
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة

 والعقارات وأعمال املقاوالت

 شركة مساهمة سعودية 

 

 )غير مراجعة( األولية املوجزة واملوحدةالقوائم املالية 

 م2021 سبتمبر  30 في أشهر املنتهيتين و التسعةالثالثة  لفترتي

 املستقل املراجع فحص  تقرير و 
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 عمال املقاوالت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأ 

 شركة مساهمة سعودية 

 )غير مراجعة(م 2021 سبتمبر  30 في  املنتهيتين  أشهر  و التسعة الثالثة لفترتي األولية املوجزة واملوحدة القوائم املالية فهرس 

 

 الصفحة  املحتويات

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

 4 األولية املوجزة واملوحدة  دخلقائمة ال 

 5 األولية املوجزة واملوحدة الشامل اآلخر الدخل قائمة 

 6 األولية املوجزة واملوحدة قائمة املركز املالي 

 7 األولية املوجزة واملوحدة قائمة التغيرات في حقوق امللكية 

 8 األولية املوجزة واملوحدة قائمة التدفقات النقدية 

 21 – 9 األولية املوجزة واملوحدة إيضاحات مختارة حول القوائم املالية 

















 والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالتشركة عسير للتجارة والسياحة 

 شركة مساهمة سعودية

 م2021 سبتمبر  30 في املنتهيتين أشهر   و التسعة الثالثة لفترتي األولية املوجزة واملوحدةإيضاحات حول القوائم املالية 

   ذلل خالف يذكر  لم  ما السعودي بالريال  املبالغشجميع 

 ـ 9ـ 

 معلومات الشركة  .1

للتيارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت ش"الشركة" أو "الشركة األم"  كشركة   مساهمة ت سست شركة عسير 

ر  املل ي  املرسوم  بموجب  السعودية  العربية  اململكة  في  الشرتات  لنظام   
 
وفقا القعدة    7بتاري     78قم  سعودية   هد 1395ذي 

رقم  1975نوفم ر    11شاملوافق   تياري  بموجب س ل  الشركة  وتعمل  بتاري     5850000276م   ابجا  مدينة  في  هد  1397محرم    15الصادر 

 م . 1977يناير  5شاملوافق 

ملساهم رئيس   ششركة دلة ال ركة    %53.18" الشركة مملوكة ب سبة  إ  كما  ، " الشركة مدرجة بجيئة السوق املالية باململكة العربية السعوديةإ

 ملساهمي" آخرين.  %46.82القابضة ، وب سبة 

مدددن   األم  الشددددددددددددددددركدددددددة  مدددددددال  رأس  فدددي    126.388.889يدددتددد دددو"  كدددمدددددددا  مددد دددجدددددددا  م،  2021  سددددددددددددددددمدددتدددمددد دددر  30سدددددددددددددددد دددم  تدددددددل   سددددددددددددددددعدددودي ريدددددددال    10قددديدددمدددددددة 

 س م . 126.388.889م: 2020داسم ر   31ش

 يتمثل نشاط الشركة في أعمال االستيراد والتصدير وأعمال التوكيالت التيارية وإقامة واستثمار امل شآت واملشروعات السياحية والزراعية

وأعمال   وتقسيم ا  األراض    وتملل  والعقار  واملياه  التعبئة  فمجا  بما  والصناعية  األغراض  والتيارية  مع  يتفق  نشاط  أي  ومباشرة  املقاوالت 

مع الغير.  املذتورة، واالشتراك مع ال يئات أو الشرتات الت  تزاول أعماال شبمجة ب عمال ا أو تدمي ا فمجا أو انشاء شرتات فرعية مملوكة ل ا أو  

اعة وتعبئة وتيارة ال ملة والتيزئة في املنتيات  وتزاول شرتاتجا التاةعة عدة أنشطة مثل صناعة األلبا" ومنتيات األلبا" والعصائر وصن 

 الغذائية وصناعة امل سوجات.

 اململكة العربية السعودية.  ،الرياض ، طريق امللل ف د   – حي امللقا ،تاور       ما    إ" العنوا" املس ل للشركة هو بر  

 واألحكام والتقديرات  أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة .2

 

 اإلعدادأساس  1- 2

ش  األولية املوجزة واملوحدة تم إعداد هذه القوائم املالية    ملعيار ا حاسبة الدولي 
 
األولي  "34وفقا في اململكة العربية  التقرير املالي  " املعتمد 

 .للمراجعي" وا حاسبي"السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من ال يئة السعودية 

تافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة في القوائم املالية السنوية، وييب أ" تقرأ مع القوائم   األولية املوجزة واملوحدةال تشتمل القوائم املالية  

للسنة   للميموعة  املوحدة  في  املالية  املالية  للفترة  2020داسم ر    31املنتجية  النتائج  أ"  كما  فياملالية  م.  املنتجية   األولية 

 م. 2021داسم ر  31النتائج الت  من املمكن توقع ا للسنة املالية الت  ت ته  في  أ" تعكسليس بالضرورة م 2021سمتم ر  30

 أساس القياس  2- 2

ا  القوائم املالية األولية املوجزة واملوحدةتم إعداد   .  العادلة  بالقيمة  قياس ا  تم  الت   املالية  األدوات  باستثناء  ،   التاريخية  الت لفة  ملبدأ  وفق 

  االئتمانية  الوحدة   طريقة  باستخدام  املستقبلية  لاللتزامات  الحالية  بالقيمة  قياس ا  يتمف   للموظفي"   ا حددة   املزايا  اللتزامات  بال سبة

 .املتوقعة

 



 والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالتشركة عسير للتجارة والسياحة 

 شركة مساهمة سعودية

 م2021 سبتمبر  30 في املنتهيتين أشهر   و التسعة الثالثة لفترتي األولية املوجزة واملوحدةإيضاحات حول القوائم املالية 

