
                   

 

 

 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة

 والعقارات وأعمال المقاوالت

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )غير مراجعة( الموجزةالموحدة  القوائم المالية األولية

 م2019يونيو  30كما في 



 

 )شركة مساهمة سعودية( عمال المقاوالتشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأ

 )غير مراجعة( الموجزةالموحدة  القوائم المالية األولية

  م2019يونيو  30كما في 

 

 الصفحة المحتويات

 

 

ولية الموحدة الموجزة إلى القوائم المالية األ فحص حول مراجع الحسابات المستقلتقرير 

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات  المساهمين في السادة

 وأعمال المقاوالت 

 

 األولية الموحدة الموجزة  الدخلقائمة 

 

 األولية الموحدة الموجزة اآلخرقائمة الدخل الشامل 

 

 قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة

 

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة الموجزة

 

 قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
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 الموجزةالموحدة  القوائم المالية األوليةيضاحات حول إ
  م2019يونيو  30 في
 

 معلومات الشركةـ  1
 

الت )"الشركة" أو "الشركة تأسست شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاو

 78كشركة مساهمة سعودية وفقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم  األم"(

عمل الشركة بموجب سجل تجاري رقم م( وت1975نوفمبر  11هـ )الموافق 1395ذي القعدة  7بتاريخ 

 م(. 1977يناير  5هـ )الموافق 1397محرم  15بها بتاريخ أالصادر في مدينة  5850000276

 

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

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

 

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 

مع الهيئات أو الشركات التي تزاول  واالشتراكل المقاوالت ومباشرة أي نشاط يتفق مع األغراض المذكورة، وأعما

أعماال شبيهة بأعمالها أو تدمجها فيها أو انشاء شركات فرعية مملوكة لها أو مع الغير. وتزاول شركاتها التابعة عدة 

  .صناعة وتعبئة وتجارة الجملة والتجزئة في المنتجات الغذائيةأنشطة مثل صناعة األلبان ومنتجات األلبان والعصائر و

 

، المملكة العربية 11544، الرياض 55756، ص.ب 27إن العنوان المسجل للشركة هو برج الفيصلية، الطابق 

 السعودية. 

 
من قبل مجلس  م2019يونيو  30كما في تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للشركة 

 (.م2019 أغسطس 6 )الموافق هـ1440 الحجة ذو5  بتاريخ اإلدارة
 
 السياسات المحاسبية الهامةأسس االعداد وملخص ـ  2

 

 بيان االلتزام 1ــ  2

ً   م2019يونيو  30كما في  الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم إعداد تم (: 34) رقم الدولي المحاسبة لمعيار وفقا

 الهيئة من المعتمدة األخرى واإلصدارات والمعايير السعودية العربية المملكة في المعتمد" األولي المالي التقرير" 

 "(.الدولية المعايير)" القانونيين للمحاسبين السعودية

 

 المالية القوائم في المطلوبة واإليضاحات المعلومات كافة على الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم تشتمل ال

 .م2018 ديسمبر 31 في كما للمجموعة الموحدة المالية القوائم مع تقرأ أن ويجب السنوية،
 

 أساس القياس 2ــ  2

بالقيمة العادلة من  دوات الملكيةأفيما عدا  تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية

التزامات المنافع المحددة للموظفين حيث تم استخدام أيضاً و والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر

وهي  . تم عرض القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة باللاير السعوديحساب القيمة االكتوارية الحالية بشأنها

 .رض للشركة األمعملة التشغيل والع

 

 
 
 
 



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

  

-12- 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
  م2019يونيو  30 في
 
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةأسس االعداد وملخص ـ  2
 

 توحيدالأساس  3ـ  2

القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة وشركاتها التابعة  تشتمل

تتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة حق في العوائد المتغيرة نتيجة . م2019يونيو  30كما في )"المجموعة"( 

ى التأثير في هذه العوائد من خالل ممارسة نفوذها مشاركتها في الشركة المستثمر بها، ولدى المجموعة القدرة عل

على الشركة المستثمر بها. وبشكل خاص فإن المجموعة تسيطر على المنشأة المستثمر بها إذا ـ وفقط إذا ـ كان لدى 

 المجموعة:

 

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

 الصلة 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 •

 

زيز هذا االفتراض وعندما بشكل عام، هناك افتراض أن غالبية حقوق التصويت ستؤدي إلى السيطرة. ومن أجل تع

يكون لدى المجموعة مستوى أقل من غالبية حقوق التصويت أو حقوق مشابهة في الشركة المستثمر بها، فإن 

المجموعة تأخذ في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لدى المجموعة نفوذاً على 

 الظروف تشمل ما يلي:المنشأة المستثمر بها، وهذه الحقائق و

 

 ين ممن يحق لهم التصويت في الشركة المستثمر بها.اآلخرالترتيب التعاقدي مع  •

 ى.اآلخرالحقوق التي تنشأ عن الترتيبات التعاقدية  •

 حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة. •

 

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

أن هناك تغيراً في عنصر أو أكثر من العناصر الثالثة للسيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة اعتباراً من تاريخ سيطرة 

المجموعة على الشركة التابعة وتستمر حتى زوال السيطرة على الشركة التابعة. يتم ضم الموجودات والمطلوبات 

ادات والمصروفات الخاصة بالشركة التابعة المقتناة أو المباعة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ واإلير

 استحواذ المجموعة على السيطرة وحتى تاريخ فقدان المجموعة للسيطرة على الشركة التابعة. 

 

المساهمين في الشركة األم للمجموعة واصحاب يتم توزيع الدخل وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر بين 

الحقوق غير المسيطرة حتى لو أن هذا التوزيع قد يؤدى إلى عجز في رصيد اصحاب الحقوق غير المسيطرة. وعند 

اللزوم، يتم إجراء التعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة من أجل التوفيق بين سياساتها المالية والسياسات 

للمجموعة. يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات  المالية

 النقدية المتعلقة بالمعامالت ما بين شركات المجموعة بالكامل عند التوحيد.

 
 ية.في حصة الملكية في شركة تابعة ال يؤدي إلى فقدان السيطرة ضمن حقوق الملك تغييرتتم معالجة أي 
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 ـ 13 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
  م2019يونيو  30 في
 
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةأسس االعداد وملخص ـ  2
 

 )تتمة( توحيدالأساس  3ـ  2

إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة فإنها تقوم باستبعاد الموجودات )بما فيها الشهرة( والمطلوبات وأي 

مكونات أخرى لحقوق الملكية الخاصة بالشركة التابعة ويتم تسجيل أي ربح أو خسارة ناتجة عن فقد السيطرة في 

 استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.األولية الموحدة الموجزة. ويتم تسجيل أي  الدخلقائمة 

 

 فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة:

 

 

 الشركات التابعة

  

 بلد التأسيس

 الملكية نسبة

 المباشرة/ غير المباشرة

 يونيو 30   

 م2019 

 ديسمبر  31

 م2018 

)شركة شخص شركة عسير العربية لإلستثمار الصناعي المحدودة 

 )انظر إيضاحي )أ( و)ج( أدناه( والشركات التابعة لهاواحد( 

  

 المملكة العربية السعودية

 

100% 

 

100% 

     

)انظر  )شركة شخص واحد(شركة الخواتم للتجارة والمقاوالت 

 إيضاح )ب( أدناه(

  

 المملكة العربية السعودية

 

100% 

 

100% 

     

)شركة شركة االسطول العربية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة 

 )انظر إيضاح )ب( أدناه( شخص واحد(

  

 %100 %100 المملكة العربية السعودية

     

)شركة شركة النصرة العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة 

 )انظر إيضاح )ب( أدناه( شخص واحد(

  

 المملكة العربية السعودية

 

100% 

 

100% 

     

)شركة شركة المواجد العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة 

 )انظر إيضاح )ب( أدناه( شخص واحد(

  

 المملكة العربية السعودية

 

100% 

 

100% 

     

)انظر  )شركة شخص واحد(شركة التالل االقليمية لالستثمار 

 إيضاح )ب( أدناه(

  

 %100 %100 المملكة العربية السعودية

 
ً  (أ من رأسمالها  %95لعقد تاسيس شركة عسير العربية لإلستثمار الصناعي المحدودة فإن الشركة األم تمتلك  طبقا

، وتنازلت شركة التالل %5كما تمتلك  شركة التالل اإلقليمية لإلستثمار المحدودة )شركة تابعة لشركة األم( 
لشركة، وعليه تم توحيد القوائم المالية األولية لصالح ا %5اإلقليمية لإلستثمار المحدودة عن كامل حصتها البالغة 

ضمن هذه القوائم  %100الموحدة الموجزة لشركة عسير العربية لإلستثمار الصناعي وشركاتها التابعة بواقع 
  .المالية األولية الموحدة الموجزة

