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تقرير فحص حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
إلى السادة المساهمين في
شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت (شركة مساهمة سعودية)
مقدمة
لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة المرفقة لشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة
والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت (شركة مساهمة سعودية) ("الشركة") والشركات التابعة لها (ويشار إليها
مجتمعه بـ "المجموعة") كما في  30يونيو 2017م ،والقوائم األولية الموحدة الموجزة للدخل والدخل الشامل اآلخر
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2017م والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية
للستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ ،وملخصا ً للسياسات المحاسبية الهامة واإلفصاحات التفسيرية اآلخرى .إن
اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم
(" )34التقرير المالي األولي " المعتمد في المملكة العربية السعودية .إن مسئوليتنا هي التوصل إلى استنتاج حول
هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة بناءا ً على الفحص الذي قمنا به.
نطاق الفحص
تم فحصنا وفقا ً للمعيار الدولي الخاص بارتباطات الفحص (" )2410فحص المعلومات المالية االولية المنفذ من
قبل المراجع المستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية .يشتمل فحص القوائم المالية األولية على توجيه
استفسارات بشكل أساسي إلى األشخاص المسئولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية
وإجراءات فحص أخرى .إن الفحص أقل بشكل كبير في نطاقه من المراجعة التي تتم وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة
المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،وبالتالي فهو ال يمكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنصبح على علم بكافة
األمور الهامة التي يمكن تحديدها أثناء القيام بأعمال المراجعة .وبنا ًء عليه ،فإننا ال نبدي رأي مراجعة.
االستنتاج
بناءا ً على فحصنا ،لم يلفت انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة لم يتم
إعدادها ،من كافة النواحي الجوهرية ،وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )34المعتمد في المملكة العربية السعودية.
عن إرنست ويونغ
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شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2017م
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو

2017م
لاير سعودي

2016م
لاير سعودي

2017م
لاير سعودي

2016م
لاير سعودي

429.652.838
()299.425.495
─────────
130.227.343
─────────

502.822.944
()341.544.494
─────────
161.278.450
─────────

887.271.001
()602.103.854
─────────
285.167.147
─────────

1.058.556.276
()715.099.988
─────────
343.456.288
─────────

880.604
8.423.533
ـــ
─────────
9.304.137
─────────
139.531.480

1.720.800
8.117.313
ـــ
─────────
9.838.113
─────────
171.116.563

2.965.848
20.290.183
ـــ
─────────
23.256.031
─────────
308.423.178

()11.209.242
6.469.784
()37.448.681
─────────
()42.188.139
─────────
301.268.149

مصروفات بيع وتوزيع
مصروفات عمومية وإدارية
إيرادات( /مصروفات) أخرى ،بالصافي

()79.653.815
()37.649.570
2.917.302
─────────
()114.386.083
─────────
25.145.397

()93.788.363
()41.647.524
13.891.863
─────────
()121.544.024
─────────
49.572.539

()160.741.227
()73.966.016
4.272.500
─────────
()230.434.743
─────────
77.988.435

()182.476.404
()89.175.603
()5.682.728
─────────
()277.334.735
─────────
23.933.414

إيرادات عوائد مرابحات
مصاريف تمويلية

78.243
()9.591.068
─────────
15.632.572

ـــ
()8.346.280
─────────
41.226.259

688.110
()19.903.546
─────────
58.772.999

ـــ
()14.285.356
─────────
9.648.058

()2.347.056
()2.825.909
─────────
10.459.607
═════════

()4.655.446
()5.271.059
─────────
31.299.754
═════════

()6.156.555
()7.045.434
─────────
45.571.010
═════════

()9.326.404
()7.718.395
─────────
()7.396.741
═════════

إيضاح
صافي المبيعات
تكاليف المبيعات
إجمالي الربح من المبيعات
الربح (الخسارة) من االستثمارات
حصة الشركة في صافي ربح( /خسارة) شركة زميلة
أرباح استثمارات وموجودات مالية
هبوط غير مؤقت في استثمارات وموجودات مالية

9

إجمالي الربح( /الخسارة) من االستثمارات
إجمالي الربح

إجمالي المصروفات
الربح من التشغيل

الدخل من العمليات قبل الزكاة وضريبة الدخل
الزكاة
ضريبة الدخل

5
5

صافي دخل( /خسارة) الفترة
صافي دخل( /خسارة) الفترة العائد إلى:
المساهمين في الشركة األم
الحقوق غير المسيطرة

دخل( /خسارة) السهم األساسية والمخفضة العائدة
إلى مساهمي الشركة األم:
من صافي دخل( /خسارة) الفترة
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة في
نهاية الفترة

6
3.664.591
6.795.016

15.601.715
15.698.039

24.353.483
21.217.527

()35.043.922
27.647.181

─────────
10.459.607
═════════

─────────
31.299.754
═════════

─────────
45.571.010
═════════

─────────
()7.396.741
═════════

0.03
═════════

0.12
═════════

0.19
═════════

()0.28
═════════

126.388.889
═════════

126.388.889
═════════

126.388.889
═════════

126.388.889
═════════

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  20جزءاً من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
ـ2ـ

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2017م
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو
2017م
لاير سعودي
صافي دخل( /خسارة) الفترة

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو

2016م

2017م

2016م

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

10.459.607

31.299.754

45.571.010

()7.396.741

────────

────────

────────

────────

(الخسائر) /الدخل الشامل اآلخر:
(الخسائر) /الدخل الشامل اآلخر الذي سيعاد تصنيفها
إلى قائمة الدخل في الفترات الالحقة
فروقات ترجمة القوائم المالية لشركة تابعة

172.155

()8.745.914

()108.951

()14.698.859

(خسائر) /أرباح غير محققة من إعادة تقييم استثمارات
متاحة للبيع خالل الفترة

()43.131.805

19.502.169

()44.648.656

76.541.422

أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع محولة
لقائمة الدخل
إجمالي (الخسائر) /الدخل الشامل اآلخر للفترة
صافي (الخسائر) /الدخل الشامل اآلخر للفترة

ــ

ــ

()11.678.145

ــ

────────

────────

────────

────────

()42.959.650

10.756.255

()56.435.752

61.842.563

────────

────────

────────

────────

()32.500.043

42.056.009

()10.864.742

54.445.822

════════

════════

════════

════════

العائد إلى:
المساهمين في الشركة األم
الحقوق غير المسيطرة

()39.371.651

30.249.027

()32.033.797

33.338.163

6.871.608

11.806.982

21.169.055

21.107.659

────────

────────

────────

────────

()32.500.043

42.056.009

()10.864.742

54.445.822

════════

════════

════════

════════

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  20جزءاً من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
ـ3ـ

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة
كما في  30يونيو 2017م

إيضاح
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات وآالت ومعدات
مشروعات تحت التنفيذ
عقارات استثمارية
موجودات غير ملموسة
استثمارات وموجودات مالية
موجودات أخرى طويلة األجل

7
8

9
10

إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
مخزون ،صافي
ذمم مدينة تجارية ،صافي
الجزء المتداول من موجودات أخرى طويلة األجل
مصروفات مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة ،صافي
استثمارات مقتناة لغرض المتاجرة
النقدية والبنود شبه النقدية
إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات

11
10

 30يونيو 2017م
لاير سعودي

854.529.025
105.719.827
226.711.022
157.005.634
1.671.218.879
36.212.249
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3.051.396.636
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
356.040.213
262.721.980
12.543.430
55.140.612
893.186
13.792.180
122.985.317
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
824.116.918
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3.875.513.554
══════════

 31ديسمبر 2016م
لاير سعودي

878.949.272
87.455.156
226.711.022
157.005.634
1.765.540.091
36.212.249
ــــــــــــــــــــــــــــــ
3.151.873.424
ــــــــــــــــــــــــــــــ
387.661.050
247.012.776
11.617.388
69.798.749
1.030.417
45.270.172
200.621.293
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
963.011.845
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
4.114.885.269
═════════

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  20جزءاً من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
ـ4ـ

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
إيضاح
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة
صافي مكاسب غير محققة من إعادة تقييم
استثمارات متاحة للبيع
فروقات ترجمة القوائم المالية لشركة تابعة

12
13

إجمالي حقوق الملكية العائد لمساهمي الشركة األم
الحقوق غير المسيطرة
إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة
عقود مرابحة إسالمية وقروض طويلة األجل
مطلوبات بموجب عقود إيجار رأسمالي
التزمات المنافع المحددة للموظفين
مطلوبات ضريبية مؤجلة

14
15
5

إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة
تمويل مرابحة إسالمية قصير األجل
عقود مرابحة إسالمية وقروض طويلة األجل ـ
الجزء المتداول
مطلوبات بموجب عقود إيجار رأسمالي ـ الجزء المتداول
توزيعات أرباح مستحقة الدفع
مخصص زكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع
إجمالي المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

16
14
5

 30يونيو 2017م
لاير سعودي

 31ديسمبر 2016م
لاير سعودي

1.263.888.890
631.944.445
147.260.030

1.263.888.890
631.944.445
249.295.436

229.669.141
()88.158.678
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2.184.603.828
444.504.534
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2.629.108.362
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

285.995.942
()88.098.199
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2.343.026.514
470.486.771
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2.813.513.285
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

466.199.652
3.513.285
111.421.927
2.052.414
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
583.187.278
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

567.944.741
4.243.168
116.892.675
2.146.417
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
691.227.001
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

191.557.647
8.401.063
70.396.820

203.773.378
3.524.915
66.000.127

360.686.636
1.448.077
15.178.348
15.549.323
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
663.217.914
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.246.405.192
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3.875.513.554
══════════

305.404.596
1.349.213
15.338.870
14.753.884
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
610.144.983
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.301.371.984
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4.114.885.269
══════════

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  20جزءاً من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
ـ5ـ

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم
صافى مكاسب غير
احتيـــــاطي

الرصيد في  1يناير 2017م (مراجعة)

تقييم استثمارات

القوائم المالية

الملكية في

الحقوق غير

إجمالى حقوق

رأس المــال

نظــــــــامي

أربــاح مبقـــاة

متاحة للبيع

لشركة تابعة

الشركة األم

المسيطرة

الملكية

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعـــودي

لاير سعـــودي

ريــال سعــودي

لاير سعـــودي

لاير سعـــودي

لاير سعـــودي

1.263.888.890

631.944.445

249.295.436

285.995.942

()88.098.199

2.343.026.514

470.486.771

2.813.513.285

ـــ

24.353.483

21.217.527

45.571.010

()56.326.801

()60.479

()56.387.280

()48.472

()56.435.752

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

24.353.483

()56.326.801

()60.479

()32.033.797

صافي دخل الفترة

ـــ

ـــ

الخسارة الشاملة اآلخرى للفترة

ـــ

ـــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

إجمالي الدخل الشامل اآلخر

ـــ

ـــ

صافي حركة الحقوق غير المسيطرة

ـــ

ـــ

توزيعات أرباح ( إ يضاح )17

24.353.483
ـــ

ـــ

ـــ
()126.388.889

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرصيد في  30يونيو 2017م (غير مراجعة)

محققة من إعادة

فروقات ترجمة

إجمالى حقوق

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.263.888.890

631.944.445

147.260.030

229.669.141

══════════

════════

═════════

════════

ـــ
()126.388.889

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ
()88.158.678

2.184.603.828

════════

══════════

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  20جزءاً من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21.169.055

()10.864.742

()47.151.292

()47.151.292

ـــ

()126.388.889

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

444.504.534

2.629.108.362

════════

══════════

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م
حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم
صافى مكاسب غير
احتيـــــاطي

الرصيد في  1يناير 2016م (مراجعة)

رأس المــــال

نظــــــــامي

أربــاح مبقـــاة

متاحة للبيع

لشركة تابعة

الشركة األم

المسيطرة

الملكية

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعـــودي

لاير سعـــودي

ريــال سعــودي

لاير سعـــودي

لاير سعـــودي

1.263.888.890

807.600.019

382.387.866

81.700.205

()28.999.868

صافي (خسارة) /دخل الفترة

ـــ

الدخل الشامل اآلخر

ـــ

ـــ

إجمالي الدخل الشامل اآلخر

الرصيد في  30يونيو 2016م (غير مراجعة)

تقييم استثمارات

القوائم المالية

الملكية في

الحقوق غير

إجمالى حقوق
لاير سعـــودي

ـــ

صافي حركة الحقوق غير المسيطرة
توزيعات أرباح ( إ يضاح )17

محققة من إعادة

فروقات ترجمة

إجمالى حقوق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ

()35.043.922
ـــ

76.541.422

()8.159.337

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

()35.043.922
ـــ

76.541.422
ـــ

()8.159.337
ـــ

ـــ

()126.388.889
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ

ـــ

2.506.577.112

525.819.418

3.032.396.530

()35.043.922

27.647.181

()7.396.741

68.382.085

()6.539.522

61.842.563

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
33.338.163
ـــ
()126.388.889

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
21.107.659
()32.607.973
ـــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
54.445.822
()32.607.973
()126.388.889
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.263.888.890

807.600.019

220.955.055

158.241.627

()37.159.205

2.413.526.386

514.319.104

2.927.845.490

═════════

════════

═════════

════════

════════

══════════

════════

══════════

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  20جزءاً من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
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شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو2017م
األنشطة التشغيلية
الدخل من العمليات قبل الزكاة وضريبة الدخل
تعديالت للبنود التالية:
حصة الشركة في صافي (أرباح) /خسائر شركة زميلة
أرباح استثمارات وموجودات مالية
هبوط غير مؤقت في استثمارات وموجودات مالية
االستهالكات
أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات
التزامات المنافع المحددة للموظفين

إيضاح

15

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
مدينـــون
مخزون
دائنــــون
ضريبة دخل مؤجلة
النقدية من العمليات
التزامات المنافع المحددة للموظفين المدفوعة
زكاة وضريبة دخل مدفوعة
صافي النقدية من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
المحصل من إيرادات استثمارات وموجودات مالية
المحصل من بيع استثمارات مقتناة لغرض المتاجرة
شراء ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ
المحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
صافي النقدية من( /المستخدمة في) األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
تمويل مرابحة وقروض طويلة وقصيرة األجل
المسدد من التزامات بموجب عقود ايجار رأسمالي
التغير في الحقوق غير المسيطرة
توزيعات أرباح مدفوعة
صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
صافي النقص في النقدية والبنود شبه النقدية
أثر التغير في سعر التحويل على النقدية والبنود شبة النقدية
النقدية والبنود شبه النقدية في بداية الفترة
النقدية والبنود شبه النقدية في نهاية الفترة
اهم المعامالت غير النقدية
أثر التغير في سعر التحويل الناتج عن ترجمة القوائم المالية
لشركة تابعة
صافي خسائر( /مكاسب) غير محققة من إعادة تقييم االستثمارات

15
5

2017م
لاير سعودي

2016م
لاير سعودي

58.772.999

9.648.058

()2.965.848
()20.290.183
ـــ
42.772.908
()1.232.184
5.800.064

11.209.242
()6.469.784
37.448.681
39.273.469
()549.647
11.195.760

3.166.909
31.620.837
()7.307.368
()94.003
─────────
110.244.131

()15.353.263
40.953.012
()17.811.047
()510.376
─────────
109.034.105

()11.270.812
()12.438.765
─────────
86.534.554
─────────

()5.124.750
()23.302.398
─────────
80.606.957
─────────

57.721.647
30.000.000
()38.339.563
2.703.880
─────────
52.085.964
─────────

28.010.245
ـــ
()107.944.955
648.111
─────────
()79.286.599
─────────

()42.066.356
()631.019
()47.151.292
()126.549.411
─────────
()216.398.078
─────────
()77.777.560
141.584
200.621.293
─────────
122.985.317
═════════

57.537.206
()4.829.749
()32.607.973
()126.109.440
─────────
()106.009.956
─────────
()104.689.598
()3.588.862
279.806.242
─────────
171.527.782
═════════

()250.535
═════════

()11.109.997
═════════

44.648.656
═════════

()76.541.422
═════════

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  20جزءاً من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
ـ8ـ

