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  تقرير مراجع الحسابات المستقل

 ئم المالية الموحدةحول القوا
  والعقارات وأعمال المقاوالت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة إلى المساهمين في

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 الرأي

 اوالتالمق والعقارات وأعمال شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعةللقد راجعنا القوائم المالية الموحدة 

ـ "األم"( وشركاتها التابعة ) ةالشرك“"الشركة" أو ة سعودية( ))شركة مساهم ي المجموعة"( والتويشار إليها مجتمعة ب

الموحدة، وقائمة الدخل الشامل  الدخل، وقائمة م1118ديسمبر  11تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في 

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك و ،الموحدة الملكيةوقائمة التغيرات في حقوق  ،اآلخر الموحدة

 بالسياسات المحاسبية الهامة. التاريخ، واإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة بما في ذلك ملخص

 

ن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد إفي رأينا، 

ها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك ءم، وأدا1118ديسمبر  11ة كما في للمجموع

ات األخرى والمعايير واإلصدارالمعتمدة في المملكة العربية السعودية للمعايير الدولية للتقرير المالي التاريخ وفقاً 

 عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. المعتمدة

 

 أساس الرأي

مسؤوليتنا بموجب  توضيحلقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. تم 
. "حدةمراجعة القوائم المالية المو عنمسؤوليات مراجع الحسابات "ضمن فقرة  في تقريرنابشكل أكبر  تلك المعايير

وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بمراجعتنا إننا مستقلون عن المجموعة 
أدلة المراجعة  . إننا نعتقد بأنالمتطلباتللقوائم المالية الموحدة، وقد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لتلك 

 التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس لرأينا.

 
 الرئيسةالمراجعة  أمور

هي تلك األمور التي كانت، بحسب تقديرنا المهني، األكثر أهمية خالل مراجعتنا للقوائم  الرئيسةالمراجعة  أمور

وخالل  ،ضمن سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل األمورهذه  تناولالمالية الموحدة للفترة الحالية. وقد تم 

م تقديم ت فقد المذكورة أدناه، األمورمن  أمر. وفيما يتعلق بكل االمورنا ال نقدم رأياً حول هذه تكوين الرأي حولها، وإن

 ضمن ذلك السياق.  االمورمن هذه  أمروصف للكيفية التي عالجت بها مراجعتنا كل 
 

في  "ية الموحدةمراجعة القوائم المال عنمسؤوليات مراجع الحسابات "لقد التزمنا بمسؤولياتنا المذكورة في فقرة 

. وبناًء عليه، تضمنت مراجعتنا تنفيذ اإلجراءات التي ُصممت لالستجابة األمورتقريرنا، بما في ذلك ما يتعلق بهذه 

جوهرية في القوائم المالية الموحدة. توفر نتائج إجراءات المراجعة التي قمنا بها ـ  وجود تحريفاتلتقييمنا لمخاطر 

ً لرأينا حول مراجعة القوائم المالية الموحدة  األمورتم تنفيذها لمعالجة بما في ذلك اإلجراءات التي  أدناه ـ أساسا

 المرفقة.

 
 



 

 

 
  تقرير مراجع الحسابات المستقل

 حول القوائم المالية الموحدة
  والعقارات وأعمال المقاوالت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة إلى المساهمين في

 )تتمة( همة سعودية()شركة مسا

 

 )تتمة(أمور المراجعة الرئيسة 

 معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا يةكيف ؟بالغ األهمية المراجعة الرئيسي مرأعتبر لماذا ا   يئيسالمراجعة الر أمر

مخصص الذمم المدينة 

 التجارية

ـ كما في  بلغ إجمالي رصيد الذمم المدينة التجارية 

لاير  مليون 11929م ـ مبلغ 1118ديسمبر  11

 6121بمبلغ القيمة في نخفاض اسعودي مقابل 

مليون لاير سعودي تم تسجيله. إن إمكانية 

تحصيل الذمم المدينة التجارية تعتبر عنصراً 

رئيساً في إدارة رأس المال العامل لدى المجموعة 

 بصورة مستمرة.

 

م، 1118ديسمبر  11خالل السنة المنتهية في 

بيق المعيار الدولي للتقرير قامت المجموعة بتط

تطلب من ي( "األدوات المالية" والذي 9لي )الما

متوقعة. اإلدارة تحديد وإدراج خسائر االئتمان ال

تقديرات وافتراضات جوهرية أحكام و عمللقد تم 

اإلدارة في سياق تطبيق المعيار الدولي قبل من 

 (.9للتقرير المالي )

 

قرير الدولي للت بالنظر إلى جوهرية تأثير المعيار

( على الذمم المدينة التجارية 9المالي )

األحكام المتعلقة تحديداً وتعقيد والللمجموعة، 

بحساب خسائر االئتمان المتوقعة، فقد اعتبرنا هذا 

ً أمراً رئيس األمر  للمراجعة. ا

 

حول القوائم  1يرجى الرجوع إلى اإليضاح 

المالية الموحدة المرفقة بخصوص السياسة 

حول القوائم  1 ، واإليضاحالهامةاسبية المح

المالية الموحدة المرفقة بخصوص األحكام 

ات ذ الهامةوالتقديرات واالفتراضات المحاسبية 

حول القوائم المالية  19الصلة، واإليضاح 

اإلفصاح عن  بخصوص الموحدة المرفقة

 القيمة مقابل الذمم المدينة. في نخفاض اال

 ت والضوابط لدىلقد قمنا بتقييم اإلجراءا 

بمراقبة الذمم المدينة  المجموعة والمتعلقة

ومراجعة مخاطر االئتمان  التجارية

 للعمالء.

 

  األحكام والتقديرات لقد قمنا بتقييم

التي عملتها اإلدارة  واالفتراضات الهامة

مثل تلك التي استخدمتها اإلدارة في حساب 

احتمالية التعثر والخسائر الالحقة للتعثر 

ل مقارنة البيانات المتوافرة مع من خال

البيانات التاريخية. كما قمنا بمراجعة 

عوامل استقراء المستقبل )العوامل 

االقتصادية الرئيسة( والتي تعتبر هامة في 

إظهار تأثير األحداث المستقبلية على 

 خسائر االئتمان المتوقعة.

 

  لقد قمنا بتقييم أساليب العمل التي تستخدمها

ى ضوء متطلبات المعيار المجموعة عل

(. وقمنا بمراجعة 9الدولي للتقرير المالي )

طريقة العمل التي طورتها اإلدارة لحساب 

خسارة االنخفاض في القيمة بموجب 

(. كما 9) المعيار الدولي للتقرير المالي

ساعدتنا لم بالمختصين لديناقمنا باالستعانة 

في مراجعة طريقة العمل المستخدمة. كما 

اختبار الدقة الحسابية والبيانات قمنا ب

األساسية المستخدمة في نموذج خسائر 

 االئتمان المتوقعة.

 

 ات حول االفصاح كفاية لقد قمنا أيضاً بتقييم

ً لمتطلبات  القوائم المالية الموحدة وفقا

( 9المعيار الدولي للتقرير المالي )

( 7والمعيار الدولي للتقرير المالي )

 فصاحات"."األدوات المالية: اال
 

اختبار انخفاض قيمة 

 الشهرة 

اإلدارة مطالبة بفحص الشهرة لمعرفة االنخفاض 

ً أو عند ظهور  في القيمة سواءً  كان ذلك سنويا

حاجة لذلك. تم اعتبار فحص انخفاض القيمة أمراً 

فاض تعقيد عملية تقييم انخرئيساً للمراجعة بسبب 

في رة اإلدا القيمة واألحكام الهامة التي تتخذها

عمل االفتراضات الرئيسة مثل الخصم والمتوسط 

المرجح لتكلفة رأس المال والتي تتأثر بظروف 

 السوق المستقبلية الداخلية والخارجية.

  لقد قمنا باشراك خبرائنا الداخليين

المتخصصين في مجال التقييم من أجل 

تقييم الطرق واالفتراضات التي استخدمتها 

 اإلدارة. 



 
 
 

  اجع الحسابات المستقلتقرير مر
 حول القوائم المالية الموحدة

  والعقارات وأعمال المقاوالت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة إلى المساهمين في
 )تتمة( )شركة مساهمة سعودية(

 
 )تتمة(أمور المراجعة الرئيسة 

 

 
 
 
 

 معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا يةكيف ؟لغ األهميةبا المراجعة الرئيسي مرأعتبر لماذا ا   يئيسالمراجعة الر أمر

اختبار انخفاض قيمة 
 )تتمة(الشهرة 

   وفحص خطط العمل المعتمدة  بمراجعةقمنا لقد
واالفتراضات التي استخدمتها اإلدارة بما في 

التوقعات ذلك األساس الذي استندت إليه في 
 من العمليات الربحوهامش  المتعلقة باإليرادات

مة القي تحديدفي المحتسب المال العامل  ورأس
النهائية والتدفقات النقدية الالزمة لالستعمال 
المستمر لموجودات الوحدات المحققة للنقد 
والشهرة. وقمنا بفحص مدى معقولية معدالت 

والمتوسط المرجح لتكلفة  الخصم المستخدمة
 .رأس المال

 
  لقد تحققنا من االفتراضات الرئيسة مقابل

خارجية مثل المستقاة من مصادر نات بياال
 ومستوياتمن المخاطر  الخلومعدالت 

ة يالمخاطر. كما قمنا بفحص مدى معقول
مخرجات تحليل انخفاض القيمة مع 
المضاعفات التجارية لمجموعة مماثلة وتحليل 

 االتجاهات التاريخية. 
 
  ذيال للنموذجلقد فحصنا مدى الدقة الحسابية 

 منا بتقييم كفاية االفصاحاتوقاإلدارة  استخدمته
 ذات الصلة في القوائم المالية الموحدة.

 
تطبيق المعيار الدولي 

( ـ 31للتقرير المالي )

العقود من "اإليرادات من 

 العمالء" 

 

قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

العمالء" اعتباراً من العقود من ( "اإليرادات من 11)

م ليحل محل متطلبات معيار المحاسبة 1118يناير  1

 ( "اإليرادات".18الدولي )

 

قامت اإلدارة بتنفيذ تحليل مفّصل لكل نوع من أنواع 

عقود اإليرادات لتحديد الفروق ما بين متطلبات 

( ومعيار المحاسبة 11المعيار الدولي للتقرير المالي )

 (.18الدولي )

 

ـ ومن ضمن ومن أجل تنفيذ هذا التحليل، قامت اإلد ارة 

عوامل أخرى ـ بوضع تركيز محدد على تحديد 

التزامات األداء واألثمان المتغيرة الناشئة من العقود 

مع العمالء بما في ذلك عوامل أخرى مثل أحقية 

العميل في ترجيع البضاعة وأحقيته في الحصول على 

 خصم على الكميات.

 

 

بتطبيق  ققمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية فيما يتعللقد 

 (:11المعيار الدولي للتقرير المالي )

 

  مراجعة تحليل اإلدارة لتدفقات إيراداتها وكيفية

تأثير معيار المحاسبة الجديد على القوائم 

 المالية للمجموعة.

 

  الحصول على فهم لمنهجية اإلدارة في تطبيق

 أي تغيرات على السياسة المحاسبية.

 

 رير دولي للتقاختبار تطبيق اإلدارة للمعيار ال

( من خالل الحصول على فهم 11المالي )

لعقود اإليرادات لدى المجموعة، واختبار عينة 

 من عقود المبيعات.

 

 ما قامت به اإلدارة من األعمال من أجل  اختبار

تحديد مخصص الخصم على الكميات وأحقية 

 ترجيع البضائع.



 
 
 
 

  تقرير مراجع الحسابات المستقل
 المالية الموحدةحول القوائم 

  والعقارات وأعمال المقاوالت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة إلى المساهمين في
 )تتمة( )شركة مساهمة سعودية(

 
 )تتمة(أمور المراجعة الرئيسة 

 

 
 م1038نة معلومات أخرى واردة في التقرير السنوي للمجموعة لس

م، خالف القوائم المالية 1118تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 
الموحدة وتقريرنا حولها. إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى في تقريرها السنوي. من المتوقع أن يكون 

 نا بعد تاريخ هذا التقرير.م متاحاً ل1118التقرير السنوي للمجموعة لسنة 
  

ال يغطي رأينا حول القوائم المالية الموحدة المعلومات األخرى، كما أننا لن نبدي أي شكل من أشكال التأكيد بهذا 
 الخصوص. 

 
وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، إن مسؤوليتنا تنحصر في قراءة المعلومات األخرى المشار إليها أعاله 

ندما تكون متاحة، وأثناء القيام بذلك نأخذ في االعتبار إن كانت المعلومات األخرى ال تتوافق بشكل جوهري مع ع
 بشكل جوهري.   محرفةالقوائم المالية الموحدة أو مع المعلومات التي حصلنا عليها خالل المراجعة أو أنها تبدو 

 
جوهري فيه، فإنه مطلوب منا  تحريفإذا ما تبين لنا وجود ، وم1118لسنة  عند قراءتنا للتقرير السنوي للمجموعة

 إبالغ المكلفين بالحوكمة بذلك.
 
 
 

 أثناء مراجعتنا معالجة هذا األمر يةكيف ؟بالغ األهمية المراجعة الرئيسي مرأعتبر لماذا ا   يئيسالمراجعة الر أمر

تطبيق المعيار الدولي 

( ـ 31للتقرير المالي )

العقود من "اإليرادات من 

 )تتمة(العمالء" 

 

إن تحديد مقدار الخصم على الكميات يعتمد على حكم 

جوهري، وعلى كمية المشتريات التي يقوم بها العمالء 

المعنيون، وعلى الترتيب )الترتيبات( المحتملة ما بين 

ها )أو عمالئها(. إضافةً إلى ذلك، إن لعميالشركة و

تحديد مخصص للبضائع التي يحق للعميل ترجيعها 

يتطلب األخذ في االعتبار المؤشرات التاريخية 

والتقلبات المتوقعة في الطلب المستقبلي على منتجات 

محددة. وبالتالي، إن أي تغير في هذه العوامل يمكن 

يرادات أن يكون له أثر جوهري على صافي اإل

 المصرح عنها.

 

ث حي اً للمراجعةاعتبرنا هذا الموضوع أمراً رئيس لقد

هي اً في القوائم المالية وبنداً رئيسأن اإليرادات تعتبر 

 إن تطبيق المعيار الدولي للتقريرمؤشر لقياس األداء و

ً من اإلدارة واستخدام 11المالي ) ( يتطلب حكما

 افتراضات جوهرية.

 

حول القوائم المالية  1-1إليضاح الرجوع إلى ايرجى 

الموحدة المرفقة والذي يوضح تأثير تطبيق معيار 

حول القوائم المالية  1المحاسبة الجديد، واإليضاح 

والتقديرات  الموحدة المرفقة والذي يوضح األحكام

 .ذات الصلة الهامةواالفتراضات المحاسبية 

  تقييم مدى مالءمة اإلجراءات والضوابط التي

ا اإلدارة للتأكد من االعتراف وضعته

 باإليرادات بالشكل المناسب.

 

  ًمنة االفصاحات المتض بتقييم كفايةوقمنا أيضا

حول القوائم المالية الموحدة  1في اإليضاح 

المرفقة فيما يتعلق بتطبيق المعيار الدولي 

  (.11للتقرير المالي )
 



 
 
 
  قرير مراجع الحسابات المستقلت

 حول القوائم المالية الموحدة
  والعقارات وأعمال المقاوالت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة إلى المساهمين في

 )تتمة( ()شركة مساهمة سعودية
 

 القوائم المالية الموحدة عناإلدارة والمكلفين بالحوكمة مسؤوليات 
ً للمعايير الدولية  إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية  للتقرير الماليالموحدة وعرضها بشكل عادل وفقا

الهيئة السعودية للمحاسبين  من المعتمدةالمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات األخرى 
القانونيين واحكام نظام الشركات والنظام األساسي للشركة، ومسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية 

 الجوهرية الناتجة عن غش أو خطأ. األخطاءإلعداد قوائم مالية موحدة خالية من 
 

مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار بالعمل على أساس عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة 
مبدأ االستمرارية واالفصاح، حسبما هو مالئم، عن األمور المرتبطة باالستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية 

وى عي سالمحاسبي، ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف نشاطها، أو ليس لديها بديل واق
 القيام بذلك.

 
 إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

 
 مراجعة القوائم المالية الموحدة عنمسؤوليات مراجع الحسابات 

كان واًء ، ستحريف جوهري تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية الموحدة ككل خالية من 
 ً عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجعة يشتمل على رأينا. إن التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى، لكنه  ناتجا
ً ليس  على أن المراجعة التي يتم تنفيذها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية  ضمانا

وتعتبر جوهرية، منفردة أو  هري عند وجوده. قد تنشأ األخطاء نتيجة غش أو خطأسوف تكشف دائماً الخطأ الجو
مجتمعة، إذا كان من المتوقع أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم 

 المالية الموحدة.
 

تمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس وكجزء من المراجعة التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المع
 التقدير المهني ونبقي على الشك المهني خالل المراجعة. كما إننا نقوم بما يلي:

 
  ناتج وائم المالية الموحدة سواًء كانالق في التحريف الجوهريتحديد وتقييم مخاطر ً  عن غش أو خطأ، وتصميم ا

المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك 
رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن الغش أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حيث أن الغش 

 قد ينتج عن تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تضليل أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية.
 
 فهم لنظام الرقابة الداخلية المتعلق بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات مراجعة تتناسب مع  الحصول على

 الظروف، ولكن ليس بغرض إبداء رأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للمجموعة. 
  

 قة المعدة تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العال
 من قبل اإلدارة.

 
  ،مدى وجود عدم تيقن والتوصل إلى استنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي

ً جوهرية حول قدرة المجموعة على االستمرار وفق مبدأ  جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكا
عة التي تم الحصول عليها. وإذا تبين لنا وجود عدم تيقن جوهري، فإن استناداً إلى أدلة المراجوذلك  االستمرارية

علينا أن نلفت االنتباه في تقريرنا إلى االفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية الموحدة أو تعديل رأينا ـ إذا كانت 
قريرنا. يها حتى تاريخ تهذه االفصاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة المراجعة التي تم الحصول عل

ومع ذلك فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن االستمرار في أعمالها كمنشأة 
 مستمرة.
 

 



 
 
 
 

  تقرير مراجع الحسابات المستقل
 حول القوائم المالية الموحدة

  العقارات وأعمال المقاوالتو شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعةإلى المساهمين في 
 )تتمة( )شركة مساهمة سعودية(

 
 )تتمة(  مراجعة القوائم المالية الموحدة عنمسؤوليات مراجع الحسابات 

  تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة بما في ذلك االفصاحات وما إذا كانت القوائم المالية
 اث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل. الموحدة تمثل المعامالت واألحد

 
  الحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت وأنشطة األعمال ضمن

المجموعة إلبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن توجيه وتنفيذ أعمال المراجعة واإلشراف 
 سؤولين عن رأينا. عليها ونبقى فقط م

 
إننا نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة ـ من بين عدة أمور ـ بنطاق وتوقيت ونتائج المراجعة الهامة بما في ذلك نقاط 

 . مراجعتناالضعف الجوهرية في نظام الرقابة الداخلية التي تم تحديدها أثناء 
 

ً بتزويد المكلفين بالحوكمة ببيان يتضمن الت قاللية زامنا بمتطلبات أخالقيات المهنة المتعلقة باالستكذلك نقوم أيضا
وإبالغهم عن كافة العالقات واألمور األخرى التي يعتقد أنها تؤثر على استقالليتنا واإلجراءات االحترازية ذات 

 العالقة ـ حيثما اقتضى األمر ذلك.  
 

ة مور األكثر أهمية في مراجعة القوائم المالية الموحدومن بين األمور التي تم ابالغها للمكلفين بالحوكمة، فإننا نحدد األ
 األمورك . إننا نبين في تقريرنا تلالرئيسةالمراجعة  أمورللفترة الحالية وبالتالي تم تضمينها في تقريرنا ضمن 

رى ـ ن االفصاح العلني عن أي منها، أو عندما ـ في حاالت نادرة جداً دون بالتفصيل ما لم تمنع األنظمة والقوانين 
أن األمر ال ينبغي أن يتم االفصاح عنه في تقريرنا ألن النتائج السلبية لذلك يتوقع أن تزيد عن المنافع المتحققة 

 للمصحلة العامة من هذا االفصاح.  
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  قائمة الدخل الموحدة
 م1038ديسمبر  13المنتهية في  للسنة

 
  

 إيضاح
 م1038 

 لاير سعـودي
 

 م1117 
 لاير سعـودي

 
 صافي المبيعات
 تكاليف المبيعات

 
 إجمالي الربح من المبيعات 

1 3183814811111 
(3111818,11131) 

────────── 
14,11,11113 

────────── 

 1288728112111 
(1217129112898) 

────────── 
 61129182111 

────────── 
 الخسارة من االستثمارات

 حصة الشركة في صافي خسارة شركة زميلة
 أرباح استثمارات وموجودات مالية 

 أرباح بيع استثمارات وموجودات مالية )خسارة(/
 استثمارات وموجودات ماليةقيمة هبوط في 

 عقاريةاستثمارات قيمة في  هبوط
 

 لي الخسارة من االستثماراتإجما
 

 إجمالي الربح 
 

 مصروفات بيع وتوزيع
 مصروفات عمومية وادارية

 لية أخرى، صافييإيرادات تشغ
 

 إجمالي المصروفات
 

 من التشغيل (الخسارةالربح/ )
 

 إيرادات أخرى
 خسائر أخرى
 تكاليف تمويل

 فرق عملة (خسائرأرباح/ )
 

 زكاة وضريبة الدخلقبل ال المستمرة الخسارة من العمليات
 

 الزكاة
 ضريبة الدخل

 
 المستمرة العملياتصافي خسارة السنة من 

 
 العمليات غير المستمرة

 لبيعل بها كمحتفظ مصنفة موجودات نتائج من الشركة حصة
 للبيع بها كمحتفظ مصنفة موجودات بيع من خسائر

 
 صافي خسارة السنة
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 )ب(16
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(1811311131) 

11084101, 
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(,3111,1,81) 

- 
────────── 

(318113114,4) 
────────── 

  41311801311 
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────────── 
(181,1118,1) 
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────────── 
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 1121772116 
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 16827112116 
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(11111761116) 
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(1111111191 )
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 )تتمة(قائمة الدخل الموحدة 
 م1038ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
  

 إيضاح
 م1038 

 لاير سعـودي
 

 م1117 
 لاير سعـودي

 
 صافي خسارة السنة العائد إلى:

 المساهمين في الشركة األم
 الحقوق غير المسيطرة

 

  
(304111,1141) 
 1011181431 

────────── 
(1111101,1,) 

══════════ 

 
(11121112177) 
 1121162111 

────────── 
(17129682711) 

══════════ 
 خسارة السهم األساسية والمخفضة العائدة إلى مساهمي 

 الشركة األم:  
 من صافي خسارة السنة من العمليات المستمرة

 
 من صافي خسارة السنة من العمليات غير المستمرة

 
 من صافي خسارة السنة

 
 م العادية القائمة في نهاية السنةالمتوسط المرجح لعدد األسه

 
11 
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══════════  
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══════════  
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══════════  
 3111188188, 

══════════ 

 
 
(1211) 

══════════  
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══════════  
(1216) 

══════════  
 11611881889 

══════════ 
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 . القوائم المالية الموحدةجزءاً من هذه  11 إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 الموحدة  اآلخرالشامل  قائمة الدخل
 م1038ديسمبر  13في المنتهية  للسنة

 
  

 إيضاح
 م1038 

 لاير سعـودي
 

 م1117 
 لاير سعـودي

 
 صافي خسارة السنة 

 
 :ىخرألا ةخسائر الشاملال
 ي سيعاد تصنيفها إلى قائمة تال ىخرألا ةخسائر الشاملال
 الدخل الموحدة في الفترات الالحقة )بعد خصم الزكاة(  

 مالية لشركة تابعةفروقات ترجمة القوائم ال
 
 يعاد تصنيفها إلى  التي لن ىاآلخر ةخسائر الشاملال
 في الفترات الالحقةالموحدة قائمة الدخل   

 أدوات ملكية خسائر غير محققة من إعادة تقييم صافي 
 من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة  

 حصة الشركة من صافي خسائر غير محققة من إعادة تقييم 
  من خالل الدخل الشامل اآلخروات ملكية بالقيمة العادلة أد
 لدى الشركات التابعة  

 من خالل الدخل الشامل  أدوات ملكية بالقيمة العادلةبيع  أرباح
 اآلخر  

 التغير في االفتراضات المستخدمة من قبل الخبير االكتواريأثر 
 التغير في االفتراضات المستخدمة من قبل الخبير أثر 

 الكتواري للشركة الزميلةا  
 

 للسنة ىخرألا إجمالي الخسارة الشاملة
 

 للسنة ىخرألاصافي الخسارة الشاملة 
 
 

 العائد إلى:
 المساهمين في الشركة األم

 الحقوق غير المسيطرة
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(1811111111) 
 
(1121112616) 
(121692971) 
 

 ــ       
───────── 

(11118181161) 
───────── 

(17117871116) 
═════════ 

 
 
(11721112117) 
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═════════ 
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 الموحدة قائمة المركز المالي
 م1038ديسمبر  13في كما 
 
  

 إيضاح
 م1038ديسمبر  13

 لاير سعودي
  

 م1117ديسمبر  11
 لاير سعودي

 
 الموجودات

 الموجودات غير المتداولة
 ممتلكات وآالت ومعدات
 مشروعات تحت التنفيذ

 عقارات إستثمارية
 موجودات غير ملموسة

 استثمارات وموجودات مالية
 موجودات أخرى طويلة األجل

 
 إجمالي الموجودات غير المتداولة

 
 
11 
11 
11 
11 
16 
17 

 
 
 813.183.111 
 311.11,.0,1 
 388.413.183 
 311.111.181 
 881.138.014 
 31.141.344 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1.131.111.804 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 87821172771 
 7128692191 
 18821712181 
 16127112969 
 1217828162919 
 1126112717 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1261729112171 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 الموجودات المتداولة
 مخزون، صافي

 ذمم مدينة تجارية، صافي
 الجزء المتداول من موجودات أخرى طويلة األجل

 مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة، صافي

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلاستثمارات 
 لنقدية والبنود شبه النقديةا

 
 

 موجودات محتفظ بها لغرض البيع
 

 إجمالي الموجودات المتداولة
 

 إجمالي الموجودات

 
 
18 
19 
17 
11 
11 
11 
11 
 
 
11 

 
 
 118.101.103 
 118.111.1,0 
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         - 
 ,1.00,.001 
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 11121992691 
 18128112191 
 1129172116 
 1126972611 
 121172181 
 1121112791 
 11121112911 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 81921872617 
 119771118 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 81121612111 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1211121172188 

══════════ 
 حقوق الملكية والمطلوبات

 حقوق الملكية
 رأس المال

 احتياطي نظامي
 خسائر متراكمة

  مكاسب غير محققة من إعادة تقييم )خسائر(/ صافى
 من خالل الدخل الشامل اآلخرأدوات ملكية بالقيمة العادلة  

 فروقات ترجمة القوائم المالية لشركة تابعة
 

 إجمالي حقوق الملكية العائد لمساهمي الشركة األم
 الحقوق غير المسيطرة

 
 إجمالي حقوق الملكية

 
 
11 
16 
 
 

 )ب(16
 
 
 
17 

 
 
 3.111.888.8,0 
 401.111.3,0 
(,4.330.141) 
 
(14.118.108) 
(81.114.110) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3.411.011.001 
 410.011.111 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3.811.011.114 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 1216128882891 
 61129112111 
(11121112111) 
 
 18121172111 
(8721182111) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1278821112111 
 16626712111 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1211121112171 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 



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

 . القوائم المالية الموحدةجزءاً من هذه  11 إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 ـ 11 ـ
 

 )تتمة(الموحدة قائمة المركز المالي 
 م1038ديسمبر  13في كما 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 إيضاح

 م1038ديسمبر  13
 لاير سعودي

  

 م1117ديسمبر  11
  سعوديلاير

 
 المطلوبات غير المتداولة

 عقود مرابحة إسالمية وقروض طويلة األجل
 مطلوبات بموجب عقود إيجار رأسمالي

 التزمات المنافع المحددة للموظفين 
 مطلوبات ضريبية مؤجلة

  
 إجمالي المطلوبات غير المتداولة

 
18 
19 
11 
11 

 
 110.311.110 
 ,11.131 
 331.811.310 
 1.113.,14 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 181.311.411 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 17729192961 
 127612918 
 11121112697 
 121982191 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 19121112181 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 المطلوبات المتداولة
 ة الدفعدائنون ومبالغ مستحق

 مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة
 بنوك سحب على المكشوف

 تمويل مرابحة إسالمية قصير األجل
 عقود مرابحة إسالمية وقروض طويلة األجل 

 الجزء المتداول  
 مطلوبات بموجب عقود إيجار رأسمالي ـ الجزء 

 المتداول  
 توزيعات أرباح مستحقة الدفع

 دفعمخصص زكاة وضريبة دخل مستحقة ال
 
 

 مطلوبات متعلقة بموجودات محتفظ بها لغرض البيع
 

 إجمالي المطلوبات المتداولة
 

 إجمالي المطلوبات
 

 إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
 

 
 
11 
11 
 
11 
 
18 
 
19 
 
11 
 
 
11 

 
  
 111.141.481 
 3.1,1.114 
 1.110.118 

11311311113 
 
 11011411484  
 
 3.1,0.884 
 31.311.101 
 14.1,1.811 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 803.148.811 

        - 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 803.148.811 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3.381.813.133 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1104018,11141   
══════════ 

 
 
 11621912611 
 121612711 

        - 
 1129182711 
 
 11628672187 
 
 121772111 
 1121112719 
 1121112871 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 66921162176 
 127712116 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 67121112911 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1216721112111 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1111111171188  

══════════ 



 تراعة والعقارات وأعمال المقاوالشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والز
 )شركة مساهمة سعودية( 

 .القوائم المالية الموحدةجزءاً من هذه  11إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

- 11 - 

 الموحدة  الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 
 م1038ديسمبر  13في  المنتهية للسنة

 
   حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

  

 

 

 

 رأس المــــال

 لاير سعودي

 

 

 

 

احتيـــــاطي 

 نظــــــــامي

 لاير سعودي

 

 

 

 

 خسائر متراكمة

 سعـــوديلاير 

 )خسائر(/ صافى

غير محققة  مكاسب

 أدواتمن إعادة تقييم 

من خالل الدخل  ملكية

 الشامل اآلخر

 لاير سعـــودي

 

 

فروقات ترجمة 

 القوائم المالية 

 لشركة تابعة

 ريــال سعــودي

 

 

 إجمالى حقوق 

 الملكية في 

 الشركة األم

 سعوديلاير 

 

 

 

الحقوق غير 

 المسيطرة

 سعوديلاير 

 

 

 

 الى حقوق إجم

 الملكية 

 سعوديلاير 

 1119111111811  11111611191  1171118711161  (8711181111) 18121172111  (11718711871) 61119111111  1116118881891 م 1118يناير  1الرصيد في 

         

 (1111711919) 1116181117  (11111191116) ـــ      ـــ      (11111191116) ـــ      ـــ      السنة خسارةصافي 

 (11921862869) (121972961) (11611881919) (1761111) (11118611111) (1111111) ـــ      ـــ      ر الشاملة األخرىئالخسا

 أرباح أدوات ملكية من خالل الدخل الشامل 

 اآلخر محول إلى األرباح المبقاة 

 

 ـــ     

 

 ـــ     

 

 ـــ     

 

(1121712911) 

 

 ـــ     

 

(1121712911) 

 

 ـــ     

 

(1121712911) 

ـــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ 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 ـــــــ ــــ ــــ ـــ   ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ    ــــ
 (11121112711) 1821612117  (11111911111) (1761111) (11811111111) (11117811181) ـــ      ـــ      ةاآلخر ةالشامل الخسارةإجمالي 

         

  ر متراكمةاحتياطي نظامي محول إلى خسائ

 (16)إيضاح  

 

 ـــ     

 

(11611671111) 

 

 11611671111 

 

 ـــ     

 

 ـــ     

 

 ـــ        

 

 ـــ     

 

 ـــ     

 (1821112711) (1821112711) ـــ         ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      صافي حركة الحقوق غير المسيطرة