 
كيانها بتغيير من اإلجراءات النظامية  م قامت الشركة التابعة اإلنتهاء2019يونيو  30خالل الفترة المنتهية في 

 .من قبل الشركة األم مباشرة %100مملوكة بنسبة  القانوني لتصبح شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة

  



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

 
 ـ 14 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
  م2019يونيو  30 في
 
 )تتمة( الهامةالسياسات المحاسبية أسس االعداد وملخص ـ  2
 
 توحيد )تتمة(الأساس  3ـ  2
طبقاً لعقد تاسيس شركة الخواتم للتجارة والمقاوالت المحدودة، وشركة األسطول العربية للتنمية والتطوير العقاري  (ب

المحدودة، وشركة النصرة العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة، وشركة المواجد العالمية للتنمية والتطوير 
وتمتلك شركة  %90العقاري المحدودة، وشركة التالل اإلقليمية لإلستثمار المحدودة، فإن الشركة األم تمتلك 

تنازلت شركة عسير العربية لإلستثمار الصناعي  .في كل منها %10عسير العربية لإلستثمار الصناعي المحدودة 
لح الشركة األم، وعليه تم توحيد القوائم في جميع الشركات المذكورة لصا %10المحدودة عن حصتها البالغة 

  .ضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة %100المالية األولية لهذه الشركات بواقع 
 

ً اإلنتهاء من 2019يونيو  30خالل الفترة المنتهية في  اإلجراءات م قامت الشركات التابعة المذكورة سابقا
 %100مملوكين بنسبة  شخص واحد ذات مسؤولية محدودة وا شركاتصبحوني ليالنظامية بتغيير كيانهم القان

 .من قبل الشركة األم مباشرة.
 

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

 
 

 الشركة التابعة
  

 التأسيسبلد 
 الملكية نسبة

 المباشرة / غير المباشرة
 يونيو 30   

 م2019
 ديسمبر  31

 م2018
     

 )شركة مساهمة سعودية(  شركة حلواني أخوان
 )انظر إيضاح )د( أدناه(  

 
 المملكة العربية السعودية

 
55.51% 

 
55.51% 

     
 %57.30 %57.30 العربية السعوديةالمملكة   شركة الربيع السعودية لألغذية المحدودة

     
 %62.30 %62.30 المملكة العربية السعودية  شركة النسيج والمالبس الجاهزة المحدودة

 
تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لشركة حلواني أخوان )شركة مساهمة سعودية( الشركة التابعة  (د

 التالية:
 

 
 الشركة التابعة

  
 التأسيسبلد 

 الملكية نسبة
 المباشرة / غير المباشرة

 يونيو 30   
 م2019

 ديسمبر  31
 م2018

     
 %100 %100 جمهورية مصر العربية  شركة حلواني أخوان )شركة مساهمة مقفلة(

 
 معايير جديدة وتفسيرات وتعديالت طبقتها المجموعة  ـ 3
 

المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة تتوافق مع إن السياسات المحاسبية وطرق االحتساب 
م ـ باستثناء 2018ديسمبر  31تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

ة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير م. لم تقم المجموع2019يناير  1ما يتعلق بتطبيق المعايير الجديدة اعتباراً من 
 أو تعديل صدر ولكن لم يدخل حيز التنفيذ.

  
 (، فيما يلي اإلفصاح عن طبيعة وتأثير هذه التغيرات.34بموجب معيار المحاسبة الدولي )

 
 القوائم على تأثير لها ليس أنه إال م،2019 في مرة ألول المطبقة األخرى والتفسيرات التعديالت من العديد ينطبق
 .للمجموعة الموجزة الموحدة األولية المالية

 
 
 



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

 
 ـ 15 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
  م2019يونيو  30 في
 
 )تتمة(معايير جديدة وتفسيرات وتعديالت طبقتها المجموعة  ـ 3
 
 "عقود اإليجار"( 16المعيار الدولي للتقرير المالي ) 3-1

( "عقود اإليجار . يحل المعيار الدولي للتقرير المالي 16تطبق المجموعة ألول مرة المعيار الدولي للتقرير المالي )
( من لجنة تفسير المعايير الدولية 4( "عقود اإليجار"، وتفسير المعيار الدولي )17( محل معيار المحاسبة الدولي )16)

( "عقود 15على عقد إيجار"، وتفسير لجنة تفسير المعايير للمعيار ) بخصوص "تحديد فيما إذا كان الترتيب يحتوي
"تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على  -( 27الحوافز"، وتفسير لجنة تفسير المعايير للمعيار ) -اإليجار التشغيلي 

قود اإليجار ويتطلب ( مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن ع16شكل قانوني لعقد إيجار". يحدد المعيار )
 من المستأجرين احتساب معظم عقود اإليجار بموجب نموذج واحد داخل  قائمة المركز المالي.

 
 (16الدولي للتقرير المالي ) تأثير تطبيق المعيار 3-2

م 2019يناير  1( اعتباراً من تاريخ التطبيق االلزامي 16قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )
باستخدام طريقة األثر الرجعي المعدلة حسبما تسمح به أحكام التحّول المحددة في المعيار. وبالنتيجة، لم يتم تعديل 

 م.2018ديسمبر  31أرقام المقارنة للسنة المنتهية في 
 

 لنحو التالي:م )زيادة/نقص( هو على ا2019يناير  1( كما في 16إن تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )
 
 
 

 م2019يناير  1
 لاير سعودي 

 
  لموجوداتا

 59.140.323  (5)إيضاح  االستعمالموجودات حق 
 (4.274.604) ممتلكات وآالت ومعدات

 ً  (3.445.192) مبالغ مدفوعة مقدما
 ──────── 

 51.420.527  مجموع الموجودات
  

  المطلوبات
 (54.169.023) (5التزامات عقود اإليجار )إيضاح 

 2.748.496  مطلوبات غير متداولة ومطلوبات متداولة أخرى
 ──────── 

 (51.420.527) مجموع المطلوبات
 ──────── 

 ـــ       إجمالي التعديالت على حقوق الملكية
 ════════ 
 

على العقود التي تم تحديدها ( فقط 16استخدمت المجموعة الوسائل العملية بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )
( من لجنة تفسير المعايير الدولية. وفي 4( وتفسير المعيار )17مسبقاً كعقود إيجار بموجب معيار المحاسبة الدولي )

 (، قامت المجموعة بتطبيق الوسائل العملية التالية:16سياق تطبيق المعيار )
 

 خصائص متشابهة إلى حد معقول.استخدام معدل خصم واحد على محفظة عقود إيجار ذات  ▪
ً لمعيار المحاسبة الدولي ) ▪ ( كعقود إيجار قصيرة األجل ال 17المحاسبة على عقود اإليجار التشغيلي طبقا

 م.2019يناير  1شهراً كما في  12تتجاوز آجالها المتبقية 
 األولي.استثناء التكاليف المباشرة األولية من قياس األصل حق االستعمال في تاريخ التطبيق  ▪
استخدام التقدير في تحديد مدة عقد اإليجار بالنسبة للعقود التي تتضمن خيارات تمديد أو انهاء للعقد قبل  ▪

 استنفاذ آوانه.
االختيار ـ حسب صنف األصل األساسي ـ بعدم فصل العناصر غير التأجيرية من العناصر التأجيرية وبدالً  ▪

على أي عناصر غير تأجيرية مرتبطة كعنصر تأجيري من ذلك المحاسبة على كل عنصر من العناصر و
 واحد.

 
 



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

 
 ـ 16 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م2019يونيو  30 في

 
 )تتمة(معايير جديدة وتفسيرات وتعديالت طبقتها المجموعة  ـ 3

 
 )تتمة( (16الدولي للتقرير المالي ) تأثير تطبيق المعيار 3-2

(، قامت المجموعة بتسجيل التزامات اإليجار والموجودات حق االستعمال المرتبطة 16عند تطبيق المجموعة للمعيار )
(. تم قياس المطلوبات بالقيمة الحالية من دفعات 16بها فيما يتعلق بالعقود المبرمبة كعقود إيجار وفقاً لمبادئ المعيار )

م. يتم قياس الموجودات 2019يناير  1االقتراض المتزايد للمجموعة كما في اإليجار المتبقية مخصومة باستخدام معدل 
حق االستعمال بالقيمة المساوية اللتزام اإليجار وتعديلها بالمبالغ المدفوعة مسبقاً المتعلقة بعقد اإليجار والمسجلة في 

االقتراض المتزايد للمستأجر م. تم تطبيق المتوسط المرجح لمعدل 2018ديسمبر  31قائمة المركز المالي كما في 
 .م2019يناير  1بالنسبة اللتزامات اإليجار كما في 

 
 السياسات المحاسبية الجديدة ملخص 3-3

( والذي تم تطبيقه 16فيما يلي السياسات المحاسبية الجديدة للمجموعة حال تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )
 اعتباراً من تاريخ التطبيق األولي:

 
 الموجودات حق االستعمال

يتم تسجيل عقود اإليجار كموجودات خاضعة لحق االستعمال مع التزاماتها المقابلة في التاريخ الذي تكون فيه 
الموجودات المستأجرة متوافرة الستعمال المجموعة. يتم توزيع كل دفعة من دفعات اإليجار بين التزام وتكلفة تمويل. 

