
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 شركة القصیم القابضة لالستثمار
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (غیر المدققة) المالیة األولیة الموجزة القوائم

 م۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰في  تینأشھر المنتھی والتسعةأشھر تى الثالثة لفتر
 مع تقریر الفحص لمراجع الحسابات المستقل

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 قابضة لالستثمار شركة القصیم ال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة األولیة الموجزة (غیر مدققة) القوائم

 م۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰في  تینأشھر المنتھی التسعةو تي الثالثةلفتر
 

 فھرس المحتویات
 

 صفحة 
  

 ۲ - ۱ المالیة األولیة الموجزة لقوائمتقریر الفحص لمراجع الحسابات المستقل ل
  

 ۳ (غیر مدققة) األولیة الموجزةكز المالي قائمة المر
  

 ٤ (غیر مدققة) األولیة الموجزةقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
  

 ٥ (غیر مدققة) األولیة الموجزة المساھمینقائمة التغیرات في حقوق 
  

 ٦ (غیر مدققة) األولیة الموجزةقائمة التدفقات النقدیة 
  

 ۲۰ - ۷  األولیة الموجزةالمالیة القوائم إیضاحات حول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
   

 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 

 المالیة األولیة الموجزةالقوائم تقریر الفحص لمراجع الحسابات المستقل حول 
 
 
 

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

 
 مقدمة

سبتمبر  ۳۰كما في  -شركة مساھمة سعودیة  -لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولیة الموجزة المرفقة لشركة القصیم القابضة لالستثمار ("الشركة") 
وقائمة  م۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰في  تینأشھر المنتھیوالتسعة أشھر عن فترتي الثالثة الربح او الخسارة والدخل الشامل االخراألولیة الموجزة وقائمة م، ۲۰۲۱

في ذلك التاریخ، وملخص بالسیاسات  ةأشھر المنتھیلفترة التسعة  األولیة الموجزة التدفقات النقدیةقائمة و األولیة الموجزة لتغیرات في حقوق المساھمینا
المالیة األولیة الموجزة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي القوائم المحاسبیة الھامة واإلیضاحات التفسیریة األخرى. إن اإلدارة ھي المسؤولة عن إعداد وعرض ھذه 

 المالیة األولیة الموجزة استناداً إلى فحصنا.القوائم )" التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. ان مسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج عن ھذه ۳٤(
 

 نطاق الفحص
)"فحص المعلومات المالیة األولیة المنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة"، المعتمد في ۲٤۱۰الدولي الرتباطات الفحص ( لقد قمنا بالفحص وفقا للمعیار

المالیة األولیة من توجیھ استفسارات بشكل أساسي لألشخاص المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة، القوائم المملكة العربیة السعودیة، ویتكون فحص 
للمراجعة  ق إجراءات تحلیلیة وإجراءات فحص أخرى. ویعد الفحص أقل بشكل كبیر في نطاقھ من المراجعة التي یتم القیام بھا طبقاً للمعاییر الدولیةوتطبی

عملیة  معرفتھا خاللیمكن  بجمیع األمور الھامة التيكون على علم المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، وبالتالي لن تمكننا من الحصول على تأكید بأننا سن
 المراجعة. وبالتالي ال نُبدي رأي مراجعة.

 
 االستنتاج

المالیة األولیة الموجزة المرفقة غیر معدة من جمیع الجوانب الجوھریة وفقاً لمعیار القوائم واستناداً إلى فحصنا، فإنھ لم ینم الى علمنا ما یدعونا لالعتقاد بأن 
 معتمد في المملكة العربیة السعودیة.) ال۳٤المحاسبة الدولي رقم (

 
 لفت انتباه

م قررت الشركة الدخول كمؤسس مع مجموعة ۲۰۱۸المالیة االولیة الموجزة، والذي یشیر الى انھ خالل القوائم ) في ۲۰لفت االنتباه الى االیضاح رقم (ن
ملیون لایر سعودي، بحیث تقدم  ۱۰۰  من راس مال الشركة الجدیدة البالغ %٤۰مستثمرین مستقلین في شركة متخصصة في تصنیع وتسویق التمور بحصة 

مایو  ۱۹تمور القصیم بتاریخ لشركة  التأسیسیةتم الغاء تأسیس الشركة الجدیدة بناء على قرار اللجنة لكن أخرى، الشركة أصول مصنع التمور لدیھا واصول 
 لم یتم تعدیل استنتاجنا فیما یتعلق بھذا األمر. م.۲۰۲۱

 

قضائیة من الشركة ضد فرع وزراه البیئة والمیاه د دعوى ووجوالذي أشار الى المالیة األولیة الموجزة القوائم في ) ۱۸لفت االنتباه الي االیضاح رقم (ن
بمنطقة القصیم، والتي تتعلق بطلب الغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع فرع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تملیك الشركة  ("الوزارة") والزراعة

ملیون متر مربع فقط من  ۷٤فقة من المقام السامي على تملك الشركة مساحة لكامل المساحة التي قامت بإحیائھا من األرض المسلمة لھا. حیث صدرت موا
 ۱۱٦البالغة المساحة التي قامت بإحیائھا وتطالب الشركة بالرفع للمقام السامي بطلب تملیك الشركة باقي المساحة التي قامت بإحیائھا من تلك األرض اجمالي 

سوف تأثر بشكل جوھري على الشركة نظرا الرتباط األرض المتنازع علیھا مع  ،الدعوى الشركة ض خسارةعند افترا مع اإلشارة الى انھ .ملیون متر مربع
 ،عوىاالیجار التي ابرمتھا الشركة والذي یمثل مصدر الدخل الرئیسي للشركة وال یمكن تحدید الخسائر المتوقعة اال عند الفصل النھائي في الد إیرادات عقود

م حكم ابتدائي من المحكمة اإلداریة بمنطقة القصیم في القضیة المقامة من شركة القصیم القابضة لالستثمار ضد فرع ۲۰۲۱ مارس ۳۰وقد صدر بتاریخ 
لى عدم اختصاص وزارة البیئة والمیاه والزراعة بمنطقة القصیم بعدم قبول الدعوى، وبناء على رأي المستشار القانوني للشركة ان سبب رفض الدعوى یرجع ا

مة االستئناف ة اإلداریة بنظر الدعوى وان المختص ھو لجنة في وزارة البیئة والمیاه والزراعة. قامت الشركة باستالم الحكم واالعتراض علیھ أمام محكالمحكم
 م.۲۰۲۱أغسطس  ۳۱في محكمة االستئناف اإلداریة بمنطقة القصیم وحدد موعد الجلسة األولى بتاریخ  ٤٤٦/۱٤٤۲اإلداریة، وقد قیدت الدعوة بالرقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

 المالیة األولیة الموجزةالقوائم تقریر الفحص لمراجع الحسابات المستقل حول 
 
 
 

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

 
 

 (تتمة) لفت انتباه
ھـ بخصوص ارض شرى والذى تامل فیھ ۱٤٤۲رمضان  ۲٤م ورد للشركة خطاب من وزراه البیئة والمیاه والزراعة والمؤرخ في ۲۰۲۱مایو  ۱۸وبتاریخ 

لة لصالح ھـ لخزینة الدو۱٤٤۲رمضان  ۲٤من تاریخ وضع الید وحتى تاریخ  بإحیائھاالوزارة سداد اجرة المثل للمساحة المعتدى علیھا والتي قامت الشركة 
ع الوزارة عن الرفع الوزارة، وحیث ان ھناك دعوى قائمة  مقامة ضد فرع وزارة البیئة والمیاه والزراعة تطالب فیھا الشركة بإلغاء القرار المتمثل في امتنا

قبل الفصل  باألجرةفال یحق للوزارة المطالبة للمقام السامي بطلب تملیك الشركة لكامل المساحة التي قامت الشركة بإحیائھا من األرض المسلمة لھا، وبالتالي 
وقد أصدرت محكمة االستئناف االداریة بمنطقة  م.۲۰۲۱یولیو  ۱٤في ملكیة الشركة لألرض من عدمھ وقد قامت الشركة باالعتراض على القرار بتاریخ 

ھـ، ۱٤٤۲) لعام ۲۲۸كمة اإلداریة ببریدة في الدعوى المقیدة برقم (ھـ من الدائرة األولى بالمح۱٤٤۲ /۸ /۱۷الحكم الصادر بتاریخ  بإلغاءالقصیم حكما یقضي 
إلغاء قرار وزارة البیئة والمیاه والزراعة السلبي المتمثل في امتناعھا عن إحالة تظلم شركة القصیم القابضة لالستثمار عن عدم والقاضي بـعدم قبول الدعوى، 

مخصصة لھا إلى اللجنة المنصوص علیھا في المادة العاشرة من نظام توزیع األراضي البور وقد تم تملك كامل المساحة التي قامت بإحیائھا من األرض ال
 ولم یتم تعدیل استنتاجنا فیما یتعلق بھذا االمر.،  صل فیھفالمذكورة لل اللجنة اليوسیتم طلب إحالة التظلم  ھـ۰۳/۰۳/۱٤٤۳استالم الحكم في تاریخ 

 
 عن البسام وشركاؤه

 
 
 
 

 إبراھیم احمد البسام
 )۳۳۷محاسب قانوني رقــم (

 
 القصیم، المملكة العربیة السعودیة

 ھـ۱٤٤۳الثاني  ربیع ۳
 م۲۰۲۱نوفمبر ۸



(cllr .j)i Js+ .,1 t- \r'J*"lt JU-r\ 6tr+Jr 6s )

ill,.)(iir).)
(r . cL-.)