 الل الدخل الشامل أرباح بيع أدوات ملكية من خ

 )ب((16اآلخر )إيضاح  

 

 ـــ     

 

 ـــ     

 

 1121712911 

 

 ـــ     

 

 ـــ     

 

 1121712911 

 

 ـــ     

 

 1121712911 

ـــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــ   ــ 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
 3181110111114 41010111111  3141110111001  (8111141110) (1411181108) (413301141,) 401111113,0  31111188818,0 م 1038ديسمبر  13الرصيد في 

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



 تراعة والعقارات وأعمال المقاوالشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والز
 )شركة مساهمة سعودية( 

 .القوائم المالية الموحدةجزءاً من هذه  11إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

- 11 - 

 )تتمة(الموحدة  ائمة التغيرات في حقوق الملكيةق
 م1038ديسمبر  13المنتهية في  للسنة

   حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

  

 

  

 

 رأس المــــال

 لاير سعودي

 

 

 

 

احتيـــــاطي 

 نظــــــــامي

 لاير سعودي

 

 

 

 )خسائر متراكمة(/

 أربــاح مبقـــاة

 لاير سعـــودي

 )خسائر(/ صافى

غير محققة  مكاسب

 أدواتمن إعادة تقييم 

من خالل الدخل  ملكية

 الشامل اآلخر

 لاير سعـــودي

 

 

فروقات ترجمة 

القوائم المالية 

 شركة تابعةل

 ريــال سعــودي

 

 

 إجمالى حقوق 

 الملكية في 

 الشركة األم

 لاير سعودي

 

 

 

الحقوق غير 

 المسيطرة

 لاير سعودي

 

 

 

 إجمالى حقوق 

 الملكية 

 لاير سعودي

 1281127912111  17121162611  1111111811119  (8811981199) 18119911911  11816111111  61119111111 1116118881891 م1117 يناير 1الرصيد في 

         

 (17119681711) 1111161111  (11121112177) ــ       ــ       (11121112177) ــ       ــ       صافي خسارة السنة

 (11128182161) (1772911) (11121112111) 1191799  (11121182711) (111111189) ــ       ــ       )الخسارة( / الدخل الشامل األخر 

ـــــ  ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ   ـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   ـ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــ   ـ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ  ــ

 (17117871116) 1116681191  (11721112117) 1191799  (11121182711) (11121662166) ــ       ــ       إجمالي الدخل الشامل للسنة

         

 (11621882889) ـــ      (11611881889) ــ       ــ       (11611881889) ــ       ــ       توزيعات أرباح 

 (1711991771) (1711991771) ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       صافي حركة الحقوق غير المسيطرة

ـــــ  ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   ـ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ـ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــ   ـ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ  ـ

 1111111111171  16616711111  1278821112111  (8711181111) 18121172111  (11121112111) 61119111111 1116118881891 م1117ديسمبر  11الرصيد في 

         

 أثر التغير في السياسات المحاسبية 

 (1-1للشركات التابعة )إيضاح   

 

 ــ      

 

 ــ      

 

(1111171116) 

 

 ــ        

 

 ــ        

 

(1111171116) 

 

(1611111711) 

 

(1916611116) 

 أثر التغير في السياسات المحاسبية 

 ()أ( 16اح للشركة الزميلة )إيض  

 

 ــ      

 

 ــ      

 

(111111161) 

 

 ــ        

 

 ــ        

 

(111111161) 

 

 ــ        

 

(111111161) 

ـــــ   ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ   ـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ   ـ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ   ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ  ـ

 1119111111811  11111611191  1171118711161  (8711181111) 18121172111  (11718711871) 61119111111 1116118881891 م1118يناير  1الرصيد في 

 ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ ════════ ═════════ 
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 . القوائم المالية الموحدةجزءاً من هذه  11 إلى 1 تشكل اإليضاحات المرفقة من

 ـ 11 ـ

 الموحدة قائمة التدفقات النقدية
 م1038ديسمبر  13المنتهية في  للسنة
  

 إيضاح
 م1038 
 لاير سعودي 

 م1117 
 لاير سعودي 

 األنشطة التشغيلية
 كاة وضريبة الدخلقبل الز المستمرة الخسارة من العمليات
 قبل الزكاة وضريبة الدخل غير المستمرة الخسارة من العمليات

 
 صافي خسارة السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل

 تعديالت للبنود التالية:  

 خسائر شركة زميلة  حصة الشركة في صافي
 استثمارات وموجودات مالية أرباح      

 شطب أعمال تحت التنفيذ
 ستثمارات وموجودات ماليةهبوط غير مؤقت في ا

 عقارية هبوط غير مؤقت في استثمارات
 استهالكات ممتلكات وآالت ومعدات
 استهالكات موجودات غير ملموسة

 بيع ممتلكات وآالت ومعدات (أرباح)/  خسائر
 المتاجرة بغرض مقتناة استثمارات بيع خسائر

 التزامات المنافع المحددة للموظفين
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16 
 
 
16 
11 
11  
11 
8 
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(181,1118,1) 

- 
───────── 

(181,1118,1) 
 

1811311131 
413341010 

 
,3111,1,81 

- 
8118111131 
3.841.348 
1181114 
1441113 

,11811188 

 
(11116181111) 
(121662811) 

───────── 
(11127912917) 
 

 1711811998 
(1119111119) 

 ــ      
 11617111186 
 1811191111 
 8118991619 

8111111 
(111111619) 

 ــ      
 921712111 

 
 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 مدينـــون
 مخزون

 دائنــــون
 ضريبة دخل مؤجلة

 
 النقدية من العمليات 

 
  التزامات المنافع المحددة للموظفين المدفوعة

 زكاة وضريبة دخل مدفوعة
 

 العمليات المستمرةمن  صافي النقدية من األنشطة التشغيلية
 ت من العمليا األنشطة التشغيلية المستخدم فيصافي النقدية 

 غير المستمرة  
 

 صافي النقدية من األنشطة التشغيلية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
11 
11 

 
(13.830.,10) 
(441401110,) 
 10.111.141 
(111113) 

───────── 
 311.1,1.101 
 
(3111111,11) 
(14.188.831) 

───────── 

 331.111.111 
 

 ــ      
───────── 

 331.111.111 
───────── 

 
(1118611611) 
 1911161187 
 121892117 
 1111178 

───────── 
 11821112711 
 
(1119811199) 
(1111811111) 

───────── 

 11721762619 
 
 121612681 

───────── 
 11821172199 

───────── 
 األنشطة االستثمارية

 رات وموجودات ماليةالمحصل من إيرادات استثما
 المحصل من بيع استثمارات وموجودات مالية

 شراء ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ
 المحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

 ملموسة غير موجودات شراء
 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بيع من المحصل
 البيع لغرض موجودات محتفظ بها بيع من المحصل

 
 األنشطة االستثماريةمن / )المستخدمة في( صافي النقدية 

 
 
 

 11و11
 
11 
11 

 
 ــ        
 11.,1,.41, 
(303.810.41,) 
 4.33,.341 
(111481113) 
 3110011011 
 181111, 

───────── 
(13.838.801) 

───────── 

 
 1121892917 
 9117111111 
(6111811791) 
 111111761 
(121162711) 

 ــ      
 ــ      

───────── 
 1911111111 

───────── 
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 . القوائم المالية الموحدةجزءاً من هذه  11 إلى 1 تشكل اإليضاحات المرفقة من

 ـ 11 ـ

 )تتمة( قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 م1038ديسمبر  13المنتهية في  للسنة

 
  

 إيضاح

 م1038 

 لاير سعودي 

 

 م1117 

 لاير سعودي 

 

 األنشطة التمويلية

 تمويل مرابحة وقروض طويلة وقصيرة األجل 

 عقود ايجار رأسماليالمسدد من التزامات بموجب 

 التغير في حقوق الملكية غير المسيطرة

 مدفوعة أرباح توزيعات

  

 صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
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(1111,11811) 

(311,41811) 

(18.100.111) 

 ـــ       

───────── 

(81.18,.431) 

───────── 

 

(11116111196) 

(111191119) 

(1711991771) 

(11621812111) 

───────── 

(11618711198) 

───────── 

 في النقدية والبنود شبه النقدية  النقصصافي 

 أثر التغير في سعر التحويل على النقدية والبنود شبة النقدية

 النقدية والبنود شبه النقدية في بداية الفترة

 للعمليات غير المستمرةالنقدية والبنود شبه النقدية 

 

 السنةشبه النقدية في نهاية  النقدية والبنود

 

 

 

11 

(3818111181) 

(3401111) 

 33310041,30 

 ـــ       

─────────  

 ,1100,1001 

═════════ 

(8911111119) 

(1111811) 

 11116111191 

(1692191) 

─────────  

 11111111911 

═════════ 

 هم المعامالت غير النقديةأ

 ادة تقييم االستثماراتغير محققة من إع (/ أرباحخسائر)صافي 

  معادال العادلة بالقيمة ملكية أدوات بيع من محققة أرباح صافي

 المبقاة األرباح الى هتصنيف   

 أثر التغير في سعر التحويل الناتج عن ترجمة القوائم المالية

 لشركة تابعة   
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(111.813.111) 

 

(1111141111) 

 

(411.4,8) 

 

(8819981181) 

 

 ـــ      

 

(111161198) 

 ـــ       313001,13   المستمرة غير االعمال استبعادات صافي
 ـــ       811.301   يلةزمال شركةلل المالي للتقرير الدولي المعيار تطبيق أثر
 ـــ       1114411401   ابعةت التاللشرك المالي للتقرير الدولي المعيار تطبيق أثر

 ـــ       31800,   كية بالقيمة العادلةأدوات مل من إضافية أسهمتوزيع 
 111791111  14.113.131  11 )من( ممتلكات ومعدات لى/إمحول 

 128812711  ـــ        11 لى الزكاة وضريبة الدخلإرصدة مدينة أخرى أمحول من 

 (111911711) ـــ        11 لى الزكاة وضريبة الدخلإرصدة دائنة أخرى أمحول من 

  111111911  ـــ        11 بعادات االعمال غير المستمرةصافي است
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 القوائم المالية الموحدةيضاحات حول إ
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 معلومات الشركةـ  3
 

 الت )"الشركة" أو "الشركة األم"(تأسست شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاو
 7بتاريخ  78ساهمة سعودية وفقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم كشركة م

الصادر  1811111176م( وتعمل الشركة بموجب سجل تجاري رقم 1971نوفمبر  11هـ )الموافق 1191ذي القعدة 
 م(. 1977يناير  1هـ )الموافق 1197محرم  11في مدينة ابها بتاريخ 

 
لمساهم  %11218ن الشركة مدرجة بهيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية. إن الشركة األم مملوكة بنسبة أ

 .لمساهمين آخرين %16281رئيسي )شركة دلة البركة القابضة(، وبنسبة 
 

شروعات المنشآت والميتمثل نشاط الشركة في أعمال االستيراد والتصدير وأعمال التوكيالت التجارية وإقامة واستثمار 
السياحية والزراعية والتجارية والصناعية بما فيها التعبئة والمياه والعقار وتملك األراضي وتقسيمها وأعمال المقاوالت 

مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها  واالشتراكومباشرة أي نشاط يتفق مع األغراض المذكورة، 
انشاء شركات فرعية مملوكة لها أو مع الغير. وتزاول شركاتها التابعة عدة أنشطة مثل صناعة األلبان أو تدمجها فيها أو 

ومنتجات األلبان والعصائر وصناعة وتعبئة وتجارة الجملة والتجزئة في المنتجات الغذائية وصناعة المنسوجات وصناعة 
 .مشتقاتهاإلشارات المرورية الضوئية وأجهزة التحكم وصناعة الكرتون و

 
، المملكة العربية 11111، الرياض 11716، ص.ب 17إن العنوان المسجل للشركة هو برج الفيصلية، الطابق 

 السعودية. 
 
 الهامة المحاسبية السياسات وملخص اإلعداد أساس ـ 1
 
 االلتزام بيان 3ـ  1
 

قاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في م وف1118 ديسمبر 11تم إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 
قائمة الدخل  خالل االستثمارات بالقيمة العادلة من فيما عدا تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية

وائم . تم عرض القوالتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلواالستثمارات الشامل اآلخر 
 .األم للشركة والعرض التشغيل عملة وهو بخالف ما تم ذكره بالتحديد المالية الموحدة باللاير السعودي
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 )تتمة( المالية الموحدة القوائمإيضاحات حول 
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات وملخص اإلعداد أساسـ  1
 
 توحيدالأساس  1ـ  1

كما في )"المجموعة"(  ((خ) 1-1)إيضاح  على القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة القوائم المالية الموحدة تشتمل
السيطرة عندما يكون للمجموعة حق في العوائد المتغيرة نتيجة مشاركتها في الشركة  تتحقق. م1118ديسمبر  11

المستثمر بها، ولدى المجموعة القدرة على التأثير في هذه العوائد من خالل ممارسة نفوذها على الشركة المستثمر بها. 
 كان لدى المجموعة: وبشكل خاص فإن المجموعة تسيطر على المنشأة المستثمر بها إذا ـ وفقط إذا ـ

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

 بالمنشأة المستثمر بها(.
 .حق أو حقوق الحصول على عوائد متغيرة نتيجة االشتراك مع الشركة المستثمر بها 
  المستثمر بها في التأثير على عوائدهاقدرة على استخدام نفوذها على المنشأة. 

 
بشكل عام، هناك افتراض أن غالبية حقوق التصويت ستؤدي إلى السيطرة. ومن أجل تعزيز هذا االفتراض وعندما 
يكون لدى المجموعة مستوى أقل من غالبية حقوق التصويت أو حقوق مشابهة في الشركة المستثمر بها، فإن المجموعة 

جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لدى المجموعة نفوذاً على المنشأة المستثمر تأخذ في االعتبار 
 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 
 ق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة.حقو 

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

يطرة سأن هناك تغيراً في عنصر أو أكثر من العناصر الثالثة للسيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة اعتباراً من تاريخ 
المجموعة على الشركة التابعة وتستمر حتى زوال السيطرة على الشركة التابعة. يتم ضم الموجودات والمطلوبات 
واإليرادات والمصروفات الخاصة بالشركة التابعة المقتناة أو المباعة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ 

 خ فقدان المجموعة للسيطرة على الشركة التابعة. استحواذ المجموعة على السيطرة وحتى تاري
 

يتم توزيع الدخل وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر بين المساهمين في الشركة األم للمجموعة واصحاب 
الحقوق غير المسيطرة حتى لو أن هذا التوزيع قد يؤدى إلى عجز في رصيد اصحاب الحقوق غير المسيطرة. وعند 

جراء التعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة من أجل التوفيق بين سياساتها المالية والسياسات المالية اللزوم، يتم إ
للمجموعة. يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة 

 عند التوحيد. بالمعامالت ما بين شركات المجموعة بالكامل
 

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

إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة فإنها تقوم باستبعاد الموجودات )بما فيها الشهرة( والمطلوبات وأي 
تابعة ويتم تسجيل أي ربح أو خسارة ناتجة عن فقد السيطرة في قائمة مكونات أخرى لحقوق الملكية الخاصة بالشركة ال

 الدخل الموحدة. ويتم تسجيل أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.



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

 

 ـ 18 ـ

 )تتمة( القوائم المالية الموحدةإيضاحات حول 
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 (تتمة) الهامة المحاسبية السياسات وملخص اإلعداد أساس ـ 1
 
 معايير جديدة وتفسيرات وتعديالت طبقتها المجموعة 1ــ  1
 

 المالية القوائم عدادإ في المتبعة تلك مع المالية هاقوائم إعداد في الشركات التابعة طبقتها التي المحاسبية السياسات تتوافق
 دخلت التي الجديدة رالمعايي قامت المجموعة بتطبيق م1118 ديسمبر 11 في المنتهية للسنة للمجموعة الموحدة السنوية

 درتص تعديالت أو تفسيرات أو أخرى معايير ألي المبكر بالتطبيق المجموعة تقم لم. م1118 يناير 1 في التطبيق حيز
 من اإليرادات" 11 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار األولى، للمرة المجموعة، تُطبق. التطبيق حيز تدخل لم ولكن
 عم السابقة المالية القوائم تعديل تتطلب التي" المالية األدوات" 9 رقم المالي للتقرير الدولي ياروالمع" العمالء مع العقود
  .بتطبيقه الشركة قامت ما وهو رجعي بأثر التطبيق من اإلعفاءات من عدد إتاحة

 
ع العمالء" والمعيار "اإليرادات من العقود م 11، للمرة األولى، المعيار الدولي للتقرير المالي رقم المجموعةتطبق 

"األدوات المالية" التي تتطلب تعديل القوائم المالية السابقة مع إتاحة عدد من اإلعفاءات من  9الدولي للتقرير المالي رقم 
  تم اإلفصاح عن طبيعة وتأثير هذه التعديالت أدناه.  التطبيق بأثر رجعي وهو ما قامت الشركات التابعة بتطبيقه.

 
  

 
 
 
 

 يضاحإلا
 أدناه

 
 أثر التعديل على 
 األرباح المبقاة 

 يناير  3كما في 
 م1038

 لاير سعودي
 )باآلالف(

 

 أثر التعديل 
 على الحقوق

 غير المسيطرة 
 يناير  3كما في 
 م1038

 لاير سعودي
 )باآلالف(

 

 
 
 

 المجموع كما في
 م1038يناير  3

 لاير سعودي
 )باآلالف(

 
 (331031) (11911) (61111)  )أ( (11رقم ) لمالياالمعيار الدولي للتقرير أثر تطبيق 

 (481141) (111111) (171111) )ب( (9رقم ) الماليالمعيار الدولي للتقرير أثر تطبيق 

 ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ  

 (1,1110) (161111) (111117)  إجمالي االنخفاض على حقوق الملكية

  ═══════ ═══════ ═══════ 
 

م لكن ليس لها 1118يناير  1العديد من المعايير االخرى والتفسيرات يتم تطبيقها ألول مرة في الفترات التي تبدأ في 
 تأثير على القوائم المالية غير الموحدة للشركة.

 
 "العمالء يرادات من العقود مع"اإل (31رقم ) الماليالمعيار الدولي للتقرير 

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

 الحتساب اإليرادات نموذجاً من خمس خطوات الجديد المعيار عايير أخرى. يؤسسلم تكن تلك العقود تقع ضمن نطاق م
يتم إدراج اإليرادات بالمبلغ الذي يعكس  11 رقم بموجب المعيار الدولي للتقرير الماليالناشئة عن العقود مع العمالء. 

  . الثمن الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل تسليم البضائع إلى العميل
 
طلب المعيار من المنشآت ممارسة الحكم واألخذ بعين االعتبار الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق كل خطوة يت

من النموذج على العقود مع العمالء. كما يحدد المعيار أيضاً طريقة المحاسبة عن التكاليف اإلضافية للحصول على العقد 
باستخدام طريقة  11ت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم والتكاليف التي تتعلق مباشرة بتأدية العقد. طبق
 1قامت إدارة المجموعة بتقييم نموذج األعمال وعقود العمالء كما في التطبيق بأثر رجعي أو األثر الرجعي المعدل. 

لك التاريخ ت القائمة بذبأثر رجعي معدل للموجودات والمطلوباالتطبيق ( ودراسة تأثير ذلك التطبيقم )تاريخ 1118يناير 
 وأثر ذلك على األرباح المبقاة بذلك التاريخ.

 
 .لعمالءامحددة مستقلة مبرمة مع  دبيع المنتجات الغذائية حيث يتم البيع بموجب فواتير بيع و/أو عقوتقوم المجموعة ب
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 ـ 19 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 (تتمة) الهامة المحاسبية السياسات وملخص عداداإل أساس ـ 1
 
 )تتمة( معايير جديدة وتفسيرات وتعديالت طبقتها المجموعة 1ــ  1
 

 " )تتمة(يرادات من العقود مع العمالء"اإل (31رقم ) الماليالمعيار الدولي للتقرير 
 

 )أ( بيع البضائع 
وصلت ت فيها هو التزام األداء الوحيد، المنتجاتعام أن يكون بيع بالنسبة للعقود المبرمة مع العمالء والتي يتوقع بشكل 

سيطرة تم فيه تحويل الالذي وقت الفي  من بيع المنتجات يراداتباإل االعتراف يتم أنأنه يجب  المجموعة إلى استنتاج
ر المالي رقم الدولي للتقري، فإن تطبيق المعيار يالمنتجات. بالتالإلى العميل، وهو عادة ما يتم عند تسليم  المنتجاتعلى 

 ( ال يوجد له تأثير على زمن االعتراف باإليرادات. إال أن المبلغ الذي يجب االعتراف به تأثر بالبنود التالية: 11)
 
 تغير الم   الثمن (3)

 .اتلإليراد المفرط اإلثبات لمنع المقدر المتغير الثمن على قيود وضع 11 رقم للتقرير المالي الدولي المعيار يتطلب
 تطبيق بأن موعةالمج تقدتع. العالقة ذات والقيود المقدر المتغير الثمن لتحديد الفردية العقود تقييم في المجموعة تستمر
 .الحالية ير الماليللتقر الدولية المعايير بموجب تأجيلها يتم التي تلك من أكثر بصورة اإليرادات تأجيل إلى يؤديلم  القيود

 
 تقدير. يتم ثمن متغير(، ينشأ عن حق اإلرجاع أو الخصم على الكميات 11رقم ) للتقرير الماليبموجب المعيار الدولي 

 ووضع قيود عليه إلى أن يتم وضع حل لحالة عدم التيقن المتعلقة به الحقاً.   عند بدء العقد الثمن المتغير
 
 االرجاع حقوق (1)

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

جيل وإدراج مبلغ اإليرادات المتعلق ستم تكان ي(، 11(. قبل تطبيق المعيار )11المعيار الدولي للتقرير المالي )
 تجارية " مع تعديل مقابل لبند " المبيعات".مدينة المتوقعة في قائمة المركز المالي تحت بند "ذمم  لمرتجعاتبا
 

. لمباعةالبضائع امتغير لكون العقد يسمح للعميل بإرجاع ثمن الثمن المستلم من العميل يعتبر (، 11بموجب المعيار )
لبضائع التي سيتم إرجاعها حيث أن هذه الطريقة تعطي أفضل توقعات تستخدم المجموعة طريقة القيمة المتوقعة لتقدير ا

( في تحديد 11بخصوص مبلغ الثمن المتغير الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه. تطبق المجموعة متطلبات المعيار )
عرض المجموعة تالتقديرات للثمن المتغير من أجل تحديد مبلغ الثمن المتغير الذي سوف يتم تضمينه في سعر المعاملة. 

 عندوالتزام استرجاع وأصل مقابل الحق في استرجاع المنتجات من العميل بشكل منفصل في قائمة المركز المالي. 
من "ذمم دائنة تجارية وأخرى" إلى  حق االرجاعالمجموعة بإعادة تصنيف مخصص  قامت(، 11تطبيق المعيار )

قامت اإلدارة بدراسة  رجاع ".اإلحق  موجودات“كـ  إلرجاعبا" تصنيف األصل المتعلق االرجاعالتزامات مخصص "
م وصافي 1117ديسمبر  11قيمة الموجودات والمطلوبات الخاصة بحق االرجاع وأثر ذلك على األرباح المبقاة كما في 

 م، ونتج عن هذه الدراسة تحديد التزامات ارجاع وتعديل األرباح المبقاة كما يلي:1118لسنة دخل ال
 

م مقابل تخفيض األرباح 1118يناير  1لاير سعودي كما في  1121112187مخصص التزامات االرجاع بمبلغ  تم زيادة
  المبقاة بنفس المبلغ. 

 
 خصم الكميات  (1)

بأثر رجعي تؤدي لنشوء أثمان متغيرة. ولتقدير الثمن المتغير الذي تستحقه خصم الكميات (، إن 11بموجب المعيار )
ة و"طريقللخصومات واحد الكمي ال ذات السقف"طريقة المبلغ األكثر احتمالية" للعقود  المجموعة، طبقت المجموعة

حيث ان كافة عقود المجموعة هي عقود . للخصومات القيمة المتوقعة" للعقود التي تتضمن أكثر من سقف كمي واحد
 م.1118يناير  1المبقاة كما في  أثر لخصم الكميات على األرباح دديسمبر من كل عام، فانه ال يوج 11سنوية تنتهي في 
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 ـ 11 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 (تتمة) الهامة المحاسبية السياسات وملخص اإلعداد أساس ـ 1
 
 )تتمة( معايير جديدة وتفسيرات وتعديالت طبقتها المجموعة 1ــ  1
 

 " )تتمة(يرادات من العقود مع العمالء"اإل (31)رقم  الماليالمعيار الدولي للتقرير 
 
 التزامات الضمان (4)

البضاعة المباعة. وبالتالي ال تخضع المجموعة إلى متطلبات المعيار الدولي تقدم المجموعة ضمانات بخصوص ال 
 .فيما يخص تأجيل االعتراف باإليرادات وتسجيل التزامات العقود 11للتقرير المالي رقم 

 
 العرض واإلفصاح)ب( متطلبات 

قامت المجموعة بفصل اإليرادات من العقود مع العمالء ضمن فئات طبقا لكيفية تأثير العوامل االقتصادية في كل من 
 (.1طبيعة ومبلغ وزمن وعدم التأكد من اإليرادات والتدفقات النقدية لكل فئة من تلك الفئات )اإليضاح 

  
م والتي تأثرت نتيجة تطبيق 1118 ديسمبر 11المنتهية في  للسنةخل الموحدة فيما يلي إيضاح ألهم البنود في قائمة الد

والتأثير الناتج في حالة ما إذا كانت المجموعة تطبق السياسة المحاسبية السابقة  (11) رقم المالي للتقرير الدولي معيارال
 لالعتراف باإليرادات:

 
الرصيد وفقا لمتطلبات  

 للتقرير الدولي عيارم
 (31) رقم المالي

 

 
الرصيد وفقا للسياسات 

 اقسابالمطبقة  المحاسبية

 
األثر الناتج عن التغير 
 في السياسة المحاسبية

 6127112111  1288121992119 1281821812117 اإليرادات

 (6127112111) 11827812111 17121712119 مصروفات البيع والتوزيع
  

 "دوات الماليةاأل" , رقم المعيار الدولي للتقرير المالي
: االثبات والقياس "األدوات المالية" 19رقم محل معيار المحاسبة الدولي  9يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

جمع المعيار كافة النواحي الثالث الخاصة م أو بعد ذلك التاريخ حيث ي1118يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في 
 .: التصنيف والقياس، واالنخفاض في القيمة ومحاسبة التحوطبالمحاسبة عن األدوات المالية

 
 كما يلي: 9قامت إدارة الشركة بتعديل السياسات المحاسبية واحتساب األثر الناتج عن تطبيق معيار التقرير المالي رقم 

 
 التصنيف والقياس (أ)

، عند االعتراف 9لتقرير المالي رقم باستثناء بعض الذمم المدينة التجارية، تقوم المجموعة بموجب المعيار الدولي ل
األولي بقياس األصل المالي بقيمته العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعاملة، إذا كان األصل المالي ليس بالقيمة العادلة من 

 خالل الربح أو الخسارة. 
 

ً  المالية الدين واتفإنه يمكن قياس أد 9بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  الربح  بالقيمة العادلة من خالل الحقا
. يقوم التصنيف على معيارين: نموذج الدخل الشامل اآلخر او الخسارة أو بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل

فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة  تمثلدفقات النقدية التعاقدية تالأعمال المجموعة إلدارة الموجودات، وما إذا كانت 
 .(SPPI” Solely Payments of Principle and Interest“اختبارمبلغ األصلي القائم )على ال
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 ـ 11 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 (تتمة) الهامة المحاسبية السياسات وملخص اإلعداد أساس ـ 1
 
 )تتمة( جموعةمعايير جديدة وتفسيرات وتعديالت طبقتها الم 1ــ  1
 

 )تتمة( التصنيف والقياس)أ( 
 فيما يلي التصنيف والقياس الجديدان للموجودات المالية الخاصة بالمجموعة: 

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

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

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

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

. وفقا لمتطلبات المعيار فإن أدوات الملكية تلك غير معرضة لتقييم 9للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
، تم تصنيف أدوات الملكية المتداولة للمجموعة 19النخفاض في القيمة. بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ا

 كموجودات مالية متاحة للبيع. 
 

م )تاريخ التطبيق( ودراسة تأثير ذلك التطبيق بأثر 1118يناير  1قامت إدارة المجموعة بتقييم نموذج األعمال كما في 
لمالية القائمة بذلك التاريخ. كما قامت اإلدارة في ذلك التاريخ بتحديد ما إذا كانت التدفقات رجعي معدل للموجودات ا

 النقدية التعاقدية ألدوات الدين تمثل فقط أصل الدين والفائدة عند االعتراف األولي لتلك األدوات.
 
 االنخفاض في القيمة (ب)
 في االنخفاض خسائر عن المجموعة محاسبة تغيير إلى سيأسا بشكل 9 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار تطبيق دىأ

 بمنهج 19 رقم الدولي المحاسبة بمعيار الخاصة المتكبدة الخسائر منهج استبدال طريق عن المالية الموجودات قيمة
 خسائرل مخصص تسجيل المجموعة من 9 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار يتطلب. المتوقعة المستقبلية االئتمان خسائر

 . الخسارة او الربح خالل من العادلة بالقيمة بها المحتفظ غير المالية الدين أدوات لجميع المتوقعة االئتمان
 

 تتوقع التي لنقديةا التدفقات وجميع العقد عن الناتجة التعاقدية النقدية التدفقات بين الفرق المتوقعة االئتمان خسائر تمثل
 . المالي لألصل للفائدة الفعال األصلي السعر مع يتناسب بما نقصال خصم يتم. استالمها المجموعة

 
 لمعيارل وفقا المبسطة الطريقة بتطبيق المجموعة قامت األخرى، المدينة واألرصدة التجارية المدينة للذمم بالنسبة

ً  االئتمان خسائر واحتساب  إنشاءب المجموعة امتق. المالية الموجودات عمر مدى على االئتمانية الخسائر لتوقعات طبقا
 المستقبلية لعواملل بالنسبة وتعديلها االئتمان، بخسائر يتعلق فيما السابقة المجموعة خبرة على تقوم مخصصات مصفوفة
 . االقتصادية والبيئة بالمدينين الخاصة

 
ً  91 مدة ستحقاقهاا موعد وتجاوز متعثرة التعاقدية الدفعات تكون عندما متعثراً  المالي األصل أن المجموعة تعتبر . يوما

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

 .المجموعة
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 ـ 11 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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 (تتمة) الهامة المحاسبية السياسات وملخص اإلعداد أساس ـ 1
 
 )تتمة( معايير جديدة وتفسيرات وتعديالت طبقتها المجموعة 1ــ  1
 

والمركز المالي  على حقوق الملكية (11و 9) رقم اليالم للتقرير ةالدولي ريياالمعتطبيق يوضح الجدول التالي إيضاح أثر 
 :م1118يناير  1للمجموعة كما في 

 
القيمة الدفترية وفقا للمعيار  

 الدولي للتقرير المالي رقم

 كما في 31و ,

 م1038يناير  3

 

الرصيد وفقا للسياسات 

 اسابقالمطبقة  المحاسبية

 م1031ديسمبر  13

 

 

األثر الناتج عن التغير في 

 ياسة المحاسبيةالس

 لاير سعودي  

 )باآلالف(

 لاير سعودي 

 )باآلالف(

 لاير سعودي 

 )باآلالف(

    

  مدينة وأرصدة تجارية مدينة ذمم

 181.118 (19)إيضاح  أخرى 

 

1112911 

 

(181611) 

 ════════ ════════ ════════ 

 (111111) ــ      33.031 مخصص التزامات إرجاع

 ════════ ════════ ════════ 

 (111118) 1192711 111.181 األرباح المبقاة

 ════════ ════════ ════════ 

 (161111) 1662671 440.411 المسيطرة غير الحقوق

 ════════ ════════ ════════ 

 
 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة 1-4
 

 :القوائم المالية الموحدةوعة في إعداد فيما يلي ملخص للسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجم
 

 أ ( تجميع األعمال والشهرة 
تتم المحاسبة عن تجميع األعمال باستخدام طريقة االقتناء. يتم قياس تكلفة االقتناء على أنها إجمالي الثمن المحول والذي 

كافة  شأة المقتناة. تقوم الشركة فييتم قياسه بالقيمة العادلة في تاريخ االقتناء وقيمة أي حقوق غير مسيطرة في المن
عمليات تجميع األعمال بقياس الحقوق غير المسيطرة في المنشأة المقتناة إما بالقيمة العادلة أو بنسبة الحقوق غير 
المسيطرة في صافي أصول المنشأة المقتناة. يتم تحميل التكاليف المتعلقة باالقتناء كمصروفات وتضمينها في المصروفات 

 .يةاإلدار
 

عندما تقتني المجموعة منشأة أو نشاط ما فإنها تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المستحوذ عليها لتحديد التصنيف 
المالئم لها وفقاً للشروط التعاقدية واألحوال االقتصادية والظروف ذات العالقة في تاريخ االقتناء. ويتضمن هذا فصل 

 .األساسية المبرمة من المنشأة المقتناة المشتقات المتضمنة في العقود
 

يتم قياس الشهرة في البداية بالتكلفة )وهي الزيادة في إجمالي الثمن المحول والقيمة المدرجة للحقوق غير المسيطرة( 
افي صوأي حقوق سابقة محتفظ بها ـ على صافي الموجودات المقتناه والمطلوبات التي تم تحملها. إذا كانت القيمة العادلة ل

الموجودات المقتناة زائدة عن إجمالي الثمن المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت قد قامت بتحديد جميع 
الموجودات المقتناة وجميع المطلوبات المفترضة بالشكل الصحيح ومراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ التي 

كانت نتيجة إعادة التقييم أن القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة زائدة عن ينبغي تسجيلها في تاريخ االقتناء. وإذا 
 .قائمة الدخل الموحدةإجمالي الثمن المحول، عندئٍذ يتم تسجيل المكاسب في 
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 )تتمة(أ ( تجميع األعمال والشهرة 
بعد االعتراف األولي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة بعد طرح الخسائر المتراكمة للهبوط في القيمة. وبغرض فحص هبوط 

ألعمال ـ من تاريخ االقتناء ـ يتم تخصيصها لكل وحدة من القيمة، فإن الشهرة التي يتم االستحواذ عليها جراء تجميع ا
وحدات توليد النقد أو مجموعة من وحدات توليد النقد والتي يتوقع منها االستفادة من عمليات التجميع بصرف النظر عما 

 .إذا تم تخصيص موجودات أو مطلوبات أخرى لتلك الوحدات
 

د ويتم استبعاد جزءاً من أنشطة هذه الوحدة، فإن الشهرة المرتبطة بتلك عندما تشكل الشهرة جزءاً من وحدة توليد النق
األنشطة يتم إدراجها ضمن القيمة الدفترية لألنشطة عند تحديد المكاسب أو الخسائر من االستبعاد. ويتم قياس الشهرة في 

 .قدهذه الحالة بناًء على نسبة األنشطة المستبعدة من الجزء المتبقي من وحدة توليد الن
 

 االستثمارات والموجودات المالية ب (
 
 االستثمار في شركات زميلة  (3

يحتسب استثمار الشركة األم في الشركة الزميلة بطريقة حقوق الملكية. الشركة الزميلة هي منشأة تمارس عليها الشركة 
ر فيها، ة والتشغيلية للمنشأة المستثماألم تأثير هام. إن التأثير الهام هو القدرة على المشاركة في قرارات السياسات المالي

 ولكنها ليست سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.
 

