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 ركة عسري ـاهمي شــلسادة / مسا

 احملرتمني    عة والعقارات وأعمال املقاوالتوالصناعة والزراياحة ــللتجارة والس

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،

شركة عسري للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقااوتت االراركةا   يسر جملس إدارة 

 الوضا  العاام  ويساتعر  التقريار السانوي للمجلاس     ، م2021للعاام   لسنوياتقرير جملس اإلدارة لكم أن يقدم 

التوجهاااات املساااتقللية للراااركة،  كماااا يساااتعر  التقريااار  ، خاااال السااانة املالياااة  ال دا  املااااألوللراااركة 

 .والعوامل املؤثرة على عملياتهاواسرتاتيجياتها الرئيسة، 

 عرض عام عن الشركة:

 ة والصاااناعة والزراعاااة والعقاااارات وأعماااال املقااااوتت شاااركة مساااا مة       شاااركة عساااري للتجاااارة والساااياح   

 ضااااما   ااااا    4080سااااعودية، مدرجااااة ا السااااومل املاليااااة ا اململكااااة العرزيااااة السااااعودية  اااا  الرمااااز       

 اتستثمار والتمويل.

م ، 1975 11 11 اااا املوا ااا  1395 11 7وتااااري   78تأسسااا  الراااركة ملوجاااا املرساااوم امللكااا  ر ااام م 

 وتاااري  5850000276لرااركة أعما ااا زعااد إعااان تأسيسااها و اادور سااجلها التجاااري  اا  ر اام   وزاشاارت ا

وتلاشار الراركة عملياتهاا     ا مديناة أزهاا   ويق  مركز ا الارئيس م ، 1977 01 05 ا املوا   1397 01 15

ماا  مرت الرركة منذ تأسيسها ملراحال ت اور لتل اة  ولا  ةليعاة أعما اا       لقد ، ما مكتلها ا الريا 

ريااال  1,263,888,890شااركة رااارل عمليااات وأتراا ة متعااددة إث شااركة اسااتثمارية  از ااة زاارأل مااال        

رياااتت للسااهم الواحااد مد وعااة   10سااهماب زقيمااة أ يااة  126,388,889عاادد أسااهمها الصااادرة  زلاا  و ،سااعودي

 .م2020، ومل ي رأ تغيري على ذلك مقارتة زالعام م2021زالكامل وذلك كما ا تهاية العام 

 السنة املالية للشركة:

ما األول ما يناير وتنتها  زنهاياة شاهر ديسام  ماا كال       للرركة  إن السنة املالية تلدأ  ةلقاب للنظام األسال

 .حسا التقويم امليادي عام

 لشركة:مراجع حسابات ا

زنااا ع علااى  اارار  BDO وشااركا  العمااري حممااد الاادكتور شااركةتااوث مراجعااة حسااازات الرااركة السااادة  

 وذلااك ،الرااركة حلسااازات مراجعااابزتعيياانهم  م2021 05 30املنعقاادة ا  اخلمسااوناجلمعيااة العامااة العاديااة  

 األول والرزا   ،م2021 املاال   العاام  ماا  والسانوي  والثالث الثات  لألرزا  املالية القوائم وتد ي  ومراجعة ل حص

 .م2022 املال  العام ما

 املراجعة الداخلية:

 الساادة  م2021تظام الر ازة الداخلية للراركة خاال العاام املاال      وتقييم ملراجعة الداخلية توث مهام وأعمال ا

 حماسلون  اتوتيون. شركة زيكر تل  أم ك  أم وشركا 

 املستشار الزكوي:

 للرركة السادة   زرايس وتر اول كوزرز.يتوث أعمال اتسترارة الزكوية 

 

 

 



 م2021تقرير جملس اإلدارة 

 

 
  

4  /44 
 

  

 :م2120املالي خالل العام للشركة الوضع العام 

لخساائر  زصا ة أساساية تتيجاة ل   ملياون رياال كاتا      63,5زلغ  اخلسائر اليت تكلدتها الرركة خاال العاام   

تضاا رار  وذلااكمليااون ريااال   60,4الاايت  ملتهااا مااا الرااركة الزميلااة شااركة  ااناعات العيسااى  ااوال        

لساانوات وتيات املتعثاارة املاادي زساالااث تكااويا لصصااات ماليااة كاالرية زرااكل أساساا    الرااركة الزميلااة

، ا حني  سا أدا  الرركة زص ة عاماة تتيجاة   خال  ذا العام اليت اتعكس  على تتائجها السنويةسازقة 

مليون ريال خاال   486ارت ا  الرزح ما املليعات ما شركاتها التازعة ا   ا  الصناعات الغذائية حيث زلغ  

%، و اد حققا  الراركة يفاو ا املليعاات خاال       7,4لساز  زارت ا  مليون ريال ا العام ا 451 ذا العام مقازل 

ملياون رياال زنسالة ارت اا       141ملياار رياال ا العاام السااز  ززياادة حاوال         1,6ملياار رياال مقازال     1,7العام زل  

  %.9زلغ  

ا  وما اجلدير زالذكر أن شاركتها التازعاة شاركة الرزيا  الساعودية لألوذياة والايت تعمال زراكل أساسا           

م زعد أن مرت زاتتكاسة حادة خال العام 2021  ا  العصائر  د  سا أدا  ا زركل جو ري خال العام 

 (.19حليات وتأثر ا سللياب زاإلجرا ات اتحرتازية لوزا  )كو يد الساز  زسلا ت لي  ضريلة امُل

تهاياة العاام السااز  زتحدياد      وما تاحية أخرى  إن الرركة توا ل تن يذ اتسارتاتيجية العاماة الايت اعتمادتها    

م سايكون زداياة   2022األ داف اتسرتاتيجية كما سيأت  تحقاب ا  ذا التقريار، وتأمال الراركة أن العاام     

لتحول رئيس  ا أدا  الرركة واتعكاساب إجيازياب لرركاتها التازعة خا ة ا الق ا  الغذائ  اث جاتا أتا   

م خا اة أن معظام خساائر ا    2022ت العيسى التحسا خال العام ما املتو   للرركة الزميلة شركة  ناعا

كات  زسالا املخصصاات للاديون املتعثارة الايت أثارت زراكل سالس علاى السايولة النقدياة لاديها             خال العام 

 و درتها على زيادة مليعاتها التجارية.  

 الق اعاااات ا تهااساااتثمارا وتوزيااا  زتقيااايم اتساااتثمارية احمل ظاااة  يكلاااة مراجعاااة علاااى الراااركة وتعمااال

 عوائاد  زتحساني  اتسارتاتيجية  توجهاتهاا  خال ما اتستثمارية أ و ا أدا  ك ا ة ر   حيق  ملا اتسرتاتيجية

 ماا  والتخاار   والنماو،  للت اور  القازلاة  وواري  املتدتياة  العوائاد  ذات اتساتثمارات  زعاض  وزي  اتستثمارات، زعض

 عالية، لاةر تصاحلها  د اليت تلك أو احملددة تسرتاتيجيةا الق اعات ضما تق  ت اليت اتستثمارات زعض

 عوائد  قي  زهدف جمدية جديدة استثمارات ا الدخول ما لتمكينها ذلك جرا  ما تقدية تد قات و قي 

 الد رتياة  القيماة  علاى  إجيازيااب  اتعكاسااب  لذلك يكون أن املتو   وما النمو،  رص وتعزيز تستثماراتها أ  ل

 اهلل. شا  ان لذلك تلعاب للرركة السو ية القيمة وارت ا  ل  السو ية القيمة دا وأ للسهم

 املصاااح وأ ااحا  املسااا مني مصاااح تعظاايم علااى إجيازاااب سااينعكس وت ور ااا يفو ااا أن الرااركة وتااؤما

 ككل. اجملتم  جتا   عال زدور القيام ما وركنها ومورديا وعما  ودائنني عاملني ما اآلخريا

 األعااوام خااال أ  اال تتااائ   قياا  إث التقرياار  ااذا ا امل اامنة العماال تساارتاتيجية و قاااب الرااركة وتت لاا 

 اهلل. زإذن مستمرة يفو معدتت حيق  وملا املال  ومركز ا مكاتتها لتعزيز القادمة

 العمل:واسرتاتيجية رسالة الشركة الرؤية و

 اساارتاتيجيتها ا النظاار إعااادة إث الرااركة  تااا  ،زرااكل مسااتمر  األعمااال ليئااةالنراا ة ل ل ليعااةل تظااراب

 للنمااو جدياادةاسااتثمارية   اارص واستكراااف األدا ، ك ااا ة ور اا   اادراتها، علااى للمحا ظااة دوري زرااكل

 ما   تعامال لتاتمكا ماا ال   اا   سارتاتيجية ات  اة اخل  قد  ام  الراركة ملوجلا  زوضا     عليها وزنا ع والر ية،

املمكنة و و دور حيوي تأخذ   ة اتستمرارية زهادف التكيام ما      ال رص ام لاست ادة القائمة التحديات

 .زيئة األعمال املتغرية واخلرو  ما اجلمود
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 االسرتاتيجي:  التوجه

 األجال  ةويال   املادى  زعياد  اسارتاتيج   توجا   ذات  از اة  اساتثمارية  شركة زاعتلار ا عملها الرركة رارل

 اتساارتاتيج  الاادعم عاا  اسااتثماراتها إدارة ا النراا  شاارافاإل أساالو  ذلااك أجاال مااا وتتلنااى ومسااتدام،

 املال . واإلشراف

 عملياتهاا  إدارة ا اتساتقالية  ماا  عالياة  زدرجاة   يها تستثمر اليت الرركات تتمت  أن زأ مية الرركة تؤما

 زرااكل دور ااا رااركةال رااارل لااذلك ،حمرت ااة إداراتوجيااا أن تكااون  ااا    مسااتقلة شااركات زصاا تها

 تعناى  كماا . اإلةاار   اذا  ا املمارساات  أ  ال  وت لي  احلوكمة منظومةوت وير  ت عيل خال ما يج اسرتات

 تنمااو أن أجاال مااا زك ااا ة وتن ااذ ا زد ااة ومدروسااة ممياازة اسااتثمارية  اارص إةااامل عااا زاللحااث رااركةال

ما خاال   ؤسساتوامل لأل راد القيمة اتستثمارات  ذ  رركةال تتيح ثّم وما زاض راد، اتستثمارية احمل ظة

 .السومل املالية

 ملسااتوى منتظمااة عوائااد  قياا  ماا  األمااوال رؤول تنميااة ا املسااا مني احتياجااات تاات همكمااا أن الرااركة 

 ا وتراعا  ، ماا أمكاا   ات تصاادية  األزماات  مواجهاة  ا  يمتهاا  أن  اا   علاى   تسعى لذلك. متوازن لاةر

 اتجتماعيااة والتنميااة املساائول اتسااتثمار خااال مااا ازد ااار و اجملتماا  تنميااة إث ا اد ااة رسااالتها ذلااك  قياا 

 النوعياة  الراراكات  خاال  ماا  اتساتثمارية  ال ارص  رلك ا املراركة تيسري م  الررعية للجواتا واتمتثال

 الراركة  عليا   ُزنيا   الذي توجهنا لتعكس و يمنا ورؤيتنا رسالتنا صياوة منا ز لذلكاملالية، و األورامل وسومل

 ها.ترأت منذ

 :الرسالة

  يهاا. امُلراَرَكِة وَتْيسرِي ُمْسَتداَمٍة اسِتْثماراٍت زَتْنِمَيِة ُمْجَتَمعاِتها واْزِد اِر األرِ  إلْعماِر َتسعىا

 :الرؤية

 ا.الَقيَِّمِة اتسِتثماريَِّة الُ َرِص وِ ياَدِة إةامِل ا الُرّواُدا

 :القيم

 األموِر ِزماِم لَتَوّل  َ ريَقنا وُتَمكُِّا املدى ِدزعي زتوجٍُّ  امللاَدراِت َتقوُد :امللادرة. 

 ممارساِت زأ  ِل املصاِح وأ حاِ  ُشَركائنا ةموحاِت لتحقيِ  املسئوليِة دَرجاِت زأعلى َتْسعى :املوثو ية 

 .اجلودِة

 والرَّ اِ َيِة احلوكمِة َمعايرِي زأعلى وَتْلتِزُم والترريعاِت لألتظمِة َتْمَتِثُل :النزا ة. 

 واعٍد ملستقلٍل زاستمراٍر وَتَت وَُّر اتزتكاَر، ُتَح ُِّز التجاُرِ ، ما َتْسَتْلِهُم زرغٍم، َتَتَعلَُّم :احليوية. 

 َتجاحاٍت إث التحدياِت وُتَحوُِّل للنموِّ، َتْ َمُح الصِّعاَ ، ُتَذلُِّل :املثازرة. 

 :املتوازن األداء حماور

 حماور: أرزعة خال ما اسرتاتيجيتها ةالررك ت ل  املتوازن، األدا  لتحقي 

 الترغيل. تكل ة وضل  زاستدامة مرزح يفو  قي  خال ما امللكية حقومل  يمة تعظيم 

  ا اإلجياز  وأثر ا املستدامة لعوائد ا املستثمريا ثقة على تستحوذ مميزة جتارية عامة  عة زنا 

 عامل سومل ا زالريادة وتتمت  الت ور ساالتح دائمة متوازتة استثمارات حم ظة تكويا م  اجملتم 

 اتستثمار.

  احلوكمة ممارسات أ  ل ت لي  م  زك ا ة عمليتها إلدارة الازمة اتستقالية اتستثمارات إع ا 

 وملتزمة منظمة عمل زيئة خل  م  زالتوازي زينها،  يما اتسرتاتيج  للتعاون وترجيعها املخاةر وإدارة

 وال عالية. الك ا ة لتحقي  تقنيا ومدعومة واملروتة زالر ا ية وتتسم ياساتوالس والنظم زاإلجرا ات
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  إةار ا الرركة زهوية متمسٌك وحيوي، وُممكا حمرتف عمل  ري  لتكويا املو وزة الك ا ات جذ 

 القيم. على  ائمة مؤسسية وثقا ة جذازة عمل زيئة

 :االسرتاتيجية املبادرات

 لتحق  املرروعات إلدارة د يقبا تظاماب ذلك ا متلعة اتسرتاتيجية امللادرات ما عدٍد إجناز على الرركة تعمل

 اجناز ااا تسااا ومرا لااة متازعتهااا يااتم حيااث، دوري زرااكل األدا  ك ااا ة و يااال املوضااوعة اتساارتاتيجية

 امللادرات:  ذ  أ م ماو ملادرة، 15 ما أكثر م2021 عامال خال الرركة اكمل  و د ،شهري زركل

 زعناية. ودراستها واعدة استثمارية  رص عا اللحث 

 وعملياتها. اسرتاتيجياتها ت وير على والزميلة التازعة الرركات م  العمل 

  اجملدية. وري أو منها الغر  اتتهى اليت اتستثمارات ما التخار 

  املخاةر. وإدارة واتلتزام احلوكمة ا املمارسات أ  ل ت لي 

 يلية.الترغ اإلجرا اتو السياسات مجي  وت وير  ديث 

   األدا . و يال والتدريا التوظيم منظومة ك ا ة ر 

  القيم على  ائمة مؤسسية عمل زيئة خل. 

 العمل: اسرتاتيجية

لتل اة ما     و اناعات  اسارتاتيجية تنويا  اساتثماراتها ا   اعاات    تعمل الرركة لتحقيا  رساالتها ماا خاال     

، ة املاارتل  يفو ااا ززيااادة ةلااا املسااتهلكني وتكااون منخ  ااة املخاااةر    الرتكيااز علااى الق اعااات الد اعياا  

 :التاليةاحليوية  ددت ا الق اعات 

  السل  اتستهاكية   ا. 

  الرعاية الصحية   ا. 

  التعليم   ا. 

  اخلدمات اللوجستية   ا. 

 تقااويمة مااا خااال إعااادة تاوازن حم ظتهااا اتسااتثمارية واتتتقااال اث الق اعاات اجلديااد  وتعمال الرااركة علااى  

استثماراتها القائمة ا  ذ  الق اعات م  املراجعة الرااملة لديناميكياة الليئاة ات تصاادية احمللياة واإل ليمياة       

زهدف إجيااد واساتغال ال ارص املمكناة ا الق اعاات اتسارتاتيجية احملاددة وماا  اد يت ار  منهاا ماا  ارص              

ملااا حيقاا   ااا النمااو ا عائااداتها للتوا اا  ماا  تعظاايم  يمااة   اسااتثمارية جدياادة، وتوزياا  حم ظتهااا اتسااتثمارية  

 الرركة ومصاح مسا ميها.

إث تنام  العوائد اتساتثمارية ملساا ميها    يؤدياملخاةر  ما مزي  متوازنإث  قي   اتسرتاتيجية ذ   وتهدف

الاايت  ااد تملااة خا ااة أن الرااركة تتمتاا  ملزايااا تنا سااية ركنهااا مااا تعزيااز أعما ااا ومواجهااة املخاااةر احمل   

 أ مها:تتعر   ا وما 

 واعدة ا تصادياب. اسرتاتيجيةا   اعات  هااستثمارات  زيوت 

 استثماراتها. و سني أدا  القدرة على ت وير 

 جمدية.جديدة  رص استثمارية  تدوير استثماراتها والدخول ا 

تعاازز لااس إدارتهااا وإدارتهااا التن يذيااة اخلاا ات املرتاكمااة جملاملزايااا التنا سااية إث جاتااا اتساارتاتيجية وو ااذ  

يفو عائداتها وتد قاتها النقدية ماا  وتقلة توعية وكمية ا أدا  ا لتحقي  املستقللية الرركة و دراتها   رص

توزيعاات األرزاا    والزميلة وايرادات اتستثمارات األخرى الناجتة ما عوائد ا ما الرركات التازعة  خال أدا 

التقياايم الاادوري للقاايم ، إث جاتااا املتاحااة لللياا اسااتثماراتها أي مااا الاايت تتحقاا  مااا زياا   الرأ اليااة رزااا وات

 والصنادي  اتستثمارية.ووري املتداولة املتاحة لللي  املتداولة  العادلة تستثماراتها
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 :وقطاعات األعمالعمليات الشركة الرئيسة 

  عمليات الشركة الرئيسة:

أدا   ر ا  ك اا ة   ما خاال  القائمةمتنوعة ا الق اعات  يةركة ا إدارة حم ظة استثمارترتكز عمليات الر

 زعااض اتسااتثماراتوتنميااة  يمااة احمل ظااة اتسااتثمارية وتعزيااز  اارص يفو ااا، إضااا ة إث تاادوير  اتسااتثمارات 

ا و قيا  تاد قات   أرزا  رأ الية تنعكس على تتاائ  أعما ا  لتحقي  زاللي   وإعادة توازن احمل ظة اتستثمارية

و قي  أ دا ها اتستثمارية  زديلة جمدية اتاستثمار تقدية تعزز ما مكاتة الرركة و ر ها ا الدخول ا

 ، و د تلجأ الرركة ا سليل ذلك إث ات رتا  لتمويل حقومل امللكية وتعزيزا الق اعات احليوية اجلديدة

 ا  ال رص اتستثمارية ذات اجلدوى. يكلها الرأ ال  متى ما استدع  احلاجة إث ا تن

 علااااى الق اعااااات كمااااا ا تهايااااة   القائمااااة اتسااااتثمارات التوزياااا  النسااااس حلجاااام  وياااالني الرااااكل أدتااااا   

 م.2021العام املال  

 
إث أرزعاة  ئاات اساتثمارية أساساية حساا ةليعاة        القائمةاستثماراتها ا الق اعات وتصنم الرركة ملكية 

 حو التال :وتو  كل استثمار على الن

 ا شركات خا ة. اسرتاتيجيةاستثمارات  -1

 عامة.مسا مة ا شركات  اسرتاتيجيةاستثمارات  -2

 عامة.شركات مسا مة استثمارات رئيسة ا شركات خا ة و -3

 والصنادي  اتستثمارية. ة األسهم املتداولةاستثمارات ا حم ظ -4

 :م2021تثمارية كما ا تهاية العام املال  تصنيم ال ئات اتسويلني الركل أدتا  توزي  اتستثمارات حسا 

 
 قطاعات األعمال: 

الق ا  اتستثماري والق ا   ما رئيسة أعمال   ما خال   اعم 2021خال العام الرركة تراةها  رارل

 . الصناع 

40.8% 

44.9% 

0.0% 

0.7% 
6.4% 

7.3% 

 (مليون ريال 1546قيمة احملفظة االستثمارية )

 قطاع الصناعات الغذائية احملفوظة

 قطاع التنمية والتطوير العقاري

 قطاع صناعة مواد البناء والتشييد

 قطاع صناعة األجهزة املنزلية الكهربائية واإللكرتونية

 قطاع اخلدمات والتجزئة املتخصصة

 االستثمارات األخرى

 -

 200

 400

 600

 800
 -     -استثمارات اسرتاجتية يف شركات خاصة 

 -     -استثمارات اسرتاجتية يف شركات مساهمة عامة 

 -     -استثمارات رئيسة يف شركات خاصة وشركات مساهمة عامة 

 -     -استثمارات يف حمفظة املتاجرة والصناديق االستثمارية 

4 3 2 1 

 الفئات االستثمارية 

1 

2 

3 

4 
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 القائمةالقطاعات 

 إىل

← 

 الفئات االستثمارية

 إىل

← 

 قطاعات األعمال

  وظةاحمل  الغذائية الصناعات   ا 

  العقاري والت وير التنمية   ا 

  والترييد اللنا  مواد  ناعة   ا 

  الكهرزائية واإللكرتوتية املنزلية األجهزة  ناعة   ا 

  املتخصصة والتجزئة اخلدمات   ا 

 استثمارات اسرتاتيجية ا شركات خا ة 

 استثمارات اسرتاتيجية ا شركات مسا مة عامة 

 ومسا مة عامة استثمارات رئيسة ا شركات خا ة 

 استثمارات ا حم ظة األسهم والصنادي  اتستثمارية 

  الق ا  اتستثماري 

  الق ا  الصناع 

 القطاع االستثماري:

اليت  ذات الغر  اخلاصرارل الرركة تراةها ا الق ا  اتستثماري ما خال جمموعة ما الرركات 

رركات اخلا ة والرركات املسا مة العامة اليت واستثماراتها امللاشرة ا ال، رلكها الرركة زالكامل

، إضا ة إث % ما رؤول أموا ا50للرركة وتقل ملكيتها  يها عا  القائمةق اعات الترتكز تراةها ا 

األورامل املالية املتنوعة ا أسهم متداولة لرركات مدرجة ا السومل السعودي والصنادي   استثماراتها ا

اليت تسي ر العامة الرركات املسا مة ا الرركات اخلا ة والصناعية ثماراتها ، زاستثنا  استاتستثمارية

    الق ا  الصناع . عليها وتوحد  وائمها املالية معها واليت تندر 

 القطاع الصناعي:

رارل الرركة تراةها ا الق ا  الصناع  ما خال استثماراتها ا جمموعة ما الرركات اخلا ة 

%  أكثر وتوحد  وائمها املالية م   وائم الرركة و   50التازعة  ا اليت رلكها زنسلة  العامةواملسا مة 

، وترتكز تراةها ا  ذا الق ا  ا جماتت  ناعة املعايري الدولية املعتمدة ا اململكة العرزية السعودية

  ناعة النسي  واملازس اجلا زة.إث جاتا األوذية احمل وظة، 

اليت تركل العمليات الرئيسة للرركة ا  توزي  تراةات الرركة على   اعات األعمال اجلدول أدت حيوضو

م ومقارتتها زالعام 2021وتأثري كل   ا  على حجم أعمال الرركة ومسا متها ا النتائ  خال العام املال  

 :م2020

 إلمجـــــاليا القطاع الصناعي االستثماري القطاع البيـــــــــــان )باملليون ريال( السنة

20
21

م
 

 3047 1862 1185 إمجالي املوجودات

 1646 1253 393 إمجالي املطلوبات وحقوق امللكية غري املسيطرة

 1665 1711 (47) صايف املبيعات وإيرادات االستثمارات

 439 486 (47) إمجالي الربح

 105 103 2 االستهالكات

 871 867 4 فيذممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات حتت التن

 28 27 1 مصروفات رأمسالية

20
20

م
 

 2968 1843 1125 إمجالي املوجودات

 1587 1215 372 إمجالي املطلوبات وحقوق امللكية غري املسيطرة

 1569 1570 (1) صايف املبيعات وإيرادات االستثمارات

 450 451 (1) إمجالي الربح

 109 108 1 االستهالكات

 946 942 4 ت ومعدات ومشروعات حتت التنفيذممتلكات وآال

 43 41 2 مصروفات رأمسالية

وترتكز موجاودات الراركة وكاذلك األساوامل الرئيساة لنرااةات الراركة وشاركاتها التازعاة ا اململكاة           

العرزية السعودية زاستثنا  تراط شركة حلوات  اخوان مصر اليت يرتكز تراةها ا مجهورياة مصار العرزياة    

ة تازعااة لرااركة حلااوات  إخااوان التازعااة لرااركة عسااري العرزيااة لاسااتثمار الصااناع  احملاادودة       و اا  شاارك 

 اململوكة للرركة زالكامل.

 

 تكملة

43/1-90/15 
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  التحليل اجلغرايف إلمجالي اإليرادات املوحدة:

الق ااا  الصااناع  وإياارادات   إمجااال  إياارادات املليعااات ا مااا لرااركة اإلياارادات املوحاادة لإمجااال  كااون تت

 اليت تركل العمليات الرئيسة للرركة.اتستثماري  الق ا 

إرت اا   ز السااز   العاام  ا رياال  ملياون 1570 مقازال  رياال  ملياون  1711 العاام  خاال  املليعات إيرادات إمجال  زل 

 مقازاال ريااال مليااون 47 زلغاا  العااام خااال اتسااتثماري الق ااا  ا خسااائر الرااركة حققاا  زينمااا ،%9 تساالت 

وذلاك زسالا اخلساائر الايت  ملتهاا ماا تتاائ  الراركة الزميلاة ملللا            ، السااز   العاام  ا رياال  مليون خسائر

 مليون ريال خال العام الناجتة ما لصصات مالية كلرية ملديوتيات متعثرة منذ سنوات. 60,4

 داخال  ماا  اإليرادات ا تركل  م2021 احلال  العام خال املليعات ما اإليرادات إلمجال  اجلغراا والتوزي 

 ماا  اإليارادات  زلغا   زينماا  املليعاات،  إيارادات  امجال  ما% 48,1 وتركل ريال مليون 822 زلغ  اليت اململكة

 .اإلمجال  ما% 51,9 وتركل ريال مليون 889 اململكة خار 

لراركة  التازعاة   شركة حلوات  اخاوان )مصار(  وتتمثل اإليرادات ما خار  اململكة ا اإليرادات اليت حققتها 

إث دول املتمثلاة ا عملياات التصادير ماا الراركات التازعاة ا الق اا  الصاناع          واإليرادات   اخوان، حلوات

 . جملس التعاون اخلليج  والدول العرزية وجمموعة ما الدول األخرى

 ما داخل وخار  اململكة:الرركة يرادات غراا إلتوزي  اجلالالتال   جلدولويلني ا

 السنة 
 مجالي اإليرادات املوحدة )باملليون ريال(التحليل اجلغرايف إل

 دول أخرى الدول العربية دول جملس التعاون داخل اململكة إمجالي اإليرادات 

 9 791 89 822 1711 م2021

 ما داخل وخار  اململكة:الرركة يرادات إلغراا توزي  اجلالويلني الركل التال  

 

 

  لية:اخلطط والقرارات والتوجهات املستقب

  م2120القرارات اهلامة خالل العام: 

 األرض اململوكة للشركة يف مشال الرياض:   .1

زرااأن األر  اململوكااة للرااركة ا  ااال  م 2020والعااام م 2019اسااتكماتب ملااا ال إعاتاا  خااال العااام  

املر وعاة     اائية  حاول الادعوى   الت اورات  آخار  عاا  م2021 أزريال  4 الريا   قد أعلن  الرركة زتااري  

 الصااك إلغااا  تتيجااة الرااركة اث ريااال مليااون 202 مللاا  زإعااادة مل اللتاا  الريااا   ااال ار  زااائ  علااى

 أن زراأن  م2020 12 27 زتااري   تاداول  مو ا   علاى  السااز   هاا اعات اث زاإلشاارة حيث زين  الرركة أت  

 لاعارتا   احملاددة  املادة  مل ا   الق عياة  النهائياة  الصا ة  اكتساا   د الرركة لصاح الصادر احلكم

 ما ورد ا ات  الرركةالن اذ،  قد أعلن   واجا وأ لح( اللائ ) علي  املدعى  لل ما( يوماب ثاثون) علي 

 9  

0.5% 

 791  

46.2% 

 89  

5.2% 

 822  

48.0% 

 داخل اململكة   دول جملس التعاون الدول العربية دول أخرى

   التوزيع اجلغرايف لإليرادات من داخل وخارج اململكة العربية السعودية
 (باملليون ريال)
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 حمكماة  اث التماال  ز لاا  تقادم   اد ( األر  زائ ) علي  املدعى نأ م2021 04 01 ا الرركة حمام 

 اتعااارتا  مااادة وات ااا زعاااد الااادعوى ورد احلكااام زااانقض م2021 03 18 زتااااري  زالرياااا  اتساااتئناف

 ةلاا  وأن عليا ،  املدعى    الصادر احلكم لتن يذ التن يذ حملكمة الرركة تقدم  ان وزعد النظام 

 علاى  جدياد  ماا  الق اية  ا وحكما   احلكام  أ درت اليت احملكمة ما  ي  والنظر  لول  ال اتلتمال

 :التال  النحو

 اللياا  عقااد ز ساا  تااص الااذيو م2020 11 08 ا الصااادر الساااز  احلكاام عااا احملكمااة تراجعاا : أوتب

 202 ملل  زسداد( األر  زائ ) علي  املدعى وإلزام ز ، احل  وما علي  واملدعى املدعية الرركة زني امل م

 (.الرركة) للمدعية ريال مليون

 الايت  الكالرية  الق اايا  ماا  الق اية  لكاون  الناوع   اتختصااص  لعادم ( الرركة) املدعية دعوى رد: ثاتيا

 العاماة  احملكماة  ا الكالرية  الادعاوى  دائارة  زاختصااص  مرمولة وأتها ريال مليون 100 عا لالغهام تزيد

 ثاثاون  مادة  خاال  اتساتئناف  ز ريا   احلكام  علاى  اتعارتا  ( الراركة ) املدعياة  حا   ماا  وان زالريا 

 .م2021 04 01ا  احلكم ا دار تاري  ما يوماب

 م2022 02 02 الراركة زتااري    حماام   ماا  ورد اا  تا  أ م2022   ايار  03 زتااري   الراركة  أعلن  كما

 :التال  النحو على عسري شركة لصاح اتزتدائ  حكمها ا درت الكلرية الدعاوى دائرة زأن

 .ز  أحل  وما( علي  املدعى) واللائ ( املدعية) الرركة زني امل م الريا   ال أر  زي  عقد أوتب:  س 

 (.املدعية) الرركة لصاح ريال مليون 202 ملل  زسداد(  علي املدعى) اللائ  ثاتياب: إلزام

 زتااري   األحاد  ياوم  لل ار ني  احلكام  ماا  تساخة  تساليم  وسايتم  ازتادائ   حكم يعت  احلكم  ذا أن علماب

 .الصادر احلكم على اتعرتا  يوماب ثاثون خال ةرف لكل وحي  م2022 02 06

 :يل  ام الكرام ا إعاتها ملسا ميها الرركة زين كما 

 علاى  م2021 04 28 زتااري   اتساتئناف  حملكماة  اعرتاضاية  ملاذكرة  تقادم   وأن للرركة أت  سل  .1

 ا الصااادر الساااز  احلكاام عااا زااالرتاج  م2021 04 01 زتاااري  احملكمااة مااا الصااادر احلكاام

 وماا ( عليا   املادعى ) واللاائ  ( املدعياة ) الراركة  زاني  امل م اللي  عقد ز س  تص الذي م2020 11 08

 الكالرية  الق ايا ما الق ية لكون النوع  اتختصاص لعدم( املدعية) الرركة دعوى ورد ز  حل أ

 احملكماة  ا الكالرية  الدعاوى دائرة زاختصاص مرمولة وأتها ريال مليون 100 عا مللغها تزيد اليت

 نكاو  احملكماة  لارئيس  املوضاو   احالا   اتساتئناف  حمكماة  خا ا ما  ررت واليت زالريا  العامة

  يهاا  زال صال  واملخاتص  الاداخل   التوزيا    واعاد  ضاما  وتقا   الواحدة احملكمة دوائر زني يتعل  اتمر

 احملكماااة دوائااار زاااني اتختصااااص ا لل صااال وتياااة اتساااتئناف حملكماااة ولااايس احملكماااة رئااايس

 اجللساة  ا الراركة  لصااح  حكام  ا ادرت  والايت  الكالرية  الادعاوى  دائارة  اث وزإحالتها الواحدة،

حي  ألي ما األةراف اتسئناف خاال ثاثاون يومااب ماا تااري  إ ادار        م2022 02 02 زتاري  ددةاحمل

 . ك احلكم

 الرااركة وسااتقوم لصاااحلها الق ااائ  احلكاام  ااذا علااى الرااركة  صااول مااال  أثاار أي يوجااد ت .2

 .حين  ا اخلصوص  ذا ا جو رية ت ورات اي عا زاإلعان

 سائر املرتاكمة:  ختفيض االحتياطي النظامي وتغطية اخل .2

 النظاام   اتحتيااة   ماا  جاز   م املوا قاة علاى اساتخدام   2021 12 29 الراركة زتااري    إدارة جملاس   رر

 اخلساااائر إلة اااا  وذلاااك رياااال 311,666,945 واللاااال  اتحتيااااة  ر ااايد ماااا رياااال 92,417,116 و ااادرة

 ا كمااا املعتماادة املاليااة القااوائم و اا  الرااركة مااال رأل مااا% 7,31 تساالت  مااا رثاال والاايت املرتاكمااة

 .م2021 09 30
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 تعديل النظام األساس للشركة:   .3

 وااري العاماة  اجلمعياة  اجتمااا  ح اور  إث مساا ميها م زادعوة  2021 11 24زناا ع علاى إعاان الرااركة ا    

 األسااال الراركة  تظاام  ماا  الثاتياة  املاادة  تعاديل م للتصاوي  علاى   2022 01 09والايت ُعقادت ا    العادياة 

 زاأورا   املتعلقاة  األساال  الراركة  تظاام  ما الثالثة املادة تعديل على ، والتصوي الرركة مزاس املتعلقة

 الرئيسا   زااملركز  املتعلقاة  األساال  الراركة  تظاام  ماا  اخلامساة  املاادة  تعديل علىالرركة، والتصوي  

م 2022 01 09،  قااد  ااررت اجلمعيااة العامااة وااري العاديااة اخلامسااة عراار واملنعقاادة زتاااري           للرااركة

لتكاون زعاد التعاديل     الراركة  زاسام  املتعلقة األسال الرركة تظام ما الثاتية املادة تعديلزاملوا قة على 

 تظاام  ماا  الثالثاة  املادة تعديل علىا، كما ال املوا قة (مدرجة – مسا مة شركة) القاز ة سناد شركةا

 ال :  الرركة لتكون زعد التعديل على النحو الت زأورا  املتعلقة األسال الرركة

 الادعم  وتو ري  يها تسا م اليت األخرى الرركات إدارة ا املراركة أو  ا، التازعة الرركات إدارة .1

  ا. الازم

 املالية. األورامل ما ووري ا األسهم ا أموا ا استثمار .2

 تراةها. مللاشرة الازمة واملنقوتت العقارات امتاك .3

  ا. تازعةال للرركات والتمويل والك اتت القرو  تقديم .4

 اتمتيااز  وحقاومل  والصاناعية  التجارياة  والعامات اتخرتا  زرا ات ما الصناعية امللكية حقومل امتاك .5

 لغري ا. أو  ا التازعة للرركات وتأجري ا واستغا ا، املعنوية، احلقومل ما ووري ا

 .الرركة  ذ  ةليعة م  يت   مررو  آخر ور  أي .6

 الرئيساا  زاااملركز املتعلقااة األسااال الرااركة تظااام مااا اخلامسااة ةاملاااد تعااديل علااىكمااا ال املوا قااة  

  روعااب   اا  ينراأ  أن وجياوز  الرياا   ملدينة للرركة الرئيس  املركز يق ليكون زعد التعديل ا للرركة

 اإلدارةا. جملس ما زقرار خارجها أو السعودية العرزية اململكة داخل توكيات أو مكاتا أو

 استكمال اإلجرا ات. والرركة حالياب تعمل على 

 :اخلطط والتوجهات االسرتاتيجية 

األساساية إضاا ة إث زعاض اتساتثمارات املتنوعاة       اتسارتاتيجية ترتكز اساتثمارات الراركة ا الق اعاات    

عاماة  وشاركات مساا مة   ورئيساة ماا خاال شاركات خا اة       اسارتاتيجية  وتتوز  إث استثمارات، األخرى

اتساارتاتيجية ، وتعاازم الرااركة تن يااذ توجهاتهااا    و اانادي  اسااتثمارية إضااا ة اث اسااتثمارات ا حمااا     

 وخ  ها اتستثمارية املستقللية على النحو التال : 

  يف الشركات اخلاصة االسرتاتيجيةاالستثمارات: 

تتكون  ذ  اتستثمارات ا الرركات ذات املسئولية احملدودة واملسا مة املق لة الايت تازاول أعما اا ا    

أرزااا   اذ  اتسااتثمارات ومااا  للراركة، وتتو اا  الراركة  قياا  عائاادات ماا     اتساارتاتيجيةت الق اعاا 

ا تلاااك ةااار  جاااز  ماااا حصاااتها  عناااد قيااا  مكاساااا رأ الياااة منهاااا، إث جاتاااا توزيعاااات األرزاااا  

إث اتكتتااا  العااام متااى مااا أمكااا ذلااك، كمااا أن الرااركة  ااد تلجااأ إث زياا  زعااض          اتسااتثمارات 

ا رويال   التاد قات النقدياة ماا جارا  ذلاك     لاذلك وتادوير    اجملدياة  ماا تاوا رت ال ارص    اتستثمارات متاى 

 . و قي  يفو ا تتائ  أعما ااستثمارات أخرى لتعزيز  اعدة حقومل امللكية 

  يف الشركات املساهمة العامة االسرتاتيجيةاالستثمارات: 

 اتسارتاتيجية ول ترااةها ا الق اعاات   تتكون  ذ  اتستثمارات ا الرركات املسا مة العامة اليت تزا

مساتمرة منهاا، ومتاى ماا كاتا   نااك  ارص جمدياة  قا            اتئداالرركة  قي  ع تو  للرركة، وت
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لتحقيا    اجاز  منها  أي ماا  اذ  اتساتثمارات أو    مصاح الرركة ومسا ميها  إن الرركة  د تارى زيا    

تتوا اا  ماا   جمدياا  أخاارىجدياادة مارات اسااتث وتااد قات تقديااة مقازلااة لتموياال ا تنااا  مكاسااا رأ اليااة 

 اسرتاتيجية الرركة و ق  اتعكال اجياز  على يفو تتائ  أعمال الرركة ومركز ا املال .

 العامةاملساهمة االستثمارات الرئيسة يف الشركات اخلاصة و: 

تتكااون  ااذ  اتسااتثمارات ا شااركات تاازاول أتراا تها ا   اعااات متنوعااة وتسااعى إث يفااو أعما ااا       

لتوس  ا أسوامل جديدة أو زالعمل علاى التوسا  زاتتادما  أو اتساتحواذ ا حالاة وجاود  ارص ماا  اذا          زا

استثماراتها ا  ذ  ال ئة متاى  أي ما زي   و د تلجأ الرركة إثالقليل لتنمية حصتها و يمتها السو ية، 

تساا م ا  تاد قات تقدياة    و ري، وتا إذا أمكاا ذلاك   العادلةزعد ت وير ا ور    يمتها أو ما كان مناسلاب 

 رويل ال رص اتستثمارية اجلديدة.تعزيز حقومل امللكية وتوزيعات أرزا  للمسا مني أو ا 

 االستثمارات يف احملافظ والصناديق االستثمارية: 

وحم ظاة املتااجرة ا أساهم متداولاة ا     تتكون  اذ  اتساتثمارات ماا اساتثمارات ا  انادي  اساتثمارية       

جهااات متخصصااة مرخصااة  مااا اتسااتثمارات  ويااتم إدارة  ااذ  ذات ةاااز  خاااص  و اا  السااومل السااعودية  

كاسااا جاتااا املإث اخلا ااة زهااا،  رزااا  األوتتو اا  الرااركة  قياا  عائاادات مااا توزيعااات    ، ومسااتقلة

لتحقي  تد قات تقدياة لتمويال   ستثمارات أو جز  منها  ذ  ات التخار  زلي رأ الية متى ما رأت جدوى ال

 .رات  ائمة أو الدخول ا  رص استثمارية جديدة أو توزيعات تقدية للمسا منيت وير استثما

 :ويلني الركل أدتا  التوزي  النسس تستثمارات الرركة حسا ال ئات اتستثمارية

 

 خطط تطوير املوارد البشرية: 

للرارية الايت   املاوارد ا وك اياة  تعتماد علاى ك اا ة     اسرتاتيجيتها وخ   أعما اتؤما الرركة أن تن يذ 

ضاما اسارتاتيجية الت اوير    الراركة  وتعمال  ، ة أعما اا ور ا  أدا  اساتثماراتها   ا تنميا  احلياوي  ا الدور 

ر اا  املهااارات والقاادرات القياديااة واإلداريااة وال نيااة لعامليهااا ا مجياا  املسااتويات      املسااتمر لعملياتهااا إث  

 ابلتاادريا داخلياا لخ اا  وزاارام    علااىالعماال ، وذلااك مااا خااال  للرااركة وشااركاتها التازعااة الوظي يااة 

إث جاتااا  ،مااا األولويااات األساسااية  التاادريا علااى رأل العماال الااذي يعتاا   خ اا  إث جاتااا  ابوخارجياا

ورثاال خ اا  اإلحااال التاادرجي  و اا  احتياجااات الرااركة املسااتقللية،  متخصصااةاسااتق ا  ك ااا ات 

ى مساتويات جيادة   ام  احل ااظ علا  للكوادر السعودية األ مية اخلا ة حياث تات  عاا  اذ  اخل ا  والا       

الراركة  ، اث جاتاا ذلاك  اإن    ظائ هاا وحقق  الرركة تسالة مرت عاة ا ساعودة و   ، للكوادر السعودية

ا توجهاتهااا الت ويريااة  ضااموذلااك ملصاالحة موظ يهااا  )خ اا  وزاارام    يزيااة   مدركااة أل ميااة وجااود   

 .  (املستقللية

15% 

27% 

51% 

7% 

 استثمارات اسرتاجتية يف شركات خاصة

 استثمارات اسرتاجتية يف شركات عامة

 استثمارات رئيسة يف شركات خاصة و عامة

 استثمارات احملافظ و الصناديق االستثمارية

 مليون ريال 1546القيمة الدفرتية لالستثمارات 
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 خطط وبرامج التطوير املستمر: 

 األساسااية كرااركة  هااا لتن يااذ اساارتاتيجياتها وخ  هااا إث  قياا  رسااالتها    تعماال الرااركة ا توجه 

الراركة   ت الرركة لتتناسا م  ةليعة أعمال، وتعمل على الت وير والتحسني املستمر لعمليااستثمارية

والااوظي   املسااتمر  يكلااها التنظيماا    ت ااوير لوت ور ااا وذلااك زالتعاااون ماا  استراااريني متخصصااني ل    

الر ازااة  املاليااة وأتظمااةألتظمااة اإلداريااة ولو ااديث زاارام  تقنيااة املعلومااات  ح الداخليااة واألتظمااة واللااوائ

املتو ا  أن   وماا ، اتسارتاتيجية دا  اساتثماراتها ا الق اعاات   أل إث جاتا املراجعات التقوميياة ، الداخلية

 لرركة وتتائجها املستقللية.العام لدا  األاألثر اإلجياز  على  يكون لذلك

  على نتائج األعمال:املستقبلية اخلطط والتوجهات االستثمارية تأثري 

 أووتوجهاتهاا املساتقللية وت اوير أدا  اساتثماراتها القائماة      اتسارتاتيجية  ترى الرركة أن ت لي  خ  ها 

أو  جمديااة وا تنااا  اسااتثمارات جدياادة سااتحواذات تأي عمليااات ، وخ اا  التوساا  ا  ااذ  اتسااتثمارات  

 يكلااة وت ااوير زعااض   زاإلضااا ة اث العماال إلعااادة ، لرااركات الاايت تسااتثمر  يهااا  اتاادما  زع اااب مااا ا 

اتستثمارات أو استلعاد استثمارات أخرى ضاعي ة األدا  سايكون  اا دور ا تنمياة مصاادر عائاداتها ماا        

خااال األرزااا  املتو عااة مااا شااركاتها التازعااة وتوزيعااات األرزااا  واملكاسااا الرأ اليااة مااا اسااتثماراتها    

، إث جاتاا أن خ ا  وزارام  الت اوير املساتمر وتنمياة املاوارد اللرارية         لنقدياة الازماة   ري التد قات اوتو

سايكون لا  اتتعكاال    ستمكنها ما  قي  يفو ا تتاائ  أعما اا وتعازز مركز اا املاال  األمار الاذي        

 اجملتم  ككل. وواملردود اإلجياز  على مسا ميها وأ حا  املصاح اآلخريا 

 ة: ملخاطرة اليت تواجه الشركة واملخاطر احملتململ اعوا

 إن الرركة وشركاتها التازعة وكأي كيان ا تصادي تواج  جمموعة ماا املخااةر منهاا املخااةر التراغيلية      

، إث جاتااا لسااومل والق اعااات الاايت تسااتثمر  يهااا   ، واملخاااةر املتعلقااة زا املاليااة املتعلقااة زعمليااات الرااركة   و

الاايت تسااتثمر  يهااا   اتساارتاتيجيةصااادية الكليااة املااؤثرة علااى معاادتت يفااو الق اعااات    تااأثريات العواماال ات ت

، ولاةر اخن ا  القيمة العادلة تستثماراتها أو اخن ا   يمة املوجودات وري امللموسة احملاددة ا  الرركة

ى الراركة   د ت تكون معلوماة لاد  أخرى إضا ة إث لاةر ،  يها ة يمة الرهرة للعض الرركات املستثمر

والاتغريات  واليت  د تنت  عا اتعكاسات األزمات املالية وات تصادية وتقللاات العوامال السياساية واتجتماعياة     

 املخاةر الرئيسية  يما يل : ترتكز، ووالقواتني واألتظمة املعمول زها ا الترريعات

  احمل وظاة جارا  املنا ساة       اا  الصاناعات الغذائياة    الق ا  الصاناع  وعلاى األخاص   لاةر تأثر إيرادات

ما الرركات اليت تعمل ا ت س النراط، أو ما جارا  مساتويات و ارة املاواد اخلاام أو ارت اا  أساعار ا،        

 مقازل الريال السعودي.اتجنلية العمات  رف ولاةر أسعار 

  حااال اليااةامل زامل لوزااات املتعلقااة التزاماتهااا مقازلااة علااى الرااركة  اادرة عاادم ا وتتمثاالالساايولة لاااةر 

عاادم القاادرة لاااةر واتئتماتيااة،  التسااهيات ات ا يااات شااروط مقازلااة عاادمتااأثري  لاااةرو اسااتحقا ها،

لتأمني رويات كا ياة أو إضاا ية ماا خاال التساهيات اتئتماتياة ا الو ا  املناساا والراروط املقلولاة           

   .ضماتات وارتلاةات حمتملة وأملواجهة أي التزامات رأ الية 

 تاأثر  واحتماال  العمولاة  تقللاات  زسالا  املالياة  األدوات  يمة تذزذ  لاةر ا العمولة وتتمثل أسعار لاةر 

  صارية  الودائا   ذلاك  ا ملاا  وم لوزاتها موجوداتها على املالية لألدوات العادلة القيمة أو املستقللية الر ية

 اتجل. ةويلة املرا ات ويلور اتجل
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 و دياد  اتساتمرار  علاى   ادرتها  ماا  للتأكاد  رأ ا ا زإدارة الرركة تقومحيث  املال رأل لاةر إدارة 

 ا الادخول  وأ تراؤ ا  حاال  التزاماات  أي ملقازلاة  وياترا  علاى  احلصاول  على و درتها الرأ ال   يكلها

 .جديدة استثمارية  رص

   .لاةر متعلقة زتع ل األتظمة التقنية املالية واإلدارية والترغيلية وري املتو عة 

        الراركة ومركز ااا   تتااائ لااةر تقللاات أسااوامل تساعري حقااومل امللكياة اخلا ااة والعاماة وتأثري ااا علاى

 .تد قات تقديةالرركة على  قي   ةاملال  و در

 وتوازعهاا والتاأثري    عما  وعدم  ادرتهم علاى الو اا  زالتزامااتهم جتاا  الراركة      اللاةر اتئتمان اخلا ة ز

 .السلس على التد قات النقدية

  الايت  اد تاؤثر علاى      يجيةاتسارتات لاةر متعلقة زالظروف السياسية وات تصادية ومعدتت يفو الق اعات

 أدا  استثماراتها.

 والتزاماتها لاةر الترريعات والقواتني واألتظمة املتعلقة زعمليات الرركة وتراةاتها. 

