
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 شركة القصیم القابضة لالستثمار
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 القوائم المالیة 
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 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الحسابات المستقل مراجع وتقریرالقوائم المالیھ 

 م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة
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 ٦ قائمة المركز المالي 
  

 ۷ والدخل الشامل اآلخر  الخسائرقائمة الربح أو 
  

 ۸ قائمة التغیرات في حقوق المساھمین
  

 ۱۰-۹ قائمة التدفقات النقدیة 
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 تقریر مراجع الحسابات المستقل

 
 مساھمي شركة القصیم القابضة لالستثمار إلى السادة/

 (شركة مساھمة سعودیة)
 

 تقریر عن مراجعة القوائم المالیة
 

 الرأي
("الشركة")، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي  -شركة مساھمة سعودیة  –القابضة لالستثمار لقد راجعنا القوائم المالیة لشركة القصیم 

م، وقوائم الربح أو الخسائر والدخل الشامل االخر والتغیرات في حقوق المساھمین والتدفقات النقدیة للسنة المالیة ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 
 رفقة بالقوائم المالیة، بما في ذلك ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة.المنتھیة في ذلك التاریخ، واإلیضاحات الم

 
م وأدائھا ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱، من جمیع الجوانب الجوھریة، المركز المالي للشركة كما فيعدلفي رأینا، فأن القوائم المالیة المرفقة تعرض ب

للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، والمعاییر المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، وفقا 
 واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.

 
 أساس الرأي

 توضیحھا تم المعاییر تلك بموجب یتنامسؤول انوفقأ للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة.  بالمراجعة قمنا لقد •
مستقلون عن الشركة وفقأ لقواعد سلوك وآداب المھنة  ونحنمراجعة القوائم المالیة " في تقریرنا.  حول"مسؤولیات المراجع  قسم في

األخالقیة األخرى وفقا لتلك  مسؤولیتنابصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة، كما اننا التزمنا الالمعتمدة في المملكة العربیة السعودیة وذات 
 رأینا. إلبداءأساس  لتوفیر ،د بأن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمةقنعتوالقواعد. 

 
 انتباه لفت

 مستثمرین مجموعة مع كمؤسس الدخول الشركة قررتم ۲۰۱۸ خالل انھالمالیة القوائم ) في ۳۳االیضاح رقم ( الى االنتباه لفت نود •
 سعودي، لایر ملیون ۱۰۰ البالغ الجدیدة الشركة مال راس من %٤۰ بحصة التمور وتسویق تصنیع في متخصصة شركة في مستقلین

لكن تم الغاء تأسیس الشركة الجدیدة بناء على قرار اللجنة التاسیسیة لشركة  أخرى، واصول لدیھا التمور مصنع أصول الشركة تقدم بحیث
 .م. لم یتم تعدیل رأینا فیما یتعلق بھذا األمر۲۰۲۱مایو  ۱۹تمور القصیم بتاریخ 

البیئة والمیاه  ) في القوائم المالیة والذي أشار الى وجود دعوى قضائیة من الشركة ضد فرع وزراه۳۱نلفت االنتباه الي االیضاح رقم ( •
 والزراعة ("الوزارة") بمنطقة القصیم، والتي تتعلق بطلب الغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع فرع الوزارة عن الرفع للمقام السامي

الشركة  بطلب تملیك الشركة لكامل المساحة التي قامت بإحیائھا من األرض المسلمة لھا. حیث صدرت موافقة من المقام السامي على تملك
ملیون متر مربع فقط من اجمالي المساحة التي قامت بإحیائھا وتطالب الشركة بالرفع للمقام السامي بطلب تملیك الشركة باقي  ۷٤مساحة 

الشركة الدعوى،  رةملیون متر مربع. مع اإلشارة الى انھ عند افتراض خسا ۱۱٦المساحة التي قامت بإحیائھا من تلك األرض البالغة 
ثر بشكل جوھري على الشركة نظرا الرتباط األرض المتنازع علیھا مع عقود إیرادات االیجار التي ابرمتھا الشركة والذي یمثل سوف تأ

م ۲۰۲۱مارس  ۳۰مصدر الدخل الرئیسي للشركة وال یمكن تحدید الخسائر المتوقعة اال عند الفصل النھائي في الدعوى، وقد صدر بتاریخ 
اإلداریة بمنطقة القصیم في القضیة المقامة من شركة القصیم القابضة لالستثمار ضد فرع وزارة البیئة والمیاه  حكم ابتدائي من المحكمة

والزراعة بمنطقة القصیم بعدم قبول الدعوى، وبناء على رأي المستشار القانوني للشركة ان سبب رفض الدعوى یرجع الى عدم اختصاص 
مختص ھو لجنة في وزارة البیئة والمیاه والزراعة. قامت الشركة باستالم الحكم واالعتراض علیھ المحكمة اإلداریة بنظر الدعوى وان ال

في محكمة االستئناف اإلداریة بمنطقة القصیم وحدد موعد الجلسة  ٤٤٦/۱٤٤۲أمام محكمة االستئناف اإلداریة، وقد قیدت الدعوة بالرقم 
 م.۲۰۲۱أغسطس  ۳۱األولى بتاریخ 

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

 ۲٤شرى والذى تامل فیھ الوزارة سداد اجرة المثل للمساحة المعتدى علیھا والتي قامت الشركة باحیائھا من تاریخ وضع الید وحتى تاریخ 
ة، وحیث ان ھناك دعوى قائمة مقامة ضد فرع وزارة البیئة والمیاه والزراعة تطالب فیھا ھـ لخزینة الدولة لصالح الوزار۱٤٤۲رمضان 

ھا الشركة بإلغاء القرار المتمثل في امتناع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تملیك الشركة لكامل المساحة التي قامت الشركة بإحیائ
المطالبة باالجرة قبل الفصل في ملكیة الشركة لألرض من عدمھ وقد قامت الشركة من األرض المسلمة لھا، وبالتالي فال یحق للوزارة 

لغاء الحكم اوقد أصدرت محكمة االستئناف االداریة بمنطقة القصیم حكما یقضي بـ م.۲۰۲۱یولیو  ۱٤باالعتراض على القرار بتاریخ 
ھـ، القاضي ۱٤٤۲) لعام ۲۲۸ریدة في الدعوى المقیدة برقم (ھـ من الدائرة األولى بالمحكمة اإلداریة بب۱٤٤۲ /۸ /۱۷الصادر بتاریخ 

إلغاء قرار وزارة البیئة والمیاه والزراعة السلبي المتمثل في امتناعھا عن إحالة تظلم شركة القصیم القابضة لالستثمار وبـعدم قبول الدعوى، 
للجنة المنصوص علیھا في المادة العاشرة من نظام عن عدم تملك كامل المساحة التي قامت بإحیائھا من األرض المخصصة لھا إلى ا

لم یتم تعدیل رأینا فیما  .وتم تقدیم طلب لقید الدعوى امام اللجنةھـ ۰۳/۰۳/۱٤٤۳توزیع األراضي البور وقد تم استالم الحكم في تاریخ 
 یتعلق بھذا االمر.



 

 
 تقریر مراجع الحسابات المستقل (تتمة)

 
 القصیم القابضة لالستثمارمساھمي شركة  إلى السادة/

 (شركة مساھمة سعودیة)
 

 تقریر عن مراجعة القوائم المالیة (تتمة)
 

 األمور الرئیسیة للمراجعة 
للقوائم المالیة للسنة الحالیة. وقد  مراجعتنا عند البالغةان األمور الرئیسیة للمراجعة ھي تلك األمور التي كانت بحسب حكمنا المھني، االھمیة 

. وبالنسبة الي كل االمور تلك في منفصال رأیا نقدم ولمسیاق مراجعتنا للقوائم المالیة ككل، وعند تكوین رأینا فیھا،  فيتم تناول ھذه األمور 
 ، فان وصفنا لكیفیة معالجة مراجعتنا لھذا االمر موضح ادناه:أدناهأمر مدرج 

 
 كیفیة معالجتنا األمر الرئیسي أثناء مراجعتنا اجعةأمر رئیسي للمر

 
 االنخفاض في قیمة االستثمارات العقاریة

 
 م استثمارات عقاریة بمبلغ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱تمتلك الشركة كما في 

لایر  ۲۱۷٬۹۱۱٬۷۰٦م: ۲۰۲۰لایر سعودي ( ۲۲٤٬۰۸۲٬۰۹۱
 سعودي) تتمثل في أراضي مقام علیھا مشروعات مؤجرة للغیر.

 
االحتفاظ باالستثمارات العقاریة بغرض تحقیق عائد من تأجیرھا أو  ویتم

تحقیق مكاسب رأسمالیة أو لكلیھما. وتدرج االستثمارات العقاریة بالتكلفة 
 مخصوماً منھا أي خسائر انخفاض في القیمة.

 
الدولیة للتقریر المالي، فانھ یجب على ادارة  رییووفقا لمتطلبات المعا

العقاریة بشأن خسائر االنخفاض في  االستثمارات الشركة إعادة قیاس
القیمة كلما دعت األحداث أو التغیرات في الظروف التي تشیر إلى أن 

ویتم إثبات أثر إعادة القیاس  لالستردادالقیمة الدفتریة قد ال تكون قابلة 
بالقیمة التي تتجاوز فیھا القیمة اإلستردادیة القیمة الدفتریة لتلك 

 .االستثمارات
 

لتقییم االنخفاض في قیمة االستثمارات العقاریة، تقوم إدارة الشركة 
بالتعاقد مع مقیم عقاري معتمد ومستقل للقیام بتقییم لالستثمارات العقاریة 

 على أساس سنوي.
 

االنخفاض في  دالعقاریة وتحدی لالستثماراتتم اعتبار قیاس القیمة العادلة 
 -القیمة أمر رئیسي للمراجعة بسبب: 

 
 ةیممارسة تقدیرات وافتراضات جوھر تطلبیقیاس القیمة العادلة  -

 .عتھایمؤكدة في طب ریقد تكون غ
 

ً یجوھر كونیاألثر المحتمل لقیاس القیمة العادلة قد  - على قائمة  ا
 المركز المالي ونتائج أعمال الشركة.

 
المتعلقة  المحاسبیة السیاسة) الذي یتضمن ٥( اإلیضاحالرجوع إلى  رجىی

) لإلفصاح عن ۷( واإلیضاحاالستثمارات العقاریة واالنخفاض في قیمتھا 
 تفاصیل االستثمارات العقاریة والقیمة العادلة لھا.

 
 

 
تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بھا من بین أمور أخرى 

 ما یلي: 
 

التأكد من المستندات المؤیدة لملكیة الشركة لتلك الموجودات  -
 م.۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 

في  الحصول على تقریر بالقیمة العادلة لتلك الموجودات كما -
 م.۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

تقییم خبرات ومؤھالت المقیم العقاري ومدي استقاللیتھ  -
وقراءة شروط التعاقد معھ لتحدید ما إذا كانت ھناك أمور قد 
تؤثر على موضوعیة المقیم أو قد تفرض قیود على نطاق 

 عملھ.
ة طرق ومنھجیة التقییم ومعقولیة االفتراضات مراجع -

 المستخدمة من قبل المقیم.
مقارنة القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة مع قیمتھا الدفتریة  -

للتأكد من الحاجة إلثبات أثر االنخفاض في القیمة (ان كان 
 جوھریاً) في القوائم المالیة. 

ئم المالیة طبقاً تقییم مدي مالئمة وكفایة اإلفصاحات في القوا -
 ر الدولیة للتقریر المالي.   یللمعای

 
 

 
 
 



 

  تقریر مراجع الحسابات المستقل (تتمة)
 

 مساھمي شركة القصیم القابضة لالستثمار إلى السادة/
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 تقریر عن مراجعة القوائم المالیة (تتمة)

 
 األمور الرئیسیة للمراجعة (تتمة)

 مراجعتنا أثناء الرئیسي األمر معالجتنا كیفیة للمراجعة رئیسي أمر
 العادلة للموجودات المالیة  القیمة

 
مالیة بالقیمة  موجوداتم ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱الشركة كما في  تمتلك

 لایر ۱٥٬۰۳٤٬٤۰۷العادلة من خالل الربح أو الخسائر بمبلغ 
لایر سعودي) تتمثل في أدوات  ۱۳٬٦۷۷٬۲٦٤م: ۲۰۲۰سعودي (

حقوق ملكیة في شركات غیر مدرجة بالسوق المالیة بالمملكة 
 العربیة السعودیة.

 
 ادارة على یجب، المالي للتقریر دولیةال رییمعااللمتطلبات  ووفقا

 القیمة تحدید ویتطلب العادلة، بالقیمة الموجودات تلك مییتق الشركة
 .وافتراضات تقدیرات ممارسة للموجودات العادلة

 
 تلك تقییم على وباالعتماد العادلة القیمة لتحدید شركةتقوم الو

 .ومستقل معتمد خارجي مقیم خالل من الموجودات
 

 -القیمة العادلة أمر رئیسي للمراجعة بسبب:  قیاساعتبار  تم
 
افتراضات و تقدیراتممارسة  تطلبیالقیمة العادلة  قیاس -

 .عتھایطب فيمؤكدة  ریقد تكون غ جوھریة
 

ً یجوھر كونیقد  العادلة القیمة لقیاساألثر المحتمل  - على قائمة  ا
 .الشركة العمأالمركز المالي ونتائج 

 
 المحاسبیة السیاسة یتضمن الذي) ٥( اإلیضاحالرجوع إلى  رجىی

) لإلفصاح عن ۱۳( واإلیضاح ةیالمال الموجودات مةیقبالمتعلقة 
 .الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقیمة المالیة الموجودات

 
 
 

تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بھا من بین أمور أخرى ما 
 یلي: 

 
 نوع لتحدید المطبقة المحاسبیة السیاسة مالئمة مدي مراجعة -

ُ  المالیة الموجودات وتصنیف  .االعمال لنموذج طبقا
 تلك تقییم مدخالت مالءمة ومدي التقییم إجراء طریقة مراجعة -

 .الموجودات
 كما الموجودات لتلك الشركة لملكیة المؤیدة المستندات من التأكد -

 م.۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في
 ۳۱ في كما الموجودات لتلك العادلة بالقیمة تقریر على الحصول -

 م.۲۰۲۱ دیسمبر
 معھ التعاقد شروط وقراءة الخارجي المقیم استقاللیة مدي تقییم -

 أو المقیم موضوعیة على تؤثر قد أمور ھناك كانت إذا ما لتحدید
 .عملھ نطاق على قیود تفرض قد

القیمة العادلة للموجودات المالیة مع قیمتھا الدفتریة للتأكد  مقارنة -
 من الحاجة إلثبات األثر (ان كان جوھریاً) في القوائم المالیة. 

اً في القوائم المالیة طبق اإلفصاحاتمدي مالئمة وكفایة  تقییم -
    ر الدولیة للتقریر المالي.یللمعای

 تحقق اإلیرادات:
 

اإلیرادات بم قامت الشركة باالعتراف ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 
لایر  ۱۱٬٦٥۷٬۹۱۰ م:۲۰۲۰لایر سعودي ( ۱۱٬۳۷۲٬۸۸۲بمبلغ 

 سعودي) .
 

 عنصراً  اإلیرادات كون رئیسي مراجعة أمر اإلیرادات تحقق یعتبر
 متأصلة مخاطر لتضمنھا ونظرا ونتائجھا، الشركة ألداء مھما

 یتم بأن وذلك الداخلیة الرقابة إلجراءات اإلدارة تجاوز باحتمال
 لتحسین أو األھداف لتحقیق الفعلیة قیمتھا من بأكثر اإلیرادات إثبات
 .الشركة نتائج

 
 المحاسبیة السیاسة یتضمن الذي) ٥( اإلیضاحالرجوع إلى  رجىی

 .اإلیرادات) لإلفصاح عن ۲٤( واإلیضاح اإلیراداتبالمتعلقة 
 
 

 
 

تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بھا من بین أمور أخرى ما 
 یلي: 

 
 الشركة إیراد لتحقق المحاسبیة السیاسة مالئمة مدى من التحقق -

 من اإلیرادات) ۱٥( رقم الدولي التقریر معیار لمتطلبات وفقا
 .العمالء مع العقود

تفصیلیة لعینة من المنتجات المباعة والتحقق من  اختبارات -
 باإلیراد. اإلعترافالتطبیق السلیم لسیاسة 

تحلیلیة لفھم أسباب التباین في اإلیرادات مقارنة مع السنة  إجراءات -
كان ھناك تقلبات ھامة  وتحدید ما إذا منطقیتھاالسابقة والتحقق من 

 تحتاج الى فحص إضافي في ضوء فھمنا لظروف السوق الحالیة.
 فتراتھا في اإلیرادات تسجیل من للتأكد القطع إجراءات اختبار -

 .الصحیحة
 یتعلق فیما وفعالیتھا الداخلیة الرقابة إجراءات تصمیم اختبار -

 .بھا الخاصة المدینة والذمم اإلیرادات بإثبات
 
 



 

 مراجع الحسابات المستقل (تتمة) تقریر
 

 مساھمي شركة القصیم القابضة لالستثمار إلى السادة/
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 تقریر عن مراجعة القوائم المالیة (تتمة)

 
 معلومات أخرى 

مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقریر السنوي للشركة عن السنة ال ھيإن اإلدارة 
توقع أن یكون التقریر السنوي متاحاً لنا بعد تاریخ الم من. وعنھا تقریرناخالف القوائم المالیة للشركة وب ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المالیة المنتھیة في 

 .ھذا تقریرنا
 

 .رأینا حول القوائم المالیة المعلومات األخرى، كما أننا ال ولن نبدي أي شكل من أشكال التأكید بھذا الخصوص یغطي ال
 

المحددة أعاله عندما تكون متاحة، وعند القیام بذلك نأخذ في  األخرىقراءة المعلومات  ھيوفیما یتعلق بمراجعة القوائم المالیة، فإن مسؤولیتنا 
المراجعة او أنھا  خاللاالعتبار إن كانت المعلومات األخرى ال تتوافق بشكل جوھري مع القوائم المالیة او مع المعرفة التي حصلنا علیھا 

 .تبدو محرفة بشكل جوھري
 

 .بالحوكمة للمكلفین االمر عن باإلبالغ مطالبین نكون جوھري، ریفتح وجود لنا أیقن إذاوعندما نقرا التقریر السنوي 
 

 مسؤولیات اإلدارة والمكلفین بالحوكمة عن القوائم المالیة
ً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  في المملكة العربیة  المعتمدةإن االدارة ھي المسؤولة عن إعداد القوائم المالیة وعرضھا بشكل عادل طبقا

 وھيالھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین وطبقاً لنظام الشركات والنظام األساسي للشركة،  من المعتمدةالسعودیة والمعاییر واإلصدارات 
 بسبب غش أو خطأ.المسؤولة عن الرقابة الداخلیة التي تراھا ضروریة، لتمكینھا من اعداد قوائم مالیة خالیة من التحریف الجوھري سواء 

 
مقتضي الحال، عن  بحسب االفصاحمستمرة وعن  ةعند إعداد القوائم المالیة، فإن االدارة مسؤولة عن تقییم قدرة الشركة على البقاء كمنشا

شركة أو إیقاف في المحاسبة إال ما لم تكن ھناك نیة لدى اإلدارة لتصفیة ال االستمراریةالعالقة باالستمراریة واستخدام أساس  ذات األمور
 عملیاتھا أو لیس ھناك خیار واقعي بخالف ذلك.

 عملیة التقریر المالي في الشركة. علىعن اإلشراف  المسؤولون ھم الشركة إدارة مجلس ان
 

 مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة
غش أو خطأ،  عن ناتج كانمن تحریٍف جوھري، سواء  خالیةتتمثل أھدافنا في الوصول الى تأكید معقول عما إذا كانت القوائم المالیة ككل 

تم وفي إصدار تقریر المراجع الذي یتضمن رأینا. والتأكید المعقول ھو مستوى عاٍل من التأكید، إال أنھ لیس ضماناً على أن المراجعة التي 
أن ام بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ستكشف دائماً عن التحریًف الجوھري عند وجودة. یمكن القی

تنشأ التحریفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوھریة، بمفردھا أو في مجموعھا، إذا كان بشكل معقول یمكن توقع أنھا ستؤثر على القرارات 
 یة التي یتخذھا المستخدمون بناًء على ھذه القوائم المالیة.االقتصاد

 
نزعة وكجزء من المراجعة، وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، فإننا نمارس الحكم المھني ونحافظ على 

 الشك المھني خالل المراجعة. كما نقوم بـ:
 

الجوھري في القوائم المالیة سواء بسبب غش أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات مراجعة لمواجھة تلك تحدید وتقییم مخاطر التحریف  •
المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومالئمة لتوفیر أساس إلبداء رأینا. ویعد خطر عدم اكتشاف التحریف الجوھري الناتج عن 

ي على تواطؤ أو تزویر أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إلجراءات غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ینطو
 الرقابة الداخلیة.

 
ً للظروف، ولیس  الرقابة ألنظمةالحصول على فھم  • الداخلیة ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصمیم إجراءات مراجعة مالئمة وفقا

 بغرض إبداء رأي حول فاعلیة الرقابة الداخلیة للشركة.
 
 مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة، ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بھا اإلدارة. تقییم •

 
 
 
 

 



 

 
 تقریر مراجع الحسابات المستقل (تتمة)

 
 مساھمي شركة القصیم القابضة لالستثمار إلى السادة/

 (شركة مساھمة سعودیة)
 

 القوائم المالیة (تتمة) تقریر عن مراجعة
 

 مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة (تتمة)
االستمراریة في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا، فیما إذا كان  ألساساستخدام اإلدارة  مالئمةاستنتاج مدى  •

. وإذا ما تبین لنا وجود مستمرة كمنشاةاً كبیراً حول قدرة الشركة على البقاء ھناك عدم تأكد جوھري یتعلق بأحداث أو ظروف قد تثیر شك
في تقریرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالیة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات  االنتباهعدم تأكد جوھري، یتعین علینا لفت 

ا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریرنا حول المراجعة. ومع غیر كافیة، عندھا یتم تعدیل رأینا. تستند استنتاجاتن
 ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تؤدي إلى توقف الشركة عن البقاء كمنشأة مستمرة.

 
المالیة تعبر عن المعامالت واألحداث  العرض العام، وھیكل ومحتوى القوائم المالیة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم تقییم •

 التي تمثلھا بطریقة تحقق عرضاً عادال.
 

