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شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف تلرك
.1

معلومات الشركة

تأسست شركة "سير للتجارة والسياحة والصنا"ة والزرا"ة والعقارات ور"مال املقاوالت ("الشركة" رو "الشركة األم"ك كشركة مساهمة
سعودية وفقا لنظام الشركات في اململكة العربية السعودية بموجب املرسوم امللكي رقم  78بتاري  7تي القعدة 1395هن (املوافق 11
نوفمبر 1975مك وتعمل الشركة بموجب سجل تجاري رقم  5850000276الصادر في مدينة ربها بتاري  15محرم 1397هن (املوافق 5
يناير 1977مك.
إن الشركة مدرجة بهيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية كما رنها مملوكة ب سبة  %53.18ملساهم رئيس ي (شركة دلة البركة
القابضةك ،وب سبة  %46.82ملساهمين آخرين.
يتمثل نشاط الشركة في ر"مال االستيراد والتصدير ور"مال التوكيالت التجارية وإقامة واس ثمار امل شآت واملشرو"ات السياحية
والزرا"ية والتجارية والصنا"ية بما فيها التعبئة واملياه والعقار وتملر األراض ي وتقسيمها ور"مال املقاوالت ومباشرة ري نشاط يتفق مع
األغراض املذكورة ،واالشتراك مع الهيئات رو الشركات التي تزاول ر"ماال شبيهة بأ"مالها رو رن تدمجها فيها رو إنشاء شركات فر"ية مملوكة
لها رو مع الغير .وتزاول شركاتها التابعة "دة رنشطة منها صنا"ة األلبان ومنتجات األلبان والعصائر وصنا"ة وتعبئة وتجارة الجملة
والتجزئة في املنتجات الغذائية.
تم نقل مقر الشركة إلى بر
السجل التجاري.

ي ام ي ،الرياض ،ص.ب  ،55756الرياض  ،11544اململكة العربية السعودية .وتم التأشير بذلر في

.2

أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة

1-2

أساس اإلعداد

تم إ"داد هذه القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة وفقا ملعيار املحاسبة الدولي (34ك "التقرير املالي األولي" املعتمد في اململكة العربية
السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ال تشتمل القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة كافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة في القوائم املالية السنوية ،ويجب رن تقرر مع
القوائم املالية املوحدة للمجمو"ة للسنة املنيهية في  31ديسمبر 2019م .كما رن النتائج للفترة األولية املنيهية في  30يونيو 2020م ليس
بالضرورة رن تعكس النتائج التي من املمكن توقعها للسنة املالية التي ت تهي في  31ديسمبر 2020م.
2-2

أساس التوحيد

تش ن ن ن ننتم ننل القوائم امل ننالي ننة األولي ننة املوح نندة املوجزة "لى القوائم امل ننالي ننة األولي ننة املوجزة للش ن ن ن ننرك ننة وش ن ن ن ننرك نناته ننا الت ننابع ننة ("املجمو" ننة"ك
كما في  30يونيو 2020م.
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شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف تلرك
وفيما يلي نبدة "ن الشركات التابعة:

الشركات التابعة
شركة "سير العربية لإلس ثمار الصناعي املحدودة
(شركة شخص واحدك والشركات التابعة لها
(انظر إيضاح (رك ردناهك
شركة الخواتم للتجارة واملقاوالت
(شركة شخص واحدك
شركة االسطول العربية للتنمية والتطوير العقاري
املحدودة (شركة شخص واحدك
شركة النصرة العاملية للتنمية والتطوير العقاري
املحدودة (شركة شخص واحدك
شركة املواجد العاملية للتنمية والتطوير العقاري
املحدودة (شركة شخص واحدك
شركة التالل االقليمية لالس ثمار
(شركة شخص واحدك

بلد التأسيس
اململكة العربية السعودية

نسبة امللكية
املباشرة  /غير املباشرة
 30يونيو 2020م  31ديسمبر 2019م

%100

%100

%100

%100

%100

%100

اململكة العربية السعودية

%100

%100

اململكة العربية السعودية

%100

%100

اململكة العربية السعودية

%100

%100

اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية

رك تتضمن القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة لشركة "سير العربية لالس ثمار الصناعي الشركات التابعة التالية:

بلد التأسيس

الشركة التابعة

نسبة امللكية
املباشرة  /غير املباشرة
 31ديسمبر 2019م
 30يونيو 2020م

شركة حلواني رخوان (شركة مساهمة سعوديةك
(انظر إيضاح (بك ردناهك

اململكة العربية السعودية

%55.51

%55.51

شركة الربيع السعودية لألغذية املحدودة

اململكة العربية السعودية

%57.30

%57.30

شركة ال سيج واملالبس الجاهزة املحدودة

اململكة العربية السعودية

%62.30

%62.30

بك تتضمن القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة لشركة حلواني رخوان (شركة مساهمة سعوديةك الشركة التابعة التالية:

الشركة التابعة
شركة حلواني رخوان (شركة مساهمة مقفلةك

بلد التأسيس
جمهورية مصر العربية
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نسبة امللكية
املباشرة  /غير املباشرة
 31ديسمبر 2019م
 30يونيو 2020م
%100