لفة زائداً حصة بالتك الموحدة وفقاً لطريقة حقوق الملكية فإن االستثمار في الشركة الزميلة يسجل في قائمة المركز المالي
ة الشركة الزميلة. تتم إضافة الشهرة المتعلقة بالشركة الزميل الشركة األم في تغيرات ما بعد االقتناء في صافي موجودات

 إلى القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم إطفاؤها أو فحصها على أساس فردي لتحديد االنخفاض في القيمة.
 

م تتعكس قائمة الدخل الموحدة حصة الشركة األم في نتائج عمليات الشركة الزميلة. وفي حالة وجود تغير يكون قد 
تسجيله مباشرةً في حقوق الملكية في الشركة الزميلة فإن الشركة األم تقوم عندئذ بتسجيل حصتها من أي تغيرات 
واإلفصاح عنها ـ حسب مقتضي الحال ـ في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة. يتم استبعاد األرباح والخسائر غير 

 في الشركة الزميلة. المملوكة كة الزميلة في حدود الحصةالمحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشر
  

يتم إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة لنفس الفترة التي تعد عنها القوائم المالية للشركة األم. وعند اللزوم يتم إجراء 
 تعديالت لمطابقة السياسات المحاسبية مع السياسات المحاسبية للشركة األم.

 
يقة حقوق الملكية، تقرر الشركة األم ما إذا كان من الضروري تسجيل خسارة انخفاض في القيمة الستثمار بعد تطبيق طر

ما إذا كان هناك دليل موضوعي  موحدة الشركة األم في الشركة الزميلة. تحدد الشركة األم في تاريخ كل قائمة مركز مالي
ان الحال كذلك، تقوم الشركة األم عندئذ باحتساب مبلغ االنخفاض على انخفاض قيمة االستثمار في الشركة الزميلة. وإذا ك

في القيمة باعتباره الفرق بين المبلغ الممكن استرداده من الشركة الزميلة وقيمتها الدفترية وتقوم بإدراج المبلغ في قائمة 
 ".هبوط في قيمة استثمارات وموجودات ماليةالموحدة تحت بند " الدخل

 
ر الهام على الشركة الزميلة تقوم المجموعة بقياس أي استثمار متبقي وتسجله بقيمته العادلة. أي فرق عند فقدان التأثي

بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان التأثير الهام عليها والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت من 
 الموحدة. الدخلاالستبعاد يسجل في قائمة 
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 )تتمة( االستثمارات والموجودات الماليةب ( 
 
 امل اآلخرأدوات ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش (1
 

 متداولةالاألسهم والحصص غير 
يتم تحديد القيمة العادلة استناداً إلى القيمة السوقية عند وجود سوق مفتوح، وفي حالة عدم وجود سوق مفتوح، تحدد 
القيمة العادلة على أساس القيمة السوقية الستثمار مماثل أو على أساس التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة وعوامل 

  .ت عالقة أخرىذا
 

غير الموحدة. وفي حالة وجود دليل موضوعي  الدخل الشامل اآلخرتقيد/تحمل التغيرات في القيمة العادلة على قائمة 
في  ستثمار، ويتم إثبات خسارة االنخفاضلال العادلةعلى وجود انخفاض في قيمة االستثمارات، عندئذ يتم تحديد القيمة 

ر الموحدة. وعند تقدير االنخفاض في القيمة، تؤخذ التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة غيالشامل اآلخر قائمة الدخل 
وعند بيع جزء من االستثمارات المملوكة، فإنه يتم احتساب القيمة الدفترية لهذه االعتبار، وعوامل أخرى بعين 

 .االستثمارات على اساس المتوسط المرجح
 
 العقارات االستثمارية (1

 ات المقتناه بغرض تحقيق ايرادات إيجاريه أو عوائد رأسمالية كعقارات استثمارية.تسجل العقار
 

االستثمارية في األصل بالتكلفة، وتظهر فيما بعد بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم واالنخفاض المتراكم تقيد العقارات 
مدى  رات االستثمارية بطريقة القسط الثابت علىفي القيمة، إن وجد. األراضي المملوكة ال تستهلك. تستهلك تكلفة العقا

 األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات. 
 

 في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو هبوطتتم مراجعة القيمة الدفترية للعقارات االستثمارية للتأكد من عدم وجود 
حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية  التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية. وفي

عن القيمة القابلة لالسترداد، يتم تخفيض الموجودات الى القيمة الممكن استردادها باعتبارها القيمة العادلة مخصوما منها 
 تكاليف البيع أو القيمة قيد االستعمال أيهما أعلى.

 
أما التحسينات التي تزيد في قيمة العقارات االستثمارية  خل الموحدةتحمل مصروفات الصيانة واإلصالح على قائمة الد

 ها بصورة جوهرية فتتم رسملتها.ذات العالقة أو تطيل أعمار
 
 االستثمارات المقتناة لغرض المتاجرة (4

اس هذه يد وتقتق .تصنف االستثمارات المشتراه بنية بيعها في القريب العاجل كـ "استثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة"
تدرج المكاسب والخسائر غير المحققة في قائمة الدخل  .بالقيمة العادلة االستثمارات في قائمة المركز المالي الموحدة

 .الموحدة للسنة
 

 ج( تصنيف الموجودات والمطلوبات إلى متداول أو غير متداول
أساس متداول أو غير متداول. يتم  تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على

 تصنيف األصل ضمن الموجودات المتداولة في حالة:
 

 توقع تحقق األصل أو هناك نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة العمل العادية للمجموعة، أو -
 محتفظ باألصل بشكل رئيسي من أجل المتاجرة، أو -
 ز المالي الموحدة ، أوشهراً بعد تاريخ قائمة المرك 11توقع تحقق األصل خالل  -
شهراً على  11كونه نقداً أو في حكم النقد إال إذا كان محظوراً تبادل األصل أو استخدامه لتسوية التزام ما خالل  -

 األقل من تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.
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 ى كموجودات غير متداولة.اآلخريتم تصنيف جميع الموجودات 
 

 يعتبر االلتزام ضمن المطلوبات المتداولة في حالة:
 

 ع تسوية االلتزام خالل دورة العمل العادية للمجموعة، أوتوق -
 محتفظ بااللتزام بشكل رئيسي من أجل المتاجرة، أو -
    شهراً بعد تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة، أو 11توقع تسوية االلتزام خالل  -
تاريخ قائمة المركز  شهراً على األقل بعد 11عدم وجود حق غير مرتبط بشرط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة  -

 المالي الموحدة.
 

 ى كمطلوبات غير متداولة.اآلخرتقوم المجموعة بتصنيف جميع االلتزامات 
 

 يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات الضريبية كموجودات ومطلوبات غير متداولة.
 
 قياس القيمة العادلة  (د

التزام في معاملة تتم بين المتعاملين في السوق في تاريخ  القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو سداد
 القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام ستتم إما:

 
 من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو 
 وق الرئيسية.من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب الس 

 
 يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام المجموعة للوصول إليها.

 
يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما باستعمال االفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند تسعير األصل أو 

 صالح اقتصادية لهم.االلتزام على افتراض أن أطراف السوق يعملون بما يحقق أفضل م
 

يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في الحسبان قدرة أطراف السوق على توفير منافع اقتصادية باستخدام 
 األصل فيما يحقق أفضل منفعة منه أو ببيعه إلى طرف آخر من أطراف السوق الستخدامه فيما يحقق أفضل منفعة منه. 

 
م تتناسب مع الظروف واألحوال وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم تستخدم المجموعة أساليب تقيي

 استخدام المعطيات الملحوظة ذات العالقة وتقليص استخدام المعطيات غير الملحوظة إلى أكبر حد.
 

م المالية عادلة في القوائيتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمها العادلة أو االفصاح عن قيمها ال
في نطاق الهيكل الهرمي للقيم العادلة المبين أدناه استناداً إلى معطيات المستوى األدنى الذي يعتبر جوهرياً لقياس القيمة 

 العادلة ككل:
 

 :األسعار المتداولة في األسواق النشطة لذات الموجودات أو المطلوبات. المستوى األول 
 ب تقييم أخرى يكون فيها الحد األدنى من المعطيات الجوهرية ملحوظة بصورة مباشرة المستوى الثاني: أسالي

 أو غير مباشرة لقياس القيمة العادلة.
  المستوى الثالث: أساليب تقييم أخرى يكون فيها الحد األدنى من المعطيات الجوهرية غير ملحوظة لقياس القيمة

 العادلة.
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الت ا إذا جرى تحويبالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في القوائم المالية على أساس متكرر، تحدد المجموعة فيم
ما بين المستويات في التسلسل الهرمي أعاله من خالل إعادة تقييم التصنيف )استناداً إلى المستوى األدنى من المعطيات 

 الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة من فترات إعداد القوائم المالية.
 

 .11ومزيد من التفاصيل عن كيفية قياسها في اإليضاح رقم  تم عرض تحليل القيمة العادلة لألدوات المالية
 
 ( تحقق اإليرادهـ

يتحقق اإليراد عند احتمال تدفق منافع اقتصادية للمجموعة. ويمكن قياس اإليراد بصورة سليمة بغض النظر عن تاريخ 
لدفع الواردة ألخذ في االعتبار شروط اتحصيل اإليراد. يقاس اإليراد بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو مستحق القبض بعد ا

 . لقد حددت المجموعةبعد خصم أي خصم تجاري أو خصم كمية أو ضرائب مبيعات أو رسومفي االرتباطات التعاقدية، 
 أنها تعمل كطرف أساسي في كل ترتيبات اإليرادات الخاصة بها.

 
 وفيما يلي المواصفات الواجب استيفاؤها قبل تحقق اإليراد:

 
  البضاعةت مبيعا

يتحقق اإليراد من مبيعات السلع عند انتقال المخاطر المحتملة والمكاسب المتوقعة لهذه المبيعات من مسئولية المجموعة 

 إلى مسئولية المشترى مع إمكانية تقييم اإليرادات بواقعية، ويتم ذلك عادة عند تسليم المبيعات للمشترى واصدار فاتورة.

 
 احالدخل من توزيعات األرب

تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عند نشوء حق المجموعة في استالم تلك التوزيعات، ويتمثل هذا الحق عموماً عند 
 موافقة المسؤولين عن اتخاذ قرار توزيع األرباح.

 
 أدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 .ةقائمة الدخل الموحدتسجل أي تغيرات على القيمة العادلة في 
 

 الدخل من المرابحات
يتم تسجيل الدخل من المرابحات )العوائد( والموجودات المالية باستخدام معدل العائد الفعلي وهو المعدل الذي يخفض 
التحصيالت النقدية المستقبلية المتوقعة عبر العمر االفتراضي لألدوات المالية أو لفترة أقل عند الضرورة مقابل صافي 

 .قائمة الدخل الموحدةللموجودات المالية. يدرج الدخل من العوائد في القيمة الدفترية 
 
 ( المصروفاتو

يتم االعتراف بجميع المصروفات شاملة مصروفات التشغيل، المصروفات العمومية واإلدارية والمصروفات األخرى 

 وتدرج بقائمة الدخل الموحدة في السنة المالية التي تحققت فيها تلك المصروفات.

 

مصروفات البيع والتوزيع هي تلك المصروفات التي تتعلق بموظفي المبيعات والتوزيع والمصروفات العرضية  إن

 األخرى المتعلقة بها، وتصنف جميع المصروفات األخرى كمصروفات عمومية وإدارية.
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 ـ 17 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 د وملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(ـ أساس اإلعدا 1
 
 )تتمة( بيان السياسات المحاسبية الهامة 4ـ  1
 
 ( الزكاة والضرائبز
 

 الزكاة
يجنب مخصص للزكاة للشركة األم والشركات التابعة لها وفقاً لألنظمة المالية المعمول بها في المملكة العربية السعودية. 

. يتم إثبات أية مبالغ إضافية، إن وجدت، والتي قد تستحق عند إجراء الربط لموحدةقائمة الدخل ايحمل المخصص على 
 النهائي خالل السنة التي يعتمد فيها الربط.

 
 ضرائب الدخل الجارية 

ً للمبلغ المتوقع استرداده أو سداده  يتم تقييم موجودات والتزامات ضرائب الدخل للفترة الجارية والفترات السابقة وفقا
ة الضرائب. ان نسبة الضريبة والقوانين الضريبة المستخدمة في احتساب قيمة ضريبة الدخل الجارية هي تلك لمصلح

 المطبقة في تاريخ قائمة المركز المالي.
 

يتم االعتراف بالضرائب على البنود المسجلة مباشرة في حقوق الملكية ضمن حقوق الملكية وليس في قائمة الدخل 
رة بتقييم دوري للحاالت المدرجة في اإلقرارات الضريبية والتي تخضع للتفسيرات حسب اللوائح الموحدة. تقوم اإلدا

 الضريبية المطبقة وتنشئ مخصصات لها عند الحاجة.  
 

 الضرائب المؤجلة
يتم تقدير الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات على الفروق المؤقتة بين األساس الضريبي للموجودات 

مطلوبات . يتم االعتراف بالموحد وبات وقيمها الدفترية حسب القوائم المالية الموحدة في تاريخ إعداد المركز الماليوالمطل
 ضرائب المؤجلة لجميع الفروقات الضريبية المؤقتة باستثناء الحاالت اآلتية: 

 
  في معاملة خالف تجميع إذا نشأ االلتزام الضريبي المؤجل عن االثبات األولي للشهرة أو ألصل أو التزام

 األعمال وال تؤثر ـ في وقت المعاملة ـ على الربح المحاسبي أو الدخل الخاضعة للضريبة.
  الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة أو الشركات الزميلة أو المشاريع

المؤقتة ويكون من المحتمل أن الفروق المؤقتة ال المشتركة، عندما يمكن السيطرة على توقيت عكس الفروق 
 تنعكس في المستقبل القريب.

 
يتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة المسموح بخصمها والخصومات الضريبية غير 

المؤقتة من الربح  المستخدمة أو الخسائر الضريبية غير المستخدمة إلى المدى الذي يمكن عنده خصم هذه الفروق
 الضريبي باستثناء:

 
  إذا نشأ أصل الضريبة المؤجل المتعلق بالفروق المؤقتة المسموح بخصمها من االعتراف األولى بأصل أو التزام

في وقت المعاملة ـ على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسائر  -في معاملة خالف تجميع األعمال وال تؤثر 
 الخاضعة للضريبة.

  يتعلق بفروق المؤقتة المسموح بخصمها المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة أو الشركات الزميلة فيما
أو المشاريع المشتركة، تتحقق موجودات ضرائب الدخل المؤجلة فقط عند احتمال عكس الفروق المؤقتة في 

 المستقبل القريب، وهناك ربح خاضع للضريبة يتيح استخدام الفروق المؤقتة.
 

يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ اعداد كل مركز مالي وتخفض إلى الحد الذي ال 
 يحتمل معه توافر ما يكفي من الربح الخاضع للضريبة بما يسمح باستخدام جزء أو جميع الموجودات الضريبية المؤجلة. 

 
المعترف بها في تاريخ اعداد كل مركز مالي، ويتم االعتراف بها إلى الحد  يعاد تقييم الموجودات الضريبية المؤجلة غير

 الذي يحتمل معه تغطية الموجودات الضريبية المؤجلة من األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة. 
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 ـ 18 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 المحاسبية الهامة )تتمة(ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات  1
 
 )تتمة( بيان السياسات المحاسبية الهامة 4ـ  1
 

 ز( الزكاة والضرائب )تتمة(
 

 )تتمة( الضرائب المؤجلة
تقاس الموجودات والمطلوبات الضريبة المؤجلة باستخدام معدالت الضريبة المتوقع سريانها في السنة التي يتحقق فيها 

 على نسب الضرائب )وقوانين الضرائب( السارية المفعول في تاريخ إعداد المركز المالي. األصل أو يسوى االلتزام بناءا 
 

يتم إدراج الضريبة الجارية والمؤجلة كإيراد أو مصروف في قائمة الدخل الموحدة. الضريبة الجارية والمؤجلة المتعلقة 
 من حقوق الملكية.بمعاملة أو حدث يسجل مباشرة ضمن حقوق الملكية. يتم تسجيلها مباشرة ض

 
بنود الضرائب المؤجلة المعترف بها خارج األرباح أو الخسائر يتم اثباتها خارج قائمة الدخل ويعترف بها حسب 

 المعامالت المتعلقة بها سواء في الدخل الشامل األخر أو مباشرة في حقوق الملكية. 
 

قانوني ملزم الستخدام الموجودات الضريبية  يتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضرائب المؤجلة إذا كان هناك حق
المتداولة في سداد المطلوبات الضريبية الحالية وكانت ضرائب الدخل المؤجلة خاصة بنفس الشركة الخاضعة للضريبة 

 ونفس السلطات الضريبية.
 

لمستقل في العتراف االمزايا الضريبية التي يتم الحصول عليها نتيجة لعمليات تجميع األعمال دون أن تستوفي شروط ا
ذلك التاريخ يتم االعتراف بها في مرحلة تالية في حالة توافر معلومة جديدة أو وقوع تغيير في الحقائق. ويعامل التعديل 
بصفته انخفاض في الشهرة )طالما ال يتجاوز رصيد الشهرة( في حالة حصوله خالل فترة القياس، أو في األرباح أو 

 الخسائر.  
 

 المبيعات  الضرائب على
يتم االعتراف باإليرادات والمصروفات والموجودات بصافي القيمة )مخصوما منها ضرائب المبيعات( باستثناء الحاالت 

 اآلتية:
 

  إذا استحقت ضرائب المبيعات على اقتناء موجودات أو خدمات ال يتم استردادها من مصلحة الضرائب، وفى
 من تكلفة شراء األصل أو جزء من بند المصروفات طبقا للحالة.هذه الحالة يعترف بضرائب المبيعات كجزء 

  .تضمين المدينون والدائنون بمبلغ الضرائب على المبيعات 
 

ويتم تسجيل صافى الضرائب على المبيعات الذي يمكن استرداده من ـ أو دفعه إلى ـ مصلحة الضرائب ضمن المدينين 
 أو الدائنين في قائمة المركز المالي.

 
 عمالت األجنبيةح( ال

 
 المعامالت واألرصدة - 3

 تسجل المعامالت بالعملة األجنبية مبدئيا عن طريق منشئات المجموعة بعملتها التشغيلية بالسعر السائد في تاريخ المعاملة.
 

لفوري ا ويتم إعادة ترجمة الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية بالعملة األجنبية إلى العملة التشغيلية بالسعر
 السائد في تاريخ إعداد قائمة المركز المالي الموحدة. 

 
  



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

 

 ـ 19 ـ

 )تتمة( القوائم المالية الموحدةإيضاحات حول 
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 1
 
 )تتمة( بيان السياسات المحاسبية الهامة 4ـ  1
 

 ة(ح( العمالت األجنبية )تتم
 
 المعامالت واألرصدة )تتمة( - 3

تسجل جميع الفروق الناشئة عند التسديد أو ترجمة البنود النقدية في قائمة الدخل الموحدة باستثناء البنود النقدية التي تمثل 
تحوطا لصافي استثمارات المجموعة في الشركة التابعة األجنبية، حيث يتم تسجيلها في قائمة الدخل الشامل اآلخر 

لموحدة لحين التصرف في صافي االستثمار، وعندئذ يتم االعتراف بها في قائمة الدخل الموحدة. ويتم التعامل مع األعباء ا
 والتغيرات الضريبية الناتجة عن فروق التغير في تلك البنود النقدية في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة.

 
اسية. فة التاريخية بعملة أجنبية بسعر العملة السائد في تاريخ المعاملة األسيتم قياس البنود غير النقدية التي تقاس بالتكل

أما البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية التي تقاس بالقيمة العادلة فيتم ترجمتها باستخدام سعر العملة في تاريخ تحديد 
اف ود غير النقدية بنفس االسلوب المتبع في االعترقيمتها العادلة. تعامل االرباح او الخسائر الناشئة من إعادة ترجمة البن

باألرباح او الخسائر الناشئة من التغير في القيمة العادلة للبند )أي أن فروق ترجمة البنود التي يتم االعتراف بالتغير في 
لى ج بنفس الطريقة عهي أيضا تعال الموحدة الدخلأو في قائمة  الموحدة اآلخرالقيمة العادلة لها في قائمة الدخل الشامل 

 التوالي(. 
 
 شركات المجموعة - 1

عند التوحيد يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات للعمليات األجنبية إلى اللاير السعودي بسعر التحويل السائد في تاريخ 
عرض  الت. يتمبسعر التحويل السائد في تاريخ المعام الموحدة الدخلوترجمة بنود قائمة  القوائم المالية الموحدةاعداد 

. وعند التصرف في الشركة التابعة الموحدة اآلخرفروق العملة الناشئة من الترجمة مباشرة في قائمة الدخل الشامل 
 . قائمة الدخل الموحدةوالمتعلقة بهذه المعاملة األجنبية في  اآلخراألجنبية يتم االعتراف بمكون الدخل الشامل 

 
ة أجنبية وأي تعديالت في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات عن القيمة الدفترية أي شهرة تنشأ عن اقتناء شركة تابع

لها تظهر عند عملية االقتناء تعامل كموجودات ومطلوبات للشركة التابعة األجنبية ويتم تحويلها بسعر اإلقفال في تاريخ 
 القوائم المالية. 

 
 توزيعات األرباح ( ط

. وطبقاً عت وذلك عند الموافقة على التوزيأو غير النقدية للمساهمين في الشركة األم كمطلوبا يتم إثبات التوزيعات النقدية
لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، تتم الموافقة على توزيعات األرباح عند الموافقة عليها من قبل المساهمين. 

ويجوز لمجلس اإلدارة إقرار توزيعات به كمطلوبات يتم خصم المبلغ الموزع مباشرة من حقوق الملكية واالعتراف 
 .أرباح مرحلية على أن تعتمد من الجمعية العمومية الالحقة

 
يتم قياس التوزيعات غير النقدية، إن وجدت، بالقيمة العادلة للموجودات المراد توزيعها ويتم إثبات إعادة قياس القيمة 

 العادلة مباشرة في حقوق الملكية.
 

الموجودات غير النقدية، يتم إثبات أي فرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات والقيمة الدفترية للموجودات  وعند توزيع
 الموزعة في قائمة الدخل الموحدة.
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 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 ـ 11 ـ

 )تتمة( القوائم المالية الموحدةإيضاحات حول 
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 (تتمة) الهامة المحاسبية السياسات وملخص اإلعداد أساس ـ 1
 
 )تتمة( بيان السياسات المحاسبية الهامة 4ـ  1
 
 الممتلكات واآلالت والمعدات( ي

يتم تسجيل الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة مخصوما منها اإلستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة لهبوط القيمة، 
 ت والمعدات وتكاليف االقتراض لمشروعاتإن وجدت. وتتضمن هذه التكلفة تكلفة الجزء المستبدل من الممتلكات واآلال

اإلنشاءات طويلة األجل في حالة استيفاء شروط االعتراف. عندما يتطلب األمر استبدال أجزاء هامة من الممتلكات 
واآلالت والمعدات في فترات معينة، تقوم المجموعة باالعتراف بتلك األجزاء باعتبارها موجودات فردية ذات عمر 

ستهالك محدد. وبالمثل، عند إجراء فحص شامل يتم االعتراف بتكاليفه بالقيمة الدفترية كإحالل في حالة إنتاجي محدد وإ
ند ع قائمة الدخل الموحدةى في اآلخرالوفاء بشروط االعتراف. ويتم االعتراف بجميع تكاليف اإلصالح والصيانة 

 تحملها.
 

 العمر اإلنتاجي للموجودات كالتالي: يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدار
 

 سنة 11 – 11                                 مباني 
 سنة  16 – 11             آالت ومعدات   

 سنوات 11 – 1 مفروشات                     أثاث و
 سنوات 11 – 1 ة حاسب آلي وبرامج           أجهز

 سنوات 8 – 1                             وسائل نقل
 

يتم إلغاء اإلعتراف بأي بند من الممتلكات واآلالت والمعدات عند استبعاده أو عند عدم توقع الحصول على أي منافع 
اقتصادية من استخدامه أو بيعه في المستقبل. يتم تسجيل أي ربح أو خسارة تنشأ عند استبعاد األصل )تمثل الفرق بين 

 . في تاريخ استبعاد األصل قائمة الدخل الموحدةي القيمة الدفترية لألصل( في صافي متحصالت االستبعاد وصاف
 

يتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية لها وطرق االستهالك في نهاية كل سنة مالية وتعدل بناءا على 
 ذلك على أساس مستقبلي اذا تطلب األمر ذلك. 

 
 ( مشاريع تحت التنفيذك

المشاريع الرأسمالية تحت التنفيذ جميع التكاليف التي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالمشاريع قيد التنفيذ وتتم تمثل 
 رسملتها كممتلكات وآالت ومعدات عند االنتهاء من تلك المشاريع. ال يتم استهالك األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 ـ 11 ـ

 )تتمة( الموحدة القوائم الماليةإيضاحات حول 
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 (تتمة) الهامة المحاسبية السياسات وملخص اإلعداد أساس ـ 1
 
 )تتمة( بيان السياسات المحاسبية الهامة 4ـ  1
 
 ( اإليجاراتل

تضمن ي يعتمد تحديد ما إذا كان أي اتفاق يمثل أو يتضمن إيجار على جوهر االتفاق في تاريخ بدايته. يمثل االتفاق أو
إيجار إذا اعتمد الوفاء به على استخدام أصل أو موجودات معينة، وأن االتفاق يحول حق استخدام أصل. يتم تصنيف 
عقود اإليجار التي يتم بموجبها تحويل جميع مخاطر ومزايا الملكية الجوهرية للمستأجر كعقود ايجار تمويلية. يتم إدراج 

 ر تشغيلية.ى كعقود ايجااآلخرجميع عقود االيجار 
 

 المجموعة كمستأجر
في بداية التأجير، يتم رسملة التأجير التمويلي الذي بناءا عليه تنتقل إلى المجموعة بصورة جوهرية جميع المخاطر 
والمزايا المرتبطة بتملك البند المستأجر بالقيمة العادلة للبند المستأجر أو القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات االيجار 

ا اقل. ويتم توزيع دفعات االيجار نسبيا بين أعباء )مصروفات( التمويل واالنخفاض في التزام اإليجار للتوصل إلى أيهم
 . قائمة الدخل الموحدةسعر ثابت للفائدة على الرصيد المتبقي من االلتزام. ويتم االعتراف بأعباء التمويل في 

 
اإلنتاجي لألصل. إال أنه في حالة عدم وجود تأكيد مقبول بحصول يتم استهالك الموجودات المستأجرة على مدار العمر 

المجموعة على الملكية في نهاية فترة اإليجار يتم استهالك األصل على مدار العمر اإلنتاجي التقديري لألصل أو فترة 
 اإليجار أيهما أقصر. 

 
 على أساس القسط الثابت على مدار حدةقائمة الدخل المويتم االعتراف بمدفوعات اإليجار التشغيلي كمصروفات في 

 فترة اإليجار.
 
 ( تكاليف االقتراضم

تكاليف االقتراض المرتبطة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل معين يستغرق بالضرورة فترة زمنية إلعداده 
. ئمة الدخل الموحدةقاعلى  لالستخدام أو البيع تتم رسملتها كجزء من تكلفة األصل. يتم تسجيل تكاليف االقتراض بعد ذلك

. تتمثل تكاليف االقتراض في تكاليف العمولة وغيرها قائمة الدخل الموحدةى علي اآلخرتحمل جميع تكاليف االقتراض 
 ى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق بعملية اقتراض األموال. اآلخرمن التكاليف 

 
 ( الموجودات غير الملموسةن

الملموسة المقتناة بصورة منفردة عند االعتراف األولى بالتكلفة. وتعتبر تكلفة الموجودات يتم قياس الموجودات غير 
غير الملموسة التي تم اقتناءها بناءا على تجميع األعمال هي القيمة العادلة في تاريخ االقتناء. وبعد االعتراف األولى، 

ما إن وجدت. أ -والخسائر المتراكمة لهبوط القيمة تظهر الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا أي إطفاء متراكم 
الموجودات غير الملموسة المتولدة من داخل المنشأة )باستثناء تكاليف التطوير المرسملة( فال يتم رسملتها وتدرج في 

 في السنة التي فيها هذه المصروفات. قائمة الدخل الموحدة
 

غير الملموسة إما على أساس عمر محدد أو غير محدد. بالنسبة  يتم تحديد األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات
للموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد فيتم إطفاؤها على مدار فترة العمر اإلنتاجي االقتصادي لها ويتم 

ة اإلطفاء تقييم هبوط قيمتها عند وجود مؤشر على احتمال هبوط قيمة األصل. يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريق
للموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على األقل في نهاية كل فترة إعداد تقارير مالية. وتحسب 
التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النموذج المتوقع إلطفاء المزايا االقتصادية المستقبلية الضمنية في األصل بتغيير 

وتعامل كتغيرات في التقديرات المحاسبية. ويتم االعتراف بمصروف اإلطفاء  -لحاجة وفق ا –فترة أو طريقة اإلطفاء 
ضمن المصروفات التي تتناسب مع  قائمة الدخل الموحدةللموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد في 

 وظيفة األصل غير الملموس.
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 أما الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد فال يتم إطفاؤها بل يتم اختبارها لقياس هبوط القيمة
سنويا سواء بصورة منفردة أو على مستوى الوحدات المولدة للنقد. ويتم مراجعة تقييم العمر غير المحدد لألصل سنويا 
لتحديد استمرار مبررات العمر اإلنتاجي غير المحدد. وفى حالة عدم استمرار هذه المبررات يتم تغيير العمر اإلنتاجي 

 إلى عمر إنتاجي محدد على أساس مستقبلي. 
 

