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 الشركة معلومات .1

كشركة مساهمة  الت ا"الشركة" أو "الشركة األم" للت ارة والسياحة والصنا ة والزرا ة والعقارات وأ مال املقاو تأسست شركة  سير 

 لنظام الشر ات في اململكة العربية السعودية مموجب املرسوم امللكي ر 
 
 هر1395 ي القعدة  7متاريخ  78قم سعودية وفقا

هر 1397محرم  15بما متاريخ أالصادر في مدينة  5850000276سجل ت اري رقم  م  وتعمل الشركة مموجب1975نوفم ر  11ااملوافق 

 م .1977يناير  5ااملوافق 

ملساهم رئيس ي اشركة دلة ال ركة  %53.18مملوكة م س ة كما أنما  مل الشركة مدرجة بمي ة السوق املالية ماململكة العربية السعوديةإ

 .ملساهميمل آخرين %46.82القامضة ، وب س ة 

يتمثل نشاط الشركة في أ مال االستيراد والتصدير وأ مال التوكيالت الت ارية وإقامة واستثمار امل شآت واملشرو ات السياحية 

ع والزرا ية والت ارية والصنا ية مما فتما التع  ة واملياه والعقار وتمل  األراض ي وتقسيم)ا وأ مال املقاوالت وم اشرة أي نشاط يتفق م

شر ات فر ية مملوكة نشاء إتدم )ا فتما أو  أملمع ال)ي ات أو الشر ات التي تزاول أ ماال ش تمة مأ مال)ا أو  واالشتراكورة، األغراض املذ 

صنا ة األل امل ومنت ات األل امل والعصائر وصنا ة وتع  ة وت ارة الجملة  نمال)ا أو مع الغير. وتزاول شر اتما التا عة  دة أنشطة م

  .والت زئة في املنت ات الغذائية

مذل  في  التأشير  تم، اململكة العربية السعودية. و 11544، الرياض 55756، الرياض،  .ب   ي ام   يمر   إلىلشركة ا مقر  نقل تم

 السجل الت اري. 
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 اإلعداد أساس 2-1

 ملعيار املحاس ة الدولي ا
 
" املعتمد في اململكة العربية التقرير املالي األولي  "34تم إ داد هذه القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة وفقا

 القانونييمل.السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من ال)ي ة السعودية للمحاس يمل 

مع ال تشتمل القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة  افة املعلومات واإليضاحات املطلوبة في القوائم املالية السنوية، وي ب أمل تقرأ 

 سبتم ر  30ي األولية املن مية ف املاليةم. كما أمل النتائج للفترة 2019درسم ر  31القوائم املالية املوحدة للم مو ة للسنة املن مية في 

 م.2020درسم ر  31النتائج التي من املمكن توقع)ا للسنة املالية التي ت تهي في  تعكس أملم ليس مالضرورة 2020

 التوحيدأساس  2-2

 للشرررررررررررررركررررة وشرررررررررررررر رررراتمررررا التررررا عررررة ا"امل مو ررررة"   املوجزة  لى القوائم املرررراليررررة األوليررررة املوجزةدة حررررتشرررررررررررررتمررررل القوائم املرررراليررررة األوليررررة املو 

 م. 2020 سبتم ر  30كما في 

 

 

 

 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت

 شركة مساهمة سعودية

 م 2020 سبتمبر  30أشهر املنتهية في  تسعةإيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة لفترة ال

   ل  خالف يذكر  لم ما السعودي مالريال امل الغاجميع 

 ـ 11ـ 

 :التا عة الشر ات  ن ن دة يلي وفيما

  

 امللكية نسبة

 املباشرة / غير املباشرة

 م2019درسم ر  31 م2020 سبتمبر  30 بلد التأسيس الشركات التابعة

شررركة  سررير العربية لمسررتثمار الصررناعي املحدودة 

 اشرررررررررررررركررة شرررررررررررررخص واحررد  والشرررررررررررررر ررات التررا عررة ل)ررا

 أدناه اانظر إيضاح اأ  

 اململكة العربية السعودية

100% 100% 

 شركة الخواتم للت ارة واملقاوالت

 اشركة شخص واحد  

 اململكة العربية السعودية
100% 100% 

شركة االسطول العربية للتنمية والتطوير العقاري 

اانظر إيضراح اب  املحدودة اشرركة شرخص واحد  

 أدناه 

 اململكة العربية السعودية

100% 100% 

شرررررررركة النصررررررررة العاملية للتنمية والتطوير العقاري 

اانظر إيضراح اب  املحدودة اشرركة شرخص واحد  

 أدناه 

 اململكة العربية السعودية
 

100% 

 

100% 

شرررررررررررررركة املواجد العاملية للتنمية والتطوير العقاري 

 املحدودة اشركة شخص واحد 

 اململكة العربية السعودية
100% 100% 

 االقليمية لالستثمارشركة التالل 

 اانظر إيضاح اب  أدناه اشركة شخص واحد  

 اململكة العربية السعودية
100% 100% 

 

 تتضمن القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة لشركة  سير العربية لالستثمار الصناعي الشر ات التا عة التالية:  أ

   

 امللكية نسبة

 املباشرة / غير املباشرة

 م2019درسم ر  31 م2020 سبتمبر  30 بلد التأسيس  التابعةالشركة 

 اشركة مساهمة سعودية   شركة حلواني أخوامل

 اململكة العربية السعودية    أدناه  اانظر إيضاح ا 

 

55.51% 

 

55.51% 

 %57.30 %57.30 اململكة العربية السعودية  شركة الربيع السعودية لألغذية املحدودة

 %62.30 %62.30 اململكة العربية السعودية  واملال س الجاهزة املحدودةشركة ال سيج 

 

 التا عة الشر ات من  دد تصفية  ب

 للتنمية العربية االسطول  شركة وهي مالكامل اململوكة التا عة الشر ات من ثالثة تصفيةم 2020سبتم ر  30م لس إدارة الشركة في  قرر 

 .لالستثمار االقليمية التالل وشركة املحدودة العقاري  والتطوير  للتنمية العاملية النصرة وشركة املحدودة العقاري  والتطوير 

 للتنمية العربية االسررطول  شررركة في املسررجل اسررتثمار  نقل تم حيث الشررركة اسررتثمارات أحد ملكية هيكل إل ادة التصررفية أسرر اب تعود

