
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سناد القابضة شركة 

   والعقارات وأعمال املقاوالت عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة )شركة 
 
 ( سابقا

 شركة مساهمة سعودية 

 

 )غير مراجعة(  األولية املوجزة واملوحدة القوائم املالية 

  م2022 سبتمبر  30 في تيناملنتهي أشهر  والتسعة الثالثة أشهر  تيلفتر 

 املستقل  املراجع  فحص  تقرير و 

 



1 

  املقاوالت وأعمال والعقارات والزراعة والصناعة  والسياحة  للتجارة عسير  شركة)  القابضة  سناد  شركة
 
 ( سابقا

 شركة مساهمة سعودية 

 )غير مراجعة(  م2022 سبتمبر  30 أشهر املنتهيتين في  تسعةلفترتي الثالثة وال املوجزة واملوحدةاألولية القوائم املالية  فهرس 

 

 الصفحة  املحتويات 

 3 – 2 األولية املوجزة واملوحدة املالية تقرير فحص املراجع املستقل عن املعلومات

 4 األولية املوجزة واملوحدة دخلقائمة ال

 5 األولية املوجزة واملوحدة الشامل اآلخر الدخل قائمة 

 6 األولية املوجزة واملوحدةقائمة املركز املالي 

 7 األولية املوجزة واملوحدة قائمة التغيرات في حقوق امللكية 

 8 األولية املوجزة واملوحدة قائمة التدفقات النقدية 

 20 - 9 األولية املوجزة واملوحدةإيضاحات مختارة حول القوائم املالية  

















  املقاوالت وأعمال والعقارات والزراعة والصناعة والسياحة للتجارة  عسير  شركة) القابضة سناد شركة
 
 (سابقا

 شركة مساهمة سعودية

 م 2022 سبتمبر  30 في  تيناملنتهي أشهر  والتسعة الثالثة أشهر  تيلفتر إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة 

    ل  خالف يذكر لم ما السعودي بالريال امل الغ)جميع 

 ـ  9ـ 

 معلومات الشركة . 1

   املقاوالت  وأعمال  والعقارات  والزراعة  والصناعة  والسياحة  للتجارة  عسير  شركة)  القابضة  سناد  شركةتأسست  
 
أو    سابقا )"الشركة" 

 لنظام الشركات في اململكة العراية السعودية بموجب املرسوم املل ي ر "
 
 ي    7بتاري     78قم  الشركة األم"  كشركة مساهمة سعودية وفقا

بتاري   الصادر في مدينة اب  5850000276م  وتعمل الشركة بموجب س ل تجاري رقم  1975نوفم ر    11)املوافق    هر1395القعدة     15ها 

  م .1977يناير  5هر )املوافق 1397محرم 

  ليص     للشركة  التجاري   سماإل   تعديل  على  باملوافقةللشركة    العامة  ال معية  قامت   ه1443  اآلخرة  جماد   6  املوافق )   م2022  يناير  9  بتاري 

  ا ختصة   ال هات  من  الالزمة  واملوافقات  النظامية  اإلجرا ات  من  ن ها اال   تمم  2022  س تم ر  30خالل الفترة املن هية في  و   ،"القابضة  سناد"

 . وتم إصدار الس ل التجاري والنظام األساس املعدل

ملساهم رئيس   )شركة دلة ال ركة    % 53.18ن الشركة مملوكة بنس ة  إ  كما  ،ن الشركة مدرجة بهيلة السوق املالية باململكة العراية السعوديةإ

 ملساهمين آخرين.  %46.82القابضة ، وانس ة 

مرررن   األم  الشررررررررررررررررركرررررررة  مرررررررال  رأس  فررري    126.388.889يرررتررر رررون  كرررمرررررررا  مررر رررهرررررررا  م،  2022  سرررررررررررررررر رررترررمررر رررر  30سررررررررررررررررهرررم  كرررررررل  سررررررررررررررررعرررودي  10قررريرررمرررررررة   ريرررررررال 

 سهم . 126.388.889م: 2021ديسم ر  31)

 ما يلي:يتمثل نشاط الشركة في

 تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لها.الشركات األخر  الت  إدارة  لها، أو املشاركة في   ةإدارة الشركات التابع -

 أستثمار أموالها في األسهم وغيرها من األوراق املالية.  -

 متالك العقارات واملنقوالت الالزمة مل اشرة نشاطها.ا -

 للشركات التابعة لها.تقديم القروض والكفاالت والتمويل  -

رية والصناعية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق املعنوية، امتالك حقوق امللكية الصناعية من برا ات االختراع والعالمات التجا -

 واستغاللها، وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.

