
                   

 

 

 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة

 والعقارات وأعمال المقاوالت

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )غير مراجعة( الموجزةالموحدة  القوائم المالية األولية

 م8132مارس  13في  كما



 

 )شركة مساهمة سعودية( قاوالتعمال المشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأ

 )غير مراجعة( الموجزةالموحدة  القوائم المالية األولية

  م8132مارس  13في  كما

 

 الصفحة المحتويات

 

 

القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  فحص حولمراجعي الحسابات المستقلين تقرير 

والصناعة والزراعة شركة عسير للتجارة والسياحة  إلى السادة/ المساهمين في

 والعقارات وأعمال المقاوالت 

 

 األولية الموحدة الموجزة  الدخلقائمة 

 

 األولية الموحدة الموجزة اآلخرقائمة الدخل الشامل 

 

 قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة

 

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة الموجزة

 

 ية األولية الموحدة الموجزةقائمة التدفقات النقد

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
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 الموحدة الموجزة األوليةالقوائم المالية  حسابات المستقلين حول فحصمراجعي التقرير 
 إلى السادة المساهمين في

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

 
 مقدمة

 عةوالصنا والسياحة للتجارة عسيرلقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة المرفقة لشركة 
ة"( والشركات التابعة لها )ويشار )"الشرك ــ سعودية مساهمة شركةــ  المقاوالت وأعمال والعقارات والزراعة

لدخل الشامل ول للدخلوالقوائم األولية الموحدة الموجزة ، م2118مارس  31إليها مجتمعه بـ "المجموعة"( كما في 
ً للسياسات وملخ ،أشهر المنتهية في ذلك التاريخ للثالثة لتدفقات النقديةول لتغيرات في حقوق الملكيةلواآلخر  صا

 وليةاألالتفسيرية اآلخرى. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية  واإلفصاحات المحاسبية الهامة
" المعتمد في المملكة العربية األولي التقرير المالي( "34وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) الموجزة الموحدة

لى بناءاً ع الموجزة الموحدة األوليةلمالية هذه القوائم احول  التوصل إلى استنتاجالسعودية. إن مسئوليتنا هي 
 الفحص الذي قمنا به.

 
 نطاق الفحص

ولية المنفذ من أل( "فحص المعلومات المالية ا2411تم فحصنا وفقاً للمعيار الدولي الخاص بارتباطات الفحص )
لية على توجيه م المالية األوقبل المراجع المستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. يشتمل فحص القوائ

استفسارات بشكل أساسي إلى األشخاص المسئولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية 
ى. إن الفحص أقل بشكل كبير في نطاقه من المراجعة التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة خرأجراءات فحص إو

لسعودية، وبالتالي فهو ال يمكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنصبح على علم بكافة المعتمدة في المملكة العربية ا
 األمور الهامة التي يمكن تحديدها أثناء القيام بأعمال المراجعة. وبناًء عليه، فإننا ال نبدي رأي مراجعة.

 
 االستنتاج

م يتم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة لشيء يجعلنا نعتقد أن القوائم أي  يلفت انتباهناعلى فحصنا، لم  اً بناء
 ( المعتمد في المملكة العربية السعودية.34إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

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

 . الموجزة لموحدةا األولية جزءاً من هذه القوائم المالية 14 إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 ـ 2 ـ
 

 ()غير مراجعة الموجزةالموحدة  األولية الدخل قائمة
 م8132مارس  13في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر

 
 م2117   م8132    
 لاير سعودي لاير سعودي إيضاح 
    

 456,769,682  116.341.942  5 صافي المبيعات
 (312,162,641) (134,141,162)  تكاليف المبيعات

  ───────── ───────── 
 154,717,142  311.311.321   إجمالي الربح من المبيعات

  ───────── ───────── 
    الربح من االستثمارات

 2,185,244  1,111,612  )أ( - 8 شركة زميلة ربححصة الشركة في صافي 
 11,866,651  3,914,496   أرباح استثمارات وموجودات مالية

  ───────── ───────── 
 13,951,894  4,112,434   الربح من االستثمارات إجمالي

  ───────── ───────── 
 168,658,936  316.318.964   إجمالي الربح

    
 (81,187,412) (94.934.688)  مصروفات بيع وتوزيع

 (36,199,448) (11,411,483)  مصروفات عمومية وإدارية
 1,987,211  244.631   الصافيأخرى، بتشغيلية  إيرادات

  ───────── ───────── 
 (115,299,659) (66.191.411)  إجمالي المصروفات

  ───────── ───────── 
 53,359,277  16,942,691   التشغيلي الربح

    
 619,867  429.144   أخرىإيرادات 

 (632,113) (849.148)  خسائر فرق عمله
 (11,312,478) (4,242,132)  مصاريف تمويلية

  ───────── ───────── 
 قبل الزكاة وضريبة الدخل المستمرة من العمليات الدخل

 
  18,311,143  43,124,663 

 (3,769,499) (8,641,914) 6 الزكاة
 (4,219,525) (1,484,421) 6 ضريبة الدخل

  ───────── ───────── 
 35,135,639  84,141,681   من العمليات المستمرة الفترة صافي دخل

    
 75,764  (391,691)  من عمليات غير مستمرة (/ دخلخسائر)
  ───────── ───────── 

 35,111,413  84,824,693   صافي دخل الفترة
  ═════════ ═════════ 
 
 
 
 
 
 



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

 . الموجزة الموحدة األولية من هذه القوائم المالية جزءاً  14 إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 ـ 3 ـ
 

 )تتمة( قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
  م8132مارس  13في  ةلمنتهيالثالثة أشهر ا ةلفتر
 

 م2117   م8132    
 لاير سعودي لاير سعودي إيضاح 
    

    الفترة العائد إلى: صافي دخل
 21,688,892 33,418,444   المساهمين في الشركة األم

 14,422,511 31,411,129  الحقوق غير المسيطرة
  ───────── ───────── 
  84,824,693 35,111,413 
  ═════════ ═════════ 
 

 مساهمي السهم األساسي والمخفض العائد إلى دخل
 الشركة األم: 

 دخل الفترة من العمليات المستمرةمن صافي 
 
 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة في  
 نهاية الفترة  
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1.16 
═════════ 

 
389,122,226 

 
 
 

1116 
═════════ 

 
126,388,889 

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



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

 . الموجزة الموحدة األولية من هذه القوائم المالية جزءاً  14 إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 ـ 4 ـ
 

 )غير مراجعة( الموجزةالموحدة  األولية اآلخرالشامل  قائمة الدخل
 م8132مارس  13في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر
 

  
 
 

 م8132  
 لاير سعودي

 

 م2117  
 لاير سعودي 

 
 الفترة صافي دخل

 
 :ىاآلخر ةالشامل )الخسائر(/  الدخل

 الذي سيعاد تصنيفها  ىاآلخر ة)الخسائر( الشامل / دخلال
 إلى قائمة الدخل الموحدة في الفترات الالحقة   

 فروقات ترجمة القوائم المالية لشركة تابعة 
 

بنود الدخل الشامل اآلخر التي لن يعاد تصنيفها إلى 
 قائمة الدخل في الفترات الالحقة

 ة من خالل بالقيمة العادلأدوات ملكية بيع أرباح 
 الدخل الشامل اآلخر  

 بالقيمة العادلة من أدوات ملكية )خسائر( أرباح/ صافي 
 من خالل الدخل الشامل اآلخر  
 

 الشاملة اآلخرى للفترة  (الخسائر) الدخل/ إجمالي
 

 للفترة اآلخر الشامل الدخلصافي 
 

 العائد إلى:
 المساهمين في الشركة األم

 الحقوق غير المسيطرة 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 84,824,693 
──────── 

 
 
 
 494,414 
 
 
 
 
(9,619) 
 
 9,369,142 

──────── 
 9,444,316 

──────── 
 18,111,141 

════════ 
 
 32,814,326 
 31,464,223 

──────── 
 18,111,141 

════════ 

 35,111,413 
──────── 

 
 
 
(281,116) 
 
 
 
 

 ــ      
 
(13,194,996) 

──────── 
(13,476,112) 

──────── 
 21,635,311 

════════ 
 
 7,337,854 
 14,297,447 

──────── 
 21,635,311 

════════ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



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

 . الموجزة الموحدة األولية من هذه القوائم المالية جزءاً  14 إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 ـ 5 ـ
 

  )غير مراجعة( الموجزةالموحدة  األولية قائمة المركز المالي
 م8132مارس  13في كما 
 

  

 إيضاح

 م8132مارس  13

 لاير سعودي

  

 م2117ديسمبر  31

 لاير سعودي

 )مراجعة(

 الموجودات

 الموجودات غير المتداولة

 ممتلكات وآالت ومعدات

 عقارات استثمارية

 موجودات غير ملموسة

 استثمارات وموجودات مالية

 موجودات أخرى طويلة األجل

 

 إجمالي الموجودات غير المتداولة
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618.241.411 

322,143,423 

393,211,241 

3,823,144,149 

81,933,414 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8,466,886,434 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

95412971167 

188,471,581 

161,754,969 

1,278,816,949 

24,611,717 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2,617,952,273 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الموجودات المتداولة

 مخزون، صافي

 ، صافيوأرصدة مدينة أخرى نة تجاريةذمم مدي

 الجزء المتداول من موجودات أخرى طويلة األجل

 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة، صافي

 استثمارات مقتناة لغرض المتاجرة

 النقدية بالصندوق ولدى البنوك

 

 

 موجودات محتفظ بها لغرض البيع

 

 إجمالي الموجودات المتداولة

 

 إجمالي الموجودات
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121,626,112 

131,481,921 

38,149,161 

3,491,814 

31,121,961 

391,218,426 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

263,621,811 

1,214,111 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

269,234,411 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1,169,114,891 

══════════ 

 

334,299,692 

337,527,724 

11,957,356 

1,247,181 

13,551,794 

111,114,911 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

819,587,657 

4,977,458 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

814,565,115 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3,422,517,388 

══════════ 

 
 
 
 



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

 . الموجزة الموحدة األولية من هذه القوائم المالية جزءاً  14 إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 ـ 6 ـ
 

  )تتمة( )غير مراجعة( الموجزةالموحدة ة األوليقائمة المركز المالي 
 م8132مارس  13في كما 
 
  

 إيضاح
 م8132مارس  13

 لاير سعودي
  

 م2117ديسمبر  31
 لاير سعودي

 )مراجعة(
 حقوق الملكية والمطلوبات

 حقوق الملكية
 رأس المال

 احتياطي نظامي
 خسائر متراكمة
  بالقيمة العادلة من خاللأدوات ملكية احتياطي تقييم 

  الدخل الشامل اآلخر  
 فروقات ترجمة القوائم المالية لشركة تابعة

 
 إجمالي حقوق الملكية العائد لمساهمي الشركة األم

 الحقوق غير المسيطرة
 

 إجمالي حقوق الملكية
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 3,891,222,261 
 913,611,114 
(889,383,161) 
 
 326,919,441 
(24,811,142) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3,448,384,144 
 119,448,339 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 8,832,964,141 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 1,263,888,891 
 631,944,445 
(213,212,114) 
  
 183,457,212 
(87,548,411) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1,788,541,133 
 466,675,342 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2,255,215,375 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المطلوبات غير المتداولة

 عقود مرابحة إسالمية وقروض طويلة األجل
 مطلوبات بموجب عقود إيجار رأسمالي

 التزمات المنافع المحددة للموظفين 
 مطلوبات ضريبية مؤجلة

  
 المطلوبات غير المتداولة إجمالي
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 113,441,318 
 8,144,446 
 338,243,144 
 8,842,694 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 146,198,141 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 377,919,961 
 2,765,928 
 112,225,697 
 2,298,495 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 495,211,181 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 المطلوبات المتداولة
 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

 مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة
 عقود مرابحة إسالمية وقروض طويلة األجل ـ 

 الجزء المتداول  
 األجل ةقصيروقروض إسالمية  اتتمويل مرابح

ـ ال  جزء المتداولمطلوبات بموجب عقود إيجار رأسمالي 
 توزيعات أرباح مستحقة الدفع

 مخصص زكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع
 
 

 مطلوبات متعلقة بموجودات محتفظ بها لغرض البيع
 

 إجمالي المطلوبات المتداولة
 

 إجمالي المطلوبات
 

 إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

 
 
 
 
 
12 
13 
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 841,994,633 
 3,916,849  
 
 818.121.226 
 829.331.613  
 3,911,481 
 34,311,114 
 82,322,181 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 234,124,111 
 8,462,111 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 232,824,411 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3,844,114,424 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1,169,114,891 

══════════ 

 
 
 216,195,614 
 1,165,711 
 
 21911731623 
 19117221384 
 1,577,434 
 15,145,749 
 25,545,872 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 669,326,376 
 2,775,556 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 672,111,932 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1,167,312,113 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3,422,517,388 

══════════ 

 
 
 



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

 . الموجزة الموحدة األولية جزءاً من هذه القوائم المالية 14 إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 ـ 7 ـ

  )غير مراجعة( الموجزةالموحدة  األولية الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 
 م8132مارس  13في  أشهر المنتهية الثالثةلفترة 

 
   حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

  

 

 

 

 رأس المــال

 ديلاير سعو

 

 

 

 

احتيـــــاطي 

 نظــــــــامي

 لاير سعودي

 

 

 

 

 خسائر متراكمة

 لاير سعـــودي

 احتياطي تقييم

 ةالقيمب أدوات ملكية

 خالل من العادلة

 الشامل الدخل

 اآلخر

 لاير سعودي

 

 

 

فروقات ترجمة 

القوائم المالية 

 لشركة تابعة

 ريــال سعــودي

 

 

 الملكيةإجمالى حقوق 

  العائد لمساهمي

 شركة األمال

 لاير سعـــودي

 

 

 

الحقوق غير 

 المسيطرة

 لاير سعـــودي

 

 

 

 إجمالى حقوق 

 الملكية

 لاير سعـــودي

 2,255,215,375  466,675,342  1,788,541,133  (87,548,411) 183,457,212  (213,212,114) 631,944,445 1,263,888,891 )مراجعة( م2117ديسمبر  31الرصيد في 

  لشركات في السياسات المحاسبيةأثر التغير 

 (2)إيضاح  المجموعة 

 

 ــ      ــ     
 

 ــ      ــ      (33,447,416)

 

(33,447,416) 

 

(26,212,751) 

 

(59,661,156) 

 لشركة  أثر التغير في السياسات المحاسبية

 ــ      ــ      (8)إيضاح  زميلة 
 

 ــ      ــ      (1,221,365)

 

 ــ      (1,221,365)

 

(1,221,365) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 2,194,333,854  441,462,592  1,753,871,262  (87,548,411) 183,457,212  (237,871,875) 631,944,445 1,263,888,891 م2118يناير  1الرصيد في 

         

 25,285,961  13,543,386  11,742,575  ــ      ــ      11,742,575  ــ      ــ      الفترة دخلصافي 

 6,764,115  252,495  6,511,521  315,142  6,196,478  ــ      ــ      ــ      للفترة الشامل اآلخر الدخل

  لخال من العادلة القيمةب بيع أدوات ملكية أرباح

 ــ      ــ      ــ      محولة  لألرباح المبقاة اآلخر الشامل الدخل  

 

 ــ      (6,916)

 

 ــ      (6,916)

 

(6,916) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 32,143,171  13,795,881  18,254,195  315,142  6,189,572  11,742,575  ــ      ــ      الشامل اآلخر الدخلإجمالي 

  العادلة القيمةب بيع أدوات ملكيةأرباح 

 ــ      ــ      اآلخر الشامل الدخل خالل من  

 

 ــ      ــ      6,916 

 

 ــ      6,916 

 

 6,916 

 (7,686,357) (7,686,357) ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      صافي حركة الحقوق غير المسيطرة

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ

 8,832,964,141  119,448,339  3,448,384,144  (24,811,142) 326,919,441  (889,383,161) 913,611,114 3,891,222,261 م8132مارس  13الرصيد في 

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

 



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

 . الموجزة الموحدة األولية جزءاً من هذه القوائم المالية 14 إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 ـ 8 ـ

  )تتمة( )غير مراجعة( الموجزةاألولية الموحدة  قائمة التغيرات في حقوق الملكية
 م8132مارس  13أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
   حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

  

 

 

 

 رأس المــــال

 لاير سعودي

 

 

 

 

حتيـــــاطي ا

 نظــــــــامي

 لاير سعودي

 

 

 

 

 أربــاح مبقـــاة

 لاير سعـــودي

 احتياطي تقييم

 ةالقيمب أدوات ملكية

 خالل من العادلة

 الشامل الدخل

 اآلخر

  لاير سعودي

 

 

ترجمة  اتقوفر

القوائم المالية 

 لشركة تابعة

 ريــال سعـودي

 

 

 إجمالى حقوق 

  لمساهميالعائد الملكية 

 الشركة األم

 لاير سعـــودي

 

 

 

حقوق غير ال

 المسيطرة

 لاير سعـــودي

 

 

 

 حقوق إجمالى 

 الملكية

 لاير سعـــودي

 2,813,791,152  471,416,623  2,342,384,429  (88,198,199) 285,995,942  248,653,351 631,944,445 1,263,888,891 م2117يناير  1الرصيد في 

         

 35,111,413  14,422,511  21,688,892  ــ      ــ      21,688,892 ــ      ــ      ي خسارة الفترةصاف

 (13,476,112) (125,164) (13,351,138) (156,142) (13,194,996)  ــ      ــ      ى للفترةاآلخر ةالشامل الخسارة

ـــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــ   ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ    ــــ

 21,635,311  14,297,447  7,337,854  (156,142) (13,194,996) 21,688,892 ــ      ــ      ىاآلخر ةلشاملا الخسارةإجمالي 

 ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      أرباحتوزيعات 

 (7,686,361) (7,686,361) ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      صافي حركة الحقوق غير المسيطرة

ـــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ    ــــ

 2,827,739,993  478,117,711  2,349,722,283  (88,254,241) 272,811,946  269,342,243 631,944,445 1,263,888,891 م2117 مارس 31الرصيد في 

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

 

 

 



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

 . الموجزة الموحدة األولية جزءاً من هذه القوائم المالية 14 إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 ـ 9 ـ

  )غير مراجعة( الموجزةالموحدة  األولية قائمة التدفقات النقدية
 م8132مارس  13المنتهية في  أشهر الثالثةلفترة 

 
  

 إيضاح

 م8132  

 لاير سعودي

 م2117  

  لاير سعودي

 األنشطة التشغيلية

 قبل الزكاة وضريبة الدخل المستمرة من العمليات الدخل

 بل ق للفترة من العمليات الغير مستمرة (/ الدخلخسارةال)صافي 

 و ضريبة الدخلالزكاة   

 تعديالت للبنود التالية:  

 شركة زميلة  أرباححصة الشركة في صافي 

 أرباح استثمارات وموجودات مالية       

 استهالكات

  تءاإطفا

 أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات

 ينللموظف التزامات المنافع المحددة

 

  

 18,311,143 

 

(311,691) 

 

(1,111,612) 

(3.914.496) 

 83,864,821 

 111.824 

(1,324) 

 8,912,323 

 

 

 43,124,663 

 

 1151764 

 

(2,185,244) 

(11,866,651) 

 21,829,383 

 ــ      

(596,367) 

 2,861,186 

 

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 مدينـــون

 مخزون

 وندائنــــ

 ضريبة دخل مؤجلة

 

 من العمليات  /(المستخدمة في) النقدية

 

  للموظفين المدفوعة التزامات المنافع المحددة

 زكاة وضريبة دخل مدفوعة

 

 عمليات من ال من األنشطة التشغيلية /(المستخدمة في)صافي النقدية 

 المستمرة  

 

 ةصافي النقد من األنشطة التشغيلية من العمليات غير المستمر

 

 من األنشطة التشغيلية /(المستخدمة في)صافي النقدية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

(14,963,812) 

(41,926,439) 

 14,111,419 

(16,411) 

───────── 

(3,446,121) 

 

(3,698,413) 

(1,364,133) 

───────── 

 

(4,632,664) 

 

 866,689 

───────── 

(4,936,196) 

───────── 

 

(13,649,965) 

 5,819,561 

 11,311,674 

(79,119) 

───────── 

 55,684,996 

 

(7,328,551) 

(2,172,231) 

───────── 

 

 46,284,215 

 

 ــ      

───────── 

 46,284,215 

───────── 

 األنشطة االستثمارية

 المحصل من إيرادات استثمارات وموجودات مالية

 شراء ممتلكات وآالت ومعدات

 شراء موجودات غير ملموسة

 متلكات وآالت ومعداتالمحصل من بيع م

 

 األنشطة االستثمارية من /(المستخدمة في) صافي النقدية

 

 

 

 

 

 9.411.483 

(6,211,486) 

(129,363) 

 ــ      

───────── 

(1,464,666) 

───────── 

 

 51,131,721 

(14,651,996) 

 ــ      

 2,151,111 

───────── 

 38,431,724 

───────── 

 
 
 
 



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

 . الموجزة الموحدة األولية جزءاً من هذه القوائم المالية 14 إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 ـ 11 ـ

  )تتمة( ة األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(قائمة التدفقات النقدي
  م8132مارس  13أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

  

 
 

 م2117  

 لاير سعودي

 م8132  

  لاير سعودي

 

 إيضاح

 

 

(16,973,715) 

 ــ      

(7,686,361) 

(325,391) 

───────── 

(24,985,465) 
───────── 

 

 48,198,641 

(3,111) 

(4,929,144 )

(113,146) 

───────── 

 91,111,161 
───────── 

 األنشطة التمويلية 

  ، صافيتمويل مرابحة وقروض طويلة وقصيرة األجل

 مدفوعة توزيعات أرباح

 التغير في حقوق الملكية غير المسيطرة

 المسدد من التزامات بموجب عقود إيجار راسمالية

  

 األنشطة التمويلية (المستخدمة فيمن/ )صافي النقدية 

 

 59,729,474 

 81,484 

 211,621,293 

─────────  

 261,431,251 

═════════ 

 48,936,189 

 832,241 

 333,111,631 

─────────  

 391,218,426 

═════════ 

  النقدية بالصندوق ولدى البنوكفي  الزيادةصافي  

 أثر التغير في سعر التحويل على النقدية والبنود شبة النقدية

 في بداية الفترة دوق ولدى البنوكالنقدية بالصن

 

 في نهاية الفترة النقدية بالصندوق ولدى البنوك

 

 

 

(361,591) 

═════════ 

 

(1311941996) 

═════════ 

 ــ      

═════════ 

 ــ      

═════════ 

 ــ      

═════════ 

 

 

 

 112,921 

═════════ 

 

 9,369,142 

═════════ 

 12,914,948 

═════════ 

 33,134,124 

═════════ 

 3,883,194 

═════════ 

 
 
 
 
 
 

8 
 

2 
 
2 
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 اهم المعامالت غير النقدية

 أثر التغير في سعر التحويل الناتج عن ترجمة القوائم المالية

 لشركة تابعة  

 

