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ائم املالية  (غير مراجعة) األولية املوجزة واملوحدة القو

هيالثالثة ة لفتر  م ٢٠٢٢مارس ٣١فية أشهر املن

املستقل املراجع فحص تقرير و 



١

عمال املقاوالتشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأ

شركة مساهمة سعودية 

هية في األولية املوجزة واملوحدةالقوائم املالية  فهرس  (غير مراجعة) م٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر املن

الصفحة املحتويات 

٣–٢األولية املوجزة واملوحدةاملاليةاملعلوماتتقرير فحص املراجع املستقل عن 

٤األولية املوجزة واملوحدةدخلقائمة ال

٥األولية املوجزة واملوحدة الشامل اآلخر الدخل قائمة 

٦األولية املوجزة واملوحدةقائمة املركز املالي 

٧األولية املوجزة واملوحدة قائمة التغيرات في حقوق امللكية 

٨األولية املوجزة واملوحدة قائمة التدفقات النقدية 

١٩–٩األولية املوجزة واملوحدةإيضاحات مختارة حول القوائم املالية  
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) ذلكخالفيذكرلمماالسعوديبالريالاملبالغ(جميع 

ـ ٩ـ 

معلومات الشركة. ١

وأعمال املقاوالت   والزراعة والعقارات  والسياحة والصناعة  ("الشركة" أو "الشركة األم") كشركة مساهمة  تأسست شركة عسير للتجارة 

ر  امللكي  املرسوم  بموجب  السعودية  العربية  اململكة  في  الشركات  لنظام   
ً
وفقا القعدة  ٧بتاريخ  ٧٨قم  سعودية  هـ ١٣٩٥ذي 

رقم  ١٩٧٥نوفمبر  ١١(املوافق   تجاري  بموجب سجل  الشركة  بتاريخ  ٥٨٥٠٠٠٠٢٧٦م) وتعمل  ها  ا مدينة  في  هـ ١٣٩٧محرم  ١٥الصادر 

م). ١٩٧٧يناير ٥(املوافق 

هيئة السوق املالية باململكة العربية السعوديةإ ملساهم رئيسىي (شركة دلة البركة  ٪ ٥٣٫١٨ن الشركة مملوكة بنسبة  إكما،ن الشركة مدرجة 

ملساهمين آخرين. ٪٤٦٫٨٢القابضة)، وبنسبة 

مــــــن   األم  ـــركـــــــة  ــــــــ الشـــــــ مـــــــال  ــتــــــكــــــون رأس  فــــــي  ١٢٦٫٣٨٨٫٨٨٩يــــ كــــــمـــــــا  ــــهــــــم  ــــــ ـــ ـــهـــــــا  م،  ٢٠٢٢مـــــــارس  ٣١ســـــ ـــ ــ مــــ ــيــــــمـــــــة كـــــــل  ســــــــــــــــــعــــــودي١٠قــــ ريـــــــال 

سهم).١٢٦٫٣٨٨٫٨٨٩م: ٢٠٢١ديسمبر ٣١(

يتمثل نشاط الشركة في أعمال االستيراد والتصدير وأعمال التوكيالت التجارية وإقامة واستثمار املنشآت واملشروعات السياحية والزراعية 

األغراض   مع  يتفق  أي نشاط  ومباشرة  املقاوالت  وأعمال  وتقسيمها  والعقار وتملك األراضىي  واملياه  التعبئة  ها  ف بما  والصناعية  والتجارية 

ها أو انشاء شركات فرعية مملوكة لها أو   هة بأعمالها أو تدمجها ف ير.  مع الغاملذكورة، واالشتراك مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعماال شب

ها التابعة عدة أنشطة مثل صناعة األلبان ومنتجات األلبان والعصائر وصناعة وتعبئة وتجارة الجملة والتجزئة في املنتجات   وتزاول شركا

الغذائية وصناعة املنسوجات. 

العربية السعودية.اململكة ،الرياض،طريق امللك فهد–حي امللقا،تاور سىيماسىيإن العنوان املسجل للشركة هو برج 

واألحكام والتقديراتأساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة. ٢

أساس اإلعداد١-٢

 ملعيار املحاسبة الدولي (األولية املوجزة واملوحدةتم إعداد هذه القوائم املالية  
ً
" املعتمد في اململكة العربية التقرير املالي األولي) "٣٤وفقا

. للمراجعين واملحاسبينالسعودية واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية 

كافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة في القوائم املالية السنوية، ويجب أن تقرأ مع القوائم  األولية املوجزة واملوحدةال تشتمل القوائم املالية  

للسنة  امل للمجموعة  املوحدة  في  املالية  الية  هية  للفترة  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١املن النتائج  أن  كما  في املالية  م.  هية  املن األولية 

م.٢٠٢٢ديسمبر ٣١النتائج التي من املمكن توقعها للسنة املالية التي تنتهي في أن تعكسليس بالضرورة م ٢٠٢٢مارس ٣١

أساس القياس٢-٢

املالية األولية املوجزة واملوحدةتم إعداد   .  العادلةبالقيمةقياسهاتمالتياملاليةاألدواتباستثناء،التاريخيةالتكلفةملبدأوفًقاالقوائم 

االئتمانية الوحدةطريقةباستخداماملستقبليةلاللتزاماتالحاليةبالقيمةقياسهايتم فللموظفيناملحددةاملزايااللتزاماتبالنسبة

