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شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2021م
(جميع املقالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذل
.1

معلومات الشركة

ت سست شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت ("الشركة" أو "الشركة األم" كشركة مساهمة
سعودية وفقا لنظام الشركات في اململكة العربية السعودية بموجب املرسوم املل ي رقم  78بتاري  7ذي القعدة 1395هر (املوافق 11
نوفمبر 1975م وتعمل الشركة بموجب سجل تجاري رقم  5850000276الصادر في مدينة ابها بتاري  15محرم 1397هر (املوافق 5
يناير 1977م .
إن الشركة مدرجة بهي ة السوق املالية باململكة العربية السعودية ،كما إن الشركة مملوكة ب سقة  %53.18ملساهم رئيس (شركة دلة
البركة القابضة  ،وب سقة  %46.82ملساهمين آخرين.
ي رت ر ررون رأس م ر ررال الش ر ر ر ر رررك ر ررة األم مررن  126.388.889س ر ر ر ر رهررم ك رم ر ررا فرري  31م ر ررارس 2021م ،ق ري رم ر ررة ك ر ررل م ر ره ر ررا  10ري ر ررال س ر ر ر ر رعررودي
( 31ديسمبر 2020م 126.388.889 :سهم .
يتمثل نشاط الشركة في أعمال االستيراد والتصدير وأعمال التوكيالت التجارية وإقامة واس ثمار امل شآت واملشروعات السياحية
والزراعية والتجارية والصناعية بما فيها التعق ة واملياه والعقار وتمل األراض وتقسيمها وأعمال املقاوالت ومقاشرة أي نشاط يتفق مع
األغراض املذكورة ،واالشتراك مع الهي ات أو الشركات الت تزاول أعماال شقيهة ب عمالها أو تدمجها فيها أو انشاء شركات فرعية مملوكة
لها أو مع الغير .وتزاول شركاتها التابعة عدة أنشطة مثل صناعة األلقان ومنتجات األلقان والعصائر وصناعة وتعق ة وتجارة الجملة
والتجزئة في املنتجات الغذائية وصناعة امل سوجات وصناعة اإلشارات املرورية الضوئية وأجهزة التحكم وصناعة الكرتون ومشتقاته.
إن العنوان املسجل للشركة هو بر ي ام ي تاور ،حي امللقا – طريق املل فهد ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.

.2

أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة واألحكام والتقديرات
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أساس اإلعداد

تم إعداد هذه القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة وفقا ملعيار املحاسقة الدولي (" 34التقرير املالي األولي" املعتمد في اململكة العربية
السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهي ة السعودية للمحاسقين القانونيين.
ال تشتمل القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة كافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة في القوائم املالية السنوية ،ويجب أن تقرأ مع
القوائم املالية املوحدة للمجموعة للسنة املن هية في  31ديسمبر 2020م .كما أن النتائج للفترة املالية األولية املن هية في  31مارس 2021م
ليس بالضرورة أن تعكس النتائج الت من املمكن توقعها للسنة املالية الت ت ته في  31ديسمبر 2021م.
2-2

أساس القياس

تم إعداد القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة على أساس الت لفة التاريخية باستثناء األدوات املالية والت يتم قياسها بالقيمة العادلة
والتزامات منافع املوظفين حيث يتم استخدام اح سابات القيمة االكتوارية الحالية.
3-2

عملة التشغيل والعرض

تم عرض هذه القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية للمجموعة إال اذا ذكر خالف ذل .
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شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2021م
(جميع املقالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذل
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أساس التوحيد

تشر ر ر ررتمل القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة على القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة للشر ر ر ررركة وشر ر ر ررركاتها التابعة ("املجموعة"
كما في  31مارس 2021م.
فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة:
نسبة امللكية
 31ديسمبر
 31مارس
2020م
2021م

الشركة التابعة

بلد التأسيس

شركة عسير العربية لالس ثمار الصناعي املحدودة (شركة شخص
واحد والشركات التابعة لها (أنظر إيضاح  1أدناه