 بالقيمة العادلة من خالل  أدوات ملكيةمن ( خسائر/ )أرباحصافي 

  الدخل الشامل اآلخر  

 

 9دولي للتقرير المالي رقم أثر تطبيق المعيار ال

 

 15أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 

 زميلة ثر التغير في السياسات المحاسبية لشركةأ

 



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

  

-11- 

 الموجزةالموحدة  القوائم المالية األوليةيضاحات حول إ

 م8132مارس  13كما في 

 

 معلومات الشركةـ  3

 

الت )"الشركة" أو "الشركة ناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوتأسست شركة عسير للتجارة والسياحة والص

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

م( وتعمل الشركة بموجب سجل تجاري رقم 1975نوفمبر  11هـ )الموافق 1395ذي القعدة  7بتاريخ 

 م(. 1977يناير  5هـ )الموافق 1397محرم  15بها بتاريخ أالصادر في مدينة  5851111276

 

لمساهم  %53118ن الشركة مدرجة بهيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية. إن الشركة األم مملوكة بنسبة إ

 .لمساهمين آخرين %46182رئيسي )شركة دلة البركة القابضة(، وبنسبة 

 

لشركة في أعمال االستيراد والتصدير وأعمال التوكيالت التجارية وإقامة واستثمار المنشآت يتمثل نشاط ا

والمشروعات السياحية والزراعية والتجارية والصناعية بما فيها التعبئة والمياه والعقار وتملك األراضي وتقسيمها 

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

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

أنشطة مثل صناعة األلبان ومنتجات األلبان والعصائر وصناعة وتعبئة وتجارة الجملة والتجزئة في المنتجات الغذائية 

 .عة المنسوجات وصناعة اإلشارات المرورية الضوئية وأجهزة التحكم وصناعة الكرتون ومشتقاتهوصنا

 

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

 السعودية. 

 

من قبل مجلس  م2118مارس  31في  كمالشركة على إصدار القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لتمت الموافقة 

  م.2118 مايو 11 هـ الموافق1439 شعبان 24 بتاريخ اإلدارة

 

 السياسات المحاسبية الهامةـ  8

 

 س االعدادأس 3ــ  8

ً  م2118 مارس 31 في كما الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم إعداد تم (: 34) رقم الدولي المحاسبة لمعيار وفقا

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

 "(.الدولية المعايير)" القانونيين للمحاسبين السعودية

 

القيمة العادلة ب ملكيةلادوات األفيما عدا  تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية

رض . تم عغرض المتاجرة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلةلواإلستثمارات المقتناه  من خالل الدخل الشامل اآلخر

 .وهي عملة التشغيل والعرض للشركة األم القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة باللاير السعودي

 

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

 .م2117 ديسمبر 31 في كما للمجموعة الموحدة المالية القوائم مع تقرأ أن ويجب السنوية،
 
 
 
 
 
 



 )شركة مساهمة سعودية( راعة والعقارات وأعمال المقاوالتشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والز
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(

 م8132مارس  13كما في 

 

 محاسبية الهامة )تتمة(ـ السياسات ال 8

 

 توحيدالأساس  8ـ  8

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

تتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة حق في العوائد المتغيرة نتيجة . م2118مارس  31كما في )"المجموعة"( 

ي الشركة المستثمر بها، ولدى المجموعة القدرة على التأثير في هذه العوائد من خالل ممارسة نفوذها مشاركتها ف

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

 المجموعة:

 

  :عطي المجموعة القدرة الحالية لتوجيه النشاطات ذات حقوق قائمة تنفوذ على المنشأة المستثمر بها )مثل

 الصلة بالمنشأة المستثمر بها(.

 .حق أو حقوق الحصول على عوائد متغيرة نتيجة االشتراك مع الشركة المستثمر بها 

 قدرة على استخدام نفوذها على المنشأة المستثمر بها في التأثير على عوائدها. 

 

ة حقوق التصويت ستؤدي إلى السيطرة. ومن أجل تعزيز هذا االفتراض وعندما بشكل عام، هناك افتراض أن غالبي

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

 ذاً علىالمجموعة تأخذ في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لدى المجموعة نفو

 المنشأة المستثمر بها، وهذه الحقائق والظروف تشمل ما يلي:

 

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

  ى.اآلخرالحقوق التي تنشأ عن الترتيبات التعاقدية 

 .حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

السياسات ن سياساتها المالية واللزوم، يتم إجراء التعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة من أجل التوفيق بي

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

 النقدية المتعلقة بالمعامالت ما بين شركات المجموعة بالكامل عند التوحيد.

 

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



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

 

 ـ 13 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(

 م8132مارس  13كما في 

 

 ـ السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 8

 

 )تتمة( توحيدالأساس  8ـ  8

 

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

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

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

 

 فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة:

 

 

 الشركات التابعة

  

 بلد التأسيس

 الملكية نسبة

 المباشرة / غير المباشرة

مارس  13   

 م8132

ديسمبر  31

 م2117

شركة عسير العربية لإلستثمار الصناعي المحدودة والشركات 

 ( أدناه(جالتابعة لها )انظر إيضاحي )أ( و)

المملكة العربية  

 السعودية

 

311% 

 

111% 

     

لتجارة والمقاوالت المحدودة )انظر إيضاح )ب( شركة الخواتم ل

 أدناه(

المملكة العربية  

 السعودية

 

311% 111% 

     

شركة االسطول العربية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة )انظر 

 إيضاح )ب( أدناه(

المملكة العربية  

 %311 السعودية

 

111% 

     

ر عقاري المحدودة )انظشركة النصرة العالمية للتنمية والتطوير ال

 إيضاح )ب( أدناه(

المملكة العربية  

 السعودية

 

311% 

 

111% 

     

شركة المواجد العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة )انظر 

 إيضاح )ب( أدناه(

المملكة العربية  

 السعودية

 

311% 

 

111% 

     

المملكة العربية   دناه(شركة التالل االقليمية لالستثمار )انظر إيضاح )ب( أ

 %111 %311 السعودية

 

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

، وتنازلت شركة التالل %5كما تمتلك  شركة التالل اإلقليمية لإلستثمار المحدودة )شركة تابعة لشركة األم( 

لصالح الشركة، وعليه تم توحيد القوائم المالية األولية  %5ستثمار المحدودة عن كامل حصتها البالغة اإلقليمية لإل

ضمن هذه القوائم  %111الموحدة الموجزة لشركة عسير العربية لإلستثمار الصناعي وشركاتها التابعة بواقع 

 .المالية األولية الموحدة الموجزة
 

  



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

 

 ـ 14 ـ

 األولية الموحدة الموجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 
 م8132مارس  13كما في 

 
 ـ السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 8
 
 توحيد )تتمة(الأساس  8ـ  8
 
طبقاً لعقد تاسيس شركة الخواتم للتجارة والمقاوالت المحدودة، وشركة األسطول العربية للتنمية والتطوير العقاري  (ب

للتنمية والتطوير العقاري المحدودة، وشركة المواجد العالمية للتنمية والتطوير المحدودة، وشركة النصرة العالمية 
وتمتلك شركة  %91العقاري المحدودة، وشركة التالل اإلقليمية لإلستثمار المحدودة، فإن الشركة األم تمتلك 

إلستثمار تنازلت شركة عسير العربية ل 1في كل منها %11عسير العربية لإلستثمار الصناعي المحدودة 
في جميع الشركات المذكورة لصالح الشركة األم، وعليه تم توحيد  %11الصناعي المحدودة عن حصتها البالغة 

 .ضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة %111القوائم المالية األولية لهذه الشركات بواقع 
 
ة عسير العربية لالستثمار الصناعي الشركات التابعة التاليتتضمن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لشركة  (ج

 )شركة تابعة للشركة األم(:
 

 

 الشركة التابعة

  

 بلد التأسيس

 الملكية نسبة

 المباشرة / غير المباشرة

 مارس 13   

 م8132

 ديسمبر  31

 م2117

     

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

 أدناه(

لمملكة العربية ا 

 السعودية

 

44.43% 

 

55151% 

     

المملكة العربية   شركة الربيع السعودية لألغذية المحدودة

 %57131 %44.11 السعودية

     

المملكة العربية   شركة النسيج والمالبس الجاهزة المحدودة

 %62131 %98.11 السعودية

     

( هـظر إيضاح )شركة مصنع االشارات الضوئية المحدودة )ان

 أدناه(

المملكة العربية  

 %51111 %41.11 السعودية

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

 التالية:
 

 

 الشركة التابعة

  

 بلد التأسيس

 الملكية نسبة

 المباشرة / غير المباشرة

مارس  13   

 م8132

ديسمبر  31

 م2117

جمهورية مصر   شركة حلواني أخوان )شركة مساهمة مقفلة(

 %111 %311 العربية

 
م رسمياً الموافقة على خطة بيع حصتهم في شركة مصنع ألم قرر الشركاء في الشركة ا2117ديسمبر  21في هـ( 

ة التابعة للشركقائمة الدخل و ركز الماليتوحيد الم وعليه لم يتم. أو تصفية الشركة االشارات الضوئية المحدودة
 .الموجزة الموحدة األولية هذه القوائم الماليةضمن 

 



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

 

 ـ 15 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م8132مارس  13كما في 

 
 ـ السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 8
 
 عة معايير جديدة وتفسيرات وتعديالت طبقتها المجمو 8-1
 

ك المتبعة مع تل األولية الموجزة الموحدة في إعداد القوائم المالية المجموعة طبقتهاتتوافق السياسات المحاسبية التي 
تطبيق المعايير  فيما عدا م2117ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للمجموعة السنوية الموحدة في إعداد القوائم المالية

م. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أخرى أو تفسيرات 2118يناير  1 الجديدة التي دخلت حيز التطبيق في
قم المعيار الدولي للتقرير المالي ر ،للمرة األولى ،أو تعديالت صدرت ولكن لم تدخل حيز التطبيق. تُطبق المجموعة

ألدوات المالية" التي تتطلب تعديل "ا 9" والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم يرادات من العقود مع العمالء"اإل 15
القوائم المالية السابقة مع إتاحة عدد من اإلعفاءات من التطبيق بأثر رجعي وهو ما قامت الشركة بتطبيقه. كما هو 

 ، تم اإلفصاح عن طبيعة وتأثير هذه التعديالت أدناه. 34مطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 
  

  
 
 
 
 

 االيضاح
 أدناه

 
 التعديل على  أثر

  األرباح المبقاة
 يناير  3 كما في
 م8132

 لاير سعودي
 )باآلالف(

 

 أثر التعديل 
 على الحقوق

 مسيطرة الغير 
 يناير  3كما في 
 م8132

 لاير سعودي
 )باآلالف(

 

 
 
 

 كما في المجموع
 م8132يناير  3

 لاير سعودي
 )باآلالف(

 
 (11,115) (4,911) (6,114) 1-)أ( (15)رقم  الماليالمعيار الدولي للتقرير أثر تطبيق 
 (48,645) (21,312) (27,333) )ب( (9رقم ) الماليالمعيار الدولي للتقرير أثر تطبيق 

 ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ  
 (59,661) (26,213) (33,447)  إجمالي االنخفاض على حقوق الملكية

  ════════ ════════ ═══════ 
 

لها  لكن ليس م2118يناير  1والتفسيرات يتم تطبيقها ألول مرة في الفترات التي تبدأ في  خرىألاالمعايير  العديد من
 األولية الموجزة الموحدة للمجموعة.تأثير على القوائم المالية 

 
 "ات من العقود مع العمالءيراداإل" (34رقم ) الماليللتقرير المعيار الدولي 

ومعيار المحاسبة  "عقود اإلنشاءات" 11محل معيار المحاسبة الدولي رقم  15رقم  الماليالمعيار الدولي للتقرير  يحل
والتفسيرات ذات الصلة، وتنطبق على جميع اإليرادات الناشئة عن العقود مع العمالء،  "اإليرادات" 18الدولي رقم 

ً من خمس خطوات الجديد المعيار تقع ضمن نطاق معايير أخرى. يؤسس ما لم تكن تلك العقود الحتساب  نموذجا
يتم إدراج اإليرادات بالمبلغ  15 رقم بموجب المعيار الدولي للتقرير المالياإليرادات الناشئة عن العقود مع العمالء. 