er.rl J++ut.
1iifr. p;

l,lt.'lc{

,:r.J!41
i.ljrs.rr; Eii1p3"rr
otr-J cJyiJ !:JS!-

lJuo sl.,;l'3i-r
JJIJJI ,F ' 

jFll-.I+-r Cl rjie .,rr.
Jrr:1Jl jpe . jJr - +F Jr-.fj .!i.: ; JLin-yl

iSJLi.ll otrl^.ll \rr \:JUt E-l
lJtJ:.,lt Jts ,:l!+J,.l ei.r!

i!t&I ,:,1!+J.tt

!.j+, ij*- e-
LJ3tsJ r..;e'lt - ur"a\ Ccll '& Jj1.r..

dJt$Jl .Jrll - \r,l,"J.J J-., k lJic d jalyl dt-
dJil iiJ-r. i.)-)iJ LrL,:L.Ji.).

i-)L'i) -,l 61_.,!r rDri g ilJJl i.,'i\ i'lL (Jrrr.r.
.li si LJ .lii

tlJti.lt,3lt+J,.I eJ,+l
ol{+Jrlll si.r+l

&tr.JL.lL &r^lsll djf.
iJi.rr . tl dA

Jr-lr .r1_,,
.-LL: , -lt:,r
J;l+'j-r

i.slJ:- JjL"i
,'srlsll ,i.lr.lurl

,:l.l.JlLlt
tlt&rt }i (:ll.,,.Jlr.ll

iliLJFll Lsll iJ"Ld ltl j.
\3olrt-,9t

ll.l&ll 'i .;lU dL-ll ,lr5l

ilJli.tt €VJIL.I
qi u-i J,L ,l . *l - r.iu

..rJ\&r s'Jus . rJ! JJrl
-.lsjll !,-.-i-

!9Jil ij,lr 6r-JiJ ii-:,* ,:t ll*
i.rllSl -.pl.r

!-,,1+, +lb e;
ilJt&I c,lrll..Jt sir+t

skJ'll.ll slt +l
€ir .tl.ll . ,'e..ldll , r .ii ,lLAl

t11t.Yt

1t\,tA\'otY (t.,.1o,ott

(l r,. v6,vv.)

It

ct,lt,,t.t

v,rtY,tl(

tt t,tAl jotY tt.,.\o,6t(

iJhYl !rl+ o+j- J !,+1. J,ll

.;ji. !l llJyr :llLll irJill .n J.lj,+i., Y e_,+(yr)JJ (\) J.Gill6l:L-br.yt +,r

Jt :3.'D'l i'altlr f,]allr fu]
1!r.;,- irt* is-}")

t j'lrl frLll slLll jsJ.llLtt
tY . Y \ J*iP r. si l.s

rYt,tr\

(\ I,V.1,\ o1)

-w 2'7r



Jr.jj-)l.l i,.:JiI ar4llt tsJ.!
(1r_1- i"ru- isr)

tF. Jrlr rJll Jiyl rJ.rJt jirtrs 6_1r..il ji eJ.JJl Li6
.Y , I I Jr,+u r. r/ arJlj{jrJl J*.il L."lllj J+.il ii)nt jJd

(dlll J\ A.tt"9.r-Jt j!-2Jrr

si lalt.tt Ja.rl ir.,iilt ;JiI s! it ridt -ra.ii Lljlt ;jrl
;l&) 6Ir. _re) illg) (rnJ. Je.)

(Y. cr-rl(Y'
fl .Yt J+.lt-r,t+J (llat J,6

l,oo1,1t. Y,M,1tV
(\,Y. o,r. r)

(rr,11v)
(r,Yi^,^,^)

( 1,1rr,r\v )

(r11, \ tr)

4i!J.

(trr,vtr)

(tlirlrl) (Y^Y,r11) (.t,tvt)

cJlrl.;r.yl
olrl-)Jyl iils

e.Jll J.r.

riyt J.L.tI dliJr
lJusyl rJLrj,ll

&r.ill er"r[ GJ',.i) dr,+l;riill
s/.r-tl r1Jl .,+"..i

t.']*Jl cirl,.ll e.J O.
;.-:4I JJill c'lrL.lt (tJr.r3) 0.

t.';r:ill eiJ / (6Jl,ri) dr
,Jrt lJt e+.!t / (!J-JD sl'.rl

,.;r.u Jay

(t Y,1\ r)
(vlt'1o \)

(",. ')
(\,Yr^,.r\)

(ot\'!Yr)

(f . .'. . .)

(r r,Y rr)

..r)

(r (t'',"')

(\ \.,^tt)

(oo" ")

(\\'lr\

(^1.,1.r) ( i ^r,^. 
( ) (Y1',\,1vr)

(Y,,1^,of^)
1t \,1( (

(lt,!l,cco) (\,otA,rrl) (11 l,cco)

(l\tt\ 1!) (r 
^Y, 

r 11)

(.,.\\)
(.,.1t)
(.,.rr) (.'. .1) (.,. .r)

iJl$l o.l+. o+j-l 4#
..j+dl iJ. r)r irl, l-ll elJilt'I J. lj+i ! rj+ (yr) J) ( \ ) O* inll !:isr . eyl _+.j

-t-

d j-it gs ou1r-
irJbt_, 1rJ.s dJUJJ".

-.,^.. h .:ir .,i JL.i-Yl L-.-i-
,J,-

6r-JYl (,! uliuii)l L-.-i-
drJall f ir l

t{j. uEJilt J6il 6l--.-i.
i,lJiJl .!.i. t iiYr JiLnlt u-.-i.

4i.i:tt crJ

d.Ef'- e. cr. (ru;)/6t+-21
sr&J srr.,

ii_ L.ai (:JUF ,--.-i-
i-fr- ,u ,l !:.LJ i.i
sjL- ,lril (:,lilr.l

t..n^Jl 4:r"rl u. C+.rtl dlL.
'oJ.iJl -}i, crl+lJl O"'ojdlt

6lsjl di eJ s!.,.
..tsjlt

iJ:!l eil (aJ."ilD s!t.

cq,

(1 Y !,^v^)
(r,lrv,ro r)

(r r \,^v r)

(ot,yVr)

(','Yl)
.,'rt
.,.YY

.,.ot .,'ol
(. ,. rr) (.d)

(.'. .r)

W,+
6E!:tl qelJl



xo(

1}1{i1
r iralr
'a ir ''5 ?:' ;
i 14,13 t
-.?'-
> J>
; 

U
; 

:
,l "r 

t
':. 

,? 
,i$,

I tliri tJ
3 u I l;1t
\1\77-4;
;.- I * i.+
4 

'r 
r 

'1

i {$ 1,.
,1 91 ]

.:l 
rc

0:l

nJ.:fu4.]RA'l1)

)

A,''\st3\ e'i
\

.I.7.1'

4{i{5aat311q:.133'^a$

5

l.
L!-!.t.l-r";

l-
v

3I
!-!-l-t-

t-
}.}-}.!-

,,

41:-{1iJ

i-t.̂a

t-

v

?! 
a 

1'
rA 

> 
r

ai 
; 

;
>),'. 

> 
v

,

T'U

i3 Il
lt *;
i3 ii
:l li
- 

1:€,'1
.1 :1;

_ts,i
al4lI



JL&dl L.4Elt ej..lril.';l'i(!.*i-.u-<;1
6j .lrtlJtt rrJ8t $risl Lii

ty . y r ,)|.r+u r. !,.i {Ji l Jt il i,-"rjl 6j3l
(dhr)i JS+rlt C'r, .'l &-1x+ clrdr e .)

tY.l. J*,np r '
(il$r iil! Ja)

r,.fY,\t1

tl .Yl Jl..i/d f ,
(;irir. ra) Cl;t!
1t\,1rr

(!v.'vtc)

(t r^,1r1)

'1

lJlLi:I i.lr&lt,o" t+rjll €6!ijl
rl.:Jr drr lrltlr aJJ s.!L.

Eull (Jtljll dirXt efL- sll ,rsj,tt Ui iJiilt Ji.J sJ,. Ul*it eDt+j
.i*iljltlJx,.ttu.

lJtie 6lJL&-l ,4\j-l
6tr-J srlJ 6LS!- ,ri)ki-t

crl.r-r 6Ylr cr!S.b- dr u. JJI.A/ (C!j)
"!-* -,r^-. 

u ,.ri" uf J-l-Yt u-.-i^
!i. L.3 sL.J..\: U-.-r.

i..!JiJl d,.i. L.X)l Jir 'rll !F.-n
dJAll 4iJJl ir-jl ; u:tiijll uE -i,r

La! qFjJt srll cJL-.-i-
OJ 

.,i-tl j rD,c..yr ,_*
(r-61) diLr"! L.rJl L-'<p 

'Jl-).

J&ll dLll orlJ JJi sl 6l.t'itl
UJF

!Jl+l +r. Frl+.c\ Cl rrio +r-
*!;rl ;g;.L :je ,r.i -,;tn-)t

,.s..;,-l Qu;.r-rl, i^6 .;,1- .i..
:r-,21s3 :!jjl r ,'i

dJil illr 5r-Jl_, ii.j-. .:,t J!.:rri,.t! llqiilt o. (gult (e! rrijstD Jflt
ic.Ji l,lsjll

6!- i,!. tl .:,!F . -^-i-L .iiJl idill ir-l{.i r.Jlj.
: ,rn .''1't Lh,.i}jl u. E:ull (91 lssdlD iij,I vlr,.luLt -rl l!,j,,t| o. t rrll slriri,ll

*!F :-.. i: ";. ; ,t-.::-Yl eitE u. cLiJl
(Jrrs !:ryiJ cJ,SIh ,l! cJlJil.
;9JUn-l cJlJtic 

'lJ.j, J.nh iJ. uJl
g,r3-, 3yl I itSI* ar.F J-5j"ll

Itu'&.yt f.L&tt u. E]jl lul s!1.qlJ,1lt &,ftt O" leJr sufrill
.i - pl gtr-J.r pr-l 9 Lr.iU o. rd
{fu.:lt i.L&it si rrijsJt rllt (jt^.

tJill dli Ls sl LJ rill ei J,i3l eit.
iJiill !l! ; /jsr j l. J riill

i-JiiJ ,srrG d Lss d r..J ijtr

U"Jl. Jll

(Y,ro1,YoV)

(., ! r . 11!i)
(t,^ t r,Yf , )

(tv,.1r)
(r1.'..,)

({"'...)
(r,(tv,Yr!)

