء بمعايير اإلثبات .وإذا كان
مطلو ًبا استبدال أجزاء هامة من المعدات على مراحل ،تقوم المجموعة باستهالكها دورة مستقلة على مدى أعمارها اإلنتاجية المحددة .وبالمقابل،
فعند إجراء فحص رئيسي ،يتم إثبات التكلفة المتعلقة به في القيمة الدفترية للمعدات كإحالل وذلك في حالة استيفاء معايير إثباته .يتم إثبات كافة
تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة عند تكبدها.
يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصول .وفيما يلي بيان باألعمار اإلنتاجية لألصول:
العمر اإلنتاجي
تحسينات المباني المستأجرة
اآلالت والمعدات

 10سنوات أو فترة اإليجار ،أيهما أقل
 10سنوات

األلعاب

 10 - 5سنوات

السيارات

 7 - 5سنوات

أجهزة الحاسب اآللي وتقنية المعلومات

 7 - 5سنوات

األثاث والتركيبات

 8 - 3سنوات

ال يتم استهالك المشاريع تحت اإلنشاء غير الجاهزة للغرض المنشود منها.
يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات وأي جزء هام تم إثباته في البداية وذلك عند االستبعاد (أي عند انتقال السيطرة إلى
الجهة المستلمة) ،أو عند عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من االستخدام .تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي
أصل (والتي يتم احتسابها كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة وذلك عند
التوقف عن إثبات األصل.
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عمليات تجميع األعمال

تتكون االستثمارات العقارية من العقارات المكتملة والعقارات تحت اإلنشاء أو التطوير التي يتم االحتفاظ بها بغرض تحقيق دخل إيجار أو زيادة رأس
المال أو كليهما .يتم تصنيف العقارات المقتناة بموجب عقد إيجار كاستثمارات عقارية في حالة اقتنائها لغرض تحقيق دخل إيجار أو زيادة رأس
المال أو كليهما ،وليس لغرض البيع خالل دورة األعمال العادية أو االستخدام في اإلنتاج أو الوظائف اإلدارية.
ناقصا االستهالك المتراكم وأي مخصص لقاء االنخفاض في القيمة .يتم استهالك االستثمارات العقارية (فيما
تظهر االستثمارات العقارية بالتكلفة
ً
عدا األراضي واالستثمارات العقارية تحت اإلنشاء) باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي للعقارات على النحو التالي.
العمر اإلنتاجي
المباني

 50سنة

اآلالت والمعدات

 10سنوات

األثاث والتركيبات

 8 - 3سنوات

تحسينات المباني المستأجرة

 10سنوات أو فترة اإليجار ،أيهما أقل

ناقصا
يتم ،في األصل ،قياس االستثمارات العقارية بالتكلفة شاملة تكاليف المعامالت .وبعد اإلثبات األولي ،تظهر االستثمارات العقارية بالتكلفة
ً
االستهالك المتراكم و /أو خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة ،إن وجدت .تشتمل التكلفة على المصاريف المتعلقة مباشرة بشراء األصول وتكلفة
استبدال أجزاء من االستثمارات العقارية وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع اإلنشائية طويلة األجل ،في حالة الوفاء بضوابط اإلثبات .يتم إثبات
كافة تكاليف اإلصالح والصيانة في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة عند تكبدها.
األصول غير الملموسة

تقاس األصول غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لها بالتكلفة .وبعد اإلثبات األولي لها ،تقيد األصول غير الملموسة
ناقصا اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة .ال يتم رسملة األصول غير الملموسة المطورة داخل ًيا فيما عدا تكاليف التطوير
بالتكلفة
ً
المرسملة ،وتدرج المصاريف ذات العالقة في الدخل وذلك خالل الفترة التي يتم تكبدها فيها.
تطفأ األصول غير الملموسة التي لها عمر محدد على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها ،ويتم مراجعها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك
عند وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض .يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء األصول غير الملموسة التي لها عمر محدد مرة واحدة على األقل
في نهاية كل فترة مالية .يتم معالجة التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طريقة استنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل -
محاسب ًيا وذلك بتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء ،حسبما هو مالئم ،ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية .تدرج مصاريف إطفاء األصول
غير الملموسة التي لها عمر محدد في الدخل كمصروف وبما يتماشى مع وظيفة األصول غير الملموسة.
يتم التوقف عن إثبات األصول غير الملموسة عند االستبعاد (أي بتاريخ انتقال السيطرة إلى الجهة المستلمة) ،أو عند عدم وجود منافع اقتصادية
مستقبلية متوقعة من االستخدام أو االستبعاد .تدرج كافة األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات األصل (والتي يتم احتسابها كفرق بين
صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة.
فيما يلي بيان األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترات الحالية والمقارنة:
عدد السنوات
رسوم امتياز
برامج الحاسب اآللي

مدة االتفاقية
 3سنوات

يتم إطفاء األصول غير الملموسة على أساس القسط الثابت.
تكاليف االقتراض

ً
طويل كي يكون جاهزًا للغرض الذي أنشئ من
يتم رسملة تكاليف االقتراض التي تتعلق مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل ما والذي يستغرق وقتًا
أجله أو البيع وذلك كجزء من تكلفة األصل المعني .تقيد كافة تكاليف االقتراض األخرى كمصروف خالل الفترة التي يتم تكبدها فيها .تتكون تكاليف
االقتراض من تكاليف التمويل والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة بشأن اقتراض األموال.
االنخفاض في قيمة األصول المالية غير المتداولة

تقوم المجموعة ،بتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما .وفي حالة وجود مثل
هذا الدليل أو عندما يكون مطلو ًبا إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد
ناقصا تكاليف البيع والقيمة الحالية .يتم
لذلك األصل .تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة األعلى للقيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية،
ً
تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل ما لم ينتج عن األصل تدفقات نقدية تعتبر مستقلة بشكل كبير عن األصول األخرى أو مجموعات األصول.
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االستثمارات العقارية

وعند تقدير القيمة الحالية ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم (لما قبل الزكاة) والذي
ناقصا تكاليف البيع ،يؤخذ باالعتبار
يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل .وعند تحديد القيمة العادلة
ً
آخر معامالت تمت بالسوق .وفي حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت ،يتم استخدام طرق تقويم مالئمة .إن عمليات االحتساب هذه مدعمة
بمضاعفات التقويم ،وأسعار األسهم المتداولة للشركات المدرجة ،والمؤشرات األخرى المتوفرة عن القيمة العادلة.
تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس الموازنات التفصيلية والتوقعات والتي يتم إعدادها بصورة مستقلة لكل وحدة مدرة
للنقدية في المجموعة والتي يخصص إليها األصل .تغطي هذه الموازنات والتوقعات عادة فترة خمس سنوات .يتم احتساب معدل النمو للمدى الطويل
األجل ،ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع بعد الفترة الخامسة.
يتم إثبات خسائر االنخفاض في قيمة العمليات المستمرة ضمن فئات المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته.
بالنسبة لألصول ،يتم إجراء تقويم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية للتأكد من وجود أي مؤشر على عدم وجود خسائر االنخفاض المثبتة سابقًا أو
نقصانها .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية .يتم عكس قيد خسائر
االنخفاض المثبتة سابقًا فقط في حالة وجود تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل منذ إثبات آخر خسارة
انخفاض في القيمة .إن عكس القيد هذا يعتبر محدو ًدا بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد له وال عن القيمة الدفترية
التي كان من المفترض تحديدها ،بعد خصم االستهالك ،فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة في السنوات السابقة .يتم إثبات عكس
القيد هذا في الدخل.
األدوات المالية

إن األداة المالية هي عبارة عن عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة ما والتزامات مالية أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.
األصول المالية
اإلثبات األولي والقياس

تصنف األصول المالية ،عند اإلثبات األولي لها ،كمقاسة الحقًا بالتكلفة المطفأة ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،أو بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
يتوقف تصنيف األصول المالية عند اإلثبات األولي لها على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي ونموذج أعمال المجموعة إلدارتها.
وباستثناء مديني عقود إيجار التي ال تتضمن مكون تمويل هام أو التي بشأنها قامت المجموعة باستخدام وسيلة عملية ،تقوم المجموعة في األصل
بقياس األصول ت المالية بالقيمة العادلة زائ ًدا صول المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،بينما يتم قياس مديني عقود
اإليجار التي ال تتضمن مكون تمويل هام أو التي بشأنها قامت المجموعة باستخدام وسيلة عملية بسعر المعاملة الذي تم تحديده وفقًا للمعيار الدولي
للتقرير المالي (.)15
ولقياس األصول المالية بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإنه يجب أن ينتج عنها تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات
من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم .يشار إلى هذا التقويم ب «اختبار الدفعات فقط من المبلغ األصلي والعمولة» ،ويتم إجراؤه
على مستوى األداة المالية.
يشير نموذج أعمال المجموعة الخاص بإدارة األصول المالية إلى كيفية إدارة هذه األصول المالية بهدف تحقيق التدفقات النقدية .يحدد نموذج
األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع األصول المالية أو كالهما.
يتم إثبات عمليات شراء أو بيع األصول المالية  -التي تتطلب تسليم األصول خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها
بالسوق (المعامالت االعتيادية)  -بتاريخ التداول أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل .يتم تصنيف األصول المالية بالتكلفة
المطفأة.
القياس الالحق

ألغراض القياس الالحق لها ،تصنف األصول المالية إلى الفئات التالية:
yاألصول المالية بالتكلفة المطفأة
yاألصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
yاألصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
yاألصول المالية بالتكلفة المطفأة
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وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد ،فإن األصل يعتبر منخفض القيمة ويخفض إلى
القيمة القابلة لالسترداد له.

yأن يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ باألصول المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية و
yأن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي ،في تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ
األصلي القائم.
تقاس الحقًا األصول المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي وتخضع لالنخفاض في القيمة .يتم إثبات األرباح أو
الخسائر ضمن الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات األصل أو تعديله أو انخفاض قيمته.
تشتمل األصول المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة الخاصة بالمجموعة على مديني عقود اإليجار والمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة والنقد
وما في حكمه.
األصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات حقوق الملكية)

عند اإلثبات األولي ،يجوز للمجموعة أن تختار بشكل ال رجعة فيه ،تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية كمقتناة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر وذلك عند الوفاء بضوابط تعريف حقوق الملكية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  32 -األدوات المالية :العرض ،وأال تكون مقتناة
ألغراض المتاجرة .يحدد التصنيف على أساس كل أداه على حدة.
ال يعاد تدوير األرباح أو الخسائر الناتجة عن هذه األصول المالية إلى الربح أو الخسارة .يتم إثبات توزيعات األرباح كإيرادات أخرى في قائمة الدخل
الشامل األولية الموحدة عند اإلقرار بأحقية دفعها ،إال إذا كانت المجموعة تستفيد من هذه المتحصالت كاسترداد جزء من تكلفة األصل المالي،
وفي هذه الحالة ،تقيد هذه األرباح في الدخل الشامل اآلخر .إن االستثمارات في أدوات حق وق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر ال تخضع لتقويم االنخفاض في القيمة .اختارت المجموعة تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المتداولة الخاصة بها ،بشكل
ال رجعة فيه ضمن هذه الفئة.
األصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تقيد األصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي األولية الموحدة بالقيمة العادلة ،ويدرج صافي
التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة.
التوقف عن اإلثبات

يتم التوقف عن إثبات أصل مالي (أو جزء منه أو جزء من مجموعة من أصول مالية مشابهة ،حيثما ينطبق ذلك) (أي استبعاده من قائمة المركز
المالي األولية الموحدة للمجموعة) عند:
yانتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصول ،أو
yقيام المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف آخر دون
أي تأخير وفق «ترتيبات فورية» وإذا ما (أ) قامت المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل ،أو (ب) لم تقم المجموعة
بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل ،ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.
وفي الحاالت التي تقوم فيها المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية ،فإنه يجب عليها تقويم
فيما إذا وألي مدى قامت باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية .وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلبقاء على معظم المخاطر
والمنافع المصاحبة لألصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على األصل ،تستمر المجموعة في إثبات األصل بقدر ارتباطها المستمر به .وفي تلك
أيضا بإثبات االلتزامات المصاحبة لها .يتم قياس األصول المحولة وااللتزامات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس
الحالة ،تقوم المجموعة ً
الحقوق وااللتزامات التي أبقت عليها المجموعة.
يتم قياس االرتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان على األصول المحولة بالقيمة الدفترية األصلية لألصول أو الحد األقصى للمبلغ الذي
يجب على المجموعة دفعه ،أيهما أقل.
االنخفاض في قيمة األصول المالية

تقوم المجموعة بإثبات مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن كافة األصول المالية غير المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
وبالنسبة لمديني عقود اإليجار ،تستخدم الشركة الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة .عليه ،ال تقوم المجموعة بمتابعة
التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم ً
بدل من ذلك بإثبات مخصص خسارة بنا ًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاريخ إعداد كل
قوائم مالية .قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات استنا ًدا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان ،والتي يتم تعديلها بالعوامل المستقبلية
الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.
أيضا
تعتبر المجموعة األصل المالي متعث ًرا عندما تكون الدفعات التعاقدية متأخرة السداد لمدة  360يو ًما .لكن في بعض الحاالت ،يمكن للمجموعة ً
اعتبار األصل المالي متعث ًرا عندما تشير المعلومات الداخلية والخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تستلم المجموعة المبالغ التعاقدية القائمة
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تتعلق هذه الفئة كثي ًرا بالمجموعة .تقوم المجموعة بقياس األصول المالية بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء الشرطين التاليين:

االلتزامات المالية
اإلثبات األولي والقياس

تصنف االلتزامات المالية عند اإلثبات األولي لها كالتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو قروض أو ذمم دائنة ،حسبما هو
مالئم.
يتم في األصل إثبات كافة االلتزامات المالية بالقيمة العادلة .وبالنسبة للقروض والذمم الدائنة ،يتم إظهارها بعد خصم تكاليف المعامالت المتعلقة
بها مباشرةً ،تشتمل االلتزامات المالية الخاصة بالمجموعة على القروض والذمم الدائنة التجارية والمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة
والمبالغ المستحقة الدفع وااللتزامات المتداولة األخرى والقروض.
القياس الالحق

يعتمد قياس االلتزامات المالية على تصنيفها ،كما هو موضح أدناه:
القروض

تتعلق هذه الفئة كثي ًرا بالمجموعة .وبعد اإلثبات األولي لها ،تقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي .يتم إثبات األرباح
والخسائر في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة عند التوقف عن إثبات االلتزامات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل العمولة الفعلي.
االلتزامات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تشتمل االلتزامات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على االلتزامات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة وااللتزامات المالية
المخصصة عند اإلثبات األولي لها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
تصنف االلتزامات المالية كمقتناة ألغراض المتاجرة في حالة تكبدها لغرض إعادة شرائها في المستقبل القريب .تشتمل هذه الفئة على األدوات
المالية المشتقة التي أبرمتها المجموعة ولم يتم تخصيصها كأدوات تغطية طبقًا لما نص عليه المعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)9كما تصنف
المشتقات المدرجة ضمن األدوات المالية األخرى المنفصلة كمقتناة ألغراض المتاجرة مالم يتم تخصيصها كأدوات تغطية مخاطر فعالة.
التوقف عن اإلثبات

يتم التوقف عن إثبات االلتزامات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته .وفي حالة تبديل االلتزامات المالية الحالية
بأخرى من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تما ًما أو بتعديل شروط االلتزامات الحالية ،عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل أو التعديل كتوقف
عن إثبات االلتزامات األصلية وإثبات التزامات جديدة .يتم إثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة.
مقاصة األدوات المالية

تتم مقاصة األصول المالية وااللتزامات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي األولية الموحدة فقط عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة
المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية األصول مع االلتزامات على أساس الصافي أو بيع األصول وسداد االلتزامات في آن واحد.
قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع أصول ما أو سداده عند تحويل التزامات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في
السوق بتاريخ القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع األصول أو تحويل االلتزامات قد تمت إما:
yفي السوق الرئيسي لألصول أو االلتزامات ،أو
yفي حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق فائدة لألصول وااللتزامات.
إن السوق الرئيسي أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة.
تقاس القيمة العادلة لألصول أو االلتزامات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير األصول وااللتزامات وأنهم يسعون لتحقيق
أفضل مصالحهم االقتصادية.
تستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقًا للظروف ،وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابلة
للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
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بالكامل قبل أن تأخذ باالعتبار أية تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل المجموعة .يتم شطب األصل المالي عند عدم وجود توقعات معقولة
السترداد التدفقات النقدية التعاقدية.

yالمستوى  : 1األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة ألصول أو التزامات مماثلة.
yالمستوى  : 2طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
yالمستوى  : 3طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -غير قابلة للمالحظة.
بالنسبة لألصول وااللتزامات التي يتم إثباتها في القوائم المالية األولية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل متكرر ،تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا تم
التحويل بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف (على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة
العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية.
تقوم المجموعة بتحديد السياسات واإلجراءات المتعلقة بقياس القيمة العادلة المتكرر وقياس القيمة العادلة غير المتكرر .يقوم مقيمون خارجيون
بتقييم االستثمارات العقارية لغرض اإلفصاح عنها .يتقرر عمل المقيمين الخارجيين من قبل المجموعة بعد مناقشة ذلك مع إدارة المجموعة
والحصول على موافقتها .تشتمل ضوابط االختيار على اإللمام والمعرفة بالسوق ،والسمعة ،واالستقاللية ،وفيما إذا تمت مراعاة المعايير المهنية.
تقرر المجموعة ،بعد التباحث مع المقيمين الخارجيين للمجموعة ،ماهية طرق التقييم والمدخالت التي يتم استخدامها لكل حالة.
وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،تقوم المجموعة بتحليل التغيرات في قيمة األصول وااللتزامات التي يتعين إعادة قياسها أو إعادة تقويمها طبقًا
للسياسات المحاسبية للمجموعة .وألغراض هذا التحليل ،تقوم المجموعة بالتحقق من المدخالت الرئيسية المستخدمة في آخر تقييم وذلك
أيضا بمقارنة التغير في القيمة
بمطابقة المعلومات المستخدمة في احتساب التقييم مع العقود والمستندات ذات العالقة األخرى .تقوم المجموعة ً
ً
معقول.
العادلة لكل فئة من فئات األصول واإللتزامات مع المصادر الخارجية ذات العالقة لتحديد ما إذا كان التغير
ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،قامت المجموعة بتحديد فئات األصول واإللتزامات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصول وااللتزامات
والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.
عقود التأجير

تقوم المجموعة عند بداية العقد بتقييم ما إذا كان العقد عقد إيجار أو يحتوي على عقد إيجار .أي ،إذا كان العقد ينقل الحق في التحكم في استخدام
أصل محدد لفترة زمنية مقابل تطبق المجموعة نهج تحقق وقياس واحد لجميع عقود اإليجار ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار
األصول منخفضة القيمة.
تعترف المجموعة بالتزامات عقود اإليجار لسداد مدفوعات اإليجار وحق استخدام أصول التي تمثل الحق في استخدام األصول األساسية.
.أحق استخدام أصول

تعترف المجموعة بحق استخدام األصول في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي تاريخ توفر األصل األساسي لالستخدام) .يتم قياس حق استخدام األصول
ناقصا أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة ،ويتم تعديلها ألي إعادة قياس اللتزامات اإليجار .تتضمن تكلفة حق االستخدام
بالتكلفة،
ً
ناقصا أي حوافز
األصول مبلغ التزامات اإليجار المعترف بها والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ودفعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ البدء
ً
إيجار مستلمة .يتم استهالك حق استخدام أصول المعترف به على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ومدة عقد اإليجار ،أيهما
أقصر .يخضع حق استخدام األصول لالنخفاض في القيمة.
.بالتزامات اإليجار

في تاريخ بدء عقد اإليجار ،تعترف المجموعة بالتزامات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المقرر سدادها على مدى فترة اإليجار.
مطروحا منها أي حوافز إيجار مستحقة القبض ،ومدفوعات
تشتمل مدفوعات اإليجار على مدفوعات ثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة الجوهرية)
ً
أيضا سعر
اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ،والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية .تتضمن مدفوعات اإليجار ً
ممارسة خيار الشراء المؤكد بشكل معقول أن تمارسه المجموعة ودفع غرامات إنهاء عقد اإليجار ،إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممارسة
المجموعة لخيار اإلنهاء .يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروفات في الفترة التي يحدث فيها
الحدث أو الشرط الذي أدى إلى الدفع.
عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار ،تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء عقد اإليجار إذا كان معدل الفائدة
الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة .بعد تاريخ البدء ،يتم زيادة مبلغ التزامات اإليجار لتعكس تراكم الفائدة وتخفيضها لمدفوعات
اإليجار المدفوعة .باإلضافة إلى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل ،أو تغيير في مدة اإليجار ،أو تغيير في
مدفوعات اإليجار (على سبيل المثال ،التغيير في المدفوعات المستقبلية الناتج عن تغيير في المؤشر أو المعدل المستخدم لتحديد ذلك مدفوعات
اإليجار) أو تغيير في التقييم لشراء األصل األساسي.
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تصنف كافة األصول وااللتزامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية األولية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي
لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

فهرس المحتويات

.جعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة

تطبق المجموعة إعفاء إثبات اإليجار قصير األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل (أي عقود اإليجار التي لها مدة إيجار  12شه ًرا أو أقل من تاريخ
البدء وال تحتوي على خيار شراء) .كما أنه يطبق إعفاء اإليجار من االعتراف باألصول منخفضة القيمة على عقود اإليجار التي تعتبر منخفضة
القيمة .يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار على عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط
الثابت على مدى فترة اإليجار.
المخزون

تظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية ،أيهما أقل .تحدد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح.
يتكون صافي القيمة البيعية من سعر البيع المقدر ناقصا تكاليف البيع والتوزيع .يتم تجنيب مخصص ،إذا لزم األمر ،لبنود البضاعة المتقادمة
وبطيئة الحركة.
يتم تخفيض قيمة البضاعة إلى صافي القيمة البيعية في الحاالت التي قد تكون فيها التكلفة غير قابلة لالسترداد نتيجة التلف أو التقادم أو في
حالة انخفاض أسعار بيع بنود البضاعة.
النقد وما في حكمه

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية ،يتكون النقد وما في حكمه من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل وفترة
استحقاقها األصلية ثالثة أشهر ،والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة.
المخصصات

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات (قانونية أو متوقعة) على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة ،وأنه من المحتمل أن يتطلب األمر استخدام
ٍ
تقدير لمبلغ االلتزام بشكل موثوق به .ال يتم إثبات المخصصات لقاء خسائر
موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن إجراء
العمليات المستقبلية.
تقاس المخصصات بالقيمة الحالية ألفضل تقديرات اإلدارة للمصاريف المطلوبة لسداد االلتزام الحالي في نهاية الفترة المالية .يمثل معدل الخصم
المستخدم لتحديد القيمة الحالية معدل ما قبل الزكاة الذي يعكس عمليات التقويم الحالية في السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المصاحبة
لاللتزام .يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كأعباء مالية.
منافع موظفين
التزامات المنافع المحددة للموظفين

يتم تحديد التزام المنافع المحددة للموظفين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة ،باإلضافة إلى عمليات التقويم االكتواري التي يتم إجراؤها في
نهاية كل فترة مالية .إن عمليات إعادة القياس التي تتضمن األرباح والخسائر االكتوارية ،يتم إظهارها فو ًرا في قائمة المركز المالي األولية الموحدة
مع إثبات الزيادة أو انخفاض ضمن الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تحدث فيها .كما يتم إظهار عمليات إعادة القياس المثبتة ضمن الدخل
الشامل اآلخر فو ًرا ضمن األرباح المبقاة ولن يتم إعادة تصنيفها إلى الدخل في الفترات الالحقة .يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات
المنافع المحددة الناتجة عن تعديل أو تقليص البرنامج مباشرة في الدخل كتكاليف خدمة سابقة .يتم احتساب العمولة بتطبيق معدل الخصم في
بداية الفترة إلى صافي التزام المنافع المحددة .يتم تصنيف تكاليف المنافع المحددة على النحو التالي:
yتكلفة الخدمة (بما في ذلك تكلفة الخدمة الحالية ،تكلفة الخدمة السابقة ،باإلضافة إلى األرباح والخسائر الناتجة عن عمليات تقليص
األيدي العاملة والتسويات)،
yمصروف العمولة ،و
yعمليات إعادة القياس
تقوم المجموعة بإظهار أول مكونين من مكونات تكاليف المنافع المحددة في الربح أو الخسارة ضمن البنود المعنية.
منافع الموظفين قصيرة األجل

يتم إثبات التزام لقاء المنافع المستحقة للموظفين بشأن الرواتب واألجور واإلجازات السنوية وتذاكر السفر واإلجازات المرضية المتوقع سدادها
بالكامل خالل اثني عشر شه ًرا بعد انتهاء الفترة التي يقوم فيها الموظفون بتقديم الخدمات ذات العالقة .يتم إثبات االلتزام بالمبلغ غير المخصوم
للمنافع المتوقع دفعها لقاء تلك الخدمات.
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لدى المجموعة برنامج اشتراكات محددة مع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،حيث تساهم المجموعة بموجبه بنسبة محددة من راتب الموظف
في تقاعد موظفيها ،وتعتبر ذلك البرنامج مؤهال كبرنامج اشتراكات محددة .ويتم إثبات االشتراكات المستحقة لبرنامج االشتراكات المحددة
كمصروف في الربح أو الخسارة.
يتم إثبات منافع التقاعد بشأن برامج االشتراكات المحددة كمصاريف عند تكبدها.
الزكاة والضريبة
الزكاة

تخضع المجموعة ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل (»الهيئة») في المملكة .يجنب مخصص للزكاة على أساس مبدأ االستحقاق ،ويتم احتسابها
وتحميلها على أساس الوعاء الزكوي .يتم إجراء التعديالت ،إن وجدت ،على مخصص الزكاة عند الحصول على الربوط النهائية من الهيئة.
الضريبة

يتم قياس أصول والتزامات ضريبة الدخل الحالية بالمبلغ المتوقع استرداده من أو دفعه إلى السلطات الضريبية المعنية .إن الشرائح الضريبية
واألنظمة الضريبية المستخدمة في حساب المبلغ هي تلك الصادرة أو السارية المفعول بتاريخ إعداد القوائم المالية .إن ضريبة الدخل الحالية
أيضا في الدخل الشامل اآلخر وليس في الربح أو الخسارة .تقوم اإلدارة دور ًيا
المتعلقة بالبنود المثبتة مباشرة في الدخل الشامل اآلخر يتم إثباتها ً
بتقويم المواقف المتخذة في اإلقرارات الضريبية بشأن الحاالت التي تخضع فيها األنظمة الضريبية المطبقة للتفسير وتجنب المخصصات ،حسبما
هو مالئم.
الضريبة المؤجلة

يجنب مخصص للضريبة المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام وذلك بشأن الفروقات المؤقتة بين القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات ألغراض إعداد
التقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض ضريبة الدخل .يتم احتساب الضريبة المؤجلة على أساس الشرائح الضريبية المتوقع تطبيقها على
الفترة التي يتم فيها تحقيق األصول أو سداد االلتزامات وذلك على أساس الشرائح الضريبية (واألنظمة الضريبية) الصادرة والسارية المفعول بتاريخ
إعداد القوائم المالية .يتم اإلفصاح عن اآلثار الضريبية الناتجة عن الفروقات المؤقتة ضمن االلتزامات غير المتداولة كضريبة مؤجلة.
أرباحا خاضعة للضريبة في المستقبل يمكن استخدامها
يتم إثبات أصول خاضعة للضريبة المؤجلة وذلك فقط بالقدر الذي من المحتمل أن تتوفر فيه
ً
لقاء الخسائر الضريبية واإلعفاءات الضريبية غير المستخدمة .تتم مراجعة القيمة الدفترية ألصول الضريبة المؤجلة بتاريخ إعداد القوائم المالية،
وتخفض بالقدر الذي لم يعد من المحتمل أن تتحقق فيه المنفعة الضريبية ذات الصلة .تتم مقاصة أصول والتزامات الضريبة المؤجلة عند وجود
حق نظامي ملزم إلجراء عملية التسوية .ويتم اإلفصاح عن أصول الضريبة المؤجلة ضمن األصول غير المتداولة كأصول ضرائب مؤجلة.
يتم إثبات الضريبة الحالية والمؤجلة كمصروف أو منفعة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر إال عندما تتعلق ببنود مقيدة على أو
أيضا إثبات الضريبة مباشر ًة في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين.
مخصومة مباشر ًة من حقوق الملكية ،وفي تلك الحالة يتم ً
اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء

يتم إثبات اإليرادات بالقدر الذي يحتمل أن يتدفق عنه منافع اقتصادية للمجموعة ،وأنه يمكن قياس اإليرادات بشكل موثوق به وذلك بصرف
النظر عن التاريخ الذي يتم فيه السداد .يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق القبض بعد األخذ بعين االعتبار شروط
السداد المحددة المتعاقد عليها وبعد استبعاد الضرائب أو الرسوم .يتم إظهار المبالغ المفصح عنها كإيرادات بعد خصم المخصصات التجارية
والتخفيضات .وقد تبين للمجموعة أنها تعمل كأصيل في كافة ترتيبات اإليرادات.
دخل اإليجار

إن المجموعة مؤجر بموجب عقود إيجار تشغيلي مختلفة .يتم المحاسبة عن دخل اإليجار الناتج عن عقود اإليجار التشغيلي المتعلقة باالستثمارات
العقارية وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى فترات عقود اإليجار ،ويدرج ضمن اإليرادات في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة نظ ًرا لطبيعته
التشغيلية ،باستثناء دخل اإليجارات الشرطية التي يتم إثباتها عند نشأتها .يتم إثبات اإليرادات المستحقة وذلك بقدر اإليرادات التي تم اكتسابها
لكن لم يتم تقديم فواتير بها بعد.
يتم إثبات حوافز اإليجار المقدمة للمستأجرين ،بما في ذلك خصومات اإليجار ،كنقص في إيرادات اإليجار على أساس القسط الثابت على مدى
فترة عقد اإليجار .إن مدة عقد اإليجار تمثل الفترة غير القابلة لإللغاء من عقد اإليجار باإلضافة إلى أي مدة إضافية يكون فيها للمستأجر الخيار
في استمرار العقد ،أو عندما تكون اإلدارة عند نشأة عقد اإليجار متأكدة على نحو معقول من أن المستأجر سيمارس هذا الخيار.
يتم إثبات المبالغ المستلمة من المستأجرين إلنهاء عقود اإليجار أو التعويض عن التلفيات في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة عند اإلقرار
بأحقية استالمها.
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فهرس المحتويات

برنامج االشتراكات المحددة للموظفين

يتم إثبات الدخل الناتج عن المصاريف المعاد تحميلها على المستأجرين في الفترة التي يصبح فيها التعويض مستحقًا .تدرج مصاريف الخدمات
واإلدارة المتعلقة بإصالح وصيانة مرافق المباني والمتحصالت األخرى ضمن اإليرادات ،بينما تدرج التكاليف ذات العالقة التي يتم إدراجها كجزء
من تكلفة اإليرادات ،حيث ترى اإلدارة أن المجموعة تعمل كأصيل في هذا الشأن.
يتم إظهار رسوم الخدمات المتعلقة بالمنافع العامة الخاصة بالمستخدمين المفرطين في االستخدام بعد خصم التكاليف ذات العالقة وتسجل كجزء
من «دخل العمولة على تقديم المنافع العامة للمستخدمين المفرطين في االستخدام ،صافي» ضمن اإليرادات في قائمة الدخل الشامل األولية
الموحدة حيث ترى اإلدارة أن المجموعة تعمل كوكيل في هذا الشأن.
بيع بطاقات األلعاب

تقوم المجموعة ببيع بطاقات األلعاب الممغنطة القابلة إلعادة الشحن إلى العمالء نق ًدا .تتيح البطاقات الممغنطة ألصحاب البطاقات خدمات
األلعاب والقيادة .يتم تسجيل النقد المستلم بتاريخ بيع البطاقات كإيرادات ألعاب غير مكتسبة (التزامات عقود) وإثبات اإليرادات فور بدأ العميل في
استخدام البطاقة .وعليه ،يتم تسجيل اإليرادات على أساس تاريخ انتقال الخدمة إلى العمالء.
تقوم المجموعة عادة بمنح العمالء «نقاط مكافآت» إضافية ،يتم استخدامها بنفس طريقة النقاط المشتراة العادية .ينتج عن نقاط المكافآت التزام
أداء مستقل ألنه يمنح العميل حقًا جوهر ًيا .يتم تخصيص جزء من سعر المعاملة إلى نقاط المكافآت الممنوحة للعمالء على أساس سعر البيع
النسبي المستقل وإثباته كالتزامات عقود لحين استرداد النقاط .يتم إثبات اإليرادات عند استرداد النقاط من قبل العميل أو عند انتهاء صالحيتها.
بيع المالبس والمستلزمات األخرى

يتم إثبات اإليرادات من بيع المالبس والمستلزمات األخرى في نقطة من الزمن عند تحويل السيطرة على األصول إلى العميل ،ويكون ذلك عادة عند
تسليم أوامر الشراء .تتم جميع المبيعات نق ًدا فقط أو عبر قناة المدفوعات اإللكترونية التي يتم إيداعها في الحساب البنكي للمجموعة في وقت
الحق من قبل البنوك المعنية.
تأخذ المجموعة بعين االعتبار ما إذا كان هناك تعهدات أخرى في العقد تمثل التزامات أداء مستقلة يتعين توزيع جزء من سعر المعاملة عليها (مثل
الضمانات ونقاط برنامج والء العمالء) .عند تحديد سعر المعاملة المتعلقة ببيع الوجبات ،تأخذ المجموعة بعين االعتبار اآلثار المتعلقة بالعوض
المتغير ،ووجود مكونات تمويل هامة ،والعوض غير النقدي ،والعوض المستحق للعميل (إن وجد) .إذا اشتمل العوض المنصوص عليه في العقد على
مبلغ متغير ،تقوم المجموعة بتقدير مبلغ العوض الذي تستحقه مقابل تحويل البضاعة إلى العميل .يتم تقدير العوض المتغير عند نشأة العقد ووضع
قيود عليه حتى يكون من المحتمل إلى حد كبير عدم حدوث عكس قيد جوهري لإليرادات في مبلغ اإليرادات المتراكمة عند زوال عدم التأكد المتعلق
بالعوض المتغير الحقًا .ونظ ًرا ألن مبيعات المجموعة من المالبس والمستلزمات األخرى تتم على أساس نقدي فقط ،فإن آثار العوض المتغير (على
سبيل المثال ،الخصومات ،واشتري واحدة واحصل على األخرى مجا ًنا ،إلخ) يتم تخفيضها من إجمالي المبيعات ويتم تسجيل اإليرادات بعد خصم
العوض المتغير .إن بعض عقود بيع المعدات تمنح العمالء حق اإلرجاع.
حقوق اإلرجاع

تمنح بعض العقود المبرمة مع العمالء حق إرجاع البضاعة في غضون فترة زمنية محددة .تستخدم المجموعة طريقة القيمة المتوقعة لتقدير
البضاعة التي لن يتم إرجاعها ألن هذه الطريقة تحدد بشكل أفضل مبلغ العوض المتغير الذي ستستحقه المجموعة .يتطلب المعيار الدولي للتقرير
المالي ( )15وضع قيود على تقديرات العوض المتغير لتحديد مبلغ العوض المحتمل الذي يمكن إدراجه في سعر المعاملة .بالنسبة للبضاعة المتوقع
إرجاعها ،تقوم المجموعة بإثبات التزامات برد مبلغ ً
أيضا إثبات أصول حق اإلرجاع (والتسوية المقابلة لتكلفة المبيعات) لقاء
بدل من اإليرادات .يتم ً
الحق المتعلق باسترداد المنتجات من العميل.
تحديد طريقة تقدير العوض المتغير وتقويم القيود

عوضا متغي ًرا .وعند تقدير العوض المتغير ،يتعين على
تتضمن بعض عقود بيع المالبس والمستلزمات ذات العالقة حق اإلرجاع الذي ينتج عنه
ً
ترجيحا وذلك بحسب الطريقة التي تتوقع بشكل أفضل مبلغ العوض الذي
المجموعة استخدام إما طريقة القيمة المتوقعة أو طريقة المبلغ األكثر
ً
ستستحقه المجموعة.
وقد تبين للمجموعة أن طريقة القيمة المتوقعة هي الطريقة المالئمة الستخدامها في تقدير العوض المتغير لقاء بيع منتجاتها التي تتضمن حقوق
اإلرجاع ،نظ ًرا للعدد الكبير من العقود التي لها خصائص متشابهة .قبل القيام بإدراج أي مبلغ للعوض المتغير في سعر المعاملة ،تقوم المجموعة
بالتأكد فيما إذا كان مبلغ العوض المتغير مقي ًدا .وقد تبين للمجموعة أن تقديرات العوض المتغير غير مقيدة وذلك بناء على خبرتها السابقة
وتوقعاتها التجارية والظروف االقتصادية الحالية .إضافة إلى ذلك ،سيتم معالجة عدم التأكد من العوض المتغير خالل فترة وجيزة.
توزيعات األرباح

يتم إثبات توزيعات األرباح من االستثمارات عند اإلقرار بأحقية المجموعة في استالمها.
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فهرس المحتويات

رسوم الخدمات واإلدارة والمصروفات األخرى القابلة لالسترداد من المستأجرين

فهرس المحتويات

اإليرادات األخرى

يتم إثبات كافة اإليرادات األخرى على أساس مبدأ االستحقاق عند اإلقرار بأحقية المجموعة فيها.
المصاريف

تشتمل مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تعتبر بشكل محدد جز ًءا من تكلفة
المبيعات .يتم التوزيع بين تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية ،عند الضرورة ،وفق أسس ثابتة.
االحتياطي النظامي

طبقًا ألحكام نظام الشركات السعودي ،يجب على الشركة تحويل  ٪10من صافي دخل الفترة إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ مجموع هذا االحتياط
 %30من رأس المال .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
ضريبة القيمة المضافة

يتم إثبات اإليرادات والمصاريف واألصول بعد خصم مبلغ ضريبة القيمة المضافة ،باستثناء:
yإذا كانت ضريبة القيمة المضافة المتكبدة بشأن شراء األصول أو الخدمات غير قابلة لالسترداد من السلطة الضريبية ،وفي هذه الحالة
يتم إثبات ضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من مصروف البند ،حيثما ينطبق ذلك ،و
yعند إظهار الذمم المدينة والذمم الدائنة متضمنة مبلغ ضريبة القيمة المضافة.
يدرج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابل لالسترداد من أو المستحق إلى السلطة الضريبية كجزء من الذمم المدينة أو الذمم الدائنة في
قائمة المركز المالي األولية الموحدة.
التزامات العقود

تمثل التزامات العقود االلتزامات المتعلقة بتحويل البضاعة أو الخدمات إلى العمالء ،والتي استلمت المجموعة مقابلها العوض (أو أن العوض كان
مستحقًا) من العميل .وفي حالة قيام العميل بدفع العوض قبل قيام المجموعة بتحويل البضاعة أو الخدمات إلى العميل ،يتم إثبات التزامات العقد
عند سداد المبلغ أو استحقاقه (أيهما يحدث أوال التزامات العقود كإيرادات عندما تقوم المجموعة باألداء بموجب العقد تمثل التزامات) .يتم إثبات
العقود الخاصة بالمجموعة الجزء غير المستخدم من أرصدة البطاقات الممغنطة أو كوبونات نقاط الوالء غير المستخدمة.

-5

6نتائج العمليات

-5-1

6قائمة الدخل  -الموحدة

يبين الجدول التالي قائمة الدخل الموحدة للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-4):مقر لودجلاقائمة الدخل الموحدة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

معدل النمو
السنوي المركب

ارتفاع ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

اإليرادات

924.8

1,008.7

761.9

٪9.1

()٪24.5

()٪9.2

تكلفة اإليرادات

()453.4

()471.0

()375.5

٪3.9

()٪20.3

()٪9.0

إجمالي الربح

471.4

537.7

386.4

٪14.1

()٪28.1

()٪9.5

مصاريف البيع والتوزيع

()92.6

()112.8

()68.6

٪21.8

()٪39.2

()٪14.0

المصاريف العمومية واإلدارية

()84.7

()131.5

()151.6

٪55.2

٪15.3

٪33.8

0.6

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

الدخل من العمليات التشغيلية

294.6

293.4

166.2

()٪0.4

()٪43.3

()٪24.9

محمالت التمويل

()30.7

()65.8

()60.3

٪114.5

()٪8.4

٪40.2

اإليرادات (المصروفات) األخرى

()0.0

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

مصادر الدخل األخرى

()1.0

17.8

14.9

ال معنى لها

()٪16.2

ال ينطبق

أرباح أصول مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

 | 196نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار

www.othaimmalls.com

بالمليون ريال سعودي

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

-

-

0.6

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

صافي الدخل قبل الزكاة

262.9

245.3

121.4

()٪6.7

()٪50.5

()٪32.0

الزكاة والضريبة

()13.1

()12.7

()5.2

()٪3.2

()٪59.2

()٪37.1

صافي الدخل للسنة

249.8

232.6

116.3

()٪6.9

()٪50.0

()٪31.8

هامش صافي الدخل ()٪

٪27.0

٪23.1

٪15.3

()٪14.6

()٪33.8

()٪24.8

حصة الشركة من (الخسارة) من الشركات الزميلة

2018م
مدققة

2019م
مدققة

ارتفاع ( /انخفاض)

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2019م و2020م

مالحظة :يرد الحرفان «ال معنى لها» اختصا ًرا لعبارة «غير ذات مغزى» وتُستخدم لنسب النمو  /االنخفاض التي تتجاوز ما نسبته  ٪500.0وذلك لألغراض التي يقتضيها قسم مناقشة وتحليل اإلدارة في
هذه النشرة.

دخل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16حيز النفاذ اعتبا ًرا من  1يناير 2019م ،وقد قامت المجموعة بتقييم ترتيباتها التعاقدية للتأكد مما إذا
كان العقد يتضمن إيجا ًرا عند بداية العقد .وفيما يخص جميع ترتيبات عقود اإليجار هذه ،اعترفت المجموعة بأصول حق االستخدام والتزامات
عقود اإليجار باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة( .يُرجى الرجوع إلى قسم «السياسات المحاسبية الهامة»
للحصول على مزيد من التفاصيل حول معايير القياس واالعتراف) .يبين الجدول التالي تأثير تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على قائمة
الدخل للمجموعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
  (6-5):مقر لودجلاأثر تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على قائمة الدخل
بالمليون ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2019م

2020م

مصاريف إطفاء حق استخدام األصول

55.3

59.7

تكلفة تمويل على التزامات عقود اإليجار

16.1

14.0

71.4

73.7

المجموع
المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م

يتم توليد إيرادات الشركة إلى حد كبير من خالل أربعة قطاعات أعمال هي؛ التأجير (يمثل في المتوسط  ٪54.0من صافي اإليرادات الموحدة بين
2018م و2020م) ،والترفيه ( ،)٪26.7واألغذية والمشروبات ( ،)٪2.3وتجارة األزياء بالتجزئة (.)٪16.9
وخالل عام 2019م ،ارتفعت اإليرادات بنسبة  ٪9.1من  924.8مليون ريال سعودي في 2018م إلى  1,008.7مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى
ذلك في المقام األول إلى زيادة اإليرادات بمبلغ  30.9مليون ريال سعودي و 39.8مليون ريال سعودي من قطاعي الترفيه واألزياء على التوالي .وتُعزى
زيادة إيرادات قطاع الترفيه إلى زيادة اإليرادات بمبلغ  22.4مليون ريال سعودي بشكل جماعي في مراكز الترفيه العائلي (فابي الند) في المملكة
وفتح مراكز ترفيه عائلي جديدة في عمان ،وفي حين أن الزيادة من قطاع األزياء ترجع إلى زيادة عدد العمالء من  1.1مليون في 2018م إلى 1.4
مليون في 2019م .وخالل عام 2019م ،أعادت اإلدارة هيكلة قطاع األزياء فأغلقت المتاجر التي تكبدت خسائر ووسعت الفروع المدرة للربح .كما
انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪24.5في عام 2020م ،مدفوعة بانخفاض جميع قطاعات األعمال نتيجة إغالق مراكز التسوق ومراكز الترفيه ومحالت
األزياء والموضة بين مارس 2020م ويونيو 2020م.
تتكون غالبية تكلفة مبيعات المجموعة من متغيرات ثابتة وشبه ثابتة ،وبالتالي فإن حركة اإليرادات ال تنعكس بشكل مباشر في تكلفة المبيعات .وخالل
عام 2019م ،ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة  ٪3.9من  453.4مليون ريال سعودي في 2018م إلى  471.0مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك
في المقام األول إلى زيادة تكلفة مبيعات قطاع الترفيه نتيجة افتتاح مراكز ترفيه عائلية جديدة في اإلمارات وسلطنة عمان في عام 2019م .وقد
قابل هذه الزيادة في تكلفة المبيعات جزئ ًيا انخفاض في قطاع التأجير بسبب انخفاض مصاريف االستهالك في عام 2019م مقارنة بعام 2018م.
انخفضت تكلفة المبيعات بنسبة  ٪20.3مقارنة بانخفاض اإليرادات بنسبة  ٪24.5في عام 2020م .وكان هذا بسبب ارتفاع الخصومات على عقود
اإليجار المقدمة للمستأجرين خالل فترة اإلغالق.
وتتعلق مصاريف البيع والتسويق بشكل أساسي بقطاع األزياء والذي يمثل في المتوسط  ٪83.2من مصاريف البيع والتسويق بين عامي 2018م
و2020م .وخالل عام 2019م ،ارتفعت المصاريف بنسبة  ٪21.7من  92.6مليون ريال سعودي في 2018م إلى  112.8مليون ريال سعودي في
2019م .ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة مصاريف قطاع التأجير بمبلغ  7.4مليون ريال سعودي ،وقطاع األزياء بمبلغ  8.1مليون ريال سعودي.
وتُعزى زيادة مصاريف قطاع التأجير إلى زيادة الفعاليات التسويقية التي نظمتها شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار في مراكز التسوق خالل 2019م
(مثل :الكوبونات المجانية والسيارات المجانية والسيرك األفريقي والصيني ،وما إلى ذلك) .في حين ارتبطت في قطاع األزياء بافتتاح متج ًرا جدي ًدا
لـ «كيابي» في خريص .كما انخفضت مصاريف البيع والتسويق بنسبة  ٪39.2في عام 2020م من  112.8مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى
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فهرس المحتويات

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

معدل النمو
السنوي المركب

كما ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة  ٪55.2في عام 2019م من  84.7مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  131.5مليون ريال
سعودي في عام 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى ارتفاع مخصص الديون المعدومة من  22.1مليون ريال سعودي في 2018م إلى 60.3
مليون ريال سعودي في 2019م .وقد كانت الزيادة في مصاريف المخصصات مدفوع ًة بارتفاع إجمالي الذمم المدينة من  153.4مليون ريال سعودي
في  31ديسمبر 2018م إلى  217.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م نتيجة التأخير في التحصيالت .زادت المصاريف العمومية واإلدارية
بنسبة  ٪15.3في عام 2020م من  131.5مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  151.6مليون ريال سعودي في عام 2020م .ونتج هذا بشكل
أساسي عن زيادة مخصص الديون المعدومة من  60.3مليون ريال سعودي في 2018م إلى  101.3مليون ريال سعودي في 2020م .وكان ارتفاع
مدفوعا بارتفاع إجمالي الذمم المدينة من  217.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  397.9مليون ريال سعودي
مصروف المخصص
ً
في  31ديسمبر 2020م نتيجة تأخر التحصيالت (يُرجى الرجوع إلى قسم القوائم المالية المستقلة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للحصول على
مزيد من التفاصيل).
تمثل توزيعات األرباح من األصول المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الدخل المستلم من استثمار المجموعة في
أسهم حقوق الملكية المدرجة الخاصة «بشركة المباني» .وبلغت القيمة العادلة ألسهم حقوق الملكية المدرجة  8.6مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2018م .وخالل عام 2019م ،قامت المجموعة ببيع حصص ملكية شركة المباني.
وخالل عام 2019م ،ارتفعت تكلفة التمويل بنسبة  ٪114.5من  30.7مليون ريال سعودي في 2018م إلى  65.8مليون ريال سعودي في 2019م .ويُعزى
ذلك بشكل أساسي إلى تسجيل مكاسب من أداة تحوط بقيمة  6.6مليون ريال سعودي في عام 2018م ،باإلضافة إلى زيادة االقتراضات المصرفية
في عام 2019م .كما انخفضت تكلفة التمويل بنسبة  ٪8.4في عام 2020م من  65.8مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  60.3مليون ريال
سعودي في عام 2020م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى انخفاض تكاليف التمويل نتيجة سداد صكوك ذات ربح مرتفع باستخدام قروض مرابحة
منخفضة الربح.
لم تشهد فروق صرف العمالت األجنبية أي تغيرات جوهرية ما بين عام 2018م و2019م.
وتتضمن اإليرادات (المصروفات) األخرى بشكل أساسي الغرامات المفروضة على المقاولين بسبب التأخير في المشاريع واألرباح والخسائر من
بيع الممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية .تحولت المصاريف األخرى البالغة  1.0مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى دخل قدره 17.8
مليون ريال سعودي في عام 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى خسارة ناتجة من استبعاد ممتلكات ومعدات (بقيمة  5.3مليون ريال سعودي)
وأصول غير ملموسة (بقيمة  4.3مليون ريال سعودي) معترف بها من قبل قطاع األزياء في 2018م .وأغلق قطاع األزياء بعض العالمات التجارية
التي تتكبد خسائر في عام 2018م مما أدى إلى استبعاد ممتلكات ومعدات وشطب رسوم االمتياز المدفوعة ألصحاب العالمات التجارية .ولم يسجل
قطاع األزياء استبعادات كبيرة من هذا القبيل خالل عام 2019م .وتمثل مصادر الدخل األخرى في عام 2020م عكس االلتزامات التي لم تعد مطلوبة.
ويتعلق ذلك بعكس استحقاق اإليجار المتعلق بمجمع المرفأ في الجبيل والذي تم إلغاؤه في عام 2019م ،وبالتالي تم عكس االلتزام في عام 2020م.
كما تمثل حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة استثمارها في «شركة بلر السعودية لإلنشاءات» و«ومضة للسينما» بمبلغ  0.2مليون ريال سعودي
و 0.6مليون ريال سعودي على التوالي .وتبلغ نسبة المساهمة في هذا االستثمار  ٪70و ٪55على التوالي مع تصنيف كالهما على أنهما «شركة زميلة»
في القوائم المالية للشركة .ونظ ًرا ألن شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار ال تملك السيطرة على كلتا الشركتين المستثمر فيهما ،وبالتالي ،يتم تصنيفها
كشركات زميلة وليست تابعة .ومضة للسينما هي مشروع مشترك بين شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار (تملك  )٪55وشركة برايت مايندز للتعليم
(تمتلك نسبة  ٪45المتبقية) لتشغيل دور سينما إمباير في العثيم ومراكز التسوق األخرى في المملكة .ستقوم ومضة بتأجير مواقع لدور السينما في
العثيم مول وتشغيل دور السينما .ستكون اإليجارات على أساس صفقات بين أطراف مستقلة المصالح .هناك اتفاق رسمي معتمد بين شركة عبد
اهلل العثيم لالستثمار وبرايت مايندز .وفي عام 2020م ،تم توقيع عقود إيجار لتشغيل دور السينما في حائل وعرعر وخريص والربوة واألحساء مول،
وبدأ تجهيز دور السينما في عرعر وحائل .ومن المرجح أن يتم افتتاح دور السينما هاتين في الربع األخير من عام 2021م.
انخفضت الزكاة والضريبة بنسبة  %3.2من  13.1مليون ريال سعودي في 2018م إلى  12.7مليون ريال سعودي في 2019م .واصل االنخفاض بنسبة
 %59.2من  12.7مليون ريال سعودي في 2019م إلى  13.1مليون ريال سعودي في 2020م .ويعود االنخفاض في األساس إلى االنخفاض في صافي
الدخل من خالل الفترة المالية.
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 68.6مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك إلى إغالق مراكز التسوق في الفترة من  16مارس 2020م إلى  28أبريل 2020م ،باإلضافة
إلى انخفاض اإلنفاق على األنشطة اإلعالنية خالل عام 2020م.

فهرس المحتويات

ِّ 6 -5-1-1
مؤشرات األداء الرئيسية
ويعرض الجدول التالي ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-6):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية للمجموعة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

النسبة المئوية

2018م

2019م

2020م

 .1هامش الربح اإلجمالي ()٪

٪51.0

%53.3

٪50.7

 .2هامش صافي الربح ()٪

٪27.0

%23.1

٪15.3

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية المالية  -موحدة

 .3العائد على األصول ()٪

٪7.7

٪6.1

٪3.2

 .4العائد على حقوق الملكية ()٪

٪16.3

٪14.5

٪7.2

0.9

0.3

0.9

 .6نسبة الدين إلى حقوق الملكية ()x

0.9

0.8

0.8

( .7عدد) أيام استحقاق تحصيل ذمم المبيعات المدينة

103

146

271

( .8عدد) أيام استحقاق الذمم الدائنة

25

26

28

( .9عدد) أيام استبقاء المخزون

50

48

50

 .5النسبة المتداولة ()x

المصدر :معلومات اإلدارة

ملحوظة:

 .1هامش إجمالي الربح = إجمالي الربح للسنة  /اإليرادات للسنة
 .2هامش صافي الربح = صافي الربح للسنة  /اإليرادات للسنة

 .3العائد على األصول = صافي الربح للسنة  /األصول في نهاية السنة

 .4العائد على حقوق الملكية = صافي الربح للسنة  /حقوق الملكية في نهاية السنة

 .5النسبة المتداولة = إجمالي األصول المتداولة في نهاية السنة  /إجمالي االلتزامات المتداولة في نهاية السنة
 .6نسبة الدين إلى حقوق الملكية = إجمالي االلتزامات في نهاية السنة  /إجمالي حقوق الملكية في نهاية السنة

 .7أيام استحقاق تحصيل ذمم المبيعات المدينة= (الحسابات التجارية المدينة في نهاية السنة (تتعلق فقط بالتأجير)  /إجمالي إيرادات التأجير للسنة) × 365
 .8أيام استحقاق الذمم الدائنة = (الحسابات التجارية مستحقة الدفع في نهاية السنة  /تكلفة اإليرادات للسنة) × 365
 .9أيام استبقاء المخزون = (المخزون في نهاية السنة  /تكلفة اإليرادات للسنة) × 365

6 -5-1-2اإليرادات
يعرض الجدول التالي اإليرادات للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-7):مقر لودجلااإليرادات
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
ديسمبر

2020م
ديسمبر

2018م 2020 -م

إيرادات إيجار

469.4

469.9

479.6

%0.1

%2.1

%1.1

إيرادات ترفيه

263.1

293.9

163.8

%11.7

()%44.3

()%21.1

إيرادات بيع بالتجزئة

147.0

186.8

155.0

%27.1

()%17.0

%2.7

إيرادات خدمات

54.9

52.9

50.4

()%3.7

()%4.8

()%4.2

إيرادات مطاعم

22.8

24.7

14.6

%8.6

()%41.1

()%20.0

أخرى

7.4

10.8

-

%46.0

()%100.0

()%100.0

إيرادات إعالنات

12.4

8.8

6.7

()%29.0

()%23.7

()%26.4

خصومات

()52.2

()39.2

()108.2

()%25.0

%176.2

%44.0

اإلجمالي

924.8

1,008.7

761.9

%9.1

()%24.5

()%9.2

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2019م و2020م
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تشمل إيرادات الترفيه الدخل الناتج من قطاع الترفيه التي تديرها شركة عبد اهلل العثيم للترفيه .ارتفعت إيرادات الترفيه بنسبة  %11.7من 263.1
مليون ريال سعودي في 2018م إلى  293.9مليون ريال سعودي في 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى ارتفاع اإليرادات بمقدار  19.1مليون
ريال سعودي من مراكز فابي الند للترفيه العائلي في السعودية وافتتاح مراكز جديدة للترفيه العائلي في عمان .وفي المقابل انخفضت إيرادات
الترفيه بنسبة  %44.3من  293.9مليون ريال سعودي في 2019م إلى  163.8مليون ريال سعودي في 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تعليق
العمل في عدة مواقع خالل عام 2020م بسبب جائحة كوفيد .19
ترتبط إيرادات البيع والتجزئة الدخل الناتج من قطاع األزياء التي تديرها شركة عبد اهلل العثيم لألزياء .ارتفعت إيرادات البيع والتجزئة بنسبة
 %27.1من  147.0مليون ريال سعودي في 2018م إلى  186.8مليون ريال سعودي في 2019م .ويعزى االرتفاع ويُعزى ذلك في المقام األول إلى
زيادة عدد المعامالت من  1.1مليون في 2018م إلى  1.5مليون في 2019م ،وقابل ارتفاع اإليرادات الناتج عن زيادة عدد المعامالت ،بصورة جزئية،
انخفاض في متوسط حجم التذكرة لكل معاملة من  133.0ريال سعودي لكل معاملة في 2018م إلى  127.9ريال سعودي لكل معاملة في 2019م،
ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض متوسط حجم التذكرة من إحدى العالمات التجارية «بارفوا» نتيجة النخفاض حجم المبيعات في الربع
األخير من عام 2019م بسبب تأخر وصول المخزون .وفي المقابل ،انخفضت إيرادات البيع والتجزئة بنسبة  %17.0من  186.8مليون ريال سعودي
في 2019م إلى  155.0مليون ريال سعودي في 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض عدد المعامالت من  1.5مليون في عام 2019م
مدفوعا بإجراءات اإلغالق (بما في ذلك إغالق المراكز التجارية) التي فرضتها الحكومة في
إلى  1.0مليون في عام 2020م .كان هذا االنخفاض
ً
الفترة بين مارس 2020م ويوليو 2020م في أعقاب جائحة كوفيد .19
تتعلق إيرادات الخدمات بالتكلفة التي تتقاضاها شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار من المستأجرين مقابل استهالك المرافق التي تشمل تكلفة الكهرباء
والمياه والغاز وتكييف الهواء .انخفضت إيرادات الخدمات بمعدل نمو سنوي مركب  %4.2بين 2018م إلى 2020م من  54.9مليون ريال سعودي في
إن انخفضت المساحة المؤجرة على
2018م إلى  50.4مليون ريال سعودي في 2020م .ويرجع ذلك
أساسا إلى انخفاض استهالك الكهرباء حيث ّ
ً
مدار العام من  405,504في عام 2019م إلى  387,114في عام 2020م.
تمثل إيرادات المطاعم الدخل الناتج عن قطاع المطاعم التي تديرها شركة عبد اهلل العثيم الغذائية .ارتفعت إيرادات المطاعم بنسبة  %8.6من
 22.8مليون ريال سعودي في 2018م إلى  24.7مليون ريال سعودي في 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى افتتاح فرع جديد ألوليفر براون
في عرعر خالل 2019م ،مما ساهم في تحقيق إيرادات إضافية بقيمة  1.7مليون ريال سعودي .وفي المقابل ،انخفضت اإليرادات بنسبة ٪41.1
في عام 2020م من  24.7مليون ريال سعودي في 2019م إلى  14.6مليون ريال سعودي في 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تعليق العمل
نتيجة تفشي كوفيد  19في عدة مواقع خالل عام 2020م.
تشمل اإليرادات األخرى الدخل الناتج من الجهات الراعية وكذلك من قسائم التسويق .ويتم الحصول على إيرادات الجهات الراعية من خالل شركة
أسواق عبد اهلل العثيم التي تؤجر مساحة للبائعين لتنظيم حمالتهم الترويجية في مراكز التسوق التي تديرها شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار.
ارتفعت اإليرادات األخرى بنسبة  %46.0من  7.4مليون ريال سعودي في 2018م إلى  10.8مليون ريال سعودي في 2019م .ويرجع ذلك في المقام
األول إلى زيادة المساحة المؤجرة في العثيم مول  -الربوة حيث ارتفعت اإليرادات من  4.3مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  5.5مليون ريال
سعودي في عام 2020م .لم تحصل شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار على أي إيرادات من الجهات الراعية أو قسائم التسويق خالل عام 2020م.
تمثل إيرادات اإلعالنات اإليرادات الناتجة عن إدارة الحمالت التسويقية واألنشطة الترويجية التي ينظمها المستأجرون في مراكز التسوق .انخفضت
اإليرادات من اإلعالنات بنسبة  ٪29.0في عام 2019م من  12.4مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  8.8مليون ريال سعودي في عام 2019م.
انخفضت اإليرادات بشكل أكبر من هذا التدفق بنسبة  ٪23.7في عام 2020م من  8.8مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  6.7مليون ريال
سعودي في عام 2020م .كان السبب الرئيسي وراء هذا االنخفاض هو انخفاض األنشطة اإلعالنية التي تم تنفيذها في مراكز التسوق باإلضافة إلى
جائحة كوفيد  19 -حيث تم إغالق المراكز التجارية لمدة  3أشهر.
تمنح شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار خصومات على عقود اإليجار للمستأجرين من أجل الحفاظ على إشغال المراكز التجارية ودعم المستأجرين
الذين يعتبرون حاسمين في جذب اإلقبال .انخفضت الخصومات بنسبة  ٪25.0في عام 2019م من  52.2مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى
 39.2مليون ريال سعودي في عام 2019م .وارتفعت الخصومات بنسبة  ٪176.2في عام 2020م من  39.2مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى
ُحدد النسبة المئوية للخصم على أساس كل حالة على حدة استنا ًدا إلى عوامل متعددة ،تشمل نوعية
 108.2مليون ريال سعودي في عام 2020م .وت َّ
المستأجر ذي الصلة ،ومجموعة العالمات التجارية ،ومساهمته اإلجمالية في أعمال شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار .وتُمنح الخصومات بهدف
الحفاظ على أداء مراكز التسوق والحفاظ على العالقات االستراتيجية مع المستأجرين لضمان استمرارية أعمال المستأجرين خالل ظروف األسواق
العصيبة .ولذلك ،فقد تشهد الخصومات تقلبات على أساس سنوي.
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فهرس المحتويات

تمثل إيرادات اإليجار الدخل الناتج عن تأجير مساحات التجزئة للمستأجرين في مراكز التسوق التي تديرها شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار وكذلك
الرسوم المفروضة على بعض العمالء كنسبة مئوية من إيراداتهم (وفقًا لالتفاق مع المستأجر) .لم تشهد إيرادات اإليجار أي تقلبات جوهرية ما بين
2018م و2020م.

فهرس المحتويات

6 -5-1-3تكلفة اإليرادات
يعرض الجدول التالي تكلفة اإليرادات للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-8):مقر لودجلاتكلفة اإليرادات
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

2020م
ديسمبر

2018م 2020 -م

تكلفة بضاعة مباعة

93.9

119.9

84.2

%27.7

()%29.7

()%5.3

استهالك

113.9

113.4

111.0

()%0.4

()%2.1

()%1.3

رواتب موظفين ومنافع أخرى

100.2

84.2

65.9

()%16.0

()%21.7

()%18.9

منافع عامة

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ارتفاع ( /انخفاض)
2019م
ديسمبر

معدل النمو
السنوي المركب

59.2

61.3

50.7

%3.6

()%17.3

()%7.5

-

32.6

46.0

ال ينطبق

%41.0

ال ينطبق

استهالك  -حق استخدام األصول
صيانة

13.1

12.8

11.4

()%2.1

()%10.9

()%6.6

إيجار

51.2

-

-

()%100.0

-

()%100.0

أخرى

21.9

46.8

6.2

%113.2

()%86.8

()%46.9

اإلجمالي

453.4

471.0

375.5

%3.9

()%20.3

()%9.0

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2019م و2020م

تتكون تكلفة البضاعة المباعة من تكلفة المخزون المباع من شركة عبداهلل العثيم للترفيه وشركة عبداهلل العثيم لألزياء وشركة عبداهلل العثيم
الغذائية التجارية .ارتفعت تكلفة البضاعة المباعة بنسبة  %27.7من  93.9مليون ريال سعودي في 2018م إلى  119.9مليون ريال سعودي في
2019م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى ارتفاع تكلفة البضاعة المباعة في شركة عبداهلل العثيم للترفيه ،نتيجة افتتاح مراكز ترفيه في اإلمارات
و ُعمان في 2019م .وفي المقابل انخفضت تكلفة البضاعة المباعة بنسبة  %29.7من  119.9مليون ريال سعودي في 2019م إلى  84.2مليون ريال
سعودي في 2020م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى االنخفاض في تكلفة البضاعة المباعة لقطاع األزياء والذي انخفض بنسبة  %31.4بمقدار
مدفوعا بانخفاض حجم المبيعات.
 30.3مليون ريال سعودي
ً
يتعلق االستهالك باستهالكات باالستثمارات العقارية (مراكز التسوق واآلالت والمعدات) واألصول الثابتة (اآلالت والمعدات ،األلعاب وأجهزة الحاسب
اآللي وتقنية المعلومات) .لم يشهد االستهالك أي تقلبات جوهرية ما بين األعوام 2018م و2020م.
ترتبط رواتب الموظفين والمنافع األخرى برواتب ومنافع الموظفين التشغيليين ومثلت في المتوسط نسبة  %19.2من تكلفة اإليرادات ما بين 2018م
و2020م .شهدت رواتب الموظفين والمنافع األخرى انخفاض بنسبة  %16.0و %21.7من  100.2مليون ريال سعودي في 2018م إلى  65.9مليون
ريال سعودي في 2020م .ويرجع االنخفاض في المقام األول إلى انخفاض رواتب الموظفين والمنافع األخرى المتعلقة بالشركات التابعة ما بين
2018م و2020م.
تتألف المنافع العامة بشكل عام من مصاريف الكهرباء ومصاريف الماء والغاز .انخفضت المنافع العامة بنسبة  %17.3من  61.3مليون ريال سعودي
في 2019م إلى  50.7مليون ريال سعودي في 2020م .ويعزى إلى إغالق مراكز التسوق لمدة  3أشهر بسبب الجائحة (كوفيد ،)19-وبالتالي انخفضت
أيضا مساعدات لدعم مصاريف الكهرباء مما أدى إلى
مصاريف المنافع العامة في 2020م مقارنة بعام 2019م .عالوة على ذلك ،قدمت الحكومة ً
انخفاض التكلفة في 2020م .لم تشهد المنافع العامة أي حركة جوهرية ما بين 2018م و2019م.
بلغ استهالك  -حق استخدام األصول المتعلّق باألراضي المؤجرة ومراكز التسوق ومساكن الموظفين  32.6مليون ريال سعودي و 46.0مليون ريال
سعودي في 2019م و2020م ،على التوالي .حيث اعتمدت الشركة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16في  1يناير 2019م.
ترتبط الصيانة بالمصاريف المتكبدة على إصالح وصيانة مراكز التسوق .انخفضت مصاريف الصيانة بمعدل نمو سنوي مركب  ٪6.6بين العامين
الماليين 2018م و2020م .قدمت اإلدارة تدابير تحسين التكلفة قبل السنة المالية 2019م من أجل اإلدارة الفعالة لألصول مما أدى إلى انخفاض
في تكاليف الصيانة.
يمثل اإليجار المصاريف المدفوعة مقابل األراضي المؤجرة ومراكز التسوق ومساكن الموظفين .خالل 2018م ،تتعلق المصاريف باإليجار المدفوع
للعثيم مول  -الدمام وجزء من ارض العثيم مول  -الربوه بمقدار  34.9مليون ريال سعودي و 11.1مليون ريال سعودي سنو ًيا على التوالي .حيث
اعتمدت الشركة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16وتم تفعيله في  1يناير 2019م.
تتعلق المصاريف األخرى بالمصاريف العامة التي تتكبدها الشركات التابعة من مصاريف نقل ومصاريف حكومية ومصاريف تأمين وتكاليف رخص
الفروع.
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6 -5-1-4مصاريف البيع والتوزيع
يعرض الجدول التالي مصاريف البيع والتوزيع للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-9):مقر لودجلامصاريف البيع والتوزيع
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

معدل النمو
السنوي المركب

ارتفاع ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
ديسمبر

2020م
ديسمبر

2018م 2020 -م

رواتب موظفين ومنافع أخرى

30.8

38.1

28.1

%23.4

()%26.2

()%4.6

دعاية وإعالن

19.7

32.3

9.5

%63.9

()%70.8

()%30.8

-

21.8

12.7

ال ينطبق

()%41.8

ال ينطبق

إهالك

10.0

9.9

9.1

()%1.7

()%8.2

()%5.0

إطفاء

-

-

0.1

-

ال ينطبق

ال ينطبق

إيجار

25.9

-

-

()%100.0

-

()%100.0

أخرى

6.1

10.7

9.2

%75.3

()%14.2

%22.6

اإلجمالي

92.6

112.8

68.6

%21.7

()%39.2

()%14.0

إطفاء  -حق استخدام األصول

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في2019م و2020م

وتتعلق مصاريف البيع والتوزيع بشكل أساسي بقطاع األزياء والذي يمثل في المتوسط  ٪83.2من مصاريف البيع والتسويق بين عامي 2018م
و2020م .وخالل عام 2019م ،ارتفعت المصاريف بنسبة  ٪21.7من  92.6مليون ريال سعودي في 2018م إلى  112.8مليون ريال سعودي في
2019م .ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة مصاريف قطاع التأجير بمبلغ  7.4مليون ريال سعودي ،وقطاع األزياء بمبلغ  18.1مليون ريال سعودي.
وتُعزى زيادة مصاريف قطاع التأجير إلى زيادة الفعاليات التسويقية التي نظمتها شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار في مراكز التسوق خالل 2019م
(مثل :الكوبونات المجانية والسيارات المجانية والسيرك األفريقي والصيني ،وما إلى ذلك) .في حين ارتبطت في قطاع األزياء بافتتاح متج ًرا جدي ًدا
لـ «كيابي» في خريص .كما انخفضت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة  ٪39.2في عام 2020م من  112.8مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى
 68.6مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك إلى إغالق مراكز التسوق في الفترة من  16مارس 2020م إلى  28أبريل 2020م ،باإلضافة
إلى انخفاض اإلنفاق على األنشطة اإلعالنية خالل عام 2020م.
ترتبط رواتب الموظفين والمنافع األخرى برواتب ومنافع موظفي البيع والتوزيع .ارتفعت رواتب الموظفين والمنافع األخرى بنسبة  %23.4في 2019م،
من  30.8مليون ريال سعودي في 2018م إلى  38.1مليون ريال سعودي 2019م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى الزيادة في رواتب الموظفين في
قطاع البيع بالتجزئة .وفي المقابل ،انخفضت رواتب الموظفين والمنافع األخرى بنسبة  %26.2من  38.1مليون ريال سعودي في 2019م إلى 28.1
تحمل الحكومة جز ًءا من رواتب الموظفين السعوديين في إطار برنامج ساند
مليون ريال سعودي في 2020م ،ويعود االنخفاض في المقام األول إلى ُّ
ً
مفعل خالل 2020م.
الذي كان
ارتفعت مصروفات الدعاية واإلعالن بنسبة  %63.9خالل العام 2019م ،من  19.7مليون ريال سعودي في 2018م إلى  32.3مليون ريال سعودي في
2019م .وفي المقابل ،انخفضت مصروفات الدعاية واإلعالن بنسبة  %70.8خالل العام 2020م من  32.3مليون ريال سعودي في 2019م إلى 9.5
مليون ريال سعودي في 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى االنخفاض في الحمالت الترويجية الخاصة بقطاع اإليجارات التي بدورها أدت إلى
انخفاض تكلفة الدعاية واإلعالن الخاصة بهذا.
انخفضت مصاريف إطفاء حق استخدام األصول بنسبة  %41.8خالل العام 2020م من  21.8مليون ريال سعودي في 2019م إلى  12.7مليون ريال
سعودي في 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى االنخفاض في عدد المواقع المؤجرة الخاصة بقطاع البيع بالتجزئة .ولم يكن هنالك مصاريف
متعلقة بإطفاء حق استخدام األصول في 2018م.
ولم يشهد اإلهالك أي حركة جوهرية خالل 2020م .ولم يشهد اإلهالك أي تكاليف في 2018م.
انخفضت مصاريف اإليجار بنسبة  %100.0من  25.9مليون ريال سعودي في 2018م إلى صفر في 2019م و2020م .ويعود االنخفاض نتيجة لتبني
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16خالل 2019م.
تتعلق المصاريف األخرى بصفة أساسية المصاريف المتعلقة بمحمالت خدمات معينة (الكهرباء والغاز والمياه ،وما إلى ذلك) التي تدفعها المجموعة
بموجب اتفاقيات عقود اإليجار ،ويمثل قطاع األزياء الجزء األكبر من هذه المصاريف .وقد ارتفعت المصاريف األخرى بواقع  ٪75.3من  6.1مليون
ريال سعودي في 2018م إلى  10.7مليون ريال سعودي في 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى االعتراف بتكاليف خدمات بمبلغ  3.2مليون
ريال سعودي في عام 2019م نتيجة لتبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .16وقبل تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،16كانت تُدرج هذه
المصاريف كجزء من مصاريف اإليجار .انخفضت المصاريف األخرى بنسبة  ٪14.2في عام 2020م من  10.7مليون ريال سعودي في عام 2019م
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6 -5-1-5مصاريف العمومية واإلدارية
يعرض الجدول التالي مصاريف العمومية واإلدارية للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-10):مقر لودجلامصاريف العمومية واإلدارية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
ديسمبر

2020م
ديسمبر

2018م 2020 -م

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

22.1

60.3

101.3

%173.3

%67.9

%114.2

رواتب موظفين ومنافع أخرى

40.0

39.3

32.6

()%1.5

()%17.3

()%9.7

أتعاب مهنية

4.1

7.7

1.0

%87.9

()%86.5

ال ينطبق

إهالك

3.7

5.5

5.2

%46.9

()%4.3

%18.6

1.0

1.0

0.1

%0.2

()%93.6

()%74.6

استهالك

-

-

0.0

-

ال ينطبق

ال ينطبق

إطفاء  -حق استخدام األصول

-

0.9

1.0

ال ينطبق

%13.2

ال ينطبق

تراخيص

0.9

0.8

0.9

()%5.7

%6.3

%0.1

إيجار

2.2

0.7

0.9

()%67.2

%25.4

()%35.8

تأمين

صيانة

1.1

0.6

0.9

()%46.3

%61.1

()%7.0

أخرى

9.7

14.7

7.7

%50.9

()%47.5

()%11.0

اإلجمالي

84.7

131.5

151.6

%55.2

%15.3

%33.8

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في2019م و2020م

كما ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة  ٪55.2في عام 2019م من  84.7مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  131.5مليون ريال
سعودي في عام 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى ارتفاع مخصص الديون المعدومة من  22.1مليون ريال سعودي في 2018م إلى 60.3
مليون ريال سعودي في 2019م .وقد كانت الزيادة في مصاريف المخصصات مدفوع ًة بارتفاع إجمالي الذمم المدينة من  153.4مليون ريال سعودي
في  31ديسمبر 2018م إلى  217.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م نتيجة التأخير في التحصيالت .زادت المصاريف العمومية واإلدارية
بنسبة  ٪15.3في عام 2020م من  131.5مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  151.6مليون ريال سعودي في عام 2020م .ونتج هذا بشكل
أساسي عن زيادة مخصص الديون المعدومة من  60.3مليون ريال سعودي في 2018م إلى  101.3مليون ريال سعودي في 2020م .وكان ارتفاع
مدفوعا بارتفاع إجمالي الذمم المدينة من  217.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  397.9مليون ريال سعودي
مصروف المخصص
ً
في  31ديسمبر 2020م نتيجة لتأخر التحصيالت (يُرجى الرجوع إلى قسم القوائم المالية المستقلة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للحصول على
مزيد من التفاصيل).
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ارتفعت بنسبة  %173.3من  22.1مليون ريال سعودي في 2018م إلى  60.3مليون ريال سعودي في 2019م.
ويُعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة في إجمالي المستحقات الناتجة عن تأخير في التحصيالت من المستأجرين نتيجة للخصم المطول المتعلق
بقطاع التأجير .واصل مخصص خسائر االئتمان المتوقعة باالرتفاع بنسبة  %67.9من  60.3مليون ريال سعودي في 2019م إلى  101.3مليون ريال
سعودي في 2020م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى خصم إضافي متعلق بخصومات كوفيد 19-قدره  75.3مليون ريال سعودي مقدم للمستأجرين
على عقد اإليجار كتراكم للمستحقات نتيجة للتأخير في التحصيل.
تشمل رواتب الموظفين والمنافع األخرى الرواتب واالستحقاقات المدفوعة للموظفين العموميين واإلداريين بما في ذلك؛ التمويل ،الموارد البشرية،
اإلدارة ،الشركات ،تقنية المعلومات .انخفضت رواتب الموظفين والمنافع أخرى بنسبة  %17.3من  39.3من مليون ريال سعودي في 2019م إلى
 32.6مليون ريال سعودي في 2020م .ويعود االنخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض رواتب الموظفين والمنافع أخرى المرتبة بقطاع األزياء حيث
دفعت الحكومة جزءا من رواتب الموظفين السعوديين (في إطار برنامج سند) لدعم القطاع الخاص عن العمل خالل فترة عمل كوفيد .19-لم تشهد
رواتب الموظفين والمنافع األخرى أي تقلبات جوهرية ما بين 2018م و2019م.
تتعلق األتعاب المهنية بشكل رئيسي بتكلفة المستشار القانوني والمستشارين الفنيين والماليين مستشاري الزكاة ومراجعي الحسابات الخارجيين.
ارتفعت األتعاب المهنية بنسبة  ٪87.9في العام 2019م من  4.1مليون ريال سعودي في 2018م إلى  7.7مليون ريال سعودي في 2019م ،ويعزى
االرتفاع بشكل رئيسي من قطاع التأجير على حساب التكاليف اإلضافية المتكبدة لمستشار السوق والمستشار القانوني والمستشار المالي بسبب
االكتتاب المخطط له .انخفضت األتعاب المهنية بنسبة  ٪86.5في عام 2020م بشكل رئيسي بسبب كوفيد ،19-كما انخفضت الخدمات االستشارية
التي استفادت منها المجموعة.
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إلى  9.2مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض عمولة البطاقات ونفقات حقيبة التسوق المرتبطة بقطاع
األزياء بمقدار  0.6مليون ريال سعودي مدفوعة بانخفاض المبيعات نتيجة جائحة كوفيد .19

أساسا المعدات واألثاث والتركيبات ،السيارات والتحسينات المستأجرة .لم يشهد مصاريف اإلهالك أي حركة جوهرية خالل الفترة
يتعلق اإلهالك
ً
المالية من 2018م إلى 2020م.
تشمل تكاليف التراخيص على التراخيص الحكومية للمجموعة .لم تشهد تكاليف التراخيص أي حركة جوهرية خالل الفترة المالية من 2018م إلى
2020م.
انخفضت مصاريف اإليجار بنسبة  %67.2من  2.2مليون ريال سعودي في 2018م إلى  0.7مليون ريال سعودي في 2019م .لم تشهد مصاريف
اإليجار أي حركة جوهرية خالل الفترة المالية ما بين 2019م و2020م.
تشمل تكاليف الصيانة بمصاريف الصيانة الدورية للمرافق العمومية واإلدارية .لم تشهد تكاليف الصيانة أي حركة جوهرية خالل الفترة المالية من
2018م إلى 2020م.
وتشمل المصاريف األخرى نفقات الخدمات المشتركة ،ومخصصات اإلنترنت واالشتراكات ،ولوازم الثلج ،والضيافة .وقد ارتفعت المصاريف األخرى
بنسبة  ٪50.9من  9.7مليون ريال سعودي في 2018م إلى  14.7مليون ريال سعودي في 2019م .وفي المقابل انخفضت المصاريف األخرى بنسبة
 ٪47.5في عام 2020م من  14.7مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  7.7مليون ريال سعودي في عام 2020م.
6 -5-1-6تكاليف التمويل
يعرض الجدول التالي تكاليف التمويل للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-11):مقر لودجلاتكاليف التمويل
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

معدل النمو
السنوي المركب

ارتفاع ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
ديسمبر

2020م
ديسمبر

2018م 2020 -م

30.1

48.9

45.6

%62.4

()%6.6

%23.2

-

16.1

14.0

ال ينطبق

()%12.9

ال ينطبق

مصاريف عمولة  -مكافأة نهاية الخدمة

0.6

0.8

0.6

%44.1

()%26.4

%3.0

اإلجمالي

30.7

65.8

60.3

%114.6

()%8.4

%40.2

تكاليف تمويل
تكلفة تمويل  -عقود إيجار

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2019م و2020م

وخالل عام 2019م ،ارتفعت تكلفة التمويل بنسبة  ٪114.6من  30.7مليون ريال سعودي في 2018م إلى  65.8مليون ريال سعودي في 2019م .ويُعزى
ذلك بشكل أساسي إلى تسجيل مكاسب من أداة تحوط بقيمة  6.6مليون ريال سعودي في عام 2018م ،باإلضافة إلى زيادة االقتراضات المصرفية
في عام 2019م .كما انخفضت تكلفة التمويل بنسبة  ٪8.4في عام 2020م من  65.8مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  60.3مليون ريال
سعودي في عام 2020م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى انخفاض تكاليف التمويل نتيجة سداد سندات إسالمية ذات ربح مرتفع باستخدام قروض
مرابحة منخفضة الربح.
6 -5-1-7اإليرادات (المصروفات) األخرى
يعرض الجدول التالي اإليرادات (المصروفات) األخرى للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-12):مقر لودجلااإليرادات (المصروفات) األخرى
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

معدل النمو
السنوي المركب

ارتفاع ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
ديسمبر

2020م
ديسمبر

2018م 2020 -م

-

0.6

19.2

ال ينطبق

%3,099.7

ال ينطبق

خسارة استبعاد ممتلكات ومعدات وأصول غير ملموسة

()9.6

()0.7

()3.6

()%93.1

%453.0

()%38.4

فروقات ترجمة العمالت األجنبية

()0.8

()0.1

()0.7

()%90.9

%827.3

()%8.3

-

3.9

-

التزام مستحق تم التنازل عنه

مكاسب (خسائر) ترجمة العمالت األجنبية
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تشمل تكاليف التأمين قسط التأمين المدفوع للصحة ،والمركبات ،تأمين على النقد والمسؤولية المدنية .لم تشهد تكاليف التأمين أي حركة جوهرية
خالل الفترة المالية من 2018م إلى 2020م.

مليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
ديسمبر

2020م
ديسمبر

2018م 2020 -م

3.0

3.3

-

%11.6

()%100.0

()%100.0

عكس مخصص مطالبات

-

3.1

-

ال ينطبق

()%100.0

ال ينطبق

مكاسب استبعاد أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر

-

1.5

-

ال ينطبق

()%100.0

ال ينطبق

أخرى

6.4

6.0

-

()%7.2

()%100.0

()%100.0

اإلجمالي

()1.0

17.7

14.9

()%1,941.8

()%16.2

ال ينطبق

تسويات مديني العقود

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2019م و2020م

وتتضمن اإليرادات (المصروفات) األخرى بشكل أساسي الغرامات المفروضة على المقاولين بسبب التأخير في المشاريع واألرباح والخسائر من
بيع الممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية .تحولت المصاريف األخرى البالغة  1.0مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى إيراد قدره 17.8
مليون ريال سعودي في عام 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى خسارة ناتجة من استبعاد ممتلكات ومعدات (بقيمة  5.3مليون ريال سعودي)
وأصول غير ملموسة (بقيمة  4.3مليون ريال سعودي) معترف بها من قبل قطاع األزياء في 2018م .وأغلق قطاع األزياء بعض العالمات التجارية التي
تكبدت خسائر في عام 2018م مما أدى إلى استبعاد ممتلكات ومعدات وشطب رسوم االمتياز المدفوعة ألصحاب العالمات التجارية .ولم يسجل
قطاع األزياء استبعادات كبيرة من هذا القبيل خالل عام 2019م .وتمثل اإليرادات األخرى في عام 2020م عكس االلتزامات التي لم تعد مطلوبة.
ويتعلق ذلك بعكس استحقاق اإليجار المتعلق بمجمع المرفأ في الجبيل والذي تم إلغاؤه في عام 2019م ،وبالتالي تم عكس االلتزام في عام 2020م.
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6قائمة الدخل الموحدة

يعرض الجدول التالي قائمة الدخل الموحدة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
  (6-13):مقر لودجلاقائمة الدخل الموحدة لعام 2020م
بالمليون ريال سعودي
اإليرادات
تكلفة المبيعات

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية
التجارية

شركة عبد اهلل
العثيم لألزياء

أخرى

المجموع

التعديالت

اإليضاح

الميزانية
الموحدة

496.7

163.8

14.6

121.4

0.9

797.4

()35.5

1

761.9

()174.5

()164.0

()17.2

()65.9

-

()421.7

46.2

1

()375.5

شركة عبد اهلل
العثيم لالستثمار

شركة عبد
اهلل العثيم
للترفيه

إجمالي الربح

322.3

()0.2

()2.7

55.5

0.9

375.7

10.7

-

386.4

مصاريف البيع والتسويق

()8.7

()10.1

()0.0

()66.5

-

()85.3

16.7

2

()68.6

مصاريف عمومية وإدارية

()131.7

()7.9

()3.4

()8.5

()0.1

()151.7

0.1

-

()151.6

مصادر الدخل األخرى

18.6

20.8

1.5

5.8

0.2

46.8

()31.9

-

14.9

الربح (الخسارة) من العمليات

200.5

2.6

()4.7

()13.8

0.9

185.5

()4.4

-

181.1

()55.7

()5.8

()0.3

()3.0

()3.0

()67.7

7.4

3

()60.3

فروق صرف العمالت األجنبية

-

-

-

()0.7

-

()0.7

0.7

-

-

الربح (الخسارة) من الشركات
الزميلة

()24.6

-

-

-

-

()24.6

25.2

-

0.6

صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة

120.3

()3.2

()4.9

()17.5

()2.1

92.6

28.9

-

121.4

الزكاة والضريبة

()4.0

()1.2

()0.1

0.3

0.3

()4.8

()0.4

-

()5.2

الربح ( /الخسارة) للسنة

116.3

()4.4

()5.0

()17.2

()1.8

87.7

28.5

-

116.3

تكاليف التمويل

الدخل الشامل اآلخر
ربح (خسارة) إعادة قياس المنافع
المحددة للموظفين

0.9

()0.4

()0.1

0.8

-

1.1

()0.3

-

0.9

فروقات ترجمة العمالت األجنبية

()0.6

()0.6

-

-

-

()1.2

0.6

-

()0.6

مجموع الدخل الشامل للسنة

116.5

()5.4

()5.2

()16.4

()1.8

87.7

28.8

-

116.5

المصدر :معلومات اإلدارة
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فهرس المحتويات

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

معدل النمو
السنوي المركب

1 .تحقق شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار اإليرادات من خالل المساحات المؤجرة المقدمة للشركات التابعة في مراكز التسوق الخاصة بها.
يمثل التعديل إلغاء اإليجار بين الشركات الشقيقة.
المحمل على الطرف المعني (شركة عبد اهلل العثيم لألزياء) الذي يصنف مصروف اإليجار تحت مصاريف
2 .تتعلق هذه التعديالت باإليجار
ّ
البيع والتسويق وبالتالي يتم حذفه من نفس البند.
3 .يلغي التعديل تأثير تكلفة التمويل التي تفرضها شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار على الشركات التابعة لها مقابل التمويل المقدم للشركات
التابعة.
4 .يتعلق التعديل بالفرق في حصة نتائج شركة عبد اهلل العثيم للترفيه مما يؤدي إلى مصروف زكاة إضافي.
يبين الجدول التالي الميزانية الموحدة لقائمة دخل المجموعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
  (6-14):مقر لودجلاقائمة الدخل الموحدة لعام 2019م
شركة عبد
اهلل العثيم
لالستثمار

شركة عبد
اهلل العثيم
للترفيه

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية
التجارية

شركة عبد
اهلل العثيم
لألزياء

أخرى

551.9

295.2

24.7

186.8

2.2

1,060.3

تكلفة المبيعات

()210.6

()185.0

()21.6

()100.3

-

()517.5

46.5

إجمالي الربح

341.3

110.2

3.1

86.5

2.2

543.3

()5.6

537.7

مصاريف البيع والتسويق

()17.2

()16.1

()0.2

()80.0

-

()113.5

0.7

()112.8

مصاريف عمومية وإدارية

()102.8

()16.9

()6.5

()11.1

()0.2

()138.0

6.5

الربح (الخسارة) من العمليات

221.3

77.2

()3.5

()4.6

2.02

292.4

1.6

تكاليف التمويل

()57.9

()6.6

()0.8

()6.4

-

()71.7

5.9

فروق صرف العمالت األجنبية

()0.0

-

-

()0.1

()0.1

-

بالمليون ريال سعودي
اإليرادات

المجموع

التعديالت

اإليضاح

الميزانية
الموحدة

()52.1

1

1008.7

1

()471.0

2

()131.5
293.4

3

()65.8
()0.1

مصادر الدخل األخرى

16.3

5.2

0.4

0.7

1.5

24.1

()6.3

الربح (الخسارة) من الشركات الزميلة

61.4

-

-

-

-

61.4

()61.4

-

صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة

241.2

75.7

()3.9

()10.3

3.4

306.2

()60.2

245.3

الزكاة والضريبة

()8.6

()4.0

()0.1

()0.05

()12.7

-

()12.7

الربح ( /الخسارة) للسنة

232.6

71.7

()10.4

3.4

293.5

()60.2

232.6

()3.9

2

17.8

الدخل الشامل اآلخر
التغير في استثمار األصول المالية بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة

1.1

-

-

-

-

1.1

-

1.1

ربح (خسارة) إعادة قياس المنافع المحددة
للموظفين

0.4

()1.0

0.2

()0.6

-

()0.9

0.3

()0.7

-

()0.9

-

-

-

()0.9

-

()0.9

صافي حصة الدخل الشامل اآلخر في
الشركات التابعة والزميلة التي سيتم
تخصيصها الح ًقا لصندوق االدخار

()1.9

-

-

-

-

()1.9

1.9

-

مجموع الدخل الشامل للسنة

232.2

69.9

()3.7

()11.0

3.4

290.8

()58.0

232.8

فروقات ترجمة العمالت األجنبية

المصدر :معلومات اإلدارة

تعديالت القوائم المالية الموحدة الرئيسية

1 .تحقق شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار اإليرادات من خالل المساحات المؤجرة المقدمة للشركات التابعة في مراكز التسوق الخاصة بها.
يمثل التعديل إلغاء اإليجار بين الشركات الشقيقة.
المحمل على الطرف المعني (شركة عبد اهلل العثيم لألزياء) الذي يصنف مصروف اإليجار تحت مصاريف
2 .تتعلق هذه التعديالت باإليجار
ّ
البيع والتسويق وبالتالي يتم حذفه من نفس البند.
3 .التعديل يلغي تأثير الفائدة على التزامات اإليجار بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16التفاقيات اإليجار بين الشركات
وكذلك تكلفة التمويل التي تفرضها الشركة العربية للتأمين على الشركات التابعة لها مقابل التمويل المقدم للشركات التابعة.
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فهرس المحتويات

تعديالت القوائم المالية الموحدة الرئيسية

فهرس المحتويات

يبين الجدول التالي الميزانية الموحدة لقائمة دخل المجموعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م.
  (6-15):مقر لودجلاقائمة الدخل الموحدة لعام 2018م
شركة عبد
اهلل العثيم
لالستثمار

شركة عبد
اهلل العثيم
للترفيه

شركة عبداهلل
العثيم الغذائية
التجارية

شركة عبد
اهلل العثيم
لألزياء

أخرى

536.8

263.2

22.8

146.5

-

969.2

تكلفة المبيعات

()224.9

()165.2

()21.8

()83.1

-

()495.0

41.5

إجمالي الربح

311.8

98.0

1.0

63.4

-

474.2

()2.8

471.4

مصاريف البيع والتسويق

()9.8

()10.6

()0.4

()71.9

-

()92.7

0.1

()92.6

مصاريف عمومية وإدارية

()57.3

()19.5

()4.2

()11.7

()0.2

()92.9

8.2

الربح التشغيلي

244.7

67.9

()3.7

()20.2

()0.16

288.6

5.4

تكاليف التمويل

()34.7

()0.5

()0.5

()0.5

-

()36.2

5.5

فروق صرف العمالت األجنبية

0.01

-

-

-

-

0.0

()0.04

دخل (مصاريف) أخرى

13.8

3.2

0.0

()8.4

-

8.6

()9.5

الربح (الخسارة) من الشركات
الزميلة

32.7

-

-

-

-

32.7

()32.7

-

توزيعات األرباح المستلمة من
األصول المالية

-

-

-

-

-

-

0.6

0.6

صافي الربح (الخسارة) قبل
الزكاة

256.5

70.5

()4.1

()29.1

()0.2

293.6

()30.7

262.9

الزكاة والضريبة

()6.7

()4.6

()0.0

()0.4

0.02

()11.8

()1.3

الربح ( /الخسارة) للسنة

249.8

65.9

()4.2

()29.5

()0.1

281.9

()32.1

بالمليون ريال سعودي
اإليرادات

1

المجموع

التعديالت

اإليضاح

الميزانية
الموحدة

()44.3

1

924.8

1

()453.4

2

()84.7
294.0

3

()30.7
()0.0

2

4

()1.0

()13.1

249.8

الدخل الشامل اآلخر
ربح إعادة قياس المنافع
المحددة للموظفين

0.7

-

()0.2

0.2

-

0.7

-

0.7

فروقات ترجمة العمالت
األجنبية

-

0.5

-

-

-

0.5

()0.5

-

صافي حصة الدخل الشامل
اآلخر في الشركات التابعة
والزميلة التي سيتم تخصيصها
الح ًقا لصندوق االدخار

()1.12

0.04

-

-

-

()1.1

-

()1.1

مجموع الدخل الشامل
(الخسارة الشاملة) للسنة

249.4

66.5

()4.4

()29.4

()0.1

282.0

()32.6

249.4

المصدر :معلومات اإلدارة

تعديالت القوائم المالية الموحدة الرئيسية

1 .تحقق شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار اإليرادات من خالل المساحات المؤجرة المقدمة للشركات التابعة في مراكز التسوق الخاصة بها.
يمثل التعديل إلغاء اإليجار بين الشركات الشقيقة.
المحمل على الطرف المعني (شركة عبد اهلل العثيم لألزياء) الذي يصنف مصروف اإليجار تحت مصاريف
2 .تتعلق هذه التعديالت باإليجار
ّ
البيع والتسويق وبالتالي يتم حذفه من نفس البند.
3 .التعديل يلغي تأثير الفائدة على التزامات اإليجار بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16التفاقيات اإليجار بين الشركات
وكذلك تكلفة التمويل التي تفرضها الشركة العربية للتأمين على الشركات التابعة لها مقابل التمويل المقدم للشركات التابعة.
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6قائمة الدخل  -الشركات األخرى

يبين الجدول التالي الميزانية الموحدة لقائمة الدخل للشركات األخرى للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-16):مقر لودجلاقائمة الدخل للشركات األخرى لألعوام 2018م و2019م و2020م
ألف ريال
سعودي

مصاريف عمومية وإدارية

صافي اإليرادات

مصادر الدخل األخرى

مجموع الدخل
الشامل للسنة

الزكاة والضريبة

2018م

2019م

2020م

2018م

2019م

2020م

2018م

2019م

2020م

2018م

2019م

2020م

2018م

2019م

2020م

رياض الوعد
إلدارة األمالك

-

-

-

()22

()13

()17

-

-

-

-

-

-

()22

()13

()17

شركة أساسات
للنقل والصيانة

-

92

-

-

()20

()38

-

-

159

-

()2

()13

-

70

107

بحار لالستثمار

-

-

-

()15

()14

()9

-

-

-

1

()0.2

()14

()14

()9

إلهام المستقبل
إلداراة األصول

-

-

-

()22

()13

()14

-

-

-

-

-

()22

()13

()14

تكامل العزيزية
إلدارة األمالك

-

2,115

867

()22

()13

()27

-

-

-

-

()53

()66

()22

2.049

774

شركة أوريون
القابضة

-

-

-

-

()149

-

-

1,496

-

-

-

-

-

1.347

-

شركة العثيم
للمجمعات
التجارية

-

-

-

()16

()15

()19

-

-

-

16

-

()16

1

()15

()35

نمار للتطوير
العقاري
واالستثمار

-

-

-

()42

()13

-

-

-

-

1

-

-

()41

()13

-

إثراء الحياة
إلدارة األمالك

-

-

-

()22

()13

-

-

-

-

-

-

-

()22

()13

-

اإلجمالي

-

2,206

867

()160

()262

()125

-

1,496

159

18

()54

()96

()143

3.386

805

إيضاحات

1 .تتعلق اإليرادات المتحققة من تكامل العزيزية بتأجير األراضي الزراعية في منطقة القصيم لمستأجر واحد تتعلق هذه التعديالت باإليجار
المحمل على الطرف المعني (شركة عبد اهلل العثيم لألزياء) الذي يصنف مصروف اإليجار تحت مصاريف البيع والتسويق وبالتالي يتم
ّ
حذفه من نفس البند.
2 .تتعلق المصاريف العمومية واإلدارية بشكل رئيسي بأتعاب التدقيق وعدد قليل من مدفوعات سداد المتعلقة للحكومة.
3 .يتعلق هذا باألرباح المحققة من التخلص من االستثمارات من قبل شركة أوريون القابضة.
4 .يمثل رسوم اإلدارة التي يتم استالمها من الشركات األخرى على حساب موظفي « شركة أساسات للنقل والصيانة « الذين يعملون في
الشركات األخرى .تستند الرسوم إلى اتفاقية ويتم تحميلها على كيانات أخرى على أساس شهري.
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6قائمة الدخل  -شركة عبد هللا العثيم لالستثمار (مستقلة)

يبين الجدول التالي قائمة الدخل لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-17):مقر لودجلاقائمة الدخل
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

اإليرادات

536.8

551.9

496.7

٪2.8

()٪10.0

()٪3.8

تكلفة اإليرادات

()224.9

()210.6

()174.5

()٪6.4

()٪17.2

()٪11.9

بالمليون ريال سعودي

معدل النمو السنوي المركب

إجمالي الربح

311.8

341.3

322.3

٪9.4

()٪5.6

٪1.7

مصاريف بيع وتوزيع

()9.8

()17.2

()8.7

٪76.0

()٪49.7

()٪5.9

مصاريف عمومية وإدارية

()57.3

()102.8

()105.7

٪121.6

٪35.4

٪73.2

ربح العمليات

244.7

221.3

181.9

()٪9.6

()٪17.8

()٪13.8

()34.7

()57.9

()55.7

٪66.8

()٪3.8

٪26.7

اإليرادات األخرى

13.8

16.3

18.6

٪18.6

٪13.8

٪16.2

تكلفة التمويل
حصة الشركة في نتائج الشركات التابعة

32.7

61.4

()24.6

٪87.8

()٪140.1

ال ينطبق

الربح قبل الزكاة

256.5

241.2

120.3

()٪6.0

()٪50.1

()٪31.5

الزكاة

()6.7

()8.6

()4.0

٪27.4

()٪53.2

()٪22.8

ربح للسنة

249.8

232.6

116.3

()٪6.9

()٪50.0

()٪31.8

هامش صافي الدخل ()٪

٪46.5

٪42.1

٪23.4

()٪9.4

()٪44.5

()٪29.1

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

مالحظة :يرد الحرفان «ال معنى لها» اختصا ًرا لعبارة «غير ذات مغزى» وتُستخدم لنسب النمو  /االنخفاض التي تتجاوز ما نسبته  ٪500.0وذلك لألغراض التي يقتضيها قسم مناقشة وتحليل اإلدارة في
هذه النشرة.

دخل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16حيز النفاذ منذ  1يناير 2019م ،وقد قامت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار بتقييم ترتيباتها التعاقدية
مما إذا كان العقد يتضمن إيجا ًرا عند بداية العقد .وفيما يخص جميع ترتيبات عقود اإليجار هذه ،اعترفت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار
للتأكد ّ
بأصول حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة( .يُرجى الرجوع إلى
قسم «السياسات المحاسبية الهامة» للحصول على مزيد من التفاصيل حول معايير القياس واالعتراف) .يوضح الجدول التالي تأثير تطبيق المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  16على قائمة دخل شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م.
  (6-18):مقر لودجلاأثر تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على قائمة الدخل
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م

بالمليون ريال سعودي
مصاريف إطفاء حق استخدام األصول

36.8

37.7

تكلفة تمويل على التزامات عقود اإليجار

9.9

9.5

المجموع

46.7

47.2

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م

يتم تحقيق اإليرادات بشكل أساسي من قبل شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار من مصادر الدخل التالية :إيرادات اإليجار ،وتشغيل مراكز التسوق،
وإيرادات الخدمات ،وإيرادات اإلعالنات .ويعتبر اإليجار هو المساهم الرئيسي في إجمالي اإليرادات بمتوسط مساهمة يبلغ  ٪77.5من إجمالي
اإليرادات بين عامي 2018م و2020م .يمثل متوسط المساهمة في إجمالي اإليرادات من التدفقات األخرى  ٪11.0من تشغيل مراكز التسوق و٪9.0
من عائدات الخدمة و ٪2.0من عائدات اإلعالنات .باإلضافة إلى ذلك ،يتم المساهمة بمبلغ هامشي من اإليرادات (في المتوسط  ٪0.4من إجمالي
اإليرادات) من تدفقات اإليرادات األخرى بين عامي 2018م و2020م.
ارتفعت (صافي) اإليرادات بنسبة  ٪2.8من  536.8مليون ريال سعودي في 2018م إلى  551.9مليون ريال سعودي في 2019م ،نتج هذا بشكل
أساسي عن انخفاض الخصومات للعمالء بنسبة  ٪25.0في عام 2019م من  52.2مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  39.2مليون ريال سعودي
في عام 2019م .تم تعويض أثر زيادة اإليرادات من الخصومات جزئ ًيا عن طريق زيادة متوسط اإليجار لكل متر مربع في عام 2019م من 1,452
ريال سعودي في عام 2018م إلى  1,485ريال سعودي في عام 2019م .خالل عام 2019م ،انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪10.0من  551.9مليون ريال
سعودي في عام 2019م إلى  496.7مليون ريال سعودي في عام 2020م .نتج هذا بشكل أساسي عن زيادة الخصومات المقدمة للعمالء من 39.2
مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  74.6مليون ريال سعودي في عام 2020م.
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وخالل عام 2019م ،تم تسجيل مخصص إضافي بمبلغ  60.3مليون ريال سعودي مقابل الديون المشكوك في تحصيلها نتيجة لزيادة إجمالي الذمم
المدينة من  153.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  214.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .خالل عام 2019م ،صنّف
المراجعون مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كجزء من المصاريف العمومية واإلدارية وأعادوا بيان أرقام المقارنة( .راجع قسم «المصاريف
العمومية واإلدارية» للحصول على مزيد من التفاصيل).
خالل عام 2020م ،تم تسجيل مخصص إضافي قدره  102.6مليون ريال سعودي مقابل الديون المشكوك في تحصيلها نتيجة لزيادة إجمالي الذمم
المدينة من  214.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  395.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م (راجع قسم «المصاريف
العمومية واإلدارية» للحصول على مزيد من التفاصيل).
تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل أساسي من مصاريف اإلعالن والتي شكلت في المتوسط  ٪70.6من إجمالي مصاريف البيع والتوزيع بين عامي
2018م و2020م .وخالل عام 2019م ،ارتفعت المصاريف بنسبة  ٪76.0من  9.8مليون ريال سعودي في 2018م إلى  17.2مليون ريال سعودي في
2019م .نتج هذا بشكل أساسي عن زيادة تكلفة الفعاليات التسويقية بمقدار  3.7مليون ريال سعودي بسبب الفعاليات المختلفة التي نظمتها شركة
عبد اهلل العثيم لالستثمار في مراكز التسوق خالل عام 2019م (مثل :الكوبونات المجانية ،والسيارات المجانية ،والسيرك األفريقي والصيني ،إلخ).
انخفضت المصاريف بنسبة  ٪49.7في 2020م من  17.2مليون ريال سعودي في 2019م إلى  8.7مليون ريال سعودي في 2020م .ويُعزى ذلك في
المقام األول إلى نقص األحداث التسويقية بسبب إغالق مراكز التسوق واإلغالق المفروض بسبب جائحة كورونا.
كما ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة  ٪79.4في عام 2019م من  57.3مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  102.8مليون ريال
سعودي في عام 2019م .وقد نتج ذلك بشكل أساسي عن زيادة مخصص الديون المعدومة بنسبة  ٪173.3في عام 2019م من  22.1مليون ريال
سعودي في عام 2018م إلى  60.3مليون ريال سعودي في عام 2019م .وقد كانت الزيادة في مصاريف المخصصات مدفوع ًة بارتفاع إجمالي
الذمم المدينة من  153.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  214.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م نتيجة التأخير في
التحصيالت.
ارتفعت المصاريف بنسبة  ٪28.1في عام 2019م من  102.8مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  131.7مليون ريال سعودي في عام 2019م.
ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة مخصصات الديون المعدومة بنسبة  ٪67.9في عام 2020م من  60.3مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى
 101.3مليون ريال سعودي في عام 2020م .وتعزى الزيادة في مصروفات المخصصات إلى الزيادة في إجمالي الذمم المدينة من  214.9مليون ريال
سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  395.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م نتيجة التأخير في التحصيل وبسبب انتشار جائحة كوفيد.
تشتمل اإليرادات األخرى بشكل أساسي على مصاريف ما بين الشركات وعكس المخصصات والمطالبات .وخالل عام 2019م ،ارتفعت مصادر
الدخل األخرى بنسبة  ٪18.6من  13.8مليون ريال سعودي في 2018م إلى  16.3مليون ريال سعودي في 2019م ،ويرجع ذلك في المقام األول إلى
عكس مخصص خسارة بقيمة  3.1مليون ريال سعودي في عام 2019م يخص «شركة سيك غاردن» .نقلت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار حقوقها
في الشركة التابعة لشركة عبد اهلل العثيم القابضة في عام 2018م وألغيت الحكم في عام 2019م .تمت موازنة هذه الزيادة جزئ ًيا بإعادة تصنيف
احتياطي إعادة التقييم البالغ  2.0مليون ريال سعودي إلى الدخل فيما يتعلق ببيع استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر،
حيث جاءت الزيادة بنسبة  ٪13.8في عام 2020م من  16.3مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  18.6مليون ريال سعودي في عام 2020م.
ويرجع ذلك في المقام األول إلى عكس االستحقاق في اإليرادات األخرى وهو عكس اإليجار المستحق المتعلق بمجمع المرفح في الجبيل والذي تم
إلغاؤه في عام 2019م وبالتالي تم عكس االلتزام في عام 2020م.
تتعلق تكاليف التمويل بشكل رئيسي بالسندات اإلسالمية (الصكوك) وقروض المرابحة والتزامات اإليجار والرسوم المصرفية .وزادت هذه الرسوم
بنسبة  ٪66.8في عام 2019م من  34.7مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  57.9مليون ريال سعودي في عام 2019م .نتج هذا بشكل أساسي
عن زيادة رسوم التمويل بمبلغ  12.4مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة زيادة قروض المرابحة بمبلغ  94.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2019م .باإلضافة إلى ذلك ،أقرت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار مصاريف الفوائد على عقود اإليجار بقيمة  9.9مليون ريال سعودي نتيجة لتطبيق
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16الذي أصبح سار ًيا اعتبا ًرا من  1يناير 2019م .وكان االنخفاض بنسبة  ٪3.8في عام 2020م من  57.9مليون
ريال سعودي في عام 2019م إلى  55.7مليون ريال سعودي في عام 2020م .كان هذا بسبب تسوية السندات اإلسالمية التي تحمل معدل فائدة أعلى،
وتم سدادها عند االستحقاق (أغسطس 2020 -م) وتم استالم قرض مرابحة إضافي بسعر فائدة أقل.
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تتكون تكلفة اإليرادات في األساس من التكاليف الثابتة وشبه المتغيرة ،وبالتالي ال تؤثر حركة اإليرادات بصورة جوهرية على تكلفة عائدات شركة
عبد اهلل العثيم لالستثمار .وخالل عام 2019م ،انخفضت التكلفة بنسبة  ٪6.4من  224.9مليون ريال سعودي في 2018م إلى  210.6مليون ريال
سعودي في 2019م ،نتج هذا بشكل أساسي عن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،16حيث تم االعتراف بانخفاض استهالك أصول
حق االستخدام بمبلغ  36.8مليون ريال سعودي في عام 2019م مقارنة بإيجارات بقيمة  46.9مليون ريال سعودي في عام 2018م .وفقًا لمتطلبات
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،16يتم استهالك عقود اإليجار التشغيلي الخاضعة للرسملة (حق استخدام األصول) على أساس القسط
الثابت على مدى فترة اإليجار أو العمر اإلنتاجي ،أيهما أقل .ال يتم تحميل أي مصاريف إيجار منفصلة لمثل هذه اإليجارات .انخفضت تكلفة اإليرادات
بنسبة  ٪17.2في عام 2020م من  210.6مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  174.5مليون ريال سعودي في عام 2020م .نتج ذلك عن انخفاض
مصاريف المرافق ورواتب الموظفين واإليجارات بمبلغ  11.6مليون ريال سعودي و 7.2مليون ريال سعودي و 9.7مليون ريال سعودي على التوالي
في عام 2020م.

ارتفعت مصروفات الزكاة بنسبة  ٪27.4في عام 2019م من  6.7مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  8.6مليون ريال سعودي في عام 2019م
وانخفضت الحقًا بنسبة  ٪53.2في عام 2020م .كانت الحركة على حساب حركة وعاء الزكاة بين  31ديسمبر 2018م و2020م.
ِّ 6 -5-4-1
مؤشرات األداء الرئيسية
يعرض الجدول التالي ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-19):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م

2019م

2020م

الهامش اإلجمالي ()٪

٪58.1

٪61.8

٪64.9

هامش صافي الربح ()٪

٪46.5

٪42.1

٪23.4

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية المالية

العائد على األصول ()٪

٪7.9

٪6.6

٪3.4

العائد على حقوق الملكية ()٪

٪16.3

٪14.5

٪7.2

1.1

0.3

0.9

نسبة الدين إلى حقوق الملكية ()x

0.9

0.8

0.8

(عدد) أيام استحقاق تحصيل ذمم المبيعات المدينة

104

142

290

النسبة المتداولة ()x

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية التشغيلية
9

9

9

إجمالي مساحة التأجير (بالمتر المربع)

601,580

601,580

601,580

(عدد) مراكز التسوق العاملة

صافي مساحة التأجير (بالمتر المربع)

456,909

456,909

457,871

405,504

398,142

387,114

اإليجار لكل متر مربع (بالريال السعودي)

1,452

1,485

1,476

متوسط إشغال مراكز التسوق ()٪

٪88.7

٪87.1

٪84.5

1

مساحة التأجير (بالمتر المربع)

المصدر :معلومات اإلدارة

مالحظة  :1يشمل ذلك «عكيرشة مول» بإجمالي مساحة تأجير تبلغ  6,320مت ًرا مرب ًعا من متاجر خطوط التشغيل.
مالحظة :2

 .1هامش إجمالي الربح = إجمالي الربح للسنة  /اإليرادات للسنة
 .2هامش صافي الربح = صافي الربح للسنة  /اإليرادات للسنة

 .3العائد على األصول = صافي الربح للسنة  /األصول في نهاية السنة

 .4النسبة المتداولة = إجمالي األصول المتداولة في نهاية السنة  /إجمالي االلتزامات المتداولة في نهاية السنة
 .5نسبة الدين إلى حقوق الملكية = إجمالي الديون المستحقة في نهاية السنة  /إجمالي حقوق الملكية
 .6مبيعات اليوم المعلقة = (إجمالي الذمم المدينة في نهاية العام  /إيرادات السنة) × 365
المؤجرة
 .7اإليجار لكل متر مربع = إجمالي اإليرادات  /متوسط المساحة
ّ
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فهرس المحتويات

ترتبط حصة نتائج الشركات التابعة والشركات الزميلة في األساس بحصة شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار في األرباح والخسائر الناجمة عن
استثمارها في شركات تابعة وشركات زميلة مختلفة .يُرجى الرجوع إلى القسم «االستثمارات في الشركات التابعة» للحصول على مزيد من التفاصيل.

فهرس المحتويات

6 -5-4-2اإليرادات
اإليرادات بحسب القطاع

يقدم الجدول التالي نظرة عامة عن إيرادات شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار حسب القطاعات للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م
و2019م و2020م.
  (6-20):مقر لودجلااإليرادات حسب القطاع
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

إيرادات اإليجار

514.5

520.8

514.3

٪1.2

()٪1.2

()٪0.0

إيرادات الخدمات

54.7

52.9

50.3

()٪3.3

()٪4.8

()٪4.1

إيرادات الدعاية واإلعالن

12.4

8.8

6.7

()٪29.0

()٪23.7

()٪26.4

إيرادات أخرى

7.4

8.6

-

٪16.2

()٪100.0

()٪100.0

إجمالي اإليرادات

589.0

591.1

571.3

٪0.4

()٪3.3

()٪1.5

الخصومات

()52.2

()39.2

()74.6

()٪25.0

٪90.5

٪19.6

صافي اإليرادات

536.8

551.9

496.7

٪2.8

()٪10.0

()٪3.8

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

بين عامي 2018م و2020م ،قام المراجعون بتغيير تصنيف القطاعات ،وبالتالي ،قمنا بتعديل جدول اإليرادات من أجل تقديم مقارنة متسقة بين
2018م و2020م .يعرض الجدول التالي اإليرادات المعدلة حسب القطاع للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
المعدلة حسب القطاع
  (6-21):مقر لودجلااإليرادات
ّ
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

إيرادات اإليجار

448.7

457.6

451.1

٪2.0

()٪1.4

٪0.3

تشغيل مراكز التسوق

65.8

63.1

63.2

()٪4.1

٪0.1

()٪2.0

إيرادات الخدمات

54.7

52.9

50.3

()٪3.3

()٪4.8

()٪4.1

إيرادات الدعاية واإلعالن

12.4

8.8

6.7

()٪29.0

()٪23.7

()٪26.4

إيرادات أخرى

7.4

8.6

-

٪16.2

()٪100.0

()٪100.0

إجمالي اإليرادات

589.0

591.1

571.3

٪0.4

()٪3.3

()٪1.5

الخصومات

()52.2

()39.2

()74.6

()٪25.0

٪90.5

٪19.6

536.8

551.9

496.7

٪2.8

()٪10.0

()٪3.8

صافي اإليرادات
المصدر :معلومات اإلدارة

إيرادات اإليجار

تمثل إيرادات اإليجار الدخل الناتج عن تأجير مساحات التجزئة للمستأجرين في مراكز التسوق التي تديرها شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار وكذلك
الرسوم المفروضة على بعض العمالء كنسبة مئوية من إيراداتهم (وفقًا لالتفاق مع المستأجر).
ارتفعت إيرادات اإليجارات بنسبة  ٪2.0في عام 2019م من  448.7مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  457.6مليون ريال سعودي في عام
2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة اإليجار لكل متر مربع (إيرادات اإليجار األساسية باإلضافة إلى نسبة التأجير  /متوسط المساحة
المؤجرة) من  1,106ريال سعودي  /متر مربع في عام 2018م إلى  1,149ريال سعودي  /متر مربع في عام 2019م نتيجة التصعيد في اتفاقيات
اإليجار الحالية .انخفضت إيرادات اإليجارات في عام 2020م بنسبة  ٪1.4في عام 2020م من  457.6مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى
 451.1مليون ريال سعودي في عام 2020م حيث كان هناك انخفاض في المساحة المؤجرة من  398,142في عام 2019م إلى  387,114في عام
2020م.
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يمثل هذا الرسم الذي تتقاضاه شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار مقابل تشغيل المجمعات التجارية بمعدل  250ريال سعودي للمتر المربع .وخالل
عام 2019م ،انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪4.1من  65.8مليون ريال سعودي في 2018م إلى  63.1مليون ريال سعودي في 2019م ،ويرجع ذلك في
المقام األول إلى انخفاض متوسط المساحة المؤجرة من  405,504متر مربع في 2018م إلى  398,142مت ًرا مرب ًعا في 2019م نتيجة لتحرير المساحة
المؤجرة من قبل شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار في مراكز التسوق المختلفة لبدء مشروع تطوير السينما.
ولم تشهد اإليرادات تقلبات جوهرية بين عامي 2019م و2020م.
إيرادات الخدمات

تتعلق إيرادات الخدمة بالتكلفة التي تتقاضاها شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار من المستأجرين مقابل استهالك المرافق التي تشمل تكلفة الكهرباء
أساسا إلى
والمياه والغاز وتكييف الهواء .انخفضت إيرادات الخدمات بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪4.1بين 2018م إلى 2020م ويرجع ذلك
ً
إن انخفضت المساحة المؤجرة على مدار العام من  405,504في عام 2019م إلى  387,114في عام 2020م.
انخفاض استهالك الكهرباء حيث ّ
إيرادات الدعاية واإلعالن  /التخصصات

تمثل إيرادات اإلعالنات اإليرادات الناتجة عن إدارة الحمالت التسويقية واألنشطة الترويجية التي ينظمها المستأجرون في مراكز التسوق .انخفضت
اإليرادات من هذا التدفق بنسبة  ٪29.0في عام 2019م من  12.4مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  8.8مليون ريال سعودي في عام 2019م.
انخفضت اإليرادات بشكل أكبر من هذا التدفق بنسبة  ٪23.7في عام 2020م من  8.8مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  6.7مليون ريال
سعودي في عام 2020م.
كان السبب الرئيسي وراء هذا االنخفاض هو انخفاض األنشطة اإلعالنية التي تم تنفيذها في مراكز التسوق باإلضافة إلى جائحة كوفيد حيث تم
إغالق المراكز التجارية لمدة  3أشهر.
إيرادات أخرى

تشمل اإليرادات األخرى الدخل الناتج عن الجهات الراعية وكذلك من قسائم التسويق .ويتم الحصول على إيرادات الجهات الراعية من خالل شركة
أسواق عبد اهلل العثيم التي تؤجر من الباطن مساحة للبائعين لتنظيم حمالتهم الترويجية في مراكز التسوق التي تديرها شركة عبد اهلل العثيم
لالستثمار .ارتفعت اإليرادات األخرى بنسبة  ٪16.2في عام 2019م من  7.4مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  8.6مليون ريال سعودي في
عام 2019م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى زيادة المساحة المؤجرة في الربوة مول  -الرياض حيث ارتفعت اإليرادات من  4.3مليون ريال سعودي
في عام 2019م إلى  5.5مليون ريال سعودي في عام 2020م .لم تحصل شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار على أي إيرادات من الجهات الراعية أو
قسائم التسويق خالل عام 2020م.
الخصومات

تمنح شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار خصومات على عقود اإليجار للمستأجرين من أجل الحفاظ على إشغال المول ودعم المستأجرين الذين
يعتبرون حاسمين في جذب اإلقبال .انخفضت الخصومات بنسبة  ٪25.0في عام 2019م من  52.2مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 39.2
مليون ريال سعودي في عام 2019م .ومع ذلك ،زادت الخصومات بنسبة  ٪90.5في عام 2020م من  39.2مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى
ُحدد النسبة المئوية للخصم على أساس كل حالة على حدة استنا ًدا إلى عوامل متعددة ،تشمل نوعية
 74.6مليون ريال سعودي في عام 2020م .وت َّ
المستأجر ذي الصلة ،ومجموعة العالمات التجارية ،ومساهمته اإلجمالية في أعمال شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار .وتُمنح الخصومات بهدف
الحفاظ على أداء مراكز التسوق والحفاظ على العالقات اإلستراتيجية مع المستأجرين لضمان استمرارية أعمال المستأجرين خالل ظروف األسواق
العصيبة .ولذلك ،فقد تشهد الخصومات تقلبات على أساس سنوي.
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تشغيل مراكز التسوق

يعرض الجدول التالي نظرة عامة عن إيرادات شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار من قبل مراكز التسوق للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م و2019م و2020م.
  (6-22):مقر لودجلااإليرادات حسب مركز التسوق
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

سنة االفتتاح

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

2001م
2007م
2011م
2016م
2000م
2008م
2016م
2012م
2011م

132.5
101.5
93.8
63.4
55.2
60.4
45.9
33.4
2.7

132.8
99.9
92.0
63.9
61.9
62.4
42.5
32.8
2.6

114.6
99.7
92.5
67.8
56.5
60.9
44.3
32.2
2.6

٪0.2
()٪1.5
()٪1.9
٪0.8
٪12.1
٪3.3
()٪7.5
()٪1.7
()٪5.3

()٪13.7
()٪0.2
٪0.5
٪6.2
()٪8.7
()٪2.5
٪4.1
()٪2.0
٪0.2

()٪7.0
()٪0.9
()٪0.7
٪3.4
٪1.2
٪0.4
()٪1.8
()٪1.8
()٪2.6

0.1

0.2

0.3

٪64.4

٪35.7

٪49.4

إجمالي اإليرادات

589.0

591.1

571.3

٪0.4

()٪3.3

()٪1.5

الخصومات

()52.2

()39.2

()74.6

()٪25.0

٪90.5

٪19.6

صافي اإليرادات

536.8

551.9

496.7

٪2.8

()٪10.0

()٪3.8

العثيم مول  -الربوة
العثيم مول  -األحساء
العثيم مول  -الدمام
جراند مول  -حائل
العثيم مول  -بريدة
العثيم مول  -خريص
العثيم مول  -عرعر
العثيم مول  -عنيزة
عكيرشة مول
أخرى

المصدر :معلومات اإلدارة

العثيم مول  -الربوة

يقع المول في حي الربوة بالرياض على الطريق الدائري الشرقي ويعمل منذ عام 2001م (تم توسيعه عام 2009م) .تبلغ المساحة اإلجمالية للتأجير
في المول  107,825مت ًرا مرب ًعا منها  76,203مت ًرا مرب ًعا للتأجير مصممة الستيعاب أكثر من  712متج ًرا بمساحات مختلفة ،باإلضافة إلى المطاعم،
أرض سافوري التي تغطي مساحة  13,560مت ًرا مرب ًعا ،مدينة الثلج بمساحة  4,500متر مربع وهايبر ماركت مساحته  1,774مت ًرا مرب ًعا .يعرض
الجدول التالي تفاصيل اإليرادات ومؤشرات األداء التشغيلي الرئيسية للمول للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-23):مقر لودجلاالعثيم مول  -الربوة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ارتفاع ( /انخفاض)
2019م
مدققة

2020م
مدققة

معدل النمو السنوي المركب
2018م2020-م

دخل اإليجار

101.0

101.7

92.1

٪0.7

()٪9.4

()٪4.5

تشغيل مراكز التسوق

14.2

13.5

12.2

()٪4.7

()٪9.8

()٪7.3

دخل الخدمات

10.6

10.1

8.8

()٪4.4

()٪12.9

()٪8.7

إيرادات الدعاية واإلعالن

2.5

2.0

1.5

()٪19.9

()٪24.3

()٪22.1

عائدات الجهة الراعية

4.3

5.5

-

٪28.2

()٪100.0

()٪100.0

إجمالي اإليرادات

132.5

132.8

114.6

٪0.2

()٪13.7

()٪7.0

إجمالي الخصومات

()19.6

()1.0

()12.3

()٪94.7

٪1,068.7

()٪21.0

صافي اإليرادات

112.9

131.7

102.4

٪16.7

()٪22.3

()٪4.8

7.8

9.2

5.9

٪17.2

()٪35.8

()٪13.3

صافي مساحة التأجير (بالمتر المربع)

77,431

77,431

76,203

-

()٪1.6

()٪0.8

المساحة المؤجرة (بالمتر المربع)

72,929

68,712

62,162

()٪5.8

()٪9.5

()٪7.7

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية التشغيلية
معدل اإلقبال (العدد بالمليون)

اإليجار لكل متر مربع (بالريال السعودي)

1,817

1,933

1,844

٪6.4

()٪4.6

٪0.7

متوسط اإلشغال ()٪

٪94.2

٪88.7

٪81.6

()٪5.8

()٪8.1

()٪6.9

٪85.2

٪99.2

٪89.3

٪16.5

()٪10.0

٪2.4

متوسط الكفاءة السنوية ()٪

*

المصدر :معلومات اإلدارة

(*) يُستخدم متوسط الكفاءة السنوية (محسو ًبا بقسمة صافي دخل اإليجار على إجمالي دخل اإليجار) لقياس الخصومات الممنوحة للعمالء
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اإليرادات من مراكز التسوق

العثيم مول  -األحساء

يقع المول في حي المبرز بمدينة األحساء ويعمل منذ عام 2007م .تبلغ المساحة اإلجمالية القابلة للتأجير للمول  85,237مت ًرا مرب ًعا ،منها 61,162
متاحا للتأجير .يضم المول حوالي  543متج ًرا وأكشا ًكا بمساحات مختلفة ،باإلضافة إلى مطاعم وسافوري الند موزعة على مساحة
مت ًرا مرب ًعا
ً
أيضا هايبر ماركت بمساحة  6,545مت ًرا مرب ًعا .يعرض الجدول التالي تفاصيل اإليرادات ومؤشرات األداء التشغيلي
 9,969متر مربع .يضم المول ً
الرئيسية للمول للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-24):مقر لودجلااألحساء  -مول
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

دخل اإليجار

81.1

80.4

81.6

()٪0.9

٪1.5

٪0.3

تشغيل مراكز التسوق

9.9

9.5

9.3

()٪3.8

()٪1.9

()٪2.9

2018م2020-م

دخل الخدمات

8.9

8.8

8.2

()٪1.5

()٪6.3

()٪3.9

إيرادات الدعاية واإلعالن

1.5

1.3

0.6

()٪17.6

()٪52.4

()٪37.4

إجمالي اإليرادات

101.5

99.9

99.7

()٪1.5

()٪0.2

()٪0.9

إجمالي الخصومات

()9.1

()7.2

()12.6

()٪20.9

٪75.5

٪17.8

صافي اإليرادات

92.4

92.8

87.1

٪0.4

()٪6.1

()٪2.9

8.8

8.7

5.9

()٪1.7

()٪31.8

()٪18.1

61,435

61,435

61,162

-

()٪0.4

()٪0.2

المساحة المؤجرة (بالمتر المربع)

55,913

56,144

54,343

٪0.4

()٪3.2

()٪1.4

اإليجار لكل متر مربع (بالريال السعودي)

1,815

1,780

1,835

()٪1.9

٪3.1

٪0.6

٪91.0

٪91.4

٪88.9

٪0.4

()٪2.8

()٪1.2

٪87.3

٪1.9

()٪5.9

()٪2.0

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية التشغيلية
معدل اإلقبال (العدد بالمليون)
صافي مساحة التأجير (بالمتر المربع)

متوسط اإلشغال ()٪
متوسط الكفاءة السنوية ()٪

المصدر :معلومات اإلدارة

*

٪91.0

٪92.8

(*) يُستخدم متوسط الكفاءة السنوية (محسو ًبا بقسمة صافي دخل اإليجار على إجمالي دخل اإليجار) لقياس الخصومات الممنوحة للعمالء

ساهم األحساء مول في المتوسط بنسبة  ٪17.2من إجمالي اإليرادات التي حققتها شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار بين عامي 2018م و2020م .لم
تشهد اإليرادات تقلبات جوهرية بين عامي 2018م و2020م.
انخفضت اإليرادات من المول بنسبة نمو سنوي مركب بلغت  ٪0.9بين عامي 2018م و2020م من  101.5مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى
 99.7مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض متوسط اإلشغال بنسبة  ٪1.2بين عامي 2018م و2020م من
 ٪91.0في 2018م إلى  ٪88.9في 2020م نتيجة إنهاء عقود التأجير المختلفة في سياق األعمال العادية.
انخفضت الخصومات بنسبة  ٪20.9في عام 2019م من  9.1مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  7.2مليون ريال سعودي في عام 2019م،
أساسا إلى انخفاض عدد الخصومات المقدمة للعمالء .تعود الزيادة في الخصومات بنسبة  ٪75.5في عام 2020م بشكل أساسي إلى
ويرجع ذلك
ً
زيادة الخصومات المقدمة للعمالء.
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ساهم الربوة مول في المتوسط بنسبة  ٪21.7من إجمالي اإليرادات التي حققتها شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار بين عامي 2018م و2020م .لم
تتقلب اإليرادات بشكل ملحوظ بين عامي 2018م و2019م .انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪13.7في عام 2020م من  132.8مليون ريال سعودي في عام
2019م إلى  114.6مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى انخفاض نسبة اإلشغال في المول من  ٪88.7في 2019م
إلى  ٪81.6في 2020م .يرجع هذا االنخفاض في اإلشغال إلى إغالق بعض العقود مع المستأجرين الرئيسيين (مثل :بيسيك إكس إكس وسنتربوينت
وتوينتي فور وما إلى ذلك) من أجل توفير مساحة إلنشاء مشروع سينمائي.

يقع المول في حي عبد اهلل فؤاد بالدمام ويعمل منذ عام 2011م .تم إنشاء المول ( )GLAعلى مساحة  91,770مت ًرا مرب ًعا منها  71,231مت ًرا مرب ًعا
للتأجير مصممة الستيعاب أكثر من  446متج ًرا وأكشا ًكا بأحجام مختلفة .كما يضم المول مراكز ترفيه عائلية؛ تمتد «سافوري الند» و«سبالش» و/
أكشن زون «على مساحة  13,423متر مربع باإلضافة إلى هايبر ماركت بمساحة  5,446متر مربع» .يعرض الجدول التالي تفاصيل اإليرادات ومؤشرات
األداء التشغيلي الرئيسية للمول للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-25):مقر لودجلاالعثيم مول  -الدمام
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

دخل اإليجار

72.1

70.4

71.5

()٪2.2

٪1.5

()٪0.4

تشغيل مراكز التسوق

9.7

9.7

9.8

()٪0.0

٪0.6

٪0.3

دخل الخدمات

10.1

10.2

9.7

٪0.4

()٪4.3

()٪2.0

إيرادات الدعاية واإلعالن

1.9

1.7

1.5

()٪12.1

()٪10.4

()٪11.3

إجمالي اإليرادات

93.8

92.0

92.5

()٪1.9

٪0.5

()٪0.7

إجمالي الخصومات

()4.4

()6.9

()11.3

٪58.2

٪63.1

٪60.7

صافي اإليرادات

89.4

85.0

81.2

()٪4.9

()٪4.6

()٪4.7

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية التشغيلية
8.3

6.8

4.5

()٪18.5

()٪33.8

()٪26.6

معدل اإلقبال (العدد بالمليون)
صافي مساحة التأجير (بالمتر المربع)

71,870

71,870

71,231

-

()٪0.9

()٪0.4

المساحة المؤجرة (بالمتر المربع)

65,863

61,410

60,489

()٪6.8

()٪1.5

()٪4.2

اإليجار لكل متر مربع (بالريال السعودي)

1,424

1,498

1,529

٪5.2

٪2.1

٪3.6

متوسط اإلشغال ()٪

٪91.6

٪85.4

٪84.9

()٪6.8

()٪0.6

()٪3.7

٪95.3

٪92.5

٪87.8

()٪3.0

()٪5.1

()٪4.0

متوسط الكفاءة السنوية ()٪

*

المصدر :معلومات اإلدارة
(*) يُستخدم متوسط الكفاءة السنوية (محسو ًبا بقسمة صافي دخل اإليجار على إجمالي دخل اإليجار) لقياس الخصومات الممنوحة للعمالء

مثلت إيرادات العثيم مول  -الدمام في المتوسط  ٪15.9من إجمالي اإليرادات التي حققتها شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار بين عامي 2018م
و2020م .على الرغم من انخفاض إشغال المول من  ٪91.6في 2018م إلى  ٪85.4في 2019م ،إال أن اإليرادات لم تشهد تقلبات جوهرية في 2019م.
تم تعويض تأثير انخفاض اإلشغال جزئ ًيا من خالل زيادة متوسط اإليجار لكل متر مربع من  1,424ريال سعودي للمتر المربع في عام 2018م إلى
 1,498ريال سعودي لكل متر مربع في عام 2019م .وتعزى هذه الزيادة إلى إعادة تقييم عقود اإليجار من قبل شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار في
عام 2019م وقرار زيادة قيمة اإليجار السنوي للعقود قيد البيع .نتج تراجع إشغال المول عن إقفال بعض العقود مع المستأجرين الرئيسيين (سبالش،
أيكونيك ،إلخ) من أجل البدء في تطوير مشروع السينما في عام 2019م.
أدى انخفاض نسبة اإلشغال في المول من  ٪85.4في 2019م إلى  ٪84.9في 2020م إلى عدم وجود تقلبات جوهرية في اإليرادات بين عامي 2019م
و2020م.
انخفض متوسط الكفاءة السنوية للمركز التجاري بمعدل نمو سنوي مركب نسبته  ٪4.0بين عامي 2018م و2020م .ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى
زيادة الخصومات من  4.4مليون ريال سعودي في 2018م إلى  11.3مليون ريال سعودي في 2020م.
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العثيم مول  -الدمام

يقع المول في حي النقرة على طريق الملك سعود في مدينة حائل ويعمل منذ عام 2016م .تبلغ المساحة اإلجمالية القابلة للتأجير في المول 79,894
مت ًرا مرب ًعا منها  63,524مت ًرا مرب ًعا صافي المساحة القابلة للتأجير المصممة الستيعاب  377متج ًرا وأكشا ًكا بأحجام مختلفة ،باإلضافة إلى
المطاعم .كما يضم المول مركزًا ترفيه ًيا عائل ًيا (أرض سافوري) وهايبر ماركت على مساحة  5,500متر مربع و 4,680مت ًرا مرب ًعا على التوالي .يعرض
الجدول التالي تفاصيل اإليرادات ومؤشرات األداء التشغيلي الرئيسية للمول للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-26):مقر لودجلاجراند  -مول
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

دخل اإليجار

44.6

48.0

50.9

٪7.6

٪6.1

٪6.8

تشغيل مراكز التسوق

9.0

8.3

9.1

()٪7.8

٪9.2

٪0.3

دخل الخدمات

8.8

7.1

7.4

()٪19.3

٪4.7

()٪8.1

إيرادات الدعاية واإلعالن

1.0

0.5

0.4

()٪50.4

()٪12.4

()٪34.1

إجمالي اإليرادات

63.4

63.9

67.8

٪0.8

٪6.2

٪3.4

إجمالي الخصومات

()4.4

()5.1

()10.1

٪13.9

٪99.7

٪50.8

صافي اإليرادات

59.0

58.8

57.7

()٪0.2

()٪1.9

()٪1.1

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية التشغيلية
4.0

4.2

3.3

٪5.2

()٪21.7

()٪9.3

معدل اإلقبال (العدد بالمليون)
صافي مساحة التأجير (بالمتر المربع)

61,552

61,552

63,524

-

٪3.2

٪1.6

المساحة المؤجرة (بالمتر المربع)

50,599

50,551

51,128

()٪0.1

٪1.1

٪0.5

اإليجار لكل متر مربع (بالريال السعودي)

1,253

1,264

1,327

٪0.9

٪5.0

٪2.9

متوسط اإلشغال ()٪

٪82.2

٪82.1

٪80.5

()٪0.1

()٪2.0

()٪1.1

٪93.0

٪92.1

٪85.1

()٪1.0

()٪7.6

()٪4.3

متوسط الكفاءة السنوية ()٪

*

المصدر :معلومات اإلدارة
(*) يُستخدم متوسط الكفاءة السنوية (محسو ًبا بقسمة صافي دخل اإليجار على إجمالي دخل اإليجار) لقياس الخصومات الممنوحة للعمالء

ساهم جراند مول بمتوسط  ٪11.1من إجمالي إيرادات شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار بين عامي 2018م و2020م .ولم تشهد اإليرادات تقلبات
جوهرية في الفترة الممتدة بين عامي 2018م و2019م.
ارتفعت إيرادات المول بنسبة  ٪6.2في عام 2020م من  63.9مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  67.8مليون ريال سعودي في عام 2020م.
ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة اإليجار لكل متر مربع من  1,264ريال سعودي في عام 2019م إلى  1,327ريال سعودي في عام 2020م.

www.othaimmalls.com

نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار | 217

فهرس المحتويات

جراند  -مول حائل

يقع المول في بريدة ويعمل منذ عام 2000م (تم التوسع في عام 2010م) .تبلغ المساحة اإلجمالية القابلة للتأجير للمول  52,660مت ًرا مرب ًعا وصافي
المساحة القابلة للتأجير  40,763مت ًرا مرب ًعا .تم تصميم مساحة اإليجار الستيعاب أكثر من  375متج ًرا وكش ًكا .كما يضم المول هايبر ماركت
مساحته  3,939مت ًرا مرب ًعا ومركزًا ترفيه ًيا عائل ًيا «سافوري الند» يمتد على مساحة  3,870مت ًرا مرب ًعا .يعرض الجدول التالي تفاصيل اإليرادات
ومؤشرات األداء التشغيلي الرئيسية للمول للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-27):مقر لودجلاالعثيم مول  -بريدة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

دخل اإليجار

47.3

54.5

49.2

٪15.2

()٪9.7

٪2.0

تشغيل مراكز التسوق

6.1

6.2

6.1

٪0.8

()٪1.2

()٪0.2

دخل الخدمات

0.8

0.8

0.8

()٪0.1

()٪2.3

()٪1.2

إيرادات الدعاية واإلعالن

1.0

0.5

0.5

()٪52.1

()٪8.9

()٪33.9

إجمالي اإليرادات

55.2

61.9

56.5

٪12.1

()٪8.7

٪1.2

إجمالي الخصومات

()2.4

()5.6

()4.1

٪135.9

()٪26.7

٪31.5

صافي اإليرادات

52.9

56.4

52.4

٪6.6

()٪7.0

()٪0.4

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية التشغيلية
6.6

6.4

3.9

()٪3.4

()٪38.7

()٪23.0

معدل اإلقبال (العدد بالمليون)
صافي مساحة التأجير (بالمتر المربع)

40,858

40,858

40,763

()٪0.0

()٪0.2

()٪0.1

المساحة المؤجرة (بالمتر المربع)

39,003

38,971

37,950

()٪0.1

()٪2.6

()٪1.4

اإليجار لكل متر مربع (بالريال السعودي)

1,416

1,589

1,489

٪12.2

()٪6.3

٪2.6

٪95.5

٪95.4

٪93.1

()٪0.1

()٪2.4

()٪1.2

٪95.7

٪91.0

٪92.8

()٪4.9

٪1.9

()٪1.6

متوسط اإلشغال ()٪
متوسط الكفاءة السنوية ()٪

*

المصدر :معلومات اإلدارة
(*) يُستخدم متوسط الكفاءة السنوية (محسو ًبا بقسمة صافي دخل اإليجار على إجمالي دخل اإليجار) لقياس الخصومات الممنوحة للعمالء

ساهم العثيم مول  -بريدة بمتوسط  ٪9.9من إجمالي إيرادات شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار بين عامي 2018م و2020م .وخالل عام 2019م،
ارتفعت اإليرادات بنسبة  ٪12.1من  55.2مليون ريال سعودي في 2018م إلى  61.9مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى
زيادة اإليجار لكل متر مربع من  1,416ريال سعودي لكل متر مربع في عام 2018م إلى  1,589ريال سعودي في عام 2019م .وقد كانت الزيادة مدفوع ًة
أيضا بإعادة تقييم العقود السارية
باالرتفاع السنوي في قيمة عقود اإليجار لمختلف العمالء .عالوة على ذلك ،قامت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار ً
في عام 2019م ووافقت على زيادة اإليجار السنوي .انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪7.0في عام 2020م من  56.4مليون ريال سعودي في عام 2019م
إلى  52.4مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض اإليجار لكل متر مربع من  1,589ريال سعودي لكل متر مربع
في عام 2019م إلى  1,489ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى هذا االنخفاض إلى التخفيض  /اإلعفاء السنوي المقدم على قيمة عقود اإليجار
أيضا بإعادة تقييم العقود السارية في عام 2020م .كان هذا بسبب فترة
لمختلف العمالء .عالوة على ذلك ،قامت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار ً
تراجع العمل التي تسببت فيها جائحة كوفيد المستمرة.
لم يشهد إشغال المول تقلبات جوهرية بين عامي 2018م و2019م .ومع ذلك ،فقد انخفض في عام 2020م بنسبة  ٪2.4من  ٪95.4في عام 2019م
إلى  ٪93.1في عام 2020م .كان هذا بسبب االنخفاض الكبير في اإلقبال في عام 2020م ،ويرجع ذلك إلى إغالق مراكز التسوق لمدة  3أشهر أثناء
عمليات اإلغالق المفروضة أثناء تفشي جائحة كوفيد.
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العثيم مول  -بريدة

يقع المول شرق الرياض عند تقاطع طريق خريص وشارع حسان بن ثابت ويعمل منذ عام 2008م .يتألف المول من مساحة إجمالية قابلة للتأجير
تبلغ  68,560مت ًرا مرب ًعا منها  50,656مت ًرا مرب ًعا هي مساحة التأجير المصممة الستيعاب حوالي  327متج ًرا وكش ًكا باإلضافة إلى المطاعم .يحتوي
أيضا على مركز ترفيهي عائلي «سافوري الند» يغطي مساحة  8,070مت ًرا مرب ًعا وهايبر ماركت  5,200متر مربع .يعرض الجدول التالي تفاصيل
المول ً
اإليرادات ومؤشرات األداء التشغيلي الرئيسية للمول للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-28):مقر لودجلاالعثيم مول  -خريص
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

دخل اإليجار

42.9

45.0

46.5

٪5.0

٪3.3

٪4.2

تشغيل مراكز التسوق

6.1

5.8

6.5

()٪4.7

٪12.0

٪3.3

دخل الخدمات

6.2

6.6

6.5

٪6.9

()٪2.0

٪2.4

إيرادات الدعاية واإلعالن

2.2

2.0

1.4

()٪12.0

()٪26.5

()٪19.6

عائدات الجهة الراعية

3.1

3.1

-

()٪0.4

()٪100.0

()٪100.0

إجمالي اإليرادات

60.4

62.4

60.9

٪3.3

()٪2.5

٪0.4

إجمالي الخصومات

()4.2

()7.1

()5.9

٪67.0

()٪16.7

٪18.0

صافي اإليرادات

56.2

55.4

55.0

()٪1.5

()٪0.7

()٪1.1

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية التشغيلية
6.6

7.0

4.6

٪5.9

()٪34.4

()٪16.7

معدل اإلقبال (العدد بالمليون)
صافي مساحة التأجير (بالمتر المربع)

50,267

50,267

50,656

-

٪0.8

٪0.4

المساحة المؤجرة (بالمتر المربع)

42,362

46,303

45,848

٪9.3

()٪1.0

٪4.0

اإليجار لكل متر مربع (بالريال السعودي)

1,427

1,348

1,328

()٪5.5

()٪1.5

()٪3.5

٪84.3

٪92.1

٪90.5

٪9.3

()٪1.7

٪3.6

٪93.0

٪88.7

٪90.4

()٪4.6

٪1.9

()٪1.4

متوسط اإلشغال ()٪
متوسط الكفاءة السنوية ()٪

*

المصدر :معلومات اإلدارة
(*) يُستخدم متوسط الكفاءة السنوية (محسو ًبا بقسمة صافي دخل اإليجار على إجمالي دخل اإليجار) لقياس الخصومات الممنوحة للعمالء

بلغت مساهمة إيرادات خُ ريص مول في المتوسط  ٪10.5من إجمالي إيرادات شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار بين عامي 2018م و2020م .ارتفعت
إيرادات المول بنسبة  ٪6.9في عام 2019م من  60.4مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  62.4مليون ريال سعودي في عام 2019م .ويرجع
ذلك إلى زيادة متوسط اإلشغال في المول من  ٪83.7في 2018م إلى  ٪92.1في 2019م .تم تعويض تأثير الزيادة في إشغال المول جزئ ًيا من خالل
انخفاض متوسط اإليجار لكل متر مربع من  1,427ريال سعودي في عام 2018م إلى  1,348ريال سعودي في عام 2019م .انخفضت اإليرادات من
 62.4مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  60.9مليون ريال سعودي في عام 2020م بسبب انخفاض متوسط إشغال المول من  ٪92.1في عام
2019م إلى  ٪90.5في عام 2020م.
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فهرس المحتويات

العثيم مول  -خريص

يقع المول على طريق الملك عبد العزيز في مدينة عرعر ويعمل منذ عام 2016م .تبلغ مساحة المول اإلجمالية القابلة للتأجير على مساحة 66,185
مت ًرا مرب ًعا منها  50,381مت ًرا مرب ًعا للتأجير مصممة الستيعاب أكثر من  288متج ًرا وكش ًكا بمساحات مختلفة باإلضافة إلى المطاعم ،كما يضم
المول مركزًا ترفيه ًيا عائل ًيا (سافوري الند) وهايبر ماركت على مساحة  4,370متر مربع و 4,367متر مربع على التوالي .يعرض الجدول التالي
تفاصيل اإليرادات ومؤشرات األداء التشغيلي الرئيسية للمول للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-29):مقر لودجلاالعثيم مول  -عرعر
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

دخل اإليجار

33.6

31.2

33.0

()٪7.0

٪5.9

()٪0.8

تشغيل مراكز التسوق

6.0

5.5

5.8

()٪8.7

٪5.2

()٪2.0

دخل الخدمات

5.2

5.4

5.1

٪2.3

()٪5.7

()٪1.8

إيرادات الدعاية واإلعالن

1.0

0.4

0.4

()٪57.8

()٪14.4

()٪39.9

إجمالي اإليرادات

45.9

42.5

44.3

()٪7.5

٪4.1

()٪1.8

إجمالي الخصومات

()4.8

()1.2

()13.0

()٪75.4

٪1,012.7

٪65.3

صافي اإليرادات

41.2

41.3

31.3

٪0.4

()٪24.4

()٪12.9

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية التشغيلية
3.9

3.6

2.7

()٪7.3

()٪26.0

()٪17.2

معدل اإلقبال (العدد بالمليون)
صافي مساحة التأجير (بالمتر المربع)

49,623

49,623

50,381

-

٪1.5

٪0.8

المساحة المؤجرة (بالمتر المربع)

38,648

37,348

37,478

()٪3.4

٪0.3

()٪1.5

اإليجار لكل متر مربع (بالريال السعودي)

1,188

1,138

1,181

()٪4.2

٪3.8

()٪0.3

متوسط اإلشغال ()٪

٪77.9

٪75.3

٪74.4

()٪3.4

()٪1.2

()٪2.3

٪89.7

٪97.3

٪70.7

٪8.5

()٪27.3

()٪11.2

متوسط الكفاءة السنوية ()٪

*

المصدر :معلومات اإلدارة
(*) يُستخدم متوسط الكفاءة السنوية (محسو ًبا بقسمة صافي دخل اإليجار على إجمالي دخل اإليجار) لقياس الخصومات الممنوحة للعمالء

ساهم عرعر مول بمتوسط  ٪7.6من إجمالي إيرادات شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار بين عامي 2018م و2020م .وخالل عام 2019م ،انخفضت
اإليرادات بنسبة  ٪7.5من  45.9مليون ريال سعودي في 2018م إلى  42.5مليون ريال سعودي في 2019م ،ويرجع ذلك في المقام األول إلى انخفاض
متوسط إشغال المول من  ٪77.9في 2018م إلى  ٪75.3في 2019م بسبب إغالق بعض العقود في سياق األعمال العادية.
زادت اإليرادات بنسبة  ٪4.1في عام 2020م من  42.5مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  44.3مليون ريال سعودي في عام 2020م .تم تعويض
تأثير االنخفاض في إشغال المول جزئ ًيا من خالل زيادة متوسط اإليجار لكل متر مربع من  1,138ريال سعودي في عام 2019م إلى  1,181ريال
سعودي في عام 2020م.
شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار تمنح المستأجرين خصومات أقل في عام 2019م .زادت الخصومات من  1.2مليون ريال سعودي في عام 2019م
إلى  13.0ريال سعودي في عام 2020م حيث تم منح المزيد من الخصومات للعمالء.
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فهرس المحتويات

العثيم مول  -عرعر

يقع المول في شمال غرب محافظة عنيزة على طريق الملك سعود ويعمل منذ عام 2012م (تم التوسع في عام 2016م) .تبلغ المساحة اإلجمالية
القابلة للتأجير في المول  43,129مت ًرا مرب ًعا منها  37,632مت ًرا مرب ًعا مخصصة للتأجير مصممة الستيعاب أكثر من  173متج ًرا وكش ًكا بأحجام
مختلفة .كما يغطي المول مركزًا ترفيه ًيا عائل ًيا (سافوري الند) وهايبر ماركت على مساحة تبلغ  3,267مت ًرا مرب ًعا و 2,917مت ًرا مرب ًعا على التوالي.
يعرض الجدول التالي تفاصيل اإليرادات ومؤشرات األداء التشغيلي الرئيسية للمول للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م.
  (6-30):مقر لودجلاالعثيم مول  -عنيزة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

دخل اإليجار

23.9

24.2

24.0

٪1.5

()٪0.8

٪0.3

تشغيل مراكز التسوق

4.5

4.4

4.2

()٪2.8

()٪4.3

()٪3.5

دخل الخدمات

3.9

3.8

3.6

()٪2.4

()٪4.6

()٪3.5

إيرادات الدعاية واإلعالن

1.2

0.5

0.4

()٪60.5

()٪17.1

()٪42.8

إجمالي اإليرادات

33.4

32.8

32.2

()٪1.7

()٪2.0

()٪1.8

إجمالي الخصومات

()3.5

()5.2

()5.4

٪49.1

٪4.4

٪24.8

صافي اإليرادات

29.9

27.7

26.8

()٪7.6

()٪3.1

()٪5.4

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية التشغيلية
2.8

2.9

2.3

٪5.3

()٪19.7

()٪8.1

معدل اإلقبال (العدد بالمليون)
صافي مساحة التأجير (بالمتر المربع)

37,553

37,553

37,632

-

٪0.2

٪0.1

المساحة المؤجرة (بالمتر المربع)

34,375

32,934

31,947

()٪4.2

()٪3.0

()٪3.6

971

996

1,007

٪2.6

٪1.1

٪1.8

٪91.5

٪87.7

٪84.9

()٪4.2

()٪3.2

()٪3.7

٪89.6

٪84.3

٪83.3

()٪6.0

()٪1.2

()٪3.6

اإليجار لكل متر مربع (بالريال السعودي)
متوسط اإلشغال ()٪
متوسط الكفاءة السنوية ()٪

*

المصدر :معلومات اإلدارة
(*) يُستخدم متوسط الكفاءة السنوية (محسو ًبا بقسمة صافي دخل اإليجار على إجمالي دخل اإليجار) لقياس الخصومات الممنوحة للعمالء

ساهم العثيم مول  -عنيزة بمتوسط  ٪5.6من إجمالي إيرادات شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار بين عامي 2018م و2020م .ولم تشهد اإليرادات
تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة بين عامي 2018م و2019م .ومع ذلك ،انخفض معدل إشغال المول من  ٪91.5في 2018م إلى  ٪87.7في 2019م.
ويُعزى االنخفاض في معدل إشغال مركز التسوق إلى إنهاء بعض العقود مع المستأجرين الثابتين بهدف البدء في إنشاء مشروع السينما.
انخفض معدل إشغال المول من  ٪87.7في 2019م إلى  ٪84.9في 2020م بينما ارتفع إيجار المتر المربع من  966ريال سعودي للمتر المربع في
عام 2019م إلى  1,007ريال سعودي للمتر المربع في عام 2020م .انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪2.0في 2020م من  32.8مليون ريال سعودي في
2019م إلى  32.2مليون ريال سعودي في 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى عدم مراجعة عقود اإليجار السنوية مع العمالء في عام 2020م
أثناء جائحة كوفيد ،ونتيجة لذلك تحول العمالء إلى خيارات أرخص.
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فهرس المحتويات

العثيم مول  -عنيزة

مجمع تجاري يقع في منطقة القصيم ويوجد به متاجر بيع مباشرة وتبلغ مساحته اإلجمالية القابلة للتأجير  7,320مت ًرا مرب ًعا ويغطي  14متج ًرا.
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2020م
مدققة

2018م2020-م

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

()٪2.4
()٪6.6

دخل اإليجار

2.2

2.1

2.1

()٪4.7

-

تشغيل مراكز التسوق

0.3

0.2

0.2

()٪12.8

-

دخل الخدمات

0.2

0.2

0.2

()٪0.1

-

()٪0.1

إجمالي اإليرادات

2.7

2.6

2.6

()٪5.3

٪0.2

()٪2.6

إجمالي الخصومات

()0.1

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

صافي اإليرادات

2.6

2.6

2.6

()٪2.5

٪0.2

()٪1.2

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية التشغيلية
صافي مساحة التأجير (بالمتر المربع)

6,320

6,320

6,320

-

-

المساحة المؤجرة (بالمتر المربع)

5,812

5,770

5,770

()٪0.7

-

()٪0.4

اإليجار لكل متر مربع (بالريال السعودي)

467

446

446

()٪4.6

٪0.2

()٪2.2

٪92.0

٪91.3

٪91.3

()٪0.7

-

()٪0.4

٪97.1

٪100.0

٪100.0

٪2.9

-

٪1.5

متوسط اإلشغال ()٪
متوسط الكفاءة السنوية ()٪

*

المصدر :معلومات اإلدارة

-

(*) يُستخدم متوسط الكفاءة السنوية (محسو ًبا بقسمة صافي دخل اإليجار على إجمالي دخل اإليجار) لقياس الخصومات الممنوحة للعمالء

ساهم عكيرشة مول في المتوسط بنسبة  ٪0.5من إجمالي إيرادات شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار بين عامي 2018م و2020م .انخفضت اإليرادات
بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪2.6بين عامي 2018م و2020م ،من  2.7مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  2.6مليون ريال سعودي في عام
2019م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى انخفاض اإلشغال من  ٪92.0في 2018م إلى  ٪91.3في 2020م بسبب إقفال العقود في سياق األعمال
العادية وكذلك انخفاض السعر السنوي التفاقيات اإليجار.
أخرى

يشمل الدخل اآلخر في المقام األول إيرادات اإليجار من قطعة أرض تقع في الخرج بإيجار سنوي قدره  0.15مليون ريال سعودي .ولم يشهد الدخل
تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة بين عامي 2018م و2020م.
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فهرس المحتويات

عكيرشة مول

يقدم الجدول التالي نظرة عامة على أكبر  10عمالء من حيث اإليرادات لدى شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للسنوات المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-31):مقر لودجلااإليرادات حسب أكبر  10عمالء
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

مجموعة الشايع

61.3

62.9

70.0

٪2.6

٪11.3

٪6.9

شركة الندمارك العربية

62.0

60.3

48.2

()٪2.7

()٪20.2

()٪11.9

شركة عبد اهلل العثيم للترفيه

34.5

32.2

31.4

()٪6.6

()٪2.6

()٪4.6

شركة أسواق عبد اهلل العثيم

26.7

18.0

25.0

()٪32.7

٪38.8

()٪3.3

شركة عبد اهلل العثيم لألزياء

19.3

18.0

17.3

()٪6.7

()٪4.2

()٪5.5

شركة جزيرة سما لألزياء المحدودة

15.8

17.1

17.0

٪8.4

()٪0.4

٪3.9

شركة العبد الكريم القابضة

12.2

12.1

13.6

()٪0.3

٪11.8

٪5.6

شركة أباريل جروب (شركة ركن الجلديات للتجارة)

13.3

10.1

12.3

()٪24.3

٪22.2

()٪3.9

شركة نسك ذ م م

7.5

7.0

8.8

()٪6.6

٪25.1

٪8.1

شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه

8.7

7.0

7.6

()٪19.6

٪9.0

()٪6.4

أكبر  10مساهمين في اإليرادات

261.4

244.8

251.1

()٪6.3

٪2.6

()٪2.0

أخرى

327.6

346.2

320.2

٪5.7

()٪7,5

()٪1.2

إجمالي اإليرادات

589.0

591.1

571.3

٪0.4

()٪3.3

()٪1.5

كنسبة مئوية من إجمالي اإليرادات
مجموعة الشايع

٪10.4

٪10.6

٪13.4

٪2.3

٪26.2

٪13.6

شركة الندمارك العربية

٪10.5

٪10.2

٪9.2

()٪3.1

()٪9.4

()٪6.3

شركة عبد اهلل العثيم للترفيه

٪5.9

٪5.4

٪6.0

()٪6.9

٪10.6

٪1.4

شركة أسواق عبد اهلل العثيم

٪4.5

٪3.0

٪4.8

()٪32.9

٪57.5

٪2.8

شركة عبد اهلل العثيم لألزياء

٪3.3

٪3.0

٪3.3

()٪7.0

٪8.7

٪0.5

شركة جزيرة سما لألزياء المحدودة

٪2.7

٪2.9

٪3.3

٪8.0

٪13.0

٪10.4

شركة العبد الكريم القابضة

٪2.1

٪2.1

٪2.6

()٪0.6

٪26.8

٪12.3

شركة أباريل جروب (شركة ركن الجلديات للتجارة)

٪2.3

٪1.7

٪2.4

()٪24.6

٪38.6

٪2.2

شركة نسك ذ م م

٪1.3

٪1.2

٪1.7

()٪6.9

٪41.9

٪14.9

شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه

٪1.5

٪1.2

٪1.5

()٪19.9

٪23.7

()٪0.5

أكبر  10مساهمين في اإليرادات

٪44.4

٪41.4

%44

()٪6.7

%6.2

٪0.5

أخرى

٪55.6

٪58.6

%56.0

٪5.3

()٪4.4

()٪0.4

إجمالي اإليرادات

٪100.0

٪100.0

٪100.0

-

-

-
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أكبر  10عمالء من حيث اإليرادات

كانت مجموعة الشايع أكبر مساهم في اإليرادات في شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار بمتوسط مساهمة  ٪11.5من إجمالي اإليرادات بين عامي
2018م و2020م .وهي تدير العديد من العالمات التجارية التي تشمل بشكل أساسي إتش آند أم ،فوت لوكر ،فيكتوريا سيكريت ،دبنهامز ،ماذر كير،
نكست ،إلخ .لم تشهد اإليرادات تقلبات جوهرية بين عامي 2018م و2019م.
ارتفعت إيرادات العميل بنسبة  ٪11.3في عام 2020م من  62.9مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  70.0مليون ريال سعودي في عام 2020م.
ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة دخل اإليجارات من  56.7مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  64.6مليون ريال سعودي في عام 2020م.
وتعزى هذه الزيادة إلى الزيادة في اإليجار السنوي وفقًا التفاقيات اإليجار والنسبة المئوية من إيرادات اإليجارات لعام 2019م المسجلة في عام
2020م.
شركة الندمارك العربية

تُعد شركة الندمارك العربية ثاني أكبر مساهم في إيرادات شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار بمتوسط مساهمة تبلغ نسبته  ٪10.0من إجمالي
اإليرادات في الفترة بين عامي 2018م و2020م .يقوم العميل بتشغيل العديد من العالمات التجارية ضمن محفظته مثل؛ انخفضت اإليرادات بنسبة
 ٪2.7في عام 2019م من  62.0مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  60.3مليون ريال سعودي في عام 2019م .ويُعزى ذلك بشكل أساسي
إلى انخفاض متوسط المساحة المؤجرة من حوالي  69,537مت ًرا مرب ًعا في عام 2018م إلى  58,895مت ًرا مرب ًعا في عام 2019م .ويرجع ذلك إلى
قيام شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار بإخالء مساحة مستأجرة من العميل للمضي قُد ًما في بناء السينما .تم تعويض أثر انخفاض اإلشغال في عام
2019م جزئ ًيا عن طريق زيادة اإليجار لكل متر مربع من  892لكل متر مربع في عام 2018م إلى  1,025ريال سعودي لكل متر مربع في عام 2019م.
كما انخفضت إيرادات العميل بنسبة  ٪20.2في عام 2020م من  60.3مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  48.2مليون ريال سعودي في عام
2020م .ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض المساحة المؤجرة من  58,895مت ًرا مرب ًعا في عام 2019م إلى  57,691مت ًرا مرب ًعا في عام 2020م،
كما ساهم انخفاض اإليجار لكل متر مربع من  1,025ريال سعودي للمتر المربع في عام 2019م إلى ً 960
ريال سعود ًيا للمتر المربع في عام 2020م
في االنخفاض.
شركة عبد هللا العثيم للترفيه

وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار والتي تدير العديد من مراكز الترفيه العائلي في جميع أنحاء المملكة في مراكز
التسوق التي تديرها شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار( .راجع قسم «تقسيم اإليرادات بين األطراف ذات الصلة وغير ذات الصلة» للحصول على
التفاصيل).
شركة أسواق عبد هللا العثيم

شركة أسواق عبد اهلل العثيم هي مساهم في شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار بنسبة  ٪13.65ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م( .راجع قسم
«تقسيم اإليرادات بين األطراف ذات الصلة وغير ذات الصلة» للحصول على مزيد من التفاصيل).
شركة عبد هللا العثيم لألزياء

استحوذت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار على  ٪100.0من حقوق الملكية في شركة عبد اهلل العثيم لألزياء من شركة عبد اهلل العثيم القابضة في
 01يناير 2018م( .راجع قسم «تقسيم اإليرادات بين األطراف ذات العالقة وغير ذات الصلة» للحصول على مزيد من التفاصيل).
شركة جزيرة سماء لألزياء المحدودة

ظل العميل سادس أكبر مساهم بمتوسط مساهمة بنسبة  ٪2.9من إجمالي اإليرادات بين عامي 2018م و2020م .يقوم العميل بتشغيل العالمات
التجارية «تاغ ريد» و«توينتي فور» في مختلف المراكز التجارية التي تديرها شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار .وخالل عام 2019م ،ارتفعت اإليرادات
بنسبة  ٪8.4من  15.8مليون ريال سعودي في 2018م إلى  17.1مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة المساحة
المؤجرة من  13,541مت ًرا مرب ًعا في عام 2018م إلى  13,825مت ًرا مرب ًعا في عام 2019م .باإلضافة إلى ذلك ،ساهم ارتفاع اإليجار السنوي في ثالثة
أيضا في تحقيق إيرادات إضافية في عام 2019م.
من العقود الحالية ً
لم تشهد اإليرادات تقلبات جوهرية بين عامي 2019م و2020م حيث لم يكن هناك تغيير في المساحة المؤجرة واإليجار لكل متر مربع بين الفترتين.
شركة العبد الكريم القابضة

يقوم العميل بتشغيل العديد من العالمات التجارية ضمن محفظته مثل بلو إيج ،شارانغا ،رينا ،زي أكسيسوري ،إلخ .لم تشهد اإليرادات تقلبات جوهرية
بين 2018م و2019م .ارتفعت اإليرادات بنسبة  ٪11.8في عام 2020م ،من  12.1مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  13.6مليون ريال سعودي
في عام 2020م .وتعزى الزيادة إلى زيادة اإليجار لكل متر مربع من  1,644ريال سعودي للمتر المربع في عام 2019م إلى  1,838ريال سعودي لكل
متر مربع في عام 2020م ،في حين ظلت المساحة المؤجرة كما هي عند  7,390ريال سعودي في كل من 2019م و2020م.
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مجموعة الشايع

يقوم العميل بتشغيل العديد من العالمات التجارية في موالت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار والتي تشمل بشكل أساسي؛ كروكس وتيم هورتنز
وإنجلوت وسكتشرز ونادي بولو بفرلي هلز وايروبوستال وشركة آثليتس وديون وغيرها .انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪24.3في عام 2019م من 13.3
مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  10.1مليون ريال سعودي في عام 2019م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى انخفاض المساحة المؤجرة من
 6,705متر مربع في 2018م إلى  6,543مت ًرا مرب ًعا في 2019م بسبب إغالق بعض العالمات التجارية في 2019م.
ارتفعت اإليرادات بنسبة  ٪22.2في عام 2020م من  10.1مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  12.3مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى
ذلك بشكل أساسي إلى زيادة المساحة المؤجرة من  6,543مت ًرا مرب ًعا في عام 2019م إلى  8,235مت ًرا مرب ًعا في عام 2020م.
شركة نسك ذ م م

تدير العديد من االمتيازات والعالمات التجارية لألزياء من األقاليم األمريكية واألوروبية والتي تتعامل في المالبس مثل البدالت الرسمية ومالبس
األسرة واألطفال والمالبس الداخلية النسائية.
وخالل عام 2019م ،انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪6.6من  7.5مليون ريال سعودي في 2018م إلى  7.0مليون ريال سعودي في 2019م ،ويرجع ذلك
في المقام األول إلى إنهاء عقد واحد في نهاية عام 2018م؛ لذا تمت إزالة تأثيرها في عام 2019م .ارتفعت اإليرادات بنسبة  ٪25.1في عام 2020م
من  7.0مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  8.8مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تجديد  6عقود في شهر
أكتوبر من عام 2020م ،مما أدى إلى زيادة قدرها  1.7مليون ريال سعودي.
شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه

ساهم العميل بمتوسط  ٪1.4من إجمالي اإليرادات التي حققتها شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار بين 2018م و2020م .تعمل في العديد من العالمات
التجارية بما في ذلك؛ مونسون ،سويت بالنكو ،ألدو أكسيسوريز ،بول أند بير ،إلخ .انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪19.6في عام 2019م من  8.7مليون
أساسا إلى انخفاض المساحة المؤجرة من  5,320مت ًرا مرب ًعا
ريال سعودي في عام 2018م إلى  7.0مليون ريال سعودي في عام 2019م .ويرجع ذلك
ً
في عام 2018م إلى  4,264مت ًرا مرب ًعا في عام 2019م بسبب إغالق بعض المنافذ من قبل العميل.
ارتفعت اإليرادات بنسبة  ٪9.0في عام 2020م ،من  7.0مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  7.6مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى
ذلك بشكل أساسي إلى زيادة اإليجار لكل متر مربع من  1,631ريال سعودي لكل متر مربع في عام 2019م إلى  1,864ريال سعودي لكل متر مربع في
عام 2020م .قابل ذلك انخفاض المساحة المؤجرة من  4,264مت ًرا مرب ًعا في عام 2019م إلى  4,068مت ًرا مرب ًعا في عام 2020م.
تقسيم اإليرادات حسب األطراف ذوي العالقة واألطراف من غير ذوي العالقة

يقدم الجدول التالي نظرة عامة عن تقسيم إيرادات شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار حسب األطراف ذات الصلة وغير المرتبطة بالسنوات المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-32):مقر لودجلاتقسيم اإليرادات حسب األطراف ذوي العالقة واألطراف من غير ذوي العالقة (إجمالي)
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ارتفاع ( /انخفاض)
2019م
مدققة

2020م
مدققة

معدل النمو السنوي المركب
2018م2020-م

الطرف ذو العالقة
شركة عبد اهلل العثيم للترفيه

34.5

32.2

31.4

()٪6.6

()٪2.6

()٪4.6

شركة أسواق عبد اهلل العثيم

26.7

18.0

25.0

()٪32.7

٪38.8

()٪3.3

شركة عبد اهلل العثيم لألزياء

19.3

18.0

17.3

()٪6.7

()٪4.2

()٪5.5

شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية

4.6

5.3

5.2

٪13.9

()٪0.9

٪6.2

إجمالي الدخل

85.1

73.5

78.8

()٪13.7

٪7.3

()٪3.8

الطرف غير ذي العالقة

503.8

517.6

492.5

٪2.7

()٪4.8

()٪1.1

589.0

591.1

571.4

٪0.4

()٪3.3

()٪1.5

إجمالي اإليرادات
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شركة أباريل جروب (شركة ركن الجلديات للتجارة)

شركة عبداهلل العثيم للترفيه هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار وتشارك في تشغيل مراكز الترفيه العائلي .سفوري
الند ،فابي الند ،مدينة الثلج ،أكشن زون ،سبالش إلخ .استأجرت الشركة التابعة مساحة لتشغيل مراكز الترفيه العائلي في مراكز التسوق التي تديرها
شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار .احتلت األطراف ذات العالقة ما معدله  ٪13.3من إجمالي صافي المساحة القابلة للتأجير في مختلف المراكز
التجارية التي تديرها شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار.
انخفضت اإليرادات بمعدل نمو سنوي مركب نسبته  ٪4.6بين عامي 2018م و2020م من  34.5مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  31.4مليون
ريال سعودي في عام 2020م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى انخفاض المساحة المؤجرة من  61,966مت ًرا مرب ًعا في عام 2018م إلى  59,627مت ًرا
مرب ًعا في عام 2020م نتيجة لتحرير مساحة معينة من الطرف ذي الصلة لمشروع السينما.
شركة أسواق عبد هللا العثيم

وتأتي اإليرادات من تأجير مساحات للطرف ذي العالقة لتشغيل محالت الهايبر ماركت في شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار في المراكز التجارية
التي تديرها شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار .احتلت األطراف ذات العالقة ما معدله  ٪8.8من إجمالي صافي المساحة القابلة للتأجير في مختلف
المراكز التجارية التي تديرها شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار.
وخالل عام 2019م ،انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪32.7من  26.7مليون ريال سعودي في 2018م إلى  18.0مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى
ذلك بشكل أساسي إلى عدم تحقيق إيرادات راعية في عام 2019م مقارنة بمبلغ  7.4مليون ريال سعودي في عام 2018م.
ارتفعت اإليرادات بنسبة  ٪38.8في عام 2020م من  18.0مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  25.0مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى
ذلك بشكل أساسي إلى زيادة اإليجار لكل متر مربع من  1,631ريال سعودي لكل متر مربع في عام 2019م إلى  1,864ريال سعودي لكل متر مربع
في عام 2020م .قابل ذلك انخفاض المساحة المؤجرة من  39,963مت ًرا مرب ًعا في عام 2019م إلى  38,890مت ًرا مرب ًعا في عام 2020م .كما لم يكن
هناك أي إيرادات للجهات الراعية في عام 2020م.
شركة عبد هللا العثيم لألزياء

تم االستحواذ على شركة عبد اهلل العثيم لألزياء بنسبة  ٪100من قبل شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار في  01يناير 2018م من شركة عبد اهلل العثيم
القابضة .تدير الشركة التابعة عالمات تجارية مختلفة في المملكة بموجب اتفاقيات امتياز .تمثل إيرادات العميل اإليجار الذي تتقاضاه شركة عبد
اهلل العثيم لالستثمار عن المنافذ المؤجرة في المراكز التجارية التي تديرها شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار .احتلت األطراف ذات العالقة ما معدله
 ٪4.1من إجمالي صافي المساحة القابلة للتأجير في مختلف المراكز التجارية التي تديرها شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار.
انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪5.5بين عام 2018م من  19.3مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  17.3مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويرجع
ذلك في المقام األول إلى انخفاض المساحة المؤجرة من  16,880مت ًرا مرب ًعا في 2018م إلى  14,120مت ًرا مرب ًعا في 2020م بسبب خروج العالمات
التجارية في محفظتها مما أدى إلى إغالق المنافذ.
شركة عبدهللا العثيم الغذائية التجارية

هذا الكيان مملوك بنسبة  ٪100لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار ويعمل في تشغيل العديد من منافذ بيع األطعمة والمشروبات المؤجرة في مراكز
التسوق التي تديرها شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار .احتلت األطراف ذات العالقة ما معدله  ٪0.5من إجمالي صافي المساحة القابلة للتأجير في
مختلف المراكز التجارية التي تديرها شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار.
ارتفعت إيرادات الشركة التابعة بنسبة  ٪13.9في عام 2019م من  4.6مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  5.3مليون ريال سعودي في عام
2019م .ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة المساحة المؤجرة من  2,246مت ًرا مرب ًعا في عام 2018م إلى  2,540مت ًرا مرب ًعا في عام 2019م .ولم
تشهد اإليرادات تقلبات جوهرية بين عامي 2019م و2020م.
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شركة عبدهللا العثيم للترفيه

يوضح الجدول التالي تكلفة مبيعات شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-33):مقر لودجلاتكلفة المبيعات
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ارتفاع ( /انخفاض)
2019م
مدققة

2020م
مدققة

معدل النمو السنوي المركب
2018م2020-م

تكلفة اإليرادات
استهالك

68.3

60.2

57.3

()٪11.9

()٪4.8

()٪8.4

منافع عامة

48.4

51.3

39.7

٪6.0

()٪22.6

()٪9.5

رواتب موظفين ومنافع أخرى

27.9

32.8

25.6

٪17.6

()٪21.9

()٪4.2

-

36.8

27.1

ال ينطبق

()٪26.3

ال ينطبق

خدمات تعهيد

15.0

14.9

12.2

()٪0.8

()٪18.2

()٪9.9

صيانة

7.9

6.8

8.2

()٪13.2

٪19.2

٪1.8

إيجار

46.9

-

0.1

()٪100.0

ال ينطبق

()٪96.6

أخرى

10.5

7.8

4.4

()٪25.9

()٪43.3

()٪35.2

المجموع

224.9

210.6

174.5

()٪6.4

()٪17.2

()٪11.9

مصاريف استهالك -عقود إيجار

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

يتعلق االستهالك بالعقارات االستثمارية (المباني واآلالت والمعدات واألثاث والتجهيزات وتحسينات العقارات المستأجرة) واألصول الثابتة (المعدات
وأجهزة الكمبيوتر وغيرها) لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار .انخفض االستهالك بنسبة  ٪11.9في عام 2019م من  68.3مليون ريال سعودي في
عام 2018م إلى  60.2مليون ريال سعودي في عام 2019م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى انخفاض استهالك اآلالت والمعدات بمبلغ  10.8مليون
ريال سعودي في عام 2019م .تم استهالك أصول مختلفة بالكامل في عام 2018م .لذلك ،لم يتم احتساب استهالك لهذه األصول في عام 2019م.
انخفض االستهالك بنسبة  ٪4.8من  60.2مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  57.3مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويرجع ذلك في المقام
األول إلى االنخفاض في صافي القيمة الدفترية للعقارات االستثمارية القابلة لالستهالك.
تمثل المنافع العامة مصاريف الكهرباء والمياه والغاز المتكبدة خالل العام .وخالل عام 2019م ،ارتفعت التكلفة بنسبة  ٪6.0من  48.4مليون ريال
سعودي في 2018م إلى  51.3مليون ريال سعودي في 2019م ،نتج هذا بشكل أساسي عن زيادة سعر وحدة الكهرباء من قبل الشركة السعودية للكهرباء
في عام 2019م .انخفضت التكلفة بنسبة  ٪22.6في عام 2020م من  51.3مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  39.7مليون ريال سعودي في
عام 2020م .نتج هذا بشكل أساسي عن إغالق مراكز التسوق لمدة  3أشهر بسبب تفشي جائحة كوفيد ،وبالتالي تم تخفيض جميع المرافق في عام
2020م مقارنة بعام 2019م .عالوة على ذلك ،قدمت الحكومة دع ًما لنفقات الكهرباء ،مما أدى إلى انخفاض تكلفة الكهرباء.
تمثل رواتب الموظفين والمزايا األخرى التعويضات المدفوعة لموظفي التشغيل .وخالل عام 2019م ،ارتفعت التكلفة بنسبة  ٪17.6من 27.9
مليون ريال سعودي في 2018م إلى  32.8مليون ريال سعودي في 2019م ،نتج هذا بشكل أساسي عن زيادة عدد الموظفين التشغيليين من  452في
عام 2018م إلى  471في عام 2019م .عالوة على ذلك ،ساهمت الزيادات السنوية في رواتب الموظفين الحاليين في زيادة المصاريف في 2019م.
انخفضت التكلفة بنسبة  ٪21.9في 2020م من  32.8مليون ريال سعودي في 2019م إلى  25.6مليون ريال سعودي في 2020م .نتج هذا بشكل
أساسي عن انخفاض عدد الموظفين مما أدى إلى انخفاض الرواتب ونهاية الخدمة المقدمة .عالوة على ذلك ،حيث كان هناك دعم بنسبة ٪60
من برنامج سند للموظفين السعوديين خالل جائحة فيروس كورونا ،تم تخفيض المصروفات إلى  ٪40فقط من التكلفة وتم دفع الباقي للموظفين
السعوديين مباشرة من قبل الحكومة.
مصروفات االستهالك  -تم االعتراف بعقود اإليجار في عام 2019م نتيجة لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  .16تعترف شركة
عبد اهلل العثيم لالستثمار بحق استخدام األصول في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي تاريخ توفر األصل األساسي لالستخدام) .يتم قياس حق استخدام
ناقصا أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة ،ويتم تعديلها ألي إعادة قياس اللتزامات اإليجار .يتم استهالك أصول
األصول بالتكلفة،
ً
حق االستخدام هذه على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ومدة عقد اإليجار ،أيهما أقصر .وقد اعترفت شركة عبد اهلل
العثيم لالستثمار بمبلغ قدره  36.8مليون ريال سعودي كتحميل استهالك لعام 2019م مقابل أصول حق االستخدام .قبل عام 2019م ،تم االعتراف
بالمصروفات كمصروفات إيجار كبند منفصل في تكلفة المبيعات .في عام 2020م ،كان هناك إعفاء إيجار (إعفاء متعلق بكوفيد  )19-بقيمة 9.3
مليون ريال سعودي من التزامات اإليجار مما أدى إلى تقليل المبلغ القابل لالستهالك ألصل حق االستخدام على حساب اإلعفاء المشترك المقدم
بشكل أساسي على إيجار الدمام مول.
تمثل خدمات االستعانة بمصادر خارجية (خدمات تعهيد) تكلفة العمالة المؤقتة التي تم الحصول عليها من مورد قوى عاملة تابع لطرف ذي صلة.
شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار لديها اتفاقية مع شركة أساسات النفل (شركة تابعة) لتوفير عمالة خارجية .خالل عام 2019م ،عرض المراجعون
التكلفة كبند منفصل وأعادوا بيان أرقام المقارنة .قبل عام 2019م ،كانت التكلفة تُدرج كجزء من الرواتب والمزايا .ولم تشهد المصاريف تقلبات
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6 -5-4-3تكلفة المبيعات

تشمل تكلفة الصيانة المصاريف المتكبدة على إصالح وصيانة مراكز التسوق .قامت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار باالستعانة بمصادر خارجية
لخدمات الصيانة لبائعين مختلفين من بينهم :تكييف الهواء ،ونظام الغاز المركزي ،وصيانة األنظمة ،واألبواب األوتوماتيكية ،والساللم المتحركة،
والمصاعد ،ونظام إنذار الحريق ،وما إلى ذلك بشكل عام ،لم يكن هناك أي تغيير بين 2018م إلى 2020م .ارتفعت تكلفة الصيانة بمعدل نمو سنوي
مركب  ٪1.8من  7.9مليون ريال سعودي في 2018م إلى  8.2مليون ريال سعودي في عام 2020م .وقوبلت هذه الزيادة جزئ ًيا بانخفاض تكلفة عقود
مدفوعا بتوفير الخصومات من قبل البائعين .عالوة على ذلك ،أدخلت اإلدارة تدابير تحسين التكلفة بين عامي 2018م و2019م من
الصيانة السنوية
ً
أجل إدارة األصول بفعالية مما أدى إلى انخفاض تكاليف الصيانة.
اإليجار مرتبط بشكل أساسي باإليجار الذي تدفعه شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار مقابل األراضي المؤجرة والمول المؤجرة وسكن الموظفين.
تضمنت المصاريف بشكل رئيسي اإليجار المدفوع لمول الدمام المملوك لشركة أسواق عبد اهلل العثيم (مساهم) .قامت شركة عبد اهلل العثيم
لالستثمار بتأجير المول بتكلفة إيجارية سنوية قدرها  34.9مليون ريال سعودي .باإلضافة إلى ذلك ،تقوم شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار بدفع
تكلفة إيجار سنوي بقيمة  11.1مليون ريال سعودي لجزء من أرض الربوة مول المملوكة لطرف ثالث .وتم االعتراف باإليجار اعتبا ًرا من عام 2019م
فصاع ًدا وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،16وتم تحميل تلك المصاريف عن طريق استهالك أصول حق االستخدام المرسملة
على أساس القسط الثابت على مدى مدة اإليجار.
تشمل التكاليف األخرى بشكل أساسي التبرعات ونفقات التنظيف والتأمين والنقل والغرامات والمخالفات والرسوم الحكومية وتراخيص الفروع
واللوازم المكتبية وتكلفة الزي الرسمي للعمال ومصاريف متنوعة أخرى .انخفضت التكلفة بمعدل نمو سنوي مركب  ٪35.2من  10.5مليون ريال
سعودي في 2018م إلى  4.4مليون ريال سعودي في عام 2020م .وقد نتج هذا بشكل أساسي عن انخفاض الغرامات والمخالفات ورسوم التصاريح
والتجديد.
6 -5-4-4مصاريف بيع وتوزيع
يوضح الجدول التالي مصاريف البيع والتوزيع لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-34):مقر لودجلامصاريف بيع وتوزيع
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

دعاية وإعالن

7.2

13.4

5.2

٪85.4

()٪61.1

()٪15.1

رواتب موظفين ومنافع أخرى

2.1

3.4

3.2

٪57.6

()٪4.5

٪22.7

استهالك

0.1

0.1

0.1

()٪18.8

()٪9.5

()٪14.3

أخرى

0.3

0.3

0.1

٪14.9

()٪57.6

()٪30.2

المجموع

9.8

17.2

8.7

٪76.0

()٪49.7

()٪5.9

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

يشمل اإلعالن تكلفة التسويق على وسائل اإلعالم والصحافة ،ونفقات الطباعة ،وتسويق الهدايا والفعاليات ،والنفقات المتكبدة على تنظيم المهرجانات
في مراكز التسوق التي تديرها شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار ونفقات االستشارات .وخالل عام 2019م ،ارتفعت المصاريف بنسبة  ٪85.4من 7.2
مليون ريال سعودي في 2018م إلى  13.4مليون ريال سعودي في 2019م ،نتج هذا بشكل أساسي عن زيادة تكلفة الفعاليات التسويقية من  3.9مليون
ريال سعودي في 2018م إلى  7.6مليون ريال سعودي في عام 2019م .نظمت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار العديد من الفعاليات التسويقية في
عام 2019م والتي تشمل بشكل أساسي الكوبونات المجانية والسيارات المجانية والسيرك األفريقي والصيني وما إلى ذلك .انخفضت هذه األحداث
بنسبة  ٪61.1في عام 2020م من  13.4مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  5.2مليون ريال سعودي في عام 2020م .كان السبب الرئيسي هو
القيود التي فرضها جائحة كوفيد مما أدى إلى حمالت تسويقية أقل.
تشمل رواتب الموظفين والمزايا األخرى الرواتب والمزايا المدفوعة لموظفي المبيعات والتسويق .ارتفعت المصروفات بمعدل نمو سنوي مركب قدره
 ٪22.7بين عامي 2018م و2020م .ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة عدد الموظفين وفقًا لخطة القوى العاملة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار
كتكلفة بديلة.
يتعلق االستهالك بشكل أساسي بالشاشات اإللكترونية واللوحات اإلعالنية المثبتة في مراكز التسوق ألغراض التسويق .لم تشهد مصاريف اإلهالك
تقلبات جوهرية بين عامي 2018م و2020م.
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جوهرية في الفترة الممتدة بين عامي 2018م و2019م .انخفضت خدمات التعهيد بنسبة  ٪18.2في عام 2020م من  14.9مليون ريال سعودي في
أساسا إلى إغالق مراكز التسوق لمدة  3أشهر ،لذلك تم التفاوض على خصم
عام 2019م إلى  12.2مليون ريال سعودي في عام 2020م ،ويرجع ذلك
ً
مع المورد لتقليل التكلفة.

6 -5-4-5المصاريف العمومية واإلدارية
يوضح الجدول التالي المصاريف اإلدارية والعمومية لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م.
  (6-35):مقر لودجلاالمصاريف العمومية واإلدارية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

22.1

60.3

101.3

٪173.3

٪67.9

٪114.2

رواتب موظفين ومنافع أخرى

21.8

23.5

20.5

٪7.5

()٪12.6

()٪3.1

أتعاب مهنية

2.7

6.0

0.4

٪120.7

()٪93.6

()٪62.5

استهالك

2.1

3.1

2.8

٪45.6

()٪11.8

٪13.3

-

0.5

0.6

ال ينطبق

٪18.2

ال ينطبق

تأمينات

1.0

0.9

-

()٪4.0

()٪100.0

()٪100.0

مصاريف استهالك -عقود إيجار
التوظيف

0.8

0.9

-

٪7.3

()٪100.0

()٪100.0

التراخيص

0.9

0.8

0.7

()٪5.7

()٪15.0

()٪10.5

صيانة

0.3

0.4

0.7

٪10.7

٪85.9

٪43.4

التعهيد

0.2

0.1

0.1

()٪5.8

()٪0.6

()٪3.2

إيجار

0.8

0.1

-

()٪85.8

()٪100.0

()٪100.0

-

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

أخرى

4.5

6.1

4.7

٪33.6

()٪23.9

٪1.3

المجموع

57.3

102.8

131.7

٪79.4

٪28.1

٪51.6

المخصصات

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

يشتمل مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ومخصص الخصم للعمالء ،وتتعلق الخسائر االئتمانية المتوقعة
بالذمم المدينة المشكوك في تحصيلها المحسوبة وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .9خالل عام 2019م ،صنّف المراجعون
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كجزء من المصاريف العمومية واإلدارية وأعادوا بيان أرقام المقارنة .ارتفع مخصص مصروفات الديون
المشكوك في تحصيلها بنسبة  ٪173.3في عام 2019م من  22.1مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  60.3مليون ريال سعودي في عام 2019م.
ويُعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة إجمالي الذمم المدينة من  153.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  214.9مليون ريال سعودي
في  31ديسمبر 2019م .كانت الزيادة في الذمم المدينة بسبب التأخير في التحصيل من المستأجرين نتيجة مفاوضات الخصم المطولة .وزادت
المصروفات بنسبة  ٪67.9في عام 2020م من  60.3مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  101.3مليون ريال سعودي في عام 2020م .وتعزى
الزيادة في الذمم المدينة إلى التأخير في التحصيل من المستأجرين ،كما تضاعفت مبيعات األيام المستحقة تقري ًبا من  142يو ًما في 2019م إلى
 290يو ًما في 2020م .إن مخصص الخصم للعمالء مشابه للديون المعدومة وله استحقاق في المصروفات المستحقة وااللتزامات األخرى( .راجع
قسم «المصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى» للحصول على مزيد من التفاصيل).
تشمل رواتب الموظفين والمزايا األخرى الرواتب والمزايا المدفوعة للموظفين العموميين واإلداريين بما في ذلك؛ المالية والموارد البشرية واإلدارة
والشركات وتقنية المعلومات وما إلى ذلك .انخفضت التكلفة بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪3.1بين عامي 2018م و2020م من  21.8مليون ريال
سعودي في 2018م إلى  20.5مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة عدد الموظفين وفقًا لخطة القوى العاملة
لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار كتكلفة بديلة.
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يمثل البعض اآلخر بشكل أساسي المصاريف المتعلقة بسفر العمل ،والترفيه والضيافة ،ونفقات االشتراك .انخفضت هذه النفقات بمعدل نمو سنوي
مركب قدره  ٪30.2بين عامي 2018م و2020م .تتقلب هذه النفقات تب ًعا لمتطلبات شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار والتي قد تختلف من سنة إلى
أخرى.

 .أمشروع األوركسترا  -فرنسا؛
 .بالمصاريف المتعلقة بالطرح العام األولي؛
 .جاالستشارات القانونية.
في عام 2019م ،تم تحميل عدد قليل من التكاليف المتعلقة بالعرض العام األولي على بيان الدخل بموجب الرسوم المهنية وتم عكس بعضها في عام
2020م ،وبالتالي انخفضت رسوم عام 2020م مقارنة بعام 2019م ،بسبب االنعكاسات.
يتعلق االستهالك بشكل أساسي بالمعدات واألثاث والتركيبات والسيارات وتحسينات العقارات المستأجرة .ارتفعت مصروفات االستهالك بنسبة
 ٪45.6في عام 2019م ،من  2.1مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  3.1مليون ريال سعودي في عام 2019م .ويرجع ذلك إلى إضافة 3.4
مليون ريال سعودي إلى الممتلكات والمعدات في عام 2019م .انخفضت المصروفات بنسبة  ٪11.8في عام 2020م ،من  3.1مليون ريال سعودي في
عام 2019م إلى  2.8مليون ريال سعودي في عام 2020م .كان هذا بسبب التخلص من السيارة بمبلغ  0.2مليون ريال سعودي.
تشمل تكلفة التأمين األقساط المدفوعة للتأمين الصحي والمركبة والنقدية والتأمين ضد المسؤولية المدنية .ولم تشهد المصاريف تقلبات جوهرية
في الفترة الممتدة بين عامي 2018م و2019م .لم تكن هناك تكلفة تأمين في عام 2020م ،وكان السبب الرئيسي هو تصنيف تكلفة التأمين من قبل
المدققين في تكلفة المبيعات.
يمثل التوظيف بشكل أساسي الرسوم المدفوعة لشركة إدارة الموارد البشرية (طرف ذو صلة) لتوفير القوى العاملة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار.
في عام 2019م ،ق ّدم المراجعون التكلفة كبند منفصل وأعادوا بيان المقارنة .وخالل عام 2019م ،ارتفعت التكلفة بنسبة  ٪7.3من  0.8مليون ريال
سعودي في 2018م إلى  0.9مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى هذا بشكل رئيسي إلى الزيادة اإلجمالية في تكلفة العقد السنوية .ال توجد
تكاليف توظيف متكبدة في 2020م.
تمثل التراخيص بشكل أساسي تكلفة تراخيص البرامج .ولم تشهد المصاريف تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة بين عامي 2018م و2020م.
تتعلق تكلفة الصيانة بإصالحات أجهزة الكمبيوتر والمركبات ونظام التبريد وما إلى ذلك .ارتفعت تكلفة الصيانة بنسبة  ٪10.7في عام 2019م ،من
 0.3مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  0.4مليون ريال سعودي في عام 2019م .يتم إجراء الصيانة من قبل شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار
على أساس الحاجة والتي قد تتقلب على أساس سنوي حسب المتطلبات .ارتفعت تكلفة الصيانة بنسبة  ٪85.9في عام 2020م ،من  0.4مليون
ريال سعودي في عام 2019م إلى  0.7مليون ريال سعودي في عام 2020م .يعود سبب الزيادة إلى الحاجة إلى مزيد من الصيانة لمكيفات الهواء
والمبردات في مراكز التسوق في عام 2020م.
تتعلق مصاريف االستعانة بمصادر خارجية (مصاريف خدمات التعهيد) بعقد خدمة األمن .خالل عام 2019م ،فصل المدقق الخارجي تكلفة العقد
(بخالف تكلفة الموظفين) وق ّدمها كبند منفصل وأعاد بيان المقارنة .ولم تشهد المصاريف تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة بين عامي 2018م
و2020م.
تتعلق مصاريف اإليجار بعقود اإليجار قصيرة األجل والتي تشمل سكن الموظفين المستأجر من قبل شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار .تطبق شركة
عبد اهلل العثيم لالستثمار إعفاء إقرار اإليجار قصير األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل للمباني التجارية وأماكن اإلقامة والمكاتب (أي تلك
اإليجارات التي لها مدة إيجار  12شه ًرا أو أقل من تاريخ البدء وال تحتوي على خيار شراء) .كما تطبق إعفاء االعتراف بعقود إيجار األصول ذات
القيمة المنخفضة على عقود إيجار المباني التجارية والمساكن والمكاتب التي تعتبر منخفضة القيمة (أي أقل من  20,000ريال سعودي) .يتم
االعتراف بمدفوعات اإليجار الخاصة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على
مدى فترة عقد اإليجار .انخفضت مصاريف اإليجار بنسبة  ٪85.8في عام 2019م ،من  0.8مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  0.1مليون
ريال سعودي في عام 2019م .نتج هذا بشكل أساسي عن إضافة أصل مؤجر بقيمة  0.9مليون ريال سعودي في عام 2018م والذي تم االعتراف به
وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16لعام 2019م .في عام 2020م ،لم تكن هناك مصاريف إيجار حيث تم تحويل جميع
المصروفات كجزء من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16في شكل إهالك وفوائد.
تتعلق المخصصات بشكل أساسي بالقضايا القانونية الجارية مع العمالء واألطراف األخرى .خالل جميع السنوات الثالث بين 2018م و2020م ،تم
تضمين هذه المخصصات كجزء من أحكام أخرى من قبل مراجع الحسابات الخارجي وأعدت المقارنة.
وتشمل األخرى بشكل أساسي مصاريف الخدمة المشتركة والمرافق والمخصصات واإلنترنت واالشتراكات واللوازم المكتبية والضيافة وما إلى ذلك.
ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة  ٪33.6في 2019م من  4.5مليون ريال سعودي في 2018م إلى  6.1مليون ريال سعودي في 2019م .ويرجع ذلك
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األتعاب المهنية المتعلقة بشكل أساسي بتكلفة المستشار القانوني واالستشاريين الفنيين والماليين والزكاة وأتعاب المراجعين الخارجيين .ارتفعت
الرسوم بنسبة  ٪120.7في عام 2019م ،من  2.7مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  6.0مليون ريال سعودي في عام 2019م .كان هذا بشكل
أساسي على حساب التكاليف اإلضافية المتكبدة للمستشار الفني والمستشار القانوني والمستشار المالي بسبب االكتتاب العام المخطط لشركة عبد
اهلل العثيم لالستثمار باإلضافة إلى التكلفة المتكبدة على التدقيق الخارجي للبيانات المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في  31سبتمبر 2019م .كما
انخفضت الرسوم بنسبة  ٪93.6في عام 2020م ،من  6.0مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  0.4مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويرجع
أساسا إلى حقيقة أنه في عام 2019م ،كان هناك العديد من الخدمات االستشارية المتعلقة بما يلي ،وهي:
ذلك
ً

6 -5-4-6اإليرادات األخرى
يعرض الجدول التالي اإليرادات األخرى لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-36):مقر لودجلامصادر الدخل األخرى
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

رسوم بين الشركات الشقيقة

10.4

8.6

-

()٪17.8

()٪100.0

()٪100.0

مطالبات عكس المخصصات

-

3.1

-

ال ينطبق

()٪100.0

ال ينطبق

عكس االستحقاق

-

-

18.2

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

تسويات العمالء

3.0

3.3

-

٪11.6

()٪100.0

()٪100.0

-

1.3

0.4

ال ينطبق

()٪70.6

ال ينطبق

13.8

16.3

18.6

٪18.6

٪13.8

٪16.2

أخرى

المجموع

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

تعترف شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار بالدخل من الدخل من اإليجارات واإليرادات األخرى بين الشركات.
مطالبات عكس المخصصات المتعلقة بمخصص الخسارة المعترف بها من قبل شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار في فترات سابقة لشركة سيك
غاردن .نقلت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار حقوقها في الشركة التابعة لشركة عبد اهلل العثيم القابضة في عام 2018م وألغيت الحكم في عام
2019م.
عكس االستحقاق في اإليرادات األخرى هو عكس اإليجار المستحق المتعلق بمجمع المرفأ في الجبيل والذي تم إلغاؤه في عام 2019م ،وبالتالي تم
عكس االلتزام في عام 2020م.
6 -5-4-7تكاليف التمويل
يوضح الجدول التالي تكلفة تمويل شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-37):مقر لودجلاتكلفة التمويل
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

34.2

46.6

45.7

٪36.2

()٪2.0

٪15.5

-

9.9

9.5

ال ينطبق

()٪4.1

ال ينطبق

رسوم بنكية

0.1

0.8

0.2

٪653.2

()٪81.0

٪19.8

تكلفة العمولة على التزامات المنافع

0.3

0.5

0.3

٪44.9

()٪34.6

()٪2.7

المجموع

34.7

57.9

55.7

٪66.8

()٪3.8

٪26.7

أعباء مالية
مصاريف عمولة  -عقود إيجارات

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

تتعلق األعباء المالية بشكل رئيسي بالصكوك اإلسالمية وقروض المرابحة .ارتفعت األعباء المالية بنسبة  ٪36.2في عام 2019م من  34.2مليون
ريال سعودي في عام 2018م إلى  48.7مليون ريال سعودي في عام 2019م .نتج هذا بشكل أساسي عن زيادة قروض المرابحة بمبلغ  94.8مليون
ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م ،باإلضافة إلى زيادة سعر الفائدة بين البنوك في سنغافورة بين عامي 2018م و2019م .وانخفضت هذه األعباء
المالية بنسبة  ٪2.0في عام 2020م ،من  46.6مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  45.7مليون ريال سعودي في عام 2020م .وقد نتج هذا في
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في المقام األول إلى زيادة نفقات الخدمات المشتركة (البنية التحتية ،والموارد البشرية ،وتقنية المعلومات ،والتدقيق الداخلي ،والخزانة ،والشؤون
القانونية ،واإلدارة ،والتوظيف ،وإدارة األصول ،وما إلى ذلك) بمبلغ  2.7مليون ريال سعودي في عام 2019م بسبب عدم تخصيص النفقات المشتركة
للشركات التابعة (شركة عبد اهلل العثيم للترفيه ،شركة عبد اهلل العثيم لألزياء وشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية) بسبب قرار اإلدارة الداخلي.
انخفضت المصروفات بنسبة  ٪23.9في عام 2020م ،من  6.1مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  4.7مليون ريال سعودي في عام 2020م.
يعود السبب الرئيسي إلى تخفيض الرسوم المصرفية والتمويلية في عام 2019م ،حيث بلغت  2.7مليون ريال سعودي في عام 2019م وانخفضت إلى
 0.5مليون ريال سعودي فقط في عام 2020م.

مصاريف عمولة  -عقود إيجارات تمثل عقود اإليجار بشكل أساسي تكلفة التمويل على التزامات اإليجار المعترف بها وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم  16الذي أصبح سار ًيا اعتبا ًرا من  1يناير 2019م .تم االعتراف بمصروف قدره  9.9مليون ريال سعودي و 9.5مليون
ريال سعودي في 2019م و2020م على التوالي .لم يتم تسجيل مثل هذه التكلفة في عام 2018م.
تمثل الرسوم البنكية تكاليف المحمالت المتكبدة في إطار المعامالت المصرفية والحصول على القروض .وخالل عام 2019م ،ارتفعت الرسوم بنسبة
 ٪653.2من  0.1مليون ريال سعودي في 2018م إلى  0.8مليون ريال سعودي في 2019م ،حصلت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار على تسهيالت
إضافية بقيمة  1.0مليار ريال سعودي من مختلف البنوك في عام 2019م لتسوية الصكوك القادمة في أغسطس 2020م .ظلت هذه التسهيالت
غير مستخدمة كما في  31ديسمبر 2019م؛ ومع ذلك ،تكبدت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار رسو ًما بنكية إضافية في عام 2019م .انخفضت
الرسوم البنكية بنسبة  ٪81.0في عام 2020م ،من  0.8مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  0.2مليون ريال سعودي في عام 2020م .كان السبب
أيضا.
الرئيسي هو أنها تمثل رسوم ترتيبات القرض األولية المطفأة على مدى فترة القرض ،ونتيجة لتسوية هذه القروض ،تم تخفيض المصروف ً
(راجع قسم «التمويل» لمزيد من التفاصيل).
6 -5-4-8الزكاة
يوضح الجدول التالي زكاة شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-38):مقر لودجلاالزكاة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

الرصيد في بداية السنة

13.2

14.2

9.1

٪7.5

()٪36.3

()٪17.2

التكاليف خالل العام

6.7

8.6

4.0

٪27.4

()٪53.2

()٪22.8

المدفوع خالل العام

()5.7

()13.7

()5.9

٪139.7

()٪57.2

٪1.2

الرصيد في نهاية السنة

14.2

9.1

7.2

()٪36.3

()٪20.5

()٪28.8

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

يتم احتساب الزكاة وفقًا للقواعد واللوائح الصادرة عن مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك .ارتفع عبء الزكاة بنسبة  ٪27.4في عام 2019م من
 6.7مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  8.6مليون ريال سعودي في عام 2019م .نتج هذا بشكل أساسي عن زيادة وعاء الزكاة من  266.8مليون
ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  316.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .انخفضت الزكاة إلى  229.3مليون ريال سعودي في
 31ديسمبر 2020م مما أدى إلى انخفاض المحمل للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
قدمت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار إقراراتها الزكوية إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنوات حتى  31ديسمبر 2018م بشكل مستقل
وحصلت على شهادات الزكاة ذات الصلة .قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برفع اإلقرارات الزكوية لألعوام 2013م إلى 2015م حيث زادت
االلتزامات الزكوية بمبلغ  0.2مليون ريال سعودي و 68,802ريال سعودي و 2,297ريال سعودي للسنوات 2013م و2014م و2015م على التوالي .وافقت
شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار على الربط وسددت جميع االلتزامات المذكورة أعاله.
اإلقرارات الزكوية من 2016م إلى 2020م مفتوحة ولم تتم مراجعتها بعد من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
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المقام األول عن سداد قرض الصكوك في أغسطس 2020م وتم تعويض ذلك عن زيادة قروض بنكية أخرى .ارتفعت القروض المصرفية (باستثناء
الصكوك) من  469.8مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  1,366.7مليون ريال سعودي في عام 2020م.

أيضا من
انخفض صافي الدخل بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  ٪32.0بين عامي 2018م و2020م .عالوة على ذلك ،انخفض هامش صافي الربح ً
 ٪46.8في 2018م إلى  ٪23.4في 2020م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى زيادة قيمة الخصومات المقدمة للعمالء ،باإلضافة إلى زيادة مخصص
الديون المعدومة نتيجة التأخير في تحصيلها .يوضح الجدول التالي الخصومات والمخصصات للديون المعدومة المعترف بها خالل 2018م و2019م
و2020م.
  (6-39):مقر لودجلاالتأثر على صافي الدخل
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

الخصومات

52.2

39.2

74.6

()٪25.0

٪90.5

٪19.6

مخصص الديون المعدومة

22.1

60.3

101.3

٪173.3

٪67.9

٪114.2

٪34.0

٪76.8

٪53.9

المجموع

74.3

99.5

175.9

النسبة مئوية من إجمالي اإليرادات

٪12.6

٪18.0

٪30.8

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

-5-5

6قائمة الدخل  -شركة عبد هللا العثيم للترفيه (موحدة)

يبين الجدول التالي قائمة الدخل لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-40):مقر لودجلاقائمة الربح والخسارة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي
اإليرادات
تكلفة اإليرادات

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

2018م2020-م

263.2

295.2

163.8

٪12.2

()٪44.5

()٪21.1

()165.2

()185.0

()164.0

٪12.0

()٪11.3

()٪0.4

98.0

110.2

()0.2

٪12.4

()٪100.2

ال ينطبق

()10.6

()16.1

()10.1

٪52.1

()٪37.7

()٪2.7

مصاريف عمومية وإدارية

()19.5

()16.9

()7.9

()٪13.4

()٪53.0

()٪36.2

الربح التشغيلي (الخسارة التشغيلية)

67.9

77.2

()18.2

٪13.6

()٪123.6

ال ينطبق

تكاليف التمويل

()0.5

()6.6

()5.8

٪1,152.2

()٪11.5

٪233.0

إيرادات أخرى

3.2

5.2

20.8

٪63.6

٪303.8

٪157.0

صافي الدخل (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل

70.5

75.7

()3.2

٪7.4

()٪104.2

ال ينطبق

إجمالي الربح (الخسارة)
مصاريف بيع وتوزيع

ضريبة الدخل

-

()0.8

()0.3

ال ينطبق

()٪64.4

ال ينطبق

مخصص الزكاة

()4.6

()3.2

()1.0

()٪29.9

()٪70.3

()٪54.4

صافي الدخل (الخسارة) للسنة

65.9

71.7

()4.4

٪8.8

()٪106.2

ال ينطبق

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م
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6 -5-4-9صافي الدخل

  (6-41):مقر لودجلاأثر تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على قائمة الدخل
بالمليون ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2019م

2020م

إطفاء حق استخدام أصول

39.1

39.5

تكلفة تمويل على التزامات عقود اإليجار

6.6

5.8

45.7

45.3

المجموع
المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنة المالية المنتهية في 2020م.

تتولد إيرادات شركة عبد اهلل العثيم للترفيه بصفة رئيسية من خالل العديد من مراكز الترفيه العائلي .ارتفعت اإليرادات بنسبة  ٪12.2من 263.2
مليون ريال سعودي في 2018م إلى  295.2مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى ارتفاع اإليرادات بمقدار  19.1مليون
ريال سعودي من مراكز فابي الند للترفيه العائلي في السعودية وافتتاح مراكز جديدة للترفيه العائلي في عمان .انخفضت اإليرادات بنسبة ٪44.5
في عام 2020م من  295.2مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  163.8مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى
تعليق العمل في عدة مواقع لمدة  98يو ًما خالل عام 2020م بسبب جائحة كوفيد .19
وخالل عام 2019م ،ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة  ٪12.0من  165.2مليون ريال سعودي في 2018م إلى  185.0مليون ريال سعودي في 2019م،
ويُعزى ذلك في المقام األول إلى ارتفاع تكاليف العمالة بمقدار  8.9مليون ريال سعودي نتيج ًة الفتتاح مركزين جديدين من مراكز فابي الند للترفيه
العائلي في السعودية خالل عام 2019م .انخفضت تكلفة اإليرادات بنسبة  ٪11.3في عام 2020م من  185.0مليون ريال سعودي في عام 2019م
إلى  164.0مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى انخفاض قدره  9.5مليون ريال سعودي و 6.6مليون ريال سعودي
مدفوعا بشكل أساسي بتعليق العمل في عدة مواقع لمدة  98يو ًما بسبب جائحة كوفيد
من تكلفة العمالة والتكلفة التشغيلية المباشرة ،على التوالي،
ً
 19خالل عام 2020م.
تشمل مصاريف البيع والتوزيع تكلفة العمالة ومصاريف التسويق والرسوم المهنية وغيرها .ارتفعت المصاريف بنسبة  ٪52.1في 2019م من 10.6
مليون ريال سعودي في 2018م إلى  16.1مليون ريال سعودي في 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى إدراج رسوم مهنية غير متكررة بمقدار
 8.5مليون ريال سعودي في 2018م .انخفضت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة  ٪37.7في عام 2020م من  16.1مليون ريال سعودي في عام 2019م
إلى  10.1مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض مصاريف التسويق بمقدار  4.9مليون ريال سعودي.
تشمل المصاريف العمومية واإلدارية تكاليف العمالة والمصاريف المشتركة والرسوم المهنية وغيرها .وخالل عام 2019م ،انخفضت المصاريف
بنسبة  ٪13.4من  19.5مليون ريال سعودي في 2018م إلى  16.9مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى ارتفاع تكلفة
العمالة بمقدار  2.4مليون ريال سعودي .كما انخفضت المصروفات بنسبة  ٪53.0في عام 2020م من  16.9مليون ريال سعودي في عام 2019م
إلى  7.9مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض رواتب الموظفين والمنافع األخرى بمقدار  2.0مليون ريال
سعودي في 2020م.
تتعلق تكاليف التمويل بشكل أساسي بمصاريف فوائد اإليجار نتيجة لتبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم « 16عقود اإليجار» .وخالل عام
2019م ،ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة  ٪1,152.2من  0.5مليون ريال سعودي في 2018م إلى  6.6مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك
في المقام األول إلى إدراج مصروف الفائدة المرتبط بعقد اإليجار نتيج ًة لتبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم « 16عقود اإليجار» .انخفضت
تكاليف التمويل بنسبة  ٪11.5في عام 2020م من  6.6مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  5.8مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى
ذلك في المقام األول إلى مراجعة عقود اإليجار لبعض المواقع في اإلمارات وسلطنة عمان من طريقة اإليجار الثابت إلى اإليجار كنسبة مئوية من
اإليرادات ،وبالتالي تم شطبها من حسابات األصول.
تشمل اإليرادات األخرى بصفة أساسية اإليرادات األخرى واألرباح/الخسائر المحققة من صرف عمالت أجنبية .وخالل عام 2019م ،ارتفعت مصادر
الدخل األخرى بنسبة  ٪63.6من  3.2مليون ريال سعودي في 2018م إلى  5.2مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى
تحقيق ربح من صرف عمالت أجنبية بمقدار  2.9مليون ريال سعودي خالل عام 2020م .ارتفعت مصادر الدخل األخرى بنسبة  ٪303.8في عام
2020م من  5.2مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  20.8مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى خصومات كوفيد
 19والتي بلغت  20.4مليون ريال سعودي في عام 2020م.وخالل عام 2019م ،ارتفع صافي الدخل بنسبة  ٪8.8من  65.9مليون ريال سعودي في 2018م إلى  71.7مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى
ذلك في المقام األول إلى ارتفاع اإليرادات .انخفض صافي الدخل بنسبة  ٪106.2في عام 2020م من  71.7مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى
صافي خسارة قدره  4.4مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض اإليرادات.
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دخل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16حيز النفاذ اعتبا ًرا من  1يناير 2019م ،وقد قامت شركة عبد اهلل العثيم للترفيه بتقييم ترتيباتها
التعاقدية للتأكد مما إذا كان العقد يتضمن إيجا ًرا عند بداية العقد .وفيما يخص جميع ترتيبات عقود اإليجار هذه ،اعترفت شركة عبد اهلل العثيم
للترفيه بحق استخدام أصول والتزامات عقود اإليجار باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة( .راجع قسم
«السياسات المحاسبية الهامة» للحصول على مزيد من التفاصيل حول معايير القياس واالعتراف) .يوضح الجدول التالي تأثير تطبيق المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم  16على قائمة الدخل لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م.

يبين الجدول التالي ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-42):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م

2019م

2020م

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية المالية
الهامش اإلجمالي

٪43.3

٪37.2

()٪0.1

هامش صافي الربح

٪25.9

٪25.0

()٪2.7

العائد على األصول ()٪

٪19.8

٪15.7

()٪0.7

العائد على حقوق الملكية ()٪

٪25.8

٪20.0

()٪1.1

النسبة الحالية

0.8

1.1

1.0

مجموع االلتزامات إلى حقوق الملكية

0.30

0.28

0.74

أيام استحقاق تحصيل الذمم الدائنة

27

28

30

أيام استبقاء المخزون

32

43

46

نسبة تحويل النقدية

4.9

15.4

16.7

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية التشغيلية
عدد مراكز الترفيه

29

37

37

إجمالي عدد الزوار (بالمليون)

4.1

4.7

3.0

متوسط اإليرادات لكل عميل (مليون ريال سعودي)

63.6

62.4

53.9

المصدر :معلومات اإلدارة

ملحوظة:

 .1هامش إجمالي الربح = إجمالي الربح للسنة  /اإليرادات للسنة
 .2هامش صافي الربح = صافي الربح للسنة  /اإليرادات للسنة

 .3العائد على األصول = صافي الربح للسنة  /األصول في نهاية السنة

 .4العائد على حقوق الملكية = صافي الربح للسنة  /حقوق الملكية في نهاية السنة

 .5النسبة المتداولة = إجمالي األصول المتداولة في نهاية السنة  /إجمالي االلتزامات المتداولة في نهاية السنة

 .6نسبة الدين إلى حقوق الملكية = إجمالي االلتزامات المتداولة في نهاية السنة  /إجمالي حقوق الملكية في نهاية السنة
 .7أيام استحقاق الذمم الدائنة = (الحسابات التجارية مستحقة الدفع في نهاية السنة  /تكلفة اإليرادات للسنة) 365 x
 .8أيام استبقاء المخزون = (المخزون في نهاية السنة  /تكلفة اإليرادات للسنة) 365 x
 .9دورة تحويل النقد = أيام استبقاء المخزون  -أيام استحقاق الذمم الدائنة
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ِّ 6 -5-5-1
مؤشرات األداء الرئيسية

تقدم شركة عبد اهلل العثيم للترفيه خدمات وبضائع ترفيهية من خالل مراكز الترفيه ،حيث تبيع إلى العمالء نق ًدا بطاقات ألعاب ممغنطة قابلة إلعادة
الشحن .وتخول البطاقات الممغنطة لحاملها االستمتاع بخدمات األلعاب والركوب ويتم تسجيل النقد المستلم في وقت بيع البطاقات كإيرادات ألعاب
غير مكتسبة (التزام العقد) ويتم االعتراف باإليرادات بمجرد أن يبدأ العميل في استخدام البطاقة .وبالتالي ،يتم تسجيل اإليرادات عندما يتولى
العمالء زمام التحكم في البضائع أو الخدمات.
ً
المشتراة .وينشأ عن هذه
أيضا شركة عبد اهلل العثيم للترفيه للعمالء
تمنح ً
«نقاطا إضافية» يتم استخدامها بنفس طريقة استخدام النقاط العادية ُ
النقاط اإلضافية التزام أداء منفصل حيث إنّها توفر حقًا ماد ًيا للعميل .ويتم تخصيص جزء من سعر المعاملة للنقاط اإلضافية الممنوحة للعمالء
بنا ًء على سعر البيع المستقل ذي الصلة ويتم االعتراف به كالتزام من التزامات العقود حتى يتم استبدال النقاط .ويتم االعتراف باإليرادات عند
استبدال العمالء للنقاط.
اإليرادات حسب مراكز الترفيه العائلي

مقسمة حسب مراكز الترفيه العائلي للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م
يبين الجدول التالي إيرادات شركة عبد اهلل العثيم للترفيه ّ
و2019م و2020م.
  (6-43):مقر لودجلااإليرادات حسب مراكز الترفيه العائلي
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

2018م2020-م

سفوري الند

140.9

140.3

94.2

()٪0.4

()٪32.8

()٪18.2

فابي الند

68.9

88.0

44.7

٪27.8

()٪49.2

()٪19.5

مدينة الثلج

17.0

24.4

12.2

٪44.2

()٪50.1

()٪15.2

إكستريم الند

28.8

25.1

3.9

()٪12.8

()٪84.5

()٪63.3

سبالش ووتر بارك

1.5

1.5

-

()٪2.6

()٪100.0

()٪100.0

أكشن زون

2.4

2.3

1.5

()٪4.9

()٪35.4

()٪21.6

ماي تاون

2.9

7.4

3.5

٪150.0

()٪51.9

٪9.6

إكستريم زون

1.1

6.3

3.8

٪485.2

()٪39.3

٪88.5

263.4

295.2

163.8

٪12.1

()٪44.5

()٪21.1

المجموع
المصدر :معلومات اإلدارة

سفوري الند

منتزه ترفيه داخلي يقدم مجموعة متنوعة من األلعاب الترفيهية وألعاب الركوب ،ويشمل على ألعاب الركوب األوروبية وغيرها من األلعاب الترفيهية
العائلية الجذابة وألعاب الركوب لألطفال وألعاب الجوائز وطالء الوجه وصالون حالقة لألطفال .يبين الجدول التالي ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية لمركز
الترفيه للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-44):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م

2019م

2020م

سفوري الند

مدققة

مدققة

مدققة

(عدد) الفروع

10

10

10

عدد الزوار (بالمليون)

2.3

2.3

1.7

متوسط حجم التذكرة لكل زائر (بالريال السعودي)

61.3

61.0

55.4

(عدد) الموظفين

670

686

464

المصدر :معلومات اإلدارة

ولم تشهد اإليرادات تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة بين عامي 2018م و2019م .انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪32.8في عام 2020م من 140.3
مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  94.2مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى انخفاض عدد الزوار بمقدار
 0.6مليون زائر نتيجة إغالق وغلق مراكز التسوق خالل فترة الوباء.
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6 -5-5-2اإليرادات

يناسب مركز الترفيه العائلي الماثل جميع الفئات العمرية ويقدم العديد من ألعاب الركوب والمناطقة الجذابة واأللعاب الترفيهية .يبين الجدول التالي
ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية لمركز الترفيه للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-45):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م

2019م

2020م

فابي الند

مدققة

مدققة

مدققة

8

11

12

عدد الزوار (بالمليون)

1.2

1.6

0.9

متوسط حجم التذكرة لكل زائر (بالريال السعودي)

57.4

55.0

49.7

95

138

454

(عدد) الفروع

(عدد) الموظفين
المصدر :معلومات اإلدارة

ارتفعت اإليرادات بنسبة  ٪27.8من  68.9مليون ريال سعودي في 2018م إلى  88.0مليون ريال سعودي في 2019م ،ويرجع ذلك في المقام األول
إلى زيادة عدد الزوار بنسبة  ٪23.8لمراكز الترفيه العائلي الموجودة في السعودية والتي ساهمت في تحقيق إيرادات إضافية بقيمة  11.2مليون
ريال سعودي في عام 2020م .كما افتُتح مركز جديد للترفيه العائلي خالل عام 2020م في عمان مما حقق إيرادات إضافية بمقدار  8.8مليون ريال
سعودي .انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪49.2في عام 2020م من  88.0مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  44.7مليون ريال سعودي في عام
2020م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى انخفاض عدد الزوار بمقدار  0.7مليون زائر نتيجة إغالق مراكز التسوق خالل فترة الوباء .عالوة على
أيضا
ذلك ،ساهم االنخفاض في متوسط حجم التذكرة لكل زائر من  55.0ريال سعودي في عام 2019م إلى  49.7ريال سعودي في عام 2020م ً
في انخفاض اإليرادات.
مدينة الثلج

مركز ترفيهي يوفر بيئة ثلجية ويقدم أنواع عديدة من األنشطة لألطفال والكبار .يبين الجدول التالي ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية لمركز الترفيه للسنوات
المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-46):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مدينة الثلج
(عدد) الفروع
عدد الزوار (بالمليون)
متوسط حجم التذكرة لكل زائر (بالريال السعودي)
(عدد) الموظفين

2018م

2019م

2020م

مدققة

مدققة

مدققة

1

2

2

0.1

0.2

0.1

169.5

122.2

122.0

75

62

156

المصدر :معلومات اإلدارة

ارتفعت اإليرادات بنسبة  ٪44.2من  17.0مليون ريال سعودي في 2018م إلى  24.4مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول
إلى افتتاح مركز ترفيه عائلي جديد لمدينة الثلج في مصر ،مما حقق إيرادات إضافية بمقدار  5.1مليون ريال سعودي .انخفضت اإليرادات بنسبة
 ٪50.1في عام 2020م من  24.4مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  12.2مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول
إلى انخفاض عدد الزوار بمقدار  0.1مليون في عام 2020م بسبب إغالق مراكز ترفيه عائلي خالل جائحة كوفيد .19
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فابي الند

فهرس المحتويات

إكستريم الند

يقع المركز الترفيهي في قطر ويقدم أنشطة وألعاب متعددة.
  (6-47):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
إكستريم الند
(عدد) الفروع
عدد الزوار (بالمليون)
متوسط حجم التذكرة لكل زائر (بالريال السعودي)
(عدد) الموظفين

المصدر :معلومات اإلدارة

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

1

1

1

0.2

0.2

0.04

143.9

125.4

96.9

58

48

58

انخفضت اإليرادات بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪63.3بين عامي 2018م و2020م ،من  28.8مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  3.9مليون
ريال سعودي في عام 2020م .ويرجع ذلك إلى انخفاض اإلقبال من  0.2مليون زائر في 2018م إلى  43,550زائ ًرا في عام 2020م .لوحظ انخفاض
كبير في عام 2020م بسبب التباطؤ في االقتصاد نتيجة انتشار كوفيد .19
سبالش ووتر بارك

منتزه خارجي لأللعاب المائية يقع في العثيم مول بالدمام ويقدم مجموعة متنوعة من ألعاب الركوب المائية واأللعاب الترفيهية .يبين الجدول التالي
ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية لمركز الترفيه للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-48):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
سبالش ووتر بارك

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

1

1

-

عدد الزوار (بالمليون)

0.03

0.03

-

متوسط حجم التذكرة لكل زائر (بالريال السعودي)

49.8

48.5

-

8

4

-

(عدد) الفروع

(عدد) الموظفين
المصدر :معلومات اإلدارة

ولم تشهد اإليرادات تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة بين عامي 2018م و2019م .انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪100.0في عام 2020م من 1.5
مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى صفر في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى إغالق مركز الترفيه العائلي في 2019م من قبل
شركة عبد اهلل العثيم للترفيه.
أكشن زون

يقدم العديد من األنشطة واأللعاب التي تشمل؛ البولينج ،والرماية والتصويب ،والبلياردو ،وتنس الطاولة ومختلف ألعاب الكمبيوتر.
يبين الجدول التالي ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية لمركز الترفيه للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-49):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
أكشن زون
(عدد) الفروع

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2

2

2

عدد الزوار (بالمليون)

0.1

0.1

0.1

متوسط حجم التذكرة لكل زائر (بالريال السعودي)

23.9

22.7

14.7

22

20

13

(عدد) الموظفين

المصدر :معلومات اإلدارة
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ماي تاون

يتكون من مركز صغير للتعليم بالترفيه وبناية لأللعاب وأنشطة أخرى .يحتوي ماي تاون على ثالثة عناصر:
yبناية لأللعاب الترفيهية  -تقدم مجموعة متنوعة من أنشطة األلعاب بما في ذلك ألعاب الشرائح والترامبولين ومسارات الحواجز وتسلق
الحوائط
yمنتزه التعليم الترفيهي  -وهو منتزه تفاعلي للتعليم بالترفيه
yمتحف العلوم
يبين الجدول التالي ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية لمركز الترفيه للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-50):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م

2019م

2020م

ماي تاون

مدققة

مدققة

مدققة

5

6

6

عدد الزوار (بالمليون)

0.2

0.2

0.1

متوسط حجم التذكرة لكل زائر (بالريال السعودي)

14.7

36.8

35.4

14

8

45

(عدد) الفروع

(عدد) الموظفين
المصدر :معلومات اإلدارة

ارتفعت اإليرادات بنسبة  ٪150.0من  2.9مليون ريال سعودي في 2018م إلى  7.4مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى
زيادة عدد الزوار لمراكز الترفيه العائلي في مصر والتي ساهمت في زيادة اإليرادات بمقدار  0.3مليون ريال سعودي خالل عام 2019م باإلضافة
إلى افتتاح مركز جديد .عالوة على ذلك ،ساهمت الزيادة اإلجمالية في متوسط حجم التذكرة لكل زائر من  14.7ريال سعودي في عام 2018م إلى
أيضا في زيادة اإليرادات .انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪51.9في عام 2020م من  7.4مليون ريال سعودي في
 36.8ريال سعودي في عام 2019م ً
عام 2019م إلى  3.5مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى انخفاض عدد الزوار بمقدار  0.1مليون بين عامي 2019م
مدفوعا بإغالق وغلق مراكز للترفيه العائلي خالل فترة الحظر بسبب جائحة كوفيد.19-
و2020م
ً
إكستريم زون

منطقة إكستريم زون مجهزة بأحدث األلعاب الترفيهية.
  (6-51):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
إكستريم زون
(عدد) الفروع

2018م

2019م

2020م

مدققة

مدققة

مدققة

1

4

4

عدد الزوار (بالمليون)

0.01

0.1

0.1

متوسط حجم التذكرة لكل زائر (بالريال السعودي)

76.9

63.0

38.3

14

83

92

(عدد) الموظفين

المصدر :معلومات اإلدارة

ارتفعت اإليرادات بنسبة  ٪485.2من  1.1مليون ريال سعودي في 2018م إلى  6.3مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى
افتتاح مركزين جديدين من مراكز إكستريم زون للترفيه العائلي في اإلمارات باإلضافة إلى آخر في عمان مما ساهم في ارتفاع اإليرادات بمقدار 5.4
مليون ريال سعودي خالل 2019م .انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪39.3في عام 2020م من  6.3مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  3.8مليون
ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض متوسط حجم التذاكر لكل زائر من  63.0ريال سعودي في عام 2019م إلى
مدفوعا بإغالق مراكز التسوق خالل فترة الحظر بسبب جائحة.
 38.3ريال سعودي في عام 2020م ،والذي كان
ً
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ولم تشهد اإليرادات تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة بين عامي 2018م و2019م .انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪35.4في عام 2020م من 2.3
مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  1.5مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض متوسط حجم التذكرة
مدفوعا بانخفاض اإلنفاق من قبل العمالء نتيجة كوفيد .19
لكل زائر بمقدار  8ريال سعودي
ً

يبين الجدول التالي تفاصيل إيرادات شركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-52):مقر لودجلااإليرادات حسب الموقع
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

2018م2020-م

السعودية

201.4

214.0

134.6

٪6.3

()٪37.1

()٪18.3

اإلمارات

27.5

32.2

15.6

٪17.1

()٪51.6

()٪24.7

مصر

5.7

13.5

6.4

٪138.2

()٪52.2

٪6.7

قطر

28.8

25.1

3.9

()٪12.8

()٪84.5

()٪63.3

ُعمان

-

10.3

3.3

ال ينطبق

()٪68.0

ال ينطبق

263.4

295.2

163.8

٪12.1

()٪44.5

()٪21.1

المجموع
المصدر :معلومات اإلدارة

ارتفعت إيرادات المملكة بنسبة  ٪6.3في عام 2019م من  201.4مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  214.0مليون ريال سعودي في عام 2019م.
ويُعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة عدد الزوار بنسبة  ٪23.8لمركز فابي الند للترفيه العائلي الذي ساهم في تحقيق إيرادات إضافية قدرها
 11.2مليون ريال سعودي خالل عام 2019م .انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪37.1في عام 2020م من  214.0مليون ريال سعودي في عام 2019م
إلى  134.6مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى إغالق مراكز التسوق خالل فترة الحظر بسبب جائحة كوفيد .19
ارتفعت إيرادات اإلمارات بنسبة  ٪17.1في عام 2019م من  27.5مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  32.2مليون ريال سعودي في عام 2019م.
ويُعزى ذلك في المقام األول إلى افتتاح مركزين إضافيين من مراكز فابي الند للترفيه العائلي ومركزين من مراكز إكستريم زون للترفيه العائلي خالل
عام 2019م .انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪51.6في عام 2020م من  32.2مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  15.6مليون ريال سعودي في عام
2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى إغالق مراكز التسوق خالل فترة الحظر بسبب جائحة كوفيد .19
ارتفعت إيرادات مصر بنسبة  ٪138.2في عام 2019م من  5.7مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  13.5مليون ريال سعودي في عام 2019م.
ويُعزى ذلك في المقام األول إلى افتتاح مركز فابي الند للترفيه العائلي في مصر خالل عام 2019م ،مما حقق إيرادات إضافية بمقدار  5.1مليون
ريال سعودي .انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪52.2في عام 2020م من  13.5مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  6.4مليون ريال سعودي في عام
2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى إغالق مراكز الترفيه العائلي خالل فترة الحظر بسبب جائحة كوفيد.19-
انخفضت إيرادات قطر بنسبة  ٪12.8في عام 2019م من  28.8مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  25.1مليون ريال سعودي في عام 2019م.
ويُعزى ذلك في األساس إلى انخفاض إيرادات مركز إكستريم الند للترفيه العائلي بسبب انخفاض متوسط حجم التذكرة لكل زائر من  143.9ريال
سعودي في 2018م إلى  125.4ريال سعودي في 2019م .انخفضت اإليرادات مرة أخرى بنسبة  ٪84.5في عام 2020م من  25.1مليون ريال سعودي
في عام 2019م إلى  3.9مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى إغالق مراكز الترفيه العائلية خالل فترة الحظر بسبب
جائحة كوفيد 19في عام 2020م.
تم افتتاح مراكز ترفيه عائلية جديدة في سلطنة عمان مثل فابي الند وإكستريم زون والتي حققت  10.3مليون ريال سعودي خالل عام 2019م.
انخفضت إيرادات سلطنة ُعمان بنسبة  ٪68.0في عام 2020م من  10.3مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  3.3مليون ريال سعودي في عام
2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى إغالق مراكز للترفيه العائلي خالل فترة الحظر بسبب جائحة كوفيد 19-في عام 2020م.
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اإليرادات حسب الموقع

يبين الجدول التالي تكلفة إيرادات شركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-53):مقر لودجلاتكلفة إيرادات شركة عبد اهلل العثيم للترفيه
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

2018م2020-م

48.5

7.7

8.7

()٪84.1

٪13.0

()٪82.1

-

39.1

39.5

ال ينطبق

٪1.0

ال ينطبق

استهالك

44.3

51.9

52.1

٪17.1

٪0.4

٪17.6

رواتب الموظفين والمنافع األخرى

39.8

46.1

36.5

٪15.9

()٪20.8

()٪8.3

تكلفة تشغيل مباشرة

13.4

15.9

9.4

٪18.4

()٪40.9

()٪30.0

صيانة

5.2

5.5

3.3

٪5.7

()٪40.0

()٪36.6

كهرباء ومرافق

7.9

9.7

10.7

٪22.5

٪10.3

٪35.1

تأمين

0.8

0.9

0.9

٪12.8

٪0.0

٪12.8

إطفاء

-

0.1

-

ال ينطبق

()٪100.0

ال ينطبق

5.2

8.2

2.9

٪56.6

()٪64.6

()٪44.6

165.2

185.0

164.0

٪12.0

()٪11.4

()٪0.7

مصاريف إيجار
إطفاء حق استخدام أصول

مصاريف أخرى

المجموع

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م.

تتعلق مصاريف اإليجار بصفة رئيسية باإليجار المدفوع من قبل شركة عبد اهلل العثيم للترفيه عن عقارات مراكز الترفيه المستأجرة .انخفضت
مصاريف اإليجار بنسبة  ٪84.1من  48.5مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  7.7مليون ريال سعودي في عام 2019م .ويُعزى ذلك في المقام
األول إلى تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم « 16عقود اإليجار» في عام 2019م .لم تشهد مصاريف اإليجار أي تقلبات جوهرية بين عامي
2019م و2020م.
تم إدراج إطفاء حق استخدام األصول في عام 2019م نتيج ًة لتبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم « 16عقود اإليجار» في عام 2019م .واعترفت
شركة عبد اهلل العثيم للترفيه بحق استخدام األصول في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي تاريخ توافر األصل األساسي لالستخدام) .ويتم قياسها بالتكلفة،
مع خصم أي استهالك متراكم أو خسائر انخفاض في القيمة ،ويتم تعديلها عند أي إعادة قياس اللتزامات اإليجار .وما لم يكن من المؤكد بشكل
معقول أن تحصل شركة عبد اهلل العثيم للترفيه على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة اإليجار ،يتم إطفاء حق استخدام األصول المعترف بها على
أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر أو مدة اإليجار ،أيهما أقصر .اعترفت شركة عبد اهلل العثيم للترفيه بمبلغ  39.1مليون ريال
سعودي و 39.5مليون ريال سعودي للسنة المالية 2019م و2020م على التوالي ،بموجب حق استخدام األصول .وقبل عام 2019م ،كان يُعترف بهذا
المبلغ المحمل كمصروف إيجار تحت بند منفصل في تكلفة المبيعات.
يمثل االستهالك المحمالت على األصول الثابتة (المعدات واأللعاب وأجهزة الكمبيوتر وما إلى ذلك) لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه .ارتفع االستهالك
بنسبة  ٪17.1في 2019م من  44.3مليون ريال سعودي في 2018م إلى  51.9مليون ريال سعودي في 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى افتتاح
مراكز جديدة من مراكز الترفيه العائلي ،مركز منها في السعودية وأربعة مراكز في اإلمارات ومركز في مصر ومركزين في عمان خالل عام 2020م.
لم تشهد مصاريف االستهالك أي تقلبات جوهرية بين عامي 2019م و2020م.
تمثل رواتب الموظفين والمنافع األخرى التعويض المدفوع للموظفين التنفيذيين .وخالل عام 2019م ،ارتفعت تكاليف العمالة بنسبة  ٪15.9من 39.8
مليون ريال سعودي في 2018م إلى  46.1مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى افتتاح مراكز جديدة من مراكز الترفيه
العائلي ،مركز منها في السعودية وأربعة مراكز في اإلمارات ومركز في مصر ومركزين في عمان خالل عام 2020م .انخفضت تكاليف العمالة بنسبة
 ٪20.8في عام 2020م من  46.1مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  36.5مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويرجع ذلك في المقام األول
إلى قيام الحكومة بدفع جزء من رواتب الموظفين السعوديين لدعم القطاع الخاص أثناء توقف العمل في عدة مواقع بسبب انتشار جائحة كوفيد .19
تشمل تكاليف التشغيل المباشرة تكاليف ألعاب االسترداد وألعاب الجوائز .ارتفعت تكاليف التشغيل المباشرة بنسبة  ٪18.4في عام 2019م من
 13.4مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  15.9مليون ريال سعودي في عام 2019م .انخفضت تكاليف التشغيل المباشرة بنسبة  ٪40.9في
عام 2020م من  15.9مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  9.4مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويعد هذا البند بند تكلفة مباشرة ،وبالتالي،
يخضع لتقلبات بما يتماشى مع اإليرادات الناتجة عن قطاعات أعمال ألعاب االسترداد وألعاب الجوائز.
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6 -5-5-3تكلفة اإليرادات

تمثل الكهرباء والمرافق تكاليف الكهرباء باإلضافة إلى المصاريف األخرى مثل مواد التنظيف والمياه وغيرها .ارتفعت تكاليف الكهرباء والمرافق
بنسبة  ٪22.5في عام 2019م من  7.9مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  9.7مليون ريال سعودي في عام 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول
إلى افتتاح مراكز جديدة من مراكز الترفيه العائلي ،مركز منها في السعودية وأربعة مراكز في اإلمارات ومركز في مصر ومركزين في عمان خالل
عام 2019م .ارتفعت تكاليف الكهرباء والمرافق مرة أخرى بنسبة  ٪10.3في عام 2020م من  9.7مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 10.7
مليون ريال سعودي في عام 2020م.
يمثل التأمين في المقام األول التكاليف المتكبدة من التأمين على الممتلكات .ولم تشهد تكاليف التأمين تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة بين
عامي 2018م و2020م.
لم تشهد مصاريف اإلطفاء أي تقلبات جوهرية ما بين 2018م و2020م.
تشمل المصاريف األخرى رسوم االشتراك والرسوم الحكومية ومصاريف رحالت العمل وغيرها .وخالل عام 2019م ،ارتفعت المصاريف األخرى
بنسبة  ٪56.6من  5.2مليون ريال سعودي في 2018م إلى  8.2مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى االرتفاع في هذه المصاريف ،بصورة جزئية،
إلى زيادة رسوم االشتراك لبعض الجهات الحكومية بمقدار  1.1مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة افتتاح مراكز ترفيه عائلية جديدة عبر
مناطق األعمال .انخفضت المصروفات األخرى بنسبة  ٪64.6في عام 2020م من  8.2مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  2.9مليون ريال
سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تعليق العمل وإغالق العديد من المواقع لمدة تزيد عن  3أشهر بسبب جائحة كوفيد .19
6 -5-5-4مصاريف بيع وتوزيع
يبين الجدول التالي تكلفة مصاريف البيع والتوزيع والتسويق لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م.
  (6-54):مقر لودجلامصاريف البيع والتوزيع لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

2018م2020-م

تسويق

3.5

7.9

3.0

٪124.1

()٪61.8

()٪7.5

رواتب موظفين ومنافع أخرى

3.7

5.0

4.8

٪35.4

()٪5.2

٪13.3

استهالك

1.6

1.4

1.7

()٪12.1

٪15.5

٪0.7

صيانة

0.3

0.0

0.0

()٪88.4

()٪43.9

()٪74.5

إيجار

0.4

0.3

0.3

()٪17.0

()٪3.8

()٪10.7

كهرباء ومنافع عامة

0.0

0.1

0.1

٪56.3

٪74.2

٪65.0

تأمين

0.1

0.2

0.1

٪239.0

()٪71.6

()٪2.0

أخرى

0.9

1.2

0.1

٪29.8

()٪89.0

()٪62.3

المجموع

10.6

16.1

10.1

٪52.1

()٪37.7

()٪2.7

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

ويشمل التسويق الحمالت الموسمية واإلعالنات والعروض الترويجية .وخالل عام 2019م ،ارتفعت مصاريف التسويق بنسبة  ٪124.1من 3.5
مليون ريال سعودي في 2018م إلى  7.9مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى ارتفاع بمقدار  3.3مليون ريال سعودي من
مصاريف تسويق وسائل اإلعالم والصحافة للعمليات القائمة في السعودية ومصر .انخفضت مصاريف التسويق بنسبة  ٪61.8في عام 2020م من
 7.9مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  3.0مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى عدم اإلنفاق على مصروفات
التسويق بسبب فترة اإلغالق.
رواتب موظفين ومنافع أخرى المدفوعة للموظفين العاملين بصفة أساسية في المبيعات والتوزيع والتسويق .وخالل عام 2019م ،ارتفعت تكاليف
العمالة بنسبة  ٪35.4من  3.7مليون ريال سعودي في 2018م إلى  5.0مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى افتتاح
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تشمل الصيانة المصاريف المتكبدة من إصالح وصيانة مراكز الترفيه واأللعاب والمعدات وغيرها .وخالل عام 2019م ،انخفضت تكاليف الصيانة
بنسبة  ٪5.7من  5.2مليون ريال سعودي في 2018م إلى  5.5مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة مصاريف
صيانة األلعاب بمقدار  0.3مليون ريال سعودي لمراكز الترفيه العائلي في السعودية .وتخضع تكاليف الصيانة بشكل عام إلى تقلبات بما يتماشى
مع االحتياجات الفعلية للصيانة المطلوبة خالل سنة معينة .انخفضت تكاليف الصيانة بنسبة  ٪40.0في عام 2020م من  5.5مليون ريال سعودي
في عام 2019م إلى  3.3مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى توقف العمل ،وبالتالي ال توجد أعطال في األلعاب
واآلالت ،غير أن أعمال الصيانة الوقائية دامت  98يو ًما.

يمثل االستهالك المحمالت على األصول الثابتة (المعدات واأللعاب وأجهزة الكمبيوتر وما إلى ذلك) لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه .لم يشهد
االستهالك تقلبات جوهرية بين عامي 2018م و2020م.
تشمل الصيانة بصفة أساسية المصاريف المتكبدة من إصالح وصيانة األلعاب .انخفضت تكاليف الصيانة بنسبة  ٪88.4في عام 2019م من 0.3
مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  39,602ريال سعودي في عام 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض مصاريف الصيانة للعمليات
القائمة في السعودية .وتم إعادة تصنيف هذا المصروف تحت بند تكلفة اإليرادات كتكلفة مباشرة في عام 2019م .لم تشهد تكاليف الصيانة تقلبات
جوهرية بين عامي 2019م و2020م.
تتعلق مصاريف اإليجار بصفة أساسية بإيجار المتاجر الذي تدفعه شركة عبد اهلل العثيم للترفيه .وخالل عام 2019م ،انخفضت مصاريف اإليجار
بنسبة  ٪17.0من  0.4مليون ريال سعودي في 2018م إلى  0.3مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض مصاريف
اإليجار للعمليات القائمة في السعودية .لم تشهد مصاريف اإليجار تقلبات جوهرية بين عامي 2019م و2020م.
تشمل الكهرباء والمرافق بصفة أساسية مصاريف الوقود والنفط والهاتف .ولم تشهد الكهرباء والمرافق تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة بين
عامي 2018م و2020م.
يمثل التأمين المصاريف المتكبدة من التأمين على الممتلكات والمبالغ النقدية المنقولة وغيرها .لم تشهد تكاليف التأمين أي تقلبات جوهرية بين
عامي 2018م و2020م.
تشمل المصاريف األخرى مصاريف النقل ورحالت العمل واالشتراكات وغيرها .ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة  ٪29.8في 2019م من  0.9مليون
ريال سعودي في 2018م إلى  1.2مليون ريال سعودي في 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى مسألة إعادة تصنيف المصاريف خالل عملية
توحيد القوائم المالية .انخفضت المصاريف األخرى بنسبة  ٪89.0في عام 2020م من  1.2مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  0.1مليون
ريال سعودي في عام 2020م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى انخفاض مصاريف الرسوم الحكومية ،وتمديد فترات السماح للدفع ،والسماح للبنوك
بإجراء التحويالت دون فرض رسوم.
6 -5-5-5مصاريف عمومية وإدارية
يبين الجدول التالي المصاريف العمومية واإلدارية لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-55):مقر لودجلاالمصاريف العمومية واإلدارية لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

2018م2020-م

رواتب الموظفين ومنافع أخرى

8.5

6.5

4.7

()٪23.6

()٪27.1

()٪25.4

أتعاب مهنية

0.9

0.8

0.4

()٪4.4

()٪47.9

()٪29.4

مصاريف مشتركة

7.6

6.2

-

()٪19.0

()٪100.0

()٪100.0

مصاريف إيجار

0.7

0.4

0.2

()٪42.3

()٪47.6

()٪45.0

استهالك

0.7

0.9

0.9

٪29.9

()٪2.6

٪12.5

تأمين

0.0

0.1

0.0

٪160.1

()٪72.1

()٪14.8

صيانة

0.0

0.1

0.2

٪56.7

٪161.3

٪102.4

كهرباء ومرافق

0.2

0.3

0.2

٪64.4

()٪33.6

٪4.5

مصاريف أخرى

0.9

1.7

1.3

٪85.9

()٪21.3

٪20.9

المجموع

19.5

16.9

7.9

()٪13.4

()٪53.0

()٪36.2

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

تكلفة رواتب الموظفين والمنافع األخرى المدفوعة للموظفين العاملين في المكتب اإلداري لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه .وخالل عام 2019م،
انخفضت تكلفة العمالة بنسبة  ٪23.6من  8.5مليون ريال سعودي في 2018م إلى  6.5مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام
األول إلى تسريح موظفي اإلدارة العليا في المكتب اإلداري السعودي .انخفضت رواتب الموظفين والمنافع األخرى مرة أخرى بنسبة  ٪27.1في عام

www.othaimmalls.com

نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار | 243

فهرس المحتويات

مراكز جديدة من مراكز الترفيه العائلي ،مركز منها في السعودية وأربعة مراكز في اإلمارات ومركز في مصر ومركزين في عمان خالل عام 2020م.
انخفضت تكاليف العمالة بنسبة  ٪5.2في عام 2020م من  5.0مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  4.8مليون ريال سعودي في عام 2020م.
ويُعزى ذلك في المقام األول إلى دفع الحكومة لجزء من رواتب الموظفين السعوديين لدعم القطاع الخاص خالل توقف العمل في عدة مواقع بسبب
جائحة كوفيد .19

تشير األتعاب المهنية إلى رسوم المراجعة ورسوم االستشارات القانونية وغيرها .انخفضت الرسوم المهنية بنسبة  ٪47.9في عام 2019م من 0.8
مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  0.4مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى رسوم االستشارات والمحاسبة
المتعلقة باالكتتاب العام .ولم تشهد األتعاب المهنية تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة بين عامي 2018م و2019م.
تشمل المصاريف المشتركة التكاليف العامة التي تخصصها الشركة األم لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه والمصاريف التي تخصصها شركة عبد اهلل
العثيم للترفيه لشركاتها الفرعية .وخالل عام 2019م ،انخفضت المصاريف المشتركة بنسبة  ٪19.0من  7.6مليون ريال سعودي في 2018م إلى
 6.2مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى التغيير الحادث في سياسة شركة عبد اهلل العثيم للترفيه خالل عام 2019م
حيث لم يتم تحميل المصاريف المشتركة على الشركات الفرعية .لم تسجل المصروفات المشتركة أي مصروفات في عام 2020م ،ويرجع ذلك في
األساس إلى قرار اتخذته اإلدارة بتعليق مصروفات الخدمات المشتركة بين الشركات التابعة بحلول نهاية عام 2019م ،وبالتالي لم يتم تسجيل أي
مصروفات مشتركة خالل عام 2020م.
تتعلق مصاريف اإليجار بصفة أساسية بإيجار المكاتب اإلدارية الذي تدفعه شركة عبد اهلل العثيم للترفيه .وخالل عام 2018م ،انخفضت مصاريف
اإليجار بنسبة  ٪42.3من  0.7مليون ريال سعودي في 2018م إلى  0.4مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض
مصاريف إيجار المكاتب السعودية .كما انخفضت مصاريف اإليجار بنسبة  ٪47.6في عام 2020م من  0.4مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى
 0.2مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى شراء مبنى إداري في اإلمارات واالنتقال إلى مكتب جديد مملوك للشركة
في فبراير 2020م.
يمثل االستهالك المحمالت على األصول اإلدارية الثابتة (المعدات وأجهزة الكمبيوتر وما إلى ذلك) لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه .وخالل عام
2019م ،ارتفع االستهالك بنسبة  ٪29.9من  0.7مليون ريال سعودي في 2018م إلى  0.9مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام
األول إلى إضافة أصول إلى المركز الرئيسي في السعودية في الفترة الممتدة بين عامي 2018م و2019م .لم يشهد االستهالك أي تقلبات جوهرية
بين عامي 2019م و2020م.
يمثل التأمين المصاريف المتكبدة من التأمين على الممتلكات والمبالغ النقدية المنقولة والسيارات وغيرها .لم تشهد تكاليف التأمين أي تقلبات
جوهرية بين عامي 2018م و2020م.
تشمل الصيانة المصاريف المتكبدة من إصالح وصيانة المباني والسيارات وأجهزة الحاسب اآللي .لم تشهد التكاليف أي تقلبات جوهرية بين عامي
2018م و2020م.
تمثل الكهرباء والمرافق بصفة أساسية مصاريف الكهرباء والهاتف .ولم تشهد تكاليف الكهرباء والمرافق تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة بين
عامي 2018م و2020م.
تشمل المصاريف األخرى مصاريف النقل ورحالت العمل والرسوم الحكومية واالشتراكات وتراخيص البرامج وغيرها .وخالل عام 2019م ،ارتفعت
المصاريف األخرى بنسبة  ٪85.9من  0.9مليون ريال سعودي في 2018م إلى  1.7مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى
مسألة إعادة تصنيف المصاريف خالل عملية توحيد القوائم المالية .ويرجع هذا االرتفاع ،بصورة جزئية ،إلى زيادة مصاريف االشتراكات ورحالت
العمل بمقدار  0.3مليون ريال سعودي في عام 2019م .انخفضت المصاريف األخرى بنسبة  ٪21.3في عام 2020م من  1.7مليون ريال سعودي
في عام 2019م إلى  1.3مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى تخفيض مصاريف الرسوم الحكومية ،وتمديد فترات
السماح للدفع ،والسماح للبنوك بإجراء التحويالت دون فرض رسوم.
6 -5-5-6تكاليف التمويل
ترتبط تكاليف التمويل بصفة أساسية بمصروف فائدة اإليجار نتيج ًة لتبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم « 16عقود اإليجار» والقروض قصيرة
األجل والرسوم المصرفية .وخالل عام 2019م ،ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة  ٪1,152.4من  0.5مليون ريال سعودي في 2018م إلى  6.6مليون
ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى إدراج مصروف الفائدة المرتبط بعقد اإليجار نتيج ًة لتبني المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم « 16عقود اإليجار» .انخفضت تكاليف التمويل بنسبة  ٪11.5في عام 2020م من  6.6مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  5.8مليون ريال
سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى مراجعة عقود اإليجار لبعض المواقع في اإلمارات وسلطنة عمان من طريقة اإليجار الثابت
إلى اإليجار كنسبة مئوية من اإليرادات ،وبالتالي تم شطبها من حسابات األصول.
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2020م من  6.5مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  4.7مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى تعليق رحالت
عودة الموظفين إلى المملكة بسبب تعليق الرحالت وإنهاء عمل بعض الموظفين واستبدالهم بموظفين مدربين من خالل الحكومة.

يبين الجدول التالي الدخل اآلخر  /المصاريف لشركة عبداهلل العثيم للترفيه للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-56):مقر لودجلاالدخل اآلخر  /المصاريف لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

معدل النمو السنوي
المركب

ارتفاع ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

خصومات كوفيد 19

-

-

20.4

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

مصاريف  /دخل آخر

3.2

5.2

0.4

٪63.6

()٪91.6

()٪63.0

المجموع

3.2

5.2

20.8

٪63.6

٪303.8

٪157.0

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

ترتبط خصومات كوفيد  19بشكل أساسي بخصومات اإليجار خالل عام 2020م .بلغ خصم كوفيد 20.4 ،19-مليون ريال سعودي في عام 2020م،
ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى خصم لمدة ثالثة أشهر خالل عام 2020م يتعلق باإليجارات.
تشمل مصادر الدخل األخرى بصفة أساسية اإليرادات األخرى واألرباح/الخسائر المحققة من صرف عمالت أجنبية .ارتفعت مصادر الدخل األخرى
بنسبة  ٪63.6في عام 2019م من مصاريف قدرها  3.2مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى دخل قدره  5.2مليون ريال سعودي في عام 2019م.
ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحقيق ربح من صرف عمالت أجنبية بمقدار  3.0مليون ريال سعودي في عام 2020م نتيجة سعر الجنيه المصري.
انخفضت مصادر الدخل األخرى بنسبة  ٪91.6من  5.2مليون ريال سعودي في 2019م إلى  0.4مليون ريال سعودي في 2020م.
6 -5-5-8ضريبة الدخل
تم تضمين ضريبة الدخل في عامي 2019م و2020م فقط بمبلغ  0.8مليون ريال سعودي و 0.3مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك
في المقام األول إلى مصروف الضرائب اإلضافي الناتج عن الفرق بين حساب شركة عبد اهلل العثيم للترفيه لمصروف االستهالك وحساب هيئة
الضرائب لالستهالك لمراكز الترفيه العائلي غير السعودية.
6 -5-5-9مخصص الزكاة
انخفض مخصص الزكاة بنسبة  ٪29.9في عام 2019م من مصروف قدره  4.6مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  3.2مليون ريال سعودي في
عام 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة الوعاء الزكوي لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه .كما انخفض مخصص الزكاة بنسبة  ٪70.3في
عام 2020م من  3.2مليون ريال سعودي إلى  1.0مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى صافي الخسائر التي سجلتها
شركة عبد اهلل العثيم للترفيه خالل الفترة.

-5-6

6قائمة الدخل  -شركة عبد هللا العثيم لألزياء

يبين الجدول التالي قائمة الدخل لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-57):مقر لودجلاقائمة الدخل
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

الزيادة ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

2018م2020-م

المبيعات

146.5

186.8

121.4

٪27.5

()٪35.0

()٪8.9

تكلفة المبيعات

()83.1

()100.3

()65.9

٪20.7

()٪34.3

()٪10.9

إجمالي الربح

63.4

86.5

55.5

٪36.5

()٪35.8

()٪6.4

مصاريف بيع وتوزيع

()71.9

()84.7

()66.5

٪17.8

()٪21.4

()٪3.8

مصاريف عمومية وإدارية

()11.7

()11.2

()8.5

()٪4.7

()٪23.7

()٪14.7

إيرادات (مصاريف) أخرى

()8.4

5.5

5.8

()٪165.3

٪5.1

ال ينطبق

الخسارة من التشغيل

()28.6

()3.9

()13.8

()٪86.3

٪253.3

()٪30.5

تكاليف تمويل

()0.5

()6.4

()3.0

٪1,190.7

()٪53.6

٪144.7
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6 -5-5-7اإليرادات األخرى

بالمليون ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

2018م2020-م

الخسارة قبل الزكاة

()29.1

()10.3

()16.8

()٪64.5

٪62.7

()٪24.0

الزكاة

()0.4

()0.1

0.3

()٪78.1

()٪370.4

ال ينطبق

صافي الخسارة للسنة

()29.5

()10.4

()16.5

()٪64.7

٪58.8

()٪25.2

هامش صافي الدخل ()٪

()٪20.2

()٪5.6

()٪13.6

()٪72.4

٪144.3

()٪17.8

الدخل (الخسارة) الشامل اآلخر
إعادة قياس (خسارة) ربح التزامات المنافع المحددة للموظفين

مجموع الخسارة الشاملة للسنة

0.2

()0.6

0.8

()٪443.2

()٪242.7

٪121.3

()29.4

()11.0

()15.7

()٪62.6

٪43.0

()٪26.9

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

تأتي معظم إيرادات شركة عبد اهلل العثيم لألزياء من خالل إدارة عالمات تجارية دولية مختلفة في جميع أنحاء المملكة .ارتفعت اإليرادات بنسبة
 ٪27.5من  146.5مليون ريال سعودي في 2018م إلى  186.8مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة عدد المعامالت
من  1.1مليون في 2018م إلى  1.5مليون في 2019م ،وقابل ارتفاع اإليرادات الناتج عن زيادة عدد المعامالت ،بصورة جزئية ،انخفاض في متوسط
حجم التذكرة لكل معاملة من  133.0ريال سعودي لكل معاملة في 2018م إلى  127.9ريال سعودي لكل معاملة في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام
األول إلى انخفاض متوسط حجم التذكرة من إحدى العالمات التجارية «بارفوا» نتيجة النخفاض حجم المبيعات في الربع األخير من عام 2019م
بسبب تأخر وصول المخزون .انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪35.0في عام 2020م من  186.8مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  121.4مليون
ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض عدد المعامالت من  1.5مليون في عام 2019م إلى  1.0مليون في عام
مدفوعا بإجراءات اإلغالق (بما في ذلك إغالق المراكز التجارية) التي فرضتها الحكومة في الفترة بين مارس 2020م
2020م .كان هذا االنخفاض
ً
ويوليو 2020م في أعقاب جائحة كوفيد .19
وخالل عام 2019م ،ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة  ٪20.7من  83.1مليون ريال سعودي في 2018م إلى  100.3مليون ريال سعودي في2019م،
ويُعزى ذلك في المقام األول إلى الزيادة اإلجمالية في حجم المبيعات خالل عام 2019م .انخفضت تكلفة المبيعات بنسبة  ٪34.3في عام 2020م
من  100.3مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  65.9مليون ريال سعودي في عام 2020م تماش ًيا مع انخفاض المبيعات.
وخالل عام 2019م ،ارتفع إجمالي الربح بنسبة  ٪36.5من  63.4مليون ريال سعودي في 2018م إلى  86.5مليون ريال سعودي في 2019م ،وكان
النمو في إجمالي الربح أعلى من النمو في اإليرادات في عام 2019م نتيجة النخفاض تكلفة المبيعات كنسبة من اإليرادات من  ٪56.7في 2018م
إلى  ٪53.7في 2019م .وعالوة على ذلك ،أغلقت شركة عبد اهلل العثيم لألزياء في عام 2019م  7متاجر من المتاجر التي تتكبد خسائر مما ساهم
في تحسين إجمالي الربح .انخفض إجمالي الربح بنسبة  ٪35.8في عام 2020م من  86.5مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  55.5مليون ريال
سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض المبيعات نتيجة إلغالق مراكز التسوق بسبب جائحة كوفيد .19
وارتفعت مصاريف البيع والتوزيع في عام 2019م بنسبة  ٪17.8من  71.9مليون ريال سعودي إلى  84.7مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى
ذلك في المقام األول إلى ارتفاع رواتب الموظفين والمنافع األخرى بنسبة  ٪20.6في 2019م نتيجة الفتتاح متجر جديد لـ «كيابي» في خريص مول.
انخفضت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة  ٪21.4في عام 2020م من  84.7مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  66.5مليون ريال سعودي في
عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض الرواتب والمنافع األخرى لموظفي البيع والتوزيع مدفوعة بانخفاض عدد الموظفين ،وتوفير
تكلفة الرواتب حيث دفعت الحكومة جز ًءا من رواتب الموظفين السعوديين (في إطار برنامج سند) ،وتخفيض رواتب الموظفين خالل فترة اإلغالق.
انخفاضا في عام 2020م بسبب انخفاض المبيعات في عام 2020م.
أيضا
ً
عالوة على ذلك ،شهدت رسوم االمتياز ً
انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة  ٪4.7في عام 2019م من  11.7مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  11.2مليون ريال سعودي
في عام 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض رواتب الموظفين والمنافع األخرى بنسبة  ٪14.4في 2019م بسبب استقالة  4موظفين
في المركز الرئيسي يبلغ اإلجمالي السنوي لمرتباتهم  0.5مليون ريال سعودي .انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة  ٪23.7في عام
2020م من  11.2مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  8.5مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض رواتب
الموظفين اإلداريين والمنافع األخرى بمقدار  1.2مليون ريال سعودي في عام 2020م.
تشتمل اإليرادات (المصاريف) األخرى بصفة أساسية على الربح  /الخسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات وأصول غير ملموسة والربح  /الخسارة
من صرف عمالت أجنبية .وخالل عام 2018م ،بلغت قيمة المصاريف األخرى  8.4مليون ريال سعودي نتيجة لخسارة إجمالية من استبعاد ممتلكات
َكبد خسارة بقيمة  0.7مليون ريال سعودي من استبعاد األصول.
ومعدات وأصول غير ملموسة بلغت  9.6مليون ريال سعودي .وخالل عام 2019م ،تم ت ُّ
ويعود الدخل في عام 2019م إلى صرف عمالت أجنبية ( 0.5مليون ريال سعودي) وعكس التزام تنازل عنه أحد أصحاب االمتيازات ( 0.6مليون
ريال سعودي) .لم تشهد مصادر الدخل األخرى  /المصاريف تقلبات جوهرية بين عامي 2019م و2020م.
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السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

الزيادة ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

ِّ 6 -5-6-1
مؤشرات األداء الرئيسية
يبين الجدول التالي ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-58):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2019م

2018م

2020م

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية المالية
الهامش اإلجمالي

٪46.3

٪43.3

٪45.7

هامش صافي الربح

()٪20.1

()٪5.6

()٪13.6

العائد على األصول

()٪24.7

()٪4.7

()٪9.8

0.5

0.4

0.5

171

133

156

النسبة الحالية
أيام استبقاء المخزون

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية التشغيلية
عدد الفروع

63

إجمالي عدد الزوار (بالمليون)
متوسط حجم التذكرة لكل معاملة (ريال سعودي)

المصدر :معلومات اإلدارة

54

44

1.1

1.5

1.0

133.0

127.9

123.1

ملحوظة:

 .1هامش إجمالي الربح = إجمالي الربح للسنة  /اإليرادات للسنة
 .2هامش صافي الربح = صافي الربح للسنة  /اإليرادات للسنة

 .3العائد على األصول = صافي الربح للسنة  /األصول في نهاية السنة

 .4النسبة المتداولة = إجمالي األصول المتداولة في نهاية السنة  /إجمالي االلتزامات المتداولة في نهاية السنة
 .5أيام استبقاء المخزون = (المخزون في نهاية السنة  /تكلفة اإليرادات للسنة) ضرب ٣٦٥

6 -5-6-2اإليرادات
يقدم الجدول التالي نظرة عامة على إيرادات شركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
إيرادات األزياء
  (6-59):مقر لودجلاإيرادات األزياء
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي
اإليرادات من العالمات التجارية
ضريبة االستقطاع والتسويات األخرى

اإلجمالي

الزيادة ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

2018م2020-م

145.8

186.8

121.4

٪28.1

()٪35.0

()٪8.7

0.7

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

146.5

186.8

121.4

٪27.5

()٪35.0

()٪8.9

المصدر :معلومات اإلدارة
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وخالل عام 2019م ،ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة  ٪1190.7من  0.5مليون ريال سعودي في 2018م إلى  6.4مليون ريال سعودي في 2019م،
ويُعزى ذلك في المقام األول إلى االعتراف األولي بمصروف الفوائد المحمل على التزامات عقود اإليجار بمبلغ  4.0مليون ريال سعودي نتيجة لتبني
«المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  - 16عقود اإليجار» من قبل شركة عبد اهلل العثيم لألزياء .كما ساهمت الزيادة في تكلفة تمويل الطرف
ذي العالقة بمبلغ  1.9مليون ريال سعودي في زيادة التكاليف المالية .انخفضت تكاليف التمويل بنسبة  ٪53.6في عام 2020م من  6.4مليون ريال
سعودي في عام 2019م إلى  3.0مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى عدم وجود تكاليف تمويل ألطراف ذات عالقة
في عام 2020م نتيجة تنازل شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن الفائدة منذ بداية عام 2020م.

يقدم الجدول التالي نظرة عامة على اإليرادات حسب العالمة التجارية لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنتين الماليتين المنتهيتين في  31ديسمبر
2018م و2019م و2020م.
  (6-60):مقر لودجلااإليرادات حسب العالمة التجارية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

الزيادة ( /انخفاض)
ديسمبر
2019م

2020م
مدققة

ديسمبر
2020م

معدل النمو السنوي المركب
2018م2020-م

مبيعات المتاجر
كيابي

66.1

93.0

62.4

٪40.6

()٪32.8

()٪2.8

أو في إس كيدز

29.5

42.6

31.6

٪44.4

()٪25.8

٪3.5

بارفوا

12.5

12.6

5.4

٪1.0

()٪57.0

()٪34.1

تالي وايل

11.4

11.6

6.8

٪2.9

()٪41.4

()٪22.3

اوركسترا

9.6

12.4

7.4

٪29.4

()٪40.6

()٪12.3

دو باري أو ميم

8.1

6.6

3.2

()٪18.3

()٪51.7

()٪37.2

بو أفينيو

5.0

5.1

2.9

٪2.6

()٪42.7

()٪23.3

بيلون

0.8

0.6

0.01

()٪33.0

()٪98.1

()٪88.6

لوف كليتشر

0.3

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

لوفت

0.3

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

أخرى
منافذ البيع

2.1

1.1

0.8

()٪47.6

()٪29.3

()٪39.1

مبيعات المستودعات

0.9

1.2

0.9

٪453.0

()٪28.0

٪99.5

اإلجمالي
ضريبة االستقطاع والتسويات األخرى

اإلجمالي

145.8

186.8

121.4

٪28.1

()٪35.0

()٪8.8

0.7

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

146.5

186.8

121.4

٪27.5

()٪35.0

()٪9.0

المصدر :معلومات اإلدارة

استحوذت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار على شركة عبد اهلل العثيم لألزياء في عام 2018م من شركة العثيم القابضة في إطار خطة إعادة هيكلة
المجموعة .ولهذا السبب ،كان عام 2018م هو أول عام تشغيلي مع مجموعة شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار وأصبحت الشركة بمثابة ذراع التجزئة
للمجموعة.
كيابي

هي عالمة تجارية فرنسية تصنع المالبس النسائية والرجالية ومالبس األطفال والرضع ،باإلضافة إلى مجموعات خاصة للحوامل والمالبس
الداخلية والمقاسات الكبيرة .وتمتلك كيابي أكثر من  450متج ًرا في مختلف البلدان حول العالم.
  (6-61):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
كيابي
(عدد) الفروع

2018م

2019م

2020م

8

9

9

10,627

11,787

12,000

(عدد) المعامالت

467676

667,788

468192

متوسط اإليرادات لكل معاملة (ريال سعودي)

141.3

139.2

133.4

163

162

131

المساحة (بالمتر المربع)

(عدد) الموظفين
المصدر :معلومات اإلدارة

ارتفعت اإليرادات بنسبة  ٪40.6من  66.1مليون ريال سعودي في 2018م إلى  93.0مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول
فرعا جدي ًدا لكيابي
إلى زيادة عدد المعامالت من  0.5مليون في 2018م إلى  0.7مليون في 2019م ،إضافة إلى افتتاح شركة عبد اهلل العثيم لألزياء ً
في خريص مول بمساحة مؤجرة تبلغ  1,160مت ًرا مرب ًعا ،مما ساهم في تحقيق إيرادات إضافية بقيمة  7.2مليون ريال سعودي في عام 2019م .على
الرغم من إضافة فرع جديد في عام 2020م ،انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪32.8في 2020م من  93.0مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 62.4
مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض عدد الزوار وكذلك متوسط حجم التذاكر في عام 2020م مقارنة بعام
2019م بسبب جائحة كوفيد .19-
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اإليرادات حسب العالمة التجارية

فهرس المحتويات

أو في إس

هي عالمة تجارية إيطالية رائدة في مالبس األطفال وتمتلك أكثر من  720متج ًرا حول العالم.
  (6-62):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
2018م

2019م

2020م

أو في إس

18

15

15

7,130

6,860

6755

(عدد) المعامالت

248,795

373,693

280,645

متوسط اإليرادات لكل معاملة (ريال سعودي)

116.7

114.1

121.5

133

99

95

(عدد) الفروع
المساحة (بالمتر المربع)

(عدد) الموظفين
المصدر :معلومات اإلدارة

ارتفعت اإليرادات بنسبة  ٪44.4من  29.5مليون ريال سعودي في 2018م إلى  42.6مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول
إلى زيادة عدد المعامالت من  0.25مليون في 2018م إلى  0.37مليون في 2019م ،وقابلت هذه الزيادة ،بصورة جزئية ،خسارة في إيرادات فرعين
تم إغالقهما من قبل شركة عبد اهلل العثيم لألزياء في جراند مول وعسير مول .وتم إغالق هذه المتاجر بسبب أرباحها السلبية قبل خصم الفوائد
والضرائب واالستهالك واإلطفاء خالل السنوات السابقة .انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪25.8في عام 2020م من  42.6مليون ريال سعودي في عام
2019م إلى  31.6مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض عدد المعامالت من  0.37مليون في 2019م إلى
 0.28مليون في 2020م.
بارفوا

عالمة تجارية برتغالية إلكسسوارات األزياء النسائية وتمتلك حوالي  670متج ًرا في  16دولة.
  (6-63):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
2018م

2019م

2020م

بارفوا

7

7

3

825

825

334

(عدد) المعامالت

98,318

107,693

43,335

متوسط اإليرادات لكل معاملة (ريال سعودي)

126.8

116.9

124.8

30

31

13

(عدد) الفروع
المساحة (بالمتر المربع)

(عدد) الموظفين
المصدر :معلومات اإلدارة

على الرغم من زيادة عدد المعامالت في عام 2019م ،لم تشهد اإليرادات تقلبات جوهرية بين عامي 2018م و2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول
ريال سعود ًيا لكل معاملة في 2018م إلى ً 116.9
إلى انخفاض متوسط اإليرادات لكل معاملة من ً 126.8
ريال سعود ًيا لكل معاملة في عام 2019م.
جاء هذا االنخفاض بسبب تأخر وصول مخزون جديد في الربع األخير من عام 2019م مما أسفر عن خسارة في اإليرادات .انخفضت اإليرادات
بنسبة  ٪57.0في عام 2020م من  12.6مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  5.4مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويرجع ذلك إلى انخفاض
عدد المعامالت من  0.1مليون معاملة في عام 2019م إلى  43,335معاملة في عام 2020م .عالوة على ذلك.
تالي وايل

هي عالمة تجارية لألزياء النسائية السويسرية متخصصة في المالبس النسائية العصرية وتمتلك أكثر من  781متج ًرا حول العالم.
  (6-64):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
تالي وايل
(عدد) الفروع

2018م

2019م

2020م

10

8

8

المساحة (بالمتر المربع)

1,828

1,588

1,133

(عدد) المعامالت

89190

96,218

56524

متوسط اإليرادات لكل معاملة (ريال سعودي)

127.4

120.5

120.3

38

29

31

(عدد) الموظفين

المصدر :معلومات اإلدارة
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اوركسترا

عالمة تجارية فرنسية متخصصة في مالبس األطفال الجاهزة.
  (6-65):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
2018م

2019م

2020م

اوركسترا

6

5

4

المساحة (بالمتر المربع)

2,425

2,418

1,895

(عدد) المعامالت

74,405

103,846

73,798

متوسط اإليرادات لكل معاملة (ريال سعودي)

129.1

119.7

100.1

30

33

19

(عدد) الفروع

(عدد) الموظفين
المصدر :معلومات اإلدارة

ارتفعت اإليرادات بنسبة  ٪29.4من  9.6مليون ريال سعودي في 2018م إلى  12.4مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى
زيادة عدد المعامالت من  74,405في 2018م إلى  0.1مليون في 2019مانخفضت اإليرادات بنسبة  ٪40.6في عام 2020م من  12.4مليون ريال
سعودي في عام 2019م إلى  7.4مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض عدد المعامالت من  0.1مليون
معاملة في عام 2019م إلى  73,798معاملة في عام 2020م .عالوة على ذلك ،ساهم االنخفاض في متوسط حجم التذاكر لكل معاملة من ً 120
ريال
أيضا في انخفاض إجمالي اإليرادات.
سعود ًيا لكل معاملة في عام 2019م إلى  100.1ريال سعودي لكل معاملة في عام 2020م ً
دو باري أو ميم

هي عالمة تجارية فرنسية متخصصة في مالبس األطفال حتى  14سنة وتمتلك أكثر من  625متج ًرا حول العالم.
  (6-66):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
2018م

2019م

2020م

دو باري أو ميم

8

7

1

855

961

100

(عدد) المعامالت

53,537

44,765

26,923

متوسط اإليرادات لكل معاملة (ريال سعودي)

151.3

147.9

118.8

31

27

5

(عدد) الفروع
المساحة (بالمتر المربع)

(عدد) الموظفين
المصدر :معلومات اإلدارة

انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪18.3في 2019م من  8.1مليون ريال سعودي في 2018م إلى  6.6مليون ريال سعودي في 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول
إلى إغالق ثالثة منافذ تتكبد خسائر في عام 2019م في جدة وأبها وجازان .وساهمت هذه الفروع بمجموع إيرادات بلغت  1.0مليون ريال سعودي في 2018م.
وخالل عام 2019م ،قامت شركة عبد اهلل العثيم لألزياء بإعادة هيكلة العالمات التجارية للتركيز بصفة أساسية على الفروع التي تحقق أرباح وإغالق
المتاجر التي تتكبد خسائر بغية تحقيق أقصى ربح ممكن .انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪51.7في عام 2020م من  6.6مليون ريال سعودي في عام
2019م إلى  3.2مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض عدد المعامالت من  44,765مليون معاملة في عام
2019م إلى  26,923معاملة في عام 2020م .عالوة على ذلك ،ساهم االنخفاض في متوسط حجم التذاكر لكل معاملة من ً 147.9
ريال سعود ًيا لكل
أيضا في انخفاض إجمالي اإليرادات.
معاملة في عام 2019م إلى  118.8ريال سعودي لكل معاملة في عام 2020م ً
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فرعا من
لم تشهد اإليرادات من هذه العالمة التجارية تقلبات جوهرية بين عامي 2018م و2019م .ومع ذلك ،أغلقت شركة عبد اهلل العثيم لألزياء ً
الفروع التي تتكبد خسائر في جازان نتيجة لالنخفاض المستمر في عدد المعامالت والتكبد المستمر للخسائر .وقد تم تعويض خسارة اإليرادات
من هذا الفرع ( 0.5مليون ريال سعودي في 2018م) بزيادة في عدد المعامالت في فروع أخرى .انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪41.4في عام 2020م
من  11.6مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  6.8مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويرجع ذلك إلى انخفاض عدد المعامالت من 96,218
معاملة في عام 2019م إلى  56,524معاملة في عام 2020م.

فهرس المحتويات

بو أفينيو

هي عالمة تجارية إنجليزية متخصصة في المالبس الداخلية ومالبس النوم ومالبس السباحة واألشياء األخرى ذات الصلة.
  (6-67):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
2018م

2019م

2020م

بو أفينيو

5

3

3

779

779

484

(عدد) المعامالت

26,289

28,110

16,010

متوسط اإليرادات لكل معاملة (ريال سعودي)

189.1

181.4

182.5

13

11

12

(عدد) الفروع
المساحة (بالمتر المربع)

(عدد) الموظفين
المصدر :معلومات اإلدارة

لم تشهد اإليرادات تقلبات كبيرة بين 2018م و2019م و2020م .انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪42.7في عام 2020م من  5.1مليون ريال سعودي في
عام 2019م إلى  2.9مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض عدد المعامالت من  28,110معاملة في عام
2019م إلى  16,010معاملة في عام 2020م.
بيلون

تأسست هذه العالمة التجارية في فرنسا وتمتلك حوالي  100متجر في أكثر من  60دولة.
  (6-68):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
2018م

2019م

2020م

بيلون

1

1

-

المساحة (بالمتر المربع)

164

82

83

(عدد) المعامالت

9,213

8,687

653

متوسط اإليرادات لكل معاملة (ريال سعودي)

83.0

63.7

16.4

5

2

-

(عدد) الفروع

(عدد) الموظفين
المصدر :معلومات اإلدارة

انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪33.0في 2019م من  0.8مليون ريال سعودي في 2018م إلى  0.6مليون ريال سعودي في 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول
إلى إغالق أحد الفروع الذي يتكبد خسائر في منطقة األحساء ،وساهم هذا الفرع بإيرادات بلغت  0.2مليون ريال سعودي في 2018م .وخالل عام 2019م،
قامت شركة عبد اهلل العثيم لألزياء بتشغيل فرع في الربوة مول باإلضافة إلى البيع من خالل قناة المبيعات عبر اإلنترنت على موقع سوق.كوم.
انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪98.1في عام 2020م من  0.6مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  10,703ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى
ذلك في المقام األول إلى إغالق فرع الربوة مول في فبراير 2020م.
لوف كلتشر ولوفت

افتتحت شركة عبد اهلل العثيم لألزياء فرعين للوف كلتشر وفرع واحد للوفت في عام 2018م ،وتم إغالقها بسبب الخسائر التشغيلية ،وبالتالي لم
تحظى الشركة بأي إيرادات من هذه العالمات التجارية في عام 2019م وما بعده.
مبيعات المنافذ

تمثل هذه المبيعات اإليرادات الناتجة عن بيع المنتجات القديمة بأسعار مخفضة بدرجة كبيرة .انخفضت إيرادات مبيعات المنافذ بنسبة  ٪47.6في
عام 2019م من  2.1مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  1.1مليون ريال سعودي في عام 2019م .وتعتمد تقلبات اإليرادات على تقادم المنتجات
وتوافر المخزون الفائض ،وبالتالي قد تختلف المبيعات على أساس سنوي .انخفضت إيرادات مبيعات المنافذ بنسبة  ٪29.3في عام 2020م من
 1.1مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  0.8مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى اإلغالق المراكز التجارية
والقيود األخرى التي فرضتها الحكومة خالل فترة الحظر بسبب جائحة كوفيد.19-
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تمثل مبيعات المستودعات مبيعات المخزون الفائض في المستودع إلى وسيط .انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪453.0في 2019م من  0,9مليون ريال
سعودي في 2018م إلى  1.2مليون ريال سعودي في 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى بيع المنتجات القديمة بالجملة إلى عمالء خارجيين
في 2019م ،في حين لم يُجرى مثل هذا البيع بالجملة في 2018م .انخفضت إيرادات مبيعات المستودعات بنسبة  ٪28.0في عام 2020م من 1.2
مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  0.9مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض الطلب اإلجمالي نتيجة
انتشار كوفيد .19
6 -5-6-3تكلفة المبيعات
يبين الجدول التالي تكلفة المبيعات لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-69):مقر لودجلاتكلفة المبيعات
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

الزيادة ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

2018م2020-م

مستحقات إرجاع المبيعات حسب المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية  -المبيعات

0.2

0.2

()0.0

٪7.7

()٪104.5

ال ينطبق

تكلفة البضائع ال ُمباعة

80.3

96.7

66.4

٪20.4

()٪31.4

()٪9.1

الشحن والنقل

0.6

0.8

0.5

٪30.0

()٪37.4

()٪9.8

تسويات المخزون

1.0

1.1

()2.1

٪9.3

()٪287.0

ال ينطبق

أخرى

0.9

1.5

1.9

٪58.6

٪26.4

٪41.6

اإلجمالي

83.1

100.3

65.9

٪20.7

()٪34.3

()٪10.9

المصدر :معلومات اإلدارة

تمثل مستحقات إرجاع المبيعات حسب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية مخصص إرجاع المبيعات المتوقع المحجوز من قبل شركة عبد
اهلل العثيم لألزياء وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  .15يحق للعمالء إرجاع البضائع خالل فترة محددة .بالنسبة للبضائع
المتوقع إرجاعها ،تطبق شركة عبد اهلل العثيم لألزياء التزا ًما باسترداد األموال ً
أيضا الحق في إعادة األصول
بدل من اإليرادات ،وتعطي الشركة ً
(والتسوية المقابلة لتكلفة المبيعات) مقابل الحق في استرداد المنتجات من العميل .ارتفعت المصاريف بشكل هامشي بنسبة  ٪7.7في عام 2019م
وانخفضت بنسبة  ٪104.5في عام 2020م .ويعتمد مبلغ المخصص على اتجاه المبيعات ومقدار المرتجعات خالل سنة معينة ،لذلك ،قد تختلف
المصاريف على أساس سنوي.
المباعة من قبل شركة عبد اهلل العثيم لألزياء .وخالل عام 2019م،
المباعة متوسط التكلفة المرجح للمالبس واإلكسسوارات ُ
تمثل تكلفة البضائع ُ
ارتفعت التكلفة بنسبة  ٪20.4من  80.3مليون ريال سعودي في 2018م إلى  96.7مليون ريال سعودي في 2019م ،ويتماشى ذلك إلى حد كبير مع
زيادة المبيعات بنسبة  ٪27.5في عام 2019م .انخفضت تكلفة البضائع المباعة بنسبة  ٪31.4في عام 2020م من  96.7مليون ريال سعودي في
عام 2019م إلى  66.4مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض المبيعات بنسبة  ٪35.0في عام 2020م.
يمثل الشحن والنقل تكلفة نقل المخزون من المستودعات إلى مختلف المتاجر التي تديرها شركة عبد اهلل العثيم لألزياء ،وخالل عام 2019م ،ارتفعت
التكلفة بنسبة  ٪30.0من  0.6مليون ريال سعودي في 2018م إلى  0.8مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى الزيادة التي
شهدتها المبيعات خالل عام 2019م .انخفض الشحن والنقل بنسبة  ٪37.4في عام 2020م من  0.8مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 0.5
مليون ريال سعودي في عام 2020م تماش ًيا مع انخفاض نقل المخزون بسبب انخفاض المبيعات نتيجة تفشي جائحة كوفيد .19-
تشمل تسويات المخزون مخصص تقادم المخزون وشطب المخزون ومخصص صافي القيمة القابلة للتحقيق ومخصص االنكماش وتعديالت
المخزون األخرى .ارتفعت المصاريف بنسبة  ٪9.3في 2019م من  1.0مليون ريال سعودي في 2018م إلى  1.1مليون ريال سعودي في 2019م.
ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تسجيل تسوية سلبية لصافي القيمة القابلة للتحقيق بقيمة  1.5مليون ريال سعودي في 2018م مما قلل من مصاريف
مطروحا منه تكلفة البيع)،
تسويات المخزون .وتقيد اإلدارة المخزون بقيمة التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق ،أيهما أقل (سعر البيع المقدر
ً
َكبد مثل هذه التسوية في عام 2019م .عالوة على ذلك ،أدى انخفاض مخصص تقادم المخزون من
مما أسفر عن تسوية في عام 2018م ،ولم يتم ت ُّ
 1.5مليون ريال سعودي في 2018م إلى  0.6مليون ريال سعودي في 2019م إلى تعويض الزيادة بصورة جزئية نتيجة عدم تسوية صافي القيمة القابلة
للتحقيق في عام 2019م .سجلت تسويات المخزون ً
دخل قدره  2.1مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى إثبات عكس
تسوية تقادم المخزون بمبلغ  2.3مليون ريال سعودي في عام 2020م .تم االعتراف بالعكس على أساس االنخفاض في المخزون المحتفظ به للبيع
من  38.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  27.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م.
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مبيعات المستودعات

6 -5-6-4مصاريف البيع والتوزيع
يبين الجدول التالي مصاريف البيع والتوزيع لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-70):مقر لودجلامصاريف بيع وتسويق
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

الزيادة ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

2018م2020-م

24.6

29.7

20.1

٪20.6

()٪32.3

()٪9.6

إطفاء أصول حق استخدام

-

26.6

24.9

ال ينطبق

()٪6.4

ال ينطبق

رواتب الموظفين والمنافع األخرى
استهالك ممتلكات ومعدات

8.3

8.3

7.3

٪0.8

()٪12.3

()٪6.0

مصروف إيجار السكن

25.5

-

0.4

()٪100.0

ال ينطبق

()٪88.0

رسوم امتياز

5.4

7.2

5.6

٪33.9

()٪22.8

٪1.6

دعاية وإعالن

2.7

2.9

1.2

٪9.3

()٪58.6

()٪32.8

عمولة المبيعات

0.5

0.8

0.2

٪59.4

()٪77.7

()٪40.4

رحالت عمل

0.9

0.7

0.3

()٪17.3

()٪57.9

()٪41.0

صيانة

0.4

0.7

0.3

٪63.3

()٪50.2

()٪9.8

التأمين

0.3

0.5

0.3

٪47.4

()٪38.6

()٪4.9

إطفاء

0.6

0.1

0.1

()٪82.5

()٪0.0

()٪58.2

استشارات

0.1

0.1

0.0

٪12.3

()٪66.1

()٪38.3

أخرى

2.6

7.1

5.9

٪175.7

()٪17.3

٪51.0

اإلجمالي

71.9

84.7

66.5

٪17.8

()٪21.4

()٪3.8

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

تشمل رواتب الموظفين والمنافع األخرى الرواتب والمنافع المدفوعة للموظفين المشاركين مباشرة في تشغيل الفروع ،ارتفعت المصاريف بنسبة
 ٪20.6في 2019م من  24.6مليون ريال سعودي في 2018م إلى  29.7مليون ريال سعودي في 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى العوامل
التالية:
yزيادة رواتب الموظفين الحاليين بقيمة  1.0مليون ريال سعودي في عام 2019م
yافتتاح شركة عبد اهلل العثيم لألزياء  4متاجر جديدة لكيابي خالل عام 2018م ،مما أسفر عن تأثير بالتكلفة على مدار العام خالل 2019م
yافتتاح فرع جديد لكيابي في خريص مول خالل 2019م
انخفضت رواتب الموظفين والمنافع األخرى بنسبة  ٪32.3في عام 2020م من  29.7مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  20.1مليون ريال
سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض عدد موظفي المبيعات في المتاجر من  392موظفًا في عام 2019م إلى 308
موظفًا في عام 2020م .ويُعزى االنخفاض إلى إغالق بعض المتاجر التي تتكبد خسائر في عام 2020م .انخفض عدد المتاجر من  55في  31ديسمبر
2019م إلى  43في  31ديسمبر 2020م.
يمثل إطفاء حق استخدام األصول تكاليف السنة المعترف بها مقابل حق استخدام األصول (ترتيبات عقود اإليجار) بعد تبني المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم  16في عام 2019م .ووفقًا للمبادئ التوجيهية للمعيار ،يتم االعتراف بحق استخدام األصل والتزام عقد إيجار مقابل في الميزانية
العمومية لعقود اإليجار .يتم بعد ذلك إطفاء حق استخدام األصل على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ومدة اإليجار ،أيهما
أقصر .وقبل عام 2019م ،لم يتم إدراج هذا األصل في الميزانية العمومية وتم تحميل مبلغ اإليجار مباشرة على قائمة الدخل كإيجار (عند استحقاقه)
على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار .انخفض إطفاء حق استخدام األصول بنسبة  ٪6.4في عام 2020م من  26.6مليون ريال
سعودي في عام 2019م إلى  24.9مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى إغالق المتاجر التي تتكبد خسائر في عام
2020م مما أدى إلى انخفاض رصيد حق استخدام األصول في  31ديسمبر 2020م ورسوم اإلهالك ذات الصلة.
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وتشمل المصاريف األخرى قيود تسوية الربح وإيضاحات اإلضافة المستلمة والمتعلقة بنقص المخزون والمصاريف الطفيفة األخرى .ارتفعت
المصاريف األخرى بنسبة  ٪58.6في 2019م من  0.9مليون ريال سعودي في 2018م إلى  1.5مليون ريال سعودي في 2019م .ويُعزى ذلك إلى
افتتاح  10متاجر جديدة في عام 2018م ،مما أسفر عن تأثير التسويات المختلفة على مدار العام خالل 2019م .ارتفعت أخرى بنسبة  ٪26.4في عام
2020م من  1.5مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  1.9مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى فرض الحكومة
لرسوم نظير استخدام بوابة «سابر» اعتبا ًرا من بداية عام 2020م على المخزون المشحون من خارج المملكة.

يرتبط اإليجار بالفروع التي تديرها شركة عبد اهلل العثيم لألزياء عبر عدة موالت في المملكة .انخفض اإليجار بنسبة  ٪100.0في عام 2019م
ويُعزى ذلك في األساس إلى اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .16وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،16يتم تحميل مصاريف
اإليجار من خالل إطفاء حق استخدام األصول على أساس القسط الثابت وال يتم تقديمها كمصاريف إيجار .ارتفع اإليجار بمقدار  0.4مليون ريال
ً
مرتبطا بعقد إيجار قصير األجل لسكن الموظفين.
سعودي في عام 2020م .وكان هذا اإليجار
تدفع شركة عبد اهلل العثيم لألزياء رسوم االمتياز إلى صاحب االمتياز مقابل تشغيل المنافذ وتقديم المساعدة التقنية وحق استخدام العالمات
التجارية .ويتم حساب المبلغ على أساس النسبة المحددة سلفًا من المبيعات السنوية المضمنة كجزء من اتفاقيات االمتياز .ارتفعت المصاريف
بنسبة  ٪33.9في 2019م من  5.4مليون ريال سعودي في 2018م إلى  7.2مليون ريال سعودي في 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى افتتاح
أيضا افتتاح فرع جديد لكيابي في
أربعة متاجر جديدة لكيابي في عام 2018م ،مما أسفر عن تأثير على مدار العام خالل عام 2019م .كما ساهم ً
عام 2019م في زيادة المصاريف .ووفقًا التفاقية االمتياز المبرمة مع كيابي ،فإن رسوم تتراوح من  ٪8.25إلى  ٪10.5من حجم المبيعات اعتما ًدا
على نطاقات اإليرادات .انخفضت رسوم االمتياز بنسبة  ٪22.8في عام 2020م من  7.2مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  5.6مليون ريال
سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى االنخفاض العام في المبيعات السنوية باإلضافة إلى إغالق الفروع التي تتكبد خسائر.
أغلقت شركة عبد اهلل العثيم لألزياء ستة فروع لـ «دو باري أو ميم» وأربعة فروع لـ «بارفوا» وفرع واحد لـ «أوركسترا» في عام 2020م .عالوة على
ذلك ،أغلقت شركة عبد اهلل العثيم لألزياء عمليات فرعها لشركة «بيلون» في عام 2020م.
تمثل الدعاية واإلعالن المصاريف التي تكبدتها شركة عبد اهلل العثيم لألزياء للترويج لعالماتها التجارية وتسويقها .ارتفعت المصاريف بنسبة ٪9.3
في 2019م من  2.7مليون ريال سعودي في 2018م إلى  2.9مليون ريال سعودي في 2019م .ويُعزى ذلك بصفة أساسية إلى الزيادة اإلجمالية في
اإليرادات في عام 2019م .انخفضت مصاريف الدعاية واإلعالن بنسبة  ٪58.6في عام 2020م من  2.9مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى
 1.2مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويتم تحديد ميزانية التسويق بنا ًء على حجم المبيعات .وبالتالي ،قد تتقلب المصاريف على أساس سنوي.
تدفع شركة عبد اهلل العثيم لألزياء عموالت البيع لفريق المبيعات بالصفوف األمامية عن تحقيق األهداف المحددة مسبقًا .ارتفعت المصاريف
بنسبة  ٪59.4في 2019م من  0.5مليون ريال سعودي في 2018م إلى  0.8مليون ريال سعودي في 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة
اإليرادات بنسبة  ٪27.5في عام 2019م .انخفضت عمولة المبيعات بنسبة  ٪77.7في عام 2020م من  0.8مليون ريال سعودي في عام 2019م
إلى  0.2مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض اإليرادات بمبلغ  65.4مليون ريال سعودي في عام 2020م.
خالل عام 2019م ،انخفضت تكلفة رحالت العمل بنسبة  ٪17.3من  0.9مليون ريال سعودي في 2018م إلى  0.7مليون ريال سعودي في 2019م،
ويُعزى ذلك في المقام األول إلى مبادرات خفض التكلفة التي نفذتها شركة عبد اهلل العثيم لألزياء في عام 2019م بهدف تحسين الربحية .انخفضت
تكلفة رحالت العمل بنسبة  ٪57.9في عام 2020م من  0.7مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  0.3مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى
ذلك في المقام األول إلى قيود السفر التي فرضتها الحكومة من أجل احتواء جائحة كوفيد .19
تمثل مصاريف الصيانة التكلفة المتكبدة من اإلصالحات الروتينية التي تُجرى بالفروع .ارتفعت المصاريف بنسبة  ٪63.3في 2019م من  0.4مليون
ريال سعودي في 2018م إلى  0.7مليون ريال سعودي في 2019م .وال تتبع شركة عبد اهلل العثيم لألزياء جدول أعمال للصيانة الدورية بل تُجرى
اإلصالحات عند الحاجة .وبالتالي ،قد تختلف التكلفة على أساس سنوي باالستناد إلى متطلبات الفروع .انخفضت مصاريف الصيانة بنسبة ٪50.2
في عام 2020م من  0.7مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  0.3مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى إغالق
مراكز التسوق التجارية بين مارس 2020م ويوليو 2020م.
يتعلق التأمين بصفة أساسية باألقساط المدفوعة مقابل التأمين على الممتلكات واألموال والتأمين ضد خيانة األمانة وتأمين السيارات .وخالل عام
2019م ،ارتفعت المصاريف بنسبة  ٪47.4من  0.3مليون ريال سعودي في 2018م إلى  0.5مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام
األول إلى زيادة أقساط التأمين على األموال في عام 2019م .انخفض التأمين بنسبة  ٪38.6في عام 2020م من  0.5مليون ريال سعودي في عام
2019م إلى  0.3مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى إغالق  12متج ًرا في عام 2020م تم عكس قسطها بالنسبة
للجزء غير المستخدم.
يتعلق اإلطفاء بشكل رئيسي برسوم االمتياز وبرامج الحاسب اآللي ،ويتم إطفاء رسوم االمتياز خالل مدة االتفاقيات المعنية؛ بينما يتم إطفاء برامج
الحاسب اآللي على مدى  5-3سنوات .وخالل عام 2019م ،انخفضت المصاريف بنسبة  ٪82.5من  0.6مليون ريال سعودي في 2018م إلى 0.1
مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى شطب رسوم امتياز بلغت  7.6مليون ريال سعودي في 2018م مما أدى إلى انخفاض
المصاريف في 2019م .ولم يشهد اإلطفاء تقلبات جوهرية بين عامي 2019م و2020م.
تتعلق مصاريف االستشارات بمستشار يعمل في فرنسا لتنسيق إحدى العالمات التجارية لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء .ولم تشهد المصاريف تقلبات
جوهرية في الفترة الممتدة بين عامي 2018م و2019م .انخفضت االستشارات بنسبة  ٪66.1في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى دفع
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يتعلق استهالك الممتلكات والمعدات بشكل أساسي بالمعدات ،واألثاث والتركيبات ،وأجهزة حاسب آلي السيارات والديكور والترتيبات .ولم تشهد
مصاريف االستهالك تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة بين عامي 2018م و2019م .انخفض استهالك الممتلكات والمعدات بنسبة  ٪12.3في عام
2020م من  8.3مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  7.3مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى استبعاد أصول
ثابتة بقيمة  10.5مليون ريال سعودي في عام 2020م والتي تتعلق بشكل أساسي باألثاث والتركيبات ( 6.7مليون ريال سعودي) وتحسينات المباني
المستأجرة ( 2.7مليون ريال سعودي) .كانت هذه االستبعادات مرتبطة بفروع أغلقتها شركة عبد اهلل العثيم لألزياء في عام 2020م.

وتمثل المصاريف األخرى بصفة أساسية المصاريف المتعلقة بمحمالت خدمات معينة (الكهرباء والغاز والمياه ،وما إلى ذلك) التي تدفعها شركة عبد
اهلل العثيم لألزياء بموجب اتفاقيات عقود اإليجار .وقد ارتفعت المصاريف األخرى بواقع  ٪175.7من  2.6مليون ريال سعودي في 2018م إلى 7.1
مليون ريال سعودي في 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى االعتراف بتكاليف خدمات بمبلغ  3.2مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة
لتبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،16وقبل تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،16كانت تُدرج هذه المصاريف كجزء من مصاريف
اإليجار .انخفضت المصاريف األخرى بنسبة  ٪17.3في عام 2020م من  7.1مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  5.9مليون ريال سعودي في
عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض عمولة البطاقات ونفقات حقيبة التسوق بمقدار  0.7مليون ريال سعودي مدفوعة بانخفاض
المبيعات نتيجة جائحة كوفيد  .19عالوة على ذلك ،في عام 2019م ،تم تسجيل مصروفات إضافية تتعلق بالفرق االكتواري لـ  EOSبمبلغ  0.5مليون
ريال سعودي والتي لم يتم تكبدها في عام 2020م.
6 -5-6-5المصاريف العمومية واإلدارية
يبين الجدول التالي المصاريف العمومية واإلدارية لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-71):مقر لودجلاالمصاريف العمومية واإلدارية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

الزيادة ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

2018م2020-م

رواتب الموظفين والمنافع األخرى

7.8

6.7

5.5

()٪14.4

()٪18.3

()٪16.4

استهالك ممتلكات ومعدات

0.6

0.9

0.7

٪47.5

()٪25.2

٪5.1

استشارات

0.3

0.5

0.2

٪64.2

()٪63.3

()٪22.4

-

0.5

0.4

ال ينطبق

()٪13.8

ال ينطبق

رحالت عمل

0.2

0.2

0.1

()٪7.9

()٪57.6

()٪37.5

صيانة

0.7

0.2

0.1

()٪77.3

()٪32.2

()٪60.8

إطفاء

0.2

0.1

0.0

()٪60.8

()٪82.6

()٪73.9

تأمين

0.05

0.03

0.04

()٪26.5

٪27.2

()٪3.3

إيجار

0.4

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

أخرى

1.4

2.2

1.5

٪52.8

()٪32.4

٪1.6

اإلجمالي

11.7

11.2

8.4

()٪4.7

()٪24.5

()٪15.2

إطفاء حق استخدام أصول

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

تتعلق رواتب الموظفين والمنافع األخرى بالمقابل المدفوع للموظفين اإلداريين العاملين في المركز الرئيسي .وخالل عام 2019م ،انخفضت التكلفة
بنسبة  ٪14.4من  7.8مليون ريال سعودي في 2018م إلى  6.7مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى استقالة  4موظفين
في المركز الرئيسي يبلغ اإلجمالي السنوي لمرتباتهم  0.5مليون ريال سعودي ،ولم يحل أحد محلهم في هذه المناصب في ضوء تدابير تحسين
التكلفة التي تنفذها شركة عبد اهلل العثيم لألزياء .انخفضت رواتب الموظفين والمنافع األخرى بنسبة  ٪18.3في عام 2020م من  6.7مليون ريال
سعودي في عام 2019م إلى  5.5مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تخفيض مصروفات الرواتب حيث دفعت
الحكومة جز ًءا من رواتب الموظفين السعوديين (في إطار برنامج سند) لدعم القطاع الخاص في تعليق العمل خالل كوفيد .19
يتعلق استهالك الممتلكات والمعدات بالجانب اإلداري من استهالك المعدات واألثاث والتركيبات والسيارات وأجهزة الحاسب اآللي وأعمال الديكور،
وخالل عام 2019م ،ارتفعت المصاريف بنسبة  ٪47.5من  0.6مليون ريال سعودي في 2018م إلى  0.9مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك
في المقام األول إلى إضافات في األثاث والتركيبات بقيمة  1.2مليون ريال سعودي في عام 2019م .انخفض استهالك الممتلكات والمعدات بنسبة
 ٪25.2في عام 2020م من  0.9مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  0.7مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى
استبعادات بقيمة  10.5مليون ريال سعودي تم تنفيذها في عام 2020م من قبل شركة عبد اهلل العثيم لألزياء.
االستشارات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومستشاري الزكاة .وخالل عام 2019م ،ارتفعت المصاريف
بنسبة  ٪64.2من  0.3مليون ريال سعودي في 2018م إلى  0.5مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى االعتراف بمصاريف
إضافية بقيمة  0.2مليون ريال سعودي في عام 2019م وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولية رقم  16واستشارات ضريبة القيمة المضافة .انخفضت
االستشارات بنسبة  ٪63.3في عام 2020م من  0.5مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  0.2مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك
في المقام األول إلى االعتراف بمصاريف إضافية بقيمة  0.2مليون ريال سعودي في عام 2019م وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 16
واستشارات ضريبة القيمة المضافة.
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مقابل خدمات استشارية لمرة واحدة لمستشار خارجي بمبلغ  0.2مليون ريال سعودي في عام 2019م فيما يتعلق بالخدمات ذات الصلة بالمعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية .قدم االستشاري خدمات لمدة عام كامل في عام 2019م حيث بدأ سريان العقد في الربع الثاني من عام 2020م.

خالل عام 2019م ،انخفضت رحالت العمل بنسبة  ،٪7.9ويُعزى ذلك في المقام األول إلى مبادرات خفض التكلفة التي نفذتها اإلدارة لتحسين ربحية
شركة عبد اهلل العثيم لألزياء .انخفضت رحالت العمل بنسبة  ٪57.6في عام 2020م من  0.2مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  0.1مليون
ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى قيود السفر المفروضة في المنطقة للسيطرة على انتشار كوفيد .19
تمثل مصاريف الصيانة الخدمات المشتركة لصيانة المركز الرئيسي المخصصة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء .وخالل عام 2019م ،انخفضت
المصاريف بنسبة  ٪77.3من  0.7مليون ريال سعودي في 2018م إلى  0.2مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض
المصاريف بين شركات المجموعة بسبب اآلثار المترتبة على ضريبة القيمة المضافة .انخفضت مصاريف الصيانة بنسبة  ٪32.2في عام 2020م
من  0.2مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  0.1مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى إغالق مراكز التسوق
التجارية بين مارس 2020م ويونيو 2020م مما أدى إلى انخفاض أنشطة الصيانة في فترة اإلغالق المذكورة.
يمثل اإلطفاء الجانب اإلداري من رسوم االمتياز وبرامج الحاسب اآللي .وخالل عام 2019م ،انخفضت المصاريف بنسبة  ٪60.8من  0.2مليون ريال
سعودي في 2018م إلى  0.1مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى شطب رسوم امتياز بلغت  7.6مليون ريال سعودي في
2018م مما أدى إلى انخفاض المصاريف في 2019م .انخفض اإلطفاء بنسبة  ٪82.6في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى نهاية عمر
أصول تطوير األعمال في عام 2019م.
يتعلق التأمين باألقساط المدفوعة للتأمين الطبي والصحي للموظفين .وخالل عام 2019م ،انخفضت المصاريف بنسبة  ٪26.5من  46,343ريال سعودي
في 2018م إلى  34,044ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض األقساط المتفق عليها مع شركات التأمين خالل عام
2019م .ارتفع التأمين بنسبة  ٪27.2في عام 2020م من  34,044ريال سعودي في عام 2019م إلى  43,312ريال سعودي في عام 2020م .وكانت
الزيادة في سياق األعمال العادية.
يتعلق اإليجار بسكن الموظفين ومساحة المركز الرئيسي المشتركة مع المساهم .انخفضت المصاريف بنسبة  ٪100.0في 2019م ،من  0.4مليون ريال سعودي
في 2018م إلى صفر في 2019م و2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16خالل عام 2019م واالعتراف
بالمصاريف من خالل تحميل إطفاء حق استخدام األصول.
وتشمل أخرى بصفة رئيسية مصاريف القرطاسية ورسوم المراجعة ورسوم اإلدارة ومصاريف ترخيص تقنية المعلومات ،وما إلى ذلك .وارتفعت
المصاريف بنسبة  ٪52.8من  1.4مليون ريال سعودي في 2018م إلى  2.2مليون ريال سعودي في 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى التكلفة
اإلضافية لبرامج ترخيص تقنية المعلومات ومصاريف المراجعة وبعض المصاريف المتعلقة بالموظفين في عام 2019م .انخفضت أخرى بنسبة
 ٪32.4في عام 2020م من  2.2مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  1.5مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى
دفع رسوم إدارية بنسبة  ٪50.0لفترة اإلغالق من مارس 2020م إلى يونيو 2020م مما أدى إلى توفير في التكاليف قدره  0.2مليون ريال سعودي.
عالوة على ذلك ،أدى االنخفاض في مصاريف تقنية المعلومات والمصاريف االستشارية األخرى إلى انخفاض المصاريف في عام 2020م.
6 -5-6-6اإليرادات (مصاريف) الدخل األخرى
يبين الجدول التالي مصادر الدخل األخرى لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-72):مقر لودجلامصادر الدخل األخرى
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

الزيادة ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

2018م2020-م

-

0.6

-

ال ينطبق

()٪100.0

ال ينطبق

()5.3

()0.7

()3.6

()٪87.4

٪446.0

()٪17.1

-

4.8

10.0

ال ينطبق

٪107.5

ال ينطبق

()4.3

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

ربح (خسارة) من صرف عمالت أجنبية

0.8

0.5

()0.7

()٪41.1

()٪242.9

ال ينطبق

أخرى

0.4

0.3

0.1

()٪27.7

()٪65.7

()٪50.2

اإلجمالي

()8.4

5.5

5.8

()٪165.3

٪5.1

ال ينطبق

التزام لم تعد هناك حاجة إلى إعادة قيده
خسارة استبعاد ممتلكات ومعدات
خصومات عقد اإليجار
خسارة ناجمة عن استبعاد أصول غير ملموسة

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م
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يمثل إطفاء حق استخدام األصول المصروفات السنوية للسنة مقابل حق استخدام األصول المعترف بها في البيانات المالية بعد تبني المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم  16في 2019م .انخفض إطفاء حق استخدام األصول بنسبة  ٪13.8في عام 2020م من  0.5مليون ريال سعودي في عام 2019م
َكبد خسائر
إلى  0.4مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى إغالق  12متج ًرا للبيع بالتجزئة في عام 2020م بسبب ت ُّ
تشغيلية مستمرة.

خالل عام 2019م ،انخفضت الخسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات بنسبة  ٪87.4من  5.3مليون ريال سعودي في 2018م إلى  0.7مليون ريال
سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى استبعاد أصول تبلغ قيمتها  10.7مليون ريال سعودي في 2018م مقارنة بـ  3.0مليون ريال
سعودي في 2019م .وخالل عامي 2018م و2019م ،بلغت االستبعادات التي تتعلق بصفة أساسية باألثاث والتركيبات (2018م 4.6 :مليون ريال
سعودي2019 ،م 1.1 :مليون ريال سعودي) وتحسينات الممتلكات المستأجرة (2018م 5.1 :مليون ريال سعودي2019 ،م 1.1 :مليون ريال سعودي).
ارتفعت خسائر استبعاد الممتلكات والمعدات بنسبة  ٪446.0في عام 2020م من  0.7مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  3.6مليون ريال
سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى بيع األثاث والتركيبات وتحسينات المباني المستأجرة المتعلقة بـ  12متج ًرا مغلقًا في عام
2020م.
ارتفع خصم عقود اإليجار بمقدار  4.8مليون ريال سعودي في عام 2019م .ارتفع خصم عقود اإليجار بنسبة  ٪107.5في عام 2020م من  4.8مليون
ريال سعودي في عام 2019م إلى  10.0مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى الخصم االستثنائي الذي قدمته شركة
عبد اهلل العثيم لالستثمار خالل فترة الحظر من أجل تخفيف العبء على شركة عبد اهلل العثيم لألزياء.
كانت الخسارة من استبعاد أصول غير ملموسة في 2018م تتعلق بصفة أساسية بشطب صافي القيمة الدفترية لرسوم االمتياز إلحدى العالمات التجارية
«لوف كلتشر» التي تم إغالقها بالكامل من قبل شركة عبد اهلل العثيم لألزياء لتكبدها خسائر .لم يتم إجراء مثل هذا الشطب من قبل شركة عبد اهلل
العثيم لألزياء في 2019م و2020م.
يتعلق الربح من صرف عمالت أجنبية بصفة رئيسية بالصفقات المقومة باليورو لشراء مخزون من أصحاب االمتياز .وخالل عام 2019م ،انخفض
الدخل بنسبة  ٪41.1من  0.8مليون ريال سعودي في 2018م إلى  0.5مليون ريال سعودي في 2019م ،انخفض الربح من صرف عمالت أجنبية
بنسبة  ٪242.9في عام 2020م من دخل قدره  0.5مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى مصروف قدره  0.7مليون ريال سعودي في عام 2020م،
ويعتمد هذا التقلب على حركة أسعار صرف العمالت األجنبية الخارجة عن سيطرة شركة عبد اهلل العثيم لألزياء ،وبالتالي تختلف على أساس سنوي.
وتتعلق مصادر الدخل األخرى بصفة رئيسية ببيع الخردة .انخفضت المصاريف األخرى بواقع  ٪27.7من  0.4مليون ريال سعودي في 2018م إلى
 0.3مليون ريال سعودي في 2019م .وهذا هو الدخل غير األساسي الذي قد يتقلب على أساس سنوي .انخفضت مصادر الدخل األخرى بنسبة
 ٪65.7في عام 2020م من  0.3مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  0.1مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى
انخفاض مبيعات الخردة في عام 2020م بسبب انخفاض النشاط التجاري اإلجمالي.
6 -5-6-7تكاليف التمويل
يبين الجدول التالي تكاليف التمويل لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-73):مقر لودجلاتكاليف التمويل
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

الزيادة ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

2018م2020-م

0.4

2.4

-

٪448.9

()٪100.0

()٪100.0

-

4.0

2.9

ال ينطبق

()٪27.0

ال ينطبق

تكلفة عمولة على التزامات المنافع

0.1

0.1

0.1

٪49.6

()٪8.9

٪16.8

اإلجمالي

0.5

6.4

3.0

٪1,190.7

()٪53.6

٪144.7

تكاليف تمويل محملة على المالك
مصاريف عمولة على التزامات اإليجار

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

تمثل تكاليف تمويل محملة على المالك الفائدة (سايبور  )٪1.75 +على قرض تم الحصول عليه من شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار لتلبية متطلبات
المصاريف الرأسمالية ورأس المال العامل .وخالل عام 2019م ،ارتفعت التكلفة بنسبة  ٪448.9من  0.4مليون ريال سعودي في 2018م إلى 2.4
مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تمويل إضافي بقيمة  72.4مليون ريال سعودي تم الحصول عليها من شركة عبد
اهلل العثيم لالستثمار في عام 2018م ،مما أدى إلى ارتفاع مصاريف الفوائد في عام 2019م .انخفضت تكاليف تمويل محملة على المالك بنسبة
 ٪100في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى التنازل الممنوح من قبل شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار من أجل دعم شركة عبد اهلل العثيم
لألزياء بسبب اإلبالغ عن الخسائر المتراكمة.
تُعزى مصاريف العمولة على التزامات عقود اإليجار في المقام األول إلى التبني األولي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  - 16عقود اإليجار
من قبل شركة عبد اهلل العثيم لألزياء واالعتراف بالتزامات عقود اإليجار بمبلغ  137.3مليون ريال سعودي في  1يناير 2019م .انخفضت مصاريف
العمولة على التزامات اإليجار بنسبة  ٪27.0في عام 2020م من  4.0مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  2.9مليون ريال سعودي في عام
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يتعلق االلتزام الذي لم تعد هناك حاجة إلى قيده برصيد دائن بقيمة  1.3مليون ريال سعودي مستحق لصاحب امتياز يتعلق بشراء أثاث وتجهيزات.
وفي يناير 2019م ،تنازل صاحب االمتياز عن الرصيد وخصمت شركة عبد اهلل العثيم لألزياء هذا المبلغ من تكلفة األصول ذات الصلة وتم االعتراف
بالباقي كمصادر دخل أخرى .لم يتم تسجيل مثل هذا الدخل في عام 2020م.