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
كما في  30يونيو 2017م
 1ـ معلومات الشركة
تأسست شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت ("الشركة" أو "الشركة
األم") كشركة مساهمة سعودية وفقا ً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم 78
بتاريخ  7ذي القعدة 1395هـ (الموافق  11نوفمبر 1975م) وتعمل الشركة بموجب سجل تجاري رقم
 5850000276الصادر في مدينة ابها بتاريخ  15محرم 1397هـ (الموافق  5يناير 1977م).
أن الشركة مدرجة بهيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية .إن الشركة األم مملوكة بنسبة  %53.18لمساهم
رئيسي (شركة دلة البركة القابضة) ،وبنسبة  %46.82لمساهمين آخرين.
يتمثل نشاط الشركة في أعمال االستيراد و التصدير وأعمال التوكيالت التجارية وإقامة واستثمار المنشآت
والمشروعات السياحية والزراعية والتجارية والصناعية بما فيها التعبئة والمياه والعقار وتملك األراضي وتقسيمها
وأعمال المقاوالت ومباشرة أي نشاط يتفق مع األغراض المذكورة ،واالشتراك مع الهيئات أو الشركات التي تزاول
أعماال شبيهة بأعمالها أو تدمجها فيها أو انشاء شركات فرعية مملوكة لها أو مع الغير .وتزاول شركاتها التابعة عدة
أنشطة مثل صناعة األلبان ومنتجات األلبان والعصائر وصناعة وتعبئة وتجارة الجملة والتجزئة في المنتجات الغذائية
وصناعة المنسوجات وصناعة اإلشار ات المرورية الضوئية وأجهزة التحكم وصناعة الكرتون ومشتقاته.
إن العنوان المسجل للشركة هو برج الفيصلية ،الطابق  ،27ص.ب  ،55756الرياض  ،11544المملكة العربية
السعودية.
تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2017م من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  8ذو القعدة 1438هـ الموافق  31يوليو 2017م.
 2ـ السياسات المحاسبية الهامة
 2ــ  1أسس االعداد
تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م وفقا ً لمعيار المحاسبة
الدولي رقم (" :) 34القوائم المالية األولية" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى
المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .كما تم إعداد أول قوائم مالية للمجموعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية
في  31مارس 2017م وذلك وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )34المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير
واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ال تشتمل القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية
السنوية .ينص المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ) 1الخاص بتطبيق المعايير الدولية ألول مرة بأن الهدف من
تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ( ) 34الخاص بالقوائم المالية األولية هو تقديم تحديث آلخر قوائم مالية سنوية.
وبالتالي ،يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم ( )34ت قديم إفصاحات في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة أقل
من تلك التي تطلبها المعايير الدولية للتقرير المالي في القوائم المالية السنوية.
تم إعداد آخر قوائم مالية سنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م للمجموعة طبقا ً لمعايير المحاسبة المتعارف
عليها سابقا ً الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على أساس التكلفة التاريخية ،باستثناء االستثمارات في األوراق
المالية المتاحة للبيع التي يتم قياسها بالقيمة العادلة .يتم عرض القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة باللاير السعودي،
ما لم يرد خالف ذلك.
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شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 2ـ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2ـ  2أساس التوحيد
تشتمل القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة وشركاتها التابعة
("المجموعة") كما في  30يونيو 2017م .تتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة حق في العوائد المتغيرة نتيجة
مشاركتها في الشركة المستثمر بها ،ولدى المجموعة القدرة على التأثير في هذه العوائد من خالل ممارسة نفوذها
على الشركة المست ثمر بها .وبشكل خاص فإن المجموعة تسيطر على المنشأة المستثمر بها إذا ـ وفقط إذا ـ كان لدى
المجموعة:
 نفوذ على المنشأة المستثمر بها (مثل :حقوق قائمة تعطي المجموعة القدرة الحالية لتوجيه النشاطات ذات
الصلة بالمنشأة المستثمر بها).
 حق أو حقوق الحصول على عوائد متغيرة نتيجة االشتراك مع الشركة المستثمر بها.
 قدرة على استخدام نفوذها على المنشأة المستثمر بها في التأثير على عوائدها.
بشكل عام ،هناك افتراض أن غالبية حقوق التصويت ستؤدي إلى السيطرة .ومن أجل تعزيز هذا االفتراض وعندما
يكون لدى المجموعة مستوى أقل من غالبية حقو ق التصويت أو حقوق مشابهة في الشركة المستثمر بها ،فإن
المجموعة تأخذ في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لدى المجموعة نفوذا ً على
المنشأة المستثمر بها ،وهذه الحقائق والظروف تشمل ما يلي:
 الترتيب التعاقدي مع اآلخرين ممن يحق لهم التصويت في الشركة المستثمر بها.
 الحقوق التي تنشأ عن الترتيبات التعاقدية اآلخرى.
 حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة.
تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تمارس سيطرة على المنشأة المستثمر بها أم ال عندما تشير الحقائق والظروف
أن هناك تغيرا ً في عنصر أو أكثر من العناصر الثالثة للسيطرة .يبدأ توحيد الشركة التابعة اعتبارا ً من تاريخ سيطرة
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
استحواذ المجموعة على السيطرة وحتى تاريخ فقدان المجموعة للسيطرة على الشركة التابعة.
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
اللزوم ،يتم إجراء التعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة من أجل التوفيق بين سياساتها المالية والسياسات
المالية للمجموعة .يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات
النقدية المتعلقة بالمعامالت ما بين شركات المجموعة بالكامل عند التوحيد.
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شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 2ـ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2ـ  2أساس التوحيد (تتمة)
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
مكونات أخرى لحقوق الملكية الخاصة بالشركة التابعة ويتم تسجيل أي ربح أو خسارة ناتجة عن فقد السيطرة في
قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة .ويتم تسجيل أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.
 3-2ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي ملخص للسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة
الموجزة:
أ ) تجميع األعمال والشهرة
تتم المحاسبة عن تجميع األعمال باستخدام طريقة االقتناء .يتم قياس تكلفة االقتناء على أنها إجمالي الثمن المحول
والذي يتم قياسه بالقيمة العادلة في تاريخ االقتناء وقيمة أي حقوق غير مسيطرة في المنشأة المقتناة .تقوم الشركة في
كا فة 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 اإلدارية.
عندما تقتني المجموعة منشأة أو نشاط ما فإنها تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المستحوذ عليها لتحديد
التصنيف المالئم لها وفقا ً للشروط التعاقدية واألحوال االقتصادية والظروف ذات العالقة في تاريخ االقتناء .ويتضمن
هذا فصل المشتقات المتضمنة في العقود األساسية المبرمة من المنشأة المقتناة.
يتم قياس الشهرة في البداية بالتكلفة (وهي الزيادة في إجمالي الثمن المحول والقيمة المدرجة للحقوق غير المسيطرة)
وأي حقوق سابقة محتفظ بها ـ على صافي الموجودات المقتناه والمطلوبات التي تم تحملها .إذا كانت القيمة العادلة
لصافي الموجودات المقتناة زائدة ع ن 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 ينبغي تسجيلها في تاريخ االقتناء .وإذا كانت نتيجة إعادة التقييم أن القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة زائدة
عن إجمالي الثمن المحول ،عندئ ٍذ يتم تسجيل المكاسب في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة.
بعد االعتراف األولي ،يتم قياس الشهرة بالتكلفة بعد طرح الخسائر المتراكمة للهبوط في القيمة .وبغرض فحص هبوط
القيمة ،فإن الشهرة التي يتم االستحواذ عليها جراء تجميع األعمال ـ من تاريخ االقتناء ـ يتم تخصيصها لكل وحدة من
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.
عندما تشكل الشهرة جزءا ً من وحدة توليد النقد ويتم استبعاد جزءا ً من أنشطة هذه الوحدة ،فإن الشهرة المرتبطة بتلك
األنشطة يتم إدراجها ضمن القيمة الدفترية لألنشطة عند تحديد المكاسب أو الخسائر من االستبعاد .ويتم قياس الشهرة
في هذه الحالة بنا ًء على نسبة األنشطة المستبعدة من الجزء المتبقي من وحدة توليد النقد.

ـ  11ـ

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 2ـ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2ـ  3بيان السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ب ) االستثمار في شركات زميلة
يحتسب استثمار الشركة األم في الشركة الزميلة بطريقة حقوق الملكية .الشركة الزميلة هي منشأة تمارس عليها
الشركة األم تأثير هام .إن التأثير الهام هو القدرة على المشاركة في قرارات السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة
المستثمر فيها ،ولكنها ليست سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.
وفقا ً لطريقة حقوق الملكية فإن االستثمار في الشركة الزميلة يسجل في قائمة المركز المالي بالتكلفة زائدا ً حصة الشركة
األم في تغيرات ما بعد االقتناء في صافي موجودات الشركة الزميلة .تتم إضافة الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة إلى
القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم إطفاؤها أو فحصها على أساس فردي لتحديد االنخفاض في القيمة.
تعكس قائمة الدخل الموحدة األولية الموحدة الموجزة حصة الشركة األم في نتائج عمليات الشركة الزميلة .وفي حالة
وجود تغير يكون قد تم تسجيله مباشرة ً 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 األولية الموحدة
الموجزة .يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة في حدود
الحصة في الشركة الزميلة.
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.
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تقرر الشركة األم ما إذا كان من الضروري تسجيل خسارة انخفاض في القيمة
الستثمار الشركة األم في الشركة الزميلة .تحدد الشركة األم في تاريخ كل قائمة مركز مالي ما إذا كان هناك دليل
موضوعي على انخفاض قيمة االستثمار في الشركة الزميلة .وإذا كان الحال كذلك ،تقوم الشركة األم عندئذ باحتساب
مبلغ االنخف اض في القيمة باعتباره الفرق بين المبلغ الممكن استرداده من الشركة الزميلة وقيمتها الدفترية وتقوم بإدراج
المبلغ في قائمة الدخل الموحدة األولية الموحدة الموجزة تحت بند "حصة الشركة في صافي ربح شركة زميلة".
عند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة تقوم المجم وعة بقياس أي استثمار متبقي وتسجله بقيمته العادلة .أي فرق
بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان التأثير الهام عليها والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت من
االستبعاد يسجل في قائمة الدخل الموحدة األولية الموحدة الموجزة.
ج) تصنيف الموجودات والمطلوبات إلى متداول أو غير متداول
تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة على أساس متداول أو
غير متداول .يتم 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
توقع تحقق األصل خالل  12شهرا ً بعد تاريخ قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة ،أو
كونه نقدا ً أو في حكم النقد إال إذا كان محظورا ً تبادل األصل أو استخدامه لتسوية التزام ما خالل  12شهرا ً
على األقل من تاريخ قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة.

يتم تصنيف جميع الموجودات اآلخرى كموجودات غير متداولة.
يعتبر االلتزام ضمن المطلوبات المتداولة في حالة:
-

توقع تسوية االلتزام خالل دورة العمل العادية للمجموعة ،أو
محتفظ بااللتزام بشكل رئيسي من أجل المتاجرة ،أو
توقع تسوية االلتزام خالل  12شهرا ً بعد تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة ،أو
عدم وجود حق غير مرتبط بشرط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة  12شهرا ً على األقل بعد تاريخ قائمة المركز
المالي األولية الموحدة الموجزة.

تقوم المجموعة بتصنيف جميع االلتزامات اآلخرى كمطلوبات غير متداولة.
يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات الضريبية كموجودات ومطلوبات غير متداولة.
ـ  12ـ

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 2ـ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2ـ  3بيان السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
د ) المصروفات
يتم االعتراف بجميع المصروفات شاملة مصروفات التشغيل ،المصروفات العمومية واإلدارية والمصروفات اآلخرى
وتدرج بقائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة في الفترة المالية التي تحققت فيها تلك المصروفات.
إن مصروفات البيع والتوزيع هي تلك المصروفات التي تتعلق بموظفي المبيعات والتوزيع والمصروفات العرضية
اآلخرى المتعلقة بها ،وتصنف جميع المصروفات اآلخرى كمصروفات عمومية وإدارية
هـ ) قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو سداد التزام في معاملة تتم بين المتعاملين في السوق في تاريخ
القياس .يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام ستتم إما:
 من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام ،أو
 من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق الرئيسية.
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
االلتزام على افتراض أن أطراف السوق يعملون بما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم.
يأخذ قياس القي مة 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.
تستخدم المجموعة أساليب تقييم تتناسب مع الظروف واألحوال وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم
استخدام المعطيات الملحوظة ذات العالقة وتقليص استخدام المعطيات غير الملحوظة إلى أكبر حد.
يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمها العادلة أو االفصاح عن قيمها العادلة في القوائم المالية
في نطاق الهيكل الهرمي للقيم العادلة المبين أدناه استنادا ً إلى معطيات المستوى األدنى الذي يعتبر جوهريا ً لقياس
القيمة العادلة ككل:
 المستوى األول :األسعار المتداولة في األسواق النشطة لذات الموجودات أو المطلوبات.
 المستوى الثاني :أساليب تقييم أخرى يكون فيها الحد األدنى من المعطيات الجوهرية ملحوظة بصورة مباشرة
أو غير مباشرة لقياس القيمة العادلة.
 المستوى الثالث :أساليب تقييم أخرى يكون فيها الحد األدنى من المعطيات الجوهرية غير ملحوظة لقياس
القيمة العادلة.
بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في القوائم المالية على أساس متكرر ،تحدد المجموعة فيما إذا جرى تحويالت
ما بين المستويات في التسلسل الهرمي أعاله من خالل إعادة تقييم التصنيف (استنادا ً إلى المستوى األدنى من المعطيات
الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة من فترات إعداد القوائم المالية.
تم عرض تحليل القيمة العادلة لألدوات المالية ومزيد من التفاصيل عن كيفية قياسها في اإليضاح رقم .17
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شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 2ـ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2ـ  3بيان السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
و) تحقق اإليراد
يتحقق اإليراد عند احتمال تدفق منافع اقتصادية للمجموعة .ويمكن قياس اإليراد بصورة سليمة بغض النظر عن تاريخ
تحصيل اإليراد .يقاس اإليراد بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو مستحق القبض بعد األخذ في االعتبار شروط الدفع
الواردة في االرتباطات التعاقدية ،مع است بعاد الضرائب أو الرسوم .لقد حددت المجموعة أنها تعمل كطرف أساسي
في كل ترتيبات اإليرادات الخاصة بها.
وفيما يلي المواصفات الواجب استيفاؤها قبل تحقق اإليراد:
مبيعات البضاعة
يتحقق اإليراد من مبيعات البضاعة عند انتقال المخاطر والمكاسب المرتبطة بملكية تلك البضاعة بشكل جوهري إلى
المشترى ،ويتم ذلك عادة عند تسليم البضاعة للمشترى .يتم قياس إيرادات بيع البضاعة بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم
أو المستحق القبض بعد خصم المرتجعات والمخصصات والخصم التجاري وخصم الكميات.
الدخل من توزيعات األرباح
تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عند نشوء حق المجموعة في استالم تلك التوزيعات ،ويتمثل هذا الحق عموما ً عند
موافقة المسؤولين عن اتخاذ قرار توزيع األرباح.
أوراق مالية للمتاجرة
يسجل الدخل من األوراق المالية للمتاجرة عند اإلعالن عن توزيعات األرباح .تسجل أي تغيرات على القيمة العادلة
في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة.
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
القيمة الدفترية للموجودات المالية .يدرج الدخل من العوائد في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة.
ز) الزكاة والضرائب

الزكاة

يجنب مخصص للزكاة للشركة األم والشركات التابعة لها وفقا ً لألنظمة المالية المعمول بها في المملكة العربية
السعودية .يحمل المخصص على قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة .يتم إثبات أية مبالغ إضافية ،إن وجدت ،والتي
قد تستحق عند إجراء الربط النهائي خالل السنة التي يعتمد فيها الربط.

ضرائب الدخل الجارية

يتم تقييم أصول والتزامات ضرائب الدخل للفترة الجارية والفترات السابقة وفقا ً للمبلغ المتوقع استرداده أو سداده
لمصلحة الضرائب.

ضرائب الدخل المؤجلة

يتم االعتراف بضريبة الدخل المؤجلة باتباع طريقة االلتزامات على الفروق المؤقتة بين القيمة المعترف بها لألصل
أو االلتزام لألغراض الضريبية (األساس الضريبي) وقيمتها المدرجة بالميزانية (األساس المحاسبي) وذلك باستخدام
سعر الضريبة المطبق.
ويتم االعتراف بضريبة الدخل المؤجلة كأصل عندما يكون هناك احتمال قوي بإمكانية االنتفاع بهذا األصل لتخفيض
األرباح الضريبية المستقبلية ،ويتم تخفيض األصل بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه منفعة مستقبلية.
يتم إدراج الض ريبة الجارية والمؤجلة كإيراد أو مصروف في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة للفترة .الضريبة
الجارية والمؤجلة المتعلقة بمعاملة أو حدث يسجل مباشرة ضمن حقوق الملكية .يتم تسجيلها مباشرة ضمن حقوق
الملكية.
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شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 2ـ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2ـ  3بيان السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ح) العمالت األجنبية

 - 1المعامالت واألرصدة
تسجل المعامالت بالعملة األجنبية مبدئيا عن طريق منشئات المجموعة بعملتها التشغيلية بالسعر السائد في تاريخ
المعاملة .ويتم إعادة ترجمة الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية بالعملة األجنبية إلى العملة التشغيلية بالسعر
الفوري السائد في تاريخ إعداد قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة.
تسجل جميع الفروق الناشئة عند التسديد أو ترجمة البنود النقدية في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة باستثناء
البنود النقدية التي تمثل تحوطا لصافي استثمارات المجموعة في الشركة التابعة األجنبية ،حيث يتم تسجيلها في الدخل
الشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزة لحين التصرف في صافي االستثمار ،وعندئذ يتم االعتراف بها في قائمة الدخل
األولية الموحدة الموجزة .ويتم التعامل مع األعباء والتغيرات الضريبية الناتجة عن فروق التغير في تلك البنود النقدية
في قائمة الدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزة.
يتم قياس البنود غير النقدية التي تقاس بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية بسعر العملة السائد في تاريخ المعاملة األساسية.
أما البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية التي تقاس بالقيمة العادلة فيتم ترجمتها باستخدام سعر العملة في تاريخ تحديد
قيمتها العادلة .تعامل االرباح او الخسائر الناشئة من إعادة ترجمة البنود غير النقدية بنفس االسلوب المتبع في االعتراف
باألرباح او الخسائر الناشئة من التغير في القيمة العادلة للبند (أي أن فروق ترجمة البنود التي يتم االعتراف بالتغير
في القيمة العادلة لها في قائمة الدخل الشامل اآلخر أو في قائمة الدخل هي أيضا تعالج بنفس الطريقة على التوالي).