(vfv,Yo.)
(111,1 Y Y)
({o,rvl)

(!,otY,l.t)

(1,.1r,r lo

('1 t o,Y o^)
(r Y r,, rv)

(v.'..1)

t,\ f1,vrY

(tr,1r o) (^ .,! . r)
(tr,11o) (^ .,r . t)

(\,. r t,, .1)

iJhYl o.l+. U+jJ (, :$.,Ji"
'.,.!r d.,l irl" l.tr .ilr l on lri lj+iJ y e J+ (Y r) J ( r ) a. a.iill srlL+yr J+:,j

-1-

9RX



 

- ۷ - 
 
 
 

 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 األولیة الموجزةالمالیة القوائم إیضاحات حول 

 م ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةترة لف
 (جمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 
 الوضع القانوني والنشاط -۱

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

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

 
م ۲۰۱۷فبرایر  ۱۳ھـ الموافق ۱٤۳۸ى األولى جماد ۱٦وبناًء على موافقة الجمعیة العامة غیر العادیة لمساھمي الشركة والتي عقدت بتاریخ 

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

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

 
 بیانھا:بات الشركة وفروعھا االتي المرفقة حسا المالیة االولیة الموجزةالقوائم تتضمن 

 
 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 

 
 م.۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ للسنة المنتھیة فيم وتم اعتماد القوائم المالیة ۲۰۲۱ یوینو ۲۷اع الجمعیة العامة السنویة للشركة في تاریخ تم عقد اجتم

 
 والقیاسعداد اإلأسس  -۲

 
 أسس االعداد -أ

) ۳٤لمحاسبة الدولي رقم (م وفقا لمعیار ا۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةالمالیة األولیة الموجزة لفترة القوائم تم إعداد 
ن "التقریر المالي األولي " المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبی

 القانونیین.
وائم المالیة السنویة، ویجب أن تقرأ المالیة األولیة الموجزة المرفقة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد القالقوائم التتضمن 

م، باإلضافة الى ان نتائج عملیات الفترات االولیة ال تمثل بالضرورة ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱جنباً إلى جنب مع القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 مؤشرا للداللة على نتائج عملیات السنة الكاملة.

 
 أساس القیاس -ب

التقدیرات أساس التكلفة التاریخیة، ما لم ینص على خالف ذلك كما ھو موضح في  على الموجزة المالیة االولیةالقوائم تم إعداد 
 .الھامةواالفتراضات المحاسبیة 

 
 العملة الوظیفیة وعملة العرض .ج

 بالریال السعودي وھي العملة الوظیفیة وعملة العرض للشركة. المالیة االولیة الموجزةالقوائم تم عرض 
 

 فسیرات والتعدیالت على المعاییر الحالیة المعاییر والت -۳
 

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

م، ولكن لیس لھا تأثیر ۲۰۲۱دیالت وتفسیرات جدیدة تطبق ألول مرة في عام م. ھناك معاییر وتع۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱السنویة للشركة في 
 المالیة االولیة الموجزة للشركة.القوائم على 

االولیة المالیة القوائم ھناك العدید من التعدیالت والتفسیرات األخرى التي تم إصدارھا ولكنھا لم تصبح ساریة المفعول حتى تاریخ إصدار 
للشركة. یعتزم مجلس  األولیة الموجزة المالیةالقوائم ویرى مجلس إدارة الشركة أن ذلك لن یكون لھ تأثیر كبیر على للشركة. الموجزة 

 إدارة الشركة اعتماد تلك التعدیالت والتفسیرات، عند تطبیقھا.
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 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 لموجزة(تتمة)المالیة األولیة االقوائم إیضاحات حول 

 م۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة 
  (جمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 
 المعاییر والتفسیرات والتعدیالت على المعاییر الحالیة (تتمة) -۳
 

 (تتمة) معاییر وتفسیرات وتعدیالت جدیدة ۳/۱
 

 عدلة التي لیست ساریة بعدالمعاییر والتفسیرات الجدیدة والم ۳/۱/۱
 تصبح ساریة المفعول بعد مإصدارھا. ولالمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة التالیة التي تم 

 
تعدیالت على 

 الوصف المعاییر
تطبق للسنوات التي 

 مخلص عن التعدیل تبدأ في أو بعد
معیار المحاسبة 

 ۳۷الدولي 
تكلفة  –العقود المجحفة 

 مام العقدإت
تحدد التعدیالت أن "تكلفة الوفاء" بالعقد  م۲۰۲۲ینایر  ۱

تشمل "التكالیف التي تتعلق مباشرة بالعقد. 
تنطبق ھذه التعدیالت على العقود التي لم 
تِف المنشأة بھا بعد بجمیع التزاماتھا في 
بدایة فترة التقریر السنوي التي تطبق فیھا 

 المنشأة التعدیالت أوالً.
ار الدولي المعی

، ۱٦للتقریر المالي 
ومعیار  ۱، ۹

 ٤۱المحاسبة الدولي 

تحسینات سنویة على 
معاییر المعاییر الدولیة 

-م۲۰۱۸للتقاریر المالیة 
 م۲۰۲۰

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

 على العقارات المستأجرة
 

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

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

والتبادالت التي تحدث في أو بعد التاریخ 
 الذي تطبق فیھ المنشأة التعدیل ألول مرة.

 
: یلغي التعدیل ٤۱المعیار المحاسبي الدولي 

 ٤۱مطلب معیار المحاسبة الدولي رقم 
للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدیة للضرائب 

 عند قیاس القیمة العادلة.
 

یوفر  :۱المعیار الدولي للتقریر المالي 
التعدیل إعفاًءا إضافیًا لشركة تابعة تصبح 
بعد تطبیقھا ألول مرة بعد الشركة األم فیما 

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

 
 المالیة األولیة الموجزة(تتمة)القوائم إیضاحات حول 

 م ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰ھر المنتھیة في أش التسعةلفترة 
 (جمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 
 المعاییر والتفسیرات والتعدیالت على المعاییر الحالیة (تتمة) -۳
 

 (تتمة) معاییر وتفسیرات وتعدیالت جدیدة ۳/۱
 

 تمة)المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة التي لیست ساریة بعد (ت ۳/۱/۱ 
 

تعدیالت على 
 الوصف المعاییر

تطبق للسنوات التي 
 مخلص عن التعدیل تبدأ في أو بعد

المعیار الدولي 
 ۳للتقریر المالي 

إشارة إلى اإلطار 
 المفاھیمي

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

 م.۱۹۸۹
معیار المحاسبة 

 ۱الدولي 
تصنیف المطلویات 
 كالمتداولة أو غیر متداولة

وضح التعدیل ما ھو المقصود بالحق في  م۲۰۲۳ینایر  ۱
إرجاء التسویة، وأن الحق في التأجیل یجب 
أن یكون موجودًا في نھایة فترة التقریر، 
وأن ھذا التصنیف ال یتأثر باحتمالیة 

الكیان لحق التأجیل الخاص بھ، ممارسة 
ً المشتقات في  وذلك فقط إذا كان مضمنا
التزام قابل للتحویل ھي نفسھا أداة حقوق 
ملكیة ولن تؤثر شروط االلتزام على 

 تصنیفھا

تعدیالت على 
المعیار الدولي 

 ۱۰للتقریر المالي
ومعیار المحاسبة 

 ۲۸الدولي 

بیع أو المساھمة في 
األصول بین المستثمر 

الشریك أو المشروع و
 المشترك

 

 ال ینطبق

تتعامل التعدیالت على المعیار الدولي 
ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۰للتقریر المالي 

مع المواقف التي یكون فیھا بیع أو  ۲۸رقم 
مساھمة في األصول بین المستثمر 
والشركة الزمیلة أو المشروع المشترك. 
 على وجھ التحدید، تنص التعدیالت على أن
األرباح أو الخسائر الناتجة عن فقدان 

 السیطرة على شركة تابعة.
 

للشركة عندما تكون قابلة  األولیة الموجزة المالیةالقوائم تتوقع اإلدارة أن یتم تطبیق تفسیرات وتعدیالت المعاییر الجدیدة ھذه في 
للشركة في فترة  األولیة الموجزة المالیةالقوائم ى للتطبیق، وقد ال یكون لتطبیق ھذه التفسیرات والتعدیالت أي تأثیر مادي عل

 التطبیق األولیة.
 