تمثل تكلفة العمولة على التزامات المنافع تكلفة الفائدة المحسوبة من خالل تطبيق معدل الخصم في بداية الفترة على صافي التزام المنافع المحدد
وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  .19وتُعزى الزيادة في تكلفة العمولة في عام 2019م بنسبة  ٪49.6في المقام األول إلى الزيادة في
صافي التزام المنافع االفتتاحي من  1.6مليون ريال سعودي في  1يناير 2018م إلى  2.0مليون ريال سعودي في  01يناير 2019م .لم تشهد تكلفة
العمولة على التزامات المنافع تقلبات جوهرية بين عامي 2019م و2020م.
6 -5-6-8مخصص الزكاة
يبين الجدول التالي زكاة شركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-74):مقر لودجلاالزكاة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

الزيادة ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

2018م2020-م

-

0.4

0.3

ال ينطبق

()٪40.9

ال ينطبق

التكاليف خالل العام

0.4

0.1

-

()٪78.1

()٪100.0

()٪100.0

التسويات خالل العام

-

-

()0.3

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

المدفوع خالل العام

-

()0.3

-

ال ينطبق

()٪100.0

ال ينطبق

0.4

0.3

-

()٪40.9

()٪100.0

()٪100.0

الرصيد في بداية السنة

الرصيد في نهاية السنة

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

وفقًا لقواعد وأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ( ،)ZATCAيتم احتساب الزكاة على أساس الوعاء الزكوي والخسائر المعدلة للفترة أيهما
أعلى.
لم يتم إثبات زكاة خالل عام 2019م بسبب اإلبالغ عن الخسائر.
قدمت شركة عبد اهلل العثيم لألزياء إقراراتها الزكوية من تاريخ تأسيسها وحتى السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م إلى هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك وحصلت على شهادات الزكاة ذات الصلة .خالل عام 2019م ،حصلت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار على موافقة من هيئة الزكاة
والضريبة والجمارك وتقوم بتقديم إقرارات الزكاة على أساس موحد.

-5-7

6قائمة الدخل  -شركة عبدهللا العثيم الغذائية التجارية

يبين الجدول التالي قائمة الربح والخسارة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م.
  (6-75):مقر لودجلاقائمة الربح والخسارة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

الزيادة ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

2018م2020-م

22.8

24.7

14.6

٪8.6

()٪41.1

()٪20.0

()21.8

()21.6

()17.2

()٪0.8

()٪20.1

()٪11.0

إجمالي الربح (الخسارة)

1.0

3.1

()2.7

٪212.3

()٪185.2

ال ينطبق

مصاريف البيع والتوزيع

()0.4

()0.2

()0.04

()٪65.1

()٪73.2

()٪69.4

مصاريف عمومية وإدارية

()4.2

()6.5

()3.4

٪52.6

()٪46.8

()٪9.9

اإليرادات األخرى

0.03

0.4

1.5

٪1,208.2

٪231.6

٪558.7

(الخسارة) من التشغيل

()3.6

()3.0

()4.7

()٪16.6

٪55.1

٪13.7

تكاليف التمويل

()0.5

()0.8

()0.3

٪62.2

()٪70.1

()٪30.4

(الخسارة) قبل الزكاة

()4.1

()3.9

()4.9

()٪6.7

٪27.8

٪9.2

اإليرادات
تكاليف اإليرادات
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2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض التزامات اإليجار بسبب إغالق  12متج ًرا للبيع بالتجزئة من قبل شركة عبد اهلل العثيم لألزياء
في عام 2020م .انخفضت التزامات اإليجار من  93.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  60.5مليون ريال سعودي في عام 2020م.

بالمليون ريال سعودي
الزكاة

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

2018م2020-م

()0.03

-

()0.1

()٪100.0

ال ينطبق

٪76.3

صافي (الخسارة) للسنة

()4.2

()3.9

()5.0

()٪7.5

٪30.5

٪9.9

هامش صافي الدخل ()٪

()٪18.4

()٪15.6

()٪34.7

()٪14.8

٪121.6

٪37.4

(الخسارة) الشاملة اآلخرى
إعادة قياس (خسارة) ربح خطط المنافع المحددة

()0.2

0.2

()0.1

()٪214.7

()٪162.5

()٪15.3

مجموع (الخسارة الشاملة) للسنة

()4.4

()3.7

()5.2

()٪15.6

٪40.8

٪9.0

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنة المالية المنتهية في 2019م و2020م

تبنت شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 16عقود اإليجار التي دخلت حيز التنفيذ اعتبا ًرا من  1يناير
2019م .يبين الجدول التالي تأثير تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على قائمة الدخل.
  (6-76):مقر لودجلاأثر تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على قائمة الدخل
بالمليون ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2019م

2020م

إطفاء حق استخدام أصول

3.9

3.9

تكلفة تمويل على التزامات عقود اإليجار

0.3

0.3

4.2

4.2

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنة المالية المنتهية في 2019م و2020م

تأتي اإليرادات بصفة رئيسية من قبل شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية من ثالثة قطاعات :المطاعم والقهوة ومحالت العصائر .ارتفعت
اإليرادات بنسبة  ٪8.6من  22.8مليون ريال سعودي في 2018م إلى  24.7مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى افتتاح
فرع جديد ألوليفر براون في عرعر خالل 2019م ،مما ساهم في تحقيق إيرادات إضافية بقيمة  1.7مليون ريال سعودي .انخفضت اإليرادات بنسبة
 ٪41.1في عام 2020م من  24.7مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  14.6مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول
إلى تعليق العمل نتيجة تفشي كوفيد  19في عدة مواقع لمدة  98يو ًما خالل عام 2020م.
ولم تشهد تكلفة اإليرادات تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة بين عامي 2018م و2019م .انخفضت تكلفة اإليرادات بنسبة  ٪20.1في عام 2020م
من  21.6مليون ريال سعودي إلى  17.2مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض العمليات التجارية نتيجة
جائحة كوفيد .19
انخفضت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة  ٪65.1في عام 2019م من  0.4مليون ريال سعودي إلى  0.2مليون ريال سعودي في عام 2019م .وقد تتقلب
المصاريف على أساس سنوي باالستناد إلى اعتمادات الموازنة وخطة اإلدارة للعروض الترويجية والعروض والتسويق على وسائل التواصل االجتماعي
لتوسيع نطاق الوصول للعمالء .انخفضت مصاريف البيع والتوزيع والتسويق مرة أخرى بنسبة  ٪73.2في عام 2020م من  0.2مليون ريال سعودي في
عام 2019م إلى  41.006ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض تكلفة اإلعالنات بنسبة  ٪73.2خالل عام 2020م.
تشمل المصاريف العمومية واإلدارية بصفة رئيسية رواتب الموظفين والمستحقات األخرى التي شكلت في المتوسط ٪46.9من مجموع المصاريف
اإلدارية بين عامي 2018م و2020م .ارتفعت المصاريف بنسبة  ٪52.6في 2019م من  4.2مليون ريال سعودي في 2018م إلى  6.5مليون ريال
سعودي في 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى الزيادة التي شهدتها رواتب الموظفين والمنافع األخرى بمبلغ  0.8مليون ريال سعودي في عام
2019م نتيجة لتوظيف مديرين برواتب مرتفعة (مدير التدريب ومدير العمليات) باإلضافة إلى محاسبين جدد .عالوة على ذلك ،ساهمت الزيادة
السنوية في الرواتب هي األخرى في زيادة تكلفة الموظفين .انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة  ٪46.8في عام 2020م من  6.5مليون
ريال سعودي في عام 2019م إلى  3.4مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في األساس إلى انخفاض رواتب الموظفين والمنافع األخرى
والغرامات بنسبة  ٪31.2و ٪87.0خالل عام 2020م على التوالي.
وارتفعت اإليرادات األخرى بنسبة  ٪1,208.2من  33,725ريال سعودي في 2018م إلى  0.4مليون ريال سعودي في 2019م ،ويرجع ذلك في المقام
األول إلى الرسوم المحملة من قبل شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية على المقاولين بسبب التأخير في تسليم أحد األفرع الجديدة .ارتفعت
اإليرادات األخرى بنسبة  ٪231.6في عام 2020م من  0.4مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  1.5مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى
ذلك في المقام األول إلى الخصومات على تأجير الفروع المتواجدة داخل موالت شركة العثيم والتي بلغت  1.3مليون ريال سعودي خالل عام 2020م.
المقدم من قبل شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار لتلبية متطلبات رأس المال العامل .وتشهد تكلفة
تتعلق تكلفة التمويل بالدعم المالي قصير األجل ُ
التمويل تقلبات على أساس سنوي اعتما ًدا على استخدام الحساب الجاري.
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السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

الزيادة ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

يبين الجدول التالي ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م.
  (6-77):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2019م

2018م

2020م

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية المالية
٪4.4

٪12.7

()٪18.4

الهامش اإلجمالي ()٪
هامش صافي الربح ()٪

()٪18.4

()٪15.6

()٪34.7

العائد على األصول ()٪

()٪16.8

()٪13.3

()٪18.0

النسبة المتداولة ()x

0.4

0.2

0.2

أيام استبقاء المخزون

32

56

51

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية التشغيلية
عدد المنافذ

31

30

29

إجمالي عدد الطلبات (بالمليون)

0.8

0.9

0.5

متوسطاإليرادات لكل طلب طعام (ريال سعودي)

28

29

30

المصدر :معلومات اإلدارة

ملحوظة:

 .1هامش إجمالي الربح = إجمالي الربح للسنة  /اإليرادات للسنة
 .2هامش صافي الربح = صافي الربح للسنة  /اإليرادات للسنة

 .3العائد على األصول = صافي الربح للسنة  /األصول في نهاية السنة

 .4النسبة المتداولة = إجمالي األصول المتداولة في نهاية السنة  /إجمالي االلتزامات المتداولة في نهاية السنة
 .5أيام استبقاء المخزون = (المخزون في نهاية السنة  /تكلفة اإليرادات للسنة) ضرب ٣٦٥

6 -5-7-2اإليرادات
اإليرادات حسب النوع

يبين الجدول التالي تفاصيل إيرادات شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية حسب القطاعات للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م
و2019م و2020م.
  (6-78):مقر لودجلااإليرادات حسب القطاعات
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

الزيادة ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

2018م2020-م

18.7

21.0

12.5

٪12.2

()٪40.4

()٪18.2

مطعم

3.6

3.4

1.9

()٪7.4

()٪44.7

()٪28.4

محل عصائر

0.4

0.3

0.2

()٪18.3

()٪50.4

()٪36.4

22.8

24.7

14.6

٪8.6

()٪41.1

()٪20.0

مقهى

اإلجمالي
المصدر :معلومات اإلدارة

تأتي إيرادات المقاهي من خالل خمس عالمات تجارية وهي موكا آند مور وكافيه فرابيه ومقهى دلة وأوليفر براون وروتي مام .ارتفعت اإليرادات
بنسبة  ٪12.2من  18.7مليون ريال سعودي في 2018م إلى  21.0مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى إضافة فرع
ألوليفر براون في عرعر خالل عام 2019م مما ساهم في تحقيق إيرادات إضافية بقيمة  1.7مليون ريال سعودي .عالوة على ذلك ،ساهمت الزيادة
في اإليرادات بمبلغ  1.0مليون ريال سعودي من فرع أوليفر براون في حائل مول في زيادة اإليرادات في عام 2019م .انخفضت اإليرادات بنسبة
 ٪40.4في عام 2020م من  21.0مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  12.5مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول
إلى تعليق العمل نتيجة تفشي كوفيد  19في عدة مواقع لمدة  98يو ًما خالل عام 2020م.
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ِّ 6 -5-7-1
مؤشرات األداء الرئيسية

يأتي الدخل من محل العصائر من العالمة التجارية «جست اورانج» .خالل عام 2019م ،انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪18.3من  0.4مليون ريال
سعودي في 2018م إلى  0.3مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض اإليرادات من جميع الفروع نتيجة النخفاض
عدد الطلبات .انخفضت اإليرادات مرة أخرى بنسبة  ٪50.4في عام 2020م من  0.3مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  0.2مليون ريال سعودي
في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تعليق العمل نتيجة تفشي كوفيد  19في عدة مواقع لمدة  98يو ًما خالل عام 2020م.
اإليرادات حسب التخصص

يبين الجدول التالي تفاصيل إيرادات شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية حسب التخصص للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م
و2019م و2020م.
  (6-79):مقر لودجلااإليرادات حسب التخصص
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

الزيادة ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

النوع

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

2018م2020-م

مقهى دلة

مملوك

6.3

6.3

3.8

()٪0.3

()٪38.7

()٪21.8

موكا آند مور

امتياز

6.1

5.5

3.2

()٪8.9

()٪41.4

()٪26.9

أوليفر براون

امتياز

4.3

7.1

4.3

٪66.6

()٪39.6

٪0.3

كببلكي

مملوك

2.9

3.2

1.8

٪7.9

()٪44.1

()٪22.3

روتي مام

مملوك

2.0

2.0

1.1

٪1.0

()٪44.2

()٪24.9

دجاج تشيسترز

امتياز

0.7

0.2

0.1

()٪69.5

()٪53.9

()٪62.5

جست اورانج

مملوك

0.4

0.3

0.2

()٪18.3

()٪50.4

()٪36.4

كافيه فرابيه

مملوك

0.1

0.1

-

()٪34.5

()٪100.0

()٪100.0

22.8

24.7

14.6

٪8.6

()٪41.1

()٪20.0

اإلجمالي
المصدر :معلومات اإلدارة

مقهى دلة

تمتلك شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية هذه العالمة التجارية وهي عبارة عن مقهى متخصص في تحضير القهوة العربية .يعرض الجدول
التالي ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية لمقهى دلة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-80):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

(عدد) الفروع

5

5

5

(عدد) الطلبات

159,811

171,060

128,219

39.4

36.7

30.0

30

28

24

متوسط حجم التذكرة (بالريال السعودي)
(عدد) الموظفين
المصدر :معلومات اإلدارة

على الرغم من زيادة عدد الطلبات في الفترة الممتدة بين 2018م و2019م إال أن اإليرادات لم تشهد تقلبات جوهرية .ويرجع ذلك إلى التعويض
الناتج عن تأثير الزيادة في عدد الطلبات بسبب انخفاض متوسط حجم التذكرة لكل طلب .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى خفض سعر بيع العناصر
أيضا خيارات الحجم (صغير وكبير) لبعض العناصر
الرئيسية بهدف جذب العمالء .عالوة على ذلك ،أضافت شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية ً
الرئيسية مثل القهوة العربية في دلة مما أسفر عن تقلبات في متوسط حجم التذكرة .انخفضت اإليرادات بنسبة  %38.7من  6.3مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2019م إلى  3.8مليون ريال سعودي  31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض عدد الطلبات وانخفاض
مدفوعا بانخفاض أسعار المنتجات لجذب عمالء خالل 2020م.
متوسط حجم التذكرة
ً
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تأتي اإليرادات من المطاعم من خالل عالمتين تجاريتين هما كببلكي ودجاج تشيستر .خالل عام 2019م ،انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪7.4من 3.6
مليون ريال سعودي في 2018م إلى  3.4مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى إغالق أحد أفرع دجاج تشيسترز في حائل
مول في عام 2019م مما ساهم بمبلغ  0.2مليون ريال سعودي في إيرادات عام 2018م .انخفضت اإليرادات مرة أخرى بنسبة  ٪44.7في عام 2020م
من  3.4مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  1.9مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تعليق العمل نتيجة تفشي
كوفيد  19في عدة مواقع لمدة  98يو ًما خالل عام 2020م.

يتم تشغيل هذا المقهى بموجب اتفاقية امتياز وهو متخصص في القهوة والحلويات اإليطالية .يبين الجدول التالي ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية لمقهى
موكا آند مور للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-81):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
موكا آند مور

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

(عدد) الفروع

7

7

7

عدد الطلبات

255,514

244,382

129,784

23.8

22.6

25.0

32

29

29

متوسط حجم التذكرة (بالريال السعودي)
(عدد) الموظفين
المصدر :معلومات اإلدارة

خالل عام 2019م ،انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪8.9من  6.1مليون ريال سعودي في 2018م إلى  5.5مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك
في المقام األول إلى انخفاض اإليرادات من فرع عنيزة بمقدار  0.4مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة النخفاض عدد الطلبات .وخالل عام
2020م ،واصل انخفاض اإليرادات من موكا آند مور بنسبة  %41.4من  5.5مليون ريال سعودي في 2019م إلى  3.2مليون ريال سعودي في 2020م.
ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض عدد الطلبات من  244,382طلب في 2019م إلى  129,784طلب في 2020م.
أوليفر براون

مقهى من أصل أسترالي متخصص في تقديم القهوة والشوكوالتة والكريب والفطائر .يبين الجدول التالي ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية لمقهى أوليفر
براون للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-82):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
أوليفر براون

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

(عدد) الفروع

3

4

5

عدد الطلبات

110,945

166,408

123,164

38.6

42.9

35.0

21

26

32

متوسط حجم التذكرة (بالريال السعودي)
(عدد) الموظفين
المصدر :معلومات اإلدارة

خالل عام 2019م ،ارتفعت اإليرادات بنسبة  ٪66.6من  4.3مليون ريال سعودي في 2018م إلى  7.1مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في
المقام األول إلى افتتاح فرع جديد في عرعر ،مما ساهم في تحقيق إيرادات إضافية بقيمة  1.7مليون ريال سعودي في 2019م .عالوة على ذلك،
ساهمت الزيادة في اإليرادات بمبلغ  1.0مليون ريال سعودي في عام 2019م من فرع أوليفر براون (الذي تم افتتاحه خالل عام 2018م) في حائل
مول في زيادة اإليرادات .في المقابل انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪39.6من  7.1مليون ريال سعودي في 2019م إلى  4.3مليون ريال سعودي في
2020م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض عدد الطلبات ومتوسط حجم التذكرة خالل 2020م.
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موكا آند مور

تمتلك شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية هذه العالمة التجارية ،وهي عبارة عن مطعم متخصص في المأكوالت اللبنانية المقدمة على هيئة
وجبات سريعة .يبين الجدول التالي ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية لمطعم كببلكي للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-83):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
كببلكي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

(عدد) الفروع

5

5

5

عدد الطلبات

134,018

131,710

50,371

21.8

23.9

35.0

24

17

19

متوسط حجم التذكرة (بالريال السعودي)
(عدد) الموظفين
المصدر :معلومات اإلدارة

انخفضت إيرادات المطعم بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ  ٪22.3في الفترة الممتدة بين 2018م و2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض
عدد الطلبات من  134,018طلب في  2018إلى  50,371طلب في 20٢٠م.
روتي مام

عالمة تجارية سنغافورية متخصصة في تقديم القهوة اإليطالية والكعك .يبين الجدول التالي ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية لروتي مام للسنوات المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-84):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
روتي مام

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

(عدد) الفروع

3

4

4

عدد الطلبات

80,168

85,160

45,444

متوسط حجم التذكرة (بالريال السعودي)

25.2

23.9

25.0

13

11

13

(عدد) الموظفين
المصدر :معلومات اإلدارة

خالل عام 2020م ،انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪44.2من  2.0مليون ريال سعودي في 2018م إلى  1.1مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك
في المقام األول إلى انخفاض عدد الطلبات من  85,160في 2019م إلى  45,444في 2020م .ولم تشهد اإليرادات تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة
بين عامي 2018م و2019م.
دجاج تشيسترز

مطعم أمريكي متخصص في تقديم الدجاج المقلي .يبين الجدول التالي ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية لمطعم دجاج تشيسترز للسنوات المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-85):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
دجاج تشيسترز

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

(عدد) الفروع

3

1

1

عدد الطلبات

40,871

16,412

4,025

متوسط حجم التذكرة (بالريال السعودي)

17.5

13.3

25.0

7

4

2

(عدد) الموظفين
المصدر :معلومات اإلدارة
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كببلكي

جست اورانج

جست اورانج هو متجر متخصص في إعداد وبيع عصير البرتقال الطازج ،باإلضافة إلى عصائر الفاكهة الطازجة األخرى .يبين الجدول التالي
ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية لمتجر جست للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-86):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
جست اورانج

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

(عدد) الفروع

3

3

2

عدد الطلبات

35,832

33,962

10,478

متوسط حجم التذكرة (بالريال السعودي)

10.8

9.3

15.0

3

3

3

(عدد) الموظفين
المصدر :معلومات اإلدارة

انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪18.3في عام 2019م نتيجة لخسارة عدد الطلبات باإلضافة إلى متوسط حجم التذكرة لكل عميل .وخالل عام 2020م،
انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪50.4من  0.3مليون ريال سعودي في 2019م إلى  0.2مليون ريال سعودي في 2020م ،ويُعزى ذلك نتيجة انخفاض عدد
الطلبات من  33,962في 2019م إلى  10,478طلب 2020م.
كافيه فرابيه

هو مقهى متخصص مملوك لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية .يبين الجدول التالي ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية لكافيه فرابيه للسنوات المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-87):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
كافيه فرابيه

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

(عدد) الفروع

2

1

ال ينطبق

عدد الطلبات

6,175

4,659

ال ينطبق

متوسط حجم التذكرة (بالريال السعودي)

12.9

11.2

ال ينطبق

2

1

ال ينطبق

(عدد) الموظفين
المصدر :معلومات اإلدارة

انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪34.5في الفترة الممتدة بين 2018م و2019م نتيجة النخفاض عدد الطلبات وإغالق إحدى فرع .لم تشهد أي إيرادات
خالل 2020م نظرا ُ إلغالق آخر فرع في 2019م.
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خالل عام 2019م ،انخفضت اإليرادات بنسبة  ٪69.5من  0.7مليون ريال سعودي في 2018م إلى  0.2مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى
ذلك في المقام األول إلى إغالق أحد فروع دجاج تشيسترز في حائل مول في عام 2019م مما ساهم بمبلغ  0.2مليون ريال سعودي في إيرادات
عام 2018م .عالوة على ذلك ،ساهم االنخفاض الذي شهدتها اإليرادات من فرع خريص بمبلغ  0.3مليون ريال سعودي في عام 2019م في ذلك
االنخفاض .ونتيجة لالنخفاض المستمر في اإليرادات والربحية ،تخطط اإلدارة إلغالق هذا المتجر المتخصص في المستقبل القريب.

يبين الجدول التالي تكلفة إيرادات شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-88):مقر لودجلاتكلفة اإليرادات
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

الزيادة ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

2018م2020-م

تكلفة المواد

9.2

9.0

6.8

()٪1.9

()٪24.2

()٪13.8

رواتب الموظفين والمنافع األخرى

6.1

5.4

3.9

()٪11.9

()٪28.1

()٪20.4

-

3.4

3.8

ال ينطبق

٪12.2

ال ينطبق

1.4

1.3

1.3

()٪7.8

٪4.3

()٪1.9

صيانة

0.3

0.5

0.1

٪75.0

()٪73.0

()٪31.3

رسوم امتياز

0.5

0.4

0.2

()٪18.7

()٪52.9

()٪38.1

إطفاء

0.3

0.3

0.3

٪12.9

()٪11.4

()٪0.0

إطفاء حق استخدام األصول
استهالك

منافع عامة

0.3

0.3

0.3

٪6.9

()٪8.4

()٪1.0

اشتراكات

-

0.2

0.1

ال ينطبق

()٪46.0

ال ينطبق

إيجار

3.3

0.1

0.1

()٪97.7

٪79.0

()٪79.5

أخرى

0.5

0.8

0.3

٪49.4

()٪61.2

()٪23.9

اإلجمالي

21.8

21.6

17.2

()٪0.8

()٪20.1

()٪11.0

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنة المالية المنتهية في 2019م و2020م

تشمل تكلفة المواد تكلفة مستلزمات المواد الغذائية والقهوة التي تستخدمها المنافذ .لم تشهد تكلفة المواد تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة
بين عامي 2018م و2019م .انخفضت تكلفة المواد بنسبة  ٪24.2في عام 2020م من  9.0مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  6.8مليون ريال
سعودي في عام 2020م .نتج هذا في المقام األول عن انخفاض المبيعات بنسبة  ٪41.1نتيجة انتشار وباء كوفيد .19
تمثل رواتب الموظفين والمنافع األخرى المقابل المدفوع للموظفين العاملين في المنافذ .وخالل عام 2019م ،انخفضت المصاريف بنسبة ٪11.9
من  6.1مليون ريال سعودي في 2018م إلى  5.4مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض عدد الموظفين من 132
موظفًا في 2018م إلى  119موظفًا في 2019م ،انخفضت رواتب الموظفين والمنافع األخرى بنسبة  ٪28.1في عام 2020م من  5.4مليون ريال
سعودي في عام 2019م إلى  3.9مليون ريال سعودي في عام 2020م حيث دفعت الحكومة جز ًءا من رواتب الموظفين السعوديين (في إطار برنامج
سند) لدعم القطاع الخاص لتوقف العمل أثناء جائحة كوفيد .19
خالل عام 2019م ،تبنت شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية «المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 16عقود اإليجار» باستخدام طريقة التعديل
بأثر رجعي من تاريخ تقديم الطلب األولي في  1يناير 2019م .وعقب التبني ،طبقت شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية نهج اعتراف وقياس موحد
لجميع عقود اإليجار التي تخص المستأجر ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة .واعترفت شركة عبداهلل
العثيم الغذائية التجارية بأصول حق االستخدام التي تمثل الحق في استخدام األصول األساسية والتزامات عقود اإليجار المقابلة .ويتم استهالك
أصول حق االستخدام المرسملة على أساس القسط الثابت على مدى فترة إيجار االتفاقيات الخاصة بها.
يتعلق االستهالك بتحسينات المباني المستأجرة واألثاث والتركيبات واألدوات والسيارات .انخفض االستهالك بنسبة  ٪7.8في 2019م من 1.4
مليون ريال سعودي في 2018م إلى 1.3مليون ريال سعودي في 2019م .يُعزى ذلك في المقام األول إلى ارتفاع مخصصات مصاريف االستهالك
للمصروفات العمومية واإلدارية .لم يشهد االستهالك تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة بين عامي 2019م و2020م.
تشمل تكلفة الصيانة المصاريف المتكبدة من اإلصالح والصيانة الروتينية للمنافذ .وخالل عام 2019م ،ارتفعت التكلفة بنسبة  ٪75.0من 0.3
مليون ريال سعودي في 2018م إلى  0.5مليون ريال سعودي في 2019م ،كما انخفضت تكلفة الصيانة بنسبة  ٪73.0في عام 2020م ،من  0.5مليون
ريال سعودي في عام 2019م إلى  0.1مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويتم دفع مصاريف الصيانة على أساس الحاجة وعند الطلب ،لذلك قد
تشهد تقلبات على أساس سنوي.
تمثل رسوم اإلمتاز المبلغ المدفوع من قبل شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية ألصحاب العالمات التجارية (أصحاب االمتياز) وفقًا للمعايير
المحددة مسبقًا والمضمنة في اتفاقيات االمتياز .وخالل عام 2019م ،قام المراجع الخارجي بتصنيف المصروف كبند منفصل وأعاد بيان المقارنة.
ولم تشهد مصاريف االمتياز تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة بين عامي 2018م و2019م .انخفضت الرسوم بنسبة  ٪52.9في عام 2020م من
 0.4مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  0.2مليون ريال سعودي في عام 2020م .يُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض المبيعات الذي كان
له تأثير مباشر على رسوم االمتياز.
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6 -5-7-3تكاليف اإليرادات

تشمل المرافق تكلفة الكهرباء والمياه والغاز الذي تستخدمه شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية في منافذ المأكوالت والمشروبات .وخالل عام
2019م ،قام المراجع الخارجي بتصنيف المصروف كبند منفصل وأعاد بيان المقارنة .ولم تشهد المصاريف تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة بين
عامي 2018م و2020م.
يتعلق االشتراك ببرنامج مايكروسوفت داينمكس لتخطيط موارد المؤسسة ومنصة أوميغا ونظام البيئة التجارية اآللية (النظام المخصص لمقهى
َكبد هذه المصاريف في عامي 2018م
موكا آند مور) وغيرها من البرامج .وبلغت رسوم االشتراك  0.2مليون ريال سعودي في عام 2017م .ولم يتم ت ُّ
و2019م .انخفضت مصروفات االشتراك بنسبة  ٪46.0في عام 2020م من  0.2مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  0.1مليون ريال سعودي
في عام 2020م .يُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض الرسوم بسبب إغالق فرع واحد في عام 2020م باإلضافة إلى الخصومات التي قدمها
الموردون نتيجة تفشي كوفيد .19
يشمل اإليجار المبلغ المدفوع لمنافذ المأكوالت والمشروبات التي تديرها شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية .وخالل عام 2019م ،انخفضت
تكلفة اإليجارات بنسبة  ٪97.7من  3.3مليون ريال سعودي في 2018م إلى  0.1مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى
تأثير التبني األولي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  .16كما ارتفعت تكلفة اإليجارات بنسبة  ٪79.0في عام 2020م ،من  76,862ريال
سعودي في عام 2019م إلى  137,550ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تأجير بعض المستودعات الجديدة خالل عام
2020م.
تشمل المصاريف األخرى مصاريف الشحن ،ومواد التعبئة والتغليف ،والفاقد وغيرها من المصاريف المتنوعة .ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة
 ٪49.4في 2019م من  0.5مليون ريال سعودي في 2018م إلى  0.8مليون ريال سعودي في 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى شطب بعض
المصاريف المدفوعة مقد ًما المستحقة من فترة طويلة والمتعلقة بفترات سابقة .انخفضت المصاريف األخرى بنسبة  ٪61.2في عام 2020م من
 0.8مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  0.3مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى إغالق األعمال خالل جائحة
كوفيد  19مما أدى إلى انخفاض مصاريف الشحن والفاقد ومصاريف التعبئة والتغليف.
6 -5-7-4مصاريف البيع والتوزيع
يبين الجدول التالي تكلفة مصاريف البيع والتوزيع والتسويق لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م
و2019م و2020م.
  (6-89):مقر لودجلامصاريف البيع والتوزيع
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

الزيادة ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

2018م2020-م

مصاريف دعاية وإعالن

0.4

0.2

0.0

()٪65.1

()٪73.2

()٪69.4

اإلجمالي

0.4

0.2

0.0

()٪65.1

()٪73.2

()٪69.4

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنة المالية المنتهية في 2019م و2020م

تتعلق مصاريف الدعاية واإلعالن بالتكلفة المتكبدة من الترويج للمنتجات الجديدة وتقديم العروض للمنتجات الحالية وتصميمات القائمة الجديدة
والتسويق على وسائل التواصل االجتماعي .وخالل عام 2019م ،انخفضت المصاريف بنسبة  ٪65.1من  0.4مليون ريال سعودي في 2018م إلى 0.2
مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة مخصص الموازنة من قبل اإلدارة في 2018م و2019م لتوسيع نطاق الوصول
للعمالء .ومع ذلك ،انخفضت مصاريف الدعاية واإلعالن بنسبة  ٪73.2في عام 2020م ،من  0.2مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 41,006
ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض األنشطة الترويجية وغيرها من األنشطة بسبب تفشي جائحة كوفيد .19
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يتعلق اإلطفاء بحقوق االمتياز (الدراية الفنية والعالمات التجارية وما إلى ذلك) التي رسملتها شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للعالمات
التجارية التي تعمل بموجب اتفاقيات االمتياز .وخالل عام 2019م ،صنف المراجع الخارجي المصروف كجزء من تكلفة المبيعات وأعاد بيان
المقارنة .ولم تشهد مصاريف اإلطفاء تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة بين عامي 2018م و2020م.

يبين الجدول التالي المصاريف العمومية واإلدارية لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م.
  (6-90):مقر لودجلاالمصاريف العمومية واإلدارية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

الزيادة ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

2018م2020-م

1.9

2.7

1.9

٪45.9

()٪31.2

٪0.1

-

0.9

0.1

ال ينطبق

()٪87.0

ال ينطبق

مصاريف موزعة

0.9

0.7

-

()٪21.3

ال ينطبق

ال ينطبق

استهالك

0.3

0.6

0.6

٪95.3

٪3.8

٪42.4

-

0.5

0.1

ال ينطبق

()٪78.6

ال ينطبق

رسوم اشتراكات

0.3

0.3

0.2

()٪3.8

()٪61.2

()٪38.9

رسوم أتعاب مهنية

0.2

0.2

0.1

()٪11.2

()٪74.1

()٪52.0

رواتب موظفين ومنافع أخرى
غرامات

إطفاء أصل حق استخدام

إيجار

0.2

0.2

0.2

()٪1.3

٪1.6

٪0.1

أخرى

0.5

0.5

0.4

٪1.2

()٪16.8

()٪8.2

اإلجمالي

4.2

6.5

3.4

٪52.6

()٪46.8

()٪9.9

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنة المالية المنتهية في 2019م و2020م

تمثل رواتب الموظفين والمنافع األخرى المقابل المدفوع للموظفين اإلداريين (الموارد البشرية والمالية وتقنية المعلومات ،وما إلى ذلك) .وخالل عام
2019م ،ارتفعت التكلفة بنسبة  ٪45.9من  1.9مليون ريال سعودي في 2018م إلى  2.7مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول
إلى توظيف مديرين جدد برواتب مرتفعة (مدير تدريب ومدير عمليات) باإلضافة إلى محاسبين جدد .عالوة على ذلك ،ساهمت الزيادة السنوية
في مرتبات الموظفين الحاليين هي األخرى في زيادة تكلفة الموظفين في عام 2019م .كما انخفضت رواتب الموظفين والمنافع األخرى بنسبة
 ٪31.2في 2020م ،من  2.7مليون ريال سعودي في 2019م إلى  1.9مليون ريال سعودي في 2020م حيث دفعت الحكومة جز ًءا من رواتب الموظفين
السعوديين (في إطار برنامج سند) لدعم القطاع الخاص لمواجهة تعليق األعمال أثناء انتشار جائحة كوفيد .19
فُرضت الغرامات من قبل مكتب العمل في عام 2019م بسبب عدم االمتثال ألنظمة السعودة في القصيم وعرعر .انخفضت الغرامات بنسبة ٪87.0
في عام 2020م من  0.9مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  0.1مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تلبية
متطلبات شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية خالل عام 2020م مما أدى إلى انخفاض الغرامات.
تمثل المصاريف الموزعة المصاريف المشتركة للمركز الرئيسي المخصصة باالشتراك بين شركات المجموعة ،وتشمل مصاريف اإلدارة والمالية
والموارد البشرية والمراجعة الداخلية والشؤون القانونية ومكتب الرئيس وتقنية المعلومات .ويتم تخصيص المصاريف على أساس استهالك
الخدمات المشتركة حسب الوظائف (تكاليف تقنية المعلومات باالستناد إلى المستخدمين ،نفقات الموارد البشرية على أساس عدد الموظفين ،وما
إلى ذلك) .وخالل عام 2019م ،انخفضت المصاريف الموزعة بنسبة  ٪21.3من  0.9مليون ريال سعودي في 2018م إلى  0.7مليون ريال سعودي في
2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى اإلعفاء الذي منحه نائب الرئيس بعدم تحميل أي مصاريف مخصصة اعتبا ًرا من أكتوبر 2019م .ونتيجة
لذلك ،لم يتم تسجيل أي مصروفات في عام 2020م.
يمثل االستهالك الجانب اإلداري من استهالك الممتلكات والمعدات .وخالل عام 2019م ،ارتفع االستهالك بنسبة  ٪95.3من  0.3مليون ريال سعودي
في 2018م إلى  0.6مليون ريال سعودي في 2019م بسبب اإلضافات البالغة  2.4مليون ريال سعودي للممتلكات والمعدات في 2019م .وخالل
2019م ،خصص المراجعون محمل االستهالك بين تكلفة المبيعات والمصاريف اإلدارية وأعادوا المقارنة .وقبل عام 2019م ،أدرجت شركة عبداهلل
العثيم الغذائية التجارية محمل االستهالك للسنة كجزء من تكلفة اإليرادات .ولم تشهد مصاريف االستهالك تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة بين
عامي 2019م و2020م.
يمثل إطفاء حق استخدام األصول الجانب اإلداري من عقود اإليجار المرسملة بعد تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16في 2019م .راجع
«االستهالك» في قسم «تكلفة المبيعات» للحصول على ٍ
مزيد من التفاصيل.
تشمل رسوم االشتراكات اشتراك اإلنترنت ومستخدمي برنامج مايكروسوفت داينمكس ومنصة أوميغا في إدارات التمويل والعمليات والشراء .ولم
تشهد رسوم االشتراك أية تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة بين عامي 2018م و2019م .ومع ذلك ،انخفضت رسوم االشتراكات بنسبة  ٪61.2في
عام 2020م ،من  0.3مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  0.1مليون ريال سعودي في عام 2020م .يُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض
الرسوم بسبب إغالق فرع واحد في عام 2020م باإلضافة إلى الخصومات التي قدمها الموردون نتيجة تفشي كوفيد .19
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6 -5-7-5المصاريف العمومية واإلدارية

يشمل اإليجار بشكل رئيسي تكلفة عقد إيجار مباني المركز الرئيسي وسكن الموظفين .وطبقت شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية اإلعفاء
قصير األجل لالعتراف بعقود اإليجار على عقود اإليجار قصيرة األجل للمساكن والمكاتب (أي عقود اإليجار التي تبلغ مدة اإليجار بها  12شه ًرا أو
أقل من تاريخ البدء .كما تطبق إعفاء االعتراف بعقود إيجار األصول ذات القيمة المنخفضة على عقود إيجار المباني التجارية والمساكن والمكاتب
التي تعتبر منخفضة القيمة (أي أقل من  20,000ريال سعودي) .يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار الخاصة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار
األصول منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار .وانتقلت شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية إلى
مستودعا جدي ًدا في عام 2018م مما أسفر عن زيادة في تكلفة اإليجار .ولم تشهد المصاريف تقلبات جوهرية في الفترة
مكتب جديد واستأجرت
ً
الممتدة بين عامي 2018م و2020م.
وتشمل المصاريف األخرى اإليجار والتأمين والسفر والمصاريف المتنوعة األخرى .ولم تشهد المصاريف األخرى تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة
بين عامي 2018م و2019م .انخفضت المصاريف األخرى بنسبة  ٪16.8في عام 2020م ،من  0.5مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 0.4
مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى اإلغالق وقيود السفر التي فرضتها الحكومة للسيطرة على انتشار كوفيد 19
مما يؤدي إلى وفورات في تكاليف السفر.
6 -5-7-6إيرادات أخرى
يبين الجدول التالي مصادر الدخل األخرى لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م.
  (6-91):مقر لودجلااإليرادات األخرى
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي
إيرادات أخرى
خصومات عقود اإليجار

اإلجمالي

الزيادة ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

2018م2020-م

0.03

0.4

0.04

٪1,208.2

()٪90.5

٪11.3

-

-

1.4

-

-

-

0.03

0.4

1.5

٪1,208.2

٪231.6

٪558.7

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنة المالية المنتهية في 2019م و2020م

المتحصلة من المراكز التجارية لتقديم عروض للزوار في
تشمل مصادر الدخل األخرى الغرامات المحملة على المقاولين واإليرادات األخرى ُ
المطاعم والمقاهي .وخالل عام 2019م ،ارتفعت مصادر الدخل األخرى بنسبة  ٪1,208.2من  0.03مليون ريال سعودي في 2018م إلى  0.4مليون
ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى غرامة حملتها شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية على المقاولين بسبب التأخير في
تسليم أحد األفرع الجديدة باإلضافة إلى بعض اإليرادات المكتسبة من القسائم التي أصدرتها شركة عبد اهلل العثيم للزوار .وانخفضت اإليرادات
األخرى بنسبة  ٪90.5في 2020م ،من  0.04مليون ريال سعودي في 2019م إلى  0.4مليون ريال سعودي في 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول
إلى الخصومات التي قدمها المؤجرون على عقود اإليجار خالل عام 2020م لدعم المستأجرين.
6 -5-7-7مخصص الزكاة
يتم احتساب الزكاة وفقًا للقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ( .)ZATCAانخفض محمل الزكاة بنسبة  ٪77.4في 2018م
ولم يتم االعتراف بأي محمل زكاة في 2019م و2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى صافي خسارة قبل الزكاة بقيمة  4.1مليون ريال سعودي
و 3.9مليون في 2018م و2019م .عالوة على ذلك ،سجلت شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية صافي حقوق ملكية سلبي بقيمة  0.7مليون ريال
سعودي و 3.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م و2019م نتيجة للخسائر المتراكمة.
قدمت شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية إقراراتها الزكوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك .ولم
ترفع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الربوط الزكوية منذ عام 2013م .اعتبا ًرا من 2019م ،تقدم شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار إقرارات موحدة
إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
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تشمل األتعاب المهنية تكلفة المراجع الخارجي واستشاري الزكاة والمصاريف األخرى ذات الصلة .ولم تشهد األتعاب المهنية أية تقلبات جوهرية في
الفترة الممتدة بين عامي 2018م و2019م .انخفضت األتعاب المهنية بنسبة  ٪74.1في عام 2020م ،من  0.2مليون ريال سعودي في عام 2019م
إلى  0.1مليون ريال سعودي في عام 2020م .وقد تشهد هذه األتعاب تقلبات على أساس سنوي اعتما ًدا على متطلبات شركة عبداهلل العثيم الغذائية
التجارية فيما يتعلق باالستشارات.

-6-1

6الميزانية العمومية  -الموحدة

فهرس المحتويات

-6

6قائمة المركز المالي

يعرض الجدول التالي الميزانية العمومية للمجموعة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-92):مقر لودجلاالميزانية العمومية الموحدة للمجموعة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ارتفاع ( /انخفاض)
ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

معدل النمو السنوي المركب
2018م2020-م

األصول غير المتداولة
الممتلكات والمعدات

461.2

474.6

427.7

٪2.9

()٪9.9

()٪3.7

العقارات االستثمارية

2,328.9

2,337.4

2,320.2

٪0.4

()٪0.7

()٪0.2

أصول غير ملموسة

4.0

3.7

3.0

()٪6.7

()٪18.5

()٪12.8

االستثمار في شركة زميلة

-

-

1.4

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

أصول حق استخدام أصول

-

516.6

379.4

ال ينطبق

()٪26.6

ال ينطبق

األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

8.6

11.7

-

٪36.7

()٪100.0

()٪100.0

الدفعات المقدمة للمقاولين

72.8

62.2

74.1

()٪14.6

٪16.0

()٪0.5

2,875.4

3,406.3

3,205.9

٪18.5

()٪5.9

٪5.6

62.0

62.0

51.4

()٪0.0

()٪17.0

()٪8.9

المجموع
األصول المتداولة
المخزون
ذمم التأجير المدينة

89.4

128.7

186.7

٪43.9

٪60.5

٪52.0

المدفوعات المسبقة والذمم المدينة األخرى

46.6

21.4

31.2

()٪54.2

٪55.3

()٪15.6

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

26.9

107.6

39.0

٪300.5

()٪63.8

٪20.5

األرصدة النقدية والمصرفية

158.9

86.3

103.3

()٪45.7

٪19.7

()٪19.4

المجموع

383.8

405.9

433.4

٪6.5

٪6.8

٪6.3

مجموع األصول

3,259.3

3,812.2

3,637.3

٪17.0

()٪5.1

٪5.6

حقوق الملكية
1,000.0

1,000.0

-

-

-

رأس مال مصدر
االحتياطي النظامي

99.0

122.3

133.9

٪23.5

٪9.5

٪16.3

األرباح المبقاة

436.3

480.2

485.7

٪10.1

٪1.1

٪5.5

بنود حقوق المساهمين األخرى

()1.6

0.6

()1.1

٪136.6

()٪278.5

()٪19.1

-

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

1,533.7

1,603.0

1,618.5

٪4.5

٪1.0

٪2.7

حصة غير مسيطرة

المجموع

1,000.0

التزامات غير متداولة
قروض المرابحة

270.8

335.9

السندات اإلسالمية

995.2

-

-

التزام عقود اإليجار

-

358.7

349.4

االلتزامات الضريبية المؤجلة
صافي التزامات المنافع المحددة للموظفين

المجموع

٪24.0

٪243.5

٪163.0

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

ال ينطبق

()٪5.2

ال ينطبق

-

1.7

2.0

ال ينطبق

٪18.0

ال ينطبق

17.3

22.4

22.5

٪29.4

٪0.5

٪14.0

1,283.3

718.7

1,527.7

()٪44.0

٪111.3

٪8.8

1,153.8

االلتزامات المتداولة
الجزء المتداول من قروض المرابحة
الجزء المتداول من الصكوك
الذمم التجارية الدائنة وأوراق الدفع

136.2

134.0

212.9

()٪1.6

٪58.9

٪25.0

-

848.9

-

ال ينطبق

()٪100.0

ال ينطبق

64.5

70.9

58.7

٪9.8

()٪17.1

()٪4.6

التزامات العقود

22.4

25.3

8.0

٪12.6

()٪68.5

()٪40.4

مستحقات والتزامات متداولة أخرى

199.8

196.6

93.8

()٪1.6

()٪37.5

()٪21.6
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2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

2018م2020-م

-

203.1

73.9

ال ينطبق

()٪63.6

ال ينطبق

المستحق إلى أطراف ذات عالقة

0.05

0.0

15.4

()٪3.8

٪34,302.4

٪1,719.4

مخصص الزكاة

19.2

11.6

8.7

()٪39.5

()٪25.7

()٪32.9

المجموع

442.2

1,490.4

471.3

٪237.0

()٪66.4

٪6.4

مجموع االلتزامات وحقوق الملكية

3,259.3

3,812.2

3,637.3

٪17.0

()٪4.6

٪5.6

االلتزامات (كنسبة مئوية من إجمالي األصول)

٪52.9

٪58.0

٪55.5

حقوق الملكية (كنسبة مئوية من إجمالي األصول)

٪47.1

٪42.0

٪44.5

الجزء المتداول من التزامات اإليجار

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

تبنت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16اعتبا ًرا من  1يناير 2019م واعترفت بأصول حقوق االستخدام والتزامات اإليجار المقابلة في
الميزانية العمومية .يبين الجدول التالي أثر تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على الميزانية العمومية للمجموعة كما في  1يناير 2019م.
  (6-93):مقر لودجلاأثر تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على الميزانية العمومية االفتتاحية
 01يناير 2019م

بالمليون ريال سعودي

األصول
حق استخدام أصول

495.6

مدفوعات مسبقة

()18.5

مجموع األصول

477.1

االلتزامات
التزامات عقود اإليجار

540.1

ال ُمستحق

()0.1

مجموع االلتزامات

540.0

حقوق الملكية
()62.8

األرباح المبقاة
المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م

يوضح الجدول التالي تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على الميزانية العمومية للمجموعة كما في  31ديسمبر 2019م و2020م.
  (6-94):مقر لودجلاأثر تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على الميزانية العمومية كما في  31ديسمبر 2019م و2020م.
بالمليون ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م

أصول حق االستخدام

التزامات عقود اإليجار

أصول حق االستخدام

التزامات عقود اإليجار

الرصيد االفتتاحي

495.6

540.1

516.6

561.9

إضافات

77.2

77.2

4.0

4.0

صافي االستبعادات

()0.8

-

()81.5

-

مصاريف إطفاء حق استخدام األصول

()55.3

-

()59.7

-

تكلفة تمويل على التزامات عقود اإليجار

-

16.1

-

14.0

أخرى

-

-

-

()86.3

مدفوعات

-

()71.5

-

()70.3

المجموع

516.6

561.9

379.4

423.3

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ارتفعت األصول غير المتداولة بنسبة  ٪18.5كما في  31ديسمبر 2019م ،من  2,875.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى 3,406.3
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .يُعزى ذلك بشكل أساسي إلى االعتراف بحق استخدام أصول بقيمة  516.6مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2019م .يمثل حق استخدام األصول اإليجارات المرسملة لألراضي المؤجرة بموجب تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
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السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

وارتفعت األصول المتداولة بنسبة  ٪5.8كما في  31ديسمبر 2019م ،من  383.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  405.9مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى الزيادة في مستحقات عقود اإليجار نتيجة التأخير في التحصيل وزيادة المبالغ
المستحقة من األطراف ذات العالقة (بشكل رئيسي شركة عبد اهلل العثيم القابضة) .قابل هذه الزيادة جزئ ًيا انخفاض في النقد وما في حكمه بنسبة
 ٪45.7كما في  31ديسمبر 2019م .لم تشهد األصول المتداولة تقلبات جوهرية بين  31ديسمبر 2019م و2020م.
كما في  31ديسمبر 2020م ،يتكون رأس مال الشركة من  100.0مليون سهم بقيمة  10ريال سعودي للسهم ،مملوكة لشركة عبد اهلل العثيم القابضة
بنسبة  ،٪60.35ومملوكة لشركة عبد اهلل صالح العثيم بنسبة  ،٪26.0ومملوكة لشركة أسواق عبد اهلل العثيم بنسبة .٪13.65
تتكون االلتزامات غير المتداولة بشكل رئيسي من قروض المرابحة التي حصلت عليها المجموعة لتمويل مشاريعها تحت اإلنشاء ومتطلبات رأس
المال العامل باإلضافة إلى التزام اإليجار المعترف به بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .16شكلت قروض المرابحة  ٪21.1و٪46.7
و ٪75.5من إجمالي االلتزامات غير المتداولة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م على التوالي.
كما انخفضت االلتزامات غير المتداولة بنسبة  ٪44.0كما في  31ديسمبر 2019م ،من  1,283.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى
 718.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م نتج بشكل أساسي عن إعادة تصنيف السندات اإلسالمية (الصكوك) بمبلغ  848.9مليون
ريال سعودي من غير  -االلتزامات الحالية إلى المتداولة حيث كان من المقرر سدادها بالكامل في أغسطس 2020م .وزادت االلتزامات غير المتداولة
بنسبة  ٪112.6كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة الحصول على قروض جديدة لتسوية الصكوك خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2020م.
كما تضمنت االلتزامات المتداولة بشكل أساسي الجزء المتداول من التمويل طويل األجل والمستحقات وااللتزامات األخرى ،والتي شكلت مجتمعة
 ٪65.1من إجمالي االلتزامات المتداولة كما في  31ديسمبر 2020م .ارتفعت االلتزامات المتداولة بنسبة  ٪237.0في  31ديسمبر 2019م ،ثم
انخفضت الحقًا بنسبة  ٪68.4نتيجة إلعادة تصنيف السندات اإلسالمية (الصكوك) من االلتزامات غير المتداولة إلى االلتزامات المتداولة كما
تمت تسويتها في عام 2020م.
6 -6-1-1األصول غير المتداولة
يعرض الجدول التالي األصول غير المتداولة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ  31ديسمبر 2018م
و2019م و2020م.
  (6-95):مقر لودجلااألصول غير المتداولة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
ديسمبر

2020م
ديسمبر

2018م 2020 -م

ممتلكات ومعدات

461.2

474.6

427.7

%2.9

()%9.9

()%3.7

استثمارات عقارية

2,328.9

2,337.4

2,320.2

%0.4

()%0.7

()%0.2

أصول غير ملموسة

4.0

3.7

3.0

()%6.7

()%18.5

()%12.8

-

516.6

379.4

ال ينطبق

()%26.6

ال ينطبق

8.6

11.7

-

%36.7

()%100.0

()%100.0

-

-

1.4

-

ال ينطبق

ال ينطبق

دفعات مقدمة لمقاولين وموردين

72.8

62.2

74.1

()%14.6

%19.2

%0.9

مجموع األصول غير المتداولة

2,875.4

3,406.3

3,205.9

%18.5

()%5.9

حق استخدام األصول
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
استثمارات في شركات زميلة

%5.6

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م
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 16خالل السنة المالية 2019م .بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،16قامت المجموعة بتقييم ترتيباتها التعاقدية من أجل التأكد مما إذا
كان العقد يحتوي على عقد إيجار ،عند بداية العقد ونتيجة لذلك تم االعتراف بحق استخدام األصول والتزامات اإليجار .انخفضت األصول غير
المتداولة بنسبة  ٪5.9كما في  31ديسمبر 2020م ،من  3,406.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  3,205.9مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض حق استخدام األصول والممتلكات والمعدات .كان هذا االنخفاض بسبب انخفاض
حق استخدام األصول بسبب إغالق  12متج ًرا في قطاع األزياء باإلضافة إلى االستهالك المسجل خالل العام.

يبين الجدول التالي صافي القيمة الدفترية لممتلكات ومعدات شركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ 31
ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-96):مقر لودجلاالممتلكات والمعدات
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
ديسمبر

2020م
ديسمبر

2018م 2020 -م

تحسينات المباني المستأجر

142.5

170.3

163.3

%19.5

%0.4

%7.0

اآلالت والمعدات

61.7

60.9

52.2

()%1.3

()%14.2

()%8.0

151.3

175.9

161.7

%16.3

()%8.1

%3.4

السيارات

2.8

2.4

1.7

()%13.1

()%27.5

()%20.6

األلعاب
أجهزة الحاسب اآللي وتقنية المعلومات

14.6

18.1

12.3

%23.8

()%31.9

()%8.1

األثاث والتركيبات

38.7

35.3

28.2

()%8.7

()%20.2

()%14.7

األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ

49.7

11.7

8.2

()%76.5

()%29.3

()%59.3

صافي القيمة الدفترية

461.2

474.6

427.7

%2.9

()%9.9

()%3.7

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

في  31ديسمبر 2020م ،تتعلق الممتلكات والمعدات للمجموعة بقطاع الترفيه ،حيث شكلت  ٪79.7من مجموع الممتلكات والمعدات .تتألف
الممتلكات والمعدات في قطاع الترفيه من األلعاب في مراكز الترفيه العائلية.
أي أصول مهمة مزمع شراءها أو استئجارها.
ليس لدى المجموعة أي خطط حاليه بخصوص ّ
االستثمارات العقارية

يبين الجدول التالي صافي القيمة الدفترية لالستثمارات العقارية لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ 31
ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-97):مقر لودجلااالستثمارات العقارية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
ديسمبر

2020م
ديسمبر

2018م 2020 -م

األراضي

747.2

747.2

752.4

-

%0.4

%0.3

المباني

1,176.7

1,139.0

1,108.5

()%3.2

()%2.7

()%2.9

اآلالت والمعدات

69.2

57.6

49.0

()%16.7

()%14.9

()%15.8

األثاث والتركيبات

1.1

0.7

0.4

()%36.9

()%50.1

()%43.9

تحسينات المباني المستأجرة

0.0

10.1

9.2

%185,497.9

()%8.9

%4,012.2

األعمال اإلنشائية تحت التنفيذ

334.6

382.8

400.7

%14.4

%4.7

%9.4

صافي القيمة الدفترية

2,328.9

2,337.4

2,320.2

%0.4

()%0.7

()%0.2

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

األراضي

لم تشهد صافي القيمة الدفترية لألراضي أي تقلبات جوهرية ما بين  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2020م.
المباني

تتمثل قيمة المباني بالتكلفة المتكبدة من شراء و/أو إنشاء مراكز التسوق الخاصة بقطاع التأجير .لم تشهد المباني تقلبات جوهرية ما بين 31
ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2020م.
اآلالت والمعدات

انخفض صافي القيمة الدفترية لآلالت والمعدات بنسبة  %16.7في  31ديسمبر 2019م من  69.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى
 57.6مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .واصل االنخفاض بنسبة  %14.6من  57.6مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى 49.0
مليون ريال سعودي 2020م .ويُعزى االنخفاض بشكل أساسي إلى احتساب استهالك متراكم خالل 2019م و2020م.
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الممتلكات والمعدات

فهرس المحتويات

األثاث والتركيبات

لم تشهد صافي القيمة الدفترية األثاث والتركيبات أي تقلبات جوهرية ما بين  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2020م.
تحسينات المباني مستأجرة

ارتفعت صافي القيمة الدفترية للتحسينات في المباني المستأجرة من  0.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  10.1مليون ريال سعودي
في  31ديسمبر 2019م .وفي المقابل ،انخفضت صافي القيمة الدفترية للتحسينات في المباني المستأجرة بنسبة  %8.9من  10.1مليون ريال
سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  9.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م .ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى احتساب االستهالك المتراكم
كما في  31ديسمبر 2020م.
األعمال اإلنشائية تحت التنفيذ

يتمثل رصيد األعمال اإلنشائية تحت التنفيذ بشكل أساسي األعمال اإلنشائية الخاصة بالعثيم مول  -حفر الباطن والعثيم مول  -الخفجي .بلغت
نسبة اإلتمام الخاصة بالموالت المذكورة نسبة  %89.7و %74.5كما في  31ديسمبر 2020م.
األصول غير ملموسة

يبين الجدول التالي صافي القيمة الدفترية لألصول غير ملموسة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ 31
ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-98):مقر لودجلااألصول غير ملموسة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

معدل النمو السنوي المركب

ارتفاع ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
ديسمبر

2020م
ديسمبر

2018م 2020 -م

األصول غير الملموسة (برامج الحاسب اآللي ورسوم االمتياز)

4.0

3.7

3.0

()%6.7

()%18.5

()%12.8

صافي القيمة الدفترية

4.0

3.7

3.0

()%6.7

()%18.5

()%12.8

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

أبرمت المجموعة اتفاقيات امتياز مع أصحاب حقوق االمتياز .بموجب هذه االتفاقيات ،حصلت المجموعة على الحق في تشغيل متاجر البيع بالتجزئة
تحت اسم العالمة التجارية المعنية التي تم الحصول عليها .تم تحديد العمر اإلنتاجي لالمتيازات التي تم الحصول عليها من  4إلى  5سنوات .تقوم
المجموعة بإطفاء رسوم االمتياز على أساس القسط الثابت وفقًا لشروط االتفاقية.
حق استخدام أصول

يبين الجدول التالي رصيد حق استخدام األصول لشركة عبداهلل العثيم وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م.
  (6-99):مقر لودجلاحق استخدام أصول
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

ارتفاع ( /انخفاض)
2020م
مدققة

2019م
ديسمبر

2020م
ديسمبر

التكلفة:
الرصيد كما في  1يناير

-

659.2

735.6

ال ينطبق

%11.6

إضافات

-

77.2

4.0

ال ينطبق

()%94.8

استبعادات

-

()0.8

()89.3

ال ينطبق

%10,530.0

الرصيد كما في  31ديسمبر

-

735.6

650.2

ال ينطبق

()%11.6

الرصيد كما في  1يناير

-

163.6

218.9

ال ينطبق

%33.8

55.3

59.7

ال ينطبق

%7.9

-

()7.8

ال ينطبق

ال ينطبق

الرصيد كما في  31ديسمبر

-

218.9

270.9

ال ينطبق

%23.7

صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر

-

516.6

379.4

ال ينطبق

اإلطفاء المتراكم:
المحمل للسنة
استبعادات

()%26.6

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م
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استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

يبين الجدول التالي استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل لشركة عبداهلل العثيم وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ  31ديسمبر
2018م و2019م و2020م.
  (6-100):مقر لودجلااستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
ديسمبر

2020م
ديسمبر

2018م 2020 -م

-

11.7

-

ال ينطبق

()%100.0

ال ينطبق

شركة المباني

8.6

-

-

()%100.0

-

ال ينطبق

صافي القيمة الدفترية

8.6

11.7

-

%36.7

()%100.0

شركة الزيت العربية السعودية («أرامكو السعودية»)

ال ينطبق

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

تشمل االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على أصول مالية مستثمرة في أسهم متداولة وغير متداولة.
استثمارات في شركات شقيقة

يبين الجدول التالي رصيد استثمارات في شركات شقيقة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ  31ديسمبر
2018م و2019م و2020م.
  (6-101):مقر لودجلااستثمارات في شركات شقيقة
مليون ريال سعودي

نسبة
الملكية

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
ديسمبر

2020م
ديسمبر

2018م 2020 -م

ومضة لدور السينما  -شركة مساهمة مقفلة

%55

-

-

0.6

-

ال ينطبق

ال ينطبق

شركة بلر السعودية للمقاوالت

%70

-

-

0.8

-

ال ينطبق

ال ينطبق

-

-

1.4

-

ال ينطبق

ال ينطبق

صافي القيمة الدفترية

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

يتمثل رصيد استثمارات في شركات شقيقة في  31ديسمبر 2020م في حصة الشركة في شركة ومضة لدور السينما وشركة بلر السعودية بنسبة
ملكية  %55و %70على التوالي .ويعود الرصيد في  31ديسمبر 2020م إلى اإلضافات الناتجة عن حصة الشركة في نتائج أعمال تلك الشركات.
دفعات مقدمة لمقاولين وموردين

يبين الجدول التالي رصيد الدفعات المقدمة لمقاولين وموردين شركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ 31
ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-102):مقر لودجلادفعات مقدمة لمقاولين وموردين
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
ديسمبر

2020م
ديسمبر

2018م 2020 -م

72.8

62.2

51.0

()%14.6

()%18.0

()%16.3

دفعات مقدمة  -للمالك

-

-

25.2

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ناقصا :مخصص دفعات مقدمة لمقاولين وموردين
ً

-

-

()2.0

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

72.8

62.2

74.1

()%14.6

%19.2

دفعات مقدمة لمقاولين وموردين

اإلجمالي

%0.9

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م
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انخفض صافي القيمة الدفترية لحق استخدام أصول في  31ديسمبر 2020م بنسبة  %26.6من  516.6مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م
إلى  379.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .يرجع ذلك بشكل أساسي إلى االستبعادات ومصروف اإلطفاء خالل الفترة.

6 -6-1-2األصول المتداولة
يعرض الجدول التالي األصول المتداولة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م.
  (6-103):مقر لودجلااألصول المتداولة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
ديسمبر

2020م
ديسمبر

2018م 2020 -م

مخزون

62.0

62.0

51.4

()%0.0

()%17.0

()%8.9

مدينو عقود إيجار

89.4

128.7

186.7

%43.9

%45.1

%44.5

دفعات مقدما ومدينون آخرون

46.6

21.4

31.2

()%54.2

%46.0

()%18.2

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

26.9

107.6

39.0

%300.5

()%63.8

%20.5

النقد وما في حكمه

158.9

86.3

103.3

()%45.7

%19.7

()%19.4

مجموع األصول المتداولة

383.8

405.9

411.6

%5.8

%1.4

%3.6

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

المخزون

يبين الجدول التالي رصيد المخزون لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م.
  (6-104):مقر لودجلاالمخزون
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
ديسمبر

2020م
ديسمبر

2018م 2020 -م

مخزون جاهز معد للبيع

35.1

44.0

45.1

%25.5

%2.5

%13.5

مستهلكات ومواد أخرى

23.8

19.9

6.7

()%16.6

()%66.3

()%47.0

قطع غيار

7.5

7.9

6.3

%4.5

()%19.5

()%8.3

ناقصا :مخصص مخزون بطئ الحركة

()4.5

()9.8

()6.8

%120.6

()%31.0

%23.4

اإلجمالي

62.0

62.0

51.4

()%0.0

()%17.0

()%8.9

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م
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إن هذه الدفعات تتعلق بشكل
تمثل األرصدة الخاصة بقطاع التأجير والترفيه الجزء األكبر من رصيد الدفعات المقدمة للمقاولين والمو ِّردين ،حيث ّ
أساسي بأوامر الشراء الخاصة بالبناء والمواد الخام الخاصة ببناء مركزي العثيم مول في حفر الباطن والخفجي .انخفض رصيد الدفعات المقدمة
للمقاولين والمو ِّردين بنسبة  %14.6من  72.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  62.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م.
وفي المقابل ،ارتفع الرصيد بنسبة  %19.2من  62.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  74.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
ناقصا  2.0مليون ريال سعودي مرتبطة
2020م ويُعزى ذلك في المقام األول إلى إضافة مبلغ  25.2مليون ريال سعودي خاصة باالستثمارات العقارية
ً
بمخصص دفعات مقدمة لمقاولين وموردين.

يبين الجدول التالي حركة مخصص البنود بطيئة الحركة كما في تاريخ  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-105):مقر لودجلاحركة مخصص البنود بطيئة الحركة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
ديسمبر

2020م
ديسمبر

2018م 2020 -م

في بداية السنة

5.2

4.5

9.8

()%14.1

%120.6

%37.7

مجنب خالل السنة

0.3

5.4

1.3

ال ينطبق

()%75.6

%119.8

()1.0

-

()4.4

ال ينطبق

ال ينطبق

%108.6

4.5

9.8

6.8

%120.6

()%31.0

مبالغ مشطوبة

الرصيد في نهاية السنة

%23.4

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م.

مدينو عقود اإليجار

يبين الجدول التالي رصيد مدينو عقود اإليجار لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية كما في تاريخ  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م.
  (6-106):مقر لودجلامدينو عقود اإليجار
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي
مدينو عقود إيجار

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
ديسمبر

2020م
ديسمبر

2018م 2020 -م

153.4

217.4

397.9

%41.7

%83.0

%61.1

-

-

()19.8

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

()64.0

()88.7

()191.4

%38.7

%115.6

%72.9

89.4

128.7

186.7

%43.9

%45.1

ناقصا :مخصص الخصم للمستأجر
ناقصا :مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

اإلجمالي

%44.5

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ارتفع إجمالي رصيد مدينو عقود اإليجار بنسبة  %41.7من  153.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  271.4مليون ريال سعودي في
 30ديسمبر 2019م .واصل االرتفاع بنسبة  %83.0من  217.4مليون ريال سعودي إلى  397.9مليون ريال في  31ديسمبر 2020م يرجع ذلك بصوره
أساسية إلى استرجاع عملية التحصيالت طبيعتها وذلك على خلفية عودة النشاط إلى طبيعته.
يبين الجدول التالي حركة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية كما في تاريخ  31ديسمبر 2018م
و2019م و2020م.
  (6-107):مقر لودجلاحركة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
ديسمبر

2020م
ديسمبر

2018م 2020 -م

في بداية السنة

41.9

64.0

88.7

%52.7

%38.7

%45.5

مجنب خالل السنة

22.1

60.3

101.3

%173.3

%67.9

%114.2

إنتفى الغرض منة

-

()35.6

1.3

ال ينطبق

()%103.7

ال ينطبق

64.0

88.7

191.4

%38.7

%115.6

الرصيد في نهاية السنة

%72.9

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م
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فهرس المحتويات

يتمثل المخزون بشكل أساسي من المخزون الخاص بقطاع األزياء والترفيه من إجمالي المخزون في  31ديسمبر 2020م .وقد ارتفع رصيد المخزون
الجاهز المعد للبيع بنسبة  %25.5في  31ديسمبر 2019م من  35.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  44.0مليون ريال سعودي في
 31ديسمبر 2019م على خلفية زيادة اإليرادات وحجم األعمال الخاص بقطاع البيع بالتجزئة والذي تطلب بدوره إلى زيادة نسبة المخزون لمواكبة
هذه الزيادة .ولم يشهد رصيد المخزون الجاهز المعد للبيع أي حركة جوهرية ما بين  31ديسمبر 2019م و2020م.

يبين الجدول التالي رصيد دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ 31
ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-108):مقر لودجلادفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
ديسمبر

2020م
ديسمبر

2018م 2020 -م

دفعات مقدمة لمقاولين وموردين

0.9

0.9

-

-

()%100.0

()%100.0

تأمينات مستردة

6.6

8.0

10.2

%22.1

%27.3

%24.7

مدفوعات مقدما

21.1

4.3

4.5

()%79.7

%5.0

()%53.8

ذمم موظفين

2.5

1.6

0.8

()%34.7

()%50.0

()%42.9

إيجار مدفوع مقدما

7.2

0.4

0.2

()%94.1

()%53.0

()%83.3

ضريبة قيمة مضافة مدينة

-

1.5

-

ال ينطبق

()%100.0

ال ينطبق

مصاريف مدفوعة مقدمة

-

4.0

8.5

ال ينطبق

%114.8

ال ينطبق

مشتقات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

6.7

-

-

()%100.0

-

()%100.0

أخرى

1.7

0.6

7.0

()%64.3

%1,056.6

%103.1

اإلجمالي

46.6

21.4

31.2

()%54.2

%46.0

()%18.2

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

لم تشهد الدفعات المقدمة لمقاولين وموردين أي حركة جوهرية ما بين  31ديسمبر 2018م و2020م.
تتعلق التأمينات المستردة بشكل أساسي بأرصدة التأمينات المستردة بقطاع الترفيه حيث ارتفع بنسبة  %22.1من  6.6مليون ريال سعودي في 31
ديسمبر 2018م إلى  8.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م وارتفع بنسبة  %27.3ليصل إلى  10.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2020م.
تشمل المدفوعات المدفوعة مقد ًما األرصدة الخاصة بقطاع اإليجار والبيع بالتجزئة والتي تتمثل في دفعات تخص مصروفات الكهرباء التي تم دفعها
مقدما .انخفضت المدفوعات المدفوعة مقد ًما بنسبة  %79.7من  21.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  4.3مليون ريال سعودي
في  31ديسمبر 2019م .ولم تشهد المدفوعات المدفوعة مقد ًما أي تغير جوهري ما بين  31ديسمبر 2019م و2020م.
انخفضت ذمم الموظفين بنسبة  %34.7من  2.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  1.6مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م.
كما انخفضت بنسبة  %50.0في عام 2020م لتبلغ  0.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م.
انخفض اإليجار المدفوع مقدما بنسبة  %94.1من  7.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  0.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2019م .كما انخفض بنسبة  %53.0من  0.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م ليصل إلى  0.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م.
سجلت المجموعة ضريبة قيمة مضافة مدينة بمبلغ  1.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .ولم تسجل الشركة أي مبالغ متعلقة بضريبة
قيمة مضافة مدينة في  31ديسمبر 2018م و2020م.
تشمل المصروفات المدفوعة مقدما في  31ديسمبر2020م مبلغ  8.5مليون ريال سعودي يخص المصروفات الخاصة باالكتتاب العام الخاص
بالمجموعة.
بلغت الدفعات المقدمة واألرصدة المدينة األخرى المتعلقة بالمشتقات المالية مبلغ  6.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م .ولم يتم تسجيل
أي دفعات في  31ديسمبر 2019م و2020م.
انخفضت الدفعات المقدمة واألرصدة المدينة األخرى بنسبة  %64.3من  1.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  0.6مليون ريال
سعودي في  31ديسمبر 2019م .ولم تشهد أي حركة جوهرية ما بين  31ديسمبر 2019م و2020م.
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

للمزيد من المعلومات عن المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة ،الرجاء مراجعة قسم رقم « 9-6أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة».
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دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

فهرس المحتويات

النقد وما في حكمه

يبين الجدول التالي رصيد النقد وما في حكمه لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ  31ديسمبر 2018م
و2019م و2020م.
  (6-109):مقر لودجلاالنقد وما في حكمه
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
ديسمبر

2020م
ديسمبر

2018م 2020 -م

أرصدة لدى البنوك

96.6

62.8

17.7

()%35.0

()%71.8

()%57.2

ودائع ألجل

47.1

20.1

84.0

()%57.3

%318.0

%33.6

نقد في الصندوق

15.3

3.4

1.6

()%77.6

()%54.3

()%68.0

اإلجمالي

158.9

86.3

103.3

()%45.7

%19.7

()%19.4

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

انخفض النقد وما في حكمه بنسبة  %45.7من  158.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  86.3مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2019م .ويعود االنخفاض في المقام األول إلى االنخفاض في أرصدة لدى البنوك بنسبة  %35.0ما بين  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر
2019م .وفي المقابل ارتفع النقد وما في حكمه بنسبة  %19.7من  86.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  103.3مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .ويرجع االرتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع الودائع ألجل بنسبة  %318.0من  20.1مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2019م إلى  84.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م.
6 -6-1-3االلتزامات غير المتداولة
يعرض الجدول التالي االلتزامات غير المتداولة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ  31ديسمبر 2018م
و2019م و2020م.
  (6-110):مقر لودجلاااللتزامات غير المتداولة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
ديسمبر

2020م
ديسمبر

2018م 2020 -م

قروض

270.8

335.9

1,153.8

%24.0

%243.5

%106.4

السندات اإلسالمية (صكوك)

995.2

-

-

ال ينطبق

-

()%100.0

التزامات عقود اإليجار

-

358.7

349.4

ال ينطبق

()%2.6

ال ينطبق

ضريبة مؤجلة

-

1.7

2.0

ال ينطبق

%18.0

ال ينطبق

التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

اإلجمالي

17.3

22.4

22.5

%29.4

%0.5

%14.0

1,283.3

718.7

1,527.7

()%44.0

%112.6

%9.1

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

القروض  -الجزء غير المتداول

يعرض الجدول التالي القروض  -الجزء غير المتداول لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ  31ديسمبر
2018م و2019م و2020م.
  (6-111):مقر لودجلاالقروض  -الجزء غير المتداول
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
ديسمبر

2020م
ديسمبر

2018م 2020 -م

جزء متداول من قروض

136.2

134.0

212.9

()%1.6

%58.9

%25.0

جزء غير متداول من القروض

270.8

335.9

1,153.8

%24.0

%243.5

%106.4

مجموع القروض والتسهيالت

407.0

469.8

1,366.7

%15.4

%190.9

%83.2

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م
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السندات اإلسالمية (الصكوك)

يعرض الجدول التالي السندات اإلسالمية الصكوك لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ  31ديسمبر 2018م
و2019م و2020م.
  (6-112):مقر لودجلاالسندات اإلسالمية (الصكوك)
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
ديسمبر

2020م
ديسمبر

1,000.2

851.0

-

()%14.9

()%100.0

تكلفة تمويل مؤجلة

()5.1

()2.1

-

()%59.3

()%100.0

إجمالي

995.2

848.9

-

()%14.7

صكوك

()%100.0

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م القوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م ،قامت المجموعة بإصدار صكوك بقيمة  1,000مليون ريال سعودي بالقيمة االسمية بدون خصم أو
عالوة .يحمل إصدار السندات اإلسالمية تكلفة عمولة وفقًا لألسعار السائدة بين البنوك السعودية («سايبور») زائ ًدا هامش ربح محدد سلفًا قدره
 .٪1.70تم استرداد السندات اإلسالمية بالقيمة األسمية بتاريخ استحقاقها في  30أغسطس 2020م.
التزامات عقود اإليجار

يعرض الجدول التالي التزامات عقود اإليجار لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ  31ديسمبر 2018م
و2019م و2020م.
  (6-113):مقر لودجلاالتزامات عقود اإليجار
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

2018م
مدققة

ارتفاع ( /انخفاض)

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
ديسمبر

معدل النمو السنوي المركب

2020م
ديسمبر

2018م 2020 -م

في  1يناير

-

540.1

561.9

الينطبق

%4.0

الينطبق

االضافات

-

77.2

4.0

الينطبق

()%94.8

الينطبق

تكاليف تمويلية

-

16.1

14.0

الينطبق

()%12.9

الينطبق

استبعادات

-

-

()86.3

الينطبق

الينطبق

الينطبق

االلتزام المدفوع

-

()71.5

()70.3

الينطبق

()%1.6

الينطبق

في  31ديسمبر

-

561.9

423.3

الينطبق

()%24.7

الينطبق

االلتزام المتداول

-

203.1

73.9

الينطبق

()%63.6

الينطبق

االلتزام غير المتداول

-

358.7

349.4

الينطبق

()%2.6

الينطبق

اإلجمالي

-

561.9

423.3

الينطبق

()%24.7

الينطبق

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

انخفضت التزامات عقود اإليجار بنسبة  %24.7من  561.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  423.3مليون ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2020م .ويعزى االنخفاض باستبعادات بمقدار  86.3مليون ريال سعودي وااللتزام المدفوع بمقدار  70.3مليون ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2020م .ولم تشهد التزامات عقود اإليجار أي رصيد كما في  31ديسمبر 2018م.
ضريبة مؤجلة

ارتفعت الضريبة المؤجلة بنسبة  %18.0من  1.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  2.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2020م .ولم تشهد الضريبة المؤجلة أي رصيد كما في  31ديسمبر 2018م.
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ترتبط قروض المجموعة بشكل أساسي بالقروض المتعلقة بشركة عبداهلل العثيم لإلستثمار (المستقلة) .للمزيد عن القروض والتمويل الرجاء
مراجعة قسم « 3-3-6-6التمويل» جدول رقم (.)152-6

يعرض الجدول التالي التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ  31ديسمبر
2018م و2019م و2020م.
  (6-114):مقر لودجلاالتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
ديسمبر

2020م
ديسمبر

تكلفة الخدمة الحالية

4.3

5.1

4.5

%19.1

()%12.9

تكلفة العمولة على التزامات المنافع

0.6

0.8

0.6

%44.1

()%26.4

رصيد االلتزامات آخر السنة

4.9

6.0

5.1

%22.1

()%14.8

الحركة في القيمة الحالية اللتزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين
في بداية السنة

12.9

17.3

22.4

%34.5

%29.4

إجمالي مصروف المنافع

4.9

6.0

5.1

%22.1

()%14.8

شراء شركة زميلة

1.6

-

-

()%100.0

-

خسائر (مكاسب) إعادة قياس التزامات المنافع للموظفين

()0.7

0.7

()0.9

()%194.3

()%227.6

منافع مدفوعة

()1.4

()1.6

()4.1

%13.3

%166.0

في نهاية السنة

17.3

22.4

22.5

%29.4

%0.5

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

6 -6-1-4االلتزامات المتداولة
يعرض الجدول التالي االلتزامات المتداولة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م.
  (6-115):مقر لودجلاااللتزامات المتداولة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
ديسمبر

2020م
ديسمبر

2018م 2020 -م

الجزء المتداول من القروض

136.2

134.0

212.9

()%1.6

%58.9

%25.0

الجزء المتداول من الصكوك

-

848.9

-

ال ينطبق

()%100.0

ال ينطبق

ذمم دائنة تجارية

64.5

70.9

58.7

%9.8

()%17.1

()%4.6

مطلوبات عقود

22.4

25.3

8.0

%12.6

()%68.5

()%40.4

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

199.8

196.6

93.8

()%1.6

()%52.3

()%31.5

الجزء المتداول من التزامات اإليجار

-

203.1

73.9

ال ينطبق

()%63.6

ال ينطبق

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

0.0

0.0

15.4

()%3.8

%34,302.4

%1,719.4

مخصص الزكاة

19.2

11.6

8.7

()%39.5

()%25.7

()%32.9

اإلجمالي

442.2

1,490.4

471.3

%237.0

()%68.4

%3.2

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م
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التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يعرض الجدول التالي القروض  -الجزء المتداول لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ  31ديسمبر 2018م
و2019م و2020م.
  (6-116):مقر لودجلاالقروض  -الجزء المتداول
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

معدل النمو السنوي المركب

ارتفاع ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
ديسمبر

2020م
ديسمبر

2018م 2020 -م

الجزء متداول من القروض

136.2

134.0

212.9

()%1.6

%58.9

%25.0

الجزء غير المتداول من القروض

270.8

335.9

1,153.8

%24.0

%243.5

%106.4

مجموع القروض والتسهيالت

407.0

469.8

1,366.7

%15.4

%190.9

%83.2

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ارتفع الجزء متداول من القروض بنسبة  %58.9من  134.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  212.9مليون ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2020م .ترتبط قروض المجموعة بشكل أساسي بالقروض المتعلقة بشركة عبداهلل العثيم لالستثمار (المستقلة) .للمزيد عن القروض
والتمويل الرجاء مراجعة قسم « 3-3-6-6التمويل» جدول رقم (.)152-6
السندات اإلسالمية (الصكوك)

يعرض الجدول التالي الصكوك لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-117):مقر لودجلاالسندات اإلسالمية (الصكوك)
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
ديسمبر

2020م
ديسمبر

1,000.2

851.0

-

()%14.9

()%100.0

تكلفة تمويل مؤجلة

()5.1

()2.1

-

()%59.3

()%100.0

إجمالي

995.2

848.9

-

()%14.7

()%100.0

صكوك

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م ،قامت المجموعة بإصدار صكوك بقيمة  1,000مليون ريال سعودي بالقيمة االسمية بدون خصم أو
عالوة .يحمل إصدار السندات اإلسالمية تكلفة عمولة وفقًا لألسعار السائدة بين البنوك السعودية («سايبور») زائ ًدا هامش ربح محدد سلفًا قدره
 .٪1.70تم استرداد السندات اإلسالمية بالقيمة األسمية بتاريخ استحقاقها في  30أغسطس 2020م.
الذمم الدائنة التجارية

ارتفعت الذمم الدائنة التجارية بنسبة  %9.8من  64.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  70.9مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2019م .وفي المقابل ،انخفضت الذمم الدائنة التجارية بنسبة  %17.1من  70.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى 58.7
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م.
مطلوبات العقود

انخفضت مطلوبات العقود بنسبة  %68.5من  25.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  8.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2020م .لم تشهد مطلوبات العقود أي حركة جوهرية ما بين  31ديسمبر 2018م و2019م.
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القروض  -الجزء المتداول

يبين الجدول التالي رصيد المصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في
تاريخ  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-118):مقر لودجلامصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
ديسمبر

2020م
ديسمبر

2018م 2020 -م

51.3

56.3

54.6

%9.7

()%3.0

%3.2

-

1.2

-

ال ينطبق

()%100.0

ال ينطبق

مصاريف مستحقة الدفع

18.4

29.2

6.8

%59.0

()%76.9

()%39.3

دخل إيجار غير مكتسب

57.7

42.1

4.4

()%27.2

()%89.5

()%72.3

مبالغ مستحقة الدفع للموظفين

5.8

3.2

5.9

()%45.3

%85.7

%0.8

محتجزات دائنة
مخصص الخصم للمستأجر

دفعات مقدمة من العمالء

3.0

4.4

5.7

%47.0

%29.5

%38.0

تكلفة تمويل مستحقة

20.7

16.9

3.1

()%18.4

()%81.6

()%61.2

أعمال إنشائية مستحقة

13.6

23.6

0.2

%72.9

()%99.2

()%88.1

ضريبة القيمة المضافة

-

-

2.7

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

أخرى

29.3

19.7

10.4

()%32.6

()%47.2

()%40.3

مجموع مصروفات مستحقه وأرصدة دائنة أخرى

199.8

196.6

93.8

()%1.6

()%52.3

()%31.5

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

لم تشهد المحتجزات الدائنة أي حركة جوهرية ما بين  31ديسمبر 2018م و2020م.
يتعلق مخصص الخصم للمستأجر بالخصم المرتبط بالمستأجرين من قطاع التأجير .شهد مخصص مبلغ  1.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2019م .لم يتم تسجيل مخصص الخصم للمستأجر في  31ديسمبر 2018م و2020م تتعلق المصاريف مستحقة الدفع المتعلقة بالمصاريف
ارتفاعا بنسبة  %59.0من  18.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى 29.2
المستحقة العامة مثل التأمين والمرافق العامة .حيث شهدت
ً
مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م وذلك يرجع بشكل أساسي إلى االرتفاع في نسبة المصروفات المستحقة الخاصة بقطاع التأجير .وفي
المقابل ،انخفضت المصاريف مستحقة الدفع بنسبة  %48.9من  29.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  14.9مليون ريال سعودي
في  31ديسمبر 2020م.
انخفاضا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ  %72.3من  57.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى 4.4
شهد دخل اإليجار غير المكتسب
ً
مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .يرجع ذلك بشكل أساسي إلى االنخفاض في قيمة المدفوعات المستحقة الدفع للعقود الحالية مع
العمالء في قطاع التأجير.
انخفضت المبالغ المستحقة الدفع للموظفين بنسبة  %45.3من  5.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  3.2مليون ريال سعودي في
 31ديسمبر 2019م .وفي المقابل ،ارتفعت المبالغ المستحقة الدفع للموظفين بنسبة  %85.7من  3.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م
إلى  5.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م.
ارتفعت الدفعات المقدمة من العمالء بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ  %38.0من  3.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  5.7مليون ريال
سعودي في 2020م .تعتمد الدفعات المقدمة من العمالء بحسب األنشطة التجارية للشركات التابعة.
تشمل تكلفة تمويل مستحقة جزء الفائدة على القروض المصرفية والصكوك (في 2019م فقط) المستحقة في تاريخ الميزانية العمومية .انخفضت
تكلفة تمويل مستحقة بنسبة  %18.4من  20.7مليون ريال سعودي في 2018م إلى  16.9مليون ريال سعودي في 31ديسمبر 2019م نتيجة النخفاض
الفوائد المستحقة المتعلقة بالسندات اإلسالمية (الصكوك) .ويرجع هذا االنخفاض إلى سداد  149.0مليون ريال سعودي في إطار برنامج إعادة
شراء الصكوك في العام 2019م .كما واصل انخفاض تكلفة التمويل المستحقة بنسبة  %81.6إلى  3.1مليون ريال سعودي بسبب سداد جميع
الصكوك غير المسددة في أغسطس 2020م التي بلغت  848.9مليون ريال سعودي.
تمثل األعمال اإلنشائية المستحقة األعمال المستحقة في نهاية كل تاريخ من الميزانية العمومية لم يصدر المقاول فاتورة عنها .وارتفع رصيد األعمال
اإلنشائية المستحقة بنسبة  %72.9من  13.6مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  23.6مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م،
إن هذا المبلغ يتعلق في المقام األول بالعثيم مول في حفر الباطن الذي كان قيد اإلنشاء ولم تصدر له فواتير .وفي المقابل ،انخفضت األعمال
حيث ّ
اإلنشائية المستحقة بنسبة  %99.2من  23.6مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  0.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م ويعزى
االنخفاض إلى انتهاء الفواتير تم سدادها.
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مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

الجزء المتداول من التزامات اإليجار

ارتفعت الذمم الدائنة التجارية بنسبة  %9.8من  64.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  70.9مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2019م .وفي المقابل ،انخفضت الذمم الدائنة التجارية بنسبة  %17.1من  70.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى 58.7
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م.
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

للمزيد من المعلومات عن المبالغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة ،الرجاء مراجعة قسم رقم « 9-6أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة».
مخصص الزكاة

يبين الجدول التالي حركة مخصص الزكاة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م.
  (6-119):مقر لودجلاحركة مخصص الزكاة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

ارتفاع ( /انخفاض)
2020م
ديسمبر

2020م
مدققة

2019م
ديسمبر

الرصيد في بداية السنة

15.3

19.2

11.6

%25.8

()%39.5

مخصص الزكاة للسنة

13.0

11.9

4.9

ال ينطبق

()%58.9

مخصص الضريبة السنة

0.1

0.8

0.3

%805.1

()%64.4

مدفوع خالل السنة

()9.2

()20.3

()8.2

%121.1

()%59.8

الرصيد في نهاية السنة

19.2

11.6

8.7

()%39.5

()%25.7

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

-6-2

6الميزانيات الموحدة

  (6-120):مقر لودجلاالقائمة المالية الموحدة 2020م
بالمليون ريال سعودي

شركة عبد
اهلل العثيم
لالستثمار

شركة عبد
اهلل العثيم
للترفيه

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية
التجارية

شركة عبد
اهلل العثيم
لألزياء

أخرى

1

المجموع

التعديالت

اإليضاح

الميزانية
الموحدة

األصول غير المتداولة
48.1

340.9

10.9

27.7

-

427.7

-

427.7

ممتلكات ومعدات
العقارات االستثمارية

2,221.4

-

-

-

98.8

2,320.2

-

2,320.2

االستثمار في الشركات التابعة
والشركات الزميلة

485.9

-

-

-

-

485.9

()484.4

0.5

-

2.4

0.2

-

3.0

-

3.0

-

-

-

0.01

-

0.01

-

0.01

أصول غير ملموسة
استثمارات أخرى

2

1.4

حق استخدام أصول

262.3

147.5

10.1

83.2

-

503.1

()123.7

3

379.4

الدفعات المقدمة للمقاولين

57.8

-

-

-

-

57.8

16.3

6

74.1

3,076.0

488.5

23.4

111.1

98.8

3,797.7

()591.8

مجموع األصول غير المتداولة

3,205.9

األصول المتداولة
1.6

19.2

2.4

28.2

-

51.4

-

51.4

المخزون
ذمم التأجير المدينة والشيكات تحت
التحصيل

184.1

-

-

-

2.6

186.7

-

186.7

المدفوعات المسبقة والذمم المدينة
األخرى

10.3

29.5

1.4

6.3

-

47.5

()16.3
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وتشمل المصاريف المستحقة األخرى اإلجراءات القانونية ،والعالوات ،ومستحقات الضمان االجتماعي ،واالستحقاقات المتصلة بالموظفين ،وغير
ذلك من البنود المتنوعة .انخفض الرصيد بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ  %40.3من  29.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى 10.4
مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م.

أخرى

المبالغ المستحقة من أطراف ذات
عالقة

118.2

36.9

-

20.9

0.7

176.7

األرصدة النقدية والمصرفية

70.6

8.5

0.9

2.0

0.5

82.4

20.9

مجموع األصول المتداولة

384.8

94.1

4.7

57.4

3.8

544.7

()133.1

411.6

مجموع األصول

3,460.8

582.5

28.0

168.5

102.6

4,342.4

()724.9

3,617.5

بالمليون ريال سعودي

المجموع

التعديالت

اإليضاح

()137.7

4

39.0

10

103.3

حقوق المساهمين
رأس المال

1,000.0

150.0

0.5

0.1

31.1

1,181.7

()181.7

5

1,000.0

االحتياطي النظامي

133.9

22.1

0.3

0.1

0.0

156.3

()22.4

5

133.9

األرباح المبقاة

485.7

211.9

()5.2

()15.7

2.6

679.2

()193.6

5

485.7

المكونات األخرى لحقوق الملكية

()1.1

()1.1

-

-

-

()2.1

1.1

5

()1.1

1,618.5

382.9

()4.4

()15.6

33.7

2,015.1

()396.6

مجموع حقوق الملكية

1,618.5

التزامات غير متداولة
قروض المرابحة

1,153.8

-

-

-

-

1,153.8

-

التزامات اإليجار غير متداولة

260.2

121.3

7.5

60.5

-

449.5

()100.1

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

10.7

8.5

0.6

2.8

-

22.5

-

22.5

-

2.0

-

-

-

2.0

-

2.0

1,424.6

131.8

8.1

63.4

-

1,627.8

()100.1

1,527.7

االلتزامات الضريبية المؤجلة

مجموع االلتزامات غير المتداولة

1,153.8
3

349.4

االلتزامات المتداولة
الجزء المتداول من قروض المرابحة

212.9

-

-

-

-

212.9

-

212.9

الذمم التجارية الدائنة وأوراق الدفع

9.1

12.7

5.8

31.1

-

58.7

-

58.7

مستحقات والتزامات متداولة أخرى

75.8

12.6

1.0

5.1

0.0

94.5

()0.7

93.8

مخصص الخسائر في الشركات
المستثمر فيها

19.2

-

-

-

-

19.2

()19.2

8

-

التزام عقود اإليجار

40.5

33.4

1.6

22.0

-

97.5

()23.6

3

73.9

-

8.0

-

-

-

8.0

-

المستحق إلى أطراف ذات عالقة

53.0

-

15.8

62.6

68.7

200.0

()184.6

مخصص الزكاة

7.2

1.2

0.1

-

0.1

8.7

-

8.7

مجموع االلتزامات المتداولة

417.7

67.9

24.3

120.7

68.9

699.5

()228.2

471.3

مجموع االلتزامات وحقوق ملكية
المساهمين

3,460.8

582.5

28.0

168.5

102.6

4,342.4

()724.9

3,617.5

التزامات العقود

8.0
4

15.4
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شركة عبد
اهلل العثيم
لالستثمار

شركة عبد
اهلل العثيم
للترفيه

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية
التجارية

شركة عبد
اهلل العثيم
لألزياء

1

الميزانية
الموحدة

فهرس المحتويات

  (6-121):مقر لودجلاالميزانية الموحدة لعام 2019م
بالمليون ريال سعودي

شركة عبد
اهلل العثيم
لالستثمار

شركة عبد
اهلل العثيم
للترفيه

شركة
عبداهلل
العثيم
الغذائية
التجارية

شركة عبد
اهلل العثيم
لألزياء

أخرى

1

المجموع

التعديالت

اإليضاح

الميزانية
الموحدة

األصول غير المتداولة
55.5

368.9

11.7

38.5

-

474.6

-

1

474.6

الممتلكات واآلالت والمعدات
العقارات االستثمارية

2,238.6

-

-

-

98.8

2,337.4

-

1

2,337.4

االستثمار في الشركات التابعة والشركات
الزميلة

490.4

-

-

-

-

490.4

()490.4

2

-

أصول غير ملموسة

0.8

-

2.6

0.3

-

3.7

-

3.7

األصول المالية من خالل الربح أو
الخسارة

11.7

-

-

-

-

11.7

-

حق استخدام أصول

296.5

216.4

9.8

120.7

-

643.3

()126.7

الدفعات المقدمة للمقاولين

33.8

-

-

-

-

33.8

28.4

62.2

3,127.4

585.2

24.1

159.5

98.8

3,995.0

()588.7

3,406.3

مجموع األصول غير المتداولة

11.7
3

516.6

األصول المتداولة
1.3

20.9

3.3

36.5

-

62.0

-

62.0

المخزون
صافي ذمم التأجير المدينة والشيكات
تحت التحصيل

126.2

-

-

-

2.5

128.7

-

128.7

المدفوعات المسبقة والذمم المدينة
األخرى

2.8

39.0

0.6

6.2

0.6

49.0

()27.7

21.4

المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

180.2

15.9

9.7

1.1

206.9

()99.2

النقد وما في حكمه

61.3

14.4

1.0

7.8

1.7

86.3

-

86.3

مجموع األصول المتداولة

371.8

90.2

4.9

60.2

5.9

532.8

()126.9

405.9

مجموع األصول

3,499.1

675.4

29.0

219.6

104.7

4,527.9

()715.6

3,812.2

4

107.6

حقوق المساهمين
1,000.0

150.0

0.5

0.1

1.2

1,151.8

()151.8

5

1,000.0

رأس المال
رأس المال اإلضافي

-

-

-

-

97.8

97.8

()97.8

5

-

االحتياطي النظامي

122.3

22.1

0.3

0.1

0.0

144.7

()22.4

5

122.3

األرباح المبقاة

480.2

216.7

()3.9

()13.1

3.3

683.2

()203.0

5

480.2

0.6

()0.5

0.1

0.5

5

0.6

1,603.0

388.3

2,077.6

()474.5

بنود حقوق المساهمين األخرى

مجموع حقوق الملكية

()3.2

()13.0

102.4

1,603.0

التزامات غير متداولة
قروض المرابحة

335.9

-

-

-

-

335.9

-

التزام عقود اإليجار

309.4

190.9

7.6

93.1

-

601.0

()242.3

-

1.7

-

-

-

1.7

-

1.7

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

11.7

7.2

0.4

3.1

-

22.4

-

22.4

إجمالي االلتزامات غير المتداولة

657.0

199.8

8.0

96.2

-

961.0

()242.3

718.7

االلتزامات الضريبية المؤجلة

335.9
3

358.7

االلتزامات المتداولة
الجزء المتداول من قروض المرابحة

134.0

-

-

-

-

134.0

-

134.0

السندات اإلسالمية

848.9

-

-

-

-

848.9

-

848.9

الذمم التجارية الدائنة وأوراق الدفع

14.4

13.4

1.2

41.9

-

70.8

0.1

70.9
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بالمليون ريال سعودي

شركة عبد
اهلل العثيم
لالستثمار

شركة عبد
اهلل العثيم
للترفيه

شركة
عبداهلل
العثيم
الغذائية
التجارية

شركة عبد
اهلل العثيم
لألزياء

أخرى

المجموع

التعديالت

مستحقات والتزامات متداولة أخرى

190.2

13.4

1.8

4.2

1.5

211.2

()14.6

الجزء المتداول من التزامات اإليجار

26.9

33.0

1.6

26.0

-

87.6

115.6

-

25.3

-

-

-

25.3

-

المستحق إلى أطراف ذات عالقة

15.6

-

19.5

64.1

0.7

99.9

()99.9

مخصص الزكاة

9.1

2.2

0.0

0.3

0.1

11.6

-

11.6

إجمالي االلتزامات المتداولة

1,239.1

87.3

24.1

136.5

2.3

1,489.3

1.2

1,490.4

مجموع االلتزامات وحقوق ملكية
المساهمين

3,499.1

675.4

29.0

219.6

104.7

4,527.9

()715.6

3,812.2

التزامات العقود

1

اإليضاح

الميزانية
الموحدة
196.6

3

203.1
25.3

4

0.04

المصدر :معلومات اإلدارة

  (6-122):مقر لودجلاالميزانية الموحدة لعام 2018م
شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية
التجارية

شركة عبد
اهلل العثيم
لألزياء

أخرى

62.4

328.9

11.5

46.0

-

448.8

العقارات االستثمارية

2,242.5

-

-

-

98.8

2,341.3

()12.4

االستثمار في الشركات التابعة
والشركات الزميلة

429.1

-

-

-

-

429.1

()429.1

0.6

-

2.9

0.5

-

4.0

-

4.0

-

-

-

-

-

-

8.6

8.6

42.2

-

-

-

-

42.2

30.6

2,776.9

328.9

14.4

46.5

98.8

3,265.4

()390.0

بالمليون ريال سعودي

شركة عبد
اهلل العثيم
لالستثمار

شركة عبد
اهلل العثيم
للترفيه

1

المجموع

التعديالت

اإليضاح

الميزانية
الموحدة

12.4

1

461.2

1

2,328.9

2

-

األصول غير المتداولة
الممتلكات واآلالت والمعدات

أصول غير ملموسة
األصول المالية من خالل الربح
أو الخسارة
الدفعات المقدمة للمقاولين
مجموع األصول غير المتداولة

6

72.8
2,875.4

األصول المتداولة
المخزون

1.7

19.5

1.9

38.8

-

62.0

-

62.0

صافي ذمم التأجير المدينة
والشيكات تحت التحصيل

89.4

-

-

-

-

89.4

-

89.4

المدفوعات المسبقة والذمم
المدينة األخرى

10.2

46.8

4.0

14.7

-

75.7

()29.1

6

46.6

المبالغ المستحقة من أطراف
ذات عالقة

145.3

8.8

3.7

9.0

0.7

167.5

()140.6

4

26.9

النقد وما في حكمه

130.2

16.8

0.9

10.7

0.0

158.7

0.3

158.9

مجموع األصول المتداولة

376.8

92.0

10.6

73.2

0.8

553.3

()169.5

383.8

مجموع األصول

3,153.7

420.9

25.0

119.6

99.6

3,818.7

()559.5

3,259.3

حقوق المساهمين
1,000.0

150.0

0.5

0.1

1.1

1,151.7

()151.7

5

1,000.0

رأس المال
رأس المال اإلضافي

-

-

-

-

97.8

97.8

()97.8

5

-

االحتياطي النظامي

99.0

14.9

0.3

0.1

-

114.2

()15.2

5

99.0

األرباح المبقاة

436.3

164.4

()1.4

()28.8

()0.5

569.9

()133.6

5

436.3

بنود حقوق المساهمين األخرى

()1.6

0.4

-

-

-

()1.3

()0.4

5

()1.6

1,533.7

329.6

()0.7

()28.7

98.4

1,932.4

()398.7

مجموع حقوق المساهمين
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أخرى

المجموع

التعديالت

اإليضاح

التزامات غير متداولة
قروض المرابحة

270.8

-

-

-

-

270.8

-

270.8

السندات اإلسالمية  -غير
المتداولة

995.2

-

-

-

-

995.2

-

995.2

مكافآت نهاية الخدمة
للموظفين

9.6

5.2

0.5

2.0

17.3

-

17.3

مجموع االلتزامات غير
المتداولة

1,275.6

5.2

0.5

2.0

1,283.3

-

1,283.3

الجزء المتداول من قروض
المرابحة

-

االلتزامات المتداولة
104.2

32.0

-

-

-

136.2

-

136.2

الذمم التجارية الدائنة وأوراق
الدفع

7.6

12.5

0.8

39.9

-

60.8

3.7

64.5

مستحقات والتزامات متداولة
أخرى

210.3

12.1

1.8

7.6

0.1

231.8

()32.1

199.8

-

22.4

-

-

-

22.4

-

22.4

المستحق إلى أطراف ذات
عالقة

8.1

3.7

22.4

98.5

1.1

133.8

()133.7

مخصص الزكاة

14.2

3.2

0.0

0.4

0.0

17.9

1.3

19.2

مجموع االلتزامات المتداولة

344.4

86.0

25.1

146.3

1.2

603.0

()160.8

442.2

مجموع االلتزامات وحقوق
ملكية المساهمين

3,153.7

420.9

25.0

119.6

99.6

3,818.7

()559.5

3,259.3

التزامات العقود

0.05

4

المصدر :معلومات اإلدارة

تعديالت القوائم المالية الموحدة الرئيسية

1 .تعديل إعادة التصنيف عن طريق تحويل بعض تحسينات المباني المستأجرة من العقارات االستثمارية إلى الممتلكات والمعدات.
2 .يستثني التعديل االستثمار في الشركات التابعة حيث يتم توحيد نتائج الشركات التابعة.
3 .يستثني التعديل حق استخدام األصول والتزامات اإليجار المتعلقة بترتيبات اإليجار مع الشركات التابعة .وكذلك تحويل الجزء المتداول من
التزامات اإليجار إلى االلتزامات المتداولة.
4 .يستثني التعديل الذمم المدينة والذمم الدائنة بين الشركات الشقيقة.
5 .يتم تضمين حقوق الملكية للمالك أثناء التوحيد؛ وبالتالي ،يتم استبعاد األرصدة الفرعية.
6 .تحويل الجزء المتداول من الدفعات المقدمة للمقاولين إلى مدفوعات مسبقة في األصول المتداولة.
7 .تعديل إعادة التصنيف لبعض البنود لألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ للممتلكات والمعدات.
8 .يمثل ذلك مخصص الخسائر من الشركات التابعة التي تجاوزت قيمتها الدفترية لالستثمار .يستثني التعديل المخصصات التابعة ذات الصلة
عند توحيد النتائج.
قرضا إلحدى شركاتها الفرعية «سيك غاردن» .وعند توحيد النتائج ،يتم حذف األرصدة بين
9 .قدمت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار
ً
الشركات.
	10.ويمثل ذلك المبلغ الذي أودعته شركة عبد اهلل العثيم لألزياء في حساب مصرفي في فرنسا لدعم محاولة لالستحواذ على «شركة أوركسترا
لمالبس األطفال» في فرنسا والتي كانت قد انتقلت إلى اإلدارة .وكون ذلك نق ًدا ،تم تضمينها في النقد واألرصدة المصرفية.
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فهرس المحتويات

بالمليون ريال سعودي

شركة عبد
اهلل العثيم
لالستثمار

شركة عبد
اهلل العثيم
للترفيه

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية
التجارية

شركة عبد
اهلل العثيم
لألزياء

1

الميزانية
الموحدة

فهرس المحتويات

-6-3

6الميزانية العمومية  -شركة عبد هللا العثيم لالستثمار (مستقلة)

يعرض الجدول التالي الميزانية العمومية لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-123):مقر لودجلاالميزانية العمومية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

األصول غير المتداولة

2,776.9

3,127.4

3,076.0

٪12.6

()٪1.6

٪5.2

أصول متداولة

376.8

371.8

384.8

()٪1.3

٪3.5

٪1.1

مجموع األصول

3,153.7

3,499.1

3,460.8

٪11.0

()٪1.1

٪4.8

االلتزامات غير المتداولة

1,275.6

657.0

1,424.6

()٪48.5

٪116.8

٪5.7

التزامات متداولة

344.4

1,239.1

417.7

٪259.8

()٪66.3

٪10.1

األصول

االلتزامات وحقوق ملكية المساهمين

مجموع االلتزامات

1,620.0

1,896.1

1,842.3

٪17.0

()٪2.8

٪6.6

حقوق الملكية

1,533.7

1,603.0

1,618.5

٪4.5

٪1.0

٪2.7

مجموع االلتزامات وحقوق الملكية

3,153.7

3,499.1

3,460.8

٪11.0

()٪1.1

٪4.8

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م

تبنت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16منذ  1يناير 2019م واعترفت بأصول حقوق االستخدام والتزامات
اإليجار المقابلة لها في الميزانية العمومية .يبين الجدول التالي أثر تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على الميزانية العمومية لشركة عبد
اهلل العثيم لالستثمار كما في  01يناير 2019م.
  (6-124):مقر لودجلاأثر تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على الميزانية العمومية االفتتاحية
 01يناير 2019م

بالمليون ريال سعودي

األصول
حق استخدام األصول

334.2

مجموع األصول

334.2

االلتزامات
380.1

مجموع االلتزامات

التعديل الكلي على حقوق الملكية
األرباح المبقاة

()46.0

صافي حصة الشركة في التطبيق األول للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16للشركات التابعة

()16.9

التعديل الكلي على حقوق الملكية

()62.8

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م

يوضح الجدول التالي تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16على الميزانية العمومية لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار كما في
 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م.
  (6-125):مقر لودجلاأثر تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على الميزانية العمومية االفتتاحية
بالمليون ريال سعودي
اعتبا ًرا من  1يناير 2019م  /الرصيد االفتتاحي
إضافات
مصاريف إطفاء حق استخدام األصول
تكلفة تمويل على التزامات عقود اإليجار
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السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م

حق استخدام أصول

التزامات عقود اإليجار

أصول حق االستخدام

التزامات عقود اإليجار

334.2

380.1

296.5

336.3

-

-

3.5

3.5

()36.8

-

()37.7

-

-

9.9

-

9.5

www.othaimmalls.com

حق استخدام أصول

التزامات عقود اإليجار

أصول حق االستخدام

التزامات عقود اإليجار

امتيازات اإليجار

-

-

-

()10

مدفوعات اإليجار

-

()53.7

-

()48.0

296.5

336.3

262.3

291.3

-

26.9

296.5

309.4

المجموع
الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

40.5
262.3

250.9

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.

تتألف األصول غير المتداولة بشكل رئيسي من الممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية وأصول حق االستخدام واالستثمار في الشركات التابعة
والشركات الزميلة .وفي  31ديسمبر 2019م ،ارتفعت األصول غير المتداولة بنسبة  ٪12.6من  2,776.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م
إلى  3,127.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م ،نتج هذا بشكل أساسي عن االعتراف بحق استخدام موجودات بقيمة  296.5مليون ريال
سعودي في  31ديسمبر 2019م تماش ًيا مع متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  .16كان هناك انخفاض بنسبة  ٪1.6في عام 2020م
أساسا إلى انخفاض قيمته  37.7مليون
من  3,127.4مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  3,076مليون ريال سعودي في عام 2020م ويرجع ذلك
ً
ريال سعودي ،ويشمل ذلك امتياز اإليجار (فترة تراجع العمل أثناء جائحة كوفيد) المقدم بشكل أساسي على إيجار الدمام مول.

المتوسط
تتكون األصول المتداولة بشكل رئيسي من الذمم المدينة التجارية والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة والتي تمثل مجتمعة في
 ٪74.4من إجمالي األصول المتداولة في الفترة ما بين  31ديسمبر 2018م و2020م .وفي  31ديسمبر 2019م ،انخفضت األصول المتداولة بنسبة
 ٪1.3من  376.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  371.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .نتج هذا بشكل أساسي عن
انخفاض النقد وما في حكمه بمبلغ  68.8مليون ريال سعودي بسبب التأخير في التحصيل من المستأجرين .ومع ذلك ،ارتفعت األصول المتداولة
بنسبة  ٪3.5في  31ديسمبر 2020م من  371.8مليون ريال سعودي في 2019م إلى  384.8مليون ريال سعودي في عام 2020م ،ويُعزى ذلك بشكل
أساسي إلى زيادة ذمم اإليجارات المدينة خالل عام 2020م بمقدار  58.0مليون ريال سعودي.
تتألف حقوق المساهمين من رأس المال واالحتياطي النظامي واألرباح المبقاة وبنود أخرى من بنود حقوق المساهمين والحصص غير المسيطرة.
ارتفعت حقوق المساهمين بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪2.7بين  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2020م نتيجة تحقيق صافي أرباح بقيمة 249.8
مليون ريال سعودي و 232.6مليون ريال سعودي و 116.3مليون ريال سعودي في 2018م و2019م و2020م على التوالي.
تتكون االلتزامات غير المتداولة بشكل رئيسي من السندات اإلسالمية وقروض المرابحة والتي تمثل  ٪99.2و ٪51.1و ٪81.0من إجمالي االلتزامات
غير المتداولة في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م على التوالي .وفي  31ديسمبر 2019م ،انخفضت االلتزامات غير المتداولة بنسبة ٪48.5
من  1,275.6مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  657.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .نتج هذا بشكل أساسي عن إعادة
تصنيف السندات اإلسالمية (الصكوك) بمبلغ  848.9مليون ريال سعودي من االلتزامات غير المتداولة إلى االلتزامات المتداولة حيث تستحق
السداد بالكامل في  30أغسطس 2020م .زادت االلتزامات غير المتداولة بنسبة  ٪116.8في عام 2020م من  657.0مليون ريال سعودي في عام
2019م إلى  1,424.6مليون ريال سعودي في عام 2020م .كان ذلك بسبب القروض اإلضافية التي تم صرفها لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار
خالل  31ديسمبر 2020م.
تتألف االلتزامات المتداولة بشكل رئيسي من الجزء المتداول من قروض المرابحة والجزء المتداول من السندات اإلسالمية وااللتزامات المستحقة.
وفي  31ديسمبر 2019م ،ارتفع الرصيد بنسبة  ٪259.8من  344.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  1,239.1مليون ريال سعودي
في  31ديسمبر 2019م .نتج هذا بشكل أساسي عن إعادة تصنيف السندات اإلسالمية (الصكوك) بمبلغ  848.9مليون ريال سعودي من االلتزامات
غير المتداولة إلى االلتزامات المتداولة حيث تستحق السداد بالكامل في  30أغسطس 2020م .انخفضت االلتزامات المتداولة بنسبة  ٪66.3في
عام 2020م ،من  1,239.1مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  417.7مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى سداد
صكوك بقيمة  848.9مليون ريال سعودي في تاريخ التسوية.
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فهرس المحتويات

بالمليون ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م

فهرس المحتويات

6 -6-3-1األصول غير المتداولة
يعرض الجدول التالي األصول غير المتداولة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-126):مقر لودجلااألصول غير المتداولة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ارتفاع ( /انخفاض)
2019م
مدققة

معدل النمو السنوي المركب

2020م
مدققة

2018م2020-م

األصول غير المتداولة
الممتلكات والمعدات

62.4

55.5

48.1

()٪11.0

()٪13.4

()٪12.2

العقارات االستثمارية

2,242.5

2,238.6

2,221.4

()٪0.2

()٪0.8

()٪0.5

االستثمار في الشركات التابعة والشركات الزميلة

429.1

490.4

485.9

٪14.3

()٪0.9

٪6.4

أصول غير ملموسة

0.6

0.8

0.5

٪28.8

()٪38.9

()٪11.3

حق استخدام أصول

-

296.5

262.3

ال ينطبق

()٪11.5

ال ينطبق

االستثمار في حصة حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

-

11.7

-

ال ينطبق

()٪100.0

ال ينطبق

42.2

33.8

57.8

()٪19.9

٪70.9

٪17.0

2,776.9

3,127.4

3,076.0

٪12.6

()٪1.6

٪5.2

الدفعات المقدمة للمقاولين

المجموع

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م

ممتلكات ومعدات

يعرض الجدول التالي صافي القيمة الدفترية لممتلكات ومعدات شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-127):مقر لودجلاالممتلكات والمعدات
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

اآلالت والمعدات

39.4

35.9

32.4

()٪8.9

()٪9.8

()٪9.3

السيارات

0.8

0.7

0.8

()٪13.5

٪20.9

٪2.3

أجهزة الحاسب اآللي

7.5

6.2

4.2

()٪17.3

()٪32.0

()٪25.0

األثاث والمفروشات

14.7

12.8

10.7

()٪13.2

()٪16.3

()٪14.8

مجموع صافي القيمة الدفترية

62.4

55.5

48.1

()٪11.0

()٪13.4

()٪12.2

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.

مطروحا منها االستهالك المتراكم واالنخفاض المتراكم في القيمة .يتم احتساب االستهالك على أساس القسط
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة
ً
الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصول .فيما يلي العمر اإلنتاجي لألصول:
فئة األصول
تحسينات العقارات المستأجرة

العمر اإلنتاجي
العمر اإلنتاجي للتحسينات ومدة اإليجار ،أيهما أقل

اآلالت والمعدات

 10سنوات

السيارات

 5سنوات

أجهزة الحاسب اآللي

 5سنوات

األثاث والمفروشات

 7سنوات

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.

 | 290نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار

www.othaimmalls.com

تشمل السيارات العربات والشاحنات نصف نقل ،والسيارات التي يستخدمها الموظفون ،والسفن الساحلية .ارتفع صافي القيمة الدفترية للمركبات
بمعدل نمو سنوي مركب نسبته  ٪2.3بين عامي 2018م و2020م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى إضافة  0.5مليون ريال سعودي في عام 2020م
في قدرة الرافعات الشوكية والشاحنات ألغراض اإلدارة .كما تم بيع سيارة كاديالك من المكتب الرئيسي بقيمة دفترية صافية قدرها  0.1مليون
ريال سعودي في عام 2020م في عام 2020م.
تشمل أجهزة الكمبيوتر بشكل أساسي الخوادم ومعدات الشبكات والشاشات وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والطابعات وما إلى ذلك.
انخفضت القيمة الدفترية الصافية ألجهزة الكمبيوتر بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  ٪25.0بين عامي 2018م و2020م .ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى
رسوم االستهالك البالغة  1.9مليون ريال سعودي في عام 2019م و 2.3مليون ريال سعودي في عام 2020م.
يشمل األثاث والمفروشات بصفة أساسية تجهيزات المحالت والديكورات في مراكز التسوق ولوحات اإلعالنات وغيرها من المعدات ذات الصلة.
انخفض صافي القيمة الدفترية لألثاث والتركيبات بمعدل نمو سنوي مركب  ٪14.8بين 2018م و2020م .ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى رسوم
االستهالك البالغة  3.3مليون ريال سعودي و 3.1مليون ريال سعودي في 2018م و2019م و 3.0مليون ريال سعودي في 2020م على التوالي.
العقارات االستثمارية

يعرض الجدول التالي عقارات استثمارات شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-128):مقر لودجلاالعقارات االستثمارية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي
أراضي
مباني

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

649.4

649.4

654.6

-

٪0.8

٪0.4

1,177.8

1,139.0

1,108.5

()٪3.3

()٪2.7

()٪3.0

اآلالت والمعدات

69.2

57.6

49.0

()٪16.7

()٪14.9

()٪15.8

األثاث والمفروشات

1.1

0.7

0.4

()٪35.5

()٪50.1

()٪43.3

تحسينات العقارات المستأجرة

11.4

10.1

9.2

()٪11.4

()٪8.9

()٪10.2

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

333.5

381.7

399.7

٪14.5

٪4.7

٪9.5

مجموع صافي القيمة الدفترية

2,242.5

2,238.6

2,221.4

()٪0.2

()٪0.8

()٪0.5

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.

ً
مستقبل،
تشمل العقارات االستثمارية العقارات (بما في ذلك العقارات قيد اإلنشاء أو إعادة التطوير) التي يتم حيازتها حال ًيا ،أو سيتم حيازتها
لالستفادة من إيجارها ،أو لزيادة رأس المال ،أو كليهما.
تُدرج العقارات االستثمارية بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وأي مخصص النخفاض القيمة .ويتم استهالك العقارات االستثمارية (باستثناء
األراضي والعقارات االستثمارية قيد اإلنشاء) باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي للعقارات .تقوم شركة عبد اهلل العثيم
لالستثمار بتقييم القيمة العادلة للعقارات االستثمارية كما في تاريخ كل ميزانية عمومية من مثمن معتمد مستقل .ويرد أدناه العمر اإلنتاجي للعقارات
االستثمارية:
فئة األصول
مباني
اآلالت والمعدات

العمر اإلنتاجي
 50أو مدة اإليجار ،أيهما أقصر
 10سنوات

السيارات

 7 - 5سنوات

أجهزة الحاسب اآللي

 7 - 5سنوات

االثاث والمفروشات والديكورات

 10 - 5سنوات

تحسينات العقارات المستأجرة

 10أو مدة اإليجار ،أيهما أقصر

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.
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تشمل اآلالت والمعدات بشكل أساسي وحدات تكييف الهواء المركزية ومحوالت الطاقة الكهربائية وآالت التنظيف وما إلى ذلك .انخفض صافي
القيمة الدفترية لآلالت والمعدات بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪9.3بين عامي 2018م و2020م .ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى رسوم االستهالك
البالغة  4.9مليون ريال سعودي لكل منها في 2018م و2019م و2020م.

أراضي

ظلت قيمة األراضي ثابتة بين 2018م و2019م حيث لم يتم إجراء أي إضافات أو تصرفات من قبل شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار .في عام 2020م،
تم إجراء المزيد من اإلضافات في أراضي الدمام بقيمة مجمعة  5.2مليون ريال سعودي.
يتكون صافي سجل األراضي كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م مما يلي:
  (6-129):مقر لودجلاصافي القيمة الدفترية لألراضي
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م و2019م

2020م

بالمليون ريال سعودي

تاريخ التملك

صافي القيمة الدفترية

صافي القيمة الدفترية

أبها

 31أغسطس 2009م

8.3

8.3

عرعر مول

 31أغسطس 2009م

14.0

14.0

حائل مول

 1أغسطس 2017م

61.0

61.0

أرض الخرج

 1سبتمبر 2016م

110.2

110.2

الخفجي مول
أرض الدمام  -أربعة
أرض الدمام  61 -و63

 16أغسطس 2015م

36.2

36.2

 31يوليو 2013م

169.6

169.6

 31ديسمبر 2020م

-

5.2

مول عكيرشة

 1يوليو 2010م

3.3

3.3

خريص مول

 31ديسمبر 2008م

79.5

79.5

األحساء مول

 31ديسمبر 2008م

45.0

45.0

الربوة مول

 31ديسمبر 2008م

122.2

122.2

649.4

654.6

المجموع
المصدر :معلومات اإلدارة

تم رهن بعض األراضي المذكورة أعاله ونقلها كضمان إلى المؤسسات التالية:
yأرض حائل مول وأرض الدمام رقم أربعة  -تم رهن هذه األراضي بقيمة إجمالية تبلغ  230.6مليون ريال سعودي لبنك البالد مقابل
التسهيالت المصرفية.
yأرض األحساء مول  -تم نقل ملكيتها إلى «شركة سكن للتمويل العقار» (األمين) كأصل أساسي للصكوك .تم إدراج األرض في سجل األصول
الثابتة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار كما في  31ديسمبر 2019م.
للمزيد من اإليضاح فيما يخص الضمانات والرهون يرجى مراجعة جدول« ١٥٢-6التمويل الذي استخدمته شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار كما
في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م» وقسم« 7-12عقود التمويل».
باإلضافة إلى ما سبق ،تم إنشاء ثالثة مراكز تسوق لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار على أراضي مستأجرة .ويوضح الجدول التالي تفاصيل اتفاقية
اإليجار المعمول بها لهذه األراضي.
  (6-130):مقر لودجلامراكز التسوق المبنية على أراضي مستأجرة
بريدة

عنيزة

حفر الباطن

المول

العثيم مول  -بريدة

العثيم مول  -عنيزة

العثيم مول  -حفر الباطن

المؤجر

أمانة منطقة القصيم

أمانة منطقة القصيم

أمانة المنطقة الشرقية

تاريخ بدء اإليجار

 31مارس 2000م

 3ديسمبر 2005م

 15أبريل 2016م

تاريخ انتهاء اإليجار

 30يونيو 2024م

 5مارس 2030م

 15يوليو 2040

 25سنة

 25سنة

 25سنة

0.3

0.2

1.0

موقع األرض

مدة اإليجار
اإليجار السنوي (مليون ريال السعودي)

١

المصدر :معلومات اإلدارة

مالحظة  :1كان هذا المول قيد اإلنشاء في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م
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بلغت القيمة العادلة لالستثمارات العقارية لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار (باستثناء األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ)  4.0مليار ريال سعودي و4.6
مليار ريال سعودي و 4.9مليار ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م على التوالي.

تتعلق المباني في المقام األول بالتكلفة المتكبدة من شراء و/أو إنشاء مراكز التسوق .يوضح الجدول التالي صافي القيمة الدفترية للمباني لشركة
عبد اهلل العثيم لالستثمار كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-131):مقر لودجلاصافي القيمة الدفترية للمباني
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

الربوة مول

346.1

336.1

326.9

()٪2.9

()٪2.7

()٪2.8

جراند مول  -حائل

228.9

224.2

220.4

()٪2.1

()٪1.7

()٪1.9

خريص مول

164.7

160.6

157.1

()٪2.5

()٪2.1

()٪2.3

عرعر مول

143.5

140.5

140.0

()٪2.1

()٪0.4

()٪1.2

األحساء مول

122.0

118.0

115.7

()٪3.3

()٪2.0

()٪2.6

عنيزة مول

83.9

80.3

77.1

()٪4.2

()٪4.0

()٪4.1

مول بريدة

81.5

72.2

63.4

()٪11.3

()٪12.2

()٪11.8

-

1.0

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

7.2

7.1

6.9

()٪2.3

()٪2.4

()٪2.3

1,176.7

1,139.0

1,108.5

()٪3.3

()٪2.7

()٪3.0

الدمام مول
مول عكيرشة

مجموع صافي القيمة الدفترية
المصدر :معلومات اإلدارة

أساسا إلى احتساب استهالك قدره  40.7مليون ريال سعودي
انخفض صافي القيمة الدفترية لجميع المباني بين عامي 2018م و2020م ،ويرجع ذلك
ً
في عام 2018م و 39.5مليون ريال سعودي في عام 2019م و 39.0مليون ريال سعودي في عام 2020م.
من بين مراكز التسوق المذكورة أعاله ،تم إنشاء عنيزة مول وبريدة مول على أراضي مستأجرة تم الحصول عليها من أمانة منطقة القصيم( .راجع
«األراضي» ضمن قسم العقارات االستثمارية للحصول على التفاصيل).
باإلضافة إلى ما سبق ،تدير شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار الدمام مول على أساس عقود إيجار بإيجار سنوي قدره  34.9مليون ريال سعودي.
وتمتلك «شركة أسواق عبد اهلل العثيم» هذا المول ،ويحكم الترتيب عقد إيجار مدته  18سنة تنتهي في  14مايو 2027م.
اآلالت والمعدات

تمثل اآلالت والمعدات بشكل رئيسي اآلالت والمعدات المثبتة في مراكز التسوق بما في ذلك؛ الساللم المتحركة ،ونظام التكييف المركزي،
والمصاعد ،وآالت التنظيف ،ومعدات اإلضاءة ،وضاغطة القمامة ،والمولدات ،وكاميرات المراقبة ،وما إلى ذلك .انخفض صافي القيمة الدفترية
لآلالت والمعدات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  ٪15.8بين  31ديسمبر 2018م و2020م .ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى احتساب استهالك بقيمة
 11.5مليون ريال سعودي و 11.7مليون ريال سعودي و 8.6مليون ريال سعودي في 2018م و2019م و2020م على التوالي.
األثاث والمفروشات

يشمل األثاث والمفروشات بصفة أساسية الفتات لمختلف العالمات التجارية ،وأعمال الديكور في مراكز التسوق ،ونافورة ،وخزينة نقود ،وكراسي،
وغير ذلك من األثاث ذي الصلة .انخفض صافي القيمة الدفترية لألثاث والتركيبات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  ٪43.3بين  31ديسمبر 2018م
و2020م بسبب احتساب االستهالك.
تحسينات العقارات المستأجرة

تتعلق تحسينات العقارات المستأجرة بالنفقات الرأسمالية التي تكبدتها شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار بالمقر الرئيسي ومراكز التسوق .انخفض
صافي القيمة الدفترية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  ٪10.2بين  31ديسمبر 2018م و2020م بسبب احتساب استهالك  1.4مليون ريال سعودي في
2018م و 1.3مليون ريال سعودي في 2019م و 1.5مليون ريال سعودي في 2020م.
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المباني

تتعلق األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بصفة أساسية بمراكز التسوق قيد اإلنشاء في تاريخ كل ميزانية عمومية .ويتم إدراجها بالتكلفة مخصو ًما
منها أي خسائر محددة النخفاض القيمة وأي خسائر محددة وتتضمن النفقات المتكبدة مباشر ًة من إنشاء  /تطوير األصول المؤهلة والدفعات
المقدمة إلى المقاولين .ويتم نقل هذه التكاليف إلى العقارات االستثمارية عند توفر األصل لالستخدام المقصود منه .يعرض الجدول التالي ألعمال
الرأسمالية قيد التنفيذ لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-132):مقر لودجلااألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

بالمليون ريال سعودي
الموقع

2018م

العثيم مول

حفر الباطن

225.5

247.5

العثيم مول

الخفجي

80.6

104.1

المشروع

2019م

2020م

التكلفة اإلجمالية
المقدرة

النسبة المئوية
لإلنجاز

252.1

281.2

٪89.7

118.0

158.5

٪74.5

التكلفة المتكبدة حتى اآلن

المرفأ مول

الجبيل

13.9

-

-

-

العثيم مول

الدمام

6.9

7.1

7.2

ال ينطبق

مستودع

مناطق متعددة

2.3

15.9

-

-

ال ينطبق

أخرى

مناطق متعددة

4.4

10.2

22.4

-

ال ينطبق

333.6

382.8

399.7

439.7

المجموع

ال ينطبق
*

ال ينطبق

المصدر :معلومات اإلدارة
* ال ينطبق :تتم الدراسة من فبل المستشار الخارجي وبحسب ذلك ال يوجد تكلفة تقديرية.

المشرق مول  -يتم إنشاء المول في مدينة حفر الباطن بمساحة بناء تبلغ  112,337مت ًرا مرب ًعا وإجمالي مساحة قابلة للتأجير تبلغ  68.365مت ًرا
مرب ًعا .ومن المقرر أن يستوعب المول حوالي  323متج ًرا وأكثر من  25قاعة طعام ،كما سيحتوي على منطقة ترفيهية تبلغ مساحتها  10,000مت ًرا
مرب ًعا وهايبر ماركت على مساحة  11,079مت ًرا مرب ًعا .كان المول قد اكتمل بنسبة  ٪89.7في  31ديسمبر 2020م ،ومن المتوقع أن يكتمل في الربع
الثاني من عام 2022م .ويتم إنشاء المول على أرض مستأجرة مأخوذة من أمانة المنطقة الشرقية لمدة  25سنة (تبدأ من  15أبريل 2016م وحتى
 15يوليو 2040م) بإيجار سنوي قدره  1.0مليون ريال سعودي.
سيتي مول  -يتم إنشاء المول في الخفجي على أرض تملكتها شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار في عام 2015م مقابل  36.2مليون ريال سعودي .وتبلغ
المساحة المبنية للمول  64,792مت ًرا مرب ًعا والمساحة اإلجمالية القابلة للتأجير  43,426مت ًرا مرب ًعا .ومن المقرر أن يستوعب المول أكثر من 200
ً
محل تجار ًيا و 16قاعة طعام ،كما سيضم المول مركزًا ترفيه ًيا تبلغ مساحته  5,515وهايبر ماركت على مساحة  4,400مت ًرا مرب ًعا.
بدأت شركة المرفأ مول  -شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار مشروع مرفأ مول في الجبيل نيابة عن شركة عبد اهلل العثيم القابضة خالل عام 2015م
بتكلفة تقديرية للمشروع  245.3مليون ريال سعودي .وتكبدت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار تكلفة  13.9مليون ريال سعودي مع اكتمال المشروع
بنسبة  ٪5.7حتى  31ديسمبر 2018م .أنهت اإلدارة المشروع في عام 2019م ،وتم تحويل التكلفة المتكبدة حتى اآلن إلى شركة عبد اهلل العثيم
القابضة .أبرمت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار اتفاقية مع شركة عبد اهلل العثيم القابضة ،حيث تقدمت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار بهذا
المشروع نيابة عن شركة عبد اهلل العثيم القابضة وكانت التكلفة المتكبدة في األصل تخص شركة عبد اهلل العثيم القابضة والتي تم االعتراف بها
في شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار الكتب.
تخطط شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار إلنشاء مول تجاري في الدمام على أرض تم االستحواذ عليها عام 2013م مقابل  169.6مليون ريال سعودي.
هو حال ًيا في مرحلة التصميم والدراسة.
تشمل األعمال األخرى بشكل أساسي أعمال التجديد وكذلك أعمال البناء التي يتم تنفيذها لتطوير دور السينما في المراكز التجارية التي تديرها
شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار .تخطط شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار الفتتاح دور سينما في المراكز التجارية التالية؛ الدمام ،الربوة ،األحساء،
جراند مول ،خريص ،عنيزة ،بريدة ،عرعر وحفر الباطن.
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فهرس المحتويات

أعمال بناء قيد التنفيذ

فهرس المحتويات

يعرض الجدول التالي الحركة في األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-133):مقر لودجلاحركة األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي
الرصيد االفتتاحي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

296.7

333.5

381.7

٪12.4

٪14.5

٪13.4

إضافات

45.3

62.2

38.3

٪37.5

()٪38.4

()٪8.0

تكاليف مرسملة

()8.6

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

-

()13.9

()20.4

ال ينطبق

٪46.3

ال ينطبق

333.5

381.7

399.7

٪14.5

٪4.7

٪9.5

استبعادات

مجموع صافي القيمة الدفترية
المصدر :معلومات اإلدارة

االستثمار في الشركات التابعة والشركات الزميلة

يعرض الجدول التالي استثمار شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار في الشركات التابعة والزميلة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-134):مقر لودجلااالستثمار في الشركات التابعة والشركات الزميلة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م
مدققة

النسبة المئوية

2019م
مدققة

2020م
مدققة

بالمليون ريال سعودي

شركة عبد اهلل العثيم للترفيه

٪100.0

٪100.0

٪100.0

329.6

388.3

382.9

الرياض الوعد إلدارة العقارات

٪100.0

٪100.0

٪100.0

14.2

14.1

14.1

إلهام المستقبل إلدارة العقارات

٪100.0

٪100.0

٪100.0

15.8

15.8

15.7

شركة تكامل العزيزية إلدارة األمالك

٪100.0

٪100.0

٪100.0

67.8

69.9

70.7

شركة العثيم للمجمعات التجارية

٪100.0

٪100.0

٪100.0

0.3

0.6

0.6

شركة أوريون القابضة المحدودة

٪100.0

٪100.0

٪100.0

0.6

1.3

-

شركة بحار الدولية لالستثمار

٪100.0

٪100.0

-

0.8

0.0

0.0

شركة أساسات النقل للتشغيل والصيانة

٪100.0

٪100.0

٪100.0

0.0

0.3

0.4

شركة عبد اهلل العثيم لألزياء (نهج الخيال للتجارة)

٪100.0

٪100.0

٪100.0

-

-

-

شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية

٪100.0

٪100.0

٪100.0

-

-

-

شركة رائدة المجمعات المحدودة

٪100.0

٪100.0

٪100.0

-

-

-

شركة نمار لالستثمار والتطوير العقاري

٪100.0

٪100.0

٪100.0

-

-

-

شركة بلر السعودية لإلنشاءات

-

-

٪70.0

-

-

-

ومضة  -شركة مساهمة مقفلة

-

-

٪55.0

-

-

-

إثراء الحياة إلدارة الممتلكات

٪100.0

٪100.0

٪100.0

-

-

-

شركة الرياض الواعد العقارية

-

٪100.0

٪100.0

-

-

-

429.1

490.4

485.9

المجموع

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.

ارتفع االستثمار في الشركات التابعة والزميلة بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪6.4من  429.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى 485.9
مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى االعتراف بحصة األرباح من الشركات التابعة ذات الصلة.
خالل عام 2018م ،تنازلت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن حقوقها في استثمارها في شركة زميلة لشركة «عبد اهلل العثيم القابضة» (مساهم)
بنا ًء على قرار مجلس اإلدارة المؤرخ بتاريخ  18أبريل 2018م.
خالل عام 2019م ،لم يكن هناك أي استثمار إضافي ،ولكن في عام 2020م ،تمت إضافة استثمارين جديدين كـ «شركاء» ،وهما شركة العمود السعودي
لإلنشاءات ومضة للسينما .لم يتم اعتبار الشركة الفرعية المملوكة بالكامل لشركة أوريون القابضة المحدودة حيث لم يكن هناك أي تحرك في
النتائج في عام 2020م.
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فهرس المحتويات

يوضح الجدول التالي حركة االستثمار في الشركات التابعة والزميلة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-135):مقر لودجلااالستثمار في الشركات التابعة والشركات الزميلة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

بالمليون ريال سعودي

معدل النمو
السنوي
المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

الرصيد االفتتاحي

376.7

429.1

490.4

٪13.9

٪14.3

٪14.1

استثمار إضافي

28.6

-

()0.6

()٪100.0

ال ينطبق

ال ينطبق

حصة الشركة

32.8

74.7

()3.0

٪127.8

()٪104.0

ال ينطبق

-

()11.2

-

ال ينطبق

()٪100.0

ال ينطبق

مخصص االستثمار

2.3

0.004

-

()٪99.8

()٪100.0

()٪100.0

صرف عمالت أجنبية

0.5

()0.9

()0.6

()٪255.2

()٪31.5

ال ينطبق

االستثمار المستبعد

-

()0.8

-

ال ينطبق

()٪100.0

ال ينطبق

إعادة تقييم منافع الموظفين

-

()0.5

()0.4

ال ينطبق

()٪15.3

ال ينطبق

التغيير في القيمة العادلة

()1.7

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

حصة دخل شامل آخر لشركة زميلة

0.04

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

إعادة تصنيف

()10.1

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

الرصيد الختامي

429.1

490.4

485.9

٪14.3

()٪0.9

٪6.4

تعديالت حقوق الملكية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم 16

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.

خالل عام 2018م ،تمثلت االستثمارات اإلضافية في االستحواذ على شركة عبد اهلل العثيم لألزياء (شركة نهج الخيال التجارية) في  1يناير 2018م
من شركة عبد اهلل العثيم القابضة .بلغت القيمة الدفترية لصافي أصول شركة «عبد اهلل العثيم لألزياء»  53.8مليون ريال سعودي كما في  1يناير
2018م مقابل  82.0مليون ريال سعودي من شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار .نتج عن ذلك فرق استحواذ بقيمة  28.2مليون ريال سعودي كما في
تاريخ االستحواذ والذي تم تسجيله في األرباح المبقاة.
خالل عام 2019م ،لم يكن هناك استثمار إضافي ،ومع ذلك ،في عام 2020م ،تم إجراء اإلضافات التالية.
تم االستثمار في شركة بلر السعودية لإلنشاءات وشركة ومضة للسينما بمبلغ  0.2مليون ريال سعودي و 0.6مليون ريال سعودي على التوالي .تبلغ
نسبة المساهمة في هذا االستثمار  ٪70و ٪55على التوالي حيث تم تصنيف كالهما على أنهما «شريك» في القوائم المالية لشركة عبد اهلل العثيم
لالستثمار .بما أن شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار ال تملك السيطرة على كلتا الشركتين المستثمر فيهما ،وبالتالي فهي مصنفة كشركات زميلة
وليست تابعة.
تذبذبت حصة شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار في صافي االستثمارات خالل الفترة بين 2018م و2020م بسبب نتائج عمليات الشركات التابعة
والزميلة.
أصول غير ملموسة

تشمل األصول غير الملموسة بصفة أساسية برنامج «مايكروسوفت داينمكس» لتخطيط موارد المؤسسة وتراخيص مايكروسوفت والبرامج األخرى.
وتُقاس األصول غير الملموسة مبدئ ًيا بالتكلفة ويتم إدراجها بالتكلفة مخصو ًما منها أي إطفاء متراكم أو خسائر انخفاض في القيمة.
يرد فيما يلي ملخص السياسات المطبقة على األصول غير الملموسة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار:
العمر اإلنتاجي
طريقة االستهالك

 3سنوات
أساس القسط الثابت

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.
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فهرس المحتويات

يعرض الجدول التالي األصول غير الملموسة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-136):مقر لودجلااألصول غير الملموسة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

بالمليون ريال سعودي

معدل النمو
السنوي
المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

األصول غير الملموسة

0.6

0.8

0.5

٪28.8

()٪38.9

()٪11.3

مجموع صافي القيمة الدفترية

0.6

0.8

0.5

٪28.8

()٪38.9

()٪11.3

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.

ارتفع صافي القيمة الدفترية بنسبة  ٪28.8في  31ديسمبر 2019م نتيجة إلضافات بقيمة  0.5مليون ريال سعودي تتعلق ببرامج وتراخيص
مايكروسوفت .تم تعويض الزيادة جزئ ًيا من خالل رسوم إطفاء بقيمة  0.3مليون ريال سعودي في عام 2019م .انخفض صافي القيمة الدفترية بنسبة
 ٪38.9في  31ديسمبر 2020م بسبب رسوم اإلطفاء البالغة  0.3مليون ريال سعودي في عام 2020م.
حق االستخدام األصول

يعرض الجدول التالي أصول حق االستخدام لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-137):مقر لودجلاحق االستخدام األصول
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

الرصيد االفتتاحي

-

-

296.5

إضافات

-

333.3

3.5

أخرى

-

()0.8

-

المحمل للسنة

-

()36.8

()37.7

مجموع صافي القيمة الدفترية

-

296.5

262.3

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.

اعتمدت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم « 16عقود اإليجار» في عام 2019م واعترفت بعقود اإليجار التشغيلي
وفقًا إلرشادات هذا المعيار .وتعترف شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار بأصول حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي تاريخ توافر األصل
األساسي لالستخدام) .ويتم قياس أصول حق االستخدام بالتكلفة ،مع خصم أي استهالك متراكم وخسائر االنخفاض في القيمة ،ويتم تعديلها مقابل
أي إعادة قياس اللتزامات اإليجار .وتتضمن تكلفة أصول حق االستخدام مبلغ التزامات عقود اإليجار المعترف بها ،والتكاليف المباشرة األولية
المتكبدة ،ومدفوعات عقود اإليجار التي تم سدادها في تاريخ البدء أو قبله مخصو ًما منها أي حوافز مستلمة لعقود التأجير .وما لم يكن من المؤكد
بشكل معقول أن تحصل شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة اإليجار ،يتم استهالك أصول حق االستخدام
المعترف بها على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر أو مدة اإليجار ،أيهما أقصر .وتخضع أصول حق االستخدام النخفاض
القيمة.
تعرض الجداول التالية األصول المؤجرة التي تم احتساب حقوق استخدامها بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16كما في 31
ديسمبر 2020م.
  (6-138):مقر لودجلاأصول حق االستخدام
المؤجر

قيمة العقد السنوي
(بالمليون ريال سعودي)

تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

المدة
(بالسنوات)

مواعيد الدفع

أرض الربوة مول

األميرة عنود

11.1

 1فبراير 2001م

 31يناير 2026م

25

نصف سنوي

أرض بريدة مول

أمانة منطقة القصيم

0.3

 31مارس 2000م

 30يونيو 2024م

25

سنوي

أرض عنيزة مول

أمانة منطقة القصيم

0.2

 3ديسمبر 2005م

 5مارس 2030م

25

سنوي

المبنى اإلداري

شركة أسواق عبد اهلل العثيم

0.7

 1يناير 2015م

تجديد تلقائي

5

نصف سنوي

الوصف
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شركة أسواق عبد اهلل العثيم

34.9

 1يناير 2011م

 9يناير 2028م

17

نصف سنوي

0.7

 1أغسطس 2011م

 31يوليو 2026م

5

نصف سنوي

0.1

 1أغسطس 2018م

 31يوليو 2023م

5

نصف سنوي

1.0

 15أبريل 2016م

 15يوليو 2040

25

سنوي

الوصف
الدمام مول
عقد سكني  -الرياض

عبد العزيز إبراهيم محمد
الفرهود

عقد وحدة سكنية  -األحساء

عبد الحميد بن محمد

أرض مول حفر الباطن

أمانة المنطقة الشرقية

المصدر :معلومات اإلدارة

االستثمار في حصة حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

يعرض الجدول التالي استثمار شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار في حصة حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في 31
ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-139):مقر لودجلااالستثمار في حصة حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

بالمليون ريال سعودي

معدل النمو
السنوي
المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

شركة سيك للضيافة

-

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

أرامكو السعودية

-

11.7

-

ال ينطبق

()٪100.0

ال ينطبق

المجموع

-

11.7

-

ال ينطبق

()٪100.0

ال ينطبق

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.

خالل عام 2014م ،استحوذت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار على  ٪13.3من شركة سيك للضيافة  -البوسنة والهرسك من رأس مالها البالغ 19.2
مليون ريال سعودي .خالل عام 2018م ،تنازلت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن حقوقها في استثمارها في شركة سيك للضيافة إلى شركة عبد
اهلل العثيم القابضة (مساهم باألغلبية) بموجب قرار مجلس اإلدارة.
خالل عام 2019م ،قامت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار بشراء أسهم شركة أرامكو السعودية والتي بلغت قيمتها العادلة  11.7مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2019م.
خالل عام 2020م ،قامت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار ببيع أسهمها وعكس الربح المعترف به في احتياطي القيمة العادلة لهذه األسهم.
الدفعات المقدمة للمقاولين

يعرض الجدول التالي سلف شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للمقاولين كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-140):مقر لودجلاالدفعات المقدمة إلى المقاولين
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

بالمليون ريال سعودي

معدل النمو
السنوي
المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

43.2

34.8

34.7

()٪19.5

()٪0.3

()٪10.4

-

-

25.2

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ينزل :مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

()0.9

()0.9

()2.0

-

٪111.7

٪45.5

المجموع

42.2

33.8

57.8

()٪19.9

٪70.9

٪17.0

-

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

الجزء غير المتداول

42.2

33.8

57.8

()٪19.9

٪70.9

٪17.0

المجموع

42.2

33.8

57.8

()٪19.9

٪70.9

٪17.0

الدفعات المقدمة للمقاولين
الدفعات المقدمة للبائعين  /المالك

الجزء المتداول

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.
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المؤجر

قيمة العقد السنوي
(بالمليون ريال سعودي)

تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

المدة
(بالسنوات)

مواعيد الدفع

تشمل الدفعات المقدمة للبائعين  /المالكين الدفعة المقدمة في  31ديسمبر 2020م تحت حساب شراء عقار استثماري في المملكة .هذا المبلغ
لألرض في مدينة الرياض ،حيث قامت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار بإثبات مخصص لبعض األرصدة المقدمة منذ فترة طويلة لثالث شركات
في عام 2018م .ظل رصيد المخصص ثابتًا كما في  31ديسمبر 2019م وزاد بنسبة  ٪111.7في  31ديسمبر 2020م .والسبب في ذلك هو أرصدة
السلفات القائمة منذ فترة طويلة.
6 -6-3-2األصول المتداولة
يعرض الجدول التالي األصول المتداولة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-141):مقر لودجلااألصول المتداولة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

صافي المخزون

1.7

1.3

1.6

()٪26.1

٪25.1

()٪3.9

ذمم التأجير المدينة والشيكات تحت التحصيل

89.4

126.2

184.1

٪41.1

٪46.0

٪43.5

مدفوعات مسبقة وذمم مدينة أخرى

10.2

2.8

10.3

()٪72.6

٪270.6

٪0.8

المستحق من أطراف ذات عالقة

145.3

180.2

118.2

٪24.0

()٪34.4

()٪9.8

النقد وما في حكمه

130.2

61.3

70.6

()٪52.9

٪15.1

()٪26.4

المجموع

376.8

371.8

384.8

()٪1.3

٪3.5

٪1.1

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.

المخزون

يعرض الجدول التالي مخزون شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-142):مقر لودجلاالمخزون
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

مستهلكات ولوازم أخرى

3.8

3.3

1.6

()٪12.1

()٪51.3

()٪34.6

ناقصا :مخصص المخزون بطيء الحركة
ً

()2.0

()2.0

-

-

()٪100.0

()٪100.0

1.7

1.3

1.6

()٪26.1

٪25.1

()٪3.9

المجموع

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.

يتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق ،أيهما أقل؛ وتُحدد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح.
تشمل المستهلكات واللوازم األخرى بصفة أساسية قسائم التسويق وقطع غيار اآلالت والمعدات المركبة في مراكز التسوق مثل؛ المصابيح ومجاري
الهواء والوصالت وفالتر الهواء ومواد التنظيف .انخفض إجمالي الرصيد بمعدل نمو سنوي مركب نسبته  ٪34.6بين عامي 2018م و2020م بسبب
استهالك قطع الغيار.
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تتعلق الدفعات المقدمة للمقاولين بشكل أساسي بأوامر الشراء الخاصة بالبناء واآلالت والمعدات لمركزي حفر الباطن والخفجي التجاري .وفي 31
ديسمبر 2019م ،انخفض الرصيد بنسبة  ٪19.5من  43.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  34.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2019م ،نتج هذا في المقام األول عن تسوية دفعات لمقاول لتوريد وحدات تكييف الهواء للمراكز التجارية .لم تشهد الدفعات المقدمة للمقاولين
تقلبات جوهرية بين عامي 2019م و2020م.

فهرس المحتويات

يوضح الجدول التالي حركة المخصص للمخزون بطيء الحركة خالل 2018م و2019م و2020م.
  (6-143):مقر لودجلاحركة مخصص البنود بطيئة الحركة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

معدل النمو
السنوي
المركب

ارتفاع ( /انخفاض)

بالمليون ريال سعودي
2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

في بداية السنة

3.0

2.0

2.0

()٪33.1

-

()٪18.2

المحمل للسنة

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

عمليات الشطب

()1.0

-

()2.0

()٪100.0

ال ينطبق

٪42.0

في نهاية السنة

2.0

2.0

-

-

()٪100.0

()٪100.0

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.

لم يتم احتساب أي مخصص بين 2018م و2020م بسبب عدم وجود زيادة جوهرية في مخزون المواد االستهالكية .ومع ذلك ،كانت هناك انعكاسات
في 2018م و2020م بعد جرد المخزون .بما أن شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار لديها مخزون غير قابل للتلف وبالتالي بعد التحقق من حالة المخزون
تقرر إلغاء الحكم.
الذمم التجارية المدينة

يعرض الجدول التالي الذمم المدينة التجارية لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-144):مقر لودجلاالذمم التجارية المدينة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي
ذمم تجارية مدينة
ناقصا :خصم اإليجار
ً
ناقصا :مخصص الذمم المدينة التجارية
ً

صافي الذمم التجارية المدينة

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

153.4

214.9

395.3

٪40.1

٪83.9

٪60.5

-

-

()19.8

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

()64.0

()88.7

()191.4

٪38.7

٪115.6

٪72.9

89.4

126.2

184.1

٪41.1

٪46.0

٪43.5

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.

تتعلق الذمم التجارية المدينة بالمبالغ المستحقة من المستأجرين وفقًا التفاقيات اإليجار المبرمة معهم .وتتطلب شروط الدفع لغالبية المستأجرين
تقديم مدفوعات نصف سنوية مقد ًما ،إال أن شروط الدفع لبعض المستأجرين تكون على أساس سنوي.
تمثل الشيكات تحت التحصيل الشيكات مؤجلة الدفع المقدمة من العمالء التي يتم تقديمها للصرف في تاريخ االستحقاق.
ارتفع إجمالي الذمم المدينة (الذمم التجارية المدينة والشيكات قيد التحصيل) بنسبة  ٪40.1في  31ديسمبر 2019م من  153.4مليون ريال سعودي
في  31ديسمبر 2018م إلى  214.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة أيام الذمم المدينة من 104
يو ًما في 2018م إلى  142يو ًما في 2019م .وترجع الزيادة في أيام الذمم المدينة إلى تأخر التحصيالت نتيجة المفاوضات المطولة مع المستأجرين
للحصول على خصومات .كما زادت الذمم المدينة بنسبة  ٪83.9في  31ديسمبر 2020م ،من  214.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م
إلى  395.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى الزيادة في أيام القبض من  142يو ًما في عام 2019م إلى
 290يو ًما في عام 2020م .تعزى الزيادة في أيام التحصيل إلى التأخير في التحصيل.

 | 300نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار

www.othaimmalls.com

فهرس المحتويات

يعرض الجدول التالي نظرة عن تقادم الذمم المدينة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-145):مقر لودجلاتقادم الذمم التجارية المدينة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

51.3

106.3

41.6

٪107.1

()٪60.9

()٪10.0

 6-4أشهر

25.3

24.7

81.3

()٪2.3

٪229.0

٪79.3

 9-7أشهر

23.0

15.2

80.8

()٪34.0

٪432.1

٪87.4

 12-10أشهر

23.3

18.1

63.2

()٪22.3

٪249.6

٪64.8

 15 - 13شه ًرا
 16شه ًرا فأكثر

10.3

10.1

53.1

()٪2.2

٪427.9

٪127.2

20.2

40.5

75.3

٪101.2

٪85.7

٪93.3

المجموع

153.4

217.4

397.9

٪40.1

٪83.9

٪60.5

 3-0أشهر

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.

تطبق شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار «المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 9النهج المبسط» في قياس خسائر االئتمان المتوقعة والتي تستخدم
مخصص الخسائر المتوقعة مدى الحياة لجميع الحسابات والذمم المدينة األخرى.
تستند معدالت الخسائر االئتمانية المتوقعة إلى ملفات مدفوعات الذمم المدينة التي تزيد أعمارها عن  3سنوات قبل  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م ،باإلضافة إلى خسائر االئتمان التاريخية المتكبدة خالل هذه الفترة .عالوة على ذلك ،يتم تعديل معدالت الخسارة التاريخية لتعكس
المعلومات الحالية والمستقبلية حول عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء على تسوية الذمم المدينة.
حددت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار إجمالي الناتج المحلي ومعدل البطالة ليكونا أكثر العوامل ذات الصلة ،وبالتالي تعدل معدالت الخسارة
التاريخية بنا ًء على التغيرات المتوقعة في هذه العوامل.
يعرض الجدول التالي مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة المحجوزة مقابل كل فئة عمرية كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-146):مقر لودجلامخصص خسائر االئتمان المتوقعة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

2020م
مدققة

2020م
مدققة

2020م
مدققة

2018م
مدققة

2019م
مدققة

ذمم مدينة (بالمليون ريال سعودي)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

نسبة خسائر االئتمان المتوقعة ()٪

2018م
مدققة

2019م
مدققة

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
(بالمليون ريال سعودي)

 3-0أشهر

51.3

106.3

41.6

٪14.1

٪14.8

٪17.1

7.5

15.8

7.1

 6-4أشهر

25.3

24.7

81.3

٪23.8

٪22.6

٪30.6

6.0

5.6

24.9

 9-7أشهر

23.0

15.2

80.8

٪36.9

٪34.6

٪37.9

8.5

5.3

30.7

 12-10أشهر

23.3

18.1

63.2

٪58.0

٪63.9

٪47.7

13.5

11.5

30.1

 15 - 13شه ًرا

10.3

10.1

53.1

٪81.0

٪100.0

٪43.9

8.3

10.1

23.3

 16شه ًرا فأكثر

20.2

40.5

75.3

٪100.0

٪100.0

٪100.0

20.2

40.5

75.3

المجموع

153.4

217.4

397.9

64.0

88.7

191.4

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.
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  (6-147):مقر لودجلاحركة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ارتفاع ( /انخفاض)
2019م
مدققة

2020م
مدققة

معدل النمو السنوي المركب
2018م2020-م

في بداية السنة

41.9

64.0

88.7

٪52.7

٪38.7

٪45.5

خالل السنة

22.1

60.3

102.6

٪173.3

٪70.1

٪115.6

-

()35.6

-

ال ينطبق

()٪100.0

ال ينطبق

64.0

88.7

191.4

٪38.7

٪115.6

٪72.9

عمليات الشطب

صافي الذمم التجارية المدينة

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.

خالل عام 2019م ،واجهت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عمليات تحصيل متأخرة نتيجة مناقشة مطولة مع العمالء بشأن خصم المستحقات.
ونتيجة لذلك ،وافقت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار على ذمم مدينة بقيمة  35.6مليون ريال سعودي وشطبها في عام 2019م.
مدفوعات مسبقة وذمم مدينة أخرى

يعرض الجدول التالي مدفوعات شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار والمدفوعات األخرى كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-148):مقر لودجلامدفوعات مقدمة ومدينون آخرون
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

-

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ذمم موظفين

1.2

1.1

0.6

()٪9.1

()٪49.2

()٪32.1

الدفعات المقدمة للمقاولين
مدفوعات مسبقة

0.5

1.0

3.9

٪102.8

٪295.8

٪183.3

تأمينات مستردة

0.6

0.4

0.4

()٪29.6

-

()٪16.1

إيجارات مدفوعة مقد ًما

0.4

0.1

0.1

()٪72.3

()٪15.3

()٪51.6

0.4

0.02

0.01

()٪94.8

()٪21.5

()٪79.8

-

-

0.42

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

أداة مشتقة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

6.7

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

أخرى

0.5

0.2

5.0

()٪64.2

غير ذات
مغزى

٪223.2

المجموع

10.2

2.8

10.3

()٪72.6

٪270.6

٪0.8

مصاريف تأمين

مصروفات مؤجلة

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.

تمثل الدفعات المقدمة إلى المقاولين والمو ِّردين الجزء الحالي من إجمالي الرصيد( .راجع قسم «السلفة المقدمة للمقاولين والمو ِّردين» في قسم
«األصول غير المتداولة» للحصول على مزيد من التفاصيل).
تشير ذمم الموظفين بصفة أساسية إلى دفعات السكن المدفوعة لموظفي شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار .انخفض الرصيد بمعدل نمو سنوي
مركب قدره ٪19.0في  31ديسمبر 2020م ،من  1.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  0.6مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م.
ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تسوية بعض الدفعات المقدمة قبل نهاية السنة.
تمثل مصاريف المدفوعات مقد ًما بشكل أساسي ودائع الضمان والتراخيص المدفوعة مسبقًا والمصروفات األخرى المدفوعة مسبقًا (تكلفة اإلقامة
المدفوعة مقد ًما ،والطبية ،وما إلى ذلك) .خالل عام 2019م ،صنف المراجعون الخارجيون اإليجار المدفوع مقد ًما كبند منفصل وأعادوا بيان
المقارنة .لم يتم سداد أي مصاريف أخرى كما في  31ديسمبر 2018م .كما في  31ديسمبر 2019م ،كانت المصاريف المدفوعة مقد ًما تتعلق بشكل
أساسي بتراخيص البلدية المدفوعة مسبقًا لمجمعي حائل وخريص والتي بلغت مجتمعة  0.6مليون ريال سعودي .كما في  31ديسمبر 2020م،
ارتفعت المدفوعات المقدمة بنسبة  ،٪295.8من  1.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  3.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2020م ،ويرجع ذلك إلى مدفوعات مقدمة بقيمة  2.6مليون ريال سعودي تم سدادها لشراء عقارات استثمارية.
تشمل التأمينات المستردة المطالبات المستحقة من شركات التأمين فيما يتعلق بحادث حريق في الدمام مول .وفي  31ديسمبر 2019م ،انخفضت
التأمينات المستردة بنسبة  ٪29.6من  0.6مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  0.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م ،نتج هذا
بشكل أساسي عن استالم جزئي للمطالبة في عام 2019م من شركة التأمين .لم تشهد التأمينات المستردة أي حركة جوهرية في  31ديسمبر 2020م.
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يعرض الجدول التالي الحركة في مخصص خسارة االئتمان المتوقعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

تتعلق مصاريف التأمين بالقسط المدفوع مقد ًما للتأمين الطبي ،والتأمين على السيارات ،والتأمين على الممتلكات ،والتأمين ضد األطراف الثالثة،
والتأمينات األخرى التي حصلت عليها شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار .وفي  31ديسمبر 2019م ،انخفض الرصيد بنسبة  ٪94.8من  0.4مليون
ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  18,773ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .كان هذا بسبب تأمين مدفوع مقد ًما بقيمة  18,773ريال
سعودي تم دفعه لتأمين السيارة .لم يتم دفع أي تأمين آخر مسبقًا كما في  31ديسمبر 2019م .لم يشهد التأمين المدفوع مقد ًما تقلبات جوهرية
بين عامي 2019م و2020م.
خالل عام 2019م ،الحظت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار حدوث خطأ في عدم تسجيل ربح على المشتقات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة بقيمة  6.7مليون ريال سعودي في عام 2018م.
األولي والمصروفات المتنوعة األخرى .انخفضت المدفوعات األخرى
وتتعلق المدفوعات المقدمة اآلخرى في المقام األول بتكاليف الطرح العام
ّ
بنسبة  ٪64.2في  31ديسمبر 2019م ،من  0.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  0.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م.
ارتفعت أخرى من  0.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  5.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ترتبط هذه بتكلفة االكتتاب
العام التي تم تكبدها في 2020م والتي سيتم تعديلها مقابل عائدات االكتتاب العام التي سيحصل عليها المساهمون.
المستحق من أطراف ذات عالقة

يعرض الجدول التالي مبالغ شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار المستحقة من األطراف ذات العالقة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-149):مقر لودجلاالمستحق من أطراف ذات عالقة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

شركة عبد اهلل العثيم لألزياء

98.5

64.1

62.6

()٪34.9

()٪2.5

()٪20.3

شركة عبداهلل العثيم الغذائية

20.2

19.5

15.8

()٪3.3

()٪19.2

()٪11.6

شركة أسواق عبد اهلل العثيم

-

19.3

3.5

ال ينطبق

()٪81.9

ال ينطبق

شركة أوريون القابضة

9.8

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

شركة العثيم القابضة

11.4

75.9

-

٪566.9

()٪100.0

()٪100.0

شركة كيول لالستثمار العقاري

0.7

0.7

0.7

-

-

-

شركة الرياض الواعد العقارية

0.5

0.5

0.5

٪3.6

٪3.3

٪3.5

شركة أساسات النقل للتشغيل والصيانة

0.2

0.1

-

()٪56.4

()٪100.0

()٪100.0

شركة نمار لالستثمار والتطوير العقاري

0.03

0.04

0.05

٪49.2

٪25.6

٪36.9

شركة إلهام المستقبل إلدارة األصول

0.00

0.02

0.04

٪881.6

٪80.2

٪320.5

إثراء الحياة إلدارة الممتلكات

0.00

0.02

0.01

٪881.6

()٪75.2

٪55.9

شركة أزياء الخليج العربي

0.02

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

شركة عزوم نجد إلدارة األمالك

0.00

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

شركة تكامل العزيزية إلدارة األمالك

0.5

-

0.2

()٪100.0

ال ينطبق

()٪38.7

شركة ليدار لالستثمار العقاري

0.1

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

3.38

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

ومضة للسينما  -شركة مساهمة مقفلة

-

-

34.8

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

شركة إدامة الرؤيا إلدارة األمالك

-

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

شركة عالم المرح الدولية لالستثمار

-

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

145.3

180.2

118.2

٪24.0

()٪34.4

()٪9.8

شركة ليليان

المجموع

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.
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يمثل اإليجار المدفوع مقد ًما اإليجار المقدم الذي تدفعه شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار مقابل أماكن إقامة الموظفين والمستودعات وما إلى ذلك.
خالل عام 2019م ،صنف المراجعون الخارجيون اإليجار المدفوع مقد ًما كبند منفصل وأعادوا بيان المقارنة .وفي  31ديسمبر 2019م ،انخفضت
اإليجارات المدفوعة مقد ًما بنسبة  ٪72.3من  0.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  0.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م،
أساسا إيجار مستحق الدفع مقد ًما بقيمة  0.1مليون ريال سعودي مخصص فقط لسكن الموظفين .لم يتم دفع أي إيجار آخر مسبقًا
نتج عن ذلك
ً
كما في  31ديسمبر 2019م .لم يشهد اإليجار المدفوع تقلبات جوهرية بين عامي 2019م و2020م.

شركة عبداهلل العثيم الغذائية  -تمثل المبالغ المستحقة هنا التمويل المقدم إلى الشركة التابعة لتلبية متطلبات النفقات الرأسمالية ورأس المال
العامل .يرجع تقلب الرصيد بين عامي 2018م و2020م إلى مخصص وتسوية أرصدة للطرف ذي العالقة على التوالي.
شركة أسواق عبد اهلل العثيم  -يمثل هذا المبلغ المستحق لمحالت الهايبر ماركت التي يديرها الطرف ذو العالقة في المراكز التجارية التي تديرها
شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار .قبل عام 2019م ،كان المبلغ يُدرج كجزء من الذمم المدينة .كما يشمل رصيد الذمم المدينة الرواتب التي يتسلمها
الطرف ذو العالقة عن موظفي شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار الذين يعملون لدى الطرف ذي العالقة.
شركة العثيم القابضة  -المبالغ مستحقة على المساهم األكبر في شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار فيما يتعلق ببيع شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار
لشركة سيك غاردن وشركة سيك للضيافة في 2018م .ارتفع الرصيد بنسبة  ٪566.9في عام 2019م من  11.4مليون ريال سعودي في عام 2018م
إلى  75.9مليون ريال سعودي في عام 2019م .كان هذا في المقام األول بسبب بعض تكاليف المشروع بما في ذلك مشروع المرفأ مول في الجبيل
والتي تم تحويلها إلى شركة عبد اهلل العثيم القابضة وكذلك بعض المصاريف المتكبدة نيابة عن شركة عبد اهلل العثيم القابضة واألموال المحولة.
تمت تسوية الرصيد بالكامل في الفترة الالحقة.
شركة كيول لالستثمار العقاري  -تمثل المبالغ المستحقة هنا المبلغ المدفوع نيابة عنها والخاص بالطرف ذي العالقة لبناء فنادق في األحساء
وعرعر .لم يشهد الرصيد بين عامي 2018م و2020م أي تقلبات جوهرية.
شركة أساسات النفل للتشغيل والصيانة  -شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار تقوم بتعهيد عمالة من طرف ذي عالقة ويمثل الذمم المدينة الرواتب
والمبالغ التي سيتم استالمها من الطرف ذي العالقة.
قامت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار بدفع بعض المصاريف نيابة عن األطراف ذات العالقة التالية:
yشركة نمار لالستثمار والتطوير العقاري
yشركة إلهام المستقبل إلدارة األصول
yشركة عزوم نجد إلدارة األمالك
yإثراء الحياة إلدارة الممتلكات
yشركة الرياض الواعدة العقارية
yشركة إدامة الرؤيا إلدارة األمالك
ومضة للسينما  -شركة مساهمة مقفلة  -ومضة هي مشروع مشترك بين شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار  -القابضة بنسبة  ٪55وشركة برايت
مايندز للتعليم  -تمتلك نسبة  ٪45المتبقية لتشغيل دور سينما إمباير في العثيم ومراكز غير العثيم في المملكة .ستقوم ومضة بتأجير مواقع لدور
السينما في العثيم مول وتشغيل دور السينما .اإليجارات ستكون على أساس صفقات بين أطراف مستقلة المصالح .هناك اتفاقية رسمية معتمدة بين
شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار وشركة برايت مايندز .في عام 2020م ،تم التوقيع على عقود إيجار لتشغيل دور السينما في هال وعرعر وخريص
والربوة واألحساء مول ،وبدأ تجهيز دور السينما في عرعر وحائل .من المرجح أن يتم افتتاح دور السينما هذه في الربع الرابع من عام 2021م.
تمثل الزيادة البالغة  34.8مليون ريال سعودي في عام 2020م ( ٪55حصة شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار) من المصروفات الرأسمالية على دور
السينما في حائل وعرعر.
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شركة عبد اهلل العثيم لألزياء  -تمثل أرصدة التمويل المستحقة المقدمة من شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار .بتاريخ  01يناير 2018م ،استحوذت
شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار على شركة عبد اهلل العثيم لألزياء من شركة عبد اهلل العثيم القابضة وقدمت التمويل لتلبية متطلبات رأس المال
العامل ونفقات رأس المال .وفي  31ديسمبر 2019م ،انخفض الرصيد بنسبة  ٪34.9من  98.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى 64.1
مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م ،ويرجع ذلك في المقام األول إلى تعديل رصيد الذمم المدينة من قبل شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار
حيث استوعبت خسائر بقيمة  29.4مليون ريال سعودي من الشركة التابعة في عام 2019م من أجل تقديم الدعم المالي .انخفض هذا بشكل أكبر
مع استيعاب المزيد من الخسائر في عام 2020م ،ومع ذلك ،فقد تم تعويض ذلك بحصة األرباح المعدلة في رصيد الذمم المدينة للشركة التابعة.

يعرض الجدول التالي النقد وما في حكمه لدى شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار في البنوك كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-150):مقر لودجلاالنقد وما في حكمه
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

أرصدة مصرفية

82.4

41.1

6.9

()٪50.2

()٪83.2

()٪71.1

الودائع ألجل

47.1

20.1

63.1

()٪57.3

٪214.0

٪15.8

نقد في الصندوق

0.6

0.1

0.5

()٪78.4

٪303.9

()٪6.7

130.2

61.3

70.6

()٪52.9

٪15.1

()٪26.4

المجموع

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.

انخفض الرصيد النقدي بنسبة  ٪52.9في عام 2019م من  130.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  61.3مليون ريال سعودي في 31
ديسمبر 2019م .نتج هذا بشكل أساسي عن التدفقات النقدية الخارجة البالغة  214.3مليون ريال سعودي من األنشطة التمويلية .قامت شركة عبد
اهلل العثيم لالستثمار بتوزيع أرباح بقيمة  113.7مليون ريال وقروض مسددة (صافية) بقيمة  51.4مليون ريال في عام 2019م.
ارتفع الرصيد النقدي بنسبة  ٪15.1في عام 2020م من  61.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  70.6مليون ريال سعودي في 31
ديسمبر 2020م .نتج هذا بشكل أساسي عن انخفاض التدفقات النقدية الخارجة من األنشطة التمويلية ،من  214.3مليون ريال سعودي في عام
2019م إلى  90.6مليون ريال سعودي في عام 2020م.
تمثل الودائع ألجل استثمار قصير األجل في صندوق السلع األساسية بالريال السعودي مع شركة الراجحي المالية .وللودائع ألجل فترة استحقاق
أصلية تبلغ  3أشهر أو أقل وتُحتسب عمولتها بأسعار الودائع قصيرة األجل الخاصة بها .وقد يتقلب الرصيد على أساس سنوي اعتما ًدا على مدى
توفر النقد .تمتلك شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار  126,530وحدة بقيمة سوقية  158.9ريال سعودي للوحدة كما في  31ديسمبر 2019م ،مقارنة
بـ  304,776وحدة بقيمة سوقية  154.6ريال سعودي للوحدة كما في  31ديسمبر 2018م .خالل عام 2020م تم تسوية الودائع ألجل مع الراجحي.
تم إبرام ترتيب وديعة ألجل مع الرياض المالية في أكتوبر 2020م على أساس الفائض النقدي المتاح .كان اإليداع وفقًا لالتفاقية الرئيسية بسعر
فائدة متفق عليه.
يمثل النقد في الصندوق بصفة أساسية المصاريف النثرية النقدية الالزمة لتلبية المصاريف المتنوعة اليومية .ويكون لكل حامل للمصاريف النثرية
النقدية حد إنفاق محدد مسبقًا لإلنفاق على مجاالت اإلنفاق المتفق عليها مسبقًا .قد يتقلب الرصيد على أساس سنوي اعتما ًدا على أي جزء غير
مستخدم.
6 -6-3-3االلتزامات غير المتداولة
يعرض الجدول التالي االلتزامات غير المتداولة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-151):مقر لودجلاااللتزامات غير المتداولة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

قروض المرابحة

270.8

335.9

1,153.8

٪24.0

٪243.5

٪106.4

السندات اإلسالمية

995.2

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

-

309.4

260.2

ال ينطبق

()٪15.9

ال ينطبق

9.6

11.7

10.7

٪22.0

()٪8.9

٪5.4

1,275.6

657.0

1,424.6

()٪48.5

٪116.8

٪5.7

التزامات عقود اإليجار
التزام المنافع المحددة للموظفين

المجموع

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.
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فهرس المحتويات

أرصدة النقد وما في حكمه

فهرس المحتويات

التمويل

يعرض الجدول التالي جدول التمويل الذي استخدمته شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-152):مقر لودجلاالتمويل الذي استخدمته شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
الفترة
الزمنية

الحد

غير
مستخدم

بالمليون ريال
سعودي

قرض بنك
البالد

سعر الفائدة بين البنوك
في سنغافورة ٪1.15 +

فترة سماح
لمدة سنة +
 6سنوات

470.8

254.1

نسبة الفائدة

الضمان

*

تاريخ
االستحقاق

السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر
2018م

2019م

2020م

سند إذني 516.5 -
مليون ريال سعودي
ضمان  470.0 -مليون
ريال سعودي
أرض حائل مول

20
أغسطس
٢٠24

270.8

216.7

162.5

تنازالت عن إيجار من
جراند مول  -حائل
بنك الخليج
الدولي

سعر الفائدة بين البنوك
في سنغافورة ٪1.55 +

 60شه ًرا

250.1

250.1

إشعار وضمان للطلب
  268.8مليون ريالسعودي لكل منهما

 11نوفمبر
2024م

-

119.2

-

قرض بنك
البالد

السيبور ٪1.0 +

 6سنوات

850.0

550.0

سند ملكية خريص
والدمام  -أربع قطع
أراضي

 26يوليو
2026م

-

-

480.0

قرض ساب

السيبور ٪1.0 +

 6سنوات

600.0

600.0

سند إذني وضمان
مؤسسي لكل 980.0
مليون ريال سعودي
أرض مول األحساء

 24نوفمبر
٢٠26

مرابحة وقروض
طويلة األجل
السندات
اإلسالمية
(صكوك) -
صافي

السيبور ٪1.70 +

 5سنوات

1,000.0

مجموع االلتزامات غير المتداولة

-

تملك ارض مول
األحساء

30
أغسطس
20٢٠

سند ألمر وضمان
للطلب  268.8 -مليون
ريال سعودي لكل منهما

 16يناير
٢٠20

1,754.3

بنك األول -
قرض قصير
األجل

سعر الفائدة بين البنوك
في سنغافورة ٪1.15 +

د ّوار
(متجدد)

215.0

215.0

بنك البالد -
الجزء المتداول

سعر الفائدة بين البنوك
في سنغافورة ٪1.15 +

فترة سماح
لمدة سنة +
 6سنوات

ال ينطبق

-

ما يصل إلى
 12شه ًرا

75.0

-

-

-

511.3

270.8

335.9

1,153.8

995.2

848.9

-

1,266.0

1,184.8

1,153.8

50.0

50.0

-

سند إذني 516.5 -
مليون ريال سعودي
ضمان  470.0 -مليون
ريال سعودي
أرض حائل مول

20
أغسطس
2024م

54.2

54.2

54.2

تنازالت عن إيجار من
جراند مول  -حائل
السند ألمر والضمان
الشخصي 50.0 -
مليون ريال سعودي لكل
منهما

ال ينطبق

32.0

-

-

بنك الخليج
الدولي  -جاري

السيبور ٪1.55 +

 60شه ًرا

ال ينطبق

-

إشعار وضمان للطلب
  268.8مليون ريالسعودي لكل منهما

 11نوفمبر
2024م

-

29.8

-

قرض بنك
البالد

السيبور ٪1.0 +

 6سنوات

ال ينطبق

-

سند ملكية خريص
والدمام  -أربع قطع
أراضي

 26يوليو
2026م

-

-

70.0

البنك العربي
الوطني  -قرض ٪1.75
قصير األجل
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قرض ساب

السيبور ٪1.0 +

 6سنوات

ال ينطبق

-

*

سند إذني وضمان
مؤسسي لكل 980.0
مليون ريال سعودي
أرض مول األحساء

 24نوفمبر
٢٠26

2019م

2018م

-

-

2020م
88.7

القروض
قصيرة األجل
والمرابحة

215.0

136.2

134.0

212.9

المجموع الكلي

1,969.3

1,402.2

1,318.8

1,366.7

المصدر :معلومات اإلدارة واتفاقيات التمويل
* للمزيد من اإليضاح فيما يخص الضمانات والرهون يرجى مراجعة قسم رقم« 7-12عقود التمويل».

ال تمتلك الشركة أي مديونيات السحب على المكشوف أو التزامات تحت القبول أو ائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجيري خالل الفترة المالية
المذكورة حتى تاريخ هذه النشرة.
وبخالف ما تم ذكره ،ال يوجد أي التزامات محتملة أو ضمانات أخرى حتى تاريخ هذه النشرة.
قروض المرابحة

يعرض الجدول التالي قروض شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار المرابحة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-153):مقر لودجلاقروض المرابحة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

بالمليون ريال سعودي

معدل النمو
السنوي
المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

الجزء غير المتداول

270.8

335.9

1,153.8

٪24.0

٪243.5

٪106.4

الجزء المتداول

104.2

134.0

212.9

٪28.6

٪58.9

٪43.0

المجموع

375.0

469.8

1,366.7

٪25.3

٪190.9

٪90.9

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.

السندات اإلسالمية

يعرض الجدول التالي صكوك شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار اإلسالمية كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-154):مقر لودجلاالسندات اإلسالمية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

بالمليون ريال سعودي

معدل النمو
السنوي
المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

1,000.0

851.0

-

()٪14.9

()٪100.0

()٪100.0

مصاريف مؤجلة

()4.8

()2.1

-

()٪57.2

()٪100.0

()٪100.0

المجموع

995.2

848.9

-

()٪14.7

()٪100.0

()٪100.0

السندات اإلسالمية

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.
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بالمليون ريال
سعودي

نسبة الفائدة

الفترة
الزمنية

الحد

غير
مستخدم

الضمان

تاريخ
االستحقاق

السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر

ال تملك الشركة أي أدوات دين موافق عليها ولم يتم اصدارها خالل الفترة المالية حتى تاريخ هذه النشرة.
التزامات عقود اإليجار

يعرض الجدول التالي التزامات اإليجار لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-155):مقر لودجلاالتزامات اإليجار لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

بالمليون ريال سعودي
2019م
مدققة

2018م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

معدل النمو
السنوي
المركب
2018م2020-م

في بداية السنة

-

380.1

336.3

ال ينطبق

()٪11.5

ال ينطبق

إضافات

-

-

3.5

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

تكلفة التمويل

-

9.9

9.5

ال ينطبق

()٪4.1

ال ينطبق

مدفوعات اإليجار

-

()53.7

()48.7

ال ينطبق

()٪9.4

ال ينطبق

في نهاية السنة

-

336.3

300.6

ال ينطبق

()٪10.6

ال ينطبق

الجزء المتداول

-

26.9

40.5

ال ينطبق

٪50.4

ال ينطبق

الجزء غير المتداول

-

309.4

260.2

ال ينطبق

()٪15.9

ال ينطبق

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.

خالل 2019م ،اعتمدت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار «المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 16عقود اإليجار» باستخدام طريقة التعديل بأثر
رجعي مع تاريخ التطبيق ألول مرة في  1يناير 2019م .أدرجت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار التزامات إيجار بقيمة  336.3مليون ريال سعودي
لتسديد مدفوعات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي سيتم دفعها على مدى مدة اإليجار( .راجع قسم «حق استخدام األصول»
للحصول على تفاصيل اتفاقية اإليجار التي تم بموجبها االعتراف بالتزامات اإليجار).
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خالل عام 2015م ،أصدرت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار صكو ًكا إسالمية (صكوك) لمدة  5سنوات بالقيمة االسمية بقيمة إجمالية مجمعة 1.0
مليار ريال سعودي .تحمل السندات معدل فائدة متغير بنا ًء على متوسط سعر اإلقراض بين البنوك السعودية (السيبور) باإلضافة إلى هامش بنسبة
 .٪1.70تستحق مدفوعات الفائدة كل ستة أشهر مع آخر دفعة مستحقة في  30أغسطس 2020م .ولم تشهد الصكوك اإلسالمية أي تقلبات جوهرية
في الفترة الممتدة بين  31ديسمبر 2017م و2018م .انخفضت السندات اإلسالمية بنسبة  ٪14.9في عام 2019م ،من  1,000.0مليون ريال سعودي
أساسا إلى سداد جزء من الصكوك خالل عام 2019م من القرض الذي
في عام 2018م إلى  851.0مليون ريال سعودي في عام 2019م ،ويرجع ذلك
ً
تم الحصول عليه من بنك االستثمار الخليجي .تم دفع السند المتبقي دفعة واحدة في  30أغسطس 2020م باستخدام تسهيالت جديدة من البنوك
التجارية .نتيجة لذلك ،تم تصنيف السند ضمن االلتزامات المتداولة كما في  31ديسمبر 2019م.

ً
شرطا نظام ًيا بالنسبة لجميع الشركات السعودية ،وتكون مستحقة الدفع للموظفين عند إقالتهم أو إنهاء عقود عملهم
تعد المنافع المحددة للموظفين
في الشركة .يتم تحديد التزام المنافع المحددة للموظفين باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة ،باإلضافة إلى عمليات التقويم االكتواري التي
يتم إجراؤها في نهاية كل فترة إعداد قوائم مالية( .راجع قسم «السياسات المحاسبية الهامة» للحصول على مزيد من التفاصيل حول آلية حساب
االلتزام).
يعرض الجدول التالي التزامات المزايا المحددة لموظفي شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-156):مقر لودجلاالتزام المنافع المحددة للموظفين
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

معدل النمو
السنوي
المركب

ارتفاع ( /انخفاض)

بالمليون ريال سعودي
2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

في بداية السنة

8.2

9.6

11.7

٪16.5

٪22.0

٪19.2

مجموع مصاريف المنافع

2.5

3.1

2.1

٪22.6

()٪32.0

()٪7.9

خسائر (أرباح) اكتوارية على التزامات المنافع المحددة للموظفين

()0.7

()0.4

()0.6

()٪45.5

٪43.8

()٪10.6

منافع مدفوعة

()0.5

()0.6

()2.6

٪28.0

٪324.1

٪133.0

9.6

11.7

10.7

٪22.0

()٪8.9

٪5.4

الرصيد الختامي

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

معدل النمو السنوي المركب

ارتفاع ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

تكاليف الخدمات الحالية

2.2

2.6

1.8

٪19.2

()٪31.5

()٪9.6

تكلفة فائدة على التزامات المنافع

0.3

0.5

0.3

٪44.9

()٪34.6

()٪2.7

الرصيد الختامي

2.5

3.1

2.1

()٪22.6

()٪32.0

()٪8.7

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.

ارتفع صافي المزايا المحددة للموظفين بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪5.4بين  31ديسمبر 2018م و2020م .ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة
في إجمالي عدد موظفي شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار حيث بلغ عدد موظفيها  580موظفًا في  31ديسمبر 2020م .باإلضافة إلى ذلك ،تم تعويض
الزيادة في عدد الموظفين بسبب االنخفاض في عوامل االفتراض المستخدمة  -انخفض نمو الرواتب من  ٪6.0في 2018م إلى  ٪3.0في 2020م
وانخفض معدل الخصم من  ٪5.0إلى  .٪2.5تم تعيين الموظفين الجدد في مقياس رواتب أعلى.
يعرض الجدول التالي االفتراضات االكتوارية الرئيسية المستخدمة وتأثير تحليل الحساسية كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-157):مقر لودجلااالفتراضات االكتوارية وتحليل الحساسية
معدل الخصم

زيادة الرواتب

سن التقاعد

النسبة المئوية

النسبة المئوية

عدد السنوات

معدل زيادة الرواتب
 ٪1زيادة

 ٪1نقصان

معدل الخصم
 ٪1زيادة

بالمليون ريال سعودي

 ٪1نقصان

بالمليون ريال سعودي

 31ديسمبر 2020م

٪2.5

٪3.0

60

11.5

9.9

9.9

11.5

 31ديسمبر 2019م

٪3.1

٪5.0

60

11.5

9.9

9.9

11.5

 31ديسمبر 2018م

٪5.0

٪6.0

60

18.0

16.0

15.1

18.1

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.
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فهرس المحتويات

التزامات المنافع المحددة للموظفين

فهرس المحتويات

6 -6-3-4االلتزامات المتداولة
يعرض الجدول التالي االلتزامات المتداولة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-158):مقر لودجلاااللتزامات المتداولة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

104.2

134.0

212.9

٪28.6

٪58.9

٪43.0

-

848.9

-

ال ينطبق

()٪100.0

ال ينطبق

7.6

14.4

9.1

٪89.2

()٪36.7

٪9.5

210.3

190.2

75.8

()٪9.5

()٪60.2

()٪40.0

مخصصات الخسائر في حقوق الملكية المستثمر فيها

-

-

19.2

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

التزامات عقود اإليجار

-

26.9

40.5

ال ينطبق

٪50.4

ال ينطبق

المستحق إلى أطراف ذات عالقة

8.1

15.6

53.0

٪92.9

٪240.1

٪156.1

مخصص الزكاة

14.2

9.1

7.2

()٪36.3

()٪20.5

()٪28.8

المجموع

344.4

1,239.1

417.7

٪259.8

()٪66.3

٪10.1

الجزء المتداول من قروض المرابحة
الجزء المتداول من السندات اإلسالمية
ذمم تجارية دائنة
مستحقات والتزامات متداولة أخرى

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.

الجزء المتداول من قروض المرابحة

يعرض الجدول التالي قروض المرابحة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-159):مقر لودجلاالجزء المتداول من قروض المرابحة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

الجزء غير المتداول

270.8

335.9

1,153.8

٪24.0

٪243.5

٪106.4

الجزء المتداول

104.2

134.0

212.9

٪28.6

٪58.9

٪43.0

المجموع

375.0

469.8

1,366.7

٪25.3

٪190.9

٪90.9

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.

يمثل هذا الجزء قروض المرابحة طويلة األجل المستحق سدادها من قبل شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار خالل  12شه ًرا كما في تاريخ كل ميزانية
عمومية.
الجزء المتداول من السندات اإلسالمية

كان من المقرر دفع السندات غير المسددة دفعة واحدة في  30أغسطس 2020م وتم دفعها في عام 2020م .نتيجة لذلك ،تم تصنيف السند ضمن
االلتزامات المتداولة كما في  31ديسمبر 2019م.
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الذمم التجارية الدائنة وأوراق الدفع

يعرض الجدول التالي تفاصيل التجارة وأوراق الدفع كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-160):مقر لودجلاالذمم التجارية الدائنة وأوراق الدفع
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

المورد

7.6

14.4

9.1

٪89.2

()٪36.7

٪9.5

المجموع

7.6

14.4

9.1

٪89.2

()٪36.7

٪9.5

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.

يشمل المورد بشكل أساسي المبالغ الدائنة لموردي النفقات الرأسمالية ونفقات التشغيل والمخزون التجاري .وفي  31ديسمبر 2019م ،ارتفع الرصيد
بنسبة  ٪89.2من  7.6مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  14.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .نتج هذا بشكل أساسي
عن زيادة الذمم الدائنة ألحداث التسويق التي تمت تسويتها في الفترة الالحقة.
انخفض الرصيد بنسبة  ٪36.7في  31ديسمبر 2020م ،من  14.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  9.1مليون ريال سعودي في 31
ديسمبر 2020م .نتج هذا بشكل أساسي عن شيك تم إصداره ولكن لم يتم تسويته في  31ديسمبر 2019م ،ومع ذلك ،في  31ديسمبر 2020م ،تمت
تسوية هذا الشيك.
يعرض الجدول التالي أعمار التجارة وأوراق الدفع كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-161):مقر لودجلاأعمار الذمم التجارية الدائنة واألوراق مستحقة الدفع
>  6أشهر

 12-6أشهر

 31ديسمبر 2020م

-

9.1

 31ديسمبر 2019م

-

14.4

 31ديسمبر 2018م

-

7.6

بالمليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.

المصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى

يعرض الجدول التالي المصاريف المستحقة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار وااللتزامات األخرى المستحقة الدفع والمستحقات كما في 31
ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-162):مقر لودجلاالمصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

51.1

56.2

54.4

٪9.9

()٪3.1

٪3.2

57.7

42.1

3.7

()٪27.2

()٪91.1

()٪74.6

-

-

2.7

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

مصاريف مستحقة

7.4

24.4

4.0

٪229.4

()٪83.7

()٪26.7

محتجزات دائنة
إدخل إيجار غير مكتسب
ضريبة القيمة المضافة المستحقة
محمالت فوائد مستحقة

20.7

16.9

3.1

()٪18.4

()٪81.6

()٪61.2

مستحقات أعمال البناء

13.6

12.4

0.2

()٪9.3

()٪98.4

()٪88.1

مخصصات الخسائر في حقوق الملكية المستثمر فيها

30.8

15.4

-

()٪49.9

()٪100.0

()٪100.0

دفعات مقدمة من العمالء

3.0

4.4

5.7

٪47.0

٪29.5

٪38.0

-

1.2

-

ال ينطبق

()٪100.0

ال ينطبق

أرباح مستحقة الدفع

13.7

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

أخرى

12.2

17.3

1.9

٪41.8

()٪88.7

()٪60.0

المجموع

210.3

190.2

75.8

()٪9.5

()٪60.2

()٪40.0

خصومات للعمالء

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.
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yتسليم العقار المؤجر إلى شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار في حالة جيدة ومالئمة لالستخدام على الحالة الذي استلمه عليها منذ البداية.
yبعد تقديم المدفوعات مقابل جميع العناصر المفقودة أو التالفة في العقار المؤجر أو إصالحها.
yسداد كامل مبلغ اإليجار المستحق لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار وفواتير الهاتف والمياه والغاز والصرف الصحي وغيرها.
خالل عام 2019م ،صنف المراجع الخارجي المبالغ المحتجزة كجزء من المصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى وأعاد بيان المقارنة .بلغت المبالغ
المبقاة  51.1مليون ريال سعودي و 56.2مليون ريال سعودي و 54.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م .ارتفعت
المبالغ المبقاة بنسبة  ٪9.9كما في  31ديسمبر 2019م من  51.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  56.2مليون ريال سعودي في 31
ديسمبر 2019م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى زيادة االحتفاظ بالمشروعات (حفر الباطن ومول الخفجي) من  19.0مليون ريال سعودي في 31
ديسمبر 2018م إلى  25.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م.
انخفضت المبالغ المحتجزة بنسبة  ٪3.1كما في  31ديسمبر 2020م من  56.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  54.4مليون ريال
سعودي في  31ديسمبر 2020م .يتعلق هذا بشكل أساسي باالنخفاض في تسوية المدفوعات المستحقة الدفع للعقود المنتهية  /المكتملة للعمالء.
يتم تسوية االحتفاظ عند االنتهاء من العقود.
تمثل اإليرادات غير المكتسبة بشكل رئيسي اإليجار المدفوع مقد ًما الذي تتلقاه شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار من المستأجرين العاملين بمراكز
التسوق ،ويتم تعديل الرصيد بمجرد استحقاق دخل اإليجار خالل الفترة .انخفضت اإليرادات غير المكتسبة بمعدل سنوي مركب قدره  ٪74.6بين
 31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2020م ،من  57.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  3.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2020م .تعتمد اإليرادات غير المكتسبة على دورة إعداد الفواتير لكل عقد ،وبالتالي يتم تحديث هذا الرقم في كل تاريخ إبالغ .في نهاية كل شهر ،يتم
تحرير اإليرادات الخاصة بعدد أيام ذلك الشهر لإليرادات من غير المكتسبة .لذلك يستمر هذا التغيير بغض النظر عن التحصيل من المستأجرين
في مركز التسوق.
تم تصنيف ضريبة القيمة المضافة المستحقة على اآلخرين كما في  31ديسمبر 2020م دون إعادة صياغة أرقام المقارنة.
تتضمن المصاريف المستحقة تكاليف المرافق المستحقة ،واإليجار المستحق ،والتأمين الطبي المستحق ،وغيرها من المستحقات ذات الصلة.
ارتفعت المصاريف المستحقة بنسبة  ٪229.4في  31ديسمبر 2019م ،من  7.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  24.4مليون ريال
سعودي في ديسمبر 2019م .نتج هذا بشكل أساسي عن حجز اإليجار المستحق لمدة عامين بمبلغ  18.0مليون ريال سعودي فيما يتعلق بمشروع
الجبيل الذي تم تعليقه في عام 2019م.
انخفضت المصاريف المستحقة بنسبة  ٪83.7في  31ديسمبر 2020م ،من  24.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  4.0مليون ريال
سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى عكس المبلغ المستحق من المصاريف المستحقة إلى اإليرادات األخرى على حساب
عكس اإليجار المستحق المتعلق بمجمع المرفح في الجبيل والذي تم إلغاؤه في عام 2019م ،وبالتالي تم عكس االلتزام في عام 2020م.
تشتمل محمالت الفوائد المستحقة على جزء الفوائد المستحقة على القروض المصرفية والصكوك المستحقة في تاريخ الميزانية العمومية.
انخفضت رسوم الفوائد المستحقة بنسبة  ٪18.4في  31ديسمبر 2019م ،من  20.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  16.9مليون
ريال سعودي في ديسمبر 2019م .وقد نتج ذلك بشكل أساسي عن انخفاض الفوائد المستحقة المتعلقة بالسندات اإلسالمية (الصكوك) من 15.1
مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  12.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م ،يعود ذلك إلى قيام شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار
بسداد  149.0مليون ريال سعودي بموجب برنامج إعادة شراء الصكوك في عام 2019م .كما انخفضت رسوم الفائدة المستحقة بنسبة  ٪81.6في
 31ديسمبر 2020م ،من  16.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  3.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك بشكل
أساسي إلى سداد جميع الصكوك القائمة في أغسطس 2020م والبالغة  848.9مليون ريال سعودي.
المنفذة في نهاية كل تقرير مشمولة بالتقرير التي لم يتم إصدار فواتير بها من قبل المقاول ،كان هذا
تمثل مستحقات إتمام المشاريع تكلفة األعمال ُ
ً
مرتبطا بشكل أساسي بمجمع المشرق في حفر الباطن الذي كان قيد اإلنشاء ولم يتم إصدار الفواتير في نهاية العام .انخفض الرصيد بنسبة ٪9.3
في  31ديسمبر 2019م بسبب انخفاض حجم األعمال غير المفوترة المعلقة في  31ديسمبر 2019م .كما انخفض الرصيد بنسبة  ٪98.4في 31
ديسمبر 2020م بسبب انخفاض حجم األعمال غير المفوترة المعلقة في  31ديسمبر 2020م.
تشير مخصصات الخسائر في حقوق الملكية المستثمر فيها إلى حصة شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار في الخسارة من بعض شركاتها التابعة التي
تجاوزت القيمة الدفترية الستثماراتها .وتم تصنيف هذه الزيادة في الخسائر ضمن مخصصات الخسائر في الشركات التابعة تحت بند االلتزامات
المتداولة .ويوضح الجدول التالي تفاصيل الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م و2019م.
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تشمل المحتجزات الدائنة الدفع بشكل رئيسي المبلغ الذي احتجزته شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار من المو ِّردين والمقاولين الذي يتم استرداده
أيضا الضمان الذي تحتفظ به شركة عبد اهلل العثيم
عند النجاح في توريد البضائع واستكمال المشروع ،على التوالي .كما تتضمن االستبقاءات ً
إن المستأجر يدفع ما نسبته  ٪10.0من مبلغ اإليجار األساسي كضمان للتنفيذ عند توقيع العقد.
لالستثمار وقت تنفيذ العقد مع المستأجر ،حيث ّ
يتم مصادرة المبلغ كتعويض عن أي ضرر أو عدم امتثال المستأجر ألي من أحكام عقد اإليجار .ويسترد المستأجر مبلغ الضمان فور انتهاء العقد
بالشروط التالية:

  (6-163):مقر لودجلامخصصات الخسائر في حقوق الملكية المستثمر فيها
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

شركة عبد اهلل العثيم لألزياء

28.2

12.5

15.1

شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية

1.4

2.9

4.1

0.0

0.0

-

-

0.0

-

شركة أوريون القابضة المحدودة

1.2

-

-

المجموع

30.8

15.4

19.2

إثراء الحياة إلدارة األمالك
شركة نمار لالستثمار والتطوير العقاري

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.

تشمل الدفعات المقدمة من العمالء بشكل أساسي الدفعات المقدمة من العمالء والودائع المصرفية غير المعترف بها وشيكات الذمم المدينة
المرفوضة .ارتفعت المبالغ المقدمة من العمالء بمعدل نمو سنوي مركب نسبته  ٪38.0بين  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2020م ،من  3.0مليون
ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  5.7مليون ريال سعودي في ديسمبر 2020م .نتج هذا بشكل أساسي عن زيادة الودائع المصرفية غير
المعترف بها والتي تم تعديلها من قبل شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار في الفترة الالحقة.
يمثل الخصم للعمالء بشكل أساسي المخصص الذي تم إنشاؤه للخصم للعمالء .سيتم منحه كائتمان للعميل بمجرد استيفاء العميل لجميع شروط
االستفادة من ذلك .لم يكن هناك رصيد بتاريخ  31ديسمبر 2018م .ارتفع الرصيد من ال شيء في  31ديسمبر 2018م إلى  1.2مليون ريال سعودي
في  31ديسمبر 2019م .يستمر هذا الرصيد في التغيير طالما أن العمالء لم يستوفوا الشروط لالستفادة من الخصم .تم إعادة تصنيف الرصيد
وصافي ذمم مدينة تجارية بتاريخ  31ديسمبر 2020م .بلغ المبلغ المصنف على أنه ذمم مدينة تجارية  19.8مليون ريال سعودي .يستمر هذا الرصيد
في التغيير طالما أن العمالء لم يستوفوا الشروط لالستفادة من الخصم.
بلغت توزيعات األرباح المستحقة  13.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م والتي تخص شركة أسواق عبد اهلل العثيم وتم دفعها في الفترة
الالحقة .لم يتم استحقاق أي أرباح كما في  31ديسمبر 2019م و2020م.
يمثل الحكم المتنوع حك ًما لإلجراءات القانونية والمكافآت وغيرها .وخالل عام 2019م ،قام المراجع الخارجي بتصنيف المخصصات المتنوعة ضمن
بند «المستحقات األخرى» ،باإلضافة إلى تعديل المقارنة .راجع قسم «المستحقات األخرى» لالطالع على التفاصيل.
تتضمن المبالغ المستحقة للموظفين التكاليف المستحقة على شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار مقابل الخدمات التي قدمها الموظفون بالفعل.
وتشمل هذه بشكل أساسي التذاكر المستحقة واإلجازات والرواتب والمكافآت .كانت المبالغ المستحقة للموظفين صف ًرا في  31ديسمبر 2018م
و2019م و2020م.
وتشمل المستحقات األخرى مخصصات اإلجراءات القانونية ،والمكافآت ،ومدفوعات الضمان االجتماعي ،واالستحقاقات المتعلقة بالموظفين،
وغيرها من البنود المتنوعة .وخالل عام 2019م ،قام المراجع الخارجي بتصنيف المخصصات المتنوعة ضمن بند «المستحقات األخرى» ،باإلضافة
إلى تعديل المقارنة .ارتفع رصيد الشركات األخرى بنسبة  ٪41.8في  31ديسمبر 2019م من  12.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى
 17.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .وقد نتج هذا في المقام األول عن تقديم مكافأة للموظفين والتي كانت راتب شهر واحد لجميع
الموظفين ومخصص تعويضات إضافية لإلدارة العليا .انخفض الرصيد من  17.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  1.9مليون ريال
سعودي في  31ديسمبر 2020م .نتج هذا بشكل أساسي عن مخصصات المكافآت حيث كان هناك مخصص أقل للمكافآت للموظفين ،ونتيجة لذلك
انخفضت هذه المصروفات.
التزامات عقود اإليجار

اعتمدت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم « 16عقود اإليجار» ألول مرة في عام ٢٠١٩م واعترفت بالتزامات
اإليجار كما في  31ديسمبر 2019م .تعترف شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار ،في تاريخ بدء عقد اإليجار ،بالتزامات عقود اإليجار المقاسة بالقيمة
الحالية لمدفوعات اإليجار التي سيتم دفعها على مدى مدة اإليجار .وعند حساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار ،تستخدم شركة عبد اهلل العثيم
لالستثمار معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء عقد اإليجار إذا كان سعر الفائدة المتضمن في عقد اإليجار ال يمكن تحديده بسهولة .وبعد تاريخ
البدء ،يتم زيادة مبلغ التزامات عقود اإليجار ليعكس تراكم الفائدة وتخفيضه لدفعات عقد اإليجار التي تم دفعها .باإلضافة إلى ذلك ،يتم إعادة
قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقود اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة عقد اإليجار أو كان هناك تغيير في مدفوعات اإليجار الثابت
من حيث المضمون أو تغيير في التقييم بهدف شراء األصل األساسي( .راجع قسم «حق استخدام األصول» للحصول على تفاصيل اتفاقيات اإليجار
التي تم بموجبها االعتراف بالتزامات اإليجار).

www.othaimmalls.com

نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار | 313

فهرس المحتويات

في عام 2020م ،تمت إعادة تصنيف ذلك من «المصروفات المستحقة وااللتزامات األخرى» وتم عرضه كبند منفصل في االلتزامات المتداولة .ومع
ذلك ،يظهر التحليل أدناه ألغراض توضيحية:

  (6-164):مقر لودجلاالتزامات عقود اإليجار
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

في بداية السنة

-

380.1

336.3

إضافات

-

-

3.5

تكلفة التمويل

-

9.9

9.5

امتيازات اإليجار

-

-

()10.0

مدفوعات اإليجار

-

()53.7

()48.0

في نهاية السنة

-

336.3

291.3

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.

المستحق ألطراف ذات عالقة

يعرض الجدول التالي مستحقات شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار ألطراف ذات عالقة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-165):مقر لودجلاالمستحق ألطراف ذات عالقة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2018م2020-م

-

14.5

36.9

ال ينطبق

٪155.2

ال ينطبق

0.7

0.7

0.6

()٪0.3

()٪2.9

()٪1.6

-

0.4

0.4

ال ينطبق

()٪1.2

ال ينطبق

شركة بحار العالم لالستثمار

0.0

0.0

0.0

()٪24.2

()٪24.7

()٪24.4

شركة  FAWالدولية المحدودة

-

-

15.0

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

شركة أساسات النقل للتشغيل والصيانة

-

-

0.0

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

شركة تكامل العزيزية إلدارة األصول

-

0.0

-

ال ينطبق

()٪100.0

ال ينطبق

شركة عالم المرح الدولية لالستثمار

6.4

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

شركة رؤية إدامة إلدارة الممتلكات

0.0

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

شركة رفيف للسفر والسياحة

-

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

شركة أسواق عبد اهلل العثيم

-

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

شركة رعدة مولز

0.9

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

المجموع

8.1

15.6

53.0

٪92.9

٪240.1

٪156.1

شركة عبد اهلل العثيم للترفيه
شركة عبد اهلل العثيم للمجمعات التجارية
شركة أوريون القابضة المحدودة

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م  /شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30يونيو
2021م.

شركة عبد اهلل العثيم الترفيهية  -هذا فائض نقدي في مراكز الترفيه العائلي تم تحويله إلى شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار كجزء من عمليات
الخزينة .ارتفع الرصيد من  14.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  36.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك
في المقام األول إلى تلبية احتياجات رأس المال العامل لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار ويتم تعديل ذلك من الحساب الجاري في شكل مستحقات
اإليجار.
شركة عالم المرح الدولية لالستثمار  -تمثل الرصيد التشغيلي المستحق للطرف ذي العالقة الذي تمت تسويته في الفترة الالحقة.
أيضا مدير شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار .مبلغ  15.0مليون ريال سعودي في
شركة  FAWالدولية المحدودة  -مملوكة من قبل فهد العثيم وهو ً
 31ديسمبر 2020م عبارة عن تحويل ديون مستحقة لشركة  FAWالدولية من قبل شركة حمدان البدر .سيتم دفع استرداد الديون من حمدان البدر
إلى شركة  FAWالدولية .لدى شركة حمدان البدر رصيد مستحق في ذمة شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار .يتم تنفيذ الترتيب بموجب اتفاقية.
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يعرض الجدول التالي القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار المعترف بها في بيان المركز المالي لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار في  31ديسمبر
2018م و2019م و2020م.

مخصص الزكاة

راجع قسم «الزكاة» للحصول على التفاصيل.

-6-4

6الميزانية العمومية  -شركة عبد هللا العثيم للترفيه (موحدة)

يبين الجدول التالي ملخص قائمة المركز المالي لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-166):مقر لودجلاملخص قائمة المركز المالي لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ارتفاع ( /انخفاض)
ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

معدل النمو السنوي
المركب
2018م2020-م

األصول
أصول غير متداولة

328.9

585.2

488.5

٪77.9

()٪16.5

٪21.9

أصول متداولة

92.0

90.2

94.1

()٪2.0

٪4.3

٪1.1

مجموع األصول

420.9

675.4

582.5

٪60.5

()٪13.7

٪17.6

االلتزامات وحقوق الملكية
التزامات غير متداولة

5.2

199.8

131.8

٪3,707.7

()٪34.1

٪401.1

التزامات متداولة

86.0

87.3

67.9

٪1.5

()٪22.2

()٪11.1

مجموع االلتزامات

91.3

287.1

199.7

٪214.6

()٪30.4

٪47.9

إجمالي حقوق الملكية

329.6

388.3

382.9

٪17.8

()٪1.4

٪7.8

مجموع االلتزامات وحقوق الملكية

420.9

675.4

582.5

٪60.5

()٪13.7

٪17.6

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

تبنت شركة عبد اهلل العثيم للترفيه المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16اعتبا ًرا من  1يناير 2019م واعترفت بحقوق استخدام أصول والتزامات
اإليجار المقابلة في الميزانية العمومية .يبين الجدول التالي أثر تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على الميزانية العمومية لشركة عبد
اهلل العثيم للترفيه كما في  01يناير 2019م.
  (6-167):مقر لودجلاأثر تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على الميزانية العمومية االفتتاحية
بالمليون ريال سعودي

 01يناير 2019م

األصول
حق استخدام أصول

187.3

دفعات مقد ًما

()6.4

مجموع األصول

180.9

االلتزامات
التزامات عقود اإليجار

192.1

حقوق الملكية
األرباح المبقاة

مجموع حقوق الملكية

()11.2

()11.2

المصدر :القوائم المالية المدققة والمستقلة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنة المالية المنتهية في 2019م
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يمثل تحويل مبلغ  15.0مليون ريال سعودي مستحقًا من قبل شركة حمدان البدر إلى شركة  FAWالدولية معاملة مستقلة بين األطراف المعنية .ال
تتعلق هذه المعاملة بمبالغ اإليجار المستحقة على شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار .ال يفرض تحويل مبلغ  15.0مليون ريال سعودي إلى شركة عبد
اهلل العثيم لالستثمار أي التزام على شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار بخالف شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار بالمرور من خالل أي مبالغ مستلمة
خصيصا مقابل المبلغ المذكور ،إلى شركة  FAWالدولية .نظ ًرا ألن شركة حمدان البدر كانت تجري إعادة هيكلة طوعية لألعمال ،فقد تم االتفاق
ً
على أن دمج الديون في شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار من شأنه أن يعزز قضية استرداد المبالغ المستحقة.

  (6-168):مقر لودجلاأثر تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على الميزانية العمومية االفتتاحية
بالمليون ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م
حق استخدام أصول

التزامات عقود اإليجار

حق استخدام أصول

الرصيد االفتتاحي

187.3

192.1

216.4

223.9

إضافات  /استبعادات

68.1

68.1

()29.3

-

-

-

-

()30.3

تعديالت
مصاريف إطفاء حق استخدام األصول

التزامات عقود اإليجار

()39.1

-

()39.5

-

تكلفة تمويل على التزامات عقود اإليجار

-

6.6

-

5.8

مدفوعات

-

()42.8

-

()44.7

المجموع

216.4

223.9

147.5

154.7

المصدر :القوائم المالية المدققة والمستقلة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنة المالية المنتهية في 2020م

تتكون األصول غير المتداولة بصفة أساسية من الممتلكات والمعدات ،واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ،وحق استخدام أصول .وفي  31ديسمبر
2019م ،ارتفعت األصول غير المتداولة بنسبة  ٪77.9من  328.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  585.2مليون ريال سعودي في
 31ديسمبر 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى إدراج حق استخدام أصول بمقدار  216.4مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيج ًة لتبني
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم « 16عقود اإليجار» .انخفضت األصول غير المتداولة بنسبة  ٪16.5في  31ديسمبر 2020م من  585.2مليون
ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  488.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض حق استخدام
األصول بمقدار  68.8مليون ريال سعودي بين عامي 2019م و2020م.
تتكون األصول المتداولة بصفة أساسية من المخزون والدفعات المقدمة والذمم المدينة األخرى والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
واألرصدة لدى البنوك والنقد .لم تشهد األصول المتداولة أي تقلبات جوهرية بين عامي 2018م و2020م.
تتكون حقوق الملكية من رأس المال المساهم به واالحتياطي النظامي وفروق أسعار الصرف للمعامالت األجنبية واألرباح المبقاة .وفي  31ديسمبر
2019م ،ارتفعت حقوق الملكية بنسبة  ٪17.8من  329.6مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  388.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى ارتفاع األرباح المبقاة بمقدار  52.4مليون ريال سعودي في 2019م .انخفضت حقوق الملكية بنسبة ٪1.4
في  31ديسمبر 2020م من  388.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  382.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك
بشكل أساسي إلى انخفاض األرباح المبقاة بمقدار  4.9مليون ريال سعودي في عام 2020م.
تتضمن االلتزامات غير المتداولة التزامات المنافع المحددة للموظفين والتزامات عقود اإليجار والضريبة المستحقة .وارتفعت االلتزامات غير
المتداولة بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪401.1في الفترة الممتدة بين  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى
إدراج التزامات عقود إيجار بمقدار  190.9مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيج ًة لتبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم « 16عقود اإليجار».
تتكون االلتزامات المتداولة بشكل رئيسي من الجزء المتداول من التزامات اإليجار والذمم التجارية الدائنة والمستحق إلى األطراف ذات العالقة
وااللتزامات التعاقدية والمصروفات المستحقة وااللتزامات األخرى والقروض قصيرة األجل ومخصص الزكاة وضريبة الدخل .لم تشهد االلتزامات
المتداولة أي تقلبات جوهرية بين عامي 2018م و2019م .انخفضت االلتزامات المتداولة بنسبة  ٪22.2في  31ديسمبر 2020م من  87.3مليون
ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  67.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض التزامات العقود
بمقدار  17.3مليون ريال سعودي في عام 2020م.
6 -6-4-1األصول غير المتداولة
يبين الجدول التالي األصول غير المتداولة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-169):مقر لودجلااألصول غير المتداولة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي
ممتلكات ومعدات
حق استخدام أصول

المجموع

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

2018م2020-م

328.9

368.9

340.9

٪12.1

()٪7.6

٪1.8

-

216.4

147.5

ال ينطبق

()٪31.8

ال ينطبق

328.9

585.2

488.5

٪77.9

()٪16.5

٪21.9

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م
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يبين الجدول التالي أثر تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على الميزانية العمومية لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه كما في  31ديسمبر
2019م.

يبين الجدول التالي صافي القيمة الدفترية لممتلكات ومعدات شركة عبد اهلل العثيم للترفيه كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-170):مقر لودجلاصافي القيمة الدفترية لممتلكات ومعدات شركة عبد اهلل العثيم للترفيه
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

2018م2020-م

11.1

14.6

11.1

٪32.2

()٪24.4

٪0.0

أثاث

1.6

2.9

2.4

٪79.8

()٪18.1

٪21.3

ألعاب

151.2

175.9

161.7

٪16.4

()٪8.1

٪3.4

4.8

10.0

6.8

٪109.8

()٪31.7

٪19.7

111.1

152.9

150.8

٪37.7

()٪1.4

٪16.5

السيارات

1.2

1.2

0.5

٪5.3

()٪56.9

()٪32.6

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

48.1

11.3

7.7

()٪76.6

()٪31.6

()٪60.0

مجموع صافي القيمة الدفترية

328.9

368.9

340.9

٪12.1

()٪7.6

٪1.8

معدات

معدات تقنية المعلومات
تحسينات المباني المستأجرة

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م

تُدرج الممتلكات والمعدات وفقًا للتكلفة ،بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة ،إن وجدت .ويتم احتساب
االستهالك من تاريخ توفر بند الممتلكات والمعدات لالستخدام المقصود منه .ويتم حسابه على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي
لألصل على النحو التالي:
فئة األصول
تحسينات المباني المستأجرة

العمر اإلنتاجي
 10سنوات

(العمر اإلنتاجي أو مدة عقد اإليجار ،أيهما أقصر)

معدات

 7سنوات

السيارات

 5سنوات

معدات تقنية المعلومات

 5سنوات

أثاث

 7 - 5سنوات

ألعاب

 10 - 5سنوات

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنة المالية المنتهية في 2020م.

تشمل المعدات بشكل أساسي وحدات التكييف والكاميرات األمنية ومكبرات الصوت المستخدمة في مراكز الترفيه .وفي  31ديسمبر 2019م ،ارتفع
صافي القيمة الدفترية للمعدات بنسبة  ٪32.2من  11.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  14.6مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى افتتاح سبعة مواقع جديدة في اإلمارات وسلطنة عمان ومصر .وفي  31ديسمبر 2020م ،انخفض صافي
القيمة الدفترية للمعدات بنسبة  ٪24.4من  14.6مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  11.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م،
ويُعزى ذلك في المقام األول إلى استبعادات االستهالك السنوي خالل الفترة.
يشمل األثاث أعمال الديكور والكراسي والطاوالت والخزائن المستخدمة لكل من مراكز الترفيه والمباني اإلدارية .وفي  31ديسمبر 2019م ،ارتفع
صافي القيمة الدفترية لألثاث بنسبة  ٪79.8من  1.6مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  2.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2019م .ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى إضافات أثاث بقيمة  1.7مليون ريال سعودي إلى مراكز الترفيه والمقر الرئيسي بالمملكة خالل عام 2020م،
وانخفض صافي القيمة الدفترية لألثاث بنسبة  ٪18.1في  31ديسمبر 2020م من  2.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  2.4مليون
ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م.
تشمل األلعاب بصفة أساسية وحدات ألعاب الفيديو ومراكز ألعاب األطفال الموجودة في مراكز الترفيه التابعة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه .وفي
 31ديسمبر 2019م ،ارتفع صافي القيمة الدفترية لأللعاب بنسبة  ٪16.4من  151.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  175.9مليون
ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .ويرجع ذلك في األساس إلى اإلضافات البالغة  49.8مليون ريال سعودي خالل عام 2019م ،منها  21.7مليون
ريال سعودي بسبب اإلضافات لوحدات األلعاب ومراكز الترفيه في اإلمارات التي تم افتتاحها خالل عام 2019م ،ويعود المبلغ المتبقي من اإلضافات
البالغة  49.8مليون ريال سعودي بشكل أساسي إلى افتتاح مركز فابي الند للترفيه العائلي في مصر وافتتاح مركز فابي الند للترفيه العائلي ومركز
إكستريم زون للترفيه العائلي في عمان .وفي  31ديسمبر 2020م ،انخفض صافي القيمة الدفترية لأللعاب بنسبة  ٪8.1من  175.9مليون ريال
سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  161.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى االستهالك السنوي لهذه
األصول خالل الفترة.
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.أالممتلكات والمعدات

تتعلق تحسينات العقارات المستأجرة بصفة أساسية بالتكاليف المرسملة لبناء وتطوير وتجديد مراكز الترفيه .وفي  31ديسمبر 2019م ،ارتفع صافي
القيمة الدفترية لتحسينات المباني المستأجرة بنسبة  ٪37.7من  111.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  152.9مليون ريال سعودي
في  31ديسمبر 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى افتتاح سبعة مواقع جديدة في اإلمارات وسلطنة عمان ومصر .لم يشهد صافي القيمة
الدفترية لتحسينات المباني المستأجرة أي تغيير جوهري بين عامي 2019م و2020م.
تشمل المركبات بصفة أساسية الشاحنات نصف نقل والسيارات الصغيرة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه الضرورية لمواصلة سير العمليات اليومية.
ولم يشهد صافي القيمة الدفترية للمركبات تقلبات جوهرية خالل الفترة المشمولة بالتقرير.
تتضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بصفة أساسية التكاليف المرسملة لتحسينات العقارات المستأجرة ووحدات األلعاب لمراكز الترفيه .وتم
تصنيف هذا الحساب تحت بند األصول غير المتداولة كما في  31ديسمبر 2018م .وفي عامي 2019م و2020م تم تصنيف هذا الحساب تحت بند
الممتلكات والمعدات .وفي  31ديسمبر 2019م ،انخفض صافي القيمة الدفترية لألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بنسبة  ٪76.6من  17.4مليون ريال
سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  11.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى افتتاح سبعة مواقع جديدة
في اإلمارات وسلطنة عمان ومصر .وفي  31ديسمبر 2020م ،انخفض صافي القيمة الدفترية لألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بنسبة  ٪31.6من
 11.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  7.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م ،ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تحويل 18.0
مليون ريال سعودي إلى الممتلكات والمعدات مقارنة بإضافات بقيمة  14.4مليون ريال سعودي خالل عام 2020م.
.بحق استخدام األصول

يبين الجدول التالي حق استخدام األصول لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-171):مقر لودجلاحق استخدام األصول لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

2018م2020-م

حق استخدام أصول

-

299.5

367.6

ال ينطبق

٪22.7

ال ينطبق

استبعادات  /إضافات

-

68.1

()29.3

ال ينطبق

()٪143.0

ال ينطبق

نهاية العام

-

367.6

338.3

ال ينطبق

()٪8.0

ال ينطبق

استهالك متراكم
بداية العام

-

112.2

151.2

ال ينطبق

٪34.8

ال ينطبق

التكاليف خالل العام

-

39.1

39.5

ال ينطبق

٪1.2

ال ينطبق

151.2

190.8

ال ينطبق

٪26.1

ال ينطبق

147.5

ال ينطبق

()٪31.8

ال ينطبق

المجموع
الرصيد في نهاية السنة

-

216.4

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م

تبنت شركة عبد اهلل العثيم للترفيه المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 16عقود اإليجار في عام 2019م واعترفت بعقود اإليجار التشغيلي وفقًا
إلرشادات هذا المعيار .وتعترف شركة عبد اهلل العثيم للترفيه بأصول حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي تاريخ توافر األصل األساسي
لالستخدام) .ويتم قياس أصول حق االستخدام بالتكلفة ،مع خصم أي استهالك متراكم أو خسائر انخفاض في القيمة ،ويتم تعديلها عند أي إعادة
قياس اللتزامات اإليجار .وتتضمن تكلفة أصول حق االستخدام مبلغ التزامات عقود اإليجار المعترف بها ،والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة،
ومدفوعات عقود اإليجار التي تم دفعها في تاريخ البدء أو قبله مخصو ًما منها أي حوافز مستلمة لعقود اإليجار .وما لم يكن من المؤكد بشكل معقول
أن تحصل شركة عبد اهلل العثيم للترفيه على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة اإليجار ،يتم استهالك أصول حق االستخدام المعترف بها على
أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر أو مدة اإليجار ،أيهما أقصر .وتخضع أصول حق االستخدام النخفاض القيمة.
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تشمل معدات تقنية المعلومات بصفة أساسية قارئات بطاقات األلعاب وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وشاشات التلفزيون
الموجودة في مراكز الترفيه التابعة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه .وفي  31ديسمبر 2019م ،ارتفع صافي القيمة الدفترية لمعدات تقنية المعلومات
بنسبة  ٪109.8من  4.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  10.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .ويُعزى ذلك في المقام
األول إلى افتتاح سبعة مواقع جديدة في اإلمارات وسلطنة عمان ومصر .وفي  31ديسمبر 2018م ،انخفض صافي القيمة الدفترية لمعدات تقنية
المعلومات بنسبة  ٪9.0من  10.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2017م إلى  6.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م ،ويُعزى ذلك في
المقام األول إلى االستهالك السنوي لهذه األصول خالل الفترة.

فهرس المحتويات

6 -6-4-2أصول متداولة
يبين الجدول التالي األصول المتداولة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-172):مقر لودجلااألصول المتداولة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

معدل النمو السنوي المركب

ارتفاع ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

2018م2020-م

المخزون

19.5

20.9

19.2

٪7.1

()٪8.2

()٪0.8

دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

46.8

39.0

29.5

()٪16.8

()٪24.3

()٪20.6

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

8.8

15.9

36.9

٪81.4

٪131.4

٪104.9

النقد وما في حكمه

16.8

14.4

8.5

()٪14.6

()٪41.0

()٪29.0

المجموع

92.0

90.2

94.1

()٪2.0

٪4.3

٪1.1

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م

.أالمخزون

يبين الجدول التالي مخزون شركة عبد اهلل العثيم للترفيه كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-173):مقر لودجلامخزون شركة عبد اهلل العثيم للترفيه
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

معدل النمو السنوي المركب

ارتفاع ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

2018م2020-م

قطع غيار

9.0

7.9

6.3

()٪12.2

()٪19.5

()٪15.9

بضائع جاهزة للبيع

13.0

15.7

14.4

٪21.3

()٪8.2

٪5.5

ناقصا :مخصص متاجر وقطع غيار بطيئة الحركة
ً

()2.4

()2.7

()1.6

٪11.6

()٪40.9

()٪18.8

المجموع

19.5

20.9

19.2

٪7.1

()٪8.2

()٪0.8

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م

يشمل المخزون قطع الغيار وجوائز االسترداد وأساور المعصم وغيرها .ارتفع المخزون بنسبة  ٪7.1في  31ديسمبر 2019م من  19.5مليون ريال
سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  20.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى زيادة عدد مراكز الترفيه
العائلي من  29في 2018م إلى  37في 2019م .وفي  31ديسمبر 2020م ،انخفض المخزون بنسبة  ٪8.2من  20.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2019م إلى  19.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض مخزون قطع الغيار بنسبة  ٪19.5في 31
ديسمبر 2020م بسبب ارتفاع االستهالك وانخفاض اإلضافات الجديدة.
يوضح الجدول التالي حركة مخصص المتاجر وقطع الغيار بطيئة الحركة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه كما في  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م.
  (6-174):مقر لودجلاحركة مخصص المتاجر وقطع الغيار بطيئة الحركة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

في بداية السنة

2.2

2.4

2.7

٪12.5

٪11.6

٪12.0

التكلفة للسنة

0.3

0.3

-

٪3.9

()٪100.0

()٪100.0

عمليات الشطب

-

-

()1.1

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

في نهاية السنة

2.4

2.7

1.6

٪11.6

()٪40.9

()٪18.8

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م
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يبين الجدول التالي الدفعات المقدمة واألصول المتداولة األخرى لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-175):مقر لودجلاالدفعات المقدمة واألصول المتداولة األخرى لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي
الدفعات المقدمة إلى المو ِّردين

مبالغ تأمين قابلة لالسترداد
إيجارات مدفوعة مقد ًما
ذمم موظفين

تأمينات مدفوعة مقد ًما

أخرى

المجموع

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

33.5

28.5

15.1

()٪14.7

()٪47.0

()٪32.8

3.8

7.3

9.6

٪91.6

٪32.2

٪59.1

7.4

0.3

3.1

()٪95.7

٪878.3

()٪35.3

0.4

0.3

0.1

()٪37.0

()٪50.3

()٪44.0

0.4

0.7

0.3

٪92.9

()٪52.5

()٪4.3

1.4

1.9

1.2

٪31.4

()٪35.2

()٪7.7

46.8

39.0

29.5

()٪16.8

()٪24.3

()٪20.6

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م

تقدم الدفعات المقدمة إلى المو ِّردين مقابل مستلزمات ألعاب الجوائز وقطع الغيار والمستلزمات األخرى ذات الصلة باأللعاب .وفي  31ديسمبر
2019م ،انخفضت الدفعات المقدمة إلى المو ِّردين بنسبة  ٪14.7من  33.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  28.5مليون ريال سعودي
في  31ديسمبر 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى إجراء معظم المشتريات بطريق الدفع المقدم في العام السابق .انخفضت الدفعات المقدمة
للموردين بنسبة  ٪47.0في  31ديسمبر 2020م من  28.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  15.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى عدم وجود زيادة في أوامر الشراء للمخزون أو األصول بسبب فترة اإلغالق نتيجة جائحة كوفيد .19
تشمل الودائع القابلة لالسترداد الودائع المقدمة للمؤجر بموجب ترتيبات اإليجار .ارتفعت مبالغ التأمين القابلة لالسترداد بنسبة  ٪91.6في
عام 2019م من  3.8ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  7.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .كما ارتفعت مبالغ التأمين القابلة
لالسترداد بنسبة  ٪32.2في  31ديسمبر 2020م من  7.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  9.6مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2020م .ترجع هذه الزيادة خالل الفترة المشمولة بالتقرير بشكل أساسي إلى عقد إيجار لموقع جديد في اإلمارات والذي تم افتتاحه في عام 2019م
والذي يتطلب إصدار فحوصات أمنية للتأجير.
يشمل اإليجار المدفوع مسبقًا مبلغ مصروفات اإليجار المستقبلية المدفوعة مسبقًا لفترة اإليجار والتي سيتم إطفاءها في فترات مستقبلية .وفي
 31ديسمبر 2019م ،انخفضت اإليجارات المدفوعة مقد ًما بنسبة  ٪95.7من  7.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  0.3مليون ريال
سعودي في  31ديسمبر 2019م ،ويُعزى ذلك في األساس إلى تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم « 16عقود اإليجار» حيث تم رسملة مدفوعات
مقدمة على عقود اإليجار التشغيلية وفقًا للمبادئ التوجيهية لهذا المعيار بموجب حق استخدام األصول .وفي  31ديسمبر 2020م ،ارتفع اإليجار
المدفوع مسبقًا بنسبة  ٪878.3من  7.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  0.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى
ذلك في المقام األول إلى فتح سبعة فروع جديدة خالل عام 2019م وفرع واحد خالل 2020م مما تطلب دفع إيجارات مقدمة بموجب عقد مقاولة.
تشير ذمم الموظفين في المقام األول إلى القروض والمصروفات النثرية وأرصدة الصندوق .ولم تشهد ذمم الموظفين تقلبات جوهرية خالل الفترة
المشمولة بالتقرير.
التأمين المدفوع مقد ًما المتعلق بالممتلكات والنقد المنقول والنقل وغيرها .ارتفع التأمين المدفوع مقد ًما بنسبة  ٪92.9في عام 2019م من 0.4
مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  0.7مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى توقيت المدفوعات والتغيرات في
أسعار وثائق التأمين .وفي  31ديسمبر 2020م ،انخفض الرصيد بنسبة  ٪52.5من  0.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  0.3ريال
سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى التغيير في شركة التأمين.
تشمل المدفوعات المسبقة األخرى بصفة أساسية المدفوعات المسبقة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة على المبيعات والمشتريات والرسوم
الحكومية وغيرها .ولم تشهد أخرى أي تقلبات كبيرة بين عامي 2018م و2020م.
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.بالمدفوعات المسبقة واألصول المتداولة األخرى

يبين الجدول التالي مبالغ شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار المستحقة من أطراف ذات عالقة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-176):مقر لودجلامبالغ شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار المستحقة من أطراف ذات عالقة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار

6.4

14.5

36.9

٪124.4

٪155.2

٪139.3

شركة بريميوم ريتيل للمالبس الجاهزة  -اإلمارات

1.5

1.5

-

٪0.4

()٪100.0

()٪100.0

شركة عالم المرح  -المملكة المتحدة

0.9

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

المجموع

8.8

15.9

36.9

٪81.4

٪131.4

٪104.9

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م

تتضمن طبيعة المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشكل رئيسي اإليجار والتأجير والتمويل .تمثل المبالغ المستحقة على شركة عبد اهلل العثيم
لالستثمار الفائض النقدي في مراكز الترفيه العائلي المحول إلى شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار في إطار عمليات الخزانة .ارتفع الرصيد من 14.5
مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  36.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تلبية احتياجات
رأس المال العامل لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار ويتم تعديل ذلك من الحساب الجاري في شكل مستحقات اإليجار.
.دالنقد وما في حكمه

يبين الجدول التالي النقد وما في حكمه لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-177):مقر لودجلاالنقد وما في حكمه لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

نقد في الصندوق

4.6

2.0

0.5

()٪55.8

()٪73.7

()٪65.9

نقد لدى البنوك في الحسابات الجارية

12.2

12.3

7.9

٪0.9

()٪35.7

()٪19.5

المجموع

16.8

14.4

8.5

()٪14.6

()٪41.0

()٪29.0

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م

يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك المودعة في حسابات جارية .انخفضت أرصدة النقد وما في حكمه بنسبة
 ٪14.6في  31ديسمبر 2019م من  16.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  14.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .ويرجع
ذلك بشكل أساسي إلى زيادة النقد المستخدم لتسوية القروض بمبلغ  19.0مليون ريال سعودي خالل عام 2019م .قابل هذا االنخفاض في النقد
جزئ ًيا زيادة في النقدية من األنشطة التشغيلية بمبلغ  17.1مليون ريال سعودي خالل عام 2019م .وفي  31ديسمبر 2020م ،انخفض النقد وما في
حكمه بنسبة  ٪41.0من  14.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك في المقام
األول إلى التحويل المباشر ألموال إضافية إلى شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار.
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فهرس المحتويات

.جالمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

فهرس المحتويات

6 -6-4-3االلتزامات غير المتداولة
يبين الجدول التالي االلتزامات غير المتداولة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-178):مقر لودجلاااللتزامات غير المتداولة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

5.2

7.2

8.5

٪36.9

٪17.7

٪26.9

التزامات اإليجار  -غير متداولة

-

190.9

121.3

ال ينطبق

()٪36.5

ال ينطبق

الضريبة المؤجلة

-

1.7

2.0

ال ينطبق

٪18.0

ال ينطبق

5.2

199.8

131.8

٪3,707.7

()٪34.1

٪401.1

التزامات المنافع المحددة للموظفين

المجموع

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م

.أالتزامات المنافع المحددة للموظفين

ارتفعت التزامات المنافع المحددة للموظفين بنسبة  ٪36.9في  31ديسمبر 2019م من  5.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى 7.2
مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة تعيين الموظفين بسبب افتتاح مراكز ترفيه عائلي جديدة في عام
2019م .كما ارتفعت التزامات المنافع المحددة للموظفين بنسبة  ٪17.7في  31ديسمبر 2020م من  7.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م
إلى  8.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى إنهاء خدمة بعض الموظفين واستبدالهم بموظفين مدربين
في إطار الدعم الحكومي.
.بالتزام عقود اإليجار

نشأ التزام عقد اإليجار نتيجة تبني شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار «للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 16عقود اإليجار» ألول مرة في عام
2019م وكان االعتراف بالتزام عقد اإليجار كما في  31ديسمبر 2019م .تعترف شركة عبد اهلل العثيم للترفيه ،في تاريخ بدء عقد اإليجار ،بالتزامات
عقود اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي سيتم دفعها على مدى فترة اإليجار .وعند حساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار،
تستخدم شركة عبد اهلل العثيم للترفيه معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء عقد اإليجار إذا كان سعر الفائدة المتضمن في عقد اإليجار ال
يمكن تحديده بسهولة .وبعد تاريخ البدء ،يتم زيادة مبلغ التزامات عقود اإليجار ليعكس تراكم الفائدة وتخفيضه لدفعات عقد اإليجار التي تم دفعها.
باإلضافة إلى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقود اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة عقد اإليجار أو كان هناك تغيير
في مدفوعات اإليجار الثابت من حيث المضمون أو تغيير في التقييم بهدف شراء األصل األساسي .بلغ الجزء غير المتداول من التزامات اإليجار
 190.9مليون ريال سعودي و 121.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م على التوالي.
.جالضريبة المؤجلة

تمثل الضريبة المؤجلة مبالغ الضرائب التي كان على شركة عبد اهلل العثيم للترفيه دفعها خالل فترة زمنية معينة ولكنها لم تدفعها بعد .بلغت
الضريبة المؤجلة  1.7مليون ريال سعودي و 2.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م وكما في  31ديسمبر 2020م على التوالي .يرتبط
ذلك بشكل أساسي بالضرائب المؤجلة لمركز مدينة الثلج للترفيه العائلي في مصر والذي تم افتتاحه في عام 2019م.
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فهرس المحتويات

6 -6-4-4االلتزامات المتداولة
يبين الجدول التالي االلتزامات المتداولة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-179):مقر لودجلاااللتزامات المتداولة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

-

33.0

33.4

ال ينطبق

٪1.2

ال ينطبق

ذمم تجارية دائنة

12.5

13.4

12.7

٪6.7

()٪4.8

٪0.8

المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة

3.7

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

التزامات العقود

22.4

25.3

8.0

٪12.6

()٪68.5

()٪40.4

المصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى

12.1

13.4

12.6

٪10.7

()٪6.2

٪1.9

القروض قصيرة األجل

32.0

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

مخصص الزكاة وضريبة الدخل

3.2

2.2

1.2

()٪31.4

()٪44.3

()٪38.2

المجموع

86.0

87.3

67.9

٪1.5

()٪22.2

()٪11.1

التزامات عقود اإليجار  -متداولة

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م

.أالتزامات عقود اإليجار

نشأ التزام عقد اإليجار نتيجة تبني شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار «للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 16عقود اإليجار» ألول مرة في عام
2019م وكان االعتراف بالتزام عقد اإليجار كما في  31ديسمبر 2019م .ويعد الجزء المتداول من هذا االلتزام هو المبلغ األصلي مستحق الدفع خالل
2019م ،وأي فائدة مستحقة ولكن لم يتم دفعها حتى تاريخ  31ديسمبر 2020م .بلغ الجزء المتداول من التزام اإليجار  33.0مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م على التوالي.
.بذمم تجارية دائنة

الذمم التجارية الدائنة هي المبالغ المستحقة للموردين مقابل شراء بضائع أو خدمات تجارية .وتعد هذه المبالغ غير مضمونة وعادة ما يتم دفعها
في غضون من  30إلى  60يو ًما من تاريخ االعتراف بها .لم تشهد الذمم التجارية الدائنة تقلبات جوهرية بين عامي 2018م و2020م.
.جالمبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة

يبين الجدول التالي المبالغ المستحقة من شركة عبد اهلل العثيم للترفيه إلى أطراف ذات عالقة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-180):مقر لودجلاالمبالغ المستحقة من شركة عبد اهلل العثيم للترفيه إلى أطراف ذات عالقة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

شركة عبداهلل العثيم الغذائية

3.7

-

المجموع

3.7

-

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م

انخفضت المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة بنسبة  ٪100في  31ديسمبر 2019م بسبب تسوية التمويل مع الشركة التابعة (شركة عبداهلل العثيم
الغذائية التجارية).
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.دالتزامات العقود

يبين الجدول التالي التزامات العقود لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-181):مقر لودجلاالتزامات العقود لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي
المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

اإليرادات غير المكتسبة -
إيرادات األلعاب

22.4

25.3

8.0

٪12.6

()٪68.5

()٪40.4

الرصيد الختامي

22.4

25.3

8.0

٪12.6

()٪68.5

()٪40.4

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م

تمثل التزامات العقود الجزء غير المستخدم من أرصدة البطاقات الممغنطة أو قسائم الوالء غير المستخدمة .وفي  31ديسمبر 2019م ،ارتفعت
التزامات العقود بنسبة  ٪12.6من  22.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  25.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .ويرجع
ذلك في المقام األول إلى الزيادة في المبيعات لمراكز الترفيه العائلي والتي تعزى في األساس إلى افتتاح مراكز جديدة في عام 2020م .وفي 31
أيضا بنسبة  ٪68.5من  25.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  8.0مليون ريال سعودي
ديسمبر 2020م ،انخفضت التزامات العقود ً
في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى التغييرات في عقود اإليجار في بعض المواقع (اإلمارات وسلطنة عمان) من مبلغ ثابت إلى
اإليجار كنسبة مئوية من اإليرادات.
.هالمصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى

يبين الجدول التالي المصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-182):مقر لودجلاالمصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو السنوي
المركب

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

المصاريف المستحقة

4.4

4.3

6.1

()٪2.3

٪41.6

٪17.6

مستحقات الموظفين

5.8

3.2

3.8

()٪45.3

٪19.5

()٪19.1

أخرى

1.9

5.9

2.7

٪208.7

()٪54.6

٪18.4

المجموع

12.1

13.4

12.6

٪10.7

()٪6.2

٪1.9

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م

تتضمن المصاريف المستحقة المصاريف المستحقة للمرافق وااللتزامات الضريبية المؤجلة .لم تشهد المصاريف المستحقة أي تقلبات جوهرية
بين  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م .وفي  31ديسمبر 2020م ،ارتفعت المصاريف المستحقة بنسبة  ٪41.6من  4.43مليون ريال سعودي
في  31ديسمبر 2019م إلى  6,1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى افتتاح موقع جديد خالل عام 2020م،
األمر الذي يتطلب بدوره إضافات في المخزون واألصول ،وبالتالي زادت المصروفات المتراكمة خالل عام 2020م.
تمثل مستحقات الموظفين مخصص اإلجازات والمكافآت والرواتب .وشهد رصيد مستحقات الموظفين تقلبات في الفترة الممتدة بين عامي 2018م
و2020م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى االستحقاق المعتاد في نهاية الشهر لعملية تحويل الرواتب.
وتشمل المستحقات األخرى بصفة أساسية المبالغ المبقاة للموردين وغيرهم .وفي  31ديسمبر 2019م ،ارتفعت أخرى بنسبة  ٪208.7من 1.9
مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  5.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى إضافة سبعة مواقع
جديدة خالل عام 2019م .انخفضت أخرى بنسبة  ٪54.5في عام 2020م من  5.9مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  2.7مليون ريال سعودي
في عام 2020م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى التغيرات في أرصدة ضريبة القيمة المضافة بين عامي 2019م و2020م.
.والقروض قصيرة األجل

في عام 2016م ،حصلت شركة عبد اهلل العثيم للترفيه على تمويل بقيمة  75.0مليون ريال سعودي بفائدة قدرها  ٪1.75من البنك العربي الوطني
لتلبية احتياجات رأس المال العامل .وتم ضمان هذا القرض مقابل سند إذني بقيمة  100.0مليون ريال سعودي من شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار
وضمان شخصي من السيد عبد اهلل صالح العثيم  -رئيس مجلس إدارة شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار.
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.زمخصص الزكاة وضريبة الدخل

وفقًا لقواعد وأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ،يجب احتساب الزكاة على أساس الوعاء الزكوي أو الدخل الخاضع للزكاة للفترة ،أيهما أعلى.
يبين الجدول التالي حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-183):مقر لودجلاحركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

الرصيد في بداية الفترة  /السنة

1.9

3.2

2.2

٪70.1

()٪31.4

٪8.0

الزكاة المقدمة خالل الفترة

4.6

3.2

1.0

()٪29.9

()٪70.3

()٪54.4

المدفوع خالل الفترة

()3.3

()4.2

()1.9

٪29.3

()٪54.3

()٪23.1

الرصيد في نهاية الفترة

3.2

2.2

1.2

()٪31.4

()٪44.3

()٪38.2

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م

انخفض مخصص الزكاة بنسبة  ٪31.4من  3.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  2.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م.
ويُعزى ذلك إلى الزيادة في الوعاء الزكوي الحتساب المخصص .كما انخفض مخصص الزكاة بنسبة  ٪44.3من  2.2مليون ريال سعودي في 31
ديسمبر 2019م إلى  1.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك إلى انخفاض الوعاء الزكوي الحتساب المخصص.
قدمت شركة عبد اهلل العثيم للترفيه إقراراتها الزكوية من تاريخ تأسيسها وحتى السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م إلى هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك وحصلت على شهادات الزكاة ذات الصلة .اعتبا ًرا من عام 2019م ،تقوم شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار بتقديم إقرارات زكوية موحدة
لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (.)ZATCA
.حااللتزامات والمصاريف الطارئة

يبين الجدول التالي التزامات شركة عبد اهلل العثيم للترفيه كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-184):مقر لودجلاااللتزامات والمصاريف الطارئة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ارتفاع ( /انخفاض)
2019م
مدققة

2020م
مدققة

معدل النمو
السنوي المركب
2018م2019-م.

االلتزامات
االرتباطات الخاصة بمشاريع قيد اإلنشاء

10.0

10.3

7.7

ال ينطبق

()٪100.0

ال ينطبق

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م
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فهرس المحتويات

انخفضت القروض قصيرة األجل بنسبة  ٪100.0في  31ديسمبر 2019م ،من  32.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى صفر في 31
ديسمبر 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تسوية القرض من قبل شركة عبد اهلل العثيم للترفيه .لم تكن هناك قروض قصيرة األجل مسجلة
كما في  31ديسمبر 2020م.

لم تصدر شركة عبداهلل العثيم للترفيه أي ضمانات ابتدائية غير ممولة أو ضمانات حسن تنفيذ أو ضمانات دفع.
6 -6-4-5قائمة التغييرات في حقوق الملكية الموحدة
يبين الجدول التالي قائمة التغييرات في حقوق الملكية لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-185):مقر لودجلاحقوق المالك في شركة عبد اهلل العثيم للترفيه
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

معدل النمو
السنوي المركب

ارتفاع ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

رأس المال

150.0

150.0

150.0

-

-

-

االحتياطي النظامي

14.9

22.1

22.1

٪48.2

-

٪21.7

فروق أسعار الصرف للعمليات األجنبية

0.4

()0.5

()1.1

()٪236.4

٪118.7

ال ينطبق

األرباح المبقاة

164.4

216.7

211.9

٪31.9

()٪2.2

٪13.5

المجموع

329.6

388.3

382.9

٪17.8

()٪1.4

٪7.8

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م

رأس المال المساهم به

يبلغ رأس المال المساهم به لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه  150مليون ريال سعودي مقسمة إلى  15مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ  10رياالت سعودية
لكل سهم موزعة بين المساهمين.
االحتياطي النظامي

وفقًا لقانون الشركات والنظام األساسي لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه ،يجب على شركة عبد اهلل العثيم للترفيه تحويل  ٪30من صافي دخلها للسنة
إلى االحتياطي النظامي .وقد تقرر شركة عبد اهلل العثيم للترفيه وقف هذه التحويالت عندما يبلغ إجمالي االحتياطي  ٪30من رأس المال المساهم
به .وهذا االحتياطي غير متاح للتوزيع كأنصبة أرباح .ويتم تخصيص االحتياطي على أساس القوائم المالية النظامية السنوية.
احتياطي صرف العمالت األجنبية

تقوم شركة عبد اهلل العثيم للترفيه بصرف معامالت العمالت األجنبية بالريال السعودي باالستناد إلى أسعار الصرف السائدة وقت إجراء المعامالت.
ويتم صرف األصول وااللتزامات المالية المقومة بالعمالت األجنبية في تاريخ التقرير بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ .ويتم إدراج المكاسب
والخسائر الناتجة عن تسوية وصرف معامالت العمالت األجنبية في بيان الدخل الشامل .قد يختلف هذا األمر على أساس سنوي تب ًعا لعدد
المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية حيث ال يرتبط سعر الصرف بالريال السعودي.
األرباح المبقاة

تعود الحركة في األرباح المبقاة بين  31ديسمبر 2018م و2020م إلى صافي الربح  /الخسارة الذي حققته شركة عبد اهلل العثيم للترفيه.
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فهرس المحتويات

كان لدى شركة عبد اهلل العثيم للترفيه التزامات رأسمالية مستحقة تتعلق بمشاريع قيد اإلنشاء .تعلقت هذه االلتزامات في األساس بمراكز ترفيه
عائلية في الربوة وتبوك بالمملكة ومراكز أخرى قيد اإلنشاء في أماكن أخرى.

فهرس المحتويات

-6-5

6الميزانية العمومية  -شركة عبد هللا العثيم لألزياء

يبين الجدول التالي الميزانية العمومية لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-186):مقر لودجلاالميزانية العمومية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

الزيادة ( /انخفاض)

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

معدل النمو
السنوي المركب
2018م2020-م

األصول غير المتداولة
0.5

0.3

0.2

()٪30.7

()٪37.8

()٪34.3

-

120.7

83.2

ال ينطبق

()٪31.1

ال ينطبق

األصول غير الملموسة
ممتلكات ومعدات

46.0

38.5

27.7

()٪16.4

()٪28.0

()٪22.4

اإلجمالي

46.5

159.5

111.1

٪243.4

()٪30.3

٪54.7

المخزون

38.8

36.5

28.2

()٪6.1

()٪22.7

()٪14.8

دفعات مقد ًما وأصول أخرى

14.7

6.2

6.3

()٪57.9

٪1.8

()٪34.5

حق استخدام أصول

األصول المتداولة

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

9.0

9.7

20.9

٪7.6

٪116.6

٪52.7

األرصدة لدى البنوك والنقد

10.7

7.8

2.0

()٪26.8

()٪75.1

()٪57.3

اإلجمالي

73.2

60.2

57.4

()٪17.8

()٪4.6

()٪11.5

إجمالي األصول

119.6

219.6

168.5

٪83.6

()٪23.3

٪18.7

المطلوبات غير المتداولة
التزامات المنافع المحددة للموظفين
التزامات عقود إيجار

اإلجمالي

2.0

3.1

2.8

٪58.1

()٪10.4

٪19.0

-

93.1

60.5

ال ينطبق

()٪34.9

ال ينطبق

2.0

96.2

63.4

٪4,760.3

()٪34.1

٪465.8

المطلوبات المتداولة
-

26.0

22.0

ال ينطبق

()٪15.5

ال ينطبق

ذمم تجارية دائنة

39.9

41.9

31.1

٪5.0

()٪25.7

()٪11.7

التزام عقد اإليجار  -المتداول
المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة

98.5

64.1

62.6

()٪34.9

()٪2.5

()٪20.3

مستحقات والتزامات متداولة أخرى

7.6

4.2

5.1

()٪44.1

٪20.1

()٪18.1

مخصص الزكاة

0.4

0.3

-

()٪40.9

()٪100.0

()٪100.0

146.3

136.5

120.7

()٪6.7

()٪11.6

()٪9.2

رأس مال مصدر

0.1

0.1

0.1

-

-

-

اإلحتياطي النظامي

0.1

0.1

0.1

-

-

-

()28.8

()13.1

()15.7

()٪54.4

٪19.6

()٪26.1

اإلجمالي

()28.7

()13.0

()15.6

()٪54.7

٪19.8

()٪26.3

مجموع االلتزامات وحقوق الملكية

119.6

219.6

168.5

٪83.6

()٪23.3

٪18.7

اإلجمالي
حقوق الملكية

أرباح مبقاة (خسائر متراكمة)

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

تتكون األصول غير المتداولة بشكل أساسي من الممتلكات والمعدات وحق استخدام األصول والتي تمثل مجتمعة  ٪99.0و ٪99.8و ٪99.8من
إجمالي األصول غير المتداولة في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م على التوالي .وفي  31ديسمبر 2019م ،ارتفعت األصول غير المتداولة
بنسبة  ٪243.4من  46.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  159.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .ويُعزى ذلك في المقام
األول إلى االعتراف بحق استخدام األصول بمبلغ  120.7مليون ريال سعودي بعد تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16في عام 2019م.
وفي  31ديسمبر 2020م ،انخفضت األصول غير المتداولة بنسبة  ٪30.3من  159.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  111.1مليون
ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تراجع حق استخدام األصول بسبب إغالق  12متج ًرا للبيع بالتجزئة في عام
2020م من قبل شركة عبد اهلل العثيم لألزياء.
تتكون األصول المتداولة بصفة رئيسية من مخزون تمثل  ٪53.1و ٪60.6من إجمالي األصول المتداولة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م على التوالي.
وفي  31ديسمبر 2019م ،انخفضت األصول المتداولة بنسبة  ٪17.8من  73.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  60.2مليون ريال سعودي
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تتكون االلتزامات غير المتداولة من التزامات المنافع المحددة للموظفين والتزامات عقود اإليجار .وفي  31ديسمبر 2019م ،ارتفعت االلتزامات غير
المتداولة بنسبة  ٪4,760.3من  2.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  96.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .ويُعزى ذلك
في المقام األول إلى االعتراف بالجزء غير المتداول من التزامات عقود اإليجار بمبلغ  93.1مليون ريال سعودي بعد تبني المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم  16في عام 2019م .وفي  31ديسمبر 2020م ،انخفضت االلتزامات غير المتداولة بنسبة  ٪34.1من  96.2مليون ريال سعودي في 31
ديسمبر 2019م إلى  63.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض التزامات اإليجار بسبب إغالق 12
متج ًرا للبيع بالتجزئة في عام 2020م من قبل شركة عبد اهلل العثيم لألزياء.
تتكون االلتزامات المتداولة بصفة رئيسية من المبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة والذمم التجارية الدائنة واللتان تمثالن بصورة مجتمعة
 ٪94.5و ٪77.7في  31ديسمبر 2018م و2019م على التوالي .وفي  31ديسمبر 2019م ،انخفضت االلتزامات المتداولة بنسبة  ٪6.7من 146.3
مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  136.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .وقد نتج عن ذلك بصفة رئيسية تسوية رصيد
الطرف ذي العالقة المستحق لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار .وفي  31ديسمبر 2020م ،انخفضت االلتزامات المتداولة بنسبة  ٪11.6من 136.5
مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  120.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض الذمم
مدفوعا بانخفاض المشتريات في عام 2020م نتيجة لتعطل األعمال بسبب جائحة كوفيد .19
الدائنة للموردين
ً
تتكون حقوق الملكية من رأس المال المصدر واالحتياطي النظامي واألرباح المبقاة (الخسائر المتراكمة) .وتعود الحركة التي شهدها صافي حقوق
ملكية المساهمين في الفترة الممتدة بين  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م إلى استيعاب الخسائر البالغة  29.4مليون ريال سعودي من قبل
شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار في عام 2019م .وبالمثل ،تحمل المساهم خسائر بلغت  13.1مليون ريال سعودي في عام 2020م لدعم شركة عبد
اهلل العثيم لألزياء.
6 -6-5-1األصول غير المتداولة
يبين الجدول التالي األصول غير المتداولة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-187):مقر لودجلااألصول غير المتداولة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

معدل النمو
السنوي المركب

الزيادة ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

0.5

0.3

0.2

()٪30.7

()٪37.8

()٪34.3

-

120.7

83.2

ال ينطبق

()٪31.1

ال ينطبق

ممتلكات ومعدات

46.0

38.5

27.7

()٪16.4

()٪28.0

()٪22.4

اإلجمالي

46.5

159.5

111.1

٪243.4

()٪30.3

٪54.7

األصول غير الملموسة
حق استخدام أصول

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

األصول غير الملموسة

يبين الجدول التالي األصول غير الملموسة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-188):مقر لودجلااألصول غير الملموسة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

معدل النمو
السنوي المركب

الزيادة ( /انخفاض)

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

رسوم امتياز

0.4

0.3

0.2

()٪27.4

()٪100.0

()٪78.7

برامج حاسب آلي

0.1

0.0

0.0

()٪53.2

()٪100.0

()٪46.4

صافي القيمة الدفترية

0.5

0.3

0.2

()٪30.7

()٪100.0

()٪72.4

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م
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في  31ديسمبر 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى مقاصة اإليجار المدفوع مسبقًا مقابل التزامات عقود اإليجار المعترف بها بعد تبني المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  .16وكما في  31ديسمبر 2018م ،بلغت قيمة اإليجار المدفوع مسبقًا والمتعلق بالمنافذ  7.2مليون ريال سعودي .لم
تشهد األصول المتداولة تقلبات جوهرية بين  31ديسمبر 2019م و2020م.

  (6-189):مقر لودجلارسوم االمتياز
العالمة التجارية

المدة (سنوات)

تاريخ التملك

التكلفة

اإلطفاء

صافي القيمة الدفترية

بالمليون ريال سعودي

كيابي

7

 29أكتوبر 2015م

0.2

()0.1

0.1

بيلون

7

 27مايو 2015م

0.04

()0.03

0.01

كيابي

7

 1ديسمبر 2015م

0.1

()0.1

0.05

بارفوا

7

 2يونيو 2015م

0.04

()0.03

0.01

اوركسترا

5

 1ديسمبر 2017م

0.1

()0.03

0.04

بو أفينيو

7

 3يونيو 2015م

0.3

()0.2

0.1

0.7

()0.5

0.3

اإلجمالي
المصدر :معلومات اإلدارة

تشتمل برامج الحاسب اآللي على البرامج وتطبيقات تقنية المعلومات والترخيص وما إلى ذلك ،والتي يتراوح عمرها اإلنتاجي من  3إلى  5سنوات.
انخفض صافي القيمة الدفترية بنسبة  ٪53.2كما في  31ديسمبر 2019م بسبب رسوم اإلطفاء البالغة  0.1مليون ريال سعودي خالل العام.
انخفضت برامج الحاسب اآللي بنسبة  ٪100في  31ديسمبر 2020م ،من  27,701ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  16,991ريال سعودي في
 31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى احتساب االستهالك عن عام 2020م.
حق استخدام أصول

يبين الجدول التالي حق استخدام األصول لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-190):مقر لودجلاحق استخدام األصول
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

الزيادة ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

حق استخدام أصول

-

199.2

199.2

ال ينطبق

٪0.0

ال ينطبق

إضافات

-

-

0.5

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

استثناءات

-

-

()13.7

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

استهالك متراكم

-

()78.5

()102.8

ال ينطبق

٪31.0

ال ينطبق

اإلجمالي

-

120.7

83.2

ال ينطبق

()٪31.1

ال ينطبق

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

خالل عام 2019م ،تبنت شركة عبد اهلل العثيم لألزياء «المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 16عقود اإليجار» باستخدام طريقة التعديل بأثر رجعي
من تاريخ تقديم الطلب األولي في  1يناير 2019م .وعقب التبني ،طبقت شركة عبد اهلل العثيم لألزياء نهج اعتراف وقياس موحد لجميع عقود اإليجار
التي تخص المستأجر ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة .اعترفت شركة عبد اهلل العثيم لألزياء بحق
استخدام أصول بقيمة  199.2مليون ريال سعودي (قبل االستهالك) والتي تمثل الحق في استخدام األصول األساسية والتزامات اإليجار المقابلة
البالغة  137.3مليون ريال سعودي كما في  01يناير 2019م لتسديد مدفوعات اإليجار .وقبل عام 2019م ،لم يتم رسملة عقود اإليجار التشغيلي وتم
تحميل مصروف اإليجار على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار .ويتم االعتراف بأي مبلغ مدفوع مقد ًما كجزء من األصول الجارية
كدفعات مسبقة.
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خالل السنوات السابقة ،أبرمت شركة عبد اهلل العثيم لألزياء اتفاقيات امتياز مع أصحاب االمتياز لتشغيل المتاجر تحت اسم العالمة التجارية
المعنية .وتشمل رسوم االمتياز التكلفة األولية التي تكبدتها شركة عبد اهلل العثيم لألزياء إلنشاء الفرع والتي تشمل رسم االمتياز األولي ورسم الخدمة
المدفوع لصاحب االمتياز والرسوم القانونية وتكلفة التطوير المرسملة .يتم إطفاء التكلفة على أساس القسط الثابت على مدى فترة اتفاقية االمتياز
ذات الصلة .ويبين الجدول التالي تفاصيل رسوم االمتياز حسب العالمة التجارية كما في  31ديسمبر 2020م.

يبين الجدول التالي صافي القيمة الدفترية لممتلكات ومعدات شركة عبد اهلل العثيم لألزياء كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-191):مقر لودجلاالممتلكات والمعدات
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

معدل النمو
السنوي المركب

الزيادة ( /انخفاض)
ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

السيارات

0.5

0.3

0.1

()٪44.6

()٪65.1

()٪56.1

تحسينات المباني المستأجرة

13.9

13.0

9.5

()٪6.5

()٪27.1

()٪17.5

آالت ومعدات

8.4

7.3

6.0

()٪13.2

()٪17.5

()٪15.4

أجهزة حاسب آلي

1.8

1.5

1.0

()٪17.3

()٪31.3

()٪24.6

أثاث وتركيبات

20.1

16.3

10.8

()٪19.2

()٪33.6

()٪26.7

أعمال بناء قيد التنفيذ

1.2

0.2

0.3

()٪87.5

٪99.0

()٪50.1

صافي القيمة الدفترية

46.0

38.5

27.7

()٪16.4

()٪28.0

()٪22.4

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

تُدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم واالنخفاض المتراكم في القيمة .يتم احتساب االستهالك على أساس القسط
الثابت.
في  31ديسمبر 2019م ،انخفض صافي القيمة الدفترية للسيارات بنسبة  ٪44.6من  0.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  0.3مليون
ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .ويُعزى ذلك إلى تحميل رسوم استهالك بقيمة  0.2مليون ريال سعودي في 2019م .انخفضت السيارات بنسبة
 ٪65.1في  31ديسمبر 2020م من  0.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  0.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك
في المقام األول إلى استبعاد قدره  0.1مليون ريال سعودي وتحميل استهالك قدره  0.2مليون ريال سعودي في عام 2020م.
تشمل تحسينات الممتلكات المستأجرة الجدران والفواصل والتركيبات واألرضيات واألسقف والواجهات وما إلى ذلك .وفي  31ديسمبر 2019م،
انخفض صافي القيمة الدفترية بنسبة  ٪6.5من  13.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  13.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2019م .ويُعزى ذلك إلى تحميل استهالك بمبلغ  3.0مليون ريال سعودي ،ويقابله جزئ ًيا تعديل استهالك لألصول المستبعدة والتي تبلغ  1.0مليون
ريال سعودي في 2019م .انخفضت تحسينات المباني المستأجرة بنسبة  ٪27.1في  31ديسمبر 2020م من  13.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2019م إلى  9.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى استبعادات قدرها  2.7مليون ريال سعودي وتحميل
استهالك قدره  2.6مليون ريال سعودي في عام 2020م.
تشمل اآلالت والمعدات مكيفات الهواء والثالجات والغساالت وأنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة وأنظمة األمن وأجهزة مسح بصمات األصابع
وأجهزة البخار وأجهزة العرض ومصابيح اإلنارة ومعدات الصحة والسالمة ،وما إلى ذلك .وفي  31ديسمبر 2019م ،انخفض صافي القيمة الدفترية
بنسبة  ٪13.2من  8.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  7.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .ويُعزى ذلك إلى تحميل
استهالك بمبلغ  1.2مليون ريال سعودي ،ويقابله جزئ ًيا تعديل استهالك لألصول المستبعدة والتي تبلغ  0.4مليون ريال سعودي في 2019م .انخفضت
المعدات بنسبة  ٪17.5في  31ديسمبر 2020م من  7.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  6.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى استبعاد قدره  0.6مليون ريال سعودي وتحمل استهالك قدره  1.1مليون ريال سعودي في عام 2020م.
تشمل أجهزة الحاسب اآللي الحواسيب النقالة والطابعات وشاشات العرض وآالت نقاط البيع ومعدات الشبكات والخوادم والماسحات الضوئية ،وما
إلى ذلك .وفي  31ديسمبر 2019م ،انخفض صافي القيمة الدفترية بنسبة  ٪17.3من  1.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى 1.5
مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .ويُعزى ذلك إلى تحميل رسوم استهالك بقيمة  0.6مليون ريال سعودي في 2019م .انخفضت أجهزة
الحاسب اآللي بنسبة  ٪31.3في  31ديسمبر 2020م من  1.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  1.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى استبعاد قدره  0.1مليون ريال سعودي وتحمل استهالك قدره  0.6مليون ريال سعودي في عام 2020م.
أساسا إلى تحميل استهالك بلغ  4.2مليون
انخفض صافي القيمة الدفترية لألثاث والتجهيزات بنسبة  ٪19.2في  31ديسمبر 2019م ،ويرجع ذلك
ً
ريال سعودي في عام 2019م .انخفض األثاث والتركيبات بنسبة  ٪33.6في  31ديسمبر 2020م من  16.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م
إلى  10.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى استبعاد قدره  6.7مليون ريال سعودي وتحمل استهالك
قدره  3.5مليون ريال سعودي في عام 2020م.
تضمنت أعمال البناء قيد التنفيذ بصفة أساسية تركيب أنظمة نقاط البيع الجارية في المتاجر المختلفة وأعمال تركيب تقنية المعلومات قيد المعالجة
في تاريخ الميزانية العمومية .وفي  31ديسمبر 2019م ،انخفض صافي القيمة الدفترية بنسبة  ٪87.5بسبب تحويل  1.1مليون ريال سعودي إلى
تحسينات الممتلكات المستأجرة ( 0.9مليون ريال سعودي) وأجهزة الحاسب اآللي ( 0.2مليون ريال سعودي) واآلالت والمعدات ( 44.701ريال
سعودي) .ارتفعت أعمال البناء قيد التنفيذ بنسبة  ٪99.9في  31ديسمبر 2020م من  0.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى 0.3
َكبد تكلفة إضافية قدرها  0.3مليون ريال سعودي في عام 2020م.
مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى ت ُّ
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الممتلكات والمعدات

فهرس المحتويات

6 -6-5-2األصول المتداولة
يبين الجدول التالي األصول المتداولة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-192):مقر لودجلااألصول المتداولة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

الزيادة ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

المخزون

38.8

36.5

28.2

()٪6.1

()٪22.7

()٪14.8

دفعات مقد ًما وأصول أخرى

14.7

6.2

6.3

()٪57.9

٪1.8

()٪34.5

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

9.0

9.7

20.9

٪7.6

٪116.6

٪52.7

األرصدة لدى البنوك والنقد

10.7

7.8

2.0

()٪26.8

()٪75.1

()٪57.3

اإلجمالي

73.2

60.2

57.4

()٪17.8

()٪4.6

()٪11.5

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

المخزون

يبين الجدول التالي مخزون شركة عبد اهلل العثيم لألزياء كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-193):مقر لودجلاالمخزون
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

الزيادة ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

مخزون معد للبيع

39.3

38.7

27.2

()٪1.5

()٪29.7

()٪16.8

البضائع المنقولة

3.3

2.6

3.5

()٪22.0

٪36.9

٪3.3

أخرى

0.5

0.2

0.2

()٪51.7

()٪11.6

()٪34.7

ناقصا :مخصص المخزون بطيء الحركة
ً

()4.2

()5.0

()2.7

٪18.2

()٪46.5

()٪20.5

اإلجمالي

38.8

36.5

28.2

()٪6.1

()٪22.7

()٪14.8

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

يشمل المخزون المحتفظ به إلعادة بيعه المالبس واإلكسسوارات المتعلقة بمختلف العالمات التجارية التي تديرها شركة عبد اهلل العثيم لألزياء.
ولم يشهد الرصيد تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة بين عامي 2018م و2019م .انخفض المخزون المحتفظ به إلعادة البيع بنسبة  ٪29.7في 31
ديسمبر 2020م من  38.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  27.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .نتج هذا في المقام
األول عن انخفاض مشتريات شركة عبد اهلل العثيم لألزياء بسبب اإلغالق والقيود األخرى المفروضة في المملكة.
تمثل البضائع المنقولة المخزون الذي كان يُجرى نقله كما في تاريخ كل ميزانية عمومية .يتم الحصول على مخزون جميع العالمات التجارية التي
تديرها شركة عبد اهلل العثيم لألزياء من أصحاب االمتياز المتواجدين في مواقع جغرافية مختلفة خارج المملكة .انخفضت البضائع المنقولة بنسبة
 ٪22.0في  31ديسمبر 2019م من  3.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  2.6مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .ارتفعت
البضائع المنقولة بنسبة  ٪36.9في  31ديسمبر 2020م من  2.6مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  3.5مليون ريال سعودي في 31
ديسمبر 2020م .قد يختلف الرصيد كما في تاريخ كل ميزانية عمومية اعتما ًدا على المتطلبات وتوقيت الطلبات.
تشمل أخرى بشكل أساسي المخزون المتعلق بأكياس التسوق والبنود ذات الصلة .انخفضت أخرى بنسبة  ٪51.7في  31ديسمبر 2019م من 0.5
مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  0.2مليون ريال سعودي في عام 2019م .لم تشهد أخرى تقلبات جوهرية بين  31ديسمبر 2019م و2020م.
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يبين الجدول التالي حركة مخصص البنود بطيئة الحركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-194):مقر لودجلاحركة مخصص البنود بطيئة الحركة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

معدل النمو
السنوي المركب

الزيادة ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

في بداية السنة

3.5

4.2

5.0

٪22.1

٪18.2

٪20.1

خالل السنة

0.8

0.8

-

٪0.5

()٪100.0

()٪100.0

-

-

()2.3

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

4.2

5.0

2.7

٪18.2

()٪46.5

()٪20.5

مخفض  /مشطوب

في نهاية السنة

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

تعترف شركة عبد اهلل العثيم لألزياء بمخصص مقابل األسهم بطيئة الحركة .وفي  31ديسمبر 2019م ،ارتفع الرصيد بنسبة  ٪18.2من  4.2مليون
ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  5.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى مخصص إضافي بقيمة
 0.8مليون ريال سعودي تم االعتراف به خالل عام 2019م نتيجة تحرك المخزون إلى فئات التقادم األعلى .انخفض الرصيد بنسبة  ٪46.5في 31
ديسمبر 2020م من  5.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  2.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويرجع ذلك إلى االعتراف
بشطب  2.3مليون ريال سعودي لتقادم المخزون وتقلصه.
مقدما واألصول األخرى
الدفعات
ً

يبين الجدول التالي الدفعات مقد ًما واألصول األخرى لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
مقدما واألصول األخرى
  (6-195):مقر لودجلاالدفعات
ً
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

الزيادة ( /انخفاض)

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

10.0

3.2

1.8

()٪67.5

()٪43.7

()٪57.2

0.7

0.5

0.4

()٪18.3

()٪28.3

()٪23.5

دفعات مقدمة للموردين

0.9

0.5

0.4

()٪44.2

()٪17.0

()٪31.9

ضريبة مضافة مدينة

1.2

0.4

-

()٪66.6

()٪100.0

()٪100.0

سلف موظفين

0.5

0.2

0.1

()٪66.7

()٪55.1

()٪61.3

مستحقات أخرى

1.3

1.3

3.6

()٪4.0

٪178.2

٪63.4

اإلجمالي

14.7

6.2

6.3

()٪57.9

٪1.8

()٪34.5

مصاريف مدفوعة مقد ًما

تأمينات نقدية

2018م
مدققة

2019م
مدققة

معدل النمو
السنوي المركب

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

تشمل المدفوعات المدفوعة مقد ًما بصفة رئيسية اإليجارات المدفوعة مقد ًما (في 2018م) والتأمينات وغيرها من المصاريف المدفوعة مقد ًما.
وفي  31ديسمبر 2019م ،ارتفع الرصيد بنسبة  ٪67.5من  10.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  3.2مليون ريال سعودي في 31
ديسمبر 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى مقاصة اإليجار المدفوع مقد ًما مقابل التزامات عقود اإليجار المعترف بها بعد تبني المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم  16في عام 2019م .وفي  31ديسمبر 2018م ،بلغ اإليجار المدفوع مقد ًما  7.4مليون ريال سعودي .ارتفعت المبالغ المدفوعة
مقد ًما بنسبة  ٪43.7في  31ديسمبر 2020م ،من  3.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  1.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض معدالت تعيين الموظفين غير السعوديين مما أدى إلى انخفاض اإلقامة المدفوعة مقد ًما وبطاقة
العمل وما إلى ذلك بمقدار  0.2مليون ريال سعودي في عام 2020م.
تمثل مبالغ التأمين المبالغ المقدمة للمؤجر كضمان يتم رده في وقت إنهاء عقد اإليجار .وفي  31ديسمبر 2019م ،ارتفع الرصيد بنسبة  ٪18.3من
 0.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  0.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى إغالق 7
متاجر من قبل شركة عبد اهلل العثيم لألزياء في عام 2019م .انخفضت مبالغ التأمين بنسبة  ٪28.3في  31ديسمبر 2020م ،من  0.5مليون ريال
سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  0.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى إغالق  12متاجر من قبل
شركة عبد اهلل العثيم لألزياء في عام 2020م.
الدفعات المقدمة للموردين هي دفعات مخصصة للنفقات التشغيلية والمخزون .وفي  31ديسمبر 2019م ،انخفض الرصيد بنسبة  ٪44.2من 0.9
مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  0.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .انخفضت الدفعات المقدمة للموردين بنسبة ٪17.0
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تمثل الضريبة المضافة المدينة مدخالت ضريبة القيمة المضافة التي تدفعها شركة عبد اهلل العثيم لألزياء على المشتريات .وفي  31ديسمبر
2019م ،انخفض الرصيد بنسبة  ٪66.6من  1.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  0.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م.
ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تعديل الرصيد خالل عام 2019م .انخفضت مستحقات ضريبة القيمة المضافة بنسبة  ٪100.0في  31ديسمبر
2020م ،من  0.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى صفر في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى صافي ضريبة القيمة
المضافة المستحقة الدفع في نهاية السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
تتضمن ُسلف الموظفين دفعة اإلقامة المقدمة للموظفين وفقًا للسياسة .وفي  31ديسمبر 2019م ،انخفض الحساب بنسبة  ٪66.7من  0.5مليون
ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  0.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض السلف
المستحقة في نهاية العام .انخفضت سلف الموظفين بنسبة  ٪55.1في  31ديسمبر 2020م ،من  0.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى
 0.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تسويات أعلى مقارنة بالسلف المقدمة للموظفين.
تشمل الذمم المدينة األخرى الرسوم الحكومية المدفوعة مقد ًما ورسوم اإلنترنت المدفوعة مقد ًما ،وما إلى ذلك .ولم يشهد الرصيد تقل ًبا جوهر ًيا
في الفترة الممتدة بين  31ديسمبر 2018م و2019م .ارتفعت الذمم المدينة األخرى بنسبة  ٪178.2في  31ديسمبر 2020م ،من  1.3مليون ريال
سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  3.6مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة الذمم المدينة من مبيعات
مدى ومبيعات البطاقات من  1.2مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  1.9مليون ريال سعودي في عام 2020م.
مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة

يبين الجدول التالي مبالغ شركة عبد اهلل العثيم لألزياء المستحقة من أطراف ذات عالقة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-196):مقر لودجلاالمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

شركة بريميوم ريتيل
الشركة العالمية ألزياء األطفال  -فرنسا

اإلجمالي

الزيادة ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

9.0

9.7

-

٪7.6

()٪100.0

()٪100.0

-

-

20.9

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

9.0

9.7

20.9

٪7.6

٪116.6

٪52.7

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

وفي  31ديسمبر 2019م ،ارتفعت المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة بنسبة  ٪7.6من  9.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى
 9.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .ويُعزى ذلك إلى األموال اإلضافية المتعلقة برأس المال العامل المقدمة إلى شركة بريميوم ريتيل
(إحدى الشركات التابعة) .ارتفعت المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة بنسبة  ٪116.6في  31ديسمبر 2020م من  9.7مليون ريال سعودي
في  31ديسمبر 2019م إلى  20.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى المدفوعات المقدمة للشركة الشركة
العالمية ألزياء األطفال  -فرنسا بغرض االستحواذ على شركة «أوركسترا إنترناشيونال» .كان المبلغ بمثابة تأمين للعطاء حيث تم الحصول عليه
الحقًا بعد عدم ترسية العطاء.
األرصدة لدى البنوك والنقد

يبين الجدول التالي األرصدة لدى البنوك والنقد لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-197):مقر لودجلااألرصدة لدى البنوك والنقد
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

الزيادة ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

أرصدة بنكية

9.6

6.9

1.5

()٪27.9

()٪78.0

()٪60.2

نقدية بالصندوق

1.2

0.9

0.4

()٪17.8

()٪53.5

()٪38.2

اإلجمالي

10.7

7.8

2.0

()٪26.8

()٪75.1

()٪57.3

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م
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فهرس المحتويات

في  31ديسمبر 2020م ،من  0.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  0.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .قد تختلف حركة
الدفعات المقدمة على أساس سنوي اعتما ًدا على متطلبات وتوقيت الشراء.

يمثل النقد في الصندوق المبلغ المحتفظ به في الفروع للعمليات اليومية ولتغطية المصاريف الروتينية .انخفض النقد في الصندوق بنسبة ٪17.8
في  31ديسمبر 2019م من  1.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  0.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .انخفض النقد في
الصندوق بنسبة  ٪53.5في  31ديسمبر 2020م من  0.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  0.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2020م .وقد يختلف المبلغ في تاريخ كل ميزانية عمومية اعتما ًدا على استخدام الرصيد.
6 -6-5-3حقوق الملكية
يبين الجدول التالي حقوق الملكية في شركة عبد اهلل العثيم لألزياء كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-198):مقر لودجلاحقوق الملكية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

معدل النمو
السنوي المركب

الزيادة ( /انخفاض)

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

رأس مال

0.1

0.1

0.1

-

-

-

االحتياطي النظامي

0.1

0.1

0.1

-

-

-

أرباح مبقاة (خسائر متراكمة)

()28.8

()13.1

()15.7

()٪54.4

٪19.6

()٪26.1

اإلجمالي

()28.7

()13.0

()15.6

()٪54.7

٪19.8

()٪26.3

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

يبلغ رأسمال أسهم شركة عبد اهلل العثيم لألزياء  100,000ريال سعودي يتكون من  100سهم بقيمة  1,000ريال سعودي لكل سهم .وشركة عبد اهلل
العثيم لألزياء هي شركة مملوكة بالكامل لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار.
ً
ً
احتياطا
شرطا نظام ًيا بالنسبة لجميع الشركات السعودية .ووفقًا للوائح األخيرة ،خصصت شركة عبد اهلل العثيم لألزياء
يعد االحتياطي النظامي
نظام ًيا بنسبة  ٪10من صافي الدخل وذلك إلى أن يعادل االحتياطي  ٪50من رأس المال ،على أن يكون هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع.
تجاوزت الخسائر المتراكمة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء  ٪50من رأس مال الشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م .ووفقًا لمتطلبات
النظام األساسي ،عقد المساهم العزم على االستمرار في عملياته وتقديم الدعم المالي لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء .ولهذا الغرض ،استوعبت
شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار خسائر قدرها  29.4مليون ريال سعودي و 13.1مليون ريال سعودي خالل عامي 2019م و2020م .انخفضت حقوق
الملكية مرة أخرى في  31ديسمبر 2020م بسبب اإلبالغ عن صافي خسائر .بعد السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،قرر المساهم مواصلة
عمليات شركة عبد اهلل العثيم لألزياء وتقديم الدعم لتغطية الخسائر المتراكمة بنسبة  ٪100من الحساب الجاري للشركة .وتثق اإلدارة بقدرة شركة
عبد اهلل العثيم لألزياء على تسوية جميع التزاماتها في الوقت المناسب من خالل دعم شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار.
6 -6-5-4االلتزامات غير المتداولة
يبين الجدول التالي االلتزامات غير المتداولة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-199):مقر لودجلاااللتزامات غير المتداولة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

التزامات المنافع المحددة للموظفين
التزامات عقود إيجار

اإلجمالي

معدل النمو
السنوي المركب

الزيادة ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

2.0

3.1

2.8

٪58.1

()٪10.4

٪19.0

-

93.1

60.5

ال ينطبق

()٪34.9

ال ينطبق

2.0

96.2

63.4

٪4,760.3

()٪34.1

٪465.8

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م
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فهرس المحتويات

انخفضت األرصدة لدى البنوك بنسبة  ٪27.9في  31ديسمبر 2019م من  9.6مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م ،ويُعزى ذلك في األساس
إلى الحركة في أرصدة األطراف ذات العالقة .انخفضت األرصدة لدى البنوك بنسبة  ٪78.0في  31ديسمبر 2020م من  6.9مليون ريال سعودي
في  31ديسمبر 2019م إلى  1.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض النقد الناتج عن العمليات
مدفوعا بانخفاض المبيعات.
من  28.0مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  12.0مليون ريال سعودي في عام 2020م،
ً

فهرس المحتويات

التزامات المنافع المحددة للموظفين

يبين الجدول التالي التزامات المنافع المحددة للموظفين لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-200):مقر لودجلاالتزامات المنافع المحددة للموظفين
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

الزيادة ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

في بداية السنة

1.6

2.0

3.1

٪21.8

٪58.1

٪39.8

مجموع مصاريف المنافع

0.7

0.9

0.8

٪31.1

()٪4.5

٪9.5

خسارة (ربح) إعادة قياس التزامات منافع
الموظفين

()0.2

0.6

()0.8

()٪443.2

()٪242.7

٪102.9

منافع مدفوعة

()0.1

()0.3

()0.3

٪106.1

٪11.3

٪84.5

في نهاية السنة

2.0

3.1

2.8

٪58.1

()٪10.4

٪18.4

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

ً
شرطا نظام ًيا بالنسبة لجميع الشركات السعودية ،يكون مستحق الدفع للموظفين عند إقالتهم أو إنهاء عقود
يعد التزامات المنافع المحددة للموظفين
عملهم في الشركة .وارتفع التزامات المنافع المحددة للموظفين بنسبة  ٪58.1في الفترة الممتدة بين  31ديسمبر 2018م و2019م .ويُعزى ذلك في
المقام األول إلى الزيادة التي شهدتها منافع الموظفين الحاليين نتيجة لزيادة سنوات خدمتهم .انخفضت التزامات المنافع المحددة للموظفين بنسبة
 ٪10.4في  31ديسمبر 2020م من  3.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  2.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى
ذلك في المقام األول إلى انخفاض عدد الموظفين نتيجة إلغالق  12متج ًرا للبيع بالتجزئة في عام 2020م.
التزامات عقود اإليجار

يبين الجدول التالي التزامات عقود اإليجار لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-201):مقر لودجلاالتزامات عقود اإليجار
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

الزيادة ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

 1يناير 2019م

-

137.3

119.1

ال ينطبق

()٪13.3

ال ينطبق

إضافات

-

7.0

0.6

ال ينطبق

()٪92.1

ال ينطبق

االستثناءات

-

-

()13.4

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

تكلفة التمويل

-

4.0

2.9

ال ينطبق

()٪27.0

ال ينطبق

مدفوعات

-

()29.1

()26.5

ال ينطبق

()٪9.0

ال ينطبق

 31ديسمبر

-

119.1

82.5

ال ينطبق

()٪30.7

ال ينطبق

الجزء المتداول

-

26.0

22.0

ال ينطبق

()٪15.5

ال ينطبق

الجزء غير المتداول

-

93.1

60.5

ال ينطبق

()٪34.9

ال ينطبق

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

خالل عام 2019م ،تبنت شركة عبد اهلل العثيم لألزياء «المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 16عقود اإليجار» باستخدام طريقة التعديل بأثر
رجعي من تاريخ تقديم الطلب األولي في  1يناير 2019م .وعقب التبني ،طبقت شركة عبد اهلل العثيم لألزياء نهج اعتراف وقياس موحد لجميع عقود
اإليجار التي تخص المستأجر ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة .اعترفت شركة عبد اهلل العثيم لألزياء
بالتزامات عقود إيجار بمبلغ  137.3مليون ريال سعودي كما في  1يناير 2019م لتسديد مدفوعات اإليجار .وتم االعتراف بهذه االلتزامات بنا ًء على
القيمة الحالية لمدفوعات عقود اإليجار المتبقية والمخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ تقديم الطلب األولي.
تمثل اإلضافات عقود اإليجار الجديدة التي أبرمتها شركة عبد اهلل العثيم لألزياء للفروع الجديدة التي تم افتتاحها خالل العام ،حيث تمثل تكلفة
التمويل جزء الفائدة على التزامات عقود اإليجار المعترف بها خالل السنة.
قبل عام 2019م ،كانت اتفاقيات اإليجار تُعامل معاملة عقود اإليجار التشغيلية وتم االعتراف بالمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة
اإليجار.
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6 -6-5-5االلتزامات المتداولة
يبين الجدول التالي االلتزامات المتداولة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-202):مقر لودجلاااللتزامات المتداولة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

2020م
مدققة

الزيادة ( /انخفاض)

الزيادة ( /انخفاض)

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

ال ينطبق

()٪15.5
()٪25.7

2018م
مدققة

2019م
مدققة

-

26.0

22.0

ذمم تجارية دائنة

39.9

41.9

31.1

٪5.0

المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة

98.5

64.1

62.6

()٪34.9

()٪2.5

مستحقات والتزامات متداولة أخرى

7.6

4.2

5.1

()٪44.1

٪20.1

مخصص الزكاة

0.4

0.3

-

()٪40.9

()٪100.0

146.3

136.5

120.7

()٪6.7

()٪11.6

االلتزامات المتداولة
التزام عقد اإليجار  -المتداول

اإلجمالي

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

التزام عقد اإليجار  -المتداول

يمثل هذا االلتزام الجزء الحالي من التزامات عقود اإليجار المعترف بها بعد تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16في عام 2019م .راجع
قسم «التزامات عقود اإليجار في االلتزامات غير المتداولة» للحصول على مزيد من التفاصيل.
المدفوعات التجارية

الذمم التجارية الدائنة هي المبالغ المستحقة للموردين مقابل نفقات التشغيل وشراء المخزون .وهذه المبالغ غير مضمونة ولها مدة دفع تتراوح بين
 30إلى  60يو ًما .لم تشهد الذمم التجارية الدائنة تقلبات جوهرية بين  31ديسمبر 2018م و2019م .انخفضت الذمم التجارية الدائنة بنسبة ٪25.7
في  31ديسمبر 2020م من  41.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  31.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويرجع ذلك إلى
تسوية المدفوعات وانخفاض المشتريات في عام 2020م.
المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة

يبين الجدول التالي مبالغ شركة عبد اهلل العثيم لألزياء المستحقة ألطراف ذات عالقة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-203):مقر لودجلاالمبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

2020م
مدققة

الزيادة ( /انخفاض)

الزيادة ( /انخفاض)

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

()٪34.9

()٪2.5
ال ينطبق

()٪2.5

2018م
مدققة

2019م
مدققة

شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار

98.5

64.1

62.6

مؤسسة ليليان للتجارة

0.003

-

-

()٪100.0

اإلجمالي

98.5

64.1

62.6

()٪34.9

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

ً
تمويل يحمل فائدة تبلغ سايبور  .٪1.75 +وفي  31ديسمبر 2019م ،انخفض الرصيد
تمثل المبالغ المستحقة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار
بنسبة  ٪34.9من  98.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  64.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .ويُعزى ذلك في المقام
األول إلى سداد التمويل المقدم من شركة عبد اهلل العثيم لألزياء إلى شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار خالل عام 2019م .ولم يشهد الرصيد تقلبات
جوهرية في الفترة الممتدة بين عامي 2019م و2020م.
يتعلق المبلغ المستحق لمؤسسة ليليان للتجارة (وهي شركة مملوكة من قبل الرئيس التنفيذي لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار) ببعض مصاريف
الطبيعة التشغيلية التي تم تسويتها في عام 2019م.
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انخفضت التزامات عقود اإليجار بنسبة  ٪30.7في  31ديسمبر 2020م من  119.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  82.5مليون ريال
سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى إغالق  12منفذًا للبيع بالتجزئة خالل عام 2020م.

يبين الجدول التالي المصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء المستحقة الدفع كما في  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م.
  (6-204):مقر لودجلاالمصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

5.1

1.9

المصاريف المستحقة

معدل النمو
السنوي المركب

الزيادة ( /انخفاض)

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

1.1

()٪62.0

()٪41.8

()٪53.0

مخصص تذاكر وإجازة

1.5

1.6

1.5

٪2.3

()٪3.2

()٪0.5

مخصص مرتجعات مبيعات

0.9

0.7

0.7

()٪23.3

()٪5.8

()٪15.0

-

-

1.7

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

7.6

4.2

5.1

()٪44.1

٪20.1

()٪18.1

ضرائب القيمة المضافة

اإلجمالي

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

تشمل المصاريف المستحقة مصاريف الرواتب المستحقة والعمولة والفائدة والمرافق والمصاريف األخرى .وفي  31ديسمبر 2019م ،ارتفع الرصيد
بنسبة  ٪62.0من  5.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  1.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .ويُعزى ذلك في المقام
األول إلى انخفاض مصاريف الرواتب المستحقة في  31ديسمبر 2019م إلى  0.1مليون ريال سعودي مقابل  2.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2018م .انخفضت المصاريف المستحقة بنسبة  ٪41.8في  31ديسمبر 2020م ،من  1.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  1.1مليون
ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى استحقاق كشوف المرتبات المستحقة لشهر ديسمبر 2019م والتي جرى
تسويتها في الشهر التالي ،بينما تمت تسوية كشوف الرواتب لشهر ديسمبر 2020م في نفس العام.
لم يشهد مخصص التذاكر واإلجازة تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة بين عامي 2018م و2019م .لم يشهد مخصص التذاكر واإلجازة تقلبات
جوهرية في الفترة الممتدة بين عامي 2019م و2020م.
تعطي شركة عبد اهلل العثيم لألزياء لعمالئها الحق في إعادة البضائع خالل فترة محددة .ولذلك ،تعترف شركة عبد اهلل العثيم لألزياء ،فيما يخص
البضائع المتوقع إرجاعها ،بالتزام إرجاع المبيعات .وفي  31ديسمبر 2019م ،انخفض مخصص إرجاع مبيعات بنسبة  ٪23.3من  0.9مليون ريال
سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  0.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .ويتم تحديد مبلغ االلتزام في تاريخ كل ميزانية عمومية من
خالل طريقة القيمة المتوقعة وقد يختلف على أساس سنوي .لم يشهد مخصص إرجاع المبيعات تقلبات جوهرية في الفترة بين  31ديسمبر 2019م
و2020م.
مخصص الزكاة

راجع قسم «الزكاة» في تحليل قائمة الدخل للحصول على مزيد من التفاصيل.
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6الميزانية العمومية  -شركة عبدهللا العثيم الغذائية التجارية

يبين الجدول التالي قائمة المركز المالي لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-205):مقر لودجلاملخص قائمة المركز المالي
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

الزيادة ( /انخفاض)
ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

معدل النمو السنوي المركب
2018م2020-م

األصول
األصول غير المتداولة

14.4

24.1

23.4

٪67.6

()٪3.2

٪27.4

األصول المتداولة

10.6

4.9

4.7

()٪53.7

()٪4.5

()٪33.5

إجمالي األصول

25.0

29.0

28.0

٪16.3

()٪3.5

٪6.0

االلتزامات وحقوق الملكية
حقوق الملكية

()0.7

()3.2

()4.4

٪380.3

٪40.0

٪159.3

االلتزامات
التزامات غير متداولة
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0.5

8.0

8.1

٪1,489.0

٪0.6

٪299.9
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المصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى

بالمليون ريال سعودي

الزيادة ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

التزامات متداولة

25.1

24.1

24.3

()٪3.9

٪0.9

()٪1.5

إجمالي االلتزامات

25.6

32.2

32.4

٪25.6

٪0.8

٪12.5

مجموع االلتزامات وحقوق الملكية

25.0

29.0

28.0

٪16.3

()٪3.5

٪6.0

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنة المالية المنتهية في 2019م و2020م

تبنت شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 16عقود اإليجار التي دخلت حيز التنفيذ اعتبا ًرا من  01يناير
2019م .يبين الجدول التالي تأثير تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على الميزانية العمومية كما في  01يناير 2019م.
  (6-206):مقر لودجلاأثر تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على الميزانية العمومية في  01يناير 2019م
 01يناير 2019م

بالمليون ريال سعودي

األصول
حق استخدام أصول

13.6

دفعات مقد ًما

()1.0

مجموع األصول

12.6

االلتزامات
التزامات عقود إيجار

12.9

مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى

()0.1

مجموع االلتزامات

12.8

حقوق الملكية
0.2

أرباح مبقاة

0.2

مجموع حقوق الملكية
المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنة المالية المنتهية في 2019م.

يبين الجدول التالي تأثير تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على الميزانية العمومية كما في  31ديسمبر 2019م.
  (6-207):مقر لودجلاأثر تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على الميزانية العمومية في  01يناير 2019م
بالمليون ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م
حق استخدام أصول

التزامات عقود اإليجار

كما في  01يناير 2019م.

13.6

12.9

إضافات

0.1

0.1

()3.9

-

تكلفة تمويل على التزامات عقود اإليجار

-

()0.3

مدفوعات

-

()3.5

9.8

9.3

مصاريف إطفاء حق استخدام األصول

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنة المالية المنتهية في 2019م.

تتكون األصول غير المتداولة بصفة رئيسية من اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌدات ،واألصول غير الملموسة ،وحق استخدام األصول .وفي  31ديسمبر 2019م،
ارتفعت األصول غير المتداولة بنسبة  ٪67.6من  14.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  24.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى االعتراف األولي بأصول حق االستخدام بعد تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16بقيمة  9.8مليون
ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .وفي  31ديسمبر 2020م ،انخفضت األصول غير المتداولة بنسبة  ٪3.2من  24.1مليون ريال سعودي في 31
ديسمبر 2019م إلى  23.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض الممتلكات والمعدات واألصول غير
الملموسة بمبلغ  0.8مليون ريال سعودي و 0.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،على التوالي.
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السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

معدل النمو السنوي المركب

ارتفعت حقوق الملكية بنسبة  ٪380.3في  31ديسمبر 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى استيعاب خسائر بلغت  1.4مليون ريال سعودي من
قبل شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار لدعم أعمال شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية .ارتفعت حقوق الملكية بنسبة  ٪40.0خالل الفترة بين
 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى استيعاب شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار لخسائر بلغت  3.9مليون ريال
سعودي في عام 2020م من أجل دعم شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية.
انخفضت االلتزامات المتداولة بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪229.9خالل الفترة بين  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك في
المقام األول إلى االعتراف بالتزامات عقود إيجار بمبلغ  9.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م بعد تبني المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم .16
تتكون االلتزامات المتداولة بشكل رئيسي من المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة والتي تمثل  ٪89.4و ٪86.8و ٪89.5من إجمالي المطلوبات
المتداولة في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م على التوالي .انخفضت االلتزامات المتداولة بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪1.5في الفترة
الممتدة بين  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض في أرصدة األطراف ذات العالقة من  22.4مليون
ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  15.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م.
6 -6-6-1األصول غير المتداولة
يبين الجدول التالي األصول غير المتداولة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-208):مقر لودجلااألصول غير المتداولة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

معدل النمو السنوي المركب

الزيادة ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

ممتلكات ومعدات

11.5

11.7

10.9

٪2.0

()٪6.7

()٪2.4

األصول غير الملموسة

2.9

2.6

2.4

()٪10.2

()٪10.1

()٪10.1

-

9.8

10.1

ال ينطبق

٪2.7

ال ينطبق

14.4

24.1

23.4

٪67.6

()٪3.2

٪27.4

حق استخدام أصول

اإلجمالي

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنة المالية المنتهية في 2019م و2020م

ممتلكات ومعدات

يبين الجدول التالي ممتلكات ومعدات شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-209):مقر لودجلاصافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

معدل النمو السنوي المركب

الزيادة ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

تحسينات المباني المستأجرة

5.1

4.4

4.6

()٪13.9

٪5.5

()٪4.7

أدوات

2.9

3.1

2.9

٪7.9

()٪8.0

()٪0.3

آالت ومعدات تقنية المعلومات

0.5

0.4

0.3

()٪26.4

()٪36.6

()٪31.7

أثاث وتركيبات

2.2

3.4

2.8

٪51.2

()٪15.9

٪12.8

السيارات

0.3

0.2

0.1

()٪29.6

()٪41.4

()٪35.8

أعمال قيد التنفيذ

0.4

0.2

0.2

()٪47.1

-

()٪27.3

مجموع صافي القيمة الدفترية

11.5

11.7

10.9

٪2.0

()٪6.7

()٪2.4

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنة المالية المنتهية في 2019م و2020م

تُدرج الممتلكات والمعدات وفقًا للتكلفة ،بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة ،إن وجدت.
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تتكون األصول المتداولة بصفة رئيسية من المخزون والمدفوعات المسبقة واألصول األخرى التي مثلت مجتمعة في المتوسط  ٪72.1من إجمالي
األصول المتداولة في الفترة الممتدة بين عامي 2018م و2020م .وفي  31ديسمبر 2019م ،انخفضت األصول المتداولة بنسبة  ٪53.7من 10.6
مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  4.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تسوية المبالغ
المستحقة من األطراف ذات العالقة .وفي  31ديسمبر 2020م ،انخفضت األصول المتداولة بنسبة  ٪4.5من  4.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2019م إلى  4.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض المخزون بمقدار  0.9مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2020م.

تشمل األدوات اآلالت والمعدات الموجودة بمنافذ بيع المأكوالت والمشروبات والتي تشمل بشكل رئيسي؛ األفران ،وآالت القهوة ،والمطاحن،
وغساالت األطباق ،والخالطات ،والمجمدات والثالجات ،والمواقد وغيرها من اآلالت المعدات ذات الصلة .وفي  31ديسمبر 2019م ،ارتفع صافي
القيمة الدفترية بنسبة  ٪7.9من  2.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  3.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م ،ويُعزى
ذلك في المقام األول إلى إضافة آالت ومعدات متنوعة للمنافذ بقيمة  0.6مليون ريال سعودي في 2019م .وقابل هذه الزيادة بصورة جزئية تحميل
استهالك قدره  0.4مليون ريال سعودي في 2019م .وفي  31ديسمبر 2020م ،انخفض صافي القيمة الدفترية لألدوات بنسبة  ٪8.0من  3.1مليون
ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  2.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تحميل استهالك بمبلغ
 0.4مليون ريال سعودي ،يقابله جزئ ًيا إضافات بقيمة  0.2مليون ريال سعودي في عام 2020م.
تشمل آالت ومعدات تقنية المعلومات بصفة أساسية الطابعات ،ونظام نقاط البيع المثبت في المنافذ ،والشاشات ،وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
انخفض صافي القيمة الدفترية لمعدات تقنية المعلومات بنسبة  ٪26.4و ٪36.6في  31ديسمبر 2019م و2020م على التوالي .ويُعزى ذلك في
المحمل خالل 2019م و2020م.
المقام األول إلى االستهالك
ّ
يشمل األثاث والتجهيزات كراسي وطاولة لمنطقة الجلوس ورفوف وعناصر أخرى ذات صلة .وارتفع صافي القيمة الدفترية بنسبة  ٪51.2في 31
ديسمبر 2019م ،ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى تحميل إطفاء بقيمة  1.4مليون ريال سعودي في عام 2019م .انخفض صافي القيمة الدفترية
لألثاث والتجهيزات بنسبة  ٪15.9في  31ديسمبر 2020م نتيجة احتساب استهالك قيمته  0.6مليون ريال سعودي في عام 2020م.
انخفض صافي القيمة الدفترية للسيارات بمعدل سنوي مركب نسبته  ٪35.8في الفترة الممتدة بين  31ديسمبر 2019م و2020م.
تتعلق األعمال قيد التنفيذ بصفة أساسية بمنافذ المأكوالت والمشروبات قيد اإلنشاء في مول حفر الباطن (وهو مول قيد اإلنشاء تابع لشركة عبد
اهلل العثيم لالستثمار).
يبين الجدول التالي إضافات الممتلكات والمعدات لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م.
  (6-210):مقر لودجلاإضافات الممتلكات والمعدات
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

معدل النمو
السنوي المركب

الزيادة ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

تحسينات المباني المستأجرة

0.7

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

أدوات

0.4

0.6

0.2

٪68.7

()٪71.7

()٪30.8

معدات تقنية المعلومات

0.04

0.03

0.0

()٪34.5

()٪55.3

()٪45.8

أثاث وتركيبات

0.2

1.3

0.0

٪650.1

()٪97.9

()٪58.2

السيارات

0.1

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

أعمال قيد التنفيذ

0.4

0.5

0.9

()٪31.4

٪80.0

٪59.9

مجموع صافي القيمة الدفترية

1.8

2.4

1.1

٪36.8

()٪45.5

()٪19.9

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنة المالية المنتهية في 2019م و2020م
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تمثل تحسينات المباني المستأجرة التكلفة التي تكبدتها شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية عند إنشاء منافذ المأكوالت والمشروبات .وفي 31
ديسمبر 2019م ،انخفض صافي القيمة الدفترية بنسبة  ٪13.9من  5.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  4.4مليون ريال سعودي في
 31ديسمبر 2019م ،ويُعزى ذلك إلى تحميل رسوم استهالك بقيمة  0.7مليون ريال سعودي في عام 2019م .وفي  31ديسمبر 2020م ،ارتفع صافي
القيمة الدفترية لتحسينات العقارات المستأجرة بنسبة  ٪5.5من  4.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  4.6مليون ريال سعودي في
 31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى إضافات بلغت  0.9مليون ريال سعودي في عام 2020م مدفوعة بافتتاح فرع جديد لشركة
أوليفر براون.

فهرس المحتويات

األصول غير الملموسة

يبين الجدول التالي األصول غير الملموسة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-211):مقر لودجلاصافي القيمة الدفترية لألصول غير الملموسة
الزيادة ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

ديسمبر 2018م ديسمبر 2019م ديسمبر 2020م

2018م2020-م

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

امتيازات

2.9

2.6

2.4

()٪8.3

()٪10.2

()٪10.1

()٪10.1

مجموع صافي القيمة الدفترية

2.9

2.6

2.4

()٪8.3

()٪10.2

()٪10.1

()٪10.1

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنة المالية المنتهية في 2019م و2020م

تشمل األصول غير الملموسة حقوق االمتياز وتكلفة العالمات التجارية والشعارات المرسملة للعالمات التجارية التي تديرها شركة عبداهلل العثيم
الغذائية التجارية .ويتم إطفاء الحقوق وفقًا لشروط االتفاقية.
انخفض صافي القيمة الدفترية لألصول غير الملموسة بمعدل سنوي مركب نسبته  ٪10.1في الفترة الممتدة بين  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر
2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تحميل إطفاء بقيمة  0.3مليون ريال سعودي في كل من عامي 2019م و2020م.
حق استخدام األصول

يبين الجدول التالي أصول حق االستخدام لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-212):مقر لودجلاصافي القيمة الدفترية لحق استخدام األصول
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

الزيادة ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

حق استخدام أصول

-

-

9.8

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

إضافات

-

13.7

4.2

ال ينطبق

٪69.3

ال ينطبق

استهالك متراكم

-

()3.9

()3.9

ال ينطبق

٪0.0

ال ينطبق

اإلجمالي

-

9.8

10.1

ال ينطبق

()٪3.1

ال ينطبق

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنة المالية المنتهية في 2019م و2020م

خالل عام 2019م ،تبنت شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية «المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 16عقود اإليجار» باستخدام طريقة التعديل
بأثر رجعي من تاريخ تقديم الطلب األولي في  1يناير 2019م .وعقب التبني ،طبقت شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية نهج اعتراف وقياس موحد
لجميع عقود اإليجار التي تخص المستأجر ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة .واعترفت شركة عبداهلل
العثيم الغذائية التجارية بالتزامات عقود إيجار بمبلغ  9.3مليون ريال سعودي لتسديد مدفوعات عقود اإليجار وأصول حق االستخدام البالغة 13.7
مليون ريال سعودي (قبل االستهالك) والتي تمثل الحق في استخدام األصول األساسية .ويتم قياس أصول حق االستخدام بالتكلفة ،مع خصم أي
استهالك متراكم وخسائر االنخفاض في القيمة ،ويتم تعديلها مقابل أي إعادة قياس اللتزامات اإليجار .وتتضمن تكلفة حق استخدام األصول مبلغ
التزامات عقود اإليجار المعترف بها ،والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ،ومدفوعات عقود اإليجار التي تم دفعها في تاريخ البدء أو قبله مخصو ًما
منها أي حوافز مستلمة لعقود التأجير.
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6 -6-6-2األصول المتداولة
يبين الجدول التالي األصول المتداولة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-213):مقر لودجلااألصول المتداولة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

معدل النمو
السنوي المركب

الزيادة ( /انخفاض)

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

المخزون

1.9

3.3

2.4

٪73.6

()٪27.5

٪12.2

الدفعات مقد ًما واألصول المتداولة األخرى

4.0

0.6

1.4

()٪86.2

٪150.9

()٪41.2

3.7

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

األرصدة لدى البنوك والنقد

0.9

1.0

0.9

٪13.0

()٪15.0

()٪2.0

اإلجمالي

10.6

4.9

4.7

()٪53.7

()٪4.5

()٪33.5

مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنة المالية المنتهية في 2019م و2020م

المخزون

يبين الجدول التالي مخزون شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-214):مقر لودجلاالمخزون
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

المواد الخام

الزيادة ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

1.9

3.4

2.4

٪77.0

()٪28.9

٪12.2

-

()0.1

-

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

1.9

3.3

2.4

٪73.6

()٪27.5

٪12.2

ناقصا :مخصص تقادم المخزون
ً

اإلجمالي

معدل النمو
السنوي المركب

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنة المالية المنتهية في 2019م و2020م

يتضمن المخزون مخزون التوابل واللحوم المجمدة والتوابل وأكياس القهوة واألكواب الورقية والمشروبات والمواد الغذائية األخرى ذات الصلة
المخصصة الستهالك المطاعم والمقاهي .ويتميز عمر مخزون شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية بقصر أجله وتعتمد حركة المخزون في تاريخ
كل ميزانية عمومية على توقيت الشراء .وخالل عام 2019م ،قامت شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية بتخصيص مبلغ  0.1مليون ريال سعودي
للمخزون المتقادم  /منتهي الصالحية .ولم يتم االعتراف بهذا المخصص في الفترات السابقة وكانت أي خسارة يتم تحميلها مباشرة على قائمة
الدخل .وفي  31ديسمبر 2020م ،انخفض المخزون بنسبة  ٪27.5من  3.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  2.4مليون ريال سعودي
في  31ديسمبر 2020م .ونتج عن هذا في المقام األول انخفاض في العمليات التجارية مما أدى إلى انخفاض المخزون من أجل إدارة رأس المال
العامل بشكل فعال.
مقدما واألصول المتداولة األخرى
الدفعات
ً

يبين الجدول التالي الدفعات مقد ًما واألصول المتداولة األخرى لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-215):مقر لودجلاالدفعات المقدمة واألصول المتداولة األخرى
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي
مبالغ مدفوعة مقد ًما إلى المو ِّردين

مبالغ تأمين قابلة لالسترداد
المبالغ المدفوعة مقد ًما

معدل النمو
السنوي المركب

الزيادة ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

2.8

0.2

0.8

()٪91.0

٪211.0

()٪47.1

0.2

0.2

0.2

-

-

-

0.9

0.1

0.4

()٪91.4

٪472.6

()٪29.8

0.05

0.1

0.03

٪5.1

()٪45.9

()٪24.6

أخرى

0.2

0.01

-

()٪96.3

()٪100.0

()٪100.0

اإلجمالي

4.0

0.6

1.4

()٪86.2

٪150.9

()٪41.2

ذمم مدينة للموظفين

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنة المالية المنتهية في 2019م و2020م
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تمثل مبالغ التأمين القابلة لالسترداد ودائع الضمان المدفوعة لبائعي منتجات المصاريف التشغيلية ومؤجر المحالت المستأجرة والتي يتم
استردادها في وقت إنهاء عقد اإليجار .وفي  31ديسمبر 2019م ،قدمهم المراجع الخارجي كبند منفصل وأعاد بيان المقارنة .وفي  31ديسمبر
2018م ارتفعت مبالغ التأمين القابلة لالسترداد بنسبة  ،٪33.5ويُعزى ذلك في المقام األول إلى مبلغ تأمين بقيمة  44,240ريال سعودي مقدم إلى
شركة إلدارة الموارد البشرية مقابل توريد القوى العاملة .ظلت مبالغ التأمين القابلة لالسترداد مستقرة عند  0.2مليون ريال سعودي في الفترة
الممتدة بين  31ديسمبر 2018م و2020م.
تشمل الذمم المدينة للموظفين سلفة المصاريف النثرية وسلفيات السكن المدفوعة مقد ًما للموظفين .ولم يشهد الرصيد تقلبات جوهرية بين 31
ديسمبر 2018م و2019م .انخفضت الذمم المدينة للموظفين بنسبة  ٪45.9في  31ديسمبر 2020م من  51,811ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م
إلى  28,021مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويرجع ذلك إلى انخفاض سلف الموظفين المقدمة إلى موظفي شركة عبداهلل العثيم
الغذائية التجارية خالل عام 2020م.
تشمل المدفوعات المسبقة بصفة أساسية التأمين المدفوع مسبقًا واإليجار المدفوع مقد ًما من قبل شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية مقابل
المحالت والمستودعات ومساكن الموظفين .انخفضت المدفوعات المسبقة بنسبة  ٪91.4في  31ديسمبر 2018م ،من  0.9مليون ريال سعودي في
 31ديسمبر 2018م إلى  0.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى مقاصة اإليجار المدفوع مسبقًا مقابل
التزامات عقود اإليجار بعد تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .16وفي  31ديسمبر 2018م ،بلغ اإليجار المدفوع مقد ًما  1.0مليون ريال
سعودي .ارتفعت المدفوعات المسبقة بنسبة  ٪472.6في  31ديسمبر 2020م ،من  0.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  0.4مليون
ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى اإليجار المدفوع مقد ًما مقابل إيجار مستودعات جديدة خالل عام 2020م.
تشمل المصاريف األخرى بصفة أساسية إدخال ضريبة القيمة المضافة وغيرها من المبالغ المتنوعة المدفوعة مقد ًما لتلبية االحتياجات التشغيلية.
انخفض الرصيد بنسبة  ٪96.3في  31ديسمبر 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى صافي إدخال ضريبة قيمة مضافة بقيمة  0.2مليون ريال
سعودي مستحق في  31ديسمبر 2018م والذي تم تعديله في الفترة الالحقة .ولم يشهد البند «أخرى» تقلبات جوهرية بين عامي 2019م و2020م.
المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

يبين الجدول التالي مبالغ شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية المستحقة من أطراف ذات عالقة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-216):مقر لودجلاالمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

الزيادة ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

* شركة عبد اهلل العثيم للترفيه

3.7

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

اإلجمالي

3.7

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنة المالية المنتهية في 2019م و2020م

مالحظة :كانت شركة عبد اهلل العثيم للترفيه تعرف باسم شركة عالم المرح الدولية لالستثمار في عام 2017م وباسم ليدار الترفيهية ذ.م.م في عام 2018م

تتعلق المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة بشركة شقيقة وهي شركة عبد اهلل العثيم للترفيه .ووفقًا لالتفاقية المبرمة مع شركة عبد اهلل
العثيم للترفيه ،تقوم شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية بإيداع مبيعاتها النقدية اليومية مع الطرف ذي العالقة إذا واجهت شركة عبداهلل العثيم
الغذائية التجارية أي مشكلة مع آالت اإليداع النقدي .ويستلم الطرف ذو العالقة نقد شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية الذي يتم تحويله إلى
حساب شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية على أساس شهري أو عند الحاجة .ارتفعت المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة بنسبة ٪128.7
للفترة الممتدة من  31ديسمبر 2017م إلى  31ديسمبر 2018م لعدم سحب النقد من حساباتهم بسبب عدم وجود متطلبات فورية في تاريخ الميزانية
العمومية .ولم يكن هناك رصيد نقدي مستحق من شركة عبد اهلل العثيم للترفيه في  31ديسمبر 2019م.
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تتعلق المبالغ المدفوعة مقد ًما إلى المو ِّردين بالمبالغ المدفوعة لبائعي اإلمدادات الغذائية .انخفضت المبالغ المدفوعة مقد ًما إلى المو ِّردين بنسبة
 ٪91.0في  31ديسمبر 2019م ،من  2.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  0.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .وتختلف
أرصدة السلف على أساس سنوي تب ًعا لمتطلبات وتوقيت المشتريات .ارتفعت المبالغ المدفوعة مقد ًما إلى المو ِّردين بنسبة  ٪211.0في  31ديسمبر
2020م ،من  0.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  0.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى هذا في المقام األول إلى
شطب مبالغ مدفوعة مقد ًما في نهاية عام 2019م .عالوة على ذلك ،قدمت شركة عبداهلل العثيم الغذائية مبالغ مدفوعة مقد ًما أخرى إلى المو ِّردين
للفروع الجديدة المخطط لها.