اململكة العربية
السعودية

%100

شركة الخواتم للتجارة واملقاوالت (شركة شخص واحد

اململكة العربية
السعودية

%100

شركة املواجد العاملية للتنمية والتطوير العقاري املحدودة (شركة
شخص واحد

اململكة العربية
السعودية

%100

%100
%100
%100

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

النشاطات

بلد التأسيس

شركة حلواني أخوان
(شركة مساهمة سعودية
(أنظر إيضاح  2أدناه

اململكة العربية

نسبة امللكية
 31ديسمبر
 31مارس
2020م
2021م

تص يع وتعق ة وتجارة
املواد الغذائية

السعودية

%55.51

شركة الربيع السعودية
لألغذية املحدودة

تص يع منتجات االلقان
والعصائر واملشروبات

اململكة العربية
السعودية

%57.30

شركة ال سيج واملالبس
الجاهزة املحدودة

انتا الثوب السعودي
والقدل النظامية

اململكة العربية
السعودية

%62.30

%55.51

%57.30
%62.30

تتضمن القوائم املالية املوحدة لشركة حلواني أخوان (شركة مساهمة سعودية الشركة التابعة التالية:
الشركة التابعة

بلد التأسيس

شركة حلواني أخوان (شركة مساهمة مقفلة

جمهورية مصر العربية
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نسبة امللكية
 31ديسمبر
 31مارس
2020م
2021م
%100

%100

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2021م
(جميع املقالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذل
وفقا لقرار مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت (شركة مساهمة سعودية في
 30سبتمبر 2020م فقد تقرر تصفية شركة األسطول العربية للتنمية والتطوير العقاري املحدودة (شركة شخص واحد وشركة النصرة
العاملية للتنمية والتطوير العقاري املحدودة (شركة شخص واحد وشركة التالل اإلقليمية لالس ثمار (شركة شخص واحد  .وذل النتفاء
الحاجة إلى االستمرار فيها .ولم يكن لهذه التصفية أثر على املجموعة حيث تم نقل األصول وااللتزامات لهذه الشركات إلى شركة عسير
للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت وبالتالي بقيت أصول والتزامات هذه الشركات الن تم تصفي ها داخل
املجموعة.
5-2

السياسات املحاسبية الهامة واألحكام والتقديرات

إن السياسات املحاسبية واألح ام والتقديرات املطققة في إعداد القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة املرفقة هي نفسها املذكورة في
القوائم املالية للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020م.

.3

التقارير القطاعية

يعتبر القطاع جزء أساي من املجموعة يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة (قطاع أعمال أو يقوم بتقديم منتجات أو خدمات في
بي ة اقتصادية معينة (قطاع جغرافي وتختلف أرباحه وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات اآلخرى.
لدى املجموعة قطاع األعمال وكذل قطاع جغرافي حيث تقاشر املجموعة أعمالها في اململكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية
ودول أخرى .إن ملخص التقارير القطاعية كما يلي :
أ) قطاعات األعمال
تتمثل قطاعات األعمال باملجموعة في القطاع االس ثماري والقطاع الصناعي وفيما يلي بيانات مالية منتقاة للقطاعين املذكورين:
 31مارس 2021م

القطاع االستثماري
ريال سعودي
(باآلالف)
1,207,074

القطاع الصناعي
ريال سعودي
(باآلالف)
2,064,407

املجمـ ــوع
ريال سعودي
(باآلالف)
3,271,481

إجمالي املطلوبات والحقوق غير املسيطرة

382,259

1,457,165

1,839,424

ممتل ات وآالت ومعدات

4,286

926,125

930,411

صافي املقيعات وإيرادات االس ثمارات

2,851

426,205

429,056

إجمالي (الخسارة  /الرب

2,851

125,607

128,458

االس هالكات وإطفاء موجودات غير ملموسة

386

26,435

26,821

إجمالي املوجودات
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شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2021م
(جميع املقالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذل

إجمالي املوجودات
إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية غير املسيطرة
ممتل ات وآالت ومعدات
مصروفات رأسمالية

القطاع االس ثماري
ريال سعودي
(باآلالف
1,124,897
371,868
4,011
1,980

 31مارس 2020م
صافي املقيعات وإيرادات االس ثمارات
إجمالي الرب
االس هالكات وإطفاء موجودات غير ملموسة