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

كة، "تجمیع األعمال"، عندما تحصل الشركة على السیطرة على االعمال التي تمثل عملیة مشتر ۳المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  •
تطبق الشركة متطلبات تجمیع االعمال التي تم تحقیقھا على مراحل، بما في ذلك إعادة قیاس حصتھا المحتفظ بھا سابقا في العملیة 
المشتركة بالقیمة العادلة. إن الحصة المحتفظ بھا سابقا المراد إعادة قیاسھا تتضمن أي موجودات ومطلوبات وشھرة غیر معترف بھا 

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

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

إذا بقیت قروض محددة غیر مسددة بعد ان یصبح األصل جاھزاً لإلستخدام  "تكالیف اإلقتراض"، ۲۳معیار المحاسبة الدولي رقم  •
المرجو منھ أو جاھزاً للبیع، تصبح ھذه القروض جزءاً من األموال التي تقترضھا الشركة بشكل عام عند حساب معدل الرسملة على 

 وض العامة.القر
"منافع الموظفین"، عند حدوث تعدیل في برنامج التقاعد او تقلیصھ او تسویتھ، فعلى الشركة استخدام  ۱۹معیار المحاسبة الدولي رقم  •

 افتراضات محدثة لتحدید تكلفة الخدمة الحالیة وصافي الفائدة الحالیة للمتبقي من الفترة المالیة المفصح عنھا بعد تغییر البرنامج.
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 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة األولیة الموجزة(تتمة)القوائم إیضاحات حول 

 م ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة 
 (جمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 
 التقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة -٤

المالیة األولیة الموجزة من اإلدارة استخدام االحكام والتقدیرات التي تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة على المبالغ القوائم یتطلب اعداد 
 المدرجة للموجودات والمطلوبات واالیرادات والمصروفات واالفصاحات المرتبطة بھا. وقد ینشأ عن عدم التیقن حیال االفتراضات والتقدیرات

ب اجراء تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات التي تتاثر في الفترات المستقبلیة. وتجري مراجعة التقدیرات نتائج تتطل
ویعترف بالتعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یعدل فیھا التقدیر وفي فترات مستقبلیة واالفتراضات األساسیة بصورة مستمرة 

 التعدیالت.تتاثر بھا 
 

السیاسات المحاسبیة للشركة والمصادر الرئیسیة لعدم التأكد بشأن التقدیرات  وقد كانت االحكام المحاسبیة الھامة التي وضعتھا اإلدارة عند تطبیق
 المحاسبیة ھي ذاتھا كما ھي مبینة في القوائم المالیة السنویة األخیرة.



 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 ة مساھمة سعودیة)(شرك

 
 (تتمة)األولیة الموجزةالمالیة القوائم إیضاحات حول 

 م ۲۰۲۱سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة 
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(

- ۱۱ - 
 
 
 

 

 ممتلكات وآالت ومعدات -٥
 ۳۱في  اإلجمالي
 ۲۰۲۰ دیسمبر
 معدلة)و (مدققة
   

 

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

 التكلفة         

 م ۲۰۲۱ینایر  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
  )۲۰معدلة إیضاحو مدققة(

 إضافات  -- ۳۰٬۰۰۰ -- -- -- ٤۰٬۰۰٦ -- -- ۷۰٬۰۰٦ ٦۷٤٬٦۳۷
 استبعادات -- -- -- )٦۰۲٬٥٥۰( -- -- -- -- )٦۰۲٬٥٥۰( )٤۲۸٬۸٥۹(

 سبتمبر ۳۰الرصید في  ۱۸٬۸۸۷٬۱۷۲ ۱۸٬٤٤۱٬۹۸۲ ۱۸٬٦٥٦٬۲٤۲ ٥۰۹٬٥۰۰ ۲٬۰۱٦٬۹۹۷ ۲٬۷٤۳٬۸۷۳ ۲۸۲٬۳٥۰ ۲٬۸۸۰٬۰۰۰ ٦٤٬٤۱۸٬۱۱٦ ٦٤٬۹٥۰٬٦٦۰
 (غیر مدققة) م۲۰۲۱

 االستھالك المتراكم          

 م۲۰۲۱ینایر  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
 )۲۰(معدلة إیضاح

 اإلستھالك المحمل للفترة -- ٥۱٤٬۱۹٤ ۳٦۹٬۱۷٥ -- ۳۹٬۱۲٥ ۷۰٬۷۰۰ -- ٥۳٬۸٥۲ ۱٬۰٤۷٬۰٤٦ ۱٬۳۷٦٬۳٥۷
 مجمع استھالك االستبعادات -- -- -- )٦۰۲٬٥٤۳( -- -- -- -- )٦۰۲٬٥٤۳( )۳۱۳٬۲٤۱(

 سبتمبر ۳۰ الرصید في -- ۱۱٬۹۳۰٬۸۸۱ ۱۷٬۰۹٦٬۸۹٦ ٥۰۹٬٤۹٦ ۱٬۷۷۱٬۱۷٦ ۲٬۳۱٦٬۱٦۹ ۲۸۲٬۳٤٤ ۱٬۹٦۸٬۰۳۲ ۳٥٬۸۷٤٬۹۹٤ ۳٥٬٤۳۰٬٤۹۱
 (غیر المدققة) م۲۰۲۱

 صافي القیمة الدفتریة           

(غیر  م۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰في  ۱۸٬۸۸۷٬۱۷۲ ٦٬٥۱۱٬۱۰۱ ۱٬٥٥۹٬۳٤٦ ٤ ۲٤٥٬۸۲۱ ٤۲۷٬۷۰٤ ٦ ۹۱۱٬۹٦۸ ۲۸٬٥٤۳٬۱۲۲ 
 المعدلة مدققة)

 م (مدققة۲۰۲۰سمبر دی ۳۱في  ۱۸٬۸۸۷٬۱۷۲ ٦٬۹۹٥٬۲۹٥ ۱٬۹۲۸٬٥۲۱ ۱۱ ۲۸٤٬۹٤٦ ٤٥۸٬۳۹۸ ٦ ۹٦٥٬۸۲۰  ۲۹٬٥۲۰٬۱٦۹
لة كضمان تسھیالت حصلت علیھا الشركة خالل السنوات السابقة، وقد سددت الشركة لایر سعودى مملوكة للشركة مسجلة باسم مصرف الراجحى  ۱۳٬۲۲۳٬۲۳۸یتضمن بند االراضى قطعھ ارض بالمدینة المنورة قیمتھا * ل

 لكیة للشركة.ال زال الصك مسجل باسم مصرف الراجحى ولم یتم االنتھاء من إجراءات إعادة نقل المااللتزامات المترتبة علیھا لمصرف الراجحى و كافة
 التى:اك األولیة الموجزة الربح او الخسارةتم تحمیل االستھالك على قائمة 

 (غیر المدققة) م۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰  
 ۲۱۸٬۸٤۹  تكلفة اإلیرادات 

 ۹٤٬٦٦۱  مصروفات عمومیة وإداریة 
محتفظ بھا لغرض البیع  (موجودات العملیات غیر المستمرة كات مناھال

) ۱٦ ح( ایضا )ممتلكات وآالت ومعدات خالل الفترةتم تبویبھا مع   
 

 ۷۳۳٬٥۳٦ 

  ۱٬۰٤۷٬۰٤٦ 



 

 - ١٢ - 

 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة األولیة الموجزة(تتمة)القوائم إیضاحات حول 

 م ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعةاللفترة 
 (جمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

 ستثمارات عقاریة أ -٦
وذلك وفقا لعملیة  سعودىلایر  ۱۲٦٬۳۷۸٬۰۰۰مبلغ  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الستثمار العقاري "مشروع أرض األفق" كما فيا قیمة صافي بلغت

عتمدین التقییم التي قام بھا المقیم العقاري" مكتب منصور صالح السلیم للتقییم العقاري" مقیم مستقل معتمد من الھیئة السعودیة للمقیمین الم
مبلغ  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  حتى الفترةقیمة االستثمار العقاري  االنخفاض في، كما بلغت خسائر ۱۲۱۰۰۰۰٤۷۷بترخیص رقم 

 لایر سعودي. ٥۲٬۳۳٦٬۲٦٦
 

 

وذلك وفقا  لایر سعودي ۷٦٬۳۷۳٬۷۰٦ مبلغ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ركز شري" كما في ماالستثمار العقاري "األرض الواقعة ب قیمة بلغت
یئة السعودیة للمقیمین المعتمدین لعملیة التقییم التي قام بھا المقیم العقاري" مكتب منصور صالح السلیم للتقییم العقاري" مقیم مستقل معتمد من الھ

 .)۱۸(إیضاح رقم  یوجد قضایا على األرض الواقعة بمركز شري .۱۲۱۰۰۰۰٤۷۷بترخیص رقم 
 

وذلك  لایر سعودي تم تقیم االستثمار بالتكلفة ۱٥٬۱٦۰٬۰۰۰ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱" كما في  ءاالستثمار العقاري " ارض الملیدا قیمة بلغت
ي قام بھا المقیم العقاري" مكتب منصور صالح السلیم للتقییم العقاري" مقیم مستقل معتمد من الھیئة السعودیة للمقیمین وفقا لعملیة التقییم الت

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  السنةفي قیمة االستثمار العقاري عن  انخفاضكما بلغت خسائر  .۱۲۱۰۰۰۰٤۷۷المعتمدین بترخیص رقم
 .لایر سعودي ۱٬٦۸٤٬٦۱٦مبلغ 

 

 
  مشروع شرى األفق  مشروع الملیداء اإلجمالي

 التكلفة    
 م(المدققة)۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في  ۸۰٬٦٥۲٬۹۳۹ ۱۷۸٬۷۱٤٬۲٦٦ ۲٦٬٤۹۹٬۷۹٥ ۲۸٥٬۸٦۷٬۰۰۰

 (غیر المدققة)م ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰الرصید في  ۸۰٬٦٥۲٬۹۳۹ ۱۷۸٬۷۱٤٬۲٦٦ ۲٦٬٤۹۹٬۷۹٥ ۲۸٥٬۸٦۷٬۰۰۰
     