قائمة الدخل األولية الموحدة على مدى مدة عقد اإليجار. يتم استهالك الموجودات حق  يتم تسجيل تكلفة التمويل في
 االستعمال على مدى العمر اإلنتاجي للموجودات أو مدة العقد ـ أيهما أقصر، على أساس القسط الثابت.

 
 يتم قياس الموجودات حق االستعمال بدايةً بالتكلفة التي تتكون من اآلتي:

 اإليجار الذي تم قياسه في البداية،مبلغ التزام  •
 أي دفعات إيجار مدفوعة في تاريخ بداية العقد أو قبل تاريخ بداية العقد ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة، •
 أي تكاليف أولية مباشرة، و •
 تكاليف الترميم ـ إذا ما انطبقت. •
 

 التزامات اإليجار
التزامات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي في تاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم المجموعة بتسجيل 

تتم على مدى مدة عقد اإليجار. تتضمن مدفوعات اإليجار مدفوعات ثابتة )بما فيها مدفوعات ثابتة جوهرية( ناقصاً 
فعها بموجب أي حوافز إيجار قابلة لالستالم ومدفوعات إيجار متغيرة تعتمد على مؤشر أو معدل ومبالغ متوقع د

ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات اإليجار ثمن ممارسة خيار الشراء عندما يكون هناك تيقن معقول بأن 
المجموعة ستمارسه ومدفوعات غرامات إلغاء عقد اإليجار في حال كانت شروط اإليجار تنص على ممارسة 

يرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل، فإنها تسجل كمصروف المجموعة لخيار اإللغاء. بالنسبة لمدفوعات اإليجار المتغ
في الفترة التي يتم الدفع خاللها. يتم خصم دفعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة المضمن في عقد اإليجار أو معدل 

 االقتراض المتزايد للمجموعة.
 

 مةمنخفضة القيالموجودات اليجار ذات اإلعقود وعقود اإليجار قصيرة األجل 
شهراً أو أقل. الموجودات المنخفضة القيمة هي البنود  12عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود اإليجار التي مدتها 

التي ال تستوفي شروط الرسملة لدى المجموعة وتعتبر غير جوهرية بالنسبة لقائمة المركز المالي األولية الموحدة 
ر لعقود اإليجار القصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات المنخفضة الموجزة للمجموعة ككل. يتم تسجيل دفعات اإليجا

  القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت في قائمة الدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزة.
 

 المتغيرة القيمةاإليجار  دفعات
المستأجر. يتم تسجيل مثل هذه تحتوي بعض عقود اإليجار على دفعات متغيرة القيمة مرتبطة باستعمال/أداء األصل 

 الدفعات في قائمة الدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزة.
 
 
 
 



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

 
 ـ 17 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
  م2019يونيو  30 في
 
 ـ االجتهادات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 4
 

األولية الموحدة الموجزة من اإلدارة القيام باجتهادات وتقديرات وافتراضات تؤثر على يتطلب إعداد القوائم المالية 
المبالغ الخاصة باإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة في تاريخ 

قد يؤدى إلى إجراء تعديالت هامة  إعداد القوائم المالية. إال أن عدم التأكد المتضمن في هذه االفتراضات والتقديرات
  على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي قد تتأثر في فترات مستقبلية.

 
 االجتهادات 

أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة باالجتهادات التالية التي لها أثر جوهري على المبالغ المثبتة 
 ولية الموحدة الموجزة:في القوائم المالية األ

 
 التقديرات واالفتراضات

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

ية الموحدة المالية التالية. اعتمدت المجموعة في تقديراتها وافتراضاتها على العوامل المتاحة عن إعداد القوائم المال
. إال أنه يجوز أن تتغير الظروف وافتراضاتها القائمة حول التطورات المستقبلية وفقا للتغيرات األولية الموحدة الموجزة

 في السوق أو الظروف الناشئة خارج سيطرة المجموعة. وتنعكس هذه التغييرات على االفتراضات عند حدوثها.
 
 التجاريةانخفاض قيمة الذمم المدينة أ( 
 في. المبلغ كامل تحصيل المحتمل غير من يصبح عندما التجارية المدينة الذمم من تحصيلها الممكن القيمة تقدير يتم

 حد في كبيرة ليست التي المبالغ أما. حدة على مبلغ كل أساس على المبالغ تقدير يتم ذاتها حد في الكبيرة المبالغ حالة
ً  تقييمها فيتم استحقاقها موعد تجاوزت ولكنها ذاتها ً  المخصص تكوين ويتم إجماليا  على مضت التي الفترة لطول تبعا

 التاريخي التحصيل معدل أساس على استحقاقها، موعد
 

 ب( انخفاض قيمة البضاعة
تقدير  تظهر البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة السوقية، أيهما أقل. وعندما تصبح البضاعة قديمة أو متقادمة، يتم إجراء

أما المبالغ غير  0للقيمة السوقية لها. بالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الهامة، يتم إجراء هذا التقدير لكل مبلغ على حده
الهامة بمفردها والتي تعتبر قديمة أو متقادمة، فانه يتم تقديرها بشكل جماعي ويجنب مخصص حسب نوع البضاعة 

 البيع التاريخية. وعمرها أو درجة تقادمها على أساس أسعار
 
 ( األعمار االنتاجية للممتلكات واآلالت والمعداتج

ألغراض احتساب االستهالك. المجموعة  األعمار االنتاجية التقديرية لممتلكات وآالت ومعداتالمجموعة تحدد إدارة 
والبلى الطبيعي. وتقوم اإلدارة ويتم تحديد هذه التقديرات بعد األخذ في االعتبار االستعمال المتوقع للموجودات أو التلف 

بفحص 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 الملموسةد

ية طويلة األجل كموجودات غير ملموسة، وتطفأ على مدى الفترة المقدرة لالنتفاع تصنف التكاليف التي لها منافع مستقبل
بها. يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى 

وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة المقدرة القابلة  .عدم إمكانية إسترداد قيمتها الدفترية
تحمل الزيادة في  0لإلسترداد، عندئذ تخفض الموجودات إلى القيمة القابلة لإلسترداد والتي تمثل القيمة الحالية لها

 .األولية الموحدة الموجزةلموحدة ا الدخلالقيمة الدفترية عن القيمة المقدرة القابلة لإلسترداد على قائمة 
 
 ( االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية هـ

يحدث انخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل أو لوحدة توليد النقد القيمة االستردادية وهي األعلى من 
القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع على البيانات  القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع والقيمة المستخدمة ايهما أعلي. تعتمد

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



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

 
 ـ 18 ـ

 حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة( إيضاحات
  م2019يونيو  30 في
 
 )تتمة(ـ االجتهادات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  4
 
 )تتمة(( االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية هـ

وتستخرج التدفقات النقدية من الموازنة التقديرية للسنوات الخمس التالية وال تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم 
بها الشركة بعد. كما ال تتضمن االستثمارات الجوهرية المستقبلية التي تعزز أداء األصل أو وحدة توليد النقد التي 

ادية على سعر الخصم المستخدم في نموذج التدفق النقدي المخصوم وكذا على يجرى اختبارها. وتتوقف القيمة االسترد
 التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم الغراض اعداد التقديرات. 

 
 ( الضرائبو

تقبل. مع يحدث الشك فيما يتعلق بتفسير لوائح الضريبة المركبة والمبلغ وتوقيت الدخل الخاضع للضريبة في المس
األخذ في االعتبار المجال الواسع لعالقات األعمال الدولية والطبيعة طويلة األجل واتفاقات العقود المركبة الحالية 
واالختالفات الناشئة بين النتائج الفعلية واالفتراضات المقدمة أو التغييرات المستقبلية لتلك االفتراضات، قد يتطلب 

تقبلية على ضريبة الدخل والمصاريف المسجلة. وقد أنشأت المجموعة مخصصات األمر ضرورة إجراء تعديالت مس
بناء على تقديرات مقبولة لنتائج محتملة للتدقيق عن طريق المصالح الضريبية في اإلقليم المعني الذي تعمل فيه.  

فسيرات اللوائح وتعتمد مبالغ تلك المخصصات على عوامل عدة مثل خبرة التدقيق الضريبي السابق والتأجيل لت
الضريبية عن طريق المنشأة الخاضعة للضريبة والمصلحة الضريبية المسئولة. قد تنشأ تلك االختالفات في التفسير 

 في عدة أمور معتمدة على الظروف السائدة في مقر الشركة المعنية. 
 

يتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة لجميع خسائر الضرائب غير المستخدمة إلى المدى الذي يحتمل فيه 
توافر األرباح الخاضعة للضرائب مستقبال التي يمكن استخدام الخسائر في تغطيتها. يتطلب االجتهاد الجوهري لإلدارة 

عتراف به بناءا على اإلطار الزمني المناسب ومستوى األرباح تحديد مبلغ الموجودات الضريبية المؤجلة الذي يتم اال
 الضريبية المستقبلية مع استراتيجيات تخطيط الضرائب المستقبلية. 

 
 ( برامج المنافع المحددةز

دام يتم تحديد كلفة منافع برامج التقاعد المحددة والمنافع الطبية لما بعد الخدمة والقيمة الحالية اللتزام التقاعد باستخ
التقييمات االكتوارية. يتضمن التقييم االكتواري وضع افتراضات متعددة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. 
وهذه تتضمن تحديد معدل الخصم وزيادات الرواتب المستقبلية ومعدالت الوفاة وزيادات معاشات التقاعد المستقبلية. 

ساسية وطبيعتها الطويلة المدى تجعل من التزام المنافع المحددة بالغ الحساسية ونظراً لتعقيد التقييم فإن االفتراضات األ
 بالنسبة للتغيرات في هذه االفتراضات. يتم مراجعة االفتراضات في تاريخ كل قوائم مالية.

 
تبار المعيار األكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم. في سياق تحديد معدل الخصم المناسب، تأخذ اإلدارة في االع

معدالت الربح لسندات الشركات في العمالت المتوافقة مع التزام منافع ما بعد الخدمة مع معدل تصنيف " أ أ " أو 
أعلى على األقل ـ كما يتم وضعه بواسطة وكالة تصنيف عالمية معتمدة ويتم استقراءه حسب اللزوم مع منحنى العائد 

ع المحددة. كما يتم مراجعة السندات األساسية بشكل أوسع من حيث بحيث يتوافق مع األجل المتوقع اللتزام المناف
الجودة. ويتم استبعاد السندات ذات التوسع االئتماني الزائد من تحليل السندات التي يستند إليها معدل الخصم على أساس 

رسمياً للبلدان المعنية. وهذه  أنها ال تمثل السندات ذات الجودة العالية. يستند معدل الوفاة على جداول الوفيات المتوفرة
الجداول قابلة للتغيير على فترات بما يتناسب مع التغيرات السكانية. تستند الزيادات المستقبلية على الرواتب ومعاشات 

 التقاعد على معدالت التضخم المستقبلية للبلدان المعنية.
 
 ( قياس القيمة العادلة لألدوات الماليةح

 ة الموجزةالموحد األولية ة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بتاريخ قائمة المركز الماليفي حال عدم توفر القيم
عن طريق األسعار المعلنة أو التداول النشط لبعض األدوات والمشتقات المالية، يتم تقدير القيمة العادلة عبر طرق 
تقييم مختلفة والتي تتضمن استخدام نماذج التسعير حيث يتم الحصول على المعلومات من مالحظة السوق. في حال 

 االجتهاد.تعذر ذلك فإن تحديد القيمة العادلة يتطلب التقدير و
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
  م2019يونيو  30 في
 
 ـ االجتهادات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( 4
 
 ( عقود اإليجار ـ خيارات التمديد والتجديد ط

الحقائق والظروف التي من شأنها أن توفر محفز اقتصادي في سياق تحديد مدة عقد اإليجار، تقوم اإلدارة بأخذ جميع 
لممارسة خيار التمديد أو عدم ممارسة خيار انهاء العقد. إن خيارات التمديد )أو فترات ما بعد خيارات إنهاء العقد( 

م في بداية مضمنة فقط في مدة العقد إذا كان هناك تيقن معقول من التمديد )أو عدم االنهاء(. تقوم المجموعة بالتقيي
العقد فيما إذا كانت على يقين معقول بممارسة خيارات التمديد. تقوم المجموعة بإعادة التقييم فيما إذا كانت على يقين 
بشكل معقول من ممارسة الخيارات إذا ما كان هناك حدث جوهري أو تغير جوهري في األحوال الواقعة في نطاق 

 السيطرة.
 
 والتزامات عقود اإليجار  االستعمالموجودات حق  -5
 

فيما يلي القيمة الدفترية لموجودات المجموعة الخاضعة لحق االنتفاع )حق استعمال الموجودات( والتزامات عقود 
 اإليجار والحركة خالل الفترة:

 
 لاير سعودي االستعمالموجودات حق 

  
 59.140.323  (3م )إيضاح 2019يناير  1كما في 
 (5.753.418) استهالك

 262.553  تعديالت ترجمة
 ──────── 

 53.649.458  م2019يونيو  30كما في 
 ════════ 
 

 لاير سعودي التزامات عقود اإليجار
  

 54.169.023  (3م )إيضاح 2019يناير  1كما في 
 1.129.139  مصروف فائدة

 (4.748.080) مدفوعات
 ──────── 

 50.550.082  م2019يونيو  30كما في 
  

 (14.962.325) ناقص: الجزء المتداول
 ──────── 

 35.587.757  الجزء غير المتداول
 ════════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة( 
  م2019يونيو  30 في
 
ـ التقارير القطاعية 6  
 

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

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

كما وجمهورية مصر العربية ودول أخرى. إن المعلومات المالية المنتقاة والخاصة بالقطاعات الجغرافية واالعمال 
 هي كالتالي:م 2018ديسمبر  31و م2019يونيو  30في 

 
 قطاعات األعمال (أ

 
منتقاة للقطاعين  يلي بيانات ماليةتتمثل قطاعات األعمال بالمجموعة في القطاع االستثماري والقطاع الصناعي وفيما 

 :المذكورين
 

 

 

 م2019  يونيو 30

 القطاع االستثماري

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 القطاع الصناعي

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 المجمـــــوع

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 3,226,761 1,977,729 1,249,032 إجمالي الموجودات

 1,708,837 1,345,902 362,935 المسيطرة إجمالي المطلوبات والحقوق غير
 1.005.891 1,005,731 160 ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ

 81,780 81,767 13 مصروفات رأسمالية

 880.636 886,433 (5,797) صافي المبيعات وإيرادات االستثمارات

 242.709 248,506 (5,797) إجمالي الربح

 43.647 43,570 77  ملموسة  موجودات غير وإطفاء االستهالكات

 

 

 

 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

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

    

 القطاع االستثماري م2018 يونيو 30

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 القطاع الصناعي

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 المجمـــــوع

 سعودي لاير

 )باآلالف(

    

 878.191 873.972 4.219  صافي المبيعات وإيرادات االستثمارات

 261.066 256.847 4.219  إجمالي الربح

 42.798 42.050 748  االستهالكات
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األولية الموحدة الموجزة )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية  
  م2019يونيو  30 في
 
 (ة)تتمـ التقارير القطاعية  6
 
 القطاعات الجغرافية (ب
 

 

 

المملكة العربية 

 السعودية

جمهورية 

 مصر العربية

دول عربية 

 وأجنبية أخرى

 

 تسويات

 

 المجمـــــوع

 

 م2019يونيو  30 
 

 لاير سعودي

 (باآلالف)
 

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 3,226,761 (1,507,707) ــ     209,088 4,525,380 الموجوداتإجمالي 

 1,276,536 (2,288) ــ     117,704 1,161,120 المطلوبات إجمالي

 1.005.891 ــ     ــ     44.865 961,026 ممتلكات وآالت ومشروعات تحت التنفيذ

 886.434 (1,471) 91,860 230,378 565,667 المبيعات صافي

 
 

 

المملكة العربية 

 السعودية

جمهورية 

 مصر العربية

دول عربية 

 وأجنبية أخرى

 

 تسويات

 

 المجمـــــوع

 

 م2018 ديسمبر 31
 

 لاير سعودي

 )باآلالف(
 

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 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

 967.341 ــ     ــ     45.062                 922.279 ممتلكات وآالت ومشروعات تحت التنفيذ

      

      م2018 يونيو 30
      

 873.972 (3.989) 68.842 193.930 615.189 المبيعات صافي

 
 صافي المبيعاتـ  7
 

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

 
 يونيو 30 

 م2019
 لاير سعودي

 يونيو 30
 م2018

 لاير سعودي

   المبيعات بالمنتجات
 423,648,974 438,673,048 غذائيةمنتجات 

 446,446,387 444,493,833 عصائر ومشروبات
 3,876,894 3,266,710 أخرى

 ───────── ───────── 
 886,433,591 873,972,255 
 ═════════ ═════════ 
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  )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
  م2019يونيو  30 في
 