 ذلك في بما للمراجعة، المھمة والنتائج للمراجعة المخطط والتوقیت بالنطاق أخرى، أمور بین من یتعلق، فیما بالحوكمة المكلفین بإبالغ نقوم
 بالمتطلبات التزمنا قد باننا یفید ببیان بالحوكمة المكلفین أیضا زودنا لقد. المراجعة خالل اكتشفناھا الداخلیة الرقابة في ھامة قصور أوجھ أي

 استقاللنا، على تؤثر انھا معقول بشكل نعتقد قد التي األخرى واألمور العالقات بجمیع وابلغناھم باالستقاللیة المتعلقة الصلة ذات األخالقیة
 .العالقة ذات الوقایة إجراءات الحال مقتضى وبحسب

 
الحالیة،  ومن األمور التي تم ابالغھا للمكلفین بالحوكمة، تحدید تلك األمور التي كانت لھا األھمیة البالغة عند مراجعة القوائم المالیة للسنة

عن االمر، او في وبناء على ذلك تعد األمور الرئیسیة للمراجعة ونوضح ھذه األمور في تقریرنا ما لم یمنع نظام او الئحة اإلفصاح العلني 
من المتوقع بشكل معقول ان تفوق التبعات السلبیة لفعل  انھظروف نادرة للغایة، نرى ان االمر ینبغي اال یتم اإلبالغ عنة في تقریرنا بسبب 

 ذلك فوائد المصلحة العامة من ذلك اإلبالغ.
 

 التقریر حول المتطلبات النظامیة والتنظیمیة األخرى
ال تتوافق في جمیع المراجعة، لم یرد الي علمنا ما یدعونا الي االعتقاد بأن الشركة  بإجراءاتبناًء على المعلومات المقدمة لنا خالل قیامنا 

داد للشركة فیما یتعلق بتأثیرھا على إع لنظام األساسالشركات في المملكة العربیة السعودیة وا النواحي الجوھریة، بمتطلبات واحكام نظام
 وعرض القوائم المالیة.

 
 

 عن البسام وشركاؤه
 
 
 

 إبراھیم احمد البسام
 )۳۳۷محاسب قانوني ترخیص رقــم (

 
 القصیم، المملكة العربیة السعودیة

 ھـ ۱٤٤۳شعبان  ۲۸
م۲۰۲۲مارس  ۳۱
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- ۱۱ - 
 

 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)جمیع (

 
 الوضع القانوني والنشاط .۱

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

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

م ۲۰۱۷فبرایر  ۱۳ھـ الموافق ۱٤۳۸جمادى األولى  ۱٦وبناًء على موافقة الجمعیة العامة غیر العادیة لمساھمي الشركة والتي عقدت بتاریخ 
م الشركة من شركة القصیم الزراعیة الى شركة القصیم القابضة لالستثمار وتمارس نشاطھا في إدارة الشركات التابعة لھا او فقد تم تغییر اس

امتالك المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساھم فیھا وتوفیر الدعم الالزم لھا وامتالك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطھا و
ة الصناعیة من براءات االختراع والعالمات التجاریة والصناعیة وحقوق االمتیاز وغیرھا من الحقوق المعنویة واستغاللھا حقوق الملكی

 وتأجیرھا للشركات التابعة لھا او لغیرھا.
 

 بیانھا:تتضمن القوائم المالیة المرفقة حسابات الشركة وفروعھا االتي 
 

 المدینة اسم الفرع سجل تجاري
 القصیم شركة القصیم القابضة لالستثمار مصنع تمور السعودیة ۱۱۳۱۰۱۰۲۸۷
 القصیم مصنع البان القصیم*  ۱۱۳۱۰۱۲۲۰٦

 
 م.۱۸/۷/۲۰۰۸ھـ الموافق ۱٥/۷/۱٤۲۹* اخر تجدید للسجل التجاري للفرع انتھى في 

 
 والقیاسعداد اإلأسس   .۲

 
 أسس االعداد -أ

للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى تم إعداد ھذه القوائم المالیة وفقاً 
 . للمراجعین والمحاسبین المعتمدة من الھیئة السعودیة

 
 أساس القیاس -ب

 المحاسبیة الھامة اتالسیاسأساس التكلفة التاریخیة، ما لم ینص على خالف ذلك كما ھو موضح في  المالیة علىتم إعداد القوائم 
 .)٥(ایضاح  
 

 العملة الوظیفیة وعملة العرض .ج
 تم عرض القوائم المالیة بالریال السعودي وھي العملة الوظیفیة وعملة العرض للشركة.

 
 المعاییر والتفسیرات والتعدیالت على المعاییر الحالیة  -۳

والتفسیرات التي أصدرھا مجلس معاییر المحاسبة الدولیة والتي تعتبر ساریة المفعول في ھناك عدد من المعاییر والتعدیالت على المعاییر 
 :الفترات المحاسبیة المستقبلیة التي قررت الشركة تطبیقھا في وقت مبكر. واھمھا كما یلي

 
 معاییر وتفسیرات وتعدیالت جدیدة ۳/۱

 للشركةتتوافق السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد ھذه القوائم المالیة مع تلك المستخدمة والمفصح عنھا في القوائم المالیة السنویة 
ولكن لیس لھا تأثیر  ،م۲۰۲۱ألول مرة في عام  تطبق. ھناك معاییر وتعدیالت وتفسیرات جدیدة م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 .للشركةئم المالیة على القوا
 

. للشركةھناك العدید من التعدیالت والتفسیرات األخرى التي تم إصدارھا ولكنھا لم تصبح ساریة المفعول حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة 
اعتماد تلك التعدیالت  الشركة إدارة مجلس عتزمی. للشركةأن ذلك لن یكون لھ تأثیر كبیر على القوائم المالیة  الشركةویرى مجلس إدارة 

 .عند تطبیقھاوالتفسیرات، 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - ١٢ - 

 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )(تتمةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(

 
 والتعدیالت على المعاییر الحالیة (تتمة)المعاییر والتفسیرات  -۳

 
 معاییر جدیدة، تعدیالت على المعاییر والتفسیرات ۳/۱/۱

 
 التعدیالت 

فیما یلي عدد من التعدیالت على المعاییر الصادرة والتي تسري اعتباًرا من ھذه السنة ولكن لیس لھا تأثیر جوھري على القوائم 
 باألسفل.، باستثناء مایذكر للشركة المالیة

 
 م۲۰۲۱التعدیالت الجدیدة على المعاییر الصادرة والمطبقة اعتباراً من عام 

 

التعدیالت على 
 الوصف المعاییر

ساریة للفترات 
السنویة ابتداًء من 

 ملخص للتعدیالت أو بعد تاریخ
المعیار الدولي 
للتقریر المالي رقم 

ومعیار المحاسبة  ۹
 ۳۹الدولي رقم 

والمعیار الدولي 
للتقریر المالي رقم 

والمعیار الدولي  ٤
للتقریر المالي رقم 

۱٦ 

تعدیالت على معدل الفائدة 
 ۲المرحلة  –المعیاري 

تعدل ھذه التعدیالت متطلبات محددة عن محاسبة  م۲۰۲۱ینایر  ۱
التحوط للسماح بمواصلة محاسبة التحوط 
التحوطات المتأثرة خالل فترة عدم التأكد قبل 

التحوط أو أدوات التحوط المتأثرة تعدیل بنود 
بمعاییر أسعار الفائدة الحالیة كنتیجة لإلصالحات 
القیاسیة ألسعار الفائدة الجاریة. تقدم التعدیالت 
ً متطلبات إفصاح جدیدة على المعیار  أیضا

لعالقات التحوط  ۷الدولي للتقریر المالي رقم 
التي تخضع لالستثناءات التي أدخلتھا التعدیالت 

 .۹المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  على
المعیار الدولي 
للتقریر المالي رقم 

۱٦ 

تعدیالت على المعیار 
الدولي للتقریر المالي رقم 

۱٦ 
 ۱۹-كوفید  –التأجیر 

امتیازات اإلیجار ذات 
 الصلة

یمدد ھذا التعدیل اإلعفاء من تقییم ما إذا كان  م۲۰۲۱إبریل  ۱
ھو تعدیل  ۱۹بـكوفید امتیاز اإلیجار ذات الصلة 

للدفعات المستحقة في األصل لعقد إیجار في أو 
م (بدالً من السداد المستحق ۲۰۲۲یونیو  ۳۰قبل 
 م أو قبلھ).۲۰۲۱یونیو  ۳۰في 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

- ۱۳ - 
 

 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 تتمة)(إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(

 
 المعاییر والتفسیرات والتعدیالت على المعاییر الحالیة (تتمة) -۳
 

 المفعول بعدالمعاییر الجدیدة والتعدیالت والمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعدلة الصادرة ولكنھا لم تصبح ساریة  ۳/۱/۲
تم لم تطبق الشركة المعاییر الدولیة للتقریر المالي الجدیدة والمعدلة والتعدیالت التالیة على المعاییر الدولیة للتقریر المالي والتي 

 إصدارھا ولكن لم تصبح ساریة المفعول بعد.
 

على  تعدیالتال
 الوصف المعاییر

ساریة للفترات 
السنویة ابتداًء من 

 للتعدیالتمخلص  أو بعد تاریخ
معیار المحاسبة 

  ۳۷الدولي رقم 
 الخسائرالمحملة بالعقود 

– 
 تكالیف الوفاء بالعقود

تحدد التعدیالت أن "تكلفة تنفیذ" العقد تشمل  م۲۰۲۲ ینایر ۱
تنطبق ھذه والتكالیف المتعلقة مباشرة بالعقد. 

 شركةالتعدیالت على العقود التي لم تِف بھا ال
فترة تطبق فیھا أول  بدایة منبجمیع التزاماتھا 

 التعدیل.الشركة ذلك 
المعیار الدولي 

رقم  للتقریر المالي
المعیار الدولي و ۱٦

 ۹رقم  للتقریر المالي
ومعیار المحاسبة 

 ٤۱الدولي رقم 
المعیار الدولي و

 ۱رقم  للتقریر المالي

 على السنویة التعدیالت
 للتقریر الدولیة المعاییر

 م۲۰۲۰-م۲۰۱۸ المالي

: یزیل ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  م۲۰۲۲ ینایر ۱
لسداد توضیح إعادة التعویض التعدیل 

 .تحسینات العقارات المستأجرة
: یوضح ۹معیار الدولي للتقریر المالي رقم ال

في المائة"  ۱۰التعدیل أنھ عند تطبیق اختبار "
لتقییم ما إذا كان سیتم إلغاء االعتراف بالتزام 

ال تشمل المنشأة سوى الرسوم المدفوعة  مالي،
(المقترض)  المنشأةأو المستلمة بین 

والمقرض. یجب تطبیق التعدیل بأثر مستقبلي 
على التعدیالت والتبادالت التي تحدث في أو 
بعد التاریخ الذي تطبق فیھ المنشأة التعدیل 

 .ألول مرة
: یلغي التعدیل ٤۱معیار المحاسبة الدولي رقم 

 ٤۱ر المحاسبة الدولي رقم مطلب معیا
للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدیة للضرائب 

 .عند قیاس القیمة العادلة
 یتیح: ۱لمعیار الدولي للتقریر المالي رقم ا

ً  اً التعدیل إعفاء أن تابعة اللشركة ل إضافیا
ألول مرة بعد الشركة األم فیما مطبق تصبح 

 .ةق الترجمة التراكمیویتعلق بمحاسبة فر
عیار المحاسبة م

 ۱٦رقم الدولي 
ت الآلاالممتلكات و

العائدات قبل  –والمعدات 
 ستخدام المقصودالا

تحظر التعدیالت خصم من تكلفة أي بند من  م۲۰۲۲ ینایر ۱
بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أي عائدات 
من بیع البنود المنتجة قبل أن یصبح ھذا 

 ً لالستخدام. باإلضافة إلى ذلك،  األصل متاحا
 ً معنى "اختبار ما إذا  توضح التعدیالت أیضا

 كان أحد األصول یعمل بشكل صحیح".
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 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 تتمة)(إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)جمیع المبالغ (
 

 المعاییر والتفسیرات والتعدیالت على المعاییر الحالیة (تتمة) -۳
 

 المعاییر الجدیدة والتعدیالت والمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعدلة الصادرة ولكنھا لم تصبح ساریة المفعول بعد ۳/۱/۲
 

للتقریر المالي الجدیدة والمعدلة والتعدیالت التالیة على المعاییر الدولیة للتقریر المالي التي الشركة بتطبیق المعاییر الدولیة تقم لم 
 تم إصدارھا ولكن لم تصبح ساریة المفعول بعد.

 الوصف على المعاییر تعدیالتال

ساریة للفترات 
السنویة ابتداًء من 

 للتعدیالتمخلص  أو بعد تاریخ
 المعیار الدولي للتقریر المالي

 ۳رقم 
إطار مفاھیم 

 التقریر المالي
تم تحدیث التعدیل ككل للمعیار الدولي إلعداد  م۲۰۲۲ ینایر ۱

بحیث یشیر إلى اإلطار  ۳رقم التقریر المالي 
 .م۱۹۸۹بدالً من إطار عام  م۲۰۱۸المفاھیمي لعام 

 المعیار الدولي للتقریر المالي
 ۱۷رقم 

معیار المحاسبي الجدید الشامل لعقود ھذا الیعتبر  م۲۰۲۳ ینایر ۱ التأمین عقود
التأمین التي تغطي االعتراف والقیاس والعرض 
واإلفصاح. بمجرد دخولھ حیز التنفیذ، سیحل 

(إلى جانب  ۱۷المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
تعدیالتھ الالحقة) محل المعیار الدولي للتقاریر 

لتقاریر عقود التأمین (المعیار الدولي ل ٤رقم المالیة 
 .م۲۰۰٥) الذي تم إصداره في عام ٤رقم المالیة 

تصنیف  ۱رقم معیار المحاسبة الدولي 
المطلوبات على 
أنھا متداولة أو 

 غیر متداولة

تأجیل أوضح التعدیل ما ھو المقصود بالحق في  م۲۰۲۳ ینایر ۱
التسویة، وأن الحق في التأجیل یجب أن یكون 
موجوًدا في نھایة فترة التقریر، وأن ھذا التصنیف 

في التأجیل  الحقھ المنشأةال یتأثر باحتمالیة ممارسة 
ضمناً المشتقات في التزام قابل توذلك فقط إذا كان م

للتحویل ھي نفسھا أداة حقوق ملكیة ولن تؤثر 
 شروط االلتزام على تصنیفھا.

 ۱رقم معیار المحاسبة الدولي 
 ۲وبیان الممارسة رقم 

اإلفصاح عن 
السیاسات 
 المحاسبیة

في تحدید  المنشآتیتعامل ھذا التعدیل مع مساعدة  م۲۰۲۳ ینایر ۱
السیاسات المحاسبیة التي یجب اإلفصاح عنھا في 

 .المالیة القوائم
تعدیل تعریف  ۸رقم معیار المحاسبة الدولي 

 المحاسبيالتقدیر 
ھذه التعدیالت بخصوص تعریف التقدیرات  م۲۰۲۳ ینایر ۱

المحاسبیة لمساعدة المنشآت على التمییز بین 
 السیاسات المحاسبیة والتقدیرات المحاسبیة.

رقم معیار المحاسبة الدولي 
۱۲ 

ً  م۲۰۲۳ ینایر ۱ الدخل ضرائب بخصوص محاسبة  یتناول ھذا التعدیل توضیحا
ى المعامالت مثل عقود الضرائب المؤجلة عل

 .اإلیجار والتزامات وقف التشغیل
تعدیل على المعیار الدولي 

 ۱۰ رقم للتقریر المالي
رقم ومعیار المحاسبة الدولي 

۲۸ 

بیع أو المساھمة 
في األصول بین 
المستثمر والشریك 
أو المشروع 

 المشترك

تتعامل التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  ینطبق ال
مع  ۲۸رقم ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۰رقم 

المواقف التي یكون فیھا بیع أو مساھمة في األصول 
بین مستثمر وشركتھ الزمیلة أو مشروع مشترك. 
على وجھ التحدید، تنص التعدیالت على أن 
المكاسب أو الخسائر الناتجة عن فقدان السیطرة 

 على شركة تابعة.
 

عندما تكون قابلة للتطبیق، وقد ال یكون لتطبیق  للشركةتتوقع اإلدارة أن یتم تطبیق تفسیرات وتعدیالت المعاییر الجدیدة ھذه في القوائم المالیة 
 في فترة التطبیق األولیة. للشركةھذه التفسیرات والتعدیالت أي تأثیر مادي على القوائم المالیة 
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 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )(تتمةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(

 
 التقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة .٤

األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات یتطلب إعداد القوائم المالیة للشركة استخدام 
الرغم واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاریخ القوائم المالیة والمبالغ المدرجة لإلیرادات والمصروفات خالل فترة التقریر. ب

دارة باألحداث واألحداث الحالیة التي یعتقد أنھا معقولة في ظل ھذه الظروف. قد تختلف من أن ھذه التقدیرات مبنیة على أفضل معرفة لإل
 النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.

 
تم تتم مراجعة األحكام والتقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. التعدیالت التي تترتب عنھا مراجعة التقدیرات المحاسبیة ی

  في فترة المراجعة والفترات المستقبلیة التي تتأثر بھذه التعدیالت. إظھار أثرھا
 

 المصادر الرئیسیة لعدم التأكد بشأن التقدیرات المحاسبیة ۱/٤
اً فیما یلي معلومات حول المجاالت الھامة للتقدیرات وحاالت عدم التأكد واألحكام الھامة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة والتي لھا تأثیر

 جوھریاً على المبالغ المدرجة في القوائم المالیة:
 

 التقییم االكتواري لمطلوبات مكافأة نھایة الخدمة للموظفین ۱/۱/٤
تعتمد القیمة الحالیة لاللتزام على عدد من العوامل التي تحدد على أساس إكتواري باستخدام عدد من االفتراضات. إضافة لذلك، 

تي یجب اتخاذھا للنتائج المستقبلیة والتي تتضمن أساسا زیادة في الرواتب والمزایا، ومعدل یتطلب االلتزام باالفتراضات ال
الخصم المستخدم لتحویل التدفقات النقدیة المستقبلیة للقیمة الحالیة. إن أي تغییرات في ھذه االفتراضات سوف تؤثر على القیمة 

 .۱۹بھا في إیضاح  الدفتریة لاللتزام. یتم اإلفصاح عن االفتراضات المتعلقة
 

 تقدیر العمر اإلنتاجي ومعدل االستھالك وطریقة االستھالك والقیم المتبقیة للممتلكات واآلالت والمعدات  ۱/۲/٤
تقوم اإلدارة بمراجعة تقدیراتھا لألعمار اإلنتاجیة للموجودات القابلة لالستھالك ومعدل االستھالك وطریقة االستھالك والقیمة 
المتبقیة المستخدمة في احتساب االستھالك في تاریخ كل تقریر مالي على أساس االستخدام المتوقع للموجودات. وتتعلق أوجھ 

ت ببرنامج الصیانة واإلصالح باإلضافة إلى التقادم التقني واعتبارات القیمة المستردة لألصل الذي عدم التیقن في ھذه التقدیرا
 قد یغیر من المنفعة المستقبلیة لتلك الموجودات. 

 
 مخصص الزكاة ۱/۳/٤

الھیئة الزكاة / أحكام  عند تقدیر الزكاة الحالیة المستحقة من قبل الشركة، تأخذ اإلدارة في االعتبار القوانین الساریة وقرارات
بشأن بعض القضایا السابقة. سواء كان التزام أو أصل ضریبي فان إدارة الشركة تقوم بإثبات استحقاق والضریبة والجمارك 

للزكاة بناء على أفضل تقدیر تماشیاً مع قوانین الزكاة والضرائب. ویتم احتساب الفروق بین مطلوبات الزكاة والربوط الزكویة 
 كانت متوقعھ. إذاالھیئة في قائمھ األرباح أو الخسائر للفترة التي یتم فیھا إصدار الربوط النھائیة اال من قبل 

 
 انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة ٤/۱/٤

عند تقدیر االنخفاض في القیمة، تقوم اإلدارة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد لكل أصل أو الوحدة المولدة للنقد على أساس 
التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة وتستخدم سعر الفائدة لخصمھا. إن عدم التأكد من التقدیرات یتعلق باالفتراضات حول 

 النتائج التشغیلیة المستقبلیة وتحدید معدل خصم مناسب.
 

 انخفاض قیمة الموجودات المالیة ٥/۱/٤
ما یكون ھناك دلیل موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة یتم تكوین مخصص لالنخفاض في قیمة الموجودات المالیة عند

على تحصیل كافة المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلیة لالتفاقیة. إن الصعوبات المالیة الكبیرة التي تواجھ العمیل، وإمكانیة 
بر جمیعھا مؤشرات على وجود دلیل دخول العمیل في مرحلة إفالس أو إعادة الھیكلة المالیة، والعجز أو التأخر في السداد تعت

موضوعي لالنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة. بالنسبة للمبالغ الفردیة الھامة، یتم إجراء تقییم على أساس فردي. وبالنسبة 
المدة للمبالغ غیر الفردیة الھامة، ولكنھا متأخرة، فیتم تقییمھا بشكل جماعي، ویتم إثبات مخصص باألخذ باالعتبار طول 

 الزمنیة وفقاً لمعدالت االسترداد السابقة مع المعلومات المتوقعة.
 

 القیم القابلة للتحقق للمخزون ٦/۱/٤
تقوم اإلدارة بتقدیر صافي القیم القابلة للتحقق للمخزون، مع األخذ في االعتبار األدلة األكثر موثوقیة في وقت استخدام 

المتقادم وبطيء الحركة. وتستند تقدیرات صافي القیمة االستردادیة للمخزون التقدیرات، وتقوم بتكوین مخصص بالمخزون 
على أكثر األدلة موثوقیة في وقت استخدام التقدیرات. وتأخذ ھذه التقدیرات باالعتبار التغیرات في الطلب على البضائع 

الشركة بدراسة ھذه العوامل وأخذھا في والتقلبات في األسعار، وبناء على ذلك تقوم  والتغیرات التكنولوجیة، أمور الجودة
 االعتبار الحتساب مخصص مخزون تالف وبطيء الحركة.
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 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 تتمة)(إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ذلك)جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف (
 

 )تتمةالتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة ( .٤
 

 المصادر الرئیسیة لعدم التأكد بشأن التقدیرات المحاسبیة (تتمة) ۱/٤
 

 قیاس القیمة العادلة ۱/۷/٤
تستخدم اإلدارة تقنیات التقییم لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة (عندما ال تتوفر أسعار السوق النشطة). ویتضمن ذلك وضع 

القابلة  المدخالتتقدیرات وافتراضات تتفق مع کیفیة تسعیر المشارکین في السوق لألداة. وتستند اإلدارة إلى افتراضھا على 
لكن ھذا لیس متوفر دائماً. وفي تلك الحالة تستخدم اإلدارة أفضل المعلومات المتاحة. قد تختلف القیم للمالحظة قدر اإلمكان و

 العادلة المقدرة عن األسعار الفعلیة التي سیتم تحقیقھا في معاملة تجاریة في تاریخ التقریر.
 

