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1

شركة سناد القابضة (شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت سابقا)
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة لفترتي الثالثة أشهروالستة أشهراملنتهيتين في  30يونيو 2022م
(جميع املمالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف الت
معلومات الشركة

.1

ت سست شركة سناد القابضة (شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وهعمال املقاوالت سابقا ("الشركة" هو
"الشركة األم" كشركة مساهمة سعودية وفقا لنظام الشركات في اململكة العربية السعودية بموجب املرسوم املل ي رقم  78بتاري  7اي
القعدة 1395هر (املوافق  11نوفمبر 1975م وتعمل الشركة بموجب س ل تجاري رقم  5850000276الصادر في مدينة ابها بتاري 15
محرم 1397هر (املوافق  5يناير 1977م .
بتاري  9يناير 2022م (املوافق  6جمادى اآلخرة 1443ه قامت ال معية العامة للشركة باملوافقة على تعديل اإلسم التجاري للشركة ليصم
"سناد القابضة" ،وخالل الفترة املنيهية في  30يونيو 2022م تم االنيهاء من اإلجراءات النظامية واملوافقات الالزمة من ال هات ا ختصة وتم
إصدار الس ل التجاري والنظام األساس املعدل.
إن الشركة مدرجة بهيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية ،كما إن الشركة مملوكة ب سمة  %53.18ملساهم رئيس (شركة دلة البركة
القابضة  ،وب سمة  %46.82ملساهمين آخرين.
ير رتر ر ر ررون رهس م ر ررال الشر ر ر ر ر رررك ر ررة األم مر ررن  126.388.889س ر ر ر ر ر رهر ررم ك ر رم ر ررا فر رري  30ير ررونر رير ررو 2022م ،ق ر رير رم ر ررة ك ر ررل م ر ر ر ره ر ررا  10ري ر ررال س ر ر ر ر ر رعر ررودي
( 31ديسمبر 2021م 126.388.889 :سهم .
يتمثل نشاط الشركة فيما يلي:
-

إدارة الشركات التابعة لها ،هو املشاركة في إدارة الشركات األخرى الت تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لها.
هس ثمار هموالها في األسهم وغيرها من األوراق املالية.
امتالك العقارات واملنقوالت الالزمة ملماشرة نشاطها.
تقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها.
امتالك حقوق امللكية الصناعية من براءات االختراع والعالمات التجارية والصناعية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق املعنوية،
واستغاللها ،وت جيرها للشركات التابعة لها هو لغيرها.
هى غرض هخر مشروع يتفق مع طميعة الشركة.

إن العنوان املس ل للشركة هو بر

ام

تاور ،حي امللقا – طريق امللت فهد ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.

.2

أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة واألحكام والتقديرات

1-2

أساس اإلعداد

تم إعداد هذه القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة وفقا ملعيار ا حاسمة الدولي (" 34التقرير املالي األولي" املعتمد في اململكة العربية
السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين وا حاسمين.
ال تش ر ر ر ررتمرل القوائم املراليرة األوليرة املوجزة واملوحردة كرافرة املعلومرات واإليض ر ر ر رراحرات املطلوبرة في القوائم املراليرة الس ر ر ر ررنويرة ،ويجرب هن تقره مع
القوائم املر رالير ررة املوح ر رردة للمجموع ر ررة للس ر ر ر رنر ررة املر ررالير ررة املنيهير ررة في  31ديس ر ر ر ررمبر 2021م .كم ر ررا هن النتر ررائج للفترة املر ررالير ررة األولير ررة املنيهير ررة
في  30يونيو 2022م ليس بالضرورة هن تعكس النتائج الت من املمكن توقعها للسنة املالية الت ت ته في  31ديسمبر 2022م.
ـ9ـ

شركة سناد القابضة (شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت سابقا)
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة لفترتي الثالثة أشهروالستة أشهراملنتهيتين في  30يونيو 2022م
(جميع املمالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف الت
2-2

