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 األول�ة الموجزةالمال�ة عن المعلومات مراجع المستقل التق��ر فحص 
 

كة مساه�ي  السادة إ� لالستثمار القابضة القص�م �ش  
 

 المقدمة

كة")  كة القص�م القابضة لالستثمار ("ال�ش كة مساهمة سعود�ة  -لقد فحصنا قائمة المركز الما�ي األول�ة الموجزة المرفقة ل�ش ي   -�ش
 ٣٠ كما �ف

ىت الثالثة أشهر والو الخسارة والدخل الشامل األ أم، والقوائم المال�ة االول�ة الموجزة لل��ــح ٢٠٢٢ سبتم�ب  ي عستخر لف�ت
ف �ف ة أشهر المنتهيتني

ة ال ،ذلك التار�ــــخ ف والتدفقات النقد�ة لف�ت ي حقوق المساهمني
ات �ف ي ذلك التار�ــــخ، وملخص بالس�اسات عستوالتغ�ي

ة أشهر المنته�ة �ف
�ة األخرى. إن اإلدارة �ي   لمع�ار المحاسب�ة الهامة واإل�ضاحات التفس�ي

�
المسؤولة عن إعداد وعرض هذە القوائم المال�ة األول�ة الموجزة وفقا

ي الممل�ة الع���ة السعود�ة. ٣٤المحاسبة الدو�ي (
" المعتمد �ف ن مسؤوليتنا �ي إبداء استنتاج عن هذە القوائم المال�ة إ) "التق��ر الما�ي األو�ي

 إ� فحصنا. 
�
 األول�ة الموجزة استنادا

 نطاق الفحص 

 للمع�ار الدو�ي الرتباطات الفحص (
�
"فحص المعلومات المال�ة األول�ة المنفذ من قبل المراجع المستقل  )٢٤١٠لقد قمنا بالفحص وفقا

ي الممل�ة الع���ة السعود�ة، و�تكون فحص القوائم المال�ة األول�ة من توج�ه استفسارات �شكل أسا�ي لألشخاص 
للمنشأة"، المعتمد �ف

ف عن األ  ي نطاقه من المسؤولني
مور المال�ة والمحاسب�ة، وتطبيق إجراءات تحل�ل�ة و�جراءات فحص أخرى. و�عد الفحص أقل �شكل كب�ي �ف

ي الممل�ة الع���ة السعود�ة، و�التا�ي لن تمكننا من الحص
 للمعاي�ي الدول�ة للمراجعة المعتمدة �ف

�
ي يتم الق�ام بها طبقا ول ع� المراجعة اليت

ي �مكن معرفتها خالل عمل�ة المراجعة. و�التا�ي ال ُنبدي رأي مراجعة. تأ��د بأننا سنكون ع�   علم بجميع األمور الهامة اليت

 االستنتاج

 إ� فحصنا، فإنه لم ينم 
�
� علمنا ما �دعونا لالعتقاد بأن القوائم المال�ة األول�ة الموجزة المرفقة غ�ي معدة من جميع الجوانب إواستنادا

 لمع�ا
�
ي الممل�ة الع���ة السعود�ة. ٣٤ر المحاسبة الدو�ي رقم (الجوه��ة وفقا

 ) المعتمد �ف

 لفت انتباە

كة برقم (١٦نلفت االنتباە إ� اال�ضاح رقم ( ي القوائم المال�ة األول�ة الموجزة والذي أشار إ� وجود دعوى قضائ�ة مقامة من ال�ش
) ٢٢٨) �ف

ي تتعلق ه أمام الدائرة األو� بالمحكمة اإلدار�ة ب�ب ١٤٤٢لعام  �دة ضد ف�ع وزارة البيئة والم�اە والزراعة ("الوزارة") بمنطقة القص�م، واليت
ي قامت ب�ح�ا كة ل�امل المساحة اليت ي امتناع ف�ع الوزارة عن الرفع للمقام السا�ي بطلب تمل�ك ال�ش

ي المتمثل �ف ئها بطلب إلغاء القرار السليب
كة مساحة من األرض المسلمة لها. ح�ث صدرت موافقة من المقا مليون م�ت م��ــع فقط من اجما�ي مساحة  ٧٤م السا�ي ع� تملك ال�ش

 إمليون م�ت م��ــع. مع اإلشارة إ�  ١١٦األرض والبالغة 
�
كة نظرا كة الدعوى، سوف تأثر �شكل جوهري ع� ال�ش اض خسارة ال�ش نه عند اف�ت

ي ابرمته كة مع الغ�ي والذي �مثل مصدر الدخل الرئ��ي لها وال �مكن تحد�د الرتباط األرض المتنازع عليها مع عقود إيرادات اإل�جار اليت ا ال�ش
ي 

ي تلك الدعوى. و�ف
ي �ف

ه صدر حكم بعدم قبول الدعوى ١٤٤٢ / ٨ / ١٧م الموافق ٢٠٢١مارس  ٣٠الخسائر المتوقعة إال عند الفصل النهاىئ
اض ع� الحكم أمام محكمة اال ١٤٤٢) لعام ٢٢٨رقم ( كة باالع�ت ي  ٤٤٦/١٤٤٢ستئناف اإلدار�ة، وقد ق�دت الدعوة بالرقم ه، وقامت ال�ش

�ف
ي بـإلغاء الحكم الصادر بتار�ــــخ 

 �ق�ف
�
ي أصدرت حكما  / ٨ / ١٧م الموافق ٢٠٢١مارس  ٣٠محكمة االستئناف اإلدار�ة بمنطقة القص�م واليت

ي بـعدم قبول الدعوى، و�لغاء قرار ١٤٤٢) لعام ٢٢٨ه والمتعلق بالدعوى رقم (١٤٤٢
ي المتمثل ه، القا�ف وزارة البيئة والم�اە والزراعة السليب

ي قامت ب�ح�ائها من األرض المخصصة لها إ� اللجنة المنصوص عليها  كة عن عدم تملك كامل المساحة اليت ي امتناعها عن إحالة تظلم ال�ش
�ف

ي تار�ــــخ 
ي البور وقد تم استالم الحكم �ف

ة من نظام توز�ــــع األرا�ف ي المادة العا�ش
وتم تقد�م طلب لق�د الدعوى أمام اللجنة ه ٠٣/٠٣/١٤٤٣�ف

 ولم يرد رد اللجنة حيت تار�خه. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 المال�ة األول�ة الموجزةعن المعلومات مراجع المستقل التق��ر فحص 

 
كة مساه�ي  السادة إ� لالستثمار القابضة القص�م �ش  

 

 لفت انتباە (تتمة)

ي ٢٠٢١مايو  ١٨و�تار�ــــخ 
كة خطاب من وزراە البيئة والم�اە والزراعة والمؤرخ �ف ى والذى ١٤٤٢رمضان  ٢٤م ورد لل�ش ه بخصوص أرض �ش

كة بأح�ائها من تار�ــــخ وضع ال�د  ي قامت ال�ش ه ١٤٤٢رمضان  ٢٤وحيت تار�ــــخ تأمل ف�ه الوزارة سداد أجرة المثل للمساحة المعتدى عليها واليت
كة ب�لغاء الق كة وف�ع وزارة البيئة والم�اە والزراعة ح�ث تطالب ال�ش ف ال�ش رار لخ��نة الدولة لصالح الوزارة، وح�ث أن هناك خالف قائم بني

ي قامت ال كة ل�امل المساحة اليت ي امتناع الوزارة عن الرفع للمقام السا�ي بطلب تمل�ك ال�ش
كة ب�ح�ائها من األرض المسلمة السليب المتمثل �ف �ش

