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تحتل شركة التنمية الغذائية 
مكانًة رائدة في منطقة الشرق 

األوسط في مجال إنتاج الدواجن 
الطازجة وتصنيع منتجات 

الدواجن واللحوم المعالجة 
باإلضافة إلى األعالف والمنتجات 

الصحية للحيوانات ومطاعم 
الخدمة السريعة، تأسست أولى 

شركات التنمية الغذائية )وهي 
 شركة التنمية الزراعية( عام ١٩٦٢  

وهي إحدى شركات مجموعة 
الدباغ القابضة.

وتطبق شركة التنمية نموذًجا 
تشغيلًيا يتسم بالكفاءة 

والتكامل حيث يشمل مراحل 
اإلنتاج والمعالجة والتوزيع، 
وتتواجد منتجات الشركة 

في أسواق المملكة العربية 
السعودية واإلمارات العربية 

المتحدة والبحرين ولبنان وعمان 

نبذة عن الشركة
واألردن والكويت، وتدير الشركة 

91 مزرعة باإلضافة إلى 6 فقاسات 
ومصنعين لألعالف و4 مسالخ 

و3 مصانع لمنتجات األغذية 
الجاهزة و20 منفذًا للتوزيع موزعة 

في المملكة العربية السعودية 
والبحرين واإلمارات، وتعتمد 

الشركة في توزيع منتجاتها على 
شبكٍة من الموزعين ومحالت 

تجارة الجملة والتجزئة باإلضافة 
إلى المبيعات عبر تطبيقها 

اإللكتروني إلى المستهلكين 
مباشرة. وتأتي االستدامة في 

صميم أعمال الشركة، حيث 
أطلقت مبادراٍت شملت زراعة 

األشجار وريها باستخدام مخلفات 
المياه المعالجة من مرافق
الشركة وتحويل المخلفات

والفضالت إلى أسمدة ومنتجات 
ذات نفع.

شركة التنمية الغذائية
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 370,000

 21,000

طائر يوميًا تنتجها 
4 مسالخ ألية 

طن متري من منتجات 
اللحوم المعالجة سنويًا 

تنتجها 3 خطوط تصنيع أخرى

إضاءات على العمليات التشغيلية

 428,000
صوص سنويًا تنتجها 6 

فقاسات

7
بلدان

250,000
طن من األعالف سنويًا تنتجها 

الشركة من مصنعين 

أكثر من 2,000

من الزمالء

20
منفذ 
توزيع

المعلومات ١١
الرئيسية
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2021 )مليون ريال سعودي(

13.56

46.56

1,539.33

356.20

1327,65

971.44

2020 )مليون ريال سعودي(

347.54
مجموع حقوق ملكية المساهمين 

)بعد خصم حقوق ملكية األقلية(

1197,34
إجمالي األصول

849.81
إجمالي المطلوبات

 107.25
إجمالي أرباح )خسائر( العمليات التشغيلية

1,211.93
مجموع المبيعات / العوائد

 74.41
صافي األرباح )الخسائر( بعد احتساب الزكاة والضريبة

أبرز المؤشرات المالية
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العوائد حسب 
المنطقة الجغرافية

المبيعات حسب المواقع الجغرافية

البحرين 

اإلمارات العربية 
المتحدة 

العوائد 
88،953،112 ريال سعودي 

العوائد
90،857،871 ريال سعودي 

العوائد
1،307،240،412 ريال سعودي 

دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

العوائد 
52،274،794 ريال سعودي 

المملكة العربية السعودية

اإلمارات العربية المتحدة

البحرين
دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

٪84.92
٪5.90

٪5.78
٪3.40

المملكة العربية 
السعودية 
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رؤيتنا

رسالتنا

أن نكون منتًجا ومورًدا متكامًلا رائًدا 
للدواجن ومنتجات اللحوم األخرى في 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

التركيز على تقديم منتجات وخدمات عالية 
الجودة مدعومة بخبرات دولية وتقديم أعلى 

مستوى لتحقيق رضا العمالء.