   ذلل خالف يذكر  لم  ما السعودي بالريال  املبالغشجميع 

 ـ 10ـ 

 عملة التشغيل والعرض 3- 2

 ذكر خالف ذلل. ذا إال إالعملة الوظيفية للميموعة  يبالريال السعودي وه   املوحدةاألولية املوجزة و تم عرض هذه القوائم املالية 

 التوحيد أساس  4- 2

 للشدددددددددددددركددة وشدددددددددددددرتدداتجددا التدداةعددة ش"ا  موعددة"   واملوحدددة    املوجزة  على القوائم املدداليددة األوليددة  األوليددة املوجزة واملوحدددةتشدددددددددددددتمددل القوائم املدداليددة  

 م.2021  سمتم ر 30كما في  

 الشرتات التاةعة: فيما يلي تفاصيل 

 امللكية نسبة  بلد التأسيس   الشركة التابعة 

   سبتمبر  30    

 م 2021 

 داسم ر  31

 م 2020 

شخص  ششركة  ا حدودة  الصناعي  لالستثمار  العربية  عسير  شركة 

   أدناه " أ" إيضاحواحد  والشرتات التاةعة ل ا شأنظر  

 اململكة العربية   

 السعودية  

  

100 % 

 

100 % 
      

 اململكة العربية    شركة الخواتم للتيارة واملقاوالت ششركة شخص واحد  

 السعودية  

  

100 % 

 

100 % 
      

ششركة  ا حدودة  العقاري  والتطوير  للتنمية  العاملية  املواجد  شركة 

 شخص واحد   

 اململكة العربية   

 السعودية  

  

100 % 

 

100 % 
      

 

 الشرتات التاةعة التالية:   ششركة تاةعة للشركة األم   ا حدودة  تتضمن القوائم املالية املوحدة لشركة عسير العربية لالستثمار الصناعي  أ

 امللكية نسبة  بلد التأسيس   النشاطات   الشركة التابعة 

   سبتمبر  30      

 م 2021 

 داسم ر  31

 م 2020 

شركة حلواني أخوا" ششركة  

مساهمة سعودية  شأنظر  

 أدناه   ب إيضاح 

وتيارة    وتعبئة  تص يع 

 املواد الغذائية 

 اململكة العربية   

 السعودية  

  

55.51 % 

 

55.51 % 

        

الربيع السعودية  شركة 

 لألغذية ا حدودة 

 لبا"  تص يع منتيات األ 

 والعصائر واملشروبات   

 اململكة العربية   

 السعودية  

  

57.30 % 

 

57.30 % 
        

شركة ال سيج واملالةس  

 ال اهزة ا حدودة 

 نتا  الثوب السعودي  إ 

 والبدل النظامية   

 اململكة العربية   

 السعودية  

  

62.30 % 

 

62.30 % 

 

 

 



 والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالتشركة عسير للتجارة والسياحة 

 شركة مساهمة سعودية

 م2021 سبتمبر  30 في املنتهيتين أشهر   و التسعة الثالثة لفترتي األولية املوجزة واملوحدةإيضاحات حول القوائم املالية 

   ذلل خالف يذكر  لم  ما السعودي بالريال  املبالغشجميع 

 ـ 11ـ 

 ضمن القوائم املالية املوحدة لشركة حلواني أخوا" ششركة مساهمة سعودية  الشركة التاةعة التالية:ت ت   ب

 امللكية نسبة بلد التأسيس   الشركة التابعة 

   سبتمبر  30   

 م 2021 

 داسم ر   31

 م 2020

 % 100 % 100 جم ورية مصر العربية   شركة حلواني أخوا" ششركة مساهمة مقفلة 

  في    سعودية  مساهمة  شركةش  املقاوالت  وأعمال  والعقارات  والزراعة  والصناعة  والسياحة  للتيارة  عسير  شركة  إدارة  ميلس  لقرار  وفقا    

  وشركة  واحد  شخص  شركةش  ا حدودة  العقاري   والتطوير   للتنمية  العربية   األسطول   شركة  تصفية  تقرر   فقد  م2020  سمتم ر   30

 .  واحد شخص   شركةش لالستثمار  اإلقليمية التالل وشركة  واحد شخص   شركةش ا حدودة العقاري  والتطوير  للتنمية العاملية النصرة

ل ذه الشرتات إلى    وااللتزامات  األصول   نقل  تم  حيث   ا  موعة   على  أثر   التصفية  ل ذه   يكن   ولم .  فمجا  االستمرار  إلى   الحاجة  النتفاء  وذلل 

  تم  توبالتالي بقيت أصول والتزامات هذه الشرتات ال  املقاوالت وأعمال والعقارات والزراعة ناعةوالص والسياحة للتيارة عسيرشركة 

 تصفيتجا داخل ا  موعة.

 

 واألحكام والتقديرات السياسات املحاسبية الهامة 5- 2

املذتورة في القوائم    س ااملرفقة هي نف  واملوحدة  املوجزة املطبقة في إعداد القوائم املالية األولية  واألح ام والتقديرات  " السياسات ا حاسمية  إ

  .م2020داسم ر  31املالية للميموعة كما في 

 القطاعية  التقارير  .3

يقوم بتقديم منتيات أو خدمات معينة شقطاع أعمال  أو يقوم بتقديم منتيات أو خدمات في بيئة  ا  موعة  اعت ر القطاع جزء أسا    من  

 ى.اآلخر اقتصادية معينة شقطاع جغرافي  وتختلف أرباحه وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات 

اململكة العربية السعودية وجم ورية مصر العربية  تباشر ا  موعة أعمال ا في  حيث  قطاع األعمال وكذلل قطاع جغرافي  لدى ا  موعة  