 - 2شركات المجموعة
عند التوحيد يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات للعمليات األجنبية إلى اللاير السعودي بسعر التحويل السائد في تاريخ
اعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وترجمة بنود قائمة الدخل بسعر التحويل السائد في تاريخ المعامالت.
يتم عرض فروق العملة الناشئة من الترجمة مباشرة في قائمة الدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزة .وعند
التصرف في الشركة التابعة األجنبية يتم االعتراف بمكون الدخل الشامل اآلخر والمتعلقة بهذه المعاملة األجنبية في
قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة.
أي شهرة تنشأ عن اقتناء شركة تابعة أجنبية وأي تعديالت في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات عن القيمة الدفترية
لها تظهر عند عملية االقتناء تعامل كموجودات ومطلوبات للشركة التابعة األجنبية ويتم تحويلها بسعر اإلقفال في
تاريخ القوائم المالية.
ط) توزيعات األرباح
تقيد األرباح الموزعة في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة في الفترة التي يتم فيها الموافقة على التوزيع من قبل
مساهمي الشركة األم في الجمعية العمومية السنوية للشركة األم حيث تقيد هذه التوزيعات كالتزام على الشركة وتطرح
من األرباح المبقاه ،ويجوز لمجلس اإلدارة إقرار توزيعات أرباح مرحلية على أن تعتمد من الجمعية العمومية الالحقة.
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شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 2ـ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2ـ  3بيان السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ي) الممتلكات واآلالت والمعدات
يتم تسجيل الممتلكات واآلال ت والمعدات بالتكلفة مخصوما منها اإلستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة لهبوط القيمة،
إن وجدت .وتتضمن هذه التكلفة تكلفة الجزء المستبدل من الممتلكات واآلالت والمعدات وتكاليف االقتراض لمشروعات
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
إنتاجي محدد وإستهالك محدد .وبالمثل ،عند إجراء فحص شامل يتم االعتراف بتكاليفه بالقيمة الدفترية كإحالل في
حالة الوفاء بشروط االعتراف .ويتم االعتراف بجميع تكاليف اإلصالح والصيانة اآلخرى في قائمة الدخل األولية
الموحدة الموجزة عند تحملها.
يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدار العمر اإلنتاجي للموجودات كالتالي:
مباني
آالت ومعدات
أثاث ومفروشات
أجهزة حاسب آلي وبرامج
وسائل نقل

 33 – 10سنة
 16 – 10سنة
 10 – 4سنوات
 10 – 4سنوات
 8 – 4سنوات

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
صافي متحصالت االستبعاد وصافي القيمة الدفترية لألصل) في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة في تاريخ
استبعاد األصل.
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.
ك) مشاريع تحت التنفيذ
تمثل المشاريع الرأسمالية تحت التنفيذ جميع التكاليف التي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالمشاريع قيد التنفيذ وتتم
رسملتها كممتلكات وآالت ومعدات عند االنتهاء من تلك المشاريع .ال يتم استهالك األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.
ل) العقارات االستثمارية
تسجل العقارات المقتناه بغرض تحقيق ايرادات إيجاريه أو عوائد رأسمالية كعقارات استثمارية.
تقيد العقارات االستثمارية في األصل بالتكلفة ،وتظهر فيما بعد بالتكلفة ناقصا ً االستهالك المتراكم واالنخفاض المتراكم
في القيمة ،إن وجد .األراضي المملوكة ال تستهلك .تستهلك تكلفة العقارات االستثمارية بطريقة القسط الثابت على
مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات.
تتم مراجعة القيمة الدفترية للعقارات االستثمارية للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث
أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة
الدفترية عن القيمة القابلة لالست رداد ،يتم تخفيض الموجودات الى القيمة الممكن استردادها باعتبارها القيمة العادلة
مخصوما منها تكاليف البيع أو القيمة قيد االستعمال أيهما أعلى.
تحمل مصروفات الصيانة واإلصالح على قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة أما التحسينات التي تزيد في قيمة
العقارات االستثمارية ذات العالقة أو تطيل أعمارها بصورة جوهرية فتتم رسملتها.
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شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 2ـ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2ـ  3بيان السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
م) اإليجارات
يعتمد تحديد ما إذا كان أي اتفاق يمثل أو يتضمن إيجار على جوهر االتفاق في تاريخ بدايته .يمثل االتفاق أو يتضمن
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 جميع عقود االيجار اآلخرى كعقود ايجار تشغيلية.
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
أيهما اقل .ويتم توزيع دفعات االيجار نسبيا بين أعباء (مصروفات) التمويل واالنخفاض في التزام اإليجار للتوصل
إلى سعر ثابت للفائدة على الرصيد المتبقي من االلتزام .ويتم االعتراف بأعباء التمويل في قائمة الدخل األولية الموحدة
الموجزة.
يتم استهالك الموجودات المستأجرة على مدار العمر اإلنتاجي لألصل .إال أنه في حالة عدم وجود تأكيد مقبول بحصول
المجموعة على الملكية في نهاية فترة اإليجار يتم استهالك األصل على مدار العمر اإلنتاجي التقديري لألصل أو فترة
اإليجار أيهما أقصر.
يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار التشغيلي كمصروفات في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة على أساس القسط
الثابت على مدار فترة اإليجار.
ن) تكاليف االقتراض
تكاليف االقتراض المرتبطة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل معين يستغرق بالضرورة فترة زمنية إلعداده
لالستخدام أو البيع تتم رسملتها كجزء من تكلفة األصل .يتم تسجيل تكاليف االقتراض بعد ذلك على قائمة الدخل األولية
الموحدة الموجزة .تحمل جميع تكاليف االقتراض اآلخرى علي قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة .تتمثل تكاليف
االقتراض في تكاليف العمولة وغيرها من التكاليف اآلخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق بعملية اقتراض األموال.
س) الموجودات غير الملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموسة المقتناة بصورة منفردة عند االعتراف األولى بالتكلفة .وتعتبر تكلفة الموجودات
غير الملموسة التي تم اقتناءها بناءا على تجميع األعمال هي القيمة العادلة في تاريخ االقتناء .وبعد االعتراف األولى،
تظهر الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا أي إطفاء متراكم والخسائر المتراكمة لهبوط القيمة  -إن وجدت .أما
الموجودات غير الملموسة المتولدة من داخل المنشأة (باستثناء تكاليف التطوير المرسملة) فال يتم رسملتها وتدرج في
قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة في السنة التي فيها هذه المصروفات.
يتم تحديد األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات غير الملموسة إما على أساس عمر محدد أو غير محدد .بالنسبة
للموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد فيتم إطفاؤها على مدار فترة العمر اإلنتاجي االقتصادي لها
ويتم تقييم هبوط قيمتها عند وجود مؤشر على احتمال هبوط قيمة األصل .يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء
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 فترة أو طريقة اإلطفاء – وفق الحاجة  -وتعامل كتغيرات في التقديرات المحاسبية .ويتم االعتراف بمصروف
اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة ضمن
المصروفات التي تتناسب مع وظيفة األصل غير الملموس.
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شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 2ـ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2ـ  3بيان السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
س) الموجودات غير الملموسة (تتمة)
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 الدفترية لألصل ويتم االعتراف بها في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة عند استبعاد األصل.
ع) األدوات المالية
األداة المالية تمثل العقود التي ينتج عنها موجودات مالية لمنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة ملكية لمنشاة أخرى.
الموجودات المالية

 )1االعتراف األولي والقياس
تصنف األدوات المالية في إطار معيار المحاسبة الدولي رقم  39بصفتها ـ كموجودات مالية مسجلة بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة أو قروض ومدينين أو استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أو
موجودات مالية متاحة للبيع أو كمشتقات مالية مصنفة كأدوات تحوط في تحوط فعال ،حسب مقتضي الحال .تحدد
المجموعة تبويب موجوداتها المالية عند االعتراف األولي.

يعترف بجميع الموجودات المالية بالقيمة العادلة مضافا ً إليها تكاليف المعاملة اال في حالة قيد الموجودات المالية بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
يتم االعتراف بمشتريات او مبيعات الموجودات المالية التي تستدعى تسليم األصل خالل إطار زمني معين منصوص
عليه قانونا أو معترف به في السوق (التجارة المعتادة) في تاريخ المتاجرة أي في تاريخ التزام المجموعة بشراء أو
بيع األصل.

القياس الالحق
يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تبويبها على النحو التالي:
الذمم المدينة
تعتبر الذمم المدينة من الموجودات المالية غير المشتقة والتي لها دفعات ثابتة أو يمكن تحديدها وغير مدرجة في
السوق 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 يتجزأ من معدل العمولة الفعلي .يتم اظهار اطفاء سعر العمولة الفعلي ضمن اإليرادات اآلخرى في قائمة
الدخل األولية الموحدة الموجزة .يتم االعتراف بالخسائر الناتجة عن هبوط القيمة في قائمة الدخل األولية الموحدة
الموجزة تحت بند تكاليف التمويل او ضمن تكلفة المبيعات او غيرها من نفقات التشغيل للمدينين.

ـ  18ـ

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 2ـ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2ـ  3بيان السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ع) األدوات المالية (تتمة)

 )1االعتراف األولي والقياس (تتمة)
إلغاء االعتراف بالموجودات المالية
يتم إلغاء االعتراف باألصل المالي (أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة األصول المالية المتشابهة –
حسب مقتضى الحال) عند:
-

انتهاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل المالي ،أو

-

قيام المجموعة بنقل الحقوق بإستالم التدفقات النقدية لألصل المالي ،أو التزمت بدفع التدفقات النقدية بالكامل
لطر ف ثالث حال استالمها بدون تأخير جوهري من خالل ترتيبات تحويل ،وإما (أ) قيام المجموعة بنقل
جميع مخاطر ومنافع ملكية األصل المالي بشكل جوهري ،أو (ب) إذا لم تقم المجموعة بنقل أو االحتفاظ
بجميع مخاطر ومنافع األصل المالي بشكل جوهري ،إال أنها حولت السيطرة على األصل.

عندما تقوم المجموعة بنقل حقوق استالم التدفقات النقدية ألصل أو أنها دخلت في ترتيبات تحويل ،فإنها تقيم فيما إذا
احتفظت بمخاطر ومنافع ملكية األصل والى أي مدى .إذا لم تقم المجموعة بنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع
ملكية األصل بشكل جوهري ،ولم تحول السيطرة على األصل المنقول ،فإن المجموعة تستمر باالعتراف باألصل
المنقول إلى حد مشاركتها المستمرة .في هذه الحالة ،تقوم المجموعة أيضا ً باالعتراف بااللتزام المصاحب .يتم تقييم
األصل المنقول وااللتزام المصاحب على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات المحتفظ بها من قبل المجموعة.
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.

 )2هبوط قيمة الموجودات المالية
تقوم المجموعة في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على هبوط قيمة األصل
المالي أو مجموعة األصول المالية .تهبط قيمة األصل المالي أو مجموعة األصول المالية إذا ،وفقط إذا ،كان هناك
دليل موضوعي على هبوط القيمة نتيجة لواحد أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد االعتراف األولي باألصل (حدث
خسارة) 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 يواجهون صعوبة مالية كبيرة ،احتمال كبير لإلفالس أو إعادة تنظيم مالي؛ إخالل وتقصير في دفعات العمولة
أو المبلغ األصلي؛ وعندما تشير البيانات الملحوظة إلى أن هناك هبوط قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية
المقدرة ،مثل تزايد عدد الديون المؤجلة أو الظروف االقتصادية التي ترتبط بتعثرات السداد.
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شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 2ـ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2ـ  3بيان السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ع) األدوات المالية (تتمة)

 )3المطلوبات المالية
االعتراف األولي والقياس
تصنف المطلوبات المالية كمطلوبا ت 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.
يتم االعتراف بجميع المطلوبات المالية بصورة مبدئية بالقيمة العادلة أو في حالة القروض يتم االعتراف بها بعد طرح
تكاليف المعامالت المرتبطة مباشرة بها.
تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة الدائنون التجاريون وااللتزامات اآلخرى والسحب على المكشوف والقروض
واألدوات المالية المشتقة.

القياس الالحق
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.
ويتم االعتراف باألرباح والخسائر في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة عند سداد المطلوبات ،وكذلك خالل عملية
االطفاء بطريقة معدل العمولة الفعلي.
تحسب القيمة المطفأة بعد األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة اقتناء والرسوم والتكاليف والتي تعتبر جزاء ال يتجزأ
من معدل العمولة الفعلي .يظهر إطفاء معدل العمولة الفعلي ضمن أعباء التمويل في قائمة الدخل األولية الموحدة
الموجزة.

استبعاد المطلوبات المالية
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
تغييرها جوهريا ،يعامل ذلك التعديل أو االستبدال باعتباره استبعاد لاللتزام المالي االصلي واالعتراف بالتزام جديد
ويعترف بالفرق في القيمة الدفترية المعنية في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة.

مقاصة األدوات المالية
يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة فقط عند وجود
حق قانوني ملزم لتسويتها على أساس المقاصة وتوافر النية لتسويتها بالصافي لتحقيق الموجودات وتسوية االلتزامات
في نفس الوقت.
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شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 2ـ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2ـ  3بيان السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ف) المخزون
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

أعمال تحت التنفيذ وبضاعة تامة للصنع :تكلفة المواد المباشرة والعمالة المباشرة زائدا ً المصاريف
غير المباشرة الخاصة بها وفقا ً لمستوى النشاط العادي
يعتبر صافي القيمة البيعية هو السعر التقديري للبيع خالل النشاط العادي ناقصا ً التكلفة التقديرية لإلتمام وأي تكاليف
أخرى يستلزمها إتمام البيع .يتم تكوين مخصص للمخزون بطيء الحركة والمتقادم ،إن وجد ،ويظهر المخزون بصافي
القيمة الدفترية.
ص) هبوط قيمة الموجودات غير المالية
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 إل ى إجراء اختبار سنوي لهبوط قيمة األصل تقوم المجموعة بتقدير القيمة
االستردادية لألصل .وتمثل القيمة االستردادية لألصل في القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقص تكلفة البيع
أو القيمة قيد االستخدام أيهما أعلى ،وتحدد لألصل المفرد ما لم يكن األصل يتولد عنه تدفقات نقدية مستقلة بشكل كبير
عن النفقات المتولدة من موجودات أو مجموعات أخرى من الموجودات .وعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو
وحدة توليد النقد القيمة االستردادية لألصل يتعين هبوط قيمة األصل وتخفض قيمته إلى القيمة االستردادية له .وعند
تقييم قيمة استخدام األصل ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية من القيمة الحالية باستخدام سعر الخصم قبل الضريبة
بما يعكس التقديرات السوقية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة باألصل .وعند تحديد القيمة العادلة ناقص
تكاليف إتمام البيع ،يتم مراعاة المعامالت السوقية الحديثة – عند توافرها ،أو يتم استخدام نموذج التقييم المناسب .ويتم
التحقق من هذه القيم بمقارنتها بمضاعفات التقييم وأسعار األسهم المدرجة للشركات التابعة المطروحة للتداول للجمهور
أو من خالل أي مؤشرات أخرى للقيمة العادلة.
تعتمد المجموعة في حساب الهبوط في القيمة على ميزانيات تفصيلية وحسابات تقديرية يتم إعدادها بشكل منفصل لكل
وحدة توليد نقد بالمجموعة التي يتم تخصيص الموجودات الفردية لها .وعادة ما تغطي هذه الميزانيات التفصيلية
والحسابات التقديرية خمس سنوات.
لتغطية فترات أطول ،يتم حساب معدل نمو طويل األجل ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع بعد السنة
الخامسة.
يتم االعتراف بخسائر هبوط القيمة للعمليات المستمرة – بما في ذلك هبوط قيمة البضائع  -في قائمة األرباح والخسائر
األولية الموحدة الموجزة في مجموعة المصروفات التي تتفق مع وظيفة األصل الذي هبطت قيمته.
بالنسبة لجميع الموجودات ـ باستثناء الشهرة ـ يتم التقييم في كل تاريخ إعداد القوائم المالية حين يوجد مؤشر بأن خسائر
الهبوط السابق االعتراف بها قد تالشت أو انخفضت .وفى حالة وجود هذا المؤشر تقوم المجموعة بتقدير القيمة
المستردة من األصل.
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شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 2ـ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2ـ  3بيان السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ص) هبوط قيمة الموجودات غير المالية (تتمة)
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.
ويتم رد قيمة خسائر هبوط القيمة بحيث ال يترتب على ذلك تجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته االستردادية أو القيمة
الدفترية التي كان يمكن تحديدها بعد خصم اإلستهالك؛ لو لم يسبق االعتراف بخسائر هبوط القيمة لألصل في سنوات
سابقة .ويتم االعتراف بالرد في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة.

الموجودات غير الملموسة

يتم اختبار الموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر إنتاجي محدد في  31ديسمبر من كل عام سواء بصورة
منفردة أو على مستوى و حدات توليد النقد إذا كان ذلك مناسبا وعندما تتوافر ظروف تدل على احتمالية هبوط القيمة
الدفترية.
ويحدد هبوط القيمة بتقييم القيمة االستردادية لكل وحدة توليد نقد (أو مجموعة من الوحدات) التي تتعلق بها الشهرة.
وفى حالة انخفاض القيمة االستردادية من وحدة توليد النقد عن القيمة الدفترية يتم االعتراف بهبوط القيمة .وال يمكن
رد هبوط قيمة الشهر.
ق) النقدية والبنود شبه النقدية
تتكون النقدية والبنود شبه النقدية من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع ألجل القابلة للتحويل إلى مبالغ
نقدية تستحق خالل فترة  3أشهر أو أقل عند نشأتها والتي ليست عرضة لمخاطر التغير في القيمة .وألغراض اعداد
قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة تتكون النقدية والبنود شبه النقدية من األرصدة لدى البنوك والنقد في
الصندوق والودائع قصيرة االجل السابق االشارة اليها مخصوما منها أرصدة السحب على المكشوف من البنوك حيث
يتم اعتبارها جزء من ادارة النقد للمجموعة.
ر) الذمم المدينة التجارية
يتم اثبات الذمم المدينة التجارية بالقيمة األصلية للفاتورة ناقصا ً خسائر الهبوط.
يتم قياس خسائر الهبوط بالفرق بين القيمة الدفترية للذمم المدينة التجارية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية
المتوقعة .ويتم االعتراف بخسائر الهبوط بقائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة .ويتم االعتراف برد خسائر الهبوط
في الفترة التي تحدث فيها.
ش) المخصصات
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.
وفى حين تتوقع المجموعة استرداد بعض أو جميع المخصصات ـ على سبيل المثال في إطار عقد تأمين ـ يتم االعتراف
باالسترداد كأصل منفصل فقط عندما يكون االسترداد مؤكدا .ويظهر المصروف المرتبط بهذا المخصص في قائمة
لدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة بالصافي بعد خصم االسترداد.

ـ  22ـ

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 2ـ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2ـ  3بيان السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ت) التزامات المنافع المحددة للموظفين
تدير المجموعة برنامج منافع محددة لموظفيها وفقا ً لنظام العمل في المملكة العربية السعودية .يتم تحديد القيمة الحالية
لتكلفة المنافع المحددة بموجب البرنامج باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقع.
إعادة القياس ،وا لتي 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 العوائد على صافي التزامات المنافع المحددة) ،يتم االعترف بها على الفور في قائمة المركز المالي األولية
الموحدة الموجزة وضمن األرباح المبقاه من خالل إيرادات شاملة أخرى في فترة حدوثها .ال يتم إعادة تصنيف إعادة
القياس في الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة.
يتم تسجيل تكاليف ما بعد الخدمة في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة إما:
 بتاريخ تعديل البرنامج أو تاريخ خفض مدة البرنامج ،أو
 بتاريخ قيام المجموعة بتسجيل تكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة ـ أيهما يقع أوال.
يتم احتساب صافي العمولة بتطبيق معدل الخصم على صافي التزام أو أصل برنامج المنافع المحددة .تقوم المجموعة
بتسج يل التغيرات التالية في صافي التزام المنافع المحددة تحت بند "تكلفة المبيعات" ،و"مصاريف إدارية" ،و"مصاريف
بيع وتوزيع" في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة (حسب الوظيفة):
 تكاليف الخدمة وتتألف من تكاليف الخدمة ،وتكاليف ما بعد الخدمة ،واألرباح والخسائر المتعلقة بخفض مدة
البرنامج أو التسويات الروتينية.
 صافي مصروف أو إيراد العمولة.
ث) التمويل
يتم االعتراف بالتمويل مبدئيا ً بالمبالغ التي يتم استالمها .ويتم تبويب المبالغ التي تستحق خالل عام ضمن االلتزامات
المتداولة ،إال إذا كان لدى الشركة الحق في تأجيل سداد رصيد التمويل لمدة تزيد عن عام بعد تاريخ الميزانية ،فيتم
عرض رصيد القرض ضمن االلتزامات طويلة األجل.
ويتم قياس التمويل بعد االعتراف المبدئي على أساس التكلفة المطفأة بطريقة معدل العائد الفعلي .وتدرج األرباح
والخسائر الناتجة عن استبعاد االلتزامات باإلضافة إلى عملية اإلطفاء بطريقة معدل العائد الفعلي في قائمة الدخل
األولية الموحدة الموجزة.
يتم احتساب التكلفة المطفأة مع األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء واألتعاب أو التكاليف التي تكون
جزءا ً من معدل العائد الفعلي .ويدرج اإلطفاء بمعدل العائد الفعلي ضمن المصروفات التمويلية في قائمة الدخل األولية
الموحدة الموجزة.

