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  تقرير مراجع الحسابات المستقل
 حول القوائم المالية الموحدة

  والعقارات وأعمال المقاوالت والزراعةشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة  إلى المساهمين في
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 الرأي

 المقاوالت والعقارات وأعمال شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعةللقد راجعنا القوائم المالية الموحدة 

ـ "ويشار إليها األم"( وشركاتها التابعة ) ةالشرك“"الشركة" أو )شركة مساهمة سعودية( ) المجموعة"( والتي مجتمعة ب

الموحدة، وقائمة الدخل الشامل  الدخل، وقائمة م2019ديسمبر  31تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في 

وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك  ،الموحدة الملكيةوقائمة التغيرات في حقوق  ،اآلخر الموحدة

 بالسياسات المحاسبية الهامة. احات حول القوائم المالية الموحدة بما في ذلك ملخصالتاريخ، واإليض
 

ن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد إفي رأينا، 

ها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك ءم، وأدا2019ديسمبر  31للمجموعة كما في 

والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة في المملكة العربية السعودية للمعايير الدولية للتقرير المالي التاريخ وفقاً 

 عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. المعتمدة
 

 أساس الرأي

مسؤوليتنا بموجب  توضيحوفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. تم  لقد قمنا بمراجعتنا
. "مراجعة القوائم المالية الموحدة عنمسؤوليات مراجع الحسابات "ضمن فقرة  في تقريرنابشكل أكبر  تلك المعايير

إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بمراجعتنا 
. إننا نعتقد بأن أدلة المراجعة المتطلباتللقوائم المالية الموحدة، وقد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لتلك 

 الئمة لتوفير أساس لرأينا.التي حصلنا عليها كافية وم
 
 لفت انتباه 

ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في الموحدة المرفقة، ومفاده أنه  حول القوائم المالية 13لى اإليضاح إنلفت االنتباه 
على قرار  اءأً لاير سعودي بن 219,739,441ملكية االستثمار العقاري المشترى بتكلفة  تم الغاء صك م،2019

 15 الموافق هـ 1441ربيع الثاني  18في تاريخ  .وقامت الشركة بتسجيل ذمة مدينة مقابلها محكمة االستئناف
ضد بائع أرض شمال  المحكمة العامة بالرياضقضائيتين  لدي  دعوتينم، قامت الشركة برفع 2019ديسمبر 
)المدعى  ووسيط الشراء بإلزام بائع األرض بةوذلك للمطال  ة الشراءوسيط السعي لعمليحي الخير و –الرياض 

 تم التي واألوراق المستنداتوبناء علي رأي المستشار القانوني للشركة فإن  ،ما( بإعادة المبلغ المدفوع لهماعليه
 واسترداد تحصيل في عسير شركة حق ثبتة وتتعاقدي وعالقة قانونيًا مستنًداقوية وواضحة وهي  الدعوتين في تقديمها
 .البيع وسيط إلى المدفوع السعي مبلغ واسترداد تحصيل فيا حقهوكذلك ، الصك إلغاء بسبب المدفوع الشراء مبلغ

 فيما يخص هذا االمر. لم يتم التحفظ في رأينا
 

 الرئيسةالمراجعة  أمور

هي تلك األمور التي كانت، بحسب تقديرنا المهني، األكثر أهمية خالل مراجعتنا للقوائم  الرئيسةالمراجعة  أمور

وخالل  ،ضمن سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل األمورهذه  تناولالمالية الموحدة للفترة الحالية. وقد تم 

تم تقديم  فقد المذكورة أدناه، األمورمن  أمرق بكل . وفيما يتعلاالمورتكوين الرأي حولها، وإننا ال نقدم رأياً حول هذه 

 ضمن ذلك السياق.  االمورمن هذه  أمروصف للكيفية التي عالجت بها مراجعتنا كل 
 

في  "مراجعة القوائم المالية الموحدة عنمسؤوليات مراجع الحسابات "لقد التزمنا بمسؤولياتنا المذكورة في فقرة 

. وبناًء عليه، تضمنت مراجعتنا تنفيذ اإلجراءات التي ُصممت لالستجابة األموربهذه  تقريرنا، بما في ذلك ما يتعلق

جوهرية في القوائم المالية الموحدة. توفر نتائج إجراءات المراجعة التي قمنا بها ـ  وجود تحريفاتلتقييمنا لمخاطر 

ً لر األموربما في ذلك اإلجراءات التي تم تنفيذها لمعالجة  أينا حول مراجعة القوائم المالية الموحدة أدناه ـ أساسا

 المرفقة.
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  تقرير مراجع الحسابات المستقل
 حول القوائم المالية الموحدة

  والعقارات وأعمال المقاوالت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة إلى المساهمين في
 )تتمة( )شركة مساهمة سعودية(

 
 )تتمة(أمور المراجعة الرئيسة 

 معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا يةكيف ؟بالغ األهمية المراجعة الرئيسي مرأعتبر لماذا ا   يئيسالمراجعة الر أمر

 العقود مع مناإليرادات 
 " العمالء

 

 نوع لكل مفّصل تحليل بتنفيذ اإلدارة قامت
تركيز  بوضع اإليرادات عقود أنواع من

 واألسعارمحدد على تحديد التزامات األداء 
المتغيرة الناشئة من العقود مع العمالء بما في 
 ردذلك عوامل أخرى مثل أحقية العميل في 

وأحقيته في الحصول على خصم  البضاعة
 على الكميات.

 
 على عتمدت الخصم التجاري مقدار تحديد إن

 وميق التي المشتريات كمية وعلى ،أحكام هامة
 الترتيب وعلى المعنيون، العمالء بها

 وعميلها)الترتيبات( المحتملة ما بين الشركة 
 تحديد إن ذلك، إلى إضافةً )أو عمالئها(. 

 ردها للعميل يحق التي للبضائع مخصص
 المؤشرات االعتبار في األخذ يتطلب

 الطلب في المتوقعة والتقلبات التاريخية
 إن وبالتالي،. محددة منتجات على المستقبلي

 له يكون أن يمكن العوامل هذه في تغير أي
 المصرح اإليرادات صافي على جوهري أثر
 .عنها
 

 رئيسياً  أمراً  الموضوعلقد اعتبرنا هذا 
أن اإليرادات تعتبر بنداً  حيث للمراجعة

وهي مؤشر  الموحدة رئيسياً في القوائم المالية
وإن حساب اإليرادات من  ،لقياس األداء

 اإلدارةمن  تقديراً يتطلب العقود مع العمالء 
 .جوهرية افتراضات واستخدام

 
القوائم المالية  حول (3)اإليضاح يوضح 

يوضح األحكام  والذيالموحدة المرفقة 
والتقديرات واالفتراضات المحاسبية 

 حول (5)الجوهرية ذات الصلة، واإليضاح 
 بخصوص المرفقة ةالموحد المالية القوائم

 .الصلة ذي اإلفصاح

يتعلق بمراجعة قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية فيما 
 :حساب اإليرادات من العقود مع العمالء

 
 إيراداتها لتدفقات اإلدارة تحليل مراجعة •

المعيار الدولي للتقرير المالي  تأثير وكيفية
 .للمجموعة المالية القوائم على( 15رقم )

 
اإلدارة في  لمنهجيةعلى فهم  الحصول •

 .تطبيق أي تغيرات على السياسة المحاسبية
 
 الدولي للمعيار اإلدارة تطبيق اختبار •

 الحصول خالل من( 15) المالي للتقرير
 المجموعة، لدى اإليرادات لعقود فهم على

 .المبيعات عقود من عينة واختبار
 
 من أعمال من اإلدارة به قامت ما مراجعة •

 الخصم التجاري مخصص تحديد أجل
 .البضائع رد وأحقية

 
والضوابط  اإلجراءاتتقييم مدى مالءمة  •

اإلدارة للتأكد من االعتراف  وضعتهاالتي 
 .باإليرادات بالشكل المناسب

 
 واالفصاحاتقمنا أيضاً بمراجعة العرض و •

حول القوائم ( 5)المتضمنة في اإليضاح 
بحساب  المالية الموحدة المرفقة فيما يتعلق
 اإليرادات من العقود مع العمالء

مخصص الذمم المدينة 

 التجارية

ـ كما في  بلغ إجمالي رصيد الذمم المدينة التجارية 

لاير  مليون 302 م ـ مبلغ2019ديسمبر  31

 40.9بمبلغ القيمة في نخفاض اسعودي مقابل 

مليون لاير سعودي تم تسجيله. إن إمكانية 

تحصيل الذمم المدينة التجارية تعتبر عنصراً 

رئيساً في إدارة رأس المال العامل لدى المجموعة 

 بصورة مستمرة.والذي تتم ادارته 

 

 لدى والضوابط اإلجراءات بتقييم قمنا لقد •

 المدينة الذمم بمراقبة والمتعلقة المجموعة

 .للعمالء االئتمان مخاطر ومراجعة التجارية

 

 واالفتراضات والتقديرات األحكام بتقييم قمنا لقد •

 التي تلك مثل اإلدارة عملتها التي الجوهرية

 التعثر احتمالية حساب في اإلدارة استخدمتها

 مقارنة خالل من للتعثر الالحقة والخسائر

 . التاريخية البيانات مع المتوفرة البيانات

 
 



 

 
 
 

  تقرير مراجع الحسابات المستقل
 حول القوائم المالية الموحدة

  والعقارات وأعمال المقاوالت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة إلى المساهمين في
 )تتمة( )شركة مساهمة سعودية(

 
 )تتمة(أمور المراجعة الرئيسة 

 
 معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا يةكيف ؟بالغ األهمية المراجعة الرئيسي مرأعتبر لماذا ا   يئيسالمراجعة الر أمر

مخصص الذمم المدينة 
 )تتمة( التجارية

( 9) المالي للتقرير الدولي يتطلب المعيار
 وإدراج تحديد اإلدارة من" المالية"األدوات 

 أحكام اتخاذ تم لقد. المتوقعة االئتمان خسائر
 اإلدارة من جوهرية وافتراضات تقديرات وعمل
 المالي للتقرير الدولي المعيار تطبيق سياق في
(9.) 
 

 للتقرير الدولي المعيار تأثير جوهرية إلى وبالنظر
 للمجموعة، التجارية المدينة الذمم على( 9) المالي

 تحديداً  المتعلقة واألحكاماألمور  وجوهرية
 هذا اعتبرنا فقد المتوقعة، االئتمان خسائر بحساب

ً  أمراً  الموضوع  .للمراجعة رئيسيا
 

 المالية القوائم حول (5-2) يوضح اإليضاح
 المحاسبية السياسة بخصوص المرفقة الموحدة

 المالية القوائم حول (3) واإليضاح الجوهرية،
 والتقديرات األحكام بخصوص المرفقة الموحدة

 الصلة، ذات الجوهرية المحاسبية واالفتراضات
 الموحدة المالية القوائم حول (19) واإليضاح
 مخصص عن اإلفصاح بخصوص المرفقة
 .  المدينة الذمم مقابل القيمة انخفاض

)العوامل العوامل المستقبلية  بمراجعة قمنا كما •
 في هامة تعتبر والتي( الرئيسية االقتصادية

 خسائر على المستقبلية األحداث تأثير إظهار
 .المتوقعة االئتمان

 
قمنا بتقييم أساليب العمل التي تستخدمها  لقد •

المجموعة على ضوء متطلبات المعيار الدولي 
(. وقمنا بمراجعة طريقة 9للتقرير المالي )

خسارة  إلحتسابالعمل التي طورتها اإلدارة 
 الدولي المعياربموجب  القيمة في االنخفاض
 ستعانةباال قمنا كما(. 9) المالي للتقرير
 العمل طريقة مراجعة في لمساعدتنا بخبرائنا

 الحسابية الدقة باختبار قمنا كما. المستخدمة
 نموذج في المستخدمة األساسية والبيانات
 .المتوقعة االئتمان خسائر

 
حول القوائم المالية  االفصاحاتقمنا بتقييم  لقد •

الموحدة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير 
( والمعيار الدولي للتقرير المالي 9المالي )

(7.) 

اختبار انخفاض قيمة 
 الشهرة 

اإلدارة مطالبة بفحص الشهرة لمعرفة االنخفاض في 
كان ذلك سنوياً أو عند ظهور حاجة لذلك.  القيمة سواءً 

تم اعتبار فحص انخفاض القيمة أمراً رئيساً للمراجعة 
تعقيد عملية تقييم انخفاض القيمة واألحكام بسبب 

في عمل االفتراضات اإلدارة  الهامة التي تتخذها
الرئيسة مثل الخصم والمتوسط المرجح لتكلفة رأس 

المستقبلية الداخلية المال والتي تتأثر بظروف السوق 
 والخارجية.

لقد قمنا باشراك خبرائنا الداخليين المتخصصين  •
في مجال التقييم من أجل تقييم الطرق 

 واالفتراضات التي استخدمتها اإلدارة.
 

وفحص خطط العمل المعتمدة  بمراجعةقمنا لقد  •
واالفتراضات التي استخدمتها اإلدارة بما في 

التوقعات ه في ذلك األساس الذي استندت إلي
من العمليات  الربحوهامش  المتعلقة باإليرادات
القيمة  تحديدفي المحتسب ورأس المال العامل 

النهائية والتدفقات النقدية الالزمة لالستعمال 
المستمر لموجودات الوحدات المحققة للنقد 
والشهرة. وقمنا بفحص مدى معقولية معدالت 

تكلفة والمتوسط المرجح ل الخصم المستخدمة
 .رأس المال

 
لقد تحققنا من االفتراضات الرئيسة مقابل  •

خارجية مثل المستقاة من مصادر بيانات ال
 ومستوياتمن المخاطر  الخلومعدالت 

ة يالمخاطر. كما قمنا بفحص مدى معقول
مخرجات تحليل انخفاض القيمة مع 
المضاعفات التجارية لمجموعة مماثلة وتحليل 

 االتجاهات التاريخية. 
 
 الذي للنموذجلقد فحصنا مدى الدقة الحسابية  •

وقمنا بتقييم كفاية االفصاحات اإلدارة  استخدمته
 ذات الصلة في القوائم المالية الموحدة.

 



 
 

 
 
 

  المستقلتقرير مراجع الحسابات 
 حول القوائم المالية الموحدة

  والعقارات وأعمال المقاوالت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة إلى المساهمين في
 )تتمة( )شركة مساهمة سعودية(

 
 

 م2019معلومات أخرى واردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 
م، خالف القوائم المالية 2019تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 

الموحدة وتقريرنا حولها. إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى في تقريرها السنوي. من المتوقع أن يكون 
 ريخ هذا التقرير.م متاحاً لنا بعد تا2019التقرير السنوي للمجموعة لسنة 

  
ال يغطي رأينا حول القوائم المالية الموحدة المعلومات األخرى، كما أننا لن نبدي أي شكل من أشكال التأكيد بهذا 

 الخصوص. 
 

وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، إن مسؤوليتنا تنحصر في قراءة المعلومات األخرى المشار إليها أعاله 
عندما تكون متاحة، وأثناء القيام بذلك نأخذ في االعتبار إن كانت المعلومات األخرى ال تتوافق بشكل جوهري مع 

 بشكل جوهري.   محرفةتي حصلنا عليها خالل المراجعة أو أنها تبدو القوائم المالية الموحدة أو مع المعلومات ال
 

جوهري فيه، فإنه مطلوب منا  تحريف، وإذا ما تبين لنا وجود م2019لسنة  عند قراءتنا للتقرير السنوي للمجموعة
 إبالغ المكلفين بالحوكمة بذلك.

 
 القوائم المالية الموحدة عناإلدارة والمكلفين بالحوكمة مسؤوليات 

ً للمعايير الدولية  إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية  للتقرير الماليالموحدة وعرضها بشكل عادل وفقا
الهيئة السعودية للمحاسبين  من المعتمدةالمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات األخرى 

الشركات والنظام األساسي للشركة، ومسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية  القانونيين واحكام نظام
 الجوهرية الناتجة عن غش أو خطأ. األخطاءإلعداد قوائم مالية موحدة خالية من 

 
مل على أساس عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار بالع

مبدأ االستمرارية واالفصاح، حسبما هو مالئم، عن األمور المرتبطة باالستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية 
المحاسبي، ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف نشاطها، أو ليس لديها بديل واقعي سوى 

 القيام بذلك.
 

 ن عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.إن المكلفين بالحوكمة مسؤولو
 

 مراجعة القوائم المالية الموحدة عنمسؤوليات مراجع الحسابات 
كان ، سواًء تحريف جوهري تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية الموحدة ككل خالية من 

 ً عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجعة يشتمل على رأينا. إن التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى، لكنه  ناتجا
ً ليس  على أن المراجعة التي يتم تنفيذها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية  ضمانا

وتعتبر جوهرية، منفردة أو  تنشأ األخطاء نتيجة غش أو خطأسوف تكشف دائماً الخطأ الجوهري عند وجوده. قد 
مجتمعة، إذا كان من المتوقع أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم 

 المالية الموحدة.
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 

  تقرير مراجع الحسابات المستقل
 حول القوائم المالية الموحدة

  والعقارات وأعمال المقاوالت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعةإلى المساهمين في 
 )تتمة( )شركة مساهمة سعودية(

 
 )تتمة(  مراجعة القوائم المالية الموحدة عنمسؤوليات مراجع الحسابات 

المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس وكجزء من المراجعة التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في 
 التقدير المهني ونبقي على الشك المهني خالل المراجعة. كما إننا نقوم بما يلي:

 
ً ناتج وائم المالية الموحدة سواًء كانالق في التحريف الجوهريتحديد وتقييم مخاطر  • عن غش أو خطأ، وتصميم  ا

وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء 
رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن الغش أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حيث أن الغش 

 أو تضليل أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية.قد ينتج عن تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد 
 
الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية المتعلق بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات مراجعة تتناسب مع  •

 الظروف، ولكن ليس بغرض إبداء رأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للمجموعة. 
  

مستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة المعدة تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية ال •
 من قبل اإلدارة.

 
مدى وجود عدم تيقن والتوصل إلى استنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي،  •

ً جوهرية حول قدرة المجموعة على االس تمرار وفق مبدأ جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكا
استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها. وإذا تبين لنا وجود عدم تيقن جوهري، فإن وذلك  االستمرارية

علينا أن نلفت االنتباه في تقريرنا إلى االفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية الموحدة أو تعديل رأينا ـ إذا كانت 
إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. هذه االفصاحات غير كافية. 

ومع ذلك فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن االستمرار في أعمالها كمنشأة 
 .مستمرة

 
تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة بما في ذلك االفصاحات وما إذا كانت القوائم المالية  •

 الموحدة تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل. 
 

الحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت وأنشطة األعمال ضمن  •
المجموعة إلبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن توجيه وتنفيذ أعمال المراجعة واإلشراف 

 عليها ونبقى فقط مسؤولين عن رأينا. 
 

ن بالحوكمة ـ من بين عدة أمور ـ بنطاق وتوقيت ونتائج المراجعة الهامة بما في ذلك نقاط إننا نقوم بإبالغ المكلفي
 . مراجعتناالضعف الجوهرية في نظام الرقابة الداخلية التي تم تحديدها أثناء 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 





 وأعمال المقاوالتراعة والعقارات شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والز
 )شركة مساهمة سعودية(

 . القوائم المالية الموحدةجزءاً من هذه  40 إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 ـ 7 ـ
 

  قائمة الدخل الموحدة
 م2019ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 
  

 إيضاح
 م2019

 لاير سعـودي
 

 م2018
 لاير سعـودي

 
 1,797,916,379  1,883,943,283  5 صافي المبيعات

 (1,268,892,716) (1,335,117,171)  المبيعات تكاليف
  ────────── ────────── 

 529,023,663  548,826,112   إجمالي الربح من المبيعات
  ────────── ────────── 

    الخسارة من االستثمارات
 (38,512,517) (51,145,457) )أ(16 حصة الشركة في صافي خسارة شركة زميلة

 6,084,029  7,917,490   أرباح استثمارات وموجودات مالية 
 (4,114,020) (28,165)  بيع استثمارات وموجودات مالية  خسارة

 ـــ       3,198,200   عقارات استثمارية أرباح بيع 
 (91,669,986) ـــ       (أ)16 استثمارات وموجودات ماليةقيمة هبوط في 

  ────────── ────────── 
 (128,212,494) (40,057,932)  إجمالي الخسارة من االستثمارات

  ────────── ────────── 
 400,811,169  508,768,180   إجمالي الربح 

    

 (252,501,361) (258,542,130) 6 مصروفات بيع وتوزيع
 (153,400,143) (184,565,597) 7 مصروفات عمومية وادارية

 9.436.150  1,377,548  8 لية أخرى، صافييتشغإيرادات 
  ────────── ────────── 

 (396,465,354) (441,730,179)  إجمالي المصروفات
  ────────── ────────── 

 4,345,815  67,038,001   التشغيل ربح صافي
    

  3,620,978  39,108,932   إيرادات أخرى
 ( 36,943,688) (38,323,217) 9 تمويلأعباء 

  ────────── ────────── 
قبل الزكاة  المستمرة من العمليات (الخسارة) الربح /

 وضريبة الدخل
  

 67,823,716 
 
(28,976,895) 

    

  (7,013,888) (34,423,482) )أ( 10 الزكاة
 (16,764,734) (22,354,571) )ب( 10 ضريبة الدخل

  ────────── ────────── 
 (52.755.517) 11,045,663   المستمرة العملياتالسنة من  (خسارة/ ) دخلصافي 

    
    العمليات غير المستمرة

 (526,898) ـــ       23 للبيع بها كمحتفظ مصنفة موجودات نتائج من الشركة حصة
 (288,514) ـــ       23 للبيع بها كمحتفظ مصنفة موجودات بيع من خسائر

  ────────── ────────── 
 (53,570,929) 11,045,663   السنة (خسارةدخل / )صافي 

  ══════════ ══════════ 
  







 راعة والعقارات وأعمال المقاوالتشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والز
 )شركة مساهمة سعودية(

 . القوائم المالية الموحدةجزءاً من هذه  40 إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 ـ 10 ـ
 

 الموحدة قائمة المركز المالي
 م2019ديسمبر  31في كما 
 

  
 

 إيضاح

 ديسمبر 31
 م2019

 لاير سعودي

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي

    الموجودات
    الموجودات غير المتداولة
 967.340.622  998,650,799  12 ممتلكات وآالت ومعدات

 188.471.581  7,163,236  13 عقارات إستثمارية
 163.255.383  161,512,978  14 موجودات غير ملموسة
 ـــ        55,933,257  15 موجودات حق االستخدام

 883.618.074  838,863,435  16 استثمارات وموجودات مالية
 12.547.144  ـــ       17 موجودات أخرى طويلة األجل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 2.215.232.804  2,062,123,705   الموجودات غير المتداولةإجمالي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
    الموجودات المتداولة

 378.707.201  381,733,290  18 مخزون، صافي
 268.627.790  261,132,514  19 ذمم مدينة تجارية، صافي

 12.307.072  12,670,776  17 الجزء المتداول من موجودات أخرى طويلة األجل
 72.615.475  257,420,121  20 مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
 1.397.300  219,174  21 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة، صافي

 92.009.003  134,529,011  22 النقدية والبنود شبه النقدية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 825.663.841  1,047,704,886   إجمالي الموجودات المتداولة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 3.040.896.645  3,109,828,591   إجمالي الموجودات
  ══════════ ══════════ 

    حقوق الملكية والمطلوبات
    حقوق الملكية
 1.263.888.890  1,263,888,890  24 رأس المال

 405.777.190  311,666,945  25 احتياطي نظامي
 (94.110.245) (35,889,397)  خسائر متراكمة

أدوات ملكية  غير محققة من إعادة تقييمخسائر صافى
  من خالل الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة 

 
 )ب(16

 
(57,529,810) 

 
(64.778.308) 

 (87.724.520) (82,148,934)  فروقات ترجمة القوائم المالية لشركة تابعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 1.423.053.007  1,399,987,694   الملكية العائد لمساهمي الشركة األمإجمالي حقوق 
 430.022.327  445,226,218  26 الحقوق غير المسيطرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 1.853.075.334  1,845,213,912   إجمالي حقوق الملكية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  





 راعة والعقارات وأعمال المقاوالتشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والز
 )شركة مساهمة سعودية( 

 .القوائم المالية الموحدةجزءاً من هذه  40إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 الموحدة  الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 
 م2019ديسمبر  31في  المنتهية للسنة

 
   حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

  

 

 

 

 رأس المــــال

 لاير سعودي

 

 

 

 

احتيـــــاطي 

 نظــــــــامي

 لاير سعودي

 

 

 

 

 خسائر متراكمة

 لاير سعـــودي

 )خسائر(/ صافى

غير محققة  مكاسب

 أدواتمن إعادة تقييم 

من خالل الدخل  ملكية

 اآلخرالشامل 

 لاير سعـــودي

 

 

فروقات ترجمة 

 القوائم المالية 

 لشركة تابعة

 ريــال سعــودي

 

 

 إجمالى حقوق 

 الملكية في 

 الشركة األم

 لاير سعودي

 

 

 

الحقوق غير 

 المسيطرة

 لاير سعودي

 

 

 

 إجمالى حقوق 

 الملكية 

 لاير سعودي

 1,853,075,334  430,022,327  1,423,053,007  (87,724,520) (64,778,308) (94,110,245) 405,777,190  1,263,888,890 م 2019يناير  1الرصيد في 

         

 11,045,663  41,089,154  (30,043,491) ــ       ــ       (30,043,491) ــ       ــ       السنة خسارةصافي 

 6,899,119  (79,059) 6,978,178  5,575,586  7,402,124  (5,999,532) ــ       ــ       ر الشاملة األخرىئالخسا

 أرباح أدوات ملكية من خالل الدخل الشامل 

 اآلخر محول إلى األرباح المبقاة    

  

 ــ     

  

 ــ     

  

 ــ     
 

(153,626) 

  

 ــ     
 

(153,626) 

  

 ــ     
 

(153,626) 

ـــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
 17,791,156 41,010,095  (23,218,939) 5,575,586  7,248,498  (36,043,023) ــ       ــ       ةاآلخر ةالشامل الخسارةإجمالي 

         

احتياطي نظامي محول إلى خسائر 

 (25متراكمة )إيضاح 

  

 ــ     
 

(94,110,245) 

 

 94,110,245 

  

 ــ     

  

 ــ     

  

 ــ      

  

 ــ     

  

 ــ     

 (25,806,204) (25,806,204) ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       صافي حركة الحقوق غير المسيطرة

 أرباح أدوات ملكية من خالل الدخل الشامل 

 اآلخر محول إلى األرباح المبقاة    

  

 ــ     

  

 ــ     
 

 153,626 

  

 ــ     

  

 ــ     
 

 153,626 

  

 ــ     
 

 153,626 

ـــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
 1,845,213,912  445,226,218  1,399,987,694 (82,148,934)  (57,529,810)  (35,889,397)  311,666,945  1,263,888,890 م 2019ديسمبر  31الرصيد في 

 ═════════ ════════ ═════════ ════════ ═════════ ══════════ ════════ ═══════════ 
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 . القوائم المالية الموحدةجزءاً من هذه  40 إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 ـ 14 ـ

 الموحدة قائمة التدفقات النقدية
 م2019ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

  
 إيضاح

 م2019
 لاير سعودي

 م2018
 لاير سعودي

    األنشطة التشغيلية
 (28,976,895) 67,823,716   الدخل وضريبة الزكاة قبل المستمرة العمليات من( الخسارة/ ) الربح

    
    تعديالت للبنود التالية:  

 38,512,517  51,145,457  16 خسائر شركة زميلة  حصة الشركة في صافي   
 4,114,020  (3,170,035)  بيع استثمارات وموجودات مالية خسائر /)أرباح(    
 ـــ       (7,917,490)  مالية وموجودات استثمارات إيرادات   
 91,669,986  ـــ       16 استثمارات وموجودات ماليةهبوط غير مؤقت في    
 ـــ       12,531,518  15 استخدام حق موجودات إهالك   
 83,877,617  82,896,593   12 استهالكات ممتلكات وآالت ومعدات   
 1.846.148  2,883,301  14 استهالكات موجودات غير ملموسة   
 578,324  (869,402) 8 بيع ممتلكات وآالت ومعدات خسائر/  (أرباح)   
 544,761  ـــ        المتاجرة بغرض مقتناة استثمارات بيع خسائر   
 10,250,488  10,676,670  29 التزامات المنافع المحددة للموظفين   
 ـــ       2,724,283  19 تجارية مدينة ذمم قيمة في إنخفاض   
 ـــ       2,960,980  15 إيجار عقود التزامات الى العائدة مالية أعباء   
 35,473,402  35,362,237  9 وقروض مرابحات تمويل مصاريف   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ   
   257,047,828  238,890,368 

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
 (51.810.970) 12,435,857   واألرصدة المدينة األخرى  التجارية المدينة الذمم في التغير   
 (44,407,509) (3,157,026)  التغير في المخزون   
 49.565.347  19,715,399   دائنون ومبالغ مستحقة الدفعلالتغير في ا   
 (66,531) ـــ        ضريبة دخل مؤجلة التغير في   
  ───────── ───────── 

 191.170.705  286,042,058   النقدية من العمليات 
    

 ـــ       (2,960,980) 15 فوائد مدينة مدفوعة عن التزامات عقود ايجار
 (35,473,402) (35,362,237) 9 فوائد مدينة مدفوعة

 ـــ       (23,381,665)  تجارية مدينة ذمم قيمة في انخفاض مخصصات من المستخدم
 (15,255,955) (14,843,401) 29 التزامات المنافع المحددة للموظفين المدفوعة

 (24.688.813) (27,475,864) 10 زكاة وضريبة دخل مدفوعة
  ───────── ───────── 

 115.752.535  182,017,911   من العمليات المستمرة صافي النقدية من األنشطة التشغيلية
  ───────── ───────── 

    األنشطة االستثمارية
 ـــ       8,929,025   المحصل من إيرادات استثمارات وموجودات مالية

 35.969.469  4,550,456   المحصل من بيع استثمارات وموجودات مالية
 (101.850.429) (114,531,884) 12 شراء ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ

 4.119.142  1,424,842   المحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
 (3,348,561) (1,127,031) 14 ملموسة غير موجودات شراء

 13,006,033  12,183,440   استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بيع من المحصل
 285,539  ـــ        البيع لغرض موجودات محتفظ بها بيع من المحصل
 ـــ       (1,188,655)  استثمارية عقارات شراء

  ───────── ───────── 
 (51.818.807) (89,759,807)  صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

  ───────── ───────── 
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 القوائم المالية الموحدةيضاحات حول إ
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 معلومات الشركةـ  1
 

 الت )"الشركة" أو "الشركة األم"(تأسست شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاو
 7بتاريخ  78كشركة مساهمة سعودية وفقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم 

الصادر  5850000276م( وتعمل الشركة بموجب سجل تجاري رقم 1975نوفمبر  11هـ )الموافق 1395ذي القعدة 
 م(. 1977يناير  5هـ )الموافق 1397محرم  15في مدينة ابها بتاريخ 

 
لمساهم  %53.18أن الشركة مدرجة بهيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية. إن الشركة األم مملوكة بنسبة 

 .لمساهمين آخرين %46.82رئيسي )شركة دلة البركة القابضة(، وبنسبة 
 

يتمثل نشاط الشركة في أعمال االستيراد والتصدير وأعمال التوكيالت التجارية وإقامة واستثمار المنشآت والمشروعات 
السياحية والزراعية والتجارية والصناعية بما فيها التعبئة والمياه والعقار وتملك األراضي وتقسيمها وأعمال المقاوالت 

مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها  واالشتراكورة، ومباشرة أي نشاط يتفق مع األغراض المذك
أو تدمجها فيها أو انشاء شركات فرعية مملوكة لها أو مع الغير. وتزاول شركاتها التابعة عدة أنشطة مثل صناعة األلبان 

لغذائية وصناعة المنسوجات وصناعة ومنتجات األلبان والعصائر وصناعة وتعبئة وتجارة الجملة والتجزئة في المنتجات ا
 .اإلشارات المرورية الضوئية وأجهزة التحكم وصناعة الكرتون ومشتقاته

 
، المملكة العربية السعودية، 11544، الرياض 55756إن العنوان المسجل للشركة هو برج الفيصلية، الرياض، ص.ب 

يقع المركز الرئيسي للشركة في الرياض. وقد تم نقل مقر الشركة إلى برج كيان التجاري، الرياض، المملكة العربية 
 . السعودية وجاري تحديث عنوان الشركة في السجل التجاري

 
 الهامة المحاسبية السياسات وملخص اإلعداد أساس ـ 2
 
 أساس االعداد 2-1

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير  الموحدة تم إعداد القوائم المالية وفقا
 واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

 
 أساس القياس 2-2

المالية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة  األدواتباستثناء على أساس التكلفة التاريخية الموحدة تم إعداد القوائم المالية 
 .والتزامات منافع الموظفين حيث يتم استخدام احتسابات القيمة االكتوارية الحالية

 
 عملة التشغيل والعرض 2-3

 .للمجموعة اال اذا ذكر خالف ذلكباللاير السعودي وهو العملة الوظيفية القوائم المالية تم عرض هذه 
 
 توحيدالأساس  4ـ  2

)"المجموعة"( كما في  )خ(( 5-2)إيضاح  القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة تشتمل
م. تتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة حق في العوائد المتغيرة نتيجة مشاركتها في الشركة 2019ديسمبر  31

تأثير في هذه العوائد من خالل ممارسة نفوذها على الشركة المستثمر بها. المستثمر بها، ولدى المجموعة القدرة على ال
 وبشكل خاص فإن المجموعة تسيطر على المنشأة المستثمر بها إذا ـ وفقط إذا ـ كان لدى المجموعة:

 
الصلة نفوذ على المنشأة المستثمر بها )مثل: حقوق قائمة تعطي المجموعة القدرة الحالية لتوجيه النشاطات ذات  •

 بالمنشأة المستثمر بها(.
 حق أو حقوق الحصول على عوائد متغيرة نتيجة االشتراك مع الشركة المستثمر بها. •
 .قدرة على استخدام نفوذها على المنشأة المستثمر بها في التأثير على عوائدها •
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 )تتمة( القوائم المالية الموحدةإيضاحات حول 
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات وملخص اإلعداد أساسـ  2
 
 )تتمة( توحيدالأساس  4ـ  2

بشكل عام، هناك افتراض أن غالبية حقوق التصويت ستؤدي إلى السيطرة. ومن أجل تعزيز هذا االفتراض وعندما 
بها، فإن المجموعة  يكون لدى المجموعة مستوى أقل من غالبية حقوق التصويت أو حقوق مشابهة في الشركة المستثمر

تأخذ في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لدى المجموعة نفوذاً على المنشأة المستثمر 
 بها، وهذه الحقائق والظروف تشمل ما يلي:

 
 ين ممن يحق لهم التصويت في الشركة المستثمر بها.اآلخرالترتيب التعاقدي مع  •
 ى.اآلخرأ عن الترتيبات التعاقدية الحقوق التي تنش •
 حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة. •

 
تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تمارس سيطرة على المنشأة المستثمر بها أم ال عندما تشير الحقائق والظروف 

يد الشركة التابعة اعتباراً من تاريخ سيطرة أن هناك تغيراً في عنصر أو أكثر من العناصر الثالثة للسيطرة. يبدأ توح
المجموعة على الشركة التابعة وتستمر حتى زوال السيطرة على الشركة التابعة. يتم ضم الموجودات والمطلوبات 
واإليرادات والمصروفات الخاصة بالشركة التابعة المقتناة أو المباعة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ 

 تحواذ المجموعة على السيطرة وحتى تاريخ فقدان المجموعة للسيطرة على الشركة التابعة. اس
 

يتم توزيع الدخل وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر بين المساهمين في الشركة األم للمجموعة واصحاب 
قوق غير المسيطرة. وعند الحقوق غير المسيطرة حتى لو أن هذا التوزيع قد يؤدى إلى عجز في رصيد اصحاب الح

اللزوم، يتم إجراء التعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة من أجل التوفيق بين سياساتها المالية والسياسات المالية 
للمجموعة. يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة 

 عامالت ما بين شركات المجموعة بالكامل عند التوحيد.بالم
 

 تتم معالجة أي تغيّر في حصة الملكية في شركة تابعة ال يؤدي إلى فقدان السيطرة ضمن حقوق الملكية.
 

إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة فإنها تقوم باستبعاد الموجودات )بما فيها الشهرة( والمطلوبات وأي 
أخرى لحقوق الملكية الخاصة بالشركة التابعة ويتم تسجيل أي ربح أو خسارة ناتجة عن فقد السيطرة في قائمة مكونات 

 الدخل الموحدة. ويتم تسجيل أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.
 
 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة 2-5
 

 المجموعة في إعداد القوائم المالية الموحدة:فيما يلي ملخص للسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل 
 

 أ ( تجميع األعمال والشهرة 
تتم المحاسبة عن تجميع األعمال باستخدام طريقة االقتناء. يتم قياس تكلفة االقتناء على أنها إجمالي الثمن المحول والذي 

المنشأة المقتناة. تقوم الشركة في كافة  يتم قياسه بالقيمة العادلة في تاريخ االقتناء وقيمة أي حقوق غير مسيطرة في
عمليات تجميع األعمال بقياس الحقوق غير المسيطرة في المنشأة المقتناة إما بالقيمة العادلة أو بنسبة الحقوق غير 
المسيطرة في صافي أصول المنشأة المقتناة. يتم تحميل التكاليف المتعلقة باالقتناء كمصروفات وتضمينها في المصروفات 

 .إلداريةا
 

التصنيف عندما تقتني المجموعة منشأة أو نشاط ما فإنها تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المستحوذ عليها لتحديد 
المالئم لها وفقاً للشروط التعاقدية واألحوال االقتصادية والظروف ذات العالقة في تاريخ االقتناء. ويتضمن هذا فصل 

.المشتقات المتضمنة في العقود األساسية المبرمة من المنشأة المقتناة
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 ـ 18 ـ

 )تتمة( القوائم المالية الموحدةإيضاحات حول 
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات وملخص اإلعداد أساسـ  2
 
 )تتمة( ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة 2-5
 

 )تتمة(  أ ( تجميع األعمال والشهرة
 

يتم قياس الشهرة في البداية بالتكلفة )وهي الزيادة في إجمالي الثمن المحول والقيمة المدرجة للحقوق غير المسيطرة( 
وأي حقوق سابقة محتفظ بها ـ على صافي الموجودات المقتناه والمطلوبات التي تم تحملها. إذا كانت القيمة العادلة لصافي 

الثمن المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت قد قامت بتحديد جميع الموجودات المقتناة زائدة عن إجمالي 
الموجودات المقتناة وجميع المطلوبات المفترضة بالشكل الصحيح ومراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ التي 

لة لصافي الموجودات المقتناة زائدة عن ينبغي تسجيلها في تاريخ االقتناء. وإذا كانت نتيجة إعادة التقييم أن القيمة العاد
 .قائمة الدخل الموحدةإجمالي الثمن المحول، عندئٍذ يتم تسجيل المكاسب في 

 
بعد االعتراف األولي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة بعد طرح الخسائر المتراكمة للهبوط في القيمة. وبغرض فحص هبوط 

جراء تجميع األعمال ـ من تاريخ االقتناء ـ يتم تخصيصها لكل وحدة من  القيمة، فإن الشهرة التي يتم االستحواذ عليها
وحدات توليد النقد أو مجموعة من وحدات توليد النقد والتي يتوقع منها االستفادة من عمليات التجميع بصرف النظر عما 

 .إذا تم تخصيص موجودات أو مطلوبات أخرى لتلك الوحدات
 

وحدة توليد النقد ويتم استبعاد جزءاً من أنشطة هذه الوحدة، فإن الشهرة المرتبطة بتلك عندما تشكل الشهرة جزءاً من 
األنشطة يتم إدراجها ضمن القيمة الدفترية لألنشطة عند تحديد المكاسب أو الخسائر من االستبعاد. ويتم قياس الشهرة في 

 .وحدة توليد النقد هذه الحالة بناًء على نسبة األنشطة المستبعدة من الجزء المتبقي من
 

 االستثمارات والموجودات المالية ب (
 
 االستثمار في شركات زميلة  (1

يحتسب استثمار الشركة األم في الشركة الزميلة بطريقة حقوق الملكية. الشركة الزميلة هي منشأة تمارس عليها الشركة 
السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة المستثمر فيها، األم تأثير هام. إن التأثير الهام هو القدرة على المشاركة في قرارات 

 ولكنها ليست سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.
 

بالتكلفة زائداً حصة  الموحدة وفقاً لطريقة حقوق الملكية فإن االستثمار في الشركة الزميلة يسجل في قائمة المركز المالي
في صافي موجودات الشركة الزميلة. تتم إضافة الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة الشركة األم في تغيرات ما بعد االقتناء 

 إلى القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم إطفاؤها أو فحصها على أساس فردي لتحديد االنخفاض في القيمة.
 

د تغير يكون قد تم تعكس قائمة الدخل الموحدة حصة الشركة األم في نتائج عمليات الشركة الزميلة. وفي حالة وجو
تسجيله مباشرةً في حقوق الملكية في الشركة الزميلة فإن الشركة األم تقوم عندئذ بتسجيل حصتها من أي تغيرات 
واإلفصاح عنها ـ حسب مقتضي الحال ـ في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة. يتم استبعاد األرباح والخسائر غير 

 في الشركة الزميلة. المملوكة المجموعة والشركة الزميلة في حدود الحصة المحققة الناتجة عن المعامالت بين
  

يتم إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة لنفس الفترة التي تعد عنها القوائم المالية للشركة األم. وعند اللزوم يتم إجراء 
 األم.تعديالت لمطابقة السياسات المحاسبية مع السياسات المحاسبية للشركة 

 
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقرر الشركة األم ما إذا كان من الضروري تسجيل خسارة انخفاض في القيمة الستثمار 

ما إذا كان هناك دليل موضوعي  موحدة الشركة األم في الشركة الزميلة. تحدد الشركة األم في تاريخ كل قائمة مركز مالي
على انخفاض قيمة االستثمار في الشركة الزميلة. وإذا كان الحال كذلك، تقوم الشركة األم عندئذ باحتساب مبلغ االنخفاض 
في القيمة باعتباره الفرق بين المبلغ الممكن استرداده من الشركة الزميلة وقيمتها الدفترية وتقوم بإدراج المبلغ في قائمة 

 ".هبوط في قيمة استثمارات وموجودات ماليةالموحدة تحت بند " الدخل
 

عند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة تقوم المجموعة بقياس أي استثمار متبقي وتسجله بقيمته العادلة. أي فرق 
الستثمار المتبقي والمتحصالت من بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان التأثير الهام عليها والقيمة العادلة ل

 الموحدة. الدخلاالستبعاد يسجل في قائمة 
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 ـ 19 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات وملخص اإلعداد أساسـ  2
 
 )تتمة( ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة 2-5
 

 )تتمة( والموجودات الماليةاالستثمارات ب ( 
 
 أدوات ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (2
 

 متداولةالاألسهم والحصص غير 
يتم تحديد القيمة العادلة استناداً إلى القيمة السوقية عند وجود سوق مفتوح، وفي حالة عدم وجود سوق مفتوح، تحدد 

الستثمار مماثل أو على أساس التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة وعوامل  القيمة العادلة على أساس القيمة السوقية
  .ذات عالقة أخرى

 
غير الموحدة. وفي حالة وجود دليل موضوعي  الدخل الشامل اآلخرتقيد/تحمل التغيرات في القيمة العادلة على قائمة 

ستثمار، ويتم إثبات خسارة االنخفاض في لال العادلةعلى وجود انخفاض في قيمة االستثمارات، عندئذ يتم تحديد القيمة 
غير الموحدة. وعند تقدير االنخفاض في القيمة، تؤخذ التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة الشامل اآلخر قائمة الدخل 

لهذه وعند بيع جزء من االستثمارات المملوكة، فإنه يتم احتساب القيمة الدفترية االعتبار، وعوامل أخرى بعين 
 .االستثمارات على اساس المتوسط المرجح

 
 العقارات االستثمارية (3

 تسجل العقارات المقتناه بغرض تحقيق ايرادات إيجاريه أو عوائد رأسمالية كعقارات استثمارية.
 

المتراكم  تقيد العقارات االستثمارية في األصل بالتكلفة، وتظهر فيما بعد بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم واالنخفاض
في القيمة، إن وجد. األراضي المملوكة ال تستهلك. تستهلك تكلفة العقارات االستثمارية بطريقة القسط الثابت على مدى 

 األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات. 
 

في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو  هبوطتتم مراجعة القيمة الدفترية للعقارات االستثمارية للتأكد من عدم وجود 
التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية 

ما منها عن القيمة القابلة لالسترداد، يتم تخفيض الموجودات الى القيمة الممكن استردادها باعتبارها القيمة العادلة مخصو
 تكاليف البيع أو القيمة قيد االستعمال أيهما أعلى.

 
أما التحسينات التي تزيد في قيمة العقارات االستثمارية  تحمل مصروفات الصيانة واإلصالح على قائمة الدخل الموحدة
 .ذات العالقة أو تطيل أعمارها بصورة جوهرية فتتم رسملتها

 
 تداول أو غير متداولج( تصنيف الموجودات والمطلوبات إلى م

تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس متداول أو غير متداول. يتم 
 تصنيف األصل ضمن الموجودات المتداولة في حالة:

 
 توقع تحقق األصل أو هناك نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة العمل العادية للمجموعة، أو -
 باألصل بشكل رئيسي من أجل المتاجرة، أومحتفظ  -
 شهراً بعد تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة ، أو 12توقع تحقق األصل خالل  -
شهراً على  12كونه نقداً أو في حكم النقد إال إذا كان محظوراً تبادل األصل أو استخدامه لتسوية التزام ما خالل  -

 الموحدة.األقل من تاريخ قائمة المركز المالي 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات وملخص اإلعداد أساسـ  2
 
 )تتمة( ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة 2-5
 

 )تتمة( ج( تصنيف الموجودات والمطلوبات إلى متداول أو غير متداول
 ى كموجودات غير متداولة.اآلخريتم تصنيف جميع الموجودات 

 
 يعتبر االلتزام ضمن المطلوبات المتداولة في حالة:

 
 توقع تسوية االلتزام خالل دورة العمل العادية للمجموعة، أو -
 محتفظ بااللتزام بشكل رئيسي من أجل المتاجرة، أو -
    قائمة المركز المالي الموحدة، أوشهراً بعد تاريخ  12توقع تسوية االلتزام خالل  -
شهراً على األقل بعد تاريخ قائمة المركز  12عدم وجود حق غير مرتبط بشرط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة  -

 المالي الموحدة.
 

 ى كمطلوبات غير متداولة.اآلخرتقوم المجموعة بتصنيف جميع االلتزامات 
 

 موجودات ومطلوبات غير متداولة.يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات الضريبية ك
 
 قياس القيمة العادلة  (د

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو سداد التزام في معاملة تتم بين المتعاملين في السوق في تاريخ 
 إما: القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام ستتم

 
 من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو •
 من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق الرئيسية. •

 
 يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام المجموعة للوصول إليها.

 
االفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند تسعير األصل أو يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما باستعمال 

 االلتزام على افتراض أن أطراف السوق يعملون بما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم.
 

يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في الحسبان قدرة أطراف السوق على توفير منافع اقتصادية باستخدام 
 ل منفعة منه أو ببيعه إلى طرف آخر من أطراف السوق الستخدامه فيما يحقق أفضل منفعة منه. األصل فيما يحقق أفض

 
تستخدم المجموعة أساليب تقييم تتناسب مع الظروف واألحوال وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم 

 غير الملحوظة إلى أكبر حد.استخدام المعطيات الملحوظة ذات العالقة وتقليص استخدام المعطيات 
 

يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمها العادلة أو االفصاح عن قيمها العادلة في القوائم المالية 
في نطاق الهيكل الهرمي للقيم العادلة المبين أدناه استناداً إلى معطيات المستوى األدنى الذي يعتبر جوهرياً لقياس القيمة 

 عادلة ككل:ال
 

 األسعار المتداولة في األسواق النشطة لذات الموجودات أو المطلوبات. المستوى األول: •
المستوى الثاني: أساليب تقييم أخرى يكون فيها الحد األدنى من المعطيات الجوهرية ملحوظة بصورة مباشرة  •

 أو غير مباشرة لقياس القيمة العادلة.
رى يكون فيها الحد األدنى من المعطيات الجوهرية غير ملحوظة لقياس القيمة المستوى الثالث: أساليب تقييم أخ •

 العادلة.
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 ـ 21 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات وملخص اإلعداد أساسـ  2
 
 )تتمة( ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة 2-5
 
 )تتمة(( قياس القيمة العادلة د

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في القوائم المالية على أساس متكرر، تحدد المجموعة فيما إذا جرى تحويالت 
ما بين المستويات في التسلسل الهرمي أعاله من خالل إعادة تقييم التصنيف )استناداً إلى المستوى األدنى من المعطيات 

 قياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة من فترات إعداد القوائم المالية.الجوهرية ل
 

 .35تم عرض تحليل القيمة العادلة لألدوات المالية ومزيد من التفاصيل عن كيفية قياسها في اإليضاح رقم 
 

 اإليرادات من العقود مع العمالءهـ( 
تتحقق اإليرادات من العقود مع العمالء عندما تنتقل السيطرة على البضائع أو الخدمات إلى العميل وبمبلغ يعكس الثمن 

 الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه مقابل هذه البضائع أو الخدمات. 
 

 فيما يلي االعتبارات الخاصة التي يجب أن تتحقق قبل االعتراف باإليراد:
 
 بيع البضائع  (1

 يتحقق اإليراد من بيع البضائع عند انتقال السيطرة على األصل إلى العميل ويكون ذلك عموماً عند تسليم البضائع.
 

تأخذ المجموعة في االعتبار مدى توافر وعود أخرى في العقد تشكل التزام إداء مستقل يجب تخصيص جزء من سعر 
تحديد سعر المعاملة لمبيعات السلع، تأخذ المجموعة في  المعاملة له )مثل: ضمانات، خصم على الكميات(. في سياق

االعتبار تأثير الثمن المتغير ومدى وجود عناصر تمويل جوهرية وثمن غير نقدي وثمن مستحق الدفع إلى العميل )إن 
 وجد(.

 
 الثمن المتغير

ن الذي ستستحقه مقابل تحويل البضائع إذا كان الثمن في العقد يتضمن مبلغاً متغيراً، فإن المجموعة تقوم بتقدير مبلغ الثم
إلى العميل. يتم تقدير الثمن المتغير عند الدخول في العقد ويبقى مقيداً إلى أن يصبح من المحتمل وبقوة عكس إيراد 
جوهري في مبلغ اإليرادات المتراكمة المسجل وهذا لن يحدث عند زوال الضبابية المرتبطة بالثمن المتغير الحقاً. إن 

عقود لبيع سلع تعطي العميل حق الترجيع وحق الحصول على خصم على الكميات. إن كال من حق الترجيع بعض ال
 والخصم التجاري تؤدي إلى ارتقاء الثمن المتغير. 

 
 حقوق الترجيع

 تعطي بعض العقود للعميل حق ترجيع السلع خالل فترة محددة. تستخدم المجموعة طريقة القيمة المتوقعة لتقدير السلع
التي لن يتم ترجيعها حيث أن هذه الطريقة تقدم أفضل توقعات بخصوص مبلغ الثمن المتغير الذي تستحقه المجموعة. 

( بخصوص التقديرات المقيدة للثمن المتغير لتحديد مبلغ 15يتم أيضاً تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )
ملة. بالنسبة للبضائع التي يتوقع ترجيعها ـ بدالً من الحصول على الثمن المتغير الذي يمكن تضمينه في سعر المعا

إيرادات منها ـ تقوم المجموعة بتسجيل التزام ترجيع. كما يتم تسجيل األصل حق الترجيع )والتعديل المقابل لتكلفة 
 المبيعات( تحت بند منتجات يحق للعميل ترجيعها.

 
 الخصم التجاري

يات بأثر مستقبلي لبعض العمالء في حال تجاوزت كمية المنتجات المشتراة خالل الفترة تقدم المجموعة خصماً على الكم
السقف المحدد في العقد. يتم تسوية الخصومات مقابل المبالغ المستحقة الدفع للعميل. ومن أجل تقدير الثمن المتغير 

احتماالً للعقود ذات السقف الواحد للخصم  للخصومات المستقبلية المتوقعة، تقوم المجموعة بتطبيق طريقة المبلغ األكثر
على الكمية، وطريقة القيمة المتوقعة للعقود بأكثر من سقف واحد للحصول على خصم على الكميات. يحدد عدد أسقف 
الخصم التجاري في العقد بشكل رئيسي الطريقة األفضل التي تتوقع أفضل مبلغ ثمن متغير. وتقوم المجموعة بعد ذلك 

لبات التقديرات المقيدة على الثمن المتغير وتسجيل التزام ترجيع مقابل الخصومات المتوقعة مستقبالً على بتطبيق متط
 الكميات.
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات وملخص اإلعداد أساسـ  2
 
 )تتمة( ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة 2-5
 

 )تتمة( اإليرادات من العقود مع العمالءهـ( 
 

 الدخل من توزيعات األرباح 
تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عند نشوء حق للمجموعة في استالم تلك التوزيعات، ويتمثل هذا الحق عموماً عند 

 األرباح.موافقة المسؤولين عن اتخاذ قرار توزيع 
 

 إيرادات تمويلية
يتم تسجيل الدخل من المرابحات )العمولة( والموجودات المالية المرتبطة بعمولة باستخدام معدل العائد الفعلي وهو 
المعدل الذي يخفض المدفوعات أو التحصيالت النقدية المستقبلية المتوقعة عبر العمر االفتراضي لألدوات المالية أو 

 الضرورة مقابل صافي القيمة الدفترية للموجودات المالية أو االلتزام.لفترة أقل عند 
 
 ( المصروفاتو

يتم االعتراف بجميع المصروفات شاملة مصروفات التشغيل، المصروفات العمومية واإلدارية والمصروفات األخرى 

 وتدرج بقائمة الدخل الموحدة في السنة المالية التي تحققت فيها تلك المصروفات.
 
ن مصروفات البيع والتوزيع هي تلك المصروفات التي تتعلق بموظفي المبيعات والتوزيع والمصروفات العرضية إ

 األخرى المتعلقة بها، وتصنف جميع المصروفات األخرى كمصروفات عمومية وإدارية.
 

 ز( الزكاة والضرائب
 

 الزكاة
لألنظمة المالية المعمول بها في المملكة العربية السعودية. يجنب مخصص للزكاة للشركة األم والشركات التابعة لها وفقاً 

يحمل المخصص على قائمة الدخل الموحدة. يتم إثبات أية مبالغ إضافية، إن وجدت، والتي قد تستحق عند إجراء الربط 
 النهائي خالل السنة التي يعتمد فيها الربط.

 
 ضرائب الدخل الجارية 

ً للمبلغ المتوقع استرداده أو سداده يتم تقييم موجودات والتزامات ضر ائب الدخل للفترة الجارية والفترات السابقة وفقا
لمصلحة الضرائب. ان نسبة الضريبة والقوانين الضريبة المستخدمة في احتساب قيمة ضريبة الدخل الجارية هي تلك 

 المطبقة في تاريخ قائمة المركز المالي.
 

يتم االعتراف بالضرائب على البنود المسجلة مباشرة في حقوق الملكية ضمن حقوق الملكية وليس في قائمة الدخل 
الموحدة. تقوم اإلدارة بتقييم دوري للحاالت المدرجة في اإلقرارات الضريبية والتي تخضع للتفسيرات حسب اللوائح 

 الضريبية المطبقة وتنشئ مخصصات لها عند الحاجة.  
 
 لضرائب المؤجلةا

يتم تقدير الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات على الفروق المؤقتة بين األساس الضريبي للموجودات 
. يتم االعتراف بمطلوبات الموحد والمطلوبات وقيمها الدفترية حسب القوائم المالية الموحدة في تاريخ إعداد المركز المالي

 الضريبية المؤقتة باستثناء الحاالت اآلتية:  ضرائب المؤجلة لجميع الفروقات
 

إذا نشأ االلتزام الضريبي المؤجل عن االثبات األولي للشهرة أو ألصل أو التزام في معاملة خالف تجميع  •
 األعمال وال تؤثر ـ في وقت المعاملة ـ على الربح المحاسبي أو الدخل الخاضعة للضريبة.

المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة أو الشركات الزميلة أو المشاريع الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة  •
المشتركة، عندما يمكن السيطرة على توقيت عكس الفروق المؤقتة ويكون من المحتمل أن الفروق المؤقتة ال 

 تنعكس في المستقبل القريب.
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 )تتمة( الضرائب المؤجلة
 

غير يتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة المسموح بخصمها والخصومات الضريبية 
المستخدمة أو الخسائر الضريبية غير المستخدمة إلى المدى الذي يمكن عنده خصم هذه الفروق المؤقتة من الربح 

 الضريبي باستثناء:
 

إذا نشأ أصل الضريبة المؤجل المتعلق بالفروق المؤقتة المسموح بخصمها من االعتراف األولى بأصل أو التزام  •
في وقت المعاملة ـ على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسائر  -تؤثر  في معاملة خالف تجميع األعمال وال

 الخاضعة للضريبة.
فيما يتعلق بفروق المؤقتة المسموح بخصمها المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة أو الشركات الزميلة  •

الفروق المؤقتة في  أو المشاريع المشتركة، تتحقق موجودات ضرائب الدخل المؤجلة فقط عند احتمال عكس
 المستقبل القريب، وهناك ربح خاضع للضريبة يتيح استخدام الفروق المؤقتة.

 
يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ اعداد كل مركز مالي وتخفض إلى الحد الذي ال 

 دام جزء أو جميع الموجودات الضريبية المؤجلة. يحتمل معه توافر ما يكفي من الربح الخاضع للضريبة بما يسمح باستخ
 

يعاد تقييم الموجودات الضريبية المؤجلة غير المعترف بها في تاريخ اعداد كل مركز مالي، ويتم االعتراف بها إلى الحد 
 الذي يحتمل معه تغطية الموجودات الضريبية المؤجلة من األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة. 

 
تقاس الموجودات والمطلوبات الضريبة المؤجلة باستخدام معدالت الضريبة المتوقع سريانها في السنة التي يتحقق فيها 
 األصل أو يسوى االلتزام بناءا على نسب الضرائب )وقوانين الضرائب( السارية المفعول في تاريخ إعداد المركز المالي. 

 
راد أو مصروف في قائمة الدخل الموحدة. الضريبة الجارية والمؤجلة المتعلقة يتم إدراج الضريبة الجارية والمؤجلة كإي

 بمعاملة أو حدث يسجل مباشرة ضمن حقوق الملكية. يتم تسجيلها مباشرة ضمن حقوق الملكية.
 

بنود الضرائب المؤجلة المعترف بها خارج األرباح أو الخسائر يتم اثباتها خارج قائمة الدخل ويعترف بها حسب 
 لمعامالت المتعلقة بها سواء في الدخل الشامل األخر أو مباشرة في حقوق الملكية. ا
 

يتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضرائب المؤجلة إذا كان هناك حق قانوني ملزم الستخدام الموجودات الضريبية 
س الشركة الخاضعة للضريبة المتداولة في سداد المطلوبات الضريبية الحالية وكانت ضرائب الدخل المؤجلة خاصة بنف

 ونفس السلطات الضريبية.
 

المزايا الضريبية التي يتم الحصول عليها نتيجة لعمليات تجميع األعمال دون أن تستوفي شروط االعتراف المستقل في 
مل التعديل ذلك التاريخ يتم االعتراف بها في مرحلة تالية في حالة توافر معلومة جديدة أو وقوع تغيير في الحقائق. ويعا

بصفته انخفاض في الشهرة )طالما ال يتجاوز رصيد الشهرة( في حالة حصوله خالل فترة القياس، أو في األرباح أو 
 الخسائر.  
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 الضرائب على المبيعات 
يتم االعتراف باإليرادات والمصروفات والموجودات بصافي القيمة )مخصوما منها ضرائب المبيعات( باستثناء الحاالت 

 اآلتية:
 

خدمات ال يتم استردادها من مصلحة الضرائب، وفى إذا استحقت ضرائب المبيعات على اقتناء موجودات أو  •
 هذه الحالة يعترف بضرائب المبيعات كجزء من تكلفة شراء األصل أو جزء من بند المصروفات طبقا للحالة.

 تضمين المدينون والدائنون بمبلغ الضرائب على المبيعات.  •
 

أو دفعه إلى ـ مصلحة الضرائب ضمن المدينين ويتم تسجيل صافى الضرائب على المبيعات الذي يمكن استرداده من ـ 
 أو الدائنين في قائمة المركز المالي.

 
 ح( العمالت األجنبية

 
 تسجل المعامالت بالعملة األجنبية مبدئيا عن طريق منشئات المجموعة بعملتها التشغيلية بالسعر السائد في تاريخ المعاملة.

 
ويتم إعادة ترجمة الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية بالعملة األجنبية إلى العملة التشغيلية بالسعر الفوري 

 السائد في تاريخ إعداد قائمة المركز المالي الموحدة. 
 
 المعامالت واألرصدة  - 1

الدخل الموحدة باستثناء البنود النقدية التي تمثل  تسجل جميع الفروق الناشئة عند التسديد أو ترجمة البنود النقدية في قائمة
تحوطا لصافي استثمارات المجموعة في الشركة التابعة األجنبية، حيث يتم تسجيلها في قائمة الدخل الشامل اآلخر 

ألعباء الموحدة لحين التصرف في صافي االستثمار، وعندئذ يتم االعتراف بها في قائمة الدخل الموحدة. ويتم التعامل مع ا
 والتغيرات الضريبية الناتجة عن فروق التغير في تلك البنود النقدية في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة.

 
يتم قياس البنود غير النقدية التي تقاس بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية بسعر العملة السائد في تاريخ المعاملة األساسية. 

ت األجنبية التي تقاس بالقيمة العادلة فيتم ترجمتها باستخدام سعر العملة في تاريخ تحديد أما البنود غير النقدية بالعمال
قيمتها العادلة. تعامل االرباح او الخسائر الناشئة من إعادة ترجمة البنود غير النقدية بنفس االسلوب المتبع في االعتراف 

للبند )أي أن فروق ترجمة البنود التي يتم االعتراف بالتغير في باألرباح او الخسائر الناشئة من التغير في القيمة العادلة 
هي أيضا تعالج بنفس الطريقة على  الموحدة الدخلأو في قائمة  الموحدة اآلخرالقيمة العادلة لها في قائمة الدخل الشامل 

 التوالي(. 
 