 وضريبة الدخل المستحقة الدفع ـ الزكاة 8
 

 يتكون مبلغ الزكاة وضريبة الدخل المستحقة الدفع مما يلي: 
 

 يونيو 30 
 م2019

 لاير سعودي
 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي
 

  زكاة مستحقة الدفع
 ضريبة مستحقة الدفع

 

 9,974,554 
 9,059,104 

──────── 
 19,033,658 

════════ 

 9,782,490 
 14,811,377 

──────── 
 24,593,867 

════════ 
 

 أ( الزكاة
 
 ( كانت حركة الزكاة المستحقة على المجموعة كاآلتي:1
 

 يونيو 30 
 م2019

 لاير سعودي
 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي
 

 السنة / الرصيد في بداية الفترة
  السنة / المكون خالل الفترة
 سنوات سابقة مخصص الزكاة عن
 السنة / المدفوع خالل الفترة

 
 السنة / الرصيد في نهاية الفترة 

   

 9,782,490 
 5,449,649 

 ـــ      
(5,257,585) 

──────── 
 9,974,554 
════════ 

 13,715,029 
 8,746,812 
(1,732,924) 
(10,946,427) 

──────── 
 9,782,490 

════════ 
 

 ب( ضريبة الدخل
المجموعة باحتساب ضريبة الدخل للفترة باستخدام الشريحة الضريبية التي تنطبق على إجمالي األرباح السنوية تقوم 

 .الحدى شركاتها التابعة المتوقعة
 
 ( إن الحركة على ضريبة الدخل المستحقة الدفع كما يلي:1
 

 يونيو 30 
 م2019

 لاير سعودي
 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي
 

  الفترة/ السنةبداية 
 مصروف ضريبة الدخل خالل الفترة/ السنة

 المدفوع خالل الفترة/ السنة
 فروق ترجمة عملة أجنبية

  
    الرصيد في نهاية الفترة/ السنة

 14,811,377 
 10,331,628 
(16,835,384) 
 751,483 

──────── 
 9,059,104 

════════ 

 11,830,843 
 16,817,113 
(13,742,386) 
(94,193) 

──────── 
 14,811,377 

════════ 
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  )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
  م2019يونيو  30 في
 
 )تتمة( وضريبة الدخل المستحقة الدفع ـ الزكاة 8
 

 )ضريبة الدخل( ب( ضريبة الدخل
 
 ( حركة ضريبة الدخل المؤجلة كما يلي:2
 

 مما يلي:  األولية الموحدة الموجزةيتكون مبلغ الضريبة المحمل على قائمة الدخل 
 

 
 السهم دخلـ  9
 

الفترة على عدد األسهم العادية  الفترة بقسمة صافي دخل السهم األساسية والمخفضة من صافي دخل دخليتم احتساب 
 سهم.  126.388.889القائمة خالل الفترة والبالغة 

 
 للفترة وعدد األسهم المستخدم في احتساب الربح األساسي والمخفض للسهم:  الدخليعكس الجدول التالي بيانات صافي 

 
 أشهر المنتهية الستةلفترة  

 يونيو 30في 

 م2018 م2019 

 لاير سعودي لاير سعودي 
 

 10.058.681  23,887,298  الشركة األم العائد للمساهمين في المستمرة العملياتمن  دخل الفترة
 ═════════ ═════════ 

 (336,518) ـــ      في الشركة األم للمساهمين العائد المستمرةغير  العملياتمن  الفترة خسارة
 ═════════ ═════════ 

 9.722.163  23,887,298  العائد للمساهمين في الشركة األم  الفترة دخل
 ═════════ ═════════ 

 126,388,889  126,388,889  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 
 ═════════ ═════════ 

 صافي الدخل من األساسي والمخفض للسهم من  الدخل

 العائد للمساهمين في الشركة األم المستمرة العمليات  

 
 0,19 

 
 0.08 

 ═════════ ═════════ 
 صافي الخسارة للسهم من  ةوالمخفض ةاألساسي الخسارة

 العائد للمساهمين في الشركة األم المستمرة من العمليات غير  

 
 ـــ     

 
(0.00) 

 ═════════ ═════════ 
 للمساهمين   العائد الفترة صافي دخلاألساسي والمخفض للسهم من  الدخل

 في الشركة األم  

 
 0,19 

 
 0.08 

 ═════════ ═════════ 
 
 

 يونيو 30 
 م2019

 لاير سعودي
 

 يونيو 30
 م2018

  لاير سعودي
 

 6,492,131  10,331,628  ضرائب الدخل الجارية 

 (100,350) (146,427) ضرائب الدخل المؤجلة 
 ──────── ──────── 
 6,391,781  10,185,201  خالل الفترةجمالي المحمل إ

 ════════ ════════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة( 
  م2019يونيو  30 في

 
 ـ استثمارات وموجودات مالية 10
 

 يونيو 30 
 م2019

 لاير سعودي
 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي
 

 زميلة )انظر إيضاح )أ(( ةاستثمارات في شرك
 أدوات ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 )انظر إيضاح )ب((  
  

 108,501,914 
 
 831.909.077 

───────── 
 940.410.991 

═════════ 

 119,660,000 
 
 763,958,074 

───────── 
 883,618,074 

═════════ 
 

 استثمارات في شركة زميلة  )أ
 

  
 بلد التأسيس

 
 نسبة الملكية

 يونيو 30
 م2019

 لاير سعودي
 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي
 

شركة صناعات العيسى 
 ( أدناه(1)أنظر اإليضاح )أ ــ 

 
المملكة العربية 

 السعودية

 
 

38% 

 
 
 108,501,914 

═════════ 

 
 
 119.660.000 

═════════ 
 

 ( شركة صناعات العيسى1أ ــ 
ة مليون سهم بنسب 75مليون سهم من إجمالي رأس المال في شركة صناعات العيسى البالغ  28.5 تمتلك الشركة عدد

من حقوق ملكية الشركة المذكورة، وال تملك الشركة النفوذ للسيطرة على السياسات المالية والتشغيلية  %38ملكية 
 للحصول على منافع من أنشطة الشركة الزميلة.

 
 السنة: االستثمار خالل الفترة/وفيما يلي حركة هذا 

 
 يونيو 30 

 م2019
 لاير سعودي

 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي
 

 رصيد االستثمار أول العام
 السنة الفترة / الشركة الزميلة خالل خسارةمن حصة الشركة 

 خسائر هبوط غير مؤقت
 الحصة في تعديالت منافع المحددة للموظفين

 9المعيار الدولي رقم حصة الشركة ألثر تطبيق 
 

 119,660,000 
(11,158,086) 

 ـــ      
 ـــ      
 ـــ      

───────── 
 108,501,914 

═════════ 

 249,006,400 
(38,512,517) 
(91,669,986) 
 2,057,468 
(1,221,365) 

──────── 
 119,660,000 

═════════ 
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  )تتمة( الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  م2019يونيو  30 في
 

 )تتمة( ـ استثمارات وموجودات مالية 10
 

 فيما يلي حركة الخسائر الناتجة عن الهبوط المؤقت لالستثمار في الشركة الزميلة: 
 

 
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أدوات ملكيةب( 

 
 يونيو 30 

 م2019
 لاير سعودي

 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي
 

 أدناه( 1ب/ إيضاح )انظر مدرجةاستثمارات في أسهم شركات 
 مدرجةاستثمارات في أسهم وحصص شركات غير 

 أدناه(  2ب/ )انظر إيضاح 

 350.383.420 
 
 481.525.657 

───────── 
 831.909.077 

═════════ 

 277,208,327 
 
 486,749,747 

──────── 
 763,958,074 

════════ 
 

 
 

 يونيو 30 
 م2019

 لاير سعودي
 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي
 

 الرصيد االفتتاحي
 خسائر هبوط مؤقت للسنة

 107.781.920 
 ـــ      

ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
 107.781.920 

═════════ 

16.111.934 
91.669.986 

ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ
107.781.920 

═════════ 

  

 مدرجة 

 لاير سعـودي

 

 غير  مدرجة 

 لاير سعـودي

 اإلجمــالي

 يونيو 30

 م2019

 لاير سعـودي

 اإلجمــالي

 ديسمبر 31

 م2018

 لاير سعـودي

     التكلفة:

 846,353,347  828,736,382  478,506,642  350.229,740  في بداية الفترة /السنة

 91,800  ـــ       ـــ       ـــ       إضافات

 (17,708,765) ـــ       ـــ       ـــ       اإلستبعادات

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

 828,736,382  828,736,382  478,506,642  350.229,740  في نهاية الفترة /السنة

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

ملكية  صافي تقييم  أدوات

بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر : 

    

 183,457,202  (64,778,308) 8,243,105  (73,021,413) السنة  في بداية الفترة /

 (22,373,955) ـــ       ـــ      ـــ       استبعادات

 من أرباح / )خسائر(

 إعادة تقييم 

 

