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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 1ـ معلومات الشركة
تأسست شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال القاوالت ("الشركة" أو "الشركة األم") كشركة مساهمة
ً
سعودية وفقا لنظام الشركات في الملكة العربية السعودية بموجب الرسوم اللكي رقم  78بتاريخ  7ذي القعدة 1395هـ (الوافق  11نوفمبر
1975م) وتعمل الشركة بموجب سجل تجاري رقم  5850000276الصادر في مدينة ابها بتاريخ  15محرم 1397هـ (الوافق  5يناير 1977م).
إن الشركة مدرجة بهيئة السوق الالية بالملكة العربية السعودية ،كما إن الشركة مملوكة بنسبة  %53.18لساهم رئيس ي (شركة دلة البركة
القابضة) ،وبنسبة  %46.82لساهمين آخرين.
يتمثل نشاط الشركة في أعمال االستيراد والتصدير وأعمال التوكيالت التجارية وإقامة واستثمار النشآت والشروعات السياحية والزراعية
والتجارية والصناعية بما فيها التعبئة والياه والعقار وتملك األراض ي وتقسيمها وأعمال القاوالت ومباشرة أي نشاط يتفق مع األغراض
الذكورة ،واالشتراك مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو تدمجها فيها أو انشاء شركات فرعية مملوكة لها أو مع الغير.
وتزاول شركاتها التابعة عدة أنشطة مثل صناعة األلبان ومنتجات األلبان والعصائر وصناعة وتعبئة وتجارة الجملة والتجزئة في النتجات
الغذائية وصناعة النسوجات وصناعة اإلشارات الرورية الضوئية وأجهزة التحكم وصناعة الكرتون ومشتقاته.
إن العنوان السجل للشركة هو برج س ي ام س ي تاور ،حي اللقا – طريق اللك فهد ،الرياض ،الملكة العربية السعودية.
 2ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة
 1-2أساس االعداد
ً
تم إعداد القوائم الالية الوحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير الالي العتمدة في الملكة العربية السعودية والعايير واإلصدارات األخرى
العتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين.
 2-2أساس القياس
تم إعداد القوائم الالية الوحدة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء األدوات الالية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة والتزامات منافع
الوظفين حيث يتم استخدام احتسابات القيمة االكتوارية الحالية.
 3-2عملة التشغيل والعرض
تم عرض هذه القوائم الالية الوحدة بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية للمجموعة إال اذا ذكر خالف ذلك.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 2ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
 4-2أساس التوحيد
تشتمل القوائم الالية الوحدة على القوائم الالية للشركة وشركاتها التابعة ("املجموعة") كما في  31ديسمبر 2021م .تتحقق السيطرة عندما
يكون للمجموعة حق في العوائد التغيرة نتيجة مشاركتها في الشركة الستثمر بها ،ولدى املجموعة القدرة على التأثير في هذه العوائد من خالل
ممارسة نفوذها على الشركة الستثمر بها .وبشكل خاص فإن املجموعة تسيطر على النشأة الستثمر بها إذا-وفقط إذا -كان لدى املجموعة:
• نفوذ على النشأة الستثمر بها (مثل :حقوق قائمة تعطي املجموعة القدرة الحالية لتوجيه النشاطات ذات الصلة بالنشأة الستثمر
بها).
• حق أو حقوق الحصول على عوائد متغيرة نتيجة االشتراك مع الشركة الستثمر بها.
• قدرة على استخدام نفوذها على النشأة الستثمر بها في التأثير على عوائدها.
بشكل عام ،هناك افتراض أن غالبية حقوق التصويت ستؤدي إلى السيطرة .ومن أجل تعزيز هذا االفتراض وعندما يكون لدى املجموعة
مستوى أقل من غالبية حقوق التصويت أو حقوق مشابهة في الشركة الستثمر بها ،فإن املجموعة تأخذ في االعتبار جميع الحقائق والظروف
ً
ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لدى املجموعة نفوذا على النشأة الستثمر بها ،وهذه الحقائق والظروف تشمل ما يلي:
• الترتيب التعاقدي مع اآلخرين ممن يحق لهم التصويت في الشركة الستثمر بها.
• الحقوق التي تنشأ عن الترتيبات التعاقدية اآلخرى.
• حقوق التصويت وحقوق التصويت املحتملة للمجموعة.
ً
تقوم املجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تمارس سيطرة على النشأة الستثمر بها أم ال عندما تشير الحقائق والظروف أن هناك تغيرا في
ً
عنصر أو أكثر من العناصر الثالثة للسيطرة .يبدأ توحيد الشركة التابعة اعتبارا من تاريخ سيطرة املجموعة على الشركة التابعة وتستمر
حتى زوال السيطرة على الشركة التابعة .يتم ضم الوجودات والطلوبات واإليرادات والصروفات الخاصة بالشركة التابعة القتناة أو الباعة
خالل السنة في القوائم الالية الوحدة من تاريخ استحواذ املجموعة على السيطرة وحتى تاريخ فقدان املجموعة للسيطرة على الشركة التابعة.
يتم توزيع الدخل وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر بين الساهمين في الشركة األم للمجموعة وأصحاب الحقوق غير السيطرة
حتى لو أن هذا التوزيع قد يؤدى إلى عجز في رصيد أصحاب الحقوق غير السيطرة .وعند اللزوم ،يتم إجراء التعديالت على القوائم الالية
للشركات التابعة من أجل التوفيق بين سياساتها الالية والسياسات الالية للمجموعة .يتم استبعاد جميع الوجودات والطلوبات وحقوق
اللكية واإليرادات والصروفات والتدفقات النقدية التعلقة بالعامالت ما بين شركات املجموعة بالكامل عند التوحيد.
تتم معالجة أي ّ
تغير في حصة اللكية في شركة تابعة ال يؤدي إلى فقدان السيطرة ضمن حقوق اللكية.
إذا فقدت املجموعة السيطرة على شركة تابعة فإنها تقوم باستبعاد الوجودات (بما فيها الشهرة) والطلوبات وأي مكونات أخرى لحقوق
اللكية الخاصة بالشركة التابعة ويتم تسجيل أي ربح أو خسارة ناتجة عن فقد السيطرة في قائمة الدخل الوحدة .ويتم تسجيل أي استثمار
محتفظ به بالقيمة العادلة.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 2ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
 5-2ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة
فيما يلي ملخص للسياسات املحاسبية الهامة الطبقة من قبل املجموعة في إعداد القوائم الالية الوحدة:
أ ) تجميع األعمال والشهرة
تتم املحاسبة عن تجميع األعمال باستخدام طريقة االقتناء .يتم قياس تكلفة االقتناء على أنها إجمالي الثمن املحول والذي يتم قياسه بالقيمة
العادلة في تاريخ االقتناء وقيمة أي حقوق غير مسيطرة في النشأة القتناة .تقوم املجموعة في كافة عمليات تجميع األعمال بقياس الحقوق
غير السيطرة في النشأة القتناة إما بالقيمة العادلة أو بنسبة الحقوق غير السيطرة في صافي أصول النشأة القتناة .يتم تحميل التكاليف
التعلقة باالقتناء كمصروفات وتضمينها في الصروفات اإلدارية.
ً
عندما تقتني املجموعة منشأة أو نشاط ما فإنها تقوم بتقييم الوجودات والطلوبات الالية الستحوذ عليها لتحديد التصنيف الالئم لها وفقا
للشروط التعاقدية واألحوال االقتصادية والظروف ذات العالقة في تاريخ االقتناء .ويتضمن هذا فصل الشتقات التضمنة في العقود
األساسية البرمة من النشأة القتناة .يتم قياس الشهرة في البداية بالتكلفة (وهي الزيادة في إجمالي الثمن املحول والقيمة الدرجة للحقوق غير
السيطرة) وأي حقوق سابقة محتفظ بها ـ على صافي الوجودات القتناه والطلوبات التي تم تحملها .إذا كانت القيمة العادلة لصافي الوجودات
القتناة زائدة عن إجمالي الثمن املحول ،تقوم املجموع ة بإعادة تقييم ما إذا كانت قد قامت بتحديد جميع الوجودات القتناة وجميع
الطلوبات الفترضة بالشكل الصحيح ومراجعة اإلجراءات الستخدمة لقياس البالغ التي ينبغي تسجيلها في تاريخ االقتناء .وإذا كانت نتيجة
إعادة التقييم أن القيمة العادلة لصافي الوجودات القتناة زائدة عن إجمالي الثمن املحول ،عندئذ يتم تسجيل األرباح في قائمة الدخل
الوحدة.
بعد االعتراف األولي ،يتم قياس الشهرة بالتكلفة بعد طرح الخسائر التراكمة للهبوط في القيمة .وبغرض فحص هبوط القيمة ،فإن الشهرة
التي يتم االستحواذ عليها جراء تجميع األعمال -من تاريخ االقتناء -يتم تخصيصها لكل وحدة من وحدات توليد النقد أو مجموعة من وحدات
توليد النقد والتي يتوقع منها االستفادة من عمليات التجميع بصرف النظر عما إذا تم تخصيص موجودات أو مطلوبات أخرى لتلك الوحدات.
ً
ً
عندما تشكل الشهرة جزءا من وحدة توليد النقد ويتم استبعاد جزءا من أنشطة هذه الوحدة ،فإن الشهرة الرتبطة بتلك األنشطة يتم
إدراجها ضمن القيمة الدفترية لألنشطة عند تحديد األرباح أو الخسائر من االستبعاد .ويتم قياس الشهرة في هذه الحالة ً
بناء على نسبة
األنشطة الستبعدة من الجزء التبقي من وحدة توليد النقد.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 2ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
 5-2ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
ب ) االستثمارات واملوجودات املالية

 )1االستثمارفي شركات زميلة
يحتسب استثمار الشركة األم في الشركة الزميلة بطريقة حقوق اللكية .الشركة الزميلة هي منشأة تمارس عليها الشركة األم تأثير هام .إن
التأثير الهام هو القدرة على الشاركة في قرارات السياسات الالية والتشغيلية للمنشأة الستثمر فيها ،ولكنها ليست سيطرة أو سيطرة مشتركة
على تلك السياسات.
ً
ً
وفقا لطريقة حقوق اللكية فإن االستثمار في الشركة الزميلة يسجل في قائمة الركز الالي الوحدة بالتكلفة زائدا حصة الشركة األم في تغيرات
ما بعد االقتناء في صافي موجودات الشركة الزميلة .تتم إضافة الشهرة التعلقة بالشركة الزميلة إلى القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم إطفاؤها
أو فحصها على أساس فردي لتحديد االنخفاض في القيمة.
ً
مباشرة في حقوق
تعكس قائمة الدخل الوحدة حصة الشركة األم في نتائن عمليات الشركة الزميلة .وفي حالة وجود تغير يكون قد تم تسجيله
اللكية في الشركة الزميلة فإن الشركة األم تقوم عندئذ بتسجيل حصتها من أي تغيرات واإلفصاح عنها -حسب مقتض ى الحال-في قائمة الدخل
الشامل اآلخر الوحدة .يتم استبعاد األرباح والخسائر غير املحققة الناتجة عن العامالت بين املجموعة والشركة الزميلة في حدود الحصة
الملوكة في الشركة الزميلة.
يتم إعداد القوائم الالية للشركة الزميلة لنفس الفترة التي تعد عنها القوائم الالية للشركة األم .وعند اللزوم يتم إجراء تعديالت لطابقة
السياسات املحاسبية مع السياسات املحاسبية للشركة األم.
بعد تطبيق طريقة حقوق اللكية ،تقرر الشركة األم ما إذا كان من الضروري تسجيل خسارة انخفاض في القيمة الستثمار الشركة األم في
الشركة الزميلة .تحدد الشركة األم في تاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة االستثمار في
الشركة الزميلة .وإذا كان الحال كذلك ،تقوم الشركة األم عندئذ باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة باعتباره الفرق بين البلغ المكن
استرداده من الشركة الزميلة وقيمتها الدفترية وتقوم بإدراج البلغ في قائمة الدخل الوحدة تحت بند "هبوط في قيمة استثمارات وموجودات
مالية".
عند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة تقوم املجموعة بقياس أي استثمار متبقي وتسجله بقيمته العادلة .أي فرق بين القيمة الدفترية
للشركة الزميلة عند فقدان التأثير الهام عليها والقيمة العادلة لالستثمار التبقي والتحصالت من االستبعاد يسجل في قائمة الدخل الوحدة.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 2ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
 5-2ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
ب ) االستثمارات واملوجودات املالية (تتمة)

 )2أدوات ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
األسهم والحصص غير التداولة
ً
يتم تحديد القيمة العادلة استنادا إلى القيمة السوقية عند وجود سوق مفتوح ،وفي حالة عدم وجود سوق مفتوح ،تحدد القيمة العادلة
على أساس القيمة السوقية الستثمار مماثل أو على أساس التدفقات النقدية املخصومة التوقعة وعوامل ذات عالقة أخرى.
تقيد/تحمل التغيرات في القيمة العادلة على قائمة الدخل الشامل اآلخر الوحدة .وفي حالة وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة
االستثمارات ،عندئذ يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمار ،ويتم إثبات خسارة االنخفاض في قائمة الدخل الشامل اآلخر الوحدة .وعند
تقدير االنخفاض في القيمة ،تؤخذ التدفقات النقدية الستقبلية التوقعة وعوامل أخرى بعين االعتبار ،وعند بيع جزء من االستثمارات
الملوكة ،فإنه يتم احتساب القيمة الدفترية لهذه االستثمارات على اساس التوسط الرجح.

 )3أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
استثمار في صناديق
ً
يتم تحديد القيمة العادلة استنادا إلى القيمة السوقية عند وجود سوق مفتوح ،وفي حالة عدم وجود سوق مفتوح ،تحدد القيمة العادلة
على أساس القيمة السوقية لوحدات الصندوق أو على أساس التدفقات النقدية املخصومة التوقعة وعوامل ذات عالقة أخرى .تقيد/تحمل
التغيرات في القيمة العادلة على قائمة الدخل الوحدة.

 )4العقارات االستثمارية
تسجل العقارات القتناه بغرض تحقيق إيرادات إيجاريه أو عوائد رأسمالية كعقارات استثمارية.
ً
تقيد العقارات االستثمارية في األصل بالتكلفة ،وتظهر فيما بعد بالتكلفة ناقصا االستهالك التراكم واالنخفاض التراكم في القيمة ،إن وجد.
األراض ي الملوكة ال تستهلك .تستهلك تكلفة العقارات االستثمارية بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التوقعة للموجودات.
تتم مراجعة القيمة الدفترية للعقارات االستثمارية للتأكد من عدم وجود هبوط في قيمتها وذلك عندما تشير األحداق أو التغيرات في الظروف
إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد ،يتم تخفيض
الوجودات الى القيمة المكن استردادها باعتبارها القيمة العادلة مخصوما منها تكاليف البيع أو القيمة قيد االستعمال أيهما أعلى.
تحمل مصروفات الصيانة واإلصالح على قائمة الدخل الوحدة أما التحسينات التي تزيد في قيمة العقارات االستثمارية ذات العالقة أو تطيل
أعمارها بصورة جوهرية فتتم رسملتها.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 2ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
 5-2ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
ج) تصنيف املوجودات واملطلوبات إلى متداول أو غيرمتداول
تعرض املجموعة الوجودات والطلوبات في قائمة الركز الالي الوحدة على أساس متداول أو غير متداول .يتم تصنيف األصل ضمن
الوجودات التداولة في حالة:
• توقع تحقق األصل أو هناك نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة العمل العادية للمجموعة ،أو
• محتفظ باألصل بشكل رئيس ي من أجل التاجرة ،أو
ً
• توقع تحقق األصل خالل  12شهرا بعد تاريخ قائمة الركز الالي الوحدة  ،أو
ً
ً
ً
• كونه نقدا أو في حكم النقد إال إذا كان محظورا تبادل األصل أو استخدامه لتسوية التزام ما خالل  12شهرا على األقل من تاريخ
قائمة الركز الالي الوحدة.
يتم تصنيف جميع الوجودات اآلخرى كموجودات غير متداولة.
يعتبر االلتزام ضمن الطلوبات التداولة في حالة:
• توقع تسوية االلتزام خالل دورة العمل العادية للمجموعة ،أو
• محتفظ بااللتزام بشكل رئيس ي من أجل التاجرة ،أو
ً
• توقع تسوية االلتزام خالل  12شهرا بعد تاريخ قائمة الركز الالي الوحدة ،أو
ً
• عدم وجود حق غير مرتبط بشرط لتأجيل تسوية االلتزام لدة  12شهرا على األقل بعد تاريخ قائمة الركز الالي الوحدة.
تقوم املجموعة بتصنيف جميع االلتزامات اآلخرى كمطلوبات غير متداولة.
يتم تصنيف الوجودات والطلوبات الضريبية كموجودات ومطلوبات غير متداولة.

- 20 -

شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 2ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
 5-2ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
د) قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي البلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو سداد التزام في معاملة تتم بين التعاملين في السوق في تاريخ القياس .يستند قياس
القيمة العادلة إلى االفتراض بأن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام ستتم إما:
• من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام ،أو
• من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق الرئيسية.
يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام املجموعة للوصول إليها.
يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما باستعمال االفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند تسعير األصل أو االلتزام على افتراض
أن أطراف السوق يعملون بما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم.
يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير الالي في الحسبان قدرة أطراف السوق على توفير منافع اقتصادية باستخدام األصل فيما يحقق أفضل
منفعة منه أو ببيعه إلى طرف آخر من أطراف السوق الستخدامه فيما يحقق أفضل منفعة منه.
تستخدم املجموعة أساليب تقييم تتناسب مع الظروف واألحوال وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام العطيات
اللحوظة ذات العالقة وتقليص استخدام العطيات غير اللحوظة إلى أكبر حد.
يتم تصنيف جميع الوجودات والطلوبات التي يتم قياس قيمها العادلة أو االفصاح عن قيمها العادلة في القوائم الالية الوحدة في نطاق
ً
ً
الهيكل الهرمي للقيم العادلة البين أدناه استنادا إلى معطيات الستوى األدنى الذي يعتبر جوهريا لقياس القيمة العادلة ككل:
• الستوى األول :األسعار الدرجة في األسواق النشطة لذات الوجودات أو الطلوبات.
• الستوى الثاني :أساليب تقييم أخرى يكون فيها الحد األدنى من العطيات الجوهرية ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لقياس
القيمة العادلة.
• الستوى الثالث :أساليب تقييم أخرى يكون فيها الحد األدنى من العطيات الجوهرية غير ملحوظة لقياس القيمة العادلة.
بالنسبة للموجودات والطلوبات الدرجة في القوائم الالية الوحدة على أساس متكرر ،تحدد املجموعة فيما إذا جرى تحويالت ما بين
ً
الستويات في التسلسل الهرمي أعاله من خالل إعادة تقييم التصنيف (استنادا إلى الستوى األدنى من العطيات الجوهرية لقياس القيمة
العادلة ككل) في نهاية كل فترة من فترات إعداد القوائم الالية الوحدة.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 2ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
 5-2ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
هـ) اإليرادات من العقود مع العمالء
تتحقق اإليرادات من العقود مع العمالء عندما تنتقل السيطرة على البضائع أو الخدمات إلى العميل وبمبلغ يعكس الثمن الذي تتوقع
املجموعة الحصول عليه مقابل هذه البضائع أو الخدمات.
فيما يلي االعتبارات الخاصة التي يجب أن تتحقق قبل االعتراف باإليراد:

 )1بيع البضائع
ً
يتحقق اإليراد من بيع البضائع عند انتقال السيطرة على األصل إلى العميل ويكون ذلك عموما عند تسليم البضائع.
تأخذ املجموعة في االعتبار مدى توافر وعود أخرى في العقد تشكل التزام إداء مستقل يجب تخصيص جزء من سعر العاملة له (مثل:
ضمانات ،خصم على الكميات) .في سياق تحديد سعر العاملة لبيعات السلع ،تأخذ املجموعة في االعتبار تأثير العوض التغيير ومدى وجود
عناصر تمويل جوهرية وثمن غير نقدي وثمن مستحق الدفع إلى العميل (إن وجد).

العوض التغير
ً
ً
إذا كان العوض في العقد يتضمن مبلغا متغيرا ،فإن املجموعة تقوم بتقدير مبلغ العوض الذي ستستحقه مقابل تحويل البضائع إلى العميل.
ً
يتم تقدير العوض التغير عند الدخول في العقد ويبقى مقيدا إلى أن يصبح من املحتمل وبقوة عكس إيراد جوهري في مبلغ اإليرادات التراكمة
ً
السجل وهذا لن يحدق عند زوال الضبابية الرتبطة بالعوض التغير الحقا .إن بعض العقود لبيع سلع تعطي العميل حق االسترجاع وحق
الحصول على خصم على الكميات .إن كال من حق االسترجاع والخصم التجاري تؤدي إلى ارتقاء العوض التغير.

حقوق االسترجاع
تعطي بعض العقود للعميل حق استرجاع السلع خالل فترة محددة .تستخدم املجموعة طريقة القيمة التوقعة لتقدير السلع التي لن يتم
ً
استرجاعها حيث أن هذه الطريقة تقدم أفضل توقعات بخصوص مبلغ الثمن التغير الذي تستحقه املجموعة .يتم أيضا تطبيق متطلبات
العيار الدولي للتقرير الالي ( )15بخصوص التقديرات ا لقيدة للثمن التغير لتحديد مبلغ الثمن التغير الذي يمكن تضمينه في سعر العاملة.
ً
بالنسبة للبضائع التي يتوقع استرجاعها  -بدال من الحصول على إيرادات منها  -تقوم املجموعة بتسجيل التزام استرجاع  .كما يتم تسجيل
اصل حق االسترجاع (والتعديل القابل لتكلفة البيعات) تحت بند منتجات يحق للعميل استرجاعها.

الخصم التجاري
ً
تقدم املجموعة خصما على الكميات بأثر مستقبلي لبعض العمالء في حال تجاوزت كمية النتجات الشتراة خالل الفترة السقف املحدد في
العقد .يتم تسوية الخصومات مقابل البالغ الستحقة الدفع للعميل .ومن أجل تقدير الثمن التغير للخصومات الستقبلية التوقعة ،تقوم
ً
املجموعة بتطبيق طريقة البلغ األكثر احتماال للعقود ذات السقف الواحد للخصم على الكمية ،وطريقة القيمة التوقعة للعقود بأكثر من
سقف واحد للحصول على خصم على الكميات .يحدد عدد أسقف الخصم التجاري في العقد بشكل رئيس ي الطريقة األفضل التي تتوقع
أفضل مبلغ ثمن متغير .وتقوم املجموعة بعد ذلك بتطبيق متطلبات التقديرات القيدة على الثمن التغير وتسجيل التزام استرجاع مقابل
ً
الخصومات التوقعة مستقبال على الكميات.

- 22 -

شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 2ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
 5-2ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
هـ) اإليرادات من العقود مع العمالء (تتمة)

الدخل من توزيعات األرباح
ً
تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عند نشوء حق للمجموعة في استالم تلك التوزيعات ،ويتمثل هذا الحق عموما عند موافقة السؤولين عن
اتخاذ قرار توزيع األرباح.