 شركات المجموعة - 2

عند التوحيد يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات للعمليات األجنبية إلى اللاير السعودي بسعر التحويل السائد في تاريخ 
بسعر التحويل السائد في تاريخ المعامالت. يتم عرض  الموحدة الدخلوترجمة بنود قائمة  القوائم المالية الموحدةاعداد 

. وعند التصرف في الشركة التابعة الموحدة اآلخرفي قائمة الدخل الشامل  فروق العملة الناشئة من الترجمة مباشرة
 . قائمة الدخل الموحدةوالمتعلقة بهذه المعاملة األجنبية في  اآلخراألجنبية يتم االعتراف بمكون الدخل الشامل 

 
أي شهرة تنشأ عن اقتناء شركة تابعة أجنبية وأي تعديالت في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات عن القيمة الدفترية 
لها تظهر عند عملية االقتناء تعامل كموجودات ومطلوبات للشركة التابعة األجنبية ويتم تحويلها بسعر اإلقفال في تاريخ 

 القوائم المالية. 
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 توزيعات األرباح ( ط

. وطبقاً وذلك عند الموافقة على التوزيعت يتم إثبات التوزيعات النقدية أو غير النقدية للمساهمين في الشركة األم كمطلوبا
لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، تتم الموافقة على توزيعات األرباح عند الموافقة عليها من قبل المساهمين. 

ويجوز لمجلس اإلدارة إقرار توزيعات يتم خصم المبلغ الموزع مباشرة من حقوق الملكية واالعتراف به كمطلوبات 
 .ح مرحلية على أن تعتمد من الجمعية العمومية الالحقةأربا
 

يتم قياس التوزيعات غير النقدية، إن وجدت، بالقيمة العادلة للموجودات المراد توزيعها ويتم إثبات إعادة قياس القيمة 
 العادلة مباشرة في حقوق الملكية.

 
ة الدفترية للمطلوبات والقيمة الدفترية للموجودات وعند توزيع الموجودات غير النقدية، يتم إثبات أي فرق بين القيم

 الموزعة في قائمة الدخل الموحدة.
 
 الممتلكات واآلالت والمعدات( ي

يتم تسجيل الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة مخصوما منها اإلستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة لهبوط القيمة، 
إن وجدت. وتتضمن هذه التكلفة تكلفة الجزء المستبدل من الممتلكات واآلالت والمعدات وتكاليف االقتراض لمشروعات 

ط االعتراف. عندما يتطلب األمر استبدال أجزاء هامة من الممتلكات اإلنشاءات طويلة األجل في حالة استيفاء شرو
واآلالت والمعدات في فترات معينة، تقوم المجموعة باالعتراف بتلك األجزاء باعتبارها موجودات فردية ذات عمر 

ة كإحالل في حالة إنتاجي محدد وإستهالك محدد. وبالمثل، عند إجراء فحص شامل يتم االعتراف بتكاليفه بالقيمة الدفتري
عند  قائمة الدخل الموحدةى في اآلخرالوفاء بشروط االعتراف. ويتم االعتراف بجميع تكاليف اإلصالح والصيانة 

 تحملها.
 

 يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدار العمر اإلنتاجي للموجودات كالتالي:
 

 سنة 33 – 10                                 مباني 
 سنة  16 – 10             آالت ومعدات   

 سنوات 10 – 4 مفروشات                     أثاث و
 سنوات 10 – 4 ة حاسب آلي وبرامج           أجهز

 سنوات 8 – 4                             وسائل نقل
 

استبعاده أو عند عدم توقع الحصول على أي منافع يتم إلغاء اإلعتراف بأي بند من الممتلكات واآلالت والمعدات عند 
اقتصادية من استخدامه أو بيعه في المستقبل. يتم تسجيل أي ربح أو خسارة تنشأ عند استبعاد األصل )تمثل الفرق بين 

 في تاريخ استبعاد األصل.  قائمة الدخل الموحدةصافي متحصالت االستبعاد وصافي القيمة الدفترية لألصل( في 
 
مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية لها وطرق االستهالك في نهاية كل سنة مالية وتعدل بناءا على  يتم

 ذلك على أساس مستقبلي اذا تطلب األمر ذلك. 
 
 ( مشاريع تحت التنفيذك

مباشر بالمشاريع قيد التنفيذ وتتم تمثل المشاريع الرأسمالية تحت التنفيذ جميع التكاليف التي تتعلق بشكل مباشر أو غير 
 رسملتها كممتلكات وآالت ومعدات عند االنتهاء من تلك المشاريع. ال يتم استهالك األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.
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 ( عقود اإليجار ل

تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد هو عقد ايجار أو يحتوي على عقد إيجار. يعتبر العقد هو عقد ايجار أو يحتوي 
 الزمن مقابل عوض ما. على عقد إيجار إذا ما أعطى الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من

 
 كمستأجر  المجموعة

لالعتراف والقياس لجميع عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود  اً منفرداً نموذج المجموعةتطبق 
بالتزام االيجار لدفع دفعات اإليجار ويمثل حق استعمال األصل  المجموعةإيجار الموجودات المنخفضة القيمة. تعترف 

 .األساسيةالحق في استعمال الموجودات 
 
 ( موجودات حق االستخدام1)

. يتم االستخدام(بإدراج الموجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )تاريخ توافر األصل حق  المجموعةتقوم 
بالتكلفة ناقصاً أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض في القيمة وتُعدل بحسب أي إعادة  االستخدامقياس الموجودات حق 

قياس اللتزامات عقود اإليجار. تتضمن تكلفة الموجودات حق االستخدام قيمة التزامات عقود اإليجار المسجلة والتكاليف 
ً د ناقصالمباشرة األولية ودفعات اإليجار المدفوعة في أو قبل تاريخ بداية العق أي محفزات إيجار مستلمة. يتم استهالك  ا

على أساس القسط الثابت طوال مدة عقد اإليجار أو العمر اإلنتاجي المقدر لألصل ـ أيهما  االستخدامحق  الموجودات
 أقصر.

 
الشراء،  ستأجر تنتقل إلى الشركة في نهاية مدة اإليجار أو أن التكلفة تعكس ممارسه خيارإذا كانت ملكيه األصل المُ 

النخفاض القيمة. يرجى  االستخدامفيحتسب االستهالك باستخدام العمر اإلنتاجي المقدر لألصل. تخضع الموجودات حق 
 ."انخفاض قيمة الموجودات غير المالية"الرجوع إلى السياسات المحاسبية الواردة في فقرة 

 
 ( التزامات اإليجار2)

بإدراج التزامات اإليجار الُمقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار طوال مدة  المجموعةعقد اإليجار، تقوم تاريخ بدء في 
اإليجار. تتضمن دفعات اإليجار دفعات ثابتة )تتضمن الدفعات الثابتة غير الجوهرية( ناقصاً أي محفزات إيجار مستحقة 

المبالغ المتوقع دفعها مقابل ضمانات المبالغ المتبقية. االستالم، ودفعات إيجار متغيرة القيمة بناءً على المؤشر أو المعدل، و
ودفعات الغرامات  المجموعةتتضمن دفعات اإليجار أيضاً سعر الممارسة لخيار الشراء الذي من المتوقع بقوة أن تمارسه 

دفعات اإليجار ج يتم إدراانهاء عقد اإليجار. و خيار المجموعةالمتصلة بإنهاء العقد فيما إذا كانت شروط اإليجار تعطي 
المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ثابت كمصروف )إال إذا تم تكبدها إلنتاج بضاعة( في الفترة التي يحصل 

 فيها الدفع. 
 

معدل االقتراض المتزايد في تاريخ ابتداء العقد فيما إذا  المجموعةعند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم 
يتم زيادة مبلغ التزامات اإليجار ليعكس ، الفائدة الضمني في العقد ال يمكن تحديده بشكل فوري. بعد بداية العقدكان معدل 

اعتماد الفائدة وخفض المبلغ عند دفع اإليجارات. كما أنه يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا ما كان 
في مدفوعات اإليجار )أي تغيرات في المدفوعات المستقبلية الناتجة عن  اً و تغيرفي مدة العقد أ اً أو تغير هناك تعديالً 

في تقييم خيار شراء األصل  اً اإليجار( أو تغيرمقابل مدفوعات الالتغير في المؤشر أو المعدل المستخدم لتحديد مثل هذه 
 األساسي.

 
 القيمة ( عقود اإليجار القصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات المنخفضة3)

بتطبيق استثناء االعتراف بعقود اإليجار القصيرة األجل على ما لديها من عقود إيجار قصيرة األجل  المجموعةتقوم 
شهراً أو أقل من تاريخ بداية العقد وال تتضمن خيار الشراء(. كما تقوم بتطبيق استثناء االعتراف بعقود  12)مدة اإليجار 

والتي تعتبر منخفضة القيمة. يتم إدراج دفعات اإليجار  يمة على ما لديها من عقود إيجاراإليجار للموجودات المنخفضة الق
سواًء بالنسبة للعقود قصيرة األجل أو للموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت طوال مدة سريان 

 .عقد اإليجار
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019بر ديسم 31كما في 

 
 )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات وملخص اإلعداد أساسـ  2
 
 )تتمة( ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة 2-5
 
 ( تكاليف االقتراضم

تكاليف االقتراض المرتبطة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل معين يستغرق بالضرورة فترة زمنية إلعداده 
. قائمة الدخل الموحدةلالستخدام أو البيع تتم رسملتها كجزء من تكلفة األصل. يتم تسجيل تكاليف االقتراض بعد ذلك على 

. تتمثل تكاليف االقتراض في تكاليف العمولة وغيرها الدخل الموحدةقائمة ى علي اآلخرتحمل جميع تكاليف االقتراض 
 ى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق بعملية اقتراض األموال. اآلخرمن التكاليف 

 
 ( الموجودات غير الملموسةن

كلفة الموجودات يتم قياس الموجودات غير الملموسة المقتناة بصورة منفردة عند االعتراف األولى بالتكلفة. وتعتبر ت
غير الملموسة التي تم اقتناءها بناءا على تجميع األعمال هي القيمة العادلة في تاريخ االقتناء. وبعد االعتراف األولى، 

إن وجدت. أما  -تظهر الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا أي إطفاء متراكم والخسائر المتراكمة لهبوط القيمة 
المتولدة من داخل المنشأة )باستثناء تكاليف التطوير المرسملة( فال يتم رسملتها وتدرج في  الموجودات غير الملموسة

 في السنة التي فيها هذه المصروفات. قائمة الدخل الموحدة
 

يتم تحديد األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات غير الملموسة إما على أساس عمر محدد أو غير محدد. بالنسبة 
للموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد فيتم إطفاؤها على مدار فترة العمر اإلنتاجي االقتصادي لها ويتم 

هبوط قيمة األصل. يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء تقييم هبوط قيمتها عند وجود مؤشر على احتمال 
للموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على األقل في نهاية كل فترة إعداد تقارير مالية. وتحسب 

في األصل بتغيير  التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النموذج المتوقع إلطفاء المزايا االقتصادية المستقبلية الضمنية
وتعامل كتغيرات في التقديرات المحاسبية. ويتم االعتراف بمصروف اإلطفاء  -وفق الحاجة  –فترة أو طريقة اإلطفاء 

ضمن المصروفات التي تتناسب مع  قائمة الدخل الموحدةللموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد في 
 وظيفة األصل غير الملموس.

 
وجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد فال يتم إطفاؤها بل يتم اختبارها لقياس هبوط القيمة أما الم

سنويا سواء بصورة منفردة أو على مستوى الوحدات المولدة للنقد. ويتم مراجعة تقييم العمر غير المحدد لألصل سنويا 
وفى حالة عدم استمرار هذه المبررات يتم تغيير العمر اإلنتاجي لتحديد استمرار مبررات العمر اإلنتاجي غير المحدد. 

 إلى عمر إنتاجي محدد على أساس مستقبلي. 
 

تقاس األرباح أو الخسائر الناشئة من استبعاد الموجودات غير الملموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة 
 عند استبعاد األصل.  لموحدةقائمة الدخل االدفترية لألصل ويتم االعتراف بها في 

 
 األدوات المالية  (س

 األداة المالية تمثل العقود التي ينتج عنها موجودات مالية لمنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة ملكية لمنشاة أخرى.
 

 الموجودات المالية (1
 

 االعتراف األولي والقياس
الحقاً بالتكلفة المطفأة بالقيمة العادلة  كما تُقاس، عند االعتراف األولي، في أدوات الدين يتم تصنيف الموجودات المالية

 من خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة.
 

وذج يعتمد تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف األولي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي ونم
إلدارتها. باستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي على مكون مالي جوهري والتي طبقت عليها  المجموعةأعمال 

ً تقوم بقياس األصل المالي بقيمته العادلة زائداً، في حالة األصل  المجموعةالمضاعف العملي، فإن  المجموعة مبدئيا
خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة، تكاليف المعاملة. يتم قياس الذمم المدينة المالي غير المصنف بالقيمة العادلة من 

المضاعف العملي بسعر المعاملة المحدد  المجموعةالتجارية التي ال تحتوي مكون مالي جوهري أو التي طبقت عليها 
إليرادات من العقود "ا( هـم )(. يرجى الرجوع للسياسات المحاسبية في القس15بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )

 ."مع العمالء
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات وملخص اإلعداد أساسـ  2
 
 )تتمة( ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة 2-5
 

 )تتمة( الموجودات المالية (1
 

 )تتمة( والقياساالعتراف األولي 
وقياسه بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ألداة من أدوات الدين من أجل تصنيف األصل المالي 

شار ". يُ مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم"فقط تدفقات نقدية والتي هي  هااآلخر، يجب أن ينتج عن
يتم  .اة" ويتم على مستوى األدفائدة على أصل المبلغ القائمالمدفوعات أصل المبلغ أو ل"فقط إلى هذا التقييم أنه اختبار 

مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ "تصنيف الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية التي ليست ضمن 
 خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة بغض النظر عن نموذج األعمال.وقياسها بالقيمة العادلة من  "القائم

 
راتها لموجوداتها المالية من أجل توليد تدفقات اإلدارة الموجودات المالية يشير إلى كيفية إد المجموعةن نموذج أعمال إ

تعاقدية، أو بيع موجودات نقدية. يحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية ناتجة عن تحصيل تدفقات نقدية 
يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والُمقاسة بالتكلفة المطفأة في نطاق نموذج أعمال بهدف  مالية، أو كالهما.

االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية منها، بينما يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والُمقاسة 
يمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في نطاق نموذج أعمال بهدف االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل بالق

 تدفقات نقدية تعاقدية وبيعها.
 

يتم االعتراف بالمشتريات أو المبيعات للموجودات المالية التي تستدعى تسليم موجودات خالل إطار زمني معين 
 المجموعةبه في السوق )التجارة المعتادة( في تاريخ المتاجرة، أي في تاريخ التزام منصوص عليه قانونا أو معترف 
 بشراء أو بيع هذه الموجودات.

 
 القياس الالحق 

 لغرض القياس الالحق، تم تصنيف الموجودات المالية ضمن الفئات التالية:
 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(، •
)أدوات  المتراكمةالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع تدوير األرباح والخسائر  •

 الدين(،
 المتراكمةالموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم تدوير األرباح والخسائر  •

 كية(،عند إلغاء االعتراف )أدوات حقوق المل
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة. •
 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(
ً  المطفأة بالتكلفة المالية الموجودات قياس يتم  يتم. القيمة النخفاض وتخضع الفعلي الفائدة معدل طريقة باستخدام الحقا

 . قيمته انخفاض أو تعديله، أو األصل استبعاد عند قائمة الدخل الشامل الموحدة في والخسائر بالمكاسب االعتراف
 

 .أخرى مدينة وذمم تجارية مدينة ذمم تتضمن المجموعة لدى المطفأة بالتكلفة المالية الموجودات
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات الدين(
أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم االعتراف بالدخل من الفائدة وإعادة تقييم  بخصوص

األجنبية وخسائر انخفاض القيمة أو عكس القيود في قائمة الدخل الشامل الموحدة وتحتسب بنفس طريقة  تصرف العمال
غيرات القيمة العادلة المتبقية في الدخل الشامل اآلخر. عند االستبعاد، قاسة بالتكلفة المطفأة. تدرج تالموجودات المالية المُ 

 قائمة الدخل الشامل الموحدة. إلىعاد تدويره فإن التغير في القيمة العادلة المتراكم المدرج في الدخل الشامل اآلخر يُ 
 

 ملكية(الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات حقوق ال
أن تختار تصنيف استثماراتها في حقوق الملكية بشكل غير قابل لإللغاء كأدوات  للمجموعةعند االعتراف األولي، يمكن 

حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية بموجب معيار 
العرض وعدم االحتفاظ بها للمتاجرة. تم تحديد التصنيف على أساس كل أداة  :"األدوات المالية"( 32المحاسبة الدولي )

 على حدة.
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات وملخص اإلعداد أساسـ  2
 
 )تتمة( ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة 2-5
 

 )تتمة( المالية الموجودات (1
 

 )تتمة( الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات حقوق الملكية(
ً ال يتم  والخسائر من هذه الموجودات المالية في قائمة الدخل الشامل الموحدة. يتم االعتراف  المكاسبتدوير  نهائيا

 المجموعةبتوزيعات األرباح كإيرادات أخرى في قائمة الدخل الشامل الموحدة عند نشوء الحق في الدفع، إال عندما تستفيد 
في الدخل الشامل  هذه المكاسبة، يتم تسجيل من هذه المتحصالت كاسترداد جزء من تكلفة األصل المالي، وفي هذه الحال

انخفاض  لتقديراآلخر. إن أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر غير معرضة 
 القيمة.

 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة 

المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة في قائمة المركز المالي مع يتم تحميل الموجودات المالية 
 صافي التغيرات في القيمة العادلة المدرجة في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

 
ة فيه هذه الفئة األدوات المشتقة واالستثمارات في األسهم المدرجة والتي لم تختارها المجموعة بما ال رجعتتضمن 

للتصنيف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم إدارج توزيعات األرباح من االستثمارات في األسهم المدرجة 
 كإيرادات أخرى في قائمة الدخل الشامل الموحدة عند نشوء الحق في الدفع.

 
العقد الرئيسي غير المالي عن العقد الرئيسي يتم فصل األداة المشتقة المضمنة في العقد المختلط مع االلتزام المالي أو 

ويتم احتساب األداة كمشتقة مستقلة، فيما إذا كانت الخصائص االقتصادية والمخاطر ال تتعلق عن كثب بالعقد الرئيسي، 
خالل بأداة مستقلة أخرى لها ذات الشروط واألحكام وتستوفي تعريف المشتقة دون قياس العقد المختلط بالقيمة العادلة من 

قائمة الدخل الشامل الموحدة. يتم قياس األدوات المشتقة الضمنية بالقيمة العادلة مع التغيرات في القيمة العادلة المدرجة 
في قائمة الدخل الشامل الموحدة. يتم إعادة التقدير فقط إذا كان هناك تغيراً في شروط وأحكام العقد من شأنه أن يعدل 

دية أو يعيد تصنيف األصل المالي خارج القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل بصورة جوهرية التدفقات النق
 الموحدة.

  
 إلغاء االعتراف

يتم بشكل رئيسي إلغاء االعتراف بأصل مالي )أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالية 
 ( عند:للمجموعة الموحدةمتماثلة( )أي استبعادها من قائمة المركز المالي 

 
 انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل، أو •
بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من أصل أو تحمل التزام بدفع تدفقات نقدية مستلمة بالكامل  المجموعةقيام  •

بتحويل كافة مخاطر ومنافع  المجموعةدون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب اتفاقية "تمرير"، أو )أ( قيام 
بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة  المجموعةاألصل أو )ب( عدم قيام 

 على األصل.
 

بتحويل حقوقها الستالم التدفقات النقدية من أصل ما أو الدخول في ترتيبات تمرير، فإنها تقوم  المجموعةعندما تقوم 
ما، وإلى أي مدى، احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية ولم تقم بتحويل أو االحتفاظ بصورة جوهرية  بتقييم إذا

في االعتراف باألصل  المجموعةبجميع المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولم تحّول سيطرتها على األصل، وتستمر 
ً  المجموعةلك الحالة تستمر به. وفي ت المجموعةالمحول إلى المدى الذي تستمر عالقة  بالمطلوبات  باالعتراف أيضا

المرتبطة باألصل. ويقاس االلتزام المرتبط واألصل المحول على أساس يعكس الحقوق والمطلوبات التي احتفظت بها 
 .المجموعة

صى مبلغ يمكن ويقاس استمرار العالقة الذي يتخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأق
 بسداده ـ أيهما أقل. المجموعةمطالبة 
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 )تتمة( ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة 2-5
 

 )تتمة( الموجودات المالية (1
 

 قيمة الموجودات المالية االنخفاض في

غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل  أدوات الدينبمخصص خسائر االئتمان المتوقعة لجميع  المجموعةتعترف 

قائمة الدخل الشامل الموحدة. تستند خسائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق ما بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقاً 

أن تستلمها، مخصومةً بشكل تقريبي حسب معدل الفائدة الفعال  المجموعةالتدفقات النقدية التي تتوقع للعقد وجميع 

تتضمن التدفقات النقدية المتوقعة التدفقات النقدية من بيع الضمان المحتفظ به أو التحسينات االئتمانية األخرى  األصلي.

  التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من الشروط التعاقدية. 
 

تُدرج خسائر االئتمان المتوقعة على مرحلتين: فيما يتعلق بالتعرض لمخاطر االئتمان التي ال يوجد بها زيادة جوهرية 

في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي، يتم تكوين مخصص خسائر ائتمان متوقعة لخسائر االئتمان التي تنتج عن 

شهراً(. أما بالنسبة للتعرض لمخاطر  12ر ائتمان متوقعة على مدى الشهر القادمة )خسائ 12ث تعثر محتملة خالل اأحد

يجب تكوين مخصص خسائر طوال االئتمان التي يوجد بها زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي، 

  الفترة المتبقية للمخاطر بغض النظر عن توقيت التعثر )العمر الزمني لخسائر االئتمان المتوقعة(.
 

ً في احتساب خسائر االئتمان  المجموعةطبقت ، والذمم المدينة االخرى بالنسبة للذمم المدينة التجارية ً ُمبسطا منهجا
بتتبع التغيرات في مخاطر االئتمان، لكن تقوم بإدراج مخصص خسائر بناًء  المجموعةالمتوقعة. نتيجة لذلك، ال تقوم 

مخصص مصفوفة تعتمد على  المجموعة كونتفي تاريخ كل تقرير مالي. على العمر الزمني لخسائر االئتمان المتوقعة 
 خبرة الخسائر االئتمانية السابقة، معدلةً بحسب عوامل مستقبلية تتعلق بالمدينين والبيئة االقتصادية. 

 
ان المنخفضة. بالنسبة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، تُطبق المجموعة تبسيط مخاطر االئتم

في تاريخ كل تقرير مالي، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت أدوات الدين تتضمن مخاطر ائتمان منخفضة باستخدام 
جميع المعلومات المعقولة والمساندة المتوفرة دون تكلفة او جهد إضافيين. عند عمل التقييم، تقوم المجموعة بإعادة تقييم 

ألدوات الدين. أضافة إلى ذلك، تعتبر المجموعة ان هنالك ازدياداً جوهرياً في مخاطر التصنيف االئتماني الداخلي 
 يوماً متأخرة عن موعد االستحقاق.    30االئتمان عندما تكون الدفعات التعاقدية أكثر من 

 
يوماً. إال انه في  (90تعتبر المجموعة أن األصل المالي متعثراً عندما تكون الدفعات التعاقدية متأخرة عن موعدها بـ )

ً أن األصل المالي متعثراً عندما توضح المعلومات الداخلية والخارجية عدم  بعض الحاالت قد تعتبر المجموعة أيضا
احتمالية استالم المجموعة كامل المبالغ التعاقدية القائمة قبل أخذ التحسنات االئتمانية المحتفظ بها لدى المجموعة 

 المالي في حال عدم وجود توقع معقول من استرداد التدفقات النقدية التعاقدية. بالحسبان. يتم شطب األصل 
 
 المطلوبات المالية( 2
 

 االعتراف والقياس األولي
صنف المطلوبات المالية، عند االعتراف األولي، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة تُ 

أو ذمم دائنة أو مشتقات محددة بأدوات التحوط في تحوط فعال حسب مقتضى الحال. يتم االعتراف وسلف ـ كقروض 
التكاليف العائدة مباشرة  وفي حال القروض والُسلف والذمم الدائنة ناقصبجميع المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة، 

وعقود  والقروضالمبالغ مستحقة الدفع لدائنة التجارية والذمم ا للمجموعةإلى المعامالت. تشمل المطلوبات المالية 
 .بما في ذلك تسهيالت السحب على المكشوف واألدوات المالية المشتقة المرابحات اإلسالمية
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 القياس الالحق 
يعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها كما هو موضح أدناه. تتضمن المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
قائمة الدخل الشامل الموحدة المطلوبات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة والمطلوبات المالية المحددة عند االعتراف 

 الدخل الشامل الموحدة. األولى بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
 
صنف المطلوبات المالية كمطلوبات محتفظ بها بغرض المتاجرة عند الحصول عليها بغرض إعادة شرائها في المستقبل تُ 

والتي هي غير مصنفة بأدوات التحوط  المجموعةالقريب. تتضم هذه الفئة أيضاً األدوات المالية المشتقة المبرمة من قبل 
(. تصنف أيضاً المشتقات المستقلة الضمنية كمحتفظ 9المالي )ر في عالقة تحوط كما هو محدد في المعيار الدولي للتقري
 بها للمتاجرة ما لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط فعالة.

 
في قائمة الدخل الشامل الموحدة. المطلوبات المالية المكاسب أو الخسائر من المطلوبات المحتفظ بها للمتاجرة إدراج يتم 

المصنفة عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة قد تم تحديدها في التاريخ االولي 
 (.9المالي )ر المعيار الدولي للتقري متطلباتاستيفاء  عندلالعتراف وفقط إذا 

 
   (القروض والس لف)كلفة المطفأة المالية بالت المطلوبات

فائدة الحقاً بالتكلفة  يترتب عليهاقاس القروض والُسلف التي . بعد االعتراف األولي، تُ للمجموعةهذه الفئة هي األقرب 
المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. تدرج األرباح والخسائر في قائمة الدخل الشامل الموحدة عند إلغاء االعتراف 
بالمطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلي. يتم احتساب تكلفة اإلطفاء عن طريق األخذ في االعتبار 

ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. يتم تضمين  اً عالوة على االقتناء والرسوم والتكاليف التي تعتبر جزء أي خصم أو
 إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

 
 إلغاء االعتراف

د استبدال التزام مالي موجود بآخر من نفس يتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي عند الوفاء به أو الغاؤه أو انتهاؤه. وعن
المقرض حسب شروط مختلفة تماماً أو شروط االلتزام الحالي بشكل جوهري، فإن مثل هذا االستبدال أو التعديل يتم 
 التعامل معه كإلغاء قيد لاللتزام المالي األصلي مع االعتراف بااللتزام الجديد. يتم تسجيل الفرق ما بين القيم الدفترية

 المعنية في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
 
 المالية  األدوات( مقاصة 3

فقط عند وجود حق  الموحدة سجل بالصافي في قائمة المركز المالييتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتُ 
ً لتسوية المبالغ المدرجة وتوافر النية لدى المجموعة لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس  حالي نافذ نظاما

 الصافي أو تحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.
 
 المخزون (ع

 لفة المخزون كالتالي:يظهر المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل، وتحدد تك
 

 
 
 
 
 

البيعية هو السعر التقديري للبيع خالل النشاط العادي ناقصاً التكلفة التقديرية لإلتمام وأي تكاليف أخرى يعتبر صافي القيمة 

 . يستلزمها إتمام البيع
 

 مواد خام وقطع غيار:
 

 تكلفة الشراء على أساس متوسط التكلفة المرجح

تكلفة المواد المباشرة والعمالة المباشرة زائداً المصاريف  أعمال تحت التنفيذ وبضاعة تامة للصنع:
 غير المباشرة الخاصة بها وفقاً لمستوى النشاط العادي
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 قيمة الموجودات غير المالية هبوط (ف

تقوم المجموعة في تاريخ إعداد القوائم المالية بتقدير ما إذا كان هناك مؤشر على هبوط قيمة أصل. وفى حالة وجود أي 
المجموعة بتقدير القيمة االستردادية  مؤشر على ذلك، أو عند الحاجة إلى إجراء اختبار سنوي لهبوط قيمة األصل تقوم

لألصل. وتمثل القيمة االستردادية لألصل في القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقص تكلفة البيع أو القيمة قيد 
 االستخدام أيهما أعلى، وتحدد لألصل المفرد ما لم يكن األصل يتولد عنه تدفقات نقدية مستقلة بشكل كبير عن النفقات
المتولدة من موجودات أو مجموعات أخرى من الموجودات. وعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد 
القيمة االستردادية لألصل يتعين هبوط قيمة األصل وتخفض قيمته إلى القيمة االستردادية له. وعند تقييم قيمة استخدام 

لية من القيمة الحالية باستخدام سعر الخصم قبل الضريبة بما يعكس التقديرات األصل، يتم خصم التدفقات النقدية المستقب
السوقية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة باألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقص تكاليف إتمام البيع، يتم 

ييم المناسب. ويتم التحقق من هذه القيم عند توافرها، أو يتم استخدام نموذج التق –مراعاة المعامالت السوقية الحديثة 
بمقارنتها بمضاعفات التقييم وأسعار األسهم المدرجة للشركات التابعة المطروحة للتداول للجمهور أو من خالل أي 

 مؤشرات أخرى للقيمة العادلة.
 

دها بشكل منفصل لكل تعتمد المجموعة في حساب الهبوط في القيمة على ميزانيات تفصيلية وحسابات تقديرية يتم إعدا
وحدة توليد نقد بالمجموعة التي يتم تخصيص الموجودات الفردية لها. وعادة ما تغطي هذه الميزانيات التفصيلية 

 والحسابات التقديرية خمس سنوات.
 

 لتغطية فترات أطول، يتم حساب معدل نمو طويل األجل ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع بعد السنة
 الخامسة. 

 
تسجل الخسائر من الهبوط في قيمة العمليات المستمرة بما في ذلك الهبوط في قيمة البضاعة في قائمة الدخل الموحدة 

 . ضمن المصروف المطابقة لوظيفة الموجودات الذي هبطت قيمتها
 

ما إذا كان هناك أي مؤشر على  بالنسبة للموجودات عدا الشهرة، يتم إجراء تقييم في تاريخ كل قائمة مركز مالي لمعرفة
أن الخسائر الناتجة عن الهبوط في القيمة والتي سبق تسجيلها لم تعد موجودة أو أنها قد انخفضت. وفي حال وجود مثل 
هذا المؤشر، تقوم المجموعة بإجراء تقييم للمبلغ الممكن استرداده من األصل أو الوحدة المنتجة للنقد. ويتم عكس قيد 

ض القيمة فقط إذا حصل تغيراً في االفتراضات المستعملة في تحديد مبلغ االسترداد من األصل منذ آخر خسارة انخفا
خسارة انخفاض في القيمة تم تسجيلها. ويكون عكس القيد محدوداً بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل المبلغ الممكن 

تحديدها ـ بعد خصم االستهالك ـ فيما لو لم يتم تسجيل خسارة استرداده أو تجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن 
 من االنخفاض في القيمة لألصل في سنوات سابقة. ويتم تسجيل عكس القيد هذا في قائمة الدخل الشامل الموحدة. 