 في االسرررررررررتمرار  الى الحاجة وانتفاء الشرررررررررركة إلى املحدودة العقاري  والتطوير  للتنمية العاملية النصررررررررررة وشرررررررررركة املحدودة العقاري  والتطوير 

 .ل)ا الحاجة وانتفاء نشاط أي ممارس ما لعدم لالستثمار  االقليمية التالل شركة تصفية سبب رعود فيما الشركتيمل، هاتيمل
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 سعودية  الشركة التا عة التالية: تتضمن القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة لشركة حلواني أخوامل اشركة مساهمة   

   

 امللكية نسبة

 املباشرة / غير املباشرة

 م2019درسم ر  31 م2020 سبتمبر  30 بلد التأسيس  الشركة التابعة

 %100  %100 جم)ورية مصر العربية  شركة حلواني أخوامل اشركة مساهمة مقفلة 

 التقديرات واألحكام 2-3

دارة  ند تط يق السياسات املحاسبية للم مو ة واملصادر ال)امة لحاالت  دم التأكد من اإل استخدم ما  التيإمل التقديرات ال)امة 

ومع  ل ، قامت امل مو ة ممراجعة   م .2019درسم ر  31التقديرات  انت مماثلة لتل  امل ينة في القوائم املالية املوحدة للسنة املن مية في 

  .15ت وكما هو في إيضاح رقم ااملصادر ال)امة لألحكام والتقديرا

 التعديالت الجديدة التي اعتمدتها املجموعة 2-4

تتوافق مع تل  املستخدمة في إ داد القوائم  املرفقةإمل السياسات املحاسبية في إ داد هذه القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة 

 .م2019درسم ر  31املالية املوحدة السنوية للم مو ة للسنة املن مية في 

 م.2020  ام خالل امل مو ة ا تمدتما التي املالي للتقرير  الدولية املعايير   لى الجديدة التعديالت ملخص يلي فيما

 م2020 يناير  1 في تسري  تعديالت 

 (: تجميع األعمال3املعيار الدولي للتقرير املالي )

  أنه لكي يتم ا ت ار األ مال، ي ب أمل تتضمن م مو ة متكاملة من األنشطة واألصول، 3يوضح التعديل  لى املعيار الدولي للتقرير املالي ا

ا  شكل ك ير في القدرة  لى إنشاء املخرجات.  الوة  لى  ل ، وضح املعيار أمل األ مال  اهمجوهرية تس اتو مليكحد أدنى، مدخالت  مع 

لم يكن ل)ذه التعديالت تأثير  لى القوائم املالية  توجد دومل تضميمل جميع املدخالت والعمليات الالزمة إلنشاء املخرجات.يمكن أمل 

 .أ مال ت ميع  مليات إي في امل مو ة دخلت إ ا املستق لية الفترات  لى تؤثر  قد ولكن للم مو ة، املوجزة املوحدةاألولية 

(: تنظيم معيار سعر 39( ومعيار املحاسبة الدولي )9(، واملعيار الدولي للتقرير املالي )7للتقرير املالي )تعديالت على املعيار الدولي 

 الفائدة

ا من وسائل اإل فاءات، والتي تنط ق  لى 9توفر التعديالت  لى املعيار الدولي للتقرير املالي ا   األدوات املالية: اال تراف والقياس  دد 

التي تتأثر م اشرة ممعدل الفائدة. تتأثر  القة التحوط إ ا أدى التنظيم إلى  دم اليقيمل  شأمل توقيت و/ أو حجم جميع  القات التحوط 

 التدفقات النقدية القائمة لل ند املحوط أو أداة التحوط. لم يكن ل)ذه التعديالت تأثير  لى القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة

 قات تحوط ألسعار الفائدة.للم مو ة حيث ليس ل)ا أي  ال
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 ( تعريف مصطلح "جوهري"8( ومعيار املحاسبة الدولي )1تعديالت على معيار املحاسبة الدولي )

التعديالت تعريف جديد ملصطلح "جوهري" والذي يوضح مأمل املعلومات تكومل جوهرية إ ا  امل من املعقول أمل يتم توقع حذف أو  توفر 

والتي توفر معلومات  ،رارات التي يتخذها املستخدمومل الرئيسيومل للقوائم املالية  ات األغراض العامةتحريف أو حجب للتأثير  لى الق

 مالية حول م شأة محددة تتولى إصدار تقارير مالية.

ي تعتمد  لى ت يعة أو حجم املعلومات، سواء  شكل فردي أو ماالشتراك مع معلومات أخرى، ف ال سبيةتوضح التعديالت أمل األهمية 

سياق ال يانات املالية. إمل وجود خطأ في املعلومات هو أمر جوهري إ ا  امل من املتوقع  شكل معقول أمل يؤثر  لى القرارات التي يتخذها 

 يكومل  أمل املتوقع من وليس للم مو ة املوجزة املوحدة األولية املالية القوائم  لى تأثير  التعديالت ل)ذه يكن لماملستخدمومل األساسيومل. 

 .امل مو ة  لى مستق لي تأثير  أي هناك

 2018مارس  29اإلطار املفاهيمي للتقارير املالية الصادر في 

ا، وال أحد من املفاهيم الواردة فيه يت اوز املفاهيم أو املتطل ات في أي معيار. الغرض من اإلتار املفا هيمي اإلتار املفاهيمي ليس معيار 

عّدين  لى تطوير سياسات محاسبية متسقة ومسا دة جميع هو مسا دة امل لس الدولي ملعايير ا
ُ
ملحاس ة في تطوير املعايير، ومسا دة امل

األتراف  لى ف)م املعايير وتفسيرها. يتضمن اإلتار املفاهيمي املعدل  عض املفاهيم الجديدة، ويقدم تعريفات محدثة ومقاييس ا تراف 

 .للم مو ة املوجزة املوحدة األولية املالية القوائم  لى تأثير  التعديالت ل)ذه يكن لملألصول واملطلوبات ويوضح  عض املفاهيم ال)امة. 