أساس القياس

تم إعداد القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة وفقا ملمده الت لفة التاريخية  ،باستثناء األدوات املالية الت تم قياسها بالقيمة العادلة.
بال سمة اللتزامات املزايا ا حددة للموظفين فيتم قياسها بالقيمة الحالية لاللتزامات املستقملية باستخدام طريقة الوحدة االئتمانية
املتوقعة.
3-2

عملة التشغيل والعرض

تم عرض هذه القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية للمجموعة إال إاا اكر خالف الت.
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أساس التوحيد

تش ر ر ر ررتمررل القوائم املرراليررة األوليررة املوجزة واملوحرردة على القوائم املرراليررة األوليررة املوجزة واملوحرردة للش ر ر ر ررركررة وش ر ر ر ررركررا هررا التررابعررة ("ا موعررة"
كما في  30يونيو 2022م.
فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة:

ه

نسبة امللكية
 31ديسمبر
 30يونيو
2021م
2022م

الشركة التابعة

بلد التأسيس

شركة عسير العربية لالس ثمار الصناعي ا حدودة (شركة شخص
واحد والشركات التابعة لها (هنظر إيضاح "ه" هدناه

اململكة العربية
السعودية

%100

شركة الخواتم للتجارة واملقاوالت (شركة شخص واحد

اململكة العربية
السعودية

%100

شركة املواجد العاملية للتنمية والتطوير العقاري ا حدودة (شركة
شخص واحد

اململكة العربية
السعودية

%100

%100
%100
%100

تتضمن القوائم املالية املوحدة لشركة عسير العربية لالس ثمار الصناعي ا حدودة (شركة تابعة للشركة األم الشركات التابعة التالية:
الشركة التابعة

النشاطات

بلد التأسيس

شركة حلواني اخوان (شركة مساهمة
سعودية (هنظر إيضاح ب هدناه
شركة الربيع السعودية لألغذية ا حدودة

تص يع وتعمئة وتجارة
املواد الغذائية
تص يع منتجات األلمان
والعصائر واملشروبات
إنتا الثوب السعودي
والمدل النظامية

اململكة العربية
السعودية
اململكة العربية
السعودية
اململكة العربية
السعودية

شركة ال سيج واملالبس ال اهزة ا حدودة
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نسبة امللكية
 31ديسمبر
 30يونيو
2021م
2022م
%55.51

%55.51

%57.30

%57.30

%62.30

%62.30

شركة سناد القابضة (شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت سابقا)
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة لفترتي الثالثة أشهروالستة أشهراملنتهيتين في  30يونيو 2022م
(جميع املمالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف الت
ب تتضمن القوائم املالية املوحدة لشركة حلواني هخوان (شركة مساهمة سعودية الشركة التابعة التالية:
نسبة امللكية
بلد التأسيس
الشركة التابعة
 30يونيو 2022م  31ديسمبر2021م
شركة حلواني اخوان (شركة مساهمة مقفلة
5-2

جمهورية مصر العربية

%100

%100

السياسات املحاسبية الهامة واألحكام والتقديرات

إن السياسات ا حاسةية واألح ام والتقديرات املطمقة في إعداد القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة املرفقة هي نفسها املذكورة في القوائم
املالية للمجموعة كما في  31ديسمبر 2021م.
6-2

السياسات املحاسبية الهامة

املعاييرالجديدة والتعديالت على املعاييروالتفسيرات
ال توجد معايير جديدة تم إصدارها عن مجلس معايير ا حاسمة الدولية ( IASBومع الت هناك عددا من التعديالت على املعايير السارية
اعتمارا من  1يناير 2022م والت تم توضيحها في القوائم املالية املوحدة السنوية للمجموعة فى  31ديسمبر 2021م و ال يوجود هثر جوهري
لها على القوائم املالية األولية املوحدة ا ختصرة للمجموعة لفترة الستة هشهر املنيهية فى  30يونيو 2022م.
.3