 تقدیر معدل االقتراض اإلضافي -عقود االیجار ۱/۸/٤
یتعذر على الشركة ان تحدد بسھولة معدل الفائدة الضمني في اتفاقیة االیجار، لذا فانھا تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقیاس 

االقتراض اإلضافي ھو معدل الفائدة الذي یتعین على الشركة دفعھ القتراض، على مدى فترة مماثلة  االیجار، ومعدلالتزامات 
على اصل ذي قیمة مماثلة الصل حق االستخدام في بیئة اقتصادیة مماثلة، لذلك زمة للحصول وبضمان مماثل واألموال الال

ھو ما یتعین على الشركة دفعھ وھو ما بتطلب تقدیرا عند عدم توفر معدالت قابلة للمالحظة او  اإلضافيفان معدل االقتراض 
ركة معدل االقتراض اإلضافي باستخدام المدخالت وتقدر الش ،عندما تحتاج الى تعدیل لتعكس شروط واحكام عقد االیجار

 القابلة للمالحظة (مثل أسعار الفائدة في السوق) عند توافرھا .
 
 السیاسات المحاسبیة الھامة  .٥
 

 والمطلوبات كمتداولة وغیر متداولة الموجوداتتصنیف 
 متداولة / غیر متداولة. وتعد األصول متداولة وذلك عندما:في قائمة المركز المالي بناءا على تصنیفھا  والمطلوبات الموجودات تظھر الشركة

 تسییلھا او تكون ھناك نیة لبیعھا او استنفادھا خالل دورة العمل التشغیلیة العادیة،یتوقع  •
 االحتفاظ بھا بصورة رئیسیة ألغراض المتاجرة، •
 یتوقع بیعھا خالل االتنى عشر شھرا الالحقة للفترة المالیة المفصح عنھا، •
تكون في صورة نقد وما في حكمھ، مالم تكن ھناك قیود على استبدالھا او استخدامھا لسداد أي مطلوبات لمدة ال تقل عن اثنى عشر  •

 شھرا بعد الفترة المالیة المفصح عنھا.
  

 غیر متداولة. كموجوداتاألخرى  الموجوداتوتصنف كافة 
 

 وتعد المطلوبات متداولة وذلك عندما:
 الل دورة العمل التشغیلیة العادیة،یتوقع سدادھا خ •
 االحتفاظ بھا بصورة رئیسیة ألغراض المتاجرة، •
 استحقاق سدادھا خالل االثنى عشر شھرا الالحقة للفترة المالیة المفصح عنھا، •
 وجود حق غیر مشروط لتاجیل سداد االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شھرا بعد الفترة المالیة المفصح عنھا.عدم  •

 
 .صنف الشركة كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غیر متداولةوت

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات

الموجودات إلى الموقع  إلحضار اخرى مبدئیا بتكلفة االقتناء، بما في ذلك أیة تكالیف مباشرة بالممتلكات واالالت والمعداتیتم االعتراف 
لمتراكم والحالة الالزمة لتمكینھا من العمل بالطریقة التي تنشدھا إدارة الشركة. یتم قیاس ھذه الموجودات الحقاً بالتكلفة ناقصا االستھالك ا

 وخسائر االنخفاض في القیمة المتراكمة إن وجدت.
 

لمعدات أعمار إنتاجیة مختلفة، یتم المحاسبة عنھا كبنود منفصلة في الممتلكات عندما یكون للمكونات الرئیسیة لبنود الممتلكات واآلالت وا
 واآلالت والمعدات.

  
 یتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزید من المنافع االقتصادیة المستقبلیة للشركة، ویمكن قیاسھا بشكل موثوق.

 
موجودات مؤھلة خالل الفترة الالزمة الستكمال وتجھیز الموجودات للغرض یتم رسملة تكالیف التمویل المتعلقة بالقروض لتمویل إنشاء 

 المعدة لھ.
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 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(
 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) .٥

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات (تتمة)

واحتسابھ بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لكل بند من الممتلكات  الخسائریتم تحمیل االستھالك على قائمة الربح أو 
 واآلالت والمعدات. وفیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات التي سیتم استھالكھا:

 
 النسبة % بیــــــــــان

 %۱۰-۳ وانشاءات  مبانــــي
 %۲٥-۷٫٥ اآلالت والمعدات

 %۲٥  السیارات
 %۲۰-۲٫٥ شبكة الري

 %۲٥-۱۰ األثاث والمفروشات
 %۱۰-۷٫٥ الیات زراعیة 
 %۲٫٥ أشجار مثمرة

 
ف یتم مراجعة الموجودات غیر المتداولة فیما إذا كان ھناك أي خسائر نتیجة االنخفاض في قیمتھا كلما كانت األحداث أو التغیرات في الظرو

االنخفاض في القیمة (إن وجدت) بالقیمة التي تتجاوز فیھا القیمة  خسائرتشیر إلى أن القیمة الدفتریة قد ال تكون قابلة لالسترداد. ویتم إثبات 
قیة لالستخدام الدفتریة لألصل قیمتھا القابلة لالسترداد.  القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة لألصل بعد خصم تكالیف البیع والقیمة المتب

 أیھما أعلى.
 

یة الفترة بعض الموجودات التي تم اقتنائھا ولكنھا غیر جاھزة لالستخدام المعدة ألجلھ، ویتم تحویل تشمل األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ في نھا
 ھذه الموجودات إلى فئات الموجودات ذات الصلة ویتم استھالكھا عندما تصبح جاھزة لالستخدام.

 
ودات في نھایة كل سنة مالیة وتعدل بأثر مستقبلي، إذا تطلب یتم مراجعة طریقة االستھالك وتقدیرات القیمة المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة للموج

 األمر.
 

 یتم تحدید األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات بالفرق بین متحصالت االستبعاد وصافي القیمة الدفتریة
 للموجودات ویتم االعتراف بھا في قائمة األرباح أو الخسائر.

 
 استثمارات عقاریة 

ركة یتم االعتراف األولي باالستثمارات العقاریة وقیدھا بالتكلفة شاملة شتتكون االستثمارات العقاریة من أراضي ومباني مملوكة من قبل ال
جعلھ صالح للغرض المعد تكالیف تنفیذ المعاملة. تشمل تكالیف تنفیذ المعاملة الرسوم المھنیة والعموالت حتى یصل االستثمار إلى الحالة التي ت

 استخدام نموذج التكلفة. وتملھ. 
 

 االعتراف الالحق لالستثمارات العقاریة كما یلي:
 

 أراضي بالتكلفة
یتم االعتراف الالحق لتلك األراضي بالتكلفة وفي حالة ظھور بعض الدالالت والمؤشرات على أمكانیة حدوث انخفاض في قیمة االستثمارات 

اتجة في تاریخ القوائم المالیة غیر الموحدة فیتم تخفیض القیمة الدفتریة لقیمة األراضي الي قیمتھا اإلستردادیة وتدرج خسائر االنخفاض الن
 .الخسائرالربح او اً بقائمة فور

 
 العقارات

وفي  الخسائرالربح او بطریقة القسط الثابت ویتم تحمیل االستھالك على قائمة  %۱۰-۳نسبة یتم استھالك العقارات المؤجرة للغیر على 
تخفیض القیمة  المالیة فیتمحالة ظھور بعض الدالالت والمؤشرات على أمكانیة حدوث انخفاض في قیمة االستثمارات في تاریخ القوائم 

 .الدفتریة لقیمة العقارات إلى قیمتھا اإلستردادیة وتدرج خسائر االنخفاض الناتجة فوراً بقائمة الدخل
 

 یتم استبعاد االستثمارات العقاریة إما بالبیع أو إنھاء استخدامھا تماماً حیث ال یكون من المتوقع الحصول على أیة منافع مستقبلیة من
في سنة االستبعاد أو  الخسائرالربح او اد. یتم أثبات أرباح أو خسائر من االستبعاد أو التخلص من األستثمارات العقاریة في قائمة االستبع

 .البیع
 

یتم تحدید األرباح أو الخسائر الناتجة عن بیع االستثمارات العقاریة بالفرق بین صافي متحصالت البیع أو صافي القیمة المحققة لألصول 
 المستلمة والقیمة الدفتریة لالستثمارات العقاریة في ذلك التاریخ.
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 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(

 
 الھامة (تتمة)السیاسات المحاسبیة  .٥

 
 (تتمة)استثمارات عقاریة 

 
 المثمرة االشجار

 المثمرة بأنھا:االشجار " عرف األصول الحیویة"  ٤۱ان معیار المحاسبة الدولي رقم 
 أو تورید منتجات زراعیة جتستخدم في إنتا -
 .ل الفترةالكثر من مرة خالمن المتوقع أن تثمر  -
 ف مبیعات الخردة العرضیة.الزراعیة بخھناك إحتمال بعید من بیعھا كمنتجات  -
 

 المثمرة بالتكلفة بعد طرح االستھالك المتراكم والخسائر المتراكمة للھبوط في القیمة، ان وجدت. الشجاریتم االعتراف االولي با
لتكالیف المباشرة األخرى المرتبطة تشمل التكلفة المبالغ التي تكبدتھا الشركة للحصول على األصل وتشمل تكالیف المواد الخام والعمالة وجمیع ا

 بوضع الموجودات بالحالة التي تمكنھا من تحقیق الغرض الذي تم شراؤھا من اجلة. 
المثمرة (تحسب على أساس الفرق بین صافي المتحصالت البیع والقیمة الدفتریة االشجار تم االعتراف باي أرباح او خسائر ناجمة عن استبعاد ی

 یرادات أخرى في قائمة األرباح والخسائر في الفترة التي یتم فیھا االستبعاد.للنباتات) في بند اإل
 

 والتزام عقود االیجار  موجودات حق االستخدام
یعترف بعقود االیجار كموجودات حق استخدام مع االلتزامات الخاصة بھا وذلك في تاریخ إتاحة األصول المستاجرة لالستخدام من قبل 

دفعة إیجار ما بین تكالیف االلتزام وتكالیف التمویل. ویعترف بتكلفة التمویل في قائمة الدخل والدخل الشامل االخر على الشركة. وتوزع كل 
مدى فترة عقد االیجار. ویستھلك موجودات حق االستخدام وفقا لطریقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لالصل او مدة عقد االیجار 

 ایھما أقل.
 

 موجودات حق االستخدام مبدئیا بالتكلفة التي تشمل االتي:وتقاس 
 ،مبلغ القیاس االولي اللتزام االیجار •
 ،أي دفعات ایجار سددت في أو قبل تاریخ بدء االیجار ناقصا أي حوافز ایجار تشجیعیة مقبوضة •
 ،أي تكالیف مباشرة أولیة •
 .تكالیف الترمیم، ان وجدت •

 
 ان منطبقا، صافي القیمة الحالیة لـ:تتضمن التزامات االیجار، حیثما ك

 الدفعات الثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوھرھا) ناقصا أي حوافز ایجار تشجیعیة مستحقة القبض، •
 دفعات االیجار المتغیرة التي تستند الى مؤشر او سعر ما، •
 المبالغ التي یتوقع ان یدفعھا المستاجر بموجب ضمانات القیمة المتبقیة، •
 عر ممارسة خیار الشراء إذا كان المستاجر على یقین معقول من ممارسة ھذا الخیار،س •
 مبالغ الغرامات المدفوعة إلنھاء العقد، إذا كانت مدة عقد اإلیجار تعكس ممارسة المستأجر ھذا الخیار. •

 
 عقود االیجار القصیرة االجل

شھر او اقل. والموجودات ذات القیمة المنخفضة ھي بنود ال تستوفي حدود  ۱۲عقود االیجار القصیرة االجل ھي عقود ایجار تبلغ مدتھا 
الرسملة لدى الشركة وتعتبر غیر ھامة بالنسبة لقائمة المركز المالي للشركة ككل. ویعترف بدفعات عقود االیجار القصیرة االجل وعقود 

 ابت في قائمة الدخل والدخل الشامل االخر.االیجار الخاصة بالموجودات ذات القیمة المنخفضة وفقا لطریقة القسط الث
 

 دفعات االیجار المتغیرة
تتضمن بعض عقود االیجار دفعات متغیرة مرتبطة باستخدام / أداء األصل المستاجر. ویعترف بھذه الدفعات في قائمة الدخل والدخل الشامل 

 االخر.
 

 خیارات التمدید واإلنھاء 
خیار  عند تحدید مدة عقد االیجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جمیع الحقائق والظروف التي من شانھا ان تخلق حافزا اقتصادیا تشجیعیا لممارسة

دید عقد التمدید او عدم ممارسة خیار االنھاء. وال تدرج خیارات التمدید (او الفترات التي تلي خیار االنھاء) ضمن مدة االیجار اال اذا كان تم
مدید. االیجار (او عدم إنھائھ) مؤكدا الى حد معقول. تقیم الشركة، عند بدء االیجار، ما إذا كان من المؤكد الى حد معقول ممارسة خیارات الت
ضعة وتعید الشركة تقییم ما إذا كان من المؤكد الى حد معقول ممارسة الخیارات إذا كان ھناك حدث ھام او تغیر كبیر في الظروف الخا

 للسیطرة.
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 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(
 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) .٥

 
 المخزون

بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل، فیما عدا مخزون المواد الخام وقطع الغیار الذي یسجل بالتكلفة، وتحدد یتم تقییم المخزون 
التكلفة على أساس المتوسط المرجح. تتضمن تكلفة البضاعة تامة الصنع وتحت التشغیل تكلفة المواد الخام والعمالة والمصاریف الصناعیة 

ي تساھم في تحویل المواد الخام إلى منتج نھائي. تتكون صافي القیمة القابلة لالسترداد من سعر البیع التقدیري خالل دورة غیر المباشرة الت
 االعمال االعتیادیة بعد خصم التكالیف المقدرة للقیام بعملیة البیع.

 
یض المخزون إلى صافي القیمة القابلة لالسترداد أو یتم تقوم الشركة بمراجعة القیمة الدفتریة للمخزون بشكل منتظم، وعند الحاجة، یتم تخف

 تكوین مخصص للتقادم في حالة وجود أي تغییر في نمط االستخدام أو الشكل المادي للمخزون ذي الصلة.
 

 ذمم مدینة تجاریة وأخرى
بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة  یتم االعتراف األولي للذمم المدینة التجاریة وأخرى بالقیمة العادلة وتقاس في الفترة الالحقة

ناقصاً أي مخصصات للدیون المشكوك في تحصیلھا. ویتم تكوین مخصص بالدیون المشكوك في تحصیلھا بناءا على أفضل تقدیرات الشركة 
 لخسائر االئتمان المتوقعة للذمم التجاریة المدینة.

 
إذا كان ھناك تعثر عن  الخسائرعند التعثر (أي حجم  الخسائرلى احتمال التعثر في السداد او معدل ویعد قیاس خسائر االئتمان المتوقعة دالة ع

 السداد) والتعرض لمخاطر التعثر في السداد.
 

 االفتراضیة على البیانات التاریخیة المعدلة بواسطة معلومات مستقبلیة. الخسائریستند تقییم احتمالیة التعثر عن السداد و
 

  المالیةاألدوات 
 

 تشتمل األدوات المالیة على الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة
 

 األثبات األولي والقیاس 
ً في األحكام التعاقدیة لألداة المالیة. عند االثبات األولي، ت قاس یتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة عندما تصبح الشركة طرفا

بالقیمة  یةالموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة. یتم إدراج تكالیف المعامالت المتعلقة بالموجودات المالیة والمطلوبات المال
ویتم تسجیلھا كمصروف من قائمة الدخل الشامل، وفي حالة الموجودات والمطلوبات المالیة الغیر مدرجة  الخسائرالعادلة من خالل الربح أو 

ً تكالیف المعامالت المتعلقة مباشرة باالستحواذ على االخسائربالقیمة العادلة من خالل الربح أو  لموجودات ، فإن القیمة العادلة لھا ناقصا
 رھا تعتبر مبلغ اإلثبات األولي.اوالمطلوبات المالیة أو أصد

 
 الموجودات المالیة

 
 تصنیف الموجودات المالیة

 : تقوم الشركة بتصنیف الموجودات المالیة الخاصة بھ ضمن الفئات التالیة
 

 موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة.  -
 الشامل االخر.موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل  -
 .الخسائرموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  -

 
في تاریخ القوائم المالیة و .النقدیة خصائص التدفقاتدارة الموجودات المالیة وإلتتم ھذه التصنیفات بناًء على نموذج األعمال الخاص بالشركة 

 .الخسائرالحالیة تحتفظ الشركة فقط بالموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
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 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)جمیع المبالغ (
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) .٥
 

  األدوات المالیة (تتمة)
 

 الموجودات المالیة (تتمة)
 

 موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة  
 إذا استوفى الشرطین التالیین: الخسائریتم قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة والتي ال یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 

 یتم اإلحتفاظ باألصل المالي في نموذج األعمال ویكون الھدف منھ تحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة، و -
 ینشأ عن الشروط التعاقدیة لألصل المالي في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة تمثل دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي -

 القائم.
 

 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
 
 أدوات الدین )أ

ن خالل الربح یتم قیاس أدوات الدین التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر والتي لم یتم اختیار تصنیفھا بالقیمة العادلة م
 عندما تستوفي الشروط التالیة:  الخسائرأو 
 یتم االحتفاظ باألصل المالي في نموذج األعمال ویكون الھدف منھ تحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وبیع األصول المالیة. -
األصلي ینشأ عن الشروط التعاقدیة لألصل المالي في تواریخ محددة تدفقات نقدیة تمثل دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ  -

 القائم.
 

 أدوات حقوق الملكیة )ب
ھي أدوات تستوفي تعریف حقوق الملكیة من وجھة نظر المصدر، أي األدوات التي ال تحتوي على التزام تعاقدي بالدفع، وتثبت وجود منفعة 

 متبقیة من صافي موجودات المصدر.
 

، باستثناء في حال اختیار الشركة عند الخسائرلة من خالل الربح أو تقوم الشركة الحقاً بقیاس جمیع استثمارات حقوق الملكیة بالقیمة العاد
 االثبات األولي وبشكل غیر قابل لإللغاء، تصنیف استثمار في حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

 
خل الشامل اآلخر عندما یتم االحتفاظ بتلك االستثمارات وتتمثل سیاسة الشركة في تصنیف استثمارات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الد

القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر والتي ال  خسائرألغراض أخرى غیر المتاجرة. وعند استخدام ھذا االختیار، یتم إثبات أرباح أو 
عن خسائر االنخفاض في القیمة بشكل منفصل عن التغیرات یتم إعادة تصنیفھا الحقاً في قائمة الدخل، حتى عند االستبعاد. ال یتم االفصاح 

د وجود األخرى في القیمة العادلة، یتم االستمرار بإثبات توزیعات األرباح عندما تمثل عائداً على تلك االستثمارات في قائمة الدخل الشامل عن
 حصر للشركة باستالم تلك الدفعات.

 
 الخسائرل الربح أو الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خال

 .الخسائرمقاسھ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  باعتبارھایتم تصنیف جمیع الموجودات المالیة األخرى 
 

إذا لم تنطبق  الخسائربالقیمة العادلة من خالل الربح أو مالي ل صاختیار تصنیف أ ن للشركةیمکاألولي،  عند اإلعترافإلى ذلك، باإلضافة 
إلغاء أو تقلیص بصورة لی ك إلة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، إذا أدى ذفأطلمابالتکلفة علیھ متطلبات تصنیفھ كأداة مالیة 

 جوھریة عدم التوافق المحاسبي الذي قد ینشأ.
 

ودات جولما في إدارة ھالعمالنموذج أ الشركةتغییر تلي لتي رة الفتء استثناإبراف األولي، العتد المالیة بعودات اجولمف اتصنیدة عام إال یت
 .لمالیةا
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 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 تتمة)(إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) .٥
 

  األدوات المالیة (تتمة)
 

 الموجودات المالیة (تتمة)
 

 تقییم نموذج األعمال
ات قوم الشركة بتقییم الھدف من نموذج األعمال الذي یتم فیھ االحتفاظ باألصل ألن ذلك أفضل طریقة إلدارة األعمال یتم تقدیم ھذه المعلومت

 المعلومات التي یتم أخذھا بعین االعتبار على:إلى اإلدارة. تشتمل 
 

وتطبیق تلك السیاسات عملیاً. وبشكل خاص، تركز استراتیجیة اإلدارة على تحقیق اإلیرادات المتعاقد  السیاسات واألھداف الموضوعة -
التي تمولھا تلك الموجودات أو  علیھا، والحفاظ على معدل ربح معین، ومطابقة مدة ھذه الموجودات المالیة مع مدة المطلوبات المالیة

 تحقیق التدفقات النقدیة من خالل بیع الموجودات؛
 كیف یتم تقییم أداء المحفظة ورفع تقریر بذلك إلى مدیري الشركة؛ -
 المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال) وكیفیة إدارة ھذه المخاطر؛ -
تم یفیة تعویض المدراء، أي إذا ما استند التعویض على القیمة العادلة للموجودات التي تمت إدارتھا أو التدفقات النقدیة التعاقدیة التي ك -

 تحصیلھا؛
ن تكرار وحجم وتوقیت المبیعات في الفترات السابقة، وأسباب تلك المبیعات والتوقعات بشأن نشاط المبیعات المستقبلیة. ومع ذلك، فإ -

تلك المبیعات ال یمكن أخذھا بالحسبان بمفردھا، ولكن كجزء من التقییم الكلى لكیفیة تحقیق أھداف الشركة إلدارة الموجودات المالیة 
 وكیفیة تحقیق التدفقات النقدیة.

 
مة العادلة وادراجھا ضمن یتم قیاس الموجودات المالیة المحتفظ بھا بغرض المتاجرة، إن وجدت، والتي یتم تقییم أدائھا على أساس القی

ألنھا غیر محتفظ بھا لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة كما ال یتم االحتفاظ بھا  الخسائرالموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
 .لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وبیع الموجودات المالیة

 
"أسوأ حالة " أو "حالة الضغط" في االعتبار. إذا تم معقول دون وضع تصورات  یعتمد تقییم نموذج االعمال على تصورات متوقعة بشكل

تصنیف الموجودات المالیة  یغیرال  الشركةاألصلیة، فإن  الشركةتحقیق التدفقات النقدیة بعد االعتراف األولي بشكل مختلف عن توقعات 
ً عند تقییم  ھذه یستخدم، ولكنھ لألعمالالمتبقیة المحتفظ بھا ضمن ذلك النموذج  األصل المالي المكون حدیثًا أو المعلومات للمضي قدما

 المشترى حدیثًا.
 

 تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة
األولي. أما "الفائدة" فتمثل التعویض مقابل ألغراض ھذا التقییم، یمثل "المبلغ األصلي" القیمة الدفتریة للموجودات المالیة في تاریخ اإلثبات 

ة األخرى القیمة الزمنیة للنقود ومقابل المخاطر االئتمانیة األخرى المتعلقة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة ما، أو تكالیف اإلقراض األساسی
  .(مثل مخاطر السیولة والتكالیف اإلداریة)، وكذلك على أنھا ھامش ربح

 
أخذ بعین االعتبار الشروط تما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة، فإن الشركة وعند تقییم فی

 تستوفي التعاقدیة لألداة. ویشمل ذلك فیما إذا كان األصل المالي یشتمل على شرط تعاقدي یمكن أن یغیر توقیت أو مبلغ التدفقات النقدیة التي ال
 الشرط.ھذا 

 
 :وإلجراء ھذا التقییم، یأخذ الشركة بعین االعتبار ما یلي

 األحداث المحتملة التي تغیر من مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة؛ -
 خصائص الرفع المالي؛ -
 الدفع مقدماً وشروط التمدید؛ -
 ترتیبات األصل بدون حق الرجوع)؛الشروط التي تحد من مطالبة الشركة بالتدفقات النقدیة من الموجودات المحددة (مثال،  -
 الخصائص التي تعدل العرض مقابل القیمة الزمنیة للنقود مثل إعادة تعدیل أسعار. -

 
 المتوقعة) االئتمانیة المالیة (الخسائر الموجودات قیمة في االنخفاض

 .المتوقعة (إن وجدت وكانت جوھریة) االئتمانیة للخسائر مخصص الشركة بإثبات قومت
. 
 
 
 



 

 - ٢٢ - 

 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 تتمة)(إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) .٥
 

  األدوات المالیة (تتمة)
 

 (تتمة)الموجودات المالیة 
 

 االئتمانیة المخاطر في الجوھریة الزیادة
االعتبار  في ضعت الشركة فإن األولي، اإلثبات منذ كبیر بشكل زادت قد مالیة ألداة السداد في التعثر المتخلفة مخاطر كانت إذا ما لتحدید

والنوعي  الكمي والتحلیل المعلومات من كال ذلك ویشمل .مبرر غیر جھد أو تكلفة دون والمتاحة العالقة ذات والداعمة المعقولة المعلومات
 القوائم المالیة واحتمالیة تاریخ في كما السداد في التعثر احتمالیة في التغیر تقییم ذلك في بما االئتماني، والتقییم للشركة السابقة الخبرة إلى استنادا
 .للمخاطر للتعرض األولي االعتراف وقت السداد في التعثر

 
 المتوقعة االئتمانیة الخسائر قیاس

 :یلي كما قیاسھا ویتم .االئتمانیة للخسائر المرجح االحتمال تقدیر ھي المتوقعة االئتمانیة الخسائر إن
 النقدیةالتدفقات  بین الفرق النقد (أي في النقص لكافة الحالیة القیمة القوائم المالیة تاریخ في ائتمانیا القیمة منخفضة غیر المالیة الموجودات -

 استالمھا)؛ الشركة یتوقع التي النقدیة والتدفقات للعقد وفقا للشركة المستحقة
للتدفقات  الحالیة والقیمة اإلجمالیة الدفتریة القیمة بین بالفرق تقاس التقریر، تاریخ في االئتمانیة قیمتھا تنخفض التي المالیة الموجودات -

 .المقدرة المستقبلیة النقدیة
 

 المالیة ذات المستوى االئتماني المنخفضالموجودات 
الشركة بتقییم ما إذا كانت الموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة ذات مستوى ائتماني منخفض. یعتبر  تقومفي تاریخ كل مركز مالي، 

نقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي. األصل المالي بأنھ ذو مستوى ائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر لھ تأثیر ھام على التدفقات ال
 ومن األمثلة الدالة على أن األصل المالي ذو مستوى ائتماني منخفض، البیانات الممكن مالحظتھا التالیة:

 
 صعوبة مالیة كبیرة یواجھھا المقترض أو المصدر؛ -
 خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق؛ -
 أو السلفة من قبل المقترض أو المصدر وفق شروط غیر مالئمة للشركة؛إعادة جدولة القرض  -
 احتمال دخول المقترض في اإلفالس أو إعادة ھیكلة مالیة؛  -
 اختفاء سوق نشطة لتلك األداة المالیة بسبب صعوبات مالیة. -

 
 المتوقعة االئتمانیة الخسائر مخصص عرض

المالیة بالتكلفة المطفأة في قائمة المركز المالي كخصم من إجمالي القیمة الدفتریة  یتم عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات
 للموجودات.

 
 المطلوبات المالیة

 .الخسائرمطلوبات مصنفھ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  االشركة بتصنیف المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة مالم یكن لدیھ تقوم
 

المالي عندما یتم إعفاءه من اإللتزام بموجب اإللتزام أو إلغاؤه أو انتھاء صالحیتھ. عندما یتم استبدال التزام مالي قائم بواحد  یتم استبعاد اإللتزام
آخر من نفس المقرض بشروط مختلفة إلى حد كبیر، أو یتم تعدیل شروط المطلوبات الحالیة بشكل جوھري، یتم التعامل مع مثل ھذا التبادل 

 على أنھ استبعاد لإللتزام األصلي واالعتراف بمسؤولیة جدیدة ویتم إثبات الفرق في المبالغ المعترف بھا في قائمة الدخل الشاملأو التعدیل 
 

 المطلوبات المالیة وحقوق الملكیة
 

 التصنیف كدین او حقوق ملكیة 
مع جوھر الترتیبات التعاقدیة وتعریفات االلتزام المالي  یتم تصنیف أدوات الدین وحقوق الملكیة كمطلوبات مالیة او حقوق ملكیة بما یتماشى

 واداة حقوق الملكیة.
 

 أدوات حقوق الملكیة 
أداة حقوق الملكیة ھي أي عقد یبرھن على حصة متبقیة في موجودات الشركة بعد طرح كافة مطلوباتھا. یتم تسجیل أدوات حقوق الملكیة 

 عد تنزیل مصروفات اإلصدار المباشرة.الصادرة من قبل الشركة بالمبالغ المستلمة ب
 خسائریتم االعتراف بإعادة شراء أدوات حقوق الملكیة الخاصة بالشركة وخصمھا مباشرة من حقوق الملكیة. ال یتم االعتراف باي مكسب او 

 في قائمة الدخل عند شراء، بیع، إصدار، أو إلغاء أدوات حقوق الملكیة الخاصة بالشركة.
 



 

- ۲۳ - 
 

 ابضة لالستثمار شركة القصیم الق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 تتمة)(إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) .٥
 

 األدوات المالیة (تتمة)
 

 المطلوبات المالیة
المالیة مبدئیا بالقیمة العادلة، وفي حالة القروض والسلفیات، فیتم اظھارھا بالمبالغ المستلمة، بالصافي بعد خصم تكالیف یتم اثبات المطلوبات 

 المعامالت المتعلقة بھا مباشرة.
 .الخسائرتقاس المطلوبات المالیة الحقا بالتكلفة المطفاة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة او بالقیمة العادلة من خالل الربح او 

 
 الغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة

راف بالفرق تقوم الشركة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة فقط عندما یتم الوفاء بالتزامات الشركة او الغائھا او انتھاء صالحیتھا. یتم االعت
 بین القیمة الدفتریة للمطلوبات المالیة التي تم إلغاء االعتراف بھا والمبلغ المدفوع والمستحق في قائمة الدخل. 

 
 دات والمطلوبات المالیةمقاصة الموجو

غ یتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویتم إدراجھا بالصافي في بیان المرکز المالي عندما یکون ھناك حق قانوني ملزم بقیاس المبال
، یتم أیضا مقاصة المعترف بھا وعندما تنوي الشرکة السداد علی أساس الصافي أو لتحقیق األصل وتسویة االلتزام في وقت واحد. وبالمثل

 بنود اإلیرادات والمصروفات لتلك الموجودات والمطلوبات ویتم إدراج صافي المبلغ في القوائم المالیة.
 

 النقد وما في حكمھ
یتكون النقد وما في حكمھ من النقد في الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات األخرى قصیرة األجل عالیة السیولة ذات االستحقاق األصلي 

 ثة أشھر أو أقل (ان وجدت) والمتاحة للشركة دون أي قیود والتي تخضع لمخاطر غیر جوھریة للتغیرات في القیمة.ثال
 

  االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
ات في الظروف یتم مراجعة الموجودات غیر المالیة فیما إذا كان ھناك أي خسائر نتیجة االنخفاض في قیمتھا كلما كانت األحداث أو التغیر

االنخفاض في القیمة (إن وجدت) بالقیمة التي تتجاوز فیھا القیمة  خسائرتشیر إلى أن القیمة الدفتریة قد ال تكون قابلة لالسترداد. ویتم إثبات 
یع والقیمة المتبقیة لالستخدام الدفتریة لألصل قیمتھا القابلة لالسترداد.  القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة لألصل بعد خصم تكالیف الب

یة أیھما أعلى. یتم تجمیع الموجودات إلى أدنى مستوى لھا حیث یوجد تدفقات نقدیة مستقلة قابلة للتحدید. یتم مراجعة الموجودات غیر المال
تاریخ كل قائمة مركز مالي. بخالف الموجودات المالیة وتلك التي تعرضت لالنخفاض في قیمتھا وذلك الحتمالیة عكس االنخفاض في القیمة ب

االنخفاض في القیمة، یتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل أو وحدة تولید النقد إلى التقدیر المعدل لقیمتھا القابلة  خسائروعندما یتم الحقاً عكس 
لممكن تحدیدھا، والتي فیما لو تم تحدیدھا لالسترداد، ولكن القیمة الدفتریة التي تمت زیادتھا یجب أن ال تتجاوز القیمة الدفتریة التي كان من ا

االنخفاض في  خسائرلالنخفاض في قیمة الموجودات أو وحدة تولید النقد في السنوات السابقة. ویتم إثبات عكس  خسائرلن یتم تسجیل أي 
 القیمة مباشرة في قائمة األرباح أو الخسائر. 

 
 توزیعات األرباح

 القوائم المالیة في الفترة التي تم اعتمادھا.یتم قید توزیعات األرباح في 
 

 الموظفین  مزایا
 

 موظفین قصیرة االجل  مزایا
غیر النقدیة واالجازات المتراكمة وتذاكر الطیران والبدالت األخرى المتوقع سدادھا بالكامل  مزایاان التزامات األجور والرواتب بما في ذلك 

كز خالل االثني عشر شھراً بعد نھایة الفترة التي یقدم خاللھا الموظفون الخدمة ذات العالقة یعترف بھا كالتزامات متداولة في قائمة المر
 المالي.

 
 ل الموظفین األخرى طویلة االج مزایا

الموظفین طویلة االجل األخرى (بما في ذلك أجازات الخدمة الطویلة واالجازات السنویة التي یتوقغ تسویتھا بالكامل  مزایاتقاس التزامات 
التي ستدفع  خالل اثني عشر شھرا بعد نھایة الفترة التي یقدم الموظفون خاللھا الخدمة ذات العالقة) بالقیمة الحالیة للدفعات المستقبلیة المتوقعة

ات التي یقدمھا الموظفون حتى نھایة فترة الفترة المالیة المفصح عنھا باستخدام طریقة ائتمان الوحدة المتوقعة، وتسجل كمطلوبات مقابل الخدم
غیر متداولة. ویؤخذ بعین االعتبار مستویات األجور والرواتب المستقبلیة المتوقعة واستقاالت الموظفین ومعدالت تقلیص االیدي العاملة 

مة. ویعترف بإعادة القیاس نتیجة التعدیالت القائمة على الخبرة والتغیرات في االفتراضات االكتواریة في قائمة الدخل والدخل وفترات الخد
 الشامل االخر.

شھرا على  ۱۲وتعرض االلتزامات كمطلوبات متداولة في قائمة المركز المالي ما لم یكن لدى الشركة حق غیر مشروط لتاجیل السداد لمدة 
 قل بعد الفترة المالیة المصفح عنھا بغض النظر عن تاریخ السداد الفعلي.األ



 

 - ٢٤ - 

 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )(تتمةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(

 
 المحاسبیة الھامة (تتمة)السیاسات  .٥

 
 الموظفین (تتمة) مزایا

 
 الموظفین  الخدمةنھایة  مزایا

ام منافع یتم تعویض نھایة الخدمة لموظفي الشركة وفقا الحكام قانون العمل المعمول بھ في المملكة العربیة السعودیة. المطلوبات المتعلقة بالتز
رة التقریر. یتم نھایة خدمات الموظفین كما في نھایة فت مزایانھایة خدمات الموظفین المثبتة في قائمة المركز المالي تمثل القیمة الحالیة اللتزام 

 حساب التزام منافع نھایة خدمات الموظفین سنویا بواسطة خبراء إكتواریین باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة.
یتم حساب صافي تكلفة التمویل باستخدام معدل الخصم على صافي رصید التزام منافع نھایة خدمات الموظفین ویتم ادراج التكلفة ضمن 

 .الخسائرموظف في قائمة الربح او مصروف منفعة ال
 تسجل مكاسب وخسائر إعادة القیاس الناتجة من تسویات الخبرة والتغیرات في االفتراضات االكتواریة في الفترة التي حدثت فیھا مباشرة في

 الدخل الشامل اآلخر.
الت او تقلیص في الخطة یتم اثباتھا مباشرة في قائمة الربح التغیرات في القیمة الحالیة االلتزام منافع نھایة خدمات الموظفین الناشاة من تعدی

 كتكالیف خدمة سابقة. الخسائرو
 

 انتھاء التوظیف  مزایا
انتھاء التوظیف عندما یكون على الشركة التزام قانوني او ضمني حالي نتیجة الحداث سابقة والذي یمكن تقدیرة  مزایایتم االعتراف بالتزامات 

للنقود ذا بصورة موثوقة. یقاس االلتزام باستخدام أفضل تقدیر للمبلغ المطلوب لتسویة االلتزام في تاریخ التقریر، وإذا كان أثر القیمة الزمنیة 
اسھ عن طریق خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بمعدل الخصم الذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة أھمیة نسبیة فیتم قی

 للنقود والمخاطر المحددة لذلك االلتزام. یتم االعتراف بالتخفیض في الخصم على انة تكلفة تمویل في الفترة التي نشات فیھا.
 

 المخصصات
صص إذا ظھر نتیجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي یمكن تقدیر مبلغھ بشكل موثوق ومن یتم االعتراف بالمخ

كس المحتمل أن یتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادیة لتسویة ھذا االلتزام. تتم مراجعة المخصصات في تاریخ كل مركز مالي ویتم تعدیلھا لتع
وإذا كان أثر القیمة الزمنیة للنقود ذا أھمیة نسبیة فیتم قیاسھا عن طریق خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة  أفضل التقدیرات الحالیة،

بمعدل الخصم الذي یعكس عندما یكون مالئما، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام، یتم استخدام الخصم واثبات الزیادة في المخصص نتیجة 
 ل.مرور الوقت كأعباء تموی

 
 المطلوبات المحتملة

جمیع االلتزامات المحتملة الناجمة عن أحداث سابقة والتي سوف یتأكد وجودھا فقط من خالل وقوع أو عدم وقوع حدث واحد أو أكثر من 
داث سابقة ولكنھا األحداث المستقبلیة غیر المؤكدة والتي ال تخضع لسیطرة كاملة من قبل الشركة، أو جمیع االلتزامات الحالیة الناجمة عن أح

) عدم وجود احتمال بأن تدفق الموارد الخارجة الكامنة في المنافع االقتصادیة سیكون مطلوباً لتسویة االلتزام، ۱غیر مثبتة لألسباب التالیة: (
فصاح عنھا في القوائم المالیة ) عدم إمكانیة قیاس مبلغ االلتزام بموثوقیة كافیة؛ فانھ یجب تقییمھا جمیعا بتاریخ كل قائمة مركز مالي واإل۲أو (

 للشركة ضمن المطلوبات المحتملة.
  

  اإلیرادات
یتم االعتراف باإلیرادات عند انتقال السیطرة على احدى الموجودات إما بمرور الوقت أو في وقت معین. تُعرف السیطرة على احدى 

 المتعلقة بتلك الموجودات.جمیع المنافع الفعلى لالموجودات بالقدرة على توجیھ االستخدام 
 االیجار عقود من االیجار ایرادات

 عمل بطریقة االیجار فترة مدى على االیجار عقود لشروط وفقا الخصم، بعد االیجاربالصافي عقود عن الناتجة االیجار ایرادات اثبات یتم
 المؤجر. األصل من المستخلصة المنافع تقلیص بموجبھ یتم الذي للنمط تمثیًال  أكثر اخر اساسي بدیل ھناك كان إذا اال الثابت، القسط

 
 الخدمات أو البضائع بیع
 تستحقھ أنھا الشركة تتوقع الذي المادي المقابل یعكس بمبلغ العمالء إلى المطلوبة الخدمات أو البضائع نقل عند باإلیرادات االعتراف یتم

 التالیة: الخطوات استیفاء عند باإلیرادات االعتراف یتم الخدمات. أو السلع تلك مقابل
 

 كتابیاً. العقد ھذا یكون أن یلزم وال العمیل. مع المبرم البیع عقد تحدید -۱
 أداء. التزام وجود -۲
 المعاملة. سعر تحدید -۳
 األداء. التزام على المعاملة سعر توزیع -٤
 األداء. بالتزامات الوفاء عند باإلیرادات االعتراف -٥
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 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 تتمة)(إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) .٥

 
 (تتمة) اإلیرادات

 : حسبانھا في یلي ما تضع اإلدارة فإن الخطوات، ھذه تقییم وعند
 ینبغي كما البیع. بموجب والخدمات البضائع بھذه الخاصة طرف كل حقوق نقل مع البیع على والبائع) (المشتري الطرفین موافقة        •

 البضائع ھذه ببیع الخاص المادي المقابل تحصیل یتم أن المحتمل من وأنھ تجاري أساس لھ العقد أن لضمان الدفع شروط دراسة
 والخدمات.

 ما دراسة عند األداء. بالتزام المستقلة والخدمات البضائع ھذه إلى یشار العقد. بموجب علیھا متفق مستقلة خدمات أو بضائع تحدید        •
 ذاتھا حد في منفعة توفر أن دماتالخ أو البضائع لھذه یمكن كان إذا ما بتقییم اإلدارة تقوم مستقلة، والخدمات البضائع ھذه كانت إذا

 مستقلة. الشركة مبیعات جمیع وتعتبر منفصل، بشكل العمیل إلى والخدمات البضائع ھذه بتحویل الشركة وعد تحدید تم قد وأنھ
 ثابت. مقابل لھا الشركة مبیعات جمیع ان والخدمات. البضائع ھذه نقل مقابل الشركة تستحقھ أن المتوقع المادي المقابل        •
 العقد. بموجب الخدمات أو السلع على المعاملة سعر توزیع        •
 األداء. بالتزام الوفاء        •

 
 الفوائد وتوزیعات األرباح

ي الذ یتم إدراج إیرادات ومصروفات الفوائد على أساس االستحقاق باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. یتم االعتراف بتوزیعات األرباح، في الوقت
 یتم فیھ إثبات الحق في استالم الدفعات.

 
 المصروفات 

 
 تكلفة اإلیرادات

د یعترف بكافة المصروفات على أساس االستحقاق. ویعترف بالتكالیف التشغیلیة على أساس التكلفة التاریخیة. یتضمن ھذا البند تكالیف الموا
 غیر المباشرة األخرى المرتبطة بھا. والتكالیفالمباشرة  والعمالةالخام 

 
  وتوزیعمصروفات بیع 

 یتضمن ھذا البند أي تكالیف متكبدة الجراء او تسھیل كافة نشاطات البیع بالشركة.
 

 مصروفات عمومیة وإداریة 
تكلفة اإلیرادات  بینتتعلق مباشرة بإنتاج او بیع أي سلع او خدمات. توزع المصروفات غیر المباشرة فیما ال یتعلق ھذا البند بالمصروفات التي 

 على أساس ثابت. ،مصروفات العمومیة واإلداریة عند الضرورةالو والتوزیعومصروفات البیع 
 

 الزكاة 
("الھیئة")، تخضع الشركة للزكاة. یتم إثبات مخصص الزكاة للشركة ویحمل على قائمة األرباح  ھیئة الزكاة والضریبة والجماركوفقا ألنظمة 

في الفترة التي یتم فیھا  الھیئةوالخسائر. ویتم احتساب مطلوبات الزكاة اإلضافیة، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبل 
 إصدار الربوط النھائیة.

لدرجة األولى لدفع الزكاة فقط. وحیث أن عكس فروقات التوقیت، إن وجد، لیس من المتوقع أن یكون لھ أي تأثیر جوھري إن الشركة مؤھلة با
 على مبلغ الزكاة في المستقبل المنظور، وبالتالي لم یتم االعتراف بأي التزام أو أصل ضریبي مؤجل في ھذه القوائم المالیة.

 
 ضریبة القیمة المضافة

بإثبات المصروفات واإلیرادات بعد خصم ضریبة القیمة المضافة، فیما عدا إذا كانت غیر قابلة لالسترداد وفي ھذه الحالة یتم  الشركةتقوم 
ئمة اثباتھا ضمن تكلفة األصل أو المصروف. یتم اثبات صافي الضریبة القابلة لالسترداد أو المستحقة ضمن األرصدة المدینة أو الدائنة في قا

 لي.المركز الما
 

 التقاریر القطاعیة
القطاع وحده قابلة للتمییز في الشركة حیث تزاول ھذه الوحدة اما تقدیم منتجات او خدمات (قطاع االعمال)، او تقدیم منتجات او خدمات یتمثل 

األخرى. القطاعات  ومنافعالمختلفة عن مخاطر  ھومنافع هاقتصادیة محددة (القطاع الجغرافي) على ان یكون لكل قطاع مخاطر بیئةفي نطاق 
من ایرادات الشركة، إن كافة موجودات ومطلوبات الشركة موجودة في المملكة العربیة  یمثل االیرادات المحلیة خالل الفترة (القطاع الجرافي)

 السعودیة.
 