واالنخفاض في  ماالستھالك المتراكمجمع     

 القیمة
 (المدققة) م۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في  ٤٬۲۷۹٬۲۳۳ -- ۹٬٦٥٥٬۱۷۹ ۱۳٬۹۳٤٬٤۱۲

 االستھالك المحمل للفترة ٤۲۳٬٥۷۸ -- ٤٥۷٬۰٥۰ ۸۸۰٬٦۲۸
 خسائر انخفاض في قیمة العقارات االستثماریة -- ٥۲٬۳۳٦٬۲٦٦ ۱٬٦۸٤٬٦۱٦ ٥٤٬۰۲۰٬۸۸۲

 )(المدققھم ۲۰۲۱ینایر  ۱كما في 
 (غیر مدققة) م۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰الرصید في  ٤٬۷۰۲٬۸۱۱ ٥۲٬۳۳٦٬۲٦٦ ۱۱٬۷۹٦٬۸٤٥ ٦۸٬۸۳٥٬۹۲۲

     
 صافي القیمة الدفتریة     

 (غیر المدققة) م۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰في  ۷٥٬۹٥۰٬۱۲۸ ۱۲٦٬۳۷۸٬۰۰۰ ۱٤٬۷۰۲٬۹٥۰ ۲۱۷٬۰۳۱٬۰۷۸
 (المدققة) م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في  ۷٦٬۳۷۳٬۷۰٦ ۱۲٦٬۳۷۸٬۰۰۰ ۱٥٬۱٦۰٬۰۰۰ ۲۱۷٬۹۱۱٬۷۰٦

 
 

 مشتركةال العملیاتفي  اتمارثاست -۷
حصة في  ٥۰م یمثل قیمة ۱/۲/۲۰۱٦ھـ الموافق ۲۲/٤/۱٤۳۷لایر سعودي في بتاریخ  ۱۲٥٬۰۰۰مشتركة بمبلغ ال العملیاتفي  اتاستثمار

 لمصفة مع شركة وابل لالستثمار. مناحصة  ۱۰۰المحدودة من اجمالي  ةوالت العقاریة ذات المسؤولیاراس مال شركة القصیم للتجارة والمق
وتحمیلة على قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل  تم اثباتة كمصروفلكن و م۱٥/٤/۲۰۱۹ عملیات مشتركة فيالمبلغ كاستثمار اثبات یتم 

 االخر.
 

 مدینو عقود البیع بالتقسیط -۸
ملیون لایر سعودي تدفع  ۲٥بمبلغ  ومعدات وآالت بعض الممتلكاتتضمن عقد تأجیر مشروع الشركة بمنطقة شري لشركة دواجن الوطنیة بیع 

بلغ رصید مدینو عقود البیع  .مع قیمة االیجار السنوي بواقع ملیون لایر سعودي )۲۰۱٦مارس  ۱ابتداء من قسط  ۲٥سنویة (على أقساط 
 )، ویتمثل في االتي:۱۲٬٤٦۲٬۲۱۰ م۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱( م۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰لایر سعودي كما في  ۱۱٬۹۲۹٬٥٤٤ بالتقسیط مبلغ اجمالي

م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 (المدققة)

م ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰
 (غیر المدققة)

 

 التكلفة  
 الجزء المتداول ۳۸٦٬۳۱۲ ۳۷٦٬۸۸۸

 الجزء غیر المتداول ۱۱٬٥٤۳٬۲۳۲ ۱۲٬۰۸٥٬۳۲۲
 اإلجمالي ۱۱٬۹۲۹٬٥٤٤ ۱۲٬٤٦۲٬۲۱۰

 
 
 
 



 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تتمة)األولیة الموجزةالمالیة وائم القإیضاحات حول 

 م ۲۰۲۱سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة 
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(

 

- ۱۳ - 
 
 
 

 
 صافي االستثمار في عقود تأجیر تمویلي -۹

 ۲٥شركة دواجن الوطنیة، وذلك بتأجیر مشروعیھا بمنطقة شري (المشروع الزراعي ومشروع الدواجن) ولمدة  معرمت الشركة عقد إیجار أب
 .م۲۰۱٦مارس  ۱سنة تبدأ من 

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

: م۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱م (۱۲۰۲ سبتمبر ۳۰لایر سعودي كما في  ۱٤۰٬٦۰۱٬٦۰۷ بلغ رصید مدیونیة عقود االیجار التمویلي مبلغ اجمالي
 )، ویتمثل في االتي:لایر سعودي ۱۳۷٬۰۸٤٬۳۱٥

 

م ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰ 
م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  (غیر المدققة)

 (المدققة)
 ۲۲۰,۰۰۰٬۰۰۰  ۲۲۰,۰۰۰٬۰۰۰ ياجمالي االستثمار في عقود تأجیر تمویل

)۱٬٦۲۳٬۳٦۷( مخصص االستثمار في عقود تأجیر تمویلي   -- 
)۰۲٦٬۷۷٥٬۷۷( إیرادات تأجیر تمویلي غیر محققة   )۸۲٬۹۱٥٬٦۸٥( 

 ۱۳۷٬۰۸٤٬۳۱٥  ۱٤۰٬٦۰۱٬٦۰۷ صافي االستثمار في عقود تأجیر تمویلي
 

م ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰ 
م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  (غیر المدققة)

 ققة)(المد
 ۱۳۲٬۹۳۸٬٥۳۰  ۱۳۷٬۹۲۳٬۷۲۲ الجزء غیر المتداول –االستثمار في عقود تأجیر تمویلي 

    
    الجزء المتداول –االستثمار في عقود تأجیر تمویلي 
٬۳۰۱٬۲٥۲٤ الجزء المتداول –االستثمار في عقود تأجیر تمویلي    ٤٬۱٤٥٬۷۸٥ 

)۱٬٦۲۳٬۳٦۷( متداولالجزء ال تمویلي –مخصص االستثمار في عقود تأجیر   -- 
 ٤٬۱٤٥٬۷۸٥  ۲٬٦۷۷٬۸۸٥ الجزء المتداول –صافي االستثمار في عقود تأجیر تمویلي 

 ۱۳۷٬۰۸٤٬۳۱٥  ۱٤۰٬٦۰۱٬٦۰۷ اإلجمالي 
 

 فیما یلي ملخص حركة مخصص االستثمار في عقود تأجیر تمویلي الحركة كما یلي:
م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

م ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰  (المدققة)
  لمدققة)(غیر ا

    
 الرصید في بدایة الفترة  --  --
 المكون خالل الفترة ۱٬٦۲۳٬۳٦۷  --
 الرصید في نھایة الفترة  ۱٬٦۲۳٬۳٦۷  --

  
 رأس المال -۱۰

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

 
 إحتیاطي نظامي -۱۱

حتیاطي النظامي ٪ من صافي دخلھا إلى اال۱۰وفقاً للنظام األساسي ونظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة، یتعین على الشركة تحویل 
  یاطي غیر قابل للتوزیع على المساھمین.حت٪ من رأسمالھا. إن ھذا اال۳۰حتیاطي ھذا اال عندما یبلغللشركة التوقف عن اجراء التحویل  ویجوز

 
 مؤجلةإیرادات  -۱۲

م خطاب صادر من وزارة البیئة والمیاه والزراعة برقم ۲۰۲۰ یونیو ۱٥ھـ الموافق ۱٤٤۱شوال  ۲۳ورد للشركة بتاریخ 
في  ٥٦۸۲۲رقم  م یشیر الى صدور االمر الملكي الكریم۲۰۲۰ یونیو ۱٤ھـ الموافق ۱٤٤۱شوال  ۲۲وتاریخ  ۱۰٥۷/۱٤٤۱/٥٤۷۸۸٥

متر مربع) أربعة وسبعون ملیونا ۷٤٬۰٤۳٬٤۰۰ھـ القاضي بالموافقة على تملیك شركة القصیم القابضة المساحة المحددة (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 ٥۸٬۰۰۰٬۰۰۰) بمبلغ مؤجلة(إیرادات  اثبتتھا الشركة كمنحة حكومیة مقیدة أن
، ولم یتم االعتراف بإیرادات منح حكومیة تحوطا من الشركة لحین استكمال اإلجراءات النظامیة متر مربع) مسجلة بالدفاتر ۱۱٦٬۰۰۰٬۰۰۰( 

 یة باسم الشركة.لنقل الملك
 



 

 - ١٤ - 

 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة األولیة الموجزة(تتمة)القوائم إیضاحات حول 

 م ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

 وارباح لم تصرف   أسھمفائض بیع  -۱۳
م ۲۰۲۱ سبتمبر ۰۳ 

م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  (غیر المدققة)
 (المدققة)

    
٤۸٥٬۱۸٤٤٥٬ ا)/۱۳فائض بیع أسھم (   ٤٥٬۲٥٥٬۸۳٦ 

٤٤۰٬۱۰٦٦٬ ب)/۱۳أرباح أسھم لم تصرف (   ٦٬۱۱٥٬۷۲٤ 
 ٥۱٬۳۷۱٬٥٦۰  ٥۱٬۲۹۱٬۲٥۸ الرصید في نھایة السنة

 

 بیع أسھم فائضأ /۱۳
لایر سعودى، ویمثل فائض بیع أسھم یخص مساھمین لم یلتزموا بسداد أقساط راس المال  ٤٥٬۱۸٤٬۸٥٤بلغ رصید فائض بیع أسھم مبلغ