 غرض أخر مشروع يتفق مع ط يعة الشركة. يأ -

 السعودية.اململكة العراية  ،الرياض ،طريق املل  فهد –  حي امللقا ،تاور       ما    إن العنوان املس ل للشركة هو برج 

 واألحكام والتقديرات  أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة . 2

 

 أساس اإلعداد 2-1

)  األولية املوجزة واملوحدةتم إعداد هذه القوائم املالية    ملعيار ا حاس ة الدولي 
 
اململكة العراية التقرير املالي األولي  "34وفقا " املعتمد في 

 . للمراجعين وا حاس ينالسعودية واملعايير واإلصدارات األخر  املعتمدة من الهيلة السعودية 

كرافرة املعلومرات واإليضررررررررررررراحرات املطلوارة في القوائم املراليرة السرررررررررررررنويرة، ويجرب أن تقرأ مع  األوليرة املوجزة واملوحردةال تشرررررررررررررتمرل القوائم املراليرة 

املرررررر  للسرررررررررررررنررررررة  القوائم  للمجموعررررررة  املوحرررررردة  للفترة  2021ديسرررررررررررررم ر    31املن هيررررررة في  املرررررراليررررررة  اليررررررة  النتررررررائج   األوليررررررة املن هيررررررة  املرررررراليررررررة  م. كمررررررا أن 

 م.2022ديسم ر  31النتائج الت  من املمكن توقعها للسنة املالية الت  تنته  في  أن تعكسليس بالضرورة م 2022 س تم ر 30 في



  املقاوالت وأعمال والعقارات والزراعة والصناعة والسياحة للتجارة  عسير  شركة) القابضة سناد شركة
 
 (سابقا

 شركة مساهمة سعودية

 م 2022 سبتمبر  30 في  تيناملنتهي أشهر  والتسعة الثالثة أشهر  تيلفتر إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة 

    ل  خالف يذكر لم ما السعودي بالريال امل الغ)جميع 

 ـ   10ـ 

 أساس القياس 2-2

املالية األولية املوجزة واملوحدةتم إعداد   ا  القوائم  .  العادلة  بالقيمة  قياسها  تم  الت   املالية  األدوات  باستثنا   ،  التاريخية  الت لفة  مل دأ  وفق 

  االئتمانية   الوحدة  طريقة  باستخدام  املستق لية  لاللتزامات  الحالية  بالقيمة  قياسها  يتم ف  للموظفين  ا حددة  املزايا  اللتزامات  بالنس ة

 .املتوقعة

 عملة التشغيل والعرض  2-3

  كر خالف  ل .  ا إال إالعملة الوظيفية للمجموعة  يبالريال السعودي وه املوحدةاألولية املوجزة و تم عرض هذه القوائم املالية 

 التوحيدأساس  2-4

 للشرررررررررررررركررة وشرررررررررررررركررا هررا التررابعررة )"ا  موعررة"   واملوحرردة    املوجزة على القوائم املرراليررة األوليررة  األوليررة املوجزة واملوحرردةتشرررررررررررررتمررل القوائم املرراليررة  

 م.2022 س تم ر 30كما في 

 فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة:

 امللكية  نسبة  بلد التأسيس   الشركة التابعة 

 سبتمبر  30    

 م 2022

 ديسم ر 31

 م 2021

شخص  )شركة  ا حدودة  الصناعي  لالستثمار  العراية  عسير  شركة 

  أدناه "أ" إيضاحواحد  والشركات التابعة لها )أنظر 

 اململكة العراية  

 السعودية  

  

100% 

 

100% 
      

 اململكة العراية   للتجارة واملقاوالت )شركة شخص واحد  شركة الخواتم 

 السعودية  

  

100% 

 

100% 
      

)شركة   ا حدودة  العقاري  والتطوير  للتنمية  العاملية  املواجد  شركة 

 شخص واحد   

 اململكة العراية  

 السعودية  

  

100% 

 

100% 
      

 اململكة العراية   واحد  * شركة التوصيل السريع للخدمات اللوجستية )شركة شخص 

 السعودية  

  

100% 

 

- 
      

في  *   املن هية  الفترة  للخدمات 2022س تم ر    30خالل  السريع  التوصيل  شركة   " جديدة  شركة  بإنشا   القابضة  سناد  شركة  قامت  م 

الشركة في الخدمات اللوجستية )النقل ال ري لل ضائع  اللوجستية" التوصيل ع ر    –النقل الخفيف    –، وسيتمثل نشاط  تقديم خدمات 

 . املنصات االلكترونية

 

 

 

 

 

 

 



  املقاوالت وأعمال والعقارات والزراعة والصناعة والسياحة للتجارة  عسير  شركة) القابضة سناد شركة
 
 (سابقا

 شركة مساهمة سعودية

 م 2022 سبتمبر  30 في  تيناملنتهي أشهر  والتسعة الثالثة أشهر  تيلفتر إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة 

    ل  خالف يذكر لم ما السعودي بالريال امل الغ)جميع 

 ـ   11ـ 

 التابعة التالية: الشركات    )شركة تابعة للشركة األم    ا حدودة  تتضمن القوائم املالية املوحدة لشركة عسير العراية لالستثمار الصناعي  أ

 امللكية  نسبة  بلد التأسيس  النشاطات الشركة التابعة 

 سبتمبر  30    

 م 2022

 ديسم ر 31

 م 2021

خوان )شركة مساهمة  اشركة حلواني 

 أدناه   بسعودية  )أنظر إيضاح 

تصنيع وتع لة وتجارة 

 املواد الغذائية 

 اململكة العراية 

 السعودية  
  

55.51% 

 