 73.175.093 

 

(5.224.090) 

 

 67.951.003 

 

(225,861,555) 

ــ ───────── ───────── ─────────  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 (64,778,308) 3.172.695  3.019.015  153.680  في نهاية الفترة /السنة

ــ ───────── ───────── ─────────  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 763,958,074  831.909.077  481.525.657  350.383.420  صافي القيمة الدفترية  

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



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

 
 ـ 26 ـ

  )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
  م2019يونيو  30 في
 
 )تتمة( ـ استثمارات وموجودات مالية 10
 

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

 ما يلي: (متداولة)أسهم  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أدوات ملكيةيتضمن بند  1ب/
 

ديسمبر  31لف لاير سعودي )أ 383 م2019يونيو  30كما في  استثمارات مملوكة يبلغ رصيد حسابها -
جاري العمل  .الشركة( مسجلة بإسم نائب رئيس مجلس اإلدارة نيابة عن ألف لاير سعودي 358م: 2018

لدى الشركة شهادات تنازل تفيد أن هذه االستثمارات مملوكة ملكية كاملة  .علي نقل ملكيتها بإسم الشركة
 .للشركة

 م2019يونيو  30كما في  استثمار في إحدى الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية تمتلك الشركة -
( يتطلب من الشركة مليون لاير سعودي 276.9م: 2018ديسمبر  31) سعودي لاير مليون 350 بقيمة

 هذا االستثمار.قبل التصرف ب إحدى الهيئات الحكوميةالحصول على موافقة 
 

 على ما يلي: (متداولة)أسهم غير بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  أدوات ملكيةيتضمن بند  2ب/
 

 سعودي مليون لاير 23.8بملغ  م2019يونيو  30كما في سم رئيس مجلس اإلدارة ااستثمارات مسجلة ب -
لدى  .جاري العمل على نقل ملكيتها إلى اسم الشركةو (مليون لاير سعودي 23.8م: 2018ديسمبر  31)

 .الشركة شهادات تنازل تفيد أن هذه االستثمارات مملوكة ملكية كاملة للشركة
 

 ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرىـ  11
  

 يونيو 30 
 م2019

 لاير سعودي
  

 ديسمبر 31
  م2018

 لاير سعودي
 

 268,627,790 240,303,835 ذمم مدينة تجارية، صافي
 ـــ      207.239.441 (16)إيضاح  أخرىذمم مدينة 

 14,552,089 22,781,616 مصاريف مدفوعة مقدما 
 3,339,178 2,668,320 ذمم موظفين

 32,545,589 30,928,939 دفعات مقدمة للموردين
 874,979 ـــ      تكاليف تمويل مؤجلة
 2,800,299 2,800,299 تامين خطابات ضمان

 18,503,341 15.346.458 أرصدة مدينة أخرى، صافي
 ──────── ──────── 
 522.068.908 341,243,265 
 ════════ ════════ 
 

 ـ رأس المال 12
 

لاير سعودي  10قيمة كل منها  م2019يونيو  30كما في سهم  126.388.889يتكون رأس مال الشركة األم من 
 سهم(. 126.388.889م: 2018ديسمبر  31)
 

 ـ احتياطي نظامي 13
 

 ً تحويل  األم ، يجب على الشركةللشركة األساسي والنظام السعودية العربية المملكة في الشركات نظام ألحكام وفقا
ويجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ  .من صافي الدخل إلى اإلحتياطي النظامي 10%

بما أن الشركة قد حققت ذلك خالل السنوات السابقة فقد قررت التوقف عن  .رأس المال من %30مجموع االحتياطي 
 . للتوزيع متاحإن هذا االحتياطي غير  .اجراء مثل هذا التحويل

 
هـ( الموافقة 1440شعبان  26م )الموافق 2019مايو  1قرر المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 

لاير سعودي  94,110,245من رأس المال وذلك بتحويل مبلغ وقدرة  %24,7ظامي إلى على تخفيض األحتياطي الن
 لتغطية الخسائر المتراكمة.



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

 
 ـ 27 ـ

  )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
  م2019يونيو  30 في
 

 األجل طويلة وقروض إسالمية مرابحة عقودـ  14
 

 يونيو 30 
 م2019

 لاير سعودي
 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي
 

 طويل األجل   قروضو تمويل مرابحة
 يطرح: 

 المبالغ المستحقة خالل سنة
 

  الجزء غير المتداول

 629,675,396 
 
(141,161,759) 

───────── 
 488,513,637 

═════════ 

 490,769,214 
 
(220,643,484) 

───────── 
 270,125,730 

═════════ 
 

 المرابحات والقروض طويلة األجل على ما يلي:يشتمل تمويل 
 
 700حد البنوك التجارية المحلية في حدود مبلغ أم وقعت شركة عسير اتفاقية تمويل مرابحة مع 2013خالل عام  (أ

مليون لاير سعودي من قيمة التسهيل المذكور وذلك لتمويل  631قامت الشركة باستخدام مبلغ  .مليون لاير سعودي
قدمت الشركة سند المر كضمان  .أ( - 10ذ على حصه ملكية في شركة صناعات العيسى )ايضاح صفقة االستحوا

لهذة القروض إضافة إلى بعض التعهدات المنصوص عليها في المستندات البنكية الخاصة بالقرض والتي إلتزمت 
سنوات متضمنة فترة على فترة سبع  ةيتم سداد القرض على دفعات موزع .م2019يونيو  30كما في الشركة بها 

سماح لمدة سنتين مع مرونة للسداد المبكر ويخضع القرض لعمولة وفقاً للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة 
  .العربية السعودية )سايبور( مضافاً إليها معدل عمولة ثابت

 
ك والبن أحد معبموجب تمويل إسالمي  عقد قرض وقعت إحدى الشركات التابعةم 2015ديسمبر  27بتاريخ  (ب

 لاير سعودي مليون 72قامت الشركة بسحب  م2019يونيو  30كما في مليون لاير سعودي،  200بمبلغ المحلية 
شهراً من تاريخ السحب مع  60ويستحق القرض على فترة  .(مليون لاير سعودي 65: م 2018ديسمبر  31)

ً للمعدالت فترة سماح سنة واحدة. يخضع القرض  السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية لعمولة وفقا
 مضمون مقابل سند ألمر. ا القرضهذ. إن )سايبور( مضافاً إليها معدل عمولة ثابت

 
مع صندوق التنمية الصناعية السعودي  تمويلعقد  إحدى الشركات التابعةم وقعت 2010 يونيو 15بتاريخ  (ج

سعودي بغرض تمويل مشروع المجمع الصناعي الجديد للشركة  مليون لاير 165.2)"الصندوق"( بقيمة إجمالية 
رض المشروع أتم رهن جميع ممتلكات وآالت ومعدات المشروع الجديد المقامة والتي ستقام على  .بمدينة جدة

التمويل. يتم سداد التمويل على أقساط نصف سنوية  كامل رصيد تم سحبللتمويل. لصالح الصندوق كضمان 
 م.2020وينتهي سداد القسط األخير في  التمويلبموجب شروط عقد 

 
البنوك المحلية في المملكة  أحدمع  طويلة األجل قد مرابحات اسالمية )تورق(ع إحدى الشركات التابعةأبرمت  (د

قسطاً متساوية القيمة بمبلغ  11مليون تسدد بشكل ربع سنوي على  75بمبلغ م 2016السعودية خالل سنة العربية 
م ويستحق سداد آخر 2016سبتمبر  4مليون لاير سعودي للقسط الواحد، استحق سداد القسط األول بتاريخ  6.8

ر( )سايبوم وتدفع الشركة أعباء تمويل طبقا لسعر السوق السائد بين البنوك السعودية 2019مارس  5قسط بتاريخ 
 31) تم سداد مبلغ المرابحة المستحق بالكامل من قبل الشركة التابعة خالل الفترة. مضافاً إليها معدل عمولة ثابت

 مليون لاير سعودي(. 6.9م مبلغ 2018ديسمبر 

 
 لاير مليون 150 بمبلغ تجاري بنك مع تمويل اتفاقية التابعة إحدى الشركات وقعت م،2019 يناير 31 بتاريخ هـ( 

 القرض سداد يستحق تفاقية،اال لشروط وفقا. التابعة الشركة قبل من بالكامل التمويل رصيد سحب تم. سعودي
 آخر سداد ويستحق م2019 سبتمبر 30 من ابتداء سعودي لاير مليون 9.375 بقيمة سنوية ربع أقساط شكل على
 السعودية البنوك بين السوق في السائد بالسعر تمويل رسوم التمويل على يترتب. م2023 يونيو 30 بتاريخ قسط

 .البنك لصالح صادرة أمر بسندات مضمون القرض .)سايبور( مضافاً إليها معدل عمولة ثابت



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

 
 ـ 28 ـ

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  م2019يونيو  30 في
 

 )تتمة( األجل طويلة وقروض إسالمية مرابحة عقودـ  14
 

لشراء  خارج المملكة العربية السعوديةمع بنوك  قصيرة األجل عقود مرابحات التابعةشركات الحدى إكما أبرمت و( 
بلغ الرصيد القائم  م2019يونيو  30كما في أعباء تمويل ثابتة.  التابعة بضاعة تستخدم في االنتاج وتدفع الشركة

مليون لاير سعودي( تم تصنيفها  23,6: مبلغ م2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 32.8لهذه العقـود مبلغ 
 بالكامل ضمن المطلوبات المتداولة.