اض ع� القرار ب كة باالع�ت كة لألرض من عدمه وقد قامت ال�ش ي مل��ة ال�ش
تار�ــــخ لها، و�التا�ي فال �حق للوزارة المطالبة باألجرة قبل الفصل �ف

 م. لم يتم تعد�ل استنتاجنا ف�ما يتعلق بهذا األمر. ٢٠٢١يوليو  ١٤

 
 

كاؤە  عن البسام و�ش
 
 
 
 
 

 عبدالمج�د مهندسأحمد 
ي 
  محاسب قانوىف

 ٤٧٧ : ترخ�ص رقم 
 ه١٤٤٤ر�يع اآلخر  ١٥: القص�م

 م ٢٠٢٢نوفم�ب  ٩الموافق: 
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 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 األولیة الموجزةالمالیة القوائم إیضاحات حول 

 م ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة 
 (جمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 
 الوضع القانوني والنشاط -۱

شركة القصیم القابضة لالستثمار ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة في مدینة بریدة في المملكة العربیة السعودیة بالسجل التجاري رقم 
 م.۱۹۸٥سبتمبر  ۲٥ھـ الموافق ۱٤۰٦محرم  ۱۰بتاریخ والصادر  ۱۱۳۱۰۰٦٤٤۳

 
 .یتمثل نشاط الشركة في االستثمار في المجال الزراعي بنوعیھ النباتي والحیواني وتصنیع المنتجات الزراعیة واستیراد البذور

 
م ۲۰۱۷فبرایر  ۱۳ھـ الموافق ۱٤۳۸لى جمادى األو ۱٦وبناًء على موافقة الجمعیة العامة غیر العادیة لمساھمي الشركة والتي عقدت بتاریخ 

فقد تم تغییر اسم الشركة من شركة القصیم الزراعیة الى شركة القصیم القابضة لالستثمار وتمارس نشاطھا في إدارة الشركات التابعة لھا 
نقوالت الالزمة لمباشرة نشاطھا او المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساھم فیھا وتوفیر الدعم الالزم لھا وامتالك العقارات والم

وامتالك حقوق الملكیة الصناعیة من براءات االختراع والعالمات التجاریة والصناعیة وحقوق االمتیاز وغیرھا من الحقوق المعنویة 
 واستغاللھا وتأجیرھا للشركات التابعة لھا او لغیرھا.

 
 شركة وفروعھا االتي بیانھا:تتضمن القوائم المالیة االولیة الموجزة المرفقة حسابات ال

 
 المدینة اسم الفرع سجل تجاري

 بریدة-القصیم مصنع تمور السعودیة ۱۱۳۱۰۱۰۲۸۷
 
 أسس اإلعداد والقیاس -۲

 
 أسس االعداد -أ

ً م وفق۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعھتم إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة لفترة  ) ۳٤لمعیار المحاسبة الدولي رقم ( ا
 "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمراجعین

 والمحاسبین.
 

إلعداد القوائم المالیة السنویة، ویجب أن تقرأ ال تتضمن القوائم المالیة األولیة الموجزة المرفقة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة 
ً إلى جنب مع القوائم المالیة للسنة المنتھیة في  ، باإلضافة إلى ان نتائج عملیات الفترات االُولیة ال تمثل م۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱جنبا

 بالضرورة مؤشراً للداللة على نتائج عملیات السنة الكاملة.
 

 أساس القیاس -ب
الیة االولیة الموجزة على أساس التكلفة التاریخیة، ما لم ینص على خالف ذلك كما ھو موضح في التقدیرات تم إعداد القوائم الم

 واالفتراضات المحاسبیة الھامة.
 

 العملة الوظیفیة وعملة العرض .ج
 تم عرض القوائم المالیة االولیة الموجزة باللایر السعودي وھي العملة الوظیفیة وعملة العرض للشركة.

 
 المعاییر والتفسیرات والتعدیالت على المعاییر الحالیة  -۳
 

 معاییر وتفسیرات وتعدیالت جدیدة ۳/۱
الیة تتوافق السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد ھذه القوائم المالیة االولیة الموجزة مع تلك المستخدمة والمفصح عنھا في القوائم الم

م، ولكن لیس لھا تأثیر ۲۰۲۲ھناك معاییر وتعدیالت وتفسیرات جدیدة تطبق ألول مرة في عام م. ۲۰۲۱دیسمبر ۳۱السنویة للشركة في 
 على القوائم المالیة األولیة الموجزة للشركة.

 
االولیة ھناك العدید من التعدیالت والتفسیرات األخرى التي تم إصدارھا ولكنھا لم تصبح ساریة المفعول حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة 

للشركة. ویرى مجلس إدارة الشركة أن ذلك لن یكون لھ تأثیر كبیر على القوائم المالیة األولیة الموجزة للشركة. یعتزم مجلس الموجزة 
 إدارة الشركة اعتماد تلك التعدیالت والتفسیرات، عند تطبیقھا.
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 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)إیضاحات حول 

 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 

 
 المعاییر والتفسیرات والتعدیالت على المعاییر الحالیة (تتمة) -۳
 

 (تتمة)معاییر وتفسیرات وتعدیالت جدیدة ۳/۱
 

 المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة التي أصبحت ساریة المفعول  ۳/۱/۱
 المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة التالیة التي تم إصدارھا واصبحت ساریة المفعول 

 
تعدیالت على 

 الوصف المعاییر
تطبق للسنوات التي 

 مخلص عن التعدیل تبدأ في أو بعد
المحاسبة معیار 

 ۳۷الدولي 
تكلفة  –العقود المجحفة 

 إتمام العقد
تحدد التعدیالت أن "تكلفة الوفاء" بالعقد  م۲۰۲۲ینایر  ۱

تشمل "التكالیف التي تتعلق مباشرة بالعقد. 
تنطبق ھذه التعدیالت على العقود التي لم 
تِف المنشأة بھا بعد بجمیع التزاماتھا في 

تي تطبق فیھا بدایة فترة التقریر السنوي ال
 المنشأة التعدیالت أوالً.

المعیار الدولي 
، ۱٦للتقریر المالي 

ومعیار  ۱، ۹
 ٤۱المحاسبة الدولي 

تحسینات سنویة على 
المعاییر الدولیة للتقاریر 

 م۲۰۲۰-م۲۰۱۸المالیة 

: ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  م۲۰۲۲ینایر  ۱
یزیل التعدیل الرسم التوضیحي لسداد 

 التحسینات على العقارات المستأجرة
 

: یوضح ۹المعیار الدولي للتقریر المالي 
في  ۱۰التعدیل أنھ عند تطبیق اختبار "

المائة" لتقییم ما إذا كان سیتم إلغاء 
االعتراف بااللتزام المالي، ال تشمل المنشأة 
سوى الرسوم المدفوعة أو المستلمة بین 
المنشأة (المقترض) والمقرض. یجب 

طبیق التعدیل بأثر مستقبلي على التعدیالت ت
والتبادالت التي تحدث في أو بعد التاریخ 

 الذي تطبق فیھ المنشأة التعدیل ألول مرة.
 

