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 المالية األولية الموجزة عن المعلومات  مراجع المستقل  ال تقرير فحص  
 

كة   مساهم    السادة  إل  لالستثمار   القابضة  القصيم   شر  
 

 المقدمة 

كة"(  الموجزة  لقد فحصنا قائمة المركز المال  األولية كة القصيم القابضة لالستثمار )"الشر كة مساهمة سعودية  - المرفقة لشر     - شر
  30  كما ف 

  ذلك   خر األ   دخل الشامل وال  و الخسارة أرب  ح  لل والقوائم المالية االولية الموجزة  م،  2022  يونيو 
تر الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتي   ف  لفتر

  حقوق  او   ،التاري    خ 
ات ف  ة  والتدفقات النقدية   المساهمي   لتغت    ذلك التاري    خ، وملخص بالسياسات المحاسبية  أشهر  الستة    لفتر

المنتهية ف 
ية األخرى. إن اإلدارة ه  المسؤولة عن إعداد وعرض هذه    لمعيار المحاسبة  القوائم  الهامة واإليضاحات التفست 

ً
المالية األولية الموجزة وفقا

  المملكة العربية    ( 34الدول  ) 
" المعتمد ف  المالية األولية  القوائم  مسؤوليتنا ه  إبداء استنتاج عن هذه    نإ السعودية.  "التقرير المال  األول 

 إل فحصنا. 
ً
 الموجزة استنادا

 

 نطاق الفحص  

 
ً
"فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل المراجع المستقل   ( 2410للمعيار الدول  الرتباطات الفحص )   لقد قمنا بالفحص وفقا

  المملكة العربية السعودية، ويتكون فحص  
المالية األولية من توجيه استفسارات بشكل أساس  لألشخاص  القوائم  للمنشأة"، المعتمد ف 

  نطاقه من    المسؤولي   عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص
أخرى. ويعد الفحص أقل بشكل كبت  ف 

  المملكة العربية السعودية، وبالتال  لن تمكننا من الحص
 للمعايت  الدولية للمراجعة المعتمدة ف 

ً
  يتم القيام بها طبقا

ول عىل  المراجعة التر
  يمكن  كون عىل علم تأكيد بأننا سن 

بدي رأي مراجعة. عملية المرا معرفتها خالل بجميع األمور الهامة التر
ُ
 جعة. وبالتال  ال ن

 

 االستنتاج 

 إل فحصنا، فإنه لم ينم  
ً
المالية األولية الموجزة المرفقة غت  معدة من جميع الجوانب  القوائم  ل علمنا ما يدعونا لالعتقاد بأن  إ واستنادا

 لمعيار المحاسبة الدول  رقم ) 
ً
  المملكة 34الجوهرية وفقا

 العربية السعودية. ( المعتمد ف 

 

 لفت انتباه 

  القوائم المالية األولية الموجزة  (  16االيضاح رقم )   إللفت االنتباه  ن
كة برقم )   د و وجإل  أشار   والذيف  (  228دعوى قضائية مقامة من الشر

  تتعلق  1442لعام  
يدة ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة )"الوزارة"( بمنطقة القصيم، والتر ـه أمام الدائرة األول بالمحكمة اإلدارية بتر

  امتناع فرع الوزارة عن الرفع للمقام السام  بطلب ت
  قامت بإحيائها  بطلب إلغاء القرار السلتر  المتمثل ف 

كة لكامل المساحة التر مليك الشر
كة مساحة    مرب  ع فقط من اجمال  مساحة    74من األرض المسلمة لها. حيث صدرت موافقة من المقام السام  عىل تملك الشر

مليون متر
كة الدعوى، سوف تأثر بإمليون متر مرب  ع. مع اإلشارة إل    116األرض والبالغة   اض خسارة الشر  نه عند افتر

ً
كة نظرا شكل جوهري عىل الشر

كة مع الغت  والذي يمثل مصدر الدخل الرئيس  لها وال يمكن تحديد    الرتباط   ابرمتها الشر
األرض المتنازع عليها مع عقود إيرادات اإليجار التر

   
  تلك الدعوى. وف 

  ف 
حكم بعدم قبول الدعوى  ـه صدر  1442/  8/  17  م الموافق 2021مارس    30الخسائر المتوقعة إال عند الفصل النهات 

اض عىل الحكم أمام محكمة االستئناف اإلدارية، وقد قيدت الدعوة بالرقم  1442( لعام  228رقم )  كة باالعتر      1442/ 446ـه، وقامت الشر
ف 

ب إلغاء الحكم الصادر بتاري    خ     
 يقض 

ً
  أصدرت حكما

/  8/  17م الموافق  2021مارس    30محكمة االستئناف اإلدارية بمنطقة القصيم والتر

  ب عدم قبول الدعوى، وإلغاء قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة السلتر  المتمثل  1442( لعام  228ـه والمتعلق بالدعوى رقم ) 1442
ـه، القاض 

  قامت بإحيائها من األرض المخصصة لها إل اللجنة المنصوص علي 
كة عن عدم تملك كامل المساحة التر   امتناعها عن إحالة تظلم الشر

ها  ف 
  تاري    خ  

  البور وقد تم استالم الحكم ف 
ة من نظام توزي    ع األراض    المادة العاشر

ـه وتم تقديم طلب لقيد الدعوى أمام اللجنة  1443/ 03/ 03ف 
 ولم يرد رد اللجنة حتر تاريخه.  

 
 
 
 
 
 



المالية األولية الموجزة عن المعلومات  مراجع المستقل  ال تقرير فحص  

كة   مساهم    السادة  إل  لالستثمار   القابضة  القصيم   شر

 لفت انتباه )تتمة( 

  2021مايو  18وبتاري    خ 
كة خطاب من وزراه البيئة والمياه والزراعة والمؤرخ ف  ى والذى  1442رمضان    24م ورد للشر ـه بخصوص أرض شر

كة بأحيائها من تاري    خ وضع اليد وحتر تاري    خ     قامت الشر
ـه  1442رمضان    24تأمل فيه الوزارة سداد أجرة المثل للمساحة المعتدى عليها والتر

كة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة  لخزينة الدو  كة بإلغاء القرار  حيث  لة لصالح الوزارة، وحيث أن هناك خالف قائم بي   الشر تطالب الشر
كة بإحيائها من األرض المسلمة  السلتر     قامت الشر

كة لكامل المساحة التر   امتناع الوزارة عن الرفع للمقام السام  بطلب تمليك الشر
المتمثل ف 