  . ى العميلالذي يعكس الثمن الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل تسليم البضائع إل
 

يتطلب المعيار من المنشآت ممارسة الحكم واألخذ بعين االعتبار الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق كل خطوة 
من النموذج على العقود مع العمالء. كما يحدد المعيار أيضاً طريقة المحاسبة عن التكاليف اإلضافية للحصول على 

باستخدام  15أدية العقد. طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم العقد والتكاليف التي تتعلق مباشرة بت
ما ك وعقود العمالء قامت إدارة المجموعة بتقييم نموذج األعمالأو األثر الرجعي المعدل.  طريقة التطبيق بأثر رجعي

لقائمة اوالمطلوبات جودات للمو معدل بأثر رجعي التطبيق( ودراسة تأثير ذلك التطبيقم )تاريخ 2118يناير  1في 
 .وأثر ذلك على األرباح المبقاة بذلك التاريخ بذلك التاريخ

 
  ع العمالء. محددة مستقلة مبرمة م دعقو تم البيع بموجب فواتير بيع و/أويبيع المنتجات الغذائية حيث تقوم المجموعة ب

 
 )أ( بيع البضائع 

توصلت  لوحيد،ااألداء فيها هو التزام  المنتجاتأن يكون بيع بشكل عام  والتي يتوقعالعمالء بالنسبة للعقود المبرمة مع 
السيطرة  تم فيه تحويلالذي وقت الفي  من بيع المنتجات يراداتباإل االعتراف يتم أنأنه يجب  المجموعة إلى استنتاج

ير المالي معيار الدولي للتقر، فإن تطبيق اليالمنتجات. بالتالوهو عادة ما يتم عند تسليم  إلى العميل، المنتجاتعلى 
 ( ال يوجد له تأثير على زمن االعتراف باإليرادات. إال أن المبلغ الذي يجب االعتراف به تأثر بالبنود التالية: 15رقم )
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 )تتمة( القوائم المالية األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول 
 م8132مارس  13كما في 

 
 ة()تتم ـ السياسات المحاسبية الهامة 8
 
 معايير جديدة وتفسيرات وتعديالت طبقتها المجموعة )تتمة( 8-1
 

 " )تتمة(يرادات من العقود مع العمالءاإل" (34رقم ) الماليللتقرير المعيار الدولي 
 
 تغير الم   الثمن (3)

 .لإليرادات المفرط اإلثبات لمنع المقدر المتغير الثمن على قيود وضع 15 رقم للتقرير المالي الدولي المعيار يتطلب
 تطبيق بأن مجموعةال تقدعت. العالقة ذات والقيود المقدر المتغير الثمن لتحديد الفردية العقود تقييم في المجموعة تستمر
 قرير الماليللت الدولية المعايير بموجب تأجيلها يتم التي تلك من أكثر بصورة اإليرادات تأجيل إلى يؤديلم  القيود

 .الحالية
 

 رتقدي. يتم ثمن متغير(، ينشأ عن حق اإلرجاع أو الخصم على الكميات 15رقم ) للتقرير الماليالدولي المعيار بموجب 
 ووضع قيود عليه إلى أن يتم وضع حل لحالة عدم التيقن المتعلقة به الحقاً.   عند بدء العقد الثمن المتغير

 
 االرجاع حقوق

كانت المجموعة تقوم باستخدام أسلوب خالل فترة محددة،  عندما ينص العقد على إعطاء العميل حق إرجاع البضاعة
بموجب  "القيمة المتوقعة"طريقة  المتوسط المرجح لتحديد قيمة المرتجعات المتوقعة وهو ما يتشابه الي حد بعيد مع

تعلق جيل وإدراج مبلغ اإليرادات المستم تكان ي(، 15(. قبل تطبيق المعيار )15المعيار الدولي للتقرير المالي )
 تجارية " مع تعديل مقابل لبند " المبيعات".مدينة المتوقعة في قائمة المركز المالي تحت بند "ذمم  بالمرتجعات

 
. ع المباعةالبضائمتغير لكون العقد يسمح للعميل بإرجاع ثمن الثمن المستلم من العميل يعتبر (، 15بموجب المعيار )

تقدير البضائع التي سيتم إرجاعها حيث أن هذه الطريقة تعطي أفضل تستخدم المجموعة طريقة القيمة المتوقعة ل
( 15توقعات بخصوص مبلغ الثمن المتغير الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه. تطبق المجموعة متطلبات المعيار )

املة. تعرض عفي تحديد التقديرات للثمن المتغير من أجل تحديد مبلغ الثمن المتغير الذي سوف يتم تضمينه في سعر الم
المجموعة التزام استرجاع وأصل مقابل الحق في استرجاع المنتجات من العميل بشكل منفصل في قائمة المركز 

من "ذمم دائنة تجارية  حق االرجاعالمجموعة بإعادة تصنيف مخصص  قامت(، 15تطبيق المعيار ) وعندالمالي. 
قامت  رجاع ".اإلحق  موجودات“كـ  باإلرجاعتعلق " تصنيف األصل الماالرجاعالتزامات مخصص وأخرى" إلى "

ديسمبر  31اإلدارة بدراسة قيمة الموجودات والمطلوبات الخاصة بحق االرجاع وأثر ذلك على األرباح المبقاة كما في 
م، ونتج عن هذه الدراسة تحديد التزامات ارجاع وتعديل 2118مارس  31 في م وصافي دخل الفترة كما2117

 قاة كما يلي:األرباح المب
 

م مقابل تخفيض 2118يناير  1لاير سعودي كما في  1111151187التزامات االرجاع بمبلغ  مخصص تم زيادة
  األرباح المبقاة بنفس المبلغ. 

 
 خصم الكميات 

بأثر رجعي تؤدي لنشوء أثمان متغيرة. ولتقدير الثمن المتغير الذي تستحقه خصم الكميات (، إن 15بموجب المعيار )
يقة و"طرللخصومات واحد الكمي ال ذات السقفلمجموعة، طبقت المجموعة "طريقة المبلغ األكثر احتمالية" للعقود ا

حيث ان كافة عقود المجموعة هي عقود . للخصومات القيمة المتوقعة" للعقود التي تتضمن أكثر من سقف كمي واحد
يناير  1صم الكميات على األرباح المبقاة كما في أثر لخ دديسمبر من كل عام، فانه ال يوج 31سنوية تنتهي في 

 م. 2118
 
 (  التزامات الضمان8)

البضاعة المباعة. وبالتالي ال تخضع المجموعة إلى متطلبات المعيار الدولي تقدم المجموعة ضمانات بخصوص ال 
 .فيما يخص تأجيل االعتراف باإليرادات وتسجيل التزامات العقود 15للتقرير المالي رقم 
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 )تتمة( القوائم المالية األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول 
 م8132مارس  13كما في 

 
 )تتمة( ـ السياسات المحاسبية الهامة 8
 
 معايير جديدة وتفسيرات وتعديالت طبقتها المجموعة )تتمة( 8-1
 

 تتمة() "يرادات من العقود مع العمالءاإل" (34رقم ) الماليللتقرير المعيار الدولي 
 

 )ب( متطلبات العرض واإلفصاح
قامت المجموعة بفصل اإليرادات من العقود مع العمالء ضمن فئات طبقا لكيفية تأثير العوامل االقتصادية في كل من 

 (.4طبيعة ومبلغ وزمن وعدم التأكد من اإليرادات والتدفقات النقدية لكل فئة من تلك الفئات )اإليضاح 
  

م والتي 2118مارس  31البنود في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في فيما يلي إيضاح ألهم 
والتأثير الناتج في حالة ما إذا كانت المجموعة تطبق  (15) رقم المالي للتقرير الدولي معيارتأثرت نتيجة تطبيق ال

 السياسة المحاسبية السابقة لالعتراف باإليرادات:
 
طلبات الرصيد وفقا لمت 

 للتقرير الدولي عيارم
 (34) رقم المالي

 

 
للسياسات الرصيد وفقا 
 اقسابالمطبقة  المحاسبية

 
عن التغير  الناتجاألثر 

 في السياسة المحاسبية

 1813441945  46715191623 44911741678 اإليرادات
 (1813441945) 8319611867 6516151922 مصروفات البيع والتوزيع

  
 "األدوات المالية" 6 رقم لي للتقرير الماليالمعيار الدو

: االثبات والقياس "األدوات المالية" 39رقم محل معيار المحاسبة الدولي  9يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
جمع المعيار كافة النواحي الثالث الخاصة م أو بعد ذلك التاريخ حيث ي2118يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في 

 .بالمحاسبة عن األدوات المالية: التصنيف والقياس، واالنخفاض في القيمة ومحاسبة التحوط
 

 كما يلي: 9قامت إدارة الشركة بتعديل السياسات المحاسبية واحتساب األثر الناتج عن تطبيق معيار التقرير المالي رقم 
 
 التصنيف والقياس (أ)

عند االعتراف ، 9بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم جموعة تقوم الم باستثناء بعض الذمم المدينة التجارية،
مة العادلة مالي ليس بالقيال لصاأل إذا كانتكاليف المعاملة،  بقياس األصل المالي بقيمته العادلة باإلضافة إلى األولي

 و الخسارة. أمن خالل الربح 
 

ً  المالية الدين واتاس أدفإنه يمكن قي 9بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ح الرب بالقيمة العادلة من خالل الحقا
. يقوم التصنيف على معيارين: نموذج الدخل الشامل اآلخر او الخسارة أو بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل

دة ات أصل الدين والفائفقط مدفوع تمثلدفقات النقدية التعاقدية تالأعمال المجموعة إلدارة الموجودات، وما إذا كانت 
 . (SPPI” Solely Payments of Principle and Interest“اختبار)على المبلغ األصلي القائم 

 
 الخاصة بالمجموعة:  الماليةلموجودات لفيما يلي التصنيف والقياس الجديدان 

 
مع النية لالحتفاظ أدوات الدين بالتكلفة المطفأة للموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال  -

. تتضمن هذه الفئة (SPPI)اختبار بالموجودات المالية من اجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية التي تحقق 
 الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى للمجموعة.