55.51% 

 ل ان  تصنيع منتجات األ الرايع السعودية لألغذية ا حدودةشركة 

 والعصائر واملشرواات   

 اململكة العراية 

 السعودية  

  

57.30% 

 

57.30% 

 نتاج الثوب السعودي  إ شركة النسيج واملالبس ال اهزة ا حدودة

 وال دل النظامية   

 اململكة العراية 

 السعودية  

  

62.30% 

 

62.30% 

 

 القوائم املالية املوحدة لشركة حلواني أخوان )شركة مساهمة سعودية  الشركة التابعة التالية: ضمن تت   ب

 امللكية  نسبة بلد التأسيس   الشركة التابعة 

 م 2021ديسم ر 31 م2022 سبتمبر  30   

 %100 %100 جمهورية مصر العراية   خوان )شركة مساهمة مقفلة  اشركة حلواني 

 واألحكام والتقديرات  املحاسبية الهامةالسياسات  2-5

املذكورة في القوائم    سهااملرفقة هي نف  واملوحدة  املوجزةاملط قة في إعداد القوائم املالية األولية  واألح ام والتقديرات  ن السياسات ا حاس ية  إ

  .م2021ديسم ر  31املالية للمجموعة كما في 

 

 السياسات املحاسبية الهامة  2-6

 

 والتعديالت على املعايير والتفسيرات املعايير الجديدة 

 عد  هناك   ل   ومع   IASB)  الدولية  ا حاس ة  معايير  مجلس  عن  إصدارها  تم  جديدة  معايير  توجد  ال
 
 السارية  املعايير  على  التعديالت  من  دا

 
 
 جوهري  أثر  يوجود ال  و م2021 ديسم ر 31 فى  للمجموعة السنوية املوحدة املالية  القوائم  في توضيحها  تم والت   م2022 يناير 1 من اعت ارا

 .م2022 س تم ر 30 فى املن هية أشهر التسعة لفترة للمجموعة ا ختصرة  املوحدة األولية املالية القوائم على لها

 القطاعية  التقارير  .3

يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة )قطاع أعمال  أو يقوم بتقديم منتجات أو خدمات في بيلة  ا  موعة  يعت ر القطاع جز  أسا    من  

  . اآلخر اقتصادية معينة )قطاع جغرافي  وتختلف أرااحه وخسائره عن أرااح وخسائر القطاعات 

 

 

 



  املقاوالت وأعمال والعقارات والزراعة والصناعة والسياحة للتجارة  عسير  شركة) القابضة سناد شركة
 
 (سابقا

 شركة مساهمة سعودية

 م 2022 سبتمبر  30 في  تيناملنتهي أشهر  والتسعة الثالثة أشهر  تيلفتر إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة 

    ل  خالف يذكر لم ما السعودي بالريال امل الغ)جميع 

 ـ   12ـ 

لعراية السعودية وجمهورية مصر العراية  ت اشر ا  موعة أعمالها في اململكة احيث  قطاع األعمال وكذل  قطاع جغرافي  لد  ا  موعة  

 :ملخص التقارير القطاعية كما يلي ودول أخر . إن

 قطاعات األعمال ( أ

 :منتقاة للقطاعين املذكورين تتمثل قطاعات األعمال با  موعة في القطاع االستثماري والقطاع الصناعي وفيما يلي بيانات مالية

 

 االستثماري القطاع  م2022 سبتمبر  30

 ريال سعودي

 )باآلالف( 

 القطاع الصناعي 

 ريال سعودي

 )باآلالف( 

 املجمـــــوع 

 ريال سعودي

 )باآلالف( 

 3,024,976 1,916,257 1,108,719 إجمالي املوجودات 

 1,798,882 1,388,385 410,497 املسيطرة إجمالي املطلواات والحقوق غير

 828,111 825,585 2,526 ممتل ات وآالت ومعدات  

 1,319,095 1,325,991 ( 6,896) صافي امل يعات وإيرادات االستثمارات 

 337,643 344,539 ( 6,896) إجمالي الرا 

 77,050 75,888 1,162  ملموسة  وإطفا  موجودات غير االس هالكات

 34,250 34,242 8 رأسمالية مصروفات
 

 

 القطاع االستثماري  م 2021ديسم ر  31

 ريال سعودي

 )باآلالف  

 القطاع الصناعي 

 ريال سعودي

 )باآلالف  

 ا  مررررروع 

 ريال سعودي

 )باآلالف  

 3,047,435 1,861,988 1,185,447 إجمالي املوجودات 

 1,645,607 1,252,842 392,765 املسيطرة إجمالي املطلواات وحقوق امللكية غير

 871,335 867,377 3,958 التنفيذ   تحت ومشروعات ومعدات وآالت ممتل ات

 28,363 27,685 678 مصروفات رأسمالية

    

    م 2021س تم ر  30

 1,223,424 1,240,768  17,344) صافي امل يعات وإيرادات االستثمارات 

 339,375 356,719  17,344) الرا  إجمالي

 79,137 77,972 1,165  ملموسة  موجودات غيروإطفا   االس هالكات

 

 

 

 

 

 

 

 



  املقاوالت وأعمال والعقارات والزراعة والصناعة والسياحة للتجارة  عسير  شركة) القابضة سناد شركة
 