: یلغي التعدیل ٤۱المعیار المحاسبي الدولي 
 ٤۱مطلب معیار المحاسبة الدولي رقم 

للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدیة للضرائب 
 ادلة.عند قیاس القیمة الع

 
: یوفر ۱المعیار الدولي للتقریر المالي 

التعدیل إعفاًء إضافیًا لشركة تابعة تصبح 
بعد تطبیقھا ألول مرة بعد الشركة األم فیما 

 یتعلق بمحاسبة فرق الترجمة التراكمي.
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 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة األولیة الموجزة (تتمة)إیضاحات حول القوائم 

 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 
 
 المعاییر والتفسیرات والتعدیالت على المعاییر الحالیة (تتمة) -۳
 

 (تتمة)معاییر وتفسیرات وتعدیالت جدیدة ۳/۱
 

 والتفسیرات الجدیدة والمعدلة التي اصبحت ساریة المفعول (تتمة)المعاییر  ۳/۱/۱ 
 

تعدیالت على 
 الوصف المعاییر

تطبق للسنوات التي 
 مخلص عن التعدیل تبدأ في أو بعد

المعیار الدولي 
 ۳للتقریر المالي 

إشارة إلى اإلطار 
 المفاھیمي

 ۳المالي تم تحدیث التعدیل ككل للمعیار الدولي للتقریر  م۲۰۲۲ینایر  ۱
م بدالً من ۲۰۱۸بحیث یشیر إلى اإلطار المفاھیمي لعام 

 م.۱۹۸۹إطار عام 
تعدیالت على 
المعیار الدولي 

 ۱۰للتقریر المالي
ومعیار المحاسبة 

 ۲۸الدولي 

بیع أو المساھمة 
في األصول بین 
المستثمر والشریك 
أو المشروع 

 المشترك
 

 ال ینطبق

الدولي للتقریر المالي تتعامل التعدیالت على المعیار 
مع المواقف التي  ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ۱۰

یكون فیھا بیع أو مساھمة في األصول بین المستثمر 
والشركة الزمیلة أو المشروع المشترك. على وجھ 
التحدید، تنص التعدیالت على أن األرباح أو الخسائر 

 الناتجة عن فقدان السیطرة على شركة تابعة.
 

  صدرت ولكن لم تطبق بعدالمعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة التي  ۳/۱/۲ 
 

تعدیالت على 
 الوصف المعاییر

تطبق للسنوات التي 
 مخلص عن التعدیل تبدأ في أو بعد

معیار المحاسبة 
 ۱الدولي 

تصنیف 
المطلوبات 

كالمتداولة أو غیر 
 متداولة

بالحق في إرجاء وضح التعدیل ما ھو المقصود  م۲۰۲۳ینایر  ۱
التسویة، وأن الحق في التأجیل یجب أن یكون موجوًدا 
في نھایة فترة التقریر، وأن ھذا التصنیف ال یتأثر 
باحتمالیة ممارسة الكیان لحق التأجیل الخاص بھ، وذلك 
ً المشتقات في التزام قابل للتحویل  فقط إذا كان مضمنا

لتزام ھي نفسھا أداة حقوق ملكیة ولن تؤثر شروط اال
 على تصنیفھا

 
 

 )۲۰۱۷-۲۰۱٥التحسینات السنویة للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة (دورة  ۳/۲
 

"تجمیع األعمال"، عندما تحصل الشركة على السیطرة على االعمال التي تمثل عملیة مشتركة،  ۳المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  •
تحقیقھا على مراحل، بما في ذلك إعادة قیاس حصتھا المحتفظ بھا سابقا في العملیة تطبق الشركة متطلبات تجمیع االعمال التي تم 

المشتركة بالقیمة العادلة. إن الحصة المحتفظ بھا سابقا المراد إعادة قیاسھا تتضمن أي موجودات ومطلوبات وشھرة غیر معترف 
 بھا متعلقة بالعملیة المشتركة.

 
"الترتیبات المشتركة"، عنما تقوم الشركة بالمشاركة في عملیة مشتركة، دون ان یكون لھا  ۱۱المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  •

سیطرة مشتركة علیھا، وتكون العملیة المشتركة ھي نشاط تجاري یحصل على سیطرة مشتركة، ال تقوم الشركة بإعادة قیاس حصتھا 
 المملوكة سابقا في العملیة المشتركة.

 
"تكالیف االقتراض"، إذا بقیت قروض محددة غیر مسددة بعد ان یصبح األصل جاھزاً لإلستخدام  ۲۳رقم  معیار المحاسبة الدولي •

المرجو منھ أو جاھزاً للبیع، تصبح ھذه القروض جزءاً من األموال التي تقترضھا الشركة بشكل عام عند حساب معدل الرسملة على 
 القروض العامة.

 
افع الموظفین"، عند حدوث تعدیل في برنامج التقاعد او تقلیصھ او تسویتھ، فعلى الشركة استخدام "من ۱۹معیار المحاسبة الدولي رقم  •

 افتراضات محدثة لتحدید تكلفة الخدمة الحالیة وصافي الفائدة الحالیة للمتبقي من الفترة المالیة المفصح عنھا بعد تغییر البرنامج.
 

 التقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة -٤
مبالغ تطلب اعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة من اإلدارة استخدام االحكام والتقدیرات التي تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة على الی

 المدرجة للموجودات والمطلوبات واالیرادات والمصروفات واالفصاحات المرتبطة بھا. وقد ینشأ عن عدم التیقن حیال االفتراضات والتقدیرات
ات نتائج تتطلب اجراء تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات التي تتأثر في الفترات المستقبلیة. وتجري مراجعة التقدیر

 یةواالفتراضات األساسیة بصورة مستمرة ویعترف بالتعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یعدل فیھا التقدیر وفي فترات مستقبل
 تتأثر بھا التعدیالت.

 
وقد كانت االحكام المحاسبیة الھامة التي وضعتھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة والمصادر الرئیسیة لعدم التأكد بشأن 

 التقدیرات المحاسبیة ھي ذاتھا كما ھي مبینة في القوائم المالیة السنویة األخیرة.
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 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

 ممتلكات وآالت ومعدات -٥
(غیر اإلجمالي 

  *أراضي  مباني وانشاءات آالت ومعدات  سیارات شبكة ري أثاث ومفروشات الیات زراعیة  أشجار مثمرة مدققة)
 التكلفة        

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱الرصید في  ۱۸٬۸۸۷٬۱۷۲ ۱۸٬٤٤۱٬۹۸۲ ۱۸٬٦٥٦٬۲٤۲ ٥۰۹٬٥۰۰ ۲٬۰۱٦٬۹۹۷ ۲٬۷٤٤٬۸۲٥ ۱٥۷٬۳٥۰ ۲٬۸۸۰٬۰۰۰ ٦٤٬۲۹٤٬۰٦۸
  )مدققة(

 إضافات  -- -- -- -- -- ۱٬۰۱۷ -- -- ۱٬۰۱۷
 استبعادات -- -- -- )۱۸۳٬٥۰۰( )۱٦۰٬۰۰۰( )۱۷٬۲۰۰( -- -- )۳٦۰٬۷۰۰(

سبتمبر  ۳۰الرصید في  ۱۸٬۸۸۷٬۱۷۲ ۱۸٬٤٤۱٬۹۸۲ ۱۸٬٦٥٦٬۲٤۲ ۳۲٦٬۰۰۰ ۱٬۸٥٦٬۹۹۷ ۲٬۷۲۸٬٦٤۲ ۱٥۷٬۳٥۰ ۲٬۸۸۰٬۰۰۰ ٦۳٬۹۳٤٬۳۸٥
 (غیر مدققة) م۲۰۲۲