.املتوقعة
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) ذلكخالفيذكرلمماالسعوديبالريالاملبالغ(جميع 

ـ ١٠ـ 

عملة التشغيل والعرض ٣-٢

ذكر خالف ذلك. ذا إال إالعملة الوظيفية للمجموعة يبالريال السعودي وهاملوحدةاألولية املوجزة و تم عرض هذه القوائم املالية 

التوحيدأساس ٤-٢

هــا التــابعــة ("املجموعــة")  واملوحــدة  املوجزةعلى القوائم املــاليــة األوليــةاألوليــة املوجزة واملوحــدةتشـــــــــــــتمــل القوائم املــاليــة   ــــــــــركــا ـــــــركــة وشـــ للشــــــ

م.٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة:

امللكية نسبةبلد التأسيس الشركة التابعة 

مارس ٣١

م ٢٠٢٢

ديسمبر٣١

م ٢٠٢١

شخص  (شركة  املحدودة  الصناعي  لالستثمار  العربية  عسير  شركة 

)أدناه"أ"إيضاحواحد) والشركات التابعة لها (أنظر 

اململكة العربية 

٪١٠٠٪١٠٠السعودية 

اململكة العربية شركة الخواتم للتجارة واملقاوالت (شركة شخص واحد) 

٪١٠٠٪١٠٠السعودية 

(شركة   املحدودة  العقاري  والتطوير  للتنمية  العاملية  املواجد  شركة 

شخص واحد)  

اململكة العربية 

٪١٠٠٪١٠٠السعودية 

الشركات التابعة التالية: (شركة تابعة للشركة األم) املحدودةتتضمن القوائم املالية املوحدة لشركة عسير العربية لالستثمار الصناعي)أ

امللكية نسبةبلد التأسيس النشاطاتالشركة التابعة 

مارس ٣١

م ٢٠٢٢

ديسمبر٣١

م ٢٠٢١

شركة حلواني أخوان (شركة  

مساهمة سعودية) (أنظر 

أدناه) بإيضاح 

وتجارة  وتعبئة  تصنيع 

املواد الغذائية 

اململكة العربية 

٪٥٥٫٥١٪٥٥٫٥١السعودية 

الربيع السعودية شركة 

لألغذية املحدودة

لبان  تصنيع منتجات األ

والعصائر واملشروبات 

اململكة العربية 

٪٥٧٫٣٠٪٥٧٫٣٠السعودية 

شركة النسيج واملالبس  

الجاهزة املحدودة

نتاج الثوب السعودي  إ

والبدل النظامية 

اململكة العربية 

٪٦٢٫٣٠٪٦٢٫٣٠السعودية 
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) ذلكخالفيذكرلمماالسعوديبالريالاملبالغ(جميع 

ـ ١١ـ 

ضمن القوائم املالية املوحدة لشركة حلواني أخوان (شركة مساهمة سعودية) الشركة التابعة التالية: تت) ب

امللكية نسبةبلد التأسيس الشركة التابعة 

م ٢٠٢١ديسمبر٣١م ٢٠٢٢مارس ٣١

٪١٠٠٪١٠٠جمهورية مصر العربية شركة حلواني أخوان (شركة مساهمة مقفلة) 

واألحكام والتقديرات السياسات املحاسبية الهامة٥-٢

ي القوائم  املذكورة فسهااملرفقة هي نفواملوحدةاملوجزةاملطبقة في إعداد القوائم املالية األولية  واألحكام والتقديرات  ن السياسات املحاسبية  إ

.م٢٠٢١ديسمبر ٣١املالية للمجموعة كما في 

تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي الجديدة واملعدلة ٦-٢

املعايير والتفسيرات الجديدة واملعدلة -أ

م. ٢٠٢٢مارس ٣١ال يوجد معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة مطبقة كما في 

املعايير الصادرة وغير سارية املفعول -ب

هية في   ها في القوائم املالية املوحدة للسنة املن ٢٠٢١ديسمبر ٣١إن املعايير الصادرة وغير سارية املفعول تتوافق مع تلك املفصح ع

 أن املجموعة لم 
ً
تقم بالتطبيق املبكر ألية معايير أو تفسيرات أو تعديالت جديدة صادرة وغير سارية املفعول بعد . م . علما

القطاعية التقارير .٣

يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة (قطاع أعمال) أو يقوم بتقديم منتجات أو خدمات في بيئة  املجموعة  يعتبر القطاع جزء أساسىي من  

ى. اآلخر ي) وتختلف أرباحھ وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات اقتصادية معينة (قطاع جغراف

تباشر املجموعة أعمالها في اململكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية  حيث  قطاع األعمال وكذلك قطاع جغرافي  لدى املجموعة  

:ملخص التقارير القطاعية كما يليودول أخرى. إن

قطاعات األعمال) أ

:منتقاة للقطاعين املذكورينقطاعات األعمال باملجموعة في القطاع االستثماري والقطاع الصناعي وفيما يلي بيانات ماليةتتمثل 

القطاع االستثماري م ٢٠٢٢مارس ٣١

ريال سعودي

(باآلالف) 

القطاع الصناعي 

ريال سعودي

(باآلالف) 

ـــوع  املجمــ

ريال سعودي

(باآلالف) 