 
ويتم رد خسائر هبوط القيمة السابق االعتراف بها فقط في حالة وجود تغيير في التوقعات المستخدمة لتحديد القيمة 

 االستردادية لألصل منذ االعتراف بآخر خسارة من هبوط القيمة. 
 

تردادية أو القيمة ويتم رد قيمة خسائر هبوط القيمة بحيث ال يترتب على ذلك تجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته االس
الدفترية التي كان يمكن تحديدها بعد خصم اإلستهالك؛ لو لم يسبق االعتراف بخسائر هبوط القيمة لألصل في سنوات 

 .قائمة الدخل الموحدةسابقة. ويتم االعتراف بالرد في 
 

 الموجودات غير الملموسة
ديسمبر من كل عام سواء بصورة منفردة  31حدد في يتم اختبار الموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر إنتاجي م

 أو على مستوى وحدات توليد النقد إذا كان ذلك مناسبا وعندما تتوافر ظروف تدل على احتمالية هبوط القيمة الدفترية. 
 

الشهرة. وفى ويحدد هبوط القيمة بتقييم القيمة االستردادية لكل وحدة توليد نقد )أو مجموعة من الوحدات( التي تتعلق بها 
حالة انخفاض القيمة االستردادية من وحدة توليد النقد عن القيمة الدفترية يتم االعتراف بهبوط القيمة. وال يمكن رد هبوط 

 قيمة الشهر.
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 ية والبنود شبه النقدية( النقدص
القابلة للتحويل إلى مبالغ وشيكات تحت التحصيل يتكون النقد وما في حكمه من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق 

 لمخاطر التغير في القيمة ــ إن وجدت.أشهر أو أقل عند نشأتها والتي ليست عرضة  3نقدية تستحق خالل فترة 
 

وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة تتكون النقدية وما في حكمها من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق 
السابق االشارة اليها مخصوما منها أرصدة السحب على المكشوف من البنوك حيث يتم اعتبارها وشيكات تحت التحصيل 

 من ادارة النقد للمجموعة.جزء 
 
 ( الذمم المدينة التجارية ق

 يتم اثبات الذمم المدينة التجارية بالقيمة األصلية للفاتورة ناقصاً خسائر الهبوط.
 

يتم قياس خسائر الهبوط بالفرق بين القيمة الدفترية للذمم المدينة التجارية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 
. ويتم االعتراف برد خسائر الهبوط في الفترة التي تحدث قائمة الدخل الموحدةالمتوقعة. ويتم االعتراف بخسائر الهبوط ب

 فيها.
 
 ( المخصصاتر

تسجل المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام )نظامي أو ضمني( ناشئ عن حدث سابق ويكون هناك احتمال 
 باإلمكان قياسها بصورة يعتمد عليها. نشوء تكاليف لسداد االلتزام ويكون

 
وفى حين تتوقع المجموعة استرداد بعض أو جميع المخصصات ـ على سبيل المثال في إطار عقد تأمين ـ يتم االعتراف 
باالسترداد كأصل منفصل فقط عندما يكون االسترداد مؤكدا. ويظهر المصروف المرتبط بهذا المخصص في قائمة 

 في بعد خصم االسترداد.بالصالدخل الموحدة ا
 

 للموظفين المحددةمنافع مات الاالتز( ش
تدير المجموعة برنامج منافع محددة لموظفيها وفقاً لنظام العمل في المملكة العربية السعودية. يتم تحديد القيمة الحالية 

 لتكلفة المنافع المحددة بموجب البرنامج باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقع. 
 

إعادة القياس، والتي تتألف من المكاسب والخسائر االكتوارية، وتأثير سقف األصول )باستثناء المبالغ المتضمنة في 
صافي العوائد على صافي التزامات المنافع المحددة( والعوائد على أصول البرنامج )باستثناء المبالغ المتضمنة في صافي 

وضمن  الموحدةة(، يتم االعترف بها على الفور في قائمة المركز المالي العوائد على صافي التزامات المنافع المحدد
قائمة الدخل ل إيرادات شاملة أخرى في فترة حدوثها. ال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس في األرباح المبقاه من خال

 في الفترات الالحقة. الموحدة
 

 إما: قائمة الدخل الموحدةيتم تسجيل تكاليف ما بعد الخدمة في 

 بتاريخ تعديل البرنامج أو تاريخ خفض مدة البرنامج، أو 
 .بتاريخ قيام المجموعة بتسجيل تكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة ـ أيهما يقع أوال 
 

يتم احتساب صافي العمولة بتطبيق معدل الخصم على صافي التزام أو أصل برنامج المنافع المحددة. تقوم المجموعة 
التالية في صافي التزام المنافع المحددة تحت بند "تكلفة المبيعات"، و"مصاريف إدارية"، و"مصاريف بتسجيل التغيرات 
 )حسب الوظيفة(: قائمة الدخل الموحدةبيع وتوزيع" في 

 
  تكاليف الخدمة وتتألف من تكاليف الخدمة، وتكاليف ما بعد الخدمة، واألرباح والخسائر المتعلقة بخفض مدة البرنامج

 سويات الروتينية.أو الت
 .صافي مصروف أو إيراد العمولة 
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 ( التمويلت

ً بالمبالغ التي يتم استالمها. ويتم تبويب المبالغ التي تستحق خالل عام ضمن االلتزامات يتم االعتراف بالتمويل  مبدئيا
المتداولة، إال إذا كان لدى الشركة الحق في تأجيل سداد رصيد التمويل لمدة تزيد عن عام بعد تاريخ الميزانية، فيتم 

 عرض رصيد القرض ضمن االلتزامات طويلة األجل.
 

ويتم قياس التمويل بعد االعتراف المبدئي على أساس التكلفة المطفأة بطريقة معدل العائد الفعلي. وتدرج األرباح والخسائر 
 .قائمة الدخل الموحدةالناتجة عن استبعاد االلتزامات باإلضافة إلى عملية اإلطفاء بطريقة معدل العائد الفعلي في 

 
ذ في االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء واألتعاب أو التكاليف التي تكون جزءاً يتم احتساب التكلفة المطفأة مع األخ

 .قائمة الدخل الموحدةمن معدل العائد الفعلي. ويدرج اإلطفاء بمعدل العائد الفعلي ضمن المصروفات التمويلية في 
 
 المعلومات القطاعية ( ث

يعتبر القطاع جزء أساسي من المجموعة يقوم ببيع أو تقديم منتجات أو خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم ببيع وتقديم 
منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية معينة )قطاع جغرافي( وتختلف مخاطر ومنافع كل قطاع عن مخاطر ومنافع 

ا لمزاولة المجموعة لجزء من نشاطها خارج المملكة العربية ى. تتبع المجموعة القطاع الجغرافي نظراآلخرالقطاعات 
 السعودية.

 
 ( بيانات المجموعةخ

 فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة:
 

 الملكية نسبة  بلد التأسيس  الشركة التابعة
 ديسمبر  31    

 م2019 
 ديسمبر 31
 م2018 

      
)شركة شخص شركة عسير العربية لالستثمار الصناعي المحدودة 

 واحد( والشركات التابعة لها )انظر إيضاحي )أ( و)ج( أدناه(
 المملكة العربية  

 السعودية 
  

100% 
 

100% 
      

انظر شركة الخواتم للتجارة والمقاوالت )شركة شخص واحد( )
 )ب( أدناه( إيضاح

 المملكة العربية  
 السعودية 

  
100% 

 
100% 

      
للتنمية والتطوير العقاري المحدودة )شركة شركة األسطول العربية 

 شخص واحد( )انظر إيضاح )ب( أدناه(
 المملكة العربية  

 السعودية 
  

100% 
 

100% 
      

شركة النصرة العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة )شركة 
 شخص واحد( )انظر إيضاح )ب( أدناه(

 المملكة العربية  
 السعودية 

  
100% 

 
100% 

      
شركة المواجد العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة )شركة 

 شخص واحد( )انظر إيضاح )ب( أدناه(

 المملكة العربية  

 السعودية 

  

100% 

 

100% 
      

شركة التالل اإلقليمية لالستثمار )شركة شخص واحد( )انظر 
 إيضاح )ب( أدناه(

 المملكة العربية  
 السعودية 

  
100% 

 
100% 

 
م(. قرر الشركاء تعديل عقد تأسيس الشركة، حيث قام 2019مارس  28هـ )الموافق  1440رجب  21في تاريخ  (أ

حصة للشريك "شركة  15,000الشريك "شركة التالل اإلقليمية لالستثمار" بالتنازل عن حصته في الشركة البالغة 
وأعمال المقاوالت" وعليه فقد تم تغير الشركة الى شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات 

 .من قبل الشركة األم مباشرة %100ذات مسئولية محدودة مملوكة بنسبة  شخص واحد
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حيث قام الشريك  الشركة عقد تأسيسقرر الشركاء تعديل  (،م2019 مارس 28هـ )الموافق  1440 رجب 21في  (ب

حصة للشريك  50الصناعي المحدودة" بالتنازل عن حصتها في الشركة البالغة  ر"شركة عسير العربية لالستثما
"شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت" وعليه فتم تغيير الشركة إلى 

ال اإلجراءات . تم استكممن قبل الشركة األم مباشرة %100ذات مسئولية محدودة مملوكة بنسبة  شركة شخص واحد
 م(.2019مارس  31)الموافق  هـ 1440رجب  24القانونية لهذا التعديل والتسجيل في السجل التجاري بتاريخ 

 

تتضمن القوائم المالية الموحدة لشركة عسير العربية لالستثمار الصناعي الشركات التابعة التالية )شركة تابعة  (ج
 للشركة األم(:

 

 
 لشركة حلواني أخوان )شركة مساهمة سعودية( الشركة التابعة التالية: القوائم المالية الموحدةتتضمن  (د
 

 الملكية نسبة بلد التأسيس  التابعةالشركة 

 ديسمبر  31   

 م2019

 ديسمبر  31

 م2018

جمهورية مصر   شركة حلواني أخوان )شركة مساهمة مقفلة(

 %100 %100 العربية

 
رسمياً الموافقة على خطة بيع حصتهم في شركة مصنع  التابعةم قرر الشركاء في الشركة 2017ديسمبر  21( في هـ

الحقاً خالل السنة قامت الشركة االم ببيع كامل حصتها في شركة اإلشارات الضوئية االشارات الضوئية المحدودة. 
 (. 23)إيضاح  الى الشركاء القائمين.

 

 

 

 

 

 

 الملكية نسبة  بلد التأسيس  النشاطات  الشركة التابعة

 ديسمبر  31      

 م2019

 ديسمبر  31

 م2018

 

 سعودية( شركة حلواني أخوان )شركة مساهمة

  (أدناه (د))أنظر اإليضاح 

  

تصنيع وتعبئة وتجارة المواد 

 الغذائية

  

 المملكة العربية 

 السعودية 

  

 

55.51% 

 

 

55.51% 

        

 تصنيع منتجات االلبان   لألغذية المحدودةشركة الربيع السعودية 

 باتووالمشر والعصائر  

 المملكة العربية  

 السعودية 

  

57.30% 

 

57.30% 

        

 انتاج الثوب السعودي   شركة النسيج والمالبس الجاهزة المحدودة

 والبدل النظامية  

 المملكة العربية  

 السعودية 

  

62.30% 

 

62.30% 

        

 شركة مصنع االشارات الضوئية المحدودة  

 ( أدناه(هـ )أنظر اإليضاح )  

انتاج اشارات المرور  

 الضوئية واجهزة التحكم بها

 المملكة العربية  

 السعودية 

  

 ــ

 

 ــ
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 )تتمة( القوائم المالية الموحدةإيضاحات حول 

 م2019ديسمبر  31كما في 

 

 ـ االجتهادات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوهرية 3
 

من إدارة الشركة القيام بإجتهادات وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات  الموحدةيتطلب إعداد القوائم المالية 
. أن الموحدةوالمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة في تاريخ إعداد القوائم المالية 

ت هامة على قيم الموجودات أو والتقديرات قد يؤدى إلى إجراء تعديال عدم التأكد المتضمن في هذه االفتراضات
 المطلوبات التي قد تتأثر في فترات مستقبلية.

 
 التقديرات واالفتراضات

فما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر األخرى لعدم التأكد من التقديرات في تاريخ إعداد القوائم 
ت هامة على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في السنة المالية والتي يرتبط بها مخاطر جوهرية قد تسبب تعديال

. إال الموحدةالمالية التالية. اعتمدت المجموعة في تقديراتها وافتراضاتها على العوامل المتاحة عن إعداد القوائم المالية 
في السوق أو الظروف الناشئة أنه يجوز أن تتغير الظروف وافتراضاتها القائمة حول التطورات المستقبلية وفقا للتغيرات 

 خارج سيطرة المجموعة. وتنعكس هذه التغييرات على االفتراضات عند حدوثها.
 

 انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية
يتم تقدير القيمة الممكن تحصيلها من الذمم المدينة التجارية عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل كامل المبلغ. في حالة 

رة في حد ذاتها يتم التقدير على أساس كل مبلغ على حدة. أما المبالغ التي ليست كبيرة في حد ذاتها ولكنها المبالغ الكبي
تجاوزت موعد استحقاقها فيتم تقييمها إجمالياً ويتم تكوين المخصص تبعاً لطول الفترة التي مضت على موعد استحقاقها، 

 على أساس معدل التحصيل التاريخي.
 

 المخزونانخفاض قيمة 
يسجل المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها، أيهما أقل. عند تقادم المخزون أو عندما تصبح تالفة يتم تقدير 
قيمتها القابلة للتحصيل. في حالة مبالغ المخزون الجوهرية في حد ذاتها يتم التقدير لكل بند على حدة، أما مبالغ المخزون 

ذاتها إال أنها متقادمة أو تالفة فيتم التقدير على أساس اجمالي، ويتم تكوين المخصص طبقا  التي ليست جوهرية في حد
لنوع المخزون ودرجة التقادم أو التلف بناء على صافي القيمة البيعية المتوقعة والتي تمثل سعر البيع المتوقع مخصوماً 

 منه التكاليف المقدرة إلتمام عملية البيع.
 

 فين المحددةبرامج منافع الموظ
يتم تحديد كلفة منافع برامج التقاعد المحددة والمنافع الطبية لما بعد الخدمة والقيمة الحالية اللتزام التقاعد باستخدام 
التقييمات االكتوارية. يتضمن التقييم االكتواري وضع افتراضات متعددة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. 

الخصم وزيادات الرواتب المستقبلية ومعدالت الوفاة وزيادات معاشات التقاعد المستقبلية.  وهذه تتضمن تحديد معدل
ونظراً لتعقيد التقييم فإن االفتراضات األساسية وطبيعتها الطويلة المدى تجعل من التزام المنافع المحددة بالغ الحساسية 

 في تاريخ كل قوائم مالية.بالنسبة للتغيرات في هذه االفتراضات. يتم مراجعة االفتراضات 
 

المعيار األكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم. في سياق تحديد معدل الخصم المناسب، تأخذ اإلدارة في االعتبار 
معدالت الربح لسندات الشركات في العمالت المتوافقة مع التزام منافع ما بعد الخدمة مع معدل تصنيف " أ أ " أو أعلى 

وضعه بواسطة وكالة تصنيف عالمية معتمدة ويتم استقراءه حسب اللزوم مع منحنى العائد بحيث  على األقل ـ كما يتم
يتوافق مع األجل المتوقع اللتزام المنافع المحددة. كما يتم مراجعة السندات األساسية بشكل أوسع من حيث الجودة. ويتم 

التي يستند إليها معدل الخصم على أساس أنها ال تمثل  استبعاد السندات ذات التوسع االئتماني الزائد من تحليل السندات
السندات ذات الجودة العالية. يستند معدل الوفاة على جداول الوفيات المتوفرة رسمياً للبلدان المعنية. وهذه الجداول قابلة 

ومعاشات التقاعد على للتغيير على فترات بما يتناسب مع التغيرات السكانية. تستند الزيادات المستقبلية على الرواتب 
 معدالت التضخم المستقبلية للبلدان المعنية.
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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 )تتمة( ـ االجتهادات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوهرية 3
 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي الموحدة بناًء على  عندما يتعذر قياس القيمة

األسعار المعلنة في األسواق النشطة، فإنه يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم الواردة في نموذج التدفقات 
الحصول عليها من األسواق القابلة للمالحظة حيثما أمكن،  النقدية المخصومة. إن المعطيات المقدمة لهذه النماذج يتم

ولكن إذا لم يكن ذلك ممكناً فإن ذلك يتطلب درجة من التقدير. يتضمن التقدير اعتبارات المعطيات مثل مخاطر السيولة 
ن تؤثر على ومخاطر االئتمان ومخاطر تقلبات األسعار. إن التغيرات على االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل يمكن أ

 القيمة العادلة المعلنة لألدوات المالية.
 

 األعمار االنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات
تحدد إدارة المجموعة األعمار االنتاجية التقديرية للممتلكات واآلالت والمعدات ألغراض احتساب االستهالك. ويتم تحديد 

المتوقع للموجودات أو التلف والبلى الطبيعي. وتقوم اإلدارة بفحص هذه التقديرات بعد األخذ في االعتبار االستعمال 
القيمة المتبقية واألعمار االنتاجية على أساس سنوي ويتم تعديل مصروفات االستهالك المستقبلية إذا كانت اإلدارة ترى 

 أن األعمار االنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
 

 الموجودات غير الملموسة
يف التي لها منافع مستقبلية طويلة األجل كموجودات غير ملموسة، وتطفأ على مدى الفترة المقدرة لالنتفاع تصنف التكال

بها. يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم 
ل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة المقدرة القابلة لالسترداد، إمكانية استرداد قيمتها الدفترية. وفي حالة وجود مث

عندئذ تخفض الموجودات إلى القيمة القابلة لالسترداد والتي تمثل القيمة الحالية لها. تحمل الزيادة في القيمة الدفترية عن 
 الموحدة. الدخلالقيمة المقدرة القابلة لالسترداد على قائمة 

 
 ة الموجودات غير المالية هبوط قيم

يحدث هبوط القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل أو لوحدة توليد النقد القيمة االستردادية وهو األعلى من القيمة 
المتوفرة القيمة قيد االستخدام. تعتمد القيمة العادلة ناقصا حسابات تكاليف البيع على البيانات  العادلة ناقصا تكاليف البيع او

من معامالت البيع الملزمة في معاملة طويلة األجل لموجودات مشابهة أو أسعار السوق الملحوظة ناقصا التكاليف 
  اإلضافية للتخلص من األصل. يعتمد حساب القيمة قيد االستخدام على نموذج التدفقات النقدية المخفض.

 
نوات الخمس التالية وال تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم وتستخرج التدفقات النقدية من الموازنة التقديرية للس

بها الشركة بعد. كما ال تتضمن االستثمارات الجوهرية المستقبلية التي تعزز أداء األصل لوحدة توليد النقد التي يجرى 
لمخصوم وكذلك على التدفقات اختبارها. وتتوقف القيمة االستردادية على سعر الخصم المستخدم في نموذج التدفق النقدي ا

 . النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض اعداد التقديرات
 
 مبدأ االستمرارية 

قامت إدارة المجموعة بعمل تقييم لمدى قدرة المجموعة على االستمرار في القيام بأعمالها وفق مبدأ االستمرارية 
موارد الكفيلة لالستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور. كما أن اإلدارة ليست والمجموعة على قناعة بأنها تملك ال

على علم بأي شكوك جوهرية قد تؤثر على قدرة المجموعة في مواصلة اعمالها. وبالتالي، تم إعداد هذه القوائم المالية 
 الموحدة وفق مبدأ االستمرارية.

 
 يدعقود اإليجار ـ تقدير معدل االقتراض المتزا

معدل  المجموعةعلى الفور تحديد سعر الفائدة المضمن في عقود اإليجار، وبالتالي تستخدم  المجموعةال تستطيع 
االقتراض المتزايد في قياس التزامات عقود اإليجار. إن معدل االقتراض المتزايد هو سعر الفائدة الذي يجب على 

دفعه من أجل االقتراض لفترة مماثلة بضمان مماثل ومبالغ الزمة للحصول على أصل بقيمة مماثلة لألصل  المجموعة
دفعه"  المجموعةحق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة. وبالتالي، يعكس معدل االقتراض المتزايد "المبلغ الذي على 

الحاجة للتعديل بما يتناسب مع شروط وأحكام عقد اإليجار والذي يتطلب تقديراً عند عدم توافر أسعار ملحوظة أو عند 
بتقدير معدل  المجموعة(. تقوم للمجموعة)على سبيل المثال: عندما تكون عملة الدفع في العقود غير العملة الوظيفية 

ند ضرورة عمل االقتراض المتزايد باستخدام البيانات الملحوظة )مثل: أسعار الفائدة السائدة في السوق( والمتوافرة وع
 (.التابعة )مثل: التصنيف االئتماني للشركةبالمجموعة وبعض التقديرات الخاصة 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 م2019ديسمبر  31كما في 
 
ـ التقارير القطاعية 4  
 

يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم بتقديم منتجات أو المجموعة يعتبر القطاع جزء أساسي من 
 ى.اآلخرخدمات في بيئة اقتصادية معينة )قطاع جغرافي( وتختلف أرباحه وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات 

 
عربية السعودية وجمهورية تتبع المجموعة قطاع األعمال وكذلك القطاع الجغرافي تباشر المجموعة أعمالها في المملكة ال

ديسمبر  31مصر العربية ودول أخرى. إن المعلومات المالية المنتقاة والخاصة بالقطاعات الجغرافية واالعمال كما في 
 هي كالتالي:م 2018ديسمبر  31و م2019

 
 قطاعات األعمال (أ
 

منتقاة للقطاعين  يلي بيانات مالية تتمثل قطاعات األعمال بالمجموعة في القطاع االستثماري والقطاع الصناعي وفيما
 :المذكورين

 
 

 م2019ديسمبر  31
 القطاع االستثماري

 لاير سعودي
 )باآلالف(

 القطاع الصناعي
 لاير سعودي
 )باآلالف(

 المجمـــــوع
 لاير سعودي
 )باآلالف(

 
 3.109.829 1.962.981 1.146.848  إجمالي الموجودات

 1.709.841 1.314.146 395.695  المسيطرة غيرإجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
 1.843.885 1.883.943 (40.058) صافي المبيعات وإيرادات االستثمارات

 508.768 548.826 (40.058) ربحإجمالي ال
 98.311 97.919 392  االستهالكات

 998.650 996.392 2.258  ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ
 115.166 107.099 8.067  رأسماليةمصروفات 

 
 

 م2018ديسمبر  31
 القطاع االستثماري

 لاير سعودي
 )باآلالف(

 القطاع الصناعي
 لاير سعودي
 )باآلالف(

 المجمـــــوع
 لاير سعودي
 )باآلالف(

 
 3.040.897 1.891.632 1.149.265  إجمالي الموجودات

 1.617.844 1.264.471 353.373  المسيطرة إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية غير
 1.669.704 1.797.916 (128.212) صافي المبيعات وإيرادات االستثمارات

 400.812 529.024 (128.212) ربحإجمالي ال
 85.724 85.403 321  االستهالكات

 967.341 967.127 214  ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ
 105.198 105.198 ــ     مصروفات رأسمالية

 
 القطاعات الجغرافية (ب

 
 

 م2019ديسمبر  31

المملكة العربية 

 السعودية

جمهورية مصر 

 العربية

دول عربية 

 وأجنبية أخرى

 

 تسويات

 

 المجمـــــوع

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 لاير سعودي القائمة

 )باآلالف(

 

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 1.883.943 (2.920) 183.287 486.143 1.217.433 المبيعاتصافي 

 3.109.829 (142.143) ــ     224.622 3.027.350 إجمالي الموجودات

 1.264.614 (2.048) ــ     84.527 1.182.135 المطلوبات إجمالي
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 م2018ديسمبر  31

المملكة العربية 

 السعودية

جمهورية مصر 

 العربية

دول عربية 

 وأجنبية أخرى

 

 تسويات

 

 المجمـــــوع

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 لاير سعودي القائمة

 )باآلالف(

 

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 1.797.916 (6.340) 215.124 394.061 1.195.071 المبيعاتصافي 

 3.040.897 (51.582) ــ     188.254 2.904.225 إجمالي الموجودات

 1.187.821 (1.977) ــ     98.649 1.091.149 المطلوبات إجمالي

 
 ـ صافي المبيعات 5

موضح أدناه تصنيف إيرادات المجموعة من العقود مع العمالء وفق التصنيفات المختلفة التي يتأثر كل منها وفق العوامل 
 االقتصادية لطبيعة ومبلغ وتوقيت المبيعات:

 م2018 م2019 
 لاير سعودي لاير سعودي 

   المبيعات بالمنتجات
 938,711,492 971,884,104 عصائر ومشروبات

 846,832,075 899,871,874 غذائية وألبانمنتجات 
 12,372,812 12,187,305 أخرى

 ───────── ───────── 
 1,797,916,379 1,883,943,283 المجموع

 ═════════ ═════════ 
 
 ـ مصروفات بيع وتوزيع   6
 م2018 م2019 
 سعوديلاير  لاير سعودي 
   

 123,405,239 127,579,362  رواتب واجور ومزايا
 29,360,884 32,696,037 دعاية واعالن 
 26,134,641 25,863,967 نقل وتحميل

 21,055,304 11,266,081  مصروفات تصدير
 13,304,357 10,216,234  (12)ايضاح  ممتلكات وأالت ومعدات استهالك

 ـــ       8,013,668  (15)ايضاح استهالك موجودات حق االستخدام 

 1,485,049 9,471,741 تنشيط مبيعات وجندوالت

 4,193,469 6,725,795 محروقات وصيانة وقطع غيار سيارات 
 4,231,457 5,785,957  توزيع و بيع عموالت

 3,165,549 3,135,377  مستلزمات مكتبية
    1,846,148 2,883,301 أطفاء موجودات غير ملموسة 

 ـــ       2,724,283 (19مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )ايضاح 

 9,392,356 2,224,914  ايجارات
 1,294,335 1,428,720  تأمين
 13,632,573 8,526,693 أخرى

 ───────── ───────── 
 258,542,130 252,501,361 
 ═════════ ═════════ 
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 ـ مصروفات عمومية وإدارية 7

 
 أخرى، صافي تشغيلية إيراداتـ  8
 

 
 تمويلية  أعباءـ  9
 

 

 م2018 م2019 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 83,818,883  86,569,738  رواتب وأجور ومزايا
 7,025,982  33,472,303  مصاريف استشارات ومهنية

 2,691,817  8,089,635  مصروفات حكومية
 7,204,193  6,686,946  (12)ايضاح   ممتلكات وأالت ومعدات استهالك
 ــ 1,030,366  (15)ايضاح  االستخدام حق موجودات استهالك
 1,215,667  6,427,293  وقطع غيار صيانة

 13,570,228  6,159,301  مستلزمات مكتبية ونفقات الفروع
 2,976,936  5,276,328  االدارة واللجانبدل حضور جلسات مجلس 

 7,843,435  5,053,480  مكافأة عاملين وأعضاء مجلس ادارة للشركة التابعة 
 3,181,710  3,419,992  تأمين

 1,055,048  1,403,367  بريد وهاتف
 22,816,244  20,976,848  أخرى 

 ───────── ──────── 
  184,565,597  153,400,143 
 ═════════ ════════ 

 م2019 
 لاير سعودي

 

 م2018
 لاير سعودي

 
 ـــ       713,677  إيجار أراضي

 (578.324) 869,402  بيع ممتلكات وآالت ومعدات)خسائر(  /ربح 
 7.158.158  213,025  عكس قيد انخفاض ذمم مدينة تجارية 

 2.856.316  (418,556( ، صافيخرىأ
 ───────── ──────── 
  1,377,548  9.436.150 
 ═════════ ════════ 

 م2018 م2019 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 35,473,402  35,362,237  تمويل مرابحات، بالصافي  تكاليف
 510,980  2,960,980  تمويل عقود ايجار تمويلي  تكاليف
 959,306  ـــ       تمويلية اخرى تكاليف

 ───────── ──────── 
  38,323,217  36,943,688 
 ═════════ ════════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 وضريبة الدخل المستحقة الدفع ـ الزكاة 10
 

 الزكاة وضريبة الدخل المستحقة الدفع مما يلي:  مخصصيتكون 
 

 
 أ( الزكاة

 
 ( كانت حركة الزكاة المستحقة على المجموعة كاآلتي:1
 

 
 ( الزكاة المحملة على قائمة الدخل الموحدة:2
 

 
 
 

 ديسمبر 31 
 م2019

 لاير سعودي
 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي
 

 9,782,490  35,685,642  " أدناه(أ)إيضاح " زكاة مستحقة الدفع
 14,811,377  21,070,394  " أدناه(ب)إيضاح " ضريبة مستحقة الدفع

 ──────── ──────── 
  56,756,036  24,593,867 
 ════════ ════════ 

 ديسمبر 31 
 م2019

 لاير سعودي
 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي
 

 13,715,029  9,782,490  الرصيد في بداية السنة
 8,746,812  12,838,004  المكون خالل السنة

 (1,732,924) 21,585,478  مخصص الزكاة عن سنوات سابقة
 (10,946,427) (8,520,330) المدفوع خالل السنة

 ──────── ──────── 
 9,782,490  35,685,642  الرصيد في نهاية السنة

 ════════ ════════ 

 م2018 م2019 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 8,746,812  12,838,004  المكون خالل السنة
 (1,732,924) 21,585,478  مخصص الزكاة عن سنوات سابقة

 ──────── ──────── 
 7.013,888   34,423,482  الزكاة المحملة للسنة

 ════════ ════════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة( الدخل المستحقة الدفع وضريبة ـ الزكاة 10
 
 الزكوي الوضع( 3
 

 الشركة األم –شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 
م، وحصلت على شهادة الزكاة غير المقيدة عن 2003ديسمبر  31أنهت الشركة وضعها الزكوي للسنة المنتهية في 

 السنة المذكورة. 
 

م وحصلت على شهادة 2018م حتى 2004ديسمبر  31قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية للسنوات المنتهية في 
 الزكاة المقيدة عن السنوات المذكورة. 