 االستھالك المتراكم         
 م۲۰۲۲ینایر  ۱الرصید في  -- ۱۲٬۱۰٥٬۲۰۸ ۱۷٬۲۲۰٬۱۹۷ ٥۰۹٬٤۹٦ ۱٬۷۸۳٬۸۰۷ ۲٫۳۳۹٬۹٤۲ ۱٥۷٬۳٤۷ ۱٬۹۸٦٬۱۸۰ ۳٦٬۱۰۲٬۱۷۷

 اإلستھالك المحمل للفترة -- ٥۱۷٬۲۹۷ ۳٤۰٬۷۲۰ -- ۲۷٬۲۲۹ ٦۷٬٥۷۱ -- ٥۳٬۸٥۲ ۱٬۰۰٦٬٦٦۹
 مجمع استھالك االستبعادات -- -- -- )۱۸۳٬٤۹۸( )۱٥۹٬۹۹۹( )۱٦٬۳٥۸( -- -- )۳٥۹٬۸٥٥(

 سبتمبر ۳۰الرصید في  -- ۱۲٬٦۲۲٬٥۰٥ ۱۷٬٥٦۰٬۹۱۷ ۳۲٥٬۹۹۸ ۱٬٦٥۱٬۰۳۷ ۲٬۳۹۱٬۱٥٥ ۱٥۷٬۳٤۷ ۲٬۰٤۰٬۰۳۲ ۳٦٬۷٤۸٬۹۹۱
 (غیر المدققة) م۲۰۲۲

 صافي القیمة الدفتریة          

(غیر  م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰في  ۱۸٬۸۸۷٬۱۷۲ ٥٬۸۱۹٬٤۷۷ ۱٬۰۹٥٬۳۲٥ ۲ ۲۰٥٬۹٦۰ ۳۳۷٬٤۸۷ ۳ ۸۳۹٬۹٦۸ ۲۷٬۱۸٥٬۳۹٤
 مدققة)

 )م (مدققة۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  ۱۸٬۸۸۷٬۱۷۲ ٦٬۳۳٦٬۷۷٤ ۱٬٤۳٦٬۰٤٥ ٤ ۲۳۳٬۱۹۰ ٤۰٤٬۸۸۳ ۳ ۸۹۳٬۸۲۰ ۲۸٬۱۹۱٬۸۹۱

كضمان تسھیالت حصلت علیھا الشركة خالل السنوات السابقة، وقد سددت الشركة لایر سعودى مملوكة للشركة مسجلة باسم مصرف الراجحى  ۱۳٬۲۲۳٬۲۳۸یتضمن بند االراضى قطعھ ارض بالمدینة المنورة قیمتھا *
 لكیة للشركة.راجحى ولم یتم االنتھاء من إجراءات إعادة نقل المااللتزامات المترتبة علیھا لمصرف الراجحى وال زال الصك مسجل باسم مصرف ال كافة

 التى:اك األولیة الموجزة الربح او الخسارةتم تحمیل االستھالك على قائمة 
 (غیر المدققة) م۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰  

 ۲۰۱٬۸۰۹  تكلفة اإلیرادات 
 ۸۰٤٬۸٦۰  مصروفات عمومیة وإداریة 

  ۱٬۰۰٦٬٦٦۹ 
 



 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تتمة)األولیة الموجزةالمالیة القوائم إیضاحات حول 

 م ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة 
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(

 

- ۱۱ - 
 
 
 

 ستثمارات عقاریة أ -٦
وذلك وفقا لعملیة التقییم  سعودىلایر  ۱۳۳٬۸۹۲٬۷۰۸مبلغ  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الستثمار العقاري "مشروع أرض األفق" كما فيا قیمة بلغت

ترخیص التي قام بھا المقیم العقاري" مكتب منصور صالح السلیم للتقییم العقاري" مقیم مستقل معتمد من الھیئة السعودیة للمقیمین المعتمدین ب
مبلغ  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  حتى الفترةقیمة االستثمار العقاري  االنخفاض في، كما بلغت خسائر ۱۲۱۰۰۰۰٤۷۷رقم 

 لایر سعودي. ٤٤٬۸۲۱٬٥٥۸
 

 

لایر سعودي.  ۷٥٬۸۰۷٬۳۸۳م مبلغ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱بلغت صافي القیمة الدفتریة لالستثمار العقاري "األرض الواقعة بمركز شري" كما في 
ملیة التقییم التي قام بھا المقیم العقاري قامت الشركة بعمل تقییم لدراسة ما إذا كان ھناك انخفاض في القیمة العادلة وبلغت القیمة العادلة وفقاً لع

مبلغ  ۱۲۱۰۰۰۰٤۷۷"مكتب منصور صالح السلیم للتقییم العقاري" مقیم مستقل معتمد من الھیئة السعودیة للمقیمین المعتمدین بترخیص رقم 
 م.۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱لایر سعودي وبالتالي ال یوجد انخفاض في قیمة االستثمار كما في  ۹۰٬٤۸۰٬۰۰۰

 
وذلك  لایر سعودي تم تقیم االستثمار بالتكلفة  ۱٤٬۳۸۲٬۰۰۰م۲۰۲۱دیسمبر ۳۱" كما في  ءاالستثمار العقاري " ارض الملیدا قیمة بلغت

للمقیمین وفقا لعملیة التقییم التي قام بھا المقیم العقاري" مكتب منصور صالح السلیم للتقییم العقاري" مقیم مستقل معتمد من الھیئة السعودیة 
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  السنةفي قیمة االستثمار العقاري عن  انخفاضكما بلغت خسائر  .۱۲۱۰۰۰۰٤۷۷لمعتمدین بترخیص رقما

 .لایر سعودي ۸۹۹٬۲٦٦مبلغ 
 

 
  مشروع شرى األفق  مشروع الملیداء اإلجمالي

 التكلفة    
 م(المدققة)۲۰۲۲ینایر  ۱الرصید في  ۸۰٬٦٥۲٬۹۳۹ ۱۷۸٬۷۱٤٬۲٦٦ ۲٥٬۲٦۷٬۷۹٥ ۲۸٤٬٦۳٥٬۰۰۰
 (غیر المدققة)م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰الرصید في  ۸۰٬٦٥۲٬۹۳۹ ۱۷۸٬۷۱٤٬۲٦٦ ۲٥٬۲٦۷٬۷۹٥ ۲۸٤٬٦۳٥٬۰۰۰

     
واالنخفاض في  االستھالك المتراكممجمع     

 القیمة
 (المدققة) م۲۰۲۲ینایر  ۱الرصید في  ٤٬۸٤٥٬٥٥٦ -- ۹٬۹۸٦٬٥۲۹ ۱٤٬۸۳۲٬۰۸٥

 االستھالك المحمل للفترة ٥۷۹,٤۲۳ -- ٤۳٤٬۰۱۳ ۸٥۷٬٥۹۲
 خسائر انخفاض في قیمة العقارات االستثماریة -- ٤٤٬۸۲۱٬٥٥۸ ۸۹۹٬۲٦٦ ٤٥٬۷۲۰٬۸۲٤

 )(المدققھم ۲۰۲۲ینایر  ۱كما في 
 (غیر مدققة) م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰الرصید في  ٥٬۲٦۹٬۱۳٥ ٤٤٬۸۲۱٬٥٥۸ ۱۱٬۳۱۹٬۸۰۸ ٦۱٬٤۱۰٬٥۰۱