إيرادات تمويلية
يتم تسجيل الدخل من الرابحات (العمولة) والوجودات الالية الرتبطة بعمولة باستخدام معدل العائد الفعلي وهو العدل الذي يخفض
الدفوعات أو التحصيالت النقدية الستقبلية التوقعة عبر العمر االفتراض ي لألدوات الالية أو لفترة أقل عند الضرورة مقابل صافي القيمة
الدفترية للموجودات الالية أو االلتزام.
و) املصروفات
يتم االعتراف بجميع الصروفات شاملة مصروفات التشغيل ،الصروفات العمومية واإلدارية والصروفات األخرى وتدرج بقائمة الدخل
الوحدة في السنة الالية التي تحققت فيها تلك الصروفات.
إن مصروفات البيع والتوزيع هي تلك الصروفات التي تتعلق بموظفي البيعات والتوزيع والصروفات العرضية األخرى التعلقة بها ،وتصنف
جميع الصروفات األخرى كمصروفات عمومية وإدارية.
ز) الزكاة والضرائب

الزكاة
ً
يجنب مخصص للزكاة للشركة األم والشركات التابعة لها وفقا لألنظمة الالية العمول بها في الملكة العربية السعودية .يحمل املخصص على
قائمة الدخل الوحدة .يتم إثبات أية مبالغ إضافية ،إن وجدت ،والتي قد تستحق عند إجراء الربط النهائي خالل السنة التي يعتمد فيها الربط.

ضرائب الدخل الجارية
ً
يتم تقييم موجودات والتزامات ضرائب الدخل للفترة الجارية والفترات السابقة وفقا للمبلغ التوقع استرداده أو سداده لصلحة الضرائب.
ان نسبة الضريبة والقوانين الضريبة الستخدمة في احتساب قيمة ضريبة الدخل الجارية هي تلك الطبقة في تاريخ قائمة الركز الالي الوحدة.
يتم االعتراف بالضرائب على البنود السجلة مباشرة في حقوق اللكية ضمن حقوق اللكية وليس في قائمة الدخل الوحدة .تقوم اإلدارة بتقييم
دوري للحاالت الدرجة في اإلقرارات الضريبية والتي تخضع للتفسيرات حسب اللوائح الضريبية الطبقة وتنش ئ مخصصات لها عند الحاجة.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 2ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
 5-2ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
ز) الزكاة والضرائب (تتمة)

الضرائب املؤجلة
يتم تقدير الضرائب الؤجلة باستخدام طريقة الطلوبات على الفروق الؤقتة بين األساس الضريبي للموجودات والطلوبات وقيمها الدفترية
حسب القوائم الالية الوحدة في تاريخ إعداد الركز الالي الوحد .يتم االعتراف بمطلوبات ضرائب الؤجلة لجميع الفروقات الضريبية الؤقتة
باستثناء الحاالت اآلتية:
• إذا نشأ االلتزام الضريبي الؤجل عن االثبات األولي للشهرة أو ألصل أو التزام في معاملة خالف تجميع األعمال وال تؤثر  -في وقت
العاملة -على الربح املحاسبي أو الدخل الخاضعة للضريبة.
• الفروق الؤقتة الخاضعة للضريبة التعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة أو الشركات الزميلة أو الشاريع الشتركة ،عندما
يمكن السيطرة على توقيت عكس الفروق الؤقتة ويكون من املحتمل أن الفروق الؤقتة ال تنعكس في الستقبل القريب.
يتم االعتراف بالوجودات الضريبية الؤجلة لجميع الفروق الؤقتة السموح بخصمها والخصومات الضريبية غير الستخدمة أو الخسائر
الضريبية غير الستخدمة إلى الدى الذي يمكن عنده خصم هذه الفروق الؤقتة من الربح الضريبي باستثناء:
• إذا نشأ أصل الضريبة الؤجل التعلق بالفروق الؤقتة السموح بخصمها من االعتراف األولى بأصل أو التزام في معاملة خالف تجميع
األعمال وال تؤثر  -في وقت العاملة -على الربح املحاسبي أو الربح أو الخسائر الخاضعة للضريبة.
• فيما يتعلق بفروق الؤقتة السموح بخصمها التعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة أو الشركات الزميلة أو الشاريع الشتركة،
تتحقق موجودات ضرائب الدخل الؤجلة فقط عند احتمال عكس الفروق الؤقتة في الستقبل القريب ،وهناك ربح خاضع
للضريبة يتيح استخدام الفروق الؤقتة.
يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات الضريبية الؤجلة في تاريخ اعداد كل مركز مالي وتخفض إلى الحد الذي ال يحتمل معه توافر ما يكفي
من الربح الخاضع للضريبة بما يسمح باستخدام جزء أو جميع الوجودات الضريبية الؤجلة.
يعاد تقييم الوجودات الضريبية الؤجلة غير العترف بها في تاريخ اعداد كل مركز مالي موحد ،ويتم االعتراف بها إلى الحد الذي يحتمل معه
تغطية الوجودات الضريبية الؤجلة من األرباح الستقبلية الخاضعة للضريبة.
تقاس الوجودات والطلوبات الضريبة الؤجلة باستخدام معدالت الضريبة التوقع سريانها في السنة التي يتحقق فيها األصل أو يسوى االلتزام
بناءا على نسب الضرائب (وقوانين الضرائب) السارية الفعول في تاريخ إعداد الركز الالي الوحد.
يتم إدراج الضريبة الجارية والؤجلة كإيراد أو مصروف في قائمة الدخل الوحدة .الضريبة الجارية والؤجلة التعلقة بمعاملة أو حدق يسجل
مباشرة ضمن حقوق اللكية .يتم تسجيلها مباشرة ضمن حقوق اللكية.
بنود الضرائب الؤجلة العترف بها خارج األرباح أو الخسائر يتم اثباتها خارج قائمة الدخل ويعترف بها حسب العامالت التعلقة بها سواء في
الدخل الشامل األخر أو مباشرة في حقوق اللكية.
يتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضرائب الؤجلة إذا كان هناك حق قانوني ملزم الستخدام الوجودات الضريبية التداولة في سداد
الطلوبات الضريبية الحالية وكانت ضرائب الدخل الؤجلة خاصة بنفس املجموعة الخاضعة للضريبة ونفس السلطات الضريبية.
الزايا الضريبية التي يتم الحصول عليها نتيجة لعمليات تجميع األعمال دون أن تستوفي شروط االعتراف الستقل في ذلك التاريخ يتم االعتراف
بها في مرحلة تالية في حالة توافر معلومة جديدة أو وقوع تغيير في الحقائق .ويعامل التعديل بصفته انخفاض في الشهرة (طالا ال يتجاوز رصيد
الشهرة) في حالة حصوله خالل فترة القياس ،أو في الدخل الوحد.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 2ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
 5-2ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
ز) الزكاة والضرائب (تتمة)

الضرائب على املبيعات
يتم االعتراف باإليرادات والصروفات والوجودات بصافي القيمة (مخصوما منها ضرائب البيعات) باستثناء الحاالت اآلتية:
• إذا استحقت ضرائب البيعات على اقتناء موجودات أو خدمات ال يتم استردادها من مصلحة الضرائب ،وفى هذه الحالة يعترف
بضرائب البيعات كجزء من تكلفة شراء األصل أو جزء من بند الصروفات طبقا للحالة.
• تضمين الدينون والدائنون بمبلغ الضرائب على البيعات.
ويتم تسجيل صافى الضرائب على البيعات الذي يمكن استرداده من -أو دفعه إلى -مصلحة الضرائب ضمن الدينين أو الدائنين في قائمة
الركز الالي الوحدة.
ح) العمالت األجنبية
تسجل العامالت بالعملة األجنبية مبدئيا عن طريق منشئات املجموعة بعملتها التشغيلية بالسعر السائد في تاريخ العاملة.
ويتم إعادة ترجمة الوجودات والطلوبات ذات الطبيعة النقدية بالعملة األجنبية إلى العملة التشغيلية بالسعر الفوري السائد في تاريخ إعداد
قائمة الركز الالي الوحدة.

 - 1املعامالت واألرصدة
تسجل جميع الفروق الناشئة عند التسديد أو ترجمة البنود النقدية في قائمة الدخل الوحدة باستثناء البنود النقدية التي تمثل تحوطا
لصافي استثمارات املجموعة في الشركة التابعة األجنبية ،حيث يتم تسجيلها في قائمة الدخل الشامل اآلخر الوحدة لحين التصرف في صافي
االستثمار ،وعندئذ يتم االعتراف بها في قائمة الدخل الوحدة .ويتم التعامل مع األعباء والتغيرات الضريبية الناتجة عن فروق التغير في تلك
البنود النقدية في قائمة الدخل الشامل اآلخر الوحدة.
يتم قياس البنود غير النقدية التي تقاس بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية بسعر العملة السائد في تاريخ العاملة األساسية .أما البنود غير
النقدية بالعمالت األجنبية التي تقاس بالقيمة العادلة فيتم ترجمتها باستخدام سعر العملة في تاريخ تحديد قيمتها العادلة .تعامل االرباح او
الخسائر الناشئة من إعادة ترجمة البنود غير النقدية بنفس االسلوب التبع في االعتراف باألرباح او الخسائر الناشئة من التغير في القيمة
العادلة للبند (أي أن فروق ترجمة البنود التي يتم االعتراف بالتغير في القيمة العادلة لها في قائمة الدخل الشامل اآلخر الوحدة أو في قائمة
الدخل الوحدة هي أيضا تعالج بنفس الطريقة على التوالي).

 - 2شركات املجموعة
عند التوحيد يتم ترجمة الوجودات والطلوبات للعمليات األجنبية إلى الريال السعودي بسعر التحويل السائد في تاريخ اعداد القوائم الالية
الوحدة وترجمة بنود قائمة الدخل الوحدة بسعر التحويل السائد في تاريخ العامالت .يتم عرض فروق العملة الناشئة من الترجمة مباشرة
في قائمة الدخل الشامل اآلخر الوحدة .وعند التصرف في الشركة التابعة األجنبية يتم االعتراف بمكون الدخل الشامل اآلخر والتعلقة بهذه
العاملة األجنبية في قائمة الدخل الوحدة.
أي شهرة تنشأ عن اقتناء شركة تابعة أجنبية وأي تعديالت في القيمة العادلة للموجودات والطلوبات عن القيمة الدفترية لها تظهر عند
عملية االقتناء تعامل كموجودات ومطلوبات للشركة التابعة األجنبية ويتم تحويلها بسعر اإلقفال في تاريخ القوائم الالية الوحدة.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 2ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
 5-2ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
ط) توزيعات األرباح
ً
يتم إثبات التوزيعات النقدية أو غير النقدية للمساهمين في الشركة األم كمطلوبات وذلك عند الوافقة على التوزيع .وطبقا لنظام الشركات
في الملكة العربية السعودية ،تتم الوافقة على توزيعات األرباح عند الوافقة عليها من قبل الساهمين .يتم خصم البلغ الوزع مباشرة من
حقوق اللكية واالعتراف به كمطلوبات ويجوز ملجلس اإلدارة إقرار توزيعات أرباح مرحلية على أن تعتمد من الجمعية العمومية الالحقة.
يتم قياس التوزيعات غير النقدية ،إن وجدت ،بالقيمة العادلة للموجودات الراد توزيعها ويتم إثبات إعادة قياس القيمة العادلة مباشرة في
حقوق اللكية.
وعند توزيع الوجودات غير النقدية ،يتم إثبات أي فرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات والقيمة الدفترية للموجودات الوزعة في قائمة الدخل
الوحدة.
ي) املمتلكات واآلالت واملعدات
يتم تسجيل المتلكات واآلالت والعدات بالتكلفة مخصوما منها اإلس تهالك التراكم والخسائر التراكمة لهبوط القيمة ،إن وجدت .وتتضمن
هذه التكلفة تكلفة الجزء الستبدل من المتلكات واآلالت والعدات وتكاليف االقتراض لشروعات اإلنشاءات طويلة األجل في حالة استيفاء
شروط االعتراف .عندما يتطلب األمر استبدال أجزاء هامة من المتلكات واآلالت والعدات في فترات معينة ،تقوم املجموعة باالعتراف بتلك
األجزاء باعتبارها موجودات فردية ذات عمر إنتاجي محدد وإستهالك محدد .وبالثل ،عند إجراء فحص شامل يتم االعتراف بتكاليفه بالقيمة
الدفترية كإحالل في حالة الوفاء بشروط االعتراف .ويتم االعتراف بجميع تكاليف اإلصالح والصيانة اآلخرى في قائمة الدخل الوحدة عند
تحملها.
يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدار العمر اإلنتاجي للموجودات كالتالي:

 33 – 10سنة
 16 – 10سنة
 10 – 4سنة
 10 – 4سنة
 8 – 4سنة
 10 – 7سنة

مباني
آالت ومعدات
أثاق ومفروشات
أجهزة حاسب آلي وبرامن
وسائل نقل
تحسينات في أماكن مستأجرة

يتم إلغاء اإلعتراف بأي بند من المتلكات واآلالت والعدات عند استبعاده أو عند عدم توقع الحصول على أي منافع اقتصادية من استخدامه
أو بيعه في الستقبل .يتم تسجيل أي ربح أو خسارة تنشأ عند استبعاد األصل (تمثل الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد وصافي القيمة
الدفترية لألصل) في قائمة الدخل الوحدة في تاريخ استبعاد األصل.
يتم مراجعة القيم التبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية لها وطرق االستهالك في نهاية كل سنة مالية وتعدل بناءا على ذلك على أساس
مستقبلي اذا تطلب األمر ذلك.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 2ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
 5-2ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
ك) أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
تمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ جميع التكاليف التي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالشاريع قيد التنفيذ وتتم رسملتها كممتلكات
وآالت ومعدات عند االنتهاء من تلك األعمال .ال يتم استهالك األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.
ل) عقود اإليجار
تقوم املجموعة بتقييم ما إذا كان العقد هو عقد ايجار أو يحتوي على عقد إيجار .يعتبر العقد هو عقد ايجار أو يحتوي على عقد إيجار إذا
ما أعطى الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن مقابل عوض ما.

املجموعة كمستأجر

ً
ً
تطبق املجموعة نموذجا منفردا لالعتراف والقياس لجميع عقود اإليجار ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الوجودات
النخفضة القيمة .تعترف املجموعة بالتزام االيجار لدفع دفعات اإليجار ويمثل حق استعمال األصل الحق في استعمال الوجودات األساسية.

( )1موجودات حق االستخدام
تقوم املجموعة بإدراج الوجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار (تاريخ توافر األصل حق االستخدام) .يتم قياس الوجودات حق
ً
ُ
االستخدام بالتكلفة ناقصا أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض في القيمة وتعدل بحسب أي إعادة قياس اللتزامات عقود اإليجار .تتضمن
تكلفة الوجودات حق االستخدام قيمة التزامات عقود اإليجار السجلة والتكاليف الباشرة األولية ودفعات اإليجار الدفوعة في أو قبل تاريخ
ً
بداية العقد ناقصا أي محفزات إيجار مستلمة .يتم استهالك الوجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت طوال مدة عقد اإليجار
أو العمر اإلنتاجي القدر لألصل ـ أيهما أقصر.
ُ
إذا كانت ملكيه األصل الستأجر تنتقل إلى الشركة في نهاية مدة اإليجار أو أن التكلفة تعكس ممارسه خيار الشراء ،فيحتسب االستهالك
باستخدام العمر اإلنتاجي القدر لألصل .تخضع موجودات حق االستخدام النخفاض القيمة .يرجى الرجوع إلى السياسات املحاسبية الواردة
في فقرة "انخفاض قيمة الوجودات غير الالية".

( )2التزامات اإليجار

ُ
في تاريخ بدء عقد اإليجار ،تقوم املجموعة بإدراج التزامات اإليجار القاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار طوال مدة اإليجار .تتضمن
ً
دفعات اإليجار دفعات ثابتة (تتضمن الدفعات الثابتة غير الجوهرية) ناقصا أي محفزات إيجار مستحقة االستالم ،ودفعات إيجار متغيرة
ً
القيمة ً
بناء على الؤشر أو العدل ،والبالغ التوقع دفعها مقابل ضمانات البالغ التبقية .تتضمن دفعات اإليجار أيضا سعر المارسة لخيار
الشراء الذي من التوقع بقوة أن تمارسه املجموعة ودفعات الغرامات التصلة بإنهاء العقد فيما إذا كانت شروط اإليجار تعطي املجموعة
خيار انهاء عقد اإليجار .ويتم إدراج دفعات اإليجار التغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ثابت كمصروف (إال إذا تم تكبدها إلنتاج
بضاعة) في الفترة التي يحصل فيها الدفع.

عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار ،تستخدم املجموعة معدل االقتراض التزايد في تاريخ ابتداء العقد فيما إذا كان معدل الفائدة
الضمني في العقد ال يمكن تحديده بشكل فوري .بعد بداية العقد ،يتم زيادة مبلغ التزامات اإليجار ليعكس اعتماد الفائدة وخفض البلغ عند
ً
ً
ً
دفع اإليجارات .كما أنه يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا ما كان هناك تعديال أو تغيرا في مدة العقد أو تغيرا في مدفوعات
اإليجار (أي تغيرات في الدفوعات الستقبلية الناتجة عن التغير في الؤشر أو العدل الستخدم لتحديد مثل هذه الدفوعات مقابل اإليجار)
ً
أو تغيرا في تقييم خيار شراء األصل األساس ي.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 2ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
 5-2ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
ل) عقود اإليجار (تتمة)

املجموعة كمستأجر (تتمة)
( )3عقود اإليجارالقصيرة األجل وعقود إيجاراملوجودات املنخفضة القيمة
ً
تقوم املجموعة بتطبيق استثناء االعتراف بعقود اإليجار القصيرة األجل على ما لديها من عقود إيجار قصيرة األجل (مدة اإليجار  12شهرا أو
أقل من تاريخ بداية العقد وال تتضمن خيار الشراء) .كما تقوم بتطبيق استثناء االعتراف بعقود اإليجار للموجودات النخفضة القيمة على
ما لديها من عقود إيجار والتي تعتبر منخفضة القيمة .يتم إدراج دفعات اإليجار ً
سواء بالنسبة للعقود قصيرة األجل أو للموجودات منخفضة
القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت طوال مدة سريان عقد اإليجار.
م) تكاليف االقتراض
تكاليف االقتراض الرتبطة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل معين يستغرق بالضرورة فترة زمنية إلعداده لالستخدام أو البيع تتم
رسملتها كجزء من تكلفة األصل .يتم تسجيل تكاليف االقتراض بعد ذلك على قائمة الدخل الوحدة .تحمل جميع تكاليف االقتراض اآلخرى
على قائمة الدخل الوحدة .تتمثل تكاليف االقتراض في تكاليف العمولة وغيرها من التكاليف اآلخرى التي تتكبدها النشأة فيما يتعلق بعملية
اقتراض األموال.
ن) املوجودات غيرامللموسة
يتم قياس الوجودات غير اللموسة القتناة بصورة منفردة عند االعتراف األولى بالتكلفة .وتعتبر تكلفة الوجودات غير اللموسة التي تم
اقتناءها بناءا على تجميع األعمال هي القيمة العادلة في تاريخ االقتناء .وبعد االعتراف األولى ،تظهر الوجودات غير اللموسة بالتكلفة ناقصا
أي إطفاء متراكم والخسائر التراكمة لهبوط القيمة  -إن وجدت .أما الوجودات غير اللموسة التولدة من داخل النشأة (باستثناء تكاليف
التطوير الرسملة) فال يتم رسملتها وتدرج في قائمة الدخل الوحدة في السنة التي ُتكبدت فيها هذه الصروفات.
يتم تحديد األعمار اإلنتاجية التوقعة للموجودات غير اللموسة إما على أساس عمر محدد أو غير محدد .بالنسبة للموجودات غير اللموسة
ذات العمر اإلنتاجي املحدد فيتم إطفاؤها على مدار فترة العمر اإلنتاجي االقتصادي لها ويتم تقييم هبوط قيمتها عند وجود مؤشر على
احتمال هبوط قيمة األصل .يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير اللموسة ذات العمر اإلنتاجي املحدد على األقل في
نهاية كل فترة إعداد تقارير مالية .وتحسب التغيرات في العمر اإلنتاجي التوقع أو النموذج التوقع إلطفاء الزايا االقتصادية الستقبلية
الضمنية في األصل بتغيير فترة أو طريقة اإلطفاء – وفق الحاجة  -وتعامل كتغيرات في التقديرات املحاسبية .ويتم االعتراف بمصروف اإلطفاء
للموجودات غير اللموسة ذات العمر اإلنتاجي املحدد في قائمة الدخل الوحدة ضمن الصروفات التي تتناسب مع وظيفة األصل غير
اللموس.
أما الوجودات غير اللموسة ذات العمر اإلنتاجي غير املحدد فال يتم إطفاؤها بل يتم اختبارها لقياس هبوط القيمة سنويا سواء بصورة
منفردة أو على مستوى الوحدات الولدة للنقد .ويتم مراجعة تقييم العمر غير املحدد لألصل سنويا لتحديد استمرار مبررات العمر اإلنتاجي
غير املحدد .وفى حالة عدم استمرار هذه البررات يتم تغيير العمر اإلنتاجي إلى عمر إنتاجي محدد على أساس مستقبلي.
تقاس األرباح أو الخسائر الناشئة من استبعاد الوجودات غير اللموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل
ويتم االعتراف بها في قائمة الدخل الوحدة عند استبعاد األصل.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 2ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
 5-2ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
س) األدوات املالية
األداة الالية تمثل العقود التي ينتن عنها موجودات مالية لنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة ملكية لنشاة أخرى.
 )1املوجودات املالية