 
إلى قائمة الدخل  أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع أرباح وخسائر غير مدورة -

عند إلغاء االعتراف. الموجودات المالية في هذه الفئة هي أدوات الملكية للمجموعة والتي تعمد المجموعة 
على االحتفاظ بها في المستقبل المنظور والتي قررت اإلدارة اعتماد هذا االختيار عند التطبيق األولي أو عند 

. وفقا لمتطلبات المعيار فإن أدوات الملكية تلك غير معرضة 9 التحول للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم
، تم تصنيف أدوات الملكية المتداولة 39لتقييم االنخفاض في القيمة. بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

 للمجموعة كموجودات مالية متاحة للبيع. 
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 )تتمة( القوائم المالية األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول 
 م8132مارس  13في  كما
 
 )تتمة( ـ السياسات المحاسبية الهامة 8
 
 معايير جديدة وتفسيرات وتعديالت طبقتها المجموعة )تتمة( 8-1
 

 )تتمة( "األدوات المالية" 6 رقم المعيار الدولي للتقرير المالي
 

 )تتمة( التصنيف والقياس)أ( 
أثر ب التطبيق( ودراسة تأثير ذلك التطبيقم )تاريخ 2118ناير ي 1قامت إدارة المجموعة بتقييم نموذج األعمال كما في 

للموجودات المالية القائمة بذلك التاريخ. كما قامت اإلدارة في ذلك التاريخ بتحديد ما إذا كانت التدفقات  معدل رجعي
 ات.النقدية التعاقدية ألدوات الدين تمثل فقط أصل الدين والفائدة عند االعتراف األولي لتلك األدو

 
 االنخفاض في القيمة (ب)
 يف االنخفاض خسائر عن المجموعة محاسبة تغيير إلى أساسي بشكل 9 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار تطبيق دىأ

 بمنهج 39 رقم الدولي المحاسبة بمعيار الخاصة المتكبدة الخسائر منهج استبدال طريق عن المالية الموجودات قيمة
 مخصص تسجيل المجموعة من 9 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار يتطلب. المتوقعة ةالمستقبلي االئتمان خسائر
 . خسارةال او الربح خالل من العادلة بالقيمة بها المحتفظ غير المالية الدين أدوات لجميع المتوقعة االئتمان لخسائر

 
 تتوقع التي النقدية تالتدفقا وجميع العقد عن ناتجةال التعاقدية النقدية التدفقات بين الفرق المتوقعة االئتمان خسائر تمثل

 . المالي لألصل للفائدة الفعال األصلي السعر مع يتناسب بما النقص خصم يتم. استالمها المجموعة
 

 لمعيارل وفقا المبسطة الطريقة بتطبيق المجموعة قامت األخرى، المدينة واألرصدة التجارية المدينة للذمم بالنسبة
 إنشاءب المجموعة قامت. المالية الموجودات عمر مدى على االئتمانية الخسائر لتوقعات طبقاً  االئتمان خسائر واحتساب
 المستقبلية لعواملل بالنسبة وتعديلها االئتمان، بخسائر يتعلق فيما السابقة المجموعة خبرة على تقوم مخصصات مصفوفة
 . االقتصادية والبيئة بالمدينين الخاصة

 
ً  91 دةم استحقاقها موعد وتجاوز متعثرة التعاقدية الدفعات تكون عندما متعثراً  المالي األصل أن مجموعةال تعتبر . يوما

ً  أصالً  أن المجموعة تعتبر قد الحاالت، بعض في انه إال  عدم يةالخارج أو الداخلية المعلومات تبين عندما متعثراً  ماليا
 بواسطة هاب محتفظ ائتمانية تعزيزات بالحسبان أخذها قبل كاملة القائمة ةالتعاقدي المبالغ المجموعة استالم احتمالية

 . المجموعة
 

والمركز  على حقوق الملكية (15و 9) رقم المالي للتقرير ةالدولي ريياالمعتطبيق يوضح الجدول التالي إيضاح أثر 
 :م2118يناير  1المالي للمجموعة كما في 

 
القيمة الدفترية وفقا للمعيار  

 دولي للتقرير المالي رقمال

 كما في 34و 6

 م8132يناير  3

 

الرصيد وفقا للسياسات 

 اسابقالمطبقة  المحاسبية

 م8134ديسمبر  13

 

 

عن التغير في  الناتجاألثر 

 السياسة المحاسبية

 لاير سعودي  

 )باآلالف(

 لاير سعودي 

 )باآلالف(

 لاير سعودي 

 )باآلالف(

    

  مدينة وأرصدة تجارية مدينة ذمم

 (9)إيضاح  أخرى 

 

824.842 

 

3331923 

 

(481645) 

 ════════ ════════ ════════ 

 (111115) ــ      33.134 مخصص التزامات إرجاع

 ════════ ════════ ════════ 

 (331448) 3191733 849.824 األرباح المبقاة

 ════════ ════════ ════════ 

 (261213) 4661675 111.198 المسيطرة غير الحقوق

 ════════ ════════ ════════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(

 م8132 مارس 13كما في 

 

 )تتمة( ـ السياسات المحاسبية الهامة 8

 

 ثمن المدفوع مقدماً ( ـ معامالت العمالت األجنبية وال88) رقم تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي

يوضح التفسير أنه عند تحديد سعر الصرف الفوري لالستخدام في االعتراف األولي باألصل والمصروفات وااليرادات 

ذات العالقة )أو جزء منها( في إلغاء االعتراف بالموجودات غير النقدية أو المطلوبات غير النقدية المتعلقة بالثمن 

المعاملة هو التاريخ الذي تعترف فيه المنشأة مبدئياً بالموجودات غير النقدية أو المطلوبات المدفوع مقدماً، فإن تاريخ 

ب مقدماً، عندئذ يج تم استالمهاأو مبالغ  دفعات متعددةغير النقدية الناشئة عن الثمن المدفوع مقدما. إذا كانت هناك 

قوائم ال يوجد تأثير لهذا التفسير على ال مدفوع مقدماً.الثمن العلى المنشأة تحديد تاريخ المعامالت لكل دفعة أو استالم 

 المالية الموحدة للمجموعة. 

  

 ( ـ تحويل ممتلكات استثمارية11رقم ) الدولي المحاسبةتعديالت على معيار 

 توضح التعديالت متى ينبغي على المنشأة نقل ممتلكات، بما في ذلك الممتلكات قيد اإلنشاء أو التطوير إلى أو من

يحدث عندما تستوفي الممتلكات أو تتوقف عن  ممتلكات استثمارية. تنص التعديالت على أن التغيير في االستخدام

استيفاء تعريف الممتلكات االستثمارية وهناك أدلة على التغير في االستخدام. إن مجرد التغيير في نوايا اإلدارة 

ولية ال يوجد تأثير لهذه التعديالت على القوائم المالية األ االستخدام.الستخدام الممتلكات ال يقدم دليالً على التغيير في 

 الموحدة الموجزة للمجموعة. 

 

 ( ـ التصنيف والقياس لمعامالت الدفع على أساس األسهم8) رقم تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي

على أساس األسهم  الدفع-( 2) رقم للتقرير الماليأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي 

والذي يتناول ثالثة مجاالت رئيسية: آثار شروط االستحقاق على قياس معاملة الدفع على أساس األسهم مع تسوية 

النقد، وتصنيف معاملة الدفع على أساس األسهم مع مزايا التسوية بالصافي اللتزامات ضريبة االستقطاع، والمحاسبة 

ا يؤدي تعديل شروط وأحكام معاملة الدفع على أساس األسهم إلى تغيير تصنيفها من تسوية نقد إلى تسوية حقوق عندم

المعيار، يجب على المنشآت تطبيق التعديالت دون تعديل الفترات السابقة، ولكن يسمح بالتطبيق  تطبيقعند  ملكية.

بية للمجموعة تتوافق السياسة المحاس م استيفاء المعايير األخرى. بأثر رجعي إذا تم اختيارها لجميع التعديالت الثالثة وت

مع المنهج الموضح في التعديالت. إضافة إلى ذلك، ال يوجد لدى  الدفع على أساس األسهم مع تسوية النقدبخصوص 

م بعمل تق ولممعاملة الدفع على أساس األسهم مع مزايا التسوية بالصافي اللتزامات ضريبة االستقطاع، المجموعة 

 . بالتالي فال يوجد تأثير لهذه التعديالت على القوائم الماليةشروط وأحكام معاملة الدفع على أساس األسهمتعديالت على 

 الموحدة للمجموعة.

 

حذف  –(: تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة 3المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )تعديالت على 

 صيرة االجل لمن يطبقون المعيار ألول مرة اإلعفاءات ق

( ألنها أدت 1( من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )7هـ – 3تم حذف االعفاءات قصيرة األجل في الفقرات )هـ 

  ال يوجد تأثير لهذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.الغرض الذي صممت من أجله. 
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 ول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(إيضاحات ح
  م8132مارس  13كما في 

 
 ـ االجتهادات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 1
 

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

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

 
 االجتهادات 

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

 
 التقديرات واالفتراضات

لقوائم ى لعدم التأكد من التقديرات في تاريخ إعداد ااآلخردر فما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصا
المالية والتي يرتبط بها مخاطر جوهرية قد تسبب تعديالت هامة على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في السنة 

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

 في السوق أو الظروف الناشئة خارج سيطرة المجموعة. وتنعكس هذه التغييرات على االفتراضات عند حدوثها.
 

  أ( انخفاض الذمم المدينة
م إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل من الذمم المدينة التجارية عند عدم إمكانية تحصيل المبلغ بالكامل. بالنسبة يت

لكل مبلغ من المبالغ الهامة، يتم إجراء هذا التقدير لكل مبلغ على حده. أما المبالغ التي ال تعتبر هامة بمفردها ولكنها 
بشكل جماعي، ويجنب مخصص حسب طول مدة التأخر في السداد بناءاً على معدالت متأخرة السداد، فانه يتم تقديرها 

 التحصيل السابقة.
 

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

أما المبالغ غير  1لغ من المبالغ الهامة، يتم إجراء هذا التقدير لكل مبلغ على حدهللقيمة السوقية لها. بالنسبة لكل مب
الهامة بمفردها والتي تعتبر قديمة أو متقادمة، فانه يتم تقديرها بشكل جماعي ويجنب مخصص حسب نوع البضاعة 

 وعمرها أو درجة تقادمها على أساس أسعار البيع التاريخية.
 
 لممتلكات واآلالت والمعدات( األعمار االنتاجية لج

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

المتبقية واألعمار االنتاجية على أساس سنوي ويتم تعديل مصروفات االستهالك المستقبلية إذا كانت بفحص القيمة 
 اإلدارة ترى أن األعمار االنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

 
 ( الموجودات غير الملموسةد

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

وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة المقدرة القابلة  .عدم إمكانية إسترداد قيمتها الدفترية
تحمل الزيادة في  1ترداد، عندئذ تخفض الموجودات إلى القيمة القابلة لإلسترداد والتي تمثل القيمة الحالية لهالإلس

 .األولية الموحدة الموجزةالموحدة  الدخلالقيمة الدفترية عن القيمة المقدرة القابلة لإلسترداد على قائمة 
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  )تتمة( وجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الم
 م8132مارس  13كما في 

 
 ـ االجتهادات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( 1
 
 ( االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية هـ

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

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

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

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

 
 ( الضرائبو

 ضريبة المركبة والمبلغ وتوقيت الدخل الخاضع للضريبة في المستقبل. معيحدث الشك فيما يتعلق بتفسير لوائح ال
األخذ في االعتبار المجال الواسع لعالقات األعمال الدولية والطبيعة طويلة األجل واتفاقات العقود المركبة الحالية 

ضات، قد يتطلب ية لتلك االفتراواالختالفات الناشئة بين النتائج الفعلية واالفتراضات المقدمة أو التغييرات المستقبل
األمر ضرورة إجراء تعديالت مستقبلية على ضريبة الدخل والمصاريف المسجلة. وقد أنشأت المجموعة مخصصات 

بناء على تقديرات مقبولة لنتائج محتملة للتدقيق عن طريق المصالح الضريبية في اإلقليم المعني الذي تعمل فيه.  
على عوامل عدة مثل خبرة التدقيق الضريبي السابق والتأجيل لتفسيرات اللوائح وتعتمد مبالغ تلك المخصصات 

الضريبية عن طريق المنشأة الخاضعة للضريبة والمصلحة الضريبية المسئولة. قد تنشأ تلك االختالفات في التفسير 
 في عدة أمور معتمدة على الظروف السائدة في مقر الشركة المعنية. 