 
 م.2008م حتى 2004ديسمبر 31لم تقم الهيئة بإصدار أية تقديرات أولية للسنوات المنتهية في 

 
قامت  م،2018م حتي 2009القرارات الزكوية المقدمة لها للسنوات من قامت الهيئة بإصدار خطابات بخصوص ا

لاير سعودي، قامت الشركة بتقديم اعتراض على  180،105،610بموجبها بالمطالبة بفروقات زكوية إضافية بمبلغ 
الربط الزكوي المبدئي المذكور أعاله. وبناء على ذلك، قامت الهيئة باصدار الربط الزكوي المعدل والذي طالبت بموجبه 

ريـال سعودي. ترى إدارة  96،885،968م بإجمالي مبلغ 2018م حتى 2009الشركة بفروقات زكاة لألعوام من 
الزكاة المسددة من واقع اقرارات الزكاة المقدمة من قبل الشركة باجمالي مبلغ  عتبارالالشركة أن الهيئة لم تأخذ في عين ا

 م. وقامت الشركة بالمتابعة مع2014م حتى 2009ديسمبر  31سعودي للسنوات المنتهية في لاير  26،534،285
المبالغ المسددة، وقامت الهيئة بادراج المبلغ المشار اليه أعاله في حساب الشركة لدى الهيئة، لتصبح  ثباتالالهيئة 

 96،885،968 غمن اجمالي مبل الًسعودي بدلاير  70،351،683فروقات الزكاة المستحقة على الشركة باجمالي مبلغ 
اعتماداً على  لاير سعودي  21,585,478 كاة بمبلغات الزقالشركة بتسجيل مخصص عن فرو قامتريـال سعودي، 

 .قدرتها علي تخفيض المطالبات الزكوية الي ذلك المبلغمن  حيث أنها علي ثقةرأي مستشارها الزكوي 
 

تم تقديم إقرار زكوي موحد لشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت وشركاتها 
م، والمتضمن الشركات التابعة لها بالكامل، وتم الحصول 2018م حتى 2013ديسمبر  31نوات المنتهية في التابعة للس

 على شهادة الزكاة المقيدة للسنوات المذكورة. لم تقم الهيئة بإصدار الربط الزكوي للسنوات المذكورة حتى تاريخه.
 

 وفيما يلي الوضع الزكوي للشركات التابعة:
 

 شركة تابعة – للتجارة والمقاوالت المحدودةشركة الخواتم 
الى الهيئة  م2012حتى م 1999ديسمبر  31في  للفترة/ السنوات المنتهية ةزكوىاالقرارات البتقديم  التابعةالشركة قامت 

م. لم تقم الهيئة بإصدار الربوط الزكوية 2012خطاب تسهيل لعام وحصلت على  العامة للزكاة والدخل )" الهيئة"(
 للفترة/ للسنوات المذكورة حتى تاريخه.

 
 شركة تابعة – شركة النصرة العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة

الى الهيئة م 2012حتى م 2007ديسمبر  31في  للفترة/ السنوات المنتهية ةزكوىاالقرارات البتقديم التابعة الشركة قامت 
عن تلك أنهت الشركة وضعها الزكوي لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل وقد  العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(، 

 .السنوات
 

 شركة تابعة – شركة األسطول العربية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة
م وحصلت 2012حتى م 2007ديسمبر  31في  للفترة/ السنوات المنتهية ةزكوىاالقرارات البتقديم  التابعةالشركة قامت 
 م. لم تقم الهيئة بإصدار الربوط الزكوية للسنوات المذكورة حتى تاريخه.2012تسهيل لعام خطاب على 

 
 شركة تابعة – شركة المواجد العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة

الى الهيئة م 2012م حتى 2007ديسمبر  31بتقديم االقرارات الزكوىة للفترة/ السنوات المنتهية في  التابعةالشركة قامت 
لم تقم الهيئة بإصدار الربوط الزكوية  .م2012وحصلت على خطاب تسهيل لعام العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(، 
 للسنوات المذكورة حتى تاريخه.
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  )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة( وضريبة الدخل المستحقة الدفع ـ الزكاة 10
 
 )تتمة( الزكوي ( الوضع3
 

 وفيما يلي الوضع الزكوي للشركات التابعة: )تتمة(
 

 شركة تابعة – شركة التالل اإلقليمية لالستثمار المحدودة
الى الهيئة العامة  م2012م حتى 2009ديسمبر  31قامت الشركة بتقديم االقرارات الزكوىة للفترة/ السنوات المنتهية في 

 للفترة/ لم تقم الهيئة بإصدار الربوط الزكوية .م2012وحصلت على خطاب تسهيل لعام  للزكاة والدخل )"الهيئة"(،
 .للسنوات المذكورة حتى تاريخه

 
 شركة تابعة – شركة عسير العربية لإلستثمار الصناعي المحدودة

م، وحصلت على شهادة الزكاة المقيدة عن 2006ديسمبر  31وضعها الزكوي للسنة المنتهية في التابعة أنهت الشركة 
م مما 2006م و2005السنة المذكورة. قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( بإعادة فتح الربوط الزكوية لعامي 

باالعتراض على الربوط  التابعةت الشركة لاير سعودي. قام 1.396.586نتج عنه فروقات زكاة مستحقة السداد بمبلغ 
 .الزكوية المذكورة والتي تم تحويلها إلى لجنة االعتراض االبتدائية للنظر فيه وإصدار قرار بشأنه

 
م وحصلت على شهادة 2008م و2007ديسمبر  31االقرارات الزكوية للسنتين المنتهيتين في  التابعة قدمت الشركة

الزكاة المقيدة عن السنتين المذكورتين. أصدرت الهيئة الربط الزكوي للسنتين المذكورتين وطالبت الشركة االم بسداد 
عتراض على الربط المذكور. أصدرت بتقديم ا التابعة لاير سعودي. قامت الشركة 1.623.507فروقات زكاة بمبلغ 

لاير سعودي.  1.403.713الهيئة الربط الزكوي المعدل للسنتين المذكورتين وطالبت الشركة بفروقات زكاة معدلة بمبلغ 
باالعتراض على الربط الزكوي المعدل. وطالبت الهيئة بتحويل االعتراض إلى لجنة االعتراض التابعة قامت الشركة 
باستئناف القرار التابعة ر فيه وإصدار قرار بشأنه. أصدرت اللجنة قرارها بتأييد الهيئة وقامت الشركة االبتدائية للنظ

 المذكور لدى لجنه االستئناف العليا، وال يزال هذا االستئناف تحت الدراسة من قبل اللجنة االستئنافية العليا.
 

صالح الهيئة العامة للزكاة والدخل بقيمة فروقات قدمت الشركة خطاب ضمان صادر من البنك السعودي لالستثمار ل
 (.20م )إيضاح 2008م حتى 2005الزكاة عن السنوات من 

 
م وحصلت على شهادة 2011م حتى 2009ديسمبر  31االقرارت الزكوىة للسنوات المنتهية في  التابعةالشركة قدمت 

الزكوية للسنوات المذكورة والذي أظهر فروقات  الزكاة المقيدة عن السنوات المذكورة. قامت الهيئة بإصدار الربوط
باالعتراض على الربوط الزكوية والتي ال تزال  التابعةالشركة لاير سعودي. قامت  2.393.713زكاة مستحقة بمبلغ 

 تحت الدراسة من قبل الهيئة.
 

م وحصلت على شهادة الزكاة المقيدة 2012ديسمبر  31بتقديم االقرار الزكوى للسنة المنتهية في  التابعةالشركة قامت 
 818.078للسنة المذكورة. قامت الهيئة بإصدار الربط الزكوي للسنة المذكورة والتي نتج عنها فروقات زكاة بمبلغ 

 ال يزال تحت الدراسة من قبل الهيئة. باالعتراض على الربط الزكوي والذيالتابعة الشركة لاير سعودي. قامت 
 

ضمن اإلقرار م 2015 حتيم 2013ديسمبر  31المنتهية في  للسنواتبتقديم االقرار الزكوى  التابعةقامت الشركة 
 .األم الشركة – المقاوالت وأعمال والعقارات والزراعة والصناعة والسياحة للتجارة عسيرالزكوي الموحد لشركة 

 
وحصلت على شهادة م 2018و م 2016ديسمبر  31بتقديم االقرار الزكوى للسنة المنتهية في  التابعةقامت الشركة 

 لم تقم الهيئة بإصدار الربط الزكوي للسنوات المذكورة حتى تاريخه. الزكاة المقيدة عن السنوات المذكورة.
 

 شركة تابعة –شركة حلواني إخوان ـ السعودية 
 

 م.2013 ديسمبر 31وضعها الزكوي حتى  األمأنهت الشركة 
 

 لسنةم وحصلت على شهادة زكاة مقيدة 2018م حتى 2014االقرارات الزكوية عن األعوام من  األمقدمت الشركة 
هذه  إصدارالربوط الزكوية لهذه السنوات حتى تاريخ  إصداربللزكاة والدخل )"الهيئة"(  العامةم. لم تقم الهيئة 2018

 القوائم المالية الموحدة.
 

 شركة تابعة –شركة الربيع السعودية لألغذية المحدودة  
م 2004أنهت شركة الربيع السعودية لألغذية المحدودة )"شركة الربيع"( من جميع الربوط الزكوية مع الهيئة من سنة 

التابعة اإلقرارات الزكوية عن السنوات مليون لاير سعودي. قدمت الشركة  3.1م بتسوية سداد نهائي بقيمة 2016حتى 
 م ولم تقم الهيئة بالرد على الربوط لتلك السنوات حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة.2018م حتى 2017من 
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  )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة( وضريبة الدخل المستحقة الدفع ـ الزكاة 10
 
 )تتمة( الزكوي الوضع( 3
 

 شركة تابعة –شركة النسيج والمالبس الجاهزة المحدودة  
 .م وحصلت على الربط النهائي2017م حتى 2007ديسمبر  31أنهت الشركة وضعها الزكوي للسنوات المنتهية في 

 
على شهادة م وحصلت 2018ديسمبر  31م و2017ديسمبر  31قدمت الشركة االقرار الزكوي للسنوات المنتهية في 

 الزكاة غير المقيدة ولم تصدر المصلحة الربط الزكوي للسنوات المذكورة حتى تاريخ إصدار هذه القوائم المالية.
 

 ب( ضريبة الدخل
 

تقوم المجموعة باحتساب ضريبة الدخل للفترة باستخدام الشريحة الضريبية التي تنطبق على إجمالي األرباح السنوية 
 المتوقعة.

 
 الحركة على ضريبة الدخل المستحقة الدفع كما يلي:( إن 1
 

 
 ( حركة ضريبة الدخل المؤجلة كما يلي:2
 

 
 
 
 
 

 ديسمبر 31 
 م2019

 لاير سعودي
 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي
 

 11,830,843  14.811.377  بداية السنة
 16,817,113  23,391,140  مصروف ضريبة الدخل خالل السنة

 (13,742,386) (18,955,534) المدفوع خالل السنة
 (94,193) 1,823,411  عملة أجنبيةفروق ترجمة 

 ──────── ──────── 
 14,811,377  21,070,394  الرصيد في نهاية السنة

 ════════ ════════ 

 ديسمبر 31 
 م2019

 لاير سعودي
 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي
 

 2,298,495  2,231,964  بداية السنة
 (52,379) (1,036,569) التغير خالل السنة
 (14,152) 201,054  فروق الترجمة

 ──────── ──────── 

 2,231,964  1,396,449  نهاية السنة
 ════════ ════════ 
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  )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة( الدفعوضريبة الدخل المستحقة  ـ الزكاة 10

 
 )تتمة( ب( ضريبة الدخل

 
 ( الضريبة المحملة على قائمة الدخل الموحدة:3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( الوضع الضريبي4
 

 الوضع الضريبي لشركة حلواني إخوان ــ مصر ــ شركة تابعة:
 

 ضرائب شركات األموال (1
 م.2005ديسمبر  31حتى  8الشركة التابعة معفاة من الضرائب طبقا لقانون  •
 م وتم سداد الضريبة المستحقة.2016دفاتر وسجالت الشركة التابعة حتى تم فحص  •
 م.2018م و2017لم يتم فحص دفاتر وسجالت الشركة عن عامي  •
 ةسن 91م وسداد المستحق عليها من واقع اإلقرارات في ضوء احكام القانون 2018تم تقديم اإلقرارات حتى  •

 م.2015 
 
 ضريبة القيمة المضافة (2
 م، وتم سداد الضريبة المستحقة.2015وسجالت الشركة حتى عام تم فحص دفاتر  •
 م.2018م و2017م و2016لم يتم فحص دفاتر وسجالت الشركة عن األعوام  •
 تقوم الشركة بسداد المستحق من واقع االقرارات في مواعيدها القانونية. •
 

 ضرائب كسب العمل (3
 ضريبة المستحقة.م، وتم سداد ال2017تم فحص دفاتر وسجالت الشركة حتى عام  •
 م.2018لم يتم فحص دفاتر وسجالت الشركة عن عام  •
 
 ضرائب الدمغة (4
 م، وتم سداد الضريبة المستحقة.2016تم فحص دفاتر وسجالت الشركة التابعة حتى سنة  •
 م.2018م و2017جارى فحص دفاتر وسجالت الشركة في عام  •
 
 ضرائب الخصم (5
 ستحقات ماليه على الشركة.م وال توجد أي م2019تم سداد المدة الثالثة  •
 
 الضرائب العقارية (6
 م وال توجد أي مستحقات ماليه على الشركة.2019تمت المحاسبة وسداد المستحقات حتى عام  •
 
 ضريبة القيمة المضافة  (7
المجموعة مسجلة ألغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية )الشركة األم( وجمهورية  •

)الشركة التابعة(. تقوم المجموعة بسداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة من واقع اإلقرارات مصر العربية 
 الضريبية.

 
 
 
 
 

 م2018 م2019 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 (52,379) (1,036,569)  التغير في الضريبة المؤجلة 
 16,817,113  23,391,140  ضريبة الدخل عن السنة

 ──────── ──────── 
 16,764,734  22,354,571  الرصيد في نهاية السنة  

 ═════════ ════════ 
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  )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 

 السهم خسارةـ  11
 

على عدد األسهم  خسارة السنةبقسمة صافي  السنةخسارة  خسارة السهم األساسية والمخفضة من صافييتم احتساب 
 سهم.  126.388.889والبالغة  السنةالعادية القائمة خالل 

 
 وعدد األسهم المستخدم في احتساب الربح األساسي والمخفض للسهم:  للسنة الجدول التالي بيانات صافي الخسارة يعكس

 
 ديسمبر 31في  المنتهية للسنة 
 م2018 م2019 
   

 خسارة السنة من العمليات المستمرة العائد للمساهمين في 
 الشركة األم   

 
(30,043,491) 

 
(103,413,934) 

 ═════════ ═════════ 
 خسارة السنة من العمليات غير المستمرة العائد للمساهمين في 

 الشركة األم   
 

 ـــ      

 
(815,412) 

 ═════════ ═════════ 
 (104,229,346) (30,043,491) خسارة السنة العائد للمساهمين في الشركة األم صافي 

 ═════════ ═════════ 
 126.388.889  126.388.889  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 

 ═════════ ═════════ 
 الخسارة األساسية والمخفضة للسهم من صافي الخسارة من 

 العمليات المستمرة العائد للمساهمين في الشركة األم  
 
(0.24) 

 
(0,82) 

 ═════════ ═════════ 
 الخسارة األساسية والمخفضة للسهم من صافي الخسارة من 

 العمليات غير المستمرة العائد للمساهمين في الشركة األم  
 

 ـــ      

 
(0.01) 

 ═════════ ═════════ 
 الخسارة األساسية والمخفضة للسهم من صافي خسارة السنة العائد 

 للمساهمين في الشركة األم  
 
(0.24) 

 
(0,82) 

 ═════════ ═════════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
  ـ ممتلكات وآالت ومعدات  12
 

 

 

 أراضــــــي 

 

 مباني

 آالت ومعدات

 وأدوات 

 

 أثاث ومفروشات

 أجهزة حاسب آلي 

 وبرامج   

 

 وسائل نقل 

أعمال رأسمالية 

 تحت التنفيذ

 المجمــــــــوع

 م2019   

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

         التكلفة:

  1,749,515,259  135,559,095  121,450,279   8,555,082   129,951,459  853,671,429  430,391,012  69,936,903  في بداية السنة 

  114,531,884  109,182,531  ــ      ــ       1,310,635   4,038,718  ــ      ــ      إضافات

 (39,639,733)  ــ      (3,038,664)  (1,287,086)  (5,299,843)  (30,014,140)  ــ      ــ       استبعادات

 ــ      (66,739,308)  4,426,942   537,573   1,549,863   50,691,571  8,912,193  621,166 أعمال رأسمالية تحت التنفيذ  محول منال

 (7,378,150) ــ      ــ      ــ      ــ      (7,378,150) ــ      ــ      موجودات حق االستخدام اليمحول ال

 8,508,844  16,153   856,933   239,659   90,726   4,687,611  2,119,149  498,613  فروقات ترجمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ 

  71,056,682 441,422,354  875,697,039   127,602,840   8,045,228   123,695,490   178,018,471  1,825,538,104 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ 

         االستهالك:

 782,174,637  ــ      102,558,938   4,881,125   119,497,217  443,311,420  111,925,937  ــ      في بداية السنة 

  82,896,593  ــ       6,784,746   1,720,335   6,392,184  54,704,903  13,294,425  ــ      استهالك السنة 

 (39,084,292)  ــ      (2,679,637)  (1,233,738)  (5,264,278)  (29,906,639) ــ      ــ      استبعادات 

 (3,103,547)  ــ      ــ      ــ      ــ      (3,103,547) ــ      ــ      موجودات حق االستخدام اليمحول ال

  4,003,914  ــ       599,477   46,152   55,617  2,575,429  727,239  ــ      فروقات ترجمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ 

 826,887,305  ــ       107,263,524   5,413,874   120,680,740   467,581,566  125,947,601 ــ      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ 

          صافي القيمة الدفترية:

 998,650,799  178,018,471   16,431,966   2,631,354   6,922,100  408,115,473  315,474,753  71,056,682  م2019ديسمبر  31في 

 ════════ ═════════ ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ══════════ 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 ـ 48 ـ

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 ـ ممتلكات وآالت ومعدات )تتمة( 12
  

 

 

 

 أراضــــــي 

 

 مباني

 

 آالت ومعدات

 

 أثاث ومفروشات

 أجهزة حاسب آلي 

 وبرامج   

 

 وسائل نقل 

أعمال رأسمالية 

 تحت التنفيذ

 المجمــــــــوع

 م2018

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

         التكلفة:

 1,668,760,034  75,869,292  121,481,403  7,098,397  127,005,396  849,037,469  421,671,205  66,596,872  في بداية السنة 

 101,850,429  94,242,997   2,055,200  ــ      1,011,091  2,848,390  1,692,751  ــ      إضافات

 (20,563,907) ــ      (2,644,138)  (7,708)  (846,285) (17,065,776) ــ      ــ       استبعادات

 ــ      (34,551,717)  597,643   1,485,054   2,786,021  19,165,687  7,148,450  3,368,862  محول من مشاريع تحت التنفيذال

 (531,297) (1,477)  (39,829)  (20,661)  (4,764)  (314,341) (121,394) (28,831) التحويل التغير في سعر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ 

  69,936,903  430,391,012  853,671,429  129,951,459  8,555,082  121,450,279  135,559,095  1,749,515,259 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ 

         االستهالك:

 714,462,967  ــ      96,718,316  3,365,413  111,154,551  404,154,527  99,070,160  ــ      في بداية السنة 

  83,877,617  ــ       8,326,901   1,525,582   9,189,539  51,937,317  12,898,278  ــ      استهالك السنة 

 (15,919,015)  ــ      (2,454,101)  (1,964)  (843,809)  (12,619,141) ــ      ــ      استبعادات 

 (246,932) ــ      (32,178)  (7,906)  (3,064) (161,283) (42,501) ــ      التحويل التغير في سعر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ 

 782,174,637  ــ      102,558,938  4,881,125  119,497,217  443,311,420  111,925,937  ــ      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ 

          صافي القيمة الدفترية:

 967,340,622  135,559,095 18,891,341  3,673,957  10,454,242  410,360,009  318,465,075  69,936,903  م2018ديسمبر  31في 

 ═══════ ════════ ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ══════════ 
 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 ـ 49 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 ـ ممتلكات وآالت ومعدات )تتمة( 12

 
 إحدى الشركاتلاير سعودي مسجلة باسم أحد الشركاء في  6,479,375تتضمن قيمة األراضي أعاله أرض بمبلغ  .1

 هذه األرض.  الشركة لك بملكية يتابعة وأكد الشر
 

مقام على أرض مستأجرة من الهيئة السعودية للمدن  التابعة إحدى الشركاتبوالخاص إن المجمع الصناعي الجديد  .2
 29هـ )الموافق 1428شعبان  16سنة بداية من  25االقتصادية ومناطق التقنية )"مدن"( بموجب عقد مدته 

 م(. عقد اإليجار قابل للتجديد لفترة إضافية مماثلة حسب اختيار الطرفين.2007طس اغس
 

التابعة مقامة على أرض مستأجرة من إدارة المدينة الصناعية بالرياض  إحدى الشركاتبإن مباني المصنع والخاص  .3
أغسطس  18وافق هـ )الم1428شعبان  5سنة بداية من  24مقابل إيجار سنوي اسمي بموجب عقد إيجار مدته 

م(. عقد اإليجار قابل للتجديد لفترات مماثلة بنفس الشروط أو أي شروط أخرى كما هو متفق عليه بين 2007
 .الطرفين

 
التابعة مقامة على أرض مستأجرة من إدارة المدينة  إحدى الشركاتكما يتضمن مباني سكن الموظفين والخاص ب

 3هـ )الموافق 1428شعبان  21سنة ابتداًء من  20عقد مدته  الصناعية بالرياض مقابل إيجار اسمي بموجب
م(. عقد اإليجار قابل للتجديد لفترات مماثلة بنفس الشروط أو أي شروط أخرى كما هو متفق عليه 2007سبتمبر 

 .بين الطرفين المعنيين
 

لتابعة والتي تبلغ قيمتها ا إحدى الشركاتبإن جميع الممتلكات واآلالت والمعدات للمجمع الصناعي الجديد والخاص  .4
مليون لاير سعودي(  435م: 2018ديسمبر  31م )2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  412الدفترية 

 مرهونة لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي.
 

 مليون 0.8م أرض بمبلغ 2017ديسمبر  31)كما في  ال شيء م2019ديسمبر  31تتضمن قيمة األراضي كما في  .5
لحين استكمال اإلجراءات النظامية التابعة  إحدى الشركاتبدارة إبأسماء أعضاء مجلس مسجلة  (لاير سعودي

الالزمة لنقل ملكيتها باسم الشركة. لدى الشركة شهادات تنازل تفيد أن هذه االستثمارات مملوكة ملكية كاملة 
 للشركة.

 
 المشاريع تحت التنفيذ تتمثل بشكل أساسي فيما يلي: أهم إن  .6

 
 4,6م: 2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 4,1والبالغة قيمة دفعات لشراء آالت ومعدات تحت التنفيذ    ▪

 .مليون لاير سعودي(
   

مشروع المخزن المركزي الذي يتم تنفيذه بالقرب من مصنع  –( 1توسعة القدرة االستيعابية للمخزن: )أر.    ▪
مليون  35.4: م2018مليون لاير سعودي ) 63.07احدى الشركات التابعة بمدينة الرياض، وتم دفع مبلغ 

 م.2020ير تم استكمال التوسعة في الفترة الالحقة في فبرالاير سعودي( لنفس األمر. 
 
تغيرات في خط اإلنتاج: تركيبات حشوات جار العمل فيها في مصنع احدى الشركات التابعة وهذا بدوره  ▪

سيؤدي إلى تحسين اإلنتاج عن طريق استبدال آالت خطوط اإلنتاج القديمة بموجب عرض إعادة شراء من 
سعودي( لنفس األمر. يتوقع  مليون لاير 25.2م: 2017مليون لاير سعودي ) 5.3وتم دفع مبلغ  المورد

 .م2020االنتهاء من التوسعة في 
 
 
 
 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 ـ 50 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 ـ ممتلكات وآالت ومعدات )تتمة( 12
 

 تم توزيع االستهالك كما يلي:
 

 
 عقارات استثماريةـ  13
 

 يلي:  كما أراضي مقتناه بنية االستثمار طويلة األجلتمثل عقارات إستثمارية قيمة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ىالمشتر العقاري االستثمار ملكيةصك  الغاء تمعلى خطاب من البائع يفيد بأنه قد  م2019أبريل  28حصلت الشركة في 

بأمر صادر من محكمة االستئناف بالرياض ألمر خارج عن  سعودي لاير 219,739,441 بتكلفةم 2009في سنة 
لاير  12.500.000لاير سعودي والباقي قدره  207.239.441دفعت الشركة منها مبلغ وإرادة الشركة،  ة البائعإراد

لحلول بذلك ويعرض بعض ا الشركة وأن القرار أصبح نهائياً ويتعين االلتزام به وتنفيذه، وأنه يبلغسعودي لم يتم دفعه 
. وبعد تلقي الخطاب المذكور قامت الشركة بالتأكد من األمر لدى بما يحفظ لها كامل حقوقها والمقترحات على الشركة

الجهات المختصة، وتأكد لها أن اإللغاء صحيح ألسباب ومبررات تعود للبائع حيث أن اإللغاء يخص الصك الرئيسي 
كة أي عالقة أو دور في هذا الموضوع، ولم تبلغ أو تشترك في أي أمر لألرض العائد للبائع وما تفرع عنه، وليس للشر

ً أن الشركة قامت عند شراء األرض االستعالم عن أو جلسات قضائية أو أي مناقشات أو تحقيقات تمت حياله ، علما
محرر  الصك واثبات صحته في حينه بموافقة لجنة من كتابة العدل مكونة من ثالث كتاب عدل بموجب محضر إجازه

 هـ.1430رجب  28في 
 

لاير  219.739.441لاير سعودي والتي تمثل تكلفة الشراء وقدره  181.500.000أن القيمة الدفترية لألرض تبلغ 
 لاير سعودي. 38.239.441سعودي مطروحاً منها هبوط القيمة السابق تسجيلها والبالغ 

 
م، قامت الشركة باستبعاد كامل قيمة األرض من الدفاتر والبالغة 2019ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

لاير سعودي وتسجيل ذمم مدينة ضمن إيضاح ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى على البائع  181.500,000
متبقي للبائع من ثمن األرض والبالغ لاير سعودي كما تم خصم المبلغ ال 219.739.441ووسيط السعي بأجمالي 

 .)30لاير سعودي )إيضاح  12,500,000
 
 

 م2018 م2019 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 63,369,067 65,993,413   تكلفة المبيعات 

 13,304,357 10,216,234   (6مصروفات بيع والتوزيع )ايضاح 

 7,204,193 6,686,946   (7مصروفات عمومية وإدارية )ايضاح 

 ──────── ──────── 
  82,896,593 83,877,617 
 ════════ ════════ 

 م2019 
 لاير سعودي

 م2018
 لاير سعودي

 188,471,581 188,471,581  في بداية السنةالتكلفة 
 ــ      1,188,655   اضافات

 ــ      (182,497,000) )أنظر إيضاح أدناه( إستبعادات

 ───────── ────────── 
 188,471,581 7,163,236  السنةفي نهاية التكلفة 

 ═════════ ══════════ 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 ـ 51 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة( عقارات استثماريةـ  13

 
المحكمة قضائيتين  لدي   دعوتينم، قامت الشركة برفع 2019ديسمبر  15 الموافق هـ 1441ربيع الثاني  18في تاريخ 

بإلزام بائع  وذلك للمطالبة  ة الشراءوسيط السعي لعمليحي الخير و –ضد بائع أرض شمال الرياض  العامة بالرياض
من قيمة  سعودي مليون لاير 207.239وقدره  ما( بإعادة المبلغ المدفوع لهما)المدعى عليه ووسيط الشراء األرض

لشركة بحقها في المطالبة بأية تعويضات عما لحقها أو قد يلحق بها من اضرار أو األرض الى الشركة مع احتفاظ ا
معه  استفساراتهاطبقاً لرأي المستشار القانوني الخارجي للشركة و و، مطالبات مالية بسبب إلغاء صك األرض المذكورة
قانونًيا وعالقة تعاقدية وتثبت حق قوية وواضحة وهي مستنًدا  الدعوتينفإن المستندات واألوراق التي تم تقديمها في 

وكذلك حقها في تحصيل واسترداد مبلغ  ،شركة عسير في تحصيل واسترداد مبلغ الشراء المدفوع بسبب إلغاء الصك
 .السعي المدفوع إلى وسيط البيع

 
العادلة بناء على متوسط تقيمين من خبراء تثمين عقار مستقلين وهم،  قيمتهاتم تحديد تمتلك الشركة عقارات استثمارية 

للتقييم العقاري وتم تحديد القيمة العادلة للعقارات بناء على األسعار السائدة في  الجالللتقييم العقاري ومكتب  إسنادمكتب 
 م.2019ديسمبر  31ارية كما في التقييم وجود هبوط في قيمة العقارات االستثم يظهرلم ، السوق إلستثمارات مماثلة

 .( 33)إيضاح  مليون لاير سعودي 38.3وبلغ متوسط القيمة العادلة للعقارات االستثمارية 
 

 ـ موجودات غير ملموسة 14
 
 ديسمبر 31 

 م2019
 ديسمبر 31

 م2018
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 157,005,634 157.005.634 أدناه( 1-14شهرة )إيضاح 
 6,249,749 4,507,344 أدناه( 2-14 تجارية وبرامج )إيضاحعالمات 

 ────────── ───────── 
 163,255,383 161,512,978 إجمالي موجودات غير ملموسة

 ══════════ ═════════ 
 
يتمثل رصيد الموجودات غير الملموسة في شهرة ناتجة عن االستحواذ على االستثمارات في شركات تابعة. قامت  14-1

 (.34قيمة الشهرة كما في تاريخ القوائم المالية )إيضاح  هبوطالشركة بعمل دراسة للتأكد من عدم 
 

 يسمبر:د 31فيما يلي حركة الموجودات غير الملموسة خالل السنة المنتهية في 
 

 م2019ديسمبر  31 
  

 شركة حلواني 
 اخوان 

 
شركة الربيع 

 السعودية لألغذية

شركة عسير العربية 
لالستثمار الصناعي 

 المحدودة

 
 

 اإلجمــالي
 سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير 
     

 157.005.634 22.209.872 8.117.469 126.678.293 في بداية ونهاية السنة 
 ════════ ════════ ═════════ ═════════ 
 

 م2018ديسمبر  31 
  

 شركة حلواني 
 اخوان 

 
شركة الربيع 

 السعودية لألغذية

شركة عسير العربية 
لالستثمار الصناعي 

 المحدودة

 
 

 اإلجمــالي
 سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير 
     

 157.005.634 22.209.872 8.117.469 126.678.293 في بداية ونهاية السنة 
 ════════ ════════ ═════════ ═════════ 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 ـ 52 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 ـ موجودات غير ملموسة )تتمة( 14
 

 فيما يلي حركة الموجودات غير الملموسة: 14-2
 

 

  
 برامج   

 رسوم عالمات 
 تجارية وامتياز

 
   جمالي اإل

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
    التكلفة:

 11,643,956  8,606,595 3,037,361  م2019يناير  1في 

  1,127,031   1,127,031 ــ      إضافات

 (38,787) ــ      (38,787) استبعادات
  77,134  ــ       77,134  فروق ترجمة عملة أجنبية

 ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ 
  12,809,334  9,733,626  3,075,708  م2019ديسمبر  31في 
 ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 

    اإلطفاء:
 5.394.207  2.512.326 2.881.881  م2019يناير  1في 

  2,883,301   2,819,715  63,586  اإلطفاء للسنة
 (38,343) ــ      (38,343) استبعادات

  62,825  ــ       62,825  فروق ترجمة عملة أجنبية
 ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 

  8,301,990  5,332,041 2,969,949  م2019ديسمبر  31في 
 ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 

    صافي القيمة الدفترية:
  4,507,344  4,401,585 105,759  م  2019ديسمبر  31كما في 

  ═══════ ═══════ ════════ 

  
 برامج   

 رسوم عالمات 
 تجارية وامتياز

 
 المجمــــــوع

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
    التكلفة:

 8,300,754  5,258,034 3,042,720  م2018يناير  1في 
 3.348.561  3.348.561 ــ       إضافات

 (5.359) ــ      (5.359) فروق ترجمة عملة أجنبية
 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ 