"القطاعات التشغیلیة " ۸للتقریر المالي رقم (القطاع التشغیلي) ال یتوافر لدى الشركة أي من الحدود الكمیة المشار إلیھا في المعیار الدولي 
 وبناء على ذلك، لم یتم اإلفصاح عن المعلومات القطاعیة التشغیلیة في القوائم المالیة المرفقة.
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 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )(تتمةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) .٥

 
 المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبیة

یتم تحویل المعامالت بالعمالت األجنبیة إلى الریال السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاریخ المعاملة. یتم تحویل الموجودات 
ي ذلك والمطلوبات النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة كما في تاریخ قائمة المركز المالي إلى الریال السعودي وفقاً ألسعار الصرف السائدة ف

د القیمة العادلھ. التاریخ. یتم ترجمة البنود غیر النقدیة المدرجة بالقیمة العادلھ القائمة بعمالت اجبیة باألسعار السائدة بالتاریخ الذي تم فیة تحدی
دات أو تحویل الیتم اعاده تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة بعملة اجنبیة. إن المكاسب أو الخسائر الناتجة عن التسدی

 العمالت األجنبیة یتم إدراجھا ضمن قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.
 

 تكلفة االقتراض
رسملة تكالیف االقتراض العائدة مباشرة إلى شراء، إنشاء أو إنتاج موجودات مؤھلة، وھي الموجودات التي تتطلب حتماً فترة من الوقت یتم 

لتكون جاھزة لالستعمال المقرر أو بیعھا، إلى تكالیف ھذه الموجودات حتى تصبح ھذه الموجودات جاھزة بشكل جوھري لالستعمال المحدد 
خصم  ". یتمیتم قید تكالیف االقتراض األخرى كمصروف في الفترة التي یتم تكبدھا فیھا ویتم إدراجھا ضمن "تكلفة التمویل لھا أو بیعھا.

إیرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت لقروض محددة حتى یتم انفاقھ على الموجودات المؤھلة من تكالیف االقتراض المؤھلة 
 ف االقتراض في تكالیف الفائدة وغیرھا من التكالیف األخرى التي تتكبدھا الشركة فیما یتعلق بعملیة اقتراض األموال.للرسملة. وتتمثل تكالی

 
 ربحیة السھم

تقوم الشركة بعرض ربحیة السھم األساسیة والمخفضة (إن وجدت) للسھم العادي. یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة من صافي الربح أو 
الخاصة بحملة األسھم العادیة للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة، معدلة  الخسائرالربح أو بقسمة  الخسائر

الخاصة بحملة  الخسائربعدد األسھم العادیة المعاد شراؤھا أو المصدرة خالل الفترة. یتم احتساب ربحیة السھم المخفضة بتعدیل الربح أو 
 یة للشركة والمتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة بأثار جمیع السھم العادیة المخفضة المحتمل إصدارھا.األسھم العاد



 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(
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 ممتلكات وآالت ومعدات .٦

 ۲۰۲۰إلجمالي ا
 )(معدلة

اإلجمالي 
  *أراضي  مباني وانشاءات آالت ومعدات سیارات شبكة ري أثاث ومفروشات الیات زراعیة أشجار مثمرة ۲۰۲۱

 التكلفة         
 م۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في  ۱۸٬۸۸۷٬۱۷۲ ۱۸٬٤۱۱٬۹۸۲ ۱۸٬٦٥٦٬۲٤۲ ۱٬۱۱۲٬۰٥۰ ۲٬۰۱٦٬۹۹۷ ۲٬۷۰۳٬۸٦۷ ۲۸۲٬۳٥۰ ۲٬۸۸۰٬۰۰۰ ٦٤٬۹٥۰٬٦٦۰ ٦٤٬۷۰٤٬۸۸۲

 )۳۳المعدل إیضاح رقم (
 إضافات  -- ۳۰٬۰۰۰ -- -- -- ٤۰٬۹٥۸ -- -- ۷۰٬۹٥۸ ٦۷٤٬٦۳۷

 استبعادات -- -- -- )٦۰۲٬٥٥۰( -- -- )۱۲٥٬۰۰۰( -- )۷۲۷٬٥٥۰( )٤۲۸٬۸٥۹(
دیسمبر  ۳۱الرصید في  ۱۸٬۸۸۷٬۱۷۲ ۱۸٬٤٤۱٬۹۸۲ ۱۸٬٦٥٦٬۲٤۲ ٥۰۹٬٥۰۰ ۲٬۰۱٦٬۹۹۷ ۲٬۷٤٤٬۸۲٥ ۱٥۷٬۳٥۰ ۲٬۸۸۰٬۰۰۰ ٦٤٬۲۹٤٬۰٦۸ ٦٤٬۹٥۰٬٦٦۰

 م۲۰۲۱
           
 االستھالك المتراكم          

م ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في  -- ۱۱٬٤۱٦٬٦۸۷ ۱٦٬۷۲۷٬۷۲۱ ۱٬۱۱۲٬۰۳۹ ۱٬۷۳۲٬۰٥۱ ۲٬۲٤٥٬٤٦۹ ۲۸۲٬۳٤٤ ۱٬۹۱٤٬۱۸۰ ۳٥٬٤۳۰٬٤۹۱ ۳٤٬۳٦۷٬۳۷٥
 )۳۳(المعدل إیضاح رقم 

 اإلستھالك المحمل للسنة -- ٦۸۸٬٥۲۱ ٤۹۲٬٤۷٦ -- ٥۱٬۷٥٦ ۹٤٬٤۷۳ -- ۷۲٬۰۰۰ ۱٬۳۹۹٬۲۲٦ ۱٬۳۷٦٬۳٥۷
 مجمع استھالك االستبعادات -- -- -- )٦۰۲٬٥٤۳( -- -- )۱۲٤٬۹۹۷( -- )۷۲۷٬٥٤۰( )۳۱۳٬۲٤۱(

 دیسمبر ۳۱الرصید في  -- ۱۲٬۱۰٥٬۲۰۸ ۱۷٬۲۲۰٬۱۹۷ ٥۰۹٬٤۹٦ ۱٬۷۸۳٬۸۰۷ ۲٬۳۳۹٬۹٤۲ ۱٥۷٬۳٤۷ ۱٬۹۸٦٬۱۸۰ ۳٦٬۱۰۲٬۱۷۷ ۳٥٬٤۳۰٬٤۹۱
 م۲۰۲۱

           
 صافي القیمة الدفتریة           
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في   ۱۸٬۸۸۷٬۱۷۲  ٦٬۳۳٦٬۷۷٤  ۱٬٤۳٦٬۰٤٥  ٤  ۲۳۳٬۱۹۰  ٤۰٤٬۸۸۳  ۳  ۸۹۳٬۸۲۰  ۲۸٬۱۹۱٬۸۹۱ 

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في  ۱۸٬۸۸۷٬۱۷۲  ٦٬۹۹٥٬۲۹٥  ۱٬۹۲۸٬٥۲۱  ۱۱  ۲۸٤٬۹٤٦  ٤٥۸٬۳۹۸  ٦  ۹٦٥٬۸۲۰  ۲۹٬٥۲۰٬۱٦۹
 )(معدلة
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 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تتمة)یضاحات حول القوائم المالیة ا

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(
 
 )(تتمھ ممتلكات وآالت ومعدات .٦
 

كضمان لایر سعودى مملوكة للشركة مسجلة باسم مصرف الراجحى  ۱۳٬۲۲۳٬۲۳۸یتضمن بند االراضى قطعھ ارض بالمدینة المنورة قیمتھا *
االلتزامات المترتبة علیھا لمصرف الراجحى وال زال الصك مسجل  كافةوقد سددت الشركة  السابقة،تسھیالت حصلت علیھا الشركة خالل السنوات 

 لكیة للشركة.باسم مصرف الراجحى ولم یتم االنتھاء من إجراءات إعادة نقل الم
 

 التى:اك الخسائرالربح او تم تحمیل االستھالك على قائمة 
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  

 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ 

 )(معدلة
)۲٥(إیضاح تكلفة اإلیرادات    ۲۹۳٬۰۹۳   ۲۷٤٬٦٥۱ 

 ۱٬۱۰۱٬۷۰٦  ۱٬۱۰٦٬۱۳۳   )۲۷(إیضاح  مصروفات عمومیة وإداریة

  ۱٬۳۹۹٬۲۲٦  ۱٬۳۷٦٬۳٥۷ 
 



 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(
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 االستثمارات العقاریة  .۷
 دیسمبر ۳۱( سعودى لایر ۱۳۳٬۸۹۲٬۷۰۸مبلغ  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الستثمار العقاري "مشروع أرض األفق" كما فياقیمة  صافي بلغت

وذلك وفقا لعملیة التقییم التي قام بھا المقیم العقاري" مكتب منصور صالح السلیم للتقییم العقاري"  )لایر سعودي ۱۲٦٬۳۷۸٬۰۰۰مبلغ  م۲۰۲۰
قیمة االستثمار  االنخفاض في، كما بلغت خسائر ۱۲۱۰۰۰۰٤۷۷مقیم مستقل معتمد من الھیئة السعودیة للمقیمین المعتمدین بترخیص رقم 

 سعودي. لایر ٤٤٬۸۲۱٬٥٥۸مبلغ  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱السنة المنتھیة في  حتىالعقاري 
 

لایر سعودي  ۷٥٬۸۰۷٬۳۸۳ مبلغ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ركز شري" كما في مالعقاري "األرض الواقعة بالستثمار لصافى القیمة الدفتریة بلغت 
القیمة العادلة  وبلغتكان ھناك انخفاض في القیمة العادلة  إذادراسة ما لقامت الشركة بعمل تقییم  .)لایر سعودي ۷٦٬۳۷۳٬۷۰٦ :  م۲۰۲۰(

مین لعملیة التقییم التي قام بھا المقیم العقاري" مكتب منصور صالح السلیم للتقییم العقاري" مقیم مستقل معتمد من الھیئة السعودیة للمقیوفقا 
دیسمبر  ۳۱ستثمار كما في االقیمة ال یوجد انخفاض في  وبالتالىلایر سعودى  ۹۰٬٤۸۰٬۰۰۰مبلغ  ۱۲۱۰۰۰۰٤۷۷المعتمدین بترخیص رقم 

۲۰۲۱. 
 

لایر  ۱٥٬۱٦۰٬۰۰۰ :م۲۰۲۰لایر سعودي ( ۱٤٬۳۸۲٬۰۰۰ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱" كما في ارض الملیدا  االستثمار العقاري "قیمة بلغت 
فقا لعملیة التقییم التي قام بھا المقیم العقاري" مكتب منصور صالح السلیم للتقییم العقاري" مقیم مستقل معتمد من الھیئة السعودیة و )سعودى

دیسمبر  ۳۱في قیمة االستثمار العقاري عن السنة المنتھیة في  انخفاضكما بلغت خسائر  ۱۲۱۰۰۰۰٤۷۷للمقیمین المعتمدین بترخیص رقم
 .لایر سعودي ۸۹۹٬۲٦٦ مبلغ م۲۰۲۱

 
 :م كالتالى۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱االستثمارات العقاریة في  نإن بیا

 
الملیداء مشروع اإلجمالي شرى مشروع  األفق    

 التكلفة    
 م۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في  ۸۰٬٦٥۲٬۹۳۹ ۱۷۸٬۷۱٤٬۲٦٦ ۲٦٬٤۹۹٬۷۹٥ ۲۸٥٬۸٦۷٬۰۰۰
 خالل السنة  استبعادات -- -- (۱٬۲۳۲٬۰۰۰) (۱٬۲۳۲٬۰۰۰)

  م۲۰۲۱دیسمبر ۳۱الرصید في  ۸۰٬٦٥۲٬۹۳۹ ۱۷۸٬۷۱٤٬۲٦٦ ۲٥٬۲٦۷۷۹٥ ۲۸٤٬٦۳٥٬۰۰۰
     
االستھالك المتراكم واالنخفاض في  مجمع    

 القیمة
 م ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في  ٤٬۲۷۹٬۲۳۳ -- ۹٬٦٥٥٬۱۷۹ ۱۳٬۹۳٤٬٤۱۲
 خسائر انخفاض في قیمة العقارات االستثماریة  -- ٥۲٬۳۳٦٬۲٦٦ ۱٬٦۸٤٬٦۱٦ ٥٤٬۰۲۰٬۸۸۲

خسائر  بعدم ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في  صافي ٤٬۲۷۹٬۲۳۳ ٥۲٬۳۳٦٬۲٦٦ ۱۱٬۳۳۹٬۷۹٥ ٦۷٬۹٥٥٬۲۹٤
 انخفاض في قیمة العقارات االستثماریة

 للسنةاالستھالك المحمل  ٥٦٦٬۳۲۳ -- ٦۱۰٬۹۹۰ ۱٬۱۷۷٬۳۱۳
(۲۷۹٬٦٤۰) )۲۷۹٬٦٤۰(  السنة استبعادات خالل -- -- 

)۸٬۳۰۰٬۰٥۸(  )۷۸٥٬۳٥۰(  )۷٬٥۱٤٬۷۰۸( خسائر انخفاض في قیمة العقارات  رد  
 االستثماریة

 م۲۰۲۱دیسمبر ۳۱الرصید في  ٤٬۸٤٥٬٥٥٦ ٤٤٬۸۲۱٬٥٥۸ ۱۰٬۸۸٥٬۷۹٥ ٦۰٬٥٥۲٬۹۰۹
     
 صافي القیمة الدفتریة     

 م ۲۰۲۱دیسمبر ۳۱في  ۷٥٬۸۰۷٬۳۸۳ ۱۳۳٬۸۹۲٬۷۰۸ ۱٤٬۳۸۲٬۰۰۰ ۲۲٤٬۰۸۲٬۰۹۱
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في  ۷٦٬۳۷۳٬۷۰٦ ۱۲٦٬۳۷۸٬۰۰۰ ۱٥٬۱٦۰٬۰۰۰ ۲۱۷٬۹۱۱٬۷۰٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - ٣٠ - 

 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
  (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تتمة)یضاحات حول القوائم المالیة ا

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(
 

 مدینو عقود البیع بالتقسیط .۸
ملیون لایر سعودي  ۲٥بمبلغ  معداتالو تاالالو تضمن عقد تأجیر مشروع الشركة بمنطقة شري لشركة دواجن الوطنیة بیع بعض الممتلكات

بلغ رصید مدینو عقود  .مع قیمة االیجار السنوي بواقع ملیون لایر سعودي )۲۰۱٦مارس  ۱ابتداء من قسط  ۲٥(سنویة تدفع على أقساط 
)، ویتمثل في ۱۲٬٤٦۲٬۲۱۰ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱( م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱لایر سعودي كما في  ۱۲٬۰۸٥٬۳۲۲البیع بالتقسیط مبلغ اجمالي 

 االتي:
  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

   
 الجزء المتداول ۳۹٥٬۷۳٤ ۳۷٦٬۸۸۸

 الجزء غیر المتداول ۱۱٬٦۸۹٬٥۸۸ ۱۲٬۰۸٥٬۳۲۲
 اإلجمالي ۱۲٬۰۸٥٬۳۲۲ ۱۲٬٤٦۲٬۲۱۰

 

 االستثمار في عقود تأجیر تمویلي .۹
أبرمت الشركة عقد إیجار بینھا وبین شركة دواجن الوطنیة، وذلك بتأجیر مشروعیھا بمنطقة شري (المشروع الزراعي ومشروع الدواجن) 

 .م۲۰۱٦مارس  ۱سنة تبدأ من  ۲٥ولمدة 
 

 .تقسیم عقد االیجار ما بین ایجار تشغیلي لألراضي واشجار النخیل وعقد ایجار تمویلي للمباني والمعداتقررت إدارة الشركة 
: م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱( م۲۰۲۱دیسمبر ۳۱لایر سعودي كما في  ۱٤۱٬۷۷٤٬۰۳۹بلغ رصید مدیونیة عقود االیجار التمویلي مبلغ اجمالي 

 )، ویتمثل في االتي:لایر سعودي ۱۳۷٬۰۸٤٬۳۱٥
 

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 
 ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ اجمالي االستثمار في عقود تأجیر تمویلي

 )۸۲٬۹۱٥٬٦۸٥(  (۷٦٬۰٦۱٬٤۷۲) إیرادات تأجیر تمویلي غیر محققة
 --  )۲٬۱٦٤٬٤۸۹( تمویلي الجزء المتداول –مخصص االستثمار في عقود تأجیر
 ۱۳۷٬۰۸٤٬۳۱٥  ۱٤۱٬۷۷٤٬۰۳۹ االستثمار في عقود تأجیر تمویلي

 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

 ۱۳۲٬۹۳۸٬٥۳۰  ۱۳۹٬٥۸٥٬٤٥٤ الجزء غیر المتداول –االستثمار في عقود تأجیر تمویلي 
 ٤٬۱٤٥٬۷۸٥  ۲٬۱۸۸٬٥۸٥ الجزء المتداول –االستثمار في عقود تأجیر تمویلي 

 ۱٤۱٬۷۷٤٬۰۳۹  ۱۳۷٬۰۸٤٬۳۱٥ 
 

م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱   م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  
 ۱۳۲٬۹۳۸٬٥۳۰  ۱۳۹٬٥۸٥٬٤٥٤ الجزء غیر المتداول –االستثمار في عقود تأجیر تمویلي 
    الجزء المتداول –االستثمار في عقود تأجیر تمویلي 
 ٤٬۱٤٥٬۷۸٥  ٤٬۳٥۳٬۰۷٤ الجزء المتداول –االستثمار في عقود تأجیر تمویلي 

)۲٬۱٦٤٬٤۸۹( الجزء المتداولتمویلي  –مخصص االستثمار في عقود تأجیر   -- 
 ٤٬۱٤٥٬۷۸٥  ۲٬۱۸۸٬٥۸٥ الجزء المتداول –االستثمار في عقود تأجیر تمویلي 

 ۱۳۷٬۰۸٤٬۳۱٥  ۱٤۱٬۷۷٤٬۰۳۹ اإلجمالي 
 

 االستثمار في عقود تأجیر تمویلي بیان یلى فیما
  ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م 

  إیراد غیر محقق  اجمالي االستثمار 
قبل  صافي االستثمار
 المخصص

 ٤٬۳٥۳٬۰۷٤  ٦٬٦٤٦٬۹۲٦  ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰  السنة األولى
 ٤٬٥۷۰٬۷۲۷  ٦٬٤۲۹٬۲۷۳  ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰  السنة الثانیة
 ٤٬۷۹۹٬۲٦٤  ٦٬۲۰۰٬۷۳٦  ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰  السنة الثالثة

 ٥٬۰۳۹٬۲۲۷  ٥٬۹٦۰٬۷۷۳  ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰  السنة الرابعة
 ۱۲٥٬۱۷٦٬۲۳٦  ٥۰٬۸۲۳٬۷٦٤  ۱۷٦٬۰۰۰٬۰۰۰ السنة الخامسة وما یلیھا

 
 
 
 

۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۷٦٬۰٦۱٬٤۷۲  ۱٤۳٬۹۳۸٬٥۲۸ 



 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(

 

- ۳۱ - 
 

 )(تتمة االستثمار في عقود تأجیر تمویلي .۹
 

 ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۰م  
 صافي االستثمار  إیراد غیر محقق  إجمالي االستثمار 

 ٤٬۱٤٥٬۷۸٥   ٦٬۸٥٤٬۲۱٥   ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ السنة األولى
الثانیةالسنة    ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰   ٦٬٦٤٦٬۹۲۷   ٤٬۳٥۳٬۰۷۳ 

 ٤٬٥۷۰٬۷۲۷   ٦٬٤۲۹٬۲۷۳   ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰  السنة الثالثة
 ٤٬۷۹۹٬۲٦٤   ٦٬۲۰۰٬۷۳٦   ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰  السنة الرابعة

,٥٦,۷۸٤   ۱۷٦٬۰۰۰٬۰۰۰ السنة الخامسة وما یلیھا ٤٥۳   ۱۱۹٬۲۱٥٬٤٦٦ 
 ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۸۲٬۹۱٥٬٦۸٥  ۱۳۷٬۰۸٤٬۳۱٥ 

 
 فیما یلي ملخص حركة مخصص االستثمار في عقود تأجیر تمویلي الحركة كما یلي:

  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۰دیسمبر ۳۱

    
 سنةالرصید في بدایة ال --  --
 سنةالالمكون خالل  ۲٬۱٦٤٬٤۸۹  --
 سنةالالرصید في نھایة  ۲٬۱٦٤٬٤۸۹  --

  
 مخزون .۱۰

  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۰دیسمبر ۳۱

 قطع الغیار  ۳٬٦٦۰٬۰۳٥  ۳٬٦٦۰٬٤٤٥
 مواد تعبئة وتغلیف ۷٥۰٬۰۸۸  ۸٥۱٬٦۰۳

 مواد أخرى  ٤۷٬۱٥۸  ٤۷٬۸٥۱
 اجمالي  ٤٬٤٥۷٬۲۸۱  ٤٬٥٥۹٬۸۹۹

 مخصص التقادم وبطیئي الحركة (٤٬۲٦۳٬٤٥۱)  )٤٬۲٦۳٬۸۷٥(
۲۹٦٬۰۲٤  ۱۹۳٬۸۳۰   

 
 كما یلي:التقادم وبطیئي الحركة  فیما یلي ملخص حركة مخصص االنخفاض

  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۰دیسمبر ۳۱
 الرصید في بدایة السنة  ٤٬۲٦۳٬۸۷٥  ٤٬۳۳۱٬۲۹٤

)٦۷٬٤۱۹(  مخصص انتفى الغرض منھ  (٤۲٤)   
 الرصید في نھایة السنة  ٤٬۲٦۳٬٤٥۱  ٤٬۲٦۳٬۸۷٥

  
 ذمم مدینة تجاریة .۱۱

  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۰دیسمبر ۳۱

 ذمم مدینة تجاریة ٤٬۲٦٦٬٤٥۱   ۲٬۰۷۱٬٥۸۱
 مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة  (۱٬٤۸٤٬۷۱٦)   (۱٬۳۳۲٬۱۱٦)

۷۳۹٬٤٦٥  ۲٬۷۸۱٬۷۳٥  
 

 :الخسائر االئتمانیة المتوقعة فیما یلي ملخص حركة مخصص

  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۰دیسمبر ۳۱

 الرصید في بدایة السنة   ۱٬۳۳۲٬۱۱٦   ۳٦۲٬۲٦۱
 المكون خالل السنة ٦۸۱٬٤۸۸  ۹٦۹٬۸٥٥

 خالل السنة المستخدم (٥۲۸٬۸۸۸)   --
 الرصید في نھایة السنة  ۱٬٤۸٤٬۷۱٦  ۱٬۳۳۲٬۱۱٦



 