اض عىل القرار بتاري    خ  لها، وب  كة باالعتر كة لألرض من عدمه وقد قامت الشر   ملكية الشر
التال  فال يحق للوزارة المطالبة باألجرة قبل الفصل ف 

 . مر األ  م. لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا 2021يوليو   14

كاؤه  عن البسام وشر

أحمد عبدالمجيد مهندس 
  
  محاسب قانوت 

477 : ترخيص رقم 
 ـه  1444محرم    26: القصيم

م  2022أغسطس   24الموافق:  
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 شركة القصيم القابضة لالستثمار  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 األولية الموجزة المالية القوائم إيضاحات حول 

 م 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في الستة لفترة 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

 
 الوضع القانوني والنشاط  - 1

لالستثمار هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة بريدة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم  شركة القصيم القابضة  
 م.1985سبتمبر  25هـ الموافق 1406محرم  10والصادر بتاريخ  1131006443

 
 .الزراعية واستيراد البذور يتمثل نشاط الشركة في االستثمار في المجال الزراعي بنوعيه النباتي والحيواني وتصنيع المنتجات

 
م  2017فبراير    13هـ الموافق  1438جمادى األولى    16وبناًء على موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة والتي عقدت بتاريخ  

ة الشركات التابعة لها  فقد تم تغيير اسم الشركة من شركة القصيم الزراعية الى شركة القصيم القابضة لالستثمار وتمارس نشاطها في إدار
ا  او المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لها وامتالك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطه

الحق من  وغيرها  االمتياز  وحقوق  والصناعية  التجارية  والعالمات  االختراع  براءات  من  الصناعية  الملكية  حقوق  المعنوية  وامتالك  وق 
 واستغاللها وتأجيرها للشركات التابعة لها او لغيرها. 

 
 بيانها:المرفقة حسابات الشركة وفروعها االتي  المالية االولية الموجزةالقوائم تتضمن 

 
 المدينة  اسم الفرع  سجل تجاري 

 القصيم مصنع تمور السعودية  1131010287

 
 والقياس عداد اإل أسس  - 2

 
 االعداد أسس   - أ

ً وفقم  2022  يونيو30أشهر المنتهية في    الستةالمالية األولية الموجزة لفترة  القوائم  تم إعداد   ( "التقرير  34لمعيار المحاسبة الدولي رقم )  ا
السعودية   الهيئة  من  المعتمدة  األخرى  واإلصدارات  والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمد  األولي"  للمراجعين المالي 

 . والمحاسبين
 

عداد القوائم المالية السنوية، ويجب أن تقرأ  المالية األولية الموجزة المرفقة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلالقوائم  ال تتضمن
في   المنتهية  للسنة  المالية  القوائم  مع  جنب  إلى  باإلضافة  2021ديسمبر    31جنباً  االا إلى  م،  الفترات  نتائج عمليات  تمثل  ان  ال  ولية 

 للداللة على نتائج عمليات السنة الكاملة. مؤشراً بالضرورة 
 

 أساس القياس  - ب
إعداد   الموجزة القوائم  تم  االولية  في    على  المالية  هو موضح  كما  ذلك  ينص على خالف  لم  ما  التاريخية،  التكلفة  التقديرات  أساس 

 . الهامةواالفتراضات المحاسبية 
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  . ج
 باللاير السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.  المالية االولية الموجزةالقوائم تم عرض 

 
 المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير الحالية   - 3
 

 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة  1/ 3
المالية االولية الموجزة مع تلك المستخدمة والمفصح عنها في القوائم المالية  القوائم  تتوافق السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه  

م، ولكن ليس لها تأثير 2022م. هناك معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة تطبق ألول مرة في عام  2021ديسمبر  31السنوية للشركة في  
 الموجزة للشركة. األولية المالية القوائم على 

 
االولية  المالية  القوائم  الت والتفسيرات األخرى التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار  هناك العديد من التعدي 

للشركة. يعتزم مجلس    األولية الموجزة  الماليةالقوائم  للشركة. ويرى مجلس إدارة الشركة أن ذلك لن يكون له تأثير كبير على  الموجزة  
 تعديالت والتفسيرات، عند تطبيقها. إدارة الشركة اعتماد تلك ال
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 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 )تتمة(   المالية األولية الموجزةالقوائم إيضاحات حول 

 م2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستة اللفترة 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

 
 المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير الحالية )تتمة(  - 3
 

 )تتمة( معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة 1/ 3
 

 المفعول  سارية  أصبحت المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي  1/ 1/ 3
 سارية المفعول  واصبحت  إصدارها المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي تم 

 
تعديالت على  

 الوصف  المعايير 
تطبق للسنوات التي  

 مخلص عن التعديل  تبدأ في أو بعد 

المحاسبة   معيار 
 37الدولي 

المجحفة   تكلفة    –العقود 
 إتمام العقد

بالعقد  م 2022يناير  1 الوفاء"  "تكلفة  أن  التعديالت  تحدد 
تشمل "التكاليف التي تتعلق مباشرة بالعقد.  
لم   التي  العقود  التعديالت على  هذه  تنطبق 
في   التزاماتها  بجميع  بعد  بها  المنشأة  تِف 
بداية فترة التقرير السنوي التي تطبق فيها  

 المنشأة التعديالت أوالً. 
الدولي   المعيار 

، 16المالي  للتقرير  
ومعيار    1،  9

 41المحاسبة الدولي  

على   سنوية  تحسينات 
الدولية   المعايير  معايير 

المالية   -م2018للتقارير 
 م 2020

رقم   م 2022يناير  1 المالي  للتقرير  الدولي  :  16المعيار 
لسداد   التوضيحي  الرسم  التعديل  يزيل 

 التحسينات على العقارات المستأجرة 
 

الدولي   المالي  المعيار  يوضح  9للتقرير   :
" اختبار  تطبيق  عند  أنه  في    10التعديل 

إلغاء   سيتم  كان  إذا  ما  لتقييم  المائة" 
االعتراف بااللتزام المالي، ال تشمل المنشأة 
بين   المستلمة  أو  المدفوعة  الرسوم  سوى 
يجب   والمقرض.  )المقترض(  المنشأة 
تطبيق التعديل بأثر مستقبلي على التعديالت  

التاريخ والتبادال بعد  أو  في  تحدث  التي  ت 
 الذي تطبق فيه المنشأة التعديل ألول مرة. 

 
: يلغي التعديل 41المعيار المحاسبي الدولي  

رقم   الدولي  المحاسبة  معيار    41مطلب 
للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدية للضرائب  

 عند قياس القيمة العادلة. 
 