 11,643,956  8,606,595 3,037,361  م2018ديسمبر  31في 
 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 

    اإلطفاء:
 3.552.385  748.191 2.804.194  م2018يناير  1في 

 1.846.148  1.764.135 82.013  للسنةاإلطفاء 
 (4.326) ــ      (4.326) فروق ترجمة عملة أجنبية

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 
 5.394.207  2.512.326 2.881.881  م2018ديسمبر  31في 
 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 

    صافي القيمة الدفترية:
 6.249.749  6,094,269 155,480  م  2018ديسمبر  31كما في 

  ═══════ ═══════ ════════ 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 ـ 53 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 عقود اإليجارـ  15
 

  كمستأجر المجموعة
ً  اإليجار عقود مدة تتراوح. مستأجرة عقارات لعدة إيجار عقود المجموعة لدى  التزامات. سنة 13 إلى 9 بين عموما

 خيارات اإليجار عقود من العديد يتضمن. العقارات لهذه المؤجر ملكية خالل من مضمونة العقود هذه بموجب المجموعة
 .متغيرة دفعات على اإليجار عقود جميع تحتوي ال. أدناه مفصلة متغيرة إيجار ودفعات للعقد واإلنهاء التمديد

 
ً  المجموعة لدى  المجموعة تطبق. متدنية قيمة ذات أقل أو شهراً  12 إيجار بمدة مستأجرة لممتلكات العقود بعض أيضا

 هذه على" القيمة المتدنية األصول إيجار عقود"و" األجل القصيرة اإليجار عقود" بـ المتعلقة االعتراف إعفاءات
 .الموجودات

 
 من له تعرضت وما السنة خالل المدرجة اإليجار عقود ومطلوبات االستخدام حق للموجودات الدفترية القيم يلي فيما

 :السنة خالل حركة
 
 حق االستخدام على النحو التالي: موجوداتتمثل  (أ

 

 
 :التالي النحو على المالي المركز قائمة في مصنفة اإليجار عقود التزامات (ب

 

 

 م2018 م2019 
 لاير سعودي لاير سعودي 

   التكلفة:
 ـــ       56,195,669  (35 إيضاح) يناير 1 في كما

 ـــ       7.378.150  (12والمعدات )إيضاح  تمحول من الممتلكات واآلال
 ـــ       7,424,796  إضافات خالل السنة

 ـــ       996,015  فروقات ترجمة عملة أجنبية 
 ───────── ───────── 

 ـــ       71,994,630   ديسمبر 31 في كما
 ───────── ───────── 

   اإلطفاء:
  ـــ       (35 إيضاح) يناير 1 في كما

 ـــ       (3.103.547) (12والمعدات )إيضاح  تمحول من الممتلكات واآلال
 ـــ       (12,531,518) االستهالك المحمل للسنة 

 ـــ       (426,308) فروقات ترجمة عملة أجنبية 
 ───────── ───────── 

 ـــ        (16,061,373)  ديسمبر 31 في كما
 ───────── ───────── 

 ـــ       55,933,257  ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية كما في 
 ═════════ ═════════ 

 لاير سعودي لاير سعودي اإليجارالتزامات عقود 
   

 ـــ        52,835,563  (35م )إيضاح 2019يناير  1كما في 
 ـــ        2,748,496  (ب28محول من التزامات بموجب عقود إيجار تمويلي )إيضاح 

 ـــ        7,934,323   إضافات خالل السنة
 ـــ        2,960,980  مصروف فائدة

 ـــ        (16,026,425)  مدفوعات
 ـــ        370,735  تعديالت ترجمة

 ───────── ───────── 
 ـــ        50,823,672  م2019ديسمبر  31كما في 

   
 ـــ        (12,611,367) ناقص: الجزء المتداول

 ───────── ───────── 
 ـــ        38,212,305  الجزء غير المتداول

 ═════════ ═════════ 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 ـ 54 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة(عقود اإليجار ـ  15
 

ديسمبر  31قامت المجموعة بتسجيل مصروف االستهالك المتعلق بموجودات حق االستخدام للسنة المنتهية في 
 م كالتالي:2019

 
 م2018 م2019 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 ـــ       3,487,484 تكلفة المبيعات 
 ـــ       8,013,668 (6مصروفات بيع وتوزيع )إيضاح 

 ـــ       1,030,366 (7مصروفات عمومية وادارية )إيضاح 
 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ـــ       12,531,518 
 ═════════ ════════ 
 

 ـ استثمارات وموجودات مالية 16
 

 

 
 أ( استثمارات في شركة زميلة 

 
المال في شركة صناعات العيسى مليون سهم من إجمالي رأس  28.5وعليه فقد أصبح عدد األسهم المملوكة للشركة 

 من حقوق الملكية فيها. %38مليون سهم بنسبة ملكية  75البالغ 
 
 
 
 
 
 

 ديسمبر 31 
 م2019

 لاير سعـودي
 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعـودي
 

 119,660,000 68,898,193  استثمار في شركة زميلة )انظر إيضاح )أ( أدناه(
 763,958,074 769,965,242  أدوات ملكية بالقيمة العادلة )انظر إيضاح )ب( أدناه(

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ 
 838,863,435 883,618,074 
 ═════════ ════════ 

    نسبة الملكية % النشاط الرئيسي بلد التأسيس اسم الشركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2019

 

 م2018

 

 ديسمبر 31 

 م2019 

 لاير سعودي

 ديسمبر 31

 م2018 

 لاير سعودي

 صناعات العيسىشركة 

 )أنظر اإليضاح أدناه( 

 المملكة العربية 

 السعودية  

 البيع بالجملة 

 والتجزئة 

 

38% 

 

38% 

  

68,898,193 

 

119.660.000 

      ════════ ════════ 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 ـ 55 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة( ـ استثمارات وموجودات مالية 16

 
 )تتمة(أ( استثمارات في شركة زميلة 

 
 :ديسمبر 31وفيما يلي حركة هذا االستثمار خالل السنة المنتهية في 

 
 ديسمبر 31 

 م2019
 لاير سعـودي

 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعـودي
 

 249,006,400  119,660,000  رصيد االستثمار أول العام
 (38,512,517) (51,145,457) حصة الشركة في خسارة الشركة الزميلة خالل السنة

 (91,669,986) ـــ       هبوط غير مؤقتخسائر 
 حصة الشركة في التغير في االفتراضات المستخدمة من قبل

 الخبير االكتواري
 
 383,650 

  
 2,057,468 

 (1,221,365) ـــ       9ثر تطبيق المعيار الدولي رقم ألحصة الشركة 
 ────────── ────────── 

  68,898,193  119,660,000 
 ══════════ ══════════ 

 
رأت إدارة الشركة أن هناك عدة عوامل ومؤشرات دالة على أنه قد يكون هناك انخفاض في قيمة االستثمار  2018في 

م بتعيين استشاري مستقل إلعداد 2018ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في في الشركة الزميلة وبالتالي قامت الشركة 
دراسة لتقييم االستثمار في الشركة الزميلة، وأظهرت الدراسة على وجود انخفاض في القيمة العادلة لصافي موجودات 

 31، في حين أنه خالل السنة المنتهية في مليون لاير سعودي 91.7 بقيمة م2018ديسمبر  31الشركة الزميلة كما في 
لم ترى إدارة الشركة أية عوامل او مؤشرات أخري دالة علي أنه قد يكون هناك انخفاض اخر في قيمة م 2019ديسمبر 

 .م2019ديسمبر  31االستثمار في الشركة الزميلة وبالتالي لم تقم بتسجيل أية انخفاض في قيمة االستثمار كما في 
 

 
 
 

 ديسمبر 31 
 م2019

 لاير سعـودي
 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعـودي
 

 298,393,087  259,734,874  الموجودات غير المتداولة
 1,603,501,251  1,317,704,184  الموجودات المتداولة

 (85,647,649) )67,020,311( المطلوبات غير المتداولة
 )1,203,779,963( )1,032,435,748( المطلوبات المتداولة

 (7,315,858) )13,035,333( الحقوق غير المسيطرة 
 ────────── ────────── 

 605,150,868  464,947,666  حقوق الملكية 
 ══════════ ══════════ 
   

 %38  %38  نسبة الملكية 
 227,441,920  176,680,113  حصة الشركة
 (107,781,920) (107,781,920) هبوط مؤقت 

 ────────── ────────── 
 119,660,000  68,898,193  القيمة الدفترية لالستثمار

 ══════════ ══════════ 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 ـ 56 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة( ـ استثمارات وموجودات مالية 16

 
 )تتمة(أ( استثمارات في شركة زميلة 

 
 

 ديسمبر 31 
 م2019

 لاير سعـودي
 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعـودي
 

 961,810,419  807,498,945  اإليرادات
 (854,069,533) (715,790,165) تكلفة المبيعات

 (84,786,826) (75,061,863) مصروفات بيع وتوزيع
 (66,395,318) (55,339,355) المصروفات العمومية واإلدارية

 (2,985,064) (30,230,643) )مصروفات(/ إيرادات أخرى 
 (42,937,909) (50,373,664) تكاليف مالية

 ────────── ────────── 
 (89,364,231) (119,296,745) الخسارة قبل الزكاة والضريبة

 (19,300,356) (15,296,563) الزكاة وضريبة الدخل
 ────────── ────────── 

 (108,664,587) (134,593,308) الخسارة للسنة
 5,414,389  1,009,606  الربح/ )الخسارة( الشامل األخر
 7,315,858  ـــ       حصة الحقوق غير المسيطرة

 ────────── ────────── 
 (95,934,340) (133,583,702) إجمالي الخسارة الشاملة للشركة األم

 ══════════ ══════════ 
 (38,512,517) (51,145,457) حصة المجموعة في نتائج السنة

 ══════════ ══════════ 
  2,057,468  383,650  تعديالت المنافع المحددة للموظفينالحصة في 

 ══════════ ══════════ 
 (1,221,365) ـــ       9الحصة ألثر تطبيق المعيار الدولي رقم 

 ══════════ ══════════ 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 ـ 57 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة( ـ استثمارات وموجودات مالية 16
 

 أدوات ملكية بالقيمة العادلةب( 
 

 

 
 
 
 
 

 ديسمبر 31 
 م2019

 لاير سعـودي
 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعـودي
 

 277,208,327  334,250,000   انظر إيضاح أدناه() ةمتداولاستثمارات في أسهم شركات 
 486,749,747  435,715,242  )انظر إيضاح أدناه( ير متداولةغ استثمارات في أسهم وحصص شركات

ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
  769,965,242  763,958,074 
 ═════════ ═════════ 

  
 

 متداولة
 لاير سعـودي

 
 

 غير متداولة
 لاير سعـودي

 اإلجمــالي
 ديسمبر 31

 م2019
 سعـوديلاير 

 اإلجمــالي
 ديسمبر 31

 م2018
 لاير سعـودي

     التكلفة:
 846,353,347  828,736,382  478,506,642  350,229,740  في بداية السنة

 91,800  ـــ        ـــ        ـــ        إضافات
 (17,708,765) (1,241,330) (1,011,590) (229,740) اإلستبعادات

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 828,736,382  827,495,052  477,495,052  350,000,000  في نهاية السنة

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
صافي مكاسب غير محققة 

عن إعادة تقييم إستثمارات 
 متاحة للبيع: 

    

 183,457,202  (64,778,308) 8,243,105  (73,021,413) في بداية السنة 
 (22,373,955) (153,626) ـــ        (153,626) استبعادات

 (225,861,555) 7,402,124  (50,022,915) 57,425,039  أرباح / )خسائر( إعادة تقييم
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 (64,778,308) (57,529,810) (41,779,810) )15,750,000( نهاية السنةفي 
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 763,958,074  769,965,242  435,715,242  334,250,000  صافي القيمة الدفترية  
 ════════ ════════ ═════════ ═════════ 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 ـ 58 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 ـ استثمارات وموجودات مالية )تتمة( 16
 

 )تتمة( أدوات ملكية بالقيمة العادلةب( 
 

 االستثمارات المتداولة ما يلي:يتضمن بند 
 
 ألف لاير سعودي( 358م 2018ديسمبر  31م ال شيء )2019ديسمبر  31قيمتها العادلة كما فياستثمارات مملوكة  -

  الشركة.نائب رئيس مجلس اإلدارة نيابة عن  باسممسجلة 
 

في شركة  مليون سهم( 35م: 2018ديسمبر  31)م 2019ديسمبر  31كما في  مليون سهم 35تمتلك الشركة عدد  -
 276.9م: 2018ديسمبر  31)م 2019ديسمبر  31كما في  مليون لاير سعودي 334اعمار المدينة االقتصادية بقيمة 

 .لاير سعودي( يتطلب من الشركة الحصول على موافقة هيئة المدن االقتصادية قبل التصرف بهم مليون
 

 :يتضمن بند االستثمارات غير المتداولة على ما يلي
 
 31) مليون لاير سعودي 14.2بمبلغ م 2019ديسمبر  31رئيس مجلس اإلدارة كما في  باسماستثمارات مسجلة  -

 خالل الفترة الالحقة تم نقل االستثمار ألسم الشركة. لاير سعودي(. 23,8م: 2018ديسمبر 
 

 موجودات أخرى طويلة األجلـ  17
 
من رأس المال في شركة تابعة لطرف غير ذي  %50.4نسبته  قامت الشركة األم ببيع كامل حصصها التي تمثل ما (أ

 مليون لاير سعوي نقداً. 20، وتم تحصيل مبلغ مليون لاير سعودي 81عالقة بمبلغ وقدره 
 

 وفقاً التفاقية البيع المبرمة يتم تحصيل باقي الثمن على دفعات طويلة وقصيرة األجل كما يلي:
  

 ديسمبر 31 
 م2019

 لاير سعودي
 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي

  39,019,356  26,012,902  مدينو بيع استثمارات 
 (13.006.452) (13,006,450) محصل خالل الفترة

 ───────── ───────── 
  13.006.452  26,012,904 

   يطرح:
 (12,307,072) (12,670,776) اجمالي دفعة مستحقة خالل السنة 

 (699,380) (335,676) أرباح تمويل غير مستحقة
 ───────── ───────── 

 (13.006.452) (13.006.452) صافي دفعة مستحقة خالل السنة
 ───────── ───────── 

 13,006,452  ـــ       اجمالي دفعات طويلة األجل 
 (459,308) ـــ       يخصم: أرباح تمويل غير مستحقة

 ───────── ───────── 
 12,547,144  ـــ       طويلة األجلصافي دفعات 

 ═════════ ═════════ 
 

 .، إضافة إلى أنه توجد سندات ألمر الشركة بالدفعات المتبقيةضمان بنكي بكامل المبلغ المتبقي يوجد (ب
 
 
 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 ـ 59 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 مخزون، صافيـ  18
 
 ديسمبر 31 

 م2019
 ديسمبر 31

 م2018
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 143,419,842  164,053,881  مواد خام 
 155,756,265  118,745,831   بضاعة تامة الصنع
 24,270,229  52,919,345  مواد تعبئة وتغليف 
 4,043,706  1,528,861  انتاج تحت التشغيل 

 27,935,444  30,934,725  قطع غيار 
 616,781  616,426  اخرى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  368,799,069  356,042,267 
   

 (1,188,597) (8,417,905) مخصص بضاعة راكدة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  360,381,164  354,853,670 
   

 23,853,531  21,352,126  بضاعة بالطريق 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ 
  381,733,290  378,707,201 
 ═════════ ═════════ 
 

 ديسمبر كما يلي: 31إن حركة المخصص كما في 
 
 ديسمبر 31 

 م2019
 ديسمبر 31

 م2018
 سعوديلاير  لاير سعودي 
   

 1,194,881  1,188,597  الرصيد في بداية السنة 
 693,603  7,627,920  إضافات خالل السنة 

 (692,349) (529,549) شطب مخصص بضاعة راكدة
 (7,538) 130,937  ترجمة عملة اجنبية

 ───────── ───────── 

 1,188,597  8,417,905  الرصيد في نهاية السنة
 ═════════ ═════════ 
 

 ، صافي تجارية ـ ذمم مدينة 19
 

 ديسمبر 31 

 م2019

 ديسمبر 31

 م2018

 لاير سعودي لاير سعودي 

   

 329,910,793  302,014,152  ذمم مدينة تجارية 

 (61,283,003) (40,881,638) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

  261,132,514  268,627,790 

 ═════════ ═════════ 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 ـ 60 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 ـ ذمم مدينة تجارية، صافي )تتمة( 19
 
من المتوقع، بناء على الخبرة السابقة، أن يتم استرداد الذمم المدينة التجارية التي لم تنخفض قيمتها خالل الفترة الالحقة  .أ

حيث عمدت إدارة المجموعة إلى وضع استراتيجيات محددة لتحصيل هذه الذمم. يتم الحصول على ضمانات من بعض 
 فإن الغالبية العظمى من هذه الذمم المدينة التجارية بدون ضمانات.  العمالء مقابل الذمم المدينة التجارية. وعليه

 
 ديسمبر: 31فيما يلي أعمار الذمم المدينة التي لم يحدث انخفاض في قيمتها للسنتين المنتهيتين في   .ب
 

 متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها    

 

 السنة

 

 المجموع

 غير متأخرة السداد 

 ولم تنخفض قيمتها

  

 يوم 90ــ  31

 

 يوم 365ــ  91

 

 يوم  365أكثر من 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي  لاير سعودي لاير سعودي 

       
 2,026,597 8,927,974 43,131,116   207,046,827 261,132,514 م2019ديسمبر  31

 760,890 15.141.752 110.666.400   142.058.748 268,627,790 م2018ديسمبر  31

 
 31لاير سعودي ) 40,881,638م 2019ديسمبر  31بلغت قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما في  .ج

 لاير سعودي(. إن حركة المخصص كما يلي:  61,283,003م: مبلغ 2018ديسمبر 
 

 ديسمبر 31 
 م2019

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 22,309,785  61,283,003   الرصيد في بداية السنة
 46,146,037  ـــ (9) أثير التطبيق االولي للمعيار الدولي للتقرير الماليت

 ـــ 2,724,283  (6إضافات خالل السنة )إيضاح 
 (7,158,157) (23,381,665)  المستخدم خالل السنة 

 ـــ (2,860) مخصص انتفى الغرض منه 
 (14,662) 258,877  فرق ترجمة عمالت اجنبية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ 
 61,283,003  40,881,638  الرصيد في نهاية السنة 

 ═════════ ═════════ 
  

 ـ مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 20
 ديسمبر 31 

 م2019
 ديسمبر 31

 م2018
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 32,545,589  30,613,879  للمورديندفعات مقدمة 
 14,552,089  5,501,316  مصاريف مدفوعة مقدما 

 3,339,178  2,937,214  ذمم موظفين
 2,800,299  2,800,299  ()أ( )إيضاح أدناهتامين خطابات ضمان

 ـــ 2,000,000  ايرادات توزيع أرباح مستحقة
 874,979  374,975  تكاليف تمويل مؤجلة

 18,503,341  213,192,438  ()ب( و )ج( ارصدة مدينة اخرى )إيضاح أدناه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ 
  257,420,121  72,615,475 
 ═════════ ═════════ 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 ـ 61 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة( ـ مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 20
م قامت الشركة بإصدار خطاب ضمان صادر من البنك السعودي لالستثمار لصالح الهيئة 2018أكتوبر  4بتاريخ  (أ

لاير سعودي مغطاة بالكامل وذلك عن قيمة فروقات الزكاة المستحقة   2,800,299العامة للزكاة والدخل وبقيمة 
 (.10م )إيضاح 2008ديسمبر  31م حتى 2005ديسمبر  31عن السنوات المنتهية في 

 
 2,571,750م بعد خصم انخفاض قيمة بمبلغ 2019ديسمبر  31تظهر األرصدة المدينة األخرى كما في  (ب

 لاير سعودي(. 2.298.681م: 2018لاير سعودي )
 

لاير سعودي تمثل  207,239,441 م  مبلغ 2019ديسمبر  31تتضمن األرصدة المدينة األخرى  كما في  (ج
 .(13المبلغ المستحق من بائع أرض شمال الرياض ووسيط السعي ) إيضاح 

 
 ـ المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها 21
 

والشركات التابعة للشركة األم  -شركة دله البركة القابضة  -ذات العالقة الشركاء والشركة األم النهائية تضم الجهات 
النهائية وموظفي اإلدارة العليا والمديرين والشركات التي تمارس عليها الشركة األم النهائية تأثيراً مهماً. وتتم المعامالت 

وشروط وأسعار التعامل مع الجهات غير المرتبطة ويتم اعتماد تلك المعامالت  مع الجهات ذات العالقة بناءاً على سياسات
 من قبل إدارات المجموعة.

 
 فيما يلي ملخص بالمعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة والتي تمت في سياق العمل االعتيادي للمجموعة خالل السنة:

 
 أ( مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة:

 

 
 ب( مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة:

 الشركة. تعتمد األسعار وشروط الدفع مع الجهات ذات العالقة طبقاً لسياسة

 
 البيان

 
 المعاملة طبيعة

 الرصيـــــد  مبالغ المعاملة
 ديسمبر  31

 م2019
 لاير سعودي

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي

 ديسمبر  31 
 م2019

 لاير سعودي

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي
 

 فضيل حلواني 
 

 بيع بضاعة تامة الصنع
 

 ــ     
 

 ــ     
  

 2,729,352 
 
 2,729,352 

 1,400,049  938,209   155,245 1,379,003 معامالت مختلفة آخرون  
 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ     

 4,129,401  3,667,561      اإلجمالي

 
 يطرح: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

    
(3,448,387) 

 
(2,732,101) 

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ     
 1,397,300  219,174      الرصيد 

     ════════ ════════ 

 
 

 البيان

 
 

 طبيعة المعاملة

 الرصيــد  مبالغ المعاملة
 ديسمبر  31

 م2019
 لاير سعودي

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي
 

 ديسمبر  31 
 م2019
 سعوديلاير 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي

 499.153 73,555   568.122 552,099 خدمات دعاية شركة دلة التجارية
شركة االسماعلية مصر 

 للدواجن
 شراء بضائع تامة 

 3,404,030 الصنع 
 

2.683.046 
  

 89,235 
 
 259.104 

إدارة التأمين الموحدة 
 الشامل

 
 ــ      شراء مواد خام

 
170,069 

 
 

 
 ــ      170,069 

 839,367  174,485   2,274,748 1,106,995 مشتريات وخدمات أخرون
 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ     

 1,597,624  507,344      الرصيد 
     ════════ ════════ 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 ـ 62 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 ـ المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة( 21
 

 ج( بدالت ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:
 

وأعضاء مجلس اإلدارة الذين لديهم صالحيات تتكون اإلدارة العليا للمجموعة من كبار الموظفين والتنفيذيين في اإلدارة 
ومسؤوليات تخطيط وتوجيه أنشطة المجموعة واالشراف عليها. بلغ إجمالي رواتب ومكافآت اإلدارة العليا وكبار التنفيذيين 

 كما يلي:
 

 
 د( معامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة: 

 
التي تمت مع السادة/ أعضاء مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة فيما يلي تفاصيل جميع المعامالت 

 والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت المباشرة منها والغير مباشرة:
 

 
 

  

 ديسمبر 31 
 م2019

 لاير سعودي
 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي
 

 12.492.692  9,381,600  التنفيذيينرواتب ومكافآت اإلدارة العليا وكبار 

 1.800.000   1,800,000   مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 297.000   312,000 دارة واللجانإلبدل حضور جلسات مجلس ا

 640.000   856,000 لجان مجلس اإلدارة مكافأة

 م2018 م2019  

 لاير سعودي لاير سعودي  

 مبلغ المعاملة مبلغ المعاملة طبيعة التعامل اسم الطرف ذي المصلحة

 السيد/ عبدهللا صالح كامل  ▪
)رئيس مجلس اإلدارة( لتملكه أسهماً في 

 شركة الخزامى لإلدارة

عقد االستئجار القائم لمكاتب 
الشركة في برج الفيصلية من 

 شركة الخزامى لإلدارة

 
 

1,628,066 

 
 

1.545.600 
 السيد/ عبد الرحمن إبراهيم الرويتع  ▪

 )العضو المنتدب والمدير العام( لعضويته
في مجلس إدارة شركة جدوى لالستثمار 

 ولتملكه أسهماً فيها

عقد استثمار الشركة القائم في 
صندوق جدوى االستثماري 

 المشترك  
)زيوت تشحيم لوب السعودية( 

المدارة من شركة جدوى 
 ــ      لالستثمار

 
 
 
 
 

121.602.215 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 ـ 63 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 نقديةالبنود شبه النقدية والـ  22
 

 ديسمبر 31 
 م2019

 لاير سعودي
 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي
 

 3,339,635  1,520,874   النقد في الصندوق
 70,766,778  115,134,911  أرصدة لدى البنوك 

 2,928,164   4,237,946   شيكات تحت التحصيل
 14,974,426  13,635,280   البنوك مقيدة االستخدام )إيضاح أدناه(أرصدة لدى 

 ──────── ──────── 
  134,529,011  92,009,003 
 ════════ ════════ 
 

 تتمثل األرصدة لدى البنوك مقيدة االستخدام في أرصدة بنكية تحتجزها الشركة لتوزيعات األرباح غير الموزعة.
 

 لبيعلغرض اصافي موجودات محتفظ بها ـ  23
 

م قرر الشركاء رسمياً الموافقة على خطة بيع حصتهم في إحدى الشركات التابعة، شركة مصنع 2017ديسمبر  21في 
االشارات الضوئية المحدودة )"شركة اإلشارات الضوئية"(. حسب تقديرات اإلدارة، من المتوقع إتمام عملية البيع خالل 

التالي تم تصنيف االستثمار في شركة اإلشارات الضوئية كموجودات محتفظ بها للبيع في قائمة المركز سنة واحدة. وب
 المالي غير الموحدة.

 
م وقعت الشركة اتفاقية بيع كامل حصتها في شركة اإلشارات الضوئية الى الشركاء القائمين وحققت 2018نوفمبر  26في 

 لاير سعودي. فيما يلي حركة الموجودات المحتفظ بها لغرض البيع: 288,514الشركة خسائر جراء عملية البيع بقيمة 

 
 ديسمبر: 31كما في  م2018نوفمبر  26فيما يلي تفاصيل الخسائر من العمليات غير المستمرة حتى تاريخ البيع في 

 

 

 ديسمبر  31 
 م2019

 ديسمبر  31
 م2018

 
 

 لاير سعودي لاير سعودي

 1,100,951  ـــ      الرصيد في بداية السنة
 (526,898) ـــ      حصة الشركة من نتائج موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 (574,053) ـــ      السنة استبعاد خالل
 ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــ      ـــ      نتائج موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع
 ════════ ════════ 

 م2018 م2019 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 453.112  ـــ      صافي المبيعات
 (714.419) ـــ      تكاليف المبيعات

 ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ 
 (261.307) ـــ      أجمالي الربح

   
 (220.591) ـــ      مصروفات عمومية وادارية

 (45.000) ـــ      الزكاة 
 ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ 

 (526.898) ـــ      الخسائر من العمليات غير المستمرة
 ════════ ════════ 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 ـ 64 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 ـ رأس المال 24
 

 31لاير سعودي ) 10قيمة كل منها  م2019ديسمبر  31سهم كما في  126.388.889يتكون رأس مال الشركة األم من 
 سهم(. 126.388.889م: 2018ديسمبر 

 
 ـ احتياطي نظامي 25
 

 ً  %10 تحويل األم الشركة على يجب للشركة، األساسي والنظام السعودية العربية المملكة في الشركات نظام ألحكام وفقا
 االحتياطي مجموع يبلغ عندما التحويل هذا مثل إجراء عن التوقف للشركة ويجوز. النظامي اإلحتياطي إلى الدخل صافي من
. التحويل هذا مثل اجراء عن التوقف قررت فقد السابقة السنوات خالل ذلك حققت قد الشركة أن بما. المال رأس من 30%
 . للتوزيع متاح غير اإلحتياطي هذا إن
 

 على الموافقة( هـ1440 شعبان 26 الموافق) م2019 مايو 1 في المنعقد العادية العامة الجمعية اجتماع في المساهمين قرر
 لتغطية سعودي لاير 94,110,245 وقدرة مبلغ بتحويل وذلك المال رأس من %24,7 إلى النظامي االحتياطي تخفيض
 .المتراكمة الخسائر

 
 ـ حقوق الملكية غير المسيطرة 26
 

 كانت حركة حقوق الملكية غير المسيطرة كاآلتي:
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ديسمبر  31 
 م2019

 ديسمبر  31
 م2018

 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 466,675,342  430,022,327  في بداية السنة 
 (26,212,750) ـــ      أثر التغير في السياسات المحاسبية للشركات التابعة

 ───────── ───────── 
 440.462.592  430,022,327  م2018يناير  1م/ 2019يناير  1الرصيد كما في 

   
 50,658,417  41,089,154  الحصة في نتائج الشركات التابعة   

 (141,156) 4,468,705  فرق التحويل الناتج عن ترجمة قوائم مالية بعملة أجنبية
 (2,456,804) (4,547,764) تسويات تقييم إكتواري

 (58,500,722) (25,806,204) صافي حركة حقوق الملكية غير المسيطرة خالل السنة
 ───────── ───────── 

 430,022,327  445,226,218  في نهاية السنة  
 ═════════ ═════════ 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 ـ 65 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 ـ عقود مرابحة إسالمية وقروض طويلة األجل 27

 
 خالل السنة: القروضفيما يلي حركة 

 
يتعلق هذا االطفاء برسوم عقد التمويل من صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل إنشاء المجمع الصناعي الجديد 

 للشركة. 
 

