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 شركة مجموعة انعام الدولية القابضة  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 )غير مراجعة( المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
   م  2022  سبتمبر  30في   أشهر المنتهية التسعة لفترة 

 )باللاير السعودي(
 
 

   الشركة معلومات -1

هي شنركة مسناهمة سنعودية ت"سنسنت بموجب السنجل التجاري  )لالشنركةل او لالشنركة األمل)   شنركة مجموعة انعام الدولية القابضنة
 ) ويقع المكتب المسجل في جدة.م1982يونيو  29هن )الموافء 7/9/1402بتاري،  4030035073رقم 
 

تن يل جميع عمخيات النقل البحري لخماشنية    فياألنشناة الرئيسنية   كانتالشنركة والشنركات التابعة ل ا )يشنار إلي ا باسنم لالمجموعةل) 
تجنارة المعندات البحرينة الأزمنة لسننننن ن   حينازة جميع وسنننننائنل النقنل البحري والبري الأزمنة لخمجموعنة   داخنل الممخكنة وخنارج نا 

خحوم  إنشناء وإدارة  المجموعة  تجارة المواشني واألعأف  العمخيات المتعخقة بإنتاو الخحوم ونقخ ا  إدارة  تشنغيل المسنال،  تصننيع ال
وتشنغيل المراكز والمشناريع الصنناعية وتجارة الجمخة والتجزئة في المواد الغلائية واالسنتيراد والتصندير والتسنويء لخغير والخدمات 

 العامة في مجاالت وكاالت التجارة والتوزيع.
 

خة والتجزئة في المواد الغلائية وخدمات   ريرت الشننركة انشننات ا في زراعة وتجارة األعأف وتجارة الجمم2020ديسننمبر  3في  
التخزين والت"جير ضدارة الشننركات التابعة او المشنناركة في إدارة الشننركات األخر  التي تسنناهم في ا المجموعة وتقديم الدعم الأزم  

ة انشنات ا وتقديم القروض  ل م واسنت مار اموال م في األسن م واألوراق المالية األخر  وامتأ  العقارات والمنقوالت الأزمة لمباشنر
 والضمانات والتمويل لشركات ا التابعة.

 

تم ت"سنيس جميع هله الشنركات    .تشنتمل القوائم المالية األولية الموحدة المختصنرة لخشنركة عخى القوائم المالية لخشنركات التابعة التالية
شنركة مصننع واسنا مباشنر ورير مباشنر باسنت ناء  ٪ من قبل الشنركة بشنكل 100في الممخكة العربية السنعودية وهي ممخوكة بنسنبة 

 ٪.55حيث تمتخ  الشركة شركة ارو لخصناعة و٪ 51حيث تمتخ  الشركة السعودية ألنظمة الترفيه والتجميل لخصناعة 
 
 :ات التابعةكلشرا

 الشركة السعودية لختبريد

 المحدودة الغلائيةشركة انعام الدولية 

 الزراعية * شركة انعام الدولية 

 شركة انعام الدولية لأست مار

 *المالية  الدولية شركة انعام

 لخصناعة ليمصنع واسا ألنظمة الترفيه والتجمشركة 

 شركة ارو لخصناعة
 

 قرر مجخس إدارة المجموعة تص ية الشركتين. *
 

باست ناء    م2021ديسمبر   31في   قوائم مالية سنوية موحدةلم يكن هنا  اي تغيير في حصة الشركة في الشركات التابعة ل ا منل خخر  
 :ما يخي

 

عخى   الشركة  استحولت  الحالية   ال ترة  شركة  55خأل  اس م  من  لخصناعة  ٪  رقم    بموجبالمسجخة  ارو  التجاري  السجل 
الر  4030288106 انشات ا  ومعدات وتشمل  اج زة  وتصنيع  الواحد  االستخدام  لات  االست أكية  والمواد  الابية  المنتجات  ئيسية 

 لمزيد من الت اصيل. )3انظر االيضا) رقم )التعقيم. 
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 شركة مجموعة انعام الدولية القابضة  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 المختصرة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
 م   2022سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 
 

 السياسات المحاسبية الهامة -2

 أسس اإلعداد  2-1
 

ل لمعيار المحاسنبة األوليةلالتقارير المالية  34لمعيار المحاسنبة الدولي رقم   وفقا   المختصنرة الموحدة األوليةتم إعداد البيانات المالية  
 ل المعتمد في الممخكة العربية السعودية.34الدولي 

 

كافة المعخومات واضفصنناحات الماخوبة في البيانات المالية السنننوية الموحدة. البيانات المالية األولية الموحدة المختصننرة ال تتضننمن  
باالقتران مع البيانات المالية السنننوية الموحدة لخمجموعة لخسنننة المنت ية األولية الموحدة المختصننرة هله البيانات المالية  يجب قراءة  

ليسننت بالضننرورة   م2022  سننبتمبر  30 المنت ية في  المالية االولية. باضضننافة إلى لل   فإن نتائج ال ترة م2021ديسننمبر    31في  
 م.2022ديسمبر  31لخسنة المالية المنت ية في  مةشرا  عخى النتائج المتوقعة

 

يتم استخدام   حيث  الموظ ين منافععخى اساس التكخ ة التاريخية باست ناء التزامات المالية األولية الموحدة المختصرة تم إعداد البيانات 
 . اريقة وحدة االئتمان المتوقعة

 

 العمخة الوظي ية وعمخة العرض لخمجموعة. يباللاير السعودي  وهالمالية األولية الموحدة المختصرة  قوائمالتم عرض 

 
 التغييرات الهامة في السياسة المحاسبية 2-2
 

التكخ ة ناقصنا   خأل ال ترة الحالية  ريرت المجموعة سنياسنت ا المحاسنبية فيما يتعخء بالقياس الأحء لخعقارات االسنت مارية من نمولو 
 االسنت أ  وهبوا القيمة إلى نمولو القيمة العادلة. تعتقد المجموعة ان القياس الأحء باسنتخدام نمولو القيمة العادلة يوفر المزيد من
المعخومات لات الصننخة حول األداء المالي ل له األصننول ويسنناعد المسننتخدمين عخى ف م المخاار المرتباة ب له األصننول بشننكل 

 افضل.
 