     
 صافي القیمة الدفتریة     

 (غیر المدققة) م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰في  ۷٥٬۳۸۳٬۸۰٤ ۱۳۳٬۸۹۲٬۷۰۸ ۱۳٬۹٤۷٬۹۸۷ ۲۲۳٬۲۲٤٬٤۹۹
 م (المدققة)۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  ۷٥٬۸۰۷٬۳۸۳ ۱۳۳٬۸۹۲٬۷۰۸ ۱٤٬۳۸۲٬۰۰۰ ۲۲٤٬۰۸۲٬۰۹۱

 
 مدینو عقود البیع بالتقسیط -۷

ملیون لایر سعودي  ۲٥تضمن عقد تأجیر مشروع الشركة بمنطقة شري لشركة دواجن الوطنیة بیع بعض الممتلكات وآالت ومعدات بمبلغ 
) مع قیمة االیجار السنوي بواقع ملیون لایر سعودي. بلغ رصید مدینو عقود ۲۰۱٦مارس  ۱قسط ابتداء من  ۲٥تدفع على أقساط سنویة (

لایر  ۱۲٬۰۸٥٬۳۲۲مبلغ م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱م (۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰لایر سعودي كما في  ۱۱٬٥۳۸٬٥۲۰جمالي البیع بالتقسیط مبلغ ا
 سعودي)، ویتمثل في االتي:

 
م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (المدققة)
م ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰

 (غیر المدققة)
 

   
 الجزء المتداول ٤۱۰٬٥۷٤ ۳۹٥٬۷۳٤

 الجزء غیر المتداول ۱۱٬۱۲۷٬۹٤٦ ۱۱٬٦۸۹٬٥۸۸
 اإلجمالي ۱۱٬٥۳۸٬٥۲۰ ۱۲٬۰۸٥٬۳۲۲

 
 
 
 
 
 



 

 - ١٢ - 

 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة األولیة الموجزة(تتمة)القوائم إیضاحات حول 

 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 
 عقود تأجیر تمویلياالستثمار في  -۸

أبرمت الشركة عقد إیجار مع شركة دواجن الوطنیة، وذلك بتأجیر مشروعیھا بمنطقة شري (المشروع الزراعي ومشروع الدواجن) ولمدة 
 م.۲۰۱٦مارس  ۱سنة تبدأ من  ۲٥

 
 .تمویلي للمباني والمعداتقررت إدارة الشركة تقسیم عقد االیجار ما بین ایجار تشغیلي لألراضي واشجار النخیل وعقد ایجار 

 
م: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱م (۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰لایر سعودي كما في  ۱۲٦٬۹۲۳٬۷۲۳االیجار التمویلي مبلغ  عقودبلغ رصید مدیونیة 

 لایر سعودي)، ویتمثل في االتي: ۱٤۳٬۹۳۸٬٥۲۸
 
م ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰ 

م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  (غیر المدققة)
 (المدققة)

 ۱۳۹٬٥۸٥٬٤٥٤  ۱۲۲٬٤۰۷٬٤۰۹ الجزء غیر المتداول –تأجیر تمویلي االستثمار في عقود 
    

    الجزء المتداول –االستثمار في عقود تأجیر تمویلي 
 ٤٬۳٥۳٬۰۷٤  ٤٬٥۱٦٬۳۱٤ الجزء المتداول –االستثمار في عقود تأجیر تمویلي 

 )۲٬۱٦٤٬٤۸۹(  -- تمویلي الجزء المتداول –مخصص االستثمار في عقود تأجیر
 ۲٬۱٦٤٬٤۸۹  -- اعادة توجیھ مخصص االستثمار في عقود تأجیر تمویلي إلى الذمم المدینة

 ٤٬۳٥۳٬۰۷٤  ٤٬٥۱٦٬۳۱٤ الجزء المتداول –االستثمار في عقود تأجیر تمویلي 
 ۱٤۳٬۹۳۸٬٥۲۸  ۱۲٦٬۹۲۳٬۷۲۳ اإلجمالي 

 
 رأس المال -۹

ملیون سھم متساویة القیمة، قیمة كل سھم  ۳۰سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى ملیون لایر  ۳۰۰بلغ رأس مال الشركة المكتتب بھ والمدفوع 
 لایر سعودي. ۱۰

 
 إحتیاطي نظامي-۱۰

٪ من صافي دخلھا إلى االحتیاطي النظامي ۱۰وفقاً لنظام األساس ونظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة، یتعین على الشركة تحویل 
٪ من رأسمالھا. إن ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع على ۳۰التحویل عندما یبلغ ھذا االحتیاطي  ویجوز للشركة التوقف عن اجراء

 المساھمین.
 

 إیرادات مؤجلة -۱۱
م خطاب صادر من وزارة البیئة والمیاه والزراعة برقم ۲۰۲۰یونیو  ۱٥ھـ الموافق ۱٤٤۱شوال  ۲۳ورد للشركة بتاریخ 

في  ٥٦۸۲۲م یشیر إلى صدور األمر الملكي الكریم رقم ۲۰۲۰یونیو  ۱٤ھـ الموافق ۱٤٤۱شوال  ۲۲وتاریخ  ۱۰٥۷/۱٤٤۱/٥٤۷۸۸٥
متر مربع) أربعة وسبعون ملیوناً  ۷٤٬۰٤۳٬٤۰۰ھـ القاضي بالموافقة على تملیك شركة القصیم القابضة المساحة المحددة (۱۸/۱۰/۱٤٤۱

ھـ، والتي سبق ۲٤/٦/۱٤۰۹في  ۱۳۰٥وذلك بناء على األمر السامي رقم وثالثة وأربعین الفا واربعمائة متر مربع من األرض المسلمة لھا، 
لایر سعودي فقط ثمانیة وخمسون ملیون لایر سعودي  ٥۸٬۰۰۰٬۰۰۰أن اثبتتھا الشركة كمنحة حكومیة مقیدة (إیرادات مؤجلة) بمبلغ 

كومیة تحوطاً من الشركة لحین استكمال اإلجراءات متر مربع) مسجلة بالدفاتر، ولم یتم االعتراف بإیرادات منح ح ۱۱٦٬۰۰۰٬۰۰۰بمساحة ( 
 النظامیة لنقل الملكیة باسم الشركة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تتمة)األولیة الموجزةالمالیة القوائم إیضاحات حول 

 م ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة 
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(

 

- ۱۳ - 
 
 
 

 فائض بیع أسھم وارباح لم تصرف  -۱۲
م۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰   

(غیر المدققة)  م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  
 (المدققة)

    
 ٤٥٬۱۷۷٬۳۹٥  ٤٥٬۱۱۹٬۰۰۳ ا)/۱۲فائض بیع أسھم (

 ٦٬۱۰۳٬۷٤۱  ٦٬۰۹۹٬۲۱٤ ب)/۱۲تصرف (أرباح أسھم لم 
 ٥۱٬۲۸۱٬۱۳٦  ٥۱٬۲۱۸٬۲۱۷ الرصید في نھایة الفترة /السنة

 
 بیع أسھم أ فائض/۱۲

لایر سعودي، ویمثل فائض بیع أسھم یخص مساھمین لم یلتزمون بسداد أقساط راس المال  ٤٥٬۱۱۹٬۰۰۳بلغ رصید فائض بیع أسھم مبلغ 
في الوقت المحدد لذلك، حیث قامت الشركة بعد اتخاذ اإلجراءات والموافقات بھذا الخصوص ببیع األسھم التي لم یسدد أصحابھا األقساط 

بالتالي تم تسجیل الفرق ما بین قیمة البیع وبین قیمة األقساط المطلوبة لصالح المطلوبة وتم البیع بسعر اعلى من قیمة األقساط المطلوبة، و
 ھؤالء المساھمین وتقوم الشركة بصرف المبالغ لمن یقدم المستندات المؤیدة ألحقیتھ في التعویض.