حسب أحدث إعادة جدولة  األجليمثل الجدول التالي قيمة األقساط المتبقية من كامل قيمة المرابحات والقروض طويلة 
 بدون العمولة المتناقصة:

 
 ديسمبر 31  السنة

 م2019
 ديسمبر 31

 م2018
 لاير سعودي لاير سعودي  
    

 220,643,484  ـــ        م2019

 163,962,170  126,919,351   م2020
 26,035,991  145,884,580   م2021
 36,341,850  141,347,512   م2022
 45,248,842  135,409,308   م2023

  ───────── ───────── 
   549,560,751  492,232,337 
  ═════════ ═════════ 
 
 
 
 
 
 

 ديسمبر 31 
 م2019

 لاير سعودي
 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي
 

 492,232,337  639,949,549  تسهيالت وقروض طويلة األجل  
   

   يطرح: 
 (12,500,000) (388,888) تكاليف تمويل مؤجلة

 11,036,877  ـــ اإلطفاء )اإليضاح ادناه(مجموع 
 ───────── ───────── 
 (388,888) (1,463,123) 
 ───────── ───────── 

 490,769,214  751,560,549  تسهيالت وقروض طويلة األجل، بالصافي
 (220,643,484) (126,919,351) المبالغ المستحقة خالل سنة

 ───────── ───────── 
 270,125,730  422,641,400  غير المتداولالجزء 

 ═════════ ═════════ 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 ـ 66 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة( ـ عقود مرابحة إسالمية وقروض طويلة األجل 27

 
 والقروض طويلة األجل على ما يلي:يشتمل تمويل المرابحات 

 
 700م وقعت شركة عسير اتفاقية تمويل مرابحة اسالمي مع أحد البنوك التجارية المحلية في حدود مبلغ 2013خالل عام 

مليون لاير سعودي من قيمة التسهيل المذكور وذلك لتمويل صفقة  631مليون لاير سعودي. قامت الشركة باستخدام مبلغ 
)أ((. قدمت الشركة سند ألمر كضمان لهذا القرض 16لى حصة ملكية في شركة صناعات العيسى )ايضاح االستحواذ ع

 31الشركة بها كما في  التزمتإضافة إلى بعض التعهدات المنصوص عليها في المستندات البنكية الخاصة بالقرض والتي 
م. يتم سداد القرض على دفعات موزعه على فترة سبع سنوات متضمنة فترة سماح لمدة سنتين مع مرونة 2019ديسمبر 

لعمولة وفقاً للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية )سايبور( مضافاً  وتخضع المرابحةللسداد المبكر 
ل السنة من خالل توقيع اتفاقية تسهيالت مرابحة ألجل بتاريخ ، تم إعادة جدولة رصيد القرض خالإليها معدل عمولة ثابت

 .) انظر االيضاح ادناه( 2019مارس  24
 
موزعه على فترة  غير متساوية على دفعات المرابحةيتم سداد م وقعت الشركة اتفاقية إعادة جدولة ل2019مارس  24في 

ن البنوك في المملكة العربية السعودية )سايبور( مضافاً لعمولة وفقاً للمعدالت السائدة بي وتخضع المرابحة خمس سنوات
 .إليها معدل عمولة ثابت

 
 وفيما يلي حركة تمويل المرابحة:

 

 
 -العمولة: فيما يلي بياناً بإجمالي المبالغ المجمعة المستحقة من تمويل مرابحة ألجل للخمس سنوات القادمة بدون 

 

 
 
 

 ديسمبر 31 
 م2019

 لاير سعودي
 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي
 

 255,134,035  234,645,978  تمويل مرابحة إسالمية طويلة األجل  
 يطرح: 

 الجزء المتداول
 
)32,245,978( 

 
(128,934,036) 

 ───────── ───────── 
 126,199,999  202,400,000  الجزء غير المتداول

 ═════════ ═════════ 

 ديسمبر 31 
 م2019

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي السنة
 

 لاير سعودي
 

 128,934,036  ــ     م2019
 126,199,999  32,245,978   م2020
 ــ     67,466,666  م2021
 ــ     67,466,666  م2022
 ــ     67,466,668  م2023

 ───────── ───────── 
  234,645,978  255,134,035 
 ═════════ ═════════ 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 ـ 67 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة( ـ عقود مرابحة إسالمية وقروض طويلة األجل 27
 

م وقعت الشركة التابعة )شركة الربيع السعودية لألغذية المحدودة( عقد قرض بموجب تمويل 2015ديسمبر  27بتاريخ 
م، سحبت الشركة مبلغ 2018ديسمبر  31كما في مليون لاير سعودي.  200إسالمي مع البنك السعودي البريطاني بمبلغ 

شهراً  60ودي(. يستحق سداد القرض ألجل خالل فترة مليون لاير سع 116.4م: 2018مليون لاير سعودي ) 138.9
+ السايبور.  %1.5من تاريخ السحب ويتضمن فترة سماح لمدة سنة واحدة. يترتب على القرض ألجل فائدة سنوية بنسبة 

 القرض ألجل مضمون بسندات ألمر.
 

تمويل ألجل مع صندوق التنمية  اتفاقيةم وقعت شركة حلواني اخوان )احدى شركات المجموعة( 2010يونيو  15بتاريخ 
مليون لاير سعودي بغرض تمويل مشروع المجمع الصناعي للشركة  165.2الصناعية السعودي )"الصندوق"( بمبلغ 

بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية. تم رهن جميع الممتلكات واآلالت والمعدات المقامة على أرض المشروع لصالح 
. تم سحب كامل رصيد التمويل من قبل المجموعة. بموجب شروط االتفاقية، يستحق سداد الصندوق كضمان للتمويل

مليون لاير سعودي  48م. قامت الشركة بسداد مبلغ 2020التمويل على أقساط نصف سنوية وآخر قسط يستحق السداد في 
مويل رسوم مسبقة الدفع بمبلغ مليون لاير سعودي(. يترتب على الت 26م: 2018ديسمبر  31خالل السنة إلى الصندوق )

مليون لاير سعودي والذي تم تسجيله كأعباء تمويل مؤجلة ويتم اطفاؤه على مدى مدة سريان العقد باستخدام طريقة  12.5
 معدل الربح الفعلي.

 
اتفاقية تمويل مع البنك السعودي الفرنسي  م، وقعت شركة حلواني اخوان )احدى شركات المجموعة(2019خالل سنة 

. وفقاً لشروط االتفاقية، يستحق التابعةمليون لاير سعودي. تم سحب رصيد التمويل بالكامل من قبل الشركة  150بمبلغ 
م ويستحق سداد 2019سبتمبر  30مليون لاير سعودي ابتداًء من  9.375سداد القرض على شكل أقساط ربع سنوية بقيمة 

ويل رسوم تمويل )بالسعر السائد في السوق بين البنوك السعودية م. يترتب على التم2023يونيو  30آخر قسط بتاريخ 
 (. القرض مضمون بسندات ألمر صادرة لصالح البنك.2%+
 

 خالل السنة: القروضفيما يلي حركة 
 

 

 ديسمبر 31 
 م2019

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 176,681,855  201,594,099  الرصيد في بداية السنة
 65,153,355  199,822,630  اضافات خالل السنة
 (40,241,111) (94,008,150) المسدد خالل السنة

 ───────── ───────── 
  307,408,579  201,594,099 
 ───────── ───────── 

   يخفض: 
 (12,500,000) (388,888) تكاليف تمويل مؤجلة

 11,036,877  ـــ " أدناه( أ مجمع االطفاء )أنظر اإليضاح "
 ───────── ───────── 
 (388,888) (1,463,123) 
 ───────── ───────── 

 200,130,976  307,019,691  صافي التسهيالت 
   

 (61,220,230) (89,785,349) الجزء المتداول
 ───────── ───────── 

 138,910,746  217,234,342  الجزء غير المتداول
 ═════════ ═════════ 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 ـ 68 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 ـ عقود مرابحة إسالمية وقروض طويلة األجل )تتمة( 27
 
يتعلق هذا االطفاء برسوم عقد التمويل من صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل إنشاء المجمع الصناعي الجديد  -

 للشركة. 
 

 فيما يلي بياناً بإجمالي المبالغ المجمعة المستحقة من القروض ألجل للسنوات القادمة بدون العمولة المتناقصة: 
 

  ديسمبر 31 
 م2019

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي 
 

 لاير سعودي

 61,220,230 ـــ م2019
 63,236,404 90,174,237 م2020
 26,035,991 75,410,856  م2021
 24,507,116 73,880,846  م2022
 26,594,358 67,942,640 م2022ما بعد 

 ───────── ──────── 
 307,408,579 201,594,099 

 ═════════ ════════ 
 

 :األصلية كما يليبالعمالت  للمرابحات اإلسالميةإن القيمة الدفترية 

 

أبرمت الشركة التابعة )"شركة حلواني"( عقد مرابحات إسالمية )تورق( طويل األجل مع أحد البنوك المحلية في  (أ
قسطاً متساوية القيمة  11مليون تسدد بشكل ربع سنوي على  75م بمبلغ 2016المملكة العربية السعودية خالل سنة 

م وتدفع الشركة األم 2016سبتمبر  4مليون لاير سعودي للقسط الواحد، استحق سداد القسط األول بتاريخ  6.8بمبلغ 
ً إليه  (. القرض %1.75أعباء تمويل على القرض طبقا لسعر السوق السائد بين البنوك السعودية )سايبور مضافا

 م.2019مارس  5مضمون بسندات ألمر. تم استحقاق سداد آخر قسط بتاريخ 
 
لتمويل  خارج المملكة العربية السعوديةأبرمت الشركة التابعة ايضاً عقود مرابحات قصيرة وطويلة األجل مع بنوك  (ب

م بلغ الرصيد 2019ديسمبر  31تدفع الشركة التابعة أعباء تمويل حسب ما هو سائد في السوق. كما في عملياتها. 
 4,8مليون لاير سعودي( منها  28,6م: مبلغ 2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 7,8القائم لهذه العقـود مبلغ 

  .مليون لاير سعودي( 23,6م: 2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي متداول )
 

 

 نوع التمويل

اإليضاح 

 أدناه

 

 عملة التمويل

المتوسط 

المرجح 

الفائدة لمعدل 

 الفعّال

 

 

 

 المبلغ بالعملة األصلية

 

 

 

 المبلغ باللاير السعودي

 م2018 م2019 م2018 م2019    

 لاير سعودي    

 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

 6.853.497  ـــ     6.853.497 ـــ     %3.89 لاير سعودي أ تورق

 28.650.706  7,895,082  136.377.359 33,851,508 %17.5 لاير سعودي ب مرابحات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ      

 35.504.203  7,895,082       التمويالتإجمالي 

 (30.489.218) (4,888,024)      ناقص: الجزء المتداول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ      

  5.014.985  3,007,058    الجزء غير المتداول 

      ════════ ════════ 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 ـ 69 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 بموجب عقود إيجار رأسمالية    مطلوباتـ  28

 

 موجودات تم شرائها بموجب عقود إيجار رأسمالي:أ( 
 

 ديسمبر 31 
 م2019

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي لاير سعودي 
         التكلفة:

 8.270.541  7.378.150   في بداية السنة 
 ـــ       (7.378.150) (15 إيضاح) االستخدام حق موجودات الى محول

 (892.391) ـــ       فروقات ترجمة عملة أجنبية 
 ───────── ───────── 
 7.378.150  ـــ       

   اإلطفاء:
 (2.845.237) (3.103.547) في بداية السنة 

 ـــ       3.103.547  (15 إيضاح) االستخدام حق موجودات الى محول

 (1.122.279) ـــ       االستهالك المحمل للسنة 
 863.969  ـــ       فروقات ترجمة عملة أجنبية

 ───────── ───────── 
 (3.103.547) ـــ       
 ───────── ───────── 

 4.274.603  ـــ       صافي القيمة الدفترية كما في نهاية السنة 
 ═════════ ═════════ 
 
 :التالي النحو على المالي المركز قائمة في مصنفة التمويلي اإليجار عقود بموجب االلتزامات( ب
 

 
 
 
 
 
 

 م2018 م2019 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 4,343,362  2,748,496   يناير 1 في كما
 ـــ       (2,748,496) (15 إيضاح) إيجار عقود التزاماتمحول الى 
 513,049  ـــ       فائدة مصروف
 (2,107,915) ـــ       دفعات

 ──────── ──────── 
 2,748,496  ـــ        ديسمبر 31 في كما
 ──────── ──────── 

 (1,790884) ـــ       : الجزء المتداول ناقص
 ──────── ──────── 

 957,612  ـــ       الجزء غير المتداول
 ════════ ════════ 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 ـ 70 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة(بموجب عقود إيجار رأسمالية  مطلوباتـ  28

 
اإليجار التمويلي مع القيمة الحالية لصافي دفعات اإليجار بحدها  عقوددفعات اإليجار المستقبلية بحدها األدنى بموجب 

 األدنى، على النحو التالي: 
 

 
 االلتزامات بموجب عقود اإليجار التمويلي مصنفة في قائمة المركز المالي على النحو التالي: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ التزامات المنافع المحددة للموظفين 29
 

 
 
 

 م2018 م2019 

 الدفعات بحدها  

 األدنى 

 القيمة الحالية 

 للدفعات 

 الدفعات بحدها 

 األدنى 

 القيمة الحالية 

 للدفعات 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

     

 1.790.884 2.075.210  ـــ       ـــ       خالل سنة واحدة

 957.612 1.006.049  ـــ       ـــ       بعد سنة واحدة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 2.748.496 3.081.259  ـــ       ـــ       إجمالي دفعات اإليجار بحدها األدنى

 ــ      (332.763) ـــ       ـــ       ناقص: مبلغ يمثل مصروف التمويل

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 2.748.496 2.748.496  ـــ       ـــ       القيمة الحالية لدفعات اإليجار بحدها األدنى 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 ديسمبر 31 
 م2019

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي سعوديلاير  
   

 1.790.884  ـــ       الجزء المتداول 
 957.612  ـــ       الجزء غير المتداول

  ───────── ───────── 
 2.748.496  ـــ       إجمالي المطلوبات بموجب عقود إيجار رأسمالي 

 ═════════ ═════════ 

 ديسمبر 31 
 م2019

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 112,225,697  112,857,130  الرصيد في بداية السنة 
 9,582,288  7,635,270  تكلفة الخدمة الحالية

 668,200  3,041,400  تكاليف تمويل
 (15,255,955) (14,843,401) المدفوع خالل السنة 
 5,636,900  10,433,401  تسويات تقييم اكتواري

 ───────── ───────── 
 112,857,130  119,123,800  الرصيد في نهاية السنة  

 ═════════ ═════════ 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 ـ 71 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة( ـ التزامات المنافع المحددة للموظفين 29

 
 للموظفين هي كما يلي: اللتزامات المنافع المحددةإن أهم الفرضيات االكتوارية المستخدمة في حساب القيمة الحالية 

 

 
والتي لها نسبة تغيير معقولة، مع تثبيت كافة  تم عرض تأثير قيمة االلتزام محدد المنافع على احدى الفرضيات االكتوارية

 العناصر المتغيرة األخرى كما يلي:
 

 
 مبالغ مستحقة الدفعدائنون وـ  30
 

 
 ـ تمويل مرابحة إسالمية قصيرة األجل 31
 

 إن حركة القروض بموجب التمويل االسالمي كما يلي: 
 

 

 ديسمبر 31 
 م2019

 ديسمبر 31
 م2018

   
 %3.9إلى  %3.1من  %2.9% إلى 2.7من  معدل الخصم  

 %8إلى  %3من  %5إلى  %3من  معدل زيادة الراتب  
 %14إلى  %8من  %14إلى  %8من  معدل الدوران

 ديسمبر 31 
 م2019

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي 
 

 لاير سعودي
 

 36,016,900  45,594,300   %25-معدل الخصم 
 (35,174,600) 43,074,500  %25معدل الخصم +
 (35,195,200) 43,969,500   %25-زيادة الراتب 
 36,003,500  45,577,400  %25زيادة الراتب +

 ديسمبر 31 
 م2019

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 171,251,391  125,910,922  دائنون تجاريون
 52,247,576  113,687,262  مصاريف مستحقة  

  8,036,963  11,791,902  البضاعة رد حقوق من ناشئة البضاعة رد مطلوبات
 6,350,239  8,979,105  أخرى 

 7,428,372  6,011,615  مستحقات موظفين 
 5,827,941  2,679,848  دفعات مقدمة من العمالء

 ـــ       1,178,689  مشتقات مالية
 12,500,000  ـــ        (13)إيضاح  دائنو شراء عقارات استثمارية

 ───────── ───────── 

  270,239,343  263,642,482 
 ═════════ ═════════ 

 ديسمبر 31 
 م2019

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 52.928.720  271.712.661  الرصيد في بداية السنة
 218.783.941  (69.303.835) خالل السنة صافي الحركة

 ───────── ───────── 
  202.408.826  271.712.661 
 ═════════ ═════════ 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 ـ 72 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة( ـ تمويل مرابحة إسالمية قصيرة األجل 31
 

 140بمبلغ  التجارية المحليةمع أحد البنوك م وقعت الشركة اتفاقية تسهيالت مرابحة قصيرة األجل 2018نوفمبر  29في 
 86.22م 2019ديسمبر  31م، كان رصيد القرض في 2019سبتمبر  30مليون لاير سعودي، ولفترة زمنية تنتهي في 

وفقاً للمعدالت السائدة بين  . يخضع القرض لعمولة) سعوديلاير  مليون 60.17م: 2018ديسمبر  31مليون سعودي )
في الفترة الالحقة  . تم تجديد اتفاقية القرضالبنوك في المملكة العربية السعودية )سايبور( مضافاً إليها معدل عمولة ثابت

م، كما تم توقيع اتفاقية رهن أسهم 2020سبتمبر  30وأصبح تاريخ استحقاق القرض في ,م 2020فبراير  11بتاريخ 
مليون  5.5م مع البنك المانح للقرض بموجبة تم رهن أسهم عددها 2019فبراير  11وراق المالية بتاريخ مدرجة بسوق األ

 .سهم مملوكة للشركة
 

 كما يلي: للشركات التابعة إن القيمة الدفترية للمرابحات اإلسالمية بالعمالت األصلية
 

 

أبرمت الشركة التابعة ايضاً عقود مرابحات اسالمية )تورق( قصيرة األجل مع بنوك محلية في المملكة العربية  (أ
مليون لاير سعودي. ان هذه المرابحات تسدد خالل  443م 2019السعودية، بلغت المبالغ المسحوبة خالل سنة 
باء تمويل على القرض طبقا لسعر السوق السائد بين البنوكالسعودية فترة ثالثة إلى ستة أشهر وتدفع الشركة األم أع

مليون  116,1م بلغ الرصيد القائم من هذه العقود مبلغ 2019ديسمبر  31( كما في %1.75)سايبور مضافاً إليه 
 مليون لاير سعودي(. وهذه القروض مضمونة بسندات ألمر. 204,8م: 2018لاير سعودي )

 
لتمويل األعمال الرأسمالية للشركة. اتفاقية  البنك السعودي البريطاني )ساب(وقعت الشركة اتفاقية تمويل إسالمي مع 

اً، كان رصيد شهر 12قل من أخالل فترة سداد التمويل اإلسالمي يستحق . ألمر اتمقابل سند ةمضمون التمويل اإلسالمي
 .) سعوديلاير  مليون 6.6م: 2018 ديسمبر 31م ال شيء )2019ديسمبر  31القرض في 

 
 ـ ارتباطات رأسمالية والتزامات محتملة وتعهدات 32
 

 فيما يلي االرتباطات الرأسمالية وااللتزامات المحتملة والتعهدات الرئيسية:
 
بإصدار خطاب ضمان صادر من البنك السعودي لالستثمار التابعة  إحدى الشركاتم قامت 2018أكتوبر  4بتاريخ  ▪

الزكاة  قيمة فروقات لاير سعودي مغطاة بالكامل وذلك عن 2,800,299لصالح الهيئة العامة للزكاة والدخل وبقيمة 
 .م2008ديسمبر  31م حتى 2005ديسمبر  31المستحقة عن السنوات المنتهية في 

 
 م:2018) مليون لاير سعودي 7.4 بمبلغ ضمان صادرة من بنوكخطابات مقابل التزامات التابعة  إحدى الشركاتلدى  ▪

 .(مليون لاير سعودي 4.06
 

 11,96م: 2018مليون لاير سعودي ) 4,6التزامات محتملة لموردين خارجيين بلغ مجموعها التابعة  إحدى الشركات ▪
 .(مليون لاير سعودي 6 م:2018) مليون لاير سعودي 8,6 وخطابات اعتماد بمبلغ مليون لاير سعودي(

 

 

 نوع التمويل

اإليضاح 

 أدناه

 

 عملة التمويل

المتوسط 

المرجح 

لمعدل الفائدة 

 الفعّال

 

 

 المبلغ بالعملة األصلية

 

 

 المبلغ باللاير السعودي

 م2018 م2019 م2018 م2019    

 لاير سعودي    

 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

 145.110.963  87,998,212  145.110.963 87,998,212 %4.6 لاير سعودي أ تورق

 41.526.748  28,181,926  41.526.748 28,181,926 %4.5 لاير سعودي أ تورق

 18.237.100  ـــ     18.237.100 ـــ     %4 لاير سعودي أ تورق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ      

 204.874.811  116,180,138       التمويالتإجمالي 

 ════════ ════════      ناقص: الجزء المتداول



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 ـ 73 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة( ـ ارتباطات رأسمالية والتزامات محتملة وتعهدات 32
 
مليون  96.38م: 2018مليون لاير سعودي ) 22.2ارتباطات رأسمالية بلغ مجموعها التابعة  إحدى الشركاتلدى  ▪

 سعودي(.لاير 
 

 اتشركاللدى اإليجارات المستحقة بموجب عقود اإليجار التشغيلي غير قابلة لإللغاء لمدفوعات فيما يلي الحد األدنى 
 :تابعةال
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ القيمة العادلة لألدوات المالية 33
 

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم به مبادلة أصل أو سداد التزام في معاملة بين طرفين بعلمهما وملء إرادتهما في معاملة 
 تتم على أساس تجاري. بناًء عليه قد تنشأ فروق بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. 

 
 وأرصدة تجارية مدينة وبنود شبه نقدية وأرصدة نقد أدوات مالية ون أستثمارات في م للمجموعة المالية الموجودات تتكون
دائنة تجارية ومبالغ مستحقة الدفع  ذمم من المالية مطلوباتها وتتكون عالقة ذات أطراف من مستحقة ومبالغ أخرى مدينة

 تمويلي إيجار عقود بموجب اتوالتزام إيجار عقود اتوالتزام ألجل وتمويل إسالمية اتمرابح وعقودوأرصدة دائنة أخرى 
 :يلي كما وتفاصيلها عالقة ذات ألطراف مستحقة ومبالغ المكشوف على سحب وبنوك

 
 المالية الموجودات 1ـ  33
 

 
 
 
 

 م2018 م2019 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 10.613.062 13.183.205 أقل من سنة
 17.132.194 15,010,254 من سنة إلى خمس سنوات 

 4.821.647 24,916,781 خمس سنواتأكثر من 
 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ 
 53.110.240 32.566.903 
 ═════════ ════════ 

 م2018 م2019 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 883.618.074  838,863,435  استثمارات وموجودات مالية
 24.854.216 12,670,776  موجودات أخرى طويلة األجل

 1.397.300 219,174  من أطراف ذات عالقة ةمستحقمبالغ 
 341.243.265 270,090,897 ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى

 92.009.003  134,529,011  النقدية والبنود شبه النقدية
 ──────── ──────── 
 1,256,373,293 1,343,121,858 
 ═════════ ═════════ 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 ـ 74 ـ

 )تتمة(حول القوائم المالية الموحدة  إيضاحات
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة( ـ القيمة العادلة لألدوات المالية 33
 

 ماليةال المطلوبات 2ـ  33

 
 قياسها تم قد للمجموعة مبالغ أو مالية أدوات أي هناك يكن ولم المطفأة بالتكلفة المالية والمطلوبات الموجودات هذه قياس تم

والتي التي جرى قياس القيم العادلة لها المالية  االدوات يتم تصنيفما عدا اإلستثمارات في األدوات المالية.  العادلة بالقيمة
أدناه استناداً إلى بيانات  ةالعادلة المبين هرمية القيمفي نطاق  الموحدة تم االفصاح عن قيمها العادلة في القوائم المالية

 .يعتبر جوهرياً لقياس القيم العادلة ككلالمستوى األدنى الذي 
 

 هرمي للقيمة العادلةالالتسلسل 
 تستعمل الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها حسب أسلوب التقييم:

 
 األسعار المتداولة في أسواق مفتوحة لموجودات ومطلوبات متماثلة. :1المستوى 

 
أساليب أخرى تكون فيها جميع المدخالت التي لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة معلومة سواء كان  :2المستوى 

 ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر.
 

 أساليب تستعمل مدخالت لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة ال تستند إلى بيانات السوق المعلومة.  : 3المستوى 
 
 تحتفظ باألدوات المالية التالية بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي: شركةت الكان

 
 
 

 م2018 م2019 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 1.597.624 507,344 ألطراف ذات عالقة ةمستحقمبالغ 

 263.642.482 270,239,343 ومبالغ مستحقة أخرى دائنون
 271,712,661 202,408,826 تمويل مرابحة إسالمية قصير األجل

 490.769.214 549,560,751 ألجلعقود مرابحة إسالمية وقروض 
 ـــ      50,823,672 التزامات عقود إيجار

 2.748.496 ـــ      بموجب عقود إيجار رأسمالي إلتزامات
 15.137.605 13,798,458 توزيعات أرباح مستحقة الدفع

 2.530.268 ـــ      بنوك سحب على المكشوف
 ──────── ──────── 
 1,087,338,394 1,048,138,350 

 ════════ ════════ 

 
 م2019ديسمبر  31

 1المستوى 
 لاير سعودي

 2المستوى 
 لاير سعودي

 3المستوى 
 لاير سعودي

 المجموع 
 لاير سعودي

     
 38,285,350 ـــ      38,285,350 ـــ      عقارات استثمارية

     بالقيمة العادلة: أدوات ملكية

 334,250,000 ـــ      ــ      334,250,000 مدرجة في سوق نشط

 435,715,242 435,715,242 ـــ      ـــ      غير مدرجة في سوق نشط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ 

 334,250,000 38,285,350 435,715,242 808,250,592 

 ════════ ════════ ════════ ══════════ 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 ـ 75 ـ

 )تتمة(حول القوائم المالية الموحدة  إيضاحات
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة( ـ القيمة العادلة لألدوات المالية 33
 

 )تتمة( للقيمة العادلةهرمي الالتسلسل 

 
 3مطابقة المستوى 

ما بين بداية ونهاية  3يبين الجدول التالي مطابقة جميع الحركات في القيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة في المستوى 
 الفترة المالية:

 

 خالل السنة. 3و 2و 1ال يوجد أية تحويالت بين المستوى 
 

 ـ أهداف وسياسات إدارة المخاطر   34
 

المخاطر جزء من أنشطة المجموعة وتدار من خالل آلية متواصلة تتكون من تحديد المخاطر ثم تقييمها ثم متابعتها ووفقاً 
ى المعتمدة. إن عملية إدارة المخاطر ضرورية بالنسبة لقدرة المجموعة على تحقيق أرباح وكل اآلخرللقيود والضوابط 

 موظف في المجموعة مسئول عن إدارة المخاطر المتعلقة بما تملى عليه وظيفته أو مسئولياته. 
 

 يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة المخاطر التالية والموافقة عليها:
 

 مخاطر أسعار العمولة
مخاطر أسعار العمولة هي مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية بسبب تقلبات أسعار العمولة في السوق. إن المجموعة معرضة 
لمخاطر أسعار العمولة على موجوداتها ومطلوباتها التي ينتج عنها/ تدفع عليها أسعار فائدة بما في ذلك عقود المرابحات 

مخاطر العمولة عن طريق مراقبة التغيرات في أسعار العمولة على والقرض ألجل. تعمل المجموعة على الحد من 
 مطلوباتها التي تدفع عليها فائدة.

 
نقطة أساس في أسعار العمولة على الودائع/ القروض ذات العمولة المتغيرة المقيمة باللاير السعودي  10إن تغيراً بمقدار 

صافي دخل السنة بالمبالغ المبينة أدناه. يفترض التحليل أدناه بأن  في تاريخ إعداد القوائم المالية يؤدي إلى زيادة/)نقص(
 ى تبقى ثابتة:اآلخرجميع المتغيرات 

 

 م2018ديسمبر  31

 1المستوى 

 لاير سعودي

 2المستوى 

 لاير سعودي

 3المستوى 

 لاير سعودي

 المجموع 

 لاير سعودي

     

 188.471.581 ـــ      188.471.581 ـــ      عقارات استثمارية

     :أدوات مالية بالقيمة العادلة

 277.208.327 ـــ      ـــ      277.208.327 مدرجة في سوق نشط

 486.749.747 486.749.747 ـــ      ـــ      غير مدرجة في سوق نشط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ 

 277.208.327 188.471.581 486.749.747 952.429.655 
 ════════ ════════ ════════ ══════════ 

 ديسمبر 31 
 م2019

 لاير سعودي

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي
   

 521.589.597  486.749.747  الرصيد االفتتاحي
 (6.595.319) (1,011,590) إستبعدات

 (28.244.531) (50,022,915) أرباح/ )خسائر( غير محققة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 486.749.747  435,715,242  الرصيد النهائي
 ═════════ ═════════ 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 ـ 76 ـ

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة(ـ أهداف وسياسات إدارة المخاطر  34
 

 )تتمة(مخاطر أسعار العمولة 
 

 
 إدارة مخاطر رأس المال

الديون تقوم المجموعة بإدارة رأسمالها للتأكد من قدرتها على االستمرار. يتكون هيكل رأس المال للمجموعة من صافي 
)تمويل المرابحة ألجل مقاصة مع النقدية والبنود شبه النقدية( وحقوق الملكية )التي تتكون من رأس المال واالحتياطيات 

 غير محققة عن إعادة تقييم استثمارات متاحة للبيع وفرق ترجمة القوائم المالية لشركة تابعة(. واألرباح المبقاة ومكاسب
 

 نهاية السنة على النحو التالي:هيكل رأس المال كما في 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها. تتم مراقبة 

على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات حال نشوئها. احتياجات السيولة 
 بما في ذلك اتفاقيات بتسهيالت ائتمانية لمقابلة أي التزامات مستقبلية.

 
لتعاقدية وأسعار يبين الجدول التالي ملخصاً لمواعيد استحقاق المطلوبات المالية غير المخصومة بناء على تواريخ الدفع ا

 :كما في العمولة المتداولة في السوق
 

 م2018ديسمبر  31 م2019ديسمبر  31 
 نقاط أساس 10 - نقاط أساس 10+ نقاط أساس 10 - نقاط أساس 10+ 

 
 765,012 (765,012) 751,970 (751,970) تمويل مرابحة 

 ديسمبر 31 
 م2019

 لاير سعودي
 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي
 

 767,760,639  751,969,577  مجموع الديون
 (92,009,003) (134,529,011) ناقص: النقدية والبنود شبه النقدية

 ────────── ────────── 
 675,751,636  617,440,566  صافي الدين

 1,853,075,334  1,845,213,912  حقوق الملكية إجمالي
 %36  %33  معدل الدين إلى حقوق الملكية )نسبة(

 

 م2019ديسمبر  31

 

 أشهر 3أقل من 

 لاير سعودي

 

 شهراً  12إلى  3

 لاير سعودي

 سنوات 5إلى  1

 لاير سعودي

 سنوات 5فوق 

 لاير سعودي

 المجمــــوع

 لاير سعودي

 270,239,343 ـــ      ـــ      ـــ      270,239,343 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

 202,408,826 ـــ      ـــ      202,408,826 ـــ      تمويل مرابحة إسالمية قصير األجل

 549,560,751 ـــ      422,641,400 126,919,351 ـــ      عقود مرابحة إسالمية وقروض طويلة األجل

 50,823,672 ـــ      38,212,305 12,611,367 ـــ      بموجب عقود إيجار  ألتزامات

 13,798,458 ـــ      ـــ      13,798,458 ـــ      توزيعات أرباح مستحقة الدفع

 ──────── ──────── ──────── ─────── ───────── 

 1,086,831,050 ـــ      460,853,705 355,738,002 270,239,343 المجموع

 ════════ ════════ ════════ ═══════ ═════════ 
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 ـ 77 ـ

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2019ديسمبر  31كما في 
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 )تتمة( مخاطر السيولة

 

 
 مخاطر العمالت 

تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية. إن المجموعة معرضة 
لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية خالل دورة أعمالها العادية يتم إظهار تأثير تقلبات أسعار صرف الجنيه المصري. 