ما أمكا جتنا املخاةر العالية العمل على  وإدارتها ومرا لتها ما خالوتقوم الرركة ملواجهة  ذ  املخاةر 

ني وذلااك زاذاااذ عاادد مااا اإلجاارا ات     أةااراف أخاارى كرااركات التااأم   أو التقلياال مااا أثر ااا أو تقلااها اث    

واملرا لاة املساتمرة للمخااةر املاؤثرة علاى      ، ا تسيري عملياتها زالركل املعتااد واتحتياةات الازمة لتتمكا م

عمليات الرركة واحتياجاتها ما السيولة النقدية وإجارا ات تعاديل  يكلاها الرأ اال  لتعزياز  ادرتها علاى        

ة داخليا اللاوائح  التظماة و ت اوير األ العمال علاى   و، التزاماتهاا الناشائة واملساتقللية    على رويات ملقازلاة  احلصول

الايت  سياساة لااةر متوازتاة زتنويا  اساتثماراتها و  اعاتهاا        ، اث جاتاا اتلاا   وتعزيز أتظمة الر ازة الداخلياة 

 اذاااذ ة والعامااة واملخاااةر املتعلقااة زهااا و دوري تسااتثماراتها ا حقااومل امللكيااة اخلا اا الااتقياايم وال تعماال  يهااا

، وت لي  منهجية اتتتقا  لل رص اتستثمارية اجلديدة وتادوير زعاض اساتثماراتها    ما يلزم ما إجرا ات جتا ها

، كماا تعمال الراركة علاى     ل متاى ماا كاان ذلاك ممكنااب      ا ا  رص استثمارية أ  ا عوائد زاللي  وتوظيم

ئ  عمليات استثماراتها وذلك حسا تاو  وةليعاة اتساتثمار والق اا  زهادف      جتنا املخاةر زت وير و سني تتا

ك ا تهاا  ، والعمل علاى زياادة   وتعزيز حقومل امللكيةتنمية عوائد ا عا ةري  ر   القيمة العادلة لاستثمارات 

قيا  ارت اا    توزيعات أرزا  ملسا ميها و التزاماتها ووتأمني والتد قات النقدية لر   مستوى الر ية  اإلتتاجية

 ا عوائد م اتستثمارية.

  :املركز املالي املوحد للشركة

 املوجودات:

 مقازال  رياال  ملياون  3047 زلغا   حياث  الساز  العام عا% 2,7 زنسلة العام تهاية ا اإلمجالية املوجودات أرت ع 

 وزنااد جتاريااة، مدينااة ذماام زنااد ا الزيااادة إث رئيساا  زساالا ذلااك ويرجاا   الساااز  العااام ا ريااال مليااون 2968

 ،الليا   لغار   زهاا  حمات    موجاودات ، وزند عا ة ذات وأةراف مدينة وار دة مقدمة د عات وزند املخزون،

 وآتت ممتلكااات زنااد  ااى واخن ااا  ،ماليااة وموجااودات اتسااتثمارات وزنااد اتسااتخدام، حاا  موجااودات وزنااد

 .التن يذ    ومرروعات ومعدات
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 :خلمس سنوات ماليةلني اجلدول أدتا  خا ة زنود املوجودات يو

 بنود املوجودات يف املركز املالي:

 2017 2018 2019 2020 2021 البيان )باملليون ريال(

 املوجودات املتداولة

 111 92 134 178 149 نقدية وبنود شبه نقدية

 14 - - - - ملتاجرةغرض ال مقتناهاستثمارات 

 285 269 255 183 232 جتارية، صايف ذمم مدينة

 334 379 382 367 402 ، صايفاملخزون

 66 86 270 239 258 دفعات مقدمة وأرصدة مدينة وأطراف ذات عالقة

 5 - - - 10 موجودات حمتفظ بها لغرض البيع  

 815 826 1041 967 1051 املوجودات املتداولة إمجالي

 املوجودات غري املتداولة

 1279 873 841 841 907 استثمارات وموجودات مالية

 188 188 7 7 7 استثمارات عقارية

 954 967 999 946 871 ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات حتت التنفيذ

 162 163 161 159 160 موجودات غري ملموسة

 25 13 - - - موجودات أخرى طويلة اآلجل

 - - 56 48 51 موجودات حق االستخدام  

 2608 2204 2064 2001 1996 املوجودات غري املتداولة إمجالي

 3423 3030 3105 2968 3047 املوجودات إمجالي

 مالية:يلني الركل أدتا  مقارتة للموجودات املتداولة ووري املتداولة وإمجال  املوجودات خلمس سنوات و

 
 املطلوبات:

 مقازال  رياال  ملياون  1226 زلغا   حياث  السااز   العاام  عا% 6,3 زنسلة العام تهاية ا اإلمجالية امل لوزات  ع أرت

 وزنااد األجاال،  صاارية إسااامية مرا ااة روياال زنااد زيااادة إث ذلااك ويرجاا  الساااز  العااام ا ريااال مليااون 1153

    .مكا أة تهاية اخلدمة، وزند لصص وال ريلة الزكاة لصص وزند إجيار، عقود ملوجا إلتزامات

 :خلمس سنوات مالية  لوزاتلني اجلدول أدتا  خا ة زنود امليو
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 بنود املطلوبات يف املركز املالي:

 2017 2018 2019 2020 2021 البيان )باملليون ريال(

 لةاملطلوبات املتداو

 410 492 329 343 449 متويل مراحبات قصرية األجل وأقساط متداولة  

 217 267 264 306 301 ومستحقات ومطلوبات أخرى ائنةذمم د

 15 15 14 14 13 توزيعات أرباح مستحقة

 - - 13 13 18 إلتزامات مبوجب عقود إجيار اجلزء املتداول  

 25 25 57 65 68 خمصص الزكاة والضريبة

 2 2 - - - اجلزء املتداول –مستحقات عقود إجيار متويلي 

 3 - - - - حمتفظ بها لغرض البيع   مطلوبات متعلقة مبوجودات

 672 801 677 741 849 املطلوبات املتداولة إمجالي

 املطلوبات غري املتداولة

 378 271 423 260 229 متويل مراحبة وقروض طويلة األجل  

 3 1 - - - مستحقات عقود إجيار متويلي

 2 2 1 - - ضريبة مؤجلة

 112 113 119 120 112 نهاية اخلدمة مكافأة خمصص

 - - 38 32 36 إلتزامات مبوجب عقود إجيار اجلزء املتداول

 495 387 581 412 377 املطلوبات غري املتداولة إمجالي

 1167 1188 1258 1153 1226 املطلوبات إمجالي

 ويلني الركل أدتا  مقارتة امل لوزات املتداولة ووري املتداولة وإمجال  امل لوزات خلمس سنوات مالية:

  

 حقوق املساهمني يف الشركة:

 مقازاال رياال  ملياون  1402 زلغا    حياث  السااز   العاام  عااا% 1,5 زنسالة  العاام  تهاياة  ا املساا مني  حقاومل  أرت عا  

 زالقيماة  ملكياة  أدوات تقيايم  أرزاا   تساجيل  إث أساسا   زسلا ذلك ويرج  الساز  العام ا ريال مليون 1381

 .السنة خال العادلة

 :خلمس سنوات مالية حقومل امللكية وحقومل املسا منيتا  خا ة لني اجلدول أديو
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 املساهمني يف املركز املالي:امللكية وحقوق بنود حقوق 

 2017 2018 2019 2020 2021 البيان )باملليون ريال(

 امللكية حقوق

 املساهمنيحقوق 

 1264 1264 1264 1264 1264 رأس املال

 632 406 312 312 219 احتياطي نظامي

 (203) (84) (18) (64) (40) مبقاه أرباح)خسائر(/ 

 183 (86) (74) (51) 39 أدوات ملكية بالقيمة العادلةإعادة تقييم صايف مكاسب غري حمققة من 

 (88) (88) (82) (80) (80) عملة أجنبيةفرق ترمجة 

 1788 1412 1402 1381 1402 حقوق املساهمني يف الشركة

 467 430 445 434 420 املسيطرة )األقلية( لكية غريحقوق امل

 2255 1842 1847 1815 1822 لكيةحقوق املإمجالي 

 خلمس سنوات مالية: ا الرركة ويلني الركل أدتا  مقارتة حقومل املسا مني

   

 خلمس سنوات مالية:املوجودات وامل لوزات وحقومل املسا مني امجال  لني الركل أدتا  مقارتة يو

 
 

 :ائج األعمال املوحدة للشركةنت

 رياال  ملياون  49 خساائر   ااا  مقازال  رياال  ملياون  63 زلغا   م2021 العام خال خسارة  اا الرركة حقق 

 439 زلغا   حياث % 2 زنسالة  الرئيساية  العملياات  ماا  الادخل  إمجاال   اخن اا   تتيجاة  وذلاك  الساز  العام خال

 زصا ة  اخلساارة  وتتج ، ريال مليون 11  در  زاخن ا  الساز  امالع خال ريال مليون 450 مقازل ريال مليون

 .الساز  العام خال ريال مليون 1 مقازل ريال مليون 47 زلغ  حيث اتستثمارات خسارة ما أساسية

 خلمس سنوات مالية:مقارتة ويلني اجلدول أدتا  خا ة زنود  ائمة الدخل 
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 بنود قائمة الدخل:

 2017 2018 2019 2020 2021 البيان )باملليون ريال(

 1888 1798 1884 1570 1711 صايف املبيعات

 616 529 547 451 486 املبيعات دخلإمجالي 

 (347) (128) (33) (1) (47) االستثمارات من الدخل( / اخلسارة) إمجالي

 269 401 514 450 439 الرئيسية العمليات من الدخل إمجالي

 (336) (253) (260) (241) (256) مصروفات البيع والتوزيع

 (143) (153) (181) (184) (169) مصروفات العمومية واالدارية  

 6 9  1 3 8 ايرادات /)مصروفات( تشغيلية أخرى

 (473) (397) (440) (422) (417) إمجالي املصاريف

 (204) 4 74 28 22 الرئيسية العمليات من الدخل( / اخلسارة) صايف

 1 4 39 (1) 2 اخرى راداتإي( / مصروفات) صايف

 (38) (37) (38) (27) (20) تمويلأعباء ال

 (1) - - - - عملة فروق ربح( / خسارة)

 واحلقـوق  والضـريبة  الزكـاة  قبـل  املسـتمرة  العمليـات  مـن  الدخل( / اخلسارة)

   املسيطرة غري
5 - 75 (29) (242) 

 (1) - - - - الدخل من العمليات غري املستمرة

 (28) (24) (57) (45) (45) يبة الدخلالزكاة وضر

 (53) (51) (41) (4) (22) املسيطرة غري احلقوق

 (324) (104) (23) (49) (63) الدخل(/ اخلسارة) صايف

 (2.56) (0.82) (0.18) (0.38) (0.50) الدخل( / اخلسارة) صايف السهم من رحبية(/ خسارة)

 سنوات مالية: وزني الركل أدتا  مقارتة تتائ  األعمال خلمس

 

  :الشركات التابعة

 إث  اا، إضاا ة   تازعاة   شاركات  خاال  ما أو ملاشرة زص ة إما الرئيسة وعملياتها تراةاتها الرركة رارل

 األعمااال   ااا  ةليعااة حسااا زاسااتثماراتها خا ااة ألواارا  الرااركة أترااأتها زالكاماال رلكهااا شااركات

 الراركة   يهاا  رلاك  الايت م 2021خاال العاام    التازعة الرركات أدتا  اجلدول استثمار، ويلني كل وتصنيم

 أموا ا. رؤول ما  أكثر %30 تسلة

 اسم الشركة ونوعها

 ورأس املال

نسبة 

 امللكية

الدولة مكان 

 التأسيس

الدولة الرئيس 

 حمل عملياتها
 النشاط الرئيسي

(1) 

شركة عسري العربية لالستثمار الصناعي 

 احملدودة 

 ذات مسئولية حمدودة(د )شركة شخص واح

 رأس املال 

 ريال سعودي( 300.000.000)

 

 مملوكة

 فعليًا

100% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

ــاريع   ــز نشـــاطها يف تأســـيس املشـ يرتكـ

 الصناعية أو املشاركة فيها.
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 اسم الشركة ونوعها

 ورأس املال

نسبة 

 امللكية

الدولة مكان 

 التأسيس

الدولة الرئيس 

 حمل عملياتها
 النشاط الرئيسي

(1/1) 

 شركة حلواني أخوان

 )شركة مساهمة عامة(

ة لالستثمار تابعة لشركة عسري العربي

 الصناعي احملدودة

  رأس املال

 ريال سعودي( 353.571.450)

 

 مملوكة

 بنسبة

55.51% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

ــات    ــواد واملنتجــــ ــف املــــ ــناعة وتغليــــ صــــ

الغذائية، وخاصة الطحينيـة واحلـالوة   

الطحينية واملعمـول ومنتجـات اللحـوم    

كة جــزءًا مــن وتصــدر الشــر واألجبــان،

ــن    ــر مـ ــا إىل أكثـ ــة يف  32منتجاتهـ دولـ

 العامل.

 

(1/1/1) 

 شركة حلواني أخوان )مصر(

 )شركة مساهمة مقفلة(

 )تابعة لشركة حلواني أخوان(

 رأس املال 

 جنيه مصري( 60.000.000)

 

 

 مملوكة

 فعليًا

100% 

 

مجهورية مصر 

 العربية

 

مجهورية مصر 

 العربية

 

د صــــــــناعة وتعبئــــــــة وتغليــــــــف املـــــــــوا   

واملنتجـــــــــــات الغذائيــــــــــــة، وخاصــــــــــــة  

الطحينيــــــــة واحلــــــــالوة الطحينيـــــــــة   

ــدر    ــوم وتصــ ــات اللحــ ــول ومنتجــ واملعمــ

 .عربية أخرىبعض منجاتها إىل دول 

(1/2) 

 شركة الربيع السعودية لألغذية احملدودة

 "الربيع"

 )شركة ذات مسئولية حمدودة(

تابعة لشركة عسري العربية لالستثمار 

 الصناعي احملدودة

 ال رأس امل

 ريال سعودي( 110.000.000)

 

 مملوكة

 بنسبة

57.3% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

ــة    ــة وخاصــ ــات الغذائيــ ــناعة املنتجــ صــ

العصـــــائر واأللبـــــان واآليـــــس كـــــريم،  

وتصــدر الشــركة جــزءًا مــن منتجاتهــا  

ــي    ــاون اخلليجـــ ــس التعـــ اىل دول جملـــ

 .يف العاملأخرى ودول ودول عربية 

(1/3) 

شركة النسيج واملالبس اجلاهزة "الثوب 

 السعودي"

 )شركة ذات مسئولية حمدودة(

تابعة لشركة عسري العربية لالستثمار 

 الصناعي احملدودة

 رأس املال 

 ريال سعودي( 10.000.000)

 

 مملوكة

 بنسبة

62.3% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

ج املالبـــــس، يرتكـــــز نشـــــاطها يف إنتـــــا

ــية للشـــركة     ــم املنتجـــات الرئيسـ وتضـ

ــة    ــدل الرمسيـــ ــعودي والبـــ ــوب الســـ الثـــ

واخلاصــــة للمؤسســـــات واملستشـــــفيات  

 واملدارس واجلامعات.

(2) 

 شركة اخلوامت للتجارة واملقاوالت

 ذات مسئولية حمدودة()شركة شخص واحد 

  رأس املال 

 ريال سعودي( 1.000.000)

 

 مملوكة

 فعليًا

100% 

 

لعربية اململكة ا

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

ونشاطها الرئيسي مقاوالت اإلنشـاءات  

ــة    ــاطات املتفرعـ ــاني والنشـ ــة واملبـ العامـ

 منها.

(3) 

شركة املواجد العاملية للتنمية والتطوير 

 العقاري احملدودة

 ذات مسئولية حمدودة()شركة شخص واحد 

 رأس املال 

 ريال سعودي( 500.000)

 

 مملوكة

 ليًافع

100% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

نشـــــاطها الرئيســــــي شـــــراء األراضــــــي   

ــراء   ــالبيع أو الشـــــــــ ــتثمارها بـــــــــ واســـــــــ

واملقاوالت العامـة للمبـاني والنشـاطات    

 املتفرعة منها.

(4) 

 شركة صناعات العيسى 

 )شركة مساهمة مقفلة(

 رأس املال 

 ريال سعودي( 750.000.000)

 

 كةمملو

 بنسبة 

38% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

ــزة     ــع األجهـــ ــترياد وتوزيـــ ــناعة واســـ صـــ

املنزليـــــــة الكهربائيــــــــة واإللكرتونيــــــــة  

)املكيفـــــــات، الثالجـــــــات، الفريـــــــزرات،    

 (وغريها
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 األسهم الصادرة لكل شركة تابعة:

%  اأكثر  30التازعاة الايت رلاك  يهاا الراركة      درجاة(  )املسا مة املدرجة ووري املاتسهم الصادرة للرركات 

ا حلاوات  إخاوان )مصار( املساجلة     شركة حلوات  إخوان وشركتها التازعاة   ام 2021تتمثل حتى تهاية العام 

 ، وذلك على النحو التال :  ، وشركة  ناعات العيسىمجهورية مصر العرزية

  :شركة حلواني إخوان

اتتااا  ( ضااما   ااا   6001ا السااومل املاليااة السااعودية  اا  الرمااز )    اا  شااركة مسااا مة سااعودية مدرجااة    

، وتلل  القيماة ات ياة   م2021سهماب عادياب حتى تهاية العام  35,357,145 الصادرة، وتلل  عدد أسهمها األوذية

 وا قا   ، حياث رياال ساعودي   353,571,450 ريال سعودي مد وعة زالكامل، ويلل  رأ ا اا 10للسهم الواحد 

 الراركة  رأ اال  ززياادة  اإلدارة جملاس  تو اية  علاى  م2021 04 28 ا واملنعقادة  العادياة  وري العامة يةاجلمع

 األساهم  عادد  زياادة  وزالتاال  % 12,5  ادر ا  زنسالة  رياال ( 353,571,450) اث ساعودي  ريال( 314,285,730) ما

 اث ساااهم( 31,428,573) ماااا وذلاااك مملوكاااة( أساااهم 8 لكااال ساااهم 1) أساااهم مااانح ةريااا  عاااا الصاااادرة

 .سهم( 35,357,145)

تسالة  وتللا    لراركة عساري العرزياة لاساتثمار الصاناع  احملادودة        ا  شاركة تازعاة   وشركة حلوات  إخوان 

 سااهماب مااا إمجااال  عاادد أسااهمها الصااادرة،     19,626,750% مااا رأل املااال زعاادد أسااهم   55,51امللكيااة  يهااا  

ا شاركة حلاوات    ياة لاساتثمار الصاناع  احملادودة     شاركة عساري العرز  ملكياة  تسلة ومل ي رأ أي تغيري ا 

 .م2020إخوان عما كات  علي  ا تهاية العام املال  

وتتلاا  شااركة حلااوات  إخااوان شااركتها التازعااة  ااا ا مجهوريااة مصاار العرزيااة و اا  شااركة حلااوات  إخااوان     

لياااب زنساالة ، رلكهااا شااركة حلااوات  إخااوان  ع)وااري مدرجااة()مصاار( و اا  شااركة مسااا مة مصاارية مق لااة 

ساهم عاادي مصادر وزقيماة      ملياون  300ملياون جنيا  مصاري، ماوز  علاى       60%، ويلل  رأل ما اا املصادر   100

  .م2021كما ا تهاية العام  للسهم الواحد )عررون  رشاب( جني  مصري 0,20 مد وعة  در ا أ ية

 شركة صناعات العيسى: 

 75وتللا  عادد أساهمها الصاادرة     )واري مدرجاة(   شركة  ناعات العيسى    شركة مسا مة ساعودية مق لاة   

رياال ساعودي مد وعاة زالكامال ويللا  رأ ا اا        10مليون سهماب عادياب، وتللا  القيماة اإل ياة للساهم الواحاد      

% ماا رأل ما اا زعادد    38مليون ريال سعودي، وتلل  ملكية الرركة ا شركة  ناعات العيسى تسلة  750

 .م2021  أسهمها الصادرة كما ا تهاية العام سهم ما إمجال 28,500,000أسهم 

 . م2021ومل تصدر الرركة وأي ما شركاتها التازعة أي أدوات ديا حتى تهاية العام 

  :إمجالي املديونية مع شركاتها التابعةالقروض على الشركة و

 الشركة: على القروض

 ريااال مليااون 631 ملللاا  املاليااة ساااملا ةجمموعاا ماا  ألجاال ةاسااامي مرا ااة تسااهيات ات ا يااة الرااركة لاادى

 رأ ا اا  وزيادة العيسى  ناعات شركة مال رأل ما% 38 تسلة على اتستحواذ   قة لتمويل وذلك سعودي

 اللنكياة  املساتندات  تو يا   إث إضا ة القر   ذا ك مان ألمر سند الرركة و دم  م،2013 العام خال

 وخاال  امللكار،  التساديد  مروتاة  ما   سانوات  سال    ارتة  علاى  وزعاة م د عاات  على القر  سداد ويتم الازمة،

 موزعاة  متسااوية  واري  د عاات  على املرا ة سداد ليتم جدولة إعادة ات ا ية زتو ي  الرركة  ام  م2020 العام

  يماة  ماا  واملتلقا   م2021 12 31 حتاى  رياال  ملياون  461 و ادر    مللا   سداد ال و د سنوات، مخس  رتة على

 روياال أعلااا  ريااال مليااون 2 مللاا  اث إضااا ة م،2021 العااام تهايااة ا كمااا ريااال مليااون 170 مللاا  القاار 

 .  مستحق 
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 (سعودي ريال باملليون) 

 للقرض املاحنة اجلهة
  مبلغ

  القرض أصل
 السداد مدة

 حتى املسدد

 م31/12/2020

 العام خالل املسدد

 م2021

  املتبقي املبلغ

  القرض من

 170 32.4 428.6 سنوات 5 631 املالية سامبا جمموعة

 اململكاة  ا حملا   زناك  ما   اتجال   صارية ( تاورمل ) إساامية  مرا اات  تساهيات  عقاود  الراركة  كما ازرم 

 أعلاا   الراركة  وتاد    أشاهر  ساتة   ارتة  خاال  تسادد  ساعودي  ريال مليون 200 ملل  زإمجال  السعودية العرزية

 31 ا كماا . ثازا   عمولاة  معدل إلي  م ا اب( سايلور) ديةالسعو اللنوك زني السائد الصرف لسعر ةلقاب رويل

 .أسهم ر ا مقازل م موتة العقود و ذ  ريال مليون 140 ملل  العقود  ذ  القائم الر يد زل  م2021 ديسم 

 :التابعة الشركات على القروض

 :التال  النحو على وتسهيات  رو  على الرركة م  املالية  وائمها توحد اليت التازعة الرركات حصل 

 :اخوان حلواني شركة

  (ريال)زاملليون                                                   :  اللنك السعودي ال رتس   ر 

 القرض أصل قيمة
 القرض من املسدد

 31/12/2020 حتى
 م2021 العام خالل املسدد

 من املتبقي

 القرض قيمة

150 56 88 6 

 ساعودي،  رياال  ملياون  150 ملللا   ال رتسا   اللناك  ما   رويال  ات ا ياة  حلاوات   ةشرك و ع  م2019 سنة خال

 علاى  القار   ساداد  يساتح   اتت ا ياة،  لراروط  و قااب  الراركة   لال  ماا  زالكامال  التمويال  ر ايد  سحا وال

 رساوم  التمويال  علاى  ويرتتاا  م،2023 يوتياو  30 زتااري    سا   آخار  ساداد  ويساتح   سنوية، رز  أ ساط شكل

 . اللنك لصاح  ادرة ألمر زسندات م مون والقر  رويل

  ر  مصرف الراجح : 

 م2021 العام خالل املسدد القرض من املسدد القرض أصل قيمة
 من املتبقي

 القرض قيمة

50 - 12.5 37.5 

 ساعودي،  رياال  ملياون  65 ملللا   مصارف الراجحاى   ما   رويل ات ا ية حلوات  شركة و ع  م2021 سنة خال

 القار   ساداد  يساتح   اتت ا ية، لرروط و قاب الرركة  لل ما التمويل ليون ما ر يدم 50سحا ملل   وال

 التمويال  علاى  ويرتتاا  م،2024 ماارل  31 زتااري    سا   آخار  ساداد  ويساتح   سانوية،  رزا   أ ساط شكل على

 . اللنك لصاح  ادرة ألمر زسندات م مون والقر  رويل رسوم

 اململكاة  ا حملياة  زناوك  ما   اتجال   صارية ( تاورمل ) ميةإساا  مرا اات  عقاود  اخاوان  حلوات  شركة لدى 

 وتاد    أشاهر  وساتة  أشاهر  ثاثاة   رتة خال تسدد سعودي ريال مليون 450 ملل  زإمجال  السعودية العرزية

 معاادل إلياا  م ااا اب( سااايلور) السااعودية اللنااوك زااني السااائد الصاارف لسااعر ةلقاااب روياال أعلااا  الرااركة

 و اذ   رياال  ملياون  151,5 مللا   العقاود   اذ   القاائم  الر ايد  زلا   م2021  ديسام  31 ا كما. ثاز  عمولة

 .ألمر زسندات م موتة العقود

 األجال   صارية  إساامية  مرا ات عقود اخوان حلوات  لرركة التازعة( مصر) اخوان حلوات  شركة لدى 

. ثازتاة  رويال  علاا  أ الراركة  وتاد    اتتتاا   ا تستخدم ز اعة لررا  العرزية مصر مجهورية ا زنوك م 

  .  سعودي ريال مليون 2,7 ملل  العقود  ذ  القائم الر يد زل  م 2021 ديسم  31 ا كما

 :لألغذية السعودية الربيع شركة

  (ريال)زاملليون                :اللنك السعودي ال ي ات  )سا (  ر 

 القرض أصل قيمة
 القرض من املسدد

 31/12/2020 حتى
 م2021 امالع خالل املسدد

 من املتبقي

 القرض قيمة

138.9 32 106.9 - 
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  اللناك  ما   م2015 العاام  خاال  األجال  ةويال   ار   ات ا ياة  زتو يا   لألوذية السعودية الرزي  شركة  ام 

 اتتتاا   خ اوط  واساتلدال  لتحاديث  الرأ الياة  الن قات لتمويل ريال مليون 200 مللل  ال ي ات  السعودي

 ساانة ملاادة  ااا   اارتة ماا  ساانوات مخااس ماادى علااى د عااات ملوجااا ويساادد ا ،الرياا مدينااة ا ملصاااتعها

 تقاديم  وال م،2020 العاام  حتاى  رياال  ملياون  106,9 مللا   ساحا  وال ساحا،  عملياة  كال  ملل  على واحدة

 .الازمة اللنكية املستندات تو ي  جاتا اث القر ، على احلصول مقازل ألمر سند ضمان

 .الستحقة امللال  كامل وسداد اتت ا ية زإتها  لرركةا  ام  م2021 أزريل شهر خالو

  (ريال)زاملليون              :  اللنك السعودي ال ي ات  )سا (  ر 

 م2021 العام خالل املسدد القرض من املسدد القرض أصل قيمة
 من املتبقي

 القرض قيمة

138.9 - - 138.9 

  جمموعاة   ما   م2021 العاام  خاال  تساهيات مالياة   ياة ات ا  زتو يا   لألوذياة  الساعودية  الرزي  شركة  ام

 اتتتااا  خ ااوط واسااتلدال لتحااديث الرأ اليااة الن قااات لتموياال ريااال مليااون 150 ساااملا املاليااة ملللاا   

 ستة أشاهر  ملدة  ا   رتة م  سنوات مخس مدى على د عات ملوجا ويسدد الريا ، مدينة ا ملصاتعها

 ضامان  تقاديم  وال م،2021 العاام  حتاى  رياال  ملياون  138,9 لا  مل ساحا  وال ساحا،  عملياة  كل ملل  على

 .الازمة اللنكية املستندات تو ي  جاتا اث القر ، على احلصول مقازل ألمر سند

 :لألغذية السعودية الربيع شركة

   ا حمليااة زنااوك ماا  اتجاال  صاارية( تااورمل) إسااامية مرا ااات تسااهيات عقااود الرااركة كمااا ازرماا 

 لساعر  ةلقااب  رويال  أعلاا   الراركة  وتاد    شاهر  12ا ال ماا     ارتة  خاال  تسادد  لسعوديةا العرزية اململكة

 ديساام  31 ا كمااا. ثازاا  عمولااة معاادل إلياا  م ااا اب( سااايلور) السااعودية اللنااوك زااني السااائد الصاارف

 .ألمر سند مقازل م موتة العقود و ذ  ريال مليون 30 ملل  العقود  ذ  القائم الر يد زل  م2021

 : التابعة والشركات للشركة اإلمجالية ونيةاملدي

 املرا ااات  يهااا ملااا معهااا املاليااة  وائمهااا توحااد الاايت  ااا التازعااة والرااركات الرااركة مديوتيااة إمجااال  زلاا 

 املخصصاات  إث إضاا ة  املساتحقة  األرزاا   وتوزيعاات  وامل لوزاات  الدائناة  والذمم الرأ ال  واإلجيار والقرو 

 و ا   السااز   العاام  ا رياال  مليون 1153 مقازل مليون ريال 1,226و در   ملل  م2021 لعاما تهاية حتى النظامية

 :أدتا  اجلدول

 م2020 م2021 (ريال باملليون) البيان

 186 321   األجل قصرية وقروض مراحبة متويل

 157 127 األجل طويلة وقروض مراحبة متويل من متداولة أقساط

 260 229   ألجلا طويلة وقروض مراحبة متويل

 -    رأمسالي إجيار عقود مستحقات

 603 677 الرأمسالي واإلجيار والقروض املراحبات جمموع

 306 302 مستحقة أخرى ومطلوبات دائنون

 14 13 الدفع مستحقة أرباح توزيعات

 65 68   املؤجلة والضريبة والضريبة الزكاة خمصص

 120 112 للموظفني اخلدمة نهاية مكافآت خمصص

 45 54 إلتزامات مبوجب عقود إجيار  

 550 549   اجملموع

 1153 1.226  املطلوبات إمجالي
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  :املستحقة النظامية املدفوعات قيمة

م، وحصاال  علااى شااهادة الزكاااة وااري  2008ديساام   31أتهاا  الرااركة وضااعها الزكااوي للساانة املنتهيااة ا  

ديساام  31ديم إ راراتهااا الزكويااة للساانوات املنتهيااة ا  و اماا  الرااركة زتقاا  املقياادة عااا الساانة املااذكورة. 

م وحصل  على شهادة الزكاة املقيدة عا السنوات املذكورة. و ام  ا يئة زإ دار الارز   2018م حتى 2009

م، و ام  ملوجلها زامل اللاة  2018م حتى 2009امللدئ  خبصوص ات رارات الزكوية املقدمة  ا للسنوات ما 

رياال ساعودي، و اما  الراركة زتقاديم اعارتا  علاى الارز           180,105,610ضاا ية ملللا    ز رو ات زكوية إ

الزكوي امللدئ  املذكور أعا . وزنا  على ذلك،  ام  ا يئة زا دار الارز  الزكاوي املعادل والاذي ةاللا       

دي. ريااال ساعو   96,885,968م زإمجاال  مللا    2018م حتاى  2009ملوجل  الرركة ز رو ات زكاة لألعوام ما 

وترى إدارة الرركة أن ا يئة مل تأخذ ا عني اتعتلار الزكاة املسددة ما وا   ا رارات الزكاة املقدماة ماا   

م. 2014م حتاى  2009ديسام   31رياال ساعودي للسانوات املنتهياة ا      26,534,285 لل الرركة زامجاال  مللا    

اما  ا يئااة زاادرا  املللاا  املراار الياا  أعااا  ا    و اما  الرااركة زاملتازعاة ماا  ا يئاة تثلااات امللاال  املسااددة، و     

 70,351,683حسا  الراركة لادى ا يئاة، لتصالح  رو اات الزكااة املساتحقة علاى الراركة زامجاال  مللا             

رياااال سااعودي،  اماا  الرااركة زاااتعرتا  علاا  الاارز      96,885,968ريااال سااعودي زاادتب مااا امجااال  مللاا     

ن  ال صل ا املخال ات واملنازعات ال ريلية. كماا  ادم  الراركة    ال تصعيد اتعرتا  للج علي الزكوي و

ةلا تسوية اث جلنة تسوية النزاعات، وزعد  يام اللجنة زدراسة ةلا الراركة ال اساتام اعتاذار اللجناة عاا      

م،  اادر  اارار مااا الاادائرة الثالثااة لل صاال ا املخال ااات واملنازعااات   2021 العااامالنظاار ز لااا التسااوية. خااال  

ملياون رياال.  اما      58,9يلية والذي  لل  جز  ما زنود اتعرتا  وا الح   رو اات الزكااة املساتحقة     ال ر

جناة اتساتئنا ية للمخال اات واملنازعاات     لالرركة وا يئة زاتستئناف على  رار الدائرة املرار الي  أعا  اث ال

يل لصاص عاا  رو اات الزكااة     ال ريلية والذي ت يازال  ا  الدراساة ماا اللجناة.  اما  الراركة زتساج        

ريال سعودي اعتماداب على رأي مسترار ا الزكوي زأتها على ثقة ما  درتها على ذ يض  21,585,478مللل  

 امل اللات الزكوية اث ذلك امللل .

وال تقااديم إ اارار زكااوي موحااد لرااركة عسااري للتجااارة والسااياحة والصااناعة والزراعااة والعقااارات وأعمااال       

م، واملت ااما الرااركات   2019م حتااى 2013ديساام   31كاتها التازعااة للساانوات املنتهيااة ا   املقاااوتت وشاار 

 التازعة  ا زالكامل، وال احلصول على شهادة الزكاة املقيدة للسنوات املذكورة.  

ملياون رياال    41,9وزلغ  لصصات الزكاة للرركة والرركات التازعة اليت توحد  وائمها املالية معها ملل  

م، ويتم سداد الزكاة زعد اتتتهاا  ماا اجارا ات تقاديم ات ارارات الزكوياة إث  يئاة        2021عام املال  خال ال

 الزكاة وال ريلة اجلمارك.

 25,8كما تستح  على شركتها التازعة شركة حلوات  اخوان ضريلة دخل ا مجهورياة مصار العرزياة زلغا      

لتازعااة ا مجهوريااة مصاار العرزيااة شااركة حلااوات  م وذلااك عااا شااركتها ا2021مليااون ريااال حتااى تهايااة العااام 

مليون ريال ا تهاية العاام وتقاوم زتساديد ماا عليهاا       0,5أخوان )مصر(، اث جاتا ضريلة دخل مؤجلة  ا زلغ  

 ما ضرائا زعد تقديم ا راراتها ال ريلية ةلقاب لنظام ال ريلة املصري.

زراكل   الرساوم واملساتحقات النظامياة األخارى     م زتساديد ماد وعاتها ماا   2021و ام  الرركة خاال العاام   

 منتظم.

ويلني اجلدول أدتا   يمة املد وعات النظامية املستحقة للرركة وشركاتها التازعاة الايت توحاد معهاا  وائمهاا      

    م:2021املالية كما ا تهاية العامني 
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 (ريال باأللف) البيــــــــــــــان

 م2021

  األسباب بيان  هلا موجز وصف
  املسدد

 نهاية حتى املستحق

  يسدد ومل م2021

 41,876 13,696  الزكاة

 السانة  علاى   ميل  أو سداد  يتم ما

 العاماة  ا يئة وأتظمة ألحكام و قاب

 العرزيااة زاململكااة والاادخل للزكاااة

  السعودية

 اتتتهاا   زعاد  الزكااة  ساداد  يتم

 ات اارارات تقااديم اجاارا ات مااا

  الزكوية

 72,095 324,831  ال رزية

 السانة  علاى   ميل  أو سداد  يتم ما

 املتعلقااة  واألتظمااة لألحكااام  و قاااب

 زها

 اتتتهاا   زعاد  ال ريلة سداد يتم

 ات اارارات تقااديم اجاارا ات مااا

 ال ريلية

 للتأمينات العامة املؤسسة

  اتجتماعية
14,138 1,246 

 السانة  علاى   ميل  أو سداد  يتم ما

 ةاملؤسسااا  وأتظماااة  ألحكاااام  و قااااب 

 اتجتماعياااااااة للتأميناااااااات العاماااااااة

 السعودية العرزية زاململكة

 امللاااااااال  ساااااااداد ياااااااتم ساااااااوف

 م2021 العاااام خاااال املساااتحقة

 النظامية املهلة حسا

 - 1,180  واجلوازات التأشريات تكاليم
 و قااااب الساانة  خاااال سااداد   ياااتم مااا 

  زها املتعلقة واألتظمة لألحكام
- 

 187 5,483  العمل مكتا رسوم
 و قااااب الساانة  خاااال سااداد   ميااات مااا 

 زها املتعلقة واألتظمة لألحكام
- 

 شاركات  علاى  ساازقة  ألعاوام  الزكوياة  الرزاوط  والادخل  للزكاة العامة ا يئة  تح تتيجة أت  الرركة وتوضح

 ضاما  تساجيلها  ياتم  ومل عنهاا  اعرتاضات تقديم وال ريال مليون 3,2 مللل  ل رو ات م اللات عنها تتج  تازعة

 ماا  مو  هاا  زصاحة  الزكاوي  واملستراار  التازعاة  الرركات إدارات لرؤية املالية القوائم ا املستحقة تامل اللا

 .اتعرتاضات

 وزيع األرباح:سياسة الشركة يف ت

زالسياسااات احلاكمااة واملنظمااة حلمايااة   تلتاازمالرااركة   ااإن للرااركة املعتماادة األرزااا  توزياا  لسياسااة و قاااب

 توزياا علااى مجياا  األوجاا  زهاادف ر اا   يمااة اسااتثماراتهم ا الرااركة، ويتو اام   وتعظاايم مصاااح مسااا ميها 

الراركة ووضاعها املاال  وظاروف األساوامل واملناا         على املسا مني ا أي  ارتة ماا ال ارتات علاى أرزاا       رزا األ

ات تصااادي العااام، وعواماال ال اارص اتسااتثمارية ومصاااح الرااركة إلعااادة اتسااتثمار، واملت للااات النقديااة       

أرزاا  ألي سانة    توزيا   ضمان ست ي ت ت ، كما أتهاوالرأ الية، زاإلضا ة إث اتعتلارات القاتوتية والنظامية

 ما السنوات.

لنظااام ل ةلقااابوتت لااا أي توزيعااات أرزااا  مقرتحااة مااا جملااس اإلدارة موا قااة اجلمعيااة العامااة للمسااا مني، و     

 العمومياااة املصااارو ات مجيااا  خصااام زعاااد نويةالسااا الصاااا ية الراااركة أرزاااا  توزيااا   اااإناألساااال للراااركة 

 :  التال  الوج  على األخرى واتحتياةيات النظام  اتحتياة  جتنيا وزعد األخرى والتكاليم

  ااذا و اام العاديااة العامااة للجمعيااة وجيااوز تظااام  احتياااة  لتكااويا الصااا ية األرزااا  مااا%( 10) جينااا .1

 .املد و  املال رأل ما%( 30) املذكور اتحتياة  زل  متى التجنيا

 الصاا ية  األرزاا   ما%( 10) تتجاوز ت تسلة جتنا أن اإلدارة جملس ا رتا  على زنا  العادية العامة للجمعية .2

 .معينة أورا  أو لغر  خيصص ات ا   احتياة  لتكويا

 أو الراركة  مصالحة  حيقا   الاذي  زالقدر وذلك أخرى، احتياةات تكويا تقرر أن العادية العامة للجمعية .3

  ااا  ماا  تقت ا   أن كاذلك  املذكورة وللجمعية. املسا مني على اإلمكان  در ثازت  أرزا  توزي   ليك

 .املؤسسات  ذ  ما  ائماب يكون ما ملعاوتة أو الرركة لعامل  اجتماعية مؤسسات ألترا  ملال  األرزا 

 تقال  ت تسالة  املساا مني  علاى  ذلاك  زعاد  اللاا    ماا  تاوز   أن اإلدارة جملاس  ا رتا  على زنا  العامة للجمعية .4

 .املد و  الرركة مال رأل ما%( 5) عا

 النظااام مااا( اإلدارة جملااس أع ااا  مكا ااأة) والعراارون احلاديااة املااادة ا املقااررة األحكااام مراعاااة ماا  .5

 تتجااوز  ت تسالة  تقادم  ماا  زعد خيصص الرركات تظام ما والسلعني السادسة واملادة ،األسال للرركة
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 املكا اأة   اذ   اساتحقامل  يكاون  أن علاى  اإلدارة، جملاس  أع ا  ملكا أة اللا   ام%( 10) زاملائة عررة

 .الع و حي ر ا اليت اجللسات عدد م  متناسلاب

 املت للاات  اساتي ا   زعد سنوي رز  أو سنوي تصم زركل مسا ميها على مرحلية أرزا  توزي  للرركة وجيوز

 .الرأن  ذا ا النظامية وال واز 

 مسااا م  سااجل ا املقيااديا اتسااتحقامل يااوم لألسااهم املااالكني للمسااا مني األرزااا  توزياا  احقيااة وتكااون

  واعاد  ما   راشاياب  وذلاك  اتستحقامل تاري  يل  تداول يوم ثات  تهاية املالية األورامل إيدا  مركز لدى الرركة

 موا قاة زعاد  ، (T+2) املدرجاة  املالياة  األورامل  ا قات  لتساوية  الزمنية املدة زتعديل اخلا ة واإلجرا ات السومل

، ويكااون د اا  أرزااا  األسااهم املقاارر توزيعهااا علااى      املقرتحااة مااا جملااس اإلدارة   علااى توزياا  األرزااا   اجلمعيااة 

 .ما تاري  استحقامل  ذ  األرزا  احملددة ا  رار اجلمعية العامة يوم عمل 15خال املسا مني 

  سنوات السابقةالخالل توزيعات األرباح: 

ملياون رياال،    126زلغا  إمجاليهاا   علاى املساا مني   تقدية زتوزي  أرزاحاب  م2016 مالعاخال  ام  الرركة 

جملااس  و اا مل يكمااا  م2020و م2019وم 2018م و2017األعااوام ومل تااتم أيااة توزيعااات لألرزااا  خااال     

 .توزي  أرزا  على املسا منيزم 2021خال العام  اإلدارة

  :املصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت

زأي حقاومل ا مصالحة  ئاة األساهم ذات األحقياة ا التصاوي        م 2021مل يتم إزاغ الرركة خال العام املال  

وت يوجااد ألي شااخص ملكيااة  ، (وا رزااائهمعاادا أع ااا  جملااس اإلدارة وكلااار التن يااذيني  )تعااود ألشااخاص 

مصاالحة ملكيااة ووياالني اجلاادول أدتااا   ، ثنا  شااركة دلاا  ال كااة القاز ااة اسااتكاالرية ا أسااهم الرااركة ز 

 :م2021شركة دل  ال كة القاز ة ا األسهم ذات األحقية ا التصوي  خال العام 

 االسم
 عدد األسهم

 بداية العام

 نسبة امللكية

 بداية العام

 صايف التغيري

 خالل العام

 نسبة التغيري

 خالل العام

 األسهمعدد 

 العامنهاية 

التملك  نسبة

 نهاية العام

 %53,2 67,225,431 - - %53,2 67,225,431 شركة دلة ال كة القاز ة

 %1,2 1,500,000 - - %1,2 1,500,000  اح علداهلل كامل

جممااو  ملكيااة ومصاالحة شااركة  

 دلة ال كة القاز ة
68,725,431 54,4% - - 68,725,431 54,4% 

 ومـؤهالتهم  والسـابقة  احلاليـة  ووظـائفهم  التنفيذيـة  واإلدارة اللجـان  وأعضـاء  رةاإلدا جملـس  أعضـاء  أمسـاء 

 :وخرباتهم

 أع ا  جملس اإلدارة:  .1

 املؤهالت واخلربات  الوظائف السابقة  الوظائف احلالية االسم 

1 
 كامل  اح علداهلل

 (اإلدارة جملس رئيس)

 – اإلدارة جملس رئيس

 ال كة دل  شركة

  القاز ة

 – لتن يذيا الرئيس

 ال كة دل  شركة

  القاز ة

 جناو   جامعاة  ماا  ات تصااد  ا جامعياة  دراساات  لدي 

 زااادأ األمريكياااة، املتحااادة الوتياااات ا كالي ورتياااا

 ماا  العدياد  شاغل  حيث م1988 العام ما العملية حيات 

 وع اويات  ال كاة  دلا   جمموعاة  ا القيادية املنا ا

 اعااات   ا ودوليااة حمليااة شااركات إدارات جمااالس

 واملقااااوتت والصاااناع  واتساااتثماري املاااال ) لتل اااة

 والتماااويا  واألوذياااة  والتراااغيل  والصاااياتة  والعقاااارات

 الن اا  مجعيااات ا ع ااويات  اث زاإلضااا ة( واإلعااام

 .العام
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 املؤهالت واخلربات  الوظائف السابقة  الوظائف احلالية االسم 

2 

 ميات  علد  حممد علدالعزيز

 (اإلدارة جملس رئيس تائا)

 (والتمويل اتستثمار جلنة رئيس)

 – التن يذي الرئيس

 ال كة دل  موعةجم

 القاز ة

 – التن يذي الرئيس تائا

 ال كة دل  جمموعة

 القاز ة

 جامعاة  ماا   اناعية   ندساة  زكاالوريول  على حا ل

 م1995 العاام  ماا  العملياة  حياتا   زادأ  علدالعزيز، امللك

 ماا  عادد  ا القيادياة  املنا اا  ماا  العدياد  شاغل  حياث 

 شااااركات  إدارات جمااااالس وع ااااويات  الرااااركات

 التجاااااااري) لتل ااااااة   اعااااااات ا ةودولياااااا حمليااااااة

 واألعماااال واإلعاااام والزراعااا  الصاااناع  واتساااتثمار

 (.العقاري واإلستثمار

3 

 شلكر  عل  حسني

 (اإلدارة جملس ع و)

 املكا آت جلنة ع و)

 ( والرتشيحات

 (والتمويل اتستثمار جلنة ع و)

 – التن يذي الرئيس

 شلكر  شركة

 والتجارة للتنمية

 ركةش – العام املدير

 الورمل لتجارة وري 

 شركة – العام املدير

 للتوكيات شلكر 

 وإدارة سياسااية علااوم آدا  زكااالوريول علااى حا اال

 زادأ  األمريكياة،  املتحادة  الوتياات  ا تلسا جامعة ما

 ماا  العدياد  شاغل  حيث م1977 العام ما العملية حيات 

 شلكرااا  شاااركات جمموعاااة ا القيادياااة املنا اااا

 ودولياااة حملياااة شاااركات إدارات جماااالس وع اااويات

 ماااا  عااادد ا وشاااارك  اااح ية  مؤسساااات وع اااوية

 . كمتحدث والدولية احمللية املؤررات

4 

 احلديث  إزرا يم سليمان

 (اإلدارة جملس ع و)

 (املراجعة جلنة رئيس)

- 

 والرئيس املنتد  الع و

 شركة – التن يذي

 السعودية اجملموعة

 والتسوي  لأل اث

 جامعاة  ماا  إتراائية  ة ندسا  زكاالوريول  علاى  حا ل

 زااادأ األمريكيااة،  املتحاادة  الوتياااات ا أريزوتااا  وتيااة 

 ماا  العدياد  شاغل  حيث م1982 العام ما العملية حيات 

 جمااالس وع ااويات الرااركات مااا عاادد ا املنا ااا

 ال لاعاااااة) لتل اااااة   اعاااااات ا شاااااركات إدارات

 والرااااااااركات اتسااااااااتثمارية واملصااااااااارف والنراااااااار

 واتسااااااااااتثمار ويااااااااااةاحلي والتقنيااااااااااة اتسااااااااااتثمارية

 (.والت ويرالعقاري

5 

 ا ويش إزرا يم علداهلل

لرئيس الع و املنتد  وا)

 (التن يذي

 (والتمويل اتستثمار جلنة ع و)

 والرئيس املنتد  الع و

 شركة – التن يذي

 عسري

 – املنتد  الع و

 العاملية أماك شركة

 العقاري للتمويل

 كامللاا جامعااة مااا ا تصاااد زكااالوريول علااى حا اال

 حياتاا  زاادأ السااعودية، العرزيااة اململكااة – علاادالعزيز

 ماااا العدياااد شاااغل حياااث م1985 العاااام ماااا العملياااة

 والراااركات اللناااوك ماااا عااادد ا القيادياااة املنا اااا

 حمليااة لرااركات وجلااان إدارات جمااالس وع ااويات

 واملصاااااارف اللناااااوك) لتل اااااة   اعاااااات ا ودولياااااة

 (. اعةوالصن والتجارة والنقل واتستثمار والتمويل

6 

 اللصيل  علدالعزيز منصور

 (اإلدارة جملس ع و)

 املكا آت جلنة رئيس)

 ( والرتشيحات

 أعمال رجل

 الرئون مديري كلري

 العام واألمني القاتوتية

 السعودي اللنك ا

 ال ي ات 

 ماااا األتظماااةو القااااتون ا زكاااالوريول علاااى حا اال 

 زادأ  الساعودية،  العرزياة  اململكاة  – سعود امللك جامعة

 ماا  العدياد  شاغل  حيث م1985 العام ما العملية حيات 

 وع اااويات  اللناااوك  ماااا  عااادد  ا القيادياااة  املنا اااا

 لتل اة    اعاات  ا شاركات  وجلاان  إدارات جمالس

 واتسااااتثمار والتاااأمني  والتموياااال واملصاااارف  اللناااوك )