تقاس األرباح أو الخسائر الناشئة من استبعاد الموجودات غير الملموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة 
 عند استبعاد األصل.  قائمة الدخل الموحدةالدفترية لألصل ويتم االعتراف بها في 

 
 األدوات المالية  (س

 الية لمنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة ملكية لمنشاة أخرى.األداة المالية تمثل العقود التي ينتج عنها موجودات م
 

 الموجودات المالية
 
 األولي والقياساالعتراف  (3

موجودات مالية مسجلة بالقيمة العادلة من كبصفتها ـ  19تصنف األدوات المالية في إطار معيار المحاسبة الدولي رقم 
مارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أو موجودات مالية متاحة أو قروض ومدينين أو استث قائمة الدخل الموحدةخالل 

للبيع أو كمشتقات مالية مصنفة كأدوات تحوط في تحوط فعال، حسب مقتضي الحال. تحدد المجموعة تبويب موجوداتها 
 المالية عند االعتراف األولي.

 
مة المعاملة اال في حالة قيد الموجودات المالية بالقي يعترف بجميع الموجودات المالية بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكاليف

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
 

يتم االعتراف بمشتريات او مبيعات الموجودات المالية التي تستدعى تسليم األصل خالل إطار زمني معين منصوص 
ع ة أي في تاريخ التزام المجموعة بشراء أو بيعليه قانونا أو معترف به في السوق )التجارة المعتادة( في تاريخ المتاجر

 األصل. 
 

 القياس الالحق
 يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تبويبها على النحو التالي:

 
 الذمم المدينة

وق ستعتبر الذمم المدينة من الموجودات المالية غير المشتقة والتي لها دفعات ثابتة أو يمكن تحديدها وغير مدرجة في ال
النشطة. بعد القياس األولي، تقاس تلك الموجودات المالية بالقيمة المطفأة باستخدام سعر العمولة الفعلي ناقصا هبوط 
القيمة. تحسب القيمة المطفأة بعد األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة اقتناء والرسوم والتكاليف والتي تعتبر جزاء ال 

. حدةقائمة الدخل الموى في اآلخرم اظهار اطفاء سعر العمولة الفعلي ضمن اإليرادات يتجزأ من معدل العمولة الفعلي. يت
تحت بند تكاليف التمويل او ضمن تكلفة  قائمة الدخل الموحدةيتم االعتراف بالخسائر الناتجة عن هبوط القيمة في 

 المبيعات او غيرها من نفقات التشغيل للمدينين. 
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 )تتمة( الموجودات المالية
 
 )تتمة( األولي والقياساالعتراف  (3

 
 الماليةإلغاء االعتراف بالموجودات 

 حسب –إلغاء االعتراف باألصل المالي )أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة األصول المالية المتشابهة يتم 
 مقتضى الحال( عند:

 انتهاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل المالي، أو -

الكامل أو التزمت بدفع التدفقات النقدية ب قيام المجموعة بنقل الحقوق بإستالم التدفقات النقدية لألصل المالي، -
ع بنقل جمي المجموعةلطرف ثالث حال استالمها بدون تأخير جوهري من خالل ترتيبات تحويل، وإما )أ( قيام 

مخاطر ومنافع ملكية األصل المالي بشكل جوهري، أو )ب( إذا لم تقم المجموعة بنقل أو االحتفاظ بجميع 
 بشكل جوهري، إال أنها حولت السيطرة على األصل. مخاطر ومنافع األصل المالي

عندما تقوم المجموعة بنقل حقوق استالم التدفقات النقدية ألصل أو أنها دخلت في ترتيبات تحويل، فإنها تقيم فيما إذا 
ملكية  عاحتفظت بمخاطر ومنافع ملكية األصل والى أي مدى. إذا لم تقم المجموعة بنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومناف

األصل بشكل جوهري، ولم تحول السيطرة على األصل المنقول، فإن المجموعة تستمر باالعتراف باألصل المنقول إلى 
حد مشاركتها المستمرة. في هذه الحالة، تقوم المجموعة أيضاً باالعتراف بااللتزام المصاحب. يتم تقييم األصل المنقول 

 وق وااللتزامات المحتفظ بها من قبل المجموعة.وااللتزام المصاحب على أساس يعكس الحق
 

يتم تقييم المشاركة المستمرة التي لها شكل ضمان لألصل المنقول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل أو أكبر قيمة يمكن 
  أن يطلب من المجموعة دفعها، أيهما أقل.

 
   ( هبوط قيمة الموجودات المالية1

لمركز المالي الموحدة بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على هبوط قيمة األصل ا قائمةتقوم المجموعة في تاريخ 
المالي أو مجموعة األصول المالية. تهبط قيمة األصل المالي أو مجموعة األصول المالية إذا، وفقط إذا، كان هناك دليل 

عتراف األولي باألصل )حدث خسارة( موضوعي على هبوط القيمة نتيجة لواحد أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد اال
ويكون لحدث )أو أحداث( الخسارة تلك أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول 
المالية التي يمكن تقديرها بموثوقية. تشمل األدلة الموضوعية مؤشرات تدل على أن المدين أو مجموعة المدينيين 

ة مالية كبيرة، احتمال كبير لإلفالس أو إعادة تنظيم مالي؛ إخالل وتقصير في دفعات العمولة أو المبلغ يواجهون صعوب
األصلي؛ وعندما تشير البيانات الملحوظة إلى أن هناك هبوط قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، مثل 

 ي ترتبط بتعثرات السداد.تزايد عدد الديون المؤجلة أو الظروف االقتصادية الت
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 المطلوبات المالية 
 
  ألولي والقياساالعتراف ا (3

تصنف المطلوبات المالية كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو قروض أو مشتقات مالية 
مصنفة كأدوات تحوط في تحوط فعال، حسب مقتضي الحال. تحدد المجموعة تبويب مطلوباتها المالية عند االعتراف 

 األولي.
 

ت المالية بصورة مبدئية بالقيمة العادلة أو في حالة القروض يتم االعتراف بها بعد طرح يتم االعتراف بجميع المطلوبا
 تكاليف المعامالت المرتبطة مباشرة بها. 

 
ى والسحب على المكشوف والقروض اآلخرتتضمن المطلوبات المالية للمجموعة الدائنون التجاريون وااللتزامات 

 واألدوات المالية المشتقة.
 
 الحقالقياس ال (1

 يعتمد قياس المطلوبات المالية على تبويبها على النحو التالي:
 

 القروض والسلف
بعد االعتراف األولي تقاس القروض التي يدفع عليها عموالت بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. 

وبات، وكذلك خالل عملية االطفاء بطريقة عند سداد المطل قائمة الدخل الموحدةويتم االعتراف باألرباح والخسائر في 
 معدل العمولة الفعلي.

 
تحسب القيمة المطفأة بعد األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة اقتناء والرسوم والتكاليف والتي تعتبر جزاء ال يتجزأ 

 . الموحدة قائمة الدخلمن معدل العمولة الفعلي. يظهر إطفاء معدل العمولة الفعلي ضمن أعباء التمويل في 
 
 
 استبعاد المطلوبات المالية  (1

 يتم استبعاد االلتزام المالي عند انقضائه او الغائه او انتهاء مدته.
 

عند استبدال أحد االلتزامات المالية بأخر من نفس المقرض بشروط مختلفة جوهريا أو أن شروط االلتزام القائم تم 
ل باعتباره استبعاد لاللتزام المالي االصلي واالعتراف بالتزام جديد تغييرها جوهريا، يعامل ذلك التعديل أو االستبدا

 .قائمة الدخل الموحدةويعترف بالفرق في القيمة الدفترية المعنية في 
 
 
 مقاصة األدوات المالية  (4

ملزم  يفقط عند وجود حق قانونالموحدة يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي 
 لتسويتها على أساس المقاصة وتوافر النية لتسويتها بالصافي لتحقيق الموجودات وتسوية االلتزامات في نفس الوقت.
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 المخزون (ع

 يظهر المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل، وتحدد تكلفة المخزون كالتالي:
 

 مواد خام وقطع غيار:
 

 تكلفة الشراء على أساس متوسط التكلفة المرجح

والعمالة المباشرة زائداً المصاريف  تكلفة المواد المباشرة أعمال تحت التنفيذ وبضاعة تامة للصنع:
 غير المباشرة الخاصة بها وفقاً لمستوى النشاط العادي

 
يعتبر صافي القيمة البيعية هو السعر التقديري للبيع خالل النشاط العادي ناقصاً التكلفة التقديرية لإلتمام وأي تكاليف أخرى 

 . يستلزمها إتمام البيع
 
 المالية قيمة الموجودات غير هبوط (ف

تقوم المجموعة في تاريخ إعداد القوائم المالية بتقدير ما إذا كان هناك مؤشر على هبوط قيمة أصل. وفى حالة وجود أي 
مؤشر على ذلك، أو عند الحاجة إلى إجراء اختبار سنوي لهبوط قيمة األصل تقوم المجموعة بتقدير القيمة االستردادية 

لألصل في القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقص تكلفة البيع أو القيمة قيد  لألصل. وتمثل القيمة االستردادية
االستخدام أيهما أعلى، وتحدد لألصل المفرد ما لم يكن األصل يتولد عنه تدفقات نقدية مستقلة بشكل كبير عن النفقات 

قيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد المتولدة من موجودات أو مجموعات أخرى من الموجودات. وعندما تتجاوز ال
القيمة االستردادية لألصل يتعين هبوط قيمة األصل وتخفض قيمته إلى القيمة االستردادية له. وعند تقييم قيمة استخدام 

رات ياألصل، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية من القيمة الحالية باستخدام سعر الخصم قبل الضريبة بما يعكس التقد
السوقية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة باألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقص تكاليف إتمام البيع، يتم 

عند توافرها، أو يتم استخدام نموذج التقييم المناسب. ويتم التحقق من هذه القيم  –مراعاة المعامالت السوقية الحديثة 
سعار األسهم المدرجة للشركات التابعة المطروحة للتداول للجمهور أو من خالل أي بمقارنتها بمضاعفات التقييم وأ
 مؤشرات أخرى للقيمة العادلة.

 
تعتمد المجموعة في حساب الهبوط في القيمة على ميزانيات تفصيلية وحسابات تقديرية يتم إعدادها بشكل منفصل لكل 

ت الفردية لها. وعادة ما تغطي هذه الميزانيات التفصيلية وحدة توليد نقد بالمجموعة التي يتم تخصيص الموجودا
 والحسابات التقديرية خمس سنوات.

 
لتغطية فترات أطول، يتم حساب معدل نمو طويل األجل ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع بعد السنة 

 الخامسة. 
 

ذلك الهبوط في قيمة البضاعة في قائمة الدخل الموحدة  تسجل الخسائر من الهبوط في قيمة العمليات المستمرة بما في
 . ضمن المصروف المطابقة لوظيفة الموجودات الذي هبطت قيمتها

 
بالنسبة للموجودات عدا الشهرة، يتم إجراء تقييم في تاريخ كل قائمة مركز مالي لمعرفة ما إذا كان هناك أي مؤشر على 

والتي سبق تسجيلها لم تعد موجودة أو أنها قد انخفضت. وفي حال وجود مثل  أن الخسائر الناتجة عن الهبوط في القيمة
هذا المؤشر، تقوم المجموعة بإجراء تقييم للمبلغ الممكن استرداده من األصل أو الوحدة المنتجة للنقد. ويتم عكس قيد 

آخر  السترداد من األصل منذخسارة انخفاض القيمة فقط إذا حصل تغيراً في االفتراضات المستعملة في تحديد مبلغ ا
خسارة انخفاض في القيمة تم تسجيلها. ويكون عكس القيد محدوداً بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل المبلغ الممكن 
استرداده أو تجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها ـ بعد خصم االستهالك ـ فيما لو لم يتم تسجيل خسارة 

 ض في القيمة لألصل في سنوات سابقة. ويتم تسجيل عكس القيد هذا في قائمة الدخل الشامل الموحدة. من االنخفا
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 ـ 16 ـ

 )تتمة( القوائم المالية الموحدةإيضاحات حول 
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 (تتمة) الهامة المحاسبية السياسات وملخص اإلعداد أساس ـ 1
 
 مة()تت بيان السياسات المحاسبية الهامة 4ـ  1
 
 )تتمة( قيمة الموجودات غير المالية هبوط( ف

ويتم رد خسائر هبوط القيمة السابق االعتراف بها فقط في حالة وجود تغيير في التوقعات المستخدمة لتحديد القيمة 
 االستردادية لألصل منذ االعتراف بآخر خسارة من هبوط القيمة. 

 
على ذلك تجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته االستردادية أو القيمة  ويتم رد قيمة خسائر هبوط القيمة بحيث ال يترتب

الدفترية التي كان يمكن تحديدها بعد خصم اإلستهالك؛ لو لم يسبق االعتراف بخسائر هبوط القيمة لألصل في سنوات 
 .قائمة الدخل الموحدةسابقة. ويتم االعتراف بالرد في 

 
 الموجودات غير الملموسة

ديسمبر من كل عام سواء بصورة منفردة  11لموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر إنتاجي محدد في يتم اختبار ا
 أو على مستوى وحدات توليد النقد إذا كان ذلك مناسبا وعندما تتوافر ظروف تدل على احتمالية هبوط القيمة الدفترية. 

 
وليد نقد )أو مجموعة من الوحدات( التي تتعلق بها الشهرة. وفى ويحدد هبوط القيمة بتقييم القيمة االستردادية لكل وحدة ت

حالة انخفاض القيمة االستردادية من وحدة توليد النقد عن القيمة الدفترية يتم االعتراف بهبوط القيمة. وال يمكن رد هبوط 
 قيمة الشهر.

 
 ية والبنود شبه النقدية( النقدص

رصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع ألجل القابلة للتحويل إلى مبالغ من األ النقدية شبه والبنود النقديةتتكون 
أشهر أو أقل عند نشأتها والتي ليست عرضة لمخاطر التغير في القيمة. وألغراض اعداد  1نقدية تستحق خالل فترة 

والودائع  البنوك والنقد في الصندوق من األرصدة لدى النقدية شبه والبنود النقديةتتكون الموحدة قائمة التدفقات النقدية 
قصيرة االجل السابق االشارة اليها مخصوما منها أرصدة السحب على المكشوف من البنوك حيث يتم اعتبارها جزء من 

 ادارة النقد للمجموعة.
 
 ( الذمم المدينة التجارية ق

 ئر الهبوط.يتم اثبات الذمم المدينة التجارية بالقيمة األصلية للفاتورة ناقصاً خسا
 

يتم قياس خسائر الهبوط بالفرق بين القيمة الدفترية للذمم المدينة التجارية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 
ث . ويتم االعتراف برد خسائر الهبوط في الفترة التي تحدقائمة الدخل الموحدةالمتوقعة. ويتم االعتراف بخسائر الهبوط ب

 فيها.
 
 ت( المخصصار

تسجل المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام )نظامي أو ضمني( ناشئ عن حدث سابق ويكون هناك احتمال 
 نشوء تكاليف لسداد االلتزام ويكون باإلمكان قياسها بصورة يعتمد عليها.

 
العتراف تم اوفى حين تتوقع المجموعة استرداد بعض أو جميع المخصصات ـ على سبيل المثال في إطار عقد تأمين ـ ي

باالسترداد كأصل منفصل فقط عندما يكون االسترداد مؤكدا. ويظهر المصروف المرتبط بهذا المخصص في قائمة 
 بالصافي بعد خصم االسترداد.لدخل الموحدة ا
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 ـ 17 ـ

 )تتمة( القوائم المالية الموحدةإيضاحات حول 
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 (تتمة) الهامة محاسبيةال السياسات وملخص اإلعداد أساس ـ 1
 
 )تتمة( بيان السياسات المحاسبية الهامة 4ـ  1
 
 للموظفين المحددةمنافع مات الاالتز( ش

تدير المجموعة برنامج منافع محددة لموظفيها وفقاً لنظام العمل في المملكة العربية السعودية. يتم تحديد القيمة الحالية 
 باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقع.  لتكلفة المنافع المحددة بموجب البرنامج

 
إعادة القياس، والتي تتألف من المكاسب والخسائر االكتوارية، وتأثير سقف األصول )باستثناء المبالغ المتضمنة في 
 صافي العوائد على صافي التزامات المنافع المحددة( والعوائد على أصول البرنامج )باستثناء المبالغ المتضمنة في صافي

ضمن و الموحدةالعوائد على صافي التزامات المنافع المحددة(، يتم االعترف بها على الفور في قائمة المركز المالي 
 قائمة الدخلل إيرادات شاملة أخرى في فترة حدوثها. ال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس في األرباح المبقاه من خال

 في الفترات الالحقة. الموحدة
 

 إما: قائمة الدخل الموحدةيف ما بعد الخدمة في يتم تسجيل تكال

 بتاريخ تعديل البرنامج أو تاريخ خفض مدة البرنامج، أو 
 .بتاريخ قيام المجموعة بتسجيل تكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة ـ أيهما يقع أوال 
 

موعة المحددة. تقوم المج يتم احتساب صافي العمولة بتطبيق معدل الخصم على صافي التزام أو أصل برنامج المنافع
بتسجيل التغيرات التالية في صافي التزام المنافع المحددة تحت بند "تكلفة المبيعات"، و"مصاريف إدارية"، و"مصاريف 

 )حسب الوظيفة(: قائمة الدخل الموحدةبيع وتوزيع" في 
 
 رنامج لخسائر المتعلقة بخفض مدة البتكاليف الخدمة وتتألف من تكاليف الخدمة، وتكاليف ما بعد الخدمة، واألرباح وا

 أو التسويات الروتينية.
 .صافي مصروف أو إيراد العمولة 
 
 ( التمويلت

ً بالمبالغ التي يتم استالمها. ويتم تبويب المبالغ التي تستحق خالل عام ضمن االلتزامات  يتم االعتراف بالتمويل مبدئيا
ل سداد رصيد التمويل لمدة تزيد عن عام بعد تاريخ الميزانية، فيتم المتداولة، إال إذا كان لدى الشركة الحق في تأجي

 عرض رصيد القرض ضمن االلتزامات طويلة األجل.
 

ويتم قياس التمويل بعد االعتراف المبدئي على أساس التكلفة المطفأة بطريقة معدل العائد الفعلي. وتدرج األرباح والخسائر 
 .ةقائمة الدخل الموحدافة إلى عملية اإلطفاء بطريقة معدل العائد الفعلي في الناتجة عن استبعاد االلتزامات باإلض

 
يتم احتساب التكلفة المطفأة مع األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء واألتعاب أو التكاليف التي تكون جزءاً 

 .ةقائمة الدخل الموحدالتمويلية في من معدل العائد الفعلي. ويدرج اإلطفاء بمعدل العائد الفعلي ضمن المصروفات 
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 ـ 18 ـ

 )تتمة( القوائم المالية الموحدةإيضاحات حول 
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 (تتمة) الهامة المحاسبية السياسات وملخص اإلعداد أساس ـ 1
 
 )تتمة( بيان السياسات المحاسبية الهامة 4ـ  1
 
 المعلومات القطاعية ( ث

من المجموعة يقوم ببيع أو تقديم منتجات أو خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم ببيع وتقديم  يعتبر القطاع جزء أساسي
منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية معينة )قطاع جغرافي( وتختلف مخاطر ومنافع كل قطاع عن مخاطر ومنافع 

ء من نشاطها خارج المملكة العربية ى. تتبع المجموعة القطاع الجغرافي نظرا لمزاولة المجموعة لجزاآلخرالقطاعات 
 السعودية.

 
 ( بيانات المجموعةخ

 فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة:
 

 الملكية نسبة بلد التأسيس  الشركات التابعة

 ديسمبر  13   

 م1038 

 ديسمبر  11

 م1117 

شركة عسير العربية لإلستثمار الصناعي المحدودة والشركات 

 ( أدناه(جحي )أ( و)التابعة لها )انظر إيضا

المملكة العربية  

 السعودية

 

300% 

 

111% 

     

شركة الخواتم للتجارة والمقاوالت المحدودة )انظر إيضاح )ب( 

 أدناه(

المملكة العربية  

 السعودية

 

300% 111% 

     

شركة االسطول العربية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة )انظر 

 إيضاح )ب( أدناه(

كة العربية الممل 

 %300 السعودية

 

111% 

     

شركة النصرة العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة )انظر 

 إيضاح )ب( أدناه(

المملكة العربية  

 السعودية

 

300% 

 

111% 

     

شركة المواجد العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة )انظر 

 إيضاح )ب( أدناه(

 المملكة العربية 

 السعودية

 

300% 

 

111% 

     

المملكة العربية   شركة التالل االقليمية لالستثمار )انظر إيضاح )ب( أدناه(

 %111 %300 السعودية

 
من رأسمالها  %91طبقاً لعقد تاسيس شركة عسير العربية لإلستثمار الصناعي المحدودة فإن الشركة األم تمتلك  (أ

، وتنازلت شركة التالل %1إلستثمار المحدودة )شركة تابعة لشركة األم( كما تمتلك  شركة التالل اإلقليمية ل
 القوائم المالية الموحدةلصالح الشركة، وعليه تم توحيد  %1اإلقليمية لإلستثمار المحدودة عن كامل حصتها البالغة 

 .مالية الموحدةالقوائم الضمن هذه  %111لشركة عسير العربية لإلستثمار الصناعي وشركاتها التابعة بواقع 
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 ـ 19 ـ

 )تتمة( القوائم المالية الموحدةإيضاحات حول 
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 (تتمة) الهامة المحاسبية السياسات وملخص اإلعداد أساس ـ 1
 
 )تتمة( بيان السياسات المحاسبية الهامة 4ـ  1
 
 ( بيانات المجموعة )تتمة(خ
 
قاوالت المحدودة، وشركة األسطول العربية للتنمية والتطوير العقاري طبقاً لعقد تاسيس شركة الخواتم للتجارة والم (ب

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

تنازلت شركة عسير العربية لإلستثمار الصناعي المحدودة  .في كل منها %11العربية لإلستثمار الصناعي المحدودة 
في جميع الشركات المذكورة لصالح الشركة األم، وعليه تم توحيد القوائم المالية لهذه  %11عن حصتها البالغة 

 .م المالية الموحدةالقوائضمن هذه  %111الشركات بواقع 
 
لشركة عسير العربية لالستثمار الصناعي الشركات التابعة التالية )شركة تابعة  القوائم المالية الموحدةتتضمن  (ج

 للشركة األم(:
 

 الملكية نسبة بلد التأسيس  الشركة التابعة

 ديسمبر  13   

 م1038 

 ديسمبر  11

 م1117 

     

( دة سعودية( )انظر إيضاح ))شركة مساهم شركة حلواني أخوان

 أدناه(

المملكة العربية  

 السعودية

 

11.13% 

 

11211% 

     

المملكة العربية   شركة الربيع السعودية لألغذية المحدودة

 %17211 %11.10 السعودية

     

المملكة العربية   شركة النسيج والمالبس الجاهزة المحدودة

 %61211 %11.10 السعودية

     

( هـمصنع االشارات الضوئية المحدودة )انظر إيضاح ) شركة

 أدناه(

المملكة العربية  

 %11211  - السعودية
 
 لشركة حلواني أخوان )شركة مساهمة سعودية( الشركة التابعة التالية: القوائم المالية الموحدةتتضمن  (د
 

 الملكية نسبة بلد التأسيس  الشركة التابعة

 ديسمبر  13   

 م1038 

 يسمبر د 11

 م1117 

جمهورية مصر   شركة حلواني أخوان )شركة مساهمة مقفلة(

 %111 %300 العربية

 
رسمياً الموافقة على خطة بيع حصتهم في شركة مصنع  التابعةم قرر الشركاء في الشركة 1117ديسمبر  11( في هـ

ل حصتها في شركة اإلشارات الضوئية الحقاً خالل السنة قامت الشركة االم ببيع كاماالشارات الضوئية المحدودة. 
 (. 11)إيضاح  الى الشركاء القائمين.
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 ـ 11 ـ

 )تتمة( القوائم المالية الموحدةإيضاحات حول 

 م1038ديسمبر  13كما في 

 

 ـ االجتهادات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 1
 

ت وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ الخاصة من اإلدارة القيام باجتهادا القوائم المالية الموحدةيتطلب إعداد 
باإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة في تاريخ إعداد القوائم المالية. 

 ةإال أن عدم التأكد المتضمن في هذه االفتراضات والتقديرات قد يؤدى إلى إجراء تعديالت هامة على القيمة الدفتري
  للموجودات أو المطلوبات التي قد تتأثر في فترات مستقبلية.

 
 االجتهادات 

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

 
 التقديرات واالفتراضات
وائم ى لعدم التأكد من التقديرات في تاريخ إعداد القاآلخرلرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر فما يلي االفتراضات ا

والتي يرتبط بها مخاطر جوهرية قد تسبب تعديالت هامة على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في  الموحدة المالية
. الموحدة إعداد القوائم المالية عندراضاتها على العوامل المتاحة السنة المالية التالية. اعتمدت المجموعة في تقديراتها وافت

القائمة حول التطورات المستقبلية وفقا للتغيرات في السوق أو الظروف  واإلفتراضاتإال أنه يجوز أن تتغير الظروف 
 الناشئة خارج سيطرة المجموعة. وتنعكس هذه التغييرات على االفتراضات عند حدوثها.

 
 قيمة الذمم المدينة التجارية  أ( انخفاض

يتم إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل من الذمم المدينة التجارية عند عدم إمكانية تحصيل المبلغ بالكامل. بالنسبة لكل 
تأخرة ممبلغ من المبالغ الهامة، يتم إجراء هذا التقدير لكل مبلغ على حده. أما المبالغ التي ال تعتبر هامة بمفردها ولكنها 

السداد، فانه يتم تقديرها بشكل جماعي، ويجنب مخصص حسب طول مدة التأخر في السداد بناءاً على معدالت 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 الهامة  1قيمة السوقية لها. بالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الهامة، يتم إجراء هذا التقدير لكل مبلغ على حدهلل

بمفردها والتي تعتبر قديمة أو متقادمة، فانه يتم تقديرها بشكل جماعي ويجنب مخصص حسب نوع البضاعة وعمرها 
 تاريخية.أو درجة تقادمها على أساس أسعار البيع ال

 
 ( األعمار االنتاجية للممتلكات واآلالت والمعداتج

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

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

 
 ( الموجودات غير الملموسةد

 ألجل كموجودات غير ملموسة، وتطفأ على مدى الفترة المقدرة لالنتفاعتصنف التكاليف التي لها منافع مستقبلية طويلة ا
بها. يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم 

لإلسترداد،  ة عن القيمة المقدرة القابلةوفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفتري .إمكانية إسترداد قيمتها الدفترية
فترية عن تحمل الزيادة في القيمة الد .عندئذ تخفض الموجودات إلى القيمة القابلة لإلسترداد والتي تمثل القيمة الحالية لها

 .الموحدة الدخلالقيمة المقدرة القابلة لإلسترداد على قائمة 
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  ة()تتم القوائم المالية الموحدةإيضاحات حول 
 م1038ديسمبر  13كما في 

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

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

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

التدفقات النقدية من الموازنة التقديرية للسنوات الخمس التالية وال تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها الشركة 
ختبارها. لنقد التي يجرى ابعد. كما ال تتضمن االستثمارات الجوهرية المستقبلية التي تعزز أداء األصل أو وحدة توليد ا

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

ع األخذ بة والمبلغ وتوقيت الدخل الخاضع للضريبة في المستقبل. ميحدث الشك فيما يتعلق بتفسير لوائح الضريبة المرك
في االعتبار المجال الواسع لعالقات األعمال الدولية والطبيعة طويلة األجل واتفاقات العقود المركبة الحالية واالختالفات 

األمر ضرورة  فتراضات، قد يتطلبالناشئة بين النتائج الفعلية واالفتراضات المقدمة أو التغييرات المستقبلية لتلك اال
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.  وتعتمد مبالغ تلك 

دة مثل خبرة التدقيق الضريبي السابق والتأجيل لتفسيرات اللوائح الضريبية عن طريق المخصصات على عوامل ع
المنشأة الخاضعة للضريبة والمصلحة الضريبية المسئولة. قد تنشأ تلك االختالفات في التفسير في عدة أمور معتمدة على 

 الظروف السائدة في مقر الشركة المعنية. 
 

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

ية زمني المناسب ومستوى األرباح الضريبمبلغ الموجودات الضريبية المؤجلة الذي يتم االعتراف به بناءا على اإلطار ال
 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 
من التقييم االكتواري وضع افتراضات متعددة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. التقييمات االكتوارية. يتض

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

 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 
كات في العمالت المتوافقة مع التزام منافع ما بعد الخدمة مع معدل تصنيف " أ أ " أو أعلى معدالت الربح لسندات الشر

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

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

للتغيير على فترات بما يتناسب مع التغيرات السكانية. تستند الزيادات المستقبلية على الرواتب ومعاشات التقاعد على 
 معدالت التضخم المستقبلية للبلدان المعنية.

 
 ( قياس القيمة العادلة لألدوات الماليةح

ت المالية بتاريخ قائمة المركز المالي الموحد عن طريق األسعار في حال عدم توفر القيمة العادلة للموجودات والمطلوبا
المعلنة أو التداول النشط لبعض األدوات والمشتقات المالية، يتم تقدير القيمة العادلة عبر طرق تقييم مختلفة والتي تتضمن 

لك فإن تحديد القيمة استخدام نماذج التسعير حيث يتم الحصول على المعلومات من مالحظة السوق. في حال تعذر ذ
 العادلة يتطلب التقدير واالجتهاد.
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 )تتمة(  القوائم المالية الموحدةإيضاحات حول 
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 ـ االجتهادات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( 1
 
 ( مبدأ االستمراريةط

على أساس مبدأ االستمرارية وتوصلت إلى أن لديها الموارد  قامت إدارة المجموعة بعمل تقييم لقدرتها على االستمرار

لالستمرار في نشاطها في المستقبل المنظور. إضافةً لذلك، ليست اإلدارة على دراية بأي عدم تيقن جوهري قد يلقي بظالل 

أ موحدة على أساس مبدمن الشك حول قدرة المجموعة على االستمرار. وبالتالي، تم االستمرار في إعداد القوائم المالية ال

 االستمرارية.