 - ٣٢ - 

 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
  (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تتمة)یضاحات حول القوائم المالیة ا

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(
 

 مدینة أخرى ذمممدفوعات مقدمة و .۱۲

  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۰دیسمبر ۳۱

 دفعات مقدمة للموردین ۷۸۳٬٤۰۰  ۷۲٥٬٦۹٦
 تامینات مستردة  ۱۳٬۰۰۰   ۱۳٬۰۰۰
 ذمم الموظفین ٥۷٬۸۰٤  ٦۸٬۰۳٦
 توزیعات أرباح استثمارات مستحقة   ۷٥٬۰۰۰   ۳۷٬٥۰۰
 ضریبة القیمة المضافة   ۱٬۷۷۱٬۱۷٦   ٦٦٬٦٤۰

 مدفوعات مقدمة  ۲۰۹٬۹٥٥  ۱٦۰٬۱۱۰
 أخرى  ٦۸۲٬۷۰۲  ٦۹۸٬٤۳۳

 اإلجمالي  ۳٬٥۹۳٬۰۳۷  ۱٬۷٦۹٬٤۱٥
)۸٥۹٬۸٤۳(  مدینةال الذمممخصص االنخفاض في  (۱٬۰۱٦٬۸٤۰)   

۹۰۹٬٥۷۲  ۲٬٥۷٦٬۱۹۷  
 

 كما یلي:مدفوعات مقدمة وأرصدة مدینة أخرى  حركة مخصص االنخفاض في قیمة فیما یلي ملخص

  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۰دیسمبر ۳۱

    
 الرصید المخصص في بدایة السنة  ۸٥۹٬۸٤۳  ۸٥۹٬۸٤۳

 المكون خالل السنة ۳۰۰٬۰۰۰  --
 مخصص انتفى الغرض منھ (۱٤۳٬۰۰۳)  --

 الرصید المخصص في نھایة السنة  ۱٬۰۱٦٬۸٤۰  ۸٥۹٬۸٤۳
 

 الخسائرموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  .۱۳

 

 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 

نسبة 
 القیمة العادلة التكلفة القیمة العادلة التكلفة ⸓ الملكیة

الشركة الوطنیة إلنتاج البذور والخدمات 
 ۱٬۸٦۰٬۰۰۱ ۱٬۲۳۸٬٤۰۰ ۱,۹٥۹٬٤٤۳ ۱٬۲۳۸٬٤۰۰ ٪٤٫۱۹ الزراعیة

 ۹٬۱۲۲,۱۳۳ ٦۰۰٬۰۰۰ ۹٬۳٤۲٬۲۱٤ ٦۰۰٬۰۰۰ ٪۸٫۳۰ الشركة المتحدة لأللبان الطازجة

 ۱٬۰۷٤٬۷۸۷ ۷٥۰٬۰۰۰ ۱٬۱۷۹٬۸۷٥ ۷٥۰٬۰۰۰ ٪۰٫۷٥ شركة تطویر الصناعات السعودیة

طینالجمعیة التعاونیة الزراعیة بالب  ۱٫٤۳٪ ۱۲۰٬۹۰۰ ۳٦۲٬۹٥۱ ۱۲۰٬۹۰۰ ۳۳۰٬۰۲۸ 

كابیتالشركة وساطة   ۱٫۲۰٪ ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ ۲٬۱۸۹٬۹۲٤ ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ ۱٬۲۹۰٬۳۱٥ 

  ٤٬٥۰۹٬۳۰۰ ۱٥٬۰۳٤٬٤۰۷ ٤٬٥۰۹٬۳۰۰ ۱۳٬٦۷۷٬۲٦٤ 
 

شركة بواسطة المقیم " م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱وقد تم تقییمھا كما في  مدرجة،غیر في شركات أدوات حقوق ملكیة في مثل ھذه االستثمارات ت* ت
 .۳۹۱۲۰۰۰۰۱۸" مقیم مستقل معتمد من قبل الھیئة السعودیة للمقیمین المعتمدین، ترخیص رقم منصة القیمة وشركاؤه

 
لایر سعودي) مما  ۱۳٬٦۷۷٬۲٦٤: م۲۰۲۰لایر سعودي ( ۱٥٬۰۳٤٬٤۰۷* وقد بلغت القیمة العادلة لالستثمارات طبقا لتقریر المقیم مبلغ 

تم تحمیلھا على قائمة الربح او  والتي) سعودىلایر  ۲٬٥۲٤٬۹۳۳م: ۲۰۲۰لایر سعودى ( ۱٬۳٥۷٬۱٤۳بمبلغ  أرباح غیر محققة نتج عنھ
 .الخسائر

 
 )۳۲ایضاح (ان االفصاحات المتعلقة بالقیمة العادلة وطرق التقییم مبینة في *

 
 
 



 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(

 

- ۳۳ - 
 

 
 نقد وما في حكمھ .۱٤

  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 أرصدة لدى البنوك   ۱۹٬۲۸۱٬۲۸۷  ۲۸٬۸۸۰٬۸۱۷

 
 رأس المال .۱٥

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

 
 إحتیاطي نظامي  .۱٦

حتیاطي النظامي ٪ من صافي دخلھا إلى اال۱۰ونظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة، یتعین على الشركة تحویل وفقاً للنظام األساسي 
  حتیاطي غیر قابل للتوزیع على المساھمین.٪ من رأسمالھا. إن ھذا اال۳۰حتیاطي ھذا اال عندما یبلغللشركة التوقف عن اجراء التحویل  ویجوز
 

 مؤجلةإیرادات  .۱۷
خطاب صادر من وزارة البیئة والمیاه والزراعة برقم م ۲۰۲۰یونیو  ۱٥ھـ الموافق ۱٤٤۱شوال  ۲۳ورد للشركة بتاریخ 

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

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

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

 
 مزایا نھایة الخدمة للموظفین .۱۸

 
 عام وصف ۱۸/۱

الذین یكملون فترة الخدمة المؤھلة ویحق لھم  تحتسب مزایا العاملین على أساس نظام العمل بالمملكة العربیة السعودیة لجمیع الموظفین
 الحصول على مبالغ مذكورة بموجب قانون العمل لكل سنة / فترة من ھذه الخدمة.

 
من قبل خبیر إكتواري  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱، م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱لتقییم كما في ویستند المخصص السنوي إلى التقییم االكتواري. تم إجراء ا

 خارجي، وذلك باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة.
 

 مزایا نھایة الخدمة للموظفین  الحركة على القیمة الحالیة اللتزام ۱۸/۲

    م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 لاللتزام في بدایة السنة الحالیةالقیمة    ۹۸۲٬۰۲۹  ۸٦٥٬۷٦٦
 الخسائرملة على قائمة الربح أو حتكلفة الخدمة والفائدة الم   ۲٤۹٬٦۹۸  ۱۲۰٬٥۷٤

 الخسائر االكتواریة/ (الربح)   (۲۱٬۰٦۸)  ٦٥٬۰۸۳
 المزایا المدفوعة   (۱٤٬۷۳۳)  (٦۹٬۳۹٤)
 لاللتزام في نھایة السنةالقیمة الحالیة    ۱٬۱۹٥٬۹۲٦  ۹۸۲٬۰۲۹

 
 االفتراضات اإلكتواریة الرئیسیة ۱۸/۳

    م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

    (النسبة المئویة سنویا)
 المعدل المتوقع للزیادة في مرتبات الموظفین   ۲%  ۲%

 معدل الخصم   ٪۲٬۹۷  ۲٬۷۸%
AM۹۲ Ultimate  AM۹۲ Ultimate   معدل الوفیات 

 معدل دوران الموظفین    متوسط  متوسط
 
 
 



 

 - ٣٤ - 

 
 

 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(
 

 مزایا نھایة الخدمة للموظفین .۱۸
 

  الحساسیةتحلیل  ٤/۱۸
كان على الشركة تغییر افتراض رئیسي واحد مع اإلبقاء على  إذایوضح الجدول التالي التاثیر التقریبي على التزام المنافع المحددة 

 بھدف تحلیل الحساسیة الي توضیح عدم التأكید المالزم لتقییم التزام المنافع المحددة في ظل .االفتراضات االكتواریة األخرى دون تغییر
التي قد تترتب على التغیرات في االفتراضات  االثار غیر الخطیةوال یمكن استقراء نتائجھا بسبب  .ظروف السوق بتاریخ القیاس

 االكتواریة الرئیسیة على اجمالي التزام المنافع المحددة.

 عامل  تغییر في االفتراض  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
  ٪۱-  ۱٬۷٦۰٬۳۱٤  ۱٬٥۳٤٬٤۸٤ معدل الخصم  ۱٪+  ۱٬٥۷٤٬٥۰٤  ۱٬۳۷۷٬٤۸۹
  ٪۱-  ۱٬٥٦٤٬٦۰۷  ۱٬۳٦۸٬۷۹۳ معدل الزیادة في الراتب  ۱٪+  ۱٬۷٦۹٬٥۳۰  ۱٬٥٤۲٬٦٥۰
  ٪۲۰-  ۱٬٦٦۰٬٥٦۳  ۱٬٤٥۰٬٦۳۷ معدل الوفیات  ۲۰٪+  ۱٬٦٦۰٬٥۲۳  ۱٬٤٥۰٬٦٥۷
  ٪۱-  ۱٬٦٦۳٬۷۰۲  ۱٬٤٥۱٬٦۷۸ معدالت االستقاالت   ۱٪+  ۱٬٦٥۷٬٤۰۳  ۱٬٤٤۹٬٥۱۱

 
 مطلوبات مستحقة ارصدة دائنة  .۱۹

    م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 مصروفات مستحقة   ۱۲۹٬۲۱٥  ۲۱۰٬۰۳۰
 التزامات عقود عمالء    ۱٤۲٬٤۱٥   ۱٤۷٬۹۳۳

 ذمم الموظفین    ۱٬۱۷۳٬۸٦٤  ۱٬۲۹۸٬۹۱۰
 بدل حضور جلسات مستحقة     ۲۳۷٬٦۲۳   ۲۷٥٬٦۲۳
 ایجارات مقدما   --  ٥۰۰٬۰۰۰
 أخرى    ٥۳۸٬٤٥٤  ٤٤۸٬٤۸٤

۲٬۸۸۰٬۹۸۰  ۲٬۲۲۱٬٥۷۱    
 

 وارباح لم تصرف   أسھمفائض بیع  .۲۰
م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱   م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  
    

 ٤٥٬۲٥٥٬۸۳٦  ٤٥٬۱۷۷٬۳۹٥ ا)/۲۰فائض بیع أسھم (
 ٦٬۱۱٥٬۷۲٤   ٦٬۱۰۳٬۷٤۱ ب)/۲۰أرباح أسھم لم تصرف (
 ٥۱٬۳۷۱٬٥٦۰  ٥۱٬۲۸۱٬۱۳٦ الرصید في نھایة السنة

 
 أسھمبیع  فائض ۲۰/۱

خص مساھمین لم یلتزموا بسداد أقساط راس المال ی أسھملایر سعودى، ویمثل فائض بیع  ٤٥٬۱۷۷٬۳۹٥ مبلغ أسھمبلغ رصید فائض بیع 
في الوقت المحدد لذلك، حیث قامت الشركة بعد اتخاذ اإلجراءات والموافقات بھذا الخصوص ببیع األسھم التي لم یسدد أصحابھا األقساط 

البیع وبین قیمة األقساط المطلوبة لصالح  الفرق ما بین قیمةم تسجیل تالمطلوبة وتم البیع بسعر اعلى من قیمة األقساط المطلوبة، وبالتالي 
 ھؤالء المساھمین وتقوم الشركة بصرف المبالغ لمن یقدم المستندات المؤیدة الحقیتة في التعویض  

 ھذا الحساب على النحو التالى:  علىوتفاصیل الحركة 
 

م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱   م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  
 ٤٥٬۳۲۱٬۱۹۷  ٤٥٬۲٥٥٬۸۳٦ الرصید في بدایة السنة 

 (٦٥٬۳٦۱)  (۷۸٬٤٤۱) : المسدد خالل السنة یخصم
 ٤٥٬۲٥٥٬۸۳٦  ٤٥٬۱۷۷٬۳۹٥ الرصید في نھایة السنة

 



 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(

 

- ۳٥ - 
 

 (تتمة)وارباح لم تصرف  أسھمفائض بیع  .۲۰
 

 لم تصرف أسھمأرباح  ۲۰/۲
 م وما قبلھا، وتتمثل في االتى: ۱۹۹۱ارصدة من عام  وھيلایر سعودى  ٦٬۱۰۳٬۷٤۱ مبلغلم تصرف  أسھمبلغت أرباح 

 
م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱   م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  

 ٦٬۱۲۱٬٤۲۰  ٦٬۱۱٥٬۷۲٤ الرصید في بدایة السنة 
)٥٬٦۹٦(   (۱۱٬۹۸۳) : المسدد خالل السنة یخصم  

 ٦٬۱۱٥٬۷۲٤  ٦٬۱۰۳٬۷٤۱ الرصید في نھایة السنة
 

 دائنو شراء عقارات استثماریة  .۲۱
 )سعودي لایر۳۳٬٤۳۸٬۳۷٤: ۲۰۲۰( لایر سعودى ۳۳٬٤۳۸٬۳۷٤مبلغ  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في بلغ دائنو شراء عقارات استثماریة 

  .األفق ارضمن قیمة شراء  المتبقىعبارة عن  وھي
 

 اكتتاب دائنو  .۲۲
 .لایر سعودي ۱٬۳٦٥٬٥۳٥مبلغ  األسھم التي خصصت لھمیمثل المبالغ المستحقة للمساھمین مقابل فائض اكتتاب عن 

 
 مخصص الزكاة .۲۳

 
 الموقف الزكوي ۲۳/۱

وحصلت الشركة  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱("الھیئة") حتى السنة المنتھیة في الزكاة والضریبة والجمارك قدمت الشركة إقراراتھا لھیئة 
 م.۲۰۲۲أبریل  ۳۰ھـ الموافق ۱٤٤۳رمضان  ۱۸حتى ساریة المفعول الھیئة الزكاة والضریبة والجمارك على شھادة من 

 
. ویشمل الرصید القائم على القسط األخیر من تقسیط ۲۰۰٦اخر ربط زكوي نھائي حصلت علیھ الشركة للسنة المنتھیة في 

 لایر سعودي. ۱٬۲۸۱٬٤۳۷بمبلغ  ۲۰۰٦م حتى ۲۰۰۲فروقات الزكاة المستحقة عن السنوات من عام 
 

إلى عام  م۲۰۱٤بتعدیل لإلقرارات الزكویة المقدمة للفترة من عام  الھیئة الزكاة والضریبة والجماركن تلقت الشركة خطابات م
ملیون لایر ، علما بأن الشركة  ۱۳٫۲٦م والمطالبة بسداد فروقات زكویة عن السنوات المشار الیھا بإجمالي مبلغ وقدره  ۲۰۱۸

وات استنادا إلى ألیة احتساب المستشارین والمدققین الخارجیین لحسابات قدمت اإلقرارات الزكویة ودفعت الزكاة عن تلك السن
                   الزكاة والجدیر بالذكر إلى أنھ ووفقا لتلك الخطابات فإنھ یحق للشركة االعتراض على تلك التعدیالت خالل المدة النظامیة             

رفع الئحة االعتراض على تلك التعدیالت خالل المدة بالشركة  قامتا وعلیھ ( ستون یوما ) من تاریخ استالم تلك الخطابات ھذ
 .من المبالغ المعترض علیھا.  %۱۰مبلغ نسبة  وسداد النظامیة

 
 لایر ۳۹٬٤۷۲٬۷۲۷ مبلغبناء على تقییم المستشار الزكوي في االعتراض على التعدیالت یرى ان المبالغ التي یجب بھا الزكاة 

 .سعودي
 

م والمطالبة  ۲۰۲۰و م۲۰۱۹لعامى بتعدیل لإلقرارات الزكویة  والجمارك الضریبةلزكاة واتلقت الشركة خطابات من ھیئة  كما
علما بأن الشركة قدمت اإلقرارات الزكویة  لایر،ملیون  ۷٫۸۷بسداد فروقات زكویة عن السنوات المشار الیھا بإجمالي مبلغ وقدره 

رفع وقامت الشركة بنادا إلى ألیة احتساب المستشارین والمدققین الخارجیین لحسابات الزكاة ودفعت الزكاة عن تلك السنوات است
 .علیھا المعترض المبالغ من %۲٥نسبة  مبلغ النظامیة وسدادخالل المدة تلك الفروفات على الئحة االعتراض 

 .سعودي لایر ٦٬۰۲٥٬۷۸۲ بمبلغ مخصص تكوینیجب  انھعلى تقییم المستشار الزكوي في االعتراض على التعدیالت یرى  بناء
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - ٣٦ - 

 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(
 

 خصص الزكاةم .۲۳
 

 الوعاء الزكوي ۲۳/۲
 .، مع مراعاة فترة المحاسبةأكبرعلى أساس الوعاء الزكوي أو صافي الدخل المعدل أیھما  %۲٫٥تحتسب الزكاة بنسبة 

 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  

 )٥۸۲٬۹۲۷(  ۸٬٥۹۹٬٤٦٦  صافي الربح 
 ۱۲۰٬٥۷٤  ۲٤۹٬٦۹۸  مزایا نھایة الخدمة للموظفین

 ٥٥٬۰۰۰  --  مخصص قضایا
 --  ۲٬۱٦٤٬٤۸۹  االنخفاض في االستثمارات في عقود تاجیر تمویليمخصص 

مخصص االنخفاض في المدفوعات المقدمة واالرصدة مدینة 
   ۳۰۰٬۰۰۰  أخري

 ۹٦۹٬۸٥٥  ٦۸۱٬٤۸۸  مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة
 ٥٦۲٬٥۰۲  ۱۱٬۹۹٥٬۱٤۱  صافي الربح المعدل 

     
 ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  رأس المال 

 ٥۱۳٬۲٥٤  ۳۳٤٬٤۳۱  یاتاحتیاط
 ٥٦۲٬٥۰۲  ۱۱٬۹۹٥٬۱٤۱  الربح المعدل

 )٥٬۳۳۸٬٦۹۹(  )۱۱٬۷۰٦٬۱٥۹(  (خسائر متراكمة) /االرباح المبقاة 
 ٥۸٬۰۰۰٬۰۰۰  ٥۸٬۰۰۰٬۰۰۰  إیرادات مؤجلة

 ۱٬۳٦٥٬٥۳٥  ۱٬۳٦٥٬٥۳٥  دائنو اكتتاب
 ۲٬۷٥۲٬۹۲۱  ۲٬٤۹۰٬٤۲۳  ذمم دائنة تجاریة ومصروفات مستحقة

 ٥۱٬۳۷۱٬٥٦۰  ٥۱٬۲۸۱٬۱۳٦  فائض بیع أسھم وأرباح لم تصرف
 ۳۳٬٤۳۸٬۳۷٤  ۳۳٬٤۳۸٬۳۷٤  دائنو شراء عقارات استثماریة

 ٦٬۲۳۲٬۹۸٤  ٦٬۹۹۹٬۰۲۳  اتمخصصال
     یخصم

 )۲۱٬۲٦۲٬۰۸۲(  )۲۸٬۱۹۱٬۸۹۱(  صافي الموجودات الثابتة
 )۲۱۷٬۹۱۱٬۷۰٦(  )۲۲٤٬۰۸۲٬۰۹۱(  استثمارات عقاریة

 )٤٬٥۱۲٬۰٤۸(  )٤٬٤۱۰٬۱۲۳(  قطع غیار
 )۱۳۲٬۹۳۸٬٥۳۰(  )۱۳۹٬٥۸٥٬٤٥٤(  الجزء غیر المتداول –صافي االستثمار في عقود تأجیر تمویلي 

 --  )۱۷۳٬۰۷۸(  بنك مخصص لصرف مستحقات المساھمین
 )۱۰٬٤٦۲٬۱٦٦(  --  موجودات محتفظ بھا للبیع

 ٦۱٬۸۱۱٬۸۹۹  ٥۷٬۷٥٥٬۲٦۷  وعاء الزكاة
 ٦۱٬۸۱۱٬۸۹۹  ٥۷٬۷٥٥٬۲٦۷  صافي الربح المعدل أو الوعاء الزكوي أیھما أكبر

 ۱٬٥٤٥٬۲۹۷  ۱٬٤۸۳٬۸۹۱  الزكاة
 

 بیان حركة المخصص ۲۳/۳
 كانت الحركة في مخصص الزكاة للسنة كما یلي:

 
م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱   م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ 

 ۲٬۹٥۰٬٦٥٥ ۳٬۸۱۳٬٥٤۹ الرصید في بدایة السنة 
 ۱٬٥٤٥٬۲۹۷ ۱٬٤۸۳٬۸۹۱ المكون خالل السنة 

 ۲٬۰۳٥٬۱٥۷ ٦٬۰۲٥٬۷۸۲ مكون لغرض مقابلة الفروق الزكویة 
 -- )۱٬۹٦۸٬۱۳۸( بالفروق الزكویةالخاص خالل السنة  المدفوع
 )۲٬۷۱۷٬٥٦۰( )۱٬٥۹۷٬۲۰۳( م۲۰۲۰عن سنة  خالل السنة المدفوع

 ۷٬۷٥۷٬۸۸۱ ۳٬۸۱۳٬٥٤۹ 
 
 
 
 
 



 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(

 

- ۳۷ - 
 

 اإلیرادات  .۲٤
م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱   

 ۷٬٦۹۲٬٦۹۳ ۷٬٤۷۷٬۳۲٦ ایجارات التأجیر التمویلي
 ۳٬۸۰۰٬۰۰۰ ۳٬۷۹٥٬٥٥٦ التأجیر التشغیلىایجارات 

 ۱٦٥٬۲۱۷ ۱۰۰٬۰۰۰ مبیعات تمور 
 ۱۱٬۳۷۲٬۸۸۲ ۱۱٬٦٥۷٬۹۱۰ 

 
 تكلفة االیرادات .۲٥

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 

 ستثمارات عقاریة ستھالك اإلا  ۱٬۱۷۷٬۳۱۳   ۱٬۱۷٤٬۱۸۰
 )٦(إیضاح ومعدات  وآالت ممتلكاتستھالك ا  ۲۹۳٬۰۹۳   ۲۷٤٬٦٥۱
 رواتب وما في حكمھا  ۱۲٥٬۰۷۹   ۱۱۲٬۹۱٥