 
جودات الضريبية المؤجلة لجميع خسائر الضرائب غير المستخدمة إلى المدى الذي يحتمل فيه يتم االعتراف بالمو

توافر األرباح الخاضعة للضرائب مستقبال التي يمكن استخدام الخسائر في تغطيتها. يتطلب االجتهاد الجوهري لإلدارة 
ى اإلطار الزمني المناسب ومستوى األرباح تحديد مبلغ الموجودات الضريبية المؤجلة الذي يتم االعتراف به بناءا عل

 الضريبية المستقبلية مع استراتيجيات تخطيط الضرائب المستقبلية. 
 
 ( برامج المنافع المحددةز

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

وهذه تتضمن تحديد معدل الخصم وزيادات الرواتب المستقبلية ومعدالت الوفاة وزيادات معاشات التقاعد المستقبلية. 
ساسية طويلة المدى تجعل من التزام المنافع المحددة بالغ الحونظراً لتعقيد التقييم فإن االفتراضات األساسية وطبيعتها ال

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

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

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

الجودة. ويتم استبعاد السندات ذات التوسع االئتماني الزائد من تحليل السندات التي يستند إليها معدل الخصم على أساس 
عنية. وهذه مأنها ال تمثل السندات ذات الجودة العالية. يستند معدل الوفاة على جداول الوفيات المتوفرة رسمياً للبلدان ال

الجداول قابلة للتغيير على فترات بما يتناسب مع التغيرات السكانية. تستند الزيادات المستقبلية على الرواتب ومعاشات 
 التقاعد على معدالت التضخم المستقبلية للبلدان المعنية.
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة( 
 م8132مارس  13كما في 

 
 المحاسبية الجوهرية )تتمة( واالفترضات ـ االجتهادات والتقديرات 1
 
 ( قياس القيمة العادلة لألدوات الماليةح

 الموجزة ةالموحد األولية في حال عدم توفر القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بتاريخ قائمة المركز المالي
تداول النشط لبعض األدوات والمشتقات المالية، يتم تقدير القيمة العادلة عبر طرق عن طريق األسعار المعلنة أو ال

تقييم مختلفة والتي تتضمن استخدام نماذج التسعير حيث يتم الحصول على المعلومات من مالحظة السوق. في حال 
 تعذر ذلك فإن تحديد القيمة العادلة يتطلب التقدير واالجتهاد.

 
يةـ التقارير القطاع 1  
 

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

 
في تباشر المجموعة أعمالها في المملكة العربية السعودية تتبع المجموعة قطاع األعمال وكذلك القطاع الجغرا

وجمهورية مصر العربية ودول أخرى. إن المعلومات المالية المنتقاة والخاصة بالقطاعات الجغرافية واالعمال كما 
 هي كالتالي:م 2117ديسمبر  31و م2118مارس  31في 

 
 قطاعات األعمال (أ

 
ة للقطاعين منتقا قطاع االستثماري والقطاع الصناعي وفيما يلي بيانات ماليةتتمثل قطاعات األعمال بالمجموعة في ال

 :المذكورين
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 القطاع االستثماري
 لاير سعودي
 )باآلالف(

 القطاع الصناعي
 لاير سعودي
 )باآلالف(

 المجمـــــوع
 لاير سعودي
 )باآلالف(

 
 1,169.114 3.262.861 3.464.448 إجمالي الموجودات

 3.481.681 3.848.113 143.636 المسيطرة حقوق غيرالإجمالي المطلوبات و
 618.243 612.819 1.914 ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ

 31.113 4.228 1.116 مصروفات رأسمالية
 141.831 116.344 4.116 صافي المبيعات وإيرادات االستثمارات

 316.311 311.311 4.116 ربحإجمالي ال
 83.864 81.211 194 االستهالكات

 
 

 م2117ديسمبر  31
 القطاع االستثماري

 لاير سعودي
 )باآلالف(

 القطاع الصناعي
 لاير سعودي

 )باآلالف(

 المجمـــــوع
 لاير سعودي

 )باآلالف(
 

 314221517 118361312 115861215 إجمالي الموجودات
 116331977 111641127 4691851 المسيطرة حقوق غيرالإجمالي المطلوبات و

 9541297 9531685 612 ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ
 711439 711411 29 مصروفات رأسمالية

    
    م2117مارس  31
    

 4711722 4561771 131952 صافي المبيعات وإيرادات االستثمارات
 1681659 1541717 131952 ربحإجمالي ال
 211829 211698 131 كاتاالستهال
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة( 
 م8132مارس  13كما في 

 
 (ةـ التقارير القطاعية )تتم 1
 
 القطاعات الجغرافية (ب
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المملكة العربية 

 السعودية

جمهورية مصر 

 العربية

دول عربية 

 وأجنبية أخرى

 

 تسويات

 

 ـوعالمجمــــ

 لاير سعودي القائمة

 )باآلالف(

 

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 1.169.114 (16.411) ــ     341.214 1.143.412 إجمالي الموجودات

 3.844.112 (3.344) ــ     384.191 3.341.111 المطلوبات إجمالي

 618.243 (3.344) ــ     11.864 611.416 ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ ممتلكات وآالت

 116.344 (8.849) 18.844 62.611 181.811 المبيعات صافي

 
 

 م2117ديسمبر  31

المملكة العربية 

 السعودية

جمهورية مصر 

 العربية

دول عربية 

 وأجنبية أخرى

 

 تسويات

 

 المجمـــــوع

 لاير سعودي القائمة

 ف()باآلال

 

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 314221517 (81115) ــ     1531363 312771259 إجمالي الموجودات

 111671312 (81115) ــ     871369 111881138 المطلوبات إجمالي

 9541297 ــ     ــ     411634 9131663 ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ

      

      م2117 مارس 31
      

 4561771 ــ     831182 651275 3181413 المبيعات صافي

 
 صافي المبيعاتـ  4
 

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

 
 مارس 13 

 م8132  
 لاير سعودي

 مارس 31
 م2117  

 لاير سعودي

   المبيعات بالمنتجات
 21314771163 832.418.421 غذائيةمنتجات 

 25112721719 884.211.119 عصائر ومشروبات
 311191811 8.918.142 أخرى

 ──────── ──────── 
 116.341.942 45617691682 
 ════════ ════════ 

 
 
 
 



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

 

 ـ 24 ـ

  )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
 م8132مارس  13كما في 

 
 وضريبة الدخل المستحقة الدفع ـ الزكاة 9
 

 يتكون مبلغ الزكاة وضريبة الدخل المستحقة الدفع مما يلي: 
 

 مارس 13 
 م8132  

 لاير سعودي
 

 ديسمبر 31
 م2117  

 لاير سعودي
 

  زكاة مستحقة الدفع
 ضريبة مستحقة الدفع

 

 31.216.813 
 31.116.121 

──────── 
 82.322.181  

════════ 

 1317151129 
 1118311843 

──────── 
 2515451872 

════════ 
 

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

 مارس 13 
 م8132  

 لاير سعودي
 

 ديسمبر 31
 م2117  

 لاير سعودي
 

 الرصيد في بداية الفترة/ السنة
  المكون خالل الفترة/ السنة

 مخصص الزكاة عن سنوات سابقة
 المدفوع خالل الفترة/ السنة

 تسويات
 مخصص الزكاة العائد إلى العمليات غير المستمرة

   
 الرصيد في نهاية الفترة/ السنة

   

 31.434.186 
 8.641.914 

 ــ      
(8.236.114) 

 ــ      
 ــ      

──────── 
 31.216.813 

════════ 

 1415681229 
 817831594 
 218471258 
(1412261143) 
 211921711 
(3511719) 

──────── 
 1317151129 

════════ 
 

 ب( ضريبة الدخل
 

اح السنوية طبق على إجمالي األربتقوم المجموعة باحتساب ضريبة الدخل للفترة باستخدام الشريحة الضريبية التي تن
 المتوقعة.

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

 مارس 13 
 م8132  

 لاير سعودي
 

 ديسمبر 31
 م2117  

 لاير سعودي
 

  بداية الفترة/ السنة
 مصروف ضريبة الدخل خالل الفترة/ السنة

 المدفوع خالل الفترة/ السنة
 دينة أخرىمحول من أرصدة م

 فروق ترجمة عملة أجنبية
  

    الرصيد في نهاية الفترة/ السنة

 33.211.211 
 1.484.421 
(3.144.449) 

 ــ      
 391.119 

──────── 
 31.116.121 

════════ 

 1851655 
 1415561352 
(111551481) 
(118841734) 
 291151 

──────── 
 1118311843 

════════ 
 



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

 

 ـ 25 ـ

  )تتمة( المالية األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم 
 م8132مارس  13كما في 

 
 )تتمة( وضريبة الدخل المستحقة الدفع ـ الزكاة 9
 

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

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

 
 )خسارة( السهم /دخلـ  4

 
سارة( دخل/ )خالفترة بقسمة صافي  (خسارة) دخل/ السهم األساسية والمخفضة من صافي (خسارة/ )خلديتم احتساب 

 سهم.  12613881889الفترة على عدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة والبالغة 
 

ساسي ح األللفترة وعدد األسهم المستخدم في احتساب الرب / )الخسارة(يعكس الجدول التالي بيانات صافي الدخل
 والمخفض للسهم: 

 
 أشهر المنتهية الثالثةلفترة  

 مارس 13في 

 م2117   م8132   
 لاير سعودي لاير سعودي 

 
 2116511111   33.284.149  ألمالشركة ا العائد للمساهمين في المستمرة العملياتمن  الفترة دخل

 ═════════ ═════════ 
 العائد  المستمرةير غ العملياتمن  الفترة دخل(/ خسارة)

 في الشركة األم للمساهمين   
 
(28.128) 

 
 371882 

 ═════════ ═════════ 
 

 العائد للمساهمين في الشركة األم  الفترة دخل
 
 33.418.444 

  
 2116881892 

 ═════════ ═════════ 
 12613881889  389.122.226  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 

 ═════════ ═════════ 
 من  الدخلصافي األساسي والمخفض للسهم من  الدخل

 العائد للمساهمين في الشركة األم المستمرة العمليات  
 
 1.16 

  
 1116 

 ═════════ ═════════ 
 صافي )الخسارة(/ للسهم من  ةوالمخفض ةاألساسي )الخسارة(/ الدخل

 ئد للمساهمين في الشركة األمالعا المستمرة الدخل من العمليات غير  
     
 ــ     

     
 ــ     

 ═════════ ═════════ 
 العائد  السنة دخلصافي األساسي والمخفض للسهم من  الدخل

 للمساهمين في الشركة األم  
 
 1.16 

 
 1116 

 ════════ ════════ 
 

 مارس 13 
 م8132  

 لاير سعودي
 

 مارس 31
 م2117  

 لاير سعودي
 

 412981299  1.421.631  ضرائب الدخل الجارية 
 (781774) (46.311) ضرائب الدخل المؤجلة 

 ──────── ─────── 
 412191525  1.484.421  جمالي المحمل خالل الفترةإ

 ════════ ═══════ 



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

 

 ـ 26 ـ

  )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
 م8132مارس  13ا في كم

 
 ـ استثمارات وموجودات مالية 2
 

 م8132مارس  13 
 لاير سعودي

 

 م2117ديسمبر  31
 لاير سعودي

 
 زميلة )انظر إيضاح )أ(( ةاستثمارات في شرك

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

 843.834.621 
 
 3.111.816.141 
ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ
 3.823.144.149 