قيمنا
التطّلع الى المستقبل واالحترام والتعاطف 

والعمل الجماعي وضمان الجودة
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تحويل مؤسسة التنمية الزراعية 
إلى "شركة التنمية الزراعية"

1992

2018

تأسيس أول شركات 
التنمية وهي مؤسسة 

التنمية الزراعية

بدء تشغيل مصنع األغذية 
ذات القيمة المضافة في 

الرياض من قبل شركة تصنيع 
األغذية الممتازة 

2001

1976

ترشيح التنمية كأفضل منتج للعام 

تأسيس شركة تصنيع 
األغذية الممتازة 

1999

2019

زيادة إنتاج الدواجن الى 360 ألف 
طائر في اليوم 

عقد امتياز رئيسي 
مع مطاعم بوبايز

2020 2021

إدراج الشركة في سوق األسهم 
السعودية 

2021

مسيرتنا

 زيادة إنتاج الدواجن الى 279 ألف طائر 
في اليوم

زيادة سرعة تشغيل خطوط اإلنتاج 
ومناوبات العمالة لزيادة القدرة اإلنتاجية 

للمسالخ

 منح شهادة أفضل منتج دواجن في 
المنطقة من قبل ايفيجن

88



بدء تشغيل مسلخ شقراء 

بدء تشغيل مصنع 
حرض لألعالف 

بدء تشغيل مصنع األغذية ذات 
القيمة المضافة في جدة من قبل 

شركة تصنيع األغذية الممتازة 

20152013

20022009

2011
تأسيس شركة تالل الصحراء 

للخدمات البيطرية 

2012

2004
تأسيس شركة معالجة األغذية 

لخدمة أسواق دول الخليج

بدء تشغيل خط إنتاج صلبوخ

تأسيس فقاسة حرض بسعة 72 مليون 
بيضة سنوية 

توريد اللحوم لسلسة مطاعم برجر 
كنج بدول الخليج بخالف المملكة 

العربية السعودية 

2014 2016
زيادة إنتاج الدواجن الى 180 ألف طائر 

في اليوم

توسعة إنتاج األغذية المعالجة 
ألسواق الخليج

إعادة إطالق الهوية والشعار 
الجديد للتنمية

وتوريد اللحوم لسلسة مطاعم 
برجر كنج في المملكة العربية 

السعودية 

أصبحت التنمية المورد الرئيسي لسلسلة 
مطاعم صب واي في المنطقة

تحقيق اعلى مستوى من الكفاءة في إنتاج 
الدواجن في المنطقة 

99

تنا
ير

س
م



زيادة سنوية في 
نمو العوائد بنسبة 

27.0٪ حيث بلغت 
1.540 مليار ريال 

سعودي )العام 
المالي 2021(

جاري بناء توسعات 
إلضافة 20 طن متري 

في الساعة إلى 
سعة مصنع األعالف

زيادة عدد إنتاج 
الطيور في اليوم 

بنسبة 38٪ لتصل إلى 
370 ألف

االستحواذ على مصنع 
معالجة إلضافة 100 

ألف طائر يوميا

٪27

٪38

20 طن متري

100 ألف طائر يوميا

إدراج الشركة في 
السوق المالية 

السعودية - تجاوزت 
التغطية لألسهم 

المطروحة لالكتتاب 
بنسبة ٪9.534

٪9.534

جاري بناء 
توسعات لزيادة 

سعة إنتاج البيض 
إلى 36 مليون

36 مليون

زيادة سعة تخزين 
الحبوب في 

المستودعات 
المؤجرة لتصل إلى 60 

ألف طن متري

60 ألف طن متري

األحداث االستراتيجية الرئيسية 
للشركة في عام 2021

زيادة إنتاج المنتجات ذات 
القيمة المضافة بنسبة 

75٪ لتصل إلى 21 ألف 
طن متري

٪75

جاري بناء 
توسعات لزيادة 

سعة مصنع إنتاج 
األعالف بمقدار 9 

أالف طن متري

9 أالف طن متري
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تأسيس 7 منافذ توزيع 
إضافية في بلدان 