للتقري  الدولي  المالي  المعيار  يوفر  1ر   :
إعفاءً التع تصبح    ديل  تابعة  لشركة  إضافيًا 

بعد تطبيقها ألول مرة بعد الشركة األم فيما  
 يتعلق بمحاسبة فرق الترجمة التراكمي.
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 م2022 يونيو 30المنتهية في أشهر الستة لفترة 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

 
 المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير الحالية )تتمة(  - 3
 

 )تتمة( معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة 1/ 3
 

 )تتمة( المفعول  سارية  اصبحت المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي  1/ 1/ 3 
 

تعديالت على  
 الوصف  المعايير 

تطبق للسنوات التي  
 مخلص عن التعديل  تبدأ في أو بعد 

الدولي   المعيار 
 3للتقرير المالي 

اإلطار   إلى  إشارة 
 المفاهيمي 

  3الدولي للتقرير المالي  تم تحديث التعديل ككل للمعيار   م 2022يناير  1
م بدالً من  2018بحيث يشير إلى اإلطار المفاهيمي لعام  

 م.1989إطار عام 
المحاسبة   معيار 

 1الدولي 
تصنيف  

  المطلوبات 
أو غير   كالمتداولة 

 متداولة 

إرجاء   م 2023يناير  1 في  بالحق  المقصود  هو  ما  التعديل  وضح 
جوًدا  التسوية، وأن الحق في التأجيل يجب أن يكون مو 

يتأثر  ال  التصنيف  هذا  وأن  التقرير،  فترة  نهاية  في 
باحتمالية ممارسة الكيان لحق التأجيل الخاص به، وذلك  
المشتقات في التزام قابل للتحويل   فقط إذا كان مضمناً 
هي نفسها أداة حقوق ملكية ولن تؤثر شروط االلتزام  

 على تصنيفها 

على  تعديالت 
الدولي   المعيار 

الما  10ليللتقرير 
المحاسبة   ومعيار 

 28الدولي 

المساهمة   أو  بيع 
بين  األصول  في 
المستثمر والشريك  
المشروع   أو 

 المشترك
 

 ال ينطبق 

المالي   للتقرير  الدولي  المعيار  على  التعديالت  تتعامل 
مع المواقف التي    28ومعيار المحاسبة الدولي رقم    10

المستثمر   بين  أو مساهمة في األصول  بيع  فيها  يكون 
وجه  وا على  المشترك.  المشروع  أو  الزميلة  لشركة 

التحديد، تنص التعديالت على أن األرباح أو الخسائر  
 الناتجة عن فقدان السيطرة على شركة تابعة. 

 
 ( 2017- 2015التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية )دورة   2/ 3
 

األعمال"، عندما تحصل الشركة على السيطرة على االعمال التي تمثل عملية مشتركة،  "تجميع    3المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   •
تطبق الشركة متطلبات تجميع االعمال التي تم تحقيقها على مراحل، بما في ذلك إعادة قياس حصتها المحتفظ بها سابقا في العملية  

ادة قياسها تتضمن أي موجودات ومطلوبات وشهرة غير معترف  المشتركة بالقيمة العادلة. إن الحصة المحتفظ بها سابقا المراد إع
 بها متعلقة بالعملية المشتركة. 

 

"الترتيبات المشتركة"، عنما تقوم الشركة بالمشاركة في عملية مشتركة، دون ان يكون لها    11المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   •
نشاط تجاري يحصل على سيطرة مشتركة، ال تقوم الشركة بإعادة قياس حصتها  سيطرة مشتركة عليها، وتكون العملية المشتركة هي  

 المملوكة سابقا في العملية المشتركة. 
 

إذا بقيت قروض محددة غير مسددة بعد ان يصبح األصل جاهزاً لإلستخدام    "،االقتراض "تكاليف    23معيار المحاسبة الدولي رقم   •
القروض جزءاً من األموال التي تقترضها الشركة بشكل عام عند حساب معدل الرسملة على  المرجو منه أو جاهزاً للبيع، تصبح هذه  

 القروض العامة. 
 

"منافع الموظفين"، عند حدوث تعديل في برنامج التقاعد او تقليصه او تسويته، فعلى الشركة استخدام    19معيار المحاسبة الدولي رقم   •
 ية وصافي الفائدة الحالية للمتبقي من الفترة المالية المفصح عنها بعد تغيير البرنامج.افتراضات محدثة لتحديد تكلفة الخدمة الحال
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 شركة القصيم القابضة لالستثمار  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 )تتمة(   المالية األولية الموجزةالقوائم إيضاحات حول 

 م2022يونيو  30أشهر المنتهية في الستة لفترة 
 المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( )جميع 

 
 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  - 4

المالية األولية الموجزة من اإلدارة استخدام االحكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية على المبالغ  القوائم  يتطلب اعداد  
  المدرجة للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصروفات واالفصاحات المرتبطة بها. وقد ينشأ عن عدم التيقن حيال االفتراضات والتقديرات 

في الفترات المستقبلية. وتجري مراجعة التقديرات    تتأثرتعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي  نتائج تتطلب اجراء  
ويعترف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يعدل فيها التقدير وفي فترات مستقبلية واالفتراضات األساسية بصورة مستمرة 

 ت.بها التعديال تتأثر
 

تطبيق عند  اإلدارة  التي وضعتها  الهامة  المحاسبية  االحكام  كانت  بشأن    وقد  التأكد  لعدم  الرئيسية  والمصادر  للشركة  المحاسبية  السياسات 
 التقديرات المحاسبية هي ذاتها كما هي مبينة في القوائم المالية السنوية األخيرة. 