التقاريرالقطاعية

يعتبر القطاع جزء هسا من ا موعة يقوم بتقديم منتجات هو خدمات معينة (قطاع هعمال هو يقوم بتقديم منتجات هو خدمات في بيئة
اقتصادية معينة (قطاع جغرافي وتختلف هرباحه وخسائره عن هرباح وخسائر القطاعات اآلخرى.
لدى ا موعة قطاع األعمال وكذلت قطاع جغرافي حيث تماشر ا موعة هعمالها في اململكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية
ودول هخرى .إن ملخص التقارير القطاعية كما يلي:
أ) قطاعات األعمال
تتمثل قطاعات األعمال با موعة في القطاع االس ثماري والقطاع الصناعي وفيما يلي بيانات مالية منتقاة للقطاعين املذكورين:
 30يونيو 2022م

القطاع االستثماري
ريال سعودي
(باآلالف)

القطاع الصناعي
ريال سعودي
(باآلالف)

املجمـ ــوع
ريال سعودي
(باآلالف)

إجمالي املوجودات
إجمالي املطلوبات والحقوق غير املسيطرة
ممتل ات وآالت ومعدات
صافي املميعات وإيرادات االس ثمارات
إجمالي الرب
االسيهالكات وإطفاء موجودات غير ملموسة
مصروفات رهسمالية

1,132,016
391,055
3,907
10,615
10,615
775
309

2,010,746
1,461,470
837,737
893,730
243,768
50,877
23,433

3,142,762
1,852,525
841,644
904,345
254,383
51,652
23,742
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شركة سناد القابضة (شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت سابقا)
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة لفترتي الثالثة أشهروالستة أشهراملنتهيتين في  30يونيو 2022م
(جميع املمالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف الت

إجمالي املوجودات
إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية غير املسيطرة
ممتل ات وآالت ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ
مصروفات رهسمالية

القطاع االس ثماري
ريال سعودي
(باآلالف
1,185,447
392,765
3,958
678

 30يونيو 2021م
صافي املميعات وإيرادات االس ثمارات
إجمالي الرب
االسيهالكات وإطفاء موجودات غير ملموسة

7,601
7,601
775

 31ديسمبر 2021م

ب) القطاعات الجغر افية
 30يونيو 2022م

القطاع الصناعي
ريال سعودي
(باآلالف
1,861,988
1,252,842
867,377
27,685

829,603
240,078
51,721

ا مر رروع
ريال سعودي
(باآلالف
3,047,435
1,645,607
871,335
28,363

837,204
247,679
52,496

دول عربية
وأجنبية أخرى

تسويات

املجمـ ــوع

ريال سعودي
(باآلالف)

ريال سعودي
(باآلالف)

ريال سعودي
(باآلالف)

ريال سعودي
(باآلالف)

ريال سعودي
(باآلالف)

إجمالي املوجودات
إجمالي املطلوبات
صافي املميعات

2,976,915
1,319,962
513,157

300,347
166,326
291,806

88,941

()134,500
()479
()174

3,142,762
1,485,809
893,730

 31ديسمبر 2021م

اململكة العربية
السعودية

جمهورية مصر
العربية

دول عربية
وأجنبية أخرى

تسويات

املجمـ ــوع

إجمالي املوجودات
إجمالي املطلوبات

ريال سعودي
(باآلالف)
2,941,366
1,119,541

ريال سعودي
(باآلالف)
292,964
106,240

ريال سعودي
(باآلالف)
-

ريال سعودي
(باآلالف)
(186,895
(171

ريال سعودي
(باآلالف)
3,047,435
1,225,610

 30يونيو 2021م
صافي املميعات

470,496

اململكة العربية
السعودية

جمهورية مصر
العربية

313,318
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45,887

(98

829,603

شركة سناد القابضة (شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت سابقا)
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة لفترتي الثالثة أشهروالستة أشهراملنتهيتين في  30يونيو 2022م
(جميع املمالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف الت
.4