 (. العقاري واإلستثمار والتجارة والنقل

7 

  ج ري علداهلل عمر

 (اإلدارة جملس ع و)

 (املراجعة جلنة ع و)

 مسترار وزير النقل

 املدير مستراري كلري

 اجلوية خل وطا – العام

 السعودية العرزية

 جامعااااة مااااا التسااااوي  ا الاااادكتورا  علااااى حا اااال

 وزكاااااالوريول األعماااااال إدارة وماجساااااتري أتزاماااااا،

 للاااالرتول  هااااد امللااااك جامعااااة مااااا الصااااناعية اإلدارة

 حيااث م1990 امالعاا مااا العمليااة حياتاا  زاادأ واملعااادن،

 مااااا عاااادد ا القياديااااة املنا ااااا مااااا العديااااد شااااغل

 ا وجلااااان  إدارات جمااااالس  وع ااااويات  الرااااركات

 النقاال) لتل ااة   اعااات ا ودوليااة حمليااة شااركات

 (.املعلومات وتقنية اجلوي
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  شاكر حممد  يصل

 (اإلدارة جملس ع و)

 اتستثمار جلنة ع و) 

 (والتمويل

 – التن يذي الرئيس

 كوتتاملأ شركة

 العصرية

 ورئيس التن يذي الرئيس

 واتستثمار الثروات إدارة

 كازيتال عودة شركة –

 أولااد جامعااة مااا ات تصاااد ا املاجسااتري علااى حا اال

 األمريكية، املتحدة الوتيات ا تور ولك – دومينيون

 جامعاااة ماااا التساااوي  – األعماااال إدارة وزكاااالوريول

 حياتا   زادأ  ة،الساعودي  العرزياة  اململكاة  – ساعود  امللك

 ماااا العدياااد شاااغل حياااث م1999 العاااام ماااا العملياااة

 والراااركات اللناااوك ماااا عااادد ا القيادياااة املنا اااا

 ا شاااااركات  وجلاااااان  إدارات جماااااالس  وع اااااويات

 اتسااتثمارية املنصااات وإدارة ت اوير ) لتل ااة   اعاات 

 وإدارة األ ول وإدارة اتستثمارية املصر ية واخلدمات

 واخلاادمات للرااركات ةاملصاار ي واخلاادمات الثااروات

  اااناعة و  ااا   اتعمااال  وت اااوير التجاريااة  املصاار ية 

 (.العقاري والت وير واتستثمار األوذية و  ا  اتدوية

9 

  كامل حممد عمرو

 (اإلدارة جملس ع و)

 املكا آت جلنة ع و)

 ( والرتشيحات

 – التن يذي الرئيس تائا

 ال كة دل  شركة

 – التن يذي املدير

 كةال  دل  شركة

  الوس ى

 اإلدارة – األعمااال إدارة ا زكااالوريول علااى حا اال

 العرزياااة اململكاااة – ساااعود امللاااك جامعاااة ماااا املالياااة

 حيااث م2001 العااام ماا  العمليااة حياتا   زاادأ الساعودية، 

 مااااا عاااادد ا القياديااااة املنا ااااا مااااا العديااااد شااااغل

 وجلااااااان إدارات جمااااااالس وع ااااااويات الرااااااركات

 واتساتثماري  يالتجاار ) لتل اة    اعات ا شركات

 (.العقاري واإلستثمار العقاري والتمويل واتتصاتت

 

 :اللجان ما خار  جملس اإلدارة أع ا  .2

 املؤهالت واخلربات  الوظائف السابقة  الوظائف احلالية االسم  

1 
 الريلات  سها  تا ر

  (املراجعة جلنة ع و)
  وإداري مال  مسترار

 الكلية ا حماضر

 زالريا  التقنية

 ما املعلومات وتظم احملاسلة ا املاجستري على ا لح

 األمريكياااااااة املتحااااااادة زالوتياااااااات دت ااااااار جامعاااااااة

 ا ع ااو و ااو سااعود امللااك جامعااة مااا وزكااالوريول

 حياتااا  زااادأ القاااتوتيني،  للمحاسااالني الساااعودية ا يئااة 

 احملاسااالة ا خااا ة ولديااا  م1994 العاااام ماااا العملياااة

 اعااااداد وا ةاملالياااا الاااانظم و لياااال وتن يااااذ وت لياااا 

 و يكلااااة واإلداريااااة املاليااااة واإلجاااارا ات السياسااااات

 امنظااال ا وال ااعم القااوة تقاااط و لياال الرااركات

 .املال 

 

 :التن يذية اإلدارة .3

 املؤهالت واخلربات  الوظائف السابقة  الوظائف احلالية االسم  

  ا ويش إزرا يم علداهلل 1
 الع و املنتد  

 والرئيس التن يذي

 –نتاااااااااد  الع اااااااااو امل

شااركة أماااك العامليااة 

 للتمويل العقاري 

 امللاااك جامعاااة ماااا ا تصااااد حا ااال علاااى زكاااالوريول

السااعودية، زاادأ حياتااا     العرزياااة اململكااة  – علاادالعزيز 

 املنا اا  ما حيث شغل العديدم 1985 العملية ما العام

 وع اااويات والراااركات اللنااوك  ماااا عااادد ا القياديااة 

 ا ودوليااااة ةحملياااا لراااركات  وجلااااان إدارات جماااالس 

 والتموياااااال واملصااااااارف اللنااااااوك) لتل ااااااة   اعااااااات

 (.  والصناعة والتجارة والنقل واتستثمار
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علداحلكيم علدالرمحا 

 الرا ع 
 الرركةمسترار 

مسترار لعدد ما 

 الرركات

 مااا حماارتف إدارة جملااس ع ااوية شااهادة علااى حا اال

 التموياااال مؤسسااااة واعتمااااد  التن يااااذيني املاااادرا  معهاااد 

 ماااا الراااركات حوكماااة ا ودزلاااوم ،(IFC) ةالدوليااا

 املتحااااادة زالوتياااااات تاااااولني جبامعاااااة القااااااتون كلياااااة

 ممارساااة وشاااهادة الليااا  ممارساااة وشاااهادة األمريكياااة

 زري اتيااااا ا القاااااتوت  التسااااوي  معهااااد مااااا التسااااوي 

 ولديا   الكويا ،  جامعاة  ما اإلحصا  ا وزكالوريول

 منا ااا وتااوث عاماااب 35 مااا ألكثاار مرتاكماا  خاا ات

 حوكماة  ت اوير  مراري  توث كما شركات ا ادية ي

 جماااالس وع اااوية واتتااادما  اتساااتحواذو الراااركات

 اإلدارياة  القياادة  منهاا  الادورات  ماا  عدد وح ور إدارات

 واملالياااة والتغااايري األزماااات وإدارة اتسااارتاتيجية واإلدارة

 .ووري ا

3 

  عماد حممد عثمان

 كمدير)اتته   رتة عمل  

 االرركة زللمالية  تن يذي

 م(2021 11 30

 ةلماليل التن يذي املدير
شركة  –مدير مال  

 كودو

 واخلدمات املالية ا األعمال إدارة ريحا ل على ماجست

 وزكاالوريول  زهولنادا  ماسارتخي   جامعاة  ماا  املصر ية

 حياتاا  وزاادأ زالقااا رة،  ااس عااني جامعااة مااا جتااارة

 ماااااا العدياااااد ا وعمااااال م1995 العاااااام ماااااا العملياااااة

 وجوتساون  سكويا مايرز زرزستول) العاملية اتالررك

 (وال يصااالية وكاااودو وزيكر ياااوز وسااايمنزوجوتساااون 

 سلتم  ما املال  املدير زوظي ة الرركة ا العمل وزدأ

 .م2019

4 

 سام  علدالسام و يلة 

 كمدير)زدأت  رتة عمل  

 االرركة زللمالية  تن يذي

 م(2021 12 01

 ةلماليل التن يذي املدير

املدير اإل ليم   تائا

لتمويل الرركات 

اللنك  –الك ى 

 ال رتس 

 جامعاااة ماااا األعماااال حا ااال علاااى زكاااالوريول إدارة 

 م1994 العاااام ماااا العملياااة حياتااا  وزااادأ ،اإلساااكندرية

حيااث شااغل العديااد مااا املنا ااا ا عاادد مااا اللنااوك       

حيااث تركاازت خ اتاا  ا روياال الرااركات   السااعودية

ا شاااركات  ، كماااا شاااغل ع اااويات جلاااان الكااا ى

 وزااادأحملياااة ا   اااا  التمويااال والتاااأمني واإلساااتثمار،  

 ماا  ةلماليا التن ياذي ل املادير   زوظي اة  الراركة  ا العمل

 .م2021 ديسم 

  السند سند أمحد 5

التن يذي املدير 

للحوكمة واإللتزام 

 اجمللس سر وأمني

  واللجان

اإلدارة  رئونال مدير

  املسا منيو

 كلياااات ماااا املالياااة ارةاإلد ا ماجساااتري علاااى حا ااال

 جامعااة مااا دوليااة أعمااال إدارة وزكااالوريول ال يصاال

 اتلتاازام مساائول شااهادة علااى وحا اال علاادالعزيز امللااك

 امل ازقااااة وشااااهادة( CCO) املاااال   املعهااااد مااااا املعتماااد 

 اإلر ااا   وروياال األمااوال وساايل  ومكا حااة لتاازاموات

(CME2 )املالياااة األورامل ا للتعامااال العاماااة والراااهادة 

(CME1)،  وعمال  م2003 العاام  ماا  العملياة  حياتا   زدا 

 لتل ااة مراكااز  يهااا زالرااركة تقلااد  إدارات عاادة ا

 .لتزاموات للحوكمة التن يذي املدير منصا حتى

 اتستثمار مدير ريس ملارك علداهلل 6

شركة  –مدير أول 

زي  اتسترارات 

 الوةين 

 ةجامعاا مااا املاليااة اإلدارة ا زكااالوريول علااى حا اال

 واتلتاازام امل ازقااة شااهادة علااى وحا اال ساال ان األمااري

( CME2) اإلر ااا  وروياال األمااوال وساايل ومكا حااة

 ماا ( CME1) املالية األورامل ا للتعامل العامة والرهادة

 حملاال شااهادة علااى وحا اال السااعودية، ا املااال  املعهااد

 ا املاال   املعهاد  ماا ( FMVA) والتقيايم  املالياة  النمذجة

 ا م2006 العااام مااا العمليااة حياتاا  زااد  ،(CFI) كناادا

 تقاادم املااال سااومل  يئااة مااا مرخصااة استرااارية شااركة

 منا ا عدة  يها وتقلد اتستثمارية املصر ية دماتاخل

 الرااااركة ا العماااال أوزااااد ،أول ماااادير منصااااا حتااااى

 .م2020 سلتم  ما اتستثمار مدير زوظي ة
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 حممد إزرا يم حممد

 سليمان
 املال  املرا ا

 – مراجعة أول رمدي

 ويوت  إرتس  شركة

 وشركا م

 القااا رة، جامعااة مااا جتااارة زكااالوريول علااى حا اال

 املتحااادة زالوتياااات اإلداريااني  احملاسااالني جلمعياااة زمياال 

 زوتيااة القاااتوتيني احملاساالني مجعيااة زمياال األمريكيااة،

 حياتاا  زاادأ األمريكيااة، املتحاادة زالوتيااات تيو امرااري

 مراجعاااااة ملجاااااال عمااااالو م2004 العاااااام ماااااا العملياااااة

 تقلاد  ديلويا   وشركة ويوت  أرتس  زرركة احلسازات

 العمال  وزادأ  أول مدير منصا حتى لتل ة منا ا  يها

 .م2016 يوليو ما مال  مرا ا زوظي ة الرركة ا

 

 :داخل اململكة وخارجها احلالية والسابقة اإلدارة جملس أعضاء عضوية

علاى  أخارى  ع وية جماالس إدارات ا شاركات   م 2021ة خال العام توث زعض أع ا  جملس إدارة الررك

 النحو التال :

 اجمللس عضو اسم

 السابقة إدارتها جملس يف عضوًا يكون اليت الشركات  احلالية إدارتها جملس يف عضوًا يكون اليت الشركات

 اململكة خارج/داخل – القانوني الكيان – الشركة اسم

  السعودية العربية

 اململكة خارج/داخل – القانوني الكيان – لشركةا اسم

 السعودية العربية

 كامل  اح علداهلل

 السعودية   –زنك اجلزيرة )مسا مة مدرجة(  السعودية –( مدرجة وري مسا مة) واإلعمار للتنمية القرى أم شركة

 السعودية –( مدرجة وري مسا مة) العقاري لللتموي العاملية أماك شركة اللحريا –املصر ية )مسا مة مدرجة(  ال كة جمموعة

 السعودية –شركة حلوات  اخوان )مسا مة مدرجة(  اللحريا –القاز ة ش م   م )مسا مة وري مدرجة(  ال كة شركة دل 

 ديةالسعو –اجملموعة السعودية لأل اث والتسوي  )مسا مة مدرجة(  مصر –القاز ة )مسا مة وري مدرجة(  الدولية شركة دل 

 السعودية –شركة جمموعة التو ي  املالية )مسا مة وري مدرجة(  مصر –)مسا مة وري مدرجة(  للتنمية العقارية شركة أملاظة

 مصر –شركة  ا وعلم الروم للتنمية العمراتية )مسا مة وري مدرجة(  مصر –العقارية )مسا مة وري مدرجة(  لاستثمارات شركة دل 

 مصر –ادمل واملنتجعات السياحية )مسا مة وري مدرجة( شركة  ا لل ن 

 اللحريا –القاز ة )مسا مة وري مدرجة(  للتنمية التو ي  شركة زي  

 السعودية –( مدرجة مسا مة) ات تصادية املدينة اعمار شركة 

 علد  حممد علدالعزيز

 ميات 

   السعودية –( حمدودة مسئولية ذات) للليتومني لدوي دل  شركة السعودية –( مدرجة مسا مة) إخوان حلوات  شركة

 السعودية –( مدرجة وري مسا مة) ال عام خدمات جمموعة شركة السعودية –( مدرجة وري مسا مة) كازيتال إتقان شركة

 السعودية –( حمدودة يةمسئول ذات) لألوذية السعودية الرزي  شركة السعودية –( مدرجة وري مسا مة)لاستثمار القاز ة  ال كة دل  شركة

 السعودية –( حمدودة مسئولية ذات) اجلا زة واملازس النسي  شركة السعودية –( مدرجة وري مسا مة) ال كة القاز ة دل  شركة

 –( مدرجااااة واااري  مساااا مة ( )التصااا ية   اااا ) لاساااتثمار  الدولياااة   ااارص  شاااركة 

 السعودية

 – (مدرجااااة وااااري ةمسااااا م) اللرتوكيماويااااة للصااااناعات الوةنيااااة الرااااركة

 السعودية

 السعودية –( حمدودة مسئولية ذات) العقارية العمراتية الثريا شركة
 –( حمااادودة مساائولية  ذات) الرااركة العرزيااة األساسااية للصااناعات املت ااورة     

 السعودية

 السعودية –( مدرجة وري مةمسا ) السعودية سويكور  شركة السعودية –( حمدودة مسئولية ذات) احملدودة للتجارة احللى جود شركة

 السعودية –( مدرجة وري مسا مة) السعودية  رص شركة السعودية –( حمدودة مسئولية ذات) اللديلة وال ا ة للتقنية دل  شركة

   السعودية –( حمدودة مسئولية ذات) العرزية الرارة شركة السعودية –( حمدودة مسئولية ذات) التجارية دل  شركة

 السعودية –( مدرجة مسا مة) اللجني شركة   السعودية –( حمدودة مسئولية ذات) األوذية  نا  شركة

   السعودية –( مدرجة وري مسا مة) املالية لألورامل املستثمر شركة السعودية –( حمدودة مسئولية ذات) الدولية زسكوي  شركة

 السعودية –( حمدودة مسئولية ذات) التجارية لألعمال السماحة شركة وديةالسع –( مدرجة وري مسا مة) للتنمية احل ري املناخة مررو  شركة

   السعودية –( مدرجة وري مسا مة) واإلعمار للتنمية القرى أم شركة السعودية –( حمدودة مسئولية ذات) للعقارات املن عة ا تسام شركة

 السعودية –( حمدودة مسئولية ذات) و  للتنمية واتستثمار احملدودة ةشرك السعودية –( حمدودة مسئولية ذات)شركة زرو  األوث لاستثمار 

 السعودية –( حمدودة مسئولية ذات) للتنمية التو ي  زي  شركة السعودية –( حمدودة مسئولية ذات)شركة أمام احلديثة للعقار 

 السعودية –( حمدودة مسئولية ذات) دلة لاستثمار الصناع  شركة السعودية –( حمدودة مسئولية ذات) والتعمري لإلترا  العاملية معاد شركة

 السعودية –( مسا مة وري مدرجة) الرركة العرزية لاستثمار الزراع  مصر –( وري مدرجة مسا مة) دل  ال كة لإلستثمار العقاري شركة

 GODIVA INVESTMENT (GDV)(Private Limited Company )– مصر –( مدرجة وري مسا مة) التمويل  تأجريلل التو ي  شركة زري اتيا 

UI Egypt (private Co. With Limited )–  ( مدرجااة  وااري  مسااا مة )الرااركة العرزيااة لإلسااتثمار العقاااري والسااياح        مصر– 

 مصر –( مدرجة مسا مة) العرز  لاستثمارات امللتقى شركة   مصر

 واري  مساا مة )شركة التو ي  لتأجري األ ول للرركات الصاغرية واملتوسا ة    مصر –(وري مدرجة سا مةم) دلة ال كة املصرية لإلستثمار والتنمية شركة

 مصر –( مدرجة مسا مة)زنك ال كة    مصر –( مدرجة

 مصر –( مدرجة وري مسا مة)زنك التمويل املصري السعودي  مصر –( مدرجة وري مسا مة)للتورمل  التو ي  شركة

 مصر –( مدرجة وري مسا مة)جمموعة التو ي  املالية )   التص ية(  مصر –( مدرجة وري مسا مة)ارات املالية لاستثم ال كة شركة

 مساااائولية ذات)( SOTUDILالرااااركة التوتسااااية لت ااااوير  ااااناعة احلليااااا )  مصر –( مدرجة مسا مة) للدواجا مصر اإل اعلية شركة

 مصر –( مدرجة وري مسا مة) ريةالعقا لاستثمارات دل  شركة الكاميا –( حمدودة

 مسااااائولية ذات)( OFFSHUREشاااااركة الصاااااواري لاساااااتثمار احملااااادودة )   مصر –( مدرجة وري مسا مة) العقارية للتنمية املاظة شركة

 مصر –( مدرجة وري مسا مة) العمراتية للتنمية الروم وعلم  ا شركة الكاميا –( حمدودة
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 اجمللس عضو اسم

 السابقة إدارتها جملس يف عضوًا يكون اليت الشركات  احلالية إدارتها جملس يف عضوًا يكون اليت الشركات

 اململكة خارج/داخل – القانوني الكيان – الشركة اسم

  السعودية العربية

 اململكة خارج/داخل – القانوني الكيان – لشركةا اسم

 السعودية العربية

( حمادودة  مسئولية ذات)( OFFSHUREشركة الكوامل للتجارة واملقاوتت ) مصر –( مدرجة مسا مة) العمراتية ت وير والتنميةلل اجلديدة اإل اعيلية شركة

   مصر –( مدرجة وري مسا مة) اخوان حلوان شركة الكاميا –

( حمدودة مسئولية ذات)( OFFSHUREشركة توريد لألعمال الكهرزائية ) مصر –القاز ة )مسا مة وري مدرجة(  الدولية شركة دل 

( مدرجاة  واري  مساا مة ) التكنولوجياة والتنمياة   لاساتثمارات  العرزياة  الرركة الكاميا –

 مصر –

 واري  مساا مة ) لل نادمل واملنتجعات السياحية )كوستا دي  ا(  ا شركة

 مصر –( مدرجة
 

  للنان   –شركة املررف )مسا مة وري مدرجة( 

  للنان   –سا مة وري مدرجة( شركة تادي املررف )م

  للنان –أديكو )مسا مة وري مدرجة(  –شركة التو ي  للت وير واتستثمار 

    للنان   –( حمدودة مسئولية ذات)شركة سادن القاز ة 

  اللحريا   –زي  التو ي  للتنمية القاز ة )مسا مة وري مدرجة( 

  الكاميان – مدرجة( شركة التو ي  للصنادي  اتستثمارية )مسا مة وري

 شلكر  عل  حسني
   السعودية –( حمدودة مسئولية ذات) والتجارة للتنمية شلكر  شركة

  مصر –( مدرجة مسا مة) لاستثمار القاز ة النعيم شركة

 احلديث  إزرا يم سليمان

 السعودية –( مدرجة مسا مة) والتسوي  لأل اث ةالسعودي اجملموعة السعودية –( مدرجة وري مسا مة) اخلا ة للمخت ات السعودية الرركة

   السعودية –( مدرجة مسا مة) والتغليم لل لاعة السعودية الرركة  السعودية –( مدرجة وري مسا مة) املدائا جنمة جمموعة شركة

 السعودية –( مدرجة وري مسا مة) اتستثمارية كازيتال  ينرر شركة 

 ا ويش إزرا يم علداهلل

 –( مدرجاة  واري  مسا مة) السعودية العرزية كازيتال ترارترد ستاتدرد شركة   السعودية –( مدرجة مسا مة) العقاري للتمويل العاملية أماك شركة

 السعودية –( مدرجة مسا مة) إخوان حلوات  شركة   السعودية

 السعودية –( مدرجة مسا مة) األرضية للخدمات السعودية الرركة السعودية –( مدرجة مسا مة) ات تصادية املدينة اعمار شركة

( مدرجاة  واري  مساا مة ) النقال  ودعم امل ارات خلدمات السعودية األمد شركة السعودية –( مدرجة وري مسا مة) العيسى  ناعات شركة

 السعودية –( مدرجة وري مسا مة) كازيتال سدكو شركة السعودية –

 السعودية –( مدرجة وري مسا مة) الريا  م ارات شركة مصر –( جةمدر وري مسا مة) إخوان حلوات  شركة

 السعودية –( مدرجة مسا مة) للتكا ل سا  شركة السعودية –( مدرجة وري مسا مة) لإلدارة اخلزامى شركة

( مدرجاة  واري  مسا مة( )كازيتال قانإت شركة حالياب) املالية التو ي  جمموعة السعودية –( حمدودة مسئولية ذات) لألوذية السعودية الرزي  شركة

  السعودية –

 السعودية –( مدرجة مسا مة) وشركا  احلكري علدالعزيز  واز شركة 

 
–( مدرجاااة وااري  مسااا مة ( ) اا  ) اتئتماتيااة  للمعلومااات  السااعودية  الرااركة 

 السعودية

 السعودية –( مدرجة وري مسا مة) احلديدية للصناعات اتت امل شركة  

 اللصيل  علدالعزيز منصور

 –( مدرجاااة مساااا مة( )إعاااادة) التعااااوت  التاااأمني إلعاااادة الساااعودية الراااركة السعودية –( مدرجة مسا مة) األرضية للخدمات السعودية الرركة

 السعودية –( مدرجة مسا مة) لإللكرتوتيات املتحدة الرركة   السعودية

 السعودية –( مدرجة مسا مة) للتكا ل سا  شركة   السعودية –( رجةمد مسا مة) العقاري للتمويل العاملية أماك شركة

 السعودية –( مدرجة مسا مة) للت وير عمر جلل شركة   السعودية –( مدرجة وري مسا مة) السعودية العرزية HSBC شركة

  السعودية –( مدرجة وري مسا مة) جاز العرزية للخدمات شركة

 عمر علداهلل ج ري

 السعودية –( مدرجة عري مسا مة( )تال) اجلوية للخدمات الوةنية الرركة السعودية – (مسا مة مدرجة)األرضية  للخدمات يةالسعود الرركة

  زلجيكا   –شركة سيتا العاملية )مسا مة وري مدرجة( 

  اليما –شركة اخل وط اجلوية اليمنية )شركة مررتكة حكومية( 

  يصل حممد شاكر

( مدرجاة  مساا مة ) ال لياة  واملستلزمات الدوائية ناعاتللص السعودية الرركة

   السعودية –

 –( حمااااادودة مسااااائولية ذات) اللاساااااتيكية للمنتجاااااات  اااااالكون شاااااركة

 السعودية

 –( مدرجااااة مسااااا مة)جمموعااااة علداحملسااااا احلكااااري للسااااياحة والتنميااااة   

 السعودية

 السعودية –شركة أراك )ذات مسئولية حمدودة( 

 مصر –ا مة وري مدرجة( شركة سليماكو )مس

 املغر  –شركة سليماكو )مسا مة وري مدرجة(  السعودية –شركة املأكوتت العصرية احملدودة )ذات مسئولية حمدودة( 

  السعودية –( مدرجة وري مسا مة) الثروات إلدارة الوةنية الرركة

  السعودية –( مدرجة وري مسا مة) ال لية للخدمات القصيم شركة

 كامل حممد وعمر

  السعودية –( مدرجة مسا مة) الصحة للخدمات دل  شركة

    السعودية –( مدرجة مسا مة) العقاري للتمويل العاملية أماك شركة

  السعودية –( مدرجة وري مسا مة) لإلدارة اخلزامى شركة

  السعودية –( حمدودة مسئولية ذات) واإلترا  للتعمري العاملية معاد شركة

  السعودية –( حمدودة مسئولية ذات)  س ا اد ركةش

  السعودية –( حمدودة مسئولية ذات) العاملية زيئة شركة

ألي ع و ما أع ا  جملس اإلدارة ع وية ا جمالس إدارات أكثار ماا مخاس    م 2021وت يوجد خال العام  

  شركات مسا مة مدرجة.
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  تكوين جملس اإلدارة وتصنيف العضوية:

عينا  اجلمعياة العاماة     و اد  تكون جملس إدارة الرركة ما تسعة أع ا  ةلقااب للنظاام األساال للراركة،    ي

 م أع اا  جملاس اإلدارة ملادة ثااث سانوات ميادياة      2019 10 23وري العادية الرازعة عرار املنعقادة ا تااري     

 وو قااب  ،لاس مناذ اتتخاازهم   أي تغيري على أع اا  اجمل م 2021، ومل ي رأ خال العام م2019 10 27ما  تزدأ

 ع ااو إث إضااا ة مسااتقلني أع ااا  ةثاثاا ماانهم تن يااذيني وااري أع ااا  مثاتيااة مااا يتكااون اجمللااس  ااإن لااذلك

  .تن يذي

 :م2021 لعامل الع وية وتصنيم اجمللس تكويا أدتا  اجلدول ويلني

 تصنيف العضوية املنصب يف اجمللس اسم عضو اجمللس

 تنفيذي غري اإلدارة سجمل رئيس كامل صاحل عبداهلل

 تنفيذي غري اإلدارة جملس رئيس نائب مياني عبده حممد العزيز عبد

 غري تنفيذي اإلدارة جملس عضو شبكشي علي حسني

 تنفيذي غري اإلدارة جملس عضو احلديثي إبراهيم سليمان

  تنفيذي  اإلدارة جمللس املنتدب العضو  اهلويش إبراهيم عبداهلل

  مستقل  اإلدارة جملس عضو  البصيلي زعبدالعزي منصور

  مستقل  اإلدارة جملس عضو  جفري عبداهلل عمر

 مستقل  اإلدارة جملس عضو  شاكر حممد فيصل

 تنفيذي غري اإلدارة جملس عضو  كامل حممد عمرو

  :م2120خالل العام حضور األعضاء سجل اجتماعات جملس اإلدارة و

 كماا أن جملاس اإلدارة أ ادر عادداب    ، م2021خاال العاام املاال      اجتماعات زعةأر عقد جملس إدارة الرركة

وذلاك و ا  احتياجاات ومت للاات     م 2021ما  ارارات التمريار ا ال ارتات زاني مواعياد اجتماعاتا  خاال العاام         

ور ا    الرركة، وخا ة  رارات اعتماد القاوائم املالياة الرزعياة والسانوية وذلاك زعاد دراساة جلناة املراجعاة  اا          

  على النحو التال :م 2021خال العام وكان سجل اجتماعات اجمللس تو ياتها للمجلس، 

 االجتماعات مواعيد          

 

 اجمللس عضو اسم

 م2021 اجمللس اجتماعات حضور سجل
 عدد/احلضور

 األول االجتماع االجتماعات

28/03/2021 

 الثاني االجتماع

15/08/2021 

 الثالث االجتماع

07/11/2021 

 الرابع االجتماع

29/12/2021 

     3 4 كامل  اح علداهلل

     4 4 ميات  علد  حممد العزيز علد

     4 4 شلكر  عل  حسني

     4 4 احلديث  إزرا يم سليمان

     4 4 علداهلل إزرا يم ا ويش

     4 4 منصور علدالعزيز اللصيل 

     4 4 ج ريعمر علداهلل 

     4 4  يصل حممد شاكر

     4 4 عمروحممد كامل

 م30/05/2021تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة يف 

 عدد اجتماعات اجمللس وحضور أعضاء اجمللس خالل دورة اجمللس: 

م 2019 10 23نعقادة ا  عقد جملس اإلدارة ما تاري  تعيين  ما اجلمعياة العاماة واري العادياة الرازعاة عرار امل      

، ويالني اجلادول أدتاا  ح اور أع اا  اجمللاس تجتماعاتا  خاال         م2021حتى تهاية العاام   اتاجتماع( 9)عدد 

 الدورة احلالية:
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 :الرئيسة الشركةجلان 

 اإن   الراركة  أعماال  وةليعاة  وظروف احتياجات تستدعي  ما على زنا عو الرركة حوكمة  واعد إةار ضما

 وتصااريم ومساائوليات  مهماتاا  تأديااة ا اجمللااس مساااعدة زهاادف ةرئيسااي ثاااث جلااان  شااكلجملااس اإلدارة 

    اللجان و ذ  الرركة، ا القرارات اذاذ ضواز و والر ازة اإلشراف مستوى ور    عال زركل أعمال 

 علااى اإلدارة جملااس ويراارف، والتموياال اتسااتثمار جلنااةو الرتشاايحات،و املكا ااآت وجلنااة املراجعااة، جلنااة

 اللجان اختصا ات وتتلخص ،دورية زص ة اجمللس على وتو ياتها أعما ا تتائ  زعر  اللجان وتقوم أعما ا

 لكال  لألع اا   احل اور  وزياتات اتعقاد ا وتواري  اجتماعاتها وعدد وأع ائها ئهاورؤسا وتكوينها مهااومه

 :  التال  النحو على م2021 العام خال اجتما 

 جلنة املراجعة: 

م تئحة عمل جلنة املراجعاة املت امنة تراكيل اللجناة     2017 12 31( املنعقدة ا 46)اعتمدت اجلمعية العامة 

 جلنااة ذااتصأع ااائها ملااا يتوا اا  ماا  تئحااة حوكمااة الرااركات، و    ومهامهااا وضااواز  عملااها ومكا ااآت 

 الداخلياة  الر ازاة  وأتظمة املالية والقوائم التقارير وتزا ة سامة ما والتحق  الرركة أعمال ملرا لة املراجعة

 جملاس   اا  يوكلاها  أخرى ومسئوليات مهام أي جاتا إث أدتا ، امللني خا ة زص ة اللجنة مهام وترمل  يها،

 :إلدارةا

 : املالية التقارير: أواًل

 ا والتو اية  رأيهاا  وإزادا   اإلدارة جملاس  علاى  عرضاها   لل للرركة والسنوية األولية املالية القوائم دراسة .1

 . وش ا يتها وعدالتها تزا تها ل مان شأتها؛

 املالياة  القاوائم و اإلدارة جملاس  تقريار  كاان  إذا  يماا  – اإلدارة جملاس  ةلاا  علاى  زناا ع  – ال ين الرأي إزدا  .2

 املركااز تقيايم  واملسااتثمريا للمساا مني  تتاايح الايت  املعلوماات  وتت ااما وم هوماة  ومتوازتااة عادلاة  للراركة 

 .واسرتاتيجيتها عملها ويفوذ  وأدائها للرركة املال 

 . املالية التقارير تت منها مألو ة وري أو مهّمة مسائل أي دراسة .3

 الراركة  ا اتلتزام مسؤول أو مهام  يتوث ما أو للرركة املال  املدير يثري ا مسائل أي ا زد ة اللحث .4

 .  احلسازات مراج  أو

 .املالية التقارير ا الواردة اجلو رية املسائل ا احملاسلية التقديرات ما التحق  .5

 .شأتها ا اإلدارة جمللس والتو ية الرأي وإزدا  الرركة ا املتلعة احملاسلية السياسات دراسة .6

 : الداخلية املراجعة :ثانيًا

 . الرركة ا املخاةر وإدارة واملالية الداخلية الر ازة تظم ومراجعة دراسة .1

 .  يها الواردة للملحوظات التصحيحية اإلجرا ات تن يذ ومتازعة الداخلية املراجعة تقارير دراسة .2

 اجمللس ع و اسم
  م26/10/2022م تنتهي يف 27/10/2019( جمللس اإلدارة بدأت من 15الدورة )

 تسلة احل ور احل ور اتجتماعات عدد

 %89 8 9 كامل  اح علداهلل

 %89 8 9 ميات  علد  حممد العزيز علد

 %100 9 9 شلكر  عل  حسني

 %100 9 9 احلديث  إزرا يم سليمان

 %100 9 9  علداهلل إزرا يم ا ويش

 %100 9 9 منصور علدالعزيز اللصيل  

 %89 8 9 عمر علداهلل ج ري 

 %100 9 9  يصل حممد شاكر 

 %100 9 9 عمرو حممد كامل 
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 وجادت  إن – الراركة  ا يةالداخل املراجعة إدارة) أو الداخل  املراج  وأتر ة أدا  على واإلشراف الر ازة .3

 للراركة  يكاا  مل وإذا. زهاا  املنوةاة  واملهام األعمال أدا  ا و عاليتها الازمة املوارد توا ر ما للتحق  ؛(–

 . تعيين  إث احلاجة مدى زرأن اجمللس إث تو يتها تقديم اللجنة  على داخل ، مراج 

 .مكا آت  وا رتا  الداخل  املراج  أو الداخلية اجعةاملر إدارة أو وحدة مدير زتعيني اإلدارة جمللس التو ية .4

 .  السنة ا األ ل على مرتني للرركة الداخل  املراج  م  دورية زص ة اللجنة جتتم  .5

 :احلسابات مراجع: ثالثًا

 التحقا   زعاد  أدائهام،  وتقيايم  أتعاازهم  و دياد  وعاز م  احلساازات  مراجعا   زرتشيح اإلدارة جمللس التو ية .1

 .معهم التعا د وشروط عملهم ت امل ومراجعة استقا م ما

 ا األخاذ  ما   املراجعاة،  أعماال   عالية ومدى وعدالت ، وموضوعيت  احلسازات مراج  استقال ما التحق  .2

 .الصلة ذات واملعايري القواعد اتعتلار

 ر ذا  إدارياة  أو  نياة  أعمااتب  تقدميا   عادم  ماا  والتحقا   وأعمالا ،  الرركة حسازات مراج  خ ة مراجعة .3

 .ذلك حيال مرئياتها وإزدا  املراجعة، أعمال ت امل عا

 .الرركة حسازات مراج  است سارات عا اإلجازة .4

 .زرأتها أُتِخذ ما ومتازعة املالية القوائم على وماحظات  احلسازات مراج  تقرير دراسة .5

 .السنة ا األ ل على مرتني الرركة حسازات مراج  م  دورية زص ة اللجنة جتتم  .6

 :االلتزام ضمان: ًارابع

 .زرأتها الازمة اإلجرا ات الرركة اذاذ ما والتحق  الر ازية اجلهات تقارير تتائ  مراجعة .1

 .  العا ة ذات والتعليمات والسياسات واللوائح زاألتظمة الرركة التزام ما التحق  .2

 حياال  مرئياتهاا  وتقاديم  العا اة،  ذوي األةاراف  م  الرركة جتريها أن املقرت  والتعامات العقود مراجعة .3

 .اإلدارة جملس إث ذلك

 زااإلجرا ات  تو اياتها  وإزادا   اإلدارة، جملاس  إث زراأتها  إجارا   اذاذ ضرورة ترى مسائل ما ترا  ما ر   .4

 .اذاذ ا يتعني اليت

م 2019 10 23زقارار ماا اجلمعياة العاماة واري العادياة الرازعاة عرار للراركة واملنعقادة ا            لجنةال تركل و

 واري  ماا  أع ا  ثاثة ما م و   مكوت 2019 10 27ثاث سنوات تلدأ ما زداية دورة جملس اإلدارة ا  ملدة

للجناة و او ع او واري تن ياذي       رئيساب املهندل سليمان إزرا يم احلديث   مو التن يذيني اإلدارة جملس أع ا 

 واتسااتاذ اإلدارة، سجملاا ا مسااتقل و وع ااو الاادكتور عماار علااداهلل ج ااري  وع ااوية ا جملااس اإلدارة،

 واحملاسلية. املالية الرئون ا متخصص مستقل خارج  ع و و و الريلات  سها  تا ر

وتاواري  اتعقاد اا وزياتاات احل اور لألع اا       وعادد اجتماعاتهاا      اللجناة و يما يل  جدول يلني رئيس وأع اا 

 على النحو التال :م 2021خال العام لكل اجتما  

 الع وية ةليعة  اتسم
 م2021( اجتماعات خال العام 6مارس  اللجنة مهامها ما خال عقد )

 األول اتجتما 

 م2021 03 14

  الثات  اتجتما 

 م2021 03 24

 اتجتما  الثالث

 م2021 03 30

 اتجتما  الراز  

 م2021 05 04

 اتجتما  اخلامس 

 م2021 08 11

  تجتما  السادلا

 م2021 11 03

       رئيس ديث احل إزرا يم سليمان

       ع و ج ري علداهلل عمر

       ع و * الريلات  سها  تا ر

 .واحملاسلية املالية الرئون ا متخصص مستقل خارج  ع و* 

  الرتشيحاتو املكافآتجلنة : 

ت ا جلناة  راشياب م  تئحة حوكماة الراركات  قاد  ارر جملاس اإلدارة دما  جلانيت املكا اآت والرتشايحا         

وتتااوث مجياا  اتختصا ااات واملهااام للجاانيت املكا ااآت    واحاادة  اا  مساامى جلنااة املكا ااآت والرتشاايحات    



 م2021تقرير جملس اإلدارة 

 

 
  

34  /44 
 

  

( املنعقاادة ا 46 قااد اعتماادت اجلمعيااة العامااة ) والرتشاايحات الااواردة ا تئحااة حوكمااة الرااركات، وعلياا   

ة ومهامهاا وضاواز  عملاها    املت امنة تراكيل اللجنا    كا آت والرتشايحات م تئحة عمل جلنة امل2017 12 31

 زاملهاام  والرتشايحات  املكا اآت  جلنة ذتصومكا آت أع ائها ملا يتوا   م  تئحة حوكمة الرركات، و

 لع ااوية والرتشاايحات التن يذيااة اإلدارة ومكا ااآت مناا  املنلثقااة واللجااان اجمللااس أع ااا  ملكا ااآت املرتل ااة

 جملاس   اا  يوكلاها  أخارى  ومسائوليات  مهاام  أي جاتاا  اث ،أدتاا   املالني  النحاو  على التن يذية واإلدارة اجمللس

 :اإلدارة

 :الشركة يف املكافآت خيص فيما: أواًل

 اجلمعياة  ماا  تعتماد اا  رهياداب   يهاا  للنظار  اإلدارة جملاس  اث ور عهاا  للمكا اآت  واضاحة  سياساة  اعداد .1

 :السياسة  ذ  ترمل أن على للرركة، العامة

 لس اإلدارة.  أع ا  جم مكا آت .أ 

 .اإلدارة جملس ما املنلثقة اللجان مكا آت .  

 .التن يذية اإلدارة مكا آت .  

 .تن يذ ا ما والتحق  عنها، وات صا  زاألدا  مرتل ة معايري اتلا  السياسة تلك ا يراعى أن على

 عاا  جاو ري  احناراف  أي وزياان  زهاا،  املعماول  املكا اآت  وسياساة  املمنوحاة  املكا اآت  زني العا ة توضيح .2

 .السياسة  ذ 

 .منها املتوخاة األ داف  قي  ا  عاليتها مدى وتقييم املكا آت، لسياسة الدورية املراجعة .3

 جمللس اإلدارة و قاب للسياسة املعتمدة ما اجلمعية ملا يل :  التو ية .4

 .اإلدارة جملس أع ا  مكا آت .أ 

 .اإلدارة جملس عا املنلثقة اللجان مكا آت .  

 .التن يذيني اركل مكا آت .  

 :التنفيذية واإلدارة اإلدارة جملس لعضوية الرتشيحات خيص فيما: ثانيًا

 :يل  ما الرتشيحات خيص  يما اللجنة اختصا ات تكون

 .التن يذية واإلدارة اإلدارة جملس ا للع وية واضحة ومعايري سياسات ا رتا  .1

 ماا  املعتماادة، واملعااايري للسياسااات و قاااب ترشاايحهم وإعااادة  ياا  أع ااا  زرتشاايح اإلدارة جمللااس التو ااية .2

 .زاألماتة للة جبرمية إداتت  سلق  شخص أي ترشيح عدم مراعاة

 .التن يذية اإلدارة وظائم وشغل اإلدارة، جملس لع وية امل لوزة واملؤ ات للقدرات و م إعداد .3

 .اإلدارة جملس ألعمال ذصيص  الع و على يتعني الذي الو    ديد .4

 ووظاائم  اإلدارة جملاس  لع اوية  املناسالة  اخلا ات  أو املهاارات  ماا  الازمة لاحتياجات السنوية راجعةامل .5

 .التن يذية اإلدارة

 .إجراؤ ا ميكا اليت التو يات وتقديم التن يذية، واإلدارة اإلدارة جملس  يكل مراجعة .6

 كااان إذا مصاااح  تعااار أي وجااود وعاادم املسااتقلني، األع ااا  اسااتقال مااا ساانوي زرااكل التحقاا  .7

 .أخرى شركة إدارة جملس ع وية يرغل الع و

 وكلااار املسااتقلني، واألع ااا  التن يااذيني، وااري واألع ااا  التن يااذيني، لألع ااا  وظي اا  و اام وضاا  .8

 .التن يذيني

 .التن يذيني كلار أو اإلدارة جملس أع ا  أحد مركز شغور حال ا اخلا ة اإلجرا ات وض  .9

 مصااالحة مااا  يت ااا  ملاااا ملعاجلتهاااا احللاااول وا ااارتا  اإلدارة، جملاااس ا ةوالقاااو ال اااعم جواتاااا  دياااد .10

 .الرركة
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زقرار ما جملس اإلدارة ملدة ثاث سنوات تلدأ ماا زداياة دورة جملاس     جلنة املكا آت والرتشيحات  تركلو

 اام والتن يااذيني  اإلدارة جملااس أع ااا  وااري مااا أع ااا  ثاثااة مااا م و اا  مكوتاا  2019 10 27اإلدارة ا 

 األسااتاذ للجنااة و ااو ع ااو مسااتقل ا جملااس اإلدارة، وع ااوية   سااتاذ منصااور علاادالعزيز اللصاايل  رئيساااب  األ

 ة.اإلدار جملس ا وري تن يذيني أع ا  و ما واألستاذ عمرو حممد كامل شلكر  عل  حسني

د ااا وتااواري  اتعقاوعاادد اجتماعاتهااا و يمااا يلاا  جاادول ياالني رئاايس وأع ااا  اللجنااة و اا ة وةليعااة الع ااوية    

 على النحو التال :م 2021خال العام وزياتات احل ور لألع ا  لكل اجتما  

 الع وية ةليعة  اتسم
 م2021( اجتماعات خال العام 2مارس  اللجنة مهامها ما خال عقد )

 األول  اتجتما 

 م2021 02 17
  الثات  اتجتما 

 م2021 10 24

    رئيس اللصيل  علدالعزيز منصور

   ع و عل  شلكر  حسني

   ع و كامل حممد عمرو

  :جلنة االستثمار والتمويل 

 املت اامنة  اتسااتثمار والتموياال   جلنااة  عماال  تئحااة  م2020 11 08عتمااد جملااس اإلدارة ا اجتماعاا  زتاااري      ا

 واجلاتا   أدا  ا اإلدارة جملاس  ملعاوتاة  وذلاك ، أع اائها  ومكا اآت  عملاها  وضاواز   ومهامهاا  اللجنة تركيل

 أخاارى ومسااؤوليات مهااام أي جاتااا أدتااا  إث واملساائوليات واملهااام زاتختصا ااات املتعلقااة ملساائوليات  القيااامو

 .اإلدارة جملس  ا يوكلها

 :ومسئولياتها ومهامها والتمويل االستثمار جلنة اختصاصات

 .اإلدارة جملس إث زها التو يات ور   دورياب، ومراجعتها اتستثمارية، والسياسات اتسرتاتيجيات وض  .1

 .للجنة اإلدارة جملس ي وضها اليت الصاحيات حسا واتستثمارات اتعتمادات ملاشرة .2

 .اإلدارة جملس إث زها التو يات ور   اجلديدة، اتستثمارية ال رص دراسة .3

 .اإلدارة جملس إث زرأتها التو يات ور    ا، الدوري والتقييم اتستثمارات أدا  دراسة .4

 التو ايات  ور ا   زاتساتثمار،  اخلا اة  واملراري  واتسرتاتيجيات السياسات تن يذ على  ازةوالر اإلشراف .5

 .اإلدارة جملس إث زها

 :زرأتها والتو ية التالية، زالتعامات يتعل   يما اإلدارة ما املقرتحة اتستثمارية ال رص وتقييم دراسة .6

 الرركات على اتستحواذ أو اتتدما  .أ 

 ا التصاارف  ااور مااا ووري ااا ملكيتهااا تقاال أو زيعهااا أو الرااركة تثماراتاساا مااا أي مااا التخااار  .  

 اتستثمارات

 اإلدارة جملس إث زها التو يات ور   اجلديدة اتستثمارية ال رص دراسة .  