 م2020 يونيو  1في  تسري  تعديالت

 "اإليجار( "عقود 16) رقم املالي للتقرير  الدولي املعيار  على تعديالت

القيم االي ارية  تعديالت  ن املستأجرين ملحاس ة  ملية وسيلة لتوفير  "اإلي ار  قود  "16ا رقم املالي للتقرير  الدولي املعيار  تعديل تم

القيمة  تعديل  امل إ ا ما تقييم امل شأة تحتا  فلن استوفيت إ ا التي الشروط  عض التعديالت توفر   ورونا. فيروس النتشار نتي ة 

 األولية املوحدة املوجزة للم مو ة.تأثير  لى القوائم املالية  للتعديالتيكن  لم. اإلي ار  قد تعديل تعريف رستوفياإلي ارية 
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 القطاعية التقارير  .3

يقوم متقديم منت ات أو خدمات معينة اقطاع أ مال  أو يقوم متقديم منت ات أو خدمات في امل مو ة رعت ر القطاع جزء أسا  ي من 

 ى.اآلخر مي ة اقتصادية معينة اقطاع جغرافي  وتختلف أرباحه وخسائره  ن أرباح وخسائر القطا ات 

العربية السعودية وجم)ورية مصر العربية ت اشر امل مو ة أ مال)ا في اململكة  حيثقطاع األ مال وكذل  قطاع جغرافي امل مو ة  لدى

 :ملخص التقارير القطا ية كما يلي  ودول أخرى. إمل

 قطاعات األعمال (أ

 :منتقاة للقطا يمل املذ ورين تتمثل قطا ات األ مال مامل مو ة في القطاع االستثماري والقطاع الصناعي وفيما يلي ميانات مالية

 

 القطاع االستثماري  م2020 سبتمبر  30

 ريال سعودي

 )باآلالف(

 القطاع الصناعي

 ريال سعودي

 )باآلالف(

 املجمـــــوع

 ريال سعودي

 )باآلالف(

 3,097,622 1,935,946 1,161,676 إجمالي املوجودات

 1,660,412 1,296,686 363,726 املسيطرة إجمالي املطلوبات والحقوق غير

 958,728 954,790 3,938 ممتلكات وآالت ومعدات 

 1,220,224 1,206,985 13,239 امل يعات وإيرادات االستثمارات صافي

 372,364 359,125 13,239 إجمالي االخسارة  / الربح

 81,206 80,531 675  ملموسة  وإتفاء موجودات غير االس مال ات

 
 

 القطاع االستثماري  م2019ديسمبر  31

 ريال سعودي

 )باآلالف(

 القطاع الصناعي

 ريال سعودي

 )باآلالف(

 املجمـــــوع

 ريال سعودي

 )باآلالف(

 

 3.109.829 1.962.981  1.146.848 إجمالي املوجودات

 1.709.841 1.314.146  395.695 املسيطرة إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية غير

 998.650 996.392  2.258 ممتلكات وآالت ومعدات 

 115.166 107.099  8.067 مصروفات رأسمالية

    

    م2019سبتم ر 30

 1,333,639 1,370,863  37,224ا صافي امل يعات وإيرادات االستثمارات

 349,095 386,319  37,224ا إجمالي الربح

 73,361 73,195 166 االس مال ات

 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت

 شركة مساهمة سعودية

 م 2020 سبتمبر  30أشهر املنتهية في  تسعةإيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة لفترة ال

   ل  خالف يذكر  لم ما السعودي مالريال امل الغاجميع 

 ـ 15ـ 

 القطاعات الجغرافية (ب

 

 م2020 سبتمبر  30

اململكة العربية 

 السعودية

جمهورية مصر 

 العربية

 دول عربية 

 وأجنبية أخرى 

 

 تسويات

 

 املجمـــــوع

 

 

 ريال سعودي

 )باآلالف(

 ريال سعودي

 )باآلالف(

 ريال سعودي

 )باآلالف(

 ريال سعودي

 )باآلالف(

 ريال سعودي

 )باآلالف(

 3,097,622 (145,794) - 289,790 2,953,626 إجمالي املوجودات

 1,218,403 (23,956) - 167,951 1,074,408 إجمالي املطلوبات

 1,206,985 - 123,410 413,728 669,847 صافي امل يعات

 

 

 م2019درسم ر  31

     

 3.109.829  142.143ا رر     224.622 3.027.350 إجمالي املوجودات

 1.264.614  2.048ا رر     84.527 1.182.135 إجمالي املطلوبات

      م2019 سبتم ر  30

 1,370,863  2,383ا - 359,346 1,013,900 امل يعات

 صافي املبيعات .4

موضح أدناه تص يف إيرادات امل مو ة من العقود مع العمالء وفق التص يفات املختلفة التي يتأثر  ل منما وفق العوامل االقتصادية 

 لط يعة وم لغ وتوقيت امل يعات:

 سبتمبر 30 فياملنتهية  للفترة 

 م2019  م2020 

 659,891,293  813,744,283 منت ات غذائية

 701,662,174  390,364,887  صائر ومشروبات

 9,309,645  2,875,753 أخرى 

 1,206,984,923  1,370,863,112 

 

 

 

 

 

 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت

 شركة مساهمة سعودية

 م 2020 سبتمبر  30أشهر املنتهية في  تسعةإيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة لفترة ال

   ل  خالف يذكر  لم ما السعودي مالريال امل الغاجميع 

 ـ 16ـ 

 وضريبة الدخل مستحقة الدفع لزكاةا .5

 يتكومل م لغ الز اة وضري ة الدخل املستحقة الدفع مما يلي: 

 في  كما 

 م2019ديسمبر  31  م2020 سبتمبر  30 

    

 35,685,642  34,608,951 ز اة مستحقة

 21,070,394  17,520,603 ضري ة مستحقة

 52,129,554  56,756,036 

 

 الزكاة (أ
 

 : اآلتي امل مو ة  لى املستحقة الز اة حركة  انت (1

 في املنتهية السنة/للفترة 

 م2019ديسمبر  31  م2020 سبتمبر  30 

 9,782,490   35,685,642 الرصيد في مداية السنة

 12,838,004   12,054,437 السنة/الفترةاملكومل خالل 

 21,585,478   - مخصص ز اة  ن سنوات سامقة

  8,520,330ا  (13,131,128) السنة/الفترةاملدفوع خالل 

 35,685,642   34,608,951 السنة/الفترةالرصيد في نماية 

 

 املوحدة:الز اة املحملة  لى قائمة الدخل  (2

 في املنتهية سنةلل/للفترة 

 م2019ديسمبر  31  م2020 سبتمبر  30 

    