 شركة القصيم القابضة لالستثمار  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 )تتمة( األولية الموجزة  المالية القوائم إيضاحات حول  

 م2022يونيو  30أشهر المنتهية في الستة لفترة 
 جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( )

 - 11 - 

 
 ممتلكات وآالت ومعدات  - 5

  *أراضي   مباني وانشاءات  آالت ومعدات   سيارات  شبكة ري  أثاث ومفروشات  اليات زراعية   أشجار مثمرة    2022اإلجمالي  

 التكلفة         

 م )مدققة( 2022يناير    1الرصيد في   18,887,172 18,441,982 18,656,242 509,500 2,016,997 2,744,825 157,350 2,880,000 64,294,068

 إضافات   --  --  --  --  --  1,017 --  --  1,017

 استبعادات --  --  --  (64,000) ( 160,000) (17,200) --  --  ( 241,200)

64,053,885 2,880,000 157,350 2,728,642 1,856,997 445,500 18,656,242 18,441,982 18,887,172 
في     م 2022يونيو    30الرصيد 
 )غير مدققة( 

 االستهالك المتراكم          

 م2022يناير  1الرصيد في  --  12,105,208 17,220,197 509,496 1,783,807 2,339,942 157,347 1,986,180 36,102,177

 اإلستهالك المحمل للفترة  --  342,970 238,320 --  19,417 45,398 --  35,704 681,809

 مجمع استهالك االستبعادات  --  --  --  (63,999) ( 159,999) (16,358) --  --  ( 240,356)

36,543,630 2,021,884 157,347 2,368,982 1,643,225 445,497 17,458,517 12,448,178  -- 
م  2022يونيو  30الرصيد في  

 المدققة( )غير 

 صافي القيمة الدفترية           

 م 2022يونيو  30الرصيد في   18,887,172 5,993,804 1,197,725 3 213,772 359,660 3 858,116 27,510,255
 )غير مدققة( 

 م )مدققة( 2021ديسمبر  31في  18,887,172 6,336,774 1,436,045 4 233,190 404,883 3 893,820 28,191,891 

 
كضمان تسهيالت حصلت عليها الشركة خالل السنوات السابقة، وقد سددت الشركة   الراجحيمملوكة للشركة مسجلة باسم مصرف  سعودي لاير  13,223,238رض بالمدينة المنورة قيمتها أقطعه  األراضي يتضمن بند *

 لكية للشركة. ولم يتم االنتهاء من إجراءات إعادة نقل الم الراجحيوال زال الصك مسجل باسم مصرف   الراجحيااللتزامات المترتبة عليها لمصرف  كافة
 

 : كالتالي الموجزة  الخسارة األوليةو أالربح تم تحميل االستهالك على قائمة 
 م  2022 يونيو  30  

 )غير المدققة( 

 141,249  تكلفة اإليرادات  

 540,560  مصروفات عمومية وإدارية  

  681,809 
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 الستثمار شركة القصيم القابضة ل
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 )تتمة(   المالية األولية الموجزةالقوائم إيضاحات حول 

 م2022يونيو  30أشهر المنتهية في الستة لفترة 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

 
 ستثمارات عقارية  ا - 6

لعملية  وفقاً  وذلك    سعودي لاير    133,892,708م مبلغ  2021ديسمبر    31قيمة االستثمار العقاري "مشروع أرض األفق" كما في  بلغت صافي
مكتب منصور صالح السليم للتقييم العقاري" مقيم مستقل معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين  "   التقييم التي قام بها المقيم العقاري

م مبلغ 2021ديسمبر    31، كما بلغت خسائر االنخفاض في قيمة االستثمار العقاري حتى السنة المنتهية في  1210000477بترخيص رقم  
 لاير سعودي.  44,821,558

 
لاير سعودي.    75,807,383م مبلغ2021ديسمبر    31ترية لالستثمار العقاري "األرض الواقعة بمركز شري" كما في  القيمة الدف  صافيبلغت  

ً قامت الشركة بعمل تقييم لدراسة ما إذا كان هناك انخفاض في القيمة العادلة وبلغت القيمة العادلة     لعملية التقييم التي قام بها المقيم العقاري  وفقا
مبلغ    1210000477السليم للتقييم العقاري" مقيم مستقل معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بترخيص رقم    مكتب منصور صالح"

 . م2021ديسمبر  31ال يوجد انخفاض في قيمة االستثمار كما في  وبالتالي سعودي لاير  90,480,000
 

لعملية التقييم التي قام بها   وفقاً لاير سعودي    14,382,000مبلغ  م  2021ديسمبر    31رض المليدا" كما في  أبلغت قيمة االستثمار العقاري "
العقاري  رقم   المقيم  بترخيص  المعتمدين  للمقيمين  السعودية  الهيئة  من  معتمد  مستقل  مقيم  العقاري"  للتقييم  السليم  صالح  منصور    "مكتب 

لاير   899,266  م مبلغ2021ديسمبر    31السنة المنتهية في  كما بلغت خسائر انخفاض في قيمة االستثمار العقاري عن    1210000477
 سعودي. 

 
 :كالتاليم 2022 يونيو 30إن بيان االستثمارات العقارية في 

 
  مشروع شرى  األفق   مشروع المليداء  اإلجمالي 

 التكلفة    

 )المدققة( م 2022يناير  1الرصيد في  80,652,939 178,714,266 25,267,795 284,635,000

 م )غير المدققة( 2022يونيو  30الرصيد في   80,652,939 178,714,266 25,267,795 284,635,000

     

 مجمع االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة     

 م )المدققة( 2022يناير  1الرصيد في  4,845,556 --  9,986,529 14,832,085

 االستهالك المحمل للفترة  280,834 --  287,752 568,586

خسائر انخفاض في قيمة العقارات االستثمارية كما   --  44,821,558 899,266 45,720,824
 م )المدققة( 2022يناير  1في 

 م )غير مدققة( 2022يونيو  30الرصيد في   5,126,390 44,821,558 11,173,547 61,121,495

     

 صافي القيمة الدفترية      

 )غير المدققة( م2022يونيو   30في  75,526,549 133,892,708 14,094,248 223,513,505

 م )المدققة( 2021ديسمبر  31في  75,807,383 133,892,708 14,382,000 224,082,091

 
 مدينو عقود البيع بالتقسيط  - 7

مليون لاير سعودي    25بمبلغ    ومعدات  وآالت   لشركة دواجن الوطنية بيع بعض الممتلكات تضمن عقد تأجير مشروع الشركة بمنطقة شري  
بلغ رصيد مدينو عقود    . مع قيمة االيجار السنوي بواقع مليون لاير سعودي   ( 2016مارس    1ابتداء من  قسط    25سنوية )تدفع على أقساط  

(،  سعوديلاير    12,387,455مبلغ    م2021  ديسمبر  31)  م2022  يونيو30لاير سعودي كما في    11,387,455  البيع بالتقسيط مبلغ اجمالي
 ويتمثل في االتي: 

 

م 2021ديسمبر  31
 )المدققة( 

  م2022 يونيو  30
 )غير المدققة( 

 

   

 الجزء المتداول  405,627 395,734

 الجزء غير المتداول  10,981,828 11,689,588

 اإلجمالي  11,387,455 12,085,322

 
 
 
 



 ركة القصيم القابضة لالستثمار ش
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 )تتمة( األولية الموجزة  المالية القوائم إيضاحات حول  