 زهااا تو اا  الاايت أو الرااركة علااى املعروضااة املختل ااة لاسااتثمارات الازمااة التموياال مصااادر دراسااة .د 

 اإلدارة

 املت للاات  ما   ابشاي امتم الراركة  استثمارات زإدارة خيتص  يما واملالية اإلدارية اتاإلجرا  أن ما التأكد .7

 .اإلدارية وال واز  القاتوتية

 القائمااة، اتسااتثمارات حجاام ماا  وتناساال  للرااركة، املناسااا التموياال  يكاال ومراجعااة ودراسااة ا اارتا  .8

 .اإلدارة جملس إث زرأتها التو يات وتقديم الرركة، عليها واملقللة

 ماا  ز  ت و  ما حدود ا والكملياتت، املصر ية، والتسهيات والتوكيات، القرو ، وعقد اعتماد .9

 .الرركة إدارة جملس

 زياا  أو اتتادما ،  أو اتساتحواذ،  عملياات  مللاشارة  املالياة،  املرااورة مكاتاا  وأتعاا   ت اامل  و دياد  تعايني  .10

 .ذلك حكم ا وما اتستثمارات

 .و احياتها مهامها زعض ا التن يذية اإلدارة زت ويض اإلدارة، جمللس التو ية للجنة، جيوز .11
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 جملااس إث وتقاادميها الساانوي، اإل صااا  وتقرياار اللجنااة، أعمااال عااا والساانوية الدوريااة التقااارير إعااداد .12

 .اإلدارة

زقاارار مااا جملااس اإلدارة ملاادة ثاااث ساانوات تلاادأ مااا زدايااة دورة جملااس   اتسااتثمار والتموياالجلنااة   وترااكل

 علادالعزيز  املهنادل و ام   اإلدارة جملاس  أع اا   ماا  أع ا  أرزعة ما م و   مكوت 2019 10 27ارة ا اإلد

 علاا  حساانياألسااتاذ  وع ااوية للجنااة و ااو ع ااو وااري تن يااذي ا جملااس اإلدارة،   رئيساااب ميااات  علااد  حممااد

و او ع او    ا اويش  إزارا يم  علاداهلل األساتاذ   وع اوية  و او ع او واري تن ياذي ا جملاس اإلدارة،      شلكر 

 اإلدارة. جملس ا مستقل و وع و شاكر حممد  يصلاألستاذ  وع وية تن يذي ا جملس اإلدارة،

وتااواري  اتعقاد اا وزياتااات  وعاادد اجتماعاتهاا  و يماا يلاا  جادول ياالني رئايس وأع ااا  اللجناة وةليعااة الع اوية      

 على النحو التال :م 2021العام  خالاحل ور لألع ا  لكل اجتما  

  اتسم
 ةليعة

 الع وية

 م2021( اجتماعات خال العام 6مارس  اللجنة مهامها ما خال عقد )

 األول  اتجتما 

28 02 2021 
  الثات  اتجتما 

26 04 2021 

 اتجتما  الثالث

30 06 2021 

 اتجتما  الراز  

27 09 2021 

 اتجتما  اخلامس 

31 10 2021 

 السادل اتجتما 

13 12 2021 

       رئيس  مد علد  ميات علدالعزيز حم

       ع و حسني عل  شلكر  

       ع و  علداهلل إزرا يم ا ويش 

       ع و  يصل حممد شاكر 

 شركاتها التابعة:والشركة أسهم مصلحة أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني يف 

  الشركة:املصلحة يف أسهم 

، وت توجاد أي  م2021ول أدتا  مصلحة أع ا  جملس اإلدارة ا أساهم الراركة خاال العاام املاال       يلني اجلد

ت توجد مصالحة  كما ، أو شركاتها التازعةا أسهم الرركة واألوتد القصر(  )الزوجات أل رزائهممصلحة 

أي أدوات دياا للراركة   أو شركاتها التازعة وت توجد  ا أسهم الرركة أ رزائهمألي ما كلار التن يذيني و

 .أو لرركاتها التازعة

 

 واري  كامل  اح علداهلل اتستاذ ملصلحة القاز ة ال كة دل  لرركة اململوكة سهم 67,225,431 عدد إضا ة ال*  ماحظة

 .سهم 678,501 وعدد ا ملاشرة ميلكها اليت اتسهم إث إضا ة القاز ة ال كة دل  شركة على اإلدارية لسي رت  امللاشرة

 املصلحة يف أسهم شركات تابعة: 

 إخوان:شركة حلواني 

( مدرجاة يلني اجلادول أدتاا  مصالحة زعاض أع اا  جملاس اإلدارة ا أساهم شاركة حلاوات  إخاوان )مساا مة            

اململوكاة زالكامال للراركة     رزية لاستثمار الصاناع  احملادودة  التازعة للرركة ما خال شركة عسري الع

 النحو التال :   علىم 2021خال العام املال  

 اسم العضو الذي

 تعود له املصلحة

صايف التغيري  نهاية العام بداية العام

 يف عدد األسهم

نسبة 

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم التغيري

 - - - 67,903,932 - 67,903,932 * كامل  اح علداهلل

 - - - 2,022 - 2,022 ميات   علد حممد علدالعزيز

 - - - 1,000 - 1,000 شلكر  عل  حسني

 - - - 1,000 - 1,000 احلديث  إزرا يم سليمان

 - - - 100 - 100 ا ويش إزرا يم علداهلل

 - - - 1,000 - 1,000 اللصيل  علدالعزيز منصور

 - - - 50 - 50 ج ري علداهلل عمر

 - - - 258 - 258 شاكر حممد  يصل

 - - - 1,000 - 1,000 كامل حممد عمرو
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 العيسى:شركة صناعات 

% للراركة  38ت توجد أي مصلحة ألع ا  جملس اإلدارة ا أسهم شركة  ناعات العيسى اململوكة زنسالة  

 . م2021خال العام املال  

 :التنفيذية واإلدارة املنبثقة واللجان اإلدارة جملس أعضاء مكافآت

سياسااة مكا ااآت أع ااا  جملااس اإلدارة  م 2021 05 30( املنعقاادة ا 50العامااة العاديااة )اجلمعيااة  اعتماادت

 ديااد معااايري واضااحة ملكا ااآت أع ااا  جملااس اإلدارة   اثواللجااان املنلثقااة واإلدارة التن يذيااة والاايت تهاادف  

تظماة ولاوائح   ما اجمللس وكلار التن يذيني ا الرركة ا ضو  مت للات تظاام الراركات وأ   املنلثقة وللجان

كماا تهادف السياساة اث جاذ  ا اراد يتمتعاون زقادر ماا الك اا ة والقادرة واملو لاة ماا              املالية، يئة السومل 

اجاال العماال ا جملااس اإلدارة واللجااان واإلدارة التن يذيااة مااا خااال تاالين خ اا  وزاارام  حم اازة للمكا ااآت     

 اح مسا ميها.مما يسا م ا  سني أدا  الرركة و قي  مص زاألدا ،ومرتل ة 

 : مكا أة أع ا  جملس اإلدارة: أوتب

( مااا النظااام األسااال للرااركة، تكااون مكا ااأة أع ااا  اجمللااس مللغاااب معيناااب أو زاادل   21للمااادة ) ةلقاااب .1

ح ور عا اجللسات، أو مزايا عينية، أو تسلة معينة ما  اا األرزا ، وجيوز اجلم  زني اثانني أو أكثار   

ك ملا يتوا   م  األحكام الواردة ا تظام الرركات، وتئحة حوكمة الرركات، ما  ذ  املزايا، وذل

 والقواعد واملعايري اليت ت عها  يئة السومل املالية ا  ذا اخلصوص.  

  ااا  ما%( 10) على النسلة  ذ  تزيد أن جيوز  ا الرركة، أرزا  ما معينة تسلة املكا أة كات  إذا .2

 الراركات  تظاام  ألحكاام  ت ليقااب  العاماة  اجلمعياة   ررتهاا  الايت  اةياات اتحتي خصام  زعاد  وذلاك  األرزاا ، 

 الرااركة مااال رأل مااا%( 5) عااا يقاال ت املسااا مني علااى رزااح توزياا  وزعااد األسااال، الرااركة وتظااام

 وكل الع و، حي ر ا اليت اجللسات عدد م  متناسلاب املكا أة  ذ  استحقامل يكون أن على املد و ،

 .ةابزا يكون ذلك خيالم تقدير

 اإلدارة جملاس  ع او  ومكا اأة  سانوياب  رياال  350,000 و ادر   مللا   اإلدارة جملاس  رئايس  مكا اأة  تكون .3

 .سنوياب ريال 250,000 و در  ملل 

 .اإلدارة جملس اجتماعات ما اجتما  لكل ريال 3,500 احل ور زدل يكون .4

 .عمل  تأدية لغر  اإلدارة جملس ع و يتحملها اليت املعقولة ال علية واملصاريم الن قات الرركة تغ   .5

 أو مالياة  ومزاياا  مكا اآت  ماا  اإلدارة جملاس  ع او  عليا   حيصل ما جممو  يتجاوز ت األحوال؛ مجي  وا .6

 ت ااعها الاايت ال ااواز  وو اا  واتتظمااة اللااوائح ا علياا  املنصااوص للمكا ااأة اتعلااى احلااد ت ااامل عينيااة

 .املختصة اجلهة

ة العاماة العادياة علاى زياان شاامل لكال ماا حصال عليا  أع اا            أن يرتمل تقرير اجمللس اث اجلمعي جيا .7

اجمللس خال السنة املالية ما مكا آت وزدل مصرو ات ووري ذلاك ماا املزاياا. وأن يراتمل كاذلك علاى       

زياان ماا  ل ا  أع ااا  اجمللاس زو ا هم عاااملني أو إدارياني أو ماا  ل او  تظااريا أعماال  نياة أو إداريااة أو           

ي اب على زيان زعدد جلسات اجمللس وعدد اجللسات اليت ح ر ا كل ع و ماا  استرارات. وأن يرتمل أ

 تاري  آخر اجتما  للجمعية العامة.  

 الع ااو خاا ة ماادى تعكااس  يااث املقاادار مت اوتااة اإلدارة جملااس أع ااا  مكا ااآت تكااون أن جيااوز .8

 .تعتلاراتا ما ووري ا حي ر ا اليت اجللسات وعدد واستقال  ز  املنوةة واملهام واختصا ات 

أت تكون مكا أة أع ا  جملاس اإلدارة املساتقلني تسالة ماا األرزاا  الايت  ققهاا الراركة أو أن          جيا .9

 تكون ملنية زركل ملاشر أو وري ملاشر على ر ية الرركة.  

 اسم العضو الذي

 تعود له املصلحة

 نهاية العام بداية العام
 نسبة التغيري صايف التغيري

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

 %12,5 137 - 1,237 - 1,100   كامل  اح علداهلل

 %12,5 137 - 1,237 - 1,100 ميات  علد  حممد علدالعزيز

 %1300 104 - 112 - 8 إزرا يم ا ويش علداهلل 
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 : م2021اجلدول أدتا  مكا آت وتعوي ات أع ا  جملس اإلدارة املد وعة خال العام  ويلني

 التن يذياة واملعتمادة ماا اجلمعياة     واإلدارة املنلثقاة  واللجاان  اإلدارة جملس أع ا  مكا آت على سياسة * زنا ع

 و اادر  ملللاا  اإلدارة جملااس لاارئيس م  قااد ال  اارف مكا ااأة2021 05 30 ا املنعقاادة( 50) العاديااة العامااة

 املاليااة الساانة يااال عااار 250,000 و اادر  ملللاا  اإلدارة جملااس لكاال ع ااو و اارف مكا ااأة ريااال، 350,000

 ريال.  2,350,000م مللل  إمجال   در  2021 12 31 ا املنتهية

 1,800,000 مللاا   اارف علااىم 2021 05 30املنعقاادة ا  اخلمسااونوا قاا  اجلمعيااة العامااة العاديااة كمااا * 

ل العااام وال  اار ها خااام 2020 12 31 ا املنتهيااة املاليااة الساانة عااا اإلدارة جملااس ألع ااا  مكا ااأة ريااال

 م على النحو التال :2021

 م 2020مبلغ املكافآة عن العام  اسم عضو جملس اإلدارة 

 ريال  200,000 علداهلل  اح كامل

 ريال 200,000 علدالعزيز حممد علد  ميات 

 ريال 200,000 حسني عل  شلكر 

 ريال 200,000 سليمان إزرا يم احلديث 

 يالر 200,000 علداهلل إزرا يم ا ويش

 ريال 200,000 منصور علدالعزيز اللصيل  

 ريال 200,000 عمر علداهلل ج ري 

 ريال 200,000  يصل حممد شاكر

 ريال 200,000 عمرو حممد كامل 

  : مكا أة أع ا  اللجان:ثاتياب 

جلمعياة  تئحة عمل جلنة واملراجعة وتئحة عمل جلنة املكا آت والرتشيحات والايت ال اعتماد اا ماا ا    اشتمل 

علاى املكا اآت اخلا اة زأع اائها      جلنة اتستثمار والتمويل واملعتمدة ما جملاس اإلدارة تئحة عمل و، العامة

( ألام  مائاة ) رياال  100,000و اللجناة  لارئيس ( ألام  وعرارون  مائاة ) رياال  120,000  در ا سنوية مكا أةو   

 

 ملكا آت املتغريةا املكا آت الثازتة
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 أوتب: األع ا  املستقلني:

 - 391,000 - 0 - - - - - 391,000 - - - 7,000 14,000 370,000 منصور علدالعزيز اللصيل  1

 - 385,000 - 0 - - - - - 385,000 - - - 21,000 14,000 350,000 عمر علداهلل ج ري 2

 - 385,000 - 0 - - - - - 385,000 - - - 21,000 14,000 350,000  يصل حممد شاكر 3

 0 1,161,000 0 0 0 0 0 0 0 1,161,000 0 0 0 49,000 42,000 1,070,000 اجملمو  

 ثاتياب: األع ا  وري التن يذيني:

 - 360,500 - 0 - - - - - 360,500 - - - - 10,500 350,000 علداهلل  اح كامل 1

 - 405,000 - 0 - - - - - 405,000 - - - 21,000 14,000 370,000 علدالعزيز حممدعلد  ميات  2

 30,000 1,192,000 - 0 - - - - - 1,192,000 - 700,000 - 28,000 14,000 450,000 حسني عل  شلكر  3

 - 405,000 - 0 - - - - - 405,000 - - - 21,000 14,000 370,000  سليمان إزرا يم احلديث 4

 - 371,000 - 0 - - - - - 371,000 - - - 7,000 14,000 350,000 عمرو حممد كامل 5

 30,000 2,733,500 0 0 0 0 0 0 0 2,733,500 0 700,000 0 77,000 66,500 1,890,000 اجملمو  

 ثالثاب: األع ا  التن يذيني:

 - 385,000 - 0 - - - - - 385,000 - - - 21,000 14,000 350,000 علداهلل إزرا يم ا ويش  1

 0 385,000 0 0 0 0 0 0 0 385,000 0 0 0 21,000 14,000 350,000 اجملمو 

 30,000 4,279,500 0 0 0 0 0 0 0 4,279,500 0 700,000 0 147,000 122,500 3,310,000 اجملمو  الكل 
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 الايت  اتجتماعاات  عادد  ما   متناسلاب ةاملكا اأ  ذ  استحقامل يكون أن على اتخريا األع ا  ما ع و لكل

 .السنة خال الع و حي ر ا

   :م2021 العام خال املد وعة اللجان أع ا  وتعوي ات مكا آت أدتا  اجلدول ويلني

 
املكا آت الثازتة )عدا زدل 

 ح ور اجللسات(
 اجملمو   زدل ح ور اجللسات

 أع ا  جلنة املراجعة:

 141,000 21,000 120,000 سليمان إزرا يم احلديث  

 121,000 21,000 100,000  عمر علداهلل ج ري

 121,000 21,000 100,000  تا ر سها  الريلات 

 383,000 63,000 320,000 اجملمو 

 أع ا  جلنة املكا آت والرتشيحات:

 127,000 7,000 120,000  منصور علدالعزيز اللصيل 

 107,000 7,000 100,000  حسني عل  شلكر 

 107,000 7,000 100,000 مرو حممد كاملع

 341,000 21,000 320,000 اجملمو 

 جلنة اتستثمار والتمويل: أع ا 

 141,000 21,000 120,000 حممد علد  ميات   علدالعزيز

 121,000 21,000 100,000 عل  شلكر   حسني

 121,000 21,000 100,000  ا ويشإزرا يم  علداهلل

 121,000 21,000 100,000 حممد شاكر   يصل

 504,000 84,000 420,000 اجملمو 

 : مكا أة اإلدارية التن يذية: ثالثاب

 : يل  ما وترمل التن يذيني كلار مكا أة والرتشيحات املكا آت جلنة تو ية على زنا ع اإلدارة جملس حيدد

دل املوا اات والتاذاكر السانوية    ثاز  يد   زصورة راتا وزدتت، وترمل اللدتت زدل السكا وز ملل  .1

 واليت تقرتحها جلنة املكا آت والرتشيحات ويعتمد ا جملس اإلدارة.  

 مكا أة سنوية مرتل ة ملؤشرات األدا  و قاب للتقييم السنوي الذي يتم زهذا اخلصوص. .2

ناا ع علاى   اإلدارة ز جملاس كلار التن ياذيني ماا  لال    و للعاملني املكا آت وأتوا  وسياسةيتم اعتماد خ    .3

 تو ية جلنة املكا آت والرتشيحات. 

 التن ياذيني  وكلاار  للموظ ني املكا آت سياسة تن يذ على اإلشراف والرتشيحات املكا آت جلنة على وجيا

 .اجمللس يقر ا اليت العامة واملوجهات وال ام  اخل   ضو  ا

    :م2021يذيني املد وعة خال العام كلار التن ما لسلعة تعوي ات الكا آت وأعلى امل اجلدول أدتا  ويلني

 حد كلار التن يذيني عا أي مكا آت.ترتيلات أو ات امل تنازل ملوجل  أحد أع ا  جملس إدارة الرركة أو أأي  يوجد وت

 اعتمد عليها جملس اإلدارة يف تقييم أدائه وأداء جلانه وأعضائه:الوسائل اليت 

املكا ااآت والرتشاايحات  جلنااة ا اارتا  علااى زنااا  اإلدارة جملااس عماال أدا  تقياايم اعتمااد جملااس اإلدارة يفااوذ  

 ليكاون  ساازقاب  املعتماد  النماوذ   و اد ال خاال العاام ت اوير     الرركات، حوكمة تئحة مت للات م  وراشياب
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 13,813,352 464,000 103,080 4,731,000 - - - - 4,731,000 8,515,272 - 2,480,022 6,035,250 اجملمو  الكل 
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 حاد   علاى  اجمللاس  أع اا   ماا  ع او  لكل تقييم  اث زاإلضا ة لن س  الع و تقييم خال  ما يتم ات ذ تقييم

 علاى  ترتكاز  يفاوذ  التقيايم عنا ار    ويت اما اجمللاس،   اع اا    اعلياة  تقييم عملية ا املساعدة لغر  وذلك

 تقيايم  اث إضاا ة  الع او،  ومساؤوليات  ودور اتجتماعاات،  ا ال عالاة  واملراركةاإلدارة  جملس ع و ح ور

 ومسئوليات . ودور  اجمللس سر أمني

 النمااوذ  تصااميم وال لعماال كاال جلنااة مااا اللجااان التازعااة لاا ،   أدا  تقياايم كمااا اعتمااد جملااس اإلدارة يفااوذ  

 عماال وإجاارا ات ضااواز  تاانظم والاايت املعتماادة عملااها تئحااة و اا  اللجااان عماال ادا  مااا التحقاا  ا ليسااا م

واجتماعاتهاااا،  اللجناااة التحقااا  تراااكيل  أع اااائها، وترااامل عنا ااار  اختياااار و واعاااد ومهامهاااا، اللجناااة،

 ومسئولياتها. ومهامها اللجنة واختصا ات

 أوجاا  معاجلاة  علاى  والعمال  القاوة  أمااكا  ا أدا  اجمللاس واللجااان لتعزياز   والقاوة  ال اعم  تقااط  وذلاك ملعر اة  

 .القصور

 لكبار التنفيذيني مصلحة فيها: دارة أواألعمال والعقود اليت يكون ألي من أعضاء جملس اإل

 وتقا    يهاا  ملاشارة  مصالحة  اإلدارة جملاس  أع اا   وألحد اعتيادية ملعاملة م2021 العام خال الرركة  ام 

 علاى  املعاملاة  عار   ال و اد  الغاري،  ما   املتلعاة  واألساس  الراروط  وزن س للرركة العادي النراط إةار ضما

 الع او  اشارتاك  دون ذلاك  علاى  وموا قتا   اإلدارة جمللاس  املصالحة  ذو لاس اجمل ع و تللي  وإثلات اإلدارة جملس

 األعماال  علاى  م2021 05 30 ا املنعقدة( 50) العادية العامة اجلمعية وا ق  و د التصوي ، على املصلحة ذو

 قريار والت اجمللس رئيس تللي  و   وذلك القرار على التصوي  ا املصلحة ذو الع و اشرتاك دون أدتا  والعقود

 الايت  العا ة ذو ال رف م  املعاملة يوضح أدتا  واجلدول العامة، للجمعية احلسازات مراج  ما املقدم اخلاص

   :  العامة اجلمعية ما عليها املوا قة ال

 شروط التعامل مدة التعامل مبلغ التعامل طبيعة التعامل اسم الطرف ذي املصلحة

 حسني علي شبكشي

كه لتمل دارةاإلجملس عضو )

 شبكشي علي حسني مكتب

 اإلدارية( لالستشارات

 م2021 العام خالل ريال ألف 700 استشارية خدمات

 خدمات تقديم عقد

 شروط بدون استشارية

 .تفضيلية

م تكون الرركة 2021وتقر الرركة أت  زاستثنا  ما جا  أعا   إت  ت توجد أي أعمال أو عقود خال العام 

 يها مصلحة ألحد أع ا  جملاس اإلدارة أو لكلاار التن ياذيني أو ألي شاخص ذي     ةر اب  يها و يها أو كات  

 عا ة زأي منهم.

  املعامالت مع األطراف ذوي العالقة:

 اماا  زعااض الرااركات التازعااة للرااركة وا ساايامل أعما ااا التجاريااة اتعتياديااة ملعااامات  يمااا زينهااا وماا     

لعاادي  اا وزان س الراروط واألساس وأساعار التعامال املتلعاة ما           أةراف ذوي عا ة زها ضاما إةاار النرااط ا   

الغااري، وياالني اجلاادول أدتااا  ملخااص زاملعااامات ا امااة ماا  األةااراف ذات العا ااة كمااا ا تهايااة العااام و اا        

 ( ما القوائم املالية  ذا العام:20اإلي ا  )

 من أطراف ذوي عالقة املبالغ املستحقة

 الرصيد مبالغ املعاملة  طبيعة املعاملة  لعالقة طبيعة ا الطرف ذو العالقة

 1,907,444 6,454,790 معامات لتل ة منتسلة جهات جتارية أخرى  شركات

 (512,361) - - -  صيلها ا مركوك ديون لصص

 1,395,083  الر يد
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 طراف ذوي عالقةأل املبالغ املستحقة

 الرصيد مبالغ املعاملة  عاملة طبيعة امل طبيعة العالقة  الطرف ذو العالقة

 املسا مني ألحد مملوكة منتسلة جهة دل  التجارية  شركة

 الرئيسيني

 تامة ز ائ  شرا 

 الصن 
738,128 79,753 

 املسا مني ألحد مملوكة منتسلة جهة اإل اعيلية مصر للدواجا  شركة

 الرئيسيني

 خام مواد شرا 
3,196,490 249,223 

 638,676 154,864 معامات لتل ة منتسلة جهات  أخرون

 967,652 الر يد

  :الداخلية الرقابة إجراءات لفاعلية السنوية املراجعة

تقوم جهة مستقلة زتن يذ مهام املراجعة الداخلية وتقييم و حص أتظمة الر ازة الداخلية و اعليتها ا الراركة  

إدارة الراركة، وتقاوم إدارة الراركة زعمال اإلجارا ات      وتر   تقارير ا إث جلناة املراجعاة زعاد منا راتها ما       

التصااحيحية الازمااة للماحظااات الااواردة ا تقااارير املراجعااة الداخليااة وماحظااات احملاسااا القاااتوت  أثنااا       

عمليااات ال حااص واملراجعااة ومتازعااة اسااتكما ا تعزياازاب ألتظمااة الر ازااة الداخليااة، وتكااون أعمااال املراجعااة    

سنوية يتم مراجعتهاا دوريااب، وترامل مهاام املراجعاة الداخلياة تقيايم تظاام الر ازاة الداخلياة           الداخلية و   خ ة 

و اعليااة إجرا اتهااا وتو اايات  سااينها وت وير ااا زإشااراف جلنااة املراجعااة، وتتيجااة للمراجعااة الساانوية لنظااام  

هامهااا تسااتوجا  الر ازااة الداخليااة و اعليااة إجرا اتاا  تليناا  ماحظااات اعتياديااة ضااما ممارسااة الرااركة مل       

إجاارا ات تصااحيحية  ااا زهاادف  سااني وت ااوير أتظمااة الر ازااة، وعاادم وجااود ماحظااات ولاااةر جو ريااة      

مؤثرة، م  التو ية زاتستمرار ا عمليات ت وير تظام الر ازة وإجارا ات ال ال  الاداخل  واألترا ة املتعلقاة      

 ا ات العمليات التن يذية.زها ما خال العمل على التحسني املستمر لألتظمة واللوائح وإجر

 رأي جلنة املراجعة:  

زنا ع على متازعة اللجنة ملهامها وتقارير املراج  الداخل  واملتازعة م  احملاسا القاتوت  واإلجرا ات التصاحيحية  

اليت  ام  زها اإلدارة التن يذية للرركة للت وير والتحسني املستمر، وتأكيدات اإلدارة التن يذية زعدم وجود 

م والقااوائم املاليااة األوليااة لل اارتات 2021حظااات جو ريااة عنااد إعااداد القااوائم املاليااة املوحاادة الساانوية للعااام ما

م والقيااام ملعاجلااة مجياا  املاحظااات الاايت ازاادا ا احملاسااا القاااتوت  خااال أعمااال 2021الرزعيااة خااال العااام 

ياااة مل ياااتم معاجلتهاااا وعااادم وجاااود م وت توجاااد لديااا  أي   ظاااات أو ماحظاااات جو ر2021املراجعاااة للعاااام 

ماحظاااات جو رياااة للجناااة عناااد دراساااة تلاااك القاااوائم وعااادم وجاااود ماحظاااات جو رياااة ماااا جملاااس اإلدارة  

واعتماد ااا لتلااك القااوائم املاليااة، وتأكياادات اإلدارة عااا تظااام الر ازااة الداخليااة و اعليااة إجرا اتاا  املو اا  ا     

الياة ماا مراجا  احلساازات املعتماد املساتقل والاذي لا  حا           م و د ال  حص ومراجعاة القاوائم امل  2022 03 14

اتةاااا  علاااى كا اااة الاااد اتر والسااااجات وحماضااار جملاااس اإلدارة ولااااجات  وحماضااار الااااجمعية العاماااة          

للمسا مني، وكما مل يتم استام أي ماحظة جو رياة ماا احملاساا القااتوت  علاى أتظماة الر ازاة وال ال          

الر ازة الداخلية السنوي عا تقييم  عالية تصميم تظام الر ازة الداخلياة واملنهجياة   الداخل  ، وزنا ع على تقرير 

الاايت  ااام زهااا املراجاا  الااداخل  ومااا تو اال إلياا  مااا اسااتنتا  أن تصااميم تظااام الر ازااة الداخليااة  عااال ومائاام    

ها ماحظاات  وكاف م  العمل علاى الت اوير والتحساني املساتمر وإن اللجناة ا ظال ماا جاا  أعاا ، لايس لادي           

جو رية على تظام الر ازة الداخلية ا الرركة وترى أن تظام الر ازة الداخلية يؤكد زدرجة معقول  أت  أعد 

على أساس ساليمة ما  أ مياة ان تقاوم اإلدارة التن يذياة زاتساتمرار ا ت اوير و ساني تظاام الر ازاة الداخلياة             

 وت وير آلية الر ازة على عمليات وأتر ة الرركة.

   :الشركة إقرارات

  زالركل الصحيح.   ُأعّدتأن سجات احلسازات 

 تظام الر ازة الداخلية ُأعّد على أسس سليمة وُتّ ذ ز اعلية.  أن 

  تراةها موا لة على الرركة  درة ا يذكر شك أي يوجد ت أت. 

 وأتظمتها املالية والتقارير اللياتات سامة يعكس املال  النظام أن. 
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  :ذلك وأسباب يطَبق مل وما الشركات حوكمة الئحة أحكام من ُطبق ما

 تقااوم الرااركة زالعماال علااى ت لياا  تئحااة حوكمااة الرااركات الصااادرة مااا  يئااة السااومل املاليااة مااا خااال      

النظاام األساال واألتظماة واللاوائح النظامياة ذات العا اة ز ليعاة        و ةمنظومة ملادئ و واعد حوكمة الرارك 

را ات املرتل ااة ، واللااوائح والسياسااات واإلجااالداخليااة العماال لااوائح وإجاارا اتو، تراااةاتهاأعمااال الرااركة و

 .اجمللسجلان ملجلس اإلدارة و

 اململكااة ا الرااركات حوكمااة زائحااة مسرتشاادةب الرااركة حوكمااة  واعااد اإلدارة جملااس اعتمااد كمااا

 اتحكااام خيااالم ت ملااا وأ اادا ها زنود ااا ماا  لتتوا اا  املاليااة السااومل  يئااة مااا الصااادرة السااعودية العرزيااة

 :املواد زعض زاستثنا  اإللزامية

 رقم املـــــادة 
رقم 

 الفقرة
 أسباب عدم التطبيق نص املادة / الفقرة 

 )تدريا أع ا  جملس اإلدارة واإلدارة التن يذية( التدريا - (39)

رة الرركة زاالنظر ا  وتقوم إدا اسرتشادي  ادةامل

لتدريلياة اخلا اة زكلااار   مادى احلاجاة للاا ام  ا  

 التن يذيني.

 اإلدارة جملاااااااس ساااااااندأو اسرتشاااااااادي  ادةاملااااااا تركيل جلنة إدارة لاةر - ( 70)

 جلناااااة اث املخااااااةر إدارة جلناااااة اختصا اااااات

 ملراجعااااا  تقاااااوم الرااااركة  ان علمااااااب املراجعااااة 

 ر ا  وت املخاةر زإدارة املتعلقة هالسياسات مستمرة

 .سنوي زركل اإلدارة جمللسزذلك  تقريراب

(72 ) 

- 

 اجتماعات جلنة إدارة املخاةر

(76 ) 

 

 املصاادر  علاى  اسرتشادي  وتعتماد الراركة   املادة تكويا وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية

 والاايت  الداخليااة الر ازااة  مهااام أدا  ا اخلارجيااة

 خ ة املراجعة الداخلية وتقادم  زعمل تقوم زدور ا

 .املراجعة جلنة تقارير ا اث

 اسرتشادي مادة    يز العاملني  (85)

( سياسات اإل صا  89)

 3 وإجرا ات  

 املعلومااات مجياا  للرااركة اإللكرتوتاا  املو اا  يت ااما أن

 أخااارى معلوماااات أو زياتاااات وأي عنهاااا، اإل صاااا  امل لاااو 

 األخرى اإل صا  وسائل خال ما ُتنرر

 أي زنرااار الراااركة وتقاااوم اسرتشاااادي  ال قااارة

 حسااا عنهااا اإل صاا   و م لاا وزياتااات معلوماات 

 النظام. يلزمها اليت واللوائح األتظمة

(95 ) 

- 

 اإلدارة جملاااااااس واساااااااند اسرتشاااااااادي  املاااااااادة تركيل جلنة حوكمة الرركات

 جلناااااااة اث احلوكماااااااة جلناااااااة اختصا اااااااات

  واعاااااااد لت اااااااوير والرتشااااااايحات املكا اااااااآت

 .احلاجة عند وتعديلها وت ليقها احلوكمة

 جهاة  ماا  أو ا يئاة  ماا  م ارو   احتيااة    ياد  أو احارتازي  تدزري أو جزا  أو عقوزة يأ الرركة على توجد وت

 .أخرى   ائية أو تنظيمية أو إشرا ي 

اإلجراءات اليت اختذها جملس اإلدارة إلحاطة أعضائه مبقرتحات املساهمني وملحوظاتهم حيـال الشـركة   

 وأدائها:

قاومل املتصالة زالساهم، ولا  احلا  ا اتست ساار وةلاا        يك ل تظام الراركة األساال للمساا مني مجيا  احل    

املعلومااة ملااا ت ي اار ملصاااح الرااركة وت يعااار  تظااام السااومل املاليااة ولوائحاا  التن يذيااة، كمااا تتلقااى            

الرااركة مجياا  ا رتاحااات وملحوظااات مسااا ميها عااا ةرياا  ال يااد اإللكرتوتاا ، أو اتتصااال ا ااات   ومااا   

 ويتم إخ ار جملس اإلدارة مللخص  ذ  ات رتاحات أو امللحوظات إن وجدت.خال اجتما  اجلمعية العامة، 

 :احملاسب القانوني للشركةاختيار 

لساادة  شاركة   اختياار ا ترشايح و  م2021 05 30الايت عقادت زتااري      اخلمسون ررت اجلمعية العامة العادية 

نا ع على تو اية جلناة املراجعاة لتكاون     ما زني املكاتا املرشحة ز (BDOالدكتور حممد العمري وشركا  )

ا الثاات  والثالاث والسانوي ما    للرزا   وذلك ل حص ومراجعة وتاد ي  القاوائم املالياة    لرركة اب حلسازات اجعمرا

 .م2022وللرز  األول ما العام املال   م2021العام املال  
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 شايح زرت تو ية جلنة املراجعة م2022اتعقاد ا خال العام  ا موعدوسوف يعر  على اجلمعية العامة العادية 

ا الثاات  والثالاث والسانوي ما     للرزا  وذلك ل حص ومراجعة وتاد ي  القاوائم املالياة    الرركة سازات حل ابمراجع

املوا قااة علااى التو ااية أو تعاايني   العامااة ، وللجمعيااة م2023وللرزاا  األول مااا العااام املااال     م2022العااام املااال  

 .أو أكثرآخر مراجعاب 

 ري احملاسبة املطبقة يف الشركة:معاي

ال إعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة والقوائم املالية املستقلة للرركات التازعة ا اجملموعة ملا يت   ما   

املعااايري الدوليااة إلعااداد التقرياار املااال  واإلرشااادات الصااادرة عااا ا يئااة السااعودية للمحاساالني القاااتوتيني، وال 

القاوائم املالياة و قااب ملعااايري التاد ي  الدولياة، وأ ادر مراجا  احلساازات رأي واري مااتح             تاد ي  مجيا   اذ    

 زرأن كل منها م  اإلشارة اث اتمتثال التام للمعايري الدولية إلعداد التقرير املال .

 :م2120اجلمعيات العامة للمساهمني خالل العام 

 على النحو التال :  واحدة عامة  يةمجعم 2021عقدت الرركة خال العام 

 :م30/50/2120 املنعقدة يف( 50)العادية  اجلمعية العامة .1

، م2020 املااال  العااام عااا الرااركة حسااازات مراجاا  تقرياار علااى املوا قااةو اا  اجلمعيااة الاايت ال  يهااا   

 املااال  للعااام اإلدارة جملااس تقرياار علااى املوا قااة، وم2020 املااال  العااام عااا املاليااة القااوائم علااى واملوا قااة

 املااال  العااام عااا اإلدارة جملااس ألع ااا  مكا ااأة ريااال 1,800,000 مللاا   اارف علااى املوا قااة، وم2020
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 :وأسبابها الطلبات تلك وتواريخ املساهمني لسجل الشركة طلبات عدد

 أسباب الطلب  تاريخ الطلب  نيطلبات الشركة لسجل املساهم

 الرركة  إجرا ات م2021 03 31 1

 (50) العادية العامة اجلمعية ح ور م2021 05 30 2

 الرركة إجرا ات م2021 06 30 3

 الرركة إجرا ات م2021 09 30 4

  املساهمات االجتماعية للشركة:

ماااا اجلامعاااات زاإلضاااا ة اث اساااتق ا    امااا  الراااركة زوضااا  زااارام  تدريلياااة لل اااا  حاااديث  التخااار    

 .اتجتماعية والتنمية اللررية املوارد وزارةالك ا ات الوةنية ما خال ال ام  اخلا ة ز

 :اإلدارة جملس وتقدير شكر

يتقاادم رئاايس وأع ااا  جملااس اإلدارة زالرااكر والتقاادير إث مجياا  مسااا م  الرااركة وعماؤ ااا ومورديهااا   

الرركة وشركاتها التازعة، ومجيا    وظ  وتهم، ويعر  اجمللس عا تقدير  ملومستراريها على جهود م وتعا

اجلهات اليت ترز ها زها عا ة عمل على اجلهود اليت زذلو ا والتعااون اللناا  ما  الراركة خاال العاام املاال         

ات ملااا حيقاا  ت لعاا   األعااوام املقللااة العااام القااادم و لرااركة خااال  النهااو  زااأدا  ا ، ويت لاا  اجمللااس  م2021

 إن شا  اهلل.مسا ميها 

 واهلل املوفق ،،،،
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 ـ معلومات الشركة  1

األم"( كشركة مساهمة  "الشركة  أو  )"الشركة"  القاوالت  وأعمال  والعقارات  والزراعة  والصناعة  والسياحة  للتجارة  تأسست شركة عسير 

 لنظام الشركات في الملكة العربية السعودية بموجب الرسوم اللكي رقم  
ً
نوفمبر    11هـ )الوافق  1395ذي القعدة    7بتاريخ    78سعودية وفقا

 م(. 1977يناير  5هـ )الوافق 1397محرم  15الصادر في مدينة ابها بتاريخ  5850000276عمل الشركة بموجب سجل تجاري رقم م( وت 1975

لساهم رئيس ي )شركة دلة البركة    %53.18الشركة مملوكة بنسبة  ن  إ  كما ، الشركة مدرجة بهيئة السوق الالية بالملكة العربية السعودية ن  إ

 لساهمين آخرين.  %46.82القابضة(، وبنسبة 

 يتمثل نشاط الشركة في أعمال االستيراد والتصدير وأعمال التوكيالت التجارية وإقامة واستثمار النشآت والشروعات السياحية والزراعية

نشاط أي  ومباشرة  القاوالت  وأعمال  وتقسيمها  األراض ي  وتملك  والعقار  والياه  التعبئة  فيها  بما  والصناعية  األغراض   والتجارية  مع  يتفق 

مع الغير.  الذكورة، واالشتراك مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو تدمجها فيها أو انشاء شركات فرعية مملوكة لها أو  

والتجزئة في النتجات وتزاول شركاتها التابعة عدة أنشطة مثل صناعة األلبان ومنتجات األلبان والعصائر وصناعة وتعبئة وتجارة الجملة  

 الغذائية وصناعة النسوجات وصناعة اإلشارات الرورية الضوئية وأجهزة التحكم وصناعة الكرتون ومشتقاته.

 الملكة العربية السعودية.  ،الرياض ، طريق اللك فهد   – حي اللقا ،تاور  س ي  ما س يإن العنوان السجل للشركة هو برج 

 السياسات املحاسبية الهامة ـ أساس اإلعداد وملخص  2

 أساس االعداد  2-1

والعايير واإلصدا السعودية  العربية  الملكة  في  العتمدة  الالي  للتقرير  الدولية  للمعايير   
ً
وفقا الوحدة  الالية  القوائم  إعداد  األخرى  تم  رات 

 .  واملحاسبين للمراجعينالعتمدة من الهيئة السعودية 

 أساس القياس  2-2

باستثناء األدوات الالية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة والتزامات منافع تم إعداد القوائم الالية الوحدة على أساس التكلفة التاريخية  

 الوظفين حيث يتم استخدام احتسابات القيمة االكتوارية الحالية.

 عملة التشغيل والعرض 2-3

 ال اذا ذكر خالف ذلك. إبالريال السعودي وهو العملة الوظيفية للمجموعة   الوحدةتم عرض هذه القوائم الالية 
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 )تتمة( ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة 2

 أساس التوحيد  2-4

. تتحقق السيطرة عندما م2021ديسمبر    31تشتمل القوائم الالية الوحدة على القوائم الالية للشركة وشركاتها التابعة )"املجموعة"( كما في  

ن خالل  يكون للمجموعة حق في العوائد التغيرة نتيجة مشاركتها في الشركة الستثمر بها، ولدى املجموعة القدرة على التأثير في هذه العوائد م

 كان لدى املجموعة:  -وفقط إذا-ممارسة نفوذها على الشركة الستثمر بها. وبشكل خاص فإن املجموعة تسيطر على النشأة الستثمر بها إذا

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 •

إلى السيطرة. ومن أجل تعزيز هذا االفتراض وعندما يكون لدى   املجموعة بشكل عام، هناك افتراض أن غالبية حقوق التصويت ستؤدي 

مستوى أقل من غالبية حقوق التصويت أو حقوق مشابهة في الشركة الستثمر بها، فإن املجموعة تأخذ في االعتبار جميع الحقائق والظروف  

 على النشأة الستثمر بها، وهذه الحقائق والظروف تشمل ما يلي:
ً
 ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لدى املجموعة نفوذا

 قدي مع اآلخرين ممن يحق لهم التصويت في الشركة الستثمر بها. الترتيب التعا  •

 الحقوق التي تنشأ عن الترتيبات التعاقدية اآلخرى. •

 حقوق التصويت وحقوق التصويت املحتملة للمجموعة. •

بها أم ال عندما تشير الحقائق وا تمارس سيطرة على النشأة الستثمر  بإعادة تقييم ما إذا كانت  في تقوم املجموعة   
ً
تغيرا لظروف أن هناك 

 من تاريخ سيطرة املجموعة على الشركة التابعة وتستمر 
ً
  عنصر أو أكثر من العناصر الثالثة للسيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة اعتبارا

بعة القتناة أو الباعة  حتى زوال السيطرة على الشركة التابعة. يتم ضم الوجودات والطلوبات واإليرادات والصروفات الخاصة بالشركة التا

 بعة.  خالل السنة في القوائم الالية الوحدة من تاريخ استحواذ املجموعة على السيطرة وحتى تاريخ فقدان املجموعة للسيطرة على الشركة التا 

قوق غير السيطرة صحاب الحأيتم توزيع الدخل وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر بين الساهمين في الشركة األم للمجموعة و 

صحاب الحقوق غير السيطرة. وعند اللزوم، يتم إجراء التعديالت على القوائم الالية أحتى لو أن هذا التوزيع قد يؤدى إلى عجز في رصيد  

الوجودات والطلوبات وحقوق  للشركات التابعة من أجل التوفيق بين سياساتها الالية والسياسات الالية للمجموعة. يتم استبعاد جميع  

 اللكية واإليرادات والصروفات والتدفقات النقدية التعلقة بالعامالت ما بين شركات املجموعة بالكامل عند التوحيد. 

 تتم معالجة أي تغّير في حصة اللكية في شركة تابعة ال يؤدي إلى فقدان السيطرة ضمن حقوق اللكية. 

السيطرة  وأي مكونات أخرى لحقوق    إذا فقدت املجموعة  الشهرة( والطلوبات  )بما فيها  الوجودات  باستبعاد  تقوم  تابعة فإنها  على شركة 

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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 )تتمة( أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامةـ  2

 ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة 2-5

 فيما يلي ملخص للسياسات املحاسبية الهامة الطبقة من قبل املجموعة في إعداد القوائم الالية الوحدة:

 أ ( تجميع األعمال والشهرة  

القيمة تتم املحاسبة عن تجميع األعمال باستخدام طريقة االقتناء. يتم قياس تكلفة االقتناء على أنها إجمالي الثمن املحول والذي يتم قياسه ب 

قوق  في كافة عمليات تجميع األعمال بقياس الح  ملجموعةاالعادلة في تاريخ االقتناء وقيمة أي حقوق غير مسيطرة في النشأة القتناة. تقوم  

تكاليف  غير السيطرة في النشأة القتناة إما بالقيمة العادلة أو بنسبة الحقوق غير السيطرة في صافي أصول النشأة القتناة. يتم تحميل ال

 .التعلقة باالقتناء كمصروفات وتضمينها في الصروفات اإلدارية

 عندما تقتني املجموعة منشأة أو نشاط ما فإنها تقوم بتقييم الو 
ً
جودات والطلوبات الالية الستحوذ عليها لتحديد التصنيف الالئم لها وفقا

العقود   في  التضمنة  الشتقات  فصل  هذا  ويتضمن  االقتناء.  تاريخ  في  العالقة  ذات  والظروف  االقتصادية  واألحوال  التعاقدية  للشروط 

بالتكلفة )وهي الزيادة في إجمالي الثمن املحول والقيمة الدرجة للحقوق غير    يتم قياس الشهرة في البداية   األساسية البرمة من النشأة القتناة.

وجودات السيطرة( وأي حقوق سابقة محتفظ بهاـ  على صافي الوجودات القتناه والطلوبات التي تم تحملها. إذا كانت القيمة العادلة لصافي ال 

املجموع تقوم  املحول،  الثمن  إجمالي  عن  زائدة  وجميع القتناة  القتناة  الوجودات  جميع  بتحديد  قامت  قد  كانت  إذا  ما  تقييم  بإعادة  ة 

يجة  الطلوبات الفترضة بالشكل الصحيح ومراجعة اإلجراءات الستخدمة لقياس البالغ التي ينبغي تسجيلها في تاريخ االقتناء. وإذا كانت نت 

القتنا الوجودات  لصافي  العادلة  القيمة  أن  التقييم  تسجيل  إعادة  يتم  عندئذ   املحول،  الثمن  إجمالي  زائدة عن  الدخل   األرباح ة  قائمة  في 

 .الوحدة

بعد االعتراف األولي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة بعد طرح الخسائر التراكمة للهبوط في القيمة. وبغرض فحص هبوط القيمة، فإن الشهرة  

يتم تخصيصها لكل وحدة من وحدات توليد النقد أو مجموعة من وحدات -يخ االقتناء  من تار -التي يتم االستحواذ عليها جراء تجميع األعمال  

 .توليد النقد والتي يتوقع منها االستفادة من عمليات التجميع بصرف النظر عما إذا تم تخصيص موجودات أو مطلوبات أخرى لتلك الوحدات

يتم  بتلك األنشطة  الرتبطة  الشهرة  فإن  الوحدة،  أنشطة هذه   من 
ً
النقد ويتم استبعاد جزءا توليد   من وحدة 

ً
الشهرة جزءا عندما تشكل 

بناًء على نسبة    األرباح إدراجها ضمن القيمة الدفترية لألنشطة عند تحديد   أو الخسائر من االستبعاد. ويتم قياس الشهرة في هذه الحالة 

 .ستبعدة من الجزء التبقي من وحدة توليد النقداألنشطة ال 
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 )تتمة( ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة 2

 )تتمة( ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة 2-5

 االستثمارات واملوجودات املالية ب ( 

 االستثمار في شركات زميلة  (1

الزميلة بطريقة حقوق اللكية. الشركة الزميلة هي منشأة تمارس عليها الشركة األم تأثير هام. إن يحتسب استثمار الشركة األم في الشركة  

مشتركة التأثير الهام هو القدرة على الشاركة في قرارات السياسات الالية والتشغيلية للمنشأة الستثمر فيها، ولكنها ليست سيطرة أو سيطرة  

 على تلك السياسات. 

 لطريقة حق
ً
 حصة الشركة األم في تغيرات وفقا

ً
وق اللكية فإن االستثمار في الشركة الزميلة يسجل في قائمة الركز الالي الوحدة بالتكلفة زائدا

  تم إطفاؤها ما بعد االقتناء في صافي موجودات الشركة الزميلة. تتم إضافة الشهرة التعلقة بالشركة الزميلة إلى القيمة الدفترية لالستثمار وال ي 

 أو فحصها على أساس فردي لتحديد االنخفاض في القيمة. 

 في حقوق 
ً
  تعكس قائمة الدخل الوحدة حصة الشركة األم في نتائن عمليات الشركة الزميلة. وفي حالة وجود تغير يكون قد تم تسجيله مباشرة

في قائمة الدخل  -الحال  ى حسب مقتض -  واإلفصاح عنها اللكية في الشركة الزميلة فإن الشركة األم تقوم عندئذ بتسجيل حصتها من أي تغيرات  

ة الشامل اآلخر الوحدة. يتم استبعاد األرباح والخسائر غير املحققة الناتجة عن العامالت بين املجموعة والشركة الزميلة في حدود الحص

 الملوكة في الشركة الزميلة.

لتي تعد عنها القوائم الالية للشركة األم. وعند اللزوم يتم إجراء تعديالت لطابقة  يتم إعداد القوائم الالية للشركة الزميلة لنفس الفترة ا  

 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  

المكن  البلغ  بين  الفرق  باعتباره  القيمة  في  االنخفاض  مبلغ  باحتساب  عندئذ  األم  الشركة  تقوم  الحال كذلك،  كان  وإذا  الزميلة.  الشركة 

ه من الشركة الزميلة وقيمتها الدفترية وتقوم بإدراج البلغ في قائمة الدخل الوحدة تحت بند "هبوط في قيمة استثمارات وموجودات  استرداد

 مالية".

الدفترية عند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة تقوم املجموعة بقياس أي استثمار متبقي وتسجله بقيمته العادلة. أي فرق بين القيمة  

 وحدة.للشركة الزميلة عند فقدان التأثير الهام عليها والقيمة العادلة لالستثمار التبقي والتحصالت من االستبعاد يسجل في قائمة الدخل ال 
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 )تتمة( ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة 2

 )تتمة( ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة 2-5

 )تتمة(  االستثمارات واملوجودات املاليةب ( 

 أدوات ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  (2

 األسهم والحصص غير التداولة 

 إلى القيمة السوقية عند وجود سوق مفتوح، وفي حالة عدم وجود سوق مفتوح، تحدد القيمة العادلة 
ً
يتم تحديد القيمة العادلة استنادا

 على أساس القيمة السوقية الستثمار مماثل أو على أساس التدفقات النقدية املخصومة التوقعة وعوامل ذات عالقة أخرى.  

. وفي حالة وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة الوحدةقيمة العادلة على قائمة الدخل الشامل اآلخر  تقيد/تحمل التغيرات في ال 

الشامل اآلخر   الدخل  قائمة  في  إثبات خسارة االنخفاض  العادلة لالستثمار، ويتم  القيمة  تحديد  يتم  . وعند  الوحدةاالستثمارات، عندئذ 

ا تؤخذ  القيمة،  في  بيع جزء من االستثمارات تقدير االنخفاض  بعين االعتبار، وعند  التوقعة وعوامل أخرى  الستقبلية  النقدية  لتدفقات 

 الملوكة، فإنه يتم احتساب القيمة الدفترية لهذه االستثمارات على اساس التوسط الرجح.

 أو الخسائر    رباح بالقيمة العادلة من خالل األ  دينأدوات  (3

 صناديق  في استثمار

 إلى القيمة السوقية عند وجود سوق مفتوح، وفي حالة عدم وجود سوق مفتوح، تحدد القيمة العادلة يتم  
ً
تحديد القيمة العادلة استنادا

تقيد/تحمل   لوحدات الصندوق أو على أساس التدفقات النقدية املخصومة التوقعة وعوامل ذات عالقة أخرى.    وقيةعلى أساس القيمة الس

 .الوحدة العادلة على قائمة الدخل التغيرات في القيمة

 العقارات االستثمارية (4

 يرادات إيجاريه أو عوائد رأسمالية كعقارات استثمارية. إتسجل العقارات القتناه بغرض تحقيق 

 االستهالك التراكم واالنخفاض التراكم في القيمة،  
ً
إن وجد. تقيد العقارات االستثمارية في األصل بالتكلفة، وتظهر فيما بعد بالتكلفة ناقصا

 دات. األراض ي الملوكة ال تستهلك. تستهلك تكلفة العقارات االستثمارية بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التوقعة للموجو 

وف تتم مراجعة القيمة الدفترية للعقارات االستثمارية للتأكد من عدم وجود هبوط في قيمتها وذلك عندما تشير األحداق أو التغيرات في الظر 

يتم تخفيض  إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد،  

 الوجودات الى القيمة المكن استردادها باعتبارها القيمة العادلة مخصوما منها تكاليف البيع أو القيمة قيد االستعمال أيهما أعلى. 