%100

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف تلرك
3-2

التقديرات واألحكام

إن التقديرات الهامة التي استخدميها اإلدارة "ند تطبيق السياسات املحاسبية للمجمو"ة واملصادر الهامة لحاالت "دم التأكد من
التقديرات كانت مماثلة لتلر املبينة في القوائم املالية املوحدة للسنة املنيهية في  31ديسمبر 2019م  .ومع تلر ،قامت املجمو"ة بمراجعة
املصادر الهامة لألحكام والتقديرات وكما هو في إيضاح رقم (15ك.
4-2

التعديالت الجديدة التي اعتمدتها املجموعة

إن السياسات املحاسبية في إ"داد هذه القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة املرفقة تتوافق مع تلر املستخدمة في إ"داد القوائم
املالية املوحدة السنوية للمجمو"ة للسنة املنيهية في  31ديسمبر 2019م.
فيما يلي ملخص التعديالت الجديدة "لى املعايير الدولية للتقرير املالي التي ا"تمدتها املجمو"ة خالل "ام 2020م.
تعديالت تسري في  1يناير 2020م

املعيار الدولي للتقرير املالي ( :)3تجميع األعمال
يوضح التعديل "لى املعيار الدولي للتقرير املالي (3ك رنه لكي يتم ا"تبار األ"مال ،يجب رن تتضمن مجمو"ة متكاملة من األنشطة واألصول،
كحد ردنى ،مدخالت و"مليات جوهرية تساهم معا بشكل كبير في القدرة "لى إنشاء املخرجات" .الوة "لى تلر ،وضح املعيار رن األ"مال
يمكن رن توجد دون تضمين جميع املدخالت والعمليات الالزمة إلنشاء املخرجات .لم يكن لهذه التعديالت تأثير "لى القوائم املالية
األولية املوحدة املوجزة للمجمو"ة ،ولكن قد تؤثر "لى الفترات املستقبلية إتا دخلت املجمو"ة في إي "مليات تجميع ر"مال.

تعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي ( ،)7واملعيار الدولي للتقرير املالي ( )9ومعيار املحاسبة الدولي ( :)39تنظيم معيار سعر
الفائدة
توفر التعديالت "لى املعيار الدولي للتقرير املالي (9ك األدوات املالية :اال"تراف والقياس "ددا من وسائل اإل"فاءات ،والتي تنطبق "لى
جميع "القات التحوط التي تتأثر مباشرة بمعدل الفائدة .تتأثر "القة التحوط إتا ردى التنظيم إلى "دم اليقين بشأن توقيت و /رو حجم
التدفقات النقدية القائمة للبند املحوط رو رداة التحوط .لم يكن لهذه التعديالت تأثير "لى القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة
للمجمو"ة حيث ليس لها ري "القات تحوط ألسعار الفائدة.

تعديالت على معيار املحاسبة الدولي ( )1ومعيار املحاسبة الدولي ( )8تعريف مصطلح "جوهري"
توفر التعديالت تعريف جديد ملصطلح "جوهري" والذي يوضح بأن املعلومات تكون جوهرية إتا كان من املعقول رن يتم توقع حذف رو
تحريف رو حجب للتأثير "لى القرارات التي يتخذها املستخدمون الرئيسيون للقوائم املالية تات األغراض العامة ،والتي توفر معلومات
مالية حول م شأة محددة تتولى إصدار تقارير مالية.
توضح التعديالت رن األهمية ال سبية تعتمد "لى طبيعة رو حجم املعلومات ،سواء بشكل فردي رو باالشتراك مع معلومات رخرى ،في
سياق البيانات املالية .إن وجود خطأ في املعلومات هو رمر جوهري إتا كان من املتوقع بشكل معقول رن يؤثر "لى القرارات التي يتخذها
املستخدمون األساسيون .لم يكن لهذه التعديالت تأثير "لى القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة للمجمو"ة وليس من املتوقع رن يكون
هناك ري تأثير مستقبلي "لى املجمو"ة.
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شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف تلرك

اإلطار املفاهيمي للتقارير املالية الصادر في  29مارس 2018
اإلطار املفاهيمي ليس معيارا ،وال رحد من املفاهيم الواردة فيه يتجاوز املفاهيم رو املتطلبات في ري معيار .الغرض من اإلطار املفاهيمي
هو مسا"دة املجلس الدولي ملعايير املحاسبة في تطوير املعايير ،ومسا"دة املُ ّ
عدين "لى تطوير سياسات محاسبية م سقة ومسا"دة جميع
األطراف "لى فهم املعايير وتفسيرها .يتضمن اإلطار املفاهيمي املعدل بعض املفاهيم الجديدة ،ويقدم تعريفات محدثة ومقاييس ا"تراف
لألصول واملطلوبات ويوضح بعض املفاهيم الهامة .لم يكن لهذه التعديالت تأثير "لى القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة للمجمو"ة.
تعديالت تسري في  1يونيو 2020م
تعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (" )16عقود اإليجار"
تم تعديل املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (16ك ""قود اإليجار" لتوفير وسيلة "ملية ملحاسبة املستأجرين "ن تعديالت القيم االيجارية
ن يجة الن شار فيروس كورونا .توفر التعديالت بعض الشروط التي إتا استوفيت فلن تحتا امل شأة تقييم ما إتا كان تعديل القيمة
اإليجارية يستوفي تعريف تعديل "قد اإليجار .لم يكن للتعديالت تأثير "لى القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة للمجمو"ة.