ـ  23ـ

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 2ـ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2ـ  3بيان السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
خ) المعلومات القطاعية
يعتبر ال قطاع جزء أساسي من المجموعة يقوم ببيع أو تقديم منتجات أو خدمات معينة (قطاع أعمال) أو يقوم ببيع
وتقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية معينة (قطاع جغرافي) وتختلف مخاطر ومنافع كل قطاع عن مخاطر
ومنافع القطاعات اآلخرى .تتبع المجموعة القطاع الجغرافي نظرا لمزاولة المجموعة لجزء من نشاطها خارج المملكة
العربية السعودية.
ذ) بيانات المجموعة
فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة:

أ)

نسبة الملكية
 31ديسمبر
 30يونيو
2016م
2017م

الشركات التابعة

بلد التأسيس

شركة عسير العربية لإلستثمار الصناعي المحدودة والشركات
التابعة لها (انظر إيضاحي (أ) و(ج) أدناه)

المملكة العربية
السعودية

%100

شركة الخواتم للتجارة والمقاوالت المحدودة (انظر إيضاح (ب)
أدناه)

المملكة العربية
السعودية

%100

شركة االسطول العربية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة (انظر
إيضاح (ب) أدناه)

المملكة العربية
السعودية

%100

شركة النصرة العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة (انظر
إيضاح (ب) أدناه)

المملكة العربية
السعودية

%100

%100

شركة المواجد العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة (انظر
إيضاح (ب) أدناه)

المملكة العربية
السعودية

%100

%100

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

المملكة العربية
السعودية

%100

%100

%100

%100

%100

طبقا ً لعقد تاسيس شركة عسير العربية لإلستثمار الصناعي المحدودة فإن الشركة األم تمتلك  %95من رأسمالها
كما تمتلك شركة التالل اإل قليمية لإلستثمار المحدودة (شركة تابعة لشركة األم)  ،%5وتنازلت شركة التالل
اإلقليمية لإلستثمار المحدودة عن كامل حصتها البالغة  %5لصالح الشركة ،وعليه تم توحيد القوائم المالية األولية
الموحدة الموجزة لشركة عسير العربية لإلستثمار الصناعي وشركاتها التابعة بواقع  %100ضمن هذه القوائم
المالية األولية الموحدة الموجزة.

ـ  24ـ

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 2ـ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2ـ  3بيان السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ذ) بيانات المجموعة (تتمة)
ب) طبقا ً لعقد تاسيس شركة الخواتم للتجارة والمقاوالت المحدودة ،وشركة األسطول العربية للتنمية والتطوير العقاري
المحدودة ،وشركة النصرة العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة ،وشركة المواجد العالمية للتنمية والتطوير
العقاري المحدودة ،وشركة التالل اإلقليمية لإلستثمار المحدودة ،فإن الشركة األم تمتلك  %90وتمتلك شركة
عسير العربية لإلستثمار الصناعي المحدودة  %10في كل منها 0تنازلت شركة عسير العربية لإلستثمار
الصناعي المحدودة عن حصتها البالغة  %10في جميع الشركات المذكورة لصالح الشركة األم ،وعليه تم توحيد
القوائم المالية األولية لهذه الشركات بواقع  %100ضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
ج) تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لشركة عسير العربية لالستثمار الصناعي الشركات التابعة التالية
(شركة تابعة للشركة األم):

د)

الشركة التابعة

بلد التأسيس

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

نسبة الملكية
 31ديسمبر
 30يونيو
2016م
2017م

المملكة العربية
السعودية

%55.51

%55.51

شركة الربيع السعودية لألغذية المحدودة

المملكة العربية
السعودية

%57.30

%57.30

شركة النسيج والمالبس الجاهزة المحدودة

المملكة العربية
السعودية

%62.30

شركة مصنع االشارات الضوئية المحدودة (انظر إيضاح (هـ)
أدناه)

المملكة العربية
السعودية

%50.00

%62.30

%50.00

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

بلد التأسيس

شركة حلواني أخوان (شركة مساهمة مقفلة)

جمهورية مصر
العربية

نسبة الملكية
 31ديسمبر
 30يونيو
2016م
2017م
%100

%100

هـ) تمارس الشركة األم ،سيطرة على العمليات والمعامالت التي تجريها شركة مصنع االشارات الضوئية المحدودة
وذلك من خالل مجلس ادارة الشركة التابعة.

ـ  25ـ

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 2ـ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 4-2اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة
قامت الشركة خالل الفترات السابقة وحتى  31ديسمبر 2016م بما في ذلك السنة المنتهية في ذلك التاريخ بإعداد
ونشر قوائمها المالية الموحدة طبقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة عن
الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين "المعايير السابقة" .قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي
والمعتمدة في المملكة العربية السعودية وذلك إلعداد قوائمها المالية بداية من  1يناير 2017م باإلضافة إلى إعداد
األرقام المقارنة على ذلك األساس .وبناء على ذلك فإن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة تم إعدادها بناء
على المعايير الدولية.
تمشيا مع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )1المعتمد في المملكة العربية السعودية ،تم اعداد قائمة مركز مالي
افتتاحية كما في  1يناير 2016م بعد اجراء التعديالت الالزمة للتحول من المعايير السابقة الي المعايير الدولية للتقرير
المالي .قامت الشركة بتحليل أثر التحول على قائمة المركز المالي كما في  1يناير  2016و 31ديسمبر 2016م بشكل
تفصيلي وبيان أثر ذلك التحول في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة الصادرة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس 2017م.
توضح الجداول التالية إيضاح الألثر على حقوق الملكية وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل كما في  30يونيو 2016م
نتيجة التحول من المعايير السابقة الى المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية للشركة
وذلك في سياق تطبيق المعاييرالدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية:

ـ  26ـ

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 2ـ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 4-2اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة (تتمة)
التسويات على حقوق الملكية كما في  30يونيو 2016م:
المعايير المحاسبية
المتعارف عليها الصادرة
عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين
لاير سعـــودي
(غير مراجعة)
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات وآالت ومعدات
مشروعات تحت التنفيذ
عقارات استثمارية
موجودات غير ملموسة
استثمارات وموجودات مالية
موجودات أخرى طويلة األجل
إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
مخزون ،صافي
ذمم مدينة تجارية ،صافي
مصروفات مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة ،صافي
استثمارات مقتناة لغرض المتاجرة
نقدية وبنود شبة نقدية
إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات

829.098.088
210.174.082
230.672.374
157.005.634
1.751.448.777
52.025.806
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3.230.424.761
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
491.545.120
263.797.160
107.852.425
632.424
44.049.254
171.527.782
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.079.404.165
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4.309.828.926
══════════

ـ  27ـ

اعادة القياس
لاير سعـــودي
(غير مراجعة)

4.448.610
ـــ
ـــ
ـــ
()4.155.574
()5.121.358
ــــــــــــــــــــــــــــــ
()4.828.322
ــــــــــــــــــــــــــــــ

المعايير الدولية للتقرير
المالي كما في 30
يونيو 2016م
لاير سعـــودي
(غير مراجعة)

833.546.698
210.174.082
230.672.374
157.005.634
1.747.293.203
46.904.448
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3.225.596.439
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

489.973.990
()1.571.130
263.797.160
ـــ
107.795.929
()56.496
632.424
ـــ
44.049.254
ـــ
171.527.782
ـــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.077.776.539
()1.627.626
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4.303.372.978
()6.455.948
═════════ ══════════

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 2ـ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 4-2اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة (تتمة)
التسويات على حقوق الملكية كما في  30يونيو 2016م (تتمة):
المعايير المحاسبية
المتعارف عليها الصادرة
عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين
لاير سعـــودي
(غير مراجعة)
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي نظامي
أرباح مبقاه
صافي مكاسب غير محققة من إعادة تقييم استثمارات
متاحة للبيع
فروقات ترجمة القوائم المالية الموحدة لشركة تابعة
إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم
الحقوق غير المسيطرة
إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة
عقود مرابحة إسالمية وقروض طويلة األجل
مطلوبات بموجب عقود إيجار رأسمالي
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مطلوبات ضريبة مؤجلة
إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة
تمويل مرابحة إسالمية قصير األجل
عقود مرابحة إسالمية وقروض طويلة األجل ـ الجزء
المتداول
مطلوبات بموجب عقود إيجار رأسمالي ـ الجزء
المتداول
توزيعات أرباح مستحقة الدفع
مخصص زكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع
إجمالي المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

اعادة القياس
لاير سعـــودي
(غير مراجعة)

المعايير الدولية للتقرير
المالي كما في 30
يونيو 2016م
لاير سعـــودي
(غير مراجعة)

1.263.888.890
807.600.019
233.704.562

ـــ
ـــ
()12.749.507

1.263.888.890
807.600.019
220.955.055

158.241.627
()37.159.205
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2.426.275.893
514.806.567
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2.941.082.460
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ
ـــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
()12.749.507
()487.463
ـــــــــــــــــــــــــــــ
()13.236.970
ـــــــــــــــــــــــــــــ

158.241.627
()37.159.205
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2.413.526.386
514.319.104
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2.927.845.490
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

522.841.648
10.073.079
117.651.509
4.275.240
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
654.841.476
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ
ـــ
3.903.306
ـــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3.903.306
ـــــــــــــــــــــــــــــ

522.841.648
10.073.079
121.554.815
4.275.240
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
658.744.782
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

251.196.834
20.483.688
99.501.135

2.877.716
ـــ
ـــ

254.074.550
20.483.688
99.501.135

294.302.732
2.574.440
15.505.476
30.340.685
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
713.904.990
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.368.746.466
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4.309.828.926
══════════

ـ  28ـ

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2.877.716
ـــــــــــــــــــــــــــــ
6.781.022
ـــــــــــــــــــــــــــــ
()6.455.948
════════

294.302.732
2.574.440
15.505.476
30.340.685
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
716.782.706
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.375.527.488
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4.303.372.978
══════════

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 2ـ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 4-2اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة (تتمة)
التسويات على قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو
2016م:
المعايير المحاسبية
المتعارف عليها الصادرة
عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين
لاير سعـــودي

اعادة القياس
لاير سعـــودي

المعايير الدولية للتقرير
المالي كما في 30
يونيو 2016م
لاير سعـــودي

502.822.944
()343.496.974
──────────
159.325.970
──────────

ــ
1.952.480
────────
1.952.480
────────

502.822.944
()341.544.494
──────────
161.278.450
──────────

1.719.800
8.117.313
──────────
9.837.113
──────────
169.163.083

1.000
ــ
────────
1.000
────────
1.953.480

1.720.800
8.117.313
──────────
9.838.113
──────────
171.116.563

مصروفات بيع وتوزيع
مصروفات عمومية وادارية
ابرادات( /مصروفات) أخرى ،صافي

()93.850.961
()40.361.379
13.350.150
──────────
()120.862.190
──────────
48.300.893

62.598
()1.286.145
541.713
────────
()681.834
────────
1.271.646

()93.788.363
()41.647.524
13.891.863
──────────
()121.544.024
──────────
49.572.539

تكاليف تمويل

()8.346.280
──────────
39.954.613

ــ
────────
1.617.926

()8.346.280
──────────
41.226.259

()9.926.505
──────────
30.028.108
══════════

ــ
────────
1.271.646
════════

()9.926.505
──────────
31.299.754
══════════

ــ
()14.973.327
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()14.973.327
══════════

15.601.715
30.671.366
ــــــــــــــــــــــــــ
46.273.081
════════

15.601.715
15.698.039
──────────
31.299.754
══════════

()8.745.914

()8.745.914

19.502.169
ــــــــــــــــــــــــــــ
12.027.901
════════

19.502.169
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
42.056.009
══════════

صافي المبيعات
تكاليف المبيعات
إجمالي الربح من المبيعات
الخسائر من االستثمارات
حصة الشركة من نتائج شركة زميلة
إيرادات استثمارات وموجودات مالية
إجمالي (الخسارة) /الدخل من االستثمارات
إجمالي الربح

إجمالي المصروفات
(الخسارة) /الربح من التشغيل

الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
الزكاة وضريبة الدخل
صافي ربح الفترة
صافي (خسارة) /دخل الفترة العائد إلى:
المساهمين في الشركة األم
الحقوق غير المسيطرة

الدخل الشامل اآلخر:
الدخل الشامل اآلخر الذي سيعاد تصنيفه إلى قائمة
الدخل في الفترات الالحقة
فروقات ترجمة القوائم المالية لشركة تابعة
أرباح غير محققة من إعادة تقييم استثمارات متاحة للبيع
خالل الفترة
إجمالي الدخل الشامل اآلخر للفترة

ــ
ــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
30.028.108
══════════

ـ  29ـ

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 2ـ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 4-2اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة (تتمة)
التسويات على قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2016م:
المعايير المحاسبية
المتعارف عليها الصادرة
عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين
لاير سعـــودي
(غير مراجعة)

اعادة القياس
لاير سعـــودي
(غير مراجعة)

المعايير الدولية للتقرير
المالي كما في 30
يونيو 2016م
لاير سعـــودي
(غير مراجعة)

1.058.556.276
()717.089.169
─────────
341.467.107
─────────

ــ
1.989.181
────────
1.989.181
────────

1.058.556.276
()715.099.988
─────────
343.456.288
─────────

()10.996.684
6.469.784
()37.448.681
─────────
()41.975.581
─────────
299.491.526

()212.558
ــ
ــ
────────
()212.558
────────
1.776.623

()11.209.242
6.469.784
()37.448.681
─────────
()42.188.139
─────────
301.268.149

مصروفات بيع وتوزيع
مصروفات عمومية وادارية
مصروفات أخرى ،صافي

()182.595.469
()87.490.730
()6.760.868
─────────
()276.847.067
─────────
22.644.459

119.065
()1.684.873
1.078.140
────────
()487.668
────────
1.288.955

()182.476.404
()89.175.603
()5.682.728
─────────
()277.334.735
─────────
23.933.414

تكاليف تمويل

()14.285.356
─────────
8.359.103

ــ
────────
1.288.955

()14.285.356
─────────
9.648.058

()17.044.799
─────────
()8.685.696
═════════

ــ
────────
1.288.955
════════

()17.044.799
─────────
()7.396.741
═════════

صافي المبيعات
تكاليف المبيعات
إجمالي الربح من المبيعات
الخسارة من االستثمارات
حصة الشركة في صافي خسارة شركة زميلة
خسائر استثمارات وموجودات مالية
هبوط غير مؤقت في استثمارات وموجودات مالية
إجمالي الخسارة من االستثمارات
إجمالي الربح

إجمالي المصروفات
الخسارة التشغيلية

الربح من العمليات قبل الزكاة وضريبة الدخل
الزكاة وضريبة الدخل
صافي خسارة الفترة
صافي خسارة الفترة العائد إلى:
المساهمين في الشركة األم
الحقوق غير المسيطرة

الدخل الشامل اآلخر:
الدخل الشامل اآلخر الذي سيعاد تصنيفه إلى قائمة
الدخل في الفترات الالحقة
فروقات ترجمة القوائم المالية لشركة تابعة
ارباح غير محققة من إعادة تقييم استثمارات متاحة للبيع
خالل الفترة
إجمالي الدخل الشامل اآلخر للفترة