١٬٣١٤٬٦٣٠١٬٩٧٧٬٤٣٣٣٬٢٩٢٬٠٦٣املوجودات إجمالي 

٥٢١٬٣٦٦١٬٣٨٢٬٢٩٠١٬٩٠٣٬٦٥٦املسيطرةإجمالي املطلوبات والحقوق غير

٣٬٩١٠٨٤٩٬٧١٤٨٥٣٬٦٢٤ممتلكات وآالت ومعدات  

١٤٬٨٣٤٤٧٢٬٩٧٨٤٨٧٬٨١٢صافي املبيعات وإيرادات االستثمارات 

١٤٬٨٣٤١٣٣٬٤٤٢١٤٨٬٢٧٦إجمالي الربح

هالكات ٣٨٧٢٥٬٣٩٠٢٥٬٧٧٧ملموسة وإطفاء موجودات غيراالس

١٣٢١٣٬١٥٦١٣٬٢٨٨رأسماليةمصروفات
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) ذلكخالفيذكرلمماالسعوديبالريالاملبالغ(جميع 

ـ ١٢ـ 

القطاع االستثماري م ٢٠٢١ديسمبر ٣١

ريال سعودي

(باآلالف) 

الصناعي القطاع 

ريال سعودي

(باآلالف) 

املجمـــــوع 

ريال سعودي

(باآلالف) 

١٬١٨٥٬٤٤٧١٬٨٦١٬٩٨٨٣٬٠٤٧٬٤٣٥إجمالي املوجودات 

٣٩٢٬٧٦٥١٬٢٥٢٬٨٤٢١٬٦٤٥٬٦٠٧املسيطرةإجمالي املطلوبات وحقوق امللكية غير

٣٬٩٥٨٨٦٧٬٣٧٧٨٧١٬٣٣٥التنفيذ تحتومشروعاتومعداتوآالتممتلكات

٦٧٨٢٧٬٦٨٥٢٨٬٣٦٣مصروفات رأسمالية

م ٢٠٢١مارس ٣١

٢٬٨٥١٤٢٦٬٢٠٥٤٢٩٬٠٥٦صافي املبيعات وإيرادات االستثمارات 

٢٬٨٥١١٢٥٬٦٠٧١٢٨٬٤٥٨الربحإجمالي

هالكات ٣٨٦٢٦٬٤٣٥٢٦٬٨٢١ملموسة وإطفاء موجودات غيراالس

افية )ب القطاعات الجغر

اململكة العربية  م ٢٠٢٢مارس ٣١

السعودية 

جمهورية مصر  

العربية 

دول عربية  

ــــوع تسويات وأجنبية أخرى  املجمـ

ريال سعودي

(باآلالف) 

ريال سعودي

(باآلالف) 

ريال سعودي

(باآلالف) 

ريال سعودي

(باآلالف) 

ريال سعودي

(باآلالف) 

٣٬٢٩٢٬٠٦٣) ١٧٣٬١٤٠(-٣٬١٣٩٬٢٥٢٣٢٥٬٩٥١إجمالي املوجودات 

١٬٤٨٩٬٤٣٣) ١٬١٩٧(-١٬٣٣٦٬٦٢٢١٥٤٬٠٠٨إجمالي املطلوبات

٤٧٢٬٩٧٨) ٩٣(٢٧٣٬٦٧٠١٥٩٬١٠٩٤٠٬٢٩٢صافي املبيعات 

اململكة العربية  م ٢٠٢١ديسمبر ٣١

السعودية 

جمهورية مصر  

العربية 

دول عربية  

املجمـــــوع تسويات ى وأجنبية أخر 

ريال سعودي

(باآلالف) 

ريال سعودي

(باآلالف) 

ريال سعودي

(باآلالف) 

ريال سعودي

(باآلالف) 

ريال سعودي

(باآلالف) 

٣٬٠٤٧٬٤٣٥)١٨٦٬٨٩٥(-٢٬٩٤١٬٣٦٦٢٩٢٬٩٦٤إجمالي املوجودات 

١٬٢٢٥٬٦١٠)١٧١(-١٬١١٩٬٥٤١١٠٦٬٢٤٠إجمالي املطلوبات

م ٢٠٢١مارس ٣١

٤٢٦٬٢٠٥(٥٣٣)٢٢٦٬٨٥٥١٥١٬٤٩١٤٨٬٣٩٢صافي املبيعات 



شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت 

شركة مساهمة سعودية

هية فيإيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة  م ٢٠٢٢مارس٣١لفترة الثالثة أشهر املن

) ذلكخالفيذكرلمماالسعوديبالريالاملبالغ(جميع 

ـ ١٣ـ 

صافي املبيعات . ٤

العوامل االقتصادية  وفق  ها  م يتأثر كل  التي  املختلفة  وفق التصنيفات  مع العمالء  العقود  من  إيرادات املجموعة  أدناه تصنيف  موضح 

لطبيعة ومبلغ وتوقيت املبيعات: 