تطيل  تحمل مصروفات الصيانة واإلصالح على قائمة الدخل الوحدة أما التحسينات التي تزيد في قيمة العقارات االستثمارية ذات العالقة أو  

 . أعمارها بصورة جوهرية فتتم رسملتها
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 )تتمة( ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة 2

 )تتمة( ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة 2-5

 ج( تصنيف املوجودات واملطلوبات إلى متداول أو غير متداول 

الركز   قائمة  في  والطلوبات  الوجودات  املجموعة  ضمن  تعرض  األصل  تصنيف  يتم  متداول.  غير  أو  متداول  أساس  على  الوحدة  الالي 

 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  •

   12توقع تحقق األصل خالل  •
ً
 بعد تاريخ قائمة الركز الالي الوحدة ، أو شهرا

 تبادل األصل أو استخدامه لتسوية التزام ما خالل   •
ً
 أو في حكم النقد إال إذا كان محظورا

ً
 على األقل من تاريخ    12كونه نقدا

ً
شهرا

 قائمة الركز الالي الوحدة. 

 يتم تصنيف جميع الوجودات اآلخرى كموجودات غير متداولة. 

 لتزام ضمن الطلوبات التداولة في حالة: يعتبر اال 

 توقع تسوية االلتزام خالل دورة العمل العادية للمجموعة، أو  •

 محتفظ بااللتزام بشكل رئيس ي من أجل التاجرة، أو  •

 بعد تاريخ قائمة الركز الالي الوحدة، أو 12توقع تسوية االلتزام خالل  •
ً
    شهرا

 على األقل بعد تاريخ قائمة الركز الالي الوحدة.  12تسوية االلتزام لدة عدم وجود حق غير مرتبط بشرط لتأجيل   •
ً
 شهرا

 تقوم املجموعة بتصنيف جميع االلتزامات اآلخرى كمطلوبات غير متداولة.

 يتم تصنيف الوجودات والطلوبات الضريبية كموجودات ومطلوبات غير متداولة.
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 )تتمة( السياسات املحاسبية الهامةـ أساس اإلعداد وملخص  2

 )تتمة( ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة 2-5

 د( قياس القيمة العادلة  

قياس  القيمة العادلة هي البلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو سداد التزام في معاملة تتم بين التعاملين في السوق في تاريخ القياس. يستند  

 االفتراض بأن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام ستتم إما: القيمة العادلة إلى 

 من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو  •

 من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق الرئيسية. •

 إليها. يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام املجموعة للوصول 

ض  يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما باستعمال االفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند تسعير األصل أو االلتزام على افترا

 أن أطراف السوق يعملون بما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم.

سوق على توفير منافع اقتصادية باستخدام األصل فيما يحقق أفضل يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير الالي في الحسبان قدرة أطراف ال 

 منفعة منه أو ببيعه إلى طرف آخر من أطراف السوق الستخدامه فيما يحقق أفضل منفعة منه. 

م العطيات تستخدم املجموعة أساليب تقييم تتناسب مع الظروف واألحوال وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدا

 اللحوظة ذات العالقة وتقليص استخدام العطيات غير اللحوظة إلى أكبر حد. 

في نطاق  القوائم الالية الوحدة  يتم تصنيف جميع الوجودات والطلوبات التي يتم قياس قيمها العادلة أو االفصاح عن قيمها العادلة في  

 لقياس القيمة العادلة ككل: الهيكل الهرمي للقيم العادلة البين أدناه استناد
ً
 إلى معطيات الستوى األدنى الذي يعتبر جوهريا

ً
 ا

 في األسواق النشطة لذات الوجودات أو الطلوبات. الدرجةاألسعار  الستوى األول:  •

مباشرة لقياس  الستوى الثاني: أساليب تقييم أخرى يكون فيها الحد األدنى من العطيات الجوهرية ملحوظة بصورة مباشرة أو غير   •

 القيمة العادلة.

 الستوى الثالث: أساليب تقييم أخرى يكون فيها الحد األدنى من العطيات الجوهرية غير ملحوظة لقياس القيمة العادلة. •

في   الدرجة  والطلوبات  للموجودات  الوحدة  بالنسبة  الالية  ما القوائم  تحويالت  جرى  إذا  فيما  املجموعة  تحدد  متكرر،  أساس  بين    على 

 إلى الستوى األدنى من العطيات الجوهرية لقياس القيمة 
ً
الستويات في التسلسل الهرمي أعاله من خالل إعادة تقييم التصنيف )استنادا

 . الوحدة العادلة ككل( في نهاية كل فترة من فترات إعداد القوائم الالية

 

 

 

 



 والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت شركة عسير للتجارة 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 م 2021ديسمبر  31في  للسنة املنتهية إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 

- 22 - 

 )تتمة( الهامةـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية  2

 )تتمة( ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة 2-5

 اإليرادات من العقود مع العمالءهـ( 

تتوقع  الذي  الثمن  يعكس  وبمبلغ  العميل  إلى  الخدمات  أو  البضائع  على  السيطرة  تنتقل  عندما  العمالء  مع  العقود  من  اإليرادات  تتحقق 

 املجموعة الحصول عليه مقابل هذه البضائع أو الخدمات.  

 فيما يلي االعتبارات الخاصة التي يجب أن تتحقق قبل االعتراف باإليراد:

 بيع البضائع   (1

 عند تسليم البضائع. 
ً
 يتحقق اإليراد من بيع البضائع عند انتقال السيطرة على األصل إلى العميل ويكون ذلك عموما

)مثل:   له  العاملة  تخصيص جزء من سعر  يجب  إداء مستقل  التزام  تشكل  العقد  في  أخرى  توافر وعود  االعتبار مدى  في  املجموعة  تأخذ 

ومدى وجود   العوض التغيير ات(. في سياق تحديد سعر العاملة لبيعات السلع، تأخذ املجموعة في االعتبار تأثير ضمانات، خصم على الكمي 

 عناصر تمويل جوهرية وثمن غير نقدي وثمن مستحق الدفع إلى العميل )إن وجد(. 

 التغير  العوض

، فإن املجموعة تقوم بتقد  العوضإذا كان  
ً
 متغيرا

ً
الذي ستستحقه مقابل تحويل البضائع إلى العميل.   العوضير مبلغ  في العقد يتضمن مبلغا

 إلى أن يصبح من املحتمل وبقوة عكس إيراد جوهري في مبلغ اإليرادات التراكمة   العوضيتم تقدير  
ً
التغير عند الدخول في العقد ويبقى مقيدا

   بالعوض السجل وهذا لن يحدق عند زوال الضبابية الرتبطة  
ً
وحق  سترجاع  . إن بعض العقود لبيع سلع تعطي العميل حق اال التغير الحقا

 التغير.    العوضوالخصم التجاري تؤدي إلى ارتقاء  سترجاع الحصول على خصم على الكميات. إن كال من حق اال 

 سترجاع حقوق اال 

السلع خالل فترة محددة. تستخدم املجموعة طريقة القيمة التوقعة لتقدير السلع التي لن يتم   استرجاع  تعطي بعض العقود للعميل حق  

 تطبيق متطلبات استرجاع
ً
ها حيث أن هذه الطريقة تقدم أفضل توقعات بخصوص مبلغ الثمن التغير الذي تستحقه املجموعة. يتم أيضا

لقيدة للثمن التغير لتحديد مبلغ الثمن التغير الذي يمكن تضمينه في سعر العاملة. ( بخصوص التقديرات ا15العيار الدولي للتقرير الالي )

 من الحصول على إيرادات منها    -ها  استرجاعبالنسبة للبضائع التي يتوقع  
ً
. كما يتم تسجيل  استرجاع  املجموعة بتسجيل التزام  تقوم    -بدال

 ها.استرجاعات( تحت بند منتجات يحق للعميل )والتعديل القابل لتكلفة البيع سترجاع اصل حق اال 

 الخصم التجاري 

 على الكميات بأثر مستقبلي لبعض العمالء في حال تجاوزت كمية النتجات الشتراة خالل الفترة السقف املحدد في  
ً
تقدم املجموعة خصما

لثمن التغير للخصومات الستقبلية التوقعة، تقوم العقد. يتم تسوية الخصومات مقابل البالغ الستحقة الدفع للعميل. ومن أجل تقدير ا

 للعقود ذات السقف الواحد للخصم على الكمية، وطريقة القيمة التوقعة للعقود بأكثر من
ً
  املجموعة بتطبيق طريقة البلغ األكثر احتماال

في العقد بشكل رئي  الخصم التجاري  التي تتوقع  سقف واحد للحصول على خصم على الكميات. يحدد عدد أسقف  س ي الطريقة األفضل 

مقابل    استرجاعأفضل مبلغ ثمن متغير. وتقوم املجموعة بعد ذلك بتطبيق متطلبات التقديرات القيدة على الثمن التغير وتسجيل التزام  

 على الكميات.
ً
 الخصومات التوقعة مستقبال
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 )تتمة( ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة 2

 )تتمة( ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة 2-5

 )تتمة(  اإليرادات من العقود مع العمالءهـ( 

 الدخل من توزيعات األرباح  

 عند موافقة السؤولين عن  
ً
تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عند نشوء حق للمجموعة في استالم تلك التوزيعات، ويتمثل هذا الحق عموما

 األرباح.اتخاذ قرار توزيع 

 إيرادات تمويلية

يتم تسجيل الدخل من الرابحات )العمولة( والوجودات الالية الرتبطة بعمولة باستخدام معدل العائد الفعلي وهو العدل الذي يخفض  

ورة مقابل صافي القيمة الدفوعات أو التحصيالت النقدية الستقبلية التوقعة عبر العمر االفتراض ي لألدوات الالية أو لفترة أقل عند الضر 

 الدفترية للموجودات الالية أو االلتزام. 

 و( املصروفات 

الدخل   بقائمة  وتدرج  األخرى  واإلدارية والصروفات  العمومية  الصروفات  التشغيل،  الصروفات شاملة مصروفات  بجميع  االعتراف  يتم 

 الوحدة في السنة الالية التي تحققت فيها تلك الصروفات. 

فات البيع والتوزيع هي تلك الصروفات التي تتعلق بموظفي البيعات والتوزيع والصروفات العرضية األخرى التعلقة بها، وتصنف إن مصرو 

 جميع الصروفات األخرى كمصروفات عمومية وإدارية.

 ز( الزكاة والضرائب 

 الزكاة 

  
ً
لألنظمة الالية العمول بها في الملكة العربية السعودية. يحمل املخصص على  يجنب مخصص للزكاة للشركة األم والشركات التابعة لها وفقا

 لربط.قائمة الدخل الوحدة. يتم إثبات أية مبالغ إضافية، إن وجدت، والتي قد تستحق عند إجراء الربط النهائي خالل السنة التي يعتمد فيها ا

 ضرائب الدخل الجارية  

 للمبلغ التوقع استرداده أو سداده لصلحة الضرائب. يتم تقييم موجودات والتزامات ضرا
ً
ئب الدخل للفترة الجارية والفترات السابقة وفقا

 . الركز الالي الوحدةان نسبة الضريبة والقوانين الضريبة الستخدمة في احتساب قيمة ضريبة الدخل الجارية هي تلك الطبقة في تاريخ قائمة  

بنود السجلة مباشرة في حقوق اللكية ضمن حقوق اللكية وليس في قائمة الدخل الوحدة. تقوم اإلدارة بتقييم يتم االعتراف بالضرائب على ال 

 دوري للحاالت الدرجة في اإلقرارات الضريبية والتي تخضع للتفسيرات حسب اللوائح الضريبية الطبقة وتنش ئ مخصصات لها عند الحاجة.   
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 )تتمة( السياسات املحاسبية الهامةـ أساس اإلعداد وملخص  2

 )تتمة( ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة 2-5

 )تتمة(  ز( الزكاة والضرائب

 الضرائب املؤجلة 

  يتم تقدير الضرائب الؤجلة باستخدام طريقة الطلوبات على الفروق الؤقتة بين األساس الضريبي للموجودات والطلوبات وقيمها الدفترية

تة الؤقحسب القوائم الالية الوحدة في تاريخ إعداد الركز الالي الوحد. يتم االعتراف بمطلوبات ضرائب الؤجلة لجميع الفروقات الضريبية 

 باستثناء الحاالت اآلتية:  

في وقت    -إذا نشأ االلتزام الضريبي الؤجل عن االثبات األولي للشهرة أو ألصل أو التزام في معاملة خالف تجميع األعمال وال تؤثر   •

 على الربح املحاسبي أو الدخل الخاضعة للضريبة.-العاملة 

باالستثمار  • التعلقة  للضريبة  الخاضعة  الؤقتة  الشتركة، عندما  الفروق  الشاريع  أو  الزميلة  الشركات  أو  التابعة  الشركات  في  ات 

 يمكن السيطرة على توقيت عكس الفروق الؤقتة ويكون من املحتمل أن الفروق الؤقتة ال تنعكس في الستقبل القريب.

بالوجودات الضريبية الؤجلة لجميع الفروق الؤقتة السموح بخصمها والخ صومات الضريبية غير الستخدمة أو الخسائر  يتم االعتراف 

 الضريبية غير الستخدمة إلى الدى الذي يمكن عنده خصم هذه الفروق الؤقتة من الربح الضريبي باستثناء: 

تجميع  إذا نشأ أصل الضريبة الؤجل التعلق بالفروق الؤقتة السموح بخصمها من االعتراف األولى بأصل أو التزام في معاملة خالف   •

 على الربح املحاسبي أو الربح أو الخسائر الخاضعة للضريبة.   -في وقت العاملة -األعمال وال تؤثر 

فيما يتعلق بفروق الؤقتة السموح بخصمها التعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة أو الشركات الزميلة أو الشاريع الشتركة،   •

فق الؤجلة  الدخل  ضرائب  موجودات  خاضع  تتحقق  ربح  وهناك  القريب،  الستقبل  في  الؤقتة  الفروق  عكس  احتمال  عند  ط 

 للضريبة يتيح استخدام الفروق الؤقتة.

كفي  يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات الضريبية الؤجلة في تاريخ اعداد كل مركز مالي وتخفض إلى الحد الذي ال يحتمل معه توافر ما ي

 بما يسمح باستخدام جزء أو جميع الوجودات الضريبية الؤجلة.    من الربح الخاضع للضريبة

، ويتم االعتراف بها إلى الحد الذي يحتمل معه موحد  يعاد تقييم الوجودات الضريبية الؤجلة غير العترف بها في تاريخ اعداد كل مركز مالي

 ريبة.  تغطية الوجودات الضريبية الؤجلة من األرباح الستقبلية الخاضعة للض

تزام تقاس الوجودات والطلوبات الضريبة الؤجلة باستخدام معدالت الضريبة التوقع سريانها في السنة التي يتحقق فيها األصل أو يسوى االل 

 .  الركز الالي الوحدبناءا على نسب الضرائب )وقوانين الضرائب( السارية الفعول في تاريخ إعداد 

والؤجلة كإيراد أو مصروف في قائمة الدخل الوحدة. الضريبة الجارية والؤجلة التعلقة بمعاملة أو حدق يسجل   يتم إدراج الضريبة الجارية

 مباشرة ضمن حقوق اللكية. يتم تسجيلها مباشرة ضمن حقوق اللكية.

رف بها حسب العامالت التعلقة بها سواء في  بنود الضرائب الؤجلة العترف بها خارج األرباح أو الخسائر يتم اثباتها خارج قائمة الدخل ويعت 

 الدخل الشامل األخر أو مباشرة في حقوق اللكية.  

سداد   في  التداولة  الضريبية  الوجودات  الستخدام  ملزم  قانوني  حق  هناك  كان  إذا  الؤجلة  الضرائب  ومطلوبات  موجودات  مقاصة  يتم 

 الخاضعة للضريبة ونفس السلطات الضريبية. املجموعةلة خاصة بنفس الطلوبات الضريبية الحالية وكانت ضرائب الدخل الؤج

عتراف الزايا الضريبية التي يتم الحصول عليها نتيجة لعمليات تجميع األعمال دون أن تستوفي شروط االعتراف الستقل في ذلك التاريخ يتم اال 

لحقائق. ويعامل التعديل بصفته انخفاض في الشهرة )طالا ال يتجاوز رصيد  بها في مرحلة تالية في حالة توافر معلومة جديدة أو وقوع تغيير في ا

 .   الوحد الدخل الشهرة( في حالة حصوله خالل فترة القياس، أو في 

 



 والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت شركة عسير للتجارة 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 م 2021ديسمبر  31في  للسنة املنتهية إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 

- 25 - 

 )تتمة( ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة 2

 )تتمة( ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة 2-5

 )تتمة(  ز( الزكاة والضرائب

 الضرائب على املبيعات  

 يتم االعتراف باإليرادات والصروفات والوجودات بصافي القيمة )مخصوما منها ضرائب البيعات( باستثناء الحاالت اآلتية: 

يعترف  إذا استحقت ضرائب البيعات على اقتناء موجودات أو خدمات ال يتم استردادها من مصلحة الضرائب، وفى هذه الحالة   •

 بضرائب البيعات كجزء من تكلفة شراء األصل أو جزء من بند الصروفات طبقا للحالة. 

 تضمين الدينون والدائنون بمبلغ الضرائب على البيعات.   •

البيعات الذي يمكن استرداده من   إلى-ويتم تسجيل صافى الضرائب على  في قائ  -أو دفعه  مة مصلحة الضرائب ضمن الدينين أو الدائنين 

 . الركز الالي الوحدة

 ح( العمالت األجنبية

 تسجل العامالت بالعملة األجنبية مبدئيا عن طريق منشئات املجموعة بعملتها التشغيلية بالسعر السائد في تاريخ العاملة.

إعداد    ويتم إعادة ترجمة الوجودات والطلوبات ذات الطبيعة النقدية بالعملة األجنبية إلى العملة التشغيلية بالسعر الفوري السائد في تاريخ 

 قائمة الركز الالي الوحدة.  

 املعامالت واألرصدة   - 1

في قائمة   النقدية  البنود  ترجمة  الناشئة عند التسديد أو  تمثل تحوطا تسجل جميع الفروق  التي  البنود النقدية  باستثناء  الدخل الوحدة 

لصافي استثمارات املجموعة في الشركة التابعة األجنبية، حيث يتم تسجيلها في قائمة الدخل الشامل اآلخر الوحدة لحين التصرف في صافي  

عباء والتغيرات الضريبية الناتجة عن فروق التغير في تلك  االستثمار، وعندئذ يتم االعتراف بها في قائمة الدخل الوحدة. ويتم التعامل مع األ 

 البنود النقدية في قائمة الدخل الشامل اآلخر الوحدة.

ود غير  يتم قياس البنود غير النقدية التي تقاس بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية بسعر العملة السائد في تاريخ العاملة األساسية. أما البن 

األجنبية التي تقاس بالقيمة العادلة فيتم ترجمتها باستخدام سعر العملة في تاريخ تحديد قيمتها العادلة. تعامل االرباح او  النقدية بالعمالت  

قيمة الخسائر الناشئة من إعادة ترجمة البنود غير النقدية بنفس االسلوب التبع في االعتراف باألرباح او الخسائر الناشئة من التغير في ال 

بند )أي أن فروق ترجمة البنود التي يتم االعتراف بالتغير في القيمة العادلة لها في قائمة الدخل الشامل اآلخر الوحدة أو في قائمة  العادلة لل 

 الدخل الوحدة هي أيضا تعالج بنفس الطريقة على التوالي(.  

 شركات املجموعة - 2

نبية إلى الريال السعودي بسعر التحويل السائد في تاريخ اعداد القوائم الالية عند التوحيد يتم ترجمة الوجودات والطلوبات للعمليات األج

  الوحدة وترجمة بنود قائمة الدخل الوحدة بسعر التحويل السائد في تاريخ العامالت. يتم عرض فروق العملة الناشئة من الترجمة مباشرة

ركة التابعة األجنبية يتم االعتراف بمكون الدخل الشامل اآلخر والتعلقة بهذه  في قائمة الدخل الشامل اآلخر الوحدة. وعند التصرف في الش

 العاملة األجنبية في قائمة الدخل الوحدة.  

لها تظهر عند  للموجودات والطلوبات عن القيمة الدفترية  القيمة العادلة  في  تابعة أجنبية وأي تعديالت  أي شهرة تنشأ عن اقتناء شركة 

 .  الوحدة تعامل كموجودات ومطلوبات للشركة التابعة األجنبية ويتم تحويلها بسعر اإلقفال في تاريخ القوائم الاليةعملية االقتناء 
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 )تتمة( ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة 2

 )تتمة( ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة 2-5

 ط( توزيعات األرباح  

 لنظام  
ً
الشركات يتم إثبات التوزيعات النقدية أو غير النقدية للمساهمين في الشركة األم كمطلوبات وذلك عند الوافقة على التوزيع. وطبقا

من   رة في الملكة العربية السعودية، تتم الوافقة على توزيعات األرباح عند الوافقة عليها من قبل الساهمين. يتم خصم البلغ الوزع مباش

 .ويجوز ملجلس اإلدارة إقرار توزيعات أرباح مرحلية على أن تعتمد من الجمعية العمومية الالحقةحقوق اللكية واالعتراف به كمطلوبات 

مباشرة في يتم قياس التوزيعات غير النقدية، إن وجدت، بالقيمة العادلة للموجودات الراد توزيعها ويتم إثبات إعادة قياس القيمة العادلة 

 حقوق اللكية.

غير النقدية، يتم إثبات أي فرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات والقيمة الدفترية للموجودات الوزعة في قائمة الدخل    وعند توزيع الوجودات

 الوحدة. 

 ي( املمتلكات واآلالت واملعدات 

تهالك التراكم والخسائر التراكمة لهبوط القيمة، إن وجدت. وتتضمن  يتم تسجيل المتلكات واآلالت والعدات بالتكلفة مخصوما منها اإلس 

ء هذه التكلفة تكلفة الجزء الستبدل من المتلكات واآلالت والعدات وتكاليف االقتراض لشروعات اإلنشاءات طويلة األجل في حالة استيفا

واآلالت والعدات في فترات معينة، تقوم املجموعة باالعتراف بتلك  شروط االعتراف. عندما يتطلب األمر استبدال أجزاء هامة من المتلكات  

األجزاء باعتبارها موجودات فردية ذات عمر إنتاجي محدد وإستهالك محدد. وبالثل، عند إجراء فحص شامل يتم االعتراف بتكاليفه بالقيمة 

في قائمة الدخل الوحدة عند  الدفترية كإحالل في حالة الوفاء بشروط االعتراف. ويتم االعتراف بجميع تك اليف اإلصالح والصيانة اآلخرى 

 تحملها.

 يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدار العمر اإلنتاجي للموجودات كالتالي: 

  

 سنة 33 – 10 مباني 

 سنة 16 – 10 آالت ومعدات 

 سنة  10 – 4 أثاق ومفروشات

 سنة  10 – 4 أجهزة حاسب آلي وبرامن

 سنة  8 – 4 وسائل نقل

 سنة  10 – 7 مستأجرة  أماكن في تحسينات

ه يتم إلغاء اإلعتراف بأي بند من المتلكات واآلالت والعدات عند استبعاده أو عند عدم توقع الحصول على أي منافع اقتصادية من استخدام

أو بيعه في الستقبل. يتم تسجيل أي ربح أو خسارة تنشأ عند استبعاد األصل )تمثل الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد وصافي القيمة  

 ة لألصل( في قائمة الدخل الوحدة في تاريخ استبعاد األصل.  الدفتري 

بناءا على ذلك على أساس   مالية وتعدل  نهاية كل سنة  في  لها وطرق االستهالك  اإلنتاجية  للموجودات واألعمار  التبقية  القيم  يتم مراجعة 

 مستقبلي اذا تطلب األمر ذلك.  
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 )تتمة( امةـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية اله 2

 )تتمة( ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة 2-5

 أعمال رأسمالية تحت التنفيذ ك( 

الرأسمالية تحت التنفيذ جميع التكاليف التي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالشاريع قيد التنفيذ وتتم رسملتها كممتلكات   األعمالتمثل  

 . ال يتم استهالك األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.عمالدات عند االنتهاء من تلك األ وآالت ومع

 ل( عقود اإليجار  

لعقد هو عقد ايجار أو يحتوي على عقد إيجار. يعتبر العقد هو عقد ايجار أو يحتوي على عقد إيجار إذا  تقوم املجموعة بتقييم ما إذا كان ا 

 ما أعطى الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن مقابل عوض ما.

 املجموعة كمستأجر  

لجميع عقود   والقياس  لالعتراف   
ً
منفردا  

ً
نموذجا املجموعة  الوجودات تطبق  إيجار  وعقود  األجل  اإليجار قصيرة  باستثناء عقود  اإليجار، 

 النخفضة القيمة. تعترف املجموعة بالتزام االيجار لدفع دفعات اإليجار ويمثل حق استعمال األصل الحق في استعمال الوجودات األساسية. 

 ( موجودات حق االستخدام 1)

دام في تاريخ بدء عقد اإليجار )تاريخ توافر األصل حق االستخدام(. يتم قياس الوجودات حق  تقوم املجموعة بإدراج الوجودات حق االستخ

عدل بحسب أي إعادة قياس اللتزامات عقود اإليجار. تتضمن  
ُ
 أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض في القيمة وت

ً
االستخدام بالتكلفة ناقصا

اإليجار السجلة والتكاليف الباشرة األولية ودفعات اإليجار الدفوعة في أو قبل تاريخ   تكلفة الوجودات حق االستخدام قيمة التزامات عقود

 أي محفزات إيجار مستلمة. يتم استهالك الوجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت طوال مدة عقد اإليجار 
ً
بداية العقد ناقصا

 أو العمر اإلنتاجي القدر لألصل ـ أيهما أقصر.

التكلفة تعكس ممارسه خيار الشراء، فيحتسب االستهالك  إذا كا  نهاية مدة اإليجار أو أن  في  إلى الشركة  تنتقل  ستأجر 
ُ
ال نت ملكيه األصل 

وجودات حق االستخدام النخفاض القيمة. يرجى الرجوع إلى السياسات املحاسبية الواردة  مباستخدام العمر اإلنتاجي القدر لألصل. تخضع  

 ض قيمة الوجودات غير الالية".في فقرة "انخفا 

 ( التزامات اإليجار 2)

تتض اإليجار.  مدة  اإليجار طوال  لدفعات  الحالية  بالقيمة  قاسة 
ُ
ال اإليجار  التزامات  بإدراج  املجموعة  تقوم  اإليجار،  بدء عقد  تاريخ  من في 

 أي محف
ً
زات إيجار مستحقة االستالم، ودفعات إيجار متغيرة  دفعات اإليجار دفعات ثابتة )تتضمن الدفعات الثابتة غير الجوهرية( ناقصا

 سعر المار 
ً
سة لخيار  القيمة بناًء على الؤشر أو العدل، والبالغ التوقع دفعها مقابل ضمانات البالغ التبقية. تتضمن دفعات اإليجار أيضا

اء العقد فيما إذا كانت شروط اإليجار تعطي املجموعة الشراء الذي من التوقع بقوة أن تمارسه املجموعة ودفعات الغرامات التصلة بإنه

تكبدها إلنتا  تم  إذا  )إال  ثابت كمصروف  أو معدل  تعتمد على مؤشر  التي ال  التغيرة  اإليجار  إدراج دفعات  اإليجار. ويتم  انهاء عقد  ج  خيار 

 بضاعة( في الفترة التي يحصل فيها الدفع.  

ر، تستخدم املجموعة معدل االقتراض التزايد في تاريخ ابتداء العقد فيما إذا كان معدل الفائدة عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجا

ند  الضمني في العقد ال يمكن تحديده بشكل فوري. بعد بداية العقد، يتم زيادة مبلغ التزامات اإليجار ليعكس اعتماد الفائدة وخفض البلغ ع 

 في مدفوعات دفع اإليجارات. كما أنه يتم إعادة قياس  
ً
 في مدة العقد أو تغيرا

ً
 أو تغيرا

ً
القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا ما كان هناك تعديال

جار(  اإليجار )أي تغيرات في الدفوعات الستقبلية الناتجة عن التغير في الؤشر أو العدل الستخدم لتحديد مثل هذه الدفوعات مقابل اإلي 

 في تقييم خيار 
ً
 شراء األصل األساس ي.أو تغيرا
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 ( عقود اإليجار القصيرة األجل وعقود إيجار املوجودات املنخفضة القيمة 3)

 أو   12املجموعة بتطبيق استثناء االعتراف بعقود اإليجار القصيرة األجل على ما لديها من عقود إيجار قصيرة األجل )مدة اإليجار تقوم 
ً
شهرا

 أقل من تاريخ بداية العقد وال تتضمن خيار الشراء(. كما تقوم بتطبيق استثناء االعتراف بعقود اإليجار للموجودات النخفضة القيمة على

يها من عقود إيجار والتي تعتبر منخفضة القيمة. يتم إدراج دفعات اإليجار سواًء بالنسبة للعقود قصيرة األجل أو للموجودات منخفضة ما لد

 . القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت طوال مدة سريان عقد اإليجار

 م( تكاليف االقتراض

أو  إنشاء  أو  باقتناء  مباشرة  الرتبطة  االقتراض  تتم   تكاليف  البيع  أو  لالستخدام  زمنية إلعداده  فترة  بالضرورة  يستغرق  معين  إنتاج أصل 

رسملتها كجزء من تكلفة األصل. يتم تسجيل تكاليف االقتراض بعد ذلك على قائمة الدخل الوحدة. تحمل جميع تكاليف االقتراض اآلخرى  

 قائمة الدخل الوحدة. تتمثل تكاليف االقتراض في تكاليف العمولة وغيرها من التكاليف اآلخرى التي تتكبدها النشأة فيما يتعلق بعملية  ى عل

 اقتراض األموال. 

 ن( املوجودات غير امللموسة 

وت  بالتكلفة.  األولى  القتناة بصورة منفردة عند االعتراف  اللموسة  الوجودات غير  تم  يتم قياس  التي  اللموسة  الوجودات غير  تكلفة  عتبر 

لفة ناقصا اقتناءها بناءا على تجميع األعمال هي القيمة العادلة في تاريخ االقتناء. وبعد االعتراف األولى، تظهر الوجودات غير اللموسة بالتك

لموسة التولدة من داخل النشأة )باستثناء تكاليف  إن وجدت. أما الوجودات غير ال  - أي إطفاء متراكم والخسائر التراكمة لهبوط القيمة  

كبدتالتطوير الرسملة( فال يتم رسملتها وتدرج في قائمة الدخل الوحدة في السنة التي 
ُ
 هذه الصروفات.ها يف  ت

للموجودات غير اللموسة  يتم تحديد األعمار اإلنتاجية التوقعة للموجودات غير اللموسة إما على أساس عمر محدد أو غير محدد. بالنسبة  

تقييم هبوط قيمتها عند وجود مؤشر على   لها ويتم  العمر اإلنتاجي االقتصادي  العمر اإلنتاجي املحدد فيتم إطفاؤها على مدار فترة  ذات 

د على األقل في  احتمال هبوط قيمة األصل. يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير اللموسة ذات العمر اإلنتاجي املحد

الست  االقتصادية  الزايا  التوقع إلطفاء  النموذج  أو  التوقع  اإلنتاجي  العمر  في  التغيرات  وتحسب  مالية.  تقارير  إعداد  فترة  كل  قبلية  نهاية 

راف بمصروف اإلطفاء وتعامل كتغيرات في التقديرات املحاسبية. ويتم االعت  -وفق الحاجة    –الضمنية في األصل بتغيير فترة أو طريقة اإلطفاء  

غير   األصل  وظيفة  مع  تتناسب  التي  الصروفات  ضمن  الوحدة  الدخل  قائمة  في  املحدد  اإلنتاجي  العمر  ذات  اللموسة  غير  للموجودات 

 اللموس. 

ا سواء بصورة أما الوجودات غير اللموسة ذات العمر اإلنتاجي غير املحدد فال يتم إطفاؤها بل يتم اختبارها لقياس هبوط القيمة سنوي 

ي  منفردة أو على مستوى الوحدات الولدة للنقد. ويتم مراجعة تقييم العمر غير املحدد لألصل سنويا لتحديد استمرار مبررات العمر اإلنتاج

 غير املحدد. وفى حالة عدم استمرار هذه البررات يتم تغيير العمر اإلنتاجي إلى عمر إنتاجي محدد على أساس مستقبلي.  

ألرباح أو الخسائر الناشئة من استبعاد الوجودات غير اللموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل  تقاس ا

 ويتم االعتراف بها في قائمة الدخل الوحدة عند استبعاد األصل.  

 



 والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت شركة عسير للتجارة 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 م 2021ديسمبر  31في  للسنة املنتهية إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 

- 29 - 

 )تتمة( ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة 2
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 س( األدوات املالية  

 األداة الالية تمثل العقود التي ينتن عنها موجودات مالية لنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة ملكية لنشاة أخرى.

 املوجودات املالية (1

 االعتراف األولي والقياس 

 بالتكلفة الطفأة  
ً
بالقيمة العادلة من خالل الدخل    أويتم تصنيف الوجودات الالية في أدوات الدين، عند االعتراف األولي، كما ُتقاس الحقا

 . لوحدةالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ا ب   وأالشامل اآلخر 

الت  األولي على خصائص  الالية عند االعتراف  الوجودات  الالي ونموذج أعمال املجموعة يعتمد تصنيف  لألصل  التعاقدية  النقدية  دفقات 

جموعة إلدارتها. باستثناء الذمم الدينة التجارية التي ال تحتوي على مكون مالي جوهري والتي طبقت عليها املجموعة الضاعف العملي، فإن امل

، في حالة األ 
ً
 تقوم بقياس األصل الالي بقيمته العادلة زائدا

ً
صل الالي غير الصنف بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل مبدئيا

لعملي  الوحدة، تكاليف العاملة. يتم قياس الذمم الدينة التجارية التي ال تحتوي مكون مالي جوهري أو التي طبقت عليها املجموعة الضاعف ا

( "اإليرادات من العقود مع  هـ. يرجى الرجوع للسياسات املحاسبية في القسم )(15بسعر العاملة املحدد بموجب العيار الدولي للتقرير الالي )

 العمالء".

من أجل تصنيف األصل الالي ألداة من أدوات الدين وقياسه بالتكلفة الطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يجب أن  

نقدية والتي هي فقط "مدفوعات ألصل ا أنه اختبار فقط ينتن عنها تدفقات  التقييم  إلى هذا  ُيشار  القائم".  لبلغ أو فائدة على أصل البلغ 

ة التي  "لدفوعات أصل البلغ أو الفائدة على أصل البلغ القائم" ويتم على مستوى األداة. يتم تصنيف الوجودات الالية ذات التدفقات النقدي 

لبلغ القائم" وقياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الوحدة بغض ليست ضمن "مدفوعات ألصل البلغ أو فائدة على أصل ا

 النظر عن نموذج األعمال.

موذج إن نموذج أعمال املجموعة إلدارة الوجودات الالية يشير إلى كيفية إداراتها لوجوداتها الالية من أجل توليد تدفقات نقدية. يحدد ن

التدف كانت  إذا  ما  االحتفاظ األعمال  يتم  كالهما.  أو  مالية،  موجودات  بيع  أو  تعاقدية،  نقدية  تدفقات  تحصيل  عن  ناتجة  النقدية  قات 

قاسة بالتكلفة الطفأة في نطاق نموذج أعمال بهدف االحتفاظ بالوجودات الالية لتحصيل تدفقات نقدي
ُ
ة بالوجودات الالية الصنفة وال

قاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في نطاق نموذج أعمال  تعاقدية منها، بينما يتم االحتفاظ ب 
ُ
الوجودات الالية الصنفة وال

 بهدف االحتفاظ بالوجودات الالية لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيعها. 

ر زمني معين منصوص عليه قانونا أو معترف يتم االعتراف بالشتريات أو البيعات للموجودات الالية التي تستدعى تسليم موجودات خالل إطا

 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: 

 بالتكلفة الطفأة )أدوات الدين(،الوجودات الالية   •

 الوجودات الالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع تدوير األرباح والخسائر التراكمة )أدوات الدين(، •

إلغاء االعتراف    الوجودات الالية الصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم تدوير األرباح والخسائر التراكمة عند  •

 )أدوات حقوق اللكية(،

 . الخسائر أو األرباحالوجودات الالية بالقيمة العادلة من خالل  •
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 )تتمة(  املوجودات املالية (1
 

 املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة )أدوات الدين( 

 باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وتخضع النخفاض القيمة. يتم االعتراف 
ً
 باألرباح يتم قياس الوجودات الالية بالتكلفة الطفأة الحقا

 والخسائر في قائمة الدخل الشامل الوحدة عند استبعاد األصل أو تعديله، أو انخفاض قيمته.  

 ملجموعة تتضمن ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى.الوجودات الالية بالتكلفة الطفأة لدى ا

 ملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات الدين( ا

تقييم صرف العمالت   بالدخل من الفائدة وإعادة  يتم االعتراف  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،  بخصوص أدوات الدين 

قاسة 
ُ
ال الالية  الوجودات  بنفس طريقة  الوحدة وتحتسب  الشامل  الدخل  قائمة  في  القيود  أو عكس  القيمة  انخفاض  األجنبية وخسائر 

راكم الدرج بالتكلفة الطفأة. تدرج تغيرات القيمة العادلة التبقية في الدخل الشامل اآلخر. عند االستبعاد، فإن التغير في القيمة العادلة الت

 في الدخل الشامل اآلخر ُيعاد تدويره إلى قائمة الدخل الشامل الوحدة.

 املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات حقوق امللكية(

حقوق ملكية مصنفة  عند االعتراف األولي، يمكن للمجموعة أن تختار تصنيف استثماراتها في حقوق اللكية بشكل غير قابل لإللغاء كأدوات 

( "األدوات الالية": 32بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعريف حقوق اللكية بموجب معيار املحاسبة الدولي )

 العرض وعدم االحتفاظ بها للمتاجرة. تم تحديد التصنيف على أساس كل أداة على حدة. 

 تدوير  
ً
قائمة الدخل الشامل الوحدة. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح كإيرادات   الى والخسائر من هذه الوجودات الالية    األرباح ال يتم نهائيا

أخرى في قائمة الدخل الشامل الوحدة عند نشوء الحق في الدفع، إال عندما تستفيد املجموعة من هذه التحصالت كاسترداد جزء من تكلفة 

في الدخل الشامل اآلخر. إن أدوات حقوق اللكية الصنفة بالقيمة العادلة من خالل   األرباحة، يتم تسجيل هذه  األصل الالي، وفي هذه الحال 

 الدخل الشامل اآلخر غير معرضة لتقدير انخفاض القيمة.

 الخسارة  أو   الربحاملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل 

الربح أو     في  العادلة  القيمة  في  التغيرات  صافيإثبات    معاالرباح أو الخسائر    خالل  من  العادلة  بالقيمة  الصنفة  الالية  الوجودات  تسجيل   يتم

 .الخسارة

 .الدفع في  الحق نشوء  عند الوحدة  الشامل  الدخل قائمة في أخرى  كإيرادات  الدرجة األسهم في االستثمارات  من األرباح توزيعات إدارج  يتم
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 )تتمة( اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامةـ أساس  2

 )تتمة( ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة 2-5

 )تتمة(س( األدوات املالية 

 )تتمة(  املوجودات املالية (1

 إلغاء االعتراف 

مالية متماثلة( )أي استبعادها من  يتم بشكل رئيس ي إلغاء االعتراف بأصل مالي )أو جزء من األصل الالي أو جزء من مجموعة من موجودات  

 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   •

ثالث بموجب اتفاقية "تمرير"، أو )أ( قيام املجموعة بتحويل كافة مخاطر ومنافع األصل أو )ب( عدم قيام املجموعة    جوهري إلى طرف

 بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على األصل. 

أو الدخول في ترتيبات تمرير، فإنها تقوم بتقييم إذا ما، وإلى  عندما تقوم املجموعة بتحويل حقوقها الستالم التدفقات النقدية من أصل ما  

ألصل  أي مدى، احتفظت باملخاطر والنافع الرتبطة باللكية ولم تقم بتحويل أو االحتفاظ بصورة جوهرية بجميع املخاطر والنافع الرتبطة با

حول إلى الدى الذي تستمر عالقة املجموعة به. وفي تلك الحالة  ولم تحّول سيطرتها على األصل، وتستمر املجموعة في االعتراف باألصل امل

 بالطلوبات الرتبطة باألصل. ويقاس االلتزام الرتبط واألصل املحول على أساس يعكس الحقوق والطلوب 
ً
ات  تستمر املجموعة باالعتراف أيضا

 التي احتفظت بها املجموعة.

ى األصل املحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقص ى مبلغ يمكن مطالبة املجموعة ويقاس استمرار العالقة الذي يتخذ شكل ضمان عل

 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  

 للعقد وجميع التدفقات النقدية ا
ً
التي   لوحدة. تستند خسائر االئتمان التوقعة إلى الفرق ما بين التدفقات النقدية التعاقدية الستحقة وفقا

 بشكل تقريبي حسب معدل الفائدة الفعال األصلي. تتضمن التدفقات النقدية التوقعة التدفقات 
ً
تتوقع املجموعة أن تستلمها، مخصومة

 النقد
ً
 ال يتجزأ من الشروط التعاقدية. ية من بيع الضمان املحتفظ به أو التحسينات االئتمانية األخرى التي تعتبر جزءا

درج خسائر االئتمان التوقعة على مرحلتين: فيما يتعلق بالتعرض ملخاطر االئتمان التي ال يوجد بها زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان
ُ
منذ    ت

الشهر القادمة   12تكوين مخصص خسائر ائتمان متوقعة لخسائر االئتمان التي تنتن عن أحداق تعثر محتملة خالل    االعتراف األولي، يتم

ائتمان متوقعة على مدى   االئتمان منذ    12)خسائر  في مخاطر  زيادة جوهرية  بها  التي يوجد  االئتمان  للتعرض ملخاطر  بالنسبة  أما   .)
ً
شهرا

زمني لخسائر االئتمان خسائر طوال الفترة التبقية للمخاطر بغض النظر عن توقيت التعثر )العمر ال  االعتراف األولي، يجب تكوين مخصص 

 التوقعة(.
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 )تتمة( ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة 2

 )تتمة( ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة 2-5

 )تتمة(س( األدوات املالية 

 )تتمة( املوجودات املالية (1

 )تتمة(  االنخفاض في قيمة املوجودات املالية

 في احتساب خسائر االئتمان التوقعة. نتيجة ل 
ً
 ُمبسطا

ً
ذلك،  بالنسبة للذمم الدينة التجارية والذمم الدينة االخرى، طبقت املجموعة منهجا

في   ال تقوم املجموعة بتتبع التغيرات في مخاطر االئتمان، لكن تقوم بإدراج مخصص خسائر بناًء على العمر الزمني لخسائر االئتمان التوقعة

 بحسب عوامل مستقبلية 
ً
تعتمد على خبرة الخسائر االئتمانية السابقة، معدلة تاريخ كل تقرير مالي. كونت املجموعة مخصص مصفوفة 

 تتعلق بالدينين والبيئة االقتصادية. 

طبق املجموعة تبسيط مخاطر االئتما  تُ بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،  تاريخ كل  بالنسبة ألدوات الدين  في  ن النخفضة. 

 تقرير مالي، تقوم املجموعة بتقييم ما إذا كانت أدوات الدين تتضمن مخاطر ائتمان منخفضة باستخدام جميع العلومات العقولة والساندة 

دوات الدين. أضافة إلى  التوفرة دون تكلفة او جهد إضافيين. عند عمل التقييم، تقوم املجموعة بإعادة تقييم التصنيف االئتماني الداخلي أل 

التعاقدية أكثر من    في مخاطر االئتمان عندما تكون الدفعات 
ً
 جوهريا

ً
 متأخرة عن موعد  يو   30ذلك، تعتبر املجموعة ان هنالك ازديادا

ً
ما

 االستحقاق.

 عندما تكون الدفعات التعاقدية متأخرة عن موعدها بـ )
ً
 90تعتبر املجموعة أن األصل الالي متعثرا

ً
. إال انه في بعض الحاالت قد تعتبر  ( يوما

 عندما توضح العلومات الداخلية والخارجية عدم احتمالية استالم املجموعة كامل البالغ التع
ً
 أن األصل الالي متعثرا

ً
اقدية املجموعة أيضا

ي في حال عدم وجود توقع معقول من  القائمة قبل أخذ التحسنات االئتمانية املحتفظ بها لدى املجموعة بالحسبان. يتم شطب األصل الال

 استرداد التدفقات النقدية التعاقدية. 
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 )تتمة( ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة 2

 )تتمة( ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة 2-5

 )تتمة( س( األدوات املالية 

 ( املطلوبات املالية2

 االعتراف والقياس األولي 

الطلوبات الالية، عند االعتراف األولي، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الوحدة ـ كقروض وسلف  ُتصنف  

 بالقيمة
ً
 أو ذمم دائنة أو مشتقات محددة بأدوات التحوط في تحوط فعال حسب مقتض ى الحال. يتم االعتراف بجميع الطلوبات الالية مبدئيا

ي حال القروض والُسلف والذمم الدائنة ناقص التكاليف العائدة مباشرة إلى العامالت. تشمل الطلوبات الالية للمجموعة الذمم العادلة، وف

ة  الدائنة التجارية والبالغ مستحقة الدفع والقروض وعقود الرابحات اإلسالمية بما في ذلك تسهيالت السحب على الكشوف واألدوات الالي

 الشتقة.

 قياس الالحق  ال

ل  يعتمد قياس الطلوبات الالية على تصنيفها كما هو موضح أدناه. تتضمن الطلوبات الالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشام

ن خالل قائمة الدخل  الوحدة الطلوبات الالية املحتفظ بها بغرض التاجرة والطلوبات الالية املحددة عند االعتراف األولى بالقيمة العادلة م

 الشامل الوحدة.  

صنف الطلوبات الالية كمطلوبات محتفظ بها بغرض التاجرة عند الحصول عليها بغرض إعادة شرائها في الستقبل القريب. تتضم هذه   تُ

 األدوات الالية الشتقة البرمة من قبل املجموعة والتي هي غير مصنفة بأدوات التحوط في عال
ً
قة تحوط كما هو محدد في العيار الفئة أيضا

 الشتقات الستقلة الضمنية كمحتفظ بها للمتاجرة ما لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط فعالة.9الدولي للتقرير الالي )
ً
 (. تصنف أيضا

الطلوبات الالية الصنفة عند االعتراف أو الخسائر من الطلوبات املحتفظ بها للمتاجرة في قائمة الدخل الشامل الوحدة.  األرباحيتم إدراج 

ات االولي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الوحدة قد تم تحديدها في التاريخ االولي لالعتراف وفقط إذا عند استيفاء متطلب 

 (. 9العيار الدولي للتقرير الالي )

 تكلفة املطفأة )القروض والُسلف(املطلوبات املالية بال

بالتكلفة الطفأة باستخد  
ً
يترتب عليها فائدة الحقا التي  ُتقاس القروض والُسلف  بعد االعتراف األولي،  للمجموعة.  ام هذه الفئة هي األقرب 

  لية طريقة معدل الفائدة الفعلي. تدرج األرباح والخسائر في قائمة الدخل الشامل الوحدة عند إلغاء االعتراف بالطلوبات وكذلك من خالل عم 

التي  إطفاء معدل الفائدة الفعلي. يتم احتساب تكلفة اإلطفاء عن طريق األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االقتناء والرسوم والتكاليف  

 ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. يتم تضمين إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الدخل الشامل الوحدة. 
ً
 تعتبر جزءا

 إلغاء االعتراف 

ط يتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي عند الوفاء به أو الغاؤه أو انتهاؤه. وعند استبدال التزام مالي موجود بآخر من نفس القرض حسب شرو 

 أو شروط االلتزام الحالي بشكل جوهري، فإن مثل هذا االستبدال أو التعديل يتم التعامل معه كإلغاء قيد لال
ً
لتزام الالي األصلي  مختلفة تماما

 مع االعتراف بااللتزام الجديد. يتم تسجيل الفرق ما بين القيم الدفترية العنية في قائمة الدخل الشامل الوحدة.
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 )تتمة( ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة 2

 )تتمة( ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة 2-5

 )تتمة(س( األدوات املالية 

 ( مقاصة األدوات املالية  3

 
ً
سجل بالصافي في قائمة الركز الالي الوحدة فقط عند وجود حق حالي نافذ نظاما

ُ
لتسوية   يتم مقاصة الوجودات الالية والطلوبات الالية وت

الطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق الوجودات وسداد الطلوبات في  البالغ الدرجة وتوافر النية لدى املجموعة لتسوية الوجودات مع  

 آن واحد. 