االعتراف األولي والقياس

ً
يتم تصنيف الوجودات الالية في أدوات الدين ،عند االعتراف األولي ،كما ُتقاس الحقا بالتكلفة الطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الوحدة.
يعتمد تصنيف الوجودات الالية عند االعتراف األولي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل الالي ونموذج أعمال املجموعة
إلدارتها .باستثناء الذمم الدينة التجارية التي ال تحتوي على مكون مالي جوهري والتي طبقت عليها املجموعة الضاعف العملي ،فإن املجموعة
ً
ً
مبدئيا تقوم بقياس األصل الالي بقيمته العادلة زائدا ،في حالة األصل الالي غير الصنف بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
الوحدة ،تكاليف العاملة .يتم قياس الذمم الدينة التجارية التي ال تحتوي مكون مالي جوهري أو التي طبقت عليها املجموعة الضاعف العملي
بسعر العاملة املحدد بموجب العيار الدولي للتقرير الالي ( .)15يرجى الرجوع للسياسات املحاسبية في القسم (هـ) "اإليرادات من العقود مع
العمالء".
من أجل تصنيف األصل الالي ألداة من أدوات الدين وقياسه بالتكلفة الطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،يجب أن
ينتن عنها تدفقات نقدية والتي هي فقط "مدفوعات ألصل البلغ أو فائدة على أصل البلغ القائم"ُ .يشار إلى هذا التقييم أنه اختبار فقط
"لدفوعات أصل البلغ أو الفائدة على أصل البلغ القائم" ويتم على مستوى األداة .يتم تصنيف الوجودات الالية ذات التدفقات النقدية التي
ليست ضمن "مدفوعات ألصل البلغ أو فائدة على أصل ا لبلغ القائم" وقياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الوحدة بغض
النظر عن نموذج األعمال.
إن نموذج أعمال املجموعة إلدارة الوجودات الالية يشير إلى كيفية إداراتها لوجوداتها الالية من أجل توليد تدفقات نقدية .يحدد نموذج
األعمال ما إذا كانت التدف قات النقدية ناتجة عن تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ،أو بيع موجودات مالية ،أو كالهما .يتم االحتفاظ
ُ
بالوجودات الالية الصنفة والقاسة بالتكلفة الطفأة في نطاق نموذج أعمال بهدف االحتفاظ بالوجودات الالية لتحصيل تدفقات نقدية
ُ
تعاقدية منها ،بينما يتم االحتفاظ بالوجودات الالية الصنفة والقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في نطاق نموذج أعمال
بهدف االحتفاظ بالوجودات الالية لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيعها.
يتم االعتراف بالشتريات أو البيعات للموجودات الالية التي تستدعى تسليم موجودات خالل إطار زمني معين منصوص عليه قانونا أو معترف
به في السوق (التجارة العتادة) في تاريخ التاجرة ،أي في تاريخ التزام املجموعة بشراء أو بيع هذه الوجودات.
القياس الالحق
لغرض القياس الالحق ،تم تصنيف الوجودات الالية ضمن الفئات التالية:
• الوجودات الالية بالتكلفة الطفأة (أدوات الدين)،
• الوجودات الالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع تدوير األرباح والخسائر التراكمة (أدوات الدين)،
• الوجودات الالية الصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم تدوير األرباح والخسائر التراكمة عند إلغاء االعتراف
(أدوات حقوق اللكية)،
• الوجودات الالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 2ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
 5-2ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
س) األدوات املالية (تتمة)
 )1املوجودات املالية (تتمة)
املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة (أدوات الدين)
ً
يتم قياس الوجودات الالية بالتكلفة الطفأة الحقا باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وتخضع النخفاض القيمة .يتم االعتراف باألرباح
والخسائر في قائمة الدخل الشامل الوحدة عند استبعاد األصل أو تعديله ،أو انخفاض قيمته.
الوجودات الالية بالتكلفة الطفأة لدى املجموعة تتضمن ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى.
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر(أدوات الدين)
بخصوص أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،يتم االعتراف بالدخل من الفائدة وإعادة تقييم صرف العمالت
ُ
األجنبية وخسائر انخفاض القيمة أو عكس القيود في قائمة الدخل الشامل الوحدة وتحتسب بنفس طريقة الوجودات الالية القاسة
بالتكلفة الطفأة .تدرج تغيرات القيمة العادلة التبقية في الدخل الشامل اآلخر .عند االستبعاد ،فإن التغير في القيمة العادلة التراكم الدرج
في الدخل الشامل اآلخر ُيعاد تدويره إلى قائمة الدخل الشامل الوحدة.
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر(أدوات حقوق امللكية)
عند االعتراف األولي ،يمكن للمجموعة أن تختار تصنيف استثماراتها في حقوق اللكية بشكل غير قابل لإللغاء كأدوات حقوق ملكية مصنفة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعريف حقوق اللكية بموجب معيار املحاسبة الدولي (" )32األدوات الالية":
العرض وعدم االحتفاظ بها للمتاجرة .تم تحديد التصنيف على أساس كل أداة على حدة.
ً
ال يتم نهائيا تدوير األرباح والخسائر من هذه الوجودات الالية الى قائمة الدخل الشامل الوحدة .يتم االعتراف بتوزيعات األرباح كإيرادات
أخرى في قائمة الدخل الشامل الوحدة عند نشوء الحق في الدفع ،إال عندما تستفيد املجموعة من هذه التحصالت كاسترداد جزء من تكلفة
األصل الالي ،وفي هذه الحالة ،يتم تسجيل هذه األرباح في الدخل الشامل اآلخر .إن أدوات حقوق اللكية الصنفة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر غير معرضة لتقدير انخفاض القيمة.
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتم تسجيل الوجودات الالية الصنفة بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر مع إثبات صافي التغيرات في القيمة العادلة في الربح أو
الخسارة.
يتم إدارج توزيعات األرباح من االستثمارات في األسهم الدرجة كإيرادات أخرى في قائمة الدخل الشامل الوحدة عند نشوء الحق في الدفع.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 2ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
 5-2ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
س) األدوات املالية (تتمة)
 )1املوجودات املالية (تتمة)
إلغاء االعتراف
يتم بشكل رئيس ي إلغاء االعتراف بأصل مالي (أو جزء من األصل الالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متماثلة) (أي استبعادها من
قائمة الركز الالي الوحدة للمجموعة) عند:
• انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل ،أو
• قيام املجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من أصل أو تحمل التزام بدفع تدفقات نقدية مستلمة بالكامل دون تأخير
جوهري إلى طرف ثالث بموجب اتفاقية "تمرير" ،أو (أ) قيام املجموعة بتحويل كافة مخاطر ومنافع األصل أو (ب) عدم قيام املجموعة
بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على األصل.
عندما تقوم املجموعة بتحويل حقوقها الستالم التدفقات النقدية من أصل ما أو الدخول في ترتيبات تمرير ،فإنها تقوم بتقييم إذا ما ،وإلى
أي مدى ،احتفظت باملخاطر والنافع الرتبطة باللكية ولم تقم بتحويل أو االحتفاظ بصورة جوهرية بجميع املخاطر والنافع الرتبطة باألصل
ولم ّ
تحول سيطرتها على األصل ،وتستمر املجموعة في االعتراف باألصل املحول إلى الدى الذي تستمر عالقة املجموعة به .وفي تلك الحالة
ً
تستمر املجموعة باالعتراف أيضا بالطلوبات الرتبطة باألصل .ويقاس االلتزام الرتبط واألصل املحول على أساس يعكس الحقوق والطلوبات
التي احتفظت بها املجموعة.
ويقاس استمرار العالقة الذي يتخذ شكل ضمان على األصل املحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقص ى مبلغ يمكن مطالبة املجموعة
بسداده ـ أيهما أقل.
االنخفاض في قيمة املوجودات املالية
تعترف املجموعة بمخصص خسائر االئتمان التوقعة لجميع أدوات الدين غير املحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
ً
الوحدة .تستند خسائر االئتمان التوقعة إلى الفرق ما بين التدفقات النقدية التعاقدية الستحقة وفقا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي
ً
تتوقع املجموعة أن تستلمها ،مخصومة بشكل تقريبي حسب معدل الفائدة الفعال األصلي .تتضمن التدفقات النقدية التوقعة التدفقات
ً
النقدية من بيع الضمان املحتفظ به أو التحسينات االئتمانية األخرى التي تعتبر جزءا ال يتجزأ من الشروط التعاقدية.
ُتدرج خسائر االئتمان التوقعة على مرحلتين :فيما يتعلق بالتعرض ملخاطر االئتمان التي ال يوجد بها زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ
االعتراف األولي ،يتم تكوين مخصص خسائر ائتمان متوقعة لخسائر االئتمان التي تنتن عن أحداق تعثر محتملة خالل  12الشهر القادمة
ً
(خسائر ائتمان متوقعة على مدى  12شهرا) .أما بالنسبة للتعرض ملخاطر االئتمان التي يوجد بها زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ
االعتراف األولي ،يجب تكوين مخصص خسائر طوال الفترة التبقية للمخاطر بغض النظر عن توقيت التعثر (العمر الزمني لخسائر االئتمان
التوقعة).
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 2ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
 5-2ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
س) األدوات املالية (تتمة)
 )1املوجودات املالية (تتمة)
االنخفاض في قيمة املوجودات املالية (تتمة)
ً
ً
بالنسبة للذمم الدينة التجارية والذمم الدينة االخرى ،طبقت املجموعة منهجا ُمبسطا في احتساب خسائر االئتمان التوقعة .نتيجة لذلك،
ال تقوم املجموعة بتتبع التغيرات في مخاطر االئتمان ،لكن تقوم بإدراج مخصص خسائر ً
بناء على العمر الزمني لخسائر االئتمان التوقعة في
ً
تاريخ كل تقرير مالي .كونت املجموعة مخصص مصفوفة تعتمد على خبرة الخسائر االئتمانية السابقة ،معدلة بحسب عوامل مستقبلية
تتعلق بالدينين والبيئة االقتصادية.
بالنسبة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرُ ،تطبق املجموعة تبسيط مخاطر االئتمان النخفضة .في تاريخ كل
تقرير مالي ،تقوم املجموعة بتقييم ما إذا كانت أدوات الدين تتضمن مخاطر ائتمان منخفضة باستخدام جميع العلومات العقولة والساندة
التوفرة دون تكلفة او جهد إضافيين .عند عمل التقييم ،تقوم املجموعة بإعادة تقييم التصنيف االئتماني الداخلي ألدوات الدين .أضافة إلى
ً
ً
ً
ذلك ،تعتبر املجموعة ان هنالك ازديادا جوهريا في مخاطر االئتمان عندما تكون الدفعات التعاقدية أكثر من  30يوما متأخرة عن موعد
االستحقاق.
ً
ً
تعتبر املجموعة أن األصل الالي متعثرا عندما تكون الدفعات التعاقدية متأخرة عن موعدها بـ ( )90يوما .إال انه في بعض الحاالت قد تعتبر
ً
ً
املجموعة أيضا أن األصل الالي متعثرا عندما توضح العلومات الداخلية والخارجية عدم احتمالية استالم املجموعة كامل البالغ التعاقدية
القائمة قبل أخذ التحسنات االئتمانية املحتفظ بها لدى املجموعة بالحسبان .يتم شطب األصل الالي في حال عدم وجود توقع معقول من
استرداد التدفقات النقدية التعاقدية.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 2ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
 5-2ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
س) األدوات املالية (تتمة)
 )2املطلوبات املالية
االعتراف والقياس األولي
ُتصنف الطلوبات الالية ،عند االعتراف األولي ،كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الوحدة ـ كقروض وسلف
ً
أو ذمم دائنة أو مشتقات محددة بأدوات التحوط في تحوط فعال حسب مقتض ى الحال .يتم االعتراف بجميع الطلوبات الالية مبدئيا بالقيمة
العادلة ،وفي حال القروض ُ
والسلف والذمم الدائنة ناقص التكاليف العائدة مباشرة إلى العامالت .تشمل الطلوبات الالية للمجموعة الذمم
الدائنة التجارية والبالغ مستحقة الدفع والقروض وعقود الرابحات اإلسالمية بما في ذلك تسهيالت السحب على الكشوف واألدوات الالية
الشتقة.
القياس الالحق
يعتمد قياس الطلوبات الالية على تصنيفها كما هو موضح أدناه .تتضمن الطلوبات الالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
الوحدة الطلوبات الالية املحتفظ بها بغرض التاجرة والطلوبات الالية املحددة عند االعتراف األولى بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
الشامل الوحدة.
ُتصنف الطلوبات الالية كمطلوبات محتفظ بها بغرض التاجرة عند الحصول عليها بغرض إعادة شرائها في الستقبل القريب .تتضم هذه
ً
الفئة أيضا األدوات الالية الشتقة البرمة من قبل املجموعة والتي هي غير مصنفة بأدوات التحوط في عالقة تحوط كما هو محدد في العيار
ً
الدولي للتقرير الالي ( .)9تصنف أيضا الشتقات الستقلة الضمنية كمحتفظ بها للمتاجرة ما لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط فعالة.
يتم إدراج األرباح أو الخسائر من الطلوبات املحتفظ بها للمتاجرة في قائمة الدخل الشامل الوحدة .الطلوبات الالية الصنفة عند االعتراف
االولي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الوحدة قد تم تحديدها في التاريخ االولي لالعتراف وفقط إذا عند استيفاء متطلبات
العيار الدولي للتقرير الالي (.)9
املطلوبات املالية بالتكلفة املطفأة (القروض ُ
والسلف)
ً
هذه الفئة هي األقرب للمجموعة .بعد االعتراف األوليُ ،تقاس القروض ُ
والسلف التي يترتب عليها فائدة الحقا بالتكلفة الطفأة باستخدام
طريقة معدل الفائدة الفعلي .تدرج األرباح والخسائر في قائمة الدخل الشامل الوحدة عند إلغاء االعتراف بالطلوبات وكذلك من خالل عملية
إطفاء معدل الفائدة الفعلي .يتم احتساب تكلفة اإلطفاء عن طريق األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االقتناء والرسوم والتكاليف التي
ً
تعتبر جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي .يتم تضمين إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الدخل الشامل الوحدة.
إلغاء االعتراف
يتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي عند الوفاء به أو الغاؤه أو انتهاؤه .وعند استبدال التزام مالي موجود بآخر من نفس القرض حسب شروط
ً
مختلفة تماما أو شروط االلتزام الحالي بشكل جوهري ،فإن مثل هذا االستبدال أو التعديل يتم التعامل معه كإلغاء قيد لاللتزام الالي األصلي
مع االعتراف بااللتزام الجديد .يتم تسجيل الفرق ما بين القيم الدفترية العنية في قائمة الدخل الشامل الوحدة.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 2ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
 5-2ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
س) األدوات املالية (تتمة)
 )3مقاصة األدوات املالية
ً
ُ
يتم مقاصة الوجودات الالية والطلوبات الالية وتسجل بالصافي في قائمة الركز الالي الوحدة فقط عند وجود حق حالي نافذ نظاما لتسوية
البالغ الدرجة وتوافر النية لدى املجموعة لتسوية الوجودات مع الطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق الوجودات وسداد الطلوبات في
آن واحد.
ع) املخزون
يظهر املخزون بسعر التكلفة أو القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل ،وتحدد تكلفة املخزون كالتالي:
مواد خام وقطع غيار:
أعمال تحت التنفيذ وبضاعة تامة للصنع:

تكلفة الشراء على أساس متوسط التكلفة الرجح
ً
تكلفة الواد الباشرة والعمالة الباشرة زائدا الصاريف غير الباشرة
ً
الخاصة بها وفقا لستوى النشاط العادي

ً
يعتبر صافي القيمة البيعية هو السعر التقديري للبيع خالل النشاط العادي ناقصا التكلفة التقديرية لإلتمام وأي تكاليف أخرى يستلزمها
إتمام البيع.
ف) هبوط قيمة املوجودات غيراملالية
تقوم املجموعة في تاريخ إعداد القوائم الالية الوحدة بتقدير ما إذا كان هناك مؤشر على هبوط قيمة أصل .وفى حالة وجود أي مؤشر على
ذلك ،أو عند الحاجة إلى إجراء اختبار سنوي لهبوط قيمة األصل تقوم املجموعة بتقدير القيمة االستردادية لألصل .وتمثل القيمة
االستردادية لألصل في القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناق ص تكلفة البيع أو القيمة قيد االستخدام أيهما أعلى ،وتحدد لألصل
الفرد ما لم يكن األصل يتولد عنه تدفقات نقدية مستقلة بشكل كبير عن النفقات التولدة من موجودات أو مجموعات أخرى من الوجودات.
وعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد القيمة االستردادية لألصل يتعين هبوط قيمة األصل وتخفض قيمته إلى القيمة
االستردادية له .وعند تقييم قيمة استخدام األصل ،يتم خصم التدفقات النقدية الستقبلية من القيمة الحالية باستخدام سعر الخصم
قبل الضريبة بما يعكس التقديرات السوقية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر الرتبطة باألصل .وعند تحديد القيمة العادلة ناقص تكاليف
إتمام البيع ،يتم مراعاة العامالت السوقية الحديثة – عند توافرها ،أو يتم استخدام نموذج التقييم الناسب .ويتم التحقق من هذه القيم
بمقارنتها بمضاعفات التقييم وأسعار األسهم الدرجة للشركات التابعة الطروحة للتداول للجمهور أو من خالل أي مؤشرات أخرى للقيمة
العادلة.
تعتمد املجموعة في حساب الهبوط في القيمة على ميزانيات تفصيلية وحسابات تقديرية يتم إعدادها بشكل منفصل لكل وحدة توليد نقد
باملجموعة التي يتم تخصيص الوجودات الفردية لها .وعادة ما تغطي هذه اليزانيات التفصيلية والحسابات التقديرية خمس سنوات.
لتغطية فترات أطول ،يتم حساب معدل نمو طويل األجل ويطبق على التدفقات النقدية الستقبلية للمشروع بعد السنة الخامسة.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 2ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
 5-2ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
ف) هبوط قيمة املوجودات غيراملالية (تتمة)
تسجل الخسائر من الهبوط في قيمة العمليات الستمرة بما في ذلك الهبوط في قيمة البضاعة في قائمة الدخل الوحدة ضمن الصروف
الطابقة لوظيفة الوجودات الذي هبطت قيمتها.
بالنسبة للموجودات عدا الشهرة ،يتم إجراء تقييم في تاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة لعرفة ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن الخسائر
الناتجة عن الهبوط في القيمة والتي سبق تسجيلها لم تعد موجودة أو أنها قد انخفضت .وفي حال وجود مثل هذا الؤشر ،تقوم املجموعة
ً
بإجراء تقييم للمبلغ المكن استرداده من األصل أو الوحدة النتجة للنقد .ويتم عكس قيد خسارة انخفاض القيمة فقط إذا حصل تغيرا في
ً
االفتراضات الستعملة في تحديد مبلغ االسترداد من األصل منذ آخر خسارة انخفاض في القيمة تم تسجيلها .ويكون عكس القيد محدودا
بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل البلغ المكن استرداده أو تجاوز القيمة الدفترية التي كان من المكن تحديدها -بعد خصم االستهالك
فيما لو لم يتم تسجيل خسارة من االنخفاض في القيمة لألصل في سنوات سابقة .ويتم تسجيل عكس القيد هذا في قائمة الدخل الشاملالوحدة.
ويتم رد خسائر هبوط القيمة السابق االعتراف بها فقط في حالة وجود تغيير في التوقعات الستخدمة لتحديد القيمة االستردادية لألصل منذ
االعتراف بآخر خسارة من هبوط القيمة.
ويتم رد قيمة خسائر هبوط القيمة بحيث ال يترتب على ذلك تجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته االستردادية أو القيمة الدفترية التي كان
يمكن تحديدها بعد خصم اإلستهالك؛ لو لم يسبق االعتراف بخسائر هبوط القيمة لألصل في سنوات سابقة .ويتم االعتراف بالرد في قائمة
الدخل الوحدة.

املوجودات غيرامللموسة
يتم اختبار الوجودات غير اللموسة التي ليس لها عمر إنتاجي محدد في  31ديسمبر من كل عام سواء بصورة منفردة أو على مستوى وحدات
توليد النقد إذا كان ذلك مناسبا وعندما تتوافر ظروف تدل على احتمالية هبوط القيمة الدفترية.
ويحدد هبوط القيمة بتقييم القيمة االستردادية لكل وحدة توليد نقد (أو مجموعة من الوحدات) التي تتعلق بها الشهرة .وفى حالة انخفاض
القيمة االستردادية من وحدة توليد النقد عن القيمة الدفترية يتم االعتراف بهبوط القيمة .وال يمكن رد هبوط قيمة الشهرة.
ص) النقدية والبنود شبه النقدية
يتكون النقد وما في حكمه من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق وشيكات تحت التحصيل القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية تستحق
خالل فترة  3أشهر أو أقل عند نشأتها والتي ليست عرضة ملخاطر التغير في القيمة ـ إن وجدت.
وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الوحدة تتكون النقدية وما في حكمها من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق وشيكات تحت
التحصيل السابق االشارة اليها مخصوما منها أرصدة السحب على الكشوف من البنوك حيث يتم اعتبارها جزء من ادارة النقد للمجموعة.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 2ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
 5-2ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
ق) الذمم املدينة التجارية
ً
يتم اثبات الذمم الدينة التجارية بالقيمة األصلية للفاتورة ناقصا خسائر الهبوط.
يتم قياس خسائر الهبوط بالفرق بين القيمة الدفترية للذمم الدينة التجارية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الستقبلية التوقعة .ويتم
االعتراف بخسائر الهبوط بقائمة الدخل الوحدة .ويتم االعتراف برد خسائر الهبوط في الفترة التي تحدق فيها.
ر) املخصصات
تسجل املخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام (نظامي أو ضمني) ناش ئ عن حدق سابق ويكون هناك احتمال نشوء تكاليف لسداد
االلتزام ويكون باإلمكان قياسها بصورة يعتمد عليها.
وفى حين تتوقع املجموعة استرداد بعض أو جميع املخصصات -على سبيل الثال في إطار عقد تأمين -يتم االعتراف باالسترداد كأصل منفصل
فقط عندما يكون االسترداد مؤكدا .ويظهر الصروف الرتبط بهذا املخصص في قائمة الدخل الوحدة بالصافي بعد خصم االسترداد.
ش) التزامات املنافع املحددة للموظفين
ً
تدير املجموعة برنامن منافع محددة لوظفيها وفقا لنظام العمل في الملكة العربية السعودية .يتم تحديد القيمة الحالية لتكلفة النافع
املحددة بموجب البرنامن باستخدام طريقة ائتمان الوحدة التوقع.
إعادة القياس ،والتي تتألف من األرباح والخسائر االكتوارية ،وتأثير سقف األصول (باستثناء البالغ التضمنة في صافي العوائد على صافي
التزامات النافع املحددة) والعوائد على أصول البرنامن (باستثناء البالغ التضمنة في صافي العوائد على صافي التزامات النافع املحددة) ،يتم
االعترف بها على الفور في قائمة الركز الالي الوحدة وضمن األرباح البقاه من خالل إيرادات شاملة أخرى في فترة حدوثها .ال يتم إعادة تصنيف
إعادة القياس في قائمة الدخل الوحدة في الفترات الالحقة.
يتم تسجيل تكاليف ما بعد الخدمة في قائمة الدخل الوحدة إما:
 بتاريخ تعديل البرنامن أو تاريخ خفض مدة البرنامن ،أو
 بتاريخ قيام املجموعة بتسجيل تكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة ـ أيهما يقع أوال.
يتم احتساب صافي العمولة بتطبيق معدل الخصم على صافي التزام أو أصل برنامن النافع املحددة .تقوم املجموعة بتسجيل التغيرات التالية
في صافي التزام النافع املحددة تحت بند "تكلفة البيعات" ،و"مصاريف إدارية" ،و"مصاريف بيع وتوزيع" في قائمة الدخل الوحدة (حسب
الوظيفة):
 تكاليف الخدمة وتتألف من تكاليف الخدمة ،وتكاليف ما بعد الخدمة ،واألرباح والخسائر التعلقة بخفض مدة البرنامن أو التسويات
الروتينية.
 صافي مصروف أو إيراد العمولة.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 2ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
 5-2ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
ت) التمويل
ً
يتم االعتراف بالتمويل مبدئيا بالبالغ التي يتم استالمها .ويتم تبويب البالغ التي تستحق خالل عام ضمن االلتزامات التداولة ،إال إذا كان لدى
الشركة الحق في تأجيل سداد رصيد التمويل لدة تزيد عن عام بعد تاريخ اليزانية ،فيتم عرض رصيد القرض ضمن االلتزامات طويلة األجل.
ويتم قياس التمويل بعد االعتراف البدئي على أساس التكلفة الطفأة بطريقة معدل العائد الفعلي .وتدرج األرباح والخسائر الناتجة عن
استبعاد االلتزامات باإلضافة إلى عملية اإلطفاء بطريقة معدل العائد الفعلي في قائمة الدخل الوحدة.
ً
يتم احتساب التكلفة الطفأة مع األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء واألتعاب أو التكاليف التي تكون جزءا من معدل العائد
الفعلي .ويدرج اإلطفاء بمعدل العائد الفعلي ضمن الصروفات التمويلية في قائمة الدخل الوحدة.
ث) املعلومات القطاعية
يعتبر القطاع جزء أساس ي من املجموعة عندما يقوم ببيع أو تقديم منتجات أو خدمات معينة (قطاع أعمال) أو يقوم ببيع وتقديم منتجات
أو خدمات في بيئة اقتصادية معينة (قطاع جغرافي) وتختلف مخاطر ومنافع كل قطاع عن مخاطر ومنافع القطاعات اآلخرى .تتبع املجموعة
القطاع الجغرافي نظرا لزاولة املجموعة لجزء من نشاطها خارج الملكة العربية السعودية.
خ) بيانات املجموعة
فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة:
الشركة التابعة

بلد التأسيس

شركة عسير العربية لالستثمار الصناعي املحدودة (شركة شخص
واحد) والشركات التابعة لها (أنظر إيضاح  1أدناه)