 وتفاصیل الحركة على ھذا الحساب على النحو التالي: 
 

م۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰   
(غیر المدققة)  م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  

 (المدققة)
السنة   ٤٥٬۲٥٥٬۸۳٦  ٤٥٬۱۷۷٬۳۹٥ الرصید في بدایة الفترة /

)۷۸٬٤٤۱(  (٥۸٬۳۹۲) السنة/ : المسدد خالل الفترةیخصم  
 ٤٥٬۱۷۷٬۳۹٥  ٤٥٬۱۱۹٬۰۰۳ الرصید في نھایة الفترة /السنة

 
 أرباح أسھم لم تصرفب /۱۲

 م وما قبلھا، وتتمثل في األتي: ۱۹۹۱لایر سعودي وھي أرصدة من عام  ٦٬۰۹۹٬۲۱٤بلغت أرباح أسھم لم تصرف مبلغ 
 
م۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰   

(غیر المدققة)  م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  
 (المدققة)

السنة   ٦٬۱۱٥٬۷۲٤  ٦٬۱۰۳٬۷٤۱ الرصید في بدایة الفترة /
)۱۱٬۹۸۳(  (٤٬٥۲۷) السنة/ : المسدد خالل الفترةیخصم  

الفترةالرصید في نھایة  /السنة  ٦٬۰۹۹٬۲۱٦٬  ٤۱۰۳٬۷٤۱ 
 

 دائنو شراء عقارات استثماریة  -۱۳
: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱لایر سعودي ( ۳۳٬٤۳۸٬۳۷٤م مبلغ ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰بلغ رصید دائنو شراء عقارات استثماریة كما في 

 رض األفق.ألایر سعودي) وھي عبارة عن المتبقي من قیمة شراء  ۳۳٬٤۳۸٬۳۷٤
 

 مخصص الزكاة -۱٤
 

 الموقف الزكوي ۱/۱٤
وحصلت  ،م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱قدمت الشركة إقراراتھا لھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة") حتى السنة المنتھیة في 

ابریل  ۳۰ھـ الموافق ۱٤٤٤جماد األول  ۱على شھادة من ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ساریة المفعول حتى  الشركة
 م.۲۰۲۳

 
م ھذا ویشمل الرصید القائم على قیمة القسط األخیر من تقسیط ۲۰۰٦نھائي حصلت علیھ الشركة یخص عام أخر ربط زكوي 

 سعودي. لایر ۱٬۲۸۱٬٤۳۷وقدرھا م ۲۰۰٦لى إم ۲۰۰۲ الفروقات الزكویة عن السنوات من
 

م والتي ۲۰۱۸م :۲۰۱٤تلقت الشركة خطابات تعدیل من قبل ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك لإلقرارات عن السنوات من 
ملیون لایر سعودي وقد قامت الشركة من خالل مستشارھا الزكوي  ۱۳٫۲٦تطالب بموجبھا الشركة بفروقات زكویة قدرھا 

من قیمة المبالغ  %۱۰وخالل المھلة النظامیة بتقدیم الئحة االعتراض وسداد قیمة الفروقات الموافق علیھا إضافة إلى نسبة 
 ۱۱٫۹۹۸د تم قبول جزئي لتلك االعتراضات وبلغت قیمة الفروقات عن تلك الفترات بعد االعتراض مبلغ المعترض علیھا، ھذا وق

 ملیون لایر سعودي. وبناًء علیھ فقد قامت الشركة بالتصعید للجان الدائمة ولكن لم یتم الفصل في األمر حتى تاریخھ.
 



 

 - ١٤ - 

 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة األولیة الموجزة(تتمة)القوائم إیضاحات حول 

 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 
 مخصص الزكاة (تتمة) -۱٤

 
 (تتمة) الموقف الزكوي ۱/۱٤

م تطالب ۲۰۲۰م، ۲۰۱۹والضریبة والجمارك لإلقرارات عن عامي ھذا كما تلقت الشركة خطابات تعدیل من قبل ھیئة الزكاة 
ملیون لایر سعودي وقامت الشركة من خالل مستشارھا الزكوي بتقدیم الئحة  ۷٫۸۷۱فیھا الشركة بسداد فروقات زكویة قدرھا 

عتراضات وبلغت قیمة من قیمة المبالغ المعترض علیھا وتم قبول جزئي لال %۲٥االعتراض خالل المھلة النظامیة وسداد نسبة 
ملیون لایر سعودي. وبناًء علیھ فقد قامت الشركة بالتصعید للجان الدائمة ولكن  ۷٫۸٦٦الفروقات الزكویة بعد االعتراض مبلغ 

 لم یتم الفصل في األمر حتى تاریخھ.
 

سعودي ملیون لایر  ۱۹٫۸٦٤م تبلغ ۲۰۲۰م: ۲۰۱٤وعلیھ فإن إجمالي قیمة الفروقات الزكویة المعترض علیھا عن السنوات من 
 ملیون لایر ۱٦٫٦٤۲لیكون صافي قیمة الفروقات المستحقة عن تلك السنوات بمبلغ  سعوديملیون لایر  ۳٫۲۲۲سدد منھا مبلغ 

 .سعودي
 

كما بلغت قیمة المخصصات المكونة لمقابلة تلك الفروقات الزكویة بناء على رأي المستشار الزكوي بما فیھا رصید المخصص 
. لیكون صافي قیمة سعودي ملیون لایر ۳٫۲۲۲استخدم منھا مبلغ  سعودي ملیون لایر ۸٫۲۱۹ل من سنوات سابقة مبلغ المرح

 ملیون لایر سعودي. ٤٫۹۹۷م مبلغ ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰المخصص المكون لمقابلة صافي قیمة تلك الفروقات كما في 
  

 بیان حركة المخصص ۲/۱٤
 كما یلي: كانت الحركة في مخصص الزكاة للفترة

  
م۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰   

(غیر المدققة)   
م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (المدققة)
 ۳٬۸۱۳٬٥٤۹ ۷٬۷٥۷٬۸۸۱ السنة الرصید في بدایة الفترة /

 ۱٬٤۸۳٬۸۹۱ ۷۰۰٬۰۰۰ السنة المكون خالل الفترة /
 ٦٬۰۲٥٬۷۸۲ -- مكون لغرض مقابلة الفروق الزكویة 

 )۱٬۹٦۸٬۱۳۷( -- بالفروق الزكویةالسنة الخاص الفترة / المدفوع خالل 
 )۱٬٥۹۷٬۲۰٤( )۱٬٤۷۹٬٤۳۰( السنةالفترة / المدفوع خالل 

 ٦٬۹۷۸٬٤٥۱ ۷٬۷٥۷٬۸۸۱ 
 

  نصیب السھم األساسي والمخفض -۱٥
نصیب یتم إحتساب نصیب السھم من الخسارة بقسمة صافي الخسارة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة. وتم احتساب 

 الفترة كما یلي: األسھم من الربح (الخسارة)
 

 الفترةخسارة نصیب السھم من  )أ
م۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰   

(غیر المدققة)   
م ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰

 (غیر المدققة)
 )۳٦۹٬٦۱۱( )۷٤٦٬٦۸٥( الخسارة للفترة 

 ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم المتاحة
 )۰٫۰۱۲( )۰٫۰۲٥( باللایر السعودي نصیب السھم من (الخسارة)