.3

التقارير القطاعية

يعتبر القطاع جزء رسا ي من املجمو"ة يقوم بتقديم منتجات رو خدمات معينة (قطاع ر"مالك رو يقوم بتقديم منتجات رو خدمات في
بيئة اقتصادية معينة (قطاع جغرافيك وتختلف ررباحه وخسائره "ن ررباح وخسائر القطا"ات اآلخرى.
لدى املجمو"ة قطاع األ"مال وكذلر قطاع جغرافي حيث تباشر املجمو"ة ر"مالها في اململكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية
ودول رخرى .إن ملخص التقارير القطا"ية كما يلي :
أ) قطاعات األعمال
تتمثل قطا"ات األ"مال باملجمو"ة في القطاع االس ثماري والقطاع الصناعي وفيما يلي بيانات مالية منتقاة للقطا"ين املذكورين:
 30يونيو 2020م

القطاع االستثماري
ريال سعودي
(باآلالف)

القطاع الصناعي
ريال سعودي
(باآلالف)

املجمـ ــوع
ريال سعودي
(باآلالف)

إجمالي املوجودات

1,049,545

1,933,162

2,982,707

إجمالي املطلوبات والحقوق غير املسيطرة

381,739

1,300,455

1,682,194

ممتلكات وآالت ومعدات

3,547

976,865

980,412

صافي املبيعات وإيرادات االس ثمارات

16,737

795,742

812,479

إجمالي (الخسارةك  /الربح

16,737

236,986

253,723

االسيهالكات وإطفاء موجودات غير ملموسة

451

54,576

55,027
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شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
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إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف تلرك

 31ديسمبر 2019م

القطاع االس ثماري
ريال سعودي
(باآلالفك

القطاع الصناعي
ريال سعودي
(باآلالفك

املجمن ننوع
ريال سعودي
(باآلالفك

إجمالي املوجودات
إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية غير املسيطرة
ممتلكات وآالت ومعدات
مصروفات ررسمالية

1.146.848
395.695
2.258
8.067

1.962.981
1.314.146
996.392
107.099

3.109.829
1.709.841
998.650
115.166

 30يونيو 2019م
صافي املبيعات وإيرادات االس ثمارات
إجمالي الربح
االسيهالكات

(5,797ك
(5,797ك
77

880,637
242,709
43,647

886,434
248,506
43,570

ب) القطاعات الجغرافية
 30يونيو 2020م

إجمالي املوجودات
إجمالي املطلوبات
صافي املبيعات

دول عربية
وأجنبية أخرى

تسويات

املجمـ ــوع

ريال سعودي
(باآلالف)

ريال سعودي
(باآلالف)

ريال سعودي
(باآلالف)

ريال سعودي
(باآلالف)

ريال سعودي
(باآلالف)

2,849,152
1,114,646
411,251

255,444
134,899
256,944

127,547

()121,889
()1,345
-

2,982,707
1,248,200
795,742

اململكة العربية
السعودية

جمهورية مصر
العربية

 31ديسمبر 2019م
إجمالي املوجودات
إجمالي املطلوبات
 30يونيو 2019م
املبيعات

3.027.350
1.182.135

224.622
84.527

ن
ن

596,195

213,403

78,307
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(142.143ك
(2.048ك

3.109.829
1.264.614

(1,471ك

886,434

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف تلرك
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صافي املبيعات

موضح ردناه تص يف إيرادات املجمو"ة من العقود مع العمالء وفق التص يفات املختلفة التي يتأثر كل منها وفق العوامل االقتصادية
لطبيعة ومبلغ وتوقيت املبيعات:
للفترة املنتهية في  30يونيو
2019م
2020م
منتجات غذائية
"صائر ومشروبات
رخرى

.5

557,537,854
235,817,678
2,386,803
795,742,335

438,673,048
444,493,833
3,266,710
886,433,591

الزكاة وضريبة الدخل مستحقة الدفع

يتكون مبلغ الزكاة وضريبة الدخل املستحقة الدفع مما يلي:
كما في
 30يونيو 2020م
42,899,831
11,597,202
54,497,033

زكاة مستحقة
ضريبة مستحقة

 31ديسمبر 2019م
35,685,642
21,070,394
56,756,036

أ) الزكاة
 )1كانت حركة الزكاة املستحقة "لى املجمو"ة كاآلتي:
للفترة/السنة املنتهية في
 30يونيو 2020م
35,685,642
7,886,390
()672,201
42,899,831

الرصيد في بداية السنة
املكون خالل الفترة/السنة
مخصص زكاة "ن سنوات سابقة
املدفوع خالل الفترة/السنة
الرصيد في نهاية الفترة/السنة
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 31ديسمبر 2019م
9,782,490
12,838,004
21,585,478
(8,520,330ك
35,685,642

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف تلرك

 )2الزكاة املحملة "لى قائمة الدخل املوحدة:
للفترة/للسنة املنتهية في
 30يونيو 2020م
املكون خالل الفترة/السنة
مخصص الزكاة "ن سنوات سابقة
الزكاة املحملة للفترة/للسنة

7,886,390
7,886,390

 31ديسمبر 2019م
12,838,004
21,585,478
34,423,482

ب) ضريبة الدخل
 )1تتكون حركة مخصص ضريبة الدخل مما يلي:
للفترة املنتهية في
 30يونيو 2020م
21,070,394
13,171,552
()22,505,415
()139,329
11,597,202

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
املكون خالل الفترة  /السنة
املدفوع خالل الفترة  /السنة
فروق ترجمة "مالت رجنبية
الرصيد كما في نهاية الفترة  /السنة