هية  مارس٣١في للفترة املن

م ٢٠٢١م ٢٠٢٢

٣٠١٬٥٣٤٬٧١٣٢٨٦٬٥٧٩٬٣١٧منتجات غذائية 

١٧٠٬٧٦٤٬٣٤٨١٣٩٬١٥١٬٣٧١عصائر ومشروبات 

٦٧٨٬٥١٢٤٧٣٬٨١٥أخرى 

٤٧٢٬٩٧٧٬٥٧٣٤٢٦٬٢٠٤٬٥٠٣

وضريبة الدخل مستحقة الدفع لزكاةا. ٥

يتكون مبلغ الزكاة وضريبة الدخل املستحقة الدفع مما يلي: 

كما في  

م ٢٠٢١ديسمبر ٣١م ٢٠٢٢مارس ٣١

٤٦٬٠٨٠٬٨١١٤١٬٨٧٥٬٥٣٠زكاة مستحقة 

٢٧٬٣٥٧٬٨٥٥٢٥٬٨٢٠٬٠٥٤ضريبة مستحقة 

٧٣٬٤٣٨٬٦٦٦٦٧٬٦٩٥٬٥٨٤

الزكاة) أ

كاآلتي: كانت حركة الزكاة املستحقة على املجموعة 

هية في   للفترة املن

م ٢٠٢٢مارس ٣١

هية في  للسنة املن

م ٢٠٢١ديسمبر ٣١

٤١٬٨٧٥٬٥٣٠٣٩٬٤٩١٬٢٤٤السنة / الفترةالرصيد في بداية  

٤٬٢٠٥٬٢٨١١٦٬٣٢٣٬٨٥٦السنة /املكون خالل الفترة

)١٣٬٦٩٥٬٨٥٩(-السنة /املدفوع خالل الفترة

)٢٤٣٬٧١١(-تسويات

هاية الفترة ٤٦٬٠٨٠٬٨١١٤١٬٨٧٥٬٥٣٠السنة /الرصيد في 

: األولية املوجزة واملوحدةالزكاة املحملة على قائمة الدخل إن 

هية في  مارس  ٣١للفترة املن

م ٢٠٢١م ٢٠٢٢

٤٬٢٠٥٬٢٨١٣٬٩٤٥٬٨٦٨املكون خالل الفترة
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هية فيإيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة  م ٢٠٢٢مارس٣١لفترة الثالثة أشهر املن

) ذلكخالفيذكرلمماالسعوديبالريالاملبالغ(جميع 

ـ ١٤ـ 

ضريبة الدخل)ب

مما يلي: الدخلتتكون حركة مخصص ضريبة 

هية في لل فترة املن

م ٢٠٢٢مارس ٣١

هية في للسنة املن

م ٢٠٢١ديسمبر ٣١

٢٥٬٨٢٠٬٠٥٤٢٥٬٠٢٩٬٩٩٨الرصيد في بداية الفترة / السنة 

٧٬١٤٧٬٤٧١٢٩٬٩٤٩٬٣٠٦املكون خالل الفترة / السنة 

)٢٩٬١٦٠٬٠٩٥() ١٬٢٧٦٬٣٨٥(املدفوع خالل الفترة / السنة 

٨٤٥) ٤٬٣٣٣٬٢٨٥(ترجمة فروقات

هاية الفترة / السنة  ٢٧٬٣٥٧٬٨٥٥٢٥٬٨٢٠٬٠٥٤الرصيد كما في 

هية في لفترة لضريبة الدخل املحملة على قائمة الدخل األولية املوجزة واملوحدة:إن  املن

م ٢٠٢١مارس ٣١م ٢٠٢٢مارس ٣١

٧٬١٤٧٬٤٧١٧٬٢١١٬٤٨٣ضريبة الدخل الحالية 

)٤١٣٬٠٢٩() ٣٩٨٬٦٣١(ضريبة الدخل املؤجلة

٦٬٧٤٨٬٨٤٠٦٬٧٩٨٬٤٥٤

الوضع الزكوي والضريبي )ج

 
ً
هية في بالوضع الزكوي و الضريبي لم يحدث أي تغير جوهري في وضع املجموعة الزكوي أو الضريبي مقارنة .م٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

السهم ربحية. ٦

بقسمة صافي  ربحيةيتم احتساب   الشركة األم  الفترة  خسارةالسهم األساسية واملخفضة  على عدد األسهم العادية  العائد للمساهمين في 

كما يلي : القائمة 

هية في الثالثةلفترة   مارس ٣١أشهر املن

م ٢٠٢١م ٢٠٢٢

)١٬٣٨٨٬٦٥٤(١٠٬٢٣٥٬٣٣٢الفترة العائد للمساهمين في الشركة األم  )خسارةربح / (

١٢٦٬٣٨٨٬٨٨٩١٢٦٬٣٨٨٬٨٨٩املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة  

)٠٫٠١(٠٫٠٨ساسىي واملخفض العائد ملاسهمي الشركة األم األ السهم )خسارةربح / (
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هية فيإيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة  م ٢٠٢٢مارس٣١لفترة الثالثة أشهر املن

) ذلكخالفيذكرلمماالسعوديبالريالاملبالغ(جميع 

ـ ١٥ـ 

ستثمارات وموجودات مالية ا. ٧

استثمارات في شركة زميلة  أ)   

٪ ٣٨ملكية  مليون سهم بنسبة  ٧٥مليون سهم من إجمالي رأس املال في شركة صناعات العيسىى البالغ  ٢٨٫٥إن عدد األسهم اململوكة للشركة  