 (المكون)مصروف مزایا نھایة الخدمة   ۷٬۸۰۹   ۷٬۳۹۳
 المستلزمات السلعیة   ۸۰٬۳۰٥   ۹۲٬۲۱۲
 رسوم حكومیة  ٥۰٬۰٤۰   ۲۱٬۸۳٤
 وقطع غیار  صیانة  ۱٤٬٤۲٥   ۲٦٬۰۱٤

۱٤٥٬٤۳  أخرى  ٤۷٬٦٥۸   
۱٬۷٥۲٬۳٤٤  ۱٬۷۹٥٬۷۲۲ 

  
 

 
 بیع وتوزیعمصروفات  .۲٦

  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱   م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

۲۸٬۱٥٥  رواتب وما في حكمھا ۲۷٬۳٦۷  ٦
 (المكون)مصروف مزایا نھایة الخدمة  ۲٬۷۹۹  ۱۱٬۱٦۳

 دعایة وإعالن  ۱٬٥۰۱  ۱٬۲۰۰
۱٦۷٬٦٤۹  ۳۱٬٦٦۷  

 
 مصروفات عمومیة وإداریة .۲۷

م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 )(معدلة

  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

 رواتب وما في حكمھا ۳٬۷۷۸٬۰٥۲  ۲٬٦٥۱٬٥۹٦
 واستشاراتاتعاب مھنیة  ۱٬٥۸۳٬۰۷۱  ۱٬۱۹۰٬۱۲۰

 بدل حضور جلسات  ۲٤۲٬۰۰۰   ۱۹٦٬۹۰۰
 تعقیب واقامات ورسوم ورخص  ۱۰۸٬۹۳۷  ۲۰۹٬٥۸۰

 )٦(إیضاح  ممتلكات وآالت ومعداتإستھالك  ۱٬۱۰٦٬۱۳۳  ۱٬۱۰۱٬۷۰٦
 مصروف مزایا نھایة الخدمة (المكون) ۲۳۹٬۰۹۰  ۱۰۲٬۰۱۸

 برید وھاتف وكھرباء  ٥۱٬۱۲۳  ٦۱٬۷۹۰
 صیانة وقطع غیار ومحروقات ۳۸٬۸٤۹  ٤۹٬۷۰۱
 دعایة وإعالن  ۹٬٤۹٥  ۱۷٬۰٦٤
 أخرى ۱۸۹٬۹٤٦  ۹۹٬٦۲۷

٥٬٦۸۰٬۱۰۲  ۷٬۳٤٦٬٦۹٦  
 
 
 
 
 
 
 



 

 - ٣٨ - 

 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)جمیع المبالغ باللایر (
 

 راسمالیةخسائر  .۲۸

  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱   م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 ممتلكات وآالت ومعداتمن استبعاد  أرباح راسمالیة ۱۹٥٬۷۲۲  (۱۰۳٬٦٥۹)
 نخیل)  (أشجارمن استبعاد استثمارات عقاریة  خسائر راسمالیة (۹٥۲٬۳٦۰)  --

(۱۰۳٬٦٥۹)  (۷٥٦٬٦۳۸)  
 

 الخسائرنصیب السھم من الربح /  .۲۹
وتم احتساب نصیب  على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة. الخسائربقسمة صافي  الخسائریتم إحتساب نصیب السھم من الربح/

 األسھم من خسائر السنة كما یلي:
 

 نصیب السھم من (خسارة) السنة )أ
 

م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  
م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ 

)(معدلة  
 )٥٬۱۲۷٬٦۹۸(  ۱٬۰۸۹٬۷۹۳ (خسارة) السنة / ربح

 ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم المتاحة
 )۰٫۱۷۱(  ۰٫۰۳٦ بالریال السعودي –(الخسارة) / الربحنصیب السھم من 

 
 نصیب السھم من إجمالي الدخل الشامل األخر للسنة )ب

م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱   
 

م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ 
)(معدلة  

 )٥٬۱۹۲٬۷۸۱(  ۱٬۱۱۰٬۸٦۱ األخر للسنة ة(الخسارة) الشامل /إجمالي الدخل 
 ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم المتاحة

 )۰٫۱۷۳(  ۷۰٫۰۳ بالریال السعودي –(الخسارة)  /ربحنصیب السھم من 
 

 الموقف القانوني  .۳۰
 والمطالبات القائمة والمرفوعة (من/ ضد) الشركة على النحو التالي:تتلخص القضایا 

 
دعوى قضائیة من الشركة ضد فرع وزراه البیئة والمیاه والزراعة ("الوزارة") بمنطقة القصیم، والتي تتعلق بطلب الغاء القرار  -

ة لكامل المساحة التي قامت بإحیائھا من األرض السلبي المتمثل في امتناع فرع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تملیك الشرك
ملیون متر مربع فقط من المساحة التي قامت  ۷٤المسلمة لھا. حیث صدرت موافقة من المقام السامي على تملك الشركة مساحة 

 ۱۱٦األرض البالغة بإحیائھا وتطالب الشركة بالرفع للمقام السامي بطلب تملیك الشركة باقي المساحة التي قامت بإحیائھا من تلك 
الشركة الدعوى، سوف تأثر بشكل جوھري على الشركة نظرا الرتباط  خسائرملیون متر مربع. مع اإلشارة الى انھ: عند افتراض 

األرض المتنازع علیھا مع عقود إیرادات االیجار التي ابرمتھا الشركة والذي یمثل مصدر الدخل الرئیسي للشركة وال یمكن تحدید 
م حكم ابتدائي من المحكمة اإلداریة بمنطقة ۲۰۲۱مارس  ۳۰لمتوقعة اال عند الفصل النھائي في الدعوى، وقد صدر بتاریخ الخسائر ا

القصیم في القضیة المقامة من شركة القصیم القابضة لالستثمار ضد فرع وزارة البیئة والمیاه والزراعة بمنطقة القصیم بعدم قبول 
ار القانوني للشركة ان سبب رفض الدعوى یرجع الى لعدم اختصاص المحكمة اإلداریة بنظر الدعوى الدعوى، وبناء على رأي المستش

وان المختص ھو لجنة في وزارة البیئة والمیاه والزراعة. قامت الشركة باستالم الحكم واالعتراض علیھ أمام محكمة االستئناف 
 ۳۱ستئناف اإلداریة بمنطقة القصیم وحدد موعد الجلسة األولى بتاریخ في محكمة اال ٤٤٦/۱٤٤۲اإلداریة، وقد قیدت الدعوة بالرقم 

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

قامت الشركة باحیائھا من تاریخ وضع الید وحتى ارض شرى والذى تامل فیھ الوزارة سداد اجرة المثل للمساحة المعتدى علیھا والتي 
ھـ لخزینة الدولة لصالح الوزارة، وحیث ان ھناك دعوى قائمة  مقامة ضد فرع وزارة البیئة والمیاه ۱٤٤۲رمضان  ۲٤تاریخ 

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

یم م. وقد أصدرت محكمة االستئناف االداریة بمنطقة القص۲۰۲۱یولیو  ۱٤من عدمھ وقد قامت الشركة باالعتراض على القرار بتاریخ 
ھـ من الدائرة األولى بالمحكمة اإلداریة ببریدة في الدعوى المقیدة برقم ۱٤٤۲ /۸ /۱۷حكما یقضي بـ إلغاء الحكم الصادر بتاریخ 

ھـ، القاضي بـعدم قبول الدعوى، وإلغاء قرار وزارة البیئة والمیاه والزراعة السلبي المتمثل في امتناعھا عن إحالة ۱٤٤۲) لعام ۲۲۸(
لقصیم القابضة لالستثمار عن عدم تملك كامل المساحة التي قامت بإحیائھا من األرض المخصصة لھا إلى اللجنة تظلم شركة ا

 طلب تقدیم وتمھـ ، ۰۳/۰۳/۱٤٤۳المنصوص علیھا في المادة العاشرة من نظام توزیع األراضي البور وقد تم استالم الحكم في تاریخ 
 .اللجنة امام الدعوى لقید

 



 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(

 

- ۳۹ - 
 

 

 )(تتمةالموقف القانوني  .۳۰
 

لایر) سبعة وعشرون ملیون وثمانمائة وثمان  ۲۷٬۸۲۸٬۱٦۲مالیة والمبلغ المطلوب ( دعوىوھي  البندریةالشركة ضد مجموعة  دعوى -
والدعوى قائمة أمام المحكمة التجاریة بالریاض، وقد صدر حكم  البندریة،وعشرون ومائة اثنان وستون لایر سعودي على مجموعة 

م. والحكم مكتسب القطعیة  ۳۱/۱/۲۰۱۸ھـــــــ  ۱٤/٥/۱٤۳۹لصالح الشركة بإلزام المدعى علیھا بدفع المبلغ المذكور وذلك بتاریخ: 
لمدعى علیھا بطلب التماس اعادة نظر على الحكم لصالح الشركة. وقد تم تقدیم صك الحكم كسند تنفیذي أمام محكمة التنفیذ. وقد تقدمت ا

ھـ وقد تم الرفض ایضا، أال أن ۱٤٤۲ /۱۸/۲ھــ وتم رفض االلتماس إال أن المدعیة استأنفت حكم الرفض بتاریخ  ۱٤/٥/۱٤٤۰بتاریخ 
 ۱۱ھــ الموافق  ٥/٤/۱٤٤۳ھـ ومحدد لھا موعد جلسة بتاریخ  ۱۱/۸/۱٤٤۲أخر وذلك بتاریخ  إلتماسالمدعى علیھا تقدمت بطلب 

 الدعوى زالت وما عدمھ من االلتماس قبول في الفصل لحین الحكم تنفیذ بإیقاف االستئناف محكمة من قرار صدر وقد م، م۲۰۲۱نوفمبر 
 .منظورة

وقد صدر حكم لصالح  علیھم،دعوى اتعاب محاماة تطالب بھا الشركة المدعى  البندریةالشركة في اتعاب محاماة ضد مجموعة  دعوى -
وقد تقدم المدعى علیھم باستئناف ھذا الحكم  سعودي،) ملیون وأربعمائة ألف لایر ۱٬٤۰۰٬۰۰۰(مبلغ الشركة بإلزام المدعى علیھم دفع 

ا وعلیھ فقد تقدمت الشركة بطلب نقض الحكم امام المحكمة العلی التجاریة،امام محكمة االستئناف وأصدرت حكما بنقض حكم المحكمة 
 .على الحكم اإلعتراضالمحكمة العلیا قرارا بعدم قبول  م أصدرت۱/۳/۲۰۲۱م وفي تاریخ  ۲۸/۱۰/۲۰۲۰بتاریخ 

لایر سعودي وذلك لتضرر ارضھ المجاورة ألرض  ۷٬۰۰۰٬۰۰۰المواطنین ضد الشركة حیث یطالب الشركة بمبلغ  أحددعوى من  -
تأیید الحكم  وتم ھـ۲۰/۲/۱٤٤۳الشركة من مشروع الشركة بمركز شري وقد صدر حكم نھائي لصالح الشركة برد الدعوى وذلك بتاریخ 

  .م۲۰۲۱سبتمبر  ۲۷بتاریخ  االستئناف محكمھمن 
لایر سعودي وذلك لتضرر ارضھ المجاورة ألرض  ۷٬۰۰۰٬۰۰۰مواطنین ضد الشركة حیث یطالب الشركة بمبلغ ال أحددعوى من  -

ھـ وقد تقدم وكیل ۱۲/۷/۱٤٤۲ بتاریخ وذلك ىدعوالرد ب الشركة لصالححكم  صدر قدالشركة من مشروع الشركة بمركز شري و
 حكم برد صدر ۱۷/٦/۱٤٤۳في تاریخ  و ھـ ۱٤٤۳ /۹/٤ومحدد لھا موعد بتاریخ مرة أخرى  واعیدتالمدعى باالعتراض على الحكم 

 .الدعوى
لایر  ۱۱۸٬۰۰۳دعوى الشركة ضد مؤسسة ثالجة الوسطى الغذائیة، وھي دعوة مالیة امام القضاء التجاري بالریاض والمبلغ المطلوب  -

وجارى  المبلغ دفع جدولة على الطرفین بین االتفاق وتمسعودي، وقد صدر حكم لصالح الشركة بإلزام المدعى علیھا بدفع كامل المبلغ 
 طرفین.تنفیذ االتفاق بین ال

لایر قیمة قمح مباع للمدعى علیھ وتم تقیید الدعوى ولكن ورد  ۱۰۳٬۳٤۸دعوى الشركة ضد أحد العمالء حیث تطالب الشركة بمبلغ  -
 وننتظرقید على المركزلرد واعلى عنوان المدعى علیھا  البحث تممالحظة من مركز التدقیق العدلى بعدم صحة عنوان المدعى علیھا 

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

تحدید موعد للدعوى  وتم الصادرعلیة إعادة النظر في الحكم  ترتب مما علیھا المدعي ضامن سجل في اختالف لوجود ولكن المبلغ، بكامل
 ھـ. ۱۷/۹/۱٤٤۳بتاریخ 

 وتملایر لدى الدائرة الحقوقیة السادسة بالمحكمة العامة بالریاض،  ۱٥٬٤۰۹دعوى الشركة ضد احدى العمالء حیث تطالب الشركة مبلغ  -
 ھـ. ۱٤٤۳ /۸ /۲٦ بتاریخموعد لھا  تحدید

م ۲۰۲۱سبتمبر  ۱٦لایر سعودى في تاریخ  ٦٤۰٬۰۰۰العمالء نظرا لتاخر العمیل عن سداد مبلغ  أحدطلب تنفیذ مقام من الشركة ضد  -
 ھـ وجارى متابعة الطلب ۲۳/۲/۱٤٤۳والمحرر بھ سند المر كضمان للسداد وتم تقدیم طلب تنفیذ سند االمر بتاریخ 

حیث تطالب فبھا  ومعداتمركبات  العلنىعلیھا بالمزاد  للمدعى شركةالمالیھ حقوقیھ ضد مؤسسة عبد الرحمن عبد هللا نتیجة بیع  دعوى -
الى مطالباتھا الحقوقیة في إلزامھا بنقل ملكیة المركبات  باالضافھالشركة المدعى علیھا بتعویضات لمخالفات مروریة غیر محددة حتى االن 

فقد تقدمت الشركة باستئناف ھذا الحكم لدى محكمة االستئناف  وعلیھصدر حكم برد الدعوى لعدم االختصاص  وقد البیعالمباعة حسب عقد 
 تحدد جلسة لنظر الدعوى امام محكمھ االستئناف حتى االن. ولم

لایر  ۳٤٬۱٥۱٬۷٦٦بقیمة  لالستثمار القابضھوابل العربیة لالستثمار ضد المدعى علیھ شركة القصیم  شركة المدعى من مقامة دعوه -
 باقىإلزام المدعى علیھا بسداد  المدعىیطلب و .في ارض األفق القابضھنصیب شركة القصیم  من تدفعالقیمة التي لم  باقىتمثل  سعودى

 لایر. ۳٬۰۰۰٬۰۰۰كما أطلب إلزامھا بسداد أتعاب المحاماة مبلغ وقدره  المستحقات،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - ٤٠ - 

 
 شركة القصیم القابضة لالستثمار 

 (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تتمة) حول القوائم المالیة إیضاحات
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(
 

 التقاریر القطاعیة .۳۱
 

 قطاع التشغیل
المعیار الدولي للتقریر المالي اي قطاع أي من الحدود الكمیة المشار إلیھا في  یتم تصنیع منتجات الشركة في المملكة العربیة السعودیة ولم یحقق

  "، وبناًء علیھ، لم یتم اإلفصاح عن المعلومات القطاعیة التشغیلیة في القوائم المالیة المرفقة. ۸" القطاعات التشغیلیة رقم 
 

 القطاع الجغرافي
فة موجودات ومطلوبات الشركة ٪ مبیعات محلیة). إن كا۱۰۰: م۲۰۲۰( م۲۰۲۱من مبیعات الشركة كما في  %۱۰۰تمثل المبیعات المحلیة 

 .موجودة في المملكة العربیة السعودیة
 
 إدارة المخاطر المالیة  .۳۲

 
 عوامل المخاطر المالیة )أ

 تعرض أنشطة الشركة للمخاطر المالیة التالیة: 
 مخاطر االئتمان. -
 مخاطر السیولة. -
 ومخاطر القیمة العادلة).مخاطر السوق (أسعار العموالت ومخاطر صرف العمالت األجنبیة ومخاطر السعر  -
 مخاطر صرف العمالت األجنبیة -
 مخاطر معدل العمولة -
 مخاطر السعر -
 مخاطر القیمة العادلة -
 إدارة مخاطر رأس المال -
 مخاطر التركز -

 
اآلثار السلبیة ویركز برنامج إدارة المخاطر الشامل للشركة على المناطق التي یندر القدرة على التنبؤ باألسواق المالیة وتسعى إلى تقلیل 

 المحتملة على األداء المالي للشركة.
 

 
 مخاطر االئتمان

تطبق لتعاقد. اف االخرى بتنفیذ األطرالمركز المالي إذا لم تلتزم ایخ ربھا في تااف العترالتي سیتم المحاسبیة رة الخسان االئتمااتمثل مخاطر 
 لتعرض لمخاطر االئتمان في تاریخ المركز المالي ھو كما یلي:الشركة سیاسات للحد من تعرضھا لمخاطر االئتمان. الحد األقصى ل

 
م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱    م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ 

   موجودات مالیة
 ۲۸٬۸۸۰٬۸۱۷ ۱۹٬۲۸۱٬۲۸۷  نقد وما في حكمھ

 ۷۳۹٬٤٦٥ ۲٬۷۸۱٬۷۳٥ ذمم مدینة تجاریة، صافي
 ۱۲٬٤٦۲٬۲۱۰ ۱۲٬۰۸٥٬۳۲۲ مدینو عقود البیع بالتقسیط 

 ۱۳۷٬۰۸٤٬۳۱٥ ۱٤۱٬۷۷٤٬۰۳۹ االستثمار في عقود تأجیر تمویليصافي 
 ۲۳٬۷٦٦ ۱٬٥۸۲٬۸٤۲ أرصدة مدینة أخرى، بالصافي

 ۱۷۹٬۱۹۰٬٥۷۳ ۱۷۷٬٥۰٥٬۲۲٥ إجمالي الموجودات المالیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(

 

- ٤۱ - 
 

 

 )(تتمةإدارة المخاطر المالیة  .۳۲
 

 (تتمة) مخاطر االئتمان
 الحسابات المدینة التجاریة:  فیما یلي تحلیل العمار

 
 یوم ۳٦٥من  أكثر  جارى االجمالي م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 ۱٬٤۸٤٬۷۱٦ ۲٬۷۸۱٬۷۳٥ ٤٬۲٦٦٬٤٥۱ الذمم المدینة التجاریة
 )۱٬٤۸٤٬۷۱٦( -- )۱٬٤۸٤٬۷۱٦( مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعھ

 -- ۲٬۷۸۱٬۷۳٥ ۲٬۷۸۱٬۷۳٥ الرصید في نھایة السنة
)%۱۰۰( -- -- الخسائر   معدل  

 
 یوم ۳٦٥ من أكثر  جارى االجمالي                                   م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 ۱٬۳۳۲٬۱۱٦ ۷۳۹٬٤٦٥ ۲٬۰۷۱٬٥۸۱ الذمم المدینة التجاریة
 (۱٬۳۳۲٬۱۱٦) -- (۱٬۳۳۲٬۱۱٦) مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعھ

 -- ۷۳۹٬٤٦٥ ۷۳۹٬٤٦٥ الرصید في نھایة السنة
 )%۱۰۰( -- -- الخسائر   معدل

 
آلخر. إن المخاطر االئتمانیة ھي مخاطر احتمال عدم قدرة أحـد أطراف األداة المالیة على الوفاء بالتزام تعاقدي مسببًا خسارة مالیة للطرف ا

ومدینو  مدینة تجاریة وذمم مدینة أخرى ذممالموجودات المالیة التي تعرض الشركة بشكل كبیر لمخاطر االئتمان تكمن بصورة أساسیة في 
 .والنقد وما في حكمھ عقود البیع بالتقسیط واالستثمار في عقود تأجیر تمویلي

 
كافة ذمم مدینة تجاریة تطبق الشركة النموذج المبسط الوارد بالسیاسات المحاسبیة لتحقق الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى عمر األداة ل

تجاریة حیث أن ھذه البنود لیس لھا عامل تمویل جوھري. عند قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، تم تقییم الذمم المدینة التجاریة الذمم المدینة ال
 .على أساس جمعي على التوالي وتم تبویبھا استناًدا إلى خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وفترة انقضاء تاریخ االستحقاق

 
ت یتم إجراء تحلیًال لالنخفاض في القیمة في تاریخ كل تقریر مالي باستخدام جدول مخصص لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة. تستند معدال

أنماط خسارة مماثلة (أي حسب المنطقة الجغرافیة لدیھا المخصص إلى فترة انقضاء االستحقاق بالنسبة لفئات قطاعات العمالء المختلفة التي 
 وع الخدمة ونوع العمیل). تُظھر العملیة الحسابیة النتائج المرجحة المحتملة والمعلومات المعقولة والمؤیدة التي تكون متاحة في تاریخون

 .التقریر بشأن أحداث سابقة وظروف حالیة وتوقعات بشأن الظروف االقتصادیة المستقبلیة
 

 ۳٦٥بھا) عندما ال یكون ھناك توقع معقول الستردادھا. إن التعثر في السداد خالل  یتم شطب الذمم المدینة التجاریة (أي إلغاء االعتراف
مع الشركة یعد مؤشًرا على وجود توقع  -من بین أمور أخرى  -یوًما اعتباًرا من تاریخ الفاتورة وعدم التمكن من إجراء ترتیب بدیل للسداد 

 .مة االئتمانیةغیر معقول لالسترداد، وبالتالي یعتبر كانخفاض في القی
 

 ھ.عادلی ومانقد الاألدوات المالیة و
إن أرصدة لدى البنوك الخاصة بالشركة والتي تقاس بالتكلفة المطفأة تعتبر منخفضة المخاطر، ویحتسب مخصص الخسائر على أساس 

 .شھراً  ۱۲الخسائر المتوقعة لفترة 
 

مالیة ذات تصنیف ائتماني جید ولیس لدیھا تاریخ حالي للتعثر. استناًدا إلى یتم إیداع األرصدة لدى البنوك الخاصة بالشركة في مؤسسات 
 .تقییم اإلدارة، فإن أثر الخسائر االئتمانیة المتوقعة الناتج عن ھذه الموجودات المالیة غیر جوھري بالنسبة للشركة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - ٤٢ - 

 
 ركة القصیم القابضة لالستثمار ش

 (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تتمة) حول القوائم المالیةإیضاحات 
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(
 

 )(تتمةإدارة المخاطر المالیة  .۳۲
 

 )(تتمة مخاطر االئتمان
بالقیمة الدفتریة للمستحق من  إن الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان الناتجة عن تخلف أو عدم سداد الطرف المقابل محدود

ونقد وما  ومدینو عقود البیع بالتقسیط واالستثمار في عقود تأجیر تمویلي أطراف ذات عالقة والذمم المدینة التجاریة والذمم المدینة األخرى
 في حكمھ

 
 

المالي للعمالء، ال تتوقع إدارة الشركة عدم قیام تلك مركز النظًرا لعالقات الشركة طویلة األجل مع األطراف المقابلة وبعد األخذ في اإلعتبار 
 األطراف بعدم الوفاء بالتزاماتھم تجاه الشركة.