9,077
9,077
224

 31ديسمبر 2020م

القطاع الصناعي
ريال سعودي
(باآلالف
1,842,670
1,215,399
941,950
40,870

406,209
121,171
24,370

املجمر رروع
ريال سعودي
(باآلالف
2,967,567
1,587,267
945,961
42,850

415,286
130,248
24,594

ب) القطاعات الجغرافية
 31مارس 2021م

إجمالي املوجودات
إجمالي املطلوبات
صافي املقيعات
 31ديسمبر 2020م
إجمالي املوجودات
إجمالي املطلوبات
 31مارس 2020م
صافي املقيعات

دول عربية
وأجنبية أخرى

تسويات

املجمـ ــوع

ريال سعودي
(باآلالف)

ريال سعودي
(باآلالف)

ريال سعودي
(باآلالف)

ريال سعودي
(باآلالف)

ريال سعودي
(باآلالف)

3,131,367
1,280,639
226,855

304,852
141,399
151,491

48,392

()164,738
)(1,285
)(533

3,271,481
1,420,753
426,205

اململكة العربية
السعودية

جمهورية مصر
العربية

2,851,398
1,036,885

264,201
117,733

-

(148,032
(1,564

2,967,567
1,153,054

263,611

142,599

-

-

406,210
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شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2021م
(جميع املقالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذل
.4

صافي املبيعات

موضح أدناه تص يف إيرادات املجموعة من العقود مع العمالء وفق التص يفات املختلفة الت يت ثر كل م ها وفق العوامل االقتصادية
لطقيعة ومقلغ وتوقيت املقيعات:
للفترة املنتهية في  31مارس
2020م
2021م
285,144,432
286,579,317
119,004,431
139,151,371
2,061,036
473,815
406,209,899
426,204,503

منتجات غذائية
عصائر ومشروبات
أخرى

.5

الزكاة وضريبة الدخل مستحقة الدفع

يت ون مقلغ الزكاة وضريقة الدخل املستحقة الدفع مما يلي:
كما في
 31مارس 2021م
42,720,379
31,479,972
74,200,351

زكاة مستحقة
ضريقة مستحقة

 31ديسمبر 2020م
39,491,244
25,029,998
64,521,242

أ) الزكاة
 )1كانت حركة الزكاة املستحقة على املجموعة كاآلتي:
للفترة  /السنة املنتهية في
 31ديسمبر 2020م
 31مارس 2021م
35,685,642
39,491,244
16,757,142
3,945,868
(12,951,540
()473,023
()243,710
39,491,244
42,720,379

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
امل ون خالل الفترة  /السنة
املدفوع خالل الفترة  /السنة
تسويات
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة
 )2الزكاة املحملة على قائمة الدخل األولية املوجزة واملوحدة:

للفترة  /السنة املنتهية في
 31ديسمبر 2020م
 31مارس 2021م
16,757,142
3,945,868
16,757,142
3,945,868

امل ون خالل الفترة  /السنة
الزكاة املحملة للفترة  /للسنة
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شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2021م
(جميع املقالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذل
ب) ضريبة الدخل
 )1تت ون حركة مخصص ضريقة الدخل مما يلي:
للفترة املنتهية في
 31مارس 2021م
25,029,998
7,211,483
()762,019
510
31,479,972

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
امل ون خالل الفترة  /السنة
املدفوع خالل الفترة  /السنة
فروقات ترجمة
الرصيد كما في نهاية الفترة  /السنة

للسنة املن هية في
 31ديسمبر 2020م
21,070,394
28,716,805
(25,203,361
446,160
25,029,998

 )2ضريقة الدخل املحملة على قائمة الدخل األولية املوجزة واملوحدة:
لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس
2020م
2021م
7,178,791
7,211,483
(400,504
()413,029
6,778,287
6,798,454

ضريقة الدخل الحالية
ضريقة الدخل املؤجلة
ج) الوضع الزكوي والضريبي

لم يحدث أي تغير جوهري في وضع املجموعة الزكوي أو الضريب مقارنة بالوضع الزكوي و الضريب للسنة املن هية في  31ديسمبر 2020م.
.6

ربحية السهم

يتم اح ساب ربحية السهم األساسية واملخفضة بقسمة صافي خسارة الفترة العائد للمساهمين في الشركة األم على عدد األسهم العادية
القائمة والقالغة  126.388.889سهم كما يلي :
لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2021م
2020م
2021م
166,176
()1,388,654