المنطقة

بدء توريد 
المنتجات 

لسلسة مطاعم 
ماكدونالدز

الطاقة اإلنتاجية 
للبيض 12 مليون بيضة 

في 2021

المزيد من المعلومات الصفحة 22

7
12 مليون

ماكدونالدز

التوسع في 
عمليات التجارة 

اإللكترونية

افتتاح 4 فروع 
لمطعم بوبايز

4

شهادة التنمية 
الغذائية لإلنجاز 
 EPEF Ross -

400 Club

400 Club

شهادة أيزو/آي 
إي سي 17025: 2017 
لكفاءة المختبرات

توقيع مذكرة 
تفاهم مع 

كاكست للتعاون 
في إنتاج األغذية 

المستدامة

مذكرة 
تفاهم

آي إي سي
التجارة 

اإللكترونية

4.7٪ زيادة في حصة 
سوق مبيعات التجزئة 
لتصل إجمالي الحصة 
إلى 21٪ )العام المالي 

 )2021

 ٪4.7

زيادة حصة سوق التجزئة 
)الحجم( من 18.5٪ إلى 20.8٪ في 
 )MAT( إجمالي التحرك السنوي

]ديسمبر 21[ مقارنة بالفترة 
نفسها من العام الماضي

٪20.8

60 ألف طن متري

عقد امتياز 
رئيسي مع 

مطاعم بوبايز

بوبايز
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نظرة عامة على 22
االستراتيجية





كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة

ال يخفى على أحد أن عام 2021 حمل معه الكثير من 
التحديات التي واجهت الشركات في جميع القطاعات. 
فمع تداعيات وباء كورونا المستجد التي ال زلنا نلمس 
أثرها في جميع أنحاء العالم، واجهت شركة التنمية 

الغذائية، كما واجهت الشركات األخرى، تحدياٍت خاصة 
أثرت على األرباح الصافية وهامش الربح: منها ارتفاع 

أسعار الحبوب عالمًيا وانخفاض برامج الدعم. وتأثرت 
الشركة على وجه الخصوص بارتفاع أسعار حبوب الذرة 
بمتوسط 57٪؛ وارتفاع أسعار فول الصويا بمتوسط ٪22. 

وعلى الرغم من هذه التحديات، تمكنت الشركة من 
تحقيق إنجازات بارزة خالل عام 2021.

أول هذه اإلنجازات كان إدراج شركة التنمية الغذائية في السوق 
المالية بالسعودية – تداول – بعد اكتمال إجراءات الطرح األولي 
لالكتتاب العام إيذاًنا ببداية مرحلة جديدة من النمو والتوسع. 

كذلك استطعنا تحقيق إحدى مستهدفات استراتيجيتنا لعام 
٢0٢٥،  والتي تشمل على تفعيل نموذج عمل "من المزرعة إلى 

المائدة" في سعينا المستمر لتنويع منتجاتنا، وقد حققنا ذلك 
بعد إبرام اتفاقية امتياز وتطوير مع سلسلة مطاعم بوبايز 

بواسطة إحدى الشركات التابعة الجديدة وهي شركة العالمة 
الخليجية للوجبات السريعة لنشهد بذلك باكورة تواجدنا في 

سوق مطاعم الخدمة السريعة مع استكمال دورنا الحالي 
كمورد رئيسي.

وكانت إحدى اإلنجازات البارزة 
هي االستثمار االستراتيجي الذي 

نفذته الشركة في مدينة الملك 
عبد اهلل االقتصادية لنتمكن من 
رفع الطاقة االستيعابية لتخزين 

الحبوب مما يدعم المزيد من 

عمليات الشراء بالجملة للحبوب 
من الوكالء الدوليين، وبهذا 

يتوفر لنا األدوات والمصادر التي 
تساعدنا على مواجهة تقلبات 

أسعار الحبوب.
ونعتزم خالل الفترة المقبلة التركيز بشكل أساسي على 
العمل تجاه تحقيق رؤية الشركة بأن تصبح منتًجا ومورًدا 
متكامًلا رائًدا في قطاع الدواجن والمنتجات األخرى في 

جميع أنحاء المنطقة، حيث نظل على العهد مع مساهمي 
الشركة كما كنا دائما ونؤكد على التزامنا بما وعدنا به بتقديم 

منتجات وخدماٍت تستوفي أعلى معايير الجودة، مع التركيز 
أيًضا على تحقيق التنوع. وبينما تحافظ العمليات التشغيلية 

على موائمتها مع رؤية المملكة 2030، تواصل الشركة جهدها 
للوفاء بالتزاماتها نحو االستدامة في اإلنتاج واالستهالك إضافًة 

إلى مبدأي التنوع والشمولية لدعم حياة أفضل للمجتمعات 
المحلية.