صافي املبيعات

موضح هدناه تص يف إيرادات ا موعة من العقود مع العمالء وفق التص يفات ا ختلفة الت يت ثر كل م ها وفق العوامل االقتصادية
لطميعة ومملغ وتوقيت املميعات:
للفترة املنتهية في  30يونيو
2021م
2022م
555,195,912
540,034,599
273,565,573
352,892,948
841,932
802,253
829,603,417
893,729,800

منتجات غذائية
عصائر ومشروبات
هخرى

.5

الزكاة وضريبة الدخل مستحقة الدفع

يت ون مملغ الزكاة وضريمة الدخل املستحقة الدفع مما يلي:
كما في
 30يونيو 2022م
39,511,549
9,480,956
48,992,505

زكاة مستحقة
ضريمة مستحقة

 31ديسمبر 2021م
41,875,530
25,820,054
67,695,584

أ) الزكاة
كانت حركة الزكاة املستحقة على ا موعة كاآلتي:
للفترة املنتهية في
 30يونيو 2022م
41,875,530
8,601,243
()10,965,224
39,511,549

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
امل ون خالل الفترة  /السنة
املدفوع خالل الفترة  /السنة
تسويات
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

للسنة املنيهية في
 31ديسمبر 2021م
39,491,244
16,323,856
(13,695,859
(243,711
41,875,530

إن الزكاة ا حملة على قائمة الدخل األولية املوجزة واملوحدة:
للفترة املنتهية في  30يونيو
2021م
2022م
7,841,041
8,601,243

امل ون خالل الفترة
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شركة سناد القابضة (شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت سابقا)
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة لفترتي الثالثة أشهروالستة أشهراملنتهيتين في  30يونيو 2022م
(جميع املمالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف الت
ب) ضريبة الدخل
تت ون حركة مخصص ضريمة الدخل مما يلي:
للفترة املنتهية في
 30يونيو 2022م
25,820,054
12,573,871
()25,728,582
()3,184,387
9,480,956

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
امل ون خالل الفترة  /السنة
املدفوع خالل الفترة  /السنة
فروقات ترجمة
الرصيد كما في نهاية الفترة  /السنة
إن ضريبة الدخل املحملة على قائمة الدخل األولية املوجزة واملوحدة:
ضريمة الدخل الحالية
ضريمة الدخل املؤجلة

للسنة املنيهية في
 31ديسمبر 2021م
25,029,998
29,949,306
(29,160,095
845
25,820,054

للفترة املنتهية في
 30يونيو 2021م
 30يونيو 2022م
15,324,633
12,573,871
(1,097,973
()754,809
14,226,660
11,819,062

ج) الوضع الزكوي والضريبي
لم يحدث هي تغير جوهري في وضع ا موعة الزكوي هو الضريب مقارنة بالوضع الزكوي و الضريب للسنة املنيهية في  31ديسمبر 2021م.
ربحية السهم
.6
يتم اح ساب ربحية السهم األساسية وا خفضة بقسمة صافي خسارة الفترة العائد للمساهمين في الشركة األم على عدد األسهم العادية
القائمة كما يلي :
لفترة الستة أشهراملنتهية في  30يونيو
2021م
2022م
(2,173,559
()10,035,162
خسارة الفترة العائد للمساهمين في الشركة األم
املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة
خسارة السهم األسا

وا خفض العائد ملاسهم الشركة األم

ـ  14ـ

126,388,889

126,388,889

()0.08

(0.02

شركة سناد القابضة (شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت سابقا)
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة لفترتي الثالثة أشهروالستة أشهراملنتهيتين في  30يونيو 2022م
(جميع املمالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف الت
.7