()35.744.109
27.058.413
─────────
()8.685.696
═════════

ــ
ــ

─────────
()8.685.696
═════════

ـ  30ـ

700.186
588.769

────────
1.288.955
════════

()35.043.923
27.647.182
─────────
()7.396.741
═════════

()14.698.859

()14.698.859

76.541.422
────────
63.131.518
════════

76.541.422

─────────
54.445.822
═════════

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 2ـ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 4-2اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة (تتمة)
مالحظات على تسوية حقوق الملكية كما في  30يونيو 2016م وإجمالي الدخل الشامل اآلخر لفترة الثالثة أشهر
والستة أشهر المنتهيين في  30يونيو 2016م:
 إعادة تصنيف قطع غيارتم إعادة تصنيف بعض قطع الغيار من المخزون إلى الموجودات الثابتة بمبلغ  1.571.130لاير سعودي وبلغ
االستهالك للفترة بمبلغ  104.742لاير سعودي.
 القيمة المتبقية للموجودات الثابتةقامت إدارة الشركة بمراجعة القيمة المتبقية للموجودات الثابتة وتم تخفيض استهالك الفترة بمبلغ  2.228.114لاير
سعودي.
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارةتختلف ا لمعالجة المحاسبية المتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس االدارة في معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين عنها في معايير المحاسبة الدولية ،حيث قيدت طبقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين كتوزيعات ارباح ضمن حقوق الملكية ،وطبقا لمعايير المحاسبة الدولية يتم تحميلها كمصروف
على قائمة الدخل الموحدة األولية الموحدة الموجزة.
خالل الفترة المنتهية في  30يونيو 2016م ،تم تحميل قائمة الربح او الخسائر األولية الموحدة الموجزة المبدئية بمبلغ
 800.000لاير سعودي يمثل مصروف مستحق لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة إلحدى الشركات التابعة عن فترة
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2016م.
 منافع للموظفين:تمت إعادة تصنيف بعض المصروفات بمبلغ  3.903.306لاير سعودي وتم تحميلها على بنود الدخل الشامل اآلخرى
والتي تتمثل في إعادة قياس الخسائر من منافع الموظفين.
 استثمار في شركة زميلةقامت الشركة الزميلة (شركة صناعات العيسي) بإصدار قوائمها المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا للمعايير الدولية
مما نتج عنة فروقات جوهرية .قامت الشركة بتسجيل حصتها بتلك الفروقات والتي بلغت  212.558لاير سعودي.
 موجودات اخرى طويلة االجل:قامت إدارة الشركة بتحديد القيمة المخصومة للتدفقات النقدية المستقبلية من مبالغ الموجودات األخرى طويلة االجل
والتي نتج عنها انخفاض قيمة األصل بمبلغ  5.177.854لاير سعودي.
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شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 3ـ االجتهادات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من اإلدارة القيام باجتهادات وتقديرات وافتراضات تؤثر على
المبالغ الخاصة باإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة في تاريخ
إعداد القوائم المالية .إال أن عدم التأكد المتضمن في هذه االفتراضات والتقديرات قد يؤدى إلى إجراء تعديالت هامة
على القيمة الدفترية 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
في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة:
التقديرات واالفتراضات
فما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر اآلخرى لعدم التأكد من التقديرات في تاريخ إعداد القوائم
المالية والتي يرتبط بها مخاطر جوهرية قد تسبب تعديالت هامة على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في السنة
المالية التالية .اعتمدت المجموعة في تقديراتها وافتراضاتها على العوامل المتاحة عن إعداد القوائم المالية الموحدة
األولية الموحدة الموجزة .إال أنه يجوز أ ن تتغير الظروف وافتراضاتها القائمة حول التطورات المستقبلية وفقا للتغيرات
في السوق أو الظروف الناشئة خارج سيطرة المجموعة .وتنعكس هذه التغييرات على االفتراضات عند حدوثها.
أ) انخفاض الذمم المدينة
يتم إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل من الذمم المدينة التجارية عند عدم إمكانية تحصيل المبلغ بالكامل .بالنسبة
لكل مبلغ من المبالغ الهامة ،يتم إجراء هذا التقدير لكل مبلغ على حده .أما المبالغ التي ال تعتبر هامة بمفردها ولكنها
متأخرة 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
للقيمة السوقية لها .بالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الهامة ،يتم إجراء هذا التقدير لكل مبلغ على حده 0أما المبالغ غير
الهامة بمفردها والتي تعتبر قديمة أو متقادمة ،فانه يتم تقديرها بشكل جماعي ويجنب مخصص حسب نوع البضاعة
وعمرها أو درجة تقادمها على أساس أسعار البيع التاريخية.
ج) األعمار االنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات
تحدد إدارة المجموعة األعمار االنتاجية التقديرية لممتلكات وآالت ومعدات المجموعة ألغراض احتساب االستهالك.
ويتم تحديد هذه التقديرات بعد األخذ في االعتبار االستعمال المتوقع للموجودات أو التلف والبلى الطبيعي .وتقوم اإلدارة
بفحص القيمة المتبقية واألعمار االنتاجية على أساس سنوي ويتم تعديل مصروفات االستهالك المستقبلية إذا كانت
اإلدارة ترى أن األعمار االنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
د) الموجودات غير الملموسة
تصنف التكاليف التي لها منافع مستقبلية طويلة األجل كموجودات غير ملموسة ،وتطفأ على مدى الفترة المقدرة لالنتفاع
بها .يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى
عدم إمكانية إسترداد قيمتها الدفترية 0وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة المقدرة القابلة
لإلسترداد ،عندئذ تخفض الموجودات إلى القيمة القابلة لإلسترداد والتي تمثل القيمة الحالية لها 0تحمل الزيادة في
القيمة الدفترية عن القيمة المقدرة القابلة لإلسترداد على قائمة الدخل الموحدة األولية الموحدة الموجزة.
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شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 3ـ االجتهادات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
هـ) االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
يحدث انخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل أو لوحدة توليد النقد القيمة االستردادية وهي األعلى من
القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع والقيمة المستخدمة ايهما أعلي .تعتمد القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع على البيانات
المتوفرة من معامالت البيع الملزمة في معاملة طويلة األجل لموجودات مشابهة أو أسعار السوق الملحوظة ناقصا
التكاليف اإلضافية للتخلص من األصل .يعتمد حساب القيمة المستخدمة على نموذج التدفقات النقدية المخفض.
وت ستخرج التدفقات النقدية من الموازنة التقديرية للسنوات الخمس التالية وال تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم
بها الشركة بعد .كما ال تتضمن االستثمارات الجوهرية المستقبلية التي تعزز أداء األصل أو وحدة توليد النقد التي
يجرى اختبارها .وتتوقف القيمة االستردادية على سعر الخصم المستخدم في نموذج التدفق النقدي المخصوم وكذا على
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم الغراض اعداد التقديرات.
و) الضرائب
يحدث الشك فيما يتعلق بتفسير لوائح الضريبة المركبة والمبلغ وتوقيت الدخل الخاضع للضريبة في المستقبل .مع
األخذ في االعتبار المجال الواسع لعالقات األعمال الدولية والطبيعة طويلة األجل واتفاقات العقود المركبة الحالية
واالختالفات الناشئة بين النتائج الفعلية واالفتراضات المقدمة أو التغييرات المستقبلية لتلك االفتراضات ،قد يتطلب
األمر ضرورة إجراء تعديالت مستقبلية على ضريبة الدخل والمصاريف المسجلة .وقد أنشأت المجموعة مخصصات
بناء على تقديرات مقبولة لنتائج محتملة للتدقيق عن طريق المصالح الضريبية في اإلقليم المعني الذي تعمل فيه.
وتعتمد مبالغ تلك المخصصات على عوامل عدة مثل خبرة التدقيق الضريبي السابق والتأجيل لتفسيرات اللوائح
الضريبية عن طريق المنشأة الخاضعة للضريبة والمصلحة الضريبية المسئولة .قد تنشأ تلك االختالفات في التفسير
في عدة أمور معتمدة على الظروف السائدة في مقر الشركة المعنية.
يتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة لجميع خسائر الضرائب غير المستخدمة إلى المدى الذي يحتمل فيه
توافر األرباح الخاضعة للضرائب مستقبال التي يمكن استخدام الخسائر في تغطيتها .يتطلب االجتهاد الجوهري لإلدارة
تحديد مبلغ الموجودات الضريبية المؤجلة الذي يتم االعتراف به بناءا على اإلطار الزمني المناسب ومستوى األرباح
الضريبية المستقبلية مع استراتيجيات تخطيط الضرائب المستقبلية.
ز) برامج المنافع المحددة
يتم تحديد كلفة منافع برامج التقاعد المحددة والمنافع الطبية لما بعد الخدمة والقيمة الحالية اللتزام التقاعد باستخدام
التقييمات االكتوارية .يتضمن التقييم االكتواري وضع افتراضات متعددة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل.
وهذه تتضمن تحديد معدل الخصم وزيادات الرواتب المستقبلية ومعدالت الوفاة وزيادات معاشات التقاعد المستقبلية.
ونظرا ً لتعقيد التقييم فإن االفتراضات األساسية وطبيعتها الطويلة المدى تجعل من التزام المنافع المحددة بالغ الحساسية
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
معدالت الربح لسندات الشركات في العمالت المتوافقة مع التزام منافع ما بعد الخدمة مع معدل تصنيف " أ أ " أو
أعلى على األقل ـ كما يتم وضعه بواسطة وكالة تصنيف عالمية معتمدة ويتم استقراءه حسب اللزوم مع منحنى العائد
بحيث يتوافق مع األجل المتوقع اللتزام المنافع المحددة .كما يتم مراجعة السندات األساسية بشكل أوسع من حيث
الجودة .ويتم استب عاد السندات ذات التوسع االئتماني الزائد من تحليل السندات التي يستند إليها معدل الخصم على أساس
أنها ال تمثل السندات ذات الجودة العالية .يستند معدل الوفاة على جداول الوفيات المتوفرة رسميا ً للبلدان المعنية .وهذه
الجداول قابلة للتغيير على فترات بما يتناسب مع التغيرات السكانية .تستند الزيادات المستقبلية على الرواتب ومعاشات
التقاعد على معدالت التضخم المستقبلية للبلدان المعنية.
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شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 3ـ االجتهادات والتقديرات واالفترضات المحاسبية الجوهرية (تتمة)
ح) قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
في حال عدم توفر القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بتاريخ قائمة المركز المالي الموحد عن طريق األسعار
المعلنة أو التداول النشط لبعض األدوات والمشتقات المالية ،يتم تقدير القيمة العادلة عبر طرق تقييم مختلفة والتي
تتضمن استخدام نماذج التسعير حيث يتم الحصول على المعلومات من مالحظة السوق .في حال تعذر ذلك فإن تحديد
القيمة العادلة يتطلب التقدير واالجتهاد.
 4ـ التقارير القطاعية
يعتبر القطاع جزء أساسي من المجموعة يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة (قطاع أعمال) أو يقوم بتقديم منتجات
أو خدمات في بيئة اقتصادية معينة (قطاع جغرافي) وتختلف أرباحه وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات اآلخرى.
تتبع المجموعة قطاع األعمال وكذلك القطاع الجغرافي تباشر المجموعة أعمالها في المملكة العربية السعودية
وجمهورية مصر العربية و دول أخرى .إن المعلومات المالية المنتقاة والخاصة بالقطاعات الجغرافية واالعمال كما
في  30يونيو 2017م و 31ديسمبر 2016م هي كالتالي:
أ)

قطاعات األعمال

تتمثل قطاعات األعمال بالمجموعة في القطاع االستثماري والقطاع الصناعي وفيما يلي بيانات مالية منتقاة للقطاعين
المذكورين:
القطاع االستثماري

القطاع الصناعي

تسويات

المجمـــــوع

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

2.048.876

1.826.637

إجمالي المطلوبات والحقوق غير المسيطرة

513.312

1.177.598

ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ

759

959.490

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

المجمـــــوع

 30يونيو 2017م

إجمالي الموجودات

3.875.513
1.690.910
960.249

مصروفات رأسمالية

15

38.325

صافي المبيعات وإيرادات االستثمارات

23.256

887.271

إجمالي الربح

23.256

285.167

االستهالكات

246

42.527

القطاع االستثماري

القطاع الصناعي

تسويات

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

إجمالي الموجودات

2.251.016

1.868.281

()4.412

4.114.885

إجمالي المطلوبات والحقوق غير المسيطرة

577.383

1.187.670

6.806

1.771.859

ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ

990

961.179

4.235

966.404

مصروفات رأسمالية

3.638

151.967

ــ

155.605

 31ديسمبر 2016م

38.340
910.527
308.423
42.773

 30يونيو 2016م
صافي المبيعات وإيرادات االستثمارات

()41.976

1.058.556

()212

إجمالي الربح

()41.976

341.467

1.777

301.268

االستهالكات

756

40.641

()2.124

39.273
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1.016.368

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 4ـ التقارير القطاعية (تتمة)
ب) القطاعات الجغرافية
المملكة العربية

جمهورية مصر

دول عربية

السعودية

العربية

وأجنبية أخرى

تسويات

المجمـــــوع

───────

───────

───────

───────

───────

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

إجمالي الموجودات

3.711.892

163.622

ــ

ــ

3.875.514

إجمالي المطلوبات

1.143.328

103,077

ــ

ــ

1.246.405

ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ

917.484

42,765

ــ

ــ

960.249

صافي المبيعات

624.746

157,889

104.636

ــ

887.271

المملكة العربية

جمهورية مصر

دول عربية

 30يونيو 2017م
القائمة

السعودية

العربية

وأجنبية أخرى

تسويات

المجمـــــوع

 31ديسمبر 2016م

───────

───────

───────

───────

───────

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

3.962.197

157.100

ــ

()4.412

4.114.885

إجمالي المطلوبات

1.193.295

100.334

ــ

7.743

1.301.372

ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ

919.404

42.765

ــ

4.235

القائمة

إجمالي الموجودات

966.404

 30يونيو 2016م
صافي المبيعات

232,131

760,361

66.064

ــ

1.058.556

 5ـ الزكاة وضريبة الدخل المستحقة الدفع
يتكون مبلغ الزكاة وضريبة الدخل المستحقة الدفع مما يلي:
 30يونيو
2017م
لاير سعودي
زكاة مستحقة الدفع
ضريبة مستحقة الدفع

 31ديسمبر
2016م
لاير سعودي

 30يونيو
2016م
لاير سعودي

30.340.685
14.568.229 10.504.506
6.537.822
185.655 5.044.817
─────── ──────── ───────
36.878.507
14.753.884 15.549.323
═══════ ════════ ═══════

ـ  35ـ

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 5ـ الزكاة وضريبة الدخل المستحقة الدفع (تتمة)
أ) الزكاة
 )1كانت حركة الزكاة المستحقة على المجموعة كاآلتي:

الرصيد في بداية الفترة /السنة
المكون خالل الفترة /السنة
المدفوع خالل الفترة /السنة
الرصيد في نهاية الفترة /السنة

 30يونيو
2016م
لاير سعودي

 30يونيو
2017م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2016م
لاير سعودي

14.568.229
6.156.555
()10.220.278
────────
10.504.506
════════

21.770.674
21.770.674
9.326.404
13.608.374
()756.393( )20.810.819
──────── ────────
30.340.685
14.568.229
════════ ════════

 )2الموقف الزكوي
-

الوضع الزكوي (شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت – الشركة
األم والشركات التابعة لها بالكامل)
أنهت الشركة وضعها الزكوي للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2003م ،وحصلت على شهادة الزكاة غير المقيدة
عن السنة المذكورة.
قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2004م حتى 2015م وحصلت على
شهادة الزكاة المقيدة عن السنوات المذكورة .لم تقم الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") بإصدار الربط الزكوي
للسنوات المذكورة حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
لم تقم الهيئة بإصدار أية تقديرات أولية للسنوات المنتهية في  31ديسمبر2004م حتى 2009م.
قامت الهيئة بإصدار تقديرات أولية للسنوات المنتهية في  31ديسمبر2010م حتى 2014م طالبت بموجها مبالغ
إضافية ،وقامت الشركة باالعتراض على هذه التقديرات األولية ومازالت تحت الدراسة من قبل الهيئة.
تم تقديم إقرار زكوي موحد لشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
وشركاتها التابعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2013م حتى 2016م ،والمتضمن الشركات التابعة لها بالكامل،
وتم الحصول على شهادة الزكاة المقيدة للسنوات المذكورة .لم تقم الهيئة بإصدار الربط الزكوي للسنوات المذكورة
حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
وفيما يلي الوضع الزكوي للشركات التابعة المملوكة بالكامل:
 شركة الخواتم للتجارة والمقاوالت المحدودةقامت الشركة بتقديم االقرارات الزكوىة للفترة /السنوات المنتهية في  31ديسمبر 1999م حتى 2012م وحصلت
على خطاب تسهيل لعام 2012م .لم تقم الهيئة بإصدار الربوط الزكوية للسنوات المذكورة حتى تاريخ إصدار
القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
ـ  36ـ

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 5ـ الزكاة وضريبة الدخل المستحقة الدفع (تتمة)
 )2الموقف الزكوي (تتمة)
-

الوضع الزكوي (شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت – الشركة
األم والشركات التابعة لها بالكامل) (تتمة)
 شركة النصرة العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودةقامت الشركة بتقديم االقرارات الزكوىة للفترة /السنوات المنتهية في  31ديسمبر 2007م حتى 2012م وحصلت
على خطاب تسهيل لعام 2012م .قامت الهيئة بإصدار الربوط الزكوية للسنوات المذكورة والتي نتجت عنها
فروقات زكاة بمبلغ  5.195.491لاير سعودي .وتقوم الشركة حاليا بدراسة أسباب الربط الزكوي.
 شركة األسطول العربية للتنمية والتطوير العقاري المحدودةقامت الشركة بتقديم االقرارات الزكوىة للفترة /السنوات المنتهية في  31ديسمبر 2007م حتى 2012م وحصلت
على خطاب تسهيل لعام 2012م .لم تقم الهيئة بإصدار الربوط الزكوية للسنوات المذكورة حتى تاريخ إصدار
القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
 شركة المواجد العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودةقامت الشركة بتقديم االقرارات الزكوىة للفترة /السنوات المنتهية في  31ديسمبر 2007م حتى 2012م وحصلت
على خطاب تسهيل لعام 2012م .لم تقم الهيئة بإصدار الربوط الزكوية للسنوات المذكورة حتى تاريخ إصدار
القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
 شركة التالل اإلقليمية لالستثمار المحدودةقامت الشركة بتقديم االقرارات الزكوىة للفترة /السنوات المنتهية في  31ديسمبر 2009م حتى 2012م وحصلت
على خطاب تسهيل لعام 2012م .لم تقم الهيئة بإصدار الربوط الزكوية للسنوات المذكورة حتى تاريخ إصدار
القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
 شركة عسير العربية لإلستثمار الصناعي المحدودةأنهت الشركة وضعها الزكوي للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2006م ،وحصلت على شهادة الزكاة المقيدة عن
السنة المذكورة .قامت الهيئة بإعادة فتح الربوط الزكوية لعامي 2005م و2006م مما نتج عنه فروقات زكاة
مستحقة السداد بمبلغ  1.396.586لاير سعودي ،قامت الشركة باالعتراض على إعادة فتح الربط الزكوي عن
حسابات الشركة للسنتين المذكورتين ،وطلبت من الهيئة تحويل االعتراض إلى لجنة االعتراض االبتدائية للنظر
فيه وإصدار قرار بشأنه.
قدمت الشركة االقرارات الزكوية للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2007م و2008م وحصلت على شهادة
الزكاة المقيدة عن السنتين المذكورتين .أصدرت الهيئة الربط الزكوي للسنتين المذكورتين وطالبت الشركة بسداد
فروقات زكاة بمبلغ  1.623.507لاير سعودي .قامت الشركة بتقديم اعتراض على الربط المذكور .أصدرت
الهيئة الربط الزكوي المعدل للسنتين المذكورتين وطالبت الشركة بفروقات زكاة معدلة بمبلغ  1.403.713لاير
سعودي .قامت الشركة باالعتراض على الربط الزكوي المعدل .وطالبت الهيئة بتحويل االعتراض إلى لجنة
االعتراض االبتدائية للنظر فيه وإصدار قرار بشأنه .أصدرت اللجنة قرارها بتأييد الهيئة وقامت الشركة باستئناف
القرار المذكور لدى اللجنة االستئنافية الضريبية ،وال يزال هذا االستئناف تحت الدراسة من قبل اللجنة االستئنافية
الضريبية.