ها وفيما يلي حركة هذا االستثمار: ، من حقوق امللكية ف

م ٢٠٢١ديسمبر٣١م ٢٠٢٢مارس ٣١

١١٬٣٤٧٬٠٩٣٧٢٬٦١٢٬٢٨٩السنة /الفترةرصيد االستثمار أول 

)٦٠٬٣٨٠٬٢٩٨(٥٬١٥٢٬٧٧٧الشركة الزميلة(خسارة)/ربح صافي في جموعةحصة امل

)٨٨٤٬٨٩٨(-اآلخر الشاملدخلفي الجموعةحصة امل

١٦٬٤٩٩٬٨٧٠١١٬٣٤٧٬٠٩٣

م ٢٠٢١ديسمبر٣١م ٢٠٢٢مارس ٣١

١٦٬٤٩٩٬٨٧٠١١٬٣٤٧٬٠٩٣نظر إيضاح (أ) أدناه)أاستثمار في شركة زميلة (

ملكية  أدوات   العادلةحقوق  األخربالقيمة  الشامل  الدخل  خالل  نظر أ(من 

٧٧٤٬٨٥٩٬١٦٥٧٨٣٬١٢٩٬١٦٥إيضاح (ب) أدناه) 

) أدناه) جنظر إيضاح (أخالل الربح أو الخسارة ( بالقيمة العادلة من دين أدوات

١١٢٬٤٣٥٬٠٠٠١١٢٬٤٣٥٬٠٠٠

٩٠٣٬٧٩٤٬٠٣٥٩٠٦٬٩١١٬٢٥٨

نسبة امللكية % النشاط الرئيسىيبلد التأسيس اسم الشركة 

مارس٣١م ٢٠٢١م ٢٠٢٢

م ٢٠٢٢

ريال سعودي

ديسمبر ٣١

م ٢٠٢١

ريال سعودي

صناعات   شركة 

العيسىى 

العربية   اململكة 

السعودية

البيع بالجملة 

١٦٬٤٩٩٬٨٧٠١١٬٣٤٧٬٠٩٣٪٣٨٪٣٨والتجزئة
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هية فيإيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة  م ٢٠٢٢مارس٣١لفترة الثالثة أشهر املن

) ذلكخالفيذكرلمماالسعوديبالريالاملبالغ(جميع 

ـ ١٦ـ 

ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر  حقوق أدوات ب) 

في  خالل   هية  ها بزيادة رأس مالها وعليھ قامت املجموعة باملحافظة على ٢٠٢١ديسمبر٣١السنة املن م قامت إحدى الشركات املستثمر ف

مليون ريال سعودي.٣٣٫٧تم زيادة قيمة االستثمار بمبلغ و نسبة استثمارها في هذه الشركة 

) في شركة إعمار املدينة االقتصادية  مليون سهم٣٥م: ٢٠٢١ديسمبر ٣١(م٢٠٢٢مارس ٣١مليون سهم كما في ٣٥عدد املجموعةتمتلك 

املجموعةمليون ريال سعودي). يتطلب من  ٤١٨م: بقيمة  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١(م٢٠٢٢مارس  ٣١مليون ريال سعودي كما في  ٤٠٨٬٨بقيمة  

.الحصول على موافقة هيئة املدن االقتصادية قبل التصرف في األسهم التي تمتلكها

الخسارة أو الربحخاللمن العادلةبالقيمةدين أدوات) ج

م ٢٠٢١ديسمبر٣١م ٢٠٢٢مارس ٣١

١١٢٬٤٣٥٬٠٠٠١٠٩٬٨٥٥٬٠٠٠السنة الفترة / د في بداية  الرصي

٢٬٥٨٠٬٠٠٠-الخسارةأوالربحخاللمنالعادلةبالقيمةدينأدواتفياستثماراتتقييم

هاية  ١١٢٬٤٣٥٬٠٠٠١١٢٬٤٣٥٬٠٠٠السنة / الفترة الرصيد في 

كما في ذمم مدينة تجارية، صافي . ٨

م ٢٠٢٢مارس ٣١

كما في

م ٢٠٢١ديسمبر ٣١

٢٩٦٬٥٠٢٬٦٢٠٢٥٥٬٠٧٥٬٢٥٦ذمم مدينة تجارية

)٢٣٬٢٢١٬٦٠٣() ٢٣٬٩٦٩٬٤٤١(متوقعةمخصص خسائر ائتمانية 

٢٧٢٬٥٣٣٬١٧٩٢٣١٬٨٥٣٬٦٥٣

اإلجمالي اإلجمالي

م ٢٠٢١ديسمبر٣١م ٢٠٢٢مارس ٣١مدرجة غير مدرجة

التكلفة: 