استثمارات وموجودات مالية
 30يونيو 2022م
-

اس ثمار في شركة زميلة (هنظر إيضاح (ه هدناه
هدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر (هنظر
699,679,165
إيضاح (ب هدناه
هدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الرب هو الخسارة (هنظر إيضاح ( هدناه 112,435,000
812,114,165
أ) استثمارات في شركة زميلة
بلد التأسيس
اسم الشركة

شركة
العيس ى

نسبة امللكية %
النشاط الرئيس ي
2021م
2022م

صناعات اململكة العربية الميع بال ملة
والتجزئة
السعودية

%38

%38

 31ديسمبر 2021م
11,347,093
783,129,165
112,435,000
906,911,258

 30يونيو
2022م
ريال سعودي
-

 31ديسمبر
2021م
ريال سعودي
11,347,093

خالل الفترة املنيهية في  30يونيو 2022م قامت الشركة الزميلة املس ثمر فيها بتخفيض رهس مالها إلطفاء االخسائر املتراكمة من خالل إلغاء
 25مليون سهم .بلغ عدد األسهم اململوكة للشركة  19مليون سهم من إجمالي رهس املال في شركة صناعات العيس ى المالغ  50مليون سهم
ب سمة ملكية  %38من حقوق امللكية فيها ( 31ديسمبر 2021م 28.5 :مليون سهم من إجمالي رهس املال في شركة صناعات العيس ى المالغ 75
مليون سهم ب سمة ملكية  %38من حقوق امللكية فيها  ،وفيما يلي حركة هذا االس ثمار:
 30يونيو 2022م
11,347,093
()11,347,093
-

رصيد االس ثمار هول الفترة  /السنة
حصة ا موعة في صافي خسارة الشركة الزميلة
حصة ا موعة في الدخل الشامل اآلخر

 31ديسمبر 2021م
72,612,289
(60,380,298
(884,898
11,347,093

خالل الفترة املنيهية في  30يونيو 2022م تم اس نفاا كامل رصيد االس ثمار في الشركة الزميلة ،وعليه توقفت الشركة عن االعتراف بالخسائر
اإلضافية الت تس ل في دفاتر الشركة الزميلة.
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شركة سناد القابضة (شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت سابقا)
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة لفترتي الثالثة أشهروالستة أشهراملنتهيتين في  30يونيو 2022م
(جميع املمالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف الت
ب) أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
مدرجة
التكلفة:
في بداية الفترة  /السنة
إضافات
في نهاية الفترة  /السنة

غير مدرجة

اإلجمالي
 30يونيو 2022م

اإلجمالي
 31ديسمبر 2021م

390,600,000
-

353,267,824
-

743,867,824
-

710,080,634
33,787,190

390,600,000

353,267,824

743,867,824

743,867,824

ص ــافى (خس ــائر)  /أرباح إعادة تقييم
أدوات ملكي ــة ب ــالقيم ــة الع ــادل ــة من
خالل الدخل الشامل اآلخر:
101,370,000
في بداية الفترة  /السنة
()83,450,000
إعادة تقييم
في نهاية الفترة  /السنة
17,920,000

()62,108,659
-

39,261,341
()83,450,000

(51,177,261
90,438,602

()62,108,659

()44,188,659

39,261,341

408,520,000

291,159,165

699,679,165

783,129,165

صافي القيمة الدفترية

خالل السنة املنيهية في  31ديسمبر 2021م قامت إحدى الشركات املس ثمر فيها بزيادة رهس مالها وعليه قامت ا موعة با حافظة على
نسمة اس ثمارها في هذه الشركة وتم زيادة قيمة االس ثمار بمملغ  33.7مليون ريال سعودي.
تمتلت ا موعة عدد  35مليون سهم كما في  30يونيو 2022م ( 31ديسمبر 2021م 35 :مليون سهم في شركة إعمار املدينة االقتصادية
بقيمة  345مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م ( 31ديسمبر 2021م :بقيمة  418مليون ريال سعودي  .يتطلب من ا موعة
الحصول على موافقة هيئة املدن االقتصادية قمل التصرف في األسهم الت تمتلكها.
ج) أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
الرصيد في بداية الفترة  /السنة
تقييم اس ثمارات في هدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الرب هو الخسارة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