 : ملخص التقارير القطاعية كما يلي ودول أخرى. إ" 

 قطاعات األعمال ( أ 

 : منتقاة للقطاعي" املذتورين تتمثل قطاعات األعمال با  موعة في القطاع االستثماري والقطاع الصناعي وفيما يلي بيانات مالية

 

 االستثماري القطاع  م2021 سبتمبر  30

 ريال سعودي 

 )باآلالف( 

 القطاع الصناعي 

 ريال سعودي 

 )باآلالف( 

 املجمـــــوع 

 ريال سعودي 

 )باآلالف( 

 3,162,367 1,879,380 1,282,987 إجمالي املوجودات 

 1,672,114 1,263,890 408,224 املسيطرة  إجمالي املطلوبات والحقوق غير

 898,224 894,110 4,114 ممتل ات وآالت ومعدات  

 1,223,424 1,240,768 ( 17,344) صافي املبيعات وإيرادات االستثمارات

 339,375 356,719 ( 17,344) الرب  شالخسارة  / إجمالي 

 79,137 77,972 1,165  ملموسة  وإطفاء موجودات غير االستجالتات

 20,133 19,483 650 رأسمالية  مصروفات



 والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالتشركة عسير للتجارة والسياحة 

 شركة مساهمة سعودية

 م2021 سبتمبر  30 في املنتهيتين أشهر   و التسعة الثالثة لفترتي األولية املوجزة واملوحدةإيضاحات حول القوائم املالية 

   ذلل خالف يذكر  لم  ما السعودي بالريال  املبالغشجميع 

 ـ 12ـ 

 

 القطاع االستثماري  م 2020داسم ر  31

 ريال سعودي 

 شباآلالف  

 القطاع الصناعي 

 ريال سعودي 

 شباآلالف  

 ا  مدددددوع

 ريال سعودي 

 شباآلالف  

 2,967,567 1,842,670 1,124,897 إجمالي املوجودات 

 1,587,267 1,215,399 371,868 املسيطرة  إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية غير

 946,474 942,463 4,011 ممتل ات وآالت ومعدات  

 42,850 40,870 1,980 مصروفات رأسمالية 

    

    م2020 سمتم ر 30

 1,196,948 1,206,985 (10,037) صافي املبيعات وإيرادات االستثمارات

 349,088 359,125 (10,037) الرب    / الخسارةش إجمالي

 81,206 80,531 675  ملموسة  وإطفاء موجودات غير االستجالتات

 

 

افية (ب  القطاعات الجغر

اململكة العربية  م2021 سبتمبر  30

 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( 

 3,162,367 ( 162,652) - 295,725 3,029,294 إجمالي املوجودات 

 1,254,348 ( 1,284) - 134,357 1,121,275 إجمالي املطلوبات 

 1,240,768 ( 98) 141,949 454,531 644,386 صافي املبيعات 

 

      م 2020داسم ر  31

 2,967,567   148,032ش - 264,201 2,851,398 املوجودات إجمالي 

 1,153,054   1,564ش - 117,733 1,036,885 إجمالي املطلوبات 

      

      م2020 سمتم ر 30

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

 

 

 

 
 



 والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالتشركة عسير للتجارة والسياحة 

 شركة مساهمة سعودية

 م2021 سبتمبر  30 في املنتهيتين أشهر   و التسعة الثالثة لفترتي األولية املوجزة واملوحدةإيضاحات حول القوائم املالية 

   ذلل خالف يذكر  لم  ما السعودي بالريال  املبالغشجميع 

 ـ 13ـ 

 صافي املبيعات  .4

مع   العقود  ا  موعة من  إيرادات  تص يف  أدناه  االقتصادية  موضح  العوامل  م جا وفق  تل  يت ثر  الت   ا ختلفة  التص يفات  العمالء وفق 

 لطبيعة ومبلغ وتوقيت املبيعات: 

 سبتمبر  30في للفترة املنتهية  

 م 2020  م 2021 

 813,744,283  792,095,186 منتيات غذائية 

 390,364,887  446,483,491 عصائر ومشروبات 

 2,875,753  2,189,509 أخرى 

 1,240,768,186  1,206,984,923 

 وضريبة الدخل مستحقة الدفع لزكاة ا .5

 يت و" مبلغ الزتاة وضريبة الدخل املستحقة الدفع مما يلي:  

 كما في   

 م 2020داسم ر  31  م2021 سبتمبر  30 

 39,491,244  38,628,286 زتاة مستحقة

 25,029,998  18,644,358 ضريبة مستحقة

 57,272,644  64,521,242 

 

 الزكاة  ( أ 

 تانت حركة الزتاة املستحقة على ا  موعة تاآلتي: 

 

 للفترة املنتهية في  

  م2021 سبتمبر  30

 للسنة املنتجية في 

 م 2020داسم ر  31

 35,685,642  39,491,244 السنة/  الفترة الرصيد في بداية 

 16,757,142  11,945,343 السنة /  الفترةامل و" خالل 

  12,951,540ش  ( 12,564,591) السنة  / املدفوع خالل الفترة

 -  ( 243,710) تسويات 

 39,491,244  38,628,286 السنة /  الرصيد في نجاية الفترة

 

 : األولية املوجزة واملوحدةالزتاة ا حملة على قائمة الدخل إ" 

 سبتمبر  30 للفترة املنتهية في 

 م 2020  م 2021 

 12,054,437  11,945,343 امل و" خالل الفترة 

 

 



 والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالتشركة عسير للتجارة والسياحة 

 شركة مساهمة سعودية

 م2021 سبتمبر  30 في املنتهيتين أشهر   و التسعة الثالثة لفترتي األولية املوجزة واملوحدةإيضاحات حول القوائم املالية 