 م2022يونيو  30أشهر المنتهية في الستة لفترة 
 جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( )
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 صافي االستثمار في عقود تأجير تمويلي  - 8
شركة دواجن الوطنية، وذلك بتأجير مشروعيها بمنطقة شري )المشروع الزراعي ومشروع الدواجن( ولمدة    معأبرمت الشركة عقد إيجار  

 . م2016مارس  1سنة تبدأ من  25
 

 .قررت إدارة الشركة تقسيم عقد االيجار ما بين ايجار تشغيلي لألراضي واشجار النخيل وعقد ايجار تمويلي للمباني والمعدات 
 

مديونية   رصيد  مبلغ    ود عقبلغ  التمويلي  في    125,261,991االيجار  كما  سعودي  )2022يونيو  30لاير  م:  2021ديسمبر    31م 
 لاير سعودي(، ويتمثل في االتي:  143,938,528

 

 
م  2022 يونيو  30

 )غير المدققة( 
 

م 2021ديسمبر  31
 )المدققة( 

 139,585,454  120,800,091 الجزء غير المتداول  – االستثمار في عقود تأجير تمويلي 

    

    الجزء المتداول  – االستثمار في عقود تأجير تمويلي 

 4,353,074  4,461,900 الجزء المتداول  – االستثمار في عقود تأجير تمويلي 

 ( 2,164,489)  -- تمويلي الجزء المتداول  –مخصص االستثمار في عقود تأجير

 2,164,489  -- االستثمار في عقود تأجير تمويلي إلى الذمم المدينةاعادة توجيه مخصص 

 4,353,074  4,461,900 الجزء المتداول  –صافي االستثمار في عقود تأجير تمويلي 

 143,938,528  125,261,991 اإلجمالي  

 
 رأس المال  - 9

مليون سهم متساوية القيمة، قيمة كل سهم    30مدفوع بالكامل مقسم إلى  مليون لاير سعودي    300بلغ رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع  
 لاير سعودي.  10

 
 إحتياطي نظامي -10

حتياطي النظامي  ٪ من صافي دخلها إلى اال10وفقاً لنظام األساس ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتعين على الشركة تحويل  
التحويل    ويجوز  اجراء  عن  التوقف  يبلغللشركة  اال  عندما  اال 30حتياطي  هذا  هذا  إن  رأسمالها.  من  على  ٪  للتوزيع  قابل  غير  حتياطي 

 المساهمين.
 

 مؤجلة إيرادات  -11
بتاريخ   للشركة  الموافق  1441شوال    23ورد  برقم  2020  يونيو  15هـ  والزراعة  والمياه  البيئة  وزارة  من  صادر  خطاب  م 

في    56822مر الملكي الكريم رقم  ألصدور اإلى  م يشير  2020  يونيو  14هـ الموافق  1441شوال    22وتاريخ    547885/1057/1441
مليوناً  مربع( أربعة وسبعون  متر    74,043,400هـ القاضي بالموافقة على تمليك شركة القصيم القابضة المساحة المحددة )18/10/1441

هـ، والتي سبق  24/6/1409في    1305وثالثة وأربعين الفا واربعمائة متر مربع من األرض المسلمة لها، وذلك بناء على األمر السامي رقم  
الشركة كمنحة حكومية مقيدة اثبتتها  بمبلغ  مؤجلة)إيرادات    أن  مليون لاير   58,000,000(  ثمانية وخمسون  فقط     سعودي لاير سعودي 

من الشركة لحين استكمال اإلجراءات  تحوطاً  ، ولم يتم االعتراف بإيرادات منح حكومية  متر مربع( مسجلة بالدفاتر  116,000,000بمساحة )  
 النظامية لنقل الملكية باسم الشركة. 
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 شركة القصيم القابضة لالستثمار 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 )تتمة(   المالية األولية الموجزةالقوائم إيضاحات حول 

 م2022يونيو  30أشهر المنتهية في الستة لفترة 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

 
 فائض بيع أسهم وارباح لم تصرف   -12

م 2022 يونيو  03   
)غير المدققة(    

 
م 2021ديسمبر  31

 )المدققة( 

    

 45,177,395  45,126,321 ا( /12أسهم )فائض بيع 

 6,103,741  6,100,134 ب( /12أرباح أسهم لم تصرف )

 51,281,136  51,226,455 الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

 
 بيع أسهم  فائضأ /12

بسداد أقساط راس المال    يلتزمون، ويمثل فائض بيع أسهم يخص مساهمين لم  سعوديلاير    45,126,321  بلغ رصيد فائض بيع أسهم مبلغ
في الوقت المحدد لذلك، حيث قامت الشركة بعد اتخاذ اإلجراءات والموافقات بهذا الخصوص ببيع األسهم التي لم يسدد أصحابها األقساط  

تسجيل الفرق ما بين قيمة البيع وبين قيمة األقساط المطلوبة لصالح  المطلوبة وتم البيع بسعر اعلى من قيمة األقساط المطلوبة، وبالتالي تم  
 . في التعويض ألحقيته هؤالء المساهمين وتقوم الشركة بصرف المبالغ لمن يقدم المستندات المؤيدة 

 :  التالي وتفاصيل الحركة على هذا الحساب على النحو 
 

م  2202 يونيو  03   
 )غير المدققة( 

 
م 1202ديسمبر  31

 )المدققة( 

السنة    45,255,836  45,177,395 الرصيد في بداية الفترة  /

( 51,074) السنة / : المسدد خالل الفترةيخصم   (78,441)  

 45,177,395  45,126,321 الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

 
 أرباح أسهم لم تصرف  ب /12

 :  األتي م وما قبلها، وتتمثل في 1991من عام أرصدة وهي  سعودي لاير   6,100,134بلغت أرباح أسهم لم تصرف مبلغ  
 

م 2022 يونيو  03   
 )غير المدققة( 

 
م 2021ديسمبر  31

 )المدققة( 

السنة    6,115,724  6,103,741 الرصيد في بداية الفترة  /

( 3,607) السنة / : المسدد خالل الفترةيخصم   (11,983)  

 6,103,741  6,100,134 الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

 
 دائنو شراء عقارات استثمارية   -13

 33,438,374:  2021ديسمبر    31)  سعودي لاير    33,438,374مبلغ  م  2022  يونيو   30دائنو شراء عقارات استثمارية كما في  رصيد  بلغ  
 رض األفق. أمن قيمة شراء  المتبقيلاير سعودي( وهي عبارة عن 