وبالنيابة عن مجلس إدارة الشركة، أتقدم بالشكر والتقدير إلى 
المساهمين والعمالء على ثقتهم خالل هذه المرحلة المليئة 

بالتحديات. كما أود أن أشكر قيادة فريقنا التنفيذي والسادة 
الزمالء في جميع قطاعات العمليات التشغيلية وُأثمُن 

التزامهم وتفانيهم ومرونتهم في العمل. ومن أعظم نعم 
اهلل علينا نعمة الدعم والرعاية الحكومية التي نحظى بها من 

مملكتنا الحبيبة وأن تكون لدينا رؤيٌة مثل رؤية المملكة 2030 
لترسم لنا المسار الواضح نحو االزدهار والنمو مؤسسًة وأمة.

عمرو عبداهلل الدباغ
رئيس مجلس اإلدارة 
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فاستثمرت شركتنا الفرص التي جاءت مع التغيير الذي طرأ 
مؤخرا على سلوك المستهلكين حيث زاد اإلقبال على التسوق 

اإللكتروني فعززنا االستفادة من منصة المبيعات اإللكترونية 
التي أطلقناها في 2020 والتي شهدت نمًوا ملحوظا في حجم 

المبيعات خالل العام ليرتفع مستوى أداء الشركة عن العام 
السابق بمقدار ثالثة أضعاف. 

وعلى الرغم من المعوقات التي اعترضت جهود تعزيز 
العمليات التشغيلية نوًعا ما نتيجة لتأخر رفع قيود الحظر 

واإلغالق في الدول األوروبية وهو ما أثر على توريد المعدات 
الحيوية خالل 2021، إال أن الشركة واجهت ذلك بمرونة األداء 

وركزت على حماية الزمالء واستمرارية العمل. 

تسريع وتيرة اإلنجازات التشغيلية
جاءت أهم النتائج االستثنائية التي حققتها الشركة خالل عام 

2021 في استمرار الشركة في إحراز تقدٍم هاٍم نحو هدفها 
برفع الطاقة االستيعابية من إنتاج الدجاج لتصل إلى 1.2 مليون 

طائر يوميا بحلول 2025.

وشملت التوسعات التي أدخلتها الشركة في 2021 رفع الطاقة 
االستيعابية إلنتاج الدجاج الطازج بشكل يفوق العام السابق 

كثيرا، ليمثل هذا القطاع المساهمة األكبر في عائدات التنمية 
حيث شهدت عائدات المبيعات زيارة سنوية بلغت 22٪ في ظل 

رفع الطاقة االستيعابية إلنتاج الطيور بنسبة 38٪ لتبلغ 370,000 
طائر يوميا مقارنة 268,000 في العام السابق، بينما زادت الطاقة 
االستيعابية إلنتاج األغذية المعالجة إلى 23,000 طن متري سنويا. 

كما توسعت الشركة في شبكة التوزيع فضمت إلى الشبكة 
الحالية 7 فروٍع جديدة في 2021، وفي المقابل حققت الشركة 

بفضل اإلجراءات التي اتخذتها زيادًة في اإلنتاج والمبيعات 
فارتفعت حصة التنمية من سوق مبيعات التجزئة من 18.5٪ إلى 

20.8٪ بنهاية 2021.

وقد ساهمت هذه اإلنجازات الهامة في زيادة العوائد 
الموحدة بنسبة 27٪ عن العام السابق لتصل إلى 1.54 مليار 

ريال  سعودي مقارنًة بعام 2020 حيث كانت 1.21 مليار ريال، 
وهذا يعود إلى معدالت العوائد المرتفعة التي حققتها 

كلمة الرئيس 
التنفيذي

بعد عاٍم حققت فيه شركة التنمية الغذائية نجاًحا 
مشهودا، استطاعت الشركة تأمين نمٍو ملحوظ على 

مستوى العوائد مدفوعًة بالزيادة الكبيرة في سعة 
اإلنتاج التي أضافتها في 2021 ومستندًة على نجاحها 

كأول شركة دواجن متكاملة في المملكة يتم إدراج وبدء 
تداول أسهمها في سوق المال. 