 (سابقا

 شركة مساهمة سعودية

 م 2022 سبتمبر  30 في  تيناملنتهي أشهر  والتسعة الثالثة أشهر  تيلفتر إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة 

    ل  خالف يذكر لم ما السعودي بالريال امل الغ)جميع 

 ـ   13ـ 

افية  (ب  القطاعات الجغر

اململكة العربية   م2022 سبتمبر  30

 السعودية 

جمهورية مصر  

 العربية 

 دول عربية  

 وأجنبية أخرى 

 

 تسويات 

 

 املجمـــــوع 

 

 

 ريال سعودي

 )باآلالف( 

 ريال سعودي

 )باآلالف( 

 ريال سعودي

 )باآلالف( 

 سعوديريال 

 )باآلالف( 

 ريال سعودي

 )باآلالف( 

 3,024,976 ( 156,260) - 320,724 2,860,512 إجمالي املوجودات 

 1,442,511 ( 7,973) - 172,436 1,278,048 إجمالي املطلواات

 1,325,991 ( 168) 129,983 441,147 755,029 صافي امل يعات 

 

اململكة العربية   م 2021ديسم ر  31

 السعودية 

جمهورية مصر  

 العربية 

 دول عربية  

 ى وأجنبية أخر 

 

 تسويات 

 

 املجمـــــوع 

 ريال سعودي 

 )باآلالف( 

 ريال سعودي

 )باآلالف( 

 ريال سعودي

 )باآلالف( 

 ريال سعودي

 )باآلالف( 

 ريال سعودي

 )باآلالف( 

 3,047,435  186,895) - 292,964 2,941,366 إجمالي املوجودات 

 1,225,610  171) - 106,240 1,119,541 املطلوااتإجمالي 

      

      م 2021س تم ر  30

 1,240,768  98) 141,949 454,531 644,386 صافي امل يعات 

 صافي املبيعات  . 4

وفق   م ها  كل  يتأثر  الت   ا ختلفة  التصنيفات  وفق  العمال   مع  العقود  من  إيرادات ا  موعة  تصنيف  أدناه  العوامل االقتصادية موضح 

 لط يعة وم لغ وتوقيت امل يعات: 

 سبتمبر  30للفترة املنتهية في  

 م 2021  م 2022 

 792,095,186  769,795,403 منتجات غذائية 

 446,483,491  555,393,741 عصائر ومشرواات 

 2,189,509  802,253 أخر  

 1,325,991,397  1,240,768,186 
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 وضريبة الدخل مستحقة الدفع  لزكاةا . 5

 يت ون م لغ الزكاة وضري ة الدخل املستحقة الدفع مما يلي: 

 كما في   

 م 2021ديسم ر  31  م2022 سبتمبر  30 

 41,875,530  43,174,822 زكاة مستحقة 

 25,820,054  14,289,514 ضري ة مستحقة 

 57,464,336  67,695,584 

 

 الزكاة ( أ

 املستحقة على ا  موعة كاآلتي: كانت حركة الزكاة 

 

 للفترة املنتهية في  

  م2022 سبتمبر  30

 للسنة املن هية في 

 م 2021ديسم ر  31

 39,491,244  41,875,530 السنة /  الفترةالرصيد في بداية  

 16,323,856  12,264,517 السنة  / امل ون خالل الفترة

  13,695,859)  ( 10,965,225) السنة  / املدفوع خالل الفترة

  243,711)  - تسويات

 41,875,530  43,174,822 السنة  / الرصيد في نهاية الفترة

 

 : األولية املوجزة واملوحدةالزكاة ا حملة على قائمة الدخل إن 

 سبتمبر  30 للفترة املنتهية في  

 م 2021  م 2022 

 11,945,343  12,264,517 امل ون خالل الفترة

 

 ضريبة الدخل (ب

 مما يلي:  تت ون حركة مخصص ضري ة الدخل

 

 فترة املنتهية في لل

  م2022  سبتمبر  30

 في  للسنة املن هية

 م 2021ديسم ر  31 

 25,029,998  25,820,054 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 29,949,306  18,773,776 امل ون خالل الفترة / السنة 

  29,160,095)  ( 22,647,797) املدفوع خالل الفترة / السنة 

 845  ( 7,656,519) ترجمة  فروقات

 25,820,054  14,289,514 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 
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 لفترة املنتهية في ل ضري ة الدخل ا حملة على قائمة الدخل األولية املوجزة واملوحدة:إن 

 م 2021س تم ر  30  م2022 سبتمبر  30 

 21,571,974  18,773,776 ضري ة الدخل الحالية 

  981,232)  ( 620,218) ضري ة الدخل املؤجلة

 18,153,558  20,590,742 
 

 الوضع الزكوي والضريبي  (ج

  
 
  ،  م 2021ديسرررم ر  31للسرررنة املن هية في بالوضرررع الزكوي و الضررررير   لم يحدث أي تغير جوهري في وضرررع ا  موعة الزكوي أو الضررررير  مقارنة

 :يلي ما  عدا فيما و ل 

 م، فقد صرررررررردر خالل الفترة املن هية في 2018حتى   م2009حيث قد سرررررررر ق أن اعترضررررررررت الشررررررررركة على الراوط الزكوية الت  تخص األعوام من 

م قرار من الردائرة الثرالثرة للفصررررررررررررررل في ا خرالفرات واملنرازعرات الضرررررررررررررري يرة وتم ق ول بع  بنود االعتراض وتم رف  بنود 2022سررررررررررررر تم ر  30

نازعات الضررررري ية وال يزال االسررررتئناف  وعليه فقد قامت الشررررركة باالسررررتئناف على قرار الدائرة إلى الل نة االسررررتئنافية للمخالفات وامل .  خر أ

 تحت الدراسة من الل نة.