 12,838,004   12,054,437 السنة/الفترةاملكومل خالل 

 21,585,478   - مخصص الز اة  ن سنوات سامقة

  34,423,482   12,054,437 للسنة/للفترةالز اة املحملة 

 

 

 

 

 

 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت

 شركة مساهمة سعودية

 م 2020 سبتمبر  30أشهر املنتهية في  تسعةإيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة لفترة ال

   ل  خالف يذكر  لم ما السعودي مالريال امل الغاجميع 

 ـ 17ـ 

 ضريبة الدخل (ب
 

 مما يلي:  مخصص ضري ة الدخلتتكومل حركة  (1

 

 فترة املنتهية فيلل

  م2020 سبتمبر  30

 في للسنة املنتهية

 م2019ديسمبر  31 

    

 14.811.377   21,070,394 الرصيد في مداية الفترة / السنة

  23,391,140   20,168,057 املكومل خالل الفترة / السنة

   18,955,534ا  (24,070,384) املدفوع خالل الفترة / السنة

  1,823,411   352,536 فروق ترجمة  مالت أجنبية

  21,070,394   17,520,603 الرصيد كما في نماية الفترة / السنة

 

 ألولية املوحدة املوجزة:اضري ة الدخل املحملة  لى قائمة الدخل  (2

 سبتمبر 30أشهر املنتهية في  التسعةلفترة  

 م2019  م2020 

 17,652,931  20,168,057 الحاليةضري ة الدخل 

  816,695ا  (948,113) ضري ة الدخل املؤجلة

 19,219,944  16,836,236 

 

 الوضع الزكوي والضريبي (ج

 
 
 م.2019درسم ر  31للسنة املن مية في  الضريبي و  الز وي  مالوضعلم يحدث أي تغير جوهري في وضع امل مو ة الز وي أو الضريبي مقارنة

 السهم ربحية .6

 لى  دد األس)م العادية للمساهميمل في الشركة األم  العائدالفترة  خسارةالس)م األساسية واملخفضة مقسمة صافي  ربحيةيتم احتساب 

 كما يلي : س)م 126.388.889القائمة وال الغة 

 سبتمبر 30أشهر املنتهية في  التسعة لفترة 

 م2019  م2020 

  8,245,601ا  (8,485,174) الفترة العائد للمساهميمل في الشركة األم  خسارة

  126.388.889  126,388,889 املتوسط املرجح لعدد األس)م العادية القائمة 

  0.07ا  (0.07) األم الشركة ملاس)مي العائد واملخفض االسا  يالس)م  ربحية
 

 

 

 

 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت

 شركة مساهمة سعودية

 م 2020 سبتمبر  30أشهر املنتهية في  تسعةإيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة لفترة ال

   ل  خالف يذكر  لم ما السعودي مالريال امل الغاجميع 

 ـ 18ـ 

 استثمارات وموجودات مالية .7

 

 في كما

  م2020 سبتمبر  30

 في كما

 م2019ديسمبر  31

 68,898,193    80,559,610 استثمار في شركة زميلة اانظر إيضاح اأ  أدناه 

اانظر إيضاح من خالل الدخل الشامل األخر  أدوات ملكية مالقيمة العادلة 

 769,965,242    789,436,443 اب  أدناه 

 869,996,053   838,863,435 

 

  زميلة شركة في استثمارات (أ

من  %38مليومل س)م م س ة ملكية  75مليومل س)م من إجمالي رأس املال في شركة صنا ات العيس ى ال الغ  28.5تمتل  الشركة  دد 

حقوق ملكية الشركة املذ ورة، وال تمل  الشركة النفو  للسيطرة  لى السياسات املالية والتشغيلية للحصول  لى منافع من أنشطة 

 الشركة الزميلة.

    نسبة امللكية %   

 بلد التأسيس اسم الشركة

النشاط 

  م2019 م2020 الرئيس ي

 سبتمبر  30

 م2020

 درسم ر 31

 م2019

 شركة صنا ات العيس ى 

 اأنظر اإليضاح أدناه 

 اململكة العربية 

 السعودية 

 ال يع مالجملة 

 68,898,193 80,559,610  %38 %38 والت زئة 

 

 السنة: االستثمار خالل الفترة/وفيما يلي حركة هذا 

 

 في كما

  م2020 سبتمبر  30

 في كما

 م2019ديسمبر  31

 119,660,000   68,898,193 رصيد االستثمار أول العام

  51,145,457ا  11,661,417 حصة الشركة في ربح / اخسارة  الشركة الزميلة خالل الفترة /  السنة

 383,650   -  الزميلة للشركة اآلخر  الشامل الدخلحصة الشركة في 

 80,559,610   68,898,193 
 

 

 أدوات ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (ب

 

 في كما

  م2020 سبتمبر  30

 في كما

 م2019ديسمبر  31

    

 334,250,000    435,330,000 يضاح أدناه اإل استثمارات في أس)م شر ات متداولة اانظر 

 435,715,242   354,106,443 يضاح أدناه اإل استثمارات في أس)م وحصص شر ات غير متداولة اانظر 

 789,436,443  769,965,242 

 

 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت

 شركة مساهمة سعودية

 م 2020 سبتمبر  30أشهر املنتهية في  تسعةإيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة لفترة ال

   ل  خالف يذكر  لم ما السعودي مالريال امل الغاجميع 

 ـ 19ـ 

 ما يلي:متداولة  االستثمارات ا أدوات ملكية مالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتضمن مند 

املدينة  مار إمليومل س)م  في شركة  35م: 2019درسم ر  31م ا2020 سبتم ر  30مليومل س)م كما في  35تمتل  الشركة  دد  -

.  مليومل ريال سعودي 334مقيمة م: 2019درسم ر  31م ا2020 سبتم ر  30مليومل ريال سعودي كما في  435االقتصادية مقيمة 

 .تمتلك)ا التي س)ماأل  فييتطلب من الشركة الحصول  لى موافقة هي ة املدمل االقتصادية ق ل التصرف 

 في العام لمكتتاب العقاري  للتمويل العاملية أمالك شركة من %30 نس ة ترح تم م2020 سبتم ر  30 في املن مية الفترة خالل -

  .املعلن مالسعر  االستثمار  وتقييم املتداولة االستثمارات ضمن االستثمار   عرض الشركة قامت  ليه وبناء ، اتداول  املالية السوق 