الملكة العربية
السعودية

%100

شركة الخواتم للتجارة والقاوالت (شركة شخص واحد)

الملكة العربية
السعودية

%100

شركة الواجد العالية للتنمية والتطوير العقاري املحدودة (شركة
شخص واحد)

الملكة العربية
السعودية

%100
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نسبة امللكية
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2020م
2021م
%100
%100
%100

شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 2ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
 5-2ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
خ) بيانات املجموعة (تتمة)
 )1تتضمن القوائم الالية الوحدة لشركة عسير العربية لالستثمار الصناعي الشركات التابعة التالية (شركة تابعة للشركة األم):
نسبة امللكية
بلد التأسيس
النشاطات
الشركة التابعة
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2020م
2021م
شركة حلواني أخوان (شركة مساهمة
سعودية) (أنظر إيضاح  2أدناه)

الملكة العربية

تصنيع وتعبئة وتجارة
الواد الغذائية

السعودية

%55.51

شركة الربيع السعودية لألغذية املحدودة

تصنيع منتجات االلبان
والعصائر والشروبات

الملكة العربية
السعودية

%57.30

شركة النسين والالبس الجاهزة املحدودة

انتاج الثوب السعودي
والبدل النظامية

الملكة العربية
السعودية

%62.30

%55.51
%57.30
%62.30

 )2تتضمن القوائم الالية الوحدة لشركة حلواني أخوان (شركة مساهمة سعودية) الشركة التابعة التالية:
الشركة التابعة

بلد التأسيس

شركة حلواني أخوان (شركة مساهمة مقفلة)

جمهورية مصر العربية

نسبة امللكية
 31ديسمبر2021م  31ديسمبر 2020م
%100
%100

ث) املوجودات غيراملتداولة املحتفظ بها للبيع والعمليات غيراملستمرة
تصنف املجموعة الوجودات غير التداولة ومجموعات االستبعاد كمحتفظ بها للبيع إذا كان سيتم استرداد قيمتها الدفترية بشكل أساس ي
من خالل معاملة بيع وليس من خالل االستخدام الستمر .يتم قياس الوجودات غير التداولة ومجموعات االستبعاد الصنفة كمحتفظ بها
ً
ناقصا تكاليف البيع ،أيهما أقل.
للبيع بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة
ً
تصنف الوجودات غير التداولة املحتفظ بها للبيع عندما يكون البيع محتمال بدرجة عالية ،ويكون األصل متاح للبيع الفوري .يجب أن تشير
اإلجراءات الطلوبة إلكمال البيع إلى أنه من غير املحتمل إجراء تغييرات كبيرة في البيع أو أنه سيتم سحب قرار البيع .يجب أن تلتزم اإلدارة
بخطة بيع األصل والبيع التوقع أن يكتمل خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيف.
ال يتم استهالك أو إطفاء المتلكات واآلالت والعدات بمجرد تصنيفها كمحتفظ بها للبيع.
يتم استبعاد العمليات غير الستمرة من نتائن العمليات الستمرة ويتم عرضها كمبلغ واحد قائمة الربح أو الخسارة.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 3ـ التقديرات واألحكام املحاسبية الجوهرية
يتطلب إعداد القوائم الالية الوحدة من إدارة املجموعة القيام بتقديرات وأحكام تؤثر على مبالغ اإليرادات والصروفات والوجودات
والطلوبات واإلفصاح عن الطلوبات املحتملة في تاريخ إعداد القوائم الالية الوحدة .أن عدم التأكد التضمن في هذه االفتراضات والتقديرات
قد يؤدى إلى إجراء تعديالت هامة على قيم الوجودات أو الطلوبات التي قد تتأثر في فترات مستقبلية.
التقديرات
فما يلي االفتراضات الرئيسية التعلقة بالستقبل والصادر األخرى لعدم التأكد من التقديرات في تاريخ إعداد القوائم الالية الوحدة والتي
يرتبط بها مخاطر جوهرية قد تسبب تعديالت هامة على القيم الدفترية للموجودات والطلوبات في السنة الالية التالية .اعتمدت املجموعة
في تقديراتها وافتراضاتها على العوامل التاحة عن إعداد القوائم الالية الوحدة .إال أنه يجوز أن تتغير الظروف وافتراضاتها القائمة حول
التطورات الستقبلية وفقا للتغيرات في السوق أو الظروف الناشئة خارج سيطرة املجموعة .وتنعكس هذه التغييرات على االفتراضات عند
حدوثها.

تقدير الثمن التغير للعوائد
تقوم املجموعة بتقدير الثمن التغير لتضمينه في سعر معاملة بيع منتجات مع حقوق اإلرجاع والخصم التجاري.
قامت املجموعة بتطوير نموذج إحصائي لتوقع العوائد من البيعات .يستخدم النموذج بيانات الرتجعات التاريخية لكل منتن من النتجات
ً
للتوصل إلى نسب العوائد التوقعة .يتم تطبيق هذه النسب لتحديد القيمة التوقعة للثمن التغير .إن أي تغيرات جوهرية في الخبرة مقارنة
بنمط العوائد التاريخي سوف يؤثر على نسب العوائد التوقعة القدرة من قبل املجموعة.
ً
قامت املجموعة بتطبيق األحكام التالية التي تؤثر جوهريا على تحديد مبلغ ومواعيد اإليرادات من العقود مع العمالء:
• تحديد التزامات األداء في معاملة بيع بضائع.
• تحديد مواعيد تحقق البيعات.
• تحديد طريقة تقدير الثمن التغير وتقييم القيود :بعض عقود بيع البضائع تتضمن حق اإلرجاع وخصم تجاري وهذا يزيد من
الثمن التغير .في سياق تقدير الثمن التغير ،يجب على املجموعة استخدام طريقة القيمة التوقعة أو طريقة البلغ األكثر
ً
احتماال ً
بناء على اختيار أفضل طريقة يمكن من خاللها التوقع بشكل أفضل بمبلغ الثمن التغير الذي تستحقه املجموعة مقابل
البضائع.
• قررت املجموعة أن طريقة القيمة التوقعة هي الطريقة الالئمة لالستخدام في تقدير الثمن التغير للمبيعات من البضائع ذات
حقوق اإلرجاع ً
بناء على العدد الكبير من عقود العمالء التي تحمل ذات الخصائص .وفي سياق تقدير الثمن التغير للمبيعات من
ً
البضائع ذات الخصم التجاري ،قررت املجموعة استخدام خليط من الطريقتين :طريقة البلغ األكثر احتماال وطريقة القيمة
التوقعة .الطريقة املختارة هي الطريقة التي تتوقع بشكل أفضل مبلغ الثمن التغير ً
بناء على عدد األسقف الكمية الواردة في العقد.

انخفاض قيمة الذمم الدينة التجارية
يتم تقدير القيمة المكن تحصيلها من الذمم الدينة التجارية عندما يصبح من غير املحتمل تحصيل كامل البلغ .في حالة البالغ الكبيرة في
حد ذاتها يتم التقدير على أساس كل مبلغ على حدة .أما البالغ التي ليست كبيرة في حد ذاتها ولكنها تجاوزت موعد استحقاقها فيتم تقييمها
ً
ً
إجماليا ويتم تكوين املخصص تبعا لطول الفترة التي مضت على موعد استحقاقها ،على أساس معدل التحصيل التاريخي.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 3ـ التقديرات واألحكام املحاسبية الجوهرية (تتمة)
التقديرات (تتمة)

انخفاض قيمة املخزون
يسجل املخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل .عند تقادم املخزون أو عندما تصبح تالفة يتم تقدير قيمتها القابلة
للتحصيل .في حالة مبالغ املخزون الجوهرية في حد ذاتها يتم التقدير لكل بند على حدة ،أما مبالغ املخزون التي ليست جوهرية في حد ذاتها
إال أنها متقادمة أو تالفة فيتم التقدير على أساس اجمالي ،ويتم تكوين املخصص طبقا لنوع املخزون ودرجة التقادم أو التلف بناء على صافي
ً
القيمة البيعية التوقعة والتي تمثل سعر البيع التوقع مخصوما منه التكاليف القدرة إلتمام عملية البيع.

برامن منافع الوظفين املحددة
يتم تحديد كلفة منافع برامن التقاعد املحددة والنافع الطبية لا بعد الخدمة والقيمة الحالية اللتزام التقاعد باستخدام التقييمات
االكتوارية .يتضمن التقييم االكتواري وضع افتراضات متعددة قد تختلف عن التطورات الفعلية في الستقبل .وهذه تتضمن تحديد معدل
ً
الخصم وزيادات الرواتب الستقبلية ومعدالت الوفاة وزيادات معاشات التقاعد الستقبلية .ونظرا لتعقيد التقييم فإن االفتراضات
األساسية وطبيعتها الطويلة الدى تجعل من التزام النافع املحددة بالغ الحساسية بالنسبة للتغيرات في هذه االفتراضات .يتم مراجعة
االفتراضات في تاريخ كل قوائم مالية موحدة.
العيار األكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم .في سياق تحديد معدل الخصم الناسب ،تأخذ اإلدارة في االعتبار معدالت الربح لسندات
الشركات في العمالت التوافقة مع التزام منافع ما بعد الخ دمة مع معدل تصنيف " أ أ " أو أعلى على األقل ـ كما يتم وضعه بواسطة وكالة
تصنيف عالية معتمدة ويتم استقراءه حسب اللزوم مع منحنى العائد بحيث يتوافق مع األجل التوقع اللتزام النافع املحددة .كما يتم مراجعة
السندات األساسية بشكل أوسع من حيث الجودة .ويتم استبعاد السندات ذات التوسع االئتماني الزائد من تحليل السندات التي يستند إليها
ً
معدل الخصم على أساس أنها ال تمثل السندات ذات الجودة العالية .يستند معدل الوفاة على جداول الوفيات التوفرة رسميا للبلدان
العنية .وهذه الجداول قابلة للتغيير على فترات بما يتناسب مع التغيرات السكانية .تستند الزيادات الستقبلية على الرواتب ومعاشات
التقاعد على معدالت التضخم الستقبلية للبلدان العنية.

قياس القيمة العادلة لألدوات الالية
عندما يتعذر قياس القيمة العادلة للموجودات والطلوبات الالية السجلة في قائمة الركز الالي الوحدة ً
بناء على األسعار العلنة في األسواق
النشطة ،فإنه يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم الواردة في نموذج التدفقات النقدية املخصومة .إن العطيات القدمة
ً
لهذه النماذج يتم الحصول عليها من األسواق القابلة للمالحظة حيثما أمكن ،ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنا فإن ذلك يتطلب درجة من التقدير.
يتضمن التقدير اعتبارات العطيات مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر تقلبات األسعار .إن التغيرات على االفتراضات التعلقة
بهذه العوامل يمكن أن تؤثر على القيمة العادلة العلنة لألدوات الالية.

األعمار االنتاجية للممتلكات واآلالت والعدات
تحدد إدارة املجموعة األعمار االنتاجية التقديرية للممتلكات واآلالت والعدات ألغراض احتساب االستهالك .ويتم تحديد هذه التقديرات بعد
األخذ في االعتبار االستعمال التوقع للموجودات أو التلف والبلى الطبيعي .وتقوم اإلدارة بفحص القيمة التبقية واألعمار االنتاجية على
أساس سنوي ويتم تعديل مصروفات االستهالك الستقبلية إذا كانت اإلدارة ترى أن األعمار االنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 3ـ التقديرات واألحكام املحاسبية الجوهرية (تتمة)
التقديرات (تتمة)

الوجودات غير اللموسة
تصنف التكاليف التي لها منافع مستقبلية طويلة األجل كموجودات غير ملموسة ،وتطفأ على مدى الفترة القدرة لالنتفاع بها .يتم مراجعة
القيمة الدفترية للموجودات غير اللموسة وذلك عندما تشير األحداق أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد قيمتها الدفترية .وفي
حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة القدرة القابلة لالسترداد ،عندئذ تخفض الوجودات إلى القيمة القابلة
لالسترداد والتي تمثل القيمة الحالية لها .تحمل الزيادة في القيمة الدفترية عن القيمة القدرة القابلة لالسترداد على قائمة الدخل الوحدة.

هبوط قيمة الوجودات غير الالية
يحدق هبوط القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل أو لوحدة توليد النقد القيمة االستردادية وهو األعلى من القيمة العادلة ناقصا
تكاليف البيع او القيمة قيد االستخدام .تعتمد القيمة العادلة ناقصا حسابات تكاليف البيع على البيانات التوفرة من معامالت البيع اللزمة
في معاملة طويلة األجل لوجودات مشابهة أو أسعار السوق اللحوظة ناقصا التكاليف اإلضافية للتخلص من األصل .يعتمد حساب القيمة
قيد االستخدام على نموذج التدفقات النقدية املخفض.
وتستخرج التدفقات النقدية من الوازنة التقديرية للسنوات الخمس التالية وال تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها املجموعة بعد.
كما ال تتضمن االستثمارات الجوهرية الستقبلية التي تعزز أداء األصل لوحدة توليد النقد التي يجرى اختبارها .وتتوقف القيمة االستردادية
على سعر الخصم الستخدم في نموذج التدفق النقدي املخصوم وكذلك على التدفقات النقدية الستقبلية التوقعة ومعدل النمو الستخدم
ألغراض اعداد التقديرات.

الضرائب
يقع الشك فيما يتعلق بتفسير لوائح الضريبة الركبة والبلغ وتوقيت الدخل الخاضع للضريبة في الستقبل .مع األخذ في االعتبار املجال الواسع
لعالقات األعمال الدولية والطبيعة طويلة األجل واتفاقات العقود الركبة الحالية والفروق الناشئة بين النتائن الفعلية واالفتراضات القدمة
أو التغييرات الستقبلية لتلك االفتراضات مما قد يستدعي ضرورة إجراء تعديالت مستقبلية على ضريبة الدخل والصاريف السجلة .وقد
أنشأت املجموعة مخصصات ً
بناء على تقديرات مقبولة لنتائن محتملة للتدقيق عن طريق الهيئات الضريبية في الدول العنية التي تعمل فيها
املجموعة .وتعتمد مبالغ تلك املخصصات على عوامل عدة مثل الخبرة السابقة للمراجعات الضريبية وتفسيرات اللوائح الضريبية عن طريق
النشأة الخاضعة للضريبة والهيئة الضريبية السئولة .قد تنشأ تلك االختالفات في التفسير في عدة أمور ً
بناء على الظروف السائدة في مقر
الشركة العنية .وال يتم االعتراف بالطلوبات املحتملة عند قيام املجموعة بتقييم إمكانية اتخاذ إجراءات التقاض ي ووجود تدفقات نقدية
لألموال اآلجلة.
يتم االعتراف بالوجودات الضريبية الؤجلة لجميع خسائر الضرائب غير الستخدمة إلى الدى الذي يحتمل فيه توافر األرباح الخاضعة
للضرائب مستقبال التي يمكن استخدام الخسائر في تغطيتها .يتطلب االجتهاد الجوهري لإلدارة تحديد مبلغ الوجودات الضريبية الؤجلة الذي
يتم االعتراف به ً
بناء على اإلطار الزمني الناسب ومستوى األرباح الضريبية الستقبلية واستراتيجيات تخطيط الضرائب الستقبلية.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 3ـ التقديرات واألحكام املحاسبية الجوهرية (تتمة)
األحكام

استيفاء التزامات األداء
يجب على الشركة تقييم كل عقد من عقودها مع العمالء لتحديد مدى استيفاء التزاماتها التنفيذية مع العمالء على مدار الفترة املحددة لذلك
أو في وقت ما خالل الفترة من أجل تحديد الطريقة الناسبة لالعتراف باإليراد .قامت الشركة بتقييم ذلك ً
بناء على اتفاقيات البيع والشراء
البرمة مع العمالء ومخصصات القوانين واألنظمة ذات الصلة ،وعادة ما تتضمن عقود الشركة مع العمالء لبيع البضائع التامة الصنع التزام
أداء واحد .استنتج ت الشركة بان اإليرادات من بيع البضائع التامة الصنع يجب االعتراف بها أو في وقت ما عند تحويل السيطرة على األصل
الى العميل وبشكل عام عند تسليم البضائع التامة الصنع .ولذلك فان تطبيق العيار الدولي للتقرير الالي ( )15لم يكن له تأثير على توقيت
االعتراف باإليرادات.

أجزاء مكونات المتلكات واآلالت والعدات
يتم استهالك موجودات املجموعة الصنفة ضمن فئة المتلكات واآلالت والعدات على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية
االقتصادية .عند تحديد العمر اإلنتاجي االقتصادي لألصل ،يتم تقسيمه إلى أجزاء هامة بحيث يتم استهالك كل جزء بشكل مستقل ،وال بد
من التأكد من الكونات الرئيسية لألصل ،وأثناء تحديد أهمية الكون تأخذ اإلدارة في االعتبار األهمية الكمية للمكون وكذلك العوامل النوعية
مثل الفرق في العمر اإلنتاجي بالقارنة مع األصل األساس ي وطريقة االستهالك ودورة االستبدال  /جدول الصيانة.

تحديد مدة عقد اإليجار مع خيارات التمديد واالنهاء ـ املجموعة كمستأجر
تحدد املجموعة مدة عقد اإليجار على أنها غير قابلة لإللغاء ألي فترات مغطاة بخيار تمديد العقد إذا ما كانت املجموعة متأكدة بشكل معقول
من احتمالية ممارسة هذا الخيار ،أو ألي فترات مغطاة بخيار إنهاء العقد إذا ما كانت املجموعة متأكدة بشكل معقول من احتمالية عدم
القدرة على ممارسة هذا الخيار .لدى املجموعة العديد من عقود اإليجار التي تتضمن خيارات التمديد واإلنهاء .تقوم املجموعة بممارسة
التقدير في تقييم مدى معقولية التأكد من ممارسة خيار التمديد أو اإلنهاء للعقد .ومن أجل ذلك ،تأخذ املجموعة في اعتبارها جميع العوامل
ً
ً
ذات الصلة التي تشكل حافزا اقتصاديا لمارسة خيار التمديد أو اإلنهاء .بعد تاريخ ابتداء عقد اإليجار ،تقوم املجموعة بإعادة تقييم مدة
العقد إذا ما كان هناك حدق جوهري أو تغير في الظروف واقع في نطاق السيطرة يؤثر على قدرة املجموعة على ممارسة أو عدم ممارسة خيار
تجديد أو انهاء عقد اإليجار (مثل :إنشاء تحسينات جوهرية أو هيكلة جوهرية لألصل الستأجر).

عقود اإليجار تقدير معدل االقتراض التزايد
ال تستطيع املجموعة على الفور تحديد سعر الفائدة الضمن في عقود اإليجار ،وبالتالي تستخدم املجموعة معدل االقتراض التزايد في قياس
التزامات عقود اإليجار .إن معدل االقتراض التزايد هو سعر الفائدة الذي يجب على املجموعة دفعه من أجل االقتراض لفترة مماثلة بضمان
مماثل ومبالغ الزمة للحصول على أصل بقيمة مم اثلة لألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة .وبالتالي ،يعكس معدل االقتراض
ً
التزايد "البلغ الذي على املجموعة دفعه" والذي يتطلب تقديرا عند عدم توافر أسعار ملحوظة أو عند الحاجة للتعديل بما يتناسب مع
شروط وأحكام عقد اإليجار (على سبيل الثال :عندما تكون عملة الدفع في العقود غير العملة الوظيفية للمجموعة) .تقوم املجموعة بتقدير
معدل االقتراض التزايد باستخدام البيانات اللحوظة (مثل :أسعار الفائدة السائدة في السوق) والتوافرة وعند ضرورة عمل بعض التقديرات
الخاصة باملجموعة و(مثل :التصنيف االئتماني للشركة التابعة).
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 4ـ التقاريرالقطاعية
يعتبر القطاع جزء أساس ي من املجموعة يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة (قطاع أعمال) أو يقوم بتقديم منتجات أو خدمات في بيئة
اقتصادية معينة (قطاع جغرافي) وتختلف أرباحه وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات اآلخرى.
تتبع املجموعة قطاع األعمال وكذلك القطاع الجغرافي تباشر املجموعة أعمالها في الملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودول
أخرى .إن العلومات الالية النتقاة والخاصة بالقطاعات الجغرافية واالعمال كما في  31ديسمبر 2021م و 31ديسمبر 2020م هي كالتالي:
أ)

قطاعات األعمال

تتمثل قطاعات األعمال باملجموعة في القطاع االستثماري والقطاع الصناعي وفيما يلي بيانات مالية منتقاة للقطاعين الذكورين:

 31ديسمبر2021م

القطاع االستثماري
ريال سعودي
(باآلالف)

القطاع الصناعي
ريال سعودي
(باآلالف)

املجمـ ــوع
ريال سعودي
(باآلالف)

إجمالي الوجودات
إجمالي الطلوبات وحقوق اللكية غير السيطرة
صافي البيعات وإيرادات االستثمارات
إجمالي الربح
االستهالكات
ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ
مصروفات رأسمالية

1,185,447
392,765
()46,737
()46,737
1,555
3,958
678

1,861,988
1,252,842
1,711,312
486,088
103,385
867,377
27,685

3,047,435
1,645,607
1,664,575
439,351
104,940
871,335
28,363

 31ديسمبر2020م

القطاع االستثماري
ريال سعودي
(باآلالف)

القطاع الصناعي
ريال سعودي
(باآلالف)

املجمـ ــوع
ريال سعودي
(باآلالف)

إجمالي الوجودات
إجمالي الطلوبات وحقوق اللكية غير السيطرة
صافي البيعات وإيرادات االستثمارات
إجمالي الربح
االستهالكات
ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ
مصروفات رأسمالية

1,124,897
371,868
()704
()704
1,041
4,011
1,980

1,842,670
1,215,399
1,569,620
450,917
108,207
942,463
41,383

2,967,567
1,587,267
1,568,916
450,213
109,248
946,474
43,363
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 4ـ التقاريرالقطاعية (تتمة)

ب) القطاعات الجغر افية
دول عربية
وأجنبية
أخرى

تسويات

املجمـ ــوع

القائمة

ريال سعودي
(باآلالف)

ريال سعودي
(باآلالف)

ريال سعودي
(باآلالف)

ريال سعودي
(باآلالف)

ريال سعودي
(باآلالف)

صافي البيعات
إجمالي الوجودات
إجمالي الطلوبات

822,563
2,941,366
1,119,541

596,316
292,964
106,240

292,531
-

()98
()186,895
()171

1,711,312
3,047,435
1,225,610

 31ديسمبر2021م

اململكة
العربية
السعودية

جمهورية مصر
العربية

دول عربية
وأجنبية
أخرى

تسويات

املجمـ ــوع

القائمة

ريال سعودي
(باآلالف)

ريال سعودي
(باآلالف)

ريال سعودي
(باآلالف)

ريال سعودي
(باآلالف)

ريال سعودي
(باآلالف)

صافي البيعات
إجمالي الوجودات
إجمالي الطلوبات

841,994
2,851,398
1,036,885

557,831
264,201
117,733

169,795
-

()148,032
()1,564

1,569,620
2,967,567
1,153,054

 31ديسمبر2020م

اململكة
العربية
السعودية

جمهورية مصر
العربية
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 5ـ صافي املبيعات
موضح أدناه تصنيف إيرادات املجموعة من العقود مع العمالء وفق التصنيفات املختلفة التي يتأثر كل منها وفق العوامل االقتصادية لطبيعة
ومبلغ وتوقيت البيعات:
2020م
2021م
ريال سعودي
ريال سعودي
املبيعات باملنتجات
1,055,048,729
1,091,294,643
منتجات غذائية وألبان
511,058,737
617,216,759
عصائر ومشروبات
أخرى
3,512,458
2,800,963
1,569,619,924
1,711,312,365
املجموع
 6ـ مصروفات بيع وتوزيع
2021م
ريال سعودي
114,573,221
42,595,322
14,007,621
12,661,232
10,116,688
9,667,713
8,671,744
8,416,746
8,052,664
2,122,319
215,956
4,635,148
1,834,674
3,206,127
14,944,096
255,721,271