 ) واللي يوضح ت" ير التغيير في السياسة المحاسبية من نمولو التكخ ة إلى نمولو القيمة العادلة. 19رقم ) االيضا)انظر 

 
 االستمرارية   2-3

شير هله تمخيون لاير سعودي.  49,3المتداولة بمبخغ   ام  تجاوزت الماخوبات المتداولة لخشركة موجودات2022سبتمبر  30كما في 
حول قدرة الشركة عخى االستمرار كمنش"ة مستمرة. ومع   ةالعوامل إلى وجود حالة من عدم الت"كد الجوهري قد ت ير شكوكا  جوهري
إصدار اس م حقوق اولوية مخيون لاير سعودي من خأل    210لل   خأل ال ترة الحالية  قامت المجموعة بزيادة راس المال بمبخغ  

)). وعخيه فقد تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة عخى اساس مبدا  11لتمويل عمخيات المجموعة )انظر االيضا) رقم )
وائم ش را  عخى األقل من تاري، إصدار هله الق  12االستمرارية واللي ي ترض ان المجموعة ستستمر في العمخيات التشغيخية لمدة  

 المالية االولية الموحدة المختصرة.

 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 2-4
البيانات المالية األولية الموحدة المختصرة لخمجموعة من اضدارة اتخال احكام وتقديرات وافتراضات تة ر عخى المبالغ   يتاخب إعداد  

والمصاريف   لإليرادات  تختخف المعخنة  قد  المحتمخة.  االلتزامات  المصاحبة واضفصا) عن  والماخوبات واضفصاحات  والموجودات 
 النتائج ال عخية عن هله التقديرات. 

 

 

كانت األحكام ال امة التي اتخلت ا اضدارة في تابيء المصادر الرئيسية لخمجموعة لعدم الت"كد من التقديرات مما خة لتخ  الموضحة في 
م. ومع لل   قامت المجموعة ايضا  بمراجعة المصادر الرئيسية لتقديرات 2021ديسمبر    31البيانات المالية الموحدة لخسنة المنت ية في  

م القوائم المالية الموحدة السنوية. تعتقد اضدارة ان جميع مصادر عدم الت"كد من  2021عدم الت"كد التي تم اضفصا) عن ا في العام  
م. ستواصل المجموعة مراقبة  2021 تزال مما خة لتخ  التي تم اضفصا) عن ا في القوائم المالية الموحدة السنوية لخعام  التقديرات ال

 االحداث  وستنعكس اي تغييرات ماخوبة عخى فترات التقارير المستقبخية. 
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 شركة مجموعة انعام الدولية القابضة  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 )غير مراجعة( المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
   م  2022  سبتمبر  30في   أشهر المنتهية التسعة لفترة 

 )باللاير السعودي(

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( ـ   2

 
 الهامة المحاسبية السياسات 2-5

المتداولة في األسننواق النشنناة في تاري، التقرير إلى األسننعار المدرجة لووراق المالية القابخة  تسننتند القيمة العادلة لودوات المالية  
م لختسنننويء او القيم العادلة المقدرة. يتم تقدير القيمة العادلة لخبنود التي تحمل عمولة بناء  عخى التدفقات النقدية المخصنننومة باسنننتخدا

 خة.العمولة لبنود لات شروا وخصائص مخاار مما 
 

سوق نشا او ان األسعار المعخنة رير متاحة باريقة اخر  باستخدام تقنيات ل ا  يتم تحديد القيمة العادلة لودوات المالية التي ال يوجد 
م النمالو. التقييم. في هله الحاالت  يتم تقدير القيم العادلة من البيانات القابخة لخمأحظة فيما يتعخء باألدوات المالية المما خة او باسنتخدا

تقديرها بناء  عخى االفتراضنات المناسنبة. عندما يتم اسنتخدام تقنيات التقييم   عندما ال تتوافر مدخأت السنوق التي يمكن مأحظت ا  يتم
)عخى سنننبيل الم ال  النمالو) لتحديد القيم العادلة  يتم التحقء من ا ومراجعت ا بشنننكل دوري من قبل موظ ين مةهخين مسنننتقخين عن  

النمالو لضننمان ان المخرجات تعكس البيانات ال عخية   عايرةويتم ماولئ  اللين حصننخوا عخي ا. جميع النمالو معتمدة قبل اسننتخدام ا  
ومع لل   تتاخب مجاالت م ل مخاار  تسننننتخدم النمالو بيانات يمكن مأحظت ا فقا  .واسننننعار السننننوق المقارنة إلى الحد العمخي

 تقديرات.الإجراء االئتمان )مخاار االئتمان الخاصة ومخاار األاراف المقابخة) والتقخبات واالرتبااات من اضدارة 

 
   والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة والتفسيراتالمعايير  2-6

مع تخ  المتبعة في إعداد البيانات البيانات المالية األولية الموحدة المختصرة  تتوافء السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هله  
م.  2022م  باست ناء التعديأت التالية التي تنابء ألول مرة في عام 2021ديسمبر    31المنت ية في  المالية الموحدة لخمجموعة لخسنة 

ومع لل   ليس من المتوقع ان تة ر جميع ا عخى المجموعة ألن ا إما رير لات صخة ب"نشاة المجموعة او تتاخب محاسبة تت ء مع 
 السياسات المحاسبية الحالية لخمجموعة.

 
 م: 2022يناير  1التالية سارية الم عول لخ ترة التي تبدا في  التعديأت 

 

 )  37تكخ ة إتمام العقد )تعديأت عخى معيار المحاسبة الدولي   -• العقود المحمخة باضلتزامات 

 )  16• الممتخكات واآلالت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود )تعديأت عخى معيار المحاسبة الدولي  

والمعيار  1 م )تعديأت عخى المعيار الدولي ضعداد التقارير المالية رقم  2020 -م  2018نات السننوية عخى المعايير الدولية  • التحسني
 )  و41ومعيار المحاسبة المعتمد رقم 16والمعيار الدولي ضعداد التقارير المالية رقم  9الدولي ضعداد التقارير المالية رقم 

 ). 3لم اهيمي )تعديأت عخى المعيار الدولي ضعداد التقارير المالية • اضشارات إلى اضاار ا
 

 
لخمجموعة حيث ال توجد م ل هله المعامأت بموجب القوائم المالية األولية الموحدة المختصننرة لم يكن ل له التعديأت اي ت" ير عخى  

 التعديأت الملكورة اعأه خأل ال ترة الحالية.
 