 السهم  ربحية . 6

على عدد األسهم العادية  العائد للمساهمين في الشركة األم  الفترة    خسارةالسهم األساسية وا خفضة بقسمة صافي    راحيةيتم احتساب  

 كما يلي: القائمة 

 

 سبتمبر  30أشهر املنتهية في  التسعةلفترة   

 م 2021  م 2022 

  28,733,056)  ( 64,667,457) الفترة العائد للمساهمين في الشركة األم   خسارة

 126,388,889  126,388,889 املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة  

  0.23)  ( 0.51) اهم  الشركة األم سسا    وا خف  العائد ملالسهم األ  خسارة
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 استثمارات في شركة زميلة  أ(   

 

من خالل إلطفا  الخسائر املتراكمة  رأس مالها    بتخفي املستثمر فيها  ة  لالزمي  ة قامت الشرك  م2022  س تم ر  30الفترة املن هية في  خالل  

مليون    50إجمالي رأس املال في شركة صناعات العيس ى ال الغ  مليون سهم من    19  عدد األسهم اململوكة للشركةبلغ  مليون سهم.    25إلغا   

شركة صناعات العيس ى  مليون سهم من إجمالي رأس املال في    28.5م:  2021ديسم ر    31)  من حقوق امللكية فيها  %38سهم بنس ة ملكية  

 وفيما يلي حركة هذا االستثمار: ،  من حقوق امللكية فيها % 38مليون سهم بنس ة ملكية  75ال الغ 

 

 م 2021 ديسم ر 31  م2022  سبتمبر  30 

 72,612,289  11,347,093 السنة / الفترة بدايةرصيد االستثمار 

  60,380,298)  ( 11,347,093) الشركة الزميلة  خسارةصافي في   موعةحصة ا 

  884,898)  - اآلخر  الشامل دخلفي ال  موعةحصة ا 

 11,347,093  - السنة   /الفترة  نهايةرصيد االستثمار 

 

في   املن هية  الفترة  است2022  س تم ر  30خالل  تم  توقفت  نم  وعليه  الزميلة،  الشركة  في  االستثمار  رصيد  كامل  االعتراف  فا   عن  الشركة 

 . الت  تس ل في دفاتر الشركة الزميلة بالخسائر اإلضافية

 

 

 

 

 

 

 

 م 2021 ديسم ر 31  م2022 سبتمبر  30 

 11,347,093  - نظر إيضاح )أ  أدناه أاستثمار في شركة زميلة )

ملكية  أدوات   العادلةحقوق  األخر  بالقيمة  الشامل  الدخل  خالل  نظر أ)  من 

 إيضاح )ب  أدناه  

 

693,379,165 

  

783,129,165 

 112,435,000  94,857,105   أدناه  جنظر إيضاح )أخالل الرا  أو الخسارة ) بالقيمة العادلة من دين  أدوات

 788,236,270  906,911,258 

    نسبة امللكية %  النشاط الرئيس ي بلد التأسيس  اسم الشركة 

  سبتمبر  30  م 2021 م 2022   

 م 2022

 ريال سعودي

ديسم ر  31

 م 2021

 ريال سعودي

صناعات  ش ركة 

 العيس ى 

العراية   اململكة 

 السعودية

 ال يع بال ملة 

 والتجزئة 

 

38% 

 

38% 

  

 - 

 

11,347,093 
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 ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر   حقوق أدوات ب( 

م قامت إحد  الشركات املستثمر فيها بزيادة رأس مالها وعليه قامت ا  موعة با حافظة على 2021  ديسم ر  31السنة املن هية في  خالل  

 مليون ريال سعودي.  33.7تم زيادة قيمة االستثمار بم لغ و نس ة استثمارها في هذه الشركة 

مليون سهم  في شركة إعمار املدينة االقتصادية    35م:  2021ديسم ر   31)  م2022  س تم ر  30مليون سهم كما في    35عدد    ا  موعةتمتل   

 ا  موعةمليون ريال سعودي . يتطلب من    418م: بقيمة  2021ديسم ر    31م )2022  س تم ر  30مليون ريال سعودي كما في    344بقيمة  

 .الحصول على موافقة هيلة املدن االقتصادية ق ل التصرف في األسهم الت  تمتلكها

   الخسارة  أو  الربح خالل من  العادلة  بالقيمة  دين   أدوات( ج

 م 2021 ديسم ر 31  م2022 سبتمبر  30 

 109,855,000  112,435,000 السنة الفترة / د في بداية  الرصي

 2,580,000  ( 17,577,895) الخسارة  أو الرا  خالل من العادلة بالقيمة دين أدوات في  استثمارات  تقييم