للسنة املنتهية في
 31ديسمبر 2019م
14.811.377
23,391,140
(18,955,534ك
1,823,411
21,070,394

 )2ضريبة الدخل املحملة "لى قائمة الدخل األولية املوحدة املوجزة:
لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2020م
13,171,552
()735,967
12,435,585

ضريبة الدخل الحالية
ضريبة الدخل املؤجلة

2019م
10,331,628
(146,427ك
10,185,201

ج) الوضع الزكوي والضريبي
لم يحدث ري تغير جوهري في وضع املجمو"ة الزكوي رو الضريبي مقارنة بالوضع الزكوي و الضريبي للسنة املنيهية في  31ديسمبر 2019م.
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(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف تلرك
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ربحية السهم

يتم اح ساب ربحية السهم األساسية واملخفضة بقسمة صافي (خسارةك/دخل الفترة "لى "دد األسهم العادية القائمة والبالغة
 126.388.889سهم.
يعكس الجدول التالي بيانات صافي (خسارةك/دخل الفترة و"دد األسهم املستخدم في اح ساب الربح األسا ي واملخفض للسهم:
لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
(خسارةك  /دخل الفترة العائد للمساهمين في الشركة األم

2020م
()3,069,288

2019م
23,887,298

املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة

126.388.889

126.388.889

(خسارةك /دخل السهم االسا ي واملخفض العائد ملاسهمي الشركة األم

()0.02

0,19

.7

استثمارات وموجودات مالية
لفترة الستة أشهر
املنتهية في
 30يونيو 2020م
85,635,548
673,715,242
759,350,790

اس ثمار في شركة زميلة (انظر إيضاح (رك ردناهك
ردوات ملكية بالقيمة العادلة (انظر إيضاح (بك ردناهك

للسنة املنتهية في
 31ديسمبر 2019م
68,898,193
769,965,242
838,863,435

أ) استثمارات في شركة زميلة
تمتلر الشركة "دد  28.5مليون سهم من إجمالي ررس املال في شركة صنا"ات العيس ى البالغ  75مليون سهم ب سبة ملكية  %38من
حقوق ملكية الشركة املذكورة ،وال تملر الشركة النفوت للسيطرة "لى السياسات املالية وال شغيلية للحصول "لى منافع من رنشطة
الشركة الزميلة.
نسبة امللكية %
اسم الشركة
شركة صنا"ات العيس ى
(رنظر اإليضاح ردناهك

بلد التأسيس
اململكة العربية
السعودية

النشاط
الرئيس ي

2020م

البيع بالجملة
والتجزئة

%38
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2019م

%38

 30يونيو
2020م

85,635,548

 31ديسمبر
2019م

68,898,193

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف تلرك
وفيما يلي حركة هذا االس ثمار خالل الفترة /السنة:

رصيد االس ثمار رول العام
حصة الشركة في ربح ( /خسارةك الشركة الزميلة خالل الفترة  /السنة
حصة الشركة في الدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة

لفترة الستة أشهر
املنتهية في
 30يونيو 2020م
68,898,193
16,737,355
85,635,548

للسنة املنتهية في
 31ديسمبر 2019م
119,660,000
(51,145,457ك
383,650
68,898,193

ب) أدوات ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
لفترة الستة أشهر
املنتهية في
 30يونيو 2020م
اس ثمارات في رسهم شركات متداولة (انظر اإليضاح ردناهك
اس ثمارات في رسهم وحصص شركات غير متداولة (انظر اإليضاح ردناهك

متداولة

غير متداولة

238,000,000
435,715,242
673,715,242
اإلجمالي
للفترة املنتهية في
 31يونيو 2020م

للسنة املنتهية في
 31ديسمبر 2019م
334,250,000
435,715,242
769,965,242
اإلجمالي
للسنة املنتهية في
 31ديسمبر 2019م

التكلفة:
في بداية الفترة  /السنة
االس بعادات

350,000,000
-

477,495,052
-

827,495,052
-

828,736,382
(1,241,330ك

في نهاية الفترة/السنة

350,000,000

477,495,052

827,495,052

827,495,052

صافي خسائر غير محققة عن
إعادة تقييم أدوات ملكية
بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر:
في بداية الفترة  /السنة
اس بعادات
(خسائرك  /ررباح إ"ادة تقييم