فهرس المحتويات

األرصدة لدى البنوك والنقد

يبين الجدول التالي األرصدة لدى البنوك والنقد لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-217):مقر لودجلااألرصدة لدى البنوك والنقد
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

معدل النمو
السنوي المركب

الزيادة ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

أرصدة بنكية

0.7

0.7

0.8

()٪2.5

٪15.4

٪6.1

نقد في الصندوق

0.2

0.3

0.1

٪76.9

()٪84.0

()٪46.8

اإلجمالي

0.9

1.0

0.9

٪13.0

()٪15.0

()٪2.0

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنة المالية المنتهية في 2019م و2020م

ارتفعت األرصدة لدى البنوك والنقد بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪2.0في الفترة الممتدة بين  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2020م ،ويُعزى
ذلك في المقام األول إلى صافي التدفق النقدي الناتج عن األنشطة التشغيلية نتيجة لصافي الزيادة في أرصدة الطرف ذي العالقة .وقد قامت شركة
عبداهلل العثيم الغذائية التجارية بتأخير دفع إيجارات المحالت التجارية إلى شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار.
6 -6-6-3حقوق الملكية
يبين الجدول التالي حقوق الملكية لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-218):مقر لودجلاحقوق ملكية الشريك
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

معدل النمو
السنوي المركب

الزيادة ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

رأس المال

0.5

0.5

0.5

-

-

-

االحتياطي النظامي

0.3

0.3

0.3

-

-

-

أرباح مبقاة (خسائر متراكمة)

()1.4

()3.9

()5.2

٪177.6

٪32.3

٪91.7

اإلجمالي

()0.7

()3.2

()4.4

٪380.3

٪40.0

٪159.3
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رأس المال

يبلغ رأس مال شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية  0.5مليون ريال سعودي ويتكون من  500سهم مدفوعة بالكامل ومصدرة بقيمة  1,000ريال
سعودي لكل سهم.
وشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية هي شركة مملوكة بالكامل لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار.
االحتياطي النظامي

وفقًا لقانون الشركات والنظام األساسي لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية ،يجب على شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية تحويل  ٪30من
صافي دخلها للسنة إلى االحتياطي النظامي .وقد تقرر شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية وقف هذه التحويالت عندما يبلغ إجمالي االحتياطي
 ٪30من رأس المال المساهم .وفور تحقيق ذلك ،قررت شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية وقف هذا التحويل .على أن يكون هذا االحتياطي
غير متاح للتوزيع.
األرباح المبقاة ( /الخسائر المتراكمة)

سجلت شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية خسائر متراكمة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى صافي
خسارة قدرها  4.2مليون ريال سعودي و 3.0مليون ريال سعودي خالل 2018م و2019م على التوالي .ونظ ًرا لتجاوز الخسارة  ٪50.0من رأس المال،
فقد اجتمع المساهم في الشركة وقرر مواصلة العمل من خالل تقديم الدعم لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية .خالل عامي 2019م و2020م،
استوعب المالك الخسائر المتراكمة االفتتاحية البالغة  1.4مليون ريال سعودي و 3.9مليون ريال سعودي من أجل دعم األعمال .بعد نهاية عام
2020م ،قرر المساهم مواصلة عمليات شركة امتياز وتقديم الدعم لتغطية الخسائر المتراكمة بنسبة  ٪100من الحساب الجاري لشركة عبد اهلل
العثيم لالستثمار .وتثق اإلدارة بقدرة شركة امتياز على تسوية جميع التزاماتها في الوقت المناسب من خالل دعم مساهميها.
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6 -6-6-4االلتزامات غير المتداولة
يبين الجدول التالي االلتزامات غير المتداولة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-219):مقر لودجلاااللتزامات غير المتداولة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

-

7.6

7.5

ال ينطبق

()٪2.0

التزام المنافع المحددة للموظفين

0.5

0.4

0.6

()٪19.8

٪50.1

اإلجمالي

0.5

8.0

8.1

٪1,812.9

٪0.5

التزام عقود اإليجار

2018م
مدققة

الزيادة ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

ديسمبر 2020م

2018م2020-م
ال ينطبق
٪9.7

٪338.5

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنة المالية المنتهية في 2019م و2020م

التزام عقود اإليجار

خالل عام 2019م ،تبنت شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية «المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 16عقود اإليجار» باستخدام طريقة التعديل
بأثر رجعي من تاريخ تقديم الطلب األولي في  1يناير 2019م .وعقب التبني ،طبقت شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية نهج اعتراف وقياس موحد
لجميع عقود اإليجار التي تخص المستأجر ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة .واعترفت شركة عبداهلل
العثيم الغذائية التجارية بالتزامات عقود إيجار بمبلغ  9.3مليون ريال سعودي لتسديد مدفوعات عقود اإليجار وأصول حق االستخدام البالغة 13.7
مليون ريال سعودي (قبل االستهالك) والتي تمثل الحق في استخدام األصول األساسية .ويتم قياس التزامات عقود اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات
عقود اإليجار التي سيتم دفعها على مدى فترة عقد اإليجار.
التزام المنافع المحددة للموظفين

ً
شرطا نظام ًيا بالنسبة لجميع الشركات السعودية ،وتكون مستحقة الدفع للموظفين عند إقالتهم أو إنهاء عقود عملهم
تعد المنافع المحددة للموظفين
في الشركة .يتم تحديد التزام المنافع المحددة للموظفين باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة ،باإلضافة إلى عمليات التقويم االكتواري التي
يتم إجراؤها في نهاية كل فترة إعداد قوائم مالية( .راجع قسم «السياسات المحاسبية الهامة» للحصول على مزيد من التفاصيل حول آلية حساب
االلتزام).
انخفض التزام المنافع المحددة للموظفين بنسبة  ٪19.8من  0.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  0.4مليون ريال سعودي في 31
ديسمبر 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى االعتراف بمكسب اكتواري بلغت قيمته  0.2مليون ريال سعودي .وقابل المكسب بصورة جزئية زيادة
في تكلفة الخدمة الحالية للموظفين .ارتفع التزام المنافع المحددة للموظفين بنسبة  ٪50.1من  0.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى
 0.6مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى الزيادة التي شهدتها تكلفة الخدمة الحالية للموظفين الحاليين.
6 -6-6-5االلتزامات المتداولة
يبين الجدول التالي االلتزامات المتداولة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-220):مقر لودجلاااللتزامات المتداولة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي
التزامات اإليجار

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

الزيادة ( /انخفاض)
ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

معدل النمو
السنوي المركب
2018م2020-م

-

1.6

1.6

ال ينطبق

-

ال ينطبق

الحسابات وأوراق الدفع

0.8

1.2

5.8

٪42.5

٪395.0

٪165.5

مستحقات والتزامات متداولة أخرى

1.8

1.8

1.0

()٪2.3

()٪40.4

()٪23.7

مبلغ مستحق إلى طرف ذي عالقة

22.4

19.5

15.8

()٪13.0

()٪19.2

()٪16.1

الزكاة المستحقة

0.03

0.03

0.1

-

٪127.8

٪50.9

اإلجمالي

25.1

24.1

24.3

()٪3.9

٪0.9

()٪1.5

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنة المالية المنتهية في 2019م و2020م
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الحسابات وأوراق الدفع

يبين الجدول التالي الحسابات وأوراق الدفع لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-221):مقر لودجلاالحسابات وأوراق الدفع
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

معدل النمو
السنوي المركب

الزيادة ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

الحسابات الدائنة

0.6

0.9

5.8

٪60.2

٪520.2

٪215.2

أوراق دفع

0.2

0.2

-

()٪0.9

()٪100.0

()٪100.0

اإلجمالي

0.8

1.2

5.8

٪42.5

٪395.0

٪165.5

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنة المالية المنتهية في 2019م و2020م

تتعلق الحسابات مستحقة الدفع بالمبالغ المستحقة لموردي المخزون إلى منافذ المأكوالت والمشروبات .ارتفعت الحسابات مستحقة الدفع بنسبة
 ٪520.2في  31ديسمبر 2020م من  0.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  5.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .وقد
يشهد الرصيد تقلبات على أساس سنوي اعتما ًدا على متطلبات شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية وتوقيت عمليات الشراء.
تمثل أوراق الدفع الشيكات التي تم تسليمها إلى المو ِّردين والتي تم تقديمها إلى البنوك في تاريخ كل ميزانية عمومية .وقد تشهد أوراق الدفع تقلبات
اعتما ًدا على متطلبات شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية وتوقيت الشراء .لم تشهد أوراق الدفع تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة بين عامي
2018م و2019م.
مصاريف مستحقة والتزامات أخرى

يبين الجدول التالي المصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-222):مقر لودجلاالمصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

معدل النمو
السنوي المركب

الزيادة ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

مستحقات

1.4

1.4

0.9

()٪1.2

()٪35.1

مبالغ محتجزة

0.2

0.1

0.2

()٪30.9

٪50.6

مصاريف مستحقة أخرى

0.3

0.3

-

٪9.1

()٪100.0

()٪100.0

اإلجمالي

1.8

1.8

1.0

()٪2.3

()٪40.4

()٪23.7

ديسمبر 2020م

2018م2020-م
()٪19.9
٪2.0

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنة المالية المنتهية في 2019م و2020م

تشمل المستحقات بصفة أساسية الرواتب المستحقة والتذاكر وبدل اإلجازة .لم تشهد المستحقات تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة بين 31
ديسمبر 2018م و2019م .انخفضت المستحقات بنسبة  ٪35.1في  31ديسمبر 2020م من  1.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى 0.9
مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى عكس بعض االستحقاقات التي لم يتم تعديلها خالل السنوات السابقة.
إن انخفضت بنسبة  ٪30.9في  31ديسمبر 2019م ،من 0.2
المبالغ المحتجزة هي المبالغ التي يتم خصمها من المقاولين كضمان لألداء ،حيث ّ
مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  0.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تسوية مبالغ
المقاول المحتجزة بعد التأكد من حسن أداء العمل وتنفيذه .ومع ذلك ،ارتفعت المبالغ المحتجزة بنسبة  ٪50.6في  31ديسمبر 2020م ،من 0.1
مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  0.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى دفع بعض المبالغ
للمقاولين باإلضافة إلى خصم مبالغ إضافية للفروع الجديدة خالل عام 2020م.
تشمل المصاريف المستحقة األخرى التأمين على األموال والتأمين ضد خيانة األمانة والتأمين على الممتلكات وااللتزامات المدنية المستحق .لم
يتم تسجيل أي «مصاريف مستحقة أخرى» في  31ديسمبر 2020م.
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يبين الجدول التالي مبالغ شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية المستحقة إلى أطراف ذات عالقة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-223):مقر لودجلاالمبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

الزيادة ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار

22.4

19.5

15.8

()٪13.0

()٪19.2

()٪16.1

اإلجمالي

22.4

19.5

15.8

()٪13.0

()٪19.2

()٪16.1

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنة المالية المنتهية في 2019م و2020م

تشمل المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة المبالغ المستحقة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن المحالت المؤجرة ،والمصاريف المدفوعة
نيابة عن شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية والحساب الجاري قصير األجل مع شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار لتلبية متطلبات رأس المال
العامل .انخفضت المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة بنسبة  ٪13.0في  31ديسمبر 2019م ،من  22.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2018م إلى  19.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .يرجع التقلب في الرصيد بين عامي 2017م و2019م بشكل أساسي إلى تأخر سداد
اإليجارات من قبل شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للمنافذ العاملة في مراكز التسوق التي تديرها شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار .وعالوة
على ذلك ،يعتمد التقلب على الحركة التي يشهدها الحساب الجاري لدى شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار إلدارة رأس المال العامل.
مخصص الزكاة
  (6-224):مقر لودجلامخصص الزكاة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

الزيادة ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

الرصيد في بداية السنة

0.1

0.03

0.03

()٪75.8

-

()٪50.8

المحمل خالل العام

0.03

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

()0.1

-

()0.1

()٪100.0

ال ينطبق

()٪33.4

المدفوع خالل العام
مصروفات الزكاة من 2019م المحملة من
االستثمار

-

-

0.1

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

مصروفات الزكاة من عام 2018م  -إعادة تقييم
من مصلحة الزكاة والدخل

-

-

0.04

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

0.03

0.03

0.07

٪0.0

٪127.8

٪50.9

الرصيد في نهاية السنة

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنة المالية المنتهية في 2019م و2020م

لم يتم االعتراف بمحمل الزكاة في عام 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى صافي خسارة قبل الزكاة بقيمة  4.1مليون ريال سعودي و3.0
مليون ريال سعودي في 2018م و2019م .عالوة على ذلك ،سجلت شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية صافي حقوق ملكية سلبي بقيمة  0.7مليون
ريال سعودي و 2.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م و2019م نتيجة للخسائر المتراكمة.
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المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة

فهرس المحتويات

-7

6قائمة التدفقات النقدية

-7-1

6قائمة التدفقات النقدية الموحدة

يعرض الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية الموحدة للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-225):مقر لودجلاقائمة التدفقات النقدية الموحدة للمجموعة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

معدل النمو
السنوي المركب

ارتفاع ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

430.4

364.4

193.6

()%15.3

()٪46.9

()%32.9

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

()162.6

()166.2

()54.2

%2.2

()٪67.4

()%42.3

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

صافي النقدية من األنشطة التشغيلية

()162.4

()270.8

()122.4

%66.7

()٪54.8

()%13.2

صافي التدفق النقدي للفترة

105.4

()72.7

17.0

()٪168.9

()٪123.4

()٪59.8

النقد وما في حكمه في بداية السنة

53.5

158.9

86.3

٪197.1

()٪45.7

٪27.0

-

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

158.9

86.3

103.3

()٪45.7

٪19.7

()٪19.4

التغيير في العمالت األجنبية

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م

6 -7-1-1التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
يوضح الجدول التالي التدفق النقدي للمجموعة من األنشطة التشغيلية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-226):مقر لودجلاالتدفق النقدي الموحد من األنشطة التشغيلية للمجموعة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ربح العام قبل ضريبة الدخل والزكاة

معدل النمو
السنوي المركب

ارتفاع ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

262.9

245.3

121.4

()%6.7

()٪50.5

()٪32.2

التعديالت:
138.0

129.3

125.1

()٪6.3

()٪3.2

()٪4.8

االستهالك واإلطفاء
إطفاء  -حق استخدام أصول

-

55.3

59.7

ال ينطبق

٪7.9

ال ينطبق

مخصص ذمم التأجير المدينة

22.1

60.3

102.6

٪173

٪70.1

٪115.6

-

()1.5

-

ال ينطبق

()٪100.0

ال ينطبق

()0.6

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

الخسارة من األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة
دخل توزيعات األرباح من األصول المالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر
مخصص التزامات المنافع المحددة للموظفين

4.9

6.0

5.1

٪22.1

()٪14.8

٪2.0

مخصص مخزون بطيء الحركة

0.3

5.4

-

%1.700

()٪100.0

()٪100.0

عكس مخصص المخزون بطيء الحركة

-

-

()3.0

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

حصة الشركة من الخسارة ال ُمتكبدة من شركة زميلة

-

-

()0.6

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

مخصص الدفعات المقدمة للمقاولين

-

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

(الربح) الخسارة من بيع ممتلكات ومعدات

10.7

-

3.7

()٪100.0

ال ينطبق

()٪41.5

شطب الممتلكات والمعدات واآلالت واألصول غير الملموسة

4.3

0.7

-

()٪84.0

()٪100.0

()٪100.0

تكلفة التمويل

30.7

65.8

60.3

%114

()٪8.4

٪31.5

()16.4

()5.3

13.6

()٪67.4

()٪354.6

ال ينطبق

58.4

()99.6

()180.5

()%270.6

٪81.2

ال ينطبق

التغيرات في رأس المال العامل:
المخزون
ذمم التأجير المدينة والشيكات تحت التحصيل
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بالمليون ريال سعودي

2020م
مدققة

2018م
مدققة

2019م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

()21.8

()٪259.8

()٪160.7

()٪24.0

المدفوعات المسبقة واألصول المتداولة األخرى

()22.5

35.9

الذمم التجارية الدائنة وأوراق الدفع

()19.8

6.3

()12.1

()٪132.0

()٪291.3

()٪21.8

مستحقات والتزامات متداولة أخرى

16.3

15.9

()73.7

()٪6.9

()٪562.2

ال ينطبق

التزامات العقود

1.9

2.8

()17.3

٪46.6

()٪713.6

ال ينطبق

أطراف ذات عالقة

()15.6

()66.8

76.0

()%327.9

()٪213.7

٪152.2

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

()1.4

()1.6

()4.1

%14.3

٪166.0

%71.1

زكاة مدفوعة

()9.2

()20.3

()8.2

٪121.1

()٪59.8

()٪5.7

تكاليف التمويل المدفوعة

()34.7

()69.6

()52.5

%100.4

()٪24.5

٪23

التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

430.4

364.4

193.6

()٪15.3

()٪46.9

()٪35.0

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م

أساسا إلى زيادة ذمم اإليجار المدينة وأرصدة األطراف
انخفض التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية بنسبة  ٪15.3في عام 2019م ،ويرجع ذلك
ً
ذات العالقة .تعود الزيادة في ذمم اإليجار إلى التأخير في التحصيل .وعالوة على ذلك ،اتفقت الشركة مع المستأجرين الرئيسيين على دفع
المستحقات غير المسددة على أقساط .جاءت الزيادة في أرصدة األطراف ذات العالقة على خلفية التمويل المقدم إلى شركة عبد اهلل العثيم
القابضة في 2019م من قبل شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار .كان االنخفاض اإلضافي في التدفق من العمليات نتيجة زيادة مستحقات اإليجار
بسبب جائحة كوفيد .19-كانت الحركة في الذمم المدينة عنص ًرا رئيس ًيا للتقلبات بين األرباح قبل الفائدة والضرائب واإلهالك واستهالك الدين
ونسبة التحويل النقدي.
6 -7-1-2التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
يوضح الجدول التالي التدفق النقدي للمجموعة من األنشطة االستثمارية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-227):مقر لودجلاالتدفقات النقدية الموحدة من األنشطة االستثمارية للمجموعة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

شراء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة

()126.4

()104.7

()49.9

()٪17.6

()٪52.1

()٪37.2

شراء عقار استثماري

()42.4

()63.0

()32.2

%48.6

()٪48.8

()%12.9

إضافة إلى استثمارات في شركة زميلة

-

-

()0.8

استبعاد ممتلكات ومعدات

-

2.0

18.1

ال ينطبق

٪792.2

ال ينطبق

شراء أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

()0.8

()10.6

-

٪1,226.1

()٪100.0

()٪100.0

االستحواذ على شركة تابعة ،بدون النقد
المستحوذ عليه خالل العام

6.5

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

دخل توزيعات األرباح

0.6

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

-

10.1

10.6

ال ينطبق

٪5.6

ال ينطبق

()166.2

()54.2

٪2.2

()٪67.4

()%42.25

متحصالت من استبعاد أصول مالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

المجموع

()162.6

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م

ولم يشهد النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية تقلبات جوهرية في الفترة الممتدة بين عامي 2018م و2019م .كان التدفق النقدي الخارج
المتعلق باالستحواذ على أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والبالغ  10.6مليون ريال سعودي في عام 2019م يتعلق
بشراء أسهم «أرامكو السعودية» من قبل شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار والتي تم استبعادها الحقًا من قبل الشركة في عام 2020م .كان االنخفاض
في التدفق الخارج من األنشطة االستثمارية في 2020م بسبب اإلغالق والقيود المفروضة على السفر بين مارس 2020م ويونيو 2020م .وعالوة
على ذلك ،أخر كوفيد  19-التقدم في بناء مراكز التسوق الجارية ،وبالتالي ،قلل من مشتريات األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ والمعدات واآلالت.
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السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

يوضح الجدول التالي التدفق النقدي للمجموعة من األنشطة التمويلية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-228):مقر لودجلاالتدفقات النقدية الموحدة من األنشطة التمويلية للمجموعة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

صافي المتحصالت من القروض

()76.1

()83.4

47.9

٪9.7

()٪157.4

ال ينطبق

توزيعات األرباح المدفوعة

()86.3

()113.7

()100.0

٪31.6

()٪12.0

٪7.6

-

()73.8

()70.3

ال ينطبق

()٪4.7

ال ينطبق

()270.8

()122.4

٪66.8

()٪54.8

()٪13.2

التزامات عقود اإليجار المدفوعة

()162.4

المجموع

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م

وخالل عام 2019م ،اعترفت المجموعة بالتزامات اإليجار المدفوعة كجزء من األنشطة التمويلية وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 .16وقبل عام 2019م ،كانت تُدرج هذه المدفوعات من خالل األنشطة التشغيلية للمجموعة.
تعود الحركة النقدية بين عامي 2019م و2020م بشكل أساسي إلى االستحواذ على القروض وسدادها من قبل المجموعة ،على التوالي.

-7-2

6قائمة التدفقات النقدية  -شركة عبد هللا العثيم لالستثمار (مستقلة)

يعرض الجدول التالي بيان التدفقات النقدية لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-229):مقر لودجلاقائمة التدفقات النقدية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
ديسمبر

2020م
ديسمبر

2018م2020-م

صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية

280.5

222.9

144.8

()٪20.5

()٪34.7

()٪28.0

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة
االستثمارية

()34.7

()77.5

()45.1

٪123.0

()٪41.8

٪13.9

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

()149.4

()214.3

()91.3

٪43.4

()٪57.4

()٪21.8

صافي التدفق النقدي للفترة

96.4

()68.8

9.2

()٪171.4

()٪113.4

()٪69.0

النقد وما في حكمه في بداية السنة

33.8

130.2

61.3

٪284.9

()٪52.9

٪34.7

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

130.2

61.3

70.6

()٪52.9

٪15.1

()٪26.4

المصدر :القوائم المالية المراجعة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م
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6 -7-1-3التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

يوضح الجدول التالي التدفق النقدي لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار من األنشطة التشغيلية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م
و2019م و2020م.
  (6-230):مقر لودجلاالتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ربح العام قبل ضريبة الدخل والزكاة

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
ديسمبر

2020م
ديسمبر

2018م2020-م

252.6

241.2

120.3

()٪4.5

()٪50.1

()٪31.0

تعديالت لتسوية الدخل قبل الزكاة مع صافي التدفقات النقدية:
70.6

63.4

60.3

()٪10.2

()٪5.0

()٪7.6

االستهالك واإلطفاء
االستهالك  -عقود إيجار

-

36.8

27.7

ال ينطبق

٪2.3

ال ينطبق

خسائر بيع معدات وآالت

-

-

0.0

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

حصة نتائج الشركات التابعة

()27.3

()61.4

24.6

٪125.0

()٪140.1

ال ينطبق

مخصص مدينو عقود أجار ذمم التأجير المدينة
والشيكات تحت التحصيل

22.1

60.3

102.6

٪173.3

٪70.1

٪115.6

مخصص التزامات المنافع المحددة للموظفين

-

-

1.1

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

عكس (مخصص) الديون المعدومة

2.5

3.1

2.1

٪24.5

()٪32.0

()٪7.9

تكلفة التمويل

34.7

57.9

55.7

٪66.8

()٪3.8

٪26.7

تعديالت رأس المال العامل:
المخزون

0.9

0.5

()0.3

()٪47.5

()٪171.0

ال ينطبق

مدينو عقود اإليجار

57.7

()97.1

()180.4

()٪268.3

٪65.4

ال ينطبق

الدفعات المقدمة للمقاولين

()26.1

8.4

0.1

()٪132.2

()٪98.7

ال ينطبق

مدفوعات مقدما ومدينون آخرون

21.1

7.4

()32.7

()٪65.0

()٪543.5

ال ينطبق

دائنون تجاريون

()47.3

6.8

()5.3

()٪114.4

()٪177.8

()٪66.6

مصروفات مستحقة ودائنون آخرون

59.8

()20.0

()69.3

()٪133.5

٪391.0

ال ينطبق

تغيرات في أرصدة األطراف ذات العالقة

()94.7

()13.4

99.4

()٪85.8

()٪841.8

ال ينطبق

زكاة مدفوعة

()5.7

()13.7

()5.9

٪139.7

()٪57.2

٪1.2

التزامات المنافع المحددة للموظفين المدفوعة

()0.5

()0.6

()2.6

٪28.0

٪324.1

٪133.0

تكاليف تمويل مدفوعة

()38.8

()56.6

()52.5

٪45.8

()٪7.2

٪16.3

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

280.5

222.9

144.8

()٪20.5

()٪34.7

()٪28.7

المصدر :القوائم المالية المراجعة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

انخفض التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية بنسبة  ٪20.5في عام 2019م من  280.5مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  222.9مليون ريال
سعودي في عام 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة ذمم التأجير المدينة بسبب تأخر عمليات التحصيل من المستأجرين.
انخفض التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية بنسبة  ٪34.7في عام 2020م من  222.9مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  145.6مليون
ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض أرباح العام الذي انخفض بنسبة  ٪50.1في 2020م من  241.2مليون ريال
أيضا ،زيادة في مستحقات اإليجار بسبب التأخير في التحصيل من المستأجرين.
سعودي في 2019م إلى  120.3مليون ريال سعودي في عام 2020مً .
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6 -7-2-1التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

فهرس المحتويات

6 -7-2-2التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
يوضح الجدول التالي التدفق النقدي لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار من األنشطة االستثمارية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م
و2019م و2020م.
  (6-231):مقر لودجلاالتدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
ديسمبر

2020م
ديسمبر

2018م2020-م

()7.6

()3.4

()3.2

()٪55.4

()٪6.6

()٪35.5

-

-

0.0

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

شراء عقارات استثمارية

()44.2

()63.0

()32.2

٪42.5

()٪48.8

()٪14.6

شراء أصول غير ملموسة

()0.0

()0.4

-

ال ينطبق

()٪100.0

()٪100.0

االستحواذ على شركة تابعة

()0.1

-

()20.3

()٪100.0

ال ينطبق

ال ينطبق

()167.3

()10.6

-

()٪93.6

()٪100.0

()٪100.0

استبعاد وبيع أصول مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

184.5

-

10.6

()٪100.0

ال ينطبق

()٪76.0

المجموع

()34.7

()77.5

()45.1

٪123.0

()٪41.8

٪13.9

شراء ممتلكات ومعدات
متحصالت من بيع معدات وآالت

االستحواذ على األصول المالية

المصدر :القوائم المالية المراجعة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

وخالل عام 2019م ،ارتفع النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية بنسبة  ٪123.1من  34.7مليون ريال سعودي في 2018م إلى  77.5مليون ريال
سعودي في 2019م ،ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى التكلفة المتكبدة على المشاريع قيد اإلنشاء والبالغة  63.0مليون ريال سعودي في عام 2019م.
انخفض النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية بنسبة  ٪41.8في عام 2020م من  77.5مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  45.1مليون
ريال سعودي في عام 2020م .ويرجع هذا في المقام األول إلى انخفاض عمليات االستحواذ على العقارات االستثمارية خالل عام 2020م.
6 -7-2-3التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
يوضح الجدول التالي التدفق النقدي لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار من األنشطة التمويلية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م
و2019م و2020م.
  (6-232):مقر لودجلاالتدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2019م
ديسمبر

2020م
ديسمبر

2018م2020-م

قروض مستلمة (مدفوعة) ،بالصافي

()63.1

()51.4

47.9

()٪18.5

()٪193.2

ال ينطبق

توزيعات األرباح المدفوعة

()86.3

()113.7

()100.0

٪31.6

()٪12.0

٪7.6

-

()49.2

()38.5

ال ينطبق

()٪20.4

ال ينطبق

()149.4

()214.3

()90.6

٪43.4

()٪57.4

()٪21.8

سداد التزام عقد إيجار

المجموع

المصدر :القوائم المالية المراجعة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

خالل 2018م و2019م و2020م ،ارتبط التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية بشكل الرئيسي بمدفوعات توزيعات أرباح بلغت  86.3مليون ريال
سعودي و 113.7مليون ريال سعودي و 100.0مليون ريال سعودي باإلضافة إلى صافي مدفوعات القروض.
في عام 2020م ،تم االستحواذ على قروض إضافية تم تعويضها جزئ ًيا من خالل السداد الكامل للسندات اإلسالمية (الصكوك) في تاريخ االستحقاق.
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يبين الجدول التالي ملخص قائمة التدفقات النقدية لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م.
  (6-233):مقر لودجلاملخص قائمة التدفقات النقدية لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

صافي النقدية من األنشطة التشغيلية

101.1

167.8

65.6

٪66.1

()٪60.9

()٪19.4

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة
االستثمارية

()84.7

()95.5

()26.7

٪12.6

()٪72.0

()٪43.8

صافي التدفقات النقدية الناتجة من /
(المستخدمة في) األنشطة التمويلية

()13.0

()74.8

()44.7

٪475.8

()٪40.2

٪85.5

صافي التدفق النقدي للفترة

3.3

()2.5

()5.9

()٪174.0

٪140.1

ال ينطبق

النقد وما في حكمه في بداية السنة

13.5

16.8

14.4

٪24.6

()٪14.6

٪3.1

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

16.8

14.4

8.5

()٪14.6

()٪41.0

()٪29.0

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م

يُعزى االنخفاض في النقد وما في حكمه بنسبة  ٪14.6خالل عام 2018م من  16.8مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  14.4مليون ريال
سعودي في عام 2019م بشكل أساسي إلى زيادة صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية نتيجة افتتاح  8مراكز جديدة للترفيه العائلي في
عام 2019م.
يُعزى االنخفاض في النقد وما في حكمه بنسبة  ٪41.0في عام 2020م بشكل أساسي إلى صافي خسارة قدرها  3.2مليون ريال سعودي قبل الزكاة
والضرائب المسجلة في عام 2020م مقارنة بأرباح قدرها  75.7مليون ريال سعودي في عام 2019م.
6 -7-3-1التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
يبين الجدول التالي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م.
  (6-234):مقر لودجلاالتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل

2018م
مدققة

2019م
مدققة

70.5

75.7

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

()3.2

٪7.4

()٪104.2

ال ينطبق

تعديالت تسوية صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل مع صافي التدفقات النقدية:
46.6

54.2

54.6

٪16.3

٪0.7

٪8.2

إستهالك وإطفاء
إطفاء حق استخدام أصول

-

39.1

39.5

ال ينطبق

٪1.2

ال ينطبق

مخصص مخزون بطيء الحركة

-

-

()1.1

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات

8.7

-

0.1

()٪100.0

ال ينطبق

()٪92.0

مصاريف مكافأة نهاية الخدمة

1.5

1.6

1.9

٪2.6

٪23.0

٪12.3

127.4

170.6

91.8

٪33.9

()٪46.2

()٪15.1

تعديالت رأس المال العامل:
المخزون

()5.8

()1.4

2.8

()٪76.2

()٪303.6

ال ينطبق

دفعات مقد ًما ومدينون آخرون

()13.3

7.2

9.4

()٪153.9

٪31.4

ال ينطبق

0.9

0.9

()0.6

()٪2.3

()٪170.3

ال ينطبق

دائنون تجاريون
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-7-3

6قائمة التدفقات النقدية  -شركة عبدهللا العثيم للترفيه (الموحدة)

بالمليون ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

مصاريف مستحقة ودائنون آخرون

()0.4

2.6

1.3

()٪618.0

()٪50.5

ال ينطبق

مطلوبات العقود

3.2

2.8

()17.3

()٪67.2

()٪713.6

ال ينطبق

التغيير في أرصدة األطراف ذات العالقة

()7.0

()10.0

()21.0

٪43.5

٪108.7

٪73.0

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

()0.7

()0.6

1.1

()٪13.4

()٪280.8

ال ينطبق

زكاة مدفوعة

()3.3

()4.2

()1.9

٪29.3

()٪54.3

()٪23.1

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

101.1

167.8

65.6

٪57.7

()٪60.9

()٪21.5

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م

ارتفعت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية بنسبة  ٪57.7من  106.9مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  167.5مليون ريال سعودي في
عام 2019م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى الزيادة اإلجمالية في العمليات التجارية في عام 2019م.
انخفضت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية بنسبة  ٪60.9في عام 2020م من  167.8مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  65.6مليون
ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى المدفوعات اإلضافية إلى شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار خالل عام 2020م.
6 -7-3-2التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
يبين الجدول التالي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م
و2019م و2020م.
  (6-235):مقر لودجلاالتدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

شراء ممتلكات ومعدات
المتحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

المجموع

معدل النمو
السنوي المركب

ارتفاع ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

()84.7

()95.6

()44.7

٪12.8

()٪53.2

()٪27.3

-

0.1

18.0

ال ينطبق

٪15,542.5

ال ينطبق

()84.7

()95.5

()26.7

٪12.6

()٪72.0

()٪43.8

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م

ارتفعت التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية بنسبة  ٪12.6في عام 2019م ثم انخفضت الحقًا بنسبة  ٪72.0في عام 2020م .ويُعزى ذلك
في األساس إلى تكاليف الشراء  /التطوير لمراكز جديدة للترفيه العائلي تم افتتاحها في عام 2019م.
6 -7-3-3التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
يبين الجدول التالي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م.
  (6-236):مقر لودجلاالتدفقات النقدية من األنشطة التمويلية لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

قروض ،صافي
التزامات اإليجار المسددة

المجموع

معدل النمو
السنوي المركب

ارتفاع ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

()13.0

()32.0

-

٪146.2

()٪100.0

()٪100.0

-

()42.8

()44.7

ال ينطبق

٪4.4

ال ينطبق

()13.0

()74.8

()44.7

٪475.8

()٪40.2

٪85.5

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م
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السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

معدل النمو
السنوي المركب

ارتفعت التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية بنسبة  ٪475.8من  13.0مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  74.8مليون ريال سعودي في عام
2019م .انخفضت التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية بنسبة  ٪40.2في عام 2020م من  74.8مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 44.7
مليون ريال سعودي في عام 2020م .ويُعزى ذلك إلى التسوية التدريجية للقرض بالكامل من قبل شركة عبد اهلل العثيم للترفيه.

-7-4

6قائمة التدفقات النقدية  -شركة عبد هللا العثيم لألزياء

يبين الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-237):مقر لودجلاملخص التدفقات النقدية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

0.9

28.0

12.0

٪2,984.7

()٪57.0

٪264.3

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة
االستثمارية

()25.8

()3.1

()1.4

()٪88.0

()٪56.0

()٪77.0

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

29.1

()27.7

()16.6

()٪195.2

()٪40.3

ال ينطبق

صافي التدفق النقدي للفترة

4.3

()2.9

()5.9

()٪167.6

٪104.9

ال ينطبق

أرصدة لدى البنوك ونقد في بداية السنة

6.5

10.7

7.8

٪65.7

()٪26.8

٪10.1

األرصدة لدى البنوك والنقد في نهاية السنة

10.7

7.8

2.0

()٪26.8

()٪75.1

()٪57.3

صافي النقدية من األنشطة التشغيلية

المصدر :القوائم المالية المراجعة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

6 -7-4-1التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
يبين الجدول التالي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م.
  (6-238):مقر لودجلاالتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

الدخل قبل الزكاة

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مراجعة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

()29.1

()10.3

()16.8

()٪64.5

٪62.7

()٪24.0

التعديالت:
استهالك ممتلكات ومعدات

8.9

9.2

8.0

٪4.1

()٪13.6

()٪5.2

إطفاء حق استخدام أصول

-

27.0

25.3

ال ينطبق

()٪6.5

ال ينطبق

إطفاء

0.8

0.2

0.1

()٪78.2

()٪29.6

()٪60.8

خسارة استبعاد ممتلكات ومعدات

4.3

0.7

3.6

()٪84.5

٪446.0

()٪8.0

خسارة استبعاد أصول غير ملموسة

5.3

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

مخصص مخزون بطيء الحركة

0.8

0.8

()2.3

٪0.5

()٪401.7

ال ينطبق

تكاليف التمويل

0.4

6.3

2.9

٪1,368.7

()٪54.3

٪159.0

مخصص التزامات المنافع المحددة للموظفين

0.7

0.9

0.8

٪31.1

()٪4.5

٪11.9

التغيرات في رأس المال العامل:
تغير في أرصدة األطراف ذات العالقة

()0.4

()0.7

0.3

٪59.5

()٪146.9

ال ينطبق

المخزون

()17.7

1.6

10.6

()٪108.9

٪569.6

ال ينطبق
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في عام 2016م ،تم الحصول على تمويل بقيمة  75.0مليون ريال سعودي بفائدة قدرها  ٪1.75من البنك العربي الوطني لتلبية متطلبات رأس المال
العامل .وتم ضمان هذا القرض مقابل سند إذني بقيمة  100.0مليون ريال سعودي من شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار وضمان شخصي من السيد
عبد اهلل صالح العثيم  -رئيس مجلس إدارة شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار.

بالمليون ريال سعودي

2020م
مراجعة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

دفعات مقد ًما ومدينون آخرون

()4.4

()2.8

()10.1

()٪37.8

٪266.1

٪50.8

دائنون تجاريون

28.3

2.7

()8.0

()٪90.5

()٪400.5

ال ينطبق

مصروفات مستحقة ودائنون آخرون

3.8

()3.1

0.8

()٪181.9

()٪127.1

()٪52.9

عمولة مدفوعة

()0.4

()4.0

()2.9

٪819.8

()٪27.0

٪159.0

منافع نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

()0.1

()0.3

()0.3

٪106.1

٪11.3

٪51.5

-

()0.3

-

ال ينطبق

()٪100.0

ال ينطبق

0.9

28.0

12.0

ال ينطبق

()٪57.0

٪264.3

زكاة مدفوعة

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

2018م
مدققة

2019م
مدققة

ارتفاع ( /انخفاض)

المصدر :القوائم المالية المراجعة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

تُعزى الزيادة في النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية بمقدار  27.1مليون ريال سعودي في عام 2019م بشكل أساسي إلى انخفاض صافي الخسارة
قبل الزكاة بنسبة  ٪64.5نتيجة إلغالق الفروع والتركيز على العالمات التجارية المربحة .يُعزى االنخفاض في النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية
بنسبة  ٪57.0في عام 2020م بشكل أساسي إلى االنخفاض في إجمالي المبيعات بسبب إغالق مراكز التسوق من قبل الحكومة بسبب جائحة كوفيد
.19
6 -7-4-2التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
يبين الجدول التالي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م
و2019م و2020م.
  (6-239):مقر لودجلاالتدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

معدل النمو
السنوي المركب

زيادة ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

االستثمار في شركة تابعة

-

-

()0.0

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

شراء موجودات غير ملموسة

-

()0.03

-

ال ينطبق

()٪100.0

ال ينطبق

شراء ممتلكات ومعدات

()25.8

()3.1

()0.9

()٪88.1

()٪72.3

()٪81.8

شراء أصل حق استخدام

-

-

()0.5

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

()25.8

()3.1

()1.4

()٪88.0

()٪56.0

()٪77.0

اإلجمالي

المصدر :القوائم المالية المراجعة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

كان صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية في عام 2018م يتعلق بصفة رئيسية بشراء األثاث والتركيبات ( 11.0مليون ريال سعودي)
واآلالت والمعدات ( 3.6مليون ريال سعودي) وتحسينات المباني المستأجرة ( 9.3مليون ريال سعودي) .ويُعزى ذلك إلى إضافة  10متاجر جديدة في
ً
مرتبطا بشكل أساسي باإلضافات التي تم إجراؤها على األثاث
عام 2018م .كان صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية في عام 2019م
والتركيبات وتحسينات المباني المستأجرة واألصول األخرى .لم يشهد عام 2020م أي تدفقات جوهرية من األنشطة االستثمارية.
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السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

معدل النمو
السنوي المركب

يبين الجدول التالي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م.
  (6-240):مقر لودجلاالتدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

زيادة ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

-

()20.4

()16.6

ال ينطبق

()٪18.8

ال ينطبق

تغيرات في أرصدة األطراف ذات العالقة

29.1

()7.3

-

()٪125.2

()٪100.0

()٪100.0

اإلجمالي

29.1

()27.7

()16.6

()٪195.2

()٪40.3

ال ينطبق

سداد التزامات إيجار

المصدر :القوائم المالية المراجعة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

يمثل سداد التزامات عقود اإليجار دفع إيجار الفروع التي تديرها شركة عبد اهلل العثيم لألزياء خالل العام .وقبل تبني المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم  16في عام 2019م ،تم اإلبالغ عن المبلغ في األنشطة التشغيلية.
6 -7-4-4قائمة التدفقات النقدية  -شركة عبدهللا العثيم الغذائية التجارية
يبين الجدول التالي ملخص قائمة التدفقات النقدية لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م
و2019م و2020م.
  (6-241):مقر لودجلاملخص قائمة التدفقات النقدية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

صافي النقدية من األنشطة التشغيلية

1.8

5.4

1.4

٪195.4

()٪73.8

()٪12.0

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة
االستثمارية

()1.8

()15.7

()5.3

٪798.5

()٪66.2

٪74.4

-

10.4

3.8

ال ينطبق

()٪64.1

ال ينطبق

صافي التدفق النقدي للفترة

0.1

0.1

()0.2

٪47.0

()٪230.4

ال ينطبق

أرصدة لدى البنوك ونقد في بداية السنة

0.8

0.9

1.0

٪9.7

٪13.0

٪11.3

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

0.9

1.0

0.9

٪13.0

()٪15.0

()٪2.0

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

2018م
مدققة

2019م
مدققة

زيادة ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنة المالية المنتهية في 2019م و2020م

www.othaimmalls.com

نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار | 357

فهرس المحتويات

6 -7-4-3التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

يبين الجدول التالي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م و2019م و2020م.
  (6-242):مقر لودجلاالتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة

2018م
مدققة

2019م
مدققة

()4.1

()3.9

معدل النمو
السنوي المركب

زيادة ( /انخفاض)

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

()4.9

()٪6.7

٪27.8

٪9.2

تعديالت تسوية صافي الربح للسنة مع صافي التدفقات النقدية:
اإلهالك واإلطفاء
مخصص المخزون بطيء الحركة
مخصص التزام المنافع المحددة للموظفين

1.9

6.0

6.1

٪211.8

٪1.7

٪78.1

-

0.1

-

ال ينطبق

()٪100.0

ال ينطبق

0.2

0.1

0.2

()٪28.5

٪47.2

٪2.6

()2.0

2.3

1.4

()٪215.1

()٪41.6

٪16.2

التغيرات في األصول وااللتزامات التشغيلية:
المخزون

0.8

()1.5

0.9

()٪276.9

()٪162.0

٪4.7

الدفعات مقد ًما ومدينون آخرون

()1.5

3.5

()0.8

()٪328.2

()٪124.2

()٪25.8

األطراف ذات العالقة

2.3

0.8

()3.7

()٪65.8

()٪576.3

ال ينطبق

دائنون أوراق الدفع

1.6

0.3

4.6

()٪78.3

٪1,225.1

٪69.7

مصاريف مستحقة ودائنون آخرون

0.8

()0.0

()0.7

()٪105.0

٪1,596.4

ال ينطبق

2.0

5.5

1.6

٪169.3

()٪70.7

()٪11.1

زكاة مدفوعة

()0.1

-

()0.1

()٪100.0

ال ينطبق

()٪33.4

مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة

()0.1

()0.0

()0.1

()٪29.0

٪194.8

٪44.7

1.8

5.4

1.4

٪195.4

()٪73.8

()٪12.0

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنة المالية المنتهية في 2019م و2020م

وخالل عام 2019م ،ارتفع التدفق النقدي بنسبة  ٪195.4من  1.8مليون ريال سعودي في 2018م إلى  5.4مليون ريال سعودي في 2019م ،ويُعزى
أيضا في  31ديسمبر 2019م نتيجة عدم
ذلك في المقام األول إلى تعديل البنود غير النقدية .وعالوة على ذلك ،انخفضت المدفوعات المسبقة ً
وجود إيجار مدفوع مسبقًا للمحالت التجارية في  31ديسمبر 2019م مقابل  1.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م .وتم استبعاد اإليجار
المدفوع مسبقًا من التزامات اإليجار في  31ديسمبر 2019م وتم تضمينه كجزء من التدفق النقدي من األنشطة التمويلية .انخفض التدفق النقدي
من العمليات بنسبة  ٪73.8في عام 2020م ،ويُعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة الخسائر قبل الزكاة إلى جانب انخفاض في رصيد األطراف
ذات الصلة.
6 -7-4-6التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
يبين الجدول التالي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م و2019م و2020م.
  (6-243):مقر لودجلاالتدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي
اضافات ممتلكات ومعدات
إضافات أصول حق استخدام

اإلجمالي

معدل النمو
السنوي المركب

زيادة ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

()1.8

()2.1

()1.1

٪17.7

()٪45.5

()٪19.9

-

()13.7

()4.2

ال ينطبق

()٪69.3

ال ينطبق

()1.8

()15.7

()5.3

٪798.5

()٪66.2

٪74.4

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنة المالية المنتهية في 2019م و2020م
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6 -7-4-5التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

6 -7-4-7التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
يبين الجدول التالي التدفقات النقدية من األنشطة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م.
  (6-244):مقر لودجلاالتدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

زيادة ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

التغيير في التزانات حق استخدام

-

9.0

()0.2

ال ينطبق

()٪101.7

ال ينطبق

التغير في أرصدة األطراف ذات العالقة

-

1.4

3.9

ال ينطبق

٪177.7

ال ينطبق

اإلجمالي

-

10.4

3.8

ال ينطبق

()٪64.1

ال ينطبق

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنة المالية المنتهية في 2019م و2020م

يُعزى التدفق من األنشطة التمويلية في عام 2019م بصفة أساسية إلى االعتراف بالتزامات عقود اإليجار (تعهدات اإليجار) وفقًا لمتطلبات المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  .16يمثل تخصيص األرباح المحتجزة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار استيعاب المساهمين للخسائر لدعم أعمال
عبداهلل العثيم الغذائية التجارية.

-8

6االلتزامات والمصاريف الطارئة

-8-1

6االلتزامات والمصاريف الطارئة  -الموحدة

يوضح الجدول التالي االلتزامات وااللتزامات المحتملة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-245):مقر لودجلاااللتزامات والمصاريف الطارئة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ارتفاع ( /انخفاض)
2019م
مدققة

2020م
مدققة

معدل النمو
السنوي المركب
2018م2020-م

االلتزامات
االلتزامات الخاصة بمشاريع قيد اإلنشاء

77.7

56.5

635.3

()٪27.3

٪1,024.4

٪185.9

خطاب ضمان

99.2

56.0

40.1

()٪43.6

()٪28.4

()٪36.4

المجموع

176.9

112.5

675.4

()٪36.4

٪500.5

٪95.4

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م

كان لدى شركة عبد اهلل العثيم للترفيه التزامات رأسمالية مستحقة تتعلق بمشاريع قيد اإلنشاء ،تتعلق هذه االلتزامات بشكل أساسي بالمراكز
التجارية قيد اإلنشاء ومشاريع السينما.
كما أصدرت المجموعة مجموعة متنوعة من ضمانات حسن التنفيذ أو ضمانات الدفع أو الضمانات االبتدائية غير الممولة.
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كان النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية يتعلق في المقام األول بشراء ممتلكات ومعدات .راجع قسم «الممتلكات والمعدات» للحصول على
مزيد من التفاصيل .باإلضافة إلى ذلك ،اعترفت شركة امتياز الرياض التجارية بترتيبات عقود التأجير التشغيلي وفقًا للمبادئ التوجيهية للمعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  16واعترفت بأصول حق االستخدام في عام 2019م.

فهرس المحتويات

-8-2

6االلتزامات والمصاريف الطارئة  -شركة عبد هللا العثيم لالستثمار (المستقلة)

يعرض الجدول التالي التزامات شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار والتزاماتها المحتملة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-246):مقر لودجلاااللتزامات والمصاريف الطارئة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

معدل النمو
السنوي المركب

ارتفاع  /انخفاض
2019م
مراجعة

2020م
مدققة

2020م
مراجعة

2018م2020-م

االلتزامات
االلتزامات الخاصة بمشاريع قيد اإلنشاء

67.7

46.2

635.3

()٪31.9

٪1,275.1

٪206.2

خطاب ضمان

67.4

29.1

40.1

()٪56.8

٪37.8

()٪22.8

المجموع

135.1

75.3

675.4

()٪44.3

٪797.2

٪123.6

المصدر :القوائم المالية المراجعة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

كان لدى شركة عبد اهلل العثيم للترفيه ارتباطات رأسمالية مستحقة تتعلق بمشاريع قيد اإلنشاء ،تتعلق هذه االلتزامات بشكل أساسي بمجمع المشرق
(حفر الباطن) والخفجي مول في 2018م و2019م .كانت الزيادة في االلتزامات بين عامي 2019م و2020م بشكل أساسي لشراء أرض في الرياض
الواقعة في الرياض في عام 2021م.

-8-3

6االلتزامات والمصاريف الطارئة  -شركة عبد هللا العثيم للترفيه

يبين الجدول التالي التزامات شركة عبد اهلل العثيم للترفيه كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-247):مقر لودجلاااللتزامات والمصاريف الطارئة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

معدل النمو
السنوي المركب

ارتفاع ( /انخفاض)
2019م
مراجعة

2020م
مدققة

2020م
مراجعة

2018م2019-م.

االلتزامات
االرتباطات الخاصة بمشاريع قيد اإلنشاء

10.0

10.3

ال ينطبق

7.7

ال ينطبق

()٪100.0

المصدر :القوائم المالية المراجعة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

كان لدى شركة عبد اهلل العثيم للترفيه التزامات رأسمالية مستحقة تتعلق بمشاريع قيد اإلنشاء .تعلقت هذه االلتزامات في األساس بمراكز ترفيه
عائلية في الربوة وتبوك بالمملكة ومراكز أخرى قيد اإلنشاء في أماكن أخرى.
لم تصدر شركة عبد اهلل العثيم للترفيه أي ضمانات ابتدائية غير ممولة أو ضمانات حسن تنفيذ أو ضمانات دفع.

-8-4

6االلتزامات والمصاريف الطارئة  -شركة عبد هللا العثيم لألزياء

يبين الجدول التالي االلتزامات والمصاريف الطارئة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-248):مقر لودجلاااللتزامات والمصاريف الطارئة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

الزيادة ( /النقص)

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

-

-

0.3

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

خطابات ضمان

31.8

26.9

30.8

()٪15.6

٪14.8

()٪1.6

اإلجمالي

31.8

26.9

31.1

()٪15.6

٪15.7

()٪1.2

االلتزامات الطارئة للمشاريع قيد التنفيذ

2018م
مدققة

2019م
مدققة

معدل النمو
السنوي المركب

المصدر :القوائم المالية المراجعة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

أصدرت شركة عبد اهلل العثيم لألزياء ضمانات غير ممولة ألصحاب االمتياز من خالل البنك األول والبنك العربي الوطني .وفي ديسمبر 2020م،
كانت الضمانات تتعلق بصفة رئيسية بكيابي ( 2.64مليون يورو أو  12.1مليون ريال سعودي) وأو في إس ( 3.0مليون يورو أو  13.8مليون ريال
سعودي).
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6االلتزامات والمصاريف الطارئة  -شركة عبد هللا العثيم الغذائية التجارية

لم تشهد شركة عبد اهلل العثيم الغذائية التجارية أي التزامت أو مصاريف طارئة كما في  31ديسمر 2020م.

-9

6أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة

-9-1

6المعامالت مع األطراف ذات العالقة  -الموحدة

يوضح الجدول التالي معامالت المجموعة مع األطراف ذات العالقة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-249):مقر لودجلامعامالت األطراف ذات العالقة الموحدة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

طبيعة المعاملة

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

العالقة

إيرادات اإليجار

26.7

18.0

14.1

مصاريف إيجار

-

-

26.4

الدفعات المقدمة نيابة عن الشركة التابعة

-

2.4

0.8

إيرادات أخرى

-

15.1

7.4

رسوم بين الشركات الشقيقة

-

0.3

0.4

تحويل أعمال إنشائية تحت التنفيذ

-

13.9

18.0

مصاريف مدفوعة بالنيابة

-

-

0.7

رسوم بين الشركات الشقيقة

-

0.5

2.1

تحويل القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
إلى الطرف ذي العالقة

2.6

-

-

تحويل استثمار في شركة فرعية إلى طرف ذي عالقة

0.5

-

-

االستحواذ على شركة تابعة

82.0

-

-

1.5

1.5

-

0.6

-

شركة أسواق عبداهلل العثيم

مساهم

شركة العثيم القابضة

مساهم

شركة بريميوم ريتيل

شركة تابعة

تمويل

الشركة الدولية للترفيه المحدودة

شركة تابعة

تمويل

-

شركة عالم المرح للمالهي

شركة تابعة

تمويل

-

0.03

شركة جلوبال إنتربرايز تيم المحدودة

شركة تابعة

تمويل (تسوية)

0.3

()0.3

-

شركة يورو إنتربرايز تيم المحدودة

شركة تابعة

تمويل (تسوية)

0.3

()0.3

-

شركة عالم المغامرات المحدودة

شركة تابعة

تمويل (تسوية)

0.3

()0.3

-

شركة ليدار لالستثمار العقاري

شركة تابعة

تمويل

-

0.2

-

شركة ليليان

شركة تابعة

تمويل

4.4

0.1

-

الرواتب والمزايا

6.3

5.5

6.6

تعويض موظفي اإلدارة الرئيسيين
المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م

شركة أسواق عبد هللا العثيم

إيرادات اإليجار  -تمثل إيجار محالت السوبر ماركت التي تديرها شركة أسواق عبد اهلل العثيم في مراكز شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار .لدى
الشركة اتفاقيات إيجار سارية فيما يتعلق بمحالت السوبر ماركت التي تديرها شركة أسواق عبد اهلل العثيم في مراكز التسوق التابعة للشركة .أبرمت
الشركة  13اتفاقية مع شركة أسواق عبد اهلل العثيم بمساحة إيجارية إجمالية قدرها  39,819متر مربع بقيمة إيجار سنوي جماعي بقيمة 13.5
مليون ريال سعودي.
مصاريف اإليجار  -تتعلق باإليجار المدفوع من قبل شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار لمول الدمام ( 34.9مليون ريال سعودي) ومساحة المكتب
الرئيسي ( 0.7مليون ريال سعودي) المملوكة لشركة أسواق عبد اهلل العثيم .يخضع الترتيب التفاقيات اإليجار المبرمة بين الشركة وشركة أسواق
عبد اهلل العثيم.
لم يتم اإلفصاح عن معامالت األطراف ذات العالقة المتعلقة بمصاريف اإليجار في القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
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اإليرادات األخرى  -اإليرادات األخرى المتعلقة بإيرادات الراعي من خالل شركة أسواق عبد اهلل العثيم التي تبيع مساحة من الباطن للبائعين لتنظيم
حمالتهم الترويجية في مراكز التسوق التي تديرها شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار .لم يتم استحقاق مثل هذا الدخل في عام 2020م.
الرسوم بين الشركات الشقيقة  -تمثل المبلغ الذي تفرضه شركة أسواق عبد اهلل العثيم على بوابة الموارد البشرية والبالغ  0.8مليون ريال سعودي
سنو ًيا والتي تخضع التفاقية مستوى الخدمة .باإلضافة إلى ذلك ،تشمل هذه شراء البضائع من متاجر شركة أسواق عبد اهلل العثيم باالئتمان من
قبل موظفي شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار والتي يتم تسويتها في الشهر التالي.
شركة العثيم القابضة

بدأت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار مشروع المرفأ مول في الجبيل خالل عام 2015م بتكلفة تقديرية للمشروع  245.3مليون ريال سعودي .تكبدت
الشركة أعمال رأسمالية قيد التنفيذ بمبلغ  13.9مليون ريال سعودي مع اكتمال المشروع بنسبة  ٪5.7حتى  31ديسمبر 2018م .درى إنهاء المشروع
في عام 2019م وتم تحويل التكلفة المتكبدة حتى تاريخه إلى شركة عبد اهلل العثيم القابضة .ذكرت اإلدارة أن شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار
لديها اتفاق مع شركة عبد اهلل العثيم القابضة ،حيث قامت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار بهذا المشروع نيابة عن شركة عبد اهلل العثيم القابضة
والتكلفة المتكبدة في األصل تخص شركة عبد اهلل العثيم القابضة التي تم تحويلها الحقًا من قبل شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار .سجلت الشركة
ذمم مدينة بقيمة  43.2مليون ريال سعودي (األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ،إيجار مدفوع مقد ًما ،إلخ) من شركة عبد اهلل العثيم القابضة في 31
ديسمبر 2019م فيما يتعلق بمصاريف تطوير المرفأ مول .أفادت القوائم المالية المدققة لعام 2019م عن مبلغ  13.9مليون ريال سعودي كمبلغ
تم تحويله إلى شركة عبد اهلل العثيم القابضة بسبب عدم اإلبالغ عن المعامالت مع األطراف ذات الصلة في إفصاح المعامالت مع األطراف ذات
الصلة للقوائم المالية المدققة لعام 2019م .وعالوة على ذلك ،فإن مبلغ  18.0مليون ريال سعودي في عام 2020م يتعلق باستحقاق اإليجار لهذا
المشروع والذي تمت إعادة كتابته في دفاتر شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار كـ «دخل آخر» .تم تحديد هذا المبلغ بشكل خاطئ على أنه نقل األعمال
الرأسمالية قيد التنفيذ في اإليضاح  17.2من القوائم المالية المدققة لعام 2020م.
المصروفات المدفوعة بالنيابة  -تمثل رواتب بعض الموظفين في كشوف رواتب شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار الذين قدموا خدماتهم لشركة عبد
اهلل العثيم القابضة .وعالوة على ذلك ،تضمنت بعض المبالغ التي تم اقتراضها مقابل تسهيالت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار وتم تحويلها إلى
شركة عبد اهلل العثيم القابضة وتم إعادة شحن تكاليف الفائدة عليها إلى شركة عبد اهلل العثيم القابضة .أكدت اإلدارة أنه تم إيقاف هذه الممارسة
في مايو 2020م.
رسوم بين الشركات الشقيقة  -تمثل المعامالت المختلفة التي تشمل مدفوعات التأمين ورسوم الشحن والضمان االجتماعي ونفقات الرواتب ورسوم
االشتراك وما إلى ذلك.
تحويل القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى طرف ذي عالقة  -خالل عام 2018م ،قامت الشركة بتحويل حقوقها في شركة سيك
للضيافة ( )٪13.3إلى شركة عبد اهلل العثيم القابضة بقيمتها الدفترية.
تحويل االستثمار  -خالل عام 2018م ،نقلت الشركة حقوقها في شركة سيك غاردن وشركة رفيف للسفر والسياحة إلى شركة عبد اهلل العثيم
القابضة بقيمتها الدفترية.
االستحواذ على شركة تابعة  -استحوذت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار على شركة عبداهلل العثيم لألزياء (المعروفة سابقًا باسم نهج الخيال
للتجارة) مقابل  82.0مليون ريال سعودي من شركة عبد اهلل العثيم القابضة في  1يناير 2018م.
ً
تمويل لشركة عبد اهلل العثيم القابضة ،لم يتم اإلفصاح عن المبلغ اإلجمالي كجزء من
التمويل  -وفقًا للمعلومات المقدمة إلينا ،كانت الشركة تقدم
معامالت األطراف ذات العالقة في القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م .تم إيقاف هذه الممارسة من قبل شركة عبد
اهلل العثيم لالستثمار اعتبا ًرا من مايو 2020م.
أخرى

تتعلق بالتمويل المقدم إلى األطراف ذات العالقة وقامت بتسويته (شركة بريميوم ريتيل وشركة ليليان وشركة الترفيه الدولية المحدودة وشركة فن
وورلد للمتنزهات الترفيهية وشركة يورو إنتربرايز تيم المحدودة وشركة ليدار لالستثمار العقاري وشركة عالم المغامرات المحدودة).
تعويض موظفي اإلدارة الرئيسيين

تمثل الرواتب والمزايا المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة الذين يشغلون مناصب رئيسية داخل المجموعة - .أكدت اإلدارة أن المعامالت مع األطراف
ذات الصلة قد تمت على أسس تجارية بحتة وتمت الموافقة عليها من قبل اإلدارة التنفيذية.
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المدفوعات نيابة عن الشركة التابعة  -يتعلق هذا بالراتب المدفوع لموظفي شركة أسواق عبد اهلل العثيم وفقًا لعقود العمل الخاصة بهم.

فهرس المحتويات

أرصدة األطراف ذات العالقة
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

يوضح الجدول التالي المبالغ المستحقة للمجموعة من األطراف ذات العالقة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-250):مقر لودجلاالمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

معدل النمو
السنوي المركب

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

ومضة للسينما

-

-

34.8

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

شركة أسواق عبد اهلل العثيم

-

19.3

3.5

ال ينطبق

()٪81.9

ال ينطبق

شركة العثيم القابضة

11.4

75.9

-

٪566.9

()٪100.0

()٪100.0

شركة بريميوم ريتيل

10.4

11.1

-

٪6.6

()٪100.0

()٪100.0

شركة عالم المغامرات المحدودة

0.3

-

-

()٪100.0

-

()٪100.0

مؤسسة لليان

3.4

-

-

()٪100.0

-

()٪100.0

شركة كيول لالستثمار العقاري

0.7

0.7

0.7

-

٪0.0

-

شركة جلوبال إنتربرايز

0.3

-

-

()٪100.0

-

()٪100.0

شركة يورو إنتربرايز

0.3

0.6

-

()٪100.0

-

()٪100.0

شركة ليدار لالستثمار العقاري

0.1

-

-

()٪100.0

-

()٪100.0

شركة عالم المرح للمالهي

-

0.0

-

ال ينطبق

()٪100.0

-

شركة الدولية للترفيه المحدودة

-

0.03

-

-

()٪12,900.0

-

107.6

39.0

٪300.5

()٪63.8

٪20.4

المجموع

26.9

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م

ومضة  -يتكون هذا الرصيد بشكل أساسي من تحويل بقيمة  34.8مليون ريال سعودي خالل شهر يونيو 2020م بنا ًء على طلب مجلس اإلدارة .تم
تحويل هذا المبلغ إلى ومضة لتمويل  ٪55من متطلبات النفقات الرأسمالية لدور السينما في عرعر وحائل .ساهم شريك الشركة المحاصة بحصته
البالغة  ٪45من النفقات الرأسمالية لدور السينما المذكورة.
شركة أسواق عبد اهلل العثيم  -وفقًا لإلدارة ،فإن المبالغ المستحقة من شركة أسواق عبد اهلل العثيم تتعلق بمستحق اإليجار مقابل المساحة المؤجرة
في مراكز التسوق التي تديرها الشركة.
شركة بريميوم ريتيل  -وفقًا للمعلومات المقدمة إلينا ،يمثل التمويل لشركة مملوكة لرئيس مجلس إدارة شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار (السيد
فهد عبد اهلل صالح العثيم).
شركة العثيم القابضة  -يتعلق الرصيد في  31ديسمبر 2019م بمصاريف تطوير مشروع المرفأ مول المحملة على شركة عبد اهلل العثيم القابضة
( 42.3مليون ريال سعودي) والتمويل المقدم لشركة عبد اهلل العثيم القابضة ( 23.0مليون ريال سعودي) .لم يتم تنفيذ أي اتفاق رسمي بين األطراف
ذات العالقة لترتيب التمويل وتم تسوية الرصيد من قبل شركة عبد اهلل العثيم القابضة جزئ ًيا مقابل توزيعات أرباح ( 60.35مليون ريال سعودي)
والرصيد المتبقي من خالل التحويالت المصرفية في النصف الثاني من عام 2020م.
ً
تمويل لشركات تابعة أخرى خالل 2018م و2019م و2020م.
أيضا
وباإلضافة إلى ذلك ،قدمت الشركة ً
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فهرس المحتويات

المستحق إلى أطراف ذات عالقة

يوضح الجدول التالي المبالغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-251):مقر لودجلاالمستحق إلى أطراف ذات عالقة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

شركة أوريون القابضة المحدودة
شركة عالم المرح الدولية لالستثمار
شركة أف أيه دابليو الدولية

المجموع

معدل النمو
السنوي المركب

ارتفاع ( /انخفاض)

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

2018م2020-م

-

0.01

0.4

ال ينطبق

٪778.3

ال ينطبق

0.0

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

-

-

15.0

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

0.01

15.4

()٪3.8

٪34,302.4

٪1,719.4

0.0

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م

أيضا عضو بمجلس إدارة شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار .مبلغ  15.0مليون
شركة أف أيه دابليو الدولية المحدودة  -شركة يملكها فهد العثيم ،وهو ً
ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م عبارة عن تحويل ديون مستحقة لشركة شركة أف أيه دابليو الدولية من قبل شركة حمدان البدر .سيتم دفع
استرداد الديون من شركة حمدان البدر إلى شركة أف أيه دابليو الدوليه .لدى شركة حمدان البدر رصيد دائن لدى شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار.
يتم تنفيذ الترتيب بموجب اتفاقية.
يمثل تحويل مبلغ  15.0مليون ريال سعودي مستحقًا من قبل شركة حمدان البدر إلى شركة أف أيه دابليو الدولية معاملة مستقلة بين األطراف
المعنية .ال تتعلق هذه المعاملة بمبالغ اإليجار التي يدفعها حمدان البدر إلى شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار .ال يفرض تحويل  15.0مليون ريال
سعودي إلى شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار أي التزام على شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار بخالف شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار لتمرير أي
مبالغ مستلمة على وجه التحديد مقابل المبلغ المذكور ،إلى شركة أف أيه دابليو الدولية .نظ ًرا ألن شركة حدمان البدر كانت تجري إعادة هيكلة
طوعية لألعمال ،فقد تم االتفاق على أن توحيد الدين بموجب شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار من شأنه أن يعزز حالة استرداد المبالغ المستحقة.
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6األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة  -شركة عبدهللا العثيم لالستثمار (المستقلة)

يعرض الجدول التالي تعامالت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار مع األطراف ذات العالقة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م.
  (6-252):مقر لودجلاالمعامالت مع األطراف ذات العالقة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

شركة العثيم القابضة

العالقة

مساهم

شركة أسواق عبد اهلل العثيم

شركة تابعة

شركة عبد اهلل العثيم لألزياء

شركة تابعة
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طبيعة المعاملة

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

تحويل أعمال بناء قيد التنفيذ

-

13.9

18.0

مصاريف مدفوعة بالنيابة

-

-

0.7

مصاريف مشتركة

-

0.5

2.1

الدخل من اإليجار

-

18.0

14.1

مصاريف إيجار

-

37.2

26.4

مدفوعات شركة تابعة

-

2.4

0.8

مصادر الدخل األخرى

-

15.1

7.4

مصاريف مشتركة

-

0.3

0.4

تكلفة التمويل

-

2.4

0.6

إيرادات إيجار

-

18.0

13.5

مصاريف مشتركة

-

0.5

0.3

حصة الخسائر

-

29.4

13.1

www.othaimmalls.com

بالمليون ريال سعودي

العالقة

شركة عبد اهلل العثيم للترفيه

شركة تابعة

شركة امتياز الرياض التجارية

شركة تابعة

طبيعة المعاملة

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

تكلفة التمويل

-

0.2

-

مصاريف مشتركة

-

6.0

0.9

مصاريف مدفوعة بالنيابة

-

-

14.3

إيرادات إيجار

20.2

33.1

21.6

إيرادات إيجار

-

5.3

2.1

محمالت التمويل

-

0.8

-

مصاريف مشتركة

-

1.2

0.1

مصاريف مدفوعة بالنيابة

36.0

-

2.2

-

1.4

3.9

حصة الخسائر
المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

شركة العثيم القابضة

نقل أعمال البناء قيد التنفيذ -كانت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار تقوم ببناء مشروع مجمع المرفأ نيابة عن شركة العثيم القابضة والذي تم
إيقافه من قبل المساهم .تكبدت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار تكلفة  13.9مليون ريال سعودي حتى  31ديسمبر 2018م والتي تم تحويلها إلى
شركة عبد اهلل العثيم القابضة في عام 2019م .عالوة على ذلك ،فإن مبلغ  18.0مليون ريال سعودي في عام 2020م يتعلق باستحقاق اإليجار لهذا
المشروع والذي تمت إعادة كتابته في دفاتر شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار كـ «دخل آخر» .تم ذكر هذا المبلغ كتحويل أعمال تشييد قيد التنفيذ
في القوائم المالية المدققة لعام 2020م.
قامت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار بدفع مصاريف نيابة عن الشركة التابعة خالل عام 2020م.
تمت مشاركة المصاريف المشتركة بين شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار والشركة التابعة في 2019م و2020م.
شركة أسواق العثيم

إيرادات اإليجار  -راجع «تقسيم اإليرادات حسب األطراف ذات الصلة وغير ذات الصلة» للحصول على التفاصيل.
مصاريف إيجار -يتعلق هذا باإليجار الذي دفعته شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للدمام مول الذي تم االستحواذ عليه بطريق التأجير من شركة
أسواق عبد اهلل العثيم.
دفعت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار مصروفات نيابة عن الشركة التابعة خالل عامي 2019م و2020م.
اإليرادات األخرى المتعلقة بإيرادات الراعي من خالل شركة أسواق عبد اهلل العثيم التي تبيع مساحات من الباطن للبائعين لتنظيم حمالتهم
الترويجية في مراكز التسوق التي تديرها شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار.
تمت مشاركة المصاريف المشتركة بين شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار والشركة التابعة في 2019م و2020م.
شركة عبد هللا العثيم لألزياء

ً
تمويل لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء في عام 2019م.
رسوم التمويل  -قدمت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار
إيرادات إيجار  -يُرجى الرجوع إلى بند «تقسيم اإليرادات حسب األطراف ذوي العالقة واألطراف من غير ذوي العالقة» لالطالع على مزيد من
التفاصيل.
تمت مشاركة المصاريف المشتركة بين شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار والشركة التابعة في 2019م و2020م.
تشير حصة الخسائر إلى حصة شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار في خسارة بعض الشركات التابعة لها والتي تجاوزت القيمة الدفترية الستثماراتها.
وتم تصنيف هذه الزيادة في الخسائر ضمن مخصصات الخسائر في الشركات التابعة تحت بند االلتزامات المتداولة.
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تمثل رسوم التمويل الفائدة التي تتقاضاها شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار على الحساب الجاري الذي تستخدمه شركة عبد اهلل العثيم للترفيه
لتلبية متطلبات رأس المال العامل.
دفعت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار مصروفات نيابة عن الشركة التابعة خالل عامي 2019م و2020م.
إيرادات إيجار  -يُرجى الرجوع إلى بند «تقسيم اإليرادات حسب األطراف ذوي العالقة واألطراف من غير ذوي العالقة» لالطالع على مزيد من
التفاصيل.
شركة عبد هللا العثيم للترفيه

إيرادات إيجار  -يُرجى الرجوع إلى بند «تقسيم اإليرادات حسب األطراف ذوي العالقة واألطراف من غير ذوي العالقة» لالطالع على مزيد من
التفاصيل.
تمثل رسوم التمويل المبلغ الذي تتقاضاه شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار مقابل استهالك الحساب الجاري لتلبية متطلبات رأس المال العامل.
تمت مشاركة المصاريف المشتركة بين شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار والشركة التابعة في 2019م و2020م.
دفعت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار مصروفات نيابة عن الشركة التابعة خالل عامي 2019م و2020م.
تشير حصة الخسائر إلى حصة شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار في خسارة بعض الشركات التابعة لها والتي تجاوزت القيمة الدفترية الستثماراتها.
وتم تصنيف هذه الزيادة في الخسائر ضمن مخصصات الخسائر في الشركات التابعة تحت بند االلتزامات المتداولة.
اإلدارة الرئيسية ومجلس اإلدارة

يمثل هذا الرواتب والتعويضات المدفوعة للمديرين التنفيذيين الذين يشغلون مناصب رئيسية في مجموعة شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار.
أرصدة األطراف ذات العالقة

راجع القسمين «المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة» و«المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة» لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار للحصول
على مزيد من التفاصيل.
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6األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة  -شركة عبدهللا العثيم للترفيه

يبين الجدول التالي المعامالت مع األطراف ذات العالقة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م.
  (6-253):مقر لودجلاالمعامالت مع األطراف ذات العالقة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

بالمليون ريال سعودي
طبيعة المعاملة

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

مصاريف

6.1

7.6

14.4

إيجار

34.5

32.2

22.5

شركة بريميوم ريتيل للمالبس الجاهزة  -اإلمارات

تمويل

1.5

1.5

-

شركة عالم المرح  -المملكة المتحدة

تمويل

0.8

-

-

شركة عالم المرح  -جزر فيرجن البريطانية

تمويل

-

0.6

0.5

شركة عالم المرح للمالهي الترفيهية

تمويل

-

0.0

-

أسماء األطراف ذات العالقة
شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م

دخلت شركة عبد اهلل العثيم للترفيه في معامالت مع أطراف ذات عالقة فيما يتعلق بتأجير العقارات والتمويل ونقل الممتلكات والمصروفات األخرى.
دفعت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار مصروفات نيابة عن شركة عبد اهلل العثيم للترفيه خالل عامي 2019م و2020م.
أرصدة األطراف ذات العالقة

راجع القسمين «المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة» و«المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة» لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه للحصول
على مزيد من التفاصيل.
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6األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة  -شركة عبدهللا العثيم لألزياء

المعامالت مع األطراف ذات العالقة

يبين الجدول التالي المعامالت مع األطراف ذات العالقة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م.
  (6-254):مقر لودجلاالمعامالت مع األطراف ذات العالقة  -شركة عبد اهلل العثيم لألزياء
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار

العالقة

الجهة المالكة

شركة بريميوم ريتيل

شركة تابعة

مؤسسة ليليان للتجارة

شركة تابعة

طبيعة المعاملة

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

استيعاب خسائر

-

()29.4

()13.1

تمويل

2.7

0.9

0.3

تكلفة التمويل

1.3

2.4

-

مصاريف عقود إيجار

12.6

15.1

12.2

مشتريات

0.5

0.7

-

تمويل

4.4

0.1

0.0

إيرادات

0.2

-

()9.7

المصدر :القوائم المالية المدققة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م

شركة عبد هللا العثيم لالستثمار

yنظ ًرا لتجاوز الخسائر المتراكمة لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء نصف رأسمالها ،قررت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار ،على النحو الذي
يتطلبه النظام المحلي ،مواصلة العمليات وتقديم الدعم المالي إلى شركة عبد اهلل العثيم لألزياء .ولهذا الغرض ،استوعبت شركة عبد اهلل
العثيم لالستثمار خسائر بلغت  29.4مليون ريال سعودي في عام 2019م.
yالتمويل وتكلفة التمويل  -حصلت شركة عبد اهلل العثيم لألزياء على تمويل من الجهة المالكة بسعر فائدة سايبور .٪1.75 +
yمصاريف عقود اإليجار المتعلقة باإليجار المدفوع من قبل شركة عبد اهلل العثيم لألزياء للمتاجر المتواجدة في مراكز التسوق التي تديرها
شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار على أساس عقود اإليجار.
شركة بريميوم ريتيل  -قامت شركة عبد اهلل العثيم لألزياء بتوفير التمويل للشركة المملوكة لمساهم شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار (السيد فهد
العثيم).
مؤسسة ليليان للتجارة  -يمتلك الطرف ذا العالقة الرئيس التنفيذي لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء (السيد فهد المديهش) .تتعلق المعامالت بين
مؤسسة ليليان وشركة عبد اهلل العثيم لألزياء بمخصص التمويل واالعتمادات المخصصة لإليجار ومصاريف القرطاسية والمصاريف المتعلقة
بالموظفين.
كانت المعاملة المتعلقة باإليرادات المسجلة في عام 2020م والبالغة  9.7مليون ريال سعودي تتعلق بمبلغ مستحق من الشركة الشقيقة «بريميوم
ريتيل دبي» التي تم إغالقها .تم تحويل الرصيد المستحق إلى حساب الطرف ذي العالقة التابع لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار في عام 2020م.
أرصدة األطراف ذات العالقة

راجع القسمين «المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة» و«المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة» لشركة عبد اهلل العثيم لألزياء للحصول
على مزيد من التفاصيل.
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6األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة  -شركة عبدهللا العثيم الغذائية التجارية

يبين الجدول التالي المعامالت مع األطراف ذات العالقة الخاصة بشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م و2019م و2020م.
  (6-255):مقر لودجلاالمعامالت مع األطراف ذات العالقة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار

شركة عبد اهلل العثيم للترفيه

العالقة

الجهة المالكة

الطبيعة

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

عقود إيجار

3.5

3.9

3.0

استيعاب خسائر

-

1.4

3.9

تكاليف التمويل

0.5

0.8

-

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

-

0.3

-

مصاريف مخصصة

0.9

0.7

-

أخرى

-

-

0.2

عمليات نقل وتشغيل

16.0

13.9

5.9

شركة تابعة

المصدر :القوائم المالية المراجعة لشركة امتياز للسنة المالية المنتهية في 2019م و2020م

شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار هي الجهة المالكة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية وأبرمت المعامالت التالية خالل 2018م و2019م
و2020م.
yعقود اإليجار  -استأجرت شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية منافذ في الموالت التي تديرها شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار.
yاستيعاب الخسائر  -راجع قسم «حقوق ملكية الشريك» للحصول على مزيد من التفاصيل
yتكاليف التمويل  -يتعلق ذلك بالحساب الجاري لدى المالك لتلبية متطلبات رأس المال العامل
yنقل أعمال رأسمالية قيد التنفيذ  -يتعلق ذلك بمفهوم العمل قيد التقدم لـ مادو « »Madoوهي عالمة تجارية تركية ،وبعد موافقة اإلدارة ،تم
تحميل المبلغ على شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار.
yأخرى  -يتعلق ذلك بتكاليف أخرى غير اإليجار واالستيعاب وتكلفة التمويل والعمل قيد التقدم.
شركة عبد اهلل العثيم للترفيه  -هي شركة فرعية مملوكة من قبل الجهة المالكة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية .لدى عبداهلل العثيم الغذائية
التجارية ترتيبات مع شركة عبد اهلل العثيم للترفيه إليداع مبيعاتها النقدية اليومية مع الطرف ذي العالقة ويتم تحويلها إلى حساب شركة امتياز
الرياض التجارية على أساس شهري .ويعتمد عدد المعامالت على حجم المبيعات وكذلك توقيت تحويل النقد من قبل الطرف ذي العالقة.
أرصدة األطراف ذات العالقة

راجع القسمين «المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة» و«المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة» لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية
للحصول على مزيد من التفاصيل.
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6قائمة التغييرات في حقوق الملكية

يبين الجدول التالي قائمة التغييرات في حقوق الملكية للمجموعة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-256):مقر لودجلاقائمة التغيرات في حقوق الملكية
بالمليون ريال سعودي

رأس مال
مصدر

االحتياطي
النظامي

األرباح
المبقاة

احتياطي صرف
العمالت األجنبية

تغيير احتياطي إعادة تقييم
القيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

المجموع

في  31ديسمبر 2018م (معاد بيانه)

1,000.0

99

436.3

()0.4

()2,0

1,533.7

تعديل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16

-

-

()62.8

-

-

()62.8

إعادة تصنيف احتياطي إعادة التقييم

-

-

()2.0

-

2.0

-

صافي الدخل للسنة

-

-

232.6

-

-

232.6

مجموع الدخل الشامل اآلخر للسنة

-

-

()0.7

()0.9

1.1

()0.4

توزيعات األرباح

-

-

()100.0

-

-

()100.0

المحول إلى االحتياطي النظامي

-

23.2

()23.2

-

-

-

1,000.0

122.3

480.2

()0.5

1.1

1,603.0

في  31ديسمبر 2019م
صافي الدخل للسنة

-

-

116.3

-

-

116.3

مجموع الدخل الشامل اآلخر للسنة

-

-

0.9

()0.6

-

0.3

المستبعد خالل العام

-

-

-

-

()1.1

()1.1

المحول إلى االحتياطي النظامي

-

11.6

()11.6

-

-

0.0

توزيعات األرباح

-

-

()100.0

-

-

()100.0

1,000.0

133.9

485.7

()1.1

-

1,618.5

كما في  31ديسمبر 2020م

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2019م و2020م

رأس المال

يُقسم رأس مال شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار إلى  100.0مليون سهم بقيمة  10ريال سعودي لكل سهم .يبين الجدول التالي ملكية رأس المال
المساهم لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (6-257):مقر لودجلارأس المال المساهم
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

عدد األسهم (العدد بالمليون)

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م
مدققة

المبلغ (بالمليون ريال سعودي)

2019م
مدققة

2020م
مدققة

نسبة الملكية ()٪

شركة عبد اهلل العثيم القابضة

79.3

60.3

60.3

793.5

603.5

603.5

٪79.3

٪60.3

٪60.3

شركة أسواق عبد اهلل العثيم

13.7

13.7

13.7

136.5

136.5

136.5

٪13.7

٪13.7

٪13.7

عبد اهلل صالح العثيم

5.0

26.0

26.0

50.0

260.0

260.0

٪5.0

٪26.0

٪26.0

فهد عبد اهلل صالح العثيم

1.0

-

-

10.0

-

-

٪1.0

-

-

صالح عبد اهلل صالح العثيم

1.0

-

-

10.0

-

-

٪1.0

-

-

100.0

100.0

100.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

٪100.0

٪100.0

٪100.0

المجموع

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م

خالل عام 2019م ،قام األستاذ عبد اهلل الفهد عبد اهلل صالح العثيم والسيد صالح عبد اهلل صالح العثيم بنقل ملكية شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار
بالكامل إلى األستاذ عبد اهلل صالح العثيم .كما نقلت شركة العثيم القابضة حصة ملكيتها البالغة  ٪19.0في شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار إلى
السيد عبداهلل صالح العثيم .كان الغرض من هذا التحويل هو تعزيز المساهمة وكذلك تحقيق الكفاءة الضريبية.
االحتياطي النظامي

وفقًا لنظام الشركات والنظام األساسي لشركة عبد اهلل العثيم لالستثمار ،يجب على شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار تحويل  ٪30من صافي دخلها
للسنة إلى االحتياطي النظامي .وقد تقرر شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار وقف هذه التحويالت عندما يبلغ إجمالي االحتياطي  ٪30من رأس المال
المساهم به .وهذا االحتياطي غير متاح للتوزيع كأنصبة أرباح .ويتم تخصيص االحتياطي على أساس القوائم المالية النظامية السنوية.
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قامت الشركة بتعديل األرصدة االفتتاحية لعام 2019م من أجل تعديل أخطاء السنة السابقة بأثر رجعي .يتعلق ذلك بشكل أساسي بما يلي:
yالحظت اإلدارة وجود خطأ في عدم تعديل تأثير اإليرادات في حاالت العقود ذات القيمة اإليجارية التفاضلية على مدى فترة العقد وفقًا
لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  15للمؤجر ،مما أثر على اإليرادات بمبلغ  11.3مليون ريال سعودي ( 01يناير 2019م 9.7 :مليون
ريال سعودي و 31ديسمبر 2019م 1.6 :مليون ريال سعودي) .تم تمرير التأثير المقابل إلى اإليرادات غير المكتسبة.
yتم إجراء تعديل العام السابق لالستهالك الزائد في شركة عبد اهلل العثيم للترفيه على الممتلكات والمعدات وتعديله في السنة االفتتاحية
لعام 2019م.
احتياطي صرف العمالت األجنبية

تقوم شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار بصرف معامالت العمالت األجنبية بالريال السعودي باالستناد إلى أسعار الصرف السائدة وقت إجراء
المعامالت .ويتم صرف األصول وااللتزامات المالية المقومة بالعمالت األجنبية في تاريخ التقرير بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ .ويتم
إدراج المكاسب والخسائر الناتجة عن تسوية وصرف معامالت العمالت األجنبية في قائمة الدخل الشامل .قد يختلف هذا األمر على أساس سنوي
تب ًعا لعدد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية حيث ال يرتبط سعر الصرف بالريال السعودي.
التغيير التراكمي في القيمة العادلة لألصول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

يمثل هذا الحركة في القيمة العادلة لالستثمارات التي قامت بها شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار في «شركة المباني» (المدرجة)« ،أرامكو السعودية»
(المدرجة) وشركة سيك للضيافة (غير مدرجة).
وخالل عام 2018م ،تنازلت شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار عن حقوقها في استثمارها في شركة سيك هوسبتلتي إلى شركة العثيم القابضة
(مساهم) بموجب قرار مجلس اإلدارة.
خالل عام 2020م تخلصت الشركة من استثماراتها في أرامكو السعودية.
توزيعات األرباح

وخالل 2018م و2019م ،لم يكن لدى الشركة سياسة توزيع أرباح رسمية في وتيرتها وتم اإلعالن عن توزيعات األرباح بعد موافقة المساهمين في
اجتماع جمعيتهم العمومية السنوية .ويعرض الجدول التالي ملخص توزيعات األرباح المعلنة والمدفوعة خالل السنوات المنتهية في  31ديسمبر
2018م و2019م و2020م.
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
بالمليون ريال سعودي

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

اعتبا ًرا من  1يناير

-

13.7

-

األرباح ال ُمعلن عنها

100.0

100.0

100.0

توزيعات األرباح المدفوعة

()86.3

()113.7

()100.0

13.7

-

-

المجموع
المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2020م

وافق مساهمو الشركة في اجتماعات جمعياتهم العمومية السنوية المنعقدة في  30يونيو 2018م و2019م و2020م على توزيع أرباح بقيمة 100.0
مليون ريال سعودي ( 10ريال سعودي للسهم الواحد) لكل منها عن األعوام 2017م و2018م و2019م.
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األرباح المبقاة

6 -11-1قائمة الدخل  -الموحدة
يعرض الجدول اآلتي قائمة الدخل الموحدة للمجموعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-258):مقر لودجلاقائمة الدخل الموحدة للمجموعة
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م

2021م

مفحوصة

مفحوصة

اإليرادات

485.2

608.7

%25.5

تكلفة اإليرادات

()270.3

()322.1

%19.2

إجمالي الربح

214.9

286.6

%33.4

مصاريف البيع والتسويق

()53.5

()52.7

()%1.5

مصاريف عمومية وإدارية

()37.5

()43.3

%15.6

اإليرادات (المصروفات) األخرى

()2.9

13.6

()%572.9

الدخل من العمليات التشغيلية

121.0

204.2

%68.8

تكاليف التمويل

()50.7

()29.9

()%41.1

-

1.3

ال ينطبق

صافي الدخل قبل الزكاة

70.2

175.5

%149.9

الزكاة والضرائب

1.6

()2.5

()%257.8

صافي الدخل للسنة

71.8

173.1

%141.0

هامش صافي الدخل ()%

%14.8

%28.4

%92.1

حصة األرباح في شركات زميلة

سبتمبر 2021م

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م.

ارتفعت اإليرادات بنسبة  %25.5خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  485.2مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  608.7مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك بشكل أساسي
إلى قطاعي الترفيه واإليجار مع زيادة في اإليرادات بلغت  64.7مليون ريال سعودي و 36.8مليون ريال سعودي على التوالي ،واستعادة العمليات بعد
تخفيف إجراءات اإلغالق والقيود األخرى خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .باإلضافة إلى ذلك ،كان السبب الرئيسي اآلخر
لزيادة اإليرادات خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م هو التخفيض في الخصومات المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد )19-التي
تمنحها شركة عبداهلل العثيم لالستثمار .انخفضت الخصومات المتعلِّقة بفيروس كورونا (كوفيد )19-من  74.2مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  16.0مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
ارتفعت تكاليف اإليرادات بنسبة  %19.2في  30سبتمبر 2021م من  270.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2020م إلى  322.1مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى ارتفاع التكاليف
في قطاعات الترفيه واألزياء واإليجارات بمبلغ  26.4مليون ريال سعودي و 16.9مليون ريال سعودي و 15.6مليون ريال سعودي على التوالي.
انخفضت مصاريف البيع والتسويق بنسبة  %1.5في  30سبتمبر 2021م من  53.5مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر 2020م إلى 52.7مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض
مصاريف البيع والتسويق لقطاع التأجير بمبلغ  3.7مليون ريال سعودي ،قابله جزئ ًيا زيادة قدرها  0.3مليون ريال سعودي و 0.5مليون ريال سعودي
في قطاعي الترفيه واألزياء على التوالي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة  %15.6في  30سبتمبر 2021م من  37.5مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2020م إلى  43.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تح َمل
الحكومة جز ًءا من رواتب الموظفين السعوديين في إطار برنامج ساند خالل فترة اإلغالق بسبب جائحة كورونا (كوفيد ،)19-والذي أدى بدوره إلى
إنخفاض المصاريف العمومية واإلدارية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م .ولم تكن هذه المنافع متاحة خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
تتضمن اإليرادات والمصروفات األخرى بشكل رئيسي أرباح أو خسائر صرف العمالت األجنبية ،والغرامات المفروضة على المقاولين للتأخير في
المشاريع ،واألرباح والخسائر الناتجة من بيع الممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية مع مقاصتها مقابل مخصص خسائر االئتمان .تغ ّيرت
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6نتائج العمليات لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م

انخفضت تكاليف التمويل بنسبة  %41.1في  30سبتمبر 2021م من  50.7مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2020م إلى  29.9مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .نتج هذا بشكل أساسي عن استبدال السندات
االسالمية (فائدة بمعدل سايبور  6 + %1.7أشهر) بديون متوسطة األجل (فائدة بمعدل سايبور  %1و 3 + %0.85أشهر) اعتبا ًرا من  1سبتمبر 2020م.
وعالوة على ذلك ،خالل نوفمبر 2020م ،تحولت شركة عبداهلل العثيم لالستثمار من معدل سايبور على مدار  3أشهر إلى معدل سايبور على مدار
شهر واحد ،مما أدى إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.
سجلت حصة المجموعة من شركة زملية أرباح بمقدار  1.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
ِّ 6-11-1-1
مؤشرات األداء الرئيسية
يعرض الجدول اآلتي ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية للمجموعة للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-259):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية للمجموعة
النسبة المئوية

فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2020م

2021م

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية المالية  -الموحدة
 .1هامش الربح اإلجمالي

%44.3

%47.1

 -2هامش صافي الربح

%14.8

%28.4

 .3العائد على األصول

%5.7

 .4العائد على حقوق الملكية

%13.1

 .5النسبة المتداولة ()x

0.7

 .6نسبة الدين إلى حقوق الملكية ()x

0.96

 .7أيام استحقاق تحصيل ذمم المبيعات المدينة (العدد)

247

( .8عدد) أيام استحقاق الذمم الدائنة

38

( .9عدد) أيام استبقاء المخزون

45

المصدر :معلومات اإلدارة

ملحوظة:

 .1هامش إجمالي الربح = إجمالي الربح للفترة  /اإليرادات للفترة
 .2هامش صافي الربح = صافي الربح للفترة /إيرادات الفترة

 .3العائد على األصول = صافي الربح السنوي  /األصول في نهاية الفترة

 .4العائد على حقوق الملكية = صافي الربح السنوي  /حقوق الملكية في نهاية الفترة

 .5النسبة المتداولة = مجموع األصول المتداولة في نهاية الفترة  /إجمالي االلتزامات المتداولة في نهاية الفترة

 .6نسبة الدين إلى حقوق الملكية = إجمالي االلتزامات المتداولة في نهاية الفترة  /إجمالي حقوق الملكية في نهاية الفترة

 .7أيام استحقاق تحصيل ذمم المبيعات المدينة = (إجمالي ذمم الحسابات التجارية المدينة في نهاية الفترة (اإليجار) ( /إجمالي إيرادات التأجير السنوية) × 365
 .8أيام استحقاق الذمم الدائنة = (الحسابات التجارية الدائنة في نهاية الفترة  /تكلفة اإليرادات السنوية) × 365
 .9أيام استبقاء المخزون = (المخزون في نهاية الفترة  /تكلفة اإليرادات السنوية) × 365
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اإليرادات (المصروفات) األخرى خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من مصروفات بمبلغ  2.9مليون ريال سعودي خالل فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى إيرادات بمبلغ  13.6مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
ويُعزى ذلك في المقام األول إلى المكاسب التي تحققت من بيع أرض بمبلغ  20.7مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر 2021م .لم يتم تسجيل مثل هذه المكاسب خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م.

الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
2020م

2021م

بالمليون ريال سعودي

مفحوصة

مفحوصة

365.0

342.8

()%6.1

إيرادات ترفيه

120.4

185.1

%53.7

إيرادات بيع بالتجزئة

80.9

107.2

%32.5

إيرادات خدمات

37.6

37.1

()%1.2

إيرادات مطاعم

10.0

12.0

%20.6

إيرادات إعالنات

5.4

5.8

%5.9

إيرادات إيجار

سبتمبر 2021م

خصومات

()59.9

()65.3

%9.1

خصومات كوفيد 19 -

()74.2

()16.0

()%78.5

اإلجمالي

485.2

608.7

%25.4

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

انخفضت إيرادات اإليجارات بنسبة  %6.1خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،من  365.0مليون ريال سعودي خالل فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  342.8مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك
في المقام األول إلى انخفاض اإليجار لكل متر مربع (إيرادات اإليجار األساسية باإلضافة إلى نسبة التأجير  /متوسط المساحة المؤجرة) من 1,155
ريال سعودي لكل متر مربع خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  996ريال سعودي لكل متر مربع خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2021م؛ وذلك نتيجة للتخفيض في اتفاقيات اإليجار الحالية مع المستأجرين.
ارتفعت إيرادات الترفيه ارتفاع ملحوظ بنسبة  %53.7وذلك خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،من  120.4مليون ريال سعودي
خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  185.1مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
ويرجع ذلك في المقام األول إلى زيادة عدد الزوار لمراكز الترفيه بشكل ملحوظ خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م وذلك يأتي
على خلفية التسهيل في بعض اإلجراءات االحترازية لمواجهة الوباء مقارن ًة باإلجراءات التي تم اتخاذها خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر 2020م والتي ادت بإغالق مراكز الترفيه ومراكز التسوق خالل فترة الوباء مما نتج عنه انخفاض بشكل أساسي لعدد الزوار.
شهدت إيرادات البيع بالتجزئة ارتفاع ملحوظ بنسبة  %32.5وذلك خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،من  80.9مليون ريال
سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  107.2مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2021م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى االرتفاع الملحوظ في اإليرادات الخاصة بالعالمات التجارية «كيابي» و«أو في إس» خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،من  39.4مليون ريال سعودي و 21.6مليون ريال سعودي على التوالي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2020م إلى  66.3مليون ريال سعودي و 30.4مليون ريال سعودي على التوالي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
ويرجع ذلك في المقام األول إلى زيادة عدد المعامالت خالل تلك الفترة وباألخص خالل شهر رمضان حيث يمثل رمضان أعلى الشهور تحقيقًا
لإليرادات خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م مقارن ًة بشهر رمضان خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
التي صاحبه اإلجراءات االحترازية لمواجهة الوباء.
تمثل إيرادات الخدمات اإليرادات من شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار المستقلة من المستأجرين مقابل استهالك المرافق التي تشمل تكلفة الكهرباء
والمياه والغاز وتكييف الهواء ،ولم تشهد تقلبات جوهرية بين فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر 2020م.
شهدت إيرادات المطاعم ارتفاع بلغت نسبته  %20.6وذلك خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،من  10.0مليون ريال سعودي
خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  12.0مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
ويرجع ذلك في المقام األول إلى االرتفاع الملحوظ في اإليرادات الخاصة بقطاع المقاهي خاصة « أوليفر براون» و«موكا آند مور» خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  2.8مليون ريال سعودي و 2.3مليون ريال سعودي على التوالي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر 2020م إلى  3.6و 3.0مليون ريال سعودي على التوالي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويرجع ذلك في المقام
األول إلى افتتاح فرع جديد من اوليفر براون بداخل العثيم مول في األحساء.
لم تشهد إيرادات اإلعالنات تقلبات جوهرية بين فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م وفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2020م.
لم تشهد الخصومات أي تقلبات جوهرية ما بين فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2021م.
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  (6-260):مقر لودجلااإليرادات حسب القطاع
ارتفاع ( /انخفاض)

6-11-1-2تكلفة اإليرادات
يعرض الجدول اآلتي تكلفة اإليرادات لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-261):مقر لودجلاتكلفة اإليرادات
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي
تكلفة بضاعة مباعة

2020م

2021م

مفحوصة

مفحوصة

45.2

67.0

ارتفاع ( /انخفاض)
سبتمبر 2021م
%48.4

إهالك

83.2

82.9

()%0.4

رواتب موظفين ومنافع أخرى

49.0

57.1

%16.6

منافع عامة

38.3

49.8

%30.0

استهالك  -أصول غير ملموسة

0.2

0.2

-

إطفاء حق استخدام أصول

44.1

35.7

()%19.1

خدمات خارجية

10.1

11.7

%15.8

صيانة
إيجار  -خصومات إيجار
أخرى

اإلجمالي

3.3

4.0

%20.5

()16.7

4.8

()%128.5

13.6

8.9

()%34.6

270.3

322.1

%19.2

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ارتفعت تكلفة البضاعة المباعة بنسبة  %48.4وذلك خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،من  45.2مليون ريال سعودي خالل
فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  67.0مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويرجع
إن تكلفة البضاعة المباعة الخاصة بقطاع التجزئة تمثل
ذلك في المقام األول إلى ارتفاع تكلفة البضاعة المباعة في قطاع البيع بالتجزئة ،حيث ّ
نسبة  %82.1و %80.4من إجمالي بند تكلفة البضاعة المباعة خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م على
وأن ذلك االرتفاع يتماشى نسب ًّيا مع االرتفاع في إيرادات ذلك القطاع باألخص بعد انتهاء فترة الحظر التي سببتها جائحة كوفيد  19خالل
التواليّ .
فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م.
لم يشهد اإلهالك تقلبات جوهرية بين فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م مقارن ًة بفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م.
شهدت رواتب الموظفين والمنافع األخرى نمو قدرة  %16.6وذلك خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،من  49.0مليون ريال
سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  57.1مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2021م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى ارتفاع إعداد الموظفين والزيادات السنوية للموظفين الحالين خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30
أيضا خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م قامت الحكومة بدفع جز ًءا من رواتب الموظفين السعوديين (في إطار
سبتمبر 2021مً .
برنامج ساند) لدعم القطاع الخاص لتوقف العمل أثناء جائحة كوفيد  19مما ساهم في خفض رواتب التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م.
ارتفعت المنافع العامة بنسبة  %30.0خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،من  38.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  49.8مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .وتتماشى هذه الزيادة
بنسبة كبيرة مع الزيادة في اإليرادات خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،باإلضافة إلى ان بعض قطاعات األعمال مثل قطاع
اإليجارات والمطاعم قد واجهوا غلق مراكز التسوق والمطاعم نتيجة اإلجراءات االحترازية لمواجهة الجائحة خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2020م مما أدى إلى انخفاض تلك التكاليف في تلك الفترة.
لم يشهد استهالك األصول غير الملموسة أي تقلبات جوهرية بين فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م وفترة التسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر 2020م.
انخفض إطفاء حق استخدام أصول بنسبة  %19.1في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،من  44.1مليون ريال سعودي خالل فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  35.7مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
لم تشهد الخدمات الخارجية أي حركة جوهرية بين فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م وفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2020م.
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انخفضت خصومات كوفيد  19 -بنسبة  %78.5من  74.2مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى 16.0
مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويعود االنخفاض ناتج عن توقف اإلجراءات االحترازية لمواجهة الوباء.

ارتفع اإليجار وخصومات اإليجار ارتفاع ملحوظ بنسبة  %128.5خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،من ( )16.7مليون ريال
سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  4.8مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
إن الزيادة في المواقع المتمركزة في المملكة
2021م .وتتماشى هذه الزيادة بنسبة كبيرة مع الزيادة في قيمة اإليجارات الخاصة بقطاع الترفيه حيث ّ
السعودية ودولة اإلمارات م ًعا زادت بمبلغ  8.7مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
انخفضت المصروفات األخرى بنسبة  %34.6في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،من  13.6مليون ريال سعودي خالل فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  8.9مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
6-11-1-3مصاريف البيع والتوزيع
يعرض الجدول اآلتي مصاريف البيع والتوزيع لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-262):مقر لودجلامصاريف البيع والتوزيع
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م

2021م

مفحوصة

مفحوصة

17.4

19.0

%9.1

دعاية وإعالن

7.8

6.6

()%15.8

اطفاء حق استخدام أصول

9.8

8.3

()%15.2

استهالك

7.0

5.5

()%21.2

رواتب موظفين ومنافع أخرى

سبتمبر 2021م

اإليجار ،صافي االمتيازات

3.5

5.7

%62.1

منافع عامة

1.4

1.3

()%0.8

إستهالك  -أصول غير ملموسة

0.1

0.01

()%87.5

أخرى

6.7

6.3

()%5.8

53.5

52.7

()%1.6

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

شهدت رواتب الموظفين والمنافع األخرى نمو قدره  %9.1وذلك خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،من  17.4مليون ريال
سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  19.0مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2021م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى الزيادة في رواتب الموظفين في قطاع البيع بالتجزئة خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2021م بمبلغ  1.9مليون ريال سعودي مقارن ًة بالتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م .وقد بررت إدارة الشركة هذه الزيادة في تكلفة رواتب
الموظفين والمنافع األخرى بسبب توقف استقطاعات المرتبات التي كانت مفعلة خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م.
انخفضت مصروفات الدعاية واإلعالن بنسبة  %15.8خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،من  7.8مليون ريال سعودي خالل
فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  6.6مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى
ذلك في المقام األول إلى االنخفاض في الحمالت الترويجية الخاصة بقطاع اإليجارات خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م
والتي بدورها أدت إلى انخفاض تكلفة الدعاية واإلعالن الخاصة بهذا القطاع من  5.0مليون ريال خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2020م إلى  1.7مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
انخفضت تكلفة إطفاء حق استخدام األصول بنسبة  %15.2وذلك خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،من  9.8مليون ريال
سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  8.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
إن انخفض عدد المواقع من  46موقع
2021م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى انخفاض عدد مواقع المؤجرة والخاصة بقطاع البيع بالتجزئة حيث ّ
خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  37موقع خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
يتعلق استهالك الممتلكات والمعدات بشكل أساسي بالمعدات ،واألثاث والتركيبات ،وأجهزة الحاسب اآللي والسيارات والديكور والترتيبات .انخفض
استهالك الممتلكات والمعدات بنسبة  %21.2خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  7.0مليون ريال سعودي خالل الفترة المنتهية في 30
سبتمبر 2020م ليصل إلى  5.5مليون ريال سعودي خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى استبعاد أصول
ثابتة بقيمة  10.0مليون ريال سعودي خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م والتي تتمثل بشكل أساسي في التحسينات في األماكن المستأجرة
( 3.1مليون ريال سعودي) واأللعاب ( 3.0مليون ريال سعودي) واألثاث والتركيبات ( 2.1مليون ريال سعودي) .كانت هذه االستبعادات مرتبطة بفروع
أغلقتها شركة عبد اهلل العثيم لألزياء خالل الفترة.
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ارتفعت الصيانة بنسبة  %20.5في  30سبتمبر 2021م ،من  3.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى
 4.0مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.

لم تشهد مصاريف المنافع العامة أي تقلبات جوهرية بين فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م مقارن ًة بفترة التسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر 2020م.
لم يشهد استهالك األصول الغير ملموسة أي تقلبات جوهرية بين فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م مقارن ًة بفترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م.
لم تشهد المصاريف األخرى أي تقلبات جوهرية بين فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م مقارن ًة بفترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر 2020م.
6-11-1-4المصاريف العمومية واإلدارية
يعرض الجدول اآلتي المصاريف العمومية واإلدارية لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-263):مقر لودجلاالمصاريف العمومية واإلدارية
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
2020م

2021م

بالمليون ريال سعودي

مفحوصة

مفحوصة

رواتب موظفين ومنافع أخرى

23.5

26.3

ارتفاع ( /انخفاض)
سبتمبر 2021م
%11.9

إهالك

3.7

2.7

()%27.6

تأمين

0.3

0.1

()%48.1

استهالك  -أصول غير ملموسة

1.2

0.9

()%29.7

اطفاء حق استخدام أصول

0.2

0.2

()%34.5

تراخيص

1.2

1.3

%6.8

إيجار

0.1

0.2

%76.4

منافع عامة

0.5

0.6

%33.6

أتعاب مهنية

1.2

4.9

%295.8

صيانه

0.6

0.4

()%34.5

أخرى

5.0

5.8

%17.7

37.5

43.3

%15.6

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

شهدت المصروفات العمومية واإلدارية إلى زيادة بنسبة  %15.6وذلك خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،من  37.5مليون ريال
سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  43.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى الزيادة في مصروفات رواتب الموظفين والمنافع األخرى حيث ارتفعت الرواتب والمنافع األخرى بنسبة
 %11.9خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،من  23.5مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2020م إلى  26.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م وذلك على خلفية توقف الدعم المقدم من الحكومة
خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م حيث قامت الحكومة بدفع جز ًءا من رواتب الموظفين السعوديين (في إطار برنامج ساند)
لدعم القطاع الخاص لتوقف العمل أثناء جائحة كوفيد  19مما ساهم في خفض رواتب التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م .باإلضافة إلى
تخفيض بعض اعداد الموظفين.
انخفضت اإلهالكات بنسبة  %27.6خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،من  3.7مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  2.7مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
لم تشهد مصاريف التأمين أي تقلبات جوهرية بين فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م مقارن ًة بفترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر 2020م.
لم تشهد استهالك  -أصول غير ملموسة أي تقلبات جوهرية بين فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م مقارن ًة بفترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م.
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شهدت مصاريف اإليجار وصافي االمتيازات نمو ملحوظ قدره  %62.1وذلك خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،من 3.5
مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  5.7مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر 2021م .ويرجع ذلك في المقام األول إلى الزيادة في قيمة اإليرادات حيث يتم دفع هذه المصروفات بنا ًء على نسبة من اإليرادات فكلما زادت
اإليرادات زادت تلك المصروفات بالتبعية وفقًا لعقود االمتياز المبرمة.

لم تشهد مصاريف التراخيص أي تقلبات جوهرية بين فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م مقارن ًة بفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2020م.
لم تشهد مصاريف اإليجار أي تقلبات جوهرية بين فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م مقارن ًة بفترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر 2020م.
لم تشهد مصاريف المنافع العامة أي تقلبات جوهرية بين فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م مقارن ًة بفترة التسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر 2020م.
ارتفعت مصاريف األتعاب المهنية بنسبة  %295.8خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،من  1.2مليون ريال سعودي خالل فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  4.9مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك
في المقام األول إلى الزيادة في المصروفات المتعلقة باالكتتاب ومصاريف المدقق المالي والخدمات القانونية.
لم تشهد مصاريف الصيانة أي تقلبات جوهرية بين فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م مقارن ًة بفترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر 2020م.
ارتفعت المصروفات األخرى بنسبة  %17.7في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،من  5.0مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  5.8مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
6-11-1-5تكاليف التمويل
يعرض الجدول اآلتي تكاليف التمويل لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-264):مقر لودجلاتكاليف التمويل
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م

2021م

مفحوصة

مفحوصة

تكاليف تمويل

39.3

20.5

()%47.4

تكلفة تمويل  -عقود إيجار

11.5

8.9

()%22.3

-

0.3

ال ينطبق

50.7

29.9

()%41.1

تكلفة العمولة  -مكافأة نهاية الخدمة

اإلجمالي

سبتمبر 2021م

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

انخفضت تكاليف التمويل بنسبة  %41.1في  30سبتمبر 2021م من  50.7مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2020م إلى  29.9مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .نتج هذا بشكل أساسي عن استبدال السندات
اإلسالمية (فائدة بمعدل سايبور  6 + %1.7أشهر) بديون متوسطة األجل (فائدة بمعدل سايبور  %1و 3 + %0.85أشهر) اعتبا ًرا من  1سبتمبر 2020م.
وعالوة على ذلك ،خالل نوفمبر 2020م ،تحولت شركة عبداهلل العثيم لالستثمار من معدل سايبور على مدار  3أشهر إلى معدل سايبور على مدار
شهر واحد ،مما أدى إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.
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لم يشهد اطفاء حق استخدام أصول أي حركة جوهرية بين فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م مقارن ًة بفترة التسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر 2020م.

فهرس المحتويات

6-11-1-6اإليرادات (المصروفات) األخرى
يعرض الجدول اآلتي اإليرادات (المصروفات) األخرى لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-265):مقر لودجلااإليرادات (المصروفات) األخرى
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م

2021م

مفحوصة

مفحوصة

-

20.7

ال ينطبق

خسائر من استبعاد استثمارات عقارية

()1.8

()1.0

()%46.7

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

()5.0

()13.2

%164.4

مكاسب ترجمة العمالت األجنبية

()1.6

1.2

()%179.1

عكس مخصص مطالبات

1.3

2.1

%64.31

أخرى

4.3

3.9

()%9.4

()2.9

13.6

()%572.9

أرباح بيع استثمارات عقارية

اإلجمالي

سبتمبر 2021م

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

تتضمن اإليرادات والمصروفات األخرى بشكل رئيسي أرباح أو خسائر صرف العمالت األجنبية ،والغرامات المفروضة على المقاولين للتأخير في
المشاريع ،واألرباح والخسائر الناتجة من بيع الممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية مع مقاصتها مقابل مخصص خسائر االئتمان .تغ ّيرت
اإليرادات (المصروفات) األخرى خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من مصروفات بمبلغ  2.9مليون ريال سعودي خالل فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى إيرادات بمبلغ  13.6مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
ويُعزى ذلك في المقام األول إلى المكاسب التي تحققت من بيع أرض بمبلغ  20.7مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر 2021م .لم يتم تسجيل مثل هذه المكاسب خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م.

6 -11-2قائمة الدخل  -الموحدة
يبين الجدول اآلتي قائمة الدخل الموحدة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
  (6-266):مقر لودجلاقائمة الدخل الموحدة كما في  30سبتمبر 2021م
بالمليون ريال سعودي

شركة عبداهلل
العثيم لالستثمار

شركة
عبداهلل
العثيم
للترفيه

القطاع

التأجير

الترفيه

شركة
عبداهلل
العثيم
الغذائية

شركة
عبداهلل
العثيم
لألزياء

أخرى

األزياء

أخرى

اإلجمالي

التعديالت

اإليضاح

الميزانية
الموحدة

اإليرادات

329.8

185.1

12.0

107.2

0.3

634.4

()25.6

1

608.7

تكلفة اإليرادات

()144.9

()128.5

()10.5

()53.9

-

()337.9

15.8

1

()322.1

إجمالي الربح

184.8

56.6

1.5

53.3

0.3

296.5

()9.9

مصاريف البيع والتوزيع

()4.3

()7.8

()0.0

()48.2

-

()60.3

7.6

مصاريف عمومية وإدارية

()28.2

()5.3

()2.7

()7.0

()0.1

()43.3

0.0

()43.3

مصادر الدخل األخرى

11.1

-

-

2.6

0.1

13.8

()0.2

13.6

الدخل من العمليات التشغيلية

163.4

43.6

()1.3

0.6

0.3

206.6

()2.4

204.2

تكاليف التمويل

()27.1

()3.3

()0.2

()1.9

-

()32.4

2.6

()29.9

حصة الشركة في أرباح شركة زميلة

36.3

-

-

-

-

36.3

()35.1

1.3

صافي الدخل قبل الزكاة

172.7

40.3

()1.4

()1.3

0.3

210.5

()35.0

175.5

0.4

()2.8

-

()0.5

-

()2.9

0.5

()2.5

173.1

37.4

()1.4

()1.8

0.3

207.6

()34.5

173.1

الزكاة والضرائب

صافي الدخل

286.6
2

()52.7

الدخل الشامل اآلخر
فروق ترجمة العمالت األجنبية
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()0.0

-

-

-

()0.0

0.0

()0.0
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القطاع

التأجير

الترفيه
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بالمليون ريال سعودي

شركة عبداهلل
العثيم لالستثمار

شركة
عبداهلل
العثيم
للترفيه

شركة
عبداهلل
العثيم
الغذائية

شركة
عبداهلل
العثيم
لألزياء

أخرى

األزياء

أخرى

اإلجمالي

التعديالت

اإليضاح

الميزانية
الموحدة

إعادة قياس اكتوارية لمكافآت نهاية الخدمة لشركة
تابعة

1.7

1.6

0.0

0.1

-

3.3

()1.7

1.7

مكاسب ( /خسائر) إعادة قياس المنافع المحددة
للموظفين

()0.7

-

-

-

-

()0.7

-

()0.7

مجموع الدخل الشامل للسنة

174.0

39.0

()1.4

()1.7

0.3

210.2

()36.2

174.0

المصدر :معلومات اإلدارة

يبين الجدول اآلتي الميزانية الموحدة قائمة الدخل الموحدة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م.
  (6-267):مقر لودجلاقائمة الدخل الموحدة كما في  30سبتمبر 2020م
بالمليون ريال سعودي

شركة
عبداهلل
العثيم
لالستثمار

شركة
عبداهلل
العثيم
للترفيه

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

شركة
عبداهلل
العثيم
لألزياء

أخرى

القطاع

التأجير

الترفيه

األطعمة
والمشروبات

األزياء

أخرى

اإلجمالي

التعديالت

اإليضاح

الميزانية
الموحدة

اإليرادات

293.0

120.4

10.0

80.9

0.7

505.0

()19.8

1

485.2

تكلفة اإليرادات

()129.3

()102.1

()9.2

()37.1

-

()277.7

7.3

1

()270.3

إجمالي الربح

163.7

18.4

0.8

43.8

0.7

227.4

()12.5

مصاريف البيع والتوزيع

()7.6

()7.5

()0.0

()47.7

-

()62.9

9.3

مصاريف عمومية وإدارية

()20.2

()4.9

()2.4

()8.4

()0.1

()35.9

()1.6

()37.5

مصادر الدخل األخرى

()3.4

-

0.0

()1.1

0.1

()4.4

1.5

()2.9

الدخل من العمليات التشغيلية

132.5

5.9

()1.6

()13.4

0.8

124.3

()3.3

121.0

تكاليف التمويل

()46.5

()5.0

()0.2

()2.4

-

()54.0

3.3

()50.7

حصة الشركة في أرباح شركة زميلة

()16.3

-

-

-

-

()16.3

16.3

-

صافي الدخل قبل الزكاة

69.7

0.9

()1.8

()15.7

0.8

53.9

16.3

70.2

الزكاة والضرائب

2.1

()0.5

-

-

-

1.6

-

1.6

صافي الدخل

71.8

0.4

()1.8

()15.7

0.8

55.5

16.3

71.8

214.9
2

()53.5

-

الدخل الشامل اآلخر
فروق ترجمة العمالت األجنبية

0.0

0.0

-

-

-

0.1

()0.0

0.0

مجموع الدخل الشامل للسنة

71.8

0.4

()1.8

()15.7

0.8

55.6

16.3

71.8

المصدر :معلومات اإلدارة

تعديالت التوحيد الرئيسية

1 .تحقق شركة عبداهلل العثيم لالستثمار اإليرادات من خالل المساحات المؤجرة المقدمة للشركات التابعة في مراكز التسوق الخاصة بها.
يمثل التعديل إلغاء اإليجار بين الشركات الشقيقة.
المحمل على الطرف المعني (شركة عبداهلل العثيم لألزياء) الذي يصنف مصروفات اإليجار تحت مصاريف
2 .تتعلق هذه التعديالت باإليجار
ّ
البيع والتسويق ،وبالتالي تُحذَف من البند نفسه.
3 .ويعتبر ذلك بمثابة تعديل للتوحيد يستثني حصة نتيجة الشركات التابعة.
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6 -11-3قائمة الدخل  -شركة عبدهللا العثيم لالستثمار (مستقلة)
يعرض الجدول التالي قائمة الدخل لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-268):مقر لودجلاقائمة الدخل
الفترة المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر
2021م

293.0
()129.3

329.8
()144.9

%12.6
%12.1

إجمالي الربح

163.7

184.8

%12.9

مصاريف البيع والتوزيع
مصاريف عمومية وإدارية
اإليرادات (المصروفات) األخرى

()7.6
()20.2
()3.4

()4.3
()28.2
11.1

()%43.0
%40.1
()%426.8

اإليرادات
تكلفة اإليرادات

الدخل من العمليات التشغيلية

132.5

163.4

%23.3

تكلفة التمويل
حصة نتائج الشركات التابعة والشركات الزميلة

()46.5
()16.3

()27.1
36.3

()%41.8
()%322.6

صافي الدخل قبل الزكاة

69.7

172.7

%147.7

الزكاة

2.1

0.4

()%82.1

صافي الدخل للسنة

71.8

173.1

هامش صافي الدخل ()%

%24.5

%52.5

%141.0

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ارتفعت اإليرادات (الصافي) بنسبة  %12.6خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  293.0مليون ريال سعودي خالل فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  329.8مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى
ذلك في المقام األول إلى االنخفاض جراء خصومات اإليجار الممنوحة للعمالء ،نتيجة انتشار جائحة كوفيد ،19-والتي تمت مقاصتها من إجمالي
إن انخفضت بنسبة  %78.5خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  74.2مليون ريال سعودي خالل فترة
اإليرادات ،حيث ّ
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  16.0مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .وقابل تأثير
زيادة اإليرادات من الخصومات الممنوحة ،نتيجة انتشار جائحة كوفيد ،19-جزئ ًيا انخفاض في المساحة المؤجرة خالل فترة التسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر 2021م من  392,257مت ًرا مرب ًعا في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  380,662مت ًرا مرب ًعا خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة  %12.1خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  129.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  144.9مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في
المقام األول إلى ارتفاع نفقات المرافق؛ ورواتب الموظفين والمنافع األخرى؛ وخدمات التعهيد؛ وتخفيض خصومات كوفيد 19-في تكلفة المبيعات
حيث تم إغالق مراكز التسوق لمدة  43يو ًما في عام 2020م مما أدى إلى انخفاض نفقات المرافق وتطبيق خصم بنسبة  %30على تكاليف الكهرباء
خالل الفترة من أبريل إلى يونيو من عام 2020م.
انخفضت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة  %43.0خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  7.6مليون ريال سعودي خالل فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  4.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك
في المقام األول إلى قلة فعاليات التسويق بسبب بطء األنشطة التسويقية في مراكز التسوق.
ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة  %40.1خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  20.2مليون ريال سعودي خالل
فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  28.2مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى
إن الشركة كانت تتلقى دعم لتكاليف رواتب الموظفين
ذلك في المقام األول إلى ارتفاع رواتب الموظفين والمنافع األخرى ،والرسوم المهنية ،حيث ّ
السعوديين في إطار برنامج ساند خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م وتم توقف الدعم خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2021م مما أدى إلى زيادة رواتب الموظفين والمنافع األخرى .ارتفعت رواتب الموظفين والمنافع األخرى بنسبة  %24.0من  14.3مليون
ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  17.7مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2021م بسبب زيادة عدد الموظفين المشاركين في الوظائف اإلدارية .عالوة على ذلك ،ارتفعت الرسوم المهنية بمبلغ  4.7مليون ريال سعودي من
( 0.6مليون ريال سعودي) خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  4.1مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر 2021م بسبب زيادة اإلنفاق على المستشارين والمحامين الخارجيين فيما يخص بعض األمور التجارية.
ارتفعت اإليرادات والمصروفات األخرى بنسبة  %426.8خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من مصروفات بمبلغ  3.4مليون
ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى إيرادات بمبلغ  11.1مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية
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خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،تم حجز مخصص إضافي بمبلغ  13.2مليون ريال سعودي مقابل الديون المشكوك في
تحصيلها.
انخفضت تكاليف التمويل بنسبة  %41.8خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  46.5مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  27.1مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويرجع ذلك إلى
مقاصة السندات اإلسالمية التي تحمل معدل فائدة أعلى (مسددة في  30أغسطس 2020م) باستخدام قروض مرابحة إضافية تحمل معدل فائدة
أقل.
ترتبط حصة نتائج الشركات التابعة والشركات الزميلة في األساس بحصة شركة عبداهلل العثيم لالستثمار في األرباح والخسائر الناجمة عن
استثمارها في شركات تابعة وشركات زميلة مختلفة( .يُرجى الرجوع إلى القسم «االستثمارات في الشركات التابعة» للحصول على مزيد من
التفاصيل).
ِّ 6-11-3-1
مؤشرات األداء الرئيسية
يعرض الجدول التالي ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-269):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
الفترة المنتهية في  30سبتمبر
2020م

2021م

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية المالية
الهامش اإلجمالي ()%

%55.9

%56.0

هامش صافي الربح ()%

%24.5

%52.5

العائد على األصول ()%

%5.8

العائد على حقوق الملكية ()%

%12.9

النسبة المتداولة ()x

0.7

نسبة الدين إلى حقوق الملكية ()x

0.94

أيام استحقاق تحصيل ذمم المبيعات المدينة (العدد)

128

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية التشغيلية
9

9

مراكز التسوق العاملة (العدد)
إجمالي مساحة التأجير (بالمتر المربع)

602,580

602,580

صافي مساحة التأجير (بالمتر المربع)

458,596

458,624

مساحة التأجير (بالمتر المربع)

392,257

380,662

996

1,155

%85.5

%83.0

اإليجار لكل متر مربع (بالريال السعودي)
متوسط إشغال مراكز التسوق ()%
المصدر :معلومات اإلدارة

مالحظة  :1يشمل ذلك «مجمع عكيرشة» بإجمالي مساحة تأجير تبلغ  6,320مت ًرا مرب ًعا من متاجر خطوط التشغيل.
مالحظة :2

 .1هامش إجمالي الربح = إجمالي الربح للفترة  /اإليرادات للفترة
 .2هامش صافي الربح = صافي الربح للفترة  /إيرادات الفترة

 .3العائد على األصول = صافي الربح السنوي  /األصول في فترة السنة

 .4العائد على حقوق الملكية = صافي الربح السنوي  /األصول في نهاية الفترة

 .5النسبة المتداولة = مجموع األصول المتداولة في نهاية الفترة  /إجمالي االلتزامات المتداولة في نهاية الفترة
 .6نسبة الدين إلى حقوق الملكية = إجمالي الديون المستحقة في نهاية الفترة  /إجمالي حقوق الملكية

 .7أيام استحقاق تحصيل ذمم المبيعات المدينة = (إجمالي الذمم المدينة في نهاية الفترة  /اإليرادات السنوية) × 365
المؤجرة
 .8اإليجار لكل متر مربع = إجمالي اإليرادات السنوية  /متوسط المساحة
ّ
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در ْت
في  30سبتمبر 2021م وذلك نتيجة تحقيق مكاسب من بيع أرض في أبها للهيئة العامة لعقارات الدولة بمبلغ  23.1مليون ريال سعودي وقد ّ
ربحا قدره  20.7مليون ريال سعودي .وقابل ذلك تصنيف مخصص خسارة االئتمان المتوقعة بمبلغ ( )13.2مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة
ً
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.

فهرس المحتويات

6-11-3-2اإليرادات
اإليرادات بحسب الشرائح

يعرض الجدول التالي لمحة عامة عن اإليرادات حسب الشريحة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-270):مقر لودجلااإليرادات حسب الشريحة
الفترة المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

الزيادة ( /النقص)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

2021م

384.0

368.2

()%4.1

إيرادات الخدمات

37.6

37.1

()%1.2

إيرادات الدعاية واإلعالن

5.4

5.8

%5.9

()0.0

()0.0

%62.5

إيرادات اإليجار

إيرادات أخرى
إجمالي اإليرادات

427.0

411.1

()%3.7

ناقصا :خصومات كوفيد19-
ً

()74.2

()16.0

()%78.5

()59.9

()65.3

%9.1

293.0

329.8

%12.6

ناقصا :خصم
ً

صافي اإليرادات
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

خالل الفترة ،قام المراجعون بتغيير تصنيف القطاعات ،وبالتالي قمنا بتعديل جدول اإليرادات من أجل تقديم مقارنة متسقة .يعرض الجدول التالي
اإليرادات المعدلة حسب الشريحة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
المعدلة حسب الشرائح
  (6-271):مقر لودجلااإليرادات
ّ
الفترة المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

2021م

إيرادات اإليجار

336.8

323.3

()%4.0

تشغيل مراكز التسوق

47.3

44.8

()%5.1

إيرادات الخدمات

37.6

37.1

()%1.2

إيرادات الدعاية واإلعالن

5.4

5.8

%5.9

إيرادات أخرى

()0.0

()0.0

%62.5

إجمالي اإليرادات

427.0

411.1

()%3.7

ناقصا :خصومات كوفيد19-
ً

()74.2

()16.0

()%78.5

()59.9

()65.3

%9.1

293.0

329.8

%12.6

ناقصا :خصم
ً

صافي اإليرادات
المصدر :معلومات اإلدارة

إيرادات اإليجار

انخفضت إيرادات اإليجار بنسبة  %4.0خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  336.8مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  323.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في
المقام األول إلى انخفاض متوسط اإلشغال ،والذي انخفض من  %85.5في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  %83.0في فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .يعود سبب االنخفاض إلى إنهاء عقود اإليجار من قبل بعض العمالء بسبب الوضع االقتصادي الحالي.
تشغيل مراكز التسوق

انخفضت اإليرادات بنسبة  %5.1خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  47.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  44.8مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام
األول إلى انخفاض إيرادات اإليجار ،حيث تم احتساب إيرادات عمليات مراكز التسوق كنسبة مئوية من إيرادات اإليجار .ويتم تحديد نسبة اإليرادات
التشغيلية لمراكز التسوق مسبقًا في اتفاقية اإليجار.
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انخفضت إيرادات الخدمات بنسبة  %1.2خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  37.6مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  37.1مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .وكان هذا االنخفاض
في سياق األعمال العادية.
إيرادات الدعاية واإلعالن  /التخصصات

ارتفعت اإليرادات من هذا التدفق بنسبة  %5.9خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  5.4مليون ريال سعودي خالل فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م إلى  5.8مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م .وكان السبب
الرئيسي لالرتفاع هو انتعاش األنشطة اإلعالنية ،حيث خففت الحكومة من القيود المتعلقة بجائحة كوفيد 19-خالل عام 2021م.
الخصومات

انخفضت الخصومات بنسبة  %39.4خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  134.1مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  81.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
ُحدد النسبة المئوية للخصم على أساس كل حالة على حدة استنا ًدا إلى عوامل متعددة ،تشمل نوعية المستأجر ذي الصلة ،ومجموعة العالمات
وت َّ
التجارية ،ومساهمته اإلجمالية في أعمال شركة عبداهلل العثيم لالستثمار .وتُمنح الخصومات بهدف الحفاظ على أداء مراكز التسوق والحفاظ على
العالقات اإلستراتيجية مع المستأجرين لضمان استمرارية أعمال المستأجرين خالل ظروف األسواق العصيبة .ولذلك ،فقد تشهد الخصومات
تقلبات على أساس سنوي.
يقدم المراجعون الخارجيون فئة أخرى من الخصم في القوائم المالية كخصم كوفيد .19-وهذا هو الخصم الممنوح للعمالء بسبب جائحة كوفيد.19-
اإليرادات المتأتية من مراكز التسوق

يعرض الجدول التالي لمحة عامة عن اإليرادات المتأتية من مراكز التسوق لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2020م
و2021م.
  (6-272):مقر لودجلااإليرادات حسب مركز التسوق
الفترة المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

سنة االفتتاح

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

2021م

العثيم مول  -الربوة

2001م

87.0

88.1

%1.3

مول العثيم مول  -األحساء

2007م

74.9

70.9

()%5.2

العثيم مول  -الدمام

2011م

68.4

64.7

()%5.5

العثيم مول  -حائل

2016م

50.3

48.9

()%2.6

العثيم مول  -بريدة

2008م

42.2

40.6

()%3.7

العثيم مول  -خريص

2008م

45.4

46.2

%1.7

العثيم مول -عرعر

2016م

32.9

31.1

()%5.4

العثيم مول -عنيزة

2012م

23.9

18.1

()%24.2

مجمع عكيرشة

2011م

1.9

1.9

()%0.1

0.2

0.4

%129.8

إجمالي اإليرادات

427.0

411.1

()%3.7

ناقصا :خصومات كوفيد19-
ً

()74.2

()16.0

()%78.5

ناقصا :الخصومات
ً

()59.9

()65.3

%9.1

293.0

329.8

%12.6

أخرى

صافي اإليرادات
المصدر :معلومات اإلدارة
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إيرادات الخدمات

ِّ
ومؤشرات األداء التشغيلي الرئيسية للمول للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
يعرض الجدول التالي تفاصيل اإليرادات
  (6-273):مقر لودجلاالعثيم مول  -الربوة
الفترة المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

2021م

دخل اإليجار

69.9

71.1

%1.8

تشغيل مراكز التسوق

9.1

8.6

()%6.0

دخل الخدمات

6.7

6.7

%0.6

إيرادات الدعاية واإلعالن

1.3

1.8

%32.5

إجمالي اإليرادات
إجمالي الخصومات
صافي اإليرادات

87.0

88.1

%1.3

()25.8

()21.2

()%17.6

61.2

66.9

%9.3

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية التشغيلية
معدل اإلقبال (العدد بالمليون)
صافي مساحة التأجير (بالمتر المربع)
المساحة المؤجرة (بالمتر المربع)
اإليجار لكل متر مربع (ريال سعودي)

١

متوسط اإلشغال ()%
متوسط الكفاءة السنوية ()%

*

المصدر :معلومات اإلدارة

3.5

4.4

%26.8

76,405

76,366

()%0.1

63,264

63,490

%0.4

1,833

1,851

%1.0

%82.8

%83.1

%0.4

%70.4

%75.9

%7.9

(*) يُستخدم متوسط الكفاءة السنوية (محسو ًبا بقسمة صافي دخل اإليجار على إجمالي دخل اإليجار) لقياس الخصومات الممنوحة للعمالء

مالحظة  :1تم تحديد إيجار المتر المربع على أساس سنوي

ساهم العثيم مول  -الربوة في المتوسط بنسبة  %20.9من إجمالي اإليرادات التي حققتها شركة عبداهلل العثيم لالستثمار خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
ارتفع إجمالي اإليرادات بنسبة  %1.3خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  87.0مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  88.1مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام
األول إلى ارتفاع اإليجار لكل متر مربع من  1,833ريال سعودي لكل متر مربع خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى 1,851
ريال سعودي لكل متر مربع خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
العثيم مول  -األحساء

ِّ
ومؤشرات األداء التشغيلي الرئيسية للمول للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
يعرض الجدول التالي تفاصيل اإليرادات
  (6-274):مقر لودجلاالعثيم مول  -األحساء
الفترة المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

2021م

دخل اإليجار

61.3

57.5

()%6.2

تشغيل مراكز التسوق

7.0

6.8

()%2.3

دخل الخدمات

6.1

6.1

%0.8

إيرادات الدعاية واإلعالن

0.5

0.5

()%2.6

إجمالي اإليرادات

74.9

70.9

()%5.2

()23.7

()8.9

()%62.5

51.2

62.1

%21.2

إجمالي الخصومات
صافي اإليرادات

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية التشغيلية
معدل اإلقبال (العدد بالمليون)
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العثيم مول  -الربوة

صافي مساحة التأجير (بالمتر المربع)
المساحة المؤجرة (بالمتر المربع)
اإليجار لكل متر مربع (ريال سعودي)

١

متوسط اإلشغال ()%
متوسط الكفاءة السنوية ()%

*

المصدر :معلومات اإلدارة

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

2021م

61,523

61,658

%0.2

54,425

56,033

%3.0

1,834

1,688

()%8.0

%88.5

%90.9

%2.7

%68.4

%87.5

%27.9

(*) يُستخدم متوسط الكفاءة السنوية (محسو ًبا بقسمة صافي دخل اإليجار على إجمالي دخل اإليجار) لقياس الخصومات الممنوحة للعمالء

مالحظة  :1تم تحديد إيجار المتر المربع على أساس سنوي

ساهم العثيم مول  -األحساء في المتوسط بنسبة  %17.4من إجمالي اإليرادات التي حققتها شركة عبداهلل العثيم لالستثمار خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
انخفض إجمالي اإليرادات من المول بنسبة  %5.2خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  74.9مليون ريال سعودي خالل
فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  70.9مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى
ذلك في المقام األول إلى انخفاض متوسط اإليجار لكل متر مربع من  1,834ريال سعودي لكل متر مربع في التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2020م إلى  1,688ريال سعودي لكل متر مربع في التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
انخفضت الخصومات بنسبة  %62.5خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  23.7مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  8.9مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،ويرجع ذلك بصفة رئيسية
إلى انخفاض الخصومات الممنوحة إلى عمالء.
العثيم مول  -الدمام

ِّ
ومؤشرات األداء التشغيلي الرئيسية للمول للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
يعرض الجدول التالي تفاصيل اإليرادات
  (6-275):مقر لودجلاالعثيم مول  -الدمام
الفترة المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

2021م

دخل اإليجار

52.7

49.6

()%5.9

تشغيل مراكز التسوق

7.3

6.8

()%7.4

دخل الخدمات

7.2

7.2

()%0.2

إيرادات الدعاية واإلعالن

1.2

1.1

()%7.0

إجمالي اإليرادات

68.4

64.7

()%5.5

()21.7

()12.8

()%41.2

46.7

51.9

%11.1

إجمالي الخصومات
صافي اإليرادات

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية التشغيلية
2.6

3.2

%23.8

معدل اإلقبال (العدد بالمليون)
صافي مساحة التأجير (بالمتر المربع)

71,369

71,280

()%0.1

المساحة المؤجرة (بالمتر المربع)

60,100

57,528

()%4.3

1,518

1,498

()%1.3

%84.2

%80.7

()%4.2

%68.2

%80.2

%17.6

اإليجار لكل متر مربع (ريال سعودي)

١

متوسط اإلشغال ()%
متوسط الكفاءة السنوية ()%

*

المصدر :معلومات اإلدارة
(*) يُستخدم متوسط الكفاءة السنوية (محسو ًبا بقسمة صافي دخل اإليجار على إجمالي دخل اإليجار) لقياس الخصومات الممنوحة للعمالء

مالحظة  :1تم تحديد إيجار المتر المربع على أساس سنوي

www.othaimmalls.com

نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار | 385

فهرس المحتويات

الفترة المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

انخفض إجمالي اإليرادات بنسبة  %5.5خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  68.4مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  64.7مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويرجع ذلك إلى
انخفاض نسبة اإلشغال في المول من  %84.2خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  %80.7خالل فترة التسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر 2021م.
كما انخفض اإليجار لكل متر مربع من  1,518ريال سعودي لكل متر مربع خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  1,498ريال
سعودي لكل متر مربع خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
العثيم مول  -حائل

ِّ
ومؤشرات األداء التشغيلي الرئيسية للمول للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
يعرض الجدول التالي تفاصيل اإليرادات
  (6-276):مقر لودجلاالعثيم مول  -حائل
الفترة المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

2021م

دخل اإليجار

37.7

36.4

()%3.5

تشغيل مراكز التسوق

6.8

6.7

()%1.5

دخل الخدمات

5.5

5.6

%1.9

إيرادات الدعاية واإلعالن

0.3

0.3

()%10.7

إجمالي اإليرادات

50.3

48.9

()%2.6

()17.4

()10.3

()%40.9

32.8

38.6

%17.7

إجمالي الخصومات
صافي اإليرادات

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية التشغيلية
معدل اإلقبال (العدد بالمليون)
صافي مساحة التأجير (بالمتر المربع)
المساحة المؤجرة (بالمتر المربع)
اإليجار لكل متر مربع (ريال سعودي)

١

متوسط اإلشغال ()%
متوسط الكفاءة السنوية ()%

*

1.9

1.9

()%4.5

63,421

63,424

%0.0

53,024

52,495

()%1.0

1,264

1,243

()%1.7

%83.6

%82.8

()%1.0

%65.3

%78.9

%20.9

المصدر :معلومات اإلدارة
(*) يُستخدم متوسط الكفاءة السنوية (محسو ًبا بقسمة صافي دخل اإليجار على إجمالي دخل اإليجار) لقياس الخصومات الممنوحة للعمالء

مالحظة  :1تم تحديد إيجار المتر المربع على أساس سنوي
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تمثل اإليرادات من العثيم مول  -الدمام في المتوسط  %15.9من إجمالي اإليرادات التي حققتها شركة عبداهلل العثيم لالستثمار خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.

انخفض إجمالي اإليرادات من المول بنسبة  %2.6خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  50.3مليون ريال سعودي خالل
فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  48.9مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى
ذلك في المقام األول إلى انخفاض متوسط اإلشغال من  %83.6خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  %82.8خالل فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
العثيم مول  -بريدة

ِّ
ومؤشرات األداء التشغيلي الرئيسية للمول للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
يعرض الجدول التالي تفاصيل اإليرادات
  (6-277):مقر لودجلاالعثيم مول  -بريدة
الفترة المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

2021م

دخل اإليجار

36.7

35.2

()%4.0

تشغيل مراكز التسوق

4.6

4.4

()%2.7

دخل الخدمات

0.6

0.6

%2.3

إيرادات الدعاية واإلعالن

0.4

0.4

%4.7

إجمالي اإليرادات

42.2

40.6

()%3.7

()10.2

()4.7

()%53.6

32.0

35.9

%12.2

إجمالي الخصومات
صافي اإليرادات

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية التشغيلية
معدل اإلقبال (العدد بالمليون)
صافي مساحة التأجير (بالمتر المربع)
المساحة المؤجرة (بالمتر المربع)
اإليجار لكل متر مربع (ريال سعودي)

١

متوسط اإلشغال ()%
متوسط الكفاءة السنوية ()%

*

2.1

2.3

%5.8

40,899

40,899

-

38,281

37,467

()%2.1

1,469

1,446

()%1.6

%93.6

%91.6

()%2.1

%75.8

%88.4

%16.5

المصدر :معلومات اإلدارة
(*) يُستخدم متوسط الكفاءة السنوية (محسو ًبا بقسمة صافي دخل اإليجار على إجمالي دخل اإليجار) لقياس الخصومات الممنوحة للعمالء

مالحظة  :1تم تحديد إيجار المتر المربع على أساس سنوي

ساهم العثيم مول  -بريدة في المتوسط بنسبة  %9.9من إجمالي إيرادات الشركة خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
انخفض إجمالي اإليرادات بنسبة  %3.7خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  42.2مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  40.6مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام
األول إلى انخفاض اإليجار لكل متر مربع من  1,469ريال سعودي لكل متر مربع خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى 1,446
ريال سعودي لكل متر مربع خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى هذا االنخفاض إلى التخفيض  /اإلعفاء السنوي المقدم
على قيمة عقود اإليجار لمختلف العمالء.
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ساهم العثيم مول  -حائل في المتوسط بنسبة  %11.8من إجمالي إيرادات شركة عبداهلل العثيم لالستثمار خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2020م و2021م.

ِّ
ومؤشرات األداء التشغيلي الرئيسية للمول للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
يعرض الجدول التالي تفاصيل اإليرادات
  (6-278):مقر لودجلاالعثيم مول  -خريص
الفترة المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

2021م

دخل اإليجار

34.7

35.2

%1.4

تشغيل مراكز التسوق

4.9

4.9

%0.1

دخل الخدمات

4.8

4.8

()%0.3

إيرادات الدعاية واإلعالن

1.1

1.4

%28.1

إجمالي اإليرادات

45.4

46.2

%1.7

إجمالي الخصومات

()12.5

()5.7

()%54.8

32.9

40.5

%23.3

صافي اإليرادات

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية التشغيلية
2.4

3.0

%22.7

معدل اإلقبال (العدد بالمليون)
صافي مساحة التأجير (بالمتر المربع)

50,656

50,656

-

المساحة المؤجرة (بالمتر المربع)

46,173

47,860

%3.7

1,312

1,287

()%1.9

%91.2

%94.5

%3.7

%72.4

%87.7

%21.2

اإليجار لكل متر مربع (ريال سعودي)

١

متوسط اإلشغال ()%
متوسط الكفاءة السنوية ()%

*

المصدر :معلومات اإلدارة
(*) يُستخدم متوسط الكفاءة السنوية (محسو ًبا بقسمة صافي دخل اإليجار على إجمالي دخل اإليجار) لقياس الخصومات الممنوحة للعمالء

مالحظة  :1تم تحديد إيجار المتر المربع على أساس سنوي

بلغت مساهمة إيرادات العثيم مول  -خريص في المتوسط  %10.9من إجمالي إيرادات الشركة خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2020م و2021م .ارتفع إجمالي اإليرادات بنسبة  %1.7خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م من  45.4مليون ريال سعودي خالل
فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  46.2مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويرجع
ذلك إلى زيادة متوسط اإلشغال في المول من  %91.2خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  %94.5خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2021م .قابل تأثير الزيادة في إشغال المول جزئ ًيا انخفاض متوسط اإليجار لكل متر مربع من  1,312ريال سعودي لكل
متر مربع خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  1,287ريال سعودي لكل متر مربع خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر 2021م.
العثيم مول  -عرعر

ِّ
ومؤشرات األداء التشغيلي الرئيسية للمول للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
يعرض الجدول التالي تفاصيل اإليرادات
  (6-279):مقر لودجلاالعثيم مول -عرعر
الفترة المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

2021م

دخل اإليجار

24.5

23.2

()%5.3

تشغيل مراكز التسوق

4.3

4.1

()%5.3

دخل الخدمات

3.8

3.7

()%2.5

إيرادات الدعاية واإلعالن

0.3

0.2

()%47.6

إجمالي اإليرادات

32.9

31.1

()%5.4

()14.7

()10.8

()%26.7

إجمالي الخصومات
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العثيم مول  -خريص

صافي اإليرادات

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

2021م

18.2

20.4

%11.7

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية التشغيلية
معدل اإلقبال (العدد بالمليون)
صافي مساحة التأجير (بالمتر المربع)
المساحة المؤجرة (بالمتر المربع)
اإليجار لكل متر مربع (ريال سعودي)

1

متوسط اإلشغال ()%
متوسط الكفاءة السنوية ()%

*

1.6

1.7

%6.3

50,372

50,390

%0.0

39,445

34,583

()%12.3

1,112

1,200

%7.9

%78.3

%68.6

()%12.4

%55.4

%65.4

%18.1

المصدر :معلومات اإلدارة
(*) يُستخدم متوسط الكفاءة السنوية (محسو ًبا بقسمة صافي دخل اإليجار على إجمالي دخل اإليجار) لقياس الخصومات الممنوحة للعمالء

مالحظة  :1تم تحديد إيجار المتر المربع على أساس سنوي

ساهم العثيم مول  -عرعر في المتوسط بنسبة  %7.6من إجمالي إيرادات الشركة خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
انخفض إجمالي اإليرادات بنسبة  %5.4خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  32.9مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  31.1مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في
المقام األول إلى انخفاض متوسط اإلشغال من  %78.3خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  %68.6خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
العثيم مول  -عنيزة

ِّ
ومؤشرات األداء التشغيلي الرئيسية للمول للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
يعرض الجدول التالي تفاصيل اإليرادات
  (6-280):مقر لودجلاالعثيم مول  -عنيزة
الفترة المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

2021م

دخل اإليجار

17.6

13.3

()%24.6

تشغيل مراكز التسوق

3.2

2.5

()%22.8

دخل الخدمات

2.7

2.2

()%19.4

إيرادات الدعاية واإلعالن

0.3

0.1

()%56.4

إجمالي اإليرادات

23.9

18.1

()%24.2

إجمالي الخصومات

()8.0

()6.6

()%17.4

صافي اإليرادات

15.8

11.5

()%27.7

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية التشغيلية
1.2

1.9

%54.8

معدل اإلقبال (العدد بالمليون)
صافي مساحة التأجير (بالمتر المربع)

37,632

37,632

-

المساحة المؤجرة (بالمتر المربع)

31,776

25,437

()%19.9

1,002

948

()%5.3

%84.4

%67.6

()%19.9

%66.3

%63.3

()%4.6

اإليجار لكل متر مربع (ريال سعودي)

١

متوسط اإلشغال ()%
متوسط الكفاءة السنوية ()%

*

المصدر :معلومات اإلدارة
(*) يُستخدم متوسط الكفاءة السنوية (محسو ًبا بقسمة صافي دخل اإليجار على إجمالي دخل اإليجار) لقياس الخصومات الممنوحة للعمالء

مالحظة  :1تم تحديد إيجار المتر المربع على أساس سنوي
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الفترة المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

مجمع عكيرشة

ِّ
ومؤشرات األداء التشغيلي الرئيسية لمجمع عكيرشة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
يعرض الجدول التالي تفاصيل اإليرادات
  (6-281):مقر لودجلامجمع عكيرشة
الفترة المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

2021م

دخل اإليجار

1.6

1.6

()%0.1

تشغيل مراكز التسوق

0.2

0.2

()%0.2

دخل الخدمات

0.2

0.2

()%0.2

إجمالي اإليرادات

1.9

1.9

()%0.1

-

()0.3

ال ينطبق

1.9

1.7

()%14.7

إجمالي الخصومات
صافي اإليرادات

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية التشغيلية
صافي مساحة التأجير (بالمتر المربع)
المساحة المؤجرة (بالمتر المربع)
اإليجار لكل متر مربع (ريال سعودي)

١

متوسط اإلشغال ()%
متوسط الكفاءة السنوية ()%

*

6,320

6,320

-

5,770

5,770

-

449

449

()%0.1

%91.3

%91.3

-

%100.0

%85.4

()%14.6

المصدر :معلومات اإلدارة
(*) يُستخدم متوسط الكفاءة السنوية (محسو ًبا بقسمة صافي دخل اإليجار على إجمالي دخل اإليجار) لقياس الخصومات الممنوحة للعمالء

مالحظة  :1تم تحديد إيجار المتر المربع على أساس سنوي

ساهم مجمع عكيرشة في المتوسط بنسبة  %0.5من إجمالي إيرادات الشركة خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م .لم
تشهد اإليرادات تقلبات جوهرية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م .كما ظل متوسط اإلشغال واإليجار لكل متر مربع
عند  %91.3و 449ريال سعودي لكل متر مربع خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م على التوالي.
أخرى

يشمل الدخل اآلخر في المقام األول إيرادات اإليجار المتأتية من قطعة أرض تقع في الخرج بإيجار سنوي قدره  0.15مليون ريال سعودي .لم يشهد
الدخل تقلبات جوهرية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
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ساهم العثيم مول  -عنيزة في المتوسط بنسبة  %5.0من إجمالي إيرادات الشركة خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
انخفض إجمالي اإليرادات بنسبة  %24.2خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  23.9مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  18.1مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .انخفض معدل إشغال
المول من  %84.4خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  %67.6خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
ويُعزى االنخفاض في معدل إشغال مركز التسوق إلى إنهاء بعض العقود مع المستأجرين الثابتين بهدف البدء في إنشاء مشروع السينما.

يعرض الجدول التالي لمحة عامة عن أكبر  10عمالء من حيث اإليرادات (الصافية) للشركة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2020م و 30سبتمبر
2021م.
  (6-282):مقر لودجلااإليرادات حسب أكبر  10عمالء
الفترة المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي
مجموعة الشايع

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

2021م

21.4

26.0

%21.7

شركة الندمارك العربية

29.7

18.8

()%36.8

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

15.3

20.3

%33.1

شركة أسواق عبداهلل العثيم

17.2

13.0

()%24.5

شركة عبداهلل العثيم لألزياء

9.9

7.6

()%23.1

شركة جزيرة سما لألزياء المحدودة

11.2

11.3

%1.1

شركة العبد الكريم القابضة

4.2

3.6

()%14.4

()4.4

3.4

()%177.2

شركة األزياء األساسية الفريدة للتجارة

0.4

1.9

%362.7

شركة نسك ذ م م

4.4

5.3

%22.4

شركة أباريل جروب (شركة ركن الجلديات للتجارة)

أكبر  10مساهمين من حيث اإليرادات

109.2

111.2

%1.8

أخرى

183.8

218.6

%18.9

إجمالي اإليرادات

293.0

329.8

%12.6

كنسبة مئوية من إجمالي اإليرادات
مجموعة الشايع

%7.3

%7.9

%8.1

شركة الندمارك العربية

%10.1

%5.7

()%43.9

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

%5.2

%6.2

%18.2

شركة أسواق عبداهلل العثيم

%5.9

%3.9

()%33.0

شركة عبداهلل العثيم لألزياء

%3.4

%2.3

()%31.7

شركة جزيرة سما لألزياء المحدودة

%3.8

%3.4

()%10.2

شركة العبد الكريم القابضة

%1.4

%1.1

()%24.0

شركة أباريل جروب (شركة ركن الجلديات للتجارة)

()%1.5

%1.0

()%168.6

شركة األزياء األساسية الفريدة للتجارة

%0.1

%0.6

%311.1

شركة نسك ذ م م

%1.5

%1.6

%8.7

أكبر  10مساهمين من حيث اإليرادات

%37.3

%33.7

()%9.5

أخرى

%62.7

%66.3

%5.7

%100.0

%100.0

-

إجمالي اإليرادات
المصدر :معلومات اإلدارة

مجموعة الشايع

كانت المجموعة أكبر مساهم في اإليرادات في شركة عبداهلل العثيم لالستثمار بمتوسط مساهمة بنسبة  %7.6من إجمالي اإليرادات خالل فترتي
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م والتسعة أشهر المنتهية في 2021م.
ارتفعت اإليرادات من العمالء بنسبة  %21.7خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  21.4مليون ريال سعودي خالل فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  26.0مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك
في المقام األول إلى تخفيض الخصم المتعلق بجائحة كوفيد 19-والممنوح لمجموعة الشايع والذي بلغ  0.5مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م مقارنة بـ  9.5مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م.
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أكبر  10عمالء من حيث اإليرادات

كانت شركة الندمارك العربية ثاني أكبر مساهم في اإليرادات في شركة عبداهلل العثيم لالستثمار بمتوسط مساهمة بلغت  %7.9من إجمالي
اإليرادات خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 2021م.
كما انخفضت اإليرادات من العمالء بنسبة  %36.8خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  29.7مليون ريال سعودي خالل
فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  18.8مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى
ذلك في المقام األول إلى انخفاض عدد العقود النشطة من  25في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م إلى  22في فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،مما أدى إلى انخفاض المساحة المستأجرة من  60,936مت ًرا مرب ًعا إلى  48,904في فترة التسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر 2020م.
شركة عبدهللا العثيم للترفيه

يُرجى الرجوع إلى جدول« 283 -6تقسيم اإليرادات حسب األطراف ذوي العالقة واألطراف من غير ذوي العالقة» للحصول على مزيد من التفاصيل.
شركة أسواق عبدهللا العثيم

يُرجى الرجوع إلى جدول« 283 -6تقسيم اإليرادات حسب األطراف ذوي العالقة واألطراف من غير ذوي العالقة» للحصول على مزيد من التفاصيل.
شركة عبدهللا العثيم لألزياء

يُرجى الرجوع إلى جدول« 283 -6تقسيم اإليرادات حسب األطراف ذوي العالقة واألطراف من غير ذوي العالقة» للحصول على مزيد من التفاصيل.
شركة جزيرة سماء لألزياء المحدودة

ظل العميل سادس أكبر مساهم بمتوسط مساهمة  %3.6من إجمالي اإليرادات خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م وفترة
التسعة أشهر المنتهية في 2021م.
ارتفعت اإليرادات بنسبة  %1.1خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  11.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  11.2مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .وكانت هذه الزيادة في
سياق األعمال العادية.
شركة العبد الكريم القابضة

انخفضت اإليرادات بنسبة  %14.4خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  4.2مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  3.6مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى االنخفاض إلى
انخفاض اإليجار لكل متر مربع من  640ريال سعودي لكل متر مربع في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  548ريال سعودي في
فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .وكان هذا بسبب إعادة التفاوض على اتفاقيات اإليجار مع العميل المذكور.
شركة أباريل جروب (شركة ركن الجلديات للتجارة)

ارتفعت اإليرادات بنسبة  %177.2خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من ( )4.4مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  3.4مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول
إلى التخفيض الممنوح للعميل المذكور والذي بلغ  13.4مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م بينما بلغ 6.3
مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
شركة األزياء األساسية الفريدة للتجارة

ارتفعت اإليرادات بنسبة  %362.7خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  0.4مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  1.9مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول
إلى زيادة المساحة المؤجرة من  4,033مت ًرا مرب ًعا خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  5,863مت ًرا مرب ًعا خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
شركة نسك ذ م م

ارتفعت اإليرادات بنسبة  %22.4خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  4.4مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  5.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول
إلى ارتفاع اإليجار لكل متر مربع من  1,456ريال سعودي لكل متر مربع في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  1,782ريال سعودي
في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
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شركة الندمارك العربية

يعرض الجدول التالي نظرة عامة على تقسيم اإليرادات حسب األطراف ذوي العالقة واألطراف من غير ذوي العالقة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار
للسنة المالية والفترة المنتهية في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-283):مقر لودجلاتقسيم اإليرادات حسب األطراف ذوي العالقة واألطراف من غير ذوي العالقة
الفترة المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

ارتفاع ( /انخفاض)
2021م

الطرف ذو العالقة
شركة عبداهلل العثيم للترفيه

15.3

20.3

%33.1

شركة أسواق عبداهلل العثيم

17.2

13.0

()%24.5

شركة عبداهلل العثيم لألزياء

9.9

7.6

()%23.1

شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية

2.1

2.6

%27.2

إجمالي الدخل

44.4

43.5

()%2.0

الطرف غير ذي العالقة

248.5

286.2

%15.2

293.0

329.8

%12.6

إجمالي اإليرادات
المصدر :معلومات اإلدارة

شركة عبدهللا العثيم للترفيه

شغلت األطراف ذات العالقة في المتوسط  59,339من إجمالي صافي المساحة القابلة للتأجير عبر مختلف مراكز التسوق التي تشغلها شركة
عبداهلل العثيم لالستثمار.
ارتفع إجمالي اإليرادات بنسبة  %33.1خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  15.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  20.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام
األول إلى ارتفاع اإليجار لكل متر مربع من  345ريال سعودي لكل متر مربع في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  455ريال
سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م في ظل عدم وجود نسبة كبيرة من خصومات كوفيد 19-في عام 2021م.
شركة أسواق عبدهللا العثيم

شغلت األطراف ذات العالقة في المتوسط  38,890مت ًرا مرب ًعا من إجمالي صافي المساحة القابلة للتأجير عبر مختلف مراكز التسوق التي تشغلها
شركة عبداهلل العثيم لالستثمار.
انخفض الدخل بنسبة  %24.5خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  17.2مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  13.0مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك بشكل أساسي
إلى تسجيل دخل قدره  7.4مليون ريال سعودي يتعلق بإيرادات دعم التسويق من شركة أسواق عبداهلل العثيم (إيرادات الراعي) خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م .لم يتم تسجيل مثل هذه اإليرادات خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
شركة عبدهللا العثيم لألزياء

شغلت األطراف ذات العالقة في المتوسط  13,932مت ًرا مرب ًعا من إجمالي صافي المساحة القابلة للتأجير عبر مختلف مراكز التسوق التي تشغلها
شركة عبداهلل العثيم لالستثمار.
انخفض الدخل بنسبة  %23.1خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  9.9مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر 2020م إلى  7.6مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى
انخفاض المساحة المؤجرة من  13,932مت ًرا مرب ًعا خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  12,902مت ًرا مرب ًعا خالل فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م بسبب خروج العالمات التجارية في محفظتها مما أدى إلى إغالق المنافذ.
شركة امتياز الرياض التجارية

شغلت األطراف ذات العالقة في المتوسط  2,877مت ًرا مرب ًعا من إجمالي صافي المساحة القابلة للتأجير عبر مختلف مراكز التسوق التي تشغلها
شركة عبداهلل العثيم لالستثمار.
ارتفع إجمالي اإليرادات بنسبة  %27.2خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  2.1مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  2.6مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام
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تقسيم اإليرادات حسب األطراف ذوي العالقة واألطراف من غير ذوي العالقة

يعرض الجدول التالي تكلفة المبيعات لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-284):مقر لودجلاتكلفة المبيعات
الفترة المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي
استهالك
مرافق
رواتب موظفين ومنافع أخرى
إطفاء  -أصول حق االستخدام
خدمات تعهيد
صيانة
إيجار
أخرى

اإلجمالي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021

43.1
30.9
18.7
27.2
10.1
5.2
()9.3
3.4

43.1
37.3
22.4
27.6
11.7
4.1
()2.8
1.5

%0.0
%20.9
%19.4
%1.6
%15.8
()%20.6
()%69.8
()%56.6

129.3

144.9

%12.1

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

لم يشهد االستهالك تقلبات جوهرية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
ارتفعت المرافق بنسبة  %20.9خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  30.9مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2021م إلى  37.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك بشكل أساسي
إلى التحسن في إجراءات اإلغالق والقيود خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م مقارنة بفترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر 2020م حيث تم إغالق مراكز التسوق بسبب تفشي جائحة كوفيد.19-
ارتفعت رواتب الموظفين والمنافع األخرى بنسبة  %19.4خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  18.7مليون ريال سعودي
خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  22.4مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
أيضا في
ويُعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة في الموظفين التنفيذيين .عالوة على ذلك ،ساهمت الزيادات السنوية في رواتب الموظفين الحاليين ً
زيادة المصاريف .ومن العوامل األخرى توقف الدعم الحكومي لبرنامج ساند للموظفين السعوديين خالل جائحة كوفيد.19-
لم تشهد مصاريف اإلطفاء  -أصول حق االستخدام تقلبات جوهرية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
ارتفعت خدمات التعهيد بنسبة  %15.8خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  10.1مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  11.7مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،ويُعزى ذلك في المقام
األول إلى ارتفاع متطلبات الموظفين بعد تخفيف قيود اإلغالق ،حيث تم إغالق مراكز التسوق خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2020م لمدة  44يو ًما ،ولذلك تم التفاوض على خصم مع المورد لتقليل التكلفة في ذلك الوقت.
انخفضت تكاليف الصيانة بنسبة  %20.6من  5.2مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  4.1مليون ريال
سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .يرجع هذا االنخفاض إلى انخفاض تكلفة عقود الصيانة السنوية نتيجة توفير
الخصومات من قبل البائعين .عالوة على ذلك ،أدت تدابير تحسين التكلفة التي تم تنفيذها إلدارة األصول بشكل فعال إلى انخفاض تكاليف الصيانة.
وتم االعتراف باإليجار اعتبا ًرا من عام 2019م فصاع ًدا وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،16وتم تحميل تلك المصاريف
عن طريق إطفاء حق استخدام أصول المرسملة على أساس القسط الثابت على مدى مدة اإليجار .ونتيجة لذلك ،لم يتم تصنيف أي مبلغ تحت بند
اإليجار خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
تم استبعاد خصومات اإليجار التي تم الحصول عليها من ترتيبات اإليجار من مصاريف استهالك حق االستخدام في عام  2020وعام 2021م .بلغ
صافي مصاريف اإليجار مبلغ ائتمان قدره  9.3مليون ريال سعودي خالل التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م مقابل ائتمان قدره 2.8
مليون ريال سعودي خالل التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،حيث تم في عام 2020م الحصول على خصم إيجار كبير للدمام مول في
إطار اتفاقية اإليجار ولم يتم الحصول عليه خالل عام 2021م وتم الحصول على مبلغ أقل عن طريق خصم إيجار لقطعة األرض المؤجرة للربوة مول
خالل عام 2021م.
انخفضت المصاريف األخرى بنسبة  %56.6من  3.4مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  1.5مليون
ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض الغرامات والمخالفات ورسوم
التصاريح والتجديد.
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األول إلى زيادة المساحة المؤجرة من  2,638مت ًرا مرب ًعا خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  3,116مت ًرا مرب ًعا خالل فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.

فهرس المحتويات

6-11-3-3مصاريف البيع والتوزيع
يعرض الجدول التالي مصاريف البيع والتوزيع لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-285):مقر لودجلامصاريف بيع وتوزيع
الفترة المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

2021م

دعاية وإعالن

5.0

1.7

()%65.1

رواتب موظفين ومنافع أخرى

2.4

2.5

%1.4

استهالك

0.1

0.1

%43.8

أخرى

0.1

0.0

()%72.9

7.6

4.3

()%43.0

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

انخفضت مصاريف الدعاية واإلعالن بنسبة  %65.1خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  5.0مليون ريال سعودي خالل فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  1.7مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .كان السبب
الرئيسي هو القيود التي فرضها جائحة كوفيد مما أدى إلى حمالت تسويقية أقل.
لم تشهد رواتب الموظفين والمنافع األخرى تقلبات جوهرية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
باألرقام المطلقة ،لم تشهد مصاريف االستهالك تقلبات جوهرية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
باألرقام المطلقة ،لم تشهد أخرى تقلبات جوهرية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
6-11-3-4المصاريف العمومية واإلدارية
يعرض الجدول التالي المصاريف العمومية واإلدارية لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-286):مقر لودجلاالمصاريف العمومية واإلدارية
الفترة المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021

رواتب موظفين ومنافع أخرى

14.3

17.7

%24.0

رسوم مهنية

0.7

4.1

%501.5

استهالك

1.7

1.3

()%24.4

إطفاء  -أصول حق االستخدام

0.5

0.5

%1.0

إطفاء  -أصول غير ملموسة

0.2

0.1

()%35.7

التراخيص

0.5

0.4

()%24.8

صيانة

0.3

0.2

()%46.3

التعهيد

0.1

0.1

-

إيجار

-

0.1

ال ينطبق

أخرى

1.8

3.6

%103.7

اإلجمالي

20.2

28.2

%40.1

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ارتفعت رواتب الموظفين والمنافع األخرى  %24.0خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  14.3مليون ريال سعودي خالل فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  17.7مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك
في المقام األول إلى زيادة عدد الموظفين وفقًا لخطة القوى العاملة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار على سبيل تكلفة االستبدال والمشاريع القادمة
باإلضافة إلى الدعم الذي تم تلقيه في إطار برنامج ساند خالل عام .2020
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انخفضت مصاريف االستهالك بنسبة  %24.4خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  1.7مليون ريال سعودي خالل فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  1.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في
المقام األول إلى تعديل رسوم اإلطفاء بمبلغ  0.3مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .مصاريف االستهالك -
لم تشهد عقود اإليجار تقلبات جوهرية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م مقارنة بفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2020م.
لم يشهد اإلطفاء  -أصول حق االستخدام أي تقلبات جوهرية خالل الفترة المالية المشمولة بالتقرير.
انخفض إطفاء األصول غير الملموسة من  0.2مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  0.1مليون ريال
سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م نتيجة استبعاد األصول غير الملموسة ،مما أدى إلى انخفاض الرسوم خالل التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
انخفضت تكلفة التراخيص بنسبة  %24.8خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  0.5مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  0.4مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .وكان هذا االنخفاض
في سياق األعمال العادية.
انخفضت تكاليف الصيانة بنسبة  %46.3خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  0.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  0.2مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .يرجع االنخفاض إلى
انخفاض تكلفة عقود الصيانة السنوية نتيجة توفير الخصومات من قبل البائعين .عالوة على ذلك ،أدت تدابير تحسين التكلفة التي تم تنفيذها من
قبل إلدارة األصول بشكل فعال إلى انخفاض تكاليف الصيانة.
لم تشهد مصاريف التعهيد ومصاريف اإليجار تقلبات جوهرية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
ارتفعت أخرى بنسبة  %103.7خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  1.8مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر 2020م إلى  3.6مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .كان السبب الرئيسي هو زيادة رسوم
التوظيف المصنفة في أخرى.
6-11-3-5اإليرادات (المصروفات) األخرى
يعرض الجدول التالي مصادر اإليرادات (المصروفات) األخرى لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-287):مقر لودجلااإليرادات (المصروفات) األخرى
الفترة المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

ربح محقق من بيع عقارات استثمارية

-

20.7

ال ينطبق

خسارة استبعاد عقارات استثمارية

-

()0.1

ال ينطبق

()5.0

()13.2

%164.4

ربح( /خسارة) سعر الصرف

()1.9

1.2

()%161.3

ربح (خسارة) من استثمارات في أصول مالية

0.1

()0.7

()%718.0

أخرى

3.4

3.4

%1.3

()3.4

11.1

()%426.8

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

اإلجمالي

سبتمبر 2021

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

مثلت األرباح من بيع األصول الثابتة أرباح من بيع عقار استثماري يتعلق باستبعاد أرض أبها التي تم بيعها للهيئة العامة لعقارات الدولة بمبلغ 23.1
مليون ريال سعودي ونتج عنها ربح قدره  20.7مليون ريال سعودي .وبلغت التكلفة غير المعترف بها من العقار االستثماري  2.4مليون ريال سعودي
في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
تم تصنيف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من قبل المراجعين الخارجيين بمبلغ  13.2مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر 2021م.
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ارتفعت الرسوم المهنية من  0.7مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  4.1مليون ريال سعودي خالل
فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى هذا االرتفاع إلى عكس مصاريف الطرح العام األولي التي تم تحميلها سابقًا على حساب
األرباح والخسائر حيث يتم تصنيفها حال ًيا على أنها مدفوعات مسبقة.

تم االعتراف بالربح (الخسارة) من االستثمارات في األصول المالية لمطابقة صافي األصول وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  28خالل
فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
ارتفعت مصادر الدخل األخرى بنسبة  %1.3من  3.4مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  3.4مليون
ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .وقد يتقلب الدخل من فترة إلى أخرى اعتما ًدا على الخردة المتاحة للبيع.
6-11-3-6تكلفة التمويل
يعرض الجدول التالي تكلفة التمويل لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-288):مقر لودجلاتكلفة التمويل
الفترة المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

2021م

أعباء مالية

39.1

20.5

()%47.7

مصاريف الفائدة  -عقود اإليجار

7.2

6.3

()%12.6

الرسوم المصرفية

0.1

0.1

()%61.2

-

0.2

ال ينطبق

46.5

27.1

()%41.8

تكلفة فائدة على التزامات المنافع

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

انخفضت األعباء المالية بنسبة  %47.7خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  39.1مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  20.5مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويرجع ذلك إلى
مقاصة السندات اإلسالمية التي تحمل معدل فائدة أعلى (مسددة في  30أغسطس 2020م) باستخدام قروض مرابحة إضافية تحمل معدل فائدة
أقل.
انخفضت مصاريف الفائدة  -عقود اإليجار بنسبة  %12.6خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  7.2مليون ريال سعودي
خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  6.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض التزامات اإليجار من  336.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  262.2مليون ريال سعودي
في  30سبتمبر 2021م.
تمثل الرسوم المصرفية المحمالت المتكبدة في إطار المعامالت المصرفية والحصول على القروض .لم تشهد المصاريف تقلبات جوهرية خالل
فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
لم تشهد تكلفة الفائدة على التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين أي حركة جوهرية لفترة خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2021م.
6-11-3-7الزكاة
يعرض الجدول التالي الزكاة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-289):مقر لودجلاالزكاة
الفترة المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

ارتفاع ( /انخفاض)
2021م

الرصيد في بداية السنة  /الفترة

9.1

7.2

()%20.5

ال ُمحمل خالل السنة  /الفترة

4.0

()0.4

()%109.3

()5.9

()3.9

()%34.3

7.2

3.0

()%58.7

المدفوع خالل السنة  /الفترة

الرصيد في نهاية السنة  /الفترة
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

تمتثل شركة عبداهلل العثيم لالستثمار اللتزامات االمتثال للزكاة .قدمت شركة عبداهلل العثيم لالستثمار إقراراتها الزكوية لعام 2018م حتى 2020م
وحصلت على شهادات زكوية .راجع قسم رقم « 8-4-5-6الزكاة» الذي يغطي الفترات 2018م 2020 -م للحصول على التفاصيل.
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تتعلق مكاسب ( /خسائر) سعر الصرف بمعامالت العملة األجنبية التي أجرتها شركة عبداهلل العثيم لالستثمار خالل فترة التسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر 2021م .وتتقلب هذه المبالغ بنا ًء على تقلبات أسعار الصرف في ذلك الوقت.

ارتفع صافي الدخل بنسبة  %141.0خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  71.8مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  173.1مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .عالوة على ذلك ،ارتفع
أيضا من  %24.5خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  %52.5خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في
هامش صافي الربح ً
 30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة صافي اإليرادات بسبب انخفاض الخصومات المقدمة للعمالء وكذلك انخفاض تكلفة
التمويل .تعود المساهمة األخرى في الزيادة في صافي الدخل إلى حصة أرباح الشركات التابعة والزميلة خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر 2021م مقارنة بالخسائر خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م .يعرض الجدول التالي العناصر المذكورة أعاله المؤثرة
على صافي الدخل خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-290):مقر لودجلاالتأثر على صافي الدخل
الفترة المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

2021م

الخصومات

()59.9

()65.3

%9.1

خصومات كوفيد19-

()74.2

()16.0

()%78.5

التكلفة المالية

()46.5

()27.1

()%41.8

حصة نتائج الشركات التابعة والشركات الزميلة

()16.3

36.3

()%322.6

اإلجمالي

()196.9

()72.0

()%433.7

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

6 -11-4قائمة الدخل  -شركة عبدهللا العثيم للترفيه (موحدة)
الموحدة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
يعرض الجدول اآلتي قائمة الدخل
َّ
  (6-291):مقر لودجلاقائمة الدخل
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

اإليرادات

120.4

185.1

%53.7

تكلفة اإليرادات

()102.1

()128.5

%25.9

إجمالي الربح

18.4

56.6

%208.1

مصاريف البيع والتوزيع والتسويق

()7.5

()7.8

%2.8

مصاريف عمومية وإدارية

()4.9

()5.3

%7.0

الربح التشغيلي

5.9

43.6

%640.6

تكاليف التمويل

()5.0

()3.3

()%34.2

الربح قبل الزكاة والضريبة

0.9

40.3

%4,453.1

مصروفات الزكاة والضرائب

()0.5

()2.8

%443.1

0.4

37.4

%10,260.6

الربح للفترة

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ارتفعت اإليرادات بنسبة  %53.7من  120.4مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  185.1مليون ريال
سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تعليق الحكومة للعمل في عدة مواقع بسبب تفشي
فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-لمدة بلغت  110أيام (وقد اختلفت فترات اإلغالق عبر المناطق المختلفة) خالل فترة التسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر 2020م ،وذلك مقارنة باإلغالق لمدة  30يو ًما خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
ارتفعت تكاليف اإليرادات بنسبة  %25.9من  102.1مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  128.5مليون
ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة مصاريف اإليجار بمبلغ  11.1مليون
ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
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6-11-3-8صافي الدخل

فهرس المحتويات

لم تشهد مصروفات البيع والتوزيع والتسويق أي تقلُّبات جوهرية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
لم تشهد المصروفات العمومية واإلدارية أي تقلُّبات جوهرية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
انخفضت تكاليف التمويل بنسبة  %34.2من  5.0مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  3.3مليون ريال
سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض فوائد اإليجار في بعض المواقع في
اإلمارات العربية المتحدة.
ارتفعت مصروفات الزكاة والضريبة بنسبة  %443.1من  0.5مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى 2.8
مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى ارتفاع الوعاء الزكوي.
ارتفع صافي الدخل من  0.4مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  37.4مليون ريال سعودي خالل فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة في الدخل بسبب رفع القيود المتعلِّقة بفيروس كورونا المستجد
(كوفيد )19-في  30سبتمبر 2021م.
ِّ 6-11-4-1
مؤشرات األداء الرئيسية
يعرض الجدول اآلتي ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية لشركة عبداهلل العثيم للترفيه للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-292):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
2020م

2021م

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية المالية
الهامش اإلجمالي

%15.2

%30.6

هامش صافي الربح

%0.3

%20.2

العائد على األصول

%8.6

العائد على حقوق الملكية

%11.8
2.3

النسبة الحالية
أيام استحقاق تحصيل ذمم المبيعات المدينة

-

أيام استحقاق تحصيل الذمم الدائنة

24

أيام استبقاء المخزون

35
11.1

نسبة تحويل النقدية ()x

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية التشغيلية
عدد مراكز الترفيه

36

38

إجمالي عدد الزوار

1,593,297

3,318,981

75.6

55.8

متوسط اإليرادات لكل عميل (مليون ريال سعودي)
المصدر :معلومات اإلدارة

ملحوظة:

 .1هامش إجمالي الربح = إجمالي الربح للفترة /إيرادات الفترة
 .2هامش صافي الربح = صافي الربح للفترة /إيرادات الفترة

 .3العائد على األصول = صافي الربح السنوي  /األصول في نهاية الفترة

 .4العائد على حقوق الملكية = صافي الربح السنوي  /حقوق الملكية في نهاية الفترة

 .5النسبة المتداولة = مجموع األصول المتداولة في نهاية الفترة  /إجمالي االلتزامات المتداولة في نهاية الفترة

 .6نسبة الدين إلى حقوق الملكية = إجمالي االلتزامات المتداولة في نهاية الفترة  /إجمالي حقوق الملكية في نهاية الفترة

 .7أيام استحقاق تحصيل ذمم المبيعات المدينة = (إجمالي ذمم الحسابات التجارية المدينة في نهاية الفترة (اإليجار) ( /إجمالي إيرادات التأجير السنوية) × 365
 .8أيام استحقاق الذمم الدائنة = (الحسابات التجارية الدائنة في نهاية الفترة  /تكلفة اإليرادات السنوية) × 365
 .9أيام استبقاء المخزون = (المخزون في نهاية الفترة  /تكلفة اإليرادات السنوية) × 365
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6-11-4-2اإليرادات
اإليرادات حسب مراكز الترفيه العائلي

يوضح الجدول اآلتي توزيع إيرادات شركة عبداهلل العثيم للترفيه حسب مراكز الترفيه العائلي للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-293):مقر لودجلااإليرادات حسب مراكز الترفيه العائلي
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
مليون ريال سعودي
سفوري الند

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

72.6

84.5

%16.4

فابي الند

29.2

53.5

%83.4

مدينة الثلج

9.5

20.7

%118.2

أكشن زون

1.0

2.1

%116.5

ماي تاون

2.4

4.5

%86.2

أخرى

5.7

19.8

%222.0

120.4

185.1

%53.7

اإلجمالي
المصدر :معلومات اإلدارة

سفوري الند
  (6-294):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
سفوري الند

الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
2020م

2021م

مفحوصة

مفحوصة

(عدد) الفروع

10

10

(عدد) الزوار

976,882

1,749,666

متوسط حجم التذكرة لكل زائر (بالريال السعودي)

74.3

48.3

(عدد) الموظفين

464

479

بالمليون ريال سعودي

المصدر :معلومات اإلدارة

ارتفعت اإليرادات بنسبة  %16.4من  72.6مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  84.5مليون ريال سعودي
خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة عدد الزوار من  1.0مليون خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  1.7مليون خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى افتتاح
مراكز التس ُّوق والمراكز الترفيهية بعد رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-التي فرضتها الحكومة ( 110أيام خالل فترة
األشهر التسعة المنتهية في  30سبتمبر 2020م و 30يو ًما خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م).
فابي الند
  (6-295):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
فابي الند

الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
2020م

2021م

مفحوصة

مفحوصة

(عدد) الفروع

11

12

(عدد) الزوار

411,373

919,765

70.9

58.1

454

488

بالمليون ريال سعودي

متوسط حجم التذكرة لكل زائر (بالريال السعودي)
(عدد) الموظفين
المصدر :معلومات اإلدارة

ارتفعت اإليرادات بنسبة  %83.4من  29.2مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  53.5مليون ريال
سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة عدد الزوار بنسبة  %123.6بعد افتتاح
مراكز التس ُّوق والمراكز الترفيهية بعد رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-التي فرضتها الحكومة ( 110أيام خالل فترة
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مدينة الثلج
  (6-296):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
مدينة الثلج

الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
2020م

2021م

مفحوصة

مفحوصة

(عدد) الفروع

2

2

(عدد) الزوار

77,690

205,646

متوسط حجم التذكرة لكل زائر (بالريال السعودي)

121.9

100.5

156

158

بالمليون ريال سعودي

(عدد) الموظفين
المصدر :معلومات اإلدارة

ارتفعت اإليرادات بنسبة  %118.2من  9.5مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  20.7مليون ريال سعودي
خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة عدد الزوار بنسبة  %164.7بعد افتتاح مراكز التس ُّوق
والمراكز الترفيهية بعد رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-التي فرضتها الحكومة ( 110أيام خالل فترة األشهر التسعة
المنتهية في  30سبتمبر 2020م و 30يو ًما خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م).
أكشن زون
  (6-297):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
أكشن زون

الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
2020م

2021م

مفحوصة

مفحوصة

(عدد) الفروع

2

2

(عدد) الزوار

21,779

59,929

متوسط حجم التذكرة لكل زائر (بالريال السعودي)

45.1

35.5

13

13

بالمليون ريال سعودي

(عدد) الموظفين
المصدر :معلومات اإلدارة

ارتفعت اإليرادات بنسبة  %116.5من  1.0مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  2.1مليون ريال سعودي
خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة عدد الزوار بنسبة  %175.2خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2021م بعد افتتاح مراكز التس ُّوق والمراكز الترفيهية بعد رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-التي
فرضتها الحكومة ( 110أيام خالل فترة األشهر التسعة المنتهية في  30سبتمبر 2020م و 30يو ًما خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م).
ماي تاون
  (6-298):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
ماي تاون

الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
2020م

2021م

مفحوصة

مفحوصة

(عدد) الفروع

6

6

(عدد) الزوار

40,256

79,052

متوسط حجم التذكرة لكل زائر (بالريال السعودي)

50.5

47.6

48

48

بالمليون ريال سعودي

(عدد) الموظفين
المصدر :معلومات اإلدارة

ارتفعت اإليرادات بنسبة  %86.2من  2.4مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  4.5مليون ريال سعودي
خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة عدد الزوار بنسبة  %96.4بعد افتتاح مراكز التس ُّوق
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األشهر التسعة المنتهية في  30سبتمبر 2020م و 30يو ًما خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م) .عالوة على ذلك ،افتُ ِتح فرع جديد خالل
فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.

أخرى

ارتفعت اإليرادات األخرى بنسبة  %222.0من  6.8مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  21.9مليون
ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى استئناف العمل في عدة مواقع بعد اإلغالق
الحكومي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م.
اإليرادات حسب الموقع

يعرض الجدول اآلتي توزيع شركة عبداهلل العثيم للترفيه لإليرادات حسب الموقع للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-299):مقر لودجلااإليرادات حسب الموقع
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
مليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

100.9

127.9

%26.8

اإلمارات العربية المتحدة

9.0

29.9

%232.3

مصر

4.6

9.8

%113.4

قطر

3.9

9.7

%151.5

ُعمان

2.1

7.7

%272.9

120.4

185.1

%53.7

السعودية

اإلجمالي
المصدر :معلومات اإلدارة

ارتفعت اإليرادات في السعودية بنسبة  %26.8من  100.9مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى 127.9
مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تعليق الحكومة للعمل في عدة مواقع
بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-لمدة بلغت  110يو ًما خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،وذلك مقارنة
باإلغالق لمدة  30يو ًما خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
ارتفعت اإليرادات في اإلمارات العربية المتحدة بنسبة  %232.3من  9.0مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
إلى  29.9مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تعليق الحكومة للعمل
في عدة مواقع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-خالل األشهر أبريل إلى يونيو خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
المتعلِّقة بفيروس
2020م ،وبالتالي زيادة اإليرادات نظ ًرا أليام العمل اإلضافية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ورفع القيود ُ
كورونا المستجد (كوفيد )19-خالل الفترة.
ارتفعت اإليرادات في مصر بنسبة  %113.4من  4.6مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  9.8مليون
ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تعليق الحكومة للعمل في عدة مواقع بسبب
تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-خالل األشهر أبريل إلى مايو خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م.
ارتفعت اإليرادات في قطر بنسبة  %151.5من  3.9مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  9.7مليون
ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تعليق الحكومة للعمل في عدة مواقع بسبب
تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-خالل األشهر أبريل إلى يونيو خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م.
ارتفعت اإليرادات في ُعمان بنسبة  %272.9من  2.1مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  7.7مليون
ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تعليق الحكومة للعمل في عدة مواقع بسبب
تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-خالل األشهر أبريل إلى يونيو خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م.
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والمراكز الترفيهية بعد رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-التي فرضتها الحكومة ( 110أيام خالل فترة األشهر التسعة
المنتهية في  30سبتمبر 2020م و 30يو ًما خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م).

فهرس المحتويات

6-11-4-3تكلفة اإليرادات
يبين الجدول اآلتي تكلفة اإليرادات لشركة عبداهلل العثيم للترفيه للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-300):مقر لودجلاتكلفة اإليرادات
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
مليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

مصاريف إيجار

0.8

11.9

%1,347.7

إطفاء حق استخدام أصول

33.5

22.9

()%31.7

استهالك

39.2

38.8

()%1.1

رواتب الموظفين والمنافع األخرى

27.5

31.3

%13.7

تكلفة تشغيل مباشرة

5.3

9.8

%85.8

صيانة

3.0

4.7

%58.8

كهرباء ومرافق

7.2

12.2

%68.3

التأمين

0.7

0.3

()%53.8

مصاريف أخرى

1.3

2.2

%65.1

خصم اإليجار

()16.4

()5.5

()%66.3

اإلجمالي

102.1

128.5

%25.9

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ارتفعت مصروفات اإليجار من  0.8مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  11.9مليون ريال سعودي خالل
المتعلِّقة بتخفيف أثار
فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى توقُّف خصومات اإليجار (الخصومات ُ
قدمة من المالكين للشركة خالل فترة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد.)19-
الم َّ
فيروس كوفيدُ )19-
أعترفت شركة عبداهلل العثيم للترفيه بمبلغ  33.5مليون ريال سعودي و 22.9مليون ريال سعودي كمصروفات بموجب حق استخدام األصول خالل
فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م على التوالي .ويُعزى االنخفاض في إطفاء حق استخدام أصول إلى التغييرات في عقود
اإليجار في  5مواقع في اإلمارات العربية المتحدة من مبلغ اإليجار الثابت إلى اإليجار كنسبة مئوية من اإليرادات.
لم تشهد مصاريف االستهالك تقلبات جوهرية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
ارتفعت رواتب الموظفين والمنافع األخرى بنسبة  %13.7من  27.5مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
إلى  31.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى توقُّف الدعم الحكومي
(في إطار برنامج سند) الذي يتحمل  ٪60من رواتب الموظفين خالل تعليق العمل في المواقع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد.)19-
ارتفعت تكاليف التشغيل المباشرة بنسبة  %85.8من  5.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى 9.8
مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .هذا عنصر تكلفة مباشرة ،وبالتالي فهو يتقلَّب بما يتماشى مع اإليرادات
الناتجة عن عمليات االسترداد وألعاب الجوائز .أدى ارتفاع عدد الزوار إلى زيادة اإليرادات خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م،
مما أدى إلى زيادة تكاليف التشغيل المباشرة.
ارتفعت تكاليف الصيانة بنسبة  %58.8من  3.0مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  4.7مليون ريال
سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى الزيادة في استخدام المعدات بعد رفع القيود
المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ،)19-مما أدى بالتالي إلى ارتفاع تكلفة صيانة األلعاب والمعدات .تتقلَّب تكاليف الصيانة بشكل عام على
أساس دوري وفقًا لمتطلبات شركة عبداهلل العثيم للترفيه.
ارتفعت تكاليف الكهرباء والمرافق بنسبة  %68.3من  7.2مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى 12.2
مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى استئناف العمل بعد رفع اإلغالق
المرتبط بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ،)19-مما أدى إلى زيادة الكهرباء والمرافق األخرى.
انخفضت تكاليف التأمين بنسبة  %53.8من  0.7مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  0.3مليون ريال
سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تخفيض تكاليف أقساط التأمين في اتفاقية
التأمين الجديدة التي تفاوضت شركة عبداهلل العثيم للترفيه بشأنها ،وذلك مقارنة باتفاقية التأمين السابقة.
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انخفضت خصومات اإليجار بنسبة  %66.3من  16.4مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  5.5مليون
المؤجرين
ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى ارتفاع الخصومات الممنوحة من
ِّ
من أجل دعم أعمال شركة عبداهلل العثيم للترفيه خالل فترة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد.)19-
6-11-4-4مصاريف البيع والتوزيع والتسويق
يوضح الجدول اآلتي مصاريف البيع والتوزيع والتسويق لشركة عبداهلل العثيم للترفيه للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-301):مقر لودجلامصاريف البيع والتوزيع والتسويق
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

تسويق

2.1

3.3

%56.2

رواتب موظفين ومنافع أخرى

3.6

3.3

()%9.3

استهالك

1.3

0.7

()%49.4

صيانة

0.0

0.0

%238.0

إيجار

0.3

0.2

()%7.9

كهرباء ومنافع عامة

0.1

0.1

%24.1

التأمين

0.0

0.0

()%76.0

مصاريف أخرى

0.1

0.1

%5.7

اإلجمالي

7.5

7.8

%2.8

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ارتفعت مصروفات التسويق بنسبة  %56.2من  2.1مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  3.3مليون
ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة مصروفات التسويق خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر  2021لدعم جذب الجمهور إلى المواقع خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
انخفضت رواتب الموظفين والمنافع األخرى بنسبة  %9.3من  3.6مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى
 3.3مليون ريال سعودي في 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى حقيقة أن بعض موظفي اإلدارة العليا تركوا العمل خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
لم يشهد االستهالك تقلبات جوهرية بين فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
لم تشهد تكاليف الصيانة تقلبات جوهرية بين فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
لم تشهد مصاريف اإليجار تقلبات جوهرية بين فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
لم تشهد الكهرباء والمرافق تقلبات جوهرية بين فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
لم تشهد تكاليف التأمين تقلبات جوهرية بين فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
لم تشهد المصاريف األخرى تقلبات جوهرية بين فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
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ارتفعت المصروفات األخرى بنسبة  %65.1من  1.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  2.2مليون
ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة مصاريف االنتقاالت وسفريات العمل
ضت عقوبات ُمع َّينة بسبب انتهاك بروتوكوالت
والمصاريف الحكومية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .وعالوة على ذلك ،فُرِ َ
فيروس كورونا المستجد (أي االكتظاظ في مراكز الترفيه) خالل فترة األشهر التسعة المنتهية في  30سبتمبر 2021م.

يوضح الجدول اآلتي المصاريف العمومية واإلدارية لشركة عبداهلل العثيم للترفيه للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-302):مقر لودجلاالمصاريف العمومية واإلدارية
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

رواتب موظفين ومنافع أخرى

3.2

2.6

()%18.4

أتعاب مهنية

0.3

0.4

%67.6

مصاريف إيجار

0.1

0.1

()%30.2

استهالك

0.6

0.6

()%5.0

تأمين

0.0

0.0

%48.0

صيانة

0.1

0.1

()%12.0

كهرباء ومرافق

0.1

0.1

%5.8

مصاريف أخرى

0.4

1.2

%203.4

اإلجمالي

4.9

5.3

%7.0

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

انخفضت رواتب الموظفين والمنافع األخرى بنسبة  %18.4من  3.2مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى
 2.6مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى حقيقة أن بعض موظفي اإلدارة
العليا تركوا العمل خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
لم تشهد األتعاب المهنية تقلبات جوهرية بين فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
لم تشهد مصاريف اإليجار تقلبات جوهرية بين فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
لم يشهد االستهالك تقلبات جوهرية بين فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
لم تشهد تكاليف التأمين تقلبات جوهرية بين فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
لم تشهد تكاليف الصيانة تقلبات جوهرية بين فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
لم تشهد تكاليف الكهرباء والمرافق تقلبات جوهرية بين فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
ارتفعت المصروفات األخرى بنسبة  %203.4من  0.4مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  1.2مليون
ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى الزيادة في المصروفات المتن ِّوعة ،مثل
الرسوم المصرفية ورسوم البرمجيات ورسوم االشتراك خالل الفترة.
6-11-4-6تكاليف التمويل
انخفضت تكاليف التمويل بنسبة  %34.2من  5.0مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  3.3مليون ريال
سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض تكلفة الفائدة على عقود اإليجار خالل
فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م نتيجة التغييرات في عقود اإليجار لخمسة مواقع في اإلمارات العربية المتحدة من مبلغ اإليجار
الثابت إلى اإليجار كنسبة مئوية من اإليرادات.
6-11-4-7مصروفات الزكاة والضرائب
ارتفعت مصروفات الزكاة والضريبة بنسبة  %443.1من  0.5مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى 2.8
مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى الزيادة في المقام األول إلى ارتفاع
الوعاء الزكوي لشركة عبداهلل العثيم للترفيه تماش ًيا مع الزيادة في اإليرادات خالل الفترة.
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فهرس المحتويات

6-11-4-5مصاريف عمومية وإدارية

فهرس المحتويات

6 -11-5قائمة الدخل  -شركة عبدهللا العثيم لألزياء
يعرض الجدول التالي قائمة الدخل لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-303):مقر لودجلاقائمة الدخل
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

المبيعات

80.9

107.2

%32.5

تكلفة المبيعات

()37.1

()53.9

%45.5

43.8

53.3

%21.6

مصاريف البيع والتوزيع

()47.7

()48.2

%1.1

إجمالي الربح
مصاريف عمومية وإدارية

()8.4

()7.0

()%16.3

مصادر الدخل (المصاريف) األخرى

()1.1

2.6

()%325.7

الخسارة من العمليات

()13.4

0.6

()%104.6

تكاليف تمويل

()2.4

()1.9

()%19.3

الخسارة قبل الزكاة

()15.7

()1.3

()%91.7

-

()0.5

ال ينطبق

()15.7

()1.8

()%88.7

الزكاة

صافي الخسارة للسنة

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ارتفعت المبيعات بنسبة  %32.5خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  80.9مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  107.2مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام
األول إلى زيادة اإليرادات من كيابي وأو في إس بمبلغ  27.0مليون ريال سعودي و 8.8مليون ريال سعودي على التوالي .نتيجة لتفشي وباء كوفيد،19-
تم إغالق متاجر األزياء خالل الفترة من  16مارس  2020إلى  28أبريل  .2020وقد أثر إغالق المتاجر والقيود الالحقة على الوصول إلى المتاجر على
اإليرادات مع تراجع شركة عبداهلل العثيم لألزياء بشكل كبير خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م .وتعزى الزيادة في المبيعات،
خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،بصفة رئيسية إلى استئناف األنشطة التجارية العادية نتيجة تخفيف قيود اإلغالق التي
فرضتها حكومة المملكة العربية السعودية خالل عام 2020م.
ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة  %45.5خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  37.1مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  53.9مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام
األول إلى زيادة المبيعات نتيجة زيادة عدد المعامالت من  0.7مليون خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  0.9مليون خالل
فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .باإلضافة إلى ذلك ،ارتفعت تكلفة المبيعات كنسبة مئوية من المبيعات من  %45.8خالل فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  %50.3خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول
إلى انخفاض خصم كوفيد 19-الخاص باإليجار خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ( 3.3مليون ريال سعودي) مقارنة بفترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م ( 7.8مليون ريال سعودي).
تماش ًيا مع زيادة المبيعات بنسبة  ٪32.5خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،ارتفع إجمالي الربح بنسبة  ٪21.6خالل نفس
الفترة .ويعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض خصم كوفيد 19-الخاص باإليجار من  7.8مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر 2020م إلى  3.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .تم تقديم خصم أعلى في عام 2020م
بسبب إغالق مراكز التسوق خالل الفترة بين مارس 2020م ويونيو 2020م.
لم تشهد مصاريف البيع والتوزيع تقلبات جوهرية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة  %16.3خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  8.4مليون ريال سعودي خالل
فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  7.0مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويعزى
ذلك في المقام األول إلى انخفاض استهالك األصول الثابتة من  0.9مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
إلى  0.4مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض عدد المتاجر من
 46خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  37خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
سجلت مصادر الدخل  /المصاريف األخرى مصروف قدره  1.1مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م والذي
تحول إلى دخل قدره  2.6مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى عكس ذمم
دائنة بمبلغ  2.1مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
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ِّ 6-11-5-1
مؤشرات األداء الرئيسية
يعرض الجدول التالي ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-304):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
2021م

2020م

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية المالية
 .1الهامش اإلجمالي
 .2هامش صافي الربح

%54.2

%49.7

()%19.4

()%1.7

 .3العائد على األصول

()%1.7

 .4العائد على حقوق الملكية

%13.7
0.4

 .5النسبة المتداولة ()x
 .7أيام استحقاق تحصيل ذمم المبيعات المدينة (العدد)

ال ينطبق

( .8عدد) أيام استحقاق الذمم الدائنة

ال ينطبق
161

( .9عدد) أيام استبقاء المخزون

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية التشغيلية
عدد الفروع

46

37

إجمالي عدد الضيوف (بالمليون)

0.7

0.9

117.9

123.6

متوسط حجم التذكرة لكل عميل (بالريال السعودي)

المصدر :معلومات اإلدارة

ملحوظة:

 .1هامش إجمالي الربح = إجمالي الربح للفترة  /اإليرادات للفترة
 .2هامش صافي الربح = صافي الربح للفترة  /اإليرادات للفترة

 .3العائد على األصول = صافي الربح السنوي  /األصول في نهاية الفترة

 .4العائد على حقوق الملكية = صافي الربح السنوي  /حقوق الملكية في نهاية الفترة

 .5النسبة المتداولة = مجموع األصول المتداولة في نهاية الفترة  /إجمالي االلتزامات المتداولة في نهاية الفترة

 .6نسبة الدين إلى حقوق الملكية = إجمالي االلتزامات المتداولة في نهاية الفترة  /إجمالي حقوق الملكية في نهاية الفترة

 .7أيام استحقاق تحصيل ذمم المبيعات المدينة = (إجمالي ذمم الحسابات التجارية المدينة في نهاية الفترة (اإليجار) ( /إجمالي إيرادات التأجير السنوية) × 365
 .8أيام استحقاق الذمم الدائنة = (الحسابات التجارية الدائنة في نهاية الفترة  /تكلفة اإليرادات السنوية) × 365
 .9أيام استبقاء المخزون = (المخزون في نهاية الفترة  /تكلفة اإليرادات السنوية) × 365
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فهرس المحتويات

انخفضت التكاليف المالية بنسبة  %19.3خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  2.4مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  1.9مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في
المقام األول إلى انخفاض تكلفة التمويل على التزامات اإليجار بسبب انخفاض عدد المتاجر بين فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
و2021م.

فهرس المحتويات

6-11-5-2اإليرادات
اإليرادات حسب العالمة التجارية

تقدم الجداول التالية لمحة عامة عن إيرادات العالمة التجارية لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م
و2021م.
  (6-305):مقر لودجلااإليرادات حسب العالمة التجارية
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

كيابي

39.4

66.3

%68.1

أو في إس كيدز

21.6

30.4

%40.7

مبيعات المتاجر

بارفوا

4.1

4.7

%16.9

تالي وايل

4.7

4.0

()%14.8

اوركسترا

5.5

0.8

()%85.8

دو باري أو ميم

2.1

-

()%100.0

بو أفينيو

2.2

0.5

()%77.5

بيلون

0.0

-

()%100.0
ال ينطبق

أخرى
منافذ البيع

0.6

0.4

()%38.4

مبيعات المستودعات

0.5

0.3

()%44.6

اإلجمالي

80.6

107.2

%33.0

مخصص إرجاع المبيعات حسب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15

0.3

-

()%100.0

80.9

107.2

%32.5

اإلجمالي
المصدر :معلومات اإلدارة

ملحوظة :وفقًا للقوائم المالية المفحوصة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 2021م ،بلغت اإليرادات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 2020م  80.9مليون ريال سعودي ،بينما بلغت اإليرادات وفقًا لمعلومات
اإلدارة  80.6مليون ريال سعودي .وصرحت اإلدارة أن هذا األمر يرجع إلى مخصص إرجاع المبيعات حسب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15والذي تم تضمينه كجزء من تكلفة المبيعات في
القوائم المالية المفحوصة بينما تم خصم التعديل من اإليرادات في حسابات اإلدارة.

كيابي

  (6-306):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
كيابي
(عدد) الفروع

الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
2020م

2021م

9

11

المساحة (بالمتر المربع)

12,858

14,538

(عدد) المعامالت

317,128

522,364

124

127

135

142

متوسط اإليرادات لكل معاملة (بالريال السعودي)
(عدد) الموظفين

المصدر :معلومات اإلدارة

ارتفعت اإليرادات بنسبة  %68.1خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  39.4مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  66.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام
األول إلى زيادة عدد المعامالت من  0.3مليون خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  0.5مليون خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2021م .وخالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،تم إغالق مراكز التسوق وفرض قيود على السفر خالل
فرعا جدي ًدا
الفترة بين مارس 2020م ويونيو 2020م مما أدى إلى انخفاض عدد المعامالت .عالوة على ذلك ،افتتحت شركة عبداهلل العثيم لألزياء ً
لكيابي في غرناطة مول خالل مارس 2021م والذي حقق إيرادات إضافية بقيمة  2.6مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر 2021م.
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فهرس المحتويات

أو في إس

  (6-307):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
أو في إس

الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
2020م

2021م

14

16

6,535

7,225

206,531

248,480

متوسط اإليرادات لكل معاملة (بالريال السعودي)

105

122

(عدد) الموظفين

93

110

(عدد) الفروع
المساحة (بالمتر المربع)
(عدد) المعامالت

المصدر :معلومات اإلدارة

ارتفعت اإليرادات بنسبة  %40.7خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  21.6مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  30.4مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول
إلى زيادة عدد المعامالت بنسبة  ٪20.3خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م مدفوعة بزيادة عدد المتاجر من  14متج ًرا خالل
فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  16متج ًرا خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .عالوة على ذلك ،ساهم
أيضا في زيادة اإلقبال خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
انتعاش العمليات التجارية بعد تخفيف قيود كوفيدً 19-
بارفوا

  (6-308):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
بارفوا
(عدد) الفروع
المساحة (بالمتر المربع)
(عدد) المعامالت
متوسط اإليرادات لكل معاملة (بالريال السعودي)
(عدد) الموظفين

الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
2020م

2021م

4

3

445

323

37,238

35,273

109

134

17

12

المصدر :معلومات اإلدارة

ارتفعت اإليرادات بنسبة  %16.9خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  4.1مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  4.7مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول
إلى ارتفاع متوسط إيرادات التذاكر لكل عميل خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  109ريال سعودي خالل فترة التسعة
مدفوعا بزيادة إنفاق
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  134ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .كان هذا
ً
العمالء بعد تخفيف إجراءات اإلغالق والقيود األخرى المفروضة خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
تالي وايل

  (6-309):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
تالي وايل

الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
2020م

2021م

8

7

المساحة (بالمتر المربع)

1,126

1,102

(عدد) المعامالت

41,163

39,053

114

102

27

26

(عدد) الفروع

متوسط اإليرادات لكل معاملة (بالريال السعودي)
(عدد) الموظفين
المصدر :معلومات اإلدارة

انخفضت اإليرادات بنسبة  %14.8أو بمبلغ  0.7مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  4.7مليون ريال
سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  4.0مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2021م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض عدد المعامالت من  41,163معاملة خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
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اوركسترا

  (6-310):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
اوركسترا
(عدد) الفروع

الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
2020م

2021م

4

-

المساحة (بالمتر المربع)

2,206

-

(عدد) المعامالت

53,863

14,141

متوسط اإليرادات لكل معاملة (بالريال السعودي)

103

56

(عدد) الموظفين

21

4

المصدر :معلومات اإلدارة

انخفضت اإليرادات بنسبة  %85.8خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  5.5مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  0.8مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول
أرباحا
إلى إغالق شركة عبداهلل العثيم لألزياء للفروع التي تتكبد خسائر .خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،حققت أوركسترا
ً
بقيمة  0.8مليون ريال سعودي ،ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى وجود متجر واحد تم استخدامه كمنفذ بصفة جزئية ،ولكن لم تكن هناك أي متاجر
كما في  30سبتمبر 2021م.
دو باري أو ميم

  (6-311):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
دو باري أو ميم
(عدد) الفروع
المساحة (بالمتر المربع)
(عدد) المعامالت
متوسط اإليرادات لكل معاملة (بالريال السعودي)
(عدد) الموظفين

الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
2020م

2021م

3

-

724

-

15,385

2,924

135

-

12

-

المصدر :معلومات اإلدارة

أغلقت شركة عبداهلل العثيم لألزياء متاجر دو باري أو ميم الخاصة بها بالكامل خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م بسبب
َكبد خسائر تشغيلية .ونتيجة لذلك ،لم يتم تحقيق أي إيرادات من هذه العالمة التجارية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
ت ُّ
بو أفينيو

  (6-312):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
بو

الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
2020م

2021م

3

-

484

-

11,811

5,659

متوسط اإليرادات لكل معاملة (بالريال السعودي)

184

86

(عدد) الموظفين

11

-

(عدد) الفروع
المساحة (بالمتر المربع)
(عدد) المعامالت

المصدر :معلومات اإلدارة

انخفضت اإليرادات بنسبة  %77.5خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  2.2مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  0.5مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك إلى إغالق متاجر
َكبد خسائر تشغيلية.
بو أفينيو بالكامل خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م بسبب ت ُّ
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إلى  39,053معاملة خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م مدفوعة بإغالق متجر واحد في غرناطة مول خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2021م .وساهم هذا المتجر بمبلغ  0.7مليون ريال سعودي في اإليرادات خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2021م مقارنة بمبلغ  0.8مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م.

فهرس المحتويات

بيلون

  (6-313):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر

بيلون

2020م

2021م

(عدد) الفروع

-

-

المساحة (بالمتر المربع)

83

-

(عدد) المعامالت

653

-

متوسط اإليرادات لكل معاملة (بالريال السعودي)

16

-

(عدد) الموظفين

-

-

المصدر :معلومات اإلدارة
مالحظة )*( :تم إغالق آخر فرع خالل شهر يونيو 2020م

َكبد خسائر
أغلقت شركة عبداهلل العثيم لألزياء متاجر بيلون الخاصة بها بالكامل خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م بسبب ت ُّ
تشغيلية .ونتيجة لذلك ،لم يتم تحقيق أي إيرادات من هذه العالمة التجارية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
مبيعات المنافذ

انخفضت اإليرادات بنسبة  %38.4خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  0.6مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  0.4مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،ويعزى ذلك في المقام األول
إلى إغالق بعض المنافذ تماش ًيا مع انخفاض عدد المتاجر.
مبيعات المستودعات

انخفضت اإليرادات بنسبة  %44.6خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  0.5مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  0.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول
إلى إغالق بعض المستودعات تماش ًيا مع انخفاض عدد المتاجر التشغيلية.
6-11-5-3تكلفة المبيعات
يعرض الجدول التالي تكلفة مبيعات شركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-314):مقر لودجلاتكلفة المبيعات
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي
تكلفة البضائع ال ُمباعة
الشحن والنقل

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

45.3

58.3

%28.6

0.3

0.4

%14.5

مستحقات إرجاع المبيعات حسب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  -المبيعات (عكس)

()0.2

()0.2

%24.7

خصم اإليجار

()7.8

()3.3

()%58.2

تسويات المخزون

()0.9

()1.0

%16.5

أخرى

0.0

()0.2

()%614.6

مخصص إرجاع المبيعات حسب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15

0.3

-

()%100.0

37.1

53.9

%45.5

اإلجمالي
المصدر :معلومات اإلدارة

ملحوظة :وفقًا للقوائم المالية المفحوصة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 2021م ،بلغت اإليرادات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 2020م  80.9مليون ريال سعودي ،بينما بلغت اإليرادات وفقًا لمعلومات
اإلدارة  80.6مليون ريال سعودي .وصرحت اإلدارة أن هذا األمر يرجع إلى مخصص إرجاع المبيعات حسب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15والذي تم تضمينه كجزء من تكلفة المبيعات في
القوائم المالية المفحوصة بينما تم خصم التعديل من اإليرادات في حسابات اإلدارة.

المباعة بنسبة  %28.6خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  45.3مليون ريال سعودي خالل فترة
ارتفعت تكلفة البضائع ُ
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  58.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك
في المقام األول إلى زيادة المبيعات بنسبة  %32.5خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
ارتفع الشحن والنقل بنسبة  %14.5خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  0.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  0.4مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول
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انخفضت مستحقات إرجاع المبيعات حسب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (العكس) بنسبة  %24.3أو بمبلغ  41,067ألف ريال سعودي
خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من ( )0.2مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى
( )0.2مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .تعتمد الحركة في مستحقات إرجاع المبيعات حسب المعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية على المبيعات المسجلة خالل الفترة ،وبالتالي تخضع للتقلبات على أساس فترة زمنية .انخفض المستحق من 0.7
مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  0.4مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م مما أدى إلى تعديل عكسي في تكلفة المبيعات.
انخفض خصم اإليجار بنسبة  %58.2خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م من ( )7.8مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى ( )3.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في
المقام األول إلى الخصم االستثنائي الذي قدمته شركة عبداهلل العثيم لالستثمار خالل فترة اإلغالق من أجل تخفيف العبء على شركة عبداهلل
العثيم لألزياء.
ارتفعت تسويات المخزون بنسبة  %16.5خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من ( )0.9مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى ( )1.0مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في
المقام األول إلى االعتراف بعكس تسويات تقادم المخزون بمبلغ  1.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م
مقارن ًة بعكس مبلغ  0.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م .ويُعزى هذا العكس إلى االنخفاض في مخصص
المخزون حيث كان عمر الكمية األقل من المخزون يزيد عن سنة واحدة في  30سبتمبر 2021م ( 4.1مليون ريال سعودي) مقارن ًة بتاريخ  31ديسمبر
2020م ( 7.8مليون ريال سعودي).
انخفضت أخرى بنسبة  %614.6خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  0.0مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى ( )0.2مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
6-11-5-4مصاريف البيع والتوزيع
يعرض الجدول التالي مصاريف البيع والتوزيع لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-315):مقر لودجلامصاريف بيع وتوزيع
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

إطفاء حق استخدام أصول

19.1

15.9

()%16.7

رواتب موظفين ومنافع أخرى

11.3

13.2

%16.7

استهالك ممتلكات ومعدات

5.6

4.7

()%15.4

رسوم امتياز

3.5

5.7

%62.1

دعاية وإعالن

0.6

1.5

%134.1

عموالت مبيعات

0.4

0.9

%91.9

رحالت عمل

0.2

0.2

()%13.6

صيانة

0.2

0.2

()%12.1

تأمين

0.6

0.9

%38.0

إطفاء

0.1

0.1

()%4.8

مياه وكهرباء

1.4

1.3

()%0.8

رسوم الخدمات

2.5

2.1

()%17.1

رسوم حكومية

0.2

0.2

%7.9

أخرى

1.9

1.5

()%25.4

اإلجمالي

47.7

48.2

%1.1

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

انخفض إطفاء حق استخدام األصول بنسبة  ٪16.7من  19.1مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى 15.9
مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض حق استخدام األصول بسبب
إغالق المتاجر .كان لدى شركة عبداهلل العثيم لألزياء  45متج ًرا في  30سبتمبر 2020م مقارنة بـ  37متج ًرا في  30سبتمبر 2021م.
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إلى زيادة المشتريات وكذلك المتطلبات في المتاجر خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .خالل فترة التسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر 2020م ،تم إغالق المتاجر خالل الفترة الممتدة بين  16مارس 2020م و 28أبريل 2020م ،مما أدى إلى انخفاض متطلبات الشحن
والنقل .ومع ذلك ،قابل تأثير هذه الزيادة جزئ ًيا إغالق المتاجر التي تتكبد خسائر.

انخفض استهالك الممتلكات والمعدات بنسبة  %15.4من  5.6مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى
 4.7مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض تحسينات المباني
المستأجرة واألثاث والتركيبات نتيجة إلغالق شركة عبداهلل العثيم لألزياء للمتاجر.
ارتفعت رسوم االمتياز بنسبة  %62.1من  3.5مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  5.7مليون ريال
سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة اإليرادات حيث تم دفع الرسوم كنسبة مئوية
من اإليرادات المدرجة كجزء من اتفاقيات االمتياز.
ارتفعت مصاريف الدعاية واإلعالن بنسبة  %134.1من  0.6مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى 1.5
مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة األنشطة اإلعالنية ،مثل حمالت
العودة إلى المدارس ،خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م بعد إغالق المتاجر وغيرها من القيود المتعلقة بكوفيد.19-
ارتفعت عمولة المبيعات بنسبة  %91.9من  0.4مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  0.9مليون ريال
سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويتماشى ذلك بشكل أساسي مع زيادة المبيعات خالل فترة التسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر 2021م.
باألرقام المطلقة ،لم تشهد مصاريف رحالت العمل تقلبات جوهرية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
لم تشهد مصاريف الصيانة تقلبات جوهرية خالل الفترة المشمولة بالتقرير.
ارتفع التأمين بنسبة  %38.0من  0.6مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  0.9مليون ريال سعودي
خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة أقساط تأمين خالل فترة التسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر 2021م.
لم تشهد مصاريف اإلطفاء تقلبات جوهرية بين فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
لم تشهد مصاريف المياه والكهرباء تقلبات جوهرية بين فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
يتم دفع رسوم الخدمات للمؤجرين وفقًا التفاقيات اإليجار .انخفضت رسوم الخدمات بنسبة  %17.1من  2.5مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  2.1مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام
األول إلى انخفاض عدد المتاجر من  46متج ًرا في  30سبتمبر 2020م إلى  37متج ًرا في  30سبتمبر 2021م.
لم تشهد مصاريف الرسوم الحكومية تقلبات جوهرية بين فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
انخفضت المصاريف األخرى بنسبة  %25.4من  1.9مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  1.5مليون
ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى إغالق المتاجر مما أدى إلى انخفاض
المصاريف المتنوعة.
6-11-5-5المصاريف العمومية واإلدارية
يعرض الجدول التالي المصاريف العمومية واإلدارية لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-316):مقر لودجلاالمصاريف العمومية واإلدارية
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

رواتب موظفين ومنافع أخرى

4.6

4.2

()%10.0

استهالك ممتلكات ومعدات

0.9

0.4

()%57.1

استشارات

0.3

0.3

()%3.5

إطفاء حق استخدام أصول

0.6

0.3

()%55.3

رسوم إدارية

0.7

0.9

%28.6
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ارتفعت رواتب الموظفين والمنافع األخرى بنسبة  %16.7من  11.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى
 13.2مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى تحمل الحكومة نفقات بنسبة
 ٪60عن المواطنين السعوديين في إطار برنامج سند خالل عام 2020م .عالوة على ذلك ،تم إيقاف تدابير خفض التكلفة ،والتي كانت سارية خالل
فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م مما أدى إلى زيادة مصاريف الرواتب.

بالمليون ريال سعودي

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

رحالت عمل

0.1

0.2

%70.4

صيانة

0.1

0.1

()%22.8

اإلطفاء

0.0

0.0

-

تأمين

0.2

0.1

()%56.7

مياه وكهرباء

0.1

0.1

%11.6

أخرى

0.6

0.5

()%16.9

اإلجمالي

8.4

7.0

()%16.3

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

لم تشهد مصاريف رواتب الموظفين والمنافع األخرى تقلبات جوهرية بين فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
انخفض استهالك الممتلكات والمعدات بنسبة  %57.1خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  0.9مليون ريال سعودي خالل
فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  0.4مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك
في المقام األول إلى انخفاض القيمة الدفترية الصافية لألصول الثابتة بسبب التصرف في األصول الثابتة ،وخاصة تحسينات المباني المستأجرة،
واألثاث والتركيبات.
لم تشهد مصاريف االستشارات تقلبات جوهرية بين فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م .وتشهد هذه المصاريف تقل ًبا وفقًا
لمتطلبات شركة عبداهلل العثيم لألزياء وتخضع للتغيير على أساس فترة زمنية.
انخفض إطفاء حق استخدام األصول بنسبة  %55.3من  0.6مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى 0.3
مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى إغالق مستودع من المستودعين خالل
فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
ارتفعت الرسوم اإلدارية بنسبة  %28.6من  0.7مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  0.9مليون ريال
سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى رفع القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد19-
والعودة إلى سياق األعمال العادية.
ارتفعت رحالت العمل بنسبة  ٪70.4من  0.1مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  0.2مليون ريال
سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،حيث تم تخفيف قيود السفر وسافر مديرو العالمة التجارية وفريق العمل إلى
المتاجر الموجودة في مدن مختلفة والفتتاح المتاجر.
انخفضت الصيانة بنسبة  %22.8خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  0.1مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  0.1مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .تشهد مصاريف الصيانة
تقل ًبا وفقًا لمتطلبات شركة عبداهلل العثيم لألزياء وتخضع للتغيير على أساس فترة زمنية.
لم تشهد مصاريف اإلطفاء تقلبات جوهرية بين فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
انخفض التأمين بنسبة  %56.7خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  0.2مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  0.1مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول
إلى انخفاض أقساط التأمين الطبي نتيجة انخفاض عدد موظفي العمليات من  316موظفًا خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
إلى  296موظفًا خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
باألرقام المطلقة ،لم تشهد مصاريف المياه والكهرباء تقلبات جوهرية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
انخفضت أخرى بنسبة  %16.9خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  0.6مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  0.5مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول
إلى انخفاض عدد الفروع مما أدى إلى انخفاض مصاريف التنظيف والقرطاسية وغيرها من المصاريف ذات الصلة خالل فترة التسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر 2021م.
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الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

يعرض الجدول التالي مصادر الدخل األخرى لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-317):مقر لودجلامصادر الدخل األخرى
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

()1.8

()1.0

()%45.9

خسارة من بيع الممتلكات والمعدات

-

2.1

ال ينطبق

()0.0

0.3

()%1,064.3

شطب ذمم دائنة

-

0.5

ال ينطبق

أخرى

0.7

0.6

()%8.1

اإلجمالي

()1.1

2.6

()%325.7

مكاسب(/خسائر) تحويل عمالت أجنبية
الربح من تعديل  /إنهاء عقد اإليجار

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

انخفضت خسارة بيع الممتلكات والمعدات بنسبة  %45.9خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  1.8مليون ريال سعودي خالل
فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  1.0مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .تعتمد
الحركة على بيع الممتلكات والمعدات المباعة خالل الفترة والتي قد تختلف من فترة إلى أخرى.
ارتفع شطب الذمم الدائنة بمبلغ  2.1مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من صفر ريال سعودي خالل فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  2.1مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .وكان غالبية
مبلغ الذمم الدائنة يعزى إلى أوركسترا التي توقفت عن العمل.
ارتفعت مكاسب تحويل عمالت أجنبية بنسبة  %1,064.3خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من خسارة قدرها  0.0مليون
ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى مكسب قدره  0.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر 2021م .يعتمد هذا التقلب على حركة أسعار صرف العمالت األجنبية الخارجة عن سيطرة شركة عبداهلل العثيم لألزياء ،وبالتالي
فهي عرضة للتغيير على أساس دوري.
تم االعتراف بالربح من تعديل  /إنهاء عقد اإليجار خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م فيما يتعلق بالفروع المغلقة خالل الفترة
وإلدراج التعديل في شروط عقد اإليجار لعدد قليل من الفروع العاملة.
انخفضت أخرى بنسبة  %8.1خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  0.7مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر 2020م إلى  0.6مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .وهذا هو الدخل غير األساسي الذي
قد يتقلب على أساس دوري.
6-11-5-7تكاليف التمويل
يعرض الجدول التالي تكاليف التمويل لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-318):مقر لودجلاتكاليف التمويل
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي
مصاريف فائدة على التزامات اإليجار
تكلفة فائدة على التزامات المنافع

اإلجمالي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

2.4

1.9

()%21.5

-

0.1

ال ينطبق

1.9

()%19.3

2.4

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

انخفضت مصاريف الفائدة على التزامات اإليجار بنسبة  %21.5خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  2.4مليون ريال
سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  1.9مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2021م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض عدد المتاجر من  46متج ًرا في  30سبتمبر 2020م إلى  37متج ًرا في  30سبتمبر 2021م
والتزامات اإليجار ذات الصلة.
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6-11-5-6مصادر الدخل األخرى

6-11-5-8الزكاة
يعرض الجدول التالي مخصص الزكاة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-319):مقر لودجلاالزكاة
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

0.3

-

()%100.0

ال ُمحمل خالل الفترة

-

0.5

ال ينطبق

عكس المخصصات

()0.3

-

()%100.0

المدفوع خالل الفترة

-

-

ال ينطبق

الرصيد في نهاية الفترة

-

0.5

ال ينطبق

الرصيد في بداية الفترة

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

وفقًا لقواعد وأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ( ،)ZATCAيتم احتساب الزكاة على أساس الوعاء الزكوي واألرباح المعدلة للفترة أيهما أعلى.
خالل عام 2019م ،حصلت شركة عبداهلل العثيم لالستثمار على موافقة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتقوم بتقديم إقرارات الزكاة على
إن انخفضت الخسائر بشكل كبير مقارن ًة
المحمل خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر  2021بمبلغ  0.5مليون حيث ّ
أساس موحد .ارتفع ُ
بها في  31ديسمبر .2020

6 -11-6قائمة الدخل  -شركة عبدهللا العثيم الغذائية
يعرض الجدول اآلتي قائمة الدخل لشركة عبداهلل العثيم الغذائية للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-320):مقر لودجلاقائمة الدخل
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

الزيادة ( /النقص)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

اإليرادات

10.0

12.0

%20.6

تكلفة اإليرادات

()9.2

()10.5

%14.5

إجمالي الربح

0.8

1.5

%94.7

مصاريف البيع والتوزيع

()0.0

()0.0

()%45.7

مصاريف عمومية وإدارية

()2.4

()2.7

%15.1

إيرادات أخرى

0.0

-

()%100.0

الخسارة من العمليات

()1.6

()1.3

()%21.0

تكاليف التمويل

()0.2

()0.2

%4.0

الخسارة قبل الزكاة

()1.8

()1.4

()%18.5

صافي الخسارة للسنة

()1.8

()1.4

()%18.5

()%17.8

()%12.0

()%32.4

هامش صافي الدخل
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ارتفعت اإليرادات بنسبة  %20.6خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  10.0مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  12.0مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى االرتفاع في المقام
األول إلى زيادة المبيعات من أوليفر براون ( 0.8مليون ريال سعودي) وموكا آند مور ( 0.8مليون ريال سعودي).
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ارتفعت تكلفة الفائدة على التزامات المنافع بمبلغ  0.1مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من صفر ريال
سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  0.1مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2021م.

لم تشهد مصاريف البيع والتوزيع أي تقلبات جوهرية خالل الفترة المشمولة بالتقرير.
ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة  %15.1خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  2.4مليون ريال سعودي خالل
فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  27.7مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى
االرتفاع في المقام األول إلى زيادة رواتب الموظفين والمنافع األخرى بمقدار  0.4مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر 2021م.
بلغت اإليرادات األخرى  38,948ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م .لم تشهد شركة عبداهلل العثيم الغذائية أي
إيرادات/نفقات أخرى خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
لم تشهد تكاليف التمويل أي تقلبات جوهرية خالل الفترة المشمولة بالتقرير.
انخفض صافي خسارة الفترة بنسبة  %18.5من خسارة  1.8مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى خسارة
 1.4مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .وجاء هذا االنخفاض نتيجة زيادة تكلفة اإليرادات والمصروفات
العمومية واإلدارية بنسبة  %14.5و %15.1على التوالي خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،وذلك تماش ًيا مع زيادة المبيعات.
ِّ 6-11-6-1
مؤشرات األداء الرئيسية
يعرض الجدول اآلتي ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية لشركة عبداهلل العثيم الغذائية للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-321):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
2020م

2021م

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية المالية
الهامش اإلجمالي
هامش صافي الربح

%7.6

%12.3

()%17.8

()%12.0

العائد على األصول

()%6.3

العائد على حقوق الملكية

%32.9

النسبة الحالية

0.27

مجموع االلتزامات إلى حقوق الملكية

6.26

أيام استحقاق تحصيل الذمم الدائنة

35.2

أيام استبقاء المخزون

79

نسبة تحويل النقدية ()x

43

ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية التشغيلية
(عدد) المنافذ

28

29

طلبات الطعام (العدد بالمليون)

0.3

0.4

متوسطاإليرادات لكل طلب طعام (ريال سعودي)

29.3

28.5

191,530

229,484

اإليرادات لكل متر مربع (ريال سعودي)

المصدر :معلومات اإلدارة

ملحوظة:

 .1هامش إجمالي الربح = إجمالي الربح للفترة  /اإليرادات للفترة
 .2هامش صافي الربح = صافي الربح للفترة  /إيرادات الفترة

 .3العائد على األصول = صافي الربح السنوي  /األصول في نهاية الفترة

 .4العائد على حقوق الملكية = صافي الربح السنوي  /حقوق الملكية في نهاية الفترة

 .5النسبة المتداولة = مجموع األصول المتداولة في نهاية الفترة  /إجمالي االلتزامات المتداولة في نهاية الفترة

 .6نسبة إجمالي االلتزامات إلى حقوق الملكية = إجمالي االلتزامات المتداولة في نهاية الفترة  /إجمالي حقوق الملكية في نهاية الفترة
 .7أيام استحقاق الذمم الدائنة = (الحسابات التجارية الدائنة في نهاية الفترة  /تكلفة اإليرادات السنوية) × 365
 .8أيام استبقاء المخزون = (المخزون في نهاية الفترة  /تكلفة اإليرادات السنوية) × 365
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فهرس المحتويات

ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة  %14.5خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  9.2مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  10.5مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى االرتفاع في المقام
األول إلى زيادة تكلفة المواد تماش ًيا مع زيادة اإليرادات.

فهرس المحتويات

6-11-6-2اإليرادات
اإليرادات حسب النوع

يعرض الجدول اآلتي تحليل إيرادات شركة عبداهلل العثيم الغذائية حسب القطاع للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-322):مقر لودجلااإليرادات حسب القطاعات
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

الزيادة ( /النقص)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

مقهى

8.5

10.4

%21.8

مطعم

1.3

1.5

%15.7

محل عصائر

0.1

0.1

()%13.5

اإلجمالي

10.0

12.0

%20.6

المصدر :معلومات اإلدارة

ارتفعت اإليرادات من المقاهي بنسبة  %21.8خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  8.5مليون ريال سعودي خالل فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  10.4مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك
في المقام األول إلى افتتاح فرع جديد ألوليفر براون خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .وباإلضافة إلى ذلك ،تُعزى الزيادة إلى
تخفيف قيود اإلغالق خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،وذلك مقارنة بفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م،
وهو األمر الذي أدي إلى اجتذاب المزيد من العمالء.
ارتفعت اإليرادات من المطاعم بنسبة  %15.7خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  1.3مليون ريال سعودي خالل فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  1.5مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك
في المقام األول إلى زيادة عدد الطلبات خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م بسبب عودة األنشطة التجارية بعد رفع اإلغالق
المرتبط بجائحة كورونا (كوفيد )19-خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م.
لم تشهد إيرادات العصائر تقلبات جوهرية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
اإليرادات حسب العالمة التجارية

يعرض الجدول اآلتي تحليل إيرادات شركة عبداهلل العثيم الغذائية حسب العالمة التجارية للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-323):مقر لودجلااإليرادات حسب العالمة التجارية
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

الزيادة ( /النقص)

النوع

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

مقهى دلة

مملوك

2.6

2.8

%5.0

موكا آند مور

امتياز

2.3

3.0

%35.2

أوليفر براون

امتياز

2.8

3.6

%28.1

مملوك

1.2

1.4

%16.9

مملوك

0.8

0.9

%17.1

كببلكي
روتي مام

*

دجاج تشيسترز

امتياز

0.1

0.1

()%3.8

جست اورانج

مملوك

0.1

0.1

()%13.5

10.0

12.0

%20.6

اإلجمالي
المصدر :معلومات اإلدارة
مالحظة )*( :تم إنهاء العالقة مع روتي مام ألنها لم تتمكن من تسجيل العالمة التجارية.
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فهرس المحتويات

مقهى دلة

يعرض الجدول اآلتي ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية لمقهى دلة للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-324):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

5

5

(عدد) الطلبات

69,540

68,096

متوسط حجم التذكرة (بالريال السعودي)

38.1

40.8

23

23

(عدد) الفروع

(عدد) الموظفين

المصدر :معلومات اإلدارة

ارتفعت اإليرادات من مقهى دلة بنسبة  %5.0خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  2.6مليون ريال سعودي خالل فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  2.8مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .وتُعزى الزيادة
ضت بين مارس ويونيو 2020م .وباإلضافة إلى ذلك ،تحسنت اإليرادات
في اإليرادات في الغالب إلى رفع قيود اإلغالق بسبب كوفيد 19-التي فُرِ َ
على الرغم من انخفاض عدد الطلبات خالل الفترة بين سبتمبر 2020م وسبتمبر 2021م .ويرجع ذلك إلى التأثير التعويضي بسبب زيادة متوسط
حجم التذكرة لكل طلب.
موكا آند مور

يعرض الجدول اآلتي مؤشرات األداء الرئيسية لموكا آند مور للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-325):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

2021م
مفحوصة

2020م
مفحوصة

(عدد) الفروع

7

7

(عدد) الطلبات

102,313

153,639

22.0

19.8

28

28

متوسط حجم التذكرة (بالريال السعودي)
(عدد) الموظفين

المصدر :معلومات الشركة

ارتفعت اإليرادات من موكا آند مور بنسبة  %35.2خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  2.3مليون ريال سعودي خالل فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  3.0مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .وتُعزى الزيادة
ضت بين مارس ويونيو 2020م .وباإلضافة إلى ذلك ،تحسنت اإليرادات
في اإليرادات في المقام األول إلى رفع قيود اإلغالق بسبب كوفيد 19-التي فُرِ َ
على الرغم من االنخفاض في متوسط حجم التذكرة لكل طلب للفترة بين سبتمبر 2020م وسبتمبر 2021م .ويرجع ذلك إلى التأثير التعويضي بسبب
الزيادة بنسبة  %50في عدد الطلبات .وباإلضافة إلى ذلك ،تُعزى الزيادة في عدد الطلبات إلى تجديد فرع الربوة مول.
أوليفر براون

يعرض الجدول اآلتي مؤشرات األداء الرئيسية ألوليفر براون للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر  2020و2021م.
  (6-326):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

(عدد) الفروع

4

5

(عدد) الطلبات

81,413

99,474

متوسط حجم التذكرة (بالريال السعودي)

35.0

36.7

25

32

(عدد) الموظفين

المصدر :معلومات اإلدارة
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كببلكي

يعرض الجدول اآلتي مؤشرات األداء الرئيسية لكببلكي للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-327):مقر لودجلامؤشرات األداء الرئيسية
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

2021م
مفحوصة

2020م
مفحوصة

(عدد) الفروع

5

5

(عدد) الطلبات

42,161

53,779

متوسط حجم التذكرة (بالريال السعودي)

28.9

26.5

18

18

(عدد) الموظفين

المصدر :معلومات اإلدارة

ارتفعت اإليرادات من كببلكي بنسبة  %16.9خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  1.2مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  1.4مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى االرتفاع إلى
أيضا إلى زيادة جودة
زيادة عدد الطلبات بعد رفع قيود اإلغالق بسبب فيروس كورونا (كوفيد .)19-وعالوة على ذلك ،تُعزى الزيادة في اإليرادات ً
العمليات بسبب تعيين مدير عمليات جديد خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
روتي مام

يعرض الجدول اآلتي مؤشرات األداء الرئيسية لروتي مام للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-328):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

(عدد) الفروع

4

4

(عدد) الطلبات

33,387

35,145

متوسط حجم التذكرة (بالريال السعودي)

23.9

26.6

12

12

(عدد) الموظفين
المصدر :معلومات اإلدارة

ارتفعت اإليرادات من روتي مام بنسبة  %17.1خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  0.8مليون ريال سعودي خالل فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  0.9مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى االرتفاع
في اإليرادات إلى الزيادة في عدد الطلبات باإلضافة إلى الزيادة في متوسط حجم التذكرة لكل طلب بعد تخفيف قيود اإلغالق بسبب فيروس كورونا
(كوفيد.)19-
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فهرس المحتويات

ارتفعت اإليرادات من أوليفر براون بنسبة  %28.1خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  2.8مليون ريال سعودي خالل فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  3.6مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى االرتفاع
أيضا بسبب افتتاح فرع
إلى زيادة عدد الطلبات بعد رفع قيود اإلغالق بسبب فيروس كورونا (كوفيد .)19-وباإلضافة إلى ذلك ،ارتفعت اإليرادات ً
جديد في األحساء مول ،مما ساهم في تحقيق إيرادات إضافية بقيمة  0.5مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2021م.

فهرس المحتويات

دجاج تشيسترز

يبين الجدول اآلتي ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية لتشيسترز للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-329):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

(عدد) الفروع

1

1

(عدد) الطلبات

3,474

3,040

متوسط حجم التذكرة (بالريال السعودي)

21.4

23.5

1

1

(عدد) الموظفين
المصدر :معلومات اإلدارة

لم تشهد إيرادات دجاج تشيسترز أي تقلبات جوهرية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
جست اورانج

يعرض الجدول اآلتي ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية لجست أورانج للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-330):مقر لودجلا ِّ
مؤشرات األداء الرئيسية
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

2

2

(عدد) الطلبات

7,369

8,216

متوسط حجم التذكرة (بالريال السعودي)

15.5

11.8

2

2

(عدد) الفروع

(عدد) الموظفين

المصدر :معلومات اإلدارة

انخفضت اإليرادات من جست أورانج بنسبة  %13.5خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  112,188ريال سعودي خالل
فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  97,047ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك
االنخفاض في المقام األول إلى انخفاض متوسط حجم التذكرة من  15.5ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
إلى  11.8ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى االنخفاض في متوسط حجم التذكرة لكل طلب إلى وجود
الفروع داخل مراكز الترفيه التي خضعت إلغالق لمدة شهرين فرضته الحكومة بسبب قيود فيروس كورونا (كوفيد )19-خالل الفترة بين فبراير
ونهاية مارس 2021م.
6-11-6-3تكلفة اإليرادات
يعرض الجدول اآلتي تكلفة اإليرادات لشركة عبداهلل العثيم الغذائية للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-331):مقر لودجلاتكلفة اإليرادات
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

الزيادة ( /النقص)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر
2021م

تكلفة مواد

2.8

3.4

%19.8

رواتب موظفين ومنافع أخرى

2.7

3.5

%26.7

إطفاء حق استخدام أصول

2.8

3.1

%7.7

استهالك

1.0

1.1

%7.3

()1.2

()1.5

%31.8

خصم اإليجار
صيانة

0.1

0.1

%6.4

رسوم امتياز

0.1

0.2

%25.1

اإلطفاء

0.2

0.2

-
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بالمليون ريال سعودي

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر
2021م

مرافق

0.2

0.3

%47.0

اشتراك

0.0

0.0

%1.2

إيجار

0.1

0.1

()%4.5

أخرى

0.2

0.2

%0.4

اإلجمالي

9.2

10.5

%14.5

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ارتفعت تكلفة المواد بنسبة  %19.8في  30سبتمبر 2021م من  2.8مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
إلى  3.4مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م تماش ًيا مع الزيادة في اإليرادات.
ارتفعت رواتب الموظفين والمنافع األخرى بنسبة  %26.7خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  2.7مليون ريال سعودي خالل
فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  3.5مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى
ذلك في المقام األول إلى مصاريف الرواتب الجزئية التي تحملتها الحكومة عن الموظفين السعوديين بموجب برنامج سند خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م.
ارتفع إطفاء حق استخدام أصول بنسبة  %7.7خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  2.8مليون ريال سعودي خالل فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  3.1مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في
أيضا.
المقام األول إلى زيادة إيجار أوليفر براون  -األحساء ونقل فرع موكا آند مور في الربوة مول مما أدى إلى زيادة اإليجارات ً
لم تشهد مصاريف االستهالك تقلبات جوهرية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
ارتفعت خصومات اإليجار بنسبة  %31.8خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  1.2مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  1.5مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام
األول إلى خصم اإليجار الذي طلبته شركة عبداهلل العثيم الغذائية لمول األحساء خالل عام 2020م ،الذي تمت الموافقة عليه خالل الفترة المنتهية
في  30سبتمبر 2021م.
ارتفعت تكلفة الصيانة بنسبة  %6.4خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  105ألف ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  111.8ألف ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول
إلى انخفاض أنشطة الصيانة خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م بسبب إغالق متاجر المأكوالت والمشروبات.
ارتفعت رسوم االمتياز بنسبة  %25.1خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  140.5ألف ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  175.8ألف ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول
إلى زيادة اإليرادات المرتبطة مباشرة برسوم اإلمتياز المتفق عليها كجزء من اتفاقيات االمتياز.
لم تشهد مصاريف اإلطفاء تقلبات جوهرية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
ارتفعت رسوم المرافق بنسبة  %47.0خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  174.4ألف ريال سعودي خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى  256.2ألف ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في
المقام األول إلى انخفاض أنشطة العمل خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م بسبب إغالق متاجر المأكوالت والمشروبات بسبب
فيروس كورونا (كوفيد.)19-
لم تشهد مصاريف االشتراكات أي تقلبات جوهرية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
لم تشهد مصاريف اإليجار أي تقلبات جوهرية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
لم تشهد المصاريف األخرى أي تقلبات جوهرية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
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فهرس المحتويات

الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر

الزيادة ( /النقص)

يعرض الجدول اآلتي مصاريف البيع والتوزيع والتسويق لشركة عبداهلل العثيم الغذائية للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-332):مقر لودجلامصاريف البيع والتوزيع والتسويق
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

الزيادة ( /النقص)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر
2021م

()0.0

()0.0

()%45.7

()0.0

()0.0

()%45.7

مصاريف دعاية وإعالن

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

لم تشهد مصاريف اإلعالن أي تقلبات جوهرية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
6-11-6-5مصاريف عمومية وإدارية
يعرض الجدول اآلتي المصاريف العمومية واإلدارية لشركة عبداهلل العثيم الغذائية للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-333):مقر لودجلاالمصاريف العمومية واإلدارية
السنة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

الزيادة ( /النقص)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

رواتب موظفين ومنافع أخرى

1.3

1.7

%26.5

استهالك

0.4

0.4

()%11.1

إطفاء حق استخدام أصول

0.1

0.1

()%23.1

خصم اإليجار

()0.0

()0.0

()%7.1

رسوم اشتراك

0.1

0.1

%29.0

-

0.1

ال ينطبق

إيجار

0.1

0.1

()%3.9

أخرى

0.3

0.3

()%0.7

اإلجمالي

2.4

2.7

%15.1

رسوم مهنية

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ارتفعت رواتب الموظفين والمنافع األخرى بنسبة  %26.5من  1.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى
 1.7مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى مصاريف الرواتب الجزئية التي
تحملتها الحكومة عن الموظفين السعوديين بموجب برنامج سند خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م .عادت رواتب الموظفين
والمنافع األخرى إلى المستويات الطبيعية بعد توقف الدعم الحكومي.
لم تشهد مصاريف االستهالك تقلبات جوهرية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
لم تشهد مصاريف استهالك األصول حق استخدام تقلبات جوهرية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
لم تشهد رسوم االشتراك تقلبات جوهرية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
لم تشهد الرسوم المهنية تقلبات جوهرية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
لم تشهد مصاريف اإليجار تقلبات جوهرية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
يشمل البند أخرى مصاريف التأمين والسفر ومصاريف متنوعة أخرى .لم يشهد البند أخرى تقلبات جوهرية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2020م و2021م.
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فهرس المحتويات

6-11-6-4مصاريف البيع والتوزيع والتسويق

فهرس المحتويات

6-11-6-6مصادر الدخل األخرى
يعرض الجدول اآلتي مصادر الدخل األخرى لشركة عبداهلل العثيم الغذائية للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-334):مقر لودجلامصادر الدخل األخرى
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

الزيادة ( /النقص)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

مصادر الدخل األخرى

0.0

-

()%100.0

اإلجمالي

0.0

-

()%100.0

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

بلغت اإليرادات األخرى  38,948ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م .لم تشهد شركة عبداهلل العثيم الغذائية أي
إيرادات/نفقات أخرى خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.

-12

6قائمة المركز المالي

6 -12-1الميزانية العمومية  -الموحدة
يعرض الجدول اآلتي الميزانية العمومية للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-335):مقر لودجلاالميزانية العمومية الموحدة للمجموعة
بالمليون ريال سعودي

الفترة المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2020م

الفترة المالية المنتهية
في  30سبتمبر 2021م

مدققة

مفحوصة

سبتمبر
2021م

األصول غير المتداولة
الممتلكات والمعدات

427.7

395.5

()%7.5

االستثمارات العقارية

2,320.2

2,922.7

%26.0

األصول غير الملموسة

3.0

2.6

()%14.6

حق استخدام األصول

379.4

327.8

()%13.6

استثمارات في شركات شقيقة

1.4

2.7

%88.2

الدفعات المقدمة للمقاولين

74.1

44.9

()%39.4

3,205.9

3,696.1

%15.3

اإلجمالي
األصول المتداولة
المخزون

51.4

52.9

%2.9

ذمم التأجير المدينة والشيكات تحت التحصيل

186.7

156.7

()%16.1

مدفوعات مسبقة وأرصدة مدينة أخرى

31.2

35.0

%12.1

المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

39.0

39.7

%1.7

األرصدة النقدية والمصرفية

103.3

80.9

()%21.6

اإلجمالي

411.6

365.2

()%11.3

مجموع األصول

3,617.5

4,061.3

%12.3

حقوق الملكية للمساهمين
رأس المال

1,000.0

1,000.0

-

االحتياطي النظامي

133.9

133.9

-

األرباح المبقاة

485.7

659.7

%35.8

بنود حقوق المساهمين األخرى

()1.1

()1.1

%1.5

حقوق الملكية غير المسيطرة

-

-

ال ينطبق
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اإلجمالي

مدققة

مفحوصة

1,618.5

1,792.5

%10.8

االلتزامات غير المتداولة
القروض

1,153.8

1,449.7

%25.6

التزامات عقود اإليجار

349.4

288.2

()%17.5

التزامات الضريبية المؤجلة

2.0

2.0

%0.1

صافي التزامات المنافع المحددة للموظفين

22.5

21.4

()%5.2

1,527.7

1,761.3

%15.3

اإلجمالي
االلتزامات المتداولة
الجزء المتداول من قروض المرابحة

212.9

240.9

%13.2

الذمم التجارية الدائنة

58.7

44.7

()%23.9

التزامات العقود

8.0

6.0

()%24.4

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

93.8

128.4

%36.9

الجزء المتداول من التزامات اإليجار

73.9

68.0

()%8.0

المستحق إلى أطراف ذات عالقة

15.4

13.9

()%9.5

مخصص الزكاة

8.7

5.6

()%35.0

اإلجمالي

471.3

507.5

%7.7

مجموع االلتزامات

1,999.0

2,268.7

%13.5

مجموع االلتزامات وحقوق الملكية

3,617.5

4,061.3

%12.3

االلتزامات (كنسبة مئوية من مجموع األصول)

%55.3

%55.9

حقوق الملكية (كنسبة مئوية من مجموع األصول)

%44.7

%44.1

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م.

ارتفعت األصول غير المتداولة بنسبة  %15.3في  30سبتمبر 2021م من  3,205.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  3,696.1مليون
ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى االستحواذ على أرض في الرياض بمبلغ  598.0مليون ريال سعودي خالل فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .األرض هي قطعة أرض رئيسية على طريق الملك فهد وقد تم االستحواذ عليها عن طريق المزايدة
بنجاح في مزاد البيع .لم يكن هناك خيار لتأجير هذه األرض ،والمركز التجاري بشكله الحالي قديم وال يصلح للغرض .تخطط الشركة لتطوير مشروع
متعدد االستخدامات يضم أقسام البيع بالتجزئة والترفيه والمكاتب والضيافة .يتولى استشاري خارجي إجراء دراسة لالستخدام األفضل واألعلى،
ويقدر الجدول الزمني المتوقع للمشروع بحوالي من  5إلى  6سنوات.
انخفضت األصول المتداولة بنسبة %11.3من  411.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  365.2مليون ريال سعودي كما في 30
سبتمبر 2021م .يعود االنخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض ذمم اإليجار المدينة والنقد وما في حكمه بمبلغ  30.1مليون ريال سعودي و22.4
مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م على التوالي .وقابل هذا االنخفاض ،إلى حد كبير ،ارتفاع في المدفوعات المسبقة بمقدار  4.7مليون
ريال سعودي وفي المخزون بمقدار  1.5مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م.
ارتفعت حقوق الملكية للمساهمين بنسبة  %10.8من  1,618.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  1,792.5مليون ريال سعودي في 30
سبتمبر 2021م .تعود الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة األرباح المبقاة بنسبة  %35.8من  485.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى
 659.7مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م.
ارتفعت االلتزامات غير المتداولة للمجموعة بنسبة  %15.3في  30سبتمبر 2021م من  1,527.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى
 1,761.3مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة قروض المرابحة (صافي  323.9مليون ريال سعودي)
التي تم الحصول عليها لتمويل رأس المال العامل واإلنشاءات.
ارتفعت االلتزامات المتداولة للمجموعة بنسبة  %7.7في  30سبتمبر 2021م من  471.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى 507.5
مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة الجزء المتداول من قروض المرابحة بمبلغ  28.0مليون ريال
سعودي والمستحقات وااللتزامات المتداولة األخرى بمبلغ  34.6مليون ريال سعودي.
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بالمليون ريال سعودي

الفترة المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2020م

الفترة المالية المنتهية
في  30سبتمبر 2021م

سبتمبر
2021م

يعرض الجدول التالي األصول غير المتداولة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ  30سبتمبر 2021م و31
ديسمبر 2020م.
  (6-336):مقر لودجلااألصول غير المتداولة
بالمليون ريال سعودي

الفترة المالية المنتهية في
 31ديسمبر

الفترة المالية المنتهية في
 30سبتمبر

2020م

2021م

مدققة

مفحوصة

ارتفاع ( /انخفاض)
سبتمبر 2021م

األصول غير المتداولة
الممتلكات والمعدات

427.7

395.5

()%7.5

االستثمارات العقارية

2320.2

2922.7

%26.0

األصول غير الملموسة

3.0

2.6

()%14.6

379.4

327.8

()%13.6

استثمارات في شركة شقيقة

1.4

2.7

%88.2

الدفعات المقدمة للمقاولين

74.1

44.9

()%39.4

3,205.9

3,696.1

%15.3

حق استخدام أصول

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م.

الممتلكات والمعدات

يبين الجدول التالي صافي القيمة الدفترية لممتلكات ومعدات شركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ  30سبتمبر
2021م و 31ديسمبر 2020م.
  (6-337):مقر لودجلاالممتلكات والمعدات
الفترة المالية المنتهية في
 31ديسمبر

الفترة المالية المنتهية في
 30سبتمبر

2020م

2021م

مدققة

مفحوصة

تحسينات المباني المستأجرة

163.3

157.5

()%3.6

اآلالت والمعدات

52.2

48.2

()%7.7

األلعاب

161.7

147.7

()%8.6

السيارات

1.7

1.1

()%36.3

أجهزة الحاسب اآللي وتقنية المعلومات

12.3

8.5

()%30.8

األثاث والتركيبات

28.2

24.5

()%13.2

األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ

8.2

8.0

()%3.4

427.7

395.5

()%7.5

بالمليون ريال سعودي

اإلجمالي

ارتفاع ( /انخفاض)
سبتمبر 2021م

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م.

تمثل التحسينات في المباني المستأجرة واأللعاب م ًعا نسبة  %77.6من إجمالي صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات في  30سبتمبر2021م.
انخفض صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات في  30سبتمبر 2021م بنسبة  %7.5من  427.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م
ليصل غلى  395.5مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى أن الشركة قامت باستبعاد ما يمثل نسبة  %7.5من
صافي قيمة اآلالت والمعدات في  30سبتمبر 2021م.
اي أصول مهمة مزمع شراءها أو استئجارها.
ليس لدى المجموعة أي خطط حاليه بخصوص ّ
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6-12-1-1األصول غير المتداولة

يبين الجدول التالي صافي القيمة الدفترية لالستثمارات العقارية لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ 30
سبتمبر 2021م و 31ديسمبر 2020م.
  (6-338):مقر لودجلااالستثمارات العقارية
الفترة المالية المنتهية في
 31ديسمبر

الفترة المالية المنتهية في
 30سبتمبر

2020م

2021م

مدققة

مفحوصة

األراضي

752.4

1,345.6

%78.8

المباني

1,108.5

1,083.7

()%2.2

اآلالت والمعدات

49.0

43.1

()%12.1

األثاث

0.4

0.2

()%49.6

تحسينات في أماكن مستأجرة

9.2

8.8

()%5.1

األعمال اإلنشائية تحت التنفيذ

400.7

441.4

%10.2

2,320.2

2,922.7

%26.0

بالمليون ريال سعودي

اإلجمالي

ارتفاع ( /انخفاض)
سبتمبر 2021م

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م.

األراضي

ارتفعت صافي القيمة الدفترية لألراضي بنسبة  %78.8في  30سبتمبر 2021م من  752.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى 1,345.6
مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى االستحواذ على أرض في الرياض بمبلغ  598.0مليون ريال سعودي
خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
المباني

تتمثل قيمة المباني في  30سبتمبر 2021م بالتكلفة المتكبدة من شراء و/أو إنشاء مراكز التسوق الخاصة بقطاع التأجير .لم تشهد المباني تقلبات
جوهرية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر2021م.
اآلالت والمعدات

انخفض صافي القيمة الدفترية لآلالت والمعدات بنسبة  %12.1في  30سبتمبر2021م من  49.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م غلى
 43.1مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى احتساب استهالك بقيمة  6.3مليون ريال خالل التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
تحسينات في أماكن مستأجرة

انخفض صافي القيمة الدفترية للتحسينات في األماكن المستأجرة بنسبة  %5.1في  30سبتمبر2021م من  9.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2020م إلى  8.8مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى احتساب استهالك بقيمة  1.6مليون ريال خالل التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
األعمال اإلنشائية تحت التنفيذ

يتمثل رصيد األعمال اإلنشائية تحت التنفيذ في  30سبتمبر2021م بشكل أساسي من األعمال اإلنشائية المنصرفة الخاصة بالمشرق مول وسيتي
مول بإجمالي تكلفة متبقية متوقعة تبلغ  46.3مليون ريال سعودي حتى االنتهاء من كافة األعمال .بلغت نسبة اإلتمام الخاصة بمراكز التسوق المذكورة
نسبة  %94.2و %81.4في  30سبتمبر 2021م.
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االستثمارات العقارية

يبين الجدول التالي صافي القيمة الدفترية لألصول غير الملموسة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ 30
سبتمبر 2021م و 31ديسمبر 2020م.
  (6-339):مقر لودجلااألصول غير الملموسة
بالمليون ريال سعودي

الفترة المالية المنتهية في
 31ديسمبر

الفترة المالية المنتهية في
 30سبتمبر

2020م

2021م

مدققة

مفحوصة

ارتفاع ( /انخفاض)
سبتمبر 2021م

التكلفة:
8.8

8.8

%0.0

في بداية الفترة/السنة
استبعادات

0.0

()0.0

ال ينطبق

في نهاية الفترة/السنة

8.8

8.8

()%0.2

اإلطفاء المتراكم:
في بداية الفترة/السنة

5.1

5.8

المحمل للفترة/السنة

0.7

0.4

()%37.5

استبعادات

0.0

()0.0

ال ينطبق

في نهاية الفترة/السنة

5.8

6.2

%7.3

3.0

2.6

()%14.6

صافي القيمة الدفترية

%13.5

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م.

تتعلق األصول غير الملموسة ببرامج الحاسب اآللي ورسوم االمتياز .ولم تشهد األصول غير الملموسة أي تقلبات جوهرية ويعود االنخفاض بنسبة
 %7.3إلى اإلطفاء المتراكم خالل الفترة المالية.
حق استخدام أصول

يبين الجدول التالي رصيد حق استخدام األصول لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ  30سبتمبر 2021م
و 31ديسمبر 2020م.
  (6-340):مقر لودجلاحق استخدام أصول
بالمليون ريال سعودي

الفترة المالية المنتهية في
 31ديسمبر

الفترة المالية المنتهية في
 30سبتمبر

2020م

2021م

مدققة

مفحوصة

ارتفاع ( /انخفاض)
سبتمبر 2021م

التكلفة:
735.6

650.2

()%11.6

في بداية الفترة/السنة

4.0

14.7

%269.5

استبعادات

()89.3

()183.7

%105.7

في نهاية الفترة/السنة

650.2

481.2

()%26.0

إضافات

اإلطفاء المتراكم:
في بداية الفترة/السنة

218.9

270.9

%23.7

المحمل للفترة/السنة

59.7

44.1

()%26.1

استبعادات

()7.8

()161.6

%1,981.4

في نهاية الفترة/السنة

270.9

153.4

()%43.4

379.4

327.8

()%13.6

صافي القيمة الدفترية
المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م.

انخفض صافي رصيد حق استخدام األصول في  30سبتمبر 2021م بنسبة  %13.6من  379.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى
 327.8مليون ريال سعودي في 2021م .يرجع ذلك بشكل أساسي إلى االستبعادات ومصروف اإلطفاء خالل الفترة بما قيمته  183.7و 44.1مليون
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األصول غير الملموسة

استثمارات في شركات شقيقة

يبين الجدول التالي رصيد استثمارات في شركات شقيقة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ  30سبتمبر
2021م و 31ديسمبر 2020م.
  (6-341):مقر لودجلااستثمارات في شركات شقيقة
الفترة المالية المنتهية في
 31ديسمبر

الفترة المالية المنتهية في
 30سبتمبر

2020م

2021م

مدققة

مفحوصة

ومضة لدور السينما  -شركة مساهمة مقفلة

0.6

0.8

%23.6

شركة بلر السعودية

0.8

1.9

%136.8

1.4

2.7

%88.2

بالمليون ريال سعودي

اإلجمالي

ارتفاع ( /انخفاض)
سبتمبر 2021م

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

يتمثل رصيد استثمارات في شركات شقيقة في  30سبتمبر 2021م في حصة الشركة في شركة ومضة لدور السينما وشركة بلر السعودية بنسبة
ملكية  %55و %70على التوالي .ويعود التحرك في الرصيد في  30سبتمبر 2021م مقارن ًة ب  31ديسمبر 2020م إلى الزيادة الناتجة عن حصة الشركة
في نتائج أعمال تلك الشركات.
دفعات مقدمة لمقاولين

يبين الجدول التالي رصيد الدفعات المقدمة لمقاولين وموردين شركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ 30
سبتمبر 2021م و 31ديسمبر 2020م.
  (6-342):مقر لودجلادفعات مقدمة لمقاولين
بالمليون ريال سعودي

تأمينات مستردة
مدفوعات مقد ًما

إيجار مدفوع مقد ًما
ذمم موظفين

الفترة المالية المنتهية في
 31ديسمبر

الفترة المالية المنتهية في
 30سبتمبر

2020م

2021م

مدققة

مفحوصة

10.2

9.3

ارتفاع ( /انخفاض)
سبتمبر 2021م
()%9.0

4.5

9.2

%104.4

0.2

4.1

%1,922.9

0.8

1.1

%42.5

مصاريف مدفوعة مقدمة

8.5

8.7

%2.7

أخرى

7.0

2.6

()%63.3

31.2

35.0

%12.1

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م.

تمثل األرصدة الخاصة بقطاع التأجير والترفيه ما نسبته  %90من إجمالي رصيد الدفعات المقدمة للمقاولين والمو ِّردين في  30سبتمبر 2021م،
إن هذه الدفعات تتعلق بشكل أساسي بأوامر الشراء الخاصة بالبناء والمواد الخام الخاصة ببناء المراكز التجارية في ٍ
كل من حفر الباطن
حيث ّ
والخفجي .انخفض رصيد الدفعات المقدمة للمقاولين والمو ِّردين بنسبة  %39.4في  30سبتمبر 2021م من  74.1مليون ريال سعودي في 31
ديسمبر 2020م إلى  44.9مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تسوية مبلغ  25.2مليون ريال سعودي خاصة
باالستثمارات العقارية.
لم تشهد التأمينات المستردة أي حركة جوهرية ما بين  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
ارتفعت المدفوعات المقدمة بنسبة  %104.4من  4.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  9.2مليون ريال سعودي كما في  30سبتمر
2021م .ويعزى االرتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة األنشطة التجارية كما في  30سبتمبر 2021م.
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ريال سعودي على التوالي .تعود االستبعادات التي بلغت قيمتها  183.7مليون ريال سعودي في ما نسبته  %80.2و %19.8إلى قطاع الترفيه وقطاع
البيع بالتجزئة علي التوالي .وسنجد أن االستبعادات التي حدثت في قطاع الترفيه يعود السبب الرئيسي وراءها إلى أن الفروع الخاصة بدولة اإلمارات
قد تغ ّير طريقة حساب اإليجار الخاص بها فتحولت من إيجارات ثابتة إلى إيجارات مرتبطة بنسبة من اإليرادات ،ولذلك تم استبعادها من بند حق
استخدام األصول .أما بخصوص االستبعادات الخاصة بقطاع البيع بالتجزئة ،فإن السبب وراء ذلك يعود إلى أن هناك  13فرع تم إغالقهم خالل فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م وذلك على خلفية توقف التعامل مع أوركسترا ،دو باري أو ميم ،بو أفينيو وبيلون.

لم تشهد ذمم الموظفين أي تقلبات جوهرية ما بين  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
لم تشهد المصاريف المدفوعة مقد ًما أي حركة جوهرية ما بين  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
انخفضت المصاريف األخرى بنسبة  %63.3من  7.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  2.6مليون ريال سعودي كما في  30سبتمر
2021م.
6-12-1-2األصول المتداولة
يعرض الجدول التالي األصول المتداولة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ  30سبتمبر 2021م و 31ديسمبر
2020م.
  (6-343):مقر لودجلااألصول المتداولة
بالمليون ريال سعودي

الفترة المالية المنتهية في
 31ديسمبر

الفترة المالية المنتهية في
 30سبتمبر

2020م

2021م

مدققة

مفحوصة

زيادة ( /نقص)
سبتمبر 2021م

األصول المتداولة
المخزون

51.4

52.9

%2.9

مدينو عقود اإليجار

186.7

156.7

()%16.1

دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

31.2

35

%12.1

المستحق من أطراف ذات عالقة

39.0

39.7

%1.7

النقد وما في حكمه

103.3

80.9

()%21.6

411.6

365.2

()%11.3

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

المخزون

يبين الجدول التالي رصيد المخزون لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ  30سبتمبر 2021م و 31ديسمبر
2020م.
  (6-344):مقر لودجلاالمخزون
الفترة المالية المنتهية في
 31ديسمبر

الفترة المالية المنتهية في
 30سبتمبر

2020م

2021م

مدققة

مفحوصة

مخزون جاهز معد للبيع

42.7

45.8

%7.0

مستهلكات ومواد أخرى

6.7

3.3

()%50.6

قطع غيار

6.3

7.0

%10.3

اإلجمالي

55.7

56.1

%0.8

مخصص مخزون بطئ الحركة

()4.3

()3.2

()%25.1

51.4

52.9

%2.9

بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)
سبتمبر 2021م

ناقص:
الصافي
المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م.

يتمثل المخزون في  30سبتمبر 2021م بشكل أساسي من المخزون الخاص بقطاع البيع بالتجزئة والذي يمثل نحو  %60.1من إجمالي المخزون في
إن المخزون الخاص بالعالمات التجارية «كيابي» و«أو في إس» يمثل على التوالي ما نسبته  %49.7و %38.5من إجمالي
 30سبتمبر 2021م .حيث ّ
قيمة مخزون البيع بالتجزئة في  30سبتمبر 2021م .وقد ارتفع رصيد المخزون الجاهز المعد للبيع بنسبة  %7.0في  30سبتمبر 2021م من 42.7
مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  45.8مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م نتيجة زيادة اإليرادات وحجم األعمال الخاص
بقطاع البيع بالتجزئة والذي تطلب بدوره إلى زيادة نسبة المخزون لمواكبة هذه الزيادة.
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ارتفع اإليجار المدفوع مقد ًما بنسبة  %1,922.9من  0.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  4.1مليون ريال سعودي كما في 30
سبتمر 2021م.

ارتفعت قطع الغيار بنسبة  %10.3من  6.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  7.0مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م.
يبين الجدول التالي حركة مخصص البنود بطيئة الحركة للسنة  /الفترة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-345):مقر لودجلاحركة مخصص البنود بطيئة الحركة
الفترة المالية المنتهية في
 31ديسمبر

الفترة المالية المنتهية في
 30سبتمبر

2020م

2021م

مدققة

مفحوصة

في بداية الفترة/السنة

9.8

4.3

()%56.3

مجنب خالل الفترة/السنة

1.3

0.0

()%100.0

()6.8

()1.1

()%84.2

4.3

3.2

()%25.1

بالمليون ريال سعودي

مستخدم خالل الفترة/السنة

في نهاية الفترة/السنة

ارتفاع ( /انخفاض)
سبتمبر 2021م

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م.

لم يتم تجنيب أي مخصصات إضافيه خالل التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
مدينو عقود اإليجار

يبين الجدول التالي رصيد مدينو عقود اإليجار لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ  30سبتمبر 2021م و31
ديسمبر 2020م.
  (6-346):مقر لودجلامدينو عقود اإليجار
بالمليون ريال سعودي

مدينو عقود إيجار

الفترة المالية المنتهية في
 31ديسمبر

الفترة المالية المنتهية في
 30سبتمبر

2020م

2021م

مدققة

مفحوصة

397.9

348.2

ارتفاع ( /انخفاض)
سبتمبر 2021م
()%13.2

ناقصا:
ً
مخصص الخصم للمستأجر

()19.8

()0.0

()%99.8

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

()191.4

()191.5

%0.1

186.7

156.7

()%16.1

الصافي
المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م.

انخفض إجمالي رصيد مدينو عقود اإليجار بنسبة  %13.2من  397.9مليون ريال في  31ديسمبر 2020م إلى  348.2مليون ريال سعودي في 30
سبتمبر2021م .يرجع ذلك بصوره أساسية إلى استرجاع عملية التحصيالت طبيعتها وذلك على خلفية عودة النشاط إلى طبيعته خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م حيث أنّه كان يوجد بعض التأخيرات في التحصيالت أثناء فترة الوباء مما أدى إلى التراكم في بعض األرصدة
خالل الفترة المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
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انخفضت المستهلكات والمواد األخرى بنسبة  %50.6من  6.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  3.3مليون ريال سعودي كما في
 30سبتمبر 2021م.

يبين الجدول التالي رصيد دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ 30
سبتمبر 2021م و 31ديسمبر 2020م.
  (6-347):مقر لودجلادفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
الفترة المالية المنتهية في
 31ديسمبر

الفترة المالية المنتهية في
 30سبتمبر

2020م

2021م

مدققة

مفحوصة

تأمينات مستردة

10.2

9.3

مدفوعات مقد ًما
إيجار مدفوع مقد ًما

بالمليون ريال سعودي

ذمم موظفين

ارتفاع ( /انخفاض)
سبتمبر 2021م
()%8.9

4.5

9.2

%104.4

0.2

4.1

%1,922.9

0.8

1.1

%42.5

مصاريف مدفوعة مقدمة

8.5

8.7

%2.7

أخرى

7.0

2.6

()%63.3

31.2

35.0

%12.1

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

إن انخفض رصيد التأمينات المستردة بنسبة  %8.9من  10.2مليون ريال
تتعلق أرصدة التأمينات المستردة بشكل أساسي بقطاع الترفيه حيث ّ
سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  9.3مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م متماش ًيا مع االنخفاض في قطاع الترفيه من  9.6مليون ريال
سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  8.8مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م.
ارتفعت المدفوعات المدفوعة مقد ًما بنسبة  %104.4من  4.5مليون ريال في  31ديسمبر 2020م إلى  9.2مليون ريال سعودي في  30سبتمبر2021م.
حيث تشمل المدفوعات المدفوعة مقد ًما بصفة رئيسية في  30سبتمبر 2021م األرصدة الخاصة بقطاع اإليجار والبيع بالتجزئة والتي تتمثل في
دفعات تخص مصروفات الكهرباء التي تم دفعها مقدما.
ارتفع اإليجار المدفوع مقد ًما بنسبة  %1.922.2من  0.2مليون ريال في  31ديسمبر 2020م إلى  4.1مليون ريال سعودي في  30سبتمبر2021م.
لم تشهد ذمم موظفين أي حركة جوهرية ما بين  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
لم تشهد المصروفات المدفوعة مقدما أي حركة جوهرية خالل الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م .وتشمل المصروفات المدفوعة مقدما
في  30سبتمبر 2021م مبلغ  8.1مليون ريال سعودي يخص المصروفات الخاصة باالكتتاب العام الخاص بالمجموعة.
انخفضت المصاريف األخرى بنسبة  %63.3من  7.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  2.6مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م.
النقد وما في حكمه

يبين الجدول التالي رصيد النقد وما في حكمه لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ  30سبتمبر 2021م و31
ديسمبر 2020م.
  (6-348):مقر لودجلاالنقد وما في حكمه
بالمليون ريال سعودي

ارصدة لدى البنوك
ودائع ألجل
نقد في الصندوق

اإلجمالي

الفترة المالية المنتهية في
 31ديسمبر

الفترة المالية المنتهية في
 30سبتمبر

2020م

2021م

مدققة

مفحوصة

17.7
84.0
1.6

37.8
39.5
3.6

%113.8
()%53.0
%131.3

103.3

80.9

()%21.6

ارتفاع ( /انخفاض)
سبتمبر 2021م

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

انخفض الرصيد النقدي في  30سبتمبر 2021م بنسبة  %21.6من  103.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م ليصل إلى  80.9مليون ريال
سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى سداد جزء من القروض قصيرة األجل ،حيث تم تمويل ذلك السداد من خالل رصيد
ودائع قصيرة األجل ،حيث سنجد أن رصيد ودائع ألجل انخفض بشكل ملحوظ في  30سبتمبر 2021م ،من  84.0مليون ريال سعودي في  30سبتمبر
2020م ليصل إلى  39.5في  30سبتمبر 2021م.
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دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

يعرض الجدول التالي االلتزامات غير المتداولة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ  30سبتمبر 2021م
و 31ديسمبر 2020م.
  (6-349):مقر لودجلاااللتزامات غير المتداولة
بالمليون ريال سعودي

الفترة المالية المنتهية في
 31ديسمبر

الفترة المالية المنتهية في
 30سبتمبر

2020م

2021م

مدققة

مفحوصة

ارتفاع ( /انخفاض)
سبتمبر 2021م

االلتزامات غير المتداولة
القروض

1,153.8

1,449.7

%25.6

التزام عقود اإليجار

349.4

288.2

()%17.5

االلتزامات الضريبية المؤجلة

2.0

2.0

%0.1

صافي التزامات المنافع المحددة للموظفين

22.5

21.4

()%5.2

1,527.7

1,761.3

%15.3

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

يتمثل رصيد االلتزامات غير المتداولة في  30سبتمبر 2021م بشكل أساسي في رصيد قرض المرابحة الذي يمثل ما نسبته  %82.3من إجمالي
االلتزامات المتداولة في ذاك التاريخ .سنالحظ أن رصيد القرض قد ارتفع بنسبة  %25.6في  30سبتمبر 2021م من  1,153.8في  31ديسمبر
2020م ليصل إلى  1,449.7مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م بزيادة قدرها  295.9مليون ريال سعودي على خلفية دعم وتمويل احتياجات
ومتطلبات رأس المال العامل والمساهمة في بناء المشاريع الحالية.
القروض

يعرض الجدول القروض لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ  30سبتمبر 2021م و 31ديسمبر 2020م.
  (6-350):مقر لودجلاالقروض
بالمليون ريال سعودي

القروض
تكاليف تمويل مؤجلة
الصافي

الفترة المالية المنتهية في
 31ديسمبر

الفترة المالية المنتهية في
 30سبتمبر

2020م

2021م

مدققة

مفحوصة

1,366.7

1,692.5

%23.8

0.0

()1.9

ال ينطبق

1,366.7

1690.6

%23.7

ارتفاع ( /انخفاض)
سبتمبر 2021م

ينقسم إلى:
جزء متداول من القروض

212.9

240.9

%13.1

جزء غير متداول من القروض

1,153.8

1,449.7

%25.6

1,366.7

1,690.6

%23.7

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ارتفع صافي القروض بنسبة  %23.8من  1,366.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  1,690.6مليون ريال سعودي في  30سبتمبر
2021م .ترتبط القروض بشكل أساسي بقطاع التأجير وقطاع األزياء.
للمزيد من اإليضاح فيما يخص الضمانات والرهون يرجى مراجعة جدول« 152-6التمويل الذي استخدمته شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار كما
في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م» وقسم« 7-12عقود التمويل».
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6-12-1-3االلتزامات غير المتداولة

يعرض الجدول التزام عقود اإليجار لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ  30سبتمبر 2021م و 31ديسمبر
2020م.
  (6-351):مقر لودجلاالتزام عقود اإليجار
الفترة المالية المنتهية في
 31ديسمبر

الفترة المالية المنتهية في
 30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

2021م
سبتمبر

561.9

423.3

()%24.7

اإلضافات

4.0

14.7

%269.4

تكاليف تمويلية

14.0

8.9

()%36.4

استبعاد

()86.3

()22.2

()%74.3

االلتزام المدفوع

()70.3

()68.5

()%2.6

في نهاية الفترة/السنة

423.3

356.2

()%15.8

التزامات عقود إيجار المتداولة

73.9

68.0

()%8.0

التزامات عقود إيجار غير المتداولة

349.4

288.2

()%17.5

423.3

356.2

()%15.8

مليون ريال سعودي

في بداية الفترة/السنة

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

انخفضت التزامات عقود اإليجار غير المتداولة بنسبة  %17.5من  349.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  288.2مليون ريال
سعودي كما في  30سبتمبر 2021م.
االلتزامات الضريبية المؤجلة

لم تشهد االلتزامات الضريبية المؤجلة أي تقلبات جوهرية ما بين  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
صافي التزامات المنافع المحددة للموظفين

يعرض الجدول صافي التزامات المنافع المحددة للموظفين لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ  30سبتمبر
2021م و 31ديسمبر 2020م.
  (6-352):مقر لودجلاصافي التزامات المنافع المحددة للموظفين
الفترة المالية المنتهية في
 31ديسمبر

الفترة المالية المنتهية في
 30سبتمبر

2020م

2021م

مدققة

مفحوصة

تكلفة الخدمة الحالية

4.5

3.5

()%21.6

تكلفة العمولة على التزامات المنافع

0.6

0.3

()%51.8

5.1

3.8

()%25.3

بالمليون ريال سعودي

الصافي

ارتفاع ( /انخفاض)
سبتمبر 2021م

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م
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التزام عقود اإليجار

يعرض الجدول التالي االلتزامات المتداولة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ  30سبتمبر 2021م و31
ديسمبر 2020م.
  (6-353):مقر لودجلاااللتزامات المتداولة
الفترة المالية المنتهية في
 31ديسمبر

الفترة المالية المنتهية في
 30سبتمبر

2020م

2021م

مدققة

مفحوصة

الجزء المتداول من قروض المرابحة

212.9

240.9

%13.2

الذمم التجارية الدائنة وأوراق الدفع

58.7

44.7

()%23.9

التزامات العقود

8.0

6.0

()%24.4

بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)
سبتمبر 2021م

االلتزامات المتداولة

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

93.8

128.4

%36.9

الجزء المتداول من التزامات اإليجار

73.9

68

()%8.0

المستحق إلى أطراف ذات عالقة

15.4

13.9

()%9.5

مخصص الزكاة

8.7

5.6

()%35.0

471.3

507.5

%7.7

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

يمثل الجزء المتداول من قروض المرابحة باإلضافة إلى المصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى م ًعا ما نسبته  %72.7من إجمالي أرصدة
االلتزامات المتداولة في  30سبتمبر 2021م.
الجزء المتداول من قروض المرابحة

ارتفع رصيد الجزء المتداول من قرض المرابحة بنسبة  %13.2في  30سبتمبر 2021م من  212.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى
 240.9مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م بزيادة قدرها  28مليون ريال سعودي وذلك لدعم وتمويل احتياجات ومتطلبات راس المال العامل
والمساهمة في بناء المشاريع الحالية.
المستحق إلى أطراف ذات عالقة

راجع جدول رقم « 470-6المستحق إلى أطراف ذات عالقة» للحصول على مزيد من التفاصيل.
مخصص الزكاة

يعرض الجدول التالي حركة مخصص الزكاة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ  30سبتمبر 2021م و31
ديسمبر 2020م.
  (6-354):مقر لودجلامخصص الزكاة
الفترة المالية المنتهية في
 31ديسمبر

الفترة المالية المنتهية في
 30سبتمبر

2020م

2021م

مدققة

مفحوصة

الرصيد في بداية الفترة  /السنة

11.6

8.7

()%25.7

مخصص الزكاة الفترة  /للسنة

4.9

2.5

()%49.5

مخصص الضريبة الفترة  /السنة

0.3

-

()%100.0

مدفوع خالل الفترة  /السنة

()8.2

()5.5

()%32.5

8.7

5.6

()%35.0

بالمليون ريال سعودي

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

ارتفاع ( /انخفاض)
سبتمبر 2021م

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

انخفض رصيد الزكاة بنسبة  %35.0من  8.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  5.6مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م وذلك
يرجع بشكل أساسي إلى انخفاض مخصص الزكاة الفترة  /للسنة بنسبة  %49.5من  4.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  2.5مليون
ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م.
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6-12-1-4االلتزامات المتداولة

يبين الجدول التالي رصيد مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار وفقًا للقوائم المالية الموحدة كما في تاريخ
 30سبتمبر 2021م و 31ديسمبر 2020م.
  (6-355):مقر لودجلامصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
الفترة المالية المنتهية في
 31ديسمبر

الفترة المالية المنتهية في
 30سبتمبر

2020م

2021م

مدققة

مفحوصة

تأمين مسترد

54.6

45.6

()%16.5

مصاريف مستحقة الدفع

6.8

23.4

%245.7

دخل إيجار غير مكتسب

4.4

43.7

%888.2

مبالغ مستحقة الدفع للموظفين

5.9

4.8

()%18.6

دفعات مقدمة من العمالء

5.7

0.4

()%93.6

تكلفة تمويل مستحقة

3.1

0.5

()%84.0

أعمال إنشائية مستحقة

0.2

0.2

-

ضريبة القيمة المضافة

2.7

1.0

()%61.2

مستحقات أخرى

10.4

8.9

()%15.1

اإلجمالي

93.8

128.4

%36.9

بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)
سبتمبر 2021م

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

تتكون المصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى في  30سبتمبر 2021م بشكل أساسي من التأمينات المستردة ودخل اإليجار غير المكتسب
حيث يمثلوا م ًعا نسبة  %69.5من إجمالي رصيد المصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى في  30سبتمبر 2021م.
انخفض رصيد التأمين المسترد بنسبة  %16.5في  30سبتمبر 2021م من  54.6مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  45.6مليون ريال
سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويرجع ذلك إلى سداد مبلغ  9.0مليون ريال سعودي والذي يتضمن بشكل أساسي إلى قيام شركة هادكو باسترجاع
قيمة التأمين المحتجز الخاص بالعثيم مول  -حفر الباطن نظ ًرا النتهاء المشروع.
ارتفعت المصاريف مستحقة الدفع بنسبة  %245.7من  6.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  23.4مليون ريال سعودي في  30سبتمبر
2021م وذلك يرجع بشكل أساسي الى االرتفاع في نسبة المصروفات المستحقة الخاصة بقطاع التأجير.
ً
ملحوظا حيث ارتفع الرصيد بنسبة  %888.2من  4.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى 43.7
شهد دخل اإليجار غير المكتسب ارتفاعا
مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .يرجع ذلك بشكل أساسي إلى االرتفاع في قيمة المدفوعات المستحقة الدفع للعقود الحالية مع العمالء.
انخفضت المبالغ المستحقة الدفع للموظفين بنسبة  %18.6من  5.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  4.8مليون ريال سعودي في
 30سبتمبر 2021م .ويعود االنخفاض بشكل أساسي إلى االنخفاض من قطاع التأجير.
انخفضت الدفعات المقدمة من العمالء بنسبة  %93.6من  5.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  0.4مليون ريال سعودي في 30
سبتمبر 2021م وذلك يرجع بشكل أساسي إلى االنخفاض من قطاع التأجير.
انخفضت تكلفة التمويل المستحقة بنسبة  %84.0من  3.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  0.5مليون ريال سعودي في  30سبتمبر
2021م وذلك يرجع بشكل أساسي إلى االنخفاض من قطاع التأجير.
لم تشهد األعمال اإلنشائية المستحقة أي تقلبات كما في  31ديسمبر 2020م وفي  30سبتمبر 2021م.
انخفضت المصاريف المتعلقة بضريبة القيمة المضافة بنسبة  %61.2من  2.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  1.0مليون ريال
سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويعود االنخفاض بشكل أساسي إلى االنخفاض من قطاع التأجير.
انخفضت المستحقات بنسبة  %15.1من  10.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  8.9مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م وذلك
يرجع بشكل أساسي إلى االنخفاض في قطاع التأجير.
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فهرس المحتويات

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

فهرس المحتويات

6 -12-2الميزانيات الموحدة
  (6-356):مقر لودجلاالميزانية الموحدة كما في  30سبتمبر 2021م
اإلجمالي

التعديالت

القطاع

التأجير

الترفيه

األزياء

األطعمة
والمشروبات

أخرى

اإليضاح

بالمليون ريال سعودي

شركة عبداهلل
العثيم
لالستثمار

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

شركة عبداهلل
العثيم لألغذية

أخرى

الميزانية
الموحدة

األصول غير المتداولة
الممتلكات والمعدات

41.5

318.2

26.0

9.8

-

395.5

-

395.5

العقارات االستثمارية

2,823.2

-

-

-

99.5

2,922.7

-

2,922.7

األصول غير الملموسة

0.3

-

0.1

2.2

-

2.6

-

2.6

االستثمار في الشركات التابعة
والشركات الزميلة

526.9

-

-

-

-

526.9

()199.1

1

327.8

أصول حق االستخدام

235.7

108.7

74.5

11.8

-

430.7

()428.0

3

2.7

الدفعات المقدمة للمقاولين

12.1

-

-

-

-

12.1

32.8

44.9

3,639.8

426.8

100.6

23.7

99.5

4,290.4

()594.3

3,696.1

مجموع األصول غير
المتداولة
األصول المتداولة

1.5

16.5

31.8

3.0

-

52.8

0.1

المخزون
ذمم تأجير مدينة

154.1

-

-

-

2.6

156.7

-

52.9
2

156.7

الدفعات المقدمة واألصول
المتداولة األخرى

13.9

44.2

6.7

3.1

0.0

67.8

()32.8

المستحق من أطراف ذات
عالقة

120.3

76.7

0.0

-

0.7

197.7

()158.0

النقد وما في حكمه

62.6

14.4

2.6

0.9

0.4

80.9

-

80.9

مجموع األصول المتداولة

352.4

151.7

41.1

7.0

3.7

555.9

()190.7

365.2

3,992.1

578.5

141.6

30.8

103.2

4,846.3

()785.0

4,061.3

مجموع األصول

35.0
2

39.7

حقوق المساهمين
رأس المال

1,000.0

150.0

0.1

0.5

31.1

1,181.7

()181.7

4

1,000.0

االحتياطي النظامي

133.9

22.1

0.1

0.3

0.0

156.3

()22.4

4

133.9

األرباح المبقاة

659.7

250.9

()17.4

()6.6

2.9

889.5

()229.8

4

659.7

المكونات األخرى لحقوق
الملكية

()1.1

()1.1

-

-

-

()2.2

1.1

مجموع حقوق الملكية

1,792.5

421.8

()17.2

()5.9

34.0

2,225.3

()432.8

4

()1.1

1,792.5

االلتزامات غير المتداولة
القروض

1,449.7

-

-

-

-

1,449.7

-

التزامات عقود اإليجار

221.3

81.0

50.4

9.5

-

362.2

()74.0

-

2.0

-

-

-

2.0

-

2.0

التزام المنافع المحددة
للموظفين

10.4

7.4

2.8

0.8

-

21.4

-

21.4

مجموع االلتزامات غير
المتداولة

1,681.4

90.4

53.2

10.3

-

1,835.2

()74.0

1,761.3

الضريبة المؤجلة

1,449.7
3

288.2

االلتزامات المتداولة
الجزء المتداول من القروض

240.9

-

-

-

-

240.9

-

الذمم التجارية الدائنة
مستحقات والتزامات متداولة
أخرى
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240.9

11.0

11.3

21.0

1.4

-

44.7

-

2

44.7

131.8

13.5

5.1

0.9

-

151.4

()145.3

2

6.0
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اإلجمالي

التعديالت

الجزء المتداول من التزامات
اإليجار

40.9

32.2

22.1

1.7

-

96.9

31.4

-

6.0

-

-

-

6.0

62.0

التزامات العقود

اإليضاح

القطاع

التأجير

الترفيه

األزياء

األطعمة
والمشروبات

أخرى

فهرس المحتويات

بالمليون ريال سعودي

شركة عبداهلل
العثيم
لالستثمار

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

شركة عبداهلل
العثيم لألغذية

أخرى

الميزانية
الموحدة

3

128.4
68.0

المبالغ المستحقة إلى أطراف
ذات عالقة

90.7

0.6

57.0

22.3

69.2

239.8

()225.9

مخصص الزكاة

3.0

2.6

0.5

-

0.0

6.1

()0.5

5.6

518.2

66.3

105.7

26.3

69.2

785.7

()278.2

507.5

3,992.1

578.5

141.6

30.8

103.2

4,846.3

()785.0

4,061.3

مجموع االلتزامات
المتداولة
مجموع االلتزامات وحقوق
ملكية المساهمين

2

13.9

المصدر :معلومات اإلدارة

تعديالت التوحيد الرئيسية

1 .يستثني التعديل االستثمار في الشركات التابعة حيث يتم توحيد نتائج الشركات التابعة
2 .يستبعد التعديل الذمم المدينة والذمم الدائنة بين الشركات الشقيقة
3 .يستثني التعديل أصول حق االستخدام والتزامات اإليجار المتعلقة بترتيبات اإليجار في الشركات التابعة ،وكذلك تحويل الجزء الحالي من
التزامات اإليجار إلى االلتزامات المتداولة
4 .يتم تضمين حقوق الملكية للمالك أثناء التوحيد؛ وبالتالي ،يتم استبعاد األرصدة الفرعية

6 -12-3الميزانية العمومية  -شركة عبدهللا العثيم لالستثمار (مستقلة)
يعرض الجدول التالي الميزانية العمومية لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-357):مقر لودجلاالميزانية العمومية
بالمليون ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر

الفترة المنتهية في 30
سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

األصول
األصول غير المتداولة

3,076.0

3,639.8

%18.3

األصول المتداولة

384.8

352.4

()%8.4

مجموع األصول

3,460.8

3,992.1

%15.4

االلتزامات غير المتداولة

1,424.6

1,681.4

%18.0

االلتزامات المتداولة

417.7

518.2

%24.1

مجموع االلتزامات

1,842.3

2,199.6

%19.4

حقوق الملكية

1,618.5

1,792.5

%10.8

مجموع االلتزامات وحقوق الملكية

3,460.8

3,992.1

%15.4

االلتزامات وحقوق ملكية المساهمين

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ارتفعت األصول غير المتداولة بنسبة  %18.3في  30سبتمبر 2021م من  3,076.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  3,639.8مليون
ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى االستثمار في أرض في الرياض تمت رسملتها بمبلغ  598.0مليون ريال سعودي
خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
انخفضت األصول المتداولة بنسبة  %8.4في  30سبتمبر 2021م من  384.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  352.4مليون ريال
سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض ذمم التأجير المدينة ورصيد الشيكات تحت التحصيل.
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ارتفعت االلتزامات غير المتداولة بنسبة  %18.0في  30سبتمبر 2021م من  1,424.6مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  1,681.4مليون
ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويرجع ذلك إلى القروض اإلضافية التي تم صرفها للشركة لشراء أرض في الرياض.
ارتفعت االلتزامات المتداولة بنسبة  %24.1في  30سبتمبر 2021م من  417.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  518.2مليون ريال
سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى الزيادة في المعامالت المستحقة مع األطراف ذات العالقة خالل  30سبتمبر
2021م.
6-12-3-1األصول غير المتداولة
يعرض الجدول التالي األصول غير المتداولة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-358):مقر لودجلااألصول غير المتداولة
بالمليون ريال سعودي

السنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر

الفترة المنتهية في 30
سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

الممتلكات والمعدات

48.1

41.5

()%13.6

العقارات االستثمارية

2,221.4

2,823.2

%27.1

االستثمار في الشركات التابعة والشركات الزميلة

485.9

526.9

%8.4

األصول غير الملموسة

0.5

0.3

()%33.1

أصول حق االستخدام

262.3

235.7

()%10.1

الدفعات المقدمة للمقاولين

57.8

12.1

()%79.1

3,076.0

3,639.8

%18.3

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

الممتلكات والمعدات

يعرض الجدول التالي صافي القيمة الدفترية لممتلكات ومعدات شركة عبداهلل العثيم لالستثمار في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-359):مقر لودجلاالممتلكات والمعدات
السنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر

الفترة المنتهية في 30
سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

اآلالت والمعدات

32.4

28.7

()%11.5

السيارات

0.8

0.6

()%31.8

أجهزة الحاسب اآللي

4.2

3.7

()%12.9

أثاث وتركيبات

10.7

8.7

()%19.0

48.1

41.5

()%13.6

بالمليون ريال سعودي

مجموع صافي القيمة الدفترية
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

تُدرج الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم واالنخفاض المتراكم في القيمة .يتم احتساب االستهالك على أساس
القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصول .فيما يلي العمر اإلنتاجي لألصول:
فئة األصول
تحسينات المباني المستأجرة

العمر اإلنتاجي
العمر اإلنتاجي للتحسينات ومدة اإليجار ،أيهما أقل

اآلالت والمعدات

 10سنوات

السيارات

 5سنوات

أجهزة الحاسب اآللي

 5سنوات

األثاث والتركيبات

 7سنوات

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م
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فهرس المحتويات

ارتفعت حقوق الملكية بنسبة  %10.8بين  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م نتيجة تحقيق صافي أرباح بقيمة  173.1مليون ريال سعودي.

انخفض صافي القيمة الدفترية للسيارات بنسبة  %31.8في  30سبتمبر 2021م من  0.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  0.6مليون
ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى رسوم االستهالك واستبعاد سيارة واحدة.
انخفض صافي القيمة الدفترية ألجهزة الحاسب اآللي بنسبة  %12.9في  30سبتمبر 2021م من  4.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م
إلى  3.7مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى رسوم االستهالك.
انخفض صافي القيمة الدفترية لألثاث والتركيبات بنسبة  %19.0في  30سبتمبر 2021م من  10.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى
 8.7مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى رسوم االستهالك.
العقارات االستثمارية

يعرض الجدول التالي العقارات االستثمارية لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-360):مقر لودجلاالعقارات االستثمارية
السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر

الفترة المنتهية في 30
سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

األراضي

654.6

1,247.7

%90.6

المباني

1,108.5

1,083.7

()%2.2

اآلالت والمعدات

49.0

43.1

()%12.2

أثاث وتركيبات

0.4

0.2

()%49.4

تحسينات المباني المستأجرة

9.2

8.8

()%5.1

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

399.7

439.7

%10.0

مجموع صافي القيمة الدفترية

2,221.4

2,823.2

%27.1

بالمليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ً
مستقبل،
تشمل العقارات االستثمارية العقارات (بما في ذلك العقارات قيد اإلنشاء أو إعادة التطوير) التي يتم حيازتها حال ًيا ،أو سيتم حيازتها
لالستفادة من إيجارها ،أو لزيادة رأس المال ،أو كليهما.
تُدرج العقارات االستثمارية بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وأي مخصص النخفاض القيمة .ويتم استهالك العقارات االستثمارية (باستثناء
األراضي والعقارات االستثمارية قيد اإلنشاء) باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي للعقارات .وتقوم شركة عبداهلل العثيم
لالستثمار بتقييم القيمة العادلة للعقارات االستثمارية كما في تاريخ كل ميزانية عمومية عن طريق مساح معتمد مستقل .ويرد أدناه العمر اإلنتاجي
للعقارات االستثمارية:
فئة األصول
المباني
اآلالت والمعدات

العمر اإلنتاجي
 50أو مدة اإليجار ،أيهما أقصر
 10سنوات

السيارات

 7 - 5سنوات

أجهزة الحاسب اآللي

 7 - 5سنوات

األثاث والتركيبات

 10 - 5سنوات

تحسينات المباني المستأجرة

 10أو مدة اإليجار ،أيهما أقصر

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

بلغت القيمة العادلة للعقارات االستثمارية لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار (باستثناء األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ)  4.9مليار ريال سعودي و5.6
مليار ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م على التوالي.
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انخفض صافي القيمة الدفترية لآلالت والمعدات بنسبة  %11.5في  30سبتمبر 2021م من  32.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى
 28.7مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى رسوم االستهالك.

كما تم التصرف في أرض أبها ببيعها للهيئة العامة لعقارات الدولة بمبلغ  23.1مليون ريال ونتج عنها ربح قدره  20.7مليون ريال.
تمت رسملة أرض في مدينة الرياض خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م بمبلغ  598.0مليون ريال سعودي تشمل ما يلي:
السنة المالية المنتهية في  30سبتمبر

بالمليون ريال سعودي
شراء أرض

2020م

2021م

-

533.6

رسوم ترتيب ساب

-

1.5

دفعة مقدمة مصنفة ضمن المدفوعات المسبقة

-

25.0

ضريبة العقارات بنسبة %5

-

27.9

عمولة تملك أرض

-

10.0

اإلجمالي

-

598.0

يتكون صافي القيمة الدفترية لألراضي كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م مما يلي:
  (6-361):مقر لودجلاصافي القيمة الدفترية لألراضي
السنة المالية المنتهية في  30سبتمبر
2020م

2021م

بالمليون ريال سعودي

صافي القيمة الدفترية

صافي القيمة الدفترية

أبها

 31أغسطس 2009م

8.3

5.8

عرعر مول

 31أغسطس 2009م

14.0

14.0

حائل مول

 1أغسطس 2017م

61.0

61.0

أرض الخرج

 1سبتمبر 2016م

110.2

110.2

الخفجي مول

 16أغسطس 2015م

36.2

36.2

أرض الدمام  -أربعة

 31يوليو 2013م

169.6

169.6

مجمع عكيرشة

 1يوليو 2010م

3.3

3.3

خريص مول

 31ديسمبر 2008م

79.5

79.5

األحساء مول

 31ديسمبر 2008م

45.0

45.0

الربوة مول

 31ديسمبر 2008م

122.2

122.2

20/12/31

5.2

2.7

 7أبريل 2021م

-

598.0

654.6

1,247.7

أخرى
أرض في الرياض

تاريخ التملك

اإلجمالي
لمصدر :معلومات اإلدارة

تم رهن بعض األراضي المذكورة أعاله ونقلها كضمان إلى المؤسسات التالية:
yأرض خريص وحائل مول وأرض الدمام رقم أربعة  -تم رهن هذه األراضي بقيمة إجمالية تبلغ  310.1مليون ريال سعودي لبنك البالد مقابل
التسهيالت المصرفية .يتم رهن هذه األراضي ،باستثناء أرض الدمام  -أربعة ،لصالح ساب حيث يتم إعادة تمويل هذه القروض بالكامل من
قبل ساب كما في  30سبتمبر 2021م .ويعد رهن أرض الدمام أربعة في طور اإلفراج عنه من قبل بنك البالد.
yأرض األحساء مول  -تم نقل ملكيتها إلى «شركة سكن للتمويل العقاري» (األمين) كأصل أساسي للصكوك .يتم نقل هذه الملكية مرة أخرى
إلى الشركة بعد تسوية الصكوك .تم رهن األرض بعد ذلك لصالح ساب الذي أعاد تمويل الصكوك.
yتم رهن أرض في الرياض لصالح ساب مقابل التسهيالت المصرفية الممنوحة لتمويل االستحواذ عليها.
للمزيد من اإليضاح فيما يخص الضمانات والرهون يرجى مراجعة جدول« 152-6التمويل الذي استخدمته شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار كما
في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م» وقسم« 7-12عقود التمويل».
باإلضافة إلى ما سبق ،تم إنشاء ثالثة مراكز تسوق لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار على أراضي مستأجرة .ويوضح الجدول التالي تفاصيل اتفاقية
اإليجار المعمول بها لهذه األراضي.
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األراضي

فهرس المحتويات

  (6-362):مقر لودجلامراكز التسوق المبنية على أراضي مستأجرة
بريدة

عنيزة

حفر الباطن

المول

العثيم مول  -بريدة

العثيم مول  -عنيزة

المشرق مول

المؤجر

أمانة منطقة القصيم

أمانة منطقة القصيم

أمانة المنطقة الشرقية

تاريخ بدء اإليجار

 31مارس 2000م

 3ديسمبر 2005م

 15أبريل 2016م

تاريخ انتهاء اإليجار

 30يونيو 2024م

 5مارس 2030م

 15يوليو 2040

 25سنة

 25سنة

 25سنة

0.3

0.2

1.0

موقع األرض

مدة اإليجار
اإليجار السنوي (بالريال السعودي)

١

المصدر :معلومات اإلدارة

مالحظة  :1كان هذا المول قيد اإلنشاء في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م

المباني

تتعلق المباني في المقام األول بالتكلفة المتكبدة من شراء و/أو إنشاء مراكز التسوق .يعرض الجدول التالي صافي القيمة الدفترية للمباني لشركة
عبداهلل العثيم لالستثمار كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2020م.
  (6-363):مقر لودجلاصافي القيمة الدفترية للمباني
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

الفترة المنتهية في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

2021م

العثيم مول  -الربوة

326.9

319.5

()%2.3

العثيم مول  -حائل

220.4

216.8

()%1.6

العثيم مول  -خريص

157.1

154.0

()%2.0

العثيم مول  -عرعر

140.0

140.3

%0.2

العثيم مول  -األحساء

115.7

114.3

()%1.2

بالمليون ريال سعودي

العثيم مول  -عنيزة

77.1

75.5

()%2.0

العثيم مول  -بريدة

63.4

56.5

()%10.9

العثيم مول  -الدمام

1.0

1.0

%0.3

مجمع عكيرشة

6.9

6.9

%0.0

1,108.5

1,084.9

()%2.1

مجموع صافي القيمة الدفترية
المصدر :معلومات اإلدارة

أساسا إلى احتساب استهالك
انخفض صافي القيمة الدفترية لجميع المباني في الفترة ما بين  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م ،ويرجع ذلك
ً
قدره  29.1مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
من بين مراكز التسوق المذكورة أعاله ،تم إنشاء العثيم مول  -عنيزة والعثيم مول  -بريدة على أراضي مستأجرة تم الحصول عليها من أمانة منطقة
القصيم( .يُرجى الرجوع إلى بند «األراضي» ضمن قسم «العقارات االستثمارية» للحصول على مزيد من التفاصيل).
باإلضافة إلى ما سبق ،تدير شركة عبداهلل العثيم لالستثمار الدمام مول على أساس عقود إيجار بإيجار سنوي قدره  34.9مليون ريال سعودي.
وتمتلك «شركة أسواق عبداهلل العثيم» هذا المول ،ويحكم الترتيب عقد إيجار مدته  18سنة تنتهي في  14مايو 2028م.
اآلالت والمعدات

تمثل اآلالت والمعدات بشكل رئيسي اآلالت والمعدات المثبتة في مراكز التسوق ،بما في ذلك الساللم المتحركة ،ونظام تكييف الهواء المركزي،
والمصاعد ،وآالت التنظيف ،ومعدات اإلضاءة ،وضاغطة القمامة ،والمولدات ،وكاميرات المراقبة ،وما إلى ذلك .انخفض صافي القيمة الدفترية
لآلالت والمعدات في الفترة ما بين  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م ،ويُعزى ذلك في األساس إلى احتساب استهالك قدره  6.3مليون ريال
سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
األثاث والتركيبات

يشمل األثاث والتركيبات بصفة أساسية الفتات لمختلف العالمات التجارية ،وأعمال الديكور في مراكز التسوق ،ونافورة ،وخزينة نقود ،وكراسي،
وغير ذلك من األثاث ذي الصلة .انخفض صافي القيمة الدفترية لألثاث والتركيبات بين  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م ،ويرجع ذلك في
األساس إلى احتساب االستهالك.
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تتعلق تحسينات المباني المستأجرة بالنفقات الرأسمالية التي تكبدتها شركة عبداهلل العثيم لالستثمار بالمقر الرئيسي ومراكز التسوق .انخفض
صافي القيمة الدفترية بين  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م ،ويرجع ذلك في األساس إلى احتساب االستهالك.
األعمال اإلنشائية قيد التنفيذ

تتعلق األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بصفة أساسية بمراكز التسوق قيد اإلنشاء في تاريخ كل ميزانية عمومية .ويتم إدراجها بالتكلفة مخصو ًما
منها أي خسائر محددة النخفاض القيمة وأي خسائر محددة وتتضمن النفقات المتكبدة مباشر ًة من إنشاء  /تطوير األصول المؤهلة والدفعات
المقدمة إلى المقاولين .ويتم نقل هذه التكاليف إلى العقارات االستثمارية عند توفر األصل لالستخدام المقصود منه .يعرض الجدول التالي األعمال
الرأسمالية قيد التنفيذ لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-364):مقر لودجلااألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

بالمليون ريال سعودي

الفترة المنتهية في  30سبتمبر

التكلفة اإلجمالية
المقدرة

النسبة المئوية
لإلنجاز

العثيم مول

حفر الباطن

252.1

267.5

284.1

%94.1

العثيم مول

الخفجي

118.0

130.1

159.8

%81.4

العثيم مول

الدمام

7.2

7.3

346.3

%2.1

مناطق متعددة

22.4

34.8

ال ينطبق

ال ينطبق

399.7

439.7

1,008.8

الموقع

المشروع

أخرى

2020م

2021م

التكلفة المتكبدة حتى اآلن

اإلجمالي
المصدر :معلومات اإلدارة

العثيم مول  -حفر الباطن يتم إنشاءه بمساحة مبنية تبلغ  112,337مت ًرا مرب ًعا ومساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ  80,572مت ًرا مرب ًعا .ومن المقرر أن
يستوعب المول أكثر من  203متج ًرا بمختلف المساحات إضاف ًة إلى سلسلة من المطاعم المختلفة ،كما سيحتوي على منطقة ترفيهية تبلغ مساحتها
 10,000مت ًرا مرب ًعا وهايبر ماركت على مساحة  11.800مت ًرا مرب ًعا .اكتمل المول بنسبة  %95في  30سبتمبر 2021م ومن المتوقع أن يكتمل في عام
2022م .ويتم إنشاء المول على أرض مستأجرة مأخوذة من أمانة المنطقة الشرقية لمدة  25سنة (تبدأ من  27أكتوبر 2016م وحتى  28يناير 2038م)
بإيجار سنوي قدره  1.0مليون ريال سعودي.
العثيم مول  -الخفجي يتم إنشاءه على أرض تملكتها شركة عبداهلل العثيم لالستثمار في عام 2015م مقابل  36.2مليون ريال سعودي .وتبلغ المساحة
المبنية للمول  64,792مت ًرا مرب ًعا والمساحة اإلجمالية القابلة للتأجير  49,500مت ًرا مرب ًعا .ومن المقرر أن يستوعب المول أكثر من ً 200
محل تجار ًيا
و 16قاعة طعام ،كما سيضم المول مركزًا ترفيه ًيا تبلغ مساحته  4,500متر مربع وهايبر ماركت على مساحة  4,400مت ًرا مرب ًعا.
تخطط شركة عبداهلل العثيم لالستثمار لبناء مول في الدمام على أرض تم االستحواذ عليها في عام 2013م مقابل  169.6مليون ريال سعودي .ومن
المخطط أن يكتمل البناء في عام 2026م.
تشمل التكاليف األخرى بشكل أساسي أعمال التجديد باإلضافة إلى أعمال البناء التي يتم تنفيذها لتطوير دور السينما في المراكز التجارية التي
تديرها شركة عبداهلل العثيم لالستثمار .تخطط شركة عبداهلل العثيم لالستثمار الفتتاح دور السينما في المراكز التجارية التالية :الدمام ،الربوة،
األحساء ،حائل ،خريص ،عنيزة ،بريدة ،عرعر وحفر الباطن.
يعرض الجدول التالي الحركة في األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-365):مقر لودجلاحركة األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر

الفترة المنتهية في 30
سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

2021م

الرصيد االفتتاحي

381.7

399.7

%4.7

إضافات

38.3

42.4

%10.7

-

()2.3

ال ينطبق

بالمليون ريال سعودي

محمل على حساب األرباح والخسائر
استبعادات

مجموع صافي القيمة الدفترية

()20.4

399.7

()%100.0

439.7

%10.0

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م
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تحسينات المباني المستأجرة

يعرض الجدول التالي االستثمار في الشركات التابعة والشركات الزميلة في شركة عبداهلل العثيم لالستثمار في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر
2021م.
  (6-366):مقر لودجلااالستثمار في الشركات التابعة والشركات الزميلة
السنة المالية
المنتهية في 31
ديسمبر

الفترة المنتهية في 30
سبتمبر

السنة المالية
المنتهية في 31
ديسمبر

الفترة المنتهية في 30
سبتمبر

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

%100.0

%100.0

382.9

422.3

الرياض الواعد إلدارة العقارات

%100.0

%100.0

14.1

14.1

إلهام المستقبل إلدارة العقارات

%100.0

%100.0

15.7

15.7

تكامل العزيزية إلدارة األمالك

%100.0

%100.0

70.7

70.9

شركة العثيم للمجمعات التجارية

%100.0

%100.0

0.6

0.6

شركة بحار العالم لالستثمار

%100.0

%100.0

0.0

0.0

شركة أساسات النقل للتشغيل والصيانة

%100.0

%100.0

0.4

0.5

شركة عبداهلل العثيم لألزياء (نهج الخيال للتجارة)

%100.0

%100.0

-

-

شركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية

%100.0

%100.0

-

-

شركة رائدة المجمعات المحدودة

%100.0

%100.0

-

-

شركة نمار لالستثمار والتطوير العقاري

%100.0

%100.0

-

-

شركة بلر العربية للمقاوالت

%70.0

%70.0

0.8

1.9

ومضة للسينما  -مساهمة مقفلة

%55.0

%55.0

0.6

0.8

شركة إثراء الحياة إلدارة األمالك

%100.0

%100.0

-

-

485.9

526.9

بالمليون ريال سعودي

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ارتفع االستثمار في الشركات التابعة والزميلة بنسبة  %8.4من  485.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  526.9مليون ريال سعودي
في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى االعتراف بحصة األرباح من الشركات التابعة ذات الصلة.
يعرض الجدول التالي حركة االستثمار في الشركات التابعة والشركات الزميلة في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-367):مقر لودجلااالستثمار في الشركات التابعة والشركات الزميلة
السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر

الفترة المنتهية في 30
سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

2021م

الرصيد االفتتاحي

490.4

485.9

()%0.9

استثمار إضافي

()0.6

-

()%100.0

حصة الشركة

()3.0

38.9

غير ذات مغزى

صرف عمالت أجنبية

()0.6

()0.0

()%97.2

إعادة تقييم منافع الموظفين

()0.4

1.6

()%476.7

-

0.5

ال ينطبق

485.9

526.9

%8.4

بالمليون ريال سعودي

إعادة تصنيف
الرصيد الختامي
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

خالل عام 2020م تم عمل اإلضافات التالية:
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االستثمار في الشركات التابعة والشركات الزميلة

شهدت حصة شركة عبداهلل العثيم لالستثمار في صافي االستثمارات تقلبات في الفترة بين  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م بسبب نتائج
عمليات الشركات التابعة والزميلة.
األصول غير الملموسة

تشمل األصول غير الملموسة بصفة أساسية برنامج «مايكروسوفت داينمكس» لتخطيط موارد المؤسسة وتراخيص مايكروسوفت والبرامج األخرى.
وتُقاس األصول غير الملموسة مبدئ ًيا بالتكلفة ويتم إدراجها بالتكلفة مخصو ًما منها أي إطفاء متراكم أو خسائر انخفاض في القيمة.
يرد فيما يلي ملخص السياسات المطبقة على األصول غير الملموسة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار:
 3سنوات

العمر اإلنتاجي

أساس القسط الثابت

طريقة االستهالك
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

يعرض الجدول التالي األصول غير الملموسة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-368):مقر لودجلااألصول غير الملموسة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

الفترة المنتهية في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

2021م

األصول غير الملموسة

0.5

0.3

()%33.1

مجموع صافي القيمة الدفترية

0.5

0.3

()%33.1

بالمليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

انخفض صافي القيمة الدفترية بنسبة  %33.1في  30سبتمبر 2021م بسبب رسوم اإلطفاء البالغة  0.1مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
أصول حق االستخدام

يعرض الجدول التالي حق استخدام األصول لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-369):مقر لودجلاأصول حق االستخدام
بالمليون ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

الفترة المنتهية في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

التكلفة
الرصيد االفتتاحي للسنة  /الفترة
إضافات
الرصيد الختامي للسنة  /الفترة

333.3

336.8

%1.0

3.5

1.6

()%53.7

336.8

338.4

%0.5

االستهالك المتراكم:
الرصيد االفتتاحي للسنة  /الفترة

36.8

74.5

%102.3

المحمل للسنة

37.7

28.1

()%25.3

الرصيد الختامي للسنة  /الفترة

74.5

102.6

()%37.8

مجموع صافي القيمة الدفترية

262.3

235.7

()%10.1

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

اعتمدت شركة عبداهلل العثيم لالستثمار المعيار الدولي للتقرير المالي رقم « 16عقود اإليجار» في عام 2019م واعترفت بعقود اإليجار التشغيلي
وفقًا إلرشادات هذا المعيار .وتعترف شركة عبداهلل العثيم لالستثمار بأصول حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي تاريخ توافر األصل
األساسي لالستخدام) .ويتم قياس أصول حق االستخدام بالتكلفة ،مع خصم أي استهالك متراكم وخسائر االنخفاض في القيمة ،ويتم تعديلها مقابل
أي إعادة قياس اللتزامات اإليجار .وتتضمن تكلفة أصول حق االستخدام مبلغ التزامات عقود اإليجار المعترف بها ،والتكاليف المباشرة األولية
المتكبدة ،ومدفوعات عقود اإليجار التي تم سدادها في تاريخ البدء أو قبله مخصو ًما منها أي حوافز مستلمة لعقود التأجير .وما لم يكن من المؤكد
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تم االستثمار في شركة بلر العربية للمقاوالت وشركة ومضة للسينما بمبلغ  0.2مليون ريال سعودي و 0.6مليون ريال سعودي على التوالي .وتبلغ
نسبة المساهمة في هذا االستثمار  %70و %55على التوالي مع تصنيف كالهما على أنهما «شركة زميلة» في القوائم المالية للشركة .ونظ ًرا ألن شركة
عبداهلل العثيم لالستثمار ال تملك السيطرة على كلتا الشركتين المستثمر فيهما ،وبالتالي ،يتم تصنيفها كشركات زميلة وليست تابعة.