 ة التي سيتم تطبيقها في الفترات المستقبليةأثر المعايير المحاسبي
ديسننمبر   31هنا  عدد من المعايير والت سننيرات التي اصنندرها مجخس معايير المحاسننبة الدولية والتي تسننري لخ ترات التي تبدا بعد  

مبكر. ال تعتقد المجموعة ان  م )تاري، القوائم المالية السننوية التالية لخمجموعة) والتي قررت المجموعة عدم تابيق ا في وقت 2022
 هله المعايير والت سيرات سيكون ل ا ت" ير جوهري عخى القوائم المالية بمجرد تابيق ا.
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 شركة مجموعة انعام الدولية القابضة  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة( 
 م   2022  سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعة لفترة 

 )باللاير السعودي(
 

 أمور هامة خالل الفترة   -3

 سعر الشراءتوزيع الزيادة في القيمة على 
 

  1في  التي تم االسنتحوال عخي ا شنركة مصننع واسنا السنعودية ألنظمة الترفيه والتجميل لخصنناعة  ٪ في  51  بشنراء حصنةفيما يتعخء  
بمسنناعدة خبير   م2022يونيو    30المنت ية في  سننعر الشننراء خأل ال ترة   في توزيع الزيادةم  اكمخت المجموعة عمخية 2021  يوليو

المدفوع   بخغوإجمالي الممخيون لاير سنعودي   8,67والبالغة   تالموجوداقيمة صنافي  مسنتقل. نتج عن توزيع سنعر الشنراء فرق بين 
مزيد من ) ل6)انظر االيضنا) رقم ) الشن رة فقا  يتم ل فيمخيون لاير سنعودي واللي    11,73 مبخغبمخيون لاير سنعودي   20,4البالغ  

 الت اصيل).
 

 االستحواذ علي الشركة التابعة
 

مخيون لاير   6,1مقابل مبخغ نقدي قدره    شنننركة ارو لخصنننناعة٪ من اسننن م 55عخى   المجموعة  اسنننتحولت م2022ابريل   26في  
 سعودي. 

 المبخغ  وإجمالي  المسنننجخةتم االعتراف بال رق بين القيمة الدفترية لخموجودات والماخوبات القابخة لختحديد  والتي تم ل القيمة العادلة  
  تتوقع المجموعة االنت اء المختصنرةالموحدة  األوليةالمالية   قوائمهله الفي مخيون لاير سنعودي كشن رة مسنجخة    5.4  البالغالمدفوع 

  2,2قدره    اضنافيا    مبخغا    يتاخب االسنتحوال ايضنا    كما شن را من تاري، االسنتحوال  12من اعمال توزيع الزيادة في سنعر الشنراء خأل 
للل     وفقا   .الت"كدبدرجة معقولة من   تحقيقه  واللي ال يمكن لإلدارة تحديد احتمالية ايرادات محددةمخيون لاير سعودي بشرا تحقيء  

 الت اصيل. ) لمزيد من6االيضا) رقم ) انظرلغرض احتساب الش رة.  ص رالمحتمل بقيمة  تم اعتبار االلتزام
 

 االستحواذ علي العقار االستثماري
 

  24.2و  مخيون لاير سنعودي  325  بقيمةفي مدينة جدة   قعت  ةاضنافي ةاسنت ماري اتعقارخأل ال ترة الحالية اسنتحولت الشنركة عخى  
 .) لمزيد من الت اصيل5انظر االيضا) رقم ). مخيون لاير سعودي عخى التوالي

 
 

 والمعدات  واآلالتالممتلكات  -4
 

 التسعة   تتم ل الحركة في الممتخكات واآلالت والمعدات خأل فترة المختصرةألرراض إعداد قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة 
 فيما يخي: سبتمبر 30اش ر المنت ية في 

 

 
 

مخيون لاير   31,2م موجودات بقيمة دفترية صننننافية تبخغ  2022سننننبتمبر    30)*) تتضننننمن الممتخكات واآلالت والمعدات كما في  
 ).1-12 رقم سعودي مرهونة مقابل قرض تم الحصول عخيه من صندوق التنمية الصناعية السعودي )ايضا)

 

مخيون لاير سننعودي بموجب ات اقية   14م ارض ومبنى بمبخغ 2022سننبتمبر   30)**) تتضننمن الممتخكات واآلالت والمعدات كما في 
متر مربع. قامت المجموعة باسنتي اء واسنتكمال شنروا   9,987بيع وإعادة ت"جير مع شنركة كرناف لأسنت مار والتقسنيا بمسناحة 

عل السنيارة عخى  العقد  وجاري العمل عخى اجراءات تغيير صن  األرض إلى اسنم المجموعة مرة اخر . تمتخ  المجموعة بال 
 األرض والمباني ول ا الحء في االستخدام في عمخيات ا العادية وقد تم رهن ا كضمان لسداد التمويل.
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 سبتمبر 30في  لفترة التسعة أشهر المنتهية 

 م 2022 
 غير مراجعة

 م 2021
 غير مراجعة

 3,243,429 2,884,119 االست أ  

 34,464,347 1,098,774 إضافات الممتخكات واآلالت والمعدات



 

 

 شركة مجموعة انعام الدولية القابضة  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(  إيضاحات حول القوائم المالية
   م  2022  سبتمبر  30في   أشهر المنتهية التسعة لفترة 

 )باللاير السعودي(
 
 عقارات استثمارية -5

 

عتمندت المجموعنة نمولو التكخ نة لقيناس العقنارات االسنننننت منارينة. خأل ال ترة الحنالينة  قررت اضدارة تغيير  امننل تناري، التن"سنننننيس   
ت" ير التغيير في   ) واللي يوضنح19رقم )اضيضنا)  انظرسنياسنت ا المحاسنبية لقياس العقارات االسنت مارية إلى نمولو القيمة العادلة.  