()15,750,000
()96,250,000

()41,779,810
-

()57,529,810
()96,250,000

(64,778,308ك
(153,626ك
7,402,124

في نهاية الفترة/السنة

()112,000,000

()41,779,810

()153,779,810

(57,529,810ك

صافي القيمة الدفترية

238,000,000

435,715,242

673,715,242

769,965,242
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يتضمن بند ردوات ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (االس ثمارات متداولةك ما يلي:
 تمتلر الشركة "دد  35مليون سهم كما في  30يونيو 2020م ( 31ديسمبر 2019م 35 :مليون سهمك في شركة إ"مار املدينةاالقتصادية بقيمة  238مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2020م ( 31ديسمبر 2019م :بقيمة  334مليون ريال سعوديك.
يتطلب من الشركة الحصول "لى موافقة هيئة املدن االقتصادية قبل التصرف في األسهم التي تمتلكها.
يتضمن بند ردوات ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (االس ثمارات غير املتداولةك ما يلي:
 اس ثمارات مسجلة باسم رئيس مجلس اإلدارة كما في  30يونيو 2020م بمبلغ ال شيئ ( 31ديسمبر 2019م 14,2 :مليون ريالسعوديك.
 تمتلر الشركة "دد  5مليون سهم كما في  30يونيو 2020م ( 31ديسمبر 2019م 5 :مليون سهمك في شركة رمالك العاملية للتمويلالعقاري بقيمة  55,6مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2020م ( 31ديسمبر 2019م :بقيمة  55.6مليون ريال سعوديك.
تم طرح نسبة  %30من شركة رمالك العاملية لإلكتتاب العام في هيئة السوق املالية "تداول" .انيهت فترة االكتتاب لألفراد
في  5يوليو 2020م .حدد سعر الطرح بن  16ريال سعودي للسهم الواحد.سي تج "ن طرح شركة رمالك العاملية للتمويل العقاري
إ"ادة تص يف االس ثمار ليصبح ضمن "اس ثمارات في رسهم شركات متداولة".

.8

لفترة الستة أشهر
املنتهية في
 30يونيو 2020م

ذمم مدينة تجارية ،صافي

تمم مدينة تجارية
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

.9

ً
مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

دفعات مقدمة للموردين
مصاريف مدفو"ة مقدما
تمم موظفين
تامين خطابات ضمان
ايرادات توزيع ررباح مستحقة
تكاليف تمويل مؤجلة
ارصدة مدينة اخرى (إيضاح (رك ردناه(

للسنة املنتهية في
 31ديسمبر 2019م

260,505,787
()42,699,419
217,806,368

302,014,152
(40,881,638ك
261,132,514

لفترة الستة أشهر
املنتهية في
 30يونيو 2020م
19,232,583
9,578,195
2,982,978
2,998,208
1,250,000
124,973
213,172,973
249,339,910

للسنة املنتهية في
 31ديسمبر 2019م
30,613,879
5,501,316
2,937,214
2,800,299
2,000,000
374,975
213,192,438
257,420,121

رك تتضمن األرصدة املدينة األخرى كما في  30يونيو 2020م مبلغ  207,239,441ريال سعودي (2019م 207,239,441 :ريال
سعوديك تمثل مبلغ مستحق من بائع ررض شمال الرياض ووسيط السعي ( إيضاح 12ك.
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رأس املال

ي نت نك ننون ررس م ن ننال الش ن ن ن ن ننرك ن ننة األم م ننن  126.388.889س ن ن ن ن نه ننم ك نم ن ننا ف نني  30ي ننون ني ننو 2020م ق ني نم ن ننة ك ن ننل م نن نه ن ننا  10ري ن ننال س ن ن ن ن نع ننودي
( 31ديسمبر 2019م 126.388.889 :سهمك.
.11

احتياطي نظامي

وفقا ألحكام نظام الشركات في اململكة العربية السعودية والنظام األسا ي للشركة ،يجب "لى الشركة األم تحويل  %10من صافي
الدخل إلى اإلحتياطي النظامي .ويجوز للشركة التوقف "ن إجراء مثل هذا التحويل "ندما يبلغ مجموع االحتياطي  %30من ررس املال.
قرر املساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية املنعقد في  1مايو 2019م (املوافق  26شعبان 1440هنك املوافقة "لى تخفيض
األحتياطي النظامي إلى  %24,7من ررس املال وتلر بتحويل مبلغ وقدرة  94,110,245ريال سعودي لتغطية الخسائر املتراكمة.
.12

عقارات استثمارية

في تاري  18ربيع الثاني  1441هن املوافق  15ديسمبر 2019م ،قامت املجمو"ة برفع د"وتين قضائيتين لدى املحكمة العامة بالرياض
ضد بائع ررض شمال الرياض – حي الخير ووسيط السعي لعملية الشراء وتلر للمطالبة بإلزام بائع األرض ووسيط الشراء (املدعى
"ليهماك بإ"ادة املبلغ املدفوع لهما وقدره  207.239مليون ريال سعودي من قيمة األرض الى الشركة مع احتفاظ الشركة بحقها في
املطالبة بأية تعويضات "ما لحقها رو قد يلحق بها من اضرار رو مطالبات مالية بسبب إلغاء صر األرض املذكورة .طبقا لرري املس شار
القانوني الخارجي للمجمو"ة واستفساراتها معه فإن املس ندات واألوراق التي تم تقديمها في الد"وتين قوية وواضحة وهي مس ندا قانونيا
و"القة تعاقدية وتثبت حق شركة "سير في تحصيل واسترداد مبلغ الشراء املدفوع بسبب إلغاء الصر ،وكذلر حقها في تحصيل
واسترداد مبلغ السعي املدفوع إلى وسيط الشراء.
كانت املجمو"ة قد حصلت في  28ربريل 2019م "لى خطاب من البائع يفيد بأنه قد تم الغاء صر ملكية االس ثمار العقاري املشترى في
"ام 2009م بتكلفة  219,739,441ريال سعودي بأمر صادر من محكمة االستئناف بالرياض ألمر خار "ن إرادة البائع وإرادة املجمو"ة،
دفعت املجمو"ة منها مبلغ  207.239.441ريال سعودي والباقي قدره  12.500.000ريال سعودي لم يتم دفعه ورن القرار رصبح نهائيا
ويتعين االلتزام به وتنفيذه ،ورنه يبلغ املجمو"ة بذلر ويعرض بعض الحلول واملقترحات "لى املجمو"ة بما يحفظ لها كامل حقوقها.
وبعد تلقي الخطاب املذكور قامت املجمو"ة بالتأكد من األمر لدى الجهات املختصة ،وتأكد لها رن اإللغاء صحيح ألسباب ومبررات تعود
للبائع حيث رن اإللغاء يخص الصر الرئيس ي لألرض العائد للبائع وما تفرع "نه ،وليس للمجمو"ة ري "القة رو دور في هذا املوضوع،
ولم تبلغ رو تشترك في ري رمر رو جلسات قضائية رو ري مناقشات رو تحقيقات تمت حياله" ،لما بأن املجمو"ة قامت "ند شراء األرض
باالستعالم "ن الصر واثبات صحته في حينه بموافقة لجنة من كتابة العدل مكونة من ثالث كتاب "دل بموجب محضر إجازه محرر
في  28رجب 1430هن.
رن القيمة الدفترية لألرض تبلغ  181.500.000ريال سعودي والتي تمثل تكلفة الشراء وقدره  219.739.441ريال سعودي مطروحا
منها هبوط القيمة السابق تسجيلها والبالغ  38.239.441ريال سعودي.
خالل السنة املنيهية في  31ديسمبر 2019م ،قامت املجمو"ة باس بعاد كامل قيمة األرض من الدفاتر والبالغة  181.500,000ريال
سعودي وتسجيل تمم مدينة ضمن إيضاح تمم مدينة تجارية وررصدة مدينة رخرى "لى البائع ووسيط السعي بأجمالي 207,239,441
ريال سعودي بعد خصم املبلغ املتبقي للبائع من ثمن األرض والبالغ  12,500,000ريال سعودي .
ـ  20ـ