في الوقت المحدد لذلك، حیث قامت الشركة بعد اتخاذ اإلجراءات والموافقات بھذا الخصوص ببیع األسھم التي لم یسدد أصحابھا األقساط 
وبالتالي تم تسجیل الفرق ما بین قیمة البیع وبین قیمة األقساط المطلوبة لصالح  المطلوبة وتم البیع بسعر اعلى من قیمة األقساط المطلوبة،

 .ھؤالء المساھمین وتقوم الشركة بصرف المبالغ لمن یقدم المستندات المؤیدة الحقیتة في التعویض
 وتفاصیل الحركة على ھذا الحساب على النحو التالى: 

 
م ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰ 

م ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱  (غیر المدققة)
 (المدققة)

 ٤٥٬۳۲۱٬۱۹۷  ٤٥٬۲٥٥٬۸۳٦ الرصید في بدایة السنة 
) : المسدد خالل السنة یخصم ۲۹۸٬۷۰ )  (٦٥٬۳٦۱) 

٤٤٥٬۱۸٤٬۸٥ الرصید في نھایة السنة   ٤٥٬۲٥٥٬۸۳٦ 
 

 أرباح أسھم لم تصرف ب/۱۳
 قبلھا، وتتمثل في االتى:  م وما۱۹۹۱ارصدة من عام  وھيلایر سعودى ٦٬۱۰٦٬٤۰٤بلغت أرباح أسھم لم تصرف مبلغ 

 
م ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰ 

م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  (غیر المدققة)
 (المدققة)

 ٦٬۱۲۱٬٤۲۰  ٦٬۱۱٥٬۷۲٤ الرصید في بدایة السنة 
)۳۲۰٬۹( : المسدد خالل السنة یخصم   (٥٬٦۹٦) 

 ٦٬۱۱٥٬۷۲٤  ٦٬۱۰٦٬٤۰٤ الرصید في نھایة السنة
 

 دائنو شراء عقارات استثماریة  -۱٤
لایر  ۳۳٬٤۳۸٬۳۷٤: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱لایر سعودى ( ۳۳٬٤۳۸٬۳۷٤م مبلغ ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰دائنو شراء عقارات استثماریة كما في بلغ 

 سعودي) وھي عبارة عن المتبقى من قیمة شراء ارض األفق. 
 

 مخصص الزكاة -۱٥
 

 الموقف الزكوي ۱/۱٥
م وحصلت الشركة ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱یئة") حتى الفترة المنتھیة في قدمت الشركة إقراراتھا للھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھ

 م.۲۰۲۲أبریل  ۳۰ھـ الموافق ۱٤٤۳رمضان  ۲۹ساریة المفعول حتى الھیئة الزكاة والضریبة والجمارك على شھادة من 
 

خیر من تقسیط . ویشمل الرصید القائم على القسط األ۲۰۰٦اخر ربط زكوي نھائي حصلت علیھ الشركة للفترة المنتھیة في 
 لایر سعودي. ۱٬۲۸۱٬٤۳۷بمبلغ  ۲۰۰٦م حتى ۲۰۰۲فروقات الزكاة المستحقة عن السنوات من عام 

 
إلى عام  ۲۰۱٤بتعدیل لإلقرارات الزكویة المقدمة للفترة من عام الھیئة الزكاة والضریبة والجمارك تلقت الشركة خطابات من 

ملیون لایر ، علما بأن الشركة  ۱۳٫۲٦ات المشار الیھا بإجمالي مبلغ وقدره م والمطالبة بسداد فروقات زكویة عن السنو ۲۰۱۸
قدمت اإلقرارات الزكویة ودفعت الزكاة عن تلك السنوات استنادا إلى ألیة احتساب المستشارین والمدققین الخارجیین لحسابات 

اض على تلك التعدیالت خالل المدة النظامیة                                الزكاة والجدیر بالذكر إلى أنھ ووفقا لتلك الخطابات فإنھ یحق للشركة االعتر
( ستون یوما ) من تاریخ استالم تلك الخطابات ھذا وعلیھ قامت الشركة برفع الئحة االعتراض على تلك التعدیالت خالل المدة 

 .من المبالغ المعترض علیھا %۱۰بة وسداد مبلغ نس النظامیة
لایر  ۳۹٬٤۷۲٬۷۲۷المستشار الزكوي في االعتراض على التعدیالت یرى ان المبالغ التي یجب بھا الزكاة مبلغ بناء على تقییم 

 م.۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱لایر سعودي في  ۹۸٦٬۸۱۸سعودي وتم تكوین مخصص بمبلغ 
 
 
 



 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تتمة)األولیة الموجزةالمالیة وائم القإیضاحات حول 

 م ۲۰۲۱سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة 
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(

 

- ۱٥ - 
 
 
 

 ( تتمة)  مخصص الزكاة -۱٥
 

 الموقف الزكوي ۱/۱٥
 

بتعدیل لإلقرارات الزكویة المقدمة الھیئة الزكاة والضریبة والجمارك من تلقت الشركة خطابات م ۲۰۲۱سبتمبر  ۱٤وبتاریخ 
ملیون  ۷٫۸۷م والمطالبة بسداد فروقات زكویة عن السنوات المشار الیھا بإجمالي مبلغ وقدره ۲۰۲۰إلى عام  م۲۰۱۹لعامي 

ناء على اخر خطاب مرسل من ب لایر سعودي ۳۱۱٬٥٥٥بمبلغ  راي المستشار الزكويوتمت زیادة المخصص بناء على  .لایر
وستقدم الشركة الئحة اعتراض على الفروقات الزكویة عن  .م۲۰۲۰م الي ۲۰۱۹عن عام الضریبة والجمارك لزكاة واالھیئة 

 خالل الفترة النظامیة.  السنوات المشار الیھا
 

 بیان حركة المخصص ۲/۱٥
 كانت الحركة في مخصص الزكاة للفترة كما یلي:

 
م۲۱۲۰ سبتمبر ۳۰   

 (غیر مدققة)
م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 (المدققة)
 ۲٬۹٥۰٬٦٥٥ ۳٬۸۱۳٬٥٤۹ الرصید في بدایة الفترة /السنة

 ۱٬٥٤٥٬۲۹۷ ۷۰۰٬۰۰۰ المكون خالل الفترة /السنة
 ۱٬۰٤۸٬۳۳۹ ۳۱۱٬٥٥٥ مكون لغرض مقابلة الفروق الزكویة 
 ۹۸٦٬۸۱۸ -- مكون لغرض مقابلة الفروق الزكویة

 )۲٬۷۱۷٬٥٦۰( )۱٬٥۹۷٬۲۰٤( السنةالمدفوع خالل الفترة /
 ۳٬۲۲۷٬۹۰۰ ۳٬۸۱۳٬٥٤۹ 

 

 الخسارة من العملیات غیر المستمرة -۱٦
 على النحو التالي: سبتمبر ۳۰التمور كما في  بمشروعتتمثل الخسائر الناتجة عن العملیات غیر المستمرة الخاصة 

 
م۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰   

 (غیر مدققة)
م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰  

)۲۰لة إیضاح (معد (غیر مدققة)  
 ۷۲۳٬۲۳۸ ۷۳۳٬٥۳٦ استھالك 

 ۱٥۸٬۰۹۳ ۲٤۰٬٤۰۱ أخرى 
 ۹٬۲۷۰ ۹٬۹۱۷ (المكون)مزایا نھایة الخدمة مصروف 

 ۹۸۳٬۸٥٤ ۸۹۰٬٦۰۱ 
 

 نصیب السھم من الربح  -۱۷
 .الفترةم القائمة خالل على المتوسط المرجح لعدد األسھ )الخسارة( الربح / بقسمة صافي او (الخسارة) یتم إحتساب نصیب السھم من الربح

 
 كما یلي: الفترة / (الخسارة) الربحوتم احتساب نصیب األسھم من 

 
 من العملیات المستمرة الفترة ربحنصیب السھم من  )أ

م۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰   
 (غیر مدققة)

م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰  
 (غیر مدققة)

 ۳٬۹۲۲٬۷٥۰ ۱٬٦۲٥٬۷۹۸ الفترة من العملیات المستمرة ربح
 ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ لعدد األسھم المتاحة المتوسط المرجح
 ۰٫۱۳۱ ۰٫۰٥٤ بالریال السعودي – الربحنصیب السھم من 

 
 من العملیات غیر المستمرة الفترة خسارةنصیب السھم من  )ب

م۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰   
 (غیر مدققة)

م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰  
 (غیر مدققة)

 )۸۹۰٬٦۰۱( ) ۹۸۳٬۸٥٤(  من العملیات غیر المستمرة الفترةخسارة 
 ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم المتاحة

 )۰٫۰۲۹( )۰٫۰۳۳( بالریال السعودي – خسارةال نصیب السھم من
 



 

 - ١٦ - 

 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة األولیة الموجزة(تتمة)القوائم إیضاحات حول 

 م ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰في  لفترة التسعة أشھر المنتھیة
 (جمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 نصیب السھم من الربح (تتمة) -۱۷
 

 الفترة ربح /صیب السھم من (خسارة) )ج
م۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰   

 (غیر مدققة)
م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰  

 (غیر مدققة)
 ۹٦۳٬٦۰۱ )۳٦۹٬٦۱۱( الفترة ) / ربحخسارة(

 ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ألسھم المتاحةالمتوسط المرجح لعدد ا
 ۰٫۰۳۲ )۰٫۰۱۲( بالریال السعودي – الربح /(الخسارة)نصیب السھم من

 
 للفترةالدخل الشامل  /(الخسارة) نصیب السھم من إجمالي )د

م۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰   
 (غیر مدققة)