 112,435,000  94,857,105 السنة /  الفترة الرصيد في نهاية 

 

 كما في  ذمم مدينة تجارية، صافي  . 8

  م2022 سبتمبر  30

 كما في

 م 2021ديسم ر  31

 255,075,256  285,913,300  مم مدينة تجارية

  23,221,603)  ( 24,930,595) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 260,982,705  231,853,653 

 

 

 اإلجمالي  اإلجمالي  

 م 2021 ديسم ر 31 م2022  سبتمبر  30 مدرجة   غير  مدرجة 

     التكلفة: 

 710,080,634 743,867,824 353,267,824 390,600,000 السنة الفترة / في بداية 

 33,787,190 - - - إضافات 

 743,867,824 743,867,824 353,267,824 390,600,000 السنة الفترة /  في نهاية 

ــافى ــائر)  صـ  تقييم  إعادة أرباح/   (خسـ

  من  العــــادلــــة  بــــالقيمــــة  ملكيــــة  أدوات

 :اآلخر الشامل الدخل خالل

    

  51,177,261) 39,261,341 ( 62,108,659) 101,370,000 السنةالفترة /  في بداية 

 90,438,602 ( 89,750,000) - ( 89,750,000) إعادة تقييم 

 39,261,341 ( 50,488,659) ( 62,108,659) 11,620,000 السنة الفترة /  في نهاية 

 783,129,165 693,379,165 291,159,165 402,220,000 صافي القيمة الدفترية 
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 م 2022 سبتمبر  30 في  تيناملنتهي أشهر  والتسعة الثالثة أشهر  تيلفتر إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة 
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  مدفوعة مصروفات . 9
 
 أخرى  وموجودات مقدما

 بت لفة  م2009  عام  في  املشتراه  األرض  ملكية  ص   الغا   تم  قد  بأنه  يفيد  ال ائع  من  خطاب  على  الشركة  حصلت  م2019  أبريل  28  في

 م ها   الشركة  دفعت  الشركة،  وإرادة  ال ائع  إرادة  عن  خارج  ألمر  بالرياض  االستئناف  محكمة   من  صادر  بأمر  سعودي  ريال  219,739,441

  وتنفيذه،   به  االلتزام  ويتعين  نهائي  أص    القرار  وأن  دفعه يتم  لم  سعودي  ريال  12,500,000  قدره  وال اقي  سعودي  ريال  207,239,441  م لغ

  قامت   املذكور   الخطاب  تلقي  وبعد.  حقوقها  كامل  لها  يحفظ  بما  الشركة  على  واملقترحات  الحلول   بع   ويعرض  بذل   الشركة  ي لغ  وأنه

  الص    يخص  اإللغا   أن  حيث  لل ائع  تعود   وم ررات  ألس اب  صحي   اإللغا   أن  لها  وتأكد  ا ختصة،  ال هات   لد   األمر  من  بالتأكد  الشركة

  جلسات   أو  أمر  أي  في   تشترك  أو  ت لغ  ولم   املوضوع،  هذا  في  دور   أو  عالقة  أي  للشركة  وليس  عنه،   تفرع   وما  لل ائع   العائد  لألرض   الرئيس  

  حياله،  تمت تحقيقات  أو  مناقشات أي أو قضائية
 
  حينه في صحته  وإث ات الص   عن باالستعالم األرض  شرا   عند  قامت الشركة  بأن علما

 .هر1430 رجب  28 في محرر  إجازه محضر بموجب عدل كتاب ثالث من م ونة العدل كتابة من ل نة بموافقة

  بائع  ضد بالرياض العامة  ا حكمة لد  قضائيتين دعوتين برفع  الشركة قامت م،2019 ديسم ر 15 املوافق هر 1441 الثاني رايع 18 تاري  في

 بإعادة   عليهما  املدعى)  الشرا   ووسيط  األرض  بائع   بإلزام  للمطال ة  و ل    الشرا   لعملية  السعي  ووسيط  الخير  حي  –  الرياض  شمال  أرض

 تعويضات  بأية  املطال ة  في  بحقها  الشركة  احتفاظ  مع  الشركة  إلى  األرض  قيمة من  سعودي   ريال  مليون   207,239  وقدره  لهما  املدفوع  امل لغ

 .  املذكورة  األرض  ص   إلغا   بس ب  مالية  مطال ات  أو  أضرار  من  بها   يلحق  قد  أو  لحقها  عما
 
 للشركة   الخارجي  القانوني  املستشار  لرأي  ط قا

ا   وهي  وواضحة  قوية  الدعوتين  في   تقديمها  تم   الت   واألوراق  املستندات   فإن  معه  واستفسارا ها ا  مستند    حق   وتث ت   تعاقدية  وعالقة  قانوني 

  وسيط  إلى  املدفوع السعي م لغ واسترداد  تحصيل  في حقها  وكذل   الص ،  إلغا  بس ب  املدفوع   الشرا   م لغ واسترداد  تحصيل  في ا  موعة