تعرض الجداول التالية األصول المؤجرة التي تم احتساب حقوق استخدامها بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16في  30سبتمبر
2021م.
  (6-370):مقر لودجلاأصول حق االستخدام
قيمة العقد السنوي
(بالمليون ريال
سعودي)

تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

المدة
(بالسنوات)

مواعيد الدفع

أرض الربوة مول

مؤسسة األميرة العنود وسعود فهد

11.1

 1فبراير 2001م

 31يناير 2026م

25

نصف سنوي

أرض بريدة مول

أمانة منطقة القصيم

0.3

 31مارس 2000م

 30يونيو 2024م

25

سنوي

أرض عنيزة مول

أمانة منطقة القصيم

0.2

 3ديسمبر 2005م

 5مارس 2030م

25

سنوي

المبنى اإلداري

شركة أسواق عبداهلل العثيم

0.7

 1يناير 2015م

تجديد تلقائي

5

نصف سنوي

الدمام مول

شركة أسواق عبداهلل العثيم

34.9

 1يناير 2011م

 9يونيو 2028م

17

نصف سنوي

عقد سكني  -الرياض

عبد العزيز إبراهيم محمد الفرهود

0.7

 1أغسطس 2011م

 31يوليو 2026م

5

نصف سنوي

عقد وحدة سكنية -
األحساء

عبد الحميد بن محمد

0.1

 1أغسطس 2018م

 31يوليو 2023م

5

نصف سنوي

أرض مول حفر الباطن

أمانة المنطقة الشرقية

1.0

 15أبريل 2016م

 15يوليو 2040

25

سنوي

المؤجر

الوصف

المصدر :معلومات اإلدارة

الدفعات المقدمة للمقاولين

يعرض الجدول التالي الدفعات المقدمة للمقاولين لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-371):مقر لودجلاالدفعات المقدمة إلى المقاولين
السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر

الفترة المنتهية في 30
سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

2021م

الدفعات المقدمة للمقاولين

34.7

14.1

()%59.3

الدفعات المقدمة للبائعين  /المالك

25.2

-

()%100.0

ناقصا :مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
ً

()2.0

()2.0

-

57.8

12.1

()%79.1

بالمليون ريال سعودي

اإلجمالي

-

-

ال ينطبق

الجزء غير المتداول

57.8

12.1

()%79.1

الجزء المتداول

اإلجمالي

57.8

12.1

()%79.1

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

تتعلق الدفعات المقدمة للمقاولين بشكل أساسي بأوامر الشراء الخاصة بالبناء واآلالت والمعدات لمراكز حفر الباطن والخفجي والخريص .انخفض
الرصيد بنسبة  %79.1في  30سبتمبر 2021م من  34.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  14.1مليون ريال سعودي في  30سبتمبر
2021م .يُعزى ذلك في المقام األول إلى تسوية الدفعات المقدمة للمقاول.
تشمل الدفعة المقدمة للبائعين  /المالكين الدفعة المقدمة في  31ديسمبر 2020م تحت حساب شراء عقار استثماري في المملكة العربية السعودية.
المبلغ مخصص لألرض الموجودة في الرياض .تم تحويل هذا المبلغ إلى االستثمار العقاري خالل  30سبتمبر 2021م كجزء من اإلضافات.
اعترفت شركة عبداهلل العثيم لالستثمار بمخصص لبعض األرصدة المقدمة المستحقة منذ فترة طويلة إلى ثالث جهات في 2018م .ظل رصيد
المخصص ثابتًا كما في  30سبتمبر 2021م.
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بشكل معقول أن تحصل شركة عبداهلل العثيم لالستثمار على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة اإليجار ،يتم إطفاء حق استخدام أصول المعترف
بها على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر أو مدة اإليجار ،أيهما أقصر .وتخضع أصول حق االستخدام النخفاض القيمة.

فهرس المحتويات

6-12-3-2األصول المتداولة
يعرض الجدول التالي األصول المتداولة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-372):مقر لودجلااألصول المتداولة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

الفترة المنتهية في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

1.6

1.5

()%9.5

ذمم تأجير مدينة

184.1

154.1

()%16.3

مدفوعات مسبقة وذمم مدينة أخرى

10.3

13.9

%34.6

المستحق من أطراف ذات عالقة

118.2

120.3

%1.8

النقد وما في حكمه

70.6

62.6

()%11.3

اإلجمالي

384.8

352.4

()%8.4

بالمليون ريال سعودي
المخزون

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

المخزون

يعرض الجدول التالي مخزون شركة عبداهلل العثيم لالستثمار في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-373):مقر لودجلاالمخزون
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

الفترة المنتهية في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

2021م

1.6

1.5

()%9.5

-

-

ال ينطبق

1.5

()%9.5

بالمليون ريال سعودي
مستهلكات ولوازم أخرى
ناقصا :مخصص المخزون بطيء الحركة
ً

1.6

اإلجمالي

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

يتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق ،أيهما أقل؛ وتُحدد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح.
لم تشهد المستهلكات واللوازم األخرى تقلبات جوهرية بين  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م على أساس مطلق.
يعرض الجدول التالي حركة مخصص المخزون بطيء الحركة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م والفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
  (6-374):مقر لودجلاحركة مخصص البنود بطيئة الحركة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

الفترة المنتهية في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

2021م

في بداية السنة

2.0

-

()%100.0

المحمل للسنة

-

-

ال ينطبق

عمليات الشطب

()2.0

-

()%100.0

في نهاية السنة

-

-

ال ينطبق

بالمليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

لم يتم تحصيل أي مخصص في الفترة ما بين  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
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فهرس المحتويات

ذمم التأجير المدينة

يعرض الجدول التالي ذمم التأجير المدينة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-375):مقر لودجلاذمم التأجير المدينة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

الفترة المنتهية في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

2021م

ذمم تأجير مدينة

395.3

345.6

()%12.6

ناقصا :مخصص الخصم
ً

()19.8

()0.0

()%99.8

ناقصا :مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
ً

()191.4

()191.5

%0.1

184.1

154.1

()%16.3

بالمليون ريال سعودي

الذمم التجارية المدينة  -صافي

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

انخفضت ذمم التأجير المدينة بنسبة  %12.6في  30سبتمبر 2021م من  395.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  345.6مليون ريال
سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى االنخفاض في أيام الذمم المدينة من  290يو ًما في 2020م إلى  287يو ًما خالل فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويرجع االنخفاض في أيام الذمم المدينة إلى فعالية التحصيالت نتيجة المفاوضات مع المستأجرين.
أيضا إلى تحسين التحصيل.
كما أدى خصم اإليجار الممنوح بسبب كوفيدً 19-
يعرض الجدول التالي لمحة عن تقادم ذمم التأجير المدينة كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-376):مقر لودجلاتقادم ذمم التأجير المدينة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

الفترة المنتهية في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

2021م

 3-0أشهر

41.6

26.2

()%37.0

 6-4أشهر

81.3

32.8

()%59.7

 9-7أشهر

80.8

54.5

()%32.6

 12-10شه ًرا

63.2

52.6

()%16.8

 15 - 13شه ًرا

53.1

36.0

()%32.1

 16شه ًرا فأكثر

75.3

143.6

%90.7

اإلجمالي

395.3

345.6

()%12.6

بالمليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

تطبق شركة عبداهلل العثيم لالستثمار «المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - 9النهج المبسط» في قياس خسائر االئتمان المتوقعة والتي تستخدم
مخصص الخسائر المتوقعة مدى الحياة لجميع الحسابات والذمم المدينة األخرى.
تستند معدالت الخسائر االئتمانية المتوقعة إلى ملفات مدفوعات الذمم المدينة التي تزيد أعمارها عن  3سنوات قبل  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م ،باإلضافة إلى خسائر االئتمان التاريخية المتكبدة خالل هذه الفترة .عالوة على ذلك ،يتم تعديل معدالت الخسارة التاريخية لتعكس
المعلومات الحالية والمستقبلية حول عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء على تسوية الذمم المدينة.
حددت شركة عبداهلل العثيم لالستثمار إجمالي الناتج المحلي ومعدل البطالة ليكونا أكثر العوامل ذات الصلة ،وبالتالي تعدل معدالت الخسارة
التاريخية بنا ًء على التغيرات المتوقعة في هذه العوامل.
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يعرض الجدول التالي مخصص خسائر االئتمان المتوقعة المسجلة مقابل كل فئة عمرية في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-377):مقر لودجلامخصص خسائر االئتمان المتوقعة
السنة المالية
المنتهية في 31
ديسمبر

الفترة المنتهية في
 30سبتمبر

السنة المالية
المنتهية في 31
ديسمبر

الفترة المنتهية
في  30سبتمبر

السنة المالية
المنتهية في 31
ديسمبر

الفترة المنتهية في 30
سبتمبر

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

ذمم مدينة
(بالمليون ريال سعودي)

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
(بالمليون ريال سعودي)

نسبة خسائر االئتمان المتوقعة ()%

 3-0أشهر

41.6

26.2

%17.10

%10.0

7.1

2.6

 6-4أشهر

81.3

32.8

%30.60

%15.0

24.9

4.9

 9-7أشهر

80.8

54.5

%37.90

%24.6

30.7

13.4

 12-10شه ًرا

63.2

52.6

%47.70

%40.0

30.1

21.0

 15 - 13شه ًرا

53.1

36.0

%43.90

%60.0

23.3

21.6

 16شه ًرا فأكثر

75.3

143.6

%100.00

%88.4

75.3

126.9

395.3

345.6

191.4

190.5

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

يعرض الجدول التالي الحركة في مخصص خسارة االئتمان المتوقعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-378):مقر لودجلاحركة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

الفترة المنتهية في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

2021م

في بداية السنة

88.7

191.4

%115.6

خالل السنة

101.3

13.2

()%87.0

1.3

()13.1

()%1,094.6

191.4

191.5

%0.1

بالمليون ريال سعودي

عمليات الشطب

صافي الذمم التجارية المدينة

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

المدفوعات المسبقة والذمم المدينة األخرى

يعرض الجدول التالي المدفوعات المسبقة والذمم المدينة األخرى لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-379):مقر لودجلاالمدفوعات المسبقة والذمم المدينة األخرى
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

الفترة المنتهية في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

المبالغ المدفوعة مقد ًما

8.8

12.5

%41.0

ذمم موظفين

0.6

0.9

%61.9

تأمينات مستردة

0.4

0.4

-

مصاريف تأمين

0.0

0.1

%260.5

أخرى

0.5

0.1

()%84.9

اإلجمالي

10.3

13.9

%34.6

بالمليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ارتفعت المبالغ المدفوعة مقد ًما كما في  30سبتمبر 2021م بنسبة  %41.0من  8.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  12.5مليون
ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م ،ويُعزى ذلك إلى تقديم مدفوعات مسبقة للعديد من االستشاريين فيما يخص الخدمات القانونية وخدمات
التدقيق الداخلي.
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ظلت التأمينات المستردة عند  0.4مليون ريال سعودي ولم تشهد أي تقلبات بين  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
لم تشهد مصاريف التأمين تقلبات جوهرية خالل الفترة بين  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
انخفضت المدفوعات المسبقة األخرى بنسبة  %84.9في  30سبتمبر 2021م من  0.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  0.1مليون
ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تكلفة الطرح العام األولي التي تم تكبدها في عام 2021م وسيتم تعديلها في
نهاية المطاف من خالل عائدات الطرح التي سيحصل عليها المساهمون.
المستحق من أطراف ذات عالقة

يعرض الجدول التالي المستحق من أطراف ذات عالقة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-380):مقر لودجلاالمستحق من أطراف ذات عالقة
بالمليون ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

الفترة المنتهية في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

2021م

شركة عبداهلل العثيم لألزياء

62.6

57.0

()%8.9

شركة امتياز الرياض

15.8

22.3

%41.3

شركة أسواق عبداهلل العثيم

3.5

0.8

()%76.5

شركة كيول لالستثمار العقاري

0.7

0.7

-

شركة الرياض الواعد العقارية

0.5

0.6

%13.0

شركة نمار لالستثمار والتطوير العقاري

0.05

0.0

-

شركة إلهام المستقبل إلدارة األصول

0.04

0.1

%69.8

إثراء الحياة إلدارة الممتلكات

0.01

-

()%100.0

شركة تكامل العزيزية إلدارة األمالك

0.2

0.7

%238.3

ومضة للسينما  -شركة مساهمة مقفلة

34.8

35.4

%1.7

تكامل العزيزية إلدارة الممتلكات

0.19

-

-

جوهرة الخليج  -حساب جاري

-

0.01

ال ينطبق

شركة بلر العربية للمقاوالت

-

2.69

ال ينطبق

120.3

()%18.8

اإلجمالي

118.2

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

شركة عبداهلل العثيم لألزياء ( - )AOFCتمثل أرصدة التمويل المستحقة التي تقدمها شركة عبداهلل العثيم لالستثمار وكذلك األموال المدفوعة
نيابة عن شركة عبداهلل العثيم لألزياء لالستحواذ على «أوركسترا» في فرنسا .انخفض الرصيد بنسبة  %8.9في  30سبتمبر 2021م من  62.6مليون
ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  57.0مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى استالم مبلغ 20.0
مليون ريال سعودي تم دفعه مسبقًا من أجل «االستحواذ على شركة أوركسترا» والذي تم استالمه مرة أخرى في يناير 2021م ومارس 2021م بعد
عدم نجاح العطاء .نظ ًرا ألن العطاء تم تقديمه باسم شركة عبداهلل العثيم لألزياء ،فقد تم تسجيل ذلك كمستحق من شركة عبداهلل العثيم لألزياء
في  31ديسمبر 2020م.
شركة امتياز الرياض  -تمثل المبالغ المستحقة هنا التمويل المقدم إلى الشركة التابعة لتلبية متطلبات النفقات الرأسمالية ورأس المال العامل .يرجع
تقلب الرصيد بين  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م إلى مخصص وتسوية أرصدة للطرف ذي العالقة ومن خالله على التوالي.
شركة أسواق عبداهلل العثيم  -تمثل المبالغ المستحقة هنا المبلغ المستحق لمتاجر الهايبر ماركت التي يديرها الطرف ذو العالقة في مراكز التسوق
التي تديرها الشركة .كما يشمل رصيد الذمم المدينة الرواتب التي يتسلمها الطرف ذو العالقة عن موظفي شركة عبداهلل العثيم لالستثمار الذين
يعملون لدى الطرف ذي العالقة.
شركة كيول لالستثمار العقاري  -تمثل المبالغ المستحقة هنا المبلغ المدفوع نيابة عنها والخاص بالطرف ذي العالقة لبناء فنادق في األحساء
وعرعر .لم يالحظ أي تقلب في الرصيد للفترة بين  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
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ارتفع رصيد الذمم المدينة للموظفين بنسبة  %61.9في  30سبتمبر 2021م من  0.6مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  0.9مليون ريال
سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى ارتفاع عدد الموظفين مما أدى إلى ارتفاع الدفعات المقدمة.

فهرس المحتويات

قامت شركة عبداهلل العثيم لالستثمار بدفع بعض المصاريف نيابة عن األطراف ذات العالقة التالية:
yشركة نمار لالستثمار والتطوير العقاري
yشركة إلهام المستقبل إلدارة األصول
yشركة عزوم نجد إلدارة األمالك
yإثراء الحياة إلدارة الممتلكات
yشركة الرياض الواعدة العقارية
yشركة إدامة الرؤيا إلدارة األمالك
ومضة للسينما  -شركة مساهمة مقفلة  -ومضة هي مشروع مشترك بين شركة عبداهلل العثيم لالستثمار القابضة بنسبة  %55وشركة العقول
المشرقة للتعليم  -تمتلك نسبة  %45المتبقية لتشغيل دور سينما إمباير في مراكز تسوق العثيم ومراكز التسوق األخرى غير العثيم في المملكة العربية
السعودية .ستقوم ومضة بتأجير مواقع لدور السينما في العثيم مول وتشغيل دور السينما .ستكون اإليجارات على أساس صفقات بين أطراف مستقلة
المصالح .هناك اتفاق رسمي معتمد بين شركة عبداهلل العثيم لالستثمار وشركة العقول المشرقة للتعليم .وفي عام 2020م ،تم توقيع عقود إيجار
لتشغيل دور السينما في حائل وعرعر وخريص والربوة واألحساء مول ،وتم افتتاح دور السينما في حائل خالل الربع الرابع من عام 2021م وسيتم
إفتتاح دور السينما في عرعر خالل الربع األول من عام 2022م .يمثل المبلغ  34.8مليون ريال سعودي في عام 2020م ( %55حصة شركة عبداهلل
العثيم لالستثمار) من المصروفات الرأسمالية لدور السينما في حائل وعرعر .تعود الزيادة اإلضافية من  34.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2020م إلى  35.4مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م إلى نفقات إضافية للحصول على تراخيص للسينما.
أرصدة النقد وما في حكمه

يعرض الجدول التالي النقد وما في حكمه لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-381):مقر لودجلاالنقد وما في حكمه
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

الفترة المنتهية في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

2021م

أرصدة مصرفية

6.9

20.7

%199.4

الودائع ألجل

63.1

39.5

()%37.4

نقد في الصندوق

0.5

2.4

%354.2

اإلجمالي

70.6

62.6

()%11.3

بالمليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ارتفع الرصيد النقدي بنسبة  %199.4في  30سبتمبر 2021م من  6.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  20.7مليون ريال سعودي في
 30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى ارتفاع التدفقات النقدية التشغيلية بسبب ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة.
تمثل الودائع ألجل استثمار قصيرة األجل في صندوق السلع األساسية بالريال السعودي .وللودائع ألجل فترة استحقاق أصلية تبلغ  3أشهر أو أقل
وتُحتسب عمولتها بأسعار الودائع قصيرة األجل الخاصة بها .وقد يتقلب الرصيد على أساس سنوي اعتما ًدا على مدى توفر النقد .تم الدخول في
ترتيب وديعة ألجل مع الرياض المالية في أكتوبر 2020م على أساس الفائض النقدي المتاح .كانت الوديعة وفقًا لالتفاقية الرئيسية بسعر فائدة متفق
عليه .انخفض الرصيد بنسبة  %37.4في  30سبتمبر 2021م من  63.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  39.5مليون ريال سعودي
في  30سبتمبر 2021م نتيجة استحقاق الودائع ،وتم عمل ودائع أخرى بنا ًء على توافر النقد.
يمثل النقد في الصندوق بصفة أساسية المصاريف النثرية النقدية الالزمة لتلبية المصاريف المتنوعة اليومية .ويكون لكل حامل للمصاريف النثرية
النقدية حد إنفاق محدد مسبقًا لإلنفاق على مجاالت اإلنفاق المتفق عليها مسبقًا .تسدد المصروفات النثرية مرة واحدة في األسبوع لمدة أسبوعين
حسب حجم المصروفات.
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فهرس المحتويات

6-12-3-3االلتزامات غير المتداولة
يعرض الجدول التالي االلتزامات غير المتداولة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-382):مقر لودجلاااللتزامات غير المتداولة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

الفترة المنتهية في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

1,153.8

1,449.7

%25.6

التزامات عقود اإليجار

260.2

221.3

()%14.9

التزام المنافع المحددة للموظفين

10.7

10.4

()%2.3

1,681.4

%18.0

بالمليون ريال سعودي
القروض

1,424.6

اإلجمالي

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

تمويل

يعرض الجدول التالي الجدول الزمني للتمويل المستخدم من قبل شركة عبداهلل العثيم لالستثمار كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-383):مقر لودجلاالجدول الزمني للتمويل  -القروض المستخدمة
نسبة الفائدة

الفترة
الزمنية

الحد

غير
مستخدم

بالمليون
ريال سعودي

قرض بنك
البالد

السيبور +
%1.15

فترة سماح
لمدة سنة +
 6السنوات

470.8

-

قرض بنك
البالد

قرض ساب

2020م

2021م

سند إذني  516.5 -مليون ريال سعودي
ضمان  470.0 -مليون ريال سعودي
أرض حائل مول

 20أغسطس
2024م

162.5

-

تنازالت عن إيجار من جراند مول  -حائل

السيبور +
%1.0

 6سنوات

850.0

300.0

سند ملكية أراضي خريص والدمام رقم
أربعة.

 26يوليو
2026م

480.0

-

السيبور +
%0.85

 6سنوات

600.0

-

سند إذني وضمانات مؤسسية قيمة كل
منها  980.0مليون ريال سعودي سند ملكية
أرض مول األحساء

 24نوفمبر 26

511.3

444.8

السيبور +
%0.85

 7سنوات

700.0

-

سند ألمر بقيمة  700.0مليون ريال
سعودي والتنازل عن عائدات اإليجار
الحالية وسندات الملكية لمول حائل
وخريص وأراضي الدمام األربعة.

 22مايو
2028م

-

575.0

السيبور +
%0.85

 7سنوات

469.0

-

سند ملكية أرض بالرياض

 15فبراير
2028م

-

429.1

1,153.8

1,449.7

مجموع االلتزامات غير المتداولة
بنك البالد
 الجزءالمتداول

السيبور +
%1.15

قرض بنك
البالد

قرض ساب

الضمان

تاريخ
االستحقاق

السنة المالية
المنتهية في
 31ديسمبر

فترة التسعة
أشهر المنتهية
في  30سبتمبر

300.0

فترة سماح
لمدة سنة
6+

ال ينطبق

السنوات

-

سند إذني  516.5 -مليون ريال سعودي

-

ضمان  470.0 -مليون ريال سعودي

-

أرض حائل مول

-

تنازالت عن إيجار من جراند مول  -حائل

 20أغسطس
2024م

54.2

-

السيبور +
%1.0

 6سنوات

ال ينطبق

-

سند ملكية أراضي خريص والدمام رقم
أربعة

 26يوليو
2026م

70.0

-

السيبور +
%0.85

 6سنوات

ال ينطبق

-

سند إذني وضمانات مؤسسية قيمة كل
منها  980.0مليون ريال سعودي سند ملكية
أرض مول األحساء

 24أكتوبر 26

88.7

88.7

السيبور +
%0.85

 7سنوات

ال ينطبق

-

سند ألمر بقيمة  700.0مليون ريال
سعودي والتنازل عن عائدات اإليجار
الحالية وسندات الملكية لمول حائل
وخريص وأراضي الدمام األربعة.

 22مايو
2028م

-

100.0

السيبور +
%0.85

 7سنوات

ال ينطبق

-

سند ملكية أرض بالرياض

 15فبراير
2028م

-

39.1
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بنك الرياض

%1.6

شهر واحد

57.0

القروض قصيرة األجل
والمرابحة

المجموع الكلي

2020م

2021م

-

15.1

-

212.9

242.8

300.0

1,366.7

1,781.7

غير
مستخدم

الضمان

تاريخ
االستحقاق

ال يوجد

 15يوليو
2021م

المصدر :معلومات اإلدارة واتفاقيات التمويل
* للمزيد من اإليضاح فيما يخص الضمانات والرهون يرجى مراجعة قسم رقم« 7-12عقود التمويل»

ال تمتلك الشركة أي مديونيات السحب على المكشوف أو التزامات تحت القبول أو ائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجيري خالل الفترة المالية
المذكورة حتى تاريخ هذه النشرة.
القروض

يعرض الجدول التالي قروض شركة عبداهلل العثيم لالستثمار في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-384):مقر لودجلاالقروض
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

الفترة المنتهية في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م

2021م

الجزء غير المتداول

1,153.8

1,449.7

%25.6

الجزء المتداول

212.9

240.9

%13.2

اإلجمالي

1,366.7

1,690.6

%17.8

بالمليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

التزامات عقود اإليجار

يعرض الجدول التالي التزامات اإليجار لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

الفترة المنتهية في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

2021م

336.3

300.6

()%10.6

إضافات

3.5

1.6

()%53.7

تكلفة التمويل

9.5

6.3

()%33.7

مدفوعات اإليجار

()48.7

()46.3

()%4.8

في نهاية السنة

300.6

262.2

()%12.8

الجزء المتداول

40.5

40.9

%1.0

الجزء غير المتداول

260.2

221.3

()%14.9

بالمليون ريال سعودي
في بداية السنة

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

خالل 2019م ،اعتمدت شركة عبداهلل العثيم لالستثمار «المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - 16عقود اإليجار» باستخدام طريقة التعديل بأثر
رجعي مع تاريخ التطبيق ألول مرة في  1يناير 2019م .اعترفت شركة عبداهلل العثيم لالستثمار بالتزامات اإليجار والتي يتم قياسها بالقيمة الحالية
لمدفوعات اإليجار التي سيتم سدادها على مدى فترة اإليجار( .راجع قسم «حق استخدام األصول» للحصول على تفاصيل حول ترتيب عقد اإليجار
الذي تم على أساسه االعتراف بالتزامات اإليجار).
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فهرس المحتويات

بالمليون
ريال سعودي

نسبة الفائدة

الفترة
الزمنية

الحد

السنة المالية
المنتهية في
 31ديسمبر

فترة التسعة
أشهر المنتهية
في  30سبتمبر

ً
شرطا نظام ًيا بالنسبة لجميع الشركات السعودية ،وتكون مستحقة الدفع للموظفين عند إقالتهم أو إنهاء عقود عملهم
تعد المنافع المحددة للموظفين
في الشركة .يتم تحديد التزام المنافع المحددة للموظفين باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة ،باإلضافة إلى عمليات التقويم االكتواري التي
يتم إجراؤها في نهاية كل فترة إعداد قوائم مالية( .راجع قسم «السياسات المحاسبية الهامة» للحصول على مزيد من التفاصيل حول آلية حساب
االلتزام).
يعرض الجدول التالي التزامات المنافع المحددة لموظفي شركة عبداهلل العثيم لالستثمار في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-385):مقر لودجلاالتزام المنافع المحددة للموظفين
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

الفترة المنتهية في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

2021م

في بداية السنة

11.7

10.7

()%8.9

مجموع مصاريف المنافع

2.1

1.6

()%25.6

خسائر (أرباح) اكتوارية على التزامات المنافع
المحددة للموظفين

()0.6

0.7

()%215.4

منافع مدفوعة

()2.6

()2.5

()%4.6

الرصيد الختامي

10.7

10.4

()%2.3

بالمليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

الفترة المنتهية في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

2021م

تكاليف الخدمات الحالية

1.8

1.3

()%25.6

تكلفة فائدة على التزامات المنافع

0.3

0.2

()%25.8

اإلجمالي

2.1

1.6

()%25.6

بالمليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

انخفض صافي المنافع المحددة للموظفين بنسبة  %2.3في  30سبتمبر 2021م من  10.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى 10.4
مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى سبب االنخفاض إلى تراجع عدد الموظفين كما في  30سبتمبر 2021م .يعرض الجدول التالي
االفتراضات االكتوارية الرئيسية المستخدمة وتأثير تحليل الحساسية في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-386):مقر لودجلااالفتراضات االكتوارية وتحليل الحساسية
معدل الخصم

زيادة الرواتب

سن التقاعد

النسبة المئوية

النسبة المئوية

عدد السنوات

 30سبتمبر 2021م

%2.5

%3.0

60

 31ديسمبر 2020م

%2.5

%3.0

60

معدل زيادة الرواتب
 %1زيادة

 %1نقصان

بالمليون ريال سعودي

معدل الخصم
 %1زيادة

 %1نقصان

بالمليون ريال سعودي

11.3

9.7

9.7

11.3

11.5

9.9

9.9

11.5

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م
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التزام المنافع المحددة للموظفين

فهرس المحتويات

6-12-3-4االلتزامات المتداولة
يعرض الجدول التالي االلتزامات المتداولة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

الفترة المنتهية في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

212.9

240.9

%13.2

الذمم التجارية الدائنة

9.1

11.0

%20.9

مستحقات والتزامات متداولة أخرى

75.8

108.8

%43.5

الخسائر المتراكمة للشركات التابعة

19.2

23.0

%19.5

الجزء المتداول من التزامات اإليجار

40.5

40.9

%1.0

المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة

53.0

90.7

%71.1

مخصص الزكاة

7.2

3.0

()%58.7

518.2

%24.1

بالمليون ريال سعودي
الجزء المتداول من القروض

417.7

اإلجمالي

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

الجزء المتداول من القروض

يعرض الجدول التالي قروض شركة عبداهلل العثيم لالستثمار في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-387):مقر لودجلاالجزء المتداول من القروض
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

الفترة المنتهية في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

212.9

242.8

%13.2

المصاريف المؤجلة

-

()1.9

ال ينطبق

الجزء غير المتداول

1,153.8

1,449.7

%25.6

اإلجمالي

1,366.7

1,690.6

%23.7

بالمليون ريال سعودي
الجزء المتداول

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

يمثل هذا الجزء قروض المرابحة طويلة األجل المستحق سدادها من قبل شركة عبداهلل العثيم لالستثمار خالل  12شه ًرا كما في تاريخ كل ميزانية
عمومية.
الذمم التجارية الدائنة وأوراق الدفع

يعرض الجدول التالي تفاصيل الذمم التجارية الدائنة وأوراق الدفع في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-388):مقر لودجلاالذمم التجارية الدائنة وأوراق الدفع
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

الفترة المنتهية في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

2021م

المورد

9.1

11.0

%20.9

اإلجمالي

9.1

11.0

%20.9

بالمليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م
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يعرض الجدول التالي أعمار الذمم التجارية الدائنة واألوراق مستحقة الدفع في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-389):مقر لودجلاأعمار الذمم التجارية الدائنة واألوراق مستحقة الدفع
بالمليون ريال سعودي
 30سبتمبر 2021م
 31ديسمبر 2020م

>  6أشهر

شهرا
ً 12-6

-

11.0

-

9.1

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

المصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى

يعرض الجدول التالي المصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-390):مقر لودجلاالمصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

الفترة المنتهية في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

االستبقاءات مستحقة الدفع

54.4

45.4

()%16.6

إيرادات غير مكتسبة

3.7

43.1

%1.055.9

ضريبة القيمة المضافة المستحقة

2.7

1.0

()%61.2

مصاريف مستحقة الدفع

4.0

13.6

%242.6

محمالت فوائد مستحقة

3.1

0.5

()%84.0

بالمليون ريال سعودي

مستحقات أعمال البناء

0.2

0.2

-

دفعات مقدمة من العمالء

5.7

0.4

()%93.6

أخرى

1.9

4.5

%129.6

اإلجمالي

75.8

108.8

%43.5

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

تشمل االستبقاءات المستحقة الدفع بشكل رئيسي المبلغ الذي احتجزته شركة عبداهلل العثيم لالستثمار من المو ِّردين والمقاولين الذي يتم استرداده
أيضا الضمان الذي تحتفظ به شركة عبداهلل العثيم
عند النجاح في توريد البضائع واستكمال المشروع ،على التوالي .كما تتضمن االستبقاءات ً
إن المستأجر يدفع ما نسبته  %10.0من مبلغ اإليجار األساسي كضمان للتنفيذ عند توقيع العقد.
لالستثمار وقت تنفيذ العقد مع المستأجر ،حيث ّ
ويتم مصادرة هذا المبلغ كتعويض عن أي ضرر يتسبب فيه المستأجر أو عند عدم امتثاله ألي من أحكام عقد اإليجار .ويسترد المستأجر مبلغ
الضمان فور انتهاء العقد بالشروط التالية:
yتسليم العقار المؤجر إلى شركة عبداهلل العثيم لالستثمار في حالة جيدة ومالئمة لالستخدام على الحالة الذي استلمه عليها منذ البداية.
yبعد تقديم المدفوعات مقابل جميع العناصر المفقودة أو التالفة في العقار المؤجر أو إصالحها.
yسداد كامل مبلغ اإليجار المستحق لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار ،إلى جانب فواتير الهاتف والمياه والغاز والصرف الصحي وما إلى ذلك.
انخفضت المبالغ المحتجزة بنسبة  %16.6في  30سبتمبر 2021م من  54.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  45.4مليون ريال
سعودي في  30سبتمبر 2021م .يتعلق ذلك بشكل أساسي باالنخفاض في تسوية المدفوعات المستحقة الدفع للعقود المنتهية  /المكتملة للعمالء.
يتم تسوية المبالغ المحتجزة لدى االنتهاء من العقود.
تمثل اإليرادات غير المكتسبة بشكل رئيسي فواتير اإليجار المدفوع مقد ًما الذي تتلقاه شركة عبداهلل العثيم لالستثمار من المستأجرين العاملين
بمراكز التسوق ،ويتم تعديل الرصيد بمجرد استحقاق دخل اإليجار خالل الفترة .ارتفعت اإليرادات غير المكتسبة من  3.7مليون ريال سعودي في
 31ديسمبر 2020م إلى  43.1مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .تعتمد اإليرادات غير المكتسبة على دورة الفوترة لكل عقد ،وبالتالي يتم
تحديث هذا الرقم في كل تاريخ إبالغ.في نهاية كل شهر ،يتم تحرير اإليرادات الخاصة بعدد أيام ذلك الشهر لإليرادات من غير المكتسبة .لذلك،
يستمر هذا التغيير بغض النظر عن التحصيل من المستأجرين في مركز التسوق.
تم تصنيف ضريبة القيمة المضافة المستحقة من المصروفات األخرى في  30سبتمبر 2021م ،كما تم تعديل المقارنة في  31ديسمبر 2020م.
ارتفعت المصاريف المستحقة بنسبة  %242.6في  30سبتمبر 2021م ،من  4.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  13.6مليون ريال
سعودي في  30سبتمبر 2021م.
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ارتفع رصيد المو ِّردين بنسبة  %20.9في  30سبتمبر 2021م من  9.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  11.0مليون ريال سعودي في
 30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في األساس إلى فواتير البائعين لمشروعين قيد اإلنشاء في حفر الباطن والخفجي مول.

المنفذة في نهاية كل تقرير مشمولة بالتقرير التي لم يتم إصدار فواتير بها من قبل المقاول ،لم يالحظ
تمثل مستحقات أعمال البناء تكلفة األعمال ُ
أي تقلب في الرصيد للفترة بين  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
تشمل الدفعات المقدمة من العمالء بشكل أساسي الدفعات المقدمة من العمالء والودائع المصرفية غير المعترف بها وشيكات الذمم المدينة
المرفوضة .انخفضت الدفعات المقدمة من العمالء بواقع  %93.6في  30سبتمبر 2021م من  5.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
إلى  0.4مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض الودائع المصرفية غير المعترف بها والتي تم تعديلها
من قبل شركة عبداهلل العثيم لالستثمار في الفترة الالحقة.
وتشمل المستحقات األخرى مخصصات اإلجراءات القانونية ،والمكافآت ،ومدفوعات الضمان االجتماعي ،واالستحقاقات المتعلقة بالموظفين،
وغيرها من البنود المتنوعة .وخالل عام 2019م ،قام المراجع الخارجي بتصنيف المخصصات المتنوعة ضمن بند «المستحقات األخرى» ،باإلضافة
إلى تعديل المقارنة .ارتفع الرصيد بنسبة  %129.6من  1.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  4.5مليون ريال سعودي في 30
سبتمبر 2021م .نتج هذا بشكل أساسي عن مخصصات المكافآت حيث كان هناك مخصص أقل للمكافآت للموظفين ،ونتيجة لذلك انخفضت هذه
المصروفات.
مخصصات الخسائر في حقوق الملكية

تشير مخصصات الخسائر في حقوق الملكية المستثمر فيها إلى حصة شركة عبداهلل العثيم لالستثمار في الخسارة من بعض شركاتها التابعة التي
تجاوزت القيمة الدفترية الستثماراتها .تم تصنيف هذه الزيادة في الخسارة اعتبا ًرا من  30سبتمبر 2021م فصاع ًدا كمخصص للخسائر في الشركات
التابعة تحت بند االلتزامات المتداولة كتصنيف منفصل .يعرض الجدول التالي توزيع الرصيد في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م .تم إعادة
تصنيف مخصصات الخسائر في حقوق الملكية المستثمر فيها كبند منفصل في القوائم المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
  (6-391):مقر لودجلامخصصات الخسائر في حقوق الملكية المستثمر فيها
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

الفترة المنتهية في  30سبتمبر

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

شركة عبداهلل العثيم لألزياء

15.1

17.2

شركة امتياز الرياض التجارية

4.1

5.7

-

0.0

19.2

23.0

بالمليون ريال سعودي

جوهرة الخليج

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

التزامات عقود اإليجار

اعتمدت شركة عبداهلل العثيم لالستثمار المعيار الدولي للتقرير المالي رقم « 16عقود اإليجار» ألول مرة في ٢٠١٩م واعترفت بالتزامات اإليجار
كما في  31ديسمبر 2019م .تعترف شركة عبداهلل العثيم لالستثمار ،في تاريخ بدء عقد اإليجار ،بالتزامات عقود اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية
لمدفوعات اإليجار التي سيتم دفعها على مدى مدة اإليجار .وعند حساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار ،تستخدم شركة عبداهلل العثيم
لالستثمار معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء عقد اإليجار إذا كان سعر الفائدة المتضمن في عقد اإليجار ال يمكن تحديده بسهولة .وبعد تاريخ
البدء ،يتم زيادة مبلغ التزامات عقود اإليجار ليعكس تراكم الفائدة وتخفيضه لدفعات عقد اإليجار التي تم دفعها .باإلضافة إلى ذلك ،يتم إعادة قياس
القيمة الدفترية اللتزامات عقود اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة عقد اإليجار أو كان هناك تغيير في مدفوعات اإليجار الثابت من حيث
المضمون أو تغيير في التقييم بهدف شراء األصل األساسي( .راجع قسم «حق استخدام األصول» للحصول على تفاصيل حول ترتيب عقد اإليجار
الذي تم على أساسه االعتراف بالتزامات اإليجار).
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فهرس المحتويات

تشمل رسوم الفائدة المستحقة جزء الفائدة على القروض المصرفية في تاريخ الميزانية العمومية .انخفضت رسوم الفائدة المستحقة بنسبة %84.0
في  30سبتمبر 2021م ،من  3.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  0.5مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في
المقام األول إلى سداد جميع الصكوك المستحقة في أغسطس 2020م البالغة  848.9مليون ريال سعودي والحصول على قروض أرخص بكثير.

  (6-392):مقر لودجلاالتزامات عقود اإليجار
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

الفترة المنتهية في  30سبتمبر

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

336.3

300.6

إضافات

3.5

1.6

تكلفة التمويل

9.5

6.3

()48.7

()46.3

300.6

262.2

بالمليون ريال سعودي
في بداية السنة

مدفوعات اإليجار

في نهاية السنة
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

المستحق إلى أطراف ذات عالقة

يعرض الجدول التالي المستحق إلى أطراف ذات عالقة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-393):مقر لودجلاالمستحق إلى أطراف ذات عالقة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

الفترة المنتهية في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

2021م

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

36.9

76.7

%107.8

شركة عبداهلل العثيم للمجمعات التجارية

0.6

0.6

()%6.5

شركة أوريون القابضة المحدودة

0.4

0.4

()%0.4

شركة بحار العالم لالستثمار

0.0

0.0

()%49.7

شركة فاو العالمية المحدودة

15.0

12.9

()%14.0

شركة أساسات النقل للتشغيل والصيانة

0.0

0.1

%237.4

الرصيد في نهاية السنة

53.0

90.7

%71.1

بالمليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

شركة عبداهلل العثيم للترفيه  -عبارة عن فائض نقدي في مركز ترفيه عائلي تم تحويله إلى شركة عبداهلل العثيم لالستثمار كجزء من عمليات
الخزانة .ارتفع الرصيد من  36.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  76.7مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في
المقام األول إلى تلبية احتياجات رأس المال العامل للشركة ويتم تعديل ذلك من الحساب الجاري في شكل مستحقات اإليجار.
أيضا عضو بمجلس إدارة شركة عبداهلل العثيم لالستثمار .مثل مبلغ الـ  12.9مليون
شركة فاو العالمية المحدودة  -شركة يملكها فهد العثيم ،وهو ً
ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م تحويل ديون مستحقة لشركة فاو العالمية من قبل شركة حمدان البدر .سيتم دفع استرداد الديون من شركة
حمدان البدر إلى شركة فاو العالمية .لدى شركة حمدان البدر رصيد دائن لدى شركة عبداهلل العثيم لالستثمار .يتم تنفيذ الترتيب بموجب اتفاقية.
مخصص الزكاة

للمزيد من المعلومات ،الرجاء مراجعة قسم « 7-3-11-6الزكاة».
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يعرض الجدول التالي القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار المعترف بها في قائمة المركز المالي لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار في  31ديسمبر
2020م و 30سبتمبر 2021م.

فهرس المحتويات

6 -12-4الميزانية العمومية  -شركة عبدهللا العثيم للترفيه (موحدة)
يعرض الجدول اآلتي ملخص قائمة المركز المالي لشركة عبداهلل العثيم للترفيه كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-394):مقر لودجلاملخص قائمة المركز المالي
بالمليون ريال سعودي

كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

األصول
األصول غير المتداولة

488.5

426.8

()%12.6

األصول المتداولة

94.1

151.7

%61.3

مجموع األصول

582.5

578.5

()%0.7

االلتزامات وحقوق ملكية المساهمين
االلتزامات غير المتداولة

131.8

90.4

()%31.4

االلتزامات المتداولة

67.9

66.3

()%2.3

إجمالي االلتزامات

199.7

156.7

()%21.5

حقوق الملكية للمساهمين

382.9

421.8

%10.2

مجموع االلتزامات وحقوق الملكية

582.5

578.5

()%0.7

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

انخفضت األصول غير المتداولة بنسبة  %12.6في  30سبتمبر 2021م من  488.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2021م إلى  426.8مليون
ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى االنخفاض في أصول حق االستخدام بمبلغ  38.9مليون ريال سعودي في 30
سبتمبر 2021م.
ارتفعت األصول المتداولة بنسبة  %61.3في  30سبتمبر 2021م من  94.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  151.7مليون ريال
سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة بمبلغ  39.8مليون ريال سعودي في
 30سبتمبر 2021م.
ارتفعت حقوق الملكية للمساهمين بنسبة  %10.2في  30سبتمبر 2021م من  382.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  421.8مليون
ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى الزيادة في األرباح المبقاة بمبلغ  39.0مليون ريال سعودي في  30سبتمبر
2021م نتيجة تحقيق صافي ربح قدره  37.4مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
انخفضت االلتزامات غير المتداولة بنسبة  %31.4في  30سبتمبر 2021م من  131.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  90.4مليون
ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض الجزء غير المتداول من التزامات اإليجار بمبلغ  40.3مليون ريال
سعودي في  30سبتمبر 2021م.
لم تشهد االلتزامات المتداولة أي تقلبات جوهرية خالل الفترة من  31ديسمبر 2021م إلى  30سبتمبر 2021م.
6-12-4-1األصول غير المتداولة
يعرض الجدول اآلتي األصول غير المتداولة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-395):مقر لودجلااألصول غير المتداولة
كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

الممتلكات والمعدات

340.9

318.2

()%6.7

حق استخدام األصول

147.5

108.7

()%26.3

اإلجمالي

488.5

426.8

()%12.6

مليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م
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يعرض الجدول التالي صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات لشركة عبداهلل العثيم للترفيه كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-396):مقر لودجلاصافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات
كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

اآلالت والمعدات

11.1

9.6

()%13.0

أثاث

2.4

1.9

()%21.3

ألعاب

161.7

145.6

()%10.0

6.8

5.3

()%22.3

150.8

148.1

()%1.8

السيارات

0.5

0.3

()%49.1

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

7.7

7.4

()%3.6

340.9

318.2

()%6.7

بالمليون ريال سعودي

معدات تقنية المعلومات
تحسينات المباني المستأجرة

مجموع صافي القيمة الدفترية

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

انخفض صافي القيمة الدفترية للمعدات بنسبة  %13.0في  30سبتمبر 2021م من  11.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  9.6مليون
ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تكلفة االستهالك بقيمة  1.8مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م.
انخفض صافي القيمة الدفترية لألثاث بنسبة  %21.3في  30سبتمبر 2021م من  2.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  1.9مليون
ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تكلفة االستهالك بقيمة  0.5مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م.
انخفض صافي القيمة الدفترية لأللعاب بنسبة  %10.0في  30سبتمبر 2021م من  161.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى 145.6
مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تكلفة االستهالك بقيمة  22.5مليون ريال سعودي في  30سبتمبر
2021م.
انخفض صافي القيمة الدفترية لمعدات تقنية المعلومات بنسبة  %22.3في  30سبتمبر 2021م من  6.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م
إلى  5.3مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تكلفة االستهالك بقيمة  2.1مليون ريال سعودي في 30
سبتمبر 2021م.
انخفض صافي القيمة الدفترية لتحسينات المباني المستأجرة بنسبة  %1.8في  30سبتمبر 2021م من  150.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2020م إلى  148.1مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تكلفة االستهالك بقيمة  12.9مليون ريال سعودي
في  30سبتمبر 2021م.
ولم يشهد صافي القيمة الدفترية للسيارات تقلبات جوهرية خالل الفترة المالية المشمولة بالتقرير.
ولم يشهد صافي القيمة الدفترية لألعمال رأسمالية قيد التنفيذ أي تقلبات جوهرية خالل الفترة المالية المشمولة بالتقرير.
حق استخدام األصول

يعرض الجدول اآلتي حق استخدام األصول لشركة عبداهلل العثيم للترفيه كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-397):مقر لودجلاأصول حق االستخدام
بالمليون ريال سعودي

كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

التكلفة
حق استخدام األصول

367.6

338.3

()%8.0

استبعادات  /إضافات

()32.0

()147.4

%360.6

نهاية العام

335.6

190.9

()%43.1
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الممتلكات والمعدات

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

استهالك متراكم
الرصيد في بداية الفترة /السنة

151.2

190.8

المحمل للفترة/السنة

39.5

22.9

()%42.1

االستبعادات للفترة/السنة

()2.7

()131.5

%4,697.6

اإلجمالي

188.0

82.2

()%56.3

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

147.5

108.7

()%26.3

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

انخفض صافي القيمة الدفترية ألصول حق االستخدام بنسبة  %26.3في  30سبتمبر 2021م من  147.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م
إلى  108.7مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويرجع ذلك إلى تعديل عقود اإليجار مع انخفاض اإليجارات مما أدى إلى تأثير سلبي على
إن المحمل على الفترة تكلفة استهالك قدرها  22.9مليون ريال واستبعادات قدرها  131.5مليون ريال سعودي خالل
أصول حق االستخدام .حيث ّ
فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
6-12-4-2األصول المتداولة
يعرض الجدول اآلتي األصول المتداولة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-398):مقر لودجلااألصول المتداولة
كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

المخزون

19.2

16.5

()%13.8

دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

29.5

44.2

%49.6

المستحق إلى أطراف ذات عالقة

36.9

76.7

%107.8

النقد وما في حكمه

8.5

14.4

%69.5

اإلجمالي

94.1

151.7

%61.3

مليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

المخزون

يبين الجدول اآلتي مخزون شركة عبداهلل العثيم للترفيه كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-399):مقر لودجلاالمخزونات
كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

قطع غيار

6.3

5.5

()%12.7

بضائع جاهزة للبيع

14.4

12.6

()%12.7

ناقصا :مخصص متاجر وقطع غيار بطيئة الحركة
ً

()1.6

()1.6

-

اإلجمالي

19.2

16.5

()%13.8

بالمليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

انخفض المخزون بنسبة  %13.8في  30سبتمبر 2021م من  19.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  16.5مليون ريال سعودي في 30
سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى استهالك المخزون بسبب زيادة األنشطة التجارية خالل الفترة.
يوضح الجدول اآلتي حركة مخصص المتاجر وقطع الغيار بطيئة الحركة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر
2021م.
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بالمليون ريال سعودي

كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

كما في  31ديسمبر
2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

2.7

1.6

%40.7

المحمل للسنة

-

-

-

عمليات الشطب

()1.1

-

()%100.0

1.6

1.6

-

بالمليون ريال سعودي
الرصيد في بداية السنة

الرصيد في نهاية السنة

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

لم يشهد رصيد المخصص أي حركة في الفترة بين  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
الدفعات المقدمة واألصول المتداولة األخرى

يعرض الجدول اآلتي الدفعات المقدمة واألصول المتداولة األخرى لشركة عبداهلل العثيم للترفيه كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-401):مقر لودجلاالدفعات المقدمة واألصول المتداولة األخرى
كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

دفعات مقدمة للموردين

15.1

28.6

%89.4

الودائع القابلة لالسترداد

9.6

8.8

()%9.1

إيجارات مدفوعة مقد ًما

3.1

4.1

%31.1

ذمم موظفين

0.1

0.1

%5.6

تأمينات مدفوعة مقد ًما

0.3

0.4

%25.9

أخرى

1.2

2.2

%78.2

اإلجمالي

29.5

44.2

%49.6

بالمليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ارتفعت الدفعات المقدمة للموردين بنسبة  %89.4من  15.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  28.6مليون ريال سعودي في  30سبتمبر
2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى مدفوعات األلعاب ،وأصناف المخزون وقطع الغيار نتيجة لعودة النشاط بعد إجراءات اإلغالق بسبب
كوفيد .19-باإلضافة إلى الدفع المسبق اإلضافي فيما يتعلَّق بتطوير موقع الخريص في المملكة العربية السعودية ومشروع قيد التطوير في مصر.
انخفضت الودائع القابلة لالسترداد بنسبة  %9.1من  9.6مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  8.8مليون ريال سعودي في  30سبتمبر
2021م .تُعزى هذه الزيادة في المقام األول إلى اإلفراج عن شيكات إيداع الضمان الخاصة بالمارية جاليريا في اإلمارات العربية المتحدة في 30
سبتمبر 2021م.
ارتفعت اإليجارات المدفوعة مسبقًا بنسبة  %31.1من  3.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  4.1مليون ريال سعودي في  30سبتمبر
2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى الدفعات المقدمة وفقًا لترتيبات اإليجار.
لم تشهد الذمم المدينة للموظفين أي تقلبات جوهرية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
ارتفعت التأمينات المدفوعة مقد ًما بنسبة  %25.9من  0.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  0.4مليون ريال سعودي في  30سبتمبر
2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى الحصول على وثيقة تأمين جديدة من ميديكال في اإلمارات العربية المتحدة في  30سبتمبر 2021م.
ارتفعت المصروفات األخرى بنسبة  %78.2من  1.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  2.2مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م.
ويُعزى ذلك في المقام األول إلى الزيادة في المدفوعات المتنوعة مثل الرسوم الحكومية (التأشيرات) في  30سبتمبر 2021م.
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  (6-400):مقر لودجلاحركة مخصص المتاجر وقطع الغيار بطيئة الحركة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه
كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

يوضح الجدول اآلتي المستحق من أطراف ذات عالقة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-402):مقر لودجلاالمستحق من أطراف ذات عالقة
كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

شركة عبداهلل العثيم لالستثمار

36.9

76.7

%107.8

اإلجمالي

36.9

76.7

%107.8

بالمليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ارتفعت المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة بنسبة  %107.8من  36.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  76.7مليون ريال
سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى الفائض النقدي المتاح لشركة عبداهلل العثيم للترفيه الذي تم تحويله إلى شركة
عبداهلل العثيم لالستثمار.
النقد وما في حكمه

يعرض الجدول اآلتي النقد وما في حكمه لشركة عبداهلل العثيم للترفيه كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-403):مقر لودجلاالنقد وما في حكمه
كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

نقد في الصندوق

0.5

0.9

%60.5

نقد لدى البنوك في الحسابات الجارية

7.9

13.5

%70.1

اإلجمالي

8.5

14.4

%69.5

بالمليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ارتفعت أرصدة النقد وما في حكمه بنسبة  %69.5من  8.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  14.4مليون ريال سعودي في  30سبتمبر
2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تحويل أرصدة البنوك التابعة إلى المملكة العربية السعودية في  30سبتمبر 2021م.
6-12-4-3االلتزامات غير المتداولة
يعرض الجدول اآلتي االلتزامات غير المتداولة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-404):مقر لودجلاااللتزامات غير المتداولة
بالمليون ريال سعودي
التزام المنافع المحددة للموظفين
التزامات عقود اإليجار  -غير متداولة
الضريبة المؤجلة

اإلجمالي

كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

8.5

7.4

()%12.8

121.3

81.0

()%33.2

2.0

2.0

%0.1

131.8

90.4

()%31.4

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

انخفضت التزامات المنافع المحددة للموظفين بنسبة  %12.8من  8.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  7.4مليون ريال سعودي في
 30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى إنهاء خدمة بعض الموظفين واستبدالهم بموظفين مدربين من خالل الدعم الحكومي خالل
 30سبتمبر 2021م.
بلغ الجزء غير المتداول من التزامات اإليجار  121.3مليون ريال سعودي و 81.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م
على التوالي .ويُعزى ذلك االنخفاض في المقام األول إلى التغييرات في عقود اإليجار في  5مواقع في اإلمارات العربية المتحدة من مبلغ اإليجار
الثابت إلى اإليجار كنسبة مئوية من اإليرادات.
لم تشهد الضريبة المؤجلة أي تقلبات جوهرية خالل الفترة من  31ديسمبر 2020م إلى  30سبتمبر 2021م.
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فهرس المحتويات

المستحق من أطراف ذات عالقة

فهرس المحتويات

6-12-4-4االلتزامات المتداولة
يعرض الجدول اآلتي االلتزامات المتداولة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-405):مقر لودجلاااللتزامات المتداولة
كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

التزامات عقد إيجار  -متداولة

33.4

32.2

()%3.7

الذمم التجارية الدائنة

12.7

11.3

()%11.0

التزامات العقود

8.0

6.0

()%24.4

مستحقات ودائنون آخرون

12.6

13.5

%7.8

-

0.6

-

مخصص الزكاة

1.2

2.6

%112.4

اإلجمالي

67.9

66.3

()%2.3

بالمليون ريال سعودي

المستحق إلى أطراف ذات عالقة

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

التزامات عقود اإليجار

لم يشهد الجزء المتداول من التزامات عقود إيجار أي تقلبات جوهرية خالل الفترة من  31ديسمبر 2020م إلى  30سبتمبر 2021م.
الذمم التجارية الدائنة

انخفضت الذمم التجارية الدائنة بنسبة  %11.0في  30سبتمبر 2021م من  12.7مليون ريال سعودي إلى  11.3مليون ريال سعودي خالل الفترة
من  31ديسمبر 2020م إلى  30سبتمبر 2021م على التوالي .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى دفع الفواتير وأوامر الشراء المنفذة والمستلمة في
 30سبتمبر 2021م.
التزامات العقود

يعرض الجدول اآلتي التزامات العقود الخاصة بشركة عبداهلل العثيم للترفيه كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-406):مقر لودجلاااللتزامات التعاقدية
كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

اإليرادات غير المكتسبة  -األلعاب

8.0

6.0

()%24.4

الرصيد الختامي

8.0

6.0

()%24.4

بالمليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

انخفضت التزامات العقود بنسبة  %24.4من  8.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  6.0مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م.
ويُعزى ذلك في المقام األول إلى استخدام بطاقات الترفيه المدفوعة مسبقًا بعد استئناف العمل بعد رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد
(كوفيد.)19-

 | 464نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار

www.othaimmalls.com

يعرض الجدول اآلتي المصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى لشركة عبداهلل العثيم للترفيه كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-407):مقر لودجلاالمصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى
كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

مصاريف مستحقة الدفع

6.1

6.8

%11.3

بالمليون ريال سعودي

مستحقات الموظفين

3.8

3.2

()%16.2

أخرى

2.7

3.6

%33.4

اإلجمالي

12.6

13.5

%7.8

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ارتفعت المصاريف المستحقة بنسبة  %11.3من  6.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  6.8مليون ريال سعودي في  30سبتمبر
2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى ضريبة القيمة المضافة المستحقة بمقدار  1.5مليون ريال سعودي خالل الفترة بين  31ديسمبر 2020م
و 30سبتمبر 2021م.
انخفضت مستحقات الموظفين بنسبة  %16.2من  3.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  3.2مليون ريال سعودي في  30سبتمبر
2021م .ويُعزى ذلك في األساس إلى إنهاء خدمة بعض الموظفين وانخفاض قروض الموظفين في  30سبتمبر 2021م.
ارتفعت المصروفات األخرى بنسبة  %33.4من  2.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  3.6مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م.
ويُعزى ذلك في المقام األول إلى اإليجار المستحق المتعلق بموقع اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة.
مخصص الزكاة وضريبة الدخل

يوضح الجدول اآلتي حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل لشركة عبداهلل العثيم للترفيه كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-408):مقر لودجلاحركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل
كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

الرصيد في بداية الفترة  /السنة

2.2

1.2

()%44.3

المحمل خالل الفترة/السنة

1.0

2.8

%195.6

المدفوع خالل الفترة /السنة

()1.9

()1.5

()%25.0

1.2

2.6

%112.4

بالمليون ريال سعودي

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة
المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ارتفع مخصص الزكاة بنسبة  %112.4من  1.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  2.6مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م.
ويرجع ذلك إلى زيادة إجمالي العمليات التجارية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
6-12-4-5قائمة التغييرات في حقوق الملكية الموحدة
يعرض الجدول التالي قائمة التغيرات في حقوق الملكية لشركة عبداهلل العثيم للترفيه كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-409):مقر لودجلاقائمة التغيرات في حقوق الملكية
كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

رأس المال

150.0

150.0

-

االحتياطي النظامي

22.1

22.1

-

احتياطي صرف العمالت األجنبية

()1.1

()1.1

%1.5

األرباح المبقاة

211.9

250.9

%18.4

اإلجمالي

382.9

421.8

%10.2

بالمليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م
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المصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى

يبلغ رأس المال لشركة عبداهلل العثيم للترفيه  150مليون ريال سعودي مقسمة إلى  15مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ  10رياالت سعودية لكل سهم
موزعة بين المساهمين.
االحتياطي النظامي

وفقًا لنظام الشركات والنظام األساسي لشركة عبداهلل العثيم للترفيه ،يجب على شركة عبداهلل العثيم للترفيه تحويل  %30من صافي دخلها للسنة
إلى االحتياطي النظامي .وقد تقرر شركة عبداهلل العثيم للترفيه وقف هذه التحويالت عندما يبلغ إجمالي االحتياطي  ٪30من رأس المال المساهم.
وهذا االحتياطي غير متاح للتوزيع كأنصبة أرباح .ويتم تخصيص االحتياطي على أساس القوائم المالية النظامية السنوية.
احتياطي صرف العمالت األجنبية

تقوم شركة عبداهلل العثيم للترفيه بصرف معامالت العمالت األجنبية بالريال السعودي باالستناد إلى أسعار الصرف السائدة وقت إجراء المعامالت.
ويتم صرف األصول وااللتزامات المالية المقومة بالعمالت األجنبية في تاريخ التقرير بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ .ويتم إدراج المكاسب
والخسائر الناتجة عن تسوية وصرف معامالت العمالت األجنبية في قائمة الدخل الشامل .قد يختلف هذا األمر على أساس سنوي تب ًعا لعدد
المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية حيث ال يرتبط سعر الصرف بالريال السعودي.
األرباح المبقاة

ارتفعت األرباح المبقاة بنسبة  %18.4من  211.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  250.9مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م.
ويُعزى ذلك في المقام األول إلى الزيادة صافي الدخل من  0.4مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2020م إلى  37.4مليون ريال سعودي في 30
سبتمبر 2021م.

6 -12-5الميزانية العمومية  -شركة عبدهللا العثيم لألزياء
يعرض الجدول التالي ملخص المركز المالي لشركة عبداهلل العثيم لألزياء كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-410):مقر لودجلاملخص المركز المالي
بالمليون ريال سعودي

كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

األصول
األصول غير المتداولة

111.1

100.6

()%9.5

األصول المتداولة

57.4

41.1

()%28.4

مجموع األصول

168.5

141.6

()%15.9

االلتزامات وحقوق ملكية المساهمين
االلتزامات غير المتداولة

63.4

53.2

()%16.1

االلتزامات المتداولة

120.7

105.7

()%12.4

إجمالي االلتزامات

184.0

158.9

()%13.7

حقوق الملكية للمساهمين

()15.6

()17.2

%10.8

168.5

141.6

()%15.9

مجموع االلتزامات وحقوق الملكية
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

انخفضت األصول غير المتداولة بنسبة  %9.5في  30سبتمبر 2021م من  111.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  100.6مليون ريال
سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض حق استخدام األصول بنسبة  ٪10.5أو بمبلغ  8.7مليون ريال سعودي
في  30سبتمبر 2021م.
تتكون األصول المتداولة بشكل رئيسي من المخزون الذي يمثل  ٪49.2و ٪77.4من مجموع األصول المتداولة في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر
2021م ،على التوالي .انخفضت األصول المتداولة بنسبة  %28.4في  30سبتمبر 2021م من  57.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى
 41.1مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى تسوية مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة بمبلغ  20.9مليون
ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م.
ارتفعت خسارة حقوق ملكية المساهمين بنسبة  %10.8في  30سبتمبر 2021م من  15.6مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى 17.2
َكبد صافي خسارة بمبلغ  1.8مليون
مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة الخسائر المتراكمة نتيجة ت ُّ
ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
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رأس المال

انخفضت االلتزامات المتداولة بنسبة  %12.4في  30سبتمبر 2021م من  120.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  105.7مليون ريال
سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى تسوية أرصدة دائنة ( 5.6مليون ريال سعودي) مستحقة لشركة عبداهلل العثيم
لالستثمار كما في  30سبتمبر 2021م.
6-12-5-1األصول غير المتداولة
يعرض الجدول التالي األصول غير المتداولة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-411):مقر لودجلااألصول غير المتداولة
بالمليون ريال سعودي

كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

األصول غير المتداولة
األصول غير الملموسة

0.2

0.1

()%43.6

أصول حق استخدام

83.2

74.5

()%10.5

الممتلكات والمعدات

27.7

26.0

()%6.2

استثمارات في شركات تابعة

0.0

-

()%100.0

111.1

100.6

()%9.5

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

األصول غير الملموسة

يعرض الجدول التالي األصول غير الملموسة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-412):مقر لودجلااألصول غير الملموسة
كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

رسوم امتياز

0.2

0.1

()%43.2

برامج حاسب آلي

0.0

0.0

()%47.3

مجموع صافي القيمة الدفترية

0.2

0.1

()%43.6

بالمليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

انخفضت رسوم االمتياز وبرامج الكمبيوتر بنسبة  %43.6في  30سبتمبر 2021م من  0.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  0.1مليون
ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى المسار الطبيعي لإلطفاء كما في  30سبتمبر 2021م.
حق استخدام األصول

يعرض الجدول التالي حق استخدام األصول لشركة عبداهلل العثيم لألزياء كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-413):مقر لودجلاحق استخدام األصول
بالمليون ريال سعودي
حق استخدام األصول
استهالك متراكم

مجموع صافي القيمة الدفترية

كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

186.0

171.9

()%7.6

()102.8

()97.4

()%5.2

83.2

74.5

()%10.5

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م
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انخفضت االلتزامات غير المتداولة بنسبة  %16.1في  30سبتمبر 2021م من  63.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  53.2مليون
ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض التزامات اإليجار بمبلغ  10.1مليون ريال سعودي في  30سبتمبر
2021م بسبب إغالق تسعة متاجر خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.

الممتلكات والمعدات

يعرض الجدول التالي صافي القيمة الدفترية لممتلكات ومعدات شركة عبداهلل العثيم لألزياء كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-414):مقر لودجلاالممتلكات والمعدات
كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

السيارات

0.1

0.0

()%58.4

تحسينات المباني المستأجرة

9.5

9.3

()%2.4

اآلالت والمعدات

6.0

6.0

()%0.7

أجهزة الحاسب اآللي

1.0

0.9

()%17.9

بالمليون ريال سعودي

األثاث والتركيبات

10.8

9.9

()%8.5

األعمال اإلنشائية تحت التنفيذ

0.3

-

()%100.0

27.7

26.0

()%6.2

مجموع صافي القيمة الدفترية
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

انخفضت السيارات بنسبة  %58.4في  30سبتمبر 2021م من  0.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  42,002ريال سعودي في 30
سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى تحميل استهالك بمبلغ  58,884ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2021م.
لم تشهد تحسينات المباني المستأجرة تقلبات جوهرية خالل الفترة بين  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
لم تشهد اآلالت والمعدات تقلبات جوهرية خالل الفترة بين  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
انخفضت أجهزة الحاسب اآللي بنسبة  %17.9في  30سبتمبر 2021م من  1.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  0.9مليون ريال
سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى تحميل استهالك بمبلغ  0.4مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر 2021م.
انخفض األثاث والتركيبات بنسبة  %8.5في  30سبتمبر 2021م من  10.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  9.9مليون ريال سعودي
في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى استبعادات بمبلغ  1.7مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2021م.
انخفضت األعمال اإلنشائية تحت التنفيذ بنسبة  ٪100.0في  30سبتمبر 2021م من  0.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى صفر في
 30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى ترحيل ممتلكات ومعدات خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
6-12-5-2األصول المتداولة
يعرض الجدول التالي األصول المتداولة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-415):مقر لودجلااألصول المتداولة
بالمليون ريال سعودي

كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

األصول المتداولة
المخزون

28.2

31.8

%12.7

دفعات مقد ًما وأصول أخرى

6.3

6.7

%6.3

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

20.9

0.0

()%99.9

األرصدة لدى البنوك والنقد

2.0

2.6

%31.8

57.4

41.1

()%28.4

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م
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انخفض صافي القيمة الدفترية لحق استخدام األصول بنسبة  %10.5من  83.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  74.5مليون ريال
سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى تحميل استهالك بمبلغ  16.2مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر 2021م وإغالق المتاجر خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.

فهرس المحتويات

المخزون

يعرض الجدول التالي مخزون شركة عبداهلل العثيم لألزياء كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-416):مقر لودجلاالمخزون
كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

مخزون معد للبيع

27.2

33.2

%22.1

البضائع المنقولة

3.5

-

()%100.0

أخرى

0.2

0.2

()%11.8

ناقصا :مخصص المخزون بطيء الحركة
ً

()2.7

()1.6

()%40.1

28.2

31.8

%12.7

بالمليون ريال سعودي

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ارتفع المخزون المعد للبيع بنسبة  %22.1في  30سبتمبر 2021م من  27.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  33.2مليون ريال سعودي
في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى التعافي الكلي للعمليات خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .عززت
شركة عبداهلل العثيم لألزياء عملياتها في المتاجر التي تحقق أرباح (خاصة كيابي وأو في إس) مما أدى إلى زيادة متطلبات هذه العالمات التجارية.
انخفضت البضائع المنقولة بنسبة  ٪100.0في  30سبتمبر 2021م من  3.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى صفر في  30سبتمبر
2021م .قد يختلف الرصيد كما في تاريخ كل ميزانية عمومية اعتما ًدا على المتطلبات وتوقيت الطلبات.
انخفضت البضائع األخرى بنسبة  %11.8في  30سبتمبر 2021م من  0.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  0.2مليون ريال سعودي
في  30سبتمبر 2021م .قد يختلف الرصيد حسب تاريخ كل ميزانية عمومية اعتما ًدا على االستهالك ومتطلبات المتجر.
يعرض الجدول التالي حركة المخصص للبنود بطيئة الحركة كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-417):مقر لودجلاحركة مخصص البنود بطيئة الحركة
كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

5.0

2.7

()%46.5

()2.3

()1.1

()%53.9

2.7

1.6

()%40.1

بالمليون ريال سعودي
الرصيد في بداية الفترة
لم يعد مطلو ًبا

الرصيد في نهاية الفترة
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

انخفض رصيد المخصص بنسبة  %40.1في  30سبتمبر 2021م من  2.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  1.6مليون ريال سعودي
في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى استخدام المخصص بسبب االستبعادات في  30سبتمبر 2021م.
فيما يلي السياسة المتبعة من قبل شركة عبداهلل العثيم لألزياء لالعتراف بالمخصصات مقابل المخزون.
عمر المخزون
معدل المخصصات

أقل من عام

من عام إلى عامين

من عامين إلى ثالثة أعوام

أكثر من ثالثة أعوام

%0.0

%30.0

%70.0

%100.0

المصدر :معلومات اإلدارة
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يعرض الجدول التالي الدفعات مقد ًما واألصول األخرى لشركة عبداهلل العثيم لألزياء كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
مقدما واألصول األخرى
  (6-418):مقر لودجلاالدفعات
ً
كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

دفعات مقد ًما

1.8

3.7

%102.0

تأمينات نقدية

0.4

0.4

()%10.0

دفعات مقدمة للموردين

0.4

2.2

%416.2

سلف موظفين

0.1

0.1

()%17.1

ذمم مدينة أخرى

3.6

0.4

()%88.8

6.3

6.7

%6.3

بالمليون ريال سعودي

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ارتفعت الدفعات مقد ًما بنسبة  %102.0في  30سبتمبر 2021م من  1.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  3.7مليون ريال سعودي
في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض تكلفة مصاريف الموظفين المدفوعة مقد ًما (اإلقامة وبطاقات العمل ومصاريف
التأشيرة وما إلى ذلك) في  31ديسمبر 2020م مقارن ًة بـ  30سبتمبر 2020م.
انخفضت التأمينات النقدية بنسبة  %10.0في  30سبتمبر 2021م من  0.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  0.4مليون ريال سعودي
في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض عدد المتاجر من  46متج ًرا في  30سبتمبر 2020م إلى  37متج ًرا في  30سبتمبر
2021م.
ارتفعت الدفعات المقدمة للموردين بنسبة  %416.2في  30سبتمبر 2021م من  0.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  2.2مليون ريال
سعودي في  30سبتمبر 2021م .قد يختلف الرصيد كما في تاريخ كل ميزانية عمومية اعتما ًدا على المتطلبات وتوقيت الطلبات .ويعزى االرتفاع إلى
افتتاح متجرين جديدين في  30سبتمبر 2021م .لذلك ،زاد المبلغ المقدم ولم يتم استالم الفواتير بحلول ذلك الوقت.
انخفضت الدفعات المقدمة للموظفين بنسبة  %17.1في  30سبتمبر 2021م من  0.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  0.1مليون
ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م.
انخفضت الذمم المدينة األخرى بنسبة  %88.8في  30سبتمبر 2021م من  3.6مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  0.4مليون ريال
سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى ارتفاع الذمم المدينة من البنوك للمبيعات من خالل بطاقات الشبكة السعودية
للمدفوعات (مدى) في  31ديسمبر 2020م مقارنة بـ  30سبتمبر 2021م.
مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة

يعرض الجدول التالي المستحق من أطراف ذات عالقة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-419):مقر لودجلاالمستحق من أطراف ذات عالقة
كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

-

0.0

ال ينطبق

الشركة العالمية ألزياء األطفال  -فرنسا

20.9

-

()%100.0

اإلجمالي

20.9

0.0

()%99.9

بالمليون ريال سعودي
مؤسسة ليليان للتجارة

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

لم تشهد المبالغ المستحقة من مؤسسة ليليان للتجارة تقلبات جوهرية بين  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
انخفضت المبالغ المستحقة على الشركة العالمية ألزياء األطفال  -فرنسا بنسبة  ٪100.0في  30سبتمبر 2021م نتيجة الستالم الرصيد المودع
في أحد البنوك في فرنسا في  31ديسمبر 2020م والذي تم استالمه الحقًا بالكامل بعد ترسية ناجحة ألحد العروض.
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مقدما واألصول األخرى
الدفعات
ً

فهرس المحتويات

األرصدة لدى البنوك والنقد

يعرض الجدول التالي األرصدة لدى البنوك والنقد لشركة عبداهلل العثيم لألزياء كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-420):مقر لودجلااألرصدة لدى البنوك والنقد
كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

أرصدة لدى البنوك

1.5

2.4

%58.1

نقد في الصندوق

0.4

0.2

()%58.2

اإلجمالي

2.0

2.6

%31.8

بالمليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

تعتمد الحركة في األرصدة لدى البنوك والنقد المتوفر على النقد الناتج من العمليات باإلضافة إلى متطلبات التمويل الخاصة بالعمل .لذلك ،قد
يشهد الرصيد تقل ًبا على أساس سنوي  /دوري.
6-12-5-3حقوق الملكية
يعرض الجدول التالي حقوق ملكية المساهمين في شركة عبداهلل العثيم لألزياء كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-421):مقر لودجلاحقوق الملكية
بالمليون ريال سعودي

كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

حقوق الملكية
رأس مال مصدر

0.1

0.1

-

احتياطي نظامي

0.1

0.1

-

()15.7

()17.4

%10.7

()15.6

()17.2

%10.8

أرباح مبقاة (خسائر متراكمة)

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

يبلغ رأسمال شركة عبداهلل العثيم لألزياء  100,000ريال سعودي يتكون من  100سهم بقيمة  1,000ريال سعودي لكل سهم .وشركة عبداهلل العثيم
لألزياء هي شركة مملوكة بالكامل لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار.
ً
ً
احتياطا
شرطا نظام ًيا بالنسبة لجميع الشركات السعودية .ووفقًا للوائح األخيرة ،خصصت شركة عبداهلل العثيم لألزياء
يعد االحتياطي النظامي
نظام ًيا بنسبة  ٪10من صافي الدخل وذلك إلى أن يعادل االحتياطي  ٪30من رأس المال ،على أن يكون هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع.
تجاوزت الخسائر المتراكمة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء نسبة  ٪50من رأس مال األسهم كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م .ووفقًا
لمتطلبات نظام الشركة ،عقد المساهم العزم على االستمرار في عملياته وتقديم الدعم المالي لشركة عبداهلل العثيم لألزياء .بعد السنة المنتهية
في  31ديسمبر 2020م ،قرر المساهمون مواصلة عمليات شركة عبداهلل العثيم لألزياء وتقديم الدعم لتغطية الخسائر المتراكمة بنسبة  ٪100من
الحساب الجاري للشركة .وتثق اإلدارة بقدرة شركة عبداهلل العثيم لألزياء على تسوية جميع التزاماتها في الوقت المناسب من خالل دعم شركة
عبداهلل العثيم لالستثمار.
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6-12-5-4االلتزامات غير المتداولة
يعرض الجدول التالي االلتزامات غير المتداولة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-422):مقر لودجلاااللتزامات غير المتداولة
بالمليون ريال سعودي

كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

االلتزامات غير المتداولة
التزام المنافع المحددة للموظفين

2.8

2.8

()%0.8

التزامات عقود إيجار

60.5

50.4

()%16.8

63.4

53.2

()%16.1

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

التزام المنافع المحددة للموظفين

يعرض الجدول التالي التزامات المنافع المحددة للموظفين لشركة عبداهلل العثيم لألزياء كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-423):مقر لودجلاالتزام المنافع المحددة للموظفين
كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

الرصيد في بداية الفترة

3.1

2.8

()%10.4

مجموع مصاريف المنافع

0.8

0.5

()%38.7

خسارة (ربح) إعادة قياس التزامات منافع الموظفين

()0.8

()0.1

()%88.3

منافع مدفوعة

()0.3

()0.4

%29.1

2.8

2.8

()%0.8

بالمليون ريال سعودي

الرصيد في نهاية الفترة
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

لم تشهد التزامات المنافع المحددة للموظفين تقلبات جوهرية خالل الفترة بين  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام
األول إلى مكاسب إعادة القياس البالغة  0.8مليون ريال سعودي المعترف بها خالل عام 2020م مقارنة بمبلغ  0.1مليون ريال سعودي كما في 30
سبتمبر 2021م.
التزامات عقود اإليجار

يعرض الجدول التالي التزامات اإليجار لشركة عبداهلل العثيم لألزياء كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-424):مقر لودجلاالتزامات عقود اإليجار
بالمليون ريال سعودي
الرصيد في بداية العام  /الفترة
إضافات
استبعادات  /تعديالت
تكلفة التمويل

كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

119.1

82.5

()%30.7

0.6

22.2

%3,933.1

()13.4

()15.6

()%16.0

2.9

1.9

()%35.5

()26.5

()18.4

()%30.5

الرصيد في نهاية السنة  /الفترة

82.5

72.5

()%12.1

الجزء المتداول

22.0

22.1

%0.7

60.5

50.4

()%16.8

مدفوعات

الجزء غير المتداول

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

انخفضت التزامات اإليجار بنسبة  %12.1في  30سبتمبر 2021م من  82.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  72.5مليون ريال سعودي
في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى إغالق  9متاجر أزياء خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
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6-12-5-5االلتزامات المتداولة
يعرض الجدول التالي االلتزامات المتداولة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-425):مقر لودجلاااللتزامات المتداولة
بالمليون ريال سعودي

كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

االلتزامات المتداولة
التزامات عقود اإليجار  -متداولة

22.0

22.1

%0.7

الذمم التجارية الدائنة

31.1

21.0

()%32.5

المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة

62.6

57.0

()%8.9

مستحقات والتزامات متداولة أخرى

5.1

5.1

%1.1

-

0.5

ال ينطبق

120.7

105.7

()%12.4

مخصص الزكاة

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

التزامات عقود اإليجار  -متداولة

راجع الجدول « 113-6التزامات عقود اإليجار» تحت االلتزامات غير المتداولة.
الذمم التجارية الدائنة

انخفضت الذمم التجارية الدائنة بنسبة  %32.5في  30سبتمبر 2021م من  31.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  21.0مليون ريال
سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض الذمم الدائنة حيث قامت الشركة بسداد مدفوعات للبائعين.
المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة

يعرض الجدول التالي المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-426):مقر لودجلاالمبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة
بالمليون ريال سعودي
شركة عبداهلل العثيم لالستثمار

اإلجمالي

كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

62.6

57.0

()%8.9

62.6

57.0

()%8.9

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

انخفض الرصيد بنسبة  %8.9في  30سبتمبر 2021م من  62.6مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  57.0مليون ريال سعودي في 30
سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى التسوية الجزئية للرصيد لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2021م.
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يعرض الجدول التالي المصاريف المستحقة وااللتزامات المتداولة األخرى لشركة عبداهلل العثيم لألزياء كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر
2021م.
  (6-427):مقر لودجلاالمستحقات وااللتزامات المتداولة األخرى
كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

مصاريف مستحقة الدفع

1.1

3.0

%164.4

مخصص تذاكر وإجازة

1.5

1.6

%6.5

مخصص إرجاع مبيعات

0.7

0.5

()%23.8

ضريبة القيمة المضافة المستحقة

1.7

0.0

()%98.8

5.1

5.1

%1.1

بالمليون ريال سعودي

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية المفحوص لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ارتفعت المصاريف مستحقة الدفع بنسبة  %164.4في  30سبتمبر 2021م من  1.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  3.0مليون ريال
سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى االعتراف بتسوية للكهرباء الخاصة بالمركز العربي بمبلغ  0.9مليون ريال سعودي
في  30سبتمبر 2021م .جاءت هذه التسوية على أساس تعديل في شروط العقد مع المالك .في السابق ،كان على شركة عبداهلل العثيم لألزياء دفع
رسوم الكهرباء بالسعر المتفق عليه مع المالك .تم تسجيل هذه الرسوم على أنها مستحقة الدفع للبائع (ضمن الذمم التجارية الدائنة) .خالل فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،قام المالك بتعديل الشروط ،والتي تتطلب سداد الكهرباء وفقًا للفاتورة .لدى استالم اإلشعار الدائن
للفترة السابقة ،تم إعادة تصنيف المبلغ من حساب البائع إلى المصاريف المستحقة األخرى حيث لم يتم استالم الفاتورة الفعلية في تاريخ الميزانية
العمومية.
لم يشهد مخصص التذاكر واإلجازة تقلبات جوهرية خالل الفترة.
انخفض مخصص مرتجعات المبيعات بنسبة  %23.8في  30سبتمبر 2021م من  0.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  0.5مليون
ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى مفحوصة سياسة إرجاع المبيعات .في السابق ،كان المخصص في العالمات
التجارية (بخالف كيابي) يعتمد على المبيعات في آخر  7أيام .ومع ذلك ،نظ ًرا ألن المتاجر ال تقبل المرتجعات بعد  3أيام من البيع (وفقًا للسياسة)،
فقد تم تعديل المخصص خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،وبالتالي ،تم تسجيل المخصص بنا ًء على األيام الثالثة األخيرة
من المبيعات.
انخفضت ضريبة القيمة المضافة المستحقة بنسبة  %98.8من  1.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  0.0مليون ريال سعودي
كما في  30سبتمبر 2021م.
مخصص الزكاة

راجع قسم «الزكاة» في تحليل قائمة الدخل للحصول على مزيد من التفاصيل.
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المستحقات وااللتزامات المتداولة األخرى

فهرس المحتويات

6 -12-6الميزانية العمومية  -شركة عبدهللا العثيم لألغذية
يبين الجدول اآلتي قائمة المركز المالي لشركة عبداهلل العثيم الغذائية كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م.
  (6-428):مقر لودجلاملخص قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

الزيادة ( /النقص)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

األصول غير المتداولة

23.4

23.7

%1.7

األصول المتداولة

4.7

7.0

%50.3

مجموع األصول

28.0

30.8

%9.8

بالمليون ريال سعودي

األصول

االلتزامات وحقوق ملكية الشريك
()4.4

()5.9

%32.4

حقوق الملكية
االلتزامات غير المتداولة

8.1

10.3

%27.0

االلتزامات المتداولة

24.3

26.3

%8.2

مجموع االلتزامات

32.4

36.6

%12.9

28.0

30.8

%9.8

االلتزامات

مجموع االلتزامات وحقوق الملكية
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

تتكون األصول غير المتداولة بشكل أساسي من الممتلكات والمعدات واألصول غير الملموسة وأصول حق االستخدام خالل الفترة بين  31ديسمبر
2020م و 30سبتمبر 2021م .لم تشهد األصول غير المتداولة تقلبات جوهرية خالل الفترة بين  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
تتكون األصول المتداولة بصفة رئيسية من المخزونات والمدفوعات المسبقة واألصول األخرى التي مثلت مجتمعة في المتوسط  %84.1من مجموع
األصول المتداولة خالل الفترة بين  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م .ارتفعت األصول المتداولة بنسبة  %50.3في  30سبتمبر 2021م من
 4.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  7.0مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة الدفعات
المقدمة واألصول المتداولة األخرى بنسبة  %118.9في  30سبتمبر 2021م.
تتكون حقوق ملكية المساهمين من رأس المال المصدر واالحتياطي النظامي واألرباح المبقاة (الخسائر المتراكمة) .ارتفعت خسائر حقوق الملكية
للمساهمين بنسبة  %32.4في  30سبتمبر 2021م من  4.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  5.7مليون ريال سعودي في  30سبتمبر
2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى الخسارة الشاملة بمبلغ  1.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
تتكون االلتزامات غير المتداولة من التزامات المنافع المحددة للموظفين والتزامات عقود اإليجار .ارتفعت االلتزامات غير المتداولة بنسبة %27
في  30سبتمبر 2021م من  8.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  10.3مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في
المقام األول إلى زيادة التزامات اإليجار بنسبة  %26.9في  30سبتمبر 2021م.
لم تشهد االلتزامات المتداولة تقلبات جوهرية خالل الفترة بين  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
6-12-6-1األصول غير المتداولة
يبين الجدول اآلتي األصول غير المتداولة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-429):مقر لودجلااألصول غير المتداولة
كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

الزيادة ( /النقص)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

الممتلكات والمعدات

10.9

9.8

()%10.4

األصول غير الملموسة

2.4

2.2

()%8.4

حق استخدام األصول

10.1

11.8

%17.2

23.4

23.7

%1.7

بالمليون ريال سعودي

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م
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الممتلكات والمعدات

يبين الجدول اآلتي الممتلكات والمعدات لشركة عبداهلل العثيم الغذائية كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-430):مقر لودجلاصافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات
كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

الزيادة ( /النقص)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

4.6

4.2

()%8.8

أدوات

2.9

2.6

()%10.2

معدات تقنية المعلومات

0.3

0.2

()%39.0

أثاث وتجهيزات

2.8

2.5

()%11.1

السيارات

0.1

0.1

()%44.2

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

0.2

0.2

()%0.0

-

0.0

ال ينطبق

10.9

9.8

()%10.4

بالمليون ريال سعودي
تحسينات المباني المستأجرة

الملحقات

مجموع صافي القيمة الدفترية
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

يعود االنخفاض في صافي القيمة الدفترية لألصول في  30سبتمبر 2021م إلى تحميل االستهالك بقيمة  1.5مليون ريال سعودي خالل فترة تسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
يعرض الجدول اآلتي اإلضافات على الممتلكات والمعدات كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-431):مقر لودجلاإضافات الممتلكات والمعدات
كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

الزيادة ( /النقص)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

-

0.2

ال ينطبق

أدوات

0.2

0.0

()%78.9

معدات تقنية المعلومات

0.0

0.0

()%57.4

أثاث وتجهيزات

0.0

0.0

()%87.3

-

-

ال ينطبق

0.9

0.3

()%71.2

-

0.1

ال ينطبق

1.1

0.6

()%45.5

بالمليون ريال سعودي
تحسينات المباني المستأجرة

السيارات
أعمال قيد التنفيذ
الملحقات

مجموع صافي القيمة الدفترية
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

األصول غير الملموسة

يبين الجدول اآلتي األصول غير الملموسة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-432):مقر لودجلاصافي القيمة الدفترية لألصول غير الملموسة
بالمليون ريال سعودي
امتيازات

مجموع صافي القيمة الدفترية

كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

الزيادة ( /النقص)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

2.4

2.2

()%8.4

2.4

2.2

()%8.4

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

انخفض صافي القيمة الدفترية لألصول غير الملموسة بنسبة  %8.4في  30سبتمبر 2021م من  2.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م
إلى  2.2مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى اإلطفاء بمبلغ  0.2مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
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أصول حق االستخدام

يعرض الجدول اآلتي حركة أصول حق االستخدام كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-433):مقر لودجلاحركة أصول حق االستخدام
بالمليون ريال سعودي

كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

الزيادة ( /النقص)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

التكلفة
الرصيد في بداية الفترة  /السنة

13.7

17.9

إضافات

4.2

4.9

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

17.9

22.7

%30.7

االستهالك المتراكم:
الرصيد في بداية الفترة  /السنة

3.9

7.8

المحمل للسنة

3.9

3.1

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

7.8

10.9

مجموع صافي القيمة الدفترية

10.1

11.8

()%20.7

%17.2

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ارتفعت أصول حق االستخدام بنسبة  %17.2في  30سبتمبر 2021م من  10.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  11.8مليون ريال
سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى إضافات بمبلغ  4.9مليون ريال سعودي ألصول حق االستخدام خالل فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
6-12-6-2األصول المتداولة
يبين الجدول اآلتي األصول المتداولة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-434):مقر لودجلااألصول المتداولة
بالمليون ريال سعودي

كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

الزيادة ( /النقص)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

المخزون

2.4

3.0

%26.3

الدفعات المقدمة واألصول المتداولة األخرى

1.4

3.1

%118.9

األرصدة لدى البنوك والنقد

0.9

0.9

%6.4

4.7

7.0

%50.3

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

المخزون

يبين الجدول اآلتي المخزون لشركة عبداهلل العثيم الغذائية كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-435):مقر لودجلاالمخزون
بالمليون ريال سعودي
المواد الخام
ناقصا :مخصص المخزون بطيء الحركة
ً

اإلجمالي

كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

الزيادة ( /النقص)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

2.4

3.1

%30.6

-

()0.1

ال ينطبق

2.4

3.0

%26.3

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ارتفعت المخزونات بنسبة  %26.3في  30سبتمبر 2021م من  2.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  3.0مليون ريال سعودي في 30
سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة احتياجات األعمال بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا (كوفيد ،)19-مما
أدى إلى زيادة المخزون كما في  30سبتمبر 2021م.
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يبين الجدول اآلتي الدفعات المقدمة واألصول المتداولة األخرى لشركة عبداهلل العثيم الغذائية كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-436):مقر لودجلاالدفعات المقدمة واألصول المتداولة األخرى
بالمليون ريال سعودي
مبالغ مدفوعة مقد ًما إلى المو ِّردين

الودائع القابلة لالسترداد
المبالغ المدفوعة مقد ًما

ذمم مدينة للموظفين

اإلجمالي

كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

الزيادة ( /النقص)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

0.8

2.0

%160.9

0.2

0.2

-

0.4

0.8

%99.8

0.0

0.0

()%8.8

1.4

3.1

%118.9

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ارتفعت المدفوعات المقدمة للمو ِّردين بنسبة  %160.9في  30سبتمبر 2021م من  0.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  2.0مليون
ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى المبالغ المدفوعة مقد ًما للمقاولين لدلة كافيه األحساء وموكا كافيه حائل.
لم تشهد الودائع القابلة لالسترداد أي تقلبات خالل الفترة بين  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
ارتفعت المدفوعات المسبقة بنسبة  %99.8في  30سبتمبر 2021م من  0.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  0.8مليون ريال سعودي
في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى المدفوعات المسبقة للمستودعات والتي بلغت  0.2مليون ريال سعودي ،باإلضافة إلى
الزيادة في رخص العمل ومصاريف التأشيرات المدفوعة مسبقًا.
لم تشهد الذمم المدينة للموظفين تقلبات جوهرية خالل الفترة بين  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
األرصدة لدى البنوك والنقد

يبين الجدول اآلتي األرصدة لدى البنوك والنقد لشركة عبداهلل العثيم الغذائية كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-437):مقر لودجلااألرصدة النقدية والمصرفية
كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

الزيادة ( /النقص)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

أرصدة مصرفية

0.8

0.8

()%3.0

نقد في الصندوق

0.1

0.1

%159.9

0.9

0.9

%6.4

بالمليون ريال سعودي

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ارتفعت األرصدة لدى البنوك والنقد بنسبة  %6.4في  30سبتمبر 2021م من  0.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  0.9مليون ريال
سعودي في  30سبتمبر 2021م .وقد يتقلب الرصيد على أساس سنوي اعتما ًدا على توليد النقد من األعمال التجارية باإلضافة إلى متطلبات رأس
المال العامل األخرى.
6-12-6-3حقوق الملكية
يبين الجدول اآلتي حقوق الملكية لشركة عبداهلل العثيم الغذائية كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-438):مقر لودجلاحقوق الملكية
كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

الزيادة ( /النقص)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

رأس المال

0.5

0.5

-

االحتياطي النظامي

0.3

0.3

-

الخسائر المتراكمة

()5.2

()6.6

%27.7

اإلجمالي

()4.4

()5.9

%32.4

بالمليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م
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الدفعات المقدمة واألصول المتداولة األخرى

يبلغ رأس مال شركة عبداهلل العثيم الغذائية  0.5مليون ريال سعودي ،ويتكون من  500سهم مدفوعة بالكامل ومصدرة بقيمة  1,000ريال سعودي
لكل سهم .شركة عبداهلل العثيم الغذائية هي شركة مملوكة بالكامل لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار.
االحتياطي النظامي

وفقًا لقانون الشركات والنظام األساسي للشركة ،يجب على الشركة تحويل  %30من صافي دخلها للسنة إلى االحتياطي النظامي .وقد تقرر الشركة
وقف هذه التحويالت عندما يبلغ إجمالي االحتياطي  %30من رأس المال .وفور تحقيق ذلك ،قررت الشركة وقف هذا التحويل .على أن يكون هذا
االحتياطي غير متاح للتوزيع.
الخسائر المتراكمة

ارتفعت الخسائر المتراكمة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية من  5.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  6.6مليون ريال سعودي في 30
سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى الخسارة الشاملة بمبلغ  1.4مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2021م.
6-12-6-4االلتزامات غير المتداولة
يبين الجدول اآلتي األصول غير المتداولة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-439):مقر لودجلاااللتزامات غير المتداولة
كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

الزيادة ( /النقص)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

التزام عقود اإليجار

7.5

9.5

%26.9

التزام المنافع المحددة للموظفين

0.6

0.8

%28.0

اإلجمالي

8.1

10.3

%27.0

بالمليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

التزام عقود اإليجار

ارتفع التزام عقود اإليجار بنسبة  %26.9في  30سبتمبر 2021م من  7.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  9.5مليون ريال سعودي
في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تجديد عقود الفروع القديمة خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
التزام المنافع المحددة للموظفين

ارتفع التزام المنافع المحددة للموظفين بنسبة  %28في  30سبتمبر 2021م من  0.6مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  0.8مليون ريال
سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة تكلفة الخدمة الحالية للموظفين الحاليين.
6-12-6-5االلتزامات المتداولة
يبين الجدول اآلتي االلتزامات غير المتداولة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-440):مقر لودجلاااللتزامات المتداولة
كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

الزيادة ( /النقص)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

التزامات اإليجار

1.6

1.7

%6.2

الحسابات وأوراق الدفع

5.8

1.4

()%76.7

مستحقات والتزامات متداولة أخرى

1.0

0.9

()%10.5

مبلغ مستحق إلى طرف ذي عالقة

15.8

22.3

%41.3

الزكاة المستحقة

0.1

-

()%100.0

24.3

26.3

%8.2

بالمليون ريال سعودي

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م
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رأس المال

يبين الجدول اآلتي الذمم التجارية الدائنة وأوراق الدفع لشركة عبداهلل العثيم الغذائية كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-441):مقر لودجلاالذمم التجارية الدائنة وأوراق الدفع
بالمليون ريال سعودي
الذمم التجارية الدائنة

اإلجمالي

كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

الزيادة ( /النقص)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

5.8

1.4

()%76.7

5.8

1.4

()%76.7

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

انخفضت الذمم التجارية الدائنة بنسبة  %76.7في  30سبتمبر 2021م من  5.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  1.4مليون ريال
سعودي في  30سبتمبر 2021م .قد يتقلب الرصيد على أساس سنوي اعتما ًدا على متطلبات شركة عبداهلل العثيم الغذائية وتوقيت الشراء .ويُعزى
االنخفاض في المقام األول إلى إعادة تصنيف اإليجار المستحق الدفع المتعلق بشركة عبداهلل العثيم لالستثمار إلى المبالغ المستحقة من األطراف
ذات العالقة.
المصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى

يبين الجدول اآلتي المصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى لشركة عبداهلل العثيم الغذائية كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-442):مقر لودجلاالمصاريف المستحقة وااللتزامات األخرى
كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

الزيادة ( /النقص)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

مستحقات

0.9

0.8

()%12.5

استبقاءات

0.2

0.2

()%0.0

1.0

0.9

()%10.5

بالمليون ريال سعودي

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

انخفضت المستحقات بنسبة  %12.5في  30سبتمبر 2021م من  0.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  0.8مليون ريال سعودي في
 30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض المكافآت المتراكمة.
لم تشهد المبالغ المحتجزة تقلبات جوهرية خالل الفترة بين  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة

يبين الجدول اآلتي المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-443):مقر لودجلاالمبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة
بالمليون ريال سعودي
شركة عبداهلل العثيم لالستثمار

اإلجمالي

كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

الزيادة ( /النقص)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

15.8

22.3

%41.3

15.8

22.3

%41.3

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ارتفعت المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة بنسبة  %41.3في  30سبتمبر 2021م من  15.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى
 22.3مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى تحويل الذمم الدائنة المتعلقة بـشركة عبداهلل العثيم لالستثمار
فيما يتعلق باإليجار من الذمم الدائنة إلى المبالغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة.
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فهرس المحتويات

الذمم التجارية الدائنة وأوراق الدفع

فهرس المحتويات

مخصص الزكاة
  (6-444):مقر لودجلامخصص الزكاة
كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

الزيادة ( /النقص)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

0.0

0.1

%127.8

ال ُمحمل خالل السنة  /الفترة

-

()0.1

ال ينطبق

المدفوع خالل السنة  /الفترة

()0.1

-

()%100.0

مصروفات الزكاة من 2019م  -المحملة من االستثمار

0.1

-

()%100.0

مصروف الزكاة من 2018م  -إعادة تقييم من مصلحة الزكاة والدخل

0.0

-

()%100.0

الرصيد في نهاية السنة  /الفترة

0.1

-

()%100.0

بالمليون ريال سعودي
الرصيد في بداية السنة  /الفترة

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

راجع قسم مناقشة وتحليل اإلدارة الذي يغطي السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م للحصول على التفاصيل.
أرصدة األطراف ذات العالقة

راجع جدول « 471-6المعامالت مع األطراف ذات العالقة» لالطالع على التفاصيل.

-13

6قائمة التدفقات النقدية

6 -13-1قائمة التدفقات النقدية  -الموحدة
يبين الجدول اآلتي قائمة التدفقات النقدية الموحدة للمجموعة للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-445):مقر لودجلاقائمة التدفقات النقدية الموحدة للمجموعة
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

76.2

353.2

%363.8

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

()18.0

()641.8

%3,475.0

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

()68.7

266.2

()%487.3

صافي التدفق النقدي للفترة

()10.5

()22.4

%112.4

النقد وما في حكمه في بداية السنة

84.6

103.3

%22.1

74.1

80.9

%9.3

صافي النقدية من األنشطة التشغيلية

النقد وما في حكمه في نهاية السنة
المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
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6-13-1-1التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
يعرض الجدول اآلتي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-446):مقر لودجلاالتدفق النقدي الموحد من األنشطة التشغيلية للمجموعة
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي
ربح العام قبل ضريبة الدخل والزكاة

2020م

2021م

مفحوصة

مفحوصة

70.2

175.5

ارتفاع ( /انخفاض)
سبتمبر 2021م
%149.9

التعديالت:
االستهالك واإلطفاء

95.5

91.5

()%4.1

إطفاء حق استخدام أصول

54.1

44.1

()%18.4

مخصص ذمم التأجير المدينة

5.0

0.1

()%97.8

مخصص التزامات المنافع المحددة للموظفين

3.4

3.8

%12.8

()1.0

()1.1

%12.0

الربح (الخسارة) من بيع العقارات االستثمارية

-

()20.6

ال ينطبق

حصة في نتيجة شركات زميلة

-

()1.3

ال ينطبق

خسارة من بيع ممتلكات ومعدات وأصول غير ملموسة

1.8

1.1

()%40.5

تكلفة التمويل

50.7

29.9

()%41.1

279.8

323.1

%15.5

شطب مخزون بطيء الحركة

التغيرات في رأس المال العامل:
11.7

()0.4

()%103.7

المخزون
ذمم تأجير مدينة

()41.2

29.9

()%172.7

الدفعات المقدمة واألصول المتداولة األخرى

()16.4

()5.7

()%65.3

الدفعات المقدمة للمقاولين

()1.2

29.2

()%2,514.3

الذمم التجارية الدائنة

()13.5

()14.1

%4.5

التزامات العقود

()20.7

()1.9

()%90.6

مستحقات والتزامات متداولة أخرى

()68.9

37.2

()%154.0

تغيرات في أرصدة األطراف ذات العالقة

20.2

()2.1

()%110.6

النقد الناتج من التشغيل

149.9

395.2

الزكاة والضرائب المدفوعة

()8.2

()5.5

()%32.5

التزامات المنافع المحددة للموظفين المدفوعة

()2.6

()4.0

%50.5

تكاليف التمويل المدفوعة

()62.9

()32.5

()%48.3

76.2

353.2

%363.80

التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م.

ارتفعت التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية بنسبة  %363.8خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،ويرجع ذلك في
المقام األول إلى زيادة أرباح التشغيل وانخفاض ذمم اإليجار المدينة والدفعات المقدمة إلى المقاولين وزيادة المستحقات وااللتزامات المتداولة
األخرى.
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6-13-1-2التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
يعرض الجدول اآلتي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-447):مقر لودجلاالتدفقات النقدية الموحدة من األنشطة االستثمارية للمجموعة
بالمليون ريال سعودي

الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م

2021م

سبتمبر 2021م

شراء ممتلكات استثمارية

()26.9

()644.6

%2,295.8

شراء ممتلكات ومعدات

()14.2

()24.3

%71.3

-

0.6

ال ينطبق

متحصالت من بيع عقارات استثمارية

12.5

25.6

%104.0

متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

()0.1

0.9

()%1,741.9

متحصالت من بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

10.6

-

()%100.0

اإلجمالي

()18.0

()641.8

%3,475.0

متحصالت من بيع األعمال تحت التنفيذ

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م.

ارتفع صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية بمبلغ  623.9مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر 2021م ،ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى شراء أرض في الرياض بمبلغ  598.0مليون ريال سعودي.
6-13-1-3التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
يعرض الجدول اآلتي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-448):مقر لودجلاالتدفقات النقدية الموحدة من األنشطة التمويلية للمجموعة
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

97.9

325.8

%232.8

توزيعات األرباح المدفوعة

()100.0

-

()%100.0

سداد التزام عقد إيجار

()66.6

()59.6

()%10.5

()68.7

266.2

()%487.3

استالم القروض

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م.

ارتفع صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية بنسبة  %487.3بين الفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م مقارنة بالفترة المماثلة من
عام 2020م .ويعزى ذلك في األساس إلى عدم توزيع أرباح خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م مقارنة بمبلغ  100.0مليون
ريال سعودي تم دفعها خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م .باإلضافة إلى زيادة صافي قروض الشركة بمبلغ  325.8مليون
ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2020م والتي تم استخدامها بشكل أساسي
لشراء أرض في الرياض.
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6 -13-2قائمة التدفقات النقدية  -شركة عبدهللا العثيم لالستثمار (مستقلة)
يعرض الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-449):مقر لودجلاقائمة التدفقات النقدية
الفترة المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

2021م

صافي النقدية من األنشطة التشغيلية

53.1

324.7

%511.3

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

()4.7

()618.4

%12,941.7

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

()31.6

285.8

()%1,004.5

صافي التدفق النقدي للفترة

16.8

()7.9

()%147.3

النقد وما في حكمه في بداية السنة

61.3

70.6

%15.1

78.1

62.6

()%19.8

النقد وما في حكمه في نهاية السنة
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

6-13-2-1التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
يعرض الجدول التالي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2020م
و2021م.
  (6-450):مقر لودجلاالتدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
الفترة المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

2021م

69.7

172.7

%147.7

االستهالك واإلطفاء

45.0

44.6

()%0.9

االستهالك  -عقود إيجار

28.3

28.1

()%0.4

ربح العام قبل ضريبة الدخل والزكاة

تعديالت لتسوية الدخل قبل الزكاة مع صافي التدفقات النقدية:

-

()20.5

ال ينطبق

حصة نتائج الشركات التابعة والشركات الزميلة

16.0

()36.3

()%322.6

الربح من التصرف في العقارات االستثمارية
مخصص ذمم التأجير المدينة والشيكات تحت التحصيل

5.0

0.1

()%97.8

مخصص التزامات المنافع المحددة للموظفين

2.0

1.6

()%20.1

-

0.0

ال ينطبق

46.5

27.1

()%41.8

شطب األصول غير الملموسة
تكلفة التمويل

تعديالت رأس المال العامل:
المخزون

()0.8

0.2

()%118.4

ذمم التأجير المدينة والشيكات تحت التحصيل

()41.2

29.9

()%172.7

الدفعات المقدمة للمقاولين

()1.2

20.6

()%1800.0

مدفوعات مسبقة وذمم مدينة أخرى

()13.4

19.7

()%247.2

الذمم التجارية الدائنة وأوراق الدفع

()10.3

1.9

()%118.6

()64.8

35.6

()%155.0

تغيرات في أرصدة األطراف ذات العالقة

42.6

35.6

()%16.4

زكاة مدفوعة

()7.9

()3.9

()%51.2

مستحقات والتزامات متداولة أخرى

التزامات المنافع المحددة للموظفين المدفوعة

()2.1

()2.5

%16.3

فائدة مدفوعة

()60.6

()29.7

()%51.0

53.1

324.7

%511.3

التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م
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6-13-2-2التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
يعرض الجدول التالي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-451):مقر لودجلاالتدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
الفترة المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

2021م

شراء ممتلكات ومعدات

()0.2

()0.8

%258.2

متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات

12.5

25.6

%104.0

شراء عقارات استثمارية ،صافي

()26.9

()643.9

%2.293.3

االستثمار في الشركات التابعة والشركات الزميلة

()0.8

0.7

()%194.8

استبعاد أصول مالية

10.6

-

()%100.0

()4.7

()618.4

%12.941.7

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ارتفع النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من ( )4.7مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى
( )618.4مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويرجع ذلك إلى مدفوعات خاصة بأرض جديدة في الرياض
والتي أضافت  598.0مليون ريال سعودي في تصنيف األراضي للعقار االستثماري .وأدرجت اإلضافات األخرى تحت األعمال اإلنشائية تحت التنفيذ.
تم بيع األرض الموجودة في أبها بمبلغ  23.1مليون ريال للهيئة العامة لعقارات الدولة مقابل ربح قدره  20.7مليون ريال.
6-13-2-3التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
يعرض الجدول التالي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م
و2021م.
  (6-452):مقر لودجلاالتدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
الفترة المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

2021م

97.9

325.8

%232.8

توزيعات األرباح المدفوعة

()100.0

-

()%100.0

سداد التزام عقد إيجار

()29.5

()40.1

%35.8

()31.6

285.8

()%1,004.5

الحصول على قروض ألجل ،بالصافي

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

خالل عامي 2020م و2021م ،ارتبط التدفق النقدي الكبير بالحصول على قروض.
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ارتفعت التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية من  53.1مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى
 324.7مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة أرباح العام التي ارتفعت
بنسبة  %147.7خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م من  69.7مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر 2020م إلى  172.7مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .كما أدى التحسن في تحصيل ذمم التأجير
المدينة خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م إلى تحقيق تدفقات نقدية إيجابية من األنشطة التشغيلية.

يعرض الجدول اآلتي قائمة التدفقات النقدية لشركة عبداهلل العثيم للترفيه للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-453):مقر لودجلاملخص قائمة التدفقات النقدية لشركة عبداهلل العثيم للترفيه
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
مليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

42.7

48.7

%14.0

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

()13.5

()17.3

%27.8

صافي النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي التدفقات النقدية من ( /المستخدمة في) األنشطة التمويلية

()33.8

()25.6

()%24.3

صافي التدفق النقدي للفترة

()4.6

5.9

()%229.3

النقد وما في حكمه في بداية السنة

14.4

8.5

()%41.0

9.8

14.4

%46.3

النقد وما في حكمه في نهاية السنة
المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

6-13-3-1التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
يبين الجدول اآلتي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية لشركة عبداهلل العثيم للترفيه للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م
و2021م.
  (6-454):مقر لودجلاالتدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية لشركة عبداهلل العثيم للترفيه
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

0.9

40.3

%4,453.1

استهالك

41.1

40.0

()%2.6

إطفاء أصول حق االستخدام

33.5

22.9

()%31.7

خسائر استبعاد الممتلكات والمعدات

0.1

0.0

()%71.9

مخصص التزامات المنافع المحددة للموظفين

1.0

1.5

%55.5

76.5

104.7

%36.8

صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل

تعديالت تسوية صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل مع صافي التدفقات النقدية:

تعديالت رأس المال العامل:
0.4

2.6

%497.0

المخزون

()3.9

()14.6

%271.6

الذمم التجارية الدائنة

6.0

()1.4

()%123.4

الدفعات المقدمة واألصول المتداولة األخرى
المصاريف المستحقة وااللتزامات المتداولة األخرى

()2.9

1.0

()%133.4

التزامات العقود

()20.7

()1.9

()%90.6

تغير في أرصدة األطراف ذات العالقة

()12.2

()39.1

%219.8

النقد من التشغيل

43.2

51.2

%18.5

التزامات المنافع المحددة للموظفين المدفوعة

()0.5

()1.0

%111.1

-

()1.5

ال ينطبق

42.7

48.7

%14.0

الزكاة والضرائب المدفوعة

صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ارتفعت التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية بنسبة  %14.0من  42.7مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر 2020م إلى  48.7مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة
متطلبات رأس المال العامل بنسبة  %18.5أو  8.0مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،وذلك تماش ًيا مع
زيادة نشاط األعمال.
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6 -13-3قائمة التدفقات النقدية  -شركة عبدهللا العثيم للترفيه (الموحدة)

يبين الجدول اآلتي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية لشركة عبداهلل العثيم للترفيه للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م
و2021م.
  (6-455):مقر لودجلاالتدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية لشركة عبداهلل العثيم للترفيه
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

متحصالت الممتلكات والمعدات

()13.4

()18.2

%35.1

متحصالت بيع الممتلكات والمعدات

()0.1

0.9

()%1,741.9

()13.5

()17.3

%27.8

صافي التدفق النقدي المستخدمة في األنشطة االستثمارية
المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ارتفعت التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة االستثمارية بنسبة  %27.8من  13.5مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر 2020م إلى  17.3مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .وجاء االرتفاع بشكل أساسي نتيجة للزيادة
في شراء الممتلكات والمعدات التي تشمل بشكل أساسي التحسينات على العقارات المستأجرة واأللعاب والتي بلغت قيمتها  10.2مليون ريال سعودي
و 6.9مليون ريال سعودي على التوالي.
6-13-3-3التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
يبين الجدول اآلتي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية لشركة عبداهلل العثيم للترفيه للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-456):مقر لودجلاالتدفقات النقدية من األنشطة التمويلية لشركة عبداهلل العثيم للترفيه
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

سداد التزام عقد إيجار

()33.8

()25.6

()%24.3

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

()33.8

()25.6

()%24.3

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

انخفضت التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة التمويلية بنسبة  %24.3من  33.8مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر 2020م إلى  25.6مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويُعزى ذلك في المقام األول إلى التغييرات
في عقود اإليجار في  5مواقع في اإلمارات العربية المتحدة من مبلغ اإليجار الثابت إلى اإليجار كنسبة مئوية من اإليرادات.

6 -13-4قائمة التدفقات النقدية  -شركة عبدهللا العثيم لألزياء
يعرض الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-457):مقر لودجلاقائمة التدفقات النقدية
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

ارتفاع ( /انخفاض)
سبتمبر 2021م

صافي النقدية من األنشطة التشغيلية

13.3

21.6

%62.1

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

()0.2

()4.4

%2.647.0

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

()20.0

()16.6

()%17.0

صافي التدفق النقدي للفترة

()6.8

0.6

()%109.1

أرصدة مصرفية ونقد في بداية الفترة

7.8

2.0

()%75.1

األرصدة لدى البنوك والنقد في نهاية الفترة

1.0

2.6

%153.9

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م
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6-13-3-2التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

يعرض الجدول التالي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م
و2021م.
  (6-458):مقر لودجلاالتدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي
الخسارة قبل الزكاة

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

()15.7

()1.3

()%91.7

التعديالت:
استهالك ممتلكات ومعدات

6.5

5.1

()%21.4

إطفاء حق استخدام أصول

19.8

16.2

()%18.0

إطفاء

0.1

0.1

()%4.4

شطب ممتلكات وآالت ومعدات

1.1

1.0

()%12.3

()1.0

()1.1

%12.0

تكاليف التمويل

2.4

1.9

()%19.3

مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم
مخصص التزامات المنافع المحددة للموظفين

0.4

0.5

%30.6

-

()0.5

ال ينطبق

0.0

()0.3

()%1,064.3

الربح من إنهاء عقد اإليجار
خسارة(/ربح) صرف العمالت األجنبية

التغيرات في رأس المال العامل:
()0.3

15.3

()%6,126.9

تغير في أرصدة األطراف ذات العالقة
المخزون

13.0

()2.5

()%119.2

مدفوعات مسبقة وذمم مدينة أخرى

1.3

()0.4

()%130.2

()11.8

()10.1

()%13.8

الذمم التجارية الدائنة

0.1

0.1

()%46.2

فائدة مدفوعة

()2.4

()1.9

()%21.5

مستحقات والتزامات متداولة أخرى
منافع نهاية الخدمة مدفوعة للموظفين

()0.3

()0.4

%66.4

13.3

21.6

%62.1

التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ارتفعت التدفقات النقدية من العمليات بنسبة  %62.1خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م مقارنة بالفترة المماثلة من عام
2020م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض صافي الخسارة قبل الزكاة من  15.7مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2020م إلى  1.3مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م .ويعزى ذلك بشكل كبير إلى إغالق الفروع
التي كانت تتكبد خسائر واالنتعاش العام للعمليات بعد فترة اإلغالق بسبب كوفيد .19
6-13-4-2التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
يعرض الجدول التالي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م
و2021م.
  (6-459):مقر لودجلاالتدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي
شراء ممتلكات ومعدات

اإلجمالي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

()0.2

()4.4

%2.647.0

()0.2

()4.4

%2.647.0

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

ارتفع صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية بنسبة  %2,647.0بين الفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م مقارنة بالفترة المماثلة
من عام 2020م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى شراء تحسينات مباني مستأجرة ( 2.0مليون ريال سعودي) واآلالت والمعدات ( 0.8مليون ريال
سعودي) وأجهزة الحاسب اآللي ( 0.2مليون ريال سعودي) خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
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6-13-4-1التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

يعرض الجدول التالي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-460):مقر لودجلاالتدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي
سداد التزامات عقود إيجار

اإلجمالي

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

()20.0

()16.6

()%17.0

()20.0

()16.6

()%17.0

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

انخفض صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية بنسبة  %17.0خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م مقارنة بالفترة المماثلة من
عام 2020م .ويعزى ذلك في المقام األول إلى تغير عدد المتاجر من  46متج ًرا خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م إلى 37
متج ًرا خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.

6 -13-5قائمة التدفقات النقدية  -شركة عبدهللا العثيم الغذائية
يعرض الجدول اآلتي قائمة التدفقات النقدية لشركة عبداهلل العثيم الغذائية للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-461):مقر لودجلاملخص قائمة التدفقات النقدية
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

الزيادة ( /النقص)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

3.1

3.1

()%1.0

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

()0.3

()0.3

()%2.8

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

()3.2

()2.8

()%14.4

صافي التدفق النقدي للفترة

()0.4

0.1

()%114.7

أرصدة مصرفية ونقد في بداية السنة /الفترة

1.0

0.9

()%15.0

0.7

0.9

%43.3

صافي النقدية من األنشطة التشغيلية

النقد وما في حكمه في نهاية السنة
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

6-13-5-1التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
يعرض الجدول اآلتي قائمة التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية لشركة عبداهلل العثيم الغذائية للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر
2020م و2021م.
  (6-462):مقر لودجلاالتدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي
الخسارة قبل الزكاة

الزيادة ( /النقص)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

()1.8

()1.4

()%18.5

تعديالت تسوية صافي الربح للسنة مع صافي التدفقات النقدية:
استهالك ممتلكات ومعدات

1.4

1.5

%1.6

إطفاء أصول غير ملموسة

0.2

0.2

-

-

0.1

ال ينطبق

إطفاء أصول حق االستخدام

2.9

3.1

%6.9

مخصص التزام المنافع المحددة للموظفين

0.1

0.2

%172.9

2.9

3.6

%27.5

مخصص المخزون بطيء الحركة
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6-13-4-3التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

بالمليون ريال سعودي

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

التغيرات في األصول وااللتزامات التشغيلية:
المخزون

()0.5

()0.7

%44.2

الدفعات المقدمة واألصول المتداولة األخرى

()0.4

()1.7

%281.4

أرصدة األطراف ذات العالقة

()0.1

6.5

()%10,503.8

2.7

()4.4

()%266.7

()1.4

()0.1

()%91.9

3.2

3.2

%1.5

-

()0.1

ال ينطبق

()0.0

()0.0

%28.5

3.1

3.1

()%1.0

الحسابات الدائنة
مستحقات والتزامات متداولة أخرى

التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
زكاة مدفوعة
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

لم تشهد التدفقات النقدية من العمليات تقلبات جوهرية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
6-13-5-2التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
يعرض الجدول اآلتي قائمة التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية لشركة عبداهلل العثيم الغذائية للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر
2020م و2021م.
  (6-463):مقر لودجلاالتدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

إضافات ممتلكات ومعدات
اإلجمالي

الزيادة ( /النقص)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

()0.3

()0.3

()%2.8

()0.3

()0.3

()%2.8

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

لم يشهد صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية تقلبات جوهرية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
6-13-5-3التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
يعرض الجدول اآلتي قائمة التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية لشركة عبداهلل العثيم الغذائية للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م
و2021م.
  (6-464):مقر لودجلاالتدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي
سداد التزام عقد إيجار

اإلجمالي

الزيادة ( /النقص)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

()3.2

()2.7

()%14.4

()3.2

()2.7

()%14.4

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

انخفض صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية بنسبة  %11.2خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م مقارنة بالفترة المماثلة من
عام 2020م .ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض التزامات عقود اإليجار خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
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الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر

الزيادة ( /النقص)

فهرس المحتويات

-14

6االلتزامات والمصاريف الطارئة

6 -14-1االلتزامات والمصاريف الطارئة  -الموحدة
يعرض الجدول اآلتي االلتزامات والمصاريف الطارئة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-465):مقر لودجلاااللتزامات والمصاريف الطارئة
بالمليون ريال سعودي

كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

االلتزامات
االلتزامات الخاصة بمشاريع قيد اإلنشاء

635.3

63.4

()%90.0

خطاب االعتماد والضمان

40.1

31.7

()%21.0

675.4

95.1

()%85.9

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م.

تضمنت االلتزامات الرأسمالية في  31ديسمبر 2020م بشكل أساسي التزا ًما بقيمة  565.0مليون ريال سعودي فيما يتعلق بشراء أرض في الرياض.
تتعلق االلتزامات الرأسمالية في  30سبتمبر 2021م بشكل أساسي بمشروع العثيم مول  -الخفجي والعثيم مول  -حفر الباطن.
أصدرت شركة عبداهلل العثيم لالستثمار مجموعة متنوعة من ضمانات حسن التنفيذ وضمانات الدفع والضمانات االبتدائية غير الممولة وكذلك
خطابات االعتماد.باإلضافة إلى ما ورد أعاله ،هناك العديد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المجموعة ومن جانبها.

6 -14-2االلتزامات والمصاريف الطارئة  -شركة عبدهللا العثيم لالستثمار (المستقلة)
يعرض الجدول التالي االلتزامات والمصاريف الطارئة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-466):مقر لودجلاااللتزامات والمصاريف الطارئة
بالمليون ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

الفترة المنتهية في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

2021م

االلتزامات
االلتزامات الخاصة بمشاريع قيد اإلنشاء

635.3

63.4

()%90.0

خطاب ضمان

40.1

31.7

()%21.0

اإلجمالي

675.4

95.1

()%85.9

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

كان لدى شركة عبداهلل العثيم للترفيه التزامات رأسمالية مستحقة تتعلق بمشاريع قيد اإلنشاء ،تتعلق االلتزامات بشكل أساسي بالعثيم مول  -حفر
الباطن والعثيم مول  -الخفجي .ويُعزى االنخفاض في االلتزامات بنسبة  %85.9بشكل رئيسي إلى مشروع أرض جديد في الرياض الذي من المتوقع
أن يبدأ العمل في عام 2022م .تمت رسملة االلتزام كعقار استثماري خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
لم تصدر شركة عبداهلل العثيم لالستثمار مجموعة متنوعة من ضمانات حسن التنفيذ أو ضمانات الدفع أو الضمانات االبتدائية غير الممولة.

6 -14-3االلتزامات والمصاريف الطارئة  -شركة عبدهللا العثيم للترفيه
لم يكن على شركة عبداهلل العثيم للترفيه أي التزامات في  30سبتمبر 2021م ( 7.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م).
لم تصدر شركة عبداهلل العثيم للترفيه أي ضمانات ابتدائية غير ممولة أو ضمانات حسن تنفيذ أو ضمانات دفع كما في  30سبتمبر 2021م.
لم تصدر شركة عبداهلل العثيم للترفيه أي ضمانات ابتدائية غير ممولة أو ضمانات حسن تنفيذ أو ضمانات دفع كما في  30سبتمبر 2021م.
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يعرض الجدول التالي االلتزامات والمصاريف الطارئة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-467):مقر لودجلاااللتزامات والمصاريف الطارئة
كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

االلتزامات الخاصة بمشاريع قيد اإلنشاء

0.3

0.4

%61.2

خطاب ضمان

30.8

33.3

%8.1

31.1

33.7

%8.5

بالمليون ريال سعودي

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

تتعلق االلتزامات الخاصة بالمشاريع قيد اإلنشاء كما في  30سبتمبر 2021م بشكل رئيسي بشركة كيابي ( 0.3مليون ريال سعودي) وأو في إس (0.1
مليون ريال سعودي).
يتعلق خطاب الضمان في  30سبتمبر 2021م بشكل رئيسي بشركتي كيابي وأو في إس بمبلغ  15.7مليون ريال سعودي و 14.9مليون ريال سعودي
على التوالي .من المقرر أن تنتهي صالحية خطاب الضمان الخاص بكيابي في  31مارس 2022م ،بينما من المقرر أن تنتهي صالحية خطاب الضمان
الخاص بـ أو في إس في  15أغسطس 2022م.

6 -14-5االلتزامات والمصاريف الطارئة  -شركة عبدهللا العثيم الغذائية
لم يكن على شركة عبداهلل العثيم الغذائية أي التزامات في  30سبتمبر 2021م.

-15

6أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة

6 -15-1أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة  -الموحدة
يوضح الجدول اآلتي معامالت األطراف ذات العالقة للمجموعة للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-468):مقر لودجلامعامالت األطراف ذات العالقة الموحدة
الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

العالقة

شركة العثيم القابضة

مساهم

شركة أسواق العثيم

مساهم

ارتفاع ( /انخفاض)

طبيعة المعاملة

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

مصاريف مدفوعة بالنيابة

8.1

0.2

()%98.1

توزيعات األرباح المدفوعة

60.3

-

()%100.0

صافي التمويل

16.2

-

()%100.0

صافي إيرادات اإليجارات

9.9

13.0

%31.7

مصروفات اإليجار

17.5

26.8

%53.1

الدفعات المقدمة نيابة عن الشركة التابعة

0.6

0.3

()%58.4

مصروفات المحمالت بين الشركات الشقيقة

0.5

0.2

()%55.6

113.1

40.4

()%64.3

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م.

شركة عبداهلل العثيم القابضة  -المصروفات المدفوعة بالنيابة  -تمثل رواتب بعض الموظفين في كشوف رواتب شركة عبداهلل العثيم لالستثمار
الذين قدموا خدماتهم لشركة عبداهلل العثيم القابضة.
شركة أسواق عبداهلل العثيم  -راجع قسم رقم « 9-6أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة» في تحليل السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م و2019م و2020م للحصول على تفاصيل حول طبيعة المعامالت.
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6 -14-4االلتزامات والمصاريف الطارئة  -شركة عبدهللا العثيم لألزياء

فهرس المحتويات

أرصدة األطراف ذات العالقة

يعرض الجدول اآلتي المستحق من أطراف ذات عالقة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-469):مقر لودجلاالمستحق من أطراف ذات عالقة
كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

ومضة للسينما

34.8

35.4

%1.7

شركة أسواق العثيم

3.5

0.8

()%76.5

-

0.0

ال ينطبق

0.7

0.7

-

شركة بلر السعودية

-

2.7

ال ينطبق

شركة نمار لالستثمار والتطوير العقاري

-

0.0

ال ينطبق

39.0

39.7

%1.7

بالمليون ريال سعودي

مؤسسة ليليان للتجارة
شركة كيول لالستثمار العقاري

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م.

ومضة  -تم تحويل المبلغ إلى ومضة لتمويل  %55من متطلبات النفقات الرأسمالية لدور السينما في عرعر وحائل.
المستحق إلى أطراف ذات عالقة

يعرض الجدول اآلتي المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
  (6-470):مقر لودجلاالمستحق إلى أطراف ذات عالقة
كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

شركة أوريون القابضة المحدودة

0.4

0.4

()%0.4

شركة إف إيه دبليو الدولية

15.0

12.9

()%14.0

0.6

ال ينطبق

13.9

()%9.5

بالمليون ريال سعودي

شركة العثيم القابضة  -البحرين

اإلجمالي

15.4

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م.

شركة إف إيه دبليو الدولية  -راجع قسم « 1-9-6المعامالت مع األطراف ذات العالقة  -الموحدة» للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م
و2019م و2020م لالطالع على تفاصيل حول طبيعة المعامالت.
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يعرض الجدول التالي المعامالت مع األطراف ذات العالقة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-471):مقر لودجلاالمعامالت مع األطراف ذات العالقة
الفترة المنتهية في  30سبتمبر
العالقة

بالمليون ريال سعودي

شركة العثيم القابضة

مساهم

شركة أسواق عبداهلل العثيم

شركة تابعة

شركة عبداهلل العثيم لألزياء

شركة تابعة

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

شركة تابعة

شركة امتياز الرياض التجارية

شركة تابعة

طبيعة المعاملة

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

توزيعات األرباح المدفوعة

60.3

-

مصاريف مدفوعة بالنيابة

8.1

0.2

رسوم بين الشركات الشقيقة

16.2

-

دخل اإليجار

9.9

13.4

مصاريف إيجار

17.5

26.8

مدفوعات من قبل الشركة التابعة ،صافي

0.6

0.3

رسوم بين الشركات الشقيقة

0.5

0.2

تمويل

18.7

-

صافي إيرادات اإليجارات

9.9

7.6

مدفوعات عن الشركة التابعة ،صافي

3.8

21.7

مدفوعات من قبل الشركة التابعة ،صافي من التمويل

12.7

56.3

صافي إيرادات اإليجارات

15.3

20.3

صافي إيرادات اإليجارات

2.1

2.6

مصاريف مدفوعة بالنيابة

0.4

1.3

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

شركة العثيم القابضة

دفعت شركة عبداهلل العثيم لالستثمار مصاريف نيابة عن الشركة التابعة في الفترة ما بين  30سبتمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
شركة أسواق العثيم

إيرادات إيجار  -يُرجى الرجوع إلى جدول « 283-6تقسيم اإليرادات حسب األطراف ذوي العالقة واألطراف من غير ذوي العالقة» لالطالع على
مزيد من التفاصيل.
مصاريف إيجار -يتعلق هذا باإليجار الذي دفعته شركة عبداهلل العثيم لالستثمار للدمام مول الذي تم االستحواذ عليه بطريق التأجير من شركة
أسواق عبداهلل العثيم.
دفعت شركة عبداهلل العثيم لالستثمار مصاريف نيابة عن الشركة التابعة في الفترة ما بين  30سبتمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
ارتبطت مصادر الدخل األخرى بإيرادات الجهة الراعية من خالل شركة أسواق عبداهلل العثيم التي تبيع مساحات للبائعين لتنظيم حمالتهم الترويجية
في مراكز التسوق التي تديرها شركة عبداهلل العثيم لالستثمار .لم تكن هناك إيرادات من الجهة الراعية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر 2021م.
تمت تقاسم المصاريف المشتركة بين شركة عبداهلل العثيم لالستثمار والشركة التابعة في الفترة ما بين  30سبتمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
شركة عبدهللا العثيم لألزياء

إيرادات إيجار  -يُرجى الرجوع إلى جدول « 283 -6تقسيم اإليرادات حسب األطراف ذوي العالقة واألطراف من غير ذوي العالقة» لالطالع على
مزيد من التفاصيل.
دفعت شركة عبداهلل العثيم لالستثمار مصاريف نيابة عن الشركة التابعة في الفترة ما بين  30سبتمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
شركة عبدهللا العثيم للترفيه

إيرادات إيجار  -يُرجى الرجوع إلى جدول « 283-6تقسيم اإليرادات حسب األطراف ذوي العالقة واألطراف من غير ذوي العالقة» لالطالع على
مزيد من التفاصيل.
دفعت شركة عبداهلل العثيم لالستثمار مصاريف نيابة عن الشركة التابعة في الفترة ما بين  30سبتمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
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6 -15-2أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة  -شركة عبدهللا العثيم لالستثمار (المستقلة)

إيرادات إيجار  -يُرجى الرجوع إلى جدول « 283-6تقسيم اإليرادات حسب األطراف ذوي العالقة واألطراف من غير ذوي العالقة» لالطالع على
مزيد من التفاصيل.
دفعت شركة عبداهلل العثيم لالستثمار مصاريف نيابة عن الشركة التابعة في الفترة ما بين  30سبتمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
المستحق من أطراف ذات عالقة

يُرجى الرجوع إلى جدول« 402-6المستحق من أطراف ذات عالقة» لالطالع على مزيد من التفاصيل.
المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة

يُرجى الرجوع إلى جدول 402-6«المستحق إلى أطراف ذات عالقة» في االلتزامات المتداولة لالطالع على التفاصيل.

6 -15-3أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة  -شركة عبدهللا العثيم للترفيه
يبين الجدول اآلتي المعامالت مع األطراف ذات العالقة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-472):مقر لودجلاالمعامالت مع األطراف ذات العالقة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه
بالمليون ريال سعودي
العالقة

طبيعة
المعاملة

الفترة المالية المؤقتة المنتهية
في  30سبتمبر

ارتفاع /
(انخفاض)

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

الجهة المالكة

التأجير

15.9

21.5

%35.0

الجهة المالكة

تمويل

27.4

53.4

%95.1

شركة بريميوم ريتيل للمالبس الجاهزة  -اإلمارات

شركة تابعة

تمويل

1.5

-

-

شركة فن وورلد للترفيه -يو كيه (بي في آي)

شركة تابعة

تمويل

0.0

-

()%100.0

أسماء األطراف ذات العالقة
مجموعة عبداهلل العثيم لالستثمار

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

تتعلق المعاملة مع شركة عبداهلل العثيم لالستثمار باإليجار المدفوع لمراكز الترفيه العائلي التي تديرها شركة عبداهلل العثيم للترفيه في المراكز
أيضا بعض المصروفات نيابة عن شركة عبداهلل
التجارية لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار .وعالوة على ذلك ،دفعت شركة عبداهلل العثيم لالستثمار ً
العثيم للترفيه خالل الفترة .أرصدة األطراف ذات العالقة.
راجع القسمين «المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة» و«المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة» لشركة عبداهلل العثيم للترفيه التجارية
للحصول على مزيد من التفاصيل.

6 -15-4أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة  -شركة عبدهللا العثيم لألزياء
يعرض الجدول التالي المعامالت مع األطراف ذات العالقة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-473):مقر لودجلاالمعامالت مع األطراف ذات العالقة
بالمليون ريال سعودي

شركة عبداهلل العثيم لالستثمار
مؤسسة ليليان للتجارة

العالقة

الجهة المالكة

شركة تابعة

كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

طبيعة المعاملة

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

استيعاب خسائر

()13.1

-

تمويل

0.3

19.1

مصاريف عقود إيجار

12.2

8.1

اإليرادات

()9.7

-

تمويل

0.0

0.0

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م

شركة عبداهلل العثيم لالستثمار  -قامت شركة عبداهلل العثيم لألزياء بتعديل جزئي لرصيد التمويل المستحق لشركة عبداهلل العثيم لالستثمار خالل
فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
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شركة عبدهللا العثيم للترفيه

أرصدة األطراف ذات العالقة

راجع جدول رقم « 402-6المستحق من أطراف ذات عالقة» وجدول رقم « 203-6المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة» للحصول على مزيد
من التفاصيل.

6 -15-5أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة  -شركة عبدهللا العثيم الغذائية
يعرض الجدول اآلتي المعامالت مع األطراف ذات العالقة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-474):مقر لودجلاالمعامالت مع األطراف ذات العالقة
كما في  30سبتمبر
بالمليون ريال سعودي

شركة عبداهلل العثيم لالستثمار

العالقة

الجهة المالكة
شركة تابعة

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

الطبيعة

2020م
مفحوصة

2021م
مفحوصة

عقود إيجار

2.1

5.6

عمليات نقل وتشغيل

0.9

1.0

عمليات نقل وتشغيل

0.7

-

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

شركة عبداهلل العثيم لالستثمار هي الجهة المالكة لشركة عبداهلل العثيم لألغذية ،وقد أبرمت المعامالت اآلتية خالل الفترة بين  30سبتمبر 2020م
و2021م:
أجرت شركة عبداهلل العثيم الغذائية متاجر في المراكز التجارية التي تديرها شركة عبداهلل العثيم لالستثمار.
عقود اإليجار َّ -
شركة عبداهلل العثيم للترفيه  -هي شركة تابعة مملوكة للجهة المالكة لشركة عبداهلل العثيم لألغذية .لدى شركة عبداهلل العثيم الغذائية ترتيبات
مع شركة عبداهلل العثيم للترفيه إليداع مبيعاتها النقدية اليومية مع الطرف ذي العالقة ،وتح َّول إلى حساب شركة عبداهلل العثيم لألغذية شهر ًيا.
ويعتمد عدد المعامالت على حجم المبيعات وكذلك توقيت تحويل النقد من قبل الطرف ذي العالقة.
أرصدة األطراف ذات العالقة

راجع القسمين «المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة» و«المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة» لشركة عبداهلل العثيم الغذائية التجارية.

-16

6قائمة التغييرات في حقوق الملكية

يعرض الجدول التالي قائمة التغيرات في حقوق الملكية للمجموعة للفترات المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
  (6-475):مقر لودجلاقائمة التغيرات في حقوق الملكية كما في  30سبتمبر 2021م
رأس المال

االحتياطي النظامي

األرباح المبقاة

فرق ترجمة
العمالت األجنبية

احتياطي إعادة تقويم القيمة
العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

اإلجمالي

1,000.0

133.9

485.7

()1.1

-

1,618.5

صافي ربح الفترة

-

-

173.1

-

-

173.1

الدخل الشامل اآلخر للفترة

-

-

1.0

()0.0

-

1.0

إجمالي الدخل الشامل االخر

-

-

174.1

()0.0

-

174.0

1,000.0

133.9

659.7

()1.1

-

1,792.5

بالمليون ريال سعودي

في  31ديسمبر 2020م

الرصيد في  30سبتمبر 2021م

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م

خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،باإلضافة إلى إجمالي الدخل الشامل ،تم اإلعالن عن توزيعات أرباح قدرها  100.0مليون
ريال سعودي وتم بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بمبلغ  1.1مليون ريال سعودي.
لم يتم إجراء أي تعديالت أخرى خالل كلتا الفترتين.
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يرجى الرجوع إلى قسم مناقشة وتحليل اإلدارة الخاص بشركة عبداهلل العثيم لألزياء الذي يغطي السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م
و2019م و2020م ،القسم رقم  9-6للحصول على تفاصيل تتعلق بمعامالت األطراف األخرى ذات العالقة.

وافق مساهمو الشركة في اجتماع جمعيتهم العمومية السنوية المنعقد بتاريخ  30سبتمبر 2020م على توزيعات أرباح للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2020م بمبلغ  100مليون ريال سعودي ( 10ريال سعودي للسهم الواحد).
  (6-476):مقر لودجلاتوزيعات األرباح
بالمليون ريال سعودي
كما في  1يناير
األرباح ال ُمعلن عنها
توزيعات األرباح المدفوعة

اإلجمالي

كما في  31ديسمبر

كما في  30سبتمبر

ارتفاع ( /انخفاض)

2020م
مدققة

2021م
مفحوصة

سبتمبر 2021م

-

-

ال ينطبق

100.0

-

()%100.0

()100.0

-

()%100.0

-

-

-

المصدر :القوائم المالية الموحدة المفحوصة للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م
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توزيعات األرباح

فهرس المحتويات

7-سياسة توزيع األرباح

تمنح األسهم حامليها الحق في الحصول على األرباح التي تعلن عنها الشركة من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية التي تلي ذلك.
وتعتزم الشركة توزيع أرباح سنوية على مساهميها بهدف تعزيز القيمة التي يحصل عليها هؤالء المساهمين بما يتناسب مع أرباح الشركة ،ووضعها
المالي ،والقيود التي تخضع لها عملية توزيع األرباح بموجب اتفاقيات التمويل والدين ،ونتائج نشاطات الشركة ،واحتياجات الشركة من النقد حال ًيا
ً
ومستقبل ،وخطط التوسع ومتطلبات استثمار الشركة ،وغيرها من العوامل األخرى بما في ذلك تحليل الفرص االستثمارية ومتطلبات إعادة االستثمار
لدى الشركة ،والمتطلبات النقدية والرأسمالية ،والتوقعات التجارية وتأثير أي توزيعات من هذا القبيل على أي من االعتبارات القانونية والنظامية.
إضافة لذلك ،يتعين على المستثمرين الراغبين في االستثمار في أسهم الطرح أن يدركوا أن سياسة توزيع األرباح يمكن أن تتغير من وقت آلخر.
وبالرغم من عزم الشركة على توزيع أرباح سنوية على مساهميها ،إال أنه ال توجد أي ضمانات لتوزيع فعلي لألرباح ،كما ال يوجد أي ضمان بشأن
المبالغ التي ستدفع في أي سنة .هذا ويتم توزيع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على النحو التالي:
1 .يجنب  %10من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ
االحتياطي المذكور  %30من رأس المال المدفوع.
2 .للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب  %20من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه
لغرض أو أغراض معينة.
3 .للجمعية العامة أن تقرر تكوين احتياطات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان
على المساهمين ،وللجمعية المذكورة أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما
يكون قائ ًما من هذه المؤسسات.
4 .يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة للمساهمين ال تقل عن  %5من رأس المال المدفوع.
5 .يخصص بعد ما تقدم  %5من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة.
6 .بعد تخصيص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وفق ما جاء في النظام األساسي وما تقره الجمعية العامة والقرارات الصادرة من
الجهات المختصة ،يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح أو يرحل إلى األعوام القادمة على النحو الذي
توافق عليه الجمعية العامة.
أرباحا مرحلية على مساهميها بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي وفقًا
7 .مع مراعاة ما ورد في الفقرات أعاله ،يجوز للشركة أن توزع
ً
للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة بهذا الشأن من الجهة المختصة.
فيما يلي ملخص األرباح التي قامت الشركة بتوزيعها خالل السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والفترة المالية المنتهية
في  30سبتمبر 2021م:
 (7-1):مقر لودجلااألرباح التاريخية بالريال السعودي
السنة المالية
2018م

السنة المالية
2019م

السنة المالية
2020م

الفترة المالية المنتهية
في  30سبتمبر 2021م

صافي الدخل

٢٤٩٬٨٠٢٬٣٦٣

232,612,209

116,261,822

173,053,959

األرباح المعلنة خالل الفترة

100,000,000

100,000,000

-

-

األرباح الموزعة خالل الفترة

٨٦,٣٤٦,١٥٠

١١٣,٦٥٣,٨٥٠

100,000,000

-

%40

%43

-

-

ريال سعودي

نسبة األرباح المعلنة إلى صافي الدخل
المصدر :الشركة

ولم تعلن الشركة أو توزع أي أرباح خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م.
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8-استخدام متحصالت الطرح

تقدر مجموع متحصالت الطرح بحوالي (●) (●) ريال سعودي ،سيستخدم منها مبلغ يقدر بحوالي (●) (●) ريال سعودي لتسوية جميع المصاريف
المتعلقة بالطرح ويشمل ذلك أتعاب المستشار المالي ،ومدير االكتتاب ،ومتعهدي التغطية ،والمستشار القانوني ،والمحاسبين ،والجهات المستلمة،
ومستشار دراسة السوق ،ومستشار العناية المهنية المالية ،وكذلك أتعاب التسويق والطباعة والتوزيع ،واألتعاب والمصاريف األخرى المتعلقة بعملية
الطرح .وسوف يعود صافي متحصالت الطرح المقدر بحوالي (●) (●) ريال سعودي للمساهمين البائعين بالتناسب مع عدد أسهم الطرح التي سيتم
بيعها من قبل كل منهم في الطرح ،ولن تستلم الشركة أي جزء من متحصالت الطرح .وسيتحمل المساهمون البائعون كافة األتعاب والمصاريف
والتكاليف المتعلقة بالطرح.
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9-رسملة رأس مال الشركة والمديونية

يمتلك المساهمون الحاليون جميع أسهم الشركة قبل الطرح .وبعد استكمال عملية الطرح ،سيمتلكون مجتمعين ما نسبته  %70من أسهم الشركة.
يوضح الجدول التالي رسملة الشركة كما تظهر في القوائم المالية المدققة والقوائم المالية المدققة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م و2019م و2020م .عل ًما بأنه يجب قراءة الجدول التالي مع القوائم المالية المعنية ،بما في ذلك اإليضاحات المرفقة بها والواردة في القسم
« 19تقرير المحاسب القانوني» من هذه النشرة.
 (9-1):مقر لودجلارسملة رأس مال الشركة والمديونية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر و 2018م و2019م و2020م
(مليون ريال سعودي)
إجمالي القروض

*

2018م

2019م

2020م

1,370.19

1,318.78

1,366.66

حقوق المساهمين
رأس المال

1,000

1,000

1,000

احتياطي نظامي

99,03

122.27

133.90

أرباح مبقاة

436.29

480.17

485.66

حقوق ملكية أخرى

()1.63

0.60

()1.06

إجمالي حقوق الملكية

1,533.69

1,603.04

1,618.50

إجمالي الرسملة (إجمالي القروض  +إجمالي حقوق المساهمين)

2,903.88

2,921.82

2,985.16

%47.18

%45.14

%45.78

إجمالي القروض  /إجمالي الرسملة
*

تم إضافة رسملة عقود اإليجار إلى مجموع إجمالي القروض.

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
 .أال تخضع أي من أسهم الشركة ألي حقوق خيار.
 .بليس لدى الشركة أي أدوات دين كما في تاريخ هذه النشرة.
 .جأن رصيد الشركة وتدفقاتها النقدية كافية لتغطية احتياجاتها النقدية المتوقعة لرأس المال العامل والنفقات الرأسمالية لمدة اثني
عشر ( )12شه ًرا على األقل بعد تاريخ هذه النشرة ،مع مراعاة أي تغيير سلبي وجوهري في أعمال الشركة.
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10-إفادات الخبراء

قدم جميع المستشارون الواردة أسمائهم في الصفحة (هـ) من هذه النشرة موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وعلى
نشر إفاداتهم في هذه النشرة ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة ،كما أن جميع المستشارين والعاملين لديهم – من ضمن
فريق العمل القائم على تقديم خدمات للشركة – أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم في الشركة وليس ألي منهم مصلحة مهما كان نوعها في الشركة أو
الشركات التابعة كما في تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر على استقاللهم.
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11-اإلقرارات

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
ً
ملحوظا
1 .لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة أو الشركات التابعة أو الشركات الزميلة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثي ًرا
في الوضع المالي لها خالل االثني عشر ( )12شه ًرا األخيرة.

أي عوض غير نقدي من قبل الشركة أو الشركات التابعة الجوهرية أو
أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو ّ
2 .لم تُمنح ّ
الشركات الزميلة خالل السنوات الثالث ( )3السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه
أي أوراق مالية.
النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح ّ

3 .لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة أو الشركات التابعة الجوهرية أو الشركات الزميلة خالل
السنوات الثالث ( )3السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة ،إضافة إلى الفترة
التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد هذه نشرة.
4 .بخالف ما ورد في القسم («( )8-5المصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية») وبالقسم ()6-12
أي أسهم أو
ألي من أقربائهم ّ
(«العقود الجوهرية مع األطراف ذات العالقة») من هذه النشرة ،ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ٍ ّ
أي نوع في الشركة أو الشركات التابعة الجوهرية أو الشركات الزميلة.
مصلحة من ّ
5 .أنه وعلى حسب علمهم واعتقادهم ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذه النشرة – بخالف ما ذكر في القسم ()2
(«عوامل المخاطرة») من هذه النشرة– قد تؤثر في قرارات المستثمرين المتعلقة باالستثمار في أسهم الطرح.

6 .أنه لم يتم اإلعالن عن إفالس أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة والشركات التابعة الجوهرية أو أ ًيا من أعضاء اإلدارة
التنفيذية بالشركة والشركات التابعة الجوهرية أو أمين سر مجلس اإلدارة.
7 .أنه لم يتم اإلعالن عن أي إعسار في السنوات الخمس ( )5السابقة لشركة كان أ ًيا من أعضاء مجلس إدارة الشركة والشركات
التابعة الجوهرية أو أ ًيا من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة والشركات التابعة الجوهرية أو أمين سر مجلس اإلدارة معينًا فيها في
منصب إداري أو إشرافي.
8 .أنه ليس ألي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة أو أمين سر مجلس اإلدارة أو ألي من
أقربائهم أو تابعيهم أي مصالح مباشرة أو غير مباشرة في أسهم الشركة أو الشركات الزميلة أو الشركة التابعة الجوهرية أو أي
مصلحة في أي أمر آخر يمكن أن يؤثر في أعمال الشركة باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في الجدول («( )1-4هيكل ملكية الشركة
كما في تاريخ هذه النشرة») وما هو موضح بالقسم («( )8-5المصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية») وبالقسم («( )6-12العقود الجوهرية مع األطراف ذات العالقة») من هذه النشرة.
9 .االلتزام بالعمل طبقًا للمواد الواحدة والسبعين ( )71واالثنتين والسبعين ( )72من نظام الشركات ،والمواد الرابعة واألربعين ()44
والسادسة واألربعين ( )46من الئحة حوكمة الشركات.
	10.أن المعلومات المالية الواردة في القسم(«( )6مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج العمليات الموحدة») من هذه النشرة
مستخرجة دون تعديالت جوهرية عليها وبشكل يتوافق مع القوائم المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م
واإليضاحات المرفقة بها والتي تم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي
المعتمدة في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين دون إجراء أي تعديل
موحد.
جوهري عليها والمعدة على أساس ّ
11.أن جميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بالشركة والشركات التابعة الجوهرية وأدائها المالي قد تم اإلفصاح عنها في هذه النشرة،
ً
مضلل إن تم اإلغفال عنها.
وأنه ال توجد وقائع أخرى من شأنها أن تجعل أي بيان هنا

12.ليس لدى الشركة أو الشركات التابعة الجوهرية أي أدوات دين كما في تاريخ هذه النشرة.
	13.أن رصيد الشركة والشركات التابعة الجوهرية وتدفقاتها النقدية كافية لتغطية احتياجاتها النقدية المتوقعة لرأس المال العامل
والنفقات الرأسمالية لمدة اثني عشر ( )12شه ًرا على األقل بعد تاريخ هذه النشرة.
14.أن الطرح ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة.

	15.أن الطرح ال يخل بأي من العقود أو العقود التي تكون الشركة والشركات التابعة الجوهرية طرفًا فيها.
16.أنه تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في هذه النشرة.
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	18.ال يخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهر ًيا في أعمال الشركة أو الشركات
التابعة الجوهرية أو في وضعها المالي.
	19.باستثناء ما تم ذكره في القسم («( )8-5المصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية») وبالقسم
(«( )6-12العقود الجوهرية مع األطراف ذات العالقة») من هذه النشرة ،يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ال ترتبط بأي
تعامالت أو اتفاقيات أو عالقات تجارية أو صفقات عقارية مع طرف ذي عالقة أخرى كما في تاريخ هذه النشرة.
	20.إن الشركة قادرة على إعداد التقارير المطلوبة في أوقاتها المحددة حسب اللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة.
21.تم الحصول على جميع الموافقات الالزمة لطرح أسهم الشركة في السوق المالية وأن تكون شركة مساهمة عامة.
22.باستثناء ما هو موضح بالقسم («( )8-5المصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية») وبالقسم
(«( )6-12العقود الجوهرية مع األطراف ذات العالقة») من هذه النشرة ،ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين
أو أمين سر المجلس أو أي شخص من أقربائهم أو التابعين لهم أي مصلحة في أي عقود أو ترتيبات قائمة سوا ًء خطية أو شفهية
أو عقود أو ترتيبات قيد الدراسة أو مزمع إبرامها مع الشركة أو الشركات التابعة الجوهرية أو الشركات الزميلة حتى تاريخ هذه
النشرة.
	23.أن كافة التعامالت مع األطراف ذوي العالقة الموضحة بالقسم («( )6-12العقود الجوهرية مع األطراف ذات العالقة») من هذه
النشرة ،بما في ذلك تحديد المقابل المالي للتعاقد ،ال تشتمل على شروط تفضيلية وقد تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس
تجارية مالئمة وعادلة كتلك التي تتم مع األطراف األخرى من الغير وفقًا للمادة الثانية والسبعين ( )72من نظام الشركات.
24.لن يشترك أعضاء مجلس اإلدارة في التصويت على القرارات المتعلقة باألعمال والعقود التي يكون لهم فيها مصلحة مباشرة أو
غير المباشرة.
	25.كما في تاريخ هذه النشرة ،ليس هنالك أي برامج أسهم لموظفي الشركة من شأنها أن تشرك الموظفين في رأس مال الشركة ،وليس
هنالك أي ترتيبات أخرى مشابهة قائمة.
26.باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم («( )2عوامل المخاطرة») والقسم («( )3-6العوامل الرئيسية التي تؤثر على نتائج
العمليات») من هذه النشرة ،ليست الشركة أو الشركات التابعة الجوهرية على دراية بأي معلومات تتعلق بأي سياسات حكومية
أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أي عوامل أخرى أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري (مباشر أو غير مباشر) على
عملياتها.
27.أن المعلومات اإلحصائية المستخدمة في القسم («( )3معلومات عن السوق والقطاع») من هذه النشرة والتي تم الحصول عليها من
مصادر خارجية تمثل أحدث المعلومات المتاحة من مصدرها المعني.
	28.إن وثائق التأمين الخاصة بالشركة والشركات التابعة الجوهرية توفر غطاء تأميني بحدود كافية لممارسة الشركة ألعمالها ،وتقوم
الشركة بتجديد وثائق وعقود التأمين بشكل دوري لضمان وجود تغطية تأمينية بشكل مستمر.
	29.تم اإلفصاح عن كافة العقود واالتفاقيات التي تعتقد الشركة والشركات التابعة الجوهرية بأهميتها أو جوهريتها أو التي من الممكن
أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح ،وال يوجد هناك أي عقود اتفاقيات جوهرية أخرى لم يتم اإلفصاح
عنها.
	30.تم اإلفصاح عن كافة الشروط واألحكام التي من الممكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح.
31.كما في تاريخ هذه النشرة ،ال توجد عقود أو معامالت جوهرية مع أطراف ذوي عالقة ذات تأثير كبير على أعمال الشركة والشركات
التابعة الجوهرية ،وليس لدى الشركة والشركات التابعة الجوهرية أي نية في إبرام أي اتفاقيات جديدة مع أطراف ذوي عالقة،
باستثناء ما هو موضح بالقسم («( )8-5المصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية») وبالقسم
(«( )6-12العقود الجوهرية مع األطراف ذات العالقة») من هذه النشرة.
32.أنهم قد وضعوا إجراءات وضوابط ونظم من شأنها أن تمكن الشركة من استيفاء متطلبات األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة،
ومن ضمنها نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد
اإلدراج.
	33.باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم («( )2عوامل المخاطرة») من هذه النشرة ،أن جميع موظفي الشركة والشركات التابعة
الجوهرية هم تحت كفالة الشركة والشركات التابعة الجوهرية.
34.إن الملكية القانونية والنفعية ،المباشرة وغير المباشرة ،لألسهم في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة تعود لألشخاص الواردة
أسمائهم في القسم («( )1-2-12هيكل المساهمين») من هذه النشرة.
	35.إن جميع الزيادات التي طرأت على رأس مال الشركة ال تتعارض مع األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
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17.بخالف ما ورد في القسم («( )11-12الدعاوى والمطالبات القضائية») من هذه النشرة ،ال تخضع الشركة أو الشركات التابعة
الجوهرية ألي دعاوى أو إجراءات قانونية الشركة و إجراءات تحقيق قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهر ًيا في أعمال الشركة أو
الشركات التابعة الجوهرية أو في وضعهم المالي .وأنهم ليسوا على علم بأي دعاوى أو مطالبات مهدد بإقامتها ضد الشركة أو
الشركات التابعة الجوهرية.

37.باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم («( )32-1-2المخاطر المتعلقة بعقارات الشركة») والقسم («( )7-12عقود التمويل»)
والقسم («( )1-8-12العقارات المملوكة من قبل الشركة») من هذه النشرة ،يقر مجلس اإلدارة أنه ال توجد رهونات أو حقوق أو
أعباء على ممتلكات الشركة والشركات التابعة الجوهرية كما في تاريخ هذه النشرة.
	38.أن الشركة قد حصلت على الربوط الزكوية النهائية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لجميع السنوات المالية منذ تأسيسها حتى
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2015م.
	39.كما في تاريخ هذه النشرة ،الشركة والشركات التابعة الجوهرية ال تنتج أي منتجات.
	40.إن الشركة والشركات التابعة الجوهرية ملتزمة بجميع األحكام والشروط بموجب االتفاقيات المبرمة مع الجهات المانحة لجميع
القروض والتسهيالت والتمويل.
41.كما في تاريخ هذه النشرة ،ال يوجد هناك أي إخالل للشروط واألحكام التعاقدية بموجب االتفاقيات مع الجهات المانحة لجميع
القروض والتسهيالت والتمويل ،وتلتزم الشركة بجميع تلك الشروط واألحكام.
42.تم اإلفصاح عن جميع الشروط واألحكام التي يمكن أن تؤثر على قرارات المكتتبين في أسهم الشركة.
	43.أن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها من أطراف أخرى ،بما في ذلك المعلومات التي تم الحصول
عليها من تقرير دراسة السوق التي أعدها مستشار دراسة السوق يمكن االعتماد عليها وال يوجد أي سبب يدعو الشركة لالعتقاد
بأن تلك المعلومات غير دقيقة بشكل جوهري.
44.أن هذه النشرة تتضمن جميع المعلومات المطلوب تضمينها بمقتضى قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،وال توجد
أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر على طلب تسجيل وطرح األوراق المالية لم يتم تضمينها في هذه النشرة.
	45.أنه قدم وسيقدم إلى الهيئة جميع المستندات المطلوبة بمقتضى نظام السوق المالية وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة.
46.أن أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية قد أعدت من قبل الشركة على أسس سليمة حيث تم وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض
المصالح ومعالجة حاالت التعارض المحتملة والتي تشمل إساءة استخدام أصول الشركة وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع
األشخاص ذوي العالقة .باإلضافة إلى ذلك ،قامت الشركة بالتأكد من سالمة األنظمة المالية والتشغيلية ومن تطبيق أنظمة رقابية
مناسبة إلدارة المخاطر وفقًا لمتطلبات الباب الخامس من الئحة حوكمة الشركات .كما يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة سنوية
إلجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
47.أن أنظمة الرقابة الداخلية والمحاسبية وتقنية المعلومات كافية ومالئمة.
	48.باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في بالقسم («( )6-12العقود الجوهرية مع األطراف ذات العالقة») من هذه النشرة ،ال يوجد هناك أي
المبرمة مع الشركة.
تعارض في المصالح متعلق بأعضاء مجلس اإلدارة بخصوص العقود أو المعامالت ُ
	49.كما في تاريخ هذه النشرة ،لم يشارك أي من أعضاء مجلس اإلدارة في أي أنشطة مماثلة أو منافسة للشركة ،ويتعهد أعضاء مجلس
ً
مستقبل وبأن تكون كافة التعامالت مع األطراف ذات العالقة في المستقبل على أساس
اإلدارة بااللتزام بهذا المتطلب النظامي
تنافسي وفقًا للمادة الثانية والسبعين من نظام الشركات والفصل السادس من الباب الثالث من الئحة حوكمة الشركات.
	50.ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير المباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب
الشركة إال بترخيص من الجمعية العامة.
51.يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بإخطار المجلس عن مصالحهم الشخصية المباشرة أو غير المباشرة في األعمال والعقود التي تتم
لحساب الشركة على أن يسجل ذلك في محضر اجتماع مجلس اإلدارة.
52.أن كافة التعامالت مع األطراف ذات العالقة سوف تتم على أساس تجاري وسيتم التصويت على جميع األعمال والعقود مع األطراف
ذات العالقة في اجتماعات مجلس اإلدارة – وفي حال تطلب النظام ذلك – الجمعية العامة للشركة مع امتناع عضو مجلس اإلدارة
عن التصويت على القرارات المتعلقة باألعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة والتي يكون له مصلحة مباشرة أو غير المباشرة
فيها سواء في مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة وفقًا للمادة الحادية والسبعين من نظام الشركات والفصل السادس من الباب الثالث
من الئحة حوكمة الشركات.
	53.ليس ألعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي الحق بالتصويت على األتعاب والمكافآت الممنوحة لهم.
54.ليس ألعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي الحق بالتصويت على عقد أو اقتراح له فيه مصلحة.
	55.ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين االقتراض من الشركة أو أن تضمن الشركة أي قرض يحصل عليه أي من
أعضاء مجلس اإلدارة .ويعلن مجلس اإلدارة بأنه ال توجد أسهم تحت عقد خيار للشركة أو شركاتها التابعة الجوهرية اعتبا ًرا من
ً
مشمول بحق خيار.
تاريخ هذه النشرة أو أي رأس مال للشركة أو شركاتها التابعة الجوهرية
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36.باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم («( )7-2-2المخاطر المتعلقة بالتصاريح والتراخيص والموافقات الضرورية لممارسة
الشركة والشركات التابعة الجوهرية ألعمالها») والقسم («( )3-12التراخيص الجوهرية») من هذه النشرة ،فإن الشركة والشركات
التابعة الجوهرية حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها.

57.ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أصول ثابتة مهمة من المقرر شراؤها أو استئجارها من قبل الشركة والشركات التابعة
الجوهرية لها كما في تاريخ هذه النشرة وكما في  30سبتمبر 2021م.
	58.ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود ممتلكات بما في ذلك األوراق المالية التعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون قيمتها
عرضة للتقلبات أو يصعب التأكد من قيمتها مما يؤثر بشكل كبير في تقييم الموقف المالي.
	59.ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود تعديالت في رأس مال الشركة أوالشركات التابعة الجوهرية خالل السنوات الثالث السابقة
مباشرة لتاريخ تقديم طلب تسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة.
	60.ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود تحفظ في تقرير المحاسب القانوني على القوائم المالية للشركة والشركات التابعة
الجوهرية عن ٍأي من السنوات المالية الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه
النشرة.
يتعهد أعضاء مجلس اإلدارة باآلتي:
1 .تسجيل جميع قرارات المجلس ومداوالته في شكل محضر اجتماع مكتوب يتم التوقيع عليه من قبلهم.
2 .اإلفصاح عن تفاصيل أية معامالت مع أطراف ذوي عالقة حسب متطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات.
3 .ال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على عقد أو اقتراح له فيه مصلحة.
4 .ال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافآت تمنح لهما.
5 .ال توجد أي صالحية تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين حق االقتراض من الشركة.
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56.ويعلن مجلس اإلدارة بأن الشركة والشركات التابعة الجوهرية ال تنوي إجراء تغييرات جوهرية على أنشطة الشركة والشركات التابعة
الجوهرية في المستقبل.

فهرس المحتويات

12-المعلومات القانونية

2-1

1اإلقرارات القانونية

يقر أعضاء مجلس اإلدارة على التالي:
1 .ال يخالف الطرح األنظمة واللودائح ذات العالقة في المملكة.
بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفًا فيها.
2 .ال يخل الطرح ّ

3 .تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في النشرة.
4 .بخالف ما ورد في القسم « 11-12الدعاوى والمطالبات القضائية» من هذه النشرة ،ال تخضع الشركة أو الشركات التابعة
الجوهرية ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهر ًيا في أعمال الشركة أو الشركات التابعة الجوهرية
أو في وضعهم المالي.

5 .ال يخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهر ًيا في أعمال الشركة أو الشركات
التابعة الجوهرية أو في وضعها المالي.

2-2

1الشركة

شركة عبداهلل العثيم لالستثمار هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست بموجب القرار الوزاري رقم ق 351/وتاريخ 1429/10/22هـ (الموافق
2008/10/22م) ،وبموجب السجل التجاري رقم  1010213454وتاريخ 1426/09/19هـ (الموافق 2005/10/22م) .يقع المركز الرئيسي حسب
السجل التجاري للشركة في حي الروابي على الدائري الشرقي بمدينة الرياض ويقع عنوانها المسجل في ص.ب ،28090 .والرمز البريدي .11437
تأسست الشركة ابتدا ًء كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 1426/09/19هـ (الموافق 2005/10/22م) باسم «شركة العثيم لالستثمار والتطوير
العقاري» برأس مال قدره مليون ( )1,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى عشرة آالف ( )10,000حصة نقدية بقيمة اسمية قدرها
مائة ( )100ريال سعودي للحصة الواحدة .بتاريخ 1427/04/15هـ (الموافق 2006/05/13م) ،تم زيادة رأس مال الشركة من مليون ()1,000,000
ريال سعودي إلى ستمائة واثنين وعشرين مليون وخمسمائة وخمسة وثالثين ألف ( )622,535,000ريال سعودي مقسمة إلى ستمائة واثنين وعشرين
ألف وخمسمائة وخمسة وثالثين ( )622,535حصة نقدية بقمة اسمية قدرها ألف ( )1,000ريال سعودي للحصة الواحدة من خالل رسملة حساب
جاري للشركاء .وبتاريخ 1429/10/22هـ (الموافق 2008/10/22م) ،تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة
بموجب القرار الوزاري رقم ق 351/وتاريخ 1429/10/22هـ (الموافق 2008/10/22م) القاضي بإعالن التحول وبلغ رأس مال الشركة عند التحول
ستمائة واثنين وعشرين مليون وخمسمائة وخمسة وثالثين ألف ( )622,535,000ريال سعودي مقسم إلى اثنين وستين مليون ومائتين وثالثة وخمسين
ألف وخمسمائة ( )62,253,500سه ًما عاد ًيا بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد .وبتاريخ 1437/08/25هـ (الموافق
2016/06/01م) ،وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من ستمائة واثنين وعشرين مليون وخمسمائة وخمسة وثالثين
ألف ( )622,535,000ريال سعودي إلى مليار ( )1,000,000,000ريال سعودي مقسم إلى مائة مليون ( )100,000,000سه ًما عاد ًيا بقيمة اسمية
قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد من خالل رسملة مبلغ واحد وتسعين مليون وستمائة وواحد وخمسين ألف ومائة وواحد وسبعين
( )91,651,171ريال سعودي من االحتياطي النظامي ورسملة مبلغ مائتين وخمسة وثمانين مليون وثمانمائة وثالثة عشر ألف وثمانمائة وتسعة
وعشرين ( )285,813,829ريال سعودي من رصيد األرباح المبقاة .وبتاريخ 1439/07/09هـ (الموافق 2018/03/26م) ،وافقت الجمعية العامة غير
العادية على تغيير اسم الشركة إلى «شركة عبداهلل العثيم لالستثمار».
يبلغ رأس مال الشركة الحالي مليار ( )1,000,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل ُمقسم إلى مائة مليون ( )100,000,000سه ًما عاد ًيا بقيمة اسمية
ً
فضل راجع القسم« 2-1-4تاريخ الشركة وتطور رأس
قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد (ولمزيد من المعلومات حول تاريخ الشركة،
المال» من هذه النشرة).
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1 2-2-1هيكل المساهمين
يبين الجدول التالي ملكية األسهم والمساهمين البائعين في الشركة قبل وبعد الطرح:
  (12-1):مقر لودجلاهيكل ملكية أسهم الشركة قبل وبعد الطرح
قبل الطرح
المساهمون

بعد الطرح

عدد األسهم

القيمة االسمية
(بالريال السعودي)

النسبة

عدد األسهم

القيمة االسمية
(بالريال السعودي)

النسبة

شركة العثيم القابضة

60,346,150

603,461,500

%60.35

60,346,150

603,461,500

%60.35

شركة أسواق عبداهلل العثيم

13,653,850

136,538,500

%13.65

-

-

-

*

26,000,000

260,000,000

%26

9,653,850

96,538,500

%9.65

الجمهور

-

-

-

30,000,000

300,000,000

%30

اإلجمالي

100,000,000

1,000,000,000

%100

100,000,000

1,000,000,000

%100

عبد اهلل صالح علي العثيم

تُمثل الملكية المباشرة لعبداهلل صالح علي العثيم في الشركة ما نسبته ( %26قبل الطرح) من أسهم الشركة وأما ملكيته غير المباشرة في الشركة فنسبتها ( %64.95قبل الطرح) نتجت عن تملُّكه
نسبة  %100من أسهم شركة عبدااهلل العثيم القابضة بشكل مباشر والتي تملك  %60.35من أسهم الشركة ،وعن تملُّكه نسبة  %6من شركة أسواق عبداهلل العثيم (قبل الطرح) بشكل مباشر والتي
تملك  %13.65من أسهم الشركة وعن تملُّكه نسبة  %27.33في شركة أسواق عبداهلل العثيم بشكل غير مباشر عبر شركة العثيم القابضة (قبل الطرح).

*

المصدر :الشركة

1 2-2-2فروع الشركة
لدى الشركة عشرة ( )10فروع مسجلة في المملكة تتكون من المجمعات التجارية التابعة للشركة ومكاتب إدارية .ويوضح الجدول التالي تفاصيل
تلك الفروع:
  (12-2):مقر لودجلافروع الشركة المسجلة
#

رقم السجل التجاري

تاريخ إصدار شهادة السجل التجاري

تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري

الموقع

١

الرياض  -مجمع خريص التجاري

1010263310

1430/03/03هـ (الموافق 2009/02/28م)

1445/03/03هـ (الموافق 2023/09/18م)

٢

الرياض  -حي الربوة

1010218374

1427/03/19هـ (الموافق 2006/04/17م)

1446/03/19هـ (الموافق 2024/09/22م)

٣

الرياض  -طريق الدائري الشرقي ،حي الربوة

1010263061

1430/02/28هـ (الموافق 2009/02/23م)

1445/02/28هـ (الموافق 2023/09/13م)

٤

الرياض  -طريق الدائري الشرقي ،مخرج 16

1010289509

1431/06/23هـ ( الموافق 2010/06/06م)

1446/06/23هـ (الموافق 2024/12/24م)

٥

الرياض  -طريق الدائري الشرقي ،حي الربوة

1010452601

1439/10/18هـ (الموافق 2018/07/02م)

1444/10/18هـ (الموافق 2023/05/08م)

٦

بريدة  -حي اإلسكان ،شارع عثمان بن عفان

1131026422

1429/05/22هـ (الموافق 2008/05/27م)

1444/05/21هـ (الموافق 2022/12/15م)

٧

الدمام

2050075153

1432/04/11هـ (الموافق 2011/03/16م)

1446/04/11هـ (الموافق 2024/10/14م)

٨

األحساء

2252038435

1430/02/05هـ (الموافق 2009/01/31م)

1445/02/05هـ (الموافق 2023/08/21م)

٩

حائل  -شارع الملك سعود

3350044573

1438/06/10هـ (الموافق 2017/03/09م)

1443/06/10هـ (الموافق 2022/01/13م)

3450174266

1441/02/23هـ (الموافق 2019/10/22م)

1446/02/23هـ (الموافق 2024/08/27م)

عرعر  -طريق األمير ماجد بن عبدالعزيز ،حي
١٠
الجوهرة

المصدر :الشركة
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فهرس المحتويات

1 2-2-3الشركات التابعة
.أالشركات التابعة الجوهرية

لغرض قياس جوهرية الشركات التابعة للشركة ،قامت الشركة والمستشار المالي بمراعاة أثرها على قرار االستثمار في األوراق
المالية الخاصة بالشركة وسعرها ،ومن ذلك  -على سبيل المثال ال الحصر  -ما إذا كانت تشكل  %5أو أكثر من إجمالي أصول
حصصا في
الشركة أو خصومها أو إيراداتها أو أرباحها أو االلتزامات المحتملة على الشركة .وبنا ًء على ذلك ،تمتلك الشركة
ً
الشركات التابعة الجوهرية التالية:
  (12-3):مقر لودجلاالشركات التابعة الجوهرية
#

اسم الشركة التابعة

بلد التأسيس

نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة

باقي حصص الملكية

١

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

المملكة

%100

-

٢

شركة عبداهلل العثيم لألزياء

المملكة

%100

-

٣

شركة عبداهلل العثيم الغذائية

المملكة

%100

-

المصدر :الشركة

.بالشركات التابعة األخرى

حصصا في عدد من الشركات التابعة والشركات الزميلة داخل وخارج المملكة وال تعد أي من هذه الشركات جوهرية
تملك الشركة
ً
ألغراض قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،وهي كالتالي:
  (12-4):مقر لودجلاالشركات التابعة األخرى والشركات الزميلة
#

بلد التأسيس

نسبة الملكية المباشرة

باقي حصص الملكية

اسم الشركة التابعة

1

شركة أساسات النفل للتشغيل والصيانة

المملكة

%100

-

2

شركة عبد اهلل العثيم للمجمعات التجارية

المملكة

%100

-

3

شركة بحار العالم لالستثمار

المملكة

%100

-

4

شركة الرياض الواعد إلدارة الممتلكات

المملكة

%100

-

5

شركة تكامل العزيزية إلدارة الممتلكات

المملكة

%100

-

6

شركة إلهام المستقبل إلدارة الممتلكات

المملكة

%100

-

7

شركة جوهرة الخليج إلدارة األمالك

المملكة

%100

-

8

شركة بلر السعودية للمقاوالت

المملكة

%70

9

شركة ومضة لدور السينما

المملكة

%55

10

شركة فابي الند الترفيهية

اإلمارات

-

11

شركة فن إكستريم المحدودة

اإلمارات

-

 %100لشركة فن وورلد لالستثمار

12

شركة فن وورلد لالستثمار

اإلمارات

-

 %99( %100شركة عبداهلل العثيم للترفيه
و %1شركة عبداهلل العثيم الغذائية)

13

شركة فن فابي للترفيه

اإلمارات

-

 %100لشركة فن وورلد لالستثمار

14

شركة فاب سيتي للترفيه المحدودة

اإلمارات

-

 %100لشركة فن وورلد لالستثمار

15

شركة فاب وورلد للترفيه المحدودة

اإلمارات

-

 %100لشركة فن وورلد لالستثمار

16

شركة فاب زون لالستثمار المحدودة

اإلمارات

-

 %100لشركة فن وورلد لالستثمار

17

شركة عبداهلل العثيم القابضة

البحرين

%100

-

18

شركة عالم المرح الترفيهية

عمان

-

*

*
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 %20ليوسف عبداهلل الحسون

 %10لسلطان عبداهلل الشالش
 %45لشركة العقول المشرقة للتعليم
 %99لشركة فن وورلد لالستثمار
 %1شركة عبداهلل العثيم للترفيه

 %99لشركة عبداهلل العثيم للترفيه
 %1لشركة عبداهلل العثيم الغذائية
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بلد التأسيس

نسبة الملكية المباشرة

19

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

عمان

-

20

شركة عالم المرح الترفيهية

**

قطر

-

 %100لفهد عبداهلل صالح العثيم

21

شركة أوريون القابضة المحدودة

الجزر البريطانية

%100

-

22

شركة إنترناشونال ليجر ليمتد

الجزر البريطانية

-

 %100لشركة عبداهلل العثيم للترفيه

23

شركة يورو ليجر ورلد

الجزر البريطانية

-

 %100لشركة إنترناشونال ليجر

24

شركة ورلد أوف إنترتينمنت

الجزر البريطانية

-

 %100لشركة إنترناشونال ليجر

25

شركة ورلد أوف ليجر

الجزر البريطانية

-

 %100لشركة إنترناشونال ليجر

26

شركة كايرو للتشغيل والصيانة

مصر

%1

 %99لشركة عبداهلل العثيم للترفيه

27

شركة عالم المرح للترفيه والسياحة

مصر

%1

 %99لشركة عبداهلل العثيم للترفيه

 %99لشركة عبداهلل العثيم للترفيه

 %1لشركة أساسات النفل للتشغيل والصيانة

*

إن الشركة ال تملك السيطرة على القرارات اإلدارية والتشغيلية على شركة بلر السعودية للمقاوالت وشركة ومضة لدور السينما المستثمر فيهما ،وبالتالي فهي مصنفة كشركات زميلة وليست تابعة
في القوائم المالية للشركة.

**

هذه الشركة مسجلة باسم فهد عبداهلل صالح العثيم ،إال أنه يملكها نيابة عن الشركة وفقًا التفاقية مبرمة مع الشركة بتاريخ 1437/06/15هـ (الموافق 2016/03/24م) نظ ًرا للقيود التي كانت
موضوعة على تسجيل ملكية الشركات للشركات األجنبية في دولة قطر ،وتعمل شركة عبداهلل العثيم للترفيه لنقلها إلى ملكيتها.

المصدر :الشركة

2-3

1التراخيص الجوهرية

1 2-3-1تراخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
.أالشركة

حصلت الشركة ،كما في تاريخ هذه النشرة ،على تراخيص تجارية بالنسبة لمجمع تجاري واحد وهو العثيم مول  -حائل بينما
إن البلديات المعنية والمدن التي تقع فيها تلك
لم تحصل على تراخيص تجارية فيما يخص ثمانية ( )8مجمعات تجارية حيث ّ
المجمعات ال تقوم بإصدار التراخيص التجارية للمجمعات التجارية وتكتفي بإصدار رخص تجارية للمعارض الواقعة داخلها .وأما
ما يخص مجمع دار الواحة التجاري ،فقد أُصدرت له رخصة بلدية سارية إال أنه باسم المالك القديم عل ًما بأن المجمع التجاري قد
انتقل إلى ملكية الشركة بتاريخ 1443/05/28هـ (الموافق 2022/01/01م) ،وتقوم الشركة حال ًيا بالعمل على نقلها السم الشركة.
وتجدر اإلشارة إلى أن تراخيص البناء الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان لكل من العثيم مول  -الخفجي والعثيم
مول  -حفر الباطن قد انتهت صالحيتهما ،عل ًما بأن أعمال البناء ال تزال جارية ،إال أنه من الناحية العملية ال تُجدد تراخيص البناء
عند انتهائها .وفيما يلي ملخص لتراخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان الصادرة للشركة في المملكة:
  (12-5):مقر لودجلاقائمة تراخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان الصادرة للشركة
#

نوع الترخيص

1

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

مكاتب إدارية في حي النسيم

2

ترخيص مزاولة نشاط
*
تجاري

مستودع أللعاب األطفال

41063425428

3

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

مكاتب

41073454467

غير محدد

4

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

مكاتب إدارية في حي الربوة

40021749843

غير محدد

1442/03/20هـ
(الموافق 2026/10/26م)

5

ترخيص مزاولة نشاط
تجار ي

ترخيص تجاري للعثيم مول -
حائل

40011644888

1441/04/26هـ
(الموافق 2019/12/23م)

1447/02/09هـ
(الموافق 2025/08/03م)

بلدية حائل

6

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

مكاتب إدارية في شارع عبداهلل
فؤاد

42105655753

غير محدد

1447/11/12هـ
(الموافق 2026/04/29م)

بلدية الدمام

7

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

مكاتب إدارية في حي المباركية

42105659502

غير محدد

1447/11/21هـ
(الموافق 2026/05/08م)

بلدية عرعر

8

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

عمارات سكنية في حي المنتزه

42105659514

غير محدد

1447/11/21هـ
(الموافق 2026/05/08م)

بلدية عنيزة

www.othaimmalls.com

الغرض

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

الجهة المصدرة

40031766657

غير محدد

1446/03/17هـ
(الموافق 2024/09/20م)

بلدية الرياض

غير محدد

1445/07/13هـ
(الموافق 2024/01/25م)

بلدية الرياض

1446/07/08هـ
(الموافق 2025/01/08م)

بلدية الرياض
بلدية الرياض
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فهرس المحتويات

#

اسم الشركة التابعة

باقي حصص الملكية

9

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

مكاتب إدارية في حي البستان

10

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

مكاتب إدارية في حي الربوة

43016083562

11

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

مكاتب إدارية في حي اإلسكان

43016083493

غير محدد

12

ترخيص سكن جماعي
لألفراد

عمارة سكنية في حي السعادة

43036472919

1443/03/07هـ
(الموافق 2021/10/13م)

1444/03/07هـ
(الموافق 2022/10/03م)

13

ترخيص مزاولة نشاط
**
تجاري

مجمع دار الواحة التجاري

3909335549

غير محدد

1443/11/16هـ
(الموافق 2022/06/15م)

3909479875

غير محدد

1444/03/16هـ
(الموافق 2022/01/03م)

بلدية األحساء

غير محدد

1448/01/23هـ
(الموافق 2026/07/08م)

بلدية الرياض

1448/01/23هـ
(الموافق 2026/07/08م)

بلدية القصيم
بلدية الرياض
بلدية محافظة
الرس

* هذه الرخصة صادرة باسم الشركة للمستودع الذي تستأجره الشركة ،إال أن المستودع يستخدم من قبل شركة عبداهلل العثيم للترفيه.
** هذه الرخصة صادرة باسم المالك القديم وتقوم الشركة حال ًيا بالعمل على نقلها السم الشركة.

المصدر :الشركة

.بشركة عبدهللا العثيم للترفيه

حصلت شركة عبداهلل العثيم للترفيه على التراخيص الجوهرية الالزمة من وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان والتي تمكنها
من مزاولة كافة أعمالها باستثناء فروعها المتواجدة في العثيم مول  -الخفجي وذلك ألن أعمال البناء في العثيم مول  -الخفجي
ال تزال قائمة حتى تاريخ هذه النشرة ،وسيتم الحصول على التراخيص ذات العالقة فور االنتهاء من أعمال البناء .فيما يلي ملخص
لتراخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان الصادرة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه في المملكة:
  (12-6):مقر لودجلاقائمة تراخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان الصادرة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه
#

نوع الترخيص

1

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

مكتب إداري

2

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

سفوري الند ()Saffori Land

40102434968

3

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

ماي تاون ()My Town

4004203864

غير محدد

4

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

مدينة الثلج ()Snow City

40102425880

1441/06/14هـ
(الموافق 2020/02/08م)

1446/06/14هـ
(الموافق 2024/12/15م)

5

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

سفوري الند ()Saffori Land

40102415709

1440/08/22هـ
(الموافق 2019/04/27م)

1444/08/22هـ
(الموافق 2023/03/14م)

بلدية الرياض

6

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

مركز ترفيهي

40102432223

1440/12/23هـ
(الموافق 2019/08/24م)

1445/12/23هـ
(الموافق 2024/06/29م)

بلدية الرياض

7

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

مستودع
(مملوك من قبل عبداهلل الفوزان)

40042005467

1441/07/16هـ
(الموافق 2020/03/11م)

1444/07/16هـ
(الموافق 2023/02/07م)

بلدية الرياض

8

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

مستودع
(مملوك من قبل عبداهلل الفوزان)

40042005480

1441/07/15هـ
(الموافق 2020/03/10م)

1444/07/15هـ
(الموافق 2023/02/06م)

بلدية الرياض

9

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

سفوري الند ()Saffori Land

40102432769

غير محدد

1443/09/09هـ
(الموافق 2022/04/10م)

بلدية الرياض

10

رخصة مهنية

سفوري الند ()Saffori Land

3909347448

1440/07/25هـ
(الموافق 2019/04/01م)

1444/01/26هـ
(الموافق 2022/08/24م)

بلدية بريدة

11

رخصة محل

سفوري الند ()Saffori Land

40102475496

غير محدد

1443/07/26هـ
(الموافق 2022/02/27م)

بلدية عنيزة

12

رخصة مهنية

سفوري الند ()Saffori Land

3909116567

1440/07/06هـ
(الموافق 2019/03/13م)

1443/07/18هـ
(الموافق 2022/02/19م)

بلدية الدمام

13

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

مركز ترفيهي

3909115461

1440/07/21هـ
(الموافق 2019/03/28م)

1443/08/12هـ
(الموافق 2022/03/15م)

بلدية الدمام

14

رخصة مهنية

مركز ترفيه

41042624651

1441/04/08هـ
(الموافق 2019/12/05م)

1444/04/07هـ
(الموافق 2022/11/01م)

بلدية الدمام

الغرض
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رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهـاء

الجهة المصدرة

40042004419

غير محدد

1443/09/03هـ
(الموافق 2022/04/04م)

بلدية الرياض

1440/09/07هـ
(الموافق 2019/05/12م)

1445/09/07هـ
(الموافق 2024/03/17م)

بلدية الرياض

1444/03/20هـ
(الموافق 2022/10/16م)

بلدية الرياض
بلدية الرياض
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فهرس المحتويات

#

نوع الترخيص

الغرض

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

الجهة المصدرة

الغرض

نوع الترخيص

15

رخصة مهنية

مركز ترفيهي

3909474986

1441/02/02هـ
(الموافق 2019/10/01م)

1444/03/15هـ
(الموافق 2022/10/01م)

بلدية األحساء

16

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

أكشن زون ()Action Zone

3909474985

1441/01/17هـ
(الموافق 2019/09/16م)

1444/03/05هـ
(الموافق 2022/10/01م)

بلدية األحساء

17

رخصة مهنية

مركز ترفيهي

390952679

غير محدد

1444/10/13هـ
(الموافق 2023/05/03م)

بلدية عرعر

18

رخصة مهنية

فابي الند ()Faby Land

39066168

غير محدد

1443/06/06هـ
(الموافق 2022/01/09م)

بلدية عسير

19

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

مركز ترفيهي

40011644101

غير محدد

1444/02/10هـ
(الموافق 2022/09/06م)

بلدية حائل

20

رخصة مهنية

مركز ترفيهي

40031963326

غير محدد

1444/03/26هـ
(الموافق 2022/10/22م)

بلدية تبوك

المصدر :الشركة

.جشركة عبدهللا العثيم لألزياء

حصلت شركة عبداهلل العثيم لألزياء على التراخيص الجوهرية الالزمة من وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان والتي تمكنها
من مزاولة كافة أعمالها .فيما يلي ملخص لتراخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان الصادرة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء
في المملكة:
  (12-7):مقر لودجلاقائمة تراخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان الصادرة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء
#

نوع الترخيص

1

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

تشغيل مكاتب االستيراد
والتصدير

2

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

مخازن عامة لسلع مختلفة

40031910786

3

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

مخازن عامة لسلع مختلفة

40031911547

1441/06/13هـ
(الموافق 2020/02/07م)

4

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

تشغيل معرض تجاري تحت اسم
«أو في إس» للمالبس

40031768925

غير محدد

1444/09/04هـ
(الموافق 2023/03/26م)

5

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

تشغيل معرض تجاري باسم
«كيابي ( »)Kiabiلبيع المالبس
بالتجزئة

40102415505

غير محدد

1444/07/28هـ
(الموافق 2023/02/19م)

بلدية الرياض

6

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

تشغيل معرض تجاري باسم «تالي
وايل ( »)Tally Weijlللمالبس
النسائية

40031850610

غير محدد

1444/02/06هـ
(الموافق 2022/09/02م)

بلدية الرياض

7

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

تشغيل معرض تجاري باسم «تالي
وايل ( »)Tally Weijlللمالبس
النسائية

40031847385

غير محدد

1444/09/22هـ
(الموافق 2023/04/13م

بلدية الرياض

8

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

تشغيل معرض تجاري باسم «أو
في إس ( »)OVSلبيع المالبس
بالتجزئة

40031847599

غير محدد

1444/10/14هـ
(الموافق 2023/05/04م)

بلدية الرياض

9

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

تشغيل معرض تجاري باسم «أو
في إس ( »)OVSلبيع المالبس
بالتجزئة

40092180180

غير محدد

1444/01/23هـ
(الموافق 2022/08/21م)

بلدية الرياض

10

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

تشغيل معرض تجاري باسم «أو
في إس ( »)OVSلبيع المالبس
بالتجزئة

40031864584

غير محدد

1445/06/26هـ
(الموافق 2024/01/08م)

بلدية الرياض

11

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

تشغيل معرض تجاري باسم
«كيابي ( »)Kiabiلبيع المالبس
بالتجزئة

40102421587

غير محدد

1444/05/25هـ
(الموافق 2022/12/19م)

بلدية الرياض

12

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

تشغيل معرض تجاري باسم
«كيابي ( »)Kiabiلبيع المالبس
بالتجزئة

40031882648

غير محدد

1446/05/08هـ
(الموافق 2024/11/10م)

بلدية الرياض

www.othaimmalls.com

الغرض

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

الجهة المصدرة

40102425594

غير محدد

1444/09/05هـ
(الموافق 2023/03/27م)

بلدية الرياض

1441/05/29هـ
(الموافق 2020/01/24م)

1444/05/29هـ
(الموافق 2022/12/23م)

بلدية الرياض

1444/06/13هـ
(الموافق 2023/01/06م)

بلدية الرياض
بلدية الرياض
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فهرس المحتويات

#

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهـاء

الجهة المصدرة

13

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

تشغيل معرض تجاري باسم «تالي
وايل ( »)Tally Weijlللمالبس
النسائية

14

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

تشغيل معرض تجاري باسم
«بارفوا ( »)Parfoisللمالبس
النسائية

39121532477

15

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

تشغيل معرض تجاري لبيع
المالبس الرجالية بالتجزئة

390991435

1440/10/23هـ
(الموافق 2019/06/26م)

16

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

تشغيل معرض تجاري تحت اسم
«أو في إس ( »)OVSلألحذية
والمالبس بالتجزئة

39111508458

1440/10/23هـ
(الموافق 2019/06/26م)

1443/11/29هـ
(الموافق 2022/06/28م)

17

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

تشغيل معرض تجاري تحت اسم
«بارفوا ( »)Parfoisلإلكسسوار
بالتجزئة

3909619428

غير محدد

1444/08/14هـ
(الموافق 2023/03/06م)

بلدية بريدة

18

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

تشغيل معرض تجاري باسم «تالي
وايل ( »)Tally Weijlللمالبس

40052024430

غير محدد

1444/06/26هـ
(الموافق 2023/01/19م)

بلدية عنيزة

19

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

تشغيل معرض تجاري تحت اسم
«أو في إس ( »)OVSللمالبس

40052028310

غير محدد

1444/06/26هـ
(الموافق 2023/01/19م)

بلدية عنيزة

20

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

تشغيل معرض تجاري تحت اسم
«كيابي ( »)Kiabiلبيع مالبس
األطفال بالتجزئة

40031781303

1441/01/09هـ
(الموافق /09/08
2019م)-

1450/03/02هـ
(الموافق 2028/07/24م)

بلدية عنيزة

21

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

تشغيل معرض تجاري تحت اسم
«كيابي ( »)Kiabiلبيع المالبس
النسائية بالتجزئة

40112506458

1440/12/28هـ
(الموافق 2019/08/29م)

1441/02/06هـ
(الموافق 2022/09/02م)

بلدية ظهران

22

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

تشغيل معرض تجاري تحت
اسم «أو في إس ( »)OVSلبيع
المالبس النسائية بالتجزئة

40122536230

1441/03/02هـ
(الموافق 2019/10/30م)

1444/04/18هـ
(الموافق 2022/11/12م)

بلدية ظهران

23

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

تشغيل معرض تجاري تحت اسم
«أو في إس ( »)OVSللمالبس

43016023737

غير محدد

1446/01/17هـ
(الموافق 2024/07/23م)

بلدية الدمام

24

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

تشغيل معرض تجاري تحت اسم
«تالي وايل ( »)Tally Weijlلبيع
المالبس بالتجزئة

40112509381

1441/01/09هـ
(الموافق 2019/09/08م)

1444/02/28هـ
(الموافق 2022/09/24م)

بلدية الدمام

25

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

تشغيل معرض تجاري تحت اسم
«كيابي ( »)Kiabiللمالبس

40112509202

غير محدد

1444/02/02هـ
(الموافق 2022/08/29م)

بلدية الدمام

26

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

تشغيل معرض تجاري تحت اسم
«أو في إس ( »)OVSللمالبس

40112505411

غير محدد

1444/11/02هـ
(الموافق 2023/05/22م)

بلدية الدمام

27

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

تشغيل معرض تجاري تحت
اسم «تالي وايل (»)Tally Weijl
للمالبس

3909482349

1438/06/16هـ
(الموافق 2017/03/15م)

1444/06/15هـ
(الموافق 2023/01/08م)

بلدية األحساء

28

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

تشغيل معرض تجاري تحت اسم
«أو في إس ( »)OVSللمالبس

3909477089

1440/10/08هـ
(الموافق 2019/06/11م)

1443/11/05هـ
(الموافق 2022/06/04م)

بلدية األحساء

29

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

تشغيل معرض تجاري تحت اسم
«كيابي ( »)Kiabiلمالبس الرجال
والنساء واألطفال

43026449802

غير محدد

1446/03/05هـ
(الموافق 2024/09/08م)

بلدية جدة

30

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

تشغيل معرض تجاري تحت اسم
«كيابي ( »)Kiabiلمالبس الرجال
والنساء واألطفال

39111446949

1441/01/11هـ
(الموافق 2019/09/10م)

1444/02/24هـ
(الموافق 2022/09/20م)

بلدية جدة

31

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

تشغيل معرض تجاري تحت اسم
«أو في إس ( »)OVSلمالبس
الرجال بالتجزئة

40052037439

1441/04/04هـ
(الموافق 2019/12/01م)

1444/05/17هـ
(الموافق 2022/12/10م)

بلدية جدة

32

ترخيص فتح محل

تشغيل معرض تجاري تحت اسم
«بارفوا ( »)Parfoisللمالبس

39111323156

غير محدد

1445/10/25هـ
(الموافق 2024/05/04م)

بلدية جدة
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3909365233

1440/09/08هـ
(الموافق 2019/05/13م)

1443/10/28هـ
(الموافق 2022/05/29م)

بلدية بريدة

غير محدد

1444/03/13هـ
(الموافق 2022/10/09م)

بلدية بريدة

1443/12/01هـ
(الموافق 2022/06/30م)

بلدية بريدة
بلدية بريدة

www.othaimmalls.com

فهرس المحتويات

#

نوع الترخيص

الغرض

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

الجهة المصدرة

نوع الترخيص

33

ترخيص فتح محل

تشغيل معرض تجاري تحت اسم
«أو في إس ( »)OVSلمالبس
الرجال بالتجزئة

40082100288

غير محدد

1444/07/28هـ
(الموافق 2023/02/19م)

بلدية جدة

34

ترخيص فتح محل

تشغيل معرض تجاري تحت اسم
«كيابي ( »)Kiabiلمالبس الرجال
بالتجزئة

40052027774

1441/03/30هـ
(الموافق 2019/11/27م)

1446/05/08هـ
(الموافق 2024/11/10م)

بلدية جدة

35

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

تشغيل محل تحت اسم «أو في
إس ( »)OVSلمالبس األطفال
بالتجزئة

40062042765

1441/04/08هـ
(الموافق 2019/12/05م)

1446/06/02هـ
(الموافق 2024/12/03م)

بلدية مكة
المكرمة

36

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

تشغيل معرض تجاري لبيع
المالبس بالتجزئة تحت اسم «أو
في إس (»)OVS

3909664633

غير محدد

1444/09/20هـ
(الموافق 2023/04/11م)

بلدية حائل

37

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

تشغيل معرض تجاري تحت اسم
«أو في إس ( »)OVSلمالبس
األطفال بالتجزئة

39042836

1441/05/11هـ
(الموافق 2020/01/06م)

1445/04/14هـ
(الموافق 2023/10/29م)

بلدية عسير

38

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

تشغيل معرض تجاري تحت اسم
«أو في إس ( »)OVSلمالبس
األطفال بالتجزئة

40052024549

غير محدد

1444/05/08هـ
(الموافق 2022/12/02م)

بلدية عسير

39

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

تشغيل معرض تجاري تحت
اسم «تالي وايل (»)Tally Weijl
للمالبس النسائية بالتجزئة

40052032184

1441/04/04هـ
(الموافق 2019/12/01م)

1444/05/17هـ
(الموافق 2022/12/11م)

بلدية عسير

40

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

تشغيل معرض تجاري تحت اسم
«بارفوا ( »)Parfoisلالكسسوار
بالتجزئة

40052032185

1441/04/04هـ
(الموافق 2019/12/01م)

1444/05/17هـ
(الموافق 2022/12/11م)

بلدية عسير

41

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

تشغيل معرض تجاري تحت اسم
«كيابي ( »)Kiabiللمالبس

40052030880

1441/04/06هـ
(الموافق 2019/12/03م)

1444/05/16هـ
(الموافق 2022/12/10م)

بلدية عسير

المصدر :الشركة

.دشركة عبدهللا العثيم الغذائية

حصلت شركة عبداهلل العثيم الغذائية على التراخيص الجوهرية الالزمة من وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان والتي تمكنها
من مزاولة كافة أعمالها باستثناء خمسة ( )5تراخيص لفروعها المتواجدة في العثيم مول  -الخفجي والعثيم مول  -حفر الباطن
وذلك ألن أعمال البناء في العثيم مول  -الخفجي والعثيم مول  -حفر الباطن ال تزال قائمة حتى تاريخ هذه النشرة ،وعليه فسيتم
الحصول على التراخيص ذات العالقة فور االنتهاء من أعمال البناء .وحتى تاريخ هذه النشرة ،تعمل شركة عبداهلل العثيم الغذائية
على الحصول على ترخيص صادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان لمستودعيها في مدينة الرياض .فيما يلي ملخص
لتراخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان الصادرة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية في المملكة:
  (12-8):مقر لودجلاقائمة تراخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان الصادرة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية
#

نوع الترخيص

1

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

دله كافيه ()Dallah Café

2

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

روتي مام ()Roti Mum

3802116

3

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

كببلكي ()Kabablaky

40031883063

غير محدد

4

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

أوليفر براون تشوكلت كافيه
()Oliver Brown Chocolate Café

3801398

1440/09/20هـ
(الموافق 2019/05/25م)

1445/09/20هـ
(الموافق 2024/03/30م)

5

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

موكا آند مور كافيه
()Moka and More Café

40031866771

غير محدد

1446/06/05هـ
(الموافق 2024/12/06م)

بلدية الرياض

6

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

روتي مام ()Roti Mum

401024772296

غير محدد

1444/10/20هـ
(الموافق 2023/05/10م)

بلدية الرياض

7

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

مكتب تجاري ،خدمات ادارية

40102433547

غير محدد

1446/08/21هـ
(الموافق 2025/02/20م)

بلدية الرياض

www.othaimmalls.com

الغرض

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

الجهة المصدرة

40031914806

غير محدد

1446/07/28هـ
(الموافق 2025/01/28م)

بلدية الرياض

1440/11/28هـ
(الموافق 2019/07/31م)

1445/11/28هـ
(الموافق 2024/06/05م)

بلدية الرياض

1446/05/16هـ
(الموافق 2024/11/18م)

بلدية الرياض
بلدية الرياض
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فهرس المحتويات

#

الغرض

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

الجهة المصدرة

نوع الترخيص

8

رخصة بلدية

مستودع مملوك من قبل شركة
عبداهلل العثيم الغذائية

3801497

1440/11/25هـ
(الموافق 2019/07/28م)

1445/11/25هـ
(الموافق 2024/06/02م)

بلدية الرياض

9

رخصة بلدية

جست أورانج ()Just Orange

41073451740

غير محدد

1446/07/08هـ
(الموافق 2025/01/08م)

بلدية الرياض

10

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

أوليفر براون تشوكلت كافيه
()Oliver Brown Chocolate Café

40011676660

1441/01/17هـ
(الموافق 2019/09/16م)

1446/01/25هـ
(الموافق 2024/07/31م)

بلدية حائل

11

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

دله كافيه ()Dallah Café

40011644233

1441/02/18هـ
(الموافق 2019/10/17م)

1446/03/22هـ
(الموافق 2024/09/25م)

بلدية حائل

12

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

جست أورانج ()Just Orange

40011643158

غير محدد

1447/05/24هـ
(الموافق 2025/11/15م)

بلدية حائل

13

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

كببلكي ()Kabablaky

40011643583

1441/01/25هـ
(الموافق 2019/09/24م)

1446/03/22هـ
(الموافق 2024/09/25م)

بلدية حائل

14

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

40011644416

1441/01/25هـ
(الموافق 2019/09/24م)

1446/03/22هـ
(الموافق 2024/09/25م)

بلدية حائل

15

رخصة مهنية

موكا آند مور كافيه
()Moka and More Café

40112509391

1441/01/04هـ
(الموافق 2019/09/03م)

1446/01/09هـ
(الموافق 2024/07/15م)

بلدية الدمام

16

رخصة مهنية

أوليفر براون تشوكلت كافيه
()Oliver Brown Chocolate Café

40072068373

1440/07/06هـ
(الموافق 2019/03/13م)

1446/07/28هـ
(الموافق 2025/01/28م)

بلدية الدمام

17

ترخيص فتح محل

كببلكي ()Kabablaky

41022588737

غير محدد

1446/08/15هـ
(الموافق 2025/02/14م)

بلدية عنيزة

18

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

روتي مام ()Roti Mum

41103571891

غير محدد

1447/01/23هـ
(الموافق 2025/07/18م)

بلدية عنيزة

19

رخصة مهنية

موكا آند مور كافيه
()Moka and More Café

41022588728

1441/03/16هـ
(الموافق 2019/11/13م)

1446/09/18هـ
(الموافق 2025/03/18م)

بلدية عنيزة

20

رخصة مهنية

موكا آند مور كافيه
()Moka and More Café

41063416187

غير محدد

1446/10/15هـ
(الموافق 2025/04/13م)

بلدية بريدة

21

رخصة مهنية

دله كافيه ()Dallah Café

41063416510

غير محدد

1446/10/15هـ
(الموافق 2025/04/13م)

بلدية بريدة

22

رخصة مهنية

كببلكي ()Kabablaky

390953356

1440/11/19هـ
(الموافق 2019/07/22م)

1446/10/09هـ
(الموافق 2025/04/07م)

بلدية عرعر

23

رخصة مهنية

روتي مام ()Roti Mum

390949956

1441/02/01هـ
(الموافق 2019/09/30م)

1446/03/21هـ
(الموافق 2024/09/24م)

بلدية عرعر

24

رخصة مهنية

مطاعم

390953155

1440/12/28هـ
(الموافق 2019/08/29م)

1444/10/09هـ
(الموافق 2023/04/29م)

بلدية عرعر

25

رخصة مهنية

دله كافيه ()Dallah Café

390949753

1441/02/03هـ
(الموافق 2019/10/02م)

1446/03/29هـ
(الموافق 2024/10/02م)

بلدية عرعر

26

رخصة مهنية

أوليفر براون تشوكلت كافيه
()Oliver Brown Chocolate Café

40062065428

1441/06/01هـ
(الموافق 2020/01/26م)

1446/07/01هـ
(الموافق 2025/01/01م)

بلدية عرعر

27

رخصة مهنية

موكا آند مور كافيه
()Moka and More Café

390953219

1440/11/19هـ
(الموافق 2019/07/22م)

1445/12/25هـ
(الموافق 2024/07/01م)

بلدية عرعر

28

رخصة مهنية

دله كافيه ()Dallah Café

3909464913

1441/01/25هـ
(الموافق 2019/09/24م)

1446/10/22هـ
(الموافق 2025/04/20م)

بلدية األحساء

29

رخصة مهنية

كببلكي ()Kabablaky

3909481156

1441/02/01هـ
(الموافق 2019/09/30م)

1447/01/17هـ
(الموافق 2025/07/12م)

بلدية األحساء

30

رخصة مهنية

موكا آند مور كافيه
()Moka and More Café

3909444924

1441/01/25هـ
(الموافق 2019/09/24م)

1446/12/24هـ
(الموافق 2025/06/20م)

بلدية األحساء

31

رخصة مهنية

أوليفر براون تشوكلت كافيه
()Oliver Brown Chocolate Café

42013867771

غير محدد

1447/02/05هـ
(الموافق 2025/07/30م)

بلدية األحساء

المصدر :الشركة

(Moka and

موكا آند مور كافيه
)More Café
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#

الغرض

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

الجهة المصدرة

فهرس المحتويات

1 2-3-2التراخيص األخرى الصادرة للشركة
حصلت الشركة على شهادة سعودة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية حيث تشهد الوزارة تحقيق الشركة لنسب التوطين المطلوبة منها.
كما حصلت الشركة على عضوية كوسيط عقاري معتمد في الشبكة اإللكترونية لخدمات اإليجار «إيجار» التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية
واإلسكان والتي تمكن الشركة من تسجيل عقود اإليجار التجارية فيها ،وفيما يلي ملخص لشهادة السعودة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية ولشهادة العضوية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان للشركة:
  (12-9):مقر لودجلاقائمة التراخيص األخرى الصادرة للشركة
#

نوع الترخيص

1

شهادة عضوية

2

شهادة سعودة

*

تاريخ االنتهاء

الجهة المصدرة

الغرض

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

عضوية الشبكة اإللكترونية
لخدمات اإليجار «إيجار» كوسيط
عقاري معتمد

EJAR-54808236

1440/08/30هـ
(الموافق 2019/05/05م)

وزارة الشؤون البلدية
1443/06/07هـ
(الموافق 2022/12/31م) والقروية واإلسكان

تحقيق نسب التوطين المطلوبة

20002110001030

1443/02/26هـ
(الموافق 2021/10/03م)

وزارة الموارد البشرية
1443/05/30هـ
(الموافق 2022/01/03م) والتنمية االجتماعية

* شهادة السعودة قد انتهت صالحيتها وجاري إصدار التجديد.

المصدر :الشركة

1 2-3-3التراخيص األخرى الصادرة للشركات التابعة الجوهرية
حصلت الشركات التابعة الجوهرية على شهادات سعودة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية حيث تشهد الوزارة تحقيق الشركات التابعة
الجوهرية لنسب التوطين المطلوبة منها.فيما يلي ملخص لشهادات السعودة الصادرة للشركات التابعة الجوهرية:
  (12-10):مقر لودجلاقائمة التراخيص األخرى الصادرة للشركات التابعة الجوهرية
#

نوع الترخيص

1

شهادة سعودة

*

2

شهادة سعودة

*

شركة عبداهلل العثيم لألزياء

3

شهادة سعودة

*

شركة عبداهلل العثيم الغذائية

المصدر إليها
الشركة ُ

تاريخ االنتهاء

الجهة
المصدرة

الغرض

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

تحقيق نسب
التوطين المطلوبة

20002106004696

1442/11/12هـ
(الموافق 2021/05/24م)

وزارة الشؤون
البلدية
1443/02/15هـ
(الموافق 2021/09/22م) والقروية
واإلسكان

تحقيق نسب
التوطين المطلوبة

20002106006640

1442/11/18هـ
(الموافق 2021/05/11م)

وزارة الموارد
البشرية
1443/02/21هـ
(الموافق 2021/09/28م) والتنمية
االجتماعية

تحقيق نسب
التوطين المطلوبة

20002105003427

1442/10/19هـ
(الموافق 2021/05/31م)

وزارة الموارد
البشرية
1443/01/23هـ
(الموافق 2021/08/21م) والتنمية
االجتماعية

* شهادة السعودة قد انتهت صالحيتها وجاري إصدار التجديد.

المصدر :الشركة
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فهرس المحتويات

2-4

1ملخص النظام األساسي للشركة

1 2-4-1أغراض الشركة ومدتها ومركزها الرئيسي
.أأغراض الشركة

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
التشييد وتشييد المباني ،الهدم والفنون والترفيه والتسلية وأنشطة مدن التسلية ومدن األلعاب ،أنشطة التسلية والترفيه األخرى
غير المصنفة في موضع آخر ،أنشطة النوادي الرياضية واألنشطة العقارية واألنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة،
األنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود .وأنشطة خدمات إقامة والطعام وأنشطة المطاعم وخدمات األطعمة المتنقلة ،تقديم
وجبات الطعام في المناسبات ،أنشطة خدمات الطعام األخرى ،وأنشطة تقديم المشروبات .والخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
والتنظيف العام للمباني ،أنشطة متكاملة لدعم المرافق ،أنشطة تنظيف المباني ،والتنظيف الصناعي األخرى ،تأجير اآلالت،
والمعدات األخرى ،والسلع الحقيقية .والمعلومات واالتصاالت ،وأنشطة إنتاج األفالم ،والفيديو ،والبرامج التلفزيونية ،والتقنية،
أنشطة عرض األفالم السينمائية .وتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات ،والدراجات النارية ،وبيع السلع
المنزلية األخرى بالجملة ،بيع األدوات الرياضية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة ،البيع بالجملة نظير رسم أو على أساس عقد،
بيع األغذية ،والمشروبات ،والتبغ بالجملة ،بيع المنسوجات ،والملبوسات ،واألحذية بالجملة ،أنواع البيع األخرى بالتجزئة في
المتاجر غير المتخصصة ،بيع المشروبات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة ،تجارة الجملة والتجزئة في الحاسب اآللي واألجهزة
اإللكترونية والالسلكية وصيانتها ،بيع المعدات الصوتية والبصرية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة ،بيع المنسوجات بالتجزئة
في المتاجر المتخصصة ،بيع األدوات المعدنية والطالء والزجاج بالتجزئة في المتاجر المتخصصة ،بيع الملبوسات واألحذية
واألصناف الجلدية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة ،بيع ونقل البضائع الجديدة األخرى بالتجزئة في متاجر متخصصة ،بيع
المنسوجات والملبوسات واألحذية بالتجزئة في األكشاك واألسواق ،بيع السلع األخرى بالتجزئة في األكشاك واألسواق ،بيع
الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب والبرمجيات بالجملة ،البيع بالتجزئة لألجهزة الكهربائية المنزلية واألثاث ومعدات
اإلضاءة وغيرها من األصناف المنزلية في المتاجر المتخصصة ،األعمال الكهربائية واإللكترونية ،وأعمال التوصيل عبر التطبيقات
والمنصات اإللكترونية ،البيع بالتجزئة عن طريق بيوت تنفيذ طلبات الشراء بالبريد أو عن طريق اإلنترنت .والصناعات التحويلية،
وصنع الملبوسات باستثناء الملبوسات الفرائية ،أنشطة االستثمار وفتح وإدارة الصناديق/المحافظ االستثمارية ،وشراء وبيع األسهم
في السوق المالية السعودية.
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة ،وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.
.بمدة الشركة

مدة الشركة تسع وتسعون سنة ميالدية ( )99تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري المعلن بتحويلها ،ويجوز دائ ًما تمديد مدة الشركة
بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل.
.جالمركز الرئيسي للشركة

فروعا أو مكاتب أو توكيالت داخل
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة ،ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشأ لها
ً
المملكة وخارجها .وال يجوز نقل المركز الرئيسي للشركة إلى مدينة أخرى إال بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبنا ًء على
اقتراح مجلس اإلدارة وموافقة الجهات الرسمية.
.دالمشاركة والتملك في الشركات

يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها (ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة) بشرط أن ال يقل رأس المال عن خمسة ماليين
( )5,000,000ريال سعودي ،كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ،ولها حق االشتراك
مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في
هذا الشأن .كما يجوز للشركة أن تتصرف في األسهم أو الحصص على أ ّال يشمل ذلك الوساطة في تداولها.
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1 2-4-2الشؤون اإلدارية واإلشرافية للشركة ولجانها الرقابية
.أتكوين مجلس اإلدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة ( )6أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد عن ثالث ( )3سنوات
عن طريق التصويت التراكمي ،وتبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعالن تحويل الشركة.
ويحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس اإلدارة وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس مال الشركة.
.بانتهاء عضوية مجلس اإلدارة

تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو باستقالة العضو ،أو بانتهاء صالحية العضو لها وفقًا ألي نظام أو تعليمات سارية في
المملكة أو وفاته ،أو إذا أدين بجريمة مخلة بالشرف واألمانة ،أو إذا حكم بإفالسه ،أو أجرى ترتيبات أو صلح مع دائنيه .ومع ذلك
يجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة
بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ،ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون
ً
مسؤول قبل الشركة عما يترتب على االعتزال من أضرار .وإذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس،
ذلك في وقت مناسب وإال كان
جاز للمجلس أن يعين مؤقتًا عض ًوا في المركز الشاغر على أن تكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك الجهة
المختصة خالل خمسة ( )5أيام عمل من تاريخ التعيين ،على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها ويكمل
العضو الجديد مدة سلفه ،وإذا هبط عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن النصاب الالزم لصحة اجتماعاته وجب على بقية األعضاء
دعوة الجمعية العامة خالل ستين ( )60يو ًما النتخاب العدد الالزم من األعضاء.
.جتعارض المصالح

ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بترخيص
من الجمعية العامة العادية ووفقًا للضوابط التي تضعها الجهة المختصة ،على أن تطبق في ذلك األحكام الواردة في المادة ()71
و( )72من نظام الشركات وأي تعديالت تطرأ عليها.
.دصالحيات مجلس اإلدارة

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة ،يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة ورسم سياساتها وتحديد
استثماراتها واإلشراف على أعمالها وأموالها ،وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها ،وله على سبيل المثال ال الحصر :البيع
والشراء ورهن أصول الشركة واإلفراغ وقبوله واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح الحسابات بأشكالها
المختلفة سوا ًء الجارية واالستثمارية واالعتمادات والسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع على كافة
األوراق والمستندات والشيكات وكافة المعامالت المصرفية ،كما له تعيين الموظفين والعمال وعزلهم وطلب التأشيرات واستقدام
األيدي العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم واستخراج اإلقامات ونقل الكفاالت والتنازل عنها ،وتأسيس
وفتح فروع للشركة أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة أو خارجها وتعيين المديرين للفروع وتحديد أنشطتها ،وللمجلس في حدود
اختصاصه أن يوكل واح ًدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة على أنه فيما يتعلق ببيع عقارات الشركة
فإنه يجب أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره بالتصرف مراعاة أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمبررات
له ،وأن يكون البيع مقار ًبا لثمن المثل ،وأن يكون البيع حاض ًرا إال في الحاالت التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية ،وأن ال يترتب
على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى.
كما يجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها ،وله عقد القروض التجارية التي
ال يتجاوز آجالها نهاية مدة الشركة ،ويجوز لمجلس اإلدارة طلب التسهيالت والقروض بأنواعها من البنوك التجارية واإلسالمية مهما
بلغت قيمتها أو مدتها وتوقيع الكفاالت وطلب إصدار الضمانات وفتح االعتمادات نيابة عن الشركة ،وتوقيع عقود وأوراق التسهيالت
والتوقيع على سندات ألمر وتظهيرها وقبضها مع مراعاة أن تكون شروط القرض والضمانات المقدمة في القروض التجارية ال
تؤدي إلى ضرر بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين ،ويكون لمجلس اإلدارة وفي الحاالت التي يقدرها إبراء ذمة مديني
الشركة من التزاماتهم طبقًا لما يحقق مصلحتها.
ويجوز للمجلس توكيل وتفويض رئيس المجلس و/أو نائبه بأي من الصالحيات ومنحه حق التوكيل والتفويض للغير وعزله ،وله كذلك
إلغاء التوكيل أو التفويض كل ًيا أو جزئ ًيا بما ال يعارض القوانين واألنظمة ذات العالقة.
.همكافأة مجلس اإلدارة

تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية وفق ما يحدده
مجلس اإلدارة مع مراعاة األنظمة والقرارات والتعليمات المرعية في المملكة الصادرة من الجهات المختصة ويجوز الجمع بين اثنين
أو أكثر على أن ال تتجاوز المكافأة وفق ما تنص عليه األنظمة الصادرة من الجهات المختصة ،ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة
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.وصالحيات رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر

رئيسا ونائ ًبا للرئيس ،ويجوز له أن يعين عض ًوا منتد ًبا .وال يجوز الجمع بين منصب رئيس
يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه
ً
المجلس وأي منصب تنفيذي في الشركة ،ويحل نائب رئيس مجلس اإلدارة محل الرئيس عند غيابه ،ويكون للرئيس صالحية دعوة
مرجحا في حالة تساوي
مجلس اإلدارة لالجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس واجتماعات الجمعية العامة للمساهمين ،ويكون صوته
ً
األصوات في قرارات مجلس اإلدارة.
ويختص رئيس المجلس بتمثيل الشركة في المحافل الرسمية واإلعالمية ويكون لرئيس مجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة
الشركة وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها ،وله على سبيل المثال ال الحصر تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير ومع جميع
الوزارات الجهات الحكومية والخاصة وأمام القضاء وإنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى والمثول أمام جميع المحاكم
بكافة درجاتها وأنواعها وجميع الهيئات القضائية وديوان المظالم وكتاب العدل ومكاتب العمل والعمال واللجان االبتدائية والعليا
ولجان األوراق التجارية ولجان فض المنازعات المالية ولجان تسوية المنازعات المصرفية ولجان حسم المنازعات التجارية واللجان
الجمركية والغش التجاري ولدى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة سوق المال والهيئات الخاصة والشركات واألفراد وكافة اللجان
القضائية والعمالية والمالية والمصرفية األخرى وجميع هيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والدفاع المدني والغرف
التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختالف أنواعها وإداراتها وفروعها والدخول في المناقصات
والقبض والتسديد واستالم الحقوق لدى الغير واإلقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والمخالصة وسماع الدعاوى،
والرد عليها ،والصلح ،والتنازل ،واإلنكار ،وطلب اليمين ورده ،واالمتناع عنه ،وإحضار الشهود والبينات ،والطعن فيها ،والشفعة،
وقبول األحكام ،واالعتراض ،واإلجابة ،والجرح والتعديل ،والطعن بالتزوير ،وطلب تعيين الخبراء وردهم ،والحضور أمامهم في إبداء
األقوال والمالحظات ،والطعن بتقاريرهم ،واستبدالهم ،وإنكار الخطوط ،واألختام ،والتواقيع ،وطلب المنع من السفر ورفعه ،وطلب
تطبيق المادة ( )230من نظام المرافعات الشرعية ،وطلب االستئناف التماس إعادة النظر ،وطلب رد االعتبار ،وطلب الشفعة،
وطلب الحجز ،وتنفيذ األحكام ،ومعارضتها ،وقبض ما يحصل من التنفيذ ،واستالم صكوك األحكام ،وطلب تنحي القضاة ،وتعيين
المحكمين ،والمحامين ،وعزلهم ،واالعتراض عليهم ،والطعن ،واستبدالهم ،ورفض وقبول التحكيم ،وتسوية القضايا ،وطلب اإلدخال
والتدخل في الدعاوى عليها .وإخراج حجج االستحكام ،وطلب تعديل صكوك الملكية ،وأطوالها ،كما له حق التوقيع على كافة أنواع
العقود ،والوثائق ،والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة وتعديالتها وجميع قرارات
الشركاء في تلك الشركات بما في ذلك القرارات الخاصة برفع وخفض رأس المال ،والتنازل عن الحصص ،وشرائها ،وتوثيق العقود،
والتوقيع لدى إدارة الشركات بوزارة التجارة ،وكاتب العدل ،وعمل التعديالت ،والتغييرات ،واإلضافة ،والحذف ،واستخراج ،وتجديد
السجالت التجارية ،واستالمها ،وشطبها ،وتغيير أسماء الشركات ،وفتح الفروع للشركة ،وحجز األسماء التجارية ،والتنازل عنها،
والتوقيع على االتفاقيات ،والعقود بمختلف أنواعها والصكوك واإلفراغات أمام ُكتاب العدل والجهات الرسمية( ،وكذلك اتفاقيات
القروض والضمانات والكفاالت بعد موافقة مجلس اإلدارة) والتنازل عن األولوية في سداد ديون الشركة ،وإصدار الوكاالت
الشرعية نيابة عن الشركة ،ومتابعة المعامالت ،وتحصيل حقوق الشركة ،وتسديد التزاماتها ،والبيع والشراء ،واإلفراغ وقبوله،
وقبض الثمن بأي صورة يراه،ا واالستالم والتسليم ،واالستئجار والتأجير ،والقبض والدفع ،وفتح الحسابات بأشكالها المختلفة
سواء الجارية أو االستثمارية ،واالعتمادات ،والسحب واإليداع لدى البنوك ،واستالم الحواالت وصرفها ،واستالم الشيكات وصرفها،
واالعتراض عليها ،وإصدار الشيكات المص ّدقة ،واستخراج دفاتر الشيكات ،وإصدار الضمانات المصرفية ،والتوقيع على كافة
األوراق ،والمستندات ،والشيكات ،وكافة المعامالت المصرفية ،والتوقيع على اتفاقيات التسهيالت البنكية ،والقروض بأنواعها،
وتجديدها وتمديدها وتعديلها و /أو إلغائها واالعتمادات المستندية ،والبنكية ،وخطابات الضمان ،والضمانات البنكية ،والتحاصيل،
واألوراق التجارية ،وربط وفك الودائع ،والتوقيع على معامالت البيع اآلجل لتدوير قروض قائمة ،واستثمار أموال الشركة لتحقيق
أغراضها في السوق المحلية والخارجية وفك رهن الضمانات البنكية ،السداد المبكر لكل أنواع القروض وإعادة جدولة األقساط،
فتح الحسابات االستثمارية والتوقيع على اتفاقيات المحافظ االستثمارية والمرابحات واتفاقيات االشتراك في صناديق االستثمار
ومحافظ األسهم ،وإدارتها والتعامل عليها بالبيع و /أو الشراء وتسجيل و /أو تطوير (عالمة تجارية  /براءة اختراع  /حقوق الملكية
الفكرية) و /أو التنازل عنها و /أو استبعادها كما له حق تعيين الموظفين والعمال وعزلهم ،وطلب التأشيرات واستقدام األيدي
العاملة من خارج المملكة ،والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم ،واستخراج اإلقامات ونقل الكفاالت والتنازل عنها ،وتأسيس وفتح فروع
للشركة أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة أو خارجها وتعيين المديرين للفروع وتحديد أنشطتها كما له حق تسجيل األعمال
واألسماء والوكاالت والعالمات التجارية ،وطلب تجديد الوكاالت والعالمات التجارية ،وله أن يعين الوكالء والمحامين والمراجعين
والمحاسبين القانونيين عن الشركة ،وله أن يفوض بقرار مكتوب واح ًدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال
معينة وإعطائهم صالحية تفويض الغير.
ويتمتع العضو المنتدب بالصالحيات التي يحددها له مجلس اإلدارة من وقت وآلخر.
ويحدد مجلس اإلدارة وفق تقديره المكافأة الخاصة التي يحصل عليها كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب ،باإلضافة إلى
المكافأة المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة بمقتضى هذا النظام.
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إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من رواتب ونصيب في
األرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا ،كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم
موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية.

وال تزيد مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس اإلدارة عن عضوية كل منهم في المجلس،
ويجوز دائ ًما إعادة تعيينهم .وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أ ًيا منهم دون إخالل بحقهم في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير
مشروع أو في وقت غير مناسب.
.زاجتماعات مجلس اإلدارة

يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه مرتين على األقل في السنة وتكون الدعوة خطية أو بالبريد أو تسلم باليد أو ترسل بالفاكس
أو بالبريد اإللكتروني .ويجب على رئيس المجلس أن يدعوه إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء ،ويجوز عقد
اجتماعات مجلس اإلدارة بواسطة وسائل التقنية الحديثة ،بحسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
.حنصاب االجتماعات

صحيحا إال إذا حضره نصف األعضاء على األقل ،بشرط أال يقل عدد الحاضرين عن ثالثة ( ،)3وفي حالة
ال يكون اجتماع المجلس
ً
إنابة عضو مجلس اإلدارة عض ًوا آخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين أن تكون اإلنابة طبقًا للضوابط اآلتية:
 .أال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع.
 .بأن تكون اإلنابة مثبتة بالكتابة.
المنيب التصويت بشأنها.
 .جال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام األساسي على ُ
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين أو الممثلين وعند تساوي اآلراء يرجح الرأي الذي صوت منه رئيس
المجلس أو من يرأس الجلسة في حالة غيابه ،ولمجلس اإلدارة أن يصدر قرارات بالتمرير عن طريق عرضها على كافة األعضاء
متفرقين ما لم يطلب أحد األعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها ،وتعرض هذه القرارات على مجلس اإلدارة في أول اجتماع
ٍ
تال له.
.طمداوالت مجلس اإلدارة

تثبت مداوالت مجلس اإلدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين وأمين السر وتدون هذه
المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس.
.يلجنة المراجعة

تُشكل بقرار من الجمعية العامة لجنة لمراجعة من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين على أن ال تقل عن ثالثة ( )3أعضاء وفقًا
لألنظمة الصادرة من الجهات المختصة ،وأن يكون من بينهم عضو مختص في األمور المالية والمحاسبية ،وأن يحدد القرار مهمات
اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.
ويشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية األعضاء وتصدر قراراتها بأغلبية األعضاء الحاضرين وعند تساوي األصوات
يرجح الرأي الذي صوت معه رئيس االجتماع.
وتختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة ،ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو
بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ،ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد
إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.
على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات وإبداء مرئياتها إن
وجدت ،وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى
تدخل في نطاق اختصاصها .وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخً ا كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد
الجمعية العامة بوقت كافي وفق الضوابط المحددة من الجهات المختصة ،ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.
.كتشكيل اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس اإلدارة الحق في تشكيل أي لجان منبثقة من مجلس إدارة الشركة
من بين أعضائه أو أعضاء خارجيين ويكون اعتماد تعيين أعضاء اللجان ومهام عمل اللجان وفقًا لألنظمة واللوائح الصادرة من
الجهات ذات العالقة.
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ويعين مجلس اإلدارة أمين سر للمجلس يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ،ويحدد مكافآته ،ويختص بتسجيل محاضر اجتماعات
مجلس اإلدارة ،وتدوين القرارات الصادرة عن هذه االجتماعات وحفظها ،إلى جانب ممارسة االختصاصات األخرى التي يوكلها إليه
مجلس اإلدارة .ويحدد المجلس مكافآته.

فهرس المحتويات

.لتعيين مراجع حسابات

يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة العادية
سنو ًيا وتحدد مكافأته ومدة عمله ويجوز للجمعية في كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع العزل في وقت
غير مناسب أو لسبب غير مشروع بما يتفق ومع التعليمات والقرارات الصادرة في هذا الصدد.
.مصالحيات مراجع الحسابات

لمراجع الحسابات في كل وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق ،وله أن يطلب البيانات واإليضاحات
التي يرى ضرورة الحصول عليها ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله ،وعلى رئيس مجلس
اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه ،وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة،
فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات وجب عليه أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر.
وعلى مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقري ًرا يضمنه موقف إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على
البيانات واإليضاحات التي طلبها ،وما يكون قد كشفه من مخالفات ألحكام نظام الشركات أو أحكام النظام األساس ورأيه في مدى
مطابقة حسابات الشركة للواقع.
.نالسنة المالية للشركة

تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة ،على أن السنة المالية األولى تبدأ من تاريخ
القرار الوزاري الصادر بإعالن التحول وتنتهي في  31ديسمبر من العام التالي.
.سالوثائق المالية

ويضمن
يعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقري ًرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المنقضية
ّ
هذا التقرير الطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح الصافية ،ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد
المقرر النعقاد الجمعية بخمسة وأربعين ( )45يو ًما على األقل.
يجب أن يوقع رئيس مجلس اإلدارة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها وتودع نسخ منها في المركز الرئيسي
للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المقرر النعقاد الجمعية العامة بوقت كافي وفق الضوابط المحددة من الجهات
المختصة ،وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراجع الحسابات
ما لم تنشر في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الجهات المختصة قبل انعقاد
الجمعية العامة بخمسة عشر ( )15يو ًما على األقل ،وعلى مجلس اإلدارة خالل ثالثين ( )30يو ًما من تاريخ موافقة الجمعية العامة
على القوائم المالية وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير لجنة المراجعة  -أن يودع صو ًرا من الوثائق المذكورة
لدى الجهات المختصة.

1 2-4-3الحقوق والقيود المتعلقة باألوراق المالية
1.رأس مال الشركة

مقسم إلى مائة مليون ( )100,000,000سهم اسمي متساوية القيمة،
حدد رأس مال الشركة بـمليار ( )1,000,000,000ريال سعودي ّ
قيمة كل منها عشرة ( )10رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية.
2.االكتتاب في األسهم

اكتتب الشركاء في كامل أسهم رأس مال الشركة البالغة مائة مليون ( )100,000,000سهم.
3.بيع األسهم غير المستوفاة القيمة

إذا تخلف المساهم عن دفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك جاز لمجلس اإلدارة بعد إنذار المساهم بخطاب مسجل على
عنوانه المثبت في سجل المساهمين بيع السهم في المزاد العلني ،ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع حتى اليوم المحدد
للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافًا إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة ،وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ
المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم ،وإذا لم تف حصيلة البيع هذه المبالغ جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال
المساهم وتلغي الشركة السهم المبيع وتعطي المشتري سه ًما جدي ًدا يحمل رقم السهم الملغى ،وتؤشر بذلك في سجل المساهمين.
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تتداول األسهم االسمية بالقيد في سجل المساهمين يتضمن أسمائهم وجنسياتهم ومهنهم ومحال إقامتهم وعناوينهم وأرقام األسهم
والقدر المدفوع منها ،ويؤشر بهذا القيد على األسهم ،وال يعتد بنقل ملكية السهم اإلسمي في مواجهة الشركة أو الغير إال من تاريخ
القيد في السجل المذكور أو استكمال إجراءات نقل الملكية عن طريق النظام اآللي لمعلومات األسهم .ويفيد االكتتاب في األسهم
وتملكها قبول المساهم النظام األساسي والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين وفقًا ألحكام النظام األساسي سواء
كان حاض ًرا أو غائ ًبا وسواء كان موافقًا على هذه القرارات أو مخالفًا لها.
5.شهادات األسهم

تصدر الشركة شهادات األسهم بحيث تكون ذات أرقام متسلسلة وموق ًعا عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه من
أعضاء المجلس وتختم بخاتم الشركة ،ويتضمن السهم على األخص رقم وتاريخ القرار الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة ورقم
القرار الوزاري الصادر بإعالن تأسيس الشركة وقيمة رأس المال وعدد األسهم الموزع عليها وقيمة السهم االسمية والمبلغ المدفوع
منها وغرض الشركة باختصار ومركزها الرئيسي ومدتها ،ويجوز أن يكون لألسهم كوبونات ذات أرقام متسلسلة ومشتملة على رقم
السهم المرفقة به.
6.تداول األسهم

ال يجوز تداول األسهم المملوكة للمؤسسين في الشركة قبل نشر القوائم المالية عن سنتين ( )2ماليتين ال تقل كل منهما عن اثني
عشر ( )12شه ًرا من تاريخ صدور قرار اإلعالن على تحويل الشركة.
وتسري هذه األحكام على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة الحظر وذلك بالنسبة للمدة المتبقية
من هذه الفترة ،ومع ذلك يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية األسهم وفقًا ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر
أو إلى أحد أعضاء مجلس اإلدارة لتقديمها كضمان لإلدارة أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ
على أموال المؤسس المعسر أو المفلس ،على أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمؤسسين اآلخرين.
7.توزيع األرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي:
 .أيجنب ( )٪10من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ
االحتياطي المذكور ثالثين بالمائة ( )٪30من رأس المال المدفوع.
 .بللجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب ( )٪20من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه
لغرض أو أغراض معينة.
 .جللجمعية العامة أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر
اإلمكان على المساهمين ،وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي
الشركة أو لمعاونة ما يكون قائ ًما من هذه المؤسسات.
 .ديوزع من الباقي بعد ذلك دفعة للمساهمين التقل عن ( )%5من رأس المال المدفوع.
 .هيجوز أن يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح أو يرحل إلى األعوام القادمة على النحو الذي توافق
عليه الجمعية العامة.
أرباحا مرحلية على مساهميها بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي وفقًا
مع مراعاة ما ورد في الفقرات أعاله ،يجوز للشركة أن توزع
ً
للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة بهذا الشأن من الجهة المختصة.
8.استحقاق األرباح

يستحق المساهم حصته في األرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق والتوزيع
وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق ووفقًا للتعليمات التي
تصدرها الجهات المختصة.
9.دعوى المسؤولية

لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم
إلحاق ضرر خاص به بشرط أن يكون للشركة الحقُّ في رفعها ما زال قائ ًما ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع
الدعوى.
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فهرس المحتويات

4.سجل المساهمين

فهرس المحتويات

1 2-4-4تعديل حقوق األسهم أو فئاتها
1.إصدار األسهم

تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية ،وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة ،وفي هذه الحالة
األخيرة يضاف فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين وال يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين ،والسهم غير قابل
للتجزئة في مواجهة الشركة ،فإذا تملكه أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق
المتعلقة به ،ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن االلتزامات الناشئة من ملكية السهم.
2.زيادة رأس المال

1 .للجمعية العامة الغير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة االسمية
التي لألسهم األصلية بشرط أن يكون رأس المال األصلي قد دفع بأكمله وبمراعاة ما يقضي به نظام الشركات ،ويعين القرار
طريقة زيادة رأس المال ويكون للمساهمين أولوية االكتتاب باألسهم الجديدة النقدية ،ويخطر هؤالء بأولويتهم بالنشر في
جريدة يومية أو إبالغهم بواسطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط االكتتاب ،ويبدي كل مساهم رغبته في
استعمال حقه في األولوية خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم في
االكتتاب في األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق وفقًا للضوابط التي تحددها الجهة المختصة.
2 .توزع األسهم الجديدة على المساهمين األصليين الذين طلبوا االكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية بشرط أال يتجاوز
ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على المساهمين األصليين الذين طلبوا
أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ويطرح
ما يتبقى من األسهم الجديدة للغير .وتسري أحكام مادة تداول األسهم من هذا النظام فيما يتعلق بسداد قيمة األسهم
الصادرة بموجب هذه المادة.
3 .يجوز للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جز ًءا منها
للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها ،أو أي من ذلك .وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار
الشركة لألسهم المخصصة للعاملين .كما يحق للشركة وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال
مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.
3.تخفيض رأس المال

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بنا ًء على مبررات مقبولة تخفيض رأسمال الشركة إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا ُمنيت
الشركة بخسائر على أن ال يقل عن الحد األدنى وفقًا لنظام الشركات ،وال يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير مراقب الحسابات
عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات وبمراعاة ما يقضي به نظام
الشركات ،ويبين القرار طريقة التخفيض ،وإذا كان التخفيض نتيجة زيادته عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء
اعتراضاتهم عليه خالل ستين ( )60يو ًما من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي يقع فيها المركز
الرئيسي للشركة ،فإذا اعترض أحد الدائنين وق ّدم إلى الشركة ُمستنداته في الميعاد المذكور ،وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه
إذا كان ً
حال أو أن تُق ّدم ضما ًنا كاف ًيا للوفاء به إذا كان ً
آجل.
4.الصكوك وأدوات الدين

يجوز للشركة بموجب قرار من الجمعية غير العادية إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول كالسندات أو الصكوك
داخل المملكة أو خارجها وبما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ووفقًا للضوابط التي تضعها الجهات المختصة .ويجوز لها
وبموجب قرار يصدره مجلس اإلدارة إصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات أو الصكوك سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خالل
سلسلة من اإلصدارات بموجب برامج أو أكثر ينشئُه مجلس اإلدارة من وقت آلخر ،وكل ذلك في األوقات والمبالغ والشروط التي
يقرها مجلس إدارة الشركة وله حق اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلصدارها.
5.شراء أسهم الشركة أو رهنها

1 .يجوز للشركة أن تشتري أسهمها أو ترتهنها وفقًا للضوابط التي تضعها الجهة المختصة ،وال يكون لألسهم التي تشتريها
الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.
2 .يكون للدائن المرتهن قبض األرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ،مالم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك .ولكن ال
يجوز للدائن المرتهن حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين أو التصويت فيها.
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1 2-4-5الجمعيات العامة
1.حضور الجمعيات

صحيحا تمثل جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة .لكل
الجمعية العامة المكونة تكوينًا
ً
مكتتب أ ًّيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريق األصالة أو نيابة عن غيره من المكتتبين ،ولكل مساهم حق
شخصا آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في
حضور الجمعيات العامة للمساهمين ،وللمساهم أن يوكل عنه
ً
حضور الجمعية العامة.
2.اختصاصات الجمعية التأسيسية

تختص الجمعية التأسيسية باألمور التالية:
 .أالتحقق من االكتتاب بكل رأس مال الشركة ومن الوفاء طبقًا ألحكام نظام الشركات بالحد األدنى من رأس المال وبالقدر
المستحق من قيمة السهم.
 .بإقرار النصوص النهائية للنظام األساسي ،ولكن ال يجوز لها إدخال تعديالت جوهرية على النظام المعروض عليها إال بموافقة
جميع المكتتبين الممثلين فيها.
 .جتعيين أول مراجع حسابات للشركة.
 .دالمداولة في تقرير المؤسسين عن األعمال والنفقات التي اقتضاها التأسيس وإقراره.
ويشترط لصحة انعقاد الجمعية التأسيسية حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على األقل ،وإذا لم يتوفر هذا النصاب
وجهت الدعوة الجتماع ٍ
ثان يعقد بعد خمسة عشر ( )15يو ًما على األقل من توجيه الدعوة إليه ،ومع ذلك يجوز أن يعقد االجتماع
صحيحا أ ًيا كان عدد
الثاني
االجتماع
يكون
األحوال
جميع
وفي
األول،
االجتماع
النعقاد
المحددة
المهلة
انتهاء
الثاني بعد ساعة من
ً
الممثلين فيه ،ولكل مكتتب في اجتماعاتها صوت عن كل سهم اكتتب به أو يمثله.
3.اختصاصات الجمعية العامة العادية

فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية ،تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة ،وتنعقد
مرة على األقل في السنة خالل الستة شهور التالية النتهاء السنة المالية للشركة ،كما يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت
الحاجة إلى ذلك.
4.اختصاصات الجمعية العامة غير العادية

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام األساسي باستثناء األحكام المحظورة عليها تعديلها نظا ًما ،ولها أن تصدر قرارات
في األمور الداخلة في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعية العامة األخيرة.
5.دعوة الجمعيات العامة

تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة ،وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة إذا طلب ذلك من
مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثلون  %5من رأس المال على األقل ،ويجوز لمراجع الحسابات دعوة
الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ( )30ثالثين يو ًما من تاريخ طلب مراجع الحسابات ،وتنشر الدعوة
وجدول األعمال النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة بوقت كافي وفق
الضوابط المحددة من الجهات المختصة ،وتشتمل الدعوة على جدول األعمال ،ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد
المذكور إلى جميع المساهمين بواسطة البريد المسجل ،وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى الجهات المختصة خالل
المدة المحددة للنشر ويسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أسمائهم في مقر الشركة الرئيسي قبل الوقت
المحدد النعقاد الجمعية قبل وقت معقول وفقًا لما ينص عليه في الدعوة .كما يجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين
واشتراك المساهم في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وذلك بحسب الضوابط التي تضعها
الجهة المختصة.
6.سجل حضور الجمعيات العامة

يحرر عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحال إقامتهم مع بيان عدد األسهم التي في حيازتهم
باألصالة أو الوكالة وعدد األصوات المخصصة لها ويكون لكل ذي مصلحة االطالع على هذا الكشف.
7.نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية

صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل ،فإذا لم يتوفر
ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية
ً
هذا النصاب في االجتماع وجبت الدعوة على اجتماع ٍ
ثان يعقد خالل الثالثين ( )30يو ًما التالية لالجتماع السابق ،ومع ذلك يجوز
أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول
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8.نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية

صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل ،فإذا لم يتوفر
ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية
ً
هذا النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ٍ
ثان يعقد بنفس األوضاع المنصوص عليها في دعوة الجمعيات العامة
صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل .وإذا لم
أعاله ،وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني
ً
يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها في دعوة الجمعيات
صحيحا أ ًيا كان عدد االسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.
العامة أعاله ويكون االجتماع الثالث
ً
9.التصويت في الجمعيات

لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية وتحسب األصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على
أساس صوت واحد لكل سهم ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة.
10.قرارات الجمعيات

تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية والجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها.
كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع إال إذا كان القرار متعلقًا بزيادة أو بتخفيض
رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها األساسي أو باندماجها في شركة أو في مؤسسة
صحيحا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.
أخرى فال يكون القرار
ً
	11.المناقشة في الجمعيات

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة
ومراجع الحسابات ،ويجيب مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة
للضرر ،وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع ،احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذًا.
12.رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر

يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب
رئيس مجلس اإلدارة ونائبه ،ويعين الرئيس سكرتي ًرا لالجتماع وجام ًعا لألصوات ،ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن أسماء
المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو الوكالة وعدد األصوات المقررة لها والقرارات التي
اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع ،وتدون المحاضر بصفة
منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات.

1 2-4-6التصفية وحل الشركة
1.خسائر الشركة

إذا بلغت خسائر شركة نصف رأس المال المدفوع في أي وقت خالل السنة المالية ،وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع
الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة ،وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فور علمه بذلك ،وعلى
مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر ( )15يو ًما من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين ()45
يو ًما من تاريخ علمه بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقًا ألحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي
تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع أو حل الشركة قبل أجلها المعين في فقرة مدة الشركة المذكورة
أعاله .وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل المدة المحددة أعاله ،أو إذا اجتمعت وتعذّر
عليها إصدار قرار في الموضوع ،أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة
رأس المال خالل تسعين ( )90يو ًما من صدور قرار الجمعية بالزيادة.
2.انقضاء الشركة

تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية لها بالقدر الالزم للتصفية ويصدر قرار التصفية
االختيارية من الجمعية العامة غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي أو أكثر وتحديد صالحيتهم وأتعابهم
والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية الالزمة للتصفية ويجب أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية خمس ( )5سنوات وال
يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بانقضاء الشركة ،ومع ذلك يستمر مجلس اإلدارة
قائ ًما على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خالل مدة التصفية ويقتصر دورها على
اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي.
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فهرس المحتويات

صحيحا أ ًيا كان
ما يفيد ذلك ،وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في دعوة الجمعيات العامة أعاله ويعتبر االجتماع الثاني
ً
عدد األسهم الممثلة فيه.

فهرس المحتويات

2-5

1العقود الجوهرية

أبرمت الشركة والشركات التابعة لها عد ًدا من العقود والعقود الجوهرية مع أطراف متعددة ويوضح هذا القسم ملخص العقود التي يعتقد أعضاء
مجلس إدارة الشركة بأنها جوهرية فيما يتعلق بأعمال الشركة أو قد تؤثر على قرار المستثمرين في االكتتاب في أسهم الطرح .إن ملخص العقود
المشار إليها أدناه ال يشمل جميع الشروط واألحكام وال يمكن اعتبار الملخص ً
بديل عن الشروط واألحكام الواردة في تلك العقود.

1 2-5-1األحكام الموحدة لعقود اإليجار للشركة
يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في تطوير وصيانة وتشغيل واستئجار المجمعات التجارية في مدن مختلفة في جميع أنحاء المملكة (ولمزيد من
ً
فضل راجع القسم« 2-4-4المجمعات التجارية القائمة» من هذه النشرة) .وبالتالي تحصل
المعلومات حول المجمعات التجارية التابعة للشركة،
الشركة على معظم إيراداتها من خالل إيجار المعارض والوحدات التأجيرية داخل مجمعاتها التجارية .وقد أبرمت الشركة ألف وثمانمائة وأربعة عشر
( )1,814عقد إيجار مع مستأجريها في المجمعات التجارية التابعة لها كما في تاريخ هذه النشرة .لدى الشركة نموذج لعقود اإليجار ،والذي تستخدمه
مع مختلف مستأجريها بأقل قدر من التغييرات .فيما يلي ملخص لألحكام الموحدة في عقود اإليجار للشركة فيما يتعلق بالممتلكات المؤجرة.
  (12-11):مقر لودجلاملخص األحكام الموحدة في عقود اإليجار للشركة
التجديد

عند إنهاء المدة االبتدائية ،يتم تجديد عقد اإليجار على أساس سنوي ما لم يخطر أي طرف الطرف اآلخر بإرادته بعدم التجديد خط ًيا قبل تسعين
( )90يو ًما على األقل من انتهاء مدة عقد اإليجار .تكون المدة المجددة ملزمة للمستأجر واختيارية للشركة ،والتي يمكنها إنهاء عقد اإليجار في أي
وقت خالل الفترة المجددة دون أي تعويض .ومع ذلك ،عادة ما توافق الشركة على شروط التجديد األخرى بما في ذلك التجديد باالتفاق المتبادل
أو التجديد بموافقة طرف واحد.
يجب على المستأجر استخدام الوحدات التأجيرية لألغراض المحددة في عقد اإليجار ،وال يحق له تغيير األغراض ،كل ًيا أو جزئ ًيا ،بما في ذلك
العالمة التجارية أو االمتياز دون موافقة خطية مسبقة من الشركة.

قيود االستخدام

باإلضافة إلى ذلك ،ال يحق للمستأجر استخدام الوحدات التأجيرية لغرض التخلص من المنتجات التي تؤدي إلى إضعاف مجمع تجاري في الشركة
بشكل عام ،والذي يتم تحديده وف ًقا لتقدير الشركة وحدها.

الملكية والتنازل والتأجير
من الباطن

يجب على المستأجر إبقاء الشركة على علم بأي تغيير في هيكله .وال يحق للمستأجر تأجير الوحدات التأجيرية من الباطن أو التنازل عن عقد
اإليجار لطرف ثالث دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الشركة.

التعهدات

يتعهد المستأجر بـ  )1( :االمتثال للقواعد واإلجراءات اإلدارية التي وضعتها الشركة فيما يتعلق بالمج ّمع التجاري بما في ذلك ساعات العمل؛
( )2الحفاظ على نظافة الوحدات التأجيرية والمج ّمع التجاري واالمتثال لقواعد التخلص من النفايات؛ ( )3االمتثال إلجراءات التحميل والتفريغ
بالمواعيد التي تحددها الشركة؛ ( )4االمتثال لقواعد الشريعة والتقاليد العامة؛ ( )5االمتناع عن تركيب أو استخدام أي أنظمة صوتية قد تزعج
اآلخرين؛ ( )6الحصول على موافقة الشركة على جميع الالفتات بما في ذلك الحجم والتصميم باإلضافة إلى مخططات تصميم الوحدات التأجيرية
؛ ( )7تزويد الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (سمة) بجميع المعلومات االئتمانية الخاصة به؛ ( )8الحصول على جميع التراخيص والموافقات
الحكومية الالزمة.

الـتأمين

يتحمل المستأجر مسؤولية الحفاظ على التأمين على الوحدات التأجيرية ومنتجاتها وموظفيها .ويجب على المستأجر تقديم نسخة منه إلى
الشركة فور تسلم الوحدات التأجيرية.

ال يحق للمستأجر استخدام األماكن العامة للمجمع التجاري (مثل السطح والممرات ومواقف السيارات والحمامات) ألغراضه الخاصة أو وضع
أي من ممتلكاته فيها.

يتحمل المستأجر وحده مسؤولية الوحدات التأجيرية وجميع التكاليف الناتجة عن تعديل أو تغيير أي شيء داخل الوحدات التأجيرية أو المج ّمع
التجاري أو غرفة التحكم الرئيسية.
المسؤولية

يتحمل المستأجر وحده المسؤولية عن أي حريق في الوحدات التأجيرية ألي سبب من األسباب أو في المج ّمع التجاري نتيجة لوضع أي متفجرات
أو مواد خطرة.

الشركة غير مسؤولة عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن عدم قدرة المستأجر على الحصول على التراخيص الحكومية الالزمة ألعماله.
الصحة والسالمة

ال يحق للمستأجر أن يضع في الوحدات التأجيرية أو مجمع تجاري أي متفجرات أو مواد خطرة التي تعرض مجمع تجاري وزواره للخطر ،دون
موافقة مسبقة من الشركة ،وبطريقة ال تخالف القوانين المعمول بها.
يجب على المستأجر تشغيل الوحدات التأجيرية من تاريخ سريان عقد اإليجار ،وفي حال تأخر بدء تشغيله ،تفرض الشركة غرامة على المستأجر
ثالثة آالف ( )3,000ريال سعودي لكل يوم تأخير لمدة خمسة عشر ( )15يو ًما ،وبعد ذلك يتم إنهاء عقد اإليجار تلقائ ًيا.

الغرامات

إذا تأخر المستأجر عن دفع اإليجار السنوي لمدة خمسة عشر ( )15يو ًما أو أكثر من تاريخ االستحقاق ،تفرض الشركة غرامة على المستأجر
بنسبة  ٪20من قيمة اإليجار المستحق.

إذا خالف المستأجر أ ًيا من شروط تشغيل مجمع تجاري التي تحددها الشركة (بما في ذلك ساعات العمل واإلجراءات اإلدارية األخرى) ،يتعين
على الشركة فرض غرامة على المستأجر بقيمة مائة ( )100ريال سعودي لكل يوم في حال وجود مخالفة بشرط أن تقوم الشركة بإخطار المستأجر
خط ًيا عن المخالفة.
إذا تخلف المستأجر عن تسليم الوحدات التأجيرية إلى الشركة عند إنهاء أو انتهاء عقد اإليجار ،يجب على المستأجر دفع غرامة قدرها مائة
( )100ريال سعودي لكل متر مربع للشركة باإلضافة إلى قيمة اإليجار التناسبي لهذه الفترة.

يجب على المستأجر تعويض الشركة عن أي أضرار وخسائر في الوحدات التأجيرية عند انتهاء أو إنهاء عقد اإليجار.

التعويضات

ال يحق للمستأجر الحصول على أي تعويض في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو انقطاع المنفعة العامة.

يجب على المستأجر تعويض الشركة عن جميع األضرار والخسائر الناتجة عن تصرفات أو إجراءات المستأجر لموظفيها في الوحدات التأجيرية.

ال يحق للمستأجر الرجوع على الشركة بأي نوع من أنواع التعويض في حالة نزع ملكية المج ّمع التجاري أو جزء منه للمنفعة العامة.
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عند انتهاء عقد اإليجار ،يحق للشركة أن تطلب من المستأجر إخالء الوحدات التأجيرية مباشرة والحجز على المنتجات والمنقوالت داخل
ً
تعويضا بقدر إيجار الفترة المتبقية
الوحدات التأجيرية وبيعها والوفاء بحقوقها من عائداتها .باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن يدفع المستأجر للشركة
من عقد اإليجار.

يجوز للشركة إنهاء عقد اإليجار دون إشعار أو تعويض إذا أصبح المستأجر عرضة لإلعسار أو اإلفالس.
الضمان
المصدر :الشركة

يجب أن يقدم المستأجر للشركة ضمان أداء يساوي  ٪10من قيمة اإليجار السنوي األساسي .ويوافق المستأجر على أنه يحق للشركة تنفيذ هذا
الضمان ضد المستأجر في أي وقت عن أي خسارة أو أضرار أو اخالل من قبل المستأجر ألحكام عقد اإليجار.

1 2-5-2األحكام الموحدة لعقود إيجار مجمع دار الواحة التجاري
قامت الشركة باالستحواذ على مجمع دار الواحة التجاري بموجب عقد البيع المبرم بتاريخ 1443/06/13هـ (الموافق 2022/01/16م) والذي
بموجبه ،انتقلت جميع عقود اإليجار والتي يبلغ عددها ثالثة وسبعين ( )73عقد إيجار من تاريخ 1443/05/28هـ (الموافق 2022/01/01م) إلى
ً
فضل راجع القسم
ملكية الشركة وأصبحت نافذة في مواجهتها وتلتزم الشركة بأدائها (ولمزيد من المعلومات حول مجمع دار الواحة التجاري،
ً
فضل راجع القسم« 10-5-12عقد بيع مجمع
2-4-4(ي) «مجمع دار الواحة التجاري» من هذه النشرة) (ولمزيد من المعلومات عن عقد البيع،
دار الواحة التجاري واألرض الواقعة أمامه» من هذه النشرة) .وتبقى أحكام عقود إيجار مجمع دار الواحة التجاري المنتقلة إلى ملكية الشركة سارية
وتلتزم الشركة بأدائها جميعها ،وتعتبر تلك األحكام موحدة لكافة المستأجرين وقد تختلف من عقد إيجار آلخر بأقل قدر من التغييرات .فيما يلي
ملخص لألحكام الموحدة في عقود إيجار مجمع دار الواحة التجاري المنتقلة إلى ملكية الشركة فيما يتعلق بالممتلكات المؤجرة.
  (12-12):مقر لودجلاملخص األحكام الموحدة في عقود إيجار مجمع دار الواحة التجاري المنتقلة إلى ملكية الشركة
التجديد

عند إنهاء المدة االبتدائية ،يتم تجديد عقد اإليجار على أساس سنوي ما لم يخطر أي طرف الطرف اآلخر بإرادته بعدم التجديد خط ًيا قبل تسعين
( )90يو ًما على األقل من انتهاء مدة عقد اإليجار ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك.
ال يحق للمستأجر استغالل أو استعمال العين المؤجرة في أي نشاط آخر أو اسم تجاري آخر إال بعد الموافقة الخطية المسبقة من المؤجر بشرط
أن ال تُمنع هذه الموافقة دون سبب مقبول.

قيود االستخدام

يلتزم المستأجر بممارسة النشاط المتفق عليه بالعقد حتى انتهاء مدته ،وال يحق له التوقف عن ممارسة النشاط أو تحويل العين المؤجرة إلى
تصفية بضائع مختلفة .وفي حال رغب المستأجر بتغير العالمة التجارية أو ُسحبت منه من قبل مالكها فحيناها يتم االتفاق مع المؤجر بما يراه
مناس ًبا وال يؤثر على مصلحة المجمع التجاري ،على تبديل هذه العالمة التجارية بأحد العالمات التابعة أو المملوكة للمستأجر.
تبقى جميع اإلحداثيات التي يقيمها المتأجر على العين المؤجرة مل ًكا له طيلة مدة سريان العقد ،ويلتزم بإزالتها عند انتهاء أو انهاء العقد ،وتسليم
العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها بها ،إال إذا وافق المؤجر على بقاء تلك اإلحداثيات دون مقابل.
ال يحق للمستأجر وضع أية أحمال كهربائية تزيد عم تم تخصيصه للعين المؤجرة وف ًقا لما تم االتفاق عليه بين الطرفين وبما ال يتعارض مع أنظمة
الشركة السعودية للكهرباء.
ال يحق للمستأجر إجراء أي تعديل أو إضافة على العين المؤجرة إال بموافقة خطية مسبقة من المؤجر.

يلتزم المستأجر بعدم استعمال مرافق المبنى مثل األسطح واالرتدادات والممرات الداخلية والخارجية والمواقف والحمامات المشتركة وخالفها
لغير األغراض التي أعدت لها.

ال يحق للمستأجر تعليق أو وضع لوحات تعريفية أو دعائية إال بالتنسيق مع المؤجر.
الملكية والتنازل والتأجير
من الباطن

ال يجوز للمستأجر بغير موافقة المؤجر الخطية إدخال شريك آخر أو التنازل عن عقد اإليجار أو تأجير العين محل العقد للغير جزئ ًيا أو كل ًيا سوا ًء
من الباطن أو الظاهر أو الدخول في التزام أ ًيا كان نوعه مما يؤدي إلى وضع اليد من الغير على العين المؤجرة أو جزء منها.

يحق للمؤجر التصرف بالمجمع التجاري محل العقد سوا ًء بالتأجير أو بالبيع أو بالتنازل وال يحق للمستأجر االعتراض على ذلك أو طلب إنهاء
العقد لهذا السبب ،إنما يسري العقد في مواجهة المالك أو المستأجر الجديد ويلتزم المستأجر بشروط العقد.

التعهدات

يتعهد ويلتزم المستأجر بـ  )1( :بدء نشاطه محل العقد بكامل إنتاجيته وطب ًقا للشكل والتصاميم المتفق عليها بعد استالمه المعرض التجاري؛ ()2
مراعاة التعليمات والشروط التنظيمية المقدمة من المؤجر؛ ( )3االلتزام باألنظمة واللوائح التنفيذية والمطبقة بالمملكة وبكافة التعليمات الصادرة
عن إدارة المجمع التجاري؛ ( )4االلتزام بأوقات العمل طب ًقا للسياسات التشغيلية للمجمع التجاري وتنفيذ أي أنظمة تسنها الجهات الحكومية ذات
االختصاص بهذا الشأن؛ ( )5االلتزام بتجهيز المعارض التجارية والمعروضات وطريقة العرض بشكل راقي يتوافق مع متطلبات المجمع التجاري
ومراعاة العادات والتقاليد واألنظمة المعمول بها في المملكة؛ ( )6المحافظة على النظافة العامة للعين المؤجرة وما جوارها من األماكن أو المنافع
المشتركة وعدم رمي المخلفات أو العبوات الفارغة وغيرها في غير األماكن المخصصة لذلك؛ ( )7االلتزام بشروط عمليات الشحن والتفريغ
للبضائع وف ًقا لألوقات التي يحددها المؤجر لذلك واستخدام الممرات ولمناطق والمداخل والمصاعد التي يخصصها المؤجر لذلك الغرض.

الـتأمين

يحق للمستأجر التأمين على نشاطاته وممتلكاته وبضائعه داخل المجمع التجاري وكافة األخطار التي قد تصيبه أو تصيب الغير دون أي التزام
على عاتق المؤجر في هذا الشأن.
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فهرس المحتويات

انتهاء أو إنهاء العقد

ينتهي عقد اإليجار تلقائ ًيا دون إشعار مسبق حال وقوع أي من اآلتي )1( :إذا فشل المستأجر في بدء التشغيل خالل خمسة عشر ( )15يو ًما من
تاريخ السريان؛ ( )2إذا أوقف المستأجر أعماله في الوحدات التأجيرية لمدة خمسة عشر ( )15يو ًما متتالية؛ ( )3إذا قام المستأجر بأي تغيير أو
تعديل في الوحدات التأجيرية دون موافقة خطية مسبقة من الشركة؛ ( )4إذا انخفضت جودة أو كمية المنتجات المباعة في الوحدات التأجيرية
على حساب مجمع تجاري للشركة وسمعته؛ ( )5قيام المستأجر بتأجير الوحدات التأجيرية ،كل ًيا أو جزئ ًيا ،من الباطن دون موافقة خطية مسبقة
من الشركة؛ ( )6إذا تخلف المستأجر عن دفع قيمة اإليجار خالل ثالثين ( )30يو ًما من تاريخ استحقاقها؛ ( )7إذا خالف المستأجر أ ًيا من أحكام
عقد اإليجار.

يلتزم المستأجر على نفقته بنظافة وصيانة العين المؤجرة وتوابعها وتجهيزاتها كافة من الداخل.
المسؤولية

يلتزم المستأجر باستخراج كافة التراخيص الحكومية الالزمة لنشاطه وهو مسؤول مسؤولية كاملة أمام كل الجهات المختصة بشأن حصوله عليها
من عدمه أو تطبيقه اشتراطاتها ،كما يخلي المؤجر مسؤوليته عن أي أضرار أو تعويضات ناتجة عن عدم قدرة المستأجر على استخراج التراخيص
المطلوبة لممارسة نشاطه شرط أال يكون المؤجر سب ًبا في عدم حصول المستأجر على التراخيص المطلوبة.
ليس على المؤجر أدنى مسؤولية عن أية أضرار تصيب المستأجر أو تابعيه أو زائيريه نتيج ًة الستعماله مرافق المجمع التجاري ،أو في حال تعرضت
العين المؤجرة إلى أي عملية من عمليات االحتيال أو السرقة وذلك في حال قامت السلطات المختصة بحسب القوانين واألعراف السائدة في
المملكة بإجراءات التحقيقات وأثبتت درجة التزام جميع األطراف.

ال يعتبر المؤجر مسؤول عن أية أضرار تحدث نتيجة انقطاع التيار الكهربائي أو المياه أو أجهزة التكييف ألسباب خارجة عن إرادته.
الصحة والسالمة

يلتزم المستأجر بعدم وضع مواد ملتهبة أو مفرقعة أو أي مواد خطرة أو مضرة للصحة وللسالمة العامة داخل العين المؤجرة أو خارجه.

الغرامات

ال يوجد.
يُمنح المستأجر فترة تجهيز مجانية قدرها ثمان ( )8أشهر ميالدية تبدأ من تاريخ توقيع محضر استالم العين المؤجرة .وفي حال تأخر المؤجر
في تسليم المعرض التجاري في الفترة المحددة فإنه يلتزم بتعويض المستأجر بفترة مجانية إضافية وذلك بمنحه يومين ( )2عن كل يوم تأخير.

التعويضات

انتفاعا كل ًيا بشرط أن يكون هذا السبب حادث وحاصل
يلتزم المؤجر بتعويض المستأجر عن أي سبب يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة
ً
من قبل المؤجر ،فإن المؤجر يلتزم بإعادة جزء من األجر إلى المستأجر بما يعادل التوقف عن العمل.

ال يحق للمستأجر عند رغبته في إخالء العين المؤجرة ألي سبب أو عند فسخ العقد المطالبة بما تبقى من قيمة اإليجار المدفوع.

انتهاء أو إنهاء العقد

يحق للمؤجر فسخ العقد في حال وقوع أي من اآلتي )1( :إذا أخل المستأجر بأي شرط من شروط العقد أو بدر منه تقصير في التنفيذ وبعد
تقديم إشعا ًرا كتاب ًيا مدته ثالثين (/)30ستين ( )60يو ًما لتصحيح هذا التقصير أو المخالفة دون أن يقوم بالتصحيح؛ ( )2إذا تأخر المستأجر في
دفع القيمة اإليجارية في موعدها بعد تقديم إشعا ًرا كتاب ًيا مدته خمسة عشر ( )15يو ًما دون تصحيح؛ ( )3في حال عدم استالم العين المؤجرة من
قبل المستأجر خالل ستين ( )60يو ًما من تاريخ اإلشعار بجاهزية الوحدة المؤجرة؛ ( )4إذا قام المستأجر بإغالق العين المؤجرة أو لم يقم بفتحها
ومزاولة النشاط فيها ألي سبب ومن غير موافقة المؤجر لمدة تزيد عن ثالثين ( )30يو ًما متواصلة بعد تقديم إشعا ًرا كتاب ًيا مدته خمسة عشر
( )15يو ًما دون تصحيح؛ ( )5إذا لم يحصل المستأجر على التراخيص الالزمة لممارسة نشاطه على أال يكون المؤجر هو المتسبب في عدم حصول
المستأجر على التراخيص المطلوبة؛ ( )6إذا ثبت أن المستأجر استعمل أو سمح باستعمال العين المؤجرة بطريقة تؤدي باإلضرار باآلخرين أو
ضارة بسالمة المبنى أو في أي نشاط يمكن أن ينافي أو مخالف للنظام العام بالمملكة؛ ( )7إذا تبين أن المستأجر قام بالتنازل كل ًيا أو جزئ ًيا عن
العين المؤجرة للغير دون الموافقة المسبقة من المؤجر؛ ( )8إذا ُحكم على المستأجر بحكم يمنعه من االستمرار بمزاولة مهامه بالعين المؤجرة.

الضمان

ال يوجد.

المصدر :الشركة

1 2-5-3األحكام الموحدة لعقد اإليجار الموحّ د للقطاع العقاري التجاري
الموحد للقطاع العقاري
دشّ ن وزير التجارة ووزير الشؤون البلدية والقروية واإلسكان بتاريخ 1441/06/29هـ (الموافق 2020/02/23م) عقد اإليجار
ّ
التجاري ،ليصبح بذلك عق ًدا إلزام ًيا تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم  405وتاريخ ١٤٣٧/09/ ٢٢هـ (الموافق 2016/06/28م) القاضي باإللزام
بتسجيل جميع العقود اإليجارية السكنية والتجارية في الشبكة اإللكترونية لخدمات اإليجار ذلك حتى يصبح سن ًدا تنفيذ ًيا لكال طرفي العقد .كما أنه
تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم  405وتاريخ ١٤٣٧/09/٢٢هـ (الموافق 2016/06/28م) ،ال يمكن إبرام عقود اإليجار التجاري إال من خالل وسطاء
عقاريين معترف بهم من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان والخاضعة الئحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة بموجب القرار الوزاري
رقم  334بتاريخ 1398/03/07هـ (الموافق 1978/02/15م) والئحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم  1704وتاريخ 1398/05/16هـ
(الموافق 1978/04/24م).
ويجدر بالذكر أنه صدر تعميم من معالي وزير العدل موجه للمحاكم كافة أن عقود اإليجار التي لم تسجل بالشبكة اإللكترونية لخدمات اإليجار
غير منتجه آلثارها القضائية ،وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم ( )292في 1438 /05/16هـ (الموافق 2017/02/13م) المتضمن عدم اعتبار
منتجا آلثاره اإلدارية والقضائية أي أن الشركة أو الشركات التابعة الجوهرية
صحيحا
عقد اإليجار غير المسجل في الشبكة اإللكترونية عق ًدا
ً
ً
قد ال تتمكن من رفع دعاوى قضائية للمطالبة بالحقوق الناتجة عن عقود اإليجار غير المسجلة وذلك للعقود المبرمة بعد تاريخ 1440/05/04هـ
(الموافق 2019/01/10م) .وكما في تاريخ هذه النشرة ،تؤكد الشركة أن كافة عقود اإليجار الجديدة والمبرمة بعد تاريخ 1441/06/29هـ (الموافق
2020/02/23م) تم توثيقها في الشبكة اإللكترونية لخدمات اإليجار إال أنها ال تزال في طور تسجيل باقي عقودها اإليجارية في الشبكة اإللكترونية
لخدمات اإليجار تزامنًا مع إنتهاء وتجديد كل عقد إيجار .كما تقوم الشركة بتسجيل عقود اإليجار السارية في الشبكة اإللكترونية لخدمات اإليجار
في حال طلب الستأجر منها ذلك .وكما في تاريخ هذه النشرة ،قامت الشركة بتسجيل ستمائة وسبعة وثالثين ( )637عقد إيجار مبر ًما فيما بين
الشركة ومستأجيرها من غير الشركات التابعة الجوهرية وسبعة ( )7عقود إيجار مبرمة فيما بين الشركة وشركة عبداهلل العثيم لألزياء وتسعة ()9
عقود إيجار مبرمة فيما بين الشركة وشركة عبداهلل العثيم للترفيه وثالثة ( )3عقود إيجار مبرمة فيما بين الشركة وشركة عبداهلل العثيم الغذائية
في الشبكة اإللكترونية لخدمات اإليجار ،إال أنها لم تسجل خالف ذلك الشركة والشركات التابعة الجوهرية باقي عقودها اإليجارية إلكترون ًيا .وفيما
يخص عقود اإليجار المبرمة مع مستأجري المعارض التجارية في مجمع دار الواحة التجاري والتي انتقلت ملكيتها للشركة من تاريخ 1443/05/28هـ
(الموافق 2022/01/01م) بموجب عقد البيع المبرم بتاريخ 1443/06/13هـ( .الموافق 2022/01/16م) (ولمزيد من المعلومات حول مجمع دار
ً
ً
فضل راجع
فضل راجع القسم2-4-4(ي) «مجمع دار الواحة التجاري» من هذه النشرة) (ولمزيد من المعلومات عن عقد البيع،
الواحة التجاري،
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يلتزم المستأجر بتركيب أجهزة التكييف الخاصة بالعين المؤجرة والتمديدات الداخلية والتجهيزات الالزمة لنظام إطفاء الحريق داخل العين
المؤجرة وذلك من خالل المقاول الذي تم تعميده من قبل المؤجر.

الموحد للقطاع العقاري التجاري
  (12-13):مقر لودجلاملخص األحكام األساسية واالختيارية المستخدمة في عقد اإليجار
ّ
التجديد

يختار الطرفان أ ًيا من األحكام التالية:
1 .تنتهي مدة اإليجار مع انتهاء مدة العقد ،وإذا رغب الطرفان بالتجديد ،فتتم كتابة عقد جديد يتفق عليه الطرفان.

2 .تتجدد مدة اإليجار ( )...يوم مالم يخطر أحد الطرفين الطرف اآلخر برغبته بإنهاء العقد قبل ( )...يو ًما من تاريخ انتهاء اإليجار.

قيود االستخدام

يختار الطرفان أ ًيا من األحكام التالية:
1 .يحق للمستأجر تغيير النشاط التجاري للوحدة التأجيرية بعد موافقة المالك ويخضع لعقد جديد.
2 .ال يحق للمستأجر تغيير النشاط التجاري للوحدة التأجيرية.

3 .يجب على المستأجر استخدام الوحدة التأجيرية وف ًقا الستخدامه المنتظم ووف ًقا للقواعد واألعراف والتقاليد السارية في المملكة ،ويتحمل
جميع العقوبات التي قد تفرضها الجهات المختصة.
في حالة نقل ملكية الوحدة التأجيرية إلى مالك آخر ،يظل العقد للمستأجر سار ًيا وال يتم إلغاؤه حتى نهاية مدته.
الملكية والتنازل والتأجير
من الباطن

يختار الطرفان أ ًيا من الخيارات التالية:
1 .يحق للمستأجر التأجير من الباطن للوحدات التأجيرية.

2 .يحق للمستأجر تأجير أجزاء من الوحدة التأجيرية من الباطن بموافقة مسبقة من المالك.

3 .يحق للمستأجر التنازل عن العقد ألطراف ثالثة إما كل ًيا أو جزئ ًيا بموافقة مسبقة من المالك.

يلتزم المستأجر بالتقيد بمساحة ومواصفات اللوحة الخاصة بالوحدة التأجيرية والمحددة في العقد.

يقر المستأجر بمحتويات دليل المستأجر من مواصفات وشروطه ومواعيد فنية وإدارية وهندسية ،ويلتزم بالتقيد لما ورد فيه ما لم يتعارض مع
بنود وأحكام العقد.

يلتزم المستأجر بساعات العمل الواردة في دليل المستأجر .في حالة إغالق الوحدة التأجيرية ،ويقوم المستأجر بتشغيل اإلضاءة في الواجهة
األمامية ونوافذ العرض طوال ساعات عمل المج ّمع التجاري.
يوافق المستأجر والمالك بموجب العقد على االلتزام بدليل المستأجر كدليل مرجعي في تنظيم عالقة المستأجر بالمالك وبقية المستأجرين،
وكيفية استخدام المرافق المشتركة وطريقة التشغيل والتشطيبات الداخلية وتحديد ساعات عمل المج ّمع التجاري .يجب أن يكون دليل المستأجر
كمرجع للطرفين وال يفرض أي التزامات إضافية على ما تم التعبير عنه في العقد.
يلتزم المستأجر بالمحافظة على األجزاء والمرافق المشتركة التابعة للعقار المشتمل على الوحدات التأجيرية مثل دورات المياه واألسطح ومخارج
الطوارئ والمصاعد والساللم والممرات وغيرها ،واستخدامها لألغراض المخصصة لها.

التعهدات

يختار الطرفان أ ًيا من األحكام التالية:

1 .يجب أال يعلن المستأجر عن التخفيضات التجارية قبل إخطار المالك والحصول على موافقته الخطية مع إرفاق الموافقات المطلوبة من
السلطات الرسمية ذات الصلة واالمتثال لهذه الموافقات والتصاريح.

2 .ال يحق للمستأجر اإلعالن عن التخفيضات التجارية إال بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية ذات الصلة وااللتزام
بهذه الموافقات والتصاريح.

يجوز تضمين أي من األحكام التالية االختيارية:

1 .يحق للمستأجر مراجعة الجهات الحكومية والرسمية والمعنية إلصدار رخصة المحل وغيرها.

2 .ال يجوز للمستأجر إغالق الوحدة التأجيرية للجرد أو غيره ألكثر من عدد محدد من األيام المتتالية أو أكثر من عدد محدد من األيام المتقطعة
طوال السنة اإليجارية بعد بدء النشاط التجاري وافتتاح الوحدة التأجيرية.
3 .يجب على المستأجر تزويد المالك بشهادات تسجيل العالمات التجارية أو أي دليل على الترخيص باالستخدام.

4 .يجب على المستأجر أن يحافظ على جميع التجهيزات الميكانيكية والكهربائية ،ومراعاة األحمال الكهربائية وجميع التجهيزات األخرى التي
قام المالك بتركيبها في الوحدات التأجيرية والعقار.
الـتأمين

يلتزم المستأجر بالحصول على بوليصة تأمين شامل تعاونية للوحدة التأجيرية وجميع ممتلكاته( .حكم اختياري).

 | 528نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار

www.othaimmalls.com

فهرس المحتويات

القسم « 10-5-12عقد بيع مجمع دار الواحة التجاري واألرض الواقعة أمامه» من هذه النشرة) ،تجدر اإلشارة إلى أنه انتقل إلى الشركة عقدين
( )2إيجار فقط مسجل في الشبكة اإللكترونية لخدمات اإليجار .فيما يلي ملخص لبعض األحكام األساسية واالختيارية المستخدمة في عقد اإليجار
الموحد للقطاع العقاري التجاري:
ّ

فهرس المحتويات

يختار الطرفان الشخص الملتزم بتنفيذ المسؤوليات التالية:

1 .رسوم خدمات تفرض على الوحدة التأجيرية من قبل أي جهة مختصة.

2 .توفير االشتراطات األساسية للجهات الحكومية والجهات الرسمية وجميع الجهات المختصة فيما يتعلق بالمساعدة في إصدار رخصة المحل.
3 .يختار الطرفان أحد األحكام التالية:

 .أدفع فواتير المياه والغاز والكهرباء والخدمات األخرى خالل مدة اإليجار.

 .بدفع مبلغ محدد بشكل دوري مقابل فواتير المياه والغاز والكهرباء والخدمات األخرى خالل مدة اإليجار.

يجب على المالك أن يبدأ أي أعمال صيانة عاجلة وضرورية للوحدة التأجيرية بما في ذلك أي عمليات تفتيش مسبقة ضرورية.

المسؤولية

يجب على المستأجر فتح العقار المؤجر وبدء نشاطه خالل فترة ال تتجاوز عدد محدد من األيام من تاريخ العقد ويجب إخطاره بأي تأخير في
اإلصالح خالل عدد محدد من األيام أو خالف ذلك ،يحق للمؤجر إنهاء العقد دون سابق إنذار.
ً
مسؤول عن أعمال صيانة الوحدات التأجيرية الالزمة لسالمة المبنى أو التي لم تكن ظاهرة في وقت اإليجار ،ويجب إصالح
يجب أن يكون المالك
أي أعطال أو عيوب تؤثر على وفاء المستأجر بالمزايا المرجوة من الوحدة التأجيرية ،على سبيل المثال )1( :تسرب المياه داخل الجدران أو
األسقف التي ال تتعلق بسوء االستخدام .و( )2الهبوط في األسقف أو الشقوق الداخلية التي تهدد سالمة الوحدات التأجيرية.
يدفع المستأجر أعمال صيانة االستهالك المعتادة نتيجة استخدام الوحدات التأجيرية.
يجوز تضمين أي من األحكام التالية االختيارية:

1 .يجوز للطرفين اختيار أي من األحكام التالية:
 .أيقوم المستأجر بتسليم الوحدة التأجيرية بالشكل الذي حصل عليه عند نهاية المدة.

 .بال يحق للمستأجر إزالة أي أعمال تحسينات أو زخارف ثابتة أو غير قابلة للتحويل أو أي إضافات على الوحدة التأجيرية.

2 .يجوز للطرفين اختيار أي من األحكام التالية:

 .أيجب على المستأجر إلغاء ترخيص البلدية للوحدة التأجيرية عند نهاية مدة اإليجار أو دفع مبلغ إيجار محدد بشكل يومي حتى يتم إلغاء
ترخيص البلدية.يتعهد المستأجر بإلغاء رخصة البلدية للوحدة التأجيرية عند نهاية مدة اإليجار.
الصحة والسالمة

يجب على المستأجر اتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع تعرض الممتلكات المستأجرة ومرافقها وموظفيها وعمالئها وزوارها من أي أضرار قد تنجم
عن أحداث قاهرة أو انقطاع الكهرباء أو الماء أو التكييف أو أي خلل في اآلالت الميكانيكية والكهربائية ،أو أي حوادث احتيال أو سرقة ،وما إلى
ذلك( .حكم اختياري)
إذا انقضت فترة التسليم دون استالم الوحدات التأجيرية وتوقيع نموذج االستالم من قبل المستأجر ،يحق للمالك إنهاء العقد دون إعادة مبلغ
الضمان.

يقوم المستأجر بتسليم الوحدة التأجيرية في نهاية مدة اإليجار وعدم التجديد أو عند إنهاء العقد إلى المالك أو من ينوب عنه ويوقع على نموذج
التسليم .إذا أبقى المستأجر الوحدة التأجيرية تحت حيازته دون حق ،فعليه دفع مبلغ إيجار محدد بشكل يومي.
الغرامات

يجوز تضمين أي من األحكام التالية االختيارية:

1 .يجب على المالك دفع مبلغ إيجار محدد بشكل يومي في حالة التأخير في تسليم الوحدة التأجيرية للمستأجر بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات
الرسمية للدخول في عقد.

2 .يجب أن يدفع المستأجر مبلغ إيجار محدد بشكل يومي في حالة التأخير في فتح الوحدة التأجيرية بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات الرسمية
للدخول في عقد.

يلتزم المستأجر بدفع مبلغ ضعف القيمة اإليجارية اليومية أجرة يومية في حال التأخير في افتتاح الوحدة اإليجارية واستكمال باقي اإلجراءات.

انتهاء أو إنهاء العقد

الضمان

يتم إنهاء عقد اإليجار عند )1( :نهاية المدة؛ ( )2إذا ثبت أن العقار على وشك االنهيار وف ًقا لتقرير من الدفاع المدني أو أي جهة حكومية ذات
صلة؛ ( )3إذا كانت القرارات الحكومية تتطلب تعديل قواعد وأنظمة البناء مما يؤدي إلى عدم القدرة على استخدام الوحدات التأجيرية؛ ( )4إذا
أصبحت الحكومة مالكة للوحدات التأجيرية أو أجزاء منها مما أدى إلى عدم القدرة على استخدام الوحدات التأجيرية؛ ( )5في حالة وقوع أحداث
قاهرة؛ ( )6إذا أعلن المستأجر إعساره أو إفالسه أو بدأ التصفية ،يتم إنهاء العقد من تاريخ انتهاء المدة أو نهاية التجديد أو من التاريخ الذي
يعرف فيه المالك ،أيهما أقرب؛ و( )7يحق للطرف المتضرر إنهاء العقد إذا كان الطرف اآلخر قد انتهك أ ًيا من التزاماته  /التزاماتها الناشئة عن
العقد ،وبعد إنذاره ( )15يو ًما بدون عالج لالنتهاك.

يحق للمالك أن يطلب من المستأجر إخالء الوحدة التأجيرية عند وقوع أي من األحداث التالية )1( :إذا تأخر المستأجر عن دفع اإليجار ،كل ًيا أو
جزئ ًيا ،لعدد محدد من األيام من تاريخ إخطار المستأجر؛ ( )2إذا قام المستأجر بتأجير الوحدات التأجيرية من الباطن ،كل ًيا أو جزئ ًيا ،أو أحال
عقد اإليجار إلى أطراف ثالثة ،كل ًيا أو جزئ ًيا (إذا لم يُسمح للمستأجر بالقيام بذلك)؛ ( )3إذا قام المستأجر بإجراء أي تعديالت تهدد سالمة
الوحدات التأجيرية أو العقار بأي طريقة ال يمكن إعادتها إلى حالتها األصلية أو إذا تسببت في ضرر متعمد بسبب اإلهمال الجسيم في اتخاذ
التدابير االحترازية الصحيحة أو إذا سمح لآلخرين بإحداث مثل هذا الضرر؛ ( )4إذا استخدم المستأجر الوحدة التأجيرية ألغراض تنتهك الغرض
الذي تم تأجيره من أجله ،أو إذا استخدم المستأجر الوحدة التأجيرية بطريقة تتعارض مع القواعد واللوائح المعمول بها في المملكة؛ أو ( )5إذا
خالف المستأجر التزاماته الواردة في أحكام العقد وبعد إخطاره بإخطار بعدد محدد من األيام دون تعويض.
يجب على المالك أن يعيد الضمان عند إخالء الوحدة التأجيرية في حال عدم وجود أضرار بالوحدات التأجيرية أو أي مدفوعات مستحقة تتعلق
بالفواتير أو اإليجار أو أي خدمات مقدمة إلى المستأجر .ويجب على المالك  -بعد إخطار المستأجر بإشعار خطي بثالثين ( )30يو ًما  -أن يقتطع
من الضمان المبلغ الالزم السترداد أي مدفوعات مستحقة على المستأجر.

المصدر :وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
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1 2-5-4عقود اإليجار المبرمة مع المستأجرين الرئيسيين
أبرمت الشركة ثمانية وثمانين ( )88عقد تأجير كمالك عقار مع مستأجرين رئيسيين من أصل ألف وثمانمائة وأربعة عشر ( )1,814عقد إيجار أبرمتها
الشركة في المجمعات التجارية الخاصة بها في جميع المدن كما في تاريخ هذه النشرة .تستند عقود اإليجار مع المستأجرين الرئيسيين إلى نموذج
ً
فضل راجع القسم« 1-5-12األحكام
عقد اإليجار للشركة بأقل قدر من التغييرات (لمزيد من المعلومات حول نموذج عقد إيجار الشركة الموحد،
الموحدة لعقود اإليجار للشركة» من هذه النشرة) .وفيما يلي ملخص لتفاصيل عقود اإليجار التي أبرمتها الشركة مع المستأجرين الرئيسيين:
  (12-14):مقر لودجلاتفاصيل عقود اإليجار المبرمة مع المستأجرين الرئيسيين
الموقع

تاريخ سريان اإليجار

مدة اإليجار

مبلغ اإليجار السنوي
(بالريال السعودي)

١

شركة أسواق عبداهلل
*
العثيم

معرض تجاري بمساحة
 5,072متر مربع
ليستخدم كسوبرماركت

العثيم مول  -خريص

1429/02/23هـ
(الموافق 2008/03/01م)

عشرين ( )20سنة

1,673,760

٢

شركة الندمارك العربية

معرض تجاري بمساحة
 2,928متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري مالبس
تحت اسم العالمة
التجارية «سنتربوينت
(»)Centrepoint

العثيم مول  -خريص

٣

شركة عبداهلل العثيم
*
للترفيه

معرض تجاري بمساحة
 8,059متر مربع
ليستخدم كمركز ترفيهي
تحت اسم العالمة
التجارية «سفوري الند
(»)Saffori Land

العثيم مول  -خريص

٤

شركة بلسان األولى
للتجارة والخدمات

معرض تجاري بمساحة
 2,771متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري مالبس تحت اسم
العالمة التجارية «ماتالن
(»)Matalan

العثيم مول  -خريص

٥

شركة جزيرة سماء
لألزياء المحدودة

معرض تجاري بمساحة
 1,700متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري مالبس تحت اسم
العالمة التجارية «رد تاغ
(»)RedTag

العثيم مول  -خريص

٦

شركة الندمارك العربية

معرض تجاري بمساحة
 2,135متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري مالبس تحت اسم
العالمة التجارية «ماكس
(»)Max

العثيم مول  -خريص

٧

شركة الشايع الدولية
للتجارة

معرض تجاري بمساحة
 1,909متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري مالبس تحت اسم
العالمة التجارية «إتش
آند أم (»)H&M

العثيم مول  -خريص

٨

وزارة الداخلية

معرض تجاري بمساحة
 963متر مربع ليستخدم
كمركز خدمات األحوال
المدنية

العثيم مول  -خريص

#

المستأجر

وصف الموقع
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1438/12/27هـ
(الموافق 2017/09/18م)

1442/12/22هـ
(الموافق 2021/08/01م)

1440/04/05هـ
(الموافق 2018/12/12م)

خمسة ( )5سنوات

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

خمسة ( )5سنوات

2,488,800

4,637,811

السنة األولى والثانية:
 2,771,00سنو ًيا
السنة الثالثة والرابعة:
 2,909,500سنو ًيا
السنة الخامسة:
3,048,100

1442/07/17هـ
(الموافق 2021/03/01م)

1442/11/05هـ
(الموافق 2021/06/15م)

ثالثة ( )3سنوات

أربعة ( )4سنوات

 1,768,000أو  %10من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

 2,348,500أو  %10من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

1440/04/27هـ
(الموافق 2019/01/03م)

خمسة ( )5سنوات،
تتجدد تلقائ ًيا

 2,802,205أو  %10من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

1442/01/13هـ
(الموافق 2020/09/01م)

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

963,000

www.othaimmalls.com

٩

شركة الندمارك العربية

معرض تجاري بمساحة
 4,242متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري مالبس
تحت اسم العالمة
التجارية «سنتربوينت
(»)Centrepoint

العثيم مول  -الربوة

1442/01/11هـ
(الموافق 2019/11/03م)

أربعة ( )4سنوات

 1,090,400أو  %9من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

١٠

شركة أسواق عبداهلل
*
العثيم

معرض تجاري بمساحة
 1,736متر مربع
ليستخدم كسوبرماركت

العثيم مول  -الربوة

1430/08/10هـ
(الموافق 2009/08/01م)

عشرة ( )10سنوات،
تتجدد تلقائ ًيا

770,880

١١

شركة عبداهلل العثيم
*
للترفيه

معرض تجاري بمساحة
 9,496متر مربع
ليستخدم كمركز ترفيهي
تحت اسم العالمة
التجارية «سفوري الند
(»)Saffori Land

العثيم مول  -الربوة

١٢

شركة عبداهلل العثيم
*
للترفيه

معرض تجاري بمساحة
 4,064متر مربع
ليستخدم كمركز ترفيهي
تحت اسم العالمة
التجارية «مدينة الثلج
(»)Snow City

العثيم مول  -الربوة

١٣

مؤسسة سداس للرياضة

معرض تجاري بمساحة
 985متر مربع ليستخدم
كمعرض تجاري أحذية
تحت اسم العالمة
التجارية «شو أرينا
(»)Shoe Arena

العثيم مول  -الربوة

١٤

شركة الشمس والرمال
للرياضة

معرض تجاري بمساحة
 1,245متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «الشمس
والرمال للرياضة»

العثيم مول  -الربوة

١٥

شركة جزيرة سماء
لألزياء المحدودة

معرض تجاري بمساحة
 1,100متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم
العالمة التجارية «رد تاغ
(»)RedTag

العثيم مول  -الربوة

١٦

شركة عبداهلل العثيم
*
لألزياء

معرض تجاري بمساحة
 1,576متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «كيابي (»)Kiabi

العثيم مول  -الربوة

١٧

شركة الغانم الدولية
لإللكترونيات

معرض تجاري بمساحة
 1,235متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «اكس-سايت
(»)X-Cite

العثيم مول  -الربوة

١٨

شركة الندمارك العربية

معرض تجاري بمساحة
 1,250متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «ماكس (»)Max

العثيم مول  -الربوة

www.othaimmalls.com

1442/12/22هـ
(الموافق 2021/08/01م)

1442/12/22هـ
(الموافق 2021/08/01م)

1442/12/22هـ
(الموافق 2021/08/01م)

1434/11/10هـ
(الموافق 2013/09/16م)

1442/01/27هـ
(الموافق 2020/09/15م)

1441/09/19هـ
(الموافق 2020/05/12م)

1439/06/09هـ
(الموافق 2018/02/25م)

1441/05/06هـ
(الموافق 2020/01/01م)

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

خمسة ( )5سنوات،
تتجدد تلقائ ًيا

ثالثة ( )3سنوات

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

خمسة ( )5سنوات

أربعة ( )4سنوات

5,660,848

2,042,724

1,206,625

السنة األولى والثانية:
1,743,000

السنة الثالثة والرابعة:
1,992,000
السنة الخامسة:
2,116,500

 1,199,000أو  %10من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

 1,182,000أو  %8من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

1,605,500

 1,750,000أو  %9من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى
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فهرس المحتويات

#

المستأجر

وصف الموقع

الموقع

تاريخ سريان اإليجار

مدة اإليجار

مبلغ اإليجار السنوي
(بالريال السعودي)

المستأجر

١٩

شركة الشايع الدولية
للتجارة

معرض تجاري بمساحة
 1,851متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «إتش آند أم
(»)H&M

العثيم مول  -الربوة

٢٠

شركة فواز عبدالعزيز
الحكير وشركاؤه

معرض تجاري بمساحة
 160متر مربع ليستخدم
كمعرض تجاري تحت
اسم العالمة التجارية «ال
سينزا (»)La Senza

العثيم مول  -الربوة

٢١

شركة هيفاء بديع القلم
وشركاها العالمية
للتجارة

معرض تجاري بمساحة
 100متر مربع ليستخدم
كمعرض تجاري تحت
اسم العالمة التجارية
«سرجنت موسور
(»)Sergent Mosor

العثيم مول  -الربوة

٢٢

شركة عبداهلل العثيم
*
لألزياء

1436/02/09هـ
(الموافق 2014/12/01م)

1442/08/19هـ
(الموافق 2021/04/01م)

1442/08/19هـ
(الموافق 2021/04/01م)

ثالث ( )3سنوات ،تتجدد
تلقائ ًيا

ثالث ( )3سنوات

ثالث ( )3سنوات

 2,832,030أو  %10من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

 184,000أو  %9من قيمة
المبيعات السنوية ،أيهما
أعلى

 90,000أو  %9من قيمة
المبيعات السنوية ،أيهما
أعلى

معرض تجاري بمساحة
 1,260متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «كيابي (»)Kiabi

العثيم مول  -حي
النسيم

1440/07/26هـ
(الموافق 2019/04/02م)

خمس ( )5سنوات

 1,039,500أو  %7من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

٢٣

شركة أسواق عبداهلل
*
العثيم

معرض تجاري بمساحة
 3,870متر مربع
ليستخدم كسوبرماركت

العثيم مول  -بريدة

1428/05/15هـ
(الموافق 2007/06/01م)

عشرون ( )20سنة

1,277,100

٢٤

شركة الندمارك العربية

معرض تجاري بمساحة
 3,980متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «سنتربوينت
(»)Centrepoint

العثيم مول  -بريدة

٢٥

شركة الندمارك العربية

معرض تجاري بمساحة
 3,955متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «هوم سنتر
(»)Home Centre

العثيم مول  -بريدة

٢٦

شركة عبداهلل العثيم
*
للترفيه

معرض تجاري بمساحة
 3,939متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «سفوري الند
(»)Saffori Land

العثيم مول  -بريدة

٢٧

شركة عبداهلل العثيم
*
لألزياء

معرض تجاري بمساحة
 1,466متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «كيابي (»)Kiabi

العثيم مول  -بريدة

٢٨

شركة عبداهلل العثيم
*
للترفيه

٢٩

شركة أسواق عبداهلل
*
العثيم

1438/06/18هـ
(الموافق 2017/02/17م)

1438/06/18هـ
(الموافق 2017/02/17م)

1442/12/22هـ
(الموافق 2021/08/01م)

1440/05/26هـ
(الموافق 2019/02/01م)

خمس ( )5سنوات

خمس ( )5سنوات

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

2,786,000

2,768,500

2,530,766

 1,392,700أو  %10من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

معرض تجاري بمساحة
 3,267متر مربع
ليستخدم كمركز ترفيهي
تحت اسم العالمة
التجارية «سفوري الند
(»)Saffori Land

العثيم مول  -عنيزة

1437/04/22هـ
(الموافق 2016/02/01م)

عشر ( )10سنوات

1,331,268

معرض تجاري بمساحة
 2,430متر مربع
ليستخدم كسوبرماركت

العثيم مول  -عنيزة

1438/08/13هـ
(الموافق 2017/05/09م)

عشر ( )10سنوات

729,000
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فهرس المحتويات

#

وصف الموقع

الموقع

تاريخ سريان اإليجار

مدة اإليجار

مبلغ اإليجار السنوي
(بالريال السعودي)

٣٠

شركة الندمارك العربية

معرض تجاري بمساحة
 3,356متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «سنتربوينت
(»)Centrepoint

العثيم مول  -عنيزة

٣١

شركة جزيرة سماء
لألزياء المحدودة

معرض تجاري بمساحة
 1,700متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم
العالمة التجارية «رد تاغ
(»)RedTag

العثيم مول  -عنيزة

٣٢

شركة الشرقية لبيع
األزياء الجاهزة بالتجزئة

معرض تجاري بمساحة
 1,171متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «توينتي فور
(»)Twenty-Four

العثيم مول  -عنيزة

٣٣

شركة عبداهلل العثيم
*
لألزياء

معرض تجاري بمساحة
 1,500متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «كيابي (»)Kiabi

1442/05/17هـ
(الموافق 2021/01/01م)

1437/04/14هـ
(الموافق 2016/01/24م)

1437/06/26هـ
(الموافق 2016/04/04م)

أربع ( )4سنوات

خمس ( )5سنوات،
تتجدد تلقائ ًيا

خمس ( )5سنوات،
تتجدد تلقائ ًيا

2,181,400

السنة األولى والثانية
والثالثة 1,088,000 :أو
 %10من قيمة المبيعات
السنوية ،أيهما أعلى

السنة الرابعة والخامسة:
 1,513,000أو  %10من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى
السنة األولى والثانية:
866,540

السنة الثالثة والرابعة:
925,090
السنة الخامسة:
983,640

العثيم مول  -عنيزة

1440/01/21هـ
(الموافق 2018/10/01م)

خمس ( )5سنوات

 1,537,500أو  %7من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

٣٤

شركة أسواق عبداهلل
*
العثيم

معرض تجاري بمساحة
 3,620متر مربع
ليستخدم كسوبرماركت

مجمع عكيرشة
التجاري

1439/03/14هـ
(الموافق 2018/01/01م)

عشر ( )10سنوات،
تتجدد تلقائ ًيا

1,086,000

٣٥

شركة الندمارك العربية

معرض تجاري بمساحة
 1,527متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «ماكس (»)Max

مجمع عكيرشة
التجاري

٣٦

شركة الشايع الدولية
للتجارة

1443/02/09هـ
(الموافق 2021/10/15م)

أربع ( )4سنوات

 1,297,950أو  %7من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى
السنة األولى حتى
الثالثة5,312,550 :

معرض تجاري بمساحة
 4,965متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «دبنهامز
(»)Debnhams

العثيم مول  -الدمام

1436/08/28هـ
(الموافق 2015/06/15م)

عشر ( )10سنوات

٣٧

شركة الشايع الدولية
للتجارة

مكاتب بمساحة 1,102
متر مربع

العثيم مول  -الدمام

1433/09/13هـ
(الموافق 2012/08/01م)

سبع ( )7سنوات ،تتجدد
تلقائ ًيا

٣٨

شركة الشايع الدولية
للتجارة

معرض تجاري بمساحة
 1,197متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «ويست الم
(»)West Elm

العثيم مول  -الدمام

السنة الرابعة حتى
السادسة:
6,169,013

السنة السادسة حتى
العاشرة7,310,963 :
500,308
السنة األولى حتى
الثالثة:

 1,586,025أو  %10من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى
1439/10/12هـ
(الموافق 2018/06/26م)

عشر ( )10سنوات

السنة الرابعة حتى
السادسة:

 1,861,335أو  %10من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى
السنة السابعة حتى
العاشرة:

 2,136,645أو  %10من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

www.othaimmalls.com
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فهرس المحتويات

#

المستأجر

وصف الموقع

الموقع

تاريخ سريان اإليجار

مدة اإليجار

مبلغ اإليجار السنوي
(بالريال السعودي)

٣٩

شركة الندمارك العربية

معرض تجاري بمساحة
 2,500متر مربع
العثيم مول  -األحساء
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «ماكس (»)Max

1438/11/22هـ
(الموافق 2017/08/14م)

٤٠

شركة عبداهلل العثيم
*
للترفيه

معرض تجاري بمساحة
 1,900متر مربع
ليستخدم كمركز ترفيهي
تحت اسم العالمة
التجارية «أكشن زون
(»)Action Zone

العثيم مول  -األحساء

1442/10/20هـ
(الموافق 2021/06/01م)

٤١

شركة عبداهلل العثيم
*
للترفيه

معرض تجاري بمساحة
 8,069متر مربع
ليستخدم كمركز ترفيهي
تحت اسم العالمة
التجارية «سفوري الند
(»)Saffori Land

العثيم مول  -األحساء

٤٢

شركة الشايع الدولية
للتجارة

معرض تجاري بمساحة
 3,245متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «إتش آند أم
(»)H&M

العثيم مول  -الدمام

٤٣

شركة عبداهلل العثيم
*
لألزياء

معرض تجاري بمساحة
 1,138متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «كيابي (»)Kiabi

العثيم مول  -الدمام

٤٤

شركة عبداهلل العثيم
*
للترفيه

معرض تجاري بمساحة
 8,413متر مربع
ليستخدم كمركز ترفيهي
تحت اسم العالمة
التجارية «سفوري الند
(»)Saffori Land

العثيم مول  -الدمام

٤٥

شركة عبداهلل العثيم
*
للترفيه

1442/12/22هـ
(الموافق 2021/08/01م)

خمس ( )5سنوات

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

2,125,000

650,000

5,162,462

السنة األولى حتى
الثالثة:

 3,987,100أو  %10من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى
1439/09/17هـ
(الموافق 2018/06/01م)

عشر ( )10سنوات

السنة الرابعة حتى
السادسة:

 4,692,510أو  %10من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى
السنة السادسة حتى
العاشرة:

 5,397,920أو  %10من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى
1440/06/05هـ
(الموافق 2019/02/10م)

1442/10/20هـ
(الموافق 2021/06/01م)

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

 1,621,650أو  %10من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

4,505,074

معرض تجاري بمساحة
 1,700متر مربع
ليستخدم كمركز ترفيهي
تحت اسم العالمة
التجارية «أكشن زون
(»)Action Zone

العثيم مول  -الدمام

1440/10/21هـ
(الموافق 2019/06/24م)

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

450,000

٤٦

شركة أسواق عبداهلل
*
العثيم

معرض تجاري بمساحة
 5,446متر مربع
ليستخدم كسوبرماركت

العثيم مول  -الدمام

1432/01/26هـ
(الموافق 2011/01/01م)

ثماني عشرة ( )18سنة

 1,922,400باإلضافة إلى
مصاريف الماء والمجاري
والكهرباء بحسب العداد

٤٧

شركة الندمارك العربية

معرض تجاري بمساحة
 2,540متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «ماكس (»)Max

العثيم مول  -الدمام
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1442/01/25هـ
(الموافق 2020/09/13م)

أربع ( )4سنوات

 2,921,000أو  %9من
المبيعات أيهما أعلى
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(بالريال السعودي)

٤٨

شركة الندمارك العربية

معرض تجاري بمساحة
 4,830متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية « سنتربوينت
(»)Centrepoint

العثيم مول  -الدمام

٤٩

شركة جزيرة سماء
لألزياء المحدودة

1442/01/26هـ
(الموافق 2020/09/14م)

أربع ( )4سنوات

 5,071,500أو %9من
المبيعات أيهما أعلى

معرض تجاري بمساحة
 1,855متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم
العالمة التجارية «رد تاغ
(»)RedTag

العثيم مول  -الدمام

1442/07/17هـ
(الموافق 2021/03/01م)

ثالث ( )3سنوات

 1,975,575أو  %10من
المبيعات أيهما أعلى

٥٠

شركة أسواق عبداهلل
*
العثيم

معرض تجاري بمساحة
 6,545متر مربع
ليستخدم كسوبرماركت

العثيم مول  -األحساء

1427/12/22هـ
(الموافق 2007/01/12م)

عشرون ( )20سنة

2,159,850

٥١

شركة جزيرة سماء
لألزياء المحدودة

معرض تجاري بمساحة
 1,680متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم
العالمة التجارية «رد تاغ
(»)RedTag

العثيم مول  -األحساء

1442/06/19هـ
(الموافق 2021/02/01م)

٥٢

شركة الشمس والرمال
للرياضة

معرض تجاري بمساحة
 1,019متر مربع
ليستخدم كمعرض
العثيم مول  -األحساء
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «الشمس
والرمال للرياضة»

1435/08/03هـ
(الموافق 2014/06/01م)

٥٣

شركة الندمارك العربية

معرض تجاري بمساحة
 2,701متر مربع
ليستخدم كمعرض
العثيم مول  -األحساء
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «سنتربوينت
(»)Centrepoint

1437/11/29هـ
(الموافق 2016/09/01م)

٥٤

شركة الشرقية لبيع
األزياء الجاهزة بالتجزئة

معرض تجاري بمساحة
 928متر مربع ليستخدم
كمعرض تجاري تحت
اسم العالمة التجارية
«توينتي فور
(»)Twenty-Four

العثيم مول  -األحساء

1441/04/07هـ
(الموافق 2019/12/04م)

٥٥

شركة الشايع الدولية
للتجارة

معرض تجاري بمساحة
 1,370متر مربع
ليستخدم كمعرض
العثيم مول  -األحساء
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «إتش آند أم
(»)H&M

1433/10/14هـ
(الموافق 2012/09/01م)

٥٦

شركة عبداهلل العثيم
*
للترفيه

معرض تجاري بمساحة
 4,450متر مربع
ليستخدم كمركز ترفيهي
تحت اسم العالمة
التجارية «سفوري الند
(»)Saffori Land

www.othaimmalls.com

**

العثيم مول -
الخفجي

ثالث ( )3سنوات

 2,251,200أو  %10من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى
السنة األولى1,226,400 :

خمس ( )5سنوات،
تتجدد تلقائ ًيا

السنة الثانية1,374,740 :
السنة الثالثة والرابعة:
1,465,940
السنة الخامسة:
1,557,140

من تاريخ خطاب التسليم أو
تسليم الوحدة التأجيرية،
***
أيهما أقرب

خمس ( )5سنوات ،تُجدد
لمدة مماثلة بموافقة
الطرفين

ثالث ( )3سنوات

خمس ( )5سنوات،
تتجدد تلقائ ًيا

عشر ( )10سنوات

2,565,950

 1,057,920أو  %10من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

 2,192,000أو  %10من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

2,336,250
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٥٧

لولو هايبر ماركت

معرض تجاري بمساحة
 11,059.71متر مربع
ليستخدم كسوبرماركت

٥٨

شركة أسواق عبداهلل
*
العثيم

معرض تجاري بمساحة
 3,811متر مربع
ليستخدم كسوبرماركت

العثيم مول  -حائل

٥٩

شركة الشايع الدولية
للتجارة

معرض تجاري بمساحة
 1,508متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «إتش آند أم
(»)H&M

العثيم مول  -حائل

٦٠

مؤسسة سداس للرياضة

معرض تجاري بمساحة
 1,171متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «شو ارينا
(»)Shoe Arena

العثيم مول  -حائل

٦١

شركة الندمارك العربية

معرض تجاري بمساحة
 2,915متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «هوم بوكس
(»)Home Box

العثيم مول  -حائل

٦٢

شركة الندمارك العربية

معرض تجاري بمساحة
 2,113متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «ماكس (»)Max

العثيم مول  -حائل

٦٣

شركة جزيرة سماء
لألزياء المحدودة

معرض تجاري بمساحة
 1,747متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم
العالمة التجارية «رد تاغ
(»)RedTag

العثيم مول  -حائل

العثيم مول  -حفر
الباطن

تبدأ مدة اإليجار من اليوم
الذي يلي المهلة البالغة 18
شه ًرا من تاريخ التسليم
النهائي للعين المؤجرة إلى
المستأجر

عشرون ( )20سنة

1438/11/09هـ
(الموافق
2017/08/01م) والمعدل
بتاريخ1441/12/11هـ
(الموافق 2020/08/01م)

عشرون ( )20سنة

السنة األولى إلى
الخامسة 3,981,496
السنة السادسة إلى
العاشرة 4,180,570

السنة الحادية عشر إلى
الخامسة عشر
4,389,599

السنة السادسة عشر إلى
العشرين 4,609,079
1,676,840
السنة األولى حتى
الثالثة:

 1,960,400أو  %10من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

1437/12/02هـ
(الموافق 2016/09/03م)

السنة الرابعة والخامسة:
عشر ( )10سنوات

 2,133,830أو  %10من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى
السنة السادسة حتى
العاشرة:

 2,515,344أو  %10من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى
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1442/10/21هـ
(الموافق 2021/06/02م)

1442/12/22هـ
(الموافق 2021/08/01م)

1442/12/22هـ
(الموافق 2021/08/01م)

1442/08/09هـ
(الموافق 2021/03/22م)

سنتان

أربع ( )4سنوات

أربع ( )4سنوات

ثالث ( )3سنوات

936,800

 1,894,750أو  %6من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

 1,373,450أو  %6من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

 1,467,480أو  %10من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى
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فهرس المحتويات

#

المستأجر

وصف الموقع

الموقع

تاريخ سريان اإليجار

مدة اإليجار

مبلغ اإليجار السنوي
(بالريال السعودي)

٦٤

شركة المتاجر األساسية
المحدودة

معرض تجاري بمساحة
 1,766متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «بايسكس
(»)Basicxx

العثيم مول  -حائل

٦٥

شركة عبداهلل العثيم
للترفيه

معرض تجاري بمساحة
 4,852متر مربع
ليستخدم كمركز ترفيهي
تحت اسم العالمة
التجارية «سفوري الند
(»)Saffori Land

العثيم مول  -حائل

٦٦

شركة الشرقية لبيع
األزياء الجاهزة بالتجزئة

معرض تجاري بمساحة
 1,665متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «توينتي فور
(»)Twenty Four

العثيم مول  -حائل

٦٧

شركة الندمارك العربية

السنة األولى والثانية
والثالثة 1,596,600 :أو
 %15من قيمة المبيعات
السنوية ،أيهما أعلى

1438/09/20هـ
(الموافق 2017/06/15م)

خمس ( )5سنوات

السنة الرابعة 1,667,560
أو  15من قيمة المبيعات
السنوية ،أيهما أعلى %
السنة الخامسة

 1,744,197أو  %15من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى
1437/12/01هـ
(الموافق 2016/09/02م)

عشر ( )10سنوات

 1,892,280أو  %12من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى
السنة األولى والثانية:
 1,232,100أو  %8من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

1437/06/13هـ
(الموافق 2016/03/22م)

خمس ( )5سنوات،
تتجدد تلقائ ًيا

السنة الثالثة والرابعة:
 1,315,350أو  %10من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

السنة الخامسة
والسادسة1,398,600 :
أو  %10من قيمة
المبيعات السنوية ،أيهما
أعلى

معرض تجاري بمساحة
 3,490متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «سنتربوينت
(»)Centrepoint

العثيم مول  -عرعر

1442/06/21هـ
(الموافق 2021/02/01م)

أربع ( )4سنوات

2,268,500

٦٨

شركة أسواق عبداهلل
العثيم

معرض تجاري بمساحة
 4,597متر مربع
ليستخدم كسوبرماركت

العثيم مول  -عرعر

1437/07/26هـ
(الموافق 2016/05/03م)

عشر ( )10سنوات

2,022,680

٦٩

شركة الندمارك العربية

معرض تجاري بمساحة
 1,915متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «ماكس (»)Max

العثيم مول  -عرعر

٧٠

شركة جزيرة سماء
لألزياء المحدودة

معرض تجاري بمساحة
 1,588متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم
العالمة التجارية «رد تاغ
(»)RedTag

العثيم مول  -عرعر

٧١

شركة الندمارك العربية

معرض تجاري بمساحة
 4,513متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «هوم سنتر
(»)Home Center

العثيم مول  -عرعر

www.othaimmalls.com

1442/06/21هـ
(الموافق 2021/02/01م)

1442/07/22هـ
(الموافق 2021/03/06م)

1442/06/19هـ
(الموافق 2021/02/01م)

خمس ( )5سنوات

ثالث ( )3سنوات

سنة

1,532,000

 1,254,520أو  %10من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

2,933,450
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المستأجر

٧٢

شركة عبداهلل العثيم
*
للترفيه

معرض تجاري بمساحة
 4,597متر مربع
ليستخدم كمركز ترفيهي
تحت اسم العالمة
التجارية «سفوري الند
(»)Saffori Land

العثيم مول  -عرعر

٧٣

شركة عبداهلل العثيم
*
للترفيه

معرض تجاري بمساحة
 5,278متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «سفوري الند
(»)Saffori Land

العثيم مول  -حفر
الباطن

٧٤

شركة عبداهلل العثيم
*
للترفيه

معرض تجاري بمساحة
 7,777متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «أكشن زون
(»)Action Zone

العثيم مول  -حفر
الباطن

٧٥

شركة عبداهلل العثيم
*
للترفيه

معرض تجاري بمساحة
 5,649متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «سبالش
(»)Splash

العثيم مول  -حفر
الباطن

٧٦

الشركة العربية لتجارة
العود والعطورات

معرض تجاري بمساحة
 100متر مربع ليستخدم
كمعرض تجاري تحت
اسم العالمة التجارية
«العربية للعود»

العثيم مول -
عكيرشة

٧٧

شركة جزيرة سماء
لألزياء المحدودة

معرض تجاري بمساحة
 1,740متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم
العالمة التجارية «رد تاغ
(»)RedTag

العثيم مول  -بريدة

٧٨

شركة جزيرة سماء
لألزياء المحدودة

معرض تجاري بمساحة
 78متر مربع ليستخدم
كمعرض تجاري تحت
اسم العالمة التجارية «رد
تاغ (»)RedTag

٧٩

مجموعة سامبا المالية

موقع للصراف اآللي
بمساحة  8متر مربع.

٨٠

شركة الندمارك
****
العربية

معرض تجاري بمساحة
 3,235متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «سنتربوينت
(»)Centrepoint

مجمع دار الواحة
التجاري

٨١

شركة الندمارك
****
العربية

معرض تجاري بمساحة
 4,321متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «هوم سنتر
(»)Home Center

مجمع دار الواحة
التجاري
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تاريخ سريان اإليجار

1437/06/06هـ
(الموافق 2016/04/04م)

من تاريخ خطاب التسليم

من تاريخ خطاب التسليم

من تاريخ خطاب التسليم

***

***

***

1442/08/19هـ
(الموافق 2021/04/01م)

1442/02/14هـ
(الموافق 2020/10/01م)

عشر ( )10سنوات

عشر ( )10سنوات

عشر ( )10سنوات

عشر ( )10سنوات

سنة واحدة

ثالث ( )3سنوات

1,792,830

 1,319,500أو  %12من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

 3,033,030أو  %12من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

 1,412,250أو  %12من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

50,000

 1,548,600أو  %10من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

العثيم مول  -بريدة

1442/02/14هـ
(الموافق 2020/10/01م)

ثالث ( )3سنوات

101,400

العثيم مول -
عكيرشة

1440/09/15هـ
(الموافق 2019/05/20م)

عشر ( )10سنوات

50,000

1442/01/13هـ
(الموافق 2020/09/01م)

1442/01/13هـ
(الموافق 2020/09/01م)

خمس ( )5سنوات

خمس ( )5سنوات

808,750

388,890

www.othaimmalls.com

فهرس المحتويات

#

وصف الموقع

الموقع

مدة اإليجار

مبلغ اإليجار السنوي
(بالريال السعودي)

*

المستأجر

٨٢

شركة الندمارك
****
العربية

معرض تجاري بمساحة
 1,800متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «ماكس (»)Max

مجمع دار الواحة
التجاري

٨٣

شركة الندمارك
****
العربية

معرض تجاري بمساحة
 2,022متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «هوم بوكس
(»)Home Box

مجمع دار الواحة
التجاري

٨٤

شركة جزيرة سماء
لألزياء المحدودة

معرض تجاري بمساحة
 1,270متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم
العالمة التجارية «رد تاغ
(»)RedTag

مجمع دار الواحة
التجاري

٨٥

شركة األزياء األساسية
****
الفريدة للتجارة

معرض تجاري بمساحة
 1,170متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «أر أند بي
(»)R&B

مجمع دار الواحة
التجاري

٨٦

شركة الشايع الدولية
****
للتجارة

معرض تجاري بمساحة
 1,082متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «إتش آند أم
(»)H&M

مجمع دار الواحة
التجاري

٨٧

شركة الشرقية الغربية
****
هيبرماركت

معرض تجاري بمساحة
 4,247متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «نيستو هايبر
ماركت
(»)Nesto Hypermarket

مجمع دار الواحة
التجاري

٨٨

شركة اللياقة األولى
****
المحدودة

معرض تجاري بمساحة
 1,890متر مربع
ليستخدم كمعرض
تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «فن سيتي
(»)Fun City

مجمع دار الواحة
التجاري

****

1442/01/13هـ
(الموافق 2020/09/01م)

1443/05/21هـ
(الموافق 2021/12/25م)

1438/09/20هـ
(الموافق 2017/06/15م)

1442/01/13هـ
(الموافق 2020/09/01م)

1437/04/05هـ
(الموافق 2016/01/15م)

خمس ( )5سنوات

خمس ( )5سنوات

عشر ( )10سنوات

خمس ( )5سنوات

عشر ( )10سنوات

450,000

303,300

304,800

468,000

 %6من قيمة المبيعات
السنوية
السنة األولى إلى السنة
الخامسة:
1,486,450

1438/07/18هـ
(الموافق 2017/04/15م)

خمسة عشر ()15

السنة السادسة
إلى السنة العاشرة:
1,635,095

السنة الحادية عشر إلى
السنة الخامسة عشرة:
1,798,604
1439/04/14هـ
(الموافق 2018/01/01م)

خمسة عشر ()15

 %13.5من قيمة
المبيعات السنوية

ً
فضل راجع القسم« 6-12العقود الجوهرية مع األطراف ذات العالقة» من
هذه العقود تعد عقود مع أطراف ذات عالقة ،وللمزيد من المعلومات حول العقود الجوهرية مع األطراف ذات العالقة،
هذه النشرة.