  .نمولو القيمة العادلة السياسة المحاسبية من نمولو التكخ ة إلى
 

من فترات إعداد التقارير بناء  عخى تقييم تم إجراةه من قبل ا نين من المقيمين    قامت المجموعة بتقييم عقنارات نا االسنننننت منارية اعتبارا  
لخمقيمين المعتمدين   والمسجخين في ال يئة السعودية لختقييم العقاريماكس    ريشركة  لختقييم العقاري والمعتمدة  المستقخين شركة رواد  
  1من   ويسنري اعتبارا    م2019ديسنمبر   31هيئة السنوق المالية بتاري،  تسنجيل القيمة العادلة األدنى وفء تعميم  )تقييم)  وبناء  عخيه تم 

 .م2022يناير  
 

 ادناه: ةموضحت اصيل العقارات االست مارية ان 
  

 م 2022 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

   م2021ديسمبر  31

 )غير مراجعة(

 (19ايضاح  ة)معدل

 16,500,000 16,500,000 جدة )*) -رض بحي السرورية ا

 4,489,500 3,880,000 مدينة جدة  -ارض بحي الخمرة )مستودع) 

 16,700,000 20,330,000 فندق حياة ال رسان 

 45,440,000 46,046,000 مدينة جدة   -ارض بحي الخمرة 

 3,800,000 3,450,000 مدينة جدة  -رض بحي الوادي ا

 1,360,000 1,406,000 ارض في مدينة الجبيل

 322,000 412,000 ارض بمدينة ينبع 

 - 334,000,000 مدينة جدة )**)  -بناية شارع األمير سخاان 

 - 26,290,000 مدينة جدة - ارض ومبنى في شارع التحخية 

 452,314,000 88,611,500 

 
 

مخيون لاير سننعودي   16,8مترا  مربعا  بقيمة    197,554)*) يتضننمن بند العقارات االسننت مارية ارض بحي الخمرة بجدة بمسنناحة 
بالتكخ ة. ان هله األرض ليس لدي ا ص  مخكية ورير مسجخة باسم المجموعة وتم الحصول عخى هله األرض من قبل المجموعة 

 م.1995عام خأل عمخية االندماو في 
 

 ). 4-12)**) تم تمويل شراء العقار االست ماري من مصرف اضنماء )ايضا)
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 المجموع المباني األراضي  

    القيمة العادلة 
 52,299,316 - 52,299,316 م 2021يناير  1الرصيد في 

 14,530,484 - 14,530,484 مكاسب اعادة تقييم 

 66,829,800 - 66,829,800 معدل -م 2021يناير  1الرصيد كما في 
    

 16,500,000 14,400,000 2,100,000 إضافات 
 5,281,700 174,545 5,107,155 مكاسب اعادة تقييم 

 88,611,500 14,574,545 74,036,955 معدل -م 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 
    

 349,150,000 239,301,439 109,848,561 إضافات 

 14,552,500 11,514,385 3,038,115 مكاسب اعادة تقييم 

 452,314,000 265,390,369 186,923,631 م2022سبتمبر  30الرصيد في 



 

 

 شركة مجموعة انعام الدولية القابضة  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة( 
 م   2022  سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعة لفترة 

 )باللاير السعودي(
 

 

  ةالشهر -6

 

  6,1  مبخغالتي ت"سننسننت في جدة مقابل شننركة ارو لخصننناعة  ٪ من اسنن م 55  اسننتحولت الشننركة عخى  م2022ابريل   26)*) في 
 والش رة الناتجة في تاري، االستحوال. المقدرةوالماخوبات  المستحول عخي ا لخموجوداتمخيون لاير سعودي  فيما يخي مخخص 

) لخحصنول عخى ت اصنيل عمخية توزيع سنعر الشنراء في شنركة مصننع واسنا السنعودية ألنظمة الترفيه  3)**) انظر االيضنا) رقم )
فيما يخي مخخص لخموجودات المسنننتحول عخي ا    .م2022يونيو    30المنت ية في  خأل ال ترة   )٪51  )حصنننة  والتجميل لخصنننناعة

 .والماخوبات المقدرة والش رة الناتجة في تاري، االستحوال

قامت المجموعة باختبار هبوا الشنن رة باسننتخدام نمولو واريقة التدفقات النقدية المخصننومة  نتج عن االختبار     )***) خأل ال ترة
ارنة )انظر االيضننا) رقم  م وعخيه تم تسننجيل ال بوا عخى ارقام المق2021ديسننمبر    31وجود مةشننرات هبوا لخشنن رة كما في  

(19.(( 
 

 :باعتبارها القيمة العادلة المسجخةكما في تاري، االستحوال  لخصناعة ارو شركةل ت اصيل القيمة الدفترية يخي فيما
 

 م 2022أبريل  26 إيضاح  

    الموجودات
 4,905,686   الممتخكات واآلالت والمعدات 

 1,276,732   مخزون
 1,138,562   تجاريةلمم مدينة 

 463,434   مبالغ مدفوعة مقدما ولمم مدينة اخر 

 614,264   النقد واألرصدة لد  البنو 

 8,398,678 )ا)  الموجوداتاجمالي 

   االلتزامات 
 233,640   لمم دائنة تجارية 

 205,952   ارصدة دائنه اخر   
 2,155,958   قروض اويخة األجل  

 4,579,119   ألاراف لات عأقة مستحء 

 24,009   مخصص الزكاة  

 7,198,678  )ب)  اجمالي االلتزامات  

 1,200,000  ب) -)ا موجودات صافي ال

 (660,000)  حصة الشركة األم من صافي األصول المستحول عخي ا  

 6,050,000  مبخغ الشراء  

 5,390,000  الشهرة 

 540,000  الموجودات من صافي  مسيطرةالغير  الملكية حقوق

   التدفق النقدي عند االستحواذ
 (6,050,000)  المقابل النقدي  

 614,264  التابعةكة الشر من االستحوال عخى الناتجصافي النقد 

 ( 5,435,736)  صافي التدفق النقدي 
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 م 2022سبتمبر  30

 )غير مراجعة(

 م 2021ديسمبر  31
 19معدلة ايضاح 

 )غير مراجعة(

    ةالتكلف
 - 4,990,711 يناير 1الرصيد في 

 11,730,000 5,390,000 اضضافات )*) / )**)
 (6,739,289) - خسارة ال بوا )***) 

 4,990,711 10,380,711 ديسمبر 31سبتمبر /  30الرصيد في 



 

 

 شركة مجموعة انعام الدولية القابضة  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 )غير مراجعة( المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
   م  2022  سبتمبر  30في   أشهر المنتهية التسعة لفترة 

 )باللاير السعودي(
 
 ( تتمةلشهرة )ا -6

بعد توزيع سنعر الشنراء كما في تاري،   السنعودية ألنظمة الترفيه والتجميل لخصنناعةشنركة مصننع واسنا ل  العادلةادناه ت اصنيل القيم 
 سعر الشراء. عوالن ائية لوصول وااللتزامات كنتيجة لتوزي وليةالقيم العادلة األجوهرية بين  روقاتلم يكن هنا  اي فاالستحوال. 