 ع( املخزون 

 أيهما أقل، وتحدد تكلفة املخزون كالتالي: القابلة للتحقق  القيمةيظهر املخزون بسعر التكلفة أو 

 تكلفة الشراء على أساس متوسط التكلفة الرجح  مواد خام وقطع غيار:

 الصاريف غير الباشرة   التنفيذ وبضاعة تامة للصنع: أعمال تحت 
ً
تكلفة الواد الباشرة والعمالة الباشرة زائدا

 لستوى النشاط العادي 
ً
 الخاصة بها وفقا

 التكلفة التقديرية لإلتمام وأي تكاليف أخرى يست
ً
لزمها يعتبر صافي القيمة البيعية هو السعر التقديري للبيع خالل النشاط العادي ناقصا

 .  إتمام البيع

 ف( هبوط قيمة املوجودات غير املالية

بتقدير ما إذا كان هناك مؤشر على هبوط قيمة أصل. وفى حالة وجود أي مؤشر على  القوائم الالية الوحدة  تقوم املجموعة في تاريخ إعداد  

القيمة   وتمثل  لألصل.  االستردادية  القيمة  بتقدير  املجموعة  تقوم  األصل  قيمة  لهبوط  سنوي  اختبار  إجراء  إلى  الحاجة  عند  أو  ذلك، 

ص تكلفة البيع أو القيمة قيد االستخدام أيهما أعلى، وتحدد لألصل  االستردادية لألصل في القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناق 

 الفرد ما لم يكن األصل يتولد عنه تدفقات نقدية مستقلة بشكل كبير عن النفقات التولدة من موجودات أو مجموعات أخرى من الوجودات. 

دادية لألصل يتعين هبوط قيمة األصل وتخفض قيمته إلى القيمة وعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد القيمة االستر 

االستردادية له. وعند تقييم قيمة استخدام األصل، يتم خصم التدفقات النقدية الستقبلية من القيمة الحالية باستخدام سعر الخصم 

باألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقص تكاليف  قبل الضريبة بما يعكس التقديرات السوقية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر الرتبطة  

عند توافرها، أو يتم استخدام نموذج التقييم الناسب. ويتم التحقق من هذه القيم    – إتمام البيع، يتم مراعاة العامالت السوقية الحديثة  

للجمهور أو من خالل أي مؤشرات أخرى للقيمة بمقارنتها بمضاعفات التقييم وأسعار األسهم الدرجة للشركات التابعة الطروحة للتداول  

 العادلة. 

تعتمد املجموعة في حساب الهبوط في القيمة على ميزانيات تفصيلية وحسابات تقديرية يتم إعدادها بشكل منفصل لكل وحدة توليد نقد  

 والحسابات التقديرية خمس سنوات. باملجموعة التي يتم تخصيص الوجودات الفردية لها. وعادة ما تغطي هذه اليزانيات التفصيلية 

 لتغطية فترات أطول، يتم حساب معدل نمو طويل األجل ويطبق على التدفقات النقدية الستقبلية للمشروع بعد السنة الخامسة. 
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 )تتمة( ـ أساس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة 2

 )تتمة( ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة 2-5

 )تتمة( ف( هبوط قيمة املوجودات غير املالية

الوحدة ضمن الصروف  الدخل  في قائمة  البضاعة  في قيمة  الهبوط  في ذلك  بما  الستمرة  العمليات  في قيمة  الهبوط  الخسائر من  تسجل 

 الطابقة لوظيفة الوجودات الذي هبطت قيمتها.  

لعرفة ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن الخسائر    موحدة  وجودات عدا الشهرة، يتم إجراء تقييم في تاريخ كل قائمة مركز ماليبالنسبة للم

الناتجة عن الهبوط في القيمة والتي سبق تسجيلها لم تعد موجودة أو أنها قد انخفضت. وفي حال وجود مثل هذا الؤشر، تقوم املجموعة 

 في   بإجراء تقييم للمبلغ
ً
المكن استرداده من األصل أو الوحدة النتجة للنقد. ويتم عكس قيد خسارة انخفاض القيمة فقط إذا حصل تغيرا

 
ً
االفتراضات الستعملة في تحديد مبلغ االسترداد من األصل منذ آخر خسارة انخفاض في القيمة تم تسجيلها. ويكون عكس القيد محدودا

عد خصم االستهالك  ب -ة لألصل البلغ المكن استرداده أو تجاوز القيمة الدفترية التي كان من المكن تحديدها  بحيث ال تتجاوز القيمة الدفتري 

فيما لو لم يتم تسجيل خسارة من االنخفاض في القيمة لألصل في سنوات سابقة. ويتم تسجيل عكس القيد هذا في قائمة الدخل الشامل  -

 الوحدة.  

السابق االعتراف بها فقط في حالة وجود تغيير في التوقعات الستخدمة لتحديد القيمة االستردادية لألصل منذ   ويتم رد خسائر هبوط القيمة

 االعتراف بآخر خسارة من هبوط القيمة. 

الدفترية التي كان ويتم رد قيمة خسائر هبوط القيمة بحيث ال يترتب على ذلك تجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته االستردادية أو القيمة  

يمكن تحديدها بعد خصم اإلستهالك؛ لو لم يسبق االعتراف بخسائر هبوط القيمة لألصل في سنوات سابقة. ويتم االعتراف بالرد في قائمة 

 الدخل الوحدة. 

 املوجودات غير امللموسة 

كل عام سواء بصورة منفردة أو على مستوى وحدات   ديسمبر من   31يتم اختبار الوجودات غير اللموسة التي ليس لها عمر إنتاجي محدد في  

 توليد النقد إذا كان ذلك مناسبا وعندما تتوافر ظروف تدل على احتمالية هبوط القيمة الدفترية. 

فاض ويحدد هبوط القيمة بتقييم القيمة االستردادية لكل وحدة توليد نقد )أو مجموعة من الوحدات( التي تتعلق بها الشهرة. وفى حالة انخ

 . ةالقيمة االستردادية من وحدة توليد النقد عن القيمة الدفترية يتم االعتراف بهبوط القيمة. وال يمكن رد هبوط قيمة الشهر 

 ص( النقدية والبنود شبه النقدية

لغ نقدية تستحق  يتكون النقد وما في حكمه من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق وشيكات تحت التحصيل القابلة للتحويل إلى مبا

 أشهر أو أقل عند نشأتها والتي ليست عرضة ملخاطر التغير في القيمة ــ إن وجدت. 3خالل فترة 

وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الوحدة تتكون النقدية وما في حكمها من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق وشيكات تحت 

 اليها مخصوما منها أرصدة السحب على الكشوف من البنوك حيث يتم اعتبارها جزء من ادارة النقد للمجموعة.التحصيل السابق االشارة 
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 )تتمة( ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة 2-5

 ق( الذمم املدينة التجارية 

 خسائر الهبوط. يتم اثبات الذمم الدينة 
ً
 التجارية بالقيمة األصلية للفاتورة ناقصا

ويتم    يتم قياس خسائر الهبوط بالفرق بين القيمة الدفترية للذمم الدينة التجارية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الستقبلية التوقعة.

 لهبوط في الفترة التي تحدق فيها.االعتراف بخسائر الهبوط بقائمة الدخل الوحدة. ويتم االعتراف برد خسائر ا

 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. 

يتم االعتراف باالسترداد كأصل منفصل   -على سبيل الثال في إطار عقد تأمين- ت وفى حين تتوقع املجموعة استرداد بعض أو جميع املخصصا

 بالصافي بعد خصم االسترداد. لدخل الوحدة  فقط عندما يكون االسترداد مؤكدا. ويظهر الصروف الرتبط بهذا املخصص في قائمة ا 

 ش( التزامات املنافع املحددة للموظفين 

منافع محد  برنامن  املجموعة  النافع تدير  لتكلفة  الحالية  القيمة  تحديد  يتم  السعودية.  العربية  الملكة  في  العمل  لنظام   
ً
وفقا لوظفيها  دة 

 املحددة بموجب البرنامن باستخدام طريقة ائتمان الوحدة التوقع.  

تتألف من   والخسائر االكتوارية، وتأثير سقف األصول )باستثناء البالغ التضمنة في صافي العوائد على صافي    األرباحإعادة القياس، والتي 

حددة(، يتم التزامات النافع املحددة( والعوائد على أصول البرنامن )باستثناء البالغ التضمنة في صافي العوائد على صافي التزامات النافع امل

ل إيرادات شاملة أخرى في فترة حدوثها. ال يتم إعادة تصنيف  وضمن األرباح البقاه من خال   الوحدةة الركز الالي  االعترف بها على الفور في قائم

 في الفترات الالحقة.  إعادة القياس في قائمة الدخل الوحدة

 يتم تسجيل تكاليف ما بعد الخدمة في قائمة الدخل الوحدة إما:

  تاريخ خفض مدة البرنامن، أو بتاريخ تعديل البرنامن أو 

  .بتاريخ قيام املجموعة بتسجيل تكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة ـ أيهما يقع أوال 

ة  يتم احتساب صافي العمولة بتطبيق معدل الخصم على صافي التزام أو أصل برنامن النافع املحددة. تقوم املجموعة بتسجيل التغيرات التالي 

التزام النافع   في قائمة الدخل الوحدة )حسب  في صافي  بيع وتوزيع"  بند "تكلفة البيعات"، و"مصاريف إدارية"، و"مصاريف  املحددة تحت 

 الوظيفة(:

   تكاليف الخدمة وتتألف من تكاليف الخدمة، وتكاليف ما بعد الخدمة، واألرباح والخسائر التعلقة بخفض مدة البرنامن أو التسويات

 الروتينية.

 يراد العمولة. صافي مصروف أو إ 
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 )تتمة( ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة 2-5

 ت( التمويل

 بالبالغ التي يتم استالمها. ويتم تبويب البالغ التي تستحق خالل عام ضمن االلتزامات  
ً
التداولة، إال إذا كان لدى يتم االعتراف بالتمويل مبدئيا

 الشركة الحق في تأجيل سداد رصيد التمويل لدة تزيد عن عام بعد تاريخ اليزانية، فيتم عرض رصيد القرض ضمن االلتزامات طويلة األجل.

األرباح وتدرج  الفعلي.  العائد  بطريقة معدل  الطفأة  التكلفة  أساس  البدئي على  االعتراف  بعد  التمويل  الناتجة عن   ويتم قياس  والخسائر 

 استبعاد االلتزامات باإلضافة إلى عملية اإلطفاء بطريقة معدل العائد الفعلي في قائمة الدخل الوحدة. 

 من معدل العائ 
ً
د  يتم احتساب التكلفة الطفأة مع األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء واألتعاب أو التكاليف التي تكون جزءا

 الفعلي. ويدرج اإلطفاء بمعدل العائد الفعلي ضمن الصروفات التمويلية في قائمة الدخل الوحدة. 

 املعلومات القطاعية ث( 

يقوم ببيع أو تقديم منتجات أو خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم ببيع وتقديم منتجات   عندما  يعتبر القطاع جزء أساس ي من املجموعة

ادية معينة )قطاع جغرافي( وتختلف مخاطر ومنافع كل قطاع عن مخاطر ومنافع القطاعات اآلخرى. تتبع املجموعة أو خدمات في بيئة اقتص

 القطاع الجغرافي نظرا لزاولة املجموعة لجزء من نشاطها خارج الملكة العربية السعودية.

 ( بيانات املجموعةخ 

 فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة: 

 امللكية نسبة  بلد التأسيس   التابعة الشركة 

 ديسمبر   31    

 م 2021 

 ديسمبر  31

 م 2020 

شخص  )شركة  املحدودة  الصناعي  لالستثمار  العربية  عسير  شركة 

 ( أدناه 1 إيضاحواحد( والشركات التابعة لها )أنظر  

 الملكة العربية   

 السعودية  

  

100 % 

 

100 % 
      

 الملكة العربية    والقاوالت )شركة شخص واحد( شركة الخواتم للتجارة 

 السعودية  

  

100 % 

 

100 % 
      

)شركة  املحدودة  العقاري  والتطوير  للتنمية  العالية  الواجد  شركة 

 شخص واحد(  

 الملكة العربية   

 السعودية  

  

100 % 

 

100 % 
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 )تتمة( املحاسبية الهامةـ أساس اإلعداد وملخص السياسات  2

 )تتمة( ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة 2-5

 )تتمة( خ( بيانات املجموعة

 

 تتضمن القوائم الالية الوحدة لشركة عسير العربية لالستثمار الصناعي الشركات التابعة التالية )شركة تابعة للشركة األم(:  (1

 امللكية نسبة  بلد التأسيس   النشاطات   الشركة التابعة 

 ديسمبر   31      

 م 2021

 ديسمبر   31

 م 2020

شركة حلواني أخوان )شركة مساهمة 

 أدناه(  2سعودية( )أنظر إيضاح 

وتجارة    وتعبئة  تصنيع 

 الواد الغذائية 

 الملكة العربية   

 السعودية  

  

55.51 % 

 

55.51 % 
        

 تصنيع منتجات االلبان    شركة الربيع السعودية لألغذية املحدودة 

 والعصائر والشروبات   

 الملكة العربية   

 السعودية  

  

57.30 % 

 

57.30 % 
        

 انتاج الثوب السعودي    شركة النسين والالبس الجاهزة املحدودة 

 والبدل النظامية   

 الملكة العربية   

 السعودية  

  

62.30 % 

 

62.30 % 

 

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

 

 امللكية نسبة بلد التأسيس   الشركة التابعة 

 م 2020ديسمبر  31 م2021ديسمبر  31   

 % 100 % 100 جمهورية مصر العربية   شركة حلواني أخوان )شركة مساهمة مقفلة(

 غير املتداولة املحتفظ بها للبيع والعمليات غير املستمرة جوداتاملو ( ث

 أساس ي   بشكل  الدفترية  قيمتها  استرداد  سيتم  كان  إذا  للبيع  بها  كمحتفظ  االستبعاد  ومجموعات  التداولة  غير  الوجودات  املجموعة  تصنف

 بها  كمحتفظ  الصنفة  االستبعاد  ومجموعات  التداولة  غير  الوجودات  قياس  يتم.  الستمر  االستخدام  خالل  من  وليس  بيع  معاملة  خالل  من

 . أقل  أيهما البيع، تكاليف  ناقًصا  العادلة القيمة وأ الدفترية بالقيمة للبيع 

   البيع يكون   عندما  للبيع بها املحتفظ التداولة غير  الوجودات تصنف
ً
  تشير أن يجب. الفوري للبيع  متاح األصل  ويكون  عالية،  بدرجة محتمال

  اإلدارة  تلتزم  أن   يجب.  البيع  قرار  سحب  سيتم   أنه  أو  البيع   في  كبيرة  تغييرات  إجراء  املحتمل  غير   من   أنه  إلى  البيع   إلكمال   الطلوبة  اإلجراءات

 .التصنيف  تاريخ  من واحدة  سنة خالل يكتمل   أن التوقع والبيع  األصل بيع  بخطة

 . للبيع  بها كمحتفظ  تصنيفها بمجرد  والعدات واآلالت  المتلكات  إطفاء أو استهالك  يتم ال

 .الخسارة أو  الربح قائمة  واحد كمبلغ   عرضها ويتم  الستمرة  العمليات  نتائن   من غير الستمرة العمليات استبعاد يتم
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 ملحاسبية الجوهرية ا األحكامـ التقديرات و  3

إدارة   من  الوحدة  الالية  القوائم  إعداد  ب  املجموعة يتطلب  و القيام  والوجودات   أحكام تقديرات  والصروفات  اإليرادات  مبالغ  على  تؤثر 

 تقديراتوالطلوبات واإلفصاح عن الطلوبات املحتملة في تاريخ إعداد القوائم الالية الوحدة. أن عدم التأكد التضمن في هذه االفتراضات وال 

 قد يؤدى إلى إجراء تعديالت هامة على قيم الوجودات أو الطلوبات التي قد تتأثر في فترات مستقبلية. 

 التقديرات 

والتي  القوائم الالية الوحدة  فما يلي االفتراضات الرئيسية التعلقة بالستقبل والصادر األخرى لعدم التأكد من التقديرات في تاريخ إعداد  

جوهرية قد تسبب تعديالت هامة على القيم الدفترية للموجودات والطلوبات في السنة الالية التالية. اعتمدت املجموعة يرتبط بها مخاطر  

القائ  الظروف وافتراضاتها  تتغير  أنه يجوز أن  مة حول في تقديراتها وافتراضاتها على العوامل التاحة عن إعداد القوائم الالية الوحدة. إال 

قبلية وفقا للتغيرات في السوق أو الظروف الناشئة خارج سيطرة املجموعة. وتنعكس هذه التغييرات على االفتراضات عند  التطورات الست 

 حدوثها. 

 للعوائد  التغير  الثمن  تقدير 

 . التجاري  والخصم اإلرجاع حقوق  مع منتجات بيع  معاملة سعر في لتضمينه التغير الثمن  بتقدير   املجموعة تقوم

 النتجات  من   منتن  لكل  التاريخية   الرتجعات  بيانات  النموذج  يستخدم .  البيعات  من  العوائد   لتوقع  حصائي إ  نموذج   بتطوير   املجموعة  قامت

   الخبرة   في  جوهرية   تغيرات  أي  إن.  التغير  للثمن   التوقعة  القيمة  لتحديد   النسب   هذه  تطبيق   يتم .  التوقعة  العوائد  نسب   إلى   للتوصل
ً
 مقارنة

 . املجموعة قبل من  القدرة التوقعة العوائد نسب  على   يؤثر  سوف التاريخي  العوائد بنمط

 

  تؤثر  التي التالية األحكام بتطبيق املجموعة قامت
ً
 : العمالء مع العقود  من اإليرادات ومواعيد مبلغ  تحديد  على  جوهريا

 .بضائع بيع معاملة في  األداء التزامات تحديد •

 . البيعات تحقق   مواعيد تحديد •

  من  يزيد  وهذا تجاري   وخصم اإلرجاع حق تتضمن   البضائع بيع   عقود  بعض :  القيود وتقييم  التغير  الثمن  تقدير   طريقة  تحديد •

  األكثر البلغ طريقة أو التوقعة القيمة طريقة استخدام املجموعة على يجب   التغير،  الثمن تقدير  سياق في. التغير الثمن

 
ً
  مقابل  املجموعة تستحقه الذي التغير  الثمن  بمبلغ أفضل  بشكل   التوقع خاللها  من يمكن  طريقة  أفضل  اختيار على  بناءً   احتماال

 .البضائع

  ذات  البضائع  من  للمبيعات  التغير  الثمن  تقدير  في  لالستخدام  الالئمة  الطريقة  هي  التوقعة  القيمة   طريقة  أن  املجموعة  قررت •

  من  للمبيعات   التغير   الثمن  تقدير  سياق  وفي.  الخصائص   ذات  تحمل   التي   العمالء  عقود  من  الكبير  العدد  على  بناءً   اإلرجاع  حقوق 

   األكثر  البلغ  طريقة:  الطريقتين  من  خليط   استخدام  املجموعة  قررت  التجاري،   الخصم  ذات  البضائع
ً
  القيمة   وطريقة  احتماال

 .العقد  في   الواردة  الكمية  األسقف   عدد  على   بناءً   التغير   الثمن   مبلغ  أفضل  بشكل   تتوقع  التي  الطريقة  هي  املختارة  الطريقة.  التوقعة

 انخفاض قيمة الذمم الدينة التجارية

ة في يتم تقدير القيمة المكن تحصيلها من الذمم الدينة التجارية عندما يصبح من غير املحتمل تحصيل كامل البلغ. في حالة البالغ الكبير 

على أساس كل مبلغ على حدة. أما البالغ التي ليست كبيرة في حد ذاتها ولكنها تجاوزت موعد استحقاقها فيتم تقييمها حد ذاتها يتم التقدير  

 لطول الفترة التي مضت على موعد استحقاقها، على أساس معدل التحصيل التاريخي. 
ً
 ويتم تكوين املخصص تبعا

ً
 إجماليا
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 )تتمة(  الجوهريةملحاسبية  ا األحكامـ التقديرات و  3

 )تتمة( التقديرات 

 انخفاض قيمة املخزون 

بالتكلفة أو صافي   القابلة  للتحقق  القابلة   القيمةيسجل املخزون  يتم تقدير قيمتها  تالفة  أيهما أقل. عند تقادم املخزون أو عندما تصبح   ،

على حدة، أما مبالغ املخزون التي ليست جوهرية في حد ذاتها  للتحصيل. في حالة مبالغ املخزون الجوهرية في حد ذاتها يتم التقدير لكل بند  

افي  إال أنها متقادمة أو تالفة فيتم التقدير على أساس اجمالي، ويتم تكوين املخصص طبقا لنوع املخزون ودرجة التقادم أو التلف بناء على ص

 منه التكال 
ً
 يف القدرة إلتمام عملية البيع.القيمة البيعية التوقعة والتي تمثل سعر البيع التوقع مخصوما

 برامن منافع الوظفين املحددة 

التقييمات  باستخدام  التقاعد  اللتزام  الحالية  والقيمة  الخدمة  بعد  لا  الطبية  والنافع  املحددة  التقاعد  برامن  منافع  كلفة  تحديد  يتم 

طورات الفعلية في الستقبل. وهذه تتضمن تحديد معدل  االكتوارية. يتضمن التقييم االكتواري وضع افتراضات متعددة قد تختلف عن الت 

االفتراضات  فإن  التقييم  لتعقيد   
ً
ونظرا الستقبلية.  التقاعد  معاشات  وزيادات  الوفاة  ومعدالت  الستقبلية  الرواتب  وزيادات  الخصم 

لل  بالنسبة  الحساسية  بالغ  املحددة  النافع  التزام  من  تجعل  الدى  الطويلة  وطبيعتها  مراجعة األساسية  يتم  االفتراضات.  هذه  في  تغيرات 

 .موحدة االفتراضات في تاريخ كل قوائم مالية

للتغيير هو معدل الخصم. في سياق تحديد معدل الخصم الناسب، تأخذ اإلدارة في االعتبار معدالت الربح لسندات  العيار األكثر عرضة 

دمة مع معدل تصنيف " أ أ " أو أعلى على األقل ـ كما يتم وضعه بواسطة وكالة الشركات في العمالت التوافقة مع التزام منافع ما بعد الخ

اجعة تصنيف عالية معتمدة ويتم استقراءه حسب اللزوم مع منحنى العائد بحيث يتوافق مع األجل التوقع اللتزام النافع املحددة. كما يتم مر 

السندات ذات التوسع االئتماني الزائد من تحليل السندات التي يستند إليها   السندات األساسية بشكل أوسع من حيث الجودة. ويتم استبعاد

للبلدان   
ً
التوفرة رسميا الوفيات  على جداول  الوفاة  يستند معدل  العالية.  الجودة  ذات  السندات  تمثل  أنها ال  أساس  الخصم على  معدل 

التغ مع  يتناسب  بما  فترات  على  للتغيير  قابلة  الجداول  وهذه  ومعاشات العنية.  الرواتب  على  الستقبلية  الزيادات  تستند  السكانية.  يرات 

 التقاعد على معدالت التضخم الستقبلية للبلدان العنية.

 قياس القيمة العادلة لألدوات الالية

على األسعار العلنة في األسواق   عندما يتعذر قياس القيمة العادلة للموجودات والطلوبات الالية السجلة في قائمة الركز الالي الوحدة بناءً 

 النشطة، فإنه يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم الواردة في نموذج التدفقات النقدية املخصومة. إن العطيات القدمة 

 ف
ً
إن ذلك يتطلب درجة من التقدير. لهذه النماذج يتم الحصول عليها من األسواق القابلة للمالحظة حيثما أمكن، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنا

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. 

 للممتلكات واآلالت والعدات األعمار االنتاجية 

بعد  تحدد إدارة املجموعة األعمار االنتاجية التقديرية للممتلكات واآلالت والعدات ألغراض احتساب االستهالك. ويتم تحديد هذه التقديرات  

ال  القيمة  بفحص  اإلدارة  وتقوم  الطبيعي.  والبلى  التلف  أو  للموجودات  التوقع  االستعمال  االعتبار  في  االنتاجية على  األخذ  تبقية واألعمار 

 أساس سنوي ويتم تعديل مصروفات االستهالك الستقبلية إذا كانت اإلدارة ترى أن األعمار االنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
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 )تتمة(  ملحاسبية الجوهريةا األحكامـ التقديرات و  3

 )تتمة(  التقديرات

 الوجودات غير اللموسة 

التكاليف التي لها منافع مستقبلية طويلة األجل كموجودات غير ملموسة، وتطفأ على مدى الفترة القدرة لالنتفاع بها. يتم مراجعة تصنف  

وفي    القيمة الدفترية للموجودات غير اللموسة وذلك عندما تشير األحداق أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد قيمتها الدفترية.

و  القابلة حالة  القيمة  إلى  الوجودات  تخفض  عندئذ  لالسترداد،  القابلة  القدرة  القيمة  الدفترية عن  القيمة  وزيادة  الدليل  هذا  مثل  جود 

 الوحدة. لالسترداد والتي تمثل القيمة الحالية لها. تحمل الزيادة في القيمة الدفترية عن القيمة القدرة القابلة لالسترداد على قائمة الدخل 

 ط قيمة الوجودات غير الالية  هبو 

 يحدق هبوط القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل أو لوحدة توليد النقد القيمة االستردادية وهو األعلى من القيمة العادلة ناقصا 

توفرة من معامالت البيع اللزمة تكاليف البيع او القيمة قيد االستخدام. تعتمد القيمة العادلة ناقصا حسابات تكاليف البيع على البيانات ال 

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. 

بعد.   ملجموعةاالخمس التالية وال تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها    وتستخرج التدفقات النقدية من الوازنة التقديرية للسنوات

ادية  كما ال تتضمن االستثمارات الجوهرية الستقبلية التي تعزز أداء األصل لوحدة توليد النقد التي يجرى اختبارها. وتتوقف القيمة االسترد

خصوم وكذلك على التدفقات النقدية الستقبلية التوقعة ومعدل النمو الستخدم على سعر الخصم الستخدم في نموذج التدفق النقدي امل

 . ألغراض اعداد التقديرات

 الضرائب 

خذ في االعتبار املجال الواسع الشك فيما يتعلق بتفسير لوائح الضريبة الركبة والبلغ وتوقيت الدخل الخاضع للضريبة في الستقبل. مع األ   يقع

لقدمة الناشئة بين النتائن الفعلية واالفتراضات ا  فروقلعالقات األعمال الدولية والطبيعة طويلة األجل واتفاقات العقود الركبة الحالية وال 

تعديالت مستقبلية على ضريبة الدخل والصاريف السجلة. وقد    إجراءضرورة    يستدعي  قد   مماأو التغييرات الستقبلية لتلك االفتراضات  

 اتعمل فيه  التي ةالعني  الدول الضريبية في  الهيئاتعلى تقديرات مقبولة لنتائن محتملة للتدقيق عن طريق   أنشأت املجموعة مخصصات بناءً 

للمراجعات الضريبية وتفسيرات اللوائح الضريبية عن طريق    السابقةخبرة  ال.  وتعتمد مبالغ تلك املخصصات على عوامل عدة مثل  ملجموعةا

على الظروف السائدة في مقر    بناءً في عدة أمور    رالضريبية السئولة. قد تنشأ تلك االختالفات في التفسي  والهيئةالنشأة الخاضعة للضريبة  

ة العنية. وال يتم االعتراف بالطلوبات املحتملة عند قيام املجموعة بتقييم إمكانية اتخاذ إجراءات التقاض ي ووجود تدفقات نقدية الشرك

 اآلجلة. لألموال 

توافر   فيه  يحتمل  الذي  الدى  إلى  الستخدمة  الضرائب غير  الؤجلة لجميع خسائر  الضريبية  بالوجودات  االعتراف  الخاضعة يتم  األرباح 

ذي  للضرائب مستقبال التي يمكن استخدام الخسائر في تغطيتها. يتطلب االجتهاد الجوهري لإلدارة تحديد مبلغ الوجودات الضريبية الؤجلة ال 

 ستقبلية.  على اإلطار الزمني الناسب ومستوى األرباح الضريبية الستقبلية واستراتيجيات تخطيط الضرائب ال  يتم االعتراف به بناءً 
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 )تتمة(  ملحاسبية الجوهريةا األحكامـ التقديرات و  3

 األحكام 

 استيفاء التزامات األداء  

ذلك يجب على الشركة تقييم كل عقد من عقودها مع العمالء لتحديد مدى استيفاء التزاماتها التنفيذية مع العمالء على مدار الفترة املحددة ل

الفترة من أجل تحديد الطريقة الناسبة لالعتراف باإليراد. قامت الشركة بتقييم ذلك بناًء على اتفاقيات البيع والشراء أو في وقت ما خالل  

م  البرمة مع العمالء ومخصصات القوانين واألنظمة ذات الصلة، وعادة ما تتضمن عقود الشركة مع العمالء لبيع البضائع التامة الصنع التزا

ت الشركة بان اإليرادات من بيع البضائع التامة الصنع يجب االعتراف بها أو في وقت ما عند تحويل السيطرة على األصل أداء واحد. استنتج

( لم يكن له تأثير على توقيت  15الى العميل وبشكل عام عند تسليم البضائع التامة الصنع. ولذلك فان تطبيق العيار الدولي للتقرير الالي )

  ات.االعتراف باإليراد

 والعدات  واآلالتأجزاء مكونات المتلكات 

يتم استهالك موجودات املجموعة الصنفة ضمن فئة المتلكات واآلالت والعدات على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية 

تهالك كل جزء بشكل مستقل، وال بد االقتصادية. عند تحديد العمر اإلنتاجي االقتصادي لألصل، يتم تقسيمه إلى أجزاء هامة بحيث يتم اس

النوعية من التأكد من الكونات الرئيسية لألصل، وأثناء تحديد أهمية الكون تأخذ اإلدارة في االعتبار األهمية الكمية للمكون وكذلك العوامل  

 دول الصيانة. مثل الفرق في العمر اإلنتاجي بالقارنة مع األصل األساس ي وطريقة االستهالك ودورة االستبدال / ج

 تحديد مدة عقد اإليجار مع خيارات التمديد واالنهاء ـ املجموعة كمستأجر 

عقول  تحدد املجموعة مدة عقد اإليجار على أنها غير قابلة لإللغاء ألي فترات مغطاة بخيار تمديد العقد إذا ما كانت املجموعة متأكدة بشكل م

فترات مغطاة بخيار إنهاء العقد إذا ما كانت املجموعة متأكدة بشكل معقول من احتمالية عدم  من احتمالية ممارسة هذا الخيار، أو ألي  

التمديد واإلنهاء. تقوم املجموعة بممارسة  التي تتضمن خيارات  القدرة على ممارسة هذا الخيار. لدى املجموعة العديد من عقود اإليجار 

يار التمديد أو اإلنهاء للعقد. ومن أجل ذلك، تأخذ املجموعة في اعتبارها جميع العوامل  التقدير في تقييم مدى معقولية التأكد من ممارسة خ 

 لمارسة خيار التمديد أو اإلنهاء. بعد تاريخ ابتداء عقد اإليجار، تقوم املجموعة بإعادة تقيي 
ً
 اقتصاديا

ً
م مدة  ذات الصلة التي تشكل حافزا

الظروف واقع في نطاق السيطرة يؤثر على قدرة املجموعة على ممارسة أو عدم ممارسة خيار  العقد إذا ما كان هناك حدق جوهري أو تغير في  

 تجديد أو انهاء عقد اإليجار )مثل: إنشاء تحسينات جوهرية أو هيكلة جوهرية لألصل الستأجر(. 

 تقدير معدل االقتراض التزايد عقود اإليجار 

الفائدة الضمن في عقود اإليجار، وبالتالي تستخدم املجموعة معدل االقتراض التزايد في قياس  ال تستطيع املجموعة على الفور تحديد سعر  

  التزامات عقود اإليجار. إن معدل االقتراض التزايد هو سعر الفائدة الذي يجب على املجموعة دفعه من أجل االقتراض لفترة مماثلة بضمان

بقيمة مم أصل  للحصول على  يعكس معدل االقتراض  مماثل ومبالغ الزمة  اقتصادية مماثلة. وبالتالي،  بيئة  في  لألصل حق االستخدام  اثلة 

يتناسب مع  بما  للتعديل  الحاجة  أو عند  توافر أسعار ملحوظة   عند عدم 
ً
تقديرا يتطلب  الذي على املجموعة دفعه" والذي  "البلغ  التزايد 

ملة الدفع في العقود غير العملة الوظيفية للمجموعة(. تقوم املجموعة بتقدير  شروط وأحكام عقد اإليجار )على سبيل الثال: عندما تكون ع

ات معدل االقتراض التزايد باستخدام البيانات اللحوظة )مثل: أسعار الفائدة السائدة في السوق( والتوافرة وعند ضرورة عمل بعض التقدير 

 (. الخاصة باملجموعة و)مثل: التصنيف االئتماني للشركة التابعة
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 ـ التقارير القطاعية 4

يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم بتقديم منتجات أو خدمات في بيئة  املجموعة يعتبر القطاع جزء أساس ي من 

 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 

 هي كالتالي: م 2020ديسمبر  31وم 2021ديسمبر   31أخرى. إن العلومات الالية النتقاة والخاصة بالقطاعات الجغرافية واالعمال كما في 

 ت األعمالقطاعا ( أ 

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

 

 م2021ديسمبر  31

 القطاع االستثماري 

 ريال سعودي 

 )باآلالف( 

 القطاع الصناعي 

 ريال سعودي 

 )باآلالف( 

 املجمـــــوع 

 ريال سعودي 

 )باآلالف( 

    

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

 1,645,607 1,252,842 392,765 السيطرة  إجمالي الطلوبات وحقوق اللكية غير

 1,664,575 1,711,312 ( 46,737) صافي البيعات وإيرادات االستثمارات

 439,351 486,088 ( 46,737) إجمالي الربح 

 104,940 103,385 1,555 االستهالكات 

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

 28,363 27,685 678 مصروفات رأسمالية 

 

 

 م2020ديسمبر  31

 القطاع االستثماري 

 ريال سعودي 

 )باآلالف( 

 القطاع الصناعي 

 ريال سعودي 

 )باآلالف( 

 املجمـــــوع 

 سعودي ريال  

 )باآلالف( 

    

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

 1,587,267 1,215,399 371,868 السيطرة  إجمالي الطلوبات وحقوق اللكية غير

 1,568,916 1,569,620 ( 704) صافي البيعات وإيرادات االستثمارات

 450,213 450,917 ( 704) إجمالي الربح 

 109,248 108,207 1,041 االستهالكات 

 946,474 942,463 4,011 ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ 

 43,363 41,383 1,980 مصروفات رأسمالية 
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 )تتمة(  ـ التقارير القطاعية 4

 

افيةا (ب  لقطاعات الجغر

 

 م2021ديسمبر  31

اململكة  

العربية 

 السعودية

جمهورية مصر  

 العربية 

دول عربية  

وأجنبية 

 أخرى 

 

 تسويات 

 

 املجمـــــوع 

      

 ريال سعودي  القائمة

 )باآلالف( 

 ريال سعودي 

 )باآلالف( 

 ريال سعودي 

 )باآلالف( 

 ريال سعودي 

 )باآلالف( 

 ريال سعودي 

 )باآلالف( 

      

 1,711,312 ( 98) 292,531 596,316 822,563 صافي البيعات 

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

 1,225,610 ( 171) - 106,240 1,119,541 إجمالي الطلوبات 

 

 

 م2020ديسمبر  31

اململكة  

العربية 

 السعودية

جمهورية مصر  

 العربية 

دول عربية  

وأجنبية 

 أخرى 

 

 تسويات 

 

 املجمـــــوع 

      

 ريال سعودي  القائمة

 )باآلالف( 

 ريال سعودي 

 )باآلالف( 

 ريال سعودي 

 )باآلالف( 

 ريال سعودي 

 )باآلالف( 

 ريال سعودي 

 )باآلالف( 

      

 1,569,620 - 169,795 557,831 841,994 صافي البيعات 

 2,967,567 ( 148,032) - 264,201 2,851,398 إجمالي الوجودات 

 1,153,054 ( 1,564) - 117,733 1,036,885 إجمالي الطلوبات 
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 ـ صافي املبيعات  5

ة موضح أدناه تصنيف إيرادات املجموعة من العقود مع العمالء وفق التصنيفات املختلفة التي يتأثر كل منها وفق العوامل االقتصادية لطبيع

 ومبلغ وتوقيت البيعات:

 م 2020  م 2021 

 ريال سعودي   ريال سعودي  

    باملنتجات املبيعات 

 1,055,048,729  1,091,294,643 منتجات غذائية وألبان 

 511,058,737  617,216,759 عصائر ومشروبات 

 3,512,458  2,800,963 أخرى 

 1,569,619,924  1,711,312,365 املجموع

 

 ـ مصروفات بيع وتوزيع  6

 

  

 م 2020  م 2021 

 ريال سعودي   ريال سعودي  

 125,126,146  114,573,221 رواتب ومنافع أخرى   

 25,060,678  42,595,322 تنشيط مبيعات ومصاريف تسويقية  

 5,178,042  14,007,621 عموالت توزيع  

 7,086,898  12,661,232 مصاريف تنشيط مبيعات تصدير 

 10,171,477  10,116,688 مصاريف سيارات

 13,415,917  9,667,713 نقل وتحميل

 9,409,935  8,671,744 مصاريف تروين 

 8,249,349  8,416,746 (15يضاح إاستهالك موجودات حق االستخدام )

 9,740,035  8,052,664 ( 12يضاح إاستهالك ممتلكات وآالت ومعدات ) 

 5,731,987  2,122,319 لوازم مكتبية   

 3,432,464  215,956 ( 14إطفاء موجودات غير ملموسة )إيضاح 

 3,189,880  4,635,148 إيجار سيارات 

 1,607,153  1,834,674 تأمين 

 900,283  3,206,127 ( 21 - 19يضاح إمخصص خسائر ائتمانية متوقعة )

 13,149,697  14,944,096 أخرى 

 255,721,271  241,449,941 
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 ـ مصروفات عمومية وإدارية  7

 

 أخرى، صافي  تشغيلية  إيراداتـ  8

 

 تمويل  أعباءـ  9

 

  

 م 2020  م 2021 

 ريال سعودي   ريال سعودي  

 91,966,597  84,884,880 رواتب وأجور ومزايا

 12,417,256  12,789,679 صيانة وقطع غيار 

 12,685,165  12,203,486 مهنية  أتعابمصاريف استشارات و 

 8,236,436  7,973,981 ( 12يضاح إالت ومعدات  )آاستهالك ممتلكات و 

 7,110,240  7,647,477 مستلزمات مكتبية ونفقات الفروع 

 7,943,193  6,357,363 بدل حضور جلسات مجلس االدارة واللجان 

 5,496,736  5,990,754 مصروفات حكومية

 1,675,013  5,739,383 دارة اإل مكافأة عاملين وأعضاء مجلس 

 8,922,798  3,548,323 تأمين 

 1,625,484  1,635,068 (15يضاح إاستهالك موجودات حق االستخدام )

 480,439  1,593,469 بريد وهاتف 

 20,802,869  18,780,548 أخرى 

 169,144,411  179,362,226 

 م 2020  م 2021 

 ريال سعودي   ريال سعودي  

 2,791,795  3,762,586 التصدير  مبيعات دعم إيرادات

 676,502  - إيجار أراض ي

 -  1,121,744 صافي  أخرى،  إيرادات

 173,581  3,915,124 ربح بيع ممتلكات وآالت ومعدات 

 ( 231,665)  ( 1,142,503) أخرى، صافي  مصروفات

 7,656,951  3,410,213 

 م 2020  م 2021 

 ريال سعودي   سعودي ريال   

 23,357,096  17,006,453 تمويل مرابحات، بالصافي   أعباء

 2,926,848  2,646,472 ب( 15عقود إيجار )إيضاح  التزاماتتمويل    أعباء

 1,165,037  199,276 خرى أتمويل    أعباء 

 19,852,201  27,448,981 
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   الدخل وضريبة زكاةالـ  10

 الزكاة وضريبة الدخل الستحقة الدفع مما يلي:   مخصصيتكون 

 

 أ( الزكاة 

 حركة الزكاة على املجموعة كاآلتي: ( كانت 1

 

 ( الزكاة املحملة على قائمة الدخل الوحدة: 2

 

 الزكوي  املوقف( 3

 الشركة األم  –شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت  

 م، وحصلت على شهادة الزكاة غير القيدة عن السنة الذكورة.2008ديسمبر   31أنهت الشركة وضعها الزكوي للسنة النتهية في   -

م وحصــــلت على شــــهادة الزكاة القيدة  2018م حتى  2009ديســــمبر    31  قامت الشــــركة بتقديم إقراراتها الزكوية للســــنوات النتهية في -

 م.2018ديسمبر   31عن السنة النتهية في 

م بإجمالي مبلغ  2018م حتى  2009قامت الهيئة بإصدار الربط الزكوي البدئي وطالبت الهيئة بفروقات زكاة إضافية للسنوات من  -

 ريال سعودي. 180,105,610

راض على الربط الزكوي البــدئي الــذكور أعاله. وبنــاء على ذلــك، قــامــت الهيئــة بــاصــــــــــــــدار الربط الزكوي  قــامــت الشـــــــــــــركــة بتقــديم اعت -

،  سعودي   ريـــــــال  70,351,683م بإجمالي مبلغ  2018م حتى 2009العدل والذي طالبت بموجبه الشركة بفروقات زكاة لألعوام من  

وقامت الشـــــــــــركة باالعتراض على الربط الزكوي الذكور. قامت الهيئة بتحويل االعتراض الى لجنة الفصـــــــــــل في املخالفات والنازعات  

الضــــــريبية. صــــــدر قرار من الدائرة الثالثة للفصــــــل في املخالفات والنازعات الضــــــريبية والذي قبلت جزء من بنود االعتراض. قامت  

ــت ناف على ق ــار اليه أعاله  الشــــــــركة باالســــــ ــت نافية للمخالفات والنازعات الضــــــــريبية والذي ال يزال  للى ال إرار الدائرة الشــــــ جنة االســــــ

 تحت الدراسة من اللجنة.

 

 م 2020 ديسمبر  31  م 2021 ديسمبر 31 

 ريال سعودي   ريال سعودي  

 39,491,244  41,875,530 زكاة )إيضاح "أ" أدناه( ال 

 25,029,998  25,820,054 )إيضاح "ب" أدناه(  الدخلضريبة 

 67,695,584  64,521,242 

 م 2020 ديسمبر  31  م 2021 ديسمبر 31 

 ريال سعودي   ريال سعودي  

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

 16,757,142  16,323,856 الكون خالل السنة

 -  ( 243,711) تسويات 

 (12,951,540)  ( 13,695,859) الدفوع خالل السنة 

 39,491,244  41,875,530 الرصيد في نهاية السنة 

 م 2020  م 2021 

 ريال سعودي   ريال سعودي  

 16,757,142  16,323,856 الكون خالل السنة

 16,757,142  16,323,856 الزكاة املحملة للسنة
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 )تتمة( الدخل وضريبة زكاةالـ  10

 )تمة(  الزكاة أ ( 

 )تتمة(  الزكوي   املوقف( 3

 على رأي   21,585,478بمبلغ  م بتســــــــــــجيل مخصــــــــــــص عن فروقات الزكاة  2019قامت الشــــــــــــركة خالل عام   -
ً
ريال ســــــــــــعودي اعتمادا

 .مستشارها الزكوي حيث أنها على ثقة من قدرتها على تخفيض الطالبات الزكوية إلى ذلك البلغ

القيدة  غير  م وحصــلت على شــهادة الزكاة  2020  وم  2019ديســمبر   31قامت الشــركة بتقديم إقراراتها الزكوية للســنوات النتهية في   -

وطالبت الهيئة بفروقات زكاة  عن هذه السـنوات  قامت الهيئة بإصـدار الربط الزكوي البدئي  .  م2020ديسـمبر   31نتهية في للسـنة ال 

ــافية قامت الشــــركة بتقديم اعتراض على الربط الزكوي البدئي الذكور أعاله. وبناء    ريال ســــعودي.  14,951,562بإجمالي مبلغ    إضــ

ريال    5,109,586بفروقات زكوية بإجمالي مبلغ   بإصــــــــدار ربط زكوي معدل والذي طالبت بموجبه الشــــــــركةعلى ذلك، قامت الهيئة  

ال االعتراض تحت  ز وقامت الشــــــــــــركة بتصــــــــــــعيد اعتراضــــــــــــها إلى األمانة العامة للجان الزكوية والضــــــــــــريبة والجمركية، وما  ســــــــــــعودي.

 الدراسة من قبل األمانه حتى تاريخه.

د لشـــــركة عســـــير للتجارة والســـــياحة والصـــــناعة والزراعة والعقارات وأعمال القاوالت وشـــــركاتها التابعة  تم تقديم إقرار زكوي موح -

لها بالكامل، وتم الحصـول على شـهادة    الملوكةم، والتضـمن الشـركات التابعة  2019م حتى  2013ديسـمبر   31للسـنوات النتهية في  

 الزكاة.