   ذلل خالف يذكر  لم  ما السعودي بالريال  املبالغشجميع 

 ـ 14ـ 

 ضريبة الدخل (ب

 مما يلي:   تت و" حركة مخصص ضريبة الدخل 

 

 فترة املنتهية في لل

  م2021 سبتمبر  30

 في  للسنة املنتجية

 م2020داسم ر  31 

 21,070,394  25,029,998 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 28,716,805  21,571,974 الفترة / السنةامل و" خالل 

  25,203,361ش  ( 27,958,943) املدفوع خالل الفترة / السنة 

 446,160  1,329 ترجمة  فروقات

 25,029,998  18,644,358 الرصيد كما في نجاية الفترة / السنة 

 

 املنتهية في لفترة ل واملوحدة: ضريبة الدخل ا حملة على قائمة الدخل األولية املوجزة  إ" 

 م2020 سمتم ر 30  م2021 سبتمبر  30 

 20,168,057  21,571,974 ضريبة الدخل الحالية 

 (948,113)  ( 981,232) ضريبة الدخل املؤجلة

 20,590,742  19,219,944 
 

 الوضع الزكوي والضريبي  ( ج 

 
 
   م2020داسددددم ر   31للسددددنة املنتجية في بالوضددددع الزتوي و الضددددرية   لم يحدث أي تغير جوهري في وضددددع ا  موعة الزتوي أو الضددددرية  مقارنة

 :باستثناء ما يلي

توية  والت  أظ رت فروقات ز م  2020م و2019إلحدى الشرتات التاةعة لعامي  قامت هيئة الزتاة والضريبة وال مارك بإصدار ربوطات زتوية  

 .صالح افي     و" ت " نتيية اإلعتراض سوف أدارة الشركة إعتراض لل يئة، وترى  وجاري تقديم امليو" ريال سعودي،   4,2ضافية بمبلغ  إ

 السهم  ربحية .6

في الشركة األم  الفترة   خسارةالس م األساسية وا خفضة بقسمة صافي    ربحيةيتم احتساب   للمساهمي"  على عدد األس م العادية العائد 

 كما يلي : القائمة 

 سبتمبر  30أشهر املنتهية في   التسعةلفترة  

 م 2020  م 2021 

  32,808,141ش  ( 28,733,056) الفترة العائد للمساهمي" في الشركة األم   خسارة

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

   0.26ش  ( 0.23) سا    وا خفض العائد ملاس م  الشركة األم األ الس م  خسارة

 

 

 

 

 



 والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالتشركة عسير للتجارة والسياحة 

 شركة مساهمة سعودية

 م2021 سبتمبر  30 في املنتهيتين أشهر   و التسعة الثالثة لفترتي األولية املوجزة واملوحدةإيضاحات حول القوائم املالية 

   ذلل خالف يذكر  لم  ما السعودي بالريال  املبالغشجميع 
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 ستثمارات وموجودات مالية ا .7

 

 استثمارات في شركة زميلة أ(  

 

 % 38مليو" س م ب سبة ملكية    75مليو" س م من إجمالي رأس املال في شركة صناعات العيس ى البالغ    28.5إ" عدد األس م اململوكة للشركة  

 وفيما يلي حركة هذا االستثمار: ، من حقوق امللكية فمجا 

 

 م 2020 داسم ر  31  م 2021 سبتمبر 30 

 68,898,193  72,612,289 السنة / الفترة رصيد االستثمار أول 

 4,835,981  ( 7,451,619) الشركة الزميلة  رب شخسارة  / صافي في   موعةحصة ا 

   1,121,885ش  - اآلخر  الشامل دخل في ال   موعةحصة ا 

 65,160,670  72,612,289 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م 2020 داسم ر  31  م 2021 سبتمبر 30 

 72,612,289  65,160,670 نظر إيضاح شأ  أدناه  أاستثمار في شركة زميلة ش

نظر  أش  من خالل الدخل الشامل األخر   بالقيمة العادلةحقوق ملكية  أدوات  

 إيضاح شب  أدناه  

 

831,466,165 

  

658,903,373 

من  دين    أدوات العادلة  شبالقيمة  الخسارة  أو  الرب   شأخالل  إيضاح      نظر 

 أدناه  

 

97,162,345 

  

109,855,000 

 993,789,180  841,370,662 

 بلد التأسيس  اسم الشركة

النشاط  

 نسبة امللكية %  الرئيس ي

   

 م 2020داسم ر  31 م2021 سبتمبر  30  م 2020 م 2021   

 شركة صناعات العيس ى 

 شأنظر اإليضاح أدناه   

 اململكة العربية  

 السعودية   

 البيع بال ملة  

 والتيزئة 

 

38 % 

 

38 % 

  

65,160,670 

 

72,612,289 



 والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالتشركة عسير للتجارة والسياحة 

 شركة مساهمة سعودية

 م2021 سبتمبر  30 في املنتهيتين أشهر   و التسعة الثالثة لفترتي األولية املوجزة واملوحدةإيضاحات حول القوائم املالية 
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 ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر   حقوق أدوات ب( 

في   م قامت إحدى الشرتات املستثمر فمجا بزيادة رأس مال ا وعليه قامت ا  موعة با حافظة على  2021سمتم ر    30خالل الفترة املنتجية 

 مليو" ريال سعودي. 33.7تم زيادة قيمة االستثمار بمبلغ و نسبة استثمارها في هذه الشركة 

مليو" س م  في شركة إعمار املدينة االقتصادية    35م:  2020داسم ر    31م ش2021  سمتم ر   30مليو" س م كما في    35عدد    ا  موعة تمتلل  

 ا  موعة مليو" ريال سعودي . يتطلب من    322م: بقيمة  2020داسم ر    31ش  م2021  سمتم ر   30مليو" ريال سعودي كما في    465.5بقيمة  