 

 
 جل  األ ةاالستثمارات طويل -7

 

 القيمة العادلة من خأل الربح او الخسارة
 

ان التغير في القيمة السوقية العادلة لأست مار رير   المجموعةوفي ن اية ال ترة/السنة  تعتقد إدارة    في السوق   األس م ليس ل ا سعران  
 هام  وان حركة االست مار عخى النحو التالي: 
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 م 2021يوليو  1 إيضاح 

   المركز المالي   ةقائم

   الموجودات

 34,008,460  الممتخكات واآلالت والمعدات 

 34,008,460 )ا) اجمالي الموجودات 
   

   االلتزامات 

 16,730,800  قروض اويخة األجل  

 277,660  مستحء ألاراف لات عأقة 

 17,008,460 )ب)  اجمالي االلتزامات  

 17,000,000 ب) -)ا صافي الموجودات 
   

 (8,670,000)   ٪) 51)حصة الشركة األم من صافي الموجودات المستحول عخي ا 

 20,400,000   مبخغ الشراء

 11,730,000   الشهرة 

 8,330,000   حقوق الملكية غير المسيطرة من صافي الموجودات 
   

   التدفق النقدي عند االستحواذ

 (20,400,000)  المقابل النقدي  

 -  الناتج من االستحوال عخى الشركة التابعةصافي النقد 

 (20,400,000)  صافي التدفق النقدي 

 سبتمبر 30 
 م  2022

ديسمبر  31
 م 2021

 سبتمبر 30 
 م  2022

ديسمبر  31
 م 2021

 مراجعة  غير مراجعة  عدد االسهم  

      شركة الوسااة المالية 

 - 3,951,250  - 395,125 ال ترة/السنة الرصيد في بداية 

 3,951,250 -  395,125 - خأل السنة  اتإضاف

 395,125 395,125  3,951,250 3,951,250 



 

 

 شركة مجموعة انعام الدولية القابضة  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(  إيضاحات حول القوائم المالية 
 م   2022  سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعة لفترة 

 )باللاير السعودي(
 
 

 األجل  ةاالستثمارات قصير -8

 . القيمة العادلة من خأل الربح او الخسارة
 

لاير سنعودي. كما في   55,857,074بمبخغ   السنعوديةمدرجة في السنوق المالية  المجموعة اسن م بسنعر السنوق   شنترتخأل ال ترة  ا
رير محققة بمبخغ  ونتج عنه اربا)لاير سننننعودي   57,985,364  بخغت القيمة السننننوقية ل له االسنننن م مبخغ  م2022  سننننبتمبر  30

 لاير سعودي. فيما يخي القيمة السوقية العادلة لأست مارات: 2,128,290
 

  

 عدد األسهم

 م 2022 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

  38,209,760  201,104  شركة المشروعات السياحية  

  7,627,928  65,758  شركة رةوم التجارية  

 4,140,676 115,500  ارامكو السعودية

  4,472,000  400,000  صندوق الرياض ريت

  3,535,000  350,000  صندوق الراجحي ريت

 57,985,364 1,132,362 االجمالي

 
 

 ذمم مدينة تجارية -9
 م 2022سبتمبر  30  

  )غير مراجعة(

   م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 1,596,959 7,045,473 لمم مدينة تجارية

 279,953)) (260,993) التجارية اللمم المدينةقيمة  مخصص ال بوا في

 6,784,480 1,317,006 

 

 جارية كما يخي:تينة الدتتخخص الحركة عخى مخصص ال بوا في قيمة اللمم الم

 
 
 النقد وما في حكمه  -10

 م  2022 سبتمبر 30  

 )غير مراجعة(

   م2021ديسمبر  31

 مراجعة()

 54,783  118,142  نقد بالصندوق 

 95,338,226  29,776,080  نقد لد  البنو  

  29,894,222  95,393,009 
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 م 2022سبتمبر  30 

 )غير مراجعة(

 م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 25,085 279,953 يناير 1الرصيد في 

 254,868 ) 18,960) االئتمانية المتوقعة مخصص الخسائر  تكوين /) )عكس

 279,953 260,993 ديسمبر 31سبتمبر /  30الرصيد في 



 

 

 شركة مجموعة انعام الدولية القابضة  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(  إيضاحات حول القوائم المالية
 م   2022  سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعة لفترة 

 )باللاير السعودي(
 

 رأس المال  -11

لاير   10مخيون سننن م بقيمة   31,5مخيون لاير سنننعودي مقسنننم إلى    315م  بخغ راس مال المجموعة  2022سنننبتمبر    30كما في  
لاير   10مخيون سن م بقيمة   10,5مخيون لاير سنعودي مقسنم إلى    105م : راس المال بقيمة  2021ديسنمبر  31سنعودي لخسن م. )
 سعودي لخس م).

 

مخيون لاير سعودي عن اريء إصدار    210وعة بزيادة راس مال الشركة بمبخغ  م  اوصى مجخس إدارة المجم2021فبراير   8في  
م  اعخنت المجموعة ان ا قدمت المخف إلى هيئة السنننوق المالية تاخب فيه الموافقة عخى  2021يوليو    14اسننن م حقوق اولوية. في  

ج نات المعنينة والجمعينة العنامة رير  زيادة راس المنال المنلكور اعأه عن اريء ار) اسننننن م حقوق اولوية مشنننننرواة بموافقنة ال
 العادية.