 
ـ التقارير القطاعية 4  
 

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

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

ديسمبر  11مصر العربية ودول أخرى. إن المعلومات المالية المنتقاة والخاصة بالقطاعات الجغرافية واالعمال كما في 
 :هي كالتاليم 1117ديسمبر  11و م1118

 
 قطاعات األعمال (أ

 
لقطاعين منتقاة ل تتمثل قطاعات األعمال بالمجموعة في القطاع االستثماري والقطاع الصناعي وفيما يلي بيانات مالية

 :المذكورين
 

 
 م1038ديسمبر  13

 القطاع االستثماري
 لاير سعودي
 )باآلالف(

 القطاع الصناعي
 لاير سعودي
 )باآلالف(

 المجمـــــوع
 لاير سعودي
 )باآلالف(

 
 121112897 128912611 121192161  إجمالي الموجودات

 126172811 121612171 1112171  المسيطرة إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية غير
 126912171 128182181 (1182111) صافي المبيعات وإيرادات االستثمارات

 1112181 1192191 (1182111) ربحإجمالي ال
 812711 812111 111  االستهالكات

 9672111 9672117 111  ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ
 1112198 1112198 ــ     مصروفات رأسمالية

 
 

 م1117ديسمبر  11
 القطاع االستثماري

 لاير سعودي
 )باآلالف(

 القطاع الصناعي
 لاير سعودي

 )باآلالف(

 المجمـــــوع
 لاير سعودي

 )باآلالف(
 

 121112117 128162111 121862111  ي الموجوداتإجمال
 126112977 121612117 1692811  المسيطرة إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية غير
 121112616 128872811 (1172111) صافي المبيعات وإيرادات االستثمارات

 1682711 6112918 (1172111) ربحإجمالي ال
 862711 862171 161  االستهالكات

 9112197 9112681 611  ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ
 712119 712111 19  مصروفات رأسمالية
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 )تتمة(  القوائم المالية الموحدةإيضاحات حول 
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
)تتمة( ـ التقارير القطاعية 4  

 
 القطاعات الجغرافية (ب

 
 

 م1038ديسمبر  13

المملكة العربية 

 وديةالسع

جمهورية مصر 

 العربية

دول عربية 

 وأجنبية أخرى

 

 تسويات

 

 المجمـــــوع

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

 لاير سعودي القائمة

 )باآلالف(

 

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 3.838.481 (1.140) 131.314 434.110 3.3,1.013 المبيعاتصافي 

 1.040.8,1 (13.181) ــ     388.114 44.111,.1 إجمالي الموجودات

 3.381.813 (11,.3) ــ     ,8.14, ,3.0,3.34 المطلوبات إجمالي

 11.143, ــ     ــ     41.011 ,11.11, ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ

 

 

 م1117ديسمبر  11

كة العربية الممل

 السعودية

جمهورية مصر 

 العربية

دول عربية 

 وأجنبية أخرى

 

 تسويات

 

 المجمـــــوع

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

 لاير سعودي القائمة

 )باآلالف(

 

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 لاير سعودي

 )باآلالف(

 128872811 (12976) 1112917 1112117 121112771 المبيعاتصافي 

 121112117 (82111) ــ     1112161 121772119 إجمالي الموجودات

 121672111 (82111) ــ     872169 121882118 المطلوبات إجمالي

 9112197 ــ     ــ     112611 9112661 ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ

 
 المبيعات ـ صافي 1
 

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

 
 م1038ديسمبر  13 

 لاير سعودي
 م1117ديسمبر  11

 لاير سعودي

   المبيعات بالمنتجات
 81111891119 81114031011 منتجات غذائية

 1111111191991 18113314,1, عصائر ومشروبات
 1111111176 3111111831 أخرى

 ───────── ───────── 
 1188718111111 3183814811111 المجموع

 ═════════ ═════════ 
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  )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 وفات بيع وتوزيع  ـ مصر 1
 

 م1117   م1038   
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 11111611198 ,3111401111 رواتب واجور ومزايا
 11111811889 ,111010141 دعاية واعالن 

 1118871767 31140118,1 نقل وتحميل
 111771111 411131411 عموالت بيع وتوزيع 

 1111961661 3111041111 (11استهالك )ايضاح 
 1811111711 3,13101301 ايجارات

 111181111 ,413,1141 محروقات وصيانة وقطع غيار سيارات 
 111111161 311,41111 تأمين

 719171178 - (19مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )ايضاح 
 1111691119 1310111104 مصروفات تصدير
 111111911 ,11311114 مستلزمات مكتبية

 1111111718 3118111311 أخرى
 ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ 
 1111010113, 11111681111 
 ════════ ════════ 

 
 ـ مصروفات عمومية وإدارية 1

 م1117   م1038   
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 8111111181 8118381881 رواتب وأجور ومزايا
 121612189 118411411 مجلس ادارة للشركة التابعة  مكافأة عاملين وأعضاء

 819611111 1110413,1 (11استهالك )ايضاح 
 821112191 3111101118 مستلزمات مكتبية ونفقات الفروع

 119871181 113831130 تأمين
 111811611 311311111 صيانة

 118111711 111,31831 مصروفات حكومية
 911781811 110111,81 دراسات واستشارات 

 121112111 310111048 بريد وهاتف
 116611868 11,111,11 بدل حضور جلسات مجلس االدارة واللجان

 1812197 311181341 تذاكر سفر
 1621112111 1314181303 أخرى 

 ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ 
 31114001341 11111611178 
 ════════ ════════ 
 
 
 
 
 



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

 

 ـ 11 ـ

  )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 أخرى، صافي تشغيلية إيراداتـ  8
 

 م1038   
 لاير سعودي

 

 م1117  
 لاير سعودي

 
 منها الغرض انتفى دائنة ذمم

 ربح بيع ممتلكات وآالت ومعدات /)خسارة(
 شطب بضاعة تالفة
 مبيعات مواد أولية

 تداول صاريفم
 إيرادات تمويل

 (19عكس قيد انخفاض ذمم مدينة تجارية )إيضاح 
 ، صافيخرىأ

 

 ــ      
 11.110 

 ــ      
 ــ      

(118.1,,) 
 ــ      

 1.318.318 
 1.833.113 

──────── 
 ,.111.110 

════════ 

 121112111 
 121112918 
(121112111) 
 1712111 
(6812161) 
 121112117 
 1112111 
 662111 

──────── 
 118111816 

════════ 
 
 تمويلية  تكاليفـ  ,
 

 م1117   م1038   
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 1121862918  1114111401 تمويل مرابحات، بالصافي  تكاليف
 7811981  1301,80 تمويل عقود ايجار تمويلي  تكاليف
 111911681  1,1101, تمويلية اخرى تكاليف

 ──────── ──────── 
 111,411188  1711611611 
 ════════ ════════ 
 

 وضريبة الدخل المستحقة الدفع ـ الزكاة 30
 

 الزكاة وضريبة الدخل المستحقة الدفع مما يلي:  مخصصيتكون 
 

 ديسمبر 13 
 م1038  

 لاير سعودي
 

 ديسمبر 11
 م1117  

 لاير سعودي
 

  اه(" أدنأ)إيضاح " زكاة مستحقة الدفع
 " أدناه(ب)إيضاح " ضريبة مستحقة الدفع

 

,118114,0 
3418331111 

──────── 
1411,11811 

════════ 

 1127112119 
 1118111811 

──────── 
 1121112871 

════════ 
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 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 ـ 16 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 دفع )تتمة(وضريبة الدخل المستحقة ال ـ الزكاة 30
 

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

 ديسمبر 13 
 م1038  

 لاير سعودي
 

 ديسمبر 11
 م1117  

 لاير سعودي
 

 الرصيد في بداية السنة
 المكون خالل السنة

  مخصص الزكاة عن سنوات سابقة
 المدفوع خالل السنة

 تسويات أخرى
 ى العمليات غير المستمرةمخصص الزكاة العائد إل

   
 الرصيد في نهاية السنة

   

 311131101, 
 811411831 
(311111,14) 
(301,411411) 

- 
- 

──────── 
 ,118114,0 

════════ 

 1121682119 
 817811191 
 118171118 
(1111161111) 
 111911711 
(1111719) 

──────── 
 1117111119 

════════ 
 
 ائمة الدخل الموحدة:( الزكاة المحملة على ق1
 

 م1117 م1038 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 827812191  811411831  المكون خالل السنة
 118171118  (311111,14) مخصص الزكاة عن سنوات سابقة

 117111111  - سنوات سابقة  زكاة إضافية محولة من ذمم مدينة أخرى عن
 ──────── ──────── 

 1121112191  1.0311888  للسنةالزكاة المحملة 
 ════════ ════════ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 ـ 17 ـ

  )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 )تتمة( وضريبة الدخل المستحقة الدفع ـ الزكاة 30
 
 الزكوي الوضع( 1
 

 الشركة األم –ل المقاوالت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعما
عن  المقيدةغير حصلت على شهادة الزكاة م، و1111ديسمبر  11ي للسنة المنتهية في الزكو وضعهااالم أنهت الشركة 

  السنة المذكورة.
 

م وحصلت على شهادة 1117حتى م 1111ديسمبر  11في  للسنوات المنتهية يةزكواتها القامت الشركة بتقديم إقرار
 نواتللسبإصدار الربط الزكوي  الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(لم تقم  ة.المذكور عن السنواتقيدة الزكاة الم
 ه.حتى تاريخ ةالمذكور

 
 م.1119حتى  م1111ديسمبر 11المنتهية في للسنوات أية تقديرات أولية بإصدار  لهيئةلم تقم ا

 
م 1111 ديسمبر 11لسنوات المنتهية في ة المقدمة لها لخطابات بخصوص االقرارات الزكوي بإصدار قامت الهيئة

وقامت  ،مليون لاير سعودي 81بمبلغ  إضافيةفروقات زكوية بالمطالبة بها ببموج قامت م1111و م1111م و1111و
ترى إدارة الشركة اعتماداً على رأي  ومازالت تحت الدراسة من قبل الهيئة. الفروقاتهذه ض على اعترالشركة باال

 رها الزكوي بأنها على ثقة من موقفها في هذا االعتراض.مستشا
 

تم تقديم إقرار زكوي موحد لشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت وشركاتها 
الحصول  م، والمتضمن الشركات التابعة لها بالكامل، وتم1117م حتى 1111ديسمبر  11التابعة للسنوات المنتهية في 

 . لم تقم الهيئة بإصدار الربط الزكوي للسنوات المذكورة حتى تاريخه.للسنوات المذكورةعلى شهادة الزكاة المقيدة 
 

 وفيما يلي الوضع الزكوي للشركات التابعة:
 

 شركة تابعة – شركة الخواتم للتجارة والمقاوالت المحدودة
الى الهيئة  م1111حتى م 1999ديسمبر  11في  لفترة/ السنوات المنتهيةل ةزكوىاالقرارات البتقديم  التابعةالشركة قامت 

م. لم تقم الهيئة بإصدار الربوط الزكوية 1111خطاب تسهيل لعام وحصلت على  العامة للزكاة والدخل )" الهيئة"(
 للفترة/ للسنوات المذكورة حتى تاريخه.

 
 شركة تابعة – دةشركة النصرة العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدو

الى الهيئة م 1111حتى م 1117ديسمبر  11في  للفترة/ السنوات المنتهية ةزكوىاالقرارات البتقديم التابعة الشركة قامت 
م. أصدرت الهيئة الربوط الزكوية عن 1111خطاب تسهيل لعام وحصلت على العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(، 

لاير سعودي.  111911191م، وطالبت بفروقات زكوية بقيمة 1111م حتى 1117ديسمبر  11السنوات المنتهية في 
 اعتراض على الربط الزكوي المذكور والتي الزالت قيد مراجعة الهيئة. التابعةالشركة قدمت 
 

 شركة تابعة – شركة األسطول العربية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة
م وحصلت 1111حتى م 1117ديسمبر  11في  للفترة/ السنوات المنتهية ةكوىزاالقرارات البتقديم  التابعةالشركة قامت 
 م. لم تقم الهيئة بإصدار الربوط الزكوية للسنوات المذكورة حتى تاريخه.1111خطاب تسهيل لعام على 
 

 شركة تابعة – شركة المواجد العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة
الى الهيئة م 1111م حتى 1117ديسمبر  11قرارات الزكوىة للفترة/ السنوات المنتهية في بتقديم اال التابعةالشركة قامت 

لم تقم الهيئة بإصدار الربوط الزكوية  .م1111وحصلت على خطاب تسهيل لعام العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(، 
 للسنوات المذكورة حتى تاريخه.
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 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 ـ 18 ـ

  ()تتمة إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 )تتمة( وضريبة الدخل المستحقة الدفع ـ الزكاة 30
 
 )تتمة( الزكوي ( الوضع1
 

 وفيما يلي الوضع الزكوي للشركات التابعة: )تتمة(
 

 شركة تابعة – شركة التالل اإلقليمية لالستثمار المحدودة
الى الهيئة العامة  م1111م حتى 1119ديسمبر  11منتهية في قامت الشركة بتقديم االقرارات الزكوىة للفترة/ السنوات ال

 للفترة/ لم تقم الهيئة بإصدار الربوط الزكوية .م1111وحصلت على خطاب تسهيل لعام  للزكاة والدخل )"الهيئة"(،
 .للسنوات المذكورة حتى تاريخه

 
 شركة تابعة – شركة عسير العربية لإلستثمار الصناعي المحدودة

م، وحصلت على شهادة الزكاة المقيدة عن 1116ديسمبر  11وضعها الزكوي للسنة المنتهية في التابعة  أنهت الشركة
م مما 1116م و1111السنة المذكورة. قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( بإعادة فتح الربوط الزكوية لعامي 

باالعتراض على الربوط  التابعةعودي. قامت الشركة لاير س 121962186نتج عنه فروقات زكاة مستحقة السداد بمبلغ 
 .الزكوية المذكورة والتي تم تحويلها إلى لجنة االعتراض االبتدائية للنظر فيه وإصدار قرار بشأنه

 
م وحصلت على شهادة 1118م و1117ديسمبر  11االقرارات الزكوية للسنتين المنتهيتين في  التابعة قدمت الشركة

السنتين المذكورتين. أصدرت الهيئة الربط الزكوي للسنتين المذكورتين وطالبت الشركة االم بسداد  الزكاة المقيدة عن
بتقديم اعتراض على الربط المذكور. أصدرت  التابعة لاير سعودي. قامت الشركة 126112117فروقات زكاة بمبلغ 

لاير سعودي.  121112711ت زكاة معدلة بمبلغ الهيئة الربط الزكوي المعدل للسنتين المذكورتين وطالبت الشركة بفروقا
باالعتراض على الربط الزكوي المعدل. وطالبت الهيئة بتحويل االعتراض إلى لجنة االعتراض التابعة قامت الشركة 

تئناف القرار باسالتابعة االبتدائية للنظر فيه وإصدار قرار بشأنه. أصدرت اللجنة قرارها بتأييد الهيئة وقامت الشركة 
 لمذكور لدى لجنه االستئناف العليا، وال يزال هذا االستئناف تحت الدراسة من قبل اللجنة االستئنافية العليا.ا

 
م وحصلت على شهادة 1111م حتى 1119ديسمبر  11االقرارت الزكوىة للسنوات المنتهية في  التابعةالشركة قدمت 

ر الربوط الزكوية للسنوات المذكورة والذي أظهر فروقات الزكاة المقيدة عن السنوات المذكورة. قامت الهيئة بإصدا
باالعتراض على الربوط الزكوية والتي ال  التابعة التابعةالشركة لاير سعودي. قامت  121912711زكاة مستحقة بمبلغ 

 تزال تحت الدراسة من قبل الهيئة.
 

م وحصلت على شهادة الزكاة المقيدة 1111سمبر دي 11بتقديم االقرار الزكوى للسنة المنتهية في  التابعةالشركة قامت 
 8182178للسنة المذكورة. قامت الهيئة بإصدار الربط الزكوي للسنة المذكورة والتي نتج عنها فروقات زكاة بمبلغ 

 باالعتراض على الربط الزكوي والذي ال يزال تحت الدراسة من قبل الهيئة.التابعة الشركة لاير سعودي. قامت 
 

وحصلت على شهادة م 1117و م 1116ديسمبر  11بتقديم االقرار الزكوى للسنة المنتهية في  التابعةكة قامت الشر
 لم تقم الهيئة بإصدار الربط الزكوي للسنوات المذكورة حتى تاريخه. الزكاة المقيدة عن السنوات المذكورة.
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 ـ 19 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م1038مبر ديس 13كما في 

 
 وضريبة الدخل المستحقة الدفع )تتمة( ـ الزكاة 30
 
 ( الوضع الزكوي )تتمة(1
 

 :وفيما يلي الوضع الزكوي للشركات التابعة )تتمة(
 

 شركة تابعة –شركة حلواني إخوان ـ السعودية 
 م.1118ديسمبر  11أنهت شركة حلواني اخوان )"شركة حلواني"( وضعها الزكوي حتى 

 
 لسنةم وحصلت على شهادة الزكاة المقيدة 1117م حتى 1119حلواني االقرارات الزكوية عن األعوام من  قدمت شركة

 م. لم تقم الهيئة بإصدار الربوط الزكوية لهذه السنوات حتى تاريخ إصدار هذه القوائم المالية الموحدة.1116
 

ـ والذي تضمن مناقشة حسابات شركة ه11/11/1116الصادر بتاريخ  1187/11/1116أصدرت الهيئة خطابها رقم 
م. تم الرد على خطاب الهيئة المذكور. وجاري المتابعة مع الهيئة للحصول 1111م حتى 1119حلواني للسنوات من 

 على الربط الزكوي للسنوات المشار إليها.
 

 شركة تابعة –شركة الربيع السعودية لألغذية المحدودة  
م 1111المحدودة )"شركة الربيع"( من جميع الربوط الزكوية مع الهيئة من سنة  نهت شركة الربيع السعودية لألغذية

مليون لاير سعودي. قدمت الشركة التابعة اإلقرارات الزكوية عن السنوات  128م بتسوية سداد نهائي بقيمة 1111حتى 
 .لم تقم الهيئة بإصدار الربط الزكوي عن السنوات المذكورة .م1117م حتى 1111من 

 
 شركة تابعة –ة النسيج والمالبس الجاهزة المحدودة  شرك

م. قدمت الشركة 1116م حتى 1117ديسمبر  11أنهت شركة التابعة وضعها الزكوي مع الهيئة للسنوات المنتهية في 
م وحصلت على شهادة الزكاة غير المقيدة ولم تصدر 1117ديسمبر  11التابعة االقرار الزكوي للسنة المنتهية في 

 .الموحدة ة الربط الزكوي للسنة المذكورة حتى تاريخ إصدار هذه القوائم الماليةالمصلح
 

 ب( ضريبة الدخل
 

تقوم المجموعة باحتساب ضريبة الدخل للفترة باستخدام الشريحة الضريبية التي تنطبق على إجمالي األرباح السنوية 
 المتوقعة.

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

 ديسمبر 13 
 م1038  

 لاير سعودي
 

 ديسمبر 11
 م1117  

 لاير سعودي
 

  بداية السنة
 مصروف ضريبة الدخل خالل السنة

 محول من أرصدة مدينة أخرى
 المدفوع خالل السنة

 فروق ترجمة عملة أجنبية
  

    الرصيد في نهاية السنة

 3318101841 
 3118311331 

- 
(3111411181) 
(,413,1) 

──────── 
 3418331111 

════════ 

 1812611 
 1111161111 
(118811711) 
(111111181) 
 191111 

──────── 
 1118111811 

════════ 
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 ـ 11 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 وضريبة الدخل المستحقة الدفع )تتمة( ـ الزكاة 30
 

 ب( ضريبة الدخل )تتمة(
 
 كة ضريبة الدخل المؤجلة كما يلي:( حر1
 

 ديسمبر 13 
 م1038  

 لاير سعودي
 

 ديسمبر 11
 م1117  

 لاير سعودي
 

  بداية السنة
 التغير خالل السنة

 فروق الترجمة
  

    نهاية السنة

 111,814,1 
(11111,) 
(341311) 

─────── 
 111131,14 

═══════ 

121162117 
1112111 
112817 

─────── 
121982191 

═══════ 
 
 ( الضريبة المحملة على قائمة الدخل الموحدة:1
 

 م1117 م1038 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 1112111 (,11111)  التغير في الضريبة المؤجلة 
 1121162111 3118311331  ضريبة الدخل عن السنة

 ──────── ──────── 
 1126172191 3111141114  الرصيد في نهاية السنة  

 ════════ ════════ 
 
 ( الوضع الضريبي1
 

 شركة تابعة( –الوضع الضريبي )شركة حلواني إخوان ـ مصر 
 

 ضرائب شركات األموال
  م.1111ديسمبر  11حتى  8الشركة معفاة من الضرائب طبقا لقانون 
  م وتم سداد الضريبة المستحقة.1116تم فحص دفاتر وسجالت الشركة التابعة حتى 
 م.1117اتر وسجالت الشركة التابعة لسنة لم يتم فحص دف 
 

 ضرائب القيمة المضافة
  م، وتم سداد الضريبة المستحقة.1111تم فحص دفاتر وسجالت الشركة التابعة حتى سنة 
  م 1117م و1116لم يتم فحص دفاتر وسجالت الشركة التابعة عن السنتين 
  مواعيدها القانونية.تقوم الشركة التابعة بسداد المستحق من واقع اإلقرارات في 
 
 
 
 



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

 

 ـ 11 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 وضريبة الدخل المستحقة الدفع )تتمة( ـ الزكاة 30
 
 ( الوضع الضريبي )تتمة(1
 

 ضرائب كسب العمل
  م، وتم سداد الضريبة المستحقة1111تم فحص دفاتر وسجالت الشركة التابعة حتى سنة. 
  م.1111م و1111م و1111جاري فحص دفاتر وسجالت الشركة التابعة عن السنوات 
  م.1117م و1116لم يتم فحص دفاتر وسجالت الشركة عن السنتين 
 

 ضرائب الدمغة
  م، وتم سداد الضريبة المستحقة1116تم فحص دفاتر وسجالت الشركة التابعة حتى سنة. 
 م1117لسنة  لم يتم فحص دفاتر وسجالت الشركة التابعة 
 

 السهم خسارةـ  33
 

هم على عدد األس خسارة السنةبقسمة صافي  السنةخسارة  خسارة السهم األساسية والمخفضة من صافييتم احتساب 
 سهم.  11621882889والبالغة  السنةالعادية القائمة خالل 

 
 سهم: تساب الربح األساسي والمخفض للوعدد األسهم المستخدم في اح للسنة الجدول التالي بيانات صافي الخسارة يعكس

 
 ديسمبر 13في  المنتهية للسنة 
 م1117  م1038  
   

 خسارة السنة من العمليات المستمرة العائد للمساهمين في 
 الشركة األم   

 
(30114311,14) 

 
(11121112111 ) 

 ═════════ ═════════ 
  ساهمين فيخسارة السنة من العمليات غير المستمرة العائد للم

 الشركة األم   
 
(8311431) 

 
(6612911) 

 ═════════ ═════════ 
 

 خسارة السنة العائد للمساهمين في الشركة األم 
 
(304111,1141) 

 
(11111111177) 

 ═════════ ═════════ 
 11621882889  ,311.188.88  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 

 ═════════ ═════════ 
 الخسارة األساسية والمخفضة للسهم من صافي الخسارة من 

 العمليات المستمرة العائد للمساهمين في الشركة األم  
 
(0181) 

 
(1211) 

 ═════════ ═════════ 
 الخسارة األساسية والمخفضة للسهم من صافي الخسارة من 

 مالعمليات غير المستمرة العائد للمساهمين في الشركة األ  
 
(0.03) 

 
(12111) 

 ═════════ ═════════ 
 الخسارة األساسية والمخفضة للسهم من صافي خسارة السنة العائد 

 للمساهمين في الشركة األم  
 
(0181) 

 
(1216) 

 ═════════ ═════════ 



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

 

 ـ 11 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 ومعدات ـ ممتلكات وآالت  31

  
 

 

 

 أراضــــــي 

 

 مباني

 

 آالت ومعدات

 

 أثاث ومفروشات

 أجهزة حاسب آلي 

 وبرامج   

 

 وسائل نقل 

 المجمــــــــوع

 م1038   

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

        التكلفة:

 311,118,01141  11111811111  711981197  11711111196  81911171169  11116711111  6611961871  في بداية السنة 

 111011411   111111111  - 111111191  118181191  116911711  -      إضافات

 (1011111,01) (116111118)  (71718)  (8161181) (1711611776) -      -       استبعادات

 1411131131   1971611   111811111   117861111  1911611687  711181111  111681861  ذمحول من مشاريع تحت التنفيال

 (11,1810) (191819)  (111661)  (11761)  (1111111) (1111191) (181811) التحويل التغير في سعر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ 

  6919161911  11111911111  81116711119  11919111119  811111181  11111111179  311311,111314 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ 

        االستهالك:

 13414111,11  9617181116  111611111  11111111111  11111111117  9911711161  -      في بداية السنة 

  8118111131   811161911   111111181   911891119  1119171117  1118981178  -      استهالك السنة 

 (311,3,1031)  (111111111)  (11961)  (8111819)  (1116191111) -      -      استبعادات 

 (1411,11) (111178)  (71916)  (11161) (1611181) (111111) -      التحويل التغير في سعر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ 

      -  11119111917  11111111111  11911971117  118811111  11111181918  18113141111 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ 

         صافي القيمة الدفترية:

 81311831111  3818,31143  111111,11  3014141141  ,4301110100  13814111011  1,1,111,01  م1038ديسمبر  13في 

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



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

 

 ـ 11 ـ

 )تتمة( احات حول القوائم المالية الموحدةإيض
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 ـ ممتلكات وآالت ومعدات )تتمة( 31

  
  

 أراضــــــي 

 

 مباني

 

 آالت ومعدات

 

 أثاث ومفروشات

 أجهزة حاسب آلي 

 وبرامج   

 

 وسائل نقل 

 المجمـــــــوع

 م1117   

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

        التكلفة:

 1119811891116  11111111811  111671617  11111611981  81811111191  16911111619  6611611711 في بداية السنة 

 1111711111  616761119  - 111181961  111111111  111191117  - إضافات

 (8117761911) (819861161) (811111) (111181171) (1716111171) (1611111181) -  استبعادات

 7111781196  8191681  116861166  111191111  6111181181  118111181  1191118 محول من مشاريع تحت التنفيذ 

 111791111  - - - 111791111  - -  تحويالت من أرصدة مدينة أخرى

 116111111  1171861  181797  171868  111111111  1611117  161811 التحويل التغير في سعر

 (1111191711) (1971866) - (1861191) (111111811) (117611611) - االستبعادات العائدة إلى األعمال غير المستمرة
 ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ 

 6611961871  11116711111  81911171169  11711111196  711981197  11111811111  1119118911711 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ 

        االستهالك:

 71118911181  9711111111  111671771  11118111118  18111181111  11618111117  -      في بداية السنة 

 8118991619  911891881  111171111  1111181116  1111161111  1118171776  -      استهالك السنة 

 (8111611711) (911111171) (711918) (111171111) (1618781119) (1111711171) -      استبعادات 

 (1118111661) (1971811) - (1811611) (111111181) (111111711) -      االستبعادات العائدة إلى األعمال غير المستمرة

 6181111  881719  111117  111171  1111911  1111111  -      التحويل التغير في سعر

 ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ 

      -  9911711161  11111111117  11111111111  111611111  9617181116  71111611967 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ 

        صافي القيمة الدفترية:

 87811171771  1127612187  117111981  1128112811  11118811911  11116111111  6611961871 م1117ديسمبر  11في 

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



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

 

 ـ 11 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 ـ ممتلكات وآالت ومعدات )تتمة( 31
 

لربيع لاير سعودي مسجلة باسم أحد الشركاء في شركة امليون  119تتضمن قيمة األراضي أعاله أرض بمبلغ  .1
 السعودية لألغذية المحدودة )شركة تابعة( وأكد الشريك بملكية الشركة لهذه األرض.  

 
إن المجمع الصناعي الجديد والخاص بالشركة التابعة مقام على أرض مستأجرة من الهيئة السعودية للمدن  .2

 19هـ )الموافق 1118شعبان  16سنة بداية من  11االقتصادية ومناطق التقنية )"مدن"( بموجب عقد مدته 
 (.11م(. عقد اإليجار قابل للتجديد لفترة إضافية مماثلة حسب اختيار الطرفين )إيضاح 1117اغسطس 

 
إن مباني المصنع والخاص بالشركة التابعة مقامة على أرض مستأجرة من إدارة المدينة الصناعية بالرياض مقابل  .3

ـ )الموافق 1118شعبان  1ية من سنة بدا 11إيجار سنوي اسمي بموجب عقد إيجار مدته  م(. 1117أغسطس  18ه
عقد اإليجار قابل للتجديد لفترات مماثلة بنفس الشروط أو أي شروط أخرى كما هو متفق عليه بين الطرفين 

 (. 11)اإليضاح 
 

ة يكما يتضمن مباني سكن الموظفين والخاص بالشركة التابعة مقامة على أرض مستأجرة من إدارة المدينة الصناع
سبتمبر  1هـ )الموافق 1118شعبان  11سنة ابتداًء من  11بالرياض مقابل إيجار اسمي بموجب عقد مدته 

م(. عقد اإليجار قابل للتجديد لفترات مماثلة بنفس الشروط أو أي شروط أخرى كما هو متفق عليه بين 1117
 (.11الطرفين المعنيين )اإليضاح 

 
مليون لاير  111ت للمجمع الصناعي الجديد للشركة التابعة والتي تبلغ تكلفتها إن جميع الممتلكات واآلالت والمعدا .4

 (.18مليون لاير سعودي( مرهونة لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي )إيضاح  117م: 1117سعودي )
 

مليون لاير سعودي  128م أرض بمبلغ 1117ديسمبر  11م و1118ديسمبر  11تتضمن قيمة األراضي كما في  .5
 مسجلة باسم رئيس مجلس إدارة شركة حلواني إخوان.

 
مليون  111م: 1117مليون لاير سعودي ) 111م مبلغ 1118ديسمبر  11يتضمن رصيد اآلالت والمعدات كما في  .6

 (.19لاير سعودي( يمثل آالت ومعدات مشتراه بموجب عقود إيجار رأسمالي )إيضاح 
 

اآلالت والمعدات أصوالً مهلكة دفترياً بالكامل وال تزال تعمل م، تتضمن الممتلكات و1118ديسمبر  11كما في  .7
 مليون لاير سعودي(. 86م: 1117ديسمبر  11مليون لاير سعودي ) 88تبلغ تكلفتها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 ـ 11 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 ـ ممتلكات وآالت ومعدات )تتمة( 31
 

 ع االستهالك كما يلي:تم توزي
 

 م1117    م1038    
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 6118111661 11111,1011 تكلفة المبيعات 

 1111961661 3111041111 (6مصروفات بيع والتوزيع )ايضاح 

 829612111 1110413,1 (7مصروفات عمومية وإدارية )ايضاح 

 ──────── ──────── 
 8118111131 8118991619 
 ════════ ════════ 
 

 ـ مشروعات تحت التنفيذ 31
 

 إن المشاريع تحت التنفيذ تتمثل بشكل أساسي فيما يلي: 
 

م 1118ديسمبر  11مليون لاير سعودي كما في  116قيمة دفعات لشراء آالت ومعدات تحت التنفيذ البالغة  .أ
 مليون لاير سعودي(. 117م: 1117ديسمبر  11)
 

مشروع المخزن المركزي الذي يتم تنفيذه بالقرب من مصنع  –( 1ستيعابية للمخزن: )أر.توسعة القدرة اال .ب
مليون لاير  1121م: 1117مليون لاير سعودي ) 1121احدى الشركات التابعة بمدينة الرياض، وتم دفع مبلغ 
 م.1119سعودي( لنفس األمر. يتوقع االنتهاء من التوسعة في 

 
ات حشوات جار العمل فيها في مصنع احدى الشركات التابعة وهذا بدوره سيؤدي تغيرات في خط اإلنتاج: تركيب .ج

إلى تحسين شركة اإلنتاج عن طريق استبدال آالت خطوط اإلنتاج القديمة بموجب عرض إعادة شراء من تترا 
م: ال شيء( لنفس األمر. يتوقع االنتهاء من التوسعة في 1117مليون لاير سعودي ) 1121وتم دفع مبلغ 

 م.1119
 

لشراء قطعة أرض لبناء مصنع جديد في مدينة الرياض ومن المتوقع اإلنتهاء من  تتمثل في دفعات مقدمة .د
وذلك يعتمد على توفير الكهرباء والمرافق اآلخرى من الهيئات  م.1119األعمال اإلنشائية للمصنع في عام 

 المعنية.
 

 م. 1119الت ومن المتوقع اإلنتهاء منها في عام استبداالت وتحسينات للمعدات واآلتتمثل في أعمال هـ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 ـ 16 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 ـ مشروعات تحت التنفيذ )تتمة( 31

 
 :ديسمبر 11وفيما يلي حركة المشروعات تحت التنفيذ خالل السنة المنتهية في 

 
 م1038ديسمبر  13 

 لاير سعودي
 

 م1117ديسمبر  11
 لاير سعودي

 
 الرصيد في بداية السنة

 إضافات خالل السنة
 ممتلكات وآالت ومعداتمحول إلى 

 التغير في سعر التحويل
 

 الرصيد في نهاية السنة
    

 11.81,11,1 
 ,411411,,1 
(1411131131) 
(31411) 

───────── 
 311111,10,1 

═════════ 

 9121892987  
 1118161119 
(7121782196) 
 112111 

───────── 
 7128692191 

═════════ 
 

 عقارات إستثماريةـ  34
 

تضمن أراضي يالعقارات اإلستثمارية قيمة أراضي مقتناة بنية االستثمار طويل األجل. إن رصيد  عقارات إستثماريةتمثل 
لاير مليون  18121 م:1117ديسمبر  11مليون لاير سعودي ) 18121مسجلة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ 

سعودي( لحين استكمال اإلجراءات النظامية الالزمة لنقل ملكيتها باسم الشركة. لدى الشركة شهادات تنازل تفيد أن هذه 
 االستثمارات مملوكة ملكية كاملة للشركة. 