 
 تمويل مرابحة إسالمية قصير األجلـ  15
 

مليون لاير سعودي،  100بمبلغ  أحد البنوك المحليةمـن  تمويل تورق إسالمي قصير األجل عقوداألم الشركة  لدى
يخضع هذا التمويل لعمولة وفقاً للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية )سايبور( مضافاً إليها معدل 

بلغ الرصيد  شهر. 12مضمون مقابل سند ألمر ويستحق بالكامل خالل فترة اقل من عمولة ثابت. إن هذا القرض 
 .مليون لاير سعودي( 60م: 2018ديسمبر  31يون لاير سعودي )مل 85.5القائم لهذا التمويل 

 
مع بنوك محلية في المملكة العربية  قصيرة األجل عقود مرابحات اسالمية )تورق(إحدى الشركات التابعة أبرمت كما 

ثالثة أشهر وستة أشهر وتدفع الشركة  على فترات تتراوح بينمليون لاير سعودي تسدد  305مبلغ  بإجمالي السعودية
يونيو  30كما في أعباء تمويل طبقا لسعر السوق السائد بين البنوك السعودية )سايبور( مضافاً إليه معدل عمولة ثابت. 

مليون لاير  205م: 2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 106.3بلغ الرصيد القائم من هذه العقود مبلغ  م2019
 لعقود مضمونة بسندات ألمر.سعودي( وهذه ا

 
 عقارات إستثمارية – 16
 

 العقاري االستثمار ملكيةصك  الغاء تمعلى خطاب من البائع يفيد بأنه قد  م2019أبريل  28حصلت الشركة في 
بأمر صادر من محكمة االستئناف بالرياض ألمر  سعودي لاير 219,739,441 بتكلفةم 2009في سنة  ىالمشتر

لاير سعودي والباقي قدره  207.239.441دفعت الشركة منها مبلغ وإرادة الشركة،  البائعة خارج عن إراد
بذلك  الشركة وأن القرار أصبح نهائياً ويتعين االلتزام به وتنفيذه، وأنه يبلغلاير سعودي لم يتم دفعه  12.500.000

د تلقي الخطاب المذكور قامت الشركة . وبعبما يحفظ لها كامل حقوقها ويعرض بعض الحلول والمقترحات على الشركة
بالتأكد من األمر لدى الجهات المختصة، وتأكد لها أن اإللغاء صحيح ألسباب ومبررات تعود للبائع حيث أن اإللغاء 
يخص الصك الرئيسي لألرض العائد للبائع وما تفرع عنه، وليس للشركة أي عالقة أو دور في هذا الموضوع، ولم 

، علماً أن الشركة قامت عند ي أمر أو جلسات قضائية أو أي مناقشات أو تحقيقات تمت حيالهتبلغ أو تشترك في أ
شراء األرض االستعالم عن الصك واثبات صحته في حينه بموافقة لجنة من كتابة العدل مكونة من ثالث كتاب عدل 

 هـ.1430رجب  28بموجب محضر إجازه محرر في 
 

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

 
والبالغة الدفاتر  منقامت الشركة باستبعاد كامل قيمة األرض  ،م2019يونيو  30خالل الفترة المنتهية في 

على البائع ضمن إيضاح ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى  ذمم مدينةتسجيل ولاير سعودي  181.500,000
من ثمن األرض والبالغ  للبائعالمبلغ المتبقي لاير سعودي كما تم خصم  219.739.441ووسيط السعي بأجمالي 

 .)11)إيضاح لاير سعودي  12,500,000
 

 إيرادات أخرىـ  17
 
 م2019يونيو  30  

 لاير سعودي
 

 م2018 يونيو 30
 لاير سعودي

 ــ     (181.500.000) (16خسائر استبعاد إستثمارات عقارية )إيضاح 
 ــ     219.739.441  (16قيمة المطالبة باسترداد مبلغ شراء األرض )إيضاح  –إيرادات أخرى 

 724.210 2.688.774  أخرى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 724.210 40.928.215  الرصيد النهائي

 ═════════ ═════════ 

 



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

 
 ـ 29 ـ

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  م2019يونيو  30في 

 
 ـ القيمة العادلة لألدوات المالية 18
 

هي المبلغ الذي يتم به مبادلة أصل أو سداد التزام في معاملة بين طرفين بعلمهما وملء إرادتهما في القيمة العادلة 
 بناًء عليه قد تنشأ فروق بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة.  .معاملة تتم على أساس تجاري

 
ات اآلخرى وتتكون مطلوباتها المالية من تتكون الموجودات المالية للشركة من النقدية وبنود شبه نقدية والموجود

يتم تجميع األدوات المالية للشركة على أساس طريقة التكلفة التاريخية فيما عدا  .مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
 .االستثمارات المتاحة للبيع واالستثمارات المقتناة لغرض المتاجرة والتي يتم قياسها بقيمتها العادلة

 
 قيمة العادلةللهرمي الالتسلسل 
 لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها حسب أسلوب التقييم: التسلسل الهرمي التالي لشركةتستعمل ا

 
 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  :2المستوى 

 كان 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: شركةكانت ال
  

 

 

 

 م2019يونيو  30 

 1المستوى 

 لاير سعودي

 2المستوى 

 لاير سعودي

 3المستوى 

 لاير سعودي

 المجموع 

 لاير سعودي

     

 7,163,236 ــ      7,163,236 ــ      عقارات استثمارية

     للبيع:موجودات مالية متاحة 

 350.383.420 ــ      ــ      350.383.420 مدرجة في سوق نشط

 481.525.657 481.525.657 ــ      ــ      غير مدرجة في سوق نشط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ 

 350.383.420 7,163,236 481.525.657 839.072.313 

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

 

 م2018ديسمبر  31

 1المستوى 

 لاير سعودي

 2المستوى 

 لاير سعودي

 3المستوى 

 لاير سعودي

 المجموع 

 لاير سعودي

     

 188.471.581 ــ      188.471.581 ــ      عقارات استثمارية

     موجودات مالية متاحة للبيع:

 277.208.327 ــ      ــ      277.208.327 مدرجة في سوق نشط

 486.749.747 486.749.747 ــ      ــ      غير مدرجة في سوق نشط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ 

 277.208.327 188.471.581 486.749.747 952.429.655 

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



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

 
 ـ 30 ـ

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  م2019يونيو  30 في
 
 )تتمة( ـ القيمة العادلة لألدوات المالية 18
 

 3مطابقة المستوى 
ما بين بداية  3يبين الجدول التالي مطابقة جميع الحركات في القيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة في المستوى 

 ونهاية الفترة المالية:
 
 م2019يونيو  30  

 لاير سعودي
 م2018ديسمبر  31

 لاير سعودي
   

 521.589.597  486.749.747  الرصيد االفتتاحي
 (6.595.319) ـــ        إستبعدات

 (28.244.531) (5.224.090) غير محققة خسائر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 486.749.747  481.525.657  الرصيد النهائي
 ═════════ ═════════ 
 

 السنة.خالل  3و 2و 1ال يوجد أية تحويالت بين المستوى 
 
 ـ أهداف وسياسات إدارة المخاطر   19
 

المخاطر جزء من أنشطة المجموعة وتدار من خالل آلية متواصلة تتكون من تحديد المخاطر ثم تقييمها ثم متابعتها 
ً للقيود والضوابط اآلخرى المعتمدة. إن عملية إدارة المخاطر ضرورية بالنسبة لقدرة المجموعة على تحقيق  ووفقا

 وكل موظف في المجموعة مسئول عن إدارة المخاطر المتعلقة بما تملى عليه وظيفته أو مسئولياته. أرباح 
 

 يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة المخاطر التالية والموافقة عليها:
 

 مخاطر أسعار العمولة
السوق. إن المجموعة مخاطر أسعار العمولة هي مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية بسبب تقلبات أسعار العمولة في 

معرضة لمخاطر أسعار العمولة على موجوداتها ومطلوباتها التي ينتج عنها/ تدفع عليها أسعار فائدة بما في ذلك عقود 
المرابحات والقرض ألجل. تعمل المجموعة على الحد من مخاطر العمولة عن طريق مراقبة التغيرات في أسعار 