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف تلرك
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القيمة العادلة لألدوات املالية

القيمة العادلة هي املبلغ الذي يتم به مبادلة رصل رو سداد التزام في معاملة بين طرفين بعلمهما وملء إرادتهما في معاملة تتم "لى رساس
تجاري .بناء "ليه قد ت شأ فروق بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة.
لفترة الستة أشهر
للسنة املنتهية في
املنتهية في
 31ديسمبر 2019م
 30يونيو 2020م
املوجودات املالية
759,350,790
12,921,707
217,806,368
220,529,132
150,364
171,738,333
1,382,496,694

اس ثمارات وموجودات مالية
الجزء املتداول من موجودات رخرى طويلة األجل
تمم مدينة تجارية
مصروفات مدفو"ة مقدما وموجودات رخرى
مبالغ مستحقة من جهات تات "القة
النقدية و البنود شبه النقدية

املطلوبات املالية
دائنون ومبالغ مستحقة رخرى
"قود مرابحة إسالمية وقروض ألجل
تمويل مرابحة إسالمية قصيرة األجل
"قود مرابحة إسالمية وقروض طويلة األجل الجزء املتداول
مبالغ مستحقة لجهات تات "القة
التزامات "قود إيجار
توزيعات ررباح مستحقة الدفع

339,875,684
333,088,966
172,719,810
163,253,065
611,894
50,042,486
13,792,347
1,073,384,252

838,863,435
12,670,776
261,132,514
221,304,926
219,174
134,529,011
1,468,719,836

270,239,343
422,641,400
202,408,826
126,919,351
507,344
50,823,672
13,798,458
1,087,338,394

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تستعمل الشركة ال سلسل الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات املالية واإلفصاح "نها حسب رسلوب التقييم:
املستوى  :1األسعار املتداولة في رسواق مفتوحة ملوجودات ومطلوبات متماثلة.
املستوى  :2رساليب رخرى تكون فيها جميع املدخالت التي لها تأثير كبير "لى القيمة العادلة املسجلة معلومة سواء كان تلر بشكل
مباشر رم غير مباشر.
املستوى  :3رساليب تستعمل مدخالت لها تأثير كبير "لى القيمة العادلة املسجلة ال تس ند إلى بيانات السوق املعلومة.
لم يكن هناك تحويالت ما بين املستوى األول ،واملستوى الثاني ،واملستوى الثالث خالل الفترة املنيهية في  30يونيو 2020م.
كما في  30يونيو 2020م  ،تم تقدير القيم العادلة لألدوات املالية للمجمو"ة ,وفقا ملا كانت "ليه في  31ديسمبر 2019م وتلر فيما
يخص املوجودات املالية الغير مدرجة وتم تقدير القيمة العادلة للموجودات املالية املدرجة في سوق نشط وفقا لسعر السهم
في  30يونيو 2020م.
ـ  21ـ

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف تلرك
.14

أهداف وسياسات إدارة املخاطر

املخاطر جزء من رنشطة املجمو"ة وتدار من خالل آلية متواصلة تتكون من تحديد املخاطر ثم تقييمها ثم متابعيها ووفقا للقيود
والضوابط اآلخرى املعتمدة .إن "ملية إدارة املخاطر ضرورية بال سبة لقدرة املجمو"ة "لى تحقيق ررباح وكل موظف في املجمو"ة
مسئول "ن إدارة املخاطر املتعلقة بما تملى "ليه وظيفته رو مسئولياته.
يقوم ر"ضاء مجلس اإلدارة بمراجعة املخاطر التالية واملوافقة "ليها:
مخاطر أسعار العمولة
مخاطر رسعار العمولة هي مخاطر تذبذب قيمة رداة مالية بسبب تقلبات رسعار العمولة في السوق .إن املجمو"ة معرضة ملخاطر رسعار
العمولة "لى موجوداتها ومطلوباتها التي ي تج "نها /تدفع "ليها رسعار فائدة بما في تلر "قود املرابحات والقرض ألجل .تعمل املجمو"ة
"لى الحد من مخاطر العمولة "ن طريق مراقبة التغيرات في رسعار العمولة "لى مطلوباتها التي تدفع "ليها فائدة .إن تغيرا بمقدار 10
نقطة رساس في رسعار العمولة "لى الودائع /القروض تات العمولة املتغيرة املقيمة بالريال السعودي في تاري إ"داد القوائم املالية
يؤدي إلى زيادة(/نقصك صافي دخل السنة باملبالغ املبينة ردناه.
يفترض التحليل ردناه بأن جميع املتغيرات اآلخرى تبقى ثابتة:
 30يونيو 2020م
 10+نقاط أساس
تمويل مرابحة