**

تؤكد الشركة أن هذا العقد ال يزال سار ًيا.

***

تم استئجار الوحدة اإليجارية في العثيم مول  -الخفجي والعثيم مول  -حفر الباطن ولكن لم يتم استالمها حيث إنّ أعمال التطوير في العثيم مول  -الخفجي والعثيم مول  -حفر الباطن ال تزال قائمة
كما في تاريخ هذه النشرة.

****

قد انتقلت ملكية عقود اإليجار في مجمع دار الواحة التجاري إلى الشركة بتاريخ 1443/05/28هـ (الموافق 2022/01/01م) بموجب عقد بيع مجمع دار الواحة التجاري (وللمزيد من المعلومات عن
ً
فضل راجع القسم« 10-5-12عقد بيع مجمع دار الواحة التجاري واألرض الواقعة أمامه» من هذه النشرة).
عقد البيع،

المصدر :الشركة
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فهرس المحتويات

#

وصف الموقع

الموقع

تاريخ سريان اإليجار

مدة اإليجار

مبلغ اإليجار السنوي
(بالريال السعودي)

أبرمت الشركة عد ًدا من عقود اإليجار طويلة المدى مع مالك بعض العقارات التي تقيم عليها الشركة عدد من مجمعاتها التجارية الحالية
والمستقبلية .وفيما يلي ملخص لتلك العقود.
.أعقد إيجار العثيم مول  -بريدة
  (12-15):مقر لودجلاملخص أحكام عقد إيجار العثيم مول  -بريدة
المجمع التجاري
ّ

العثيم مول  -بريدة

األطراف

الشركة (بصفتها مستأجر) وبلدية بريدة (بصفتها مؤجر)

تاريخ العقد

1420/12/25هـ (الموافق 2000/03/31م)

وصف العقد

تؤجر بلدية بريدة أرض تقع في حي اإلسكان في مدينة بريدة على مساحة إجمالية قدرها خمسة وعشرين ألف وستمائة ( )25,600متر مربع
وذلك لغرض تطويرها كمجمع تجاري من قبل الشركة ،على أن تؤول ملكية جميع المباني واإلنشاءات التي يتم القيام بها على العقار المؤجر لبلدية
بريدة عند انتهاء العقد.

المدة

خمس وعشرون ( )25سنة تبدأ من 1420/12/25هـ (الموافق 2000/03/31م) وتنتهي في 1445/12/24هـ (الموافق 2024/06/30م).

قيمة اإليجار

تلتزم الشركة بدفع إيجار سنوي لبلدية بريدة بقيمة ثالثمائة وألفي ( )302,000ريال سعودي يستحق خالل خمسة عشر ( )15يو ًما من نهاية كل
عام .وتتحمل الشركة تكاليف الكهرباء والمرافق العامة األخرى.

اإلنهاء

يجوز لبلدية بريدة إنهاء العقد على الفور في الحاالت التالية )1( :انتهاء مدة العقد وعدم رغبة أي من الطرفين في تجديده؛ أو ( )2وفاة المستثمر
وعدم تقدم أي من ورثته خالل شهرين من وفاته بطلب خطي للبلدية لالستمرار في تنفيذ العقد الموقع من قبل مورثهم وبنفس الشروط ( )3إذا
طلبت بلدية بريدة إعادة العقار المؤجر كتاب ًيا ألسباب تتعلق بالمصلحة العامة ،وفي هذه الحالة ،يجب على بلدية بريدة تعويض الشركة وحماية
حقوقها بموجب القوانين ذات الصلة .باإلضافة على ذلك ،يجوز لبلدية بريدة إنهاء العقد بموجب إخطار في حال )1( :تأخر الشركة عن دفع
اإليجار لمدة ثالثين ( )30يو ًما أو أكثر بعد موعد استحقاقه؛ ( )2إخالل الشركة بأي من بنود أو شروط العقد؛ ( )3انسحاب الشركة من العقار
المؤجر أو تخليها عنه؛ أو ( )4تقصير الشركة أو إهمالها في أداء مهامها.

التنازل /التأجير من
الباطن

ال يجوز للشركة التنازل عن العقد ،كل ًّيا أو جزئ ًّيا ،ألي طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من بلدية بريدة .باإلضافة إلى ذلك ،ال يجوز للشركة
تأجير العقار بالكامل من الباطن إلى أي طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة من بلدية بريدة .وقد تنازلت شركة مركز التسوق العالمي عن العقد
لصالح الشركة بموجب موافقة بلدية بريدة غير المؤرخة.

االختصاص القضائي

يختص ديوان المظالم بالنظر بأي نزاع بين الطرفين.

المصدر :الشركة
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فهرس المحتويات

1 2-5-5عقود إيجار وتطوير المجمعات التجارية

فهرس المحتويات

.بعقد إيجار العثيم مول  -عنيزة
  (12-16):مقر لودجلاملخص أحكام عقد إيجار العثيم مول  -عنيزة
المجمع التجاري
ّ

العثيم مول  -عنيزة

األطراف

الشركة (بصفتها مستأجر) وبلدية عنيزة (بصفتها مؤجر)

تاريخ العقد

1432/05/26هـ (الموافق 2011/04/30م)

وصف العقد

تؤجر بلدية عنيزة أرض تقع في حي المنتزه في مدينة عنيزة على مساحة إجمالية قدرها ستين ألف ( )60,000متر مربع وذلك لغرض تطويرها
كمجمع تجاري من قبل الشركة ،على أن تؤول ملكية جميع المباني واإلنشاءات التي يتم القيام بها على العقار المؤجر لبلدية عنيزة عند انتهاء العقد.

المدة

خمس وعشرون ( )25سنة تبدأ من تاريخ 1426/11/01هـ (الموافق 2005/12/03م) وتنتهي في 1451/10/30هـ (الموافق 2030/03/05م)

قيمة اإليجار

تلتزم الشركة بدفع إيجار سنوي لبلدية عنيزة بقيمة مائتي ألف ( )200,000ريال سعودي يستحق خالل خمسة عشر (  )15يو ًما من نهاية كل عام.
وتتحمل الشركة تكاليف الكهرباء والمرافق العامة األخرى.

اإلنهاء

يجوز لبلدية عنيزة إنهاء العقد على الفور في الحاالت التالية )1( :انتهاء مدتها وعدم رغبة أي من الطرفين في تجديدها؛ أو ( )2إذا طلبت بلدية
عنيزة إعادة العقار المؤجر كتاب ًيا ألسباب تتعلق بالمصلحة العامة ،وفي هذه الحالة ،يجب على بلدية عنيزة تعويض الشركة وحماية حقوقها بموجب
القوانين ذات الصلة .باإلضافة على ذلك ،يجوز لبلدية عنيزة إنهاء العقد بموجب خطاب إخطار إذا )1( :توقفت عمليات الشركة لمدة ستين ()60
يو ًما أو أكثر دون مبرر مقبول؛ ( )2تأخرت الشركة في البدء بأعمال التشغيل والصيانة ألكثر من ستة ( )6أشهر دون مبرر مقبول؛ ( )3أخلت
الشركة بأي من بنود أو شروط العقد؛ ( )4تأخرت الشركة في دفع اإليجار لمدة ستين ( )60يو ًما أو أكثر بعد تاريخ االستحقاق؛ أو ( )5انسحاب
الشركة من أو تخليها عن تشغيل العقار المؤجر.

التنازل /التأجير من
الباطن

ال يجوز للشركة التنازل عن العقد ،كل ًيا أو جزئ ًيا ،ألي طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة من بلدية عنيزة .باإلضافة إلى ذلك ،ال يجوز للشركة
تأجير العقار من الباطن إلى أي طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة من بلدية عنيزة .ومع ذلك ،يحق للشركة تأجير المعارض التجارية والمطاعم
داخل المج ّمع التجاري ألطراف ثالثة لحسابها الخاص .وقد تنازلت شركة كيول لالستثمارات العقارية عن العقد لصالح الشركة بموجب موافقة
بلدية عنيزة رقم  8746بتاريخ  1432/03/16هـ (الموافق 2011/02/19م).

االختصاص القضائي

يختص ديوان المظالم بالنظر بأي نزاع بين الطرفين.

المصدر :الشركة

.جعقد إيجار العثيم مول  -حفر الباطن
  (12-17):مقر لودجلاملخص أحكام عقد إيجار العثيم مول  -حفر الباطن
المجمع التجاري
ّ

العثيم مول  -حفر الباطن

األطراف

الشركة (بصفتها مستأجر) وبلدية المنطقة الشرقية (بصفتها مؤجر)

تاريخ العقد

1334/12/29هـ (الموافق 1916/10/27م)

وصف العقد

تؤجر بلدية المنطقة الشرقية أرض تقع في حي الورود في مدينة حفر الباطن على مساحة إجمالية قدرها مائتين ستة وعشرين أل ًفا وثالثمائة
وثالثة ( )226,303أمتار مربعة وذلك لغرض تطويرها كمجمع تجاري من قبل الشركة ،على أن تؤول ملكية جميع المباني واإلنشاءات التي يتم القيام
بها على العقار المؤجر لبلدية المنطقة الشرقية عند انتهاء العقد.

المدة

خمس وعشرون ( )25سنة تبدأ من تاريخ 1437/07/08هـ (الموافق 2016/04/15م) وتنتهي في 1462/07/05هـ (الموافق 2040/07/15م).

قيمة اإليجار

تلتزم الشركة بدفع إيجار سنوي لبلدية المنطقة الشرقية بقيمة مليون وأربعة وثالثين ألف ( )1,034,000ريال سعودي يستحق في بداية كل سنة
إيجارية .وتتحمل الشركة تكاليف الكهرباء والمرافق العامة األخرى.

اإلنهاء

يجوز لبلدية المنطقة الشرقية إنهاء العقد في حال )1( :تأخير الشركة في بدء أعمال البناء إلى ما بعد المدة المحددة؛ ( )2استخدام الشركة
العقار المؤجر لغرض يخالف الغرض المتفق عليه أو تأجير العقار ،كل ًيا أو جزئ ًيا أو التنازل عن العقد دون موافقة خطية مسبقة من بلدية المنطقة
الشرقية والفشل في تصحيح الوضع خالل خمسة عشر ( )15يو ًما من تلقي إخطار بذلك؛ ( )3فشل الشركة في دفع اإليجار المستحق خالل الفترة
المحددة والفشل في تصحيح الوضع خالل خمسة عشر ( )15يو ًما من تلقي إخطار بذلك .باإلضافة إلى ذلك ،يجوز لبلدية المنطقة الشرقية،
بعد الحصول على موافقة من وزير الشؤون البلدية والقروية واإلسكان ،إلغاء هذا العقد قبل تاريخ انتهاء العقد ألسباب تتعلق بالمصلحة العامة.

التنازل /التأجير من
الباطن

ال يجوز للشركة التنازل عن العقد ،كل ًيا أو جزئ ًيا ،ألي طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من بلدية المنطقة الشرقية .باإلضافة إلى ذلك ،ال
يجوز للشركة تأجير كامل العقار من الباطن إلى أي طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة من بلدية المنطقة الشرقية.

االختصاص القضائي

تختص المحكمة اإلدارية بالنظر بأي نزاع بين الطرفين.

المصدر :الشركة
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فهرس المحتويات

.دعقد إيجار جزء من العثيم مول  -الربوة
  (12-18):مقر لودجلاملخص أحكام عقد إيجار جزء من العثيم مول  -الربوة

*

المجمع التجاري
ّ

جزء من العثيم مول  -الربوة

األطراف

مؤسسة األميرة العنود بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود واألمير سعود بن فهد بن عبد العزيز آل سعود (ويشار إليهم فيما يلي بـ«مالك
*
أرض الربوة») (بصفتهم مؤجرين) وعبداهلل صالح علي العثيم (بصفته مستأجر)

تاريخ العقد

1421/09/16هـ (الموافق 2000/12/12م)

وصف العقد

يؤجر مالك أرض الربوة أرض بمساحة إجمالية تبلغ خمسة عشر ألف وسبعمائة وثالثة وثالثين ،ومائة وخمسة وخمسين ( )15,733,155متر مربع
يقع عليها جزء من العثيم مول  -الربوة لصالح عبداهلل صالح علي العثيم ،والذي بدوره قام بالتنازل عن العقد لصالح الشركة.

المدة

خمس وعشرون ( )25سنة ميالدية تبدأ في 1421/11/11هـ (الموافق 2001/02/01م) وتنتهي في 1447/08/12هـ (الموافق 2026/01/31م).

قيمة اإليجار

تلتزم الشركة بدفع إيجار سنوي لمالك أرض الربوة بقيمة مائتين وثمانية وسبعين مليون وخمسمائة وخمسة وعشرين ألف ( )278,525,000ريال
سعودي تدفع على أقساط نصف سنوية متساوية.

اإلنهاء

غير محدد

التنازل /التأجير من
الباطن

يحق للشركة أن تؤجر من الباطن كل الممتلكات أو أي جزء منها لطرف ثالث.

االختصاص القضائي

يحال أي نزاع ينشأ بين األطراف إلى محاكم المملكة.

تم بعد ذلك تحويل جزء من األرض المملوكة لألمير سعود بن فهد بن عبد العزيز آل سعود إلى مؤسسة سعود بن فهد الخيرية .وقد أبرم ملحق للعقد بتاريخ 1433/03/02هـ (الموافق 2012/01/25م)
بين مالك أرض الربوة ومؤسسة سعود بن فهد الخيرية وعبد اهلل صالح العثيم والشركة التي بموجبها تنازل األمير سعود بن فهد بن عبد العزيز آل سعود عن حقوقه والتزاماته بموجب العقد لصالح
مؤسسة سعود بن فهد الخيرية وتنازل عبد اهلل صالح العثيم عن حقوقه والتزاماته بموجب العقد لصالح الشركة .كما وقد تنازل عبداهلل صالح علي العثيم عن جميع حقوقه والتزاماته بموجب العقد
إلى الشركة بموجب عقد التنازل المبرم بين عبداهلل صالح علي العثيم والشركة بتاريخ 1432/04/08هـ (الموافق 2011/03/13م).

المصدر :الشركة

.هعقد إيجار العثيم مول  -الدمام
  (12-19):مقر لودجلاملخص أحكام عقد إيجار العثيم مول  -الدمام

*

المجمع التجاري
ّ

العثيم مول  -الدمام

األطراف

الشركة (بصفتها مستأجر) وشركة أسواق عبداهلل العثيم (بصفتها مؤجر)

تاريخ العقد

1430/05/20هـ (الموافق 2009/05/15م) والمعدل بتاريخ 1431/12/21هـ (الموافق 2010/11/27م)

وصف العقد

تؤجر شركة أسواق عبداهلل العثيم العقار الواقع في الدمام* للشركة لغرض تشغيله كمجمع تجاري.

المدة

ثماني عشرة ( )18سنة تبدأ اعتبا ًرا من تاريخ 1432/01/26هـ (الموافق 2011/01/01م) وتنتهي في 1450/01/14هـ (الموافق 2028/06/07م).

طريقة التجديد

غير محددة

قيمة اإليجار

تدفع الشركة لشركة أسواق عبداهلل العثيم إيجا ًرا سنو ًيا قدره أربعة وثالثين مليون وتسعمائة واثنين وثالثين ألف ( )34,932,000ريال سعودي يُدفع
على أقساط نصف سنوية متساوية .يحق لشركة أسواق عبداهلل العثيم استخدام معرض تجاري في مجمع تجاري بمساحة إجمالية تبلغ سبعة آالف
وأربعمائة وتسعة وثمانين ( )7,489متر مربع وبأجرة قدرها مليونان وتسعمائة وخمسة وتسعين ألف وستمائة ( )2,995,600ريال سعودي (والتي
تشمل الصيانة والتنظيف ومواقف السيارات وغيرها من خدمات المج ّمع التجاري وكذلك أجهزة التكييف المركزية) والذي يتم خصمه من اإليجار
السنوي المستحق بموجب هذا العقد (أي أن صافي اإليجار السنوي المستحق بموجب هذا العقد يكون واحدًا وثالثين مليو ًنا وتسعمائة وستة
وثالثين أل ًفا وأربعمائة ( )31,936,400ريال سعودي).

اإلنهاء

غير محدد

التنازل /التأجير من
الباطن

يحق للشركة أن تؤجر من الباطن العقار أو أي جزء منه ألطراف ثالثة.

االختصاص القضائي

غير محدد

العقار المؤجر بموجب هذا العقد ليس مل ًكا لشركة أسواق عبداهلل العثيم ولكنه مملوك من قِ بل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية .بحيث قامت المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بتأجير
العقار إلى شركة أسواق عبداهلل العثيم بموجب عقد إيجار وتطوير مبرم مع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بتاريخ 1423/04/06هـ (الموافق 2002/06/17م) والمعدل بتاريخ 1425/04/20هـ
(الموافق 2004/06/08م) .وبموجب عقد اإليجار والتطوير المبرم مع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،يحق لشركة أسواق عبداهلل العثيم تأجير العقار من الباطن ألي طرف ثالث ،طالما بقيت
شركة أسواق عبداهلل العثيم مسؤولة عن جميع التزاماتها أمام المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

المصدر :الشركة
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.وعقد إيجار أرض المذنب
  (12-20):مقر لودجلاملخص أحكام عقد إيجار أرض المذنب
المجمع التجاري
ّ

أرض المذنب

األطراف

الشركة (بصفتها مستأجر) بلدية محافظة المذنب (بصفتها مؤجر)

تاريخ العقد

1443/08/23هـ (الموافق 2021/04/05م)

وصف العقد

تؤجر شركة أسواق عبداهلل العثيم أرض بمساحة إجمالية تبلغ سبعة وثالثين ألف ( )37,000متر مربع األرض تقع في حي السالم ،طريق الملك
فهد في محافظة المذنب لغرض إنشائها وتشغيلها كمجمع تجاري.

المدة

خمس وعشرون ( )25سنة تبدأ اعتبا ًرا من تاريخ 1442/10/07هـ (الموافق 2021/05/19م) وهو تاريخ تسلم الشركة للعقار من بلدية محافظة
المذنب ،وتنتهي في 1468/07/13هـ (الموافق 2046/05/19م) .للشركة فترة تبلغ تسعمائة وثالثة عشر ( )913يو ًما للتجهيز واإلنشاء وهي
تعادل  %10من مدة العقد ،وهي فترة زمنية غير مدفوعة األجرة.

طريقة التجديد

غير محددة

قيمة اإليجار

تدفع الشركة لبلدية محافظة المذنب إيجا ًرا سنو ًيا قدره مائة ألف ( )100,000ريال سعودي .يُدفع إيجار السنة األولى عند توقيع العقد ،وأجور
السنوات التالية في بداية كل سنة ،وبحد أقصى عشرة ( )10أيام من بداية السنة.

اإلنهاء

يجوز لبلدية محافظة المذنب إنهاء العقد في حال )1( :تأخير الشركة في بدء التنفيذ خالل فترة التجهيز المسموح بها؛ ( )2استخدام الشركة
العقار المؤجر لغرض يخالف الغرض المتفق عليه أو تأجير العقار ،كل ًيا أو جزئ ًيا أو التنازل عن العقد دون موافقة خطية مسبقة من بلدية
محافظة المذنب والفشل في تصحيح الوضع خالل خمسة عشر ( )15يو ًما من تلقي إخطار بذلك؛ ( )3فشل الشركة في دفع اإليجار المستحق
خالل الفترة المحددة والفشل في تصحيح الوضع خالل خمسة عشر ( )15يو ًما من تلقي إخطار بذلك؛ ( )4لجوء الشركة ،بشكل مباشر أو
عن طريق وسيط ،إلى الرشوة ألغراض الحصول على هذا العقد؛ أو ( )5إعسار أو إفالس الشركة .باإلضافة إلى ذلك ،يجوز لبلدية محافظة
المذنب ،بعد الحصول على موافقة من وزير الشؤون البلدية والقروية واإلسكان ،إلغاء هذا العقد قبل تاريخ انتهاء العقد ألسباب تتعلق بالمصلحة
العامة بموجب إخطار كتابي مدته ثالثة ( )3أشهر للشركة.

التنازل /التأجير من
الباطن

ال يجوز للشركة التنازل عن العقد ،كل ًيا أو جزئ ًيا ،ألي طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من بلدية محافظة المذنب .باإلضافة إلى ذلك ،ال
يجوز للشركة تأجير كامل العقار من الباطن إلى أي طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة من بلدية محافظة المذنب.

االختصاص القضائي

تختص المحكمة اإلدارية بالنظر بأي نزاع بين الطرفين.

المصدر :الشركة
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تدير شركة عبداهلل العثيم لألزياء عد ًدا من العالمات التجارية بموجب عقود امتياز مع مالك هذه العالمات التجارية ،وفيما يلي ملخص لعقود
االمتياز المبرمة من قبل شركة عبداهلل العثيم لألزياء.
.أعقد امتياز كيابي ( )Kiabiالحالي
  (12-21):مقر لودجلاملخص أحكام عقد امتياز كيابي ) (Kiabiالحالي
األطراف

الشركة وشركة كيابي التنمية الدولية (( )KIABI International Developmentيشار إليها فيما يلي بـ«شركة كيابي»)

تاريخ العقد

1436/07/01هـ (الموافق 2015/04/20م)

موضوع العقد

تمنح شركة كيابي الحق الحصري لشركة عبداهلل العثيم لألزياء لتوزيع منتجات البيع بالتجزئة لألزياء التي تحمل عالمة «كيابي ( »)Kiabiالتجارية
المملوكة من قبل مجموعة كيابي ،والتي يجوز لشركة كيابي الترخيص باستخدامها ألطراف ثالثة .يشمل الحق الممنوح بموجب هذا العقد العالمات
التجارية والشعار ومفهوم العالمة التجارية والخبرة الفنية لبيع المنتجات في المملكة .وال يجوز لشركة عبداهلل العثيم لألزياء منح حق استخدام
عالمة «كيابي ( »)Kiabiالتجارية ألطراف ثالثة.

مدة العقد

سارية حتى 1444/02/04هـ (الموافق 2022/08/31م)

طريقة التجديد

يجوز تجديد العقد باتفاق جديد بين الطرفين.

الرسوم

تلتزم شركة عبداهلل العثيم لألزياء بدفع رسوم ترخيص لكل معرض تجاري يتم افتتاحه تحت العالمة التجارية «كيابي ( »)Kiabiوف ًقا للعقد محسوبة
على أساس صافي إيرادات مبيعات شركة العثيم لألزياء من المنتجات التابعة للعالمة التجارية كيابي والتي تم بيعها بواسطتها وف ًقا لـلعقد ،وتتراوح
هذه النسبة ما بين  ٪8.25حتى  .٪10.5باإلضافة إلى ذلك ،يتعين على شركة عبداهلل العثيم دفع رسوم إتاوة شهرية للعالمة التجارية يتم حسابها
على أساس صافي إيرادات مبيعات شركة عبداهلل العثيم لألزياء قبل الضرائب من المنتجات الغير تابعة للعالمة التجارية كيابي والتي تبيعها شركة
عبداهلل العثيم لألزياء بمعارض كيابي وتبلغ نسبة هذه الرسوم .٪1

*

تتعهد شركة عبداهلل العثيم لألزياء بـ  )1( :عدم بيع منتجات شركة كيابي خارج المعارض تحت العالمة التجارية «كيابي ( »)Kiabiباستثناء المبيعات
عبر اإلنترنت بشرط الحصول على موافقة مسبقة من شركة كيابي؛ ( )2الحصول على خطاب اعتماد بنكي احتياطي لصالح شركة كيابي ويجدد
طوال مدة العقد؛ ( )3الحصول على موافقة خطية مسبقة من شركة كيابي إذا كانت ترغب في تغيير شكلها القانوني؛ و( )4الحصول على موافقة
خطية مسبقة من شركة كيابي فيما يتعلق بأي تعديل مباشر أو غير مباشر ألكثر من  ٪50من ملكية األسهم من قبل المساهمين النهائيين في
شركة العثيم لألزياء ؛ و( )5شروط عقد امتياز كيابي ( )Kiabiسرية وال يجوز ألي طرف اإلفصاح عنها ألي طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة
من الطرف اآلخر.

القيود الجوهرية

االختصاص القضائي
*

كما تتعهد شركة عبداهلل العثيم لألزياء بعدم البيع في المملكة بشكل مباشر أو من خالل وسيط ،بما في ذلك من خالل مالك رأس مالها ،أي منتج
منافس لمنتجات شركة كيابي أو أي مادة نسيجية أو إكسسوار يبيعه منافس للعالمة التجارية «كيابي ( .»)Kiabiوقد تم تعريف «المنافس» كعالمة
تجارية متخصصة في توزيع منتجات المنسوجات وملحقاتها في المتاجر الوطنية أو الدولية الكبيرة (التي تبلغ مساحتها ثمانمائة ( )800متر مربع
نصا وافقت
أو أكثر) التي تستهدف األطفال والنساء والرجال الذين يقدمون في نفس المعرض التجاري بسعر منخفض .ومع ذلك ،تضمن العقد ً
فيه شركة كيابي على تخفيف بند عدم المنافسة بحيث يسمح لشركة عبداهلل العثيم لألزياء ببيع المنتجات المنافسة للعالمة التجارية «كيابي
( »)Kiabiمقابل تعهد من شركة عبداهلل العثيم لألزياء بإعطاء األولوية للمعارض التجارية تحت العالمة التجارية «كيابي ( »)Kiabiعلى أي منافسين
حاليين أو مستقبليين بالنسبة ألي موقع جديد تزيد مساحته عن ثمانمائة ( )800متر مربع في مجمع تجاري جديد مملوك لشركة عبداهلل العثيم
لألزياء أو مجموعتها من خالل إبالغ شركة كيابي بذلك قبل المنافس.
يخضع العقد لقوانين فرنسا ،ويجب إحالة أي نزاعات إلى لوائح التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية في باريس وف ًقا لقواعد .ICC-ADR

قامت شركة عبداهلل العثيم لألزياء بإخطار شركة كيابي بالطرح بموجب الخطاب المؤرخ 1441/03/02هـ (الموافق 2019/10/30م) وتلقت موافقة شركة كيابي بتاريخ 1441/03/28هـ (الموافق
2019/11/25م) لإلفصاح عن أحكام العقد في النشرة.
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1 2-5-6عقود امتياز شركة عبدهللا العثيم لألزياء

.بعقد امتياز كيابي ( )Kiabiالجديد
  (12-22):مقر لودجلاملخص أحكام عقد امتياز كيابي ) (Kiabiالجديد
األطراف

الشركة وشركة كيابي التنمية الدولية (( )KIABI International Developmentيشار إليها فيما يلي بـ«شركة كيابي»)

تاريخ العقد

1443/02/20هـ (الموافق 2021/09/27م)

موضوع العقد

**

تمنح شركة كيابي الحق الحصري لشركة عبداهلل العثيم لألزياء الحق الحصري لتوزيع منتجات البيع بالتجزئة لألزياء التي تحمل عالمة «كيابي
( »)Kiabiالتجارية المملوكة من قبل مجموعة كيابي في المملكة والحق الوحيد والمطلق الستخدام المعرفة الفنية المملوكة لمجموعة كيابي مقابل
حصول شركة عبداهلل العثيم لألزياء على الحق في استخدام وتمكينها من االستفادة من جميع التقنيات الخاصة بعالمة «كيابي ( »)Kiabiالتجارية
والتقنيات الخاصة بمفهومها ونقل مواصفات األعمال إليها ومواصفات تقنية المعلومات وتقديم التدريب والمساعدة المنتظمة.
ال يحق لشركة عبداهلل العثيم لألزياء ترخيص أطراف ثالثة استخدام عالمة «كيابي ( »)Kiabiالتجارية .ويحق لشركة عبداهلل العثيم لألزياء نقل
مركزها التعاقدي بموجب عقد امتياز كيابي ( )Kiabiالجديد إلى طرف ثالث بنا ًء على موافقة خطية مسبقة من شركة كيابي.

مدة العقد

سارية من 1443/05/28هـ (الموافق 2022/01/01م) حتى 1451/04/20هـ (الموافق 2029/08/31م)

طريقة التجديد

يجوز تجديد العقد باتفاق جديد بين الطرفين.

الرسوم

تلتزم شركة عبداهلل العثيم لألزياء بدفع رسوم ترخيص لكل معرض تجاري يتم افتتاحه تحت العالمة التجارية «كيابي ( »)Kiabiوف ًقا للعقد محسوبة
على أساس صافي إيرادات مبيعات شركة العثيم لألزياء من المنتجات التابعة للعالمة التجارية كيابي والتي تم بيعها بواسطتها وف ًقا لـلعقد ،وتتراوح
هذه النسبة ما بين  ٪8حتى  .٪10.5باإلضافة إلى ذلك ،يتعين على شركة عبداهلل العثيم ضمان كل متجر يتم فتحه بواسطة خطاب اعتماد يغطي
قيمة المدفوعات المستحقة لكل متجر من تاريخ إصدار خطابات االعتماد وحتى  31ديسمبر من كل عام.
تتعهد شركة عبداهلل العثيم لألزياء بـ  )1( :عدم بيع منتجات شركة كيابي خارج المعارض تحت العالمة التجارية «كيابي (»)Kiabi؛ ( )2تطوير موقع
للتجارة اإللكترونية في المملكة في غضون  18شه ًرا من توقيع عقد امتياز كيابي ( )Kiabiالجديد؛ ( )3على شركة عبداهلل العثيم لألزياء إرسال
أحدث بياناتها المالية السنوية المعتمدة في غضون  15يو ًما من تاريخ الطلب؛ ( )4خالل مدة االتفاقية ال يجوز لشركة عبداهلل العثيم لألزياء نقل
كل أو جزء من أعمالها إال إلى أشخاص يتم اعتمادهم من قبل شركة كيابي والذين سيعملون في نفس نشاط وتحت نفس االسم التجاري لشركة
عبداهلل العثيم لألزياء؛ ( )5يجب على شركة عبداهلل العثيم للترفيه إخطار شركة كيابي قبل  90يو ًما من إتمام عملية نقل أعمالها بالكامل أو
جزئ ًيا؛ ( )6تتعهد شركة عبدااله العثيم لألزياء بإبالغ شركة كيابي فو ًرا برغبتها في المساهمة أو منح أو تحويل أكثر من  ٪50من رأس مالها و/
أو حقوق التصويت لطرف ثالث مع بقاء حق شركة كيابي في إنهاء االتفاقية؛ ( )7يجب على شركة عبداهلل العثيم لألزياء إخطار شركة كيابي فور
دخول أحد منافسي كيابي إلى مجموعة شركة عبداهلل العثيم لألزياء وتقديم الضمانات الالزمة لحماية معلومات كيابي والحفاظ على سريتها مع
بقاء حق شركة كيابي في إنهاء االتفاقة.

القيود الجوهرية

كما تتعهد شركة عبداهلل العثيم لألزياء بعدم البيع في المملكة بشكل مباشر أو من خالل وسيط ،بما في ذلك من خالل مالك رأس مالها ،أي منتج
منافس لمنتجات شركة كيابي أو أي مادة نسيجية أو إكسسوار يبيعه منافس للعالمة التجارية «كيابي ( .»)Kiabiكاستثناء ،توافق شركة كيابي على
أنه في تاريخ توقيع االتفاقية ،تعمل شركة عبداهلل العثيم لألزياء مع عالمة «أو في إس ( »)OVSالتجارية المنافسة لعالمة «كيابي ( »)Kiabiالتجارية
في المملكة .وبالتالي ،توافق شركة كيابي على أن شركة عبداهلل العثيم لألزياء تدير متاجر لعالمة «أو في إس ( »)OVSالتجارية في المملكة وتتعهد
شركة عبداهلل العثيم لألزياء باقتراح العالمة التجارية «كيابي ( »)Kiabiكأولوية ألي موقع من مواقع التي ترغب في تطويرها مما يعني أنه سيتعين
على شركة العثيم لألزياء إبالغ واختيار شركة كيابي كأولوية لموقع جديد .باإلضافة إلى ذلك ،تتعهد شركة عبداهلل العثيم لألزياء بعدم فتح متجر
بمساحة  800متر مربع أو أكثر لعالمة «أو في إس ( »)OVSالتجارية.

ضع واألطفال والنساء والرجال (التي
وقد تم تعريف «المنافس» كعالمة تجارية متخصصة في توزيع منتجات المنسوجات وملحقاتها بشكل كبير لل ُر ّ
ضع واألطفال (التي تبلغ مساحتها أكثر من أربعمائة ( )400متر مربع) في
تبلغ مساحتها أكثر من ثمانمائة ( )800متر مربع) أو بشكل متوسط لل ُر ّ
المتاجر الوطنية أو العالمية الذين يقدمون في نفس المعرض التجاري وبسعر منخفض.

تم االتفاق بين الطرفين على أنه اعتبا ًرا من  31ديسمبر من كل فترة ،إذا كان عدد المتاجر المفتوحة أقل من المخطط له في خطة التطوير في
االتفاقية ،فإنه يجب على الطرفين االجتماع ويمكن االتفاق على التأجيل في فتح المتاجر .إذا فشل الطرفان في االتفاق ،يجب على شركة كيابي
إخطار شركة عبداهلل العثيم لألزياء بفترة  8أشهر لتصحيح الوضع أو سحب الحصرية منها.

شروط عقد امتياز كيابي ( )Kiabiالجديد سرية وال يجوز ألي طرف اإلفصاح عنها ألي طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر.

اإلنهاء

االختصاص القضائي
*

في حالة اإلخالل بأي من االلتزامات المنصوص عليها في عقد امتياز كيابي ( )Kiabiالجديد ،يجب على األطراف إيجاد حل ودي أو إنهاء االتفاقية
ً
إخالل جوهر ًيا أو متكرر ،فإنه يجوز ألي من الطرفين إنهاء االتفاقية
بعد إرسال إشعار رسمي مع الحصول على إشعار باالستالم .وفي حال ارتكاب
بعد إرسال إشعار رسمي لمدة ستين يو ًما قبل اإلنهاء والحصول على إقرار باالستالم .إذا تم تصفية األطراف أو إفالسهم أو فشلهم في الحفاظ
على أي من الحقوق الممنوحة بموجب االتفاقية ،فقد يكون ألي من الطرفين الحق في إنهاء االتفاقية.

عند انتهاء أو إنهاء االتفاقية ،تتعهد شركة عبداهلل العثيم لألزياء والمجموعة بأكملها فيما يخص الموقع الذي باشرت فيه أعمالها طوال مدة
االتفاقية ولمدة ال تتجاوز  12شه ًرا بعد انتهاء أو إنهاء االتفاقية ،بأن ال ( )1تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بأي صفة بنشاط تجاري مشابه أو
مطابق للنشاط المنفذ خالل االتفاقية؛ و( )2تقوم باالنضمام أو االشتراك أو المشاركة في أي شبكة امتياز منافسة مع شركة كيابي أو بيع منتجات
مماثلة أو مطابقة لشركة كيابي.
يخضع العقد لقوانين فرنسا ،ويجب إحالة أي نزاعات إلى لوائح التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية في باريس وف ًقا لقواعد .ICC-ADR

قامت شركة عبداهلل العثيم لألزياء بإخطار شركة كيابي بالطرح بموجب الخطاب المؤرخ 1441/03/02هـ (الموافق 2019/10/30م) وتلقت موافقة شركة كيابي بتاريخ 1441/03/28هـ (الموافق
2019/11/25م) لإلفصاح عن أحكام العقد في النشرة.

المصدر :الشركة
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وقد حصلت شركة عبداهلل العثيم لألزياء على شهادة تسجيل من وزارة التجارة تثبت تسجيل وكالة من شركة كيابي ( )Kiabiلصالح شركة عبداهلل
العثيم لألزياء بالرقم  15882بتاريخ 1437/01/26هـ (الموافق 2015/11/8م).

.جعقد امتياز أو في أس ()OVS
  (12-23):مقر لودجلاملخص أحكام عقد امتياز او في اس )(OVS

األطراف

شركة عبداهلل العثيم لألزياء وشركة أو في إس إس.بي.اي (( )OVS S.p.Aيشار إليها فيما يلي بـ «شركة أو في إس»)

تاريخ العقد

1438/09/27هـ (الموافق 2017/06/22م)

موضوع العقد

تمنح شركة أو في إس الحق الحصري والترخيص لشركة عبداهلل العثيم لألزياء بـ( )1تطوير وامتالك وتشغيل معارض تجارية مستقلة تحت
العالمة التجارية «أو في إس ( »)OVSفي الشوارع الرئيسية أو في المجمعات التجارية في المملكة؛ ( )2شراء المنتجات من شركة أو في إس
وبيعها بأسمائها الخاصة من خالل المعارض التجارية في المملكة؛ و( )3تسويق المنتجات للبيع بالتجزئة في المملكة .تمنح شركة أو في إس
لشركة عبداهلل العثيم لألزياء الحق في استخدام عالماتها التجارية وغيرها من الملكية الفكرية ذات الصلة لألغراض المذكورة أعاله بما يتوافق
مع المعايير التي وضعتها أو في إس .تنطبق الحصرية فقط على تشغيل المعارض التجارية وال تنطبق على التجارة اإللكترونية والمطارات ولكن
شركة عبداهلل العثيم لألزياء لها حق األولوية فيما يتعلق بهذه القنوات.

مدة العقد

ثمانية ( )8سنوات تبدأ من تاريخ العقد.

طريقة التجديد

يتم تجديد العقد تلقائ ًيا لفترة الحقة مدتها ثماني ( )8سنوات إذا اتفق الطرفان بحسن نية كتاب ًيا قبل اثني عشر ( )12شه ًرا على األقل من تاريخ
انتهاء العقد ،على خطة تطوير جديدة لفترة الثمانية ( )8سنوات القادمة.

االتفاق المالي

تلتزم شركة عبداهلل العثيم لألزياء بدفع مبلغ يساوي  ٪49من سعر التجزئة الفعلي للمنتجات التي تبيعها شركة عبداهلل العثيم لألزياء دون ضريبة
القيمة المضافة.

القيود الجوهرية

االختصاص القضائي
*

*

ال يجوز نقل أو التنازل عن أي مصلحة أو حق في هذا العقد أو أي متاجر أو جزء منها ،وال يجوز تغيير هيكل شركة عبداهلل العثيم لألزياء دون
موافقة خطية مسبقة من شركة أو في إس.
شروط عقد امتياز او في اس ( )OVSسرية وال يجوز ألي طرف اإلفصاح عنها ألي طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر ،وال
يجوز رفض الموافقة بشكل غير معقول.

يخضع العقد وأي نزاع أو مطالبة تنشأ عنه أو تتعلق به أو موضوعها وتفسر وف ًقا لقوانين إنجلترا وويلز .يجب إحالة أي نزاع ال يمكن حله ود ًيا إلى
التحكيم وف ًقا لقواعد التحكيم الخاصة بمركز التحكيم في مركز دبي المالي العالمي  -محكمة لندن للتحكيم الدولي.

قامت شركة عبداهلل العثيم لألزياء بإخطار شركة أو في إس بالطرح بموجب الخطاب المؤرخ 1441/03/02هـ (الموافق 2019/10/30م) وتلقت موافقة شركة أو في إس بتاريخ 1441/03/16هـ
(الموافق 2019/11/13م) لإلفصاح عن أحكام العقد في النشرة.

المصدر :الشركة

وقد حصلت شركة عبداهلل العثيم لألزياء على شهادة تسجيل من وزارة التجارة تثبت تسجيل وكالة من شركة أو في إس لصالح شركة عبداهلل العثيم
لألزياء بالرقم  13884وتاريخ 1434/08/25هـ (الموافق 2013/07/04م).
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وقد حصلت شركة عبداهلل العثيم لألزياء على شهادة تسجيل من وزارة التجارة تثبت تسجيل وكالة من شركة كيابي ( )Kiabiلصالح شركة عبداهلل
العثيم لألزياء بالرقم  15882بتاريخ 1437/01/26هـ (الموافق 2015/11/8م).

فهرس المحتويات

.دعقد امتياز بارفوا ()Parfois
  (12-24):مقر لودجلاملخص أحكام عقد امتياز بارفوا ()Parfois
األطراف

شركة عبداهلل العثيم لألزياء وشركة باراتا وراميلو اس اي (( )Barata & Ramilo, S.A.ويشار إليها فيما يلي بـ«شركة باراتا آند راميلو»)

تاريخ العقد

1436/04/11هـ (الموافق 2015/01/31م) ،وتم توقيع ملحق بتاريخ 1440/08/17هـ (الموافق 2019/04/22م) وبتاريخ 1443/01/19هـ
(الموافق 2021/08/27م)

موضوع العقد

تقوم شركة باراتا آند راميلو بتعيين شركة عبداهلل العثيم لألزياء كصاحب حق االمتياز لها في المملكة فيما يتعلق بالعالمة التجارية «بارفوا
( »)Parfoisوتمنحها الحق غير الحصري والترخيص الستخدام العالمة التجارية «بارفوا ( »)Parfiosواستخدام الخبرة الفنية المتعلقة بالعالمة
التجارية وشراء وتسويق منتجات «بارفوا ( »)Parfoisفي المملكة بشرط أن تظل شركة عبداهلل العثيم لألزياء متوافقة مع خطة التطوير المتفق
عليها من حيث منافذ البيع التي يتم افتتاحها كل عام.

مدة العقد

خمسة ( )5سنوات ،تم تمديدها لمدة خمسة ( )5سنوات إضافية بتاريخ 1440/09/18هـ (الموافق 2019/05/23م) ،تنتهي بتاريخ 1446/08/01م
(الموافق 2025/01/31م)

طريقة التجديد

يحق للطرفين االتفاق على تجديد العقد قبل ستة ( )6أشهر من انتهاء مدته من خالل عقد جديد.

االتفاق المالي

تلتزم شركة عبداهلل العثيم لألزياء بدفع سعر شراء منتجات «بارفوا ( »)Parfoisإلى شركة شركة باراتا آند راميلو ،والتي يجب أال تقل عن مائة
ألف ( )100,000دوالر أمريكي سنو ًيا.

*

حقوق االمتياز الممنوحة بموجب العقد ليست حصرية ،ومع ذلك تتعهد شركة عبداهلل العثيم لألزياء باالمتناع عن ممارسة األعمال التجارية في
المملكة بموجب أي من العالمات التجارية التالية :اكسيسورايز ( ،)Accessorizeتشارلز اند كيث ( ،)Charles & Keithتشارمنج تشارلي (Charming
،)Charlieبيجو بريجت (،)Bijou Brigitteسيكس ( ،)Sixأي ام ( ،)I Amمووا ( ،)Moaباندورا ( ،)Pandoraبريما دونا ( ،)Prima Donnaميساكو
( ،)Misakoديتايلز ( ،)Detailsكاربيسا ( ،)Carpisaإكسسوارات بالنكو ( ،)Blanco Accessoriesبيسز ( ،)Piecesمانجو تاتش (.)Mango Touch

يجوز لشركة باراتا آند راميلو إنهاء العقد بشكل فوري في حالة حدوث أي تغيير في السيطرة في هيكل الملكية الحالي لشركة عبداهلل العثيم
لألزياء بحيث يتوقف مساهموها الحاليون عن امتالك ما ال يقل عن  ٪51من رأس مالها أو حقوق التصويت.
القيود الجوهرية

يجب أن تظل أي معلومات تحصل عليها شركة عبداهلل العثيم لألزياء أثناء أو نتيجة ألداء نشاطها أو أي معلومات مقدمة من شركة باراتا آند
راميلو سرية.

االختصاص القضائي

يخضع العقد لقوانين البرتغال ،وتخضع أي نزاعات لالختصاص القضائي الحصري لمحكمة بورتو في البرتغال.

ال يجوز لشركة عبداهلل العثيم لألزياء فتح متاجر «بارفوا ( »)Parfoisإال في مراكز التسوق المملوكة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء أو الشركات ذات
العالقة لها ،وهذا يعني أي من المجمعات التاجرية لـ«العثيم مول» وال يجوز فتح متاجر «بارفوا (»)Parfoisجديدة بخالف في غير «العثيم مول»
مجمعات التجارية بد ًءا من تاريخ التعديل األخير.
تعتمد استدامة الحق الحصري الممنوح لشركة عبداهلل العثيم لألزياء في تشغيل متاجر «بارفوا ( »)Parfoisداخل المملكة لاللتزام بخطط العمل
المتفق عليها في االتفاقية والتي تتطلب افتتاح متجرين جديدين في كل من عام 2022م و2023م و2024م.
*

قامت شركة عبداهلل العثيم لألزياء بإخطار شركة باراتا آند راميلو بالطرح بموجب الخطاب المؤرخ 1441/03/02هـ (الموافق 2019/10/30م) وتلقت موافقة شركة باراتا آند راميلو الضمنية بتاريخ
1441/06/26هـ (الموافق 2020/02/20م) لإلفصاح عن أحكام العقد في النشرة.

المصدر :الشركة

وقد حصلت شركة عبداهلل العثيم لألزياء على شهادة تسجيل من وزارة التجارة تثبت تسجيل وكالة من شركة باراتا آند راميلو لصالح شركة عبداهلل
العثيم لألزياء بالرقم  15465وتاريخ 1436/07/23هـ (الموافق 2015/05/12م).
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.هعقد امتياز تالي وايل ()Tally Weijl
  (12-25):مقر لودجلاملخص أحكام عقد امتياز تالي وايل ()Tally Weijl
األطراف

شركة عبداهلل العثيم لألزياء وشركة تالي وايل للتجارة أي جي (( )Tally Weijl Trading AGيشار إليها فيما يلي بـ«شركة تالي وايل»)

تاريخ العقد

1437/11/23هـ (الموافق 2016/08/26م)

موضوع العقد

تع ّين شركة تالي وايل شركة عبداهلل العثيم لألزياء كصاحب حق االمتياز الحصري لها في المملكة فيما يتعلق بالعالمة التجارية «تالي وايل
 »)Weijlوتمنحها الحق والترخيص لتشغيل امتياز العالمة التجارية «تالي وايل ( »)Tally Weijlوتمنحها وتشغيل عدد غير محدود من المعارض
التجارية التي تحمل العالمة التجارية «تالي وايل ( »)Tally Weijlوتمنحها واستيراد وتوزيع منتجات شركة تالي ويجل في المملكة بشرط أن تظل
شركة عبداهلل العثيم لألزياء متوافقة مع خطة التطوير المتفق عليها من حيث منافذ البيع التي يتم فتحها كل عام.

مدة العقد

ستة ( )6سنوات تبدأ بتاريخ 1437/11/29هـ (الموافق 2016/09/01م) وتنتهي بتاريخ 1444/06/06هـ (الموافق 2022/12/31م).

طريقة التجديد

يجوز لشركة عبداهلل العثيم لألزياء تمديد العقد لمدة خمس ( )5سنوات إضافية بموجب إشعار خطي مسبق مدته ستة ( )6أشهر ،بشرط أن تكون
قد وصلت إلى الحد األدنى المستهدف للعام التعاقدي األخير.

الرسوم

تلتزم شركة عبداهلل العثيم لألزياء بدفع ثمن شراء منتجات شركة تالي وايل على النحو الذي تحدده ،مع مراعاة خصم بنسبة  ٪3يمكن زيادته إلى
 ٪4إذا تم دفع جميع الفواتير في الوقت المناسب أو إلى  ٪6إذا كان معدل دوران البضائع المشتراة يفي بمستوى معين.

*

(Tally

القيود الجوهرية

االختصاص القضائي
*

في حالة حدوث أي تغيير وتسبب في حدوث تغيير في السجل التجاري لشركة عبداهلل العثيم لألزياء أو قائمة المساهمين أو المالكين المستفيدين،
مستخرجا من السجل التجاري أو قائمة المساهمين/المالك النفعيين على الفور.
تتعهد شركة عبداهلل العثيم لألزياء بأن تقدم إلى شركة تالي وايل
ً
ويحق لشركة تالي وايل إنهاء العقد في حالة حدوث أي تغييرات في هيكل شركة عبداهلل العثيم لألزياء دون موافقتها المسبقة.

تتعهد شركة عبداهلل العثيم لألزياء بالحفاظ على السرية التامة لجميع المعلومات الواردة فيما يتعلق عقد امتياز تالي وايل ( ،)Tally Weijlال سيما
فيما يتعلق بإنتاج وتوزيع سلع تالي وايل ( ،)Tally Weijlوالعالقات التجارية مع تالي وايل ( ،)Tally Weijlواإلعداد الداخلي والشؤون التجارية،
وجميع الدراية الفنية وجميع أسرار العمل.

يخضع العقد لقوانين سويسرا ،ويجب إحالة أي نزاعات إلى لوائح التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية في سويسرا وف ًقا لهذه القواعد.

قامت شركة عبداهلل العثيم لألزياء بإخطار شركة تالي وايل بالطرح بموجب الخطاب المؤرخ 1441/03/02هـ (الموافق 2019/10/30م) وتلقت موافقة شركة تالي وايل الضمنية بتاريخ 1441/04/02هـ.
1441/06/26هـ (الموافق 2020/02/20م) لإلفصاح عن أحكام العقد في النشرة.

المصدر :الشركة

وقد حصلت شركة عبداهلل العثيم لألزياء على شهادة تسجيل من وزارة التجارة تثبت تسجيل وكالة من شركة تالي وايل لصالح شركة عبداهلل العثيم
لألزياء بالرقم  13812وتاريخ 1434/08/07هـ (الموافق 2013/06/16م).

1 2-5-7عقود امتياز شركة عبدهللا العثيم الغذائية
باإلضافة إلى العالمات التجارية المحلية التي تملكها ،تدير شركة عبداهلل العثيم الغذائية عد ًدا من العالمات التجارية لقطاع المطاعم والمقاهي
بموجب عقود امتياز مع مالك هذه العالمات التجارية ،وفيما يلي ملخص لعقود االمتياز المبرمة من قبل شركة عبداهلل العثيم الغذائية.
.أعقد امتياز موكا آند مور ()Moka & More
  (12-26):مقر لودجلاملخص أحكام عقد امتياز موكا آند مور )(Moka & More

*

األطراف

شركة عبداهلل العثيم الغذائية وشركة موكا وشركاه اس.اي.ار.ال (( )Moka and Co S.A.R.Lيشار إليها فيما بعد بـ «شركة موكا»)

تاريخ العقد

1434/05/15هـ (الموافق 2013/03/27م)

موضوع العقد

منحت شركة موكا حق االمتياز الحصري لشركة عبداهلل العثيم الغذائية لغرض فتح وإدارة مقاهي بالعالمة التجارية «موكا آند مور (»)Moka & More
في المملكة .باإلضافة إلى ذلك ،منحت شركة موكا الحق لشركة عبداهلل العثيم الغذائية في الترخيص الفرعي للعالمة التجارية «موكا آند مور
( »)Moka & Moreفي المملكة بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من شركة موكا.

مدة العقد

خمس عشرة ( )15سنة تبدأ من تاريخ العقد.

طريقة التجديد

يتم تجديد العقد تلقائ ًيا لفترات مماثلة ما لم يتم إنهاؤه من قبل أي من الطرفين وف ًقا إلشعار تم إرساله إلى الطرف اآلخر قبل عام واحد على
األقل من نهاية مدته.

الرسوم

تلتزم شركة عبداهلل العثيم الغذائية بدفع رسوم دخول بقيمة ثالثمائة ألف ( )300,000دوالر أمريكي مستحقة الدفع على ثالثة ( )3أقساط في
غضون ستة ( )6أشهر من تسجيل العقد مع وزارة التجارة .باإلضافة إلى ذلك ،تلتزم شركة عبداهلل العثيم الغذائية دفع عموالت ربع سنوية لموكا
تبلغ  ٪2.5من إجمالي اإليرادات الناتجة عن المقاهي التي يتم تشغيلها تحت العالمة التجارية «موكا آند مور (.»)Moka & More

القيود الجوهرية

ال يوجد

االختصاص القضائي

يخضع العقد ألنظمة المملكة ،ويُحال أي نزاع إلى المحاكم المختصة في الرياض إذا تعذر حله ود ًيا.

*

قامت شركة عبداهلل العثيم الغذائية بإخطار شركة موكا بالطرح بموجب الخطاب المؤرخ 1441/07/24هـ (الموافق 2020/03/19م) وتلقت موافقة شركة موكا بتاريخ 1441/08/30هـ (الموافق
2020/04/23م) لإلفصاح عن أحكام العقد في النشرة.

المصدر :الشركة
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.بعقد امتياز أوليفر براون ()Oliver Brown
  (12-27):مقر لودجلاملخص أحكام عقد امتياز أوليفر براون )(Oliver Brown
األطراف

شركة عبداهلل العثيم الغذائية وداوتموست بي تي واي المحدودة (( )Doutmost Pty Ltdيشار إليها فيما بعد بـ «داوتموست»)

تاريخ العقد

1437/02/19هـ (الموافق 2015/12/01م)

موضوع العقد

منحت داوتموست الحق الحصري لشركة عبداهلل العثيم الغذائية لغرض ممارسة تجارة التجزئة باستخدام العالمات التجارية والصورة والنظام
في بيع المنتجات التي تتكون من الشوكوالتة والقهوة والشاي والميلك شيك والمشروبات والفطائر والحلويات والبسكويت والوجبات الخفيفة تحت
العالمة التجارية «أوليفر براون ( »)Oliver Brownفي المملكة .ويحق لشركة عبداهلل العثيم الغذائية منح حقوق االمتياز من الباطن في المملكة
مع مراعاة المبادئ التوجيهية التي وضعتها داوتموست.

مدة العقد

خمس عشرة ( )15سنة تبدأ في 1437/03/21هـ (الموافق 2016/01/01م).

طريقة التجديد

غير محددة.

الرسوم

تلتزم شركة عبداهلل العثيم الغذائية بدفع ( )1رسوم االمتياز تبلغ خمسة آالف ( )5,000دوالر أمريكي لكل مقهى ،تدفع فقط بعد فتح أول خمسة
( )5مقاهي في المملكة؛ ( )2رسوم امتياز رئيسية تبلغ مائتين وخمسين ألف ( )250,000دوالر أمريكي؛ ( )3إتاوة تصل إلى  ٪2من إجمالي المبيعات
لكل مقهى؛ و( )4ضريبة تسويق تصل إلى  ٪1من إجمالي المبيعات لكل مقهى.

الشروط

االختصاص القضائي

*

1 .يجب على شركة عبداهلل العثيم الغذائية الحصول على موافقة داوتموست المسبقة على أي تغييرات في ملكيتها أو سيطرتها المفيدة ،ولن
تحجب داوتموست موافقتها بشكل غير معقول إذا )1( :لم يكن هناك تأثير ضار على داوتموست أو أي من أصحاب االمتياز الموجودين داخل
المملكة؛ و( )2أن التغيير في الملكية أو السيطرة تقل عن .٪40

2 .تعهدت شركة عبداهلل العثيم الغذائية بأنها لن تقوم ،داخل المملكة وخالل مدة العقد ولمدة اثنا عشر ( )12شه ًرا من تاريخ إنهائه ،بشكل
مباشر أو غير مباشر كمدير أو وكيل أو شريك أو مفوض بالمشاركة أو تكوين أي صلة من أي نوع بأي وظيفة أو عمل أو مهنة تنطوي على بيع
الشوكوالتة والقهوة والشاي والميلك شيك والمشروبات والفطائر والحلويات والبسكويت والكعك والوجبات الخفيفة وما إلى ذلك ،باستثناء
تشغيلها لروتي مام ( )Roti Mumوموكا آند مور كافيه (.)Moka & More Cafe

يخضع العقد ويفسر وف ًقا لقوانين المملكة .تتم تسوية أي نزاع ينشأ عن أو يتعلق بالعقد نهائ ًيا عن طريق التحكيم وف ًقا لقواعد غرفة التجارة
الدولية وقواعد التنفيذ الخاصة بها.

* قامت شركة عبداهلل العثيم الغذائية بإخطار داوتموست بالطرح بموجب الخطاب المؤرخ 1441/07/24هـ (الموافق 2020/03/19م) وتلقت موافقة داوتموست بتاريخ 1441/08/09هـ (الموافق
2020/04/02م) لإلفصاح عن أحكام العقد في النشرة.

المصدر :الشركة

وقد حصلت شركة عبداهلل العثيم الغذائية على شهادة تسجيل من وزارة التجارة تثبت تسجيل وكالة من داوتموست لصالح شركة عبداهلل العثيم
الغذائية بالرقم  16357وتاريخ 1437/07/19هـ (الموافق 2016/04/26م).
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فهرس المحتويات

وقد حصلت شركة عبداهلل العثيم الغذائية على شهادة تسجيل من وزارة التجارة تثبت تسجيل وكالة من شركة موكا لصالح شركة عبداهلل العثيم
الغذائية بالرقم  13686وتاريخ 1434/06/26هـ (الموافق 2013/05/06م).

فهرس المحتويات

.جعقد امتياز إحدى العالمات التجارية المختصة بمطاعم الدجاج
  (12-28):مقر لودجلاملخص أحكام عقد امتياز إحدى العالمات التجارية المختصة بمطاعم الدجاج
األطراف

شركة عبداهلل العثيم الغذائية وشركة مختصة بمطاعم الدجاج تملك إحدى العالمات التجارية المدارة من قبل شركة عبداهلل العثيم لألغذية (يشار
*
إليها فيما بعد بـ «شركة مطعم الدجاج»)

تاريخ العقد

1434/05/15هـ (الموافق 2015/05/13م)

موضوع العقد

منحت شركة مطعم الدجاج حق االمتياز لشركة عبداهلل العثيم الغذائية لغرض فتح وإدارة مطاعم مختصة ببيع الدجاج بموجب العالمة التجارية
المملوكة لها في المملكة.

مدة العقد

تبدأ من تاريخ العقد وحتى انتهاء أو إنهاء آخر ملحق تم إبرامه بشأن افتتاح أحد الفروع .ينتهي كل ملحق تم إبرامه بشأن افتتاح أحد الفروع بعد
عشر ( )10سنوات من افتتاحه بشكل تلقائي.

طريقة التجديد

يحق للشركة تجديد كل ملحق الفتتاح فرع لمدة خمس ( )5سنوات إضافية ولمرة واحدة بموجب إشعار خطي ستة ( )6أشهر كحد أدنى واثنى عشر
( )12شه ًرا كحد أقصى قبل انتهاء العقد.

الرسوم

تلتزم شركة عبداهلل العثيم الغذائية بدفع رسوم دخول بقيمة أربعمائة ألف ( )400,000دوالر أمريكي مستحقة الدفع على قسطين ( )2حيث تستحق
الدفعة األولى عند توقيع الشركة لعقد االمتياز هذا في حين تستحق الدفعة الثانية في غضون ستة ( )6أشهر من تسجيل العقد مع وزارة التجارة.
باإلضافة إلى ذلك ،تلتزم شركة عبداهلل العثيم الغذائية دفع رسوم إتاوة وخدمات في كل شهر تمثل  %3من نسبة المبيعات فروع المطاعم في
المملكة .كما تقوم الشركة بدفع مبلغ خمسة آالف ( )5,000دوالر أمريكي لكل تجديد يتم لمالحق فتح الفروع.
تقع عقوبة زيادة  %5على المبالغ المستحقة لكل شهر على التأخير في تسديد الشركة للمبالغ مستحقة الدفع لشركة مطعم الدجاج.

ال يمكن للشركة الترخيص من الباطن.

القيود الجوهرية

على الشركة إشعار شركة مطعم الدجاج في حال كان أو سيكون لها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في نشاط يعتبر منافس لنشاط شركة مطعم
الدجاج.

على الشركة إشعار شركة مطعم الدجاج بأي عملية قد ينتج عنها تغيير في الملكية خالل ثالثين ( )30يوم ،وفي حال عدم إعتراض شركة مطعم
الدجاج على هذه العملية خالل ثالثين ( )30يوم أخرى ،عد ذلك بمثابة الموافقة.
يجب الحفاظ على سرية عقد امتياز مطعم الدجاج ولن يتم اإلفصاح عنها للجمهور دون إتاحة الفرصة للطرف غير المفصح لمراجعة أي بيانات
عامة والتعليق عليها.

االختصاص القضائي

يخضع العقد ألنظمة والية أالباما ،الواليات األمريكية المتحدة .يتم حل أي نزاع عن طريق التحكيم في مدينة مونتغومري في والية أالباما ،الواليات
األمريكية المتحدة بموجب أنظمة المركز الدولي لتسوية المنازعات إذا تعذر حله ود ًيا.

* ال يعد العقد جوهر ًيا ألعمال شركة عبداهلل العثيم الغذائية وال تملك سوى فرع واحد وال تنوي افتتاح المزيد من الفروع.

المصدر :الشركة

وقد حصلت شركة عبداهلل العثيم الغذائية على شهادة تسجيل من وزارة التجارة تثبت تسجيل وكالة مطعم الدجاج لصالح شركة عبداهلل العثيم
الغذائية بالرقم  19507وتاريخ 1437/02/05هـ (الموافق 2015/11/15م).

1 2-5-8عقد إدارة شركة عبدهللا العثيم لألزياء
أبرمت شركة عبداهلل العثيم لألزياء عقد إدارة بتاريخ 1438/11/09هـ (الموافق 2017/08/01م) مع مؤسسة ليليان ،بحيث اتفق الطرفان على
االستعانة بمؤسسة ليليان للقيام بأعمال اإلدارة اليومية والتشغيل في شركة عبداهلل العثيم لألزياء وذلك وفقًا لخطة العمل ومؤشرات األداء الرئيسية
والميزانية المعتمدة من قبل مديري شركة عبداهلل العثيم لألزياء ،بما في ذلك القيام بأعمال إدارة الموارد البشرية والشؤون المالية لشركة عبداهلل
العثيم لألزياء.
مدة العقد اثني عشر ( )12شه ًرا ،يتم تجديده تلقائ ًيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أي طرف الطرف اآلخر برغبته في عدم التجديد قبل ثالثين ()30
يو ًما على األقل من تاريخ انتهاء المدة األصلية أو المجددة.
تلتزم شركة عبداهلل العثيم لألزياء بدفع رسوم إدارية قدرها مائة ألف ( )100,000ريال سعودي شهر ًيا مقابل الخدمات اإلدارية ،وتظل مسؤولة عن
جميع الرسوم والضرائب والتكاليف والنفقات الحكومية المتعلقة بها.
يحق ألي من الطرفين إنهاء العقد في أي وقت وبدون تعويض بموجب إشعار مسبق مدته ستين ( )60يو ًما .ويحق لشركة عبداهلل العثيم لألزياء إنهاء
العقد إذا لم تنجح مؤسسة ليليان في تحقيق أي من أهدافها أو التزاماتها المادية بموجب العقد.
يتفق الطرفان على أنه ال يحق لـمؤسسة ليليان التنازل أو التعاقد من الباطن ألي من التزاماتها بموجب العقد إلى أي طرف آخر دون موافقة كتابية
مسبقة من شركة عبداهلل العثيم لألزياء .كما يجب على مؤسسة ليليان إخطار شركة عبداهلل العثيم لألزياء بموجب إشعار خطي مدته ستين ()60
يو ًما بأي تغيير في الشكل القانوني أو التحكم المباشر أو غير المباشر في مؤسسة ليليان ،ويجوز حينها لشركة عبداهلل العثيم لألزياء إما تعديل
شروط العقد أو إنهائه.
يلتزم أطراف العقد بالحفاظ على سرية جميع المعلومات والبيانات والمستندات المتعلقة بالعقد .وقد قامت شركة عبداهلل العثيم لألزياء بإخطار
مؤسسة ليليان عن الطرح بموجب الخطاب المؤرخ 1441/10/12هـ (الموافق 2020/06/04م) وتلقت موافقة مؤسسة ليليان لإلفصاح عن أحكام
العقد في النشرة.
يخضع العقد ويفسر وفقًا لقوانين المملكة .ويخضع أي نزاع ينشأ عن العقد للتحكيم بموجب قانون التحكيم السعودي والئحته التنفيذية.
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أبرمت شركة عبداهلل العثيم للترفيه عقد لتطوير وتجديد مدينة الترفيه سفوري الند ( )Saffori Landبتاريخ 1442/08/02هـ (الموافق 2021/03/16م)
مع شركة سنمار المحدودة ،بحيث تقوم شركة سنمار المحدودة بتنفيذ األعمال اإلنشائية لـ «سفوري الند» في العثيم مول -خريص في مدينة الرياض.
تبلغ المدة الزمنية المتفق عليها لعمل جميع التجهيزات الالزمة والتنصنع والتوريد خمسة وأربعين ( )45يو ًما من تاريخ استالم الدفعة المقدمة ومائة
وثمانون ( )180يو ًما لتنفيذ جميع األعمال تبدأ من تاريخ استالم الموقع بموجب محضر استالم بعد االنتهاء من فترة الخمسة وأربعين ( )45يوم .وقد
تم استالم الموقع بتاريخ 1442/10/11هـ (الموافق 2021/05/23م) ،وإال وأنه كما في تاريخ هذه النشرة ،تم اكتمال  %85من األعمال ويبقى العقد
سار ًيا إلى حين اكتمال المتبقي من األعمال.
تلتزم شركة عبداهلل العثيم للترفيه بدفع مبلغ سبعة ماليين وستمائة ألف ( )7,600,000ريال سعودي لشركة سنمار المحدودة حيث يتم دفع  ٪30من
هذا المبلغ بعد توقيع العقد.
يحق لشركة عبداهلل العثيم للترفيه إنهاء العقد في الحاالت التالية )1( :إذا تأخرت شركة سنمار المحدودة عن البدء في العمل أو أوقفته جزئ ًيا أو
كل ًيا؛ ( )2إذا قامت شركة سنمار المحدودة باالنسحاب عن العمل أو بالتنازل عنه أو تعاقدت لتنفيذه من الباطن دون الحصول على موافقة كتابية
مسبقة من شركة عبداهلل العثيم للترفيه؛ ( )3إذا أخلت شركة سنمار المحدودة بأي من شروط العقد ولم تصلح ذلك رغم انقضاء سبعة ( )7أيام
على إخطاره كتابة بإجراء هذا اإلصالح؛ ( )4إذا لم تلتزم شركة سنمار المحدودة بتنفيذ األعمال وفقًا للمواصفات والشروط المتفق عليها بموجب
العقد؛ ( )5إذا قدمت شركة سنمار المحدودة بنفسها أو بواسطة طرف ثالث أي هدية أو عوض أو مبلغ نقدي ألي موظف من شركة عبداهلل العثيم
للترفيه أي شخص آخر له عالقة بالعمل؛ ( )6إذا أفلست شركة سنمار المحدودة أو طلبت شهر إفالسها أو إعسارها أو تمت تصفيتها أو حلها؛ أو
( )7إذا خالفت شركة سنمار المحدودة أنظمة المملكة أو صدر حكم قضائي عليها توقفت بموجبه عن العمل أو تم سحب تراخيض مزاولتها للنشاط.
يخضع العقد ويفسر وفقًا لألنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة .وفي حالة حدوث نزاع قيما يتعلق أو ينجم عن تنفيذ العقد ،يت ُّم ح ُّل النزاع
ود ًّيا خالل خمسة عشر ( )15يو ًما من تاريخ نشوئه ،وفي حالة عدم التوصل لحل ودي ،يتم اللجوء إلى الجهات المختصة في مدينة الرياض بالمملكة.

12-5-10عقد بيع مجمع دار الواحة التجاري واألرض الواقعة أمامه
أبرمت الشركة عقد بيع بتاريخ 1443/06/13هـ (الموافق 2022/01/16م) مع المالك حيث قامت بموجبه بشراء أرض بمساحة إجمالية تبلغ
سبعة وسبعين ألف وخمسمائة واثنين وستين وأربعة وسبعين ( )77,562.74متر مربع وما أُقيم عليها من مبنى بمساحة إجمالية تبلغ خمسين ألف
( )50,000متر مربع والذي بموجبه انتقلت ملكية مجمع دار الواحة التجاري إلى ملكية الشركة .يقع مجمع دار الواحة التجاري على طريق الملك
فهد في شمال محافظة الرس .ويجدر بالذكر أنه انتقلت جميع عقود اإليجار الموثقة والمنتفعة بمجمع دار الواحة التجاري بموجب عقد البيع من
تاريخ 1443/05/28هـ (الموافق 2022/01/01م) إلى ملكية الشركة وتلتزم الشركة بإتمام عقود اإليجار المنفذة وتلتزم بالتزامات اتفاقيات الصيانة
والتشغيل الموقعة في هذا الصدد.
تلتزم الشركة بدفع مبلغ بقدر أربعة وخمسين مليون وستمائة ألف ( )54,600,000ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة للبائع وقامت الشركة
بسداد المبلغ كما في تاريخ هذه النشرة وانتقلت ملكية أرض مجمع دار الواحة التجاري إلى الشركة بموجب صك رقم  863506007407بتاريخ
1443/07/01هـ (الموافق 2022/02/02م).
يحق للبائع إنهاء عقد بيع مجمع دار الواحة التجاري في حال فشلت الشركة بدفع قيمة العقد عند إفراغ العقار.
ال يجوز لكل من الشركة والبائع اإلفصاح عن اسم الطرف اآلخر في أي نقاش أو عرض تقديمي أو حملة تسويقية ألي طرف ثالث دون الحصول
على الموافقة الخطية المسبقة ،ويلتزم الطرفين بعدم الكشف عن المعلومات السرية أو تحرير نسخ منها أو اإلفصاح عنها للغير دون الحصول على
الموافقة الخطية المسبقة لكال الطرفين.
أيضا بشراء أرض خالية تقع أمام مجمع دار الواحة التجاري من ذات المالك بموجب عقد بيع عقار بتاريخ 1443/06/13هـ
وقد قامت الشركة ً
(الموافق 2022/01/16م) بمساحة إجمالية تبلغ خمسة عشر ألف وسبعمائة وخمسين ( )15,750متر مربع إال أن الشركة ال تنوي تطويرها كما
في تاريخ هذه النشرة .وتلتزم الشركة بدفع مبلغ بقدر خمسة ماليين ومائتين وخمسين ألف ( )5,250,000ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة
المضافة للبائع وقامت الشركة بسداد المبلغ كما في تاريخ هذه النشرة وانتقلت ملكية العقار إلى الشركة بموجب صك رقم  363506007413بتاريخ
1443/07/01هـ (الموافق 2022/02/02م).
ويجدر بالذكر أن الشركة قد قامت بدفع مبلغ مليون ( )1,000,000ريال سعودي كعمولة لعملية البيع هذه لتكون إجمالي قيمة عملية البيع لمجمع دار
الواحة التجاري واألرض الواقعة أمامه بمبلغ ستين مليون وثمانمائة وخمسين ألف ( )60,850,000ريال سعودي.
في حالة حدوث نزاع فيما يتعلق أو ينجم عن تنفيذ عقدي البيع ،يتم حل النزاع ود ًيا خالل ثالثين ( )30يو ًما من تاريخ نشوئه ،وفي حالة عدم التوصل
لحل ودي ،يتم اللجوء إلى الجهات القضائية في مدينة الرياض بالمملكة.
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1 2-5-9عقد مقاوالت مع شركة عبدهللا العثيم للترفيه

أبرمت الشركة عقد استثماري مشروط بتاريخ 1443/07/23هـ (الموافق 2022/03/03م) مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع حيث قامت الهيئة الملكية
للجبيل وينبع بموجب العقد بتخصيص قطعتين أرض بمساحة إجمالية تبلغ مائة وثالثة وتسعين ألف وسبعمائة وتسعة وسبعين وثمانية ()193,779.8
متر مربع تقع في المنطقة الفاصلة في مدينة الجبيل الصناعية إلنشاء وتشغيل مجمع تجاري وفقًا لمتطلبات الهيئة .ويعد العقد االستثماري
ً
مشروطا على قيام الشركة بإنجاز التزاماتها بموجب العقد خالل مدته .وفي حال قامت الشركة بإنجاز أعمالها بموجب العقد االستثماري
المشروط
المشروط ،تقوم الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإبرام عقد استثماري لتأجير أرض المجمع التجاري للشركة لتقوم الشركة ببناء وتشغيل المجمع التجاري
في األرض المستأجرة.
يسري العقد االستثماري المشروط من تاريخ إبرامه ولمدة اثنى عشر ( )12شه ًرا غير مدفوع اإليجار ،على أن يتم استحقاق اإليجار بعد مضي سنتين
من تاريخ إبرام العقد االستثماري لتأجير أرض المجمع التجاري.
تقوم الشركة خالل شهر من إبرام العقد االستثماري المشروط بتقديم ضمان بنكي بقيمة سبعمائة وخمسة وسبعين ألف ومائة وتسعة عشر واثنين
( )775,119.2ريال سعودي .وفي حال إخفاق الشركة أو انسحابها من المشروع أو عدم التزامها بااللتزامات الواقعة عليها بموجب العقد االستثماري
المشروط فسيتم مصادرة الضمان وإلغاء االتفاقية.
وتشتمل التزامات الواقعة على عاتق الشركة بموجب العقد االستثماري المشروط أن تقوم الشركة باآلتي )1( :تقديم جدول زمني يوضح الفترات
الزمنية التي سيتم فيها تسليم المخططات الهندسية لتطوير وإنشاء المجمع التجاري خالل خمسة وأربعين ( )45يو ًما من تاريخ سريان العقد
االستثماري المشروط وذلك ليتم اعتماده من قبل الهيئة الملكية للجبيل وينبع .وال يجوز للشركة تغيير الجدول الزمني بعد اعتماده ،كما تخضع
الشركة للتقييم الدوري من قبل الهيئة الملكية للجبيل وينبع لمدى التزامها بالجدول الزمني .وعليه ،فإنه يحق للهيئة الملكية للجبيل وينبع استبعاد
الشركة من الفرصة االستثمارية دون أدنى مسؤولية على الهيئة; و( )2تقديم الشركة خالل مدة العقد االستثماري المشروط المخططات التوضيحية
التخطيطية والهندسية االبتدائية والنهائية والمواصفات الخاصة بمشروع المجمع التجاري بما في ذلك المساحة التطويرية وأعمال البنية التحتية
داخل الموقع وما يحتاجه الموقع من مواقف للسيارات ونحوه والتي يلزم إعداده من قبل إحدى المكاتب االستشارية المؤهلة من قبل الهيئة الملكية
للجبيل وينبع .وكما في تاريخ هذه النشرة ،تعمل الشركة على تجهيز الجدول الزمني الذي يوضح الفترات الزمنية التي سيتم فيها تسليم المخططات
الهندسية لتطوير وإنشاء المجمع التجاري وعلى المخططات التوضيحية التخطيطية والهندسية االبتدائية والنهائية والمواصفات الخاصة بمشروع
المجمع التجاري.
في حال عدم استكمال الشركة إلجراءات الحصول على الموافقات النهائية للمخططات من قبل الهيئة الملكية للجبيل وينبع خالل مدة العقد
االستثماري المشروط ،فإن العقد يعد ملغ ًيا إال إذا تقدمت الشركة بالمبررات التي أدت إلى التأخير في الحصول على الموافقة النهائية للمخططات.
وفي حال التمديد ،فإن العقد يُمدد لفترة حسب ما تراه الهيئة الملكية للجبيل وينبع مناس ًبا ومقابل أجرة حجز قدرها سبعمائة وخمسة وسبعين ألف
ومائة وتسعة عشر واثنين ( )775,119.2ريال سعودي للسنة .وتقوم الشركة بدفع أجرة الحجز فور موافقة الهيئة الملكية للجبيل وينبع على التمديد.
قصرت الشركة في الوفاء بالتزاماتها ،حيث تقوم الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإشعار الشركة كتاب ًة
كما يُفسخ العقد االستثماري المشروط في حال ّ
بهذا التقصير .وفي حال لم يتم تصحيح التقصير خالل المدة الزمنية التي تحددها الهيئة الملكية للجبيل وينبع أو عدم تقديم الدليل المرضي على
ذلك ،للهيئة الملكية للجبيل وينبع إنهاء العقد االستثماري المشروط في أي وقت بعد ذلك بموجب إشعار خطي.
يخول العقد االستثماري لتأجير أرض المجمع التجاري  -في حال إبرامه  -الحق للشركة في استخدام وتشغيل األرض المؤجرة لمدة أربعين ()40
سنة هجرية غير قابلة للتمليك من تاريخ إبرام العقد على أن تؤول ملكية المنشآت المقامة على األرض إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع بعد انقضاء
مدة العقد .ويكون للشركة األولوية في استئجار الموقع المطور بعد انتهاء مدة اإليجار بموجب العقد االستثماري لتأجير أرض المجمع التجاري.
تُحسب قيمة اإليجار السنوي ألرض المجمع التجاري في حال تم ابرام العقد االستثماري لتأجير أرض المجمع التجاري على أساس تصاعدي ،حيث
تدفع الشركة بشكل سنوي القيمة اإليجارية السنوية حسب اآلتي )1( :سبعمائة وخمسة وسبعين ألف ومائة وتسعة عشر واثنين ( )775,119.2ريال
سعودي سنو ًيا من السنة الثالثة حتى السنة العاشرة; ( )2مليون وخمسمائة وخمسين ألف ومائتين وثمانية وثالثين وأربعة ( )1,550,238.4ريال
سعودي سنو ًيا من السنة الحادية عشرة حتى السنة العشرين; ( )3ثالثة مليون ومائة ألف وأربعمائة وستة وسبعين وثمانية ( )3,100,476.8ريال
سعودي سنو ًيا من السنة الحادية والعشرين حتى السنة الثالثين; ( )4ستة ماليين ومائتين ألف وتسعمائة وثالثة وخمسين وستة ()6,200,953.6
ريال سعودي سنو ًيا من السنة الحادية والثالثين حتى السنة األربعين .وتُعفي الهيئة الملكية للجبيل وينبع الشركة من القيمة اإليجارية للسنة األولى
والثانية كحافز لها في حال أتمت التزاماتها بموجب العقد االستثماري المشروط.
في حالة حدوث نزاع فيما يتعلق أو ينجم عن تنفيذ العقد االستثماري المشروط ،يتم حل النزاع ود ًيا خالل خمسة عشر ( )15يو ًما من تاريخ نشوئه،
وفي حالة عدم التوصل لحل ودي ،يتم اللجوء إلى ديوان المظالم في المنطقة الشرقية بالمملكة.
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12-5-11عقد استثماري مشروط مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع

بلغ إجمالي قيمة التعامالت مع األطراف ذات العالقة  206.8مليون ريال سعودي و 132.2مليون ريال سعودي و 194.2مليون ريال سعودي و157.7
مليون ريال سعودي في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،على
التوالي .وأبرمت الشركة عد ًدا من العقود مع األطراف ذات العالقة التي حصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة على جميعها في كل من الجمعية
العامة المنعقدة بتاريخ 1440/10/27هـ (الموافق 2019/06/30م) وبتاريخ 1441/09/17هـ (الموافق 2020/05/10م) وبتاريخ 1442/11/20هـ
ملخصا لتلك العقود كما في  30سبتمبر
(الموافق 2021/06/30م) وبتاريخ 1443/02/15هـ (الموافق 2021/09/22م) .ويوضح القسم التالي
ً
2021م .ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة أن جميع العقود مع األطراف ذات العالقة الموضحة في هذا القسم ال تشتمل على أي شروط تفضيلية
وأنها قد تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية مالئمة وعادلة وفقًا للمادة الثانية والسبعين ( )72من نظام الشركات .وباستثناء ما تم ذكره
في هذا القسم من هذه النشرة ،يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ال ترتبط بأي تعامالت أو اتفاقيات أو عالقات تجارية أو صفقات عقارية مع
طرف ذي عالقة أخرى كما في تاريخ هذه النشرة.
كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة عدم مشاركة أي منهم في أي أنشطة مماثلة أو منافسة للشركة ،ويتعهد أعضاء مجلس اإلدارة بااللتزام بهذا المتطلب
ً
مستقبل وبأن تكون كافة التعامالت مع األطراف ذات العالقة في المستقبل على أساس تنافسي وفقًا للمادة الثانية والسبعين من نظام
النظامي
الشركات والفصل السادس من الباب الثالث من الئحة حوكمة الشركات .ويقر أعضاء مجلس اإلدارة على عزمهم التقيد بالمادة الثانية والسبعين
( )72من نظام الشركات وبتعليمات المادة السادسة واألربعين ( )46من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة فيما يتعلق بالعقود مع األطراف
ذات العالقة.

1 2-6-1التعامالت مع شركة أسواق عبدهللا العثيم
.أعقود إيجار مع شركة أسواق عبدهللا العثيم

أبرمت الشركة عد ًدا من العقود مع شركة أسواق عبداهلل العثيم والتي تعد أحد كبار المستأجرين في مجمعات الشركة التجارية.
ملخصا لعقود اإليجار المبرمة بين الشركة وشركة أسواق عبداهلل العثيم كما في  30سبتمبر 2021م:
ويوضح الجدول التالي
ً
  (12-29):مقر لودجلاعقود اإليجار المبرمة بين الشركة وشركة أسواق عبداهلل العثيم
#

المستأجر

وصف الموقع

تاريخ سريان اإليجار

مدة اإليجار

مبلغ اإليجار السنوي
(بالريال السعودي)

1

شركة أسواق عبداهلل العثيم

معرض تجاري في العثيم مول -
خريص بمساحة  5,072متر مربع
ليستخدم كسوبرماركت

1429/02/23هـ
(الموافق 2008/03/01م)

عشرون ( )20سنة

1,673,760

2

شركة أسواق عبداهلل العثيم

معرض تجاري في العثيم مول -
الربوة بمساحة  1,736متر مربع
ليستخدم كسوبرماركت

1430/08/10هـ
(الموافق 2009/08/01م)

عشرة ( )10سنوات ،تتجدد تلقائ ًيا

770,880

3

شركة أسواق عبداهلل العثيم

معرض تجاري في العثيم مول -
الربوة بمساحة  1,42متر مربع
ليستخدم كأرشيف

1439/05/15هـ
(الموافق 2018/02/01م)

سنة واحدة ،تتجدد تلقائ ًيا

21,300

4

شركة أسواق عبداهلل العثيم

معرض تجاري في العثيم مول -
بريدة بمساحة  3,870متر مربع
ليستخدم كسوبرماركت

1428/05/15هـ
(الموافق 2007/06/01م)

عشرون ( )20سنة

1,277,100

5

شركة أسواق عبداهلل العثيم

معرض تجاري في العثيم مول -
بريدة بمساحة  1,098متر مربع
ليستخدم كسكن للموظفين

1430/01/04هـ
(الموافق 2009/01/01م)

ثمانية عشر ( )18سنة

219,600

6

شركة أسواق عبداهلل العثيم

معرض تجاري في العثيم مول -
عنيزة بمساحة  2,430متر مربع
ليستخدم كسوبرماركت

1438/08/13هـ
(الموافق 2017/05/09م)

عشرة ( )10سنوات

729,000

7

شركة أسواق عبداهلل العثيم

معرض تجاري في مجمع
عكيرشة التجاري بمساحة 3,620
متر مربع ليستخدم كسوبرماركت

1439/04/14هـ
(الموافق 2018/01/01م)

عشرة ( )10سنوات ،تتجدد تلقائ ًيا

1,086,000

8

شركة أسواق عبداهلل العثيم

معرض تجاري في مجمع
عكيرشة التجاري بمساحة
 515متر مربع ليستخدم كسكن
للموظفين

1439/04/14هـ
(الموافق 2018/01/01م)

عشرة ( )10سنوات ،تتجدد تلقائ ًيا
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1العقود الجوهرية مع األطراف ذات العالقة

9

شركة أسواق عبداهلل العثيم

معرض تجاري في العثيم مول -
الدمام بمساحة  5,446متر مربع
ليستخدم كسوبرماركت

1432/01/26هـ
(الموافق 2011/01/01م)

ثمانية عشر ( )18سنة

1,922,400

10

شركة أسواق عبداهلل العثيم

معرض تجاري في العثيم مول
 األحساء بمساحة  6,545مترمربع ليستخدم كسوبرماركت

1427/12/22هـ
(الموافق 2007/01/12م)

عشرون ( )20سنة

2,159,850

11

شركة أسواق عبداهلل العثيم

معرض تجاري في العثيم مول -
حفر الباطن بمساحة  4,371متر
مربع ليستخدم كسوبرماركت

1438/03/06هـ
(الموافق 2016/12/05م)

عشرة ( )10سنوات

2,360,340

12

شركة أسواق عبداهلل العثيم

معرض تجاري في العثيم مول -
حائل بمساحة  3,811متر مربع
ليستخدم كسوبرماركت

1438/11/09هـ
(الموافق 2017/08/01م)
وكما تم تعديله بتاريخ
1441/12/11هـ
(الموافق 2020/08/01م)

عشرون ( )20سنة

1,676,840

13

شركة أسواق عبداهلل العثيم

معرض تجاري في العثيم مول -
عرعر بمساحة  4,597متر مربع
ليستخدم كسوبرماركت

1437/07/26هـ
(الموافق 2016/05/03م)

عشرة ( )10سنوات

2,022,680

14

شركة أسواق عبداهلل العثيم

عقد إيجار خاص في العثيم
مول  -الربوة

1442/09/19هـ
(الموافق 2021/05/01م)

واحد ( )1سنة ،تتجدد تلقائ ًيا

4,500

15

شركة أسواق عبداهلل العثيم

عقد إيجار خاص في العثيم
مول  -بريدة

1442/09/19هـ
(الموافق 2021/05/01م)

واحد ( )1سنة ،تتجدد تلقائ ًيا

4,500

16

شركة أسواق عبداهلل العثيم

عقد إيجار خاص في العثيم مول
 -األحساء

1442/09/19هـ
(الموافق 2021/05/01م)

واحد ( )1سنة ،تتجدد تلقائ ًيا

4,500

17

شركة أسواق عبداهلل العثيم

عقد إيجار خاص في العثيم
مول  -الدمام

1442/09/19هـ
(الموافق 2021/05/01م)

واحد ( )1سنة ،تتجدد تلقائ ًيا

4,500

18

شركة أسواق عبداهلل العثيم

عقد إيجار خاص في العثيم مول
 -عكيرشة

1442/09/19هـ
(الموافق 2021/05/01م)

واحد ( )1سنة ،تتجدد تلقائ ًيا

4,500

19

شركة أسواق عبداهلل العثيم

عقد إيجار خاص في الهثيم
مول  -عنيزة

1442/09/19هـ
(الموافق 2021/05/01م)

واحد ( )1سنة ،تتجدد تلقائ ًيا

4,500

20

شركة أسواق عبداهلل العثيم

عقد إيجار خاص في العثيمو
مول  -عرعر

1442/09/19هـ
(الموافق 2021/05/01م)

واحد ( )1سنة ،تتجدد تلقائ ًيا

4,500

21

شركة أسواق عبداهلل العثيم

عقد إيجار خاص في العثيم
مول  -حائل

1442/09/19هـ
(الموافق 2021/05/01م)

واحد ( )1سنة ،تتجدد تلقائ ًيا

4,500

المصدر :الشركة

ويوضح الجدول التالي عقود اإليجار التي أبرمتها الشركة مع شركة أسواق عبداهلل العثيم بصفتها مستأجر:
  (12-30):مقر لودجلاعقود اإليجار التي أبرمتها الشركة مع شركة أسواق عبداهلل العثيم بصفتها مستأجر
مدة اإليجار

مبلغ اإليجار السنوي
(بالريال السعودي)

1

شركة أسواق
عبداهلل العثيم

الشركة

مكاتب إدارية في حي الربوة بالرياض
بمساحة  1,350متر مربع

1431/01/15هـ
(الموافق 2010/01/01م)

2

شركة أسواق
عبداهلل العثيم

الشركة

قطعة أرض بمساحة  50,000متر مربع بما
في ذلك مبنى طوره المؤجر كمركز تسوق
بموجب اتفاقية اإليجار مع المؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية الواقعة في
حي الجامعة بالدمام .يُستثنى من عقد
اإليجار مساحة تابعة للمالك تبلغ 7,489
مت ًرا مرب ًعا تُشغّل كسوبر ماركت

خمسة ( )5سنوات ،تتجدد
تلقائ ًيا

742,500

1432/01/26هـ
(الموافق 2011/01/01م)

ينتهي بتاريخ
1450/01/14هـ
(الموافق 2028/06/07م)

#

المؤجر

وصف الموقع

المستأجر

تاريخ سريان اإليجار

34,932,000

* لمزيد من التفاصيل حول هذا العقد ،فضلً راجع القسم« 5-5-12عقود إيجار وتطوير المجمعات التجارية» من هذه النشرة.

المصدر :الشركة
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#

المستأجر

وصف الموقع

تاريخ سريان اإليجار

مدة اإليجار

مبلغ اإليجار السنوي
(بالريال السعودي)

.بالخدمات المشتركة مع شركة أسواق عبدهللا العثيم

تبرم الشركة وشركة أسواق عبداهلل العثيم عدة تعامالت للخدمات المشتركة ،والتي تشمل:
 .أاتفاقية خدمات تقنية المعلومات المشتركة بموجب اتفاقية خدمة تقنية المعلومات بتاريخ 1439/07/22هـ (الموافق
2018/04/08م) وتعديالتها بتاريخ 1440/08/15هـ (الموافق 2019/04/20م) وتاريخ 1441/09/07هـ (الموافق2020/04/30م)
والتي بموجبها تقدم شركة أسواق عبداهلل العثيم خدمات تقنية المعلومات إلى الشركة مقابل ستمائة وثالثة وتسعين ألف
وستمائة وستين ( )693,660ريال سعودي تُدفع على أساس سنوي .مدة اتفاقية خدمة تقنية المعلومات سنة واحدة تبدأ في
1439/08/15هـ (الموافق 2018/05/01م) وتنتهي في 1440/08/05هـ (الموافق 2019/04/30م) ،على أن تنتهي بتاريخ
1442/09/18هـ (الموافق 2021/04/30م) .ويجدر اإلشارة إلى أنه ال يزال يتم العمل باتفاقية خدمة تقنية المعلومات حتى
تاريخ هذه النشرة.
 .بسكن مشترك لموظفي شركة عبداهلل العثيم للترفيه وشركة عبداهلل العثيم الغذائية ،حيث تصدر شركة أسواق عبداهلل العثيم
إشعارات إيجار للشركة بموجب عقد إيجار بتاريخ 1440/05/26هـ (الموافق 2019/02/01م) للتكاليف الفعلية لإليجار
وأعمال الصيانة بالنسبة لموظفي شركة عبداهلل العثيم للترفيه وشركة عبداهلل العثيم الغذائية في سكن موظفي شركة أسواق
عبداهلل العثيم بمبلغ إجمالي وقدره ستة وخمسين ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين ( )56,997ريال سعودي.
 .جثالثة ( )3عقود لخدمات استقدام العمالة مبرمة فيما بين شركة معين للتوظيف (وهي إحدى الشركات التابعة لشركة أسواق
عبداهلل العثيم) مع كل من شركة عبداهلل العثيم للترفيه وشركة عبداهلل العثيم لألزياء وشركة عبداهلل العثيم الغذائية بمبلغ
إجمالي وقدره مائة وثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وثمانية عشر (ً )118,818
ريال سعود ًّيا.
وتعد التعامالت المذكورة أعاله مبرمة مع طرف ذي عالقة نظ ًرا ألن شركة أسواق عبدااهلل العثيم مساهم في الشركة وأن
عضو مجلس إدارة الشركة عبداهلل صالح علي العثيم مساهم مباشر وغير مباشر في شركة أسواق عبدااهلل العثيم إضاف ًة
إلى أنه عضو مجلس إدارة فيها ومساه ًما غير مباشر في شركة عبداهلل العثيم للترفيه وشركة عبداهلل العثيم لألزياء وشركة
عبداهلل العثيم الغذائية .كما أن عضو مجلس إدارة شركة أسواق عبدااهلل العثيم فهد عبداهلل صالح العثيم عضو مجلس
إدارة في شركة عبداهلل العثيم للترفيه وشركة عبداهلل العثيم لألزياء وشركة عبداهلل العثيم الغذائية وأن عضو مجلس إدارة
شركة عبداهلل العثيم للترفيه وشركة عبداهلل العثيم لألزياء وشركة عبداهلل العثيم الغذائية محمد عبداهلل صالح العثيم من
أقرباء أعضاء مجلس إدارة شركة أسواق عبدااهلل العثيم عبداهلل صالح علي العثيم وفهد عبداهلل صالح العثيم وعبدالعزيز
عبداهلل صالح العثيم وصالح محمد صالح العثيم كما أنهم من أقرباء عبداهلل صالح علي العثيم وهو المساهم غير المباشر
في شركة عبداهلل العثيم للترفيه وشركة عبداهلل العثيم لألزياء وشركة عبداهلل العثيم الغذائية .وقد تم عرض هذه التعامالت
على الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 1441/09/17هـ (الموافق 2020/05/10م) و1443/02/15هـ (الموافق 2021/09/22م)
حيث تمت الموافقة عليها.
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وتعد عقود اإليجار المذكورة أعاله تعامالت مع طرف ذي عالقة نظ ًرا ألن شركة أسواق عبدااهلل العثيم مساهم في الشركة وعضو مجلس إدارة
الشركة عبداهلل صالح علي العثيم مساهم في الشركة كما أنه مساهم مباشر وغير مباشر في شركة أسواق عبدااهلل العثيم إضاف ًة إلى أنه عضو
مجلس إدارة فيها .وأن عضو مجلس إدارة الشركة السابق فهد عبداهلل صالح العثيم عضو مجلس إدارة في شركة أسواق عبدااهلل العثيم عل ًما بأنه
كان عض ًوا في مجلس إدارة الشركة بتاريخ إبرام عقود اإليجار .وأن أعضاء مجلس إدارة شركة أسواق عبدااهلل العثيم عبدالعزيز عبداهلل صالح العثيم
وصالح محمد صالح العثيم أقرباء لكل من عضو مجلس إدارة الشركة الحالي عبداهلل صالح علي العثيم وعضو مجلس إدارة الشركة السابق فهد
عبداهلل صالح العثيم .وقد تم عرض هذه العقود على الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 1441/09/17هـ (الموافق 2020/05/10م) و1442/11/20هـ
(الموافق 2021/06/30م) و1443/02/15هـ (الموافق 2021/09/22م) وتمت الموافقة على صافي األعمال التي تمت بين الشركة وشركة أسواق
عبد اهلل العثيم وهي عبارة عن عقود إيجار بقيمة قدرها خمسة عشر مليون تسعمائة وأربعة وخمسين ألف وسبعمائة وخمسين( )15,954,750ريال
سعودي ،وإيرادات إيجار بقيمة ثالثة عشر مليون وسبعة آالف وسبعة وسبعين ( )13,007,077ريال سعودي (تشمل توفير الكهرباء وخدمات المرافق
العامة للمواقع المستأجرة قبل شركة أسواق عبداهلل العثيم بقيمة مليونين وثمانمائة واثنين وثالثين ألف وخمسمائة وثالثة وخمسين ()2,832,553
ريال سعودي) ،ومصروفات إيجار بقيمة قدرها ستة وعشرين مليون وسبعمائة وخمسة وخمسين ألف وثمانمائة وخمسة وسبعين ()26,755,875
ريال سعودي ،ومدفوعات من شركة أسواق عبداهلل العثيم بالنيابة عن الشركة بقيمة مائتين أربعة وستين ألف ومائتين وستة عشر ( )264,216ريال
سعودي ،ومصاريف مشتركة بقيمة صفر ( )0ريال سعودي ورسوم بين الشركات بقيمة مائتين وواحد وثالثين ألف ومائتين وخمسة عشر ()231,215
ريال سعودي ،وإجمالي صافي معامالت تجارية بمبلغ وقدره مليونين وستمائة وثالثة وسبعين ألف وسبعمائة وثالثة وثمانين ( )2,673,783ريال
سعودي ،وإقرار رصيد شركة أسواق عبد اهلل العثيم االفتتاحي للعام 2021م قدره ثالثة ماليين وأربعمائة وخمسة وتسعين ألف وخمسمائة وثمانية
وثالثين ( )3,495,538ريال سعودي ورصيد نهاية الفترة قدره ثمانمائة وواحد وعشرين ألف وسبعمائة وخمسة خمسين ( )821,755ريال سعودي كما
في  30سبتمبر 2021م.

فهرس المحتويات

1 2-6-2التعامالت مع المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة
.أشراء أسهم في شركة بلر السعودية للمقاوالت

أبرمت الشركة عقد بيع وشراء بتاريخ 1441/02/02هـ (الموافق 2019/10/01م) ،بموجبه اشترت الشركة خمسة وأربعين ()45
سه ًما في شركة بلر السعودية للمقاوالت من محمد عبد اهلل صالح العثيم ،تمثل  ٪45من رأس مال شركة بلر السعودية للمقاوالت
مع جميع حقوقها والتزاماتها مقابل مائتين وخمسة وعشرين ألف ( )225,000ريال سعودي تم سداداها كما في تاريخ هذه النشرة.
يعد عقد البيع والشراء أعاله مع طرف ذي عالقة نظ ًرا ألن البائع ،محمد عبداهلل صالح العثيم ،هو من أقارب عضو مجلس إدارة
الشركة عبداهلل صالح علي العثيم والمساهم المباشر وغير مباشر فيها وعضو مجلس إدارة الشركة السابق فهد عبداهلل صالح
العثيم والذي كان عض ًوا بتاريخ العقد .وقد تم عرض هذا العقد على الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 1442/11/20هـ (الموافق
2021/06/30م) وبتاريخ 1443/02/15هـ (الموافق 2021/09/22م) ،وتمت الموافقة عليه.
.بعقد التنازل عن أسهم في شركة بلر السعودية للمقاوالت للشركة

أبرمت الشركة اتفاقية تنازل مع محمد عبداهلل العثيم لصالح الشركة بتاريخ 1442/05/29هـ (الموافق 2021/01/13م) ،حيث
تنازل محمد عبداهلل صالح العثيم عن جميع األسهم المملوكة له في شركة بلر السعودية للمقاوالت والبالغة عددها ( )25خمسة
وعشرين سه ًما للشركة بدون مقابل ،مما يجعل إجمالي حصة ملكية الشركة بشركة بلر السعودية للمقاوالت  ٪70كما في تاريخ
النشرة.
يعد عقد التنازل أعاله مع طرف ذي عالقة نظ ًرا ألن المتنازل ،محمد عبداهلل صالح العثيم ،هو من أقارب عضو مجلس إدارة
الشركة عبداهلل صالح علي العثيم والمساهم المباشر وغير المباشر فيها وعضو مجلس إدارة الشركة السابق فهد عبداهلل صالح
العثيم والذي كان عض ًوا بتاريخ العقد .وقد تم عرض هذا العقد على الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 1442/11/20هـ (الموافق
2021/06/30م) وبتاريخ 1443/02/15هـ (الموافق 2021/09/22م) ،وتمت الموافقة عليه.
.جبيع أسهم سيك جاردن المحدودة ()SEIC Garden Ltd

أبرمت الشركة عقد بيع وشراء بتاريخ 1439/10/17هـ (الموافق 2018/07/01م) مع شركة العثيم القابضة ،حيث قامت الشركة
بموجبه ببيع أسهمها في سيك جاردن مع جميع حقوقها والتزاماتها (بما في ذلك القرض الممنوح لسيك جاردن بمبلغ سبعة
ماليين وتسعمائة وواحد وخمسين ألف وسبعة وستين ( )7,951,067ريال سعودي) إلى شركة العثيم القابضة اعتبا ًرا من تاريخ
1439/10/17هـ (الموافق 2018/07/01م) والتي تمثل  ٪70.09من رأس مال سيك جاردن مقابل القيمة الدفترية لألسهم والتي
تبلغ واحد وسبعين ألف وسبعمائة وثمانية وتسعين وستة وستين ( )71,798.66مارك بوسني كما في 1439/04/13هـ (الموافق
2017/12/31م) تساوي مائة وخمسة وخمسين ألف وتسعمائة وأربعة وأربعين وسبعة ( )155,944.07ريال سعودي كما بتاريخ
1443/06/02هـ (الموافق 2022/01/06م) .ال تزال الشركة في طور تسجيل ملكية سيك جاردن إلى شركة العثيم القابضة إال أن
شركة العثيم القابضة قد قامت بسداد كامل القيمة الدفترية لألسهم كما في تاريخ هذه النشرة.
يعد عقد البيع والشراء مبر ًما مع طرف ذي عالقة وفقًا لتعريف األطراف ذات العالقة بموجب قواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة نظ ًرا ألن شركة العثيم القابضة هي مساهم رئيسي في الشركة وعضو مجلس إدارة الشركة عبداهلل صالح
أيضا مساهم في الشركة كما أنه المساهم الوحيد وعضو في مجلس إدارة شركة العثيم القابضة والتي تمثل مساه ًما
علي العثيم ً
رئيس ًيا في الشركة .وقد تم عرض هذا العقد على الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 1440/10/27هـ (الموافق 2019/06/30م)،
وتمت الموافقة عليه.
إن عقد بيع أسهم سيك جاردن المحدودة يحنوي على بند سرية حيث إنّه ال يجوز ألطراف العقد اإلفصاح عنه دون الحصول على
الموافقة الخطية المسبقة من الطرف اآلخر .وقامت شركة عبداهلل العثيم لالستثمار بإخطار شركة العثيم القابضة بالطرح بموجب
الخطاب المؤرخ 1441/10/25هـ (الموافق 2020/06/17م) وتلقت موافقة شركة العثيم القابضة لإلفصاح عن أحكام العقد في
النشرة.
.دبيع أسهم سيك هوسبيتاليتي المحدودة ()SEIC Hospitality LLC

أبرمت الشركة عقد بيع وشراء بتاريخ 1439/10/17هـ (الموافق 2018/07/01م) مع شركة العثيم القابضة ،حيث قامت الشركة
بموجبه ببيع أسهمها في سيك هوسبيتاليتي مع جميع حقوقها والتزاماتها إلى شركة العثيم القابضة اعتبا ًرا من 1439/10/17هـ
(الموافق 2018/07/01م) والتي تمثل  ٪13.3من رأس مال سيك هوسبيتاليتي المحدودة مقابل القيمة الدفترية لألسهم والتي
تبلغ سبعة ماليين وثالثمائة وثمانية وعشرين ألف وستمائة وستة وثالثين وواحد وأربعين ( )7,328,636.41مارك بوسني كما في
1439/04/13هـ (الموافق 2017/12/31م) تساوي خمسة عشر مليون وتسعمائة وسبعة عشر ألف وخمسمائة وثالثين وتسعة
وستين ( )15,917,530.69ريال سعودي كما بتاريخ 1443/06/02هـ (الموافق 2022/01/06م) .ال تزال الشركة في طور تسجيل
ملكية سيك هوسبيتاليتي المحدودة إلى شركة العثيم القابضة إال أن تم سداد جميع المبالغ كما في تاريخ هذه النشرة.
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إن عقد بيع أسهم سيك هوسبيتاليتي المحدودة يحتوي على بند سرية حيث إنّه ال يجوز ألطراف العقد اإلفصاح عنه دون الحصول
على الموافقة الخطية المسبقة من الطرف اآلخر .وقامت شركة عبداهلل العثيم لالستثمار بإخطار شركة العثيم القابضة بالطرح
بموجب الخطاب المؤرخ 1441/10/25هـ (الموافق 2020/06/17م) وتلقت موافقة شركة العثيم القابضة لإلفصاح عن أحكام
العقد في النشرة.
.هعقد التنازل عن إيجار قطعة األرض في حي الربوة

أبرمت الشركة عقد تنازل بتاريخ 1432/04/08هـ (الموافق 2011/03/13م) مع عبداهلل صالح علي العثيم ،بموجبه تنازل عبداهلل
صالح علي العثيم عن جميع حقوقه والتزاماته بموجب عقد إيجار جزء من العثيم مول  -الربوة إلى الشركة (وللمزيد من المعلومات
حول هذا العقد ،فضلً راجع القسم5-5-12(د) «عقد إيجار جزء من العثيم مول  -الربوة» من هذه النشرة).
يعد العقد مبر ًما مع طرف ذي عالقة وفقًا لتعريف األطراف ذات العالقة بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة
أيضا مساهم في الشركة كما أنه المساهم الوحيد وعضو في مجلس
نظ ًرا ألن عضو مجلس اإلدارة عبداهلل صالح علي العثيم ً
إدارة شركة العثيم القابضة والتي تمثل مساه ًما رئيس ًّيا في الشركة .وقد تم عرض هذا العقد على الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ
1441/09/17هـ (الموافق 2020/05/10م) وبتاريخ 1443/02/15هـ (الموافق 2021/09/22م) ،وتمت الموافقة عليه.
.وعقد ترخيص عالمة تجارية مع شركة العثيم القابضة

أبرمت الشركة عقد ترخيص استخدام عالمة تجارية بتاريخ 1429/10/18هـ (الموافق 2008/10/18م) مع شركة العثيم القابضة،
بموجبه رخصت شركة العثيم القابضة الشركة حصر ًّيا باستخدام العالمة التجارية المملوكة لها داخل المملكة وخارجها في جميع
ً
فضل راجع القسم
المجمعات التجارية والمعارض المملوكة و/أو المستأجرة للشركة (وللمزيد من المعلومات حول هذا العقد،
« 2-9-12العالمة التجارية لـ«العثيم مول»» من هذه النشرة).
يعد العقد أعاله مبر ًما مع طرف ذي عالقة وفقًا لتعريف األطراف ذات العالقة بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
أيضا
المستمرة نظ ًرا ألن شركة العثيم القابضة هي مساهم رئيسي في الشركة وعضو مجلس اإلدارة عبداهلل صالح علي العثيم ً
مساهم في الشركة كما أنه المساهم الوحيد وعضو في مجلس إدارة شركة العثيم القابضة .وقد تم عرض هذا العقد على الجمعية
العامة المنعقدة بتاريخ 1441/09/17هـ (الموافق 2020/05/10م) وبتاريخ 1443/02/15هـ (الموافق 2021/09/22م) ،وتمت
الموافقة عليه.
.زالتعامالت مع شركة كيول لالستثمار العقاري

دفعت الشركة مصروفات إدارية عن شركة كيول لالستثمار العقاري في عام 2016م و2017م ،نتج عنها إقرار رصيد مرحل بمبلغ
وقدره ستمائة وثمانية وستين ألفًا وأربعمائة وخمسة وعشرين ( )668,425ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م.
تعد التعامالت المبرمة مع شركة كيول لالستثمار العقاري مبرمة مع طرف ذي عالقة بموجب قواعد طرح األوراق المالية
مساهم في شركة كيول لالستثمار العقاري.
وااللتزامات المستمرة نظ ًرا ألن عضو مجلس إدارة الشركة عبداهلل صالح علي العثيم
ٌ
وقد تم عرض هذه التعامالت على الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 1443/02/15هـ (الموافق 2021/09/22م) وتمت الموافقة
عليها.
.حالتعامالت مع شركة عبدهللا العثيم للمجمعات التجارية

دفعت الشركة مصروفات إدارية عن شركة عبداهلل العثيم للمجمعات التجارية ،والتي بلغت صافي قيمتها واحد وأربعين ألف
وثمانمائة وواحد وأربعين ( )41,841ريال سعودي ،كما تم إقرار رصيد شركة عبد اهلل العثيم للمجمعات التجارية االفتتاحي للعام
2021م بقيمة ستمائة وواحد وأربعين ألف وثمانمائة وخمسة عشر ( )641,815ريال سعودي ورصيد نهاية الفترة قدره خمسمائة
وتسعة وتسعين ألف وتسعمائة وأربعة وسبعين ( )599,974ريال سعودي كما في .30سبتمبر2021.م.
تعد التعامالت المبرمة مع شركة عبداهلل العثيم للمجمعات التجارية مبرمة مع طرف ذي عالقة بموجب قواعد طرح األوراق المالية
مساهم في شركة عبداهلل العثيم للمجمعات
وااللتزامات المستمرة نظ ًرا ألن عضو مجلس إدارة الشركة عبداهلل صالح علي العثيم
ٌ
التجارية .وقد تم عرض هذه التعامالت على الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 1443/02/15هـ (الموافق 2021/09/22م) وتمت
الموافقة عليها.
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فهرس المحتويات

يعد عقد البيع والشراء مبر ًما مع طرف ذي عالقة وفقًا لتعريف األطراف ذات العالقة بموجب قواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة نظ ًرا ألن شركة العثيم القابضة هي مساهم رئيسي في الشركة وإن عضو مجلس إدارة الشركة عبداهلل صالح
أيضا مساهم في الشركة كما أنه المساهم الوحيد وعضو في مجلس إدارة شركة العثيم القابضة والتي تمثل مساه ًما
علي العثيم ً
رئيس ًيا في الشركة .وقد تم عرض هذا العقد على الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 1440/10/27هـ (الموافق 2019/06/30م)،
وتمت الموافقة عليه.

فهرس المحتويات

.طالتعامالت مع شركة فاو العالمية المحدودة

أبرمت الشركة اتفاقية حوالة حق مع شركة فاو العالمية المحدودة بتاريخ 1441/05/07هـ (الموافق 2020/01/02م) حيث تنازلت
شركة فاو العالمية المحدودة عن حقها في جزء من مبلغ المديونية المستحق لها من شركة دار الضيافة للخدمات الغذائية للشركة.
وبلغ مبلغ المدينونة المتنازل عنه للشركة خمسة عشر مليون ( )15,000,000ريال سعودي ستستوفي الشركة حقها نتيج ًة لتأخر
شركة فاو العالمية المحدودة عن سداد مبالغ اإليجار .تم تحصيل الشركة لمبلغ مليونين وستة وتسعين ألف ومائة ( )2,096,100ريال
سعودي وأصبح رصيد شركة فاو العالمية المحدودة المرحل اثنى عشر مليو ًنا وتسعمائة وثالثة آالف وتسعمائة ألف ()12,903,900
كما في  30سبتمبر 2021م.
تعد اتفاقية حوالة الحق أعاله مبرمة مع طرف ذي عالقة وفقًا لتعريف األطراف ذات العالقة بموجب قواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة؛ نظ ًرا ألن عضو مجلس إدارة الشركة عبداهلل صالح علي العثيم من أقرباء أحد مساهمي شركة فاو العالمية
المحدودة وهو فهد عبداهلل صالح العثيم كما أنه كان عض ًوا في مجلس إدارة الشركة في تاريخ إبرام العقد .وقد تم عرض هذا
العقد على الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 1442/11/20هـ (الموافق 2021/06/30م) ،وتمت الموافقة عليه.
.يالتعامالت مع شركة العثيم القابضة

دفعت شركة العثيم القابضة مصروفات إدارية عن الشركة والتي بلغت قيمتها مائة وثالثة وخمسين ألفًا وأربعمائة وستة وخمسين
(ً )153,456
ريال سعود ًّيا كما في  30سبتمبر 2021م.
تعد التعامالت المبرمة مع شركة العثيم القابضة مبرمة مع طرف ذي عالقة بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
أيضا
المستمرة نظ ًرا ألن شركة العثيم القابضة هي مساهم رئيسي في الشركة وعضو مجلس اإلدارة عبداهلل صالح علي العثيم ً
مساهم في الشركة كما أنه المساهم الوحيد وعضو في مجلس إدارة شركة العثيم القابضة .وقد تم عرض هذه التعامالت على
ٌ
الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 1443/02/15هـ (الموافق 2021/09/22م) وتمت الموافقة عليها.
وقامت الشركة بتحويل مبالغ إلى شركة العثيم القابضة خالل السنتين الماليتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2018م و2019م والتي
بلغت قيمتها ثالثة وثمانين مليون ومائة وثالثة آالف وأربعمائة وتسعة وخمسين ( )83,103,459ريال سعودي وثالثة وعشرين مليون
وثمانية وأربعين ألف وثالثمائة وخمسة وسبعين ( )23,048,375ريال سعودي ،على التوالي والتي قد تكون مخالفة للمادة  73من
نظام الشركات والتي تنص على التالي:
قرضا من أي نوع إلى أي من أعضاء مجلس إدارتها أو المساهمين فيها ،أو أن تضمن أي
1 .ال يجوز لشركة المساهمة أن تقدم
ً
قرض يعقده أي منهم مع الغير.
2 .تستثنى من حكم الفقرة ( )1من هذه المادة البنوك وغيرها من شركات االئتمان ،إذ يجوز لها  -في حدود أغراضها وباألوضاع
والشروط التي تتبعها في معامالتها مع الجمهور  -أن تقرض أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد المساهمين فيها أو أن تفتح
له اعتما ًدا أو أن تضمنه في القروض التي يعقدها مع الغير.

أيضا من حكم الفقرة ( )1من هذه المادة القروض والضمانات التي تمنحها الشركة وفق برامج تحفيز العاملين فيها
3 .تستثنى ً
التي تمت الموافقة عليها وفق أحكام نظام الشركة األساس أو بقرار من الجمعية العامة العادية.

ً
باطل كل عقد يتم بالمخالفة ألحكام هذه المادة ،ويحق للشركة مطالبة المخالف أمام الجهة القضائية المختصة بتعويض
4 .يعد
ما قد يلحقها من ضرر.

وقامت شركة العثيم القابضة بكتابة خطاب بتاريخ 1441/11/09هـ (الموافق 2020/06/30م) تتعهد بموجبه بتحمل أي
مسؤولية ناتجة عن تلك الحواالت بالنيابة عن الشركة .كما قام مساهمو الشركة بكتابة خطاب بتاريخ 1441/11/09هـ (الموافق
2020/06/30م) يقرون بموجبه بأنهم على علم بتلك الحواالت ويوافقون عليها ويبرئون الشركة من أي مسؤولية ناتجة عن ذلك.
وتجدر اإلشارة إلى أنه تم تصفية جميع مبالغ تلك الحواالت المقيدة في دفاتر الشركة من قبل شركة العثيم القابضة لصالح الشركة
كما في تاريخ هذا النشرة .عالو ًة على ذلك ،قامت الشركة بكتابة خطاب بتاريخ 1441/11/09هـ (الموافق 2020/06/30م) تشهد
بموجبه بعدم وجود ممارسات سابقة تنتهك األنظمة المعمول بها باستثناء ما ذكر أعاله وأن الشركة قد اتخذت جميع الخطوات
ً
مستقبل.
الالزمة لضمان عدم حدوث أي من تلك الممارسات التي تنتهك األنظمة المعمول بها
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1 2-6-3التعامالت مع الشركات التابعة
.أالتعامالت مع شركة ومضة لدور السينما

أبرمت الشركة عقود إيجار مع شركة ومضة لدور السينما لمدد مختلفة والتي بموجبها تقوم شركة ومضة لدور السينما بتأجير
وحدات لدور السينما داخل مجمعات الشركة التجارية .بقيمة ثمانية مليون وستمائة وسبعة وخمسين ألف وتسعمائة واثنين وعشرين
( )8,657,922ريال سعودي ،وإيرادات إيجار بقيمة مليون وثمانمائة وسبعة وسبعين ألف ومائة وثمانية وعشرين ( )1,877,128ريال
سعودي ،باإلضافة إلى مصروفات إدارية عن شركة ومضة لدور السينما بقيمة خمسمائة وثمانية وثمانين ألف وستمائة وسبعة
وخمسين ( )588,657ريال سعودي ،وإقرار رصيد شركة ومضة لدور السينما االفتتاحي للعام 2021م قدره أربعة وثالثين مليون
وثمانمائة واثنين وثالثين ألف وثالثمائة وثمانية وسبعين ( )34,832,378ريال سعودي ورصيد نهاية الفترة قدره خمسة وثالثين
مليون وأربعمائة وواحد وعشرين ألف وخمسة وثالثين ( )35,421,035ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م .ويوضح الجدول
اآلتي ملخص لعقود اإليجار المبرمة مع شركة ومضة لدور السينما:
  (12-31):مقر لودجلاالعقارات المستأجرة من قبل شركة ومضة لدور السينما
#

المستأجر

المؤجر

وصف الموقع

تاريخ سريان اإليجار

مبلغ اإليجار السنوي
(بالريال السعودي)

1442/07/17هـ
(الموافق 2021/03/01م)

3,158,736

خمس عشرة ( )15سنة

1,147,388

خمس عشرة ( )15سنة ابتدا ًء
من 1441/12/27هـ
(الموافق 2020/08/17م)

1

الشركة

شركة ومضة لدور
السينما

2

الشركة

شركة ومضة لدور
السينما

معرض تجاري بمساحة  3,318متر مربع
في الطابق األرضي والثاني والثالث من
العثيم مول  -خريص تحت اسم العالمة
التجارية ”“EMPIRE CINEMAS
معرض تجاري بمساحة 1,958متر مربع
في الطابق األرضي من العثيم مول
 -عرعر تحت اسم العالمة التجارية

1441/01/06هـ
(الموافق 2020/01/01م)

3

الشركة

شركة ومضة لدور
السينما

معرض تجاري بمساحة  2,931متر مربع
في الطابق ألول من العثيم مول  -حائل
تحت اسم العالمة التجارية

1441/01/06هـ
(الموافق 2020/01/01م)

4

الشركة

شركة ومضة لدور
السينما

معرض تجاري بمساحة  2,766متر
مربع في الطابق األول من العثيم مول
 -األحساء تحت اسم العالمة التجارية

1442/05/15هـ
(الموافق 2020/12/30م)

5

الشركة

شركة ومضة لدور
السينما

معرض تجاري بمساحة  3,674متر مربع
في الطابق األول والثالث من العثيم مول
 -الربوة تحت اسم العالمة التجارية

1442/05/15هـ
(الموافق 2020/12/30م)

6

الشركة

شركة ومضة لدور
السينما

معرض تجاري بمساحة  6,639متر مربع
في الطابق الثاني والثالث من العثيم مول
 -الدمام تحت اسم العالمة التجارية

1442/05/15هـ
(الموافق 2020/12/30م)

”“EMPIRE CINEMAS

”“EMPIRE CINEMAS

”“EMPIRE CINEMAS

”“EMPIRE CINEMAS

”“EMPIRE CINEMAS

1,717,566

2,633,232

3,122,900

5,311,200

مدة اإليجار

خمس عشرة ( )15سنة ابتدا ًء
من 1442/01/08هـ
(الموافق 2020/08/17م)
خمس عشرة ( )15سنة ابتدا ًء
من 1441/10/09هـ
(الموافق 2020/06/01م)
خمس عشرة ( )15سنة ابتدا ًء
من 1442/11/21هـ
(الموافق 2021/07/01م)
خمس عشرة ( )15سنة ابتدا ًء
من 1443/02/24هـ
(الموافق 2021/09/01م)

المصدر :الشركة

تعد التعامالت المبرمة مع شركة ومضة لدور السينما مبرمة مع طرف ذي عالقة بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة نظ ًرا ألن عضو مجلس إدارة الشركة السابق فهد عبداهلل صالح العثيم والذي كان عض ًوا في تاريخ إبرام التعامالت
التجارية وعضو في مجلس إدارة شركة ومضة لدور السينما باإلضافة إلى أن أعضاء مجلس إدارة شركة ومضة فهد عبداهلل صالح
العثيم ومحمد عبداهلل صالح العثيم من أقرباء عضو مجلس إدارة الشركة والمساهم فيها بشكل مباشر وغير مباشر عبداهلل صالح
علي العثيم إضاف ًة إلى أن عضو مجلس إدارة الشركة عبداهلل صالح علي العثيم هو مساهم غير مباشر في شركة ومضة لدور
السينما .وقد تم عرض هذه التعامالت على الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 1443/02/15هـ (الموافق 2021/09/22م) وتمت
الموافقة عليها.
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أبرمت الشركة تعامالت تجارية مع شركة بلر السعودية للمقاوالت بقيمة وقدرها ستة وثالثين مليون وثالثمائة واثنين وثمانين ألف
ومائتين وخمسة وسبعين ( )36,382,275ريال سعودي تتمثل في عقود أعمال إلكتروميكانيكية وإنشائية وتشطيبات من قبل شركة
بلر السعودية للمقاوالت للعقارات المملوكة للشركة ،وإقرار رصيد شركة بلر السعودية للمقاوالت االفتتاحي للعام 2021م وقدره
صفر ( )0ريال سعودي ورصيد نهاية الفترة قدره مليونين وستمائة واثنين وتسعين ألف ومائة وثمانية وتسعين ( )2,692,198ريال
سعودي كما في  30سبتمبر 2021م .ويوضح الجدول اآلتي ملخص لعقود األعمال المبرمة مع شركة بلر السعودية للمقاوالت:
  (12-32):مقر لودجلاالعقود المبرمة بين الشركة وشركة بلر السعودية للمقاوالت
#

األطراف

وصف األعمال

الموقع

القيمة اإلجمالية للعقد
(بالريال السعودي)

1

الشركة وشركة بلر السعودية للمقاوالت

حفر الباطن

عقد أعمال عدادات كهرباء الجهد المنخفض

238,466

2

الشركة وشركة بلر السعودية للمقاوالت

الخفجي

عقد أعمال توريد وتركيب أبواب (حديد ،خشب ،شتر)

284,345

3

الشركة وشركة بلر السعودية للمقاوالت

األحساء

عقد أعمال تعديالت أعمال االلكتروميكانيك بمنطقة السينما

784,745

4

الشركة وشركة بلر السعودية للمقاوالت

حائل

عقد أعمال التعديالت الخاصة بأعمال االلكتروميكانيك لمنطقة السينما

415,584

5

الشركة وشركة بلر السعودية للمقاوالت

عنيزة

عقد أعمال التعديالت الخاصة بأعمال االلكتروميكانيك لمنطقة السينما

439,978

6

الشركة وشركة بلر السعودية للمقاوالت

الدمام

األعمال اإلنشائية بمنطقة السينما

5,332,968

7

الشركة وشركة بلر السعودية للمقاوالت

الخفجي

أعمال تنفيذ الموقع العام

5,926,956

8

الشركة وشركة بلر السعودية للمقاوالت

الدمام

عقد أعمال تعديالت اإللكتروميكانيك لمنطقة السينما

3,213,159

9

الشركة وشركة بلر السعودية للمقاوالت

الربوة

أعمال التعديالت اإلنشائية

7,448,689

10

الشركة وشركة بلر السعودية للمقاوالت

خريص وحائل

11

الشركة وشركة بلر السعودية للمقاوالت

خريص

أعمال ساللم الهروب وتكسية ألمونيوم

1,747,252

أعمال تعديالت دكت التكييف  -منطقة السينما

250,965

12

الشركة وشركة بلر السعودية للمقاوالت

الخفجي

عقد أعمال متفرقة

1,148,606

13

الشركة وشركة بلر السعودية للمقاوالت

حفر الباطن

تجهيز منطقة الهايبر ماركت (لولو)

614,100

14

الشركة وشركة بلر السعودية للمقاوالت

حفر الباطن

عقد توريد وتركيب كابالت لمنطقة هايبر لولو

758,655

15

الشركة وشركة بلر السعودية للمقاوالت

حفر الباطن

اتفاقية استكمال األعمال المدنية بمنطقة لولو ماركت

511,520

16

شركة عبداهلل العثيم للترفية وشركة
بلر السعودية للمقاوالت

حفر الباطن

عقد تنفيذ أعمال اإللكتروميكانيك المرتبطة بسفوري الند

1,130,552

17

الشركة وشركة بلر السعودية للمقاوالت

خريص

عقد أعمال توريد وتركيب خطوط تأسيس الحريق والتكييف

706,440

18

الشركة وشركة بلر السعودية للمقاوالت

حفر الباطن

تعميد أعمال تركيب المولدات االحتياطية

15,750

19

الشركة وشركة بلر السعودية للمقاوالت

حفر الباطن

تعميد أعمال توريد وتركيب نجيل صناعي ومضخات ري

169,304

20

الشركة وشركة بلر السعودية للمقاوالت

الخفجي

عقد أعمال تنفيذ وتوريد كابالت الجهد المنخفض للمحوالت

1,598,471

21

الشركة وشركة بلر السعودية للمقاوالت

الدمام

عقد أعمال معدنية وتشطيبات لجسر المشاة

2,206,803

22

الشركة وشركة بلر السعودية للمقاوالت

خريص

عقد أعمال الهدم واإلزالة وتجهيز موقع صاالت السينما

264,863

23

الشركة وشركة بلر السعودية للمقاوالت

عرعر

عقد أعمال التعديالت الخاصة بأعمال االلكتروميكانيك لمنطقة السينما

295,693

24

الشركة وشركة بلر السعودية للمقاوالت

عنيزة

عقد أعمال هدم وإزالة وتجهيز منطقة السينما

100,007

25

الشركة وشركة بلر السعودية للمقاوالت

خريص

عقد أعمال التعديالت الخاصة بأعمال االلكتروميكانيك لمنطقة السينما

294,643

26

الشركة وشركة بلر السعودية للمقاوالت

حفر الباطن

عقد أعمال تعديالت أعمال االلكتروميكانيك بمنطقة السينما

173,401

27

الشركة وشركة بلر السعودية للمقاوالت

حفر الباطن

أعمال تعديالت إلكتروميكانيك بمنطقة لولو هايبر ماركت

1,164,894

اإلجمالي

36,382,275

المصدر :الشركة

تعد التعامالت المبرمة مع شركة بلر السعودية للمقاوالت مبرمة مع طرف ذي عالقة بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة نظ ًرا
ألن عضو مجلس إدارة الشركة السابق فهد عبداهلل صالح العثيم والذي كان عض ًوا في تاريخ إبرام التعامالت التجارية وعضو في مجلس إدارة وشركة
بلر السعودية للمقاوالت باإلضافة إلى أن أعضاء مجلس إدارة وشركة بلر السعودية للمقاوالت فهد عبداهلل صالح العثيم ومحمد عبداهلل صالح العثيم
من أقرباء عضو مجلس إدارة الشركة والمساهم فيها بشكل مباشر وغير مباشر عبداهلل صالح علي العثيم إضاف ًة إلى أن عضو مجلس إدارة الشركة
عبداهلل صالح علي العثيم هو مساهم غير مباشر فيها وشركة بلر السعودية للمقاوالت .وقد تم عرض هذه التعامالت على الجمعية العامة المنعقدة
بتاريخ 1443/02/15هـ (الموافق 2021/09/22م) وتمت الموافقة عليها.
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.بالتعامالت مع شركة بلر السعودية للمقاوالت

أبرمت الشركة عد ًدا من عقود اإليجار مع الشركات التابعة لها ،والتي بموجبها تقوم الشركات التابعة باستئجار العقارات من الشركة
داخل المجمعات التجارية الخاصة بها ألغراض تشغيل مراكز الترفيه ومعارض تجارية ومطاعم ومقاهي (وللمزيد من المعلومات
ً
فضل راجع القسم « 2-8-12عقود اإليجار المبرمة من قبل الشركة والشركات التابعة الجوهرية بصفتهم
حول هذه العقود،
مستأجرين» من هذه النشرة).
تشكل هذه العقود تعامالت مع أطراف ذات عالقة نظ ًرا إلبرامها مع الشركات التابعة للشركة وفقًا لتعريف األطراف ذات العالقة
بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة إال أنه ال يتطلب الحصول على موافقة الجمعية العامة وفقًا للمادة
الحادية والسبعين ( )71من نظام الشركات.
.دالمصروفات اإلدارية

تكبدت الشركة مصروفات إدارية نيابة عن شركاتها التابعة والمملوكة لها بالكامل (وهم شركة أساسات النفل للصيانة والتشغيل
وشركة عبداهلل العثيم للمجمعات التجارية وشركة بحار العالم لالستثمار في الرياض وشركة عبداهلل العثيم للترفيه وشركة عبداهلل
العثيم لألزياء وشركة عبداهلل العثيم الغذائية وشركة أوريون القابضة وشركة الرياض الواعد إلدارة العقارات وشركة تكامل العزيزية
إلدارة العقارات وشركة إلهام المستقبل إلدارة العقارات) مثل رسوم الترخيص وخدمات االستشارات اإلدارية وتحويل رصيد بين
الشركات .ال تعد هذه المصاريف جوهرية بالنسبة للشركة.
تشكل هذه العقود تعامالت مع أطراف ذات عالقة نظ ًرا إلبرامها مع الشركات التابعة للشركة وفقًا لتعريف األطراف ذات العالقة
بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة إال أنه ال يتطلب الحصول على موافقة الجمعية العامة وفقًا للمادة
الحادية والسبعين ( )71من نظام الشركات.

2-7

1عقود التمويل

ملخصا لترتيبات وعقود التمويل التي تعد الشركة طرفًا فيها كما في تاريخ هذه النشرة.
يوضح القسم التالي
ً

1 2-7-1عقد تسهيالت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني
  (12-33):مقر لودجلاملخص أحكام عقد التسهيالت المصرفية بين الشركة والبنك السعودي البريطاني
األطراف

الشركة والبنك السعودي البريطاني

التاريخ

1442/06/13هـ (الموافق 2021/01/26م)

إجمالي التمويل

خمسمائة وتسعة وأربعون مليون ( )549,000,000ريال سعودي

نوع التمويل
المدة
الغرض

yتمويل مرابحة  /التورق بالمعادن بحد أقصى قدره أربعمائة وتسعة وستين مليون ( )469,000,000ريال سعودي.
yتمويل مرابحة  /التورق بالمعادن بحد أقصى قدره ثمانين مليون ( )80,000,000ريال سعودي يو ًما.
حتى تاريخ 1449/09/19هـ (الموافق 2028/02/15م)
yقرض بقيمة أربعمائة وتسعة وستين مليون ( )469,000,000لإلستحواذ على مجمع العزيزية على تناسب  20:80لحق الملكية.
yقرض بقيمة ثمانين مليون ( )80,000,000لتمويل المصاريف الرأسمالية الخاصة بمجمع العزيزية بنسبة  %80من الفواتير.

1 .سند ألمر من الشركة قدره خمسمائة وتسعة وأربعين مليون ( )549,000,000ريال سعودي مستحقة للبنك السعودي البريطاني (تم استيعاد
الضمان بعد توقيع ضمان بنكي بقيمة إجمالي القروض القائمة).
الضمانات

2 .ضمان شركات من قبل شركة العثيم القابضة بمبلغ خمسمائة وتسعة وأربعين مليون ( )549,000,000ريال سعودي معزز بقرار الشركاء/
مجلس اإلدارة*.

3 .توثيق رهن صكوك ملكية قانون ًيا لصالح البنك السعودي البريطاني بنسبة ال تقل عن  %100كتغطية إلجمالي التسهيالت.

4 .اتفاقية التنازل عن عائدات العقود باإلضافة إلى خطابات تأكيد التنازل بخصوص عقود اإليجار لمجمع العزيزية الرياض.

5 .اتفاقية التنازل عن عائدات العقود لمجمع العزيزية باإلضافة إلى خطابات تأكيد التنازل عنها تغطي األقساط السنوية لتمويل المرابحة من
قبل المستأجرين.
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فهرس المحتويات

.جعقود اإليجار بين الشركة والشركات التابعة لها

تتعهد الشركة بإبالغ البنك السعودي البريطاني بأية تغييرات فعلية أو متوقعة تطرأ على الوضع القانوني أو العنوان المسجل للشركة وأي تعديالت
على عقد التأسيس أو النظام األساسي.

القيود الجوهرية

كما أن أي تخفيض في نسبة ملكية المساهمين الحاليين في الشركة أو في حال بيع أسهمهم كل ًيا أو جزئ ًيا أو أي تغيير في الشكل القانوني أو
السيطرة اإلدارية على الشركة يتطلب موافقة خطية مسبقة من البنك السعودي البريطاني .سيؤدي عدم الحصول على موافقة خطية مسبقة
من البنك السعودي البريطاني إلى تفعيل حقه في إنهاء عقد التسهيالت المصرفية بين الشركة والبنك السعودي البريطاني وجعل جميع المبالغ
المستحقة بموجب عقد التسهيالت المصرفية بين الشركة والبنك السعودي البريطاني مستحقة وواجبة السداد على الفور إلى البنك السعودي
البريطاني في غضون  30يو ًما أو كما هو محدد من قبل البنك السعودي البريطاني .وفي حال تغيير الملكية ،فإن البنك يحتفظ بحق تعديل أحكام
وشروط التسهيالت بطلب ضمانات إضافية أو المطالبة بسداد المبالغ المستحقة وإلغاء الحدود أو تعليق استخدام التسهيالت.
وقد أخطرت الشركة البنك السعودي البريطاني بتاريخ 1443/01/24هـ (الموافق 2021/09/01م) بشأن الطرح ،والذي سيترتب عليه تغيير الشكل
القانوني للشركة وقدم البنك السعودي البريطاني موافقته الخطية عليه بتاريخ 1443/01/25هـ (الموافق 2021/09/02م).

* تم استيعاد الضمان بعد توقيع ضمان بنكي بقيمة إجمالي القروض القائمة.

المصدر :الشركة

1 2-7-2عقد التسهيالت المصرفية بين الشركة والبنك السعودي البريطاني
  (12-34):مقر لودجلاملخص أحكام عقد التسهيالت المصرفية بين الشركة والبنك السعودي البريطاني
األطراف

الشركة والبنك السعودي البريطاني

التاريخ

1442/05/14هـ (الموافق 2020/12/29م)

إجمالي التمويل

سبعمائة وثالثون مليون ( )730,000,000ريال سعودي
yتمويل مرابحة  /التورق بالمعادن بحد أقصى قدره ستمائة مليون ( )600,000,000ريال سعودي متاح لثالثة ( )3شهور من تاريخ توقيع
االتفاقية.

yتمويل مرابحة  /التورق بالمعادن بحد أقصى قدره خمسة وثمانين مليون ( )85,000,000ريال سعودي متاح لمدة ال تتعدى مائة وثمانين ()180
يو ًما من تاريخ شراء الشركة من البنك السعودي البريطاني وال يقل عن ثالثين ( )30يو ًما.
yاعتمادات مستندية (عند االطالع) والكمبياالت المسحوبة بموجبها بحد أقصى قدرها خمسة وثمانين مليون ( )85,000,000ريال سعودي
متاحة لمدة ثالثمائة وخمسة وستين ( )365يو ًما.

نوع التمويل

yاعتمادات مستندية (مؤجلة) والكمبياالت المسحوبة بموجبها بحد أقصى قدرها خمسة وثمانين مليون ( )85,000,000ريال سعودي متاحة
لمدة ثالثمائة وخمسة وستين ( )365يو ًما.
yضمانات ابتدائية بحد أقصى قدرها خمسة وثمانين مليون ( )85,000,000ريال سعودي متاحة لمدة اثني عشر ( )12شه ًرا.
yضمانات نهائية بحد أقصى قدرها خمسة وثمانين مليون ( )85,000,000ريال سعودي متاحة لمدة اثني عشر ( )12شه ًرا.

yاعتمادات مستندية تحت الطلب بحد أقصى قدرها خمسة وثمانين مليون ( )85,000,000ريال سعودي متاحة لمدة اثني عشر ( )12شه ًرا.
yضمانات متنوعة (ضمانات دفع) بحد أقصى قدرها خمسة وثمانين مليون ( )85,000,000ريال سعودي متاحة لمدة اثني عشر ( )12شه ًرا.

yالتحوط على أساس هيكل الوعد بحد أقصى قدره خمسة وأربعين مليون ( )45,000,000ريال سعودي متاح لمدة ستين ( )60شه ًرا لكل عملية.

المدة

حتى تاريخ 1448/06/17هـ (الموافق 2026/11/24م)
yتمويل إعادة شراء الصكوك.
yتمويل رأس المال العامل.

yاستيراد معدات ومكائن محلية وخارجية.

الغرض

yإصدار ضمانات ابتدائية تأمين أراضي جديدة بشكل كبير من البلديات.

yإصدار ضمانات نهائية لصالح العقود مع الشركة.

yإصدار اعتمادات مستندية تحت الطلب للشركة والشركات التابعة لها التي تقوم بشراء شحنات من المو ِّردين.
yإصدار ضمانات متنوعة لمقابلة متطلبات العمل وكذلك الضمانات الغير مطابقة لنماذج البنك ولصالح الجمارك وعملية اإلفراج عن
الشحنات.

yالتحوط من تقلبات األسعار المستقبلية.
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فهرس المحتويات

اإلنهاء

يحق للبنك السعودي البريطاني سحب  /إلغاء حدود التسهيالت والمطالبة من الشركة بتسديد جميع االلتزامات المستحقة وكذلك تسوية
االعتمادات المستندية  /الضمانات وأية تسهيالت أخرى قائمة ومستحقة أو طلب تغطية نقدية بنسبة  %100ألي تسهيالت طارئة غير مضمونة
أو تعليق التسهيالت االئتمانية الممنوحة كل ًيا أو جزئ ًيا ومنع أي استخدام آخر للتسهيالت االئتمانية .باإلضافة إلى ذلك ،يتم تسريع جميع المبالغ
المستحقة بموجب هذا العقد وينتهي العقد عند حدوث أي من حاالت التقصير التالية وإخفاق الشركة في معالجة الوضع خالل الفترة الزمنية
المحددة من قبل البنك السعودي البريطاني من وقت آلخر )1( :إخفاق الشركة في تنفيذ أو االلتزام بأي شرط من الشروط الواردة في خطاب
واتفاقية التسهيالت الصادرة من البنك السعودي البريطاني من وقت آلخر؛ ( )2انتهاء سريان أو فعالية أو نفاذ أي من الضمانات أو مستندات
الضمان أو االعتراض على سريانها أو نفاذها من قبل الشركة؛ ( )3عند إخفاق الشركة في الوفاء بأي من االلتزامات للبنك السعودي البريطاني
عند استحقاقها أو حدوث أي حالة تؤثر على قدرت الشركة في الوفاء بالتزاماتها والتي تخول البنك السعودي البريطاني بأن يعلن أن الضمان أو
أي التزام آخر مستحق وواجب الدفع فو ًرا؛ ( )4قيام الشركة بتقديم طلب أو قبول تعيين حارس قضائي أو وصي أو مصفي للشركة أو ممتلكاتها،
أو التنازل العام لمصلحة الدائنين أو تقديم التماس طوعي إلعالن اإلفالس؛ ( )5عندما يحكم على الشركة باإلفالس أو اإلعسار أو بتعيين مصفي
أو ولي؛ ( )6أي إخالل من الشركة بمواثيق مالية لم يتم تصحيحها /معالجتها خالل الفترة الزمنية المتفق عليها من تاريخ حدوث اإلخالل حسبما
يحدده البنك السعودي البريطاني مما يؤثر على التزام الشركة للبنك السعودي البريطاني؛ ( )7أي مخالفة أو إخالل من الشركة بموجب أي اتفاقية
أخرى مع بنك آخر أو مؤسسة مالية أخرى أو مع كيان قانوني آخر يؤثر بشكل سلبي وجوهري على قدرة الشركة بالوفاء بااللتزامات بموجب
خطاب واتفاقية التسهيالت.

الضمانات

2 .ضمان شركة العثيم القابضة التجاري بمبلغ تسعمائة وثمانين مليون ( )980,000,000ريال سعودي*.

3 .توثيق رهن صكوك ملكية قانون ًيا لصالح البنك السعودي البريطاني بنسبة ال تقل عن  %100كتغطية إلجمالي التسهيالت.

4 .اتفاقية التنازل عن عائدات العقود باإلضافة إلى خطابات تأكيد التنازل بخصوص عقود اإليجار لجميع المجمعات التجارية.

اإلنهاء

يحق للبنك السعودي البريطاني سحب /إلغاء حدود التسهيالت والمطالبة من الشركة بتسديد جميع االلتزامات المستحقة وكذلك تسوية
االعتمادات المستندية /الضمانات وأية تسهيالت أخرى قائمة ومستحقة أو طلب تغطية نقدية بنسبة  %100ألي تسهيالت طارئة غير مضمونة
أو تعليق التسهيالت االئتمانية الممنوحة كل ًيا أو جزئ ًيا ومنع أي استخدام آخر للتسهيالت االئتمانية .باإلضافة إلى ذلك ،يتم تسريع جميع المبالغ
المستحقة بموجب هذا العقد وينتهي العقد عند حدوث أي من حاالت التقصير التالية وإخفاق الشركة في معالجة الوضع خالل الفترة الزمنية
المحددة من قبل البنك السعودي البريطاني من وقت آلخر )1( :إخفاق الشركة في تنفيذ أو االلتزام بأي شرط من الشروط الواردة في خطاب
واتفاقية التسهيالت الصادرة من البنك السعودي البريطاني من وقت آلخر؛ ( )2انتهاء سريان أو فعالية أو نفاذ أي من الضمانات أو مستندات
الضمان أو االعتراض على سريانها أو نفاذها من قبل الشركة؛ ( )3عند إخفاق الشركة في الوفاء بأي من االلتزامات للبنك السعودي البريطاني
عند استحقاقها أو حدوث أي حالة تؤثر على قدرت الشركة في الوفاء بالتزاماتها والتي تخول البنك السعودي البريطاني بأن يعلن أن الضمان أو
أي التزام آخر مستحق وواجب الدفع فو ًرا؛ ( )4قيام الشركة بتقديم طلب أو قبول تعيين حارس قضائي أو وصي أو مصف للشركة أو ممتلكاتها،
أو التنازل العام لمصلحة الدائنين أو تقديم التماس طوعي إلعالن اإلفالس؛ ( )5عندما يحكم على الشركة باإلفالس أو اإلعسار أو بتعيين مصفي
أو ولي؛ ( )6أي إخالل من الشركة بمواثيق مالية لم يتم تصحيحها /معالجتها خالل الفترة الزمنية المتفق عليها من تاريخ حدوث اإلخالل حسبما
يحدده البنك السعودي البريطاني مما يؤثر على التزام الشركة للبنك السعودي البريطاني؛ ( )7أي مخالفة أو إخالل من الشركة بموجب أي اتفاقية
أخرى مع بنك آخر أو مؤسسة مالية أخرى أو مع كيان قانوني آخر يؤثر بشكل سلبي وجوهري على قدرة الشركة بالوفاء بااللتزامات بموجب
خطاب واتفاقية التسهيالت.
تتعهد الشركة بإبالغ البنك السعودي البريطاني بأية تغييرات فعلية أو متوقعة تطرأ على الوضع القانوني أو العنوان المسجل للشركة وأي تعديالت
على عقد التأسيس أو النظام األساسي.

القيود الجوهرية

كما أن أي تخفيض في نسبة ملكية المساهمين الحاليين في الشركة أو في حال بيع أسهمهم كل ًيا أو جزئ ًيا أو أي تغيير في الشكل القانوني أو
السيطرة اإلدارية على الشركة يتطلب موافقة خطية مسبقة من البنك السعودي البريطاني .سيؤدي عدم الحصول على موافقة خطية مسبقة
من البنك السعودي البريطاني إلى تفعيل حقه في إنهاء عقد التسهيالت المصرفية بين الشركة والبنك السعودي البريطاني وجعل جميع المبالغ
المستحقة بموجب عقد التسهيالت المصرفية بين الشركة والبنك السعودي البريطاني مستحقة وواجبة السداد على الفور إلى البنك السعودي
البريطاني في غضون  30يو ًما أو كما هو محدد من قبل البنك السعودي البريطاني .وفي حال تغيير الملكية ،فإن البنك يحتفظ بحق تعديل أحكام
وشروط التسهيالت بطلب ضمانات إضافية أو المطالبة بسداد المبالغ المستحقة وإلغاء الحدود أو تعليق استخدام التسهيالت.
وقد أخطرت الشركة البنك السعودي البريطاني بتاريخ 1443/01/24هـ (الموافق 2021/09/01م) بشأن الطرح ،والذي سيترتب عليه تغيير الشكل
القانوني للشركة وقدم البنك السعودي البريطاني موافقته الخطية عليه بتاريخ 1443/01/25هـ (الموافق 2021/09/02م).

* تم استيعاد الضمان بعد توقيع ضمان بنكي بقيمة إجمالي القروض القائمة.

المصدر :الشركة

1 2-7-3عقد التسهيالت االئتمانية بين الشركة والبنك السعودي البريطاني
  (12-35):مقر لودجلاملخص أحكام عقد التسهيالت االئتمانية بين الشركة والبنك السعودي البريطاني
األطراف

الشركة والبنك السعودي البريطاني

التاريخ

1442/11/12هـ (الموافق 2021/06/22م)

إجمالي التمويل

سبعمائة مليون ( )700,000,000ريال سعودي

نوع التمويل

تمويل مرابحة  /التورق بالمعادن بحد أقصى قدره سبعمائة مليون ( )700,000,000ريال سعودي

المدة

 7سنوات حتى تاريخ 1450/01/29هـ (الموافق 2028/06/22م)

الغرض

إعادة جدولة المديونية الممنوحة لدى بنك البالد.
1 .سند ألمر قدمته الشركة بقيمة مليار وتسعمائة وأربعة وثالثين مليو ًنا وستمائة واثنين وخمسين أل ًفا ومائة وأربعة وسبعين ()1,934,652,174
ً
ريال سعود ًيا مستحقة للبنك السعودي البريطاني.

الضمانات

2 .ضمان شركات من قبل شركة العثيم القابضة بقيمة مليار وتسعمائة وأربعة وثالثين مليو ًنا وستمائة واثنين وخمسين أل ًفا ومائة وأربعة وسبعين
(ً )1,934,652,174
ريال سعود ًيا مستحقة للبنك السعودي البريطاني معززة بقرار من مجلس اإلدارة.
3 .توثيق رهن صك ملكية لصالح البنك السعودي البريطاني بنسبة ال تقل عن  %100كتغطية إلجمالي التسهيالت وهي األرض الواقعة في
القليبات ،المبرز في مدينة األحساء بصك ملكية رقم .730812002287

4 .اتفاقية التنازل عن عائدات العقود لمجمع العزيزية باإلضافة إلى خطابات تأكيد التنازل عنها تغطي األقساط السنوية لتمويل المرابحة من
قبل المستأجرين.
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فهرس المحتويات

1 .سند ألمر مقدم من الشركة بمبلغ تسعمائة وثمانين مليون ( )980,000,000ريال سعودي مستحق الدفع إلى البنك السعودى البريطاني*.

يفرض عقد التسهيالت المبرم مع البنك السعودي البريطاني على الشركة قيو ًدا على توزيع األرباح ،حيث إ ّنه ال يمكن للشركة توزيع أرباح في حال
قلت نسبة تغطية خدمة المديونية عن  1:1خالل مدة التمويل.

تتعهد الشركة بإبالغ البنك السعودي البريطاني بأية تغييرات فعلية أو متوقعة تطرأ على الوضع القانوني أو العنوان المسجل للشركة وأي تعديالت
على عقد التأسيس أو النظام األساسي.

القيود الجوهرية

المصدر :الشركة

كما أن أي تخفيض في نسبة ملكية المساهمين الحاليين في الشركة أو في حال بيع أسهمهم كل ًيا أو جزئ ًيا أو أي تغيير في الشكل القانوني أو
السيطرة اإلدارية على الشركة يتطلب موافقة خطية مسبقة من البنك السعودي البريطاني .سيؤدي عدم الحصول على موافقة خطية مسبقة
من البنك السعودي البريطاني إلى تفعيل حقه في إنهاء عقد التسهيالت المصرفية بين الشركة والبنك السعودي البريطاني وجعل جميع المبالغ
المستحقة بموجب عقد التسهيالت المصرفية بين الشركة والبنك السعودي البريطاني مستحقة وواجبة السداد على الفور إلى البنك السعودي
البريطاني في غضون  30يو ًما أو كما هو محدد من قبل البنك السعودي البريطاني .وفي حال تغيير الملكية ،فإن البنك يحتفظ بحق تعديل أحكام
وشروط التسهيالت بطلب ضمانات إضافية أو المطالبة بسداد المبالغ المستحقة وإلغاء الحدود أو تعليق استخدام التسهيالت.
وقد أخطرت الشركة البنك السعودي البريطاني بتاريخ 1443/01/24هـ (الموافق 2021/09/01م) بشأن الطرح ،والذي سيترتب عليه تغيير الشكل
القانوني للشركة وقدم البنك السعودي البريطاني موافقته الخطية عليه بتاريخ 1443/01/25هـ (الموافق 2021/09/02م).

1 2-7-4عقد التسهيالت االئتمانية بين الشركة ومجموعة سامبا المالية
  (12-36):مقر لودجلاملخص أحكام عقد التسهيالت االئتمانية بين الشركة ومجموعة سامبا المالية
األطراف

الشركة ومجموعة سامبا المالية

التاريخ

1442/06/26هـ (الموافق 2021/02/08م)

إجمالي التمويل

أربعون مليون ( )40,000,000ريال سعودي يتم توفيرها لشركة عبداهلل العثيم للترفيه ،وشركة عبداهلل العثيم الغذائية وشركة عبداهلل العثيم لألزياء
حتى 1443/05/27هـ (الموافق 2021/12/ 31م).
تتكون التسهيالت من التالي:

yخطابات اعتماد إسالمية بحد أقصى قدرها عشرة مليون ( )10,000,000ريال سعودي والتي تشتمل على:
	-خطاب اعتماد استيراد لمدة مائتين وسبعين ( )270يو ًما؛

	-خطاب اعتماد باالطالع لمدة مائتين وسبعين ( )270يو ًما؛
	-خطاب اعتماد تكميلي لمدة مائتين وسبعين ( )270يو ًما؛

نوع التمويل

	-تمويل مرابحة لمدة مائتين وسبعين ( )270يو ًما؛

	-قروض إعادة تمويل االعتماد لمدة مائة وثمانين ( )180يو ًما؛

	-القروض قصيرة األجل الدوارة لمدة مائة وثمانين ( )180يو ًما.

yاتفاقية تمويل المرابحة بحد أقصى قدرها ثالثين مليون ( )30,000,000ريال سعودي لمدة مائتين وسبعين ( )270يو ًما.
تخضع التسهيالت بموجب هذا العقد لـ ( )1عقد تمويل المرابحة بين الشركة ومجموعة سامبا المالية بتاريخ 1439/04/16هـ (الموافق
2018/01/03م) المعدل بتاريخ 1441/05/25هـ (الموافق 2020/01/20م)؛ و( )2عقد مرابحة تمويل التجارة بين الشركة ومجموعة سامبا المالية
بتاريخ 1439/4/16هـ (الموافق 2018/01/03م) المعدل بتاريخ 1441/05/25هـ (الموافق 2020/01/20م).
المدة

حتى تاريخ 1443/05/27هـ (الموافق 2021/12/31م)

الغرض

تحسين معدات المراكز الترفيهية وتمويل متطلبات رأس المال العامل.

الضمانات

سند ألمر قدمته الشركة بمبلغ أربعين مليون ( )40,000,000ريال سعودي مستحقة لمجموعة سامبا المالية ويحق لمجموعة سامبا المالية أن
تطلب أي ضمانات إضافية في أي وقت.
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فهرس المحتويات

اإلنهاء

يحق للبنك السعودي البريطاني سحب  /إلغاء حدود التسهيالت والمطالبة من الشركة بتسديد جميع االلتزامات المستحقة وكذلك تسوية
االعتمادات المستندية  /الضمانات وأية تسهيالت أخرى قائمة ومستحقة أو طلب تغطية نقدية بنسبة  %100ألي تسهيالت طارئة غير مضمونة
أو تعليق التسهيالت االئتمانية الممنوحة كل ًيا أو جزئ ًيا ومنع أي استخدام آخر للتسهيالت االئتمانية .باإلضافة إلى ذلك ،يتم تسريع جميع المبالغ
المستحقة بموجب هذا العقد وينتهي العقد عند حدوث أي من حاالت التقصير التالية وإخفاق الشركة في معالجة الوضع خالل الفترة الزمنية
المحددة من قبل البنك السعودي البريطاني من وقت آلخر )1( :إخفاق الشركة في تنفيذ أو االلتزام بأي شرط من الشروط الواردة في خطاب
واتفاقية التسهيالت الصادرة من البنك السعودي البريطاني من وقت آلخر؛ ( )2انتهاء سريان أو فعالية أو نفاذ أي من الضمانات أو مستندات
الضمان أو االعتراض على سريانها أو نفاذها من قبل الشركة؛ ( )3عند إخفاق الشركة في الوفاء بأي من االلتزامات للبنك السعودي البريطاني
عند استحقاقها أو حدوث أي حالة تؤثر على قدرت الشركة في الوفاء بالتزاماتها والتي تخول البنك السعودي البريطاني بأن يعلن أن الضمان أو
أي التزام آخر مستحق وواجب الدفع فو ًرا؛ ( )4قيام الشركة بتقديم طلب أو قبول تعيين حارس قضائي أو وصي أو مصف للشركة أو ممتلكاتها،
أو التنازل العام لمصلحة الدائنين أو تقديم التماس طوعي إلعالن اإلفالس؛ ( )5عندما يحكم على الشركة باإلفالس أو اإلعسار أو بتعيين مصفي
أو ولي؛ ( )6أي إخالل من الشركة بمواثيق مالية لم يتم تصحيحها /معالجتها خالل الفترة الزمنية المتفق عليها من تاريخ حدوث اإلخالل حسبما
يحدده البنك السعودي البريطاني مما يؤثر على التزام الشركة للبنك السعودي البريطاني؛ ( )7أي مخالفة أو إخالل من الشركة بموجب أي اتفاقية
أخرى مع بنك آخر أو مؤسسة مالية أخرى أو مع كيان قانوني آخر يؤثر بشكل سلبي وجوهري على قدرة الشركة بالوفاء بااللتزامات بموجب
خطاب واتفاقية التسهيالت.

القيود الجوهرية

المصدر :الشركة

تتعهد الشركة بالحفاظ على مركزها المالي واإلداري والقانوني وهيكل ملكيتها وأنشطتها التجارية الرئيسية .ال يحق للشركة تغيير شكلها القانوني
أو المساهمين أو نشاطاتها أو هيكل الملكية دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مجموعة سامبا المالية .سيتم اعتبار أي إخالل لهذا
التقييد تقصي ًرا ويحق لمجموعة سامبا المالية إنهاء هذا العقد على الفور وتسريع أي مبالغ مستحقة بموجبها.
وقد أخطرت الشركة مجموعة سامبا المالية بتاريخ 1441/07/20هـ (الموافق 2020/03/15م) بشأن الطرح ،والذي سيترتب عليه تغيير الشكل
القانوني للشركة وقدمت مجموعة سامبا المالية موافقته الخطية عليه بتاريخ 1441/10/24هـ (الموافق 2020/06/16م).
تم نقل العالقة من لمجموعة سامبا المالية إلى البنك األهلي السعودي وذلك بعد عملية دمج تمت بينهما وأصبح مدير العالقة لدى البنك األهلي
(ساب ًقا) هو مدير العالقة الجديدة لدى الكيان الناشئ ويعتبر تبليغ البنك األهلي السعودى بذلك ٍ
كاف.

1 2-7-5عقد التسهيالت االئتمانية بين الشركة والبنك األهلي التجاري
  (12-37):مقر لودجلاملخص أحكام عقد التسهيالت االئتمانية بين الشركة البنك األهلي التجاري
األطراف

الشركة والبنك األهلي التجاري

التاريخ

1442/06/06هـ (الموافق 2021/01/19م)

إجمالي التمويل

مائة وخمسة عشر مليون ( )115,000,000ريال سعودي.
تسهيالت عامة بالحدود الفرعية اآلتية:

yتيسير تجاري بحد إجمالي يبلغ مائة مليون ( )100,000,000ريال سعودي.

yاعتمادات مستنديه لدى االطالع بحد إجمالي يبلغ خمسين مليون ( )50,000,000ريال سعودي.
yاعتمادات مستنديه مؤجلة بحد يبلغ إجمالي خمسين مليون ( )50,000,000ريال سعودي.
نوع التمويل

yاعتمادات مستنديه جهوز بحد إجمالي يبلغ خمسة وعشرين مليون ( )25,000,000ريال سعودي.
yخطابات ضمان مالية بحد إجمالي خمسين مليون ( )50,000,000ريال سعودي.

yخطابات ضمان (ابتدائية ،ودفعة مقدمة ،وحسن التنفيذ) بحد إجمالي خمسين مليون ( )50,000,000ريال سعودي.
yمقايضة هامش الربح بحد إجمالي خمسة عشر مليون ( )15,000,000ريال سعودي.

yشراء عمالت أجنبية بحد إجمالي وقدره خمس عشر مليون ( )15,000,000ريال سعودي.
المدة

حتى تاريخ 1443/05/27هـ (الموافق 2021/12/31م).
yدعم التقلبات في هامش الربح.
yشراء العمالت األجنبية.

yتمويل رأس المال العامل العام للشركة.
الغرض

yفتح اعتمادات جهوز حسب متطلبات الشركة.

yتمويل مشتريات الشركة من المو ِّردين المحليين من خالل خطابات ضمان مادية
yتقديم خطابات ضمان (ابتدائية ،ودفعة مقدمة ،وحسن التنفيذ) للجهات الحكومية.
yمقايضة هامش الربح لمقابضة تقلبات هامش الربح للقروض.
الضمانات

www.othaimmalls.com

سند ألمر مقدم من الشركة بمبلغ مائة وستة وعشرين مليون وخمسمائة ألف ( )126,500,000ريال سعودي مستحق الدفع لدى االطالع للبنك
األهلي التجاري.
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فهرس المحتويات

اإلنهاء

يحق لمجموعة سامبا المالية إلغاء التسهيالت ألي سبب ،وف ًقا لتقديرها الخاص ،وتطلب من الشركة سداد جميع المبالغ المستحقة على الفور.
باإلضافة إلى ذلك ،يتم تسريع جميع المبالغ المستحقة بموجب هذا العقد وينتهي العقد عند حدوث أي من حاالت التقصير التالية )1( :فشل
الشركة في جعل أي مبلغ مستحق الدفع بموجب هذا العقد أو أي عقد آخر أو أي من وثائقها االئتمانية أو االخالل بأي من التزاماتها بموجبها؛ ()2
إخالل الشركة أو الضامن ألي من التزاماتهم بموجب هذا العقد أو أي عقد آخر أو أي من وثائقها االئتمانية ،وعدم تصحيح هذا اإلخالل خالل
سبعة ( )7أيام من معرفتها بهذا االخالل أو من تلقي إشعار من مجموعة سامبا المالية ،أيهما أقرب؛ ( )3إذا أصبحت مديونية الشركة المستحقة
لمجموعة سامبا المالية أو أي طرف ثالث مستحقة الدفع أو قد تعلن أنها مستحقة قبل تاريخ االستحقاق أو لم يتم دفعها عند االستحقاق؛ ( )4إذا
أوقفت الشركة سداد ديونها لدائنيها ،أو أصبحت معسرة ،أو أُعدت معسرة بموجب النظام المعمول به ،أو اعترفت بعدم القدرة على سداد ديونها
عند استحقاقها ،أو تحاول الدخول في أي تسوية مع دائنيها أو أي مجموعة منهم أو تقدم أي إجراء قانوني إلعالن اإلعسار أو اإلفالس أو تصبح
شخصا طبيع ًيا) أو إنهاء الكفيل ألي التزام حالي أو مستقبلي متعلق بالقرض
معسرة فعل ًيا؛ ( )5إعسار الضامن أو وفاته أو عدم أهليته (إذا كان
ً
بموجب هذا العقد أو أي عقد آخر؛ ( )6إصدار أي قانون أو الئحة أو أمر أو أي تغيير في القانون أو الالئحة أو األمر ،مما ينحرف أو يهدف إلى
االنحراف أو تعليق أو إنهاء أو إعفاء الشركة أو الضامن من الوفاء بالتزاماتهم بموجب هذا العقد أو أي عقد آخر أو أي من وثائقها االئتمانية؛ ()7
إذا توقف أي بند بموجب هذا العقد أو أي عقد آخر أو أي من وثائقها االئتمانية الخاصة بالشركة لتصبح غير سارية المفعول وغير نافذة أو تصبح
غير قابلة للتنفيذ؛ ( )8إذا كانت الشركة أو الضامن يعارضان صالحية أو قابلية اإلنفاذ أو يهدفان إلى إنهاء أو رفض هذا العقد أو أي عقد آخر أو
أي من وثائقها االئتمانية؛ ( )9إذا أصبح من غير القانوني للشركة أو الضامن الوفاء بأي من التزاماتها بموجب هذا العقد أو أي عقد آخر أو أي
من وثائقها االئتمانية ،أو من غير القانوني لمجموعة سامبا المالية ممارسة كل أو أي من حقوقها أو سلطاتها بموجب هذا العقد أو أي عقد آخر
أو أي من وثائقها االئتمانية؛ أو ( )10أي موقف ،في رأي مجموعة سامبا المالية ،يعطي أسبا ًبا معقولة لالعتقاد بحدوث تغيير سلبي جوهري في
األعمال أو الوضع المالي أو اإلداري أو القانوني للشركة أو نتائج عمليات أو احتماالت للشركة أو الضامن أو قدرة الشركة أو الضامن على الوفاء
بالتزاماتهم بموجب هذا العقد أو أي عقد آخر أو أي من وثائقها االئتمانية.

القيود الجوهرية

المصدر :الشركة

يحق للبنك األهلي التجاري ،وف ًقا لتقديره الخاص ،إلغاء التسهيالت وطلب سداد جميع المبالغ المستحقة على الفور إذا قامت الشركة بتغيير شكلها
القانوني أو تغيير هيكل ملكيتها .كما وتتعهد الشركة بإشعار البنك األهلي التجاري خط ًيا بخطاب مسجل عن كل تغيير يطرأ على وضعها القانوني
أو المالي أو اإلداري بمدة ال تقل عن ثالثين ( )30يوم عمل قبل التغيير.
وقد أخطرت الشركة البنك األهلي السعودي (يعرف ساب ًقا بالبنك األهلي التجاري) بتاريخ 1443/01/24هـ (الموافق 2021/09/01م) بشأن
الطرح ،والذي سيترتب عليه تغيير الشكل القانوني للشركة وقدم البنك األهلي التجاري موافقته الخطية عليه بتاريخ 1443/01/28هـ (الموافق
2021/09/05م).

1 2-7-6عقد التسهيالت االئتمانية بين الشركة وبنك الرياض
  (12-38):مقر لودجلاملخص أحكام عقد التسهيالت االئتمانية بين الشركة وبنك الرياض
األطراف

الشركة وبنك الرياض

التاريخ

1442/12/25هـ (الموافق 2021/08/03م)

إجمالي التمويل

ثالثمائة وثالثون مليون ( )330,000,000ريال سعودي.
yحد تمويل تورق بقيمة ثالثمائة مليون ( )300,000,000ريال سعودي.

نوع التمويل

yتمويل تورق بالرصيد للشركة ليسدد وف ًقا لشروطة وضماناته عند المنح:

	-حد منتجات خزينة ( )FXبحد إجمالي قدره ثالثين مليون ( )30,000,000ريال سعودي.

المدة

حتى تاريخ 1445/02/02هـ (الموافق 2023/08/18م).

الغرض

لشراء وبيع السلع عن طريق اتفاقيات التورق لتمويل التجارة.

الضمانات

اإلنهاء

القيود الجوهرية

المصدر :الشركة

كفالة غرم وأداء تضامنية من شركة العثيم القابضة إلجمالي التسهيالت بمبلغ ثالثمائة مليون ( )300,000,000ريال سعودي.
سند ألمر مقدم من الشركة بمبلغ مائة واثنى عشر مليون ( )112,000,000ريال سعودي لبنك الرياض.

يحق لبنك الرياض المطالبة لدفع الرصيد المتبقي من أقساط أدوات التمويل المقدمة للشركة في حال حدوث واقعة أو أكثر من الحاالت التالية:
( )1إخالل الشركة عن سداد أية مبالغ مستحقة أو أداء أي التزامات لبنك الرياض بموجب االتفاقية ،أو اإلجراءات والتعهدات الموقعة من الشركة
أو ثبت عدم صحتها لمدة سبعة ( )7أيام؛ ( )2وجود دعوى أو إجراء قضائي أو حجز أو إذا صدر أي أمر أو قرار أو حكم لتصفية أعمال الشركة
أو تعيين حارس قضائي ضد الشركة أو ضد أحد كفالئها أو إحدى الشركات التابعة ،ما عدا قرارات تغيير الشكل القانوني أو االندماج التي يكون
بنك الرياض قد وافق مسب ًقا على بنودها خط ًيا؛ ( )3إذا توقفت الشركة عن دفع أي من التزاماتها األخرى أو توقفت عن سدادها أو قدمت إخطار
لبنك الرياض باعتزامها التوقف عن مزاولة نشاطها أو جزء هام منه أو أصبحت غير قادرة على دفع التزماتها أو دخلت في صلح واق مع دائنيه؛
( )4إذا تخلفت الشركة عن القيام في مواعيد االستحقاق بتسديد أي مبلغ في ذمتها أو أصبحت ملزمة بسداد أي التزامات بالرغم من إشعار بنك
الرياض لها ،أو إن ساءت أحوالها المالية ولم تكن قدرة على سداد األقساط ،حينئذ تكون جميع أقساط المديونية قد أصبحت مستحقة وواجبة
ً
كفيل غار ًما ألداء الحق أو ضمانات أخرى يقبلها بنك الرياض.
السداد فو ًرا إال أن تقدم الشركة

تتعهد الشركة بأن أي تغيير يدخل على الشركة سواء بالنسبة للشكل القانوني للشركة ،أو في الشركاء وحدود مسؤولياتهم أو في رأس المال ،أو في
االلتزامات قبل الغير ،أو في النشاط أو األهلية أو الصفة أو في ممثليه النظاميين وحدود صالحيتهم أو غير ذلك لن يؤثر بأي وجه على استمرار
نفاذ االتفاقية .وتلتزم الشركة في هذا الصدد بإخطار بنك الرياض فور إجراء هذا التغيير وإجراءات إشهاره بتقديم المستندات الدالة على ذلك
إلى الحد المقبول لبنك الرياض ،باإلضافة إلى التوقيع فو ًرا على المستندات وتقديم أي ضمانات أخرى يطلبها بنك الرياض.

وقد أخطرت الشركة بنك الرياض بتاريخ 1443/01/24هـ (الموافق 2021/09/01م) بشأن الطرح ،والذي سيترتب عليه تغيير الشكل القانوني
للشركة وقدم بنك الرياض موافقته الخطية عليه بتاريخ 1443/01/25هـ (الموافق 2021/09/02م).
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فهرس المحتويات

اإلنهاء

يحق للبنك األهلي التجاري في أي وقت دون الحصول على موافقة الشركة أو إبالغها أو إعالمها باألسباب إنهاء عقد تسهيالت البنك األهلي
التجاري كل ًيا أو جز ًئا وطلب سداد جميع المبالغ المستحقة بموجب إشعار .كما ويحق للبنك األهلي التجاري إلغاء التسهيالت وطلب سداد جميع
المبالغ المستحقة على الفور عند وقوع أي من حاالت اإلخالل بشروط العقد التالية )1( :أي تأخير من قبل الشركة في أداء التزاماتها؛ ( )2أي
إخالل من قبل الشركة بالتأمينات والضمانات المقدمة لصالح البنك األهلي التجاري أو قيام الشركة بأي تصرف أو إجراء ينتقص من قيمة تلك
التأمينات والضمانات؛ ( )3أي إخالل من قبل الشركة في الوفاء بالتزاماتها اتجاه الغير بصورة يعتبرها البنك األهلي التجاري مؤثرة سلب ًيا على
الوضع المالي للشركة؛ ( )4في حالة إفالس الشركة أو إعسارها؛ ( )5في حالة حل الشركة أو تصفيتها أو بيعها أو توقفها عن مزاولة نشاطها أو
تغيير كيانها القانوني أو االندماج أو تغير ملكيتها أو وفاة ٍأي من الشركاء.

فهرس المحتويات

1 2-7-7عقد التسهيالت االئتمانية بين الشركة وبنك الخليج الدولي
  (12-39):مقر لودجلاملخص أحكام عقد التسهيالت االئتمانية بين الشركة وبنك الخليج الدولي
األطراف

الشركة وبنك الخليج الدولي

التاريخ

1441/10/25هـ (الموافق 2020/06/17م)

إجمالي التمويل

مائة وواحد وأربعين مليون وخمسمائة ألف ( )141,500,000ريال سعودي

نوع التمويل

تسهيالت غير ملزمة وغير قابلة للتدوير بمبلغ مائة وواحد وأربعين مليو ًنا وخمسمائة ألف ( )141,500,000ريال سعودي.

المدة

حتى يتم إلغاء عقد تسهيالت بنك الخليج الدولي أو إنهاء التسهيالت من قبل بنك الخليج الدولي ،حسب تقديره وحده.

الغرض

إعادة هيكلة التسهيالت القائمة/برنامج إعادة شراء الصكوك.

الضمانات

اإلنهاء

القيود الجوهرية

المصدر :الشركة

www.othaimmalls.com

1 .سند ألمر مقدم من الشركة بمبلغ مائة وواحد وأربعين مليو ًنا وخمسمائة ألف ( )141,500,000ريال سعودي مستحق الدفع لدى االطالع
لبنك الخليج الدولي.
2 .ضمان مقدم من شركة العثيم القابضة.

يحق لبنك الخليج الدولي ،وف ًقا لتقديره الخاص ،إلغاء التسهيالت وطلب سداد جميع المبالغ المستحقة على الفور عند وقوع أي من حاالت اإلخالل
بشروط العقد التالية )1( :عجز أي من الشركة أو الضامن عن دفع أي مبلغ مستحق لبنك الخليج الدولي عند استحقاقه؛ ( )2عجز الشركة أو
الضامن عن القيام في الوقت المحدد بتأدية أو االمتثال ألي من التزاماته بموجب عقد تسهيالت بنك الخليج الدولي ،والعجز عن تصحيح الوضع
خالل سبعة ( )7أيام (أو أي مدة أطول مقررة من قبل بنك الخليج الدولي) لالختالالت القابلة للتصحيح بالنسبة لبنك الخليج الدولي؛ ( )3إذا اتضح
أن أي إقرار أو تعهد تم تقديمه من قبل الشركة أو الضامن أو من قبل مديري الشركة أو مسؤوليه أنه غير صحيح أو مضلل من ناحية يعتبرها بنك
الخليج الدولي جوهرية؛ ( )4إذا أصبحت أي مديونية للشركة مستحقة الدفع قبل تاريخ استحقاقها أو لم يتم دفعها عند استحقاقها؛ ( )5في حال
وجود دعوى قضائية أو إذا تم التنفيذ أو الحجز على أصول الشركة أو الضامن ولم يتم االمتثال للقرارات القضائية خالل أربعة عشر ( )14يوم؛
( )6إذا تم رفع أي عريضة دعوى أو البدء بأي إجراءات أو اتخاذ أي تدبير بخصوص إعسار أو إفالس أو إعادة تنظيم أو إعادة تأسيس أو تعيين
مصفي أو وكيل أو مسؤول حكومي على أعمال الشركة أو الضامن؛ ( )7إذا توقفت الشركة أو الضامن عن دفع المستحقات لمقترضيها؛ ( )8إذا
توقفت الشركة أو الضامن عن االضطالع بكل أو بأي من أعمالها؛ ( )9إذا قام أي نظام أو الئحة أو قرار أو التغيير في أ ًيا منها في إنهاء أو تعليق
أو إعفاء الشركة أو الضامن من التزاماته بموجب عقد تسهيالت بنك الخليج الدولي؛ ( )10في حال وفاة أو العجز العقلي للضامن الشخصي؛ أو
( )11إذا تم بموجب سلطة حكومية استبدال إدارة الشركة أو الضامن كل ًيا أو جز ًئيا أو بتقيد سلطة الشركة أو الضامن من االضطالع بأعماله كل ًيا
أو جزئ ًيا أو إذا تمت مصادر أو تأميم أو نزع ملكية أو االستحواذ بصورة إجبارية على كل أو أغلبية األسهم.

ال يحق للشركة إصدار أسهم إضافية أو تغيير أي حقوق مرتبطة بأسهم الشركة ،أو إجراء أي تغيير في ملكية رأس مالها دون الحصول على
الموافقة الخطية المسبقة من بنك الخليج الدولي .سيؤدي عدم االمتثال لهذا القيد إلى إعطاء الحق لبنك الخليج الدولي في إنهاء اتفاقية
التسهيالت الخاصة ببنك الخليج الدولي وجعل جميع المبالغ المستحقة بموجب اتفاقية التسهيالت الخاصة ببنك الخليج الدولي مستحقة وواجبة
الدفع فو ًرا بموجب إشعار مدته ثالثين ( )30يو ًما .وقد أخطرت الشركة بنك الخليج الدولي بتاريخ 1443/01/24هـ (الموافق 2021/09/01م)
بشأن الطرح ،والذي سيترتب عليه تغيير الشكل القانوني للشركة وقدم بنك الخليج الدولي موافقته الخطية عليه بتاريخ 1443/01/28هـ (الموافق
2021/09/05م).
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فهرس المحتويات

1 2-7-8عقد التسهيالت االئتمانية بين الشركة وبنك الرياض
  (12-40):مقر لودجلاملخص أحكام عقد التسهيالت االئتمانية بين الشركة وبنك الرياض
األطراف

الشركة وبنك الرياض

التاريخ

1441/12/28هـ (الموافق 2020/08/18م) ،والمعدل بتاريخ 1442/07/17هـ (الموافق 2021/03/01م).

إجمالي التمويل

مائتان وثالثون مليون ( )230,000,000ريال سعودي.
yتمويل تورق بحد إجمالي مائتين مليون ( )200,000,000ريال سعودي.

نوع التمويل

yحد منتجات خزينة ( )FXبحد إجمالي عشرين مليون ( )20,000,000ريال سعودي.

yحد منتجات خزينة ( )PRSبحد إجمالي عشرة ماليين ( )10,000,000ريال سعودي.
المدة

حتى تاريخ 1445/02/02هـ (الموافق 2023/08/18م).

الغرض

لشراء وبيع السلع عن طريق اتفاقيات التورق لتمويل التجارة.
yكفالة غرم وأداء تضامنية من شركة العثيم القابضة إلجمالي التسهيالت بمبلغ مائتين وثالثين مليون ( )230,000,000ريال سعودي.

الضمانات

اإلنهاء

القيود الجوهرية

المصدر :الشركة

yسند ألمر مقدم من الشركة بمبلغ ثالثين مليون ( )30,000,00ريال سعودي لبنك الرياض.

yضمان مقدم من شركة العثيم القابضة بمبلغ مائتين وخمسة وستين مليون ( )265,000,000ريال سعودي ،ويبقى قائ ًما إلى حين يتم إدراج
الشركة.

يحق لبنك الرياض المطالبة لدفع الرصيد المتبقي من أقساط أدوات التمويل المقدمة للشركة في حال حدوث واقعة أو أكثر من الحاالت التالية:
( )1إخالل الشركة عن سداد أية مبالغ مستحقة أو أداء أي التزامات لبنك الرياض بموجب االتفاقية ،أو اإلجراءات والتعهدات الموقعة من الشركة
أو ثبت عدم صحتها لمدة سبعة ( )7أيام؛ ( )2وجود دعوى أو إجراء قضائي أو حجز أو إذا صدر أي أمر أو قرار أو حكم لتصفية أعمال الشركة
أو تعيين حارس قضائي ضد الشركة أو ضد أحد كفالئها أو إحدى الشركات التابعة ،ما عدا قرارات تغيير الشكل القانوني أو االندماج التي يكون
بنك الرياض قد وافق مسب ًقا على بنودها خط ًيا؛ ( )3إذا توقفت الشركة عن دفع أي من التزاماتها األخرى أو توقفت عن سدادها أو قدمت إخطار
لبنك الرياض باعتزامها التوقف عن مزاولة نشاطها أو جزء هام منه أو أصبحت غير قادرة على دفع التزماتها أو دخلت في صلح واق مع دائنيه؛
( )4إذا تخلفت الشركة عن القيام في مواعيد االستحقاق بتسديد أي مبلغ في ذمتها أو أصبحت ملزمة بسداد أي التزامات بالرغم من إشعار بنك
الرياض لها ،أو إن ساءت أحوالها المالية ولم تكن قدرة على سداد األقساط ،حينئذ تكون جميع أقساط المديونية قد أصبحت مستحقة وواجبة
ً
كفيل غار ًما ألداء الحق أو ضمانات أخرى يقبلها بنك الرياض.
السداد فو ًرا إال أن تقدم الشركة
تتعهد الشركة بأن أي تغيير يدخل على الشركة سواء بالنسبة للشكل القانوني للشركة ،أو في الشركاء وحدود مسؤولياتهم أو في رأس المال ،أو في
االلتزامات قبل الغير ،أو في النشاط أو األهلية أو الصفة أو في ممثليه النظاميين وحدود صالحيتهم أو غير ذلك لن يؤثر بأي وجه على استمرار
نفاذ االتفاقية .وتلتزم الشركة في هذا الصدد بإخطار بنك الرياض فور إجراء هذا التغيير وإجراءات إشهاره بتقديم المستندات الدالة على ذلك
إلى الحد المقبول لبنك الرياض ،باإلضافة إلى التوقيع فو ًرا على المستندات وتقديم أي ضمانات أخرى يطلبها بنك الرياض.

وقد أخطرت الشركة بنك الرياض بتاريخ 1443/01/24هـ (الموافق 2021/09/01م) بشأن الطرح ،والذي سيترتب عليه تغيير الشكل القانوني
للشركة وقدم بنك الرياض موافقته الخطية عليه بتاريخ 1443/01/25هـ (الموافق 2021/09/02م).
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2-8

1العقارات

1 2-8-1العقارات المملوكة من قبل الشركة
تمتلك الشركة ثمانية وعشرين ( )28عقا ًرا في المملكة وال تملك أي عقارات خارجها ،ويوضح الجدول التالي تفاصيل العقارات المملوكة للشركة
بشكل مباشر وغير مباشر عبر شركاتها التابعة.
  (12-41):مقر لودجلاالعقارات المملوكة للشركة
#

رقم الصك

تاريخ الصك

اسم مالك
العقار

وصف العقار/موقعه

المساحة
(متر مربع)

القيمة الدفترية كما
في الصك
(بالريال السعودي)

1

310125027137

1440/07/14هـ
(الموافق
2019/03/21م)

الشركة

قطعة األرض من
المخطط رقم 720
الواقع في حي الربوة
في مدينة الرياض

31,466.31
( ٪50منها
مملوكة للشركة
بما يعادل
15,733,155
متر مربع)

ال يوجد

2

310114051177

1442/03/08هـ
(الموافق
2020/10/25م)

الشركة

قطعة األرض رقم
 1172وجزء من
قطعة األرض رقم
 1173وقطعة األرض
رقم  1176وقطعة
األرض رقم 1177
وقطعة رقم 1178
وقطعة األرض رقم
 1179من المخطط
رقم  720الواقع في
حي الربوة في مدينة
الرياض

45,044.01

3

610114051534

1442/04/01هـ
(الموافق
2020/11/16م)

الشركة

4

810130000266

1442/10/13هـ
(الموافق
2021/05/25م)

الشركة

5

462521001201

6

362538002039

1442/04/07هـ
(الموافق
2020/11/22م)
وتم نقل الملكية
للشركة بتاريخ
1432/02/26هـ
(الموافق 30
2011/01/م)

الشركة

1442/04/07هـ
(الموافق
2020/11/22م)

www.othaimmalls.com

وتم نقل الملكية
للشركة بتاريخ
1432/02/26هـ
(الموافق
2011/01/30م)

الشركة

وصف
االستخدام

العثيم مول -
الربوة

حالة الرهن

ال يوجد

العثيم مول -
الربوة

ال يوجد

قطعة أرض رقم 5/1
من المخطط رقم
 1270في حي النسيم
في الرياض

53,000

ال يوجد

العثيم مول،
خريص

تم إفراغ
الصك
لصالح
الشركة
وجاري
العمل على
رهن الصك
لصالح بنك
السعودي
البريطاني

قطعة أرض رقم
 1637في حي المروج
في الرياض

114,000

ال يوجد

خالية

مرهونة
لصالح بنك
السعودي
البريطاني

قطعة أرض رقم 1
الواقعة في شرق
بريدة في العكيرشة

قطعة أرض رقم 2
الواقع في شرق بريدة
في العكيرشة

220

15,435.34

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

مجمع
عكيرشة
التجاري

مجمع
عكيرشة
التجاري

ال يوجد

ال يوجد
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255,600

379,549,000

خالية

جاري العمل
على إفراغ
الصك
ورهنه
لصالح بنك
السعودي
البريطاني

ال يوجد

خالية

ال يوجد

ال يوجد

خالية

ال يوجد

#

رقم الصك

تاريخ الصك

اسم مالك
العقار

7

830105023126

1440/04/19هـ
(الموافق
2018/12/26م)

الشركة

قطعة أرض الواقعة
في الدمام

8

293383000143

1441/05/11هـ
(الموافق
2020/01/06م)

الشركة

قطعة أرض  61في
حي األثير في الدمام

1,495.13

9

393383000144

1441/05/11هـ
(الموافق
2020/01/06م)

الشركة

قطعة أرض  63في
حي األثير في الدمام

1,397.68

10

411511007359

1442/02/10هـ
(الموافق
2020/09/27م)

الشركة

11

442108012131

1438/11/30هـ
(الموافق
2017/08/22م)

الشركة

12

3

*

وصف العقار/موقعه

الجزء الشرقي
من قطعة األرض
الزراعية المسماة
بالظهير في طريق
الملك عبداهلل في
محافظة الخرج

286,802.35

107,550,881.25

خالية

قطعة أرض في نقرة
قفار في مدينة حائل

61,045.29

361,265,067

العثيم مول -
حائل

ال يوجد

جاري العمل
على إفراغ
ورهن الصك
لصالح بنك
السعودي
البريطاني

1431/01/14هـ
(الموافق
2009/12/31م)
وتم نقل الملكية
للشركة بتاريخ
1432/08/10هـ
(الموافق
2011/07/11م)

الشركة

قطعة أرض تسمى
بـ«المساعدية» في
عرعر

131,250

14,000,000

العثيم مول -
عرعر

ال يوجد

13

371403004346

1442/10/11هـ
(الموافق
2021/05/23م)

الشركة

قطعة أرض في حي
الذربان في أبها

13,354.04

ال يوجد

خالية

ال يوجد

14

730812002287

1442/04/09هـ
(الموافق
2020/11/24م)

الشركة

قطعة أرض زراعية
في حي القليبات في
األحساء

90,000

350,000,000

العثيم مول -
األحساء

مرهونة
لصالح بنك
السعودي
البريطاني

15

233107000329

1438/05/23هـ
(الموافق
2017/02/20م)

الشركة

قطعة أرض من
مخطط رقم 18/8
في الخفجي

120,000

39,600,000

العثيم مول -
الخفجي

ال يوجد

16

863506007407

1443/07/01هـ
(الموافق
2022/02/02م)

الشركة

قطعة أرض واقعة في
الرويضة ،على طريق
الرس القرين ،رياض
الخبراء ،في شمال
محافظة الرس

77,562.74

52,000,000

مجمع دار
الواحة
التجاري

ال يوجد

17

363506007413

1443/07/01هـ
(الموافق
2022/02/02م)

الشركة

قطعة أرض واقعة في
الرويضة ،في شمال
محافظة الرس

15,750

5,000,000

خالية

ال يوجد

18

462505005331

1439/04/15هـ
(الموافق
2018/01/02م)

شركة إلهام
المستقبل
إلدارات
األمالك

قطعة أرض رقم 1
من المخطط رقم
 138في المليداء في
مدينة بريدة

63,600
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المساحة
(متر مربع)

القيمة الدفترية كما
في الصك
(بالريال السعودي)

وصف
االستخدام

حالة الرهن

19

462505005333

1439/04/15هـ
(الموافق
2018/01/02م)

شركة إلهام
المستقبل
إلدارات
األمالك

قطعة أرض رقم 2
من المخطط رقم
 138في مدينة بريدة

64,000

20

562505005334

1439/04/15هـ
(الموافق
2018/01/02م)

شركة إلهام
المستقبل
إلدارات
األمالك

قطعة أرض رقم 3
من المخطط رقم
 138في مدينة بريدة

63,000

21

562505005335

1439/04/15هـ
(الموافق
2018/01/02م)

شركة إلهام
المستقبل
إلدارات
األمالك

قطعة أرض رقم 4
من المخطط رقم
 138في مدينة بريدة

68,059

22

362505005330

1439/04/15هـ
(الموافق
2018/01/02م)

شركة إلهام
المستقبل
إلدارات
األمالك

قطعة أرض رقم 5
من المخطط رقم
 138في مدينة بريدة

68,000

23

362505005332

1439/04/15هـ
(الموافق
2018/01/02م)

شركة إلهام
المستقبل
إلدارات
األمالك

قطعة أرض رقم 6
من المخطط رقم
 138في مدينة بريدة

68,022

24

362507010602

1439/04/15هـ
(الموافق
2018/01/02م)

شركة تكامل
العزيزية
إلدارات
األمالك

قطعة أرض في
المليداء في مدينة
بريدة

25

362507010601

1439/04/15هـ
(الموافق
2018/01/02م)

شركة
الرياض
الواعد
إلدارات
األمالك

الجهة الشمالية من
قطعة األرض في حي
الحصاة في مدينة
بريدة

69,876

26

562507010604

1439/04/15هـ
(الموافق
2018/01/02م)

شركة
الرياض
الواعد
إلدارات
األمالك

قطعة أرض في حي
الحصاة في مدينة
بريدة

101,873.38

27

462507010605

1439/04/15هـ
(الموافق
2018/01/02م)

شركة
الرياض
الواعد
إلدارات
األمالك

قطعة أرض من
مخطط رقم 1314
في بريدة

73,950

28

362507010606

1439/04/15هـ
(الموافق
2018/01/02م)

شركة
الرياض
الواعد
إلدارات
األمالك

قطعة أرض رقم
 1من مخطط رقم
 1314في الحي
الجنوبي في بريدة

85,800

1,356,924

2,560,000

2,520,000

2,722,360

2,720,000

2,720,880

67,846,200

2,520,799

3,640,532

3,789,937

4,217,000

خالية

خالية

خالية

خالية

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

خالية

ال يوجد

أرض سكنية
وخدمات
إقليمية
ووطنية
(للتسويق
والترفيه)

ال يوجد

ورش
ومستودعات

ال يوجد

جزء منها
محطة وقود
غير مستعملة
والباقي منها
خالي

ال يوجد

خالية

خالية

ال يوجد

ال يوجد

* تم بيع األرض رقم  63المتواجدة بحي األثير بالدمام في شهر يوليو لعام 2021م.
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فهرس المحتويات

#

رقم الصك

تاريخ الصك

اسم مالك
العقار

وصف العقار/موقعه

المساحة
(متر مربع)

القيمة الدفترية كما
في الصك
(بالريال السعودي)

وصف
االستخدام

حالة الرهن

.أالشركة

أبرمت الشركة كما في تاريخ هذه النشرة ألف وثمانمائة وأربعة عشر ( )1,814عقد إيجار مع مستأجرين عبر المجمعات التجارية
الخاصة بها في جميع المدن ،ويوضح القسم« 4-5-12عقود اإليجار المبرمة مع المستأجرين الرئيسيين» من هذه النشرة
تفاصيل العقود الجوهرية منها .كما استأجرت الشركة عد ًدا من العقارات التي تستخدمها كمكاتب إدارية أو مستودعات أو عمارات
سكينة أو كمواقف للسيارات .ويوضح الجدول التالي تفاصيل العقارات المستأجرة من قبل الشركة كما في تاريخ هذه النشرة:
  (12-42):مقر لودجلاالعقارات المستأجرة من قبل الشركة
#

المستأجر

1

الشركة

2

الشركة

*

3

الشركة

**

المدينة

تاريخ سريان اإليجار

مبلغ اإليجار السنوي
(بالريال السعودي)

شركة أسواق
عبداهلل العثيم

مكاتب إدارية في حي
الربوة بمساحة 1,350
متر مربع

الرياض

1431/01/15هـ
(الموافق 2010/01/01م)

742,500

جميل عبدالرحمن
القنيبط

مستودع رقم  12من
قطعة رقم  11من
مخطط رقم  3040في
حي السلي بمساحة
 763متر مربع

شركة كيول
لالستثمار العقاري

أرض حي المنتزه
بمساحة إجمالية
 60,000متر مربع

المؤجر

وصف الموقع

مدة اإليجار
خمس ( )5سنوات،
تتجدد تلقائ ًيا

الرياض

1430/01/01هـ
(الموافق 2008/12/29م)

80,000

خمس ( )5سنوات،
تتجدد تلقائ ًيا

عنيزة

1431/11/01هـ
(الموافق 2010/10/09م)

200,000

عشرون ( )20سنة

4

الشركة

مؤسسة عبدالعزيز
إبراهيم الفرهود
التجارية

عمارة سكنية بالرياض-
حي السعادة

الرياض

1437/10/27هـ
(الموافق 2016/08/01م)

720,000

خمس ( )5سنوات،
تتجدد تلقائ ًيا

5

الشركة

عبدالحميد بن
محمد بن حسين
الهالل

عمارة سكنية بمدينة
األحساء  -الهفوف

األحساء

1439/11/19هـ
(الموافق 2018/08/01م)

125,000

خمس ( )5سنوات

6

إدارة التشغيل
بالشركة

الشركة

مكاتب إدارية بمساحة
إجمالية  200مت ًرا
مرب ًعا في العثيم مول
 -عنيزة

عنيزة

1440/04/25هـ
(الموافق 2019/01/01م)

10,000

7

عبداهلل ناصر
إبراهيم الدعجان

الشركة

أرض على طريق
الملك فهد بمساحة
إجمالية  4,379مت ًرا
مرب ًعا تستعمل كمواقف
لسيارات مجمع دار
الواحة التجاري

الرس

1443/05/28هـ
(الموافق 2022/01/01م)

***3,450,000

خمس ( )5سنوات،
تتجدد تلقائ ًيا

ثالثون ( )30سنة

*

هذا العقد مبرم باسم الشركة ،إال أن المستودع يستخدم من قبل شركة عبداهلل العثيم للترفيه.

**

يتم إبرام اتفاقية اإليجار هذه وفقًا التفاقية إيجار بين شركة كيول لالستثمار العقاري وبلدية عنيزة ،حيث بموجب االتفاقية المبرمة بين الشركة وشركة كيول لالستثمار العقاري ،تقوم شركة كيول
لالستثمار العقاري بالتنازل عن االتفاقية إلى الشركة.

***

يُمثل المبلغ قيمة اإليجار لكامل مدة العقد يُدفع مرة واحدة في بداية العقد ،عل ًما بأن الشركة قد قامت بدفع كامل قيمة اإليجار إلى عبداهلل ناصر إبراهيم الدعجان كما في تاريخ هذه النشرة.

المصدر :الشركة
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1 2-8-2عقود اإليجار المبرمة من قبل الشركة والشركات التابعة الجوهرية بصفتهم مستأجرين

أبرمت شركة عبداهلل العثيم للترفيه خمسة وعشرين ( )25عقد إيجار بصفتها مستأجر فيما يتعلق بمراكزها الترفيهية حيث ثمانية
عشر ( )18منها أُبرمت مع الشركة ،وتتمثل في اثنين وعشرين ( )22مركزًا ترفيه ًّيا ،ومستودعين ( )2ومكتب واحد ( .)١يوضح
الجدول التالي تفاصيل العقارات المستأجرة من قبل شركة عبداهلل العثيم للترفيه كما في تاريخ هذه النشرة:
  (12-43):مقر لودجلاالعقارات المستأجرة من قبل شركة عبداهلل العثيم للترفيه
#

المستأجر

المؤجر

وصف الموقع

المدينة

١

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

الشركة

مكاتب إدارية في الطابق
الثاني من بناية المركز
الرئيسي للشركة في حي
الربوة بمساحة  598متر
مربع

الرياض

٢

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

شركة أسواق
عبداهلل العثيم

مركز ترفيهي في مركز
أسواق العثيم في حي الشفا
تحت اسم العالمة التجارية
«ماي تاون (»)My Town
بمساحة  908متر مربع

الرياض

٣

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

مكتب عبداهلل
عبدالعزيز فوزان
الفوزان للعقارات

مستودعان في السلي
بمساحة  1,800متر مربع

الرياض

٤

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

الشركة

معرض تجاري بمساحة
 8,059مت ًرا مرب ًعا في العثيم
مول  -خريص لفتح مركز
ترفيهي تحت اسم العالمة
التجارية «سفوري الند
(»)Saffori Land

الرياض

٥

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

الشركة

معرض تجاري بمساحة
 9,496مت ًرا مرب ًعا في العثيم
مول  -الربوة لفتح مركز
ترفيهي تحت اسم العالمة
التجارية «سفوري الند
(»)Saffori Land

الرياض

٦

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

الشركة

معرض تجاري بمساحة
 4,064مت ًرا مرب ًعا في العثيم
مول  -الربوة لفتح مركز
ترفيهي تحت اسم العالمة
التجارية «مدينة الثلج
(»)Snow City

الرياض

٧

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

شركة أسواق
عبداهلل العثيم

مركز ترفيهي رقم 1
بمساحة  4,569مت ًرا
مرب ًعا في أسواق العثيم -
السويدي تحت اسم العالمة
التجارية «سفوري الند
(»)Saffori Land

الرياض

٨

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

شركة أسواق
عبداهلل العثيم

مركز ترفيهي رقم 1
بمساحة  2,781.5مت ًرا
مرب ًعا في أسواق العثيم بحي
الحمراء تحت اسم العالمة
التجارية «سفوري الند
(»)Saffori Land

الرياض

٩

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

الشركة

معرض تجاري بمساحة 575
مت ًرا مرب ًعا في العثيم مول
 الربوة تحت اسم العالمةالتجارية «بيت الرعب
(»)Haunted House

الرياض

**
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تاريخ سريان اإليجار

1432/05/27هـ
(الموافق 2011/05/01م)

1441/05/06هـ
(الموافق

2020/01/01م)
1443/01/09هـ
(الموافق 2021/08/17م)

1442/12/22هـ
(الموافق 2021/08/01م)

1442/12/22هـ
(الموافق 2021/08/01م)

1442/12/22هـ
(الموافق 2021/08/01م)

1435/03/16هـ
(الموافق 2014/01/16م)

1439/04/14هـ
(الموافق 2018/01/01م)

1442/07/17هـ
(الموافق 2021/03/01م)

مبلغ اإليجار السنوي
(بالريال السعودي)

120,000

مدة اإليجار

سنة واحدة،
تتجدد تلقائ ًيا

76,613

خمس ()5
سنوات ،تتجدد
تلقائ ًيا

240,000

سنة واحدة،
تتجدد تلقائ ًيا

4,637,811

5,660,848

2,042,724

1,000,000

417,225

289,225

سنة واحدة،
تتجدد تلقائ ًيا

سنة واحدة،
تتجدد تلقائ ًيا

سنة واحدة،
تتجدد تلقائ ًيا

عشرة ()10
سنوات

سنة واحدة،
تتجدد تلقائ ًيا

خمس ( )5سنوات
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.بشركة عبدهللا العثيم للترفيه

١٠

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

شركة عقارات
الخليج

١١

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

الشركة

معرض تجاري بمساحة
 8,413مت ًرا مرب ًعا في العثيم
مول  -الدمام لفتح مركز
ترفيهي تحت اسم العالمة
التجارية «سفوري الند
(»)Saffori Land

الدمام

١٢

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

الشركة

معرض تجاري بمساحة
 1,700مت ًرا مرب ًعا في
العثيم مول  -الدمام لفتح
مركز ترفيهي تحت اسم
العالمة التجارية «أكشن زون
(»)Action Zone

الدمام

١٣

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

الشركة

معرض تجاري بمساحة
 3,267مت ًرا مرب ًعا في العثيم
مول  -عنيزة لفتح مركز
ترفيهي تحت اسم العالمة
التجارية «سفوري الند
(»)Saffori Land

عنيزة

١٤

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

الشركة

معرض تجاري بمساحة
 3,939مت ًرا مرب ًعا في العثيم
مول  -بريدة لفتح مركز
ترفيهي تحت اسم العالمة
التجارية «سفوري الند
(»)Saffori Land

بريدة

١٥

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

الشركة

معرض تجاري في العثيم
مول  -األحساء بمساحة
 1,900مت ًرا مرب ًعا لفتح
مركز ترفيهي تحت اسم
العالمة التجارية «أكشن زون
(»)Action Zone

األحساء

١٦

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

الشركة

المؤجر

معرض تجاري في ويست
افينيو مول بمساحة 2,260
مت ًرا مرب ًعا لفتح مركز
ترفيهي تحت اسم العالمة
التجارية «فابي الند (Faby
»)Land

الدمام

السنوات األولى حتى
الخامسة678,000 :

1439/02/12هـ
(الموافق 2017/11/01م)

السنوات السادسة حتى
العاشرة745,800 :
السنوات  11حتى :15
820,320

خمس عشرة
( )15سنة

أو  %15من قيمة المبيعات
السنوية ،أيهما أقل
1442/10/20هـ
(الموافق 2021/06/01م)

1440/10/21هـ
(الموافق 2019/06/24م)

1437/04/22هـ
(الموافق 2016/02/01م)

1442/12/22هـ
(الموافق 2021/08/01م)

1442/10/20هـ
(الموافق 2021/06/01م)

سنة واحدة،
تتجدد تلقائ ًيا

4,505,074

سنة واحدة،
تتجدد تلقائ ًيا

450,000

عشرة ()10
سنوات

1,331,268

سنة واحدة،
تتجدد تلقائ ًيا

2,530,766

سنة واحدة،
تتجدد تلقائ ًيا

650,000

معرض تجاري بمساحة
 8,069مت ًرا مرب ًعا في العثيم
مول  -األحساء تحت اسم
العالمة التجارية «سفوري
الند (»)Saffori Land

األحساء

1442/12/22هـ
(الموافق 2021/08/01م)

5,162,462

سنة واحدة،
تتجدد تلقائ ًيا

١٧

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

الشركة

مستودع بالعثيم مول -
األحساء بمنطقة الميزانين

األحساء

1443/05/06هـ
(الموافق 2021/12/10م)

10,000

١٨

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

الشركة

معرض تجاري بمساحة
 4,745مت ًرا مرب ًعا في العثيم
مول  -عرعر تحت اسم
العالمة التجارية «سفوري
الند (»)Saffori Land

سنة واحدة،
تتجدد تلقائ ًيا

عرعر

1,792,830

عشرة ()10
سنوات

١٩

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

الشركة

معرض تجاري في العثيم
مول  -حائل بمساحة 4,852
مت ًرا مرب ًعا لفتح مركز
ترفيهي تحت اسم العالمة
التجارية «سفوري الند
(»)Saffori Land

حائل
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1437/06/26هـ
(الموافق 2016/04/04م)

1437/12/01هـ
(الموافق 2016/09/02م)

 1,892,280أو  %12من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

عشرة ()10
سنوات

www.othaimmalls.com

فهرس المحتويات

#

المستأجر

وصف الموقع

المدينة

تاريخ سريان اإليجار

مبلغ اإليجار السنوي
(بالريال السعودي)

مدة اإليجار

٢٠

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

شركة الراشد

٢١

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

شركة ريوف
تبوك المحدودة

معرض تجاري في حديقة
تبوك بمساحة  4,821مت ًرا
مرب ًعا لفتح لمركز ترفيهي
تحت اسم العالمة التجارية
«فابي الند (»)Faby Land

تبوك

٢٢

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

الشركة  -حفر
الباطن

معرض تجاري في العثيم
مول  -حفر الباطن بمساحة
 5,278مت ًرا مرب ًعا لفتح
مركز ترفيهي تحت اسم
العالمة التجارية «سفوري
الند (»)Saffori Land

حفر الباطن

٢٣

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

الشركة  -حفر
الباطن

معرض تجاري بمساحة
 7,777مت ًرا مرب ًعا في العثيم
مول  -حفر الباطن لفتح
مركز ترفيهي تحت اسم
العالمة التجارية «أكشن زون
(»)Action Zone

حفر الباطن

٢٤

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

الشركة  -حفر
الباطن

معرض تجاري بمساحة
 5,649مت ًرا مرب ًعا في
العثيم مول  -حفر الباطن
تحت اسم العالمة التجارية
«سبالش (»)Splash

حفر الباطن

٢٥

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

الشركة -
الخفجي

معرض تجاري بمساحة
 4,450مت ًرا مرب ًعا في العثيم
مول  -الخفجي لفتح مركز
ترفيهي تحت اسم العالمة
التجارية «سفوري الند
(»)Saffori Land

الخفجي

*

*

*

*

معرض تجاري في الراشد
مول بمساحة  4,134مت ًرا
مرب ًعا لفتح مركز ترفيهي
تحت اسم العالمة التجارية
«فابي الند (»)Faby Land

أبها

1439/01/25هـ
(الموافق 2017/10/15م)

1439/02/12هـ
(الموافق 2017/11/01م)

من تاريخ خطاب التسليم

من تاريخ خطاب التسليم

من تاريخ خطاب التسليم

من تاريخ خطاب التسليم أو
تسليم الوحدة التأجيرية،
أيهما أقرب

السنوات األولى حتى
الخامسة2,067,000 :

السنوات السادسة حتى
العاشرة2,273,700 :

خمس عشرة
( )15سنة

 2,000,000أو  %15من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

واحد وعشرون
( )21سنة وأربعة
( )4شهور وثالثة
وعشرون ()23
يو ًما

 1,319,500أو  %12من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

عشرة ()10
سنوات

السنوات  11حتى :15
2,501,070

 3,033,030أو  %12من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

عشرة ()10
سنوات

 1,412,250أو  %12من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

عشرة ()10
سنوات

2,336,250

عشرة ()10
سنوات

*

هذه المواقع تحت اإلنشاء ولم تصدر لها رخص بلدية بعد.

**

المركز الترفيهي بيت الرعب ( )Haunted Houseالواقع في العثيم مول  -الربوة بدأ العمل بتاريخ 2021/10/28م ولم تُصدر له رخصة بلدية بشكل مستقل إذ إنه مشمول برخصة البلدية الصادرة
للمركز الترفيهي سفوري الند ( )Saffori Landالواقع في العثيم مول -الربوة

المصدر :الشركة

www.othaimmalls.com
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فهرس المحتويات

#

المستأجر

المؤجر

وصف الموقع

المدينة

تاريخ سريان اإليجار

مبلغ اإليجار السنوي
(بالريال السعودي)

مدة اإليجار

أبرمت شركة عبداهلل العثيم لألزياء اثنين وخمسين ( )52عقد إيجار بصفتها مستأجر فيما يتعلق بمنافذ البيع بالتجزئة لألزياء،
حيث ستة وعشرين ( )26منها مع الشركة ،وتتمثل في سبعة وثالثين ( )37معرض وثالثة عشر ( )13مستودع ومكتبين ( .)٢يوضح
الجدول التالي تفاصيل العقارات المستأجرة من قبل شركة عبداهلل العثيم لألزياء كما في تاريخ هذه النشرة:
  (12-44):مقر لودجلاالعقارات المستأجرة من قبل شركة عبداهلل العثيم لألزياء
#

المستأجر

1

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

الشركة

2

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

الشركة

معرض تجاري بمساحة  138مت ًرا
مرب ًعا في العثيم مول  -خريص
لفتح معرض تجاري تحت اسم
العالمة التجارية «تالي وايل
(»)Tally Weijl

الرياض

3

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

الشركة

معرض تجاري بمساحة 1,260
مت ًرا مرب ًعا في العثيم مول -
خريص لفتح معرض تجاري تحت
اسم العالمة التجارية «كيابي
(»)Kiabi

الرياض

4

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

الشركة

مستودع تجاري بمساحة  307مت ًرا
مرب ًعا في العثيم مول  -خريص
لفتح مستودع تحت اسم العالمة
التجارية «كيابي (»)Kiabi

الرياض

5

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

شركة
أسواق
عبداهلل
العثيم

معرض تجاري رقم  1بمساحة
 219مت ًرا مرب ًعا في أكاديمية
العثيم بحي الربوة لفتح مكاتب
إدارية

الرياض

6

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

شركة
أسواق
عبداهلل
العثيم

معرض تجاري رقم  2بمساحة
 194مت ًرا مرب ًعا في أكاديمية
العثيم بحي الربوة لفتح مكاتب
إدارية

الرياض

7

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

الشركة

معرض تجاري بمساحة  190مت ًرا
مرب ًعا في العثيم مول  -الربوة
لفتح معرض تجاري تحت اسم
العالمة التجارية «تالي وايل
(»)Tally Weijl

الرياض

8

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

الشركة

معرض تجاري بمساحة  727مت ًرا
مرب ًعا في العثيم مول  -الربوة لفتح
معرض تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «أو في إس (»)OVS

الرياض

9

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

الشركة

معرض تجاري بمساحة 1,576
مت ًرا مرب ًعا في العثيم مول  -الربوة
لفتح معرض تجاري تحت اسم
العالمة التجارية «كيابي (»)Kiabi

الرياض

10

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

مركز
غرناطة
التجاري

معرض تجاري بمساحة  114مت ًرا
مرب ًعا في مركز غرناطة التجاري
لفتح معرض تجاري تحت اسم
العالمة التجارية «أو في إس
(»)OVS

الرياض

وصف الموقع

المدينة

المؤجر

معرض تجاري بمساحة  568مت ًرا
مرب ًعا في العثيم مول  -خريص
لفتح معرض تجاري تحت اسم
العالمة التجارية «أو في إس
(»)OVS

الرياض
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تاريخ سريان اإليجار

مبلغ اإليجار
(بالريال السعودي)

مدة اإليجار

1439/12/01هـ
(الموافق
2018/08/12م)

 468,600أو  %7من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

خمس ( )5سنوات

1441/01/02هـ
(الموافق
2019/09/01م)

279,450

سنة واحدة ،تتجد تلقائ ًيا

1440/07/26هـ
(الموافق
2019/04/02م)

 1,039,500أو  %7من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

خمس ( )5سنوات

1440/07/26هـ
(الموافق
2019/04/01م)

50,000

1440/01/21هـ
(الموافق
2018/10/01م)

93,075

1440/01/21هـ
(الموافق
2018/10/01م)

82,450

1441/07/06هـ
(الموافق
2020/03/01م)

441,750

1438/12/14هـ
(الموافق
2017/09/05م)

1,272,250

ثالث ( )3سنوات ،تتجدد
تلقائ ًيا

1441/09/19هـ
(الموافق
2020/05/12م)

 1,182,000أو  %8من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

سنة واحدة ،تتجدد تلقائ ًيا

1442/05/17هـ
(الموافق
2021/01/01م)

 250,200أو  %10من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

سنتان

خمس ( )5سنوات

سنة واحدة ،تتجدد تلقائ ًيا

سنة واحدة ،تتجدد تلقائ ًيا

سنة واحدة ،تتجدد تلقائ ًيا

www.othaimmalls.com

فهرس المحتويات

.جشركة عبدهللا العثيم لألزياء

 594,000أو  %10من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

سنتان

سنة واحدة ،تتجدد تلقائ ًيا

#

المستأجر

11

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

مركز
غرناطة
التجاري

12

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

شركة حياة
العقارية

معرض تجاري بمساحة  13مت ًرا
مرب ًعا في حياة مول الستخدامه
كمستودع

13

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

شركة حياة
العقارية

معرض تجاري بمساحة  73مت ًرا
مرب ًعا في حياة مول لفتح معرض
تجاري تحت اسم العالمة التجارية
«أو في إس (»)OVS

14

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

عبداهلل
عبدالعزيز
فوزان
الفوزان

مستودعان في حي السلي

15

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

الشركة

معرض تجاري بمساحة  562مت ًرا
مرب ًعا في العثيم مول  -بريدة لفتح
معرض تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «أو في إس (»)OVS

بريدة

16

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

الشركة

معرض تجاري بمساحة  120مت ًرا
مرب ًعا في العثيم مول  -بريدة
بحي اإلسكان لفتح معرض تجاري
تحت اسم العالمة التجارية «بارفوا
(»)Parfois

بريدة

1439/01/26هـ
(الموافق
2017/10/16م)

17

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

الشركة

معرض تجاري بمساحة  165مت ًرا
مرب ًعا في العثيم مول  -بريدة
ليستخدم كمستودع

بريدة

1439/06/13هـ
(الموافق
2019/04/24م)

15,000

18

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

الشركة

معرض تجاري بمساحة 1,466
مت ًرا مرب ًعا في العثيم مول  -بريدة
لفتح معرض تجاري تحت اسم
العالمة التجارية «كيابي (»)Kiabi

بريدة

1440/05/26هـ
(الموافق
2019/02/01م)

 1,392,700أو  %10من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

19

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

الشركة

معرض تجاري بمساحة  140مت ًرا
مرب ًعا في العثيم مول  -بريدة بحي
اإلسكان لفتح معرض تجاري تحت
اسم العالمة التجارية «تالي وايل
(»)Tally Weijl

بريدة

1441/08/17هـ
(الموافق
2020/04/10م)

259,000

سنة واحدة ،تتجدد تلقائ ًيا

20

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

الشركة

معرض تجاري بمساحة  563مت ًرا
مرب ًعا في العثيم مول  -عنيزة لفتح
معرض تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «أو في إس (»)OVS

عنيزة

1439/09/17هـ
(الموافق
2018/06/01م)

 577,075أو  %7من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

خمس ( )5سنوات

21

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

الشركة

معرض تجاري بمساحة  128مت ًرا
مرب ًعا في العثيم مول  -عنيزة لفتح
معرض تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «تالي وايل (»)Tally Weijl

عنيزة

1440/07/25هـ
(الموافق
2019/04/01م)

 179,200أو  %12من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

سنة واحدة ،تتجدد تلقائ ًيا

22

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

الشركة

معرض تجاري بمساحة 1,500
مت ًرا مرب ًعا في العثيم مول  -عنيزة
لفتح معرض تجاري تحت اسم
العالمة التجارية «كيابي (»)Kiabi

عنيزة

1440/01/21هـ
(الموافق
2018/10/01م)

 1,537,500أو  %7من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

خمس ( )5سنوات

23

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

الشركة

مستودع تجاري بمساحة  88مت ًرا
مرب ًعا في العثيم مول  -عنيزة
تحت اسم العالمة التجارية «كيابي
(»)Kiabi

عنيزة

1440/01/21هـ
(الموافق
2018/10/01م)

5,000

خمس ( )5سنوات

24

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

الشركة

مستودع تجاري بمساحة  50مت ًرا
مرب ًعا في العثيم مول  -عنيزة

عنيزة

1440/01/21هـ
(الموافق
2018/10/01م)

10,000

سنة واحدة ،تتجدد تلقائ ًيا
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المؤجر

وصف الموقع

المدينة

معرض تجاري بمساحة  396مت ًرا
مرب ًعا في مركز غرناطة التجاري
لفتح معرض تجاري تحت اسم
العالمة التجارية «كيابي لألطفال
(»)Kiabi Kids

الرياض

1442/08/12هـ
(الموافق
2021/03/25م)

الرياض

1436/07/12هـ
(الموافق
2015/05/01م)

12,000

الرياض

1442/11/14هـ
(الموافق
2020/07/29م)

160,600

1439/12/28هـ
(الموافق
2018/09/08م)

160,000

ثالث ( ،)3تتجدد تلقائ ًيا

1438/10/30هـ
(الموافق
2017/07/24م)

 533,900أو  %10من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

سنتان ،تتجدد تلقائ ًيا

 186,000أو  %15من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

ثالث ( )3سنوات ،تتجدد
تلقائ ًيا

سنة واحدة ،تتجدد تلقائ ًيا

سنة واحدة ،تتجدد تلقائ ًيا

الرياض

سنة واحدة
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فهرس المحتويات

تاريخ سريان اإليجار

مبلغ اإليجار
(بالريال السعودي)

مدة اإليجار

25

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

شركة
المراكز
العربية
المحدودة

معرض تجاري بمساحة  419مت ًرا
مرب ًعا في مكة مول لفتح معرض
تجاري تحت اسم العالمة التجارية
«أو في إس (»)OVS

مكة
المكرمة

1442/08/30هـ
(الموافق
2021/03/17م)

26

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

شركة
األندلس
العقارية

معرض تجاري بمساحة 1,106
مت ًرا مرب ًعا في األندلس مول لفتح
معرض تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «كيابي (»)Kiabi

جدة

27

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

شركة
األندلس
العقارية

مستودع تجاري بمساحة  76مت ًرا
مرب ًعا في األندلس مول لفتح
معرض تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «كيابي (»)Kiabi

جدة

28

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

شركة
المراكز
العربية
المحدودة

معرض تجاري بمساحة  681مت ًرا
مرب ًعا في السالم مول لفتح معرض
تجاري تحت اسم العالمة التجارية
«أو في إس (»)OVS

جدة

29

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

شركة
المراكز
العربية
المحدودة

معرض تجاري بمساحة  493مت ًرا
مرب ًعا في الياسمين مول لفتح
معرض تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «أو في إس (»)OVS

جدة

30

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

شركة
أسواق
البحر
األحمر
المحدودة

معرض تجاري بمساحة 1,342.76
مت ًرا مرب ًعا في رد سي مول لفتح
معرض تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «كيابي (»)Kiabi

جدة

31

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

شركة
أسواق
البحر
األحمر
المحدودة

معرض تجاري بمساحة 114.86
مت ًرا مرب ًعا في رد سي مول لفتح
معرض تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «بارفوا (»)Parfois

جدة

السنة األولى:

706,713.33
السنة الثانية:
1,013,980
السنة الثالثة:

1,028,959.25
السنة الرابعة:

خمس ( )5سنوات

921,800

السنة الخامسة:
691,350

أو  %8من قيمة
المبيعات السنوية
1438/04/03هـ
(الموافق
2017/01/01م)

1,327,200

1438/04/03هـ
(الموافق
2017/01/01م)

25,000

خمس ( )5سنوات

خمس ( )5سنوات

السنة األولى678,730 :

السنة الثانية973,830 :
1439/08/07هـ
(الموافق

2018/04/22م)

السنة الثالثة:
999,736.38

السنة الرابعة:
749,100

خمس ( )5سنوات

السنة الخامسة:
686,675

أو  %8من قيمة
المبيعات السنوية
السنة األولى:
642,543.33
السنة الثانية:
921,910

1439/10/26هـ
(الموافق
2018/07/09م)

السنة الثالثة:
915,809.13

السنة الرابعة:

خمس ( )5سنوات

759,220

السنة الخامسة:
569,415

أو  %8من قيمة
المبيعات السنوية

 | 578نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار

1440/02/14هـ
(الموافق
2018/10/23م)
1442/11/21هـ
(الموافق
2021/07/01م)

السنوات الثالث األولى:
1,745,588
السنتان األخيرتان:
1,832,867

455,879

خمس ( )5سنوات

سنة واحدة
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فهرس المحتويات

#

المستأجر

المؤجر

وصف الموقع

المدينة

تاريخ سريان اإليجار

مبلغ اإليجار
(بالريال السعودي)

مدة اإليجار

32

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

شركة
المراكز
العربية
المحدودة

معرض تجاري بمساحة 1,284
مت ًرا مرب ًعا في السالم مول لفتح
معرض تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «كيابي (»)Kiabi

جدة

33

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

شركة
المراكز
العربية
المحدودة

معرض تجاري بمساحة  415مت ًرا
مرب ًعا في الظهران مول لفتح
معرض تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «أو في إس (»)OVS

الظهران

34

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

شركة
المراكز
العربية
المحدودة

معرض تجاري بمساحة 1,160
مت ًرا مرب ًعا في الظهران مول لفتح
معرض تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «كيابي (»)Kiabi

الظهران

35

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

شركة
المراكز
العربية
المحدودة

مستودع تجاري بمساحة  119مت ًرا
مرب ًعا في الظهران مول تحت اسم
العالمة التجارية «كيابي (»)Kiabi

الظهران

36

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

شركة
المراكز
العربية
المحدودة

معرض تجاري بمساحة  319مت ًرا
مرب ًعا لفتح معرض تجاري في
النخيل مول تحت اسم العالمة
التجارية «أو في إس (»)OVS

الدمام

السنة األولى:
570,310

السنة الثانية:
1443/05/27هـ
(الموافق
2021/03/31م)

918,060

السنة الثالثة963,963 :
السنة الرابعة:

خمس ( )5سنوات

1,012,164.36

السنة الخامسة:
1,062,766.80
السنة األولى:
54,088.33

السنة الثانية:
776,050

1439/08/07هـ

(الموافق
2018/04/22م)

السنة الثالثة:
755,491.89

السنة الرابعة:

خمس ( )5سنوات

684,957.50

السنة الخامسة:
371,939.28

أو  %8من قيمة
المبيعات السنوية
السنة األولى:

1,192,286.68
السنة الثانية:
1,635,020

1439/04/04هـ
(الموافق
2017/12/22م)

السنة الثالثة:

1,708,076.8

السنة الرابعة:

خمس ( )5سنوات

1,784,776

السنة الخامسة:
1,865,314.8

أو  %8من قيمة
المبيعات السنوية
1442/12/04هـ
(الموافق
2021/07/13م)

8,000

ثالث ( )3سنوات ،تتجدد
تلقائ ًيا

السنة األولى:

324,393.33
السنة الثانية:
491,260

1442/08/18هـ
(الموافق
2021/03/31م)

السنة الثالثة:
515,823

السنة الرابعة:

خمس ( )5سنوات

541,614.16

السنة الخامسة:
568,697.26

أو  %10من قيمة
المبيعات السنوية
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فهرس المحتويات

#

المستأجر

المؤجر

وصف الموقع

المدينة

تاريخ سريان اإليجار

مبلغ اإليجار
(بالريال السعودي)

مدة اإليجار

37

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

الشركة

38

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

الشركة

معرض تجاري بمساحة 1,138
مت ًرا مرب ًعا في العثيم مول -
الدمام «كيابي (»)Kiabi

39

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

الشركة

معرض تجاري بمساحة  130مت ًرا
مرب ًعا في العثيم مول  -الدمام
لفتح معرض تجاري تحت اسم
العالمة التجارية «أو في إس كدز
(»)OVS Kids

الدمام

40

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

الشركة

معرض تجاري بمساحة  100مت ًرا
مرب ًعا في العثيم مول  -الدمام
لفتح معرض تجاري تحت اسم
العالمة التجارية «تالي وايل (Tally
»)Weijl

الدمام

41

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

الشركة

مستودع تجاري بمساحة  60مت ًرا
مرب ًعا في العثيم مول  -الدمام
لفتح مكاتب لتستخدم كمستودع
«كيابي (»)Kiabi

الدمام

42

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

الشركة

معرض تجاري رقم AG3B
بمساحة  375مت ًرا مرب ًعا في
العثيم مول  -األحساء لفتح
معرض تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «أو في إس (»)OVS

األحساء

43

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

الشركة

معرض تجاري بمساحة  121مت ًرا
مرب ًعا في العثيم مول  -األحساء
لفتح معرض تجاري تحت اسم
العالمة التجارية «تالي وايل (Tally
»)Weijl

األحساء

44

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

الشركة

معرض تجاري بمساحة  871مت ًرا
مرب ًعا في العثيم مول  -حائل لفتح
معرض تجاري تحت اسم العالمة
التجارية «أو في إس (»)OVS

حائل

45

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

الشركة

مستودع تجاري بمساحة 209
مت ًرا مرب ًعا في العثيم مول  -حائل
لفتح مستودع تحت اسم العالمة
التجارية «أو في إس (»)OVS

حائل

46

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

شركة بنيان معرض تجاري بمساحة 1,202.22
السعودية
مت ًرا مرب ًعا في الراشد مول لفتح
لالستثمار معرض تجاري تحت اسم العالمة
العقاري
التجارية «كيابي (»)Kiabi

عسير

47

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

شركة بنيان معرض تجاري بمساحة 460.57
السعودية
مت ًرا مرب ًعا في الراشد مول لفتح
لالستثمار معرض تجاري تحت اسم العالمة
العقاري
التجارية «أو في إس (»)OVS

عسير

48

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

شركة بنيان مستودع تجاري بمساحة 151.88
مت ًرا مرب ًعا في الراشد مول
السعودية
لالستثمار الستخدامه كمستودع تحت اسم
العالمة التجارية «كيابي (»)Kiabi
العقاري

عسير

49

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

مستودع تجاري بمساحة 29.46
شركة بنيان
مت ًرا مرب ًعا في الراشد مول
السعودية
الستخدامه كمستودع تحت اسم
لالستثمار
العالمة التجارية «أو في إس
العقاري
»)OVS

عسير

سنة واحدة ،تتجدد تلقائ ًيا

سنة واحدة ،تتجدد تلقائ ًيا

وصف الموقع

المدينة

مستودع تجاري بمساحة  90مت ًرا
مرب ًعا في العثيم مول  -الدمام
الستخدامه كمستودع تحت اسم
العالمة التجارية «كيابي (»)Kiabi

الدمام

1438/01/09هـ
(الموافق
2016/10/10م)

10,000

الدمام

1440/06/05هـ
(الموافق
2019/02/10م)

 1,621,650أو  %10من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

1441/07/06هـ
(الموافق
2020/03/01م)

263,250

1439/10/17هـ
(الموافق
2018/07/01م)

238,075

1443/04/05هـ
(الموافق
2021/11/10م)

31,500

سنة واحدة ،تتجدد تلقائ ًيا

1440/05/22هـ
(الموافق
2019/02/01م)

 412,500أو  %7من
قيمة المبيعات السنوية،
أيهما أعلى

ثالثة ( )3سنوات

1441/08/08هـ
(الموافق
2020/04/01م)

305,525

1439/09/24هـ
(الموافق
2018/06/08م)

718,575

1439/07/02هـ
(الموافق
2018/03/18م)

23,137
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1439/08/15هـ
(الموافق
2018/05/01م)

سنة واحدة ،تتجدد تلقائ ًيا

سنة واحدة ،تتجدد تلقائ ًيا

خمس ( )5سنوات

خمس ( )5سنوات

السنوات الثالث األولى:
 1,021,887سنو ًيا

السنتان األخيرتان:

خمس ( )5سنوات

 1,130,087سنو ًيا

1442/09/20هـ
(الموافق
2021/05/01م)

782,969

1440/08/26هـ
(الموافق
2019/05/01م)

75,940

1439/07/15هـ
(الموافق
2018/04/01م)

سنة واحدة ،تتجدد تلقائ ًيا

السنة األولى13,750 :

السنة الثانية15,000 :

ثالثة ( )3سنوات

سنة واحدة
سارية حتى
1441/07/04هـ (الموافق
2020/02/28م) ،تتجدد
تلقائ ًيا
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فهرس المحتويات

#

المستأجر

المؤجر

تاريخ سريان اإليجار

مبلغ اإليجار
(بالريال السعودي)

مدة اإليجار

50

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

شركة بنيان معرض تجاري بمساحة 101.74
السعودية
مت ًرا مرب ًعا في الراشد مول لفتح
لالستثمار معرض تجاري تحت اسم العالمة
العقاري
التجارية «تالي وايل (»)Tally Weijl

عسير

51

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

شركة بنيان معرض تجاري بمساحة 211.60
السعودية
مت ًرا مرب ًعا في الراشد مول لفتح
لالستثمار معرض تجاري تحت اسم العالمة
العقاري
التجارية «أو في إس (»)OVS

عسير

52

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

شركة بنيان معرض تجاري بمساحة 88.35
السعودية
مت ًرا مرب ًعا في الراشد مول لفتح
لالستثمار معرض تجاري تحت اسم العالمة
العقاري
التجارية «بارفوا (»)Parfois

عسير

المصدر :الشركة

وصف الموقع

1442/10/21هـ
(الموافق
2021/06/01م)

156,679.60

1439/01/25هـ
(الموافق
2017/10/15م)
1442/11/06هـ
(الموافق
2021/06/15م)

ثالثة ( )3سنوات

السنوات الثالث األولى:
 232,760سنو ًيا

السنتان األخيرتان:

خمس ( )5سنوات

 256,036سنو ًيا
136,059

ثالث ( )3سنوات

.دشركة عبدهللا العثيم الغذائية

أبرمت شركة عبداهلل العثيم الغذائية تسعة وثالثين ( )39عقد إيجار بصفتها مستأجر فيما يتعلق بمنافذ البيع بالتجزئة لألغذية
معرضا (إضاف ًة إلى معرض تحت اإلنشاء
والمشروبات حيث سبع وثالثين ( )37منها مع الشركة ،تتمثل في تسعة وعشرين ()29
ً
سيحل محل معرض آخر مفتوح حال ًيا) ،وثمانية ( )8مستودعات ومكتب .يوضح الجدول التالي تفاصيل العقارات المستأجرة من
قبل شركة عبداهلل العثيم الغذائية كما في تاريخ هذه النشرة:
  (12-45):مقر لودجلاالعقارات المستأجرة من قبل شركة عبداهلل العثيم الغذائية
#

المستأجر

المؤجر

1

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

الشركة -
الرياض ،حي
النسيم

معرض تجاري بمساحة 75
مت ًرا مرب ًعا في العثيم مول
لفتح مقهى باسم «روتي مام
(»)Roti Mum

الرياض

2

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

الشركة -
الرياض ،حي
النسيم

معرض تجاري بمساحة 545
مت ًرا مرب ًعا في العثيم مول
لفتح مكاتب باسم «وكالة
امتياز»

الرياض

3

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

الشركة -
الرياض ،حي
الربوة

معرض تجاري بمساحة 9
أمتار مربعة في العثيم مول
لفتح معرض تجاري تحت
اسم العالمة التجارية «جست
أورانج (»)Just Orange

الرياض

4

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

الشركة -
الرياض ،حي
الربوة

معرض تجاري بمساحة
 85مت ًرا مرب ًعا في العثيم
مول لفتح مطعم تحت اسم
العالمة التجارية «كببلكي
(»)Kabablaky

الرياض

5

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

الشركة -
الرياض ،حي
الربوة

معرض تجاري بمساحة 80
مت ًرا مرب ًعا في العثيم مول
لفتح مقهى تحت اسم العالمة
التجارية «دله كافيه (Dallah
»)Café

الرياض

6

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

الشركة -
الرياض ،حي
الربوة

معرض تجاري رقم بمساحة
 24مت ًرا مرب ًعا في العثيم مول
لفتح مقهى تحت اسم العالمة
التجارية «موكا آند مور
(»)Moka & More

الرياض

www.othaimmalls.com

وصف الموقع

المدينة

تاريخ سريان اإليجار

مبلغ اإليجار
(بالريال السعودي)

مدة اإليجار

1440/06/24هـ (الموافق
2019/03/01م)

 120,000أو  %12من قيمة
المبيعات السنوية ،أيهما
أعلى

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

1440/04/25هـ (الموافق
2019/01/01م)

27,250

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

 70,000أو  %12من قيمة
المبيعات السنوية ،أيهما
أعلى

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

 250,002أو  %10من قيمة
المبيعات السنوية ،أيهما
أعلى

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

 200,000أو  %12من قيمة
المبيعات السنوية ،أيهما
أعلى

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

 250,000أو  %12من قيمة
المبيعات السنوية ،أيهما
أعلى

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

1441/03/13هـ (الموافق
2019/11/10م)

1441/02/16هـ (الموافق
2019/10/15م)

1440/09/27هـ (الموافق
2019/06/01م)

1440/04/25هـ (الموافق
2019/01/01م)
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فهرس المحتويات

#

المستأجر

المؤجر

المدينة

تاريخ سريان اإليجار

مبلغ اإليجار
(بالريال السعودي)

مدة اإليجار

7

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

الشركة -
الرياض ،حي
الربوة

معرض تجاري بمساحة 115
مت ًرا مرب ًعا في العثيم مول
لفتح مقهى تحت اسم العالمة
التجارية «روتي مام
(»)Roti Mum

الرياض

1441/04/11هـ (الموافق
2019/12/08م)

 11,500باإلضافة إلى %12
من قيمة المبيعات السنوية

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

8

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

الشركة -
الرياض ،حي
الربوة

معرض تجاري بمساحة 28
مت ًرا مرب ًعا في العثيم مول
الستخدامه كمستودع

الرياض

1440/09/05هـ (الموافق
2019/05/10م)

15,000

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

9

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

الشركة -
الرياض ،حي
الربوة

معرض تجاري بمساحة 91
مت ًرا مرب ًعا في العثيم مول
لفتح مقهى تحت اسم العالمة
التجارية «أوليفر براون
(»)Oliver Brown

الرياض

1440/06/23هـ (الموافق
2019/02/28م)

 300,000أو  %12من قيمة
المبيعات السنوية ،أيهما
أعلى

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

10

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

عبداهلل علي
الهبدان

مستودع رقم  89بمساحة
 675مت ًرا مرب ًعا في حي
السلي لتخزين االمدادات
الغذائية

الرياض

1439/12/11هـ (الموافق
2018/09/08م)

80,000

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

11

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

عبداهلل بن
عبدالعزيز
الفوزان

مستودع بمساحة  496مت ًرا
مرب ًعا في حي السلي لتخزين
اإلمدادات الغذائية

الرياض

1440/05/09هـ (الموافق
2019/09/08م)

83,000

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

12

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

الشركة  -بريدة

معرض تجاري بمساحة 25
مت ًرا مرب ًعا في العثيم مول
لفتح مقهى تحت اسم العالمة
التجارية «موكا آند مور
(»)Moka & More

بريدة

 200,000أو  %12من قيمة
المبيعات السنوية ،أيهما
أعلى

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

13

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

الشركة  -بريدة

معرض تجاري بمساحة 31
مت ًرا مرب ًعا في العثيم مول
الستخدامه كمستودع تحت
اسم «موكا آند مور (Moka
»)& More

بريدة

14

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

الشركة  -بريدة

معرض تجاري بمساحة
 71,25مت ًرا مرب ًعا في العثيم
مول لفتح مقهى تحت اسم
العالمة التجارية «دله كافيه
(»)Dallah Café

بريدة

15

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

الشركة  -بريدة

معرض تجاري بمساحة 16
مت ًرا مرب ًعا في العثيم مول
الستخدامه كمستودع باسم
«دله كافيه
(»)Dallah Café

بريدة

16

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

أكشاك بمساحة  9أمتار
مربعة في العثيم مول
باإلضافة إلى منطقة جلوس
الشركة  -عنيزة
والواقعين في العثيم مول
تحت اسم العالمة التجارية
«روتي مام (»)Roti Mum

عنيزة

17

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

كشك بمساحة  76مت ًرا مرب ًعا
في العثيم مول لفتح مطعم
الشركة  -عنيزة
تحت اسم العالمة التجارية
«كببلكي (»)Kabablaky

عنيزة

18

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

كشك بمساحة  65مت ًرا
مرب ًعا في العثيم مول تحت
الشركة  -عنيزة اسم العالمة التجارية «موكا
آند مور
(»)Moka & More

عنيزة
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1440/05/09هـ (الموافق
2019/01/15م)

1440/04/25هـ (الموافق
2019/01/01م)

1440/05/12هـ (الموافق
2019/01/18م)

1440/06/15هـ (الموافق
2019/02/20م)

15,000

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

 120,000أو  %12من قيمة
المبيعات السنوية ،أيهما
أعلى

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

11,200

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

1440/11/29هـ (الموافق
2019/08/01م)

 130,000أو  %12من قيمة
المبيعات السنوية ،أيهما
أعلى

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

1440/07/07هـ (الموافق
2019/03/14م)

 100,000أو  %10من قيمة
المبيعات السنوية ،أيهما
أعلى

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

 120,000أو  %12من قيمة
المبيعات السنوية ،أيهما
أعلى

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

1440/09/21هـ (الموافق
2019/05/26م)
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فهرس المحتويات

#

المستأجر

المؤجر

وصف الموقع

المدينة

تاريخ سريان اإليجار

مبلغ اإليجار
(بالريال السعودي)

مدة اإليجار

19

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

الشركة -
الدمام

معرض تجاري بمساحة 120
مت ًرا مرب ًعا في العثيم مول
لفتح مقهى تحت اسم العالمة
التجارية «أوليفر براون
(»)Oliver Brown

الدمام

20

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

الشركة -
الدمام

معرض تجاري بمساحة 25
مت ًرا مرب ًعا في العثيم مول
لفتح مقهى تحت اسم العالمة
التجارية «موكا آند مور
(»)Moka & More

الدمام

21

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

الشركة -
الدمام

معرض تجاري بمساحة 17
مت ًرا مرب ًعا في العثيم مول
لفتح مستودع تحت اسم
العالمة التجارية «موكا آند
مور (»)Moka & More

الدمام

22

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

الشركة -
األحساء

1441/03/18هـ (الموافق
2019/11/15م)

1440/03/23هـ (الموافق
2019/12/01م)

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

 200,000أو  %12من قيمة
المبيعات السنوية ،أيهما
أعلى

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

11,900

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

معرض تجاري بمساحة
 53مت ًرا مرب ًعا في العثيم
مول لفتح مطعم تحت اسم
العالمة التجارية «كببلكي
(»)Kabablaky

األحساء

1440/08/11هـ (الموافق
2019/04/16م)

 150,000أو  %10من قيمة
المبيعات السنوية ،أيهما
أعلى

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

23

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

الشركة -
األحساء

معرض تجاري بمساحة 27
مت ًرا مرب ًعا في العثيم مول
الستخدامه كمستودع

األحساء

1441/03/18هـ (الموافق
2019/11/15م)

15,000

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

24

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

الشركة -
األحساء

معرض تجاري بمساحة 274
مت ًرا مرب ًعا في العثيم مول
لفتح مقهى تحت اسم العالمة
التجارية «أوليفر براون
(»)Oliver Brown

األحساء

 232,900أو  %12من قيمة
المبيعات السنوية ،أيهما
أعلى

ثالثة ( )3سنوات

25

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

الشركة -
األحساء

معرض تجاري بمساحة 64
مت ًرا مرب ًعا في العثيم مول
لفتح مقهى تحت اسم العالمة
التجارية «دله كافيه
(»)Dallah Café

األحساء

 220,000أو  %12من قيمة
المبيعات السنوية ،أيهما
أعلى

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

26

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

الشركة -
األحساء

معرض تجاري بمساحة 25
مت ًرا مرب ًعا في العثيم مول
لفتح مقهى تحت اسم العالمة
التجارية «موكا آند مور
(»)Moka & More

األحساء

1441/03/23هـ (الموافق
2019/11/20م)

 250,000أو  %12من قيمة
المبيعات السنوية ،أيهما
أعلى

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

27

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

كشك بمساحة  18مت ًرا مرب ًعا
في العثيم مول تحت اسم
الشركة  -عرعر
العالمة التجارية «روتي مام
(»)Roti Mum

عرعر

1441/03/04هـ (الموافق
2019/11/01م)

 150,000أو  %12من قيمة
المبيعات السنوية ،أيهما
أعلى

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

28

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

معرض تجاري بمساحة 222
مت ًرا مرب ًعا في العثيم مول
الشركة  -عرعر لفتح مقهى تحت اسم العالمة
التجارية «أوليفر براون
(»)Oliver Brown

عرعر

29

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

معرض تجاري بمساحة 113
مت ًرا مرب ًعا في العثيم مول
الشركة  -عرعر لفتح معرض تجاري تحت
اسم العالمة التجارية «دله
كافيه (»)Dallah Café

عرعر
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1440/04/25هـ (الموافق
2019/01/01م)

 200,000أو  %12من قيمة
المبيعات السنوية ،أيهما
أعلى

1440/08/11هـ (الموافق
2020/10/30م)

1441/01/02هـ (الموافق
2019/09/01م)

1441/04/12هـ (الموافق
2019/12/09م)

1440/12/21هـ (الموافق
2019/08/22م)

 22,200باإلضافة إلى %12
من قيمة المبيعات السنوية

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

 150,000أو  %12من قيمة
المبيعات السنوية ،أيهما
أعلى

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا
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فهرس المحتويات

#

المستأجر

المؤجر

وصف الموقع

المدينة

تاريخ سريان اإليجار

مبلغ اإليجار
(بالريال السعودي)

مدة اإليجار

30

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

معرض تجاري بمساحة
 64مت ًرا مرب ًعا في العثيم
الشركة  -عرعر مول لفتح مطعم تحت اسم
العالمة التجارية «كببلكي
(»)Kabablaky

عرعر

31

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

معرض تجاري بمساحة
 87مت ًرا مرب ًعا في العثيم
الشركة  -عرعر مول لفتح مطعم تحت اسم
العالمة التجارية «تشيسترز
(»)Chesters

عرعر

32

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

معرض تجاري بمساحة 20
مت ًرا مرب ًعا في العثيم مول
الشركة  -عرعر تحت اسم العالمة التجارية
«موكا آند مور
(»)Moka & More

عرعر

المؤجر

1440/09/27هـ (الموافق
2019/06/01م)

1441/01/27هـ (الموافق
2019/09/26م)

1440/09/27هـ (الموافق
2019/06/01م)

 94,815أو  %10من قيمة
المبيعات السنوية ،أيهما
أعلى

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

 128,890أو  %10من قيمة
المبيعات السنوية ،أيهما
أعلى

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

 120,000أو  %12من قيمة
المبيعات السنوية ،أيهما
أعلى

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

معرض تجاري بمساحة 145
مت ًرا مرب ًعا في العثيم مول
لفتح مقهى تحت اسم العالمة
التجارية «أوليفر براون
(»)Oliver Brown

حائل

1440/08/11هـ (الموافق
2019/04/16م)

 14,500باإلضافة إلى %12
من قيمة المبيعات السنوية

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

34

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

الشركة  -حائل

معرض تجاري بمساحة 73
مت ًرا مرب ًعا في العثيم مول
الستخدامه كمستودع

حائل

1442/02/14هـ (الموافق
2022/10/01م)

25,000

سنة واحدة

35

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

الشركة  -حائل

معرض تجاري بمساحة 9
مت ًرا مرب ًعا في العثيم مول
لفتح معرض تجاري تحت
اسم العالمة التجارية «جست
أورانج (»)Just Orange

حائل

 70,000أو  %12من قيمة
المبيعات السنوية ،أيهما
أعلى

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

36

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

الشركة  -حائل

معرض تجاري بمساحة
 64مت ًرا مرب ًعا في العثيم
مول لفتح مطعم تحت اسم
العالمة التجارية «كببلكي
(»)Kabablaky

حائل

 120,000أو  %10من قيمة
المبيعات السنوية ،أيهما
أعلى

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

37

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

الشركة  -حائل

معرض تجاري بمساحة 98
مت ًرا مرب ًعا في العثيم مول
لفتح مقهى تحت اسم العالمة
التجارية «موكا آند مور
(»)Moka & More

حائل

 120,000أو  %12من قيمة
المبيعات السنوية ،أيهما
أعلى

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًيا

38

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

الشركة  -حائل

معرض تجاري بمساحة 120
مت ًرا مرب ًعا في العثيم مول
لفتح مقهى تحت اسم العالمة
التجارية «دله كافيه (Dallah
»)Café

حائل

 100,000أو  %12من قيمة
المبيعات السنوية ،أيهما
أعلى

سنة واحدة ،تتجدد
تلقائ ًّيا

39

شركة عبداهلل
العثيم
*
الغذائية

الشركة  -حائل

معرض تجاري بمساحة 203
مت ًرا مرب ًعا في العثيم مول
لفتح مقهى تحت اسم العالمة
التجارية «موكا آند مور
(»)Moka & More

حائل

 203,000أو  %12من قيمة
المبيعات السنوية ،أيهما
أعلى

ثالثة ( )3سنوات

33

شركة عبداهلل
العثيم
الغذائية

الشركة  -حائل

1441/01/11هـ (الموافق
2019/09/10م)

1441/03/04هـ (الموافق
2019/11/01م)

1441/01/02هـ (الموافق
2019/09/01م)

1441/01/02هـ (الموافق
2019/09/01م)

( 1442/05/10الموافق
2020/12/25م)

* هذا الموقع تحت اإلنشاء ولم تصدر لها رخص بلدية بعد وسيحل محل المقهى المفتوح في العثيم مول  -حائل تحت اسم العالمة التجارية موكا آند مور (.)Moka & More

المصدر :الشركة

وتجدر اإلشارة إلى أن قيم اإليجارات المذكورة في الجدول أعاله تتعلق بمدة العقود الحالية فقط ،وال تحتسب أي مدد سيتم تجديدها في المستقبل
أو المدد السابقة بموجب عقود منتهية.
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فهرس المحتويات

#

المستأجر

وصف الموقع

المدينة

تاريخ سريان اإليجار

مبلغ اإليجار
(بالريال السعودي)

مدة اإليجار

فهرس المحتويات

2-9

1األصول غير الملموسة

1 2-9-1العالمات التجارية
قامت الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية بتسجيل عدد من العالمات التجارية لدى إدارة العالمات التجارية بوزارة التجارة (والتي تم نقل صالحيتها
إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية) .وتعتمد الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية على هذه العالمات التجارية في أعمالها وتسويق خدماتها ،لذا
فإن عدم مقدرة الشركة أو شركاتها التابعة الجوهرية على حماية عالماتها التجارية أو اضطرارها إلى اتخاذ إجراء قانوني الزم لحماية العالمة
التجارية قد يؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على مقدرتها على استعمالها مما سيؤثر على سير أعمالها ونتائج عمليات الشركة (ولمزيد من المعلومات حول
ً
فضل راجع القسم« 15-1-2المخاطر المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية» من هذه النشرة) .ويجدر بالذكر أنه
المخاطر المرتبطة بذلك،
كما في تاريخ هذه النشرة ،لم يتم تسجيل العالمات التجارية الجديدة التي تعكس االسم الجديد لكل من شركة عبداهلل العثيم للترفيه وشركة عبداهلل
إن العالمة التجارية المسجلة حال ًيا لشركة عبداهلل العثيم للترفيه تعكس اسمها القديم وهو شركة عبداهلل العثيم للسياحة
العثيم الغذائية ،حيث ّ
والترفيه وإن العالمة التجارية المسجلة حال ًيا لشركة عبداهلل العثيم الغذائية تعكس اسمها القديم وهو شركة امتياز الرياض التجارية .وتجدر اإلشارة
أيضا إلى أن الشركة تقوم بتشغيل مجمع دار الواحة التجاري تحت العالمة التجارية «مجمع دار الواحة التجاري» عل ًما بأنها غير مسجلة ،وتعمل
ً
الشركة حال ًيا على تغيير اسم المجمع التجاري على تغيير اسم المجمع التجاري إلى «العثيم مول» ،كما لم تقم شركة عبداهلل العثيم للترفيه بتسجيل
العالمة التجارية بيت الرعب ( )Haunted Houseلمركزها الترفيهي الواقع في العثيم مول  -الربوة كما في تاريخ هذه النشرة .تقدمت شركة عبداهلل
العثيم للترفيه بطلب لتسجيل العالمة التجارية الجديدة التي تعكس اسمها الجديد إال أنها لم تُصدر لها شهادة تسجيل عالمة تجارية حتى اآلن .ولم
تقم الشركة بتسجيل عالمتها التجارية وذلك نظ ًرا ألنها ال تعتبرها جوهرية ألعمالها.
ويوضح الجدول التالي التفاصيل الرئيسية لجميع العالمات التجارية المسجلة من قبل الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية:
  (12-46):مقر لودجلاالتفاصيل الرئيسية للعالمات التجارية المسجلة من قبل الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية
#

رقم التسجيل

بلد التسجيل

المالك

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

1

1437017453

المملكة

الشركة

1437/07/28هـ (الموافق
2016/05/05م)

1447/07/30هـ (الموافق
2026/01/19م)

36

2

1437017454

المملكة

الشركة

1437/07/28هـ (الموافق
2016/05/05م)

1447/07/30هـ (الموافق
2026/01/19م)

37

3

1436022754

المملكة

الشركة

1436/11/02هـ (الموافق
2015/08/17م)

1446/11/03هـ (الموافق
2025/05/01م)

36

4

1436022755

المملكة

الشركة

1436/11/02هـ (الموافق
2015/08/17م)

1446/11/03هـ (الموافق
2025/05/01م)

41

5

1437001557

المملكة

الشركة

1437/01/20هـ (الموافق
2015/11/02م)

1447/01/26هـ (الموافق
2025/07/21م)

36

6

1437001558

المملكة

الشركة

1437/01/20هـ (الموافق
2015/11/02م)

1447/01/26هـ (الموافق
2025/07/21م)

41

7

1437017457

المملكة

الشركة

1437/07/28هـ (الموافق
2016/05/05م)

1447/07/30هـ (الموافق
2026/01/19م)

37

8

1439018472

المملكة

الشركة

1439/08/09هـ (الموافق
2018/04/25م)

1449/08/08هـ (الموافق
2028/01/05م)

36

9

1439018475

المملكة

الشركة

1439/08/09هـ (الموافق
2018/04/25م)

1449/08/08هـ (الموافق
2028/01/05م)

41
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10

1437001555

المملكة

الشركة

1437/01/20هـ (الموافق
2015/11/02م)

1447/01/26هـ (الموافق
2025/07/21م)

36

11

1437001556

المملكة

الشركة

1437/01/20هـ (الموافق
2015/11/02م)

1447/01/26هـ (الموافق
2025/07/21م)

41

12

1440006819

المملكة

الشركة

1440/03/12هـ (الموافق
2018/11/20م)

1450/03/11هـ (الموافق
2028/08/02م)

36

13

1437001719

المملكة

الشركة

1437/01/22هـ (الموافق
2015/11/04م)

1447/01/26هـ (الموافق
2025/07/21م)

36

14

1437001718

المملكة

الشركة

1437/01/22هـ (الموافق
2015/11/04م)

1447/01/26هـ (الموافق
2025/07/21م)

41

15

1438005257

المملكة

الشركة

1438/03/02هـ (الموافق
2016/12/01م)

1448/03/04هـ (الموافق
2026/08/17م)

41

16

1438005256

المملكة

الشركة

1438/03/02هـ (الموافق
2016/12/01م)

1448/03/04هـ (الموافق
2026/08/17م)

36

17

1438014383

المملكة

الشركة

1438/06/21هـ (الموافق
2017/03/20م)

1448/06/22هـ (الموافق
2026/12/02م)

41

18

1442018526

المملكة

الشركة

1442/06/19هـ (الموافق
2021/02/01م)

1452/06/18هـ (الموافق
2030/10/16م)

41

19

1442018525

المملكة

الشركة

1442/06/19هـ (الموافق
2021/02/01م)

1452/06/18هـ (الموافق
2030/10/16م)

36

20

1442018476

المملكة

الشركة

1442/06/19هـ (الموافق
2021/02/01م)

1452/06/18هـ (الموافق
2030/10/16م)

41

21

1442028463

المملكة

الشركة

1442/09/09هـ (الموافق
2021/04/21م)

1452/09/08هـ (الموافق
2031/01/02م)

36

22

1441014973

المملكة

الشركة

1441/05/26هـ (الموافق
2020/01/21م)

1452/05/25هـ (الموافق
2029/10/04م)

41

23

1441014972

المملكة

الشركة

1441/05/26هـ (الموافق
2020/01/21م)

1452/05/25هـ (الموافق
2029/10/04م)

36
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فهرس المحتويات

#

رقم التسجيل

بلد التسجيل

المالك

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

الشعار

24

1441014971

المملكة

الشركة

1441/05/24هـ (الموافق
2020/01/19م)

1451/05/23هـ (الموافق
2029/10/02م)

41

25

1441014970

المملكة

الشركة

1441/05/24هـ (الموافق
2020/01/19م)

1451/05/23هـ (الموافق
2029/10/02م)

36

26

1442022851

المملكة

الشركة

1442/07/هـ (الموافق
2021/03/07م)

1452/07/22هـ (الموافق
2030/11/28م)

36

27

1442022847

المملكة

الشركة

1442/07/23هـ (الموافق
2021/03/07م)

1452/07/22هـ (الموافق
2030/11/28م)

36

28

1442022849

المملكة

الشركة

1442/07/20هـ (الموافق
2021/03/04م)

1452/07/19هـ (الموافق
2030/11/15م)

36

29

189158

اإلمارات

الشركة

1434/05/15هـ (الموافق
2013/03/27م)

1444/09/05هـ (الموافق
2023/03/27م)

41

30

189159

اإلمارات

الشركة

1434/05/15هـ (الموافق
2013/03/27م)

1444/09/05هـ (الموافق
2023/03/27م)

41

31

235115

اإلمارات

الشركة

1436/08/15هـ (الموافق
2015/06/02م)

1446/12/06هـ (الموافق
2025/06/02م)

41

32

1435003837

المملكة

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1435/03/06هـ (الموافق
2014/01/07م)

1445/03/11هـ (الموافق
2023/09/26م)

41

33

301828

مصر

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1435/06/29هـ (الموافق
2014/04/29م)

1445/10/19هـ (الموافق
2024/04/28م)

41

34

86960

قطر

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1437/06/13هـ (الموافق
2016/03/22م)

غير محدد

41

35

85721

سلطنة عمان

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1435/03/29هـ (الموافق
2014/01/30م)

1445/07/17هـ (الموافق
2024/01/29م)

41

36

كاي دبليو
1625242

الكويت

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1442/03/01هـ (الموافق
2020/10/18م)

1452/06/20هـ (الموافق
2030/10/18م)

41

37

129981

البحرين

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1442/06/21هـ (الموافق
2021/02/03م)

1452/05/28هـ (الموافق
2030/09/27م)

41
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فهرس المحتويات

#

رقم التسجيل

بلد التسجيل

المالك

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

الشعار

38

1438026413

المملكة

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1438/11/30هـ (الموافق
2017/08/22م)

1448/12/01هـ (الموافق
2027/05/07م)

41

39

129983

البحرين

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1442/06/21هـ (الموافق
2021/02/03م)

1452/05/28هـ (الموافق
2030/09/27م)

41

40

313353

مصر

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1437/09/04هـ (الموافق
2016/06/09م)

1447/12/22هـ (الموافق
2026/06/08م)

41

41

96172

قطر

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1437/10/29هـ (الموافق
2016/08/03م)

غير محدد

41

42

94193

سلطنة عمان

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1436/06/05هـ (الموافق
2015/03/25م)

1446/09/24هـ (الموافق
2025/03/24م)

41

43

149131

الكويت

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1436/06/05هـ (الموافق
2015/03/25م)

1446/09/25هـ (الموافق
2025/03/25م)

41

44

1435009134

المملكة

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1435/05/16هـ (الموافق
2014/03/17م)

1445/05/16هـ (الموافق
2023/11/30م)

41

45

210940

اإلمارات

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1435/07/01هـ (الموافق
2014/04/30م)

1445/10/21هـ (الموافق
2024/04/30م)

41

46

301831

مصر

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1435/06/29هـ (الموافق
2014/04/29م)

1445/10/19هـ (الموافق
2024/04/28م)

41

47

كاي دبليو
1625236

الكويت

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1442/03/01هـ (المواقق
2020/10/18م)

1452/06/20هـ (الموافق
2030/10/18م)

41

48

92444

قطر

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1438/04/21هـ (الموافق
2017/01/19م)

غير محدد

41

49

1435022081

المملكة

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1435/12/15هـ (الموافق
2014/10/09م)

1445/12/17هـ (الموافق
2024/06/23م)

41
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فهرس المحتويات

#

رقم التسجيل

بلد التسجيل

المالك

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

الشعار

50

211207

اإلمارات

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1435/07/06هـ (الموافق
2014/05/05م)

1445/10/26هـ (الموافق
2024/05/05م)

41

51

210938

اإلمارات

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1435/07/01هـ (الموافق
2014/04/30م)

1445/10/21هـ (الموافق
2024/04/30م)

41

52

129982

البحرين

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1442/06/21هـ (الموافق
2021/02/03م)

1452/05/28هـ (الموافق
2030/09/27م)

41

53

110945

عمان

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1438/09/20هـ (الموافق
2017/06/15م)

1449/01/09هـ (الموافق
2027/06/14م)

41

54

1438027372

المملكة

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1438/12/22هـ (الموافق
2017/09/13م)

1448/12/21هـ (الموافق
2027/05/27م)

41

55

301829

مصر

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1435/06/29هـ (الموافق
2014/04/29م)

1445/10/19هـ (الموافق
2024/04/28م)

41

56

86959

قطر

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1437/06/13هـ (الموافق
2016/03/22م)

غير محدد

41

57

85724

سلطنة عمان

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1435/03/29هـ (الموافق
2014/01/30م)

1445/07/17هـ (الموافق
2024/01/29م)

41

58

1435013932

المملكة

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1435/07/16هـ (الموافق
2014/05/15م)

1445/07/18هـ (الموافق
2024/01/30م)

41

59

219688

اإلمارات

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1435/12/22هـ (الموافق
2014/10/16م)

1446/04/13هـ (الموافق
2024/10/16م)

41

60

301830

مصر

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1435/06/29هـ (الموافق
2014/04/29م)

1445/10/19هـ (الموافق
2024/04/28م)

41

61

86958

قطر

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1437/06/13هـ (الموافق
2016/03/22م)

غير محدد

41

62

85720

سلطنة عمان

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1435/03/29هـ (الموافق
2014/01/30م)

1445/07/17هـ (الموافق
2024/01/29م)

41
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فهرس المحتويات

#

رقم التسجيل

بلد التسجيل

المالك

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

الشعار

63

129984

البحرين

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1442/06/21هـ (الموافق
2021/02/03م)

1452/05/28هـ (الموافق
2030/09/27م)

41

64

198949

الكويت

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1437/06/15هـ (الموافق
2016/01/25م)

1447/08/06هـ (الموافق
2026/01/25م)

41

65

1437005125

المملكة

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1437/03/04هـ (الموافق
2015/12/15م)

1447/03/03هـ (الموافق
2025/08/26م)

41

66

1437010038

المملكة

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1437/05/02هـ (الموافق
2016/02/11م)

1447/05/14هـ (الموافق
2025/11/05م)

41

67

85723

سلطنة عمان

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1435/03/29هـ (الموافق
2014/01/30م)

1445/07/17هـ (الموافق
2024/01/29م)

41

68

1435002456

المملكة

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1435/02/12هـ (الموافق
2013/12/15م)

1445/02/13هـ (الموافق
2023/08/29م)

28

69

1435002469

المملكة

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1435/02/12هـ (الموافق
2013/12/15م)

1445/02/13هـ (الموافق
2023/08/29م)

41

70

313351

مصر

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1437/09/04هـ (الموافق
2016/06/09م)

1447/12/22هـ (الموافق
2026/06/08م)

28

71

313352

مصر

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1437/09/04هـ (الموافق
2016/06/09م)

1447/12/22هـ (الموافق
2026/06/08م)

41

72

86961

قطر

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1437/06/13هـ (الموافق
2016/03/22م)

غير محدد

41

73

85722

سلطنة عمان

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

1435/03/29هـ (الموافق
2014/01/30م)

1445/07/17هـ (الموافق
2024/01/29م)

41

74

1441022633

المملكة

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

1441/08/07هـ (الموافق
2020/03/31م)

1451/08/06هـ (الموافق
2029/12/12م)

25

75

1437009551

المملكة

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

1437/04/28هـ (الموافق
2016/02/07م)

1447/04/29هـ (الموافق
2025/10/21م)

25
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#

رقم التسجيل

بلد التسجيل

المالك

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

الشعار

76

1437009552

المملكة

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

1437/04/28هـ (الموافق
2016/02/07م)

1447/04/29هـ (الموافق
2025/10/21م)

35

77

1437005394

المملكة

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

1437/03/06هـ (الموافق
2015/12/17م)

1447/03/08هـ (الموافق
2025/08/31م)

9

78

1437003929

المملكة

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

1437/02/19هـ (الموافق
2015/12/01م)

1447/02/19هـ (الموافق
2025/08/13م)

35

79

143411945

المملكة

شركة عبداهلل
العثيم الغذائية

1434/09/15هـ (الموافق
2013/07/23م)

1444/09/14هـ (الموافق
2023/04/05م)

43

80

1436013055

المملكة

شركة عبداهلل
العثيم الغذائية

1436/06/20هـ (الموافق
2015/04/09م)

1446/06/19هـ (الموافق
2024/12/20م)

43

81

1439017442

المملكة

شركة عبداهلل
العثيم الغذائية

1439/08/03هـ (الموافق
2018/04/19م)

1449/08/02هـ (الموافق
2027/12/30م)

43

82

143411947

المملكة

شركة عبداهلل
العثيم الغذائية

1434/09/15هـ (الموافق
2013/07/23م)

1444/09/14هـ (الموافق
2023/04/05م)

43

83

1440003396

المملكة

شركة عبداهلل
العثيم الغذائية

1440/02/19هـ (الموافق
2018/10/28م)

1450/02/18هـ (الموافق
2028/07/11م)

43

84

1441022433

المملكة

شركة عبداهلل
العثيم الغذائية

1441/08/05هـ (الموافق
2020/03/29م)

1451/08/04هـ (الموافق
2029/12/10م)

43

85

1442008382

المملكة

شركة عبداهلل
العثيم الغذائية

1442/03/15هـ (الموافق
2020/11/01م)

1452/03/14هـ (الموافق
2029/07/29م)

35

المصدر :الشركة
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فهرس المحتويات

#

رقم التسجيل

بلد التسجيل

المالك

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

الشعار

  (12-47):مقر لودجلاالعالمات التجارية المستخدمة من قبل شركة عبداهلل العثيم لالزياء العالمات التجارية وفقً ا لعقود االمتياز
#

رقم التسجيل

الفئة

بلد التسجيل

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

المالك

1

روزفيلد لوكسمبورج إس إي

*143305182

14

المملكة

1433/05/02هـ (الموافق
2012/03/25م)

1443/05/01هـ (الموافق
2021/12/05م)

2

روزفيلد لوكسمبورج إس إي

*143305180

18

المملكة

1433/05/02هـ (الموافق
2012/03/25م)

1443/05/01هـ (الموافق
2021/12/05م)

3

روزفيلد لوكسمبورج إس إي

*143305183

25

المملكة

1433/05/02هـ (الموافق
2012/03/25م)

1443/05/01هـ (الموافق
2021/12/05م)

4

أوركسترا بريمامان

1435004644

25

المملكة

1436/01/29هـ (الموافق
2014/11/22م)

1446/03/17هـ (الموافق
2024/09/20م)

الشعار

*شهادات التسجيل قد انتهت صالحيتها وهي في طور التجديد

المصدر :الشركة

كما تستخدم شركة عبداهلل العثيم الغذائية العالمات التجارية التالية وفقًا لعقود االمتياز المبرمة مع مالك هذه العالمات (ولمزيد من المعلومات،
ً
فضل راجع القسم« 7-5-12عقود امتياز شركة عبداهلل العثيم الغذائية» من هذه النشرة) .يوضح الجدول أدناه تفاصيل هذه العالمات التجارية:
  (12-48):مقر لودجلاالعالمات التجارية المستخدمة من قبل شركة عبداهلل العثيم الغذائية العالمات التجارية وفقً ا لعقود االمتياز
#

المالك

رقم التسجيل

الفئة

بلد
التسجيل

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

1

شركة موكا

13686

43

المملكة

1443/07/15هـ (الموافق
2013/03/27م)

1449/10/30هـ (الموافق
2028/03/26م)

2

داوتموست

1436006770

43

المملكة

1436/04/24هـ (الموافق
2015/02/13م)

1446/03/23هـ (الموافق
2024/09/26م)

3

تشيستر

15907

43

المملكة

1436/07/24هـ (الموافق
2015/05/13م)

1445/11/26هـ (الموافق
2030/03/31م)

الشعار

المصدر :الشركة

1 2-9-2العالمة التجارية لـ«العثيم مول»
تقوم الشركة بتشغيل جميع مجمعاتها التجارية تحت العالمة التجارية «العثيم مول» باستثناء مجمع دار الواحة التجاري ،إال أن الشركة تعمل حال ًيا
على تغيير اسم المجمع التجاري إلى «العثيم مول» .وال تملك الشركة العالمة التجارية «العثيم مول» بل تستخدمها بموجب عقد ترخيص من شركة
العثيم القابضة لعدد من مجمعاتها التجارية وهي :تسعة ( )9مجمعات تجارية قائمة ،يقع اثنان ( )2منها في مدينة الرياض وهي العثيم مول  -الربوة
والعثيم مول  -خريص ،وثالثة ( )3منها في منطقة القصيم وهي العثيم مول  -بريدة والعثيم مول  -عنيزة ومجمع عكيرشة التجاري بمدينة بريدة،
واثنان ( )2منها في المنطقة الشرقية وهي العثيم مول  -الدمام والعثيم مول  -األحساء ومجمع تجاري واحد في حائل وهو العثيم مول  -حائل
ومجمع تجاري واحد في عرعر وهو العثيم مول  -عرعر .وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة ال تملك هذه العالمة التجارية حيث إنّها مسجلة بِاسم شركة
العثيم القابضة تحت التفاصيل التالية:
  (12-49):مقر لودجلاالعالمة التجارية للعثيم مول
#

المالك

رقم التسجيل

الفئة

بلد
التسجيل

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

1

شركة العثيم القابضة

142913424

35

المملكة

1439/12/30هـ (الموافق
2018/09/10م)

1449/12/29هـ (الموافق
2028/05/24م)

الشعار

المصدر :الشركة
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كما تستخدم شركة عبداهلل العثيم لألزياء العالمات التجارية التالية وفقًا لعقود االمتياز التي أبرمتها مع مالك العالمات التجارية (لمزيد من
ً
فضل راجع القسم« 6-5-12عقود امتياز شركة عبداهلل العثيم لألزياء» من هذه النشرة) .ويوضح الجدول أدناه تفاصيل هذه العالمات
المعلومات،
التجارية:

تدفع الشركة عشرة آالف ( )10,000ريال سعودي سنو ًيا لشركة العثيم القابضة مقابل استخدام العالمة التجارية .تبقى العالمة التجارية مملوكة
لشركة العثيم القابضة ملكية خالصة وتتعهد الشركة بعدم بيع العالمة أو التنازل عنها ألي طرف إال بعد إخطار شركة العثيم القابضة خط ًيا ،ويكون
للشركة بموجب هذا العقد األولوية في شراء العالمة التجارية ،وفي حالة عدم رغبة الشركة بالشراء فعلى المشتري الجديد االلتزام بهذا العقد.
وتلتزم شركة العثيم القابضة بعدم استخدام العالمة التجارية والترخيص ألي طرف آخر باستخدامها طوال مدة العقد .ويحق للشركة التصرف
بالعالمة التجارية ولها أن تؤجرها أو تمنح أي طرف ثالث حقوق امتياز عليها أو ترخص ألي طرف ثالث باستخدامها .وللشركة كذلك أن تتنازل عن
كامل الحقوق المرخصة لها أو تحويلها ألي طرف آخر بدون موافقة شركة العثيم القابضة بشرط أن يلتزم الطرف المتنازل له ببنود وأحكام هذا
العقد.
في حالة مخالفة أحد طرفي العقد ألي بند من بنودها فإن الطرف اآلخر يقوم بإخطاره رسم ًيا بالمخالفة ،وفي حالة عدم قيام الطرف المخالف
بتصحيحها خالل ثالثين ( )30يو ًما من إخطاره يحق للطرف المخطر إلغاء العقد.
يخضع العقد ألنظمة المملكة وأي نزاع ينشأ عنه ويتعذر حله ود ًيا يحال إلى القضاء التجاري المختص في المملكة.

1 2-10وثائق التأمين
تحتفظ الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية بوثائق التأمين التي تغطي مختلف أنواع المخاطر المرتبطة بأعمالها .وفيما يلي التفاصيل الرئيسية
لوثائق التأمين الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة الجوهرية:
  (12-50):مقر لودجلاوثائق التأمين الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة الجوهرية
تاريخ انتهاء التغطية

قيمة المؤمن عليه/
الحد األقصى
للتعويض
(بالريال السعودي)

1443/05/27هـ (الموافق
2021/12/31م)

 500,000كحد أقصى
سنوي لكل عضو
250,785,370

#

نوع التغطية

شركة التأمين

رقم الوثيقة

1

تأمين طبي للموظفين

شركة بوبا
العربية
للتأمين
التعاوني

45229800

الشركة

2

التأمين على
الممتلكات ضد جميع
المخاطر

ساب تكافل

2021195769 UGTG

الشركة

1443/07/28هـ (الموافق
2022/03/01م)

3

التأمين على
الممتلكات ضد جميع
*
المخاطر

شركة الوطنية
للتأمين

p-02-2020-2-205-038886

الشركة

1444/03/04هـ (الموافق
2022/09/30م)

1,270,141,000

4

تأمين المقاولين ضد
كافة المخاطر

شركة
التعاونية
للتأمين

604743

الشركة

1443/12/16هـ (الموافق
2022/07/15م)

160,084,534

5

المسؤولية العامة

شركة الوطنية
للتأمين

p-02-2020-6-603-038892

الشركة

1444/03/04هـ (الموافق
2022/09/30م)

20,000,000

6

مسؤولية األمانة

شركة الوطنية
للتأمين

p-02-2020-6-607-038900

الشركة

1444/03/04هـ (الموافق
2022/09/30م)

 5,000,000كحد أقصى
لكل موظف

7

التأمين الشامل على
المركبات

شركة الوطنية
للتأمين

p-02-2021-4-411-063855

الشركة

1444/02/14هـ (الموافق
2022/09/10م)

1,903,000

8

التأمين على النقد

شركة الوطنية
للتأمين

p-02-2020-6-605-039838

الشركة

1444/03/04هـ (الموافق
2022/09/30م)

5,000,000

9

تأمين بحري بالغطاء
المفتوح

شركة الوطنية
للتأمين

p-02-2020-1-112-038827

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

1444/03/04هـ (الموافق
2022/09/30م)

 3,000,000لكل شحنة

10

المسؤولية العامة

شركة الوطنية
للتأمين

p-02-2020-6-603-038894

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

1444/03/04هـ (الموافق
2022/09/30م)

10,000,000

11

مسؤولية األمانة

شركة الوطنية
للتأمين

p-02-22-6-607-038898

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

1444/03/04هـ (الموافق
2022/09/30م)

5,000,000
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وتستخدم الشركة العالمة التجارية لـ«العثيم مول» بموجب عقد ترخيص باستخدام عالمة تجارية أبرمته مع شركة العثيم القابضة بتاريخ
1429/10/18هـ (الموافق 2008/10/18م) ،بحيث رخصت شركة العثيم القابضة الشركة حصر ًيا باستخدام العالمة التجارية المملوكة لها داخل
المملكة وخارجها في جميع المجمعات التجارية والمعارض المملوكة و/أو مستأجرة للشركة .مدة العقد خمس ( )5سنوات ميالدية ،تتجدد تلقائ ًيا
لنفس المدة ما لم يخطر أحد الطرفين اآلخر برغبته بعدم التجديد.

12

التأمين على النقد

شركة الوطنية
للتأمين

P-02-2020-6-605-039898

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

1444/03/04هـ (الموافق
2022/09/30م)

5,000,000

13

التأمين الشامل على
المركبات

شركة الوطنية
للتأمين

p-02-2021-4-411-063853

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

1444/02/14هـ (الموافق
2022/09/10م )

812,000

14

التأمين على
الممتلكات ضد جميع
المخاطر

ساب تكافل

2021195768 UGTF

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

1443/07/28هـ (الموافق
2022/03/01م)

17,824,998

15

التأمين على
الممتلكات ضد جميع
المخاطر

شركة الوطنية
للتأمين

p-02-2020-2-205-038795

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

1444/03/04هـ (الموافق
2022/09/30م)

211,261,500

16

تأمين طبي للموظفين

شركة بوبا
العربية
للتأمين
التعاوني

45232500

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

1443/05/27هـ (الموافق
2021/12/31م)

 500,000كحد أقصى
سنوي لكل عضو

17

المسؤولية العامة

شركة الوطنية
للتأمين

p-02-2020-6-603-038897

شركة عبداهلل العثيم لألزياء

1444/03/04هـ (الموافق
2022/09/30م)

10,000,000

18

مسؤولية األمانة

شركة الوطنية
للتأمين

p-02-2020-6-607-038891

شركة عبداهلل العثيم لألزياء

1444/03/04هـ (الموافق
2022/09/30م)

5,000,000

19

تأمين بحري بالغطاء
المفتوح

شركة الوطنية
للتأمين

p-02-2020-6-607-038891

شركة عبداهلل العثيم لألزياء

144/03/04هـ (الموافق
2022/09/30م)

 3,000,000لكل شحنة

20

التأمين على النقد

شركة الوطنية
للتأمين

p-02-2020-6-605-039867

شركة عبداهلل العثيم لألزياء

144/03/04هـ (الموافق
2022/09/30م)

5,000,000

21

التأمين الشامل على
المركبات

شركة الوطنية
للتأمين

p-02-2021-4-4111-063992

شركة عبداهلل العثيم لألزياء

1444/02/14هـ (الموافق
2022/09/10م )

514,000

22

التأمين على
الممتلكات ضد جميع
المخاطر

شركة الوطنية
للتأمين

p-02-2020-2-205-038848

شركة عبداهلل العثيم لألزياء

1444/03/04هـ (الموافق
2022/09/30م)

120,439,500

23

تأمين طبي للموظفين

شركة بوبا
العربية
للتأمين
التعاوني

45234800

شركة عبداهلل العثيم الغذائية

1443/05/27هـ (الموافق
2021/12/31م)

 500,000كحد أقصى
سنوي لكل عضو

24

المسؤولية العامة

شركة الوطنية
للتأمين

p-02-2020-6-603-038896

شركة عبداهلل العثيم الغذائية

1444/03/04هـ (الموافق
2022/09/30م)

10,000,000

25

مسؤولية األمانة

شركة الوطنية
للتأمين

p-02-2020-6-607-038899

شركة عبداهلل العثيم الغذائية

1444/03/04هـ (الموافق
2022/09/30م)

5,000,000

26

التأمين على النقد

شركة الوطنية
للتأمين

p02-2020-6-6-5-040391

شركة عبداهلل العثيم الغذائية

1444/03/04هـ (الموافق
2022/09/30م)

5,000,000

27

التأمين الشامل على
المركبات

شركة الوطنية
للتأمين

p-02-2021-4-411-063986

شركة عبداهلل العثيم الغذائية

1444/02/14هـ (الموافق
2022/09/10م)

316,000

28

التأمين على
الممتلكات ضد جميع
المخاطر

شركة الوطنية
للتأمين

p-02-2020-2-205-038784

شركة عبداهلل العثيم الغذائية

1444/03/04هـ (الموافق
2022/09/30م)

30,417,700

#

*

نوع التغطية

إن وثيقة التأمين تحتوي على بند يتضمن التغطية التأمينية التلقائية للمواقع الجديدة تصل إلى  ٪10من مبلغ التأمين بموجب إشعار شركة التأمين بذلك االستحواذ خالل ستين ( )60يو ًما من
إتمامه .وقد قامت الشركة بإشعار شركة التأمين ذات العالقة بتاريخ 1443/07/23هـ (الموافق 2022/02/24م) بعملية االستحواذ على مجمع دار الواحة التجاري بموجب عقد البيع الذي أُبرم
ً
فضل راجع القسم2-4-4(ي) «مجمع دار الواحة التجاري» من هذه النشرة) (ولمزيد
بتاريخ 1443/06/13هـ (الموافق 2022/01/16م) (ولمزيد من المعلومات حول مجمع دار الواحة التجاري،
ً
فضل راجع القسم« 10-5-12عقد بيع مجمع دار الواحة التجاري واألرض الواقعة أمامه» من هذه النشرة) وأصبحت متضمنة في تغطيتها.
من المعلومات عن عقد البيع،

المصدر :الشركة
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فهرس المحتويات

شركة التأمين

رقم الوثيقة

المؤمن عليه

تاريخ انتهاء التغطية

قيمة المؤمن عليه/
الحد األقصى
للتعويض
(بالريال السعودي)

فهرس المحتويات

1 2-11الدعاوى والمطالبات القضائية
باستثناء ما يلي ،يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية ليست طرفًا حتى تاريخ إصدار هذه النشرة ،في أي دعوى قضائية
أي تحقيق ٍ
جار يمكن أن يؤثر تأثي ًرا جوهر ًيا في أعمال الشركة وشركاتها التابعة
أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو ّ
أو مطالبة (بما في ذلك ّ
الجوهرية أو مركزها المالي.

12-11-1الدعاوى والمطالبات التجارية
يوضح الجدول التالي ملخص الدعاوى والمطالبات التجارية واإلجراءات النظامية المقامة من قبل الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية أو ضدهم
كما في  30سبتمبر 2021م.
  (12-51):مقر لودجلاقائمة الدعاوى والمطالبات التجارية واإلجراءات النظامية التي تدخل فيها الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية كطرف
#

المدعي

المدعى عليه

ملخص النزاع

الحالة

األثر المالي المتوقع
حسب تقدير الشركة
(بالريال السعودي)

المطالبات التجارية من قبل الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية

1

الشركة

مؤسسة أسوار البالد

2

الشركة

مؤسسة مالمح خليجية

دعوى لدى المحكمة العامة بالرياض
للمطالبة بإيجار مستحق للشركة ،حيث لم
يقم المدعى عليه بدفع إيجار لمدة ست
سنوات وقام بإخالء العقار المؤجر دون
إخطار المدعي

منظورة لدى المحكمة

2,934,939

دعوى لدى المحكمة العامة بالرياض حيث
صدر حكم ضد الشركة
لم يقم المدعى عليه بدفع إيجار لمدة خمس
وهو قيد االستئناف حال ًيا
سنوات

287,000

3

الشركة

شركة الحديثة للدعاية واإلعالن

مطالبة بإيجارات عن إعالنات في العثيم
مول  -خريص

تم رد الدعوى وقد انتهت

1,060,333

4

الشركة

شركة الحديثة للدعاية واإلعالن

مطالبة بإيجارات عن إعالنات في العثيم
مول  -بريدة

تم رد الدعوى وقد انتهت

673,000

5

الشركة

شركة الحديثة للدعاية واإلعالن

مطالبة بإيجارات عن إعالنات في العثيم
مول  -الربوة

تم رد الدعوى وقد انتهت

2,035,833

6

الشركة

شركة الحديثة للدعاية واإلعالن

مطالبة بإيجارات عن إعالنات في العثيم
مول  -األحساء

تم رد الدعوى وقد انتهت

836,667

7

الشركة

شركة الحديثة للدعاية واإلعالن

متأخرات إيجار استندات في العثيم مول
 -األحساء

تم استالم المبلغ وانتهاء
الدعوى

32,480

8

الشركة

شركة الحديثة للدعاية واإلعالن

متأخرات إيجار استندات في العثيم مول
 -بريدة

تم رد الدعوى وقد انتهت

92,480

9

الشركة

شركة دلتا لألزياء العالمية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
على عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

بانتظار تحديد موعد
للجلسة

345,793

10

الشركة

شركة دلتا لألزياء العالمية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
على عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم تحديد موعد ألول
جلسة

1,183,902

11

الشركة

شركة دلتا لألزياء العالمية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
على عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

لم يتم تحديد موعد ألول
جلسة

709,469

12

الشركة

شركة دلتا لألزياء العالمية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
على عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

مازالت تحت الدارسة

1,755,145

13

الشركة

شركة دلتا لألزياء العالمية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
على عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

مازالت تحت الدارسة

3,580,000

14

الشركة

شركة دلتا لألزياء العالمية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
على عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

مازالت تحت الدارسة

1,002,546

15

الشركة

شركة دلتا لألزياء العالمية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
على عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

مازالت تحت الدارسة

1,516,973

16

الشركة

شركة دلتا لألزياء العالمية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
على عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

مازالت تحت الدارسة

1,216,641

17

الشركة

شركة دلتا لألزياء العالمية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
على عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

مازالت تحت الدارسة

638,449
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18

الشركة

شركة دلتا لألزياء العالمية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
على عقد االي اإليجار المبرم بين الطرفين.

مازالت تحت الدارسة

1,518,489

19

الشركة

شركة دلتا لألزياء العالمية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
على عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

مازالت تحت الدارسة

1,212,505

20

الشركة

شركة دلتا لألزياء العالمية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
على عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

مازالت تحت الدارسة

1,440,900

21

الشركة

شركة باريس غاليري

استأجر المدعى عليه معرضين تجاريين
بموجب عقد إيجار لمدة عشر سنوات،
والخمس سنوات األولى ملزمة للطرفين.
سدد المدعى عليه دفعة من القيمة
اإليجاريه إال أنه لم يقم بافتتاح المعارض
التجارية بحجة األزمة االقتصادية

صادقت محكمة
االستئناف على الحكم
القاضي بإعادة الدفعة
المقدمة وقدرها 84,550
ريال سعودي للمدعى عليه

4,352,100

22

الشركة

مؤسسة نفيسة جمل الليل الكاف
(مفهوم شرقية)

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
على عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

مازالت تحت الدارسة

341,000

23

الشركة

مؤسسة نفيسة جمل الليل الكاف
(مفهوم شرقية)

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
على عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

بانتظار تحديد موعد
للجلسة

909,874

24

الشركة

مؤسسة نفيسة جمل الليل الكاف
(مفهوم شرقية)

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
على عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم التسوية والصلح

1,408,241

25

الشركة

شركة فائق التقنية لألعمال
الكهربائية والميكانيكية

المطالبة بسداد مبلغ المديونية المستحق
وذلك عن العقد وملحق العقد الموقع
لتنفيذ أعمال اإللكتروميكانيك في العثيم
مول  -عرعر.

تم الحكم برد الدعوى

26

الشركة

شركة فائق التقنية لألعمال
الكهربائية والميكانيكية

المطالبة بسداد مبلغ المديونية المستحق
وذلك عن العقد وملحق العقد الموقع
لتنفيذ أعمال اإللكتروميكانيك في العثيم
مول  -عنيزة.

تم التسوية والصلح

333,779

27

الشركة

شركة المهيلب

المطالبة بسداد المديونية عن أعمال
المدعى عليه المنفذة في العثيم مول -
عرعر وذلك نظ ًرا لـعدم االلتزام بما تم
االتفاق عليه بمحضر االستالم االبتدائي
وعدم تسليم المشروع ابتدائ ًّيا وال حتى
نهائ ًّيا وعدم التجاوب مع المراسالت.

تم التصالح مع المدعى
عليه وسدد لصالح الشركة
مبلغ  100,000ريال
سعودي وتم إقفال الدعوى

2,147,356

28

الشركة

شركة التواصل الرائع للخدمات
التجارية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

وتم صرف نظر الدعوى
لعدم اختصاص المحاكم
العامة واختصاصها
للمحكمة التجارية

685,884

29

الشركة

شركة التواصل الرائع للخدمات
التجارية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

بانتظار تحديد موعد
جلسة

769,087

30

الشركة

تم رد الدعوى

1,266,556

31

الشركة

شركة البتول للتجارة العالمية
المحدودة (ساب ًقا بندة -العزيزية)

المطالبة في متأخرات إيجار

تم الصلح والتسوية

1,185,375

32

الشركة

شركة المربع التاسع

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

1,132,673

33

الشركة

مؤسسة صندوق الجوارب للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم سداد المبلغ وإغالق
القضية

523,391

34

الشركة

مؤسسة صندوق الجوارب للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم سداد المبلغ وإغالق
القضية

42,000

35

الشركة

مؤسسة صندوق الجوارب للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم سداد المبلغ وإغالق
القضية

525,803

36

الشركة

مختارات الجوارب للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

270,630

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
مؤسسة مختار حسين شعيلة التجارية
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

 | 596نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار

2,249,548

www.othaimmalls.com

فهرس المحتويات

#

المدعي

المدعى عليه

ملخص النزاع

الحالة

األثر المالي المتوقع
حسب تقدير الشركة
(بالريال السعودي)

37

الشركة

مختارات الجوارب للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

332,778

38

الشركة

مختارات الجوارب للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

465,750

39

الشركة

مختارات الجوارب للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

-

40

الشركة

مؤسسة حياة الفية للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم إيقاف رفع الدعوى

677,859

41

الشركة

مؤسسة حياة الفية للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم إيقاف رفع الدعوى

372,539

42

الشركة

أرض المزرعة  -محمد الثويني

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بقيمة السند ألمر أرض المزرعة

تم إصدار قرار  ،46منع
المنفذ ضده من السفر
والحجز على عقاراته

1,000,000

43

الشركة

مؤسسة عبد العزيز راشد الحميضي
للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تمت مفاوضات غير
رسمية مع
المدعى عليه وسيقوم
بسداد المبلغ المطلوب

258,791

44

الشركة

مؤسسة عبد العزيز راشد الحميضي
للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

إسقاط الدعوى لسداد
المدعى عليه

559,917

45

الشركة

مؤسسة دار ندش للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم إيقاف الدعوى

720,000

46

الشركة

مؤسسة رصيد األناقة للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

بانتظار تحديد موعد
للجلسة

131,406

47

الشركة

مؤسسة رصيد األناقة للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

بانتظار تحديد موعد
للجلسة

265,590

48

الشركة

مؤسسة أنا الجمال للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

642,249

49

الشركة

مؤسسة دام الموضة للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

637,750

50

الشركة

مؤسسة مطلق فهد العتيبي

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

622,965

51

الشركة

مؤسسة دام الموضة للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

608,180

52

الشركة

شركة الضمان الغذائي

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم الصلح والتسوية

312,037

53

الشركة

شركة الضمان الغذائي

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم الصلح والتسوية

276,632

54

الشركة

الشركة الفريدة للوكاالت التجارية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

565,575

55

الشركة

مؤسسة مادلين للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

266,011

56

الشركة

مؤسسة مادلين للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

296,328

57

الشركة

شركة أمواج التموين للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم إسقاط الدعوى لسداد
المدعى عليه

240,192

58

الشركة

شركة أمواج التموين للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم إسقاط الدعوى لسداد
المدعى عليه

272,412

59

الشركة

مطاعم الصاج الريفي

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

131,786

60

الشركة

مطاعم الصاج الريفي

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

377,046
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61

الشركة

شركة الزومان للتجارة العامة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

507,310

62

الشركة

مؤسسة أحلى حياة للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

بانتظار تحديد موعد
للجلسة

370,487

63

الشركة

مؤسسة أحلى حياة للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

بانتظار تحديد موعد
للجلسة

99,999

64

الشركة

مؤسسة عمر عبد العزيز الراجحي
للساعات

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم السداد وإغالق القضية

231,000

65

الشركة

مؤسسة عمر عبد العزيز الراجحي
للساعات

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم السداد وإغالق القضية

222,000

66

الشركة

مؤسسة كنز نوران التجارية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

بانتظار تحديد موعد
للجلسة

273,312

67

الشركة

مؤسسة تورك التجارية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

432,225

68

الشركة

مؤسسة عربة مول للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

422,520

69

الشركة

محل تصميم حديث لألزياء

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

420,776

70

الشركة

شركة داال للمقاوالت

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

420,000

71

الشركة

شركة مشعان المحدودة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

بانتظار تحديد موعد
للجلسة

405,656

72

الشركة

مركز علي عبدالرب عبدربه
المصعبي للتجارة والتسويق

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

391,311

73

الشركة

شركة مفهوم شرقية التجارية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم الصلح والتسوية

390,898

74

الشركة

شركة سماكوم للمقاوالت

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

بانتظار تحديد موعد
للجلسة

390,250

75

الشركة

مؤسسة فهد محمد فهد العنزي

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

385,800

76

الشركة

مؤسسة نسيم الرواسي للتجارة
والمقاوالت

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

150,086

77

الشركة

مؤسسة نسيم الرواسي للتجارة
والمقاوالت

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

230,000

78

الشركة

شركة بركتين للتنمية والتجارة
المحدودة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

376,340

79

الشركة

مؤسسة الفايزي للساعات

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

362,500

80

الشركة

مؤسسة أحمد محمد علي الشرهان
للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم استالم المديونية
وإغالق القضية

334,286

81

الشركة

شركة الزومان للتجارة العامة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

330,000

82

الشركة

مؤسسة تل للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

منظورة لدى المحكمة

86,550

83

الشركة

مؤسسة تل للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

منظورة لدى المحكمة

80,950

84

الشركة

مؤسسة تل للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

منظورة لدى المحكمة

80,950

85

الشركة

مؤسسة تل للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

منظورة لدى المحكمة

80,950
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86

الشركة

شركة المطاعم والمأكوالت العربية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

317,830

87

الشركة

مؤسسة جديد الطفل لمالبس
األطفال

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

بانتظار تحديد موعد
للجلسة

317,552

88

الشركة

محل عقد األميرة للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

بانتظار تحديد موعد
للجلسة

314,143

89

الشركة

مؤسسة هيا يوسف حسين الجار
التجارية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

305,945

90

الشركة

مؤسسة عالم السهرة للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

305,312

91

الشركة

مؤسسة نجمة الياقوت

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

299,805

92

الشركة

مؤسسة عبد اهلل علي محمد الصحن
للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم الصلح والتسوية

297,038

93

الشركة

مؤسسة بتوت للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم السداد وإلغاء القضية

289,053

94

الشركة

مؤسسة فيجوالز

تم اإلخالل ببعض بنود العقد من جانب
المدعى عليه

القضية منظورة في وزارة
العدل

287,000

95

الشركة

مؤسسة فضاء األلعاب للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

283,197

96

الشركة

مؤسسة أحذية المجرة التجارية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

282,092

97

الشركة

مؤسسة ألوان النظارات

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

281,485

98

الشركة

مؤسسة الملبس الذكي

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم التسوية

126,875

99

الشركة

مؤسسة الملبس الذكي

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم التسوية

144,200

100

الشركة

مؤسسة مكياج النجوم التجارية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

260,647

101

الشركة

مؤسسة بيت روما

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم سداد المبلغ

260,000

102

الشركة

مؤسسة مفاز الشرق التجارية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم سداد المبلغ

257,934

103

الشركة

مؤسسة بوابة األجهزة واإللكترونيات
التجارية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم سداد المبلغ

254,406

104

الشركة

شركة الخير اإلقليمية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم سداد المبلغ

97,126

105

الشركة

شركة الخير اإلقليمية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم سداد المبلغ

156,959

106

الشركة

مؤسسة الروائع الطيبة التجارية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

250,625

107

الشركة

فهد سليمان سعيد المرى

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

249,772

108

الشركة

مؤسسة علي عبدالرب المصعبي

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

248,881

109

الشركة

مؤسسة الجياد األربعة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم سداد المبلغ

248,400

110

الشركة

مؤسسة ريادة الموحدة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم سداد المبلغ

246,003
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111

الشركة

مؤسسة عمشاء طرقاش سعد
السبيعي للمقاوالت

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

235,461

112

الشركة

مؤسسة هند فارس مطر الشمري
التجارية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم إيقاف الدعوى حيث
إنّ تم عمل خصم للمدعى
عليه .وصلت قيمة
المطالبة  162ألف ريال
سعودي سدد  100ألف
ريال سعودي وتبقى 62
ألف ريال سعودي ستُسدد
باألقساط

231,000

113

الشركة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
مؤسسة تكنولوجيا العقارية للمقاوالت
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم سداد المبلغ

228,920

114

الشركة

مؤسسة أحمد حمود حداداي للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

220,062

115

الشركة

مؤسسه الدهاليز للتجاره لصاحبها
األمير متعب بن ثنيان ال سعود

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

بانتظار تحديد موعد
للجلسة

211,907

116

الشركة

مؤسسة أنجل الخرج التجارية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

201,754

117

الشركة

مؤسسة ماجد عبد اهلل الغنيمي

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

بانتظار تحديد موعد
للجلسة

196,620

118

الشركة

مؤسسة فاروق أحمد خليل

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم السداد وإسقاط
الدعوى

183,300

119

الشركة

مؤسسة مقهى الدار العالية للوجبات
السريعة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم الصلح والتسوية

182,157

120

الشركة

مؤسسة أسامة أحمد عبداهلل
المشيقح

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

180,500

121

الشركة

مقهى الحديقة الصغيرة لتقديم
المشروبات

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

179,695

122

الشركة

مؤسسة راجح العجمي

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم السداد

169,675

123

الشركة

مؤسسة ريان سليمان الركيان

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم التسوية

167,725

124

الشركة

مؤسسة دار الهندام

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم رد الدعوى

163,333

125

الشركة

اكتان بيروت

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

162,173

126

الشركة

إبراهيم بن عبدالرحمن بن محمد بن
الشيخ صاحب مؤسسة دار ابيان

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم السداد

156,000

127

الشركة

مؤسسة ديرمان التجارية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم السداد وانتهت الدعوى

150,000

128

الشركة

شركة السد الكبير للتجارة
والمقاوالت

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

136,532

129

الشركة

مؤسسة النا الشرق التجارية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

قرر القاضي حفظ
القضية ورفع الدعوى من
جديد نظ ًرا ألن السجل
التجاري مشطو ًبا
جاري تسجيلها

128,542

130

الشركة

مؤسسة سهم الرياض لالتصاالت

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

منظورة لدى المحكمة

128,515

131

الشركة

شركة عبدالرحمن الدهام

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم السداد وانتهت الدعوى

125,000

132

الشركة

مؤسسة الوندال

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم السداد وإلغاء الدعوى

123,538
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133

الشركة

مؤسسة فن النجم للساعات

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

منظورة لدى المحكمة

119,103

134

الشركة

شركة أطعمة الشرق

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

99,375

135

الشركة

شركة أفق للتجارة الخارجية بتركيا

مطالبة مالية بقيمة لعبة

صدر حكم لصالح الشركة

67,500

136

الشركة

مؤسسة رونق األلماس محمد الفيفي

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم السداد وانتهت الدعوى

64,800

137

الشركة

وكالة هويتي للدعاية واإلعالن

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

وقف إجراءات التقاضي

33,333

138

الشركة

مؤسسة دليل التألق

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

26,000

139

الشركة

مؤسسة مسلط عصري السبيعي

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

14,511

140

الشركة

مؤسسة واحة الكهرمان

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم السداد وانتهت الدعوى

36,658

141

الشركة

مؤسسة واحة الكهرمان

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم السداد وانتهت الدعوى

33,151

142

الشركة

شركة اتحاد األركان

دعوى لدى المحكمة العامة بالرياض
للمطالبة بإيجار مستحق للشركة

صدر حكم بإلزام المدعى
عليه بدفع مبلغ  61ألف
ريال سعودي

61,000

143

الشركة

معمل مها الشام

دعوى لدى محكمة التنفيذ بالرياض
للمطالبة بإيجار مستحق للشركة بمبلغ
 33,887ريال سعودي

جاري تنفيذ الحكم
الصادر لصالح الشركة

33,887

144

الشركة

مؤسسة مزايا ريتال

دعوى لدى المحكمة العامة بالرياض
للمطالبة بإيجار مستحق للشركة بمبلغ
 71,517ريال سعودي

صدر حكم بإلزام المدعى
عليه بدفع كامل المبلغ

71,517

145

الشركة

شركة اتحاد الصالحية

دعوى لدى المحكمة العامة بالرياض
للمطالبة بإيجار مستحق للشركة بمبلغ
 112,836ريال سعودي

بانتظار تحديد موعد
للجلسة

112,836

146

الشركة

مؤسسة أجيال العمار

تم تحرير أربعة شيكات لصالح الشركة من
قبل المدعى عليه لسداد إيجارات متأخرة
وتم رفضها من قبل البنك لعدم وجود رصيد
كافي.

تم الحكم بكامل المبلغ
لصالح الشركة وبانتظار
التنفيذ

62,384

147

الشركة

مؤسسة جنة الصفوة للخدمات
الفندقية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

صدر الحكم بدفع كامل
المبلغ لصالح الشركة من
قبل المحكمة االبتدائية
وتم تصديق الحكم من
محكمة االستئناف

125,000

148

الشركة

مؤسسة فهمي الصيعري

دعوى لدى محكمة التنفيذ بالرياض
للمطالبة بإيجار مستحق للشركة

صدر الحكم بدفع كامل
المبلغ لصالح الشركة وهو
حال ًيا قيد التنفيذ

33,000

149

الشركة

مؤسسة سعد حسين فراش

دعوى لدى محكمة التنفيذ بالرياض
للمطالبة بإيجار مستحق للشركة

صدر حكم يلزم المدعى
عليه بدفع  50,000ريال
سعودي للشركة وصدقت
محكمة االستئناف على
الحكم

210,000

150

الشركة

مؤسسة أينما للتجارة

دعوى لدى المحكمة العامة بالرياض
للمطالبة بإيجار مستحق للشركة بمبلغ
 186,800ريال سعودي

صدر حكم لصالح الشركة
وهو حال ًيا قيد التنفيذ

186,800

151

الشركة

مؤسسة عيدروس الحامد

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

صدر حكم لصالح الشركة
وهو حال ًيا قيد التنفيذ

120,000
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152

الشركة

مؤسسة عيدروس الحامد

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

تم الحكم بكامل المبلغ
لصالح الشركة وتم رفع
الحكم لالستئناف

65,000

153

الشركة

مؤسسة عالم الدونات

دعوى لدى المحكمة العامة بالرياض
للمطالبة بإيجار مستحق للشركة بمبلغ
 105,000ريال سعودي

صدر حكم لصالح الشركة
وهو حال ًيا قيد التنفيذ

105,000

154

الشركة

مؤسسة أينما للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

تم حفظ الدعوى

155

الشركة

مؤسسة أينما للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

صدر حكم ابتدائي
لصالح الشركة وهو قيد
االستئناف حال ًيا

150,000

140,825

156

الشركة

مؤسسة سالم الجعيدي

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
للجلسة

71,995

157

الشركة

شركة التوريد المتحدة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

منظورة لدى محكمة
االستئناف

210,000

158

الشركة

شركة محمد الحكير وشركاه

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

صدر حكم نهائي لصالح
الشركة وهو قيد التنفيذ
حال ًيا

180,000

159

الشركة

شركة محمد الحكير وشركاه

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

صدر حكم نهائي لصالح
الشركة وحصلت الشركة
على مبلغ المديونية

150,000

160

الشركة

الدفاع المدني

أصدر الدفاع المدني غرامة لعدم توفر
أنظمة الصيانة الخاصة بالحريق ورفعت
الشركة قضية باعتبار أن المخالفة التتفق
مع األنظمة المعمول بها

صدر حكم لصالح الشركة
وتم االستئناف

10,000

161

الشركة

مؤسسة القبيلي للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

صدر حكم لصالح الشركة

335,000

162

الشركة

شركة الحديثة للدعاية واإلعالن

دعوى لدى المحكمة العامة بجدة للمطالبة
بإيجار مستحق للشركة مبلغ 4,643,666
ريال سعودي

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

4,643,666

163

الشركة

مؤسسة شايع راشد ال دحيم

حرر المدعي شيك وتبين أنه بدون رصيد

صدر حكم ابتدائي
لصالح الشركة وهو قيد
االستئناف حال ًيا

164

الشركة

مش ِّغل الدرر الثمينة

المطالبة بقيمة سندات ألمر

صدر حكم نهائي لصالح
الشركة وهو قيد التنفيذ
حال ًيا

34,668
320,200

165

الشركة

مؤسسة دخون للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

تم رفع الحكم إلى محكمة
التنفيذ بالرياض

226,600

166

الشركة

مؤسسة لكم للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

صدر حكم لصالح الشركة
يُلزم المدعى عليه بدفع
جزء من المبلغ المطالب
به وهو قيد االستئناف
حال ًيا

271,967

167

الشركة

مؤسسة ذفوف

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

صدر حكم لصالح الشركة
يُلزم المدعى عليه بدفع
 160,000ريال سعودي

240,000

168

الشركة

مؤسسة الفصول الجديدة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

صدر حكم لصالح الشركة
يُلزم المدعى عليه بدفع
 121,660ريال سعودي
للشركة وتم استالم صك
الحكم النهائي

290,328
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169

الشركة

شركة كوفي شوب كومباني

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

تم إصدار حكم برد
الدعوى والحكم قيد
االستئناف حال ًيا.

190,375

170

الشركة

شركة كوفي شوب كومباني

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

صدر حكم لصالح
الشركة ،حال ًيا وهو قيد
التنفيذ

235,000

171

الشركة

شركة كوفي شوب كومباني

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

صدر حكم لصالح الشركة
يُلزم المدعى عليه بدفع
المبلغ اإلجمالي للمطالبة،
وهو حال ًيا قيد التنفيذ

159,372

172

الشركة

شركة مختارات مورني التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

صدر قرار  ،46منظورة
بالتنفيذ.

228,600

173

الشركة

مؤسسة جلديات الريان

دعوى لدى محكمة التنفيذ بالرياض
للمطالبة بإيجار مستحق للشركة بمبلغ
 285,000ريال سعودي

تم صدور حكم نهائي
ورفعت المعاملة إلى
محكمة التنفيذ.

285,000

174

الشركة

مؤسسة جلديات الريان

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

77,855

175

الشركة

مؤسسة عبدالعزيز الحويل
(ذو القرنين)

دعوى لدى محكمة التنفيذ بالرياض
للمطالبة بإيجار مستحق للشركة بمبلغ
 153,477ريال سعودي

صدر حكم لصالح الشركة
يُلزم المدعى عليه بدفع
 153,477ريال سعودي
للشركة وهو قيد التنفيذ
حال ًيا

154,907

176

الشركة

مؤسسة عبدالعزيز الحويل
(ذو القرنين)

دعوى لدى المحكمة العامة بالرياض
للمطالبة بإيجار مستحق للشركة بمبلغ
 117,907ريال سعودي

177

الشركة

شركة أسواق العالم

دعوى لدى محكمة التنفيذ بالرياض
للمطالبة بإيجار مستحق للشركة بمبلغ
 253,500ريال سعودي

178

الشركة

مؤسسة فكرة وردية للتجارة

دعوى لدى المحكمة العامة بالرياض
للمطالبة بإيجار مستحق للشركة بمبلغ
 245,00ريال سعودي

صدر حكم لصالح الشركة
يلزم المدعى عليه بدفع
المبلغ اإلجمالي للمطالبة
(بدون مبلغ فاتورة
الكهرباء) وهو قيد التنفيذ
حال ًيا.
صدر حكم لصالح الشركة
يُلزم المدعى عليه بدفع
إجمالي مبلغ المطالبة،
وهو قيد التنفيذ حال ًيا.

117,907

253,500

245,000

179

الشركة

عبدالمحسن بن حميدان

دعوى لدى المحكمة العامة بالرياض
للمطالبة بإيجار مستحق للشركة بمبلغ
 114,350ريال سعودي

صدر حكم لصالح الشركة
يُلزم المدعى عليه بدفع
إجمالي مبلغ المطالبة،
وهو قيد التنفيذ حال ًيا.
بانتظار تحديد موعد
الجلسة

114,350

180

الشركة

مركز حنان مرشد الدوسري

دعوى لدى المحكمة العامة بالرياض
للمطالبة بإيجار مستحق للشركة بمبلغ
 203,734ريال سعودي

صدر حكم نهائي لصالح
الشركة يُلزم المدعى
عليه بدفع  183,734ريال
سعودي

203,734

181

الشركة

مؤسسة عروس لبنان

دعوى لدى محكمة التنفيذ بالرياض
للمطالبة بإيجار مستحق للشركة بمبلغ
 290,000ريال سعودي

صدر حكم لصالح الشركة
يُلزم المدعى عليه بدفع
المبلغ اإلجمالي للمطالبة،
وحال ًيا قيد التنفيذ

290,000

182

الشركة

مؤسسة لمسة برتقالية

دعوى لدى المحكمة العامة بالرياض
للمطالبة بإيجار مستحق للشركة بمبلغ
 89,400ريال سعودي

183

الشركة

مؤسسة أفضل لحظة للتجارة

دعوى لدى المحكمة العامة بالرياض
للمطالبة بإيجار مستحق للشركة بمبلغ
 140,000ريال سعودي
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صدر حكم نهائي لصالح
الشركة يُلزم المدعى عليه
بدفع  63,650ريال سعودي
وحال ًيا قيد التنفيذ

89,400

تم شطب الدعوى

140,000
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فهرس المحتويات

#

المدعي

المدعى عليه

ملخص النزاع

الحالة

األثر المالي المتوقع
حسب تقدير الشركة
(بالريال السعودي)

184

الشركة

مؤسسة اإلثراءالعربي للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

صدر حكم نهائي لصالح
الشركة يلزم المدعى
عليه بدفع إجمالي مبلغ
المطالبة.

30,000

185

الشركة

حسن عبداهلل حسن آل عبيد
(شركة ماسة البناء)

دعوى لدى محكمة التنفيذ بالرياض
للمطالبة بقيمة شيكات

صدر حكم نهائي بإلزام
المدعى عليه بدفع قيمة
الشيكات

5,282,800

186

الشركة

مؤسسة لكم للتجارة

دعوى لدى محكمة التنفيذ بالرياض
للمطالبة بإيجار مستحق للشركة بمبلغ
 181,319ريال سعودي

187

الشركة

شركة ماف السعودية لألزياء

188

الشركة

مش ِّغل الدرر الثمينة

صدر حكم نهائي لصالح
الشركة وحال ًيا قيد التنفيذ

أرسلت المحكمة إشعا ًرا
بأن الشركة المدعى عليها
قد أفلست

181,319

دعوى لدى المحكمة العامة بالرياض
للمطالبة بإيجار مستحق للشركة بمبلغ
 1,941,867ريال سعودي

تم وقف السير بالدعوى

1,941,867

دعوى لدى محكمة التنفيذ بالرياض
للمطالبة بتنفيذ شيكات

صدر حكم نهائي لصالح
الشركة وحال ًيا قيد التنفيذ

957,815

189

الشركة

مؤسسة برج الوفاء للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

صدر حكم لصالح الشركة
بكامل المبلغ المطالب
به وهو  160,104ريال
سعودي

160,104

190

الشركة

مؤسسة سليمان صالح المطوع

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

186,000

191

الشركة

حلويات لبنان

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

صدر حكم نهائي لصالح
الشركة وحال ًيا قيد التنفيذ

182,502

192

الشركة

مؤسسة لين العرب التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

207,539

193

الشركة

مؤسسة ديبل للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

191,704

194

الشركة

مؤسسة خاص لك التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

تم الحكم لصالح الشركة
بكامل المبلغ.

174,205

195

الشركة

شركة مولتي ترند إنترناشيونال
للتجارة العامة والمقاوالت

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

منظورة لدى المحكمة

414,932

196

الشركة

مؤسسة أينما للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

صدر حكم ابتدائي لصالح
الشركة بالزام المدعى
عليه بدفع مبلغ المطالبة
وحال ًيا تحت االستئناف

162,500

197

الشركة

أنتم زورونا التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

309,945

198

الشركة

مؤسسة فهد محمد المهنا أباالخيل

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

148,553

199

الشركة

مؤسسة عالم األقدام

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

233,625

200

الشركة

شركة ماسة البناء

مطالبة عن تنفيذ أعمال مشروع حفر
الباطن

تقرر عدم السير في
الدعوى

1,401,623

201

الشركة

شركة ماسة البناء

مطالبة عن تنفيذ أعمال مشروع حفر
الباطن

تقرر عدم السير في
الدعوى

764,929

202

الشركة

مطالبة بسند ألمر بقيمة  2,079,925ريال
سعودي ،مقدم من حسن عبداهلل آل عبيد
بصفته ً
وكيل عن شركة ماسة البناء

صدر حكم نهائي لصالح
الشركة وحال ًيا قيد التنفيذ

2,079,925

203

الشركة

مطالبة عن تنفيذ أعمال مشروع حفر
الباطن

وكيل المدعى عليه طلب
مهلة للرد ورفعت الجلسة

2,057,221

حسن عبداهلل آل عبيد
(شركة ماسة البناء)
شركة ماسة البناء
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حسب تقدير الشركة
(بالريال السعودي)

204

الشركة

حسن عبداهلل آل عبيد
(شركة ماسة البناء)

مطالبة بقيمة سند ألمر نظير إخالل
المدعى عليه ببنود العقد المبرم بين
الطرفين

صدر قرار نهائي بتنفيذ
السند

2,700,000

205

الشركة

مؤسسة برج الوفاء للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

صدر حكم لصالح الشركة
بإلزام المدعى عليه بدفع
كامل مبلغ المطالبة

292,734

206

الشركة

مؤسسة تصميم المالبس للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

278,956

207

الشركة

سلسلة مطاعم آفاق رتاج لتقديم
الوجبات

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

456,356

208

الشركة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
مؤسسة فرحان فحاط العنزي للتجارة
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

226,594

209

الشركة

مطعم تراث الشرق

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

310,083

210

الشركة

مطعم تراث الشرق

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

15,750

211

الشركة

مؤسسة قلعة الصابون التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

106,767

212

الشركة

ورشة مصنعي الخليج للحدادة
واأللمنيوم

دعوى لدى محكمة التنفيذ بالرياض لتنفيذ
سند ألمر بمبلغ  771,198ريال سعودي
مقابل دفعة مقدمة للمدعى عليه لبدء
أعمال المقاولة الذي رفض بدء العمل.