.8

ذمم مدينة تجارية ،صافي

امم مدينة تجارية
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
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 30يونيو 2022م
112,435,000
112,435,000

 31ديسمبر 2021م
109,855,000
2,580,000
112,435,000

كما في
 30يونيو 2022م
297,870,741
()24,689,464
273,181,277

كما في
 31ديسمبر 2021م
255,075,256
(23,221,603
231,853,653

شركة سناد القابضة (شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت سابقا)
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة لفترتي الثالثة أشهروالستة أشهراملنتهيتين في  30يونيو 2022م
(جميع املمالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف الت
مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
.9
في  28هبريل 2019م حصلت الشركة على خطاب من المائع يفيد ب نه قد تم الغاء صت ملكية األرض املشتراه في عام 2009م بت لفة
 219,739,441ريال سعودي ب مر صادر من محكمة االستئناف بالرياض ألمر خار عن إرادة المائع وإرادة الشركة ،دفعت الشركة م ها
مملغ  207,239,441ريال سعودي والماقي قدره  12,500,000ريال سعودي لم يتم دفعه وهن القرار هصم نهائي ويتعين االلتزام به وتنفيذه،
وهنه يملغ الشركة بذلت ويعرض بعض الحلول واملقترحات على الشركة بما يحفظ لها كامل حقوقها .وبعد تلقي الخطاب املذكور قامت
الشركة بالت كد من األمر لدى ال هات ا ختصة ،وت كد لها هن اإللغاء صحي ألسماب ومبررات تعود للمائع حيث هن اإللغاء يخص الصت
الرئيس لألرض العائد للمائع وما تفرع عنه ،وليس للشركة هي عالقة هو دور في هذا املوضوع ،ولم تملغ هو تشترك في هي همر هو جلسات
قضائية هو هي مناقشات هو تحقيقات تمت حياله ،علما ب ن الشركة قامت عند شراء األرض باالستعالم عن الصت وإثمات صحته في حينه
بموافقة ل نة من كتابة العدل م ونة من ثالث كتاب عدل بموجب محضر إجازه محرر في  28رجب 1430هر.
في تاري  18ربيع الثاني  1441هر املوافق  15ديسمبر 2019م ،قامت الشركة برفع دعوتين قضائيتين لدى ا حكمة العامة بالرياض ضد بائع
هرض شمال الرياض – حي الخير ووسيط السعي لعملية الشراء والت للمطالمة بإلزام بائع األرض ووسيط الشراء (املدعى عليهما بإعادة
اململغ املدفوع لهما وقدره  207,239مليون ريال سعودي من قيمة األرض إلى الشركة مع احتفاظ الشركة بحقها في املطالمة ب ية تعويضات
عما لحقها هو قد يلحق بها من هضرار هو مطالمات مالية بسةب إلغاء صت األرض املذكورة .طمقا لرهي املس شار القانوني الخارجي للشركة
واستفسارا ها معه فإن املس ندات واألوراق الت تم تقديمها في الدعوتين قوية وواضحة وهي مس ندا قانونيا وعالقة تعاقدية وتثةت حق
ا موعة في تحصيل واسترداد مملغ الشراء املدفوع بسةب إلغاء الصت ،وكذلت حقها في تحصيل واسترداد مملغ السعي املدفوع إلى وسيط
الشراء.
خالل السنة املنيهية في  31ديسمبر 2019م ،قامت الشركة باس معاد كامل قيمة األرض من الدفاتر والمالغة  181,500,000ريال سعودي
وتس يل امم مدينة على المائع ووسيط السعي بإجمالي  207,239,441ريال سعودي بعد خصم اململغ املتمقي للمائع من ثمن األرض والمالغ
 12,500,000ريال سعودي .هن القيمة الدفترية لألرض تملغ  181,500,000ريال سعودي والت تمثل ت لفة الشراء وقدره 219.739.441
ريال سعودي مطروحا م ها هموط القيمة السابق تس يلها والمالغ  38,239,441ريال سعودي.
خالل شهر نوفمبر من عام 2020م صدر حكم لصالح الشركة بفسخ عقد الميع املبرم بين الشركة وبائع األرض والزام بائع األرض بسداد
مملغ وقدره  202مليون ريال سعودي للشركة.
بتاري  19شعمان 1442ه املوافق  01هبريل 2021م تلقت الشركة خطاب من املس شار القانوني لها يفيد بما يلي:
هن املدعى عليه (بائع األرض قد تقدم بطلب التماس إلى ا حكمة في  05شعمان  1442هر املوافق  18مارس 2021م بنقض الحكم ورد
الدعوى بعد فوات مدة االعتراض النظامي ،وقد تم قمول االلتماس وبناء عليه:
تراجعت ا حكمة عن الحكم السابق ورد الدعوى لعدم االختصامل النوعي ل ون القضية من القضايا الكميرة الت تزيد ممالغها عن 100
مليون ريال سعودي.
هذا وقامت الشركة باالعتراض على الحكم لعدم صحته ،حيث يرى املس شار القانوني للشركة هن الحكم مخالف للنظام ولقواعد اإلجراءات
في ا حاكم .ويرى املس شار القانوني للشركة هن رفض الدعوى من جانب ا حكمة لن ي ون له ت ثير على موقف الشركة ،حيث هنه إجراء
شكلي وليس موضوعي.
في  03فبراير 2022م هصدرت دائرة الدعاوى الكميرة حكمها االبتدائي لصالح الشركة على النحو التالي:
هوال :فسخ عقد بيع هرض شمال الرياض املبرم بين الشركة وبائع األرض وما هلحق به.
ثانيا :إلزام بائع األرض بسداد مملغ  202مليون ريال لصالح الشركة.
بتاري  24هبريل 2022م هصدرت محكمة االستئناف حكمها بت ييد الحكم الصادر من دائرة الدعاوى الكميرة.
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شركة سناد القابضة (شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت سابقا)
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة لفترتي الثالثة أشهروالستة أشهراملنتهيتين في  30يونيو 2022م
(جميع املمالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف الت
.10