استثمارات مسجلة ماسم رئيس  غير املتداولة   االستثماراتيتضمن مند أدوات ملكية مالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ا

 ريال سعودي . مليومل  14,2م: 2019درسم ر  31ا ال شيئم مم لغ 2020 سبتم ر  30كما في  الشركةم لس إدارة 

 

 

 

 

 

 

 غير متداولة متداولة 

 في كما

 م2020 سبتمبر  30 

  في كما

 م2019 ديسمبر  31

     التكلفة:

 828,736,382  827,495,052 477,495,052 350,000,000 السنةالفترة / في مداية 

 - - (55,600,000) 55,600,000 تتحويال 

  1,241,330ا (16,685,833) (1,685,833) (15,000,000) ست عاداتاال 

 827,495,052  810,809,219 420,209,219 390,600,000 السنة/الفترةفي نماية 

 صافي خسائر إعادة تقييم

أدوات ملكية بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل الشامل 

 : اآلخر

    

  64,778,308ا (57,529,810) (41,779,810) (15,750,000) في مداية الفترة / السنة 

  153,626ا (7,953,054) - (7,953,054) م قاة خسائر  إلى املحول 

 7,402,124  44,110,088 (24,322,966) 68,433,054 تقييم إ ادةاخسائر  /أرباح

  57,529,810ا (21,372,776) (66,102,776) 44,730,000 السنة/الفترةفي نماية 

 769,965,242  789,436,443 354,106,443 435,330,000 صافي القيمة الدفترية  



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت

 شركة مساهمة سعودية

 م 2020 سبتمبر  30أشهر املنتهية في  تسعةإيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة لفترة ال

   ل  خالف يذكر  لم ما السعودي مالريال امل الغاجميع 

 ـ 20ـ 

 ذمم مدينة تجارية، صافي .8

 في كما

  م2020 سبتمبر  30

 في كما

 م2019ديسمبر  31

    

 302,014,152   264,538,334  مم مدينة ت ارية 

  40,881,638ا  (37,838,634) متوقعة ائتمانية خسائر  مخصص

 226,699,700   261,132,514 

 

 وموجودات أخرى  .9
ً
 مصروفات مدفوعة مقدما

 في كما

  م2020 سبتمبر  30

 في كما

 م2019ديسمبر  31

 30,613,879   9,302,883 دفعات مقدمة للموردين

 5,501,316   8,541,004 مصاريف مدفو ة مقدما 

 2,000,000   3,875,000 يرادات توزيع أرباح مستحقةإ

 2,937,214   3,106,903  مم موظفيمل

 2,800,299   258,809 تاميمل خطامات ضمامل

 374,975   - تكاليف تمويل مؤجلة

 213,192,438   216,064,252 )أدناهاأ  رصدة مدينة اخرى اإيضاح أ

 241,148,851  257,420,121 

ريال  207,239,441م: 2019ريال سعودي ا 207,239,441م  م لغ 2020 سبتم ر  30تتضمن األرصدة املدينة األخرى  كما في   أ

  .12سعودي  تمثل م لغ مستحق من مائع أرض شمال الرياض ووسيط السعي ا إيضاح 

 

 أس املالر  .10

 ريرررررررال سررررررررررررررعررودي 10قرريررمرررررررة  رررررررل مررنررمرررررررا م 2020 سرررررررررررررربررتررمرر ررر  30فرري كررمرررررررا سرررررررررررررر)ررم  126.388.889يررترركررومل رأس مرررررررال الشررررررررررررررركرررررررة األم مررن 

 س)م . 126.388.889 م:2019درسم ر  31ا

 احتياطي نظامي .11

 ألحكام نظام الشر ات في اململكة العربية السعودية والنظام األسا  ي
 
من صافي  %10تحويل  األم ، ي ب  لى الشركةللشركة وفقا

 رأس املال.  من %30وي وز للشركة التوقف  ن إجراء مثل هذا التحويل  ندما ي لغ م موع االحتياتي  .الدخل إلى اإلحتياتي النظامي

هر  املوافقة  لى تخفيض 1440شع امل  26م ااملوافق 2019مايو  1قرر املساهميمل في اجتماع الجمعية العامة العادية املنعقد في 

 ريال سعودي لتغطية الخسائر املتراكمة. 94,110,245من رأس املال و ل  متحويل م لغ وقدرة  %24,7األحتياتي النظامي إلى 

 

 



 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت

 شركة مساهمة سعودية

 م 2020 سبتمبر  30أشهر املنتهية في  تسعةإيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة لفترة ال

   ل  خالف يذكر  لم ما السعودي مالريال امل الغاجميع 

 ـ 21ـ 

 ريةعقارات استثما .12

املحكمة العامة مالرياض  ىم، قامت امل مو ة مرفع د وتيمل قضائيتيمل لد2019درسم ر  15هر املوافق  1441ربيع الثاني  18في تاريخ 

و ل  للمطال ة مإلزام مائع األرض ووسيط الشراء ااملدعى   حي الخير ووسيط السعي لعملية الشراء –ضد مائع أرض شمال الرياض 

مليومل ريال سعودي من قيمة األرض الى الشركة مع احتفاظ الشركة محق)ا في  207.239 لتمما  مإ ادة امل لغ املدفوع ل)ما وقدره 

 لرأي املستشار املطال ة مأية تعويضات  ما لحق)ا أو قد يلحق بما من اضرار أو مطال ات مالية  سبب إلغاء ص
 
  األرض املذ ورة. ت قا

ا قانوني   ا القانوني الخارجي للم مو ة واستفساراتما معه فإمل املستندات واألوراق التي تم تقديم)ا في الد وتيمل قوية وواضحة وهي مستند 

ذل  حق)ا في تحصيل و القة تعاقدية وتثبت حق شركة  سير في تحصيل واسترداد م لغ الشراء املدفوع  سبب إلغاء الص ، وك

 واسترداد م لغ السعي املدفوع إلى وسيط الشراء.