٣٩٠٬٦٠٠٬٠٠٠٣٥٣٬٢٦٧٬٨٢٤٧٤٣٬٨٦٧٬٨٢٤٧١٠٬٠٨٠٬٦٣٤السنة الفترة / في بداية 

٣٣٬٧٨٧٬١٩٠---إضافات 

هاية  ٣٩٠٬٦٠٠٬٠٠٠٣٥٣٬٢٦٧٬٨٢٤٧٤٣٬٨٦٧٬٨٢٤٧٤٣٬٨٦٧٬٨٢٤السنة الفترة / في 

ــافى تقييمإعادة)  خســـائر/ (أرباحصـ

ـــةأدوات ـــادلــــةبــــالقيمــــةملكيـ منالعـ

: اآلخر الشاملالدخلخالل

)٥١٬١٧٧٬٢٦١(٣٩٬٢٦١٬٣٤١) ٦٢٬١٠٨٬٦٥٩(١٠١٬٣٧٠٬٠٠٠السنةالفترة / في بداية 

٩٠٬٤٣٨٬٦٠٢) ٨٬٢٧٠٬٠٠٠(-) ٨٬٢٧٠٬٠٠٠(إعادة تقييم 

هاية  ٣٠٬٩٩١٬٣٤١٣٩٬٢٦١٬٣٤١) ٦٢٬١٠٨٬٦٥٩(٩٣٬١٠٠٬٠٠٠السنة الفترة / في 

٤٨٣٬٧٠٠٬٠٠٠٢٩١٬١٥٩٬١٦٥٧٧٤٬٨٥٩٬١٦٥٧٨٣٬١٢٩٬١٦٥صافي القيمة الدفترية 
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شركة مساهمة سعودية

هية فيإيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة  م ٢٠٢٢مارس٣١لفترة الثالثة أشهر املن

) ذلكخالفيذكرلمماالسعوديبالريالاملبالغ(جميع 

ـ ١٧ـ 

 مدفوعةمصروفات. ٩
ً
أخرى وموجوداتمقدما

بتكلفةم٢٠٠٩عامفياملشتراهاألرضملكيةصكالغاءتمقدبأنھيفيدالبائعمنخطابعلىالشركةحصلتم٢٠١٩أبريل٢٨في

ها الشركةدفعتالشركة،وإرادةالبائعإرادةعنخارجألمربالرياضاالستئنافمحكمة منصادربأمرسعوديريال٢١٩٬٧٣٩٬٤٤١ م

وتنفيذه، بھااللتزامويتعينهائيأصبحالقراروأندفعھيتملمسعوديريال١٢٬٥٠٠٬٠٠٠قدرهوالباقيسعوديريال٢٠٧٬٢٣٩٬٤٤١مبلغ

قامت املذكور الخطابتلقيوبعد.  حقوقهاكامللهايحفظبماالشركةعلىواملقترحاتالحلول بعضويعرضبذلكالشركةيبلغوأنھ

الصك يخصاإللغاءأنحيثللبائعتعود ومبرراتألسبابصحيحاإللغاءأنلهاوتأكداملختصة،الجهات لدىاألمرمنبالتأكدالشركة

جلسات أوأمرأيفي تشتركأوتبلغولم املوضوع،هذافيدور أوعالقةأيللشركةوليسعنھ، تفرع وماللبائع العائدلألرض الرئيسىي

 حيالھ، تمتتحقيقات أومناقشاتأيأوقضائية
ً
حينھفيصحتھ وإثباتالصكعنباالستعالماألرض شراء عند قامتالشركةبأنعلما

.هـ١٤٣٠رجب ٢٨فيمحرر إجازهمحضربموجبعدلكتابثالثمنمكونةالعدلكتابةمنلجنةبموافقة

بائع ضدبالرياضالعامة املحكمةلدىقضائيتيندعوتينبرفع الشركةقامتم،٢٠١٩ديسمبر١٥املوافقهـ١٤٤١الثانيربيع١٨تاريخفي

همااملدعى(الشراءووسيطاألرضبائع بإلزامللمطالبةوذلكالشراءلعمليةالسعيووسيطالخيرحي–الرياضشمالأرض بإعادة)  عل

تعويضاتبأيةاملطالبةفيبحقهاالشركةاحتفاظمعالشركةإلىاألرضقيمةمنسعودي ريالمليون ٢٠٧٬٢٣٩وقدرهلهمااملدفوعاملبلغ

 .  املذكورةاألرضصكإلغاءبسببماليةمطالباتأوأضرارمنها يلحققدأولحقهاعما
ً
للشركة الخارجيالقانونياملستشارلرأيطبقا

ها حق وتثبت تعاقديةوعالقةقانونًيامستنًدا وهيوواضحةقويةالدعوتينفي تقديمهاتم التيواألوراقاملستندات فإنمعھواستفسارا

وسيط إلى املدفوعالسعيمبلغواسترداد تحصيل فيحقها وكذلك الصك،إلغاءبسبب املدفوع الشراءمبلغواسترداد تحصيل فياملجموعة

.الشراء

هيةالسنةخالل سعودي ريال١٨١٬٥٠٠٬٠٠٠والبالغة الدفاترمناألرضقيمة كاملباستبعادالشركةقامتم،٢٠١٩ديسمبر٣١فياملن

والبالغ األرضثمنمن للبائعاملتبقياملبلغ خصم بعدسعودي ريال٢٠٧٬٢٣٩٬٤٤١بإجماليالسعي ووسيط البائععلىمدينة ذمم وتسجيل

٢١٩٫٧٣٩٫٤٤١وقدرهالشراءتكلفةتمثلوالتيسعوديريال١٨١٬٥٠٠٬٠٠٠تبلغلألرضالدفتريةالقيمةأن.  سعوديريال١٢٬٥٠٠٬٠٠٠

 سعوديريال
ً
هامطروحا .سعوديريال٣٨٬٢٣٩٬٤٤١والبالغتسجيلهاالسابقالقيمةهبوطم

بسداداألرضبائعوالزاماألرضوبائعالشركةبيناملبرمالبيععقدبفسخ الشركةلصالححكمصدرم٢٠٢٠عاممننوفمبرشهرخالل