══════════ 

 24911161411 
 
 1112918111549 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1127818161949 

═════════ 
 

 زميلة  ةاستثمارات في شرك )أ
 

  
 بلد التأسيس

 
 الملكية نسبة

 م8132مارس  13
 لاير سعودي

 

 م2117ديسمبر  31
 سعوديلاير 

 
شركة صناعات العيسى 

 ( أدناه(1)أنظر اإليضاح )أ ــ 
المملكة العربية 

 السعودية
 
38% 

 
 843.834.621 

══════════ 

 
 24911161411 

═════════ 
 

 ( شركة صناعات العيسى3أ ــ 
ة هم بنسبمليون س 75مليون سهم من إجمالي رأس المال في شركة صناعات العيسى البالغ  2815 تمتلك الشركة عدد

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

 
 السنة: الفترة/ وفيما يلي حركة هذا االستثمار خالل

 
 م8132مارس  13 

 لاير سعـودي
 

 م2117ديسمبر  31
 عـوديلاير س

 
 رصيد االستثمار أول العام

 الشركة الزميلة خالل (خسارة) ربح/ حصة الشركة في
 السنةالفترة / 

 )انظر اإليضاح أدناه( رةمن الشه خسائر هبوط غير مؤقت
 خسائر هبوط 

  المحاسبية السياسات في التغير أثر
 

 816.119.111 
 
 1.111.612 

 ــ      
 ــ      

(3.883.194) 
ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ

 843.834.621 
══════════ 

 54412411411 
 
(2711821998) 
(25119411178) 
(1611111934) 

 ــ      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 24911161411 
═════════ 

 
ن هناك انخفاض في قيمة رأت إدارة الشركة أن هناك عدة عوامل ومؤشرات دالة على أنه قد يكو ،م2117سنة خالل 

ستثمار في الشركة االتقييم إلعداد دراسة لبتعيين استشاري مستقل االستثمار في الشركة الزميلة وبالتالي قامت الشركة 
مليون  268بقيمة  الزميلة لصافي موجودات الشركة القيمة العادلة انخفاض فيالدراسة على وجود  ت، وأظهرالزميلة

مليون لاير سعودي   25119مليون لاير سعودي من تكلفة اإلستثمار ومبلغ  16خفيضه بمبلغ والذي تم ت لاير سعودي
 .من رصيد الشهرة المتضمن في مبلغ االستثمار في شركة زميلة

 
 
 
 



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

 

 ـ 27 ـ

  )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
 م8132مارس  13كما في 

 
 ة()تتم ـ استثمارات وموجودات مالية 2
 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أدوات ملكيةب( 
 

 م8132مارس  13 
 لاير سعـودي

 

 م2117ديسمبر  31
 لاير سعـودي

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

 مدرجةاستثمارات في أسهم وحصص شركات غير 
 أدناه(  2ب/ )انظر إيضاح 

 431.164.161 
 
 434.211.421 

ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 3.111.816.141 

═════════ 

 51812211952 
 
 52115891597 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1112918111549 

═════════ 
 

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

ديسمبر  31لف لاير سعودي )أ 178 م2118مارس  31كما في  ارات مملوكة يبلغ رصيد حسابهااستثم -
جاري العمل  .الشركة( مسجلة بإسم نائب رئيس مجلس اإلدارة نيابة عن ألف لاير سعودي 223م: 2117

املة ية كلدى الشركة شهادات تنازل تفيد أن هذه االستثمارات مملوكة ملك .علي نقل ملكيتها بإسم الشركة
 .للشركة

 م2118مارس  31كما في  استثمار في إحدى الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية تمتلك الشركة -
( يتطلب من الشركة مليون لاير سعودي 47212م: 2117ديسمبر  31) لاير سعودي مليون 47818 بقيمة

 تثمار.هذا االسقبل التصرف ب إحدى الهيئات الحكوميةالحصول على موافقة 
 

 

  

  مدرجة

 لاير سعـودي

 

  مدرجة غير 

 لاير سعـودي

 اإلجمــالي  

 م8132مارس  13 

 لاير سعـودي

 اإلجمــالي  

 م2117ديسمبر  31 

 لاير سعـودي

     التكلفة:

 91811411265  219.141.114  48511111961  36112511386  الفترة /السنةفي بداية 

 1711611474  ــ      ــ      ــ      إضافات

 (5112971118) (4.493.112) (517461114) (151134) اإلستبعادات

  هبوط غير مؤقتخسائر 

 ــ      ــ      ــ      أدناه( 3اح ب/)انظر إيض  

 

(3816521274) 

ــــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ

 84613531347  211.468.866  47913551947  36112361352  السنةالفترة / في نهاية

ــــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ

ادلة بالقيمة الع أدوات ملكية صافي تقييم 

 :  من خالل الدخل الشامل اآلخر

    

 28519951942  321.144.818  3614871636  14619691566  السنة / الفترة في بداية

 (1315411656) (9.619) ــ      (61916) استبعادات

 (8819981184) 9.369.142  ــ       611961478  إعادة تقييم من (خسائر)/ أرباح

ــــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ

 18314571212  326.919.441  3614871636  15311591138  السنة/ الفترة في نهاية

ــــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ

 1112918111549  3.111.816.141  51518431583  51413951491  صافي القيمة الدفترية  

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



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

 

 ـ 28 ـ

  )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
 م8132مارس  13كما في 

 
 )تتمة( ـ استثمارات وموجودات مالية 2
 

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

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

 مليون لاير سعودي 2318بملغ  م2118مارس  31كما في سم رئيس مجلس اإلدارة ااستثمارات مسجلة ب -
لدى  .جاري العمل على نقل ملكيتها إلى اسم الشركةو (مليون لاير سعودي 2318م: 2117ديسمبر  31)

 .ات مملوكة ملكية كاملة للشركةالشركة شهادات تنازل تفيد أن هذه االستثمار
 

 هبوط غير مؤقت في استثمارات وموجودات مالية: 3ب/
 

 م8132مارس  13 
 لاير سعودي

 

 م2117ديسمبر  31
 لاير سعودي

 
بالقيمة العادلة  أدوات ملكيةسائر هبوط غير مؤقت عن خ

 من خالل الدخل الشامل اآلخر
 عن إستثمارات في شركة زميلة ائر هبوطخس

 
 ــ       

 ــ       
──────── 

 ــ       
════════ 

 
3816521274 

26811521112 
──────── 
31617141286 
════════ 

 
 ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرىـ  6

  
 م8132 مارس 13 

 لاير سعودي
  

  م2117ديسمبر  31
 لاير سعودي

 )االيضاح أدناه(
 

 28418311193 819.936.814 ذمم مدينة تجارية، صافي
 1519111845 83.161.386 مصاريف مدفوعة مقدما 

 315631488 1.934.116 ذمم موظفين
 1914631871 84.113.496 دفعات مقدمة للموردين

 1317591428 34.491.113 أرصدة مدينة أخرى
 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ 
 131.481.921 33715271724 
 ════════ ════════ 
 

مليون لاير نتيجة إعادة تقدير  4817م بمبلغ 2117م تم تخفيض األرصدة الختامية لسنة 2118يناير  1كما في 
مخصصات االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية واألرصدة المدينة األخرى وفق طريقة "خسائر االئتمان 

 (.2)إيضاح  9ير المالي رقم المتوقعة" طبقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقر
 

 ـ رأس المال 31
 

لاير سعودي  11قيمة كل منها  م2118مارس  31سهم كما في  12613881889يتكون رأس مال الشركة األم من 
 سهم(. 12613881889م: 2117ديسمبر  31)
 
 
 
 



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

 

 ـ 29 ـ

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
 م8132مارس  13كما في 

 
 ـ احتياطي نظامي 33
 

 ً حويل ت األم ، يجب على الشركةللشركة األساسي والنظام السعودية العربية المملكة في الشركات نظام ألحكام وفقا
ويجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ  .من صافي الدخل إلى اإلحتياطي النظامي 11%

بما أن الشركة قد حققت ذلك خالل السنوات السابقة فقد قررت التوقف عن  .رأس المال من %31مجموع االحتياطي 
 . للتوزيع متاحإن هذا االحتياطي غير  .اجراء مثل هذا التحويل

 
 األجل طويلة وقروض إسالمية مرابحة عقودـ  38
 

 م8132مارس  13 
 لاير سعودي

 

 م2117ديسمبر  31
 لاير سعودي

 
 تسهيالت وقروض طويلة األجل  

 طرح: ي
   تمويل مؤجلة تكاليف

 
 ، بالصافيتسهيالت وقروض طويلة األجل

 ةالمبالغ المستحقة خالل سن
 

  الجزء غير المتداول

 449.118.131 
 
(8.911.668) 

───────── 
 441.942.183 
(818.121.226) 

───────── 
 113.441.318 

═════════ 

 61111211211 
 
(311371617) 

───────── 
 59619831584 
(21911731623) 

───────── 
 37719191961 

═════════ 
 

 يشتمل تمويل المرابحات والقروض طويلة األجل على ما يلي:
 
 711حد البنوك التجارية المحلية في حدود مبلغ أم وقعت شركة عسير اتفاقية تمويل مرابحة مع 2113خالل عام  (أ

لاير سعودي من قيمة التسهيل المذكور وذلك لتمويل مليون  631قامت الشركة باستخدام مبلغ  .مليون لاير سعودي
قدمت الشركة سند المر كضمان  .أ( -8صفقة االستحواذ على حصه ملكية في شركة صناعات العيسى )ايضاح 

لهذة القروض إضافة إلى بعض التعهدات المنصوص عليها في المستندات البنكية الخاصة بالقرض والتي إلتزمت 
على فترة سبع سنوات متضمنة  ةيتم سداد القرض على دفعات موزع .م2118مارس  31الشركة بها كما في 

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

 
ك والبن أحد معبموجب تمويل إسالمي  وقعت إحدى الشركات التابعة عقد قرضم 2115ديسمبر  27بتاريخ  (ب

 سعودي لاير مليون 63قامت الشركة بسحب  م2118مارس  31كما في مليون لاير سعودي،  211بمبلغ المحلية 
شهراً من تاريخ السحب مع  61ويستحق القرض على فترة  .(مليون لاير سعودي 65: م 2117ديسمبر  31)
ً للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية رة سماح سنة واحدة. يخضع القرض فت لعمولة وفقا

 مضمون مقابل سند ألمر. ا القرضهذ. إن )سايبور( مضافاً إليها معدل عمولة ثابت
 

ة السعودي مع صندوق التنمية الصناعي تمويلعقد  إحدى الشركات التابعةم وقعت 2111 يونيو 15بتاريخ 
مليون لاير سعودي بغرض تمويل مشروع المجمع الصناعي الجديد للشركة  16512)"الصندوق"( بقيمة إجمالية 

رض المشروع أتم رهن جميع ممتلكات وآالت ومعدات المشروع الجديد المقامة والتي ستقام على  .بمدينة جدة
قاً يتم سداد التمويل على أقساط نصف سنوية وفالتمويل.  كامل رصيد تم سحبللتمويل. لصالح الصندوق كضمان 

 م.2121إلعادة الجدولة وينتهي سداد القسط األخير في 
 
 
 



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

 

 ـ 31 ـ

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
 م8132مارس  13كما في 

 
 )تتمة(  األجل طويلة وقروض إسالمية مرابحة عقودـ  38
 
البنوك المحلية في المملكة  أحدمع  طويلة األجل قد مرابحات اسالمية )تورق(ع إحدى الشركات التابعةأبرمت  (ج

قسطاً متساوية القيمة بمبلغ  11مليون تسدد بشكل ربع سنوي على  75بمبلغ م 2116السعودية خالل سنة العربية 
حق سداد آخر م ويست2116سبتمبر  4مليون لاير سعودي للقسط الواحد، استحق سداد القسط األول بتاريخ  618

م وتدفع الشركة أعباء تمويل طبقا لسعر السوق السائد بين البنوك السعودية )سايبور( 2119مارس  5قسط بتاريخ 
مليون لاير  3416م مبلغ 2118مارس  31مضافا الية معدل عمولة ثابت. بلغ الرصيد القائم من هذا العقد كما في 

 3416م: 2117ديسمبر  31 سعودي( جميعها متداول )مليون لاير 4114م مبلغ 2117ديسمبر  31سعودي )
 مليون لاير سعودي(. وهذا العقد مضمون بسندات ألمر. 618م: 2117ديسمبر  31مليون لاير سعودي( و )

 
 تمويل مرابحة إسالمية قصير األجلـ  31
 

مليون  51بمبلغ  ليةأحد البنوك المحمـن  تمويل تورق إسالمي قصير األجلعلى خالل السنة األم حصلت الشركة 
ً للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية )سايبور(  لاير سعودي، يخضع هذا التمويل لعمولة وفقا

 12مضمون مقابل سند ألمر ويستحق بالكامل خالل فترة اقل من مضافاً إليها معدل عمولة ثابت. إن هذا القرض 
 شهر.