ملكية بالقيمة حقوق أدوات . إ" االستثمار مدر  ضمن يئة املد" االقتصادية قبل التصرف في األس م الت  تمتلك االحصول على موافقة ه

 .  درجةالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر شم

 

   الخسارة أو  الربح خالل من العادلة بالقيمة دين أدوات(  ج 

 م 2020 داسم ر  31  م 2021 سبتمبر 30 

 118,020,000  109,855,000 السنةالفترة / د في بداية الرصي 

   8,165,000ش  ( 12,692,655) الخسارة أو الرب   خالل من العادلة بالقيمة دين  أدوات في استثمارات تقييم

 109,855,000  97,162,345 السنة/  الفترة الرصيد في نهاية 

 

 

 

 اإلجمالي  اإلجمالي   

 م 2020 داسم ر  31 م2021 سبتمبر  30 مدرجة   غير  مدرجة 

     التكلفة:

 727,171,377 710,080,634 319,480,634 390,600,000 السنة الفترة / في بداية 

 - 33,787,190 33,787,190 - إضافات

  17,090,743ش - - - ستبعادات اال 

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

  تقييم إعادة(  خســــائر/ )  أرباح   صــــافى

  من  العــــادلــــة  بــــالقيمــــة  ملكيــــة  أدوات

 :   اآلخر   الشامل الدخل  خالل

    

  73,584,262ش ( 51,177,261) ( 59,577,261) 8,400,000 السنة الفترة /  في بداية 

 30,360,055 138,775,602 ( 9,414,398) 148,190,000 إعادة تقييم

   7,953,054ش - - - مبقاه  خسائر إلى ا حول 

  51,177,261ش 87,598,341 ( 68,991,659) 156,590,000 السنة الفترة /  في نجاية 

 658,903,373 831,466,165 284,276,165 547,190,000 صافي القيمة الدفترية 



 والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالتشركة عسير للتجارة والسياحة 

 شركة مساهمة سعودية

 م2021 سبتمبر  30 في املنتهيتين أشهر   و التسعة الثالثة لفترتي األولية املوجزة واملوحدةإيضاحات حول القوائم املالية 

   ذلل خالف يذكر  لم  ما السعودي بالريال  املبالغشجميع 

 ـ 17ـ 

 كما في  ذمم مدينة تجارية، صافي  .8

  م2021 سبتمبر  30

 كما في 

 م 2020داسم ر  31

 202,814,926  265,894,294 ذمم مدينة تيارية  

  19,906,467ش  ( 21,001,207) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 244,893,087  182,908,459 

  مدفوعة مصروفات  .9
 
 أخرى  وموجودات مقدما

 بت لفة   م2009  عام  في  املشتراه  األرض  ملكية  صل  الغاء  تم  قد  ب نه  يفيد  البائع   من  خطاب  على  الشركة  حصلت  م2019  أبريل   28  في

  م جا  الشركة  دفعت   الشركة،   وإرادة  البائع   إرادة   عن   خار    ألمر  بالرياض   االستئناف   محكمة  من   صادر  ب مر   سعودي  ريال  219,739,441

   أصب   القرار  وأ"  دفعه  يتم  لم  سعودي  ريال  12,500,000  قدره   والباقي   سعودي   ريال  207,239,441  مبلغ
 
 وتنفيذه،  به  االلتزام  ويتعي"  نجائيا

  قامت   املذتور   الخطاب   تلقي  وبعد.  حقوق ا  تامل  ل ا   يحفظ   بما  الشركة  على   واملقترحات  الحلول   ةعض  ويعرض  بذلل   الشركة  يبلغ  وأنه

 الصل   يخص  اإللغاء   أ"   حيث  للبائع   تعود   وم ررات  ألسباب   صحي    اإللغاء  أ"   ل ا   وت كد   ا ختصة،  ال  ات  لدى   األمر   من بالت كد    الشركة

  جلسات  أو  أمر   أي  في  تشترك  أو  تبلغ  ولم  املوضوع،   هذا  في  دور   أو  عالقة  أي  للشركة  وليس  عنه،  تفرع  وما  للبائع  العائد  لألرض  الرئيس  

   حياله،   تمت   تحقيقات  أو  مناقشات  أي  أو  قضائية
 
  حينه  في  صحته  وإثبات  الصل  عن  باالستعالم  األرض  شراء  عند  قامت  الشركة  ب "  علما

 . هد1430 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   لدى  قضائيتي"   دعوتي"   برفع   الشركة  قامت   م، 2019  داسم ر  15  املوافق  هد  1441  الثاني   ربيع  18  تاري    في

  بإعادة    علمجما  املدعىش  الشراء  ووسيط   األرض  بائع   بإلزام  للمطالبة  وذلل   الشراء  لعملية  السعي   ووسيط   الخير  حي  –   الرياض  شمال   أرض

  تعويضات   ب ية   املطالبة  في بحق ا    الشركة  احتفاظمع    الشركة  إلى   األرض  قيمة  من   سعودي   ريال  مليو"   207,239  وقدره   ل ما   املدفوع  املبلغ 

 .  املذتورة  األرض  صل  إلغاء  ةسمب   مالية  مطالبات  أو  أضرار  من  بجا  يلحق  قد  أو  لحق ا  عما
 
 شركةلل   الخارجي  القانوني   املستشار  لرأي  طبقا

ا  وهي  وواضحة  قوية  الدعوتي"  في  تقديم ا  تم  الت   واألوراق  املستندات  فإ"  معه  واستفساراتجا ا  مستند    حق   وتثمت  تعاقدية  وعالقة  قانوني 