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بغرض املتاجرة

خالل الفترة املنيهية في يونيو 2022م قامت الشركة باالس ثمار في إحدى ا حافظ االس ثمارية واملدارة بواسطة إحدى ال هات املرخص لها
بمملغ  30مليون ريال سعودي ونتج عن االس ثمار خسائر بمملغ  383هلف ريال سعودي ليصم رصيد االس ثمار كما في  30يونيو 2022م
مملغ  29.6مليون ريال سعودي.
.11

عقود مرابحة إسالمية وقروض طويلة األجل
كما في
 30يونيو 2022م
316,135,882
()102,952,622
213,183,260

تسهيالت وقروض طويلة األجل
املمالغ املستحقة خالل سنة
الجزء غيراملتداول

كما في
 31ديسمبر 2021م
355,502,036
(126,630,614
228,871,422

لدى ا موعة عدد من اتفاقيات عقود املرابحة اإلسالمية والقروض طويلة األجل الت تم اإلفصاح ع ها في القوائم املالية للمجموعة كما
في  31ديسمبر 2021م هذا باإلضافة إلى االتفاقية التالية التى قامت ا موعة بإلغائها خالل الفترة املنيهية في  30يونيو 2022م والت بيانها
كما يلي:
خالل سنة 2019م ،وقعت إحدى الشركات التابعة اتفاقية تمويل (تورق مع المنت السعودي الفرنس بمملغ  150مليون ريال سعودي.