رواتب ومنافع أخرى
تنشيط مبيعات ومصاريف تسويقية
عموالت توزيع
مصاريف تنشيط مبيعات تصدير
مصاريف سيارات
نقل وتحميل
مصاريف تروين
استهالك موجودات حق االستخدام (إيضاح )15
استهالك ممتلكات وآالت ومعدات (إيضاح )12
لوازم مكتبية
إطفاء موجودات غير ملموسة (إيضاح )14
إيجار سيارات
تأمين
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة (إيضاح )21 - 19
أخرى
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2020م
ريال سعودي
125,126,146
25,060,678
5,178,042
7,086,898
10,171,477
13,415,917
9,409,935
8,249,349
9,740,035
5,731,987
3,432,464
3,189,880
1,607,153
900,283
13,149,697
241,449,941

شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 7ـ مصروفات عمومية وإدارية
2021م
ريال سعودي
84,884,880
12,789,679
12,203,486
7,973,981
7,647,477
6,357,363
5,990,754
5,739,383
3,548,323
1,635,068
1,593,469
18,780,548
169,144,411

رواتب وأجور ومزايا
صيانة وقطع غيار
مصاريف استشارات وأتعاب مهنية
استهالك ممتلكات وآالت ومعدات (إيضاح )12
مستلزمات مكتبية ونفقات الفروع
بدل حضور جلسات مجلس االدارة واللجان
مصروفات حكومية
مكافأة عاملين وأعضاء مجلس اإلدارة
تأمين
استهالك موجودات حق االستخدام (إيضاح )15
بريد وهاتف
أخرى

2020م
ريال سعودي
91,966,597
12,417,256
12,685,165
8,236,436
7,110,240
7,943,193
5,496,736
1,675,013
8,922,798
1,625,484
480,439
20,802,869
179,362,226

 8ـ إيرادات تشغيلية أخرى ،صافي
2021م
ريال سعودي
3,762,586
1,121,744
3,915,124
()1,142,503
7,656,951

إيرادات دعم مبيعات التصدير
إيجار أراض ي
إيرادات أخرى ،صافي
ربح بيع ممتلكات وآالت ومعدات
مصروفات أخرى ،صافي

2020م
ريال سعودي
2,791,795
676,502
173,581
()231,665
3,410,213

 9ـ أعباء تمويل
2021م
ريال سعودي
17,006,453
2,646,472
199,276
19,852,201

أعباء تمويل مرابحات ،بالصافي
أعباء تمويل التزامات عقود إيجار (إيضاح 15ب)
أعباء تمويل أخرى
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2020م
ريال سعودي
23,357,096
2,926,848
1,165,037
27,448,981

شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 10ـ الزكاة وضريبة الدخل
يتكون مخصص الزكاة وضريبة الدخل الستحقة الدفع مما يلي:
 31ديسمبر 2021م
ريال سعودي
41,875,530
25,820,054
67,695,584

الزكاة (إيضاح "أ" أدناه)
ضريبة الدخل (إيضاح "ب" أدناه)

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

أ) الزكاة
 )1كانت حركة الزكاة على املجموعة كاآلتي:
 31ديسمبر 2021م
ريال سعودي
39,491,244
16,323,856
()243,711
()13,695,859
41,875,530

الرصيد في بداية السنة
الكون خالل السنة
تسويات
الدفوع خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي
35,685,642
16,757,142
()12,951,540
39,491,244

 )2الزكاة املحملة على قائمة الدخل الوحدة:
2021م
ريال سعودي
16,323,856
16,323,856

الكون خالل السنة
الزكاة املحملة للسنة

2020م
ريال سعودي
16,757,142
16,757,142

 )3املوقف الزكوي
شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت – الشركة األم
 أنهت الشركة وضعها الزكوي للسنة النتهية في  31ديسمبر 2008م ،وحصلت على شهادة الزكاة غير القيدة عن السنة الذكورة. قامت الش ــركة بتقديم إقراراتها الزكوية للس ــنوات النتهية في  31ديس ــمبر 2009م حتى 2018م وحص ــلت على ش ــهادة الزكاة القيدةعن السنة النتهية في  31ديسمبر 2018م.
 قامت الهيئة بإصدار الربط الزكوي البدئي وطالبت الهيئة بفروقات زكاة إضافية للسنوات من 2009م حتى 2018م بإجمالي مبلغ 180,105,610ريال سعودي.
 قــامــت الش ـ ـ ـ ــركــة بتقــديم اعتراض على الربط الزكوي البــدئي الــذكور أعاله .وبنــاء على ذلــك ،قــامــت الهيئــة بــاصـ ـ ـ ـ ــدار الربط الزكويالعدل والذي طالبت بموجبه الشركة بفروقات زكاة لألعوام من 2009م حتى 2018م بإجمالي مبلغ  70,351,683ري ـ ــال سعودي،
وقامت الشـ ـ ـ ــركة باالعتراض على الربط الزكوي الذكور .قامت الهيئة بتحويل االعتراض الى لجنة الفصـ ـ ـ ــل في املخالفات والنازعات
الض ـ ــريبية .ص ـ ــدر قرار من الدائرة الثالثة للفص ـ ــل في املخالفات والنازعات الض ـ ــريبية والذي قبلت جزء من بنود االعتراض .قامت
الشـ ـ ــركة باالسـ ـ ــت ناف على قرار الدائرة الشـ ـ ــار اليه أعاله إلى اللجنة االسـ ـ ــت نافية للمخالفات والنازعات الضـ ـ ــريبية والذي ال يزال
تحت الدراسة من اللجنة.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 10ـ الزكاة وضريبة الدخل (تتمة)
أ ) الزكاة (تمة)
 )3املوقف الزكوي (تتمة)
ً
 قامت الش ـ ـ ـ ــركة خالل عام 2019م بتس ـ ـ ـ ــجيل مخص ـ ـ ـ ــص عن فروقات الزكاة بمبلغ  21,585,478ريال س ـ ـ ـ ــعودي اعتمادا على رأيمستشارها الزكوي حيث أنها على ثقة من قدرتها على تخفيض الطالبات الزكوية إلى ذلك البلغ.
 قامت الشــركة بتقديم إقراراتها الزكوية للســنوات النتهية في  31ديســمبر 2019م و 2020م وحصــلت على شــهادة الزكاة غير القيدةللسـنة النتهية في  31ديسـمبر 2020م .قامت الهيئة بإصـدار الربط الزكوي البدئي عن هذه السـنوات وطالبت الهيئة بفروقات زكاة
إض ــافية بإجمالي مبلغ  14,951,562ريال س ــعودي .قامت الش ــركة بتقديم اعتراض على الربط الزكوي البدئي الذكور أعاله .وبناء
على ذلك ،قامت الهيئة بإصـ ـ ــدار ربط زكوي معدل والذي طالبت بموجبه الشـ ـ ــركة بفروقات زكوية بإجمالي مبلغ  5,109,586ريال
س ـ ـ ـ ــعودي .وقامت الش ـ ـ ـ ــركة بتص ـ ـ ـ ــعيد اعتراض ـ ـ ـ ــها إلى األمانة العامة للجان الزكوية والض ـ ـ ـ ــريبة والجمركية ،ومازال االعتراض تحت
الدراسة من قبل األمانه حتى تاريخه.
 تم تقديم إقرار زكوي موحد لشـ ــركة عسـ ــير للتجارة والسـ ــياحة والصـ ــناعة والزراعة والعقارات وأعمال القاوالت وشـ ــركاتها التابعةللسـنوات النتهية في  31ديسـمبر 2013م حتى 2019م ،والتضـمن الشـركات التابعة الملوكة لها بالكامل ،وتم الحصـول على شـهادة
الزكاة.
 جاري تقديم اإلقرار الزكوي الوحد لشركة عسير وشركاتها التابعة لها للسنة النتهية في  31ديسمبر 2021م.وفيما يلي املوقف الزكوي للشركات التابعة:
شركة الخواتم للتجارة واملقاوالت املحدودة – شركة تابعة
-

قامت الشركة بتقديم االقرارات الزكوىة للفترة  /السنوات النتهية في  31ديسمبر 1999م حتى 2012م ،وحصلت على خطاب
تسهيل لعام 2012م.
تم تقديم إقرار معلومات للسنة النتهية في  31ديسمبر 2020م وتم الحصول على شهادة الزكاة غير القيدة.
جاري تقديم إقرار معلومات للسنة النتهية في  31ديسمبر 2021م.
لم تقم الهيئة بإصدار الربط الزكوي للسنوات الذكورة حتى تاريخه.

شركة املواجد العاملية للتنمية والتطويرالعقاري املحدودة – شركة تابعة
 قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوىة للفترة  /السنوات النتهية في  31ديسمبر 2007م حتى 2012م ،وحصلت على خطابتسهيل لعام 2012م.
 تم تقديم إقرار معلومات للسنة النتهية في  31ديسمبر 2020م وتم الحصول على شهادة الزكاة غير القيدة. جاري تقديم إقرار معلومات للسنة النتهية في  31ديسمبر 2021م. -لم تقم الهيئة بإصدار الربط الزكوي للسنوات الذكورة حتى تاريخه.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 10ـ الزكاة وضريبة الدخل (تتمة)
أ ) الزكاة (تمة)
 )3املوقف الزكوي (تتمة)
شركة عسير العربية لإلستثمارالصناعي املحدودة – شركة تابعة
 أنهت الشركة وضعها الزكوي حتى السنة النتهية في  31ديسمبر 2008م. قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية للسنوات النتهية في  31ديسمبر 2009م حتى 2012م ،وحصلت على شهادة الزكاة القيدةلعام 2012م .قامت الهيئة بإصدار الربوط الزكوية للسنوات الذكورة والذي أظهر فروقات زكاة مستحقة بإجمالي مبلغ
 3,211,791ريال سعودي .قامت الشركة باالعتراض على الربوط الزكوية الذكورة أعاله .قامت الهيئة بتحويل االعتراض إلى لجنة
الفصل في املخالفات والنازعات الضريبية والذي ال يزال تحت الدراسة من قبل اللجنة.
 تم تقديم إقرار معلومات للسنة النتهية في  31ديسمبر 2020م وتم الحصول على شهادة الزكاة غير القيدة. جاري تقديم إقرار معلومات للسنة النتهية في  31ديسمبر 2021م. لم تقم الهيئة بإصدار الربط الزكوي للسنوات الذكورة حتى تاريخه.شركة حلواني إخوان -السعودية – شركة تابعة
-

أنهت الشركة وضعها الزكوي حتى  31ديسمبر 2014م.

-

قدمت الشركة اإلقرارات الزكوية عن األعوام من 2015م حتى 2018م وحصلت على شهادة زكاة حتى عام 2018م .حيث قامت
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار ربوطات زكوية للسنوات الذكورة والذي أظهر فروقات زكوية إضافية مستحقة بمبلغ 4,7
مليون ريال سعودي ،وقد اعترضت عليه الشركة ،وترى إدارة الشركة حسب إفادة مستشارها الزكوي أن نتيجة اإلعتراض سوف
تكون لصالحها ،وأن البلغ التوقع سداده  2,3مليون ريال سعودي ،وعليه تم تكوين مخصص إضافي بهذه القيمة.

-

كما قدمت الشركة اإلقرار الزكوي عن عام 2019م وحصلت على شهادة الزكاة الخاصة بذلك .حيث قامت هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك بإصدار ربط زكوي للسنة الذكورة والذي أظهر فروقات زكوية إضافية مستحقة بمبلغ  4,1مليون ريال سعودي وقد
اعترضت عليه الشركة ،وترى إدارة الشركة حسب إفادة مستشارها الزكوي أن نتيجة اإلعتراض سوف تكون لصالحها ،وأن البلغ
التوقع سداده 1,7مليون ريال سعودي ،وعليه تم تكوين مخصص إضافي بهذه القيمة.

-

قدمت الشركة اإلقرار الزكوي عن عام 2020م وحصلت على شهادة الزكاة الخاصة بذلك حيث قامت هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك بإصدار ربط زكوي للسنة الذكورة والذي أظهر فروقات زكوية إضافية مستحقة بمبلغ  0.1مليون ريال سعودي وقامت
الشركة بسداد فروقات الزكاة الستحقة عليها بموجب الربط الزكوي وأنهت وضعها الزكوي عن عام 2020م.

شركة الربيع السعودية لألغذية املحدودة – شركة تابعة
-

أنهت الشركة وضعها الزكوي مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") من السنة 2004م حتى 2016م مع تسوية مدفوعات نهائية
بمبلغ  3,1مليون ريال سعودي .لم يتم إصدار الربط للسنوات النتهية من 2017م حتى 2020م من قبل الهيئة.

شركة النسيج واملالبس الجاهزة املحدودة – شركة تابعة
-

قدمت الشركة إقراراتها الزكوية للسنة النتهية في  31ديسمبر 2020م وحصلت على شهادة الزكاة.

- 49 -

شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 10ـ الزكاة وضريبة الدخل (تتمة)
ب) ضريبة الدخل
تقوم املجموعة باحتساب ضريبة الدخل للسنة باستخدام الشريحة الضريبية التي تنطبق على إجمالي األرباح السنوية التوقعة.
 )1إن الحركة على ضريبة الدخل الستحقة الدفع كما يلي:
 31ديسمبر 2021م
ريال سعودي
25,029,998
29,949,306
()29,160,095
845
25,820,054

بداية السنة
ضريبة الدخل خالل السنة
الدفوع خالل السنة
فروقات ترجمة
نهاية السنة

 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي
21,070,394
28,716,805
()25,203,361
446,160
25,029,998

 )2حركة مطلوبات ضريبة مؤجلة كما يلي:
 31ديسمبر 2021م
ريال سعودي
453,474
()900,668
852
()446,342

بداية السنة
التغير خالل السنة
فروقات ترجمة
نهاية السنة (أصل)  /التزام

 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي
1,396,449
()965,891
22,916
453,474

 )3ضريبة الدخل املحملة على قائمة الدخل الوحدة:
2021م
ريال سعودي
()900,668
29,949,306
29,048,638

التغير في مطلوبات ضريبة مؤجلة
ضريبة الدخل عن السنة
الرصيد في نهاية السنة
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2020م
ريال سعودي
()965,891
28,716,805
27,750,914

شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 10ـ الزكاة وضريبة الدخل (تتمة)
ب) ضريبة الدخل (تتمة)
 )4الوقف الضريبي
الوضع الضريبي لشركة حلواني إخوان -مصر -شركة تابعة:
 )1ضرائب شركات األموال
• الشركة معفاة من الضرائب طبقا لقانون  8حتى  31ديسمبر 2005م.
• تم فحص دفاتر وسجالت الشركة حتى 2018م وتم سداد الضريبة الستحقة.
• لم يتم فحص دفاتر وسجالت الشركة عن األعوام 2019م و 2020م.
• تم تقديم اإلقرارات حتى 2020م وسداد الستحق عليها من واقع اإلقرارات.
 )2ضريبة القيمة املضافة
• تم فحص دفاتر وسجالت الشركة حتى عام 2019م ،وتم سداد الضريبة الستحقة.
• تقوم الشركة بسداد الستحق من واقع االقرارات في مواعيدها القانونية.
 )3ضرائب كسب العمل
• تم فحص دفاتر وسجالت الشركة حتى عام 2019م ،وتم سداد الضريبة الستحقة.
• لم يتم فحص دفاتر وسجالت الشركة عن عام 2020م.
 )4ضرائب الدمغة
• تم فحص دفاتر وسجالت الشركة التابعة حتى سنة 2020م ،وتم سداد الضريبة الستحقة.
 )5ضرائب الخصم
• تم سداد الدة الثالثة لعام 2021م وال توجد أي مستحقات ماليه على الشركة.
 )6الضرائب العقارية
• تمت املحاسبة وسداد الستحقات حتى عام 2021م وال توجد أي مستحقات ماليه على الشركة.
 )7ضريبة القيمة املضافة
• املجموعة مسجلة ألغراض ضريبة القيمة الضافة في الملكة العربية السعودية (الشركة األم) وجمهورية مصر العربية (الشركة
التابعة) .تقوم املجموعة بسداد ضريبة القيمة الضافة الستحقة من واقع اإلقرارات الضريبية.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 11ـ خسارة السهم
يتم احتساب خسارة السهم األساسية واملخفضة من صافي خسارة السنة بقسمة صافي خسارة السنة العائدة إلى مساهمي الشركة على عدد
األسهم العادية القائمة خالل السنة والبالغة  126,388,889سهم.
يعكس الجدول التالي بيانات صافي الخسارة للسنة العائدة إلى مساهمي الشركة وعدد األسهم الستخدم في احتساب الربح األساس ي واملخفض
للسهم:
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2020م
2021م
()63,485,897
126,388,889

صافي خسارة السنة العائد للمساهمين في الشركة األم
التوسط الرجح لعدد األسهم العادية القائمة
الخسارة األساسية واملخفضة للسهم من صافي خسارة السنة العائدة للمساهمين في
()0.50
الشركة األم
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()48,548,341
126,388,889
()0.38

شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 12ـ ممتلكات وآالت ومعدات
السنة املنتهية في
 31ديسمبر2021م

أراض ـ ــي
ريال سعودي

التكلفة:
في بداية السنة
إضافات
استبعادات
تحويالت
إعادة تصنيف
محول إلى قائمة الدخل
فروقات ترجمة
االستهالك:
في بداية السنة
استهالك السنة
استبعادات
رد هبوط في القيمة
فروقات ترجمة

مباني
ريال سعودي

آالت ومعدات
وأدوات
ريال سعودي

أثاث ومفروشات

أجهزة حاسب آلي
وبرامج

ريال سعودي

ريال سعودي

وسائل نقل
ريال سعودي

تحسينات في
أماكن مستأجرة
ريال سعودي

أعمال رأسمالية
تحت التنفيذ
ريال سعودي

اإلجمالي 2021م
ريال سعودي

71,159,185
()10,080,000
323

506,515,588
39,975
()3,900,578
5,622,390
()1,456

931,536,093
396,534
()12,734,110
11,496,146
433

144,096,031
121,894
()3,307,515
1,510,096
()548

6,446,488
()340,848
1,090,714
()192

128,265,461
()23,953,022
3,280,913
()1,079

2,156,225
-

53,693,228
27,804,557
()23,000,259
()3,440
()6,498

1,843,868,299
28,362,960
()44,236,073
()10,080,000
()3,440
()9,017

61,079,508

508,275,919

930,695,096

142,419,958

7,196,162

107,592,273

2,156,225

58,487,588

1,817,902,729

-

142,198,896
16,441,654
()1,341,550
()858

518,219,779
58,934,319
()8,884,990
()4,599,614
()382

119,152,505
7,517,584
()3,121,872
()37

4,055,735
1,236,237
()328,682
()498

113,694,361
5,317,871
()22,360,846
()1,239

73,144
366,558
-

-

897,394,420
89,814,223
()36,037,940
()4,599,614
()3,014

-

157,298,142

563,669,112

123,548,180

4,962,792

96,650,147

439,702

-

946,568,075

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر2021م

61,079,508

350,977,777

367,025,984

18,871,778

2,233,370
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10,942,126

1,716,523

58,487,588

871,334,654

شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 12ـ ممتلكات وآالت ومعدات (تتمة)

السنة النتهية في
 31ديسمبر 2020م

أراض ـ ــي
ريال سعودي

التكلفة:
في بداية السنة
إضافات
استبعادات
تحويالت
فروقات ترجمة
االستهالك:
في بداية السنة
استهالك السنة
استبعادات
هبوط في القيمة
فروقات ترجمة

مباني
ريال سعودي

آالت ومعدات
وأدوات
ريال سعودي

أثاق ومفروشات

أجهزة حاسب آلي
وبرامن

ريال سعودي

ريال سعودي

وسائل نقل
ريال سعودي

تحسينات في
أماكن مستأجرة
ريال سعودي

أعمال رأسمالية
تحت التنفيذ
ريال سعودي

اإلجمالي 2020م
ريال سعودي

71,056,682
102,503

441,422,354
64,623,363
469,871

875,725,672
718,535
()13,693,415
67,799,220
986,081

127,602,839
461,249
()9,542,574
25,553,356
21,161

8,045,228
()2,842,751
1,166,984
77,027

123,796,990
()988,700
5,213,243
243,928

2,156,225
-

178,018,471
42,183,471
()166,512,391
3,677

1,825,668,236
43,363,255
()27,067,440
1,904,248

71,159,185

506,515,588

931,536,093

144,096,031

6,446,488

128,265,461

2,156,225

53,693,228

1,843,868,299

-

125,947,601
16,069,864
181,431

467,610,199
59,076,479
()13,646,807
4,599,614
580,294

120,680,739
7,999,541
()9,540,185
12,410

5,413,874
1,372,858
()2,776,959
45,962

107,365,024
7,016,860
()831,263
143,740

73,144
-

-

827,017,437
91,608,746
()26,795,214
4,599,614
963,837

-

142,198,896

518,219,779

119,152,505

4,055,735

113,694,361

73,144

-

897,394,420

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2020م

71,159,185

364,316,692

413,316,314

24,943,526

2,390,753
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14,571,100

2,083,081

53,693,228

946,473,879

شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 12ـ ممتلكات وآالت ومعدات (تتمة)
ً
ً
أصوال مهلكة دفتريا بالكامل وال تزال تعمل تبلغ تكلفتها  466.8مليون
 .1كما في  31ديسمبر 2021م ،تتضمن المتلكات واآلالت والعدات
ريال سعودي ( 31ديسمبر 2020م 456.4 :مليون ريال سعودي).
 .2إن املجمع الصناعي الجديد والخاص بإحدى الشركات التابعة مقام على أرض مستأجرة من الهيئة السعودية للمدن االقتصادية
ومناطق التقنية ("مدن") بموجب عقد مدته  25سنة بداية من  16شعبان 1428هـ (الوافق  29اغسطس 2007م) .عقد اإليجار
قابل للتجديد لفترة إضافية مماثلة حسب اختيار الطرفين.
 .3إن مباني الصنع والخاص بإحدى الشركات التابعة مقامة على أرض مستأجرة من إدارة الدينة الصناعية بالرياض بموجب عقد
إيجار مدته  24سنة بداية من  5شعبان 1428هـ (الوافق  18أغسطس 2007م) .عقد اإليجار قابل للتجديد لفترات مماثلة بنفس
الشروط أو أي شروط أخرى كما هو متفق عليه بين الطرفين .كما يتضمن مباني سكن الوظفين والخاص بإحدى الشركات التابعة
ً
ابتداء من  21شعبان
مقامة على أرض مستأجرة من إدارة الدينة الصناعية بالرياض مقابل إيجار إسمي بموجب عقد مدته  20سنة
1428هـ (الوافق  3سبتمبر 2007م) .عقد اإليجار قابل للتجديد لفترات مماثلة بنفس الشروط أو أي شروط أخرى كما هو متفق
عليه بين الطرفين العنيين.
 .4قامت األمانة العامة التابعة لجدة باإلعالن عن الجدول الزمني إلزالة العشوائيات في جدة وذلك للبدء في مرحلة التنظيم التعلقة
باألحياء التي تم تصنيفها ضمن مناطق العشوائيات ،وتأتي هذه اإلجراءات ضمن الخطة الوضوعة إلعادة ترتيب وهيكلة أحياء
الدينة ،وتعود هذه الخطة بالنفع في النهاية على جميع األفراد القيمين في الملكة العربية السعودية ،وتضمن القرار تعويض مالكي
األراض ي والعقارات الزالة .هذا وقد تم البدء بتنفيذ تلك الخطة في شهر نوفمبر عام 2021م ،وحيث أن أحدى الشركات التابعة تمتلك
مساحة ارض بحي الثعالبة وهو أحد األحياء التي تقع ضمن خطة اإلزالة لذلك تم إعادة تبويب األرض إلى أصول متاحة للبيع بمبلغ
ً
 10مليون ريال سعودي والتي تتمثل في القيمة الدفترية حيث أن القيمة العادلة أكبر من القيمة الدفترية وفقا لتقرير القيم العتمد.
وتتضمن األرض جزء بمبلغ  3,4مليون ريال سعودي ،جاري نقل ملكيته بإسم الشركة.
تم توزيع االستهالك كما يلي:
2021م
ريال سعودي
73,787,578
8,052,664
7,973,981
89,814,223