 بائعو  شركةال ميمل امل رم ال يع  قد فسخالشركة م لصالح امتدائي حكم صدر م 2020نوفم ر   08ه املوافق 1442ربيع األول  22متاريخ 

 مطريق الصادر  الحكم  لى اال تراض مدةسعودي للشركة وتحديد  ريال مليومل  202 وقدره م لغ  سداد األرض ائعم لزاموا األرض

  ثالثومل م االستئناف
 
 .الحكم صدور من تاريخ  يوما

شترى في املعقاري الستثمار ال  لى خطاب من ال ائع يفيد مأنه قد تم الغاء ص  ملكية ا م2019أمريل  28حصلت في امل مو ة قد   انت

، امل مو ةمأمر صادر من محكمة االستئناف مالرياض ألمر خار   ن إرادة ال ائع وإرادة ريال سعودي  219,739,441م متكلفة 2009  ام

 ريال سعودي لم يتم دفعه  12.500.000ريال سعودي وال اقي قدره  207.239.441منما م لغ  امل مو ةدفعت 
 
وأمل القرار أص ح نمائيا

مما يحفظ ل)ا  امل حقوق)ا.  امل مو ةمذل  ويعرض  عض الحلول واملقترحات  لى  امل مو ةويتعيمل االلتزام مه وتنفيذه، وأنه ي لغ 

مالتأكد من األمر لدى الج)ات املختصة، وتأكد ل)ا أمل اإللغاء صحيح ألس اب وم ررات تعود  امل مو ةوبعد تلقي الخطاب املذ ور قامت 

أي  القة أو دور في هذا املوضوع،  للم مو ةا تفرع  نه، وليس لل ائع حيث أمل اإللغاء يخص الص  الرئيس ي لألرض العائد لل ائع وم

 
 
قامت  ند شراء األرض  امل مو ةأمل مولم ت لغ أو تشترك في أي أمر أو جلسات قضائية أو أي مناقشات أو تحقيقات تمت حياله،  لما

ث كتاب  دل مموجب محضر إجازه محرر االستعالم  ن الص  واث ات صحته في حينه مموافقة لجنة من كتامة العدل مكونة من ثال م

 هر.1430رجب  28في 

  219.739.441ريال سعودي والتي تمثل تكلفة الشراء وقدره  181.500.000ترية لألرض ت لغ فأمل القيمة الد
 
ريال سعودي مطروحا

 ريال سعودي. 38.239.441منما ه وط القيمة السامق تسجيل)ا وال الغ 

ريال  181.500,000ماست عاد  امل قيمة األرض من الدفاتر وال الغة  امل مو ةم، قامت 2019سم ر در 31خالل السنة املن مية في 

 207,239,441جمالي إة أخرى  لى ال ائع ووسيط السعي مسعودي وتسجيل  مم مدينة ضمن إيضاح  مم مدينة ت ارية وأرصدة مدين

 .ريال سعودي  12,500,000امل لغ املت قي لل ائع من ثمن األرض وال الغ خصم   عدريال سعودي 
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 القيمة العادلة لألدوات املالية .13

اس القيمة العادلة هي امل لغ الذي يتم مه م ادلة أصل أو سداد التزام في معاملة ميمل ترفيمل  علم)ما وملء إرادتمما في معاملة تتم  لى أس

 فروق ميمل القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة.ت اري. مناء   ليه قد ت شأ 

 املوجودات املالية

 في كما

  م2020 سبتمبر  30

 في كما

 م2019ديسمبر  31

 838,863,435   869,996,053 استثمارات وموجودات مالية

 12,670,776  - الجزء املتداول من موجودات أخرى تويلة األجل

 261,132,514  226,699,700  مم مدينة ت ارية 

 2,000,000   3,875,000 يرادات توزيع أرباح مستحقةإ

 2,937,214   3,106,903  مم موظفيمل

 2,800,299   258,809 تاميمل خطامات ضمامل

 374,975   - تكاليف تمويل مؤجلة

 213,192,438   216,064,252 رصدة مدينة اخرى أ

 219,174  307,608  القة  ات ج)ات من مستحقة م الغ

 134,529,011   186,895,808 النقدية ش ه ال نود و  يةالنقد

 1,507,204,133  1,468,719,836  

 

    املطلوبات املالية

 270,239,343  325,120,769 وم الغ مستحقة أخرى  دائنومل 

 422,641,400  312,656,116  قود مرامحة إسالمية وقروض ألجل

 202,408,826  206,667,895 األجل ةتمويل مرامحة إسالمية قصير 

 126,919,351  140,544,917  قود مرامحة إسالمية وقروض تويلة األجل الجزء املتداول 

 507,344  751,140  القة  ات لج)ات مستحقة م الغ

 50,823,672  47,368,761 التزامات  قود إي ار

 13,798,458  13,768,897 توزيعات أرباح مستحقة الدفع

 1,046,878,495  1,087,338,394 

 هرمي للقيمة العادلةالالتسلسل 

 تستعمل الشركة التسلسل ال)رمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات املالية واإلفصاح  نما حسب أسلوب التقييم:

 األسعار املتداولة في أسواق مفتوحة ملوجودات ومطلوبات متماثلة.   :1املستوى 

أساليب أخرى تكومل فتما جميع املدخالت التي ل)ا تأثير ك ير  لى القيمة العادلة املسجلة معلومة سواء  امل  ل   شكل    :2املستوى 

 م اشر أم غير م اشر.

 أساليب تستعمل مدخالت ل)ا تأثير ك ير  لى القيمة العادلة املسجلة ال تستند إلى ميانات السوق املعلومة.   :3املستوى 
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أمالك  شركة ترحم 2020سبتم ر  30الفترة املن مية في  خاللالقوائم املالية املرفقة فقد تم  من  7رقم ا اإليضاح في  يملم هو  كما

تم تحويل االستثمار   ليه وبناء السعودية العربيةفي السوق املالية في اململكة  للتداول فتما الشركة  تستثمر العاملية للتمويل العقاري التي 

 .في التسلسل ال)رمي للقيمة العادلة امل يمل أ اله األول  املستوى  إلى الثالث املستوى من 

م  و ل  فيما 2019درسم ر  31في  هوفقا ملا  انت  لي,م ، تم تقدير القيم العادلة لألدوات املالية للم مو ة 2020 سبتم ر  30 كما في

 يخص املوجودات املالية الغير مدرجة وتم تقدير القيمة العادلة للموجودات املالية املدرجة في سوق نشط وفقا لسعر الس)م 

 . م2020 سبتم ر  30في 

 أهداف وسياسات إدارة املخاطر .14

 للقيود املخاتر جزء من أنشطة امل مو ة وتدار من خالل آلية متواصلة تتكومل 
 
من تحديد املخاتر ثم تقييم)ا ثم متا ع ما ووفقا

والضوامط اآلخرى املعتمدة. إمل  ملية إدارة املخاتر ضرورية مال س ة لقدرة امل مو ة  لى تحقيق أرباح و ل موظف في امل مو ة 

 مس ول  ن إدارة املخاتر املتعلقة مما تملى  ليه وظيفته أو مس ولياته. 