 
 . القرض مضمونالمحليةك والبن أحد على قرض بموجب تمويل اسالمي مـن لتابعةإحدى الشركات ا حصلتوكذلك 

تخضع هذه التسهيالت لعمولة وفقاً للمعدالت السائدة  شهر. 12قل من أمقابل سند ألمر ويستحق بالكامل خالل فترة 
مونة مقابل مض ذه التسهيالتهبين البنوك في المملكة العربية السعودية )سايبور( مضافاً إليها معدل عمولة ثابت. إن 

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 18رصيد القائم لهذا التمويل مبلغ الم بلغ 2118مارس  31كما في  ر.سند ألم
 مليون لاير سعودي(. 217م: 2117

 
ة يمع بنوك محلية في المملكة العرب قصيرة األجل عقود مرابحات اسالمية )تورق(إحدى الشركات التابعة أبرمت كما 

مليون لاير سعودي تسدد خالل فترة ثالثة أشهر وستة أشهر وتدفع الشركة أعباء تمويل  231مبلغ بمبلغ  السعودية
 م2118مارس  31طبقا لسعر السوق السائد بين البنوك السعودية )سايبور( مضافاً إليه معدل عمولة ثابت. كما في 

تم  مليون لاير سعودي( 11518م: 2117ديسمبر  31 )مليون لاير 166بلغ الرصيد القائم من هذه العقود مبلغ 
 وهذه العقود مضمونة بسندات ألمر. تصنيفها بالكامل ضمن المطلوبات المتداولة

 
راء لشمع بنوك محلية في جمهورية مصر العربية  قصيرة األجل عقود مرابحات التابعةشركات الحدى إكما أبرمت 

م بلغ الرصيد القائم لهذه العقـود 2118مارس  31أعباء تمويل ثابتة. كما في  بضاعة تستخدم في االنتاج وتدفع الشركة
مليون لاير سعودي( تم تصنيفها بالكامل ضمن  32: مبلغ م 2117ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 52مبلغ 

 المطلوبات المتداولة.
 

 ـ أهداف وسياسات إدارة المخاطر   31
 

ار من خالل آلية متواصلة تتكون من تحديد المخاطر ثم تقييمها ثم متابعتها المخاطر جزء من أنشطة المجموعة وتد
ً للقيود والضوابط  ى المعتمدة. إن عملية إدارة المخاطر ضرورية بالنسبة لقدرة المجموعة على تحقيق اآلخرووفقا

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

 يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة المخاطر التالية والموافقة عليها:
 
 
 
 
 



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

 

 ـ 31 ـ

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
 م8132مارس  13كما في 

 
 )تتمة( ـ أهداف وسياسات إدارة المخاطر 31

 
 مخاطر أسعار العمولة

بذب قيمة أداة مالية بسبب تقلبات أسعار العمولة في السوق. إن المجموعة مخاطر أسعار العمولة هي مخاطر تذ
معرضة لمخاطر أسعار العمولة على موجوداتها ومطلوباتها التي ينتج عنها/ تدفع عليها أسعار فائدة بما في ذلك عقود 

غيرات في أسعار المرابحات والقرض ألجل. تعمل المجموعة على الحد من مخاطر العمولة عن طريق مراقبة الت
 العمولة على مطلوباتها التي تدفع عليها فائدة.

 
نقطة أساس في أسعار العمولة على الودائع/ القروض ذات العمولة المتغيرة المقيمة باللاير  11إن تغيراً بمقدار 

فترض أدناه. ي السعودي في تاريخ إعداد القوائم المالية يؤدي إلى زيادة/)نقص( صافي دخل السنة بالمبالغ المبينة
 ى تبقى ثابتة:اآلخرالتحليل أدناه بأن جميع المتغيرات 

 
 م2117ديسمبر  31 م8132مارس  13 
نقاط  31+ 

 أساس
نقاط  31 -

 أساس
نقاط  11+

 أساس
 

نقاط  11 -
 أساس

 781716  (781716) 24.644  (24.644) تمويل مرابحة 

 
 إدارة مخاطر رأس المال

يتكون هيكل رأس المال للمجموعة من صافي  رار.مالها للتأكد من قدرتها على االستمتقوم المجموعة بإدارة رأس
( وحقوق الملكية )التي تتكون من رأس المال النقدية بالصندوق ولدى البنوكالديون )تمويل المرابحة ألجل مقاصة مع 

ل بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشام أدوات ملكيةغير محققة عن إعادة تقييم  واالحتياطيات واألرباح المبقاة ومكاسب
 .وفرق ترجمة القوائم المالية لشركة تابعة( اآلخر

 
 هيكل رأس المال كما في نهاية السنة على النحو التالي:

 
 م8132مارس  13 

 لاير سعودي
 

 م2117ديسمبر  31
 لاير سعودي

 
 79211491331  291.443.884  مجموع الديون

 (11111141911) (426.218.391) ولدى البنوك النقدية بالصندوقناقص: 

 68111441421  966.682.119  صافي الدين

 2122114131262  141.964.832.8  مجموع حقوق الملكية

 %31  %18  معدل الدين إلى حقوق الملكية )نسبة(

 
 مخاطر السيولة

تتم  .علقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقهاتتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المت
مراقبة احتياجات السيولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات حال 

 .بما في ذلك اتفاقيات بتسهيالت ائتمانية لمقابلة أي التزامات مستقبلية .نشوئها
 
 
 
 
 



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

 

 ـ 32 ـ

 )تتمة(ية األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المال
 م8132مارس  13كما في 

 
  )تتمة(ـ أهداف وسياسات إدارة المخاطر  31
 

 )تتمة( مخاطر السيولة
ً لمواعيد استحقاق المطلوبات المالية بناء على تواريخ الدفع التعاقدية وأسعار العمولة  يبين الجدول التالي ملخصا

 :كما في المتداولة في السوق
 

 

 
 مخاطر العمالت 

عرضة إن المجموعة م .تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية
ه أسعار صرف الجنييتم إظهار تأثير تقلبات لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية خالل دورة أعمالها العادية 

 31الشركة التابعة حلواني إخوان مصر ) مبيعات تمثلمن إيرادات المجموعة الموحدة  %22المصري حيث أن 
، يتم اظهار أثر تقلبات أسعار العمالت ضمن حقوق المساهمين في جمهورية مصر العربية (%1614م: 2117 مارس

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

 ارباستمر تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار العمالت وذلك بمراقبة التغيرات في أسعار العمالت  .عملة هامة
 .لقرارات المناسبةواتخاذ ا

 
 
 
 

 

 م8132مارس  13

 

 شهراً  38إلى  1

 لاير سعودي

 سنوات 4إلى  3

 لاير سعودي

 المجمــــوع

 لاير سعودي

 841,994,633 ــ      841,994,633 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

 829.331.613 ــ      829.331.613 وقروض قصيرة األجل ات إسالميةتمويل مرابح

 441.942.183 113.441.318 818.121.226 األجلوقروض طويلة إسالمية تمويل مرابحات 

 1.118.111 8,144,446 3,911,481 رأسماليمستحقات عقود إيجار 

 34,311,114 ــ      34,311,114 توزيعات أرباح مستحقة الدفع

 ───────── ───────── ────────── 

 3.386.423.113 111.613.433 424.916.411 المجموع

 ═════════ ═════════ ══════════ 

 

 م2117ديسمبر  31

 

 شهراً  12إلى  3

 لاير سعودي

 سنوات 5إلى  1

 لاير سعودي

 المجمــــوع

 لاير سعودي

 216,195,614 ــ      216,195,614 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

 19117221384 ــ      19117221384 وقروض قصيرة األجل ات إسالميةتمويل مرابح

 59619831584 377,919,961 21911731623 وقروض طويلة األجلإسالمية  تمويل مرابحات

 4,343,362 2,765,928 1,577,434 رأسمالي مستحقات عقود إيجار

 15,145,749 ــ      15,145,749 توزيعات أرباح مستحقة الدفع

 ───────── ───────── ────────── 

 1,123,291,683 381,675,889 64216141794 المجموع

 ═════════ ═════════ ══════════ 



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

 

 ـ 33 ـ

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
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 مخاطر السوق

تم وضع إطار مناسب إلدارة مخاطر السوق فيما يتعلق بجميع األصول بما في ذلك األصول التي ليست لها أسعار 
 .سوق متداولة و/ أو معرضة لتقلبات في األسعار

 
 الشهرة انخفاض

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

 -التالية: حتساب الشهرة كثيراً باالفتراضات يتأثر ا

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

 
 إجمالي الهامش

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

 
 معدل النمو

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

 
 الحساسية تجاه تغير االفتراضات

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

 
 مخاطر االئتمان

خسارة  اآلخرتتمثل مخاطر االئتمان في إخفاق طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد الطرف 
تعمل المجموعة على الحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالعمالء عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل  1مالية

 .لقائمة والحصول على خطابات ضمان واعتمادات مستندية كضمان من بعض العمالءعلى حدة ومراقبة الذمم المدينة ا
 

 لبنوكالنقدية بالصندوق ولدى اى للمجموعة بما في ذلك اآلخرفيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن األدوات المالية 
داد وان أقصى تعرض يساوي فان تعرض المجموعة للمخاطر ناشئ عن تعثر الجهات التي يتم التعامل معها في الس

 .القيمة الدفترية لهذه األدوات
 

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

ة المحاصيل الزراعية ومن المخاطر أيضاً ما قد ينشأ من احتمال عدم وفر .على قطاع اللحوم المصنعة بصفة عامة
المخاطر الناتجة عن االضطرابات السياسية  باإلضافة إلى .التي تستخدم كمواد أولية أساسية في الصناعات الغذائية

ليل من وللتق .التي تتعرض لها جمهورية مصر العربية وتأثيرها المحتمل على نتائج أعمال إحدى الشركات التابعة
 .قبة هذه المخاطر واتخاذ القرارات المناسبة حسب الظروفهذه المخاطر تقوم اإلدارة بمرا

 
 مخاطر أسعار المواد الخام 

تستخدم المجموعة مواد خام مختلفة كمدخالت إنتاج في عملياتها اإلنتاجية وتخضع هذه المواد الخام لتذبذب األسعار 
دارة بمراقبة أسعار المواد الخام وتتخذ وللتقليل من هذه المخاطر تقوم اإل .مما قد يؤثر على نتائج أعمال المجموعة

 .القرارات المناسبة للشراء حسب توقعات األسعار