(خسارة  /رب الفترة العائد للمساهمين في الشركة األم
املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة

126,388,889

126.388.889

ربحية السهم االساي واملخفض العائد ملاسهم الشركة األم

()0.01

0.00

.7

استثمارات وموجودات مالية
 31مارس 2021م
ريال سعودي
75,463,667
712,033,373
109,855,000
897,352,040

اس ثمار في شركة زميلة (أنظر إيضاح (أ أدناه
أدوات مالية بالقيمة العادلة (أنظر إيضاح (ب أدناه
أدوات دين من خالل الرب أو الخسارة (أنظر إيضاح ( أدناه
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 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي
72,612,289
658,903,373
109,855,000
841,370,662

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2021م
(جميع املقالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذل
أ) استثمارات في شركة زميلة
بلد التأسيس
اسم الشركة

النشاط
الرئيس ي

نسبة امللكية %
2021م 2020م

شركة صناعات العيس ى اململكة العربية القيع بالجملة
والتجزئة
السعودية
(أنظر اإليضاح أدناه

%38

%38

 31مارس 2021م
ريال سعودي
75,463,667

 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي
72,612,289

إن عدد األسهم اململوكة للشركة  28.5مليون سهم من إجمالي رأس املال في شركة صناعات العيس ى القالغ  75مليون سهم ب سقة ملكية
 %38من حقوق امللكية فيها.
وفيما يلي حركة هذا االس ثمار:
 31ديسمبر 2020م
 31مارس 2021م
ريال سعودي
ريال سعودي
68,898,193
72,612,289
رصيد االس ثمار أول الفترة  /السنة
4,835,981
2,851,378
حصة املجموعة في رب الشركة الزميلة
(1,121,885
حصة املجموعة في الدخل الشامل اآلخر
72,612,289
75,463,667
ب) أدوات مالية بالقيمة العادلة
استثمارات في
أدوات حقوق ملكية
غير مدرجة
مدرجة
ريال سعودي
ريال سعودي
التكلفة:
في بداية الفترة  /السنة
اإلس قعادات
في نهاية الفترة  /السنة

اإلجمالي

اإلجمالي

 31مارس 2021م
ريال سعودي

 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي

390,600,000
-

319,480,634
-

710,080,634
-

727,171,377
(17,090,743

390,600,000

319,480,634

710,080,634

710,080,634

صـ ـ ـ ــافي أرباح غير محققة عن إعادة
ت ـق ـي ـيــم إس ـ ـ ـ ـ ـت ـث ـم ـ ــارات ومــوجــودات
مالية:
في بداية الفترة  /السنة
أرباح إعادة تقييم
املحول إلى خسائر مققاه
في نهاية الفترة  /السنة

8,400,000
53,130,000
-

()59,577,261
-

()51,177,261
53,130,000
-

(73,584,262
30,360,055
(7,953,054

61,530,000

()59,577,261

1,952,739

(51,177,261

صافي القيمة الدفترية

452,130,000

259,903,373

712,033,373

658,903,373
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شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2021م
(جميع املقالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذل
ج) أدوات دين من خالل الربح أو الخسارة
 31مارس 2021م
ريال سعودي
109,855,000
الرصيد في بداية الفترة  /السنة
تقييم اس ثمارات في أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الرب أو الخسارة -
109,855,000
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي
118,020,000
(8,165,000
109,855,000

يتضمن بند أدوات ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (االس ثمارات مدرجة ما يلي:
 تمتل املجموعة عدد  35مليون سهم كما في  31مارس 2021م ( 31ديسمبر 2020م 35 :مليون سهم في شركة إعمار املدينةاالقتصادية بقيمة  374.5مليون ريال سعودي كما في  31مارس 2021م ( 31ديسمبر 2020م :بقيمة  322مليون ريال سعودي .
يتطلب من املجموعة الحصول على موافقة هي ة املدن االقتصادية ققل التصرف في األسهم الت تمتلكها.
 خالل عام 2020م تم طرح نسقة  %30من شركة أمالك العاملية للتمويل العقاري لإلكتتاب العام في السوق املالية (تداول  ،وبناءعليه قامت املجموعة بعرض االس ثمار ضمن االس ثمارات املدرجة وتقييم االس ثمار بالسعر املعلن .وبلغ رصيد االس ثمار في شركة
أمالك العاملية للتمويل العقاري كما في  31مارس 2021م مقلغ  77.6مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2020م مقلغ  76.7مليون
ريال سعودي .
كما في
 31مارس 2021م
277,080,988
()19,774,646
257,306,342