 
، مكتب أصل ر مستقلين وهمبناء على متوسط تقيمين من خبراء تثمين عقاللعقارات اإلستثمارية تم تحديد القيمة العادلة 

القيمة للتقييم العقاري ومكتب تمليك لتثمين وتقييم األصول العقارية وتم تحديد القيمة العادلة للعقارات بناء على األسعار 
 السائدة في السوق إلستثمارات مماثلة.

 
ر التقييم وجود هبوط في أظهم 1117في سنة وم 1118لم يظهر وجود هبوط في قيمة االستثمارات العقارية خالل سنة 

 مليون لاير سعودي. 1821بمبلغ العقارات اإلستثمارية قيمة أحد 
 

 ـ موجودات غير ملموسة 31
 

 م1117ديسمبر  11 م1038ديسمبر  13 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 11711111611  31110011114  أدناه( 1-11شهرة )إيضاح 
 117191111  ,1114,114  ناه(أد 1-11 عالمات تجارية وبرامج )إيضاح

 ───────── ───────── 
 16117111969 31111111181 إجمالي موجودات غير ملموسة

 ═════════ ═════════ 
 
 
 
 
 
 



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

 

 ـ 17 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 ـ موجودات غير ملموسة )تتمة( 31

 
ير الملموسة في شهرة ناتجة عن االستحواذ على االستثمارات في شركات تابعة. قامت يتمثل رصيد الموجودات غ 11-1

 (.16قيمة الشهرة كما في تاريخ القوائم المالية )إيضاح  هبوطالشركة بعمل دراسة للتأكد من عدم 
 

 ديسمبر: 11فيما يلي حركة الموجودات غير الملموسة خالل السنة المنتهية في 
 

 م1038ديسمبر  13 
  

 شركة حلواني 
 اخوان 

 
شركة الربيع 

 السعودية لألغذية

شركة عسير 
العربية لالستثمار 
 الصناعي المحدودة

 
 

 اإلجمــالي
 سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير 
     

 311.001.114 811.,11.10 ,8.331.41 311.118.1,1 في بداية ونهاية السنة 
 ════════ ════════ ════════ ═════════ 
 

 م1117ديسمبر  11 
  

 شركة حلواني 
 اخوان 

 
شركة الربيع 

 السعودية لألغذية

شركة عسير 
العربية لالستثمار 
 الصناعي المحدودة

 
 

 اإلجمــالي
 سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير 
     

 11721112611 1121192871 821172169 11626782191 في بداية ونهاية السنة 
 ════════ ════════ ════════ ═════════ 
 

 فيما يلي حركة الموجودات غير الملموسة: 11-1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 برامج   

 رسوم عالمات 
 تجارية وامتياز

 المجمـــــوع 
   م1038 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
    التكلفة:

 821112711  121192191 121112619  م1118يناير  1في 
 121182161  121182161 ــ       إضافات

 (92919) ــ      (92919) استبعادات
 (12119) ــ      (12119) فروق ترجمة عملة أجنبية

 ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ 
 1126112111  821972611 121172161  م1118ديسمبر  11في 
 ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 

    اإلطفاء:
 121112181  7182191 128112191  م1118يناير  1في 

 128162118  127612111 812111  اإلطفاء للسنة
 (82911) ــ      (82911) استبعادات

 (12116) ــ      (12116) فروق ترجمة عملة أجنبية
 ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 

 111811161  121112116 128712918  م1118ديسمبر  11في 
 ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 

    صافي القيمة الدفترية:
 ,14.,1.14  1.081.111 314.411  م  1038ديسمبر  13ي كما ف

 ═══════ ═══════ ════════ 



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

 

 ـ 18 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 ـ موجودات غير ملموسة )تتمة( 31

 
 ـ استثمارات وموجودات مالية 31

 
    نسبة الملكية % النشاط الرئيسي بلد التأسيس اسم الشركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م1038

 

 م1117

 

 ديسمبر 13 

 م1038 

 لاير سعودي

 ديسمبر 11

 م1117 

 لاير سعودي

 شركة صناعات العيسى

 )أنظر اإليضاح أدناه( 

 المملكة العربية 

 السعودية  

 البيع بالجملة 

 والتجزئة 

 

18% 

 

18% 

  

33,.110.000 

 

11911161111 

      ════════ ════════ 

 
 
 
 

  
 برامج   

 رسوم عالمات 
 تجارية وامتياز

 المجمـــــوع 
   م1117

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
    التكلفة:

 121112778 ــ       121112778 م1117يناير  1في 
 121192191 121192191 ــ       إضافات

 192811 ــ       192811 فروق ترجمة عملة أجنبية
 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ 

 821112711 121192191 121112619 م1117ديسمبر  11في 
 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 

    اإلطفاء:
 127112811 ــ       127112811 م1117يناير  1في 

 8112111 7182191 872119 اإلطفاء للسنة
 112111 ــ       112111 فروق ترجمة عملة أجنبية

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 
 121112181 7182191 128112191 م1117ديسمبر  11في 
 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 

    صافي القيمة الدفترية:
 111.,4.14 00,.4.100 148.411 م  1031ديسمبر  13كما في 

  ═══════ ═══════ ════════ 

 ديسمبر 13 
 م1038   

 لاير سعـودي
 

 ديسمبر 11
 م1117   

 لاير سعـودي
 

 )أ( أدناه(ح استثمار في شركة زميلة )انظر إيضا
 )ب( أدناه(ح انظر إيضاأدوات ملكية بالقيمة العادلة )

 
  

33,11101000 
1111,181014 

ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
88111381014 

═════════ 

11911161111  
1111918111119 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1117818161919 
═════════ 



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

 

 ـ 19 ـ

 ئم المالية الموحدة )تتمة( إيضاحات حول القوا
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 )تتمة( ـ استثمارات وموجودات مالية 31
 

 أ( استثمارات في شركة زميلة 
م، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة صناعات العيسى على زيادة رأس مال الشركة 1111يوليو  6في تاريخ 

 1121112111لاير سعودي وذلك بزيادة عدد األسهم من  71121112111لاير سعودي إلى  11121112111من 
سهم بالقيمة االسمية على  1121112111وذلك بإصدار عدد  %8721سهم بنسبة زيادة قدرها  7121112111سهم إلى 

طية تغأسهم يملكها المساهمون المقيدون بسجالت الشركة يوم انعقاد الجمعية ويتم  8أسهم مجانية مقابل كل  7أن يتم منح 
مليون لاير  111لاير سعودي من األحتياطى النظامي و  11121112111الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ 

يوم من تخصيص األسهم  11سعودى من األرباح المبقاة وتفويض مجلس اإلدارة بمعالجة كسور األسهم إن وجدت خالل 
 الجديدة.

 
مليون سهم من إجمالي رأس المال في شركة صناعات العيسى  1821لشركة وعليه فقد أصبح عدد األسهم المملوكة ل

 من حقوق الملكية فيها. %18مليون سهم بنسبة ملكية  71البالغ 
 

 :ديسمبر 11وفيما يلي حركة هذا االستثمار خالل السنة المنتهية في 
 

 ديسمبر 13 
 م1038   

 لاير سعـودي
 

 ديسمبر 11
 م1117   

 لاير سعـودي
 

 االستثمار أول العام رصيد
 زميلة خالل السنةة الحصة الشركة في خسارة الشرك

 خسائر هبوط غير مؤقت من الشهرة )انظر اإليضاح أدناه(
 خسائر هبوط غير مؤقت

 موظفينلل المحددة الحصة في تعديالت منافع
 9ثر تطبيق المعيار الدولي رقم ألحصة الشركة 

 
 

 14,10011400 
(1811311131) 

 ــ        
(,3111,1,81) 
 110111418 
(311131111) 

ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 33,11101000 

═════════ 

 11111111111 
(1711811998) 
(11119111178) 
(1621112911) 

 ــ       
 ــ       

ـــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 11911161111 

═════════ 
 

عدة عوامل ومؤشرات دالة على أنه قد يكون هناك انخفاض في قيمة االستثمار في الشركة رأت إدارة الشركة أن هناك 
م بتعيين استشاري مستقل إلعداد دراسة لتقييم االستثمار 1117و و1118الزميلة وبالتالي قامت الشركة خالل السنتين 

 في موجودات الشركة الزميلة بقيمةفي الشركة الزميلة، وأظهرت الدراسة على وجود انخفاض في القيمة العادلة لصا
مليون لاير سعودي والذي تم تخفيضه  168م: 1117) مليون لاير سعودي والذي تم تخفيضه من تكلفة االستثمار 9127
مليون لاير سعودي من رصيد الشهرة المتضمن في  11129مليون لاير سعودي من تكلفة اإلستثمار ومبلغ  16بمبلغ 

 (.زميلة مبلغ االستثمار في شركة
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 ـ 61 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 ـ استثمارات وموجودات مالية )تتمة( 31

 
 استثمارات في شركة زميلة )تتمة( (أ

 ديسمبر 13 
 م1038   

 لاير سعـودي
 

 ديسمبر 11
 م1117  

 لاير سعـودي

 19121182611  1,811,11081  الموجودات غير المتداولة
 1216121112817  ,311111,11130  الموجودات المتداولة

 (6127182698) (,811141114) المطلوبات غير المتداولة
 (1217121112711) (3131813411318) المطلوبات المتداولة

 (1121112111) ــ        الحقوق غير المسيطرة 
 ────────── ────────── 

 69726792817  ,1,81113111  حقوق الملكية 
 ══════════ ══════════ 
   

 %18  %18  نسبة الملكية 
 16121182111  11114431,10  حصة الشركة
 (1621112911) (30111831,10) هبوط مؤقت 

 ────────── ────────── 
 11911161111  33,11101000  القيمة الدفترية لالستثمار

 ══════════ ══════════ 
 

 
 ديسمبر 13 

 م1038   
 لاير سعـودي

 

 ديسمبر 11
 م1117  

 لاير سعـودي

 1216121712111  ,131830143,  اإليرادات
 (98621112186) (814101,1111) تكلفة المبيعات

 (9128682116) (8411811811) مصروفات بيع وتوزيع
 (17121112171) (1111,11138) المصروفات العمومية واإلدارية

 1628912917  (11,811014) ات(/ إيرادات أخرى)مصروف 
 (1128962161) (,411,111,0) تكاليف مالية

 ───────── ───────── 
 (6729112111) (8,11141113) الخسارة قبل الزكاة والضريبة

 (8612761) (3,11001111) الزكاة وضريبة الدخل
 ───────── ───────── 

 (6828112871) (30811141181) الخسارة للسنة
 (127112111) ,11434118  الربح/ )الخسارة( الشامل األخر

 (112911) 111311818  حصة الحقوق غير المسيطرة
 ───────── ───────── 

 (7121112111) (11,141140,) إجمالي الخسارة الشاملة للشركة األم
 ═════════ ═════════ 

 (1721812998)  (1811311131) حصة المجموعة في نتائج السنة
 ═════════ ═════════ 

 ــ        (110111418) الحصة في تعديالت المنافع المحددة للموظفين
 ═════════ ═════════ 

 ــ        (311131111) 9الحصة ألثر تطبيق المعيار الدولي رقم 
 ═════════ ═════════ 



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

 

 ـ 61 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م1038ديسمبر  13في  كما
 

 )تتمة( ـ استثمارات وموجودات مالية 31
 

 أدوات ملكية بالقيمة العادلةب( 
 

 

 
 
 
 
 
 

 ديسمبر 13 
 م1038   

 لاير سعـودي
 

 ديسمبر 11
 م1117   

 لاير سعـودي
 

 انظر إيضاح أدناه() ةمتداولاستثمارات في أسهم شركات 
 ير متداولة غ استثمارات في أسهم وحصص شركات

 إيضاح أدناه()انظر 
 
  

 11111081111 
 
 481114,1141 

ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 1111,181014 

═════════ 

 11811111911 
 
 11111891197 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1111918111119 

═════════ 

  
 

 متداولة
 لاير سعـودي

 
 

 غير متداولة
 لاير سعـودي

 اإلجمــالي  
 يسمبرد 13
 م1038   

 لاير سعـودي

 اإلجمــالي  
 ديسمبر 11
 م1117   

 لاير سعـودي
     التكلفة:

 91811111161  84111111141  18111111961  16111111186  في بداية السنة
 1711611171  31800,  - 911811  إضافات

 (1111971118) (3111081111) (611911119) (1111111116) اإلستبعادات
 (1816111171) - - - خسائر هبوط غير مؤقت

ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 81611111117  81811111181  17811161611  11111191711  في نهاية السنة

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صافي مكاسب غير محققة عن 
إعادة تقييم إستثمارات متاحة 

 للبيع: 

    

 18119911911  38114111101  1611871616  11619691166  في بداية السنة 
 (1111111616) (1111111,11) - (1111711911) استبعادات

 (8819981181) (11118131111) (1811111111) (19716171111) خسائر غير محققة
ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

 18111171111  (1411181108) 811111111  (7111111111) في نهاية السنة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 1111918111119  1111,181014  18617191717  17711181117  صافي القيمة الدفترية  
 ════════ ════════ ═════════ ══════════ 



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

 

 ـ 61 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 ـ استثمارات وموجودات مالية )تتمة( 31

 
 )تتمة( أدوات ملكية بالقيمة العادلةب( 

 
 تداولة ما يلي:يتضمن بند االستثمارات الم

 
م: 1117ديسمبر  11الف لاير سعودي ) 118م 1118ديسمبر  11استثمارات مملوكة يبلغ رصيد حسابها كما في  -

الف لاير سعودي( مسجلة بإسم نائب رئيس مجلس اإلدارة نيابة عن الشركة. جاري العمل علي نقل ملكيتها  111
 االستثمارات مملوكة ملكية كاملة للشركة. بإسم الشركة. لدى الشركة شهادات تنازل تفيد أن هذه

 
مليون سهم( في شركة  11م: 1117ديسمبر  11م )1118ديسمبر  11مليون سهم كما في  11تمتلك الشركة عدد  -

مليون لاير سعودي(  17111م: 1117ديسمبر  11مليون لاير سعودي ) 17619اعمار المدينة االقتصادية بقيمة 
 موافقة هيئة المدن االقتصادية قبل التصرف بهم. يتطلب من الشركة الحصول على

 
 يتضمن بند االستثمارات غير المتداولة على ما يلي:

 
 11مليون لاير سعودي ) 1128م بملغ 1118ديسمبر  11استثمارات مسجلة باسم رئيس مجلس اإلدارة كما في  -

الشركة. لدى الشركة شهادات تنازل لاير سعودي( وجاري العمل على نقل ملكيتها إلى اسم  1118م: 1117ديسمبر 
 تفيد أن هذه االستثمارات مملوكة ملكية كاملة للشركة.

 
 جمالي الهبوط غير المؤقت في االستثمارات والموجودات المالية مما يلي:إيتكون  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م1038    
 لاير سعـودي

 

 م1117   
 لاير سعـودي

 
 شركة زميلة في خسائر هبوط مؤقت في استثمار

 غير مؤقت في استثمار في شركة زميلة خسائر هبوط
 خسائر هبوط غير مؤقت في استثمارات متاحة للبيع

  

,3111,1,81 
- 
- 

ـــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
,3111,1,81 

════════ 

1611111911 
11119111178 
1816111171 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
11617111186 
════════ 



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

 

 ـ 61 ـ

 )تتمة( حدةإيضاحات حول القوائم المالية المو
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 موجودات أخرى طويلة األجلـ  31
 
من رأس المال في شركة تابعة لطرف غير ذي  %1121قامت الشركة األم ببيع كامل حصصها التي تمثل ما نسبته  (أ

 ون لاير سعوي نقداً.ملي 11، وتم تحصيل مبلغ مليون لاير سعودي 81عالقة بمبلغ وقدره 
 

 وفقاً التفاقية البيع المبرمة يتم تحصيل باقي الثمن على دفعات طويلة وقصيرة األجل كما يلي:
  

 م1038ديسمبر  13 
 لاير سعودي

 

 م1117ديسمبر  11
 لاير سعودي

 مدينو بيع استثمارات 
 محصل خالل الفترة

 
 

 يطرح:
 اجمالي دفعة مستحقة خالل السنة 

 غير مستحقة أرباح تمويل
 

 صافي دفعة مستحقة خالل السنة
 

 اجمالي دفعات طويلة األجل 
 يخصم: أرباح تمويل غير مستحقة

 
  صافي دفعات طويلة األجل

 1,103,1111  
(31.001.411) 

───────── 
 1110311,04 
 
(3111011011) 
(1,,1180) 

───────── 
(31.001.411) 

───────── 
 3110011411 
(41,1108) 

───────── 
 3111411344 

═════════ 

 1121112816 
(1121162111) 

───────── 
 1921192111 

 
(1129172116) 
(121192196) 

───────── 
(1121162111) 

───────── 
 1621112911 
(121112191) 

───────── 
 1126112717 

═════════ 
 

 .الشركة بالدفعات المتبقية، إضافة إلى أنه توجد سندات ألمر ضمان بنكي بكامل المبلغ المتبقي يوجد (ب
 

 مخزون، صافيـ  38
 م1117ديسمبر  11 م1038ديسمبر  13 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 11611971117  341143,1841  مواد خام 
 9911171616  31111111111   بضاعة تامة الصنع
 6111811776  ,141110111  مواد تعبئة وتغليف 
 111111117  410411101  انتاج تحت التشغيل 

 1116811178  111,111444  قطع غيار 
 6111111  1311183  اخرى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  11110411111  11111111117 
   

 (111911881) (3138811,1) مخصص بضاعة راكدة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  11418111110  11111181616 
   

 1111811116  1118111113  بضاعة بالطريق 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ 
  11811011103  11111991691 
 ═════════ ═════════ 
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 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 ـ 61 ـ

 مة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تت
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 ـ مخزون، صافي )تتمة( 38

 
 ديسمبر كما يلي: 11إن حركة المخصص كما في 

 
 م1117ديسمبر  11 م1038ديسمبر  13 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 711811981  313,41883  الرصيد في بداية السنة 
 6111116  1,11101  إضافات خالل السنة 

 (619111116) (,1,1114) راكدةشطب مخصص بضاعة 
 181897  (11118) ترجمة عملة اجنبية

 ───────── ───────── 

 111911881  3138811,1  الرصيد في نهاية السنة
 ═════════ ═════════ 

 
 ، صافي تجارية ـ ذمم مدينة ,3
 

 م1117ديسمبر  11 م1038ديسمبر  13 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 11711191878  11,1,3011,1  تجارية ذمم مدينة 
 (1111191781) (1311811001) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 ───────── ───────── 

  118111111,0  18118111191 
 ═════════ ═════════ 
 
ل الفترة الالحقة ا خالمن المتوقع، بناء على الخبرة السابقة، أن يتم استرداد الذمم المدينة التجارية التي لم تنخفض قيمته .أ

حيث عمدت إدارة المجموعة إلى وضع استراتيجيات محددة لتحصيل هذه الذمم. يتم الحصول على ضمانات من بعض 
العمالء مقابل الذمم المدينة التجارية. وعليه فإن الغالبية العظمى من هذه الذمم المدينة التجارية بدون ضمانات. فيما 

 لتي لم يحدث انخفاض في قيمتها:يلي أعمار الذمم المدينة ا
 

 متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها    

 

 السنة

 

 المجموع

 غير متأخرة السداد 

 ولم تنخفض قيمتها

  

 يوم 91ــ  11

 

 يوم 161ــ  91

 

 161أكثر من 

 يوم

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي  لاير سعودي لاير سعودي 

       

 11018,0 31.343.111 330.111.400  341.018.148 118111111,0 م1038ديسمبر  13

 111111169 1118961181 6116191181  18111811119 18118111191 م1117ديسمبر  11
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 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 ـ 61 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 ـ ذمم مدينة تجارية، صافي )تتمة( ,3

 
 11لاير سعودي ) 6111811111م 1118ديسمبر  11مشكوك في تحصيلها كما في بلغت قيمة مخصص الديون ال .ب

 . إن حركة المخصص كما يلي: لاير سعودي( 1111191781م: 1117ديسمبر 
 

 م1117ديسمبر  11 م1038ديسمبر  13 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 1611611117  11110,1181   الرصيد في بداية السنة
 ( 9) ولي للمعيار الدولي للتقرير الماليتأثير التطبيق اال

 )انظر اإليضاح ادناه( 
 
 4113411011 

 
- 

 719171178  - (6إضافات خالل السنة )انظر إيضاح 
 (1111111) (113181311)  المستخدم خالل السنة 

 (111611) - مخصص انتفى الغرض منه 
 111691  (341111) فرق ترجمة عمالت اجنبية 

 (118911191) - عمال غير المستمرةما يخص اال
 ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ 

 1111191781  1311811001  الرصيد في نهاية السنة 
 ════════ ════════ 
 

إعادة تقدير  مليون لاير سعودي نتيجة 181611م بمبلغ 1117م تم تخفيض األرصدة الختامية لسنة 1118يناير  1كما في 
( وفق طريقة 11مخصصات االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية الموضح أعاله واألرصدة المدينة األخرى )إيضاح 

 (.1-1)إيضاح  9"خسائر االئتمان المتوقعة" طبقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
   

 ـ مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 10
 

 م1117ديسمبر  11 م1038ديسمبر  13 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 1119111811  ,341111108  مصاريف مدفوعة مقدما 
 1911611871  ,111141118  دفعات مقدمة للموردين

 111611188  1111,1318  ذمم موظفين
 111711981  ,8141,1  تكاليف تمويل مؤجلة
 119161119  ,,1180011  تامين خطابات ضمان
 911681116  3811011143  )إيضاح أدناه(ارصدة مدينة اخرى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ 
  1111311411  1116971611 
 ═════════ ═════════ 
 

لاير سعودي  121982681م بعد خصم انخفاض قيمة بمبلغ 1118ديسمبر  11تظهر األرصدة المدينة األخرى كما في 
لاير سعودي بواسطة المجموعة كجزء من تطبيق المعيار  111991111م: ال شيء(. تم تسجيل مخصص بقيمة 1117)

 (.1-1( )اإليضاح 9الدولي للتقرير المالي رقم )
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 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 ـ 66 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 ات العالقة وأرصدتهاـ المعامالت مع الجهات ذ 13

 
والشركات التابعة للشركة األم  -شركة دله البركة القابضة  -تضم الجهات ذات العالقة الشركاء والشركة األم النهائية 

النهائية وموظفي اإلدارة العليا والمديرين والشركات التي تمارس عليها الشركة األم النهائية تأثيراً مهماً. وتتم المعامالت 
ات ذات العالقة بناءاً على سياسات وشروط وأسعار التعامل مع الجهات غير المرتبطة ويتم اعتماد تلك المعامالت مع الجه

 من قبل إدارات المجموعة.
 

 فيما يلي ملخص بالمعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة والتي تمت في سياق العمل االعتيادي للمجموعة خالل السنة:
 

 جهات ذات عالقة: أ( مبالغ مستحقة من
 

 
 ب( مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة:

 

 طبقاً لسياسة الشركة.تعتمد األسعار وشروط الدفع مع الجهات ذات العالقة 

 

 
 البيان

 
 طبيعة المعاملة

 الرصيـــــد  مبالغ المعاملة
 ديسمبر  13
 م1038 

 لاير سعودي
 

 ديسمبر 11
 م1117 

 لاير سعودي
 

 ديسمبر  13 
 م1038 

 لاير سعودي
 

 ديسمبر  11
 م1117 

 لاير سعودي
 

بيع بضاعة تامة  فضيل حلواني 
 الصنع

 
 ــ     

 
 ــ     

  
 1111,1111 

 
 117191111 

 الشركة السعودية لصناعة 
 األغذية ـ اولكر 

 مواد أولية مشتراه عن 
 طريق الشركة  

 
1181,18 

 
1811611 

  
 ,141818 

 
 111171167 

 شركة الربيع السعودية 
 لأللبان  

بيع بضاعة تامة 
 الصنع

 
3,11118 

 
 ــ     

  
 3,11118 

 
 ــ     

 911761  11111,1   1111196 3111141 مبيعات آخرون  
 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ     

 119791181  4131,1403      اإلجمالي
 

 يطرح: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 
    

(111111303) 
 
(117111111) 

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ     
 111171181  311,11100      الرصيد 

     ════════ ════════ 

 
 

 البيان

 
 

 طبيعة المعاملة

 الرصيــد  مبالغ المعاملة
 ديسمبر  13
 م1038 

 لاير سعودي
 

 ديسمبر  11
 م1117 

 لاير سعودي
 

 ديسمبر  13 
 م1038 

 لاير سعودي
 

 ديسمبر  11
 م1117 

 لاير سعودي
 

 ــ ــ  1111991918 ــ خدمات دعاية شركة لينك لالعالن
 شركة حلواني والطحان 

 لألغذية 
 شراء بضاعة تامة 

 الصنع  
 
 ــ

 
111171 

  
 ــ

 
 ــ

 شراء بضائع تامة  شركة دلة التجارية
 الصنع 

 
118.311 

 
1692997 

  
4,,.311 

 
1112871 

 شركة االسماعيلية مصر 
 للدواجن  

 
 شراء مواد خام

 
1.181.041 

 
121862717 

 
 

 
11,.304 

 
12791 

 6111119 81,1111  111111611 111141148 مشتريات وخدمات أخرون
 ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ     

 111611711 311,11114     الرصيد 
     ═══════ ═══════ 



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

 

 ـ 67 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 ـ المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة( 13

 
 ج( بدالت ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:

 
في اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة الذين لديهم صالحيات  تتكون اإلدارة العليا للمجموعة من كبار الموظفين والتنفيذيين

ومسؤوليات تخطيط وتوجيه أنشطة المجموعة واالشراف عليها. بلغ إجمالي رواتب ومكافآت اإلدارة العليا وكبار التنفيذيين 
 كما يلي:

 
 م1117 م1038 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 1121112111 31.4,1.1,1 ذيين بالشركة األمرواتب ومكافآت اإلدارة العليا وكبار التنفي
 ــ       3.800.000 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بالشركة األم

 1112111 1,1.000 مصاريف وبدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان 
 6182171 140.000 مكافأة لجان مجلس اإلدارة

 
 د( معامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة: 

 
جميع المعامالت التي تمت مع السادة/ أعضاء مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة  فيما يلي تفاصيل

 والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت المباشرة منها والغير مباشرة:
 

 
 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلـ استثمارات  11

 
م في االستثمار في صندوق استثماري 1117م و1118ديسمبر  11تمثل االستثمارات المقتناه لغرض المتاجرة كما في 

 1111161111االستثمار خالل السنة وحصلت الشركة على مبلغ  بيعالجهات المرخص لها بذلك. تم  يدار بمعرفة أحد
 لاير سعودي.

 
  

 م1117   م1038    

 لاير سعودي لاير سعودي  

 املةمبلغ المع مبلغ المعاملة طبيعة التعامل اسم الطرف ذي المصلحة

  السيد/ عبدهللا صالح كامل 
)رئيس مجلس اإلدارة( لتملكه أسهماً في 

شركة الخزامى لإلدارة وعبد الرحمن 
إبراهيم الرويتع )العضو المنتدب والمدير 

العام( لتملكه أسهماً في شركة الخزامى 
 لإلدارة وعضويته بمجلس اإلدارة

 

 
 
 

عقد االستئجار القائم لمكاتب 
فيصلية من الشركة في برج ال

 شركة الخزامى لإلدارة

 
 
 
 
 

3.141.100 

 
 
 
 
 

121112611 

  السيد/ عبد الرحمن إبراهيم الرويتع 
)العضو المنتدب والمدير العام( لعضويته 
في مجلس إدارة شركة جدوى لالستثمار 

 ولتملكه أسهماً فيها

عقد استثمار الشركة القائم في 
صندوق جدوى االستثماري 

 المشترك  
تشحيم لوب السعودية( )زيوت 

المدارة من شركة جدوى 
 لالستثمار

 
 
 
 
 

313.101.131 

 
 
 
 
 

11828112111 
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 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 ـ 68 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 نقديةالبنود شبه النقدية والـ  11
 

 ديسمبر 13 
 م1038  

 لاير سعودي
 

 ديسمبر 11
 م1117  

 سعوديلاير 
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك 
 أرصدة لدى البنوك مقيدة االستخدام )إيضاح أدناه(

 

1110141111 
341,141411 

──────── 
,1100,1001 

════════ 

9611111111  
1119811171 

──────── 
11111111911 
════════ 

 
 لتوزيعات األرباح غير الموزعة.تتمثل األرصدة لدى البنوك مقيدة االستخدام في أرصدة بنكية تحتجزها الشركة 

 
 لبيعلغرض اصافي موجودات محتفظ بها ـ 14
 

م رسمياً الموافقة 1117ديسمبر  11، فقد قرر الشركاء في الشركة األم في تاريخ (هـ –خ )1-1كما هو مبين في إيضاح 
نع مركز المالي لشركة مصعلى خطة بيع حصتهم في شركة مصنع االشارات الضوئية المحدودة. وبناء عليه تم توحيد ال

االشارات الضوئية المحدودة ضمن بندين منفصلين في قائمة المركز المالي الموحدة وذلك في حساب موجودات محتفظ 
م. كما تم توحيد قائمة 1117ديسمبر  11بها لغرض البيع ومطلوبات متعلقة بموجودات محتفظ بها لغرض البيع كما في 

لضوئية المحدودة كبند منفصل في قائمة الدخل الموحدة ضمن حساب خسائر من العمليات الدخل لشركة مصنع االشارات ا
 .م1117ديسمبر  11غير المستمرة للسنتين المنتهيتين في 

 
م وقعت الشركة األم اتفاقية بيع كامل حصتها في شركة اإلشارات الضوئية إلى الشركاء القائمين 1118نوفمبر  16في 

 لاير سعودي. 1882111ئر جراء عملية البيع بقيمة م خساألوحققت الشركة ا
  

 صافي الموجودات المحتفظ بها لغرض البيع لشركة مصنع االشارات الضوئية المحدودة كما في: لفيما يلي تفاصي
 

 ديسمبر  13 
 م1038 

 ديسمبر  11
 م1117 

 لاير سعودي لاير سعودي 
   موجودات

 1111896 - ممتلكات وآالت ومعدات
 111111971 - خزونالم

 111991198 - ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً 
 1691191 - نقد بالصندوق ولدى البنوك

 ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ 
 119771118 - موجودات محتفظ بها لغرض البيع

 ════════ ════════ 
   

 118111861 - التزامات المنافع المحددة للموظفين
 6111991 - ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

 1181698 - زكاة مستحقة الدفع
 ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ 

 117711116 - مطلوبات متعلقة بموجودات محتفظ بها لغرض البيع
 ════════ ════════ 
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 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 ـ 69 ـ

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 ـ صافي موجودات محتفظ بها لغرض البيع )تتمة(14

 
 ديسمبر: 11كما في  م1118نوفمبر  16فيما يلي تفاصيل الخسائر من العمليات غير المستمرة حتى تاريخ البيع في 

 
 م1117   م1038   
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 111671191  411.331  صافي المبيعات
 (111111119) (,134.43) تكاليف المبيعات

 ──────── ──────── 
 (111116) (113.101) أجمالي الربح

   
 (111111116) (110.1,3) مصروفات عمومية وادارية

 (1611119) (41.000) الزكاة 
 ──────── ──────── 

 (111191911) (111.8,8) الخسائر من العمليات غير المستمرة
 ════════ ════════ 

 
 ـ رأس المال 11
 

 11لاير سعودي ) 11قيمة كل منها  م1118ديسمبر  11سهم كما في  11621882889يتكون رأس مال الشركة األم من 
 سهم(. 11621882889م: 1117ديسمبر 

 
 ـ احتياطي نظامي 11
 

االحتياطي النظامي. ويجوز للشركة من صافي الدخل إلى  %11وفقا للنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة تحويل 
من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير متاح  %11التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي 

 للتوزيع.
 