()669,062

 31ديسمبر 2019م

  10نقاط أساس669,062

 10+نقاط رساس
(751,970ك

  10نقاط رساس751,970

إدارة مخاطر رأس املال
تقوم املجمو"ة بإدارة ررسمالها للتأكد من قدرتها "لى االستمرار .يتكون هيكل ررس املال للمجمو"ة من صافي الديون (تمويل املرابحة
ألجل مقاصة مع النقدية و البنود شبه النقديةك وحقوق امللكية (التي تتكون من ررس املال واالحتياطيات واألرباح املبقاة ومكاسب غير
محققة "ن إ"ادة تقييم ردوات ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفرق ترجمة القوائم املالية لشركة تابعةك.
إن معدل الدين الي حقوق امللكية "لى النحو التالي:
كما في
 30يونيو 2020م
مجموع الديون
ناقص :النقدية و البنود شبة النقدية
صافي الدين
إجمالي حقوق امللكية
معدل الدين إلى حقوق امللكية (نسبةك

669,061,841
()171,738,333
497,323,508
1,734,507,118
%29
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كما في
 31ديسمبر 2019م
751,969,577
(134,529,011ك
617,440,566
1,845,213,912
%33

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف تلرك
مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في "دم قدرة الشركة "لى مقابلة التزاماتها املتعلقة باملطلوبات املالية حال استحقاقها .تتم مراقبة احتياجات
السيولة "لى رساس شهري وتعمل اإلدارة "لى التأكد من توفر رموال كافية ملقابلة ري التزامات حال نشوئها .بما في تلر اتفاقيات
ب سهيالت ائتمانية ملقابلة ري التزامات مستقبلية.
يبين الجدول التالي ملخصا ملوا"يد استحقاق املطلوبات املالية بناء "لى تواري الدفع التعاقدية ورسعار العمولة املتداولة في السوق
كما في:

 30يونيو 2020م

خالل سنة

 1إلى  5سنوات

املجم ــوع

دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
تمويل مرابحات إسالمية وقروض قصيرة األجل
"قود مرابحة إسالمية وقروض طويلة األجل
التزامات "قود إيجار

339,875,684
172,719,810
163,253,065
12,585,595
13,792,347

333,088,966
37,456,891
-

339,875,684
172,719,810
496,342,031
50,042,486
13,792,347

702,226,501

370,545,857

1,072,772,358

 31ديسمبر 2019م

خالل سنة

 1إلى  5سنوات

املجم ننوع

دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
تمويل مرابحة إسالمية قصير األجل
"قود مرابحة إسالمية وقروض طويلة األجل
التزامات "قود إيجار
توزيعات ررباح مستحقة الدفع

270,239,343
202,408,826
126,919,351
12,611,367
13,798,458

ن
ن
422,641,400
38,212,305
ن

270,239,343
202,408,826
549,560,751
50,823,672
13,798,458

625,977,345

460,853,705

1,086,831,050

توزيعات ررباح مستحقة الدفع

مخاطر العمالت
تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة رداة مالية ن يجة لتقلبات رسعار صرف العمالت األجنبية .إن املجمو"ة معرضة لتقلبات رسعار
صرف العمالت األجنبية خالل دورة ر"مالها العادية يتم إظهار تأثير تقلبات رسعار صرف الجنيه املصري حيث رن  %34من إيرادات
املجمو"ة املوحدة للفترة املنيهية في  30يونيو 2020م تمثل مبيعات الشركة التابعة حلواني إخوان مصر ( 30يونيو 2019م%26 :ك في
جمهورية مصر العربية ،يتم اظهار رثر تقلبات رسعار العمالت ضمن حقوق املساهمين في بند منفصل.
لم تقم املجمو"ة بإجراء رية معامالت جوهرية خالف الريال السعودي والدوالر األمريكي خالل السنة .ونظرا ألن سعر الريال السعودي
مثبت تجاه الدوالر األمريكي فان االرصدة بالدوالر االمريكي ال تشكل اي مخاطر "ملة هامة .تقوم املجمو"ة بإدارة مخاطر رسعار العمالت
وتلر بمراقبة التغيرات في رسعار العمالت باستمرار واتخات القرارات املناسبة.
ـ  23ـ