 .م2021ديسمبر   31لشركة عسير وشركاتها التابعة لها للسنة النتهية في جاري تقديم اإلقرار الزكوي الوحد  -

 

 الزكوي للشركات التابعة:  املوقفوفيما يلي 

 شركة تابعة  –شركة الخواتم للتجارة واملقاوالت املحدودة 

  خطاب   على  وحصلت   م، 2012  حتى  م1999  ديسمبر   31  في  النتهية  السنوات/    للفترة   الزكوىة  االقرارات  بتقديم  الشركة  قامت -

 . م2012 لعام  تسهيل

 .القيدة غير   الزكاة شهادة   على الحصول  وتم م2020 ديسمبر  31 في النتهية للسنة  معلومات إقرار تقديم تم -

 م.2021ديسمبر  31جاري تقديم إقرار معلومات للسنة النتهية في  -

 للسنوات الذكورة حتى تاريخه.  لم تقم الهيئة بإصدار الربط الزكوي  -

 

 شركة تابعة  –شركة املواجد العاملية للتنمية والتطوير العقاري املحدودة 

اإل  - بتقديم  الشركة  في  قامت  النتهية  السنوات   / للفترة  الزكوىة  وحصلت على خطاب    ، م2012م حتى  2007ديسمبر    31قرارات 

 م. 2012تسهيل لعام 

 .القيدة غير   الزكاة شهادة   على الحصول  وتم م2020 ديسمبر  31 في النتهية للسنة  معلومات قرارإ تقديم تم -

 م.2021ديسمبر  31جاري تقديم إقرار معلومات للسنة النتهية في  -

 تاريخه. لم تقم الهيئة بإصدار الربط الزكوي للسنوات الذكورة حتى   -
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 )تتمة( الدخل وضريبة زكاةالـ  10

 )تمة(  الزكاة أ ( 

 )تتمة( الزكوي  املوقف( 3

 شركة تابعة   –شركة عسير العربية لإلستثمار الصناعي املحدودة 

 .م2008 ديسمبر 31 في النتهية السنة حتى  الزكوي  وضعها الشركة أنهت -

  القيدة   الزكاة  شهادة  على  وحصلت  م، 2012  حتى  م2009  ديسمبر  31  في  النتهية  للسنوات  الزكوية  إقراراتها  بتقديم  الشركة  قامت -

  مبلغ  بإجمالي  مستحقة  زكاة   فروقات  أظهر  والذي  الذكورة  للسنوات  الزكوية  الربوط  بإصدار  الهيئة  قامت.  م2012  لعام

  لجنة   إلى   االعتراض   بتحويل   الهيئة   قامت .  أعاله  الذكورة  الزكوية  الربوط   على   باالعتراض   الشركة  قامت .  سعودي  ريال  3,211,791

 .اللجنة قبل من الدراسة تحت يزال  ال  والذي   الضريبية والنازعات   املخالفات في  الفصل 

 .القيدة غير   الزكاة شهادة   على الحصول  وتم م2020 ديسمبر  31 في النتهية للسنة  معلومات إقرار تقديم تم -

 م.2021ديسمبر  31معلومات للسنة النتهية في جاري تقديم إقرار  -

 .تاريخه حتى الذكورة للسنوات الزكوي  الربط  بإصدار الهيئة تقم لم -

 شركة تابعة  –السعودية  -شركة حلواني إخوان 

 . م2014 ديسمبر  31  حتى  الزكوي  وضعها الشركة أنهت -

  قامت   حيث .  م2018  عام  حتى   زكاة   شهادة   على  وحصلت  م2018  حتى  م2015  من   األعوام  عن   الزكوية  اإلقرارات  الشركة  قدمت  -

  4,7  بمبلغ  مستحقة  ضافيةإ   زكوية  فروقات  أظهر  والذي   الذكورة  للسنوات  زكوية  ربوطات  بإصدار  والجمارك   والضريبة  الزكاة  هيئة

  سوف   اإلعتراض  نتيجة  أن   الزكوي   مستشارها   ةإفاد   حسب  الشركة  إدارة   وترى   الشركة،  عليه   اعترضت   وقد   سعودي،   ريال   مليون 

 .القيمة بهذه إضافي مخصص  تكوين   تم وعليه سعودي، ريال  مليون  2,3 سداده  التوقع البلغ  وأن لصالحها، تكون 

  والضريبة  الزكاة  هيئة  قامت  حيث .  بذلك  الخاصة  الزكاة   شهادة  على   وحصلت  م2019  عام  عن  الزكوي   اإلقرار  الشركة  قدمت  كما -

  وقد   سعودي  ريال  مليون   4,1  بمبلغ  مستحقة  إضافية  زكوية  فروقات  أظهر  والذي  الذكورة  للسنة  زكوي   ربط  بإصدار  والجمارك

  البلغ   وأن  لصالحها،   تكون   سوف  اإلعتراض  نتيجة  أن   الزكوي   مستشارها  إفادة  حسب  الشركة  إدارة   وترى   الشركة،   عليه  اعترضت

 .القيمة بهذه إضافي مخصص تكوين تم  وعليه سعودي، ريال مليون 1,7 سداده التوقع 

  والضريبة  الزكاة  هيئة   قامت  حيث   بذلك  الخاصة  الزكاة  شهادة   على   وحصلت   م2020  عام   عن  الزكوي   اإلقرار  الشركة  قدمت -

  وقامت سعودي ريال مليون  0.1 بمبلغ مستحقة إضافية زكوية فروقات أظهر والذي الذكورة للسنة  زكوي  ربط بإصدار  والجمارك

 . م2020 عام عن   الزكوي  وضعها وأنهت  الزكوي  الربط بموجب   عليها الستحقة الزكاة فروقات   بسداد الشركة

 شركة تابعة  –شركة الربيع السعودية لألغذية املحدودة  

  نهائية   مدفوعات   تسوية  مع  م2016  حتى  م2004  السنة   من "(  الهيئة)"  والدخل  للزكاة   العامة  الهيئة   مع  الزكوي   وضعها   الشركة  أنهت -

 .الهيئة قبل  من م2020 حتى م2017 من النتهية  للسنوات الربط  إصدار يتم  لم. سعودي  ريال مليون  3,1 بمبلغ

 شركة تابعة  –شركة النسيج واملالبس الجاهزة املحدودة  

 م وحصلت على شهادة الزكاة. 2020ديسمبر  31إقراراتها الزكوية للسنة النتهية في قدمت الشركة  -
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 )تتمة( الدخل وضريبة زكاةالـ  10

 ب( ضريبة الدخل 

 باستخدام الشريحة الضريبية التي تنطبق على إجمالي األرباح السنوية التوقعة. للسنة تقوم املجموعة باحتساب ضريبة الدخل  

 

 ( إن الحركة على ضريبة الدخل الستحقة الدفع كما يلي: 1

 

 ضريبة مؤجلة كما يلي: مطلوبات( حركة 2

 

 الوحدة: املحملة على قائمة الدخل  الدخل ( ضريبة 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 م 2020 ديسمبر  31  م 2021 ديسمبر 31 

 ريال سعودي   سعودي ريال   

 21,070,394  25,029,998 بداية السنة

 28,716,805  29,949,306 ضريبة الدخل خالل السنة 

 (25,203,361)  ( 29,160,095) الدفوع خالل السنة 

 446,160  845 ترجمة  اتفروق

 25,029,998  25,820,054 نهاية السنة

 م 2020 ديسمبر  31  م 2021 ديسمبر 31 

 ريال سعودي   ريال سعودي  

 1,396,449  453,474 بداية السنة

 ( 965,891)  ( 900,668) التغير خالل السنة 

 22,916  852 ترجمة  اتفروق

 453,474  ( 446,342) )أصل( / التزام السنة نهاية 

 م 2020  م 2021 

 ريال سعودي   ريال سعودي  

    

 ( 965,891)  ( 900,668) مطلوبات ضريبة مؤجلة  التغير في  

 28,716,805  29,949,306 ضريبة الدخل عن السنة

 27,750,914  29,048,638 الرصيد في نهاية السنة   
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 )تتمة( الدخل وضريبة زكاةالـ  10

 ()تتمة الدخلب( ضريبة 

 

 الضريبي  الوقف( 4

 شركة تابعة:  - مصر -الوضع الضريبي لشركة حلواني إخوان 

 

 ضرائب شركات األموال  (1

 . م2005 ديسمبر  31 حتى 8 لقانون   طبقا الضرائب  من معفاة الشركة •

 .الستحقة الضريبة سداد وتم م2018 حتى  الشركة وسجالت دفاتر   فحص  تم •

 . م2020 و م2019 األعوام عن  الشركة وسجالت دفاتر  فحص يتم لم •

 . اإلقرارات واقع  من  عليها  الستحق وسداد م2020 حتى اإلقرارات تقديم تم •

 

 ضريبة القيمة املضافة (2

 .م، وتم سداد الضريبة الستحقة2019تم فحص دفاتر وسجالت الشركة حتى عام  •

 مواعيدها القانونية.تقوم الشركة بسداد الستحق من واقع االقرارات في  •

 

 ضرائب كسب العمل  (3

 .الستحقة الضريبة سداد  وتم ، م2019 عام حتى  الشركة وسجالت دفاتر   فحص  تم •

 .م2020 عام عن  الشركة وسجالت دفاتر  فحص يتم لم •

 

 ضرائب الدمغة (4

 .الستحقة الضريبة سداد وتم  م، 2020 سنة حتى  التابعة  الشركة وسجالت دفاتر   فحص  تم •

 

 الخصم ضرائب  (5

 .الشركة على  ماليه  مستحقات أي توجد  وال م 2021 لعام الثالثة الدة سداد تم •

 

 الضرائب العقارية  (6

 .الشركة على   ماليه مستحقات أي توجد وال م2021 عام حتى  الستحقات وسداد املحاسبة تمت  •

 

 ضريبة القيمة املضافة   (7

في   • الضافة  القيمة  ضريبة  ألغراض  مسجلة  )الشركة  املجموعة  العربية  مصر  وجمهورية  األم(  )الشركة  السعودية  العربية  الملكة 

 التابعة(. تقوم املجموعة بسداد ضريبة القيمة الضافة الستحقة من واقع اإلقرارات الضريبية.
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 السهم  خسارةـ  11

على عدد  إلى مساهمي الشركة  العائدة خسارة السنةبقسمة صافي  السنةخسارة  خسارة السهم األساسية واملخفضة من صافييتم احتساب 

 سهم.   126,388,889والبالغة  السنةاألسهم العادية القائمة خالل 

وعدد األسهم الستخدم في احتساب الربح األساس ي واملخفض    الشركة  مساهمي   إلى  العائدة  للسنة  الجدول التالي بيانات صافي الخسارة  يعكس

 للسهم:  

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 م 2020  م 2021 

    

 (48,548,341)  ( 63,485,897) صافي خسارة السنة العائد للمساهمين في الشركة األم  

 126,388,889  126,388,889 التوسط الرجح لعدد األسهم العادية القائمة  

العائد السنة  خسارة  صافي  من  للسهم  واملخفضة  األساسية  في    ةالخسارة  للمساهمين 

 الشركة األم

 

(0.50 ) 

  

(0.38 ) 
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 ـ ممتلكات وآالت ومعدات   12

 

 في املنتهية السنة

 م2021 ديسمبر  31 

 

 أراضــــــي 

 

 مباني

 آالت ومعدات 

 وأدوات 

 

 أثاث ومفروشات 

أجهزة حاسب آلي  

 وبرامج

 

 وسائل نقل 

  في  تحسينات 

 مستأجرة  أماكن 

أعمال رأسمالية  

 م2021 اإلجمالي تحت التنفيذ

 ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  سعودي ريال   

          التكلفة:

 1,843,868,299 53,693,228 2,156,225 128,265,461 6,446,488 144,096,031 931,536,093 506,515,588 71,159,185 في بداية السنة  

 28,362,960 27,804,557 - - - 121,894 396,534 39,975 - إضافات

 ( 44,236,073) - - ( 23,953,022) ( 340,848) ( 3,307,515) ( 12,734,110) ( 3,900,578) - استبعادات 

 - ( 23,000,259) - 3,280,913 1,090,714 1,510,096 11,496,146 5,622,390 - تحويالت 

 ( 10,080,000) - - - - - - - ( 10,080,000) تصنيف   إعادة

 ( 3,440) ( 3,440) - - - - - - - الدخل قائمة  إلى محول 

 ( 9,017) ( 6,498) - ( 1,079) ( 192) ( 548) 433 ( 1,456) 323 فروقات ترجمة

 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 

          االستهالك: 

 897,394,420 - 73,144 113,694,361 4,055,735 119,152,505 518,219,779 142,198,896 - في بداية السنة  

 89,814,223 - 366,558 5,317,871 1,236,237 7,517,584 58,934,319 16,441,654 - استهالك السنة  

 ( 36,037,940) - - ( 22,360,846) ( 328,682) ( 3,121,872) ( 8,884,990) ( 1,341,550) - استبعادات  

 ( 4,599,614) - - - - - ( 4,599,614) - - القيمة  في هبوط رد 

 ( 3,014) - - ( 1,239) ( 498) (37) ( 382) ( 858) - فروقات ترجمة

 - 157,298,142 563,669,112 123,548,180 4,962,792 96,650,147 439,702 - 946,568,075 

          صافي القيمة الدفترية: 

 871,334,654 58,487,588 1,716,523 10,942,126 2,233,370 18,871,778 367,025,984 350,977,777 61,079,508 م2021ديسمبر  31في 
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 ـ ممتلكات وآالت ومعدات )تتمة( 12
 

 

 

 في  النتهية السنة

 م2020 ديسمبر 31 

 

 أراضــــــي

 

 مباني 

 آالت ومعدات

 وأدوات

 

 أثاق ومفروشات

أجهزة حاسب آلي  

 وبرامن

 

 وسائل نقل

  في تحسينات

 مستأجرة  أماكن

أعمال رأسمالية  

 م2020 اإلجمالي تحت التنفيذ 

 سعودي ريال  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  

          التكلفة:

 1,825,668,236 178,018,471 - 123,796,990 8,045,228 127,602,839 875,725,672 441,422,354 71,056,682 في بداية السنة  

 43,363,255 42,183,471 - - - 461,249 718,535 - - إضافات

 (27,067,440) - - ( 988,700) ( 2,842,751) ( 9,542,574) (13,693,415) - - استبعادات 

 - ( 166,512,391) 2,156,225 5,213,243 1,166,984 25,553,356 67,799,220 64,623,363 - تحويالت 

 1,904,248 3,677 - 243,928 77,027 21,161 986,081 469,871 102,503 فروقات ترجمة

 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 

          االستهالك:

 827,017,437 - - 107,365,024 5,413,874 120,680,739 467,610,199 125,947,601 - في بداية السنة  

 91,608,746 - 73,144 7,016,860 1,372,858 7,999,541 59,076,479 16,069,864 - استهالك السنة  

 (26,795,214) - - ( 831,263) ( 2,776,959) ( 9,540,185) (13,646,807) - - استبعادات  

 4,599,614 - - - - - 4,599,614 - - القيمة في هبوط

 963,837 - - 143,740 45,962 12,410 580,294 181,431 - فروقات ترجمة

 - 142,198,896 518,219,779 119,152,505 4,055,735 113,694,361 73,144 - 897,394,420 

          صافي القيمة الدفترية: 

 946,473,879 53,693,228 2,083,081 14,571,100 2,390,753 24,943,526 413,316,314 364,316,692 71,159,185 م2020ديسمبر  31في 
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 ـ ممتلكات وآالت ومعدات )تتمة( 12

   والعدات  واآلالت  المتلكات  تتضمن  م، 2021  ديسمبر  31  في  كما .1
ً
   مهلكة  أصوال

ً
  مليون   466.8  تكلفتها  تبلغ  تعمل   تزال  وال  بالكامل   دفتريا

 (. سعودي ريال مليون  456.4: م2020 ديسمبر 31)  سعودي ريال

  االقتصادية  للمدن  السعودية  الهيئة  من   مستأجرة  أرض  على  مقام   التابعة  الشركات  بإحدى  والخاص  الجديد  الصناعي   املجمع  إن .2

  اإليجار   عقد(.  م2007  اغسطس  29  الوافق)  هـ1428  شعبان  16  من  بداية  سنة  25  مدته  عقد  بموجب"(  مدن)"  التقنية  ومناطق

 .الطرفين اختيار حسب مماثلة إضافية لفترة   للتجديد  قابل 

  عقد   بموجب  بالرياض  الصناعية  الدينة  إدارة  من  مستأجرة  أرض   على  مقامة  التابعة  الشركات  بإحدى  والخاص  الصنع  مباني  إن .3

  بنفس   مماثلة  لفترات  للتجديد  قابل   اإليجار  عقد(.  م2007  أغسطس  18  الوافق)  هـ1428  شعبان  5  من  بداية  سنة  24  مدته  إيجار

  التابعة   الشركات  بإحدى   والخاص  الوظفين   سكن  مباني  يتضمن   كما .الطرفين  بين   عليه  متفق  هو  كما  أخرى   شروط   أي   أو  الشروط

  شعبان   21  من  ابتداءً   سنة  20  مدته  عقد   بموجب  إسمي   إيجار  مقابل  بالرياض  الصناعية  الدينة  إدارة  من   مستأجرة  أرض  على  مقامة

  متفق   هو  كما  أخرى   شروط  أي  أو  الشروط  بنفس  مماثلة  لفترات  للتجديد  قابل   اإليجار  عقد(.  م2007  سبتمبر  3  الوافق)  هـ1428

 . العنيين الطرفين  بين عليه

 التعلقة   التنظيم  مرحلة  في  للبدء  وذلك   جدة   في  العشوائيات  إلزالة   الزمني   الجدول   عن   باإلعالن  لجدة   التابعة  العامة  األمانة   قامت .4

  أحياء   وهيكلة  ترتيب  إلعادة  الوضوعة  الخطة  ضمن  اإلجراءات  هذه  وتأتي  العشوائيات،   مناطق  ضمن  تصنيفها  تم  التي  باألحياء

  مالكي   تعويض   القرار  وتضمن  السعودية،   العربية  الملكة  في  القيمين  األفراد  جميع  على  النهاية  في  بالنفع  الخطة  هذه  وتعود  الدينة، 

  تمتلك   أحدى الشركات التابعة  أن  وحيث  م، 2021  عام  نوفمبر  شهر   في  الخطة  تلك  بتنفيذ  البدء  تم  وقد  هذا.  الزالة  والعقارات  األراض ي

  بمبلغ   للبيع  متاحة  أصول   إلى  األرض  تبويب   إعادة  تم  لذلك  اإلزالة  خطة  ضمن   تقع  التي   األحياء  أحد  وهو   الثعالبة  بحي   ارض  مساحة

  الدفترية القيمة من أكبر العادلة القيمة أن حيث  الدفترية القيمة في تتمثل   والتي سعودي ريال مليون  10
ً
.  العتمد القيم لتقرير وفقا

 .الشركة بإسم ملكيته نقل  جاري  سعودي، ريال  مليون  3,4 بمبلغ  جزء األرض  وتتضمن

 تم توزيع االستهالك كما يلي: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 م 2020  م 2021 

 ريال سعودي   ريال سعودي  

 73,632,275  73,787,578 تكلفة البيعات  

 9,740,035  8,052,664 ( 6يضاح إمصروفات بيع وتوزيع )

 8,236,436  7,973,981 ( 7يضاح إمصروفات عمومية وإدارية )

 89,814,223  91,608,746 
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 ـ عقارات استثمارية  13

 تمثل عقارات إستثمارية قيمة أراض ي مقتناه بنية االستثمار طويل األجل كما يلي:  

 م 2020 ديسمبر  31  م 2021 ديسمبر 31 

 ريال سعودي   ريال سعودي  

 7,163,236  7,163,236 التكلفة  

تقي   الشركةتمتلك   بناء على متوسط  تم تحديد قيمتها العادلة    أمام مين من خبراء تثمين عقار مستقلين وهم، مكتب  يعقارات استثمارية 

بناء على األسعار السائدة في    االستثماريةللتقييم العقاري وتم تحديد القيمة العادلة للعقارات    البيضاء  الكعباتللتقييم العقاري ومكتب  

م. وبلغ متوسط  2021ديسمبر  31مماثلة، لم يظهر التقييم وجود هبوط في قيمة العقارات االستثمارية كما في  ثماريةاالست السوق لعقارات 

   مليون ريال سعودي.  18.1القيمة العادلة للعقارات االستثمارية 

 أرض شمال الرياض 

 بتكلفة  م2009  عام  في  الشتراه   األرض  ملكية  صك  الغاء  تم   قد   بأنه  يفيد  البائع   من   خطاب  على  الشركة  حصلت   م2019  أبريل  28  في

 مبلغ   منها  الشركة  دفعت  الشركة،   وإرادة  البائع  إرادة  عن  خارج  ألمر  بالرياض  االست ناف  محكمة  من  صادر  بأمر  سعودي  ريال  219,739,441

  وأنه   وتنفيذه،  به االلتزام  ويتعين   نهائي  أصبح   القرار  وأن   دفعه  يتم  لم   سعودي   ريال   12,500,000  قدره  والباقي  سعودي   ريال  207,239,441

  الشركة   قامت   الذكور   الخطاب   تلقي  وبعد .  حقوقها  كامل  لها  يحفظ  بما   الشركة  على  والقترحات  الحلول   بعض  ويعرض  بذلك   الشركة  يبلغ

  الرئيس ي   الصك   يخص  اإللغاء  أن   حيث   للبائع  تعود  ومبررات   ألسباب  صحيح   اإللغاء   أن  لها   وتأكد   املختصة،  الجهات   لدى   األمر   من   بالتأكد 

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

   حياله،   تمت   تحقيقات  أو   مناقشات
ً
  لجنة  بموافقة  حينه  في   صحته   وإثبات  الصك   عن   باالستعالم  األرض  شراء  عند   قامت   الشركة   بأن   علما

 .هـ1430 رجب 28 في محرر  إجازه محضر  بموجب عدل كتاب ثالق   من مكونة العدل  كتابة من

  بائع  ضد بالرياض العامة املحكمة لدى  قضائيتين دعوتين برفع الشركة قامت م، 2019 ديسمبر 15 الوافق هـ 1441 الثاني ربيع 18 تاريخ في

  بإعادة (  عليهما  الدعى)  الشراء  ووسيط  األرض  بائع  بإلزام  للمطالبة  وذلك   الشراء  لعملية  السعي  ووسيط  الخير  حي  –  الرياض  شمال  أرض

  تعويضات   بأية  الطالبة  في  بحقها  الشركة  احتفاظ  مع  الشركة  إلى  األرض  قيمة  من  سعودي  ريال  مليون   207,239  وقدره  لهما  الدفوع  البلغ

 .  الذكورة  األرض   صك  إلغاء   بسبب   مالية   مطالبات  أو  أضرار  من   بها   يلحق   قد   أو   لحقها   عما 
ً
 للشركة   الخارجي   القانوني   الستشار  لرأي   طبقا

  حق  وتثبت  تعاقدية  وعالقة   قانونًيا   مستنًدا  وهي   وواضحة  قوية  الدعوتين   في   تقديمها   تم  التي  واألوراق  الستندات   فإن   معه  واستفساراتها

  وسيط   إلى   الدفوع  السعي  مبلغ  واسترداد  تحصيل   في  حقها  وكذلك   الصك،  إلغاء  بسبب  الدفوع  الشراء  مبلغ  واسترداد   تحصيل  في   املجموعة

 . الشراء

  سعودي   ريال  181,500,000  والبالغة  الدفاتر  من  األرض  قيمة  كامل   باستبعاد  الشركة  قامت  م، 2019  ديسمبر   31  في  النتهية  السنة  خالل

 والبالغ   األرض   ثمن   من   للبائع   التبقي   البلغ   خصم   بعد   سعودي   ريال   207,239,441  بإجمالي   السعي   ووسيط   البائع  على   مدينة  ذمم  وتسجيل

 219.739.441  وقدره  الشراء  تكلفة  تمثل   والتي  سعودي  ريال  181,500,000  تبلغ  لألرض  الدفترية  القيمة  أن.  سعودي  ريال  12,500,000

  سعودي ريال
ً
 .سعودي ريال 38,239,441 والبالغ  تسجيلها   السابق القيمة هبوط منها  مطروحا

  بسداد   األرض  بائع  والزام  األرض  وبائع  الشركة  بين   البرم  البيع  عقد   بفسخ  الشركة  لصالح  حكم  صدر  م2020  عام  من   نوفمبر  شهر   خالل

 .للشركة سعودي ريال مليون  202 وقدره مبلغ

 

  



 والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت شركة عسير للتجارة 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 م 2021ديسمبر  31في  للسنة املنتهية إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 

- 57 - 

 )تتمة( ـ عقارات استثمارية 13

 : يلي بما يفيد لها  القانوني الستشار من خطاب الشركة تلقت م2021 أبريل  01  الوافق  ه1442 شعبان 19 بتاريخ 

  ورد  الحكم بنقض   م2021 مارس 18 الوافق هـ 1442 شعبان  05 في املحكمة إلى التماس بطلب  تقدم  قد( األرض بائع )  عليه الدعى  أن

 : عليه وبناء االلتماس  قبول  تم  وقد النظامي،  االعتراض مدة فوات بعد   الدعوى 

 100 عن   مبالغها تزيد  التي الكبيرة القضايا  من القضية لكون   النوعي االختصاص لعدم  الدعوى  ورد السابق الحكم عن   املحكمة تراجعت

 .سعودي ريال  مليون 

 اإلجراءات  ولقواعد  للنظام  مخالف  الحكم  أن  للشركة  القانوني  الستشار  يرى   حيث  صحته،   لعدم  الحكم  على   باالعتراض  الشركة  وقامت  هذا

 اجراء   أنه  حيث   الشركة،  موقف  على  تأثير   له  يكون   لن  املحكمة  جانب  من  الدعوى   رفض  أن  للشركة  القانوني  الستشار  ويرى .  املحاكم  في

 . موضوعي وليس شكلي

 :شركة على النحو التاليال صدرت دائرة الدعاوى الكبيرة حكمها االبتدائي لصالح أم 2022فبراير  02في 

 :
ً
 .وما ألحق به األرضفسخ عقد بيع أرض شمال الرياض البرم بين الشركة وبائع أوال

 :
ً
 . مليون ريال لصالح الشركة 202بسداد مبلغ  األرض  إلزام بائع ثانيا

 ـ موجودات غير ملموسة  14

 م 2020 ديسمبر  31  م 2021 ديسمبر 31 

 ريال سعودي   ريال سعودي  

 157,005,634  157,005,634 أدناه(  1-14شهرة )إيضاح 

 1,446,206  2,984,084 أدناه(  2-14عالمات تجارية وبرامن )إيضاح 

 158,451,840  159,989,718 إجمالي موجودات غير ملموسة 

 

بعمل دراسة   جموعةامليتمثل رصيد الوجودات غير اللموسة في شهرة ناتجة عن االستحواذ على االستثمارات في شركات تابعة. قامت  14-1

 (.32)إيضاح القوائم الالية الوحدة قيمة الشهرة كما في تاريخ  هبوط للتأكد من عدم  

 : الشهرة  بيان فيما يلي 

 م2021ديسمبر  31 

 شركة حلواني   

 خوان إ 

شركة الربيع  

 السعودية لألغذية

شركة عسير العربية  

 لالستثمار الصناعي املحدودة 

 

 اإلجمــالي 

 سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال 

 157,005,634 22,209,872 8,117,469 126,678,293 في بداية ونهاية السنة  

 

 م2020ديسمبر  31 

 شركة حلواني   

 خوان إ 

شركة الربيع  

 السعودية لألغذية

شركة عسير العربية  

 لالستثمار الصناعي املحدودة 

 

 اإلجمــالي 

 سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال 

 157,005,634 22,209,872 8,117,469 126,678,293 في بداية ونهاية السنة  
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 )تتمة( ـ موجودات غير ملموسة  14

 

 : عالمات تجارية وبرامنفيما يلي حركة  14-2

 

  

 برامج 

 رسوم عالمات 

 تجارية وامتياز 

 

 اإلجمالي 

 ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  

    التكلفة: 

 13,196,710 10,102,820 3,093,890 م 2021يناير    1في  

 1,819,994 - 1,819,994 إضافات 

 57 57 - ترجمة   ات فروق 

 15,016,761 10,102,877 4,913,884 م 2021ديسمبر    31في  

    اإلطفاء: 

 11,750,504 8,736,427 3,014,077 م 2021يناير    1في  

 282,141 21,787 260,354 اإلطفاء للسنة 

 32 32 - ترجمة   ات فروق 

 12,032,677 8,758,246 3,274,431 م 2021ديسمبر    31في  

    القيمة الدفترية: صافي  

 2,984,084 1,344,631 1,639,453 م 2021ديسمبر    31كما في  

    

  

 برامج 

 رسوم عالمات 

 تجارية وامتياز 

 

 اإلجمالي 

 ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  

    التكلفة: 

 12,809,334 9,733,626 3,075,708 م 2020يناير    1في  

 369,194 369,194 -  إضافات 

 18,182 -  18,182 ترجمة   ات فروق 

 13,196,710 10,102,820 3,093,890 م 2020ديسمبر    31في  

    اإلطفاء: 

 8,301,990 5,332,041 2,969,949 م 2020يناير    1في  

 3,432,464 3,404,386 28,078 اإلطفاء للسنة 

 16,050 -  16,050 ترجمة   ات فروق 

 11,750,504 8,736,427 3,014,077 م 2020ديسمبر    31في  

    صافي القيمة الدفترية: 

 1,446,206 1,366,393 79,813 م 2020ديسمبر    31كما في  
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 ـ عقود اإليجار  15

 املجموعة كمستأجر  

 بين  
ً
تتراوح مدة عقود اإليجار عموما سنة. التزامات املجموعة بموجب هذه   20إلى    1لدى املجموعة عقود إيجار لعدة عقارات مستأجرة. 

العقود مضمونة من خالل ملكية الؤجر لهذه العقارات. يتضمن العديد من عقود اإليجار خيارات التمديد واإلنهاء للعقد ودفعات إيجار  

 حتوي جميع عقود اإليجار على دفعات متغيرة. متغيرة. ال ت 

 بعض العقود لمتلكات مستأجرة بمدة إيجار  
ً
 أو أقل ذات قيمة متدنية. تطبق املجموعة إعفاءات االعتراف   12لدى املجموعة أيضا

ً
شهرا

 ات. التعلقة بـ "عقود اإليجار القصيرة األجل" و"عقود إيجار األصول التدنية القيمة" على هذه الوجود

 فيما يلي القيم الدفترية لوجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإليجار الدرجة خالل السنة وما تعرضت له من حركة خالل السنة:

 تمثل موجودات حق االستخدام على النحو التالي:  (أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م 2020 ديسمبر  31  م 2021 ديسمبر 31 

 ريال سعودي   ريال سعودي  

    التكلفة:

 71,994,630  77,353,689 يناير  1كما في 

 6,493,416  18,279,989 إضافات خالل السنة

 ( 1,403,875)  ( 1,418,611) استبعادات 

 269,518  467 فروقات ترجمة

 77,353,689  94,215,534 ديسمبر   31كما في 

    اإلطفاء: 

 (16,061,373)  ( 29,766,263) يناير  1كما في 

 (14,207,056)  ( 14,843,852) االستهالك املحمل للسنة  

 627,450  1,405,633 استبعادات 

 ( 125,284)  2,572 فروقات ترجمة  

 (29,766,263)  ( 43,201,910) ديسمبر   31كما في 

 47,587,426  51,013,624 ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية كما في 
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 )تتمة(  ـ عقود اإليجار  15

 )تتمة( املجموعة كمستأجر 

 على النحو التالي:  الوحدة قائمة الركز الالي  ضمنالتزامات عقود اإليجار مصنفة  (ب

 

 قامت املجموعة بتسجيل مصروف االستهالك التعلق بموجودات حق االستخدام كالتالي:

 م 2020  م 2021 

 ريال سعودي   ريال سعودي  

 4,332,223  4,792,038 تكلفة البيعات  

 8,249,349  8,416,746 ( 6)إيضاح مصروفات بيع وتوزيع  

 1,625,484  1,635,068 ( 7مصروفات عمومية وادارية )إيضاح 

 14,843,852  14,207,056 

 

  

 م 2020 ديسمبر  31  م 2021 ديسمبر 31 

 ريال سعودي   ريال سعودي  التزامات عقود اإليجار 

 50,823,672  44,815,370 يناير  1كما في 

 6,382,614  18,270,699 إضافات خالل السنة

 2,926,848  2,646,472 مصروف فائدة 

 (14,605,159)  ( 11,708,416) مدفوعات 

 ( 798,760)  ( 58,655) استبعادات 

 ( 10,439)  - تسويات 

 96,594  1,057 ترجمة  فروقات

 44,815,370  53,966,527 ديسمبر  31كما في 

 (12,546,977)  ( 17,849,831) ناقص: الجزء التداول 

 32,268,393    36,116,696 الجزء غير التداول 
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 ـ استثمارات وموجودات مالية 16

 

 أ( استثمارات في شركة زميلة  

 

 %38مليون سهم بنسبة ملكية    75مليون سهم من إجمالي رأس الال في شركة صناعات العيس ى البالغ    28.5إن عدد األسهم الملوكة للشركة  

 من حقوق اللكية فيها. 

 

 : ديسمبر 31وفيما يلي حركة هذا االستثمار خالل السنة النتهية في 

 م 2020 ديسمبر  31  م 2021 ديسمبر 31 

 ريال سعودي   ريال سعودي  

 68,898,193  72,612,289 رصيد االستثمار أول العام 

 4,835,981  ( 60,380,298) الشركة الزميلة  ربح/  )خسارة(في  جموعةحصة امل

 ( 1,121,885)  ( 884,898) اآلخر  الشامل دخل في ال  جموعةحصة امل

 11,347,093  72,612,289 

 

 .يمة االستثمار في الشركة الزميلةقفي   انخفاض وجود  ى عل تدل  قدو مؤشرات  أأية عوامل  جموعةاملإدارة ترصد  لم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م 2020 ديسمبر  31  م 2021 ديسمبر 31 

 ريال سعودي   ريال سعودي  

 72,612,289  11,347,093 نظر إيضاح )أ( أدناه( أاستثمار في شركة زميلة )

 658,903,373  783,129,165 نظر إيضاح )ب( أدناه( أ بالقيمة العادلة )  ماليةأدوات 

 109,855,000  112,435,000 ( أدناه( جنظر إيضاح )أدين من خالل الربح أو الخسارة ) أدوات

 906,911,258  841,370,662 

النشاط   بلد التأسيس  اسم الشركة

 الرئيس ي

    نسبة امللكية % 

 م2021ديسمبر  31  م 2020 م 2021   

 ريال سعودي 

 م 2020ديسمبر  31

 ريال سعودي 

 شركة صناعات العيس ى 

 )أنظر اإليضاح أدناه(  

 الملكة العربية  

 السعودية   

 البيع بالجملة  

 والتجزئة 

 

38 % 

 

38 % 

  

11,347,093 

 

72,612,289 
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 )تتمة(   ـ استثمارات وموجودات مالية 16

 )تتمة(أ( استثمارات في شركة زميلة 

 

 : يلي  كما   الزميلة للشركة الالية العلومات ملخص  إن

 

 

 

 

 م 2020 ديسمبر  31  م 2021 ديسمبر 31 

 ريال سعودي   ريال سعودي  

 301,338,300  269,156,746 الوجودات غير التداولة

 1,216,006,008  915,851,079 الوجودات التداولة 

 (61,617,841)  ( 259,525,081) الطلوبات غير التداولة 

 ( 967,772,298)  ( 598,752,775) الطلوبات التداولة 

 (13,232,564)  ( 13,232,564) غير السيطرة   اللكيةحقوق 

 474,721,605  313,497,405 حقوق امللكية 

    

 %38   % 38 نسبة اللكية  

 180,394,209  119,129,013 حصة الشركة

 ( 107,781,920)   ( 107,781,920)  هبوط مؤقت  

 72,612,289  11,347,093 القيمة الدفترية لالستثمار

 م 2020  م 2021 

 ريال سعودي   ريال سعودي  

 862,888,587  540,681,241 اإليرادات

 ( 670,979,875)  ( 443,198,662) تكلفة البيعات 

 (63,917,680)  ( 42,972,053) وتوزيع مصروفات بيع 

 (60,943,562)  ( 60,711,921) مصروفات عمومية وإدارية

 528,081  2,164,727 إيرادات أخرى 

 (40,946,175)  ( 22,536,724) مالية أعباء

 1,393,459  ( 118,881,025) الخسائر االئتمانية التوقعة 

 28,022,835  ( 145,454,417) قبل الزكاة  الربح / )الخسارة(  

 (15,296,568)  ( 13,441,104) الزكاة 

 12,726,267  ( 158,895,521) للسنة الربح / )الخسارة(  

 ( 2,952,329)  ( 2,328,679) ى األخر  ةالخسارة الشامل 

 9,773,938  ( 161,224,200) الشامل للشركة األم ( / الربح الخسارة)إجمالي 

 4,835,981  ( 60,380,298) نتائن السنة حصة املجموعة في 

 ( 1,121,885)  ( 884,898) األخر  الشامل  الدخلالحصة في 
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 )تتمة(   ـ استثمارات وموجودات مالية 16

 

 بالقيمة العادلة  ماليةأدوات ب( 

 ما يلي:  مدرجة ملكية حقوق  أدوات في استثماراتيتضمن بند 

في    35عدد    املجموعةتمتلك   - )2021  ديسمبر  31مليون سهم كما  في شركة    35م:  2020ديسمبر    31م  الدينة  إمليون سهم(  عمار 

بقيمة   في    418االقتصادية  ريال سعودي كما  )2021  ديسمبر  31مليون  بقيمة  2020ديسمبر    31م  ريال سعودي(.    322م:  مليون 

 . تمتلكها  التي األسهم في يتطلب من الشركة الحصول على موافقة هيئة الدن االقتصادية قبل التصرف 

 م2021  ديسمبر   31  في   كما  شركةال   في  االستثمار  رصيد  وبلغ  للتمويل   العالية  أمالك  شركة  من  %30  نسبة  طرح   تم  م2020  عام   خالل -

 (. سعودي ريال  مليون  76.7 مبلغ م2020 ديسمبر 31) سعودي  ريال مليون  74

 الخسارة  أو  الربح خالل  من دين أدوات(  ج 

 م 2020 ديسمبر  31  م 2021 ديسمبر 31 

 ريال سعودي   ريال سعودي  

 118,020,000  109,855,000 الرصيد في بداية السنة  

 ( 8,165,000)  2,580,000 الخسارة أو الربح  خالل من العادلة بالقيمة دين  أدوات في استثمارات تقييم

 109,855,000  112,435,000 الرصيد في نهاية السنة 

 

  

 في   استثمارات 

 ملكية  حقوق  أدوات

 اإلجمالي  اإلجمالي 

 م 2020 ديسمبر  31 م2021 ديسمبر  31 مدرجة   غير  مدرجة 

 سعودي  ريال سعودي   ريال سعودي   ريال سعودي   ريال 

     التكلفة:

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

 - 33,787,190 33,787,190 - إضافات

 (17,090,743) - - - ستبعادات ا

 710,080,634 743,867,824 353,267,824 390,600,000 في نهاية السنة 

ــــافي   ــــ ــــ غير محققــة عن إعــادة    أربــاح صـ

 : مالية  وموجوداتتقييم إستثمارات  

    

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

 30,360,055 90,438,602 ( 2,531,398) 92,970,000 أرباح إعادة تقييم 

 ( 7,953,054) - - - مبقاه  خسائر إلى املحول 

 (51,177,261) 39,261,341 ( 62,108,659) 101,370,000 في نهاية السنة 

     

 658,903,373 783,129,165 291,159,165 491,970,000 صافي القيمة الدفترية   
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 مخزون ـ  17

 م 2020 ديسمبر  31  م 2021 ديسمبر 31 

 ريال سعودي   ريال سعودي  

 174,834,667  202,189,134 مواد خام 

 91,834,526  95,522,325   بضاعة تامة الصنع

 62,804,854  63,019,437 مواد تعبئة وتغليف  

 36,700,247  38,175,965 قطع غيار  

 1,345,731  2,259,146 نتاج تحت التشغيلإ

 652,307  921,186 خرى أ

 402,087,193  368,172,332 

    : يخصم 

 (18,577,003)  ( 18,995,394) مخصص بضاعة راكدة 

 383,091,799  349,595,329 

    

 17,191,971  18,778,625 بضاعة بالطريق  

 401,870,424  366,787,300 

 

 إن حركة املخصص كما يلي: 

 م 2020 ديسمبر  31  م 2021 ديسمبر 31 

 ريال سعودي   ريال سعودي  

 12,582,767  18,577,003 الرصيد في بداية السنة  

 6,410,865  692,343 إضافات خالل السنة  

 ( 416,606)  ( 274,286) شطب مخصص بضاعة راكدة 

 ( 33,124)  - منه الغرض انتفى مخصص 

 33,101  334 ترجمة  فروقات

 18,577,003  18,995,394 الرصيد في نهاية السنة 
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   تجارية ـ ذمم مدينة 18

 م 2020 ديسمبر  31  م 2021 ديسمبر 31 

 ريال سعودي   ريال سعودي  

 202,814,926  255,075,256 ذمم مدينة تجارية  

 (19,906,467)  ( 23,221,603) التوقعة  االئتمان  خسائر مخصص 

 231,853,653  182,908,459 

أن يتم استرداد الذمم الدينة التجارية التي لم تنخفض قيمتها خالل الفترة الالحقة   للمجموعة فمن التوقع  بناء على الخبرة السابقة . أ

حيث عمدت إدارة املجموعة إلى وضع استراتيجيات محددة لتحصيل هذه الذمم. يتم الحصول على ضمانات من بعض العمالء مقابل  

 ضمانات.  ب دينة التجارية الذمم الدينة التجارية. وعليه فإن الغالبية العظمى من هذه الذمم ال

 ديسمبر:  31فيما يلي أعمار الذمم الدينة التي لم يحدق انخفاض في قيمتها للسنتين النتهيتين في   .ب

 متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها    

 

 السنة

 

 املجموع 

 غير متأخرة السداد  

 ولم تنخفض قيمتها 

  

 يوم 90- 31

 

 يوم 365 - 91

 

 يوم   365أكثر من 

 ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي   ريال سعودي  ريال سعودي  

       

 889,917 26,487,033 47,117,963  157,358,740 231,853,653 م2021ديسمبر  31

 317,806 15,482,163 102,212,580  64,895,910 182,908,459 م 2020ديسمبر  31

 

 إن حركة املخصص كما يلي:  

 م 2020 ديسمبر  31  م 2021 ديسمبر 31 

 ريال سعودي   ريال سعودي  

 40,582,478  19,906,467   الرصيد في بداية السنة

 853,085  3,315,728 ( 6خالل السنة )إيضاح  مكون 

 (18,634,648)  -  الستخدم خالل السنة  

 ( 2,927,652)  - مخصص انتفى الغرض منه  

 33,204  ( 592) ترجمة  وقاتفر 

 19,906,467  23,221,603 الرصيد في نهاية السنة  

 
  تلك  رصيد  بلغ.  البضائع  وجندوالت  مبيعات  ومستردات   ترويجية  أنشطة  مقابل  للعمالء   بمستحقات  للعمالء  التجارية  الذمم  تخفيض   تم

 (.سعودي ريال  مليون  13,5: م 2020)  سعودي  ريال مليون  30 مبلغ م2021 ديسمبر 31 في  كما الستحقات
 

 .سعودي ريال  مليون  18.5 بمبلغ ديون  إعدامإحدى الشركات التابعة  إدارة مجلس قرر  م2020 عام خالل
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 وموجودات أخرى  19
ً
 ـ مصروفات مدفوعة مقدما

 م 2020 ديسمبر  31  م 2021 ديسمبر 31 

 ريال سعودي   سعودي ريال   

 12,508,088  28,826,694 دفعات مقدمة للموردين 

 
ً
 6,276,073  9,406,234 مصاريف مدفوعة مقدما

 2,628,537  2,919,960 ذمم موظفين  

 1,250,000  - يرادات توزيع أرباح مستحقة إ

 216,370,442  214,990,873 يضاح أدناه( اإل خرى )أرصدة مدينة أ

 256,143,761  239,033,140 
 

ريال سعودي تمثل البلغ الستحق من بائع أرض شمال   207,239,441م مبلغ 2021ديسمبر  31تتضمن األرصدة الدينة األخرى  كما في 

 (.13الرياض ووسيط السعي ) إيضاح 

 ـ املعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها 20

 

والشركات التابعة للشركة األم النهائية وموظفي    - شركة دله البركة القابضة    - الجهات ذات العالقة الشركاء والشركة األم النهائية    ن تضمت 

. وتتم العامالت مع الجهات ذات العالقة ب 
ً
 مهما

ً
 علاإلدارة العليا والديرين والشركات التي تمارس عليها الشركة األم النهائية تأثيرا

ً
ى سياسات  ناءا

 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 

 الرصيـــــد   مبالغ املعاملة 

 م2021ديسمبر  31

 ريال سعودي 

 م2020ديسمبر 31

 ريال سعودي 

 م2021ديسمبر  31 

 ريال سعودي 

 م2020ديسمبر 31

 ريال سعودي 

  الأكوالت شركة

 ( البيك) السريعة

بيع بضاعة تامة  

 - 1,141,681  - 5,284,454 الصنع 

 841,721 765,763  1,185,644 1,170,336 مختلفةمعامالت  آخرون  

 841,721 1,907,444     اإلجمالي 

 ( 621,962) ( 512,361)   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها   يطرح:

 219,759 1,395,083     الرصيد 
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 )تتمة( ـ املعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها 20

 إن حركة املخصص كما يلي: 

 م 2020 ديسمبر  31  م 2021 ديسمبر 31 

 ريال سعودي   ريال سعودي  

 3,448,387  621,962 الرصيد في بداية السنة  

 47,198  - خالل السنة  مكون 

 ( 141,522)  ( 109,601) ( 6)إيضاح  منه الغرض انتفى مخصص 

 ( 2,732,101)  - شطب مخصص

 621,962  512,361 الرصيد في نهاية السنة 

 

 ذات عالقة:جهات  إلىب( مستحق 

 لسياسة 
ً
 . ةملجموعاتعتمد األسعار وشروط الدفع مع الجهات ذات العالقة طبقا

 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 

 عليها. بلغ إجمالي رواتب ومكافآت اإلدارة العليا وكبار التنفيذيين كما يلي: شراف واإل وتوجيه أنشطة املجموعة  

 30م بعد موافقة الجمعية العامة النعقدة في  2020ريال سعودي بدل مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن عام    1,800,000* تم دفع مبلغ  

اإلدارة وللجان النبثقة   س م بناء على سياسة مكافأت أعضاء مجل2021ريال سعودي عن عام    2,350,000م كما تم صرف مبلغ  2021مايو  

 م.2021مايو  30ة التنفيذية العتمدة في الجمعية العامة بتاريخ واإلدار 

 

 

 البيان

 

 

 طبيعة املعاملة 

 الرصيــد  مبالغ املعاملة 

 م2021ديسمبر  31

 ريال سعودي 

 م2020ديسمبر 31

 ريال سعودي 

 م2021ديسمبر  31 

 ريال سعودي 

 م2020ديسمبر 31

 ريال سعودي 

شركة دلة  

 التجارية 

شراء بضائع تامة  

 - 79,753  615,817 738,128 الصنع 
 

شركة 

االسماعلية  

 641,957 249,223  3,979,803 3,196,490 خام مواد مشتريات مصر للدواجن

 402,528 638,676  239,901 154,864 مختلفة معامالت أخرون

 1,044,485 967,652     الرصيد 

 م 2020 ديسمبر  31  م 2021 ديسمبر 31 

 ريال سعودي   ريال سعودي  

 8,420,500  13,813,352 رواتب ومكافآت اإلدارة العليا وكبار التنفيذيين 

 1,800,000  4,150,000 *  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 364,000  299,500 بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان 

 1,048,889  1,060,000 مكافأة لجان مجلس اإلدارة 
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 نقدية البنود شبه النقدية و الـ  21

 م 2020 ديسمبر  31  م 2021 ديسمبر 31 

 ريال سعودي   ريال سعودي  

 1,623,889  23,300,978 النقد في الصندوق 

 156,955,723  107,625,697 أرصدة لدى البنوك  

 5,398,475  5,526,036 التحصيلشيكات تحت 

 13,593,592  12,780,435 وك مقيدة االستخدامأرصدة لدى البن 

 149,233,146  177,571,679 

 لتوزيعات األرباح غير الوزعة. جموعةاملتتمثل األرصدة لدى البنوك مقيدة االستخدام في أرصدة بنكية تحتجزها 

 ـ رأس املال  22

في    126.388.889يتكون رأس مال الشركة األم من   م: 2019ديسمبر    31ريال سعودي )  10م قيمة كل منها  2021ديسمبر    31سهم كما 

 سهم(.  126.388.889

 ـ احتياطي نظامي  23

 ألحكام نظام الشركات في الملكة العربية السعودية والنظام األساس ي  
ً
من صافي الدخل    %10تحويل    جموعة، يجب على املمجموعة لل وفقا

االحتياطي   يبلغ مجموع  عندما  التحويل  مثل هذا  إجراء  التوقف عن  للشركة  النظامي. ويجوز  اإلحتياطي  الال.  %30إلى  رأس   تقم   لم  من 

 .السنوات تلك  خالل خسائر املجموعة حققت حيت  العروضة السنوات خالل التحويل بهذا املجموعة

هـ( الوافقة على تخفيض االحتياطي  1440شعبان    26م )الوافق  2019مايو    1الجمعية العامة العادية النعقد في  قرر الساهمين في اجتماع  

 ريال سعودي لتغطية الخسائر التراكمة. 94,110,245من رأس الال وذلك بتحويل مبلغ وقدرة  %24,7النظامي إلى 

  رأس   من   %17.4  إلى  النظامي   االحتياطي   تخفيض(  ه1443  األول   جمادى  25  الوافق )  م2021  ديسمبر   29  بتاريخ   الشركة  إدارة  مجلس   قرر 

 .التراكمة الخسائر لتغطية  سعودي ريال 92,417,116 وقدرة مبلغ بتحويل  وذلك الال

 ـ حقوق امللكية غير املسيطرة 24

 حركة حقوق اللكية غير السيطرة كاآلتي:  إن

 

 

 م 2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

 ريال سعودي   ريال سعودي  

 445,226,218  434,213,174 في بداية السنة  

 3,671,022  22,732,394 الحصة في نتائن الشركات التابعة    

 1,406,076  ( 33,057) أجنبية فرق التحويل الناتن عن ترجمة قوائم مالية بعملة 

 ( 2,107,569)  ( 3,131,875) تسويات تقييم إكتواري 

 (13,982,573)  ( 33,784,460) تابعة  شركة  في أرباح توزيعات

 434,213,174  419,996,176 في نهاية السنة   
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 )تتمة(  ـ حقوق امللكية غير املسيطرة 24

 

ــا للمبــــــــادي املحاســــــــبية التعــــــــارف عليهــــــــا فــــــــي تــــــــاريخ اإل األولــــــــي االعتــــــــراف عنــــــــد الســــــــيطرة غيــــــــر اللكيــــــــة حقــــــــوق  تســــــــجيل  تــــــــم ثبــــــــات. هــــــــذا وفقــــــ

ــاليوقـــــــد اســـــــتخدمت الشـــــــركة اإل  ــايير الدوليـــــــة للتقريـــــــر الـــــ ــا عنـــــــد التحـــــــول إلـــــــى العـــــ ــاءات النصـــــــوص عليهـــــ ــاء حقـــــــوق  التـــــــي عفـــــ تـــــــنص علـــــــى بقـــــ

 ارف عليها بدون تعديل.تعاملحاسبية ال   ئاللكية غير السيطرة بالقيمة الثبتة سابقا وفقا للمباد

 اإلدارة مجلــــــــس توصــــــــية علىشــــــــركة حلــــــــواني إخــــــــوان "شــــــــركة تابعــــــــة" فــــــــي العاديــــــــة غيــــــــر العامــــــــة الجمعيــــــــة وافقــــــــت م2021 فبرايــــــــر 3 بتــــــــاريخ

 بمبلـــــــــغ الــــــــال رأس مــــــــن% 15 وبنســـــــــبة الواحــــــــد للســــــــهم ريـــــــــال 1,5 بواقــــــــع م2020 الــــــــالي العـــــــــام عــــــــن الســــــــاهمين علـــــــــى نقديــــــــة أربــــــــاح بتوزيــــــــع

 .سعودي ريال 20,973,860نصيب الحقوق غير السيطرة مبلغ    وبلغ سعودي ريال 47,142,860  قدره  جماليإ

ــاريخ فـــــــي ــي الشـــــــركاء وافـــــــق م، 2021يونيـــــــو  6 تـــــ  بمبلـــــــغ نقديـــــــة أربـــــــاح بتوزيـــــــع "شـــــــركة تابعـــــــة"الســـــــعودية لألغذيـــــــة املحـــــــدودة  الربيـــــــع شـــــــركة فـــــ

  ريال سعودي. 12,810,600وبلغ نصيب الحقوق غير السيطرة مبلغ   سعودي ريال 30,000,000

 ـ عقود مرابحة إسالمية وقروض طويلة األجل  25

 القروض خالل السنة: و  اإلسالمية  الرابحاتفيما يلي حركة 

 :  يمثل الجدول التالي قيمة األقساط التبقية من كامل قيمة الرابحات والقروض طويلة األجل 
 م 2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 السنة 

 ريال سعودي   ريال سعودي  

 157,414,033  - م 2021
 141,414,135  129,115,483 م 2022
 118,639,285  150,001,335 م 2023
 -  37,496,335 م 2024

 -  38,888,883 م2024 بعد ما

 355,502,036  417,467,453 

 والقروض طويلة األجل على ما يلي: يشتمل تمويل الرابحات 

  قدمت .  سعودي  ريال  مليون   700  بمبلغ   الالية   سامبا   مجموعة   مع  إسالمي   مرابحة  تمويل  اتفاقية   األم  الشركة  وقعت  م2013  عام  خالل