 اإلدارة ممراجعة املخاتر التالية واملوافقة  لتما:يقوم أ ضاء م لس 

 خاطر أسعار العمولةم

مخاتر أسعار العمولة هي مخاتر تذمذب قيمة أداة مالية  سبب تقل ات أسعار العمولة في السوق. إمل امل مو ة معرضة ملخاتر أسعار 

دة مما في  ل   قود املرامحات والقرض ألجل. تعمل امل مو ة العمولة  لى موجوداتما ومطلوباتما التي ي تج  نما/ تدفع  لتما أسعار فائ

 ممقدار   لى الحد من مخاتر العمولة  ن تريق مراق ة التغيرات في أسعار العمولة  لى مطلوباتما التي تدفع  لتما فائدة.
 
 10إمل تغيرا

مالريال السعودي في تاريخ إ داد القوائم املالية نقطة أساس في أسعار العمولة  لى الودائع/ القروض  ات العمولة املتغيرة املقيمة 

 يؤدي إلى زيادة/انقص  صافي دخل السنة مامل الغ امل ينة أدناه. 

 ى ت قى ثامتة:اآلخر يفترض التحليل أدناه مأمل جميع املتغيرات 

 إدارة مخاطر رأس املال

تقوم امل مو ة مإدارة رأسمال)ا للتأكد من قدرتما  لى االستمرار. يتكومل هيكل رأس املال للم مو ة من صافي الديومل اتمويل املرامحة 

وحقوق امللكية االتي تتكومل من رأس املال واالحتياتيات واألرباح امل قاة ومكاسب غير   النقدية هش  ال نود و  يةالنقدألجل مقاصة مع 

 وفرق ترجمة القوائم املالية لشركة تا عة . أدوات ملكية مالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر محققة  ن إ ادة تقييم 

 

 

 م2019درسم ر  31 م2020 سبتمبر  30 

 
 أساسنقاط  10 - نقاط أساس 10+ نقاط أساس 10 - نقاط أساس 10+

 751,970  751,970ا 659,869 (659,869) تمويل مرامحة 
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  لى النحو التالي:معدل الدين الي حقوق امللكية  إمل

 

 في كما

  م2020 سبتمبر  30 

 في كما

 م2019ديسمبر  31 

    

 751,969,577   659,868,928 م موع الديومل 

  134,529,011ا  (186,895,808) النقدية ش ة ال نود و  يةالنقدناقص: 

 617,440,566   472,973,120 صافي الدين

 1,845,213,912   1,879,219,595 إجمالي حقوق امللكية

 %33   %25 حقوق امللكية انس ة  معدل الدين إلى

 مخاطر السيولة

تتمثل مخاتر السيولة في  دم قدرة الشركة  لى مقاملة التزاماتما املتعلقة ماملطلوبات املالية حال استحقاق)ا. تتم مراق ة احتياجات 

حال نشوئما. مما في  ل  اتفاقيات  السيولة  لى أساس ش)ري وتعمل اإلدارة  لى التأكد من توفر أموال  افية ملقاملة أي التزامات

 متس)يالت ائتمانية ملقاملة أي التزامات مستق لية.

 ملوا يد استحقاق املطلوبات املالية مناء  لى تواريخ الدفع التعاقدية وأسعار العمولة املتداولة في السوق 
 
  ي يمل الجدول التالي ملخصا

 :كما في

 

 

 

 

 املجمــــوع سنوات 5إلى  1 سنة خالل م2020 سبتمبر  30

 325,120,769 - 325,120,769 دائنومل وم الغ مستحقة الدفع

 206,667,895 - 206,667,895 تمويل مرامحات إسالمية وقروض قصيرة األجل

 453,201,033 312,656,116 140,544,917  قود مرامحة إسالمية وقروض تويلة األجل

 47,368,761 35,952,138 11,416,623 التزامات  قود إي ار

 13,768,897 - 13,768,897 توزيعات أرباح مستحقة الدفع

 697,519,101 348,608,254 1,046,127,355 

 امل مرررروع سنوات 5إلى  1 سنة خالل م2019درسم ر  31

 270,239,343 ررر      270,239,343 دائنومل وم الغ مستحقة الدفع

 202,408,826 ررر      202,408,826 األجلتمويل مرامحات إسالمية وقروض قصيرة 

 549,560,751 422,641,400 126,919,351  قود مرامحة إسالمية وقروض تويلة األجل

 50,823,672 38,212,305 12,611,367 لتزامات  قود إي ار ا

 13,798,458 ررر      13,798,458 توزيعات أرباح مستحقة الدفع

 625,977,345 460,853,705 1,086,831,050 
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 مخاطر العمالت 

تتمثل مخاتر العملة في تذمذب قيمة أداة مالية نتي ة لتقل ات أسعار صرف العمالت األجنبية. إمل امل مو ة معرضة لتقل ات أسعار 

من إيرادات  %34صرف العمالت األجنبية خالل دورة أ مال)ا العادية يتم إظ)ار تأثير تقل ات أسعار صرف الجنيه املصري حيث أمل 

  %26: م2019 سبتم ر  30تمثل م يعات الشركة التا عة حلواني إخوامل مصر ام 2020 سبتم ر  30املن مية في  للفترةامل مو ة املوحدة 

 في جم)ورية مصر العربية، يتم اظ)ار أثر تقل ات أسعار العمالت ضمن حقوق املساهميمل في مند منفصل.

 ألمل سعر الريال السعودي لم تقم امل مو ة مإجراء أية معامال 
 
ت جوهرية خالف الريال السعودي والدوالر األمريكي خالل السنة. ونظرا

تقوم امل مو ة مإدارة مخاتر أسعار العمالت  مثبت ت اه الدوالر األمريكي فامل االرصدة مالدوالر االمريكي ال تشكل اي مخاتر  ملة هامة. 