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف تلرك
مخاطر السوق
تم وضع إطار مناسب إلدارة مخاطر السوق فيما يتعلق بجميع األصول بما في تلر األصول التي ليست لها رسعار سوق متداولة و /رو
معرضة لتقلبات في األسعار.
مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في إخفاق طرف في رداة مالية في الوفاء بالتزامه وال سبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية .تعمل املجمو"ة
"لى الحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالعمالء "ن طريق وضع حدود ائتمان ومراقبة الذمم املدينة القائمة والحصول "لى خطابات
ضمان وا"تمادات مس ندية كضمان من بعض العمالء.
فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة "ن األدوات املالية اآلخرى للمجمو"ة بما في تلر النقد ومعادالت النقد فان تعرض املجمو"ة
للمخاطر ناش ئ "ن تعثر الجهات التي يتم التعامل معها في السداد وان رقص ى تعرض يساوي القيمة الدفترية لهذه األدوات.
مخاطر األعمال
ت شأ مخاطر األ"مال من "دة "وامل خارجية مثل األمراض الوبائية كانفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير التي تؤثر "لى قطاع اللحوم
املصنعة بصفة "امة .ومن املخاطر ريضا ما قد ي شأ من احتمال "دم وفرة املحاصيل الزرا"ية التي تستخدم كمواد رولية رساسية في
الصنا"ات الغذائية .وللتقليل من هذه املخاطر تقوم اإلدارة بمراقبة هذه املخاطر واتخات القرارات املناسبة حسب الظروف.
مخاطر أسعار املواد الخام
تستخدم املجمو"ة مواد خام مختلفة كمدخالت إنتا في "ملياتها اإلنتاجية وتخضع هذه املواد الخام لتذبذب األسعار مما قد يؤثر "لى
نتائج ر"مال املجمو"ة .وللتقليل من هذه املخاطر تقوم اإلدارة بمراقبة رسعار املواد الخام وتتخذ القرارات املناسبة للشراء حسب
توقعات األسعار.

.15

حدث هام

تفش ي فايرس كورونا
ُ
إن تفش ي فيروس كورونا املستجد (كوفيد 19ك في ازدياد وتطور .وبالتالي ،من الصعب اآلن الت بؤ بمستوى ومدى تأثيره الكلي "لى األ"مال
واالقتصاد .لقد رثر ان شار الفيروس كوفيد " 19لى الطلب "لى النفط واملنتجات البترولية .كما رن التطورات "لى الصعيد الدولي
تسببت في املزيد من تقلبات األسعار في رسواق السلع.
ال تزال مدى ومدة استمرار هذه التأثيرات غير مؤكدة وتعتمد "لى التطورات املستقبلية التي ال يمكن الت بؤ بها وبشكل دقيق في الوقت
الحاضر من حيث معدل ّ
تحول فيروس كورونا ومدى وفعالية إجراءات االحتواء املتخذة .في إطار الضبابية االقتصادية الراهنة ،ال يمكن
"مل تقدير موثوق به ملدى وحجم التأثير في تاري ا"تماد هذه القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة .إن هذه التطورات قد تؤثر "لى
نتائج املجمو"ة املالية وتدفقاتنا النقدية املوحدة ومركزنا املالي املوحد.

ـ  24ـ

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف تلرك

عوامل الخطر
يمكن رن تتأثر "مليات املجمو"ة ال شغيلية وتدفقاتها النقدية املوحدة ومركزها املالي املوحد سلبيا بسبب العوامل التالية:
-

إمكانية حجر املوظفين ن يجة التعرض لفيروس كوفيد  ،19وهذا قد يؤدي إلى توقف العمليات ال شغيلية وتأخر قنوات التوريد
وفرض قيود تجارية ومن ثم التأثير "لى ال شاط االقتصادي.

-

وباملثل ،يمكن رن يكون للقيود "لى السفر رو املشاكل ال شغيلية ،ن يجة االن شار السريع لفيروس كوفيد  19في اململكة العربية
السعودية ،تأثير سلبي كبير "لى ر"مال املجمو"ة التجارية ونتائج "ملياتها.

-

يمكن رن يكون لهبوط رسعار النفط تأثير ،بما في تلر تخفيض االنفاق الحكومي" ،لى األسواق الرئيسة التي تعمل بها.

أهم مناطق التأثر املحتمل في القوائم املالية
الهبوط في قيمة األصول طويلة األجل
قامت إدارة املجمو"ة بالنظر في رفضل املعلومات املتاحة الناتجة "ن تفش ي الفيروس فيما يخص احتماالت الهبوط لألصول طويلة
األجل ،وقد ررت إدارة املجمو"ة رنه في ظل األداء الفعلي ملكونات املجمو"ة فإنه ال توجد مؤشرات هامة تستوجب القيام بدراسات
هبوط لألصول طويلة األجل باملجمو"ة وبالتالي لم يتم إثبات ري هبوط في القيمة.
وقد شمل است تا اإلدارة بعدم وجود هبوط في قيمة بنود  ،ممتلكات وآالت ومعدات ،موجودات حق االستخدام" ،قارات اس ثمارية،
موجودات غير ملموسة ،اس ثمارات وموجودات مالية.

مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة
ر"ادت املجمو"ة النظر في احتمالية االفالس او التعثر للعمالء وقد رصدت اإلدارة تحسن "مليات التحصيل ن يجة لزيادة الطلب "لى
املنتجات الغذائية رثناء فترات حظر التجول وبالتالي ررت اإلدارة االبقاء "لى سياسة مخصص الخسائر االئتمانية املستخدمة كما في
 31ديسمبر 2019م.
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املوافقة على القوائم املالية

تمت املوافقة "لى القوائم املالية املوحدة املوجزة املرفقة من مجلس إدارة الشركة في  12رغسطس 2020م.

ـ  25ـ