 %1111م بتخفيض االحتياطي النظامي الى 1118أكتوبر  7قرر المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العدية المنعقد في 
لاير سعودي لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة مع  11611671111أس المال وذلك بتحويل المبلغ الفائض وقدرة من ر

خفيض م إجراءاتها النظامية بتألاستكملت الشركة ا استمرار التوقف عن القيام بأي تحويل إضافي إلى االحتياطي النظامي.
 . %1111لى إنسبة االحتياطي النظامي من رأس المال 
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 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 ـ 71 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 ـ حقوق الملكية غير المسيطرة 11

 
 كانت حركة حقوق الملكية غير المسيطرة كاآلتي:

 
 ديسمبر  13 

 م1038 
 ديسمبر  11

 م1117 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 17111161611  41111111141  في بداية السنة 
 - (1111311110) أثر التغير في السياسات المحاسبية للشركات التابعة

 ──────── ──────── 
 17111161611  440.411.1,1  م1117يناير  1م/ 1118يناير  1الرصيد كما في 

   
 1111161111  1011181431  الحصة في نتائج الشركات التابعة   

 1111669  (3431311) وائم مالية بعملة أجنبيةفرق التحويل الناتج عن ترجمة ق
 (8181611) (114111804) تسويات تقييم إكتواري

 (1711991771) (1811001111) صافي حركة حقوق الملكية غير المسيطرة خالل السنة
 ──────── ──────── 

 16616711111  41010111111  في نهاية السنة  
 ════════ ════════ 
 

 مرابحة إسالمية وقروض طويلة األجل ـ عقود 18
 
 ديسمبر 13 

 م1038  
 لاير سعودي

 

 ديسمبر 11
 م1117  

 لاير سعودي
 

 تسهيالت وقروض طويلة األجل  
 

 يطرح: 
 تكاليف تمويل مؤجلة

  (ادناه مجموع اإلطفاء )اإليضاح
 
 
 

 تسهيالت وقروض طويلة األجل، بالصافي
 المبالغ المستحقة خالل سنة

 
  ر المتداولالجزء غي

 4,111111111 
 
 
(3111001000) 
 3310111811 

───────── 
(314111311) 

───────── 
 4,0111,1134 
(11011411484) 

───────── 
 11013111110 

═════════ 

 71718111861 
 
 
(1111111111) 
 911611181 

───────── 
(111171617) 

─────────   
 71127772118 
(11618671187) 

─────────   
 17719191961 

═════════ 
 

يتعلق هذا االطفاء برسوم عقد التمويل من صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل إنشاء المجمع الصناعي الجديد 
 للشركة. 
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 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 ـ 71 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 ـ عقود مرابحة إسالمية وقروض طويلة األجل )تتمة( 18

 
حسب أحدث إعادة جدولة  يمثل الجدول التالي قيمة األقساط المتبقية من كامل قيمة المرابحات والقروض طويلة األجل

 بدون العمولة المتناقصة:
 

 م1117ديسمبر  11 م1038ديسمبر  13  السنة
 لاير سعودي لاير سعودي  
    

 11618671187  -  م1118
 17817911971  11011411484   م1119

 17617111811  3111,111310   م1111
 1118711111  3,,1110111   م1111
 1118111111  1111431810   م1111
 7681111  4111481841   م1111

  ───────── ───────── 
   4,111111111  71718111861 
  ═════════ ═════════ 

 
 لي:يشتمل تمويل المرابحات والقروض طويلة األجل على ما ي

 
 711اتفاقية تمويل مرابحة مع أحد البنوك التجارية المحلية في حدود مبلغ  األمشركة الم وقعت 1111خالل عام  (أ

مليون لاير سعودي من قيمة التسهيل المذكور وذلك لتمويل  611قامت الشركة باستخدام مبلغ  .مليون لاير سعودي
قدمت الشركة سند المر كضمان لهذة  .أ( -16ى )ايضاح صفقة االستحواذ على حصه ملكية في شركة صناعات العيس

القروض إضافة إلى بعض التعهدات المنصوص عليها في المستندات البنكية الخاصة بالقرض والتي إلتزمت الشركة 
يتم سداد القرض على دفعات موزعة على فترة سبع سنوات متضمنة فترة سماح  .م1118ديسمبر  11بها كما في 

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

 
 وفيما يلي حركة تمويل المرابحة:

 
 م1038ديسمبر  13 

 لاير سعودي
 

 م1117ديسمبر  11
 لاير سعودي

 
   تمويل مرابحة طويل األجل

 يطرح: 
 المبالغ المستحقة خالل سنة

 
  الجزء غير المتداول

 11113141011 
 
(3181,141011) 

───────── 
 31113,,1,,, 

═════════ 

 18119111111 
 
(11911111111) 

───────── 
 11111991999 

═════════ 
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 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 ـ 71 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 قود مرابحة إسالمية وقروض طويلة األجل )تتمة(ـ ع 18

 
 سنوات القادمة بدون العمولة المتناقصة: للفيما يلي بياناً بإجمالي المبالغ المجمعة المستحقة من تمويل مرابحة ألجل 

 
 م1117ديسمبر  11 م1038ديسمبر  13 السنة

 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 11911111111  ــ       م1118
 11621112111  3181,141011  م1119
 11621992999  ,,,1,,31113  م1111

 ──────── ──────── 
  11113141011  18119111111 
 ════════ ════════ 

 
عقد قرض بموجب تمويل إسالمي مع البنك السعودي م وقعت إحدى الشركات التابعة 1111ديسمبر  17بتاريخ  (ب

مليون لاير سعودي  61م، سحبت الشركة مبلغ 1118ديسمبر  11سعودي. كما في مليون لاير  111البريطاني بمبلغ 
شهراً من تاريخ السحب ويتضمن  61مليون لاير سعودي(. يستحق سداد القرض ألجل خالل فترة  61م: 1117)

مون + السايبور. القرض ألجل مض %121فترة سماح لمدة سنة واحدة. يترتب على القرض ألجل فائدة سنوية بنسبة 
 بسندات ألمر.

 
عقد تمويل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي  إحدى الشركات التابعةم وقعت 1111يونيو  11بتاريخ 

مليون لاير سعودي بغرض تمويل مشروع المجمع الصناعي الجديد للشركة  16121)"الصندوق"( بقيمة إجمالية 
ع الجديد المقامة والتي ستقام على ارض المشروع لصالح بمدينة جدة. تم رهن جميع ممتلكات وآالت ومعدات المشرو

الصندوق كضمان للتمويل. يتم سداد التمويل على أقساط نصف سنوية وفقاً إلعادة الجدولة وينتهي سداد القسط األخير 
 م.1111في 

 
 وفيما يلي حركة القروض خالل السنة:

 
 م1117ديسمبر  11 م1038ديسمبر  13 
 وديلاير سع لاير سعودي 
   

 18111111111  31111831811  الرصيد في بداية السنة
 1111711178  1113111111  اضافات خالل السنة
 (1116181111) (4011431333) المسدد خالل السنة

 ───────── ───────── 
  10311,410,,  17616811811 
 ───────── ───────── 

   ينزل: 
 (1111111111) (3111001000) تكاليف تمويل مؤجلة

 911611181  3310111811  مجمع االطفاء )أنظر اإليضاح أدناه(
 ───────── ───────── 
 (314111311) (111171617) 
 ───────── ───────── 

  17116111118  10013101,11  صافي التسهيالت 
   

 (1119111176) (1311101110) الجزء المتداول
 ───────── ───────── 

 11816891961  3181,301141  الجزء غير المتداول
 ═════════ ═════════ 



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

 

 ـ 71 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 ـ عقود مرابحة إسالمية وقروض طويلة األجل )تتمة( 18
 
د ي لتمويل إنشاء المجمع الصناعي الجدييتعلق هذا االطفاء برسوم عقد التمويل من صندوق التنمية الصناعية السعود -

 للشركة. 
 

 فيما يلي بياناً بإجمالي المبالغ المجمعة المستحقة من القروض ألجل للسنوات القادمة بدون العمولة المتناقصة: 
 

 ديسمبر  13 
 م1038 

 ديسمبر 11
 م1117 

 لاير سعودي 
 

 لاير سعودي

 1119111176 - م1118
 1117711971 1311101110 م1119
 1111111811 1111111404 م1111
 1118711111 3,,1110111 م1111
 1118111111 1411011331 م1111
 7681111 1111,41118 م1111ما بعد 

 ──────── ──────── 
 10311,410,, 17616811811 

  ════════ ════════ 
 

 :يلياألصلية كما بالعمالت  للمرابحات اإلسالميةإن القيمة الدفترية 
 

 لعربيةا المملكة في المحلية البنوك أحد مع األجل طويل( تورق) إسالمية مرابحات عقد التابعة اتالشركإحدى  أبرمت (ج
ً  11 على سنوي ربع بشكل تسدد مليون 71 بمبلغ م1116 سنة خالل السعودية  مليون 628 بمبلغ القيمة متساوية قسطا

 1 بتاريخ قسط آخر سداد ويستحق م1116 سبتمبر 1 بتاريخ األول القسط سداد استحق الواحد، للقسط سعودي لاير
 سايبور) السعودية البنوك بين السائد السوق لسعر طبقا القرض على تمويل أعباء الشركة وتدفع م1119 مارس
 ً : م1117) سعودي لاير مليون 628 مبلغ القائم الرصيد بلغ م1118 ديسمبر 11 في كما(. %1271 إليه مضافا
 .ألمر بسندات مضمون القرض(. متداول سعودي لاير مليون 1126 منها سعودي لاير يونمل 1121

 
 خارج المملكة العربية السعوديةأبرمت الشركة التابعة ايضاً عقود مرابحات قصيرة وطويلة األجل مع بنوك محلية  (د

ديسمبر  11. كما في %1721بة لتمويل عملياتها. تدفع الشركة التابعة أعباء تمويل حسب ما هو سائد في السوق بنس
مليون لاير  11م: مبلغ 1117ديسمبر  11مليون لاير سعودي ) 1826م بلغ الرصيد القائم لهذه العقـود مبلغ 1118

 مليون لاير سعودي(. 11م: 1117ديسمبر  11مليون لاير سعودي متداول ) 1126سعودي( منها 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نوع التمويل

 

 عملة التمويل

 

 صليةالمبلغ بالعملة األ

 

 المبلغ باللاير السعودي

 م1117 م1038 م1117 م1038  

 لاير سعودي  

 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

 1121992116  1.811.4,1  1121992116 1.811.4,1 لاير سعودي تورق

 1121182119  18.110.101  11121112171 ,311.111.11 جنيه مصري مرابحات
 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ    

 7121172161  11.104.101     مجموع التمويالت

 (6621972161) (138.,10.48)    ناقص: الجزء المتداول
 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ    

 628112111   81,.1.034     الجزء غير المتداول 

    ════════ ════════ 



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

 

 ـ 71 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م1038ديسمبر  13كما في 

 

 بموجب عقود إيجار رأسمالية    مطلوباتـ  92

 

 موجودات تم شرائها بموجب عقود إيجار رأسمالي:أ( 
 

 م7132ديسمبر  13 م8132ديسمبر  13 
 لاير سعودي لاير سعودي 

         :التكلفة
 113391117  8.110.143  في بداية السنة 

 3011219  (8,1.1,3) فروقات ترجمة عملة أجنبية 
 ───────── ───────── 
 1.118.310  1172110.3 

   اإلطفاء:
 (127112711) (1.841.111) في بداية السنة 

 (9712177) (,3.311.11) االستهالك المحمل للسنة 
 (1172918) ,1,.811 لة أجنبيةفروقات ترجمة عم

 ───────── ───────── 
 (1.301.141) (711.01712) 
 ───────── ───────── 

 .01.70111  4.114.011 صافي القيمة الدفترية كما في نهاية السنة 
 ═════════ ═════════ 

 
حدها قيمة الحالية لصافي دفعات اإليجار باإليجار التمويلي مع ال عقوددفعات اإليجار المستقبلية بحدها األدنى بموجب 

 األدنى، على النحو التالي: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 م1117 م1038 

 الدفعات بحدها  

 األدنى 

 القيمة الحالية 

 للدفعات 

 الدفعات بحدها 

 األدنى 

 القيمة الحالية 

 للدفعات 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

     

 121772111 121882171  3.1,0.884 1.011.130  خالل سنة واحدة

 127612918 121112811  11.131, ,3.001.04  بعد سنة واحدة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 121112161 121892171  1.148.4,1 ,1.083.11  إجمالي دفعات اإليجار بحدها األدنى

 ــ        (8112811) ــ       (111.111) ويلناقص: مبلغ يمثل مصروف التم

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 121112161 121112161  1.148.4,1 1.148.4,1  القيمة الحالية لدفعات اإليجار بحدها األدنى 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 



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

 

 ـ 71 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 ـ مطلوبات بموجب عقود إيجار رأسمالية )تتمة(  ,1
 

 ب( االلتزامات بموجب عقود اإليجار التمويلي مصنفة في قائمة المركز المالي على النحو التالي:
 

 
 متداولة.شهر من تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة ضمن المطلوبات ال 11تم االفصاح عن األقساط المستحقة خالل 

 
 مجموع الحد األدنى لدفعات اإليجار السنوية خالل المدة المتبقية من عقد اإليجار كانت على النحو التالي:

 
 م1117ديسمبر  11 م1038ديسمبر  13 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 121772111  ــ          م1118
 128112111  3.1,0.884  م1119
 9612686  11.131,  م1111

 ───────── ───────── 
 121112161  1.148.4,1  صافي القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات عقود اإليجار الرأسمالي

 ═════════ ═════════ 
 

 ـ التزامات المنافع المحددة للموظفين 10
 

 م1117ديسمبر  11 م1038ديسمبر  13 

 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 11811111618  331111111,1  الرصيد في بداية السنة 
 1116111196  11811188,  المكون خالل السنة 

 ــ       1181100  تكاليف تمويل
 (1119811199) (3111111,11) المدفوع خالل السنة 

 111911119  111111,00  تسويات تقييم اكتواري
 التزامات المنافع المحددة للموظفين 

 الخاصة باألعمال غير المستمرة 
 

 ــ         
 
(117911117) 

 ───────── ───────── 
 11111111697  33118111310  الرصيد في نهاية السنة  

 ═════════ ═════════ 
 
 

 م1117ديسمبر  11 م1038ديسمبر  13 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 121772111  3.1,0.884  الجزء المتداول 
 127612918  11.131,  الجزء غير المتداول

  ───────── ───────── 
 121112161  1.148.4,1  إجمالي المطلوبات بموجب عقود إيجار رأسمالي 

 ═════════ ═════════ 



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

 

 ـ 76 ـ

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م1038ديسمبر  13كما في 

 

 )تتمة( ـ التزامات المنافع المحددة للموظفين 10
 

 للموظفين هي كما يلي: اللتزامات المنافع المحددةالكتوارية المستخدمة في حساب القيمة الحالية إن أهم الفرضيات ا

 

 م2117ديسمبر  31 م9038ديسمبر  13 

   

 %.11إلى  %113من  %119إلى  %113من  معدل الخصم  
 %0إلى  %1من  %1إلى  %1من  معدل زيادة الراتب  

 %.3إلى  %0من  %.3إلى  %1من  معدل الدوران
 

كافة  والتي لها نسبة تغيير معقولة، مع تثبيت تم عرض تأثير قيمة االلتزام محدد المنافع على احدى الفرضيات االكتوارية

 العناصر المتغيرة األخرى كما يلي:

 

 م1117ديسمبر  11 م1038ديسمبر  13 
 لاير سعودي 

 
 لاير سعودي

 
 121112111  1110311,00   %11-معدل الخصم 

 (121112111) (1113141100) %11معدل الخصم +
 (121962111) (1113,11100)  %11-زيادة الراتب 

 121112611  1110011100  %11زيادة الراتب +
 
 مبالغ مستحقة الدفعدائنون وـ  13

 
 م7132ديسمبر  13 م8132ديسمبر  13 

 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 11129112111  313111311,3  دائنون تجاريون
 1711711117  ,101184111  مصاريف مستحقة  

 1121112111  3111001000  دائنو شراء عقارات استثمارية
 711111177  114181111  مستحقات موظفين 

 1111111717  118111,43  دفعات مقدمة من العمالء
 111111911  - مكافأة مستحقة 

 119671911  ,11110111  أخرى 
 ──────── ──────── 

  11111411481  11611911611 
 ════════ ════════ 
 

  



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

 

 ـ 77 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 ـ تمويل مرابحة إسالمية قصيرة األجل 11

 
 ض بموجب التمويل االسالمي كما يلي: وإن حركة القر

 
 م1117ديسمبر  11 م1038ديسمبر  13 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 6611111117  18.110,.11  الرصيد في بداية السنة
 7111111191  441.311.,44  اضافات خالل السنة
 (8611711111) (110.113.3,1) المسدد خالل السنة

 ──────── ──────── 
  113.131.113  1119181711 
 ════════ ════════ 
 

مليون لاير  61على تمويل تورق إسالمي قصير األجل مـن أحد البنوك المحلية بمبلغ سنة خالل الحصلت الشركة األم 
سعودي، يخضع هذا التمويل لعمولة وفقاً للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية )سايبور( مضافاً إليها 

 شهر. 11كامل خالل فترة اقل من معدل عمولة ثابت. إن هذا القرض مضمون مقابل سند ألمر ويستحق بال
 

على قرض بموجب تمويل اسالمي مـن البنك السعودي البريطاني )ساب(. القرض  إحدى شركات المجموعةحصلت 
 شهر.  11مضمون مقابل سند ألمر ويستحق بالكامل خالل فترة اقل من 

 
 المي جديدة مع البنك السعودي البريطانيم وقعت احدى الشركات التابعة اتفاقية تسهيالت تمويل إس1111ديسمبر  17في 

مليون لاير سعودي لتمويل  111مليون لاير سعودي لتمويل تكلفة التوسعة في مصنع بمدينة الرياض و 111يتضمن 
م، لم تقم 1118ديسمبر  11أنشطة رأس المال العامل للشركة. التمويل اإلسالمي مضمون مقابل سندات ألمر. كما في 

 بالغ من هذه التسهيالت.الشركة بسحب أي م
 

عقود مرابحات اسالمية )تورق( قصيرة األجل مع بنوك محلية في المملكة العربية السعودية  التابعة اتالشركإحدى أبرمت 
مليون لاير سعودي تسدد خالل فترة ثالثة إلى ستة أشهر وتدفع الشركة أعباء تمويل على القرض طبقا  171بإجمالي مبلغ 

م بلغ الرصيد القائم 1118ديسمبر  11( كما في %1271ئد بين البنوك السعودية )سايبور مضافاً إليه لسعر السوق السا
مليون لاير سعودي(. وهذه القروض مضمونة بسندات  11128م: 1117مليون لاير سعودي ) 111من هذه العقود مبلغ 

 ألمر. 
 

 لاير السعوديالمبلغ بال المبلغ بالعملة األصلية عملة التمويل نوع التمويل

 م1117 م1038 م1117 م1038  

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي  

      

 6726812711  11,.341.330  6726812711 11,.341.330 لاير سعودي تورق

 821892877  43.111.148  821892877 43.111.148 لاير سعودي تورق

 1926112111  38.111.300  1926112111 38.111.300 لاير سعودي تورق

    ──────── ──────── 

    104.814.833 11127712611 

    ════════ ════════ 

 
 
 



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

 

 ـ 78 ـ

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 ـ ارتباطات رأسمالية والتزامات محتملة وتعهدات 11
 

 لتزامات المحتملة والتعهدات الرئيسية:فيما يلي االرتباطات الرأسمالية واال
 

م 1118ديسمبر  11مليون لاير سعودي كما في  128مبلغ بقدمت الشركة االم ضمان بنكي للهيئة العامة للزكاة والدخل 
 .مليون لاير سعودي( 128م: 1117ديسمبر  11)
 
  126م: 1117) ليون لاير سعوديم 1219 م1118 ديسمبر 11لدى الشركة األم إيجارات تشغيلية مستقبلية كما في 

 مليون لاير سعودي(.
 

 م1117   م1038   
 لاير سعودي لاير سعودي 

   ـ شركة تابعة شركة حلواني إخوان
 1121112199 111,011311 ارتباطات إيجارات تشغيلية مستقبلية 

 111111161 1114814,1 (19مطلوبات بموجب عقود إيجار رأسمالية )إيضاح 
 126112611 111381011 مستندية في سياق األعمال العادية للشركة اعتمادات

 121112711 1101000 ضمانات بنكية في سياق األعمال العادية للشركة
 
 )م 1118ديسمبر  11إيجارات تشغيلية مستقبلية كما في  لدى شركة الربيع السعودية لألغذية المحدودة )شركة تابعة

 مليون لاير سعودي(. 127 م:1117مليون لاير سعودي ) 121
 

  لدى شركة الربيع السعودية لألغذية المحدودة )شركة تابعة( التزامات محتملة لموردين خارجيين بلغ مجموعها
 مليون لاير سعودي 816 وخطابات اعتماد بمبلغ مليون لاير سعودي( 1111م: 1117مليون لاير سعودي ) 11196

 .(مليون لاير سعودي 6 م:1117)
 
 مليون لاير  96218كة الربيع السعودية لألغذية المحدودة )شركة تابعة( ارتباطات رأسمالية بلغ مجموعها لدى شر

 مليون لاير سعودي(. 97278م: 1117سعودي )
 

 ـ ايجارات تشغلية 14
 

 لشركة األما فيما يلي الحد األدنى لمدفوعات اإليجارات المستحقة بموجب عقود اإليجار التشغيلي غير قابلة لإللغاء لدى
 التابعة: هاشركاتو
 

 م1117   م1038   
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 921192116 30.131.011 أقل من سنة
 1121112191 31.311.3,4 من سنة إلى خمس سنوات 

 719611111 4.813.141 أكثر من خمس سنوات
 ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ 
 11.111.,01 1111111119 
 ═══════ ═══════ 
 
 



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

 

 ـ 79 ـ

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 ـ القيمة العادلة لألدوات المالية 11
 

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

 
ى وتتكون مطلوباتها المالية من اآلخرتتكون الموجودات المالية للشركة من النقدية وبنود شبه نقدية والموجودات 

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

 
 ال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية جوهرياً عن القيمة الدفترية.

 
 هرمي للقيمة العادلةالالتسلسل 

 سلسل الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها حسب أسلوب التقييم:تستعمل الشركة الت
 

 األسعار المتداولة في أسواق مفتوحة لموجودات ومطلوبات متماثلة. :3المستوى 
 

اء كان ة معلومة سوأساليب أخرى تكون فيها جميع المدخالت التي لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجل :1المستوى 
 ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر.

 
 أساليب تستعمل مدخالت لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة ال تستند إلى بيانات السوق المعلومة.  : 1المستوى 

 
 تحتفظ باألدوات المالية التالية بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي: شركةكانت ال

 

 

 م1038ديسمبر  13

 1المستوى 

 لاير سعودي

 1المستوى 

 لاير سعودي

 1المستوى 

 لاير سعودي

 المجموع 

 لاير سعودي

     

 18821712181 ــ      18821712181 ــ      عقارات استثمارية

 ــ      ــ      ــ      ــ      لمتاجرة ا مقتناه لغرضاستثمارات 

     أدوات ملكية بالقيمة العادلة:

 17721182117 ــ      ــ      17721182117 ة في سوق نشطمدرج

 18627192717 18627192717 ــ      ــ      غير مدرجة في سوق نشط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ 

 17721182117 18821712181 18627192717 91121192611 

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

 

 م1117ديسمبر  11

 1المستوى 

 لاير سعودي

 1المستوى 

 لاير سعودي

 1المستوى 

 لاير سعودي

 المجموع 

 لاير سعودي

     

 18811711181 ــ      18811711181 ــ      عقارات استثمارية

 1111111791 ــ      --     1111111791 لمتاجرة ا لغرض مقتناهاستثمارات 

     موجودات مالية متاحة للبيع:

 11811111911 ــ      ــ      11811111911 مدرجة في سوق نشط

 11111891197 11111891197 ــ      ــ      غير مدرجة في سوق نشط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ 

 11127712716 18811711181 11111891197 1211128112911 

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



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

 

 ـ 81 ـ

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 )تتمة( ت الماليةـ القيمة العادلة لألدوا 11
 

 1مطابقة المستوى 
ما بين بداية ونهاية  1يبين الجدول التالي مطابقة جميع الحركات في القيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة في المستوى 

 الفترة المالية:
 

 م1038ديسمبر  13 
 لاير سعودي

 م1117ديسمبر  11
 لاير سعودي

   
 11916111111  1,1.,113.18  الرصيد االفتتاحي

 1721612171  ــ        إضافات
 (111611111) (,1.1,1.13) إستبعدات

 (1816111171) ــ        خسائر هبوط غير مؤقت
 1621872616  (18.144.113) أرباح/ )خسائر( غير محققة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ 
 11111891197  141.,481.14  الرصيد النهائي

 ═════════ ═════════ 
 

 خالل السنة. 1و 1و 1ال يوجد أية تحويالت بين المستوى 
 

 ـ أهداف وسياسات إدارة المخاطر   11
 

المخاطر جزء من أنشطة المجموعة وتدار من خالل آلية متواصلة تتكون من تحديد المخاطر ثم تقييمها ثم متابعتها ووفقاً 
ى المعتمدة. إن عملية إدارة المخاطر ضرورية بالنسبة لقدرة المجموعة على تحقيق أرباح وكل اآلخرلضوابط للقيود وا

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

 يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة المخاطر التالية والموافقة عليها:
 

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

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

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

زيادة/)نقص( صافي دخل السنة بالمبالغ المبينة أدناه. يفترض التحليل أدناه بأن  في تاريخ إعداد القوائم المالية يؤدي إلى
 ى تبقى ثابتة:اآلخرجميع المتغيرات 

 
 م1117ديسمبر  11 م1038ديسمبر  13 
 نقاط أساس 11 - نقاط أساس 11+ نقاط أساس 30 - نقاط أساس 30+ 

 7871716 (7871716) 1111031 (1111031) تمويل مرابحة 
 
 
 
 



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

 

 ـ 81 ـ

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
  )تتمة(ـ أهداف وسياسات إدارة المخاطر  11
 

 إدارة مخاطر رأس المال
تقوم المجموعة بإدارة رأسمالها للتأكد من قدرتها على االستمرار. يتكون هيكل رأس المال للمجموعة من صافي الديون 

ة ألجل مقاصة مع النقدية والبنود شبه النقدية( وحقوق الملكية )التي تتكون من رأس المال واالحتياطيات )تمويل المرابح
 غير محققة عن إعادة تقييم استثمارات متاحة للبيع وفرق ترجمة القوائم المالية لشركة تابعة(. واألرباح المبقاة ومكاسب

 
 تالي:هيكل رأس المال كما في نهاية السنة على النحو ال

 
 م1038ديسمبر  13 

 لاير سعودي
 

 م1117ديسمبر  11
 لاير سعودي

 
 79121192111  ,1111110111  مجموع الديون

 (11121112911) (1100,1001,) ناقص: النقدية والبنود شبه النقدية
 ────────── ────────── 

 68121112111  11111131111  صافي الدين

 1211121112171  3181110111114  حقوق الملكية إجمالي

 %11  %11  معدل الدين إلى حقوق الملكية )نسبة(
 

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

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

 
يبين الجدول التالي ملخصاً لمواعيد استحقاق المطلوبات المالية غير المخصومة بناء على تواريخ الدفع التعاقدية وأسعار 

 :كما في سوقالعمولة المتداولة في ال
 

 
 
 
 
 

 

 م1038ديسمبر  13

 

 أشهر 1أقل من 

 لاير سعودي

 

 شهراً  31إلى  1

 لاير سعودي

 سنوات 1إلى  3

 لاير سعودي

 سنوات 1فوق 

 لاير سعودي

 المجمــــوع

 لاير سعودي

 11111411481 ــ     ــ     31.100.000 11313411481 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

 11311311113 ــ     ــ     11311311113 ــ     ر األجلتمويل مرابحة إسالمية قصي

 134.,4,0.11 ــ     110.311.110 110.141.484 ــ     عقود مرابحة إسالمية وقروض طويلة األجل

 1114814,1 ــ     111131, 311,01884 ــ     مطلوبات بموجب عقود إيجار رأسمالي

 3113111101 ــ     ــ     3113111101 ــ     توزيعات أرباح مستحقة الدفع

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

 3.044.030.418 ــ     113.081.141 113.184.114 11313411481 المجموع

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



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

 

 ـ 81 ـ

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م1038بر ديسم 13كما في 

 
  )تتمة(ـ أهداف وسياسات إدارة المخاطر  11

 
 )تتمة( مخاطر السيولة

 

 
 مخاطر العمالت 

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

 -م تمثل مبيعات الشركة التابعة حلواني إخوان 1118ديسمبر  11سنة المنتهية في المجموعة لل مبيعاتمن  %18إن 
 ( حيث يستخدم الجنيه المصري كعملة تشغيلية لها. %11م: 1118ديسمبر  11مصر )

 
لم يالحظ وجود أي تغيير جوهري في سعر الصرف ما بين اللاير السعودي والجنيه المصري خالل السنة المنتهية في 

 م.7132ديسمبر  13م و7131بر ديسم 13
 

 م. 7131ي انخفاض جوهري لسعر الصرف خالل سنة ألم يحدث 
 

م، بلغت الموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة والمقومة بعمالت أجنبية تتعلق 7131ديسمبر  13كما في 
م: 7132مليون لاير سعودي ) 1111ومليون لاير سعودي  .411بالشركة التابعة )بالجنيه المصري بشكل رئيسي( مبلغ 

 مليون لاير سعودي( على التوالي. 21مليون لاير سعودي و 71
 

 يبين الجدول التالي مدى الحساسية تجاه التغيّر المحتمل المعقول في أسعار العمالت مع ثبات جميع المتغيرات األخرى. 
 

  
 الزيادة/ )النقص( في 

 نقاط األساس

 التأثير على الربح 
 سعودي لاير

 )باآلالف(
   

   م1038ديسمبر  13
  30  11.181 
 (30) (11.181) 
   

   م1117ديسمبر  11
  11  192171 
 (11) (192171) 
 
 

 

 م1117ديسمبر  11

 

 أشهر 1أقل من 

 لاير سعودي

 

 شهراً  11إلى  1

 لاير سعودي

 سنوات 1إلى  1

 لاير سعودي

 سنوات 1فوق 

 لاير سعودي

 المجمــــوع

 لاير سعودي

 11621912611 ــ     ــ     1121112111 11121912611 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

 1129182711 ــ     ــ     1129182711 ــ     تمويل مرابحة إسالمية قصير األجل

 71127772118 ــ     17729192961 11628672187 ــ     عقود مرابحة إسالمية وقروض طويلة األجل

 121112161 ــ     127612918 121772111 ــ     مطلوبات بموجب عقود إيجار رأسمالي

 1121112719 ــ     ــ     1121112719 ــ     توزيعات أرباح مستحقة الدفع

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

 1211121912681 ــ     18126712889 11921192191 11121912611 المجموع

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



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

 

 ـ 81 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 ـ أهداف وسياسات إدارة المخاطر )تتمة(  11
  

إجراء أية معامالت جوهرية خالف اللاير السعودي والدوالر األمريكي خالل السنة. ونظراً ألن سعر لم تقم الشركة األم ب
 اللاير السعودي مثبت تجاه الدوالر األمريكي فان األرصدة بالدوالر االمريكي ال تشكل اي مخاطر عملة هامة.

 
 ة للشركة التابعة ألغراض تجميع القوائم الماليةأما بخصوص أثر تقلبات أسعار العمالت الناتج عن ترجمة القوائم المالي

 فيتم اظهاره ضمن حقوق الملكية في بند منفصل.
 

تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار العمالت وذلك بمراقبة التغيرات في أسعار العمالت باستمرار واتخاذ القرارات 
 .المناسبة

 
 مخاطر السوق

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

 
 انخفاض الشهرة

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

 
 -يتأثر احتساب الشهرة كثيراً باالفتراضات التالية: 

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

 
 إجمالي الهامش

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

 
 معدل النمو

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

 
 الحساسية تجاه تغير االفتراضات

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

 
 مخاطر االئتمان

 .ارة ماليةخس اآلخرتتمثل مخاطر االئتمان في إخفاق طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد الطرف 
ن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل على حدة تعمل المجموعة على الحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالعمالء ع

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

ان فالنقدية والبنود شبه النقدية ى للمجموعة بما في ذلك اآلخرفيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن األدوات المالية 
جموعة للمخاطر ناشئ عن تعثر الجهات التي يتم التعامل معها في السداد وان أقصى تعرض يساوي القيمة تعرض الم

 الدفترية لهذه األدوات.