ـ  37ـ

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 5ـ الزكاة وضريبة الدخل المستحقة الدفع (تتمة)
 )2الموقف الزكوي (تتمة)
-

الوضع الزكوي (شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت – الشركة
األم والشركات التابعة لها بالكامل) (تتمة)

 شركة عسير العربية لإلستثمار الصناعي المحدودة (تتمة)قدمت الشركة اقراراتها الزكوىة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2009م حتى 2011م وحصلت على شهادة الزكاة
ا لمقيدة عن السنوات المذكورة .قامت الهيئة بإصدار الربوط الزكوية للسنوات المذكورة والذي أظهر فروقات زكاة
مستحقة بمبلغ  2.393.713لاير سعودي .قامت الشركة باالعتراض على الربوط الزكوية والتي ال تزال تحت
الدراسة من قبل الهيئة.
قامت الشركة بتقديم االقرار الزكوى للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012م وحصلت على شهادة الزكاة المقيدة للسنة
المذكورة .قامت الهيئة بإصدار الربط الزكوي للسنة المذكورة والتي نتج عنها فروقات زكاة بمبلغ  818.078لاير
سعودي .قامت الشركة باالعتراض على الربط الزكوي والذي ال يزال تحت الدراسة من قبل الهيئة.
-

الوضع الزكوي (شركة حلواني إخوان ـ السعودية – شركة تابعة)

أنهت الشركة وضعها الزكوي حتى عام 2001م.
أعادت الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") فتح الربط الزكوي للسنوات من  1998م حتى  2001م بناء على
تعليمات ديوان المراقبة العامة وطالبت الشركة بفروقات زكاة بمبلغ  2.111.137لاير سعودي .قامت الشركة بتقديم
اعتراض على معالجة الهيئة.
قدمت الشركة اإلقرارات الزكوية عن األعوام من 2002م حتى 2005م أصدرت الهيئة الربط الزكوي عن تلك
األعوام وطالبت الشركة بسداد فروقات زكاة بمبلغ  1.722.243لاير سعودي .قامت الشركة بسداد فروقات الزكاة
مع تقديم اعتراض على الربط .أصدرت الهيئة الربوط الزكوية المعدل للسنوات عن األعوام من عام  2002حتى
2005م وطالبت الشركة بفروقات زكاة اضافية بمبلغ  447.166لاير سعودي وقامت الشركة بتقديم اعتراض على
الربط المعدل.
تم تقديم اإلقرارات الزكوية من عام 2006م حتى 2008م ،والحصول على شهادات الزكاة المقيدة للسنوات المذكورة
وأصدرت الهيئة الربوط الزكوية عن االعوام من 2006م حتى 2008م وطالبت الشركة بسداد فروقات زكاة بمبلغ
 6.261.436لاير سعودي .قامت الشركة بتقديم اعتراض على الربوط الزكوية.
قامت الهيئة بالرد على اعتراض الشركة المتعلق بالربوط الزكوية للسنوات من  1998م حتى  2008م والذي أدى
انخفاض الفروقات الزكوية بمبلغ  2.142.858لاير سعودي لتصبح  8.399.123لاير سعودي .وقامت الشركة
باالعتراض على قرار الهيئة والذي ال يزال تحت الدراسة من قبل الهيئة حتى تاريخ إصدار هذه القوائم المالية الموحدة
األولية الموجزة.
قدمت الشركة االقرارات الزكوية عن األعوام من 2009م حتى 2016م وحصلت على شهادة الزكاة المقيدة لعام
2016م .لم تقم الهيئة بإصدار الربوط الزكوية لهذه السنوات حتى تاريخ إصدار هذه القوائم المالية األولية الموحدة
الموجزة.

ـ  38ـ

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 5ـ الزكاة وضريبة الدخل المستحقة الدفع (تتمة)
 )2الموقف الزكوي (تتمة)
-

الوضع الزكوي (شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت – الشركة
األم والشركات التابعة لها بالكامل) (تتمة)

 الوضع الزكوي (شركة الربيع السعودية لألغذية المحدودة ـ السعودية – شركة تابعة)تم االنتهاء من جميع الربوط الزكوية مع الهيئة حتى سنة 2003م .قامت الشركة بتسليم اإلقرارات الزكوية عن
السنوات من  2004حتى 2016م ولم تقم الهيئة بإصدار أي ربوط لتلك السنوات حتى تاريخ إصدار القوائم المالية
األولية الموحدة الموجزة.
 الوضع الزكوي (شركة النسيج والمالبس الجاهزة المحدودة ـ السعودية – شركة تابعة)أنهت الشركة التابعة وضعها الزكوي للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2007م والسنوات المنتهية في  31ديسمبر
2010م حتى 2013م.
قدمت الشركة التابعة االقرارات الزكوية للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2008م و2009م و2014م و2015م
و2016م وحصلت على شهادة الزكاة المقيدة ولم تصدر الهيئة الربط الزكوي للسنوات المذكورة حتى تاريخ
إصدار القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
 الوضع الزكوي (شركة مصنع االشارات الضوئية المحدودة ـ السعودية – شركة تابعة)أنهت الشركة وضعها الزكوي مع الهيئة حتى سنة 2010م .قدمت الشركة اإلقرار الزكوي عن األعوام 2011م
حتى 2013م وحصلت على شهادة مقيدة لعام 2013م .لم تقم الهيئة بإصدار الربط الزكوي بعد لألعوام السابقة
حتى تاريخ إصدار هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة .لم تقم الشركة بتقديم اإلقرار الزكوي للسنة المنتهية
2015م حتى تاريخ إصدار هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
ب) ضريبة الدخل
تقوم المجموعة باحتساب ضريبة الدخل للفترة با ستخدام الشريحة الضريبية التي تنطبق على إجمالي األرباح السنوية
المتوقعة.
 )1إن الحركة على ضريبة الدخل المستحقة الدفع كما يلي:

بداية الفترة /السنة
مصروف ضريبة الدخل خالل الفترة /السنة
المدفوع خالل الفترة /السنة
فروق ترجمة عملة أجنبية
الرصيد في نهاية الفترة /السنة

 30يونيو
2017م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2016م
لاير سعودي

 30يونيو
2016م
لاير سعودي

185.655
7.150.074
()2.218.487
()72.425
────────
5.044.817
════════

23.679.128
234.810
()18.502.199
()5.226.084
────────
185.655
════════

23.679.128
7.553.499
()22.546.005
()2.148.800
────────
6.537.822
════════

ـ  39ـ

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 5ـ الزكاة وضريبة الدخل المستحقة الدفع (تتمة)
ب) ضريبة الدخل (تتمة)
 )2حركة ضريبة الدخل المؤجلة كما يلي:

بداية الفترة /السنة

تسويات محولة الى الضريبة المستحقة
(إيراد) /مصروف ضريبة الدخل
خالل الفترة /السنة
فروق الترجمة
نهاية الفترة /السنة

 30يونيو
2017م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2016م
لاير سعودي

 30يونيو
2016م
لاير سعودي

2.146.417
ــ

4.785.616
ــ

4.785.616
()49.654

()104.640
10.637
───────
2.052.414
═══════

77.855
()2.717.054
───────
2.146.417
═══════

164.896
()625.618
───────
4.275.240
═══════

 )3الموقف الضريبي
-

الوضع الضريبي (شركة حلواني إخوان ـ مصر – شركة تابعة)
ضرائب شركات األموال
 الشركة معفاة من الضرائب طبقا لقانون  8حتى  31ديسمبر 2005م. تم فحص دفاتر وسجالت الشركة حتى عام 2014م وتمت التسوية والسداد ،كما لم ترد إلى الشركةأية مطالبات فيما عدا أخطار الشركة بتسوية رقم  9حجز بمبلغ  541.934جنية مصري ما يعادل
 112،294لاير سعودي والذي يمثل الضريبة المخصومة من المنبع من عام 2006م إلى 2010م
وجاري تسويتها مع المأمورية.
 لم يتم فحص دفاتر وسجالت الشركة عن عامي 2015م و2016م.ضرائب المبيعات
 تم فحص دفاتر وسجالت الشركة حتى عام 2012م ،وتم سداد الضريبة المستحقة. جاري فحص دفاتر وسجالت الشركة عن عامي 2013م و2015م. لم يتم فحص دفاتر وسجالت الشركة عن عام 2016م. تقوم الشركة بسداد المستحق من واقع اإلقرارات في مواعيدها القانونية.ضرائب كسب العمل
 تم فحص دفاتر وسجالت الشركة حتى عام 2012م ،وتم سداد الضريبة المستحقة. تم فحص دفاتر وسجالت الشركة حتى عام 2012م ،وتم سداد الضريبة المستحقة. جاري فحص دفاتر وسجالت الشركة عن عامي 2013م و2014م. لم يتم فحص دفاتر وسجالت الشركة عن عامي 2015م و2016م.ضرائب الدمغة
 تم فحص دفاتر وسجالت الشركة حتى عام 2016م ،وتم سداد الضريبة المستحقة.ضرائب الخصم واإلضافة
 تم فحص دفاتر وسجالت الشركة حتى  31مارس 2017م ،وتم سداد الضريبة المستحقة.ـ  40ـ

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 6ـ دخل( /خسارة) السهم
يتم احتساب دخل( /خسارة) السهم األساسية والمخفضة من صافي دخل( /خسارة) الفترة بقسمة صافي دخل( /خسارة)
الفترة على عدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة والبالغة  126.388.889سهم.
يعكس الجدول التالي بيانات صافي الدخل( /الخسارة) للفترة وعدد األسهم المستخدم في احتساب الربح األساسي
والمخفض للسهم:
لفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو
2016م
2017م
دخل( /خسارة) الفترة العائد للمساهمين في الشركة األم
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة
الدخل( /الخسارة) األساسي والمخفض للسهم من صافي دخل
الفترة العائد للمساهمين في الشركة األم

)35.043.922( 24.353.483
════════ ════════
126.388.889 126.388.889
════════ ════════
()0.28
0.19
════════ ════════

 7ـ ممتلكات وآالت ومعدات
 .1تتضمن الممتلكات والمعدات قيمة أراضي بمبلغ  1.3مليون لاير سعودي مملوكة لشركة تابعة ومسجلة باسم
رئيس مجلس إدارتها وجاري العمل على نقل ملكيتها لصالح الشركة وباإلضافة الى أرض مشتراه بمدينة الملك
عبد هللا االقتصادية بتاريخ  29أكتوبر 2013م بقيمة  44.9مليون لاير سعودي ،وسوف يتم نقل ملكيتها لصالح
الشركة عند استكمال سداد كامل المبلغ .كما تتضمن مبلغ  5.919.375لاير سعودي مسجلة بإسم أحد الشركاء
بإحدى الشركات التابعة والذي أكد ملكية األرض للشركة التابعة.
 .2إن المجمع الصناعي الجديد والخاص بإحدى الشركات التابعة هو مقام على أرض مستأجرة من الهيئة السعودية
للمدن االقتصادية ومناطق التقنية ("مدن") بموجب عقد مدته  25سنة بداية من  16شعبان 1428هـ (الموافق
 29اغسطس 2007م) .عقد اإليجار قابل للتجديد لفترة إضافية مماثلة حسب اختيار الطرفين.
 .3إن جميع الممتلكات واآلالت والمعدات للمجمع الصناعي الجديد إلحدى الشركات التابعة والتي تبلغ تكلفتها 458
مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2016م 426.8 :مليون لاير سعودي) مرهونة لصالح صندوق التنمية
الصناعية السعودي.
 .4يتضمن رصيد اآلالت والمعدات كما في  30يونيو 2017م مبلغ  5.8مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2016م:
مبلغ  6.39مليون لاير سعودي) يمثل آالت ومعدات مشتراه بموجب عقود إيجار رأسمالي.
 .5ال يتضمن رصيد اآلالت والمعدات والمباني كما في  30يونيو 2017م أعباء تمويل تمت رسملتها خالل الفترة
( 31ديسمبر 2016م :مبلغ  1.2مليون لاير سعودي).
 .6تتضمن الممتلكات واآلالت والمعدات رصيد أصول مهلكة دفتريا ً بالكامل وال تزال تعمل كما في  30يونيو
2017م تبلغ  96.5مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2016م :مبلغ  218مليون لاير سعودي).
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شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 8ـ مشروعات تحت التنفيذ
 30يونيو 2017م
لاير سعودي
تكاليف التوسعة في مصانع شركات تابعة (انظر
43.095.413
اإليضاح (أ) أدناه)
دفعات لشراء ممتلكات وآالت ومعدات تحت التركيب
62.624.414
(انظر اإليضاح (ب) أدناه)
────────
105.719.827
════════

 31ديسمبر 2016م
لاير سعودي
54.911.082
32.544.074
────────
87.455.156
════════

أ) يتضمن الرصيد أعاله توسعة للمصنع الخاص بشركة تابعة في مدينة الرياض تتمثل في دفعات مقدمة بمقدار
 34.386.419لاير سعودي لشراء قطعة أرض لبناء مصنع جديد في مدينة الرياض ومن المتوقع اإلنتهاء
من األعمال اإلنشائية للمصنع في عام 2019م .وذلك يعتمد على توفير الكهرباء والمرافق اآلخرى من
الهيئات المعنية.
ب) استبداالت وتحسينات للمعدات واآلالت بمبلغ  62.624.414لاير سعودي ومن المتوقع اإلنتهاء منها في عام
2017م.
 9ـ استثمارات وموجودات مالية

استثمارات في شركة زميلة (انظر إيضاح (أ))
استثمارات متاحة للبيع (انظر إيضاح (ب))
مساهمة عينية تحت حساب االستثمار (انظر إيضاح (ج))

 30يونيو 2017م
لاير سعـودي

 31ديسمبر 2016م
لاير سعـودي

547.207.258
1.106.850.147
17.161.474
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.671.218.879
═════════

544.241.410
1.204.137.207
17.161.474
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.765.540.091
═════════

أ( استثمارات في شركة زميلة
بلد التأسيس
المملكة العربية
شركة صناعات العيسى
(أنظر اإليضاح (أ ــ  )1أدناه) السعودية

نسبة الملكية

%38

 30يونيو 2017م
لاير سعـودي

547.207.258
═════════

ـ  42ـ

 31ديسمبر 2016م
لاير سعـودي

544.241.410
════════

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 9ـ استثمارات وموجودات مالية (تتمة)
أ) استثمارات في شركة زميلة (تتمة)
أ ــ  )1شركة صناعات العيسى
تمتلك الشركة عدد  28.5مليون سهم من إجمالي رأس المال في شركة صناعات العيسى البالغ  75مليون سهم بنسبة
ملكية  %38من حقوق ملكية الشركة المذكورة ،وال تملك الشركة النفوذ للسيطرة على السياسات المالية والتشغيلية
للحصول على منافع من أنشطة الشركة الزميلة.
وفيما يلي حركة هذا االستثمار خالل الفترة /السنة :

رصيد االستثمار أول العام
حصة الشركة في ربح (/خسارة) الشركة الزميلة خالل
الفترة /السنة
توزيعات أرباح
الربح من إعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفيين
خسائر هبوط غير مؤقت (انظر اإليضاح أدناه)



 30يونيو 2017م
لاير سعـودي

 31ديسمبر 2016م
لاير سعـودي

544.241.410

624.341.546

2.965.848
ــ
ــ
ــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
547.207.258
═════════

()40.909.136
()21.375.000
815.100
()18.631.100
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
544.241.410
═════════

رأت إدارة الشركة أن هناك عدة عوامل ومؤشرات دالة على أنه قد يكون هناك انخفاض في قيمة االستثمار
في الشركة الزميلة وبالتالي قامت الشركة خالل سنة 2016م بتعيين استشاري مستقل إلعداد دراسة لتقييم
االستثمار في الشركة الزميلة ،وأظهرت الدراسة وجود انخفاض في القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة
الزميلة وبلغت حصة الشركة من االنخفاض مبلغ  18.6مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر 2016م،
وال ذي تم تخفيضه من رصيد الشهرة المتضمن في مبلغ االستثمار في شركة زميلة ،ليصبح رصيد الشهرة
المتضمن مبلغ  252مليون لاير سعودي.

ب) استثمارات متاحة للبيع
 30يونيو 2017م
لاير سعـودي
استثمارات في أسهم شركات مدرجة (انظر إيضاح ب 1/أدناه) 597.194.945
استثمارات في أسهم وحصص شركات غير مدرجة
509.655.202
(انظر إيضاح ب 2/أدناه)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.106.850.147
═════════
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 31ديسمبر 2016م
لاير سعـودي
694.482.005
509.655.202
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.204.137.207
═════════

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 9ـ استثمارات وموجودات مالية (تتمة)
ب) استثمارات متاحة للبيع (تتمة)
اإلجمــالي

اإلجمــالي

مدرجة

غير مدرجة

 30يونيو 2017م

 31ديسمبر 2016م

لاير سعـودي

لاير سعـودي

لاير سعـودي

لاير سعـودي

في بداية الفترة /السنة

408.486.063

509.655.202

918.141.265

1.034.742.953

اإلستبعادات

()40.960.259

التكلفة:
-

()40.960.259

-

خسائر هبوط غير مؤقت
(انظر إيضاح ب 3/أدناه)
في نهاية الفترة /السنة

-

-

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

509.655.202

877.181.006

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

367.525.804
ــــــــــــــــــــــــــــــ

-

()116.601.688
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
918.141.265
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صافي مكاسب غير محققة عن إعادة
تقييم استثمارات متاحة للبيع:
في بداية الفترة /السنة

285.995.942

-

285.995.942

استبعادات

()11.678.145

-

()11.678.145

(خسائر) /أرباح غير محققة
في نهاية الفترة /السنة

()44.648.656

-

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ
-

229.669.141

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

597.194.945

509.655.202

1.106.850.147

1.204.137.207

════════

════════

══════════

══════════

ــــــــــــــــــــــــــــــ
صافي القيمة الدفترية

-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

229.669.141

()44.648.656

81.700.205
204.295.737
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
285.995.942

ب 1/يتضمن بند استثمارات متاحة للبيع (أسهم متداولة) ما يلي:
 استثمارات مملوكة يبلغ رصيد حسابها كما في  30يونيو 2017م  224.4ألف لاير سعودي ( 31ديسمبر2016م 192.6 :ألف لاير سعودي) مسجلة بإسم نائب رئيس مجلس اإلدارة نيابة عن الشركة 0جاري العمل
علي نقل ملكيتها بإسم الشركة .لدى الشركة شهادات تنازل تفيد أن هذه االستثمارات مملوكة ملكية كاملة
للشركة0
 تمتلك الشركة استثمار في إحدى الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية كما في  30يونيو 2017مبقيمة  597مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2016م 600 :مليون لاير سعودي) يتطلب من الشركة الحصول
على موافقة إحدى الهيئات الحكومية قبل التصرف بهذا االستثمار.
ب 2/يتضمن بند استثمارات متاحة للبيع (أسهم غير متداولة) على ما يلي:
 استثمارات مسجلة باسم رئيس مجلس اإلدارة كما في  30يونيو 2017م بملغ  38.6مليون لاير سعودي( 31ديسمبر 2016م 38.6 :مليون لاير سعودي) وجاري العمل على نقل ملكيتها إلى اسم الشركة 0لدى
الشركة شهادات تنازل تفيد أن هذه االستثمارات مملوكة ملكية كاملة للشركة.