تم رفع السند إلى محكمة
التنفيذ وتم صدور قرار
 34وقرار  46منع من
السفر

771,198

213

الشركة

شركة أنوال المتحدة للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

422,568

214

الشركة

شركة أنوال المتحدة للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

34,904

215

الشركة

شركة أنوال المتحدة للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

521,516

216

الشركة

شركة أنوال المتحدة للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

112,475

217

الشركة

شركة أنوال المتحدة للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

978,064

218

الشركة

شركة أنوال المتحدة للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

185,602

219

الشركة

شركة أنوال المتحدة للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

137,445

220

الشركة

شركة أنوال المتحدة للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

187,892

221

الشركة

شركة أنوال المتحدة للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

254,880

222

الشركة

شركة أنوال المتحدة للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

93,227

223

الشركة

شركة أنوال المتحدة للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

217,766

224

الشركة

شركة أنوال المتحدة للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

171,457

225

الشركة

شركة أنوال المتحدة للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
جلسة

279,075

226

الشركة

شركة أنوال المتحدة للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

290,184
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227

الشركة

شركة أنوال المتحدة للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

113,190

228

الشركة

شركة أنوال المتحدة للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

103,950

229

الشركة

شركة أنوال المتحدة للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

285,100

230

الشركة

شركة أنوال المتحدة للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

256,297

231

الشركة

شركة أنوال المتحدة للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

171,536

232

الشركة

شركة أنوال المتحدة للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

116,900

233

الشركة

شركة رادا للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

تم الحكم حك ًما نهائ ًيا
لصالح الشركة بكامل
المبلغ وعليه جاري التنفيذ

255,001

234

الشركة

شركة رادا للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

670,525

235

الشركة

شركة ماف السعودية لألزياء

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

2,154,600

236

الشركة

شركة هبة لألغذية المحدودة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

تم إجراء الصلح بين
الطرفين

1,301,314

237

الشركة

مؤسسة أسماء الفخامة للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

تم الحكم لصالح الشركة
وتم التنفيذ

72,664

238

الشركة

شركة أنوال المتحدة للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

355,597

239

الشركة

شركة أنوال المتحدة للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

61,322

240

الشركة

مؤسسة الخاليا العربية للمقاوالت

مطالبة المدعى عليهم بسداد المديونية
المستحقة عليهم وقيمتها  303,588ريال
سعودي نتيجة توقيف المدعى عليه عن
أعمالهم بالعثيم مول  -عنيزة.

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

303,588

241

الشركة

مكتب خزاز للمقاوالت

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

95,801

242

الشركة

مؤسسة صالحه المجزي لتجارة
الجملة والتجزئة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

جاري تسجيلها

93,229

243

الشركة

مؤسسة أضواء بشائر للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية بناء
عن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين.

تم السداد وانتهت الدعوى

91,653

244

الشركة

مؤسسة محمد عبد الرحمن العرفج
التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

312,648

245

الشركة

مقهى تغريد سعود نهير الغازي
لتقديم المشروبات

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

تم وقف السير بالدعوى
لحين الفصل بالدعوى
السابقة المقيدة من قبل
المدعى عليه ضد الشركة

413,772

246

الشركة

شركة أيام الحال للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

صدر حكم ابتدائي لصالح
الشركة بالزام المدعى
عليه بدفع مبلغ 202,308
ريال سعودي

419,965

247

الشركة

شركة أيام الحال للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

صدر حكم ابتدائي لصالح
الشركة بالزام المدعى
عليه بدفع كامل مبلغ.
المطالبة وهو في قيد
التنفيذ

619,961
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248

الشركة

شركة مختارات مورني التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

345,757

249

الشركة

وكالة دار الصيار للدعاية واإلعالن

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

تم الحكم لصالح الشركة
وتم صدور قرار  46من
محكمة التنفيذ

86,062

250

الشركة

مؤسسة عندي

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

تم رد الدعوى

82,800

251

الشركة

مؤسسة سليمان علي الويمني

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

تم الحكم لصالح الشركة
وتم صدور قرار  46من
محكمة التنفيذ

78,030

252

الشركة

شركة الكيانات العربية للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

جاري تسجيلها

75,350

253

الشركة

مؤسسة مملكة الفضة المعادن
الثمينة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

أصدر القاضي حكم
ابتدائي لصالح الشركة
بمبلغ  142,271ريال
سعودي

155,469

254

الشركة

ورشة مصنعي الخليج للحدادة
واأللمنيوم

دعوى مرفوعة أمام محكمة التنفيذ بالرياض
لتنفيذ سند المر بمبلغ  191,620ريال
سعودي مقابل دفعة مقدمة للمدعى عليه
لبدء أعمال المقاوالت الذي أنهى جزء من
العمل وغادر الموقع.

تم رفع السند إلى محكمة
التنفيذ وتم صدور قرار
 34وقرار  46منع من
السفر

191,620

255

الشركة

شركة مختارات مورني التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

484,511

256

الشركة

شركة حسن محمد جواد وشركاه

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

194,159

257

الشركة

شركة حسن محمد جواد وشركاه

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

701,378

258

الشركة

مؤسسة الكماليات الفريدة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

تم الحكم لصالح الشركة
بمبلغ  167,602ريال
سعودي

202,036

259

الشركة

شركة المطاعم األهلية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

تم قبولها من الدائرة

183,330

260

الشركة

شركة المطاعم األهلية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

طلب وكيل المدعى عليه
مهلة للرد ورفعت الجلسة

12,600

261

الشركة

شركة أسوار العطور التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

165,805

262

الشركة

مؤسسة عبداهلل غريب الهاجري

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

263

الشركة

مؤسسة بيت روائع الساعات

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

صدر حكم لصالح الشركة
وهو حال ًيا في قيد التنفيذ

252,283

صدر حكم لصالح الشركة
وهو حال ًيا في قيد التنفيذ

199,500

264

الشركة

مؤسسة بيت روائع الساعات

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

253,418

265

الشركة

مؤسسة سالم العفاري

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

161,593

266

الشركة

مؤسسة مارستا للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

632,134

267

الشركة

شركة دار الضيافة للخدمات الغذائية
لصاحبها حمدان البدر

تم الدفع بالسند ألمر مقابل ما يترتب عليها
من مديونية مقابل عقد اإليجار المبرم بين
الطرفين (ومعها كذلك سند ألمر آخر )

صدر حكم لصالح الشركة
وهو حال ًيا في قيد التنفيذ

200,000

268

الشركة

شركة دار الضيافة للخدمات الغذائية
لصاحبها حمدان البدر

تم الدفع بالسند ألمر مقابل ما يترتب عليها
من مديونية مقابل عقد اإليجار المبرم بين
الطرفين (ومعها كذلك سند ألمر آخر )

صدر حكم لصالح الشركة
وهو حال ًيا في قيد التنفيذ

200,000
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269

الشركة

شركة دار الضيافة للخدمات الغذائية
لصاحبها حمدان البدر

تم الدفع بالسند ألمر مقابل ما يترتب عليها
من مديونية مقابل عقد اإليجار المبرم بين
الطرفين (ومعها كذلك سند ألمر آخر)

صدر حكم لصالح الشركة
وهو حال ًيا في قيد التنفيذ

200,000

270

الشركة

شركة دار الضيافة للخدمات الغذائية
لصاحبها حمدان البدر

تم الدفع بالسند ألمر مقابل ما يترتب عليها
من مديونية مقابل عقد اإليجار المبرم بين
الطرفين (ومعها كذلك سند ألمر آخر)

صدر حكم لصالح الشركة
وهو حال ًيا في قيد التنفيذ

200,000

271

الشركة

حمدان البدر

تم رفع الدعوى على حمدان البدر بصفته
األصيل لشركة دار الضيافة للخدمات
الغذائية ،وذلك لعدم التزام شركة دار
الضيافة للخدمات الغذائية ببنود عقد
التسوية المبرم بين الشركة وشركة دار
الضيافة للخدمات الغذائية

صدر حكم لصالح الشركة
وهو حال ًيا في قيد التنفيذ

15,383,551

272

الشركة

مطعم البيتزا الراقية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

273

الشركة

مؤسسة نجوم العليا للعطورات

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

صدر حكم لصالح الشركة
وهو حال ًيا في قيد التنفيذ

162,813

صدر حكم لصالح الشركة
وهو حال ًيا في قيد التنفيذ

400,209

274

الشركة

مؤسسة نجوم العليا للعطورات

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

727,263

275

الشركة

مؤسسة نجوم العليا للعطورات

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

552,789

276

الشركة

مؤسسة نجوم العليا للعطورات

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

تم الحكم لصالح الشركة

74,003

277

الشركة

مؤسسة نجوم العليا للعطورات

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

منظورة لدى المحكمة

727,263

278

الشركة

مؤسسة بيارق دبي للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

199,439

279

الشركة

مؤسسة بيت روائع الساعات

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

345,554

280

الشركة

مؤسسة لين العرب التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

تم بانتظار تحديد موعد
الجلسة

234,021

281

الشركة

شركة أيام الحال للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

3,244,621

282

الشركة

شركة فبيرا للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

صدر حكم لصالح الشركة
وهو حال ًيا في قيد التنفيذ

254,261

283

الشركة

شركة فبيرا للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

تم اصدار حكم ابتدائي
لصالح الشركة بكامل
المبلغ

393,750

284

الشركة

شركة فبيرا للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

صدر حكم لصالح الشركة
وهو حال ًيا في قيد التنفيذ

254,261

285

الشركة

مؤسسة لفائف الكريم المثلج
لخدمات اإلعاشة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

475,053

286

الشركة

مؤسسة لعبة الثانية أللعاب األطفال

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

تم إصدار قرار  46من
محكمة التنفيذ

184,735

287

الشركة

مؤسسة لعبة الثانية أللعاب األطفال

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

176,813

288

الشركة

مؤسسة عبدالعزيز محمد بوكنان
التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

منظورة لدى المحكمة

120,258

289

الشركة

شركة محمد سليمان الحمد وأوالده

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

307,411

290

الشركة

مؤسسة السمات الفنية لالتصاالت

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

126,000
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291

الشركة

شركة زهرة ليلك التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

644,441

292

الشركة

مؤسسة سعيد يحيى محمد آل هادي
التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

تم رفع المعاملة إلى
المحكمة التنفيذ وتم
إصدار القرار  34والقرار
46

136,156

293

الشركة

مؤسسة سعيد يحيى محمد آل هادي
التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

تم رفع المعاملة إلى
المحكمة التنفيذ وتم
إصدار القرار  34والقرار
46

153,848

294

الشركة

مؤسسة سعيد يحيى محمد آل هادي
التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

منظورة لدى المحكمة

360,943

295

الشركة

مؤسسة سعيد يحيى محمد آل هادي
التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

275,616

296

الشركة

مؤسسة سعيد يحيى محمد آل هادي
التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

152,741

297

الشركة

شركة العجالن التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

554,379

298

الشركة

شركة العجالن التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

542,658

299

الشركة

شركة العجالن التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

840,481

300

الشركة

شركة العجالن التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

209,749

301

الشركة

شركة العجالن التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

225,116

302

الشركة

شركة العجالن التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

411,620

303

الشركة

شركة العجالن التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

835,472

304

الشركة

شركة العجالن التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

492,132

305

الشركة

شركة العجالن التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

257,922

306

الشركة

شركة العجالن التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

567,721

307

الشركة

شركة العجالن التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

237,085

308

الشركة

شركة العجالن التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

881,583

309

الشركة

شركة العجالن التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

منظورة لدى المحكمة

1,278,150

310

الشركة

شركة العجالن التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

444,580

311

الشركة

شركة العجالن التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

منظورة لدى المحكمة

654,920

312

الشركة

شركة العجالن التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

665,836

313

الشركة

شركة العجالن التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

873,227
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فهرس المحتويات

#

المدعي

المدعى عليه

ملخص النزاع

الحالة

األثر المالي المتوقع
حسب تقدير الشركة
(بالريال السعودي)

314

الشركة

شركة العجالن التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

671,293

315

الشركة

شركة العجالن التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

383,910

316

الشركة

شركة العجالن التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

213,783

317

الشركة

شركة العجالن التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

515,207

318

الشركة

مؤسسة بازار الدولية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

295,020

319

الشركة

وكالة دار الصيار للدعاية واإلعالن

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

320

الشركة

وكالة دار الصيار للدعاية واإلعالن

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

تم الحكم لصالح الشركة
وهو حال ًيا قيد التنفيذ

115,500

بانتظار موعد الجلسة

214,753

321

الشركة

مؤسسة هناء مرعي صالح سرحان
التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

تم الحكم لصالح الشركة
وهو حال ًيا قيد التنفيذ

322

الشركة

مؤسسة هناء مرعي صالح سرحان
التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

تم الحكم لصالح الشركة
حك ًما ابتدائ ًيا وبانتظار
إصدار صك الحكم
النهائي

154,200

323

الشركة

مؤسسة حسين عادل شعيله للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

صدر حكم برد الدعوى.
الشركة لها الحق في
االستئناف.

126,042

324

الشركة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
مقهى القائم األول لتقديم المشروبات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

161,585

325

الشركة

شركة تبر الخليج

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

منظورة لدى المحكمة

453,293

326

الشركة

شركة تبر الخليج

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

479,151

327

الشركة

شركة تبر الخليج

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

356,768

328

الشركة

شركة تبر الخليج

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

صدر حكم لصالح الشركة
بكامل المبلغ

446,418

329

الشركة

شركة أنوال المتحدة

دعوى بشأن عدم التزام شركة أنوال
المتحدة بسداد المستحقات المالية للشركة
بموجب عقد اتفاقية تسوية التي تم إبرامها
بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

20,000,000

330

الشركة

مؤسسة زين الخطوط للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

472,500

331

الشركة

مؤسسة زين الخطوط للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

728,262

332

الشركة

مؤسسة زين الخطوط للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

831,285

333

الشركة

مؤسسة زين الخطوط للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

920,213

334

الشركة

مؤسسة فيفى الحديثة للمالبس
الجاهزة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

منظورة لدى المحكمة

1,463,037

335

الشركة

مؤسسة فيفى الحديثة للمالبس
الجاهزة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

795,755

336

الشركة

مؤسسة فيفى الحديثة للمالبس
الجاهزة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

858,282
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المدعى عليه

ملخص النزاع

الحالة

األثر المالي المتوقع
حسب تقدير الشركة
(بالريال السعودي)

337

الشركة

مؤسسة فيفى الحديثة للمالبس
الجاهزة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

338

الشركة

مؤسسة فيفى الحديثة للمالبس
الجاهزة

إلزام المدعى عليه بإخالء العقار محل
النزاع وهى وحدة في العثيم مول  -األحساء

طلب وكيل المدعي مهلة
لوجود مساعي صلح بين
المدعي والمدعى عليه.

339

الشركة

مؤسسة بانو للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

406,508

340

الشركة

مؤسسة بانو للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

424,925

341

الشركة

مؤسسة بانو للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

748,140

342

الشركة

شركة المطاعم األهلية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

حضر وكيل المدعى عليه
وتم تأجيل الجلسة بسبب
وجود بوادر الصلح.

186,138

343

الشركة

شركة طعام وشراب المحدودة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

368,021

344

الشركة

شركة مطاعم رومي

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

396,685

345

الشركة

شركة مطاعم رومي

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

17,031

346

الشركة

مؤسسة لمسة رذاذ للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
للجلسة

589,912

347

الشركة

مؤسسة علي أبو بكر الجعيدي
التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

110,894

348

الشركة

شركة عبدالعزيز بن ماطر الرشيدي
وشريكته للتجارة والمقاوالت

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

تم الحكم لصالح الشركة
وهو في قيد التنفيذ

99,478

349

الشركة

شركة عبدالعزيز بن ماطر الرشيدي
وشريكته للتجارة والمقاوالت

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
للجلسة

265,304

350

الشركة

مؤسسة اليشمك للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

منظورة لدى المحكمة

437,400

351

الشركة

شركة مطاعم لندن المحدودة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

386,885

352

الشركة

محل اتجاهات أناقتي التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

344,593

353

الشركة

مؤسسة كنز نوران التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

450,230

354

الشركة

مؤسسة خلود العربية للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

316,162

355

الشركة

محل االتصال االزرق التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

جاري عمل توجيه اليقاف
الدعوى وإصدار سند ألمر
بالمديونية المستحقة

473,250

356

الشركة

شركة يمم للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة
وإسقاط الدعوى

170,341

357

الشركة

شركة يمم للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة
وإسقاط الدعوى

794,401

358

الشركة

مؤسسة فن تولين التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة
وإسقاط الدعوى

358,920

359

الشركة

مؤسسة ركن دارفيل التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

صدر حكم لصالح الشركة
بكامل المبلغ

355,550

360

الشركة

مؤسسة لولوة ناصر إبراهيم الحميد
للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

408,750
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فهرس المحتويات

#

المدعي

المدعى عليه

ملخص النزاع

الحالة

األثر المالي المتوقع
حسب تقدير الشركة
(بالريال السعودي)

صدر حكم لصالح الشركة

100,878
67,774

#

المدعي

المدعى عليه

361

الشركة

شركة فبيرا للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

362

الشركة

شركة فبيرا للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

جاري تسجيلها

363

الشركة

شركة أنوال المتحدة (إخالء)

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

-

364

الشركة

شركة أنوال المتحدة (إخالء)

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

-

365

الشركة

شركة أنوال المتحدة (إخالء)

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

-

366

الشركة

شركة أنوال المتحدة (إخالء)

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

-

367

الشركة

شركة أنوال المتحدة (إخالء)

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

-

368

الشركة

شركة أنوال المتحدة (إخالء)

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

-

369

الشركة

شركة أنوال المتحدة (إخالء)

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

-

370

الشركة

شركة أنوال المتحدة (إخالء)

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

-

371

الشركة

شركة يمم للتجارة

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

تم سداد المبلغ للشركة

341,053

372

الشركة

شركة أنوال المتحدة (كورونا)

عدم التزام المدعى عليه بدفع المستحقات
المالية للشركة (القيمة اإليجارية) ومخالفته
بذلك بنود العقد المبرم إال أن هذه المدة
تخللتها فترة االيقاف بسبب كورونا من تاريخ
2020/03/16م

بانتظار موعد الجلسة

373

الشركة

شركة أنوال المتحدة (كورونا)

عدم التزام المدعى عليه بدفع المستحقات
المالية للشركة (القيمة اإليجارية) ومخالفته
بذلك بنود العقد المبرم إال أن هذه المدة
تخللتها فترة االيقاف بسبب كورونا من تاريخ
2020/03/16م

بانتظار موعد الجلسة

374

الشركة

شركة أنوال المتحدة (كورونا)

عدم التزام المدعى عليه بدفع المستحقات
المالية للشركة (القيمة اإليجارية) ومخالفته
بذلك بنود العقد المبرم إال أن هذه المدة
تخللتها فترة االيقاف بسبب كورونا من تاريخ
2020/03/16م

بانتظار موعد الجلسة

375

الشركة

شركة أنوال المتحدة (كورونا)

عدم التزام المدعى عليه بدفع المستحقات
المالية للشركة (القيمة اإليجارية) ومخالفته
بذلك بنود العقد المبرم إال أن هذه المدة
تخللتها فترة االيقاف بسبب كورونا من تاريخ
2020/03/16م

بانتظار موعد الجلسة

376

الشركة

شركة أنوال المتحدة (كورونا)

عدم التزام المدعى عليه بدفع المستحقات
المالية للشركة (القيمة اإليجارية) ومخالفته
بذلك بنود العقد المبرم إال أن هذه المدة
تخللتها فترة االيقاف بسبب كورونا من تاريخ
2020/03/16م

بانتظار موعد الجلسة

377

الشركة

شركة أنوال المتحدة (كورونا)

عدم التزام المدعى عليه بدفع المستحقات
المالية للشركة (القيمة اإليجارية) ومخالفته
بذلك بنود العقد المبرم إال أن هذه المدة
تخللتها فترة االيقاف بسبب كورونا من تاريخ
2020/03/16م

بانتظار موعد الجلسة
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ملخص النزاع

269,198

1,026,795

424,416

561,830

229,025

338,039

www.othaimmalls.com

فهرس المحتويات

الحالة

األثر المالي المتوقع
حسب تقدير الشركة
(بالريال السعودي)

#

المدعي

المدعى عليه

ملخص النزاع

378

الشركة

شركة أنوال المتحدة (كورونا)

عدم التزام المدعى عليه بدفع المستحقات
المالية للشركة (القيمة اإليجارية) ومخالفته
بذلك بنود العقد المبرم إال أن هذه المدة
تخللتها فترة اإليقاف بسبب كورونا من تاريخ
2020/03/16م

بانتظار موعد الجلسة

379

الشركة

شركة أنوال المتحدة (كورونا)

عدم التزام المدعى عليه بدفع المستحقات
المالية للشركة (القيمة اإليجارية) ومخالفته
بذلك بنود العقد المبرم إال أن هذه المدة
تخللتها فترة اإليقاف بسبب كورونا من تاريخ
2020/03/16م

بانتظار موعد الجلسة

307,765

380

الشركة

شركة أنوال المتحدة (كورونا)

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

1,505,884

381

الشركة

شركة أنوال المتحدة (كورونا)

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

295,982

382

الشركة

شركة أنوال المتحدة (كورونا)

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

2,236,539

383

الشركة

شركة أنوال المتحدة (كورونا)

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

1,130,682

384

الشركة

شركة أنوال المتحدة (كورونا)

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

377,089

385

الشركة

شركة أنوال المتحدة (كورونا)

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

181,844

386

الشركة

شركة المطاعم األهلية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

240,698

387

الشركة

شركة المطاعم األهلية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

256,088

388

الشركة

شركة المطاعم األهلية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

225,004

389

الشركة

شركة المطاعم األهلية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

634,496

390

الشركة

شركة المطاعم األهلية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

133,528

391

الشركة

شركة المطاعم األهلية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

حضر المدعي وحضر
المدعى عليه ،وطلب
القاضي بتعديل الوكالة
حيثُ إنّ الوكالة الصادرة
من قبل المدير التنفيذي
غير صحيحة ،ألن عقد
التأسيس ال يحتوي
على صالحيات مطالبة
المحاكم.

444,138

392

الشركة

شركة المطاعم األهلية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

هناك بوادر صلح بين
المدعي والمدعى عليه
وقررت الدائرة رفع
الجلسة

24,750

393

الشركة

شركة المطاعم األهلية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

212,231

394

الشركة

شركة المطاعم األهلية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

414,599

395

الشركة

شركة المطاعم األهلية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

335,911

www.othaimmalls.com

الحالة

232,978
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فهرس المحتويات

األثر المالي المتوقع
حسب تقدير الشركة
(بالريال السعودي)

نظ ًرا لوجود إجراءات
صلح على جميع الدعاوى
المتعلقة بمستحقات
اإليجار على شركة
المطاعم األهلية فقرر
القاضي تعليق الدعوى
لحين االنتهاء من إجراءات
الصلح

22,704

#

المدعي

المدعى عليه

396

الشركة

شركة المطاعم األهلية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

397

الشركة

شركة المطاعم األهلية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

تم إحالة الدعوى إلى
الدائرة المختصة
بالدعاوى المتعلقة بجائحة
كورونا

1,222,521

398

الشركة

شركة المطاعم األهلية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

244,996

399

الشركة

شركة المطاعم األهلية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

401,610

400

الشركة

شركة المطاعم األهلية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

386,200

401

الشركة

شركة المطاعم األهلية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

681,107

402

الشركة

شركة المطاعم األهلية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

493,955

403

الشركة

شركة المطاعم األهلية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

طلب وكيل المدعي مهلة،
وتم رفع الجلسة.

113,785

404

الشركة

شركه غياث الدين مهدي القباني
وشركاه للخدمات الغذائية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

216,638.39

405

الشركة

شركه غياث الدين مهدي القباني
وشركاه للخدمات الغذائية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

287,947.46

406

الشركة

شركة سويس دار القابضة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

50,000

407

الشركة

مؤسسة العطر الخليجي

المطالبة بقيمة شيكات محررة بدون رصيد
عن متأخرات عقد إيجار

تم السداد وانتهاء الدعوى

50,000

408

الشركة

مؤسسة أمينة نواف العنزي

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

تم السداد وانتهاء الدعوى

48,100

409

الشركة

مؤسسة هبة اهلل أحمد حمدي
للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

تم السداد وانتهاء الدعوى

47,277

410

الشركة

مؤسسة راجح العجمي (مكتب
استقطاب الكفاءات)

حرر المدعي عليه عدد  2شيك لصالح
الشركة مسحوبة على مصرف الراجحي
وتبين أنهم بدون نظير

تم السداد وإسقاط
الدعوى

45,000

411

الشركة

مؤسسة األداء المنتظم

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

جاري تسجيلها

40,497

412

الشركة

بلدية حفر الباطن

ملخص النزاع

مطالبة بلدية حفر الباطن بتعويضات مالية
نتيجة الضرر الحادث نتيجة إغالق الطريق
متوقفة
الرئيسي وتحويل الحركة المرورية من
الطريق الرئيسي إلى تحويلة حجبت الوصول
إلى العثيم مول.

-

413

الشركة

شركة العجالن التجارية (إخالء)

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

-

414

الشركة

مؤسسة نجوم العليا للعطورات

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

1,160,234

415

الشركة

مؤسسة عطر السماء للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

245,419
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فهرس المحتويات

الحالة

األثر المالي المتوقع
حسب تقدير الشركة
(بالريال السعودي)

416

الشركة

شركة بدون اسم التجارية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

569,250

417

الشركة

شركة بدون اسم التجارية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

458,154

418

الشركة

شركة بدون اسم التجارية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

216,484

419

الشركة

شركة بدون اسم التجارية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

214,630

420

الشركة

مؤسسة صفية محمد عمر باصمد
للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

230,384

421

الشركة

مؤسسة مقهى قدوع وبطولة لتقديم
المشروبات

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

303,994

422

الشركة

محل الذوق الراقي للعطورات

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

255,669

423

الشركة

مؤسسة مقهى قدوع وبطولة لتقديم
المشروبات

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

318,638

424

الشركة

شركة الحكير وشركة فهد المقبل
وشركة نمو األصول للتطوير
واالستثمار العقاري

طلب إثبات ملكية في العقار محل الخالف

صدر حكم من محكمة
االستئناف برد الدعوى
لعدم حضور المستأنف

-

425

الشركة

مؤسسة حمدان عويد البدر

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

تم الحكم لصالح الشركة

10,541,431

426

الشركة

مؤسسة رصيد األناقة للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

261,500

427

الشركة

مؤسسة سيف السعدون

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

112,067

428

الشركة

شركة ماف السعودية لألزياء

إن عقد اإليجار المبرم بين الطرفين تُحدد
بموجبه القيمة اإليجارية سنو ًيا وعلى
أن تبدأ احتساب المدة من تاريخ إخطار
المستأجر باستالم محل اإليجار .لم يُخطر
المستأجر الشركة باستالم محل اإليجار ولم
يلتزم بتطبيق بنود العقد

للدراسة وكتابة نص
الدعوى

744,800

429

الشركة

محل هدية لطيفة للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب عقد اإليجار المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

210,638

430

الشركة

مؤسسة المعاقيل للتجارة

دعوى لعدم تنفيذ بنود العقد المبرم بين
الطرفين

جاري تسجيلها

792,444

431

الشركة

مؤسسة المعاقيل للتجارة

دعوى لعدم تنفيذ بنود العقد المبرم بين
الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

861,626

432

الشركة

مؤسسة المعاقيل للتجارة

مطالبة بمتأخرات إيجار

تم الحكم برد الدعوى

306,600

433

الشركة

مؤسسة المعاقيل للتجارة

مطالبة بمتأخرات إيجار

تم الحكم برد الدعوى

353,400

434

الشركة

شركة حسن محمد جواد وشركاه

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب عقد اإليجار المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

832,782

435

الشركة

شركة المطاعم األهلية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب عقد اإليجار المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

134,512

436

الشركة

مؤسسة بيت روائع الساعات

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب عقد اإليجار المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

320,442

437

الشركة

مؤسسة نجوم العليا للعطورات

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب عقد اإليجار المبرم بين الطرفين

جاري تسجيلها

670,594

438

الشركة

مؤسسة بيت روائع الساعات

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب عقد اإليجار المبرم بين الطرفين

جاري تسجيلها

287,050

439

الشركة

مؤسسة فاطمة عبداهلل الراشد
التجارية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب عقد اإليجار المبرم بين الطرفين

جاري تسجيلها

267,750
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فهرس المحتويات

#

المدعي

المدعى عليه

ملخص النزاع

الحالة

األثر المالي المتوقع
حسب تقدير الشركة
(بالريال السعودي)

440

الشركة

مؤسسة متجر دبي للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب عقد اإليجار المبرم بين الطرفين

جاري تسجيلها

217,142

441

الشركة

مؤسسة خلود العربية للتجارة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب عقد اإليجار المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

128,672

442

الشركة

مقهى ديوانية شما للوجبات السريعة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب عقد اإليجار المبرم بين الطرفين

منظورة لدى المحكمة

582,766

443

الشركة

مؤسسة توت المصيف

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب عقد اإليجار المبرم بين الطرفين

جاري تسجيلها

755,584

444

الشركة

مؤسسة األغذية المثالية التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

98,665

445

الشركة

مؤسسة ركن دارفيل التجارية

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

جاري تسجيلها

822,000

446

الشركة

مؤسسة بيت روائع الساعات

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

1,368,692

447

الشركة

شركة بدون اسم التجارية

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب عقد اإليجار المبرم بين الطرفين

جاري تسجيلها

264,063

448

الشركة

مؤسسة موضى علي الطعيمي

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب عقد اإليجار المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

187,000

449

الشركة

مطاعم عالم الذرة

عدم االلتزام بسداد المستحقات المالية
بموجب عقد اإليجار المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

167,500

450

شركة عبداهلل
العثيم للترفيه

رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية

المطالبة بإلغاء القرار الصادر من المدعى
عليه برفض تسجيل العالمة التجارية
المملوكة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه
والحكم مجد ًدا بتسجيل العالمة التجارية
بإسم شركة عبداهلل العثيم للترفيه.

تم الحكم لصالح شركة
عبداهلل العثيم للترفيه

451

شركة عبداهلل
العثيم الغذائية

مؤسسة هتان العرب للمقاوالت

دعوى لدى محكمة التنفيذ بالرياض
للمطالبة بقيمة شيك مسحوب دون رصيد

صدر قرار  46بإيقاف
الخدمات وحجز حسابات
المدعى عليه

158,220

452

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

شركة أبناء سليمان القضيبي

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

23,100

453

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

شركة أبناء سليمان القضيبي

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

23,100

454

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

شركة أبناء سليمان القضيبي

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

بانتظار موعد الجلسة

21,450

455

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

شركة أبناء سليمان القضيبي

عدم التزام المستأجر بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين

منظورة لدى المحكمة

47,512

إجمالي األثر المالي المتوقع للمطالبات التجارية من قبل الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية

-

238,995,962

المطالبات التجارية ضد الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية

1

شركة ماسة البناء

الشركة

2

3

المطالبة بقيمة مستخلص ختامي وضمان
أعمال البناء المنجزة من قبل المدعي
لصالح الشركة في مركز العثيم مول  -حفر
الباطن ،المرفوعة أمام المحكمة التجارية
بالرياض بإجمالي مبلغ مطالبة قدره
 1,734,900ريال سعودي.

تم الحكم برد الدعوى
لعدم االختصاص

1,734,900

حسن عبداهلل
حسن آل عبيد
(شركة ماسة
البناء)

الشركة

المطالبة بإثبات إعسار.

صدر حكم برد الدعوى

-

مقهى ديوانية
شما للوجبات
السريعة

الشركة

عدم التزام المدعي بسداد المستحقات
المالية بموجب العقد المبرم بين الطرفين
وطلب المدعي إثبات العقد

صدر حكم برد الدعوى

-
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فهرس المحتويات

#

المدعي

المدعى عليه

ملخص النزاع

الحالة

األثر المالي المتوقع
حسب تقدير الشركة
(بالريال السعودي)

#

المدعي

المدعى عليه

4

مؤسسة أشعة
السماء إلقامة
وتنظيم المعارض

الشركة

المطالبة بمبلغ فاتورة األعمال والخدمات
التي قام بها المدعي والمستحقة هلل على
المدعى عليه.

5

شركة الجوف
العقارية
المحدودة

الشركة

المطالبة بضرر متحقق لعدم التزام شركة
رائدة المجمعات ببنود العقد المبرمة بين
الطرفين والذي ينص على قيام شركة
أصدرت الدائرة حك ًما
رائدة المجمعات بتشغيل المجمع التجاري
بعدم االختصاص
المملوك لشركة الجوف العقارية  -تم شطب
شركة رائدة المجمعات وبالتالي أُقامت
الدعوى ضد مالكيها ومن بينهم الشركة.

6

شركة كريتيفال
ألنظمة األلومنيوم
المعمارية

الشركة

تم التعاقد مع المدعي لتنفيذ أعمال
ألومنيوم وأقام المدعي دعوة يطالب فيها
بباقي مستحقات العقد.

تم التسديد للمدعي
وانتهت الدعوى

7

مؤسسة فيجوالز

الشركة

تم إبرام عقد بين الشركة والمدعي عليه
لتنظيم المعارض بغرض عمل عروض
ترفيهية ،وتم اإلخالل ببعض بنود العقد من
جانب المدعي عليه.

الدعوى متوقفة

8

رمزي صالح ثابت
الدحان

الشركة

المطالبة بقيمة حوالة لقبول المدعي
دفع اإليجار نياب ًة عن مركز حنان مرشد
الدوسري ليحل محله في العين المؤجرة.

تم رفض الدعوى وانتهت

9

شركة فائق
التقنية لألعمال
الميكانيكية
والكهربائية

الشركة

المطالبة باسترداد مبلغ  2,928,206ريال
سعودي تمثل قيمة غرامة تأخير ،وكذلك
المطالبة بسداد مبلغ وقدره  800,000ريال
سعودي تمثل قيمة أعمال غير معترف
بها والمطالبة بقيمة أتعاب محاماة بنا ًء
على عقد أعمال مشروع إحدى المجمعات
التجارية للشركة ،عل ًما بعدم جاهزية
المشروع وعدم االستفادة منه نظ ًرا لوجود
الكثير من المالحظات على المشروع التي
تعوق االستالم.

تم الحكم برد الدعوى

3,728,206

10

شركة الظافر

الشركة

المطالبة بباقي مستحقات تخليص بضاعة.

تم الحكم برد الدعوى

30,345

11

مؤسسة حول
األحساء
للمقاوالت

الشركة

المطالبة بقيمة حوالة لقبول المدعي
دفع اإليجار نياب ًة عن مركز حنان مرشد
الدوسري ليحل محله في العين المؤجرة.

تم الحكم برد الدعوى

50,000

12

عبد العزيز
القريشي

الشركة

المطالبة بتعويض عن قيمة اإليجارات
وإقفال المعارض التجارية للمدعي والديكور
في العثيم مول  -الدمام

تم الحكم برد الدعوى

1,222,600

13

عبد العزيز
القريشي

الشركة

المطالبة بتعويض عن قيمة اإليجارات
وإقفال المعارض التجارية للمدعي والديكور
في العثيم مول  -بريدة.

انتهت بدمجها لدعوى
أخرى

818,200

14

شركة ماسة البناء

الشركة

المطالبة بقيمة مستخلص ختامي وضمان
أعمال.

تم الحكم برد الدعوى

1,292,129

15

شركة فائق
التقنية لألعمال
الميكانيكية
والكهربائي

الشركة

المطالبة باسترداد مبلغ  6,202,140ريال
سعودي تمثل غرامة تأخير وقيمة األعمال
الغير المعترف بها ،بنا ًء على عقد أعمال
مشروع إحدى المجمعات التجارية للشركة ،تم الحكم برد الدعوى
عل ًما بعدم جاهزية المشروع وعدم االستفادة
منه نظ ًرا لوجود الكثير من المالحظات على
المشروع التي تعوق االستالم.

6,202,140

16

مؤسسة عالم
األقدام

الشركة

المطالبة بتعويض إلقفال المعرض التجاري
للمدعي.

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

400,000

17

شركة ماسة البناء

الشركة

المطالبة بقيمة أعمال وتشطيبات واسترداد
شيكات الضمان.

تم الحكم برد الدعوى

1,895,538
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ملخص النزاع

الحالة
بانتظار تحديد موعد
الجلسة

161,201

36,966,913

1,464,296

1,340,000

50,000
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األثر المالي المتوقع
حسب تقدير الشركة
(بالريال السعودي)

18

شركة ماسة البناء

الشركة

19

مقهى تغريد
سعود الغازي
لتقديم
المشروبات

الشركة

20

شركة فائق
التقنية لألعمال
الميكانيكية
والكهربائية

الشركة

21

ملخص النزاع

المطالبة بمستحقات مالية واسترداد شيكات صدر حكم نهائي بعدم
االختصاص
الضمان.
المطالبة بفسخ العقد ورد قيمة اإليجار
المقدمة بنا ًء على جهالة بقيمة اإليجار
المحددة.

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

المطالبة باسترداد مبلغ  6,202,140ريال
سعودي تمثل غرامة تأخير وقيمة األعمال
الغير المعترف بها ،بنا ًء على عقد أعمال
مشروع إحدى المجمعات التجارية للشركة ،تم الصلح
عل ًما بعدم جاهزية المشروع وعدم االستفادة
منه نظ ًرا لوجود الكثير من المالحظات على
المشروع التي تعوق االستالم.

751,550
-

6,202,140

حسن عبداهلل
حسن آل عبيد
(شركة ماسة
البناء)

الشركة

المطالبة بإثبات إعسار.

تم رد الدعوى

-

22

حامد العيدروس

الشركة

المطالبة بإثبات إعسار.

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

-

23

صفية محمد
باصمد

الشركة

المطالبة بفسخ العقد.

تم رد الدعوى

-

24

حسن عبداهلل
حسن آل عبيد
(شركة ماسة
البناء)

الشركة

تم إبرام عقد مقاوالت بين الطرفين ولم يقم
المدعى عليه بتسديد المبلغ بالكامل.

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

451,550

25

مكتب أنا الجمال
التجارية

الشركة

المطالبة بفسخ العقد.

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

-

26

مؤسسة خلود
العربية خالد
عبدالمحسن
العتيبي

الشركة

عدم توفر شرط شكلي للسند أو تزويره أو
إنكار التوقيع.

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

128,672

الشركة

المطالبة بإثبات وفاء المدعى عليه
لمستحقاته المالية.

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

180,000

28

يوسف صالح
عبدالعزيز
الراجحي

الشركة

تم رفع هذه القضية من قبل أحد ورثة عائلة
الراجحي بدعوى بيع األرض بسعر أقل
بانتظار تحديد موعد
عل ًما بأن الشراء تم من خالل عملية تقديم
الجلسة
العطاءات من خالل عملية مزاد شاملة جميع
تفاصيل العقار.

29

شركة ماسة البناء

الشركة

مبلغ قدره
إلزام المدعى عليه بدفع ٍ
 1,095,538ريال سعودي ،لقاء مستحقات
مالية لقاء أعمال منجزة بموجب عقد
مقاوالت مبرم بين الطرفين.

بانتظار تحديد موعد
الجلسة

1,095,538

30

شركة ماسة البناء

الشركة

إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي
المستحق تتضمن قيمة المستخلص الختامي بانتظار تحديد موعد
وضمان األعمال وكافة األضرار الناتجة عن الجلسة
التأخير.

10,292,129

31

عبدالرحمن
سليمان محمد
الغنيم

الشركة

إلزام المدعى عليه بـ -١ :رفع الضرر الواقع
على المدعي من خالل( :تسليم البضاعة).
بمبلغ قدره
 -٢التعويض عن الضرر الواقع
ٍ
 150,000ريال سعودي.

27

شوقي منصور
سلمان العلي
مطعم البيتزا
الراقية
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بانتظار تحديد موعد
الجلسة

-

150,000
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فهرس المحتويات

#

المدعي

المدعى عليه

الحالة

األثر المالي المتوقع
حسب تقدير الشركة
(بالريال السعودي)

ملخص النزاع

32

حاتم محمد سعود
المطوع

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

المطالبة بتعويض عن ضرر بسبب سقوط
المدعي على حديد واقع تحت لعبة انتر
بالي الواقعة بالعثيم مول -الربوة.

صدر حكم بعدم
االختصاص النوعي
للمحاكم التجارية وعليها
رفعت الجلسة

450,000

33

شركة التأمين

شركة فابي الند للترفيه

استئناف المدعي ضد الحكم الصادر عليه
ألن يؤدي للمدعى عليه ما قضي به عليه
في الدعوى األصلية المرفوعة من قبل أحد
الزوار عل ًما بأن المدعي قد قبل تحمل
المبالغ المرفوعة من قبل أحد الزوار على
المدعى عليه.

تم قبول الطعن المقدم من
شركة التأمين على الحكم
الصادر ضدها واكتسب
الحكم الصفة النهائية

201,000

34

النيابة العامة
أبوظبى

شركة فابي الند للترفيه

المطالبة بغرامة مالية بمبلغ 80,000
ريال سعودي نتيجة وقوع طفلة من منطقة
األلعاب.

تم الحكم لصالح المدعي
بكامل المبلغ

80,000

35

سيتي اليف
وآرسيليكت

شركة فن ورلد لالستثمار

المطالبة بتنفيذ عقد اإليجار وإلزام المدعى
عليه بالغرامات المستحقة عليه.

تم إسقاط الدعوى

-

77,339,047

إجمالي األثر المالي المتوقع للمطالبات التجارية ضد الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية
المصدر :الشركة

12-11-2الدعاوى والمطالبات العمالية
يوضح الجدول التالي ملخص الدعاوى والمطالبات العمالية واإلجراءات النظامية المقامة من قبل الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية أو ضدهم كما
في  30سبتمبر 2021م.
  (12-52):مقر لودجلاقائمة الدعاوى والمطالبات العمالية واإلجراءات النظامية التي تدخل فيها الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية كطرف
#

المدعي

ملخص النزاع

المدعى عليه

الحالة

األثر المالي المتوقع
حسب تقدير الشركة
(بالريال السعودي)

المطالبات العمالية من قبل الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية
محمد الفراوين

دعوى لدى المحكمة العامة في بدر الجنوب
للمطالبة باسترداد الوديعة المالية المقدمة إلى
المدعى عليه بمبلغ  71,800ريال سعودي.

الدعوى محفوظة لدى محكمة
بدر الجنوب

71,800

دعوى على عجز مخزون المعرض لدى المحكمة
العامة بعنيزة ولدى محكمة التنفيذ بالرياض.

صدر حكم تنفيذي لصالح
الشركة

202,747

المطالبة بقيمة عجز مالي ناتج عن نقص
المبيعات.

تم إلغاء القضية من قبل الشركة

250,000

منظورة لدى هيئة التحقيق
واالدعاء العام

60,963
56,475

1

الشركة

2

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

شهد العنزي

3

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

منى العتيبي

4

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

مريم حسن عاتي

المطالبة بعجز مالي تسببت فيه المدعى عليه.

5

الشركة

متعب الضاحي

المطالبة باسترداد مبلغ  90,360ريال سعودي
اختلسها المدعى عليه من متحصالت
المستأجرين.

صدر حكم لصالح الشركة

6

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

محمود عطية إسماعيل
جبر

المطالبة بقيمة عجز مالي ناتج عن نقص
المبيعات.

تم الحكم لصالح الشركة بمبلغ
 4,282ريال سعودي بشكل نهائي

75,344

7

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

عبد الصديق خان

المطالبة بقيمة عجز مالي ناتج عن نقص
المبيعات.

تم شطب الدعوى

42,999

8

شركة عبداهلل
العثيم لألزياء

أماني عبدلي

المطالبة بقيمة سند ألمر.

تم السداد وإسقاط الدعوى

36,815

9

الشركة

خالد الخليفي

المطالبة بتعزير المدعى عليه نظير عدم حفظه
األمانة الملقاة على عاتقه بصفته نائب الرئيس
للمشاريع حيث إ ّنه قام باستغالل هذه األمانة
والصالحيات الممنوحة له لتحقيق مكاسب
شخصية.

تم الحكم برد الدعوى

إجمالي األثر المالي المتوقع للمطالبات العمالية من قبل الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية
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فهرس المحتويات

#

المدعي

المدعى عليه

الحالة

األثر المالي المتوقع
حسب تقدير الشركة
(بالريال السعودي)

ملخص النزاع

المطالبات العمالية ضد الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية
١

مريم حسن عاتي

شركة عبداهلل العثيم
لألزياء

٢

شادي عبدالحليم
عطوة

الشركة

المطالبة بفرق مكافأة نهاية الخدمة عن السنوات
التي عمل بها بالشركة وتمت التصفية بنا ًء على
الراتب األساسي والمطالبة بنقل الكفالة وتصفية
آخر عقد له بالشركة بنا ًء على إجمالي آخر راتب
تم استالمه.

بانتطار موعد الجلسة

٣

خالد الخليفي

الشركة

المطالبة حقوق نهاية خدمة.

تم الحكم لصالح المدعي وتم
سداد المبلغ

٤

بندر أحمد عيسى

الشركة

المطالبة بتعويض عن إصابة حدثت في العثيم
مول  -الربوة.

تم حفظ الدعوى

٥

عبد اهلل هوساوي

الشركة

المطالبة بقيمة أجور ورواتب وبدل إجازة ونهاية
خدمة.

بانتظار تحديد موعد الجلسة

٦

وائل عبدالفتاح

الشركة

المطالبة بقيمة أجور ومكافآت ونهاية خدمة.

تم إسقاط الدعوى

٧

عبداهلل تركي
فرحان العنزى

الشركة

المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة.

تم التسوية وانتهاء الدعوى

٨

عمر سعود الهويش

شركة عبداهلل العثيم
للترفيه

المطالبة بإجازات وبدالت.

تم الحكم لصالح المدعي وتم
تسديد المبلغ

٩

شمر ظويهر صالح
الشمري

الشركة

المطالبة بالعودة للعمل وذلك بعد إخطاره من قبل
الشركة بعدم صالحيته للعمل أثناء ال 90يو َما
األولى لعمله.

تم الحكم برد الدعوى

-

١٠

عائشة مبرد
الظفيري

الشركة

المطالبة بتعويض عن ضرر أصاب المدعي نتيج ًة
لسقوطه داخل إحدى مجمعات الشركة التجارية.

تم الحكم برد الدعوى

250,000

١١

فالح عبداهلل
الحربي

شركة عبداهلل العثيم
للترفيه

المطالبة بتعويض بسبب تضرر ابن المدعي من
لعبة.

تم الحكم برد الدعوى

150,000

١٢

سلطانة صالح
الحربي

الشركة

المطالبة بمبلغ  21,500ريال سعودي وشيكات
كضمان مقابل عين مؤجرة لم ينتفع المدعي بها.

تم الحكم برد الدعوى

21,500

١٣

فهد فيصل العتيبي

الشركة

المطالبة بكامل قيمة العقد بسبب الفصل
التعسفي.

بانتظار تحديد موعد الجلسة

-

١٤

محمد يوسف
الزهراني

الشركة

المطالبة براتب شهرين.

تم الحكم برد الدعوى

-

١٥

سعد فليح كوكز
العنزي

شركة عبداهلل العثيم
للترفيه

المطالبة بتعويض عن الفصل التعسفي.

تم حفظ الدعوى

-

١٦

نوره عبداهلل بن
عيسى النفيعي

شركة عبداهلل العثيم
لألزياء

المطالبة بمستحقات مالية عن فترة العمل لدى
شركة عبداهلل العثيم لألزياء.

منظورة لدى المحكمة

-

١٧

رحاب عبيد
المطيري

شركة عبداهلل العثيم
لألزياء

المطالبة بمستحقات مالية عن فترة العمل لدى
شركة عبداهلل العثيم لألزياء.

تم الحكم لصالح المدعي وتم
تقديم طلب االستئناف

١٨

هبة صالح سعد
الغامدي

شركة عبداهلل العثيم
لألزياء

المطالبة بمستحقات مالية عن فترة العمل لدى
شركة عبداهلل العثيم لألزياء.

منظورة لدى المحكمة

١٩

حمد عبدالفتاح
حمد سليمان

شركة عبداهلل العثيم
للترفيه

المطالبة بتعويض عن الفصل التعسفي

تم شطب الدعوى

11,500

٢٠

بشائر محمد
الميموني

شركة عبداهلل العثيم
لألزياء

المطالبة بمستحقات مالية عن فترة العمل لدى
شركة عبداهلل العثيم لألزياء.

بانتظار تحديد موعد الجلسة

90,300

٢١

عبدالمجيد
الرشيدي

شركة عبداهلل العثيم
لألزياء

المطالبة برواتب مدة العقد الباقية وتعويضات.

تم الحكم لصالح الشركة وانتهت
القضية

14,265

٢٢

سماح عمر مابو

شركة عبداهلل العثيم
لألزياء

المطالبة بتطبيق بعض بنود العقد.

تم الصلح

9,801

٢٣

روان فالح هندي
المحمدي

شركة عبداهلل العثيم
لألزياء

المطالبة بالتصفية على الراتب اإلجمالي وليس
على الراتب األساسي.

بانتظار تحديد موعد الجلسة

7,000
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المطالبة براتب وبدل إجازة.

تم الحكم لصالح المدعي

184,000

3,955,247

6,757

76,800
185,468
4,760

26,978
-
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فهرس المحتويات

#

المدعي

المدعى عليه

الحالة

األثر المالي المتوقع
حسب تقدير الشركة
(بالريال السعودي)

المطالبة بأجور ونهاية خدمة ورواتب وبدل إجازة.

تم السداد والتنازل عن الدعوى

4,750

تم الحكم لصالح المدعي

4,291
4,059
4,000

#

المدعي

٢٤

سليمان فهد
سليمان الفهد

شركة عبداهلل العثيم
لألزياء

٢٥

ريم رحلي محمد
العيفر

شركة عبداهلل العثيم
لألزياء

المطالبة بمستحقات مالية عن فترة العمل لدى
شركة عبداهلل العثيم لألزياء.

٢٦

مرام محمد
األحمري

شركة عبداهلل العثيم
لألزياء

المطالبة بمستحقات مالية عن فترة العمل لدى
شركة عبداهلل العثيم لألزياء.

تم الحكم لصالح المدعي وتم
سداد المبلغ

٢٧

نوف سمير
الحوطي

شركة عبداهلل العثيم
لألزياء

المطالبة برواتب ومستحقات.

تم الحكم برد الدعوى

٢٨

أمجود سالم
الحربي

شركة عبداهلل العثيم
لألزياء

المطالبة بأجور ومبالغ مخصومة وساعات إضافية .تم سداد المبلغ وإغالق القضية

477

٢٩

سارة يحيى
عسيري

شركة عبداهلل العثيم
لألزياء

المطالبة بتعويض جراء إجبار المدعي على تقديم
االستقالة.

تم حفظ الدعوى

-

٣٠

فايزة علي اليامي

شركة عبداهلل العثيم
لألزياء

المطالبة بمستحقات مالية عن فترة العمل لدى
شركة عبداهلل العثيم لألزياء.

تم التسوية

-

٣١

لطيفة يوسف
العويد

شركة عبداهلل العثيم
لألزياء

المطالبة باستمرار المدعي في العمل حتى نهاية
العقد ورفع الراتب ودفع اإلجازات المرضية.

تم الصلح

-

٣٢

منى حامد المولد

شركة عبداهلل العثيم
لألزياء

اإلعتراض على إنهاء الخدمات.

تم حفظ الدعوى

-

٣٣

هوازن حامد
المولد

شركة عبداهلل العثيم
لألزياء

اإلعتراض على إنهاء الخدمات.

تم تحويلها إلى الهيئة االبتدائية
بجدة

-

٣٤

كيم ماثيو فليكس

المطالبة بتعويض عن إصابة عمل.

تم الطعن ضد الحكم الصادر
من محكمة االستئناف لصالح
المدعي

2,300,000

شركة فابي الند للترفيه

إجمالي األثر المالي المتوقع للمطالبات العمالية ضد الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية

7,311,953

المصدر :الشركة

1 2-12الزكاة والضريبة
قدمت الشركة إقرارات الزكاة الخاصة بها بشكل منفصل منذ تأسيسها وحتى عام 2018م .وفي عام 2019م ،حصلت الشركة على موافقة هيئة الزكاة
والضريبة والجمارك بتاريخ 1441/10/26هـ (الموافق 2020/06/18م) لتقديم إقراراتها الزكوية على أساس موحد .وتم تقديم اإلقرارات الزكوية
للشركة على أساس موحد لعام 2019م و2020م ،كما قامت الشركات التابعة الجوهرية بتقديم إقراراتها الزكوية المنفصلة ألغراض إفصاحية خالل
نفس الفترة.
تلقت الشركة والشركات التابعة الجوهرية شهادات زكوية نهائية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن عام 2020م .كما حصلت الشركة على
الربوط الزكوية النهائية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لجميع السنوات المالية منذ تأسيسها حتى السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2015م .وأما بالنسبة للشركات التابعة الجوهرية ،فحصلت شركة عبداهلل العثيم للترفيه على الربوط الزكوية النهائية لجميع السنوات المالية منذ
تأسيسها حتى السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م ،وحصلت شركة عبداهلل العثيم لألزياء على الربوط الزكوية النهائية لجميع السنوات
المالية منذ تأسيسها حتى السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م وحصلت شركة عبداهلل العثيم الغذائية على الربوط الزكوية النهائية لجميع
السنوات المالية منذ تأسيسها حتى السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م .وعليه ،لم تحصل الشركة على الربوط الزكوية النهائية لألعوام
عن الفترة من 2016م وحتى 2020م ،كما لم تحصل شركة عبداهلل العثيم للترفيه على الربط الزكوي النهائي لعام 2018م ولم تحصل شركة عبداهلل
العثيم الغذائية على الربط الزكوي النهائي لعام 2018م.
قامت الشركة بسداد مستحقات زكاة قدرها  6.7مليون ريال سعودي و 7.9مليون ريال سعودي و 5.7مليون ريال سعودي في كل من عام 2018م
وعام 2019م وعام 2020م ،على التوالي تتمثل في مطالبات زكوية الحقة لتقديم اإلقرارات الزكوية .ولم تقم الشركة بإضافة عدة بنود إلى الوعاء
َكبد مطالبات زكوية من هيئة الزكاة والضريبة
الزكوي
َ
المتضمن في إقرارات الزكاة لها لعام 2018م والذي من شأنه أن يعرض الشركة إلى خطر ت ُّ
والجمارك تبلغ  3.8مليون ريال سعودي .كما تم رصد أخطاء في حسابات اإلقرارات الزكوية للشركة حيث لم يتم خصم حق استخدام األصول بقدر
 516.6مليون ريال سعودي و 379.4مليون ريال سعودي من الوعاء الزكوي إلقرارات الزكاة لألعوام 2019م و2020م ،على التوالي .ولعام 2019م ،لم
تقم الشركة بخصم األصول المالية والتي تبلغ  11.7مليون ريال سعودي من الوعاء الزكوي لعام 2019م .كما تم خصم مبلغ قدره  32.8مليون ريال
سعودي باعتبار أنها دفعات مقدمة لمقاولين الشركة ً
بدل من أن تخصم مبلغ قدره  72.1مليون ريال سعودي .وعليه ،إن األخطاء في اإلفصاحات
َكبد الشركة والشركات التابعة مطالبات زكوية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنوات التي لم يتم الحصول على ربوطها الزكوية النهائية.
قد ت ُّ
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فهرس المحتويات

المدعى عليه

ملخص النزاع

الحالة

األثر المالي المتوقع
حسب تقدير الشركة
(بالريال السعودي)

قدمت كل من الشركة والشركات التابعة الجوهرية اإلقرارات الضريبية الخاصة بهم بشكل منفصل منذ تأسيسهم وحتى شهر يونيو من عام 2020م.
وقدمت الشركة والشركات التابعة لها اإلقرارات الضريبية على أساس موحد منذ شهر يوليو من عام 2020م وحتى شهر أكتوبر من عام 2021م ،على
ً
مستقبل .وقامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برفع تقييم
أن تقوم الشركة والشركات التابعة لها بتقديم اإلقرارات الضريبية على أساس موحد
تُطالب به الشركة بدفع مبلغ قدره  3.4ريال سعودي تتمثل في مطالبات ضريبية باإلضافة إلى عقوبات تنطبق أخرى  -لم تحدد بعد  -عن السنوات
المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م ،وتم االعتراض على التقييم وتقديم المستندات ذات العالقة من قبل الشركة.
في عام 2018م ،بلغت المبيعات في إقرارات ضريبة القيمة المضافة مبلغ  721.1مليون ريال سعودي وبلغت اإليرادات المسجلة في القوائم المالية
المدققة للشركة لنفس الفترة  537.1مليون ريال سعودي .وتؤكد الشركة أن الفارق البالغ  184مليون ريال سعودي نتج بشكل أساسي عن اإليرادات
غير المسجلة في عام 2017م والتي تم تسجيلها في عام 2018م وبعض المبيعات التي لم يتم تسجيلها في عام 2018م والتي انعكست على إيرادات
عام 2019م ،وكذلك االختالف في تقدير ضريبة القيمة المضافة في الدفعات المقدمة المستلمة من العمالء وخصومات على مبيعات ألطراف
ذات عالقة .إن االختالف ما بين المبيعات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة واإليرادات المسجلة في القوائم المالية المدققة قد يُكبد الشركة
مطالبات ضريبية إضافية وعقوبات من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في حال اتضح أن الشركة قد قامت باإلفصاح غير الكافي في إقرارات
الضريبة.
باإلضافة إلى ذلك ،لم يتم التسجيل في اإلقرارات الضريبية عن الدخل الناتج من مدخالت لألطراف ذات العالقة بقدر  4.7مليون ريال سعودي
كبد الشركة مخالفات ومطالبات تبلغ  0.2مليون ريال سعودي .كما قامت
والذي كان يجب أن يخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل  ٪5مما قد يُ ّ
الشركة بإصدار فواتير بيع وإشعارات ائتمان غير متوافقة مع أنظمة ضريبة القيمة المضافة المطبقة في المملكة مما قد يؤثر على التدفقات النقدية
للشركة حيث قد يتأخر العميل في السداد إلى حين معالجة المخالفات في الفواتير .وإن إصدار فواتير مخالفة ألنظمة ضريبة القيمة المضافة
كبد الشركة عقوبات مالية.
المطبقة في المملكة قد يُ ّ
أيضا ،قامت الشركة بتحميل فوائد على الرصيد المدين للمبلغ المستحق لألطراف ذات العالقة واألرباح المحصلة بمبلغ  7.2مليون
وفي عام 2018م ً
ريال سعودي حيث لم يتم تسجيله في إقرارات ضريبة القيمة المضافة .إن هذه التعامالت قد تُعفى من ضريبة القيمة المضافة مما قد يؤدي إلى
كبد الشركة مدفوعات إضافية .ويجدر
إلغاء جزء من ضريبة القيمة المضافة للحصول على االئتمان والذي بدوره قد يؤثر على اإلقرارات الضريبية ويُ ّ
بالذكر أن الشركة قد اشترت سل ًعا (سيارات ،بالونات ،بطاقات هدايا ،إلخ) تُوزع مجا ًنا لبعض عمالئها للترويج التجاري بمبالغ قد تتجاوز 50,000
ريال سعودي في السنة وهو الحد المسموح به بموجب أنظمة ضريبة القيمة المضافة في المملكة بشكل إجمالي في السنة ،إال أنه لم يتم تسجيل
الزيادة في إقرارات ضريبة القيمة المضافة باعتبارها سل ًعا تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل  %5وذلك يُعد مخالفًا ألنظمة ضريبة القيمة
كبد الشركة عقوبات على ذلك .وقامت الشركة بخصم ضريبة المدخالت من الفواتير للمشتريات التي تمت بالنيابة
المضافة في المملكة مما قد يُ ّ
عن األطراف ذات العالقة في حين أن الشركة لم تقم باإلفصاح على أن تلك المشتريات تم توريدها للمستفيدين .كما أن خصم ضريبة المدخالت
من الفواتير الصادرة من الشركة ألهداف شخصية وليست اقتصادية يكون مخالفًا ألنظمة ضريبة القيمة المضافة في المملكة .ويجدر بالذكر أنه لم
أيضا يُعد مخالفًا
المعفاة في إقرارات الضريبة لعام 2018م مما ً
يتم اإلفصاح عن خصم ضريبة المدخالت على المشتريات ذات العالقة بالمدخالت ُ
ألنظمة ضريبة القيمة المضافة في المملكة .وقد ينتج عن المخالفات المقامة من الشركة فيما يخص مخالفات الفواتير الضريبية وخصومات ضريبة
المدخالت مخالفات ومطالبات تبلغ  0.2مليون ريال سعودي.
المفصح عنها في إقرارات ضريبة القيمة المضافة بقيمة تتجاوز اإليرادات المسجلة في القوائم المالية المدققة
في عام 2019م ،تم تسجيل المبيعات ُ
كبد الشركة عقوبات من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تتمثل في عقوبة تساوي  %50على
لنفس الفترة بمبلغ  21.6مليون ريال سعودي مما قد يُ ّ
المبالغ التي لم يُفصح عنها و %5لكل شهر تتأخر الشركة فيه في الدفع مما قد يبلغ  2.5مليون ريال سعودي .وبالنسبة لفترة أكتوبر 2019م ،لم تكمل
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عملية التدقيق إلقرارات ضريبة القيمة المضافة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء وتم حظر ضريبة المدخالت البالغة
 15,427ريال سعودي والتي تم ترحيلها لهذه الفترة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك .إلى أن يتم إلغاء الحظر على عملية الترحيل ،فإن
شركة عبداهلل العثيم لألزياء غير قابلة لتعويض هذا المبلغ من ضريبة القيمة المضافة مقابل التزاماتها الحالية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.
وفي عام 2020م ،بلغت اإليرادات المسجلة في إقرارات ضريبة القيمة المضافة مبلغ  511.2مليون ريال سعودي ،بينما بلغت اإليرادات المسجلة
في القوائم المالية المدققة للشركة لنفس الفترة مبلغ  515.3مليون ريال سعودي (تشمل اإليرادات األخرى والتي تبلغ  18.6مليون ريال سعودي)
إن االختالف البالغ  22.4مليون ريال سعودي ما بين اإليرادات
منها مبالغ ال تخضع لضريبة القيمة المضافة تبلغ  26.6مليون ريال سعودي ،حيث ّ
المسجلة في إقرارات ضريبة القيمة المضافة واإليرادات المسجلة في القوائم المالية المدققة بعد خصم المبالغ التي ال تخضع لضريبة القيمة
كبد الشركة عقوبات تُفرض عليها من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك .كما يجدر بالذكر أنه تم تسجيل معامالت بيع تمت بمبلغ
المضافة ،قد يُ ّ
 117.2مليون ريال سعودي في إقرارات ضريبة القيمة المضافة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م على أنها خاضعة لضريبة القيمة
المضافة بمعدل ً %5
بدل من  %15وقامت الشركة بإصدار فواتير إضافية للتعويض عن المبلغ المتبقي ،إال أن الشركة قد تخضع لعقوبات معينة
ومطالبات ضريبية إضافية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك .وإن هنالك معامالت معينة قامت الشركة بخصم ضريبة المدخالت منها إال أنه لم
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وقامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برفع تقييم للشركة بشأن ربوطها الزكوية لألعوام 2013م و2014م و2015م بقيمة  233,381ريال سعودي،
و 68,801ريال سعودي و 2,296ريال سعودي ،على التوالي ،وقامت الشركة بتسوية المبالغ بالكامل .كما قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برفع
تقييم لشركة عبد اهلل العثيم للترفيه بشأن ربطها الزكوي لعام 2017م بقيمة  0.3مليون ريال سعودي وقامت شركة عبداهلل العثيم للترفيه بتسوية
المبالغ بالكامل .وقامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برفع تقييم لشركة عبد اهلل العثيم الغذائية بشأن ربطها الزكوي لعام 2018م بقيمة 74,433
ريال سعودي وقامت شركة عبداهلل العثيم الغذائية بتسوية المبالغ بالكامل.

وفي عام 2020م ،الشركة اشترت سل ًعا تُوزع مجا ًنا للترويج التجاري بمبالغ قد تتجاوز  50,000ريال سعودي وهو الحد المسموح به بموجب أنظمة
ضريبة القيمة المضافة في المملكة ،إال أنه لم يتم تسجيل الزيادة في إقرارات ضريبة القيمة المضافة باعتبارها سل ًعا تخضع لمعدل ضريبة القيمة
كبد الشركة عقوبات
المضافة سوا ًء كانت بمعدل  %5أو ( %15حسبما ينطبق) وذلك يُعد مخالفًا ألنظمة ضريبة القيمة المضافة في المملكة مما قد يُ ّ
على ذلك .كما يجدر بالذكر أن الشركة قد فرضت ضريبة المدخالت على فواتير الشراء للمصاريف المتكبدة على األنشطة غير االقتصادية في كل
من السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م مما يُعد مخالفًا ألنظمة ضريبة القيمة المضافة
عرض الشركة لفرض غرامات عليها من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك .باإلضافة إلى ذلك ،أصدرت الشركة
في المملكة ،والذي بدوره قد يُ ّ
فواتير ضريبية وإشعارات ائتمانية غير متوافقة مع أنظمة ضريبة القيمة المضافة المطبقة في المملكة حيث قامت الشركة بإصدار فواتير بغير
إفصاحا غير دقيق
إن قيد الفواتير الضريبية غير المتوافقة مع أنظمة ضريبة القيمة المضافة المطبقة في المملكة قد يُعد
اللغة العربية؛ حيث ّ
ً
كبد الشركة عقوبات
لضريبة المدخالت من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك .إصدار الفواتير المخالفة ألنظمة ضريبة القيمة المضافة قد يُ ّ
مالية بمبلغ إجمالي عقوبة قد يصل إلى  0,1مليون ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والفترة المالية المنتهية في 30
سبتمبر 2021م.
وكما في  30سبتمبر 2021م ،قامت الشركة باإلفصاح عن معامالت تجارية تبلغ  1.2مليون ريال سعودي في إقرارت الضريبة على أنها تخضع لمعدل
ضريبة قيمة مضافة تبلغ ً %5
كبد الشركة مخالفة تبلغ  0.2مليون ريال سعودي .كما أصدرت الشركة إشعارات
بدل من معدل ضريبة  %15مما قد يُ ّ
كبد الشركة عقوبات بقدر  0.6مليون ريال
ي
قد
مما
متعددة؛
ألسباب
المملكة
في
المطبقة
المضافة
القيمة
ضريبة
ائتمانية غير متوافقة مع أنظمة
ُ ّ
سعودي .ويجدر بالذكر أن الشركة خالفت في إصدار إحدى فواتيرها أنظمة ضريبة القيمة المضافة المطبقة في المملكة والذي قد ينتج عنه غرامة
مالية على الشركة.
تقوم الشركة بتجنيب مخصص للزكاة وفقًا ألنظمة وتعليمات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ،حيث بلغ مخصص الزكاة  19.2مليون ريال سعودي
و 11.6مليون ريال سعودي و 8.7مليون ريال سعودي و 5.6مليون ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
والفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،على التوالي .وبلغ مخصص الزكاة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه  3.2مليون ريال سعودي و2.2
مليون ريال سعودي و 1.2مليون ريال سعودي و 2.6مليون ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والفترة
المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،على التوالي .وبلغ مخصص الزكاة لشركة عبداهلل العثيم لألزياء  0.4مليون ريال سعودي و 0.3مليون ريال
سعودي و 0.5مليون ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م والفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،على
التوالي ولم تخصص شركة عبداهلل العثيم لألزياء مخصص للزكاة في عام 2020م .وبلغ مخصص الزكاة لشركة عبداهلل العثيم الغذائية 32,677
ريال سعودي و 32,677ريال سعودي و 0.1مليون ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م ،على التوالي ولم
تخصص شركة عبداهلل العثيم الغذائية مخصص للزكاة في الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م .كما لم تخصص الشركة والشركات التابعة
الجوهرية أي مخصصات أخرى أو مخصص لكل مخالفة أو عقوبة أو تقييم ممكن أن تحصل عليه الشركة والشركات التابعة على حدة .وعليه ،فإنه
في حال لم يكن مخصص الزكاة كاف ًيا لمقابلة أي التزامات زكاة إضافية قد تفرضها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ،فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي
وجوهري على أعمال الشركة ،ونتائج عملياتها ،ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

1 2-13وصف لحقوق حملة األسهم
12-13-1حقوق التصويت
لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية وتحسب األصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد
لكل سهم ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة.

12-13-2الحقوق في حصص األرباح
يستحق المساهم حصته في األرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق ،والتوزيع وتكون أحقية األرباح
لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق ووفقًا للتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة.

12-13-3حقوق االسترداد أو إعادة الشراء
1 .يجوز للشركة أن تشتري أسهمها أو ترتهنها وفقًا للضوابط التي تضعها الجهة المختصة ،وال يكون لألسهم التي تشتريها الشركة
أصوات في جمعيات المساهمين.
2 .يكون للدائن المرتهن قبض األرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ،مالم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك .ولكن ال يجوز
للدائن المرتهن حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين أو التصويت فيها.

www.othaimmalls.com

نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار | 623

فهرس المحتويات

يتم سداد هذه المشتريات خالل فترة  12شه ًرا المطلوبة .ولم تقم الشركة بتخفيض ضريبة المدخالت المخصومة فيما يتعلق بالمشتريات التي لم
يتم سدادها خالل الفترة المطلوبة مما قد يُكبد الشركة عقوبات تصل إلى  0.1مليون ريال سعودي.

استنا ًدا ألحكام المادة الثالثة والستين بعد المائة ( )163من نظام الشركات ،ترتب الحصص حقو ًقا متساوية في األرباح الصافية وفي فائض التصفية،
ما لم ينص النظام األساسي للشركة على غير ذلك.

12-13-5الموافقات الالزمة لتعديل حقوق التصويت
ينبغي تعديل النظام األساسي للشركة لتعديل حقوق وآلية التصويت في الجمعيات العامة .تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام األساسي
باستثناء األمور المحظور عليها تعديلها نظا ًما حسب أحكام المادة الثالثين ( )30من النظام األساسي للشركة .تصدر قرارات الجمع ّية العامة غير
الممثلة في االجتماع إال إذا كان قرا ًرا متعلقًا بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة ُمدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء
العاد ّية بأغلب ّية ثلثي األسهم ُ
الممثلة في االجتماع .ال يكون
األسهم
أرباع
ثالثة
ة
ي
بأغلب
صدر
إذا
إال
ا
صحيح
يكون
فال
أخرى
شركة
مع
باندماجها
المحددة في نظامها أو
ً
ّ
ُ
الم ّدة ُ
ُ
صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل ،فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع
العادية
غير
العامة
الجمعية
اجتماع
ً
األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ٍ
ثان يعقد بنفس األوضاع المنصوص عليها في دعوة الجمعيات العامة أعاله ،وفي جميع األحوال يكون االجتماع
صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل .وإذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة إلى
الثاني
ً
صحيحا أ ًيا كان عدد األسهم الممثلة
الثالث
االجتماع
ويكون
أعاله،
العامة
الجمعيات
دعوة
في
عليها
المنصوص
نفسها
باألوضاع
ينعقد
ثالث
اجتماع
ً
فيه بعد موافقة الجهة المختصة.
إن حقوق المساهمين المتعلقة بالحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها ،والحق في الحصول على نصيب من فائض موجودات الشركة
عند التصفية ،وحق حضور الجمعيات العامة ،واالشتراك في مداوالتها ،والتصويت على قراراتها ،وحق التصرف في األسهم ،وحق طلب االطالع على
دفاتر الشركة ،ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس اإلدارة ،ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس والطعن بالبطالن في قرارات الجمعية العامة
(وذلك بالشروط والقيود الواردة في نظام الشركات والنظام األساسي) مستمدة من نظام الشركات ،وبالتالي ال يمكن تغييرها .يجب تعديل النظام
األساسي من أجل تغيير آلية التصويت والنصاب في الجمعيات العامة ،وال يجوز تعديل النظام األساسي إال بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
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12-13-4الحقوق في فائض األصول عند التصفية أو الحل
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13-التعهد بتغطية الطرح

أبرمت الشركة والمساهمون البائعون ومتعهدو التغطية (جي آي بي كابيتال واإلنماء لالستثمار) اتفاقية تعهد بتغطية الطرح بتاريخ (●) (ويشار إليها
فيما يلي بـ «اتفاقية التعهد بالتغطية») التي وافق متعهدو التغطية بموجبها على التعهد بتغطية كامل أسهم الطرح ،والبالغ عددها ثالثين مليون
( )30,000,000سهم ،مع مراعاة بعض الشروط واألحكام الواردة في اتفاقية التعهد بالتغطية ،وفيما يلي اسم وعنوان متعهدي التغطية:

3-1

1اسم متعهدي التغطية وعناوينهم

شركة جي آي بي كابيتال
الطريق الدائري الشرقي

واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية
المباني المنخفضة مبنى رقم (ب)1
ص.ب ،89589 .الرياض 11692
المملكة العربية السعودية

هاتف+966 )11( 8348000 :

فاكس+966 )11( 8348399 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.gibcapital.com

customercare@gibcapital.com

اإلنماء لالستثمار
برج العنود 2

طريق الملك فهد

ص.ب 55560 .الرياض 11544
المملكة العربية السعودية

هاتف+966 )11( 2185555 :

فاكس+966 )11( 2185970 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:
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www.alinmainvestment.com

info@alinmainvest.com

1ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية

وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بالتغطية:
 .أيتعهد المساهمون البائعون لمتعهدي التغطية على قيامهم باآلتي في أول يوم عمل يلي اكتمال تخصيص أسهم الطرح عقب انتهاء
فترة الطرح:
1.بيع وتخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد أو الجهات المشاركة التي تم قبول طلبات اكتتابهم من قبل الجهات المستلمة.
2.بيع وتخصيص أسهم الطرح التي لم يتم شراؤها من قبل المكتتبين األفراد أو الجهات المشاركة في الطرح إلى متعهدي التغطية.
 .بيتعهد متعهدو التغطية للمساهمين البائعين بشراء أي أسهم طرح لم يتم االكتتاب فيها من قبل المكتتبين األفراد أو الجهات
المشاركة ،وفقًا لما هو وارد أدناه:
  (13-1):مقر لودجلااألسهم المتعهد بتغطيتها
متعهد التغطية

عدد أسهم الطرح المتعهد بتغطيتها

نسبة أسهم الطرح المتعهد بتغطيتها

جي آي بي كابيتال

15,000,000

%50

اإلنماء لالستثمار

15,000,000

%50

وتعهدت الشركة والمساهمون البائعون بااللتزام بكافة أحكام اتفاقية التعهد بالتغطية.
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3-3

1تكاليف التعهد بالتغطية

سوف يدفع المساهمون البائعون إلى متعهدي التغطية أتعاب التعهد بالتغطية بنا ًء على إجمالي قيمة الطرح .إضافة إلى ذلك ،فقد وافق المساهمون
البائعون على دفع المصاريف والتكاليف الخاصة بالطرح بالنيابة عن الشركة.
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14-مصاريف الطرح

سوف يتحمل المساهمون البائعون جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح ،والتي تقدر بحوالي أربعين مليون ( )40,000,000ريال سعودي،
وتشمل هذه المصاريف أتعاب المستشار المالي ،وأتعاب متعهدي التغطية ،ومدير االكتتاب ،ومدير سجل االكتتاب المؤسسات ،ومتعهدي التغطية،
والمستشار القانوني ،والمستشار القانوني لمتعهد التغطية ،والمحاسبين القانونيين ،ومستشار دراسة السوق ،ومستشار العناية المهنية المالية،
إضاف ًة إلى أتعاب الجهات المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف ذات العالقة ،وسيتم خصم مصاريف الطرح من
متحصالت الطرح .ولن تتحمل الشركة دفع المصاريف المتعلقة بالطرح.
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15-تعهدات ما بعد اإلدراج

تتعهد الشركة بعد إدراجها بما يلي:
yتعبئة النموذج  8المتعلق بااللتزام بالئحة حوكمة الشركات ،وفي حال عدم التزام الشركة بأي من متطلبات الئحة حوكمة الشركات،
فيتعين عليها حينئذ توضيح أسباب ذلك.
yإخطار الهيئة بتاريخ انعقاد أول جمعية عامة بعد قبول اإلدراج ،بحيث يتسنى ألي ممثل الحضور.
yتقديم األعمال والعقود التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للجمعية العامة للترخيص لها
(وفقًا لنظام الشركات والئحة حوكمة الشركات) ،وشريطة منع عضو مجلس اإلدارة ذي المصلحة من االشتراك في التصويت على
القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس اإلدارة والجمعية العامة.
yااللتزام بكافة المواد اإللزامية من الئحة حوكمة الشركات مباشر ًة بعد اإلدراج.
yااللتزام بأحكام مواد قواعد اإلدراج فيما يتعلق بااللتزامات المستمرة على الشركة مباشر ًة بعد اإلدراج.
yالدعوة لعقد جمعية عامة لتحديث النظام األساسي للشركة مباشرة بعد اإلدراج.
ووفقًا لذلك ،يتعهد أعضاء مجلس اإلدارة بعد قبول اإلدراج بما يلي:
yتسجيل جميع القرارات والمداوالت في شكل محاضر اجتماعات مكتوبة وموقّعة من ِق َبل رئيس المجلس وأمين السر.

yاإلفصاح عن تفاصيل أية معامالت مع أطراف ذوي عالقة حسب متطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات.
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16-اإلعفاءات

لم تتقدم الشركة إلى الهيئة بطلب الحصول على أي إعفاءات من أي من المتطلبات النظامية.
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17-شروط وأحكام االكتتاب

تم تقديم طلب لتسجيل وطرح األوراق المالية إلى الهيئة ،وطلب إلدراج األسهم إلى السوق المالية وفقًا لكل من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة وقواعد اإلدراج .يجب على جميع المكتتبين قراءة شروط وأحكام االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب ،حيث يعتبر
توقيع طلب االكتتاب وتقديمه ألي من الجهات المستلمة بمثابة إقرار بالقبول بشروط وأحكام االكتتاب المذكورة والموافقة عليها.
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1االكتتاب في أسهم الطرح

تتكون عملية الطرح من ثالثين مليون ( )30,000,000سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد بسعر طرح يبلغ (●)
(●) ريال سعودي ،والمتضمن قيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل .وتمثل أسهم الطرح ما نسبته  %30من
رأس مال الشركة .ويبلغ إجمالي قيمة الطرح (●) (●) ريال سعودي .عل ًما بأن الطرح على المكتتبين األفراد وإدراج أسهم الشركة بعد ذلك ،مشروط
بنجاح اكتتاب الجهات المشاركة بكامل أسهم الطرح .وسيتم إلغاء الطرح في حال لم يتم تغطية الطرح خالل هذه الفترة .ويجوز للهيئة تعليق الطرح
بعد الموافقة على هذه النشرة وقبل تسجيل وقبول األسهم لإلدراج في السوق المالية ،في حال حدوث تغيير جوهري من شأنه التأثير بشكل سلبي
وجوهري على عمليات الشركة.
ويقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين ،هما:
الشريحة (أ) -الجهات المشاركة:

ً
فضل راجع
تشمل هذه الشريحة الجهات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقًا لتعليمات بناء سجل األوامر (لمزيد من المعلومات،
القسم « 1التعريفات والمصطلحات» من هذه النشرة) ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئ ًّيا للجهات المشاركة ثالثين مليون
( )30,000,000سهم طرح تمثل ما نسبته  %100من إجمالي أسهم الطرح ،عل ًما بأنه في حال وجود طلب ٍ
كاف من قبل المكتتبين األفراد ،يحق لمدير
االكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح التي تم سابقًا تخصيصها بشكل مبدئي للجهات المشاركة إلى سبعة وعشرين مليون ( )27,000,000سهم لتمثل
ما نسبته  %90من إجمالي أسهم الطرح .وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقًا لما يراه المستشار
المالي مناس ًبا بالتنسيق مع الشركة والمساهمين البائعين.
الشريحة (ب) -المكتتبون األفراد:

ُصر من زوج غير سعودي،
تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد ق ّ
أيضا
ق
ال
لألوالد
حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة ،وما يثبت أمومتها
ُصر ،وتشمل ً
ّ
المستثمرين الخليجيين من ذوي الصفة الطبيعية .ويعد الغ ًيا اكتتاب من اكتتب بِاسم مطلقته ،وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام
بحق مقدم الطلب ،وفي حال تم االكتتاب مرتين يعتبر االكتتاب الثاني الغ ًيا ويتم أخذ االكتتاب األول فقط باالعتبار .وسيتم تخصيص ثالثة ماليين
( )3,000,000سه ًما عاد ًيا من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل  %10من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين األفراد .وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين
األفراد بكامل عدد األسهم المخصصة لهم ،يحق لمدير االكتتاب – بعد الحصول على موافقة الهيئة – تخفيض عدد األسهم المخصصة لهم؛ لتتناسب
مع عدد األسهم التي تم االكتتاب بها من قبلهم.
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1بناء سجل األوامر للجهات المشاركة
 .أسيتم تحديد النطاق السعري عند بناء سجل األوامر ،وإتاحته لجميع الجهات المشاركة من قبل المستشار المالي للشركة.
 .بيجب على كل من الجهات المشاركة تقديم طلبات المشاركة في بناء سجل األوامر من خالل تعبئة استمارة الطلب ،ويجوز للجهات
المشاركة تغيير طلباتها أو إلغائها في أي وقت خالل مدة بناء سجل األوامر ،على أن يكون تغيير تلك الطلبات من خالل تقديم
استمارة طلب معدلة أو استمارة طلب إلحاقية (حيثما ينطبق) .وذلك قبل عملية تحديد سعر الطرح التي سوف تتم قبل بدء فترة
الطرح .ويجب أال يقل عدد أسهم الطرح التي يكتتب فيها كل من الجهات المشاركة عن مائة ألف ( )100,000سهم ،وال يزيد عن
أربعة ماليين وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين ( )4,999,999سهم ،وفيما يتعلق بالصناديق العامة فقط ،بما
ال يتجاوز الحد األقصى لكل صندوق عام مشارك والذي يتم تحديده وفقًا لتعليمات بناء سجل األوامر .ويجب أن يكون عدد األسهم
المطلوبة قابلة للتخصيص .وسيقوم مدير سجل االكتتاب بإخطار الجهات المشاركة بخصوص سعر الطرح ،وعدد أسهم الطرح
المخصصة مبدئ ًّيا لهم .ويجب أن تبدأ عملية اكتتاب الجهات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين األفراد وذلك
وفقًا لشروط وتعليمات االكتتاب المفصلة في نماذج طلبات االكتتاب.
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1االكتتاب من قبل المستثمرين األفراد

يجب على كل من المكتتبين األفراد التقدم بتعبئة نموذج طلب اكتتاب األفراد واالكتتاب بعدد أسهم يكون من مضاعفات العشرة (ال تقل عن عشرة
( ))10أسهم ّ
وأل تزيد عن مئتين وخمسين ألف ( )250,000سهم عادي كحد أقصى .وال يسمح بتغيير أو سحب طلب االكتتاب بعد تسليمه.
ستكون نماذج طلبات االكتتاب متاحة خالل فترة الطرح في بعض فروع الجهات المستلمة .ويجب إكمال نماذج طلبات االكتتاب وفقًا للتعليمات الواردة
أدناه .وبإمكان المكتتبين األفراد الذين اشتركوا في أحد االكتتابات التي جرت مؤخ ًرا االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة
الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تق ّدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها شريطة أن:
 .أيكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات.
 .بال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حدي ًثا.
إن توقيع المكتتب الفرد على طلب االكتتاب وتقديمه للجهات المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين المساهمين البائعين والمكتتب الفرد مقدم الطلب.
أيضا على
وبإمكان المكتتبين األفراد الحصول على نسخة من هذه النشرة ونماذج االكتتاب من فروع الجهات المستلمة التالية (تتوفر نشرة اإلصدار ً
الموقع اإللكتروني للهيئة والمستشار المالي والشركة):
البنك األهلي السعودي
برج البنك األهلي السعودي  -مركز الملك عبداهلل المالي  -طريق الملك فهد
ص.ب 3208 .وحدة رقم 778

الرياض 6676-13519

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 920001000 :

فاكس+966 )١٢( 6464 466 :

الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.alahli.com

contactus@alahli.com

بنك الرياض
طريق الدائري الشرقي

ص.ب ،22622 .الرياض 11614
المملكة العربية السعودية

هاتف+966 )11( 401 3030 :

فاكس+966 )11( 403 0016 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.riyadbank.com

customercare@riyadbank.com

البنك السعودي البريطاني (ساب)
شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي  -حي المربع
ص.ب ،9084 .الرياض 11413
المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف+966 )11( 440 8440 :

رقم الفاكس+966 )11( 276 3414 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.sabb.com

sabb@sabb.com
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 .جبعد إكمال عملية بناء سجل األوامر للجهات المشاركة ،سيقوم مدير سجل االكتتاب باإلعالن عن نسبة التغطية من قبل الجهات
المشاركة.
 .دسيكون لمدير سجل االكتتاب والشركة صالحية تحديد سعر الطرح وفقًا لقوى العرض والطلب على أن ال يزيد عن السعر المحدد
في اتفاقية تعهد التغطية بشرط أن يكون سعر االكتتاب وفقًا لوحدات تغير السعر المطبقة من تداول.

فهرس المحتويات

البنك السعودي الفرنسي
طريق الملك سعود  -المعذر

ص.ب ،56006 .الرياض 11554
المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف+966 )11( 289 9999 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.alfransi.com.sa

Communications@alfransi.com.sa

مصرف اإلنماء
مصرف اإلنماء برج العنود  -طريق الملك فهد
ص.ب ،66674 .الرياض 11586
المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف+966 )11( 218 8524 :

رقم الفاكس+966 )11( 218 5000 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.alinma.com

IPO_receiving@alinma.com

ميم ،بنك الخليج الدولي  -السعودية
المباني المنخفضة ،مبنى رقم  - 1واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية
طريق الدائري الشرقي
ص.ب ،93413 .الرياض 11673
المملكة العربية السعودية
رقم الهاتف+966 )11( 511 2200 :
رقم الفاكس+966 )11( 511 2201 :
الموقع اإللكترونيwww.meem.com :
البريد اإللكترونيsa@meem.com :

ستبدأ الجهات المستلمة في استالم طلبات االكتتاب في بعض فروعها في كافة أنحاء المملكة بد ًءا من يوم األربعاء بتاريخ 1443/11/٠٩هـ (الموافق
2022/06/٠٨م) ولغاية يوم الخميس بتاريخ 1443/11/١٠هـ (الموافق 2022/06/٠٩م) ،تنتهي الساعة الخامسة مسا ًء بتوقيت المملكة .وعند توقيع
وتسليم طلب االكتتاب ،تقوم الجهة المستلمة بختم وتقديم نسخة من طلب االكتتاب المستوفية إلى المكتتب الفرد .وفي حالة عدم اكتمال أو عدم
صحة المعلومات المقدمة في طلب االكتتاب أو في حال عدم ختمها من قبل الجهة المستلمة ،يعتبر طلب االكتتاب الغ ًيا ،وال يجوز حينها للمكتتب
الفرد المطالبة بأي تعويض عن أي ضرر جراء هذا اإللغاء.
ينبغي على المكتتب الفرد تحديد عدد األسهم ،التي يقوم بالتقدم لالكتتاب فيها في نموذج طلب االكتتاب ،بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو
حاصل ضرب عدد أسهم الطرح المطلوب االكتتاب فيها بسعر الطرح البالغ (●) (●) ريال سعودي للسهم.
لن يقبل االكتتاب للمكتتب الفرد بأقل من عشرة ( )10أسهم أو بكسور األسهم .وأي اكتتاب في األسهم فوق ذلك ،يجب أن يكون بمضاعفات هذا
الرقم ،فيما يكون الحد األقصى لالكتتاب مئتين وخمسين ألف ( )250,000سه ًما من أسهم الطرح.
يجب تقديم طلب االكتتاب خالل فترة الطرح مرفقًا به المستندات التالية ،حسبما ينطبق (وعلى الجهات المستلمة مطابقة الصور مع النسخ األصلية،
ومن ثم إعادة النسخ األصلية إلى المكتتب الفرد):
 .أأصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية وهوية المقيم (للمكتتب الفرد والمقيمين األجانب).
 .بأصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية (للمكتتب الفرد الخليجي).
 .جأصل وصورة سجل األسرة (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أفراد األسرة).
 .دأصل وصورة صك الوكالة الشرعية (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن الغير).
 .هأصل وصورة صك الوصاية الشرعية (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أيتام).
 .وأصل وصورة صك الطالق (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة).
 .زأصل وصورة شهادة الوفاة (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية األرملة).
 .حأصل وصورة شهادة الميالد (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة أو األرملة).
وفي حالة تقديم نموذج طلب اكتتاب نيابة عن مكتتب فرد (تنطبق على الوالدين واألبناء فقط) ،يجب أن يكتب الوكيل اسمه وأن يرفق أصل وصورة
وكالة سارية المفعول .ويجب أن تكون الوكالة صادرة من كاتب العدل بالنسبة للمكتتبين األفراد المقيمين داخل المملكة ،أما المكتتبين األفراد
المقيمين خارج المملكة ،فيجب تصديق الوكالة من خالل السفارة أو القنصلية السعودية في الدولة المعنية .ويقوم الموظف المسؤول في الجهة
المستلمة بمطابقة الصور مع األصل وإعادة األصل للمكتتب.
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 .أيتم تسجيل جميع األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي والمكتتبين التابعين بِاسم المكتتب الفرد الرئيسي.
 .بتعاد المبالغ الفائضة عن األسهم غير المخصصة إلى المكتتب الفرد الرئيسي والتي دفعها بنفسه أو عن مكتتبين تابعين.
 .جيحصل المكتتب الفرد الرئيسي على كامل أرباح األسهم الموزعة عن األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي وللمكتتبين التابعين
(في حال عدم بيع األسهم أو نقل ملكيتها).
يستخدم طلب اكتتاب منفصل في حالة:
 .أإذا رغب المكتتب في تسجيل أسهم الطرح التي يتم تخصيصها بِاسم غير اسم المكتتب الفرد الرئيسي.
 .بإذا اختلفت كمية األسهم التي يرغب المكتتب الفرد الرئيسي االكتتاب بها عن المكتتبين األفراد التابعين.
 .جإذا رغبت الزوجة أن تكتتب بِاسمها وأن تسجل أسهم الطرح المخصصة لحسابها (فعليها تعبئة نموذج طلب اكتتاب منفصل عن
نموذج طلب االكتتاب الذي تم إكماله من قبل المكتتب الفرد الرئيسي) ،وفي هذه الحالة يلغى أي نموذج طلب اكتتاب تقدم به زوجها
نيابة عنها ،وتقوم الجهة المستلمة بالتعامل مع طلب االكتتاب المنفصل التي تقدمت به تلك الزوجة.
ُصر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة إبراز ما يثبت أمومتها لهم.
يحق للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد ق َّ
ويعد اكتتاب َمن اكتتب بِاسم مطلقته الغ ًيا وسيخضع للعقوبات المنصوص عليها في النظام.
خالل فترة الطرح ،تقبل فقط اإلقامة سارية المفعول للتعريف بالتابعين غير السعوديين ،ولن تقبل جوازات السفر أو شهادات الميالد .ويمكن
تضمين التابعين غير السعوديين كتابعين فقط مع أمهاتهم ،وال يمكنهم االكتتاب كمكتتبين رئيسيين .والعمر األقصى للتابعين غير السعوديين الذين
يتم تضمينهم مع أمهاتهم هو  18عا ًما ،وأية وثائق صادرة من أي حكومة أجنبية يجب أن يتم تصديقها من ِقبل سفارة أو قنصلية المملكة في الدولة
المعنية.
يوافق كل مكتتب فرد على االكتتاب في األسهم المحددة في نموذج طلب االكتتاب الذي قدمه على شرائها بمبلغ يعادل عدد أسهم الطرح المتقدم
بطلبها مضرو ًبا بسعر الطرح البالغ (●) (●) ريال سعودي للسهم .ويعتبر كل مكتتب فرد أنه قد تملك عدد أسهم الطرح المخصصة له عند تحقق
الشروط التالية:
 .أتسليم نموذج طلب االكتتاب إلى أي من الجهات المستلمة من قبل المكتتب الفرد.
 .بتسديد المكتتب الفرد لكامل قيمة األسهم التي طلب االكتتاب بها إلى الجهة المستلمة.
 .جتقديم خطاب التخصيص من الجهة المستلمة إلى المكتتب الفرد والذي يحدد من خالله عدد األسهم المخصصة له.
يجب أن يتم دفع إجمالي قيمة أسهم الطرح بالكامل لدى الجهات المستلمة من خالل الخصم من حساب المكتتب الفرد لدى الجهة المستلمة التي
يتم فيها تقديم طلب االكتتاب .وإذا كان أي نموذج طلب اكتتاب غير مطابق لشروط وأحكام االكتتاب ،يكون للشركة الحق في رفض هذا الطلب كل ًيا
أو جزئ ًيا ،ويقر المكتتب الفرد بموافقته على أي عدد من األسهم يتم تخصيصها له ،إال إذا تجاوز عدد األسهم المخصصة له عدد األسهم التي تقدم
باالكتتاب لها.
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1التخصيص ورد الفائض

سيقوم مدير االكتتاب بفتح وإدارة حساب أمانة لغرض إيداع وحفظ مبالغ االكتتاب التي يتم تحصيلها من الجهات المشاركة والجهات المستلمة
(بالنيابة عن المكتتبين األفراد) .وسيتم تحويل مبالغ االكتتاب هذه للمساهمين البائعين فقط عند سريان اإلدراج وذلك بعد خصم بعض الرسوم
والنفقات .وسيتم تحديد تفاصيل حساب األمانة هذا في نماذج االكتتاب .باإلضافة إلى ذلك ،ويجب على كل جهة مستلمة أن تودع المبالغ التي قامت
بتحصيلها من المكتتبين األفراد في حساب األمانة المذكور.
وسيقوم مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة (حسب الحال) بإخطار المكتتبين بالعدد النهائي ألسهم الطرح المخصصة لكل منهم مع المبالغ التي
سيتم استردادها .وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات ،وسيتم إيداعها في حساب المكتتب
المحدد في نموذج طلب االكتتاب .وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ورد الفائض في موعد أقصاه األربعاء 1443/11/٢٣هـ (الموافق
ً
فضل راجع قسم «التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب» في الصفحة (ل) من هذه النشرة) .وينبغي على
2022/06/٢٢م) (لمزيد من المعلومات،
المكتتب التواصل مع مدير االكتتاب أو فرع الجهة المستلمة التي قدم نموذج طلب االكتتاب لديه (حسب األحوال) في حال الرغبة في الحصول على
تفاصيل إضافية.
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فهرس المحتويات

يكتفى بتعبئة طلب اكتتاب واحد لكل مكتتب فرد رئيسي يكتتب لنفسه ،وألفراد عائلته المقيدين في بطاقة العائلة إذا كان أفراد العائلة سيكتتبون
بنفس عدد األسهم التي يتقدم المكتتب الرئيسي بطلبها ،ويترتب على ذلك ما يلي:

فهرس المحتويات

1 7-4-1تخصيص أسهم الطرح للجهات المشاركة
يحدد تخصيص األسهم المطروحة للجهات المشاركة من قبل المستشار المالي ،حيث يمكن تخصيص األسهم وفقًا لما يراه مناس ًبا بالتنسيق مع
الشركة باستخدام آلية تخصيص األسهم االختيارية ،وذلك بعد اكتمال تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد شريطة أن ال يقل عدد أسهم الطرح
المخصصة للجهات المشاركة مبدئ ًّيا عن ثالثين مليون ( )30,000,000سهم عادي تمثل  %100من أسهم الطرح ،وعلى ّأل يقل التخصيص النهائي
للجهات المشاركة عن سبعة وعشرين مليون ( )27,000,000سهم عادي تمثل  %90من أسهم الطرح.

1 7-4-2تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد
سيتم تخصيص ثالثة ماليين ( )3,000,000سهم عادي من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل  %10من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين األفراد .عل ًما
بأن الحد األدنى للتخصيص لكل مكتتب فرد هو عشرة ( )10أسهم ،كما أن الحد األقصى لكل مكتتب فرد هو مئتان وخمسون ألف ( )250,000سهم،
وسيتم تخصيص ما يتبقى من أسهم الطرح ،إن وجدت ،على أساس تناسبي بنا ًء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األسهم المطلوب االكتتاب
فيها .في حال تجاوز عدد المكتتبين األفراد ثالثمائة ألف ( )300,000مكتتب فرد ،ال تضمن الشركة الحد األدنى للتخصيص وسيتم التخصيص وفقًا
لما تقترحه الشركة والمستشار المالي .وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين األفراد دون أي عموالت أو استقطاعات من قبل
الجهات المستلمة.
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1الحاالت التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغائه

1 7-5-1صالحية تعليق أو إلغاء اإلدراج
 .أيجوز للهيئة تعليق تداول األسهم أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناس ًبا ،وذلك في أي من الحاالت اآلتية:
1.إذا رأت ضرورة ذلك حماي ًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.

2.إذا أخفقت الشركة إخفا ًقا تراه الهيئة جوهر ًيا في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.
3.إذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق المالية أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.

4.إذا رأت أن الشركة أو أعمالها أو مستوى عملياتها أو أصولها لم تعد مناسبة الستمرار إدراج األسهم في السوق المالية.
5.عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة .وفي حال أعلنت الشركة عن معلومات
كافية تتعلق بالكيان المستهدف ،واقتنعت الهيئة ،بعد إعالن الشركة ،بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة
المقترحة لالستحواذ العكسي ،فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.
6.عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي ،ويتعذر على الشركة تقييم وضعها المالي بدقة ويتعذر إبالغ
السوق المالية وفقًا لذلك.
7.عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة إذا بلغت خسائرها المتراكمة  %50فأكثر من رأس مالها لدى المحكمة
بموجب نظام اإلفالس.
8.عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للشركة لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.
9.عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية اإلدارية للشركة بموجب نظام
اإلفالس.
 .بتعلق السوق المالية تداول األوراق المالية للشركة في أي من الحاالت اآلتية:
1.عند عدم التزام الشركة بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماتها المالية الدورية وفق متطلبات قواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة إلى حين اإلفصاح عنها.
2.عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي إلى حين إزالة الرأي
المعارض أو االمتناع عن إبداء الرأي.
3.إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في البابين الثاني والثامن من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها السوق
المالية للشركة لتصحيح أوضاعها ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.
4.عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية للشركة بتخفيض رأس ماله ،وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.
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فهرس المحتويات

1 7-5-2اإللغاء االختياري لإلدراج
 .أال يجوز للشركة بعد إدراج أوراقها المالية في السوق المالية إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة .وللحصول على موافقة
الهيئة ،يجب على الشركة تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق المالية بذلك ،وأن يشمل الطلب المعلومات
اآلتية:
1.األسباب المحددة لطلب اإللغاء.
2.نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة (د) أدناه.
3.نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين ،إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ
أو أي إجراء آخر تتخذه الشركة.
4.أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشار المالي ،والمستشار القانوني المعينين وفقًا لقواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة.
 .بيجوز للهيئة  -بنا ًء على تقديرها  -قبول طلب اإللغاء أو رفضه.
 .جيجب على الشركة الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.
 .دعند إلغاء اإلدراج بنا ًء على طلب الشركة ،يجب على الشركة أن تفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن .ويجب أن يتضمن
اإلفصاح على األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات المصدر.

1 7-5-3التعليق المؤقت للتداول
 .أيجوز للشركة أن تطلب من السوق المالية تعليق تداول أوراقها المالية مؤقتًا عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه
من دون تأخير بموجب نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق ،وال تستطيع الشركة تأمين سريته حتى نهاية فترة
التداول ،وتقوم السوق المالية بتعليق تداول األوراق المالية للشركة فور تلقيها للطلب.
 .بعند تعليق التداول مؤقتًا بنا ًء على طلب الشركة ،يجب على الشركة أن تفصح للجمهور  -في أقرب وقت ممكن  -عن سبب التعليق
والمدة المتوقعة له وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الشركة.
 .جيجوز للهيئة أن تعلق التداول مؤقتًا دون طلب من الشركة عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر في نشاطات
الشركة ،وترى أن تلك الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق المالية أو تخل بحماية المستثمرين .ويجب على الشركة عندما تخضع
أوراقها المالية للتعليق المؤقت للتداول االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ،ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
 .ديرفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة (ب) أعاله ،ما لم تر الهيئة أو السوق
المالية خالف ذلك.

1 7-5-4رفع التعليق
يخضع رفع تعليق التداول المفروض وفقًا للفقرة (أ) من القسم« 1-5-17صالحية تعليق أو إلغاء اإلدراج» من هذه النشرة لالعتبارات اآلتية:
 .أمعالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل ٍ
كاف ،وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماي ًة للمستثمرين.
 .بأن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق المالية.
 .جالتزام الشركة بأي شروط أخرى تراها الهيئة.
 .دفي حال كان التعليق بسبب بلوغ خسائر المصدر المتراكمة  %50فأكثر من رأس ماله لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس ،فيرفع
التعليق عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر بموجب النظام عن مزاولة نشاطاته من قبل
الجهة المختصة ذات العالقة.
 .هفي حال كان التعليق بسبب إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس ،فيرفع التعليق
عند صدور حكم المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن موقوفًا
عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة.
 .وحكم المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن موقوفًا عن مزاولة
نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة.
ٍ
إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق ،فيجوز للهيئة إلغاء
وإذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة ستة ( )6أشهر من دون أن تتخذ الشركة
إدراج األوراق المالية للشركة.
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7-6

1الموافقات والقرارات التي سيتم بموجبها طرح األسهم

تتمثل القرارات والموافقات التي ستطرح أسهم الطرح بموجبها فيما يلي:
 .أقرار مجلس إدارة الشركة بطرح األسهم لالكتتاب العام بتاريخ 1441/04/11هـ (الموافق 2019/12/08م).
 .بموافقة الجمعية العامة على الطرح الصادرة بتاريخ 1441/04/18هـ (الموافق 2019/12/15م).
 .جإعالن الهيئة بشأن الموافقة على الطرح الصادر بتاريخ 1443/08/13هـ (الموافق 2022/03/16م).
 .دموافقة السوق المالية المشروطة على اإلدراج الصادرة بتاريخ 1442/01/29هـ (الموافق 2020/09/08م).

7-7

1فترة الحظر

يحظر على المساهمين الكبار المذكورين في الصفحة (ح) من هذه النشرة التصرف في أسهمهم مدة ستة ( )6أشهر من تاريخ بدء تداول أسهم
الشركة في السوق المالية ،ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.

7-8

1التعهدات الخاصة باالكتتاب

بتعبئة نموذج طلب االكتتاب وتقديمه ،فإن المكتتب:
 .أيوافق على اكتتابه في عدد األسهم المذكور في طلب االكتتاب الذي قدمه.
 .بيقر بأنه اطلع على نشرة اإلصدار هذه ،وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.
 .جيوافق على النظام األساسي للشركة ،وعلى كافة تعليمات وأحكام الطرح والشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه ،ونموذج طلب
االكتتاب ،ويكتتب في األسهم بناء على ذلك.
 .ديعلن أنه لم يسبق له وال ألي من أفراد عائلته المشمولين في طلب االكتتاب التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الشركة ،وأن للشركة
الحق في رفض أي من أو جميع طلباته في حالة تكرار طلب االكتتاب.
 .هيقبل عدد أسهم الطرح المخصصة له (في حدود المبلغ الذي اكتتب به كحد أقصى) بموجب طلب االكتتاب.
 .ويتعهد بعدم إلغاء الطلب أو تعديله بعد تقديمه لمدير االكتتاب أو للجهة المستلمة.
ً
فضل راجع القسم « 4-17التخصيص ورد الفائض» من هذه النشرة .ولمزيد من
ولمزيد من المعلومات حول عملية التخصيص ورد الفائض،
ً
فضل راجع القسم« 10-17السوق المالية السعودية» من هذه النشرة.
المعلومات حول السوق المالية،

7-9

1سجل األسهم وترتيبات التعامل

تحتفظ «تداول» بسجل للمساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوين إقامتهم ومهنهم واألسهم التي يمتلكونها والمبالغ المدفوعة من هذه
األسهم.

1 7-10السوق المالية السعودية
بدأ تداول األسهم في المملكة بشكل إلكتروني كامل عام 1990م وقد تم تأسيس نظام تداول سنة 2001م كبديل لنظام معلومات األوراق المالية .ويتم
التعامل باألسهم عبر نظام «تداول» من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول كامل ًة بد ًءا من تنفيذ الصفقة وانتهاء بتسويتها ،ويتم التداول كل يوم
صباحا وحتى الساعة  3عص ًرا من يوم األحد حتى يوم الخميس من كل أسبوع ويتم خاللها
عمل من أيام األسبوع على فترة واحدة من الساعة 10
ً
صباحا .وقد يتم تغيير
صباحا وحتى الساعة 10
تنفيذ األوامر ،أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة 9:30
ً
ً
أوقات التداول في شهر رمضان المبارك كما يتم اإلعالن عنه عن طريق تداول .وتتم الصفقات من خالل عملية مطابقة أوامر آلية .وكل أمر صالح
يتم إنتاجه وفقًا لمستوى السعر ،وبشكل عام تنفذ أوامر السوق (األوامر التي وضعت بنا ًء على أفضل سعر) ً
أول ومن ثَ ّم األوامر المحددة السعر
(األوامر التي وضعت بسعر محدد) مع األخذ باالعتبار أنه في حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر يتم تنفيذها ً
أول بأول حسب توقيت اإلدخال،
ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات عبر قنوات مختلفة أبرزها موقع «تداول» على اإلنترنت والرابط اإللكتروني لمعلومات «تداول»
الذي يوفر بيانات السوق المالية بشكل فوري لوكاالت تزويد المعلومات مثل رويترز ،تتم تسوية الصفقات بناء على المدة الزمنية ( ،)T+2أي أن نقل
ملكية األسهم يتم بعد يومين عمل من تنفيذ الصفقة.
تلتزم الشركات المدرجة باإلفصاح عن كافة القرارات والمعلومات الجوهرية المهمة للمستثمرين من خالل تداول ،وتتولى تداول مسؤولية مراقبة
السوق المالية بصفتها مشغ ًِّل لآللية التي يعمل من خاللها السوق المالية بهدف ضمان عدالة التداول وانسيابية عمليات التداول في األسهم.
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1 7-11تداول أسهم الشركة
يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لتلك األسهم ،وإعالن تداول عن تاريخ بدء تداول أسهم الشركة .وسوف يسمح لمواطني
المملكة ،والمقيمين فيها الذين يحملون إقامة نظامية ،ولمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ،وللشركات ،والبنوك ،وصناديق االستثمار السعودية،
والخليجية بالتداول في األسهم بعد تداولها في السوق المالية .وسيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل التداول في أسهم الشركة حسب القواعد
المنظمة لالستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة .كما يحق للمستثمرين األجانب لألفراد غير السعوديين
المقيمين خارج المملكة ،والمؤسسات المسجلة خارج المملكة باالستثمار بشكل غير مباشر للحصول على المنافع االقتصادية لألسهم من خالل
الدخول في اتفاقيات مبادلة ( )SWAPالقيام باالستحواذ على المنافع االقتصادية لألسهم عن طريق الدخول في اتفاقيات المبادلة مع األشخاص
المرخص لهم من قبل الهيئة .وبشراء األسهم المدرجة في السوق المالية والتداول فيها لصالح المستثمرين األجانب غير الخليجيين .وتجدر اإلشارة
إلى أنه بموجب اتفاقيات المبادلة ،يعتبر األشخاص المرخص لهم هم المالك النظاميين لألسهم.
وال يمكن التداول في أسهم الطرح إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في تداول وبعد تسجيل الشركة وإدراج أسهمها في السوق
المالية ،ويُحظر التداول في أسهم الشركة حظ ًرا تا ًما قبل التداول الرسمي ،ويتحمل المكتتبون الذين يتعاملون في تلك األنشطة المسؤولية الكاملة
عنها ،ولن تتحمل الشركة أو المساهمون البائعون أية مسؤولية قانونية فيما يتعلق في ذلك.

1 7-12أحكام متفرقة
يكون طلب االكتتاب ،وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطراف االكتتاب وخلفائهم والمتنازل لهم ومنفذي الوصايا
ومديري التركات والورثة .وال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو تفويض أي منها من قبل األطراف
في االكتتاب دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر.
تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر وتنفذ طبقًا لها.
تم إصدار نشرة اإلصدار هذه باللغتين العربية واإلنجليزية ،والنسخة العربية فقط هي المعتمدة من قبل الهيئة وفي حال وجود أي اختالف بين
النصين العربي واإلنجليزي ،فإن النص العربي هو الذي سيتم اعتماده وتطبيقه.
يُحظر صراح ًة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح ألي شخص في أي دولة أخرى غير المملكة باستثناء فئة المؤسسات المكتتبة األجنبية على أن
يتم مراعاة األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك .ويتعين على جميع مستلمي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بالطرح وبيع
أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها.

www.othaimmalls.com

نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار | 637

فهرس المحتويات

18-المستندات والوثائق المتاحة للمعاينة

صباحا وحتى الساعة  5:00عص ًرا
ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيسي للشركة في طريق الملك فهد ،وذلك بين الساعة 9:00
ً
ابتدا ًء من يوم الثالثاء بتاريخ 1443/10/09هـ (الموافق 2022/05/10م) حتى يوم الخميس بتاريخ 1443/11/10هـ (الموافق 2022/06/09م) ،على
ّأل تقل تلك الفترة عن عشرين ( )20يو ًما قبل نهاية فترة الطرح:
 .أإعالن موافقة الهيئة على الطرح.
 .بموافقة الجمعية العامة للشركة على الطرح الصادرة بتاريخ 1441/04/18هـ (الموافق 2019/12/15م).
 .جالنظام األساسي للشركة والتعديالت الواردة عليه.
 .دعقد تأسيس الشركة والتعديالت الواردة عليه.
 .هشهادة السجل التجاري للشركة الصادرة عن وزارة التجارة.
 .والقوائم المالية الموحدة المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م و2021م والقوائم
المالية المفحوصة للشركة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م وللفترة المنتهية في  ٣١مارس ٢٠٢٢م.
 .زتقرير السوق المعد من قبل مستشار دراسة السوق.
 .حجميع التقارير والخطابات والمستندات األخرى ،وتقديرات القيمة والبيانات التي يعدها أي خبير ويضمن أي جزء منها أو اإلشارة
إليها في هذه النشرة.
.طالعقود واالتفاقيات المفصح عنها في القسم« 6-12العقود الجوهرية مع األطراف ذات العالقة» من هذه النشرة.
 .يخطابات الموافقة من:
1.المستشار المالي ،ومدير االكتتاب ،ومدير سجل االكتتاب المؤسسات ،ومتعهد التغطية الرئيسي (شركة جي آي بي كابيتال)
على إدراج اسمه وشعاره ضمن هذه النشرة.
2.المحاسبون القانونيون (شركة بيكر تيلي م ك م وشركاؤه محاسبون قانونيون) على إدراج اسمه وشعاره وتقارير المراجعة على
القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،ضمن هذه النشرة.
3.المحاسبون القانونيون (شركة ارنست ويونغ وشركاؤه محاسبون قانونيون) على إدراج اسمه وشعاره وتقارير المراجعة على
القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،ضمن هذه النشرة.
4.المحاسبون القانونيون ( شركة الدكتور محمد العمري وشركاه) ،على إدراج اسمه وشعاره وتقارير المراجعة على القوائم المالية
الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والقوائم المالية المفحوصة للفترة المالية المنتهية في 30
سبتمبر 2021م ضمن هذه النشرة.
5.مستشار العناية المهنية المالية (كي بي إم جي لالستشارات المهنية) على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته ،إن وجدت ،ضمن هذه
النشرة.
6.مستشار دراسة السوق (يورومونيتور إنترناشيونال بي ال سي) على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته ضمن هذه النشرة.
7.المستشار القانوني (مكتب سلمان متعب السديري للمحاماة) على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن هذه النشرة.
8.متعهد التغطية المشارك (اإلنماء لالستثمار) على إدراج اسمه وشعاره ضمن هذه النشرة.
 .كاتفاقية التعهد بالتغطية.
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19-تقرير المحاسب القانوني

يحتوي هذا القسم على:
 .أالقوائم المالية الموحدة المدققة المعدة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م مع المالحظات والتي تم إعدادها وفقًا
للمعايير المحاسبية الدولية ( )IFRSعلى النحو المعتمد في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية
للمراجعين والمحاسبين (.)SOCPA
 .بالقوائم المالية الموحدة المدققة المعدة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م مع المالحظات والتي تم إعدادها وفقًا
للمعايير المحاسبية الدولية ( )IFRSعلى النحو المعتمد في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية
للمراجعين والمحاسبين (.)SOCPA
 .جالقوائم المالية الموحدة المدققة المعدة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م مع المالحظات والتي تم إعدادها وفقًا
للمعايير المحاسبية الدولية ( )IFRSعلى النحو المعتمد في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية
للمراجعين والمحاسبين (.)SOCPA
 .دالقوائم المالية الموحدة المدققة المعدة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م مع المالحظات والتي تم إعدادها وفقًا
للمعايير المحاسبية الدولية ( )IFRSعلى النحو المعتمد في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية
للمراجعين والمحاسبين (.)SOCPA
 .هالقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2021م مع المالحظات والتي تم إعدادها وفقًا للمعايير
المحاسبية الدولية ( )IFRSعلى النحو المعتمد في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين
والمحاسبين (.)SOCPA
 .والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المالية المنتهية في  ٣١مارس 202٢م مع المالحظات والتي تم إعدادها وفقًا للمعايير
المحاسبية الدولية ( )IFRSعلى النحو المعتمد في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين
والمحاسبين (.)SOCPA
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م
وتقرير المراجع المستقل عن فحص المعلومات المالية األولية الموحدة
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة المركز المالي األولية الموحدة
كما في  30سبتمبر 2021م
(المبالغ بالريال السعودي)

إيضاح

األصول
أصول غير متداولة

ممتلكات ومعدات
استثمارات عقارية
أصول غير ملموسة
حق استخدام أصول
إستثمارات في شركات شقيقة
دفعات مقدمة لمقاولين

 30سبتمبر 2021م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

6
7
8
9
12
11

395,481,610
2,922,693,733
2,588,671
327,764,154
2,671,485
44,920,752
3,696,120,405

427,692,296
2,320,238,057
3,030,952
379,372,147
1,419,676
74,138,765

مخزون
مدينو عقود إيجار
دفعات مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
النقد وما في حكمه

13
14
10
16
17

52,903,820
156,655,577
34,998,794
39,673,463
80,923,477
365,155,131
4,061,275,536

51,392,704
186,708,209
31,217,443
38,996,341
103,274,241

رأس المال
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة
فروقات ترجمة العمالت األجنبية
مجموع حقوق المساهمين
حقوق الملكية غير المسيطرة

22
23

1,000,000,000
133,896,940
659,724,481
()1,082,744
1,792,538,677
1,792,538,677

1,000,000,000
133,896,940
485,659,124
()1,066,526

قروض
إلتزامات عقود اإليجار
ضريبة مؤجلة
إلتزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

18
15
22
19

1,449,699,278
288,183,554
2,015,332
21,353,849
1,761,252,013

1,153,804,350
349,374,249
2,013,004
22,526,090

الجزء المتداول من القروض
ذمم دائنة تجارية
إلتزامات عقود
مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
الجزء المتداول من إلتزامات عقود اإليجار
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
مخصص الزكاة

18

240,853,986
44,694,246
6,021,759
128,359,578
68,001,384
13,930,943
5,622,950
507,484,846
2,268,736,859
4,061,275,536

212,862,320
58,745,749
7,964,047
93,772,348
73,881,666
15,393,000
8,654,470

مجموع األصول غير المتداولة
أصول متداولة

مجموع األصول المتداولة
مجموع األصول
حقوق الملكية وااللتزامات
حقوق الملكية

مجموع حقوق الملكية
التزامات غير متداولة

مجموع االلتزامات غير المتداولة
التزامات متداولة

مجموع االلتزامات المتداولة
مجموع االلتزامات
مجموع االلتزامات وحقوق الملكية

20
15
16
21

3,205,891,893

411,588,938
3,617,480,831

1,618,489,538
-

1,618,489,538

1,527,717,693

471,273,600
1,998,991,293
3,617,480,831

«إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )36جزءا ُ ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة و تقرأ معها»
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م
(المبالغ بالريال السعودي)

إيضاح

 30سبتمبر 2021م

 30سبتمبر 2020م

اإليرادات

24

608,738,922

485,240,794

تكلفة اإليرادات

25

()322,126,132

()270,342,563

286,612,790

214,898,231

مصاريف بيع وتوزيع

26

()52,722,295

()53,539,019

مصاريف عمومية و إدارية

27

()43,349,051

()37,487,016

إيرادات (مصروفات) أخرى

29

13,635,320

()2,883,634

204,176,764

120,988,562

()29,894,299

()50,747,726

حصة األرباح في شركات زميله

1,251,809

-

الربح قبل الزكاة والضريبة

175,534,274

70,240,836

()2,480,315

1,571,555

173,053,959

71,812,391

إجمالي الربح

ربح العمليات
28

تكلفة تمويل

21

الزكاة و الضريبة
ربح الفترة

الدخل الشامل اآلخر:
بنود سيعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترة الالحقة:
فروقات ترجمة عمالت األجنبية

33,768

()16,218

بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترة الالحقة:
مكاسب إعادة قياس المنافع المحددة للموظفين

1,011,398

-

إجمالي الدخل الشامل اآلخر

995,180

33,768

إجمالي الدخل الشامل للفترة

174,049,139

71,846,159

ربحية السهم
ربحية السهم األساسية والمخففة من صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة

34

0.71

1.73

«إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )36جزءا ُ ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة و تقرأ معها»
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م
(المبالغ بالريال السعودي)

االحتياطي
النظامي

رأس المال

األرباح المبقاة

فروقات ترجمة
العمالت األجنبية

احتياطي إعادة تقويم
القيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل
اآلخر

اإلجمالي

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م
الرصيد في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

485,659,124

()1,066,526

-

1,618,489,538

صافي ربح الفترة

-

-

173,053,959

-

-

173,053,959

الدخل الشامل اآلخر للفترة

-

-

1,011,398

()16,218

-

995,180

إجمالي الدخل الشامل اآلخر

-

-

174,065,357

()16,218

-

174,049,139

659,724,481

()1,082,744

-

1,792,538,677

الرصيد في  30سبتمبر 2021م
(غير مراجعة )

1,000,000,000

1,000,000,000

133,896,940

133,896,940

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م (غير مراجعة )
الرصيد في  31ديسمبر 2019م
(مراجعة)

122,270,758

1,000,000,000

صافي ربح الفترة

-

-

الدخل الشامل اآلخر للفترة

-

-

إجمالي الدخل الشامل اآلخر

-

-

480,168,828

()483,446

71,812,391

-

-

1,081,070

1,603,037,210

-

71,812,391

33,768

-

33,768

33,768

-

71,846,159

71,812,391

أصول مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

-

()1,081,070

()1,081,070

توزيعات األرباح (إيضاح )32

-

-

()100,000,000

-

-

()100,000,000

()449,678

-

1,573,802,299

الرصيد في  30سبتمبر 2020م
(غير مراجعة)

1,000,000,000

122,270,758

451,981,219

«إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )36جزءا ُ ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة و تقرأ معها»
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م
(المبالغ بالريال السعودي)

إيضاح

 30سبتمبر 2021م

 30سبتمبر 2020م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
الربح قبل الزكاة والضريبة

70,240,836

175,534,274

التعديالت:
استهالكات وإطفاءات

6,7,8

91,530,170

95,453,630

إطفاء حق استخدام أصول

9

44,142,947

54,127,331

مخصص مدينو عقود إيجار

14

111,488

5,000,000

نهاية الخدمة للموظفين

19

3,804,360

3,371,225

مخصص مخزون بطيء الحركة

13

()1,077,203

()962,013

(أرباح) خسائر بيع استثمارات عقارية

29

()20,641,894

-

حصة األرباح في شركات شقيقة

12

()1,251,809

-

خسائر من استبعاد استثمارات عقارية

29

1,094,956

1,839,637

تكلفة تمويل

28

29,894,299

50,747,726

323,141,588

279,818,372

التغيرات في رأس المال العامل
المخزون

()433,913

11,695,413

مدينو عقود إيجار

29,941,145

()41,165,374

دفعات مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

()5,705,659

()16,420,009

دفعات مقدمة مقاولين

29,217,321

()1,210,192

ذمم دائنة تجارية

()14,051,503

()13,452,208

إلتزامات عقود

()1,942,288

()20,682,312

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

37,204,970

()68,893,163

التغيرات في أرصدة الجهات ذات العالقة

()2,139,179

20,202,752

395,232,482

149,893,279

زكاة مدفوعة

21

()5,514,163

()8,171,438

التزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

19

()3,965,203

()2,634,364

تكاليف تمويل مدفوعة

()32,512,085

()62,924,922

صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

353,241,031

76,162,555

«إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )36جزءا ُ ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة و تقرأ معها»
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م
(المبالغ بالريال السعودي)

إيضاح

 30سبتمبر 2021م

 30سبتمبر 2020م

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات

6

()24,270,335

متحصالت من استبعاد أعمال تحت التنفيذ

6

569,995

متحصالت من بيع استثمارات عقارية

29

25,574,517

12,534,000

915,299

()55,745

()644,586,933

()26,904,344

متحصالت من بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-

10,644,384

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

()641,797,457

()17,952,199

متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
شراء استثمارات عقارية

7

()14,170,494

األنشطة التمويلية
متحصالت من القروض

325,811,594

97,894,107

توزيعات أرباح مدفوعة

-

()100,000,000

()59,605,932

()66,628,275

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

266,205,662

()68,734,168

صافي التغير في النقد وما في حكمه

()22,350,764

()10,523,813

النقد وما في حكمه في بداية الفترة

103,274,241

84,574,175

80,923,477

74,050,362

التزامات إيجار مسددة

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

15

17

«إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )36جزءا ُ ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة و تقرأ معها»
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م (غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

1معلومات حول الشركة وأنشطتها-1

1النشاطات

شركة عبداهلل العثيم لالستثمار («الشركة» أو «الشركة األم») ،شركة مساهمة سعودية مقفلة ،مسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب
السجل التجاري رقم  1010213454وتاريخ  19رمضان 1426هـ (الموافق  22أكتوبر 2005م) .يقع العنوان المسجل للشركة في حي الربوة ،ص .ب.
 ،85289الرياض  ،12821المملكة العربية السعودية.
تشمل األنشطة الرئيسية للشركة والشركات التابعة لها («يشار إليها مجتمعة بـ «المجموعة») اإلنشاءات العامة للمباني السكنية ،اإلنشاءات العامة
للمباني غير السكنية ،اإلنشاءات العامة للمباني السكنية وغير السكنية واستئجار العقارات االستثمارية ،وإنشاء وإدارة األلعاب والمتنزهات الترفيهية،
وتجارة الجملة بالتجزئة في المالبس الجاهزة ،تشغيل وإدارة المطاعم والمقاهي.
إن عنوان مكتب الشركة هو  2351المشرقة ،الروابي ،الرياض  ،14215الرياض  -المملكة العربية السعودية.
تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة ميالدية.
تشتمل هذه القوائم المالية األولية الموحدة على أصول والتزامات ونتائج عمليات الشركة والشركات التابعة لها («المجموعة») المذكورة أدناه:
2021م

2020م

%

%

المملكة العربية السعودية

%100

%100

شركة عبداهلل العثيم لألزياء

المملكة العربية السعودية

%100

%100

امتياز الرياض التجارية

المملكة العربية السعودية

%100

%100

شركة مجمع الرائدة المحدودة

المملكة العربية السعودية

%100

%100

شركة نمار لالستثمار والتطوير العقاري

المملكة العربية السعودية

%100

%100

إثراء الحياة للخدمات العقارية

المملكة العربية السعودية

%100

%100
%100

الشركة التابعة
شركة عبداهلل العثيم للترفيه

(*)

بلد التسجيل

الرياض الواعد للخدمات العقارية

المملكة العربية السعودية

%100

إلهام المستقل للخدمات العقارية

المملكة العربية السعودية

%100

%100

تكامل العزيزية إلدارة األمالك

المملكة العربية السعودية

%100

%100

شركة أسواق العثيم التجارية

المملكة العربية السعودية

%100

%100

شركة بحور الدولية لالستثمار

المملكة العربية السعودية

%100

%100

شركة أساسات النقل للصيانة والتشغيل

المملكة العربية السعودية

%100

%100

(*) فيما يلي الشركات التابعة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه:
2021م

2020م

%

%

عالم المرح للسياحة والترفيه

مصر

%100

%100

القاهرة للتشغيل والصيانة

مصر

%100

%100

اإلمارات العربية المتحدة

%100

%100

المملكة المتحدة

%100

%100

فن وورلد لالستثمار المحدودة  -قطر

قطر

%100

%100

عالم المرح للترفيه المحدودة ُ -عمان

ُعمان

%100

الشركة التابعة

عالم المرح للترفيه المحدودة  -اإلمارات العربية المتحدة
شركة الدولية للترفيه المحدودة
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م (غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

-١
-2

معلومات حول الشركة وأنشطتها (تتمة)
1فيروس كورونا المستجد ( كوفيد  )19-واألثر المالي

أيضا سل ًبا على االقتصاد العالمي،
إن جائحة ( كوفيد  )19-الذي انتشرت بسرعة في جميع أنحاء العالم لم يعرض حياة البشر للخطر فحسب ،بل أثر ً
في  20مارس 2020م ،أعلنت الحكومة في المملكة العربية السعودية عن إغالق مؤقت كإجراء للحد من انتشار جائحة ( كوفيد .)19-
المراكز التجارية

تم إغالق مراكز التسوق في الفترة من  16مارس 2020م إلى  28أبريل 2020م نتيجة لجائحة كورونا .وكان لزاما على المجموعة منح تخفيض
في اإليجار للمستأجرين خالل فترة اإلغالق و لفترات أطول للمستأجرين الذين ظلت عملياتهم معلقة لفترات أطول بسبب القيود التي فرضتها
السلطات المحلية .وعالوة على ذلك ،فقد أثر اإلغالق على العمليات التجارية للمستأجرين و كذا على قدرتهم على تسوية مستحقات اإليجار مما
أدى إلى ارتفاع فترة تحصيل اإليجارات من مدينو عقود إيجار و كذلك ارتفاع مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة .و على صعيد آخر فقد استفادت
المجموعة من الدعم الممنوح من السلطات عن طريق خفض فواتير المياه والكهرباء و دعم تكاليف الرواتب و خصم اإليجار من بعض المالك.
وخالل العام 2021م ،فرضت الحكومة قيودا على تشغيل مراكز الترفيه والمطاعم خالل الفترة من  7فبراير إلى  6مارس 2021م .باإلضافة إلى
حاجة العمالء من زوار مراكز التسوق لتقديم إثبات على الوضع الصحي .ونتيجة لذلك ،اضطرت المجموعة إلى منح خصومات إيجارية للمستأجرين
الذين يشغلون مراكز ترفيهية و مطاعم في مراكز التسوق لهذه الفترة.
األزياء

تم إغالق محالت األزياء في الفترة من  16مارس 2020م إلى  28أبريل 2020م نتيجة لجائحة كورونا .و قد أثر إغالق المحالت و كذلك القيود
الالحقة على زيارتها على إيرادات المجموعة بشكل كبير وأدت إلى زيادة تراكم المخزون و الذي كان البد من بيعه بخصومات أعلى تؤثر على هامش
الربح و قد استفادت المجموعة من الدعم الممنوح من السلطات عن طريق خفض فواتير المياه والكهرباء و دعم تكاليف الرواتب و خصم اإليجار
من بعض المالك.
وخالل العام 2021م ،فرضت الحكومة قيودا على تشغيل مراكز الترفيه والمطاعم خالل الفترة من  7فبراير إلى  6مارس 2021م .باإلضافة إلى حاجة
العمالء من زوار مراكز التسوق لتقديم إثبات على الوضع الصحي .ونتيجة لذلك ،وقد أثر ذلك على اإلقبال على مراكز التسوق وكذلك اإليرادات في
محالت األزياء خالل هذه الفترة.
ترفيه

تم إغالق مراكز الترفيه في المملكة العربية السعودية في الفترة من  16مارس 2020م إلى  28أبريل 2020م نتيجة لجائحة كورونا ،و لفترات متفاوتة
في اإلمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان ومصر .و قد أثر ذلك اإلغالق للمراكز و كذلك القيود الالحقة على افتتاحها على إيرادات
المجموعة بشكل كبير .قد استفادت المجموعة من الدعم الممنوح من السلطات عن طريق خفض فواتير المياه والكهرباء و دعم تكاليف الرواتب و
خصم اإليجار من بعض المالك.
وخالل العام 2021م ،فرضت الحكومة قيودا على تشغيل مراكز الترفيه والمطاعم خالل الفترة من  7فبراير إلى  6مارس 2021م .باإلضافة إلى
حاجة العمالء من زوار مراكز التسوق لتقديم إثبات على الوضع الصحي .و خالل فترة اإلغالق لم يكن لمراكز الترفيه في المملكة العربية السعودية
أي إيرادات و تم منحها تخفيض لكامل اإليجار من قبل المالك لتلك الفترة.
و قد أثر إغالق مراكز الترفيه في قطر وسلطنة عمان و خضوعها بعد ذلك لقيود لفترات طويلة خالل الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021م على
إيرادات المجموعة.
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م (غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

-١

معلومات حول الشركة وأنشطتها (تتمة)

2-1

فيروس كورونا المستجد ( كوفيد  )19-واألثر المالي

مطاعم

تم إغالق المطاعم في الفترة من  16مارس 2020م إلى  28أبريل 2020م نتيجة لجائحة كورونا .و قد أثر إغالق المطاعم على اإليرادات بشكل كبير
استفادت المجموعة من الدعم الذي قدمته السلطات من خالل دعم تكاليف الرواتب والخصومات الممنوحة من قبل المالك.
وخالل العام 2021م ،فرضت الحكومة قيودا على تشغيل مراكز الترفيه والمطاعم خالل الفترة من  7فبراير إلى  6مارس 2021م .باإلضافة إلى
حاجة العمالء من زوار مراكز التسوق لتقديم إثبات على الوضع الصحي .ونتيجة لذلك ،وقد أثر ذلك على اإلقبال على مراكز التسوق وكذلك على
إيرادات المطاعم .و قد قام المالك بمنح خصومات إيجار كاملة للمطاعم خالل هذه الفترة.
ونتيجة لذلك ،قامت اإلدارة بتقييم اآلثار المحاسبية لهذه التطورات على هذه البيانات المالية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر المجاالت
التالية:
yخسائر االئتمان المتوقعة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية « ،9األدوات المالية».
yانخفاض قيمة األصول الملموسة وغير الملموسة بموجب معيار المحاسبة الدولي « ،36انخفاض قيمة األصول غير المالية»؛
yصافي القيمة الممكن تحقيقها للمخزون بموجب معيار المحاسبة الدولي « ،2المخزون» ؛
yالمخصصات وااللتزامات المحتملة بموجب معيار المحاسبة الدولي  37؛ و
yافتراض االستمرارية المستخدم في إعداد هذه البيانات المالية
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م (غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

2أثر التغيرات في السياسات المحاسبية بسبب تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ،والتفسيراتالجديدة
-1

2المعايير الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد

هناك عدد من المعايير والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي أصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية والتي تعتبر سارية المفعول في الفترات
المحاسبية المستقبلية التي قررت المجموعة عدم اعتمادها في وقت مبكر.
المعيار

تاريخ التطبيق

الوصف

المعيار المحاسبي الدولي رقم « 37المخصصات
وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة»

التعديالت المتعلقة بالتكاليف التي يجب على الشركة تضمينها كتكلفة الوفاء بالعقد عند تقييم
ما إذا كان العقد سيتسبب في خسائر أم ال.

 1يناير 2022م

معيار المحاسبة الدولي رقم « 16الممتلكات
واآلالت والمعدات»

التعديل بحظر خصم المتحصالت من بيع الوحدات المنتجة أثناء تجهيز األصل في الموقع
والحالة الالزمة ليكون قاد ًرا على العمل بالطريقة التي تقصدها اإلدارة ،من تكلفة أحد بنود
التجهيز .وبدالً من ذلك ،تعترف المنشأة بعائدات بيع ،و تكلفة إنتاج هذه الوحدات في الربح أو
الخسارة.

 1يناير 2022م

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  :1تطبيق
المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة

التحسينات السنوية على معايير (دورة 2018م 2020 -م)

 1يناير 2022م

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم « 4عقود
التأمين»

التعديالت المتعلقة بتاريخ انتهاء صالحية منهج التأجيل

 1يناير 2023م

معيار المحاسبة الدولي رقم « 16عرض القوائم
المالية»

التعديالت المتعلقة بتصنيف االلتزامات

 1يناير 2023م

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم « 9األدوات
المالية»

التعديالت المتعلقة بالربط بين المعيار الدولي للتقارير المالية  4والمعيار الدولي للتقارير
المالية 9

 1يناير 2023م

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  « 17عقود
التأمين»

تعديالت لمعالجة أوجه الشك وتحديات التنفيذ التي تم تحديدها بالمعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم 17

 1يناير 2023م

ليس للمعايير والتفسيرات والتعديالت المذكورة أعاله ،أي تأثير جوهري على القوائم المالية األولية الموحدة للمجموعة.
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م (غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

3التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامةيتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية واستعمال أحكام
وتقديرات وافتراضات تؤثر في قيم اإليرادات والمصاريف واألصول وااللتزامات واإليضاحات المرفقة بجانب اإلفصاح عن االلتزامات الطارئة .إن
عدم التأكد بخصوص هذه االفتراضات والتقديرات قد يؤدي لنتائج تتطلب تعدي ً
ال جوهرياً على القيم الدفترية لألصول وااللتزامات المتأثرة في
الفترات المستقبلية.
فيما يلي االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد كما في تاريخ القوائم المالية األولية الموحدة والتي
تشكل مخاطر عالية قد تؤدي إلى تعديالت جوهرية في القيم الدفترية لألصول وااللتزامات خالل الفترة المالية التالية .هذا وتعتمد المجموعة في
افتراضاتها وتقديراتها على معايير متاحة لها عند إعداد القوائم المالية األولية الموحدة ،وهذه االفتراضات والتقديرات حول التطورات المستقبلية
قد تتغير نتيجة تغيرات السوق والظروف الخارجة عن سيطرة المجموعة ومثل هذه التغيرات على االفتراضات يتم إيضاحها عند حدوثها.
ونظراً النتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد ،19-قامت اإلدارة بمراجعة حالة عدم التأكد حول المصادر الرئيسة للتقديرات التي تم اإلفصاح عنها
واألخذ في االعتبار التأثير المحتمل لوباء كورونا المستجد (كوفيد.)19-
عند إعداد القوائم المالية األولية الموحدة ،قامت اإلدارة بإجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية
للمجموعة والمبالغ المصرح عنها لألصول وااللتزامات واإليرادات والمصاريف .وقد يترتب عن حاالت عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات
نتائج قد تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية لألصول أو االلتزامات المتأثرة بذلك في الفترات المستقبلية.
األحكام
معدل العائد الضمني لعقود اإليجار

ال يمكن للمجموعة أن تحدد بسهولة سعر العائد الضمني لجميع عقود اإليجار ،وبالتالي ،فإنها تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقياس التزامات
اإليجار .ان معدل االقتراض اإلضافي هو معدل اإلقتراض الذي يتعين على المجموعة أن تدفعه لالقتراض لمدة مماثلة ،مع ضمانات مماثلة للحصول
على أصل ذي قيمة مماثلة لحق استخدام األصل وفي بيئة مماثلة.
تقوم المجموعة بتقدير معدل االقتراض اإلضافي باستخدام مدخالت يمكن الحصول عليها (مثل اتفاقيات التسهيالت البنكية المتاحة لها ومعدالت
االقتراض السائدة في السوق).
اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء
تحديد ما إذا كانت المجموعة تعمل كوكيل أو أصيل

قامت المجموعة بإجراء تقويم للترتيبات الخاصة بها لتحديد ما إذا كانت تعمل كأصيل ،وتقوم بإثبات اإليرادات على أساس إجمالي ،أو تعمل كوكيل،
وتقوم بإثبات اإليرادات على أساس الصافي .وفي هذا التقويم ،أخذت المجموعة بعين االعتبار ما إذا قامت بالحصول على السيطرة على البضاعة
أو الخدمات المحددة قبل تحويلها إلى عمالئها ،باإلضافة إلى مؤشرات أخرى مثل الطرف المسؤول بشكل رئيسي عن أداء الخدمات وحرية تحديد
السعر .وقد تبين للمجموعة أنها تعمل كأصيل في كافة ترتيبات اإليرادات.
تحديد التزام األداء

فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لمستأجري االستثمارات العقارية كجزء من اتفاقيات اإليجار التي تبرمها المجموعة كمؤجر ،فقد تبين للمجموعة أن
التعهد يتمثل في خدمة إدارة العقارات بالكامل وأن الخدمة التي يتم تقديمها كل يوم قابلة للتمييز بذاتها ومتشابهة إلى حد كبير .وعلى الرغم من
أن األنشطة الفردية التي تتضمن التزام األداء تتباين بشكل كبير على مدار اليوم ومن يوم إلى آخر ،فإن طبيعة التعهد العام بتقديم خدمات اإلدارة
هي نفس الطبيعة من يوم إلى آخر .وعليه ،تبين للمجموعة أن الخدمات المقدمة للمستأجرين تمثل سلسلة من الخدمات اليومية التي يتم الوفاء بها
بشكل فردي على مدى الزمن ،وذلك باستخدام قياس الوقت المنقضي للتقدم نحو الوفاء بااللتزام حيث أن المستأجرين يتلقون المنافع المقدمة من
قبل المجموعة ويستهلكونها في آن واحد.

ق  | 12 -نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار

www.othaimmalls.com

شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م (غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

-3

التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة (تتمة)

األحكام (تتمة)
اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء (تتمة)
توزيع سعر المعاملة بين التزامات األداء:

يوجد لدى المجموعة عدة برامج للعمالء ،بموجبها يحصل العمالء على رصيد مكافآت باإلضافة إلى الرصيد المعاد شحنه عند إعادة شحن أرصدة
البطاقات المحددة من قبل العمالء .تقوم المجموعة بتوزيع سعر المعاملة الكلي ،مع األخذ بعين االعتبار الرصيد الكلي الذي يشمل المبلغ المعاد
شحنه زائداً رصيد المكافآت ،وعليه يتم إثبات اإليرادات عند الوفاء بالتزام األداء الذي يتمثل في استخدام رصيد البطاقات.
تصنيف عقود إيجار العقارات  -المجموعة كمؤجر

أبرمت المجموعة عقود إيجار عقارات تجارية بشأن محفظة استثماراتها العقارية .وقد تبين للمجموعة  -بناء على تقويم أحكام وشروط الترتيبات،
مثل فترة اإليجار ،أنها ال تمثل جزءا جوهرياً من العمر اإلنتاجي للعقار التجاري وأن القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار ال تساوي إلى حد
كبير القيمة العادلة للعقار التجاري  -حيث أنها تحتفظ بكافة المنافع والمخاطر المصاحبة لملكية هذه العقارات وتقوم بالمحاسبة عن هذه العقود
كعقود إيجار تشغيلي.
تحديد السيطرة

إن الشركات التابعة هي جميع الشركات المستثمر فيها التي تمارس المجموعة سيطرة عليها .تعتبر اإلدارة أن المجموعة تسيطر على منشأة ما
عندما تتعرض المجموعة بشأنها لمخاطر أو يكون لديها حقوق في معظم العوائد المتغيرة ناتجة عن ارتباطها بالشركة المستثمر فيها وكذلك عندما
يكون لديها القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على تلك العوائد من خالل قدرتها على توجيه األنشطة ذات العالقة
للشركات المستثمر فيها.
وبوجه عام ،هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة .وتأييداً لهذا االفتراض ،فعندما يكون لدى المجموعة حقوق تصويت مساوية
أو أقل من األغلبية في الشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند تقويم فيما إذا كانت
تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها ،ويشمل ذلك الترتيبات التعاقدية واألخرى التي لها أثر على األنشطة التي تؤثر على عائدات الشركات
المستثمر فيها.
مبدأ االستمرارية

قامت إدارة المجموعة بإجراء تقويم لمقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية ،وهي على قناعة بأن المجموعة لديها
الموارد الكافية لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور .عالوة على ذلك ،ليس لدى اإلدارة علم بأي حاالت عدم تأكد جوهري قد تثير شكوكاً حول
مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية .عليه ،تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.
مكونات االستثمارات العقارية والممتلكات والمعدات

تستهلك األصول الخاصة بالمجموعة ،المصنفة ضمن االستثمارات العقارية والممتلكات والمعدات ،بطريقة القسط الثابت على مدى أعمارها
اإلنتاجية المقدرة لها .عند تحديد العمر اإلنتاجي لألصل ،يتم تقسيمه إلى مكونات هامة بحيث يتم استهالك كل جزء هام بصورة مستقلة.
يتطلب األمر اتخاذ األحكام عند التحقق من المكونات الهامة لألصول الكبرى ،وأثناء تحديد أهمية المكون ،فإن اإلدارة تأخذ في االعتبار األهمية
الكمية لهذا المكون وكذلك العوامل النوعية مثل الفرق في العمر اإلنتاجي بالمقارنة مع األصل المرتبط به ،ونمط االستهالك ودورة اإلحالل /جدول
الصيانة.
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التقديرات واالفتراضات

تم أدناه عرض االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم المالية،
والتي قد ينتج عنها فروقات جوهرية في القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات خالل الفترة المالية التالية .قامت المجموعة بإجراء االفتراضات
والتقديرات بناء على المؤشرات المتاحة بتاريخ إعداد القوائم المالية األولية الموحدة .وقد تتغير الظروف واالفتراضات القائمة والمتعلقة بالتطورات
المستقبلية نتيجة لتغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارجة عن سيطرة المجموعة .يتم إظهار هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.
االنخفاض في قيمة األصول غير المالية

يحدث االنخفاض في القيمة عند زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد ،والتي تمثل القيمة األعلى
للقيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد والقيمة الحالية .يتم احتساب القيمة العادلة ناقصة تكاليف االستبعاد على أساس البيانات المتاحة لمعامالت
البيع الملزمة ،التي تمت بشروط تعامل عادل ،ألصول مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة ناقصة التكاليف اإلضافية الستبعاد األصل .يتم
احتساب القيمة الحالية على أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة .يتم تحديد التدفقات النقدية على أساس الموازنة التقديرية للسنوات
الخمس إلى الثمانية القادمة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز
أداء الوحدة المدرة للنقدية الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة.
تتأثر القيمة القابلة لالسترداد بمعدل الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك صافي التدفقات النقدية الواردة المستقبلية
المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.
المخصصات

تعتمد المخصصات ،بحسب طبيعتها ،على تقديرات وعمليات تقويم للتأكد فيما إذا تم استيفاء ضوابط اإلثبات ،بما في ذلك تقدير المبالغ المحتمل
سدادها .تستند مخصصات الدعاوى القضائية إلى تقدير التكاليف ،بعد األخذ بعين االعتبار ،المشورة القانونية وغيرها من المعلومات المتاحة
حاليا .كما تتضمن مخصصات مكافأة نهاية الخدمة وتكاليف المغادرة ،إن وجدت ،حكم اإلدارة في تقدير التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة لدفع
مكافأة نهاية الخدمة وإغالق المواقع أو تكاليف المغادرة األخرى .تتضمن المخصصات المتعلقة بااللتزامات غير المؤكدة ،أفضل تقديرات اإلدارة
فيما إذا كان من المحتمل وقوع التدفقات النقدية الصادرة.
االفتراضات طويلة األجل بشأن منافع الموظفين

تمثل مكافأة نهاية الخدمة الموظفين االلتزامات التي سيتم سدادها في المستقبل وتتطلب استخدام االفتراضات لتوقعها .يتعين على اإلدارة إجراء
المزيد من االفتراضات المتعلقة بالمتغيرات مثل معدالت الخصم ومعدل الزيادة في الرواتب ومعدالت الوفيات ومعدل دوران الموظفين وتكاليف
الرعاية الصحية المستقبلية .وبشكل دوري ،تقوم إدارة المجموعة بالتشاور مع خبراء أكتواريين خارجيين بخصوص هذه االفتراضات .يمكن أن يكون
للتغيرات في االفتراضات األساسية تأثير هام على التزامات المنافع المتوقعة و/أو تكاليف منافع الموظفين المحددة الدورية المتكبدة.
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لمديني عقود اإليجار

تستخدم الشركة مصفوفة مخصص الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة بشأن مديني عقود اإليجار .يتم تحديد نسب المخصص بنا ًء على أيام التأخر
في السداد لمجموعات مختلفة من قطاعات العمالء لها أنماط خسائر مماثلة (أي من حيث نوع المنتج ونوع العميل).
يتم في األصل تحديد مصفوفة المخصص على أساس معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتها .وتقوم المجموعة بمعايرة المصفوفة لتعديل خسائر
االئتمان السابقة بالمعلومات المستقبلية .على سبيل المثال ،إذا كان من المتوقع تدهور األوضاع االقتصادية (أي إجمالي الناتج المحلي) على مدى
الفترة القادمة مما قد يؤدي إلى عدد متزايد من حاالت التعثر في السداد في قطاع محدد ،فإنه يتم تعديل معدالت التعثر السابقة .وبتاريخ إعداد
كل قوائم مالية ،يتم تحديث معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتها وإجراء تحليل للتغيرات في التقديرات المستقبلية.
إن عملية تقويم العالقة المتداخلة بين معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتها والظروف االقتصادية المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة تمثل
تقدي ًرا ها ًما .إن مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة يتأثر بالتغيرات في الظروف واألوضاع االقتصادية المتوقعة .كما أن خسائر االئتمان السابقة الخاصة
بالمجموعة والظروف االقتصادية المتوقعة قد ال تكون مؤشرا على التعثر الفعلي للعميل في المستقبل.
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التقديرات واالفتراضات (تتمة)
تقدير األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية

أيضا على التقويم الجماعي لممارسة
يتم تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات واالستثمارات العقارية بنا ًء على األعمار االقتصادية ،وبنا ًء ً
الصناعة ،والتقييم الفني الداخلي ،والخبرة السابقة بشأن األصول المماثلة .يتم ،بتاريخ إعداد القوائم المالية ،مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة
وتحديثها في حالة اختالف التوقعات عن التقديرات السابقة نتيجة االستهالك العادي للممتلكات والمعدات ،أو التقادم الفني والتجاري لها ،أو القيود
القانونية أو القيود األخرى على استخدام الممتلكات والمعدات .وعلى الرغم من ذلك ،فإنه من المحتمل أن يتأثر األداء المالي المستقبلي بصورة
جوهرية بالتغيرات في التقديرات الناتجة عن التغيرات في العوامل المذكورة أعاله .وسوف تتأثر المبالغ وتوقيت المصاريف المسجلة ألي فترة
بالتغيرات في هذه العوامل والظروف.
التزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

يتم تحديد القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة للموظفين باستخدام عمليات التقويم اإلكتواري .يتضمن التقويم االكتواري إجراء العديد من
االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .وتشتمل هذه االفتراضات على تحديد معدل الخصم ،والزيادات المستقبلية في
الرواتب ،ومعدالت الوفيات والزيادة المستقبلية في المعاشات .ونظرا للطبيعة المعقدة للتقويم واالفتراضات األساسية وطبيعتها طويلة األجل ،فإن
التزام المنافع المحددة يتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات في هذه االفتراضات .يتم مراجعة كافة االفتراضات بشكل سنوي.
معدل الخصم

يعتبر معدل الخصم أكثر العوامل التي تخضع للتغيير .وعند تحديد معدل الخصم المالئم ،تأخذ اإلدارة بعين االعتبار معدل العائد على االستثمارات
عالية الجودة ذات الدخل الثابت المتاحة حال ًيا والفترة المتوقعة الستحقاق التزامات المنافع المحددة للموظفين.
معدل الوفيات

يتم تحديد معدل الوفيات بناء على جداول الوفيات المتاحة للجمهور في الدول المعنية .تخضع جداول الوفيات هذه إلى التغيير فقط من وقت آلخر
وفقاً للتغيرات الديموغرافية.
معدل الزيادة في الرواتب ومعاشات التقاعد

تتم تقديرات الزيادة المستقبلية في الرواتب من خالل أخذ معدالت التضخم واألقدمية والترقيات والخبرة السابقة بعين االعتبار .تم تقديم تفاصيل
إضافية حول التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين في إيضاح (.)19

4أسس اإلعداد والعرضبيان االلتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى
المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (يشار إليهم فيما بعد بـ «المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية
السعودية»).
أسس القياس والعملة الوظيفية

تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر واألدوات المالية المشتقة ،حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة ،والتزام المنافع المحددة والذي يتم إثباته بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية
وفقًا لطريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة بالريال السعودي ،والذي يمثل العملة الوظيفية للمجموعة.
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5ملخص السياسات المحاسبية الهامةفيما يلي بيا ًنا بالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة عند إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة:
العمالت األجنبية
المعامالت واألرصدة

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى رياالت سعودية وفقًا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ إجراء المعامالت .يتم تحويل أرصدة
األصول وااللتزامات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بتاريخ إعداد القوائم المالية بأسعار التحويل السائدة في ذلك التاريخ .يتم إدراج األرباح
والخسائر الناتجة عن تسوية وترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة .يعتمد تحويل البنود غير
النقدية على ما إذا تم إثباتها بالتكلفة التاريخية أو بالقيمة العادلة .يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية والمسجلة بعملة
أجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعاملة.
يتم تحويل األصول غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة والمسجلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بالتاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة
العادلة .يتم معالجة الربح أو الخسارة الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بما يتفق مع إثبات الربح أو الخسارة الناتجة
عن التغير في القيمة العادلة للبند (أي ،فروقات التحويل الناتجة عن البنود التي يتم إثبات ربح أو خسارة القيمة العادلة لها في قائمة الدخل الشامل
األولية الموحدة).
شركات المجموعة

يتم تحويل األصول وااللتزامات الخاصة بالعمليات األجنبية إلى الريال السعودي بسعر التحويل السائد بتاريخ إعداد القوائم المالية ،كما يتم تحويل
قائمة الدخل الشامل بأسعار التحويل السائدة بتواريخ المعامالت .يتم اثبات فروقات التحويل الناتجة عن تحويل العمالت ألغراض التوحيد في
الدخل الشامل اآلخر .وعند استبعاد أي عملية خارجية ،يعاد تصنيف بنود الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بتلك العملية األجنبية إلى الربح أو الخسارة.
أسس توحيد القوائم المالية

تشتمل القوائم المالية األولية الموحدة على القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها .تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر ،أو
يكون لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقتها بالشركة المستثمر فيها ،ولديها المقدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل
ممارسة سلطاتها على الشركة المستثمر فيها .وعلى وجه التحديد ،تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون
لدى المجموعة:
yالسيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي وجود حقوق بمنح المجموعة المقدرة على توجيه األنشطة ذات العالقة بالشركة المستثمر فيها)
yالتعرض لمخاطر ،أو لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها.
yالمقدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.
وبوجه عام ،هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة .وتأييداً لهذا االفتراض ،فعندما يكون لدى المجموعة أقل من األغلبية في
حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد فيما
إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها ،ويشمل ذلك:
yالترتيب التعاقدي (الترتيبات التعاقدية) مع أصحاب حقوق التصويت لآلخرين في الشركة المستثمر فيها.
yالحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى.
yحقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة.
تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا ما كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق
والظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة .يبدأ توحيد القوائم المالية للشركة التابعة عند حصول المجموعة
على السيطرة على الشركة التابعة ويتم التوقف عن عملية التوحيد عند تخلي المجموعة عن ممارسة مثل هذه السيطرة .تدرج أصول وإلتزامات
ودخل ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل الفترة في القوائم المالية األولية الموحدة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة
إلى المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة.
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أسس توحيد القوائم المالية (تتمة)

يتعلق الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر بالمساهمين في المجموعة .وعند الضرورة ،يتم إجراء تسويات على القوائم المالية
للشركات التابعة كي تتماشى سياستها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة .يتم حذف كافة األصول وااللتزامات وكذلك حقوق الملكية
واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.
يتم اعتبار أي تغير في حصص الملكية في الشركة التابعة ،بدون فقدان السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية.
وفي حالة فقدان المجموعة السيطرة على شركة تابعة ،فإنها تتوقف عن إثبات األصول (بما في ذلك الشهرة) وااللتزامات وعناصر حقوق الملكية
األخرى ،بينما يتم إثبات كافة األرباح أو الخسائر الناتجة في الدخل .يتم إثبات االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة.
عمليات تجميع األعمال

تتم المحاسبة عن عمليات تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ .تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي كل من العوض المحول ،والذي يتم قياسه
بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ،ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها .بالنسبة لكل عملية من عمليات تجميع األعمال،
تقرر المجموعة فيما إذا كان من الواجب قياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية في
صافي األصول القابلة للتمييز للشركة المستحوذ عليها .تقيد تكاليف االستحواذ كمصاريف عند تكبدها وتدرج ضمن المصاريف اإلدارية.
وعند قيام المجموعة باالستحواذ على عمل ما ،يتم تقدير األصول وااللتزامات المالية التي تم التعهد بها من أجل التصنيف والتخصيص المالئم لها
وفقاً للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية واألوضاع السائدة بتاريخ االستحواذ.
سيتم إثبات العوض المحتمل المراد تحويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ .ال يتم إعادة قياس العوض المحتمل
المصنف كحقوق ملكية ،ويتم المحاسبة عن تسويته الالحقة ضمن حقوق الملكية .يُقاس العوض المحتمل المصنف كأصل أو التزامات والذي يمثل
أداة مالية ويقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي (« )9األدوات المالية :اإلثبات والقياس» بالقيمة العادلة وتُدرج التغيرات في القيمة العادلة
في قائمة الدخل الشامل وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي ( .)9يتم قياس العوض المحتمل اآلخر ،الذي ال يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير
المالي ( ،)9بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد القوائم المالية األولية الموحدة ،وتدرج التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل.
تصنيف األصول وااللتزامات كمتداولة وغير متداولة

تقوم المجموعة بإظهار األصول وااللتزامات في قائمة المركز المالي األولية الموحدة ،كمتداولة /غير متداولة .تعتبر األصول متداولة وذلك:
yعندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خالل دورة العمليات العادية،
yفي حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،
yعندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية ،أو
yعندما يكون النقد وما في حكمه ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية التزامات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً
بعد الفترة المالية.
تصنف كافة األصول األخرى كأصول غير متداولة.
تعتبر االلتزامات متداولة وذلك:
yعندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية،
yفي حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،
yعندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية ،أو
yعند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد االلتزامات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية.
تصنف المجموعة كافة االلتزامات األخرى كالتزامات غير متداولة.
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الممتلكات والمعدات

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ،بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة ،إن وجدت .تشتمل هذه التكلفة على
تكلفة استبدال أجزاء من المعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع اإلنشائية طويلة األجل وذلك في حالة الوفاء بمعايير اإلثبات .وإذا كان
مطلو ًبا استبدال أجزاء هامة من المعدات على مراحل ،تقوم المجموعة باستهالكها بصورة مستقلة على مدى أعمارها اإلنتاجية المحددة .وبالمقابل،
فعند إجراء فحص رئيسي ،يتم إثبات التكلفة المتعلقة به في القيمة الدفترية للمعدات كإحالل وذلك في حالة استيفاء معايير إثباته .يتم إثبات كافة
تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة عند تكبدها.
يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصول .وفيما يلي بيان باألعمار اإلنتاجية لألصول:
العمر اإلنتاجي
تحسينات المباني المستأجرة
اآلالت والمعدات

 10سنوات أو فترة اإليجار ،أيهما أقل
 10سنوات

األلعاب

 10-5سنوات

السيارات

 7-5سنوات

أجهزة الحاسب اآللي وتقنية المعلومات

 7-5سنوات

األثاث والتركيبات

 8-3سنوات

ال يتم استهالك المشاريع تحت اإلنشاء غير الجاهزة للغرض المنشود منها.
يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات وأي جزء هام تم إثباته في البداية وذلك عند االستبعاد (أي عند انتقال السيطرة إلى
الجهة المستلمة) ،أو عند عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من االستخدام .تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي
أصل (والتي يتم احتسابها كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة وذلك عند
التوقف عن إثبات األصل.
االستثمارات العقارية

تتكون االستثمارات العقارية من العقارات المكتملة والعقارات تحت اإلنشاء أو التطوير التي يتم االحتفاظ بها بغرض تحقيق دخل إيجار أو زيادة رأس
المال أو كليهما .يتم تصنيف العقارات المقتناة بموجب عقد إيجار كاستثمارات عقارية في حالة اقتنائها لغرض تحقيق دخل إيجار أو زيادة رأس
المال أو كليهما ،وليس لغرض البيع خالل دورة األعمال العادية أو االستخدام في اإلنتاج أو الوظائف اإلدارية.
ناقصا االستهالك المتراكم وأي مخصص لقاء االنخفاض في القيمة .يتم استهالك االستثمارات العقارية (فيما
تظهر االستثمارات العقارية بالتكلفة
ً
عدا األراضي واالستثمارات العقارية تحت اإلنشاء) باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي للعقارات على النحو التالي.
العمر اإلنتاجي
المباني

 50سنة

اآلالت والمعدات

 10سنوات

األثاث والتركيبات

 8-3سنوات

تحسينات المباني المستأجرة

 10سنوات أو فترة اإليجار ،أيهما أقل

يتم ،في األصل ،قياس االستثمارات العقارية بالتكلفة شاملة تكاليف المعامالت .وبعد اإلثبات األولي ،تظهر االستثمارات العقارية بالتكلفة ناقصاً
االستهالك المتراكم و /أو خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة ،إن وجدت .تشتمل التكلفة على المصاريف المتعلقة مباشرة بشراء األصول وتكلفة
استبدال أجزاء من االستثمارات العقارية وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع اإلنشائية طويلة األجل ،في حالة الوفاء بضوابط اإلثبات .يتم إثبات
كافة تكاليف اإلصالح والصيانة في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة عند تكبدها.
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األصول غير الملموسة

تقاس األصول غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لها بالتكلفة .وبعد اإلثبات األولي لها ،تقيد األصول غير الملموسة
بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة .ال يتم رسملة األصول غير الملموسة المطورة داخلياً ،فيما عدا تكاليف التطوير
المرسملة ،وتدرج المصاريف ذات العالقة في الدخل وذلك خالل الفترة التي يتم تكبدها فيها.
تطفأ األصول غير الملموسة التي لها عمر محدد على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها ،ويتم مراجعها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك
عند وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض .يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء األصول غير الملموسة التي لها عمر محدد مرة واحدة على األقل
في نهاية كل فترة مالية .يتم معالجة التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طريقة استنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل -
محاسبياً وذلك بتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء ،حسبما هو مالئم ،ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية .تدرج مصاريف إطفاء األصول
غير الملموسة التي لها عمر محدد في الدخل كمصروف وبما يتماشى مع وظيفة األصول غير الملموسة.
يتم التوقف عن إثبات األصول غير الملموسة عند االستبعاد (أي بتاريخ انتقال السيطرة إلى الجهة المستلمة) ،أو عند عدم وجود منافع اقتصادية
مستقبلية متوقعة من االستخدام أو االستبعاد .تدرج كافة األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات األصل (والتي يتم احتسابها كفرق بين
صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة.
فيما يلي بيان األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترات الحالية والمقارنة:
عدد السنوات
رسوم امتياز
برامج الحاسب اآللي

مدة االتفاقية
 3سنوات

يتم إطفاء األصول غير الملموسة على أساس القسط الثابت.
تكاليف االقتراض

يتم رسملة تكاليف االقتراض التي تتعلق مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل ما والذي يستغرق وقتاً طوي ً
ال كي يكون جاهزاً للغرض الذي أنشئ من
أجله أو البيع وذلك كجزء من تكلفة األصل المعني .تقيد كافة تكاليف االقتراض األخرى كمصروف خالل الفترة التي يتم تكبدها فيها .تتكون تكاليف
االقتراض من تكاليف التمويل والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة بشأن اقتراض األموال.
االنخفاض في قيمة األصول المالية غير المتداولة

تقوم المجموعة ،بتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما .وفي حالة وجود مثل
هذا الدليل أو عندما يكون مطلوباً إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد
لذلك األصل .تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة األعلى للقيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية ،ناقصاً تكاليف البيع والقيمة الحالية .يتم
تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل ما لم ينتج عن األصل تدفقات نقدية تعتبر مستقلة بشكل كبير عن األصول األخرى أو مجموعات األصول.
وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد ،فإن األصل يعتبر منخفض القيمة ويخفض إلى
القيمة القابلة لالسترداد له.
وعند تقدير القيمة الحالية ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم (لما قبل الزكاة) والذي
يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل .وعند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع ،يؤخذ باالعتبار
آخر معامالت تمت بالسوق .وفي حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت ،يتم استخدام طرق تقويم مالئمة .إن عمليات االحتساب هذه مدعمة
بمضاعفات التقويم ،وأسعار األسهم المتداولة للشركات المدرجة ،والمؤشرات األخرى المتوفرة عن القيمة العادلة.
تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس الموازنات التفصيلية والتوقعات والتي يتم إعدادها بصورة مستقلة لكل وحدة مدرة
للنقدية في المجموعة والتي يخصص إليها األصل .تغطي هذه الموازنات والتوقعات عادة فترة خمس سنوات .يتم احتساب معدل النمو للمدى الطويل
األجل ،ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع بعد الفترة الخامسة.
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االنخفاض في قيمة األصول المالية غير المتداولة (تتمة)

يتم إثبات خسائر االنخفاض في قيمة العمليات المستمرة ضمن فئات المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته.
بالنسبة لألصول ،يتم إجراء تقويم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية للتأكد من وجود أي مؤشر على عدم وجود خسائر االنخفاض المثبتة سابقاً أو
نقصانها .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية .يتم عكس قيد خسائر
االنخفاض المثبتة سابقاً فقط في حالة وجود تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل منذ إثبات آخر خسارة
انخفاض في القيمة .إن عكس القيد هذا يعتبر محدوداً بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد له وال عن القيمة الدفترية
التي كان من المفترض تحديدها ،بعد خصم االستهالك ،فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة في السنوات السابقة .يتم إثبات عكس
القيد هذا في الدخل.
األدوات المالية

إن األداة المالية هي عبارة عن عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة ما وإلتزامات مالية أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.
األصول المالية
اإلثبات األولي والقياس

تصنف األصول المالية ،عند اإلثبات األولي لها ،كمقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،أو بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
يتوقف تصنيف األصول المالية عند اإلثبات األولي لها على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي ونموذج أعمال المجموعة إلدارتها.
وباستثناء مدينو عقود إيجار التي ال تتضمن مكون تمويل هام أو التي بشأنها قامت المجموعة باستخدام وسيلة عملية ،تقوم المجموعة في األصل
بقياس األصول المالية بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعامالت في حال األصول المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،
بينما يتم قياس مدينو عقود اإليجار التي ال تتضمن مكون تمويل هام أو التي بشأنها قامت المجموعة باستخدام وسيلة عملية بسعر المعاملة الذي
تم تحديده وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي (.)15
ولقياس األصول المالية بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإنه يجب أن ينتج عنها تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات
من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم .يشار إلى هذا التقويم بـ «اختبار الدفعات فقط من المبلغ األصلي والعمولة» ،ويتم إجراؤه
على مستوى األداة المالية.
يشير نموذج أعمال المجموعة الخاص بإدارة األصول المالية إلى كيفية إدارة هذه األصول المالية بهدف تحقيق التدفقات النقدية .يحدد نموذج
األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع األصول المالية أو كالهما.
يتم إثبات عمليات شراء أو بيع األصول المالية  -التي تتطلب تسليم األصول خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها
بالسوق (المعامالت االعتيادية)  -بتاريخ التداول أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األًصل .يتم تصنيف األصول المالية بالتكلفة
المطفأة.
القياس الالحق

ألغراض القياس الالحق لها ،تصنف األصول المالية إلى الفئات التالية:
yاألصول المالية بالتكلفة المطفأة
yاألصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
yاألصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
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األدوات المالية (تتمة)
األصول المالية (تتمة)
األصول المالية بالتكلفة المطفأة

تتعلق هذه الفئة كثي ًرا بالمجموعة .تقوم المجموعة بقياس األصول المالية بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء الشرطين التاليين:
yأن يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ باألصول المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية و
yأن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي ،في تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ
األصلي القائم.
تقاس الحقا األصول المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي وتخضع لالنخفاض في القيمة .يتم إثبات األرباح أو
الخسائر ضمن الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات األصل أو تعديله أو انخفاض قيمته.
تشتمل األصول المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة الخاصة بالمجموعة على مديني عقود اإليجار والمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة والنقد
وما في حكمه.
األصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات حقوق الملكية)

عند اإلثبات األولي ،يجوز للمجموعة أن تختار بشكل ال رجعة فيه ،تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية كمقتناه بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر وذلك عند الوفاء بضوابط تعريف حقوق الملكية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  - 32األدوات المالية :العرض ،وأال تكون مقتناة
ألغراض المتاجرة .يحدد التصنيف على أساس كل أداه على حدة.
ال يعاد تدوير األرباح أو الخسائر الناتجة عن هذه األصول المالية إلى الربح أو الخسارة .يتم إثبات توزيعات األرباح كإيرادات أخرى في قائمة الدخل.
الشامل األولية الموحدة عند اإلقرار بأحقية دفعها ،إال إذا كانت المجموعة تستفيد من هذه المتحصالت كاسترداد جزء من تكلفة األصل المالي،
وفي هذه الحالة ،تقيد هذه األرباح في الدخل الشامل اآلخر .إن االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر ال تخضع لتقويم االنخفاض في القيمة .اختارت المجموعة تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المتداولة الخاصة بها ،بشكل
ال رجعة فيه ضمن هذه الفئة.
األصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تقيد األصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي األولية الموحدة بالقيمة العادلة ،ويدرج صافي
التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة.
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األدوات المالية (تتمة)
األصول المالية (تتمة)
التوقف عن اإلثبات

يتم التوقف عن إثبات أصل مالي (أو جزء منه أو جزء من مجموعة من أصول مالية مشابهة ،حيثما ينطبق ذلك) (أي استبعاده من قائمة المركز
المالي األولية الموحدة للمجموعة) عند:
yانتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصول ،أو
yقيام المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف آخر دون
أي تأخير وفق «ترتيبات فورية» وإذا ما (أ) قامت المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل ،أو (ب) لم تقم المجموعة
بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل ،ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.
وفي الحاالت التي تقوم فيها المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية ،فإنه يجب عليها تقويم
فيما إذا وألي مدى قامت باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية .وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلبقاء على معظم المخاطر
والمنافع المصاحبة لألصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على األصل ،تستمر المجموعة في إثبات األصل بقدر ارتباطها المستمر به .وفي تلك
الحالة ،تقوم المجموعة أيضاً بإثبات االلتزامات المصاحبة لها .يتم قياس األصول المحولة وااللتزامات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس
الحقوق وااللتزامات التي أبقت عليها المجموعة.
يتم قياس االرتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان على األصول المحولة بالقيمة الدفترية األصلية لألصول أو الحد األقصى للمبلغ الذي
يجب على المجموعة دفعه ،أيهما أقل.
االنخفاض في قيمة األصول المالية

تقوم المجموعة بإثبات مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن كافة األصول المالية غير المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
وبالنسبة لمديني عقود اإليجار ،تستخدم الشركة الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة .عليه ،ال تقوم المجموعة بمتابعة
التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدالً من ذلك بإثبات مخصص خسارة بنا ًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاريخ إعداد كل
قوائم مالية .قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات استنا ًدا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان ،والتي يتم تعديلها بالعوامل المستقبلية
الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.
أيضا
تعتبر المجموعة األصل المالي متعث ًرا عندما تكون الدفعات التعاقدية متأخرة السداد لمدة  360يو ًما .لكن في بعض الحاالت ،يمكن للمجموعة ً
اعتبار األصل المالي متعث ًرا عندما تشير المعلومات الداخلية والخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تستلم المجموعة المبالغ التعاقدية القائمة
بالكامل قبل أن تأخذ باالعتبار أية تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل المجموعة .يتم شطب األصل المالي عند عدم وجود توقعات معقولة
السترداد التدفقات النقدية التعاقدية.

ق  | 22 -نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار

www.othaimmalls.com

شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م (غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

-5

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

األدوات المالية (تتمة)
االلتزامات المالية
اإلثبات األولي والقياس

تصنف االلتزامات المالية عند اإلثبات األولي لها كالتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو قروض أو ذمم دائنة ،حسبما هو
مالئم.
يتم ،في األصل ،إثبات كافة االلتزامات المالية بالقيمة العادلة .وبالنسبة للقروض والذمم الدائنة ،يتم إظهارها بعد خصم تكاليف المعامالت المتعلقة
بها مباشرةً .تشتمل االلتزامات المالية الخاصة بالمجموعة على القروض والذمم الدائنة التجارية والمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة
والمبالغ المستحقة الدفع وااللتزامات المتداولة األخرى والقروض.
القياس الالحق

يعتمد قياس االلتزامات المالية على تصنيفها ،كما هو موضح أدناه:
القروض

تتعلق هذه الفئة كثي ًرا بالمجموعة .وبعد اإلثبات األولي لها ،تقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي .يتم إثبات األرباح
والخسائر في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة عند التوقف عن إثبات االلتزامات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل العمولة الفعلي.
االلتزامات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تشتمل االلتزامات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على االلتزامات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة وااللتزامات المالية
المخصصة عند اإلثبات األولي لها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
تصنف االلتزامات المالية كمقتناة ألغراض المتاجرة في حالة تكبدها لغرض إعادة شراؤها في المستقبل القريب .تشتمل هذه الفئة على األدوات
المالية المشتقة التي أبرمتها المجموعة ولم يتم تخصيصها كأدوات تغطية طبقاً لما نص عليه المعيار الدولي للتقرير المالي ( .)9كما تصنف
المشتقات المدرجة ضمن األدوات المالية األخرى المنفصلة كمقتناه ألغراض المتاجرة مالم يتم تخصيصها كأدوات تغطية مخاطر فعالة.
التوقف عن اإلثبات

يتم التوقف عن إثبات االلتزامات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته .وفي حالة تبديل االلتزامات المالية الحالية
بأخرى من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماماً أو بتعديل شروط االلتزامات الحالية ،عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل أو التعديل كتوقف
عن إثبات االلتزامات األصلية واثبات التزامات جديدة .يتم إثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة.
مقاصة األدوات المالية

تتم مقاصة األصول المالية وااللتزامات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي األولية الموحدة فقط عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة
المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية األصول مع االلتزامات على أساس الصافي أو بيع األصول وسداد االلتزامات في آن واحد.
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قياس القيمة العادلة (تتمة)
قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع أصول ما أو سداده عند تحويل التزامات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في
السوق بتاريخ القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع األصول أو تحويل االلتزامات قد تمت إما:
yفي السوق الرئيسي لألصول أو االلتزامات ،أو
yفي حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق فائدة لألصول وااللتزامات.
إن السوق الرئيسي أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة.
تقاس القيمة العادلة لألصول أو االلتزامات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير األصول وااللتزامات وأنهم يسعون لتحقيق
أفضل مصالحهم االقتصادية.
تستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف ،وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابلة
للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
تصنف كافة األصول وااللتزامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية األولية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي
لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:
yالمستوى  :1األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة ألصول أو إلتزامات مماثلة.
yالمستوى  :2طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
yالمستوى  :3طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -غير قابلة للمالحظة.
بالنسبة لألصول وااللتزامات التي يتم إثباتها في القوائم المالية األولية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل متكرر ،تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا تم
التحويل بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف (على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة
العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية.
تقوم المجموعة بتحديد السياسات واإلجراءات المتعلقة بقياس القيمة العادلة المتكرر وقياس القيمة العادلة غير المتكرر.
يقوم مقيمون خارجيون بتقييم االستثمارات العقارية لغرض اإلفصاح عنها .يتقرر عمل المقيمين الخارجيين من قبل المجموعة بعد مناقشة ذلك مع
إدارة المجموعة والحصول على موافقتها .تشتمل ضوابط االختيار على اإللمام والمعرفة بالسوق ،والسمعة ،واالستقاللية ،وفيما إذا تمت مراعاة
المعايير المهنية .تقرر المجموعة ،بعد التباحث مع المقيمين الخارجيين للمجموعة ،ماهية طرق التقييم والمدخالت التي يتم استخدامها لكل حالة.
وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،تقوم المجموعة بتحليل التغيرات في قيمة األصول وااللتزامات التي يتعين إعادة قياسها أو إعادة تقويمها طبقاً
للسياسات المحاسبية للمجموعة .وألغراض هذا التحليل ،تقوم المجموعة بالتحقق من المدخالت الرئيسية المستخدمة في آخر تقييم وذلك
أيضا بمقارنة التغير في القيمة
بمطابقة المعلومات المستخدمة في احتساب التقييم مع العقود والمستندات ذات العالقة األخرى .تقوم المجموعة ً
العادلة لكل فئة من فئات األصول وااللتزامات مع المصادر الخارجية ذات العالقة لتحديد ما إذا كان التغير معقوالً.
ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،قامت المجموعة بتحديد فئات األصول وااللتزامات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصول وااللتزامات
والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.
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عقود التأجير

تقوم المجموعة عند بداية العقد بتقييم ما إذا كان العقد عقد إيجار أو يحتوي على عقد إيجار .أي ،إذا كان العقد ينقل الحق في التحكم في استخدام
أصل محدد لفترة زمنية مقابل مقابل.
تطبق المجموعة نهج تحقق وقياس واحد لجميع عقود اإليجار ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة .تعترف
المجموعة بالتزامات عقود اإليجار لسداد مدفوعات اإليجار وحق استخدام أصول التي تمثل الحق في استخدام األصول األساسية.
أ) حق استخدام أصول

تعترف المجموعة بحق استخدام األصول في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي تاريخ توفر األصل األساسي لالستخدام) .يتم قياس حق استخدام األصول
ناقصا أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة ،ويتم تعديلها ألي إعادة قياس اللتزامات اإليجار .تتضمن تكلفة حق االستخدام
بالتكلفة،
ً
ناقصا أي حوافز
البدء
تاريخ
قبل
أو
في
تمت
التي
اإليجار
ودفعات
المتكبدة
األولية
المباشرة
والتكاليف
بها
المعترف
اإليجار
التزامات
مبلغ
األصول
ً
إيجار مستلمة .يتم استهالك حق استخدام أصول المعترف به على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ومدة عقد اإليجار ،أيهما
أقصر .يخضع حق استخدام األصول لالنخفاض في القيمة.
ب) التزامات اإليجار

في تاريخ بدء عقد اإليجار ،تعترف المجموعة بإلتزامات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المقرر سدادها على مدى فترة
مطروحا منها أي حوافز إيجار مستحقة القبض،
اإليجار .تشتمل مدفوعات اإليجار على مدفوعات ثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة الجوهرية)
ً
ومدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ،والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية .تتضمن مدفوعات اإليجار
أيضا سعر ممارسة خيار الشراء المؤكد بشكل معقول أن تمارسه المجموعة ودفع غرامات إنهاء عقد اإليجار ،إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس
ً
ممارسة المجموعة لخيار اإلنهاء .يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروفات في الفترة التي يحدث
فيها الحدث أو الشرط الذي أدى إلى الدفع.
عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار ،تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء عقد اإليجار إذا كان معدل الفائدة
الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة .بعد تاريخ البدء ،يتم زيادة مبلغ التزامات اإليجار لتعكس تراكم الفائدة وتخفيضها لمدفوعات
اإليجار المدفوعة .باإلضافة إلى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل ،أو تغيير في مدة اإليجار ،أو تغيير في
مدفوعات اإليجار (على سبيل المثال ،التغيير في المدفوعات المستقبلية الناتج عن تغيير في المؤشر أو المعدل المستخدم لتحديد ذلك .مدفوعات
اإليجار) أو تغيير في التقييم لشراء األصل األساسي.
ج) عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة

تطبق المجموعة إعفاء إثبات اإليجار قصير األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل (أي عقود اإليجار التي لها مدة إيجار  12شه ًرا أو أقل من تاريخ
البدء وال تحتوي على خيار شراء) .كما أنه يطبق إعفاء اإليجار من االعتراف باألصول منخفضة القيمة على عقود اإليجار التي تعتبر منخفضة
القيمة .يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار على عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط
الثابت على مدى فترة اإليجار.
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المخزون

تظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية ،أيهما أقل .تحدد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح.
يتكون صافي القيمة البيعية من سعر البيع المقدر ناقصا تكاليف البيع والتوزيع .يتم تجنيب مخصص ،إذا لزم األمر ،لبنود البضاعة المتقادمة
وبطيئة الحركة.
يتم تخفيض قيمة البضاعة إلى صافي القيمة البيعية في الحاالت التي قد تكون فيها التكلفة غير قابلة لالسترداد نتيجة التلف أو التقادم أو في
حالة انخفاض أسعار بيع بنود البضاعة.
النقد وما في حكمه

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية ،تتكون النقد وما في حكمه من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل وفترة
استحقاقها األصلية ثالثة أشهر ،والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة.
المخصصات

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات (قانونية أو متوقعة) على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة ،وأنه من المحتمل ان يتطلب األمر استخدام
ٍ
تقدير لمبلغ االلتزام بشكل موثوق به .ال يتم إثبات المخصصات لقاء خسائر
موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن إجراء
العمليات المستقبلية.
تقاس المخصصات بالقيمة الحالية ألفضل تقديرات اإلدارة للمصاريف المطلوبة لسداد االلتزام الحالي في نهاية الفترة المالية .يمثل معدل الخصم
المستخدم لتحديد القيمة الحالية معدل ما قبل الزكاة الذي يعكس عمليات التقويم الحالية في السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المصاحبة
لاللتزام .يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كأعباء مالية.
منافع موظفين
التزامات المنافع المحددة للموظفين

يتم تحديد التزام المنافع المحددة للموظفين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة ،باإلضافة إلى عمليات التقويم االكتواري التي يتم إجراؤها في
نهاية كل فترة مالية .إن عمليات إعادة القياس التي تتضمن األرباح والخسائر االكتوارية ،يتم إظهارها فوراً في قائمة المركز المالي األولية الموحدة
مع إثبات الزيادة أو النقص ضمن الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تحدث فيها .كما يتم إظهار عمليات إعادة القياس المثبتة ضمن الدخل
الشامل اآلخر فوراً ضمن األرباح المبقاة ولن يتم إعادة تصنيفها إلى الدخل في الفترات الالحقة .يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات
المنافع المحددة الناتجة عن تعديل أو تقليص البرنامج مباشرة في الدخل كتكاليف خدمة سابقة .يتم احتساب العمولة بتطبيق معدل الخصم في
بداية الفترة إلى صافي التزام المنافع المحددة .يتم تصنيف تكاليف المنافع المحددة على النحو التالي:
yتكلفة الخدمة (بما في ذلك تكلفة الخدمة الحالية ،تكلفة الخدمة السابقة ،باإلضافة إلى األرباح والخسائر الناتجة عن عمليات تقليص
األيدي العاملة والتسويات)،
yمصروف العمولة ،و
yعمليات إعادة القياس
تقوم المجموعة بإظهار أول مكونين من مكونات تكاليف المنافع المحددة في الربح أو الخسارة ضمن البنود المعنية.
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منافع موظفين (تتمة)
منافع الموظفين قصيرة األجل

يتم إثبات التزام لقاء المنافع المستحقة للموظفين بشأن الرواتب واألجور واإلجازات السنوية وتذاكر السفر واإلجازات المرضية المتوقع سدادها
بالكامل خالل اثني عشر شهراً بعد انتهاء الفترة التي يقوم فيها الموظفون بتقديم الخدمات ذات العالقة .يتم إثبات االلتزام بالمبلغ غير المخصوم
للمنافع المتوقع دفعها لقاء تلك الخدمات.
برنامج االشتراكات المحددة للموظفين

لدى المجموعة برنامج اشتراكات محددة مع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،حيث تساهم المجموعة بموجبه بنسبة محددة من راتب الموظف
في تقاعد موظفيها ،وتعتبر ذلك البرنامج مؤهال كبرنامج اشتراكات محددة .ويتم إثبات االشتراكات المستحقة لبرنامج االشتراكات المحددة
كمصروف في الربح أو الخسارة.
يتم إثبات منافع التقاعد بشأن برامج االشتراكات المحددة كمصاريف عند تكبدها.
الزكاة والضريبة
الزكاة

تخضع المجموعة ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك («الهيئة») في المملكة العربية السعودية .يجنب مخصص للزكاة على أساس مبدأ
االستحقاق ،ويتم احتسابها وتحميلها على أساس الوعاء الزكوي .يتم إجراء التعديالت ،إن وجدت ،على مخصص الزكاة عند الحصول على الربوط
النهائية من الهيئة.
الضريبة

يتم قياس أصول وإلتزامات ضريبة الدخل الحالية بالمبلغ المتوقع استرداده من أو دفعه إلى السلطات الضريبية المعنية .إن الشرائح الضريبية
واألنظمة الضريبية المستخدمة في حساب المبلغ هي تلك الصادرة أو السارية المفعول بتاريخ إعداد القوائم المالية .إن ضريبة الدخل الحالية
أيضا في الدخل الشامل اآلخر وليس في الربح أو الخسارة .تقوم اإلدارة دورياً
المتعلقة بالبنود المثبتة مباشرة في الدخل الشامل اآلخر يتم إثباتها ً
بتقويم المواقف المتخذة في اإلقرارات الضريبية بشأن الحاالت التي تخضع فيها األنظمة الضريبية المطبقة للتفسير وتجنب المخصصات ،حسبما
هو مالئم.
الضريبة المؤجلة

يجنب مخصص للضريبة المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام وذلك بشأن الفروقات المؤقتة بين القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات ألغراض إعداد
التقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض ضريبة الدخل .يتم احتساب الضريبة المؤجلة على أساس الشرائح الضريبية المتوقع تطبيقها على
الفترة التي يتم فيها تحقيق األصول أو سداد االلتزامات وذلك على أساس الشرائح الضريبية (واألنظمة الضريبية) الصادرة والسارية المفعول بتاريخ
إعداد القوائم المالية .يتم اإلفصاح عن اآلثار الضريبية الناتجة عن الفروقات المؤقتة ضمن االلتزامات غير المتداولة كضريبة مؤجلة.
يتم إثبات أصول الضريبة المؤجلة وذلك فقط بالقدر الذي من المحتمل أن تتوفر فيه أرباحاً خاضعة للضريبة في المستقبل يمكن استخدامها لقاء
الخسائر الضريبية واإلعفاءات الضريبية غير المستخدمة .تتم مراجعة القيمة الدفترية ألصول الضريبة المؤجلة بتاريخ إعداد القوائم المالية،
وتُخفض بالقدر الذي لم يعد من المحتمل أن تتحقق فيه المنفعة الضريبية ذات الصلة .تتم مقاصة أصول وإلتزامات الضريبة المؤجلة عند وجود
حق نظامي ملزم إلجراء عملية التسوية .ويتم اإلفصاح عن أصول الضريبة المؤجلة ضمن األصول غير المتداولة كأصول ضرائب مؤجلة.
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الضريبة المؤجلة (تتمة)

يتم إثبات الضريبة الحالية والمؤجلة كمصروف أو منفعة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر إال عندما تتعلق ببنود مقيدة على أو
أيضا إثبات الضريبة مباشر ًة في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين.
مخصومة مباشر ًة من حقوق الملكية ،وفي تلك الحالة يتم ً
اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء

يتم اثبات االيرادات بالقدر الذي يحتمل أن يتدفق عنه منافع اقتصادية للمجموعة ،وأنه يمكن قياس االيرادات بشكل موثوق به وذلك بصرف
النظر عن التاريخ الذي يتم فيه السداد .يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق القبض بعد األخذ بعين االعتبار شروط
السداد المحددة المتعاقد عليها وبعد استبعاد الضرائب أو الرسوم .يتم إظهار المبالغ المفصح عنها كإيرادات بعد خصم المخصصات التجارية
والتخفيضات .وقد تبين للمجموعة أنها تعمل كأصيل في كافة ترتيبات اإليرادات.
دخل اإليجار

إن المجموعة مؤجر بموجب عقود إيجار تشغيلي مختلفة .يتم المحاسبة عن دخل اإليجار الناتج عن عقود اإليجار التشغيلي المتعلقة باالستثمارات
العقارية وفقا لطريقة القسط الثابت على مدى فترات عقود اإليجار ،ويدرج ضمن اإليرادات في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة نظراً لطبيعته
التشغيلية ،باستثناء دخل اإليجارات الشرطية التي يتم إثباتها عند نشأتها .يتم إثبات اإليرادات المستحقة وذلك بقدر اإليرادات التي تم اكتسابها
لكن لم يتم تقديم فواتير بها بعد.
يتم إثبات حوافز اإليجار المقدمة للمستأجرين ،بما في ذلك خصومات اإليجار ،كنقص في ايرادات اإليجار على أساس القسط الثابت على مدى
فترة عقد اإليجار .إن مدة عقد اإليجار تمثل الفترة غير القابلة لإللغاء من عقد اإليجار باإلضافة إلى أي مدة إضافية يكون فيها للمستأجر الخيار
في استمرار العقد ،أو عندما تكون اإلدارة عند نشأة عقد اإليجار متأكدة على نحو معقول من أن المستأجر سيمارس هذا الخيار.
يتم إثبات المبالغ المستلمة من المستأجرين إلنهاء عقود اإليجار أو التعويض عن التلفيات في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة عند االقرار
بأحقية استالمها.
رسوم الخدمات واإلدارة والمصروفات األخرى القابلة لالسترداد من المستأجرين

يتم إثبات الدخل الناتج عن المصاريف المعاد تحميلها على المستأجرين في الفترة التي يصبح فيها التعويض مستحقًا .تدرج مصاريف الخدمات
واإلدارة المتعلقة بإصالح وصيانة مرافق المباني والمتحصالت األخرى ضمن اإليرادات ،بينما تدرج التكاليف ذات العالقة التي يتم إدراجها كجزء
من تكلفة اإليرادات ،حيث ترى اإلدارة أن المجموعة تعمل كأصيل في هذا الشأن.
يتم إظهار رسوم الخدمات المتعلقة بالمنافع العامة الخاصة بالمستخدمين المفرطين في االستخدام بعد خصم التكاليف ذات العالقة وتُسجل كجزء
من «دخل العمولة على تقديم المنافع العامة للمستخدمين المفرطين في االستخدام ،صافي» ضمن اإليرادات في قائمة الدخل الشامل األولية
الموحدة حيث ترى اإلدارة أن المجموعة تعمل كوكيل في هذا الشأن.
بيع بطاقات األلعاب

تقوم المجموعة ببيع بطاقات األلعاب الممغنطة القابلة إلعادة الشحن إلى العمالء نق ًدا .تتيح البطاقات الممغنطة ألصحاب البطاقات خدمات
األلعاب والقيادة .يتم تسجيل النقد المستلم بتاريخ بيع البطاقات كإيرادات ألعاب غير مكتسبة (إلتزامات عقود) وإثبات اإليرادات فور بدأ العميل في
استخدام البطاقة .وعليه ،يتم تسجيل اإليرادات على أساس تاريخ انتقال الخدمة إلى العمالء.
تقوم المجموعة عادة بمنح العمالء «نقاط مكافآت» إضافية ،يتم استخدامها بنفس طريقة النقاط المشتراة العادية .ينتج عن نقاط المكافآت التزام
أداء مستقل ألنه يمنح العميل حقًا جوهر ًيا .يتم تخصيص جزء من سعر المعاملة إلى نقاط المكافآت الممنوحة للعمالء على أساس سعر البيع
النسبي المستقل وإثباته كإلتزامات عقود لحين استرداد النقاط .يتم إثبات اإليرادات عند استرداد النقاط من قبل العميل أو عند انتهاء صالحيتها.
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اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء (تتمة)
بيع المالبس والمستلزمات األخرى

يتم إثبات اإليرادات من بيع المالبس والمستلزمات األخرى في نقطة من الزمن عند تحويل السيطرة على األصول إلى العميل ،ويكون ذلك عادة عند
تسليم أوامر الشراء .تتم جميع المبيعات نق ًدا فقط أو عبر قناة المدفوعات اإللكترونية التي يتم إيداعها في الحساب البنكي للمجموعة في وقت
الحق من قبل البنوك المعنية.
تأخذ المجموعة بعين االعتبار ما إذا كان هناك تعهدات أخرى في العقد تمثل التزامات أداء مستقلة يتعين توزيع جزء من سعر المعاملة عليها (مثل
الضمانات ونقاط برنامج والء العمالء) .عند تحديد سعر المعاملة المتعلقة ببيع الوجبات ،تأخذ المجموعة بعين االعتبار اآلثار المتعلقة بالعوض
المتغير ،ووجود مكونات تمويل هامة ،والعوض غير النقدي ،والعوض المستحق للعميل (إن وجد) .إذا اشتمل العوض المنصوص عليه في العقد على
مبلغ متغير ،تقوم المجموعة بتقدير مبلغ العوض الذي تستحقه مقابل تحويل البضاعة إلى العميل .يتم تقدير العوض المتغير عند نشأة العقد ووضع
قيود عليه حتى يكون من المحتمل إلى حد كبير عدم حدوث عكس قيد جوهري لإليرادات في مبلغ اإليرادات المتراكمة عند زوال عدم التأكد المتعلق
بالعوض المتغير الحقًا .ونظراً ألن مبيعات المجموعة من المالبس والمستلزمات األخرى تتم على أساس نقدي فقط ،فإن آثار العوض المتغير (على
سبيل المثال ،الخصومات ،واشتري واحدة واحصل على األخرى مجا ًنا ،الخ) يتم تخفيضها من إجمالي المبيعات ويتم تسجيل اإليرادات بعد خصم
العوض المتغير .إن بعض عقود بيع المعدات تمنح العمالء حق اإلرجاع.
حقوق اإلرجاع

تمنح بعض العقود المبرمة مع العمالء حق إرجاع البضاعة في غضون فترة زمنية محددة .تستخدم المجموعة طريقة القيمة المتوقعة لتقدير
البضاعة التي لن يتم إرجاعها ألن هذه الطريقة تحدد بشكل أفضل مبلغ العوض المتغير الذي ستستحقه المجموعة .يتطلب المعيار الدولي للتقرير
المالي ( )15وضع قيود على تقديرات العوض المتغير لتحديد مبلغ العوض المحتمل الذي يمكن إدراجه في سعر المعاملة .بالنسبة للبضاعة المتوقع
أيضا إثبات أصول حق اإلرجاع (والتسوية المقابلة لتكلفة المبيعات) لقاء
إرجاعها ،تقوم المجموعة بإثبات التزامات برد مبلغ بدالً من اإليرادات .يتم ً
الحق المتعلق باسترداد المنتجات من العميل.
تحديد طريقة تقدير العوض المتغير وتقويم القيود

عوضا متغي ًرا .وعند تقدير العوض المتغير ،يتعين على
تتضمن بعض عقود بيع المالبس والمستلزمات ذات العالقة حق اإلرجاع الذي ينتج عنه
ً
ترجيحا وذلك بحسب الطريقة التي تتوقع بشكل أفضل مبلغ العوض الذي
المجموعة استخدام إما طريقة القيمة المتوقعة أو طريقة المبلغ األكثر
ً
ستستحقه المجموعة.
وقد تبين للمجموعة أن طريقة القيمة المتوقعة هي الطريقة المالئمة الستخدامها في تقدير العوض المتغير لقاء بيع منتجاتها التي تتضمن حقوق
اإلرجاع ،نظراً للعدد الكبير من العقود التي لها خصائص متشابهة .قبل القيام بإدراج أي مبلغ للعوض المتغير في سعر المعاملة ،تقوم المجموعة
بالتأكد فيما إذا كان مبلغ العوض المتغير مقي ًدا .وقد تبين للمجموعة أن تقديرات العوض المتغير غير مقيدة وذلك بناء على خبرتها السابقة
وتوقعاتها التجارية والظروف االقتصادية الحالية .إضافة إلى ذلك ،سيتم معالجة عدم التأكد من العوض المتغير خالل فترة وجيزة.
توزيعات األرباح

يتم إثبات توزيعات األرباح من االستثمارات عند اإلقرار بأحقية المجموعة في استالمها.
اإليرادات األخرى

يتم إثبات كافة اإليرادات األخرى على أساس مبدأ االستحقاق عند اإلقرار بأحقية المجموعة فيها.
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المصاريف

تشتمل مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تعتبر بشكل محدد جز ًءا من تكلفة
المبيعات .يتم التوزيع بين تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية ،عند الضرورة ،وفق أسس ثابتة.
االحتياطي النظامي

طبقاً ألحكام نظام الشركات السعودي ،يجب على الشركة تحويل  ٪10من صافي دخل الفترة إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ مجموع هذا
االحتياطي  ٪30من رأس المال .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
ضريبة القيمة المضافة

يتم إثبات اإليرادات والمصاريف واألصول بعد خصم مبلغ ضريبة القيمة المضافة ،باستثناء:
yإذا كانت ضريبة القيمة المضافة المتكبدة بشأن شراء األصول أو الخدمات غير قابلة لالسترداد من السلطة الضريبية ،وفي هذه الحالة
يتم إثبات ضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من مصروف البند ،حيثما ينطبق ذلك ،و
yعند إظهار الذمم المدينة والذمم الدائنة متضمنة مبلغ ضريبة القيمة المضافة.
يدرج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابل لالسترداد من أو المستحق إلى السلطة الضريبية كجزء من الذمم المدينة أو الذمم الدائنة في
قائمة المركز المالي األولية الموحدة.
إلتزامات العقود

تمثل إلتزامات العقود االلتزامات المتعلقة بتحويل البضاعة أو الخدمات إلى العمالء ،والتي استلمت المجموعة مقابلها العوض (أو أن العوض كان
مستحقًا) من العميل .وفي حالة قيام العميل بدفع العوض قبل قيام المجموعة بتحويل البضاعة أو الخدمات إلى العميل ،يتم إثبات إلتزامات العقد
عند سداد المبلغ أو استحقاقه (أيهما يحدث أوالً) .يتم إثبات التزامات العقود كإيرادات عندما تقوم المجموعة باألداء بموجب العقد .تمثل إلتزامات
العقود الخاصة بالمجموعة الجزء غير المستخدم من أرصدة البطاقات الممغنطة أو كوبونات نقاط الوالء غير المستخدمة.
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6الممتلكات والمعداتتحسينات
المباني
المستأجرة

اآلالت
والمعدات

األلعاب

السيارات

أجهزة الحاسب
اآللي وتقنية
المعلومات

األثاث
والتركيبات

األعمال
الرأسمالية
تحت التنفيذ

اإلجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

التكلفة:
التكلفة في  1يناير 2020م

247,152,957

93,985,482

326,519,016

8,099,314

40,221,377

75,433,296

11,651,660

803,063,102

إضافات

13,007,834

2,385,164

16,069,176

508,300

1,065,070

1,211,090

15,642,846

49,889,480

استبعادات

()1,809,958

()634,006

()850,641

()378,200

()121,696

()6,717,199

()19,052,277

()29,563,977

التكلفة في  31ديسمبر 2020م

258,350,833

41,164,751

69,927,187

8,242,229

823,388,605

1,772,169

2,016,746

287,568

24,270,335

()591,520

()2,096,331

()569,995

()10,150,001

69,847,602

7,959,802

837,508,939

95,736,640

341,737,551

12,386,464

873,709

6,933,679

-

()3,124,326

()63,680

()2,971,219

()732,930

267,612,971

96,546,669

345,700,011

7,496,484

إضافات
استبعادات

الرصيد كما في  30سبتمبر
2021م

8,229,414

42,345,400

االستهالك المتراكم:
الرصيد في  1يناير 2020م

76,852,792

33,072,323

150,571,072

5,688,718

22,154,011

40,144,738

-

328,483,654

المحمل للسنة

18,218,135

10,803,649

30,240,014

1,091,306

6,799,590

7,874,378

-

75,027,072

()385,616

()780,770

()6,252,307

-

()7,814,417

الرصيد في  31ديسمبر 2020م

95,070,927

43,490,356

180,030,316

6,482,349

28,855,552

41,766,809

-

395,696,309

المحمل للفترة

17,552,691

4,876,002

20,356,293

529,503

5,489,123

5,097,159

-

53,900,771

()2,487,414

()38,887

()2,427,215

()628,067

()515,516

()1,472,652

-

()7,569,751

الرصيد كما في  30سبتمبر
2021م

110,136,204

48,327,471

197,959,394

6,383,785

33,829,159

45,391,316

-

442,027,329

استبعادات

استبعادات

-

()297,675

()98,049

صافي القيمة الدفترية كما في
 30سبتمبر 2021م

157,476,767

48,219,198

147,740,617

1,112,699

8,516,241

24,456,286

7,959,802

395,481,610

صافي القيمة الدفترية كما في
 31ديسمبر 2020م

163,279,906

52,246,284

161,707,235

1,747,065

12,309,199

28,160,378

8,242,229

427,692,296

تم توزيع االستهالك على النحو التالي:
 30سبتمبر 2021م

 30سبتمبر 2020م

ريال سعودي

ريال سعودي
45,901,372

تكلفة إيرادات (إيضاح )25

45,714,163

مصاريف عمومية وإدارية (إيضاح )27

2,705,357

3,738,967

مصاريف بيع وتوزيع (إيضاح )26

5,481,251

6,957,077

53,900,771

56,597,416
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م (غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

7االستثمارات العقاريةاألراضي

المباني

اآلالت والمعدات

األثاث والتركيبات

تحسينات
المباني
المستأجرة

األعمال
اإلنشائية تحت
التنفيذ

اإلجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

التكلفة:
الرصيد كما في  1يناير 2020م

747,236,395

1,515,361,656

إضافات

5,207,062

استبعادات

-

242,886,678

8,505,397

-

-

-

-

الرصيد في  31ديسمبر 2020م

752,443,457

1,523,867,053

242,886,678

إضافات

598,030,000

4,305,715

420,014

استبعادات

الرصيد كما في  30سبتمبر
2021م

()4,922,336

*

1,345,551,121

9,627,439
-

()10,353

1,528,162,415

14,239,664

382,750,415

2,912,102,247

575,427

38,314,703

52,602,589

()20,389,079

()20,389,079

9,627,439

14,815,091

400,676,039

2,944,315,757

1,109,797

40,721,407

644,586,933

()10,437

243,296,255

()4,943,126

9,627,439

15,924,888

3,583,959,564

441,397,446

االستهالك المتراكم:
الرصيد في  1يناير 2020م

-

376,376,706

185,260,514

8,911,030

4,109,733

-

574,657,983

المحمل للسنة

-

38,979,701

8,605,137

359,049

1,475,830

-

49,419,717

الرصيد في  31ديسمبر 2020م

-

415,356,407

193,865,651

9,270,079

5,585,563

-

624,077,700

المحمل للفترة

-

29,102,177

6,340,664

176,473

1,579,320

-

37,198,634

استبعادات

-

()10,353

-

()10,503

الرصيد كما في  30سبتمبر
2021م

-

-

661,265,831

()150

-

-

444,448,231

200,206,165

9,446,552

7,164,883

صافي القيمة الدفترية كما في
 30سبتمبر 2021م

1,345,551,121

1,083,714,184

43,090,090

180,887

8,760,005

441,397,446

2,922,693,733

صافي القيمة الدفترية كما في
 31ديسمبر 2020م

752,443,457

1,108,510,646

49,021,027

357,360

9,229,528

400,676,039

2,320,238,057

(*) األرض المستبعدة هي أرض أبها التي تم بيعها للهيئة العامة ألمالك الدولة مقابل  23,058,689ريال سعودي ونتج عنها ربح رأسمالي قدره  20,652,181ريال سعودي (إيضاح .)29
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م (غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

-7

االستثمارات العقارية (تتمة)

قامت اإلدارة بتقدير القيمة العادلة لالستثمارات العقارية كما في  30سبتمبر 2021م بمبلغ قدره  5,718,137,234ريال سعودي ( 31ديسمبر 2020م:
 5,005,744,000ريال سعودي) .قام طرف ثالث مستقل ،كوليرز انترناشيونال («المقيم») ،بموجب ترخيص رقم ( ،)1220001784بإجراء تقييم
لالستثمارات العقارية باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة ( 31ديسمبر 2020م :طريقة التدفقات النقدية المخصومة) .ولدى المقيم
مؤهالت وخبرة مالئمة في تقييم العقارات.
وألغراض اإلفصاح ،تم تجميع التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لالستثمارات العقارية ضمن المستوى  ،3مع المدخالت الهامة القابلة للمالحظة
بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
تم رهن بعض األراضي والمباني بقيمة دفترية إجمالية قدرها  1,438مليون ريال سعودي (  31ديسمبر 2020م 849.2 :مليون ريال سعودي) .لبنوك
محلية.
فيما يلي بيان طريقة التقييم المستخدمة والمدخالت الرئيسية لتقييم االستثمارات العقارية:
 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

طريقة التقييم

المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة

 99.73ريال سعودي

 97ريال سعودي

%2.25

%2.25

معدل اإلشغال طويل األجل

%15

%13.50

معدل الخصم

%12

%13

 30سبتمبر 2021م

 30سبتمبر 2020م

دخل إيجار ناتج عن االستثمارات العقارية (إيضاح )24

342,837,402

346,980,959

تكاليف مباشرة مدرة إليرادات اإليجار

()93,478,528

()79,583,281

249,358,874

267,397,678

قيمة اإليجار المقدمة لكل متر مربع للشهر
طريقة التدفقات النقدية المخصومة

زيادة اإليجار سنو ًيا

ال يوجد لدى المجموعة أي قيود على بيع االستثمارات العقارية الخاصة بها ،كما ال يوجد أي التزامات تعاقدية لشراء أو إنشاء أو تطوير استثمارات
عقارية أو إلجراء عمليات إصالح وصيانة وتحسينات.
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م (غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

8األصول غير الملموسةتمثل األصول غير الملموسة بشكل رئيسي برامج الحاسب اآللي ورسوم االمتياز.
 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

التكلفة:
في بداية الفترة/السنة
استبعادات
في نهاية الفترة/السنة

8,827,506

8,827,506
()17,785
8,809,721

-

8,827,506

اإلطفاء المتراكم:
في بداية الفترة/السنة

5,796,554

5,108,471

المحمل للفترة/السنة

430,765

688,083

استبعادات
في بداية الفترة/السنة

صافى القيمة الدفترية

()6,269

-

6,221,050

5,796,554

2,588,671

3,030,952

خالل السنوات السابقة ،أبرمت المجموعة اتفاقيات امتياز مع أصحاب حقوق االمتياز .بموجب هذه االتفاقيات ،حصلت المجموعة على الحق في
تشغيل متاجر البيع بالتجزئة تحت اسم العالمة التجارية المعنية التي تم الحصول عليها .تم تحديد العمر اإلنتاجي لالمتيازات التي تم الحصول
عليها من  4إلى  5سنوات .تقوم اإلدارة بإطفاء رسوم االمتياز على أساس القسط الثابت وفقًا لشروط االتفاقية.

9حق استخدام أصول 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر2020م

التكلفة:
في بداية الفترة/السنة

650,230,515

735,559,367

إضافات

14,702,034

3,979,941

()183,743,787

()89,308,793

481,188,762

650,230,515

استبعادات
في نهاية الفترة/السنة

اإلطفاء المتراكم:
في بداية الفترة/السنة

270,858,368

218,912,920

المحمل للفترة  /السنة

44,142,948

59,709,086

()161,576,708

()7,763,638

استبعادات
في نهاية الفترة/السنة

صافي القيمة الدفترية
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153,424,608

270,858,368

327,764,154

379,372,147
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م (غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

ً
مقدما وأرصدة مدينة أخرى
	10-دفعات
 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

تأمينات مستردة

9,284,833

10,197,062

مدفوعات مقد ًما

9,202,277

4,502,394

إيجار مدفوع مقد ًما

4,066,851

201,666

ذمم موظفين

1,147,579

805,711

مصاريف مدفوعة مقدمة

8,724,535

8,493,464

أخرى

2,572,719

7,017,146

34,998,794

31,217,443

	11-دفعات مقدمة لمقاولين وموردين
دفعات مقدمة لمقاولين وموردين

(*)

دفعات مقدمة  -للمالك

46,921,508

50,979,286
25,160,235

-

ناقصاً :مخصص دفعات مقدمة لمقاولين وموردين

( *)

 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

46,921,508

76,139,521

()2,000,756

()2,000,756

44,920,752

74,138,765

يمثل هذا المبلغ الدفعة المقدمة المتعلقة بأعمال البناء للمشاريع الجارية :حفر الباطن مول ،الخفجي مول ،خريص مول وعدد قليل من المشاريع األخرى .من المتوقع أن تكتمل األعمال بالكامل
خالل عام 2023م.

	12-استثمارات في شركات شقيقة
 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

استثمارات في شركات شقيقة

2,671,485

1,419,676

إجمالي االستثمارات

2,671,485

1,419,676

تحليل االستثمارات
ومضة لدور السينما  -شركة مساهمة مقفلة
شركة بلر السعودية

**

*

نسبة الملكية

 31ديسمبر 2020م

 30سبتمبر 2021م
الحصة في نتائج األعمال

 30سبتمبر 2021م

%55

610,260

144,350

754,610

%70

809,416

1,107,459

1,916,875

1,419,676

1,251,809

2,671,485

(*) شركة ومضة لدور السينما  -شركة مساهمة مقفلة تدار ويتحكم فيها شركة برايت مايند للتعليم والتي تمتلك  ٪45من حقوق الملكية والشركة لم تبدأ أعمالها التشغيلية بعد.
(**) شركة بلر السعودية تدار ويتحكم فيها يوسف الحسون الذي يمتلك  ٪20من حقوق الملكية.
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م (غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

	13-المخزون
 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

مخزون جاهز معد للبيع

45,828,410

42,658,686

مستهلكات ومواد أخرى

3,310,781

6,695,207

قطع غيار

6,980,391

6,331,776

56,119,582

55,685,669

()3,215,762

()4,292,965

52,903,820

51,392,704

ناقصا :مخصص مخزون بطئ الحركة

فيما يلي بيان حركة مخصص مخزون بطئ الحركة:
في بداية الفترة/السنة

 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

4,292,965

9,822,056

مجنب خالل الفترة/السنة

-

مستخدم خالل الفترة/السنة

()1,077,203

()6,837,514

3,215,762

4,292,965

في نهاية الفترة/السنة

1,308,423

14مدينو عقود اإليجارمدينو عقود إيجار

 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

348,151,990

397,865,620

ناقصا :مخصص الخصم للمستأجر

()30,509

()19,802,995

ناقصا :مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

()191,465,904

()191,354,416

156,655,577

186,708,209

yيتضمن رصيد مدينو عقود إيجار كما في  30سبتمبر 2021م مبلغ  1,808,096ريال سعودي ( 494,093كما في  31ديسمبر 2020م) كرصيد
مستحق من سينما ومضة (طرف ذو عالقة) طبقاً للعقد المبرم مع شركة عبداللة العثيم لإلستثمار ،كما تحققت إيرادات خالل العام طبقاً
للعقد المذكور بمبلغ  1,877,128ريال سعودي (ال شيء كما في  30سبتمبر 2020م).
فيما يلي بيان حركة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة:
 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

في بداية الفترة/السنة

191,354,416

88,738,632

مجنب خالل الفترة/السنة

13,218,216

101,297,964

مبالغ مشطوبة  -تسويات

()13,106,728

في نهاية الفترة/السنة
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م (غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

15التزامات عقود اإليجار 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

في بداية الفترة/السنة

423,255,915

561,877,910

االضافات

14,702,034

3,979,941

تكاليف تمويلية (إيضاح )28

8,919,845

14,030,409

إستبعاد

()22,167,079

()86,292,264

االلتزام المدفوع

()68,525,777

()70,340,081

في نهاية الفترة/السنة

356,184,938

423,255,915

إلتزامات عقود إيجار المتداولة

68,001,384

73,881,666

إلتزامات عقود إيجار غير المتداولة

288,183,554

349,374,249

356,184,938

423,255,915

16المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتهاتمثل الجهات ذات العالقة المساهمين وكبار موظفي اإلدارة بالمجموعة والمنشآت الخاضعة للسيطرة أو التي يمارس عليها تأثيرا هاما من قبل هذه
الجهات .تعتمد شروط المعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل إدارة المجموعة.
فيما يلي قائمة بالجهات ذات العالقة بالمجموعة:
الجهة ذات العالقة

طبيعة العالقة

شركة أسواق العثيم

مساهم

شركة العثيم القابضة

مساهم

كيول لالستثمار العقاري

شركة تابعة للمالك

شركة الرياض الواعدة العقارية

شركة تابعة

شركة الدولية للترفيه المحدودة

شركة تابعة

عالم المرح للترفيه

شركة تابعة

شركة بريميم ريتيل

شركة تابعة للمالك

شركة غلوبال إنتربرايز تيم ليمتد

شركة تابعة للمالك

شركة يورو إنتربرايز تيم ليمتد

شركة تابعة للمالك

شركة وورلد أوف أدفنتشر ليمتد

شركة تابعة للمالك

ليدار لالستثمار العقاري

شركة تابعة للمالك

شركة ليليان

شركة تابعة للمالك

شركة أوريون

شركة تابعة للمالك

شركة عالم المرح لإلستثمار العالمية
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م (غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

-16
6-1

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)
1تعويضات كبار موظفي اإلدارة

فيما يلي بيان بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة:
 30سبتمبر 2021م

 30سبتمبر 2020م

رواتب ومنافع قصير األجل

3,793,500

2,111,793

مكافأة نهاية الخدمة

1,338,880

1,286,830

إجمالي تعويضات كبار موظفي اإلدارة

5,132,380

3,398,623

6-2

1المعامالت مع الجهات ذات العالقة
طبيعة المعاملة

الجهة ذات العالقة
مدفوعات باإلنابة
شركة العثيم القابضة

شركة أسواق العثيم

ق  | 38 -نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار

 30سبتمبر 2021م

153,456

 30سبتمبر 2020م
8,066,589

توزيعات مدفوعة

-

60,346,150

تمويل

-

16,189,023

صافي ايرادات اإليجارات

13,007,077

9,878,949

مصاريف اإليجار

26,755,875

17,472,576

المدفوعات نيابة عن الشركة التابعة

264,216

634,985

مصاريف الرسوم بين الشركات الشقيقة

231,215

520,245
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م (غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

-16
6-3

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)
1أرصدة الجهات ذات العالقة

يلخص الجدول التالي أرصدة الجهات ذات العالقة:
 )1المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة
 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

ومضة لدور السينما

35,421,035

34,832,378

شركة أسواق العثيم

821,755

3,495,538

شركة ليليان

20,081

-

كيول لالستثمار العقاري

668,425

668,425

شركة السعودية بيالر

2,692,198

-

شركة نيمار لالستثمار والتطوير العقاري

49,969

-

39,673,463

38,996,341

قامت اإلدارة بإجراء مراجعة لالنخفاض في القيمة وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9بشأن المبالغ المستحقة من الجهات ذات
العالقة ،وبنا ًء على هذه المراجعة ،تعتقد اإلدارة بأنه ال يوجد انخفاض جوهري في القيمة الدفترية لألرصدة القائمة للمبالغ المستحقة من الجهات
ذات العالقة.
 )2المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة
 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

شركة أوريون القابضة المحدودة

391,383

393,000

شركة فاو العالمية

12,903,900

15,000,000

العثيم القابضة  -البحرين

635,660

-

13,930,943

15,393,000
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م (غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

17النقد وما في حكمهأرصدة لدى البنوك
ودائع ألجل

(*)

نقد في الصندوق

 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

37,813,911

17,685,135

39,500,001

84,028,701

3,609,565

1,560,405

80,923,477

103,274,241

(*) تبلغ فترة االستحقاق األصلية للودائع ألجل  3أشهر أو أقل ويتحقق منها فوائد وفقًا لمعدالت الودائع قصيرة األجل ذات الصلة.

18القروضينقسم رصيد القروض إلى متداول وغير متداول على النحو التالي:
القروض
تكاليف تمويل مؤجلة

 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

1,692,478,264

1,366,666,670

()1,925,000

-

1,690,553,264

1,366,666,670

جزء متداول من القروض

240,853,986

212,862,320

جزء غير متداول من القروض

1,449,699,278

1,153,804,350

1,690,553,264

1,366,666,670

يتم تحميل القروض برسوم تمويل طبقا ألسعار السوق ،والتي تعتمد بشكل عام على سعر العرض بين البنوك السعودية («سايبور») - ٪1.00 +
 .٪1.75وقد تغيرت رسوم تمويل وفقاً للعقود الجديدة لتصبح (سايبور .)٪0.85 +
yأضافت الشركة قرضين إضافيين من بنك تجاري محلي بنفس النسبة كجزء من الصفقة.
yأضافت الشركة قرضاً قصير األجل من بنك تجاري محلي لتغطية العجز في متطلبات رأس المال العامل.
yتم تقديم ضمانات مؤسسية وسندات إذنية صادرة عن المساهمين كضمان لهذه التسهيالت وكذلك إقرار بالتنازل عن حصيلة المشروع ورهن
األراضي والمباني بقيمة دفترية  1,438مليون ريال سعودي (2020م 849.2 :مليون ريال سعودي).
yتسدد هذه القروض على أقساط وفق شروط االتفاقيات حتى عام 2028م.
yبلغ إجمالي األقساط المدفوعة للقروض خالل فترة التسعة أشهر  163,813,405ريال سعودي.
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م (غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

	19-التزامات المنافع المحددة للموظفين
 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

تكلفة الخدمة الحالية

3,503,196

4,470,987

تكلفة العمولة على التزامات المنافع

301,164

625,166

3,804,360

5,096,153

الحركة في القيمة الحالية اللتزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين
 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

في بداية الفترة/السنة

22,526,090

22,421,356

إجمالي مصروف المنافع

3,804,360

5,095,784

مكاسب إعادة قياس التزامات المنافع للموظفين

()1,011,398

()854,656

منافع مدفوعة

()3,965,203

()4,136,394

21,353,849

22,526,090

في نهاية الفترة/السنة

فيما يلي االفتراضات االكتوارية الهامة المستخدمة في احتساب التزامات المنافع:
معدل الخصم
معدل الزيادة في الرواتب
سن التقاعد

 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

%3.00 - %2.5

%2.75 - %2.5

%3

%3

 60سنة

 60سنة

تحليل الحساسية اللتزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين

فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة بشأن التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين كما في  30سبتمبر 2021م:
األثر على التزام المنافع المحددة

التغير في

القيمة األساسية

االفتراضات

ريال سعودي

ريال سعودي

معدل الخصم

%1-/+

20,235,878

19,823,682

23,039,667

معدل الزيادة في الرواتب

%1-/+

20,235,878

23,011,146

19,818,837

التغير في

القيمة األساسية

 30سبتمبر 2021م

 30سبتمبر 2020م

الزيادة في االفتراضات

النقص في االفتراضات
ريال سعودي

األثر على التزام المنافع المحددة
الزيادة في االفتراضات

النقص في االفتراضات

االفتراضات

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

معدل الخصم

%1-/+

22,526,090

20,918,043

24,294,143

معدل الزيادة في الرواتب

%1-/+

22,526,090

24,355,351

20,919,087
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م (غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

	20-مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

محتجزات دائنة

45,574,400

54,596,785

مصاريف مستحقة الدفع

23,393,619

6,766,934

دخل إيجار غير مكتسب

43,660,115

4,418,133

مبالغ مستحقة الدفع للموظفين

4,780,377

5,869,654

دفعات مقدمة من العمالء

366,234

5,699,847

تكلفة تمويل مستحقة

497,049

3,114,834

أعمال إنشائية مستحقة

192,621

192,620

ضريبة القيمة المضافة

1,041,796

2,685,154

مستحقات أخرى

8,853,367

10,428,387

128,359,578

93,772,348
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م (غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

	21-الزكاة والضريبة
 )1الحركة في مخصص الزكاة خالل الفترة/السنة

كانت حركة مخصص الزكاة للسنة المنتهية في  30سبتمبر على النحو التالي:
 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

الرصيد في بداية الفترة/السنة

8,654,470

11,641,605

مخصص الزكاة للفترة  /للسنة

2,480,315

4,907,999

مخصص الضريبة الفترة/السنة

-

271,826

مدفوع خالل الفترة/السنة

()5,511,835

()8,166,960

الرصيد في نهاية الفترة/السنة

5,622,950

8,654,470

 )2الضريبة المؤجلة
 30سبتمبر 2021م
األساس الضريبي للممتلكات والمعدات واألصول غير الملموسة

20,566,452

 31ديسمبر 2020م
22,664,129

ناقصا:
ً
األساس المحاسبي للممتلكات والمعدات واألصول غير الملموسة

()11,609,421

()13,717,446

الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة (القابلة لالستقطاع)

8,957,031

8,946,683

الضريبة المؤجلة بواقع %22.5

2,015,332

2,013,004

يظهر المبلغ المحمل علي قائمة الدخل خالل الفترة كما يلي:
الضريبة المؤجلة كما في  1يناير
الضريبة المؤجلة بنسبة % 22.5

 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

2,013,004

1,705,666

-

271,826

تعديالت نتيجة ترجمة وتوحيد القوائم المالية

2,328

35,512

الضريبة المؤجلة في نهاية الفترة /العام

2,015,332

2,013,004

الربوط الزكوية
شركة عبدهللا العثيم لالستثمار

قدمت الشركة إقراراتها الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك («الهيئة») عن كافة السنوات حتى  31ديسمبر 2018م .وقد تم إصدار
الربوط الزكوية من قبل الهيئة للسنوات من 2013م حتى 2015م.
الشركات التابعة الموجودة في المملكة العربية السعودية

قدمت الشركات التابعة إقراراتها الزكوية إلى الهيئة عن كافة السنوات حتى  31ديسمبر 2020م .وقد تم إصدار الربوط الزكوية من قبل الهيئة منذ
بداية الفحص.
الشركات التابعة الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي

ال تخضع الشركات التابعة إن الشركات التابعة المقامة في اإلمارات العربية المتحدة وقطر لضريبة الدخل .سوف تقوم الشركة التابعة المسجلة في
سلطنة عمان من تقديم أول إقرار ضريبي لها عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
الشركات التابعة األخرى

قامت الشركات التابعة األخرى بتقديم إقراراتها الضريبية .ولم يتم إجراء الربوط بعد من قبل السلطات المعنية.
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م (غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

	22-رأس المال
يتكون رأسمال الشركة في  30سبتمبر 2020م و 31ديسمبر 2020م والبالغ  1,000,000,000ريال سعودي من  100,000,000سهم مصدر ومدفوع
بالكامل ،قيمة كل سهم  10ريال سعودي.

	23-االحتياطي النظامي
طبقاً لنظام الشركات والنظام األساسي للشركة ،يجب على الشركة تحويل  %10من صافي دخل السنة إلى االحتياطي النظامي .ويجوز للشركة التوقف
عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي  %30من رأس المال .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

24اإليراداتمعلومات عن اإليرادات المفصلة

فيما يلي أدناه تفصيل إيرادات المجموعة من العقود المبرمة مع العمالء:
 30سبتمبر 2021م

 30سبتمبر 2020م

القطاع
342,837,402

364,980,959

إيرادات إيجار
إيرادات ترفيه

185,066,731

120,444,687

إيرادات بيع بالتجزئة

107,240,535

80,910,375

إيرادات خدمات

37,126,767

37,568,940

إيرادات مطاعم

12,002,365

9,954,895

إيرادات إعالنات

5,764,925

5,445,638

خصومات

()65,314,051

()59,850,183

خصومات كوفيد 19 -

()15,985,752

()74,214,517

608,738,922

485,240,794

( *)

(*)

أبرمت المجموعة عقود إيجار بشأن محفظتها العقارية .عاد ًة ما تتراوح فترات عقود إيجار العقارات التجارية بين سنة واحدة وسنتان ،وتتضمن بنودًا تتيح المراجعة الدورية للزيادة التصاعدية لقيمة
اإليجار وفقًا للظروف السائدة في السوق .تتضمن بعض عقود اإليجار خيارات الفسخ قبل نهاية مدة اإليجار.
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م (غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

-24

اإليرادات (تتمة)

معلومات عن اإليرادات المفصلة (تتمة)

فيما يلي بيان بالحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية المستحقة القبض بموجب عقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء كما في  30سبتمبر:
 30سبتمبر 2021م

 30سبتمبر 2020م

خالل سنة

352,842,616

498,542,570

بعد سنة وأقل من خمس سنوات

326,920,553

640,006,087

أكثر من خمس سنوات

110,858,653

85,063,391

790,621,822

1,223,612,048

في الجدول التالي ،تم تفصيل اإليرادات حسب نوع العميل ومدة العقود وتوقيت إثبات اإليرادات كما هو موضح أدناه:
 30سبتمبر 2021م

 30سبتمبر 2020م

نوع القطاع

608,738,922

485,240,794

 30سبتمبر 2021م

 30سبتمبر 2020م

608,738,922

485,240,794

 30سبتمبر 2021م

 30سبتمبر 2020م

أكثر من سنة

277,523,351

305,130,776

أقل من سنة

331,215,571

180,110,018

608,738,922

485,240,794

قطاع الشركات
نوع العميل
غير حكومي
مدة العقود

25تكلفة اإليرادات 30سبتمبر 2021م

 30سبتمبر 2020م

تكلفة بضاعة مباعة

67,040,340

45,172,012

إهالك (إيضاح )6،7

82,912,797

83,233,264

رواتب موظفين ومنافع أخرى

57,089,022

48,952,624

منافع عامة

49,772,644

38,295,550

استهالك -أصول غير ملموسة

197,758

197,758

إطفاء حق استخدام أصول

35,688,614

44,098,969

خدمات خارجية

11,745,013

10,143,810

صيانة

3,992,720

3,314,783

إيجار  -خصومات إيجار

4,762,059

()16,706,323

أخرى

8,925,165

13,640,116

322,126,132

270,342,563
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م (غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

26مصاريف البيع والتوزيع 30سبتمبر 2021م

 30سبتمبر 2020م

رواتب موظفين ومنافع أخرى

18,962,359

17,376,765

دعاية وإعالن

6,559,461

7,789,785

إطفاء حق استخدام أصول

8,300,119

9,792,839

إهالك (إيضاح )6

5,481,251

6,957,077

اإليجار ،صافي االمتيازات

5,732,474

3,536,127

منافع عامة

1,339,805

1,350,101

إستهالك  -أصول غير ملموسة

78,793

82,783

أخرى

6,268,033

6,653,542

52,722,295

53,539,019

27المصاريف العمومية واإلدارية 30سبتمبر 2021م

 30سبتمبر 2020م

رواتب موظفين ومنافع أخرى

26,291,976

23,489,057

إهالك (إيضاح )6

2,705,357

3,738,967

تأمين

137,087

264,024

استهالك  -أصول غير ملموسة

874,867

1,243,781

إطفاء حق استخدام أصول

154,214

235,523

تراخيص

1,264,388

1,184,253

إيجار

194,587

110,661

منافع عامة

612,694

458,064

أتعاب مهنية

4,912,059

1,241,775

صيانة

372,234

568,469

أخرى

5,829,588

4,952,442

43,349,051

37,487,016

28تكاليف التمويل 30سبتمبر 2021م

 30سبتمبر 2020م

تكاليف تمويل

20,673,290

39,269,623

تكلفة تمويل  -عقود إيجار (إيضاح )15

8,919,845

11,478,103

تكلفة العمولة  -مكافأة نهاية الخدمة (إيضاح )19

301,164

-

29,894,299

50,747,726
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م (غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

	29-اإليرادات (المصروفات) األخرى
 30سبتمبر 2021م

 30سبتمبر 2020م

20,652,181

-

خسائر من استبعاد استثمارات عقارية (إيضاح )7

()980,331

()1,839,678

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة (إيضاح )14

()13,218,215

()5,000,000

مكاسب ترجمة العمالت األجنبية

1,243,101

()1,571,452

عكس مخصص مطالبات

2,072,403

1,261,240

أخرى

3,866,181

4,266,256

13,635,320

()2,883,634

أرباح بيع استثمارات عقارية

( *)

*

األرض المستبعدة هي أرض أبها بتكلفة  2,406,508ريال سعودي وتم بيعها للهيئة العامة ألمالك الدولة مقابل  23,058,689ريال سعودي ونتج عنها ربح رأسمالي قدره  20,652,181ريال سعودي
(إيضاح .)7

	30-قياس القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية
األدوات المالية حسب الفئة

تم تصنيف األدوات المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021معلى النحو التالي:
القيمة الدفترية
األصول المالية المدرجة
بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

التكلفة المطفأة

اإلجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

القيمة العادلة

ريال سعودي

األصول المالية
النفد وما في حكمه

-

80,923,477

80,923,477

80,923,477

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

-

39,673,463

39,673,463

39,673,463

مدينو عقود إيجار

-

156,655,577

156,655,577

156,655,577

-

277,252,517

277,252,517

277,252,517

االلتزامات المالية
التزامات إيجار

-

356,184,938

356,184,938

356,184,938

دائنون تجاريون

-

44,694,246

44,694,246

44,694,246

تأمين مسترد

-

45,574,400

45,574,400

45,574,400

فوائد تمويلية مستحقة

-

497,049

497,049

497,049

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

-

13,930,943

13,930,943

13,930,943

قروض

-

1,690,553,264

1,690,553,264

1,690,553,264

-

2,151,434,840

2,151,434,840

2,151,434,840
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م (غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

-30

قياس القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية (تتمة)

األدوات المالية حسب الفئة

تم تصنيف األدوات المالية كما في  31ديسمبر 2020م على النحو التالي:
القيمة الدفترية
األصول المالية المدرجة
بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

التكلفة المطفأة

اإلجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

القيمة العادلة

ريال سعودي

األصول المالية
النفد وما في حكمه

-

103,274,241

103,274,241

103,274,241

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

-

38,996,341

38,996,341

38,996,341

مدينو عقود إيجار

-

186,708,209

186,708,209

186,708,209

-

328,978,791

328,978,791

328,978,791

االلتزامات المالية
التزامات إيجار

-

423,225,915

423,225,915

423,225,915

دائنون تجاريون

-

58,745,749

58,745,749

58,745,749

تأمين مسترد

-

54,596,782

54,596,782

54,596,782

فوائد تمويلية مستحقة

-

3,114,834

3,114,834

3,114,834

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

-

15,393,000

15,393,000

15,393,000

قروض

-

1,366,666,670

1,366,666,670

1,366,666,670

-

1,921,742,950

1,921,742,950

1,921,742,950
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م (غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

	31-األدوات المالية وإدارة المخاطر
تتعرض أنشطة الشركة لمخاطر مالية متنوعة مثل مخاطر أسعار السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.
تتكون األدوات المالية المقيدة في قائمة المركز المالي للشركة بشكل أساس من النقد وما في حكمه واألصول األخرى والذمم الدائنة وااللتزامات
األخرى.
أ) مخاطر السوق

تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار العمالت ومعدالت العموالت التي تؤثر على دخل الشركة أو قيمة
ملكيتها لألدوات المالية .إن الهدف من إدارة مخاطر السوق يتمثل في إدارة ومراقبة التعرضات لمخاطر السوق ضمن مستويات مقبولة مع الحفاظ
على العائد.
مخاطر العمالت

تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار الصرف األجنبي .لم تقم الشركة بإجراء معامالت
هامة بعمالت عدا الريال السعودي والدوالر األمريكي خالل السنة .وحيث أن الريال السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي ،لم ينتج عن المعامالت
بالدوالر األمريكي أي مخاطر عمالت هامة بالنسبة للشركة.
مخاطر أسعار العموالت

تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة التدفقات النقدية لألدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار العموالت السائدة في
السوق .ال يوجد لدى الشركة أصول أو التزامات مرتبطة بعمولة.
ب) مخاطر االئتمان

تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن إخفاق الطرف اآلخر في الوفاء بالتزاماته تجاه أداة مالية ما أو عقد عميل مما يؤدي إلى تكبد خسارة
مالية .تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان وبصورة رئيسية من أنشطتها التشغيلية ،بما في ذلك الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى.
 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

أرصدة وودائع ألجل لدى البنوك

77,313,912

101,713,836

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

39,673,463

38,996,341

مدينو عقود إيجار

156,655,577

186,708,209

273,642,952

327,418,386
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م (غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
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إدارة مخاطر األصول وااللتزامات المالية (تتمة)

فيما يلي بيان الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية:
فيما يلي المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان بشأن مديني عقود اإليجار والشيكات تحت التحصيل الخاصة بالمجموعة باستخدام
مصفوفة المخصصات:
معدل خسائر
االئتمان المتوقعة
%

إجمالي القيمة الدفترية التقديرية عند
التعثر عن السداد
ريال سعودي

خسائر االئتمان المقدرة
ريال سعودي

أقل من  92يوم

%10

26,231,128

2,623,113

 93إلى  185يو ًما

%18

32,763,044

5,914,457

 186إلى  277يو ًما

%25

54,461,466

13,396,398

 278حتى  366يو ًما

%40

52,552,226

21,020,890

 367حتى  459يو ًما

% 60

36,009,628

21,605,777

 460حتى  551يو ًما

%64

53,660,985

34,431,756

أكثر من  552يوماً

%100

92,473,513

92,473,513

348,151,990

191,465,904

معدل خسائر
االئتمان المتوقعة
%

إجمالي القيمة الدفترية التقديرية عند
التعثر عن السداد
ريال سعودي

خسائر االئتمان المقدرة
ريال سعودي

أقل من  92يوم

%10

62,186,577

6,218,901

 93إلى  185يو ًما

%20

129,806,385

25,961,277

 196إلى  277يو ًما

%50

61,738,012

30,578,781

 278حتى  366يو ًما

%60

44,455,036

29,300,314

 367حتى  459يو ًما

%85

24,407,694

24,023,358

 460حتى  551يو ًما

%100

15,983,095

15,982,964

أكثر من  552يوماً

%100

59,288,821

59,288,821

397,865,620

191,354,416

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م

في  31ديسمبر 2020م
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م (غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

إدارة مخاطر األصول وااللتزامات المالية (تتمة)

-31

ج) مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها منشأة ما في توفير األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية .يمكن أن تنتج مخاطر
السيولة عن عدم المقدرة على بيع أصول مالية ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها.
فيما يلي االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات المالية في نهاية السنة المالية .تم عرض المبالغ باإلجمالي وغير مخصومة وتتضمن مدفوعات الفائدة
المقدرة.
عند الطلب

أقل من  6أشهر

ما بين  6أشهر
شهرا
إلى ً 12

ما بين  1سنة
إلى  2سنة

ما بين  2سنة
إلى  5سنوات

أكثر من 5
سنوات

اإلجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

التزامات إيجار

-

31,486,167

36,515,217

60,539,688

157,760,297

69,883,569

356,184,938

قروض

-

109,347,826

131,506,160

266,862,318

800,586,960

382,250,000

1,690,553,264

تأمين مسترد

-

-

45,574,400

-

-

-

45,574,400

فوائد تمويلية مستحقة

-

-

497,049

-

-

-

497,049

ذمم دائنة تجارية

-

-

44,694,246

-

-

-

44,694,246

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

-

-

13,930,943

-

-

-

13,930,943

اإلجمالي

-

140,833,993

272,718,015

327,402,006

958,347,257

452,133,569

2,151,434,840

عند الطلب

أقل من  6أشهر

ما بين  6أشهر
شهرا
إلى ً 12

ما بين  1سنة
إلى  2سنة

ما بين  1سنة
إلى  5سنوات

أكثر من 5
سنوات

اإلجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

التزامات إيجار

-

-

73,881,666

-

349,374,249

-

423,255,915

قروض

-

106,431,159

106,431,161

212,862,317

425,724,638

515,217,395

1,366,666,670

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2021م

كما في  31ديسمبر 2020م

تأمين مسترد

-

-

54,596,785

-

-

-

54,596,785

فوائد تمويلية مستحقة

-

-

3,114,834

-

-

-

3,114,834

دائنون تجاريون

-

-

58,745,749

-

-

-

58,745,749

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

-

-

15,393,000

-

-

-

15,393,000

اإلجمالي

-

106,431,159

312,163,195

212,862,317

775,098,887

515,217,395

1,921,772,953

تتم إدارة مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بصورة منتظمة لضمان توفر األموال الالزمة والتسهيالت البنكية والتسهيالت االئتمانية األخرى عند تسليم
البضاعة أو على الوفاء بااللتزامات المستقبلية للشركة.
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م (غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

	32-توزيعات األرباح
 30سبتمبر 2021م

 30سبتمبر 2020م

كما في  1يناير

-

-

توزيعات أرباح معلنة

-

100,000,000

توزيعات أرباح مدفوعة

-

()100,000,000

-

-

اعتمد المساهمون في الشركة ،خالل الجمعية العامة السنوية المنعقدة بتاريخ  30سبتمبر 2020م ،توزيعات األرباح للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2020م وقدرها  100مليون ريال سعودي (بواقع  10ريال سعودي للسهم).

	33-التعهدات وااللتزامات المحتملة
 30سبتمبر 2021م

 30سبتمبر 2020م

ريال سعودي

ريال سعودي

تعهدات بشأن مشاريع تحت اإلنشاء

63,400,811

635,300,000

خطابات ضمان

31,669,145

40,099,519

التعهدات

االلتزامات المحتملة

تتم مقاضاة الشركة من قبل مالك المول بمطالبة إجمالية قدرها  36مليون ريال سعودي وتعتقد اإلدارة أنه لن تنشأ أي مسؤولية عن هذه القضية
بنا ًء على رأي المستشار القانوني وتم رفض القضية لصالح الشركة في قرار محكمة من الدرجة األولى وفي شهر نوفمبر 2021م تم صدور حكم
المحكمة بعدم االختصاص في هذه القضية.

34ربحية السهم األساسية والمخففة من صافي الدخل العائد لمساهمي الشركةيتم احتساب ربحية السهم للمساهمين العاديين للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م2020 ،م على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
خالل تلك الفترات .ربحية السهم المخففة هي نفس ربحية السهم األساسية ألن الشركة ليس لديها أي أدوات مخففة صادرة.
 30سبتمبر 2021م

 30سبتمبر 2020م

الربح

173,053,959

71,812,391

متوسط عدد األسهم

100,000,000

100,000,000

1.73

0.71

35اعتماد القوائم المالية األولية الموحدةتم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  ١١جمادى األولى 1443هـ الموافق  ١٥ديسمبر ٢٠٢١م.
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م (غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

36السجل التجاري والسجالت الفرعيةتعمل الشركة من خالل السجل الرئيسي والسجالت الفرعية التالي:
رقم السجل التجاري للفرع

تاريخ انتهاء السجل هـ

موقع الفرع

رقم السجل التجاري للفرع

تاريخ انتهاء السجل هـ

موقع الفرع

1010213454

1446-09-16

الرياض

3450174729

1445-06-01

عرعر  -العثيم مول

1010218374

1443-03-19

الرياض  -حي الربوة

3350146276

1444-03-10

حائل  -حي النقرة

1010263310

1445-03-03

الرياض  -مجمع خريص
التجاري

1010228886

1443-02-06

الرياض

1010289509

1446-06-23

الرياض  -طريق الدائري
الشرقى مخرج 16

1128181067

1444-12-25

عنيزة

1131026422

1444-05-21

بريدة  -حي اإلسكان

1131048409

1444-06-19

بريدة

3350044573

1443-06-10

حائل  -طريق الملك سعود

2050088399

1444-03-03

الدمام  -حي عبداهلل
فؤاد  -شارع األمير محمد

1010263061

1445-02-28

الرياض  -حي الربوة

2052002328

1445-01-20

الظهران  -مجمع الظهران
 -طريق األمير محمد

2050075153

1443-04-11

الدمام

2252055036

1445-01-17

االحساء  -المبرز -
العثيم مول

1010452601

1444-10-18

حي الربوة  -الدائري الشرقي

3350044265

1442-10-29

حائل  -غراند مول

3450174266

1446-02-23

عرعر -حي جوهرة  -طريق
األمير ماجد

4030245640

1444-06-19

جدة  -مجمع االندلس
مول

1010371062

1444-06-07

الرياض

4031216746

1444-12-25

مكه المكرمة

1010435711

1442-09-22

الرياض  -حي الربوة -
الدائري الشرقي

5850068872

1444-11-05

عسير  -أبها

1131299797

1445-09-04

القصيم  -بريدة  -حي
اإلسكان-طريق على

5900032818

1444-11-05

جيزان

2050104905

1444-05-07

الدمام-حي عبداهلل فؤاد-
طريق األمير محمد

1010212789

1444-11-18

الرياض

3350141554

1443-03-24

حائل العثيم مول

1010371064

1444-06-07

الرياض

3450172387

1443-03-24

عرعر العثيم مول

1010929505

1443-04-03

الرياض

3550130886

1444-02-29

تبوك  -حي مروج األمير -
شارع 6

1010929500

1443-04-03

الرياض

5850125638

1444-02-29

أبها  -طريق الملك فهد  -حي
المروج الراشد مول

1010929502

1443-04-03

الرياض

1010228837

1443-02-06

الرياض

1010491120

1443-03-08

الرياض

1131299650

1443-08-29

بريدة

1010327710

1443-01-03

الرياض

2050112197

1443-07-01

الدمام  -العثيم مول

1010634889

1442-09-07

الرياض

2050125378

1443-08-29

الدمام

010657593

1443-02-14

الرياض
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
وتقرير المراجع المستقل
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة المركز المالي الموحدة
(المبالغ بالريال السعودي)

إيضاح

كما في
 31ديسمبر 2020م

كما في  31ديسمبر 2019م
(المعدلة)

كما في 1يناير 2019م
(المعدلة)

األصول

أصول غير متداولة
ممتلكات ومعدات

6

427,692,296

474,579,448

461,210,719

استثمارات عقارية

7

2,320,238,057

2,337,444,264

2,328,851,230

أصول غير ملموسة

8

3,030,952

3,719,035

3,984,415

حق استخدام األصول

9

379,372,147

516,646,446

-

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

12

-

11,725,454

8,577,465

استثمارات في شركات زميلة

13

1,419,676

-

-

دفعات مقدمة لمقاولين

11

72,138,009

62,183,870

72,816,605

3,203,891,137

3,406,298,517

2,875,440,434

مجموع األصول غير المتداولة
أصول متداولة
مخزون

14

51,392,704

61,950,596

61,977,623

مدينو عقود إيجار

15

206,511,204

128,652,742

89,389,413

دفعات مقدماً ومدينون آخرون

10

33,218,199

21,384,624

46,649,499

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

17

38,996,341

107,637,194

26,875,537

النقد وما في حكمه

18

103,274,241

86,295,134

158,931,222

مجموع األصول المتداولة

433,392,689

405,920,290

383,823,294

مجموع األصول

3,637,283,826

3,812,218,807

3,259,263,728

االلتزامات وحقوق الملكية
حقوق الملكية
رأس المال

24

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

احتياطي نظامي

25

133,896,940

122,270,758

99,034,636

أرباح مبقاة

485,659,124

480,168,828

436,285,078

فروقات ترجمة العمالت األجنبية

()1,066,526

()483,446

360,096

إحتياطي إعادة تقويم القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-

1,081,070

()1,991,046

مجموع حقوق المساهمين

1,618,489,538

1,603,037,210

1,533,688,764

-

-

-

1,618,489,538

1,603,037,210

1,533,688,764

حقوق الملكية غير المسيطرة

مجموع حقوق الملكية

1

«إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )41تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها»
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة المركز المالي الموحدة (تتمة)
(المبالغ بالريال السعودي)

إيضاح

كما في
 31ديسمبر 2020م

كما في 31ديسمبر 2019م
(المعدلة)

كما في1يناير 2019م
(المعدلة)

التزامات غير متداولة
قروض

19

صكوك

21

335,866,668

1,153,804,350

270,833,335

-

-

995,185,045

إلتزامات عقود اإليجار

16

340,090,950

358,739,631

-

ضريبة مؤجلة

23

2,013,004

1,705,667

-

إلتزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

20

22,526,090

22,421,356

17,323,624

1,518,434,394

718,733,322

1,283,342,004

مجموع االلتزامات غير المتداولة
التزامات متداولة
الجزء المتداول من القروض

19

الجزء المتداول من الصكوك

21

212,862,320

136,166,668

133,966,668
-

848,939,226

-

ذمم دائنة تجارية

58,745,749

70,873,304

64,532,281

مطلوبات عقود

7,964,047

25,269,720

22,449,161

مصروفات مستحقة ودائنون آخرون

22

122,858,642

196,574,729

199,795,825

الجزء المتداول من اإللتزامات اإليجار

16

73,881,666

203,138,279

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

17

15,393,000

44,744

46,501

مخصص الزكاة

23

8,654,470

11,641,605

19,242,524

مجموع االلتزامات المتداولة

500,359,894

1,490,448,275

442,232,960

مجموع اإللتزامات

2,018,794,288

2,209,181,597

1,725,574,964

مجموع االلتزامات وحقوق الملكية

3,637,283,826

3,812,218,807

3,259,263,728

-

«إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )41تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها»
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة
(المبالغ بالريال السعودي)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر

إيضاح

2020م

2019م  -المعدلة

اإليرادات

26

761,855,538

1,008,690,037

تكلفة اإليرادات

27

()375,458,797

()470,989,266

386,396,741

537,700,771

مصاريف بيع وتوزيع

28

()68,568,343

()112,777,518

مصاريف إدارية وعمومية

29

()151,581,310

()131,508,469

166,247,088

293,414,784

تكلفة تمويل

30

()60,291,839

()65,828,450

إيرادات (مصروفات) أخرى

31

14,852,374

17,728,355

حصة األرباح في شركات زميلة

634,024

-

الربح قبل الزكاة والضريبة

121,441,647

245,314,689

()5,179,825

()12,702,480

116,261,822

232,612,209

إجمالي الربح

ربح العمليات

23

الزكاة و الضريبة
ربح السنة

الخسارة الشاملة األخرى:
بنود سيعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترة الالحقة:
فروقات ترجمة العمالت األجنبية

()583,080

()851,146

دخل شامل آخر سيعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة

()583,080

()851,146

بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترة الالحقة:
التغير في األصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

12

-

1,081,070

خسائر (مكاسب) إعادة قياس المنافع المحددة للموظفين

854,656

()669,994

صافي الدخل الشاملة األخرى الذي لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة

854,656

411,076

إجمالي الدخل ( /الخسارة) الشامل األخر

271,576

()440,070

إجمالي الدخل الشامل للسنة

116,533,398

232,172,139

«إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )41تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها»
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
(المبالغ بالريال السعودي)

حقوق الملكية المتعلقة بالمساهمين في الشركة األم

رأس المال

االحتياطي
النظامي

األرباح المبقاة

فروقات ترجمة
العمالت األجنبية

احتياطي إعادة
تقويم القيمة
العادلة من خالل
الدخل الشامل
اآلخر

اإلجمالي

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م
الرصيد في  31ديسمبر 2018م كما
تم إصدارة من قبل

1,000,000,000

99,034,636

418,842,152

360,096

()1,991,046

1,516,245,838

تسويات ( -إيضاح )36

-

-

17,442,926

-

-

17,442,926

الرصيد المعدل في  31ديسمبر 2018م

1,000,000,000

99,034,636

436,285,078

360,096

()1,991,046

1,533,688,764

تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16

-

-

()62,831,297

-

-

()62,831,297

إعادة تصنيف إعادة تقويم القيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح المبقاة

-

-

()1,991,046

-

1,991,046

-

ربح السنة

-

-

232,612,209

-

-

232,612,209

الدخل الشامل اآلخر للسنة

-

-

()669,994

()851,146

1,081,070

()440,070

إجمالي الدخل الشامل

-

-

231,942,215

()851,146

1,081,070

232,172,139

محول إلى االحتياطي النظامي

-

23,236,122

()23,236,122

-

-

-

توزيعات أرباح (إيضاح )34

-

-

()100,000,000

-

-

()100,000,000

فروقات ترجمة العمالت األجنبية

-

-

-

7,604

-

7,604

الرصيد في  31ديسمبر 2019م

1,000,000,000

122,270,758

480,168,828

()483,446

1,081,070

1,603,037,210

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
ربح السنة

-

-

116,261,822

-

-

116,261,822

الدخل الشامل اآلخر للسنة

-

-

854,656

()583,080

-

271,576

إجمالي الدخل الشامل

-

-

117,116,478

()583,080

-

116,533,398

استبعاد القيمة العادلة خالل السنة

-

-

-

-

()1,081,070

()1,081,070

محول إلى االحتياطي النظامي

-

11,626,182

()11,626,182

-

-

-

توزيعات أرباح ( إيضاح )34

-

-

()100,000,000

-

-

()100,000,000

الرصيد في  31ديسمبر 2020م

1,000,000,000

133,896,940

485,659,124

()1,066,526

-

1,618,489,538

«إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )41تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها»
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
(المبالغ بالريال السعودي)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر

إيضاح

2020م

2019م  -المعدلة

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
الربح قبل الزكاة والضريبة

121,441,647

245,314,689

تسويات
استهالكات وإطفاءات

8,7,6

125,134,872

129,278,765

إطفاء  -حق استخدام األصول

9

59,709,086

55,322,184

مخصص مدينو عقود إيجار

15

102,615,784

60,344,045

-

()1,499,051

5,095,784

5,982,601

مخصص مخزون بطيء الحركة

-

5,368,859

مخصص انتفى الغرض منه لمخزون بطيء الحركة

()3,044,044

-

خسارة بيع ممتلكات ومعدات

3,674,296

-

()644,676

-

-

683,619

60,291,839

65,828,450

474,274,588

566,624,161

خسائر استبعاد أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
التزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

الحصة في نتائج االستثمار في شركات شقيقة

20

13

شطب أصول ممتلكات ومعدات وأصول غير ملموسة
30

تكلفة تمويل

تعديالت رأس المال العامل:
المخزون

13,601,936

()5,341,832

مدينو عقود إيجار

()180,474,246

()99,607,374

دفعات مقدماً ومدينون آخرون

()21,787,714

35,897,610

ذمم دائنة تجارية

()12,127,555

6,341,023

التزامات عقود

()17,305,673

2,820,559

مصروفات مستحقة ودائنون آخرون

()73,716,087

15,948,604

التغيرات في أرصدة األطراف ذات العالقة

75,968,231

()66,814,830

258,433,480

455,867,921

زكاة مدفوعة

23

()8,166,990

()20,303,399

التزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

20

()4,136,394

()1,554,862

تكاليف تمويل مدفوعة

()52,546,674

()69,638,633

صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

193,583,422

364,371,027

«إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )41تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها»
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
(المبالغ بالريال السعودي)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر

إيضاح

2019م -المعدلة

2020م

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات وأصول غير ملموسة

6,8

()49,889,480

()104,659,226

18,075,264

2,025,866

شراء استثمارات عقارية

7

()32,213,510

()62,966,387

شراء استثمارات في شركات زميلة

13

()775,000

-

استحواذ على أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-

()10,644,384

استبعاد و بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

10,644,384

10,076,516

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

()54,158,342

()166,167,615

متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

األنشطة التمويلية
قروض مستلمة (مدفوعة) ،صافي

47,894,108

()83,412,486

توزيعات أرباح مدفوعة

()100,000,000

()113,653,850

التزامات إيجار مسددة

()70,340,081

()73,773,164

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

()122,445,973

()270,839,500

صافي التغير في النقد وما في حكمه

16,979,107

()72,636,088

النقد وما في حكمه في بداية السنة

86,295,134

158,931,222

103,274,241

86,295,134

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

18

المعامالت الهامة غير النقدية:
حق استخدام األصول

85,328,851

495,650,077

التزامات إيجار

9,977,227

540,091,396

صافي التغير في القيمة العادلة لألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

12

-

1,081,070

تحويل أعمال تحت التنفيذ إلى طراف ذات عالقة

17

17,990,367

13,940,981

مديني عقود إيجار مشطوبة

15

1,317,820

35,582,495

مكاسب إعادة قياس المنافع المحددة للموظفين

20

854,656

()669,994

«إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )41تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها»
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

1معلومات حول الشركة وأنشطتها-1

1النشاطات

شركة عبداهلل العثيم لالستثمار («الشركة» أو «الشركة األم») ،شركة مساهمة سعودية مقفلة ،مسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب
السجل التجاري رقم  1010213454وتاريخ  19رمضان 1426هـ (الموافق  22أكتوبر 2005م) .يقع العنوان المسجل للشركة في حي الربوة ،ص .ب.
 ،85289الرياض  ،12821المملكة العربية السعودية.
تشمل األنشطة الرئيسية للشركة والشركات التابعة لها («يشار إليها مجتمعة بـ «المجموعة») اإلنشاءات العامة للمباني السكنية ،اإلنشاءات العامة
للمباني غير السكنية ،اإلنشاءات العامة للمباني السكنية وغير السكنية واستئجار العقارات االستثمارية ،وإنشاء وإدارة األلعاب والمتنزهات الترفيهية،
وتجارة الجملة بالتجزئة في المالبس الجاهزة ،تشغيل وادارة المطاعم والمقاهي.
إن عنوان مكتب الشركة هو  2351المشرقة ،الروابي ،الرياض  ،14215الرياض  -المملكة العربية السعودية.
تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على أصول وإلتزامات ونتائج عمليات الشركة والشركات التابعة لها («المجموعة») المذكورة أدناه:
2020م

2019م

%

%

%100

%100

شركة عبداهلل العثيم لألزياء

المملكة العربية السعودية

%100

%100

امتياز الرياض التجارية

المملكة العربية السعودية

%100

%100

شركة رائدة المجمعات المحدودة

المملكة العربية السعودية

%100

%100

شركة نمار لالستثمار والتطوير العقاري

المملكة العربية السعودية

%100

%100

إثراء الحياة إلدارة األمالك

المملكة العربية السعودية

%100

%100

الرياض الواعد إلدارة األمالك

المملكة العربية السعودية

%100

%100

إلهام المستقبل إلدارة األمالك

المملكة العربية السعودية

%100

%100

تكامل العزيزية إلدارة األمالك

المملكة العربية السعودية

%100

%100

شركة عبد اهلل العثيم للمجمعات التجارية

الشركة التابعة
شركة عبداهلل العثيم للترفيه

بلد التسجيل
المملكة العربية السعودية

(*)

المملكة العربية السعودية

%100

%100

المملكة المتحدة

-

%100

بحار العالم لالستثمار

المملكة العربية السعودية

%100

%100

شركة أساسات النفل للصيانة والتشغيل

المملكة العربية السعودية

%100

%100

شركة أوريون القابضة المحدودة

(*) فيما يلي الشركات التابعة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه:
2020م

2019م

%

%

عالم المرح للسياحة والترفيه

مصر

%100

%100

القاهرة للصيانة والتشغيل

مصر

%100

%100

اإلمارات العربية المتحدة

%100

%100

المملكة المتحدة

%100

%100

فن وورلد لالستثمار المحدودة  -قطر

قطر

%100

%100

عالم المرح للترفيه المحدودة ُ -عمان

ُعمان

%100

%100

الشركة التابعة

عالم المرح للترفيه المحدودة  -اإلمارات العربية المتحدة
شركة الدولية للترفيه المحدودة
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

-1
-2

معلومات حول الشركة وأنشطتها (تتمة)
1فيروس كورونا المستجد ( كوفيد  )19-واألثر المالي

أيضا سل ًبا على االقتصاد العالمي،
إن جائحة ( كوفيد  )19-الذي انتشرت بسرعة في جميع أنحاء العالم لم يعرض حياة البشر للخطر فحسب ،بل أثر ً
في  20مارس 2020م ،أعلنت الحكومة في المملكة العربية السعودية عن إغالق مؤقت كإجراء للحد من انتشار جائحة ( كوفيد  )19-و امتثاالً
لإلغالق ،علقت المجموعة عملياتها مؤقتًا اعتبا ًرا من  23مارس 2020م .تم تخفيف اإلغالق الحقًا اعتبا ًرا من نهاية مايو 2020م .بعد تنفيذ جميع
إجراءات التشغيل القياسية الالزمة لضمان سالمة الموظفين ،استأنفت الشركة من هذا الوقت فصاع ًدا عملياتها واتخذت جميع الخطوات الالزمة
لضمان استمرار كاف ألعمالها من أجل الحفاظ على أداء األعمال على الرغم من تباطؤ النشاط االقتصادي.
ونتيجة لذلك ،قامت اإلدارة بتقييم اآلثار المحاسبية لهذه التطورات على هذه البيانات المالية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر المجاالت
التالية:
yخسائر االئتمان المتوقعة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية « ،9األدوات المالية».
yانخفاض قيمة األصول الملموسة وغير الملموسة بموجب معيار المحاسبة الدولي « ،36انخفاض قيمة األصول غير المالية» ؛
yصافي القيمة الممكن تحقيقها للمخزون بموجب معيار المحاسبة الدولي « ،2المخزون» ؛
yالمخصصات وااللتزمات المحتملة بموجب معيار المحاسبة الدولي  37؛ و
yافتراض االستمرارية المستخدم في إعداد هذه البيانات المالية

2أثر التغيرات في السياسات المحاسبية بسبب تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ،والتفسيراتالجديدة
-1

2المعايير الجديدة المطبقة من قبل المجموعة

اعتمدت المجموعة المعايير الجديدة والتعديالت التالية ألول مره اعتباراً من  1يناير 2020م.
-1-1

2أثر التطبيق األولي لتعديل تخفيضات اإليجار المتعلقة بـ كوفيد 19-على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16

في مايو 2020م ،قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي « ،16تخفيضات اإليجار المتعلقة بجائحة
كوفيد ،»19-الذي يقدم المساعدة العملية للمستأجر في المحاسبة على تخفيضات اإليجار التي تحدث كنتيجة مباشرة لجائحة كوفيد ،19-التي
تسمح للمستأجر أن يختار عدم تقييم ما إذا كان تخفيض اإليجار الذي يستوفي معايير معينة يعد تعدي ً
ال لعقد اإليجار ،وأن يقوم بالمحاسبة عن هذه
التخفيضات في اإليجار كما لو لم يكن التغيير تعدي ً
ال لعقد اإليجار .تنطبق الوسيلة العملية فقط على تخفيضات األجرة التي تحدث كنتيجة مباشرة
لجائحة كوفيد 19 -وفقط في حال استيفاء جميع الشروط اآلتية:
عدل لعقد اإليجار يماثل إلى حد كبير عوض عقد اإليجار قبل التغيير مباشرة ،أو
yأن يؤدي التغيير في دفعات اإليجار إلى عوض ُم َّ
أقل منه؛
yأن يؤثر أي تخفيض في دفعات اإليجار فقط على الدفعات المستحقة ،في أو قبل  30يونيو 2021م؛
yأال يكون هناك أي تغيير جوهري في الشروط واألحكام األخرى لعقد اإليجار.
يسرى التعديل للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يونيو 2020م ،ويسمح بالتطبيق المبكر ،اختارت المجموعة التطبيق المبكر للتعديل على
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( 16كما صدر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو 2020م) قبل تاريخ سريانه.
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

-2

أثر التغيرات في السياسات المحاسبية بسبب تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ،والتفسيرات
الجديدة (تتمة)

١-2

المعايير الجديدة المطبقة من قبل المجموعة (تتمة)

١-1-2

أثر التطبيق األولي لتعديل تخفيضات اإليجار المتعلقة بـ كوفيد 19-على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16
(تتمة)

أثر المحاسبة على التغييرات في مدفوعات اإليجار من خالل تطبيق اإلعفاء

نتج عن تطبيق الوسيلة العملية لتخفيضات اإليجار التي تستوفي الشروط الواردة في تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،16انخفاض في
التزامات عقود اإليجار.
2-1-2

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - 3تعريف األعمال

توضح التعديالت أنه رغم أن األعمال عادة ما يكون لها مخرجات ،فإن المخرجات غير مطلوبة لمنظومة متكاملة من األنشطة واألصول لكي تعتبر
أعمال .وحتى تعتبر أعماالً ،فإن منظومة األنشطة واألصول المستحوذ عليها يجب أن تحتوي  -كحد أدنى  -مدخال وعملية أساسية بحيث يساهما
معاً بشكل كبير في القدرة على إنتاج مخرجات .
تطبق التعديالت بأثر مستقبلي على كل عمليات تجميع األعمال واستحواذات األصول التي يكون فيها تاريخ االستحواذ في أو بعد أول فترة تقرير
سنوية تبدأ في أو بعد  1يناير 2020م .ولم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
3-1-2

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  1ومعيار المحاسبة الدولي رقم  8بشأن تعريف األهمية النسبية

تقوم هذه التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم « ،1عرض القوائم المالية» ،ومعيار المحاسبة الدولي رقم « ،8السياسات المحاسبية
والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية» ،والتعديالت الالحقة على المعايير الدولية للتقرير المالي األخرى:
 .أباستخدام تعريف ثابت لألهمية النسبية في كافة المعايير الدولية للتقرير المالي واإلطار المفاهيمي للتقارير المالية؛
 .ببتوضيح تعريف األهمية النسبية.
 .جبتضمين بعض اإلرشادات في معيار المحاسبة الدولي رقم  1حول المعلومات غير الجوهرية.
4-1-2

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9ومعيار المحاسبة الدولي رقم  39والمعيار الدولي للتقرير
المالي رقم  -7تصحيح سعر الفائدة المرجعي

توفر هذه التعديالت بعض االعفاءات فيما يتعلق بتصحيح سعر الفائدة المرجعي .تتعلق االعفاءات بمحاسبة التحوط وأن ال يتسبب تصحيح سعر
الفائدة المعروض بين البنوك في انهاء محاسبة التحوط .ومع ذلك ،ينبغي االستمرار في تسجيل أي تحوط غير ف ّعال في قائمة الربح أو الخسارة
الموحدة
ّ
ان تطبيق هذه التعديالت ليس له أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
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أثر التغيرات في السياسات المحاسبية بسبب تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ،والتفسيرات
الجديدة (تتمة)

2-2

المعايير الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد

فيما يلي بيان بالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2021م مع السماح بالتطبيق المبكر،
الموحدة.
ولكن لم تقم الشركة بتطبيقها عند إعداد هذه القوائم المالية
ّ
1-2-2

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم « ،1عرض القوائم المالية» على تصنيف اإللتزامات.

توضح هذه التعديالت ضيقة النطاق على معيار المحاسبة الدولي رقم « 1عرض القوائم المالية» ،أن اإللتزامات تصنف على أنها متداولة أو غير
متداولة ،اعتما ًدا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير .ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو باألحداث بعد تاريخ التقرير (مثل ،الحصول
على تنازل أو إخالل بتعهد) .يوضح التعديل أيضاً ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي رقم  1عندما يشير إلى التزام «تسوية» التزام.
2-2-2

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  3ومعايير المحاسبة الدولية رقم  16و 37

yالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم « 3اندماج االعمال» تحديث المرجعية في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  3إلى لالطار
المفاهيمي للتقرير المالي دون تغيير المتطلبات المحاسبية لتجميع االعمال.
yيحظر معيار المحاسبة الدولي رقم « 16الممتلكات واآلالت والمعدات» على الشركة أن تخصم من تكلفة الممتلكات واآلالت
والمعدات المبالغ المستلمة من بيع العناصر المنتَجة أثناء تحضير الشركة لألصل لالستخدام المقصود منه .بدالً عن ذلك ،سوف
تعترف الشركة بعائدات المبيعات هذه والتكاليف ذات الصلة في قائمة الربح أو الخسارة.
yيحدد المعيار المحاسبي الدولي رقم « 37المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة» ما هي التكاليف التي تدرجها
الشركة عند تقييم ما إذا كان العقد سيتسبب في خسارة.
3-2-2

التعديالت السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي (دورة 2018م 2020 -م)

هذه التعديالت هي سارية المفعول في أو بعد  1يناير 2021م.
yالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم « 9األدوات المالية» يوضح الرسوم التي تضعها الشركة عند إجراء «اختبار  »% 10من أجل تقييم
ما إذا كان سيتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي.
yالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم « 16عقود اإليجار» ،إزالة احتمال حدوث التباس فيما يتعلق بحوافز االيجار من خالل تعديل
المثال التوضيحي  13المصاحب للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم .16
yمعيار المحاسبة الدولي رقم « ،41الزراعة» مواءمة متطلبات قياس القيمة العادلة في معيار المحاسبة الدولي رقم  41مع تلك
الموجودة في المعايير الدولية للتقرير المالي األخرى.
ليس للمعايير والتفسيرات والتعديالت المذكورة أعاله ،أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
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3التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامةيتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية واستعمال أحكام وتقديرات
وافتراضات تؤثر في قيم اإليرادات والمصاريف واألصول وااللتزامات واإليضاحات المرفقة بجانب اإلفصاح عن اإللتزامات الطارئة .إن عدم التأكد
بخصوص هذه االفتراضات والتقديرات قد يؤدي لنتائج تتطلب تعدي ً
ال جوهرياً على القيم الدفترية لألصول واإللتزامات المتأثرة في الفترات
المستقبلية.
فيما يلي االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة والتي تشكل
مخاطر عالية قد تؤدي إلى تعديالت جوهرية في القيم الدفترية لألصول وااللتزامات خالل الفترة المالية التالية .هذا وتعتمد المجموعة في
افتراضاتها وتقديراتها على معايير متاحة لها عند إعداد القوائم المالية الموحدة ،وهذه االفتراضات والتقديرات حول التطورات المستقبلية قد تتغير
نتيجة تغيرات السوق والظروف الخارجة عن سيطرة المجموعة ومثل هذه التغيرات على االفتراضات يتم ايضاحها عند حدوثها.
ونظراً النتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد ،19-قامت اإلدارة بمراجعة حالة عدم التأكد حول المصادر الرئيسة للتقديرات التي تم االفصاح عنها
واألخذ في االعتبار التأثير المحتمل لوباء كورونا المستجد (كوفيد.)19-
عند إعداد القوائم المالية الموحدة ،قامت اإلدارة بإجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة
والمبالغ المصرح عنها لألصول واإللتزامات واإليرادات والمصاريف .وقد يترتب عن حاالت عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات نتائج قد
تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية لألصول أو اإللتزامات المتأثرة بذلك في الفترات المستقبلية.
األحكام
معدل العائد الضمني لعقود االيجار

ال يمكن للمجموعة أن تحدد بسهولة سعر العائد الضمني لجميع عقود اإليجار ،وبالتالي ،فإنها تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقياس التزامات
اإليجار .ان معدل االقتراض اإلضافي هو معدل اإلقتراض الذي يتعين على المجموعة أن تدفعه لالقتراض لمدة مماثلة ،مع ضمانات مماثلة للحصول
على أصل ذي قيمة مماثلة لحق استخدام األصل وفي بيئة مماثلة.
تقوم المجموعة بتقدير معدل االقتراض اإلضافي باستخدام مدخالت يمكن الحصول عليها (مثل اتفاقيات التسهيالت البنكية المتاحة لها ومعدالت
االقتراض السائدة في السوق).
اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء
تحديد ما إذا كانت المجموعة تعمل كوكيل أو أصيل

قامت المجموعة بإجراء تقويم للترتيبات الخاصة بها لتحديد ما إذا كانت تعمل كأصيل ،وتقوم بإثبات اإليرادات على أساس إجمالي ،أو تعمل كوكيل،
وتقوم بإثبات اإليرادات على أساس الصافي .وفي هذا التقويم ،أخذت المجموعة بعين االعتبار ما إذا قامت بالحصول على السيطرة على البضاعة
أو الخدمات المحددة قبل تحويلها إلى عمالئها ،باإلضافة إلى مؤشرات أخرى مثل الطرف المسؤول بشكل رئيسي عن أداء الخدمات وحرية تحديد
السعر .وقد تبين للمجموعة أنها تعمل كأصيل في كافة ترتيبات اإليرادات.
تحديد التزام األداء

فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لمستأجري االستثمارات العقارية كجزء من اتفاقيات اإليجار التي تبرمها المجموعة كمؤجر ،فقد تبين للمجموعة أن
التعهد يتمثل في خدمة إدارة العقارات بالكامل وأن الخدمة التي يتم تقديمها كل يوم قابلة للتمييز بذاتها ومتشابهة إلى حد كبير .وعلى الرغم من
أن األنشطة الفردية التي تتضمن التزام األداء تتباين بشكل كبير على مدار اليوم ومن يوم إلى آخر ،فإن طبيعة التعهد العام بتقديم خدمات اإلدارة
هي نفس الطبيعة من يوم إلى آخر .وعليه ،تبين للمجموعة أن الخدمات المقدمة للمستأجرين تمثل سلسلة من الخدمات اليومية التي يتم الوفاء بها
بشكل فردي على مدى الزمن ،وذلك باستخدام قياس الوقت المنقضي للتقدم نحو الوفاء بااللتزام حيث أن المستأجرين يتلقون المنافع المقدمة من
قبل المجموعة ويستهلكونها في آن واحد.
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التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة (تتمة)

توزيع سعر المعاملة بين التزامات األداء:

يوجد لدى المجموعة عدة برامج للعمالء ،بموجبها يحصل العمالء على رصيد مكافآت باإلضافة إلى الرصيد المعاد شحنه عند إعادة شحن أرصدة
البطاقات المحددة من قبل العمالء .تقوم المجموعة بتوزيع سعر المعاملة الكلي ،مع األخذ بعين االعتبار الرصيد الكلي الذي يشمل المبلغ المعاد
شحنه زائداً رصيد المكافآت ،وعليه يتم إثبات اإليرادات عند الوفاء بالتزام األداء الذي يتمثل في استخدام رصيد البطاقات.
تصنيف عقود إيجار العقارات  -المجموعة كمؤجر

أبرمت المجموعة عقود إيجار عقارات تجارية بشأن محفظة استثماراتها العقارية .وقد تبين للمجموعة  -بناء على تقويم أحكام وشروط الترتيبات،
مثل فترة اإليجار ،أنها ال تمثل جزءا جوهرياً من العمر اإلنتاجي للعقار التجاري وأن القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار ال تساوي إلى حد
كبير القيمة العادلة للعقار التجاري  -حيث أنها تحتفظ بكافة المنافع والمخاطر المصاحبة لملكية هذه العقارات وتقوم بالمحاسبة عن هذه العقود
كعقود إيجار تشغيلي.
تحديد السيطرة

إن الشركات التابعة هي جميع الشركات المستثمر فيها التي تمارس المجموعة سيطرة عليها .تعتبر اإلدارة أن المجموعة تسيطر على منشأة ما
عندما تتعرض المجموعة بشأنها لمخاطر أو يكون لديها حقوق في معظم العوائد المتغيرة ناتجة عن ارتباطها بالشركة المستثمر فيها وكذلك عندما
يكون لديها القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على تلك العوائد من خالل قدرتها على توجيه األنشطة ذات العالقة
للشركات المستثمر فيها.
وبوجه عام ،هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة .وتأييداً لهذا االفتراض ،فعندما يكون لدى المجموعة حقوق تصويت مساوية
أو أقل من األغلبية في الشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند تقويم فيما إذا كانت
تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها ،ويشمل ذلك الترتيبات التعاقدية واألخرى التي لها أثر على األنشطة التي تؤثر على عائدات الشركات
المستثمر فيها.
مبدأ االستمرارية

قامت إدارة المجموعة بإجراء تقويم لمقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية ،وهي على قناعة بأن المجموعة لديها
الموارد الكافية لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور .عالوة على ذلك ،ليس لدى اإلدارة علم بأي حاالت عدم تأكد جوهري قد تثير شكوكاً
حول مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية .عليه ،تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.
مكونات االستثمارات العقارية والممتلكات والمعدات

تستهلك األصول الخاصة بالمجموعة ،المصنفة ضمن االستثمارات العقارية والممتلكات والمعدات ،بطريقة القسط الثابت على مدى أعمارها
اإلنتاجية المقدرة لها .عند تحديد العمر اإلنتاجي لألصل ،يتم تقسيمه إلى مكونات هامة بحيث يتم استهالك كل جزء هام بصورة مستقلة.
يتطلب األمر اتخاذ األحكام عند التحقق من المكونات الهامة لألصول الكبرى ،وأثناء تحديد أهمية المكون ،فإن اإلدارة تأخذ في االعتبار األهمية
الكمية لهذا المكون وكذلك العوامل النوعية مثل الفرق في العمر اإلنتاجي بالمقارنة مع األصل المرتبط به ،ونمط االستهالك ودورة اإلحالل /جدول
الصيانة.
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التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة (تتمة)

التقديرات واالفتراضات

تم أدناه عرض االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم المالية،
والتي قد ينتج عنها فروقات جوهرية في القيمة الدفترية لألصول واإللتزامات خالل الفترة المالية التالية .قامت المجموعة بإجراء االفتراضات
والتقديرات بناء على المؤشرات المتاحة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة .وقد تتغير الظروف واالفتراضات القائمة والمتعلقة بالتطورات
المستقبلية نتيجة لتغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارجة عن سيطرة المجموعة .يتم إظهار هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.
االنخفاض في قيمة األصول غير المالية

يحدث االنخفاض في القيمة عند زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد ،والتي تمثل القيمة األعلى
للقيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد والقيمة الحالية .يتم احتساب القيمة العادلة ناقصة تكاليف االستبعاد على أساس البيانات المتاحة لمعامالت
البيع الملزمة ،التي تمت بشروط تعامل عادل ،ألصول مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة ناقصة التكاليف اإلضافية الستبعاد األصل .يتم
احتساب القيمة الحالية على أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة .يتم تحديد التدفقات النقدية على أساس الموازنة التقديرية للسنوات
الخمس إلى الثمانية القادمة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز
أداء الوحدة المدرة للنقدية الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة.
تتأثر القيمة القابلة لالسترداد بمعدل الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك صافي التدفقات النقدية الواردة المستقبلية
المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.
المخصصات

تعتمد المخصصات ،بحسب طبيعتها ،على تقديرات وعمليات تقويم للتأكد فيما إذا تم استيفاء ضوابط اإلثبات ،بما في ذلك تقدير المبالغ المحتمل
سدادها .تستند مخصصات الدعاوى القضائية إلى تقدير التكاليف ،بعد األخذ بعين االعتبار ،المشورة القانونية وغيرها من المعلومات المتاحة
حاليا .كما تتضمن مخصصات مكافأة نهاية الخدمة وتكاليف المغادرة ،إن وجدت ،حكم اإلدارة في تقدير التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة لدفع
مكافأة نهاية الخدمة وإغالق المواقع أو تكاليف المغادرة األخرى .تتضمن المخصصات المتعلقة باإللتزامات غير المؤكدة ،أفضل تقديرات اإلدارة
فيما إذا كان من المحتمل وقوع التدفقات النقدية الصادرة.
االفتراضات طويلة األجل بشأن منافع الموظفين

تمثل مكافأة نهاية الخدمة الموظفين االلتزامات التي سيتم سدادها في المستقبل وتتطلب استخدام االفتراضات لتوقعها .يتعين على اإلدارة إجراء
المزيد من االفتراضات المتعلقة بالمتغيرات مثل معدالت الخصم ومعدل الزيادة في الرواتب ومعدالت الوفيات ومعدل دوران الموظفين وتكاليف
الرعاية الصحية المستقبلية .وبشكل دوري ،تقوم إدارة المجموعة بالتشاور مع خبراء اكتواريين خارجيين بخصوص هذه االفتراضات .يمكن أن يكون
للتغيرات في االفتراضات األساسية تأثير هام على التزامات المنافع المتوقعة و/أو تكاليف منافع الموظفين المحددة الدورية المتكبدة.
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن مديني عقود اإليجار

تستخدم الشركة مصفوفة مخصص الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة بشأن مديني عقود اإليجار .يتم تحديد نسب المخصص بنا ًء على أيام التأخر
في السداد لمجموعات مختلفة من قطاعات العمالء لها أنماط خسائر مماثلة (أي من حيث نوع المنتج ونوع العميل).
يتم في األصل تحديد مصفوفة المخصص على أساس معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتها .وتقوم المجموعة بمعايرة المصفوفة لتعديل خسائر
االئتمان السابقة بالمعلومات المستقبلية .على سبيل المثال ،إذا كان من المتوقع تدهور األوضاع االقتصادية (أي إجمالي الناتج المحلي) على مدى
السنة القادمة مما قد يؤدي إلى عدد متزايد من حاالت التعثر في السداد في قطاع محدد ،فإنه يتم تعديل معدالت التعثر السابقة .وبتاريخ إعداد
كل قوائم مالية ،يتم تحديث معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتها وإجراء تحليل للتغيرات في التقديرات المستقبلية.
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إن عملية تقويم العالقة المتداخلة بين معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتها والظروف االقتصادية المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة تمثل
تقدي ًرا ها ًما .إن مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة يتأثر بالتغيرات في الظروف واألوضاع االقتصادية المتوقعة .كما أن خسائر االئتمان السابقة الخاصة
بالمجموعة والظروف االقتصادية المتوقعة قد ال تكون مؤشرا على التعثر الفعلي للعميل في المستقبل.
تقدير األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية

أيضا على التقويم الجماعي لممارسة
يتم تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات واالستثمارات العقارية بنا ًء على األعمار االقتصادية ،وبنا ًء ً
الصناعة ،والتقييم الفني الداخلي ،والخبرة السابقة بشأن األصول المماثلة .يتم ،بتاريخ إعداد القوائم المالية ،مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة
وتحديثها في حالة اختالف التوقعات عن التقديرات السابقة نتيجة االستهالك العادي للممتلكات والمعدات ،أو التقادم الفني والتجاري لها ،أو القيود
القانونية أو القيود األخرى على استخدام الممتلكات والمعدات .وعلى الرغم من ذلك ،فإنه من المحتمل أن يتأثر األداء المالي المستقبلي بصورة
جوهرية بالتغيرات في التقديرات الناتجة عن التغيرات في العوامل المذكورة أعاله .وسوف تتأثر المبالغ وتوقيت المصاريف المسجلة ألي فترة
بالتغيرات في هذه العوامل والظروف.
التزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

يتم تحديد القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة للموظفين باستخدام عمليات التقويم اإلكتواري .يتضمن التقويم االكتواري إجراء العديد من
االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .وتشتمل هذه االفتراضات على تحديد معدل الخصم ،والزيادات المستقبلية في
الرواتب ،ومعدالت الوفيات والزيادة المستقبلية في المعاشات .ونظرا للطبيعة المعقدة للتقويم واالفتراضات األساسية وطبيعتها طويلة األجل ،فإن
التزام المنافع المحددة يتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات في هذه االفتراضات .يتم مراجعة كافة االفتراضات بشكل سنوي.
معدل الخصم

يعتبر معدل الخصم أكثر العوامل التي تخضع للتغيير .وعند تحديد معدل الخصم المالئم ،تأخذ اإلدارة بعين االعتبار معدل العائد على االستثمارات
عالية الجودة ذات الدخل الثابت المتاحة حال ًيا والفترة المتوقعة الستحقاق التزامات المنافع المحددة للموظفين.
معدل الوفيات

يتم تحديد معدل الوفيات بناء على جداول الوفيات المتاحة للجمهور في الدول المعنية .تخضع جداول الوفيات هذه إلى التغيير فقط من وقت آلخر
وفقاً للتغيرات الديموغرافية.
معدل الزيادة في الرواتب ومعاشات التقاعد

تتم تقديرات الزيادة المستقبلية في الرواتب من خالل أخذ معدالت التضخم واألقدمية والترقيات والخبرة السابقة بعين االعتبار .تم تقديم تفاصيل
إضافية حول التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين في إيضاح (.)20
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4أسس اإلعداد والعرضبيان االلتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى
المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (يشار إليهم فيما بعد بـ «المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية
السعودية»).
أسس القياس والعملة الوظيفية

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
واألدوات المالية المشتقة ،حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة ،والتزام المنافع المحددة والذي يتم إثباته بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية وفقًا
لطريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي ،والذي يمثل العملة الوظيفية للمجموعة.

5ملخص السياسات المحاسبية الهامةفيما يلي بيا ًنا بالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة:
العمالت األجنبية
المعامالت واألرصدة

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى رياالت سعودية وفقًا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ إجراء المعامالت .يتم تحويل أرصدة
األصول واإللتزامات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بتاريخ إعداد القوائم المالية بأسعار التحويل السائدة في ذلك التاريخ .يتم إدراج األرباح
والخسائر الناتجة عن تسوية وترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية في قائمة الدخل الشامل الموحدة .يعتمد تحويل البنود غير النقدية
على ما إذا تم إثباتها بالتكلفة التاريخية أو بالقيمة العادلة .يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية والمسجلة بعملة أجنبية
بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعاملة.
يتم تحويل األصول غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة والمسجلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بالتاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة
العادلة .يتم معالجة الربح أو الخسارة الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بما يتفق مع إثبات الربح أو الخسارة الناتجة
عن التغير في القيمة العادلة للبند (أي ،فروقات التحويل الناتجة عن البنود التي يتم إثبات ربح أو خسارة القيمة العادلة لها في قائمة الدخل الشامل
الموحدة).
شركات المجموعة

يتم تحويل األصول واإللتزامات الخاصة بالعمليات األجنبية إلى الريال السعودي بسعر التحويل السائد بتاريخ إعداد القوائم المالية ،كما يتم تحويل
قائمة الدخل الشامل بأسعار التحويل السائدة بتواريخ المعامالت .يتم اثبات فروقات التحويل الناتجة عن تحويل العمالت ألغراض التوحيد في
الدخل الشامل اآلخر .وعند استبعاد أي عملية خارجية ،يعاد تصنيف بنود الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بتلك العملية األجنبية إلى الربح أو الخسارة.
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أسس توحيد القوائم المالية

تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها .تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر ،أو يكون لديها
حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقتها بالشركة المستثمر فيها ،ولديها المقدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل ممارسة سلطاتها
على الشركة المستثمر فيها .وعلى وجه التحديد ،تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة:
yالسيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي وجود حقوق بمنح المجموعة المقدرة على توجيه األنشطة ذات العالقة بالشركة المستثمر فيها)
yالتعرض لمخاطر ،أو لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها.
yالمقدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.
وبوجه عام ،هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة .وتأييداً لهذا االفتراض ،فعندما يكون لدى المجموعة أقل من األغلبية في
حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد فيما
إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها ،ويشمل ذلك:
yالترتيب التعاقدي (الترتيبات التعاقدية) مع أصحاب حقوق التصويت لآلخرين في الشركة المستثمر فيها.
yالحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى.
yحقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة.
تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا ما كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق
والظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة .يبدأ توحيد القوائم المالية للشركة التابعة عند حصول المجموعة
على السيطرة على الشركة التابعة ويتم التوقف عن عملية التوحيد عند تخلي المجموعة عن ممارسة مثل هذه السيطرة .تدرج أصول وإلتزامات ودخل
ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة
ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة.
يتعلق الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر بالمساهمين في المجموعة .وعند الضرورة ،يتم إجراء تسويات على القوائم المالية
للشركات التابعة كي تتماشى سياستها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة .يتم حذف كافة األصول واإللتزامات وكذلك حقوق الملكية
واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.
يتم اعتبار أي تغير في حصص الملكية في الشركة التابعة ،بدون فقدان السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية.
وفي حالة فقدان المجموعة السيطرة على شركة تابعة ،فإنها تتوقف عن إثبات األصول (بما في ذلك الشهرة) وااللتزامات وعناصر حقوق الملكية
األخرى ،بينما يتم إثبات كافة األرباح أو الخسائر الناتجة في الدخل .يتم إثبات االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة.
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عمليات تجميع األعمال

تتم المحاسبة عن عمليات تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ .تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي كل من العوض المحول ،والذي يتم قياسه
بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ،ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها .بالنسبة لكل عملية من عمليات تجميع األعمال،
تقرر المجموعة فيما إذا كان من الواجب قياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية في
صافي األصول القابلة للتمييز للشركة المستحوذ عليها .تقيد تكاليف االستحواذ كمصاريف عند تكبدها وتدرج ضمن المصاريف اإلدارية.
وعند قيام المجموعة باالستحواذ على عمل ما ،يتم تقدير األصول وااللتزامات المالية التي تم التعهد بها من أجل التصنيف والتخصيص المالئم لها
وفقاً للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية واألوضاع السائدة بتاريخ االستحواذ.
سيتم إثبات العوض المحتمل المراد تحويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ .ال يتم إعادة قياس العوض المحتمل
المصنف كحقوق ملكية ،ويتم المحاسبة عن تسويته الالحقة ضمن حقوق الملكية .يُقاس العوض المحتمل المصنف كأصل أو التزامات والذي يمثل
أداة مالية ويقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي (« )9األدوات المالية :اإلثبات والقياس» بالقيمة العادلة وتُدرج التغيرات في القيمة العادلة
في قائمة الدخل الشامل وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي ( .)9يتم قياس العوض المحتمل اآلخر ،الذي ال يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير
المالي ( ،)9بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة ،وتدرج التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل.
تصنيف األصول واإللتزامات كمتداولة وغير متداولة

تقوم المجموعة بإظهار األصول واإللتزامات في قائمة المركز المالي الموحدة ،كمتداولة /غير متداولة .تعتبر األصول متداولة وذلك:
yعندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خالل دورة العمليات العادية،
yفي حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،

yعندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية ،أو
yعندما تكون نقدية وما في حكمها ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية التزامات لمدة ال تقل عن اثني
عشر شهراً بعد الفترة المالية.

تصنف كافة األصول األخرى كأصول غير متداولة.
تعتبر االلتزامات متداولة وذلك:
yعندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية،
yفي حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،

yعندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية ،أو

yعند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد االلتزامات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية.