-

تم سحب رصيد التمويل بال امل من قمل الشركة .وفقا لشروط االتفاقية ،يستحق سداد التمويل دفعات ت ته في  30سةتمبر 2023م.
قامت الشركة التابعة خالل الفترة املنيهية في  30يونيو 2022م بسداد األقساط املستحقة على القرض بال امل.
.12

تمويل مابحة إسالمية وقروض قصيرة األجل
كما في
 30يونيو 2022م
321,614,951
276,214,720
597,829,671

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
صافي الحركة خالل الفترة  /السنة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

كما في
 31ديسمبر 2021م
185,827,234
135,787,717
321,614,951

لدى ا موعة عدد من اتفاقيات تمويل املرابحة اإلسالمية قصيرة األجل الت تم اإلفصاح ع ها في القوائم املالية للمجموعة كما  31ديسمبر
2021م هذا باإلضافة إلى االتفاقيات التالية التى هبرميها ا موعة خالل الفترة املنيهية في  30يونيو 2022م والت بيانها كما يلي:
-

خالل الفترة املنيهية في  30يونيو 2022م هبرمت الشركة األم اتفاقية تمويل إسالمي مع مصرف الراجحي ،بلغت القيمة اإلجمالية
لل سهيالت التمويلية  200مليون ريال سعودي .وبلغ رصيده كما في  30يونيو 2022م مملغ  100مليون ريال سعودي.
هبرمت إحدى الشركات التابعة عقد مشاركة تمويلية متوافق مع هح ام الشريعة اإلسالمية إلصدار خطابات اعتمادات مس ندية بغرض
تمويل رهس املال العامل مع هحد المنوك باململكة العربية السعودية .بلغ رصيد االعتمادات املس ندية كما في  30يونيو 2022م مملغ
 65.14مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2021م  :الش ئ ريال سعودي .
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شركة سناد القابضة (شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت سابقا)
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة لفترتي الثالثة أشهروالستة أشهراملنتهيتين في  30يونيو 2022م
(جميع املمالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف الت
.13

مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة

يتضمن رصيد املمالغ املستحقة ل هات اات عالقة كما في  30يونيو 2022م ما قيمته  6,405,300ريال سعودي ويتمثل في توزيعات هرباح
مستحقة لحقوق امللكية غير املسيطرة تم إقرارها في شركة الربيع السعودية لألغذية ا حدودة (إحدى الشركات التابعة ووفقا لقرار
الشركاء في  04هبريل 2022م.
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أحداث هامة

خالل الفترة املنيهية في  30يونيو 2022م ،س ل ال نيه املصري انخفاضا في سعر الصرف مقابل الریال السعودي .ن يجة لذلت ،تم تس يل
فروقات ترجمة في شركة تابعة بجمهورية مصر العربية بنحو  32.6مليون ريال سعودي في قائمة الدخل الشامل اآلخر األولية املوجزة
واملوحدة للمجموعة.
خالل الفترة الحالية كان هناك انخفاض كمير في عدد الحاالت املس لة لوباء كوفيد  19ن يجة لذلت ،تم رفع بعض القيود املتعلقة به مثل
التماعد االجتماعي ،وحظر السفر .بناء على هذه العوامل ،تعتقد اإلدارة هن الوباء لم يكن له ت ثير جوهري على نتائج ا موعة الت تم
التقرير ع ها للفترة املنيهية في  30يونيو 2022م بما في الت األح ام والتقديرات ا حاسةية الهامة .هذا وتواصل ا موعة مراقمة حالة
(كوفيد 19-عن كثب على الرغم من هن اإلدارة في هذا الوقت ليست على علم ب ية عوامل متوقعة قد تغير من ت ثير الوباء على عمليات
ا موعة خالل عام 2022م هو ما بعده.
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املو افقة على القوائم املالية

تم اعتماد القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة من مجلس اإلدارة بتاري  24محرم 1444هر (املوافق  22هغسطس 2022م .
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