م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰  
 (غیر مدققة)

 ۹٦۳٬٦۰۱ )۳٦۹٬٦۱۱( الدخل الشامل للفترة / (الخسارة) إجمالي
 ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم المتاحة

 ۰٫۰۳۲ )۰٫۰۱۲( بالریال السعودي – الدخل /(الخسارة) نصیب السھم من
 

 الموقف القانوني  -۱۸
 تتلخص القضایا والمطالبات القائمة والمرفوعة (من/ ضد) الشركة على النحو التالي: -

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

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

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

 .عدمھ من اسااللتم قبول في الفصل لحین الحكم تنفیذ بإیقاف االستئناف محكمة من قرار صدر وقد م، م۲۰۲۱نوفمبر  ۱۱الموافق 
دعوى اتعاب محاماة تطالب بھا الشركة المدعى علیھم , وقد صدر حكم لصالح  البندریةالشركة في اتعاب محاماة ضد مجموعة  دعوى -

) ملیون وأربعمائة ألف لایر سعودي , وقد تقدم المدعى علیھم باستئناف ھذا الحكم ۱٬٤۰۰٬۰۰۰الشركة بإلزام المدعى علیھم دفع مبلغ(
مة االستئناف وأصدرت حكما بنقض حكم المحكمة التجاریة , وعلیھ فقد تقدمت الشركة بطلب نقض الحكم امام المحكمة العلیا امام محك

على الحكم وسیتم العمل على  اإلعتراضم  أصدرت المحكمة العلیا قرارا بعدم قبول ۱/۳/۲۰۲۱م وفي تاریخ  ۲۸/۱۰/۲۰۲۰بتاریخ 
 .األساسیة یھالبندریة في القض ةم من مجموعدئي في االلتماس المقھاالفصل الن عدب لحكماعادة النظر على ھذا ا إلتماسطلب 

لایر سعودي وذلك لتضرر ارضھ المجاورة ألرض  ۷٬۰۰۰٬۰۰۰مواطنین ضد الشركة حیث یطالب الشركة بمبلغ ال احددعوى من  -
والحكم قابل  ھـ ۲۰/۲/۱٤٤۳ بتاریخ وذلك ىدعوالرد ب الشركة لصالححكم  صدر قدو الشركة من مشروع الشركة بمركز شري

 لالستئناف. 
لایر سعودي وذلك لتضرر ارضھ المجاورة ألرض  ۷٬۰۰۰٬۰۰۰مواطنین ضد الشركة حیث یطالب الشركة بمبلغ ال احددعوى من  -

وكیل  ھـ وقد تقدم۱۲/۷/۱٤٤۲ بتاریخ وذلك ىدعوالرد ب الشركة لصالححكم  صدر قدالشركة من مشروع الشركة بمركز شري و
 ھـ. ۱٤٤۳ /۹/٤مرة أخرى ومحدد لھا موعد بتاریخ  واعیدتالمدعى باالعتراض على الحكم 

لایر  ۱۱۸٬۰۰۳دعوى الشركة ضد مؤسسة ثالجة الوسطى الغذائیة، وھي دعوة مالیة امام القضاء التجاري بالریاض والمبلغ المطلوب  -
وجارى  المبلغ دفع جدولة على رفینطال بین االتفاق وتمع كامل المبلغ سعودي، وقد صدر حكم لصالح الشركة بإلزام المدعى علیھا بدف

 .تنفیذ االتفاق بین الطرفین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تتمة)األولیة الموجزةالمالیة وائم القإیضاحات حول 

 م ۲۰۲۱سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة 
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(

 

- ۱۷ - 
 
 
 

 الموقف القانوني (تتمة) -۱۸ -
 

لایر قیمة قمح مباع للمدعى علیھ وتم تقیید الدعوى ولكن ورد  ۱۰۳٬۳٤۸دعوى الشركة ضد أحد العمالء حیث تطالب الشركة بمبلغ  -
 من مركز التدقیق العدلى بعدم صحة عنوان المدعى علیھا وجارى البحث على عنوان المدعى علیھا للرد على المركز.مالحظة 

لایر سعودي وقد صدر فیھا حكم لصالح  ٤۲۱٬٥۰۳دعوى من الشركة ضد احدى العمالء دعوى مالیة قیمة مبیعات تمور بمبلغ  -
تحدید  الصادر وتمعلیة إعادة النظر في الحكم  ضامن المدعي علیھا مما ترتبالشركة بكامل المبلغ، ولكن لوجود اختالف في سجل 

 ھـ. ۱٦/٤/۱٤٤۳موعد للدعوى بتاریخ 
لایر لدى الدائرة الحقوقیة السادسة بالمحكمة العامة بالریاض،  ۱٥٬٤۰۹دعوى الشركة ضد احدى العمالء حیث تطالب الشركة مبلغ  -

 .ائر المختصةوبصدد تحدید موعد لھا بعد احالتھا للدو
لایر سعودي دعوى تطالب فیھا المدعیة تعویضا عن تضررھا وتشویھ  ۱٬۰۰۰٬۰۰۰دعوى شركة ألبان البندریة ضد الشركة بمبلغ  -

سمعتھا واالعتذار لھا، وذلك لنشر الشركة اعالن على موقع تداول حیث تم صدور الحكم برفض الدعوى من الدائرة التجاریة األولى 
ھـ.، وتم استئناف الحكم من المدعیة وقد  ٤/٦/۱٤٤۱حكم برد الدعوى لعدم اختصاص اللجنة بذلك بتاریخ  بالریاض وتم صدور

 .صدر حكم بقبول الدعوى شكال ورفضھا موضوعا
دعوى قضائیة من الشركة ضد فرع وزراه البیئة والمیاه والزراعة ("الوزارة") بمنطقة القصیم، والتي تتعلق بطلب الغاء القرار  -

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

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

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

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

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

 م.۲۰۲۱أغسطس  ۳۱بتاریخ 
ھـ بخصوص ۱٤٤۲رمضان  ۲٤م ورد للشركة خطاب من وزراه البیئة والمیاه والزراعة والمؤرخ في ۲۰۲۱مایو  ۱۸وبتاریخ 

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

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

م. وقد أصدرت محكمة االستئناف االداریة بمنطقة ۲۰۲۱یولیو  ۱٤ر بتاریخ من عدمھ وقد قامت الشركة باالعتراض على القرا
ھـ من الدائرة األولى بالمحكمة اإلداریة ببریدة في الدعوى المقیدة ۱٤٤۲ /۸ /۱۷القصیم حكما یقضي بـ إلغاء الحكم الصادر بتاریخ 

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

ھـ ، وسیتم ۰۳/۰۳/۱٤٤۳ریخ اللجنة المنصوص علیھا في المادة العاشرة من نظام توزیع األراضي البور وقد تم استالم الحكم في تا
 طلب إحالة التظلم الي اللجنة المذكورة للفصل فیھ.

لایر سعودي وقد صدر  ۲۳٬۰۳۳٬۹۸۹دعوى من مجموعة البندریة وھي دعوى مالیة أمام القضاء التجاري بالریاض حیث تطالب بمبلغ  - -
ھـ ۱٥/٤/۱٤٤۱م وتم استالم الحكم بتاریخ ۲۰۱۹ /۱۱/ ۲۷ھـ الموافق ۳۰/۳/۱٤٤۱حكم برد الدعوى لصالح الشركة وذلك بتاریخ 

 م والحكم قابل لالستئناف.۲۰۱۹ /۱۲/ ۱۳الموافق 
م ۲۰۲۱سبتمبر  ۱٦لایر سعودى في تاریخ  ٦٤۰٬۰۰۰العمالء نظرا لتاخر العمیل عن سداد مبلغ  أحدطلب تنفیذ مقام من الشركة ضد  -

 .ھـ وجارى متابعة الطلب ۲۳/۲/۱٤٤۳ند االمر بتاریخ والمحرر بھ سند المر كضمان للسداد وتم تقدیم طلب تنفیذ س
 

 التقاریر القطاعیة -۱۹
 

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

 علیھ، لم یتم اإلفصاح عن المعلومات القطاعیة التشغیلیة في القوائم المالیة االولیة الموجزة "، وبناءً  ۸المالي " القطاعات التشغیلیة رقم 
  المرفقة.