تصنف المجموعة كافة اإللتزامات االخرى كإلتزامات غير متداولة.
الممتلكات والمعدات

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ،بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة ،إن وجدت .تشتمل هذه التكلفة على
تكلفة استبدال أجزاء من المعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع االنشائية طويلة األجل وذلك في حالة الوفاء بمعايير االثبات .وإذا كان
مطلو ًبا استبدال أجزاء هامة من المعدات على مراحل ،تقوم المجموعة باستهالكها بصورة مستقلة على مدى أعمارها اإلنتاجية المحددة .وبالمقابل،
فعند إجراء فحص رئيسي ،يتم إثبات التكلفة المتعلقة به في القيمة الدفترية للمعدات كإحالل وذلك في حالة استيفاء معايير إثباته .يتم إثبات كافة
تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الدخل الشامل الموحدة عند تكبدها.
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يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصول .وفيما يلي بيان باألعمار اإلنتاجية لألصول:
العمر اإلنتاجي
 10سنوات أو فترة اإليجار ،أيهما أقصر

تحسينات المباني المستأجرة

 10سنوات

اآلالت والمعدات
األلعاب

 10-5سنوات

السيارات

 7-5سنوات

أجهزة الحاسب اآللي وتقنية المعلومات

 7-5سنوات

األثاث والتركيبات

 8-3سنوات

ال يتم استهالك المشاريع تحت اإلنشاء غير الجاهزة للغرض المنشود منها.
يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات وأي جزء هام تم إثباته في البداية وذلك عند االستبعاد (أي عند انتقال السيطرة إلى
الجهة المستلمة) ،أو عند عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من االستخدام .تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي
أصل (والتي يتم احتسابها كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الدخل الشامل الموحدة وذلك عند التوقف
عن إثبات األصل.
االستثمارات العقارية

تتكون االستثمارات العقارية من العقارات المكتملة والعقارات تحت اإلنشاء أو التطوير التي يتم االحتفاظ بها بغرض تحقيق دخل إيجار أو زيادة رأس
المال أو كليهما .يتم تصنيف العقارات المقتناة بموجب عقد إيجار كاستثمارات عقارية في حالة اقتنائها لغرض تحقيق دخل إيجار أو زيادة رأس
المال أو كليهما ،وليس لغرض البيع خالل دورة األعمال العادية أو االستخدام في اإلنتاج أو الوظائف اإلدارية.
ناقصا االستهالك المتراكم وأي مخصص لقاء االنخفاض في القيمة .يتم استهالك االستثمارات العقارية (فيما
تظهر االستثمارات العقارية بالتكلفة
ً
عدا األراضي واالستثمارات العقارية تحت اإلنشاء) باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي للعقارات على النحو التالي.
العمر اإلنتاجي
المباني

 50سنة

اآلالت والمعدات

 10سنوات

األثاث والتركيبات

 8-3سنوات

تحسينات المباني المستأجرة

 10سنوات أو فترة اإليجار ،أيهما أقصر

يتم ،في األصل ،قياس االستثمارات العقارية بالتكلفة شاملة تكاليف المعامالت .وبعد اإلثبات األولي ،تظهر االستثمارات العقارية بالتكلفة ناقصاً
االستهالك المتراكم و /أو خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة ،إن وجدت .تشتمل التكلفة على المصاريف المتعلقة مباشرة بشراء األصول وتكلفة
استبدال أجزاء من االستثمارات العقارية وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع اإلنشائية طويلة األجل ،في حالة الوفاء بضوابط اإلثبات .يتم إثبات
كافة تكاليف اإلصالح والصيانة في قائمة الدخل الشامل الموحدة عند تكبدها.
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األصول غير الملموسة

تقاس األصول غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لها بالتكلفة .وبعد اإلثبات األولي لها ،تقيد األصول غير الملموسة
بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة .ال يتم رسملة األصول غير الملموسة المطورة داخلياً ،فيما عدا تكاليف التطوير
المرسملة ،وتدرج المصاريف ذات العالقة في الدخل وذلك خالل الفترة التي يتم تكبدها فيها.
تطفأ األصول غير الملموسة التي لها عمر محدد على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها ،ويتم مراجعها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك
عند وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض .يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء األصول غير الملموسة التي لها عمر محدد مرة واحدة على األقل
في نهاية كل فترة مالية .يتم معالجة التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طريقة استنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل -
محاسبياً وذلك بتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء ،حسبما هو مالئم ،ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية .تدرج مصاريف إطفاء األصول
غير الملموسة التي لها عمر محدد في الدخل كمصروف وبما يتماشى مع وظيفة األصول غير الملموسة.
يتم التوقف عن إثبات األصول غير الملموسة عند االستبعاد (أي بتاريخ انتقال السيطرة إلى الجهة المستلمة) ،أو عند عدم وجود منافع اقتصادية
مستقبلية متوقعة من االستخدام أو االستبعاد .تدرج كافة األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات األصل (والتي يتم احتسابها كفرق بين
صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
فيما يلي بيان األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترات الحالية والمقارنة:
عدد السنوات
رسوم امتياز
برامج الحاسب اآللي

مدة االتفاقية
 3سنوات

يتم إطفاء األصول غير الملموسة على أساس القسط الثابت.
تكاليف االقتراض

يتم رسملة تكاليف االقتراض التي تتعلق مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل ما والذي يستغرق وقتاً طوي ً
ال كي يكون جاهزاً للغرض الذي أنشئ من
أجله أو البيع وذلك كجزء من تكلفة األصل المعني .تقيد كافة تكاليف االقتراض األخرى كمصروف خالل الفترة التي يتم تكبدها فيها .تتكون تكاليف
االقتراض من تكاليف التمويل والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة بشأن اقتراض األموال.
االنخفاض في قيمة األصول المالية غير المتداولة

تقوم المجموعة ،بتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما .وفي حالة وجود مثل
هذا الدليل أو عندما يكون مطلوباً إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد
لذلك األصل .تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة األعلى للقيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية ،ناقصاً تكاليف البيع والقيمة الحالية .يتم
تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل ما لم ينتج عن األصل تدفقات نقدية تعتبر مستقلة بشكل كبير عن األصول األخرى أو مجموعات األصول.
وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد ،فإن األصل يعتبر منخفض القيمة ويخفض إلى
القيمة القابلة لالسترداد له.
وعند تقدير القيمة الحالية ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم (لما قبل الزكاة) والذي
يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل .وعند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع ،يؤخذ باالعتبار
آخر معامالت تمت بالسوق .وفي حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت ،يتم استخدام طرق تقويم مالئمة .إن عمليات االحتساب هذه مدعمة
بمضاعفات التقويم ،وأسعار األسهم المتداولة للشركات المدرجة ،والمؤشرات األخرى المتوفرة عن القيمة العادلة.
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االنخفاض في قيمة األصول المالية غير المتداولة (تتمة)

تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس الموازنات التفصيلية والتوقعات والتي يتم إعدادها بصورة مستقلة لكل وحدة مدرة
للنقدية في المجموعة والتي يخصص إليها األصل .تغطي هذه الموازنات والتوقعات عادة فترة خمس سنوات .يتم احتساب معدل النمو للمدى الطويل
األجل ،ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع بعد السنة الخامسة.
يتم إثبات خسائر االنخفاض في قيمة العمليات المستمرة ضمن فئات المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته.
بالنسبة لألصول ،يتم إجراء تقويم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية للتأكد من وجود أي مؤشر على عدم وجود خسائر االنخفاض المثبتة سابقاً أو
نقصانها .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية .يتم عكس قيد خسائر
االنخفاض المثبتة سابقاً فقط في حالة وجود تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل منذ إثبات آخر خسارة
انخفاض في القيمة .إن عكس القيد هذا يعتبر محدوداً بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد له وال عن القيمة الدفترية
التي كان من المفترض تحديدها ،بعد خصم االستهالك ،فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة في السنوات السابقة .يتم إثبات عكس
القيد هذا في الدخل.
األدوات المالية

إن األداة المالية هي عبارة عن عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة ما وإلتزامات مالية أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.
األصول المالية
اإلثبات األولي والقياس

تصنف األصول المالية ،عند اإلثبات األولي لها ،كمقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،أو بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
يتوقف تصنيف األصول المالية عند اإلثبات األولي لها على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي ونموذج أعمال المجموعة إلدارتها.
وباستثناء مدينو عقود إيجار التي ال تتضمن مكون تمويل هام أو التي بشأنها قامت المجموعة باستخدام وسيلة عملية ،تقوم المجموعة في األصل
بقياس األصول المالية بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعامالت في حال األصول المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،
بينما يتم قياس مدينو عقود اإليجار التي ال تتضمن مكون تمويل هام أو التي بشأنها قامت المجموعة باستخدام وسيلة عملية بسعر المعاملة الذي
تم تحديده وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي (.)15
ولقياس األصول المالية بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإنه يجب أن ينتج عنها تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات
من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم .يشار إلى هذا التقويم بـ «اختبار الدفعات فقط من المبلغ األصلي والعمولة» ،ويتم إجراؤه
على مستوى األداة المالية.
يشير نموذج أعمال المجموعة الخاص بإدارة األصول المالية إلى كيفية إدارة هذه األصول المالية بهدف تحقيق التدفقات النقدية .يحدد نموذج
األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع األصول المالية أو كالهما.
يتم إثبات عمليات شراء أو بيع األصول المالية  -التي تتطلب تسليم األصول خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها
بالسوق (المعامالت االعتيادية)  -بتاريخ التداول أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل .يتم تصنيف األصول المالية بالتكلفة
المطفأة.
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األدوات المالية (تتمة)
األصول المالية (تتمة)
القياس الالحق

ألغراض القياس الالحق لها ،تصنف األصول المالية إلى الفئات التالية:
yاألصول المالية بالتكلفة المطفأة
yاألصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
yاألصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
األصول المالية بالتكلفة المطفأة

تتعلق هذه الفئة كثي ًرا بالمجموعة .تقوم المجموعة بقياس األصول المالية بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء الشرطين التاليين:
yأن يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ باألصول المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية و
yأن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي ،في تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ
األصلي القائم.
تقاس الحقا األصول المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي وتخضع لالنخفاض في القيمة .يتم إثبات األرباح أو
الخسائر ضمن الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات األصل أو تعديله أو انخفاض قيمته.
تشتمل األصول المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة الخاصة بالمجموعة على مديني عقود اإليجار والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة
والنقدية وما في حكمها.
األصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات حقوق الملكية)

عند االثبات األولي ،يجوز للمجموعة أن تختار بشكل ال رجعة فيه ،تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية كمقتناه بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر وذلك عند الوفاء بضوابط تعريف حقوق الملكية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  - 32األدوات المالية :العرض ،وأال تكون مقتناة
ألغراض المتاجرة .يحدد التصنيف على أساس كل أداه على حدة.
ال يعاد تدوير األرباح أو الخسائر الناتجة عن هذه األصول المالية إلى الربح أو الخسارة .يتم إثبات توزيعات األرباح كإيرادات أخرى في قائمة الدخل
الشامل الموحدة عند اإلقرار بأحقية دفعها ،إال إذا كانت المجموعة تستفيد من هذه المتحصالت كاسترداد جزء من تكلفة األصل المالي ،وفي
هذه الحالة ،تقيد هذه األرباح في الدخل الشامل اآلخر .إن االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال
تخضع لتقويم االنخفاض في القيمة .اختارت المجموعة تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المتداولة الخاصة بها ،بشكل ال رجعة
فيه ضمن هذه الفئة.
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األدوات المالية (تتمة)
األصول المالية (تتمة)
األصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تقيد األصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة ،ويدرج صافي التغيرات
في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
التوقف عن اإلثبات

يتم التوقف عن إثبات أصل مالي (أو جزء منه أو جزء من مجموعة من أصول مالية مشابهة ،حيثما ينطبق ذلك) (أي استبعاده من قائمة المركز
المالي الموحدة للمجموعة) عند:
yانتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصول ،أو
yقيام المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف آخر دون
أي تأخير وفق «ترتيبات فورية» وإذا ما (أ) قامت المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة ل ً
ألصل ،أو (ب) لم تقم المجموعة
بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل ،ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.
وفي الحاالت التي تقوم فيها المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية ،فإنه يجب عليها تقويم
فيما إذا وألي مدى قامت باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية .وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلبقاء على معظم المخاطر
والمنافع المصاحبة لألصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على األًصل ،تستمر المجموعة في إثبات األصل بقدر ارتباطها المستمر به .وفي تلك
الحالة ،تقوم المجموعة أيضاً بإثبات اإللتزامات المصاحبة لها .يتم قياس األصول المحولة واإللتزامات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس
الحقوق وااللتزامات التي أبقت عليها المجموعة.
يتم قياس االرتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان على األصول المحولة بالقيمة الدفترية األصلية لألصول أو الحد األقصى للمبلغ الذي
يجب على المجموعة دفعه ،أيهما أقل.
االنخفاض في قيمة األصول المالية

تقوم المجموعة بإثبات مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن كافة األصول المالية غير المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
وبالنسبة لمديني عقود اإليجار ،تستخدم الشركة الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة .عليه ،ال تقوم المجموعة بمتابعة
التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدالً من ذلك بإثبات مخصص خسارة بنا ًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاريخ إعداد كل
قوائم مالية .قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات استنا ًدا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان ،والتي يتم تعديلها بالعوامل المستقبلية
الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.
أيضا
تعتبر المجموعة األصل المالي متعث ًرا عندما تكون الدفعات التعاقدية متأخرة السداد لمدة  360يو ًما .لكن في بعض الحاالت ،يمكن للمجموعة ً
اعتبار األصل المالي متعث ًرا عندما تشير المعلومات الداخلية والخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تستلم المجموعة المبالغ التعاقدية القائمة
بالكامل قبل أن تأخذ باالعتبار أية تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل المجموعة .يتم شطب األصل المالي عند عدم وجود توقعات معقولة
السترداد التدفقات النقدية التعاقدية.
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األدوات المالية (تتمة)
اإللتزامات المالية (تتمة)
االثبات األولي والقياس

تصنف اإللتزامات المالية عند االثبات األولي لها كإلتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو قروض وصكوك أو ذمم دائنة،
حسبما هو مالئم.
يتم ،في األصل ،إثبات كافة اإللتزامات المالية بالقيمة العادلة .وبالنسبة للقروض والصكوك والذمم الدائنة ،يتم إظهارها بعد خصم تكاليف
المعامالت المتعلقة بها مباشرةً .تشتمل اإللتزامات المالية الخاصة بالمجموعة على القروض والصكوك والذمم الدائنة التجارية والمبالغ المستحقة
إلى األطراف ذات العالقة والمبالغ المستحقة الدفع واإللتزامات المتداولة األخرى والصكوك والقروض.
القياس الالحق

يعتمد قياس اإللتزامات المالية على تصنيفها ،كما هو موضح أدناه:
القروض والصكوك

تتعلق هذه الفئة كثي ًرا بالمجموعة .وبعد االثبات األولي لها ،تقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي .يتم إثبات األرباح
والخسائر في قائمة الدخل الشامل الموحدة عند التوقف عن إثبات اإللتزامات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل العمولة الفعلي.
اإللتزامات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تشتمل اإللتزامات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على اإللتزامات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة واإللتزامات المالية
المخصصة عند االثبات األولي لها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
تصنف اإللتزامات المالية كمقتناة ألغراض المتاجرة في حالة تكبدها لغرض إعادة شراؤها في المستقبل القريب .تشتمل هذه الفئة على األدوات
المالية المشتقة التي أبرمتها المجموعة ولم يتم تخصيصها كأدوات تغطية طبقاً لما نص عليه المعيار الدولي للتقرير المالي ( .)9كما تصنف
المشتقات المدرجة ضمن األدوات المالية األخرى المنفصلة كمقتناه ألغراض المتاجرة مالم يتم تخصيصها كأدوات تغطية مخاطر فعالة.
التوقف عن اإلثبات

يتم التوقف عن اثبات اإللتزامات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته .وفي حالة تبديل اإللتزامات المالية الحالية
بأخرى من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماماً أو بتعديل شروط اإللتزامات الحالية ،عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل أو التعديل كتوقف
عن اثبات اإللتزامات األصلية واثبات إلتزامات جديدة .يتم إثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
مقاصة األدوات المالية

تتم مقاصة األصول المالية واإللتزامات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة المبالغ
المثبتة وعند وجود نية لتسوية األصول مع اإللتزامات على أساس الصافي أو بيع األصول وسداد اإللتزامات في آن واحد.

www.othaimmalls.com

نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار | ق 79 -

شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

-5

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع أصول ما أو سداده عند تحويل إلتزامات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في
السوق بتاريخ القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع األصول أو تحويل اإللتزامات قد تمت إما:
yفي السوق الرئيسي لألصول أو اإللتزامات ،أو
yفي حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق فائدة لألصول واإللتزامات.
إن السوق الرئيسي أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة.
تقاس القيمة العادلة لألصول أو اإللتزامات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير األصول واإللتزامات وأنهم يسعون لتحقيق
أفضل مصالحهم االقتصادية.
تستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف ،وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابلة
للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
تصنف كافة األصول واإللتزامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي لمستويات
القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:
yالمستوى  :1األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة ألصول أو إلتزامات مماثلة.
yالمستوى  :2طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير
مباشرة.
yالمستوى  :3طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -غير قابلة للمالحظة.
بالنسبة لألصول واإللتزامات التي يتم إثباتها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل متكرر ،تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا تم التحويل
بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف (على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل)
في نهاية كل فترة مالية.
تقوم المجموعة بتحديد السياسات واإلجراءات المتعلقة بقياس القيمة العادلة المتكرر وقياس القيمة العادلة غير المتكرر.
يقوم مقيمون خارجيون بتقييم االستثمارات العقارية لغرض اإلفصاح عنها .يتقرر عمل المقيمين الخارجيين من قبل المجموعة بعد مناقشة ذلك مع
إدارة المجموعة والحصول على موافقتها .تشتمل ضوابط االختيار على اإللمام والمعرفة بالسوق ،والسمعة ،واالستقاللية ،وفيما إذا تمت مراعاة
المعايير المهنية .تقرر المجموعة ،بعد التباحث مع المقيمين الخارجيين للمجموعة ،ماهية طرق التقييم والمدخالت التي يتم استخدامها لكل حالة.
وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،تقوم المجموعة بتحليل التغيرات في قيمة األصول واإللتزامات التي يتعين إعادة قياسها أو إعادة تقويمها طبقاً
للسياسات المحاسبية للمجموعة .وألغراض هذا التحليل ،تقوم المجموعة بالتحقق من المدخالت الرئيسية المستخدمة في آخر تقييم وذلك
أيضا بمقارنة التغير في القيمة
بمطابقة المعلومات المستخدمة في احتساب التقييم مع العقود والمستندات ذات العالقة األخرى .تقوم المجموعة ً
العادلة لكل فئة من فئات األصول واإللتزامات مع المصادر الخارجية ذات العالقة لتحديد ما إذا كان التغير معقوالً.
ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،قامت المجموعة بتحديد فئات األصول واإللتزامات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصول واإللتزامات
والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.
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قياس القيمة العادلة (تتمة)
عقود التأجير

تقوم المجموعة عند بداية العقد بتقييم ما إذا كان العقد عقد إيجار أو يحتوي على عقد إيجار .أي ،إذا كان العقد ينقل الحق في التحكم في استخدام
أصل محدد لفترة زمنية مقابل.
تطبق المجموعة نهج تحقق وقياس واحد لجميع عقود اإليجار ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة .تعترف
المجموعة بإلتزامات عقود اإليجار لسداد مدفوعات اإليجار وحق استخدام األصول التي تمثل الحق في استخدام األصول األساسية.
أ) حق استخدام أصول

تعترف المجموعة بحق استخدام األصول في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي تاريخ توفر األصل األساسي لالستخدام) .يتم قياس حق استخدام األصول
ناقصا أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة ،ويتم تعديلها ألي إعادة قياس اللتزامات اإليجار .تتضمن تكلفة حق االستخدام
بالتكلفة،
ً
ناقصا أي حوافز
البدء
تاريخ
قبل
أو
في
تمت
التي
اإليجار
ودفعات
المتكبدة
األولية
المباشرة
والتكاليف
بها
المعترف
اإليجار
التزامات
مبلغ
األصول
ً
إيجار مستلمة .يتم استهالك حق استخدام األصول المعترف به على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ومدة عقد اإليجار،
أيهما أقصر .يخضع حق استخدام األصول لالنخفاض في القيمة.
ب) التزامات اإليجار

في تاريخ بدء عقد اإليجار ،تعترف المجموعة بإلتزامات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المقرر سدادها على مدى فترة
مطروحا منها أي حوافز إيجار مستحقة القبض،
اإليجار .تشتمل مدفوعات اإليجار على مدفوعات ثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة الجوهرية)
ً
ومدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ،والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية .تتضمن مدفوعات اإليجار
أيضا سعر ممارسة خيار الشراء المؤكد بشكل معقول أن تمارسه المجموعة ودفع غرامات إنهاء عقد اإليجار ،إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس
ً
ممارسة المجموعة لخيار اإلنهاء .يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروفات في الفترة التي يحدث
فيها الحدث أو الشرط الذي أدى إلى الدفع.
عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار ،تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء عقد اإليجار إذا كان معدل الفائدة
الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة .بعد تاريخ البدء ،يتم زيادة مبلغ التزامات اإليجار لتعكس تراكم الفائدة وتخفيضها لمدفوعات
اإليجار المدفوعة .باإلضافة إلى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل ،أو تغيير في مدة اإليجار ،أو تغيير في
مدفوعات اإليجار (على سبيل المثال ،التغيير في المدفوعات المستقبلية الناتج عن تغيير في المؤشر أو المعدل المستخدم لتحديد ذلك .مدفوعات
اإليجار) أو تغيير في التقييم لشراء األصل األساسي.
ج) عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة

تطبق المجموعة إعفاء إثبات اإليجار قصير األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل (أي عقود اإليجار التي لها مدة إيجار  12شه ًرا أو أقل من تاريخ
البدء وال تحتوي على خيار شراء) .كما أنه يطبق إعفاء اإليجار من االعتراف باألصول منخفضة القيمة على عقود اإليجار التي تعتبر منخفضة
القيمة .يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار على عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط
الثابت على مدى فترة اإليجار.
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المخزون

تظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية ،أيهما أقل .تحدد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح.
يتكون صافي القيمة البيعية من سعر البيع المقدر ناقصا تكاليف البيع والتوزيع .يتم تجنيب مخصص ،إذا لزم األمر ،لبنود البضاعة المتقادمة
وبطيئة الحركة.
يتم تخفيض قيمة البضاعة إلى صافي القيمة البيعية في الحاالت التي قد تكون فيها التكلفة غير قابلة لالسترداد نتيجة التلف أو التقادم أو في
حالة انخفاض أسعار بيع بنود البضاعة.
النقدية وما في حكمه

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية ،تتكون النقدية وما في حكمها من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل وفترة
استحقاقها األصلية ثالثة أشهر ،والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة.
المخصصات

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات (قانونية أو متوقعة) على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة ،وأنه من المحتمل أن يتطلب األمر استخدام
ٍ
تقدير لمبلغ االلتزام بشكل موثوق به .ال يتم إثبات المخصصات لقاء خسائر
موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن إجراء
العمليات المستقبلية.
تقاس المخصصات بالقيمة الحالية ألفضل تقديرات اإلدارة للمصاريف المطلوبة لسداد االلتزام الحالي في نهاية الفترة المالية .يمثل معدل الخصم
المستخدم لتحديد القيمة الحالية معدل ما قبل الزكاة الذي يعكس عمليات التقويم الحالية في السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المصاحبة
لاللتزام .يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كأعباء مالية.
منافع موظفين
التزامات المنافع المحددة للموظفين

يتم تحديد التزام المنافع المحددة للموظفين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة ،باإلضافة إلى عمليات التقويم االكتواري التي يتم إجراؤها
في نهاية كل فترة مالية .إن عمليات إعادة القياس التي تتضمن األرباح والخسائر االكتوارية ،يتم إظهارها فوراً في قائمة المركز المالي الموحدة مع
إثبات الزيادة أو النقص ضمن الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تحدث فيها .كما يتم إظهار عمليات إعادة القياس المثبتة ضمن الدخل الشامل
اآلخر فوراً ضمن األرباح المبقاة ولن يتم إعادة تصنيفها إلى الدخل في الفترات الالحقة .يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع
المحددة الناتجة عن تعديل أو تقليص البرنامج مباشرة في الدخل كتكاليف خدمة سابقة .يتم احتساب العمولة بتطبيق معدل الخصم في بداية الفترة
إلى صافي التزام المنافع المحددة .يتم تصنيف تكاليف المنافع المحددة على النحو التالي:
yتكلفة الخدمة (بما في ذلك تكلفة الخدمة الحالية ،تكلفة الخدمة السابقة ،باإلضافة إلى األرباح والخسائر الناتجة عن عمليات
تقليص األيدي العاملة والتسويات)،
yمصروف العمولة ،و
yعمليات إعادة القياس
تقوم المجموعة بإظهار أول مكونين من مكونات تكاليف المنافع المحددة في الربح أو الخسارة ضمن البنود المعنية.
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منافع الموظفين قصيرة األجل

يتم اثبات التزام لقاء المنافع المستحقة للموظفين بشأن الرواتب واألجور واإلجازات السنوية وتذاكر السفر واإلجازات المرضية المتوقع سدادها
بالكامل خالل اثني عشر شهراً بعد انتهاء الفترة التي يقوم فيها الموظفون بتقديم الخدمات ذات العالقة .يتم إثبات االلتزام بالمبلغ غير المخصوم
للمنافع المتوقع دفعها لقاء تلك الخدمات.
برنامج االشتراكات المحددة للموظفين

لدى المجموعة برنامج اشتراكات محددة مع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،حيث تساهم المجموعة بموجبه بنسبة محددة من راتب الموظف
في تقاعد موظفيها ،وتعتبر ذلك البرنامج مؤهال كبرنامج اشتراكات محددة .ويتم إثبات االشتراكات المستحقة لبرنامج االشتراكات المحددة
كمصروف في الربح أو الخسارة.
يتم إثبات منافع التقاعد بشأن برامج االشتراكات المحددة كمصاريف عند تكبدها.
الزكاة والضريبة
الزكاة

تخضع المجموعة ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل («الهيئة») في المملكة العربية السعودية .يجنب مخصص للزكاة على أساس مبدأ االستحقاق،
ويتم احتسابها وتحميلها على أساس الوعاء الزكوي .يتم إجراء التعديالت ،إن وجدت ،على مخصص الزكاة عند الحصول على الربوط النهائية من
الهيئة.
الضريبة

يتم قياس أصول وإلتزامات ضريبة الدخل الحالية بالمبلغ المتوقع استرداده من أو دفعه إلى السلطات الضريبية المعنية .إن الشرائح الضريبية
واألنظمة الضريبية المستخدمة في حساب المبلغ هي تلك الصادرة أو السارية المفعول بتاريخ إعداد القوائم المالية .إن ضريبة الدخل الحالية
أيضا في الدخل الشامل اآلخر وليس في الربح أو الخسارة .تقوم اإلدارة دورياً
المتعلقة بالبنود المثبتة مباشرة في الدخل الشامل اآلخر يتم إثباتها ً
بتقويم المواقف المتخذة في اإلقرارات الضريبية بشأن الحاالت التي تخضع فيها األنظمة الضريبية المطبقة للتفسير وتجنب المخصصات ،حسبما
هو مالئم.
الضريبة المؤجلة

يجنب مخصص للضريبة المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام وذلك بشأن الفروقات المؤقتة بين القيمة الدفترية لألصول واإللتزامات ألغراض إعداد
التقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض ضريبة الدخل .يتم احتساب الضريبة المؤجلة على أساس الشرائح الضريبية المتوقع تطبيقها على
السنة التي يتم فيها تحقيق األصول أو سداد اإللتزامات وذلك على أساس الشرائح الضريبية (واألنظمة الضريبية) الصادرة والسارية المفعول بتاريخ
إعداد القوائم المالية .يتم اإلفصاح عن اآلثار الضريبية الناتجة عن الفروقات المؤقتة ضمن اإللتزامات غير المتداولة كضريبة مؤجلة.
يتم إثبات أصول الضريبة المؤجلة وذلك فقط بالقدر الذي من المحتمل أن تتوفر فيه أرباحاً خاضعة للضريبة في المستقبل يمكن استخدامها لقاء
الخسائر الضريبية واإلعفاءات الضريبية غير المستخدمة .تتم مراجعة القيمة الدفترية ألصول الضريبة المؤجلة بتاريخ إعداد القوائم المالية،
وتُخفض بالقدر الذي لم يعد من المحتمل أن تتحقق فيه المنفعة الضريبية ذات الصلة .تتم مقاصة أصول وإلتزامات الضريبة المؤجلة عند وجود
حق نظامي ملزم إلجراء عملية التسوية .ويتم اإلفصاح عن أصول الضريبة المؤجلة ضمن األصول غير المتداولة كأصول ضرائب مؤجلة.
يتم إثبات الضريبة الحالية والمؤجلة كمصروف أو منفعة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر إال عندما تتعلق ببنود مقيدة على أو
أيضا إثبات الضريبة مباشر ًة في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين.
مخصومة مباشر ًة من حقوق الملكية ،وفي تلك الحالة يتم ً
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اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء

يتم اثبات االيرادات بالقدر الذي يحتمل أن يتدفق عنه منافع اقتصادية للمجموعة ،وأنه يمكن قياس االيرادات بشكل موثوق به وذلك بصرف
النظر عن التاريخ الذي يتم فيه السداد .يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق القبض بعد األخذ بعين االعتبار شروط
السداد المحددة المتعاقد عليها وبعد استبعاد الضرائب أو الرسوم .يتم إظهار المبالغ المفصح عنها كإيرادات بعد خصم المخصصات التجارية
والتخفيضات .وقد تبين للمجموعة أنها تعمل كأصيل في كافة ترتيبات اإليرادات.
دخل اإليجار

إن المجموعة مؤجر بموجب عقود إيجار تشغيلي مختلفة .يتم المحاسبة عن دخل اإليجار الناتج عن عقود اإليجار التشغيلي المتعلقة باالستثمارات
العقارية وفقا لطريقة القسط الثابت على مدى فترات عقود اإليجار ،ويدرج ضمن اإليرادات في قائمة الدخل الشامل الموحدة نظ ًرا لطبيعته
التشغيلية ،باستثناء دخل اإليجارات الشرطية التي يتم إثباتها عند نشأتها .يتم إثبات اإليرادات المستحقة وذلك بقدر اإليرادات التي تم اكتسابها
لكن لم يتم تقديم فواتير بها بعد.
يتم إثبات حوافز اإليجار المقدمة للمستأجرين ،بما في ذلك خصومات اإليجار ،كنقص في ايرادات اإليجار على أساس القسط الثابت على مدى
فترة عقد اإليجار .إن مدة عقد اإليجار تمثل الفترة غير القابلة لإللغاء من عقد اإليجار باإلضافة إلى أي مدة إضافية يكون فيها للمستأجر الخيار
في استمرار العقد ،أو عندما تكون اإلدارة عند نشأة عقد اإليجار متأكدة على نحو معقول من أن المستأجر سيمارس هذا الخيار.
يتم إثبات المبالغ المستلمة من المستأجرين إلنهاء عقود اإليجار أو التعويض عن التلفيات في قائمة الدخل الشامل الموحدة عند االقرار بأحقية
استالمها.
رسوم الخدمات واإلدارة والمصروفات األخرى القابلة لالسترداد من المستأجرين

يتم إثبات الدخل الناتج عن المصاريف المعاد تحميلها على المستأجرين في الفترة التي يصبح فيها التعويض مستحقًا .تدرج مصاريف الخدمات
واإلدارة المتعلقة بإصالح وصيانة مرافق المباني والمتحصالت األخرى ضمن اإليرادات ،بينما تدرج التكاليف ذات العالقة التي يتم إدراجها كجزء
من تكلفة اإليرادات ،حيث ترى اإلدارة أن المجموعة تعمل كأصيل في هذا الشأن.
يتم إظهار رسوم الخدمات المتعلقة بالمنافع العامة الخاصة بالمستخدمين المفرطين في االستخدام بعد خصم التكاليف ذات العالقة وتُسجل كجزء
من «دخل العمولة على تقديم المنافع العامة للمستخدمين المفرطين في االستخدام ،صافي» ضمن اإليرادات في قائمة الدخل الشامل الموحدة حيث
ترى اإلدارة أن المجموعة تعمل كوكيل في هذا الشأن.
بيع بطاقات األلعاب

تقوم المجموعة ببيع بطاقات األلعاب الممغنطة القابلة إلعادة الشحن إلى العمالء نق ًدا .تتيح البطاقات الممغنطة ألصحاب البطاقات خدمات
األلعاب والقيادة .يتم تسجيل النقد المستلم بتاريخ بيع البطاقات كإيرادات ألعاب غير مكتسبة (إلتزامات عقود) وإثبات اإليرادات فور بدأ العميل في
استخدام البطاقة .وعليه ،يتم تسجيل اإليرادات على أساس تاريخ انتقال الخدمة إلى العمالء.
تقوم المجموعة عادة بمنح العمالء «نقاط مكافآت» إضافية ،يتم استخدامها بنفس طريقة النقاط المشتراة العادية .ينتج عن نقاط المكافآت التزام
أداء مستقل ألنه يمنح العميل حقًا جوهر ًيا .يتم تخصيص جزء من سعر المعاملة إلى نقاط المكافآت الممنوحة للعمالء على أساس سعر البيع
النسبي المستقل وإثباته كإلتزامات عقود لحين استرداد النقاط .يتم إثبات اإليرادات عند استرداد النقاط من قبل العميل أو عند انتهاء صالحيتها.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء (تتمة)
بيع المالبس والمستلزمات األخرى

يتم اثبات االيرادات من بيع المالبس والمستلزمات األخرى في نقطة من الزمن عند تحويل السيطرة على األصول إلى العميل ،ويكون ذلك عادة عند
تسليم أوامر الشراء .تتم جميع المبيعات نق ًدا فقط أو عبر قناة المدفوعات اإللكترونية التي يتم إيداعها في الحساب البنكي للمجموعة في وقت
الحق من قبل البنوك المعنية.
تأخذ المجموعة بعين االعتبار ما إذا كان هناك تعهدات أخرى في العقد تمثل التزامات أداء مستقلة يتعين توزيع جزء من سعر المعاملة عليها (مثل
الضمانات ونقاط برنامج والء العمالء) .عند تحديد سعر المعاملة المتعلقة ببيع الوجبات ،تأخذ المجموعة بعين االعتبار اآلثار المتعلقة بالعوض
المتغير ،ووجود مكونات تمويل هامة ،والعوض غير النقدي ،والعوض المستحق للعميل (إن وجد) .إذا اشتمل العوض المنصوص عليه في العقد على
مبلغ متغير ،تقوم المجموعة بتقدير مبلغ العوض الذي تستحقه مقابل تحويل البضاعة إلى العميل .يتم تقدير العوض المتغير عند نشأة العقد ووضع
قيود عليه حتى يكون من المحتمل إلى حد كبير عدم حدوث عكس قيد جوهري لإليرادات في مبلغ اإليرادات المتراكمة عند زوال عدم التأكد المتعلق
بالعوض المتغير الحقًا .ونظ ًرا ألن مبيعات المجموعة من المالبس والمستلزمات األخرى تتم على أساس نقدي فقط ،فإن آثار العوض المتغير (على
سبيل المثال ،الخصومات ،واشتري واحدة واحصل على األخرى مجا ًنا ،الخ) يتم تخفيضها من إجمالي المبيعات ويتم تسجيل اإليرادات بعد خصم
العوض المتغير .إن بعض عقود بيع المعدات تمنح العمالء حق االرجاع.
حقوق اإلرجاع

تمنح بعض العقود المبرمة مع العمالء حق إرجاع البضاعة في غضون فترة زمنية محددة .تستخدم المجموعة طريقة القيمة المتوقعة لتقدير
البضاعة التي لن يتم إرجاعها ألن هذه الطريقة تحدد بشكل أفضل مبلغ العوض المتغير الذي ستستحقه المجموعة .يتطلب المعيار الدولي للتقرير
المالي ( )15وضع قيود على تقديرات العوض المتغير لتحديد مبلغ العوض المحتمل الذي يمكن إدراجه في سعر المعاملة .بالنسبة للبضاعة المتوقع
أيضا إثبات أصول حق اإلرجاع (والتسوية المقابلة لتكلفة المبيعات) لقاء
إرجاعها ،تقوم المجموعة بإثبات التزامات برد مبلغ بدالً من اإليرادات .يتم ً
الحق المتعلق باسترداد المنتجات من العميل.
تحديد طريقة تقدير العوض المتغير وتقويم القيود

عوضا متغي ًرا .وعند تقدير العوض المتغير ،يتعين على
تتضمن بعض عقود بيع المالبس والمستلزمات ذات العالقة حق االرجاع الذي ينتج عنه
ً
ترجيحا وذلك بحسب الطريقة التي تتوقع بشكل أفضل مبلغ العوض الذي
المجموعة استخدام إما طريقة القيمة المتوقعة أو طريقة المبلغ األكثر
ً
ستستحقه المجموعة.
وقد تبين للمجموعة أن طريقة القيمة المتوقعة هي الطريقة المالئمة الستخدامها في تقدير العوض المتغير لقاء بيع منتجاتها التي تتضمن حقوق
االرجاع ،نظ ًرا للعدد الكبير من العقود التي لها خصائص متشابهة .قبل القيام بإدراج أي مبلغ للعوض المتغير في سعر المعاملة ،تقوم المجموعة
بالتأكد فيما إذا كان مبلغ العوض المتغير مقي ًدا .وقد تبين للمجموعة أن تقديرات العوض المتغير غير مقيدة وذلك بناء على خبرتها السابقة
وتوقعاتها التجارية والظروف االقتصادية الحالية .إضافة إلى ذلك ،سيتم معالجة عدم التأكد من العوض المتغير خالل فترة وجيزة.
توزيعات األرباح

يتم إثبات توزيعات األرباح من االستثمارات عند اإلقرار بأحقية المجموعة في استالمها.
اإليرادات األخرى

يتم إثبات كافة اإليرادات األخرى على أساس مبدأ االستحقاق عند اإلقرار بأحقية المجموعة فيها.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

-5
المصاريف

تشتمل مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تعتبر بشكل محدد جز ًءا من تكلفة
المبيعات .يتم التوزيع بين تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية ،عند الضرورة ،وفق أسس ثابتة.
االحتياطي النظامي

طبقاً ألحكام نظام الشركات السعودي ،يجب على الشركة تحويل  ٪10من صافي دخل السنة إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ مجموع هذا
االحتياطي  ٪30من رأس المال .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
ضريبة القيمة المضافة

يتم إثبات اإليرادات والمصاريف واألصول بعد خصم مبلغ ضريبة القيمة المضافة ،باستثناء:
yإذا كانت ضريبة القيمة المضافة المتكبدة بشأن شراء األصول أو الخدمات غير قابلة لالسترداد من السلطة الضريبية ،وفي هذه الحالة
يتم إثبات ضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من مصروف البند ،حيثما ينطبق ذلك ،و
yعند إظهار الذمم المدينة والذمم الدائنة متضمنة مبلغ ضريبة القيمة المضافة.
يدرج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابل لالسترداد من أو المستحق إلى السلطة الضريبية كجزء من الذمم المدينة أو الذمم الدائنة في
قائمة المركز المالي الموحدة.
إلتزامات العقود

تمثل إلتزامات العقود االلتزامات المتعلقة بتحويل البضاعة أو الخدمات إلى العمالء ،والتي استلمت المجموعة مقابلها العوض (أو أن العوض كان
مستحقًا) من العميل .وفي حالة قيام العميل بدفع العوض قبل قيام المجموعة بتحويل البضاعة أو الخدمات إلى العميل ،يتم إثبات إلتزامات العقد
عند سداد المبلغ أو استحقاقه (أيهما يحدث أوالً) .يتم إثبات إلتزامات العقود كإيرادات عندما تقوم المجموعة باألداء بموجب العقد .تمثل إلتزامات
العقود الخاصة بالمجموعة الجزء غير المستخدم من أرصدة البطاقات الممغنطة أو كوبونات نقاط الوالء غير المستخدمة.
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6الممتلكات والمعداتتحسينات
المباني
المستأجرة

اآلالت
والمعدات

األلعاب

السيارات

أجهزة
الحاسب
اآللي وتقنية
المعلومات

األثاث
والتركيبات

األعمال
الرأسمالية
تحت التنفيذ

اإلجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

التكلفة:
التكلفة في  31ديسمبر 2018م
كما تم إصدارة من قبل

198,764,374

83,671,671

269,444,594

7,324,477

32,079,501

71,414,924

49,651,700

712,351,241

تسويات  -إيضاح 36

-

-

7,703,183

-

-

-

-

7,703,183

التكلفة المعدلة
في  31ديسمبر 2018م

198,764,374

83,671,671

277,147,777

7,324,477

32,079,501

71,414,924

49,651,700

720,054,424

إضافات

40,836,292

7,226,842

30,135,993

831,337

6,488,427

5,946,963

12,608,477

104,074,331

تحويالت من األصول غير الملموسة

-

-

-

-

28,000

-

-

28,000

تحويالت

25,557,263

3,867,671

19,372,027

-

1,654,099

274,946

()50,726,006

-

استبعادات

()2,430,241

()780,703

()76,582

()56,500

()28,650

()2,228,135

-

()5,600,811

الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م

262,727,688

93,985,481

326,579,215

8,099,314

40,221,377

75,408,698

11,534,171

818,555,944

إعادة تبويب من األصول
غير الملموسة

()51,515

1

()60,199

-

-

24,598

117,489

30,374

إعادة تبويب إلى االستثمارات العقارية

()15,523,216

-

-

-

-

-

-

()15,523,216

الرصيد المعدل
في  31ديسمبر 2019م

247,152,957

93,985,482

326,519,016

8,099,314

40,221,377

75,433,296

11,651,660

803,063,102

إضافات

13,007,834

2,385,164

16,069,176

508,300

1,065,070

1,211,090

15,642,846

49,889,480

استبعادات

()1,809,958

()634,006

()850,641

()378,200

()121,696

()6,717,199

()19,052,277

()29,563,977

الرصيد كما في  31ديسمبر 2020م

258,350,833

95,736,640

341,737,551

8,229,414

41,164,751

69,927,187

8,242,229

823,388,605
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الممتلكات والمعدات ( تتمة )
تحسينات
المباني
المستأجرة

اآلالت
والمعدات

األلعاب

السيارات

أجهزة
الحاسب
اآللي وتقنية
المعلومات

األثاث
والتركيبات

األعمال
الرأسمالية
تحت التنفيذ

اإلجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

االستهالك المتراكم:
17,489,986

32,749,180

-

258,843,705

الرصيد في  31ديسمبر 2018م

56,217,666

21,940,856

4,551,461 125,894,556

8,791,794

-

75,584,220

المحمل للسنة

24,676,778

11,533,568

24,723,103

1,193,758

4,665,219

-

()2,865,355

استبعادات

()962,737

()402,103

()46,587

()56,499

()1,194

()1,396,235

331,562,570

الرصيد في  31ديسمبر 2019م
كما تم إصداره من قبل

79,931,707

33,072,321

150,571,072

5,688,720

22,154,011

40,144,739

-

إعادة تبويب إلى االستثمارات العقارية

()3,078,915

2

-

()2

()1

-

()3,078,916

االستهالك المتراكم المعدل
في  31ديسمبر 2019م

76,852,792

33,072,323

150,571,072

5,688,718

22,154,011

40,144,738

-

328,483,654

المحمل للسنة

18,218,135

10,803,649

30,240,014

1,091,306

6,799,590

7,874,378

-

75,027,072

استبعادات

-

()385,616

()780,770

()297,675

()98,049

()6,252,307

-

()7,814,417

الرصيد كما في  31ديسمبر 2020م

95,070,927

43,490,356

180,030,316

6,482,349

28,855,552

41,766,809

-

395,696,309

صافي القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2020م

163,279,906

52,246,284

161,707,235

1,747,065

12,309,199

28,160,378

8,242,229

427,692,296

كما في  31ديسمبر 2019م

170,300,165

60,913,159

175,947,944

2,410,596

18,067,366

35,288,558

11,651,660

474,579,448

كما في  1يناير 2019م

142,546,708

61,730,815

151,253,221

2,773,016

14,589,515

38,665,744

49,651,700

461,210,719

2020م

2019م

ريال سعودي

ريال سعودي

تكلفة إيرادات (إيضاح )27

60,739,563

60,253,035

مصاريف عمومية وإدارية (إيضاح )29

5,237,193

5,470,872

مصاريف بيع وتوزيع (إيضاح )28

9,050,316

9,860,315

75,027,072

75,584,220

تم توزيع االستهالك على النحو التالي:
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7االستثمارات العقاريةاالستثمارات العقارية

األراضي

المباني

اآلالت
والمعدات

األثاث
والتركيبات

تحسينات
المباني
المستأجرة

األعمال
اإلنشائية تحت
التنفيذ

اإلجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

التكلفة:
الرصيد في  31ديسمبر 2018م

747,236,395

إضافات

-

639,327

استبعادات

-

-

-

إعادة تبويب

-

()1,403,267

-

-

الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م كما
تم إصدارة من قبل

747,236,395

1,512,555,122

242,886,678

9,652,037

1,411,267

إعادة تبويب من /إلى األصول الثابتة

-

2,806,534

-

()24,598

12,828,397

()87,117

الرصيد المعدل في  31ديسمبر 2019م

747,236,395

1,515,361,656

242,886,678

9,627,439

14,239,664

382,750,415

2,912,102,247

إضافات

5,207,062

8,505,397

-

-

575,427

38,314,703

52,602,589

استبعادات

-

-

-

-

-

()20,389,079

()20,389,079

الرصيد كما في  31ديسمبر 2020م

752,443,457

1,523,867,053

242,886,678

9,627,439

14,815,091

400,676,039

2,944,315,757

9,652,037

8,000

334,557,254

2,847,553,625

242,780,877 1,513,319,062
105,801

-

-

62,221,259

62,966,387

-

-

()13,940,981

()13,940,981

1,403,267

-

-

382,837,532

2,896,579,031
15,523,216

االستهالك المتراكم:
الرصيد في  31ديسمبر 2018م

-

336,623,180

173,560,641

8,516,032

2,542

-

518,702,395

المحمل للسنة

-

40,781,548

11,699,873

394,998

253

-

52,876,672

الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م كما
تم إصدارة من قبل

-

377,404,728

185,260,514

8,911,030

2,795

-

571,579,067

إعادة تبويب من /إلى األصول الثابتة

-

()1,028,022

-

-

4,106,938

-

3,078,916

الرصيد المعدل في  31ديسمبر 2019م

-

376,376,706

185,260,514

8,911,030

4,109,733

-

574,657,983

المحمل للسنة

-

38,979,701

8,605,137

359,049

1,475,830

-

49,419,717

الرصيد كما في  31ديسمبر 2020م

-

415,356,407

193,865,651

9,270,079

5,585,563

-

624,077,700

صافي القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2020م

752,443,457

1,108,510,646

49,021,027

357,360

9,229,528

400,676,039

2,320,238,057

كما في  31ديسمبر 2019م

747,236,395

1,138,984,950

57,626,164

716,409

10,129,931

382,750,415

2,337,444,264

كما في  1يناير 2019م

747,236,395

1,176,695,882

69,220,236

1,136,005

5,458

334,557,254

2,328,851,230
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

-7

االستثمارات العقارية (تتمة)

قامت اإلدارة بتقدير القيمة العادلة لالستثمارات العقارية كما في  31ديسمبر 2020م بمبلغ قدره  4,876,400,000ريال سعودي ( 31ديسمبر 2019م:
 4,612,381,000ريال سعودي) .قام طرف ثالث مستقل ،كوليرز انترناشيونال («المقيم») ،بموجب ترخيص رقم ( ،)1220001784بإجراء تقييم
لالستثمارات العقارية باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة ( 31ديسمبر 2019م :طريقة التدفقات النقدية المخصومة) .ولدى المقيم
مؤهالت وخبرة مالئمة في تقييم العقارات.
وألغراض اإلفصاح ،تم تجميع التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لالستثمارات العقارية ضمن المستوى  ،3مع المدخالت الهامة القابلة للمالحظة
بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
تم رهن بعض األراضي والمباني بقيمة دفترية إجمالية قدرها  849.2مليون ريال سعودي (  31ديسمبر 2019م 618.8 :مليون ريال سعودي) .لبنوك
محلية
فيما يلي بيان طريقة التقييم المستخدمة والمدخالت الرئيسية لتقييم االستثمارات العقارية:
طريقة التقييم

المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة
قيمة اإليجار المقدمة لكل متر مربع للشهر

النطاق (المتوسط المرجح)
2020م
 97ريال سعودي

2019م
 100ريال سعودي

زيادة اإليجار سنو ًيا

%2.25

%2.25

معدل اإلشغال طويل األجل

%13.50

%8.00

%13

%12.15

2020م

2019م

ريال سعودي

ريال سعودي

دخل إيجار ناتج عن االستثمارات العقارية

479,602,070

469,889,436

تكاليف مباشرة مدرة إليرادات اإليجار

()170,083,418

()203,907,512

309,518,652

265,981,924

طريقة التدفقات النقدية المخصومة

معدل الخصم

ال يوجد لدى المجموعة أي قيود على بيع االستثمارات العقارية الخاصة بها ،كما ال يوجد أي التزامات تعاقدية لشراء أو إنشاء أو تطوير استثمارات
عقارية أو إلجراء عمليات إصالح وصيانة وتحسينات.

ق  | 90 -نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار

www.othaimmalls.com

شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

8األصول غير الملموسةتمثل األصول غير الملموسة بشكل رئيسي برامج الحاسب اآللي ورسوم االمتياز.
كما في
 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر 2019م

 1يناير 2019م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

التكلفة:
الرصيد كما في  1يناير

8,827,506

8,377,130

7,082,414

إضافات

-

584,895

42,188

تسويات

-

-

8,913,437

تحويل إلى الممتلكات والمعدات (إيضاح )6

-

()28,000

-

إستبعادات

-

()106,519

()7,660,909

الرصيد كما في  31ديسمبر

8,827,506

8,827,506

8,377,130

اإلطفاء المتراكم:
الرصيد كما في  1يناير

5,108,471

4,392,710

3,106,399

إطفاء للسنة

688,083

817,872

1,283,720

إضافات

-

-

3,379,118

إعادة تبويب من االستثمار العقاري

-

30,374

-

تحويل إلى الممتلكات والمعدات (إيضاح )6

-

()25,966

-

استبعادات

-

()106,519

()3,376,522

الرصيد كما في  31ديسمبر

5,796,554

5,108,471

4,392,710

صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر

3,030,952

3,719,035

3,984,415

خالل السنوات السابقة ،أبرمت المجموعة اتفاقيات امتياز مع أصحاب حقوق االمتياز .بموجب هذه االتفاقيات ،حصلت المجموعة على الحق في
تشغيل متاجر البيع بالتجزئة تحت اسم العالمة التجارية المعنية التي تم الحصول عليها .تم تحديد العمر اإلنتاجي لالمتيازات التي تم الحصول
عليها من  4إلى  5سنوات .تقوم اإلدارة بإطفاء رسوم االمتياز على أساس القسط الثابت وفقًا لشروط االتفاقية.
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

9حق استخدام األصولكما في
 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر 2019م

 1يناير 2019م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

التكلفة:
الرصيد كما في  1يناير

735,559,367

659,240,813

-

إضافات

3,979,941

77,158,719

-

استبعادات

()89,309,793

()840,165

-

الرصيد كما في  31ديسمبر

650,230,515

735,559,367

-

اإلطفاء المتراكم:
الرصيد كما في  1يناير

218,912,920

163,590,736

-

المحمل للسنة

59,709,086

55,322,184

-

استبعادات

()7,763,638

-

-

الرصيد كما في  31ديسمبر

270,858,368

218,912,920

-

صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر

379,372,147

516,646,446

-
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

	10-دفعات مقدما ومدينون آخرون
كما في
 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر 2019م

 1يناير 2019م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

دفعات مقدمة لمقاولين وموردين

2,000,756

944,902

944,902

تأمينات مستردة

10,197,062

8,007,848

6,560,245

مدفوعات مقدماً

4,502,394

4,288,524

21,114,426

ذمم موظفين

805,711

1,609,986

2,467,165

إيجار مدفوع مقدماً

201,666

428,747

7,210,073

ضريبة قيمة مضافة مدينة

-

1,544,358

-

مصاريف مدفوعة مقدمة

8,493,464

3,953,568

-

مشتقات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

-

-

6,651,052

أخرى

7,017,146

606,691

1,701,636

33,218,199

21,384,624

46,649,499

	11-دفعات مقدمة لمقاولين وموردين
كما في

دفعات مقدمة لمقاولين وموردين
دفعات مقدمة  -للمالك

(**)

(*)

 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر 2019م

 1يناير 2019م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

46,977,774

62,183,870

72,816,605

25,160,235

-

-

72,138,009

62,183,870

72,816,605

( *)

يتمثل هذا المبلغ في الدفعة المقدمة المرتبطة بأعمال إنشائية لكال من مول حفر الباطن و مول الخفجي ومتوقع أن يتم االنتهاء من األعمال بالكامل خالل عام 2023م.

(**)

يتمثل هذا المبلغ في الدفعة المقدمة المسددة تحت حساب شراء عقار استثماري في المملكة العربية السعودية ،تم اإلفصاح عن المبلغ المتبقي الذي سيتم دفعة مقابل هذا العقار في إيضاح رقم
(.)35
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

	12-استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
تشتمل االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على أصول مالية مستثمرة في أسهم متداولة وغير متداولة.
كما في
أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر 2019م

 1يناير 2019م

-

11,725,454

8,577,465

-

11,725,454

8,577,465

كما في
 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر 2019م

 1يناير 2019م

شركة الزيت العربية السعودية («أرامكو السعودية»)

-

11,725,454

-

شركة المباني

-

-

8,577,465

-

11,725,454

8,577,465

فيما يلي حركة احتياطي القيمة العادلة لألصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر خالل السنة:
كما في
 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر 2019م

 1يناير 2019م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

1,081,070

()1,991,046

()250,094

()1,081,070

1,991,046

-

الحركة خالل السنة

-

1,081,070

()1,665,296

محول إلى طرف ذو عالقة

-

-

()75,656

في نهاية السنة

-

1,081,070

()1,991,046

في بداية السنة
إعادة تصنيف إلى األرباح المبقاة
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

	13-استثمارات في شركات زميلة
كما في
 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر 2019م

 1يناير 2019م

1,419,676

-

-

1,419,676

-

-

استثمارات في شركات زميلة

نسبة الملكية

كما في
 31ديسمبر 2019م
ريال سعودي

إضافات
ريال سعودي

الحصة في
نتائج األعمال
ريال سعودي

كما في
 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي

ومضة لدور السينما  -شركة مساهمة مقفلة

%55

-

550,000

60,260

610,260

شركة بلر السعودية للمقاوالت

%70

-

225,000

584,416

809,416

-

775,000

644,676

1,419,676

استثمارات في شركات زميلة

	14-المخزون
كما في
 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر 2019م

 1يناير 2019م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

مخزون جاهز معد للبيع

45,143,733

44,028,032

35,071,257

مستهلكات ومواد أخرى

6,695,207

19,879,577

23,835,471

قطع غيار

6,331,776

7,865,043

7,524,092

ناقصا :مخصص مخزون بطئ الحركة

()6,778,012

()9,822,056

()4,453,197

51,392,704

61,950,596

61,977,623

فيما يلي بيان حركة مخصص مخزون بطئ الحركة:
ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

في بداية السنة

9,822,056

4,453,197

5,182,312

مجنب خالل السنة

1,308,423

5,368,859

270,885

مبالغ مشطوبة

()4,352,467

-

()1,000,000

في نهاية السنة

6,778,012

9,822,056

4,453,197
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

15مدينو عقود اإليجاركما في
 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر 2019م

 1يناير 2019م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

مدينو عقود إيجار

397,865,620

217,391,374

153,366,495

ناقصا :مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

()191,354,416

()88,738,632

()63,977,082

206,511,204

128,652,742

89,389,413

فيما يلي بيان حركة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة:
كما في
 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر 2019م

 1يناير 2019م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

في بداية السنة

88,738,632

63,977,082

41,894,922

اإلضافات خالل السنة

102,615,784

60,344,045

22,082,160

انتفى الغرض منة

-

()35,582,495

-

في نهاية السنة

191,354,416

88,738,632

63,977,082

	16-التزامات عقود اإليجار
كما في
 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر 2019م

 1يناير 2019م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

في  1يناير

561,877,910

540,091,396

-

اإلضافات

3,979,941

77,156,728

-

تكاليف تمويلية  -إيضاح 30

14,030,409

16,102,981

-

أخرى

()95,575,563

-

-

االلتزام المدفوع

()70,340,081

()71,473,195

-

في  31ديسمبر

413,972,616

561,877,910

-

االلتزام المتداول

73,881,666

203,138,279

-

االلتزام غير المتداول

340,090,950

358,739,631

-

413,972,616

561,877,910

-
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

	17-المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها
تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين وكبار موظفي اإلدارة بالمجموعة والمنشآت الخاضعة للسيطرة أو التي يمارس عليها تأثيرا هاما من قبل
هذه األطراف .تعتمد شروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل إدارة المجموعة.
فيما يلي قائمة باألطراف ذات العالقة بالمجموعة:
طبيعة العالقة

الطرف ذو العالقة
شركة أسواق العثيم

مساهم

شركة العثيم القابضة

مساهم

كيول لالستثمار العقاري

شركة تابعة

شركة الرياض الواعد إلدارة األمالك

شركة تابعة

شركة الدولية للترفيه المحدودة

شركة تابعة

عالم المرح للترفيه

شركة تابعة

شركة بريميم ريتيل

شركة تابعة

شركة غلوبال إنتربرايز تيم ليمتد

شركة تابعة

شركة يورو إنتربرايز تيم ليمتد

شركة تابعة

شركة وورلد أوف أدفنتشر ليمتد

شركة تابعة

ليدار لالستثمار العقاري

شركة تابعة

شركة ليليان

شركة تابعة

شركة أوريون القابضة المحدودة

شركة زميلة

شركة عالم المرح لالستثمار العالمية

شركة تابعة

7-1

1تعويضات كبار موظفي اإلدارة

فيما يلي بيان بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة:
كما في
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2019م

 1يناير 2019م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

رواتب ومنافع قصير األجل

6,058,000

5,020,742

4,730,381

مكافأة نهاية الخدمة

533,975

498,383

1,602,798

إجمالي تعويضات كبار موظفي اإلدارة

6,591,975

5,519,125

6,333,179
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

-17

المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)

	7-2

1المعامالت مع األطراف ذات العالقة
2020م
ريال سعودي

2019م
ريال سعودي

 1يناير 2019م
ريال سعودي

إيرادات إيجار

14,149,063

18,001,280

26,734,756

مصروفات إيجار

26,391,201

-

-

مدفوعات نيابة عن الشركة التابعة

824,301

2,446,021

-

اإليرادات األخرى

7,358,700

15,148,102

-

رسوم بين الشركات الشقيقة

424,465

263,996

-

تحويل أعمال إنشائية تحت التنفيذ

17,990,367

13,940,981

-

مصروفات بينية بالمناصفة

676,161

-

-

رسوم بين الشركات الشقيقة

2,109,396

509,083

-

تحويل استثمار مقيم بالقيمة العادلة من
خالل األرباح والخسائر لطرف ذو عالقة

-

-

2,632,189

تحويل استثمار لطرف ذو عالقة

-

-

544,164

شراء شركة زميلة

-

-

81,962,572

شركة بريميم ريتيل

تمويل لشركة تابعة

-

1,485,296

1,479,569

شركة الدولية للترفيه المحدودة

تمويل

-

624,464

-

عالم المرح للمالهي

تمويل

-

28,002

-

شركة غلوبال إنتربرايز تيم ليمتد

(تسوية) تمويل

-

()291,323

291,323

شركة يورو إنتربرايز تيم ليمتد

(تسوية) تمويل

-

()291,001

291,001

شركة وورلد أوف أدفنتشر ليمتد

تمويل

-

()262,968

262,968

ليدار لالستثمار العقاري

تمويل

-

178,226

-

شركة ليليان

تمويل

-

95,935

4,441,014

الطرف ذو العالقة

شركة أسواق العثيم

شركة العثيم القابضة

طبيعة المعاملة

خالل السنة ،قامت المجموعة بإجراء معامالت مع األطراف ذات العالقة بها .تعتمد شروط تلك المعامالت من قبل اإلدارة خالل دورة األعمال
العادية.
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)

	7-3

1أرصدة األطراف ذات العالقة

يلخص الجدول التالي أرصدة األطراف ذات العالقة:
 )1المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة
كما في
 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر 2019م

 1يناير 2019م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ومضة لدور السينما

34,832,378

-

-

شركة أسواق العثيم

3,495,538

19,301,705

-

كيول لالستثمار العقاري

668,425

668,425

668,425

شركة العثيم القابضة

-

75,876,880

11,378,104

شركة بريميم ريتيل

-

11,137,719

10,448,677

شركة الدولية للترفيه المحدودة

-

624,464

-

عالم المرح للمالهي

-

28,001

-

شركة فريق انتربرايز المحدودة

-

-

316,416

شركة فريق يورو انتربرايز المحدودة

-

-

291,001

شركة عالم المغامرات المحدودة

-

-

262,968

شركة ليدار لالستثمار العقاري

-

-

126,395

شركة ليليان

-

-

3,383,551

38,996,341

107,637,194

26,875,537

قامت اإلدارة بإجراء مراجعة لالنخفاض في القيمة وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9بشأن المبالغ المستحقة من األطراف ذات
العالقة ،وبنا ًء على هذه المراجعة ،تعتقد اإلدارة بأنه ال يوجد انخفاض جوهري في القيمة الدفترية لألرصدة القائمة للمبالغ المستحقة من األطراف
ذات العالقة.
 )2المبالغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة:
كما في
 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر 2019م

 1يناير 2019م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

شركة أوريون القابضة المحدودة

393,000

44,744

-

شركة عالم المرح لالستثمار العالمية

-

-

46,501

شركة فاو العالمية

15,000,000

-

-

15,393,000

44,744

46,501
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

	18-النقد وما في حكمه
كما في

أرصدة لدى البنوك
ودائع ألجل

(*)

نقد في الصندوق

 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2019م

 1يناير 2019م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

17,685,135

62,777,241

96,570,737

84,028,701

20,102,802

47,104,893

1,560,405

3,415,091

15,255,592

103,274,241

86,295,134

158,931,222

(*) تبلغ فترة االستحقاق األصلية للودائع ألجل  3أشهر أو أقل ويتحقق عنها عائد وفقًا لمعدالت الودائع قصيرة األجل ذات الصلة.

	19-القروض
كما في
 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر 2019م

 1يناير 2019م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

جزء متداول من قروض

212,862,320

133,966,668

136,166,668

جزء غير متداول من القروض

1,153,804,350

335,866,668

270,833,335

1,366,666,670

469,833,336

407,000,003

حصلت المجموعة على تسهيالت قصيرة وطويلة األجل وتمويل مرابحة من بنوك محلية مختلفة لتمويل رأس المال العامل الخاص بها وتنفيذ عمليات
إنشاء المباني الخاصة بها.
إن هذه التسهيالت مضمونة بضمانات اعتبارية وشخصية وسندات إذنية صادرة من قبل المساهمين وإقرار بالتنازل عن متحصالت المشاريع ورهن
على أراضي ومباني ،بقيمة دفترية قدرها مليون ريال سعودي (2019م 618.8 :مليون ريال سعودي) (إيضاح  ،)7باإلضافة إلى بعض التعهدات
المالية .تحمل هذه القروض أعباء مالية وفقًا لألسعار السائدة في السوق ،والتي يتم تحديدها عمو ًما على أساس األسعار السائدة بين البنوك
السعودية («سايبور») زائ ًدا .%1.75 - %1.00
تستحق هذه القروض السداد على أقساط وفقًا للشروط المنصوص عليها في االتفاقيات وذلك حتى عام 2026م.
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

	20-التزامات المنافع المحددة للموظفين
كما في
 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر 2019م

 1يناير 2019م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

تكلفة الخدمة الحالية

4,470,987

5,132,711

4,309,405

تكلفة العمولة على التزامات المنافع

625,166

849,890

589,609

5,096,153

5,982,601

4,899,014

الحركة في القيمة الحالية اللتزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين
ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

في بداية السنة

22,421,356

17,323,623

12,882,018

إجمالي مصروف المنافع

5,095,784

5,982,601

4,899,014

شراء شركة زميلة

-

-

1,625,186

خسائر (مكاسب) إعادة قياس التزامات المنافع للموظفين

()854,656

669,994

()710,583

منافع مدفوعة

()4,136,394

()1,554,862

()1,372,011

في نهاية السنة

22,526,090

22,421,356

17,323,624
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
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التزامات المنافع المحددة للموظفين ( تتمة )

فيما يلي االفتراضات االكتوارية الهامة المستخدمة في احتساب التزامات المنافع:
معدل الخصم

2020م

2019م

 1يناير 2019م

%2.75 - %2.5

%3.05

%5.89

%3

%6.00

%4.49

 60سنة

 60سنة

 60سنة

معدل الزيادة في الرواتب
سن التقاعد
تحليل الحساسية اللتزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين

فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة بشأن التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين كما في  31ديسمبر 2020م :
األثر على التزام المنافع المحددة

التغير في

القيمة األساسية

االفتراضات

ريال سعودي

ريال سعودي

معدل الخصم

%1-/+

22,526,090

20,918,043

24,294,143

معدل الزيادة في الرواتب

%1-/+

22,526,090

24,355,351

20,919,087

التغير في

القيمة األساسية

 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2019م

الزيادة في االفتراضات

النقص في االفتراضات
ريال سعودي

األثر على التزام المنافع المحددة
الزيادة في االفتراضات

النقص في االفتراضات

االفتراضات

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

معدل الخصم

%1- /+

22,421,356

18,623,934

22,740,813

معدل الزيادة في الرواتب

%1- /+

22,421,356

22,651,766

18,656,370

	21-الصكوك
كما في
 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر 2019م

 1يناير 2019م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

صكوك

-

851,000,000

1,000,244,133

تكلفة تمويل مؤجلة

-

()2,060,774

()5,059,088

-

848,939,226

995,185,045

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م ،قامت المجموعة بإصدار صكوك بقيمة  1,000مليون ريال سعودي بالقيمة االسمية بدون خصم أو
عالوة .يحمل إصدار الصكوك تكلفة عمولة وفقًا لألسعار السائدة بين البنوك السعودية («سايبور») زائ ًدا هامش ربح محدد سلفًا قدره  .٪1.70تم
استرداد الصكوك بالقيمة االسمية بتاريخ استحقاقها في  30أغسطس 2020م.
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

	22-مصروفات مستحقة ودائنون آخرون
كما في
 31ديسمبر
2020م

 31ديسمبر
2019م  -معدلة

 1يناير
2019م  -معدلة

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

محتجزات دائنة

54,596,785

56,263,009

51,274,316

مخصص الخصم للمستأجر

19,802,995

1,227,163

-

مصاريف مستحقة الدفع

14,929,288

29,236,999

18,382,332

دخل إيجار غير مكتسب

4,418,133

42,054,400

57,748,003

مبالغ مستحقة الدفع للموظفين

5,869,654

3,160,572

5,774,358

دفعات مقدمة من العمالء

5,699,847

4,400,125

2,993,141

تكلفة تمويل مستحقة

3,114,834

16,923,019

20,733,203

أعمال إنشائية مستحقة

192,620

23,575,461

13,631,753

أخرى

14,234,486

19,733,981

29,258,719

122,858,642

196,574,729

199,795,825

	23-الزكاة والضريبة
 )1الحركة في مخصص الزكاة خالل السنة

كانت حركة مخصص الزكاة للسنة المنتهية في  31ديسمبر على النحو التالي:
كما في
 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر 2019م

 1يناير 2019م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

الرصيد في بداية السنة

11,641,605

19,242,524

15,298,843

مخصص الزكاة للسنة

4,907,999

11,939,245

13,040,516

مخصص الضريبة السنة

271,826

763,235

84,324

مدفوع خالل السنة

()8,166,960

()20,303,399

()9,181,159

الرصيد في نهاية السنة

8,654,470

11,641,605

19,242,524
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

-23

الزكاة والضريبة (تتمة)

 )٢المحملة للسنة

تبلغ الزكاة المحملة للسنة  5,179,825ريال سعودي (2019م12,702,480 :ريال سعودي) وتم احتسابها على األساس التالي:
فيما يلي بيان بالبنود الرئيسية للوعاء الزكوي:
 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر 2019م

 1يناير 2019م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

حقوق المساهمين

1,618,489,538

1,603,037,210

1,533,688,764

الدخل قبل الزكاة

121,441,647

245,314,689

262,927,203

أصول غير متداولة

433,392,689

405,920,290

383,823,294

إلتزامات غير متداولة

1,518,434,394

718,733,322

1,283,342,004

نشأت الفروقات بين النتائج المالية والزكوية بصورة أساسية نتيجة للمخصصات غير المسموح بها عند حساب الدخل الخاضع للزكاة.
وفقاً للوائح وأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ،يجب احتساب الزكاة على أساس الوعاء الزكوي أو دخل السنة الخاضع للزكاة ،أيهما أعلى.
 )3الضريبة المؤجلة
كما في

األساس الضريبي للممتلكات والمعدات واألصول غير الملموسة

 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر 2019م

 1يناير 2019م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

22,664,129

25,003,008

4,455,304

ناقصا:
ً
األساس المحاسبي للممتلكات والمعدات واألصول غير الملموسة

()13,717,446

()17,422,264

()7,230,827

الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة (القابلة لالستقطاع)

8,946,683

7,580,744

()2,775,523

الضريبة المؤجلة بواقع %22.5

2,013,004

1,705,667

-

يظهر المبلغ المحمل علي قائمة الدخل خالل العام كما يلي :
للسنة المنتهية في
2020م

2019م

ريال سعودي

ريال سعودي

الضريبة المؤجلة كما في  1يناير

1,705,666

-

الضريبة المؤجلة بنسبة %22.5

271,826

763,236

تعديالت نتيجة ترجمة وتوحيد القوائم المالية

35,512

942,431

الضريبة المؤجلة في نهاية العام

2,013,004

1,705,667
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
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الزكاة والضريبة (تتمة)

الربوط الزكوية
شركة عبدهللا العثيم لالستثمار

قدمت الشركة إقراراتها الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل («الهيئة») عن كافة السنوات حتى  31ديسمبر 2018م .وقد تم إصدار الربوط
الزكوية من قبل الهيئة للسنوات من 2013م حتى 2015م.
الشركات التابعة الموجودة في المملكة العربية السعودية

قدمت الشركات التابعة إقراراتها الزكوية إلى الهيئة عن كافة السنوات حتى  31ديسمبر 2019م .وقد تم إصدار الربوط الزكوية من قبل الهيئة منذ
بداية الفحص.
الشركات التابعة الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي

ال تخضع الشركات التابعة إن الشركات التابعة المقامة في اإلمارات العربية المتحدة وقطر لضريبة الدخل .سوف تقوم الشركة التابعة المسجلة في
سلطنة عمان من تقديم أول إقرار ضريبي لها عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
الشركات التابعة األخرى

قامت الشركات التابعة األخرى بتقديم إقراراتها الضريبية .ولم يتم إجراء الربوط بعد من قبل السلطات المعنية.

	24-رأس المال
يتكون رأسمال الشركة في  31ديسمبر 2020م و2019م والبالغ  1,000,000,000ريال سعودي من  100,000,000سهم مصدر ومدفوع بالكامل ،قيمة
كل سهم  10ريال سعودي.

25االحتياطي النظاميطبقاً لنظام الشركات والنظام األساسي للشركة ،يجب على الشركة تحويل  %10من صافي دخل السنة إلى االحتياطي النظامي .ويجوز للشركة التوقف
عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي  %30من رأس المال .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

	26-اإليرادات
معلومات عن اإليرادات المفصلة

فيما يلي أدناه تفصيل إيرادات المجموعة من العقود المبرمة مع العمالء:
للسنة المنتهية في
2020م

2019م

القطاع

ريال سعودي

ريال سعودي

479,602,070

469,889,436

إيرادات ترفيه

163,804,598

293,917,630

إيرادات بيع بالتجزئة

154,982,378

186,790,100

إيرادات خدمات

50,371,400

52,920,737

إيرادات مطاعم

14,558,726

24,728,350

أخرى

-

10,791,682

إيرادات إعالنات

6,724,240

8,818,163

خصومات

()108,187,874

()39,166,061

761,855,538

1,008,690,037

إيرادات إيجار

( *)

(*)

أبرمت المجموعة عقود إيجار بشأن محفظتها العقارية .عاد ًة ما تتراوح فترات عقود إيجار العقارات التجارية بين سنة واحدة وسنتان ،وتتضمن بنودًا تتيح المراجعة الدورية للزيادة التصاعدية لقيمة
اإليجار وفقًا للظروف السائدة في السوق .تتضمن بعض عقود اإليجار خيارات الفسخ قبل نهاية مدة اإليجار.

فيما يلي بيان بالحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية المستحقة القبض بموجب عقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء كما في  31ديسمبر:
2020م

2019م

ريال سعودي

ريال سعودي

خالل سنة

333,149,341

364,107,912

بعد سنة وأقل من خمس سنوات

318,444,847

399,709,999

أكثر من خمس سنوات

124,523,850

107,853,283

776,118,038

871,671,194
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

-26

اإليرادات (تتمة)

في الجدول التالي ،تم تفصيل اإليرادات حسب نوع العميل ومدة العقود وتوقيت إثبات اإليرادات كما هو موضح أدناه:
للسنة المنتهية في
نوع القطاع
قطاع الشركات

2020م

2019م

ريال سعودي

ريال سعودي

761,855,538

1,008,690,037

للسنة المنتهية في
نوع العميل
غير حكومي

2020م

2019م

ريال سعودي

ريال سعودي

761,755,538

1,008,690,037

للسنة المنتهية في
2020م

2019م

مدة العقود

ريال سعودي

ريال سعودي

أكثر من سنة

371,414,196

430,723,375

أقل من سنة

390,441,342

577,966,662

761,855,538

1,008,690,037

	27-تكلفة اإليرادات
للسنة المنتهية في
2020م

2019م

ريال سعودي

ريال سعودي

تكلفة بضاعة مباعة

84,216,541

119,880,116

استهالك (إيضاح )8 ،7 ،6

110,964,141

113,401,837

رواتب موظفين ومنافع أخرى

65,945,877

84,193,274

منافع عامة

50,686,786

61,289,794

استهالك  -حق استخدام األصول

46,016,877

32,626,422

صيانة

11,446,121

12,839,201

أخرى

6,182,454

46,758,622

375,458,797

470,989,266
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

	28-مصاريف البيع والتوزيع
للسنة المنتهية في
2020م

2019م

ريال سعودي

ريال سعودي

رواتب موظفين ومنافع أخرى

28,076,468

38,065,766

دعاية وإعالن

9,452,825

32,340,132

إطفاء  -حق استخدام األصول

12,717,874

21,834,718

إهالك (إيضاح )6

9,050,316

9,860,315

إستهالك

110,377

-

أخرى

9,160,483

10,676,587

68,568,343

112,777,518

	29-المصاريف العمومية واإلدارية
للسنة المنتهية في
2020م

2019م

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

101,297,965

60,344,045

رواتب موظفين ومنافع أخرى

32,554,231

39,344,885

أتعاب مهنية

1,030,446

7,657,047

إهالك (إيضاح )6

5,237,193

5,470,872

تأمين

67,276

1,048,595

استهالك

10,710

-

إطفاء  -حق استخدام األصول

974,335

861,044

تراخيص

891,142

838,376

إيجار

886,660

706,960

صيانة

942,501

585,109

أخرى

7,688,851

14,651,536

151,581,310

131,508,469
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

	30-تكاليف التمويل
للسنة المنتهية في
2020م

2019م

ريال سعودي

ريال سعودي

تكاليف تمويل

45,636,264

48,875,579

تكلفة تمويل  -عقود إيجار (إيضاح )16

14,030,409

16,102,981

مصاريف عمولة  -مكافأة نهاية الخدمة (إيضاح )20

625,166

849,890

60,291,839

65,828,450

	31-اإليرادات (المصروفات) األخرى
للسنة المنتهية في
2020م

2019م

ريال سعودي

ريال سعودي

19,154,441

598,635

خسارة استبعاد ممتلكات ومعدات وأصول غير ملموسة

()3,624,932

()655,548

فروقات ترجمة العمالت األجنبية

()677,135

()73,025

مكاسب (خسائر) ترجمة العمالت األجنبية

-

3,929,844

تسويات مدينو العقود

-

3,334,477

عكس مخصص مطالبات

-

3,140,660

مكاسب استبعاد أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-

1,499,051

أخرى

-

5,954,261

14,852,374

17,728,355

التزام مستحق تم التنازل عنه

*

*

يتعلق إلتزام مستحق تم التنازل عنه لصالح الشركة والخاص بإنشاء وتشغيل المجمع التجاري بمدينة الجبيل الصناعية باإلنابة عن شركة العثيم القابضة ،ووفقا لالتفاقية المبرمة بعد انتهاء المشروع
يتم تحويل المعامالت الخاصة بالمشروع لتصبح مديونية على شركة العثيم القابضة و يعترف بها لدى الشركة كإيرادات األخرى.
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

	32-قياس القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية
األدوات المالية حسب الفئة

تم تصنيف األدوات المالية لعام 2020م على النحو التالي:
القيمة العادلة

القيمة الدفترية
األصول المالية المدرجة
بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

التكلفة المطفأة

اإلجمالي

المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

األصول المالية
النقدية وما في حكمها

-

103,274,241

103,274,241

-

103,274,241

-

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

-

38,996,341

38,996,341

-

38,996,341

-

مدينو عقود إيجار

-

206,511,204

206,511,204

-

206,511,204

-

-

348,781,786

348,781,786

-

348,781,786

-

االلتزامات المالية
التزامات إيجار

-

413,972,616

413,972,616

-

413,972,616

-

دائنون تجاريون

-

58,745,749

58,745,749

-

58,745,749

-

تأمين مسترد

-

54,596,785

54,596,785

-

54,596,785

-

تكاليف تمويل مستحقة

-

3,114,834

3,114,834

-

3,114,834

-

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

-

15,393,000

15,393,000

-

15,393,000

-

قروض

-

1,366,666,670

1,366,666,670

-

1,366,666,670

-

-

1,912,489,654

1,912,489,654

-

1,912,489,654

-
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

-32

قياس القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية (تتمة)

األدوات المالية حسب الفئة

تم تصنيف األدوات المالية لعام 2019م على النحو التالي:
القيمة الدفترية
األصول المالية المدرجة
بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

التكلفة المطفأة

القيمة العادلة
اإلجمالي

المستوى 2

المستوى 1

المستوى 3

األصول المالية
النقدية وما في حكمها

-

86,295,134

86,295,134

-

86,295,134

-

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

-

107,637,194

107,637,194

-

107,637,194

-

مدينو عقود إيجار

-

128,652,742

128,652,742

-

128,652,742

-

11,725,454

-

11,725,454

11,725,454

-

-

11,725,454

322,585,070

334,310,524

11,725,454

322,585,070

-

األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

اإللتزامات المالية
التزامات إيجار

-

561,877,910

561,877,910

-

561,877,910

-

دائنون تجاريون

-

70,873,304

70,873,304

-

70,873,304

-

تأمين مسترد

-

56,263,009

56,263,009

-

56,263,009

-

تكاليف تمويل مستحقه

-

16,923,019

16,923,019

-

16,923,019

-

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

-

44,744

44,744

-

44,744

-

صكوك

-

848,939,226

848,939,226

-

848,939,226

-

قروض

-

469,833,336

469,833,336

-

469,833,336

-

-

2,024,754,548

2,024,754,548

-

2,024,754,548

-

تقوم المجموعة بتصنيف أصولها المالية المتداولة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .تقاس األسهم المتداولة بالقيمة العادلة بنا ًء على
األسعار السائدة في سوق نشط .لم يتم إجراء تحويالت بين المستوى  1والمستوى  2خالل السنة.
تبين للمجموعة أن مديني عقود اإليجار النقدية وما في حكمها والمبالغ المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة والدائنين التجاريين وأوراق
الدفع والمبالغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة والصكوك والقروض تقارب قيمها الدفترية بشكل كبير نظ ًرا للسيولة قصيرة األجل لهذه األدوات
المالية.
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

	33-إدارة مخاطر األصول وااللتزامات المالية
إطار إدارة المخاطر

تتكون اإللتزامات المالية الرئيسية الخاصة بالمجموعة من الدائنين التجاريين والصكوك والقروض والمبالغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة.
بينما تتكون األصول المالية الرئيسية للمجموعة من مدينو عقود إيجار ،النقدية والودائع قصيرة األجل والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة.
تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق .يقع على عاتق إدارة المجموعة المسؤولية الكاملة عن تحديد ومراقبة إدارة
المخاطر بالمجموعة .تم وضع سياسات إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ،ووضع الحدود
والضوابط المالئمة للمخاطر ومراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة لها .تتم مراجعة سياسات /ممارسات وأنظمة إدارة المخاطر بانتظام
لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة .تهدف المجموعة ،من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة ،إلى الحفاظ على بيئة رقابية
منضبطة وبناءة يفهم فيها جميع الموظفون أدوارهم والتزاماتهم.
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية الناتجة عن األدوات المالية:
yمخاطر االئتمان
yمخاطر السيولة
yمخاطر السوق

مخاطر االئتمان

تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن إخفاق الطرف اآلخر في الوفاء بالتزاماته تجاه أداة مالية ما أو عقد عميل مما يؤدي إلى تكبد خسارة
مالية .تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من أنشطتها التشغيلية (وبصورة رئيسية مديني عقود اإليجار) ومن أنشطتها التمويلية ،بما في ذلك
الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية واألدوات المالية األخرى.
فيما يلي بيان الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية:
2020م
ريال سعودي

2019م
ريال سعودي

أرصدة وودائع ألجل لدى البنوك

101,713,836

82,880,043

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

38,996,341

107,637,194

مدينو عقود إيجار

206,511,204

128,652,742

347,221,381

319,169,979

تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان .تعتبر مخاطر االئتمان المتعلقة بالمبالغ المستحقة من األطراف
ذات العالقة محدودة ،حيث يتم إظهار المبالغ المستحقة القبض بعد خصم مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ،إذ ينطبق ذلك ،وأن المركز المالي
لألطراف ذات العالقة يتسم باالستقرار.
أ) األرصدة والودائع ألجل لدى البنوك

تتم إدارة مخاطر االئتمان الناتجة من األرصدة لدى البنوك من قبل إدارة المجموعة وفقًا لسياسة المجموعة وتعتبر محدودة نظ ًرا ألن األرصدة لدى
البنوك محتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد.
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إدارة مخاطر األصول وااللتزامات المالية (تتمة)

مخاطر االئتمان (تتمة)
ب) مدينو عقود إيجار

تقوم المجموعة بالحد من تعرضها لمخاطر االئتمان من مدينو عقود إيجار وذلك من خالل تحديد فترة السداد بين ثالثة أشهر إلى ستة أشهر
لعمالء الشركات ،على التوالي .إن معظم أرصدة مديني عقود اإليجار الخاصة بالمجموعة مستحقة من القطاع الخاص ،ويعتبر تحصيلها أمر موثوق
به بشكل كبير .في  31ديسمبر 2020م ،لدى المجموعة  7عمالء ( 31ديسمبر 2019م 9 :عمالء) مدينون بما يزيد عن  10مليون ريال سعودي لكل
عميل ،ويمثلون حوالي  %41من كافة الذمم المدينة غير المسددة 31( .ديسمبر 2019م )%43 :لم تتعرض المجموعة ألي خسارة انخفاض في قيمة
هذه األرصدة وال تتوقع خسارة في المستقبل القريب.
تقوم المجموعة بتطبيق الطريقة المبسطة الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9لقياس خسائر االئتمان المتوقعة ،والتي تستخدم مخصص
الخسائر المتوقعة على مدى العمر لكافة الذمم المدينة التجارية واألخرى.
يتم إجراء تحليل االنخفاض في القيمة بتاريخ إعداد القوائم المالية باستخدام مصفوفة المخصصات لقياس خسائر االئتمان المتوقعة .يتم تحديد
نسب المخصص بنا ًء على أيام التأخر في السداد لمجموعات مختلفة من قطاعات العمالء لها أنماط خسائر مماثلة .تعكس عملية االحتساب النتائج
المرجحة باالحتماالت والقيمة الزمنية للنقود والمعلومات المعقولة والمؤيدة المتاحة بتاريخ إعداد القوائم المالية عن األحداث السابقة والحالية
والتوقعات المتعلقة بالظروف االقتصادية المستقبلية.
فيما يلي المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان بشأن مديني عقود اإليجار والشيكات تحت التحصيل الخاصة بالمجموعة باستخدام
مصفوفة المخصصات:
معدل خسائر االئتمان المتوقعة
%

إجمالي القيمة الدفترية التقديرية
عند التعثر عن السداد
ريال سعودي

خسائر االئتمان المقدرة
ريال سعودي

أقل من  92يوم

%10

62,186,577

6,218,901

 93إلى  185يو ًما

%20

129,806,385

25,961,277

 186إلى  277يو ًما

%50

61,738,012

30,578,781

 278حتى  366يو ًما

%66

44,455,036

29,300,314

 367حتى  459يو ًما

%85

24,407,694

24,023,358

 460حتى  551يو ًما

%100

15,983,095

15,982,964

أكثر من  552يوماً

%100

59,288,821

59,288,821

397,865,620

191,354,416
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معدل خسائر االئتمان المتوقعة
%

إجمالي القيمة الدفترية التقديرية
عند التعثر عن السداد
ريال سعودي

خسائر االئتمان المقدرة
ريال سعودي

أقل من  92يوم

%15

108,816,936

15,763,570

 93إلى  185يو ًما

%23

24,722,302

5,584,010

 196إلى  277يو ًما

%35

15,191,396

5,251,036

 278حتى  366يو ًما

%64

18,064,752

11,544,352

 367حتى  459يو ًما

%100

10,053,093

10,053,101

 460حتى  551يو ًما

%100

22,045,348

22,045,167

أكثر من  552يوماً

%100

18,497,547

18,497,396

217,391,374

88,738,632

 31ديسمبر 2019م

مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في الوفاء بااللتزامات المتعلقة باإللتزامات المالية التي تسدد نقداً أو على شكل أصول
مالية أخرى .تتمثل طريقة المجموعة في إدارة مخاطر السيولة في ضمان ،قدر اإلمكان ،توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها حال استحقاقها في
ظل الظروف العادية والحرجة ،بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو األضرار بسمعة المجموعة.
التركز المفرط للمخاطر

تنشأ تركزات المخاطر عند مزاولة عدد من األطراف األخرى لنشاطات عمل مماثلة أو نشاطات في نفس المنطقة الجغرافية أو وجود خصائص
اقتصادية لديهم قد تؤثر على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية التي تتأثر بالتغيرات االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى .تشير
التركزات إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معينة.
ولتجنب التركز المفرط للمخاطر ،تتضمن السياسات واإلجراءات الخاصة بالمجموعة بعض اإلرشادات التي تركز على اإلبقاء على محفظة متنوعة.
يتم مراقبة وإدارة تركزات مخاطر االئتمان المحددة وفقاً لذلك.
يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق اإللتزامات المالية الخاصة بالمجموعة على أساس الدفعات التعاقدية غير المخصومة:
عند الطلب

أقل من  6أشهر

ما بين  6أشهر
شهرا
إلى ً 12

ما بين  1سنة
إلى  2سنة

ما بين  2سنة
إلى  5سنوات

أكثر من 5
سنوات

اإلجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

التزامات إيجار

-

-

73,881,666

-

340,090,950

-

413,972,616

قروض

-

106,431,159

106,431,159

212,862,319

425,724,638

515,217,395

1,366,666,670

تأمين مسترد

-

-

54,596,785

-

-

-

54,596,785

تكاليف تمويل مستحقه

-

-

3,114,834

-

-

-

3,114,834

ذمم دائنة تجارية

-

-

58,745,749

-

-

-

58,745,749

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

-

-

15,393,000

-

-

-

15,393,000

اإلجمالي

-

106,431,159

312,163,193

212,862,319

765,815,588

515,217,395

 31ديسمبر 2020م
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مخاطر السيولة (تتمة)
عند الطلب

أقل من  6أشهر

ما بين  6أشهر
شهرا
إلى ً 12

ما بين  1سنة
إلى  2سنة

ما بين  1سنة
إلى  5سنوات

أكثر من 5
سنوات

اإلجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

-

41,972,389

83,932,859

256,604,946

131,056,846

561,877,910

صكوك

848,939,226

-

-

-

-

-

848,939,226

قروض

-

-

133,966,668

335,866,668

-

-

469,833,336

مصروفات مستحقة ودائنون آخرون

-

-

196,574,729

-

-

-

196,574,729

تكاليف تمويل مستحقه

-

-

16,923,019

-

-

-

16,923,019

ذمم دائنة تجارية

-

-

70,873,304

-

-

-

70,873,304

مطلوبات عقود

-

-

25,269,720

-

-

-

25,269,720

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

-

-

44,744

-

-

-

44,744

848,939,226

41,972,389

419,799,527

256,604,946

131,056,846

 31ديسمبر 2019م
التزامات إيجار

اإلجمالي

48,310,870

491,963,054

2,190,335,988

مخاطر السوق

تمثل مخاطر السوق ،المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار العموالت ،وأسعار تحويل العمالت األجنبية ،وأسعار األسهم التي
قد تؤثر على دخل المجموعة أو قيمة األدوات المالية الخاصة بها .إن الهدف من إدارة مخاطر السوق يتمثل في إدارة ومراقبة التعرضات لمخاطر
السوق ضمن مستويات مقبولة مع الحفاظ على العائد.
تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت
السائدة في السوق أو أسعار األوراق المالية السائدة في السوق نتيجة التغير في التصنيف االئتماني للجهة المصدرة أو األداة ،والتغير في توجهات
السوق ،وأنشطة المضاربة ،والعرض والطلب على األوراق المالية ،والسيولة في السوق.
تشتمل مخاطر السوق على المخاطر التالية :مخاطر العمالت ومخاطر أسعار العموالت ومخاطر أسعار األسهم.
مخاطر أسعار العموالت

تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار
العموالت السائدة في السوق .يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق بصورة رئيسية بالتزامات القروض
ألجل والصكوك الخاصة بالمجموعة المرتبطة بمعدالت العمولة  .تقوم المجموعة بإدارة تعرضها لمخاطر أسعار العموالت وذلك عن طريق مراقبة
التغيرات في أسعار العموالت بشكل مستمر.
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إدارة مخاطر األصول المالية (تتمة)

مخاطر السوق (تتمة)
حساسية أسعار العموالت

يوضح الجدول التالي الحساسية تجاه التغيرات المحتملة المعقولة في أسعار العموالت المتعلقة بذلك الجزء من القروض والصكوك التي تأثرت
بذلك .ومع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة ،تأثر ربح المجموعة قبل الزكاة من خالل األثر على القروض المرتبطة بالعمولة ،على النحو التالي:
الربح( /الخسارة) من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة

2020م

2019م

ريال سعودي

ريال سعودي

قروض مرتبطة بالعمولة:
سايبور  100 -/+نقطة أساس

13,187,726

13,666,667

مخاطر العمالت األجنبية

تمثل مخاطر العمالت األجنبية المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية بسبب التغيرات في أسعار الصرف
األجنبي .يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار الصرف األجنبي بصورة رئيسية باألنشطة التشغيلية الخاصة بالمجموعة (عندما
تكون اإليرادات أو المصاريف مسجلة بعملة أجنبية) .تقوم اإلدارة بمراقبة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي وتعتقد بأن أثر التقلبات في أسعار
الصرف لن يكون جوهر ًيا.
مخاطر أسعار األسهم

إن سندات األسهم المتداولة وغير المتداولة الخاصة بالمجموعة عرضة لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن عدم التأكد من القيمة المستقبلية
للسندات االستثمارية .تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار األسهم من خالل التنويع ووضع حدود لكل أداة حقوق ملكية على حدة وبشكل إجمالي.
يتم تقديم التقارير حول محفظة األسهم إلى اإلدارة العليا بالمجموعة بشكل منتظم .يقوم مجلس إدارة المجموعة بمراجعة واعتماد كافة القرارات
المتعلقة باستثمارات األسهم.
وبالنسبة الستثمارات وأدوات حقوق الملكية غير المتداولة ،فإن الحد األقصى للمخاطر يعادل القيمة الدفترية لهذه االستثمارات.
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إدارة مخاطر األصول المالية (تتمة)

إدارة رأس المال

لغرض إدارة رأس المال الخاص بالمجموعة ،يشتمل رأس المال على رأس المال المصدر وكافة احتياطيات حقوق الملكية األخرى المتعلقة
بالمساهمين في الشركة األم .يتمثل الهدف الرئيسي إلدارة رأس المال الخاص بالمجموعة في زيادة العائد للمساهمين.
تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال الخاص بها وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات التعهدات المالية.
وللحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله ،يجوز للمجموعة تعديل دفع توزيعات األرباح إلى المساهمين أو إعادة رأس المال إليهم أو إصدار أسهم
جديدة .تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال باستخدام نسبة الرفع المالي والتي تمثل صافي الدين مقسوماً على إجمالي رأس المال زائداً صافي
الدين .إن سياسة المجموعة هي اإلبقاء على نسبة الرفع بين  %60و  .%65تقوم المجموعة بإدراج القروض والصكوك المرتبطة بعمولة والذمم
الدائنة التجارية واألخرى
ناقصا النقد وما في حكمه.
ضمن صافي الدين،
ً
2020م

2019م

ريال سعودي

ريال سعودي

إجمالي اإللتزامات

2,018,794,288

2,209,181,597

ناقصا :النقد وما في حكمه

()103,274,241

()86,295,134

صافي الدين

1,915,520,047

2,122,886,463

إجمالي حقوق الملكية

1,618,489,538

1,603,037,210

رأس المال المعدل

1,618,489,538

1,603,037,210

نسبة الدين إلى رأس المال المعدل

1.18

1.32

	34-توزيعات األرباح

كما في  1يناير
توزيعات أرباح معلنة
توزيعات أرباح مدفوعة

2020م

2019م

ريال سعودي

ريال سعودي

-

13,653,850

100,000,000

100,000,000

()100,000,000
-

()113,653,850
-

اعتمد المساهمون في الشركة ،خالل الجمعية العامة السنوية المنعقدة بتاريخ  30يونيو 2020م ،توزيعات األرباح للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م وقدرها  100مليون ريال سعودي (بواقع  10ريال سعودي للسهم).
اعتمد المساهمون في الشركة ،خالل الجمعية العامة السنوية المنعقدة بتاريخ  30يونيو 2019م ،توزيعات األرباح للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2018م وقدرها  100مليون ريال سعودي (بواقع  10ريال سعودي للسهم).
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35التعهدات وااللتزامات المحتملة2020م

2019م

ريال سعودي

ريال سعودي

تعهدات بشأن مشاريع تحت اإلنشاء

635,300,000

56,499,824

خطابات ضمان

40,099,519

55,970,682

التعهدات

	36-التسويات
yخالل العام ،الحظت اإلدارة خطأ في عدم تعديل تأثير اإليرادات في حاالت العقود ذات القيمة اإليجارية المختلفة على مدى فترة
العقد وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي رقم  16للمؤجر ،مما أثر على اإليرادات بمبلغ  11.31مليون ريال سعودي ( 01يناير 2019م:
 9.74مليون ريال سعودي و  31ديسمبر 2019م 1.57 ،مليون ريال سعودي) واألثر المقابل ينتقل إلى اإليرادات غير المحققة.
yكان هناك تعديل في السنة السابقة لالستهالك الزائد في إحدى الشركات التابعة (عبد اهلل العثيم للترفيه) على الممتلكات
والمعدات نتيجة استخدام معدالت استهالك مخالفة للسياسة المعتمدة وتخفيضها في تكلفة الممتلكات والمعدات خالل عامي
2016م و 2017م ،وتوجب تعديل هذا الخطأ في األرصدة االفتتاحية لسنة المقارنة من  1يناير 2019م.
تم تحديد تأثير تصحيح الخطأ أدناه:
في بيان المركز المالي الموحد:

كان تأثير تلك التعديالت على بيان المركز المالي الموحد كما يلي:
األثر على بنود قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة كما في  1يناير 2019م
قبل التعديل

تسويات

بعد التعديل

األرباح المبقاة
تأثير التعديل علي اإليرادات في  1يناير 2019م
وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 16

()9,739,748

رد الزيادة في االستهالك بإحدى الشركات التابعة للسنوات السابقة

()7,703,178

األرباح المبقاة في  1يناير 2019م -معدلة

()418,842,152

()17,442,926

()436,285,078

آالت ومعدات

441,093,609

7,703,178

448,796,787

مصروفات مستحقة ودائنون آخرون

()209,535,573

9,739,748

()199,795,825

األثر على بنود قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2019م
قبل التعديل

تسويات

بعد التعديل

األرباح المبقاة

()461,155,635

()19,013,193

()480,168,828

آالت ومعدات

466,876,270

7,703,178

474,579,448

مصروفات مستحقة ودائنون آخرون

()207,884,744

11,310,015

()196,574,729

األثر على بنود قائمة الربح أوالخسارة والدخل الشامل اآلخر
الموحدة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2019م
اإليرادات
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قبل التعديل

تسويات

بعد التعديل

1,007,119,770

1,570,267

1,008,690,037
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

	37-المشتقات غير المخصصة كأدوات تغطية مخاطر
المشتقات غير المخصصة كأدوات تغطية مخاطر

القيمة العادلة لألصول المالية

2020م

2019م

ريال سعودي

ريال سعودي

-

()712,579

تعكس المشتقات غير المخصصة كأدوات تغطية مخاطر التغير اإليجابي في القيمة العادلة ألسعار العموالت غير المخصصة في عمليات تغطية
المخاطر ،ولكنها مع ذلك تهدف إلى الحد من مستوى مخاطر أسعار العموالت.

	38-أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتوافق مع العرض في السنة الحالية

	39-تأثير كوفيد 19
المركز التجارية

نتيجة لوباء كوفيد  ،19تم إغالق مراكز التسوق في الفترة من  16مارس 2020م إلى  28أبريل 2020م .والتزمت الشركة بمنح خصومات إيجارية
للمستأجرين لفترة إغالق المراكز التجارية ولفترات طويلة للمستأجرين الذين يقومون بعمليات ظلت مغلقة لفترات أطول بسبب القيود التي فرضتها
السلطات المحلية .عالوة على ذلك ،أثر إغالق المراكز التجارية على التجارة للمستأجرين وقدرتهم على تسوية مستحقات اإليجار .نتج عن ذلك
زيادة في أيام الذمم التجارية وكذلك مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة .كما استفادت الشركة من الدعم الذي قدمته السلطات عن طريق تخفيض
فواتير الخدمات ودعم تكاليف الرواتب وخصم اإليجار من بعض المالك.
األزياء

نتيجة لوباء كوفيد  ،19تم إغالق متاجر األزياء للتداول من  16مارس 2020م إلى  28أبريل 2020م .أثر إغالق المتاجر والقيود الالحقة على الوصول
إلى المتاجر على إيرادات الشركة بشكل كبير وأدى إلى زيادة تراكم المخزون ،مما أدى إلى كان البد من بيعها بخصومات أعلى تؤثر على الهوامش
اإلجمالية .استفادت الشركة من الدعم الذي قدمته السلطات من خالل دعم تكاليف الرواتب والخصومات الممنوحة من قبل المالك.
الترفيه

نتيجة لوباء كوفيد  ،19تم إغالق مراكز الترفيه في المملكة العربية السعودية من  16مارس 2020م إلى  20يونيو 2020م ولفترات متفاوتة في اإلمارات
العربية المتحدة وقطر وعمان ومصر .أثر إغالق المراكز والقيود الالحقة على الوصول إليها على إيرادات الشركة بشكل كبير .استفادت الشركة من
الدعم الذي قدمته السلطات من خالل دعم تكاليف الرواتب والخصومات الممنوحة من قبل المالك.
مطاعم

نتيجة لوباء كوفيد  ،19تم إغالق المطاعم من  16مارس 2020م إلى  30يونيو 2020م .أثر إغالق المطاعم بشكل كبير على اإليرادات .استفادت
الشركة من الدعم الذي قدمته السلطات من خالل دعم تكاليف الرواتب والخصومات الممنوحة من قبل المالك.

	40-اعتماد القوائم المالية الموحدة
تم اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  1يونيو 2021م (الموافق  20شوال 1442هـ).
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

	41-السجل التجاري والسجالت الفرعية
تعمل الشركة من خالل السجل الرئيسي والسجالت الفرعية التالي
رقم السجل
التجاري للفرع

تاريخ انتهاء السجل هـ

موقع الفرع

رقم السجل
التجاري للفرع

تاريخ انتهاء السجل هـ

موقع الفرع

1010213454

1446-09-16

الرياض

3450174729

1445-06-01

عرعر  -العثيم مول

1010218374

1443-03-19

الرياض  -حي الربوة

3350146276

1444-03-10

حائل  -حي النقرة

1010263310

1445-03-03

الرياض  -مجمع خريص التجاري

1010228886

1443-02-06

الرياض

1010289509

1446-06-23

الرياض  -طريق الدائري الشرقي
مخرج 16

1128181067

1444-12-25

عنيزة

1131026422

1444-05-21

بريدة  -حي اإلسكان

1131048409

1444-06-19

بريدة

3350044573

1443-06-10

حائل  -طريق الملك سعود

2050088399

1444-03-03

الدمام  -حي عبداهلل فؤاد -
شارع األمير محمد

1010263061

1445-02-28

الرياض  -حي الربوة

2052002328

1445-01-20

الظهران  -مجمع الظهران -
طريق األمير محمد

2050075153

1443-04-11

الدمام

2252055036

1445-01-17

األحساء  -المبرز  -العثيم مول

1010452601

1444-10-18

حي الربوة  -الدائري الشرقي

3350044265

1442-10-29

حائل  -غراند مول

3450174266

1446-02-23

عرعر -حي جوهرة  -طريق األمير
ماجد

4030245640

1444-06-19

جدة  -مجمع األندلس مول

1010371062

1444-06-07

الرياض

4031216746

1444-12-25

مكه المكرمة

1010435711

1442-09-22

الرياض  -حي الربوة  -الدائري
الشرقي

5850068872

1444-11-05

عسير  -أبها

1131299797

1445-09-04

القصيم  -بريدة  -حي اإلسكان -
طريق على

5900032818

1444-11-05

جيزان

2050104905

1444-05-07

الدمام  -حي عبداهلل فؤاد  -طريق
األمير محمد

1010212789

1444-11-18

الرياض

3350141554

1443-03-24

حائل العثيم مول

1010371064

1444-06-07

الرياض

3450172387

1443-03-24

عرعر العثيم مول

1010929505

1443-04-03

الرياض

3550130886

1444-02-29

تبوك  -حي مروج األمير  -شارع 6

1010929500

1443-04-03

الرياض

5850125638

1444-02-29

أبها  -طريق الملك فهد-حي المروج
الراشد مول

1010929502

1443-04-03

الرياض

1010228837

1443-02-06

الرياض

1010491120

1443-03-08

الرياض

1131299650

1443-08-29

بريدة

1010327710

1443-01-03

الرياض

2050112197

1443-07-01

الدمام  -العثيم مول

1010634889

1442-09-07

الرياض

2050125378

1443-08-29

الدمام

010657593

1443-02-14

الرياض
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
القوائم المالية الموحدة وتقرير المراجع المستقل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م
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ﺷرﻛﺔ ارﻧﺳت وﯾوﻧﻎ وﺷرﻛﺎھم )ﻣﺣﺎﺳﺑون ﻗﺎﻧوﻧﯾون(
ﺷرﻛﺔ ﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ
اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﯾس
ﺑرج اﻟﻔﯾﺻﻠﯾﺔ – اﻟدور اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر
طرﯾﻖ اﻟﻣﻠك ﻓﮭد
ص.ب٢٧٣٢ :
اﻟرﯾﺎض ١١٤٦١
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ

رﻗم اﻟﺗﺳﺟﯾل ٤٥/١١/٣٢٣
رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ١٠١٠٣٨٣٨٢١
ھﺎﺗف+٩٦٦ ١١ ٢١٥ ٩٨٩٨ :
+٩٦٦ ١١ ٢٧٣ ٤٧٤٠
ﻓﺎﻛس+٩٦٦ ١١ ٢٧٣ ٤٧٣٠ :
ey.ksa@sa.ey.com
ey.com/mena

ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘل
إﻟﻰ ﻣﺳﺎھﻣﻲ ﺷرﻛﺔ ﻋﺑدﷲ اﻟﻌﺛﯾم ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﻟرأي:
ﻟﻘد راﺟﻌﻧﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﺷرﻛﺔ ﻋﺑدﷲ اﻟﻌﺛﯾم ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر )"اﻟﺷرﻛﺔ"( واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ )"اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"( ،واﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣل
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ،٢٠١٩وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻣوﺣدة وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة ،وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
ﻣﻠﺧص ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ.
ﻓﻲ رأﯾﻧﺎ ،أن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺗظﮭر ﺑﻌدل ،ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺟوھرﯾﺔ ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ٣١
دﯾﺳﻣﺑر  ،٢٠١٩وأداﺋﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد وﺗدﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن.
أﺳﺎس اﻟرأي:
ﺗﻣت ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .إن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻧﺎ ﺑﻣوﺟب ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗم ﺗوﺿﯾﺣﮭﺎ
ﻓﻲ ﻗﺳم ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻊ ﺣول ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ .إﻧﻧﺎ ﻣﺳﺗﻘﻠون ﻋن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘواﻋد ﺳﻠوك وآداب
اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﻛﻣﺎ أﻧﻧﺎ اﻟﺗزﻣﻧﺎ ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻧﺎ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ
اﻷﺧرى وﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻠك اﻟﻘواﻋد .ﺑﺎﻋﺗﻘﺎدﻧﺎ أن أدﻟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗوﻓﯾر أﺳﺎس ﻹﺑداء رأﯾﻧﺎ.
ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻹدارة وﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة:
إن اﻹدارة ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻋرﺿﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻋﺎدل وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن وأﺣﻛﺎم ﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻧظﺎم
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ،وﻋن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗراھﺎ اﻹدارة ﺿرورﯾﺔ ﻹﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺣدة ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﺣرﯾفٍ ﺟوھري ﻧﺎﺗﺞ ﻋن
ﻏش أو ﺧطﺄ.
ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﻓﺈن اﻹدارة ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﻘوﯾم ﻣﻘدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻌﻣل وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ
واﻹﻓﺻﺎح ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ھو ﻣﻼﺋم ،ﻋن اﻷﻣور ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ،وﺗطﺑﯾﻖ ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك
ﻧﯾﺔ ﻟدي اﻹدارة ﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أو إﯾﻘﺎف ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ ،أو ﻟﯾس ھﻧﺎك ﺧﯾﺎر ﻣﻼﺋم ﺑﺧﻼف ذﻟك.
إن ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣﺳؤول ﻋن اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋداد اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻊ ﺣول ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة:
ﺗﺗﻣﺛل أھداﻓﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد ﻣﻌﻘول ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻛﻛل ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﺣرﯾفٍ ﺟوھري ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻏش أو
ﺧطﺄ ،وإﺻدار ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن رأﯾﻧﺎ .إن اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﻌﻘول ھو ﻣﺳﺗوى ﻋﺎ ٍل ﻣن اﻟﺗﺄﻛﯾد ،إﻻ أﻧﮫ ﻟﯾس ﺿﻣﺎﻧﺎ ً ﻋﻠﻰ أن
اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺳﺗﻛﺷف داﺋﻣﺎ ً ﻋن ﺗﺣرﯾف ﺟوھري
ﻣوﺟود .وﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺗﺣرﯾﻔﺎت ﻋن ﻏش أو ﺧطﺄ ،وﺗُﻌَد ﺟوھرﯾﺔ ،ﺑﻣﻔردھﺎ أو ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﮭﺎ ،إذا ﻛﺎن ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﯾﻣﻛن ﺗوﻗﻊ
أﻧﮭﺎ ﺳﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذھﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر 2019م

2019م

2018م
(معدلة ،إيضاح )33

 1يناير 2018م
(معدلة ،إيضاح )33

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

إيضاح

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات

6

479,290,196

453,507,536

384,139,854

استثمارات عقارية

7

2,324,999,964

2,328,851,230

2,345,256,404

موجودات غير ملموسة

8

3,749,408

3,984,420

3,976,015

موجودات حق االستخدام

9

516,646,446

-

-

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

11

11,725,454

8,577,465

12,159,697

دفعات مقدمة لمقاولين

10

33,828,599

20,677,647

35,910,969

3,370,240,067

2,815,598,298

2,781,442,939

إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
بضاعة

12

61,950,596

61,977,623

23,992,686

مدينو عقود إيجار

13

128,652,742

89,389,413

171,808,938

مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى

10

49,739,895

98,788,457

43,173,232

دفعات مقدمة بشأن استثمار

1

-

-

81,962,572

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

14

107,637,194

26,875,537

13,399,220

نقدية وشبه نقدية

15

86,295,134

158,931,222

53,499,148

إجمالي الموجودات المتداولة

434,275,561

435,962,252

387,835,796

إجمالي الموجودات

3,804,515,628

3,251,560,550

3,169,278,735

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال

21

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

احتياطي نظامي

22

122,138,830

99,034,636

74,493,558

أرباح مبقاة

461,287,563

418,842,152

321,072,344

بنود حقوق الملكية األخرى

590,020

()1,630,950

()426,666

إجمالي حقوق المساهمين

1,584,016,413

1,516,245,838

1,395,139,236

-

-

219,088

1,584,016,413

1,516,245,838

1,395,358,324

1

حقوق الملكية غير المسيطرة

إجمالي حقوق الملكية

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  36جز ًءا من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة المركز المالي الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

2019م

2018م
(معدلة ،إيضاح )33

 1يناير 2018م
(معدلة ،إيضاح )33

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

إيضاح

المطلوبات غير المتداولة
قروض

16

335,866,668

270,833,335

370,829,900

صكوك

18

-

995,185,045

992,423,805

التزامات إيجار

1-5

358,739,631

-

-

ضريبة مؤجلة

20

1,705,667

-

-

التزامات المنافع المحددة للموظفين

17

22,421,356

17,323,624

12,882,018

718,733,322

1,283,342,004

1,376,135,723

إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
جزء متداول من قروض

16

133,966,668

136,166,668

115,000,000

جزء متداول من صكوك

18

848,939,226

-

-

دائنون تجاريون

70,873,304

64,532,281

71,537,262

مطلوبات عقود

25,269,720

22,449,161

19,261,118

مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى

19

207,884,744

209,535,573

175,982,688

جزء متداول من التزامات اإليجار

1-5

203,138,279

-

-

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

14

52,347

46,501

704,777

زكاة

20

11,641,605

19,242,524

15,298,843

إجمالي المطلوبات المتداولة

1,501,765,893

451,972,708

397,784,688

إجمالي المطلوبات

2,220,499,215

1,735,314,712

1,773,920,411

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

3,804,515,628

3,251,560,550

3,169,278,735

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  36جز ًءا من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

2019م

2018م
(معدلة ،إيضاح )33

ريال سعودي

ريال سعودي

اإليرادات

23

1,007,119,770

924,842,250

تكلفة اإليرادات

24

()470,989,266

()453,435,340

536,130,504

471,406,910

مصاريف بيع وتوزيع

25

()112,777,518

()92,647,064

مصاريف عمومية وإدارية

26

()131,508,469

()84,728,766

توزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-

561,637

ربح العمليات

291,844,517

294,592,717

()65,828,450

()30,678,972

()73,025

()24,004

17,801,380

()962,538

243,744,422

262,927,203

الزكاة

20

()11,939,245

()13,040,516

الضريبة

20

()763,235

()84,324

231,041,942

249,802,363

إيضاح

إجمالي الربح

27

تكلفة تمويل
فروقات تحويل عمالت أجنبية

28

إيرادات (مصروفات) أخرى

الربح قبل الزكاة والضريبة

ربح السنة
الخسارة الشاملة األخرى:
بنود سيعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترة الالحقة:
فروقات ترجمة العمليات األجنبية

()851,146

548,433

دخل شامل آخر سيعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة

()851,146

548,433

بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترة الالحقة:
التغير في الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

11

1,081,070

()1,665,296

(خسائر) مكاسب إعادة قياس المنافع المحددة للموظفين

17

()669,994

710,583

صافي الدخل (الخسارة) الشاملة األخرى الذي لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات
الالحقة

411,076

()954,713

إجمالي الخسارة الشاملة األخرى

()440,070

()406,280

إجمالي الدخل الشامل للسنة

230,601,872

249,396,083

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  36جز ًءا من هذه القوائم المالية الموحدة.
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(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والشركات التابعة لها

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

حقوق الملكية المتعلقة بالمساهمين في الشركة األم
حقوق الملكية غير
المسيطرة
ريال سعودي
219,088
219,088

اإلجمالي
ريال سعودي
1,412,900,354
()17,761,118
1,395,139,236

التغير في احتياطي إعادة تقويم القيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
ريال سعودي
()250,094
()250,094

فروقات تحويل
العمالت األجنبية
ريال سعودي
()176,572
()176,572

األرباح المبقاة
ريال سعودي
338,833,462
()17,761,118
321,072,344

االحتياطي النظامي
ريال سعودي
74,493,558
74,493,558

رأس المال

ريال سعودي

1,000,000,000

-

1,000,000,000

-

-

الرصيد في  31ديسمبر 2017م ،كما ورد ساب ًقا

تسويات سنوات سابقة (إيضاح )33

الرصيد في  31ديسمبر 2017م ،معدل (إيضاح )33

ربح السنة ،معدل (إيضاح )33

بنود حقوق الملكية األخرى

اإلجمالي
ريال سعودي
1,413,119,442
()17,761,118
1,395,358,324

-

الدخل الشامل اآلخر للسنة

710,583

إجمالي الدخل الشامل

محول إلى االحتياطي النظامي

توزيعات أرباح (إيضاح )31

استبعاد استثمارات (إيضاح )14

استحواذ على شركة تابعة (إيضاح )1

249,802,363

-

-

-

-

-

-

24,541,078
-

548,433

250,512,946
()24,541,078
()100,000,000
()28,202,060

-

-

1,000,000,000

-

-

الرصيد في  31ديسمبر 2018م
تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  16ألول مرة
(إيضاح )1-5
إعادة تصنيف إعادة تقويم القيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح المبقاة

الدخل الشامل اآلخر للسنة

إجمالي الدخل الشامل

محول إلى االحتياطي النظامي

توزيعات أرباح (إيضاح )31

الرصيد في  31ديسمبر 2019م

()1,665,296

548,433
()11,765

99,034,636
-

-

-

-

-

-

1,000,000,000

()406,280

-

418,842,152
()62,831,297
()1,991,046

-

23,104,194
-

122,138,830

249,802,363
()1,665,296
()75,656

360,096
-

231,041,942

()669,994
230,371,948
()23,104,194
()100,000,000

461,287,563

249,396,083
()100,000,000
()87,421
()28,202,060

()1,991,046
1,991,046

-

()851,146
()851,146
-

()491,050

-

1,516,245,838
()62,831,297
-

-

1,081,070
1,081,070
-

1,081,070

()406,280
()219,088
-

231,041,942

()440,070
230,601,872
()100,000,000

1,584,016,413

249,802,363
249,396,083
()100,000,000
()306,509
()28,202,060
1,516,245,838
()62,831,297
-

-

-

ربح السنة

231,041,942

()440,070
230,601,872
()100,000,000

1,584,016,413

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  36جز ًءا من هذه القوائم المالية الموحدة.

شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

إيضاح

2019م

2018م

ريال سعودي

ريال سعودي

األنشطة التشغيلية
الربح قبل الزكاة والضريبة

243,744,422

262,927,203

التعديالت لتسوية الدخل قبل الزكاة والضريبة إلى صافي التدفقات النقدية:
8 ،7 ،6

129,278,765

138,020,459

استهالك وإطفاء
استهالك  -موجودات حق االستخدام

9

55,322,184

-

مخصص مديني عقود إيجار

13

60,344,045

22,082,160

مكاسب أستبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

()1,499,051

-

توزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-

()561,637

مخصص التزامات المنافع المحددة للموظفين

17

5,982,601

4,899,014

مخصص بضاعة بطيئة الحركة

12

5,368,859

270,885

خسارة بيع ممتلكات ومعدات

-

10,729,222

شطب موجودات ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة

683,619

4,284,386

65,828,450

30,678,972

565,053,894

473,330,664

27

تكلفة تمويل

تعديالت رأس المال العامل  -الزيادة (النقص):
بضاعة

()5,341,832

()16,374,853

مدينو عقود إيجار

()99,607,374

58,448,571

مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى

35,897,610

()22,467,940

دائنون تجاريون

6,341,023

()19,808,312

مطلوبات عقود

2,820,559

1,924,287

مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى

17,518,871

16,275,324

التغيرات في أرصدة الجهات ذات العالقة

()66,814,830

()15,615,260

455,867,922

475,712,481

زكاة مدفوعة

20

()20,303,399

()9,181,159

التزامات المنافع المحددة المدفوعة للموظفين

17

()1,554,862

()1,372,011

تكاليف تمويل مدفوعة

()69,638,633

()34,743,499

صافي التدفقات النقدية مـن األنشطة التشغيلية

364,371,027

430,415,812

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  36جز ًءا من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

إيضاح

2019م

2018م

ريال سعودي

ريال سعودي

األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة

8 ،6

()104,659,226

()126,419,003

شراء استثمارات عقارية

7

()62,966,387

()42,376,684

استبعاد ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة

8 ،6

2,025,866

-

استحواذ على شركة تابعة ،بعد خصم النقدية المستحوذ عليها

1

-

6,467,791

استحواذ على موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

11

()10,644,384

()802,674

متحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

10,076,516

-

توزيعات أرباح مستلمة

-

561,637

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

()166,167,615

()162,568,933

األنشطة التمويلية
قروض مستلمة ،صافي

()83,412,486

()76,068,657

توزيعات أرباح مدفوعة

()113,653,850

()86,346,148

التزامات إيجار مسددة

()73,773,164

-

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

()270,839,500

()162,414,805

(النقص) الزيادة في النقدية وشبه النقدية

()72,636,088

105,432,074

النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

158,931,222

53,499,148

86,295,134

158,931,222

15

النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

المعامالت الهامة غير النقدية:
موجودات حق االستخدام

495,650,077

-

التزامات إيجار

540,091,396

-

صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

11

1,081,070

()1,665,296

تحويل أعمال تحت التنفيذ إلى جهة ذات عالقة

14

13,940,981

-

مديني عقود إيجار مشطوبة

13

35,582,495

-

مكاسب إعادة قياس المنافع المحددة للموظفين

17

()669,994

710,583

تحويل استثمار في شركة تابعة إلى جهة ذات عالقة

14

-

544,164

تحويل موجودات مالية بالقيمة العادلة إلى جهة ذات عالقة

14

-

2,632,189

بيع ممتلكات ومعدات إلى جهة ذات عالقة

14

3,022,612

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  36جز ًءا من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2019م

1النشاطاتشركة عبداهلل العثيم لالستثمار («الشركة» أو «الشركة األم») ،شركة مساهمة سعودية مقفلة ،مسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب
السجل التجاري رقم  1010213454وتاريخ  19رمضان 1426هـ (الموافق  22أكتوبر 2005م) .يقع العنوان المسجل للشركة في حي الربوة ،ص .ب.
 ،85289الرياض  ،12821المملكة العربية السعودية.
تشمل األنشطة الرئيسية للشركة والشركات التابعة لها («يشار إليها مجتمعة بـ «المجموعة») اإلنشاءات العامة للمباني السكنية ،اإلنشاءات العامة
للمباني غير السكنية ،بما في ذلك (المدارس ،المستشفيات ،الفنادق ...إلخ) ،اإلنشاءات العامة للمباني الحكومية ،إنشاءات المباني الجاهزة في
المواقع ،بيع األلعاب واللعب بالتجزئة في المتاجر المتخصصة ،أنشطة خدمات التنظيف للمباني الحكومية ،وأنشطة خدمات صيانة المباني.
لدى الشركة الفروع التالية:
المدينة

رقم السجل التجاري

اسم الفرع

الرياض

1010263061

بريدة

1131026422

مجمع خريص التجاري

الرياض

1010263310

مجمع اإلحساء  -المبرز

اإلحساء

2252038435

صالة األلعاب الترفيهية بالدمام

الدمام

2050075153

حي الربوة

الرياض

1010218374

حي الروابي

الرياض

1010289509

حي الروابي

الرياض

1010452601

حي الروابي

الرياض

1010625867

حي الروابي

الرياض

3350044573

حي الروابي

الرياض

3450174266

شركة عبداهلل العثيم للحراسات األمنية
حي اإلسكان

إن عنوان مكتب الشركة هو  2351المشرقة ،الروابي ،الرياض  ،142015الرياض  -المملكة العربية السعودية.

ق  | 130 -نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار

www.othaimmalls.com

شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2019م

-1

النشاطات (تتمة)

تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج عمليات الشركة والشركات التابعة لها («المجموعة») المذكورة أدناه:
2019م

2018م

2017م

%

%

%

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

(*)

المملكة العربية السعودية

%100

%100

%100

شركة عبداهلل العثيم لألزياء

(***)

المملكة العربية السعودية

%100

%100

%0

امتياز الرياض التجارية

المملكة العربية السعودية

%100

%100

%100

شركة مجمع الرائدة المحدودة

المملكة العربية السعودية

%100

%100

%100

شركة نمار لالستثمار والتطوير العقاري

المملكة العربية السعودية

%100

%100

%0

إثراء الحياة للخدمات العقارية

المملكة العربية السعودية

%100

%100

%0

الرياض الواعد للخدمات العقارية

المملكة العربية السعودية

%100

%100

%0

إلهام المستقل للخدمات العقارية

المملكة العربية السعودية

%100

%100

%0

تكامل العزيزية إلدارة األمالك

المملكة العربية السعودية

%100

%100

%0

شركة أسواق العثيم التجارية

المملكة العربية السعودية

%100

%100

%1

شركة أوريون القابضة المحدودة

المملكة المتحدة

%100

%100

%100

شركة بحور الدولية لالستثمار

المملكة العربية السعودية

%100

%100

%100

شركة أساسات النقل للصيانة والتشغيل

المملكة العربية السعودية

%100

%100

%100

%0

%0

%70

الشركة التابعة

شركة سيك جاردن

بلد التسجيل

البوسنة والهرسك

(**)

(*) فيما يلي الشركات التابعة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه (سابقا :شركة ليدار الترفيه لالستثمار):
2019م

2018م

2017م

%

%

%

عالم المرح للسياحة والترفيه

مصر

%100

%100

%100

القاهرة للتشغيل والصيانة

مصر

%100

%100

%0

عالم المرح للترفيه المحدودة  -اإلمارات العربية المتحدة

اإلمارات العربية المتحدة

%100

%100

%100

شركة الدولية للترفيه المحدودة

المملكة المتحدة

%100

%100

%100

فن وورلد لالستثمار المحدودة  -قطر

قطر

%100

%100

%0

عالم المرح للترفيه المحدودة ُ -عمان

ُعمان

بلد التسجيل

الشركة التابعة

(**)

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،تم تحويل استثمار الشركة في شركة سيك جاردن إلى شركة العثيم القابضة (مساهم) بقيمته الدفترية (إيضاح .)14

(***)

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية المتعلقة باالستحواذ بالكامل على إجمالي األسهم القائمة في شركة عبداهلل العثيم لألزياء (سابقا :شركة نهج الخيال
التجارية) مقابل عوض قدره  81.9مليون ريال سعودي من شركة أسواق القابضة (مساهم) .قامت الشركة بالمحاسبة عن االستحواذ على السيطرة المشتركة باستخدام طريقة مزج المصالح .تم
تحديد قيمة االستثمار المسجل في دفاتر الشركة على أساس المقابل المتفق عليه بين الطرفين ،وتم تحميل الفرق بين المقابل المتفق عليه والقيمة الدفترية لصافي الموجودات المستلمة من شركة
نهج الخيال التجارية والذي بلغ  28.2مليون ريال سعودي على قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة.

www.othaimmalls.com

نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار | ق 131 -

شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2019م

-1

النشاطات (تتمة)

فيما يلي تفاصيل القيمة الدفترية للموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المتعهد بها لشركة نهج الخيال التجارية التي تم االستحواذ عليها:
ريال سعودي

الموجودات
ممتلكات ومعدات

34,365,232

موجودات غير ملموسة

5,534,324

بضاعة

21,880,969

مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى

10,243,331

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

8,540,764

أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

6,467,691

إجمالي الموجودات

87,032,311

المطلوبات
التزامات المنافع المحددة للموظفين

1,625,186

دائنون تجاريون

12,803,331

مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى

2,526,480

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

16,316,802

إجمالي المطلوبات

33,271,799

صافي الموجودات

53,760,512

العوض

()81,962,572

صافي الموجودات المستحوذ عليها

53,760,512

المثبت في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

()28,202,060

صافي النقدية المستحوذ عليها مع الشركة التابعة (المدرج في التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية)

6,467,691

صافي التدفقات النقدية عند االستحواذ

6,467,691
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2019م

2أسس االعداد والعرضبيان االلتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى
المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (يشار إليهم فيما بعد بـ «المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية
السعودية»).
العرف المحاسبي

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
واألدوات المالية المشتقة ،حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة ،والتزام المنافع المحددة والذي يتم إثباته بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية وفقًا
لطريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
أسس القياس والعملة الوظيفية

تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي ،والذي يمثل العملة الوظيفية للمجموعة.

3ملخص السياسات المحاسبية الهامةفيما يلي بيا ًنا بالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة:
العمالت األجنبية
المعامالت واألرصدة

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى رياالت سعودية وفقًا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ إجراء المعامالت .يتم تحويل أرصدة
الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بتاريخ إعداد القوائم المالية بأسعار التحويل السائدة في ذلك التاريخ .يتم إدراج األرباح
والخسائر الناتجة عن تسوية وترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية في قائمة الدخل الشامل الموحدة .يعتمد تحويل البنود غير النقدية
على ما إذا تم إثباتها بالتكلفة التاريخية أو بالقيمة العادلة .يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية والمسجلة بعملة أجنبية
بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعاملة.
يتم تحويل الموجودات غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة والمسجلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بالتاريخ الذي يتم فيه تحديد
القيمة العادلة .يتم معالجة الربح أو الخسارة الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بما يتفق مع إثبات الربح أو الخسارة
الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند (أي ،فروقات التحويل الناتجة عن البنود التي يتم إثبات ربح أو خسارة القيمة العادلة لها في قائمة الدخل
الشامل الموحدة).
شركات المجموعة

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات الخاصة بالعمليات األجنبية إلى الريال السعودي بسعر التحويل السائد بتاريخ إعداد القوائم المالية ،كما يتم
تحويل قائمة الدخل الشامل بأسعار التحويل السائدة بتواريخ المعامالت .يتم اثبات فروقات التحويل الناتجة عن تحويل العمالت ألغراض التوحيد
في الدخل الشامل اآلخر .وعند استبعاد أي عملية خارجية ،يعاد تصنيف بنود الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بتلك العملية األجنبية إلى الربح أو
الخسارة.
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أسس توحيد القوائم المالية

تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها .تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر ،أو يكون لديها
حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقتها بالشركة المستثمر فيها ،ولديها المقدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل ممارسة سلطاتها
على الشركة المستثمر فيها .وعلى وجه التحديد ،تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة:
yالسيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي وجود حقوق بمنح المجموعة المقدرة على توجيه األنشطة ذات العالقة بالشركة المستثمر
فيها)
yالتعرض لمخاطر ،أو لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها.
yالمقدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.
وبوجه عام ،هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة .وتأييداً لهذا االفتراض ،فعندما يكون لدى المجموعة أقل من األغلبية في
حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد فيما
إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها ،ويشمل ذلك:
yالترتيب التعاقدي (الترتيبات التعاقدية) مع أصحاب حقوق التصويت لآلخرين في الشركة المستثمر فيها.
yالحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى.
yحقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة.
تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا ما كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق
والظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة .يبدأ توحيد القوائم المالية للشركة التابعة عند حصول المجموعة على
السيطرة على الشركة التابعة ويتم التوقف عن عملية التوحيد عند تخلي المجموعة عن ممارسة مثل هذه السيطرة .تدرج موجودات ومطلوبات ودخل
ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة
ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة.
يتعلق الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر بالمساهمين في المجموعة .وعند الضرورة ،يتم إجراء تسويات على القوائم المالية
للشركات التابعة كي تتماشى سياستها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة .يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات وكذلك حقوق الملكية
واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.
يتم اعتبار أي تغير في حصص الملكية في الشركة التابعة ،بدون فقدان السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية.
وفي حالة فقدان المجموعة السيطرة على شركة تابعة ،فإنها تتوقف عن اثبات الموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات وعناصر حقوق الملكية
األخرى ،بينما يتم إثبات كافة األرباح أو الخسائر الناتجة في الدخل .يتم إثبات االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة.
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عمليات تجميع األعمال

تتم المحاسبة عن عمليات تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ .تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي كل من العوض المحول ،والذي يتم قياسه
بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ،ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها .بالنسبة لكل عملية من عمليات تجميع األعمال،
تقرر المجموعة فيما إذا كان من الواجب قياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية
في صافي الموجودات القابلة للتمييز للشركة المستحوذ عليها .تقيد تكاليف االستحواذ كمصاريف عند تكبدها وتدرج ضمن المصاريف اإلدارية.
وعند قيام المجموعة باالستحواذ على عمل ما ،يتم تقدير الموجودات والمطلوبات المالية التي تم التعهد بها من أجل التصنيف والتخصيص المالئم
لها وفقاً للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية واألوضاع السائدة بتاريخ االستحواذ.
سيتم إثبات العوض المحتمل المراد تحويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ .ال يتم إعادة قياس العوض المحتمل
المصنف كحقوق ملكية ،ويتم المحاسبة عن تسويته الالحقة ضمن حقوق الملكية .يُقاس العوض المحتمل المصنف كأصل أو مطلوبات والذي يمثل
أداة مالية ويقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي (« )9األدوات المالية :اإلثبات والقياس» بالقيمة العادلة وتُدرج التغيرات في القيمة العادلة
في قائمة الدخل الشامل وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي ( .)9يتم قياس العوض المحتمل اآلخر ،الذي ال يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير
المالي ( ،)9بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة ،وتدرج التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل.
تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة

تقوم المجموعة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة ،كمتداولة /غير متداولة .تعتبر الموجودات متداولة وذلك:
yعندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خالل دورة العمليات العادية،
yفي حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،

yعندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية ،أو
yعندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر
شهراً بعد الفترة المالية.

تصنف كافة الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
تعتبر المطلوبات متداولة وذلك:
yعندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية،
yفي حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،

yعندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية ،أو

yعند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية.

تصنف المجموعة كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.
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الممتلكات والمعدات

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ،بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة ،إن وجدت .تشتمل هذه التكلفة على
تكلفة استبدال أجزاء من المعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع االنشائية طويلة األجل وذلك في حالة الوفاء بمعايير االثبات .وإذا كان
مطلو ًبا استبدال أجزاء هامة من المعدات على مراحل ،تقوم المجموعة باستهالكها بصورة مستقلة على مدى أعمارها اإلنتاجية المحددة .وبالمقابل،
فعند إجراء فحص رئيسي ،يتم إثبات التكلفة المتعلقة به في القيمة الدفترية للمعدات كإحالل وذلك في حالة استيفاء معايير إثباته .يتم إثبات كافة
تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الدخل الشامل الموحدة عند تكبدها.
يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات .وفيما يلي بيان باألعمار اإلنتاجية للموجودات:
العمر اإلنتاجي
تحسينات المباني المستأجرة
اآلالت والمعدات

 10سنوات أو فترة اإليجار ،أيهما أقصر
 10سنوات

األلعاب

 10-5سنوات

السيارات

 7-5سنوات

أجهزة الحاسب اآللي وتقنية المعلومات

 7-5سنوات

األثاث والتركيبات

 8-3سنوات

ال يتم استهالك المشاريع تحت اإلنشاء غير الجاهزة للغرض المنشود منها.
يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات وأي جزء هام تم إثباته في البداية وذلك عند االستبعاد (أي عند انتقال السيطرة إلى
الجهة المستلمة) ،أو عند عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من االستخدام .تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي
أصل (والتي يتم احتسابها كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الدخل الشامل الموحدة وذلك عند التوقف
عن إثبات األصل.
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االستثمارات العقارية

تتكون االستثمارات العقارية من العقارات المكتملة والعقارات تحت اإلنشاء أو التطوير التي يتم االحتفاظ بها بغرض تحقيق دخل إيجار أو زيادة رأس
المال أو كليهما .يتم تصنيف العقارات المقتناة بموجب عقد إيجار كاستثمارات عقارية في حالة اقتنائها لغرض تحقيق دخل إيجار أو زيادة رأس
المال أو كليهما ،وليس لغرض البيع خالل دورة األعمال العادية أو االستخدام في اإلنتاج أو الوظائف اإلدارية.
ناقصا االستهالك المتراكم وأي مخصص لقاء االنخفاض في القيمة .يتم استهالك االستثمارات العقارية (فيما
تظهر االستثمارات العقارية بالتكلفة
ً
عدا األراضي واالستثمارات العقارية تحت اإلنشاء) باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي للعقارات على النحو التالي.
العمر اإلنتاجي
المباني

 50سنة

اآلالت والمعدات

 10سنوات

األثاث والتركيبات

 8-3سنوات

تحسينات المباني المستأجرة

 10سنوات أو فترة اإليجار ،أيهما أقصر

يتم ،في األصل ،قياس االستثمارات العقارية بالتكلفة شاملة تكاليف المعامالت .وبعد االثبات األولي ،تظهر االستثمارات العقارية بالتكلفة ناقصاً
االستهالك المتراكم و /أو خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة ،إن وجدت .تشتمل التكلفة على المصاريف المتعلقة مباشرة بشراء الموجودات
وتكلفة استبدال أجزاء من االستثمارات العقارية وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع االنشائية طويلة األجل ،في حالة الوفاء بضوابط اإلثبات.
يتم إثبات كافة تكاليف اإلصالح والصيانة في قائمة الدخل الشامل الموحدة عند تكبدها.
الموجودات غير الملموسة

تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لها بالتكلفة .وبعد اإلثبات األولي لها ،تقيد الموجودات غير
الملموسة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة .ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة المطورة داخلياً ،فيما عدا تكاليف
التطوير المرسملة ،وتدرج المصاريف ذات العالقة في الدخل وذلك خالل الفترة التي يتم تكبدها فيها.
تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها ،ويتم مراجعها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها
وذلك عند وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض .يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد مرة واحدة
على األقل في نهاية كل فترة مالية .يتم معالجة التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طريقة استنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها
األصل – محاسبياً وذلك بتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء ،حسبما هو مالئم ،ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية .تدرج مصاريف إطفاء
الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد في الدخل كمصروف وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.
يتم التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة عند االستبعاد (أي بتاريخ انتقال السيطرة إلى الجهة المستلمة) ،أو عند عدم وجود منافع اقتصادية
مستقبلية متوقعة من االستخدام أو االستبعاد .تدرج كافة األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات األصل (والتي يتم احتسابها كفرق بين
صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
فيما يلي بيان األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترات الحالية والمقارنة:
عدد السنوات
رسوم امتياز
برامج الحاسب اآللي

مدة االتفاقية
 3سنوات

يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة على أساس القسط الثابت.
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تكاليف االقتراض

يتم رسملة تكاليف االقتراض التي تتعلق مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل ما والذي يستغرق وقتاً طوي ً
ال كي يكون جاهزاً للغرض الذي أنشئ من
أجله أو البيع وذلك كجزء من تكلفة األصل المعني .تقيد كافة تكاليف االقتراض األخرى كمصروف خالل الفترة التي يتم تكبدها فيها .تتكون تكاليف
االقتراض من تكاليف التمويل والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة بشأن اقتراض األموال.
االنخفاض في قيمة الموجودات المالية غير المتداولة

تقوم المجموعة ،بتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما .وفي حالة وجود مثل
هذا الدليل أو عندما يكون مطلوباً إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد
لذلك األصل .تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة األعلى للقيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية ،ناقصاً تكاليف البيع والقيمة الحالية.
يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل ما لم ينتج عن األصل تدفقات نقدية تعتبر مستقلة بشكل كبير عن الموجودات األخرى أو مجموعات
الموجودات .وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد ،فإن األصل يعتبر منخفض القيمة
ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد له.
وعند تقدير القيمة الحالية ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم (لما قبل الزكاة) والذي
يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل .وعند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع ،يؤخذ باالعتبار
آخر معامالت تمت بالسوق .وفي حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت ،يتم استخدام طرق تقويم مالئمة .إن عمليات االحتساب هذه مدعمة
بمضاعفات التقويم ،وأسعار األسهم المتداولة للشركات المدرجة ،والمؤشرات األخرى المتوفرة عن القيمة العادلة.
تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس الموازنات التفصيلية والتوقعات والتي يتم إعدادها بصورة مستقلة لكل وحدة مدرة
للنقدية في المجموعة والتي يخصص إليها األصل .تغطي هذه الموازنات والتوقعات عادة فترة خمس سنوات .يتم احتساب معدل النمو للمدى الطويل
األجل ،ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع بعد السنة الخامسة.
يتم إثبات خسائر االنخفاض في قيمة العمليات المستمرة ضمن فئات المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته.
بالنسبة للموجودات ،يتم إجراء تقويم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية للتأكد من وجود أي مؤشر على عدم وجود خسائر االنخفاض المثبتة سابقاً أو
نقصانها .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية .يتم عكس قيد خسائر
االنخفاض المثبتة سابقاً فقط في حالة وجود تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل منذ إثبات آخر خسارة
انخفاض في القيمة .إن عكس القيد هذا يعتبر محدوداً بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد له وال عن القيمة الدفترية
التي كان من المفترض تحديدها ،بعد خصم االستهالك ،فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة في السنوات السابقة .يتم إثبات عكس
القيد هذا في الدخل.
األدوات المالية

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

تصنف الموجودات المالية ،عند االثبات األولي لها ،كمقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،أو بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
يتوقف تصنيف الموجودات المالية عند اإلثبات األولي لها على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي ونموذج أعمال المجموعة
إلدارتها .وباستثناء مدينو عقود إيجار التي ال تتضمن مكون تمويل هام أو التي بشأنها قامت المجموعة باستخدام وسيلة عملية ،تقوم المجموعة في
األصل بقياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعامالت في حال الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة ،بينما يتم قياس مدينو عقود اإليجار التي ال تتضمن مكون تمويل هام أو التي بشأنها قامت المجموعة باستخدام وسيلة عملية بسعر
المعاملة الذي تم تحديده وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي (.)15
ولقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإنه يجب أن ينتج عنها تدفقات نقدية تمثل فقط
دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم .يشار إلى هذا التقويم بـ «اختبار الدفعات فقط من المبلغ األصلي والعمولة» ،ويتم
إجراؤه على مستوى األداة المالية.
يشير نموذج أعمال المجموعة الخاص بإدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارة هذه الموجودات المالية بهدف تحقيق التدفقات النقدية .يحدد
نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع الموجودات المالية أو كالهما.
يتم إثبات عمليات شراء أو بيع الموجودات المالية – التي تتطلب تسليم الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف
عليها بالسوق (المعامالت االعتيادية) – بتاريخ التداول أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل .يتم تصنيف الموجودات المالية
بالتكلفة المطفأة.
القياس الالحق

ألغراض القياس الالحق لها ،تصنف الموجودات المالية إلى الفئات التالية:
yالموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
yالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
yالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

تتعلق هذه الفئة كثي ًرا بالمجموعة .تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء الشرطين التاليين:
yأن يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية و
yأن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي ،في تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة
على المبلغ األصلي القائم.
تقاس الحقا الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي وتخضع لالنخفاض في القيمة .يتم إثبات األرباح
أو الخسائر ضمن الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات األصل أو تعديله أو انخفاض قيمته.
تشتمل الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة الخاصة بالمجموعة على مديني عقود اإليجار والمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة
والنقدية وشبه النقدية.
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األدوات المالية (تتمة)
الموجودات المالية (تتمة)
الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات حقوق الملكية)

عند االثبات األولي ،يجوز للمجموعة أن تختار بشكل ال رجعة فيه ،تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية كمقتناه بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر وذلك عند الوفاء بضوابط تعريف حقوق الملكية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  – 32األدوات المالية :العرض ،وأال تكون مقتناة
ألغراض المتاجرة .يحدد التصنيف على أساس كل أداه على حدة.
ال يعاد تدوير األرباح أو الخسائر الناتجة عن هذه الموجودات المالية إلى الربح أو الخسارة .يتم إثبات توزيعات األرباح كإيرادات أخرى في قائمة
الدخل الشامل الموحدة عند اإلقرار بأحقية دفعها ،إال إذا كانت المجموعة تستفيد من هذه المتحصالت كاسترداد جزء من تكلفة األصل المالي،
وفي هذه الحالة ،تقيد هذه األرباح في الدخل الشامل اآلخر .إن االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر ال تخضع لتقويم االنخفاض في القيمة .اختارت المجموعة تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المتداولة الخاصة بها ،بشكل
ال رجعة فيه ضمن هذه الفئة.
الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تقيد الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة ،ويدرج صافي
التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
التوقف عن اإلثبات

يتم التوقف عن إثبات أصل مالي (أو جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية مشابهة ،حيثما ينطبق ذلك) (أي استبعاده من قائمة المركز
المالي الموحدة للمجموعة) عند:
yانتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من الموجودات ،أو
yقيام المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف
آخر دون أي تأخير وفق «ترتيبات فورية» وإذا ما (أ) قامت المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل ،أو (ب)
لم تقم المجموعة بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل ،ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.
وفي الحاالت التي تقوم فيها المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية ،فإنه يجب عليها تقويم
فيما إذا وألي مدى قامت باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية .وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلبقاء على معظم المخاطر
والمنافع المصاحبة لألصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على األصل ،تستمر المجموعة في إثبات األصل بقدر ارتباطها المستمر به .وفي تلك
الحالة ،تقوم المجموعة أيضاً بإثبات المطلوبات المصاحبة لها .يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي
يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقت عليها المجموعة.
يتم قياس االرتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو الحد األقصى للمبلغ
الذي يجب على المجموعة دفعه ،أيهما أقل.

ق  | 140 -نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار

www.othaimmalls.com

شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2019م

-3

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

األدوات المالية (تتمة)
الموجودات المالية (تتمة)
االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

تقوم المجموعة بإثبات مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن كافة الموجودات المالية غير المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
وبالنسبة لمديني عقود اإليجار ،تستخدم الشركة الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة .عليه ،ال تقوم المجموعة بمتابعة
التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدالً من ذلك بإثبات مخصص خسارة بنا ًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاريخ إعداد كل
قوائم مالية .قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات استنا ًدا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان ،والتي يتم تعديلها بالعوامل المستقبلية
الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.
أيضا
تعتبر المجموعة األصل المالي متعث ًرا عندما تكون الدفعات التعاقدية متأخرة السداد لمدة  360يو ًما .لكن في بعض الحاالت ،يمكن للمجموعة ً
اعتبار األصل المالي متعث ًرا عندما تشير المعلومات الداخلية والخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تستلم المجموعة المبالغ التعاقدية القائمة
بالكامل قبل أن تأخذ باالعتبار أية تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل المجموعة .يتم شطب األصل المالي عند عدم وجود توقعات معقولة
السترداد التدفقات النقدية التعاقدية.
المطلوبات المالية
االثبات األولي والقياس

تصنف المطلوبات المالية عند االثبات األولي لها كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو قروض وصكوك أو ذمم دائنة،
حسبما هو مالئم.
يتم ،في األصل ،إثبات كافة المطلوبات المالية بالقيمة العادلة .وبالنسبة للقروض والصكوك والذمم الدائنة ،يتم إظهارها بعد خصم تكاليف
المعامالت المتعلقة بها مباشرةً .تشتمل المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة على القروض والصكوك والذمم الدائنة التجارية والمبالغ المستحقة
إلى الجهات ذات العالقة والمبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرى والصكوك والقروض.
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األدوات المالية (تتمة)
المطلوبات المالية (تتمة)
القياس الالحق

يعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها ،كما هو موضح أدناه:
القروض والصكوك

تتعلق هذه الفئة كثي ًرا بالمجموعة .وبعد االثبات األولي لها ،تقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي .يتم إثبات األرباح
والخسائر في قائمة الدخل الشامل الموحدة عند التوقف عن إثبات المطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل العمولة الفعلي.
المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تشتمل المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على المطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة والمطلوبات المالية
المخصصة عند االثبات األولي لها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
تصنف المطلوبات المالية كمقتناة ألغراض المتاجرة في حالة تكبدها لغرض إعادة شراؤها في المستقبل القريب .تشتمل هذه الفئة على األدوات
المالية المشتقة التي أبرمتها المجموعة ولم يتم تخصيصها كأدوات تغطية طبقاً لما نص عليه المعيار الدولي للتقرير المالي ( .)9كما تصنف
المشتقات المدرجة ضمن األدوات المالية األخرى المنفصلة كمقتناه ألغراض المتاجرة مالم يتم تخصيصها كأدوات تغطية مخاطر فعالة.
التوقف عن اإلثبات

يتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته .وفي حالة تبديل المطلوبات المالية الحالية
بأخرى من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماماً أو بتعديل شروط المطلوبات الحالية ،عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل أو التعديل كتوقف
عن اثبات المطلوبات األصلية واثبات مطلوبات جديدة .يتم إثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
مقاصة األدوات المالية

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة
المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.
قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في
السوق بتاريخ القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تمت إما:
yفي السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات ،أو
yفي حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات.
إن السوق الرئيسي أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة.
تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعون
لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.
تستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف ،وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابلة
للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
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قياس القيمة العادلة (تتمة)

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي لمستويات
القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:
yالمستوى  :1األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
yالمستوى  :2طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير
مباشرة.
yالمستوى  :3طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -غير قابلة للمالحظة.
بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل متكرر ،تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا تم التحويل
بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف (على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل)
في نهاية كل فترة مالية.
تقوم المجموعة بتحديد السياسات واإلجراءات المتعلقة بقياس القيمة العادلة المتكرر وقياس القيمة العادلة غير المتكرر.
يقوم مقيمون خارجيون بتقييم االستثمارات العقارية لغرض اإلفصاح عنها .يتقرر عمل المقيمين الخارجيين من قبل المجموعة بعد مناقشة ذلك مع
إدارة المجموعة والحصول على موافقتها .تشتمل ضوابط االختيار على اإللمام والمعرفة بالسوق ،والسمعة ،واالستقاللية ،وفيما إذا تمت مراعاة
المعايير المهنية .تقرر المجموعة ،بعد التباحث مع المقيمين الخارجيين للمجموعة ،ماهية طرق التقييم والمدخالت التي يتم استخدامها لكل حالة.
وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،تقوم المجموعة بتحليل التغيرات في قيمة الموجودات والمطلوبات التي يتعين إعادة قياسها أو إعادة تقويمها طبقاً
للسياسات المحاسبية للمجموعة .وألغراض هذا التحليل ،تقوم المجموعة بالتحقق من المدخالت الرئيسية المستخدمة في آخر تقييم وذلك
أيضا بمقارنة التغير في القيمة
بمطابقة المعلومات المستخدمة في احتساب التقييم مع العقود والمستندات ذات العالقة األخرى .تقوم المجموعة ً
العادلة لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات مع المصادر الخارجية ذات العالقة لتحديد ما إذا كان التغير معقوالً.
ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات
والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.
البضاعة

تظهر البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية ،أيهما أقل .تحدد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح.
يتكون صافي القيمة البيعية من سعر البيع المقدر ناقصا تكاليف البيع والتوزيع .يتم تجنيب مخصص ،إذا لزم األمر ،لبنود البضاعة المتقادمة
وبطيئة الحركة.
يتم تخفيض قيمة البضاعة إلى صافي القيمة البيعية في الحاالت التي قد تكون فيها التكلفة غير قابلة لالسترداد نتيجة التلف أو التقادم أو في
حالة انخفاض أسعار بيع بنود البضاعة.
النقدية وشبه النقدية

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية ،تتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل وفترة
استحقاقها األصلية ثالثة أشهر ،والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة.

www.othaimmalls.com

نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار | ق 143 -

شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2019م

-3

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

المخصصات

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات (قانونية أو متوقعة) على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة ،وأنه من المحتمل ان يتطلب األمر استخدام
ٍ
تقدير لمبلغ االلتزام بشكل موثوق به .ال يتم إثبات المخصصات لقاء خسائر
موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن إجراء
العمليات المستقبلية.
تقاس المخصصات بالقيمة الحالية ألفضل تقديرات اإلدارة للمصاريف المطلوبة لسداد االلتزام الحالي في نهاية الفترة المالية .يمثل معدل الخصم
المستخدم لتحديد القيمة الحالية معدل ما قبل الزكاة الذي يعكس عمليات التقويم الحالية في السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المصاحبة
لاللتزام .يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كأعباء مالية.
منافع موظفين
التزامات المنافع المحددة للموظفين

يتم تحديد التزام المنافع المحددة للموظفين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة ،باإلضافة إلى عمليات التقويم االكتواري التي يتم إجراؤها
في نهاية كل فترة مالية .إن عمليات إعادة القياس التي تتضمن األرباح والخسائر االكتوارية ،يتم إظهارها فوراً في قائمة المركز المالي الموحدة مع
إثبات الزيادة أو النقص ضمن الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تحدث فيها .كما يتم إظهار عمليات إعادة القياس المثبتة ضمن الدخل الشامل
اآلخر فوراً ضمن األرباح المبقاة ولن يتم إعادة تصنيفها إلى الدخل في الفترات الالحقة .يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع
المحددة الناتجة عن تعديل أو تقليص البرنامج مباشرة في الدخل كتكاليف خدمة سابقة .يتم احتساب العمولة بتطبيق معدل الخصم في بداية الفترة
إلى صافي التزام المنافع المحددة .يتم تصنيف تكاليف المنافع المحددة على النحو التالي:
yتكلفة الخدمة (بما في ذلك تكلفة الخدمة الحالية ،تكلفة الخدمة السابقة ،باإلضافة إلى األرباح والخسائر الناتجة عن عمليات
تقليص األيدي العاملة والتسويات)،
yمصروف العمولة ،و
yعمليات إعادة القياس
تقوم المجموعة بإظهار أول مكونين من مكونات تكاليف المنافع المحددة في الربح أو الخسارة ضمن البنود المعنية.
منافع الموظفين قصيرة األجل

يتم اثبات التزام لقاء المنافع المستحقة للموظفين بشأن الرواتب واألجور واإلجازات السنوية وتذاكر السفر واإلجازات المرضية المتوقع سدادها
بالكامل خالل اثني عشر شهراً بعد انتهاء الفترة التي يقوم فيها الموظفون بتقديم الخدمات ذات العالقة .يتم إثبات االلتزام بالمبلغ غير المخصوم
للمنافع المتوقع دفعها لقاء تلك الخدمات.
برنامج االشتراكات المحددة للموظفين

لدى المجموعة برنامج اشتراكات محددة مع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،حيث تساهم المجموعة بموجبه بنسبة محددة من راتب الموظف
في تقاعد موظفيها ،وتعتبر ذلك البرنامج مؤهال كبرنامج اشتراكات محددة .ويتم إثبات االشتراكات المستحقة لبرنامج االشتراكات المحددة
كمصروف في الربح أو الخسارة.
يتم إثبات منافع التقاعد بشأن برامج االشتراكات المحددة كمصاريف عند تكبدها.
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الزكاة والضريبة
الزكاة

تخضع المجموعة ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل («الهيئة») في المملكة العربية السعودية .يجنب مخصص للزكاة على أساس مبدأ االستحقاق،
ويتم احتسابها وتحميلها على أساس الوعاء الزكوي .يتم إجراء التعديالت ،إن وجدت ،على مخصص الزكاة عند الحصول على الربوط النهائية من
الهيئة.
الضريبة

يتم قياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل الحالية بالمبلغ المتوقع استرداده من أو دفعه إلى السلطات الضريبية المعنية .إن الشرائح الضريبية
واألنظمة الضريبية المستخدمة في حساب المبلغ هي تلك الصادرة أو السارية المفعول بتاريخ إعداد القوائم المالية .إن ضريبة الدخل الحالية
أيضا في الدخل الشامل اآلخر وليس في الربح أو الخسارة .تقوم اإلدارة دورياً
المتعلقة بالبنود المثبتة مباشرة في الدخل الشامل اآلخر يتم إثباتها ً
بتقويم المواقف المتخذة في اإلقرارات الضريبية بشأن الحاالت التي تخضع فيها األنظمة الضريبية المطبقة للتفسير وتجنب المخصصات ،حسبما
هو مالئم.
الضريبة المؤجلة

يجنب مخصص للضريبة المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام وذلك بشأن الفروقات المؤقتة بين القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغراض
إعداد التقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض ضريبة الدخل .يتم احتساب الضريبة المؤجلة على أساس الشرائح الضريبية المتوقع تطبيقها
على السنة التي يتم فيها تحقيق الموجودات أو سداد المطلوبات وذلك على أساس الشرائح الضريبية (واألنظمة الضريبية) الصادرة والسارية
المفعول بتاريخ إعداد القوائم المالية .يتم اإلفصاح عن اآلثار الضريبية الناتجة عن الفروقات المؤقتة ضمن المطلوبات غير المتداولة كضريبة
مؤجلة.
يتم إثبات موجودات الضريبة المؤجلة وذلك فقط بالقدر الذي من المحتمل أن تتوفر فيه أرباحاً خاضعة للضريبة في المستقبل يمكن استخدامها
لقاء الخسائر الضريبية واإلعفاءات الضريبية غير المستخدمة .تتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة بتاريخ إعداد القوائم
المالية ،وتُخفض بالقدر الذي لم يعد من المحتمل أن تتحقق فيه المنفعة الضريبية ذات الصلة .تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة
عند وجود حق نظامي ملزم إلجراء عملية التسوية .ويتم اإلفصاح عن موجودات الضريبة المؤجلة ضمن الموجودات غير المتداولة كموجودات
ضرائب مؤجلة.
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يتم إثبات الضريبة الحالية والمؤجلة كمصروف أو منفعة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر إال عندما تتعلق ببنود مقيدة على أو
أيضا إثبات الضريبة مباشر ًة في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين.
مخصومة مباشر ًة من حقوق الملكية ،وفي تلك الحالة يتم ً
اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء

يتم اثبات االيرادات بالقدر الذي يحتمل أن يتدفق عنه منافع اقتصادية للمجموعة ،وأنه يمكن قياس االيرادات بشكل موثوق به وذلك بصرف
النظر عن التاريخ الذي يتم فيه السداد .يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق القبض بعد األخذ بعين االعتبار شروط
السداد المحددة المتعاقد عليها وبعد استبعاد الضرائب أو الرسوم .يتم إظهار المبالغ المفصح عنها كإيرادات بعد خصم المخصصات التجارية
والتخفيضات .وقد تبين للمجموعة أنها تعمل كأصيل في كافة ترتيبات اإليرادات.
دخل اإليجار

إن المجموعة مؤجر بموجب عقود إيجار تشغيلي مختلفة .يتم المحاسبة عن دخل اإليجار الناتج عن عقود اإليجار التشغيلي المتعلقة باالستثمارات
العقارية وفقا لطريقة القسط الثابت على مدى فترات عقود اإليجار ،ويدرج ضمن اإليرادات في قائمة الدخل الشامل الموحدة نظ ًرا لطبيعته
التشغيلية ،باستثناء دخل اإليجارات الشرطية التي يتم إثباتها عند نشأتها .يتم إثبات اإليرادات المستحقة وذلك بقدر اإليرادات التي تم اكتسابها
لكن لم يتم تقديم فواتير بها بعد.
يتم إثبات حوافز اإليجار المقدمة للمستأجرين ،بما في ذلك خصومات اإليجار ،كنقص في ايرادات اإليجار على أساس القسط الثابت على مدى
فترة عقد اإليجار .إن مدة عقد اإليجار تمثل الفترة غير القابلة لإللغاء من عقد اإليجار باإلضافة إلى أي مدة إضافية يكون فيها للمستأجر الخيار
في استمرار العقد ،أو عندما تكون اإلدارة عند نشأة عقد اإليجار متأكدة على نحو معقول من أن المستأجر سيمارس هذا الخيار.
يتم إثبات المبالغ المستلمة من المستأجرين إلنهاء عقود اإليجار أو التعويض عن التلفيات في قائمة الدخل الشامل الموحدة عند االقرار بأحقية
استالمها.
رسوم الخدمات واإلدارة والمصروفات األخرى القابلة لالسترداد من المستأجرين

يتم إثبات الدخل الناتج عن المصاريف المعاد تحميلها على المستأجرين في الفترة التي يصبح فيها التعويض مستحقًا .تدرج مصاريف الخدمات
واإلدارة المتعلقة بإصالح وصيانة مرافق المباني والمتحصالت األخرى ضمن اإليرادات ،بينما تدرج التكاليف ذات العالقة التي يتم إدراجها كجزء
من تكلفة اإليرادات ،حيث ترى اإلدارة أن المجموعة تعمل كأصيل في هذا الشأن.
يتم إظهار رسوم الخدمات المتعلقة بالمنافع العامة الخاصة بالمستخدمين المفرطين في االستخدام بعد خصم التكاليف ذات العالقة وتُسجل كجزء
من «دخل العمولة على تقديم المنافع العامة للمستخدمين المفرطين في االستخدام ،صافي» ضمن اإليرادات في قائمة الدخل الشامل الموحدة حيث
ترى اإلدارة أن المجموعة تعمل كوكيل في هذا الشأن.
بيع بطاقات األلعاب

تقوم المجموعة ببيع بطاقات األلعاب الممغنطة القابلة إلعادة الشحن إلى العمالء نق ًدا .تتيح البطاقات الممغنطة ألصحاب البطاقات خدمات
األلعاب والقيادة .يتم تسجيل النقد المستلم بتاريخ بيع البطاقات كإيرادات ألعاب غير مكتسبة (مطلوبات عقود) وإثبات اإليرادات فور بدأ العميل
في استخدام البطاقة .وعليه ،يتم تسجيل اإليرادات على أساس تاريخ انتقال الخدمة إلى العمالء.
تقوم المجموعة عادة بمنح العمالء «نقاط مكافآت» إضافية ،يتم استخدامها بنفس طريقة النقاط المشتراة العادية .ينتج عن نقاط المكافآت التزام
أداء مستقل ألنه يمنح العميل حقًا جوهر ًيا .يتم تخصيص جزء من سعر المعاملة إلى نقاط المكافآت الممنوحة للعمالء على أساس سعر البيع
النسبي المستقل وإثباته كمطلوبات عقود لحين استرداد النقاط .يتم إثبات اإليرادات عند استرداد النقاط من قبل العميل أو عند انتهاء صالحيتها.
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اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء (تتمة)
بيع المالبس والمستلزمات األخرى

يتم اثبات االيرادات من بيع المالبس والمستلزمات األخرى في نقطة من الزمن عند تحويل السيطرة على الموجودات إلى العميل ،ويكون ذلك عادة
عند تسليم أوامر الشراء .تتم جميع المبيعات نق ًدا فقط أو عبر قناة المدفوعات اإللكترونية التي يتم إيداعها في الحساب البنكي للمجموعة في
وقت الحق من قبل البنوك المعنية.
تأخذ المجموعة بعين االعتبار ما إذا كان هناك تعهدات أخرى في العقد تمثل التزامات أداء مستقلة يتعين توزيع جزء من سعر المعاملة عليها (مثل
الضمانات ونقاط برنامج والء العمالء) .عند تحديد سعر المعاملة المتعلقة ببيع الوجبات ،تأخذ المجموعة بعين االعتبار اآلثار المتعلقة بالعوض
المتغير ،ووجود مكونات تمويل هامة ،والعوض غير النقدي ،والعوض المستحق للعميل (إن وجد) .إذا اشتمل العوض المنصوص عليه في العقد على
مبلغ متغير ،تقوم المجموعة بتقدير مبلغ العوض الذي تستحقه مقابل تحويل البضاعة إلى العميل .يتم تقدير العوض المتغير عند نشأة العقد ووضع
قيود عليه حتى يكون من المحتمل إلى حد كبير عدم حدوث عكس قيد جوهري لإليرادات في مبلغ اإليرادات المتراكمة عند زوال عدم التأكد المتعلق
بالعوض المتغير الحقًا .ونظ ًرا ألن مبيعات المجموعة من المالبس والمستلزمات األخرى تتم على أساس نقدي فقط ،فإن آثار العوض المتغير (على
سبيل المثال ،الخصومات ،واشتري واحدة واحصل على األخرى مجا ًنا ،الخ) يتم تخفيضها من إجمالي المبيعات ويتم تسجيل اإليرادات بعد خصم
العوض المتغير .إن بعض عقود بيع المعدات تمنح العمالء حق االرجاع.
حقوق اإلرجاع

تمنح بعض العقود المبرمة مع العمالء حق إرجاع البضاعة في غضون فترة زمنية محددة .تستخدم المجموعة طريقة القيمة المتوقعة لتقدير
البضاعة التي لن يتم إرجاعها ألن هذه الطريقة تحدد بشكل أفضل مبلغ العوض المتغير الذي ستستحقه المجموعة .يتطلب المعيار الدولي للتقرير
المالي ( )15وضع قيود على تقديرات العوض المتغير لتحديد مبلغ العوض المحتمل الذي يمكن إدراجه في سعر المعاملة .بالنسبة للبضاعة المتوقع
أيضا إثبات موجودات حق اإلرجاع (والتسوية المقابلة لتكلفة المبيعات)
إرجاعها ،تقوم المجموعة بإثبات التزامات برد مبلغ بدالً من اإليرادات .يتم ً
لقاء الحق المتعلق باسترداد المنتجات من العميل.
تحديد طريقة تقدير العوض المتغير وتقويم القيود

عوضا متغي ًرا .وعند تقدير العوض المتغير ،يتعين على
تتضمن بعض عقود بيع المالبس والمستلزمات ذات العالقة حق االرجاع الذي ينتج عنه
ً
ترجيحا وذلك بحسب الطريقة التي تتوقع بشكل أفضل مبلغ العوض الذي
المجموعة استخدام إما طريقة القيمة المتوقعة أو طريقة المبلغ األكثر
ً
ستستحقه المجموعة.
وقد تبين للمجموعة أن طريقة القيمة المتوقعة هي الطريقة المالئمة الستخدامها في تقدير العوض المتغير لقاء بيع منتجاتها التي تتضمن حقوق
االرجاع ،نظراً للعدد الكبير من العقود التي لها خصائص متشابهة .قبل القيام بإدراج أي مبلغ للعوض المتغير في سعر المعاملة ،تقوم المجموعة
بالتأكد فيما إذا كان مبلغ العوض المتغير مقي ًدا .وقد تبين للمجموعة أن تقديرات العوض المتغير غير مقيدة وذلك بناء على خبرتها السابقة
وتوقعاتها التجارية والظروف االقتصادية الحالية .إضافة إلى ذلك ،سيتم معالجة عدم التأكد من العوض المتغير خالل فترة وجيزة.
توزيعات األرباح

يتم إثبات توزيعات األرباح من االستثمارات عند اإلقرار بأحقية المجموعة في استالمها.
اإليرادات األخرى

يتم إثبات كافة اإليرادات األخرى على أساس مبدأ االستحقاق عند اإلقرار بأحقية المجموعة فيها.
المصاريف

تشتمل مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تعتبر بشكل محدد جز ًءا من تكلفة
المبيعات .يتم التوزيع بين تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية ،عند الضرورة ،وفق أسس ثابتة.
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االحتياطي النظامي

طبقاً ألحكام نظام الشركات السعودي ،يجب على الشركة تحويل  ٪10من صافي دخل السنة إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ مجموع هذا
االحتياطي  ٪30من رأس المال .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
ضريبة القيمة المضافة

يتم إثبات اإليرادات والمصاريف والموجودات بعد خصم مبلغ ضريبة القيمة المضافة ،باستثناء:
yإذا كانت ضريبة القيمة المضافة المتكبدة بشأن شراء الموجودات أو الخدمات غير قابلة لالسترداد من السلطة الضريبية ،وفي
هذه الحالة يتم إثبات ضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من مصروف البند ،حيثما ينطبق ذلك ،و
yعند إظهار الذمم المدينة والذمم الدائنة متضمنة مبلغ ضريبة القيمة المضافة.
يدرج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابل لالسترداد من أو المستحق إلى السلطة الضريبية كجزء من الذمم المدينة أو الذمم الدائنة في
قائمة المركز المالي الموحدة.
مطلوبات العقود

تمثل مطلوبات العقود االلتزامات المتعلقة بتحويل البضاعة أو الخدمات إلى العمالء ،والتي استلمت المجموعة مقابلها العوض (أو أن العوض كان
مستحقًا) من العميل .وفي حالة قيام العميل بدفع العوض قبل قيام المجموعة بتحويل البضاعة أو الخدمات إلى العميل ،يتم إثبات مطلوبات العقد
عند سداد المبلغ أو استحقاقه (أيهما يحدث أوالً) .يتم إثبات مطلوبات العقود كإيرادات عندما تقوم المجموعة باألداء بموجب العقد .تمثل مطلوبات
العقود الخاصة بالمجموعة الجزء غير المستخدم من أرصدة البطاقات الممغنطة أو كوبونات نقاط الوالء غير المستخدمة.

4التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامةعند إعداد القوائم المالية الموحدة ،قامت اإلدارة بإجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة
والمبالغ المصرح عنها للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف .وقد يترتب عن حاالت عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات نتائج
قد تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة بذلك في الفترات المستقبلية.
األحكام
اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء
تحديد ما إذا كانت المجموعة تعمل كوكيل أو أصيل

قامت المجموعة بإجراء تقويم للترتيبات الخاصة بها لتحديد ما إذا كانت تعمل كأصيل ،وتقوم بإثبات اإليرادات على أساس إجمالي ،أو تعمل كوكيل،
وتقوم بإثبات اإليرادات على أساس الصافي .وفي هذا التقويم ،أخذت المجموعة بعين االعتبار ما إذا قامت بالحصول على السيطرة على البضاعة
أو الخدمات المحددة قبل تحويلها إلى عمالئها ،باإلضافة إلى مؤشرات أخرى مثل الطرف المسؤول بشكل رئيسي عن أداء الخدمات وحرية تحديد
السعر .وقد تبين للمجموعة أنها تعمل كأصيل في كافة ترتيبات اإليرادات.
تحديد التزام األداء

فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لمستأجري االستثمارات العقارية كجزء من اتفاقيات اإليجار التي تبرمها المجموعة كمؤجر ،فقد تبين للمجموعة أن
التعهد يتمثل في خدمة إدارة العقارات بالكامل وأن الخدمة التي يتم تقديمها كل يوم قابلة للتمييز بذاتها ومتشابهة إلى حد كبير .وعلى الرغم من
أن األنشطة الفردية التي تتضمن التزام األداء تتباين بشكل كبير على مدار اليوم ومن يوم إلى آخر ،فإن طبيعة التعهد العام بتقديم خدمات اإلدارة
هي نفس الطبيعة من يوم إلى آخر .وعليه ،تبين للمجموعة أن الخدمات المقدمة للمستأجرين تمثل سلسلة من الخدمات اليومية التي يتم الوفاء بها
بشكل فردي على مدى الزمن ،وذلك باستخدام قياس الوقت المنقضي للتقدم نحو الوفاء بااللتزام حيث أن المستأجرين يتلقون المنافع المقدمة من
قبل المجموعة ويستهلكونها في آن واحد.
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األحكام ( تتمة)
اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء
توزيع سعر المعاملة بين التزامات األداء:

يوجد لدى المجموعة عدة برامج للعمالء ،بموجبها يحصل العمالء على رصيد مكافآت باإلضافة إلى الرصيد المعاد شحنه عند إعادة شحن أرصدة
البطاقات المحددة من قبل العمالء .تقوم المجموعة بتوزيع سعر المعاملة الكلي ،مع األخذ بعين االعتبار الرصيد الكلي الذي يشمل المبلغ المعاد
شحنه زائداً رصيد المكافآت ،وعليه يتم إثبات اإليرادات عند الوفاء بالتزام األداء الذي يتمثل في استخدام رصيد البطاقات.
تصنيف عقود إيجار العقارات  -المجموعة كمؤجر

أبرمت المجموعة عقود إيجار عقارات تجارية بشأن محفظة استثماراتها العقارية .وقد تبين للمجموعة  -بناء على تقويم أحكام وشروط الترتيبات،
مثل فترة اإليجار ،أنها ال تمثل جزءا جوهرياً من العمر اإلنتاجي للعقار التجاري وأن القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار ال تساوي إلى حد
كبير القيمة العادلة للعقار التجاري  -حيث أنها تحتفظ بكافة المنافع والمخاطر المصاحبة لملكية هذه العقارات وتقوم بالمحاسبة عن هذه العقود
كعقود إيجار تشغيلي.
تحديد السيطرة

إن الشركات التابعة هي جميع الشركات المستثمر فيها التي تمارس المجموعة سيطرة عليها .تعتبر اإلدارة أن المجموعة تسيطر على منشأة ما
عندما تتعرض المجموعة بشأنها لمخاطر أو يكون لديها حقوق في معظم العوائد المتغيرة ناتجة عن ارتباطها بالشركة المستثمر فيها وكذلك عندما
يكون لديها القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على تلك العوائد من خالل قدرتها على توجيه األنشطة ذات العالقة
للشركات المستثمر فيها.
وبوجه عام ،هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة .وتأييداً لهذا االفتراض ،فعندما يكون لدى المجموعة حقوق تصويت مساوية
أو أقل من األغلبية في الشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند تقويم فيما إذا كانت
تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها ،ويشمل ذلك الترتيبات التعاقدية واألخرى التي لها أثر على األنشطة التي تؤثر على عائدات الشركات
المستثمر فيها.
مبدأ االستمرارية

قامت إدارة المجموعة بإجراء تقويم لمقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية ،وهي على قناعة بأن المجموعة لديها
الموارد الكافية لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور .عالوة على ذلك ،ليس لدى اإلدارة علم بأي حاالت عدم تأكد جوهري قد تثير شكوكاً حول
مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية .عليه ،تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.
مكونات االستثمارات العقارية والممتلكات والمعدات

تستهلك الموجودات الخاصة بالمجموعة ،المصنفة ضمن االستثمارات العقارية والممتلكات والمعدات ،بطريقة القسط الثابت على مدى أعمارها
اإلنتاجية المقدرة لها .عند تحديد العمر اإلنتاجي لألصل ،يتم تقسيمه إلى مكونات هامة بحيث يتم استهالك كل جزء هام بصورة مستقلة.
يتطلب األمر اتخاذ األحكام عند التحقق من المكونات الهامة للموجودات الكبرى ،وأثناء تحديد أهمية المكون ،فإن اإلدارة تأخذ في االعتبار األهمية
الكمية لهذا المكون وكذلك العوامل النوعية مثل الفرق في العمر اإلنتاجي بالمقارنة مع األصل المرتبط به ،ونمط االستهالك ودورة اإلحالل /جدول
الصيانة.
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التقديرات واالفتراضات

تم أدناه عرض االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم المالية،
والتي قد ينتج عنها فروقات جوهرية في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالية التالية .قامت المجموعة بإجراء االفتراضات
والتقديرات بناء على المؤشرات المتاحة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة .وقد تتغير الظروف واالفتراضات القائمة والمتعلقة بالتطورات
المستقبلية نتيجة لتغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارجة عن سيطرة المجموعة .يتم إظهار هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.
االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

يحدث االنخفاض في القيمة عند زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد ،والتي تمثل القيمة األعلى
للقيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد والقيمة الحالية .يتم احتساب القيمة العادلة ناقصة تكاليف االستبعاد على أساس البيانات المتاحة لمعامالت
البيع الملزمة ،التي تمت بشروط تعامل عادل ،لموجودات مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة ناقصة التكاليف اإلضافية الستبعاد األصل .يتم
احتساب القيمة الحالية على أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة .يتم تحديد التدفقات النقدية على أساس الموازنة التقديرية للسنوات
الخمس إلى الثمانية القادمة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز
أداء الوحدة المدرة للنقدية الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة.
تتأثر القيمة القابلة لالسترداد بمعدل الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك صافي التدفقات النقدية الواردة المستقبلية
المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.
المخصصات

تعتمد المخصصات ،بحسب طبيعتها ،على تقديرات وعمليات تقويم للتأكد فيما إذا تم استيفاء ضوابط اإلثبات ،بما في ذلك تقدير المبالغ المحتمل
سدادها .تستند مخصصات الدعاوى القضائية إلى تقدير التكاليف ،بعد األخذ بعين االعتبار ،المشورة القانونية وغيرها من المعلومات المتاحة
حاليا .كما تتضمن مخصصات مكافأة نهاية الخدمة وتكاليف المغادرة ،إن وجدت ،حكم اإلدارة في تقدير التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة لدفع
مكافأة نهاية الخدمة وإغالق المواقع أو تكاليف المغادرة األخرى .تتضمن المخصصات المتعلقة بالمطلوبات غير المؤكدة ،أفضل تقديرات اإلدارة
فيما إذا كان من المحتمل وقوع التدفقات النقدية الصادرة.
االفتراضات طويلة األجل بشأن منافع الموظفين

تمثل مكافأة نهاية الخدمة الموظفين االلتزامات التي سيتم سدادها في المستقبل وتتطلب استخدام االفتراضات لتوقعها .يتعين على اإلدارة إجراء
المزيد من االفتراضات المتعلقة بالمتغيرات مثل معدالت الخصم ومعدل الزيادة في الرواتب ومعدالت الوفيات ومعدل دوران الموظفين وتكاليف
الرعاية الصحية المستقبلية .وبشكل دوري ،تقوم إدارة المجموعة بالتشاور مع خبراء اكتواريين خارجيين بخصوص هذه االفتراضات .يمكن أن يكون
للتغيرات في االفتراضات األساسية تأثير هام على التزامات المنافع المتوقعة و/أو تكاليف منافع الموظفين المحددة الدورية المتكبدة.
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن مديني عقود اإليجار

تستخدم الشركة مصفوفة مخصص الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة بشأن مديني عقود اإليجار .يتم تحديد نسب المخصص بنا ًء على أيام التأخر
في السداد لمجموعات مختلفة من قطاعات العمالء لها أنماط خسائر مماثلة (أي من حيث نوع المنتج ونوع العميل).
يتم في األصل تحديد مصفوفة المخصص على أساس معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتها .وتقوم المجموعة بمعايرة المصفوفة لتعديل خسائر
االئتمان السابقة بالمعلومات المستقبلية .على سبيل المثال ،إذا كان من المتوقع تدهور األوضاع االقتصادية (أي إجمالي الناتج المحلي) على مدى
السنة القادمة مما قد يؤدي إلى عدد متزايد من حاالت التعثر في السداد في قطاع محدد ،فإنه يتم تعديل معدالت التعثر السابقة .وبتاريخ إعداد
كل قوائم مالية ،يتم تحديث معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتها وإجراء تحليل للتغيرات في التقديرات المستقبلية.
إن عملية تقويم العالقة المتداخلة بين معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتها والظروف االقتصادية المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة تمثل
تقدي ًرا ها ًما .إن مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة يتأثر بالتغيرات في الظروف واألوضاع االقتصادية المتوقعة .كما أن خسائر االئتمان السابقة الخاصة
بالمجموعة والظروف االقتصادية المتوقعة قد ال تكون مؤشرا على التعثر الفعلي للعميل في المستقبل.
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التقديرات واالفتراضات (تتمة)
تقدير األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية

أيضا على التقويم الجماعي لممارسة
يتم تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات واالستثمارات العقارية بنا ًء على األعمار االقتصادية ،وبنا ًء ً
الصناعة ،والتقييم الفني الداخلي ،والخبرة السابقة بشأن الموجودات المماثلة .يتم ،بتاريخ إعداد القوائم المالية ،مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة
وتحديثها في حالة اختالف التوقعات عن التقديرات السابقة نتيجة االستهالك العادي للممتلكات والمعدات ،أو التقادم الفني والتجاري لها ،أو القيود
القانونية أو القيود األخرى على استخدام الممتلكات والمعدات .وعلى الرغم من ذلك ،فإنه من المحتمل أن يتأثر األداء المالي المستقبلي بصورة
جوهرية بالتغيرات في التقديرات الناتجة عن التغيرات في العوامل المذكورة أعاله .وسوف تتأثر المبالغ وتوقيت المصاريف المسجلة ألي فترة
بالتغيرات في هذه العوامل والظروف.
صافي التزام المنافع المحددة للموظفين

يتم تحديد القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة للموظفين باستخدام عمليات التقويم اإلكتواري .يتضمن التقويم االكتواري إجراء العديد من
االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .وتشتمل هذه االفتراضات على تحديد معدل الخصم ،والزيادات المستقبلية في
الرواتب ،ومعدالت الوفيات والزيادة المستقبلية في المعاشات .ونظرا للطبيعة المعقدة للتقويم واالفتراضات األساسية وطبيعتها طويلة األجل ،فإن
التزام المنافع المحددة يتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات في هذه االفتراضات .يتم مراجعة كافة االفتراضات بشكل سنوي.
معدل الخصم

يعتبر معدل الخصم أكثر العوامل التي تخضع للتغيير .وعند تحديد معدل الخصم المالئم ،تأخذ اإلدارة بعين االعتبار معدل العائد على االستثمارات
عالية الجودة ذات الدخل الثابت المتاحة حال ًيا والفترة المتوقعة الستحقاق التزامات المنافع المحددة للموظفين.
معدل الوفيات

يتم تحديد معدل الوفيات بناء على جداول الوفيات المتاحة للجمهور في الدول المعنية .تخضع جداول الوفيات هذه إلى التغيير فقط من وقت آلخر
وفقاً للتغيرات الديموغرافية.
معدل الزيادة في الرواتب ومعاشات التقاعد

تتم تقديرات الزيادة المستقبلية في الرواتب من خالل أخذ معدالت التضخم واألقدمية والترقيات والخبرة السابقة بعين االعتبار .تم تقديم تفاصيل
إضافية حول التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين في إيضاح (.)17
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5المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة والمعدلة-1

5التغيرات في اإلفصاحات والسياسات المحاسبية

تتماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للمجموعة للسنة المنتهية
في  31ديسمبر 2018م ،باستثناء تطبيق المعايير الجديدة السارية اعتباراً من  1يناير 2019م .لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو
تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة وغير سارية المفعول بعد.
المعيار الدولي للتقرير المالي ( :)16عقود اإليجار

سرى المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16اعتبا ًرا من  1يناير 2019م ،وتقوم المجموعة عند نشأة العقد بتحديد ما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو
ينطوي على عقد إيجار .يحل المعيار الدولي للتقرير المالي  16محل معيار المحاسبة الدولي « 17عقود اإليجار» ،والتفسير  4الصادر عن لجنة
تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي «التأكد فيما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار» ،والتفسير  15الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة
«عقود اإليجارات التشغيلية – الحوافز» ،والتفسير  27الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة «تقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني
لعقد اإليجار» .ينص المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16على مبادئ إثبات وقياس وعرض واالفصاح عن عقود اإليجار ،ويتطلب من المستأجرين
المحاسبة عن كافة عقود اإليجار بموجب طريقة واحدة داخل قائمة المركز المالي.
إن محاسبة المؤجر بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16لم تتغير بشكل جوهري عن المحاسبة بموجب معيار المحاسبة الدولي (.)17
وسيستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار إما كعقود إيجار تشغيلي أو عقود إيجار تمويلي باستخدام نفس المبادئ المذكورة في معيار المحاسبة
الدولي  .17وعليه ،لم يكن للمعيار الدولي للتقرير المالي ( )16أي أثر على عقود اإليجار التي تكون فيها المجموعة هي المؤجر.
وبالنسبة لكافة ترتيبات اإليجار هذه ،تقوم المجموعة بإثبات موجودات حق االستخ دام والتزامات اإليجار ،فيما عدا عقود اإليجار قصيرة األجل
وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة وذلك على النحو التالي:
موجودات حق االستخدام

تقوم المجموعة بإثبات الموجودات الخاصة بحق االستخدام بتاريخ بدء عقد اإليجار (أي ،تاريخ توفر األصل المعني لالستخدام) .تقاس موجودات
ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة ،ويتم تعديلها نتيجة إلعادة قياس التزامات اإليجار .تشتمل تكلفة
حق االستخدام بالتكلفة،
ً
موجودات حق االستخدام على قيمة التزامات اإليجار المثبتة ،والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ،ودفعات اإليجار المسددة في أو قبل تاريخ بدء
ناقصا أي حوافز إيجار مستلمة .وما لم تكن المجموعة متأكدة بصورة معقولة من الحصول على ملكية األصل المستأجر في نهاية مدة عقد
اإليجار،
ً
اإليجار ،فإنه يتم استهالك موجودات حق االستخدام التي تم إثباتها على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها أو مدة اإليجار،
أيهما أقصر .تخضع موجودات حق االستخدام لالنخفاض في القيمة.
التزامات اإليجار

بتاريخ بدء عقد اإليجار ،تقوم المجموعة بإثبات التزامات اإليجار التي تم قياسها بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي يتعين سدادها على مدى فترة
ناقصا أي حوافز إيجار مدينة ودفعات اإليجار المتغيرة التي
اإليجار .تشتمل دفعات اإليجار دفعات ثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها)
ً
أيضا على سعر ممارسة خيار
تعتمد على مؤشر أو معدل ،والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية .كما تشتمل دفعات اإليجار ً
الشراء الذي من المؤكد بصورة معقولة أن تمارسه المجموعة ودفعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار ،إذا كانت فترة اإليجار تظهر ممارسة
المجموعة لخيار اإلنهاء .يتم إثبات دفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط
الذي يؤدي إلى الدفع.
عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار ،تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي بتاريخ بدء اإليجار إذا كان معدل العمولة الضمني في
عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة .وبعد تاريخ بدء اإليجار ،يتم زيادة قيمة التزامات اإليجار لتعكس زيادة العمولة ،وتُخفض لتعكس دفعات
اإليجار المسددة .إضافة إلى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في
دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها أو وجود ٍ
تغير في التقويم الخاص بشراء األصل المعني.
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عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة

تقوم المجموعة بتطبيق اإلعفاء من إثبات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل الخاصة بالمباني التجارية وأماكن السكن
أيضا اإلعفاء من إثبات
والمكاتب (أي عقود اإليجار التي تبلغ  12شه ًرا أو أقل اعتبا ًرا من تاريخ بدء اإليجار وال تتضمن خيار الشراء) .كما تطبق ً
الموجودات منخفضة القيمة على عقود إيجار المباني التجارية وأماكن السكن والمكاتب التي تعتبر منخفضة القيمة (أي أقل من  20,000ريال
سعودي) .يتم إدراج دفعات اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط
الثابت على مدى فترة اإليجار.
خالل الفترة الحالية ،قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16باستخدام طريقة التطبيق بأثر رجعي معدل وتاريخ التطبيق
األولي هو  1يناير 2019م.
وقد اختارت المجموعة استخدام الوسيلة العملية المتاحة عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16وذلك بعدم إجراء إعادة تقويم للتأكد
فيما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار ،والتي تسمح بتطبيق المعيار فقط على العقود التي تم تحديدها سابقًا كعقود إيجار تطبق
معيار المحاسبة الدولي ( 17والتفسير ( )4الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي بتاريخ التطبيق األولي.
أيضا بتطبيق الوسائل العملية التالية عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16على العقود التي تم تصنيفها سابقاً كعقود
قامت المجموعة ً
إيجار تشغيلي بموجب معيار المحاسبة الدولي (:)17
yاستخدام معدل خصم واحد على محفظة عقود إيجار ذات خصائص متشابهة بصورة معقولة.
yتطبيق اإلعفاء من إثبات موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار بشأن العقود التي تنتهي خالل 2019م.
yاستبعاد التكاليف المباشرة األولية من قياس أصل حق االستخدام بتاريخ التطبيق األولي.
أيضا استخدام إعفاءات اإلثبات بشأن عقود اإليجار التي تكون مدتها ،بتاريخ بدء العقد 12 ،شه ًرا أو أقل وال تتضمن خيار
كما اختارت المجموعة ً
شراء («عقود اإليجار قصيرة األجل») ،وعقود اإليجار الذي يكون فيها األصل محل العقد منخفض القيمة («الموجودات منخفضة القيمة»).
طبيعة األثر الناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ()16
قبل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (:)16

يوجد لدى المجموعة عقود إيجار بشأن إيجار مباني تجارية ومباني سكنية ومكاتب .وقبل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)16قامت
المجموعة (كمستأجر) بتصنيف كافة عقود اإليجار الخاصة بها بتاريخ نشأتها إما كعقود إيجار تمويلي أو عقود إيجار تشغيلي بنا ًء على جوهر
الترتيبات عند نشأة العقد.
تم تصنيف عقود اإليجار التي تحول بموجبها كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية البند المؤجر إلى المجموعة كعقود إيجار تمويلي ،ويتم
رسملتها عند بدء عقد اإليجار بالقيمة العادلة للعقار المستأجر أو ،إذا كانت أقل ،بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار .يتم تجزئة دفعات
اإليجار بين تكاليف التمويل والنقص في التزامات اإليجار للوصول إلى معدل عائد ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزامات.
وفي أحد عقود اإليجار التشغيلي ،لم يتم رسملة العقار المستأجر وتم إثبات دفعات اإليجار كمصروف عمليات في قائمة الدخل الشامل الموحدة
على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار .تم إثبات أي مبالغ مدفوعة مقد ًما ومستحقة ضمن المصاريف المدفوعة مقدما والدائنين
اآلخرين ،على التوالي.
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2019م

-5

المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة والمعدلة (تتمة)

1-5

التغيرات في اإلفصاحات والسياسات المحاسبية (تتمة)

المعيار الدولي للتقرير المالي ( :)16عقود اإليجار (تتمة)
بعد تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (:)16

وعند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)16قامت المجموعة بتطبيق طريقة واحدة إلثبات وقياس كافة عقود اإليجار التي تكون فيها المجموعة
هي المستأجر ،فيما عدا عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة .قامت المجموعة باستخدام طريقة التطبيق بأثر
رجعي معدل ،وتاريخ التطبيق األولي هو  1يناير 2019م .وعليه ،لم يتم تعديل بيانات المقارنة .وبموجب تلك الطريقة ،يتم تطبيق المعيار بأثر رجعي
مع إثبات األثر التراكمي للتطبيق األولي للمعيار بتاريخ التطبيق األولي.
األثر على القوائم المالية الموحدة كما في  1يناير 2019م:
ريال سعودي

الموجودات
موجودات حق االستخدام

495,650,077

مصاريف مدفوعة مقد ًما

()18,504,170

إجمالي الموجودات

477,145,906

المطلوبات
التزامات إيجار  -متداولة

540,091,396

مصاريف مستحقة الدفع ودائنون آخرون

()114,193

إجمالي المطلوبات

539,977,203

إجمالي تسوية حقوق الملكية
أرباح مبقاة

()62,831,297

إن التغير في السياسة المحاسبية قد أثر على البنود التالية في قائمة المركز المالي الموحدة في  1يناير 2019م:
ً
وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي (:)16
تسوية التزامات اإليجار
ريال سعودي
الحد األدنى لدفعات اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلي كما في  31ديسمبر 2018م
األثر الناتج عن خصم المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي كما في  1يناير 2019م
االلتزامات الناتجة عن عقود اإليجار كما في  1يناير 2019م
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2019م

-5

المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة والمعدلة (تتمة)

1-5

التغيرات في اإلفصاحات والسياسات المحاسبية (تتمة)

المعيار الدولي للتقرير المالي ( :)16عقود اإليجار (تتمة)

تمثل المبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي الموحدة المبينة أدناه القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار الخاصة بالمجموعة
والحركات خالل الفترة:
الموجودات

عقود اإليجار
المطلوبات

ريال سعودي

ريال سعودي

كما في  1يناير 2019م

495,650,077

540,091,396

إضافات

77,158,719

77,156,728

مصروف استهالك

()55,322,184

-

تكلفة تمويل

-

16,102,981

مدفوعات إيجار

-

()71,473,195

أخرى

()840,165

-

كما في  31ديسمبر 2019م

516,646,446

561,877,910

فيما يلي بيان المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل الموحدة:
 31ديسمبر 2019م
ريال سعودي
مصروف استهالك موجودات حق االستخدام

55,322,184

تكلفة تمويل ناتجة عن التزامات اإليجار

16,102,406

إجمالي المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل الموحدة

71,424,590
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2019م

-5
-2

المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة والمعدلة (تتمة)
5المعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة وغير سارية المفعول بعد

فيما يلي بيانا بالمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
تقوم المجموعة حال ًيا بتقييم األثر الناتج عن هذه المعايير على القوائم المالية المستقبلية وتعتزم تطبيق هذه المعايير الجديدة والمعدلة ،إذ ينطبق
ذلك ،عند سريانها.
yالمعيار الدولي للتقرير المالي (« - )17عقود التامين»
yالتعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( :)3تعريف األعمال
yالتعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( )1ومعيار المحاسبة الدولي ( :)8تعريف األهمية النسبية
المعيار الدولي للتقرير المالي (« – )17عقود التامين»

خالل شهر مايو 2017م ،أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقرير المالي ( )17عقود التأمين ،معيار محاسبة جديد شامل
لعقود التأمين يغطي اإلثبات والقياس والعرض واالفصاح .سيحل هذا المعيار عند سريانه محل المعيار الدولي للتقرير المالي ( )4عقود التأمين،
الذي صدر في عام 2005م .يسري المعيار الدولي للتقرير المالي ( )17على كافة أنواع عقود التأمين (أي التأمين على الحياة وغير الحياة والتأمين
المباشر وإعادة التأمين) بصرف النظر عن نوع المنشآت التي تقوم بإصداره ،وبعض الضمانات واألدوات المالية التي يتم فيها االشتراك بصورة
اختيارية.
سوف تطبق استثناءات قليلة على نطاق ضيق .يتمثل الهدف العام من المعيار الدولي للتقرير المالي ( )17في تقديم نموذج محاسبي لعقود التأمين
على نحو أكثر نف ًعا وتوافقًا لشركات التأمين .وعلى عكس المتطلبات المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)4التي تستند إلى حد
نموذجا شام ً
ال لعقود التأمين ،يغطي كافة الجوانب
كبير إلى أقدمية السياسات المحاسبية المحلية السابقة ،يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي ()17
ً
المحاسبية ذات العالقة .يتمثل جوهر المعيار الدولي للتقرير المالي ( )17في النموذج العام ،الذي يتم استكماله عن طريق:
yالتكييف المحدد للعقود ذات خصائص االشتراك المباشر (طريقة األتعاب المتغيرة).
yالطريقة المبسطة (طريقة توزيع األقساط) بصورة أساسية للعقود قصيرة المدة.
يطبق هذا المعيار على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2023م ،ويتعين تقديم أرقام المقارنة .ويسمح بالتطبيق المبكر له إذا ما تم
أيضاً تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9والمعيار الدولي للتقرير المالي ( )15في أو قبل تاريخ تطبيق المنشأة أوالً للمعيار الدولي للتقرير
المالي (.)17
ال ينطبق هذا المعيار على المجموعة.
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2019م

-5

المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة والمعدلة (تتمة)

3-5

المعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة وغير سارية المفعول بعد (تتمة)

التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( :)3تعريف األعمال

في أكتوبر 2018م ،أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على تعريف األعمال الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي ( )3عمليات تجميع
األعمال ،وذلك بهدف مساعدة المنشآت في تحديد ما إذا كانت مجموعة من األنشطة والموجودات المستحوذ عليها تعتبر أعماالً أم ال .وتوضح تلك
التعديالت الحد األدنى من المتطلبات الخاصة باألعمال ،وتلغي تقييم ما إذا كان المتعاملون في السوق قادرين على استبدال أي عناصر غير موجودة،
وتضيف إرشادات لمساعدة المنشآت في تقييم ما إذا كانت العملية المستحوذ عليها جوهرية ،وتضع قيو ًدا على تعريفات األعمال والمخرجات ،كما
تقدم اختبار اختياري لتركز القيمة العادلة .وقد تم تقديم أمثلة توضيحية جديدة إلى جانب تلك التعديالت.
وحيث أن التعديالت تنطبق مستقب ً
ال على المعامالت أو األحداث األخرى التي تقع في أو بعد تاريخ التطبيق ألول مرة ،فإن المجموعة لن تتأثر بتلك
التعديالت في تاريخ التحول.
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( )1ومعيار المحاسبة الدولي ( :)8تعريف األهمية النسبية

في أكتوبر 2018م ،أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( - )1عرض القوائم المالية ،ومعيار المحاسبة
الدولي ( - )8السياسات المحاسبية ،والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء ،وذلك لتوحيد تعريف «األهمية النسبية» في كافة المعايير
ولتوضيح جوانب معينة في التعريف .يوضح التعريف الجديد أن المعلومات تكون ذات أهمية نسبية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر إغفالها
أو تحريفها أو حجبها على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية المعدة لغرض عام وذلك على أساس تلك القوائم المالية،
الم ِعدة للقوائم المالية.
والتي توفر معلومات مالية عن المنشأة ٌ
ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت على تعريف األهمية النسبية أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
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6-الممتلكات والمعدات

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والشركات التابعة لها

اإلجمالي
2019م

األعمال الرأسمالية
تحت التنفيذ
األثاث والتركيبات

أجهزة الحاسب اآللي
وتقنية المعلومات

السيارات

األلعاب

اآلالت والمعدات

تحسينات المباني
المستأجرة

ريال سعودي

في  31ديسمبر 2019م

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

اإلجمالي
2018م

ريال سعودي

الرصيد كما في  31ديسمبر

ريال سعودي

198,764,374

إضافات

ريال سعودي

83,671,671

40,836,292

ريال سعودي

269,444,594

7,226,842

استحواذ على شركة تابعة (إيضاح )1

ريال سعودي

7,324,477

30,135,993

-

ريال سعودي
32,079,501

831,337

-

ريال سعودي
71,414,924

6,488,427

-

ريال سعودي
49,651,700
5,946,963

-

التكلفة:
712,351,241
12,608,477

-

564,716,535

104,074,331
-

-

130,314,578
-

-

-

28,000

-

-

تحويل من موجودات غير الملموسة (إيضاح )8

-

50,320,985

-

-

تخفيضات

-

-

تحويالت

استبعادات

(*)

()1,116,647

-

25,557,263

()2,430,236

-

-

3,867,671
()780,703

()1,116,647

28,000

()76,582

-

19,372,027

-

()56,500

-

()28,650

()50,726,006

الرصيد كما في  31ديسمبر

المحمل للسنة

-

56,217,666

24,676,778

-

21,940,856
11,533,568

استحواذ على شركة تابعة (إيضاح )1

استبعادات

الرصيد كما في  31ديسمبر

كما في  31ديسمبر 2019م

كما في  31ديسمبر 2018م

كما في  1يناير 2018م

()33,000,857

1,654,099

الرصيد كما في  31ديسمبر

274,946

262,727,693

()1,111,488

93,985,481

8,099,314

318,876,032

40,221,377

125,894,556
24,723,103

-

-

()962,737

79,931,707

182,795,986

142,546,708

117,693,487

75,408,698

4,551,461
1,193,758

()402,103

33,072,321
60,913,160
61,730,815
60,381,606

11,534,171

17,489,986
4,665,219

()46,587

150,571,072
168,304,960
143,550,038
150,052,076

()4,484,159

32,749,180
8,791,794

()56,499

5,688,720
2,410,594
2,773,016
2,538,412

810,852,766
-

()1,194

22,154,011
18,067,366
14,589,515
10,054,359

712,351,241
258,843,705
75,584,220

()433,028
()963,207

40,144,739
35,263,959
38,665,744
25,456,214

االستهالك المتراكم:
180,576,681
77,954,881

-

11,534,171
49,651,700
17,963,700

صافي القيمة الدفترية

تخفيضات

()433,028
()2,432,327
331,562,570
479,290,196
-

(*)

15,955,753
()15,643,610

258,843,705
453,507,536
384,139,854

( *)

خالل عام 2019م ،تنازل أحد أصحاب حقوق االمتياز بالمجموعة عن رصيد مستحق قدره  1,282,255ريال سعودي مستحق من المجموعة يتعلق بشراء أثاث وتركيبات .وعليه ،قامت المجموعة بتخفيض تكلفة الموجودات ذات العالقة ،مع تسجيل الباقي كإيرادات أخرى.

شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2019م

-6

الممتلكات والمعدات (تتمة)

تم توزيع االستهالك على النحو التالي:
2019م

2018م

ريال سعودي

ريال سعودي

تكلفة إيرادات (إيضاح )24

60,253,035

64,018,296

مصاريف عمومية وإدارية (إيضاح )26

5,470,872

4,714,869

مصاريف بيع وتوزيع (إيضاح )25

9,860,315

9,221,716

75,584,220

77,954,881

7االستثمارات العقاريةاألراضي

المباني

اآلالت
والمعدات

األثاث
والتركيبات

تحسينات
المباني
المستأجرة

األعمال
اإلنشائية تحت
التنفيذ

اإلجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

الرصيد كما في  1يناير 2018م

747,236,395

1,509,007,895

242,554,550

9,627,025

8,000

296,743,076

2,805,176,941

إضافات  -معدلة (إيضاح )33

-

4,311,167

226,327

25,012

-

37,814,178

42,376,684

الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م

747,236,395

1,513,319,062

242,780,877

9,652,037

8,000

334,557,254

2,847,553,625

إضافات

-

639,327

105,801

-

-

62,221,259

62,966,387

محول إلى جهة ذات عالقة (إيضاح )14

-

-

-

-

-

()13,940,981

()13,940,981

747,236,395

1,513,958,389

242,886,678

9,652,037

8,000

382,837,532

2,896,579,031

الرصيد كما في  1يناير 2018م

-

298,238,852

153,815,618

7,864,325

1,742

-

459,920,537

المحمل للسنة

-

38,384,328

19,745,023

651,707

800

-

52,876,672

الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م

-

336,623,180

173,560,641

8,516,032

2,542

-

518,702,395

المحمل للسنة

-

40,781,548

11,699,873

394,998

253

-

52,876,672

-

377,404,728

185,260,514

8,911,030

2,795

-

571,579,067

التكلفة:

الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م
االستهالك المتراكم:

الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م
صافي القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2019م

747,236,395

1,136,553,661

57,626,164

741,007

5,205

382,837,532

2,324,999,964

كما في  31ديسمبر 2018م

747,236,395

1,176,695,882

69,220,236

1,136,005

5,458

334,557,254

2,328,851,230

كما في  1يناير 2018م

747,236,395

1,210,769,043

88,738,932

1,762,700

6,258

296,743,076

2,345,256,404

قامت اإلدارة بتقدير القيمة العادلة لالستثمارات العقارية كما في  31ديسمبر 2019م بمبلغ قدره  4.612.381.000ريال سعودي ( 31ديسمبر
2018م 4,004,000,000 :ريال سعودي) .قام طرف ثالث مستقل ،كوليرز انترناشيونال («المقيم») ،بموجب ترخيص رقم ( ،)1220001784بإجراء
تقييم لالستثمارات العقارية باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة ( 31ديسمبر 2018م :طريقة التدفقات النقدية المخصومة) .ولدى
المقيم مؤهالت وخبرة مالئمة في تقييم العقارات.
وألغراض اإلفصاح ،تم تجميع التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لالستثمارات العقارية ضمن المستوى  ،3مع المدخالت الهامة القابلة للمالحظة
بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
تم رهن بعض األراضي والمباني بقيمة دفترية إجمالية قدرها  618.8مليون ريال سعودي لبنوك محلية (إيضاح  16و.)18
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2019م

االستثمارات العقارية (تتمة)

-7

فيما يلي بيان طريقة التقييم المستخدمة والمدخالت الرئيسية لتقييم االستثمارات العقارية:
طريقة التقييم

المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة

2019م

2018م

 100ريال سعودي

 89ريال سعودي

%2.25

%2

معدل اإلشغال طويل األجل

%8.00

%8.00

معدل الخصم

%12.15

%11.78

2019م

2018م

ريال سعودي

ريال سعودي

468,319,169
()203,907,512
264,411,657

469,423,865

قيمة اإليجار المقدمة لكل متر مربع للشهر
طريقة التدفقات النقدية المخصومة

النطاق (المتوسط المرجح)

زيادة اإليجار سنو ًيا

دخل إيجار ناتج عن االستثمارات العقارية (إيضاح )24
تكاليف مباشرة مدرة إليرادات اإليجار

()224,933,561
244,490,304

ال يوجد لدى المجموعة أي قيود على بيع االستثمارات العقارية الخاصة بها ،كما ال يوجد أي التزامات تعاقدية لشراء أو إنشاء أو تطوير استثمارات
عقارية أو إلجراء عمليات إصالح وصيانة وتحسينات.

8الموجودات غير الملموسةتمثل الموجودات غير الملموسة بشكل رئيسي برامج الحاسب اآللي ورسوم االمتياز.
2019م

2018م

 1يناير 2018م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

التكلفة:
الرصيد كما في  31ديسمبر
إضافات
استحواذ على شركة تابعة (إيضاح )1
تحويل إلى الممتلكات والمعدات (إيضاح )6
مشطوبات
الرصيد كما في  31ديسمبر

8,377,130
584,895
()28,000
8,934,025

7,082,414

6,612,512

42,188

469,902

8,913,437

-

-

-

()7,660,909

-

8,377,130

7,082,414

3,106,399

2,644,365

1,283,720

462,034

3,379,113

-

-

-

()3,376,522

-

4,392,710
3,984,420

3,106,399
3,976,015

اإلطفاء المتراكم:
الرصيد كما في  31ديسمبر
المحمل للسنة
استحواذ على شركة تابعة (إيضاح )1
تحويل إلى الممتلكات والمعدات (إيضاح )6
مشطوبات
الرصيد كما في  31ديسمبر

صافي القيمة الدفترية

4,392,710
817,873
()25,966
5,184,617
3,749,408

خالل السنوات السابقة ،أبرمت المجموعة اتفاقيات امتياز مع أصحاب حقوق االمتياز .بموجب هذه االتفاقيات ،حصلت المجموعة على الحق في
تشغيل متاجر البيع بالتجزئة تحت اسم العالمة التجارية المعنية التي تم الحصول عليها .تم تحديد العمر اإلنتاجي لالمتيازات التي تم الحصول
عليها من  4إلى  5سنوات .تقوم اإلدارة بإطفاء رسوم االمتياز على أساس القسط الثابت وفقًا لشروط االتفاقية.
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2019م

9موجودات حق االستخدام 31ديسمبر 2019م
ريال سعودي

التكلفة:
الرصيد كما في  1يناير 2019م

659,240,813

إضافات

77,158,719

أخرى

()840,165

في نهاية السنة

735,559,367

االستهالك المتراكم:
الرصيد كما في  1يناير 2019م

163,590,806

المحمل للسنة

55,322,184

الرصيد

218,912,920

صافي القيمة الدفترية
516,646,446

في نهاية السنة

ً
مقدما والموجودات المتداولة األخرى
	10-المصاريف المدفوعة
2019م

2018م
(معدلة ،إيضاح )33

 1يناير 2018م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

63,128,772

73,761,507

63,019,947

تأمينات مستردة

8,007,848

6,560,245

4,932,899

مصاريف مدفوعة مقد ًما

4,288,524

21,114,426

6,236,922

ذمم موظفين

1,609,986

2,467,165

731,649

ضريبة قيمة مضافة مدينة

1,544,358

-

-

إيجار مدفوع مقد ًما

428,747

7,210,073

1,828,244

أدوات مشتقة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (إيضاح )34

-

6,651,052

-

أخرى

4,560,259

1,701,636

2,334,540

83,568,494

119,466,104

79,084,201

دفعات مقدمة لمقاولين وموردين

( *)

(*)

بلغ الجزء غير المتداول من الدفعات المقدمة للمقاولين والموردين كما في  31ديسمبر 2019م مبلغ  33,828,599ريال سعودي (2018م 20,677,647 :ريال سعودي و 1يناير 2018م35,910,969 :
ريال سعودي) .تم تصنيف هذا المبلغ كموجودات غير متداولة في قائمة المركز المالي الموحدة.
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2019م

	11-الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تشتمل االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على موجودات مالية مستثمرة في أسهم متداولة وغير متداولة.
2019م
ريال سعودي

2018م
ريال سعودي

 1يناير 2018م
ريال سعودي

أسهم متداولة

11,725,454

8,577,465

9,527,508

أسهم غير متداولة

-

-

2,632,189

إجمالي االستثمارات

11,725,454

8,577,465

12,159,697

2019م
ريال سعودي

2018م
ريال سعودي

 1يناير 2018م
ريال سعودي

شركة الزيت العربية السعودية («أرامكو السعودية»)

11,725,454

-

-

شركة المباني

-

8,577,465

9,527,508

11,725,454

8,577,465

9,527,508

تحليل األسهم المتداولة

فيما يلي حركة احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر خالل السنة:
2019م
ريال سعودي

2018م
ريال سعودي

في بداية السنة

()1,991,046

()250,094

إعادة تصنيف إلى األرباح المبقاة

1,991,046

-

الحركة خالل السنة

1,081,070

()1,665,296

-

()75,656

1,081,070

()1,991,046

محول إلى جهة ذات عالقة

(*)

في نهاية السنة
( *)

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،قامت المجموعة بتحويل ملكيتها في االستثمارات المذكورة أعاله بالقيمة الدفترية إلى شركة العثيم القابضة (مساهم) (إيضاح .)14

ق  | 162 -نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار

www.othaimmalls.com

شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2019م

	12-البضاعة
2019م

2018م

 1يناير 2018م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

بضاعة جاهزة معدة للبيع

44,028,032

35,071,257

5,977,745

مستهلكات ومواد أخرى

19,879,577

23,835,471

15,845,044

قطع غيار

7,865,043

7,524,092

4,623,637

ناقصا :مخصص بضاعة بطيئة الحركة

()9,822,056

()4,453,197

()5,182,312

61,950,596

61,977,623

23,992,686

فيما يلي بيان حركة مخصص البنود بطيئة الحركة:
2019م

2018م

 1يناير 2018م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

في بداية السنة

4,453,197

5,182,312

-

مجنب خالل السنة

5,368,859

270,885

5,182,312

مبالغ مشطوبة

-

()1,000,000

-

في نهاية السنة

9,822,056

4,453,197

5,182,312

	13-مدينو عقود اإليجار
2019م

2018م

2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

مدينو عقود إيجار

217,391,373

153,366,495

100,813,932

ناقصا :مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

()88,738,632

()63,977,082

()41,894,922

128,652,742

89,389,413

171,808,938

فيما يلي بيان حركة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة:
2019م

2018م

2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

في بداية السنة

63,977,082

41,894,922

36,573,496

مجنب خالل السنة

60,344,045

22,082,160

15,712,288

مبالغ مشطوبة

()35,582,495

-

()10,390,862

في نهاية السنة

88,738,632

63,977,082

41,894,922
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2019م

14المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتهاتمثل الجهات ذات العالقة المساهمين وكبار موظفي اإلدارة بالمجموعة والمنشآت الخاضعة للسيطرة أو التي يمارس عليها تأثيرا هاما من قبل هذه
الجهات .تعتمد شروط المعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل إدارة المجموعة.
فيما يلي قائمة بالجهات ذات العالقة بالمجموعة:
طبيعة العالقة

الجهة ذات العالقة
شركة أسواق العثيم

مساهم

شركة العثيم القابضة

مساهم

كيول لالستثمار العقاري

جهة منتسبة

شركة الرياض الواعدة العقارية

جهة منتسبة

شركة الدولية للترفيه المحدودة

جهة منتسبة

عالم المرح للترفيه

جهة منتسبة

شركة بريميم ريتيل

جهة منتسبة

شركة غلوبال إنتربرايز تيم ليمتد

جهة منتسبة

شركة يورو إنتربرايز تيم ليمتد

جهة منتسبة

شركة وورلد أوف أدفنتشر ليمتد

جهة منتسبة

ليدار لالستثمار العقاري

جهة منتسبة

شركة ليليان

جهة منتسبة

شركة أوريون

جهة منتسبة

شركة عبداهلل العثيم للترفيه

جهة منتسبة

أسواق عبد اهلل العثيم

جهة منتسبة

شركة رفيف للسفر والسياحة

جهة منتسبة

4-1

1تعويضات كبار موظفي اإلدارة

فيما يلي بيان بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة:
2019م

2018م

ريال سعودي

ريال سعودي

رواتب ومنافع قصير األجل

5,020,742

4,730,381

مكافأة نهاية الخدمة

498,383

1,602,798

إجمالي تعويضات كبار موظفي اإلدارة

5,519,125

6,333,179
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2019م

-14
4-2

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)
1المعامالت مع الجهات ذات العالقة

خالل السنة ،قامت المجموعة بإجراء معامالت مع الجهات ذات العالقة بها .تعتمد شروط تلك المعامالت من قبل اإلدارة خالل دورة األعمال
العادية .وفيما يلي بيان بالمعامالت الهامة والمبالغ المتعلقة بها:
2019م
ريال سعودي

2018م
ريال سعودي

إيرادات إيجار

18,001,280

26,734,756

مدفوعات نيابة عن الشركة المنتسبة

2,446,021

-

اإليرادات األخرى

15,148,102

-

تحويل أعمال إنشائية تحت التنفيذ

13,940,981

-

تحويل بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى جهة ذات عالقة

-

2,632,189

استثمار محول إلى جهة ذات عالقة

-

544,164

الجهة ذات العالقة

شركة أسواق العثيم

شركة العثيم القابضة

طبيعة المعاملة

استحواذ على شركة تابعة (إيضاح )1

81,962,572

شركة بريميم ريتيل

تمويل لشركة منتسبة

1,485,296

1,479,569

شركة الدولية للترفيه المحدودة

تمويل

624,464

-

عالم المرح للمالهي

تمويل

28,002

-

شركة غلوبال إنتربرايز تيم ليمتد

(تسوية) تمويل

()291,323

291,323

شركة يورو إنتربرايز تيم ليمتد

(تسوية) تمويل

()291,001

291,001

شركة وورلد أوف أدفنتشر ليمتد

تمويل

()262,968

262,968

ليدار لالستثمار العقاري

تمويل

178,226

-

شركة ليليان

تمويل

95,935

4,441,014
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2019م

-14
4-3

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)
1أرصدة الجهات ذات العالقة

يلخص الجدول التالي أرصدة الجهات ذات العالقة:
 )1المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة
2019م

2018م

 1يناير 2018م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

شركة العثيم القابضة

75,876,880

11,378,104

-

شركة أسواق العثيم

19,301,705

-

شركة بريميم ريتيل

11,137,719

10,448,677

-

كيول لالستثمار العقاري

668,425

668,425

668,425

شركة الدولية للترفيه المحدودة

624,464

-

-

عالم المرح للمالهي

28,002

-

-

شركة نهج الخيال

-

-

12,605,971

شركة غلوبال إنتربرايز تيم ليمتد

-

316,416

-

شركة يورو إنتربرايز تيم ليمتد

-

291,001

-

شركة وورلد أوف أدفنتشر ليمتد

-

262,968

-

ليدار لالستثمار العقاري

-

126,395

124,824

شركة ليليان

-

3,383,551

-

107,637,194

26,875,537

13,399,220

قامت اإلدارة بإجراء مراجعة لالنخفاض في القيمة وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9بشأن المبالغ المستحقة من الجهات ذات
العالقة ،وبنا ًء على هذه المراجعة ،تعتقد اإلدارة بأنه ال يوجد انخفاض جوهري في القيمة الدفترية لألرصدة القائمة للمبالغ المستحقة من الجهات
ذات العالقة.
 )2المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة:
2019م

2018م

 1يناير 2018م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

شركة أوريون

52,347

-

-

شركة عالم المرح الدولية لالستثمار

-

46,501

-

أسواق عبد اهلل العثيم

-

-

576,615

شركة رفيف للسفر والسياحة

-

-

128,162

52,347

46,501

704,777
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2019م

15-النقدية وشبه النقدية

أرصدة لدى البنوك
ودائع ألجل

(*)

نقد في الصندوق

2019م

2018م

 1يناير 2018م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

62,777,241

96,570,737

50,794,937

20,102,802

47,104,893

-

3,415,091

15,255,592

2,704,211

86,295,134

158,931,222

53,499,148

(*) تبلغ فترة االستحقاق األصلية للودائع ألجل  3أشهر أو أقل ويتحقق عنها عمولة وفقًا لمعدالت الودائع قصيرة األجل ذات الصلة.

قامت اإلدارة بإجراء مراجعة لالنخفاض في القيمة وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9بشأن الودائع ألجل ،وبنا ًء على هذه المراجعة،
تعتقد اإلدارة بأنه ال يوجد انخفاض جوهري في قيمتها الدفترية القائمة.

	16-القروض
2019م

2018م

 1يناير 2018م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

جزء متداول من قروض

133,966,668

136,166,668

115,000,000

جزء غير متداول من القروض

335,866,668

270,833,335

370,829,900

469,833,336

407,000,003

485,829,900

حصلت المجموعة على تسهيالت قصيرة وطويلة األجل وتمويل مرابحة من بنوك محلية مختلفة لتمويل رأس المال العامل الخاص بها وتنفيذ عمليات
إنشاء المباني الخاصة بها.
إن هذه التسهيالت مضمونة بضمانات اعتبارية وشخصية وسندات إذنية صادرة من قبل المساهمين وإقرار بالتنازل عن متحصالت المشاريع ورهن
على أراضي ومباني ،بقيمة دفترية قدرها  454.9مليون ريال سعودي (إيضاح  ،)7باإلضافة إلى بعض التعهدات المالية .تحمل هذه القروض أعباء مالية
وفقًا لألسعار السائدة في السوق ،والتي يتم تحديدها عمو ًما على أساس األسعار السائدة بين البنوك السعودية («سايبور») زائ ًدا .%1.75 - %1.00
تستحق هذه القروض السداد على أقساط وفقًا للشروط المنصوص عليها في االتفاقيات وذلك حتى عام 2024م.
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2019م

	17-التزامات المنافع المحددة للموظفين
2019م

2018م

 1يناير 2018م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

تكلفة الخدمة الحالية

5,132,711

4,309,405

2,992,691

تكلفة العمولة على التزامات المنافع

849,890

589,609

470,000

5,982,601

4,899,014

3,462,691

الحركة في القيمة الحالية اللتزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين
2019م
ريال سعودي

2018م
ريال سعودي

 1يناير 2018م
ريال سعودي

في بداية السنة

17,323,623

12,882,018

11,409,734

إجمالي مصروف المنافع

5,982,601

4,899,014

3,462,691

استحواذ على شركة تابعة (إيضاح )1

-

1,625,186

-

خسائر (مكاسب) إعادة قياس التزامات المنافع للموظفين

669,994

()710,583

()925,680

منافع مدفوعة

()1,554,862

()1,372,011

()1,064,727

في نهاية السنة

22,421,356

17,323,624

12,882,018

فيما يلي االفتراضات االكتوارية الهامة المستخدمة في احتساب التزامات المنافع:
2019م

2018م

 1يناير 2018م

معدل الخصم

%3.05

%5.89

%5.87

معدل الزيادة في الرواتب

%6.00

%4.49

%4.24

سن التقاعد

 60سنة

 60سنة

 60سنة

تحليل الحساسية اللتزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين

فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة بشأن التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين كما في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر
2018م:
األثر على التزام المنافع المحددة

التغير في

القيمة األساسية

االفتراضات

ريال سعودي

ريال سعودي

معدل الخصم

%1- /+

22,421,356

18,623,934

22,740,813

معدل الزيادة في الرواتب

%1- /+

22,421,356

22,651,766

18,656,370

التغير في

القيمة األساسية

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2018م

الزيادة في االفتراضات

النقص في االفتراضات
ريال سعودي

األثر على التزام المنافع المحددة
الزيادة في االفتراضات

النقص في االفتراضات

االفتراضات

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

معدل الخصم

%1- /+

17,323,624

18,130,000

15,106,000

معدل الزيادة في الرواتب

%1- /+

17,323,624

16,007,000

18,018,000
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2019م

	18-الصكوك
2019م

2018م

 1يناير 2018م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

صكوك

851,000,000

1,000,244,133

1,000,246,485

تكلفة تمويل مؤجلة

()2,060,774

()5,059,088

()7,822,680

848,939,226

995,185,045

992,423,805

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م ،قامت المجموعة بإصدار صكوك بقيمة  1,000مليون ريال سعودي بالقيمة االسمية بدون خصم أو
عالوة .يحمل إصدار الصكوك تكلفة عمولة وفقًا لألسعار السائدة بين البنوك السعودية («سايبور») زائ ًدا هامش ربح محدد سلفًا قدره  .٪1.70تم
استرداد الصكوك بالقيمة األسمية بتاريخ استحقاقها في  30أغسطس 2020م.
وفقًا للشروط الواردة في اتفاقية «المرابحة» الرئيسية ،فإن الصكوك مضمونة وفقًا لشروط اتفاقية الضمان العقاري التي بموجبها قامت المجموعة
بتحويل «موجودات الضمان» كضمان للسداد إلى أمين الحفظ الذي ينوب عن وكيل حاملي الصكوك .تتكون موجودات الضمان من بعض العقارات
«العثيم مول اإلحساء ،األحساء ،المملكة العربية السعودية» بقيمة دفترية قدرها  163.9مليون ريال سعودي (إيضاح  .)7تخضع االتفاقية للتعهدات.
كما في  31ديسمبر 2019م ،لم تلتزم المجموعة ببعض هذه التعهدات.

	19-المبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرى
2019م

2018م

 1يناير 2018م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

محتجزات دائنة

56,263,009

51,274,316

47,879,629

دخل إيجار غير مكتسب

53,364,415

67,487,751

47,881,228

مصاريف مستحقة الدفع

29,236,999

18,382,332

16,076,367

أعمال إنشائية مستحقة

23,575,461

13,631,753

2,401,061

تكلفة تمويل مستحقة

16,923,019

20,733,203

18,146,679

دفعات مقدمة من العمالء

4,400,125

2,993,141

25,326,850

مبالغ مستحقة الدفع للموظفين

3,160,572

5,774,358

7,993,727

توزيعات أرباح مستحقة

-

13,653,852

-

أخرى

20,961,144

15,604,867

10,277,147

207,884,744

209,535,573

175,982,688
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2019م

	20-الزكاة والضريبة
 )1الحركة في مخصص الزكاة خالل السنة

كانت حركة مخصص الزكاة للسنة المنتهية في  31ديسمبر على النحو التالي:
2019م

2018م

 1يناير 2018م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

الرصيد في بداية السنة

19,242,524

15,298,843

13,104,948

مخصص الزكاة للسنة

11,939,245

13,040,516

7,661,404

مخصص الضريبة السنة

763,235

84,324

241,463

مدفوع خالل السنة

()20,303,399

()9,181,159

()5,708,972

الرصيد في نهاية السنة

11,641,605

19,242,524

15,298,843

 )2المحملة للسنة

تبلغ الزكاة المحملة للسنة  11,939,245ريال سعودي (2018م 13,040,516 :ريال سعودي) وتم احتسابها على األساس التالي:
فيما يلي بيان بالبنود الرئيسية للوعاء الزكوي:
2019م
ريال سعودي

2018م
ريال سعودي

حقوق المساهمين

1,584,016,413

1,516,245,838

الدخل قبل الزكاة

243,744,422

262,927,203

موجودات غير متداولة

3,370,240,067

2,815,598,298

مطلوبات غير متداولة

718,733,322

1,283,342,004

نشأت الفروقات بين النتائج المالية والزكوية بصورة أساسية نتيجة للمخصصات غير المسموح بها عند حساب الدخل الخاضع للزكاة.
وفقاً للوائح وأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ،يجب احتساب الزكاة على أساس الوعاء الزكوي أو دخل السنة الخاضع للزكاة ،أيهما أعلى.
 )3الضريبة المؤجلة

قيمة الضريبة للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة

2019م
ريال سعودي

2018م
ريال سعودي

25,003,008

4,455,304

ناقصا:
ً
القيمة المحاسبية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة

()17,422,264

()7,230,827

الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة (القابلة لالستقطاع)

7,580,744

()2,775,523

الضريبة المؤجلة بواقع %22.5

1,705,667

()624,493
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2019م

-20

الزكاة (تتمة)

الربوط الزكوية
شركة عبدهللا العثيم لالستثمار

قدمت الشركة إقراراتها الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل («الهيئة») عن كافة السنوات حتى  31ديسمبر 2018م .وقد تم إصدار الربوط
الزكوية من قبل الهيئة للسنوات من 2013م حتى 2015م.
الشركات التابعة الموجودة في المملكة العربية السعودية

قدمت الشركات التابعة إقراراتها الزكوية إلى الهيئة عن كافة السنوات حتى  31ديسمبر 2018م .وقد تم إصدار الربوط الزكوية من قبل الهيئة حتى
السنة المنتهية 2018م.
الشركات التابعة الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي

ال تخضع الشركات التابعة إن الشركات التابعة المقامة في اإلمارات العربية المتحدة وقطر لضريبة الدخل .سوف تقوم الشركة التابعة المسجلة في
سلطنة عمان من تقديم أول إقرار ضريبي لها خالل عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
الشركات التابعة األخرى

قامت الشركات التابعة األخرى بتقديم إقراراتها الضريبية .ولم يتم إجراء الربوط بعد من قبل السلطات المعنية.

	21-رأس المال
يتكون رأسمال الشركة في  31ديسمبر 2019م و2018م والبالغ  1,000,000,000ريال سعودي من  100,000,000سهم مصدر ومدفوع بالكامل ،قيمة
كل سهم  10ريال سعودي.

	22-االحتياطي النظامي
طبقاً لنظام الشركات والنظام األساسي للشركة ،يجب على الشركة تحويل  %10من صافي دخل السنة إلى االحتياطي النظامي .ويجوز للشركة التوقف
عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي  %30من رأس المال .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2019م

	23-اإليرادات
معلومات عن اإليرادات المفصلة

فيما يلي أدناه تفصيل إيرادات المجموعة من العقود المبرمة مع العمالء:
2019م

2018م

ريال سعودي

ريال سعودي

468,319,169

469,423,865

إيرادات ترفيه

293,917,630

263,084,151

إيرادات بيع بالتجزئة

186,790,100

147,018,175

إيرادات خدمات

52,920,737

54,941,254

إيرادات مطاعم

24,728,350

22,775,117

أخرى

10,791,682

7,390,721

إيرادات إعالنات

8,818,163

12,413,842

خصومات

()39,166,061

()52,204,875

1,007,119,770

924,842,250

القطاع
إيرادات إيجار

( *)

(*)

أبرمت المجموعة عقود إيجار بشأن محفظتها العقارية .عاد ًة ما تتراوح فترات عقود إيجار العقارات التجارية بين سنة واحدة وسنتان ،وتتضمن بنودًا تتيح المراجعة الدورية للزيادة التصاعدية لقيمة
اإليجار وفقًا للظروف السائدة في السوق .تتضمن بعض عقود اإليجار خيارات الفسخ قبل نهاية مدة اإليجار.

فيما يلي بيان بالحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية المستحقة القبض بموجب عقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء كما في  31ديسمبر:
2019م

2018م

ريال سعودي

ريال سعودي

خالل سنة

364,107,912

319,463,370

بعد سنة وأقل من خمس سنوات

399,709,999

403,888,240

أكثر من خمس سنوات

107,853,283

144,636,572

871,671,194

867,988,182

في الجدول التالي ،تم تفصيل اإليرادات حسب نوع العميل ومدة العقود وتوقيت إثبات اإليرادات كما هو موضح أدناه:
نوع القطاع
قطاع خاص

نوع العميل
غير حكومي
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2019م

2018م

ريال سعودي

ريال سعودي

1,007,119,770

924,842,250

2019م

2018م

ريال سعودي

ريال سعودي

1,007,119,770

924,842,250
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اإليرادات (تتمة)
2019م

2018م

ريال سعودي

ريال سعودي

أكثر من سنة

499,200,723

488,805,167

أقل من سنة

507,919,047

436,037,083

1,007,119,770

924,842,250

2019م

2018م

ريال سعودي

ريال سعودي

خدمات محولة على مدى زمني

499,200,723

488,805,167

خدمات محولة عند نقطة من الزمن

507,919,047

436,037,083

1,007,119,770

924,842,250

مدة العقود

مدة العقود

24تكلفة اإليرادات2019م

2018م

ريال سعودي

ريال سعودي

تكلفة بضاعة مباعة

119,880,116

93,902,288

استهالك (إيضاح  6و 7و)8

113,401,837

113,881,148

رواتب موظفين ومنافع أخرى

84,193,274

100,202,155

منافع عامة

61,289,794

59,180,023

استهالك  -موجودات حق االستخدام

32,626,422

-

صيانة

12,839,201

13,115,173

إيجار

7,801,774

51,224,642

أخرى

38,956,848

21,929,911

470,989,266

453,435,340

25مصاريف البيع والتوزيع2019م

2018م

ريال سعودي

ريال سعودي

رواتب موظفين ومنافع أخرى

38,065,766

30,844,198

دعاية وإعالن

32,340,132

19,736,664

استهالك  -موجودات حق االستخدام

21,834,718

-

استهالك (إيضاح )6

9,860,315

10,029,835

إيجار

337,247

25,946,167

أخرى

10,339,340

6,090,200

112,777,518

92,647,064
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	26-المصاريف العمومية واإلدارية
2019م

2018م

ريال سعودي

ريال سعودي

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة (إيضاح )13

60,344,045

22,082,160

رواتب موظفين ومنافع أخرى

39,344,885

39,961,735

أتعاب مهنية

7,657,047

4,074,351

استهالك (إيضاح )6

5,470,872

3,725,184

تأمين

1,048,595

1,046,698

استهالك  -موجودات حق االستخدام

861,044

-

تراخيص

838,376

889,295

إيجار

706,960

2,154,000

صيانة

585,109

1,088,893

أخرى

14,651,536

9,706,450

131,508,469

84,728,766

	27-تكاليف التمويل
2019م

2018م

ريال سعودي

ريال سعودي

تكاليف تمويل

48,875,579

30,089,363

تكلفة تمويل  -عقود إيجار

16,102,981

-

مصاريف عمولة  -مكافأة نهاية الخدمة (إيضاح )17

849,890

589,609

65,828,450

30,678,972

	28-اإليرادات (المصروفات) األخرى
2019م

2018م
(معدلة ،إيضاح )33

ريال سعودي

ريال سعودي

مكاسب (خسائر) ترجمة العمالت األجنبية

3,929,844

()804,559

تسويات مدينو العقود

3,334,477

2,987,154

عكس مخصص مطالبات

3,140,660

-

مكاسب استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

1,499,051

-

التزام متنازل عنه

598,635

-

خسارة استبعاد ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة

()655,548

()9,560,342

أخرى

5,954,261

6,415,108

17,801,380

()962,538
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	29-قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
األدوات المالية حسب الفئة

تم تصنيف األدوات المالية لعام 2019م على النحو التالي:
القيمة العادلة

القيمة الدفترية
الموجودات
المالية المدرجة
بالقيمة العادلة
من خالل الدخل
الشامل اآلخر

التكلفة المطفأة

اإلجمالي

المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

الموجودات المالية
نقدية وشبه نقدية

-

86,295,134

86,295,134

-

86,295,134

-

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

-

107,637,194

107,637,194

-

107,637,194

-

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر

11,725,454

-

11,725,454

11,725,454

-

-

مدينو عقود إيجار

-

128,652,742

128,652,742

-

128,652,742

-

11,725,454

322,585,070

334,310,5244

11,725,454

322,585,070

-

المطلوبات المالية
التزامات إيجار

-

561,877,910

561,877,910

-

561,877,910

-

دائنون تجاريون

-

70,873,304

70,873,304

-

70,873,304

-

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

-

52,347

52,347

-

52,347

-

صكوك

-

848,939,226

848,939,226

-

848,939,226

-

قروض

-

469,833,336

469,833,336

-

469,833,336

-

-

1,951,576,123

1,951,576,123

-

1,951,576,123

-
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قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)

األدوات المالية حسب الفئة

تم تصنيف األدوات المالية لعام 2018م على النحو التالي:
القيمة العادلة

القيمة الدفترية
الموجودات المالية
المدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
الدخل الشامل
اآلخر

التكلفة
المطفأة

اإلجمالي

المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

الموجودات المالية
نقدية وشبه نقدية

-

158,931,222

158,931,222

-

158,931,222

-

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

-

26,875,537

26,875,537

-

26,875,537

-

مدينو عقود إيجار

-

89,389,413

89,389,413

-

89,389,413

-

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

8,577,465

-

8,577,465

8,577,465

-

-

8,577,465

275,196,172

283,773,637

8,577,465

275,196,172

-

المطلوبات المالية
دائنون تجاريون

-

64,532,281

64,532,281

-

64,532,281

-

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

-

46,501

46,501

-

46,501

-

صكوك

-

995,185,045

995,185,045

-

995,185,045

-

قروض

-

407,000,003

407,000,003

-

407,000,003

-

-

1,466,763,830

1,466,763,830

-

1,466,763,830

-

تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية المتداولة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .تقاس األسهم المتداولة بالقيمة العادلة بنا ًء
على األسعار السائدة في سوق نشط .لم يتم إجراء تحويالت بين المستوى  1والمستوى  2خالل السنة.
تبين للمجموعة أن مديني عقود اإليجار والنقدية وشبه النقدية والمبالغ المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة والدائنين التجاريين وأوراق
الدفع والمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة والصكوك والقروض تقارب قيمها الدفترية بشكل كبير نظ ًرا للسيولة قصيرة األجل لهذه األدوات
المالية.
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
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	30-إدارة مخاطر الموجودات والمطلوبات المالية
إطار إدارة المخاطر

تتكون المطلوبات المالية الرئيسية الخاصة بالمجموعة من الدائنين التجاريين والصكوك والقروض والمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة.
بينما تتكون الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة من مدينو عقود إيجار ،النقدية والودائع قصيرة األجل والمبالغ المستحقة من الجهات ذات
العالقة.
تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق .يقع على عاتق إدارة المجموعة المسؤولية الكاملة عن تحديد ومراقبة إدارة
المخاطر بالمجموعة .تم وضع سياسات إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ،ووضع الحدود
والضوابط المالئمة للمخاطر ومراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة لها .تتم مراجعة سياسات /ممارسات وأنظمة إدارة المخاطر بانتظام
لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة .تهدف المجموعة ،من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة ،إلى الحفاظ على بيئة رقابية
منضبطة وبناءة يفهم فيها جميع الموظفون أدوارهم والتزاماتهم.
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية الناتجة عن األدوات المالية:
yمخاطر االئتمان
yمخاطر السيولة
yمخاطر السوق
مخاطر االئتمان

تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن إخفاق الطرف اآلخر في الوفاء بالتزاماته تجاه أداة مالية ما أو عقد عميل مما يؤدي إلى تكبد خسارة
مالية .تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من أنشطتها التشغيلية (وبصورة رئيسية مديني عقود اإليجار) ومن أنشطتها التمويلية ،بما في ذلك
الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية واألدوات المالية األخرى.
فيما يلي بيان الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية:
2019م
ريال سعودي

2018م
ريال سعودي

أرصدة وودائع ألجل لدى البنوك

86,295,134

158,931,222

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

107,637,194

26,875,537

مدينو عقود إيجار

128,652,742

89,389,413

322,585,070

275,196,172

تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان .تعتبر مخاطر االئتمان المتعلقة بالمبالغ المستحقة من الجهات
ذات العالقة محدودة ،حيث يتم إظهار المبالغ المستحقة القبض بعد خصم مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ،إذ ينطبق ذلك ،وأن المركز المالي
للجهات ذات العالقة يتسم باالستقرار.
أ) األرصدة والودائع ألجل لدى البنوك

تتم إدارة مخاطر االئتمان الناتجة من األرصدة لدى البنوك من قبل إدارة المجموعة وفقًا لسياسة المجموعة وتعتبر محدودة نظ ًرا ألن األرصدة لدى
البنوك محتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد.
ب) مدينو عقود إيجار

تقوم المجموعة بالحد من تعرضها لمخاطر االئتمان من مدينو عقود إيجار وذلك من خالل تحديد فترة السداد بين ثالثة أشهر إلى ستة أشهر
لعمالء الشركات ،على التوالي .إن معظم أرصدة مديني عقود اإليجار الخاصة بالمجموعة مستحقة من القطاع الخاص ،ويعتبر تحصيلها أمر موثوق
به بشكل كبير .في  31ديسمبر 2019م ،لدى المجموعة  9عمالء ( 31ديسمبر 2018م 9 :عمالء) مدينون بما يزيد عن مليون ريال سعودي لكل عميل،
ويمثلون حوالي  %43من كافة الذمم المدينة غير المسددة 31 .ديسمبر 2018م.)%61 :
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إدارة مخاطر الموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)

مخاطر االئتمان (تتمة)
ب) مدينو عقود اإليجار (تتمة)

تقوم المجموعة بتطبيق الطريقة المبسطة الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9لقياس خسائر االئتمان المتوقعة ،والتي تستخدم مخصص
الخسائر المتوقعة على مدى العمر لكافة الذمم المدينة التجارية واألخرى.
يتم إجراء تحليل االنخفاض في القيمة بتاريخ إعداد القوائم المالية باستخدام مصفوفة المخصصات لقياس خسائر االئتمان المتوقعة .يتم تحديد
نسب المخصص بنا ًء على أيام التأخر في السداد لمجموعات مختلفة من قطاعات العمالء لها أنماط خسائر مماثلة .تعكس عملية االحتساب النتائج
المرجحة باالحتماالت والقيمة الزمنية للنقود والمعلومات المعقولة والمؤيدة المتاحة بتاريخ إعداد القوائم المالية عن األحداث السابقة والحالية
والتوقعات المتعلقة بالظروف االقتصادية المستقبلية.
فيما يلي المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان بشأن مديني عقود اإليجار والشيكات تحت التحصيل الخاصة بالمجموعة باستخدام
مصفوفة المخصصات:
معدل خسائر االئتمان
المتوقعة
%

إجمالي القيمة الدفترية
التقديرية عند التعثر عن
السداد
ريال سعودي

أقل من  92يوم

%15

108,816,936

15,763,570

 93إلى  185يو ًما

%23

24,722,302

5,584,010

 196إلى  277يو ًما

%35

15,191,396

5,251,036

 278حتى  366يو ًما

%64

18,064,752

11,544,352

 367حتى  459يو ًما

%100

10,053,093

10,053,101

 460حتى  551يو ًما

%100

22,045,348

22,045,167

أكثر من  552يوماً

%100

18,497,547

18,497,396

217,391,374

88,738,632

 31ديسمبر 2019م

خسائر االئتمان المقدرة
ريال سعودي

معدل خسائر االئتمان
المتوقعة
%

إجمالي القيمة الدفترية
التقديرية عند التعثر عن
السداد
ريال سعودي

خسائر االئتمان
المقدرة
ريال سعودي

أقل من  92يوم

%14

51,343,115

7,418,211

 93إلى  185يو ًما

%24

25,310,294

6,074,471

 196إلى  277يو ًما

%37

23,029,047

8,520,747

 278حتى  366يو ًما

%58

23,256,223

13,488,609

 367حتى  459يو ًما

%81

10,277,751

8,324,978

 460حتى  551يو ًما

%100

6,126,285

6,126,285

أكثر من  552يوماً

%100

14,023,780

14,023,780

153,366,495

63,977,082

 31ديسمبر 2018م
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إدارة مخاطر الموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)

مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في الوفاء بااللتزامات المتعلقة بالمطلوبات المالية التي تسدد نقداً أو على شكل موجودات
مالية أخرى .تتمثل طريقة المجموعة في إدارة مخاطر السيولة في ضمان ،قدر اإلمكان ،توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها حال استحقاقها في
ظل الظروف العادية والحرجة ،بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو األضرار بسمعة المجموعة.
التركز المفرط للمخاطر

تنشأ تركزات المخاطر عند مزاولة عدد من األطراف األخرى لنشاطات عمل مماثلة أو نشاطات في نفس المنطقة الجغرافية أو وجود خصائص
اقتصادية لديهم قد تؤثر على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية التي تتأثر بالتغيرات االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى .تشير
التركزات إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معينة.
ولتجنب التركز المفرط للمخاطر ،تتضمن السياسات واإلجراءات الخاصة بالمجموعة بعض اإلرشادات التي تركز على اإلبقاء على محفظة متنوعة.
يتم مراقبة وإدارة تركزات مخاطر االئتمان المحددة وفقاً لذلك.
يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة على أساس الدفعات التعاقدية غير المخصومة:
عند الطلب

أقل من  6أشهر

ما بين  6أشهر
شهرا
إلى ً 12

ما بين  1سنة
إلى  2سنة

ما بين  2سنة
إلى  5سنوات

أكثر من 5
سنوات

اإلجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

صكوك

848,939,226

-

-

-

-

-

848,939,226

التزامات إيجار

-

41,972,389

48,310,870

83,932,859

256,604,946

131,056,846

561,877,910

قروض

-

-

133,966,668

335,866,668

-

-

469,833,336

مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة
أخرى

-

-

207,884,744

-

-

-

207,884,744

دائنون تجاريون

-

-

70,873,304

-

-

-

70,873,304

مطلوبات عقود

-

-

25,269,720

-

-

-

25,269,720

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

-

-

52,347

-

-

-

52,347

اإلجمالي

848,939,226

41,972,389

486,357,653

419,799,527

256,604,946

131,056,846

2,184,730.587

 31ديسمبر 2019م
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إدارة مخاطر الموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)

مخاطر السيولة (تتمة)
عند الطلب

أقل من  6أشهر

ما بين  6أشهر
شهرا
إلى ً 12

ما بين  1سنة
إلى  2سنة

ما بين  1سنة
إلى  5سنوات

أكثر من 5
سنوات

اإلجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

-

-

-

995,185,045

-

-

995,185,045

قروض

-

-

136,166,668

270,833,335

-

-

407,000,003

 31ديسمبر 2018م
صكوك
مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة
أخرى

-

-

209,535,573

-

-

-

209,535,573

دائنون تجاريون

-

-

64,532,281

-

-

-

64,532,281

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

-

-

46,501

-

-

-

46,501

اإلجمالي

-

-

410,281,023

1,266,018,380

-

-

1,676,299,403

مخاطر السوق

تمثل مخاطر السوق ،المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار العموالت ،وأسعار تحويل العمالت األجنبية ،وأسعار األسهم التي
قد تؤثر على دخل المجموعة أو قيمة األدوات المالية الخاصة بها .إن الهدف من إدارة مخاطر السوق يتمثل في إدارة ومراقبة التعرضات لمخاطر
السوق ضمن مستويات مقبولة مع الحفاظ على العائد.
تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت
السائدة في السوق أو أسعار األوراق المالية السائدة في السوق نتيجة التغير في التصنيف االئتماني للجهة المصدرة أو األداة ،والتغير في توجهات
السوق ،وأنشطة المضاربة ،والعرض والطلب على األوراق المالية ،والسيولة في السوق.
تشتمل مخاطر السوق على المخاطر التالية :مخاطر العمالت ومخاطر أسعار العموالت ومخاطر أسعار األسهم.
مخاطر أسعار العموالت

تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار
العموالت السائدة في السوق .يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق بصورة رئيسية بالتزامات القروض
ألجل والصكوك الخاصة بالمجموعة المرتبطة بمعدالت عمولة عائمة .تقوم المجموعة بإدارة تعرضها لمخاطر أسعار العموالت وذلك عن طريق
مراقبة التغيرات في أسعار العموالت بشكل مستمر.
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إدارة مخاطر الموجودات المالية (تتمة)

مخاطر السوق (تتمة)
حساسية أسعار العموالت

يوضح الجدول التالي الحساسية تجاه التغيرات المحتملة المعقولة في أسعار العموالت المتعلقة بذلك الجزء من القروض والصكوك التي تأثرت
بذلك .ومع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة ،تأثر ربح المجموعة قبل الزكاة من خالل األثر على القروض المرتبطة بعمولة عائمة ،على النحو التالي:
الربح( /الخسارة) من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة

2019م

2018م

ريال سعودي

ريال سعودي

قروض مرتبطة بعمولة عائمة:
سايبور  100 -/+نقطة أساس

13,187,726

14,021,850

مخاطر العمالت األجنبية

تمثل مخاطر العمالت األجنبية المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية بسبب التغيرات في أسعار الصرف
األجنبي .يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار الصرف األجنبي بصورة رئيسية باألنشطة التشغيلية الخاصة بالمجموعة (عندما
تكون اإليرادات أو المصاريف مسجلة بعملة أجنبية) .تقوم اإلدارة بمراقبة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي وتعتقد بأن أثر التقلبات في أسعار
الصرف لن يكون جوهر ًيا.
مخاطر أسعار األسهم

إن سندات األسهم المتداولة وغير المتداولة الخاصة بالمجموعة عرضة لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن عدم التأكد من القيمة المستقبلية
للسندات االستثمارية .تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار األسهم من خالل التنويع ووضع حدود لكل أداة حقوق ملكية على حدة وبشكل إجمالي.
يتم تقديم التقارير حول محفظة األسهم إلى اإلدارة العليا بالمجموعة بشكل منتظم .يقوم مجلس إدارة المجموعة بمراجعة واعتماد كافة القرارات
المتعلقة باستثمارات األسهم.
وبالنسبة الستثمارات وأدوات حقوق الملكية غير المتداولة ،فإن الحد األقصى للمخاطر يعادل القيمة الدفترية لهذه االستثمارات.
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إدارة مخاطر الموجودات المالية (تتمة)

إدارة رأس المال

لغرض إدارة رأس المال الخاص بالمجموعة ،يشتمل رأس المال على رأس المال المصدر وكافة احتياطيات حقوق الملكية األخرى المتعلقة
بالمساهمين في الشركة األم .يتمثل الهدف الرئيسي إلدارة رأس المال الخاص بالمجموعة في زيادة العائد للمساهمين.
تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال الخاص بها وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات التعهدات المالية.
وللحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله ،يجوز للمجموعة تعديل دفع توزيعات األرباح إلى المساهمين أو إعادة رأس المال إليهم أو إصدار أسهم
جديدة .تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال باستخدام نسبة الرفع المالي والتي تمثل صافي الدين مقسوماً على إجمالي رأس المال زائداً صافي
الدين .إن سياسة المجموعة هي اإلبقاء على نسبة الرفع بين  %60و  .%65تقوم المجموعة بإدراج القروض والصكوك المرتبطة بعمولة والذمم الدائنة
ناقصا األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق.
التجارية واألخرى ضمن صافي الدين،
ً
2019م

2018م

ريال سعودي

ريال سعودي

إجمالي المطلوبات

2,220,499,215

1,735,314,712

ناقصا :نقدية وأرصدة لدى البنوك

()86,295,134

()158,931,222

صافي الدين

2,134,204,081

1,576,383,490

إجمالي حقوق الملكية

1,584,016,413

1,516,245,838

رأس المال المعدل

1,584,016,413

1,516,245,838

نسبة الدين إلى رأس المال المعدل

1.34

1.04

	31-توزيعات األرباح
2019م

2018م

ريال سعودي

ريال سعودي

كما في  1يناير

13,653,850

-

توزيعات أرباح معلنة

100,000,000

100,000,000

توزيعات أرباح مدفوعة

()113,653,850

()86,346,150

-

13,653,850

اعتمد المساهمون في الشركة ،خالل الجمعية العامة السنوية المنعقدة بتاريخ  30يونيو 2019م ،توزيعات األرباح للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2018م وقدرها  100مليون ريال سعودي (بواقع  10ريال سعودي للسهم).
اعتمد المساهمون في الشركة ،خالل الجمعية العامة السنوية المنعقدة بتاريخ  30يونيو 2018م ،توزيعات األرباح للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2017م وقدرها  100مليون ريال سعودي (بواقع  10ريال سعودي للسهم).
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2019م

	32-التعهدات وااللتزامات المحتملة
2019م

2018م

ريال سعودي

ريال سعودي

تعهدات بشأن مشاريع تحت اإلنشاء

56,499,824

77,727,337

خطابات ضمان

55,970,682

99,175,586

التعهدات

	33-التعديل
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،الحظت اإلدارة وجود خطأ تمثل في عدم تسجيل مكاسب المشتقات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة وقدرها  6.6مليون ريال سعودي ،وعدم تخفيض مبلغ األعمال اإلنشائية تحت التنفيذ مقابل الغرامات المحملة على المقاولين.
كما الحظت اإلدارة وجود خطأ تمثل في عدم توزيع جزء من سعر المعاملة على نقاط المكافآت الممنوحة لعمالئها ،مما نتج عنه اإلظهار بالزيادة
لإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء واإلظهار بالنقص لمطلوبات العقود.
وقد تم تصحيح هذه األخطاء المذكورة وبالتالي تم تعديل األرباح المبقاة االفتتاحية لتصحيح تلك األخطاء:
فيما يلي بيان األثر الناتج عن تصحيح األخطاء:
كما ورد سابقً ا
ريال سعودي

التعديالت
ريال سعودي

الرصيد المعدل
ريال سعودي

على قائمة المركز المالي الموحدة
األرباح المبقاة في  1يناير 2018م

338,833,462

()17,761,118

321,072,344

األرباح المبقاة في  31ديسمبر 2018م

459,703,166

()12,658,954

418,842,152

مطلوبات عقود كما في  1يناير 2018م

1,500,000

17,761,118

19,261,118

مطلوبات عقود كما في  31ديسمبر 2018م

3,295,601

19,153,560

22,449,161

المشتقات غير المخصصة كأدوات تغطية مخاطر

-

6,651,052

6,651,052

استثمارات عقارية

2,330,271,432

()1,420,202

2,328,851,230

على قائمة الدخل الشامل الموحدة
اإليرادات  31ديسمبر 2018م

924,931,439

()89,189

924,842,250

مكاسب أدوات مشتقة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

-

6,651,052

6,651,052

اإليرادات (المصروفات) األخرى

457,664

1,420,202

()962,538
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2019م

34المشتقات غير المخصصة كأدوات تغطية مخاطرالمشتقات غير المخصصة كأدوات تغطية مخاطر

القيمة العادلة للموجودات المالية

2019م

2018م

ريال سعودي

ريال سعودي

()712,579

6,651,056

تعكس المشتقات غير المخصصة كأدوات تغطية مخاطر التغير اإليجابي في القيمة العادلة ألسعار العموالت غير المخصصة في عمليات تغطية
المخاطر ،ولكنها مع ذلك تهدف إلى الحد من مستوى مخاطر أسعار العموالت.

35األحداث الالحقة لفترة إعداد القوائم الماليةخالل عام 2020م ،تسببت المخاوف من انتشار فيروس كورونا (كوفيد )19-في حدوث تأثير جوهري على أعمال المجموعة ،حيث اتخذت الجهات
التنظيمية بعض اإلجراءات االحترازية في مارس 2020م ،وذلك من خالل إغالق مراكز التسوق ومراكز الترفيه في المملكة العربية السعودية .وقد
أدى ذلك إلى تباطؤ كبير في تدفقات إيرادات المجموعة ،خاصة في أعمال العقارات والترفيه لدى المجموعة .وتتوقع المجموعة أن تتأثر إيراداتها
بشكل كبير خالل عام 2020م نتيجة لهذه اإلجراءات االحترازية .ستؤثر هذه األحداث بشكل سلبي على النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية
المستقبلية والوضع المالي المستقبلي للمجموعة .ونظ ًرا لعدم التأكد المصاحب لكوفيد19-والتقلبات االقتصادية المتوقعة ،فإنه ال يمكن تقدير األثر
الناتج عن هذه األحداث بشكل موثوق به بتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة.

	36-اعتماد القوائم المالية
تم اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  18يونيو 2020م (الموافق  26شوال 1441هـ).
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شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
القوائم المالية الموحدة وتقرير المراجع المستقل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
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شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودي)

إيضاحات

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

1يناير 2017م

(إيضاح )5

(إيضاح )5

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات وآالت ومعدات

6

453,507,536

384,139,854

363,410,123

عقارات إستثمارية

7

2,330,271,432

2,345,256,404

1,849,364,512

موجودات غير ملموسة

8

3,984,420

3,976,015

3,968,147

إستثمار في شركة زميلة

9

-

244,175

250,000

-

81,962,572

70,754,528

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

10

8,577,465

12,159,697

2,632,189

دفعات مقدمة لمقاولين وموردين

11

20,677,647

35,910,969

55,891,320

2,817,018,500

2,863,649,686

2,346,270,819

دفعات على حساب إستثمار في شركة تابعة

الموجودات المتداولة
مخزون

12

61,977,623

23,992,686

22,147,358

مدينون من عقود إيجار تشغيلي

13

91,278,207

171,808,938

101,703,969

مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

14

90,873,649

42,929,057

60,644,058

مستحق من جهات ذات عالقة

15

24,986,743

13,399,220

35,928,981

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

16

47,104,893

-

-

نقد وما في حكمه

17

111,826,329

53,499,148

37,793,183

428,047,444

305,629,049

258,217,549

3,245,065,944

3,169,278,735

2,604,488,368

مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

1

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

حتياطي نظامي

18

99,034,636

74,493,558

43,194,234

أرباح مبقاة

431,501,106

338,833,462

52,632,336

عناصر حقوق ملكية أخرى

()1,630,950

()426,666

87,423

1,528,904,792

1,412,900,354

1,095,913,993

-

219,088

-

1,528,904,792

1,413,119,442

1,095,913,993

حقوق الملكية غير المسيطرة

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  37تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة المركز المالي الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودي)

إيضاحات

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

1يناير 2017م

(إيضاح )5

(إيضاح )5

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
إلتزامات المنافع المحددة للموظفين

20

17,323,624

12,882,018

11,409,734

صكوك اسالميه

21

995,185,045

992,423,805

990,542,268

قروض ومرابحات متوسطة األجل

22

270,833,335

370,829,900

-

1,283,342,004

1,376,135,723

1,001,952,002

المطلوبات المتداولة
قروض ومرابحات قصيرة األجل

22

136,166,668

115,000,000

217,166,667

64,532,281

71,537,262

44,723,762

إلتزامات عن عقود

23

3,295,601

1,500,000

11,647,781

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

24

209,535,573

175,982,688

217,185,786

مستحق إلى جهات ذات عالقة

15

46,501

704,777

2,793,429

مخصص زكاة وضريبة دخل

25

19,242,524

15,298,843

13,104,948

432,819,148

380,023,570

506,622,373

مجموع المطلوبات

1,716,161,152

1,756,159,293

1,508,574,375

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

3,245,065,944

3,169,278,735

2,604,488,368

دائنون واوراق دفع

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  37تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودي)

إيضاحات

2017م

2018م

(إيضاح )5

اإليرادات

26

924,931,439

807,521,492

تكلفة اإليرادات

27

()453,435,340

()367,557,330

471,496,099

439,964,162

مصاريف بيع وتسويق

28

()92,647,064

()33,033,341

مصاريف عمومية وإدارية

29

()66,398,708

()41,216,105

خسائر االنخفاض في قيمة مدينون عن عقود إيجار تشغيلي

13

()22,082,160

()15,712,288

إيرادات أخرى

30

8,349,068

16,246,423

توزيعات األرباح المستلمة من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

561,637

-

الربح من العمليات

299,278,872

366,248,851

()41,429,829

()43,009,614

فروقات ترجمة عمليات أجنبية

()24,004

1,451,962

الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

257,825,039

324,691,199

الزكاة

25

()13,040,516

()7,661,404

ضريبة الدخل

25

()84,324

()241,463

244,700,199

316,788,332

إجمالي الربح

31

تكاليف تمويل

الربح للسنة
الربح للسنة العائد الى:
مساهمي الشركة األم

244,700,199

316,574,770

حقوق الملكية غير المسيطرة

-

213,562

ربحية السهم
الربح األساسي والمخفض للسهم من الربح للسنة العائد للمساهمين في الشركة األم

2,45

3,17

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  37تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة الدخل الشامل االخر الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودي)

إيضاحات

الربح للسنة

2018م

244,700,199

2017م
(إيضاح )5
316,788,332

بنود الدخل الشامل اآلخر:
بنود الدخل الشامل اآلخر التي لن يعاد تصنيفها الحق ًا إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة:
أرباح اعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين

20

710,583

925,680

التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

10

()1,665,296

()325,750

()954,713

599,930

مجموع بنود (الخسارة) الدخل الشامل اآلخر التي لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات
الالحقة
بنود الدخل الشامل اآلخر التي سوف يعاد تصنيفها الحق ًا إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة:
فروقات ترجمة عمليات أجنبية

548,433

()188,339

مجموع بنود الدخل الشامل اآلخر (الخسارة) التي سوف لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في
الفترات الالحقة

548,433

()188,339

مجموع (الخسارة) الدخل الشامل اآلخر للسنة

()406,280

411,591

مجموع الدخل الشامل للسنة

244,293,919

317,199,923

مجموع الدخل الشامل اآلخر للسنة العائد الى:
مساهمي الشركة األم

244,293,919

316,986,361

حقوق الملكية غير المسيطرة

-

213,562

ربحية السهم
الربح األساسي والمخفض للسهم من الدخل الشامل اآلخر للسنة العائد للمساهمين في الشركة األم

2,44

3,17

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  37تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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ايضاحات

شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
(ريال سعودي)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

-

1,000,000,000

-

1,000,000,000

-

اثر التحول إلى المعايير الدولية

كما في  1يناير 2017م (المعدل)

الربح للسنة

رأس المال

43,194,234
43,194,234

إحتياطي نظامي

26,825,560
25,806,776
52,632,336
316,574,770

أرباح مبقاة

عناصر حقوق ملكية أخرى

-

مجموع حقوق الملكية

8,818,283
()8,806,516
11,767

إحتياطي ترجمة
عمليات أجنبية

-

موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر
75,656
75,656

العائد إلى مساهمي
الشركة

316,574,770

حقوق الملكية
غير المسيطرة

1,078,838,077
17,075,916
1,095,913,993

-

213,562
5,526
-

411,591

316,986,361
-

()325,750

()325,750
-

()188,339

()188,339
-

925,680

317,500,450
()31,299,324

-

31,299,324

-

-

-

-

الخسارة الشاملة األخرى للسنة

مجموع الدخل الشامل للسنة

التغير في حقوق الملكية غير المسيطرة

المحول إلى االحتياطي النظامي

كما في  1يناير 2017م

213,562

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م

316,788,332

5

1,078,838,077
17,075,916
1,095,913,993
411,591

317,199,923
-

الرصيد في  31ديسمبر 2017م

-

1,000,000,000

-

-

-

الربح للسنة

الخسارة الشاملة األخرى للسنة

مجموع الدخل الشامل للسنة

1,000,000,000
74,493,558
-

74,493,558
338,833,462
244,700,199
710,583
245,410,782

338,833,462

548,433

المحول إلى االحتياطي النظامي

الرصيد في  31ديسمبر 2018م

()176,572
()176,572
548,433

-

-

-

-

1,000,000,000

()250,094

()1,665,296

24,541,078
99,034,636

1,412,900,354

()250,094
()1,665,296

()100,000,000
()28,202,060
()24,541,078
431,501,106

219,088
1,412,900,354
244,700,199
()406,280
244,293,919

()11,765
360,096

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

-

()75,656
()1,991,046

فرق االستحواذ على شركة تابعة

المحول إلى جهات ذات عالقة

توزيعات أرباح

كما في  1يناير 2018م

219,088
-

()100,000,000
()87,421
()28,202,060
1,528,904,792

1,413,119,442

5,526

5

1,413,119,442
244,700,199
()406,280
244,293,919

()219,088
-

9

19

()100,000,000
()306,509
()28,202,060
1,528,904,792

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  37تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودي)

2017م

2018م

(إيضاح )5

األنشطة التشغيلية
الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

257,825,039

324,691,199

تعديالت لبنود غير نقدية:
استهالكات وإطفاءات

138,020,459

110,026,169

الحصة في نتائج أعمال الشركة الزميلة

-

5,825

أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

()561,637

-

أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح والخسارة

()704,893

-

خسائر االنخفاض في قيمة مدينون عن عقود إيجار تشغيلي

22,082,160

15,712,288

مخصص انخفاض دفعات مقدمة لمقاولين وموردين

-

300,000

أرباح استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

10,729,222

3,086,170

أرباح استبعاد موجودات غير ملموسة

4,284,386

-

المكون من التزامات المنافع المحددة للموظفين

4,899,014

3,462,691

مخصص مخزون بطيء الحركة

270,885

3,949,656

تكاليف تمويل

41,429,829

43,009,614

تغيرات في رأس المال العامل:
مخزون

()16,374,853

()5,794,984

مدينون من عقود إيجار تشغيلي

58,448,571

()85,817,257

مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

()37,701,261

17,715,001

دائنون وأوراق دفع

()19,808,312

26,813,500

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

15,334,462

()45,299,009

التزامات عن عقود

1,795,601

()10,147,781

مستحق من  /إلى جهات ذات عالقة

11,947,695

20,885,212

التزامات المنافع المحددة للموظفين المدفوعة

()1,372,011

()1,064,727

زكاة وضريبة دخل مدفوعة

()9,181,159

()5,708,972

صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية

481,363,197

415,824,595

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  37تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(ريال سعودي)

2017م

2018م

(إيضاح )5

األنشطة االستثمارية
إضافات ممتلكات وآالت ومعدات

()126,376,815

()95,139,629

إضافات عقارات استثمارية

()43,796,885

()533,946,572

إضافات موجودات غير ملموسة

()42,188

()469,902

إضافات موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

()802,674

()9,853,258

دفعات على حساب إستثمار في شركة تابعة

-

()11,208,044

االستحواذ على شركة تابعة ،صافي النقد المكتسب خالل السنة

6,467,791

-

ارباح من موجودات مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

561,637

-

دفعات مقدمة لمقاولين وموردين

15,233,320

19,680,352

مدفوعات لشراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح والخسارة

()214,400,000

-

متحصالت بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح والخسارة

168,554,149

-

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()194,601,665

()630,937,053

األنشطة التمويلية
صكوك اسالمية

2,761,240

1,881,537

قروض ومرابحات

()78,829,897

268,663,233

توزيعات أرباح مدفوعة

()86,346,148

-

فوائد مدفوعة

()38,843,305

()39,102,042

صافي التغير في حركة الجهات ذات عالقة

()27,562,955

()444,103

صافي النقد (المستخدم في) المتوفر من األنشطة التمويلية

()228,821,065

230,998,625

صافي التغير في النقد وما في حكمه

57,940,467

15,886,167

النقد وما في حكمه في بداية السنة

53,499,148

37,793,183

أثر التغير في سعر صرف ترجمة القوائم المالية بالعمالت األجنبية

386,714

()180,202

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

111,826,329

53,499,148

معامالت غير نقدية
تحويل االستثمار في شركة زميلة إلى اطراف ذات عالقة

244,175

-

تحويل االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر إلى أطراف ذات عالقة

2,632,189

-

بيع ممتلكات وآالت ومعدات إلى جهة ذات عالقة

3,022,612

-

المحول من دفعات على حساب االستثمار إلى جهات ذات عالقة

53,038,160

-

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  37تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

1معلومات عن المجموعة والشركات التابعة لها و أنشطتها:إن شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار («الشركة» أو «الشركة األم») هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في مدينة الرياض-المملكة العربية
السعودية بموجب السجل التجاري رقم  1010213454وتاريخه  19رمضان 1426هـ الموافق  22اكتوبر 2005م .إن عنوان المركز الرئيسي للشركة
هو :حي الربوة ،طريق الدائري الشرقي ،ص .ب ،85289 .الرياض  ،12821المملكة العربية السعودية.
خالل سنة 2018م تم تغير اسم الشركة ليصبح شركة عبداهلل العثيم لإلستثمار بدالً من شركة عبداهلل العثيم لإلستثمار والتطوير العقاري ،وتم
اإلنتهاء من اإلجراءات النظامية.
تقوم الشركة والشركات التابعة لها (ويشار إليها مجتمعين بـ «المجموعة») في شراء األراضى إلقامة المبانى واستثمارها بالبيع او االيجار لصالح
الشركة وادارة وصيانة وتطوير العقار وإدارة المجمعات والمراكز التجارية والعقارية والترفيهية وانشاء وتشغيل صاالت ومدن االلعاب واصدار نوع من
ادوات الدين القابلة للتداول بما في ذلك الصكوك و تجارة الجملة والتجزئة في المالبس الجاهزة واالحذية والمفروشات والشنط وأدوات التجميل
واألقمشة ومواد الديكور والنحاس وأعمال الديكور والزخرفة والمالبس النسائية الجاهزة واألقمشة وخدمات االستيراد والتصدير و تشغيل وإدارة
المطاعم والمقاهي واالستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية.
بلغ رأس مال الشركة كما في  31ديسمبر 2018م مبلغ  1,000,000,000ريال سعودي (مليار ريال سعودي) مقسم إلى  100,000,000سهم قيمة كل
سهم  10ريال سعودي موزعة بين المساهمين كما يلي:
عدد األسهم

نسبة الملكية %

المجموع

المساهمين
شركة العثيم القابضة

79,346,149

79,35

793,461,492

شركة أسواق عبد اهلل العثيم

13,653,851

13,65

136,538,508

السيد عبداهلل بن صالح ين علي العثيم

5,000,000

5

50,000,000

السيد فهد عبداهلل بن صالح العثيم

1,000,000

1

10,000,000

السيد صالح عبداهلل بن صالح العثيم

1,000,000

1

10,000,000

100,000,000

100

1,000,000,000

تتضمن القوائم المالية الموحدة المرفقة على نشاطات الشركة وفروعها المذكورة أدناه ،والتي تعمل بموجب السجالت التجارية الفرعية التالية:
الموقع

رقم السجل

اسم الفرع

الرياض

1010263061

بريدة

1131026422

مجمع خريص  -شركة عبداهلل العثيم لالستثمار والتطوير العقاري

الرياض

1010263310

صالة األلعاب الترفيهية باألحساء  -شركة عبداهلل العثيم لالستثمار والتطوير العقاري

اإلحساء

2250041361

مجمع األحساء  -المبرز  -شركة عبداهلل العثيم لالستثمار والتطوير العقاري

اإلحساء

2252038435

صالة األلعاب الترفيهية بالدمام  -شركة عبداهلل العثيم لالستثمار والتطوير العقاري

الدمام

2050075153

صالة األلعاب الترفيهية بالمذنب  -شركة عبداهلل العثيم لالستثمار والتطوير العقاري

المذنب

1130002469

طريق الملك عبد اهلل  -صالة األلعاب الترفيهية  -شركة عبداهلل العثيم لالستثمار والتطوير العقاري

الرياض

1010305066

حي الربوة  -فرع شركة العثيم لالستثمار والتطوير العقاري

الرياض

1010218374

مجمع الربوة  - 2شركة عبداهلل العثيم لالستثمار والتطوير العقاري

الرياض

1010263309

عنيزه  -حي المنتزه  -فرع شركة العثيم لالستثمار والتطوير العقاري

عنيزة

1128019335

شركة الحراسات األمنية  -شركة عبداهلل العثيم لالستثمار والتطوير العقاري
بريدة حي اإلسكان  -شركة عبداهلل العثيم لالستثمار والتطوير العقاري

www.othaimmalls.com

نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار | ق 195 -

شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

-1

معلومات عن المجموعة والشركات التابعة لها و أنشطتها (تتمة):

تشمل هذه القوائم المالية المركز المالي ونتائج أعمال المجموعة والشركات التابعة لها كما هي مبينة في الجدول أدناه .فيما يلي بياناً بالشركات
التابعة والمدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة:
نسبة الملكية %
الشركة التابعة

رأس المال

بلد التأسيس

2017م

2018م
المباشرة

غير المباشرة

المباشرة

غير المباشرة

شركة امتياز الرياض التجارية

المملكة العربية السعودية

500,000

100

-

99

1

شركة ليدار الترفيهية لالستثمار (أ)

المملكة العربية السعودية

150,000,000

100

-

99

1

شركة نهج الخيال التجارية (ب)

المملكة العربية السعودية

100,000

100

-

-

-

شركة رائدة المجمعات المحدودة

المملكة العربية السعودية

1,000,000

99

1

99

1

شركة سيك جاردن المحدودة (ج)

البوسنة والهرسك

150,602

-

-

70.09

-

شركة الخليج العربي لألزياء

اإلمارات العربية المتحدة

25,000

99

1

99

1

شركة نمار لإلستثمار والتطوير العقاري

المملكة العربية السعودية

50,000

100

-

-

-

شركة إثراء الحياة إلدارة األمالك

المملكة العربية السعودية

5,000

100

-

-

-

شركة إدامة الرؤيا إلدارة األمالك (ج)

المملكة العربية السعودية

5,000

-

-

-

-

شركة الرياض الواعد إلدارة األمالك

المملكة العربية السعودية

5,000

100

-

-

-

شركة إلهام المستقبل إلدارة األمالك

المملكة العربية السعودية

5,000

100

-

-

-

شركة تكامل العزيزية إلدارة األمالك

المملكة العربية السعودية

5,000

100

-

-

-

شركة عزوم نجد إلدارة األمالك (ج)

المملكة العربية السعودية

5,000

-

-

-

-

شركة أوريون القابضة المحدودة

المملكة المتحدة

3,750

100

-

100

-

شركة العثيم للمجمعات التجارية

المملكة العربية السعودية

1,000,000

100

-

1

-

شركة أساسات النفل للتشغيل والصيانة

المملكة العربية السعودية

100,000

100

-

100

-

شركة بحار العالم لإلستثمار

المملكة العربية السعودية

50,000

100

-

100

-

(أ)

إن الشركات التابعة المذكورة أدناه مملوكة بالكامل لشركة ليدار الترفيهية لإلستثمار:
اسم الشركة

بلد التأسيس

نسبة الملكية %
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

شركة عالم المرح للسياحة والترفيه

جمهورية مصر العربية

100

100

شركة كايرو للتشغيل والصيانة

جمهورية مصر العربية

100

100

دولة قطر

100

100
100

شركة عالم المرح للترفيه
شركة فن وورلد لالستثمار
شركة الدولية للترفيه المحدودة
شركة عالم المرح للسياحة والترفيه

االمارات العربية المتحدة

100

المملكة المتحدة

100

100

ُعمان

100

100

(ب)

خالل سنة 2018م قامت شركة العثيم القابضة وشركة كيول لألستثمار العقاري بالتنازل عن كامل حصصهم في شركة نهج الخيال التجارية
إلى شركة عبداهلل العثيم لإلستثمار بما لهذه الحصص من حقوق وما عليها من التزامات وبجميع موجوداتها ومطلوباتها وعناصرها الفنية
والمالية واالدارية ،وبذلك أنهت الشركة عملية االستحواذ على  ٪100من شركة نهج الخيال التجارية بمبلغ  28,924,412ريال سعودي ،وتم
تحويل المبلغ المتبقي من المدفوع لالستحواذ على شركة نهج الخيال و البالغ  53,038,160ريال سعودي إلى المستحق من جهات ذات عالقة.

(ج)

خالل سنة 2018م قامت الشركة بإستبعاد االستثمارات بالقيمة الدقترية ،ولم ينتج عن عملية اإلستبعاد أي أرباح أو خسائر.
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شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

-1

معلومات عن المجموعة والشركات التابعة لها و أنشطتها (تتمة):

استخدمت المجموعة القيمة الدفترية لصافي الموجودات لتحديد الفرق في االستحواذ الناتج عن االستحواذ ،يتم االعتراف بالفرق عن االستحواذ
ضمن حقوق الملكية .كانت القيمة الدفترية لشركة نهج الخيال التجارية في تاريخ االستحواذ كما يلي:
القيمة الدفترية في تاريخ االستحواذ

 1يناير 2018م
ريال سعودي

الموجودات
ممتلكات وآالت ومعدات

33,512,812

مشاريع تحت التنفيذ

852,420

موجودات غير ملموسة

5,534,324

مخزون

21,880,969

مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

10,243,331

مستحق من جهات ذات عالقة

8,540,764

نقد وما في حكمه

6,467,791

مجموع الموجودات

87,032,411

المطلوبات
التزامات المنافع المحددة للموظفين

1,625,186

دائنون تجاريون

12,803,331

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

2,526,480

مستحق إلى جهات ذات عالقة

69,355,062

مجموع المطلوبات

86,310,059

صافي القيمة الدفترية للموجودات

722,352

القيمة الدفترية لإلستثمار في تاريخ االستحواذ
إضافة :المساهمة المدفوعة خالل العام

28,924,412

ينزل :حصة المجموعة من صافي القيمة الدفترية للموجودات

()722,352

الفرق في االستحواذ

28,202,060

صافي التدفقات النقدية في تاريخ االستحواذ
صافي النقد المكتسب من شركة تابعة

6,467,791

النقد المدفوع خالل الفترة السابقة

()81,962,572

النقد المدفوع خالل العام

-

صافي النقد المدفوع

()75,494,781
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شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

-1

معلومات عن المجموعة والشركات التابعة لها و أنشطتها (تتمة):

تبين الجداول أدناه المركز المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية للشركات التابعة الجوهرية التي بها حصص غير مسيطرة كما في  31ديسمبر
2018م و  31ديسمبر 2017م:
قائمة المركز المالي الملخصة كما في  31ديسمبر 2018م:

شركة امتياز الرياض التجارية
شركة ليدار الترفيهية لإلستثمار
شركة نهج الخيال التجارية
شركة رائدة المجمعات المحدودة
شركة الخليج العربي لألزياء
شركة نمار لإلستثمار والتطوير العقاري
شركة إثراء الحياة إلدارة األمالك
شركة الرياض الواعد إلدارة األمالك
شركة إلهام المستقبل إلدارة األمالك
شركة تكامل العزيزية إلدارة األمالك
شركة أوريون القابضة المحدودة
شركة العثيم للمجمعات التجارية
شركة أساسات النفل للتشغيل والصيانة
شركة بحار العالم لإلستثمار

موجودات غير متداولة

موجودات متداولة

مطلوبات غير متداولة

مطلوبات متداولة

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

14,396,283
321,209,113
46,451,397
14,673,246
15,787,240
68,357,738
8,577,465
-

10,559,204
91,960,979
73,198,277
876,124
24,969
49,969
663,320
476,654
50,000

506,051
5,247,181
1,978,865
-

25,106,763
68,155,575
146,323,542
37,259
35,999
41,651
17,056
521,834
17,056
528,594
9,891,773
19,200
219,418
20,345

قائمة المركز المالي الملخصة كما في  31ديسمبر 2017م:
موجودات غير متداولة

موجودات متداولة

مطلوبات غير متداولة

مطلوبات متداولة

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

شركة امتياز الرياض التجارية

14,570,180

7,695,137

200,859

18,369,877

شركة ليدار الترفيهية لإلستثمار

294,865,641

60,442,108

4,445,002

77,693,840

شركة نهج الخيال التجارية

39,899,556

47,132,855

1,625,186

84,684,873

شركة رائدة المجمعات المحدودة

-

908,212

-

26,800

شركة سيك جاردن المحدودة

11,452

11,813,522

-

11,795,200

شركة الخليج العربي لألزياء

-

25,000

-

20,959

شركة نمار لإلستثمار والتطوير العقاري

-

-

-

شركة إثراء الحياة إلدارة األمالك

-

-

-

-

شركة الرياض الواعد إلدارة األمالك

-

-

-

-

شركة إلهام المستقبل إلدارة األمالك

-

-

-

-

شركة تكامل العزيزية إلدارة األمالك

-

-

-

-

شركة أوريون القابضة المحدودة

9,541,888

750,709

-

10,006,038

شركة العثيم للمجمعات التجارية

-

680,733

-

21,113

شركة أساسات النفل للتشغيل والصيانة

-

367,197

-

295,742

شركة بحار العالم لالستثمار

-

50,000

-

5,345
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شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

-1

معلومات عن المجموعة والشركات التابعة لها و أنشطتها (تتمة):

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الملخصة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م:
شركة امتياز
الرياض التجارية

شركة ليدار
الترفيهية لإلستثمار

نهج الخيال

شركة أوريون
القابضة المحدودة

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

اإليرادات

22,775,117

263,389,967

46,456,537

-

تكلفة اإليرادات

19,380,261

165,101,393

85,573,620

-

مصاريف البيع والتسويق

437,585

11,324,012

68,944,931

-

مصاريف إدارية وعمومية

7,139,227

19,552,757

12,164,115

30,814

تكاليف التمويل

-

525,749

496,609

-

أرباح رأسمالية

-

-

9,560,341

-

إيرادات أخرى

725.33

5,948,436

367,078

503

مخصص زكاة

-

5,914,655

431,797

-

إجمالي الربح (الخسارة) الشامل

()231,319.4

68,769,043

()29,375,085

319,493

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الملخصة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م:
شركة امتياز
الرياض التجارية

شركة ليدار
الترفيهية لإلستثمار

نهج الخيال

شركة أوريون
القابضة المحدودة

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

اإليرادات

21,704,307

272,263,315

3,646,099

246,873

تكلفة اإليرادات

17,045,000

153,450,666

2,984,543

587,845

مصاريف البيع والتسويق

128,828

22,914,450

-

-

مصاريف إدارية وعمومية

3,696,961

22,368,961

-

58,681

تكاليف التمويل

-

1,789,473

-

-

أرباح رأسمالية

938,772

192,278

-

-

إيرادات أخرى

144,293

1,453,672

-

-

مخصص زكاة

-

214,463

-

-

إجمالي الربح (الخسارة) الشامل

1,773,656

70,194,662

661,556

()2١٧,495
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شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

-1

معلومات عن والشركات التابعة لها و أنشطتها (تتمة):

بيانات التدفقات النقدية الملخصة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م:
األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

شركة امتياز الرياض التجارية

1,832,332

()1,751,879

-

شركة ليدار الترفيهية لإلستثمار

101,054,171

()84,737,140

()13,000,000

شركة نهج الخيال التجارية

30,233,975

()25,781,858

()429,609

شركة رائدة المجمعات المحدودة

()22,600

-

-

شركة نمار لإلستثمار والتطوير العقاري

-

-

50,000

شركة إثراء الحياة إلدارة األمالك

()5,000

-

5,000

شركة الرياض الواعد إلدارة األمالك

()5,000

-

5,000

شركة إلهام المستقبل إلدارة األمالك

()5,000

-

5,000

شركة تكامل العزيزية إلدارة األمالك

()5,000

-

5,000

شركة أوريون القابضة المحدودة

389,160

()389,498

-

شركة العثيم للمجمعات التجارية

-

-

-

شركة أساسات النفل للتشغيل والصيانة

109,405

-

-

شركة بحار العالم لالستثمار

()50,000

-

-

بيانات التدفقات النقدية الملخصة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م:
األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

شركة امتياز الرياض التجارية

4,339,494

()4,455,511

-

شركة ليدار الترفيهية لإلستثمار

80,887,095

()60,850,151

()27,000,000

شركة نهج الخيال التجارية

13,657,158

()11,099,147

()1,090,416

شركة رائدة المجمعات المحدودة

()74,500

-

-

شركة سيك جاردن المحدودة

1,960,000

-

-

شركة الخليج العربي لألزياء

-

-

25,000

شركة أوريون القابضة المحدودة

()3,412

-

3,750

شركة أساسات النفل للتشغيل والصيانة

35,021

-

-

شركة بحار العالم لالستثمار

-

-

50,000
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شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

2أسس اإلعداد:-1

2بيان اإللتزام

تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية و المعايير واالصدارات
االخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .قامت المجموعة بإعداد وعرض قوائمها المالية الموحدة النظامية حتى السنة المنتهية
في  31ديسمبر 2016م وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
ومتطلبات نظام الشركات السعودي والنظام االساسي للشركة التي لها عالقة بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة.
إن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م هي أول قوائم مالية موحدة للشركة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة
من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،حيث تحولت الشركة من معايير المحاسبة السعودية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
إلى تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بداية من  1يناير 2018م.
تم تطبيق السياسات المحاسبية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي بأثر رجعي وباستمرار ،إال إذا كان هناك استثناءات أو اعفاءات تم األخذ بها
وفق ما هو مذكور ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم « 1تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة» .تم بيان تأثير التحول من
تطبيق معايير المحاسبة السعودية إلى تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي في (إيضاح .)٥
يُعرف تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي بأنه «بداية أبكر سنة تعرض لها المنشأة معلومات مقارنة كاملة بموجب المعايير الدولية
للتقرير المالي في أول قوائم مالية موحدة لها ُمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي» .كما تُعرف أول قوائم مالية موحدة ُمعدة وفقاً للمعايير
الدولية للتقرير المالي بأنها «أول قوائم مالية موحدة سنوية تطبق فيها المنشأة المعايير الدولية للتقرير المالي ،بموجب النص الصريح وغير
المتحفظ على اإللتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي».
المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي للمجموعة هي بتاريخ  1يناير 2017م (تاريخ
وفقاً لذلك تكون قائمة المركز المالي الموحدة اإلفتتاحية ُ
التحول للمعايير الدولية للتقرير المالي) ،وتكون أول قوائم مالية موحدة سنوية ُمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي هي للسنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2018م.
تستند السياسات المحاسبية المطبقة على المعايير الدولية للتقرير المالي التي ستكون سارية المفعول عند إعداد القوائم المالية السنوية األولى
وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي.
وقد تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لما يلي:
yإثبات جميع الموجودات والمطلوبات المطلوب إثباتها بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي.
yعدم إثبات (إلغاء إثبات) الموجودات أو المطلوبات إذا كانت المعايير الدولية للتقرير المالي ال تسمح بمثل هذا اإلثبات.

yإعادة تبويب البنود ،التي تم إثباتها وفقاً لمعايير المحاسبة السعودية ،في السابق ،على أنها نوع واحد من الموجودات ،أو المطلوبات
أو مكون لحقوق الملكية ،ولكنها نوع مختلف من الموجودات أو المطلوبات أو مكون لحقوق الملكية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير
المالي.
yتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي عند قياس جميع الموجودات والمطلوبات المثبتة.
إستثناءاً من ذلك ،يتم تطبيق اإلستثناءات اإلجبارية أو اإلعفاءات اإلختيارية المذكورة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم « 1تطبيق المعيار الدولي
للتقرير المالي ألول مرة» التي ال تتطلب أو ال تسمح باإلعتراف أو التصنيف أو القياس وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي.
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شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

-2
-2

أسس اإلعداد (تتمة):
2أسس القياس

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء االستثمار في الشركة الزميلة والتي يتم المحاسبة عنها وفقاً
لطريقة حقوق الملكية و بإستثناء خطط المنافع المحددة للموظفين والتي تقاس بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة اإلئتمان
المتوقعة باإلضافة إلى موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
حيث تم قياسها بالقيمة العادلة .إضافة لذلك ،يتم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي ومفهوم االستمرارية.
-3

2عملة العرض والنشاط

تم عرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي ،بصفتها العملة الوظيفية والمستخدمة في إعداد التقارير المالية للمجموعة ،ما لم يرد خالف
ذلك.
-4

2األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على االيرادات والمصاريف
والموجودات والمطلوبات واإليضاحات المرفقة واالفصاح عن االلتزامات المحتملة .إن عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات يترتب عليه
إجراء تسويات جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات في الفترات المستقبلية.
قامت المجموعة بإجراء االفتراضات والتقديرات على أساس معايير متاحة عند إعداد القوائم المالية الموحدة .ومع ذلك ،فإن الظروف واالفتراضات
القائمة حول التطورات المستقبلية قد تتغير نتيجة للتغيرات في السوق أو الظروف الخارجة عن سيطرة المجموعة .تنعكس هذه التغيرات في
االفتراضات عند حدوثها.
إن االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات بتاريخ التقرير ،والتي لها أثر كبير يؤدي إلى تعديل جوهري
على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة ،موضحة أدناه.
االنخفاض في قيمة مدينون عن عقود إيجار تشغيلي

يتم إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل من الذمم المدينة التجارية والمحتجزات عند عدم إمكانية تحصيل جزء أو كامل المبلغ .بالنسبة لكل مبلغ
من المبالغ الهامة ،يتم إجراء هذا التقدير على أساس كل مبلغ على حده .أما المبالغ التي ال تعتبر هامة بمفردها ولكنها متأخرة السداد ،فإنه يتم
تقديرها بشكل جماعي ،ويجنب مخصص حسب طول مدة التأخر في السداد بنا ًء على معدالت التحصيل السابقة.

ق  | 202 -نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار

www.othaimmalls.com

شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

-2

أسس اإلعداد (تتمة):

4-2

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة):

االنخفاض في قيمة المخزون

يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية ،أيهما أقل .وعندما يصبح المخزون قديم أو متقادم ،يتم إجراء تقدير لصافي القيمة البيعية له.
بالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الهامة ،يتم إجراء تقدير لكل مبلغ على حده .بالنسبة للمبالغ غير الهامة بمفردها ولكنها تعتبر قديمة أو متقادمة ،فإنه
يتم تقديرها بشكل جماعي ويجنب مخصص حسب نوع المخزون وعمره أو درجة تقادمه على أساس أسعار البيع التاريخية.
إثبات اإليرادات

تقوم المجموعة بتقويم ترتيبات اإليرادات الخاصة بها مقابل معايير محددة ،أي ما إذا كان لديها تعرض للمخاطر والمنافع الهامة المرتبطة ببيع
البضاعة أو تقديم الخدمات ،وذلك لتحديد ما إذا كانت تعمل كأصيل أو كوكيل.
عند تحديد األساس األنسب لعرض اإليرادات أو تكاليف اإليرادات ،يتم مراجعة الشكل القانوني ومضمون االتفاقية بين المجموعة وشركائها
التجاريين لتحديد دور كل طرف في المعاملة.
عندما يكون دور المجموعة في معاملة ما كأصيل ،تتضمن اإليرادات المبلغ المطلوب سداده للعميل  /الوكيل بعد استنزال الخصومات التجارية.
أوضاع زكوية وضريبية غير مؤكدة

تتعلق الزكاة للشركات داخل المملكة العربية السعودية والضريبة المستحقة للشركات التابعة االجنبية بتقييم اإلدارة لمبلغ الزكاة والضريبة المستحقة
على الربوط الزكوية والضريبية المفتوحة حيث ال يزال يتعين على المجموعة االتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ومع الجهات الضريبية على
مبالغ اإللتزامات النهائية .وبسبب عدم التأكد المرتبط بهذه البنود الزكوية والضريبية ،فمن المحتمل أن تختلف النتيجة النهائية بشكل كبير عند
اصدار الربط النهائي من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل والجهات الخاصة للضرائب في فترات مستقبلية.
االلتزامات المحتملة

كما هو مبين في (اإليضاح  )33حول هذه القوائم المالية الموحدة ،فإن المجموعة تتعرض اللتزامات محتملة مختلفة خالل دورة األعمال العادية.
تقوم اإلدارة بتقويم حالة هذه التعرضات بصورة منتظمة لتقويم احتمال قيام المجموعة بتحمل المطلوبات ذات الصلة .ومع ذلك ،فإنه ال يتم تجنيب
المخصصات في القوائم المالية الموحدة ،بناء على تقويم اإلدارة ،إال عند حدوث التزام حالي.
منافع الموظفين

تحدد تكلفة برامج منافع منافع الموظفين والقيمة الحالية اللتزامات مكافأة نهاية الخدمة وفق عمليات تقويم اكتوارية .يتضمن التقويم االكتواري
إجراء العديد من االفتراضات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .وتشتمل هذه االفتراضات على تحديد معدل الخصم ،والزيادات
المستقبلية في الرواتب ،ومعدالت الوفيات والزيادة المستقبلية في الرواتب .ونظرا للطبيعة المعقدة للتقويم واالفتراضات األساسية وطبيعتها طويلة
األجل ،فإن التزام المنافع المحددة يتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات في هذه االفتراضات.
تتم مراجعة كافة االفتراضات سنوياً.
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شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
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أسس اإلعداد (تتمة):

4-2

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة):

قياس القيمة العادلة لألدوات المالية

عند عدم إمكانية اشتقاق القيمة العادلة للموجودات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة من األسواق النشطة ،يتم تحديد قيمتها
العادلة باستخدام طرق تقويم متضمنة نموذج التدفقات النقدية المخصومة .يتم أخذ مدخالت هذه النماذج من األسواق القابلة للمالحظة حيثما
كان ذلك ممكنا ،ولكن عندما يكون ذلك غير ممكن ،فإن األمر يتطلب إبداء درجة من األحكام لتحديد القيمة العادلة .تشتمل األحكام على االعتبارات
الخاصة بالمدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات .يمكن أن تؤثر التغيرات في االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل على القيمة
العادلة لألدوات المالية.
يتم ،في األصل ،قياس العوض المحتمل ،الناتج عن عمليات تجميع األعمال ،بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ كجزء من عملية تجميع األعمال .وفي
الحاالت التي يفي بموجبها العوض المحتمل بتعريف المطلوبات المالية ،فإنه يتم إعادة قياسه الحقا بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية.
يتم تحديد القيمة العادلة على أساس التدفقات النقدية المخصومة .تأخذ االفتراضات األساسية بعين االعتبار احتمالية تحقق كل من أهداف األداء
وعامل الخصم.
األعمار اإلنتاجية االقتصادية للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة

تقوم المجموعة بصورة دورية بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة وطريقة االستهالك  /اإلطفاء للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك  /اإلطفاء
متوافقة مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادية من هذه الموجودات ،ويتم تعديلها عند الضرورة اذا اختلفت التدفقات عن التقديرات السابقة.
-5

2أسس توحيد القوائم المالية

تشمل القوائم المالية الموحدة ،القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها ،كما تم ذكره في )إيضاح  )1للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م.
تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق والظروف
إلى وجود تغير في عناصر السيطرة .يبدأ توحيد الشركة التابعة عند انتقال السيطرة على الشركة التابعة إلى المجموعة ويتم التوقف عند فقدان
المجموعة هذه السيطرة .تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها خالل السنة في القوائم المالية الموحدة
اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين توقف المجموعة عن ممارسة مثل هذه السيطرة في الشركة المستثمر فيها.
وبشكل خاص ،تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة:
yالسيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي وجود حقوق تمنح المجموعة مقدرة حالية لتوجيه أنشطة متعلقة بالشركة المستثمر
فيها).
yالتعرض لمخاطر ،أو لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها.
yالمقدرة على استخدام سلطاتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.
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أسس توحيد القوائم المالية (تتمة):

وبشكل عام ،هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة .وتأييداً لهذا االفتراض ،فعندما يكون لدى المجموعة أقل من األغلبية في
حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد فيما
إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها ،ويشمل ذلك:
yالترتيب (الترتيبات) التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها.
yالحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى.
yحقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة.
يتعلق الدخل وكل بند من بنود الدخل الشامل األخرى بحقوق الملكية في المجموعة .وعند الضرورة ،يتم اجراء تسويات على القوائم المالية للشركات
التابعة كي تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.
يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات
المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.
تظهر حقوق الملكية غير المسيطرة في نتائج وحقوق الملكية للشركات التابعة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي الموحدة و قائمة الدخل
الشامل اآلخر الموحدة و قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة ،تتم المحاسبة عن أي تغير في حصص الملكية في الشركة التابعة ،بدون فقدان
السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية.
تعكس هذه القوائم المالية الموحدة المركز المالي وأعمال الشركة والشركات التابعة لها كما هي مبينة (إيضاح .)1
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2عمليات تجميع المنشآت والشهرة

تتم المحاسبة عن عمليات تجميع االعمال باستخدام طريقة االستحواذ .تقاس تكلفة االستحواذ باجمالي المبلغ المحول والذي يتم قياسه بالقيمة
العادلة للموجودات المحولة وااللتزامات المتحققة او المتوقعة بتاريخ االستحواذ باالضافة إلى مبلغ الحصص غير المسيطرة في الشركة المستحوذ
عليها .تسجل الزيادة في تكلفة اإلستحواذ عن حصة المجموعة في القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها كشهرة .يتم سنوياً التحقق من
وجود هبوط في قيمة الشهرة ،ويتم تسجيل الشهرة بالتكلفة مخصوما منها خسائر الهبوط ان وجدت .تقيد تكاليف االستحواذ المتكبدة كمصاريف
وتدرج ضمن المصاريف العمومية واالدارية.
وعند قيام المجموعة باالستحواذ على عمل ما ،يتم تقييم تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية التي تم تحملها وفقاً للشروط التعاقدية والظروف
االقتصادية واالوضاع السائدة بتاريخ االستحواذ .ويتضمن ذلك فصل المشتقات المدرجة ضمن االدوات المالية االخرى في العقود الرئيسية العائدة
للشركة المستحوذ عليها.
يتم اثبات العوض المحتمل الذي سيتم تحويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ .يتم قياس العوض المحتمل (باستثناء
العوض المصنف كحقوق ملكية) بالقيمة العادلة مع التغيرات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة الموحدة .ﻻ يتم إﻋﺎدة قياس العوض المحتمل
المصنف كحقوق ملكية ويتم المحاسبة ﻋن التسوية التالية ضمن حقوق الملكية.
يتم مبدئيا قياس الشهرة والتي تمثل الزيادة في تكلفة اإلستحواذ عن حصة المجموعة في صافي الموجودات المحددة التي تم االستحواذ عليها
والمطلوبات التي تم التعهد بها .وفي حالة زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن تكلفة اإلستحواذ ،تقوم المجموعة باعادة
تقديرها للتأكد من قيامها بصورة صحيحة بتحديد كافة الموجودات المستحوذ عليها وكافة المطلوبات التي تم التعهد بها ،ومراجعة االجراءات
المستخدمة في قياس المبالغ المراد اثباتها بتاريخ االستحواذ .وإذا مازال ينتج عن اعادة التقدير هذه زيادة في القيمة العادلة لصافي الموجودات
المستحوذ عليها عن تكلفة اإلستحواذ ،يتم اثبات الربح في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كربح من شراء مخفض.
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عمليات تجميع المنشآت والشهرة (تتمة):

بعد القياس االولي ،تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصاً خسائر الهبوط المتراكمة .ولغرض اجراء االختبار للتأكد من وجود هبوط في القيمة ،توزع الشهرة
المستحوذ عليها عند تجميع االعمال ،اعتبارا من تاريخ االستحواذ ،على كل وحده او مجموعة من الوحدات المولدة للنقد التي يتوقع بأن تستفيد من
تجميع االعمال ،بصرف النظر عما إذا خصصت موجودات او مطلوبات اخرى خاصة بالشركة المستحوذ عليها إلى تلك الوحدات.
وعند تخصيص الشهرة إلى الوحدة المولدة للنقد واستبعاد جزء من العمليات ضمن تلك الوحدة ،عندئذ يتم ادراج الشهرة المتعلقة بالعملية
المستبعدة في القيمة الدفترية للعملية عند تحديد ارباح او خسائر االستبعاد .تقاس الشهرة المستبعدة في مثل هذه الحاالت على اساس القيمة
النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من الوحدة المولدة للنقد.

3المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة الصادرة والتعديالت التي لم تصبح نافذة بعد:إن المعايير والتفسيرات الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة للشركة موضحة أدناه .تنوي المجموعة
تطبيق هذه المعايير ،إذا انطبقت ،عندما تصبح سارية المفعول.
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم « ١٦عقود اإليجار»

صدر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ١٦في يناير ٢٠١٦م ويحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم « ١٧عقود اإليجار» وتفسير المعايير الدولية
للتقرير المالي رقم « ٤تحديد ما إذا كانت االتفاقية تشتمل على عقد إيجار» وتفسير معايير المحاسبة الدولية رقم « 15حوافز عقود اإليجار
التشغيلي» وتفسير معايير المحاسبة الدولية رقم « 27تقييم مضمون المعامالت التي تتضمن الشكل النظامي لعقد اإليجار» .وينص المعيار الدولي
للتقرير المالي رقم  ١٦على مبادئ االعتراف بعقود اإليجار وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها ،ويُلزم المستأجرين بالمحاسبة عن كافة عقود اإليجار
ضمن قائمة المركز المالي بما يماثل المحاسبة عن عقود اإليجار التمويلي حسب معيار المحاسبة الدولي رقم .١٧
ويتضمن المعيار إعفاءين لالعتراف لدى المستأجرين  -عقود إيجار األصول «منخفضة القيمة» (مثل الحواسب الشخصية) وعقود اإليجار القصيرة
األجل (مثل عقود اإليجار ذات فترة إيجار لمدة  ١٢شهرا أو أقل) .وفي تاريخ بدء عقد اإليجار ،سيعترف المستأجر بااللتزامات لسداد ُدفعات اإليجار
(التزام عقد اإليجار) واألصل الذي يمثل حق استخدام األصل محل العقد خالل مدة عقد اإليجار (حق استخدام األصل) .وسيتع َّين على المستأجرين
االعتراف بصورة مستقلة بمصروف الفائدة على التزام عقد اإليجار ومصروف االستهالك من حق استخدام األصل.
كما سيتع ّيَن على المستأجرين إعادة قياس التزام اإليجار عند حدوث أحداث معينة (مثل تغير في مدة عقد اإليجار وتغير في دفعات اإليجار
المستقبلية ناشئ عن تغير في مؤشر أو سعر مستخدم لتحديد تلك الدفعات) .وسيعترف المستأجر بصفة عامة بمبلغ إعادة قياس التزام اإليجار
كتسوية لحق استخدام األصل.
إن محاسبة المؤجر بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16لم تتغير بشكل جوهري عن المحاسبة الحالية بموجب المعيار المحاسبي الدولي
رقم  .17وسوف يستمر المؤجرون في تصنيف جميع عقود اإليجار باستخدام نفس مبدأ التصنيف كما هو موضح في معيار المحاسبة الدولي رقم
 17والتمييز بين نوعين من عقود اإليجار :عقود التشغيل والتمويل.
كما يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم  ١٦من المستأجرين والمؤجرين بأن يقدموا إفصاحات أكثر توس ًعا من تلك اإلفصاحات وفقًا لمعيار
المحاسبة الدولي رقم .17
ويدخل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ١٦حيز التنفيذ على الفترات السنوية ابتداءا من تاريخ  1يناير 2019م أو بعد ذلك التاريخ .،ويمكن
للمستأجر تطبيق المعيار إما باستخدام طريقة األثر الرجعي الكامل أو األثر الرجعي المعدل .وتسمح أحكام تحول المعيار بإعفاءات محددة.
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المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة الصادرة والتعديالت التي لم تصبح نافذة بعد (تتمة):

خالل عام 2018م ،أجرت الشركة تقييم مفصل لتأثير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  .16ومن المتوقع أن يكون تأثير تبني المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية  16على النحو التالي:
السنة

األصول (الزيادة ( /النقص))

االلتزامات (الزيادة ( /النقص))

األثر على حقوق الملكية

2018م

295,252,990

391,960,021

()19,668,373

2017م

328,495,810

405,534,469

()20,685,838

2016م

361,738,630

418,091,450

()56,352,820

yبالنسبة للشركات التابعة ،جاري العمل على تقييم تأثير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية .16
معايير أخرى

إن المعايير والتفسيرات المعدلة التالية ال يتوقع أن يكون لها تأثيراً كبيراً على القوائم المالية الموحدة للشركة:
yتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي « 23عدم التأكد بشأن معالجات ضريبة الدخل».
yمالمح المدفوعات مقدما مع تعويض سلبي (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم .)9
yحصص طويلة األجل في شركات زميلة ومشاريع مشتركة (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم .)28
yتعديالت الخطط ،تخفيض أو تسوية (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم .)19
yتحسينات المعايير الدولية للتقرير المالي السنوية (دورة 2015م 2017 -م) معايير مختلفة.
yتعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقرير المالي.
yالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم « 17عقود التامين».