 

مخيون لاير سعودي   210م  قرر المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية رير العادية زيادة راس المال بمبخغ 2022مايو   17في  
الكيانات األخر   عن اريء إصندار اسن م حقوق االولوية لتمويل راس المال العامل واالسنت مار في العقارات واالسنت مار في اسن م  

م وتم 2022  يونيو  30الممخوكنة لخقاناع الخناص. تم االنت ناء من عمخينة اضصننننندار عخى دفعنات خأل ال ترة الحنالينة المنت ينة في  
  42,3بمبخغ   في االكتتاب نتج عن عمخية اضصدار اعأه زيادةم.  2022يونيو    26استأم إجمالي العائدات الناتجة من اضصدار في  

 م.2022سبتمبر  30كما في  معخقة لخدفعلاير سعوي  نمخيو 1,1من ا  سعودي  مخيون لاير
 

 سبتمبر  30استوفت المجموعة جميع المتاخبات التنظيمية المتعخقة بزيادة راس المال الملكورة اعأه خأل ال ترة الحالية المنت ية في  
 م. 2022

 
 

 قروض طويلة األجل  -12
 م 2021ديسمبر  31 م 2022 سبتمبر 30 إيضاح 

 15,105,254  17,863,471  2-12    1-12 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

 -  153,225,234  4-12   االنماءقرض بن  

 -  589,578  3-12 الرياض قرض بن  

 15,105,254  171,678,283   إجمالي القروض 

 ) 15,105,254)  16,403,471   ناقصا : الجزء الحالي من القروض اويل األجل  

 -  155,274,812   إجمالي القروض طويلة األجل

 
 شركة مصنع واسط السعودية ألنظمة الترفيه والتجميل للصناعة

 اويل األجل من صنننندوق التنمية الصنننناعية السنننعودي. بخغ إجمالي الرصنننيد القائم لخقرض كما في    قرض  الشنننركةلد    12-1

مخيون لاير سننعودي). لخقرض معدل   15,1:    م2021ديسننمبر    31مخيون لاير سننعودي )  16,4م مبخغ  2022  سننبتمبر  30

فنائندة منخ ض  وبنالتنالي  فنإن ال رق بين القيمنة العنادلنة لخقرض والقيمنة الندفترينة )التي تم نل القيمنة الحنالينة لخخصنننننم لخقرض  

لا القرض مضننننمون من خأل  هان  يتم إا اءه عخى مد  فترة القرض.   لمةج  ايرادباسننننتخدام معدل ال ائدة ال عخي) يعتبر  

. يبدا السننداد نصننف )4)إيضننا)  مر وضننمانات اخر  من مسنناهمي الشننركة التابعة ورهن موجودات الشننركةسننندات أل

بعض التع دات التي تتاخب االلتزام بالقرض  ةات اقي شملم. ت2026فبراير   3م حتى 2022مارس   18السننوي لخقرض في  

 موجوداتنسننبة الحالية ونسننبة صننافي العخى نسننب مالية محددة بشننكل رئيسنني ال  ةالشننرك   محافظةمن بين امور اخر

 المخموسة.
 

وبالتالي تم لم تختزم الشننركة ببعض التع دات فيما يتعخء ب لا القرض  م  2021يسننمبر    31و م  2022  سننبتمبر  30كما في  

 .)19لخ ترة الحالية والمقارنة )إيضا)   كالتزام متداول تصنيف القرض
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 شركة مجموعة انعام الدولية القابضة  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 )غير مراجعة( المختصرة األولية الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
   م  2022  سبتمبر  30في   أشهر المنتهية التسعة لفترة 

 )باللاير السعودي(
 

 )تتمة( قروض طويلة األجل -12

 

 شركة أرو للصناعة 
حصنخت الشنركة عخى قرض اويل األجل من صنندوق التنمية الصنناعية السنعودي  بخغ إجمالي الرصنيد  م  2017خأل عام  12-2

مخيون لاير   1,9م :  2022ابريل   26مخيون لاير سننننعودي )  1,5م مبخغ 2022سننننبتمبر    30المسننننتحء لخقرض كما في  
تم سنداد القرض عخى اسناس سنعودي). تم ضنمان القرض من خأل سنندات ألمر وضنمانات من مسناهمي الشنركة التابعة. ي

 سنوات. 6نصف سنوي عخى مد  
 

مخيون لاير   1,1م ابرمت الشننركة ات اقية تمويل لمدة  أث سنننوات مع بن  الرياض بسننقف ائتماني قدره  2021خأل عام  12-3
مخيون لاير   0,6م مبخغ 2022سننبتمبر    30سننعودي لتمويل متاخبات راس المال العامل. بخغ إجمالي الرصننيد القائم كما في 

 مخيون لاير سعودي) 1,9م : 2022ابريل  26سعودي )
 

 خأل ال ترة الحالية التزمت الشركة بمتاخبات التع دات لأت اقية القرض اعأه.
 

 لشركة األما
مخيون لاير سننعودي   153,2حصننخت المجموعة خأل ال ترة الحالية عخى قرض اويل األجل من مصننرف اضنماء بمبخغ   12-4

مخيون لاير سنعودي   153,2م بخغ إجمالي رصنيد القرض مبخغ  2022سنبتمبر    30العقار االسنت ماري. كما في  لتمويل شنراء 
٪ هامش ربح. يتم سنننداد  2بموجب ات اقية القرض. ان معدل ال ائدة ل لا القرض هو سنننعر ال ائدة سنننايبور باضضنننافة إلى  

 سننوات عخى اسناس نصنف سننوي ابتداء  10مد    القرض ألجل بشنكل عام عخى اقسناا نصنف سننوية. يتم سنداد القرض عخى
م. تم ضننمان القرض مقابل رهن العقار االسننت ماري اللي تم شننراةه في  2032يونيو    29م حتى 2023ديسننمبر    29 من

 بمتاخبات التع دات الت اقية  لم تخل الشننركة). خأل ال ترة الحالية  5مدينة جدة. )انظر االيضننا)  -شننارع األمير سننخاان  
 .الاخب داد القروض عندب سخالتي تتا القرض اعأه

 
 
   والمخفضةاألسهم األساسية  ربحية -13

 
 
 يةالرأسمالااللتزامات المحتملة وااللتزامات  -14

   ةالمحتملاللتزامات ا

 : ال شيء).  م 2021 سبتمبر  30) م2022 سبتمبر 30 كما فيمحتمخة  التزاماتلم تكن هنا  

 االلتزامات الراسمالية 

حتى  ب عخي ا  التعاقد  تم  التي  الراسمالية  بالن قات  المتعخقة  االلتزامات  سعودي   مخيون   0,94بخغ  م   م 2022  سبتمبر  30خغت     لاير 
 : ال شيء).م2021 سبتمبر 30)
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 لفترة التسعة أشهر المنتهية  لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 

