
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة القصيم القابضة لالستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )غير المدققة( األولية الموجزةالقوائم المالية 

 م2021مارس  31المنتهية في الثالثةأشهر لفترة 

 الحسابات المستقل الفحص لمراجعمع تقرير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 شركة القصيم القابضة لالستثمار 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 األولية الموجزة )غير مدققة(القوائم المالية 

 م2021مارس  31في  المنتهيةالثالثة أشهر لفترة 
 

 فهرس المحتويات

 

 صفحة 

  

 1 األولية الموجزةائم المالية للقو مراجع الحسابات المستقلالفحص لتقرير 

  

 2 األولية الموجزةقائمة المركز المالي 

  

 3 األولية الموجزةقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

  

 4 األولية الموجزة المساهمينقائمة التغيرات في حقوق 

  

 5 األولية الموجزةقائمة التدفقات النقدية 

  

 17 –6 األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 األولية الموجزةالقوائم المالية حول  مراجع الحسابات المستقلالفحص لتقرير 

 

 مساهمي شركة القصيم القابضة لالستثمار إلى السادة/

 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية  –القصيم 
 

 مقدمة

 
 31 يكما ف -شركة مساهمة سعودية  -المرفقة لشركة القصيم القابضة لالستثمار )"الشركة"(  الموجزة لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية

والتدفقات النقدية لفترة الثالثة  المساهمينلتغيرات في حقوق االخرا دخل الشاملوال الموجزة الربح او الخسارة والقوائم األولية، م2021مارس 
أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص بالسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرى. إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد 

 .المعتمد في المملكة العربية السعودية(" التقرير المالي األولي" 34وعرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )
 مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن هذه القوائم المالية األولية الموجزة استناداً إلى فحصنا.ان 

 

 نطاق الفحص
للمنشأة"،  ("فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل المراجع المستقل2410لقد قمنا بالفحص وفقا للمعيار الدولي الرتباطات الفحص )

مور المعتمد في المملكة العربية السعودية، ويتكون فحص القوائم المالية األولية من توجيه استفسارات بشكل أساسي لألشخاص المسؤولين عن األ
م القيام بها المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. ويعد الفحص أقل بشكل كبير في نطاقه من المراجعة التي يت

ع األمور الهامة طبقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي لن تمكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنعلم بجمي
 التي يمكن التعرف عليها خالل عملية المراجعة. وبالتالي ال نُبدي رأي مراجعة.

 
 االستنتاج

 

 فحصنا، فإنه لم ينم الى علمنا ما يدعونا لالعتقاد بأن القوائم المالية األولية الموجزة المرفقة غير معدة من جميع الجوانب الجوهريةواستناداً إلى 
 ( المعتمد في المملكة العربية السعودية.34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 

 لفت انتباه
م قررت الشركة الدخول كمؤسس 2018، والذي يشير الى انه خالل قوائم المالية االولية الموجزةال( في 19نود لفت االنتباه الى االيضاح رقم )

مليون  100من راس مال الشركة الجديدة البالغ  %40مع مجموعة مستثمرين مستقلين في شركة متخصصة في تصنيع وتسويق التمور بحصة 
ة يقرار اللجنة التاسيس علىوتم الغاء تأسيس الشركة الجديدة بناء اصول أخرى، لاير سعودي، بحيث تقدم الشركة أصول مصنع التمور لديها و

 ، ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا األمر.لشركة القصيم للتمور
 

والزراعة بمنطقة القصيم، والتي  والمياهالبيئة  وزراهالشركة ضد فرع قضائية من دعوى  حيث توجد( 17الي االيضاح رقم ) نود لفت االنتباه
 بإحيائها تتعلق بطلب الغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع فرع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لكامل المساحة التي قامت

مربع فقط من المساحة التي قامت مليون متر  74من األرض المسلمة لها. حيث صدرت موافقة من المقام السامي على تملك الشركة مساحة 
مليون متر  116 البالغةمن تلك األرض  بإحيائهاوتطالب الشركة بالرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة باقي المساحة التي قامت  بإحيائها

يها مع عقود االيجار التي بشكل جوهري على الشركة نظرا الرتباط األرض المتنازع عل تأثرمربع ملحوظة عند افتراض خسارة الدعوى سوف 
في الدعوى، وقد صدر النهائي ر الدخل الرئيسي للشركة وال يمكن تحديد الخسائر المتوقعة اال عند الفصل دابرمتها الشركة والذي يمثل مص

م حكم ابتدائي من المحكمة اإلدارية بمنطقة القصيم في القضية المقامة من شركة القصيم القابضة لالستثمار ضد فرع 2021مارس  30بتاريخ 
الدعوة يرجع الى وبناء على رأي المستشار القانوني للشركة ان سبب رفض وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم بعدم قبول الدعوى، 

الشركة باستالم الحكم و  تمالعدم اختصاص المحكمة اإلدارية بنظر الدعوى وان المختص هو لجنة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، ق
مؤرخ في وال والزراعة والمياهالبيئة  م ورد للشركة خطاب من وزراه2021مايو  18وبتاريخ االعتراض عليه أمام محكمة االستئناف اإلدارية.