 
 مخصص الزكاة  -14
 

 الموقف الزكوي 14/1
وحصلت    ،م2021  ديسمبر   31المنتهية في  السنة  )"الهيئة"( حتى  الزكاة والضريبة والجمارك  هيئة  قدمت الشركة إقراراتها ل

حتى   المفعول  سارية  والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  من  األول   1الشركة على شهادة  الموافق  1444  جماد  ابريل    30هـ 
 م.2023

 
م هذا ويشمل الرصيد القائم على قيمة القسط األخير من تقسيط  2006أخر ربط زكوي نهائي حصلت عليه الشركة يخص عام  

 . سعودي  لاير 1,281,437وقدرها م 2006 لىإم 2002  السنوات منالفروقات الزكوية عن 
 

م والتي  2018م :2014الزكاة والضريبة والجمارك لإلقرارات عن السنوات من  تلقت الشركة خطابات تعديل من قبل هيئة  
مليون لاير سعودي وقد قامت الشركة من خالل مستشارها الزكوي   13.26تطالب بموجبها الشركة بفروقات زكوية قدرها  

الموافق عليها   الفروقات  قيمة  بتقديم الئحة االعتراض وسداد  النظامية  المهلة  نسبة  وخالل  إلى  المبالغ    ٪10إضافة  قيمة  من 
  11.998المعترض عليها، هذا وقد تم قبول جزئي لتلك االعتراضات وبلغت قيمة الفروقات عن تلك الفترات بعد االعتراض مبلغ  
 مليون لاير سعودي. وبناًء عليه فقد قامت الشركة بالتصعيد للجان الدائمة ولكن لم يتم الفصل في األمر حتى تاريخه. 

 
 



 ركة القصيم القابضة لالستثمار ش
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 )تتمة( األولية الموجزة  المالية القوائم إيضاحات حول  

 م2022يونيو  30أشهر المنتهية في الستة لفترة 
 جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( )
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 )تتمة(  الموقف الزكوي 14/1
تطالب    م2020،  م2019لإلقرارات عن عامي  الزكاة والضريبة والجمارك  هيئة  قت الشركة خطابات تعديل من قبل  هذا كما تل

وقامت الشركة من خالل مستشارها الزكوي بتقديم الئحة    سعودي  مليون لاير  7.871فيها الشركة بسداد فروقات زكوية قدرها  
من قيمة المبالغ المعترض عليها وتم قبول جزئي لالعتراضات وبلغت قيمة   ٪ 25خالل المهلة النظامية وسداد نسبة  االعتراض

. وبناًء عليه فقد قامت الشركة بالتصعيد للجان الدائمة ولكن  سعودي مليون لاير 7.866مبلغ  ضاالعتراالفروقات الزكوية بعد 
 لم يتم الفصل في األمر حتى تاريخه. 

 
سعودي  مليون لاير    19.864م تبلغ  2020:  م2014من    السنوات وعليه فإن إجمالي قيمة الفروقات الزكوية المعترض عليها عن  

 مليون لاير   16.642بمبلغ    السنواتليكون صافي قيمة الفروقات المستحقة عن تلك    سعوديمليون لاير    3.222سدد منها مبلغ  
 . سعودي 

 
كما بلغت قيمة المخصصات المكونة لمقابلة تلك الفروقات الزكوية بناء على رأي المستشار الزكوي بما فيها رصيد المخصص  

. ليكون صافي قيمة  سعودي  مليون لاير  3.222منها مبلغ    استخدم  سعودي  مليون لاير  8.219المرحل من سنوات سابقة مبلغ  
 . سعودي مليون لاير 4.997م مبلغ 2022  يونيو 30المخصص المكون لمقابلة صافي قيمة تلك الفروقات كما في 

  
 بيان حركة المخصص  14/2

 كانت الحركة في مخصص الزكاة للفترة كما يلي: 
  

م  2022  يونيو03 
 )غير المدققة( 

م 2021ديسمبر  31
 )المدققة( 

 3,813,549 7,757,881 السنة  الرصيد في بداية الفترة / 

 1,483,891 400,000 السنة  المكون خالل الفترة /

 6,025,782 --  مكون لغرض مقابلة الفروق الزكوية  

 ( 1,968,138) --  السنة الخاص بالفروق الزكوية الفترة /  المدفوع خالل 

 ( 1,597,203) ( 1,479,430) السنة الفترة /  المدفوع خالل 

 6,678,451 7,757,881 

 
 والمخفض   األساسي نصيب السهم  -15

وتم احتساب نصيب    .الفترةالخسارة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل    بقسمة صافي  الخسارةيتم إحتساب نصيب السهم من  
 كما يلي:  الفترة )الخسارة(   الربحاألسهم من 

 
 الفترة خسارة نصيب السهم من  ( أ

م  2022 يونيو  03 
 )غير المدققة( 

م 2021يونيو  30
 )غير المدققة( 

 ( 317,337) ( 782,647) الخسارة للفترة  

 30,000,000 30,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم المتاحة 

 (0,011) (0,026) نصيب السهم من )الخسارة( باللاير السعودي 

 
 الشامل للفترة  الخسارة  نصيب السهم من إجمالي ( ب

م  2022 يونيو  03 
 )غير المدققة( 

م  2021 يونيو 03 
 )غير المدققة( 

 ( 317,337) ( 782,647) الشامل للفترة الخسارة  إجمالي

 30,000,000 30,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم المتاحة 

 (0,011) (0,026) باللاير السعودي  –  الخسارة نصيب السهم من
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 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 )تتمة(   المالية األولية الموجزةالقوائم إيضاحات حول 

 م2022يونيو  30أشهر المنتهية في الستة لفترة 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك

 
 الموقف القانوني   -16

 تتلخص القضايا والمطالبات القائمة والمرفوعة )من/ ضد( الشركة على النحو التالي: 
 

الدائرة األولى بالمحكمة اإلدارية ببريدة ضد فرع وزارة البيئة  هـ أمام  1442( لعام  228دعوى قضائية مقامة من الشركة برقم ) -
والمياه والزراعة )"الوزارة"( بمنطقة القصيم، والتي تتعلق بطلب إلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع فرع الوزارة عن الرفع  

مسلمة لها. حيث صدرت موافقة من المقام السامي  للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لكامل المساحة التي قامت بإحيائها من األرض ال
مليون متر مربع. مع اإلشارة إلى أنه    116مليون متر مربع فقط من اجمالي مساحة األرض والبالغة    74على تملك الشركة مساحة  