4السياسات المحاسبية الهامة:تصنيف الموجودات والمطلوبات من «متداولة» إلى «غير متداولة»

تقوم المجموعة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس متداول/غير متداول .تعتبر الموجودات متداولة وذلك:
yعندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خالل دورة العمليات العادية.
yفي حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة.

yعندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية ،أو
yعندما يكون نقد في الصندوق ولدى البنوك ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل
عن اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية .تصنف كافة الموجودات األخرى كـ»غير متداولة».
yتعتبر كافة المطلوبات متداولة وذلك:
yعندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية.
yفي حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة.

yعندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية ،أو

yعند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية.
yتصنف كافة المطلوبات األخرى كـ «غير متداولة».
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة):

قياس القيمة العادلة

تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية مثل الموجودات المتاحة للبيع والمشتقات( ،تحوط مخاطر التدفقات النقدية) بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد
القوائم المالية.
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في
السوق بتاريخ القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:
yفي السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات ،أو
yفي حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.
يجب أن يكون السوق الرئيسي أو األكثر فائدة قابل للوصول إليه من قبل المجموعة .تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن
المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.
يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية عن طريق االستخدام
األفضل واألقصى لألصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى حد.
تستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف ،وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابلة
للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
تصنف المجموعة كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي
لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:
yالمستوى األول :األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة (أي بدون تعديل أو تجديد األسعار).
yالمستوى الثاني :طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى ،الهامة لقياس القيمة العادلة ،قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير
مباشرة.
yالمستوى الثالث :طرق تقويم ال تعتبر مدخالت المستوى األدنى ،الهامة لقياس القيمة العادلة ،غير قابلة للمالحظة.
بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل متكرر ،تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا تم التحويل بين
المستويات الهرمية لقياس القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف (على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل)
في نهاية كل فترة مالية.
ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات
والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.
تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعون
لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.
بالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية ،حيث ال يمكن تحديد تقدير معقول للقيمة العادلة.
الممتلكات واآلالت والمعدات

تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة ،إن وجدت .تشتمل هذه التكلفة على
تكلفة استبدال جزء من الممتلكات واآلالت والمعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع االنشائية طويلة األجل وذلك في حالة الوفاء بمعايير
االثبات .وإذا كان استبدال أجزاء هامة من الممتلكات واآلالت والمعدات مطلوباً على مراحل ،تقوم المجموعة باستهالك هذه األجزاء بصورة مستقلة
على مدى أعمارها اإلنتاجية .وبالمقابل ،فعند إجراء فحص رئيسي ،يتم اثبات تكلفته في القيمة الدفترية لآلالت والمعدات كإحالل وذلك في حالة
الوفاء بمعايير اثباته .يتم اثبات كافة تكاليف االصالح والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها .تدرج القيمة الحالية
للتكلفة المتوقعة إلزالة أصل ما بعد استخدامه ضمن تكلفة األصل المعني وذلك في حالة الوفاء بمعايير االثبات المتعلقة بإثبات المخصص.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة):

الممتلكات واآلالت والمعدات (تتمة):

إن األراضي المملوكة واألعمال تحت التنفيذ ال تستهلك.
يحمل االستهالك على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار االنتاجية المقدرة للموجودات كما يلي:
الموجودات

العمر اإلنتاجي المقدر

آالت ومعدات تكييف

 10سنوات

سيارات

 7 - 5سنوات

أجهزة حاسب آلي

 7 - 5سنوات

اثاث ومفروشات وديكورات

 8 - 3سنوات

ألعاب ترفية

 10سنوات

تحسينات على المأجور

 10سنوات أو مدة اإليجار ايهما أقل

تدرج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو يتم أثباتها كأصل مستقل ،حسبما هو مالئم ،وذلك فقط في الحاالت التي يتوقع أن تتدفق
فيها المنافع االقتصادية المستقبلية المصاحبة للبند إلى المجموعة وأنه يمكن قياس تكلفة البند بشكل موثوق به .ويتم إيقاف إثبات القيمة الدفترية
ألي جزء تمت محاسبته باعتباره أصل مستقل عند استبداله .تحمل كافة مصاريف اإلصالح والصيانة األخرى على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
خالل الفترة المالية التي تتكبد فيها ،تحمل مصاريف الصيانة واإلصالحات الروتينية التي ال تطيل من العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل أو مخرجات
االنتاج على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها.
يتم مراجعة القيمة المتبقية واالعمار االنتاجية للموجودات في نهاية كل سنة مالية ويتم إجراء التعديالت ،إذا كان ذلك مالئماً .تخفض القيمة
الدفترية ألصل ما فوراً إلى القيمة القابلة لالسترداد لها وذلك في حالة زيادة القيمة الدفترية عن القيمة الحالية القابلة لالسترداد.
يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف
إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد ،عندئذ تخفض
الموجودات إلى القيمة المقدرة القابلة لالسترداد لها والتي تمثل القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع والقيمة المستخدمة.
تحدد مكاسب وخسائر االستبعاد وذلك بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية وتدرج في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .تتم رسملة تكاليف
االقتراض المتعلقة باألصل المؤهل كجزء من تكلفة ذلك األصل ولحين يصبح األصل جاهزاً لالستخدام من قبل اإلدارة.
الموجودات المقامة على أرض مستأجرة

تقيد العقارات المقامة على أرض مستأجرة بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة .تشتمل التكلفة
التاريخية على المصاريف المتعلقة مباشر ًة بإنشاء العقار .يحمل االستهالك على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ،وتحتسب بطريقة القسط الثابت
على مدى العمر االنتاجي لألصل أو فترة اإليجار ،أيهما أقصر .تمثل فترة اإليجار «الفترة غير القابلة لإللغاء التي تعاقد عليها المستأجر في استئجار
األصل مع أية بنود أخرى تمنح المستأجر الخيار في تكملة اإليجار بدفعات أو بدون دفعات إضافية وذلك عندما يتأكد بصورة معقولة عند نشأة
العقد بأن المستأجر سيمارس هذا الخيار».
العقارات اإلستثمارية

تتكون العقارات اإلستثمارية من العقارات المكتملة والعقارات قيد اإلنشاء أو تحت إعادة التطوير والمقتناة لتحقيق إيجار أو إلنماء رأس المال أو
كالهما معاً ،بدالً من استخدامها أو بيعها خالل دورة األعمال العادية ،و/أو االستخدام غير المحدد لها .تصنف الموجودات المقتناة بموجب عقد
إيجار كعقارات استثمارية عندما تفي بتعريفها كعقارات استثمارية بحيث يتم المحاسبة عنها كعقد إيجار تمويلي.
تقاس العقارات اإلستثمارية ،في األصل ،بالتكلفة شاملة تكاليف المعامالت .تشتمل تكاليف المعامالت على األتعاب المهنية لقاء الخدمات القانونية
وعموالت اإليجار الالزمة لجعل العقار في حالة تشغيلية .كما تشتمل القيمة الدفترية على تكلفة استبدال جزء من العقارات اإلستثمارية الحالية
بتاريخ تكبد التكلفة وذلك في حالة الوفاء بمعايير إثباتها.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة):

العقارات اإلستثمارية (تتمة):

وبعد اإلثبات األولي لها ،تقيد العقارات اإلستثمارية بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة ،إن وجدت .األراضي
المملوكة ال تستهلك .تستهلك تكلفة العقارات األخرى بطريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع التكاليف ناقصاً القيمة المتبقية على مدى األعمار
اإلنتاجية المقدرة لها والمبينة أدناه وتحمل على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة:
الموجودات

العمر اإلنتاجي المقدر

مباني

 50سنة أو مدة اإليجار ايهما أقل

آالت ومعدات تكييف

 10سنوات

أثاث ومفروشات وديكورات

 8 - 3سنوات

تحسينات على المأجور

 10سنوات أو مدة اإليجار ايهما أقل

يتم التوقف عن إثبات العقارات اإلستثمارية عند استبعادها أو سحبها بصورة دائمة من االستخدام ،وعند عدم توقع أية فوائد اقتصادية مستقبلية
من استبعادها .تحدد مكاسب أو خسائر استبعاد العقارات اإلستثمارية ويتم إدراجها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للفترة التي يتم فيها
التوقف عن اإلثبات.
تحدد مكاسب أو خسائر استبعاد العقارات اإلستثمارية بحيث يدرج الفرق بين صافي متحصالت استبعاد العقارات اإلستثمارية والقيمة الدفترية
لألصل المعني ضمن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
يتم التحويل من العقارات اإلستثمارية وذلك فقط عند وجود تغير في االستخدام ويستدل على ذلك ببدء إشغال العقار من قبل المالك أو بدء التطوير
لغرض البيع .وعندما يصبح العقار المشغول استثماراً عقارياً ،تقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذا العقار طبقاً للسياسة المذكورة في الممتلكات
واآلالت والمعدات حتى تاريخ تغير االستخدام.
تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها .يتم رسملة التحسينات التي تزيد من قيمة األصل أو تطيل
من عمره بصورة جوهرية.
تتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة االستهالك على أساس منتظم وعلى األقل سنو ًيا لضمان اختيار طريقة االستهالك وفترة االستهالك بنا ًء على
الفوائد االقتصادية المتوقعة من الموجودات.
ابتدا ًء من  1يناير 2018م ،عدلت المجموعة معدل إهالك المباني على أساس العمر اإلنتاجي الفعلي لهذه الفئة من األصول على النحو التالي:
معدل االستهالك بعد التعديل

معدل االستهالك قبل التعديل

%50

%40

إن اثر التعديالت على العمر االنتاجي كما يلي:
بعد التعديل

قبل التعديل

فرق التعديل

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

االستهالكات خالل السنة

70,589,519

77,372,121

()6,782,602

مجموع االستهالكات

564,253,637

571,036,239

()6,782,602

الربح للسنة قبل الزكاة

253,789,754

247,007,152

6,782,602

يتم االعتراف بايرادات االيجار من العقارات االستثمارية باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد االيجار .ويتم االعتراف بحوافز
التاجير الممنوحة كجزء من اجمالي ايراد االيجار على مدى فترة العقد.
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الموجودات غير الملموسة

تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لها بالتكلفة .تمثل تكلفة الموجودات غير الملموسة المستحوذ
عليها في عملية تجميع المنشآت بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ .وبعد اإلثبات األولي لها ،تقيد الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء
المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة ،إن وجدت .ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة المطورة داخلياً ،فيما عدا تكاليف التطوير المرسملة،
وتحمل المصاريف على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة للسنة التي تكبدت فيها.
تصنف األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة كـ «محددة» أو «غير محددة» المدة .تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد على
مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها ،ويتم مراجعتها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض .يتم
مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد مرة واحدة على األقل في نهاية كل سنة مالية.
التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طريقة استنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل  -يتم معالجتها محاسبياً  -وذلك بتعديل
فترة أو طريقة اإلطفاء ،حسبما هو مالئم ،ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية .تدرج مصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة التي
لها عمر محدد في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة كمصروف وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.
ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر محدد بل يتم اختبارها سنوياً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها وذلك لوحدها
أو على مستوى وحدة توليد النقد .يتم مراجعة تقويم العمر اإلنتاجي غير المحدد سنوياً وذلك للتأكد فيما إذا كان التقويم الذي تم إجراؤه للعمر
اإلنتاجي غير المحدد ال يزال هناك ما يؤيده ،وإال يتم التغيير من «عمر محدد» إلى «عمر غير محدد» على أساس مستقبلي.
برامج حاسب آلي

تقيد برامج الحاسب اآللي بالتكلفة التاريخية ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم .تشتمل التكلفة التاريخية على المصاريف
المتعلقة مباشر ًة بشراء البنود.
يحمل اإلطفاء على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة لبرامج الحاسب اآللي بطريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع التكاليف على الموجودات المعنية
ناقصاً القيمة المتبقية على مدى خمسة سنوات.
مشاريع تحت التنفيذ

تتضمن مشاريع قيد التنفيذ سعر الشراء وتكاليف اإلنشاء أو التطوير وأية تكاليف تنسب بشكل مباشر إلنشاء األصل أو اإلستحواذ عليه من قبل
الشركة .يتم قياس األعمال الرأسمالية قيد االنشاء بالتكلفة بعد خصم أي خسائر إنخفاض في القيمة التي تم إثباتها .ال يتم إستهالك األعمال
الرأسمالية قيد اإلنشاء إال عندما تكون الموجودات قادرة على العمل بالشكل الذي تنويه اإلدارة بعد رسملتها على الفئة المناسبة من الموجودات.
االستثمارات
االستثمار في شركة زميلة

الشركة الزميلة عبارة عن منشأة تمارس عليها المجموعة تأثيراً هاماً .يمثل التأثير الهام المقدرة على المشاركة في اتخاذ السياسات والقرارات
المالية والتشغيلية للمنشآت المستثمر فيها ،وليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات.
تتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركة الزميلة وفقاً لطريقة حقوق الملكية.
وبموجب طريقة حقوق الملكية ،يتم في األصل ،اثبات االستثمار في الشركة الزميلة بالتكلفة .تعدل القيمة الدفترية لالستثمار وذلك إلثبات التغيرات
التي تطرأ على حصة الشركة في صافي موجودات الشركة الزميلة منذ تاريخ االستحواذ .تدرج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة الدفترية
لالستثمار ،وال يتم اختبارها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها بصورة مستقلة.
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االستثمارات (تتمة):
االستثمار في شركة زميلة (تتمة):

تعكس قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة .يتم إظهار أي تغير في اإليرادات
األخرى لتلك المنشآت المستثمر فيها كجزء من اإليرادات األخرى للشركة .إضافة إلى ذلك ،في حالة اثبات أي تغير مباشر ًة ضمن حقوق ملكية
الشركة الزميلة ،تقوم المجموعة بإثبات حصتها في أي تغيرات ،عندما ينطبق ذلك ،في قائمة التغيرات في حقوق الملكية ألرباح وخسائر غير محققة
ناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة بقدر حصة الشركة في الشركة الزميلة.
يتم اظهار إجمالي حصة المجموعة في ربح أو خسارة الشركة الزميلة في قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة خارج ربح
العمليات ،ويمثل الدخل بعد الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة.
تعد القوائم المالية للشركة الزميلة لنفس الفترة المالية للمجموعة .وعند الضرورة ،يتم اجراء التسويات الالزمة كي تتفق السياسات المحاسبية مع
تلك المتبعة من قبل الشركة.
وبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا كان من الضروري اثبات أي خسارة انخفاض في قيمة استثمارها في شركتها
الزميلة .وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،تقوم المجموعة بالتأكد من وجود دليل موضوعي على وقوع انخفاض في قيمة االستثمار في أي شركة زميلة.
وعند وجود مثل هذا الدليل ،تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض وذلك بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة وقيمته الدفترية،
وإثبات الخسارة كـ «حصة في ربح شركة زميلة» في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
وعند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة ،تقوم المجموعة بقياس وإثبات االستثمار المحتفظ به بالقيمة العادلة .سيتم إثبات الفرق بين القيمة
الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان التأثير الهام والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به ومتحصالت االستبعاد في قائمة الربح أو الخسارة والدخل
الشامل اآلخر الموحدة.
الموجودات المالية
االعتراف االولي والقياس

تصنف الموجودات المالية عند اإلعتراف األولي على أنها ستقاس الحقاً بالتكلفة المستنفدة ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر ،أو
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
يعترف بجميع الموجودات المالية عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة مضافا اليها تكاليف المعاملة اال في حالة قيد الموجودات المالية بالقيمة
العادلة من خالل الربح او الخسارة.
القياس الالحق

يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفها على النحو التالي:
موجودات مالية بالتكلفة المستنفدة

بعد القياس االولي ،تقاس تلك الموجودات المالية بالقيمة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي وتكون معرضة للهبوط في القيمة .يتم
االعتراف باألرباح او الخسائر في قائمة الربح او الخسارة عند استبعاد األصل ،أو دخول تعديالت عليه ،او هبوط قيمته.
تتكون الموجودات المالية بالتكلفة المستنفدة في المجموعة من المدينون التجاريون.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة):

الموجودات المالية (تتمة):
القياس الالحق (تتمة):
أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

بالنسبة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر ،يتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد وإعادة تقييم العمالت األجنبية وخسائر
انخفاض القيمة أو التعديالت في قائمة الربح أو الخسارة ويتم احتسابها بنفس الطريقة كما في الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المستنفدة .يتم
االعتراف بتغيرات القيمة العادلة المتبقية في الدخل الشامل االخر .عند االستبعاد ،يتم إعادة تصنيف التغير في القيمة العادلة المتراكمة المعترف
بها في الدخل الشامل االخر إلى الربح أو الخسارة.
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

إن الموجودات المقتناة لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية ،والتي تمثل فيها التدفقات النقدية للموجودات سداد أصل
المبلغ والعمولة فقط ،يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .ويتم إثبات التغيرات في القيمة الدفترية من خالل الدخل الشامل
اآلخر ،فيما عدا اثبات أرباح أو خسائر االنخفاض في القيمة ،وإيرادات العمولة وأرباح وخسائر الصرف األجنبي ،والتي يتم إثباتها في قائمة الربح
أو الخسارة الموحدة.
عند التوقف عن اثبات األصل المالي ،فإن األرباح أو الخسائر التراكمية المثبتة سابقا ضمن الدخل الشامل اآلخر ،يعاد تصنيفها من حقوق
الملكية إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ،ويتم إثباتها ضمن األرباح( /الخسائر) األخرى .كما يتم إدراج دخل العمولة من هذه الموجودات المالية
ضمن إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي .ويتم إظهار أرباح وخسائر الصرف األجنبي ضمن اإليرادات /المصاريف األخرى.
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

يتم القياس الالحق لهذه اإلستثمارات المالية بالقيمة العادلة .يتم إثبات صافي المكاسب والخسائر ،وتشمل أي فوائد أو دخل توزيعات أرباح ،ضمن
الربح أو الخسارة عندما ينشأ حق للشركة في الحصول على توزيعات األرباح.
استبعاد الموجودات المالية

يتم استبعاد الموجودات المالية في الحاالت التالية:
yانتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من األصل ،او
yقيام المجموعة بتحويل حقوقها باستالم تدفقات نقدية من األصل أو التزمت بدفع التدفقات النقدية بالكامل بدون تأخير إلى طرف
ثالث من خالل اتفاقية «تحويل» وسواء (أ) حولت المجموعة بصورة جوهرية جميع المخاطر والمنافع الخاصة باألصل أو (ب) ان
المجموعة لم تحول ولم تحتفظ بصورة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع الخاصة باألصل اال انها حولت حقها في السيطرة عليه.
إذا قامت المجموعة بتحويل حقوقها باستالم التدفقات النقدية من األصل أو دخلت في اتفاقية تحويل فإنها تقيم إلى أي حد ما زالت تحتفظ
بالمخاطر والمنافع المرتبطة باألصل .يتم االعتراف باألصل إلى المدى الذي تستمر عالقة المجموعة به إذا لم تحول ولم تحتفظ بجميع المخاطر
والمنافع المرتبطة باألصل ولم تحول حقها في السيطرة عليه .في تلك الحالة تقوم المجموعة باالعتراف أيضا بالمطلوبات المرتبطة به .ويقاس
األصل المحول والمطلوبات المرتبطة به على أساس يعكس الحقوق والمطلوبات التي احتفظت بها المجموعة.
ويقاس استمرار العالقة الذي يتخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقصى مبلغ يمكن مطالبة المجموعة بسداده،
أيهما أقل.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة):

الموجودات المالية (تتمة):
القياس الالحق (تتمة):
الهبوط في قيمة الموجودات المالية

تعترف المجموعة بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة لجميع أدوات الدين غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة.
يتم االعتراف بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة على مرحلتين .بالنسبة للتعرض االئتماني الذي لم يشهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ
االثبات االولي ،يتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة لمخاطراالئتمان الناتجة من التعثر المحتمل في السداد خالل  12شهراً (خسائر ائتمانية
متوقعة على مدى  12شهراً) .أما بالنسبة للتعرض اإلئتماني الذي شهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االثبات االولي ،يجب االعتراف
بمخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتبقي للتعرض ،بغض النظر عن توقيت التعثر (خسائر ائتمانية متوقعة على مدى العمر).
بالنسبة للمدينين التجاريين ،تطبق المجموعة مدخال مبسطا في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة .ﻟذﻟك ،ﻗﺎﻣت المجموعة باستخدام مصفوفة
المخصص التي تستند على خبرتها التاريخية في خسائر االئتمان ،والتي تم تعديلها للعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.
المطلوبات المالية
االعتراف االولي والقياس

تصنف المطلوبات المالية ،عند اإلعتراف األولي ،كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة او كقروض وذمم دائنة او كمشتقات
مالية تستخدم كأدوات تحوط في تحوط فعال لتغطية المخاطر.
يتم االعتراف بجميع المطلوبات المالية بصورة مبدئية بالقيمة العادلة ،وفي حالة القروض والسلف والذمم الدائنة بالصافي من تكاليف المعامالت
المرتبطة مباشرة بها.
القياس الالحق

يعتمد القياس الالحق للمطلوبات المالية على تصنيفها على النحو التالي:
المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة تتكون من المطلوبات المالية المقتناة بغرض المتاجرة والمطلوبات المالية المدرجة
عند االعتراف األولي بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة .يتم االعتراف باالرباح والخسائر من هذه المطلوبات في قائمة الربح او الخسارة.
القروض والسلف

بعد االعتراف األولي ،تقاس القروض والسلف بالتكلفة المستنفذة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي .ويتم االعتراف باالرباح او الخسائر في
قائمة الربح أو الخسارة عند استبعاد المطلوبات ،وكذلك من خالل عملية اطفاء معدل الفائدة الفعلي.
استبعاد المطلوبات المالية

يتم استبعاد المطلوبات المالية عندما يتم سداد االلتزام او الغاؤه او انتهاء االلتزام بموجب العقد.
المقاصة بين األدوات المالية

يتم اجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية مع اظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي في حال وجود حق يكفله القانون لمقاصة
المبالغ المعترف بها ،وتوافر النية إلى التسوية بالصافي او أن تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات تحدثان في نفس الوقت.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة):

المطلوبات المالية
األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط

تستخدم المجموعة االدوات المالية المشتقة ،مثل مقايضات أسعار الفائدة ،للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة .يتم إثبات هذه األدوات المالية
المشتقة مبدئياً بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد المشتقات ويتم إعادة قياسها الحقاً بالقيمة العادلة .تدرج المشتقات كموجودات مالية عندما
تكون القيمة العادلة موجبة وكمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة سالبة.
تصنف مقايضات أسعار الفائدة كتحوطات للتدفقات النقدية .يتم إثبات الجزء الفعال من الربح أو الخسارة على أداة التحوط في الدخل الشامل
األخر ضمن احتياطي تحوط مخاطر التدفقات النقدية ،في حين يتم االعتراف بأي جزء غير فعال مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة .يتم تعديل
احتياطي تحوط التدفقات النقدية إلى اقل قيمة بين الربح أو الخسارة المتراكمة على أداة التحوط والتغير المتراكم ﻓﻲ القيمة اﻟﻌﺎدﻟﺔ للبند المتحوط
له.
االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية المتداولة

تقوم المجموعة ،بتاريخ كل قوائم مالية ،بإجراء تقويم للتأكد من وجود دليل على وقوع انخفاض في قيمة أصل ما .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل،
أو عندما يكون من الضروري إجراء اختبار سنوي للتأكد من وجود انخفاض في القيمة ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل،
والتي تمثل القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية ناقصاً تكاليف البيع والقيمة الحالية ،أيهما أعلى ،ويتم تحديدها ألصل فردي ما لم ينتج
من األصل تدفقات نقدية واردة تعتبر مستقلة بشكل كبير عن الموجودات األخرى أو مجموعات الموجودات.
وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد ،فإن األصل أو الوحدة المدرة للنقدية تعتبر منخفضة
القيمة وتخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد لها.
وعند تقدير القيمة الحالية ،تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة والذي يعكس
تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل .وعند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد ،فإنه يؤخذ باالعتبار
آخر معامالت تمت بالسوق .وفي حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت ،يتم استخدام طرق تقويم مالئمة .إن عمليات االحتساب هذه مدعمة
بمضاعفات التقويم ،وأسعار األسهم المتداولة للشركات المدرجة للجمهور ،أو المؤشرات األخرى المتوفرة عن القيمة العادلة.
تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس الموازنات التفصيلية وعمليات االحتساب المتوقعة والتي يتم إعدادها بصورة منفصلة
لكل وحدة من الوحدات المدرة للنقدية بالمجموعة التي خصصت إليها الموجودات الفردية .تغطي هذه الموازنات وعمليات االحتساب المتوقعة
عادة فترة خمس سنوات.
بخصوص الموجودات باستثناء الشهرة ،يتم إجراء تقدير بتاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان يوجد مؤشر بأن خسائر االنخفاض في القيمة
المثبتة سابقاً لم تعد موجودة أو أن قيمتها انخفضت .في حال وجود مثل هذا المؤشر ،تقدر المجموعة القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو للوحدة
المدرة للنقدية .يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المثبتة سابقاً فقط في حال حصول تغيير ضمن االفتراضات المستخدمة في تحديد القيمة
القابلة لألصل منذ تثبيت آخر خسارة انخفاض في القيمة .يتم الحد من االنعكاس بحيث تكون القيمة الدفترية لألصل ال تزيد عن القيمة القابلة
لالسترداد وال عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها ،بعد خصم االستهالك ،فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في قيمة األصل
في سنوات سابقة .يتم إثبات عكس القيد هذا في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
يتم اختبار االنخفاض في قيمة الشهرة (ان وجدت) سنوياً أو بشكل متكرر عندما تشير الظروف إلى حصول انخفاض في القيمة الدفترية .يتم تحديد
انخفاض قيمة الشهرة بتقييم القيمة القابلة لالسترداد لكل وحدة مدرة للنقدية (أو مجموعة من الوحدات المدرة للنقدية) والتي تتعلق بها الشهرة.
عندما تكون القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية أقل من القيمة الدفترية ،يتم إثبات خسارة انخفاض في القيمة .ال يمكن عكس خسائر
انخفاض القيمة المتعلقة بالشهرة في الفترات المستقبلية.
يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها سنويا أو بشكل متكرر عندما تشير
الظروف إلى حصول انخفاض في القيمة الدفترية.
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المخزون

يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية ،أيهما أقل .إن التكلفة هي تلك المصاريف المتكبدة بشأن إحضار البضاعة إلى موقعها ووضعها
الحالي ويتم تحديدها باستخدام طريقة المتوسط المرجح .يستند صافي القيمة البيعية إلى سعر البيع التقديري خالل دورة األعمال العادية ناقصاً
أي تكاليف إضافية يتوقع تكبدها عند اإلتمام واالستبعاد .يتم تجنيب مخصص مناسب للبضاعة المتقادمة وبطيئة الحركة ،إذا لزم األمر.
المدينون عن عقود إيجار تشغيلي

تظهر الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي ناقصاً المخصص لقاء المبالغ غير القابلة للتحصيل .يتم إجراء تقدير لالنخفاض في القيمة وذلك عند
عدم إمكانية تحصيل المبلغ بالكامل .تشطب الديون المعدومة عند تكبدها.
تمثل الذمم المدينة المبالغ المستحقة من العمالء مقابل البضاعة المباعة أو الخدمات المقدمة خالل دورة األعمال العادية .إذا كان من المتوقع
تحصيل المبالغ في سنة واحدة أو أقل يتم تصنيفها كموجودات متداولة.
يتم اختبار القيمة الدفترية للذمم المدينة التجارية لتحديد االنخفاض في القيمة وفقا لالحكام واالفتراضات المذكورة مسبقاً.
منافع الموظفين
االلتزامات قصيرة األجل

إن المطلوبات المتعلقة باألجور والرواتب ،بما في ذلك المنافع غير النقدية واإلجازات المتراكمة وتذاكر السفر المتوقع سدادها بالكامل خالل اثني
عشر شهراً بعد انتهاء الفترة التي يقوم فيها الموظفين بتقديم الخدمات ذات العالقة ،يتم إثباتها بخصوص خدمات الموظفين حتى نهاية فترة إعداد
القوائم المالية الموحدة وتقاس بالمبالغ المتوقع دفعها عند تسوية المطلوبات .يتم عرض المطلوبات كالتزامات منافع الموظفين الحالية في قائمة
المركز المالي الموحدة.
االلتزامات لما بعد انتهاء الخدمة
برامج المنافع المحددة

تم احتساب تكاليف التزامات المنافع المحددة بشكل دوري على أساس السنة حتى تاريخه باستخدام تكاليف التقاعد المحددة إكتوارياً في نهاية
السنة المالية ،بعد تعديلها بالتقلبات الهامة التي تطرأ على السوق وبأي أحداث هامة تقع لمرة واحدة مثل تعديل البرامج وتقليص األيدي العاملة
والسداد .وفي حالة عدم وجود التقلبات الهامة في السوق واألحداث لمرة واحدة يتم تمديد االلتزامات اإلكتوارية استناداً لالفتراضات في بداية
السنة .وفي حالة وجود تغيرات هامة في االفتراضات أو الترتيبات خالل الفترة ،فإنه يجب إعادة قياس هذه االلتزامات.
يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التسويات والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي حدث فيها في بنود الدخل الشامل
اآلخر .يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليص األيدي العاملة مباشرة في قائمة
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة كتكاليف خدمة سابقة.
في بعض البلدان ،قد ال يتم تمويل برامج المنافع لما بعد انتهاء الخدمة .يتم إجراء تقويم لاللتزامات بموجب هذه البرامج من قبل اكتواريين مستقلين
على أساس طريقة إئتمان الوحدة المتوقعة .تتكون التكاليف المتعلقة بهذه البرامج بصورة أساسية من القيمة الحالية للمنافع المتعلقة ،على أساس
ٍ
متساو ،لكل سنة من سنوات الخدمة والعموالت على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمات الموظفين في السنوات السابقة.
يتم إثبات تكاليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد انتهاء الخدمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
الموحدة بينما يتم تسجيل الزيادة في االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة كتكاليف تمويلية .إن أية تغيرات في صافي المطلوبات نتيجة لعمليات
التقويم االكتوارية والتغيرات في االفتراضات يتم إعادة قياسها في بنود الدخل الشامل اآلخر.
في المملكة العربية السعودية ،وفيما يتعلق بالتزام منافع الموظفين المحددة ،تأخذ عملية التقويم االكتواري بعين االعتبار أحكام نظام العمل السعودي
وسياسة المجموعة .وفي بلدان أخرى ،تؤخذ أنظمة العمل المعنية بعين االعتبار.
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القروض وتمويل المرابحة

يتم في األصل إثبات القروض وتمويل المرابحة بالقيمة العادلة (باعتبارها المتحصالت المستلمة) ،بعد خصم تكاليف المعاملة المؤهلة المتكبدة ،إن
وجدت .وبعد اإلثبات األولي ،يتم قياس القروض طويلة األجل وتمويل المرابحة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي .يتم إثبات
أي فرق بين المتحصالت (بعد خصم تكاليف المعاملة) ومبلغ االسترداد في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على مدى فترة القروض باستخدام
طريقة معدل العمولة الفعلية .يتم إثبات الرسوم المدفوعة على تسهيالت القروض كتكاليف معاملة للقرض بالقدر الذي يكون فيه من المحتمل سحب
بعض أو كل التسهيالت .في هذه الحالة ،يتم تأجيل الرسوم حتى تحدث عملية السحب .وفي حالة عدم وجود دليل على احتمال سحب بعض أو كل
التسهيالت ،تتم رسملة الرسوم كمصاريف مدفوعة مقدما لخدمات السيولة ويتم إطفاؤها على مدى فترة التسهيالت التي تتعلق بها.
يتم حذف القروض وتمويل المرابحة من قائمة المركز المالي الموحدة عندما يتم اإلعفاء من االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته.
يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم إطفاؤها أو تحويلها إلى طرف آخر والعوض المدفوع ،بما في ذلك الموجودات غير
النقدية المحولة أو المطلوبات المفترضة ،في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كإيرادات أخرى أو تكاليف تمويل.
يتم تصنيف القروض وتمويل المرابحة كمطلوبات متداولة إال إذا كان لدى المجموعة حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة  12شهراً على
األقل بعد فترة إعداد القوائم المالية.
تتم رسملة تكاليف القروض العامة والمحددة وتكاليف تمويل المرابحة المرتبطة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة خالل الفترة
الزمنية الالزمة إلتمام وإعداد األصل لالستخدام أو البيع .يتم خصم إيرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت لقروض محددة لحين يتم
صرفها على الموجودات المؤهلة ،من تكاليف القروض المؤهلة للرسملة .يتم قيد تكاليف القروض األخرى كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها
فيها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
الدائنون التجاريون والمبالغ المستحقة الدفع

تمثل هذه المبالغ المطلوبات المتعلقة بالبضاعة والخدمات المقدمة للمجموعة قبل نهاية السنة المالية والتي لم يتم دفعها ،وتعتبر غير مضمونة.
يتم عرض الذمم الدائنة التجارية وأوراق الدفع كمطلوبات متداولة إال إذا لم يكن السداد مستحقاً خالل  12شهراً بعد تاريخ التقرير ،ويتم إثباتها في
األصل بقيمتها العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العمولة الفعلية.
المطلوبات والموجودات المحتملة

ال يتم إثبات المطلوبات المحتملة في القوائم المالية الموحدة ،ولكن يتم اإلفصاح عنها إال إذا كانت إمكانية تدفق صادر للموارد التي تتضمن
مزايا اقتصادية مستبعد .ال يتم إثبات الموجودات المحتملة في القوائم المالية الموحدة ،ولكن يفصح عنها عندما يكون من المحتمل تحقيق منافع
اقتصادية.
المخصصات
عام

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات قانونية حالية أو متوقعة على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة ،ومن المحتمل أن أي تدفق خارجي
للموارد المتضمنة منافع اقتصادية سوف تكون ضرورية لتسوية االلتزام ويمكن إجراء تقدير موثوق به لمبلغ االلتزام .عندما تتوقع المجموعة أن بعض
أو كل المخصصات سيتم استردادها ،على سبيل المثال بموجب عقد تأمين ،يتم إثبات المبالغ المستردة كأصل منفصل ولكن فقط عندما تكون هذه
المبالغ المستردة مؤكدة تقريبا .يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة بعد خصم أي مبالغ مستردة.
إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا ،يتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام معدل ما قبل
الضريبة الحالي الذي يعكس ،عندما يكون ذلك مالئماً ،تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة للمطلوبات .يتم إثبات
الزيادة في الخصم كتكلفة تمويل.
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المخصصات (تتمة):
الزكاة وضريبة الدخل

تخضع الشركة والشركات التابعة السعودية للزكاة وضريبة الدخل وفقاً لتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل («الهيئة») في المملكة العربية السعودية.
يحسب مخصص الزكاة على أساس الوعاء الزكوي الموحد للمجموعة والشركات التابعة المملوكة لها بالكامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة .تقيد
أية فروقات بين المخصص والربط النهائي عند الموافقة على الربط النهائي .وبالنسبة للشركات التابعة في الخارج ،يتم تجنيب مخصص لقاء
االلتزامات الضريبية ،إن وجدت ،وفقاً لألنظمة الضريبية المتَّبعة في البلدان التي تعمل فيها تلك الشركات .يحمل مخصص الزكاة وضريبة الدخل
على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
ضريبة القيمة المضافة

yيتم االعتراف بااليرادات والمصاريف والموجودات بالصافي من قيمة ضريبة القيمة المضافة،اال إذا استحقت ضريبة القيمة
المضافة على إقتناء أصول او خدمات ال يتم استردادها من الجهة المختصة بالضرائب ،وفي هذه الحالة يعترف بضريبة القيمة
المضافة كجزء من تكلفة شراء الموجودات او جزء من بند المصاريف بحسب الحالة.
yتظهر الذمم المدينة والذمم الدائنة متضمنة مبلغ ضريبة القيمة المضافة.
yيتم إدراج صافي ضرائب القيمة المضافة الذي يمكن استرداده من أو دفعه إلى الجهة المختصة بالضرائب ضمن الذمم المدينة
األخرى أو الذمم الدائنة األخرى في قائمة المركز المالي الموحدة.
ضريبة االستقطاع

تقوم المجموعة باستقطاع ضريبة على بعض المعامالت مع الجهات غير المقيمة في المملكة العربية السعودية طبقاً لنظام ضريبة الدخل في
المملكة العربية السعودية.
الضريبة المؤجلة

يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة للفروقات المؤقتة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في القوائم المالية الموحدة وما يقابلها من أوعية
ضريبية مستخدمة عند احتساب األرباح الخاضعة للضريبة .يتم االعتراف بالمطلوبات الضريبية المؤجلة لكافة الفروقات الضريبية المؤقتة .يتم
االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع بالقدر الذي يمكن أن تتوفر فيه أرباح خاضعة للضريبة يمكن
استخدامها لقاء الفروق المؤقتة القابلة لالستقطاع والخسائر الضريبية غير المستخدمة .ال يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات الضريبية
المؤجلة إذا نشأت الفروقات المؤقتة والخسائر الضريبية غير المستخدمة عن االعتراف األولي بالموجودات والمطلوبات بخالف ما تم في دمج
األعمال في معاملة ال تؤثر سواء على األرباح الضريبية أو األرباح المحاسبية .إضافة لذلك ،ال يتم االعتراف بالمطلوبات الضريبية المؤجلة إذا نشأت
الفروقات المؤقتة عن االعتراف األولي بالشهرة.
يتم االعتراف بالمطلوبات الضريبية المؤجلة للفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة.
والشركات الزميلة والحصص في المشاريع المشتركة إال في حالة مقدرة المجموعة على التحكم في عكس الفروقات المؤقتة واحتمال عدم
قيامها بعكس الفروقات المؤقتة في المستقبل المنظور .الموجودات الضريبية المؤجلة الناشئة عن الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع المرتبطة
باالستثمارات والحصص يتم االعتراف بها فقط بالقدر الذي يمكن أن تتوفر فيه أرباح كافية خاضعة للضريبة لقاء استخدام مزايا الفروقات
الضريبية المؤقتة والتي يتوقع أن يتم عكسها في المستقبل المنظور.
يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة في نهاية كل فترة مالية وتخفض بالقدر الذي لم يعد فيه من المحتمل توفر أرباح كافية
خاضعة للضريبة يسمح باسترداد جميع الموجودات أو جزء منها.
تقاس الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة وفقا للمعدالت الضريبية التي يتوقع استخدامها في فترة تسديد المطلوبات أو تحقق الموجودات
على أساس المعدالت الضريبية واألنظمة الضريبية التي أقرت في نهاية السنة المالية .إن قياس الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة يعكس
اآلثار الضريبية المترتبة على الطريقة التي تتوقعها المجموعة في نهاية السنة المالية إلسترداد أو تعديل القيمة الدفترية لموجوداتها ومطلوباتها.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة):

تحقق االيرادات

تثبت المجموعة االيراد من العقود بناءا على نموذج من خمس خطوات كما هو محدد في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،15وهي كما يلي:
الخطوة ( :)1تحديد العقد ( العقود ) مع عميل :العقد هو اتفاقية تعقد بين طرفين أو أكثر تؤسس حقوقاً وتعهدات وتضع المعايير التي يجب الوفاء
بها لكل عقد.
الخطوة ( :)2تحديد التزامات األداء في العقد :التزام األداء هو وعد في العقد مع العميل بتحويل بضائع أو تقديم خدمات إلى العميل.
الخطوة ( :)3تحديد سعر المعاملة :سعر المعاملة هو مبلغ المقابل الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه نظير تحويل البضائع أو الخدمات المتفق
على تقديمها إلى عميل ،بإستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف ثالثة.
الخطوة ( :)4تخصيص سعر المعاملة إللتزامات األداء في العقد :العقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء ،ستقوم المجموعة بتوزيع سعر المعاملة
إلى كل التزام أداء بمبلغ يحدد مقدار المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه في مقابل الوفاء بكل التزام أداء.
الخطوة ( :)5إثبات االيراد متى (أو عندما) تفي المنشأة بإلتزام األداء.
تقوم المجموعة بالوفاء بإلتزام األداء وثبت االيرادات بمرور الوقت ،في حال إثبات أحد المعايير التالية:
yأداء المجموعة لإللتزام ال يكون موجودات ذات استخدامات بديلة للمجموعة ،كما يكون للمجموعة الحق في تحصيل المبلغ لألداء
المكتمل حتى تاريخه.
yأن ينتج عن أداء المجموعة إنشاء أو تحسين أصل ما يسيطر عليه العميل كأصل منشأ أو محسن.
yأن يقوم العميل في نفس الوقت بإستالم واستهالك المنافع المقدمة بواسطة أداء المجموعة عند أداء المجموعة لعملها.
بالنسبة إللتزامات األداء التي ال يتم فيها استيفاء أي من الشروط المذكورة أعاله ،يتم إثبات االيرادات في الوقت الذي يتم فيه استيفاء التزام األداء.
يتم تقييم المقابل المتغير بإستخدام طريقة القيمة المتوقعة .يتم تسجيل االيرادات بالصافي بعد الخصومات التجارية وحسومات الحجم والخصومات.
يتم اثبات المقابل المستحق للعميل كتخفيض لسعر المعاملة ما لم يكن الدفع إلى العميل مقابل سلعة أو خدمة متميزة ينقلها العميل إلى المجموعة.
اذا كان المقابل المستحق للعميل عبارة عن دفعة لسلعة أو خدمة مميزة من العميل ،تقوم الشركة بتسجيل هذا الشراء للسلعة أو الخدمة بنفس طريقة
محاسبتها للمشتريات األخرى من الموردين.
بيع البضاعة

تقاس اإليرادات من بيع البضائع بالقيمة العادلة للمقابل النقدي الذي تم تحصيله أو القابل للتحصيل في سياق أنشطة المجموعة اإلعتيادية .تقوم
المجموعة بإثبات اإليرادات عندما يتم نقل السيطرة على البضائع ،أو عندما يتم تسليم البضائع إلى العميل ،وال يكون هناك التزام غير مستوف
بما يؤثر على قبول العميل للبضائع .ويتم التسليم عندما يتم شحن البضائع إلى الموقع المحدد وتحويل مخاطر التقادم والخسائر إلى العميل ،وإما
أن يقبل العميل البضائع وفقاً لعقد البيع أو مع انقضاء أحكام القبول أو أن يكون لدى المجموعة دليل موضوعي على استيفاء جميع معايير القبول.
يتم إثبات الذمم المدينة عندما يتم تسليم البضائع ،حيث ان هذه النقطة الزمنية التي يكون فيها العوض المقابل غير مشروط ،ألنه ال يلزم سوى
مرور الوقت قبل أن يستحق سداده.
تقديم الخدمات

يتم اثبات اإليرادات من خدمات االشتراكات في الفترة المحاسبية التي يتم فيها تقديم الخدمات.
دخل اإليجار

يتم اثبات دخل االيجار من االيجارات التشغيلية لالستثمارات العقارية بطريقة القسط الثابت على مدى فترات االيجار ،ويُدرج ضمن االيرادات في
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بسبب طبيعته التشغيلية.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة):

اإليرادات من العقود مع العمالء

يتم االعتراف بااليرادات من العقود مع العمالء عندما يتم تحويل السيطرة على البضائع او الخدمات إلى العميل حسب القيمة التي تعكس العوض
الذي تتوقع المجموعة استحقاقه مقابل هذا التحويل.
حق االرجاع

تمنح بعض العقود العميل حق إرجاع البضائع خالل فترة زمنية محددة .تقوم المجموعة باستخدام طريقة القيمة المتوقعة لتقدير البضائع التي لن
يتم إرجاعها حيث انها تعطي أفضل تنبؤ عن العوض المتغير الذي سيكون من حق المجموعة .ان متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15
«اإليرادات من العقود مع العمالء» المتعلقة بتقييد تقديرات العوض المتغير مطبقة أيضا لتحديد قيمة العوض المتغير الذي يمكن ان يدرج ضمن
سعر المعاملة .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ للبضائع اﻟﻣﺗوﻗﻊ ارجاعها ،بدال من االعتراف بها كايرادات ،تقوم الشركة بإثبات إلتزام رد المبلغ .يتم أيضا اثبات اصول حق
االرجاع (والتعديل المقابل لها في تكلفة المبيعات) مقابل حق المجموعة في استرجاع البضاعة من العميل.
خصم الكميات

توفر المجموعة خصم الكميات بأثر رجعي لبعض العمالء عندما تتجاوز كمية البضاعة المشتراة خالل الفترة حدا معينا كما ينص العقد .يتم خصم
الخصومات مقابل المبالغ المستحقة من قبل العميل .ﺗطﺑق المجموعة متطلبات تقييد تقديرات العوض المتغير وتقوم باثبات التزام رد للخصومات
المستقبلية المتوقعة.
التزامات ضمان

بموجب القوانين ،تعطي المجموعة عادة ضمانات إلصالحات عامة في أي عيوب وجدت في وقت البيع .تتم المحاسبة عن هذه الضمانات وفقا
لمعيار المحاسبة الدولي رقم « 37المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة» .انظر سياسة المحاسبة الخاصة بمخصص الضمان.
أصول العقود

أصول العقود هي حق المجموعة في العوض مقابل البضائع أو الخدمات المحولة إلى العميل .إذا قامت المجموعة بتحويل البضائع أو الخدمات إلى
العميل قبل ان يقوم بسداد العوض او قبل ان يكون السداد مستحقا ،يتم إثبات أصل عقد مقابل الجزء المكتسب من العوض الذي ما زال مشروطا.
تكلفة اإليرادات

تمثل تكلفة اإليرادات المصاريف المتعلقة مباشر ًة بتصنيع وإنتاج المنتجات التي تؤدي إلى توليد اإليرادات إلى المجموعة والتي تشتمل وال تقتصر
على المواد واللوازم والمنافع العامة والتكاليف المباشرة األخرى المتعلقة بها.
ربح العمليات

ويمثل الربح الناتج عن األنشطة الرئيسية للمجموعة التي تحققت عنها اإليرادات المستمرة بما في ذلك اإليرادات والمصاريف األخرى المتعلقة
باألنشطة التشغيلية .يستبعد ربح العمليات صافي تكاليف التمويل والزكاة وضريبة الدخل.
مصاريف البيع والتسويق

تتكون مصاريف البيع والتسويق من التكاليف المتكبدة في تسويق وبيع منتجات المجموعة وتشتمل على التكاليف غير المباشرة األخرى المتعلقة
بالمبيعات .تصنف كافة المصاريف األخرى كمصاريف عمومية وإدارية.
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المصاريف العمومية واإلدارية

تتكون المصاريف العمومية واإلدارية من التكاليف المباشرة وغير المباشرة غير المتعلقة بتكلفة اإليرادات .يجب التوزيع بين المصاريف العمومية
واإلدارية ومصاريف البيع والتسويق وتكلفة اإليرادات عند الضرورة ،وفق أسس ثابتة .تشتمل المصاريف بصورة أساسية على تكاليف الموظفين
والمنافع األخرى وتعويضات وبدالت ألعضاء مجلس االدارة واللجان المنبثقة وأتعاب الصيانة ومصاريف اإليجار والسفر والتأمين واألتعاب المهنية
وغيرها.
اإليجارات

يعتمد تحديد ما إذا كان أي اتفاق يمثل أو يتضمن إيجار على جوهر االتفاق في تاريخ بدايته .يمثل االتفاق أو يتضمن إيجار إذا اعتمد الوفاء به
على استخدام أصل أو أصول معينة ،او أن االتفاق يمنح حق استخدام أصل او أصول معينة حتى لو لم يكن هذا الحق مذكوراً صراحة في العقد.
المجموعة كمستأجر

في بداية االستئجار ،يتم رسملة التأجير التمويلي الذي بنا ًء عليه تنتقل إلى المجموعة بصورة جوهرية جميع المخاطر والمنافع المرتبطة بتملك
البند المستأجر بالقيمة العادلة لألصل المستأجر أو القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار ،أيهما أقل .ويتم توزيع دفعات اإليجار باستخدام
سعر الفائدة السائد بين المصاريف المالية واالنخفاض في التزام اإليجار للتوصل إلى معدل ثابت للفائدة على الرصيد المتبقي من االلتزام .ويتم
االعتراف بالمصاريف المالية في قائمة الربح أو الخسارة.
يتم استهالك الموجودات المستأجرة على مدار العمر اإلنتاجي لألصل إال أنه في حالة عدم وجود تأكيد معقول بحصول المجموعة على الملكية في
نهاية فترة اإليجار يتم استهالك األصل على مدار العمر اإلنتاجي التقديري لألصل أو فترة اإليجار ،أيهما أقصر.
المجموعة كمؤجر

يتم عرض المبالغ االجمالية المستحقة تحت بند اإليجارات التمويلية مطروحا منها إيرادات التمويل غير المكتسبة في قائمة المركز المالي كصافي
إستثمار في ايجار تمويلي .يتم االعتراف بالدخل التمويلي ضمن اإليرادات األخرى في قائمة الربح أو الخسارة.
يتم إضافة التكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم االعتراف بها
على مدار فترة اإليجار بنفس أساس إيرادات اإليجار .يتم اإلعتراف بااليجارات المحتملة عند اكتسابها.
اإليجار التشغيلي هو عقد إيجار غير اإليجار التمويلي .يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار التشغيلي كمصاريف في قائمة الربح أو الخسارة على أساس
القسط الثابت على مدار فترة اإليجار.
تكاليف التمويل

يتم االعتراف بتكاليف التمويل المرتبطة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل معين يستغرق بالضرورة فترة زمنية إلعداده لالستخدام أو البيع
كجزء من تكلفة ذلك األصل .ويتم تسجيل جميع تكاليف التمويل األخرى كمصاريف في فترة استحقاقها .وتتمثل تكاليف التمويل في تكاليف الفائدة
وغيرها من التكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق بعملية إقتراض األموال
تكاليف االقتراض

يتم االعتراف بتكاليف االقتراض المرتبطة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل معين يستغرق بالضرورة فترة زمنية إلعداده لالستخدام أو البيع
كجزء من تكلفة ذلك األصل .ويتم تسجيل جميع تكاليف اإلقتراض األخرى كمصاريف في فترة استحقاقها .وتتمثل تكاليف االقتراض في تكاليف
الفائدة وغيرها من التكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق بعملية إقتراض األموال.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة):

المعلومات القطاعية

القطاع هو جزء أساسي من المجموعة يقوم بتقديم منتجات وخدمات معينة (قطاع أعمال) أو يقوم بتقديم منتجات خدمات في بيئة اقتصادية معينة
(قطاع جغرافي) ،وعادة ما يكون القطاع معرض لمخاطر وعوائد ذات طبيعة مختلفة عن القطاعات األخرى.
تستخدم إدارة المجموعة القطاعات التشغيلية بتوزيع الموارد وتقويم األداء .يتم تجميع القطاعات التشغيلية التي تظهر خصائص اقتصادية ومنتجات
وخدمات وفئات عمالء متشابهة ،حسبما هو مالئم ،ويتم إظهارها كقطاعات يتم رفع التقارير بشأنها.
ربحية السهم

يتم احتساب ربحية السهم األساسي والمخفض وذلك بتقسيم:
yالربح العائد لمساهمي المجموعة،و
yالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة المالية.
لم تصدر المجموعة أية أسهم عادية محتملة ،وبالتالي فإن سعر السهم األساسي هو نفسه سعر السهم المخفض.
العمالت األجنبية

تم عرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي وهي عملة العرض الوظيفية للشركة وعملة العرض للمجموعة .تحدد كل منشأة تابعة ضمن
المجموعة عملتها الوظيفية الخاصة بها (وهي عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها هذه المنشأة) ،ونتيجة لذلك فإن البنود الواردة في
القوائم المالية لكل منشأة تابعة على حدة يتم قياسها باستخدام تلك العملة الوظيفية.
يتم ترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت .يتم قيد أرباح
وخسائر فروق العملة األجنبية الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة من ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملة األجنبية على
أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما في نهاية الفترة ضمن قائمة الدخل الموحدة
إن النتائج والمركز المالي للمنشآت التابعة األجنبية (التي تتعامل بعمالت ليست ذات اقتصاد تضخمي مفرط) والتي لها عملة وظيفية تختلف عن
عملة العرض للمجموعة يتم ترجمتها إلى عملة العرض على النحو التالي:
تترجم الموجودات والمطلوبات لكل قائمة مركز مالي بسعر اإلقفال في تاريخ قائمة المركز المالي،
يتم ترجمة اإليرادات والمصاريف لكل قائمة دخل شامل بمتوسط أسعار الصرف (إال إذا كان متوسط السعر ال يمثل تقريباً معقوالً للتأثير المتراكم
ألسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت ،وفي هذه الحالة يتم ترجمة اإليرادات والمصاريف بأسعار الصرف في تواريخ المعامالت) ،وعند
التوحيد ،يتم إدراج فروق الصرف الناتجة من ترجمة صافي االستثمارات في منشآت تابعة أجنبية ضمن الدخل الشامل اآلخر .عند بيع منشأة تابعة
أجنبية ،يتم إعادة تصنيف فروق الصرف المرتبطة بها ضمن الربح أو الخسارة ،كجزء من الربح أو الخسارة عند البيع.
تعتبر فروق صرف العمالت األجنبية الناتجة عن بنود نقدية مستحقة القبض من أو مستحقة الدفع إلى المنشآت التابعة األجنبية ،والتي تكون
تسويتها غير مخطط لها أو غير محتملة في المستقبل القريب ،أنها تشكل جزءاً من صافي استثمار الشركة في تلك المنشآت التابعة األجنبية وتدرج
في حقوق المساهمين من خالل الدخل الشامل اآلخر ويعاد تصنيفها في الربح أو الخسارة عند استبعاد صافي االستثمار.
توزيعات األرباح

تقوم المجموعة بإثبات توزيعات نقدية أو غير نقدية للمساهمين كمطلوبات وذلك عند الموافقة على التوزيع وأن التوزيع لم يعد تحت تصرف
المجموعة.
وطبقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية ،يتم إثبات توزيعات األرباح النهائية عند المصادقة عليها من قبل الجمعية العمومية .تقيد
توزيعات األرباح المرحلية عند المصادقة عليها من مجلس اإلدارة ويتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكية.
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5تبني المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة:بالنسبة لكافة الفترات السابقة بما في ذلك السنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م ،كانت المجموعة تقوم بإعداد وإصدار قوائمها المالية الموحدة
المراجعة فقط وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية .إن هذه هي أول قوائم مالية موحدة للمجموعة للسنة االولى
التي تقوم بها المجموعة باعداد قوائمها المالية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (« )1تبني المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة» المعتمدة
في المملكة العربية السعودية.
وعليه ،قامت المجموعة بإعداد القوائم المالية الموحدة – والتي تتماشى مع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية
التي تنطبق على الفترات التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2017م ،مع بيانات فترة المقارنة .وعند إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة ،تم إعداد
قائمة المركز المالي الموحدة االفتتاحية للمجموعة كما في  1يناير 2016م بعد إجراء بعض التسويات المطلوبة نتيجة تبني المعايير الدولية للتقرير
المالي ألول مرة والمعتمدة في المملكة العربية السعودية.
وعند إعداد قائمة المركز المالي الموحدة االفتتاحية كما في  1يناير 2017م ،وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية
السعودية ،والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م ،قامت المجموعة بدراسة األثر وإجراء التسويات على المبالغ المسجلة
سابقاً في القوائم المالية الموحدة المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.
اإلعفاءات

يسمح المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )1لمن قاموا بتبني المعايير الدولية للمرة األولى ببعض اإلعفاءات من التطبيق بأثر رجعي لمتطلبات
معينة بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي .قامت المجموعة بتطبيق اإلعفاءات التالية:
لم يتم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )3عمليات تجميع األعمال على عمليات االستحواذ على شركات تابعة والتي تعتبر أعماال وفقا
للمعايير الدولية للتقرير المالي ،أو الحصة في الشركات الزميلة التي حدثت قبل  1يناير 2017م .إن استخدام هذا اإلعفاء يعني أن القيمة الدفترية
وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها السابقة للموجودات والمطلوبات والتي يجب إثباتها بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي ،هي التكلفة
المفترضة بتاريخ االستحواذ .بعد تاريخ االستحواذ ،يتم القياس وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي .يتم استبعاد الموجودات والمطلوبات غير
المؤهلة لإلثبات بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي من قائمة المركز المالي االفتتاحية المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي .لم تقم
المجموعة بإثبات أو استبعاد أي مبالغ مثبتة سابقا نتيجة لمتطلبات اإلثبات وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي.
قامت المجموعة بتطبيق األحكام االنتقالية الواردة ضمن التفسير رقم ( )4الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي «تحديد ما إذا
كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار» وقام بتقييم كافة الترتيبات بناء على الشروط القائمة بتاريخ التحول لتحديد ما إذا كانت تحتوي على عقد إيجار.
التقديرات

إن التقديرات في  1يناير و 31ديسمبر 2017م متوافقة مع تلك التي تم إجراؤها لنفس التواريخ وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والصادرة
عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (بعد إجراء التسويات لتعكس أي فروقات في السياسات المحاسبية) بخالف برامج منافع الموظفين و
التي لم تتطلب المبادئ المحاسبية المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تقييم أكتواري .تعكس التقديرات المستخدمة
من قبل المجموعة لعرض هذه المبالغ وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي الشروط في  1يناير 2017م ،تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير
المالي ،وكما في  31ديسمبر 2017م.
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تبني المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة (تتمة):

تسوية المركز المالي الموحد كما في  1يناير 2017م (تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي):
إيضاحات

وفق ًا للمعايير المحاسبية
الصادرة عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين كما في 1
يناير 2017م

إعادة القياس

المعايير الدولية للتقرير
المالي كما في  1يناير
2017م

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
أ

344,202,097

19,208,026

363,410,123

ممتلكات وآالت ومعدات

ب ،د

1,655,685,270

193,679,242

1,849,364,512

مشاريع تحت التنفيذ

ب

194,268,626

()194,268,626

-

موجودات غير ملموسة

أ ،د

3,084,445

883,702

3,968,147

إستثمار في شركة زميلة

250,000

-

250,000

دفعات على حساب إستثمار في شركة تابعة

70,754,528

-

70,754,528

1,974,850

657,339

2,632,189

99,013,956

()43,122,636

55,891,320

2,369,233,772

()22,962,953

2,346,270,819

عقارات استثمارية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

ت

دفعات مقدمة لمقاولين وموردين

الموجودات متداولة
مخزون

21,260,874

886,484

22,147,358

مدينون عن عقود إيجار تشغيلي

ث

70,376,448

31,327,521

101,703,969

مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

ج

20,283,190

40,360,868

60,644,058

مستحق من جهات ذات عالقة

35,928,981

-

35,928,981

نقد وما في حكمه

81,461,201

()43,668,018

37,793,183

229,310,694

28,906,855

258,217,549

2,598,544,466

5,943,902

2,604,488,368

مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

1,000,000,000

-

1,000,000,000

إحتياطي نظامي

43,194,234

-

43,194,234

أرباح مبقاة

26,825,560

25,806,776

52,632,336

عناصر حقوق ملكية أخرى

8,818,283

()8,730,860

87,423

1,078,838,077

17,075,916

1,095,913,993
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تبني المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة (تتمة):

تسوية المركز المالي الموحد كما في  1يناير 2017م (تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي)( :تتمة)
إيضاحات

وفق ًا للمعايير المحاسبية
الصادرة عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين كما في 1
يناير 2017م

إعادة القياس

المعايير الدولية للتقرير
المالي كما في  1يناير
2017م

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
التزامات المنافع المحددة للموظفين
صكوك اسالمية

ح

9,715,064

1,694,670

11,409,734

990,300,482

241,786

990,542,268

1,000,015,546

1,936,456

1,001,952,002

المطلوبات المتداولة
قروض ومرابحات

217,166,667

-

217,166,667

دائنون واوراق دفع

72,171,220

()27,447,458

44,723,762

إلتزامات عن عقود

-

11,647,781

11,647,781

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

214,454,579

2,731,207

217,185,786

مستحق إلى جهات ذات عالقة

2,793,429

-

2,793,429

مخصص زكاة وضريبة دخل

13,104,948

-

13,104,948

519,690,843

()13,068,470

506,622,373

مجموع المطلوبات

1,519,706,389

()11,132,014

1,508,574,375

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

2,598,544,466

5,943,902

2,604,488,368
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تبني المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة (تتمة):

تسوية المركز المالي الموحد كما في  31ديسمبر 2017م:
إيضاحات

وفق ًا للمعايير المحاسبية
الصادرة عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين كما في
 31ديسمبر 2017م

إعادة القياس

المعايير الدولية للتقرير المالي
كما في  31ديسمبر 2017م

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
أ

366,971,608

17,168,246

384,139,854

ممتلكات وآالت ومعدات

ب ،د

2,027,637,801

317,618,603

2,345,256,404

مشاريع تحت التنفيذ

ب

314,005,479

()314,005,479

-

موجودات غير ملموسة

أ ،د

2,557,529

1,418,486

3,976,015

استثمار في شركة زميلة

244,175

-

244,175

دفعات على حساب استثمار في شركة تابعة

81,962,572

-

81,962,572

11,786,117

373,580

12,159,697

61,508,811

()25,597,842

35,910,969

2,866,674,092

()3,024,406

2,863,649,686

عقارات استثمارية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

ت

دفعات مقدمة لمقاولين وموردين

الموجودات المتداولة
23,992,686

-

23,992,686

مخزون
مدينون عن عقود إيجار تشغيلي

ث

83,660,152

88,148,786

171,808,938

مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

ج

18,116,682

24,812,375

42,929,057

مستحق من جهات ذات عالقة

13,399,220

-

13,399,220

نقد وما في حكمه

166,389,076

()112,889,928

53,499,148

305,557,816

71,233

305,629,049

3,172,231,908

()2,953,173

3,169,278,735

مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

1,000,000,000

-

1,000,000,000

احتياطي نظامي

74,233,316

260,242

74,493,558

أرباح مبقاة

306,177,299

32,656,163

338,833,462

عناصر حقوق ملكية أخرى

8,304,189

()8,730,855

()426,666

1,388,714,804

24,185,550

1,412,900,354

219,088

-

219,088

1,388,933,892

24,185,550

1,413,119,442

حقوق الملكية غير المسيطرة
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تبني المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة (تتمة):

تسوية المركز المالي الموحد كما في  31ديسمبر 2017م( :تتمة)
إيضاحات

وفق ًا للمعايير المحاسبية
الصادرة عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين كما في
 31ديسمبر 2017م

إعادة القياس

المعايير الدولية للتقرير المالي
كما في  31ديسمبر 2017م

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
التزامات المنافع المحددة للموظفين

ح

12,120,237

761,781

12,882,018

صكوك إسالمية

992,177,320

246,485

992,423,805

قروض ومرابحات متوسطة األجل

370,829,900

-

370,829,900

1,375,127,457

1,008,266

1,376,135,723

المطلوبات المتداولة
قروض ومرابحات

115,000,000

-

115,000,000

دائنون وأوراق دفع

101,541,682

()30,004,420

71,537,262

التزامات عن عقود

-

1,500,000

1,500,000

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

175,625,257

357,431

175,982,688

مستحق إلى جهات ذات عالقة

704,777

-

704,777

مخصص زكاة وضريبة دخل

15,298,843

-

15,298,843

408,170,559

()28,146,989

380,023,570

مجموع المطلوبات

1,783,298,016

()27,138,723

1,756,159,293

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

3,172,231,908

()2,953,173

3,169,278,735
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تبني المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة (تتمة):

تسوية قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م:
إيضاحات

وفق ًا للمعايير المحاسبية
الصادرة عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين

إعادة القياس

وفق ًا للمعايير الدولية
للتقرير المالي

خ

809,579,843

()2,058,351

807,521,492

تكلفة اإليرادات

()369,891,486

2,334,156

()367,557,330

إجمالي الربح

439,688,357

275,805

439,964,162

مصاريف بيع وتسويق

()33,033,341

-

()33,033,341

()47,394,599

6,178,494

()41,216,105

خسائر االنخفاض في قيمة مدينون عن عقود إيجار تشغيلي

()15,712,288

-

()15,712,288

إيرادات أخرى

16,097,360

149,063

16,246,423

الربح من العمليات

359,645,489

6,603,362

366,248,851

تكاليف تمويل

()42,584,675

()424,939

()43,009,614

فروقات ترجمة عمليات أجنبية

1,451,962

-

1,451,962

الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

318,512,776

6,178,423

324,691,199

الزكاة

()7,661,404

-

()7,661,404

ضريبة الدخل

()241,463

-

()241,463

اإليرادات

مصاريف عمومية وإدارية

ج

310,609,909

الربح للسنة

6,178,423

316,788,332

بنود الدخل الشامل اآلخر:
بنود الدخل الشامل اآلخر الذي لن يعاد تصنيفها الحق ًا إلى
الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة:
أرباح إعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين

ح

-

925,680

925,680

التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

ت

-

()325,750

()325,750

-

599,930

599,930

مجموع الدخل الشامل اآلخر الذي لن يعاد تصنيفها الحق ًا إلى
الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة
بنود الدخل الشامل اآلخر الذي سوف يعاد تصنيفها الحق ًا إلى
الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة:
فروقات ترجمة عمليات أجنبية

-

()188,339

()188,339

مجموع بنود (الخسارة) الشاملة األخرى الذي سوف يعاد
تصنيفها الحق ًا إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة:

-

()188,339

()188,339

مجموع الدخل الشامل اآلخر للسنة

-

411,591

411,591

مجموع الدخل الشامل للسنة

310,609,909

6,590,014

317,199,923
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تبني المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة (تتمة):

التسويات

تعرض التسويات التالية أثر التحول من المعايير المحلية إلى المعايير الدولية للتقرير المالي على حقوق الملكية كما في  1يناير 2017م و 31ديسمبر
2017م:
إيضاحات

مجموع حقوق الملكية وفقا للمعايير المحلية
تصحيح األخطاء المحاسبية

د

المعايير المحلية  -بعد التعديل

 31ديسمبر 2017م

 1يناير2017م

1,388,933,892

1,078,838,077

22,199,855

19,502,344

1,411,133,747

1,098,340,421

تعديالت:
تقييم الموجودات المالية من خالل الدخل الشامل اآلخر

ت

75,656

75,656

احتياطي ترجمة عمليات أجنبية

()399,026

()150

تسويات مصاريف الفوائد المؤجلة وتكاليف التمويل

()246,480

()241,786

إعادة احتساب مصاريف التأجير

ج

()794,327

()869,682

االنخفاض في قيمة مدينون عن عقود إيجار تشغيلي

ث

()6,474,441

()12,340,496

صافي إعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين

ح

()761,781

()1,694,670

إعادة احتساب إيرادات التأجير

خ

10,586,094

12,644,700

أثر تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقرير المالي

1,985,695

()2,426,428

مجموع حقوق الملكية وفقا للمعيار الدولي

1,413,119,442

1,095,913,993

إيضاحات حول تسوية المركز المالي الموحد و الربح أو الخسارة الموحدة و الدخل الشامل اآلخر الموحد وتسوية و حقوق الملكية الموحدة للسنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م ،كما في  1يناير 2017م و 31ديسمبر 2017م:
أ -ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات غير ملموسة

وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ،يجب عرض برامج المحاسبة والتراخيص والبرامج األخرى بشكل منفصل على أنها «موجودات غير ملموسة»
ضمن الموجودات غير المتداولة.
ب -عقارات استثمارية

تتضمن المشاريع تحت التنفيذ تكاليف متكبدة لبناء عقارات استثمارية جديدة مثل المجمعات التجارية والتي سيتم تصنيفها كعقار استثماري عند
االنتهاء منها ،إعتادت المجموعة عرض مشاريع تحت التنفيذ للموجودات االستثمارية بشكل منفصل ضمن الموجودات غير المتداولة في قائمة
المركز المالي .عند االنتقال إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ،يتم عرض مشاريع تحت التنفيذ للموجودات االستثمارية وتقديمها ضمن فئة
منفصلة.
ت -أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

استثمرت المجموعة في سيك هوسبتلتى ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تقع في البوسنة والهرسك .نسبة ملكية المجموعة هي  .٪13.3تقوم
المجموعة بتصنيف هذا االستثمار على أنه متاح للبيع ويتم قياسه بالتكلفة .عند االنتقال إلى معايير التقارير المالية الدولية ،يجب قياس هذه
االستثمارات بالقيمة العادلة.
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تبني المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة (تتمة):

التسويات (تتمة):
ث -االنخفاض في قيمة مدينون عن عقود إيجار تشغيلي

عند االنتقال إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ،تبنت المجموعة الطريقة المبسطة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة .عند قياس الخسائر
االئتمانية المتوقعة ،تقوم المجموعة بتصنيف عمالئها الحاليين إلى قطاعات مختلفة وتحديد اعمار الديون وتطبيق معدالت الخسارة التاريخية
المعدلة لتعكس معلومات عن الظروف الحالية والتوقعات المعقولة والداعمة للظروف االقتصادية المستقبلية.
ج -حوافز اإليجار بموجب  -15 SICعقود اإليجار

بموجب المعايير المحلية ،يتم احتساب حوافز اإليجار مثل فترة اإليجار المجانية وتصاعد اإليجار في القوائم المالية بمجرد أن تصبح مستحقة
الدفع .حيث أنه وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،فإن أنماط التأجير هذه تعتبر حافزًا للتأجير ويتم
احتسابها على أساس القسط الثابت.
ح -مكافأة المنافع المحددة للموظفين

بموجب المعايير المحلية ،سجلت المجموعة التزاماتها بموجب مخصصات الموظفين بنا ًء على المتطلبات النظامية .من أجل تحديد االلتزام وفقا
لمعايير التقرير المالي الدولية ،أجرت المجموعة تقيي ًما اكتوار ًيا تفصيل ًيا لمزايا الموظفين ،وبالتالي ،تم تعديل الزيادة أو النقص في المصاريف
للسنوات المنتهية في  1يناير 2017م في حساب األرباح المحتجزة.
خ -االعتراف في إيرادات التأجير

لدى المجموعة عقود تأجير (كمؤجر) حيث يتم منح المستأجرين فترات معفاة من اإليجار في الفترات االولى من مدة عقد اإليجار (كحوافز
للتأجير) .حال ًيا ،يتم االعتراف بهذه الحوافز عند بدء العقد ،كخصم  ٪100مقابل اإليرادات المسجلة في الفترات المجانية لإليجار (أي أن صافي
اإليرادات المعترف بها هو الصفر خالل الفترات المجانية لإليجار) .بموجب المعيار المحاسبي الدولي  ،17يجب توزيع فترات اإليجار على أساس
منتظم على مدى فترة اإليجار.
تُعد أنماط التأجير هذه بمثابة حافز للتأجير ويجب حسابها على أساس القسط الثابت .باإلضافة إلى ذلك ،بعض عقود اإليجار هي عقود تصاعدية.
تعترف المجموعة باإليرادات على أساس سنوي دون النظر في ميزة تصاعد العقد .يجب حساب هاذ التصعيد على أساس القسط الثابت.
د -تصحيح األخطاء المحاسبية

بموجب المعايير المحلية السابقة ،قامت المجموعة بإطفاء أصولها غير الملموسة (تراخيص االمتياز) على أساس العمر اإلنتاجي البالغ  7سنوات،
وهو ما لم يعكس العمر التعاقدي الفعلي لتلك التراخيص .عند االنتقال إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ،قامت اإلدارة بإعادة تقييم العمر اإلنتاجي
وبدأت في استهالك التراخيص على عمرها التعاقدي.
بموجب المعايير المحلية السابقة ،قامت المجموعة بتخفيض بعض ممتلكاتها التي تم إنشاؤها على أرض مستأجرة ضمن العقارات االستثمارية على
مدار العمر اإلنتاجي للعقار دون النظر في فترة اإليجار أو فائدة هذه العقارات.
عند االنتقال إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ،قامت اإلدارة بإعادة تقييم العمر اإلنتاجي وبدأت في استهالك تلك الموجودات على العمر اإلنتاجي
أو مدة اإليجار أيهما أقصر.
ذ -إعادة تصنيف

تم إعادة تصنيف عدة بنود ليتناسب مع تصنيف المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،هذا ولم ينتج عن إعادة التصنيف أي أثر على األداء المالي
أو األرباح المحتجزة للشركة.
ر -قائمة التدفقات النقدية

لم يكن لالنتقال من معايير المحالية إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أي تأثير جوهري على بيان التدفقات النقدية.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

6ممتلكات وآالت ومعدات:آالت ومعدات
تكييف

سيارات

أجهزة حاسب
آلي

أثاث
ومفروشات
وديكورات

ألعاب ترفيه

تحسينات على
المأجور

مشاريع تحت
التنفيذ

اإلجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

التكلفة
الرصيد في  1يناير 2017م

37,043,007

40,358,342

20,755,868

5,018,446

231,636,496

150,007,943

19,739,875

504,559,977

إضافات خالل السنة

43,321,161

4,005,247

4,836,632

579,101

20,595,869

23,577,794

22,973,986

119,889,790

المحول إلى عقارات
استثمارية

()7,792,053

-

-

-

-

()23,007,437

-

()30,799,490

المحول إلى جهات ذات
عالقة

-

-

-

-

-

-

()518,077

()518,077

إستبعادات خالل السنة

()33,733

-

()2,759,464

-

()1,016,728

()559,383

()24,232,084

()28,601,392

تسوية ترجمة عمالت أجنبية

-

-

185,727

-

-

-

-

185,727

الرصيد في  31ديسمبر
2017م

72,538,382

44,363,589

23,018,763

5,597,547

251,215,637

150,018,917

17,963,700

564,716,535

اإلستحواذ على شركة تابعة

8,151,294

22,887,277

2,577,984

1,135,300

-

14,716,710

852,420

50,320,985

إضافات خالل السنة

8,385,113

13,226,726

7,116,416

644,017

29,165,984

35,899,545

35,876,777

130,314,578

إستبعادات خالل السنة

()4,855,338

()4,754,125

()447,936

-

()10,937,027

()5,378,406

()3,937,763

()30,310,595

المحول إلى عقارات
استثمارية

-

()2,690,262

-

-

-

-

-

()2,690,262

الرصيد في  31ديسمبر
2018م

84,219,451

73,033,205

32,265,227

7,376,864

269,444,594

195,256,766

50,755,134

712,351,241

الرصيد في  1يناير 2017م

7,440,637

15,133,145

11,060,327

2,366,483

81,382,339

23,766,923

-

141,149,854

المحمل خالل السنة

5,913,517

3,774,233

2,433,040

692,652

20,450,583

12,063,860

-

45,327,885

المحول إلى عقارات
استثمارية

()1,164,891

-

-

-

-

()3,453,029

-

()4,617,920

إستبعادات خالل السنة

()32,490

-

()528,963

-

()669,361

()52,324

-

()1,283,138

الرصيد في  31ديسمبر
2017م

12,156,773

18,907,378

12,964,404

3,059,135

101,163,561

32,325,430

-

180,576,681

اإلستحواذ على شركة تابعة

1,726,150

7,755,950

1,048,904

462,643

-

4,962,106

-

15,955,753

المحمل خالل السنة

9,938,706

8,848,246

3,669,543

1,082,071

28,033,057

26,383,258

-

77,954,881

إستبعادات خالل السنة

()1,329,743

()2,640,981

()192,865

-

()8,865,953

()2,614,068

-

()15,643,610

الرصيد في  31ديسمبر
2018م

22,491,886

32,870,593

17,489,986

4,603,849

120,330,665

61,056,726

-

258,843,705

مجمع االستهالك المتراكم

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2018م

61,727,565

40,162,612

14,775,241

2,773,015

149,113,929

134,200,040

50,755,134

453,507,536

في  31ديسمبر 2017م

60,381,609

25,456,211

10,054,359

2,538,412

150,052,076

117,693,487

17,963,700

384,139,854

في  1يناير 2017م

29,602,370

25,225,197

9,695,541

2,651,963

150,254,157

126,241,020

19,739,875

363,410,123
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شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

7عقارات استثمارية:أراضي

مباني

آالت ومعدات
تكييف

أثاث
ومفروشات
وديكورات

تحسينات
على مأجور

مشاريع تحت
التنفيذ

االجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

التكلفة
الرصيد في  1يناير 2017م

602,557,665

1,238,140,924

214,868,933

9,603,104

8,000

175,252,253

2,240,430,879

إضافات خالل السنة

144,678,730

240,067,481

27,685,617

23,921

-

121,490,823

533,946,572

المحول من ممتلكات وآالت ومعدات

-

30,799,490

-

-

-

-

30,799,490

الرصيد في  31ديسمبر 2017م

747,236,395

1,509,007,895

242,554,550

9,627,025

8,000

296,743,076

2,805,176,941

إضافات خالل السنة

-

4,311,167

226,327

25,012

-

39,234,380

43,796,886

الرصيد في  31ديسمبر 2018م

747,236,395

1,513,319,062

242,780,877

9,652,037

8,000

335,977,456

2,848,973,827

مجمع االستهالك المتراكم
الرصيد في  1يناير 2017م

-

252,873,967

131,266,547

6,924,910

943

-

391,066,367

المحمل خالل السنة

-

40,746,965

22,549,071

939,415

799

-

64,236,250

المحول من ممتلكات وآالت
ومعدات

-

4,617,920

-

-

-

-

4,617,920

الرصيد في  31ديسمبر 2017م

-

298,238,852

153,815,618

7,864,325

1,742

-

459,920,537

المحمل خالل السنة

-

38,384,328

19,745,023

651,707

800

-

58,781,858

الرصيد في  31ديسمبر 2018م

-

336,623,180

173,560,641

8,516,032

2,542

-

518,702,395

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2018م

747,236,395

1,176,695,882

69,220,236

1,136,005

5,458

335,977,456

2,330,271,432

في  31ديسمبر 2017م

747,236,395

1,210,769,043

88,738,932

1,762,700

6,258

296,743,076

2,345,256,404

في  1يناير 2017م

602,557,665

985,266,957

83,602,386

2,678,194

7,057

175,252,253

1,849,364,512

yبلغت القيمة العادلة للعقارات االستثمارية كما في  31ديسمبر 2018م و2017م  4,004,000,000ريال سعودي و  4,107,300,000ريال سعودي
على التوالي .تستند القيمة العادلة للعقارات على التقييم الذي قام به (منصور المبارك)  -مكتب كوليرز الدولي  -وهو مق ّيم مستقل معتمد
من الهيئة السعودية للمق ّيمين المعتمدين برقم عضوية (.)1210000085
yبلغ صافي القيمة الدفترية الصافية للمبانى المقامة على أراضى مستأجرة  194,4مليون ريال سعودى (2017م 209.5 :مليون ريال سعودى).
تتراوح مدة االيجار من  15إلى  18سنة قابلة للتجديد.
yيتضمن رصيد االراضى اعاله بتكلفة  219مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2017م 292 :مليون ريال سعودي) مرهونة او مفرغة باسم البنك
مقابل تسهيالت بنكية ،علماً بأن هذه األراضى مقام عليها مبانى كلفتها االجمالية  595,6مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2017م346.7 :
مليون ريال سعودي).
yكما تتضمن أرصدة االراضى والمبانى أعاله أراضي بتكلفة  45مليون ريال سعودي وتكلفة المبنى المقام عليها بمبلغ 165.1مليون ريال
سعودي مرهونة بالكامل مقابل سندات إسالمية.
yكما تتضمن أرصدة االراضى والمبانى أعاله أراضي بتكلفة  45مليون ريال سعودي وتكلفة المبنى المقام عليها بمبلغ 165.3مليون ريال
سعودي مرهونة بالكامل مقابل صكوك إسالمية.
yبلغت قيمة تكاليف اإلقتراض التي تم رسملتها خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م مبلغ  11,090.924ريال سعودي ( 31ديسمبر
2017م 8,246,031 :ريال سعودي).
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شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

-7

عقارات إستثمارية (تتمة):

إن المشاريع تحت التنفيذ تمثل بشكل رئيسي ما يلي:
 31ديسمبر 2018م
ريال سعودي

تاريخ اإلنتهاء المتوقع

التكلفة المتوقعة لإلكمال
ريال سعودي

مول حفر الباطن

226,200,000

يونيو 2019م

36,000,000

الخفجي مول

80,500,000

مارس 2020م

76,000,000

كما في  31ديسمبر 2018م ،تم رسملة مبلغ قدره  3,654,351ريال سعودي 31( .ديسمبر 2017م 8,690,377 :ريال سعودي) في العقارات االستثمارية
تحت التنفيذ ،والتي تمثل رواتب القسم الهندسي ،باإلضافة إلى رسملة تكاليف التمويل والتي بلغت  11,090,924ريال سعودي ( 31ديسمبر 2017م:
 8,246,031ريال سعودي).

8موجودات غير ملموسة: 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

 1يناير 2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

الرصيد في  1يناير

7,082,414

6,612,512

6,612,512

إضافات خالل السنة

42,188

469,902

-

اإلستحواذ على شركة تابعة

8,913,437

-

-

إستبعادات خالل السنة

()7,660,909

-

-

الرصيد في  31ديسمبر

8,377,130

7,082,414

6,612,512

التكلفة

اإلطفاءات المتراكمة
الرصيد في  1يناير

3,106,399

2,644,365

2,644,365

المحمل خالل السنة

1,283,720

462,034

-

اإلستحواذ على شركة تابعة

3,379,113

-

-

إستبعادات خالل السنة

()3,376,522

-

-

الرصيد في  31ديسمبر

4,392,710

3,106,399

2,644,365

صافي القيمة الدفترية

3,984,420

3,976,015

3,968,147
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شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

9إستثمار في شركة زميلة:يتكون اإلستثمار في شركة زميلة مما يلي:
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

 1يناير 2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

شركة رفيف للسفر والسياحة

-

244,175

250,000

إجمالي اإلستثمار في شركة زميلة

-

244,175

250,000

إن حركة اإلستثمار في الشركة الزميلة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر هي كما يلي:
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

 1يناير 2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

الرصيد في  1يناير

244,175

250,000

250,000

إضافات خالل السنة

-

-

128,208

حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركة الزميلة

-

()5,825

()128,208

()244,175

-

-

-

244,175

250,000

المحول إلى جهات ذات عالقة

*

الرصيد في  31ديسمبر

* خالل عام 2018م ،أسندت المجموعة حقوقها في استثماراتها في شركة رفيف للسفر والسياحة إلى شركة العثيم القابضة (مساهم).
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شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

	10-موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
تتكون أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مما يلي:
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

 1يناير 2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

أدوات حقوق الملكية المدرجة
شركة المباني

8,577,465

9,527,508

-

اجمالي أدوات حقوق الملكية المدرجة

8,577,465

9,527,508

-

أدوات حقوق الملكية غير المدرجة
شركة سيك هوسبتلتى

*

-

2,632,189

2,632,189

اجمالي أدوات حقوق الملكية غير المدرجة

-

2,632,189

2,632,189

اجمالي أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

8,577,465

12,159,697

2,632,189

*

خالل عام 2018م ،أسندت المجموعة حقوقها في استثماراتها في شركة سيك هوسبتلتى شركة ذات مسؤولية محدودة في جمهورية البوسنة والهرسك إلى شركة العثيم القابضة (مساهم).

إن حركة أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر هي كما يلي:
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

 1يناير 2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

الرصيد في  1يناير

12,159,697

2,632,189

2,556,533

المحول إلى جهة ذات عالقة

()2,632,189

-

-

إضافات خالل السنة

715,253

9,853,258

-

التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

()1,665,296

()325,750

75,656

الرصيد في  31ديسمبر

8,577,465

12,159,697

2,632,189
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شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

	11-دفعات مقدمة لمقاولين وموردين:
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

 1يناير 2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

دفعات مقدمة إلى مقاولين

13,192,173

24,732,420

19,389,127

دفعات مقدمة إلى موردين

8,430,376

13,831,983

38,855,627

ينزل :اإلنخفاض في القيمة

()944,902

()2,653,434

()2,353,434

20,677,647

35,910,969

55,891,320

إن الحركة على اإلنخفاض في قيمة الدفعات المقدمة خالل السنة هي كما يلي:
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

 1يناير 2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

الرصيد في  1يناير

2,653,434

2,353,434

2,353,434

المحمل خالل السنة

-

300,000

-

ديون معدومة

()1,708,532

-

-

الرصيد في  31ديسمبر

944,902

2,653,434

2,353,434

	12-مخزون:
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

 1يناير 2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

مخزون تجاري

35,071,257

-

-

هدايا وقطع العاب ترفيهية

21,934,371

15,845,044

7,961,533

لوازم غير محتفظ بها للبيع

7,524,092

4,623,637

3,208,460

اغذية ومشروبات

1,901,100

2,728,572

2,165,110

وحدات سكنية بغرض البيع

-

5,977,745

8,812,255

66,430,820

29,174,998

22,147,358

()4,453,197

()5,182,312

-

61,977,623

23,992,686

22,147,358

ينزل :اإلنخفاض في قيمة بضاعة بطيئة الحركة

إن حركة اإلنخفاض في قيمة البضاعة بطيئة الحركة كما يلي:
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

 1يناير 2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

الرصيد في  1يناير

5,182,312

-

-

المحمل خالل السنة

270,885

5,182,312

-

المستخدم خالل السنة

()1,000,000

-

-

الرصيد في  31ديسمبر

4,453,197

5,182,312

-
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شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

	13-مدينون عن عقود إيجار تشغيلي:
 31ديسمبر2018م

 31ديسمبر2017م

 1يناير2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

مدينون تجاريون

128,920,622

100,813,932

94,609,448

أوراق قبض

26,334,667

112,889,928

43,668,017

155,255,289

213,703,860

138,277,465

()63,977,082

()41,894,922

()36,573,496

91,278,207

171,808,938

101,703,969

ينزل :خسائر اإلنخفاض في قيمة مدينون عن عقود إيجار تشغيلي

ان حركة خسائر اإلنخفاض في قيمة مدينون عن عقود إيجار تشغيلي هي كما يلي:
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

 1يناير 2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

الرصيد في  1يناير

41,894,922

36,573,496

15,444,884

المحمل خالل السنة

22,082,160

15,712,288

32,661,985

المستخدم خالل السنة

-

()10,390,862

()11,533,373

الرصيد في  31ديسمبر

63,977,082

41,894,922

36,573,496

يتمثل جدول تحليل اعمار المدينون عن التأجير كما في  31ديسمبر فيما يلي:
ارصدة تجاوزت موعد استحقاقها وتعرضت لهبوط في قيمتها
أقل من  93يوم

من 93إلى  185يوم

من  186إلى  365يوم

أكثر من  365يوم

اإلجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

 31ديسمبر 2018م

45,736,683

19,278,808

24,310,808

65,928,990

155,255,289

 31ديسمبر 2017م

139,959,084

20,754,355

10,507,672

42,482,749

213,703,860

 1يناير 2017م

76,165,379

15,150,340

9,930,215

37,031,531

138,277,465

تقوم المجموعة بقيد خسائر اإلنخفاض في قيمة مدينون عن عقود إيجار تشغيلي آخذه بعين االعتبار عدة عوامل تتضمن اعمار الذمم ،الوضع المالي
للعمالء ،الوضع االقتصادي لبلد العميل وغيرها.
تعتقد اإلدارة أنه من المتوقع استرداد الذمم التجارية بالكامل ،وال تحصل المجموعة على ضمانات مقابل هذه الذمم المدينة وبالتالي فهي غير
مضمونة.
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شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

ً
مقدما وأرصدة مدينة أخرى:
	14-مصاريف مدفوعة
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

 1يناير 2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

دفعات مقدمة للموردين

53,083,870

27,108,978

45,367,945

مصاريف مدفوعة مقدماً

21,114,426

6,236,922

6,163,804

إيرادات تأجير مستحقة

7,190,064

1,828,244

1,991,665

تأمينات مستردة

6,560,245

4,932,899

5,955,538

ذمم موظفين

2,467,165

731,649

345,645

مطالبات تأمين

12,294

344,221

1,502,523

أخرى

445,585

1,746,144

717,447

90,873,649

42,929,057

62,044,567

-

-

()1,400,509

90,873,649

42,929,057

60,644,058

ينزل :اإلنخفاض في القيمة

	15-المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات عالقة:
إن شروط المعامالت مع جهات ذات عالقة تمت بموافقة الجمعية العمومية للشركة ،ان الجهات ذات العالقة التي تم التعامل معها خالل السنة هي
كما يلي:
طبيعة التعامل

نوع العالقة

الجهة ذات العالقة

استثمار

شريك

شركة بريميوم ريتيال للمالبس الجاهزة

تمويل

تحت سيطرة مشتركة

شركة نهج الخيال التجارية

تشغيل

شركة شقيقة/تابعة

شركة كيول لالستثمار العقاري

تمويل

تحت سيطرة مشتركة

شركة رفيف للسفر والسياحة

تشغيل

شركة زميلة

شركة ليدار لالستثمار العقاري

تمويل

تحت سيطرة مشتركة

شركه اسواق عبد اهلل العثيم

تشغيل

شريك

مؤسسة ليليان للتجارة

تشغيل

تحت سيطرة مشتركة

شركة يورو انتر بريز تيم ليمتد

تمويل

شركة شقيقة

شركة وورلد اوف ادفانشر ليمتد

تمويل

شركة شقيقة

شركة جلوبال انتربريز تيم ليمتد

تمويل

شركة شقيقة

شركة العثيم القابضة
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المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات عالقة (تتمة):

إن المعامالت الجوهرية التي تمت خالل السنة ،هي كما يلي:
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

 1يناير2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

مصاريف متنوعة

35,959,588

9,396,978

72,884,444

مصاريف إيجارات

35,674,500

35,881,304

35,259,909

إيرادات إيجارات

20,216,130

45,581,204

8,421,990

رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية العليا

2,335,798

2,343,250

3,780,013

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

1,512,000

1,512,000

1,512,000

أعمال إنشاءات المقاوالت

544,164

749,364

640,691

شراء ممتلكات ومعدات استثمارية

-

444,898,507

-

إن األرصدة المستحقة من جهات ذات عالقة ،هي كما يلي:
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

 1يناير2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

شركة بريميوم ريتيال للمالبس الجاهزة

10,448,677

-

-

شركة العثيم القابضة

9,489,310

-

-

مؤسسة ليليان للتجارة

3,383,551

-

-

شركة كيول لالستثمار العقاري

668,425

668,425

640,691

شركة جلوبال انتربريز تيم ليمتد

316,416

-

-

شركة يورو انتر بريز تيم ليمتد

291,001

-

-

شركة وورلد اوف ادفانشر ليمتد

262,968

-

-

شركة ليدار لالستثمار العقاري

126,395

124,824

-

شركة نهج الخيال التجارية

-

12,605,971

35,166,452

شركة رفيف للسفر والسياحة

-

-

121,838

24,986,743

13,399,220

35,928,981

إن األرصدة المستحقة إلى جهات ذات عالقة ،هي كما يلي:
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

 1يناير 2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

شركة عالم المرح الدولية

46,501

-

-

شركه اسواق عبد اهلل العثيم

-

576,615

-

شركة رفيف للسفر والسياحة

-

128,162

-

شركة العثيم القابضة

-

-

2,501,884

شركة بريميوم ريتيال للمالبس الجاهزة

-

-

291,545

46,501

704,777

2,793,429

تتضمن المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى مبلغ  13,653,852ريال سعودي ،توزيعات أرباح مستحقة لشركة أسواق عبد اهلل العثيم.
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شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
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	16-موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح والخسارة:
تمثل الموجودات المالية التي تنوي الشركة اإلحتفاظ بها على المدى القصير .ووفقاً لما هو مسموح به في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()9
قامت الشركة بتصنيف هذه الموجودات في تاريخ التطبيق األولي على أنها موجودات تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموحد
ولذلك فإن فرق القيمة العادلة المتعلق بهذه الموجودات سيتم ادراجه في الربح أو الخسارة الموحد.
إن حركة الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كما في  31ديسمبر كما يلي:
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

 1يناير 2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

الرصيد في بداية السنة

-

-

-

إضافات خالل السنة

214,400,000

-

-

استبعادات خالل السنة

()168,000,000

-

-

أرباح استثمارات مالية

554,149

-

-

التكلفة في نهاية السنة

46,954,149

-

-

أرباح التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المالية خالل السنة

150,744

-

-

القيمة العادلة في نهاية السنة

47,104,893

-

-

	17-النقد وما في حكمه:
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

 1يناير 2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

نقد لدى البنوك

96,570,737

50,794,937

33,898,769

نقد في الصندوق

15,255,592

2,704,211

3,894,414

111,826,329

53,499,148

37,793,183

	18-االحتياطي النظامي:
تماشيا مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية و النظام األساسي للشركة ،تقوم المجموعة بتكوين احتياطي نظامي بنسبة %10
من صافي الربح بعد تغطية الخسائر المتراكمة حتى يبلغ هذا االحتياطي  %30من رأس المال.

19توزيعات األرباح:قررت الجمعية العامة للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ  30يونيو 2018م توزيع ما قيمته  100,000,000ريال سعودي تمثل  1ريال سعودي للسهم.
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شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

	20-إلتزامات المنافع المحددة للموظفين:
تقوم المجموعة بمنح مكافأة نهاية خدمة لموظفيها مع األخذ في االعتبار قوانين العمل المحلية وسوق العمل والتأمينات االجتماعية في البلدان التي
تتواجد فيها الشركات .إن إلتزامات المنافع المحددة غير ممولة.
يتم احتساب التزام المنافع المحددة دورياً من قبل اكتواريين مؤهلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة .يتم االعتراف بمبالغ إعادة قياس
األرباح والخسائر اإلكتوارية على التزام المنافع المحددة ،إن وجدت ،ضمن قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة.
كانت حركة المخصص للسنة على النحو التالي:
2018م

2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

الرصيد في  1يناير

12,882,018

11,409,734

مصروف محمل في قائمة الدخل أو الخسارة الموحدة

4,899,014

3,462,691

االستحواذ على شركة تابعة

1,625,186

-

أرباح إعادة قياس االكتواري محملة في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة

()710,583

()925,680

المدفوع خالل السنة

()1,372,011

()1,064,727

الرصيد في  31ديسمبر

17,323,624

12,882,018

إن المصروف المحمل ضمن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة يتكون مما يلي:
2018م

2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

تكاليف الخدمات الحالية

4,309,405

2,992,691

تكاليف الفوائد

589,609

470,000

المصروف المحمل على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

4,899,014

3,462,691
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إلتزامات المنافع المحددة للموظفين (تتمة):

االفتراضات االكتوارية الرئيسية
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

 1يناير 2017م

المملكة العربية السعودية:
معدل الخصم المستخدم

% 5.89

% 5.87

% 5.84

معدل زيادة الرواتب

% 4.49

% 4.24

% 4.98

معدل دوران الموظفين

متوسط

متوسط

متوسط

فيما يلي تحليل حساسية االفتراضات االكتوارية الرئيسية:
معدل الخصم
الزيادة %1

النسبة المتوقعة لزيادة الراتب
النقص %1

الزيادة %1

النقص %1

 31ديسمبر 2018م

18,130,000

15,106,000

16,007,000

18,018,000

 31ديسمبر 2017م

15,332,000

12,620,000

13,270,000

15,251,000

 1يناير 2017م

12,727,000

10,516,000

11,022,000

12,662,000

تم تحديد تحليل الحساسية الموضح أعاله استناداً إلى طريقة تستنتج التأثير على إلتزامات الفوائد النهائية للموظفين نتيجة للتغييرات المعقولة
في االفتراضات الرئيسية التي حدثت في  31ديسمبر 2018م و  31ديسمبر 2017م و  1يناير 2017م.
يعتمد تحليل الحساسية على تغيير في افتراضات هامة ،مع الحفاظ على جميع االفتراضات األخرى ثابتة.
قد ال يكون تحليل الحساسية ممث ً
ال ألي تغيير فعلي في التزام المنافع المحددة ألنه من غير المحتمل أن تحدث تغييرات في االفتراضات بمعزل
عن بعضها البعض.
يبلغ متوسط مدة إلتزام خطة إلتزامات المنافع المحددة للموظفين  9.6سنوات كما في  31ديسمبر 2018م ( 31ديسمبر 2017م 10 :سنوات) (1
يناير 2017م 9.8 :سنوات).
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شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

	21-صكوك إسالمية:
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر2017م

 1يناير2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

صكوك إسالمية طويلة األجل

1,000,244,133

1,000,246,485

990,542,268

ينزل :الفائدة المؤجلة على الصكوك

()5,059,088

()7,822,680

-

995,185,045

992,423,805

990,542,268

خالل عام 2015م ،أصدرت المجموعة صكوك مدتها  5سنوات بالقيمة االسمية ،أن هذ الصكوك تحمل معدل فائدة متغير بنا ًء على متوسط سعر
اإلقراض بين البنوك السعودية (سايبور) باإلضافة إلى هامش بنسبة  .٪1.70يكون معدل الفائدة مستحقًا كل ستة أشهر ،وكانت الدفعة األولى
مستحقة في  29فبراير 2016م وآخر دفعة مستحقة في  30أغسطس 2020م .يتم السداد بالكامل في  30أغسطس 2020م.

	22-قروض ومرابحات:
إن أرصدة القروض والمرابحات المستحقة كما في  31ديسمبر هي كما يلــي:
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

 1يناير2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

قروض ومرابحات متوسطة األجل

270,833,335

370,829,900

-

قروض ومرابحات قصيرة األجل

136,166,668

115,000,000

217,166,667

407,000,003

485,829,900

217,166,667

yحصلت المجموعة على تسهيالت بنكية من بنك تجاري محلي بمبلغ  230مليون ريال سعودي على شكل مرابحات وقروض وتورق
قصيرة و متوسطة األجل ،بلغ الرصيد القائم  50مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ( 31ديسمبر 2017م 115.8 :مليون
ريال سعودي) ،وذلك لتمويل متطلبات رأس المال العامل وشراء ممتلكات استثمارية ،ان هذه التسهيالت خاضعة بمعدل الفائدة
سايبور زائداً هامش ربح متفق عليه ،ان هذه التسيهالت مضمونة بسندات امر وضمانات شخصية من قبل المساهمين ورهن وافراغ
ممتلكات استثمارية ،ان تلك التسهيالت خاضعة لتعهدات بنكية تم االلتزام بها.
yيوجد لدى المجموعة تسهيالت بنكية من بنك تجاري محلي بمبلغ  325مليون ريال سعودي على شكل مرابحات متوسطة االجل
لتمويل مشاريع التوسع واالنشاءات ،وقد بلغ الرصيد القائم  325مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م 31( .ديسمبر
2017م 325 :مليون ريال سعودي) يتم سداد رصيد المرابحات على اقساط نصف سنوية متساوية لمدة اقصاها  7سنوات ابتداءاً
من شهر فبراير من سنة 2019م .وقد منحت التسهيالت مقابل افراغ عقار لصالح البنك وكفالة غرم وأداء تضامنية من قبل بعض
المساهمين.
yحصلت المجموعة على تسهيالت بنكية من بنك تجاري محلي بمبلغ  75مليون ريال سعودي على شكل مرابحات وقروض وتورق
قصيرة و متوسطة األجل ،بلغ الرصيد القائم  32مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م 31( ،ديسمبر 2017م 45 :مليون
ريال سعودي) وذلك لتمويل رأس المال العامل ،ان هذه التسهيالت خاضعة لمعدل فائدة السايبور زائداً هامش ربح متفق عليه،
ان هذه التسيهالت مضمونة بسندات امر وضمانات شخصية من قبل المساهمين ،ان تلك التسهيالت خاضعة لتعهدات بنكية تم
االلتزام بها.
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قروض ومرابحات (تتمة):

فيما يلي حركة التمويل للقروض والمرابحات خالل السنة:
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

الرصيد في  1يناير

485,829,900

217,166,667

المستلم خالل السنة

93,000,001

879,829,900

المدفوع خالل السنة

()171,829,898

()611,166,667

الرصيد في  31ديسمبر

407,000,003

485,829,900

إستحقاق القروض والمرابحات كما يلي:
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

2018م

-

115,000,000

2019م

136,166,668

61,804,982

2020م

54,166,667

69,443,300

2021م

54,166,667

69,443,300

2022م

54,166,667

61,804,984

2023م

54,166,667

54,166,667

2024م

54,166,667

54,166,667

407,000,003

485,829,900

السنة

	23-التزامات عن عقود:
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

 1يناير 2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

الرصيد في  1يناير

1,500,000

11,647,781

-

المعترف به خالل السنة

()1,500,000

()11,647,781

-

3,295,601

1,500,000

11,647,781

مؤجل خالل السنة

*

الرصيد في  31ديسمبر

3,295,601

1,500,000

11,647,781

* يتمثل الجزء غير المستخدم من أرصدة البطاقات الممغنطة أو كوبونات الوالء الغير مستخدمة.
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	24-مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى:
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

 1يناير 2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

إيرادات إيجار مؤجلة

66,173,450

47,881,228

49,821,265

دفعات مقدمة من عمالء

51,115,507

25,326,850

27,447,458

فوائد بنكية مستحقة

20,733,203

18,146,679

14,659,347

مستحقات موظفين

15,270,288

7,993,727

11,411,884

توزيعات أرباح مستحقة (إيضاح )19

13,653,852

-

-

استبقاءات مقاولين

2,906,880

47,879,629

59,945,876

أمانات ضريبة القيمة المضافة

1,961,150

-

-

مصاريف مستحقة

26,008,333

16,076,367

16,720,743

مخصصات متنوعة

6,249,218

7,038,240

3,918,850

تكلفة اتمام المشاريع تحت التنفيذ

3,237,408

3,238,907

31,629,644

دائنون اخرون

2,226,284

2,401,061

1,630,719

209,535,573

175,982,688

217,185,786
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شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

	25-الزكاة وضريبة الدخل:
مكونات الوعاء الزكوي والضريبي

تخضع الشركة وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية للزكاة بواقع  ٪2.5من الوعاء الزكوي التقريبي أو صافي الربح المع ّدل ،أيهما أعلى.
وتستحق ضريبة الدخل بواقع  ٪22,5من الربح المعدل على الشركات خارج المملكة العربية السعودية ووفقاً لألنظمة المعمول بها في تلك البلدان.
إن أهم مكونات الوعاء الزكوي وفقاً ألنظمة الزكاة تتكون بشكل رئيسي من حقوق الملكية والمخصصات والقروض طويلة األجل كما في بداية السنة
وصافي الربح المع ّدل مخصوماً منها صافي القيمة الدفترية لألصول غير المتداولة.
فيما يلي بيان بالبنود الرئيسية للزكاة المستحقة وضريبة الدخل المحملة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة:
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

 1يناير 2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

الزكاة المستحقة

17,731,926

13,872,569

11,920,137

ضريبة الدخل المؤجلة

1,510,598

1,426,274

1,184,811

19,242,524

15,298,843

13,104,948

فيما يلي بيان بحركة الزكاة المستحقة وضريبة الدخل على المجموعة:
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

 1يناير 2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

الرصيد في  1يناير

15,298,843

13,104,948

11,598,580

مخصص الزكاة للسنة

13,040,516

7,661,404

7,455,031

مخصص الضريبة للسنة

84,324

241,463

1,184,811

المدفوع خالل السنة

()9,181,159

()5,708,972

()7,133,474

الرصيد في  31ديسمبر

19,242,524

15,298,843

13,104,948

الربوط الزكوية والضريبية

يتم استدراك مخصص الزكاة وضريبة الدخل ويحمل على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .يتم تسوية الفروقات الناتجة عن احتساب الزكاة المتعلقة
بالربوط النهائية في السنة التي يتم إنهاؤها فيها.
تم تقديم اإلقرارات الزكوية للشركة والشركات التابعة المملوكة لها إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل («الهيئة») على أساس القوائم المالية المستقلة
المعدة لغرض الزكاة فقط.
شركة عبدهللا العثيم لالستثمار (الشركة األم)

حصلت الشركة على الربط الزكوي النهائي حتى سنة 2007م .كما قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية من عام 2008م حتى العام المالي 2017م،
والتي ماتزال قيد الدراسة من الهيئة العامة للزكاة والدخل .وبرأي اإلدارة انه ال داعي لتكوين أي مخصصات إضافية لتلك السنوات كما في 31
ديسمبر 2018م.
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(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
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الزكاة وضريبة الدخل (تتمة):

الربوط الزكوية والضريبية (تتمة)
الشركات التابعة داخل المملكة العربية السعودية

قدمت الشركة اقراراتها الزكوية للهيئة العامة للزكاة والدخل حتى السنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م وحصلت على شهادة قبول وما تزال قيد
المراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.
الشركة التابعة االجنبية داخل مجلس التعاون الخليجي:

قدمت الشركات أقراراتها الزكوية للهيئة العامة للزكاه والدخل حتى السنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م وحصلت على شهادة وما تزال قيد
المراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.
الشركات التابعة االجنبية خارج المملكة العربية السعودية

تقدم الشركات االجنبية إقراراتها الضريبية إلى الجهات الحكومية المتعلقة بالضرائب في التواريخ القانونية ولم يتم فحص الشركات من تلك الجهات
الحكومية حتى اآلن.

	26-اإليرادات:
2018م

2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

إيرادات التأجير

370,059,031

391,538,332

اإليرادات من العقود مع العمالء (إيضاح )1-26

554,872,408

415,983,160

924,931,439

807,521,492

 1-26في الجدول التالي ،يتم تصنيف اإليرادات حسب نوع القطاع والعميل ومدة العقود وتوقيت االعتراف باإليرادات ،كما هو موضح أدناه:
2018م

2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

تجارة األزياء

146,456,537

-

األلعاب والترفيه

264,565,785

272,263,315

األغذية والمشروبات

22,775,117

21,704,307

دخل الخدمات والمرافق

118,835,325

115,022,633

إيرادات أخرى

2,239,644

6,992,905

554,872,408

415,983,160
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شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
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اإليرادات (تتمة):

بناء على طبيعة عمليات المجموعة ،كما هو موضح أدناه:
 2-26في الجداول التالية ،يتم تصنيف اإليرادات حسب المناطق الجغرافية فقط ً
2018م

2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

المناطق الجغرافية
المملكة العربية السعودية

491,748,578

338,165,308

دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

56,308,108

67,878,667

بلدان أخرى

6,815,722

9,939,185

554,872,408

415,983,160

2018م

2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

القطاع
قطاع مشترك

121,074,969

122,015,538

قطاعات فردية

433,797,439

293,967,622

554,872,408

415,983,160

2018م

2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

نوع العمالء
غير حكومي

554,872,408

415,983,160

554,872,408

415,983,160

	27-تكلفة اإليرادات:
2018م

2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

إستهالكات وإطفاءات

113,881,148

107,407,817

رواتب واجور ومزايا اخرى

100,202,155

87,212,010

تكلفة البضاعة المباعة

93,902,288

26,390,759

كهرباء

59,180,023

56,229,328

ايجارات

51,224,642

64,789,658

إصالح وصيانة

13,115,173

15,177,591

تكلفة الوحدات السكنية المباعة

-

3,151,889

أخرى

21,929,911

7,198,278

453,435,340

367,557,330
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شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
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	28-مصاريف بيع وتسويق:
2018م

2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

رواتب وأجور ومزايا أخرى

29,626,451

4,574,457

إيجارات

23,554,079

478,036

اإلعالن وترويج المبيعات

15,789,056

24,287,770

إستهالكات وإطفاءات

13,637,833

1,506,856

رسوم االمتياز

5,410,738

-

إصالح وصيانة

768,087

970,788

كهرباء

40,935

88,654

أخرى

3,819,885

1,126,780

92,647,064

33,033,341

29مصاريف عمومية وإدارية:2018م

2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

رواتب وأجور ومزايا أخرى

36,932,589

22,270,346

إستهالكات وإطفاءات

10,501,478

1,111,496

إيجارات

1,973,229

825,940

اتعاب مهنية

1,702,589

3,066,115

تراخيص

1,277,612

134,822

إصالح وصيانة

1,058,737

80,656

تأمين

178,936

96,209

كهرباء

172,806

8,744,991

أخرى

12,600,732

4,885,530

66,398,708

41,216,105

	30-إيرادات أخرى:
2018م

2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

غرامات عمالء وأخرى

17,551,907

16,245,249

ربح استبعاد عقارات إستثمارية

357,502

6,999

حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركة الزميلة

-

()5,825

خسائر رأسمالية

()9,560,341

-

8,349,068

16,246,423
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شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
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	31-تكاليف التمويل:
2018م

2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

تكاليف التمويل المتعلقة بالصكوك اإلسالمية

33,626,907

37,118,879

تكاليف التمويل المتعلقة بالقروض والمرابحات

7,213,313

5,420,735

تكاليف التمويل المتعلقة بإلتزامات منافع الموظفين المحددة

589,609

470,000

41,429,829

43,009,614

	32-المعلومات القطاعية:
القطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو الكيانات التي تمارس أنشطة مدرة للدخل ضمن بيئة اقتصادية معينة والتي تخضع
لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.
تشمل األنشطة التجارية الرئيسية للمجموعة في بيع وشراء األراضي إلنشاء المباني ،واالستثمار فيها من خالل بيعها أو تأجيرها لصالح المجموعة،
وإدارة وصيانة وتطوير العقارات ،وإنشاء وإدارة مدن الترفيه ،وإنشاء األسواق التجارية والمحافظة عليها والمجمعات السكنية ،وتشغيل وإدارة
المطاعم والمقاهي وتجارة التجزئة بالجملة لمنتجات األزياء .تشمل األنشطة األخرى االستثمار في األسهم للتداول أو الحصول على أرباح األسهم
لصالح المجموعة .المعلومات المالية المختارة في  31ديسمبر 2018م و 2017م ،و  1يناير 2017م ،ولألعوام المنتهية في ذلك الحين ،مصنفة حسب
قطاعات األعمال كما يلي:
االستثمارات
العقارية

الترفيه والتسلية

األغذية
والمشروبات

تجارة المالبس

أخرى

التسويات
والحذوفات

اإلجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

مجموع الموجودات

3,158,584,166

413,170,098

24,955,487

119,649,674

109,523,637

()580,817,117

3,245,065,944

مجموع المطلوبات

1,601,477,314

73,403,756

25,612,814

148,302,407

11,337,097

()143,972,236

1,716,161,152

 31ديسمبر 2018م

االستثمارات
العقارية

الترفيه والتسلية

األغذية
والمشروبات

تجارة المالبس

أخرى

التسويات
والحذوفات

اإلجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

مجموع اإليرادات

537,111,479

264,565,785

22,775,117

146,456,537

-

()45,977,479

924,931,439

مجمل الربح

302,733,037

99,374,312

1,507,574

60,882,917

-

6,998,259

471,496,099

صافي الربح (الخسارة)

244,700,282

66,006,413

()4,148,231

()29,543,085

460,990

()32,776,170

244,700,199

 31ديسمبر 2018م

المملكة العربية السعودية

دول مجلس التعاون الخليجي

بلدان أخرى

التسويات والحذوفات

اإلجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

مجموع الموجودات

3,609,392,586

188,623,734

27,866,741

()580,817,117

3,245,065,944

مجموع المطلوبات

1,635,272,313

179,070,017

45,791,058

()143,972,236

1,716,161,152

 31ديسمبر 2018م
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المعلومات القطاعية (تتمة):

-32

االستثمارات العقارية

الترفيه والتسلية

األغذية والمشروبات

أخرى

التسويات
والحذوفات

اإلجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

مجموع الموجودات

3,091,725,979

355,307,749

22,265,317

122,110,536

()422,130,846

3,169,278,735

مجموع المطلوبات

1,678,825,622

82,138,842

18,570,736

21,891,277

()45,267,184

1,756,159,293

االستثمارات العقارية

الترفيه والتسلية

األغذية والمشروبات

أخرى

التسويات
والحذوفات

اإلجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

مجموع اإليرادات

544,030,026

272,263,315

21,704,307

3,892,972

()34,369,128

807,521,492

مجمل الربح

317,459,170

117,844,102

4,201,593

320,584

138,713

439,964,162

صافي الربح (الخسارة)

312,089,220

70,382,162

1,773,655

81,603

()67,751,871

316,574,770

المملكة العربية السعودية

دول مجلس التعاون الخليجي

بلدان اخرى

التسويات والحذوفات

االجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

مجموع الموجودات

3,407,034,646

160,444,696

23,930,239

()422,130,846

3,169,278,735

مجموع المطلوبات

1,619,457,921

147,822,233

34,146,323

()45,267,184

1,756,159,293

االستثمارات العقارية

الترفيه والتسلية

األغذية والمشروبات

أخرى

التسويات والحذوفات

اإلجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

مجموع الموجودات

2,486,188,899

390,199,619

24,810,103

12,225,891

()308,936,144

2,604,488,368

مجموع المطلوبات

1,385,767,690

187,225,374

22,904,177

11,764,685

()99,087,551

1,508,574,375

المملكة العربية السعودية

دول مجلس التعاون الخليجي

بلدان اخرى

التسويات والحذوفات

االجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

مجموع الموجودات

2,829,593,831

55,959,623

27,871,058

()308,936,144

2,604,488,368

مجموع المطلوبات

1,516,580,656

53,008,464

38,072,806

()99,087,551

1,508,574,375

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2017م

 1يناير 2017م

 1يناير 2017م
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شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

	33-ارتباطات والتزامات محتملة:
ضمانات

في  31ديسمبر 2018م ،كان لدى المجموعة خطابات ضمان معلقة صادرة عن بنوك تجارية محلية بقيمة  142.4مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر
2017م 75.1 :مليون ريال سعودي ).
ارتباطات عقود إيجار تشغيلية

أن الحد األدنى لدفعات اإليجار التشغيلي المستقبلية غير القابلة لإللغاء كما في  31ديسمبر هي كما يلي:
2018م

2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

خالل سنة

133,422,758

95,562,978

أكثر من سنة واقل من خمس سنوات

355,029,668

70,809,092

أكثر من خمس سنوات

461,538,473

665,662,751

949,990,899

832,034,821

ارتباطات رأسمالية

بلغت النفقات الرأسمالية التي تعاقدت عليها المجموعة ولم يتم تكبدها حتى  31ديسمبر 2018م مبلغ  101مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2017م:
 83.6مليون ريال سعودي).
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	34-القيمة العادلة وإدارة مخاطر األدوات المالية:

تشتمل األدوات المالية على الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

أدوات مالية بالقيمة
العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

10,242,761

أدوات مالية بالقيمة
العادلة من خالل الربح
أو الخسارة

-

القيمة الدفترية

-

المطلوبات المالية
التكلفة المطفأة
األخرى

-

اإلجمالي

10,242,761

46,954,149

المستوى 1

-

-

القيمة العادلة
المستوى 2

المستوى 3

8,577,465

-

-

-

8,577,465

46,954,149

47,104,893

-

-

46,954,149

47,104,893

10,242,761

-

-

55,682,358

-

-

57,196,910

55,682,358

-

91,278,207
24,986,743
111,826,329
228,091,279

-

-

91,278,207
24,986,743
111,826,329
228,091,279

-

-

-

-

-

-

995,185,045
270,833,335
136,166,668
64,532,281
3,295,601
209,535,573
46,501
1,679,595,004

-

995,185,045
270,833,335
136,166,668
64,532,281
3,295,601
209,535,573
46,501
1,679,595,004

اإلجمالي

تتكون الموجودات المالية من نقد في الصندوق ولدى البنوك ،وأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،تمويل ممنوح إلى شركة تابعة ،والمبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة ومدينون
وشيكات

 31ديسمبر 2018م
الموجودات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الربح والخسارة

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
مدينون عن عقود إيجار تشغيلي
مستحق من جهات ذات عالقة
نقد وما في حكمه

المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة
صكوك إسالمية
قروض و مرابحات متوسطة االجل
قروض و مرابحات قصيرة االجل
دائنون وأوراق دفع
إلتزامات عن عقود
مصاريف مستحقة و أرصدة دائنة أخرى
مستحق إلى جهات ذات عالقة
-

-

995,185,045
270,833,335
136,166,668
64,532,281
3,295,601
209,535,573
46,501
1,679,595,004

-

-

-

995,185,045
270,833,335
136,166,668
64,532,281
3,295,601
209,535,573
46,501
1,679,595,004

تحت التحصيل .تتكون المطلوبات المالية من السندات اإلسالمية وقروض المرابحة والدائنون واوراق الدفع والمبالغ المستحقة للجهات ذات العالقة.
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أدوات مالية بالقيمة
العادلة من خالل
الربح أو الخسارة

شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

القيمة العادلة

-

التكلفة المطفأة

12,159,697

المطلوبات
المالية األخرى

-

اإلجمالي

-

المستوى 1

12,159,697

المستوى 2

-

المستوى 3

12,159,697

اإلجمالي

-

أدوات مالية بالقيمة
العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

القيمة الدفترية

القيمة العادلة وإدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة):

 31ديسمبر 2017م

الموجودات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

12,159,697

-

مدينون عن عقود إيجار تشغيلي

مستحق من جهات ذات عالقة

نقد وما في حكمه

12,159,697

-

-

-

-

-

-

171,808,938
13,399,220
53,499,148

238,707,306

12,159,697

-

-

-

171,808,938
13,399,220
53,499,148

238,707,306

12,159,697
-

-

-

-

12,159,697
-

-

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
-

-

992,423,805
370,829,900
115,000,000
71,537,262
1,500,000
71,537,262
704,777

1,623,533,006

-

-

992,423,805
370,829,900
115,000,000
71,537,262
1,500,000
71,537,262
704,777

1,623,533,006

992,423,805
370,829,900
115,000,000
71,537,262
1,500,000
71,537,262
704,777

1,623,533,006

-

-

-

-

-

-

صكوك إسالمية

قروض و مرابحات متوسطة االجل

قروض و مرابحات قصيرة االجل

دائنون وأوراق دفع

مصاريف مستحقة و أرصدة دائنة أخرى

مستحق إلى جهات ذات عالقة

المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة
992,423,805
370,829,900
115,000,000
71,537,262

-

-

التزامات عن عقود

1,500,000
71,537,262
704,777

1,623,533,006
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أدوات مالية بالقيمة
العادلة من خالل
الربح أو الخسارة

شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

القيمة العادلة

-

التكلفة المطفأة

2,632,189

المطلوبات
المالية األخرى

-

اإلجمالي

-

المستوى 1

2,632,189

المستوى 2

-

المستوى 3

2,632,189

اإلجمالي

-

أدوات مالية بالقيمة
العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

القيمة الدفترية

القيمة العادلة وإدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة):

 1يناير 2017م

الموجودات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

2,632,189

-

مدينون عن عقود إيجار تشغيلي

مستحق من جهات ذات عالقة

نقد وما في حكمه

2,632,189

-

-

-

-

-

-

101,703,969
35,928,981
37,793,183

175,426,133

2,632,189

-

-

-

101,703,969
35,928,981
37,793,183

175,426,133

2,632,189
-

-

-

-

2,632,189
-

-

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
-

-

-

990,542,268
217,166,667
44,723,762
11,647,781
217,185,786
2,793,429

1,484,059,693

-

-

990,542,268
217,166,667
44,723,762
11,647,781
217,185,786
2,793,429

1,484,059,693

990,542,268
217,166,667
44,723,762
11,647,781
217,185,786
2,793,429

1,484,059,693

-

-

-

-

-

-

صكوك إسالمية

قروض و مرابحات قصيرة االجل

دائنون وأوراق دفع

إلتزامات عن عقود

مصاريف مستحقة و أرصدة دائنة أخرى

مستحق إلى جهات ذات عالقة

المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة
990,542,268
217,166,667
44,723,762
11,647,781
217,185,786
2,793,429

1,484,059,693

شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
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القيمة العادلة وإدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة):

	4-1

3قياس القيمة العادلة لالدوات المالية

تشتمل األدوات المالية على الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
تتكون الموجودات المالية من نقد في الصندوق ولدى البنوك ،وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر ،وقروض لشركة
زميلة ،والمبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة وذمم مدينة تجارية .تتكون المطلوبات المالية من السندات اإلسالمية وقروض المرابحة والذمم
الدائنة والمبالغ المستحقة للجهات ذات العالقة.
تعتقد اإلدارة أن القيم العادلة لألدوات المالية المتبقية ال تختلف جوهر ًيا عن قيمتها الدفترية.
	4-2

3إدارة مخاطر األدوات المالية

أنشطة المجموعة تعرضها لمخاطر مالية متعددة مثل مخاطر ائتمان ومخاطر سيولة ومخاطر سعر السوق.
مخاطر االئتمان

تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة أحد أطراف األدوات المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية .تتعرض
المجموعة لمخاطر االئتمان على مدينون عن العقود والمدينون التجاريون وأرصدة البنوك كما يلي:
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

 1يناير 2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

أرصدة لدى البنوك

96,570,737

50,794,937

33,898,769

مدينون تجاريون

128,920,622

100,813,932

94,609,448

أوراق قبض

26,334,667

112,889,928

43,668,017

251,826,026

264,498,797

172,176,234

تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان.
مخاطر االئتمان على الذمم المدينة من الجهات ذات العالقة واألرصدة المصرفية محدودة كما يلي:
yالوضع المالي للجهات ذات العالقة مستقر.
yيتم االحتفاظ بارصدة النقد لدى البنوك لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني عالى وتعتقد ادراة المجوعة ان اثر الخسائر
االئتمانية المتوقعة على هذه االرصدة غير جوهرية على القوئم المالية الموحدة.
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شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
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القيمة العادلة وإدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة):

2-34

إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة):

مخاطر االئتمان (تتمة):
خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى بما في ذلك الشيكات قيد التحصيل وأرصدة الجهات ذات العالقة

تسعى المجموعة إلى إدارة مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالعمالء من خالل وضع حدود ائتمانية للعمالء األفراد ومراقبة الذمم المدينة المستحقة.
فيما يتعلق بالقروض قصيرة األجل للجهات ذات العالقة ،تعتقد المجموعة أن للجهات ذات العالقة قوة مالية قوية وسيتم استرداد المبالغ بالكامل.
إن معظم الذمم التجارية المدينة للمجموعة من القطاع الخاص تعتبر ذات مصداقية عالية.
عند مراقبة مخاطر ائتمان العميل ،يتم تصنيف العمالء وفقًا لخصائصهم االئتمانية ،بما في ذلك نوع العميل والصناعة والتاريخ السابق مع المجموعة.
تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بنا ًء على نوع العميل على النحو التالي:
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

 1يناير2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

جهات أخرى

155,255,289

213,703,860

138,277,465

جهات ذات عالقة

24,986,743

13,399,220

35,928,981

180,242,032

227,103,080

174,206,446

تقييم خسائر االئتمان المتوقعة للحسابات والذمم المدينة األخرى

تطبق المجموعة المنهج المبسط لمعيار التقرير المالي الدولية رقم  9في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والتي تستخدم مخصص الخسائر
المتوقعة مدى الحياة لجميع الحسابات والذمم المدينة األخرى.
تستند معدالت الخسارة المتوقعة إلى ملفات تعريف مدفوعات الذمم المدينة على مدار  36شه ًرا قبل  31ديسمبر 2018م و  31ديسمبر 2017م
و 1يناير 2017م على التوالي ،وخسائر االئتمان التاريخية المقابلة التي حدثت خالل هذه الفترة .يتم تعديل معدالت الخسارة التاريخية لتعكس
المعلومات الحالية والمستقبلية حول عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء على تسوية الذمم المدينة .حددت المجموعة إجمالي الناتج
المحلي ومعدل البطالة في البلدان التي تبيع فيها سلعها وخدماتها لتكون أكثر العوامل ذات الصلة ،وبالتالي تعدل معدالت الخسارة التاريخية بنا ًء
على التغييرات المتوقعة في هذه العوامل.
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القيمة العادلة وإدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة):

2-34

إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة):

مخاطر االئتمان (تتمة):
تقييم خسائر االئتمان المتوقعة للحسابات والذمم المدينة األخرى (تتمة):

فيما يلي المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان على الذمم المدينة التجارية والشيكات قيد التحصيل باستخدام مصفوفة المخصصات:
 31ديسمبر 2018م
معدل خسارة
المتوسط المرجح

مدينون تجاريون
وأوراق قبض

مخصص الخسارة

اقل من  93يوم

%14

53,231,909

7,495,226

 93إلى  185يوم

%24

25,310,294

6,031,486

 186إلى  277يوم

%37

23,029,047

8,491,444

 278إلى  365يوم

%58

23,256,223

13,483,018

 366إلى  459يوم

%81

10,277,751

8,326,007

 460إلى  551يوم

%100

6,126,285

6,126,235

اكثر من  552يوم

%100

14,023,780

14,023,666

155,255,289

63,977,082

 31ديسمبر 2017م
معدل خسارة
المتوسط المرجح

مدينون تجاريون
وأوراق قبض

مخصص الخسارة

اقل من  93يوم

%12

157,730,120

18,516,070

 93إلى  185يوم

%23

26,996,875

6,242,520

 186إلى  277يوم

%39

11,240,960

4,335,340

 278إلى  365يوم

%59

8,747,500

5,145,448

 366إلى  459يوم

%80

2,930,003

2,343,250

 460إلى  551يوم

%100

1,962,314

1,961,917

اكثر من  552يوم

%100

3,351,054

3,350,377

745,034

-

213,703,860

41,894,922

أرصدة لم يحصل عليها إنخفاض في القيمة
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

-34

القيمة العادلة وإدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة):

2-34

إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة):

مخاطر االئتمان (تتمة):
تقييم خسائر االئتمان المتوقعة للحسابات والذمم المدينة األخرى (تتمة):
 1يناير 2017م
معدل خسارة
المتوسط المرجح

مدينون تجاريون
وأوراق قبض

مخصص الخسارة

اقل من  93يوم

%12

85,326,845

10,542,370

 93إلى  185يوم

%26

20,539,668

5,389,328

 186إلى  277يوم

%40

13,014,175

5,255,881

 278إلى  365يوم

%57

5,067,619

2,895,698

 366إلى  459يوم

%73

1,724,375

1,266,563

 460إلى  551يوم

%100

2,074,613

2,074,572

اكثر من  552يوم

%100

9,149,266

9,149,084

1,380,904

-

138,277,465

36,573,496

أرصدة لم يحصل عليها انخفاض في القيمة

يتم عرض خسائر انخفاض القيمة في قيمة مدينون عن عقود إيجار تشغيلي كخسائر انخفاض في القيمة ضمن الربح التشغيلي .يتم قيد المبالغ
المستردة الحقاً للمبالغ المشطوبة سابقًا في نفس البند.
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شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

-34

القيمة العادلة وإدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة):

2-34

إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة):

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه المنشأة صعوبة في تحصيل األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية .قد تنتج مخاطر السيولة
عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة .فيما يلي االستحقاقات التعاقدية في نهاية فترة التقرير لاللتزامات المالية.
 31ديسمبر 2018م
القيمة الدفترية

اقل من  3اشهر

أكثر من  3اشهر واقل
من  12شهر

من سنة إلى خمس
سنوات

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

التزامات مالية
دائنون وأوراق دفع

64,532,281

62,857,677

1,674,604

-

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

209,535,573

195,853,369

13,682,204

-

مستحق إلى جهات ذات عالقة

46,501

-

46,501

-

مخصص زكاة ضريبة دخل

19,242,524

-

19,242,524

-

قروض ومرابحات

407,000,003

30,743,385

105,423,283

270,833,335

صكوك إسالمية

995,185,045

-

-

995,185,045

1,695,541,927

289,454,431

140,069,116

1,266,018,380

 31ديسمبر 2017م
القيمة الدفترية

اقل من  3اشهر

أكثر من  3اشهر واقل
من  12شهر

من سنة إلى خمس
سنوات

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

التزامات مالية
دائنون وأوراق دفع

71,537,262

69,311,821

2,225,441

-

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

175,982,688

163,879,737

12,102,951

-

مستحق إلى جهات ذات عالقة

704,777

-

704,777

-

مخصص زكاة ضريبة دخل

15,298,843

174,421

15,124,422

-

قروض ومرابحات

485,829,900

24,971,875

460,858,025

-

صكوك إسالمية

992,423,805

-

-

992,423,805

1,741,777,275

258,337,854

491,015,616

992,423,805

تتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق المراقبة على أساس منتظم والتأكد من وجود سيولة كافية للوفاء بااللتزامات المستقبلية للشركة.
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شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

-34

القيمة العادلة وإدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة):

2-34

إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة):

مخاطر أسعار الفائدة

إن مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض المرتبط بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي للشركة وتدفقاتها النقدية.
إن زيادة معدل الفائدة بمقدار  100نقطة أساس ستزيد تكاليف التمويل للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م بمبلغ  14,021,850ريال سعودي (31
ديسمبر 2017م 14,782,537 :ريال سعودي).
تراقب اإلدارة التغيرات في أسعار الفائدة وتقوم بإدارة أثر ذلك على القوائم المالية الموحدة.
مخاطر العمالت

إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .تنشأ مخاطر العمالت عندما تكون
المعامالت التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات المعترف بها مقومة بعملة مختلفة عن عملة المجموعة الوظيفية .إن تعرض المجموعة
لمخاطر العمالت األجنبية يقتصر بالدرجة األولى على المعامالت بالدوالر األمريكي وتعتقد إدارة المجموعة أن تعرضها لمخاطر العمالت المرتبطة
بالدوالر األمريكي محدودة ألن سعر صرف الريال السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي .يتم مراقبة التذبذب في أسعار الصرف مقابل العمالت
األخرى بشكل مستمر.
مخاطر سعر السوق

مخاطر سعر السوق هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق ،مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة،
مما يؤثر على ربح المجموعة أو قيمة أصولها المالية .إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة وإبقاء التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود
مقبولة ،مع تحسين العائد.
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شركة عبد هللا العثيم لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

	35-إدارة رأس المال:
يتضمن رأس المال أسهم رأس المال وكافة احتياطيات حقوق الملكية األخرى العائدة لمالكي المجموعة .ويتمثل
بهدف إدارة رأسمال المجموعة،
َّ
الغرض الرئيس إلدارة رأسمال المجموعة في زيادة قيمة أسهم المساهمين إلى الحد األقصى.
ٍ
تعديالت عليه في ضوء التغ ُّيرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات التعهدات المالية .ولهدف المحافظة
تدير المجموعة هيكل رأسمالها وتجري
على هيكل رأس المال أو تعديله ،قد تجري المجموعة تعدي ً
ال على مبالغ توزيعات األرباح المدفوعة إلى المساهمين أو تعيد رأس المال إلى
المساهمين أو تصدر أسه ًما جديدة .وتراقب المجموعة رأس المال باستخدام نسبة الرفع المالي؛ وهو ما يمثل صافي الدين مقسو ًما على إجمالي
رأس المال زائ ًدا صافي الدين .وتشتمل مطلوبات المجموعة على صافي الدين والقروض ألجل والحسابات التجارية الدائنة والمصاريف المستحقة
ناقصا األرصدة البنكية.
الدفع واألرصدة الدائنة األخرى،
ً
2018م

2017م

ريال سعودي

ريال سعودي

صكوك إسالمية

995,185,045

992,423,805

قروض ومرابحات ألجل

407,000,003

485,829,900

دائنون وأوراق دفع

64,532,281

71,537,262

التزامات عن عقود

3,295,601

1,500,000

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

209,535,573

175,982,688

ناقصاً :النقد وما في حكمه

()111,826,329

()53,499,148

صافي الدين

1,567,722,174

1,673,774,507

إجمالي حقوق الملكية

1,528,904,792

1,413,119,442

رأس المال وصافي الدين

3,096,626,966

3,086,893,949

معدل الرفع المالي

%103

%118

	36-أحداث الحقة:
ترى إدارة المجموعة أنه ال يوجد أية أحداث الحقة هامة بعد تاريخ التقرير والتي تتطلب تعديلها أو اإلفصاح عنها في هذه القوائم المالية الموحدة.

	37-اعتماد مجلس اإلدارة:
تم اعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  23شوال 1440هـ الموافق  26يونيو 2019م.
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ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة واﳌﻮﺣﺪة
ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﻼﺛﺔ �ﺷ�ﺮاﳌ���ﻴﺔ ��  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م
وﺗﻘﺮﻳﺮﻓﺤﺺ اﳌﺮاﺟﻊ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة واﳌﻮﺣﺪة
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ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(

ﻓﻬﺮس اﻟﻘﻮا�ﻢ ا�ﺎﻟﻴﺔ ا��ﻟﻴﺔ ا�ﻮﺟ�� �ا�ﻮ�ﺪ� ﻟﻔ�ﺮ� اﻟﺜﻼ�ﺔ �ﺷﻬﺮا����ﻴﺔ ��  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م )ﻏﻴﺮﻣﺮاﺟﻌﺔ(

اﻟﺼﻔﺤﺔ

اﻟﻔﻬﺮس

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﺤﺺ اﳌﺮاﺟﻊ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة واﳌﻮﺣﺪة

٢

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة واﳌﻮﺣﺪة

٣

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة واﳌﻮﺣﺪة

٤

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة واﳌﻮﺣﺪة

٥

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة واﳌﻮﺣﺪة

٧-٦

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﻣﺨﺘﺎرة ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة واﳌﻮﺣﺪة

٢٠-٨

١
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ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰاﳌﺎﻟﻲ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة واﳌﻮﺣﺪة
)اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدى(
إﻳﻀﺎح
اﻷﺻﻮل
اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
أﺻﻮل ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
أﺻﻮل ﺣﻖ اﻹﺳﺘﺨﺪام
إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻰ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﻴﻠﮫ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﳌﻘﺎوﻟﻴن
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮاﳌﺘﺪاوﻟﺔ
أﺻﻮل ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﺨﺰون
ﻣﺪﻳﻨﻮ ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر
دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ وأرﺻﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ أﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﻨﻘﺪ ُوﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻨﻘﺪ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل اﳌﺘﺪاوﻟﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل

٦
٧

٨
٩

ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ
رأس اﳌﺎل
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ
أرﺑﺎح ﻣﺒﻘﺎة
ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﻴن
ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻴﻄﺮة
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻏﻴﺮﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻗﺮوض
اﻟﺠﺰء ﻏﻴﺮ اﳌﺘﺪاول ﻣﻦ إﻟﺘﺰام ﺗﺄﺟﻴﺮ
ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ
إﻟﺘﺰام ﻣﻜﺎﻓ�ت ��ﺎﻳﺔ اﻟ�ﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮ�ﻔﻴن
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻏﻴﺮاﳌﺘﺪاوﻟﺔ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
اﻟﺠﺰء اﳌﺘﺪاول ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض
داﺋﻨﻮن ﺗﺠﺎ رﻳﻮن
إﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
اﻟﺠﺰء اﳌﺘﺪاول ﻣﻦ إﻟﺘﺰام ﺗﺄﺟﻴﺮ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ إﻟﻰ أﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺰﻛﺎة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺘﺪاوﻟﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت وﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م
)ﻏﻴﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ(

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
)ﻣﺮاﺟﻌﺔ(

٣٨٦٬٨٣٤٬٥٣٨
٢٬٩٥١٬٩٣٦٬٢٧٥
٢٬٣٠٥٬٦٧٧
٣٧٧٬٥٥٢٬٩٣٤
٢٬٣٢٠٬٤٩٧
٤٨٬٠٠٩٬٦٦٤
٣٬٧٦٨٬٩٥٩٬٥٨٥

٣٩٨٬٤٢٩٬٩٧٣
٢٬٨٩٠٬٠٩٦٬١٤٨
٢٬٤٤٥٬٨٨٩
٣٤٥٬٦٤٧٬٢٤٤
٢٬٩١٣٬٤٩٦
٣٧٬٢٠١٬٥٣٤
٣٬٦٧٦٬٧٣٤٬٢٨٤

٥٩٬٦٦٤٬٠٨٩
١٦٠٬٧٩٢٬٤٨٨
٥٤٬٣١٩٬٤٤٥
٨٩٬٤٩٢٬٧٥٠
٢٦٬٥٠١٬٥٤٧
٣٩٠٬٧٧٠٬٣١٩
٤٬١٥٩٬٧٢٩٬٩٠٤

٥٨٬٠٩٦٬٥٦٧
١٣٩٬٢٧١٬٢٩١
٣٨٬٨٦٦٬٩٦٧
٩٨٬٥٦٩٬٥٥٤
٨٢٬٦٩٧٬٥٨٥
٤١٧٬٥٠١٬٩٦٤
٤٬٠٩٤٬٢٣٦٬٢٤٨

١٢

١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٥٣٬٠٥٠٬٨٨٦
٧٢٣٬١٠٦٬٢٩٥
)(٧٬١٣٢٬٤٠٨
١٬٨٦٩٬٠٢٤٬٧٧٣
١٬٨٦٩٬٠٢٤٬٧٧٣

١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٥٣٬٠٥٠٬٨٨٦
٦٥٩٬١٣٧٬٦٥٤
)(١٬٠٩١٬٩٢٠
١٬٨١١٬٠٩٦٬٦٢٠
١٬٨١١٬٠٩٦٬٦٢٠

١٠

١٬٣١٦٬٢٦٨٬١١٩
٣١٣٬٢٤٣٬٠١٩
٢٬٠٥٧٬٢٤٥
٢٤٬١٥١٬٤٨٨
١٬٦٥٥٬٧١٩٬٨٧١

١٬٣٨٢٬٩٨٣٬٦٩٩
٣٢٨٬٤٠٧٬٦١٤
٢٬٣٨٩٬٩٣٩
٢١٬٢٥٢٬٣٨٤
١٬٧٣٥٬٠٣٣٬٦٣٦

١٠

٣٠٥٬٨٦٢٬٣١٩
٤٨٬٧٤٣٬٠٠٥
٦٬٩١٣٬٥٧٩
١٥٥٬٣٣١٬٤٦٦
٩٨٬٥٥٨٬٠٩٩
١١٬٤٠٣٬٦٤٩
٨٬١٧٣٬١٤٣
٦٣٤٬٩٨٥٬٢٦٠
٢٬٢٩٠٬٧٠٥٬١٣١
٤٬١٥٩٬٧٢٩٬٩٠٤

٢٧٠٬٤٧٠٬٦٥٢
٥٦٬٢٤٥٬٧٧١
٦٬٨٣٣٬١٣٩
١٢٨٬٦٨٥٬٩٢٠
٦٥٬٦٧٥٬٨٨٢
١٣٬٢٩٥٬٢٨٣
٦٬٨٩٩٬٣٤٥
٥٤٨٬١٠٥٬٩٩٢
٢٬٢٨٣٬١٣٩٬٦٢٨
٤٬٠٩٤٬٢٣٦٬٢٤٨

١١
٩

ُ
"إن اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ ) (١إﻟﻰ ) (١٩ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة واﳌﻮﺣﺪة و ﺗﻘﺮأ ﻣﻌﻬﺎ"
.....................................
راﻣﺎﻛﺮﻳﺸﻨﺎن راﻧﻐﻨﺎﺛﺎن
اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ

.....................................
ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﻴﺮﻩ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

.....................................
ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻢ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
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ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮاﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة واﳌﻮﺣﺪة )ﻏﻴﺮﻣﺮاﺟﻌﺔ(
)اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدى(
ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮاﳌﻨ��ﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس
إﻳﻀﺎح
٢٠٢١م
٢٠٢٢م
٢٠٥٬٨٢٩٬٢٠٤
)(١١١٬٧٥٩٬٨٣٨
٩٤٬٠٦٩٬٣٦٦

١٧٧٬٠٣١٬٦٧٠
)(١٠١٬٧٣١٬٣٣٥
٧٥٬٣٠٠٬٣٣٥

ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺑﻴﻌﻴﺔ وﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ و إدارﻳﺔ
اﻹﻳﺮادات ) /اﳌﺼﺮوﻓﺎت( اﻷﺧﺮى
رﺑﺢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

)(٢١٬١٤٠٬٦٠٨
)(١٥٬٦١٠٬٨٠٦
٢١٬٤٩٢٬٦٣٦
٧٨٬٨١٠٬٥٨٨

)(١٧٬١٤١٬٥٨٦
)(١٣٬٤٨١٬٦٧٦
)(٣٬٨٣٦٬٥٦٦
٤٠٬٨٤٠٬٥٠٧

ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﺣﺼﺔ )اﻟﺨﺴﺎرة(  /اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﻴﻠﺔ
اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ

)(١٠٬٦١٨٬٩٧٣
)(٥٨٩٬٧٣١
٦٧٬٦٠١٬٨٨٤

)(١٠٬١٠٢٬٠٩١
٥٧٢٬٣١٥
٣١٬٣١٠٬٧٣١

ﻣﺼﺮوف اﻟﺰﻛﺎة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ و اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ:
ﺑﻨﻮد ﺳﻴﻌﺎد ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻼﺣﻘﺔ:
ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺑﻨﻮد ﻟﻦ ﻳﻌﺎد ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻼﺣﻘﺔ:

)(١٬٢٧٣٬٧٩٤
٦٦٬٣٢٨٬٠٩٠

١٬٣٧٦٬٠٤٥
٣٢٬٦٨٦٬٧٧٦

)(٦٬٠٤٠٬٤٨٨

٢٠٬١٨٨

)(٢٬٣٥٩٬٤٤٩
)(٨٬٣٩٩٬٩٣٧
٥٧٬٩٢٨٬١٥٣

٥٦٧٬٥٣٤
٥٨٧٬٧٢٢
٣٣٬٢٧٤٬٤٩٨

٠٬٦٦

٠٬٣٣

١٤

اﻹﻳﺮادات
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻳﺮادات
ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺮﺑﺢ

١٥

)ﺧﺴﺎﺋﺮ(  /ﻣﻜﺎﺳﺐ إﻋﺎدة ﻗﻴﺎس اﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﺤﺪدة ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴن
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮة
رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ
رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﳌﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﳌﺴﺎهﻤﻲ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ

١٣

ُ
"إن اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ ) (١إﻟﻰ ) (٢٠ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة واﳌﻮﺣﺪة و ﺗﻘﺮأ ﻣﻌﻬﺎ"

.....................................
راﻣﺎﻛﺮﻳﺸﻨﺎن راﻧﻐﻨﺎﺛﺎن
اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ

.....................................
ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﻴﺮﻩ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

.....................................
ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻢ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
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ﻟﻔ�ﺮة اﻟﺜﻼ�ﺔ أﺷ�ﺮاﳌﻨ��ﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ٢٠٢٢م )ﻣﺮاﺟﻌﺔ(
ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮة
إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م )ﻏﻴﺮﻣﺮاﺟﻌﺔ(

ﻟﻔ�ﺮة اﻟﺜﻼ�ﺔ أﺷ�ﺮاﳌﻨ��ﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢١م
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ٢٠٢١م – ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﺗﻌﺪﻳﻼت )اﻳﻀﺎح (١٩
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ٢٠٢١م – ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮة
إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢١م )ﻏﻴﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ(

.....................................
راﻣﺎﻛﺮﻳﺸﻨﺎن راﻧﻐﻨﺎﺛﺎن
اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ

ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة واﳌﻮﺣﺪة )ﻏﻴﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ(
)اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدى(

-

رأس اﳌﺎل

١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
-

اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ

١٥٣٬٠٥٠٬٨٨٦
-

-

١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

اﻷرﺑﺎح اﳌﺒﻘﺎة

٦٥٩٬١٣٧٬٦٥٤
٦٦٬٣٢٨٬٠٩٠
)(٢٬٣٥٩٬٤٤٩

١٥٣٬٠٥٠٬٨٨٦

ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻌﻤﻼت
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

)(١٬٠٩١٬٩٢٠
)(٦٬٠٤٠٬٤٨٨

٦٣٬٩٦٨٬٦٤١
٧٢٣٬١٠٦٬٢٩٥

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

١٬٨١١٬٠٩٦٬٦٢٠
٦٦٬٣٢٨٬٠٩٠
)(٨٬٣٩٩٬٩٣٧
)(٦٬٠٤٠٬٤٨٨

-

)(٧٬١٣٢٬٤٠٨

١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
-

٥٧٬٩٢٨٬١٥٣

١٣٣٬٨٩٦٬٩٤٠
)(٣٬٠١١٬٥٨٥
١٣٠٬٨٨٥٬٣٥٥
-

١٬٨٦٩٬٠٢٤٬٧٧٣

٤٨٥٬٦٥٩٬١٢٤

٥٦٧٬٥٣٤

-

١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

)(١٬٠٦٦٬٥٢٦

)(٢٧٬١٠٤٬٢٧٤
٤٥٨٬٥٥٤٬٨٥٠
٣٢٬٦٨٦٬٧٧٦

١٣٠٬٨٨٥٬٣٥٥

١٬٦١٨٬٤٨٩٬٥٣٨
٢٠٬١٨٨

٣٣٬٢٥٤٬٣١٠
٤٩١٬٨٠٩٬١٦٠

.....................................
ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻢ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

١٬٥٨٨٬٣٧٣٬٦٧٩

)(٣٠٬١١٥٬٨٥٩

٥٨٧٬٧٢٢

٢٠٬١٨٨
)(١٬٠٤٦٬٣٣٨

)(١٬٠٦٦٬٥٢٦

٣٢٬٦٨٦٬٧٧٦
٣٣٬٢٧٤٬٤٩٨
١٬٦٢١٬٦٤٨٬١٧٧

ُ
"إن اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ ) (١إﻟﻰ ) (٢٠ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة واﳌﻮﺣﺪة و ﺗﻘﺮأ ﻣﻌﻬﺎ"
.....................................
ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﻴﺮﻩ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

٥

ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة و اﳌﻮﺣﺪة )ﻏﻴﺮﻣﺮاﺟﻌﺔ(
)اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدى(

إﻳﻀﺎح
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻛﺎة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت:
اﺳ��ﻼﻛﺎت و�ﻃﻔﺎءات
اﻃﻔﺎء أﺻﻮل ﺣﻖ اﻹﺳﺘﺨﺪام
)رد(  /ﻣﺼﺮوف ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺛﺘﻤﺎﻳﻨﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ واﻟﺨﺼﻢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ
ﻣﻜﺎﻓﺄة ��ﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮ�ﻔﻴن
ﻣﺼﺮوف ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺨﺰون ﺑﻄﺊ اﻟﺤﺮﻛﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺨﺰون ﺑﻄﻲء اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻧﺘﻔﻲ اﻟﻐﺮض ﻣﻨﮫ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻴﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﻳﺔ
ﺣﺼﺔ )اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ(  /اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﻴﻠﺔ
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ

ﻟﻠﻔﺘﺮة اﳌﻨ��ﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس
٢٠٢١م
٢٠٢٢م
٦٧٬٦٠١٬٨٨٤

٣١٬٣١٠٬٧٣١

٣١٬٢٩٦٬٢٩٠
١٦٬٦٢٣٬٨٤٥
)(٢٦٬٣٣١٬٠٠٦
١٬٦٩٩٬٧٦٠
٥٣٢٬١٨٨
)(١٠٣٬٨٦٥
٥٨٩٬٧٣١
١٠٬٦١٨٬٩٧٣
١٠٢٬٥٢٧٬٨٠٠

٣١٬٢١٦٬٥٤١
١٥٬٧٣٧٬٤٥٢
٩٬٧٩٩٬٣١٢
١٬٨٠٠٬٧٥١
١٠٣٬٨٦٤
)(١٬٣٢٨٬٣٨٢
٤٧٣٬٧٩٢
)(٥٧٢٬٣١٥
١٠٬١٠٢٬٠٩١
٩٨٬٦٤٣٬٨٣٧

اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻰ رأس اﳌﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ
اﳌﺨﺰون
ﻣﺪﻳﻨﻮ ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر
دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ وأرﺻﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى
دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﳌﻘﺎوﻟﻴن
داﺋﻨﻮن ﺗﺠﺎرﻳﻮن
إﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أرﺻﺪة اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
زﻛﺎة ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
اﻟﺘﺰام ﻣﻜﺎﻓ�ت ��ﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮ�ﻔﻴن اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ

)(١٬٩٩٥٬٨٤٥
٤٬٨٠٩٬٨١٠
)(١٥٬٤٥٢٬٤٧٨
)(١٠٬٨٠٨٬١٣٠
)(٧٬٥٠٢٬٧٦٦
٨٠٬٤٤٠
٢٦٬٦٤٥٬٥٤٦
٧٬١٨٥٬١٧٠
١٠٥٬٤٨٩٬٥٤٧
)(١٬١٦٠٬١٠٥
)(١٠٬٤٩٥٬٠٦٣

)(٣٬٢٣٢٬٧١٤
)(٥١٬٥٩٨٬٨٦٤
)(٤٬٤٣٦٬٥٣٦
١٩٬٣٥٤٬٩١٠
٢٠٬٢٧٤٬٤٥٥
١٬٩٤٣٬٤٧٥
٥٩٢٬٣٣٩
٨١٬٤٤٩٬٩٠٢
)(١٦٬١٩٩
)(١٬١٣٩٬٧٠١
)(١٢٬٣٣٤٬٩٤٤

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

٩٣٬٨٣٤٬٣٧٩

٦٧٬٩٥٩٬٠٥٨

ُ
"إن اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ ) (١إﻟﻰ ) (٢٠ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة واﳌﻮﺣﺪة و ﺗﻘﺮأ ﻣﻌﻬﺎ"

٦
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ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة و اﳌﻮﺣﺪة )ﻏﻴﺮﻣﺮاﺟﻌﺔ(
)اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدى(

إﻳﻀﺎح
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﺷﺮاء ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
ﺷﺮاء ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
)ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت( ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض
اﻟﺘﺰاﻣﺎت إﻳﺠﺎر ﻣﺴﺪدة
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ )اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ( اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ ُ
وﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﻨﻘﺪ ُ
وﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻨﻘﺪ ُ
وﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ ��ﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة

٦
٧

ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﻼ�ﺔ �ﺷ�ﺮاﳌﻨ��ﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس
٢٠٢١م
٢٠٢٢م
)(٦٬٥٣٦٬٠٠٢
٢٬٧٩٤٬٢٩٢
)(٧٧٬٦٥٩٬٠٦٠
)(٨١٬٤٠٠٬٧٧٠

)(٥٬٢٥١٬٥٢٧
)(٣٩٬٩٨٨٬٧١١
)(٤٥٬٢٤٠٬٢٣٨

)(٣١٬٣٢٣٬٩١٣
)(٣٧٬٣٠٥٬٧٣٤
)(٦٨٬٢٩٦٬٦٤٧
)(٥٦٬١٩٦٬٠٣٨
٨٢٬٦٩٧٬٥٨٥
٢٦٬٥٠١٬٥٤٧

٤٨٧٬٢٤٢٬٧٥٣
)(٣٩٬٨٤٦٬٦١١
٤٤٧٬٣٩٦٬١٤٢
٤٧٠٬١١٤٬٩٦٢
١٠٣٬٢٧٤٬٢٤١
٥٧٣٬٣٨٩٬٢٠٣

ُ
"إن اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ ) (١إﻟﻰ ) (٢٠ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة واﳌﻮﺣﺪة و ﺗﻘﺮأ ﻣﻌﻬﺎ"

.....................................
راﻣﺎﻛﺮﻳﺸﻨﺎن راﻧﻐﻨﺎﺛﺎن
اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ

.....................................
ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﻴﺮﻩ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

.....................................
ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻢ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

٧
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ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮا�ﻢ ا�ﺎﻟﻴﺔ ا�وﻟﻴﺔ ا�ﻮﺟ�� وا�ﻮﺣﺪ� ﻟﻔ�ﺮ� اﻟﺜﻼ�ﺔ �ﺷ�ﺮ ا����ﻴﺔ ��  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م )ﻏﻴﺮﻣﺮاﺟﻌﺔ(
)اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
-١

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ و��ﺸ���ﺎ

ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر )"اﻟﺸﺮﻛﺔ" أو "اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم"( ،ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ،ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري رﻗﻢ  ١٠١٠٢١٣٤٥٤وﺗﺎرﻳﺦ  ١٩رﻣﻀﺎن ١٤٢٦هـ )اﳌﻮاﻓﻖ  ٢٢أﻛﺘﻮﺑﺮ  .(٢٠٠٥ﻳﻘﻊ اﻟﻌﻨﻮان اﳌﺴﺠﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻲ اﻟﺮﺑﻮة ،ص .ب،٨٥٢٨٩ .
اﻟﺮﻳﺎض  ،١٢٨٢١اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
ﺗﺸﻤﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋ�ﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ )"�ﺸﺎر إﻟ��ﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺑـ "اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ"( اﻹﻧﺸﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،اﻹﻧﺸﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،اﻹﻧﺸﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﺳﺘﺌﺠﺎر اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ  ،وإﻧﺸﺎء وإدارة اﻷﻟﻌﺎب واﳌﺘ�ﺰهﺎت اﻟﺘﺮﻓ��ﻴﺔ ،
وﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻲ اﳌﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎهﺰة  ،ﺗﺸﻐﻴﻞ وادارة اﳌﻄﺎﻋﻢ واﳌﻘﺎهﻲ.
إن ﻋﻨﻮان ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ هﻮ  ٢٣٥١اﳌﺸﺮﻗﺔ ،اﻟﺮواﺑﻲ ،اﻟﺮﻳﺎض  ،١٤٢١٥اﻟﺮﻳﺎض  -اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
ﺗﺒﺪأ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ أول ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ وﺗ�ﺘ�� ﺑ��ﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ د�ﺴﻤ�ﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ.
ﺗﺸﺘﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة اﳌﻮﺟﺰة ﻋﻠﻰ أﺻﻮل وإﻟﺘﺰاﻣﺎت وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ )"اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ"( اﳌﺬﻛﻮرة أدﻧﺎﻩ:
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

ﺑﻠﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﮫ )*(
ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻸزﻳﺎء
ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺮاﺋﺪة اﳌﺤﺪودة
ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻤﺎر ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري
إﺛﺮاء اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
اﻟﺮﻳﺎض اﻟﻮاﻋﺪ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ٩
إﻟﻬﺎم اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﺰﻳﺰﻳﺔ ﻹدارة اﻷﻣﻼك
ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻮاق اﻟﻌﺜﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺤﻮر اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺷﺮﻛﺔ أﺳﺎﺳﺎت اﻟﻨﻔﻞ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م
%
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠

)*( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﮫ :
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

ﺑﻠﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﻋﺎﻟﻢ اﳌﺮح ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺘﺮﻓﻴﮫ
اﻟﻘﺎهﺮة ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﻋﺎﻟﻢ اﳌﺮح ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﮫ اﳌﺤﺪودة  -اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﮫ اﳌﺤﺪودة
ﻓﻦ وورﻟﺪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺤﺪودة – ﻗﻄﺮ
ﻋﺎﻟﻢ اﳌﺮح ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﮫ اﳌﺤﺪودة – ُﻋﻤﺎن
ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﺔ – اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﻣﺼﺮ
ﻣﺼﺮ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ﻗﻄﺮ
ُﻋﻤﺎن
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م
%
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠

٨
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ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮا�ﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟ�ة واﳌﻮﺣﺪة ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﻼ�ﺔ أﺷﻬﺮ اﳌ���ﻴﺔ ��  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م )ﻏﻴﺮﻣﺮاﺟﻌﺔ(
)اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(

 -٢أﺳﺲ اﻻﻋﺪاد
أﻋﺪت هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة اﳌﻮﺟﺰة ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ اﳌﻨ��ﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م ً
وﻓﻘﺎ ﳌﻌﻴﺎر اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ) (٣٤اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻹﺻﺪارات اﻷﺧﺮى اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﻴن واﳌﺤﺎﺳﺒﻴن.
إن اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة واﳌﻮﺣﺪة ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت واﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،وﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﺮأ ً
ﺟﻨﺒﺎ
إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م.
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﺘﺮة اﻷوﻟﻴﺔ ً
ً
ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺘﺮات اﻷوﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن
ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ.
 -٣اﳌﻌﺎﻳﻴﺮاﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮواﻟﺘﻔﺴﻴﺮات
ً
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻢ إﺻﺪارهﺎ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن ً
ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﺳﺎرﻳﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٢م واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﻮﺣﺪة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﺟﻮهﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة واﳌﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .
 -٤اﻷﻣﻮر اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
ﻓﻲ  ١٦ﻣﺎرس ٢٠٢٢م )اﳌﻮاﻓﻖ  ١٢ﺷﻌﺒﺎن  ١٤٤٣هـ ( ،أﻋﻠﻨﺖ هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻋﻦ ﻣﻮاﻓﻘ��ﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻃﺮح  ٣٠ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ  ٪٣٠ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻓﻲ  ١٧ﻣﺎرس ٢٠٢٢م )اﳌﻮاﻓﻖ  ١٣ﺷﻌﺒﺎن  ١٤٤٣ه( ،أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻮاق ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ،أن ﻣﺠﻠﺲ إدار��ﺎ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ رأس
ﻣﺎل ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻧﺤﻮ  ١٣٫٦٥ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ  ٪١٣٫٦٥ﻣﻦ رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

 -٥ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻛﻮﻓﻳﺪ ١٩
ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮﻓﻴﺪ  ١٩ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ واﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﮫ ﻣﻦ
ﺗﻌﻄﻞ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻮاق ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﻴن اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴن  ،ﺗﻮاﺻﻞ اﻹدارة ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺘﺒﺎ�ﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎ��ﺎ.
ﻻﺗﺰال اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬ��ﺎ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮق وﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﻷزﻣﺎت اﳌﺴﺘﻤﺮة ،ﻟﻀﻤﺎن ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ
ﻣﻮ�ﻔ��ﺎ وﻋﻤﻼ��ﺎ واﳌﺴ��ﻠﻜﻴن واﳌﺠﺘﻤﻊ ﻛﻨﻄﺎق أوﺳﻊ وﻛﺬﻟﻚ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺗﻮرﻳﺪ ﻣﻨﺘﺠﺎ��ﺎ وﺧﺪﻣﺎ��ﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﺳﻮاﻗﻬﺎ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﻛﺎن هﻨﺎك اﻧﺨﻔﺎض ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻻت اﳌﺴﺠﻠﺔ .ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﻢ رﻓﻊ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻮﻓﻴﺪ  ١٩ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
وﺣﻈﺮ اﻟﺴﻔﺮ ،واﺷﺘﺮاط ﻗﻴﺎم اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﺤﺺ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻲ ﺳﯩﻲ آر أو اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺴﺘﻀﺪ ا ﻟﺴﺮﻳﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﺻﻮل.
ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ،ﺗﻌﺘﻘﺪ اﻹدارة أن وﺑﺎء ﻛﻮﻓﻴﺪ  ١٩ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﮫ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻮهﺮي ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋ��ﺎ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﳌﻨ��ﻴﺔ ﻓﻲ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ.
ﺗﻮاﺻﻞ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺎﻟﺔ )ﻛﻮﻓﻴﺪ  (١٩ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻹدارة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻗﺪ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻦ
ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻮﺑﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠٢٢م أو ﺑﻌﺪﻩ.

٩

ق  | 272 -نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار

www.othaimmalls.com

www.othaimmalls.com

نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار | ق 273 -

ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(

)اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮا�ﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة واﳌﻮﺣﺪة ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ اﳌﻨ��ﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م )ﻏﻴﺮﻣﺮاﺟﻌﺔ(

١٦١٬٥٠٧٬٣٦٥

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ:
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢١م
ﺗﺴﻮﻳﺎت
إﺿﺎﻓﺎت
إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ
اﺳﺘﺒﻌﺎدات
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
إﺿﺎﻓﺎت
اﺳﺘﺒﻌﺎدات
اﳌﺤﻮل ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م
اﻻﺳ��ﻼ� اﳌﺘﺮاﻛﻢ�
ا�ﺳ��ﻼ� اﳌﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢١م
ﺗﺴﻮﻳﺎت
اﳌﺤﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ
اﺳﺘﺒﻌﺎدات
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
اﳌﺤﻤﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮة
اﺳﺘﺒﻌﺎدات
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠٢٢م
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م

٦
ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت اﳌﺒﺎﻧﻲ
اﳌﺴﺘﺄﺟﺮة
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
٢٥٨٬٣٥٠٬٨٣٣
١٩٬٠٣٥٬٥٧٨
)(١٠٬٥٢٤٬٧٥٨
)(٣٬٧٣١٬٧٧٩
٢٦٣٬١٢٩٬٨٧٤
٢٬٥٤١٬١٦٤
٣٬٢٨٠٬٨٣٤
٢٦٨٬٩٥١٬٨٧٢
٩٣٬٥٠٧٬٩٧٩
٢٢٬٢٥١٬٤١٢
)(١٠٬٥٢٤٬٧٥٨
)(٣٬٦١٢٬١٢٤
١٠١٬٦٢٢٬٥٠٩
٦٬٢٦٠٬٩٦٣
١٠٧٬٨٨٣٬٤٧٢
١٦١٬٠٦٨٬٤٠٠

ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات

اﻵﻻت واﳌﻌﺪات
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

٤٦٬٨٦٧٬٥٩٨

اﻷﻟﻌﺎب

٩٥٬٧٣٦٬٦٤١
)(١٧٬٦٢٦
٣٬٢٧٩٬٤٥٢
)(١٬٢٠٠٬٨٢٤
٩٧٬٧٩٧٬٦٤٣
١٬٢٣٩٬٣١٥
)(٤٬٧٥٦
٩٩٬٠٣٢٬٢٠٢
٤٣٬٤٠٩٬١٧٥
)(٤٢٬٣٩٥
٨٬٨٩٩٬٦٢٩
)(١٬٣٣٦٬٣٦٤
٥٠٬٩٣٠٬٠٤٥
٢٬٢٤٠٬١٥٧
)(١٬٣٠٧
٥٣٬١٦٨٬٨٩٥
٤٥٬٨٦٣٬٣٠٧

رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

١٣٨٬٩٨٣٬٦٨٧

اﻟﺴﻴﺎرات

٣٣٣٬٢٢٨٬٢٢٥
٩٬٣٢٩٬٨٣٣
)(١٠٬٣٩٨٬٥٦٨
٣٣٢٬١٥٩٬٤٩٠
)(١٦٢٬١٣٢
٩٬٨٠٩٬٢١٣
٣٤١٬٨٠٦٬٥٧١
١٧١٬٥٢٠٬٩٩٠
٢٩٬١٤١٬٤٦٣
)(٧٬٤٨٦٬٦٥٠
١٩٣٬١٧٥٬٨٠٣
٦٬٦٥١٬٥٤٣
)(٧١٬٨٥٤
١٩٩٬٧٥٥٬٤٩٢
١٤٢٬٠٥١٬٠٧٩

رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

٨١٦٬٩٥٢

رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

٨٬٢٢٩٬٤١٤
)(٧٣٢٬٩٣٠
٧٬٤٩٦٬٤٨٤
٢٬٨٦٩
٧٬٤٩٩٬٣٥٣
٦٬٦٥٣٬٨٤٩
٦٥٣٬٧٤٣
)(٦٢٨٬٠٦٠
٦٬٦٧٩٬٥٣٢
١٠٧٬٠٣٨
٦٬٧٨٦٬٥٧٠
٧١٢٬٧٨٣

أﺟﻬﺰة اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻻﻟﻲ
وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

٩٬٤٩٨٬١٩١

رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
٤١٬١٦٤٬٧٥٠
)(١٬٦٥٩
٢٬٢٢٤٬١٠٠
)(١٬٠٨٢٬٩٠٧
٤٢٬٣٠٤٬٢٨٤
١٬٤٩٩٬٥٧٢
٤٣٬٨٠٣٬٨٥٦
٢٨٬٨٥٥٬٥٥٣
)(٧٬٩١٤
٤٬٨٩٣٬٢٩٢
)(٩٣٤٬٨٣٨
٣٢٬٨٠٦٬٠٩٣
١٬١٤٢٬٢٣٣
٣٣٬٩٤٨٬٣٢٦
٩٬٨٥٥٬٥٣٠

اﻷﺛﺎث واﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺎت

٢٠٬٨٤٤٬٩٣٥

رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
٦٩٬٩٢٧٬١٨٧
٥٧٤٬٣١٢
١٠٬٥٢٤٬٧٥٨
)(٣٬٢٩٤٬٤٩٣
٧٧٬٧٣١٬٧٦٤
٧٨٨٬٨٣٦
)(١٤٧٬٢٩٣
٧٨٬٣٧٣٬٣٠٧
٤٣٬٢٣٩٬٤٣٨
٤٧٬٣٨٣
٦٬١١٠٬٥٢٠
١٠٬٥٢٤٬٧٥٨
)(٣٬٠٣٥٬٢٧٠
٥٦٬٨٨٦٬٨٢٩
١٬٦٢٥٬٤٨٠
)(١٣٧٬٩٩٧
٥٨٬٣٧٤٬٣١٢
١٩٬٩٩٨٬٩٩٥

اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

٨٬٢٤٢٬٢٣٠
١١٬٩٧٧٬٦٨٩
)(٣٠٨٬٦٧٤
١٩٬٩١١٬٢٤٥
٤٦٣٬٢٤٦
)(١٣٬٠٩٠٬٠٤٧
٧٬٢٨٤٬٤٤٤
٧٬٢٨٤٬٤٤٤
١٩٬٩١١٬٢٤٥

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٣٩٨٬٤٢٩٬٩٧٣

رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
٨١٤٬٨٧٩٬٢٨٠
)(١٩٬٢٨٥
٤٦٬٤٢٠٬٩٦٤
)(٢٠٬٧٥٠٬١٧٥
٨٤٠٬٥٣٠٬٧٨٤
٦٬٥٣٦٬٠٠٢
)(٣١٤٬١٨١
٨٤٦٬٧٥١٬٦٠٥
٣٨٧٬١٨٦٬٩٨٤
)(٢٬٩٢٦
٧١٬٩٥٠٬٠٥٩
)(١٧٬٠٣٣٬٣٠٦
٤٤٢٬١٠٠٬٨١١
١٨٬٠٢٧٬٤١٤
)(٢١١٬١٥٨
٤٥٩٬٩١٧٬٠٦٧
٣٨٦٬٨٣٤٬٥٣٨
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ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(

)اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(

٧٥٢٬٤٤٣٬٤٥٧
٧٥٢٬٤٤٣٬٤٥٧
٥٩٨٬٠٣٠٬٠٠٠
)(٤٬٩٢٢٬٣٣٦
١٬٣٤٥٬٥٥١٬١٢١
٣١٬٢٦٤٬٧٨٣
)(٢٬٦٩١٬٢٣٤
١٬٣٧٤٬١٢٤٬٦٧٠

اﻷراﺿﯩﻲ
١٬٥٢٣٬٨٦٧٬٠٥٣
)(٣٬٨٦٢٬٨٨١
١٬٥٢٠٬٠٠٤٬١٧٢
)(١٧٥٬٨٧٨
١٢٠٬٩٥٢
٧٧٩٬٣٥٨
)(١٠٬٣٥٣
١٬٥٢٠٬٧١٨٬٢٥١
٢٩٬٣٤٩٬٨٩٧
١٬٥٥٠٬٠٦٨٬١٤٨

١٫٣٧٤٫١٢٤٫٦٧٠

اﳌﺒﺎﻧﻲ

٢٤٢٬٨٨٦٬٦٧٨
٢٤٢٬٨٨٦٬٦٧٨
٥٢٥٬٩٥٥
)(٤٧٬٩٣٢
٢٤٣٬٣٦٤٬٧٠١
٢٤٣٬٣٦٤٬٧٠١

٤١٥٬٣٥٦٬٤٠٧
٢٢٬٠٦٨٬٢١٦
٤٣٧٬٤٢٤٬٦٢٣
)(١٬٢٨٣٬١٧١
٤١٬٠٦٠٬٧٢٤
٤٧٧٫٢٠٢٫١٧٦
١٠٫٢٨٨٫٩٥٨
٤٨٧٫٤٩١٫١٣٤
١٫٠٦٢٫٥٧٧٫٠١٤

اﻵﻻت واﳌﻌﺪات

٩٬٦٢٧٬٤٣٩
٩٬٦٢٧٬٤٣٩
)(١٬٩٩٦
٩٬٦٢٥٬٤٤٣
)(١٬٧٤٠
٩٬٦٢٣٬٧٠٣

١٩٣٬٨٦٥٬٦٥١
١٩٣٬٨٦٥٬٦٥١
٤٧٬٨٨٤
٨٬٤٤٥٬٠٠١
)(٤٧٬٩٣١
٢٠٢٫٣١٠٫٦٠٥
٢٫١٠٨٫٩٠٦
٢٠٤٫٤١٩٫٥١١
٣٨٫٩٤٥٫١٩٠

ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت اﳌﺒﺎﻧﻲ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮة
١٤٬٨١٥٬٠٩١
١٤٬٨١٥٬٠٩١
)(١٬٢٠٤٬٥٣٩
١٬٥٨٥٬١٤٠
٤٬٩٦٦٬٨٣١
٢٠٬١٦٢٬٥٢٣
٢٠٬١٦٢٬٥٢٣
٩٬٢٧٠٬٠٧٩
٩٬٢٧٠٬٠٧٩
)(١١٣٬٢٢٤
٢١٧٬٩٤٨
)(١٬٩٩٤
٩٫٣٧٢٫٨٠٩
٤٩٫٤٧٠
)(١٫٧٣٦
٩٫٤٢٠٫٥٤٣
٢٠٣٫١٦٠

اﻷﻋﻤﺎل اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
٤٠٠٬٦٧٦٬٠٣٩
٤٠٠٬٦٧٦٬٠٣٩
٥٥٬٩٨٨٬٨٢٤
)(٩٬٣٨٨٬٠٤٩
٤٤٧٬٢٧٦٬٨١٤
١٧٬٠٤٤٬٣٨٠
٤٦٤٬٣٢١٬١٩٤
٥٬٥٨٥٬٥٦٣
٥٬٥٨٥٬٥٦٣
٢٬١٣١٬٥٥٢
٧٫٧١٧٫١١٥
٦٨٠٫٣٦١
٨٫٣٩٧٫٤٧٦
١١٫٧٦٥٫٠٤٧

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
٢٬٩٤٤٬٣١٥٬٧٥٧
)(٣٬٨٦٢٬٨٨١
٢٬٩٤٠٬٤٥٢٬٨٧٦
)(١٬٣٨٠٬٤١٧
٦٥٦٬٢٥٠٬٨٧١
)(٣٬٦٤١٬٨٦٠
)(٤٬٩٨٢٬٦١٧
٣٬٥٨٦٬٦٩٨٬٨٥٣
٧٧٬٦٥٩٬٠٦٠
)(٢٬٦٩٢٬٩٧٤
٣٬٦٦١٬٦٦٤٬٩٣٩

٤٦٤٫٣٢١٫١٩٤

اﻷﺛﺎث واﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺎت

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮا�ﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ا��ﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟ�� �اﳌﻮﺣﺪ� ﻟﻔﺘﺮ� اﻟﺜﻼ�ﺔ �ﺷ�ﺮ اﳌ���ﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م )ﻏﻴﺮﻣﺮاﺟﻌﺔ(

٧

اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ:
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢١م – ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ إﺻﺪارﻩ
ﺗﺴﻮﻳﺎت )اﻳﻀﺎح (١٩
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢١م – ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﺗﺴﻮﻳﺎت
إﺿﺎﻓﺎت
اﳌﺤﻮل ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻻﺳﺘﺒﻌﺎدات
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
إﺿﺎﻓﺎت
اﺳﺘﺒﻌﺎدات
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م
اﻻﺳ��ﻼ� اﳌﺘﺮاﻛﻢ:
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢١م – ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ إﺻﺪارﻩ
ﺗﺴﻮﻳﺎت
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢١م – ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﺗﺴﻮﻳﺎت
اﳌﺤﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻻﺳﺘﺒﻌﺎدات
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
اﺳ��ﻼ� اﻟﻔﺘﺮة
اﺳﺘﺒﻌﺎدات
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م

٦٢٤٬٠٧٧٬٧٠٠
٢٢٬٠٦٨٬٢١٦
٦٤٦٬١٤٥٬٩١٦
)(١٬٣٤٨٬٥١١
٥١٬٨٥٥٬٢٢٥
)(٤٩٬٩٢٥
٦٩٦٫٦٠٢٫٧٠٥
١٣٫١٢٧٫٦٩٥
)(١٫٧٣٦
٧٠٩٫٧٢٨٫٦٦٤
٢٫٩٥١٫٩٣٦٫٢٧٥

٢٫٨٩٠٫٠٩٦٫١٤٨
٤٤٧٫٢٧٦٫٨١٤
١٢٫٤٤٥٫٤٠٨
٢٥٢٫٦٣٤
٤١٫٠٥٤٫٠٩٦
١٫٠٤٣٫٥١٦٫٠٧٥
١٫٣٤٥٫٥٥١٫١٢١
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
ً
ُ
ﻟﻢ ﺗﺠﺮ اﻹدارة ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﺧﺎرﺟﻴﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م .ﻗﺎﻣﺖ اﻹدارة ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻗﺪرﻩ  ٥٬٧٢١٬١٣٧٬٢٣٤رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي .ﻗﺎم ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻛﻮﻟﻴﺮز إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل )اﳌﻘﻴﻢ( ،ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﺗﺮﺧﻴﺺ رﻗﻢ ) ،(١٢٢٠٠٠١٧٨٤ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺨﺼﻮﻣﺔ وﻟﺪى اﳌﻘﻴﻢ ﻣﺆهﻼت وﺧﺒﺮة ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎرات .وﻷﻏﺮاض اﻹﻓﺼﺎح ،ﺗﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﺴﺘﻮى
 ،٣ﻣﻊ اﳌﺪﺧﻼت اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة .ﺗﻢ رهﻦ ﺑﻌﺾ اﻷراﺿﯩﻲ واﳌﺒﺎﻧﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ دﻓﺘﺮﻳﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م ﻗﺪرهﺎ  ١٬٢٦٣ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ) ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م  ١٫٢٦٠ :ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(.

١١

ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮا�ﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟ�ة واﳌﻮﺣﺪة ﻟﻔ�ﺮة اﻟﺜﻼ�ﺔ أﺷ�ﺮ اﳌﻨ��ﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م )ﻏﻴﺮﻣﺮاﺟﻌﺔ(
)اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ وأرﺻﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى

٨

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م
١٠٬١٤٣٬٢٩٨
١٠٬٤٥١٬٠٥٠
٤٬٤٩١٬٨٩٤
١٬٠٦٩٬٥٣٦
١٧٬٢٠٧٬٤٨٩
١٠٬٩٥٦٬١٧٨
٥٤٬٣١٩٬٤٤٥

ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت ﻣﺴﺘﺮدة
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ
ً
إﻳﺠﺎر ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻘﺪﻣﺎ
ذﻣﻢ ﻣﻮﻇﻔﻴن
ً
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ
أﺧﺮى

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
١٠٫٢٥٣٫٨٣٨
٧٬٨٨٢٬١٧٨
٢٬١٦٢٬٤٠٠
١٬٢٣٢٬١٤٣
١٠٬٨١٩٬٤٦٩
٦٬٥١٦٬٩٣٩
٣٨٬٨٦٦٬٩٦٧

 ٩اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وأرﺻﺪ��ﺎ
ﺗﻤﺜﻞ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺴﺎهﻤﻴن وﻛﺒﺎر ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة ﺑﺎﳌﺠﻤﻮﻋﺔ واﳌﻨﺸﺂت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة أو اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎر� ﻋﻠ��ﺎ ﺗﺄ�ﻴﺮا هﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ هﺬﻩ
اﻷﻃﺮاف .ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺷﺮوط اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﺠﻤﻮﻋﺔ:
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﺠﻬﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣﺴﺎهﻢ
ﻣﺴﺎهﻢ
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ

ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻮاق اﻟﻌﺜﻴﻢ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺜﻴﻢ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
ﻛﻴﻮل ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮﻳﺎض اﻟﻮاﻋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﮫ اﳌﺤﺪودة
ﻋﺎﻟﻢ اﳌﺮح ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﮫ
ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺮﻳﻤﻴﻢ رﻳﺘﻴﻞ
ﺷﺮﻛﺔ ﻏﻠﻮﺑﺎل إﻧﺘﺮﺑﺮاﻳﺰ ﺗﻴﻢ ﻟﻴﻤﺘﺪ
ﺷﺮﻛﺔ ﻳﻮرو إﻧﺘﺮﺑﺮاﻳﺰ ﺗﻴﻢ ﻟﻴﻤﺘﺪ
ﺷﺮﻛﺔ وورﻟﺪ أوف أدﻓﻨﺘﺸﺮ ﻟﻴﻤﺘﺪ
ﻟﻴﺪار ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري
ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻴﻠﻴﺎن
ﺷﺮﻛﺔ أورﻳﻮن
ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﳌﺮح ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

 ١-٩ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻛﺒﺎر ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎن ﺑﻤﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻛﺒﺎرﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة:

ﻋ� اﻟﻔ�ﺮة اﳌﻨ��ﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس
٢٠٢١م
٢٠٢٢م
١٬٩١٤٬٠٠٢
١٢١٬٠٠٢
٢٬٠٣٥٬٠٠٤

رواﺗﺐ وﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ
ﻣ�ﺎﻓﺄة ��ﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻛﺒﺎرﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة

١٬٣٥٤٬٥٠٠
٩٩٬٩١٧
١٬٤٥٤٬٤١٧
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ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮا�ﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟ�ة واﳌﻮﺣﺪة ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﻼ�ﺔ �ﺷﻬﺮ اﳌﻨ�ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م )ﻏﻴﺮﻣﺮاﺟﻌﺔ(
)اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 ٢-٩اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﺠﻬﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻮاق اﻟﻌﺜﻴﻢ

ﺻﺎﻓﻲ اﻳﺮادات اﻻﻳﺠﺎرات
ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻹﻳﺠﺎر

ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻨ�ﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس
٢٠٢١م
٢٠٢٢م
٤٬٩٢٦٬٥٢٧
٤٬٢٠٣٬٣١٠
٩٬٣١٥٬٣٥٣
٩٬٤٩٢٬٨٦٦

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ

وﻣﻀﺔ ﻟﺪور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ

ﺻﺎﻓﻲ اﻳﺮادات اﻻﻳﺠﺎرات )ﺧﺼﻮﻣﺎت(

١٬٧٠٦٬٠٨٨

)(٤٦٨٬٦٥٩

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻴﻼر

ﺻﺎﻓﻲ اﻳﺮادات اﻻﻳﺠﺎرات

٥٬١١٦٬١٥٦

١٬٤٤٠٬١٣٧

٨٠٬٠٠٠

-

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﳌﺘﻄﻮرة واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ إﻳﺮادات ﺗﺄﺟﻴﺮ
 ٣-٩أرﺻﺪة اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻳﻠﺨﺺ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ أرﺻﺪة اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ :
 (١اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﻌﺜﻴﻢ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
وﻣﻀﺔ ﻟﺪور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻮاق اﻟﻌﺜﻴﻢ
ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻴﻠﻴﺎن
ﻛﻴﻮل ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻴﻼر
ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﳌﺮح – اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م

٨٨٬٠٩٢٬٥٣٥
٧١٤٬٩٣٧
١٦٬٨٥٤
٦٦٨٬٤٢٤
٨٩٬٤٩٢٬٧٥٠

٨٨٬٠٨٦٬١٠٦
٥٬١٢٥٬٥٧٦
١٦٬٨٥٤
٦٦٨٬٤٢٥
١٬٦٨٤٬٦٠٦
٢٬٩٨٧٬٩٨٧
٩٨٬٥٦٩٬٥٥٤

ﻗﺎﻣﺖ اﻹدارة ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ً
وﻓﻘﺎ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ ) (٩ﺑﺸﺄن اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔً ،
وﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ،ﺗﻌﺘﻘﺪ اﻹدارة ﺑﺄﻧﮫ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﻧﺨﻔﺎض ﺟﻮهﺮي ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸرﺻﺪة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
 (٢اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻰ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م
٣٩١٬٣٨٣
١٠٬٤٣٦٬٩٣٦
٥٧٥٬٣٣٠
١١٬٤٠٣٬٦٤٩

ﺷﺮﻛﺔ أورﻳﻮن اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﳌﺤﺪودة
ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺎو اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻴﻼر

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
٣٩١٬٣٨٣
١٢٬٩٠٣٬٩٠٠
١٣٬٢٩٥٬٢٨٣

 ١٠اﻟﻘﺮوض
ﻣﺘﺪاول
ﻣﺘﺪاول
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻰ:
وﻏﻴﺮ
ﻳﻨﻘﺴﻢ رﺻﻴﺪ اﻟﻘﺮوض إﻟﻰ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م
٣٠٥٬٨٦٢٬٣١٩
١٬٣١٦٬٢٦٨٬١١٩
١٬٦٢٢٬١٣٠٬٤٣٨

اﻟﺠﺰء اﳌﺘﺪاول ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض
اﻟﺠﺰء ﻏﻴﺮ اﳌﺘﺪاول ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
٢٧٠٬٤٧٠٬٦٥٢
١٬٣٨٢٬٩٨٣٬٦٩٩
١٬٦٥٣٬٤٥٤٬٣٥١

١٣
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ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ا�وﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟ�ة واﳌﻮﺣﺪة ﻟﻔ�ﺮة اﻟﺜﻼ�ﺔ أﺷ�ﺮ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م )ﻏﻴﺮﻣﺮاﺟﻌﺔ(
)اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
-

ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻘﺮوض ﺑﺮﺳﻮم ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق  ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﺮض ﺑﻴن اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )"ﺳﺎﻳﺒﻮر"( ٪١٫٠٠ +
ً
  .٪١٫٧٥وﻗﺪ ﺗﻐﻴﺮت رﺳﻮم ﺗﻤﻮﻳﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘﻮد اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﺘﺼﺒﺢ )ﺳﺎﻳﺒﻮر .(٪٠٫٨٥ +ً
أﺿﺎﻓﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺮﺿﺎ ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺗﺠﺎري ﻣﺤﻠﻲ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﳌﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ.
ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ وﺳﻨﺪات إذﻧﻴﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﳌﺴﺎهﻤﻴن ﻛﻀﻤﺎن ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت وﻛﺬﻟﻚ إﻗﺮار ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﳌﺸﺮوع ورهﻦ
اﻷراﺿﯩﻲ واﳌﺒﺎﻧﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ دﻓﺘﺮﻳﺔ  ١٬٢٦٣ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ) ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م ١٫٢٦٠ :ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(.
ﺗﺴﺪد هﺬﻩ اﻟﻘﺮوض ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط وﻓﻖ ﺷﺮوط اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٢٠٢٨م.
ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﻗﺴﺎط اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻘﺮوض ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟ�ﻼ�ﺔ أﺷﻬﺮ اﳌﻨ��ﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م ﻗﻴﻤﺔ  ٤٧٫١٧٣٫٩١٣رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي.

 ١١ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م
٤٢٬٦٠٣٬١٩١
٢٤٬٠٤٢٬٤١٠
٧٠٬١٧٥٬٨٥٨
٥٬٨٥٦٬١٧٧
١٬٠٢٥٬٨٠٨
٨٢٧٬٨٥٧
١٩٢٬٦٢١
١٤٢٬٣٨٤
١٠٬٤٦٥٬١٦٠
١٥٥٬٣٣١٬٤٦٦

ﺗﺄﻣﻴن ﻣﺴﺘﺮد
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ
دﺧﻞ إﻳﺠﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﺴﺐ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴن
دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
أﻋﻤﺎل إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت أﺧﺮى

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
٤٤٬٦٨٧٬٥٧٤
١٩٬٧٦٥٬٤٢٦
٤٣٬٧١١٬٧٥٥
٦٬٤٥٨٬٦٤٩
٦٢٤٬٦٤٢
٧٠٣٬٩٤٧
١٩٢٬٦٢١
٢٬٧٤٣٬٤٢٣
٩٬٧٩٧٬٨٨٣
١٢٨٬٦٨٥٬٩٢٠

 ١٢رأس اﳌﺎل
ﻳﺘﻜﻮن رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠٢٢و ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م واﻟﺒﺎﻟﻎ  ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ﺳﻬﻢ ﻣﺼﺪر وﻣﺪﻓﻮع
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ ﺳﻬﻢ  ١٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي.
١٣
رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم
ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﻟﻔﺘﺮة اﻟ�ﻼ�ﺔ أﺷﻬﺮ اﳌﻨ��ﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠٢٢و  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠٢١ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﮫ ﺑﻨﺎﺋﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﳌﻮﺟﻮد ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮات اﳌﺬﻛﻮرة.
ﻟﻔﺘﺮة اﻟ�ﻼ�ﺔ أﺷﻬﺮ اﳌﻨ��ﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس
٢٠٢١م
٢٠٢٢م
٣٢٫٦٨٦٬٧٧٦
٦٦٫٣٢٨٫٠٩٠
١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٠٫٣٣
٠٫٦٦

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ
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ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰ� واﳌﻮﺣﺪ� ﻟﻔﺘﺮ� اﻟﺜﻼ�ﺔ �ﺷ�ﺮ اﳌ���ﻴﺔ �ﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م )ﻏﻴﺮﻣﺮاﺟﻌﺔ(
)اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 ١٤اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻟﺪى اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ أرﺑﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،وﺗﻘﺪم هﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت.
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮاﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ
ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻞ ﻗﻄﺎع :
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮاﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ
ﺗﺄﺟﻴﺮ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﺻﺎﻻت اﻷﻟﻌﺎب ﻟﻼﻃﻔﺎل
اﻟﺘﺮﻓﻴﮫ
ﺑﻴﻊ اﳌﻼﺑﺲ واﻻﺣﺬﻳﺔ واﻹﻛﺴﺴﻮارات ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻷزﻳﺎء
اﳌﻘﺎهﻲ واﳌﻄﺎﻋﻢ
اﻷﻏﺬﻳﺔ واﳌﺸﺮوﺑﺎت
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت:
ﺗﺄﺟﻴﺮاﻟﻌﻘﺎرات
اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

اﻟﺘﺮﻓﻴﮫ

ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻷزﻳﺎء

اﻷﻏﺬﻳﺔ واﳌﺸﺮوﺑﺎت

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م
اﻹﻳﺮادات
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو ) اﻟﺨﺴﺎرة (
ﻟﻠﻔﺘﺮة
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت

٩٨٬٨٩٢٬٥٦٧
٨٬٦٨٢٬٢٧٤
٤٣٬٧٧٢٬٥٠٩

٦٧٬٢٨٩٬٨٧٢
١٬٢٥٢٬٧٩٨
٢٢٬١٢١٬٦٧٨

٣٥٬٧٤٠٬٦١٦
٥٨٥٬٧٥٤
٧٨٬٢٠٦

٣٬٨٦١٬٧٦٤
٩٨٬١٤٧
٣٩٣٬١٩٦

٤٤٬٣٨٥
)(٣٧٬٤٩٩

٢٠٥٬٨٢٩٬٢٠٤
١٠٬٦١٨٬٩٧٣
٦٦٬٣٢٨٬٠٩٠

٣٬٢٢٢٬٧٧٠٬٦٦١
١٬٨٧٩٬٨٣٧٬٠٥٥

٦٣٩٬٩٤٣٬٥٩٠
٢٠٨٬٣٤٧٬٩٠٢

١٥٤٬٣٤٢٬٤٠٩
١٥٨٬٠٣١٬٠٧١

٤١٬١٥٩٬٥٤٠
٤٤٬٣٠٤٬٣٤٥

١٠١٬٥١٣٬٧٠٤
١٨٤٬٧٥٨

٤٬١٥٩٬٧٢٩٬٩٠٤
٢٬٢٩٠٬٧٠٥٬١٣١

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت

٣٬٢٠٢٬٦٧٥٬٠٤٩
١٬٨٩٤٬٦٤٢٬٨٤٦

٦٠٩٬٢٧٠٬٢١٤
١٨٥٬١٩٢٬٧١٨

١٤٦٬٥٠٥٬٠٩٢
١٦٣٬٠٧٣٬١٠٠

٣٢٬٥٤٤٬٧٣٦
٤٠٬٠٨٧٬٤٢٢

١٠٣٬٢٤١٬١٥٧
١٤٣٬٥٤٢

٤٬٠٩٤٬٢٣٦٬٢٤٨
٢٬٢٨٣٬١٣٩٬٦٢٨

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢١م
اﻹﻳﺮادات
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو ) اﻟﺨﺴﺎرة ( ﻟﻠﻔﺘﺮة

١٠١٬٨٧١٬٥٥٣
٩٬١٤٢٬٢١٧
٣٤٬٩٥٢٬٦٧٣

٤٠٬٤٣٧٬٦٠٣
٥٥٩٬٠٩٨
٨٩٩٬٨٠١

٣١٬٤٨٧٬٠٢٦
٣٣٦٬٦٦٠
)(٣٬١٤٨٬٨٣١

٣٬١٦٠٬٤٨٨
٦٤٬١١٦
٢٦٬٤٦٩

٧٥٬٠٠٠
)(٤٣٬٣٣٦

١١٧٬٠٣١٬٦٧٠
١٠٬١٠٢٬٠٩١
٣٢٬٦٨٦٬٧٧٦

اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻐﺮ اﻓﻴﺔ:
ً
ً
ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺮﻓﻴﮫ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ) ﻣﺤﻠﻴﺎ ( ودوﻟﻴﺎ ﺑﺼﻔﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳌﺘﺤﺪة ،دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ،ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ،ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻺﻳﺮادات:
ﻟﻔﺘﺮ� اﻟﺜﻼ�ﺔ �ﺷ�ﺮاﳌ���ﻴﺔ �ﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م ﻟﻔﺘﺮ� اﻟﺜﻼ�ﺔ �ﺷ�ﺮاﳌ���ﻴﺔ �ﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢١م
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ﻣﺼﺮ
ﻗﻄﺮ
ﻋﻤﺎن
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
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١٨٢٬٣٠٨٬٢٤٤
٩٬٩٢٢٬٦٣٢
٥٬٣٨٠٬٢٣٥
٤٬٢٦٦٬٣٥٠
٣٬٥٤٤٬٨٣٨
٤٠٦٬٩٠٥
٢٠٥٬٨٢٩٬٢٠٤

١٥

٪٨٨٫٦
٪٤٫٨
٪٢٫٦
٪٢
٪١٫٧
٪٠٫٣
٪١٠٠

١٦٤٬٣٩٢٬٦٥٢
٦٬٥٥٥٬٠٦٤
١٬٩٥٠٬٦٧٩
١٬٥٠٢٬٧٣٦
٢٬٦٣٠٬٥٣٩
١٧٧٬٠٣١٬٦٧٠

٪٩٢٫٨
٪٣٫٧
٪١٫١٥
٪٠٫٨٥
٪١٫٥
٪٠
٪١٠٠
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ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮا�ﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟ�ة واﳌﻮﺣﺪة ﻟﻔ�ﺮة اﻟﺜﻼ�ﺔ أﺷ�ﺮ اﳌ���ﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م )ﻏﻴﺮﻣﺮاﺟﻌﺔ(
)اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل:
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ﻣﺼﺮ
ﻗﻄﺮ
ﻋﻤﺎن
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة

٣٬٨٧٦٬٨٩٢٬٤٨٥
١٢١٬٧٧٧٬٣٣٢
٥٢٬٠٨١٬٦٤٢
٤٩٬٢٨٨٬١١٤
٥٠٬٢٥٣٬٤٨٨
٩٬٢٨٤٬٨٨٣
١٥١٬٩٦٠
٤٬١٥٩٬٧٢٩٬٩٠٤

٪٩٣٫٣٨
٪٢٫٨
٪١٫٢
٪١٫٢
٪١٫٢
٪٠٫٢٢
٪٠٫٠٠٤
٪١٠٠

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
٣٬٨٣٤٬٣٦٠٬٧٣٦
١٢٠٬٠١٣٬٨٥٦
٣٦٬٨٤٥٬٤٦٣
٥٥٬٧٤٩٬٦٤١
٤٧٬١٧٩٬٦٨٩
٨٦٬٨٦٣
٤٬٠٩٤٬٢٣٦٬٢٤٨

٪٩٣٫٧
٪٢٫٩
٪٠٫٩
٪١٫٣٦
٪١٫١٤
٪٠٫٠٠٢
٪١٠٠

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت:
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ﻣﺼﺮ
ﻗﻄﺮ
ﻋﻤﺎن
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م
٪٨٥٫٨٥
١٬٩٦٢٬٩٠٤٬٢٩٥
٪٧٫٥
١٧٢٬٣٦٣٬٠١٣
٪٣
٧٠٬٤٥٨٬٢٢٩
٪٠٫٩٧
٢٣٬٣٠٢٬٧٤١
٪٢٫٢٨
٥٢٬٣٣١٬٤٣٠
٪٠٫٤
٩٬٢٠٠٬٢١٣
٪٠٫٠٠٦
١٤٨٬٢١٠
٪١٠٠
٢٬٢٩٠٬٧٠٥٬١٣١

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٠٢١م
٪٨٦٫٨
١٬٩٨٠٬٨٤٤٬٥٣٠
٪٧٫٤
١٦٨٬٩٧٠٬٢٤٢
٪٢٫٢
٥٠٬٠٦٧٬٥٣٩
٪١٫٤
٣٣٬٣٤٣٬٢٣٩
٪٢٫٢
٤٩٬٨٣٠٬٩٦٥
٪٠٫٠٠٤
٨٣٬١١٣
٪١٠٠
٢٬٢٨٣٬١٣٩٬٦٢٨

 ١٥اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ
ً
ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م ،ﺳﺠﻞ اﻟﺠﻨﻴﮫ اﳌﺼﺮي اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ  ٪١٧ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي.
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
١٦

اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ وإدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ

ﺗﺘﻌﺮض أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.
ﺗﺘﻜﻮن اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﻴﺪة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ ُوﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻨﻘﺪ واﻷﺻﻮل اﻷﺧﺮى واﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﺧﺮى
)أ( ﻣﺨﺎﻃﺮاﻟﺴﻮق
ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق ﻣﺜﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟ�ﻲ ﺗ��ﺮ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻠﻜﻴ��ﺎ
ﻟﻸدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ .إن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إدارة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ.
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻼت
ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺬﺑﺬب ﻗﻴﻤﺔ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ .ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻌﺎﻣﻼت هﺎﻣﺔ
ﺑﻌﻤﻼت ﻋﺪا اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ .وﺣﻴﺚ أن اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﻟﻢ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﺪوﻻر
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ أي ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﻤﻼت هﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

١٦
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ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ ا�ﺎﻟﻴﺔ ا��ﻟﻴﺔ ا�ﻮﺟ�� �ا�ﻮﺣﺪ� ﻟﻔ�ﺮ� اﻟﺜﻼ�ﺔ �ﺷ�ﺮ ا����ﻴﺔ ��  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م )ﻏﻴﺮﻣﺮاﺟﻌﺔ(
)اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت
ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺬﺑﺬب ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻸدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ أﺻﻮل أو إﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻮﻟﺔ.
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎ��ﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ �ﺎل اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ .ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ا�ﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﺷﻬﺮي وﺗﻌﻤﻞ اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ أﻣﻮال ﻛﺎﻓﻴﺔ ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ أﻳﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ .ﺗﺘﻜﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ
وﻣﺴﺘﺤﻘﺎت وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد اﻻﻳﺠﺎر ،ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻛﺎﻓﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺟﺮاء ﻣﻮاﺋﻤﺔ ﺑﻴن ﻓﺘﺮات ﺗﺤﺼﻴﻞ أرﺻﺪة اﻟﻌﻤﻼء وﻓﺘﺮات ﺳﺪاد أرﺻﺪة اﳌﻮردﻳﻦ واﻷرﺻﺪة اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻷﺧﺮى.

)ب( ﻣﺨﺎﻃﺮاﻻﺋﺘﻤﺎن
ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ إﺧﻔﺎق اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ ﺗﺠﺎﻩ أداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ أو ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻴﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻜﺒﺪ ﺧﺴﺎرة ﻣﺎﻟﻴﺔ.
ﺗﺘﻌﺮض اﻟﺸﺮﻛﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺑﺼﻮرة رﺋ�ﺴﻴﺔ ﻣﻦ أ�ﺸﻄ��ﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮدا�� ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى.
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م
 ٣١ﻣﺎرس  ٢٠٢٢م
٨٠٬٥٤٣٬٠٥٣
٢٣٬٤٧٠٬١٢٥
اﻟﻨﻘﺪ ُوﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻨﻘﺪ
٩٨٬٥٦٩٬٥٥٤
٨٩٬٤٩٢٬٧٥٠
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ أﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
١٣٩٬٢٧١٬٢٩١
١٦٠٬٧٩٢٬٤٨٨
ﻣﺪﻳﻨﻮ ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر
٣١٨٬٣٨٣٬٨٩٨
٢٧٣٬٧٥٥٬٣٦٣

١٧
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ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮا�ﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟ�ة واﳌﻮﺣﺪة ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﻼ�ﺔ �ﺷ�ﺮ اﳌ���ﻴﺔ �ﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م )ﻏﻴﺮﻣﺮاﺟﻌﺔ(

)اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(

اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪرﺟﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻵﺧﺮ
٢٦٬٥٠١٬٥٤٧
٨٩٬٤٩٢٬٧٥٠
١٦٠٬٧٩٢٬٤٨٨

٢٧٦٬٧٨٦٬٧٨٥

٢٦٬٥٠١٬٥٤٧
٨٩٬٤٩٢٬٧٥٠
١٦٠٬٧٩٢٬٤٨٨

٢٧٦٬٧٨٦٬٧٨٥
٤١١٬٨٠١٬١١٨
٤٨٬٧٤٣٬٠٠٥
٤٢٬٦٠٣٬١٩١

٨٢٧٬٨٥٧

-

٤١١٬٨٠١٬١١٨

٨٢٧٬٨٥٧

١١٬٤٠٣٬٦٥٠

١٬٦٢٢٬١٣٠٬٤٣٨
٢٬١٣٧٬٥٠٩٬٢٥٩

٤٨٬٧٤٣٬٠٠٥
٤٢٬٦٠٣٬١٩١
١١٬٤٠٣٬٦٥٠

١٬٦٢٢٬١٣٠٬٤٣٨
٢٬١٣٧٬٥٠٩٬٢٥٩

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة

 ١٧ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻮل واﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺔ
ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ �ﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ

اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻨﻘﺪ ُوﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻨﻘﺪ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ أﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺪﻳﻨﻮ ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر

اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت إﻳﺠﺎر
داﺋﻨﻮن ﺗﺠﺎرﻳﻮن
ﺗﺄﻣﻴن ﻣﺴﺘﺮد
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ إﻟﻰ أﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻗﺮوض
-

-

١٨

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

اﳌﺴﺘﻮى ١

اﳌﺴﺘﻮى ٢
٢٦٬٥٠١٬٥٤٧

٢٧٦٬٧٨٦٬٧٨٥

١٬٦٢٢٬١٣٠٬٤٣٨
٢٬١٣٧٬٥٠٩٬٢٥٩

١١٬٤٠٣٬٦٥٠

٨٢٧٬٨٥٧

٤٨٬٧٤٣٬٠٠٥
٤٢٬٦٠٣٬١٩١

٤١١٬٨٠١٬١١٨

١٦٠٬٧٩٢٬٤٨٨

٨٩٬٤٩٢٬٧٥٠

-

اﳌﺴﺘﻮى ٣
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ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮا�ﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟ�ة واﳌﻮﺣﺪة ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﻼ�ﺔ �ﺷ�ﺮ اﳌ���ﻴﺔ �ﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م )ﻏﻴﺮﻣﺮاﺟﻌﺔ(

)اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

٨٢٬٦٩٧٬٥٨٥
٩٨٬٥٦٩٬٥٥٤
١٣٩٬٢٧١٬٢٩١
٣٢٠٬٥٣٨٬٤٣٠

-

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
٨٢٬٦٩٧٬٥٨٥
٩٨٬٥٦٩٬٥٥٤
١٣٩٬٢٧١٬٢٩١
٣٢٠٬٥٣٨٬٤٣٠

٣٩٤٬٠٨٣٬٤٩٦
٥٦٬٢٤٥٬٧٧١
٤٤٬٦٨٧٬٥٧٤
٧٠٣٬٩٤٧
١٣٬٢٩٥٬٢٨٣
١٬٦٥٣٬٤٥٤٬٣٥١
٢٬١٦٢٬٤٧٠٬٤٢٢

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
-

٣٩٤٬٠٨٣٬٤٩٦
٥٦٬٢٤٥٬٧٧١
٤٤٬٦٨٧٬٥٧٤
٧٠٣٬٩٤٧
١٣٬٢٩٥٬٢٨٣
١٬٦٥٣٬٤٥٤٬٣٥١
٢٬١٦٢٬٤٧٠٬٤٢٢

اﳌﺴﺘﻮى ١

٨٢٬٦٩٧٬٥٨٥
٩٨٬٥٦٩٬٥٥٤
١٣٩٬٢٧١٬٢٩١
٣٢٠٬٥٣٨٬٤٣٠

-

اﳌﺴﺘﻮى ٢
٣٩٤٬٠٨٣٬٤٩٦
٥٦٬٢٤٥٬٧٧١
٤٤٬٦٨٧٬٥٧٤
٧٠٣٬٩٤٧
١٣٬٢٩٥٬٢٨٣
١٬٦٥٣٬٤٥٤٬٣٥١
٢٬١٦٢٬٤٧٠٬٤٢٢

اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪرﺟﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻵﺧﺮ

 ١٧ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻮل واﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺔ
ﺗﻢ ﺗ��ﻴ� ا�دوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ �ﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻨﻘﺪ ُوﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻨﻘﺪ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ أﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺪﻳﻨﻮ ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر

اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت إﻳﺠﺎر
داﺋﻨﻮن ﺗﺠﺎرﻳﻮن
ﺗﺄﻣﻴن ﻣﺴﺘﺮد
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ إﻟﻰ أﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻗﺮوض
-

١٩

اﳌﺴﺘﻮى ٣

ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﺜﻴﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة واﳌﻮﺣﺪة ﻟﻔ�ﺮة اﻟﺜﻼ�ﺔ أﺷ�ﺮ اﳌ���ﻴﺔ �ﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٢م )ﻏﻴﺮﻣﺮاﺟﻌﺔ(
)اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
 ١٨ﺗﺴﻮﻳﺎت
ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠٢١م ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﺒﺎﻟﻎ واﻷرﺻﺪة اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺣﻴ� أ� اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ��ﺬة
اﻷرﺻﺪة ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋ��ﺎ ﺑﺸﻜﻞ �ﺤﻴﺢ ،وﻋﻠﻴ� ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﻓﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ )" (٨اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ،واﻟﺘﻐﻴﺮات
ف اﻟﺘﺪﻗﻴﺮات اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ واﻷﺧﻄﺎء" .وﺗﻢ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ هﺬة اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت أدﻧﺎﻩ :
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻨﻮد اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮت ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺎت وإﻋﺎدة اﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ،ﻣﻊ ﺷﺮح اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت :
ﺗﺴﻮﻳﺎت
ً
اﳌﺪرﺟﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠م
)(٢،١
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰاﳌﺎﻟﻲ
)(٢٥٬٩٣١٬٠٩٧
٢٬٣٢٠٬٢٣٨٬٠٥٧
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﻳﺔ
٢٧٬١٠٤٬٢٧٤
)(٤٨٥٬٦٥٩٬١٢٤
أرﺑﺎح ﻣﺒﻘﺎة
٣٬٠١١٬٥٨٥
)(١٣٣٬٨٩٦٬٩٤٠
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
)(٤٬١٨٤٬٧٦٢
)(٥٨٬٧٤٥٬٧٤٩
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢١م

ً
اﳌﺪرﺟﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ

ﺗﺴﻮﻳﺎت
)(١

ُ
اﳌﻌﺪﻟﺔ
٢٬٢٩٤٬٣٠٦٬٩٦٠
)(٤٥٨٬٥٥٤٬٨٥٠
)(١٣٠٬٨٨٥٬٣٥٥
)(٦٢٬٩٣٠٬٥١١
ُ
اﳌﻌﺪﻟﺔ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻳﺮادات

١١١٬١٩٠٬٨٤٢

٥٦٨٬٩٩٦

١١١٬٧٥٩٬٨٣٨

ﺗﻢ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ هﺬة اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت أدﻧﺎﻩ :
ﺗﻌﺪﻳﻞ )(١
أﺛﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺣﺘﺴﺎب اﺳ��ﻼك اﳌﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ وﺟﻮد أﺧﻄﺎء ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻻﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ رﺳﻤﻠ��ﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ )" (٨اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ،واﻟﺘﻐﻴﺮات ف ﻳﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ واﻷﺧﻄﺎء"
ﺗﻌﺪﻳﻞ )(٢
أﺛﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻏﺮاﻣﺎت ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺳﺒﻖ ﺗﺴﻮﻳ��ﺎ ﻛﺈﻳﺮادات أﺧﺮى ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻋﻨﺪ رﺳﻤﻠ��ﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻋﺎدة
اﺣﺘﺴﺎب إهﻼك هﺬة اﻟﺴﻨﻮات وإﺛﺒﺎت اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻤﻘﺎول ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟ��ﺎﺋﻴﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ هﺬة اﻟﻐﺮاﻣﺎت

 ١٩اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة واﳌﻮﺣﺪة
ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة واﳌﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ١٥ﺷﻮال ١٤٤٣ه اﳌﻮاﻓﻖ  ١٦ﻣﺎﻳﻮ ٢٠٢٢م.

٢٠
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
وتقرير المراجع المستقل
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر 2021م
(المبالغ بالريال السعودي)

األصول

إيضاح

كما في
 31ديسمبر2021م

كما في
 31ديسمبر 2020م

كما في
 1يناير 2020م

األصول غير متداولة
ممتلكات ومعدات

6

398,429,973

427,692,296

474,579,448

عقارات استثمارية

7

2,890,096,148

2,294,306,960

2,313,947,691

أصول غير ملموسة

8

2,445,889

3,030,952

3,719,035

أصول حق اإلستخدام

9

345,647,244

379,372,147

516,646,446

-

-

11,725,454

إستثمارات فى شركات زميله

12

2,913,496

1,419,676

-

دفعات مقدمة لمقاولين

11

37,201,534

74,138,073

63,128,772

3,676,734,284

3,179,960,104

3,383,746,846

أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

إجمالي األصول غير المتداولة
أصول متداولة
مخزون

13

58,096,567

51,392,704

61,950,596

مدينو عقود إيجار

14

139,271,291

186,708,209

128,652,742

دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

10

38,866,967

31,218,135

20,439,722

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

16

98,569,554

38,996,341

107,637,194

النقد و ُمعادالت النقد

17

82,697,585

103,274,241

86,295,134

إجمالي األصول المتداولة

417,501,964

411,589,630

404,975,388

إجمالي األصول

4,094,236,248

3,591,549,734

3,788,722,234

حقوق الملكية وااللتزامات
حقوق الملكية
رأس المال

22

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

احتياطي نظامي

23

153,050,886

130,885,355

119,502,625

أرباح مبقاة

659,137,654

458,554,850

455,255,626

احتياطات قيمة عادلة

-

-

1,081,070

فروقات ترجمة العمالت األجنبية

()1,091,920

()1,066,526

()483,446

إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين

1,811,096,620

1,588,373,679

1,575,355,875

حقوق الملكية غير المسيطرة

-

-

-

إجمالي حقوق الملكية

1,811,096,620

1,588,373,679

1,575,355,875

«إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )39جزءا ُ ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة و تقرأ معها»
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة المركز المالي الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2021م
(المبالغ بالريال السعودي)

األصول

إيضاح

كما في
 31ديسمبر2021م

كما في
 31ديسمبر 2020م

كما في
 1يناير 2020م

التزامات غير متداولة
قروض

18

1,382,983,699

1,153,804,350

335,866,668

الجزء غير المتداول من إلتزام تأجير

15

328,407,614

349,374,249

358,739,631

ضريبة مؤجلة

21

2,389,939

2,013,004

1,705,667

إلتزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

19

21,252,384

22,526,090

22,421,356

1,735,033,636

1,527,717,693

322,,718,733

إجمالي االلتزامات غير المتداولة
التزامات متداولة
الجزء المتداول من القروض

18

270,470,652

212,862,320

133,966,668

الجزء المتداول من الصكوك

-

-

848,939,226

دائنون تجاريون

56,245,771

62,930,511

75,058,066

إلتزامات عقود

6,833,139

7,964,047

25,269,720

مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

20

128,685,920

93,772,348

196,574,729

الجزء المتداول من إلتزام تأجير

15

65,675,882

73,881,666

203,138,279

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

16

13,295,283

15,393,000

44,744

مخصص الزكاة الشرعية والضريبة

21

6,899,345

8,654,470

11,641,605

إجمالي االلتزامات المتداولة

548,105,992

475,458,362

1,494,633,037

إجمالي االلتزامات

2,283,139,628

2,003,176,055

2,213,366,359

إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

4,094,236,248

3,591,549,734

3,788,722,234

«إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )39جزءا ُ ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة و تقرأ معها»
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(المبالغ بالريال السعودي)

إيضاح

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2021م

2020م

اإليرادات

24

818,468,964

686,557,573

تكلفة اإليرادات

25

()441,654,180

()377,893,321

376,814,784

308,664,252

مصروفات بيعية وتسويقية

26

()76,835,846

()68,568,343

مصروفات عمومية و إدارية

27

()62,750,596

()50,283,345

237,228,342

189,812,564

تكلفة تمويل

28

()40,129,308

()60,291,839

اإليرادات  ( /المصروفات ) األخرى

29

27,499,196

()11,147,626

حصة األرباح في شركات زميلة

12

1,493,816

634,024

226,092,046

119,007,123

()4,436,737

()5,179,825

221,655,309

113,827,298

مجمل الربح

ربح التشغيل

الربح قبل الزكاة والضريبة
مصروف الزكاة الشرعية و الضريبة

21

صافي ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر:
بنود سيعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترة الالحقة:
فروقات ترجمة عمالت األجنبية

()25,394

()583,080

بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترة الالحقة:
مكاسب إعادة قياس المنافع المحددة للموظفين

1,093,026

854,656

إجمالي الدخل الشامل اآلخر

1,067,632

271,576

إجمالي الدخل الشامل للسنة

222,722,940

114,098,874

ربحية السهم
ربحية السهم األساسية والمخففة من صافي الدخل العائد لمساهمي المجموعة

34

2.21

1.14

«إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )39جزءا ُ ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة و تقرأ معها»
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(المبالغ بالريال السعودي)

االحتياطي
النظامي

رأس المال

فروقات ترجمة
العمالت
األجنبية

األرباح المبقاة

احتياطي إعادة
تقويم القيمة
العادلة من خالل
الدخل الشامل
اآلخر

اإلجمالي

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
الرصيد في  1يناير 2020م كما سبق إصداره

1,000,000,000

122,270,758

480,168,828

()483,446

1,081,070

1,603,037,210

تسويات (إيضاح )35

-

()2,768,133

()24,913,202

-

-

()27,681,335

الرصيد في  1يناير 2020م ( ُمعدلة)

1,000,000,000

119,502,625

455,255,626

()483,446

1081,070

1,575,355,875

صافي ربح السنة

-

-

113,827,298

-

-

113,827,298

الدخل الشامل اآلخر للسنة

-

-

854,656

()583,080

-

271,576

إجمالى الدخل الشامل اآلخر

-

-

114,681,954

()583,080

-

114,098,874

إستثمارات في ادوات حقوق ملكية مستبعدة
بالقيمة العادلة

-

-

-

-

()1,081,070

()1,081,070

المحول لالحتياطي النظامي

-

11,382,730

()11,382,730

-

-

-

توزيعات األرباح ( إيضاح ) 32

-

-

()100,000,000

-

-

()100,000,000

(معدلة)
الرصيد في  31ديسمبر 2020م ُ

1,000,000,000

130,885,355

458,554,850

()1,066,526

-

1,588,373,679

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
الرصيد في  1يناير 2021م كما سبق إصداره

1,000,000,000

133,896,940

485,659,124

()1,066,526

-

1,618,489,538

تسويات (إيضاح )35

-

()3,011,585

()27,104,274

-

-

()30,115,859

الرصيد في  1يناير 2021م ( ُمعدلة)

1,000,000,000

130,885,355

458,554,850

()1,066,526

-

1,588,373,679

صافي ربح السنة

-

-

221,655,309

-

-

221,655,309

الدخل الشامل اآلخر للسنة

-

-

1,093,026

()25,394

-

1,067,632

إجمالى الدخل الشامل اآلخر

-

-

222,748,335

()25,394

-

222,722,941

المحول لالحتياطي النظامي

-

22,165,531

()22,165,531

-

-

-

الرصيد في  31ديسمبر 2021م

1,000,000,000

153,050,886

659,137,654

()1,091,920

1,811,096,620

«إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )39جزءا ُ ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة و تقرأ معها»
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(المبالغ بالريال السعودي)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر

إيضاح

2020م

2021م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
الربح قبل الزكاة الشرعية والضريبة

226,092,046

119,007,123

التعديالت:
استهالكات وإطفاءات

6,7,8

124,378,831

127,569,396

اطفاء أصول حق اإلستخدام

9

62,068,584

59,709,086

مصروف مخصص خسائر ائتمانية متوقعة  -مدينو عقود ايجار

14

-

26,000,000

(رد)  /مصروف مخصص الخصم للمستأجر  -مدينو عقود ايجار

14

()80,239,536

96,418,780

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

19

4,544,518

5,096,153

103,864

1,308,423

13

()1,411,881

()6,837,514

29

()20,888,884

3,674,296

مصروف مخصص مخزون بطئ الحركة
شطب مخصص مخزون بطيء الحركة
(أرباح)  /خسائر بيع استثمارات عقارية
أرباح من تسويات على األصول غير الملموسة

()11,516

-

تعديالت أخرى على حقوق الملكية

-

()1,081,070

حصة األرباح في شركات زميلة

12

()1,493,816

()644,676

خسائر بيع ممتلكات ،االت ،ومعدات

29

2,959,444

-

خسائر إستبعاد مشروعات تحت التنفيذ  -عقارات استثمارية

7

3,641,860

-

استبعاد ممتلكات ،االت ،ومعدات وتسويات

7

357,654

-

تكلفة تمويل

28

40,129,308

60,291,839

360,230,476

490,511,836

المخزون

()5,395,846

16,086,983

مدينو عقود إيجار

127,676,453

()180,474,246

دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

()7,648,832

()10,778,413

دفعات مقدمة لمقاولين

36,936,539

()11,009,301

دائنون تجاريون

()6,684,740

()12,127,555

إلتزامات عقود

()1,130,908

()17,305,673

مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

37,323,905

()93,519,083

التغيرات فى رأس المال العامل

التغيرات في أرصدة األطراف ذات العالقة

()61,670,930

75,967,862

التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة الشغيلية

479,636,117

257,352,410

زكاة مدفوعة

21

()6,195,754

()8,166,990

التزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

19

()4,725,120

()4,136,394

تكاليف تمويل مدفوعة

()42,540,196

()52,546,674

صافي التدفقات النقدية الناتجة من االنشطة التشغيلية

426,175,047

192,502,352

«إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )39جزءا ُ ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة و تقرأ معها»
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(المبالغ بالريال السعودي)

إيضاح

2020م

2021م

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات

6

()46,420,964

()49,889,480

متحصالت من بيع عقارات استثمارية

29

25,825,786

18,075,264

822,765

-

()656,250,871

()32,213,510

شراء استثمارات في شركات زميلة

-

()775,000

متحصالت من بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-

11,725,454

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

()676,023,284

()53,077,272

متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
7

شراء عقارات استثمارية

األنشطة التمويلية
متحصالت من القروض

286,787,681

47,894,108

توزيعات أرباح مدفوعة

32

-

()100,000,000

التزامات إيجار مسددة

15

()57,516,100

()70,340,081

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

229,271,581

()122,445,973

ومعادالت النقد
صافي التغير في النقد ُ

()20,576,656

16,979,107

ومعادالت النقد في بداية السنة
النقد ُ

103,274,241

86,295,134

82,697,585

103,274,241

ومعادالت النقد في نهاية السنة
النقد ُ

17

المعامالت الغير نقدية الهامة :
مدينوا عقود اإليجار

-

1,317,820

التزامات التأجير

12,673,059

9,977,227

أصول حق استخدام

25,183,862

85,328,851

إعادة قياس المنافع المحددة للموظفين

1,093,026

854,656

«إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )39جزءا ُ ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة و تقرأ معها»
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

1معلومات حول الشركة وأنشطتهاشركة عبداهلل العثيم لالستثمار («الشركة» أو «الشركة األم») ،شركة مساهمة سعودية مقفلة ،مسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب
السجل التجاري رقم  1010213454وتاريخ  19رمضان 1426هـ (الموافق  22أكتوبر  .)2005يقع العنوان المسجل للشركة في حي الربوة ،ص .ب.
 ،85289الرياض  ،12821المملكة العربية السعودية.
تشمل األنشطة الرئيسية للشركة والشركات التابعة لها («يشار إليها مجتمعة بـ «المجموعة») اإلنشاءات العامة للمباني السكنية ،اإلنشاءات العامة
للمباني غير السكنية ،اإلنشاءات العامة للمباني السكنية وغير السكنية واستئجار العقارات االستثمارية ،وإنشاء وإدارة األلعاب والمتنزهات الترفيهية،
وتجارة الجملة بالتجزئة في المالبس الجاهزة ،تشغيل وادارة المطاعم والمقاهي.
إن عنوان مكتب الشركة هو  2351المشرقة ،الروابي ،الرياض  ،14215الرياض  -المملكة العربية السعودية.
تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة ميالدية.
تشتمل هذه القوائم المالية األولية الموحدة على أصول وإلتزامات ونتائج عمليات الشركة والشركات التابعة لها («المجموعة») المذكورة أدناه:
2021م

2020م

%

%

المملكة العربية السعودية

%100

%100

شركة عبداهلل العثيم لألزياء

المملكة العربية السعودية

%100

%100

امتياز الرياض التجارية

المملكة العربية السعودية

%100

%100

شركة مجمع الرائدة المحدودة

المملكة العربية السعودية

%100

%100

شركة نمار لالستثمار والتطوير العقاري

المملكة العربية السعودية

%100

%100

إثراء الحياة للخدمات العقارية

المملكة العربية السعودية

%100

%100

الرياض الواعد للخدمات العقارية

المملكة العربية السعودية

%100

%100

إلهام المستقل للخدمات العقارية

المملكة العربية السعودية

%100

%100

تكامل العزيزية إلدارة األمالك

المملكة العربية السعودية

%100

%100

شركة أسواق العثيم التجارية

المملكة العربية السعودية

%100

%100

شركة بحور الدولية لالستثمار

المملكة العربية السعودية

%100

%100

شركة أساسات النفل للصيانة والتشغيل

المملكة العربية السعودية

%100

%100

الشركة التابعة
شركة عبداهلل العثيم للترفيه

(*)

بلد التسجيل

(*) فيما يلي الشركات التابعة لشركة عبداهلل العثيم للترفيه :
2021م

2020م

%

%

عالم المرح للسياحة والترفيه

مصر

%100

%100

القاهرة للتشغيل والصيانة

مصر

%100

%100

اإلمارات العربية المتحدة

%100

%100

المملكة المتحدة

%100

%100

فن وورلد لالستثمار المحدودة  -قطر

قطر

%100

%100

عالم المرح للترفيه المحدودة ُ -عمان

ُعمان

%100

%100

الشركة التابعة

عالم المرح للترفيه المحدودة  -اإلمارات العربية المتحدة
شركة الدولية للترفيه المحدودة
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

2أثر التغيرات في السياسات المحاسبية بسبب تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ،والتفسيراتالجديدة
-1

2المعايير الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد

هناك عدد من المعايير والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي أصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية والتي تعتبر سارية المفعول في الفترات
المحاسبية المستقبلية التي قررت المجموعة عدم اعتمادها في وقت مبكر.
الوصف

المعيار

تاريخ التطبيق

المعيار المحاسبي الدولي رقم « 37المخصصات
وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة»

التعديالت المتعلقة بالتكاليف التي يجب على الشركة تضمينها كتكلفة الوفاء بالعقد عند تقييم
ما إذا كان العقد سيتسبب فى خسائر أم ال.

 1يناير 2022م

معيار المحاسبة الدولي رقم « 16الممتلكات
واآلالت والمعدات»

التعديل بحظر خصم المتحصالت من بيع الوحدات المنتجة أثناء تجهيز األصل فى الموقع
والحالة الالزمة ليكون قاد ًرا على العمل بالطريقة التي تقصدها اإلدارة ،من تكلفة أحد بنود
التجهيز .وبدالً من ذلك ،تعترف المنشأة بعائدات بيع ،و تكلفة إنتاج هذه الوحدات في الربح أو
الخسارة.

 1يناير 2022م

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم : 1تطبيق
المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة

التحسينات السنوية على معايير (دورة 2018م 2020 -مم)

 1يناير 2022م

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم « 4عقود
التأمين»

التعديالت المتعلقة بتاريخ انتهاء صالحية منهج التأجيل

 1يناير 2023م

معيار المحاسبة الدولي رقم « 16عرض القوائم
المالية»

التعديالت المتعلقة بتصنيف االلتزامات

 1يناير 2023م

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم « 9األدوات
المالية»

التعديالت المتعلقة بالربط بين المعيار الدولي للتقارير المالية  4والمعيار الدولي للتقارير
المالية 9

 1يناير 2023م

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم « 17عقود
التأمين»

تعديالت لمعالجة أوجه الشك وتحديات التنفيذ التي تم تحديدها بالمعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم 17

 1يناير 2023م

3التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامةيتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية واستعمال أحكام
وتقديرات وافتراضات تؤثر في قيم اإليرادات والمصاريف واألصول وااللتزامات واإليضاحات المرفقة بجانب اإلفصاح عن اإللتزامات الطارئة .إن
عدم التأكد بخصوص هذه االفتراضات والتقديرات قد يؤدي لنتائج تتطلب تعدي ً
ال جوهرياً على القيم الدفترية لألصول واإللتزامات المتأثرة في
الفترات المستقبلية.
فيما يلي االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة والتي تشكل
مخاطر عالية قد تؤدي إلى تعديالت جوهرية في القيم الدفترية لألصول وااللتزامات خالل الفترة المالية التالية .هذا وتعتمد المجموعة في
افتراضاتها وتقديراتها على معايير متاحة لها عند إعداد القوائم المالية الموحدة ،وهذه االفتراضات والتقديرات حول التطورات المستقبلية قد تتغير
نتيجة تغيرات السوق والظروف الخارجة عن سيطرة المجموعة ومثل هذه التغيرات على االفتراضات يتم ايضاحها عند حدوثها.
ونظراً النتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد ،19-قامت اإلدارة بمراجعة حالة عدم التأكد حول المصادر الرئيسة للتقديرات التي تم االفصاح عنها
واألخذ في االعتبار التأثير المحتمل لوباء كورونا المستجد (كوفيد.)19-
عند إعداد القوائم المالية الموحدة ،قامت اإلدارة بإجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة
والمبالغ المصرح عنها لألصول واإللتزامات واإليرادات والمصاريف .وقد يترتب عن حاالت عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات نتائج قد
تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية لألصول أو اإللتزامات المتأثرة بذلك في الفترات المستقبلية.
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
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التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة (تتمة)

األحكام
معدل العائد الضمني لعقود االيجار

ال يمكن للمجموعة أن تحدد بسهولة سعر العائد الضمني لجميع عقود اإليجار ،وبالتالي ،فإنها تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقياس التزامات
اإليجار .ان معدل االقتراض اإلضافي هو معدل اإلقتراض الذي يتعين على المجموعة أن تدفعه لالقتراض لمدة مماثلة ،مع ضمانات مماثلة للحصول
على أصل ذي قيمة مماثلة لحق استخدام األصل وفي بيئة مماثلة.
تقوم المجموعة بتقدير معدل االقتراض اإلضافي باستخدام مدخالت يمكن الحصول عليها (مثل اتفاقيات التسهيالت البنكية المتاحة لها ومعدالت
االقتراض السائدة في السوق).
اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء
تحديد ما إذا كانت المجموعة تعمل كوكيل أو أصيل

قامت المجموعة بإجراء تقويم للترتيبات الخاصة بها لتحديد ما إذا كانت تعمل كأصيل ،وتقوم بإثبات اإليرادات على أساس إجمالي ،أو تعمل كوكيل،
وتقوم بإثبات اإليرادات على أساس الصافي .وفي هذا التقويم ،أخذت المجموعة بعين االعتبار ما إذا قامت بالحصول على السيطرة على البضاعة
أو الخدمات المحددة قبل تحويلها إلى عمالئها ،باإلضافة إلى مؤشرات أخرى مثل الطرف المسؤول بشكل رئيسي عن أداء الخدمات وحرية تحديد
السعر .وقد تبين للمجموعة أنها تعمل كأصيل في كافة ترتيبات اإليرادات.
تحديد التزام األداء

فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لمستأجري االستثمارات العقارية كجزء من اتفاقيات اإليجار التي تبرمها المجموعة كمؤجر ،فقد تبين للمجموعة أن
التعهد يتمثل في خدمة إدارة العقارات بالكامل وأن الخدمة التي يتم تقديمها كل يوم قابلة للتمييز بذاتها ومتشابهة إلى حد كبير .وعلى الرغم من
أن األنشطة الفردية التي تتضمن التزام األداء تتباين بشكل كبير على مدار اليوم ومن يوم إلى آخر ،فإن طبيعة التعهد العام بتقديم خدمات اإلدارة
هي نفس الطبيعة من يوم إلى آخر .وعليه ،تبين للمجموعة أن الخدمات المقدمة للمستأجرين تمثل سلسلة من الخدمات اليومية التي يتم الوفاء بها
بشكل فردي على مدى الزمن ،وذلك باستخدام قياس الوقت المنقضي للتقدم نحو الوفاء بااللتزام حيث أن المستأجرين يتلقون المنافع المقدمة من
قبل المجموعة ويستهلكونها في آن واحد.
توزيع سعر المعاملة بين التزامات األداء:
يوجد لدى المجموعة عدة برامج للعمالء ،بموجبها يحصل العمالء على رصيد مكافآت باإلضافة إلى الرصيد المعاد شحنه عند إعادة شحن أرصدة
البطاقات المحددة من قبل العمالء .تقوم المجموعة بتوزيع سعر المعاملة الكلي ،مع األخذ بعين االعتبار الرصيد الكلي الذي يشمل المبلغ المعاد
شحنه زائ ًد رصيد المكافآت ،وعليه يتم إثبات اإليرادات عند الوفاء بالتزام األداء الذي يتمثل في استخدام رصيد البطاقات.
تصنيف عقود إيجار العقارات  -المجموعة كمؤجر

أبرمت المجموعة عقود إيجار عقارات تجارية بشأن محفظة استثماراتها العقارية .وقد تبين للمجموعة  -بناء على تقويم أحكام وشروط الترتيبات،
مثل فترة اإليجار ،أنها ال تمثل جزءا جوهرياً من العمر اإلنتاجي للعقار التجاري وأن القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار ال تساوي إلى حد
كبير القيمة العادلة للعقار التجاري  -حيث أنها تحتفظ بكافة المنافع والمخاطر المصاحبة لملكية هذه العقارات وتقوم بالمحاسبة عن هذه العقود
كعقود إيجار تشغيلي.
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
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التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة (تتمة)

األحكام(تتمة)
اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء (تتمة)
تحديد السيطرة

إن الشركات التابعة هي جميع الشركات المستثمر فيها التي تمارس المجموعة سيطرة عليها .تعتبر اإلدارة أن المجموعة تسيطر على منشأة ما
عندما تتعرض المجموعة بشأنها لمخاطر أو يكون لديها حقوق في معظم العوائد المتغيرة ناتجة عن ارتباطها بالشركة المستثمر فيها وكذلك عندما
يكون لديها القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على تلك العوائد من خالل قدرتها على توجيه األنشطة ذات العالقة
للشركات المستثمر فيها.
وبوجه عام ،هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة .وتأييداً لهذا االفتراض ،فعندما يكون لدى المجموعة حقوق تصويت مساوية
أو أقل من األغلبية في الشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند تقويم فيما إذا كانت
تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها ،ويشمل ذلك الترتيبات التعاقدية واألخرى التي لها أثر على األنشطة التي تؤثر على عائدات الشركات
المستثمر فيها.
مبدأ االستمرارية

قامت إدارة المجموعة بإجراء تقويم لمقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية ،وهي على قناعة بأن المجموعة لديها
الموارد الكافية لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور .عالوة على ذلك ،ليس لدى اإلدارة علم بأي حاالت عدم تأكد جوهري قد تثير شكوكاً حول
مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية .عليه ،تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.
مكونات االستثمارات العقارية والممتلكات والمعدات

تستهلك األصول الخاصة بالمجموعة ،المصنفة ضمن االستثمارات العقارية والممتلكات والمعدات ،بطريقة القسط الثابت على مدى أعمارها
اإلنتاجية المقدرة لها .عند تحديد العمر اإلنتاجي لألصل ،يتم تقسيمه إلى مكونات هامة بحيث يتم استهالك كل جزء هام بصورة مستقلة.
يتطلب األمر اتخاذ األحكام عند التحقق من المكونات الهامة لألصول الكبرى ،وأثناء تحديد أهمية المكون ،فإن اإلدارة تأخذ في االعتبار األهمية
الكمية لهذا المكون وكذلك العوامل النوعية مثل الفرق في العمر اإلنتاجي بالمقارنة مع األصل المرتبط به ،ونمط االستهالك ودورة اإلحالل /جدول
الصيانة.
التقديرات واالفتراضات

تم أدناه عرض االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم المالية،
والتي قد ينتج عنها فروقات جوهرية في القيمة الدفترية لألصول واإللتزامات خالل الفترة المالية التالية .قامت المجموعة بإجراء االفتراضات
والتقديرات بناء على المؤشرات المتاحة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة .وقد تتغير الظروف واالفتراضات القائمة والمتعلقة بالتطورات
المستقبلية نتيجة لتغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارجة عن سيطرة المجموعة .يتم إظهار هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.
االنخفاض في قيمة األصول غير المالية

يحدث االنخفاض في القيمة عند زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد ،والتي تمثل القيمة األعلى
للقيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد والقيمة الحالية .يتم احتساب القيمة العادلة ناقصة تكاليف االستبعاد على أساس البيانات المتاحة لمعامالت
البيع
الملزمة ،التي تمت بشروط تعامل عادل ،ألصول مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة ناقصة التكاليف اإلضافية الستبعاد األصل .يتم احتساب
القيمة الحالية على أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة .يتم تحديد التدفقات النقدية على أساس الموازنة التقديرية للسنوات الخمس إلى
الثمانية القادمة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء الوحدة
المدرة للنقدية الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة.
تتأثر القيمة القابلة لالسترداد بمعدل الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك صافي التدفقات النقدية الواردة المستقبلية
المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.
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التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة (تتمة)

المخصصات

تعتمد المخصصات ،بحسب طبيعتها ،على تقديرات وعمليات تقويم للتأكد فيما إذا تم استيفاء ضوابط اإلثبات ،بما في ذلك تقدير المبالغ المحتمل
سدادها .تستند مخصصات الدعاوى القضائية إلى تقدير التكاليف ،بعد األخذ بعين االعتبار ،المشورة القانونية وغيرها من المعلومات المتاحة
حاليا .كما تتضمن مخصصات مكافأة نهاية الخدمة وتكاليف المغادرة ،إن وجدت ،حكم اإلدارة في تقدير التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة لدفع
مكافأة نهاية الخدمة وإغالق المواقع أو تكاليف المغادرة األخرى .تتضمن المخصصات المتعلقة باإللتزامات غير المؤكدة ،أفضل تقديرات اإلدارة
فيما إذا كان من المحتمل وقوع التدفقات النقدية الصادرة.
االفتراضات طويلة األجل بشأن منافع الموظفين

تمثل مكافأة نهاية الخدمة الموظفين االلتزامات التي سيتم سدادها في المستقبل وتتطلب استخدام االفتراضات لتوقعها .يتعين على اإلدارة إجراء
المزيد من االفتراضات المتعلقة بالمتغيرات مثل معدالت الخصم ومعدل الزيادة في الرواتب ومعدالت الوفيات ومعدل دوران الموظفين وتكاليف
الرعاية الصحية المستقبلية .وبشكل دوري ،تقوم إدارة المجموعة بالتشاور مع خبراء اكتواريين خارجيين بخصوص هذه االفتراضات .يمكن أن يكون
للتغيرات في االفتراضات األساسية تأثير هام على التزامات المنافع المتوقعة و/أو تكاليف منافع الموظفين المحددة الدورية المتكبدة.
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لمديني عقود اإليجار

تستخدم الشركة مصفوفة مخصص الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة بشأن مديني عقود اإليجار .يتم تحديد نسب المخصص بنا ًء على أيام التأخر
في السداد لمجموعات مختلفة من قطاعات العمالء لها أنماط خسائر مماثلة (أي من حيث نوع المنتج ونوع العميل).
يتم في األصل تحديد مصفوفة المخصص على أساس معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتها .وتقوم المجموعة بمعايرة المصفوفة لتعديل خسائر
االئتمان السابقة بالمعلومات المستقبلية .على سبيل المثال ،إذا كان من المتوقع تدهور األوضاع االقتصادية (أي إجمالي الناتج المحلي) على مدى
الفترة القادمة مما قد يؤدي إلى عدد متزايد من حاالت التعثر في السداد في قطاع محدد ،فإنه يتم تعديل معدالت التعثر السابقة .وبتاريخ إعداد
كل قوائم مالية ،يتم تحديث معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتها وإجراء تحليل للتغيرات في التقديرات المستقبلية.
إن عملية تقويم العالقة المتداخلة بين معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتها والظروف االقتصادية المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة تمثل
تقدي ًرا ها ًما .إن مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة يتأثر بالتغيرات في الظروف واألوضاع االقتصادية المتوقعة .كما أن خسائر االئتمان السابقة الخاصة
بالمجموعة والظروف االقتصادية المتوقعة قد ال تكون مؤشرا على التعثر الفعلي للعميل في المستقبل.
تقدير األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية

أيضا على التقويم الجماعي لممارسة
يتم تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات واالستثمارات العقارية بنا ًء على األعمار االقتصادية ،وبنا ًء ً
الصناعة ،والتقييم الفني الداخلي ،والخبرة السابقة بشأن األصول المماثلة .يتم ،بتاريخ إعداد القوائم المالية ،مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة
وتحديثها في حالة اختالف التوقعات عن التقديرات السابقة نتيجة االستهالك العادي للممتلكات والمعدات ،أو التقادم الفني والتجاري لها ،أو القيود
القانونية أو القيود األخرى على استخدام الممتلكات والمعدات .وعلى الرغم من ذلك ،فإنه من المحتمل أن يتأثر األداء المالي المستقبلي بصورة
جوهرية بالتغيرات في التقديرات الناتجة عن التغيرات في العوامل المذكورة أعاله .وسوف تتأثر المبالغ وتوقيت المصاريف المسجلة ألي فترة
بالتغيرات في هذه العوامل والظروف.
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التقديرات واالفتراضات (تتمة)
التزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

يتم تحديد القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة للموظفين باستخدام عمليات التقويم اإلكتواري .يتضمن التقويم االكتواري إجراء العديد من
االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .وتشتمل هذه االفتراضات على تحديد معدل الخصم ،والزيادات المستقبلية في
الرواتب ،ومعدالت الوفيات والزيادة المستقبلية في المعاشات .ونظرا للطبيعة المعقدة للتقويم واالفتراضات األساسية وطبيعتها طويلة األجل ،فإن
التزام المنافع المحددة يتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات في هذه االفتراضات .يتم مراجعة كافة االفتراضات بشكل سنوي.
معدل الخصم

يعتبر معدل الخصم أكثر العوامل التي تخضع للتغيير .وعند تحديد معدل الخصم المالئم ،تأخذ اإلدارة بعين االعتبار معدل العائد على االستثمارات
عالية الجودة ذات الدخل الثابت المتاحة حال ًيا والفترة المتوقعة الستحقاق التزامات المنافع المحددة للموظفين.
معدل الوفيات

يتم تحديد معدل الوفيات بناء على جداول الوفيات المتاحة للجمهور في الدول المعنية .تخضع جداول الوفيات هذه إلى التغيير فقط من وقت آلخر
وفقاً للتغيرات الديموغرافية.
معدل الزيادة في الرواتب ومعاشات التقاعد

تتم تقديرات الزيادة المستقبلية في الرواتب من خالل أخذ معدالت التضخم واألقدمية والترقيات والخبرة السابقة بعين االعتبار .تم تقديم تفاصيل
إضافية حول التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين في إيضاح (.)19

-4

أسس االعداد والعرض

بيان االلتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى
المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (يشار إليهم فيما بعد بـ «المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية
السعودية»).
أسس القياس والعملة الوظيفية

تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر واألدوات المالية المشتقة ،حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة ،والتزام المنافع المحددة والذي يتم إثباته بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية
وفقًا لطريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي ،والذي يمثل العملة الوظيفية للمجموعة.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة

فيما يلي بيا ًنا بالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة:
العمالت األجنبية
المعامالت واألرصدة

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى رياالت سعودية وفقًا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ إجراء المعامالت .يتم تحويل أرصدة
األصول واإللتزامات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بتاريخ إعداد القوائم المالية بأسعار التحويل السائدة في ذلك التاريخ .يتم إدراج األرباح
والخسائر الناتجة عن تسوية وترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية في قائمة الدخل الشامل الموحدة .يعتمد تحويل البنود غير النقدية
على ما إذا تم إثباتها بالتكلفة التاريخية أو بالقيمة العادلة .يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية والمسجلة بعملة أجنبية
بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعاملة.
يتم تحويل األصول غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة والمسجلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بالتاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة
العادلة .يتم معالجة الربح أو الخسارة الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بما يتفق مع إثبات الربح أو الخسارة الناتجة
عن التغير في القيمة العادلة للبند (أي ،فروقات التحويل الناتجة عن البنود التي يتم إثبات ربح أو خسارة القيمة العادلة لها في قائمة الدخل الشامل
الموحدة).
شركات المجموعة

يتم تحويل األصول واإللتزامات الخاصة بالعمليات األجنبية إلى الريال السعودي بسعر التحويل السائد بتاريخ إعداد القوائم المالية ،كما يتم تحويل
قائمة الدخل الشامل بأسعار التحويل السائدة بتواريخ المعامالت .يتم اثبات فروقات التحويل الناتجة عن تحويل العمالت ألغراض التوحيد في
الدخل الشامل اآلخر .وعند استبعاد أي عملية خارجية ،يعاد تصنيف بنود الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بتلك العملية األجنبية إلى الربح أو الخسارة.
أسس توحيد القوائم المالية

تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها .تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر ،أو يكون لديها
حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقتها بالشركة المستثمر فيها ،ولديها المقدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل ممارسة سلطاتها
على الشركة المستثمر فيها .وعلى وجه التحديد ،تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة:
yالسيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي وجود حقوق بمنح المجموعة المقدرة على توجيه األنشطة ذات العالقة بالشركة المستثمر فيها)
yالتعرض لمخاطر ،أو لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها.
yالمقدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.
وبوجه عام ،هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة .وتأييداً لهذا االفتراض ،فعندما يكون لدى المجموعة أقل من األغلبية في
حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد فيما
إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها ،ويشمل ذلك:
yالترتيب التعاقدي (الترتيبات التعاقدية) مع أصحاب حقوق التصويت لآلخرين في الشركة المستثمر فيها.
yالحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى.
yحقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة.
تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا ما كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق
والظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة .يبدأ توحيد القوائم المالية للشركة التابعة عند حصول المجموعة
على السيطرة على الشركة التابعة ويتم التوقف عن عملية التوحيد عند تخلي المجموعة عن ممارسة مثل هذه السيطرة .تدرج أصول وإلتزامات
ودخل ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل الفترة في القوائم المالية األولية الموحدة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة
إلى المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة.
يتعلق الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر بالمساهمين في المجموعة .وعند الضرورة ،يتم إجراء تسويات على القوائم المالية
للشركات التابعة كي تتماشى سياستها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة .يتم حذف كافة األصول واإللتزامات وكذلك حقوق الملكية
واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.
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أسس توحيد القوائم المالية (تتمة)

يتم اعتبار أي تغير في حصص الملكية في الشركة التابعة ،بدون فقدان السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية.
وفي حالة فقدان المجموعة السيطرة على شركة تابعة ،فإنها تتوقف عن اثبات األصول (بما في ذلك الشهرة) واإللتزامات وعناصر حقوق الملكية
األخرى ،بينما يتم إثبات كافة األرباح أو الخسائر الناتجة في الدخل .يتم إثبات االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة.
عمليات تجميع األعمال

تتم المحاسبة عن عمليات تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ .تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي كل من العوض المحول ،والذي يتم قياسه
بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ،ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها .بالنسبة لكل عملية من عمليات تجميع األعمال،
تقرر المجموعة فيما إذا كان من الواجب قياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية في
صافي األصول القابلة للتمييز للشركة المستحوذ عليها .تقيد تكاليف االستحواذ كمصاريف عند تكبدها وتدرج ضمن المصاريف اإلدارية.
وعند قيام المجموعة باالستحواذ على عمل ما ،يتم تقدير األصول واإللتزامات المالية التي تم التعهد بها من أجل التصنيف والتخصيص المالئم لها
وفقاً للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية واألوضاع السائدة بتاريخ االستحواذ.
سيتم إثبات العوض المحتمل المراد تحويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ .ال يتم إعادة قياس العوض المحتمل
المصنف كحقوق ملكية ،ويتم المحاسبة عن تسويته الالحقة ضمن حقوق الملكية .يُقاس العوض المحتمل المصنف كأصل أو إلتزامات والذي يمثل
أداة مالية ويقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي (« )9األدوات المالية :اإلثبات والقياس» بالقيمة العادلة وتُدرج التغيرات في القيمة العادلة
في قائمة الدخل الشامل وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي ( .)9يتم قياس العوض المحتمل اآلخر ،الذي ال يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير
المالي ( ،)9بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد القوائم المالية األولية الموحدة ،وتدرج التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل.
تصنيف األصول واإللتزامات كمتداولة وغير متداولة

تقوم المجموعة بإظهار األصول واإللتزامات في قائمة المركز المالي األولية الموحدة ،كمتداولة /غير متداولة .تعتبر األصول متداولة وذلك:
yعندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خالل دورة العمليات العادية،
yفي حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،
yعندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية ،أو
yعندما يكون النقد وما فى حكمه ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية إلتزامات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً
بعد الفترة المالية.
تصنف كافة األصول األخرى كأصول غير متداولة.
تعتبر اإللتزامات متداولة وذلك:
yعندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية،
yفي حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،
yعندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية ،أو
yعند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد اإللتزامات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية.
تصنف المجموعة كافة اإللتزامات االخرى كإلتزامات غير متداولة.
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الممتلكات والمعدات

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ،بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة ،إن وجدت .تشتمل هذه التكلفة على
تكلفة استبدال أجزاء من المعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع االنشائية طويلة األجل وذلك في حالة الوفاء بمعايير االثبات .وإذا كان
مطلو ًبا استبدال أجزاء هامة من المعدات على مراحل ،تقوم المجموعة باستهالكها بصورة مستقلة على مدى أعمارها اإلنتاجية المحددة .وبالمقابل،
فعند إجراء فحص رئيسي ،يتم إثبات التكلفة المتعلقة به في القيمة الدفترية للمعدات كإحالل وذلك في حالة استيفاء معايير إثباته .يتم إثبات كافة
تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة عند تكبدها.
يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصول .وفيما يلي بيان باألعمار اإلنتاجية لألصول:
العمر اإلنتاجي
تحسينات المباني المستأجرة

 10سنوات أو فترة اإليجار ،أيهما أقل

اآلالت والمعدات

 10سنوات

األلعاب

 10-5سنوات

السيارات

 7-5سنوات

أجهزة الحاسب االلي وتقنية المعلومات

 7-5سنوات

األثاث والتركيبات

 8-3سنوات

ال يتم استهالك المشاريع تحت اإلنشاء غير الجاهزة للغرض المنشود منها.
يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات وأي جزء هام تم إثباته في البداية وذلك عند االستبعاد (أي عند انتقال السيطرة إلى
الجهة المستلمة) ،أو عند عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من االستخدام .تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي
أصل (والتي يتم احتسابها كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة وذلك عند
التوقف عن إثبات األصل.
االستثمارات العقارية

تتكون االستثمارات العقارية من العقارات المكتملة والعقارات تحت اإلنشاء أو التطوير التي يتم االحتفاظ بها بغرض تحقيق دخل إيجار أو زيادة رأس
المال أو كليهما .يتم تصنيف العقارات المقتناة بموجب عقد إيجار كاستثمارات عقارية في حالة اقتنائها لغرض تحقيق دخل إيجار أو زيادة رأس
المال أو كليهما ،وليس لغرض البيع خالل دورة األعمال العادية أو االستخدام في اإلنتاج أو الوظائف اإلدارية.
ناقصا االستهالك المتراكم وأي مخصص لقاء االنخفاض في القيمة .يتم استهالك االستثمارات العقارية (فيما
تظهر االستثمارات العقارية بالتكلفة
ً
عدا األراضي واالستثمارات العقارية تحت اإلنشاء) باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي للعقارات على النحو التالي.
العمر اإلنتاجي
المباني

 50سنة

اآلالت والمعدات

 10سنوات

األثاث والتركيبات

 8-3سنوات

تحسينات المباني المستأجرة

 10سنوات أو فترة اإليجار ،أيهما أقل

يتم ،في األصل ،قياس االستثمارات العقارية بالتكلفة شاملة تكاليف المعامالت .وبعد االثبات األولي ،تظهر االستثمارات العقارية بالتكلفة ناقصاً
االستهالك المتراكم و /أو خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة ،إن وجدت .تشتمل التكلفة على المصاريف المتعلقة مباشرة بشراء األصول وتكلفة
استبدال أجزاء من االستثمارات العقارية وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع االنشائية طويلة األجل ،في حالة الوفاء بضوابط اإلثبات .يتم إثبات
كافة تكاليف اإلصالح والصيانة في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة عند تكبدها.
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األصول غير الملموسة

تقاس األصول غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لها بالتكلفة .وبعد اإلثبات األولي لها ،تقيد األصول غير الملموسة
بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة .ال يتم رسملة األصول غير الملموسة المطورة داخلياً ،فيما عدا تكاليف التطوير
المرسملة ،وتدرج المصاريف ذات العالقة في الدخل وذلك خالل الفترة التي يتم تكبدها فيها.
تطفأ األصول غير الملموسة التي لها عمر محدد على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها ،ويتم مراجعها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك
عند وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض .يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء األصول غير الملموسة التي لها عمر محدد مرة واحدة على األقل
في نهاية كل فترة مالية .يتم معالجة التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طريقة استنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل -
محاسبياً وذلك بتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء ،حسبما هو مالئم ،ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية .تدرج مصاريف إطفاء األصول
غير الملموسة التي لها عمر محدد في الدخل كمصروف وبما يتماشى مع وظيفة األصول غير الملموسة.
يتم التوقف عن إثبات األصول غير الملموسة عند االستبعاد (أي بتاريخ انتقال السيطرة إلى الجهة المستلمة) ،أو عند عدم وجود منافع اقتصادية
مستقبلية متوقعة من االستخدام أو االستبعاد .تدرج كافة األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات األصل (والتي يتم احتسابها كفرق بين
صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة.
فيما يلي بيان األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترات الحالية والمقارنة:
عدد السنوات
رسوم امتياز
برامج الحاسب اآللي

مدة االتفاقية
 3سنوات

يتم إطفاء األصول غير الملموسة على أساس القسط الثابت.
تكاليف االقتراض

يتم رسملة تكاليف االقتراض التي تتعلق مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل ما والذي يستغرق وقتاً طوي ً
ال كي يكون جاهزاً للغرض الذي أنشئ من
أجله أو البيع وذلك كجزء من تكلفة األصل المعني .تقيد كافة تكاليف االقتراض األخرى كمصروف خالل الفترة التي يتم تكبدها فيها .تتكون تكاليف
االقتراض من تكاليف التمويل والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة بشأن اقتراض األموال.
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االنخفاض في قيمة األصول المالية غير المتداولة

تقوم المجموعة ،بتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما .وفي حالة وجود مثل
هذا الدليل أو عندما يكون مطلوباً إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد
لذلك األصل .تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة األعلى للقيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية ،ناقصاً تكاليف البيع والقيمة الحالية .يتم
تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل ما لم ينتج عن األصل تدفقات نقدية تعتبر مستقلة بشكل كبير عن األصول األخرى أو مجموعات األصول.
وفي حالة زيادة القيمة الدفترية ل ً
ألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد ،فإن األصل يعتبر منخفض القيمة ويخفض إلى
القيمة القابلة لالسترداد له.
وعند تقدير القيمة الحالية ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم (لما قبل الزكاة) والذي
يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل .وعند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع ،يؤخذ باالعتبار
آخر معامالت تمت بالسوق .وفي حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت ،يتم استخدام طرق تقويم مالئمة .إن عمليات االحتساب هذه مدعمة
بمضاعفات التقويم ،وأسعار األسهم المتداولة للشركات المدرجة ،والمؤشرات األخرى المتوفرة عن القيمة العادلة.
تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس الموازنات التفصيلية والتوقعات والتي يتم إعدادها بصورة مستقلة لكل وحدة مدرة
للنقدية في المجموعة والتي يخصص إليها األصل .تغطي هذه الموازنات والتوقعات عادة فترة خمس سنوات .يتم احتساب معدل النمو للمدى الطويل
األجل ،ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع بعد الفترة الخامسة.
يتم إثبات خسائر االنخفاض في قيمة العمليات المستمرة ضمن فئات المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته.
بالنسبة لألصول ،يتم إجراء تقويم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية للتأكد من وجود أي مؤشر على عدم وجود خسائر االنخفاض المثبتة سابقاً أو
نقصانها .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية .يتم عكس قيد خسائر
االنخفاض المثبتة سابقاً فقط في حالة وجود تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل منذ إثبات آخر خسارة
انخفاض في القيمة .إن عكس القيد هذا يعتبر محدوداً بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد له وال عن القيمة الدفترية
التي كان من المفترض تحديدها ،بعد خصم االستهالك ،فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة في السنوات السابقة .يتم إثبات عكس
القيد هذا في الدخل.
األدوات المالية

إن األداة المالية هي عبارة عن عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة ما وإلتزامات مالية أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.
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األصول المالية
اإلثبات األولي والقياس

تصنف األصول المالية ،عند االثبات األولي لها ،كمقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،أو بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
يتوقف تصنيف األصول المالية عند اإلثبات األولي لها على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي ونموذج أعمال المجموعة إلدارتها.
وباستثناء مدينو عقود إيجار التي ال تتضمن مكون تمويل هام أو التي بشأنها قامت المجموعة باستخدام وسيلة عملية ،تقوم المجموعة في األصل
بقياس األصول المالية بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعامالت في حال األصول المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،
بينما يتم قياس مدينو عقود اإليجار التي ال تتضمن مكون تمويل هام أو التي بشأنها قامت المجموعة باستخدام وسيلة عملية بسعر المعاملة الذي
تم تحديده وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي (.)15
ولقياس األصول المالية بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإنه يجب أن ينتج عنها تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات
من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم .يشار إلى هذا التقويم بـ «اختبار الدفعات فقط من المبلغ األصلي والعمولة» ،ويتم إجراؤه
على مستوى األداة المالية.
يشير نموذج أعمال المجموعة الخاص بإدارة األصول المالية إلى كيفية إدارة هذه األصول المالية بهدف تحقيق التدفقات النقدية .يحدد نموذج
األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع األصول المالية أو كالهما.
يتم إثبات عمليات شراء أو بيع األصول المالية  -التي تتطلب تسليم األصول خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها
بالسوق (المعامالت االعتيادية)  -بتاريخ التداول أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األًصل .يتم تصنيف األصول المالية بالتكلفة
المطفأة.
القياس الالحق

ألغراض القياس الالحق لها ،تصنف األصول المالية إلى الفئات التالية:
yاألصول المالية بالتكلفة المطفأة
yاألصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
yاألصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
األصول المالية بالتكلفة المطفأة
تتعلق هذه الفئة كثي ًرا بالمجموعة .تقوم المجموعة بقياس األصول المالية بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء الشرطين التاليين:
yأن يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ باألصول المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية و
yأن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي ،في تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ
األصلي القائم.
تقاس الحقا األصول المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي وتخضع لالنخفاض في القيمة .يتم إثبات األرباح أو
الخسائر ضمن الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات األصل أو تعديله أو انخفاض قيمته.
تشتمل األصول المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة الخاصة بالمجموعة على مديني عقود اإليجار والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة
والنقد وما فى حكمه.
األصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات حقوق الملكية)
عند االثبات األولي ،يجوز للمجموعة أن تختار بشكل ال رجعة فيه ،تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية كمقتناه بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر وذلك عند الوفاء بضوابط تعريف حقوق الملكية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  - 32األدوات المالية :العرض ،وأال تكون مقتناة
ألغراض المتاجرة .يحدد التصنيف على أساس كل أداه على حدة.
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األدوات المالية (تتمة)
األصول المالية (تتمة)

ال يعاد تدوير األرباح أو الخسائر الناتجة عن هذه األصول المالية إلى الربح أو الخسارة .يتم إثبات توزيعات األرباح كإيرادات أخرى في قائمة الدخل
الشامل الموحدة عند اإلقرار بأحقية دفعها ،إال إذا كانت المجموعة تستفيد من هذه المتحصالت كاسترداد جزء من تكلفة األصل المالي ،وفي
هذه الحالة ،تقيد هذه األرباح في الدخل الشامل اآلخر .إن االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال
تخضع لتقويم االنخفاض في القيمة .اختارت المجموعة تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المتداولة الخاصة بها ،بشكل ال رجعة
فيه ضمن هذه الفئة.
األصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تقيد األصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي األولية الموحدة بالقيمة العادلة ،ويدرج صافي
التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
التوقف عن اإلثبات

يتم التوقف عن إثبات أصل مالي (أو جزء منه أو جزء من مجموعة من أصول مالية مشابهة ،حيثما ينطبق ذلك) (أي استبعاده من قائمة المركز
المالي الموحدة للمجموعة) عند:
yانتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصول ،أو
yقيام المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف آخر دون
أي تأخير وفق «ترتيبات فورية» وإذا ما (أ) قامت المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة ل ً
ألصل ،أو (ب) لم تقم المجموعة
بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل ،ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.
وفي الحاالت التي تقوم فيها المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية ،فإنه يجب عليها تقويم
فيما إذا وألي مدى قامت باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية .وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلبقاء على معظم المخاطر
والمنافع المصاحبة لألصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على األًصل ،تستمر المجموعة في إثبات األصل بقدر ارتباطها المستمر به .وفي تلك
الحالة ،تقوم المجموعة أيضاً بإثبات اإللتزامات المصاحبة لها .يتم قياس األصول المحولة واإللتزامات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس
الحقوق وااللتزامات التي أبقت عليها المجموعة.
يتم قياس االرتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان على األصول المحولة بالقيمة الدفترية األصلية لألصول أو الحد األقصى للمبلغ الذي
يجب على المجموعة دفعه ،أيهما أقل.
االنخفاض في قيمة األصول المالية

تقوم المجموعة بإثبات مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن كافة األصول المالية غير المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
وبالنسبة لمديني عقود اإليجار ،تستخدم الشركة الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة .عليه ،ال تقوم المجموعة بمتابعة
التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدالً من ذلك بإثبات مخصص خسارة بنا ًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاريخ إعداد كل
قوائم مالية .قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات استنا ًدا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان ،والتي يتم تعديلها بالعوامل المستقبلية
الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.
أيضا
تعتبر المجموعة األصل المالي متعث ًرا عندما تكون الدفعات التعاقدية متأخرة السداد لمدة  360يو ًما .لكن في بعض الحاالت ،يمكن للمجموعة ً
اعتبار األصل المالي متعث ًرا عندما تشير المعلومات الداخلية والخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تستلم المجموعة المبالغ التعاقدية القائمة
بالكامل قبل أن تأخذ باالعتبار أية تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل المجموعة .يتم شطب األصل المالي عند عدم وجود توقعات معقولة
السترداد التدفقات النقدية التعاقدية.
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األدوات المالية (تتمة)
اإللتزامات المالية
االثبات األولي والقياس

تصنف اإللتزامات المالية عند االثبات األولي لها كإلتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو قروض أو ذمم دائنة ،حسبما هو
مالئم.
يتم ،في األصل ،إثبات كافة اإللتزامات المالية بالقيمة العادلة .وبالنسبة للقروض والذمم الدائنة ،يتم إظهارها بعد خصم تكاليف المعامالت المتعلقة
بها مباشرةً .تشتمل اإللتزامات المالية الخاصة بالمجموعة على القروض والذمم الدائنة التجارية والمبالغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة
والمبالغ المستحقة الدفع واإللتزامات المتداولة األخرى والقروض.
القياس الالحق

يعتمد قياس اإللتزامات المالية على تصنيفها ،كما هو موضح أدناه:
القروض

تتعلق هذه الفئة كثي ًرا بالمجموعة .وبعد االثبات األولي لها ،تقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي .يتم إثبات األرباح
والخسائر في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة عند التوقف عن إثبات اإللتزامات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل العمولة الفعلي.
اإللتزامات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تشتمل اإللتزامات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على اإللتزامات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة واإللتزامات المالية
المخصصة عند االثبات األولي لها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
تصنف اإللتزامات المالية كمقتناة ألغراض المتاجرة في حالة تكبدها لغرض إعادة شراؤها في المستقبل القريب .تشتمل هذه الفئة على األدوات
المالية المشتقة التي أبرمتها المجموعة ولم يتم تخصيصها كأدوات تغطية طبقاً لما نص عليه المعيار الدولي للتقرير المالي ( .)9كما تصنف
المشتقات المدرجة ضمن األدوات المالية األخرى المنفصلة كمقتناه ألغراض المتاجرة مالم يتم تخصيصها كأدوات تغطية مخاطر فعالة.
التوقف عن اإلثبات

يتم التوقف عن اثبات اإللتزامات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته .وفي حالة تبديل اإللتزامات المالية الحالية
بأخرى من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماماً أو بتعديل شروط اإللتزامات الحالية ،عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل أو التعديل كتوقف
عن اثبات اإللتزامات األصلية واثبات إلتزامات جديدة .يتم إثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة.
مقاصة األدوات المالية

تتم مقاصة األصول المالية واإللتزامات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي األولية الموحدة فقط عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة
المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية األصول مع اإللتزامات على أساس الصافي أو بيع األصول وسداد اإللتزامات في آن واحد.
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قياس القيمة العادلة (تتمة)
قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع أصول ما أو سداده عند تحويل إلتزامات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في
السوق بتاريخ القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع األصول أو تحويل اإللتزامات قد تمت إما:
yفي السوق الرئيسي لألصول أو اإللتزامات ،أو
yفي حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق فائدة لألصول واإللتزامات.
إن السوق الرئيسي أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة.
تقاس القيمة العادلة لألصول أو اإللتزامات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير األصول واإللتزامات وأنهم يسعون لتحقيق
أفضل مصالحهم االقتصادية.
تستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف ،وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابلة
للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
تصنف كافة األصول واإللتزامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية األولية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي
لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:
yالمستوى  : 1األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة ألصول أو إلتزامات مماثلة.
yالمستوى  : 2طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
yالمستوى  : 3طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -غير قابلة للمالحظة.
بالنسبة لألصول واإللتزامات التي يتم إثباتها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل متكرر ،تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا تم التحويل
بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف (على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل)
في نهاية كل فترة مالية.
تقوم المجموعة بتحديد السياسات واإلجراءات المتعلقة بقياس القيمة العادلة المتكرر وقياس القيمة العادلة غير المتكرر.
يقوم مقيمون خارجيون بتقييم االستثمارات العقارية لغرض اإلفصاح عنها .يتقرر عمل المقيمين الخارجيين من قبل المجموعة بعد مناقشة ذلك مع
إدارة المجموعة والحصول على موافقتها .تشتمل ضوابط االختيار على اإللمام والمعرفة بالسوق ،والسمعة ،واالستقاللية ،وفيما إذا تمت مراعاة
المعايير المهنية .تقرر المجموعة ،بعد التباحث مع المقيمين الخارجيين للمجموعة ،ماهية طرق التقييم والمدخالت التي يتم استخدامها لكل حالة.
وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،تقوم المجموعة بتحليل التغيرات في قيمة األصول واإللتزامات التي يتعين إعادة قياسها أو إعادة تقويمها طبقاً
للسياسات المحاسبية للمجموعة .وألغراض هذا التحليل ،تقوم المجموعة بالتحقق من المدخالت الرئيسية المستخدمة في آخر تقييم وذلك
أيضا بمقارنة التغير في القيمة
بمطابقة المعلومات المستخدمة في احتساب التقييم مع العقود والمستندات ذات العالقة األخرى .تقوم المجموعة ً
العادلة لكل فئة من فئات األصول واإللتزامات مع المصادر الخارجية ذات العالقة لتحديد ما إذا كان التغير معقوالً.
ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،قامت المجموعة بتحديد فئات األصول واإللتزامات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصول واإللتزامات
والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.
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عقود التأجير

تقوم المجموعة عند بداية العقد بتقييم ما إذا كان العقد عقد إيجار أو يحتوي على عقد إيجار .أي ،إذا كان العقد ينقل الحق في التحكم في استخدام
أصل محدد لفترة زمنية مقابل مقابل.
تطبق المجموعة نهج تحقق وقياس واحد لجميع عقود اإليجار ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة .تعترف
المجموعة بإلتزامات عقود اإليجار لسداد مدفوعات اإليجار وحق استخدام أصول التي تمثل الحق في استخدام األصول األساسية.
أ) حق استخدام أصول

تعترف المجموعة بحق استخدام األصول في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي تاريخ توفر األصل األساسي لالستخدام) .يتم قياس حق استخدام األصول
ناقصا أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة ،ويتم تعديلها ألي إعادة قياس اللتزامات اإليجار .تتضمن تكلفة حق االستخدام
بالتكلفة،
ً
ناقصا أي حوافز
البدء
تاريخ
قبل
أو
في
تمت
التي
اإليجار
ودفعات
المتكبدة
األولية
المباشرة
والتكاليف
بها
المعترف
اإليجار
التزامات
مبلغ
األصول
ً
إيجار مستلمة .يتم استهالك حق استخدام أصول المعترف به على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ومدة عقد اإليجار ،أيهما
أقصر .يخضع حق استخدام األصول لالنخفاض في القيمة.
ب) التزامات اإليجار

في تاريخ بدء عقد اإليجار ،تعترف المجموعة بإلتزامات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المقرر سدادها على مدى فترة
مطروحا منها أي حوافز إيجار مستحقة القبض،
اإليجار .تشتمل مدفوعات اإليجار على مدفوعات ثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة الجوهرية)
ً
ومدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ،والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية .تتضمن مدفوعات اإليجار
أيضا سعر ممارسة خيار الشراء المؤكد بشكل معقول أن تمارسه المجموعة ودفع غرامات إنهاء عقد اإليجار ،إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس
ً
ممارسة المجموعة لخيار اإلنهاء .يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروفات في الفترة التي يحدث
فيها الحدث أو الشرط الذي أدى إلى الدفع.
عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار ،تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء عقد اإليجار إذا كان معدل الفائدة
الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة .بعد تاريخ البدء ،يتم زيادة مبلغ التزامات اإليجار لتعكس تراكم الفائدة وتخفيضها لمدفوعات
اإليجار المدفوعة .باإلضافة إلى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل ،أو تغيير في مدة اإليجار ،أو تغيير في
مدفوعات اإليجار (على سبيل المثال ،التغيير في المدفوعات المستقبلية الناتج عن تغيير في المؤشر أو المعدل المستخدم لتحديد ذلك .مدفوعات
اإليجار) أو تغيير في التقييم لشراء األصل األساسي.
ج) عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة

تطبق المجموعة إعفاء إثبات اإليجار قصير األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل (أي عقود اإليجار التي لها مدة إيجار  12شه ًرا أو أقل من تاريخ
البدء وال تحتوي على خيار شراء) .كما أنه يطبق إعفاء اإليجار من االعتراف باألصول منخفضة القيمة على عقود اإليجار التي تعتبر منخفضة
القيمة .يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار على عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط
الثابت على مدى فترة اإليجار.
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المخزون

تظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية ،أيهما أقل .تحدد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح.
يتكون صافي القيمة البيعية من سعر البيع المقدر ناقصا تكاليف البيع والتوزيع .يتم تجنيب مخصص ،إذا لزم األمر ،لبنود البضاعة المتقادمة
وبطيئة الحركة.
يتم تخفيض قيمة البضاعة إلى صافي القيمة البيعية في الحاالت التي قد تكون فيها التكلفة غير قابلة لالسترداد نتيجة التلف أو التقادم أو في
حالة انخفاض أسعار بيع بنود البضاعة.
ومعادالت النقد
النقد ُ

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية ،تتكون النقد ومافي حكمه من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل وفترة
استحقاقها األصلية ثالثة أشهر ،والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة.
المخصصات

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات (قانونية أو متوقعة) على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة ،وأنه من المحتمل ان يتطلب األمر استخدام
ٍ
تقدير لمبلغ االلتزام بشكل موثوق به .ال يتم إثبات المخصصات لقاء خسائر
موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن إجراء
العمليات المستقبلية.
تقاس المخصصات بالقيمة الحالية ألفضل تقديرات اإلدارة للمصاريف المطلوبة لسداد االلتزام الحالي في نهاية الفترة المالية .يمثل معدل الخصم
المستخدم لتحديد القيمة الحالية معدل ما قبل الزكاة الذي يعكس عمليات التقويم الحالية في السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المصاحبة
لاللتزام .يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كأعباء مالية.
منافع موظفين
التزامات المنافع المحددة للموظفين

يتم تحديد التزام المنافع المحددة للموظفين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة ،باإلضافة إلى عمليات التقويم االكتواري التي يتم إجراؤها في
نهاية كل فترة مالية .إن عمليات إعادة القياس التي تتضمن األرباح والخسائر االكتوارية ،يتم إظهارها فوراً في قائمة المركز المالي األولية الموحدة
مع إثبات الزيادة أو النقص ضمن الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تحدث فيها .كما يتم إظهار عمليات إعادة القياس المثبتة ضمن الدخل
الشامل اآلخر فوراً ضمن األرباح المبقاة ولن يتم إعادة تصنيفها إلى الدخل في الفترات الالحقة .يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات
المنافع المحددة الناتجة عن تعديل أو تقليص البرنامج مباشرة في الدخل كتكاليف خدمة سابقة .يتم احتساب العمولة بتطبيق معدل الخصم في
بداية الفترة إلى صافي التزام المنافع المحددة .يتم تصنيف تكاليف المنافع المحددة على النحو التالي:
yتكلفة الخدمة (بما في ذلك تكلفة الخدمة الحالية ،تكلفة الخدمة السابقة ،باإلضافة إلى األرباح والخسائر الناتجة عن عمليات تقليص
األيدي العاملة والتسويات)،
yمصروف العمولة ،و
yعمليات إعادة القياس
تقوم المجموعة بإظهار أول مكونين من مكونات تكاليف المنافع المحددة في الربح أو الخسارة ضمن البنود المعنية.
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منافع الموظفين قصيرة األجل

يتم اثبات التزام لقاء المنافع المستحقة للموظفين بشأن الرواتب واألجور واإلجازات السنوية وتذاكر السفر واإلجازات المرضية المتوقع سدادها
بالكامل خالل اثني عشر شهراً بعد انتهاء الفترة التي يقوم فيها الموظفون بتقديم الخدمات ذات العالقة .يتم إثبات االلتزام بالمبلغ غير المخصوم
للمنافع المتوقع دفعها لقاء تلك الخدمات.
برنامج االشتراكات المحددة للموظفين

لدى المجموعة برنامج اشتراكات محددة مع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،حيث تساهم المجموعة بموجبه بنسبة محددة من راتب الموظف
في تقاعد موظفيها ،وتعتبر ذلك البرنامج مؤهال كبرنامج اشتراكات محددة .ويتم إثبات االشتراكات المستحقة لبرنامج االشتراكات المحددة
كمصروف في الربح أو الخسارة.
يتم إثبات منافع التقاعد بشأن برامج االشتراكات المحددة كمصاريف عند تكبدها.
الزكاة والضريبة
الزكاة

تخضع المجموعة ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك («الهيئة») في المملكة العربية السعودية .يجنب مخصص للزكاة على أساس مبدأ
االستحقاق ،ويتم احتسابها وتحميلها على أساس الوعاء الزكوي .يتم إجراء التعديالت ،إن وجدت ،على مخصص الزكاة عند الحصول على الربوط
النهائية من الهيئة.
الضريبة

يتم قياس أصول وإلتزامات ضريبة الدخل الحالية بالمبلغ المتوقع استرداده من أو دفعه إلى السلطات الضريبية المعنية .إن الشرائح الضريبية
واألنظمة الضريبية المستخدمة في حساب المبلغ هي تلك الصادرة أو السارية المفعول بتاريخ إعداد القوائم المالية .إن ضريبة الدخل الحالية
أيضا في الدخل الشامل اآلخر وليس في الربح أو الخسارة .تقوم اإلدارة دورياً
المتعلقة بالبنود المثبتة مباشرة في الدخل الشامل اآلخر يتم إثباتها ً
بتقويم المواقف المتخذة في اإلقرارات الضريبية بشأن الحاالت التي تخضع فيها األنظمة الضريبية المطبقة للتفسير وتجنب المخصصات ،حسبما
هو مالئم.
الضريبة المؤجلة

يجنب مخصص للضريبة المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام وذلك بشأن الفروقات المؤقتة بين القيمة الدفترية لألصول واإللتزامات ألغراض إعداد
التقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض ضريبة الدخل .يتم احتساب الضريبة المؤجلة على أساس الشرائح الضريبية المتوقع تطبيقها على
الفترة التي يتم فيها تحقيق األصول أو سداد اإللتزامات وذلك على أساس الشرائح الضريبية (واألنظمة الضريبية) الصادرة والسارية المفعول بتاريخ
إعداد القوائم المالية .يتم اإلفصاح عن اآلثار الضريبية الناتجة عن الفروقات المؤقتة ضمن اإللتزامات غير المتداولة كضريبة مؤجلة.
يتم إثبات أصول الضريبة المؤجلة وذلك فقط بالقدر الذي من المحتمل أن تتوفر فيه أرباحاً خاضعة للضريبة في المستقبل يمكن استخدامها لقاء
الخسائر الضريبية واإلعفاءات الضريبية غير المستخدمة .تتم مراجعة القيمة الدفترية ألصول الضريبة المؤجلة بتاريخ إعداد القوائم المالية،
وتُخفض بالقدر الذي لم يعد من المحتمل أن تتحقق فيه المنفعة الضريبية ذات الصلة .تتم مقاصة أصول وإلتزامات الضريبة المؤجلة عند وجود
حق نظامي ملزم إلجراء عملية التسوية .ويتم اإلفصاح عن أصول الضريبة المؤجلة ضمن األصول غير المتداولة كأصول ضرائب مؤجلة.
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الزكاة والضريبة (تتمة)
الضريبة المؤجلة (تتمة)

يتم إثبات الضريبة الحالية والمؤجلة كمصروف أو منفعة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر إال عندما تتعلق ببنود مقيدة على أو
أيضا إثبات الضريبة مباشر ًة في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين.
مخصومة مباشر ًة من حقوق الملكية ،وفي تلك الحالة يتم ً
اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء

يتم اثبات االيرادات بالقدر الذي يحتمل أن يتدفق عنه منافع اقتصادية للمجموعة ،وأنه يمكن قياس االيرادات بشكل موثوق به وذلك بصرف
النظر عن التاريخ الذي يتم فيه السداد .يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق القبض بعد األخذ بعين االعتبار شروط
السداد المحددة المتعاقد عليها وبعد استبعاد الضرائب أو الرسوم .يتم إظهار المبالغ المفصح عنها كإيرادات بعد خصم المخصصات التجارية
والتخفيضات .وقد تبين للمجموعة أنها تعمل كأصيل في كافة ترتيبات اإليرادات.
دخل اإليجار

إن المجموعة مؤجر بموجب عقود إيجار تشغيلي مختلفة .يتم المحاسبة عن دخل اإليجار الناتج عن عقود اإليجار التشغيلي المتعلقة باالستثمارات
العقارية وفقا لطريقة القسط الثابت على مدى فترات عقود اإليجار ،ويدرج ضمن اإليرادات في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة نظ ًرا لطبيعته
التشغيلية ،باستثناء دخل اإليجارات الشرطية التي يتم إثباتها عند نشأتها .يتم إثبات اإليرادات المستحقة وذلك بقدر اإليرادات التي تم اكتسابها
لكن لم يتم تقديم فواتير بها بعد.
يتم إثبات حوافز اإليجار المقدمة للمستأجرين ،بما في ذلك خصومات اإليجار ،كنقص في ايرادات اإليجار على أساس القسط الثابت على مدى
فترة عقد اإليجار .إن مدة عقد اإليجار تمثل الفترة غير القابلة لإللغاء من عقد اإليجار باإلضافة إلى أي مدة إضافية يكون فيها للمستأجر الخيار
في استمرار العقد ،أو عندما تكون اإلدارة عند نشأة عقد اإليجار متأكدة على نحو معقول من أن المستأجر سيمارس هذا الخيار.
يتم إثبات المبالغ المستلمة من المستأجرين إلنهاء عقود اإليجار أو التعويض عن التلفيات في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة عند االقرار
بأحقية استالمها.
رسوم الخدمات واإلدارة والمصروفات األخرى القابلة لالسترداد من المستأجرين

يتم إثبات الدخل الناتج عن المصاريف المعاد تحميلها على المستأجرين في الفترة التي يصبح فيها التعويض مستحقًا .تدرج مصاريف الخدمات
واإلدارة المتعلقة بإصالح وصيانة مرافق المباني والمتحصالت األخرى ضمن اإليرادات ،بينما تدرج التكاليف ذات العالقة التي يتم إدراجها كجزء
من تكلفة اإليرادات ،حيث ترى اإلدارة أن المجموعة تعمل كأصيل في هذا الشأن.
يتم إظهار رسوم الخدمات المتعلقة بالمنافع العامة الخاصة بالمستخدمين المفرطين في االستخدام بعد خصم التكاليف ذات العالقة وتُسجل كجزء
من «دخل العمولة على تقديم المنافع العامة للمستخدمين المفرطين في االستخدام ،صافي» ضمن اإليرادات في قائمة الدخل الشامل األولية
الموحدة حيث ترى اإلدارة أن المجموعة تعمل كوكيل في هذا الشأن.
بيع بطاقات األلعاب

تقوم المجموعة ببيع بطاقات األلعاب الممغنطة القابلة إلعادة الشحن إلى العمالء نق ًدا .تتيح البطاقات الممغنطة ألصحاب البطاقات خدمات
األلعاب والقيادة .يتم تسجيل النقد المستلم بتاريخ بيع البطاقات كإيرادات ألعاب غير مكتسبة (إلتزامات عقود) وإثبات اإليرادات فور بدأ العميل في
استخدام البطاقة .وعليه ،يتم تسجيل اإليرادات على أساس تاريخ انتقال الخدمة إلى العمالء.
تقوم المجموعة عادة بمنح العمالء «نقاط مكافآت» إضافية ،يتم استخدامها بنفس طريقة النقاط المشتراة العادية .ينتج عن نقاط المكافآت التزام
أداء مستقل ألنه يمنح العميل حقًا جوهر ًيا .يتم تخصيص جزء من سعر المعاملة إلى نقاط المكافآت الممنوحة للعمالء على أساس سعر البيع
النسبي المستقل وإثباته كإلتزامات عقود لحين استرداد النقاط .يتم إثبات اإليرادات عند استرداد النقاط من قبل العميل أو عند انتهاء صالحيتها.
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اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء (تتمة)
بيع المالبس والمستلزمات األخرى

يتم اثبات االيرادات من بيع المالبس والمستلزمات األخرى في نقطة من الزمن عند تحويل السيطرة على األصول إلى العميل ،ويكون ذلك عادة عند
تسليم أوامر الشراء .تتم جميع المبيعات نق ًدا فقط أو عبر قناة المدفوعات اإللكترونية التي يتم إيداعها في الحساب البنكي للمجموعة في وقت
الحق من قبل البنوك المعنية.
تأخذ المجموعة بعين االعتبار ما إذا كان هناك تعهدات أخرى في العقد تمثل التزامات أداء مستقلة يتعين توزيع جزء من سعر المعاملة عليها (مثل
الضمانات ونقاط برنامج والء العمالء) .عند تحديد سعر المعاملة المتعلقة ببيع الوجبات ،تأخذ المجموعة بعين االعتبار اآلثار المتعلقة بالعوض
المتغير ،ووجود مكونات تمويل هامة ،والعوض غير النقدي ،والعوض المستحق للعميل (إن وجد) .إذا اشتمل العوض المنصوص عليه في العقد على
مبلغ متغير ،تقوم المجموعة بتقدير مبلغ العوض الذي تستحقه مقابل تحويل البضاعة إلى العميل .يتم تقدير العوض المتغير عند نشأة العقد ووضع
قيود عليه حتى يكون من المحتمل إلى حد كبير عدم حدوث عكس قيد جوهري لإليرادات في مبلغ اإليرادات المتراكمة عند زوال عدم التأكد المتعلق
بالعوض المتغير الحقًا .ونظ ًرا ألن مبيعات المجموعة من المالبس والمستلزمات األخرى تتم على أساس نقدي فقط ،فإن آثار العوض المتغير (على
سبيل المثال ،الخصومات ،واشتري واحدة واحصل على األخرى مجا ًنا ،الخ) يتم تخفيضها من إجمالي المبيعات ويتم تسجيل اإليرادات بعد خصم
العوض المتغير .إن بعض عقود بيع المعدات تمنح العمالء حق االرجاع.
حقوق اإلرجاع

تمنح بعض العقود المبرمة مع العمالء حق إرجاع البضاعة في غضون فترة زمنية محددة .تستخدم المجموعة طريقة القيمة المتوقعة لتقدير
البضاعة التي لن يتم إرجاعها ألن هذه الطريقة تحدد بشكل أفضل مبلغ العوض المتغير الذي ستستحقه المجموعة .يتطلب المعيار الدولي للتقرير
المالي ( )15وضع قيود على تقديرات العوض المتغير لتحديد مبلغ العوض المحتمل الذي يمكن إدراجه في سعر المعاملة .بالنسبة للبضاعة المتوقع
أيضا إثبات أصول حق اإلرجاع (والتسوية المقابلة لتكلفة المبيعات) لقاء
إرجاعها ،تقوم المجموعة بإثبات التزامات برد مبلغ بدالً من اإليرادات .يتم ً
الحق المتعلق باسترداد المنتجات من العميل.
تحديد طريقة تقدير العوض المتغير وتقويم القيود

عوضا متغي ًرا .وعند تقدير العوض المتغير ،يتعين على
تتضمن بعض عقود بيع المالبس والمستلزمات ذات العالقة حق االرجاع الذي ينتج عنه
ً
ترجيحا وذلك بحسب الطريقة التي تتوقع بشكل أفضل مبلغ العوض الذي
المجموعة استخدام إما طريقة القيمة المتوقعة أو طريقة المبلغ األكثر
ً
ستستحقه المجموعة.
وقد تبين للمجموعة أن طريقة القيمة المتوقعة هي الطريقة المالئمة الستخدامها في تقدير العوض المتغير لقاء بيع منتجاتها التي تتضمن حقوق
االرجاع ،نظ ًر للعدد الكبير من العقود التي لها خصائص متشابهة .قبل القيام بإدراج أي مبلغ للعوض المتغير في سعر المعاملة ،تقوم المجموعة
بالتأكد فيما إذا كان مبلغ العوض المتغير مقي ًدا .وقد تبين للمجموعة أن تقديرات العوض المتغير غير مقيدة وذلك بناء على خبرتها السابقة
وتوقعاتها التجارية والظروف االقتصادية الحالية .إضافة إلى ذلك ،سيتم معالجة عدم التأكد من العوض المتغير خالل فترة وجيزة.
توزيعات األرباح

يتم إثبات توزيعات األرباح من االستثمارات عند اإلقرار بأحقية المجموعة في استالمها.
اإليرادات األخرى

يتم إثبات كافة اإليرادات األخرى على أساس مبدأ االستحقاق عند اإلقرار بأحقية المجموعة فيها.
المصاريف

تشتمل مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تعتبر بشكل محدد جز ًءا من تكلفة
المبيعات .يتم التوزيع بين تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية ،عند الضرورة ،وفق أسس ثابتة.
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االحتياطي النظامي

طبقاً ألحكام نظام الشركات السعودي ،يجب على الشركة تحويل  ٪10من صافي دخل السنة إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ مجموع هذا
االحتياطي  ٪30من رأس المال .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
ضريبة القيمة المضافة

يتم إثبات اإليرادات والمصاريف واألصول بعد خصم مبلغ ضريبة القيمة المضافة ،باستثناء:
yإذا كانت ضريبة القيمة المضافة المتكبدة بشأن شراء األصول أو الخدمات غير قابلة لالسترداد من السلطة الضريبية ،وفي هذه الحالة
يتم إثبات ضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من مصروف البند ،حيثما ينطبق ذلك ،و
yعند إظهار الذمم المدينة والذمم الدائنة متضمنة مبلغ ضريبة القيمة المضافة.
يدرج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابل لالسترداد من أو المستحق إلى السلطة الضريبية كجزء من الذمم المدينة أو الذمم الدائنة في
قائمة المركز المالي األولية الموحدة.
إلتزامات العقود

تمثل إلتزامات العقود االلتزامات المتعلقة بتحويل البضاعة أو الخدمات إلى العمالء ،والتي استلمت المجموعة مقابلها العوض (أو أن العوض كان
مستحقًا) من العميل .وفي حالة قيام العميل بدفع العوض قبل قيام المجموعة بتحويل البضاعة أو الخدمات إلى العميل ،يتم إثبات إلتزامات العقد
عند سداد المبلغ أو استحقاقه (أيهما يحدث أوالً) .يتم إثبات إلتزامات العقود كإيرادات عندما تقوم المجموعة باألداء بموجب العقد .تمثل إلتزامات
العقود الخاصة بالمجموعة الجزء غير المستخدم من أرصدة البطاقات الممغنطة أو كوبونات نقاط الوالء غير المستخدمة.
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الممتلكات،اآلالت والمعداتتحسينات
المباني
المستأجرة

اآلالت
والمعدات

السيارات

األلعاب

أجهزة الحاسب
االلي وتقنية
المعلومات

األثاث
والتركيبات

المشاريع قيد
التنفيذ

اإلجمالي

التكلفة:
التكلفه في  1يناير 2021

258,350,833

95,736,641

333,228,225

8,229,414

41,164,750

69,927,187

8,242,230

814,879,280

تسويات

-

46,054

-

-

-

-

-

46,054

إضافات

19,035,577

3,279,452

9,329,833

-

2,224,100

574,312

11,977,689

46,420,964

إعادة تصنيف

()10,524,758

-

-

-

-

10,524,758

-

-

استبعادات

()3,731,778

()1,200,824

()10,398,568

()706,930

()1,082,907

()3,294,493

()308,674

()20,815,514

الرصيد كما في 31
ديسمبر 2021م

263,129,874

97,797,643

332,159,490

7,496,484

42,304,284

77,731,764

19,911,244

840,530,784

االستهالك المتراكم:
الرصيد في  1يناير 2021م

93,507,979

43,409,175

171,520,990

6,653,849

28,855,553

43,239,438

-

387,186,984

تسويات

-

()42,395

-

-

()7,941

47,383

-

()2,926

المحمل للسنة

22,251,412

8,899,629

29,141,463

653,743

4,893,292

6,110,520

-

71,950,059

إعادة تصنيف

()10,524,758

-

-

-

-

10,524,758

-

-

استبعادات

()3,612,124

()1,336,364

()7,486,650

()628,060

()934,838

()3,035,270

-

()17,033,306

الرصيد كما في 31
ديسمبر 2021م

101,622,509

50,930,045

193,175,803

6,679,532

32,806,093

56,886,829

-

442,100,811

صافي القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2021م

161,507,365

46,867,598

138,983,687

816,952

9,498,191

20,844,935

19,911,245

398,429,973

صافي القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2020م

164,842,854

52,327,466

161,707,235

1,575,565

12,309,197

26,687,749

8,242,230

427,692,296

تم توزيع االستهالك على النحو التالي:

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2021م

2020م

تكلفة إيرادات (إيضاح )25

59,961,334

60,739,563

مصاريف عمومية وإدارية (إيضاح )27

4,422,896

5,237,193

مصاريف بيع وتوزيع (إيضاح )26

7,565,829

9,050,316

71,950,059

75,027,072
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
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الممتلكات ،االالت ،والمعدات (تتمة)
تحسينات
المباني
المستأجرة

اآلالت
والمعدات

األلعاب

السيارات

أجهزة
الحاسب
اآللي وتقنية
المعلومات

األثاث
والتركيبات

األعمال
الرأسمالية
تحت التنفيذ

اإلجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

التكلفة:
الرصيد في  1يناير 2020م

247,152,957

93,985,482

326,519,016

8,099,314

40,221,377

75,433,296

11,651,660

803,063,102

إضافات

13,007,834

2,385,164

16,069,176

508,300

1,065,070

1,211,090

15,642,846

49,889,480

استبعادات

()1,809,958

()634,006

()850,641

()378,200

()121,696

()6,717,199

()19,052,277

()29,563,977

الرصيد كما في  31ديسمبر
2020م

258,350,833

95,736,640

341,737,551

8,229,414

41,164,751

69,927,187

8,242,229

823,388,605

االستهالك المتراكم:
االستهالك المتراكم في  1يناير
2020م

76,852,792

33,072,323

150,571,072

5,688,718

22,154,011

40,144,738

-

328,483,654

المحمل للسنة

18,218,135

10,803,649

30,240,014

1,091,306

6,799,590

7,874,378

-

75,027,072

استبعادات

-

()385,616

()780,770

()297,675

()98,049

()6,252,307

-

()7,814,417

الرصيد كما في  31ديسمبر
2020م

95,070,927

43,490,356

180,030,316

6,482,349

28,855,552

41,766,809

-

395,696,309

صافي القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2020م

163,279,906

52,246,284

161,707,235

1,747,065

12,309,199

28,160,378

8,242,229

427,692,296

كما في  31ديسمبر 2019م

170,300,165

60,913,159

175,947,944

2,410,596

18,067,366

35,288,558

11,651,660

474,579,448
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
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العقارات االستثمارية
األراضي

اآلالت
والمعدات

المباني

تحسينات
المباني
المستأجرة

األثاث
والتركيبات

األعمال
اإلنشائية قيد
التنفيذ

اإلجمالي

التكلفة:
الرصيد كما في  1يناير 2020م كما
سبق إصداره

747,236,395

1,515,361,656

242,886,678

9,627,439

14,239,664

382,750,415

2,912,102,247

تسويات (ايضاح )35

-

()3,862,881

-

-

-

-

()3,862,881

الرصيد كما في  1يناير 2020م بعد
التعديل

747,236,395

1,511,498,775

242,886,678

9,627,439

14,239,664

382,750,415

2,908,239,366

إضافات

5,207,062

8,505,397

-

-

575,427

38,314,703

52,602,589

استبعادات

-

-

-

-

-

()20,389,079

()20,389,079

الرصيد كما في  31ديسمبر 2020م -
بعد التعديل

752,443,457

1,520,004,172

242,886,678

9,627,439

14,815,091

400,676,039

2,940,452,876

تسويات

-

()175,878

-

-

()1,204,539

-

()1,380,417

إضافات

598,030,000

120,952

525,955

-

1,585,140

55,988,824

656,250,871

المحول من األعمال تحت التنفيذ

-

779,358

-

-

4,966,831

()9,388,049

()3,641,860

االستبعادات

()4,922,336

()10,353

()47,932

()1,996

-

-

()4,982,617

الرصيد كما في  31ديسمبر  2021م

1,345,551,121

1,520,718,251

243,364,701

9,625,443

20,162,523

447,276,814

3,586,698,853

االستهالك المتراكم:
الرصيد في  1يناير 2020م كما سبق
إصداره

-

376,376,706

185,260,514

8,911,030

4,109,733

-

574,657,983

تسويات (ايضاح )35

-

19,633,692

-

-

-

-

19,633,692

الرصيد في  1يناير 2020م بعد التعديل

-

396,010,398

185,260,514

8,911,030

4,109,733

-

594,291,675

المحمل للسنة

-

41,414,225

8,605,137

359,049

1,475,830

-

51,854,241

الرصيد في  31ديسمبر 2020م

-

437,424,623

193,865,651

9,270,079

5,585,563

-

646,145,916

تسويات

-

()1,283,171

47,884

()113,224

-

-

()1,348,511

المحمل للسنة

-

41,060,724

8,445,001

217,948

2,131,552

-

51,855,225

االستبعادات

-

-

()47,931

()1,994

-

-

()49,925

الرصيد كما في  31ديسمبر 2021م

-

477,202,176

202,310,605

9,372,809

7,717,115

-

696,602,705

صافي القيمة الدفترية كما في 31
ديسمبر 2021م

1,345,551,121

1,043,516,075

41,054,096

252,634

12,445,408

447,276,814

2,890,096,148

صافي القيمة الدفترية كما في 31
ديسمبر 2020م

752,443,457

1,082,579,549

49,021,027

357,360

9,229,528

400,676,039

2,294,306,960

صافي القيمة الدفترية كما في  1يناير
2020م

747,236,395

1,115,488,377

57,626,164

716,409

10,129,931

382,750,415

2,313,947,691

ق  | 316 -نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار

www.othaimmalls.com

شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

7

-االستثمارات العقارية (تتمة)

قامت اإلدارة بتقدير القيمة العادلة للعقارات االستثمارية كما في  31ديسمبر 2021م بمبلغ قدره  5,721,137,234ريال سعودي ( 31ديسمبر 2020م :
 4,876,400,000ريال سعودي) .قام طرف ثالث مستقل ،كوليرز إنترناشيونال (المقيم) ،بموجب ترخيص رقم ( ،)1220001784بإجراء تقييم للعقارات
االستثمارية باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة ( 31ديسمبر 2020م :طريقة التدفقات النقدية المخصومة) .ولدى المقيم مؤهالت
وخبرة مالئمة في تقييم العقارات.
وألغراض اإلفصاح ،تم تجميع التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للعقارات االستثمارية ضمن المستوى  ،3مع المدخالت الهامة القابلة للمالحظة
بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
تم رهن بعض األراضي والمباني بقيمة دفترية إجمالية قدرها  1,260مليون ريال سعودي (2020م 849,2 :مليون ريال سعودي)
فيما يلي بيان طريقة التقييم المستخدمة والمدخالت الرئيسية لتقييم االستثمارات العقارية:
طريقة التقييم
طريقة التدفقات النقدية المخصومة

المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة

كما في  31ديسمبر
2021م

2020م

قيمة اإليجار المقدمة لكل متر مربع للشهر

 99.73ريال

 97ريال

زيادة اإليجار سنو ًيا

%2.25

%2.25

معدل اإلشغال طويل األجل

%13.50

%13.50

معدل الخصم

%13

%13

2021م

2020م

دخل إيجار ناتج عن االستثمارات العقارية (إيضاح )24

436,819,518

364,980,959

تكاليف مباشرة مدرة إليرادات اإليجار

()196,767,014

()135,226,953

240,052,504

229,754,006

ال يوجد لدى المجموعة أي قيود على بيع االستثمارات العقارية الخاصة بها ،كما ال يوجد أي التزامات تعاقدية لشراء أو إنشاء أو تطوير استثمارات
عقارية أو إلجراء عمليات إصالح وصيانة وتحسينات.
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

-٨

األصول غير الملموسة

تمثل األصول غير الملموسة بشكل رئيسي برامج الحاسب اآللي ورسوم االمتياز.
كما في  31ديسمبر
2020م

2021م

كما في
 1يناير 2020م

التكلفة:
الرصيد في بداية السنة

8,827,506

8,827,506

8,377,130

إضافات

-

-

584,895

استبعادات

()17,785

-

()134,519

الرصيد في نهاية السنة

8,809,721

8,827,506

8,827,506

اإلطفاء المتراكم:
الرصيد في بداية السنة

5,796,554

5,108,471

4,392,710

المحمل السنة

573,547

688,083

817,872

استبعادات

()6,269

-

()102,111

الرصيد في نهاية السنة

6,363,832

5,796,554

5,108,471

صافى القيمة الدفترية

2,445,889

3,030,952

3,719,035

خالل السنوات السابقة ،أبرمت المجموعة اتفاقيات امتياز مع أصحاب حقوق االمتياز .بموجب هذه االتفاقيات ،حصلت المجموعة على الحق في
تشغيل متاجر البيع بالتجزئة تحت اسم العالمة التجارية المعنية التي تم الحصول عليها .تم تحديد العمر اإلنتاجي لالمتيازات التي تم الحصول
عليها من  4الى  5سنوات .تقوم اإلدارة بإطفاء رسوم االمتياز على أساس القسط الثابت وفقًا لشروط االتفاقية.

 -9أصول حق االستخدام
كما في  31ديسمبر
2021م

2020م

كما في
 1يناير 2020م

التكلفة:
الرصيد في بداية السنة

650,230,515

735,559,367

659,240,813

إضافات

25,183,862

3,979,941

77,158,718

استبعادات

()124,606,200

()89,308,793

()840,165

الرصيد في نهاية السنة

550,808,177

650,230,515

735,559,366

اإلطفاء المتراكم:
الرصيد في بداية السنة

270,858,368

218,912,920

163,590,736

إطفاء السنة

62,068,584

59,709,086

55,322,184

استبعادات

()127,766,019

()7,763,638

-

الرصيد في نهاية السنة

205,160,933

270,858,368

218,912,920

صافي القيمة الدفترية

345,647,244

379,372,147

516,646,446
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
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دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
كما في  31ديسمبر
2021م

2020م

كما في
 1يناير 2020م

تأمينات مستردة

10,253,838

10,197,062

8,007,848

مدفوعات مقدمة

7,882,178

6,433,337

4,288,524

إيجار مدفوع مقدماً

2,162,400

3,101,261

428,747

ذمم موظفين

1,232,143

805,711

1,609,986

مصاريف مدفوعة مقدماً

10,819,469

5,485,591

5,497,926

أخرى

6,516,939

5,195,174

606,691

38,866,967

31,218,135

20,439,722
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دفعات مقدمة لمقاولين وموردين
كما في  31ديسمبر
2021م

2020م

كما في
 1يناير 2020م

37,217,355

50,978,594

64,073,674

دفعات مقدمة  -للمالك

-

25,160,235

-

ناقصا :مخصص دفعات مقدمة لمقاولين وموردين

()15,821

()2,000,756

()944,902

37,201,534

74,138,073

63,128,772

دفعات مقدمة لمقاولين وموردين

*

*

يمثل هذا المبلغ الدفعة المقدمة المتعلقة بأعمال البناء للمشاريع الجارية :حفر الباطن مول ،الخفجي مول ،خريص مول وعدد قليل من المشاريع األخرى .من المتوقع أن تكتمل األعمال بالكامل
خالل عام 2023م.
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إستثمارات فى شركات زميلة
كما في  31ديسمبر
2021م

2020م

كما في
 1يناير 2020م

إستثمارات فى شركات زميلة

2,913,496

1,419,676

-

إجمالي االستثمارات

2,913,496

1,419,676

-

2020م

 30سبتمبر 2021م
الحصة فى نتائج األعمال

2021م

%55

610,260

144,350

754,610

%70

809,416

1,349,470

2,158,886

1,419,676

1,493,820

2,913,496

تحليل االستثمارت
ومضة لدور السينما  -شركة مساهمة مقفلة
شركة بلر السعودية

**

نسبة الملكية
*

(*) شركة ومضة لدور السينما  -شركة مساهمة مقفلة تدار ويتحكم فيها شركة برايت مايند للتعليم والتي تمتلك  ٪45من حقوق الملكية والشركة لم تبدأ أعمالها التشغيلية بعد.
(**) شركة بلر السعودية تدار ويتحكم فيها يوسف الحسون الذي يمتلك  ٪20من حقوق الملكية.
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
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المخزون
كما في  31ديسمبر
2021م

2020م

كما في
 1يناير 2020م

مخزون جاهز معد للبيع

48,865,428

42,658,686

44,028,032

مستهلكات ومواد أخرى

4,265,948

6,695,207

19,879,577

قطع غيار

7,950,139

6,331,776

7,865,043

61,081,515

55,685,669

71,772,652

()2,984,948

()4,292,965

()9,822,056

58,096,567

51,392,704

61,950,596

ناقصا :مخصص مخزون بطئ الحركة

فيما يلي بيان حركة مخصص مخزون بطئ الحركة:
كما في  31ديسمبر
2020م

كما في
 1يناير 2020م

الرصيد في بداية السنة

4,292,965

9,822,056

4,453,197

مكون خالل السنة

103,864

1,308,423

5,368,859

مستخدم خالل السنة

()1,411,881

()6,837,514

-

الرصيد في نهاية السنة

2,984,948

4,292,965

9,822,056

2021م

-14

مدينو عقود اإليجار
كما في  31ديسمبر
2020م

2021م

كما في
 1يناير 2020م

مدينو عقود إيجار

270,189,168

397,865,621

217,391,374

ناقصا :مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

()50,761,550

()50,761,550

()24,761,550

ناقصا :مخصص الخصم للمستأجر

()80,156,327

()160,395,862

()63,977,082

139,271,291

186,708,209

128,652,742

فيما يلي بيان حركة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة :
كما في  31ديسمبر

كما في
 1يناير 2020م

2021م

2020م

في بداية السنة

50,761,550

24,761,550

-

مكون خالل السنة

-

26,000,000

24,761,550

في نهاية السنة

50,761,550

50,761,550

24,761,550
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

-15

التزامات عقود االيجار
كما في  31ديسمبر
2021م

2020م

كما في
 1يناير 2020م

في بداية السنة

423,255,915

561,877,910

540,091,396

االضافات

25,183,862

3,979,941

77,156,728

تكاليف تمويلية( إيضاح )28

12,673,059

14,030,409

16,102,981

أخرى

3,159,819

()86,292,264

-

االلتزام المدفوع

()70,189,159

()70,340,081

()71,473,195

في نهاية السنة

394,083,496

423,255,915

561,877,910

إلتزامات عقود إيجار المتداولة

65,675,882

73,881,666

203,138,279

إلتزامات عقود إيجار غير المتداولة
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328,407,614

349,374,249

358,739,631

394,083,496

423,255,915

561,877,910

المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها

تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين وكبار موظفي اإلدارة بالمجموعة والمنشآت الخاضعة للسيطرة أو التي يمارس عليها تأثيرا هاما من قبل
هذه األطراف .تعتمد شروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل إدارة المجموعة.
فيما يلي قائمة باألطراف ذات العالقة بالمجموعة:
طبيعة العالقة

الجهة ذات العالقة
شركة أسواق العثيم

مساهم

شركة العثيم القابضة

مساهم
شركة تابعة للمالك

كيول لالستثمار العقاري
شركة الرياض الواعدة العقارية

شركة تابعة

شركة الدولية للترفيه المحدودة

شركة تابعة

عالم المرح للترفيه

شركة تابعة

شركة بريميم ريتيل

شركة تابعة للمالك

شركة غلوبال إنتربرايز تيم ليمتد

شركة تابعة للمالك

شركة يورو إنتربرايز تيم ليمتد

شركة تابعة للمالك

شركة وورلد أوف أدفنتشر ليمتد

شركة تابعة للمالك

ليدار لالستثمار العقاري

شركة تابعة للمالك

شركة ليليان

شركة تابعة للمالك

شركة أوريون

شركة تابعة للمالك

شركة عالم المرح لإلستثمار العالمية

1-16

شركة تابعة

تعويضات كبار موظفي اإلدارة
فيما يلي بيان بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة:

كما في  31ديسمبر
2021م

2020م

رواتب ومنافع قصير األجل

7,656,006

2,111,793

مكافأة نهاية الخدمة

289,863

1,286,830

إجمالي تعويضات كبار موظفي اإلدارة

7,945,869

3,398,623
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

المعامالت مع األطراف ذات العالقة
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الجهة ذات العالقة

كما في  31ديسمبر

طبيعة المعاملة

2021م

2020م

شركة العثيم القابضة

مدفوعات باإلنابة

164,657

676.161

شركة أسواق العثيم

صافي ايرادات االيجارات

17,248,051

14,149.063

مصاريف اإليجار

35,674,500

26,391,201

المدفوعات نيابة عن الشركة التابعة

264,216

824,301

مصاريف الرسوم بين الشركات الزميله

231,215

424,465

صافي ايرادات االيجارات

598,885

-

مدفوعات باإلنابة

19,810

58,156

مصاريف مشتركة

53,233,918

34,774,222

شركة السعودية بيالر

صافي ايرادات االيجارات

5,021,477

16,239,749

شركة فاو العالمية

مدفوعات باإلنابة

2,096,100

15,000,000

شركة الراجحي المالية

إيرادات تأجير

1,029,265

-

ومضة لدور السينما
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أرصدة األطراف ذات العالقة

يلخص الجدول التالي أرصدة األطراف ذات العالقة:
كما في  31ديسمبر

 )1المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة

2020م

2021م

كما في
 1يناير 2020م

العثيم القابضة

-

-

75,876,880

ومضة لدور السينما

88,086,106

34,832,378

-

شركة أسواق العثيم

5,125,576

3,495,538

19,301,705

شركة ليليان

16,854

-

-

شركة بريميم

-

-

11,137,719

كيول لالستثمار العقاري

668,425

668,425

668,425

شركة السعودية بيالر

1,684,606

-

-

شركة عالم المرح للمالهي

-

-

28,001

شركة عالم المرح  -البحرين

2,987,987

-

-

98,569,554

38,996,341

107,637,194

قامت اإلدارة بإجراء مراجعة لالنخفاض في القيمة وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9بشأن المبالغ المستحقة من األطراف ذات
العالقة ،وبنا ًء على هذه المراجعة ،تعتقد اإلدارة بأنه ال يوجد انخفاض جوهري في القيمة الدفترية لألرصدة القائمة للمبالغ المستحقة من األطراف
ذات العالقة.
 )2المبالغ المستحقة الى األطراف ذات العالقة

كما في  31ديسمبر

كما في
 1يناير 2020م

2021م

2020م

شركة أوريون القابضة المحدودة

391,383

393,000

44,744

شركة فاو العالمية

12,903,900

15,000,000

-

13,295,283

15,393,000

44,744
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
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ومعادالت النقد
النقد ُ
كما في  31ديسمبر
2021م

2020م

كما في
 1يناير 2020م

أرصدة لدى البنوك

24,043,086

17,685,135

62,777,241

ودائع ألجل (*)

56,500,001

84,028,701

20,102,802

نقد في الصندوق

2,154,532

1,560,405

3,415,091

82,697,585

103,274,241

86,295,134

(*) تبلغ فترة االستحقاق األصلية للودائع ألجل  3أشهر أو أقل ويتحقق منها فوائد وفقًا لمعدالت الودائع قصيرة األجل ذات الصلة.
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القروض

ينقسم رصيد القروض إلى متداول وغير متداول على النحو التالى:
كما في  31ديسمبر
2020م

كما في
 1يناير 2020م

الجزء المتداول من القروض

270,470,652

212,862,320

133,966,668

الجزء غير المتداول من القروض

1,382,983,699

1,153,804,350

335,866,668

1,653,454,351

1,366,666,670

469,833,336

2021م

yيتم تحميل القروض برسوم تمويل طبقا ألسعار السوق ،والتي تعتمد بشكل عام على سعر العرض بين البنوك السعودية («سايبور») ٪1.00 +
  .٪1.75وقد تغيرت رسوم تمويل وفقاً للعقود الجديدة لتصبح (سايبور .)٪0.85 +yأضافت الشركة قرضين إضافيين من بنك تجاري محلي بنفس النسبة كجزء من الصفقة.
yأضافت الشركة قرضاً قصير األجل من بنك تجاري محلي لتغطية العجز في متطلبات رأس المال العامل.
yتم تقديم ضمانات مؤسسية وسندات إذنية صادرة عن المساهمين كضمان لهذه التسهيالت وكذلك إقرار بالتنازل عن حصيلة المشروع ورهن
األراضي والمباني بقيمة دفترية  1,260مليون ريال سعودي (2020م 849.2 :مليون ريال سعودي).
yتسدد هذه القروض على أقساط وفق شروط االتفاقيات حتى عام .2028
yبلغ إجمالي األقساط المدفوعة للقروض خالل عام  2021قيمة  210,987,319ريال سعودي.
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
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التزامات المنافع المحددة للموظفين
كما في  31ديسمبر
2021م

2020م

تكلفة الخدمة الحالية

4,118,113

4,470,618

تكلفة تمويل على التزامات المنافع

426,327

625,166

4,544,440

5,095,784

الحركة في القيمة الحالية اللتزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين
كما في  31ديسمبر
2021م

2020م

كما في
 1يناير 2020م

في بداية السنة

22,526,090

22,421,356

17,323,623

إجمالي مصروف المنافع

4,544,440

5,095,793

5,982,601

مكاسب إعادة قياس التزامات المنافع للموظفين

()1,093,026

()854,656

669,994

منافع مدفوعة

()4,725,120

()4,136,404

()1,554,862

في نهاية السنة

21,252,384

22,526,090

22,421,356

فيما يلي االفتراضات االكتوارية الهامة المستخدمة في احتساب التزامات المنافع:
2021م
معدل الخصم
معدل الزيادة في الرواتب
سن التقاعد

2020م

%3.00 - %2.5

%2.75 - %2.5

%3

%3

 60سنة

 60سنة

تحليل الحساسية اللتزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين

فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة بشأن التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين كما في  31ديسمبر 2021م:
 31ديسمبر 2021م

التغير في االفتراضات

القيمة األساسية

األثر على التزام المنافع المحددة
الزيادة في االفتراضات

النقص في االفتراضات

معدل الخصم

%1-/+

21,250,084

20,176,774

23,533,104

معدل الزيادة في الرواتب

%1-/+

21,250,084

23,520,938

20,173,683

األثر على التزام المنافع المحددة
التغير في االفتراضات

القيمة األساسية

الزيادة في
االفتراضات

النقص في االفتراضات

 31ديسمبر 2020م
معدل الخصم

%1-/+

22,526,090

20,918,043

24,294,143

معدل الزيادة في الرواتب

%1-/+

22,526,090

24,355,351

20,919,087
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
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مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
كما في  31ديسمبر

كما في
 1يناير 2020م

2021م

2020م

تأمين مسترد

44,687,574

54,596,782

56,263,009

مصاريف مستحقة الدفع

19,765,426

6,766,934

29,236,999

دخل إيجار غير مكتسب

43,711,755

4,418,133

42,054,400

مبالغ مستحقة الدفع للموظفين

6,456,062

5,869,654

3,160,572

دفعات مقدمة من العمالء

624,642

5,699,847

4,400,125

تكلفة تمويل مستحقة

703,947

3,114,834

16,923,019

أعمال إنشائية مستحقة

192,621

192,620

23,575,461

ضريبة القيمة المضافة

2,743,423

2,685,154

-

مستحقات أخرى

9,797,883

10,428,387

20,961,144

128,685,920

93,772,348

196,574,729
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الزكاة الشرعية والضريبة

 -1الحركة في مخصص الزكاة الشرعية خالل السنة

كانت حركة مخصص الزكاة على النحو التالي:
كما في  31ديسمبر
2021م

2020م

كما في
 1يناير 2020م

الرصيد في بداية السنة

8,654,470

11,641,605

19,242,524

مخصص الزكاة للسنة

4,063,694

4,907,999

11,939,245

مخصص الضريبة السنة

-

271,826

763,235

مدفوع خالل السنة

()5,818,819

()8,166,960

()20,303,399

الرصيد في نهاية السنة

6,899,345

8,654,470

11,641,605

 -2الضريبة المؤجلة
كما في  31ديسمبر
2021م
األساس الضريبى للممتلكات والمعدات واألصول غير الملموسة

19,524,062

2020م

22,664,129

كما في
 1يناير 2020م
25,003,008

ناقص ًا:
األساس المحاسبى للممتلكات والمعدات واألصول غير الملموسة

()9,128,496

()13,717,446

()17,422,264

الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة (القابلة لالستقطاع)

10,395,566

8,946,683

7,580,744

الضريبة المؤجلة بواقع %22.5

2,389,939

2,013,004

1,705,667
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

يظهر المبلغ المحمل علي قائمة الدخل خالل السنة كما يلي :
كما في  31ديسمبر

كما في
 1يناير 2020م

2021م

2021م

الضريبة المؤجلة كما في  1يناير

2,013,003

1,705,666

-

الضريبة المؤجلة بنسبة % 22.5

373,043

271,826

763,236

تسويات نتيجة ترجمة وتوحيد القوائم المالية

3,893

35,512

942,431

الضريبة المؤجلة في نهاية السنة

2,389,939

2,013,004

1,705,667

الربوط الزكوية
شركة عبدهللا العثيم لالستثمار

قدمت الشركة إقراراتها الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك («الهيئة») عن كافة السنوات حتى  31ديسمبر 2020م .وقد تم إصدار
الربوط الزكوية من قبل الهيئة للسنوات من 2013م حتى 2015م .لم تستلم الشركة ايه ربوط زكوية عن السنوات من 2016م وحتى 2020م
الشركات التابعة الموجودة في المملكة العربية السعودية

قدمت الشركات التابعة إقراراتها الزكوية إلى الهيئة عن كافة السنوات حتى  31ديسمبر 2020م .لم تم إصدار ايه ربوط زكوية من قبل الهيئة منذ
بداية التأسيس وحتى عام 2020م
الشركات التابعة الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي

ال تخضع الشركات التابعة إن الشركات التابعة المقامة في اإلمارات العربية المتحدة وقطر لضريبة الدخل .سوف تقوم الشركة التابعة المسجلة في
سلطنة عمان من تقديم أول إقرار ضريبي لها عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
الشركات التابعة األخرى

قامت الشركات التابعة األخرى بتقديم إقراراتها الضريبية .ولم يتم إجراء الربوط بعد من قبل السلطات المعنية.
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رأس المال

يتكون رأسمال الشركة في  31ديسمبر 2021م والبالغ  1,000,000,000ريال سعودي من  100,000,000سهم مصدر ومدفوع بالكامل ،قيمة كل سهم
 10ريال سعودي.
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االحتياطي النظامي

طبقاً لنظام الشركات والنظام األساسي للشركة ،يجب على الشركة تحويل  %10من صافي دخل السنة إلى االحتياطي النظامي .ويجوز للشركة التوقف
عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي  %30من رأس المال .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

ق  | 326 -نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار

www.othaimmalls.com

شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
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اإليرادات

معلومات عن اإليرادات المفصلة

فيما يلي أدناه تفصيل إيرادات المجموعة من العقود المبرمة مع العمالء:
القطاع

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2021م

2020م

429,596,745

479,602,070

إيرادات ترفيه

249,199,952

163,804,598

إيرادات بيع بالتجزئة

148,686,453

154,982,378

إيرادات خدمات

49,079,242

50,371,400

إيرادات مطاعم

15,852,604

14,558,726

إيرادات إعالنات

7,667,868

6,724,240

خصومات

()70,569,584

()122,563,538

خصومات كوفيد 19 -

()11,044,316

()60,922,301

818,468,964

686,557,573

إيرادات إيجار

( *)

(*)

أبرمت المجموعة عقود إيجار بشأن محفظتها العقارية .عاد ًة ما تتراوح فترات عقود إيجار العقارات التجارية بين سنة واحدة وسنتان ،وتتضمن بنوداً تتيح المراجعة الدورية للزيادة التصاعدية لقيمة
اإليجار وفقًا للظروف السائدة في السوق .تتضمن بعض عقود اإليجار خيارات الفسخ قبل نهاية مدة اإليجار.

فيما يلي بيان بالحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية المستحقة القبض بموجب عقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء كما في  31ديسمبر:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2021م

2020م

خالل سنة

327,031,102

333,149,341

بعد سنة وأقل من خمس سنوات

340,485,671

318,444,847

أكثر من خمس سنوات

101,897,390

124,523,850

769,414,163

776,118,038

في الجدول التالي ،تم تفصيل اإليرادات حسب نوع العميل ومدة العقود وتوقيت إثبات اإليرادات كما هو موضح أدناه:
نوع القطاع
قطاع الشركات

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2021م

2020م

818,468,964

686,557,573

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2021م

2020م

أكثر من سنة

359,027,161

296,116,231

أقل من سنة

459,441,803

390,441,342

818,468,964

686,557,573
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
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تكلفة اإليرادات
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2021م

2020م

تكلفة بضاعة مباعة

93,464,160

70,206,077

إستهالك الممتلكات ،واالالت ،و المعدات والعقارات االستثمارية

112,287,400

113,518,918

رواتب موظفين ومنافع أخرى

80,650,868

65,945,877

منافع عامة

64,646,063

49,403,472

استهالك -أصول غير ملموسة

263,678

263,678

اطفاء حق استخدام أصول

49,970,399

46,016,877

خدمات خارجية

15,898,863

12,176,147

صيانة

14,158,057

11,446,121

إيجار

10,314,692

8,916,154

441,654,180

377,893,321
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مصاريف البيع والتوزيع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2021م

2020م

رواتب موظفين ومنافع أخرى

27,189,537

28,076,468

دعاية وإعالن

11,990,284

9,452,825

اطفاء حق استخدام أصول

11,754,172

12,717,874

إستهالك الممتلكات ،واالالت ،والمعدات

7,614,073

9,050,316

اإليجار ،صافي االمتيازات

8,295,634

5,588,782

منافع عامة

1,961,344

1,350,101

إستهالك  -أصول غير ملموسة

107,279

110,377

أخرى

7,923,523

2,221,600

76,835,846

68,568,343
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
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المصاريف العمومية واإلدارية
كما في  31ديسمبر
2021م

2020م

رواتب موظفين ومنافع أخرى

37,829,083

32,554,231

استهالك الممتلكات ،واالالت ،والمعدات

3,902,421

5,237,193

تأمين

66,450

67,276

استهالك  -أصول غير ملموسة

1,087,827

10,710

اطفاء حق استخدام أصول

202,590

974,335

تراخيص

1,705,161

891,142

إيجار

303,767

886,660

أتعاب مهنية

6,146,203

1,030,446

صيانة

613,130

942,501

أخرى

10,893,964

7,688,851

62,750,596

50,283,345
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تكاليف التمويل
كما في  31ديسمبر

تكاليف تمويل

2021م

2020م

27,029,922

45,636,264
14,030,409

تكلفة تمويل  -عقود إيجار (إيضاح )15

12,673,059

تكلفة تمويل  -مكافأة نهاية الخدمة (إيضاح )19

426,327

625,166

40,129,308

60,291,839
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اإليرادات (المصروفات) األخرى
كما في  31ديسمبر
2020م

2021م
أرباح بيع استثمارات عقارية

20,888,884

-

خسائر من إستبعاد استثمارات عقارية (إيضاح )7

()2,959,444

()3,624,932

التزام مستحق تم التنازل عنه

-

19,154,441

مخصص خسائر إئتمانية متوقعة (إيضاح )14

-

()26,000,000

مكاسب (خسائر) ترجمة العمالت األجنبية

1,768,167

()677,135

رد مخصص مطالبات

2,088,635

-

أخرى

5,712,954

-

27,499,196

()11,147,626
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
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قياس القيمة العادلة لألصول واإللتزامات المالية

األدوات المالية حسب الفئة

تم تصنيف األدوات المالية عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م على النحو التالي:
القيمة الدفترية
األصول المالية
المدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

التكلفة المطفأة

القيمة العادلة
اإلجمالي

المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

األصول المالية
النقد و ُمعادالت النقد

-

82,697,585

82,697,585

-

82,697,585

-

مبالغ مستحقة من أطراف ذات
عالقة

-

98,569,554

98,569,554

-

98,569,554

-

مدينو عقود إيجار

-

139,271,291

139,271,291

-

139,271,291

-

-

320,538,430

320,538,430

-

320,538,430

-

اإللتزامات المالية
التزامات إيجار

-

394,083,496

394,083,496

-

394,083,496

-

دائنون تجاريون

-

56,245,771

56,245,771

-

56,245,771

-

تأمين مسترد

-

44,687,574

44,687,574

-

44,687,574

-

فوائد تمويلية مستحقة

-

703,947

703,947

-

703,947

-

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات
عالقة

-

13,295,283

13,295,283

-

13,295,283

-

قروض

-

1,653,454,351

1,653,454,351

-

1,653,454,351

-

-

2,162,470,422

2,162,470,422

-

2,162,470,422

-

ق  | 330 -نشرة إصدار شركة عبدهللا العثيم لالستثمار

www.othaimmalls.com

شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
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قياس القيمة العادلة لألصول واإللتزامات المالية (تتمة)

األدوات المالية حسب الفئة

تم تصنيف األدوات المالية كما في  31ديسمبر 2020م على النحو التالي:
القيمة الدفترية
األصول المالية
المدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

التكلفة المطفأة

القيمة العادلة
اإلجمالي

المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

األصول المالية
النقد و ُمعادالت النقد

-

103,274,241

103,274,241

-

103,274,241

-

مبالغ مستحقة من أطراف ذات
عالقة

-

38,996,341

38,996,341

-

38,996,341

-

مدينو عقود إيجار

-

186,708,209

186,708,209

-

186,708,209

-

-

328,978,791

328,978,791

-

328,978,791

-

اإللتزامات المالية
التزامات إيجار

-

423,255,915

423,255,915

-

423,255,915

-

دائنون تجاريون

-

62,930,511

62,930,511

-

62,930,511

-

تأمين مسترد

-

54,596,782

54,596,782

-

54,596,782

-

فوائد تمويلية مستحقة

-

3,114,834

3,114,834

-

3,114,834

-

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات
عالقة

-

15,393,000

15,393,000

-

15,393,000

-

قروض

-

1,366,666,670

1,366,666,670

-

1,366,666,670

-

-

1,925,957,712

1,925,957,712

-

1,925,957,712

-
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
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األدوات المالية وإدارة المخاطر

تتعرض أنشطة الشركة لمخاطر مالية متنوعة مثل مخاطر أسعار السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.
تتكون األدوات المالية المقيدة في قائمة المركز المالي للشركة بشكل أساس من النقد و ُمعادالت النقد واألصول األخرى والذمم الدائنة وااللتزامات
األخرى.
(أ) مخاطر السوق

تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار العمالت ومعدالت العموالت التي تؤثر على دخل الشركة أو قيمة
ملكيتها لألدوات المالية .إن الهدف من إدارة مخاطر السوق يتمثل في إدارة ومراقبة التعرضات لمخاطر السوق ضمن مستويات مقبولة مع الحفاظ
على العائد.
مخاطر العمالت

تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار الصرف األجنبي .لم تقم الشركة بإجراء معامالت
هامة بعمالت عدا الريال السعودي والدوالر األمريكي خالل السنة .وحيث أن الريال السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي ،لم ينتج عن المعامالت
بالدوالر األمريكي أي مخاطر عمالت هامة بالنسبة للشركة.
مخاطر أسعار العموالت

تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة التدفقات النقدية لألدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار العموالت السائدة في
السوق .ال يوجد لدى الشركة أصول أو إلتزامات مرتبطة بعمولة.
(ب) مخاطر االئتمان

تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن إخفاق الطرف اآلخر في الوفاء بالتزاماته تجاه أداة مالية ما أو عقد عميل مما يؤدي إلى تكبد خسارة
مالية .تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان وبصورة رئيسية من أنشطتها التشغيلية ،بما في ذلك الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى.
كما في  31ديسمبر
2021م

2020م

النقد و ُمعادالت النقد

80,543,053

101,713,836

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

98,569,554

38,996,341

مدينو عقود إيجار

139,271,291

186,708,209

318,383,898

327,418,386
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

-31

إدارة مخاطر األصول واإللتزامات المالية (تتمة)

(ب) مخاطر االئتمان (تتمة)

فيما يلي بيان الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية:
فيما يلي المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان بشأن مديني عقود اإليجار والشيكات تحت التحصيل الخاصة بالمجموعة باستخدام
مصفوفة المخصصات:
معدل خسائر
االئتمان المتوقعة
%

إجمالي القيمة الدفترية
التقديرية عند التعثر عن السداد
ريال سعودي

خسائر االئتمان المقدرة
ريال سعودي

أقل من  92يوم

%3

51,927,873

1,666,068

 31ديسمبر 2021م

 93إلى  185يو ًما

%4

30,133,847

1,360,478

 186إلى  277يو ًما

%6

23,327,987

1,425167

 278حتى  366يو ًما

%12

33,511,336

3,937,326

 367حتى  459يو ًما

%17

36,510,673

6,307,455

 460حتى  551يو ًما

%26

22,177,456

5,809,453

%41

72,599,995

30,255,604

270,189,168

50,761,550

أكثر من  552يوماً

إجمالي القيمة الدفترية
التقديرية عند التعثر عن السداد
ريال سعودي

خسائر االئتمان
المقدرة
ريال سعودي

معدل خسائر
االئتمان المتوقعة
%

أقل من  92يوم

%1

62,186,577

1,666,068

 93إلى  185يو ًما

%2

129,806,385

1,360,478

 196إلى  277يو ًما

%3

61,738,012

1,425167

 278حتى  366يو ًما

%9

44,455,036

3,937,326

 367حتى  459يو ًما

%26

24,407,694

6,307,455

 460حتى  551يو ًما

%36

15,983,095

5,809,453

%51

59,288,822

30,255,604

397,865,621

50,761,550

في  31ديسمبر 2020م

أكثر من  552يوماً
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شركة عبدهللا العثيم لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
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إدارة مخاطر األصول واإللتزامات المالية (تتمة)

ج) مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها منشأة ما في توفير األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية .يمكن أن تنتج مخاطر
السيولة عن عدم المقدرة على بيع أصول مالية ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها.
فيما يلي االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات المالية في نهاية السنة المالية .تم عرض المبالغ باإلجمالي وغير مخصومة وتتضمن مدفوعات الفائدة
المقدرة.
الرصيد كما في  31ديسمبر  2021م

أقل من  6أشهر

ما بين  6أشهر إلى
شهرا
ً 12

ما بين  1سنة إلى
 2سنة

ما بين  2سنة إلى 5
سنوات

أكثر من  5سنوات

اإلجمالي

التزامات إيجار

20,816,967

44,858,915

42,025,056

226,855,673

59,526,885

394,083,496

قروض

138,889,493

131,581,159

266,862,319

868,413,044

247,708,336

1,653,454,351

تأمين مسترد

-

44,687,574

-

-

-

44,687,574

فوائد تمويلية مستحقة

-

703,947

-

-

-

703,947

دائنون تجاريون

-

56,245,771

-

-

-

56,245,771

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

-

13,295,283

-

-

-

13,295,283

اإلجمالي

159,706,460

291,372,649

308,887,375

1,095,268,717

307,235,221

2,162,470,422

ما بين  1سنة إلى
 2سنة

ما بين  1سنة إلى 5
سنوات

أكثر من  5سنوات

الرصيد كما في  31ديسمبر 2020م

أقل من  6أشهر

ما بين  6أشهر إلى
شهرا
ً 12

اإلجمالي

التزامات إيجار

-

73,881,666

-

349,374,249

-

423,255,915

قروض

106,431,159

106,431,159

212,862,319

425,724,638

515,217,395

1,366,666,670

تأمين مسترد

-

54,596,782

-

-

-

54,596,782

فوائد تمويلية مستحقة

-

3,114,834

-

-

-

3,114,834

دائنون تجاريون

-

62,930,511

-

-

-

62,930,511

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

-

15,393,000

-

-

-

15,393,000

اإلجمالي

106,431,159

316,347,952

212,862,319

775,098,887

515,217,395

1,925,957,712

تتم إدارة مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بصورة منتظمة لضمان توفر األموال الالزمة والتسهيالت البنكية والتسهيالت االئتمانية األخرى عند تسليم
البضاعة أو على الوفاء بااللتزامات المستقبلية للشركة.
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إدارة مخاطر االصول وااللتزامات المالية (تتمة)

مخاطر السوق

تمثل مخاطر السوق ،المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار العموالت ،وأسعار تحويل العمالت األجنبية ،وأسعار األسهم التي قد
تؤثر على دخل الشركة أو قيمة األدوات المالية الخاصة بها .إن الهدف من إدارة مخاطر السوق يتمثل في إدارة ومراقبة التعرضات لمخاطر السوق
ضمن مستويات مقبولة مع الحفاظ على العائد.
تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت
السائدة في السوق أو أسعار األوراق المالية السائدة في السوق نتيجة التغير في التصنيف االئتماني للجهة المصدرة أو األداة ،والتغير في توجهات
السوق ،وأنشطة المضاربة ،والعرض والطلب على األوراق المالية ،والسيولة في السوق.
تشتمل مخاطر السوق على المخاطر التالية :مخاطر العمالت ومخاطر أسعار العموالت ومخاطر أسعار األسهم.
مخاطر أسعار العموالت

تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار
العموالت السائدة في السوق .يتعلق تعرض الشركة لمخاطر التغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق بصورة رئيسية بالتزامات القروض
ألجل الخاصة بالشركة المرتبطة بمعدالت العمولة .تقوم الشركة بإدارة تعرضها لمخاطر أسعار العموالت وذلك عن طريق مراقبة التغيرات في
أسعار العموالت بشكل مستمر.
حساسية أسعار العموالت

يوضح الجدول التالي الحساسية تجاه التغيرات المحتملة المعقولة في أسعار العموالت المتعلقة بذلك الجزء من القروض التي تأثرت بذلك .ومع
بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة ،تأثر ربح الشركة قبل الزكاة من خالل األثر على القروض المرتبطة بالعمولة ،على النحو التالي:
الربح( /الخسارة) من خالل قائمة الدخل الشامل

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2021م

2020م

قروض مرتبطة بالعمولة:
سايبور  100+نقطة أساس

16,924,783

13,666,667

مخاطر العمالت األجنبية

تمثل مخاطر العمالت األجنبية المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية بسبب التغيرات في أسعار الصرف
األجنبي .يتعلق تعرض الشركة لمخاطر التغيرات في أسعار الصرف األجنبي بصورة رئيسية باألنشطة التشغيلية الخاصة بالشركة (عندما تكون
اإليرادات أو المصاريف مسجلة بعملة أجنبية) .تقوم اإلدارة بمراقبة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي وتعتقد بأن أثر التقلبات في أسعار الصرف
لن يكون جوهر ًيا.
مخاطر أسعار األسهم

إن سندات األسهم المتداولة وغير المتداولة الخاصة بالشركة محفوفة بالشكوك نتيجة لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن عدم التأكد من القيمة
المستقبلية للسندات االستثمارية .تقوم الشركة بإدارة مخاطر أسعار األسهم من خالل التنويع ووضع حدود لكل أداة مالية على حده وبشكل إجمالي.
يتم تقديم التقارير حول محفظة األسهم إلى اإلدارة العليا بالشركة بشكل منتظم .يقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة واعتماد كافة القرارات المتعلقة
بكافة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية.
وبالنسبة لالستثمارات وأدوات حقوق الملكية المتداولة في المحافظ غير المقيدة ،فإن الحد األقصى للمخاطر يعادل القيمة الدفترية لهذه
االستثمارات.
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إدارة مخاطر االصول وااللتزامات المالية (تتمة)

إدارة رأس المال

لغرض إدارة رأس المال الخاص بالشركة ،يشتمل رأس المال على رأس المال المصدر وكافة احتياطيات حقوق الملكية األخرى المتعلقة بالمساهمين
في الشركة األم .ويتمثل الهدف الرئيسي إلدارة رأس المال الخاص بالشركة في زيادة المنفعة للمساهمين.
تقوم الشركة بإدارة هيكل رأس المال الخاص بها وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات التعهدات المالية.
وللحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله ،يجوز للشركة تعديل توزيعات األرباح إلى المساهمين أو إعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم
جديدة .تقوم الشركة بمراقبة رأس المال باستخدام نسبة الرفع المالي ،والتي تمثل صافي الدين مقسوماً على إجمالي رأس المال زائداً صافي الدين.
ناقصا النقد و ُمعادالت النقد.
تقوم الشركة بإدراج القروض المرتبطة بعمولة والدائنون التجاريون واألخرى ضمن صافي الدين،
ً
كما في  31ديسمبر
2021م

2020م

إجمالي االلتزامات

2,283,139,628

2,003,176,055

ناقصا :النقد و ُمعادالت النقد

()82,697,585

()103,274,241

صافي الدين

2,200,442,043

1,899,901,814

إجمالي حقوق الملكية

1,811,096,620

1,588,373,679

نسبة الدين إلى رأس المال المعدل

1.21

1.19

-32

توزيعات األرباح
كما في  31ديسمبر
2021م

2020م

توزيعات أرباح معلنة

-

100,000,000

توزيعات أرباح مدفوعة

-

()100,000,000

-

-

اعتمد المساهمون في الشركة ،خالل الجمعية العامة السنوية المنعقدة بتاريخ  30يونيو 2020م ،توزيعات األرباح النقدية للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2019م ،وقدرها  100مليون ريال سعودي (بواقع  10ريال سعودي للسهم)

-33

التعهدات وااللتزامات المحتملة
التعهدات

كما في  31ديسمبر
2021م

2020م

تعهدات بشأن مشاريع تحت اإلنشاء

118,640,388

635,300,000

خطابات ضمان

54,467,113

40,099,519

االلتزامات المحتملة

توجد دعوى قضائية مرفوعة على الشركة من قبل أحد العمالء بمطالبة إجمالية قدرها  36مليون ريال سعودي وتعتقد اإلدارة أنه لن تنشأ أي
مسؤولية عن هذه القضية بنا ًء على رأي المستشار القانوني وتم رفض القضية لصالح الشركة في قرار محكمة من الدرجة األولى وفي شهر نوفمبر
2021م تم صدور حكم المحكمة بعدم االختصاص فى هذه القضية.
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ربحية السهم

نصيب السهم في األرباح للعام المنتهي  31ديسمبر  2020 ،2021تم احتسابه بنا ًء على متوسط عدد األسهم الموجود خالل الفترات المذكورة.
كما في  31ديسمبر
2021م

2020م

صافي الربح

221,655,308

113,827,298

متوسط عدد األسهم

100,000,000

100,000,000

2.21

1.14
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تسويات

قامت الشركة بتعديل بعض المبالغ واألرصدة المدرجة في القوائم المالية للسنوات السابقة ،حيث أن المعامالت التي تتعلق بهذه األرصدة لم يتم
المحاسبة عنها بشكل صحيح ،وعليه تم التعديل وفق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (« )8السياسات المحاسبية ،والتغيرات في التقديرات
المحاسبية واألخطاء» .وتم تلخيص تفاصيل كل من هذه التسويات أدناه :
فيما يلي بنود المركز المالي وقائمة الربح أو الخسارة التي تأثرت بالتسويات وإعادة التبويب ،مع شرح التسويات :
 31ديسمبر 2020م

المدرجة سابقا

تسويات
()1،2

إعادة التبويب
()3،4،5،6

المعدلة
ُ

قائمة المركز المالي
استثمارات عقارية

2,320,238,057

()25,931,097

-

2,294,306,960

دفعات مقدمة لمقاولين

72,138,009

-

2,000,064

74,138,073

دفعات مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

206,511,204

-

()19,802,995

186,708,209

33,218,199

-

()2,000,064

31,218,135

أرباح مبقاة

()485,659,124

27,104,274

-

455,543,265

مدينو عقود إيجار

احتياطي قانوني

()133,896,940

3,011,585

إلتزامات عقود اإليجار

()340,090,950

-

()9,283,299

()349,374,249

ذمم دائنة تجارية

()58,745,749

()4,184,762

-

()62,930,511

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

()122,858,642

-

29,086,294

()93,772,348

()375,458,797

()2,434,524

-

()377,893,321

مصاريف عمومية وإدارية

()151,581,310

-

101,297,965

()50,283,345

اإليرادات (المصروفات) األخرى

14,852,374

-

()101,297,965

()86,445,591

إعادة التبويب

المعدلة
ُ

()130,885,355

قائمة الربح أو الخسارة
تكلفة اإليرادات

1يناير 2020م

المدرجة سابقا

تسويات
()1،2

قائمة المركز المالي
2,337,444,264

()23,496,573

-

2,313,947,691

استثمارات عقارية
أرباح مبقاة

()480,168,828

27,681,335

-

452,487,493

احتياطي قانوني

()122,270,758

2,768,133

ذمم دائنة تجارية

()70,873,304

()4,184,762
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تسويات (تتمة)

تم تلخيص تفاصيل كل من هذه التسويات أدناه :
تعديل ()1

أثر تعديل احتساب استهالك المباني في االستثمارات العقارية نتيجة وجود أخطاء في تقدير االعمار اإلنتاجية للمباني عند رسملتها في السنوات
السابقة بما يتفق مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (« )8السياسات المحاسبية ،والتغيرات في يالتقديرات المحاسبية واألخطاء»
تعديل ()2

أثر تعديل غرامات تأخير سبق تسويتها كإيرادات أخرى بدال من تخفيض تكلفة االستثمارات العقارية عند رسملتها في سنوات سابقة مع إعادة
احتساب إهالك هذه السنوات وإثبات المبلغ المستحق للمقاول بعد التسوية النهائية لقيمة هذه الغرامات
إعادة تبويب ()3

أثر إعادة تصنيف بعض أرصدة الدفعات المقدمة للموردين من حساب «دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى» إلى «دفعات مقدمة لمقاولين»
إعادة تبويب ()4

إعادة تصنيف «مخصص الخصم للمستأجر» بقيمة  19,802,995من بند «مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى» إلى عرضه مخصوماً من «مدينو
عقود إيجار»

إعادة تبويب ()5

إعادة تصنيف مبلغ بقيمة  9,283,299يخص التزام لعقود ايجار مدرج بالخطأ في مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى إلى التزامات عقود
اإليجار
إعادة تبويب ()6

إعادة تصنيف مصروف مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بقيمة  101,297,965من المصروفات العمومية واإلدارية إلى المصروفات اإلخرى

-36

أرقام المقارنة

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة للتوافق مع العرض للسنة الحالية

-37

األحداث الالحقة

في  16مارس ( 2022الموافق  12شعبان 1443هـ) ،أعلنت هيئة السوق المالية السعودية ،عن موافقتها على طلب شركة عبداهلل العثيم لالستثمار،
طرح  30مليون سهم لالكتتاب العام في السوق الرئيسية السعودية والتي تمثل  %30من أسهم الشركة.

-38

القوائم المالية الموحدة

تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  29رجب 1443هـ الموافق  2مارس 2022م.
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السجل التجاري والسجالت الفرعية

تعمل الشركة من خالل السجل الرئيسي والسجالت الفرعية التالي
رقم السجل
التجاري للفرع

تاريخ إنتهاء السجل هـ

1010213454

1446-09-16

الرياض

1010218374

1443-03-19

الرياض  -حي الربوة

3350146276

1010263310

1445-03-03

الرياض  -مجمع خريص التجاري

1010228886

1010289509

1446-06-23

الرياض  -طريق الدائري الشرقى
مخرج 16

1128181067

1444-12-25

1131026422

1444-05-21

بريدة  -حي اإلسكان

1131048409

1444-06-19

بريدة

3350044573

1443-06-10

حائل  -طريق الملك سعود

2050088399

1444-03-03

الدمام -حي عبداهلل فؤاد  -شارع
األمير محمد

1010263061

1445-02-28

الرياض  -حي الربوة

2052002328

1445-01-20

الظهران  -مجمع الظهران -
طريق األمير محمد

2050075153

1443-04-11

الدمام

2252055036

1445-01-17

االحساء  -المبرز  -العثيم مول

1010452601

1444-10-18

حى الربوه  -الدائري الشرقي

3350044265

1442-10-29

حائل  -غراند مول

3450174266

1446-02-23

عرعر -حى جوهرة  -طريق األمير
ماجد

4030245640

1444-06-19

جدة  -مجمع االندلس مول

1010371062

1444-06-07

الرياض

4031216746

1444-12-25

مكه المكرمه

1010435711

1442-09-22

الرياض  -حي الربوة  -الدائرى الشرقي

5850068872

1444-11-05

عسير  -ابها

1131299797

1445-09-04

القصيم -بريدة -حى اإلسكان-طريق
على

5900032818

1444-11-05

جيزان

2050104905

1444-05-07

الدمام-حي عبداهلل فؤاد-طريق األمير
محمد

1010212789

1444-11-18

الرياض

3350141554

1443-03-24

حائل العثيم مول

1010371064

1444-06-07

الرياض

3450172387

1443-03-24

عرعر العثيم مول

1010929505

1443-04-03

الرياض

3550130886

1444-02-29

تبوك -حى مروج األمير -شارع 6

1010929500

1443-04-03

الرياض

5850125638

1444-02-29

موقع الفرع

رقم السجل
التجاري للفرع

تاريخ إنتهاء السجل هـ

3450174729

1445-06-01

عرعر  -العثيم مول

1444-03-10

حائل  -حي النقرة

1443-02-06

الرياض
عنيزة

موقع الفرع

ابها-طريق الملك فهد-حى المروج
الراشد مول

1010929502

1443-04-03

الرياض

1010228837

1443-02-06

الرياض

1010491120

1443-03-08

الرياض

1131299650

1443-08-29

بريدة

1010327710

1443-01-03

الرياض

2050112197

1443-07-01

الدمام  -العثيم مول

1010634889

1442-09-07

الرياض

2050125378

1443-08-29

الدمام

010657593

1443-02-14

الرياض

www.othaimmalls.com
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