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

 

 ـ 81 ـ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 ـ أهداف وسياسات إدارة المخاطر )تتمة(  11
 

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

ومن المخاطر أيضاً ما قد ينشأ من احتمال عدم وفرة المحاصيل الزراعية التي تستخدم  .قطاع اللحوم المصنعة بصفة عامة
المخاطر الناتجة عن االضطرابات السياسية التي تتعرض لها  باإلضافة إلى 1كمواد أولية أساسية في الصناعات الغذائية

ة وللتقليل من هذه المخاطر تقوم اإلدار .جمهورية مصر العربية وتأثيرها المحتمل على نتائج أعمال إحدى الشركات التابعة
 بمراقبة هذه المخاطر واتخاذ القرارات المناسبة حسب الظروف.

 
 مخاطر أسعار المواد الخام 

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

 المناسبة للشراء حسب توقعات األسعار.
 

 ـ التغيرات في المعايير المحاسبية والتفسيرات التي دخلت حيز التطبيق 11
 

م ولكن لم يكن لها تأثير على القوائم المالية 1118تم تطبيق عدة تعديالت على المعايير والتفسيرات التالية للمرة األولى في 
 للمجموعة: 

 
 ( ـ معامالت العمالت األجنبية والثمن المدفوع مقدماً 11)تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي للمعيار 

يوضح التفسير أنه عند تحديد سعر الصرف الفوري لالستخدام في االعتراف األولي باألصل والمصروفات وااليرادات 
المدفوع  ة بالثمنذات العالقة )أو جزء منها( في إلغاء االعتراف بالموجودات غير النقدية أو المطلوبات غير النقدية المتعلق

مقدماً، فإن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تعترف فيه المنشأة مبدئياً بالموجودات غير النقدية أو المطلوبات غير النقدية 
الناشئة عن الثمن المدفوع مقدما. إذا كانت هناك مدفوعات أو مبالغ مدفوعة مقدماً، عندئذ يجب على المنشأة تحديد تاريخ 

 لكل دفعة أو استالم ثمن مدفوع مقدماً. ليس لهذا التفسير تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.المعامالت 
  

 ( ـ تحويل ممتلكات استثمارية40تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )
و من ممتلكات طوير إلى أتوضح التعديالت عندما ينبغي على المنشأة نقل ممتلكات، بما في ذلك الممتلكات قيد اإلنشاء أو الت

يحدث عندما تستوفي الممتلكات أو تتوقف عن استيفاء تعريف  استثمارية. تنص التعديالت على أن التغيير في االستخدام
الممتلكات االستثمارية وهناك أدلة على التغير في االستخدام. إن مجرد التغيير في نوايا اإلدارة الستخدام الممتلكات ال يقدم 

 لى التغيير في االستخدام. ليس لهذا التعديل تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.دليالً ع
 

 ( ـ التصنيف والقياس لمعامالت الدفع على أساس األسهم1تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
الدفع على أساس األسهم والذي  -( 1لية )أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقارير الما

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 عندما يؤدي تعديل 

روط وأحكام معاملة الدفع على أساس األسهم إلى تغيير تصنيفها من تسوية نقد إلى تسوية حقوق ملكية. عند تبني المعيار، ش
يجب على المنشآت تطبيق التعديالت دون تعديل الفترات السابقة، ولكن يسمح بالتطبيق بأثر رجعي إذا تم اختيارها لجميع 

يير األخرى ليس لدى الشركة معاملة الدفع على أساس األسهم مع مزايا التسوية بالصافي التعديالت الثالثة وتم استيفاء المعا
اللتزامات ضريبة االستقطاع ولم تقم بأي تعديل على األحكام والشروط الخاصة بمعاملة الدفع على أساس األسهم. وبالتالي، 

 ليس لهذا التعديل تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
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 )تتمة( ـ التغيرات في المعايير المحاسبية والتفسيرات التي دخلت حيز التطبيق 11
 

 ( عقود التأمين4( األدوات المالية مع المعيار ),( ـ تطبيق المعيار )4المعيار الدولي للتقرير المالي ) تعديالت على
 -( 17(، قبل تطبيق المعيار )9الج التعديالت المشاكل التي تنشأ عند تطبيق معيار األدوات المالية الجديد، المعيار )تع

(. تقدم التعديالت خيارين للمنشآت من أجل إصدار عقود التأمين: اعفاء مؤقت 1عقود التأمين، والذي يحل محل المعيار )
 هذا التعديل تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.( ونهج مكمل. ليس ل9من تطبيق المعيار )

 
تم توضح أن  –(: حصص طويلة األجل في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 18تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

 قياس الشركات المستثمر بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة هو خيار كل استثمار على حدة
لتعديالت أن المنشأة التي هي مشاريع مشتركة رأسمالية أو منشآت أخرى مؤهلة، قد تختار عند االعتراف األولي توضح ا

على أساس كل استثمار على حدة، أن تقوم بقياس استثماراتها في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بالقيمة العادلة من 
ي هي ليست منشأة استثمارية لديها حصة في شركة زميلة أو مشروع مشترك خالل الربح أو الخسارة. إذا كانت المنشأة الت

والذي هو منشأة استثمارية، فيجوز لها عند تطبيق طريقة حقوق الملكية أن تختار االحتفاظ بقياس القيمة العادلة المطبق 
ك في تثمارية أو المشروع المشترمن قبل تلك الشركة الزميلة االستثمارية أو المشروع المشترك على الشركة الزميلة االس

الشركات التابعة. يتم هذا االختيار بصورة مستقلة لكل شركة زميلة استثمارية أو مشروع مشترك في وقت الحق من 
التاريخ الذي: )أ( تم االعتراف فيه بالشركة الزميلة االستثمارية أو المشروع المشترك؛ )ب( تصبح الشركة الزميلة أو 

منشأة استثمارية؛ و)ج( تصبح الشركة الزميلة االستثمارية أو المشروع المشترك أوالً شركة أم. ليس  المشروع المشترك
 لهذه التعديل أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

 
 التطبيقـ المعايير الصادرة والتعديالت على المعايير الحالية والتي لم تدخل حيز  12

 
تفسيرات الصادرة والمتعلقة بالمجموعة، ولكن لم تدخل حيز التطبيق بعد، حتى تاريخ إصدار القوائم فيما يلي المعايير وال

 :المالية للمجموعة. تعتزم المجموعة تطبيق هذه المعايير، إذا ما انطبق عليها، عند دخولها حيز التنفيذ
 

 ( "عقود اإليجار"31المعيار الدولي للتقرير المالي )
( "عقود اإليجار"، وتفسير لجنة تفاسير 17م ليحل محل معيار المحاسبة الدولي )1116في يناير ( 16صدر المعيار )

( "إذا كان الترتيب يتضمن عقد إيجار"، وتفسير لجنة تفاسير المعايير للمعيار 1المعايير الدولية للتقرير المالي للمعيار )
( "تقييم جوهر المعامالت التي 17سير المعايير للمعيار )الحوافز"، وتفسير لجنة تفا –( "عقود اإليجار التشغيلي 11)

 تنطوي على شكل قانوني لعقد اإليجار".
 

( مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود اإليجار ويتطلب من المستأجر احتساب 16يؤسس المعيار )
حتساب عقود اإليجار التمويلي بموجب معيار جميع عقود اإليجار بموجب نموذج منفرد من قائمة المركز المالي مشابه ال

عقود إيجار موجودات "منخفضة القيمة" )مثل  –(. يتضمن المعيار اعتراف بإعفاءين للمستأجرين 17المحاسبة الدولي )
شهراً أو أقل(. في تاريخ بدء عقد  11أجهزة الكمبيوتر الشخصية( وعقود إيجار قصيرة األجل )مثل عقود إيجار مدتها 

ار، يقوم المستأجر بتسجيل التزام دفعات عقد اإليجار )التزام اإليجار(، ويمثل األصل حق االستعمال األصل الرئيسي اإليج
خالل مدة عقد اإليجار )األصل حق االستعمال(. ويجب على المستأجرين االعتراف بشكل مستقل بمصروف الفائدة على 

 صل حق االستعمال. التزام عقد اإليجار ومصروف االستهالك فيما يخص األ
 

كما يجب على المستأجرين أيضاً إعادة قياس التزام عقد اإليجار عند وقوع أحداث معينة )مثل التغير في مدة اإليجار أو 
التغير في مدفوعات عقد اإليجار المستقبلية الناتجة عن التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم لتحديد تلك المدفوعات(. 

 صفة عامة بإدراج مبلغ إعادة قياس التزام عقد اإليجار كتعديل على األصل حق االستعمال. يقوم المستأجر ب
 

(. 17( كما هي دون تغيير يذكر عن المحاسبة بموجب معيار المحاسبة الدولي )16تظل محاسبة المؤجر بموجب المعيار )
( ويجب 17يف في معيار المحاسبة الدولي )يستمر المستأجرون في تصنيف جميع عقود اإليجار باستخدام نفس مبدأ التصن

 التمييز بين نوعين من عقود اإليجار: اإليجار التشغيلي واإليجار التمويلي.
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( من المستأجرين والمؤجرين القيام بعمل افصاحات أكثر تفصيالً أكثر مما هو عليه في معيار المحاسبة 16يتطلب المعيار )
 (. 17الدولي )

 
م. يُسمح بالتطبيق المبكر ولكن ليس 1119يناير  1( للفترات السنوية التي تبدأ في 16ستقوم المجموعة بتطبيق المعيار )

(. يمكن للمستأجر تطبيق المعيار سواًء بالكامل أو بشكل معدل وبأثر رجعي. إن شروط 11قبل تبني المجموعة للمعيار )
 االنتقال للمعيار تسمح ببعض اإلعفاءات.

 
 ( عليها.16يق المعيار )م، لم تنتهي المجموعة من تقييم مدى تأثير تطب1118ديسمبر  11كما في 

 
 ( ـ عقود التأمين31المعيار الدولي للتقرير المالي )

"عقود التأمين" وهو بمثابة معيار  –( 17م أصدر المجلس الدولي المعيار الدولي للتقرير المالي )1117في شهر مايو 
يار يصبح ساري المفعول، فإن المعمحاسبة شامل جديد لعقود التأمين يغطي االعتراف والقياس والعرض واالفصاح. عندما 

( على 17م. ينطبق المعيار )1111"عقود التأمين" الذي صدر في  –( 1( سيحل محل المعيار الدولي للتقرير المالي )17)
جميع أنواع عقود التأمين )التأمين على الحياة والتأمين المباشر وإعادة التأمين( بصرف النظر عن نوع المنشأة التي 

إلضافة إلى بعض الضمانات واألدوات المالية مع مزايا المشاركة االختيارية. هناك بعض اإلعفاءات التي أصدرتها با
( في توفير نموذج محاسبي لعقود التأمين التي هي أكثر فائدة وثباتاً لشركات 17ستطبق. يتمثل الهدف الكلي من المعيار )

( الذي يعتمد بدرجة كبيرة على السياسات المحاسبية 1قرير المالي )التأمين. وعلى النقيض من متطلبات المعيار الدولي للت
( يوفر نموذج شامل لعقود التأمين الذي يغطي جميع نواحي المحاسبة ذات الصلة. إن 17المحلية السابقة، فإن المعيار )

 ( هو نموذج عامل مدعوم بما يلي: 17جوهر المعيار )
 
 شرة )طريقة األتعاب المتغيرة(.تطبيق محدد للعقود مع خصائص مشاركة مبا 
 

 طريقة مبسطة )طريقة تخصيص العالوة( وبشكل رئيسي عقود قصيرة األجل.
 

م أو بعد هذا التاريخ مع أرقام المقارنة 1111يناير  1( في فترات إعداد التقارير المالية في 17يسري تطبيق المعيار )
( في أو قبل التاريخ الذي تم فيه 11( والمعيار )9ة بتطبيق المعيار )المطلوبة. يسمح بالتطبيق المبكر بشرط أن تقوم المنشأ

 (. ال ينطبق هذا المعيار على المجموعة.17ألول مرة تطبيق المعيار )
 

 ( "عدم التيقن بخصوص معالجة ضريبة الدخل"11) تفسير لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي للمعيار
ضرائب الدخل عندما تتضمن معالجة الضريبة عدم تيقن قد يؤثر على تطبيق معيار المحاسبة  التفسير يتناول المحاسبة عن

تحديداً  (. كما أنه ال يتضمن11( وال ينطبق على الضرائب أو الرسوم خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي )11الدولي )
لفترة مؤكدة للضريبة. يسري مفعول هذا المعيار لالمتطلبات التي تتعلق بالفائدة والغرامات التي ترتبط بالمعالجة غير ال

 م أو بعد هذا التاريخ 1119يناير  1السنوية التي تبدأ من 
 

 يتناول التفسير بشكل محدد ما يلي: 
 
 .ما إذا كانت المنشأة تعتبر احتساب الضريبة المشكوك فيها بشكل منفصل 
  الهيئات الضريبية. االفتراض بأن المنشأة تقوم بفحص معالجات الضريبة بواسطة 
  كيف تحدد المنشأة الدخل الخاضع للضريبة )الخسارة الضريبية( واألوعية الضريبية والخسائر الضريبية غير

 المستخدمة واالئتمان الضريبي غير المستخدم ومعدالت الضريبة.
 .كيف تنظر المنشأة إلى التغيرات في الحقائق والظروف 
 

 تقييم مدى تأثير تطبيق التفسير على قوائمها المالية الموحدة.تقوم المجموعة في الوقت الراهن ب
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 التطبيق )تتمة(ـ المعايير الصادرة والتعديالت على المعايير الحالية والتي لم تدخل حيز  12
 

 (: مزايا المبالغ المدفوعة مقدماً في التعويض العكسي,) تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي
(، يمكن قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، بشرط أن 9بموجب المعيار )

مدفوعات  " )"ضوابطتكون التدفقات النقدية التعاقدية هي "فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم
أصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ"(، وان يتم االحتفاظ بأداة الدين ضمن نموذج األعمال المناسب من اجل التصنيف. 

( أن األصل المالي يجتاز "ضوابط مدفوعات أصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ 9توضح التعديالت على المعيار )
اث أو الظروف التي تسبب اإللغاء المبكر للعقد، وبغض النظر عن الطرف الذي يدفع او القائم" بغض النظر عن األحد

 1يستلم التعويض المعقول من أجل اإللغاء المبكر للعقد. يجب أن تُطبق التعديالت بأثر رجعي وتدخل حيز التنفيذ اعتباراً 
التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الموحدة م، مع السماح بالتطبيق المبكر. من المتوقع أال يكون لهذه 1119يناير 

 للمجموعة.
 

(: بيع موجودات أو المساهمة في 18( ومعيار المحاسبة الدولي )30تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
 موجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك

( في التعامل مع فقدان السيطرة على شركة 18ومعيار المحاسبة الدولي )( 11تعالج التعديالت التضارب بين المعيار )
تابعة يتم بيعها أو المساهمة في شركة زميلة أو مشروع مشترك. توضح التعديالت أن األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع 

( بين المستثمر 1للتقرير المالي )موجودات أو المساهمة في موجودات تشكل عمالً تجارياً، كما هو محدد في المعيار الدولي 
وشركته الزميلة أو المشروع المشترك، يتم االعتراف بها بالكامل. يتم تسجيل أي ربح أو خسارة ناتجة عن بيع موجودات 
أو المساهمة في موجودات ال تشكل عمالً تجارياً فقط في حدود حصص المستثمرين غير المتعلقة في الشركة الزميلة أو 

مشترك. قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بتأجيل تاريخ دخل هذه التعديالت حيز التنفيذ إلى أجل غير مسمى، المشروع ال
( ومعيار المحاسبة 11ولكن يجب على المنشأة التي تقوم بالتطبيق المبكر للتعديالت بأثر مستقبلي. ال ينطبق المعيار )

 ( على المجموعة في الوقت الحاضر. 18الدولي )
 
 (: تعديل البرامج أو تخفيض مدتها أو تصفيتها ,3يالت على معيار المحاسبة الدولي )تعد

( المحاسبة عند حدوث تعديل على البرنامج أو تخفيضه أو تصفيته خالل 19)معيار المحاسبة الدولي تعالج التعديالت على 
قرير و تقليص مدته أو تصفيته خالل فترة التفترة التقرير المالي، تحدد التعديالت أنه عند حدوث تعديل على البرنامج أ

 المالي السنوية، يجب على المنشأة:
 
  تحديد تكلفة الخدمة الحالية للفترة المتبقية بعد تعديل البرنامج أو تقليص مدته أو تصفيته باستخدام افتراضات اكتوارية

منافع التي جرى تقديمها بموجب البرنامج تُستخدم إلعادة قياس صافي التزام المنافع المحددة )األصل( الذي يعكس ال
 وموجودات البرنامج بعد ذلك الحدث.

 
  تحديد صافي الفائدة للفترة المتبقية بعد تعديل البرنامج أو تقليص مدته أو تصفيته باستخدام: صافي التزام المنافع

لبرنامج بعد ذلك الحدث، المحددة )األصل( الذي يعكس المنافع التي جرى تقديمها بموجب البرنامج وموجودات ا
 ومعدل الخصم المستخدم إلعادة قياس صافي التزام المنافع المحددة )األصل(. 

 
سابقة أو ربح أو خسارة عند التسوية، دون األخذ توضح التعديالت أيضاً أنه يجب على المنشأة أوالً تحديد أي تكلفة خدمة 

لغ ضمن الربح أو الخسارة. تقوم المنشأة بعدها بتحديد تأثير سقف في االعتبار التأثير على سقف األصل. يُدرج هذا المب
تعديل البرنامج أو تقليص مدته أو تصفيته. يُدرج أي تغيير في التعديل، باستثناء المبالغ الُمدرجة ضمن صافي األصل بعد 

 الفائدة، في الدخل الشامل اآلخر.
 

السنوية  أو تصفيته التي تحدث عند أو بعد بداية فترة التقرير المالي تنطبق التعديالت على تعديالت البرنامج أو تقليص مدته
م أو بعد هذا التاريخ مع السماح بالتطبيق المبكر. من المتوقع أال يكون لهذه التعديالت 1119يناير  1األولى التي تبدأ في 

 أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
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 التطبيق )تتمة(ـ المعايير الصادرة والتعديالت على المعايير الحالية والتي لم تدخل حيز  12

 
 (: حصص طويلة األجل في شركات زميلة ومشاريع مشتركة18تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

( على الحصص طويلة االجل في شركة زميلة او مشروع مشترك ال تنطبق 9توضح التعديالت أن المنشأة تُطبق المعيار )
عليها طريقة حقوق الملكية لكنها، من حيث الجوهر، تشكل جزءاً من صافي االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع 

( ينطبق 9معيار )المشترك )حصص طويلة األجل(. التوضيح هام ألنه يتضمن أن نموذج خسائر االئتمان المتوقعة في ال
 على مثل هذه الحصص طويلة االجل.

 
( أن المنشأة ال تحتسب أي خسائر للشركة الزميلة أو المشروع المشترك 9توضح التعديالت أيضاً أنه عند تطبيق المعيار )

شركة لأو أي خسائر ناتجة عن االنخفاض في القيمة على صافي االستثمار ُمدرجة كتعديالت على صافي االستثمار في ا
( استثمارات في شركات زميلة او مشاريع 18)معيار المحاسبة الدولي الزميلة أو المشروع المشترك التي تنشأ عن تطبيق 

 مشتركة.
 

م مع السماح بالتطبيق المبكر. بما أن 1119يناير  1يجب أن تُطبق التعديالت بأثر رجعي وتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 
طويلة األجل في شركات زميلة أو مشروعات مشتركة، ال تنطبق هذه التعديالت على القوائم  الشركة ال يوجد لها حصص

 المالية للشركة في الوقت الحاضر.
 

 م(1031م )الصادرة في ديسمبر 1031 –م 1031دورة التحسينات السنوية 
 

 تتضمن هذه التعديالت:
 (: تجميع األعمال1المعيار الدولي للتقرير المالي )

تعديالت أنه عند حصول المنشأة على السيطرة على منشأة عبارة عن عملية مشتركة، فإنها تُطبق متطلبات دمج توضح ال
األعمال المنجزة ضمن مراحل، بما في ذلك إعادة قياس الحصص المقتناة مسبقاً في موجودات ومطلوبات العملية المشتركة 

 تنية بإعادة قياس كامل حصتها المقتناة ُمسبقاً في العملية المشتركة.بالقيمة العادلة. ضمن هذا السياق، تقوم الشركة الُمق
 

تُطبق المنشأة تلك التعديالت على تجميع األعمال التي يكون فيها تاريخ االقتناء في أو بعد بداية فترة التقرير المالي السنوية 
ال ينطبق هذا المعيار على القوائم يق المبكر. م أو بعد ذلك التاريخ مع السماح بالتطب1119يناير  1األولى التي تبدأ في 

 المالية الموحدة للمجموعة.
 

 ( الترتيبات المشتركة11المعيار الدولي للتقرير المالي )
إن الجهة التي تشارك في عملية مشتركة، لكن ال تملك سيطرة مشتركة قد تحصل على سيطرة مشتركة على العملية 

(. توضح التعديالت أن الحصص المقتناة مسبقاً 1الً تجارياً كما هو محدد في المعيار )المشتركة التي يشكل نشاطها بها عم
 في تلك العملية المشتركة ال يعاد قياسها. 

 
تُطبق المنشأة تلك التعديالت على العمليات التي تحصل فيها على سيطرة مشتركة في أو بعد بداية فترة التقرير المالي 

مع السماح بالتطبيق المبكر. ال تنطبق هذه التعديالت م أو بعد هذا التاريخ 1119يناير  1في  تبدأالسنوية األولى والتي 
 حالياً على المجموعة ولكن قد تنطبق في المعامالت المستقبلية.

 
  ( ضرائب الدخل11معيار المحاسبة الدولي )

حداث ل مباشر بالمعامالت السابقة أو األتوضح التعديالت أن ما يترتب على ضريبة الدخل من توزيعات أرباح مرتبط بشك
التي ينتج عنها أرباح قابلة للتوزيع غير تلك الموزعة على المالكين. وبالتالي، تعترف المنشأة بما يترتب على ضريبة 
الدخل من توزيعات أرباح في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر أو حقوق الملكية، وهذا يترتب على البند الذي 

 امت فيه المنشأة باالعتراف بالمعامالت أو األحداث السابقة.ق
 

مع م أو بعد هذا التاريخ 1119يناير  1تبدأ في تقوم أي منشأة بتطبيق هذه التعديالت لفترات التقرير المالي السنوية التي 
التي تترتب  على توزيعات األرباحالسماح بالتطبيق المبكر. عندما تقوم المنشأة أوالً بتطبيق تلك التعديالت، فإنها تطبقهم 

 عن ضريبة الدخل والمعترف بها في أو بعد بداية فترة المقارنة األولى. ال ينطبق هذا التفسير على المجموعة.
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 تي لم تدخل حيز التطبيق )تتمة(ـ المعايير الصادرة والتعديالت على المعايير الحالية وال 18
 

 م( )تتمة(1031م )الصادرة في ديسمبر 1031 –م 1031دورة التحسينات السنوية 
 

 ( تكاليف االقتراض11معيار المحاسبة الدولي )
تعالج كجزء من القروض العامة أي قروض تم عملها باألساس لتطوير أصل مؤهل عند  توضح التعديالت أن المنشأة

 األنشطة الالزمة إلعداد األصل لالستخدام المراد منه أو بيعه.اكتمال جميع 
 

تقوم أي منشأة بتطبيق هذه التعديالت على تكاليف القروض الُمتكبدة في أو بعد بداية فترة التقرير المالي السنوية األولى 
تبدأ في ية التي التقرير المالي السنو التي تقوم المنشأة فيها بتطبيق هذه التعديالت. تُطبق المنشأة هذه التعديالت على فترات

 مع السماح بالتطبيق المبكر. ال تنطبق هذا المعيار على المجموعة.م أو بعد هذا التاريخ 1119يناير  1
 

 (40تحويل االستثمارات العقارية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
 العقارات، بما في ذلك العقارات تحت االنشاء أو التطوير داخلتوضح التعديالت التاريخ الذي ستقوم فيه المنشأة بتحويل 

أو خارج االستثمارات العقارية. تنص التعديالت بأن تغير االستخدام يحدث عندما يفي أو يتوقف العقار عن الوفاء بشروط 
ار ال لى استخدام العقتعريفه كاستثمار عقاري، ووجود دليل على تغير االستخدام. إن مجرد وجود تغير في نية اإلدارة ع

 يعتبر دليالً على تغير االستخدام.
 

يجب على المنشآت تطبيق التعديالت مستقبالً على تغير االستخدام الذي يحدث في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي 
ق ذلك، إعادة لتاريخ، إذ ينطبتطبق فيها التعديالت أوالً. يجب على المنشأة إعادة تقييم تصنيف العقارات المملوكة في ذلك ا

 تصنيف العقارات لتعكس الظروف السائدة في ذلك التاريخ.
 

م. ويسمح بالتطبيق بأثر رجعي طبقاً لمعيار 1118يناير  1تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
خراً. يسمح بالتطبيق المبكر للتعديالت، ويجب ( فقط إذا كان ذلك ممكناً وبدون استخدامها متأ18المحاسبة الدولي رقم )

 االفصاح عنها.
 

 تقوم المجموعة حالياً بدراسة األثر المحتمل للتعديالت على قوائمها المالية الموحدة.
 

المعامالت بالعمالت األجنبية والدفعات  –( الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية 11التفسير رقم )
 مةالمقد

يوضح التفسير بأنه لتحديد سعر الصرف الفوري المستخدم عند االثبات األولي للموجودات والمصاريف وااليرادات )أو 
أي جزء منها( عند التوقف عن االثبات األولي لموجودات أو مطلوبات غير نقدية تتعلق بالدفعة المقدمة، فإن تاريخ المعاملة 

أة أصالً بإثبات الموجودات أو المطلوبات غير النقدية الناتجة عن الدفعة المقدمة. وفي يعتبر التاريخ الذي ستقوم فيه المنش
حالة وجود دفعات متعددة مدفوعة أو مستلمة مقدماً، فإنه يجب على المنشاة تحديد التاريخ الذي تم فيه استالم أو سداد 

 الدفعة المقدمة.
 

 وبدالً من ذلك، يجوز للمنشآت تطبيق التفسير، مستقبالً على كافة يجب على المنشأة تطبيق التعديالت بأثر رجعي كامل.
 الموجودات والمصاريف وااليرادات التي تقع ضمن نطاقه والتي تم إثباتها في األصل في أو بعد:

 
 بداية الفترة المالية التي طبقت فيها المنشأة التفسير. أو  .1
التفسير  لمقارنة في القوائم المالية للفترة المالية التي طبقت فيها المنشأةبداية الفترة المالية السابقة المعروضة في بيانات ا .2

 أوالً.
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 ـ المعايير الصادرة والتعديالت على المعايير الحالية والتي لم تدخل حيز التطبيق )تتمة( 18

 
المعامالت بالعمالت األجنبية والدفعات  –صادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية ( ال11التفسير رقم )

 )تتمة( المقدمة
م. يسمح بالتطبيق المبكر له، ويجب االفصاح 1118يناير  1يسري هذا التفسير على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

ير المالي ألول مرة تطبيق التفسير مستقبالً على كافة الموجودات والمصاريف عنه. يسمح لمتبعي المعايير الدولية للتقر
 وااليرادات المثبتة أصالً في أو بعد تاريخ التحول إلى تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي.

 
منها( عند  تهدف التعديالت إلى تقليل تنوع الممارسات عند إثبات الموجودات والمصاريف أو االيرادات )أو أي جزء

التوقف عن إثبات الموجودات غير النقدية أو المطلوبات غير النقدية المتعلقة بالدفعة المقدمة المستلمة أو المدفوعة بعمالت 
 أجنبية. تقوم المجموعة بدراسة األثر المحتمل للتعديالت على قوائمها المالية الموحدة.

 
 ـ القيمة العادلة لألدوات المالية  ,1

 
لعادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو سداد التزام بين طرفين في السوق بمعرفتهما وملء إرادتهما في القيمة ا

معاملة تتم على أسس تجارية. تتكون الموجودات المالية للمجموعة من نقد بالصندوق ولدى البنوك ونقد وذمم مدينة تجارية 
وتتكون مطلوباتها المالية من ذمم موردين تجاريين وتمويل ألجل  وأرصدة مدينة أخرى ومستحق من أطراف ذات عالقة

ديسمبر  11وعقود مرابحات إسالمية والتزامات بموجب عقود إيجار رأسمالية ومستحق ألطراف ذات عالقة. كما في 
دى ى ومبالغ لم، تم قياس تلك الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة ولم يكن هناك أي أدوات مالية أخر1118

 المجموعة جرى قياسها بالقيمة العادلة.
 

 ـ الحقوق غير المسيطرة  40
 

تمثل الحقوق غير المسيطرة ذلك الجزء من الدخل أو الخسارة وصافي الموجودات غير المملوكة للمجموعة والتي تم 
مة المركز المالي الموحدة بصورة عرضها كبند مستقل في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة وفي حقوق الملكية في قائ

 مستقلة عن حقوق الملكية في الشركة األم. 
 

 ـ أحداث الحقة 43
 

بزيادة رأس  )شركة تابعة( هـ( أوصى مجلس إدارة شركة حلواني1111رجب  11م )الموافق 1119مارس  11بتاريخ 
 ل عشرة أسهم عادية قائمة.مليون لاير سعودي عن طريق اصدار سهم منحة لك 111219مال الشركة إلى مبلغ 

 
باستثناء ما تم ذكره من أحداث الحقة لم يتم اإلفصاح في القوائم المالية الموحدة عن أي أحداث الحقة جوهرية اخرى من 

 م حتى تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة.1118ديسمبر  11تاريخ 
 

 ـ اعتماد القوائم المالية الموحدة 41
 

مارس  11هـ )الموافق 1111رجب  11ائم المالية الموحدة لإلصدار من قبل مجلس المديرين بتاريخ تم اعتماد القو
 م(.1119

 
 
 
 



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

 

 ـ 91 ـ

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 ات التابعةفروع الشرك ـ 41
 

 : لدى الشركات التابعة ت الفروع التاليةتشمل القوائم المالية الموحدة الموجودات والمطلوبات ونتائج عمليا
 

 شركة حلواني:
 

 المدينة
 

 رقم السجل التجاري

 1111161119 الرياض
 1111119881 بريدة
 1111111181 الدمام
 1111119111 تبوك
 1111189181 جدة
 1111196111 جدة
 1111189181 جدة
 1111189181 جدة
 1111111191 جدة
 1111111191 جدة

 1111111161 لمكرمةمكة ا
 1111116196 جدة
 1111116167 جدة

 1111119916 الطائف
 1611117871 المدينة المنورة

 1111196118 جدة
 1111189111 جدة
 1111189187 جدة
 1111189186 جدة
 1111189181 جدة
 1111189181 جدة

 1811111196 خميس مشيط
 1711111119 ينبع

 
 لجاهزة المحدودة:شركة النسيج والمالبس ا

 
 المدينة

 
 رقم السجل التجاري

 19111111196 جدة
 19111111898 جدة
 19111111681 جدة
 19111111611 جدة
 19111181111 جدة
 19111119611 جدة

 1919181171  مكة المكرمة
 1919111116  مكة المكرمة
 1919117111  مكة المكرمة
 1919116117  مكة المكرمة

 1919611166  رمةمكة المك
 1919111111  مكة المكرمة

 19111119111 الطائف
 



 زراعة والعقارات وأعمال المقاوالت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة وال
 )شركة مساهمة سعودية( 
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 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م1038ديسمبر  13كما في 

 
 )تتمة( ات التابعةفروع الشركـ  41

 
 شركة الربيع السعودية لألغذية المحدودة:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 المدينة
 

 رقم السجل التجاري

 1111611111 الرياض )تصدير(
 1111611111 الرياض )مبيعات(

 1111118716 الخرج
 1181111611 وادى الدواسر

 1111111189 الدمام
 1111116116 المبرز
 1111111111 الجبيل

 1117111191 الخفجي 
 1111111111 حفر الباطن

 1111111196 جده
 1711111161 ينبع

 1611111681 المدينة المنورة
 1111111119 حائل
 1111118687 اسكاك

 1111116916 عرعر
 1111119817 القريات

 1111111766 تبوك
 1811111111 بيشة

 1911117167 نجران
 1861111118 محائل

 1811111111 خميس مشيط
 1911111711 جازان
 1811111111 الباحة

 1816111166 المخواه
 1111111111 المجمعة

 1118111911 عنيزة
 1116111911 الدوادمي

 1111111189 الرس
 1111111817 مكة المكرمة

 1111118111 الطائف