 .  للقرض   كضمان   ألمر  سند  الشركة
ً
  وتخضع   م2023  سبتمبر   14  في   تنتهي  سنوات  سبع   لدة   دفعات  على   القرض   سداد   يتم  لالتفاقية  وفقا

   لعمولة  الرابحة
ً
 (  سايبور )  السعودية  العربية  الملكة  في   البنوك  بين  السائدة  للمعدالت  وفقا

ً
  السنة  خالل.  ثابت  عمولة  معدل  إليها  مضافا

  تعديل  على   االتفاق   تم  حيث  الستحقة،   األقساط   جدولة  إلعادة   البنك  مع   اتفاقية  بإبرام  األم  الشركة   قامت  م2021  ديسمبر  31  في   النتهية

 . م2023 ديسمبر 20 في  لتنتهي  األقساط استحقاق وتواريخ قيمة

  ريال   مليون   200  بمبلغ  البريطاني   السعودي   البنك  مع   إسالمي  تمويل   اتفاقية  التابعة  شركات ال   إحدى  وقعت  م2015  ديسمبر   27  بتاريخ 

  ألجل  القرض  سداد  يستحق (. سعودي ريال  مليون  106.8: م2020) مبالغ أى  بسحب  الشركة  تقم  لم  م، 2021 ديسمبر   31 في  كما . سعودي

   60  فترة  خالل
ً
. السايبور +    %1.5  بنسبة سنوية  فائدة ألجل  القرض   على   يترتب . واحدة  سنة  لدة   سماح   فترة   ويتضمن   السحب  تاريخ  من   شهرا

 .الستحقة البالغ كل  وسداد  االتفاقية بإنهاء الشركة قامت م2021 أبريل  خالل. ألمر بسندات مضمون  ألجل القرض

 م 2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 
 ريال سعودي   ريال سعودي  

 417,467,453  355,502,036 تسهيالت وقروض طويلة األجل   
 ( 157,414,033)  ( 126,630,614) البالغ الستحقة خالل سنة

 260,053,420  228,871,422 الجزء غير التداول 
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 )تتمة(  ـ عقود مرابحة إسالمية وقروض طويلة األجل 25

 

م وقعت إحدى الشركات التابعة اتفاقية تمويل إسالمي مع مجموعة سامبا الالية ، بلغت القيمة اإلجمالية للتسهيل  2021فبراير    1بتاريخ  

ريال سعودي قرض طويل األجل. مدة القرض طويل األجل خمس سنوات تشمل ستة أشهر فترة  مليون    150مليون ريال سعودي ، منها    342

 مليون ريال سعودي. 138.8م، بلغ صافي مسحوبات الشركة 2021ديسمبر  31سماح. كما في 

 

  تم . سعودي ريال يون مل  150 بمبلغ  الفرنس ي السعودي البنك مع( تورق)  تمويل  اتفاقية التابعة شركاتال  إحدى وقعت م، 2019 سنة خالل

 .  الشركة  قبل   من  بالكامل  التمويل   رصيد  سحب
ً
  9,4  بقيمة  سنوية  ربع  أقساط  شكل  على  التمويل  سداد   يستحق  االتفاقية،   لشروط  وفقا

 تمويل  رسوم  التمويل  على   يترتب.  م2023  يونيو   30  بتاريخ  قسط   آخر  سداد   ويستحق   م2019  سبتمبر   30  من   ابتداءً   سعودي  ريال   مليون 

  السعودية البنوك بين السوق  في  السائد بالسعر )
ً
 . للبنك  صادرة ألمر بسندات التمويل ضمان  تم ،(ربح هامش  إليه مضافا

 

 50  مبلغ  سحب   تم.  سعودي  ريال   مليون   65  بمبلغ  الراجحي   مصرف   مع  تمويل  إتفاقيةالتابعة    الشركات  إحدى  وقعت  م، 2021  سنة  خالل

 .  سعودي  ريال   مليون 
ً
  ابتداءً   سعودي   ريال  مليون   4,2  بقيمة  سنوية   ربع   أقساط  شكل  على   التمويل  سداد   يستحق   االتفاقية،  لشروط   وفقا

  بين   السوق   في  السائد   بالسعر )   تمويل   رسوم  التمويل   على  يترتب.  م2024  مارس  31  بتاريخ  قسط   آخر  سداد  ويستحق  م2021  يونيو   30  من

  السعودية البنوك
ً
 . للبنك صادرة  ألمر بسندات  التمويل  ضمان تم  ، ( ربح هامش إليه مضافا

 

 ملوظفين ا ـ التزامات منافع  26

 

 لوظفين هي كما يلي: ا االكتوارية الستخدمة في حساب القيمة الحالية اللتزامات منافع  االفتراضاتإن أهم 

 

 

 

 

 

 

 م 2020 ديسمبر  31  م2021 ديسمبر  31 

 ريال سعودي   ريال سعودي  

 119,123,800  119,660,393 الرصيد في بداية السنة  

 8,785,907  7,424,200 تكلفة الخدمة الحالية 

 2,348,200  1,416,500 تكاليف تمويل

 ( 15,882,599)   ( 23,485,983)  الدفوع خالل السنة  

 5,285,085  7,869,900 تسويات تقييم اكتواري 

 -  ( 1,362,267)  تسويات 

 119,660,393  111,522,743 الرصيد في نهاية السنة   

 م 2020 ديسمبر  31 م2021  ديسمبر  31 

 % 2.55  إلى   % 1.6  من  % 2.7  إلى   % 2.2  من  معدل الخصم   

 % 6  إلى   % 2.2  من  % 6  إلى   % 3  من  معدل زيادة الراتب   

 % 14  إلى   % 8  من  % 14  إلى   % 8  من  معدل الدوران 
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 )تتمة( ملوظفينا ـ التزامات منافع  26

 

والتي لها نسبة تغيير معقولة، مع تثبيت كافة العناصر التغيرة   تم عرض تأثير قيمة االلتزام محدد النافع على احدى الفرضيات االكتوارية

 األخرى كما يلي: 

 

 أخرى مبالغ مستحقة  دائنون و ـ  27

  تقلبات  لواجهة  املحلية  التجارية  البنوك  أحد مع  م2019 سـنة  في  الفائدة أسـعار  لبادلة  مالية مشـتقات عقد  التابعة الشـركات  إحدى  أبرمت

  646,414:  م2020  ديسـمبر 31)  سـعودي  ريال  246,577  مبلغ  م2021  ديسـمبر 31 في  للعقد  العادلة  القيمة  بلغت  وقد هذا  الفائدة،  أسـعار

   ســـــــــــــعودي   ريــال  399,837  بمبلغ م2021  ديســـــــــــــمبر  31  في  النتهيــة  الســـــــــــــنــة  خالل  تقييم  أربــاح  الشـــــــــــــركــة  ســـــــــــــجلــت  وبــالتــالي، (.  ســـــــــــــعودي  ريــال

  ســــــــــعودي   ريال  6,250,000  مبلغ  م2021  ديســــــــــمبر 31 في  كما  القايضــــــــــة  عقد  قيمة  بلغت(.  ســــــــــعودي  ريال  532,275  بمبلغ  أرباح:  م2020)

 (.سعودي ريال 93,750,000: م2020)

 

 

 

 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

 سعودي ريال    ريال سعودي  

 119,647,119  109,257,400 %25+ الخصم معدل

 119,719,134  111,882,200 %25- الخصم معدل

 119,715,903  111,866,100 %25+  الراتب زيادة

 119,641,995  109,266,200 %25- الراتب زيادة

 م 2020 ديسمبر  31  م2021 ديسمبر  31 

 ريال سعودي   سعودي ريال   

 149,638,830  133,499,256 دائنون تجاريون 

 93,075,673  104,760,811 مستحقة  مصروفات

 25,534,866  26,092,704 مستحقات موظفين  

 17,787,198  11,323,821 مطلوبات رد البضاعة ناشئة من حقوق رد البضاعة

 6,135,185  9,623,614 دفعات مقدمة من العمالء 

 5,756,893  9,167,993 تابعة شركات  ضرائب مستحقات

 646,414  246,577 مشتقات مالية )أنظر اإليضاح أدناه( 

 6,932,789  6,682,468 أخرى 

 301,397,244  305,507,848 
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 ـ تمويل مرابحة إسالمية قصيرة األجل  28

 إن حركة القروض بموجب التمويل االسالمي كما يلي:  

  ريال  مليون  140 بمبلغ املحلية  التجارية البنوك  أحد مع  األجل  قصيرة  مرابحة تسهيالت  اتفاقية األم  الشركة وقعت  م2018 نوفمبر 29 في

.  (سعودي  ريال   مليون   85.83:  م2020  ديسمبر  31)  شيئ  ال  م2021  ديسمبر  31  في   القرض  رصيد  كان  سنويا،   تجديدها  ويتم  سعودي، 

   لعمولة القرض  يخضع
ً
 (  سايبور )  السعودية  العربية الملكة  في  البنوك  بين السائدة  للمعدالت  وفقا

ً
  تم   كما .  ثابت عمولة  معدل  إليها  مضافا

  إحدى   في   أسهم  رهن   تم  بموجبة  للقرض   الانح   البنك  مع  م2019  فبراير  11  بتاريخ  الالية  األوراق  بسوق   مدرجة  أسهم  رهن   اتفاقية  توقيع

  كل  وسداد  االتفاقية  بإنهاء  الشركة  قامت  م2021  ديسمبر  31  في  النتهية  السنة  خالل.  سهم  مليون   5.5  عددها  فيها  الستثمر  الشركات

 .الستحقة البالغ 

  ريال  مليون  200 بمبلغ املحلية  التجارية البنوك  أحد مع  األجل  قصيرة   مرابحة تسهيالت   اتفاقية األم الشركة وقعت  م2021 أكتوبر  27 في

،  تجديدها  ويتم  سعودي، 
ً
   لعمولة  التسهيل   يخضع.  سعودي  مليون   140  م2021  ديسمبر  31  في  القرض   رصيد   كان  سنويا

ً
  للمعدالت   وفقا

 (  سايبور )  السعودية  العربية  الملكة  في  البنوك   بين  السائدة 
ً
  بسوق   مدرجة  أسهم  رهن  اتفاقية  توقيع  تم  كما.  ثابت  عمولة  معدل  إليها  مضافا

 .سهم مليون  3.4 عددها  فيها  الستثمر الشركات إحدى في أسهم رهن  بموجبة وتم الالية األوراق

  هذه   إن .  السعودية  العربية  الملكة  في  محلية  بنوك  مع  األجل   قصيرة(  تورق)   إسالمية  مرابحات  عقود  التابعة  الشركات  إحدى   وقعت

   التمويل  على   تمويل  أعباء   التابعة  الشركة   وتدفع   أشهر   ثمانية  إلى  ثالثة  فترة  خالل   تسدد  الرابحات
ً
  البنوك   بين  السائد   السوق   لسعر  طبقا

   السعودية
ً
  31)  سعودي  ريال  مليون   151,5  مبلغ  العقود  هذه  من  القائم  الرصيد  بلغ  م2021  ديسمبر  31  في  كما  ربح،   هامش  إليه  مضافا

 . للبنوك صادرة  ألمر بسندات الرابحات ضمان تم(.  سعودي ريال  مليون  80: م2020 ديسمبر 

   التابعة   شركات ال   إحدى   وقعت 
ً
. عملياتها  لتمويل  العربية  مصر   جمهورية  في   محلية  بنوك   مع  األجل  وطويلة   قصيرة   مرابحات  عقود   أيضا

  2,7  مبلغ  العقـود  لهذه  القائم  الرصيد  بلغ  م2021  ديسمبر  31  في  كما .  السوق   في   سائد  هو  ما  حسب  تمويل   أعباء  التابعة  الشركة  تدفع

 (.ش يء ال: م2020 ديسمبر 31)  متداول  غير  جزء يوجد  وال ( سعودي ريال مليون  13,3 مبلغ: م2020 ديسمبر  31) سعودي ريال  مليون 

  اتفاقية .  للشركة  العامل  الال  رأس  لتمويل (  ساب)  البريطاني   السعودي  البنك  مع  إسالمي  تمويل  إتفاقية  التابعة  الشركات   إحدى   وقعت

   عشر   اثني   من   أقل  سنة  غضون   في   اإلسالمي   التمويل  دفع  يتم. إذنية  بسندات  مضمونة   التمويل
ً
  في   كما  الشركة  مسحوبات   صافي  بلغ . شهرا

 (. سعودي ريال مليون  20  مبلغ: م2020 ديسمبر  31) سعودي ريال شيئ ال م2021 ديسمبر  31

  اإلجمالية   القيمة   بلغت   الالية،  سامبا   مجموعة   مع   إسالمي  تمويل   إتفاقية  التابعة  الشركات   إحدى  وقعت   م2021  فبراير  1  بتاريخ 

لتمويل رأس الال    سعودي   ريال  مليون   192  قيمته   األجل   قصير   حد  االتفاقية   تتضمن .  سعودي  ريال   مليون   342  التمويلية  للتسهيالت

أساس سنوي   ،العامل  على  للتجديد  قابلة   / عام  العامل  الال  رأس    م2021  ديسمبر   31  في   كما   الشركة  مسحوبات  صافي   وبلغ   .ومدة 

 . سعودي ريال مليون  30

 م 2020 ديسمبر  31  م2021 ديسمبر  31 

 ريال سعودي   ريال سعودي  

 202,408,826  185,827,234 الرصيد في بداية السنة 

 ( 16,581,592)   135,787,717 صافي الحركة خالل السنة

 321,614,951  185,827,234 
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 ـ ارتباطات رأسمالية والتزامات محتملة وتعهدات  29

 فيما يلي االرتباطات الرأسمالية وااللتزامات املحتملة والتعهدات الرئيسية:

 م 2020  م 2021 

 ريال سعودي   ريال سعودي  

 25,385,665  16,001,972 ومعدات وأالت ممتلكات ارتباطات رأسمالية لشراء 

 8,503,032  61,964,713 مجموعةاعتمادات مستندية في سياق األعمال العادية لل و ضمانات بنكية  

 

 ـ القيمة العادلة لألدوات املالية 30

التزام في معاملة بين طرفين بعلمهما وم إرادتهما في معاملة تتم على أساس    لئالقيمة العادلة هي البلغ الذي يتم به مبادلة أصل أو سداد 

 تجاري. بناًء عليه قد تنشأ فروق بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. 

مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى    ذممو نقدية  ال بنود شبه  ال نقد و ال في أدوات مالية و  ستثمارات  اتتكون الوجودات الالية للمجموعة من  

ومبالغ مستحقة وأرصدة دائنة أخرى وعقود مرابحات إسالمية    دائنون ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة وتتكون مطلوباتها الالية من 

ذات أطراف    إلىوتمويل ألجل والتزامات عقود إيجار والتزامات بموجب عقود إيجار تمويلي وبنوك سحب على الكشوف ومبالغ مستحقة  

 .عالقة

 هرمي للقيمة العادلةالالتسلسل 

 تستعمل الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات الالية واإلفصاح عنها حسب أسلوب التقييم:

 في أسواق مفتوحة لوجودات ومطلوبات متماثلة. الدرجةاألسعار  :1املستوى 

أساليب أخرى تكون فيها جميع الدخالت التي لها تأثير كبير على القيمة العادلة السجلة معلومة سواء كان ذلك بشكل مباشر    :2املستوى  

 أم غير مباشر. 

 أساليب تستعمل مدخالت لها تأثير كبير على القيمة العادلة السجلة ال تستند إلى بيانات السوق العلومة.  : 3املستوى 

 : الركز الالي الوحدةالالية التالية بالقيمة العادلة في قائمة  والطلوباتاألدوات ب  املجموعةتحتفظ 

 

 م2021ديسمبر  31

 1املستوى 

 ريال سعودي 

 2املستوى 

 ريال سعودي 

 3املستوى 

 ريال سعودي 

 املجموع 

 ريال سعودي 

     

     : العادلة بالقيمة ماليةأدوات 

 491,970,000 - - 491,970,000 مدرجة في سوق نشط 

 403,594,165 403,594,165 - - غير مدرجة في سوق نشط 

 491,970,000 - 403,594,165 895,564,165 

     :العادلة بالقيمة مالية مطلوبات

 246,577 - 246,577 - مالية  مشتقات

 - 246,577 - 246,577 
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 )تتمة(  ـ القيمة العادلة لألدوات املالية 30

 

 

 م2020ديسمبر  31

 1املستوى 

 ريال سعودي 

 2املستوى 

 ريال سعودي 

 3املستوى 

 ريال سعودي 

 املجموع 

 ريال سعودي 

     

     : العادلة بالقيمة ماليةأدوات 

 399,000,000 - - 399,000,000 مدرجة في سوق نشط 

 369,758,373 369,758,373 - - غير مدرجة في سوق نشط 

 399,000,000 - 369,758,373 768,758,373 

     :العادلة بالقيمة مالية مطلوبات

 646,414 - 646,414 - مالية  مشتقات

 - 646,414 - 646,414 

 

 3مطابقة املستوى 

 الالية: السنةما بين بداية ونهاية  3يبين الجدول التالي مطابقة جميع الحركات في القيمة العادلة لألدوات الالية الصنفة في الستوى 

 

 

أمالك العالية للتمويل العقاري التي    شركة   طرح م  2020  عام   خالل القوائم الالية الرفقة فقد تم    من (  16رقم )  اإليضاح  في   مبين   هو   كما 

  الستوى  إلى الثالث  الستوى تم تحويل االستثمار من   عليه  وبناء السعودية العربيةفي السوق الالية في الملكة  للتداول فيها الشركة  تستثمر 

 لعادلة البين أعاله. في التسلسل الهرمي للقيمة ا األول 

 

 

 

 

 م 2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

 ريال سعودي   ريال سعودي  

 437,357,116  369,758,373 الرصيد االفتتاحي

 -  33,787,190 إضافات

 ( 2,090,743)  - دات اإستبع

 (55,600,000)  - )مدرجة في سوق نشط(  1 مستوى  إلى محول 

 ( 9,908,000)  48,602 تقييم 

 369,758,373  403,594,165 الرصيد النهائي
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 ـ أهداف وسياسات إدارة املخاطر    31

 للقيود والضوابط 
ً
 املخاطر جزء من أنشطة املجموعة وتدار من خالل آلية متواصلة تتكون من تحديد املخاطر ثم تقييمها ثم متابعتها ووفقا

ى العتمدة. إن عملية إدارة املخاطر ضرورية بالنسبة لقدرة املجموعة على تحقيق أرباح وكل موظف في املجموعة مسئول عن إدارة  اآلخر 

 املخاطر التعلقة بما تملى عليه وظيفته أو مسئولياته.  

 . يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة املخاطر التالية والوافقة عليها

 

 املال إدارة مخاطر رأس 

جل تقوم املجموعة بإدارة رأسمالها للتأكد من قدرتها على االستمرار. يتكون هيكل رأس الال للمجموعة من صافي الديون )تمويل الرابحة أل 

غير    سائرالخ  أو   األرباح و مقاصة مع النقدية والبنود شبه النقدية( وحقوق اللكية )التي تتكون من رأس الال واالحتياطيات واألرباح البقاة  

 وفرق ترجمة القوائم الالية لشركة تابعة(. مالية وموجوداتحققة عن إعادة تقييم استثمارات امل

 هيكل رأس الال كما في نهاية السنة على النحو التالي: 

 مخاطر السيولة 

في عدم قدرة   السيولة  تتم مراقبة احتياجات    جموعةاملتتمثل مخاطر  الالية حال استحقاقها.  بالطلوبات  التعلقة  التزاماتها  على مقابلة 

ت  السيولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية لقابلة أي التزامات حال نشوئها. بما في ذلك اتفاقيات بتسهيال 

 تمانية لقابلة أي التزامات مستقبلية.ائ 

 

 لواعيد استحقاق الطلوبات الالية غير املخصومة بناء على تواريخ الدفع التعاقدية وأسعار العمولة التد
ً
اولة  يبين الجدول التالي ملخصا

 : كما في في السوق 

 

 م2021ديسمبر  31

 

 سنة  خالل 

 ريال سعودي 

 سنوات   5إلى  1

 ريال سعودي 

 اإلجمالي 

 ريال سعودي 

 301,397,244 - 301,397,244 أخرى دائنون ومبالغ مستحقة 

 321,614,951 - 321,614,951 تمويل مرابحة إسالمية قصير األجل

 355,502,036 228,871,422 126,630,614 عقود مرابحة إسالمية وقروض طويلة األجل

 53,966,527 36,116,696 17,849,831 عقود إيجار  لتزامات ا

 12,943,614 - 12,943,614 توزيعات أرباح مستحقة الدفع 

 1,045,424,372 264,988,118 780,436,254 املجموع 

 

 

 م 2020 ديسمبر  31  م2021 ديسمبر  31 

 ريال سعودي   ريال سعودي  

 603,294,687  677,116,987 مجموع الديون 

 ( 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(
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 )تتمة(ـ أهداف وسياسات إدارة املخاطر   31

 )تتمة( مخاطر السيولة

 م2020ديسمبر  31

 

 سنة  خالل 

 ريال سعودي 

 سنوات   5إلى  1

 ريال سعودي 

 اإلجمالي 

 ريال سعودي 

 305,507,848 - 305,507,848 أخرى دائنون ومبالغ مستحقة 

 185,827,234 - 185,827,234 تمويل مرابحة إسالمية قصير األجل

 417,467,453 260,053,420 157,414,033 عقود مرابحة إسالمية وقروض طويلة األجل

 44,815,370 32,268,393 12,546,977 لتزامات عقود إيجار  ا

 13,756,771 - 13,756,771 توزيعات أرباح مستحقة الدفع 

 967,374,676 292,321,813 675,052,863 املجموع 

 مخاطر السوق 

معرضة تم وضع إطار مناسب إلدارة مخاطر السوق فيما يتعلق بجميع األصول بما في ذلك األصول التي ليست لها أسعار سوق متداولة و/ أو  

 لتقلبات في األسعار.

 مخاطر أسعار العمولة (أ

مخاطر أسعار العمولة هي مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية بسبب تقلبات أسعار العمولة في السوق. إن املجموعة معرضة ملخاطر أسعار  

عقود الرابحات والقرض ألجل. تعمل املجموعة على  العمولة على موجوداتها ومطلوباتها التي ينتن عنها/ تدفع عليها أسعار فائدة بما في ذلك  

 الحد من مخاطر العمولة عن طريق مراقبة التغيرات في أسعار العمولة على مطلوباتها التي تدفع عليها فائدة. 

 بمقدار  
ً
ي في تاريخ إعداد نقطة أساس في أسعار العمولة على الودائع/ القروض ذات العمولة التغيرة القيمة بالريال السعود   10إن تغيرا

خرى تبقى  القوائم الالية الوحدة يؤدي إلى زيادة/)نقص( صافي دخل السنة بالبالغ البينة أدناه. يفترض التحليل أدناه بأن جميع التغيرات اآل 

 ثابتة:

 

 (مخاطر العمالت  ب

تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية. إن املجموعة معرضة لتقلبات أسعار صرف 

% من إيرادات املجموعة للسنة  37العمالت األجنبية خالل دورة أعمالها العادية يتم إظهار تأثير تقلبات أسعار صرف الجنيه الصري. إن  

( حيث يستخدم الجنيه  %35.6م:  2020ديسمبر    31مصر )  –تمثل مبيعات الشركة التابعة حلواني إخوان    م2021  ديسمبر  31ي  النتهية ف

   الصري كعملة تشغيلية لها.

في   النتهية  السنة  السعودي والجنيه الصري خالل  الريال  بين  ما  في سعر الصرف  تغير جوهري  أي   م 2021ديسمبر    31لم يالحظ وجود 

 م. 2020ديسمبر  31و

 م 2020ديسمبر  31 م2021ديسمبر  31 

 نقاط أساس  10 - نقاط أساس  10+ نقاط أساس  10 - نقاط أساس  10+ 

 603,295 ( 603,295) 677,117 ( 677,117) تمويل مرابحة  
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 )تتمة(ـ أهداف وسياسات إدارة املخاطر   31

 

 )تتمة( مخاطر السوق 

 

م، بلغت الوجودات الالية والطلوبات الالية للمجموعة والقومة بعمالت أجنبية تتعلق بالشركة التابعة )بالدوالر 2021ديسمبر    31كما في  

مليون ريال سعودي   99.8م:  2020مليون ريال سعودي )   116.5مليون ريال سعودي و  107.5األمريكي والجنية الصري بشكل رئيس ي( مبلغ  

 م.  2021لم يحدق أي انخفاض جوهري لسعر الصرف خالل سنة  التوالي.مليون ريال سعودي( على   112.7و

 ألن سعر الريال السعودي مثبت    جموعةلم تقم امل
ً
بإجراء أية معامالت جوهرية خالف الريال السعودي والدوالر األمريكي خالل السنة. ونظرا

مريكي ال تشكل اي مخاطر عملة هامة. أما بخصوص أثر تقلبات أسعار العمالت الناتن عن  ن األرصدة بالدوالر األ إتجاه الدوالر األمريكي ف

ظهاره ضمن حقوق اللكية في بند منفصل. تقوم املجموعة بإدارة  إية للشركة التابعة ألغراض تجميع القوائم الالية فيتم  ترجمة القوائم الال 

 .مخاطر أسعار العمالت وذلك بمراقبة التغيرات في أسعار العمالت باستمرار واتخاذ القرارات الناسبة

 (مخاطر أسعار الواد الخام  ج

مواد خام مختلفة كمدخالت إنتاج في عملياتها اإلنتاجية وتخضع هذه الواد الخام لتذبذب األسعار مما قد يؤثر على تستخدم املجموعة  

ات  نتائن أعمال املجموعة. وللتقليل من هذه املخاطر تقوم اإلدارة بمراقبة أسعار الواد الخام وتتخذ القرارات الناسبة للشراء حسب توقع

 األسعار. 

 انخفاض الشهرة 

. يحدد هذا التقدير بعد األخذ بعين االعتبار  موحدة  بتقدير االنخفاض املحتمل في الشهرة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية  املجموعةتقوم إدارة  

 التدفقات النقدية الستقبلية التوقعة للوحدة الدرة للنقدية العنية. 

 باالفتراضات التالية: 
ً
 - يتأثر احتساب الشهرة كثيرا

 الهامش. إجمالي  -

 معدل النمو الستخدم.  -

 الال  رأس  لتكلفة  الرجح التوسط  -

 إجمالي الهامش 

التعديالت   إجراء  وبعد  الوازنة  فترة  لبدء  السابقة  سنوات  الثالق  املحققة خالل  القيمة  متوسط  أساس  على  الهامش  إجمالي  تحديد  تم 

 للنقدية. التعلقة بتحسينات الكفاءة التوقعة في الوحدات الدرة  

 معدل النمو 

سنوات السابقة لبدء فترة الوازنة وبعد إجراء التعديالت التعلقة بالعقود الحالية  لل تم تحديد العدالت على أساس متوسط القيمة املحققة  

 ووجهة نظر اإلدارة بشأن نمو حجم السوق والتوسع الجغرافي. 
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 انخفاض الشهرة )تتمة(

 

 الال  رأس  لتكلفة  الرحج التوسط 

 .االستخدامية القيمة إلى للوصول   التوقعة النقدية التدفقاتهذا العدل في خصم  املجموعة   تستخدم 

 الحساسية تجاه تغير االفتراضات

  عن   ينتن   لم  حيث   الشهرة   قيمةلخصم التدفقات النقدية التوقعة لغرض دراسة الهبوط في    %8.8معدل خصم يبلغ    املجموعة  استخدمت 

 .القيمة في  هبوط ذلك عن   ينتن  فقد %13 الخصم معدل بلغ   إذا. هبوط أي  تسجيل  ذلك 

 مخاطر االئتمان 

بالتزامه والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية. تعمل املجموعة على  تتمثل مخاطر االئتمان في إخفاق طرف في أداة مالية في الوفاء  

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.

بمخاطر االئتمان الناشئة عن األدوات الالية اآلخرى للمجموعة بما في ذلك النقدية والبنود شبه النقدية فان تعرض املجموعة  فيما يتعلق 

 للمخاطر ناش ئ عن تعثر الجهات التي يتم التعامل معها في السداد وان أقص ى تعرض يساوي القيمة الدفترية لهذه األدوات. 

 مخاطر األعمال 

مال من عدة عوامل خارجية مثل األمراض الوبائية كانفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير التي تؤثر على قطاع اللحوم الصنعة  تنشأ مخاطر األع

 ما قد ينشأ من احتمال عدم وفرة املحاصيل الزراعية التي تستخدم كمواد أولية أساسية في الصناعات  
ً
بصفة عامة. ومن املخاطر أيضا

املخاطر الناتجة عن االضطرابات السياسية التي تتعرض لها جمهورية مصر العربية وتأثيرها املحتمل على نتائن أعمال   الغذائية باإلضافة إلى

 إحدى الشركات التابعة. وللتقليل من هذه املخاطر تقوم اإلدارة بمراقبة هذه املخاطر واتخاذ القرارات الناسبة حسب الظروف.

 كورونا  فيروس  تفش يـ  32

  أنها   من  الرغم  على العدوى   من  موجات  الجغرافية  الناطق   من  العديد  تشهد  حيث   العالية  األسواق  في  تأثير  لها   ۱۹-  دی كوف   جائحة  أثر  يزال  ال

   سيطرت  قد  كانت 
ً
  وقواعد   اإلغالق  وعمليات   السفر  على  قيود  فرض  مثل   صارمة  احترازية  إجراءات  خالل   من   الفيروس  تفش ي  على   سابقا

  ذلك   ويرجع  الفيروس،   تفش ي  على  بنجاح   السيطرة  من  السعودية  العربية  الملكة  حكومة  تمكنت  فقد  ذلك،   ومع.  الصارمة  االجتماعي  التباعد

 مرحلية  إجراءات  واتخاذ   اإلغالق  لعمليات  الحكومة  إنهاء  ذلك   وتبع  الحكومة،   اتخذتها  التي  والفعالة  السبوقة  غير   اإلجراءات  إلى   األول   القام  في

 . الطبيعي الوضع  إلى للعودة 

  وتم
ً
  وعلى . العالم أنحاء جميع في الحكومات مختلف قبل  من الواطنين على  وتتوزيعها واعتمادها ۱۹- دی کوف  لقاحات  من عدد  تطوير مؤخرا

 . الناعة استمرار مدة  مثل اللقاحات حول  التأكد عدم حالة تستمر  ذلك من  الرغم

  وتراقب   الوقت  لبعض  الناشئة  بتبعاتها  الشعور   يمكن   والتي   ، ۱۹  -   كوفيد  فرضها  التي   والكلي   الجزئي  االقتصاد  تحديات   من   كل  الشركة  تدرك 

 .املجموعة أنشطة على  الجائحة تأثير  مراقبة في اإلدارة وتستمر. للمخاطر تعرضها احتمالية كثب  عن
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 )تتمة( كورونا  فيروس  تفش يـ  32

 

الرئيسية حول الستقبل والصادر الرئيسية األخرى للتقديرات التي قد تنطوي على مخاطر كبيرة للتسبب في تعديل فيما يلي االفتراضات  

 :جوهري لهذه البيانات الالية الوحدة

 مخصص خسائر االئتمان املتوقعة من الذمم املدينة التجارية  

عن  الناجمة  اليقين  عدم  حاالت  الستخدمة   الستجد  كورونا   فيروس  تفش ي  تطلبت  واالفتراضات  الدخالت  تقييم  إعادة  املجموعة  من 

حالة االقتصاد    ،لتحديد الخسائر االئتمانية التوقعة كما في نهاية السنة. اعتبرت املجموعة هذه العلومات التطلعية ذات الصلة فيما يتعلق

عند تحديد إمكانية  .  تمالية ضعف تأثير التعرض لهذا القطاعزيادة كبيرة في مخاطر االئتمان وتقييم مؤشر اح  ، الكلي للسوق الذي تعمل فيه

االئتمان    استرداد الذمم الدينة التجارية، تأخذ املجموعة في االعتبار أي تغيير جوهري في جودة االئتمان للذمم الدينة التجارية من تاريخ منح

 حتى تاريخ التقرير، تعتقد اإلدارة أن مخصص الخسائر االئتماني 
ً
 ( في تاريخ التقرير مناسب. 18ة التوقعة )راجع إيضاح مبدئيا

 قيمة األصول غير املالية  هبوط

دارة  إوتقييم االستمرارية من قبل   19  -  كوفيد  الالية الوحدة وعلى الرغم من جائحة   القوائم   ضمن   الدرج باإلشارة إلى األداء الالي للمجموعة  

 لذلك، ال يتطلب إجراء أي تقييم    الستجد  كورونا  فيروس  تفش ي   ن املجموعة، تعتقد اإلدارة أ
ً
ال يؤدي إلى أي مؤشر هبوط في القيمة. وفقا

 .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  

 .الستجد كورونا فيروس  تفش ي تأثير مادي 

 ـ املعايير والتفسيرات الجديدة واملعدلة 33

 . م2021 يناير  1 في  تبدأ التي  الفترات على تسري   والتي مرة، ألول  والتعديالت  العايير بعض   بتطبيق املجموعة قامت

 املعايير والتفسيرات الجديدة واملعدلة جارية التأثير  33-1

 .الثانية املرحلة – الفائدة  سعر   قياس تصحيح 16 رقم املالي للتقرير  الدولي واملعيار  7 رقم املالي للتقرير  الدولي  املعيار  على التعديالت

 توفر.  بديلة  بأسعار  القياسية  األسعار  استبدال   ذلك   في   بما   اإلصالحات،   تنفيذ   عن   تنشأ  التي   الشكالت   الثانية   الرحلة  تعديالت   تعالج 

 والعيار  39  رقم  الدولي  املحاسبة  بمعيار  الخاصة  التحوط   محاسبة  متطلبات  تطبيق  من  إضافية  مؤقتة  إعفاءات  الثانية  الرحلة  تعديالت

 .الفائدة سعر مؤشر بإصالح  مباشر بشكل التأثرة التحوط عالقات على   9 رقم الالي للتقرير  الدولي
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 )تتمة( ـ املعايير والتفسيرات الجديدة واملعدلة 33

 )تتمة(  املعايير والتفسيرات الجديدة واملعدلة جارية التأثير  33-1

 .19-كوفيد بجائحة املتعلقة اإليجار  امتيازات -" اإليجار عقود" ،16 رقم املالي للتقرير  الدولي  املعيار  على التعديالت

  الدولي   املحاسبة  معايير   مجلس   نشر  م، 2020  مايو  في.  للمستأجرين  إيجار   امتيازات  منح  تم  ، (19  -   كوفيد)  كورونا  فيروس  لجائحة  نتيجة

 
ً
   بفيروس   التعلق  اإليجار  امتياز  كان  إذا  ما  لتقييم  للمستأجرين  اختيارية  عملية  وسيلة  يوفر  16  رقم  الالي  للتقرير  الدولي  العيار  على  تعديال

 يونيو   30  من  التاريخ  لتمديد  إضافيا  تعديال  الدولي  املحاسبة  معايير   مجلس  نشر  م، 2021  مارس  31  في.  اإليجار  لعقد   تعديال  يعد   19  -  كوفيد

   هناك  تكن  لم إذا  بها يقومون  التي الطريقة بنفس   اإليجار امتيازات عن  املحاسبة اختيار للمستأجرين يمكن. م2022 يونيو 30 إلى م2021

  فيها   وقع  التي(  الفترات)   الفترة  في  متغيرة  إيجار  كمدفوعات  االمتياز  عن  املحاسبة  ذلك  عن  ينتن  الحاالت،   من   كثير  في.  اإليجار  على   تعديالت

 . املخفضة الدفعة حدوق إلى  أدى الذي الظرف  أو الحدق

 

 إن تطبيق هذه التعديالت ليس له أي تأثير جوهري على القوائم الالية الوحدة خالل السنة.

 

 املعايير الصادرة وغير سارية التأثير  33-2

والتي تبدأ في أو  الوحدة  الية  فيما يلي بياًنا بالعايير والتفسيرات الجديدة والعدلة الصادرة وغير سارية التأثير حتى تاريخ إصدار القوائم ال 

 . الوحدة بتطبيقها عند إعداد هذه القوائم الالية املجموعةم، مع السماح بالتطبيق البكر ولكن لم تقم 2022يناير   1 بعد

 . املطلوبات تصنيف على ، "املالية القوائم عرض"  1 رقم الدولي املحاسبة معيار  على التعديالت

 أنها على  تصنيفها  يتم  الطلوبات أن على  ، "الالية القوائم عرض" 1 رقم الدولي املحاسبة  معيار على النطاق  ضيقة  التعديالت هذه توضح

 تاريخ  بعد   باألحداق  أو   النشأة   بتوقعات  التصنيف  يتأثر   ال .  التقرير  فترة  نهاية  في   الوجودة   الحقوق   على   اعتمادا   متداولة    غير   أو   متداولة 

 إلى   يشير  عندما  1  رقم  الدولي   املحاسبة  معيار  يعنيه  ما  أيضا  التعديل  يوضح (.  بتعهد  إخالل  أو   تنازل   استالم   الثال،   سبيل  على)   يرالتقر 

 .التزام" تسوية"

 .37 و  16 رقم الدولية املحاسبة معايير  و  3 رقم املالي للتقرير  الدولي  املعيار  على التعديالت

  دون   الالية  للتقارير  الفاهيمي   لإلطار  3  رقم  الالي   للتقرير   الدولي  العيار  في  إلشارة   تحديث" األعمال  اندماج"  3  رقم  الالي  للتقرير  الدولي   العيار

 . األعمال الندماج  املحاسبية التطلبات تغيير

أن تخصم من تكلفة المتلكات واآلالت والعدات البالغ    املجموعة"المتلكات واآلالت والعدات" على    16يحظر معيار املحاسبة الدولي رقم  

بعائدات    املجموعةعن ذلك، سوف تعترف    الستلمة من بيع العناصر النتجة أثناء تحضير الشركة لألصل لالستخدام القصود منه. بدال 

 . الدخل الوحدةالبيعات هذه والتكاليف ذات الصلة في قائمة 

"املخصصات والطلوبات والوجودات املحتملة" التكاليف التي تتضمنها الشركة عند تقييم ما إذا كان    37يحدد العيار املحاسبي الدولي رقم 

 العقد سيتسبب في خسارة. 

 . 8 رقم  الدولي املحاسبة ومعيار   2 رقم املمارسة وبيان   1 رقم الدولي املحاسبة معيار  على التعديالت

  التقديرات   في  التغييرات  بين   التمييز  على  الالية  القوائم  مستخدمي  ومساعدة  املحاسبية  السياسة  إفصاحات  تحسين  إلى  التعديالت  تهدف

 .املحاسبية السياسات  في والتغيرات  املحاسبية
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 )تتمة( ـ املعايير والتفسيرات الجديدة واملعدلة 33

 )تتمة(  املعايير الصادرة وغير سارية التأثير  33-2

 . واحدة معاملة من الناشئة واملطلوبات باملوجودات املتعلقة املؤجلة الضريبة - 12 رقم الدولي املحاسبة معيار  على التعديالت

  من   متساوية  مبالغ  إلى   البدئي،  اإلثبات  عند   تؤدي،  التي  العامالت   على   الؤجلة  الضريبة  تثبت   أن   الشركات  من   التعديالت   هذه   تتطلب

 . للضريبة والخاضعة للخصم  القابلة الؤقتة الفروقات

 املقارنة أرقام.34

 : يلي ما  أهمها الحالية، للسنةإعادة تصنيف بعض أرقام السنة السابقة لتتوافق مع العرض  تم

 م 2020  م 2020 

  إعادة  قبل  املوحدة  املالي املركز  قائمة

 التصنيف 

  إعادة  بعد التصنيف  إعادة

 التصنيف 

 946,473,879 513,221 945,960,658 ومعدات  وآالت ممتلكات

  مدفوعة مصروفات
ً
 239,033,140 ( 513,221) 239,546,361 أخرى  وموجودات مقدما

 

 .أحداث الحقة35

  التجاري   اإلسم  تعديل   على  بالوافقة(  ه1443  اآلخرة  جمادى  6  الوافق)  م2022  يناير   9  بتاريخ  العامة  الجمعية  قامت  الالحقة  الفترة   خالل

  القوائم  اعتماد  تاريخ  حتى  املختصة  الجهات  من  الالزمة  والوافقات  النظامية  اإلجراءات  من  االنتهاء  يتم  ولم  ، "القابضة  سناد "  ليصبح  للشركة

 . الالية

 فروع الشركات التابعة .36

 تشمل القوائم الالية الوحدة الوجودات والطلوبات ونتائن عمليات الفروع التالية لدى الشركات التابعة: 

 شركة حلواني: 

 املدينة رقم السجل التجاري  م  املدينة رقم السجل التجاري  م

 جدة  4030016267 13  الرياض  1010062529 1

 الطائف  4032009936 14  بريدة  1131009885 2

 الدينة النورة  4650007871 15  الدمام 2050021082 3

 جدة  4030296028 16  تبوك  3550019554 4

 جدة  4030289434 17  جدة  4030289283 5

 جدة  4030289287 18  جدة  4030296025 6

 جدة  4030289286 19  جدة  4030289284 7

 جدة  4030289285 20  جدة  4030289281 8

 جدة  4030289282 21  جدة  4030132194 9

 خميس مشيط  5855011496 22  جدة  4030120201 10

 ينبع  4700001129 23  مكة الكرمة 4031023161 11

     جدة  4030016296 12
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 )تتمة(   .فروع الشركات التابعة36

 
 شركة الربيع السعودية لألغذية املحدودة: 

 

 املدينة رقم السجل التجاري  م  املدينة رقم السجل التجاري  م

 وادي الدواسر  1185001651 16  ( الرئيس ي الركز الرياض ) 1010025275 1

 الطائف  4032228005 17  الرياض )تصدير(  1010614214 2

 الدينه النوره  4650022683 18  الرياض )مبيعات(  1010614212 3

 جده  4030123496 19  أبها  5855015525 4

 مكه الكرمة 4031213827 20  الباحه 5800010301 5

 ينبع  4700011061 21  املخواه 4603149656 6

 القصيم 1128003924 22  بيشه 5851002325 7

 القريات  3452009817 23  جازان 5900005720 8

 تبوك  3550014766 24  محائل 5860023508 9

 حائل 3350012039 15  البرز  2252026326 10

 سكاكا 3400008687 26  الخفجى   2057004092 11

 نجران  5950007467 27  الدمام 2050033489 12

 املجمعه 1122002340 28  حفر الباطن  2511003423 13

 عرعر  3450006956 29  الدوادمى  1116003922 14

 الباحه 5800006406 30  الخرج  1011008756 15

 

 النسيج واملالبس الجاهزة املحدودة: شركة 

 

 اإلنتهاء تاريخ االصدار  تاريخ السجل رقم   املوقع

 هـ 29/05/1443 هـ 16/08/1399 4031008300 الكرمة مكة

 هـ 25/08/1444 هـ 25/08/1440 4032235980 الطائف 

 هـ 24/12/1442 هـ 26/12/1433 4031072878 الكرمة مكة

 

 اعتماد القوائم املالية املوحدة .37

 . م2022مارس   27هـ الوافق 1443شعبان  24تم اعتماد القوائم الالية الوحدة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

تقرير جلنة املراجعة حول نظام الرقابة الداخلية وفاعلية 

 م 2021املتبعة عن العام املالي  اإلجراءات

 



 

1 / 2 

 

 

 م24/03/2022التاريخ: 

 

 نظام الرقابة الداخلية  تقرير جلنة املراجعة حول

 م1220وفاعلية اإلجراءات املتبعة عن العام املالي 

 

فعالية وتصميم نظام الرقابة الداخلية تقرير الرقابة الداخلية السنوي عن تقييم على  عطالالاقامت اللجنة ب

اإلدارة التنفيذية بدراسة قامت و، املتفق عليه نطاق عملهم الذي أعده املراجع الداخلي ضمن 2021عن العام 

وفق  أنه مت د منيوالتأكض منهجية التقرير ااستعرمت ، ثم شته قبل إصداره بالصورة النهائيةومناقالتقرير 

املعايري املهنية للمراجعة الداخلية بتطبيق عدد من األساليب واإلجراءات املهنية اليت استندت على معايري 

املعمول  ةالداخلية املطبقإىل جانب اللوائح  ،املراجعة الداخلية الصادرة من املعهد الدولي للمراجعني الداخليني

الرئيسة بها يف الشركة. وقد اشتمل نطاق املراجعة على تقييم أنظمة الرقابة الداخلية اخلاصة بدورات العمل 

 التالية:

 .السابق املراجع تقارير توصيات متابعة 

 .املوارد البشرية 

 .احلوكمة 

 .املشرتيات 

إدارة املخححاطر يميححع مححديري  عححن الححداخلي خاصححة أعححدملا املراجححع  مت إرسححال اسححتبيانات  أنححه اللجنححةوضححح تو

عمل لبيان اهلدف من إدارة املخحاطر احلاليحة    ةوقام باالجتماع بهم يف ورش، لتعبئتها وفق أسئلة حمددةاإلدارات 

واملستقبلية وآلية العمل على تقليل أثار املخاطر على الشحركة والوصحول إىل مسحتويات املخحاطر املقبولحة ل حل       

إضحافة إىل لليحل شحامل ملسحئوليات كحل إدارة للتأكحد أن        ،لى الشحركة ك حل  إدارة وبالتالي انع اسها ع

املسئوليات تشمل إدارة املخاطر واألدوات الرقابية عليهحا، كمحا قحام املراجحع الحداخلي بحاالطالع علحى التقحارير         

ي ححل اهلرميححة وفححق اهل املرجعيححةبصححفته العضححو املنتححدل والححرئيف التنفيححذي الصححادرة مححن مححديري اإلدارات إىل 

 . اإلداري للشركة

النتححائا الححيت توصححل إليهححا املراجححع الححداخلي يف تقريححره لتقيححيم نظححام الرقابححة وفاعليححة        اللجنححة  تم استعرضححثحح

علحى املعلومحات واالختبحارات     لتوصل إىل االسحتنتا  العحام بنحاء    ضمن عمليات التنفيذ وأنه مت ا املتخذةاإلجراءات 

نظحام الرقابحة الداخليحة للشحركة يتضحمن إجحراءات وضحواب  فعالحه          الحذي نحع علحى أن تصحميم     بهحا، اليت قام 

ومالئمة وكافية بدرجة معقوله مع أملمية القيام بأعمال التحسني والتطوير للنظام للتغلب على نقحا  الضحع    

 .ة أعمال الشركة ونشاطها وأملدافهاوفق طبيع

ابعة مع احملاسب القانوني واإلجراءات التصحيحية على متابعة اللجنة ملهامها وتقارير املراجع الداخلي واملت بناء 

عحدم  باليت قامت بها اإلدارة التنفيذيحة للشحركة للتطحوير والتحسحني املسحتمر، وتأكيحدات اإلدارة التنفيذيحة        

والقحوائم املاليحة األوليحة    م 2021وجود مالحظات جوملريحة عنحد إعحداد القحوائم املاليحة املوححدة السحنوية للعحام         

مجيع املالحظات اليت ابداملا احملاسحب القحانوني خحالل     م والقيام مبعاية2021الربعية خالل العام للفرتات 

وعدم وجود ال توجد لديه أي لفظات أو مالحظات جوملرية مل يتم معايتها وم 2021أعمال املراجعة للعام 

جملححف اإلدارة وعححدم وجححود مالحظححات جوملريححة مححن   مالحظححات جوملريححة للجنححة عنححد دراسححة تلحح  القححوائم    
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إجراءاتحه املوقحع يف   وتأكيحدات اإلدارة عحن نظحام الرقابحة الداخليحة وفاعليحة        ،لتل  القوائم املاليةواعتمادملا 

لحه ححق    والحذي املسحتقل   من مراجع احلسابات املعتمدمراجعة القوائم املالية فحع ووقد مت  م14/03/2022

االطحححالع علحححى كافحححة الحححدفاتر والسححححجالت وحماضحححر جملحححف اإلدارة ولححححجانه وحماضحححر الححححجمعية العامحححة  

من احملاسب القانوني على أنظمة الرقابحة والضحب    جوملرية  مالحظةاستالم أي  وكما مل يتم للمساملمني،

على تقرير الرقابة الداخلية السنوي عن تقييم فعالية تصميم نظام الرقابة الداخلية واملنهجية  بناء الداخلي، و

ومحا توصحل إليحه محن اسحتنتا  أن تصحميم نظحام الرقابحة الداخليحة فعحال ومالئحم            اليت قام بها املراجع الداخلي 

 وكاف مع العمل على التطوير والتحسني املستمر مما يستدل عليه باالتي:

 سجالت احلسابات مت إعدادملا بالش ل الصحيحأن  •

 بفاعلية ونفذأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسف سليمة  •

  أنه ال يوجد ش  يذكر يف قدرة الشركة على مواصلة نشاطها •

 أن النظام املالي يع ف سالمة البيانات والتقارير املالية وأنظمتها •

وترى  ليف لديها مالحظات جوملرية على نظام الرقابة الداخلية يف الشركة أعاله،فإن اللجنة يف ظل ما جاء 

ؤكد بدرجة معقوله أنه أعد على أسف سليمة مع أملمية ان تقوم اإلدارة التنفيذية يأن نظام الرقابة الداخلية 

 شركة.تطوير ولسني نظام الرقابة الداخلية وتطوير آلية الرقابة على عمليات وأنشطة الباالستمرار يف 
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