ـ  44ـ

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 9ـ استثمارات وموجودات مالية (تتمة)
ب) استثمارات متاحة للبيع (تتمة)
ب 3/هبوط غير مؤقت في استثمارات وموجودات مالية:
 30يونيو 2017م
لاير سعودي
خسائر هبوط غير مؤقت عن استثمارات
متاحة للبيع
خسائر هبوط غير مؤقت عن استثمار في
شركة زميلة

ـــ
ـــ
────────
ـــ
════════

 31ديسمبر 2016م  30يونيو 2016م
لاير سعودي
لاير سعودي
116.601.688

37.448.681

18.631.100
────────
135.232.788
════════

ـــ
────────
37.448.681
════════

ج) مساهمة عينية تحت حساب االستثمار
تمثل مساهمة عينية تحت حساب االستثمار ،زيادة استثمار الشركة في شركة أم القرى للتنمية واالعمار (شركة مساهمة
سعودية مقفلة) حيث يمثل هذا الحساب قيمة استثمارات عقارية (أراضي) التي تم نزعها لصالح شركة أم القرى للتنمية
واالعمار (شركة مساهمة سعودية مقفلة) مقابل حصة في زيادة رأس المال ،حيث تم تقييم هذه األراضي بالقيمة العادلة
من قبل هيئة تطوير مكة .تمت الموافقة على زيادة رأس المال في الجمعية العامة الغير عادية لشركة أم القرى للتنمية
واالعمار المنعقدة في  11مايو 2017م وجاري العمل على استكمال اإلجراءات القانونية إلصدار األسهم والمتوقع
اإلنتهاء منها خالل عام 2017م.
 10ـ موجودات أخرى طويلة األجل
أ) خالل سنة 2015م قامت الشركة األم ببيع كامل حصصها التي تمثل ما نسبته  %50.4من رأس المال في شركة
تابعة لطرف غير ذي عالقة بمبلغ وقدره  81مليون لاير سعودي ،وتم تحصيل مبلغ  20مليون لاير سعوي نقداً.
وفقا ً التفاقية البيع المبرمة يتم تحصيل باقي الثمن على دفعات طويلة وقصيرة األجل كما يلي:

مدينو بيع استثمارات
يطرح:
اجمالي دفعة مستحقة خالل عام
أرباح تمويل غير مستحقة
صافي دفعة مستحقة خالل عام
اجمالي دفعات طويلة األجل
يخصم :أرباح تمويل غير مستحقة
صافي دفعات طويلة األجل

 30يونيو 2017م
لاير سعودي

 31ديسمبر 2016م
لاير سعودي

52.025.806
────────

52.025.806
────────

()12.543.430
()463.022
────────
()13.006.452
────────
39.019.354
()2.807.105
────────
36.212.249
════════

()11.617.388
()1.389.064
────────
()13.006.452
────────
39.019.354
()2.807.105
────────
36.212.249
════════

ب) يوجد ضمان بنكي بكامل المبلغ المتبقي ،إضافة إلى أنه توجد سندات ألمر الشركة بالدفعات المتبقية.
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شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 11ـ ذمم مدينة تجارية ،صافي
 30يونيو 2017م
لاير سعودي
ذمم مدينة تجارية
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 31ديسمبر 2016م
لاير سعودي

258.881.467 276.240.740
()16.361.057( )19.963.653
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
242.520.410 256.277.087
4.492.366
6.444.893
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
247.012.776 262.721.980
═════════ ═════════

ذمم مدينة تجارية ،صافي
أوراق قبض

أ) من المتوقع وبناء على الخبرة السابقة ،أن يتم استرداد رصيد الذمم المدينة التجارية التي لم تنخفض قيمتها بالكامل
خالل الفترة الالحقة ،حيث عمدت إدارة الشركة إلى وضع استراتيجيات محددة لتحصيل هذه الذمم .تتضمن
الحصول على ضمانات من بعض العمالء مقابل الذمم المدينة التجارية ،ولكن الغالبية العظمى من هذه الذمم
المدينة التجارية بدون ضمانات .وفيما يلي أعمار الذمم المدينة التجارية التي لم يحدث انخفاض في قيمتها كالتالي:
متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها
غير متأخرة السداد
ولم تنخفض قيمتها
لاير سعودي

السنة

المجموع
لاير سعودي

 30يونيو 2017م
 31ديسمبر 2016م

149.357.425 256.277.087
148.981.557 242.520.410

 31ــ  90يوم
لاير سعودي

 90ــ  365يوم
لاير سعودي

 365يوم وأكثر
لاير سعودي

71.458.623
68.688.625

25.679.005
22.916.863

9.782.034
1.933.365

ب) كانت حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها للذمم المدينة التجارية خالل الفترة /السنة كما يلي:

الرصيد في بداية الفترة /السنة
إضافات خالل الفترة /السنة
المستخدم خالل الفترة /السنة
مخصص انتفى الغرض منه
فروق ترجمة عملة أجنبية
الرصيد في نهاية الفترة /السنة
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 30يونيو 2017م
لاير سعودي

 31ديسمبر 2016
لاير سعودي

16.361.057
3.631.104
()46.573
ـــ
18.065
ــــــــــــــــــــــــــــ
19.963.653
════════

18.871.710
3.396.082
()255.044
()2.530.695
()3.120.996
ــــــــــــــــــــــــــ
16.361.057
════════

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 12ـ رأس المال
يتكون رأس مال الشركة األم من  126.388.889سهم كما في  30يونيو 2017م قيمة كل منها  10لاير سعودي
( 31ديسمبر 2016م 126.388.889 :سهم).
 13ـ احتياطي نظامي
وفقا ً ألحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة ،يجب على الشركة األم تحويل
 %10من صافي الدخل إلى اإلحتياطي النظامي .ويجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ
مجموع االحتياطي  %30من رأس المال .بما أن الشركة قد حققت ذلك خالل السنوات السابقة فقد قررت التوقف عن
اجراء مثل هذا التحويل .إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع.
 14ـ عقود مرابحة إسالمية وقروض طويلة األجل

تسهيالت وقروض طويلة األجل
يطرح:
تكاليف تمويل مؤجلة
تسهيالت وقروض طويلة األجل ،بالصافي
المبالغ المستحقة خالل سنة
الجزء غير المتداول

 30يونيو 2017م
لاير سعودي

 31ديسمبر 2016م
لاير سعودي

830.914.820

878.368.782

()4.028.532
─────────
826.886.288
()360.686.636
─────────
466.199.652
═════════

()5.019.445
─────────
873.349.337
()305.404.596
─────────
567.944.741
═════════

يمثل الجدول التالي قيمة األقساط المتبقية من كامل قيمة المرابحات والقروض طويلة األجل حسب أحدث إعادة جدولة
بدون العمولة المتناقصة:
السنة

 30يونيو 2017م
لاير سعودي

 31ديسمبر 2016م
لاير سعودي

2017م
2018م
2019م
2020م
2021م
2022م

321.050.636
204.145.673
176.110.811
110.825.943
6.951.310
7.801.915
─────────
826.886.288
═════════

305.404.596
204.145.673
176.110.811
173.925.945
10.979.842
7.801.915
─────────
878.368.782
═════════
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شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 14ـ عقود مرابحة إسالمية وقروض طويلة األجل (تتمة)
يشتمل تمويل المرابحات والقروض طويلة األجل على ما يلي:
أ) خالل عام 2013م وقعت شركة عسير اتفاقية تمويل مرابحة مع أحد البنوك التجارية المحلية في حدود مبلغ 700
مليون لاير سعودي .قامت الشركة باستخدام مبلغ  631مليون لاير سعودي من قيمة التسهيل المذكور وذلك لتمويل
صفقة االستحواذ على حصه ملكية في شركة صناعات العيسى (ايضاح  -11أ) .قدمت الشركة سند المر كضمان
لهذة القروض إضافة إلى بعض التعهدات المنصوص عليها في المستندات البنكية الخاصة بالقرض والتي إلتزمت
الشركة بها كما في  30يونيو 2017م .يتم سداد القرض على دفعات موزعة على فترة سبع سنوات متضمنة فترة
سماح لمدة سنتين مع مرونة للسداد المبكر ويخضع القرض لعمولة وفقا ً للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة
العربية السعودية (سايبور) مضافا ً إليها معدل عمولة ثابت.
وفيما يلي حركة تمويل المرابحة :

تمويل مرابحة طويل األجل
يطرح:
المبالغ المستحقة خالل سنة
الجزء غير المتداول

 30يونيو 2017م
لاير سعودي

 31ديسمبر 2016م
لاير سعودي

445.596.061

509.787.425

()130.096.060
─────────
315.500.001
═════════

()131.187.422
─────────
378.600.003
═════════

فيما يلي بيانا ً بإجمالي المبالغ المجمعة المستحقة من تمويل مرابحة ألجل للخمس سنوات القادمة بدون العمولة
المتناقصة:
السنة

 30يونيو 2017م
لاير سعودي

 31ديسمبر 2016م
لاير سعودي

2017م
2018م
2019م
2020م

130.096.060
126.200.000
126.200.000
63.100.001
────────
445.596.061
════════

131.187.422
126.200.000
126.200.000
126.200.003
────────
509.787.425
════════

ب) بتاريخ  27ديسمبر 2015م وقعت إحدى الشركات التابعة عقد قرض بموجب تمويل إسالمي مع أحد البنوك المحلية
بمبلغ  200مليون لاير سعودي ،كما في  30يونيو 2017م قامت الشركة بسحب ال شيء لاير سعودي ( 31ديسمبر
2016م  52 :مليون لاير سعودي) .ويستحق القرض على فترة  60شهرا ً من تاريخ السحب مع فترة سماح سنة
واحدة .يخضع القرض لعمولة وفقا ً للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية (سايبور) مضافا ً إليها
معدل عمولة ثابت .إن هذا القرض مضمون مقابل سند ألمر.
بتاريخ  15يونيو 2010م وقعت إحدى الشركات التابعة عقد تمويل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي
("الصندوق") بقيمة إجمالية  165.2مليون لاير سعودي بغرض تمويل مشروع المجمع الصناعي الجديد للشركة
بمدينة جدة .تم رهن جميع ممتلكات وآالت ومعدات المشروع الجديد المقامة والتي ستقام على أرض المشروع لصالح
الصندوق كضمان للتمويل .تم سحب كامل رصيد التمويل .يتم سداد التمويل على أقساط نصف سنوية وفقا ً إلعادة
الجدولة وينتهي سداد القسط األخير في 2020م.
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شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 14ـ عقود مرابحة إسالمية وقروض طويلة األجل (تتمة)
ب) وفيما يلي حركة القروض خالل السنة:

الرصيد في بداية السنة
اضافات خالل السنة
المسدد خالل السنة
ينزل:
تكاليف تمويل مؤجلة
مجمع االطفاء (انظر اإليضاح أدناة)

صافي التسهيالت
الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

 30يونيو 2017م
لاير سعودي

 31ديسمبر 2016م
لاير سعودي

185.224.532
ــ
()11.000.000
─────────
174.224.532
─────────

99.640.000
101.584.532
()16.000.000
─────────
185.224.532
─────────

()12.500.000
8.471.468
─────────
()4.028.532
─────────
170.196.000
()39.952.349
─────────
130.243.651
═════════

()12.500.000
7.480.555
─────────
()5.019.445
─────────
180.205.087
()24.952.349
─────────
155.252.738
═════════

 يتعلق هذا االطفاء برسوم وأتعاب تمويل طويلة األجل لتمويل إنشاء المجمع الصناعي الجديد إلحدى الشركات التابعة.تم تسجيل هذه األتعاب عند الحصول على التمويل ويتم اطفاؤها باستخدام سعر الفائدة السائد على مدى فترة اتفاقية
التمويل.
فيما يلي بيانا ً بإجمالي المبالغ المجمعة المستحقة من القروض ألجل للسنوات القادمة بدون العمولة المتناقصة:

2017م
2018م
2019م
2020م
2021م
2022م

 30يونيو 2017م
لاير سعودي

 31ديسمبر 2016م
لاير سعودي

13.952.349
50.673.673
43.090.811
47.725.942
10.979.842
7.801.915
─────────
174.224.532
═════════

24.952.349
50.673.673
43.090.811
47.725.942
10.979.842
7.801.915
─────────
185.224.532
═════════

تم اظهار األقساط المستحقة خالل سنة ضمن تمويل مرابحة وقروض طويلة األجل ـ الجزء المتداول.
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شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 14ـ عقود مرابحة إسالمية وقروض طويلة األجل (تتمة)
ج) أبرمت إحدى الشركات التابعة عقد مرابحات اسالمية (تورق) طويلة األجل مع أحد البنوك المحلية في المملكة
العربية السعودية خالل سنة 2016م بمبلغ  75مليون تسدد بشكل ربع سنوي على  11قسطا ً متساوية القيمة بمبلغ
 6.8مليون لاير سعودي للقسط الواحد ،استحق سداد القسط االول بتاريخ  4سبتمبر 2016م ويستحق سداد آخر
قسط بتاريخ  5مارس 2019م وتدفع الشركة أعباء تمويل طبقا لسعر السوق السائد بين البنوك السعودية (سايبور)
مضافا الية معدل عمولة ثابت .بلغ الرصيد القائم من هذا العقد كما في  30يونيو 2017م مبلغ  47.7مليون لاير
سعودي ( 31ديسمبر 2016م61.3 :مليون لاير سعودي) منها  27.2مليون لاير سعودي متداول ( 31ديسمبر
2016م27.2 :مليون لاير سعودي) و 20.4مليون لاير سعودي غير المتداول ( 31ديسمبر 2016م:
34.1مليون لاير سعودي) .وهذا العقد مضمون بسندات ألمر.
كما أبرمت إحدى الشركات التابعة عقود مرابحات اسالمية (تورق) قصيرة األجل مع بنوك محلية في المملكة
العربية السعودية بمبلغ مبلغ  155مليون لاير سعودي تسدد خالل فترة ثالثة أشهر وستة أشهر وتدفع الشركة
أعباء تمويل طبقا لسعر السوق السائد بين البنوك السعودية (سايبور) مضافا ً إليه معدل عمولة ثابت .كما في 30
يونيو 2017م بلغ الرصيد القائم من هذه العقود مبلغ  121.3مليون لاير ( 31ديسمبر 2016م 78 :مليون لاير
سعودي) تم تصنيفها بالكامل ضمن المطلوبات المتداولة وهذه العقود مضمونة بسندات ألمر.
كما أبرمت إحدى الشركات التابعة عقود مرابحات قصيرة األجل مع بنوك محلية في جمهورية مصر العربية
لشراء بضاعة تستخدم في االنتاج وتدفع الشركة أعباء تمويل ثابتة .كما في  30يونيو 2017م بلغ الرصيد القائم
لهذه العقـود مبلغ  42مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2016م :مبلغ  44مليون لاير سعودي).
بلغ رصيد عقود المرابحات اإلسالمية كما يلي:

إجمالي التسهيالت
الجزء المتداول
الجزء الغير متداول

 30يونيو 2017م
لاير سعودي

 31ديسمبر 2016م
لاير سعودي

211.094.227
()190.638.227
─────────
20.456.000
═════════

183.356.825
()149.264.825
─────────
34.092.000
═════════

فيما يلي ملخص جدول استحقاقات المرابحات االسالمية:

2017م
2018م
2019م

 30يونيو 2017م
لاير سعودي

 31ديسمبر 2016م
لاير سعودي

177.002.227
27.272.000
6.820.000
─────────
211.094.227
═════════

149.264.825
27.272.000
6.820.000
─────────
183.356.825
═════════

تم اظهار األقساط المستحقة خالل سنة ضمن تمويل مرابحة وقروض طويلة األجل ـ الجزء المتداول.
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شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 15ـ التزامات المنافع المحددة للموظفين

الرصيد في بداية الفترة/السنة
المكون خالل الفترة/السنة
المحمل على الدخل الشامل اآلخر
المدفوع خالل الفترة/السنة
الرصيد في نهاية الفترة/السنة

 30يونيو
2017م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2016م
لاير سعودي

116.892.675
5.800.064
ـــ
()11.270.812
────────
111.421.927
════════

115.483.805
9.139.775
6.287.500
()14.018.405
────────
116.892.675
════════

لم يتم تسجيل أثر التقييم االكتواري بالقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في  30يونيو 2017م
للشركة حيث ترى إدارة الشركة أن أثر الفرق بين احتساب المنافع المحددة للموظفين من قبل االكتواري الخارجي
المعين وذلك بعد اخذ تأثير معدالت الخصم والزيادات المستقبلية والمتوقعة التي تم احتسابها بمقتضى نظام العمل
السعودي لتعويض الموظفين عن فترات خدماتهم للفترة غير جوهري.
 16ـ تمويل مرابحة إسالمية قصير األجل
حصلت الشركة األم خالل السنة على تمويل تورق إسالمي قصير األجل مـن أحد البنوك المحلية بمبلغ  30مليون
لاير سعودي ،يخضع هذا التمويل لعمولة وفقا ً للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية (سايبور)
مضافا ً إليها معدل عمولة ثابت .إن هذا القرض مضمون مقابل سند ألمر ويستحق بالكامل خالل فترة اقل من 12
شهر.
وكذلك حصلت إحدى الشركات التابعة على قرض بموجب تمويل اسالمي مـن أحد البنوك المحلية .القرض مضمون
مقابل سند ألمر ويستحق بالكامل خالل فترة أقل من  12شهر .تخضع هذه التسهيالت لعمولة وفقا ً للمعدالت السائدة
بين البنوك في المملكة العربية السعودية (سايبور) مضافا ً إليها معدل عمولة ثابت .إن هذه التسهيالت مضمونة مقابل
سند ألمر.
 - 17توزيعات أرباح
 بتاريخ  26رجب 1438هـ الموافق  23ابريل 2017م وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس اإلدارةعلى توزيع أرباح نقدية على الملكية بواقع  1لاير سعودي لكل سهم حيث بلغ إجمالي التوزيعات 126.388.889
لاير سعودي والذي يمثل  %10من رأس مال الشركة األم (2016م 126.388.889 :لاير سعودي والذي يمثل
 %10من رأس مال الشركة األم) . .وقد تم توزيع األرباح على المساهمين في تاريخ  9مايو 2017م.
 18ـ القيمة العادلة لألدوات المالية
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 .بنا ًء عليه قد تنشأ فروق بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة.
تتكون الموجودات المالية للشركة من النقدية وبنود شبه نقدية والموجودات اآلخرى وتتكون مطلوباتها المالية من
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى .يتم تجميع األدوات المالية للشركة على أساس طريقة التكلفة التاريخية فيما
عدا االستثمارات المتاحة للبيع واالستثمارات المقتناة لغرض المتاجرة والتي يتم قياسها بقيمتها العادلة.
ال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية جوهريا ً عن القيمة الدفترية.
ـ  51ـ

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 18ـ القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تستعمل الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها حسب أسلوب التقييم:
المستوى  :1األسعار المتداولة في أسواق مفتوحة لموجودات ومطلوبات متماثلة.
المستوى  :2أساليب أخرى تكون فيها جميع المدخالت التي لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة معلومة سواء
كان ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر.
المستوى  :3أساليب تستعمل مدخالت لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة ال تستند إلى بيانات السوق المعلومة.
كانت الشركة كما في  30يونيو 2017م تحتفظ باألدوات المالية التالية بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي:

عقارات استثمارية
استثمارات مقتناه لغرض المتاجرة
موجودات مالية متاحة للبيع:
مدرجة في سوق نشط
غير مدرجة في سوق نشط

المستوى 1
لاير سعودي

المستوى 2
لاير سعودي

ــ
13.792.180

226.711.022
ــ

597.194.945
ــ
ـــــــــــــــــــــــــــ
610.987.125
════════

ــ
ــ
ــــــــــــــــــــــــــــ
226.711.022
════════

المستوى 3
لاير سعودي
ــ
ــ
ــ
509.655.202
ـــــــــــــــــــــــــــ
509.655.202
════════

المجموع 2017م
لاير سعودي
226.711.022
13.792.180
597.194.945
509.655.202
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.347.353.349
══════════

مطابقة المستوى 3
يبين الجدول التالي مطابقة جميع الحركات في القيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة في المستوى  3ما بين بداية
ونهاية الفترة المالية:
2017م
لاير سعودي
509.655.202
═════════

الرصيد االفتتاحي والنهائي
ال يوجد أية تحويالت بين المستوى  1و 2و 3خالل السنة.