 سبتمبر 30
 م 2022

 سبتمبر 30
 م 2021

 معدلة
 سبتمبر 30

 م 2022

 سبتمبر 30

 م 2021

 معدلة

 20,165,631 10,998,816 21,985,142 8,111,381 ال ترة العائد إلى مساهمي الشركة األمربح 

 14,755,739 21,095,821 14,755,739 31,500,000 المتوسا المرجح لعدد األس م 

 1,37 0,52 1,49 0,26 خسارة السهم األساسية والمخفضة للفترة 



 

 

 شركة مجموعة انعام الدولية القابضة  
 )شركة مساهمة سعودية(  

 

 األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(  إيضاحات حول القوائم المالية
   م  2022  سبتمبر  30في   أشهر المنتهية التسعة لفترة 

 )باللاير السعودي(
 

 

 معلومات القطاعات  -15

 سننبتمبر  30م و 2022  سننبتمبر  30اعية كما في  يتكون النشنناا الرئيسنني لخمجموعة من قااعات تشننمل النشنناا الزراعي وتجارة المواد الغلائية وانشنناة اخر . فيما يخي ت صننيل لخمعخومات القا
 م لكل قااع:2021

 

تجارة المواد   
 الغذائية

األنشطة  
 الزراعية

العقارات  
 تصنيع األلعاب والتأجير 

مستلزمات ال
 المجموع تسويات  الطبية

        م2022سبتمبر  30

 17,794,119 - 1,203,855 5,153,919 8,107,945 - 3,328,400 اإليرادات

 528,672,801 (48,501,508) 5,963,617 32,933,603 530,468,299 1,950,000 5,858,790 ةالموجودات غير المتداول

 (7,358,901) - (1,119,660) (3,347,968) (3,098,031) - 206,758 العمليات الرئيسيةالربح / )الخسارة( من 

 8,748,802 - (1,138,449) (3,546,352) 12,115,591 - 1,318,012 صافي الدخل/ )الخسارة( للفترة

 
تجارة المواد   

 الغذائية
األنشطة  
 الزراعية

العقارات  
 تصنيع األلعاب والتأجير 

المستلزمات 
 المجموع الطبية

       م2021سبتمبر  30

 5,845,582 - - 646,106 - 5,199,476 اإليرادات

 126,146,959 - 34,040,839 84,699,883 - 7,406,237 ةالموجودات غير المتداول

 (5,046,074) - - (3,446,092) (1,870,706) 270,724 الدخل / )الخسارة( من العمليات الرئيسية 

 20,165,631 - - (424,282) 20,317,339 272,574 صافي الدخل/ )الخسارة( للفترة
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 شركة مجموعة انعام الدولية القابضة  
 )شركة مساهمة سعودية(  

 

 األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(  إيضاحات حول القوائم المالية
 م   2022سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 
 

 واألرصدة  عالقةالمعامالت مع األطراف ذات ال -16

وريرها. المعامأت  تتعامل المجموعة في انشننات ا العادية مع ااراف لات عأقة وتشننمل هله المعامأت تقديم خدمات تشننغيخية  
 واألرصدة مع األاراف لات العأقة عخى النحو التالي:

 
 المعامالت مع أطراف ذوي عالقة  16-1
 
 

 

 عالقة: ذوي أطراف من أرصدة مستحقة  16-2

 
 طبيعة العالقة طبيعة المعامالت

 سبتمبر 30
 م 2022

ديسمبر  31
 م 2021

 - 8,925,615 الرئيس التن يلي  لخرئيس التن يلي المبخغ المدفوع م. حسان اليماني

   8,925,615 - 

 
 طراف ذوي عالقة: ألأرصدة مستحقة  16-2

 
 طبيعة العالقة طبيعة المعامالت

سبتمبر  30
 م 2022

ديسمبر  31
 م 2021

 انس الحربي  ا.
القرض الممنو) لشركة ارو لخصناعة  

 - 8,587,020 حقوق رير مسيارة  مقابل راس المال العامل

 محمد ابراهيم حيدري   ا.
القرض الممنو) لشركة مصنع واسا 
السنننننعودينة ألنظمنة الترفينه والتجمينل 

 لراس المال العامل لخصناعة
 حقوق رير مسيارة 

2,572,451 2,572,451 

اارق محمد ابراهيم   ا.
 حيدري

القرض الممنو) لشركة مصنع واسا 
والتجمينل السنننننعودينة ألنظمنة الترفينه 

 لراس المال العامل لخصناعة

 حقوق رير مسيارة 

955,903 955,903 

   12,115,374 3,528,354 

 
مكافآت مجخس اضدارة والرواتب والبدالت والحوافز لموظ ي اضدارة الرئيسننننيين لخ ترة   العأقةتشننننمل المعامأت مع األاراف لات 

 ي).لاير سعود 3,275,994 :م2021 سبتمبر 30لاير سعودي ) 3,220,366 والتي تبخغ  م2022 سبتمبر 30المنت ية في 
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 شركة مجموعة انعام الدولية القابضة  
 )شركة مساهمة سعودية(  

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة( 
 م   2022  سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعة لفترة 

 )باللاير السعودي(

 
 القيمة العادلةقياس  -17

قياس القيم العادلة ل ا او تم االفصا) عن قيم ا العادلة في القوائم المالية األولية الموحدة إن جميع الموجودات والماخوبات التي جر   
المختصرة يتم تصني  ا في نااق هرمي وفقا لخمستويات المبينة ادناه استنادا  إلى مدخأت المستو  األدنى اللي يعتبر جوهريا  لقياس 

 القيم العادلة ككل: 
 

 لمتداولة )رير المعدلة) في األسواق النشاة لموجودات او ماخوبات مما خة. المستو  األول: األسعار ا •

المستو  ال اني: اساليب تقييم يكون في ا الحد األدنى من المدخأت جوهريا  لقياس القيمة العادلة بشكل مخحوظ بصورة مباشرة   •
 او رير مباشرة.