عاٌم حافٌل باألحداث الهامة
صحيٌح أن وباء كورونا ترك آثارا سلبية على كافة القطاعات 

ومناحي الحياة، إال أن شركتنا استطاعت تجاوز هذه التحديات 
لتحقق أهدافها من النمو والتنوع خالل 2021، لتحرز تقدًما 

بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها بأن تكون شركة متكاملة 
رائدة في إنتاج وتوريد الدواجن وغيرها من منتجات اللحوم في 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

واستفادت الشركة من التعافي القوي الذي شهده قطاع 
أعمال األغذية المعالجة األخرى خالل عام 2021 إثر تخفيف 

إجراءات اإلغالق والحظر إيذانا بعودة المطاعم في المنطقة 
للعمل وعودة مواسم الحج والعمرة والسياحة إلى طبيعتها 

تدريجيا في المملكة. 

وتسارعت وتيرة التعافي بفضل نجاح جهود حكومة المملكة 
في برنامج التطعيم الوطني ونتيجًة للتدابير االستباقية التي 

اتخذتها الشركة منذ بدء تفشي الوباء والتي ساهمت في 
زيادة حجم المبيعات وحصة السوق.

كان عام 2021 عالمًة مضيئة في 
تاريخ شركة التنمية الغذائية 

إذ شهد الطرح األولي لالكتتاب 
العام ألسهم الشركة في 

السوق المالية السعودية
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الشركة في قطاعات العمل الثالث التي تشمل قطاع الدواجن 
الطازجة وقطاع األغذية المعالجة وقطاع األعالف والخدمات 

البيطرية - بما يعكس تعافي منتجات وخدمات الشركة 
بشكل قوي من آثار وباء كورونا المستجد.

وعلى الجانب اآلخر، انخفض إجمالي هامش الربح من ٪25.6 
إلى 21.2٪ ليحقق 326.7 مليون ريال سعودي في 2021 والسبب 

في ذلك ارتفاع تكاليف مواد اإلنتاج واألعالف جراء ارتفاع أسعار 
الذرة وفول الصويا عالميا باإلضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن.

وحقق قطاع األغذية المعالجة األخرى زيادة في العوائد بلغت 
63٪ مقارنة بعام 2020 على خلفية إعادة افتتاح قطاع خدمات 

الغذاء والزيادة الكبيرة بفضل عمليات االستحواذ على عمالء 
جدد في 2021. 

وفي نفس الوقت، نمى قطاع األعالف والخدمات البيطرية 
بنسبة 3٪ مدعومًة بزيادة الطلب على معدات ومنتجات صحة 

الحيوان. 

٪27
زيادة سنوية في 

العوائد

٪38
رفع الطاقة االستيعابية لمسالخ 

الطيور بنسبة 38٪ حيث زاد العدد من 
268,000 إلى 370,000 طائر يومًيا

٪20.8
نمت حصة الشركة من قطاع 

مبيعات التجزئة من 18.5٪ إلى ٪20.8 
بنهاية 2021
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عام من اإلنجازات التاريخية
كان عام 2021 عالمًة بارزة في تاريخ شركة التنمية الغذائية 

إذ شهد الطرح األولي لالكتتاب العام ألسهم الشركة في 
السوق المالية السعودية )تداول(، وحتى تستوفي الشركة 

معايير الطرح األولي لالكتتاب العام، أعادت ترتيب الهيكل 
التنظيمي في هذا العام بحيث تتمكن من دعم خطط 

التوسع الرئيسية مع المحافظة في نفس الوقت على 
االستراتيجية الحالية التي تحقق درجًة مرتفعة من النمو على 

مستوى الشركة. 