 
 الشامل للفترة الخسارة نصیب السھم من إجمالي )ب

م۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰   
(غیر المدققة)   

م ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰ 
 (غیر المدققة)

 )۳٦۹٬٦۱۱( )۷٤٦٬٦۸٥( الخسارة الشامل للفترة إجمالي
 ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم المتاحة

 )۰٫۰۱۲( )۰٫۰۲٥( باللایر السعودي – الخسارة السھم مننصیب 
 
 
 
 
 



 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تتمة)األولیة الموجزةالمالیة القوائم إیضاحات حول 

 م ۲۰۲۲سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة 
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(

 

- ۱٥ - 
 
 
 

 الموقف القانوني  -۱٦
 تتلخص القضایا والمطالبات القائمة والمرفوعة (من/ ضد) الشركة على النحو التالي:

 

فرع وزارة البیئة ھـ أمام الدائرة األولى بالمحكمة اإلداریة ببریدة ضد ۱٤٤۲) لعام ۲۲۸دعوى قضائیة مقامة من الشركة برقم ( -
والمیاه والزراعة ("الوزارة") بمنطقة القصیم، والتي تتعلق بطلب إلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع فرع الوزارة عن الرفع 
 للمقام السامي بطلب تملیك الشركة لكامل المساحة التي قامت بإحیائھا من األرض المسلمة لھا. حیث صدرت موافقة من المقام السامي

ملیون متر مربع. مع اإلشارة إلى أنھ  ۱۱٦ملیون متر مربع فقط من اجمالي مساحة األرض والبالغة  ۷٤على تملك الشركة مساحة 
عند افتراض خسارة الشركة الدعوى، سوف تأثر بشكل جوھري على الشركة نظراً إلرتباط األرض المتنازع علیھا مع عقود إیرادات 

مع الغیر والذي یمثل مصدر الدخل الرئیسي لھا وال یمكن تحدید الخسائر المتوقعة إال عند الفصل  اإلیجار التي ابرمتھا الشركة
) لعام ۲۲۸ھـ صدر حكم بعدم قبول الدعوى رقم (۱٤٤۲ /۸ /۱۷م الموافق ۲۰۲۱مارس  ۳۰النھائي في تلك الدعوى. وفي 

في محكمة  ٤٤٦/۱٤٤۲إلداریة، وقد قیدت الدعوة بالرقم ھـ، وقامت الشركة باالعتراض على الحكم أمام محكمة االستئناف ا۱٤٤۲
 /۸ /۱۷م الموافق ۲۰۲۱مارس  ۳۰االستئناف اإلداریة بمنطقة القصیم والتي أصدرت حكماً یقضي بـإلغاء الحكم الصادر بتاریخ 

بیئة والمیاه والزراعة ھـ، القاضي بـعدم قبول الدعوى، وإلغاء قرار وزارة ال۱٤٤۲) لعام ۲۲۸ھـ والمتعلق بالدعوى رقم (۱٤٤۲
السلبي المتمثل في امتناعھا عن إحالة تظلم الشركة عن عدم تملك كامل المساحة التي قامت بإحیائھا من األرض المخصصة لھا إلى 

ھـ وتم ۰۳/۰۳/۱٤٤۳اللجنة المنصوص علیھا في المادة العاشرة من نظام توزیع األراضي البور وقد تم استالم الحكم في تاریخ 
 م طلب لقید الدعوى أمام اللجنة ولم یرد رد اللجنة حتى تاریخھ.تقدی

 
ھـ بخصوص ۱٤٤۲رمضان  ۲٤م ورد للشركة خطاب من وزراه البیئة والمیاه والزراعة والمؤرخ في ۲۰۲۱مایو  ۱۸وبتاریخ 

ائھا من تاریخ وضع الید ارض شرى والذى تأمل فیھ الوزارة سداد اجرة المثل للمساحة المعتدى علیھا والتي قامت الشركة بأحی
قائم مقام من الشركة ضد فرع وزارة  ھـ لخزینة الدولة لصالح الوزارة، وحیث ان ھناك خالف۱٤٤۲رمضان  ۲٤وحتى تاریخ 

البیئة والمیاه والزراعة تطالب فیھا الشركة بإلغاء القرار المتمثل في امتناع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تملیك الشركة 
لكامل المساحة التي قامت الشركة بإحیائھا من األرض المسلمة لھا، وبالتالي فال یحق للوزارة المطالبة باألجرة قبل الفصل في ملكیة 

 م.۲۰۲۱یولیو  ۱٤الشركة لألرض من عدمھ وقد قامت الشركة باالعتراض على القرار بتاریخ 
 

لایر سعودى) سبعة وعشرون ملیون  ۲۷٬۸۲۸٬۱٦۲لغ المطلوب (دعوى الشركة ضد مجموعة البندریة وھي دعوى مالیة والمب -
وثمانمائة وثمان وعشرون ومائة اثنان وستون لایر سعودي على مجموعة البندریة، والدعوى قائمة أمام المحكمة التجاریة بالریاض، 

م. الحكم  ۳۱/۱/۲۰۱۸ھـــــــ  ۱٤/٥/۱٤۳۹وقد صدر حكم لصالح الشركة بإلزام المدعى علیھا بدفع المبلغ المذكور وذلك بتاریخ 
مكتسب القطعیة لصالح الشركة. وقد تم تقدیم صك الحكم كسند تنفیذي أمام محكمة التنفیذ. وقد تقدمت المدعى علیھا بطلب التماس 

ـ وقد ھ۱٤٤۲ /۱۸/۲ھــ وتم رفض االلتماس إال أن المدعیة استأنفت حكم الرفض بتاریخ  ۱٤/٥/۱٤٤۰اعادة نظر على الحكم بتاریخ 
ھـ وحدد لھا موعد جلسة بتاریخ  ۱۱/۸/۱٤٤۲تم الرفض ایضاً، إال أن المدعى علیھا تقدمت بطلب إلتماس أخر وذلك بتاریخ 

م، وقد صدرقرارمن محكمة االستئناف بإیقاف تنفیذ الحكم لحین الفصل في قبول االلتماس ۲۰۲۱نوفمبر  ۱۱ھــ الموافق  ۱٤٤۳/٥/٤
ھـ وبعد عدة جلسات وفي تاریخ ۱٥/۱۱/۱٤٤۳ورة. وقد حدد موعد لنظر الدعوى بتاریخ من عدمھ ومازالت الدعوى منظ

ھـ أصدرت دائرة االستئناف األولى حكمھا بإیقاف تنفیذ حكم الدائر التجاریھ الثانیھ بالمحكمھ التجاریھ بالریاض الصادر  ۲۸/۲/۱٤٤۳
 ۲۷٬۸۲۸٬۱٦۲منین بأن یدفعوا لشركة القصیم الزراعیھ مبلغ ھـ وقد قام القاضي بإلزام المدعى علیھم متضا ۱٤/٥/۱٤۳۹بتاریخ 

ھـ أصدرت دائرة اإلستئناف األولى منطوق ۷/٤/۱٤٤٤وبعد عقد عدة جلسات من المرافعة و المداولة حتى تاریخ جلسة لایر سعودى 
ھـ المذكور أعاله ۱/۲/۱٤٤۳یخ حكمھا بإلغاء إیقاف قرار الدائرة الخامسة عشر في محكمة التنفیذ المضمن في حكمھا الصادر بتار

برفض اإللتماس المقدم من المدعى علیھا  ھھـ القاضي منطوق۱۹/۱/۱٤٤۲المؤرخ وأیدت الحكم الصادر من الدائرة التجاریة الثانیة
 لما ھو موضح باإلسباب وسیتم أعالمنا الحقا بتسلیم نسخة الحكم 

 

 ۱۱۸٬۰۰۳ة مالیة امام القضاء التجاري بالریاض والمبلغ المطلوب دعوى الشركة ضد مؤسسة ثالجة الوسطى الغذائیة، وھي دعو -
لایر سعودي، وقد صدر حكم لصالح الشركة بإلزام المدعى علیھا بدفع كامل المبلغ وتم االتفاق بین الطرفین على جدولة دفع المبلغ 

 وجارى تنفیذ االتفاق بین الطرفین.
 