 المدخأت جوهريا  لقياس القيمة العادلة بشكل رير مخحوظ.المستو  ال الث: اساليب تقييم يكون في ا الحد األدنى من   •
 

في حال كانت المدخأت المستخدمة لقياس القيمة العادلة ألصل ما او التزام تقع ضمن مستويات مختخ ة ل رمية القيم العادلة  عندها 
ى مستو  من المدخأت التي تعتبر جوهرية  يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بكامخ ا ضمن ن س المستو  ال رمي لخقيمة العادلة ك"دن

 لخقياس كامأ . 
 

ة فيما يخي مقارنة بحسب ال ئة لخقيم الدفترية والقيمة العادلة لودوات المالية لخمجموعة بخأف تخ  لات القيم الدفترية التي هي مقارب
 لخقيم العادلة:  

 
 قياس القيمة العادلة باستخدام    

 
مطلوبات مقاسة 
 بالقيمة العادلة

 
 

 تاريخ التقييم 

 
 

 المجموع

أسعار متداولة في 
 أسواق نشطة 
 ( 1)المستوى 

 مدخالت
 ملحوظة جوهرية

 ( 2)المستوى 

 مدخالت
 غير ملحوظة جوهرية 

 ( 3)المستوى 

اسنت مارات قصنيرة 
 األجل

م  2022 سبتمبر 30
 57,985,364 )رير مراجعة)

         
49,978,364 - 8,007,000 

اويخة  اسنننت مارات
 األجل

م  2022سبتمبر  30
 3,951,250 - - 3,951,250 )رير مراجعة)

 
 م. 2022سبتمبر  30المنت ية في  ة الحاليلم يكن هنا  اي تغيير بين المستويات خأل ال ترة 

 
يتم استخدام ارق التقييم المختخ ة والمدخأت واالفتراضات ال امة لات الصخة من قبل خبراء التقييم المستقخين لتقدير القيم العادلة  

  والتي تم ل صافي المبخغ القابل لأسترداد. تستند هله القيم إلى المدخأت ال امة 5لخعقارات االست مارية كما هو ملكور في إيضا)  
 .3المستو   ضمن تم تصنيف قياس القيمة العادلة يو لخمأحظةخة  رير القاب

 
 
 األحداث الالحقة -18

اصنندار   مخيون لاير سننعوي عن اريء  157,5مال بمبخغ  الزيادة راس ب  المجموعةمجخس ادارة اوصننى     م2022توبر  كا 5 بتاري،
تقديم اخب زيادة راس المال ل يئة سننننوق المال وعندما يكون هنا    دباالعأن عن المجموعة الحقا   مسننننتقوحقوق األولوية. اسنننن م 

 .تاورات مستقبخية بخصوص هلا الش"ن
 

م  اعخنت الشنركة عن صندور صن  إلكتروني بمخكية األرض التابعة ل ا بمناقة الخمرة جنوب جدة  وتبخغ 2022نوفمبر   7بتاري، 
 متر مربع. 151,465,98مساحة األرض 
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 شركة مجموعة انعام الدولية القابضة  
 )شركة مساهمة سعودية(  

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة( 
 م   2022سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 أثر التغيير في السياسة المحاسبية -19

  40  بدات الشننركة في قياس العقارات االسننت مارية بالقيمة العادلة بموجب متاخبات معيار المحاسننبة الدولي رقم   ترة الحاليةخأل ال
لالسنننياسنننات المحاسنننبية والتغييرات في التقديرات   8لمتاخبات معيار المحاسنننبة الدولي رقم     وفقا  وعخيهلالعقارات االسنننت ماريةل.  

 لت" ير الناتج ادناه:المحاسبية واألخااءل  تم اضفصا) عن ا
 

ديسمبر  31                         
 م 2021

 ( سابقا   ذكركما )

أثر التغيير في  
السياسة 
 المحاسبية

أثر الهبوط  
الناتج من 
 عادة تصنيف  إ االخطاء

ديسمبر  31
 م 2021
 )معّدله(

      قائمة المركز المالي
      التأثير على المطلوبات المتداولة

 15,105,254 13,500,626 -  -  1,604,628 الجزء المتداول  -قروض اويخة األجل  
      غير المتداولة  التأثير على المطلوبات
 -  ) 13,500,626)  -  -  13,500,626 قروض اويخة األجل 

      التأثير على الخسائر المتراكمة
 2,955,809 - )6,739,289) 19,812,184 (10,117,086) الخسائر المتراكمة

      التأثير على الموجودات غير المتداولة
 88,611,500 - - 19,812,184 68,799,316 العقارات االست مارية 

 4,990,711 - )6,739,289) -      11,730,000 ال بوا في قيمة الش رة
 

 يناير   1  
 م 2021

 ( ذكر سابقا  كما )

أثر التغيير في  
السياسة 
 المحاسبية

أثر الهبوط  
الناتج من 
 عادة تصنيف  إ االخطاء

 يناير  1
 م2021 

 )معّدله(

      قائمة المركز المالي

      التأثير على الخسائر المتراكمة

 )1,524,263) - - 14,530,484 (16,054,747) الخسائر المتراكمة

      التأثير على الموجودات غير المتداولة

 66,829,800 - - 14,530,484 52,299,316 االست مارية العقارات 

 

 خر رة والدخل الشامل اآلاقائمة الربح أو الخس
 بالقيمة العادلة  ستثماريةإعقارات عادة تقييم إمكاسب غير محققة من التأثير على 

 سبتمبر 30  
 م 2021

 ( ذكر سابقا  كما )

أثر التغيير في  
السياسة 
 المحاسبية

أثر الهبوط  
الناتج من 
 اعادة تصنيف   االخطاء

 سبتمبر 30
 م2021 

 )معّدله(

مكاسب رير محققة من اعادة تقييم 
 3,046,100 - - 3,046,100 - بالقيمة العادلة  عقارات است مارية

 
 الموافقة على القوائم المالية الموحدة  -20

 اشننننن ر المنت ينة في    التسنننننعنةلخمجموعنة ل ترتي ال أ نة اشننننن ر و  المختصنننننرة  المنالينة الموحندةالقوائم  تمنت الموافقنة عخى هنله  
 ).م10/11/2022)الموافء  هن16/04/1444م من قبل مجخس اضدارة 2022سبتمبر 30
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