وواصلت شركة التنمية الزراعية التابعة للتنمية الغذائية تعزيز 
تواجدها في سوق الدواجن الطازجة فحققت نموا على 

صعيد اإلنتاج والحصة السوقية بدخول أسواق جديدة من 
خالل افتتاح فروع إضافية للتوزيع وتوسيع نطاق العمليات 

التشغيلية لتغطي جنوب المملكة من خالل االستحواذ على 
شبكة من المزارع والمسالخ في منطقة أبها. كما ضمت 

الشركة إلى شبكتها 7 مزارع دجاج الحم جديدة وزادت 
خطوط التوزيع بنسبة 51٪ واستثمرت في مخازن األعالف 

والفقاسات وتعزيز الطاقة االستيعابية لمصانع إنتاج األعالف. 
 

كما حقق قطاع األغذية المعالجة األخرى تعافًيا قويا في 
2021 مدفوعا بعودة منتجات القطاع للمتاجر العامة ليحقق 

زيادًة في حجم المبيعات لتبلغ 20.8 مليون كجم مقارنة 
بما حققته في عام 2020 حيث كانت 12 مليون كجم. كما 

توسعت الشركة في مصنعها بجدة لتزيد الطاقة االستيعابية 
بمقدار 250 طن متري شهريا لتلبية طلب السوق على منتجات 

الشركة.

كما نجحت التنمية خالل 2021 في تحقيق نمٍو على صعيد 
منتجات ومعدات صحة الحيوان في ظل عودة الطلب إلى 

مستوياته، مع محافظة الشركة في نفس الوقت على 
إحكام الرقابة على التكاليف وتعزيز شراكتها مع الشركات 

الدولية الرائدة في هذا القطاع.

وخالل 2021 وقعت شركة العالمة الخليجية للوجبات السريعة 
وهي شركة مملوكة للتنمية بنسبة 100٪ عقد امتياز إقليمي 

حصري وعقد تطوير مع ريستورانت براندز إنترناشيونال لتمثل 
مطعم بوبايز في المملكة مع إمكانية التوسع في المناطق 

واألقاليم األخرى لتحقق بذلك واحدا من أهم اإلنجازات في 
استراتيجية الشركة نحو التنوع. 

وتؤكد الخطط الموضوعة الفتتاح العديد من المطاعم 
خالل السنوات القادمة أن هذه الخطوة تأتي تطبيًقا 

الستراتيجية التنمية للتوسع عبر سلسلة القيمة ومزاولة 
النشاطات في القطاعات اللوجستية إلضافة مزيد من 

القيمة التي تعود بالنفع على الشركة والمساهمين. 

وتقديًرا لجهود الشركة، حصلت التنمية على العديد من 
الجوائز والشهادات الهامة في عام 2021 من بينها عدد من 
جوائز الجودة والكفاءة تمنحها أفياجين - المالكة لساللة 

دجاج روس 308 واسعة االستخدام في المنطقة - كما 
حصلت الشركة على شهادة رعاية الحيوان من مؤسسة 
الصرف الصحي الوطنية المعروفة دوليا تقديرا ألعمالها 

الرئيسية عبر سلسلة القيمة لتكون أول شركة دواجن 
تحصل على هذه الشهادة في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا.

أهداف 2022
بفضل مرونة استراتيجية الشركة التي صمدت في وجه 

التحديات التي واجهتها في 2021 بما في ذلك االرتفاع غير 
المسبوق في أسعار السلع ومعوقات سالسل التوريد 

وارتفاع أسعار الوقود، أسست الشركة قاعدًة قويًة 
تساعدها في تحقيق المزيد من النمو والعوائد في 2022. 

استكماال لنجاح الطرح األولي 
لالكتتاب العام في 2021، 

سوف نواصل تعزيز المركز 
المالي والحصة السوقية 
للشركة باالستفادة من 

التدفقات النقدية في زيادة 
حجم السيولة وتحسين 

الميزانية العمومية وتطبيق 
خطط التوسع الحالية.
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واستكماال لنجاح الطرح األولي لالكتتاب العام في 2021، 
سوف نواصل تعزيز المركز المالي والحصة السوقية للشركة 

باالستفادة من التدفقات النقدية في زيادة حجم السيولة 
وتحسين الميزانية العمومية وتطبيق خطط التوسع الحالية. 

واستناًدا إلى سجل الشركة في التفوق التشغيلي، تعتزم 
التنمية تعزيز قطاع الدواجن الطازجة بما يتماشى مع األهداف 

االستراتيجية للملكة الرامية لتحقيق اكتفاء ذاتي في هذا 
القطاع بنسبٍة تصل إلى 80٪ بحلول عام ٢0٢٥.