بخصوص ارض شرى والذى تامل فيه الوزارة سداد اجرة المثل للمساحة المعتدى عليها من تاريخ وضع اليد وحتى  هـ1442رمضان  24
مقامة ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة تطالب لخزينة الدولة لصالح الوزارة، وحيث ان هناك دعوى قائمة   هـ1442رمضان  24تاريخ 

كة بإلغاء القرار المتمثل في امتناع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لكامل المساحة التي قامت الشركة بإحيائها فيها الشر
ملكية الشركة لألرض من عدمه ويجب على الشركة  من األرض المسلمة لها، وبالتالي فال يحق للوزارة المطالبة باالجرة قبل الفصل في

 القرار خالل المدة النظامية. االعتراض على
 

 عن البسام وشركاؤه
 

 

 

 

 إبراهيم احمد البسام

 (337محاسب قانوني ترخيص رقــم )

 

 القصيم، المملكة العربية السعودية

 هـ1442 شوال 11

 م2021 يوما 23
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 شركة القصيم القابضة لالستثمار 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )تتمة(األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك()
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 )تتمة( سابقة سنوات تسويات .19
 

 قائمة المركز المالي )تتمة( (أ

 

 بند ممتلكات ومعدات، صافي

ديسمبر  31 

المصدرة سابقا2020  تسويات 

2020ديسمبر  31  

 المعدلة

محتفظ بها للبيع موجودات  10,462,166 (10,462,166) -- 
 11,706,159 2,204,079 9,502,080 خسائر متراكمة

صافيممتلكات ومعدات،   21,262,082 8,258,087 29,520,169 

 

  ع رد موجودات محتفظ بها للبيع الي ممتلكات ومعدات بعد ما تبين توقف المشرويتمثل الزيادة في ممتلكات ومعدات، صافي في

 على األرباح المبقاة. تحملالمتفق علية سابقا وتم احتساب استهالك ممتلكات ومعدات على الفترات السابقة من تاريخ التحول، و
 

 بند استثمارات في العمليات المشتركة
حصة في راس  50يمة م يمثل ق1/2/2016هـ الموافق 22/4/1437لاير سعودي في بتاريخ  125,000استثمارات في العمليات المشتركة بمبلغ 

حصة مناصفة مع شركة وابل لالستثمار. تم اثبات وسداد  100مال شركة القصيم للتجارة والمقاوالت العقارية ذات المسؤولية المحدودة من اجمالي 

ار في السنوات السابقة م كمصروف وتحميلة على قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل االخر. لم يتم تسجيل االستثم15/4/2019االستثمار في 

 م لذلك تم اعدام كامل قيمة االستثمار.31/12/2016متوقفة ولم تصدر أي قوائم مالية من عام  والشركة

 
 "(19-تقويم فيروس كورونا المستجد )"كوفيد .20

العالم في تعطيل األعمال م، وانتشاره في الصين ومن ثم على مستوى 2020"( منذ بداية عام 19-تسبب تفشي فيروس كورونا المستجد )"كوفيد

قيام والنشاط االقتصادي عالميا بما في ذلك المملكة العربية السعودية وإعالن منظمة الصحة العالمية تصنيف الفيروس بأنه جائحه، مما اقتضى 

الرئيسية للتقديرات المطبقة  إدارة الشركة بإعادة النظر في أحكامها الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة وطرق االحتساب والمصادر

. ومع أنه من الصعب اآلن التنبؤ بكامل مدى ومدة األثر الناتج عن ذلك على م2021مارس  31المنتهية في  للفترةعلى القوائم المالية السنوية 

للشركة بشكل كلي، وتبين لها كما بتاريخ األعمال التجارية واالقتصادية، قامت إدارة الشركة بتقويم األثر على العمليات وجوانب األعمال التجارية 

، أنه ال يلزم إجراء تغييرات جوهرية على األحكام والتقديرات الرئيسية. ومع ذلك، وفي ضوء عدم القوائم المالية االولية الموجزةإصدار هذه 

ى القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات الوضوح حاليا، قد يؤدي أي تغيير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات إلى إجراء تعديل جوهري عل

األثر الناتج عن  تقييمالتي تتأثر بذلك في الفترات المستقبلية. ونظرا لتطور الموقف سريعا وما يصحبه من عدم وضوح، سوف تستمر اإلدارة في 

 ذلك وفقا للتطورات المستقبلية.

 

 أرقام المقارنة .21

 الحالية. الفترةشى مع تبويب للتتماتم إعادة تبويب بعض ارقام المقارنة 

 

  اعتماد القوائم المالية .22
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