ذمم مدينة تجارية ،صافي
.8
ذمم مدينة تجارية
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

.9

كما في
 31ديسمبر 2020م
202,814,926
(19,906,467
182,908,459

مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

في  28أبريل 2019م حصلت الشركة على خطاب من القائع يفيد ب نه قد تم الغاء ص ملكية األرض املشتراه في عام 2009م بت لفة
 219,739,441ريال سعودي ب مر صادر من محكمة االستئناف بالرياض ألمر خار عن إرادة القائع وإرادة الشركة ،دفعت الشركة م ها
مقلغ  207,239,441ريال سعودي والقاقي قدره  12,500,000ريال سعودي لم يتم دفعه وأن القرار أصق نهائيا ويتعين االلتزام به
وتنفيذه ،وأنه يقلغ الشركة بذل ويعرض بعض الحلول واملقترحات على الشركة بما يحفظ لها كامل حقوقها .وبعد تلقي الخطاب
املذكور قامت الشركة بالت كد من األمر لدى الجهات املختصة ،وت كد لها أن اإللغاء صحي ألسقاب ومبررات تعود للقائع حيث أن
اإللغاء يخص الص الرئيس لألرض العائد للقائع وما تفرع عنه ،وليس للشركة أي عالقة أو دور في هذا املوضوع ،ولم تقلغ أو تشترك
في أي أمر أو جلسات قضائية أو أي مناقشات أو تحقيقات تمت حياله ،علما ب ن الشركة قامت عند شراء األرض باالستعالم عن الص
وإثقات صحته في حينه بموافقة لجنة من كتابة العدل م ونة من ثالث كتاب عدل بموجب محضر إجازه محرر في  28رجب 1430هر.
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شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2021م
(جميع املقالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذل
في تاري  18ربيع الثاني  1441هر املوافق  15ديسمبر 2019م ،قامت الشركة برفع دعوتين قضائيتين لدى املحكمة العامة بالرياض ضد
بائع أرض شمال الرياض – حي الخير ووسيط السعي لعملية الشراء وذل للمطالقة بإلزام بائع األرض ووسيط الشراء (املدعى عليهما
بإعادة املقلغ املدفوع لهما وقدره  207,239مليون ريال سعودي من قيمة األرض إلى الشركة مع احتفاظ الشركة بحقها في املطالقة ب ية
تعويضات عما لحقها أو قد يلحق بها من أضرار أو مطالقات مالية بسبب إلغاء ص األرض املذكورة .طققا لرأي املس شار القانوني
الخارجي للشركة واستفساراتها معه فإن املس ندات واألوراق الت تم تقديمها في الدعوتين قوية وواضحة وهي مس ندا قانونيا وعالقة
تعاقدية وتثبت حق املجموعة في تحصيل واسترداد مقلغ الشراء املدفوع بسبب إلغاء الص  ،وكذل حقها في تحصيل واسترداد مقلغ
السعي املدفوع إلى وسيط الشراء.
خالل السنة املن هية في  31ديسمبر 2019م ،قامت الشركة باس قعاد كامل قيمة األرض من الدفاتر والقالغة  181,500,000ريال سعودي
وتسجيل ذمم مدينة على القائع ووسيط السعي بإجمالي  207,239,441ريال سعودي بعد خصم املقلغ املتققي للقائع من ثمن األرض
والقالغ  12,500,000ريال سعودي.
أن القيمة الدفترية لألرض تقلغ  181,500,000ريال سعودي والت تمثل ت لفة الشراء وقدره  219.739.441ريال سعودي مطروحا
م ها هقوط القيمة السابق تسجيلها والقالغ  38,239,441ريال سعودي.
خالل شهر نوفمبر من عام 2020م صدر حكم لصالح الشركة بفسخ عقد القيع املبرم بين الشركة وبائع األرض والزام بائع األرض بسداد
مقلغ وقدره  202مليون ريال سعودي للشركة.
بتاري  19شعقان 1442ه املوافق  01أبريل 2021م تلقت الشركة خطاب من املس شار القانوني لها يفيد بما يلي:
أن املدعى عليه (بائع األرض قد تقدم بطلب التماس إلى محكمة في  05شعقان  1442هر املوافق  18مارس 2021م بنقض الحكم ورد
الدعوى بعد فوات مدة االعتراض النظامي وبعد أن تقدمت الشركة ملحكمة التنفيذ لتنفيذ الحكم الصادر بحق املدعى عليه ،وأن طلب
االلتماس تم ققوله والنظر فيه من املحكمة الت أصدرت الحكم وحكمت في القضية من جديد على النحو التالي:
أوال :تراجعت املحكمة عن الحكم السابق الذي نص بفسخ عقد القيع املبرم بين الشركة املدعية واملدعى عليه وما الحق به ،وإلزام
املدعى عليه (بائع األرض بسداد مقلغ  202مليون ريال للمدعية (الشركة .
ثانيا :رد الدعوى لعدم االختصاا النوعي ل ون القضية من القضايا الكقيرة الت تزيد مقالغها عن  100مليون ريال.
هذا وقامت الشركة باالعتراض على الحكم.
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شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2021م
(جميع املقالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذل
.10