 .الشرا 

  سعودي   ريال  181,500,000  وال الغة   الدفاتر  من  األرض  قيمة   كامل باست عاد  الشركة  قامت  م،2019 ديسم ر  31  في  املن هية  السنة  خالل

  وال الغ   األرض  ثمن  من   لل ائع  املت قي  امل لغ   خصم   بعد  سعودي   ريال  207,239,441  بإجمالي  السعي   ووسيط   ال ائع على  مدينة    مم   وتس يل

  219.739.441  وقدره  الشرا   ت لفة  تمثل  والت  سعودي  ريال  181,500,000  ت لغ  لألرض  الدفترية  القيمة  أن.  سعودي  ريال  12,500,000

  سعودي ريال
 
 .سعودي ريال 38,239,441 وال الغ تس يلها السابق القيمة ه وط م ها مطروحا

  بسداد  األرض  بائع  والزام  األرض  واائع  الشركة  بين  امل رم  ال يع  عقد  بفسخ   الشركة  لصالح  حكم  صدر  م2020  عام  من  نوفم ر  شهر  خالل

 . للشركة سعودي ريال مليون  202 وقدره م لغ

 :يلي بما يفيد  لها القانوني املستشار من خطاب الشركة تلقت م2021 أبريل 01 املوافق ه1442 شع ان 19 بتاري 

  ورد  الحكم  بنق    م2021  مارس  18  املوافق  هر  1442  شع ان  05  في  ا حكمة  إلى  التماس  بطلب  تقدم  قد    األرض  بائع)  عليه  املدعى  أن

 :عليه وانا  االلتماس ق ول  تم وقد النظامي، االعتراض   مدة فوات بعد الدعو  

  100  عن  م الغها  تزيد  الت   الك يرة   القضايا  من  القضية  ل ون   النوعي  االختصامل  لعدم  الدعو    ورد  السابق  الحكم  عن  ا حكمة  تراجعت

 .سعودي ريال مليون 

  اإلجرا ات   ولقواعد  للنظام  مخالف  الحكم  أن  للشركة  القانوني  املستشار  ير    حيث   صحته،  لعدم  الحكم   على  باالعتراض  الشركة  وقامت  هذا

  جرا  إ  أنه  حيث  الشركة،  موقف  على  تأثير  له  ي ون   لن  ا حكمة  جانب  من  الدعو    رف   أن  للشركة  القانوني  املستشار   وير  .  ا حاكم  في

 . موضوعي وليس شكلي

 :شركة على النحو التاليالصدرت دائرة الدعاو  الك يرة حكمها االبتدائي لصالح م أ2022ف راير  03في 

 :
 
 .وما ألحق به  األرضفسخ عقد بيع أرض شمال الرياض امل رم بين الشركة واائع أوال

 :
 
 .لصالح الشركةمليون ريال  202بسداد م لغ األرض إلزام بائع ثانيا

 .دائرة الدعاو  الك يرةم أصدرت محكمة االستئناف حكمها بتأييد الحكم الصادر من 2022أبريل  24بتاري  

 مليون ريال سعودي.  2.4  م قامت الشركة بتحصيل م لغ2022س تم ر    30  في  خالل الفترة املن هيةوادأت الشركة في إجرا ات تنفيذ الحكم، و 

 



  املقاوالت وأعمال والعقارات والزراعة والصناعة والسياحة للتجارة  عسير  شركة) القابضة سناد شركة
 
 (سابقا

 شركة مساهمة سعودية

 م 2022 سبتمبر  30 في  تيناملنتهي أشهر  والتسعة الثالثة أشهر  تيلفتر إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة 

    ل  خالف يذكر لم ما السعودي بالريال امل الغ)جميع 

 ـ   19ـ 

 املتاجرة  بغرض خسارةال أو   الربح  خالل من  العادلة  بالقيمةمالية  استثمارات . 10

  املرخص واملدارة بواسطة إحد  ال هات  م قامت الشركة باالستثمار في إحد  ا حافظ االستثمارية  2022س تم ر    30خالل الفترة املن هية في  

  س تم ر  30ريال سعودي ليص   رصيد االستثمار كما في    ألف  317بم لغ    خسائرمليون ريال سعودي ونتج عن االستثمار    30بم لغ    لها

 مليون ريال سعودي.  29.7م م لغ 2022

 األجل طويلة وقروض إسالمية  مرابحة عقود . 11

 

 كما في 

  م2022 سبتمبر  30

 كما في

 م 2021ديسم ر  31

 355,502,036  303,252,060 األجل طويلة وقروض تسهيالت

  126,630,614)  ( 103,786,608) سنة  خالل املستحقة امل الغ

 228,871,422  199,465,452 املتداول   غير  الجزء

ا في القوائم املالية للمجموعة كم  الت  تم اإلفصاح ع ها  األجل  طويلة  والقروض   اإلسالمية  املرابحةا  موعة عدد من اتفاقيات عقود    لد 

 بيانها   والت م  2022  س تم ر  30الفترة املن هية في    خالللغائها  إبا  موعة  قامت  التى    التالية  االتفاقيةم هذا باإلضافة إلى  2021ديسم ر    31  في