تكلفة البيعات
مصروفات بيع وتوزيع (إيضاح )6
مصروفات عمومية وإدارية (إيضاح )7
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2020م
ريال سعودي
73,632,275
9,740,035
8,236,436
91,608,746

شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 13ـ عقارات استثمارية
تمثل عقارات إستثمارية قيمة أراض ي مقتناه بنية االستثمار طويل األجل كما يلي:

التكلفة

 31ديسمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

ريال سعودي

ريال سعودي

7,163,236

7,163,236

تمتلك الشركة عقارات استثمارية تم تحديد قيمتها العادلة بناء على متوسط تقييمين من خبراء تثمين عقار مستقلين وهم ،مكتب أمام
للتقييم العقاري ومكتب الكعبات البيضاء للتقييم العقاري وتم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية بناء على األسعار السائدة في
السوق لعقارات االستثمارية مماثلة ،لم يظهر التقييم وجود هبوط في قيمة العقارات االستثمارية كما في  31ديسمبر 2021م .وبلغ متوسط
القيمة العادلة للعقارات االستثمارية  18.1مليون ريال سعودي.
أرض شمال الرياض
في  28أبريل 2019م حصلت الشركة على خطاب من البائع يفيد بأنه قد تم الغاء صك ملكية األرض الشتراه في عام 2009م بتكلفة
 219,739,441ريال سعودي بأمر صادر من محكمة االست ناف بالرياض ألمر خارج عن إرادة البائع وإرادة الشركة ،دفعت الشركة منها مبلغ
 207,239,441ريال سعودي والباقي قدره  12,500,000ريال سعودي لم يتم دفعه وأن القرار أصبح نهائي ويتعين االلتزام به وتنفيذه ،وأنه
يبلغ الشركة بذلك ويعرض بعض الحلول والقترحات على الشركة بما يحفظ لها كامل حقوقها .وبعد تلقي الخطاب الذكور قامت الشركة
بالتأكد من األمر لدى الجهات املختصة ،وتأكد لها أن اإللغاء صحيح ألسباب ومبررات تعود للبائع حيث أن اإللغاء يخص الصك الرئيس ي
لألرض العائد للبائع وما تفرع عنه ،وليس للشركة أي عالقة أو دور في هذا الوضوع ،ولم تبلغ أو تشترك في أي أمر أو جلسات قضائية أو أي
ً
مناقشات أو تحقيقات تمت حياله ،علما بأن الشركة قامت عند شراء األرض باالستعالم عن الصك وإثبات صحته في حينه بموافقة لجنة
من كتابة العدل مكونة من ثالق كتاب عدل بموجب محضر إجازه محرر في  28رجب 1430هـ.
في تاريخ  18ربيع الثاني  1441هـ الوافق  15ديسمبر 2019م ،قامت الشركة برفع دعوتين قضائيتين لدى املحكمة العامة بالرياض ضد بائع
أرض شمال الرياض – حي الخير ووسيط السعي لعملية الشراء وذلك للمطالبة بإلزام بائع األرض ووسيط الشراء (الدعى عليهما) بإعادة
البلغ الدفوع لهما وقدره  207,239مليون ريال سعودي من قيمة األرض إلى الشركة مع احتفاظ الشركة بحقها في الطالبة بأية تعويضات
ً
عما لحقها أو قد يلحق بها من أضرار أو مطالبات مالية بسبب إلغاء صك األرض الذكورة .طبقا لرأي الستشار القانوني الخارجي للشركة
ً
ً
قانونيا وعالقة تعاقدية وتثبت حق
مستندا
واستفساراتها معه فإن الستندات واألوراق التي تم تقديمها في الدعوتين قوية وواضحة وهي
املجموعة في تحصيل واسترداد مبلغ الشراء الدفوع بسبب إلغاء الصك ،وكذلك حقها في تحصيل واسترداد مبلغ السعي الدفوع إلى وسيط
الشراء.
خالل السنة النتهية في  31ديسمبر 2019م ،قامت الشركة باستبعاد كامل قيمة األرض من الدفاتر والبالغة  181,500,000ريال سعودي
وتسجيل ذمم مدينة على البائع ووسيط السعي بإجمالي  207,239,441ريال سعودي بعد خصم البلغ التبقي للبائع من ثمن األرض والبالغ
 12,500,000ريال سعودي .أن القيمة الدفترية لألرض تبلغ  181,500,000ريال سعودي والتي تمثل تكلفة الشراء وقدره 219.739.441
ً
ريال سعودي مطروحا منها هبوط القيمة السابق تسجيلها والبالغ  38,239,441ريال سعودي.
خالل شهر نوفمبر من عام 2020م صدر حكم لصالح الشركة بفسخ عقد البيع البرم بين الشركة وبائع األرض والزام بائع األرض بسداد
مبلغ وقدره  202مليون ريال سعودي للشركة.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 13ـ عقارات استثمارية (تتمة)
بتاريخ  19شعبان 1442ه الوافق  01أبريل 2021م تلقت الشركة خطاب من الستشار القانوني لها يفيد بما يلي:
أن الدعى عليه (بائع األرض) قد تقدم بطلب التماس إلى املحكمة في  05شعبان  1442هـ الوافق  18مارس 2021م بنقض الحكم ورد
الدعوى بعد فوات مدة االعتراض النظامي ،وقد تم قبول االلتماس وبناء عليه:
تراجعت املحكمة عن الحكم السابق ورد الدعوى لعدم االختصاص النوعي لكون القضية من القضايا الكبيرة التي تزيد مبالغها عن 100
مليون ريال سعودي.
هذا وقامت الشركة باالعتراض على الحكم لعدم صحته ،حيث يرى الستشار القانوني للشركة أن الحكم مخالف للنظام ولقواعد اإلجراءات
في املحاكم .ويرى الستشار القانوني للشركة أن رفض الدعوى من جانب املحكمة لن يكون له تأثير على موقف الشركة ،حيث أنه اجراء
شكلي وليس موضوعي.
في  02فبراير 2022م أصدرت دائرة الدعاوى الكبيرة حكمها االبتدائي لصالح الشركة على النحو التالي:
ً
أوال :فسخ عقد بيع أرض شمال الرياض البرم بين الشركة وبائع األرض وما ألحق به.
ً
ثانيا :إلزام بائع األرض بسداد مبلغ  202مليون ريال لصالح الشركة.
 14ـ موجودات غيرملموسة
 31ديسمبر 2021م
ريال سعودي
157,005,634
2,984,084
159,989,718

شهرة (إيضاح  1-14أدناه)
عالمات تجارية وبرامن (إيضاح  2-14أدناه)
إجمالي موجودات غير ملموسة

 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي
157,005,634
1,446,206
158,451,840

 1-14يتمثل رصيد الوجودات غير اللموسة في شهرة ناتجة عن االستحواذ على االستثمارات في شركات تابعة .قامت املجموعة بعمل دراسة
للتأكد من عدم هبوط قيمة الشهرة كما في تاريخ القوائم الالية الوحدة (إيضاح .)32
فيما يلي بيان الشهرة :
 31ديسمبر2021م
شركة عسير العربية
شركة الربيع
شركة حلواني
السعودية لألغذية لالستثمارالصناعي املحدودة اإلجمــالي
إخوان
ريال سعودي
ريال سعودي
ريال سعودي
ريال سعودي
في بداية ونهاية السنة
157,005,634
22,209,872
8,117,469
126,678,293

شركة حلواني
إخوان
ريال سعودي
في بداية ونهاية السنة

126,678,293

 31ديسمبر2020م
شركة عسير العربية
شركة الربيع
السعودية لألغذية لالستثمارالصناعي املحدودة
ريال سعودي
ريال سعودي
8,117,469
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22,209,872

اإلجمــالي
ريال سعودي
157,005,634

شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 14ـ موجودات غيرملموسة (تتمة)
 2-14فيما يلي حركة عالمات تجارية وبرامن:
برامج
ريال سعودي

رسوم عالمات
تجارية وامتياز
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

التكلفة:
في  1يناير 2021م
إضافات
فروقات ترجمة

3,093,890
1,819,994
-

10,102,820
57

13,196,710
1,819,994
57

في  31ديسمبر 2021م

4,913,884

10,102,877

15,016,761

اإلطفاء:
في  1يناير 2021م
اإلطفاء للسنة
فروقات ترجمة

3,014,077
260,354
-

8,736,427
21,787
32

11,750,504
282,141
32

في  31ديسمبر 2021م

3,274,431

8,758,246

12,032,677

صافي القيمة الدفترية:
كما في  31ديسمبر 2021م

1,639,453

برامج
ريال سعودي

1,344,631

رسوم عالمات
تجارية وامتياز
ريال سعودي

2,984,084

اإلجمالي
ريال سعودي

التكلفة:
في  1يناير 2020م
إضافات
فروقات ترجمة

3,075,708
18,182

9,733,626
369,194
-

12,809,334
369,194
18,182

في  31ديسمبر 2020م

3,093,890

10,102,820

13,196,710

اإلطفاء:
في  1يناير 2020م
اإلطفاء للسنة
فروقات ترجمة

2,969,949
28,078
16,050

5,332,041
3,404,386
-

8,301,990
3,432,464
16,050

في  31ديسمبر 2020م

3,014,077

8,736,427

11,750,504

صافي القيمة الدفترية:
كما في  31ديسمبر 2020م

79,813
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1,366,393

1,446,206

شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 15ـ عقود اإليجار

املجموعة كمستأجر
ً
لدى املجموعة عقود إيجار لعدة عقارات مستأجرة .تتراوح مدة عقود اإليجار عموما بين  1إلى  20سنة .التزامات املجموعة بموجب هذه
العقود مضمونة من خالل ملكية الؤجر لهذه العقارات .يتضمن العديد من عقود اإليجار خيارات التمديد واإلنهاء للعقد ودفعات إيجار
متغيرة .ال تحتوي جميع عقود اإليجار على دفعات متغيرة.
ً
ً
لدى املجموعة أيضا بعض العقود لمتلكات مستأجرة بمدة إيجار  12شهرا أو أقل ذات قيمة متدنية .تطبق املجموعة إعفاءات االعتراف
التعلقة بـ "عقود اإليجار القصيرة األجل" و"عقود إيجار األصول التدنية القيمة" على هذه الوجودات.
فيما يلي القيم الدفترية لوجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإليجار الدرجة خالل السنة وما تعرضت له من حركة خالل السنة:
أ) تمثل موجودات حق االستخدام على النحو التالي:
 31ديسمبر 2021م
ريال سعودي
التكلفة:
كما في  1يناير
إضافات خالل السنة
استبعادات
فروقات ترجمة
كما في  31ديسمبر
اإلطفاء:
كما في  1يناير
االستهالك املحمل للسنة
استبعادات
فروقات ترجمة
كما في  31ديسمبر
صافي القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر
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 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي

77,353,689
18,279,989
()1,418,611
467
94,215,534

71,994,630
6,493,416
()1,403,875
269,518
77,353,689

()29,766,263
()14,843,852
1,405,633
2,572
()43,201,910
51,013,624

()16,061,373
()14,207,056
627,450
()125,284
()29,766,263
47,587,426

شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 15ـ عقود اإليجار (تتمة)

املجموعة كمستأجر (تتمة)
ب) التزامات عقود اإليجار مصنفة ضمن قائمة الركز الالي الوحدة على النحو التالي:
 31ديسمبر 2021م
ريال سعودي
44,815,370
18,270,699
2,646,472
()11,708,416
()58,655
1,057
53,966,527
()17,849,831
36,116,696

التزامات عقود اإليجار
كما في  1يناير
إضافات خالل السنة
مصروف فائدة
مدفوعات
استبعادات
تسويات
فروقات ترجمة
كما في  31ديسمبر
ناقص :الجزء التداول
الجزء غير التداول

 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي
50,823,672
6,382,614
2,926,848
()14,605,159
()798,760
()10,439
96,594
44,815,370
()12,546,977
32,268,393

قامت املجموعة بتسجيل مصروف االستهالك التعلق بموجودات حق االستخدام كالتالي:
2021م
ريال سعودي
4,792,038
8,416,746
1,635,068
14,843,852

تكلفة البيعات
مصروفات بيع وتوزيع (إيضاح )6
مصروفات عمومية وادارية (إيضاح )7
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2020م
ريال سعودي
4,332,223
8,249,349
1,625,484
14,207,056

شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 16ـ استثمارات وموجودات مالية
 31ديسمبر 2021م
ريال سعودي
11,347,093
783,129,165
112,435,000
906,911,258

استثمار في شركة زميلة (أنظر إيضاح (أ) أدناه)
أدوات مالية بالقيمة العادلة (أنظر إيضاح (ب) أدناه)
أدوات دين من خالل الربح أو الخسارة (أنظر إيضاح (ج) أدناه)

أ) استثمارات في شركة زميلة
بلد التأسيس
اسم الشركة

النشاط
الرئيس ي

 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي
72,612,289
658,903,373
109,855,000
841,370,662

نسبة امللكية %
2021م 2020م

شركة صناعات العيس ى الملكة العربية البيع بالجملة
والتجزئة
السعودية
(أنظر اإليضاح أدناه)

%38

%38

 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي

 31ديسمبر2021م
ريال سعودي

72,612,289

11,347,093

إن عدد األسهم الملوكة للشركة  28.5مليون سهم من إجمالي رأس الال في شركة صناعات العيس ى البالغ  75مليون سهم بنسبة ملكية %38
من حقوق اللكية فيها.
وفيما يلي حركة هذا االستثمار خالل السنة النتهية في  31ديسمبر:
 31ديسمبر 2021م
ريال سعودي
72,612,289
()60,380,298
()884,898
11,347,093

رصيد االستثمار أول العام
حصة املجموعة في (خسارة)  /ربح الشركة الزميلة
حصة املجموعة في الدخل الشامل اآلخر

 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي
68,898,193
4,835,981
()1,121,885
72,612,289

لم ترصد إدارة املجموعة أية عوامل أو مؤشرات قد تدل على وجود انخفاض في قيمة االستثمار في الشركة الزميلة.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 16ـ استثمارات وموجودات مالية (تتمة)
أ) استثمارات في شركة زميلة (تتمة)
إن ملخص العلومات الالية للشركة الزميلة كما يلي :

الوجودات غير التداولة
الوجودات التداولة
الطلوبات غير التداولة
الطلوبات التداولة
حقوق اللكية غير السيطرة
حقوق امللكية

 31ديسمبر 2021م
ريال سعودي
269,156,746
915,851,079
()259,525,081
()598,752,775
()13,232,564
313,497,405

 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي
301,338,300
1,216,006,008
()61,617,841
()967,772,298
()13,232,564
474,721,605

نسبة اللكية
حصة الشركة
هبوط مؤقت
القيمة الدفترية لالستثمار

%38
119,129,013
()107,781,920
11,347,093

%38
180,394,209
()107,781,920
72,612,289

اإليرادات
تكلفة البيعات
مصروفات بيع وتوزيع
مصروفات عمومية وإدارية
إيرادات أخرى
أعباء مالية
الخسائر االئتمانية التوقعة
(الخسارة)  /الربح قبل الزكاة
الزكاة
(الخسارة)  /الربح للسنة
الخسارة الشاملة األخرى
إجمالي (الخسارة)  /الربح الشامل للشركة األم

2021م
ريال سعودي
540,681,241
()443,198,662
()42,972,053
()60,711,921
2,164,727
()22,536,724
()118,881,025
()145,454,417
()13,441,104
()158,895,521
()2,328,679
()161,224,200

2020م
ريال سعودي
862,888,587
()670,979,875
()63,917,680
()60,943,562
528,081
()40,946,175
1,393,459
28,022,835
()15,296,568
12,726,267
()2,952,329
9,773,938

حصة املجموعة في نتائن السنة

()60,380,298

4,835,981

الحصة في الدخل الشامل األخر

()884,898

()1,121,885
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 16ـ استثمارات وموجودات مالية (تتمة)
ب) أدوات مالية بالقيمة العادلة
استثمارات في
أدوات حقوق ملكية
غير مدرجة
مدرجة
ريال سعودي
ريال سعودي
التكلفة:
في بداية السنة
إضافات
استبعادات
في نهاية السنة

اإلجمالي

اإلجمالي

 31ديسمبر2021م
ريال سعودي

 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي

390,600,000
-

319,480,634
33,787,190
-

710,080,634
33,787,190
-

727,171,377
()17,090,743

390,600,000

353,267,824

743,867,824

710,080,634

ص ـ ـ ـ ــافي أربــاح غير محققــة عن إعــادة
تقييم إستثمارات وموجودات مالية:
في بداية السنة
أرباح إعادة تقييم
املحول إلى خسائر مبقاه
في نهاية السنة

8,400,000
92,970,000
-

()59,577,261
()2,531,398
-

()51,177,261
90,438,602
-

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

101,370,000

()62,108,659

39,261,341

()51,177,261

صافي القيمة الدفترية

491,970,000

291,159,165

783,129,165

658,903,373

يتضمن بند استثمارات في أدوات حقوق ملكية مدرجة ما يلي:
 تمتلك املجموعة عدد  35مليون سهم كما في  31ديسمبر 2021م ( 31ديسمبر 2020م 35 :مليون سهم) في شركة إعمار الدينةاالقتصادية بقيمة  418مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م ( 31ديسمبر 2020م :بقيمة  322مليون ريال سعودي).
يتطلب من الشركة الحصول على موافقة هيئة الدن االقتصادية قبل التصرف في األسهم التي تمتلكها.
 خالل عام 2020م تم طرح نسبة  %30من شركة أمالك العالية للتمويل وبلغ رصيد االستثمار في الشركة كما في  31ديسمبر 2021م 74مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2020م مبلغ  76.7مليون ريال سعودي).
ج) أدوات دين من خالل الربح أو الخسارة

الرصيد في بداية السنة
تقييم استثمارات في أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
الرصيد في نهاية السنة
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 31ديسمبر 2021م
ريال سعودي
109,855,000
2,580,000
112,435,000

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

شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 17ـ مخزون
 31ديسمبر 2021م
ريال سعودي
202,189,134
95,522,325
63,019,437
38,175,965
2,259,146
921,186
402,087,193

مواد خام
بضاعة تامة الصنع
مواد تعبئة وتغليف
قطع غيار
إنتاج تحت التشغيل
أخرى
يخصم:
مخصص بضاعة راكدة

بضاعة بالطريق

 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي
174,834,667
91,834,526
62,804,854
36,700,247
1,345,731
652,307
368,172,332

()18,995,394
383,091,799

()18,577,003
349,595,329

18,778,625
401,870,424

17,191,971
366,787,300

إن حركة املخصص كما يلي:
 31ديسمبر 2021م
ريال سعودي
18,577,003
692,343
()274,286
334
18,995,394

الرصيد في بداية السنة
إضافات خالل السنة
شطب مخصص بضاعة راكدة
مخصص انتفى الغرض منه
فروقات ترجمة
الرصيد في نهاية السنة
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 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي
12,582,767
6,410,865
()416,606
()33,124
33,101
18,577,003

شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 18ـ ذمم مدينة تجارية
 31ديسمبر 2021م
ريال سعودي
ذمم مدينة تجارية
مخصص خسائر االئتمان التوقعة

 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي

255,075,256
()23,221,603

202,814,926
()19,906,467

231,853,653

182,908,459

أ .بناء على الخبرة السابقة للمجموعة فمن التوقع أن يتم استرداد الذمم الدينة التجارية التي لم تنخفض قيمتها خالل الفترة الالحقة
حيث عمدت إدارة املجموعة إلى وضع استراتيجيات محددة لتحصيل هذه الذمم .يتم الحصول على ضمانات من بعض العمالء مقابل
الذمم الدينة التجارية .وعليه فإن الغالبية العظمى من هذه الذمم الدينة التجارية بضمانات.
ب .فيما يلي أعمار الذمم الدينة التي لم يحدق انخفاض في قيمتها للسنتين النتهيتين في  31ديسمبر:
متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها
السنة

املجموع
ريال سعودي

غيرمتأخرة السداد
ولم تنخفض قيمتها
ريال سعودي

 90- 31يوم
ريال سعودي

 31ديسمبر2021م
 31ديسمبر 2020م

231,853,653
182,908,459

157,358,740
64,895,910

26,487,033 47,117,963
15,482,163 102,212,580

 365 - 91يوم
ريال سعودي

أكثرمن  365يوم
ريال سعودي
889,917
317,806

إن حركة املخصص كما يلي:
 31ديسمبر 2021م
ريال سعودي

 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي

الرصيد في بداية السنة
مكون خالل السنة (إيضاح )6
الستخدم خالل السنة
مخصص انتفى الغرض منه
فروقات ترجمة

19,906,467
3,315,728
()592

40,582,478
853,085
()18,634,648
()2,927,652
33,204

الرصيد في نهاية السنة

23,221,603

19,906,467

تم تخفيض الذمم التجارية للعمالء بمستحقات للعمالء مقابل أنشطة ترويجية ومستردات مبيعات وجندوالت البضائع .بلغ رصيد تلك
الستحقات كما في  31ديسمبر 2021م مبلغ  30مليون ريال سعودي (2020م 13,5 :مليون ريال سعودي).
خالل عام 2020م قرر مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة إعدام ديون بمبلغ  18.5مليون ريال سعودي.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
ً
 19ـ مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
 31ديسمبر 2021م
ريال سعودي
28,826,694
9,406,234
2,919,960
214,990,873
256,143,761

دفعات مقدمة للموردين
ً
مصاريف مدفوعة مقدما
ذمم موظفين
إيرادات توزيع أرباح مستحقة
أرصدة مدينة أخرى (اإليضاح أدناه)

 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي
12,508,088
6,276,073
2,628,537
1,250,000
216,370,442
239,033,140

تتضمن األرصدة الدينة األخرى كما في  31ديسمبر 2021م مبلغ  207,239,441ريال سعودي تمثل البلغ الستحق من بائع أرض شمال
الرياض ووسيط السعي ( إيضاح .)13
20ـ املعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
تتضمن الجهات ذات العالقة الشركاء والشركة األم النهائية  -شركة دله البركة القابضة  -والشركات التابعة للشركة األم النهائية وموظفي
ً
ً ً
اإلدارة العليا والديرين والشركات التي تمارس عليها الشركة األم النهائية تأثيرا مهما .وتتم العامالت مع الجهات ذات العالقة بناءا على سياسات
وشروط وأسعار التعامل مع الجهات غير الرتبطة ويتم اعتماد تلك العامالت من قبل إدارات املجموعة.
فيما يلي ملخص بالعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة والتي تمت في سياق العمل االعتيادي للمجموعة خالل السنة:
أ) مستحق من جهات ذات عالقة:
البيان