ـ  52ـ

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 - 19المعايير الصادرة والتعديالت على المعايير الحالية وغير سارية المفعول بعد
فيما يلي بيانا بالمعايير والتفسيرات الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموحدة
الموجزة للمجموعة .تعتزم المجموعة إتباع هذه المعايير ،إذا انطبقت عليها عند سريانها .تقوم المجموعة بدراسة األثر
المحتمل للتعديالت على قوائمها المالية الموحدة.

المعايير الصادرة غير سارية المفعول
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( – )9األدوات المالية

في شهر يوليو  ، 2014صدر عن مجلس المعايير الدولية للتقرير المالي اإلصدار النهائي للمعيار الدولي للتقارير
المالية رقم ( :)9األدوات المالية ،والذي يحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم ( – )39األدوات المالية :االثبات
والقياس وكافة االصدارات السابقة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( .)9لقد جمع المعيار كافة النواحي الثالث
الخاصة بالمحاسبة عن األدوات المالية :التصنيف والقياس ،واالنخفاض في القيمة ومحاسبة التحوط .يسري المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم ( )9على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2018ويسمح باالتباع المبكر له.
وباستثناء محاسبة التحوط ،يجب تطبيقه بأثر رجعي إال أن عرض معلومات المقارنة غير إلزامياً .وبالنسبة لمحاسبة
التحوط ،يتم تطبيق متطلبات المعيار على أساس مستقبلي مع بعض االستثناءات المحددة.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( – )15االيرادات من العقود المبرمة مع العمالء

لقد صدر هذا المعيار في شهر مايو  ،2014وحدد طريقة مؤلفة من خمس خطوات للمحاسبة عن االيرادات الناتجة
عن العقود المبرمة مع العمالء .وبموجب هذا المعيار ،يتم إثبات االيرادات بالمبلغ الذي يعكس القيمة التي يتوقع أن
تستحقها المنشأة مقابل تحويل البضاعة أو الخدمات للعمالء.

سيلغي معيار اإليرادات الجديد كافة متطلبات إثبات االيرادات الحالية المنصوص عليها في المعايير الدولية للتقرير
المالي .يجب أن يطبق المعيار بأثر رجعي كامل أو بأثر رجعي معدل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1
يناير 2018م  .ويسمح باالتباع المبكر له .تعتزم المجموعة إتباع المعيار الجديد في تاريخ السريان المطلوب بأثر
رجعي كامل.
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( – )16عقود اإليجار
لقد صدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16في شهر يناير 2016م ،وحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم
( :)17عقود اإليجار ،والتفسير رقم ( ) 4الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولي للتقارير المالية :التأكد فيما إذا كان
ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار ،والتفسير رقم ( )15الصادر عن لجنة التفسير الدائمة – عقود اإليجارات التشغيلية
– الحوافز ،والتفسير رقم ( ) 27الصادر عن لجنة التفسير الدائمة :تقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني
لعقد اإليجار.
يسري المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( ) 16على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2019م .يسمح
باالتباع المبكر له ،لكن ليس قبل قيام المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( .)15يمكن للمستأجر تطبيق
المعيار بأثر رجعي كامل أو بأثر رجعي معدل .تسمح األحكام االنتقالية للمعيار ببعض االعفاءات.
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( - )28بيع أو المساهمة
بالموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك
تتناول التعديالت التباين بين المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )28عند التعامل
مع فقدان السيطرة على الشركة التابعة التي تم بيعها أو المساهمة بها في شركة زميلة أو مشروع مشترك .توضح
التعديالت بأنه يتم اثبات كامل األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو المساهمة بالموجودات ،التي تعتبر بمثابة عمل
تجاري ،وفقا ً لما هو محدد في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( - )3تجميع األعمال ،بين المستثمر وشركته الزميلة
أو مشروعه المشترك .ومع ذلك فإن أي أرباح أو خسائر ناتجة عن بيع أو المساهمة بالموجودات التي ال تعتبر بمثابة
عمل تجاري ،يتم إثب اتها فقط بقدر حصص المستثمرين غير ذوي العالقة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.
قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتأجيل تاريخ سريان هذه التعديالت ألجل غير مسمى ،لكن يجب على المنشأة التي
تقوم بإتباع هذه التعديالت مبكرا ً تطبيقها على أساس مستقبلي.

ـ  53ـ

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 - 19المعايير الصادرة والتعديالت على المعايير الحالية وغير سارية المفعول بعد (تتمة)
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)2تصنيف وقياس معامالت الدفعات المحسوبة على أساس األسهم – تعديالت
على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()2
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)2الدفعات المحسوبة على
اساس األسهم .تتناول التعديالت ثالثة نقاط رئيسية هي :تأثير شروط االستحقاق على قياس الدفعات المحسوبة على
أساس األسهم المسددة نقداً ،وتصنيف معامالت الدفع المحسوبة على أساس األسهم عندما ترتب على صافي مبلغ
التسوية التزامات ضريبة مقتطعة ،والمعالجة المحاسبية عندما تؤدي التعديالت في شروط وأحكام معامالت الدفع على
أساس األسهم إلى تغيير تصنيفها من "مسددة نقداً" إلى "مسددة على شكل أسهم".
وعند البدء في التطبيق ،يتعين على المنشآت تطبيق التعديالت بدون إعادة عرض الفترات السابقة ،إال أنه يسمح
بالتطبيق بأثر رجعي إذا ما تقرر تطبيقها على التعديالت الثالث مع توفر شروط أخرى .تسري هذه التعديالت على
الفترات السابقة التي تبدأ في أو بعد  ،2018ويسمح باالتباع المبكر لها.
تحويل االستثمارات العقارية (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )40
توضح التعديالت التاريخ الذي ستقوم فيه المنشأة بتحويل العقارات ،بما في ذلك العقارات تحت االنشاء أو التطوير
داخل أو خارج االستثمارات العقارية  .تنص التعديالت بأن تغير االستخدام يحدث عندما يفي أو يتوقف العقار عن
الوفاء بشروط تعريفه كإستثمار عقاري ووجود دليل على تغير االستخدام .إن مجرد وجود تغير في نية اإلدارة على
إستخدام العقار ال يعتبر دليالً على تغير االستخدام.
تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2018م .ويسمح بالتطبيق بأثر رجعي طبقا ً لمعيار
المحاسبة الدولي رقم ( )18فقط إذا كان ذلك ممكنا ً وبدون استخدامها متأخراً .يسمح باالتباع المبكر للتعديالت ويجب
االفصاح عنها.
التفسير رقم ( )22الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي – المعامالت بالعمالت األجنبية والدفعات
المقدمة
تهدف التعديالت إلى تقليل تنوع الممارسات عند إثبات الموجودات والمصاريف أو االيرادات (أو أي جزء منها) عند
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.
يسري هذا التفسير على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2018م .يسمح باالتباع المبكر له ،ويجب
االفصاح عنه .يسمح لمتبعي المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة تطبيق التفسير مستقبالً على كافة الموجودات
والمصاريف وااليرادات المثبتة أصالً في أو بعد تاريخ التحول إلى اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي.
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)1إتباع المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة
لم تستخدم الشركة أي اعفاءات عند اتباع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( :)1إتباع المعايير الدولية للتقرير المالي
ألول مرة.
معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)28االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
تتطلب التعديالت قيام الشركات المستثمره بقياس الشركات المستثمر فيها التي ال يتم المحاسبة عنها وفق طريقة حقوق
الملكية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كل استثمار على حده.
يجب أن تطبق التعديالت بأثر رجعي ،وتسري اعتبارا ً من  1يناير 2018م ،ويسمح باالتباع المبكر له .وفي حالة قيام
المجموعة بإتباع تلك التعديالت ،فإنه يجب عليها االفصاح عن ذلك.

ـ  54ـ

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 20ـ أهداف وسياسات إدارة المخاطر
المخاطر جزء من أنشطة المجموعة وتدار من خالل آلية متواصلة تتكون من تحديد المخاطر ثم تقييمها ثم متابعتها
ووفقا ً للقيود والضوابط اآلخر ى المعتمدة .إن عملية إدارة المخاطر ضرورية بالنسبة لقدرة المجموعة على تحقيق
أرباح وكل موظف في المجموعة مسئول عن إدارة المخاطر المتعلقة بما تملى عليه وظيفته أو مسئولياته.
يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة المخاطر التالية والموافقة عليها:
مخاطر أسعار العمولة
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 والقرض أل جل .تعمل المجموعة على الحد من مخاطر العمولة عن طريق مراقبة التغيرات في أسعار
العمولة على مطلوباتها التي تدفع عليها فائدة.
إن تغيراً بمقدار  10نقطة أساس في أسعار العمولة على الودائع /القروض ذات العمولة المتغيرة المقيمة باللاير
السعودي في تاريخ إعداد القوائ م المالية يؤدي إلى زيادة(/نقص) صافي دخل السنة بالمبالغ المبينة أدناه .يفترض
التحليل أدناه بأن جميع المتغيرات اآلخرى تبقى ثابتة:
 30يونيو 2017م
  10نقاط 10+نقاط
أساس
أساس
ودائع قصيرة األجل
تمويل مرابحة

ـــ
ـــ
(897.283 )897.283

 31ديسمبر 2016م
  10نقاط 10+نقاط
أساس
أساس
70.570
()939.349

()70.570
939.349

إدارة مخاطر رأس المال
تقوم المجموعة بإدارة رأسمالها للتأكد من قدرتها على االستمرار .يتكون هيكل رأس المال للمجموعة من صافي
الديون (تمويل المرابحة ألجل مقاصة مع النقدية والبنود شبه النقدية) وحقوق الملكية (التي تتكون من رأس المال
واالحتياطيات واألرباح المبقاة ومكاسب غير محققة عن إعادة تقييم استثمارات متاحة للبيع وفرق ترجمة القوائم المالية
لشركة تابعة).
هيكل رأس المال كما في نهاية السنة على النحو التالي:

مجموع الديون
ناقص :النقدية والبنود شبه النقدية
صافي الدين
مجموع حقوق الملكية
معدل الدين إلى حقوق الملكية (نسبة)
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 30يونيو 2017م
لاير سعودي

 31ديسمبر 2016م
لاير سعودي

897.283.108
()122.985.317
774.297.791
2.629.108.362
%28

939.349.464
()200.621.293
738.728.171
2.813.513.285
%26

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 20ـ أهداف وسياسات إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها .تتم
مر اقبة احتياجات السيولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات حال
نشوئها .بما في ذلك اتفاقيات بتسهيالت ائتمانية لمقابلة أي التزامات مستقبلية.
يبين الجدول التالي ملخصا ً لمواعيد استحقاق المطلوبات المالية غير المخصومة بناء على تواريخ الدفع التعاقدية
وأسعار العمولة المتداولة في السوق كما في:
 30يونيو 2017م

أقل من  3أشهر
لاير سعودي

 3إلى  12شهرا
لاير سعودي

 1إلى  5سنوات
لاير سعودي

فوق  5سنوات
لاير سعودي

المجمــــوع
لاير سعودي

دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

179.057.647

12.500.000

ــ

ــ

191.557.647

تمويل مرابحة وقروض قصيرة األجل

30.133.304

40.263.516

ــ

ــ

70.396.820

تمويل مرابحات وقروض طويلة األجل

ــ

360.686.636

466.199.652

ــ

826.886.288

مستحقات عقود إيجار تمويلي

ــ

1.448.077

3.513.285

ــ

4.961.362

توزيعات أرباح مستحقة الدفع

ــ

15.178.348

ــ

15.178.348

المجموع

ــ

────────

────────

────────

209.190.951

430.076.577

469.712.937

───────
ــ

─────────
1.108.980.465

════════

════════

════════

═══════

═════════

 31ديسمبر 2016م

أقل من  3أشهر
لاير سعودي

 3إلى  12شهر ًا
لاير سعودي

 1إلى  5سنوات
لاير سعودي

فوق  5سنوات
لاير سعودي

المجمــــوع
لاير سعودي

دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

191.273.378

12.500.000

ــ

ــ

203.773.378

تمويل مرابحة وقروض قصيرة األجل

30.147.868

35.852.259

ــ

ــ

66.000.127

تمويل مرابحات وقروض طويلة األجل

ــ

305.404.596

567.944.741

ــ

873.349.337

مستحقات عقود إيجار تمويلي

ــ

1.349.213

4.243.168

ــ

5.592.381

توزيعات أرباح مستحقة الدفع

ــ

المجموع

15.338.870

ــ

────────

────────

────────

221.421.246

370.444.938

572.187.909

════════

════════

════════

ــ
───────
ــ
═══════

15.338.870
─────────
1.164.054.093
═════════

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 حيث أن  %18من إيرادات المجموعة الموحدة تمثل مبيعات الشركة التابعة حلواني إخوان مصر (30
يونيو 2016م )%28 :في جمهورية مصر العربية ،يتم اظهار أثر تقلبات أسعار العمالت ضمن حقوق المساهمين
في بند منفصل .لم تقم المجموعة بإجراء أية معامالت جوهرية خالف اللاير السعودي والدوالر األمريكي خالل السنة.
ونظرا ً ألن سعر اللاير السعودي مثبت تجاه الدوالر األمريكي فان االرصدة بالدوالر االمريكي ال تشكل اي مخاطر
عملة هامة .تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار العمالت وذلك بمراقبة التغيرات في أسعار العمالت باستمرار
واتخاذ القرارات المناسبة.
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شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
كما في  30يونيو 2017م
 20ـ أهداف وسياسات إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر السوق
تم وضع إطار مناسب إلدارة مخاطر السوق فيما يتعلق بجميع األصول بما في ذلك األصول التي ليست لها أسعار
سوق متداولة و /أو معرضة لتقلبات في األسعار.
انخفاض الشهرة
تقوم إدارة الشركة بتقدير االنخفاض المحتمل في الشهرة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية .يحدد هذا التقدير بعد األخذ
بعين االعتبار التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للوحدة المدرة للنقدية المعنية.
يتأثر احتساب الشهرة كثيرا ً باالفتراضات التالية- :
 إجمالي الهامش. -معدل النمو المستخدم في توقع التدفقات النقدية حتى فترة الموازنة.

إجمالي الهامش

تم تحديد إجمالي الهامش على أساس متوسط القيمة المحققة خالل الثالث سنوات السابقة لبدء فترة الموازنة وبعد
إجراء 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 المتعلقة بالعقود الحالية ووجهة نظر اإلدارة بشأن نمو حجم السوق والتوسع الجغرافي.

الحساسية تجاه تغير االفتراضات

فيما يتعلق بتقدير القيمة الحالية لكافة الوحدات المدرة للنقدية ،تعتقد إدارة المجموعة بعدم وجود أي تغير محتمل في
االفتراضات األساسية يمكن أن يؤدي إلى زيادة القيمة الدفترية للوحدات بصورة جوهرية عن القيمة القابلة لالسترداد.
مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في إخفاق طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة
مالية 0تعمل ا لمجموعة على الحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالعمالء عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل
على حدة ومراقبة الذمم المدينة القائمة والحصول على خطابات ضمان واعتمادات مستندية كضمان من بعض العمالء.
فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن األدوات المالية اآلخرى للمجموعة بما في ذلك النقدية والبنود شبه النقدية فان
تعرض المجموعة للمخاطر ناشئ عن تعثر الجهات التي يتم التعامل معها في السداد وان أقصى تعرض يساوي القيمة
الدفترية لهذه األدوات.
مخاطر األعمال
تنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل خارجية مثل األمراض الوبائية كانفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير التي تؤثر
على قطاع اللحوم المصنعة بصفة عامة .ومن المخاطر أيضا ً ما قد ينشأ من احتمال عدم وفرة المحاصيل الزراعية
التي تستخدم كمواد أولية أساسية في الصناعات الغذائية .باإلضافة إلى المخاطر الناتجة عن االضطرابات السياسية
التي تتعرض له ا جمهورية مصر العربية وتأثيرها المحتمل على نتائج أعمال إحدى الشركات التابعة .وللتقليل من
هذه المخاطر تقوم اإلدارة بمراقبة هذه المخاطر واتخاذ القرارات المناسبة حسب الظروف.
مخاطر أسعار المواد الخام
تستخدم المجموعة مواد خام مختلفة كمدخالت إنتاج في عملياتها اإلنتاجية وتخضع هذه المواد الخام لتذبذب األسعار
مما قد يؤثر على نتائج أعمال المجموعة 0وللتقليل من هذه المخاطر تقوم اإلدارة بمراقبة أسعار المواد الخام وتتخذ
القرارات المناسبة للشراء حسب توقعات األسعار.
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