 
تركز إدارة الشركة في مخاطر االئتمان من خالل مراقبة تصنیف الجدارة االئتمانیة للعمالء الحالیین بشكل ربع سنوي ومن خالل المراجعة 

مم التجاریة. عند مراقبة مخاطر ائتمان العمالء، یتم تجمیع العمالء وفقًا للخصائص االئتمانیة. یتم تصنیف الشھریة لتحلیل اعمار الدیون من الذ
 ادارةالعمالء المصنفین على أنھم "مخاطر عالیة" على قائمة العمالء الذین ال یتم التعامل معھم، وال یتم إجراء تعاقدات آجلة إال بموافقة 

 ا.، أو یتم الدفع مقدمً الشركة
 

 مخاطر السیولة
السیولة مخاطر السیولة ھي مخاطر التي تواجھا الشركة من الصعوبات في الوفاء بالتزاماتھا المرتبطة بااللتزامات المالیة. یتم مراقبة متطلبات 

 على أساس منتظم وتحاول اإلدارة توفیر سیولة كافیة للوفاء بأي التزامات عند ظھورھا.
 

، تسعي إن سیاسة الشركة ھي التأكد من أن لدیھا دائًما ما یكفي من السیولة لتتمكن من الوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا. ولتحقیق ھذا الھدف
یة في نھایة وفیما یلي االستحقاقات طبقاً للمطلوبات المال یوًما.  ۳۰إلى الحفاظ على أرصدة نقدیة للوفاء بالمتطلبات المتوقعة لفترة ال تقل عن 

 -السنة المالیة: 
 

 عند الطلب أو أقل من سنة القیمة الدفتریة م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
   المطلوبات المالیة

 ٥۱٬۲۸۱٬۱۳٦ ٥۱٬۲۸۱٬۱۳٦ فائض بیع أسھم وأرباح لم تصرف
 ۳۳٬٤۳۸٬۳۷٤ ۳۳٬٤۳۸٬۳۷٤ دائنو شراء عقارات استثماریة

 ۱٬۳٦٥٬٥۳٥ ۱٬۳٦٥٬٥۳٥ دائنو اكتتاب
مستحقة وأرصده دائنة مطلوبات 

 ۲٬۲۲۱٬٥۷۱ ۲٬۲۲۱٬٥۷۱ أخرى

 ۸۸۷٬٥۰۳ ۸۸۷٬٥۰۳ ذمم دائنة تجاریة
 ۷٬۷٥۷٬۸۸۱ ۷٬۷٥۷٬۸۸۱ الزكاة المستحقة

 ۹٦٬۹٥۲٬۰۰۰ ۹٦٬۹٥۲٬۰۰۰ 
 

 عند الطلب أو أقل من سنة القیمة الدفتریة  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
   المطلوبات المالیة

 ٥۱٬۳۷۱٬٥٦۰ ٥۱٬۳۷۱٬٥٦۰ فائض بیع أسھم وأرباح لم تصرف
 ۳۳٬٤۳۸٬۳۷٤ ۳۳٬٤۳۸٬۳۷٤ دائنو شراء عقارات استثماریة

 ۱٬۳٦٥٬٥۳٥ ۱٬۳٦٥٬٥۳٥ دائنو اكتتاب
مطلوبات مستحقة وأرصده دائنة 

 ۲٬۸۸۰٬۹۸۰ ۲٬۸۸۰٬۹۸۰ أخرى

 ۸۸۷٬٥۰۳ ۸۸۷٬٥۰۳ ذمم دائنة تجاریة
 ۳٬۸۱۳٬٥٤۹ ۳٬۸۱۳٬٥٤۹ الزكاة المستحقة

 ۹۳٬۷٥۷٬٥۰۱ ۹۳٬۷٥۷٬٥۰۱ 
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 )(تتمةإدارة المخاطر المالیة  .۳۳

 
 مخاطر السوق

تتمثل مخاطر السوق في مخاطر تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار السوق. تشمل 
 العموالت ومخاطر السعر األخرى.مخاطر السوق على ثالث أنواع من المخاطر: مخاطر صرف العمالت األجنبیة ومخاطر معدل 

 
 مخاطر صرف العمالت األجنبیة

تتمثل مخاطر العمالت األجنبیة في التقلبات التي تطرأ على قیمة األدوات المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. إن 
دي. لذلك فإن تأثیر مخاطر العمالت األجنبیة على معظم معامالت الشركة ھي بالریال السعودي أو بالعمالت المربوطة بالریال السعو

 الشركة غیر جوھریة.
 

 مخاطر معدل العمولة
ت مخاطر معدل العمولة ھي مخاطر تقلبات القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة بسبب التغیرات في معدالت عموال

 السوق.
 ، حیث أنھ لیس لدى الشركة أي أدوات مالیة تحمل عمولة.ال تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت

 
 مخاطر السعر

مخاطر األسعار ھي مخاطر تقلب قیمة األدوات المالیة للشركة نتیجة للتغیرات في أسعار السوق بسبب عوامل أخرى غیر حركة أسعار 
 العمالت األجنبیة والعموالت.

 
 تنشأ مخاطر السعر بشكل أساسي من الشك بشأن أسعار األدوات المالیة المستقبلیة التي تملكھا الشركة. 

 
 مخاطر القیمة العادلة 

مالي، تعتمد القیمة العادلة لألدوات المالیة المتداولة في األسواق النشطة على أسعار السوق المدرجة في نھایة التداول في تاریخ التقریر ال
 تقییم األدوات التي لم یتم التقریر عن بیعھا عند أحدث سعر للعرض.یتم 

 
السوق النشط ھو سوق یتم فیھ تداول الموجودات والمطلوبات بالتكرار والحجم الكافیین لتقدیم معلومات التسعیر على أساس مستمر. القیمة 

 المسجلة بالتكلفة المطفأة یفترض أنھا تقرب قیمتھا العادلة. الدفتریة ناقصا مخصص االنخفاض في القیمة، إن وجدت، من األدوات المالیة
 المستویات التالیة: علىیحتوي التسلسل الھرمي للقیمة العادلة 

 
 .أسعار السوق (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة التي یمكن الوصول الیھا في تاریخ القیاس :۱ المستوى
 .تقنیات التقییم التي یمكن عندھا مالحظة أدني مستوي دخل ھام لقیاس القیمة العادلة بشكل مباشر أو غیر مباشر: ۲ المستوى
 .: تقنیات التقییم التي ال یمكن عندھا مالحظة أدني مستوي من الدخل ذو أھمیة لقیاس القیمة العادلة۳ المستوى

 
 حسب مستوي التسلسل الھرمي  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱و م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱یحلل الجدول التالي األدوات المالیة للشركة في 

 للقیمة العادلة (حسب الفئة) الذي یتم فیھ تصنیف قیاس القیمة العادلة:
 

 م۲۰۲۰ م۲۰۲۱ أدوات حقوق الملكیة
 -- -- المستوى األول
 -- -- المستوى الثاني

 ۱۳٬٦۷۷٬۲٦٤ ۱٥٬۰۳٤٬٤۰۷ الثالثالمستوى 
 ۱٥٬۰۳٤٬٤۰۷ ۱۳٬٦۷۷٬۲٦٤ 

 
 استثمارات في أدوات حقوق ملكیة لشركات غیر مدرجة بالسوق المالیة بالمملكة العربیة السعودیة.الثالث * تتضمن استثمارات المستوي 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 - ٤٤ - 

 
 شركة القصیم القابضة لالستثمار 

 (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(
 

 تسویات سنوات سابقة .۳۳
 

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في  ا) قائمة المركز المالي

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
  (معدلة)

  تسویات

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۲۰

  )المصدرة سابقا(
 الموجودات     
 موجودات غیر المتداولةال     

 ممتلكات وآالت ومعدات ۲۱٬۲٦۲٬۰۸۲  ۸٬۲٥۸٬۰۸۷  ۲۹٬٥۲۰٬۱٦۹
 استثمارات عقاریة ۲۱۷٬۹۱۱٬۷۰٦  --  ۲۱۷٬۹۱۱٬۷۰٦

 الجزء غیر المتداول –مدینو عقود البیع بالتقسیط  ۱۲٬۰۸٥٬۳۲۲  --  ۱۲٬۰۸٥٬۳۲۲
الجزء غیر  –االستثمار في عقود تأجیر تمویلي  ۱۳۲٬۹۳۸٬٥۳۰  --  ۱۳۲٬۹۳۸٬٥۳۰

 المتداول
 استثمارات في العملیات المشتركة --  --  --

 إجمالي الموجودات غیر المتداولة ۳۸٤٬۱۹۷٬٦٤۰  ۸٬۲٥۸٬۰۸۷  ۳۹۲٬٤٥٥٬۷۲۷
 الموجودات المتداولة     

 مخزون ۲۹٦٬۰۲٤  --  ۲۹٦٬۰۲٤
 محتفظ بھا للبیعموجودات  ۱۰٬٤٦۲٬۱٦٦  )۱۰٬٤٦۲٬۱٦٦(  --

 ذمم مدینة تجاریة ۷۳۹٬٤٦٥  --  ۷۳۹٬٤٦٥
 الجزء المتداول –مدینو عقود البیع بالتقسیط  ۳۷٦٬۸۸۸  --  ۳۷٦٬۸۸۸

 الجزء المتداول –االستثمار في عقود تأجیر تمویلي  ٤٬۱٤٥٬۷۸٥  --  ٤٬۱٤٥٬۷۸٥
 مدفوعات مقدمة وأرصدة مدینة أخرى ۹۰۹٬٥۷۲  --  ۹۰۹٬٥۷۲

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  ۱۳٬٦۷۷٬۲٦٤  --  ۱۳٬٦۷۷٬۲٦٤
 الخسائر

   نقد وما في حكمھ ۲۸٬۸۸۰٬۸۱۷  --  ۲۸٬۸۸۰٬۸۱۷
 إجمالي الموجودات المتداولة ٥۹٬٤۸۷٬۹۸۱  )۱۰٬٤٦۲٬۱٦٦(  ٤۹٬۰۲٥٬۸۱٥

 إجمالي الموجودات ٤٤۳٬٦۸٥٬٦۲۱  )۲٬۲۰٤٬۰۷۹(  ٤٤۱٬٤۸۱٬٥٤۲
 حقوق المساھمین والمطلوبات     
 حقوق المساھمین     

 رأس المال ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  --  ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
 احتیاطي نظامي ۳۳٤٬٤۳۱  --  ۳۳٤٬٤۳۱
 احتیاطي أخر ۱۱۳٬۷٤۰  --  ۱۱۳٬۷٤۰

 خسائر متراكمة )۹٬٥۰۲٬۰۸۰(  )۲٬۲۰٤٬۰۷۹(  )۱۱٬۷۰٦٬۱٥۹(
 حقوق المساھین إجمالي ۲۹۰٬۹٤٦٬۰۹۱  )۲٬۲۰٤٬۰۷۹(  ۲۸۸٬۷٤۲٬۰۱۲

 المطلوبات     
 المطلوبات غیر المتداولة     

 مزایا نھایة الخدمة للموظفین ۹۸۲٬۰۲۹  --  ۹۸۲٬۰۲۹
 إیرادات مؤجلة ٥۸٬۰۰۰٬۰۰۰  --  ٥۸٬۰۰۰٬۰۰۰
 إجمالي المطلوبات غیر المتداولة  ٥۸٬۹۸۲٬۰۲۹  --  ٥۸٬۹۸۲٬۰۲۹

 المطلوبات المتداولة     
 فائض بیع أسھم وأرباح لم تصرف ٥۱٬۳۷۱٬٥٦۰  --  ٥۱٬۳۷۱٬٥٦۰
 دائنو شراء عقارات استثماریة ۳۳٬٤۳۸٬۳۷٤  --  ۳۳٬٤۳۸٬۳۷٤

 دائنو اكتتاب ۱٬۳٦٥٬٥۳٥  --  ۱٬۳٦٥٬٥۳٥
 ذمم دائنة تجاریة ۸۸۷٬٥۰۳  --  ۸۸۷٬٥۰۳

 مطلوبات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى ۲٬۸۸۰٬۹۸۰  --  ۲٬۸۸۰٬۹۸۰
 مخصص الزكاة ۳٬۸۱۳٬٥٤۹  --  ۳٬۸۱۳٬٥٤۹

 إجمالي المطلوبات المتداولة ۹۳٬۷٥۷٬٥۰۱  --  ۹۳٬۷٥۷٬٥۰۱
 إجمالي المطلوبات ۱٥۲٬۷۳۹٬٥۳۰  --  ۱٥۲٬۷۳۹٬٥۳۰
 إجمالي حقوق المساھمین والمطلوبات ٤٤۳٬٦۸٥٬٦۲۱  )۲٬۲۰٤٬۰۷۹(  ٤٤۱٬٤۸۱٬٥٤۲
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 (تتمة) تسویات سنوات سابقة .۳۳

 
 قائمة المركز المالي (تتمة) )أ

 
 بند ممتلكات وآالت ومعدات

دیسمبر  ۳۱ 
)المصدرة سابقا(۲۰۲۰  تسویات 

م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  
 (معدلة)

 -- (۱۰٬٤٦۲٬۱٦٦) ۱۰٬٤٦۲٬۱٦٦ موجودات محتفظ بھا للبیع
 ۱۱٬۷۰٦٬۱٥۹ ۲٬۲۰٤٬۰۷۹ ۹٬٥۰۲٬۰۸۰ خسائر متراكمة

 ۲۹٬٥۲۰٬۱٦۹ ۸٬۲٥۸٬۰۸۷ ۲۱٬۲٦۲٬۰۸۲ ممتلكات وآالت ومعدات
 

بعد ، ممتلكات وآالت ومعداتموجودات محتفظ بھا للبیع الي القیمة الدفتریة لرد صافي  ،ممتلكات وآالت ومعداتتمثل الزیادة في ت •
على الفترات السابقة من تاریخ التحول،  ممتلكات وآالت ومعداتما تبین توقف المشروع المتفق علیة سابقا وتم احتساب استھالك 

 .المتراكمةخسائر وتحمل على ال
 

 بند استثمارات في العملیات المشتركة
حصة  ٥۰م یمثل قیمة ۱/۲/۲۰۱٦ھـ الموافق ۲۲/٤/۱٤۳۷لایر سعودي في بتاریخ  ۱۲٥٬۰۰۰استثمارات في العملیات المشتركة بمبلغ 

فة مع شركة وابل حصة مناص ۱۰۰في راس مال شركة القصیم للتجارة والمقاوالت العقاریة ذات المسؤولیة المحدودة من اجمالي 
وتحمیلة على قائمة الربح او  ولكن اثباتة كمصروف م۱٥/٤/۲۰۱۹في  المبلغ كاستثمارفى عملیات مشتركةاثبات یتم  لملالستثمار. 

والدخل الشامل االخر. لم یتم تسجیل االستثمار في السنوات السابقة والشركة متوقفة ولم تصدر أي قوائم مالیة من عام  الخسائر
 كامل قیمة االستثمار. اطفاءم لذلك تم ۳۱/۱۲/۲۰۱٦

 

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في والدخل الشامل اآلخر  الخسائرقائمة الربح أو  )ب

 م۲۰۲۰سمبر دی ۳۱
 إعادة تصنیف (معدلة)

 
 تسویات

 دیسمبر ۳۱
  المصدرة سابقا۲۰۲۰

 اإلیرادات ۱۱٬٦٥۷٬۹۱۰ -- -- ۱۱٬٦٥۷٬۹۱۰
 تكلفة اإلیرادات )۱٬۷٥۲٬۳٤٤( -- -- )۱٬۷٥۲٬۳٤٤(

 مجمل الربح ۹٬۹۰٥٬٥٦٦ -- -- ۹٬۹۰٥٬٥٦٦
     
 مصروفات بیع وتوزیع  )۱٦۷٬٦٤۹( -- -- )۱٦۷٬٦٤۹(
 مصروفات عمومیة وإداریة )٤٬٤۷٥٬٦٥۱( -- )۱٬۲۰٤٬٤٥۱( )٥٬٦۸۰٬۱۰۲(
 مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة )۹٦۹٬۸٥٥( -- -- )۹٦۹٬۸٥٥(

 ربح التشغیل ٤٬۲۹۲٬٤۱۱ -- )۱٬۲۰٤٬٤٥۱( ۳٬۰۸۷٬۹٦۰
     

بالقیمة  أرباح غیر محققة من موجودات مالیة ۲٬٥۲٤٬۹۳۳ -- -- ۲٬٥۲٤٬۹۳۳
 العادلة من خالل الربح او الخسارة

  رأسمالیة خسائر )۱۰۳٬٦٥۹( -- -- )۱۰۳٬٦٥۹(  
 توزیعات أرباح  ٤۳٬۹۹۷ -- -- ٤۳٬۹۹۷

خسائر االنخفاض في قیمة االستثمارات  )٦٬۹٥۰٬۷۲۲( -- -- )٦٬۹٥۰٬۷۲۲(
 مخصص تسویات قضائیة )٥٥٬۰۰۰( -- -- )٥٥٬۰۰۰( 

 انتفى الغرض منھ  مخصص ٦۷٬٤۱۹ -- -- ٦۷٬٤۱۹
 ، صافيخرىمصروفات أ )۲٤۰٬٥۸٤( -- ۷۸٬٤۱۲ )۱٦۲٬۱۷۲(
 من العملیات المستمرة الربحصافي  )٤۲۱٬۲۰٥( -- )۱٬۱۲٦٬۰۳۹( )٤۲۱٬۲۰٥(

 الخسائر من العملیات غیر المستمرة )۱٦۱٬۷۲۲( )۹٦٤٬۳۱۷( ۱٬۱۲٦٬۰۳۹ --
 قبل الزكاة خسارة السنةصافي  )٥۸۲٬۹۲۷( )۹٦٤٬۳۱۷( -- )۱٬٥٤۷٬۲٤٤(
 الزكاة )۳٬٥۸۰٬٤٥٤( -- -- )۳٬٥۸۰٬٤٥٤(
   صافي خسارة السنة )٤٬۱٦۳٬۳۸۱( )۹٦٤٬۳۱۷( -- )٥٬۱۲۷٬٦۹۸(
     
  ىاآلخر ةالشامل الخسارة    

ل ش ل   
  

 الخسائر االكتواریة  )٦٥٬۰۸۳( -- -- )٦٥٬۰۸۳(
 للسنةخسائر الشاملة الإجمالي  )٤٬۲۲۸٬٤٦٤( )۹٦٤٬۳۱۷( -- )٥٬۱۹۲٬۷۸۱(



 

 - ٤٦ - 

 
 شركة القصیم القابضة لالستثمار 

 (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(
 

 (تتمة) تسویات سنوات سابقة .۳۲
 

 بند الخسائر من العملیات الغیر مستمرة
 

 المصدرة۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱ 
  سابقا

 تسویات
 

 ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱
 (معدلة)

 ۹٦٤٬۳۱۷ ۹٦٤٬۳۱۷ -- استھالك ممتلكات وآالت ومعدات
استھالك ممتلكات وآالت ومعداتمجمع   -- (۹٦٤٬۳۱۷) (۹٦٤٬۳۱۷) 

 
، ممتلكات وآالت ومعداتموجودات محتفظ بھا للبیع الي صافي القیمة الدفتریة لرد الي من العملیات الغیر مستمرة  الخسائرتمثل الزیادة في ت •

م على الفترات السابقة من تاریخ التحول، وت ممتلكات وآالت ومعداتبعد ما تبین توقف المشروع المتفق علیة سابقا وتم احتساب استھالك 
 .م۲۰۲۰دیسمبر ۳۱المنتھیة في  السنةتحمیل الجزء الخاص باستھالك 

 
 ")۱۹-المستجد ("كوفیدتقویم فیروس كورونا  .۳٤

م، وانتشاره في الصین ومن ثم على مستوى العالم في تعطیل ۲۰۲۰") منذ بدایة عام ۱۹-تسبب تفشي فیروس كورونا المستجد ("كوفید
حھ، مما األعمال والنشاط االقتصادي عالمیا بما في ذلك المملكة العربیة السعودیة وإعالن منظمة الصحة العالمیة تصنیف الفیروس بأنھ جائ

اقتضى قیام إدارة الشركة بإعادة النظر في أحكامھا الھامة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة وطرق االحتساب والمصادر الرئیسیة 
األثر م. ومع أنھ من الصعب اآلن التنبؤ بكامل مدى ومدة ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للتقدیرات المطبقة على القوائم المالیة السنویة للسنة المنتھیة في 

كل الناتج عن ذلك على األعمال التجاریة واالقتصادیة، قامت إدارة الشركة بتقویم األثر على العملیات وجوانب األعمال التجاریة للشركة بش
ذلك، وفي  كلي، وتبین لھا كما بتاریخ إصدار ھذه القوائم المالیة، أنھ ال یلزم إجراء تغییرات جوھریة على األحكام والتقدیرات الرئیسیة. ومع

ضوء عدم الوضوح حالیا، قد یؤدي أي تغییر مستقبلي في االفتراضات والتقدیرات إلى إجراء تعدیل جوھري على القیم الدفتریة للموجودات 
أو المطلوبات التي تتأثر بذلك في الفترات المستقبلیة. ونظرا لتطور الموقف سریعا وما یصحبھ من عدم وضوح، سوف تستمر اإلدارة في 

 األثر الناتج عن ذلك وفقا للتطورات المستقبلیة. ییمتق
 

 أرقام المقارنة .۳٥
 للتتماشى مع تبویب السنة الحالیة.تم إعادة تبویب بعض ارقام المقارنة 

 
  اعتماد القوائم المالیة .۳٦

  م.۲۰۲۲ مارس ۳۰الموافق  ھـ۱٤٤۳شعبان  ۲۷إدارة الشركة بتاریخ تم اعتماد القوائم المالیة المرفقة من قبل مجلس 
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