طبيعة املعاملة

مبالغ املعاملة
 31ديسمبر2021م  31ديسمبر2020م
ريال سعودي
ريال سعودي

شركة الأكوالت بيع بضاعة تامة
5,284,454
السريعة (البيك) الصنع
معامالت مختلفة 1,170,336
آخرون

1,185,644

اإلجمالي
يطرح :مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
الرصيد
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الرصيـ ــد
 31ديسمبر2021م  31ديسمبر2020م
ريال سعودي
ريال سعودي
1,141,681
765,763

841,721

1,907,444
()512,361

841,721
()621,962

1,395,083

219,759

شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 20ـ املعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)
إن حركة املخصص كما يلي:
 31ديسمبر 2021م
ريال سعودي
621,962
()109,601
512,361

الرصيد في بداية السنة
مكون خالل السنة
مخصص انتفى الغرض منه (إيضاح )6
شطب مخصص
الرصيد في نهاية السنة

 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي
3,448,387
47,198
()141,522
()2,732,101
621,962

ب) مستحق إلى جهات ذات عالقة:

البيان
شركة دلة
التجارية

طبيعة املعاملة
شراء بضائع تامة
الصنع

مبالغ املعاملة
 31ديسمبر2021م  31ديسمبر2020م
ريال سعودي
ريال سعودي
738,128

شركة
االسماعلية
مصر للدواجن مشتريات مواد خام 3,196,490
معامالت مختلفة 154,864
أخرون
الرصيد

615,817

3,979,803
239,901

الرصيــد
 31ديسمبر2021م  31ديسمبر2020م
ريال سعودي
ريال سعودي
79,753

-

249,223
638,676

641,957
402,528

967,652

1,044,485

ً
تعتمد األسعار وشروط الدفع مع الجهات ذات العالقة طبقا لسياسة املجموعة.
ج) بدالت ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:
تتكون اإلدارة العليا للمجموعة من كبار الوظفين والتنفيذيين في اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة الذين لديهم صالحيات ومسؤوليات تخطيط
وتوجيه أنشطة املجموعة واإلشراف عليها .بلغ إجمالي رواتب ومكافآت اإلدارة العليا وكبار التنفيذيين كما يلي:
 31ديسمبر 2021م
ريال سعودي
13,813,352
4,150,000
299,500
1,060,000

رواتب ومكافآت اإلدارة العليا وكبار التنفيذيين
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة *
بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان
مكافأة لجان مجلس اإلدارة

 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي
8,420,500
1,800,000
364,000
1,048,889

* تم دفع مبلغ  1,800,000ريال سعودي بدل مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن عام 2020م بعد موافقة الجمعية العامة النعقدة في 30
مايو 2021م كما تم صرف مبلغ  2,350,000ريال سعودي عن عام 2021م بناء على سياسة مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة وللجان النبثقة
واإلدارة التنفيذية العتمدة في الجمعية العامة بتاريخ  30مايو 2021م.
- 67 -

شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 21ـ النقدية والبنود شبه النقدية
 31ديسمبر 2021م
ريال سعودي
23,300,978
107,625,697
5,526,036
12,780,435
149,233,146

النقد في الصندوق
أرصدة لدى البنوك
شيكات تحت التحصيل
أرصدة لدى البنوك مقيدة االستخدام

 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي
1,623,889
156,955,723
5,398,475
13,593,592
177,571,679

تتمثل األرصدة لدى البنوك مقيدة االستخدام في أرصدة بنكية تحتجزها املجموعة لتوزيعات األرباح غير الوزعة.
 22ـ رأس املال
يتكون رأس مال الشركة األم من  126.388.889سهم كما في  31ديسمبر 2021م قيمة كل منها  10ريال سعودي ( 31ديسمبر 2019م:
 126.388.889سهم).
 23ـ احتياطي نظامي
ً
وفقا ألحكام نظام الشركات في الملكة العربية السعودية والنظام األساس ي للمجموعة ،يجب على املجموعة تحويل  %10من صافي الدخل
إلى اإلحتياطي النظامي .ويجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي  %30من رأس الال .لم تقم
املجموعة بهذا التحويل خالل السنوات العروضة حيت حققت املجموعة خسائر خالل تلك السنوات.
قرر الساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية النعقد في  1مايو 2019م (الوافق  26شعبان 1440هـ) الوافقة على تخفيض االحتياطي
النظامي إلى  %24,7من رأس الال وذلك بتحويل مبلغ وقدرة  94,110,245ريال سعودي لتغطية الخسائر التراكمة.
قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ  29ديسمبر 2021م (الوافق  25جمادى األول 1443ه) تخفيض االحتياطي النظامي إلى  %17.4من رأس
الال وذلك بتحويل مبلغ وقدرة  92,417,116ريال سعودي لتغطية الخسائر التراكمة.
 24ـ حقوق امللكية غيراملسيطرة
إن حركة حقوق اللكية غير السيطرة كاآلتي:
 31ديسمبر2021م
ريال سعودي
434,213,174
22,732,394
()33,057
()3,131,875
()33,784,460
419,996,176

في بداية السنة
الحصة في نتائن الشركات التابعة
فرق التحويل الناتن عن ترجمة قوائم مالية بعملة أجنبية
تسويات تقييم إكتواري
توزيعات أرباح في شركة تابعة
في نهاية السنة

- 68 -

 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي
445,226,218
3,671,022
1,406,076
()2,107,569
()13,982,573
434,213,174

شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 24ـ حقوق امللكية غيراملسيطرة (تتمة)
تـ ـ ــم تسـ ـ ــجيل حقـ ـ ــوق اللكيـ ـ ــة غيـ ـ ــر السـ ـ ــيطرة عنـ ـ ــد االعت ـ ـ ـراف األولـ ـ ــي وفقـ ـ ــا للمبـ ـ ــادي املحاسـ ـ ــبية التعـ ـ ــارف عليهـ ـ ــا فـ ـ ــي تـ ـ ــاريخ اإلثبـ ـ ــات .هـ ـ ــذا
وق ـ ــد اس ـ ــتخدمت الش ـ ــركة اإلعف ـ ــاءات النص ـ ــوص عليه ـ ــا عن ـ ــد التح ـ ــول إل ـ ــى الع ـ ــايير الدولي ـ ــة للتقري ـ ــر ال ـ ــالي الت ـ ــي ت ـ ــنص عل ـ ــى بق ـ ــاء حق ـ ــوق
اللكية غير السيطرة بالقيمة الثبتة سابقا وفقا للمبادئ املحاسبية التعارف عليها بدون تعديل.
بتـ ـ ــاريخ  3فبرايـ ـ ــر 2021م وافقـ ـ ــت الجمعيـ ـ ــة العامـ ـ ــة غيـ ـ ــر العاديـ ـ ــة فـ ـ ــي شـ ـ ــركة حلـ ـ ــواني إخـ ـ ــوان "شـ ـ ــركة تابعـ ـ ــة"على توصـ ـ ــية مجلـ ـ ــس اإلدارة
بتوزيـ ـ ــع أربـ ـ ــاح نقديـ ـ ــة عل ـ ـ ــى السـ ـ ــاهمين عـ ـ ــن الع ـ ـ ــام الـ ـ ــالي 2020م بواقـ ـ ــع  1,5ريـ ـ ــال للسـ ـ ــهم الواحـ ـ ــد وبنس ـ ـ ــبة  %15مـ ـ ــن رأس الـ ـ ــال بمبلـ ـ ــغ
إجمالي قدره  47,142,860ريال سعودي وبلغ نصيب الحقوق غير السيطرة مبلغ  20,973,860ريال سعودي.
ف ـ ــي ت ـ ــاريخ  6يوني ـ ــو 2021م ،واف ـ ــق الش ـ ــركاء ف ـ ــي ش ـ ــركة الربي ـ ــع الس ـ ــعودية لألغذي ـ ــة املح ـ ــدودة "ش ـ ــركة تابع ـ ــة" بتوزي ـ ــع أرب ـ ــاح نقدي ـ ــة بمبل ـ ــغ
 30,000,000ريال سعودي وبلغ نصيب الحقوق غير السيطرة مبلغ  12,810,600ريال سعودي.
 25ـ عقود مرابحة إسالمية وقروض طويلة األجل
فيما يلي حركة الرابحات اإلسالمية والقروض خالل السنة:
 31ديسمبر2021م
ريال سعودي
355,502,036
()126,630,614
228,871,422

تسهيالت وقروض طويلة األجل
البالغ الستحقة خالل سنة
الجزء غير التداول

يمثل الجدول التالي قيمة األقساط التبقية من كامل قيمة الرابحات والقروض طويلة األجل :
 31ديسمبر2021م
السنة
ريال سعودي
2021م
129,115,483
2022م
150,001,335
2023م
37,496,335
2024م
38,888,883
ما بعد 2024م
355,502,036

 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي
417,467,453
()157,414,033
260,053,420
 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي
157,414,033
141,414,135
118,639,285
417,467,453

يشتمل تمويل الرابحات والقروض طويلة األجل على ما يلي:
خالل عام 2013م وقعت الشركة األم اتفاقية تمويل مرابحة إسالمي مع مجموعة سامبا الالية بمبلغ  700مليون ريال سعودي .قدمت
ً
الشركة سند ألمر كضمان للقرض .وفقا لالتفاقية يتم سداد القرض على دفعات لدة سبع سنوات تنتهي في  14سبتمبر 2023م وتخضع
ً
ً
الرابحة لعمولة وفقا للمعدالت السائدة بين البنوك في الملكة العربية السعودية (سايبور) مضافا إليها معدل عمولة ثابت .خالل السنة
النتهية في  31ديسمبر 2021م قامت الشركة األم بإبرام اتفاقية مع البنك إلعادة جدولة األقساط الستحقة ،حيث تم االتفاق على تعديل
قيمة وتواريخ استحقاق األقساط لتنتهي في  20ديسمبر 2023م.
بتاريخ  27ديسمبر 2015م وقعت إحدى الشركات التابعة اتفاقية تمويل إسالمي مع البنك السعودي البريطاني بمبلغ  200مليون ريال
سعودي .كما في  31ديسمبر 2021م ،لم تقم الشركة بسحب أى مبالغ (2020م 106.8 :مليون ريال سعودي) .يستحق سداد القرض ألجل
ً
خالل فترة  60شهرا من تاريخ السحب ويتضمن فترة سماح لدة سنة واحدة .يترتب على القرض ألجل فائدة سنوية بنسبة  + %1.5السايبور.
القرض ألجل مضمون بسندات ألمر .خالل أبريل 2021م قامت الشركة بإنهاء االتفاقية وسداد كل البالغ الستحقة.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 25ـ عقود مرابحة إسالمية وقروض طويلة األجل (تتمة)
بتاريخ  1فبراير  2021م وقعت إحدى الشركات التابعة اتفاقية تمويل إسالمي مع مجموعة سامبا الالية  ،بلغت القيمة اإلجمالية للتسهيل
 342مليون ريال سعودي  ،منها  150مليون ريال سعودي قرض طويل األجل .مدة القرض طويل األجل خمس سنوات تشمل ستة أشهر فترة
سماح .كما في  31ديسمبر 2021م ،بلغ صافي مسحوبات الشركة  138.8مليون ريال سعودي.
خالل سنة 2019م ،وقعت إحدى الشركات التابعة اتفاقية تمويل (تورق) مع البنك السعودي الفرنس ي بمبلغ  150مليون ريال سعودي .تم
ً
سحب رصيد التمويل بالكامل من قبل الشركة .وفقا لشروط االتفاقية ،يستحق سداد التمويل على شكل أقساط ربع سنوية بقيمة 9,4
ً
ابتداء من  30سبتمبر 2019م ويستحق سداد آخر قسط بتاريخ  30يونيو 2023م .يترتب على التمويل رسوم تمويل
مليون ريال سعودي
ً
(بالسعر السائد في السوق بين البنوك السعودية مضافا إليه هامش ربح) ،تم ضمان التمويل بسندات ألمر صادرة للبنك.
خالل سنة 2021م ،وقعت إحدى الشركات التابعة إتفاقية تمويل مع مصرف الراجحي بمبلغ  65مليون ريال سعودي .تم سحب مبلغ 50
ً
ً
ابتداء
مليون ريال سعودي .وفقا لشروط االتفاقية ،يستحق سداد التمويل على شكل أقساط ربع سنوية بقيمة  4,2مليون ريال سعودي
من  30يونيو 2021م ويستحق سداد آخر قسط بتاريخ  31مارس 2024م .يترتب على التمويل رسوم تمويل (بالسعر السائد في السوق بين
ً
البنوك السعودية مضافا إليه هامش ربح) ،تم ضمان التمويل بسندات ألمر صادرة للبنك.
 26ـ التزامات منافع املوظفين
 31ديسمبر2021م
ريال سعودي
119,660,393
7,424,200
1,416,500
()23,485,983
7,869,900
()1,362,267
111,522,743

الرصيد في بداية السنة
تكلفة الخدمة الحالية
تكاليف تمويل
الدفوع خالل السنة
تسويات تقييم اكتواري
تسويات
الرصيد في نهاية السنة

إن أهم االفتراضات االكتوارية الستخدمة في حساب القيمة الحالية اللتزامات منافع الوظفين هي كما يلي:
 31ديسمبر 2021م
من  %2.2إلى %2.7
من  %3إلى %6
من  %8إلى %14

معدل الخصم
معدل زيادة الراتب
معدل الدوران
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 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي
119,123,800
8,785,907
2,348,200
()15,882,599
5,285,085
119,660,393

 31ديسمبر 2020م
من  %1.6إلى %2.55
من  %2.2إلى %6
من  %8إلى %14

شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 26ـ التزامات منافع املوظفين (تتمة)
تم عرض تأثير قيمة االلتزام محدد النافع على احدى الفرضيات االكتوارية والتي لها نسبة تغيير معقولة ،مع تثبيت كافة العناصر التغيرة
األخرى كما يلي:
 31ديسمبر2020م
 31ديسمبر2021م
ريال سعودي
ريال سعودي
119,647,119
109,257,400
معدل الخصم %25+
119,719,134
111,882,200
معدل الخصم %25-
119,715,903
111,866,100
زيادة الراتب %25+
119,641,995
109,266,200
زيادة الراتب %25-
 27ـ دائنون ومبالغ مستحقة أخرى
 31ديسمبر2021م
ريال سعودي
133,499,256
104,760,811
26,092,704
11,323,821
9,623,614
9,167,993
246,577
6,682,468
301,397,244

دائنون تجاريون
مصروفات مستحقة
مستحقات موظفين
مطلوبات رد البضاعة ناشئة من حقوق رد البضاعة
دفعات مقدمة من العمالء
مستحقات ضرائب شركات تابعة
مشتقات مالية (أنظر اإليضاح أدناه)
أخرى

 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي
149,638,830
93,075,673
25,534,866
17,787,198
6,135,185
5,756,893
646,414
6,932,789
305,507,848

أبرمت إحدى الشـركات التابعة عقد مشـتقات مالية لبادلة أسـعار الفائدة في سـنة 2019م مع أحد البنوك التجارية املحلية لواجهة تقلبات
أسـعار الفائدة ،هذا وقد بلغت القيمة العادلة للعقد في  31ديسـمبر 2021م مبلغ  246,577ريال سـعودي ( 31ديسـمبر 2020م646,414 :
ريــال س ـ ـ ـ ــعودي) .وبــالتــالي ،س ـ ـ ـ ــجلــت الش ـ ـ ـ ــركــة أربــاح تقييم خالل الس ـ ـ ـ ـنــة النتهيــة في  31ديس ـ ـ ـ ــمبر 2021م بمبلغ  399,837ريــال س ـ ـ ـ ــعودي
(2020م :أرباح بمبلغ  532,275ريال س ـ ـ ــعودي) .بلغت قيمة عقد القايض ـ ـ ــة كما في  31ديس ـ ـ ــمبر 2021م مبلغ  6,250,000ريال س ـ ـ ــعودي
(2020م 93,750,000 :ريال سعودي).
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 28ـ تمويل مرابحة إسالمية قصيرة األجل
إن حركة القروض بموجب التمويل االسالمي كما يلي:
 31ديسمبر2021م
ريال سعودي
185,827,234
135,787,717
321,614,951

الرصيد في بداية السنة
صافي الحركة خالل السنة

 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي
202,408,826
()16,581,592
185,827,234

في  29نوفمبر 2018م وقعت الشركة األم اتفاقية تسهيالت مرابحة قصيرة األجل مع أحد البنوك التجارية املحلية بمبلغ  140مليون ريال
سعودي ،ويتم تجديدها سنويا ،كان رصيد القرض في  31ديسمبر 2021م ال شيئ ( 31ديسمبر 2020م 85.83 :مليون ريال سعودي).
ً
ً
يخضع القرض لعمولة وفقا للمعدالت السائدة بين البنوك في الملكة العربية السعودية (سايبور) مضافا إليها معدل عمولة ثابت .كما تم
توقيع اتفاقية رهن أسهم مدرجة بسوق األوراق الالية بتاريخ  11فبراير 2019م مع البنك الانح للقرض بموجبة تم رهن أسهم في إحدى
الشركات الستثمر فيها عددها  5.5مليون سهم .خالل السنة النتهية في  31ديسمبر 2021م قامت الشركة بإنهاء االتفاقية وسداد كل
البالغ الستحقة.
في  27أكتوبر 2021م وقعت الشركة األم اتفاقية تسهيالت مرابحة قصيرة األجل مع أحد البنوك التجارية املحلية بمبلغ  200مليون ريال
ً
ً
سعودي ،ويتم تجديدها سنويا ،كان رصيد القرض في  31ديسمبر 2021م  140مليون سعودي .يخضع التسهيل لعمولة وفقا للمعدالت
ً
السائدة بين البنوك في الملكة العربية السعودية (سايبور) مضافا إليها معدل عمولة ثابت .كما تم توقيع اتفاقية رهن أسهم مدرجة بسوق
األوراق الالية وتم بموجبة رهن أسهم في إحدى الشركات الستثمر فيها عددها  3.4مليون سهم.
وقعت إحدى الشركات التابعة عقود مرابحات إسالمية (تورق) قصيرة األجل مع بنوك محلية في الملكة العربية السعودية .إن هذه
ً
الرابحات تسدد خالل فترة ثالثة إلى ثمانية أشهر وتدفع الشركة التابعة أعباء تمويل على التمويل طبقا لسعر السوق السائد بين البنوك
ً
السعودية مضافا إليه هامش ربح ،كما في  31ديسمبر 2021م بلغ الرصيد القائم من هذه العقود مبلغ  151,5مليون ريال سعودي (31
ديسمبر 2020م 80 :مليون ريال سعودي) .تم ضمان الرابحات بسندات ألمر صادرة للبنوك.
ً
وقعت إحدى الشركات التابعة أيضا عقود مرابحات قصيرة وطويلة األجل مع بنوك محلية في جمهورية مصر العربية لتمويل عملياتها.
تدفع الشركة التابعة أعباء تمويل حسب ما هو سائد في السوق .كما في  31ديسمبر 2021م بلغ الرصيد القائم لهذه العقـود مبلغ 2,7
مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2020م :مبلغ  13,3مليون ريال سعودي) وال يوجد جزء غير متداول ( 31ديسمبر 2020م :ال ش يء).
وقعت إحدى الشركات التابعة إتفاقية تمويل إسالمي مع البنك السعودي البريطاني (ساب) لتمويل رأس الال العامل للشركة .اتفاقية
ً
التمويل مضمونة بسندات إذنية .يتم دفع التمويل اإلسالمي في غضون سنة أقل من اثني عشر شهرا .بلغ صافي مسحوبات الشركة كما في
 31ديسمبر 2021م ال شيئ ريال سعودي ( 31ديسمبر 2020م :مبلغ  20مليون ريال سعودي).
بتاريخ  1فبراير 2021م وقعت إحدى الشركات التابعة إتفاقية تمويل إسالمي مع مجموعة سامبا الالية ،بلغت القيمة اإلجمالية
للتسهيالت التمويلية  342مليون ريال سعودي .تتضمن االتفاقية حد قصير األجل قيمته  192مليون ريال سعودي لتمويل رأس الال
العامل ،ومدة رأس الال العامل عام  /قابلة للتجديد على أساس سنوي .وبلغ صافي مسحوبات الشركة كما في  31ديسمبر 2021م
 30مليون ريال سعودي.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 29ـ ارتباطات رأسمالية والتزامات محتملة وتعهدات
فيما يلي االرتباطات الرأسمالية وااللتزامات املحتملة والتعهدات الرئيسية:
2021م
ريال سعودي
16,001,972
61,964,713

ارتباطات رأسمالية لشراء ممتلكات وأالت ومعدات
ضمانات بنكية واعتمادات مستندية في سياق األعمال العادية للمجموعة

2020م
ريال سعودي
25,385,665
8,503,032

 30ـ القيمة العادلة لألدوات املالية
القيمة العادلة هي البلغ الذي يتم به مبادلة أصل أو سداد التزام في معاملة بين طرفين بعلمهما وملئ إرادتهما في معاملة تتم على أساس
تجاريً .
بناء عليه قد تنشأ فروق بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة.
تتكون الوجودات الالية للمجموعة من استثمارات في أدوات مالية و النقد والبنود شبه النقدية وذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى
ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة وتتكون مطلوباتها الالية من دائنون ومبالغ مستحقة وأرصدة دائنة أخرى وعقود مرابحات إسالمية
وتمويل ألجل والتزامات عقود إيجار والتزامات بموجب عقود إيجار تمويلي وبنوك سحب على الكشوف ومبالغ مستحقة إلى أطراف ذات
عالقة.
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تستعمل الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات الالية واإلفصاح عنها حسب أسلوب التقييم:
املستوى  :1األسعار الدرجة في أسواق مفتوحة لوجودات ومطلوبات متماثلة.
املستوى  :2أساليب أخرى تكون فيها جميع الدخالت التي لها تأثير كبير على القيمة العادلة السجلة معلومة سواء كان ذلك بشكل مباشر
أم غير مباشر.
املستوى  :3أساليب تستعمل مدخالت لها تأثير كبير على القيمة العادلة السجلة ال تستند إلى بيانات السوق العلومة.
تحتفظ املجموعة باألدوات والطلوبات الالية التالية بالقيمة العادلة في قائمة الركز الالي الوحدة:
 31ديسمبر2021م

املستوى 1
ريال سعودي

أدوات مالية بالقيمة العادلة:
مدرجة في سوق نشط
غير مدرجة في سوق نشط
مطلوبات مالية بالقيمة العادلة:
مشتقات مالية

املستوى 2
ريال سعودي

املستوى 3
ريال سعودي

املجموع
ريال سعودي

491,970,000
-

-

403,594,165

491,970,000
403,594,165

491,970,000

-

403,594,165

895,564,165

-

246,577

-

246,577

-

246,577

-

246,577
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 30ـ القيمة العادلة لألدوات املالية (تتمة)

 31ديسمبر2020م

املستوى 1
ريال سعودي

أدوات مالية بالقيمة العادلة:
مدرجة في سوق نشط
غير مدرجة في سوق نشط
مطلوبات مالية بالقيمة العادلة:
مشتقات مالية

املستوى 2
ريال سعودي

املستوى 3
ريال سعودي

املجموع
ريال سعودي

399,000,000
-

-

369,758,373

399,000,000
369,758,373

399,000,000

-

369,758,373

768,758,373

-

646,414

-

646,414

-

646,414

-

646,414

مطابقة املستوى 3
يبين الجدول التالي مطابقة جميع الحركات في القيمة العادلة لألدوات الالية الصنفة في الستوى  3ما بين بداية ونهاية السنة الالية:
 31ديسمبر2021م
ريال سعودي
369,758,373
33,787,190
48,602
403,594,165