. للشركةسعوديريالمليون ٢٠٢وقدرهمبلغ

:يليبمايفيد لهاالقانونياملستشارمنخطابالشركةتلقتم٢٠٢١أبريل٠١املوافقه١٤٤٢شعبان١٩بتاريخ

وردالحكمبنقضم٢٠٢١مارس١٨املوافقهـ١٤٤٢شعبان٠٥فياملحكمةإلىالتماسبطلبتقدمقد )  األرضبائع(عليھاملدعىأن

:عليھوبناءااللتماسقبول تموقدالنظامي،االعتراض مدةفواتبعدالدعوى 

١٠٠عنمبالغهاتزيدالتيالكبيرة القضايامنالقضيةلكون النوعياالختصاصلعدمالدعوى وردالسابقالحكمعناملحكمةتراجعت

.سعوديريالمليون 

اإلجراءات ولقواعدللنظاممخالفالحكمأنللشركةالقانونياملستشاريرى حيث صحتھ،لعدمالحكم علىباالعتراضالشركةوقامتهذا

جراء إأنھحيثالشركة،موقفعلىتأثيرلھيكون لناملحكمةجانبمنالدعوى رفضأنللشركةالقانونياملستشار ويرى .  املحاكمفي

. موضوعيوليسشكلي

:شركة على النحو التاليالصدرت دائرة الدعاوى الكبيرة حكمها االبتدائي لصالح م أ٢٠٢٢فبراير ٠٣في 

 :
ً
.وما ألحق بھاألرضفسخ عقد بيع أرض شمال الرياض املبرم بين الشركة وبائع أوال

 :
ً
.مليون ريال لصالح الشركة٢٠٢بسداد مبلغ األرض إلزام بائع ثانيا

.دائرة الدعاوى الكبيرةم أصدرت محكمة االستئناف حكمها بتأييد الحكم الصادر من ٢٠٢٢أبريل ٢٤خالل الفترة الالحقة بتاريخ 



شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت 

شركة مساهمة سعودية

هية فيإيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة  م ٢٠٢٢مارس٣١لفترة الثالثة أشهر املن

) ذلكخالفيذكرلمماالسعوديبالريالاملبالغ(جميع 

ـ ١٨ـ 

املتاجرة بغرضخسارةالأو الربحخاللمن العادلة بالقيمةماليةثماراتاست. ١٠

هية في  املرخص واملدارة بواسطة إحدى الجهات م قامت الشركة باالستثمار في إحدى املحافظ االستثمارية ٢٠٢٢مارس ٣١خالل الفترة املن

م  ٢٠٢٢مارس  ٣١مليون ريال سعودي ليصبح رصيد االستثمار كما في  ٣٬٨مليون ريال سعودي ونتج عن االستثمار أرباح بمبلغ  ٣٠بمبلغ  لها

مليون ريال سعودي.٣٣٬٨مبلغ 

األجلطويلةوقروضإسالمية مرابحةعقود. ١١

كما في 

م ٢٠٢٢مارس ٣١

كما في

م ٢٠٢١ديسمبر ٣١

٣٧١٬٠٤١٬٠٣٤٣٥٥٬٥٠٢٬٠٣٦األجلطويلةوقروضتسهيالت

)١٢٦٬٦٣٠٬٦١٤() ١٤٥٬٨٧٢٬٣٣١(سنة خاللاملستحقةاملبالغ

٢٢٥٬١٦٨٬٧٠٣٢٢٨٬٨٧١٬٤٢٢املتداول غير الجزء

هااألجلطويلةوالقروض اإلسالميةاملرابحةاملجموعة عدد من اتفاقيات عقود  لدى ا في القوائم املالية للمجموعة كمالتي تم اإلفصاح ع

ها املجموعة قامت التى التاليةاالتفاقيةم هذا باإلضافة إلى ٢٠٢١ديسمبر ٣١في هية في خاللبالغا ها والتيم  ٢٠٢٢مارس ٣١الفترة املن بيا

: يليكما

تم . سعوديريالمليون ١٥٠بمبلغالفرنسىيالسعوديالبنكمع) تورق(تمويلاتفاقيةإحدى الشركات التابعة وقعتم،٢٠١٩سنةخالل

 . الشركةقبلمنبالكاملالتمويلرصيدسحب
ً
إال أن  م٢٠٢٣سبتمبر٣٠دفعات تنتهي في التمويلسداديستحقاالتفاقية،لشروطوفقا

هية في  .االقساط املستحقة على القرض بالكاملسدادم ب٢٠٢٢مارس ٣١الشركة التابعة قامت خالل الفترة الن

األجلقصيرة إسالميةمرابحةتمويل. ١٢

كما في 

م ٢٠٢٢مارس ٣١

كما في

م ٢٠٢١ديسمبر ٣١

٣٢١٬٦١٤٬٩٥١١٨٥٬٨٢٧٬٢٣٤السنة الفترة / بدايةفيالرصيد

١٩٢٬٨٥٢٬٦٠٦١٣٥٬٧٨٧٬٧١٧السنة الفترة /  خاللالحركةصافي

٥١٤٬٤٦٧٬٥٥٧٣٢١٬٦١٤٬٩٥١السنة الفترة / هايةفيالرصيد

هااإلفصاحتمالتياألجلقصيرةسالميةاال رابحةاملتمويلاملجموعة عدد من اتفاقيات  لدى ديسمبر٣١كماللمجموعةاملاليةالقوائم فيع