  وسيط   إلى  املدفوع  السعي  مبلغ  واسترداد  تحصيل   في  حق ا  وكذلل  الصل،   إلغاء  ةسمب  املدفوع  الشراء  مبلغ  واسترداد  تحصيل   في  ا  موعة

 . الشراء

  سعودي   ريال  181,500,000  والبالغة  الدفاتر  من   األرض  قيمة  تامل   باستبعاد   الشركة  قامت  م، 2019  داسم ر   31  في   املنتجية  السنة  خالل

 والبالغ  األرض  ثمن من  للبائع  املتبقي  املبلغ  خصم  ةعد سعودي  ريال  207,239,441  بإجمالي  السعي  ووسيط  البائع   على  مدينة  ذمم وتس يل 

 219.739.441ريال سعودي والت  تمثل ت لفة الشراء وقدره    181,500,000أ" القيمة الدفترية لألرض تبلغ   .سعودي  ريال  12,500,000

 م جا هبوط القيمة السابق تس يل ا والبالغ 
 
 ريال سعودي. 38,239,441ريال سعودي مطروحا

  ةسداد  األرض  بائع  لزاموا  األرض  وبائع  الشركة  بي"  امل رم  البيع  عقد  فسخالشركة ب   لصالح  حكم  صدرم  2020من عام    نوفم رش ر    خالل

 .شركةلل  سعودي ريال مليو"  202 وقدره مبلغ

 :ما يليب يفيد ل ا  القانوني املستشار من خطاب الشركة تلقتم 2021 أبريل  01  املوافق ه 1442 شعبا" 19 بتاري  

التماس    أ" تقدم بطلب  في  ا لى  إاملدعى عليه شبائع األرض  قد  م  بنقض الحكم ورد  2021مارس    18هد املوافق    1442شعبا"    05حكمة 

 :، وقد تم قبول االلتماس وبناء عليهالنظامي الدعوى ةعد فوات مدة االعتراض 

 100دعوى لعدم االختصامل النوعي ل و" القضية من القضايا الكبيرة الت  تزيد مبالغ ا عن  ال رد  و   تراجعت ا حكمة عن الحكم السابق

   .سعودي مليو" ريال 



 والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالتشركة عسير للتجارة والسياحة 

 شركة مساهمة سعودية

 م2021 سبتمبر  30 في املنتهيتين أشهر   و التسعة الثالثة لفترتي األولية املوجزة واملوحدةإيضاحات حول القوائم املالية 

   ذلل خالف يذكر  لم  ما السعودي بالريال  املبالغشجميع 

 ـ 18ـ 

حيث يرى املستشار القانوني للشركة أ" الحكم مخالف للنظام ولقواعد اإلجراءات   ، لعدم صحته   الحكم  على   باالعتراض   الشركة   وقامت   هذا

حيث أنه اجراء   ،أ" رفض الدعوى من جانب ا حكمة لن ي و" له ت ثير على موقف الشركةللشركة    املستشار القانوني  رى وي   . حاكمفي ا 

 شكلي وليس موضوعي. 

 األجل  طويلة  وقروض إسالمية مرابحة عقود .10

 

 كما في 

  م2021 سبتمبر  30

 كما في 

 م 2020داسم ر  31

 417,467,453  400,871,360 األجل طويلة وقروض تس يالت 

 (157,414,033)  ( 127,051,138) سنة خالل املستحقة املبالغ 

 260,053,420  273,820,222 املتداول  غير  الجزء

ا  في القوائم املالية للميموعة كم  الت  تم اإلفصاح ع جا   األجل   طويلة  والقروض   اإلسالمية  املرابحةا  موعة عدد من اتفاقيات عقود    لدى

م 2021  سمتم ر  30الفترة املنتجية في    خاللقامت بالغائجا    أوم هذا باإلضافة إلى العقود التالية التى أبرمتجا ا  موعة  2020داسم ر    31  في

 :يلي  كما  بيانجا  والت 

.  سعودي  ريال  مليو"   65  بمبلغ  الراجحي  مصرف  مع  تمويل   اتفاقية  التاةعة  اتالشرت  إحدى  أبرمت  م، 2021  سمتم ر  30املنتجية في    الفترة  خالل

 م2021  يونيو  30  من  ء  ابتدا  سعودي  ريال  مليو"   4,167  بقيمة  سنوية  ربع  أقساط  ش ل   لىع  القرض  سداد  استحق  االتفاقية،   لشروط  وفقا

  السعودية  البنوك  بي"  السوق   في  السائد   بالسعرش  تمويل  رسوم  التمويل   لى ع  يترتب  .م2024  مارس  31  بتاري    قسط  آخر  سداد  ويستحق

  من االتفاقية   تم بلغ صافي املسحوبا2021  سمتم ر   30كما في     .للبنل  صادرة   ألمر   ةسندات  التمويل   ضما"  تم  ،   رب   هامش   ليهإ  مضافا

 . سعودي ريال  مليو"  41.6

  اإلجمالية   القيمة  بلغت  املالية،   سامبا  ميموعة    مع  تمويل   اتفاقية  التاةعة  الشرتات  إحدى  أبرمت  م، 2021  سمتم ر  30املنتجية في    الفترة  خالل

  وتخضع .  سماح  فترة  أش ر   6  تشمل  سنوات   خمس  ته مد.  األجل   طويل  قرض   سعودي   ريال   مليو"   150  م جا  سعودي،  ريال   مليو"   342  للتمويل

   لعمولة  املرابحة
 
    سايبور ش  السعودية  العربية  اململكة  في   البنوك  بي"  السائدة  للمعدالت  وفقا

 
  30  في  كما  .ثابت  عمولة  معدل  إلمجا  مضافا

 . سعودي  ريال مليو"  147 تفاقية اال  منطويل األجل   ال زء مسحوبات صافي بلغ م2021 سمتم ر