الرصيد االفتتاحي
إضافات
إستبعادات
محول إلى مستوى ( 1مدرجة في سوق نشط)
تقييم
الرصيد النهائي

 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي
437,357,116
()2,090,743
()55,600,000
()9,908,000
369,758,373

كما هو مبين في اإليضاح رقم ( )16من القوائم الالية الرفقة فقد تم خالل عام 2020م طرح شركة أمالك العالية للتمويل العقاري التي
تستثمر فيها الشركة للتداول في السوق الالية في الملكة العربية السعودية وبناء عليه تم تحويل االستثمار من الستوى الثالث إلى الستوى
األول في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة البين أعاله.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 31ـ أهداف وسياسات إدارة املخاطر
ً
املخاطر جزء من أنشطة املجموعة وتدار من خالل آلية متواصلة تتكون من تحديد املخاطر ثم تقييمها ثم متابعتها ووفقا للقيود والضوابط
اآلخرى العتمدة .إن عملية إدارة املخاطر ضرورية بالنسبة لقدرة املجموعة على تحقيق أرباح وكل موظف في املجموعة مسئول عن إدارة
املخاطر التعلقة بما تملى عليه وظيفته أو مسئولياته.
يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة املخاطر التالية والوافقة عليها.
إدارة مخاطررأس املال
تقوم املجموعة بإدارة رأسمالها للتأكد من قدرتها على االستمرار .يتكون هيكل رأس الال للمجموعة من صافي الديون (تمويل الرابحة ألجل
مقاصة مع النقدية والبنود شبه النقدية) وحقوق اللكية (التي تتكون من رأس الال واالحتياطيات واألرباح البقاة واألرباح أو الخسائر غير
املحققة عن إعادة تقييم استثمارات وموجودات مالية وفرق ترجمة القوائم الالية لشركة تابعة).
هيكل رأس الال كما في نهاية السنة على النحو التالي:
 31ديسمبر 2020م
 31ديسمبر2021م
ريال سعودي
ريال سعودي
مجموع الديون
603,294,687
677,116,987
()177,571,679
()149,233,146
ناقص :النقدية والبنود شبه النقدية
425,723,008
527,883,841
صافي الدين
1,814,513,110
1,821,824,548
إجمالي حقوق اللكية
%23
%29
معدل الدين إلى حقوق اللكية (نسبة)
مخاطرالسيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة املجموعة على مقابلة التزاماتها التعلقة بالطلوبات الالية حال استحقاقها .تتم مراقبة احتياجات
السيولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية لقابلة أي التزامات حال نشوئها .بما في ذلك اتفاقيات بتسهيالت
ائتمانية لقابلة أي التزامات مستقبلية.
ً
يبين الجدول التالي ملخصا لواعيد استحقاق الطلوبات الالية غير املخصومة بناء على تواريخ الدفع التعاقدية وأسعار العمولة التداولة
في السوق كما في:
 31ديسمبر2021م
دائنون ومبالغ مستحقة أخرى
تمويل مرابحة إسالمية قصير األجل
عقود مرابحة إسالمية وقروض طويلة األجل
التزامات عقود إيجار
توزيعات أرباح مستحقة الدفع
املجموع

خالل سنة
ريال سعودي

 1إلى  5سنوات
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

301,397,244
321,614,951
126,630,614
17,849,831
12,943,614

228,871,422
36,116,696
-

301,397,244
321,614,951
355,502,036
53,966,527
12,943,614

780,436,254

264,988,118

1,045,424,372
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 31ـ أهداف وسياسات إدارة املخاطر (تتمة)
مخاطرالسيولة (تتمة)
خالل سنة
ريال سعودي

 31ديسمبر2020م
دائنون ومبالغ مستحقة أخرى
تمويل مرابحة إسالمية قصير األجل
عقود مرابحة إسالمية وقروض طويلة األجل
التزامات عقود إيجار
توزيعات أرباح مستحقة الدفع
املجموع

 1إلى  5سنوات
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

305,507,848
185,827,234
157,414,033
12,546,977
13,756,771

260,053,420
32,268,393
-

305,507,848
185,827,234
417,467,453
44,815,370
13,756,771

675,052,863

292,321,813

967,374,676

مخاطرالسوق
تم وضع إطار مناسب إلدارة مخاطر السوق فيما يتعلق بجميع األصول بما في ذلك األصول التي ليست لها أسعار سوق متداولة و /أو معرضة
لتقلبات في األسعار.
أ) مخاطر أسعار العمولة
مخاطر أسعار العمولة هي مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية بسبب تقلبات أسعار العمولة في السوق .إن املجموعة معرضة ملخاطر أسعار
العمولة على موجوداتها ومطلوباتها التي ينتن عنها /تدفع عليها أسعار فائدة بما في ذلك عقود الرابحات والقرض ألجل .تعمل املجموعة على
الحد من مخاطر العمولة عن طريق مراقبة التغيرات في أسعار العمولة على مطلوباتها التي تدفع عليها فائدة.
ً
إن تغيرا بمقدار  10نقطة أساس في أسعار العمولة على الودائع /القروض ذات العمولة التغيرة القيمة بالريال السعودي في تاريخ إعداد
القوائم الالية الوحدة يؤدي إلى زيادة(/نقص) صافي دخل السنة بالبالغ البينة أدناه .يفترض التحليل أدناه بأن جميع التغيرات اآلخرى تبقى
ثابتة:
 31ديسمبر2021م
  10نقاط أساس 10+نقاط أساس
تمويل مرابحة

()677,117

677,117

 31ديسمبر 2020م
 10+نقاط أساس  10 -نقاط أساس
()603,295

603,295

ب)مخاطر العمالت
تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية .إن املجموعة معرضة لتقلبات أسعار صرف
العمالت األجنبية خالل دورة أعمالها العادية يتم إظهار تأثير تقلبات أسعار صرف الجنيه الصري .إن  %37من إيرادات املجموعة للسنة
النتهية في  31ديسمبر 2021م تمثل مبيعات الشركة التابعة حلواني إخوان – مصر ( 31ديسمبر 2020م )%35.6 :حيث يستخدم الجنيه
الصري كعملة تشغيلية لها.
لم يالحظ وجود أي تغير جوهري في سعر الصرف ما بين الريال السعودي والجنيه الصري خالل السنة النتهية في  31ديسمبر 2021م
و 31ديسمبر 2020م.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 31ـ أهداف وسياسات إدارة املخاطر (تتمة)
مخاطرالسوق (تتمة)
كما في  31ديسمبر  2021م ،بلغت الوجودات الالية والطلوبات الالية للمجموعة والقومة بعمالت أجنبية تتعلق بالشركة التابعة (بالدوالر
األمريكي والجنية الصري بشكل رئيس ي) مبلغ  107.5مليون ريال سعودي و 116.5مليون ريال سعودي (2020م 99.8 :مليون ريال سعودي
و 112.7مليون ريال سعودي) على التوالي .لم يحدق أي انخفاض جوهري لسعر الصرف خالل سنة 2021م.
ً
لم تقم املجموعة بإجراء أية معامالت جوهرية خالف الريال السعودي والدوالر األمريكي خالل السنة .ونظرا ألن سعر الريال السعودي مثبت
تجاه الدوالر األمريكي فإن األرصدة بالدوالر األمريكي ال تشكل اي مخاطر عملة هامة .أما بخصوص أثر تقلبات أسعار العمالت الناتن عن
ترجمة القوائم الالية للشركة التابعة ألغراض تجميع القوائم الالية فيتم إظهاره ضمن حقوق اللكية في بند منفصل .تقوم املجموعة بإدارة
مخاطر أسعار العمالت وذلك بمراقبة التغيرات في أسعار العمالت باستمرار واتخاذ القرارات الناسبة.
ج)مخاطر أسعار الواد الخام
تستخدم املجموعة مواد خام مختلفة كمدخالت إنتاج في عملياتها اإلنتاجية وتخضع هذه الواد الخام لتذبذب األسعار مما قد يؤثر على
نتائن أعمال املجموعة .وللتقليل من هذه املخاطر تقوم اإلدارة بمراقبة أسعار الواد الخام وتتخذ القرارات الناسبة للشراء حسب توقعات
األسعار.
انخفاض الشهرة
تقوم إدارة املجموعة بتقدير االنخفاض املحتمل في الشهرة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة .يحدد هذا التقدير بعد األخذ بعين االعتبار
التدفقات النقدية الستقبلية التوقعة للوحدة الدرة للنقدية العنية.
ً
يتأثر احتساب الشهرة كثيرا باالفتراضات التالية- :
 إجمالي الهامش. معدل النمو الستخدم. -التوسط الرجح لتكلفة رأس الال

إجمالي الهامش
تم تحديد إجمالي الهامش على أساس متوسط القيمة املحققة خالل الثالق سنوات السابقة لبدء فترة الوازنة وبعد إجراء التعديالت
التعلقة بتحسينات الكفاءة التوقعة في الوحدات الدرة للنقدية.

معدل النمو
تم تحديد العدالت على أساس متوسط القيمة املحققة للسنوات السابقة لبدء فترة الوازنة وبعد إجراء التعديالت التعلقة بالعقود الحالية
ووجهة نظر اإلدارة بشأن نمو حجم السوق والتوسع الجغرافي.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 31ـ أهداف وسياسات إدارة املخاطر (تتمة)
انخفاض الشهرة (تتمة)

التوسط الرحج لتكلفة رأس الال
تستخدم املجموعة هذا العدل في خصم التدفقات النقدية التوقعة للوصول إلى القيمة االستخدامية.
الحساسية تجاه تغير االفتراضات
استخدمت املجموعة معدل خصم يبلغ  %8.8لخصم التدفقات النقدية التوقعة لغرض دراسة الهبوط في قيمة الشهرة حيث لم ينتن عن
ذلك تسجيل أي هبوط .إذا بلغ معدل الخصم  %13فقد ينتن عن ذلك هبوط في القيمة.
مخاطراالئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في إخفاق طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية .تعمل املجموعة على
الحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالعمالء عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل على حدة ومراقبة الذمم الدينة القائمة والحصول
على خطابات ضمان واعتمادات مستندية كضمان من بعض العمالء.
فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن األدوات الالية اآلخرى للمجموعة بما في ذلك النقدية والبنود شبه النقدية فان تعرض املجموعة
للمخاطر ناش ئ عن تعثر الجهات التي يتم التعامل معها في السداد وان أقص ى تعرض يساوي القيمة الدفترية لهذه األدوات.
مخاطراألعمال
تنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل خارجية مثل األمراض الوبائية كانفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير التي تؤثر على قطاع اللحوم الصنعة
ً
بصفة عامة .ومن املخاطر أيضا ما قد ينشأ من احتمال عدم وفرة املحاصيل الزراعية التي تستخدم كمواد أولية أساسية في الصناعات
الغذائية باإلضافة إلى املخاطر الناتجة عن االضطرابات السياسية التي تتعرض لها جمهورية مصر العربية وتأثيرها املحتمل على نتائن أعمال
إحدى الشركات التابعة .وللتقليل من هذه املخاطر تقوم اإلدارة بمراقبة هذه املخاطر واتخاذ القرارات الناسبة حسب الظروف.
 32ـ تفش ي فيروس كورونا
ال يزال أثر جائحة كوفید  ۱۹-لها تأثير في األسواق العالية حيث تشهد العديد من الناطق الجغرافية موجات من العدوى على الرغم من أنها
ً
كانت قد سيطرت سابقا على تفش ي الفيروس من خالل إجراءات احترازية صارمة مثل فرض قيود على السفر وعمليات اإلغالق وقواعد
التباعد االجتماعي الصارمة .ومع ذلك ،فقد تمكنت حكومة الملكة العربية السعودية من السيطرة بنجاح على تفش ي الفيروس ،ويرجع ذلك
في القام األول إلى اإلجراءات غير السبوقة والفعالة التي اتخذتها الحكومة ،وتبع ذلك إنهاء الحكومة لعمليات اإلغالق واتخاذ إجراءات مرحلية
للعودة إلى الوضع الطبيعي.
ً
وتم مؤخرا تطوير عدد من لقاحات کوفید  ۱۹-واعتمادها وتتوزيعها على الواطنين من قبل مختلف الحكومات في جميع أنحاء العالم .وعلى
الرغم من ذلك تستمر حالة عدم التأكد حول اللقاحات مثل مدة استمرار الناعة.
تدرك الشركة كل من تحديات االقتصاد الجزئي والكلي التي فرضها كوفيد  ،۱۹ -والتي يمكن الشعور بتبعاتها الناشئة لبعض الوقت وتراقب
عن كثب احتمالية تعرضها للمخاطر .وتستمر اإلدارة في مراقبة تأثير الجائحة على أنشطة املجموعة.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 32ـ تفش ي فيروس كورونا (تتمة)
فيما يلي االفتراضات الرئيسية حول الستقبل والصادر الرئيسية األخرى للتقديرات التي قد تنطوي على مخاطر كبيرة للتسبب في تعديل
جوهري لهذه البيانات الالية الوحدة:
مخصص خسائراالئتمان املتوقعة من الذمم املدينة التجارية
تطلبت حاالت عدم اليقين الناجمة عن تفش ي فيروس كورونا الستجد من املجموعة إعادة تقييم الدخالت واالفتراضات الستخدمة
لتحديد الخسائر االئتمانية التوقعة كما في نهاية السنة .اعتبرت املجموعة هذه العلومات التطلعية ذات الصلة فيما يتعلق ،حالة االقتصاد
الكلي للسوق الذي تعمل فيه ،زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان وتقييم مؤشر احتمالية ضعف تأثير التعرض لهذا القطاع .عند تحديد إمكانية
استرداد الذمم الدينة التجارية ،تأخذ املجموعة في االعتبار أي تغيير جوهري في جودة االئتمان للذمم الدينة التجارية من تاريخ منح االئتمان
ً
مبدئيا حتى تاريخ التقرير ،تعتقد اإلدارة أن مخصص الخسائر االئتمانية التوقعة (راجع إيضاح  )18في تاريخ التقرير مناسب.
هبوط قيمة األصول غيراملالية
باإلشارة إلى األداء الالي للمجموعة الدرج ضمن القوائم الالية الوحدة وعلى الرغم من جائحة كوفيد  19 -وتقييم االستمرارية من قبل إدارة
ً
املجموعة ،تعتقد اإلدارة أن تفش ي فيروس كورونا الستجد ال يؤدي إلى أي مؤشر هبوط في القيمة .وفقا لذلك ،ال يتطلب إجراء أي تقييم
للهبوط في القيمة من قبل اإلدارة.
القيمة العادلة لألداة املالية
قامت املجموعة بتقييم مدى مالءمة تقنيات التقييم بما يتماش ى مع البيئة التقلبة بسبب ظروف السوق الحالية وخلصت إلى أنه ال يوجد
تأثير مادي تفش ي فيروس كورونا الستجد.
 33ـ املعايير والتفسيرات الجديدة واملعدلة
قامت املجموعة بتطبيق بعض العايير والتعديالت ألول مرة ،والتي تسري على الفترات التي تبدأ في  1يناير 2021م.
 1-33املعاييروالتفسيرات الجديدة واملعدلة جارية التأثير
التعديالت على املعيارالدولي للتقريراملالي رقم  7واملعيار الدولي للتقريراملالي رقم  16تصحيح قياس سعر الفائدة – املرحلة الثانية.
تعالج تعديالت الرحلة الثانية الشكالت التي تنشأ عن تنفيذ اإلصالحات ،بما في ذلك استبدال األسعار القياسية بأسعار بديلة .توفر
تعديالت الرحلة الثانية إعفاءات مؤقتة إضافية من تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الخاصة بمعيار املحاسبة الدولي رقم  39والعيار
الدولي للتقرير الالي رقم  9على عالقات التحوط التأثرة بشكل مباشر بإصالح مؤشر سعر الفائدة.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 33ـ املعايير والتفسيرات الجديدة واملعدلة (تتمة)
 1-33املعاييروالتفسيرات الجديدة واملعدلة جارية التأثير(تتمة)
التعديالت على املعيارالدولي للتقريراملالي رقم " ،16عقود اإليجار"  -امتيازات اإليجار املتعلقة بجائحة كوفيد.19-
نتيجة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد  ،)19 -تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين .في مايو 2020م ،نشر مجلس معايير املحاسبة الدولي
ً
تعديال على العيار الدولي للتقرير الالي رقم  16يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين لتقييم ما إذا كان امتياز اإليجار التعلق بفيروس
كوفيد  19 -يعد تعديال لعقد اإليجار .في  31مارس 2021م ،نشر مجلس معايير املحاسبة الدولي تعديال إضافيا لتمديد التاريخ من  30يونيو
2021م إلى  30يونيو 2022م .يمكن للمستأجرين اختيار املحاسبة عن امتيازات اإليجار بنفس الطريقة التي يقومون بها إذا لم تكن هناك
تعديالت على اإليجار .في كثير من الحاالت ،ينتن عن ذلك املحاسبة عن االمتياز كمدفوعات إيجار متغيرة في الفترة (الفترات) التي وقع فيها
الحدق أو الظرف الذي أدى إلى حدوق الدفعة املخفضة.
إن تطبيق هذه التعديالت ليس له أي تأثير جوهري على القوائم الالية الوحدة خالل السنة.
 2-33املعاييرالصادرة وغيرسارية التأثير
فيما يلي ً
بيانا بالعايير والتفسيرات الجديدة والعدلة الصادرة وغير سارية التأثير حتى تاريخ إصدار القوائم الالية الوحدة والتي تبدأ في أو
بعد  1يناير 2022م ،مع السماح بالتطبيق البكر ولكن لم تقم املجموعة بتطبيقها عند إعداد هذه القوائم الالية الوحدة.
التعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم " 1عرض القوائم املالية" ،على تصنيف املطلوبات.
توضح هذه التعديالت ضيقة النطاق على معيار املحاسبة الدولي رقم " 1عرض القوائم الالية" ،على أن الطلوبات يتم تصنيفها على أنها
متداولة أو غير متداولة اعتمادا على الحقوق الوجودة في نهاية فترة التقرير .ال يتأثر التصنيف بتوقعات النشأة أو باألحداق بعد تاريخ
التقرير (على سبيل الثال ،استالم تنازل أو إخالل بتعهد) .يوضح التعديل أيضا ما يعنيه معيار املحاسبة الدولي رقم  1عندما يشير إلى
"تسوية" التزام.
التعديالت على املعيارالدولي للتقريراملالي رقم  3و معايير املحاسبة الدولية رقم  16و .37
العيار الدولي للتقرير الالي رقم " 3اندماج األعمال" تحديث إلشارة في العيار الدولي للتقرير الالي رقم  3لإلطار الفاهيمي للتقارير الالية دون
تغيير التطلبات املحاسبية الندماج األعمال.
يحظر معيار املحاسبة الدولي رقم " 16المتلكات واآلالت والعدات" على املجموعة أن تخصم من تكلفة المتلكات واآلالت والعدات البالغ
الستلمة من بيع العناصر النتجة أثناء تحضير الشركة لألصل لالستخدام القصود منه .بدال عن ذلك ،سوف تعترف املجموعة بعائدات
البيعات هذه والتكاليف ذات الصلة في قائمة الدخل الوحدة.
يحدد العيار املحاسبي الدولي رقم " 37املخصصات والطلوبات والوجودات املحتملة" التكاليف التي تتضمنها الشركة عند تقييم ما إذا كان
العقد سيتسبب في خسارة.
التعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم  1وبيان املمارسة رقم  2ومعياراملحاسبة الدولي رقم .8
تهدف التعديالت إلى تحسين إفصاحات السياسة املحاسبية ومساعدة مستخدمي القوائم الالية على التمييز بين التغييرات في التقديرات
املحاسبية والتغيرات في السياسات املحاسبية.
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شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
 33ـ املعايير والتفسيرات الجديدة واملعدلة (تتمة)
 2-33املعاييرالصادرة وغيرسارية التأثير(تتمة)
التعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم  - 12الضريبة املؤجلة املتعلقة باملوجودات واملطلوبات الناشئة من معاملة واحدة.
تتطلب هذه التعديالت من الشركات أن تثبت الضريبة الؤجلة على العامالت التي تؤدي ،عند اإلثبات البدئي ،إلى مبالغ متساوية من
الفروقات الؤقتة القابلة للخصم والخاضعة للضريبة.
.34أرقام املقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام السنة السابقة لتتوافق مع العرض للسنة الحالية ،أهمها ما يلي:
2020م
إعادة التصنيف
قبل إعادة
قائمة املركز املالي املوحدة
التصنيف
513,221
945,960,658
ممتلكات وآالت ومعدات
ً
مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
()513,221
239,546,361

2020م
بعد إعادة
التصنيف
946,473,879
239,033,140

.35أحداث الحقة
خالل الفترة الالحقة قامت الجمعية العامة بتاريخ  9يناير 2022م (الوافق  6جمادى اآلخرة 1443ه) بالوافقة على تعديل اإلسم التجاري
للشركة ليصبح "سناد القابضة" ،ولم يتم االنتهاء من اإلجراءات النظامية والوافقات الالزمة من الجهات املختصة حتى تاريخ اعتماد القوائم
الالية.
.36فروع الشركات التابعة
تشمل القوائم الالية الوحدة الوجودات والطلوبات ونتائن عمليات الفروع التالية لدى الشركات التابعة:
شركة حلواني:
رقم السجل التجاري
م رقم السجل التجاري
م
املدينة
4030016267
13
الرياض
1010062529 1
4032009936
14
بريدة
1131009885 2
4650007871
15
الدمام
2050021082 3
4030296028
16
تبوك
3550019554 4
4030289434
17
جدة
4030289283 5
4030289287
18
جدة
4030296025 6
4030289286
19
جدة
4030289284 7
4030289285
20
جدة
4030289281 8
4030289282
21
جدة
4030132194 9
5855011496
22
جدة
4030120201 10
4700001129
23
مكة الكرمة
4031023161 11
جدة
4030016296 12
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املدينة
جدة
الطائف
الدينة النورة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
خميس مشيط
ينبع

شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
.36فروع الشركات التابعة (تتمة)
شركة الربيع السعودية لألغذية املحدودة:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

رقم السجل التجاري
1010025275
1010614214
1010614212
5855015525
5800010301
4603149656
5851002325
5900005720
5860023508
2252026326
2057004092
2050033489
2511003423
1116003922
1011008756

م
16
17
18
19
20
21
22
23
24
15
26
27
28
29
30

املدينة
الرياض (الركز الرئيس ي)
الرياض (تصدير)
الرياض (مبيعات)
أبها
الباحه
املخواه
بيشه
جازان
محائل
البرز
الخفجى
الدمام
حفر الباطن
الدوادمى
الخرج

رقم السجل التجاري
1185001651
4032228005
4650022683
4030123496
4031213827
4700011061
1128003924
3452009817
3550014766
3350012039
3400008687
5950007467
1122002340
3450006956
5800006406

املدينة
وادي الدواسر
الطائف
الدينه النوره
جده
مكه الكرمة
ينبع
القصيم
القريات
تبوك
حائل
سكاكا
نجران
املجمعه
عرعر
الباحه

شركة النسيج واملالبس الجاهزة املحدودة:
املوقع
مكة الكرمة
الطائف
مكة الكرمة

رقم السجل
4031008300
4032235980
4031072878

تاريخ االصدار
1399/08/16هـ
1440/08/25هـ
1433/12/26هـ

تاريخ اإلنتهاء
1443/05/29هـ
1444/08/25هـ
1442/12/24هـ

 .37اعتماد القوائم املالية املوحدة
تم اعتماد القوائم الالية الوحدة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 24شعبان 1443هـ الوافق  27مارس 2022م.
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