هاالتىالتاليةاالتفاقيةإلىباإلضافةهذام ٢٠٢١ هيةالفترةخالل املجموعةأبرم هاوالتيم ٢٠٢٢مارس ٣١فياملن :يليكمابيا

هية في  للتسهيالتاإلجمالية القيمةبلغت،مصرف الراجحيمعإسالميتمويلاتفاقيةالشركة األمأبرمتم٢٠٢٢مارس ٣١خالل الفترة املن

. مليون ريال سعودي١٠٠م مبلغ ٢٠٢٢مارس ٣١كما في هوبلغ رصيد. سعوديريالمليون ٢٠٠التمويلية



شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت 

شركة مساهمة سعودية

هية فيإيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة  م ٢٠٢٢مارس٣١لفترة الثالثة أشهر املن

) ذلكخالفيذكرلمماالسعوديبالريالاملبالغ(جميع 

ـ ١٩ـ 

تفشىي فيروس كورونا . ١٣

العالممستوى علىواالقتصاديةاالجتماعيةلألنشطةاضطراباتحدوثفي)  ١٩كوفيد(كورونافيروستفشىيتسببم٢٠٢٠عامبدايةمنذ

بشكل تأثيرهتقييماإلدارةتواصلالسابقتين،السنتينخاللاألسواقتلكفيتعطلمنعنھنتجوماالسعوديةالعربيةاململكةذلكفيبما

هاعلىاستباقي و أ م٢٠٢٢عامخاللاملجموعةعملياتعلىتؤثرقدمتوقعةعواملبأيةعلمعلىليستالوقتهذافيدارةاإل نإ.عمليا

هاالتقريرتمالتياملاليةاملجموعةنتائجعلىجوهري تأثيرلھيكن لم) ١٩-كوفيد(وباءأن اإلدارةتعتقد. بعده هية للفترةع مارس٣١فياملن

أنمنالرغمعلىكثبعن)  ١٩-كوفيد(حالةمراقبةاملجموعةوتواصلهذا .  الهامةاملحاسبيةوالتقديراتاألحكامذلكفيبمام٢٠٢٢

.بعدهأوم٢٠٢٢عامخاللاملجموعةعملياتعلىالوباءتأثيرمنتغيرقدمتوقعةعوامل بأيةعلم علىليستالوقتهذافياإلدارة

أحداث هامة . ١٤

للشركةالتجاري سم اال تعديلعلىباملوافقةللشركة  العامةالجمعيةقامت)  ه١٤٤٣اآلخرةجمادى٦املوافق(م٢٠٢٢يناير٩بتاريخ

هاءيتم ولم،"القابضةسناد "ليصبح املالية القوائماعتمادتاريخحتىاملختصةالجهات منالالزمةواملوافقاتالنظاميةاإلجراءاتمناالن

.األولية املوجزة واملوحدة

هية في  خالل  املصري الجنيھسجلم،٢٠٢٢مارس٣١الفترة املت
ً
لذلك، نتيجة.  السعوديالیالر مقابل٪  ١٧نحو  بالصرفسعرفيانخفاضا

األولية الدخل الشامل اآلخرقائمة  مليون ريال سعودي في  ٢٧٫٧بنحو  العربيةمصربجمهوريةتابعةشركة  في  ترجمةفروقات  تسجيلتم

. املوجزة واملوحدة للمجموعة

الكيانات منالعديدعلىماليةآثارلهايكون قد حداثأمنتبعهاما  و وأوكرانياالروسىياالتحادبينصراعاندلع،م٢٠٢٢فبرايرفى

وتتغير).واملقرضينواالستثماراتوالعمالءاملوردينمثل(املباشرةاملصالحفيوكذلك،مع هذه الدول ماديةمعامالتلهاالتياالقتصادية

أو انقطاعات في  الحربعنالناشئةاملحتملةالرئيسيةاآلثاروتتمثلهذا .  العالمأنحاءجميع فيوتختلفبإستمرارالسياسيةاألحداث

يؤدىمماوالعمالتالسلعأسعارتقلب،  الشرقيةأوروبافيالسفراضطرابات،  املتضررةاملناطقفيواملرافقالطرق وإغالقاإلنتاجتوقف

تطورات كثبعناإلدارةتراقبذالكمنوبالرغم.  املالرأسوأسواقاملصرفيةاألنظمةفياالضطرابات،  والنفقات التكاليفزيادةلىإ

 اليوجدالحالية،التأكدعدمحاالتمنالرغمعلى.  وتحللهااملتقلبالوضعهذا فىالسوق 
ً
أعمال فىتأثيرحدوث علىمؤشرأىحاليا

هاالوفاءعدمأواملجموعة هاوبالتزاما .املستقبلىالتشغيلىأدا

افقة على القوائم املالية . ١٥ املو

.)م٢٠٢٢مايو ٢٢املوافق (ه ١٤٤٣شوال ٢١بتاريخ دارة اإل املوحدة من مجلس  و املوجزة األوليةالقوائم املالية اعتماد  تم 