مع عقود إيرادات  عند افتراض خسارة الشركة الدعوى، سوف تأثر بشكل جوهري على الشركة نظراً إلرتباط األرض المتنازع عليها  
اإليجار التي ابرمتها الشركة مع الغير والذي يمثل مصدر الدخل الرئيسي لها وال يمكن تحديد الخسائر المتوقعة إال عند الفصل  

وفي   الدعوى.  تلك  في  الموافق 2021مارس    30النهائي  )1442/  8/  17  م  رقم  الدعوى  قبول  بعدم  حكم  لعام  228هـ صدر   )
في محكمة    446/1442باالعتراض على الحكم أمام محكمة االستئناف اإلدارية، وقد قيدت الدعوة بالرقم    هـ، وقامت الشركة 1442

/  8/  17م الموافق  2021مارس    30االستئناف اإلدارية بمنطقة القصيم والتي أصدرت حكماً يقضي بـإلغاء الحكم الصادر بتاريخ  
اضي بـعدم قبول الدعوى، وإلغاء قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة  هـ، الق1442( لعام  228هـ والمتعلق بالدعوى رقم ) 1442

السلبي المتمثل في امتناعها عن إحالة تظلم الشركة عن عدم تملك كامل المساحة التي قامت بإحيائها من األرض المخصصة لها إلى  
هـ وتم  03/03/1443استالم الحكم في تاريخ  اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام توزيع األراضي البور وقد تم  

 تقديم طلب لقيد الدعوى أمام اللجنة ولم يرد رد اللجنة حتى تاريخه. 
 

هـ بخصوص  1442رمضان    24م ورد للشركة خطاب من وزراه البيئة والمياه والزراعة والمؤرخ في  2021مايو    18وبتاريخ  
من تاريخ وضع اليد    بأحيائهالمساحة المعتدى عليها والتي قامت الشركة  فيه الوزارة سداد اجرة المثل ل  تأمل ارض شرى والذى  

ضد فرع وزارة  من الشركة  قائم مقام    خالفهـ لخزينة الدولة لصالح الوزارة، وحيث ان هناك  1442رمضان    24وحتى تاريخ  
ن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة  البيئة والمياه والزراعة تطالب فيها الشركة بإلغاء القرار المتمثل في امتناع الوزارة ع

قبل الفصل في ملكية    باألجرةلكامل المساحة التي قامت الشركة بإحيائها من األرض المسلمة لها، وبالتالي فال يحق للوزارة المطالبة  
 م.2021يوليو  14الشركة لألرض من عدمه وقد قامت الشركة باالعتراض على القرار بتاريخ 

 
الشركة - )  دعوى  المطلوب  والمبلغ  البندرية وهي دعوى مالية  لاير سعودى( سبعة وعشرون مليون   27,828,162ضد مجموعة 

وثمانمائة وثمان وعشرون ومائة اثنان وستون لاير سعودي على مجموعة البندرية، والدعوى قائمة أمام المحكمة التجارية بالرياض، 

م. الحكم    31/1/2018هـــــــ    14/5/1439بدفع المبلغ المذكور وذلك بتاريخ  وقد صدر حكم لصالح الشركة بإلزام المدعى عليها  

مكتسب القطعية لصالح الشركة. وقد تم تقديم صك الحكم كسند تنفيذي أمام محكمة التنفيذ. وقد تقدمت المدعى عليها بطلب التماس 

هـ وقد 1442/  18/2عية استأنفت حكم الرفض بتاريخ  هــ وتم رفض االلتماس إال أن المد  14/5/1440اعادة نظر على الحكم بتاريخ  

بتاريخ   وذلك  أخر  إلتماس  بطلب  تقدمت  عليها  المدعى  أن  إال  ايضاً،  الرفض  بتاريخ   11/8/1442تم  جلسة  موعد  لها  وحدد  هـ 

قبول االلتماس  م، وقد صدرقرارمن محكمة االستئناف بإيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في  2021نوفمبر    11هــ الموافق    5/4/1443

بتاريخ   الدعوى  لنظر  موعد  حدد  وقد  منظورة.  الدعوى  ومازالت  عدمه  تاريخ  15/11/1443من  وفي  جلسات  عدة  وبعد  هـ 

هـ أصدرت دائرة االستئناف األولى حكمها بإيقاف تنفيذ حكم الدائر التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر    28/2/1443

  27,828,162وقد قام القاضي بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا لشركة القصيم الزراعيه مبلغ    هـ  14/5/1439بتاريخ  

 هـ. 11/2/1444وقد حددت الدائره موعداً للجلسه القادمه بتاريخ وما زالت الدعوى منظورة لاير سعودى  

 
 118,003القضاء التجاري بالرياض والمبلغ المطلوب  دعوى الشركة ضد مؤسسة ثالجة الوسطى الغذائية، وهي دعوة مالية امام   -

المبلغ    دفع  جدولة  على  الطرفين  بين  االتفاق  لاير سعودي، وقد صدر حكم لصالح الشركة بإلزام المدعى عليها بدفع كامل المبلغ وتم
 وجارى تنفيذ االتفاق بين الطرفين. 

 
قيمة قمح مباع للمدعى عليه وتم تقييد الدعوى    سعودي لاير   103,348دعوى الشركة ضد أحد العمالء حيث تطالب الشركة بمبلغ   -

التدقيق   مركز  من  مالحظة  ورد  المدعى    العدلي ولكن  عنوان  إلكمال  بعدم صحة  عليه  المدعى  عنوان  عن  البحث  بصدد  ونحن 
 القيد. وإعادة المتطلبات 

 
وقدر صدر بها    زراعية تعاقد الشركة معه على توريد معدات    وذلك جراء   سعودي لاير    60,000بقيمة  الموردين    أحد دعوة ضد   -

 .هـ 23/9/1443قبل إقامة الدعوى وذلك بتاريخ  والوساطة  المصالحة بعدم قبول الدعوى لعدم سبق اللجوء إلى  ابتدائيحكم 
 

 166,220  والمبلغ المطلوببالرياض    التجارية  المحكمةأمام    غذائيةمبيعات مواد  دعوى مالية قيمة    العمالء وهي  أحد دعوى ضد   -
 وذلك بتاريخقبل إقامة الدعوى    الوساطةأو  المصالحةل الدعوى لعدم سبق اللجوء إلى و بعدم قب  ابتدائيوقد صدر حكم   سعوديلاير 

 .هـ6/11/1443
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 الشركة لصالح حكم  فيها صدر وقد  سعودي  لاير  421,503بمبلغ   تمور  مبيعات  قيمة  مالية  دعوى  العمالء  أحد  ضد  الشركة  من دعوى  -
وتم تحديد موعد    عليه مما ترتب علية إعادة النظر في الحكم الصادر المدعي  ضامن سجل  في  اختالف  لوجود  ولكن  المبلغ، بكامل

 هـ. 30/2/1444للدعوى بتاريخ 
 
مبلغ   - الشركة  تطالب  حيث  العمالء  أحد  الشركة ضد  العامة    سعودي لاير    15,409دعوى  بالمحكمة  السادسة  الحقوقية  الدائرة  لدى 

هـ. وقد صدر فيها حكم بعدم االختصاص وبصدد تحديد موعد لها بعد احالتها   1443  /8  /26بالرياض، وتم تحديد موعد لها بتاريخ  
 للدوائر المختصة.  