 يها فائدة.العمولة على مطلوباتها التي تدفع عل
 

نقطة أساس في أسعار العمولة على الودائع/ القروض ذات العمولة المتغيرة المقيمة باللاير  10إن تغيراً بمقدار 
السعودي في تاريخ إعداد القوائم المالية يؤدي إلى زيادة/)نقص( صافي دخل السنة بالمبالغ المبينة أدناه. يفترض 

 ى تبقى ثابتة:اآلخرالتحليل أدناه بأن جميع المتغيرات 
 

 م2018ديسمبر  31 م2019يونيو  30  
نقاط  10+ 

 أساس
نقاط  10 -

 أساس
نقاط  10+

 أساس
 

نقاط  10 -
 أساس

 765,012 (765,012) 821,586  (821,586) تمويل مرابحة 

  
 
 
 



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

 
 ـ 31 ـ

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  م2019يونيو  30 في
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 إدارة مخاطر رأس المال
يتكون هيكل رأس المال للمجموعة من صافي  رار.تقوم المجموعة بإدارة رأسمالها للتأكد من قدرتها على االستم

( وحقوق الملكية )التي تتكون من رأس المال النقدية بالصندوق ولدى البنوكالديون )تمويل المرابحة ألجل مقاصة مع 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  أدوات ملكيةواالحتياطيات واألرباح المبقاة ومكاسب غير محققة عن إعادة تقييم 

 .وفرق ترجمة القوائم المالية لشركة تابعة( اآلخر
 

 هيكل رأس المال كما في نهاية السنة على النحو التالي:
 

 يونيو 30 
 م2019

 لاير سعودي
 

 ديسمبر 31
 م2018

 لاير سعودي
 

 767,760,639  821,586,014  مجموع الديون

 (92,009,003) (121,387,997) النقدية بالصندوق ولدى البنوكناقص: 
 ───────── ───────── 

 675,751,636  700,198,017  صافي الدين
 1,853,075,334  1.950.224.352  مجموع حقوق الملكية

 %36  %36  معدل الدين إلى حقوق الملكية )نسبة(
 

 مخاطر السيولة
تتم  .تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها

مراقبة احتياجات السيولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات حال 
 .بما في ذلك اتفاقيات بتسهيالت ائتمانية لمقابلة أي التزامات مستقبلية .نشوئها

 
ً لمواعيد استحقاق المطلوبات المالية بناء عل ى تواريخ الدفع التعاقدية وأسعار العمولة يبين الجدول التالي ملخصا

 :كما في المتداولة في السوق
 

 
 
 
 

 

 م2019يونيو  30 

 

 شهرا   12إلى  3

 لاير سعودي

 سنوات 5إلى  1

 لاير سعودي

 المجمــــوع

 لاير سعودي

 255,659,050  ـــ         255,659,050 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

 191,910,618  ـــ         191,910,618 وقروض قصيرة األجل ات إسالميةتمويل مرابح

 629,675,396  488,513,637  141,161,759 وقروض طويلة األجلإسالمية تمويل مرابحات 

 50,550,082  35,587,757  14,962,325 التزامات عقود إيجار

 15,130,840  ـــ         15,130,840 توزيعات أرباح مستحقة الدفع

 ───────── ───────── ───────── 

 1,142,925,986  524,101,394  618,824,592 المجموع

 ═════════ ═════════ ═════════ 



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

 
 ـ 32 ـ

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  م2019يونيو  30 في
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 )تتمة( مخاطر السيولة
 

 
 مخاطر العمالت 

إن المجموعة معرضة  .تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية
أسعار صرف الجنيه يتم إظهار تأثير تقلبات لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية خالل دورة أعمالها العادية 

 30الشركة التابعة حلواني إخوان مصر ) مبيعات تمثل% من إيرادات المجموعة الموحدة 26المصري حيث أن 
، يتم اظهار أثر تقلبات أسعار العمالت ضمن حقوق المساهمين في جمهورية مصر العربية %(22م: 2018 يونيو

 .والدوالر األمريكي خالل السنةفي بند منفصل. لم تقم المجموعة بإجراء أية معامالت جوهرية خالف اللاير السعودي 
ونظراً ألن سعر اللاير السعودي مثبت تجاه الدوالر األمريكي فان االرصدة بالدوالر االمريكي ال تشكل اي مخاطر 

ار باستمر تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار العمالت وذلك بمراقبة التغيرات في أسعار العمالت  .عملة هامة
 .سبةواتخاذ القرارات المنا

 
 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

 
 الشهرة انخفاض

يحدد هذا التقدير بعد األخذ  تقوم إدارة الشركة بتقدير االنخفاض المحتمل في الشهرة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية.
 بعين االعتبار التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للوحدة المدرة للنقدية المعنية.

 -التالية: يتأثر احتساب الشهرة كثيراً باالفتراضات 

 إجمالي الهامش. -
 معدل النمو المستخدم في توقع التدفقات النقدية حتى فترة الموازنة. -

 
 إجمالي الهامش

تحديد إجمالي الهامش على أساس متوسط القيمة المحققة خالل الثالث سنوات السابقة لبدء فترة الموازنة وبعد  تم
 .إجراء التعديالت المتعلقة بتحسينات الكفاءة المتوقعة في الوحدات المدرة للنقدية

 
 معدل النمو

السابقة لبدء فترة الموازنة وبعد إجراء  تم تحديد المعدالت على أساس متوسط القيمة المحققة خالل الثالث سنوات
 .نمو حجم السوق والتوسع الجغرافي بشأنالتعديالت المتعلقة بالعقود الحالية ووجهة نظر اإلدارة 

 
 الحساسية تجاه تغير االفتراضات

تغير محتمل في  فيما يتعلق بتقدير القيمة الحالية لكافة الوحدات المدرة للنقدية، تعتقد إدارة المجموعة بعدم وجود أي
 .االفتراضات األساسية يمكن أن يؤدي إلى زيادة القيمة الدفترية للوحدات بصورة جوهرية عن القيمة القابلة لالسترداد

 
 م2018ديسمبر  31
 

 شهراً  12إلى  3
 لاير سعودي

 سنوات 5إلى  1
 لاير سعودي

 المجمــــوع
 لاير سعودي

 263,642,482 ــ     263.642.482 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

 271,712,661 ــ     271,712,661 تمويل مرابحة إسالمية قصير األجل

 490.769.214 270.125.730 220.643.484 األجل عقود مرابحة إسالمية وقروض طويلة

 2,748,496 957,612 1,790,884 مطلوبات بموجب عقود إيجار رأسمالي
 15,137,605 ــ     15,137,605 توزيعات أرباح مستحقة الدفع

 ───────── ───────── ───────── 
 1.044.010.458 271.083.342 772.927.116 المجموع

 ═════════ ═════════ ═════════ 



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

 
 ـ 33 ـ

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

  م2019يونيو  30 في
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 االئتمانمخاطر 

خسارة  اآلخرتتمثل مخاطر االئتمان في إخفاق طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد الطرف 

تعمل المجموعة على الحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالعمالء عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل  .مالية

 .على حدة ومراقبة الذمم المدينة القائمة والحصول على خطابات ضمان واعتمادات مستندية كضمان من بعض العمالء

 

 النقدية بالصندوق ولدى البنوكى للمجموعة بما في ذلك راآلخفيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن األدوات المالية 

فان تعرض المجموعة للمخاطر ناشئ عن تعثر الجهات التي يتم التعامل معها في السداد وان أقصى تعرض يساوي 

 .القيمة الدفترية لهذه األدوات

 

 مخاطر األعمال

انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير التي تؤثر تنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل خارجية مثل األمراض الوبائية ك

ومن المخاطر أيضاً ما قد ينشأ من احتمال عدم وفرة المحاصيل الزراعية  .على قطاع اللحوم المصنعة بصفة عامة

المخاطر الناتجة عن االضطرابات السياسية  باإلضافة إلى .التي تستخدم كمواد أولية أساسية في الصناعات الغذائية

وللتقليل من  .تتعرض لها جمهورية مصر العربية وتأثيرها المحتمل على نتائج أعمال إحدى الشركات التابعةالتي 

 .هذه المخاطر تقوم اإلدارة بمراقبة هذه المخاطر واتخاذ القرارات المناسبة حسب الظروف

 

 مخاطر أسعار المواد الخام 

ملياتها اإلنتاجية وتخضع هذه المواد الخام لتذبذب األسعار تستخدم المجموعة مواد خام مختلفة كمدخالت إنتاج في ع

وللتقليل من هذه المخاطر تقوم اإلدارة بمراقبة أسعار المواد الخام وتتخذ  .مما قد يؤثر على نتائج أعمال المجموعة

 .القرارات المناسبة للشراء حسب توقعات األسعار