 : يلي كما

.  سعودي  ريال  مليون   150  بم لغ  الفرنس    السعودي  ال ن    مع   تورق)  تمويل  اتفاقيةإحد  الشركات التابعة    وقعت  م،2019  سنة  خالل -

 .  الشركة  ق ل   من  بال امل  التمويل  رصيد   سحب  تم
 
. م2023  س تم ر  30دفعات تنته  في    التمويل  سداد  يستحق  االتفاقية،  لشروط  وفقا

 .القرض بال املقساط املستحقة على  األ سدادم ب2022 س تم ر 30ن هية في خالل الفترة املالشركة التابعة  قامت 

 

  



  املقاوالت وأعمال والعقارات والزراعة والصناعة والسياحة للتجارة  عسير  شركة) القابضة سناد شركة
 
 (سابقا

 شركة مساهمة سعودية

 م 2022 سبتمبر  30 في  تيناملنتهي أشهر  والتسعة الثالثة أشهر  تيلفتر إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة 

    ل  خالف يذكر لم ما السعودي بالريال امل الغ)جميع 

 ـ   20ـ 

 األجل قصيرة وقروض  إسالمية ابحةر م تمويل . 12

 

 كما في 

  م2022 سبتمبر  30

 كما في

 م 2021ديسم ر  31

 185,827,234  321,614,951 السنة الفترة /   بداية في الرصيد

 135,787,717  220,565,342 السنة الفترة /   خالل الحركة صافي

 321,614,951  542,180,293 السنة الفترة /  نهاية  في  الرصيد

  ديسم ر  31  كما  للمجموعة  املالية  القوائم   في ع ها  اإلفصاح  تم  الت   األجل  قصيرة  سالميةاإل   رابحةامل تمويلا  موعة عدد من اتفاقيات    لد 

 : يلي كما بيانها والت م 2022 س تم ر 30 في املن هية الفترة خالل ا  موعة أبرم ها  التى التالية ات االتفاقي إلى باإلضافة هذام 2021

 اإلجمالية  القيمة  بلغت  ،مصرف الراجحي  مع  إسالمي  تمويل  اتفاقية  الشركة األم  أبرمت  م2022  س تم ر  30خالل الفترة املن هية في   -

 . مليون ريال سعودي 102م م لغ 2022 س تم ر  30كما في  هوالغ رصيد. سعودي ريال مليون  200 التمويلية للتسهيالت

  بغرض   مستندية  اعتمادات  خطابات  إلصدار   اإلسالمية  الشريعة  أح ام  مع  متوافق  تمويلية  مشاركة  عقدالتابعة    اتالشركإحد     برمتأ -

  م لغ   م2022  س تم ر  30  في  كما  املستندية  االعتمادات  رصيد  بلغ. السعودية  العراية  باململكة  ال نوك  حدأ  مع  العامل  املال  سأر   تمويل

  .سعودي ريال الش ئ:  م2021 ديسم ر 31) سعودي ريال مليون  19.76

لتمويل عمليا ها.عقالتابعة    اتالشركإحد     برمتأ - العراية  في جمهورية مصر  بنوك محلية  مع  مرابحات قصيرة  الشركة   ود  تسدد 

  سعودي  ريال  مليون   42.5  م لغبلغ الرصيد القائم لهذه العقود    م2022  س تم ر  30  في  كماالتابعة أع ا  تمويل ط قا لسعر السوق.  

  .سعودي ريال الش ئ:  م2021 ديسم ر 31)

 

 أحداث هامة  . 13

امل  خالل في  ن الفترة     املصري   ال نيه  س ل  م،2022  س تم ر  30هية 
 
  تم   لذل ،  نتيجة.  السعودي  الیالر   مقابل  الصرف  سعر  في  انخفاضا

تابعةفي    ترجمةفروقات    تس يل األولية   الدخل الشامل اآلخرقائمة  مليون ريال سعودي في    38.4بنحو    العراية  مصر  بجمهورية  شركة 

 . املوجزة واملوحدة للمجموعة

  مثل به  املتعلقة القيود   بع  رفع  تم  ، لذل  نتيجة 19لواا  كوفيد  املس لة  الحاالت  عدد في  ك ير انخفاض  هناك  كان الحالية  الفترة خالل

  تم   الت   ا  موعة  نتائج  على  جوهري   تأثير  له   يكن  مل  واا ال  أن  اإلدارة  تعتقد  العوامل،  هذه  على    بنا.  السفر  وحظر  االجتماعي،  الت اعد

  حالة   مراق ة  ا  موعة  وتواصل  هذا.  الهامة  ا حاس ية  والتقديرات  األح ام   ل   في  بما  م2022  س تم ر  30  في  املن هية  للفترة  ع ها  التقرير

 عمليات   على  الواا   تأثير  من  تغير  قد  متوقعة  عوامل  بأية  علم  على  ليست   الوقت  هذا  في  اإلدارة  أن  من  الرغم  على  كثب  عن   19-كوفيد)

 .بعده ما أو م2022 عام خالل ا  موعة

 القوائم املالية املوافقة على  . 14

 م. 2022نوفم ر  3ملوافق هر  ا1444رايع الثاني  9بتاري  دارة اإل املوحدة من مجلس  و املوجزة  األوليةالقوائم املالية اعتماد  تم 