. سعودي  ريال  مليو"   200  بمبلغ   سابش  ال ريطاني   السعودي   البنل   مع  ألجل   قرض   اتفاقية   التاةعة  الشرتات  إحدى   وقعت  ، م2015خالل عام  

خالل الفترة املنتجية في   .  سعودي  ريال  مليو"   106.8:  م2020  داسم ر  31سعودي ش  ريال   ش ئ  ال  م2021  سمتم ر  30  في   كمابلغ رصيد القرض 

 . املستحق املبلغ وسددت االتفاقيةقامت الشركة بإنجاء م 2021 سمتم ر 30

  قدمت.  سعودي  ريال  مليو"   700  بمبلغ   املالية  سامبا  ميموعة  مع  إسالمي   مرابحة  تمويل   اتفاقيةاألم    الشركة  وقعت  م2013  عام  خالل

  وتخضع م  2023سمتم ر    14ت ته  في    سنوات  سبعدة  مل   دفعات  على  القرض   سداد   يتم. وفقا لالتفاقية  قرض ل ل   كضما"  ألمر  سند  الشركة

   لعمولة   املرابحة
 
    سايبور ش  السعودية  العربية  اململكة  في   البنوك   بي"  السائدة   للمعدالت  وفقا

 
  الفترة   خالل.  ثابت  عمولة   معدل   إلمجا  مضافا

على تعديل  تم االتفاق    حيث  املستحقة،   األقساط مع البنل إلعادة جدولة    اتفاقية  بإبراماألم    الشركة   قامتم  2021  سمتم ر   30املنتجية في  

 . م2023داسم ر  20قيمة وتواري  استحقاق االقساط لت ته  في 



 والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالتشركة عسير للتجارة والسياحة 

 شركة مساهمة سعودية

 م2021 سبتمبر  30 في املنتهيتين أشهر   و التسعة الثالثة لفترتي األولية املوجزة واملوحدةإيضاحات حول القوائم املالية 

   ذلل خالف يذكر  لم  ما السعودي بالريال  املبالغشجميع 

 ـ 19ـ 

 األجل قصيرة إسالمية مرابحة تمويل .11

 

 كما في 

  م2021 سبتمبر  30

 كما في 

 م 2020داسم ر  31

 202,408,826  185,827,234 السنةالفترة /  بداية  في الرصيد 

 (16,581,592)  116,990,498 السنة الفترة /  خالل الحركة صافي

 185,827,234  302,817,732 السنةالفترة /  نهاية في الرصيد

  داسم ر  31  كما  للميموعة  املالية  القوائم  في  ع جا  اإلفصاح  تم  الت   األجل   قصيرة  سالميةاال   رابحةامل   تمويل ا  موعة عدد من اتفاقيات    لدى

 : يلي كما   بيانجا  والت م 2021 سمتم ر 30 في املنتجية الفترة  خالل  ا  موعة أبرمتجا التى التالية االتفاقية  إلى باإلضافة هذام 2020

  القيمة  بلغت  املالية،   سامبا  ميموعة  مع  إسالمي  تمويل   اتفاقيةالشرتات التاةعة    إحدى  أبرمتم  2021  سمتم ر  30خالل الفترة املنتجية في  

 همليو" ريال سعودي وبلغ رصيد   192تتضمن االتفاقية حد قصير األجل قيمته  .  سعودي  ريال  مليو"   342  التمويلية  للتس يالت   اإلجمالية

 . سعودي ريال الشيئم 2021 سمتم ر 30كما في 

 

 عالقة ذات  لجهات مستحقة مبالغ .12

  أرباح   توزيعاتفي    يتمثل و   سعودي   ريال  4,270,200ما قيمته  م  2021 سمتم ر  30املبالغ املستحقة ل  ات ذات عالقة كما في    رصيد   تضمن ي 

   التاةعة الشرتات حدى إشتم إقرارها في لحقوق املليكة غير املسيطرة  مستحقة
 
 م. 2021 يونيو   6 في الشرتاء لقرار ووفقا

 

 تفش ي فيروس كورونا  .13

 لألثر على عمليات ا  موعة الشاملة وال وانب التيارية بما في ذلل عوامل مثل سلسلة  في ضوء جائحة تورنا  
 
أجرت إدارة ا  موعة تقييما

ال يلزم إجراء تغييرات جوهرية في األح ام والتقديرات الرئيسية. ومع    أنهالتوريد وقيود السفر والطلب على املنتيات، إلخ. ونتج عن التقييم  

تعديل  ذلل، في ضوء حالة ع  نتائج قد تتطلب  إلى  يمكن أ" يؤدي  اليقي" الحالية، فإ" أي تغيير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات  دم 

 أل" الوضع يتطور ةسرعة مع عدم اليقي" في املست 
 
قبل،  جوهري على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام املت ثر في الفترات املستقبلية. نظرا

تقييم في   لالضطراب   ستستمر اإلدارة 
 
الضرورة واملناسبة استيابة املزيد من اإلجراءات حسب  املرتقب وستتخذ  التطور  بناء  على  الت ثير 

 . ى األخر  19 - توفيد االقتصادي وعواقب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالتشركة عسير للتجارة والسياحة 

 شركة مساهمة سعودية

 م2021 سبتمبر  30 في املنتهيتين أشهر   و التسعة الثالثة لفترتي األولية املوجزة واملوحدةإيضاحات حول القوائم املالية 

   ذلل خالف يذكر  لم  ما السعودي بالريال  املبالغشجميع 

 ـ 20ـ 

 سابقة  سنوات   تعديالت .14

م 2020سمتم ر    30والفترة املالية املنتجية في  م  2020داسم ر    31في  أجرت الشركة تعديال على أرقام املقارنة للعام املالي املنته   تانت قد  