تفش ي فيروس كورونا

في ضوء جائحة كورنا أجرت إدارة املجموعة تقييما لألثر على عمليات املجموعة الشاملة والجوانب التجارية بما في ذل عوامل مثل
سلسلة التوريد وقيود السفر والطلب على املنتجات ،إلخ .ونتج عن التقييم إلى أنه اعتقارا من تاري إصدار هذه القوائم املالية األولية
املوجزة واملوحدة ،ال يلزم إ جراء تغييرات جوهرية في األح ام والتقديرات الرئيسية .ومع ذل  ،في ضوء حالة عدم اليقين الحالية ،فإن
أي تغيير مستققلي في االفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديل جوهري على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام
املت ثر في الفترات املستققلية .نظرا ألن الوضع يتطور بسرعة مع عدم اليقين في املستققل ،س ستمر اإلدارة في تقييم الت ثير بناء على
التطور املرتقب وس تخذ املزيد من اإلجراءات حسب الضرورة واملناسقة استجابة لالضطراب االقتصادي وعواقب كوفيد  19 -األخرى.
.11

تعديالت سنوات سابقة

أجرت الشركة تعديال على أرقام املقارنة للعام املالي املنته في  31ديسمبر 2020م ن يجة لتص يف بعض األدوات املالية من أداة حقوق
ملكية من خالل الدخل الشامل األخر إلى أداة دين من خالل الرب أو الخسارة ،هذا وال يوجد ت ثير لهذا التعديل على القوائم املالية
املرفقة سوى على أرصدة قائمة التغير في حقوق امللكية كما في  1يناير 2020م وكما في  31مارس 2020م ،كما يلي :

احتيـ ــاطي
نظـ ـ ــامي

رأس امل ــال
الرصيد في  1يناير
كما 1,263,888,890
2020م
عرض سابقا
تعديل
الرصيد في  1يناير
بعد 1,263,888,890
2020م
التعديل
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خسائر متراكمة

صافى (خسائر)/
أرباح غير
محققة من
إعادة تقييم
أدوات ملكية
من خالل
الدخل الشامل
اآلخر

فروقات ترجمة
القوائم املالية
لشركة تابعة

إجمالى حقوق
امللكية العائدة إلى
الشركة األم

الحقوق غير
املسيطرة

إجمالى حقوق
امللكية

311,666,945

()25,484,572

()78,808,350

()82,148,934

1,389,113,979

445,226,218

1,834,340,197

-

7,291,500

5,224,088

-

12,515,588

-

12,515,588

311,666,945

()18,193,072

()73,584,262

()82,148,934

1,401,629,567

445,226,218

1,846,855,785

املوافقة على القوائم املالية

تمت املوافقة على القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدة املرفقة من مجلس إدارة الشركة في  05مايو 2021م.
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