لایر سعودي قیمة قمح مباع للمدعى علیھ وتم تقیید الدعوى  ۱۰۳٬۳٤۸بمبلغ  دعوى الشركة ضد أحد العمالء حیث تطالب الشركة -
ولكن ورد مالحظة من مركز التدقیق العدلي بعدم صحة عنوان المدعى ونحن بصدد البحث عن عنوان المدعى علیھ إلكمال 

 المتطلبات وإعادة القید.
 

اقد الشركة معھ على تورید معدات زراعیة وقدر صدر بھا لایر سعودي وذلك جراء تع ٦۰٬۰۰۰دعوة ضد أحد الموردین بقیمة  -
تم  وقد ھـ. ۲۳/۹/۱٤٤۳حكم ابتدائي بعدم قبول الدعوى لعدم سبق اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل إقامة الدعوى وذلك بتاریخ 

 المقتضى االجرائي.  الكمالإعادة القید في منصة تراضي 
 

 
 
 



 

 - ١٦ - 

 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة األولیة الموجزة(تتمة)القوائم إیضاحات حول 

 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 
 الموقف القانوني (تتمة) -۱٦

 
لایر  ۱٦٦٬۲۲۰غذائیة أمام المحكمة التجاریة بالریاض والمبلغ المطلوب دعوى ضد أحد العمالء وھي دعوى مالیة قیمة مبیعات مواد  -

سعودي وقد صدر حكم ابتدائي بعدم قبول الدعوى لعدم سبق اللجوء إلى المصالحة أو الوساطة قبل إقامة الدعوى وذلك بتاریخ 
 وقد تم إعادة القید في منصة تراضي الكمال المقتضى االجرائي.  ھـ.۱۱/۱٤٤۳/٦

 
 الشركة لصالح حكم فیھا صدر وقد سعودي لایر ٤۲۱٬٥۰۳بمبلغ  تمور مبیعات قیمة مالیة دعوى العمالء أحد ضد الشركة من دعوى -

علیھ مما ترتب علیة إعادة النظر في الحكم الصادر وتم تحدید موعد  المدعي ضامن سجل في اختالف لوجود ولكن المبلغ، بكامل
 ھـ.۳۰/٤/۱٤٤٤للدعوى بتاریخ 

 
لایر سعودي لدى الدائرة الحقوقیة السادسة بالمحكمة العامة  ۱٥٬٤۰۹دعوى الشركة ضد أحد العمالء حیث تطالب الشركة مبلغ  -

 .لھا موعد تحدید وبصددبالریاض، 
 

م ۲۰۲۱سبتمبر  ۱٦لایر سعودي في تاریخ  ٦٤۰٬۰۰۰طلب تنفیذ مقام من الشركة ضد أحد العمالء نظراً لتأخر العمیل عن سداد مبلغ  -
 ھـ وجارى متابعة الطلب.۲۲/۷/۱٤٤۳مر بتاریخ والمحرر بھ سند ألمر كضمان للسداد وتم تقدیم طلب تنفیذ سند األ

 
دعوى مالیھ حقوقیھ ضد احدى المؤسسات نتیجة بیع الشركة للمدعى علیھا بالمزاد العلني مركبات ومعدات حیث تطالب فیھا الشركة  -

مروریة غیر محددة حتى األن باإلضافة إلى مطالباتھا الحقوقیة في إلزامھا بنقل ملكیة المركبات المدعى علیھا بتعویضات لمخالفات 
المباعة حسب عقد البیع وقد صدر حكم برد الدعوى لعدم االختصاص وعلیھ فقد تقدمت الشركة باستئناف ھذا الحكم لدى محكمة 

 على قیدھا امام الدوائر القضائیة المختصة. ھـ وسیتم العمل۱/۱۱/۱٤٤۳االستئناف وتم تأیید الحكم بتاریخ 
 

 ۹٦٬۸۳٥دعوى الشركة ضد أحد العمالء وھي دعوى مالیة قیمة مبیعات مواد غذائیة أمام المحكمة التجاریة بالریاض والمبلغ المطلوب  -
 ھـ.۱۰/۱۰/۱٤٤۳لایر سعودي وقد صدر بھا الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة وذلك بتاریخ 

 
متبقیة من عقد مقاولة نقل وقد تم تحدید موعد للدعوى لایر سعودى  ٦۸٬٤۰٥قیمة بة ضد أحد الموردین وھي دعوى مالیة دعوى الشرك -

 ھـ. ۲۰/٤/۱٤٤٤بتاریخ 
 

) لایر سعودي عبارة عن ۳۷۰٬۰۰۰دعوة ضد الشركة امام المحكمة العامة ببریده، حیث یطلب المدعى إلزام الشركة باسترداد مبلغ ( -
صدر بھا حكم ابتدائي بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم تحریرھا وذلك وقیمة تأمین استقدام بموجب عقد توسط ایدي عاملة، 

 قابل لإلستئناف.والحكم ھـ. ۸/٤/۱٤٤٤بتاریخ 
 

لایر  ۳٤٬۱٥۱٬۷٦٦دعوى مقامة من المدعى شركة وابل العربیة لالستثمار ضد المدعى علیھ شركة القصیم القابضة لالستثمار بقیمة  -
سعودي تمثل باقي القیمة التي لم تدفع من نصیب شركة القصیم القابضة في ارض األفق ویطلب المدعى إلزام المدعى علیھا بسداد 

برد الدعوى  ابتائيبھا حكم  صدرلایر سعودي وقد  ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ستحقات، كما طلب إلزامھا بسداد أتعاب المحاماة مبلغ وقدره باقي الم
  . ھـ ۳/۲/۱٤٤٤لعدم االستحقاق وذلك بتاریخ 

 
 التقاریر القطاعیة -۱۷

 
 قطاع التشغیل

قطاع أي من الحدود الكمیة المشار إلیھا في المعیار الدولي للتقریر یتم تصنیع منتجات الشركة في المملكة العربیة السعودیة ولم یحقق اي 
 "، وبناًء علیھ، لم یتم اإلفصاح عن المعلومات القطاعیة التشغیلیة في القوائم المالیة االولیة الموجزة المرفقة.۸المالي "القطاعات التشغیلیة رقم 

 
 القطاع الجغرافي

٪ مبیعات محلیة). إن كافة موجودات ۱۰۰م: ۲۰۲۱م (۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰الشركة كما في  من مبیعات %۱۰۰تمثل المبیعات المحلیة 
 ومطلوبات الشركة موجودة في المملكة العربیة السعودیة.

 
 أرقام المقارنة -۱۸

 تم إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع تبویب الفترة الحالیة.
 

 اعتماد القوائم المالیة -۱۹
ھـ ۱٤٤٤ربیع اآلخر  ۱٥ من قبل مجلس اإلدارة بتاریخم. ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰تم اعتماد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة للفترة المنتھیة في 

 م.۲۰۲۲نوفمبر ۹الموافق 
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