 .ماستمرار واتخا  القرارات املناس ةو ل  ممراق ة التغيرات في أسعار العمالت 

 مخاطر السوق 

تم وضع إتار مناسب إلدارة مخاتر السوق فيما يتعلق م ميع األصول مما في  ل  األصول التي ليست ل)ا أسعار سوق متداولة و/ أو 

 معرضة لتقل ات في األسعار.

 مخاطر االئتمان

تعمل امل مو ة  .خسارة مالية اآلخر تتمثل مخاتر االئتمامل في إخفاق ترف في أداة مالية في الوفاء مالتزامه والتسبب في تك د الطرف 

 لى الحد من مخاتر االئتمامل فيما يتعلق مالعمالء  ن تريق وضع حدود ائتمامل ومراق ة الذمم املدينة القائمة والحصول  لى خطامات 

 مستندية كضمامل من  عض العمالء. ضمامل وا تمادات

فامل تعرض امل مو ة النقد  ومعادالتالنقد ى للم مو ة مما في  ل  اآلخر فيما يتعلق ممخاتر االئتمامل الناش ة  ن األدوات املالية 

 وات.للمخاتر ناش ئ  ن تعثر الج)ات التي يتم التعامل مع)ا في السداد وامل أقص ى تعرض رساوي القيمة الدفترية ل)ذه األد

 مخاطر األعمال

ت شأ مخاتر األ مال من  دة  وامل خارجية مثل األمراض الوبائية  انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير التي تؤثر  لى قطاع اللحوم 

 ما قد ي شأ من احتمال  دم وفرة املحاصيل الزرا ية التي تستخدم كمواد أولية أساسية في  .املصنعة مصفة  امة
 
ومن املخاتر أيضا

 وللتقليل من هذه املخاتر تقوم اإلدارة ممراق ة هذه املخاتر واتخا  القرارات املناس ة حسب الظروف. .الصنا ات الغذائية

 مخاطر أسعار املواد الخام 

مواد خام مختلفة كمدخالت إنتا  في  ملياتما اإلنتاجية وتخضع هذه املواد الخام لتذمذب األسعار مما قد يؤثر  لى تستخدم امل مو ة 

وللتقليل من هذه املخاتر تقوم اإلدارة ممراق ة أسعار املواد الخام وتتخذ القرارات املناس ة للشراء حسب  .نتائج أ مال امل مو ة

 توقعات األسعار.
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 كورونا فيروس  تفش ي .15

ست د ا وفيد 
ُ
  في ازدياد وتطور. وبالتالي، من الصعب اآلمل الت  ؤ ممستوى ومدى تأثيره الكلي  لى األ مال 19إمل تفش ي فيروس  ورونا امل

 لى الطلب  لى النفط واملنت ات ال ترولية. كما أمل التطورات  لى الصعيد الدولي  19واالقتصاد. لقد أثر انتشار الفيروس  وفيد 

 تس بت في املزيد من تقل ات األسعار في أسواق السلع.

ال تزال مدى ومدة استمرار هذه التأثيرات غير مؤكدة وتعتمد  لى التطورات املستق لية التي ال يمكن الت  ؤ بما وبشكل دقيق في الوقت 

ار الض امية االقتصادية الراهنة، ال يمكن الحاضر من حيث معدل تحّول فيروس  ورونا ومدى وفعالية إجراءات االحتواء املتخذة. في إت

  مل تقدير موثوق مه ملدى وحجم التأثير في تاريخ ا تماد هذه القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة. إمل هذه التطورات قد تؤثر  لى

 املالية وتدفقاتنا النقدية املوحدة ومركزنا املالي املوحد. امل مو ة نتائج

 عوامل الخطر

  سبب العوامل التالية: هاا النقدية املوحدة ومركز مالتشغيلية وتدفقات امل مو ة  ملياتيمكن أمل تتأثر 
 
 املالي املوحد سل يا

، وهذا قد يؤدي إلى توقف العمليات التشغيلية وتأخر قنوات التوريد 19حجر املوظفيمل نتي ة التعرض لفيروس  وفيد  مكانيةإ -

 أثير  لى ال شاط االقتصادي.وفرض قيود ت ارية ومن ثم الت

في اململكة العربية  19يد فوباملثل، يمكن أمل يكومل للقيود  لى السفر أو املشا ل التشغيلية، نتي ة االنتشار السريع لفيروس  و  -

 ا.مالسعودية، تأثير سلبي ك ير  لى أ مال امل مو ة الت ارية ونتائج  مليات

 مما في  ل  تخفيض االنفاق الحكومي،  لى األسواق الرئيسة التي تعمل بما.تأثير،  يمكن أمل يكومل ل) وط أسعار النفط -

 املالية القوائم في املحتمل التأثر  مناطق أهم

 ال) وط في قيمة األصول تويلة األجل

 تويلة لألصول  ال) وط احتماالت يخص فيما الفيروس تفش ي  ن النات ة املتاحة املعلومات أفضل في مالنظر  امل مو ة إدارة قامت

 مدراسات القيام تستوجب هامة مؤشرات توجد ال  فإنه امل مو ة ملكونات الفعلي األداء ظل في أنه امل مو ة إدارة رأت وقد األجل،

 . القيمة في ه وط أي إث ات يتم لم وبالتالي مامل مو ة األجل تويلة لألصول  ه وط

ممتلكات وآالت ومعدات، موجودات حق االستخدام،  قارات استثمارية، وقد شمل است تا  اإلدارة  عدم وجود ه وط في قيمة منود ، 

 موجودات غير ملموسة، استثمارات وموجودات مالية.

 املتوقعة  االئتمانيةمخصص الخسائر 

  لى الطلب لزيادة نتي ة التحصيل  مليات تحسن اإلدارة رصدت قدلعمالء و ل ر أ ادت امل مو ة النظر في احتمالية االفالس او التعث

 في كما املستخدمة االئتمانية الخسائر  مخصص سياسة  لى االمقاء اإلدارة رأت وبالتالي الت ول  حظر  فترات أثناء الغذائية املنت ات

 م.2019 درسم ر  31

 املالية القوائم على املوافقة .16

 .م2020نوفم ر  10هر املوافق 1442ربيع األول  24املرفقة من م لس إدارة الشركة في  املوجزةاملوافقة  لى القوائم املالية املوحدة  تمت