 –م تمثل مبيعات الشركة التابعة حلواني إخوان 2019ديسمبر  31ي % من إيرادات المجموعة للسنة المنتهية ف25إن 
 %( حيث يستخدم الجنيه المصري كعملة تشغيلية لها. 23م: 2018ديسمبر  31مصر )

 
 31لم يالحظ وجود أي تغير جوهري في سعر الصرف ما بين اللاير السعودي والجنيه المصري خالل السنة المنتهية في 

 م.2019سمبر دي 31م و2018ديسمبر 
 

م، بلغت الموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة والمقومة بعمالت أجنبية تتعلق 2019ديسمبر  31كما في 
مليون لاير  78.3مليون لاير سعودي و 63,7بشكل رئيسي( مبلغ بالدوالر األمريكي والجنية المصري بالشركة التابعة )

 مليون لاير سعودي( على التوالي. 83.8مليون لاير سعودي و 60,4م: 2018سعودي )
 
 

 م. 2019ي انخفاض جوهري لسعر الصرف خالل سنة ألم يحدث 
 

 يبين الجدول التالي مدى الحساسية تجاه التغيّر المحتمل المعقول في أسعار العمالت مع ثبات جميع المتغيرات األخرى. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 م2018ديسمبر  31

 

 أشهر 3أقل من 

 لاير سعودي

 

 شهراً  12إلى  3

 لاير سعودي

 سنوات 5إلى  1

 لاير سعودي

 سنوات 5فوق 

 سعوديلاير 

 المجمــــوع

 لاير سعودي

 263,642,482 ـــ      ـــ      12.500.000 251,142,482 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

 271,712,661 ـــ      ـــ      271,712,661 ـــ      تمويل مرابحة إسالمية قصير األجل

 490.769.214 ـــ      270.125.730 220.643.484 ـــ      عقود مرابحة إسالمية وقروض طويلة األجل

 2,748,496 ـــ      957,612 1,790,884 ـــ      بموجب عقود إيجار رأسمالي ألتزامات

 15,137,605 ـــ      ـــ      15,137,605 ـــ      توزيعات أرباح مستحقة الدفع

 ──────── ──────── ──────── ─────── ───────── 

 1.044.010.458 ــ     271.083.342 521.784.634 251,142,482 المجموع

 ════════ ════════ ════════ ═══════ ═════════ 

  
 الزيادة/ )النقص( في 

 نقاط األساس

 التأثير على الربح 
 لاير سعودي
 )باآلالف(

   
   م2019ديسمبر  31
  10  1,401 
 (10) (1,401) 
   

   م2018ديسمبر  31
  10  869 
 (10) (869) 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 ـ 78 ـ

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة(ـ أهداف وسياسات إدارة المخاطر  34

 
 )تتمة(مخاطر العمالت 

لم تقم الشركة األم بإجراء أية معامالت جوهرية خالف اللاير السعودي والدوالر األمريكي خالل السنة. ونظراً ألن سعر 
 تشكل اي مخاطر عملة هامة.اللاير السعودي مثبت تجاه الدوالر األمريكي فان األرصدة بالدوالر االمريكي ال 

 
أما بخصوص أثر تقلبات أسعار العمالت الناتج عن ترجمة القوائم المالية للشركة التابعة ألغراض تجميع القوائم المالية 

 فيتم اظهاره ضمن حقوق الملكية في بند منفصل.
 

مالت باستمرار واتخاذ القرارات تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار العمالت وذلك بمراقبة التغيرات في أسعار الع
 .المناسبة

 
 مخاطر السوق

تم وضع إطار مناسب إلدارة مخاطر السوق فيما يتعلق بجميع األصول بما في ذلك األصول التي ليست لها أسعار سوق 
 متداولة و/ أو معرضة لتقلبات في األسعار.

 
 انخفاض الشهرة

الشهرة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية. يحدد هذا التقدير بعد األخذ بعين تقوم إدارة الشركة بتقدير االنخفاض المحتمل في 
 االعتبار التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للوحدة المدرة للنقدية المعنية.

 
 -يتأثر احتساب الشهرة كثيراً باالفتراضات التالية: 

 
 إجمالي الهامش. -
 حتى فترة الموازنة. معدل النمو المستخدم في توقع التدفقات النقدية -
 

 إجمالي الهامش
تم تحديد إجمالي الهامش على أساس متوسط القيمة المحققة خالل الثالث سنوات السابقة لبدء فترة الموازنة وبعد إجراء 

 التعديالت المتعلقة بتحسينات الكفاءة المتوقعة في الوحدات المدرة للنقدية.
 

 معدل النمو
متوسط القيمة المحققة خالل الثالث سنوات السابقة لبدء فترة الموازنة وبعد إجراء التعديالت تم تحديد المعدالت على أساس 

 المتعلقة بالعقود الحالية ووجهة نظر اإلدارة بشأن نمو حجم السوق والتوسع الجغرافي.
 

 الحساسية تجاه تغير االفتراضات
للنقدية، تعتقد إدارة المجموعة بعدم وجود أي تغير محتمل في فيما يتعلق بتقدير القيمة الحالية لكافة الوحدات المدرة 

 االفتراضات األساسية يمكن أن يؤدي إلى زيادة القيمة الدفترية للوحدات بصورة جوهرية عن القيمة القابلة لالسترداد.
 

 مخاطر االئتمان
 .خسارة مالية اآلخرفي تكبد الطرف  تتمثل مخاطر االئتمان في إخفاق طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه والتسبب

تعمل المجموعة على الحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالعمالء عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل على حدة 
 ومراقبة الذمم المدينة القائمة والحصول على خطابات ضمان واعتمادات مستندية كضمان من بعض العمالء.

 
فان النقدية والبنود شبه النقدية ى للمجموعة بما في ذلك اآلخرفيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن األدوات المالية 

تعرض المجموعة للمخاطر ناشئ عن تعثر الجهات التي يتم التعامل معها في السداد وان أقصى تعرض يساوي القيمة 
 الدفترية لهذه األدوات.

 
 
 
 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 ـ 79 ـ

 )تتمة(وائم المالية الموحدة إيضاحات حول الق
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة(ـ أهداف وسياسات إدارة المخاطر  34
 

 مخاطر األعمال
تنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل خارجية مثل األمراض الوبائية كانفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير التي تؤثر على 

ومن المخاطر أيضاً ما قد ينشأ من احتمال عدم وفرة المحاصيل الزراعية التي تستخدم  .قطاع اللحوم المصنعة بصفة عامة
المخاطر الناتجة عن االضطرابات السياسية التي تتعرض لها  باإلضافة إلى 0كمواد أولية أساسية في الصناعات الغذائية

وللتقليل من هذه المخاطر تقوم اإلدارة  .ابعةجمهورية مصر العربية وتأثيرها المحتمل على نتائج أعمال إحدى الشركات الت
 بمراقبة هذه المخاطر واتخاذ القرارات المناسبة حسب الظروف.

 
 مخاطر أسعار المواد الخام 

تستخدم المجموعة مواد خام مختلفة كمدخالت إنتاج في عملياتها اإلنتاجية وتخضع هذه المواد الخام لتذبذب األسعار مما 
وللتقليل من هذه المخاطر تقوم اإلدارة بمراقبة أسعار المواد الخام وتتخذ القرارات  .أعمال المجموعةقد يؤثر على نتائج 

 المناسبة للشراء حسب توقعات األسعار.
 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلةـ  35
 

األولى. فيما يلي طبيعة وتأثير التغيرات ( "عقود اإليجار" للمرة 16قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )
 نتيجة لتطبيق هذا المعيار المحاسبي الجديد.

 
م، دون تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. لم 2019تم تطبيق عدة تعديالت وتفسيرات أخرى للمرة األولى في 

 لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد.تقم المجموعة مبكراً بتطبيق أي معايير أو تفسيرات أو تعديالت صدرت و
 

 ( عقود اإليجار16المعيار الدولي للتقرير المالي )

، والتفسير عقود اإليجار"" –( 17معيار المحاسبة الدولي ) محل( "عقود اإليجار" 16الدولي للتقرير المالي )معيار اليحل 
( من اللجنة 15الترتيب يتضمن عقد إيجار"، والتفسير )( من لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي "فيما إذا كان 4)

( من اللجنة الدائمة لتفسير المعايير 27الحوافز"، والتفسير ) –الدائمة لتفسير المعايير الدولية "عقود اإليجار التشغيلي 
ادئ االعتراف والقياس ( مب16يحدد المعيار )الدولية "تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على شكل قانوني لعقد اإليجار". 

 ادراج معظم عقود اإليجار في قائمة المركز المالي. ينوالعرض واالفصاح عن عقود اإليجار ويتطلب من المستأجر
 

ذكر عن المحاسبة بموجب معيار ( كما هي دون تغيير يُ 16)الدولي للتقرير المالي معيار التظل محاسبة المؤجر بموجب 
نفس إما كعقود إيجار تشغيلي أو تمويلي باستخدام في تصنيف عقود اإليجار  المؤجرون(. يستمر 17المحاسبة الدولي )

تأثير على  (16). وبالتالي، فليس للمعيار الدولي للتقرير المالي (17في معيار المحاسبة الدولي )كما التصنيف  مبادئ
 لتي تكون فيها المجموعة كمؤجر.عقود اإليجار ا

 
م. وبموجب 2019يناير  1( ألول مرة في 16قامت المجموعة بتطبيق طريقة األثر الرجعي الُمعدلة في تطبيق المعيار )

هذه الطريقة، يتم تطبيق المعيار بأثر رجعي استناداً إلى التأثير التراكمي المثبت في تاريخ التطبيق األولي للمعيار. لقد 
دة في التحّول من خالل عدم تقييم العقد كعقد إيجار أو تحتوي على عقد إيجار اختارت المجموعة استخدام وسائل المساع

 م. 2019يناير  1كما في 
 

وعوضاً عن ذلك، قامت المجموعة بتطبيق المعيار فقط على العقود التي جرى تحديدها سابقاً كعقود إيجار بتطبيق معيار 
ير المعايير الدولية للتقرير المالي في تاريخ التطبيق األولي. ( الصادر عن لجنة تفس4والتفسير )( 17المحاسبة الدولي )

شهراً أو  12كما اختارت المجموعة استخدام إعفاءات االعتراف لعقود اإليجار في تاريخ بدء العقود التي تتروح مدتها 
متدنية القيمة أقل وال تحتوي على خيار شراء )"عقود إيجار قصيرة األجل"( وعقود إيجار الموجودات األساسية ال

 )"موجودات متدنية القيمة"(.
 
 
 
 
 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 ـ 80 ـ

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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 )تتمة( ( عقود اإليجار16المعيار الدولي للتقرير المالي )
 )نقص( هو على النحو التالي: م زيادة /2019يناير  1( كما في 16المالي )إن تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير 

 

 
(، قامت المجموعة 16لدى المجموعة عقود إيجار لعدة عقارات مستأجرة. قبل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

بتصنيف كل عقد من عقود اإليجار لديها )على أن المجموعة هي المستأجر( في بداية عقد اإليجار إما كعقد إيجار تمويلي 
عقد إيجار تشغيلي. لم يتم رسملة العقار المستأجر في عقد اإليجار التشغيلي وتم إدراج دفعات اإليجار كمصروف إيجار  أو

في قائمة الدخل الشامل الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار. تم إدراج أي إيجارات غير مدفوعة 
" مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى" و"ة تجارية وأرصدة مدينة أخرىذمم مدينوإيجارات مستحقة الدفع تحت بند "

 على التوالي.
 

(، قامت المجموعة بتطبيق طريقة منفردة لالعتراف والقياس لجميع عقود 16عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )
المتدنية القيمة. يقدم المعيار متطلبات محددة اإليجار باستثناء عقود اإليجار القصيرة األجل أو عقود اإليجار للموجودات 

 للتحّول ووسائل مساعدة قامت المجموعة بتطبيقها.
 

 عقود إيجار تشغيليكسابقاً  احتسابهاعقود اإليجار التي تم 
إيجار قامت المجموعة بإدراج الموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار للعقود التي تم تصنيفها سابقاً على أنها عقود 

تشغيلي، باستثناء عقود اإليجار القصيرة األجل أو عقود اإليجار للموجودات المتدنية القيمة. تم إدراج الموجودات حق 
ً مطبقاً، بمنأى عن استخدام معدل  االستخدام في معظم عقود اإليجار بناًء على القيمة الدفترية وكأن المعيار كان دائما

طبيق األولي. في بعض عقود اإليجار، تم إدراج الموجودات حق االستخدام بناًء على القيمة االقتراض المتزايد في تاريخ الت
المساوية اللتزامات اإليجار وتعديلها مقابل أي مدفوعات إيجار مسبقة ومستحقة تم إدراجها من قبل. لقد تم إدراج التزامات 

ية المخصومة باستخدام معدل االقتراض المتزايد في تاريخ اإليجار استناداً إلى القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبق
 التطبيق األولي.

 
 
 

 
 

 يناير 1
 م2019

 لاير سعودي 
  الموجودات

 60,470,272   االستخدامموجودات حق 
 (4,274,603) (12ممتلكات وآالت ومعدات، صافي )اإليضاح 

 ً  (3,360,106) مبالغ مدفوعة مقدما
 ــــــــــــــــــــــــــــ 

 52,835,563  إجمالي الموجودات
 ــــــــــــــــــــــــــــ 

  المطلوبات
 47,292,842  التزامات عقود إيجار 

 5,542,721  التزامات عقود إيجار متداولة
 ــــــــــــــــــــــــــــ 

 52,835,563  إجمالي المطلوبات
 ـــ       على حقوق الملكيةإجمالي التعديالت 

 ════════ 
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 ـ 81 ـ

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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 )تتمة( ( عقود اإليجار16المعيار الدولي للتقرير المالي )
 المجموعة بتطبيق وسائل المساعدة المتاحة من خالل ما يلي:كما قامت 

 
 استخدام معدل خصم واحد لمحفظة من عقود إيجار ذات خصائص متشابهة إلى حد معقول، •
 تخللها صعوبات فوراً قبل تاريخ التطبيق األولي، االعتماد في تقييمها على مدى كون عقود اإليجار •
 شهراً من تاريخ التطبيق األولي، 12على العقود التي تنتهي مدتها خالل  تطبيق إعفاءات العقود القصيرة األجل •
 استثناء التكاليف المباشرة األولية من قياس الموجودات حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي، •
 استخدام الوقائع السابقة في تحديد مدة اإليجار في العقود التي تتضمن خيارات التجديد أو اإلنهاء.  •
 
 "في التعويض العكسي الدفع المسبقمزايا "( 9يالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )تعد

(، يمكن قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 9)الدولي للتقرير المالي بموجب المعيار 
مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم" فقط اآلخر، بشرط أن تكون التدفقات النقدية التعاقدية هي "

)"ضوابط مدفوعات أصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ"(، وان يتم االحتفاظ بأداة الدين ضمن نموذج أعمال مناسب 
أصل ( أن األصل المالي يجتاز "ضوابط مدفوعات 9)الدولي للتقرير المالي . توضح التعديالت على المعيار للتصنيف

المبكر للعقد، وبغض  اإلنهاءالمبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم" بغض النظر عن األحداث أو الظروف التي تسبب 
لهذه التعديالت أي تأثير على  ليسالمبكر للعقد.  اإلنهاءالنظر عن الطرف الذي يدفع او يستلم التعويض المعقول من أجل 

 .القوائم المالية الموحدة للمجموعة
 

 تصفيته"أو  هتعديل البرامج أو تخفيض"( 19تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )
خالل فترة التقرير  تصفيتهو أو تخفيضه أ( المحاسبة عند تعديل البرنامج 19)معيار المحاسبة الدولي تعالج التعديالت على 

خالل فترة التقرير المالي السنوية،  تصفيته وأو تخفيضه أالتعديالت أنه عند حدوث تعديل على البرنامج  . توضحالمالي
 القيام بما يلي: يجب على المنشأة

 
تحديد تكلفة الخدمة الحالية للفترة المتبقية بعد تعديل البرنامج أو تخفيضه أو تصفيته باستخدام االفتراضات االكتوارية  •

المستخدمة في إعادة قياس صافي التزام )أصل( المنافع المحددة التي تعكس المنافع المقدمة بموجب البرنامج 
 وموجودات البرنامج بعد ذلك الحدث. 

 
ي الفائدة للفترة المتبقية بعد تعديل البرنامج أو تخفيضه أو تصفيته باستخدام صافي التزام )أصل( المنافع تحديد صاف •

المحددة التي تعكس المنافع المقدمة بموجب البرنامج وموجودات البرنامج بعد ذلك الحدث، ومعدل الخصم المستخدم 
 غي إعادة قياس صافي التزام )أصل( المنافع المحددة.

 

لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة لكونها لم تعمل أي تعديالت على البرنامج أو تخفيضات  ليس
 لمدة البرنامج أو تصفيات للبرنامج خالل الفترة. 

 
 "حصص طويلة األجل في شركات زميلة ومشاريع مشتركة( "ال28الدولي ) تعديالت على معيار المحاسبة

( على الحصص طويلة االجل في شركة زميلة 9التعديالت أن المنشأة التي تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي ) توضح
أو مشروع مشترك )شركة محاصة( ال تنطبق عليها طريقة حقوق الملكية لكنها، من حيث الجوهر، تشكل جزءاً من صافي 

طويلة األجل(. التوضيح هام ألنه يتضمن أن نموذج خسائر  االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك )حصص
 ( ينطبق على مثل هذه الحصص طويلة االجل. 9االئتمان المتوقعة في المعيار الدولي للتقرير المالي )

 
ة ( ال تحتسب المنشأة أي خسائر للشركة الزميل9أوضحت التعديالت أيضاً أنه عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

أو المشروع المشترك أو أي خسائر ناتجة عن االنخفاض في القيمة على صافي االستثمار ُمدرجة كتعديالت على صافي 
( "االستثمار في 28االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك التي تنشأ عن تطبيق معيار المحاسبة الدولي )

 شركات زميلة أو مشاريع مشتركة". 
 

تعديالت تأثير على القوائم المالية الموحدة لكون المجموعة ليس لديها حصص طويلة األجل في شركاتها الزميلة ليس لهذه ال
 ومشاريعها المشتركة.
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 م 2017 –م 2015 دورة - التحسينات السنوية
 

توضح التعديالت أنه عند حصول المنشأة على السيطرة على منشأة  – (: تجميع األعمال3المعيار الدولي للتقرير المالي )
عملية مشتركة، فإنها تُطبق متطلبات تجميع األعمال المنجزة ضمن مراحل، بما في ذلك إعادة قياس الحصص  فيعبارة 

الُمقتنية بإعادة  المنشأةالمقتناة مسبقاً في موجودات ومطلوبات العملية المشتركة بالقيمة العادلة. ضمن هذا السياق، تقوم 
 المشتركة. قياس كامل حصتها المقتناة ُمسبقاً في العملية 

 
تجميع األعمال التي يكون فيها تاريخ االقتناء في أو بعد بداية فترة التقرير المالي عملية تطبق المنشأة تلك التعديالت على 
 . المجموعةم. ال يوجد لهذه التعديالت أي تأثير على 2019يناير  1السنوية األولى التي تبدأ في أو بعد 

 
 .تحصل فيها على سيطرة مشتركة القوائم المالية الموحدة للمجموعة نظراً لعدم وجود عمليةليس لهذه التعديالت تأثير على 

 
إن الجهة التي تشارك في عملية مشتركة، لكن ال تملك سيطرة  - ( الترتيبات المشتركة11المعيار الدولي للتقرير المالي )

ً كما هو محدد في  مشتركة قد تحصل على سيطرة مشتركة على العملية المشتركة التي يشكل نشاطها بها عمالً تجاريا
 عاد قياسها. ركة ال يُ (. توضح التعديالت أن الحصص المقتناة مسبقاً في تلك العملية المشت3)الدولي للتقرير المالي المعيار 

 
تُطبق المنشأة تلك التعديالت على العمليات التي تحصل فيها على سيطرة مشتركة في أو بعد بداية فترة التقرير المالي 

 مع السماح بالتطبيق المبكر.  2019يناير  1السنوية األولى والتي تبدأ في أو بعد 
 

 .تحصل فيها على سيطرة مشتركة لموحدة للمجموعة نظراً لعدم وجود عمليةليس لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية ا
 

 األرباح التعديالت أن النتائج المترتبة على ضريبة الدخل لتوزيعات توضح - ضرائب الدخل 12معيار المحاسبة الدولي 
. المساهمين من التوزيعات إلىأكثر أو األحداث التي حققت أرباًحا قابلة للتوزيع السابقة المعامالت بمرتبطة بشكل مباشر 

حقوق قائمة الدخل الشامل الموحدة وضريبة الدخل على األرباح الموزعة في المترتبة على نتائج تعترف المنشأة باللذلك، 
 الملكية وفقًا للمكان الذي تعترف فيه في األصل بتلك المعامالت أو األحداث السابقة.

 
، مع السماح بالتطبيق المبكر. م2019يناير  1التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  التعديالت على فترات المنشأةتطبق 
هذه التعديالت ألول مرة، فإنه يطبقها على عواقب ضريبة الدخل لتوزيعات األرباح المعترف بها في  المنشأةطبق تعندما 

 أو بعد بداية الفترة المقارنة األولى.
 

 مجموعة تتماشى مع هذه التعديالت، لم يكن لها تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.نظًرا ألن الممارسة الحالية لل
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تعالج كجزء من القروض العامة أي  توضح التعديالت أن المنشأة – ( تكاليف االقتراض23معيار المحاسبة الدولي )
قروض تم عملها باألساس لتطوير أصل مؤهل عند اكتمال جميع األنشطة الالزمة إلعداد األصل لالستخدام المراد منه أو 

 .بيعه
 

بتطبيق هذه التعديالت على تكاليف القروض الُمتكبدة في أو بعد بداية فترة التقرير المالي السنوية األولى التي  تقوم المنشأة
تقوم المنشأة فيها بتطبيق هذه التعديالت. تُطبق المنشأة هذه التعديالت على فترات التقرير المالي السنوية التي تبدأ في أو 

 بيق المبكر. م مع السماح بالتط2019يناير  1بعد 
 

بما أن الممارسة الحالية للمجموعة تتوافق مع هذه التعديالت، فليس لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية الموحدة 
 للمجموعة.

 
 التطبيقـ المعايير الصادرة والتعديالت على المعايير الحالية والتي لم تدخل حيز  36

 
بعد، حتى تاريخ إصدار القوائم  التطبيقفيما يلي المعايير والتفسيرات الصادرة والمتعلقة بالمجموعة، ولكن لم تدخل حيز 

 :المالية للمجموعة. تعتزم المجموعة تطبيق هذه المعايير، إذا ما انطبق عليها، عند دخولها حيز التنفيذ
 

 "ينعقود التأم"( 17المعيار الدولي للتقرير المالي )
( "عقود التأمين" وهو بمثابة 17م، أصدر المجلس الدولي للمعايير الدولية المعيار الدولي للتقرير المالي )2017في مايو 

معيار محاسبة شامل جديد لعقود التأمين يغطي االعتراف والقياس والعرض واالفصاح. عندما يصبح ساري المفعول، فإن 
م. 2005( "عقود التأمين" الذي صدر في 4سيحل محل المعيار الدولي للتقرير المالي )( 17المعيار الدولي للتقرير المالي )

( على جميع أنواع عقود التأمين )مثل: التأمين على الحياة والتأمين المباشر 17ينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي )
بعض الضمانات واألدوات المالية مع مزايا وإعادة التأمين( بصرف النظر عن نوع المنشأة التي أصدرتها باإلضافة إلى 

المشاركة االختيارية. هناك بعض اإلعفاءات في مجال المعيار ستطبق. يتمثل الهدف الكلي من المعيار الدولي للتقرير 
يار ( في توفير نموذج محاسبي لعقود التأمين أكثر فائدة وثباتاً لشركات التأمين. وعلى النقيض من متطلبات المع17المالي )

( الذي يعتمد بدرجة كبيرة على السياسات المحاسبية المحلية السابقة، فإن المعيار الدولي للتقرير 4الدولي للتقرير المالي )
نواحي المحاسبة ذات الصلة. إن جوهر المعيار الدولي للتقرير  ( يوفر نموذجاً شامالً لعقود التأمين يغطي جميع17المالي )
 م مدعوم بما يلي:( هو نموذج عا17المالي )

 
 محدد للعقود مع خصائص مشاركة مباشرة )طريقة األتعاب المتغيرة(. تعديل •
 قصيرة األجل.العقود لل( وبشكل رئيسي توزيع األقساططريقة مبسطة )طريقة  •

 
م أو بعد هذا التاريخ 2021يناير  1( في فترات إعداد التقارير المالية في 17يسري تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

بشرط أن تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي للمعيار سمح بالتطبيق المبكر مقارنة. يُ الأرقام حتمية إدراج مع 
( في أو قبل التاريخ الذي تم فيه ألول مرة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 15قرير المالي )المعيار الدولي للتو( 9)
 (. ال ينطبق هذا المعيار على الشركة.17)
 

 األعمال" تجميع"( 3المعيار الدولي للتقرير المالي )تعديالت على 
تعديالت على تعريف األعمال في المعيار الدولي للتقرير المالي مجلس معايير المحاسبة الدولي أصدر م، 2018في أكتوبر 

( "تجميع األعمال" لمساعدة المنشآت في تحديد فيما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المقتناة تعتبر أعماالً أم 3)
كون في السوق قادرين على ال. توضح التعديالت الحد األدنى من المتطلبات ألي أعمال، وتستبعد تقييم ما إذا كان المشار

إحالل أي عناصر مفقودة، وإضافة توجيهات لمساعدة المنشآت في تقييم ما إذا كانت العملية المقتناة جوهرية، وتضييق 
مجال التعريفات لألعمال والمخرجات، وتقديم اختبار اختياري لمدى ترّكز القيمة العادلة. تم تقديم أمثلة توضيحية جديدة 

 الت. مع هذه التعدي
 

م أو بعد هذا 2020يناير  1يجب على الشركات تطبيق التعريف الُمعدل لألعمال في عمليات االستحواذ التي تحصل في 
التاريخ. وبما أن التعديالت تنطبق بأثر مستقبلي على المعامالت أو األحداث األخرى التي قد تحصل في أو بعد تاريخ 

 بهذه التعديالت في تاريخ التحّول.التطبيق ألول مرة، فإن الشركة لن تتأثر 
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 "المعلومات الجوهريةتعريف "( 8( ومعيار المحاسبة الدولي )1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )
( "عرض القوائم 1معيار المحاسبة الدولي )تعديالت على مجلس معايير المحاسبة الدولي م، أصدر 2018في أكتوبر 

مع تعريف  "السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية" لتتفق( 8المالية" ومعيار المحاسبة الدولي )
المعلومات تكون بأن المعايير ولتوضيح بعض جوانب التعريف. يوضح التعريف الجديد " وى جميععلى مستوهري" ج"

 ونجوهرية إذا كان من المعقول أن يتم توقع حذف أو تحريف أو حجب للتأثير على القرارات التي يتخذها المستخدم
لية، والتي توفر معلومات مالية حول منشأة للقوائم المالية ذات األغراض العامة على أساس تلك القوائم الما ونالرئيسي

 حددة تتولى إصدار تقارير مالية. م
 

مع السماح بالتطبيق المبكر. ليس التاريخ  هذام أو بعد 2020يناير  1تنطبق التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في 
 القوائم المالية للشركة.من المتوقع أن يكون للتعديالت على تعريف ما هو جوهري أثر هام على 

 
 (:7( والمعيار الدولي للتقرير المالي )39( ومعيار المحاسبة الدولي )9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

 "هيكلة مؤشر سعر الفائدة"
ومعيار ( 9المعيار الدولي للتقرير المالي )مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت على م، أصدر 2019في سبتمبر 

جهود المجلس في االستجابة المرحلة األولى من  تضمنت( 7( والمعيار الدولي للتقرير المالي )39المحاسبة الدولي )
مؤقتة والتي تمكن محاسبة التحوط  اعفاءاتالتقارير المالية. تقدم التعديالت  علىالفائدة بين البنوك  لتأثيرات هيكلة معدالت

إلى  التيقن قبل استبدال مؤشر سعر الفائدة الحالي ببديل والذي يعتبر بال مخاطر سعر فائدةمن االستمرار خالل فترة عدم 
 .حد بعيد

 
التاريخ ويجب أن تطبق بأثر رجعي. ومع  هذام أو بعد 2020يناير  1تنطبق التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في 

 يا أن يتم إعادتها لسابق حالتها عند التطبيق، كما ال يمكن ألذلك، ال يمكن ألي عالقات تحوط والتي سبق إعادة تحديده
سمح بالتطبيق المبكر ويجب اإلفصاح يُ مدى الفائدة منها إال بعد وقوع الحدث المتحوط له.  عالقات تحوط أن يتم تحديد

 عنه. ال تنطبق هذه التعديالت على الشركة.
 

 ـ اعتماد القوائم المالية الموحدة 37
 

 (.م2020مارس  26هـ )الموافق 1441 شعبان 2بتاريخ  اإلدارةتم اعتماد القوائم المالية الموحدة لإلصدار من قبل مجلس 
 

 أحداث الحقةـ  38
 
م حتى تاريخ اعتماد هذه القوائم 2019ديسمبر  31يتم االفصاح في القوائم المالية الموحدة عن أي أحداث الحقة من  لم

 .أي تأثيرات جوهرية على القوائم المالية الموحدة المالية. حيث لم توجد
 
 أرقام المقارنة ـ 39
 

 أعيد تصنيف بعض أرقام السنة السابقة لتتوافق مع العرض في السنة الحالية.
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 التابعة اتفروع الشرك ـ 40
 

 : لدى الشركات التابعة تشمل القوائم المالية الموحدة الموجودات والمطلوبات ونتائج عمليات الفروع التالية
 

 شركة حلواني:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شركة النسيج والمالبس الجاهزة المحدودة:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 المدينة رقم السجل التجاري 

 الرياض 1010062529 1
 بريدة 1131009885 2
 الدمام 2050021082 3
 تبوك 3550019554 4
 جدة 4030289283 5
 جدة 4030296025 6
 جدة 4030289284 7
 جدة 4030289281 8
 جدة 4030132194 9
 جدة 4030120191 10
 مكة المكرمة 4031023161 11
 جدة 4030016296 12
 جدة 4030016267 13
 الطائف 4032009936 14
 المدينة المنورة 4650007871 15
 جدة 4030296028 16
 جدة 4030289434 17
 جدة 4030289287 18
 جدة 4030289286 19
 جدة 4030289285 20
 جدة 4030289282 21
 خميس مشيط 5855011496 22
 ينبع 4700001129 23

  رقم السجل التجاري المدينة
 1 39111405898 جدة
 2 39111422631 جدة
 3 39111285013 جدة
 4 39111329630 جدة

 5 3909484173  مكة المكرمة
 6 3909520456  مكة المكرمة
 7 3909437435  مكة المكرمة
 8 3909436337  مكة المكرمة
 9 3909600266  مكة المكرمة

 10 39111019011 الطائف
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 شركة الربيع السعودية لألغذية المحدودة:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 المدينة رقم السجل التجاري الموقع

 الرياض )تصدير( 1010614214 1
 الرياض )مبيعات( 1010614212 2
 الخرج 1011008756 3
 وادى الدواسر 1185001651 4
 الدمام 2050033489 5
 المبرز 2252026326 6
 الجبيل 2055013413 7
 الخفجى  2057004092 8
 حفر الباطن 2511003423 9
 جده 4030123496 10
 ينبع 4700011061 11
 المدينه المنوره 4650022683 12
 حائل 3350012039 13
 سكاكا 3400008687 14
 عرعر 3450006956 15
 القريات 3452009817 16
 تبوك 3550014766 17
 بيشه 5851002325 18
 نجران 5950007467 19
 محائل 5860023508 20
 خميس مشيط 5855015525 21
 جازان 5900005720 22
 الباحه 5800010301 23
 المخواه 5806021466 24
 المجمعه 1122002340 25
 عنيزه 1128003924 26
 الدوادمى 1116003922 27
 الرس 1132002089 28
 مكة المكرمة 4031213827 29
 الطائف 4032228005 30