 
م 2021سبتمبر    16في تاريخ    سعوديلاير    640,000العميل عن سداد مبلغ    لتأخرطلب تنفيذ مقام من الشركة ضد أحد العمالء نظراً   -

 هـ وجارى متابعة الطلب. 23/2/1443مر بتاريخ نفيذ سند األكضمان للسداد وتم تقديم طلب ت  ألمر والمحرر به سند 
 
مركبات ومعدات حيث تطالب فيها الشركة    العلنيدعوى ماليه حقوقيه ضد احدى المؤسسات نتيجة بيع الشركة للمدعى عليها بالمزاد   -

إلى مطالباتها الحقوقية في إلزامها بنقل ملكية المركبات    باإلضافة ن  المدعى عليها بتعويضات لمخالفات مرورية غير محددة حتى األ
البي  الحكم لدى محكمة  المباعة حسب عقد  باستئناف هذا  الشركة  تقدمت  لعدم االختصاص وعليه فقد  الدعوى  برد  ع وقد صدر حكم 

 . المختصة  القضائيةهـ وسيتم العمل على قيدها امام الدوائر  1/11/1443االستئناف وتم تأييد الحكم بتاريخ 
 
لاير  34,151,766لالستثمار بقيمة  القابضة كة القصيم  دعوى مقامة من المدعى شركة وابل العربية لالستثمار ضد المدعى عليه شر -

في ارض األفق ويطلب المدعى إلزام المدعى عليها بسداد    القابضة القيمة التي لم تدفع من نصيب شركة القصيم    باقي تمثل    سعودي 
وقدره    باقي مبلغ  المحاماة  أتعاب  بسداد  إلزامها  طلب  كما  بتاريخ   سعوديلاير    3,000,000المستحقات،  جلسة  لها  حدد  وقد 
 .هـ23/1/1444

 
 96,835بالرياض والمبلغ المطلوب    التجارية  المحكمةأمام    غذائيةوهي دعوى مالية قيمة مبيعات مواد    العمالء  أحد دعوى الشركة ضد   -

 . هـ10/10/1443 وذلك بتاريخ الصفة وقد صدر بها الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم   سعوديلاير 
 
متبقية من عقد مقاولة نقل وقد تم تحديد موعد للدعوى  لاير سعودى    68,405قيمة  ب الموردين وهي دعوى مالية    أحددعوى الشركة ضد   -

 . هـ19/2/1444بتاريخ 
 

( لاير سعودي عبارة عن  370,000دعوة ضد الشركة امام المحكمة العامة ببريده، حيث يطلب المدعى إلزام الشركة باسترداد مبلغ ) -
 هـ.24/2/1444قيمة تأمين استقدام بموجب عقد توسط ايدي عاملة، وقد حدت الدائرة موعدا للجلسة القادمة بتاريخ 

 
 التقارير القطاعية  -17

 
 التشغيل قطاع 

اي قطاع أي من الحدود الكمية المشار إليها في المعيار الدولي للتقرير    يتم تصنيع منتجات الشركة في المملكة العربية السعودية ولم يحقق 
 ة الموجزة المرفقة. لمالية االولي "، وبناًء عليه، لم يتم اإلفصاح عن المعلومات القطاعية التشغيلية في القوائم ا8المالي "القطاعات التشغيلية رقم  

 
 القطاع الجغرافي 

٪ مبيعات محلية(. إن كافة موجودات ومطلوبات  100م:  2021)م  2022يونيو    30من مبيعات الشركة كما في    ٪100تمثل المبيعات المحلية  
 الشركة موجودة في المملكة العربية السعودية. 
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 شركة القصيم القابضة لالستثمار  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 األولية الموجزة )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2022يونيو  30أشهر المنتهية في الستة لفترة 
 جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( )

 
 "( 19-تقويم فيروس كورونا المستجد )"كوفيد  -18

م، وانتشاره في الصين ومن ثم على مستوى العالم في تعطيل  2020"( منذ بداية عام  19-تسبب تفشي فيروس كورونا المستجد )"كوفيد
ا  األعمال والنشاط االقتصادي عالميا بما في ذلك المملكة العربية السعودية وإعالن منظمة الصحة العالمية تصنيف الفيروس بأنه جائحه، مم

ارة الشركة بإعادة النظر في أحكامها الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة وطرق االحتساب والمصادر الرئيسية  اقتضى قيام إد
م. ومع أنه من الصعب اآلن التنبؤ بكامل مدى  2022يونيو    30للتقديرات المطبقة على القوائم المالية األولية الموجزة للفترة المنتهية في  

عن ذلك على األعمال التجارية واالقتصادية، قامت إدارة الشركة بتقويم األثر على العمليات وجوانب األعمال التجارية  ومدة األثر الناتج  
  للشركة بشكل كلي، وتبين لها كما بتاريخ إصدار هذه القوائم المالية االولية الموجزة، أنه ال يلزم إجراء تغييرات جوهرية على األحكام 

ومع ذلك، وفي ضوء عدم الوضوح حاليا، قد يؤدي أي تغيير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات إلى إجراء تعديل  والتقديرات الرئيسية.  
لتطور الموقف سريعا وما يصحبه من   جوهري على القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي تتأثر بذلك في الفترات المستقبلية. ونظراً 

ً عدم وضوح، سوف تستمر اإلدارة ف  للتطورات المستقبلية.  ي تقييم األثر الناتج عن ذلك وفقا
 

 أرقام المقارنة  -19
 تتماشى مع تبويب الفترة الحالية. أرقام المقارنة لتم إعادة تبويب بعض 
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هـ الموافق  1444محرم    26م. من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  2022  يونيو   30تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموجزة للفترة المنتهية في  
 م. 2022 أغسطس 24