 

 القطاع الجغرافي
٪ مبیعات محلیة). إن كافة موجودات ۱۰۰م: ۲۰۲۰م (۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰من مبیعات الشركة كما في  %۱۰۰تمثل المبیعات المحلیة 

 مملكة العربیة السعودیة.ومطلوبات الشركة موجودة في ال
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 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة األولیة الموجزة(تتمة)القوائم إیضاحات حول 

 م ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 
 تسویات سنوات سابقة -۲۰

 
 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في  قائمة المركز الماليا) 

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
  المعدلة

  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  –صافي االستثمار في عقود تأجیر تمویلي  ۱۳۲٬۹۳۸٬٥۳۰  --  ۱۳۲٬۹۳۸٬٥۳۰

 غیر المتداول
 استثمارات في العملیات المشتركة --  --  --

 ر المتداولةإجمالي الموجودات غی ۳۸٤٬۱۹۷٬٦٤۰  ۸٬۲٥۸٬۰۸۷  ۳۹۲٬٤٥٥٬۷۲۷
 الموجودات المتداولة     

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

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

الجزء  –الستثمار في عقود تأجیر تمویلي صافي ا ٤٬۱٤٥٬۷۸٥  --  ٤٬۱٤٥٬۷۸٥
 المتداول

 مدفوعات مقدمة وأرصدة مدینة أخرى ۹۰۹٬٥۷۲  --  ۹۰۹٬٥۷۲

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

   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
 راحتیاطي أخ ۱۱۳٬۷٤۰  --  ۱۱۳٬۷٤۰

 خسائر متراكمة )۹٬٥۰۲٬۰۸۰(  )۲٬۲۰٤٬۰۷۹(  )۱۱٬۷۰٦٬۱٥۹(
 إجمالي حقوق المساھین 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

 مخصص الزكاة ۳٬۸۱۳٬٥٤۹  --  ۳٬۸۱۳٬٥٤۹
 مطلوبات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى ۲٬۸۸۰٬۹۸۰  --  ۲٬۸۸۰٬۹۸۰
 دائنو اكتتاب ۱٬۳٦٥٬٥۳٥  --  ۱٬۳٦٥٬٥۳٥

 ذمم دائنة تجاریة ۸۸۷٬٥۰۳  --  ۸۸۷٬٥۰۳
 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

 
 



 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تتمة)األولیة الموجزةالمالیة وائم القإیضاحات حول 

 م ۲۰۲۱سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة 
 جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)(

 

- ۱۹ - 
 
 
 

 (تتمة) تسویات سنوات سابقة -۲۰
 

 قائمة المركز المالي (تتمة) )أ
 

 بند ممتلكات وآالت ومعدات
دیسمبر  ۳۱ 

المصدرة سابقا۲۰۲۰  تسویات 
۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  

 المعدلة
 -- (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 ما تبین توقف المشروع ، ممتلكات وآالت ومعداتموجودات محتفظ بھا للبیع الي صافي  رد ،ممتلكات وآالت ومعداتتمثل الزیادة في ت •
 .خسائر المتراكمةعلى ال تحملعلى الفترات السابقة من تاریخ التحول، و تممتلكات وآالت ومعداالمتفق علیة سابقا وتم احتساب استھالك 

 

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

اثبات یتم  لمحصة مناصفة مع شركة وابل لالستثمار.  ۱۰۰ت العقاریة ذات المسؤولیة المحدودة من اجمالي مال شركة القصیم للتجارة والمقاوال
لم یتم  وتحمیلة على قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل االخر. اثباتة كمصروف لكنو م۱٥/٤/۲۰۱۹في  المبلغ كاستثمارفى عملیات مشتركة
 كامل قیمة االستثمار. اطفاءم لذلك تم ۳۱/۱۲/۲۰۱٦متوقفة ولم تصدر أي قوائم مالیة من عام  والشركةبقة تسجیل االستثمار في السنوات السا

 

 م ۲۰۲سبتمبر  ۳۰في  األولیة الموجزةقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  )ب

 
 
 
 
 
 
 

 
 م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰

 معدلةغیر المدققة 

 
 

 تسویات

 م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰
 سابقا) غیرالمصدرة 

 دققة)م
 

 اإلیرادات ۸٬۷۰۲٬۱۲۹ -- ۸٬۷۰۲٬۱۲۹
 تكلفة اإلیرادات (۱٬۲۰٥٬۳۰۳) -- (۱٬۲۰٥٬۳۰۳)

 مجمل الربح ۷٬٤۹٦٬۸۲٦ -- ۷٬٤۹٦٬۸۲٦
    

 مصروفات بیع وتوزیع  (۱۲٤٬۸۷۸) -- (۱۲٤٬۸۷۸)
 مصروفات عمومیة وإداریة )۳٬۲۳۷٬۳٥٤( -- )۳٬۲۳۷٬۳٥٤(
 االئتمانیة المتوقعة مخصص الخسائر )۳۰۰٬۰۰۰( -- )۳۰۰٬۰۰۰(

 ربح التشغیل ۳٬۸۳٤٬٥۹٤ -- ۳٬۸۳٤٬٥۹٤
    
  من بیع ممتلكات وآالت ومعدات خسائر )۱۱۰٬۸٤٤( -- )۱۱۰٬۸٤٤(
 مخصص تسویات قضائیة )٥٥٬۰۰۰( -- )٥٥٬۰۰۰(

 إیرادات أخرى، صافي ۲٥٤٬۰۰۰ -- ۲٥٤٬۰۰۰
 من العملیات المستمرة الربحصافي  ۳٬۹۲۲٬۷٥۰ -- ۳٬۹۲۲٬۷٥۰

 الخسارة من العملیات غیر المستمرة )۱٦۷٬۳٦۳( )۷۲۳٬۲۳۸( )۸۹۰٬٦۰۱(
 قبل الزكاة /(خسارة) الفترة صافي ربح ۳٬۷٥٥٬۳۸۷ )۷۲۳٬۲۳۸( ۳٬۰۳۲٬۱٤۹

 الزكاة )۲٬۰٦۸٬٥٤۸( -- )۲٬۰٦۸٬٥٤۸(
 (خسارة) الفترة  / صافي ربح ۱٬٦۸٦٬۸۳۹ )۷۲۳٬۲۳۸( ۹٦۳٬٦۰۱

    
 الدخل الشامل اآلخر    

  
  

 الخسارة االكتواریة  -- -- --
 (خسارة) الشاملة للفترةربح / إجمالي  ۱٬٦۸٦٬۸۳۹ )۷۲۳٬۲۳۸( ۹٦۳٬٦۰۱
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 شركة القصیم القابضة لالستثمار 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة األولیة الموجزة(تتمة)القوائم إیضاحات حول 

 م ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰منتھیة في لفترة التسعة أشھر ال
 (جمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 
 م ۲۰۲سبتمبر  ۳۰في  األولیة الموجزةقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  )ب

 
 بند الخسارة من العملیات الغیر مستمرة

 سبتمبر ۰۳ 
 سابقا المصدرة۲۰۲۰

 تسویات  غیر مدققة
۲۰۲۰ سبتمبر ۰۳  

المعدلةغیر المدققة   
 ۷۲۳٬۲۳۸ ۷۲۳٬۲۳۸ -- استھالك ممتلكات وآالت ومعدات

استھالك ممتلكات وآالت ومعداتمجمع   -- (۷۲۳٬۲۳۸) (۷۲۳٬۲۳۸ ) 
 

بعد ما تبین توقف ، ممتلكات وآالت ومعداترد موجودات محتفظ بھا للبیع الي الي الخسارة من العملیات الغیر مستمرة تمثل الزیادة في ت •
م تحمیل الجزء الخاص على الفترات السابقة من تاریخ التحول، وت ممتلكات وآالت ومعداتلمشروع المتفق علیة سابقا وتم احتساب استھالك ا

 .م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰باستھالك الفترة 
 

 ")۱۹-تقویم فیروس كورونا المستجد ("كوفید -۲۱
م، وانتشاره في الصین ومن ثم على مستوى العالم في تعطیل ۲۰۲۰عام ") منذ بدایة ۱۹-تسبب تفشي فیروس كورونا المستجد ("كوفید

ا األعمال والنشاط االقتصادي عالمیا بما في ذلك المملكة العربیة السعودیة وإعالن منظمة الصحة العالمیة تصنیف الفیروس بأنھ جائحھ، مم
سیاسات المحاسبیة للشركة وطرق االحتساب والمصادر الرئیسیة اقتضى قیام إدارة الشركة بإعادة النظر في أحكامھا الھامة عند تطبیق ال

. ومع أنھ من الصعب اآلن التنبؤ بكامل مدى م۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰المنتھیة في  للفترة األولیة الموجزةالمالیة القوائم للتقدیرات المطبقة على 
لشركة بتقویم األثر على العملیات وجوانب األعمال التجاریة ومدة األثر الناتج عن ذلك على األعمال التجاریة واالقتصادیة، قامت إدارة ا

، أنھ ال یلزم إجراء تغییرات جوھریة على األحكام المالیة االولیة الموجزةالقوائم للشركة بشكل كلي، وتبین لھا كما بتاریخ إصدار ھذه 
ستقبلي في االفتراضات والتقدیرات إلى إجراء تعدیل والتقدیرات الرئیسیة. ومع ذلك، وفي ضوء عدم الوضوح حالیا، قد یؤدي أي تغییر م

جوھري على القیم الدفتریة للموجودات أو المطلوبات التي تتأثر بذلك في الفترات المستقبلیة. ونظرا لتطور الموقف سریعا وما یصحبھ من 
 األثر الناتج عن ذلك وفقا للتطورات المستقبلیة. تقییمعدم وضوح، سوف تستمر اإلدارة في 

 
 أرقام المقارنة -۲۲

 الحالیة. الفترةللتتماشى مع تبویب تم إعادة تبویب بعض ارقام المقارنة 
 

  المالیةالقوائم اعتماد  -۲۳
 ـھـ۱٤٤۳ الثانيربیع  ۳ م من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰المالیة األولیة الموجزة للفترة المنتھیة في القوائم تم اعتماد ھذه 

 م.۲۰۲۱نوفمبر  ۸الموافق 


	) جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)
	(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)
	(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)
	قائمة التدفقات النقدية الأولية الموجزة
	لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م
	(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)
	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
	لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م
	(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)
	3/1 معايير وتفسيرات وتعديلات جديدة
	لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م
	(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

	3/1 معايير وتفسيرات وتعديلات جديدة (تتمة)
	لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م
	(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

	3/1 معايير وتفسيرات وتعديلات جديدة (تتمة)
	لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م
	(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)
	لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م
	(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)
	لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م
	(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)
	لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م
	(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)
	لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م
	(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)
	لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م
	(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

	أراضي *
	مباني وانشاءات
	آلات ومعدات 
	سيارات
	شبكة ري
	أثاث ومفروشات
	اليات زراعية 
	أشجار مثمرة