  وعليه  ،الخسارة  أو   الرب    خالل   من دين أداة   إلى   األخر  الشامل  الدخل خالل   من   ملكية   حقوق   أداة   من   املالية  األدوات  ةعض نتيية لتص يف 

 .التعديل  ةعد  التص يف وفق الصلة ذات  الحسابات تبويب   إعادة تم

 :م2020داسم ر  31الخاصة بالعام املالي املنته  في  التعديالت ملخص يلي وفيما 

      واملوحدة  املوجزة األولية امللكية حقوق  في التغيرات قائمة

 

 رأس املــــال  

احتيـــــاطي 

 خسائر متراكمة  نظــــــــامي 

صافى )خسائر(/ 

غير محققة   أرباح

من إعادة تقييم 

أدوات ملكية من  

خالل الدخل 

 الشامل اآلخر 

فروقات ترجمة  

 القوائم املالية 

 لشركة تابعة

 إجمالى حقوق 

 إلى  العائدةامللكية 

 الشركة األم

الحقوق غير 

 املسيطرة 

 إجمالى حقوق 

 امللكية

يناير   1الرصيد في  

كما    م2020

 عرض سابقا 

1,263,888,890 311,666,945 (25,484,572) (78,808,350) (82,148,934) 1,389,113,979 445,226,218 1,834,340,197 

 12,515,588 -  12,515,588 - 5,224,088 7,291,500 - - تعديل 

يناير   1الرصيد في  

ةعد م  2020

 التعديل 

1,263,888,890 311,666,945 (18,193,072) (73,584,262) (82,148,934) 1,401,629,567 445,226,218 1,846,855,785 

 : م2020سمتم ر  30الخاصة بالفترة املالية املنتجية في  التعديالت ملخص يلي وفيما 

 م2020سمتم ر  30  م2020سمتم ر  30 
 التعديل ةعد التعديل التعديل قبل  قائمة املركز املالي األولية املوجزة واملوحدة 

  32,808,141ش  24,322,967ش  18,725,192ش خسائر متراكمة 
غير محققة من إعادة تقييم أدوات ملكية بالقيمة    أرباح صافي

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 

36,157,034 
 

24,322,967 
 

60,480,001 
 

 م2020سمتم ر  30  م2020سمتم ر  30 
 التعديل ةعد التعديل التعديل قبل  واملوحدة  املوجزة  األولية الدخل قائمة

بالقيمة العادلة من خالل الرب  أو   دين  أدوات في استثمارات تقييم
 الخسارة

 
- 

 
  24,322,967ش

 
  24,322,967ش

  23,322,922ش  24,322,967ش 1,000,045 شخسائر  الفترة  /  أرباحصافي 

 

 م2020سمتم ر  30  م2020سمتم ر  30 
 التعديل ةعد التعديل التعديل قبل  واملوحدة  املوجزة األولية اآلخر  الشامل الدخل قائمة

من إعادة تقييم أدوات ملكية بالقيمة   ةغير محقق  أرباحصافي 
 العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

 
44,110,088 

 
24,322,967 

 
68,433,055 

 63,358,124 24,322,967 39,035,157 األخر  الشامل الدخل  إجمالي



 والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالتشركة عسير للتجارة والسياحة 

 شركة مساهمة سعودية

 م2021 سبتمبر  30 في املنتهيتين أشهر   و التسعة الثالثة لفترتي األولية املوجزة واملوحدةإيضاحات حول القوائم املالية 

   ذلل خالف يذكر  لم  ما السعودي بالريال  املبالغشجميع 

 ـ 21ـ 

 م2020سمتم ر  30  م2020سمتم ر  30 
 التعديل ةعد التعديل التعديل قبل  واملوحدة  املوجزة األولية النقدية التدفقات قائمة

 7,951,459 )24,322,967( 32,274,426 الدخل وضريبة لسنة قبل الزتاةا أرباحصافي 
بالقيمة العادلة من خالل    دين أدوات في استثمارات تقييم: تسويات

 الرب  أو الخسارة 
 
- 

 
24,322,967 

 
24,322,967 

 

 أرقام املقارنة  .15

 : يلي ما أهم ا  الحالية، فترة لل  العرض مع لتتوافق   السابقةالفترة  / السنة أرقام ةعض تص يف   إعادة تم

داسم ر   31 

 م 2020

 م 2020داسم ر  31 

  إعادة  قبل  قائمة املركز املالي األولية املوجزة واملوحدة 

 التص يف 

  إعادة  ةعد التص يف  إعادة

 التص يف 

 946,473,880 513,222 945,960,658 ومعدات  وآالت ممتل ات

  مدفوعة مصروفات
 
 239,033,139   513,222ش 239,546,361 أخرى  وموجودات مقدما

 

سمتم ر   30 

 م 2020

 م2020سمتم ر  30 

  إعادة  قبل  واملوحدة  املوجزة  األولية الدخل قائمة

 التص يف 

  إعادة  ةعد التص يف  إعادة

 التص يف 

   847,860,167ش   101ش   847,860,066ش املبيعات ت اليف

   189,938,231ش   226,900ش   189,711,331ش وتوزيع  بيع  مصروفات

   126,614,001ش   3,864,180ش   122,749,821ش وإدارية  عمومية مصروفات

   467,550ش 3,772,829   4,240,379ش أخرى  تشغيلية   مصروفات/ ش  إيرادات

  22,076,438ش 318,352  22,394,790ش تمويلية  مصاريف

افقة على القوائم املالية .16  املو

 م. 2021نوفم ر    7هد املوافق  1443ربيع الثاني    2املوحدة املرفقة من ميلس إدارة الشركة في  و املوجزة    األولية تمت املوافقة على القوائم املالية  

 