كما فتح الطرح األولى لالكتتاب أفاًقا جديدة أمام الشركة 
لتعزيز ثقة المستثمرين والمساهمين والعمالء والشركاء 

الماليين في المستقبل حيث توفي الشركة بالتزاماتها 
ومسؤولياتها نحو تعزيز الشفافية وتقديم رؤية واضحة عن 

الحوكمة التشغيلية والهيكلة المالية للشركة.

وبالمجمل تحافظ التنمية على التزامها بتحقيق المزيد من 
النمو مع المضي قدما في رفع الطاقة االستيعابية خالل 2022 

لتحقيق أقصى استفادة من الطلب المتزايد على المنتجات 
ذات القيمة المضافة ونجاح أعمال التوسع لفروع مطعم 
بوبايز وتعزيز شبكة التوزيع لتغطي المزيد من المدن في 

المملكة. 

شكر وتقدير
أود أن أعرب عن أسمى درجات االمتنان لحكومة المملكة 

على حكمتها ورؤيتها االقتصادية الرشيدة ودعمها الرئيسي 
لقطاع الدواجن خالل فترة تفشي وباء كورونا المستجد كما 

أشكر المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكافة العاملين في 
التنمية على تفانيهم وإخالصهم في العمل لتحقيق أهدافنا 

المشتركة في 2021 رغم الظروف والتحديات.

كما أشكر العمالء والجهات الشريكة على ثقتهم المستمرة 
والشكر موصول للمستثمرين على دعمهم لرؤيتنا 

المستقبلية للشركة. 

مًعا نبني مستقبال من النجاح واألرباح للتنمية الغذائية ونحن 
ماضون في طريق النمو وخططنا التوسعية خالل األعوام 

القادمة.

سيد ذو الفقار حمداني 
الرئيس التنفيذي لشركة التنمية الغذائية 

٪80
نسبة االكتفاء الذاتي في 

قطاع الدواجن

٪63
حقق قطاع األغذية 

المعالجة األخرى زيادة 
في العوائد بنسبة ٪63
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انطالًقا من قاعدة قوية من النجاح والنمو تشكلت على 
مدار ستة عقود، استهلت شركة التنمية الغذائية هذا العام 

عهدًا جديدًا من تسريع النمو وزيادة التنوع باتخاذ خطوات 
استراتيجية نحو تحقيق رؤيتها بأن تكون شركة رائدة متكاملة 

في صناعة منتجات الدواجن واللحوم في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا. 

وبفضل النتائج القوية والحدث الهام للطرح األولي لالكتتاب 
العام، تبوأت الشركة مركًزا قوًيا يمكنها من االستثمار من 

أجل المستقبل، لذا شرعنا في مسيرة توسع طموحة بتركيٍز 
وعزٍم واضحين لتعظيم الفائدة من كافة مراحل اإلنتاج 

والعمليات التشغيلية للشركة بهدف زيادة سعة اإلنتاج وتعزيز 
الكفاءة وتدشين شراكاٍت جديدة والتحول في خدمات 

العمالء لتحقق الشركة غايتها في تعزيز حصتها السوقية 
واالرتقاء بمستوى األداء المالي. 

وبتطبيق نموذٍج تشغيلي يجمع بين المبادئ الثالثة "العطاء 
والكسب واالستدامة"، ُتمثل االستدامة عنصرًا بارزًا في التوجه 
االستراتيجي للشركة ومكوًنا رئيسيا في العمليات التشغيلية 

والثقافة المؤسسية، وبذلك تجمع الشركة خالل مسيرتها بين 
اإلحسان والتحسين، فتضيف قيمة إلى الشركة والمساهمين 

بينما في نفس الوقت تعود بالنفع على شعبنا ومجتمعنا 
وبيئتنا من خالل نجاحنا المستدام. 

عهد جديد 
من النمو 
المستدام
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النموذج 
التشغيلي

عناصر اإلنتاج

التربية 
1

اإلنتاج
2

التوزيع 

مطاعم الوجبات 
السريعة 

3

4

بفضل خبرتها السوقية التي تصل إلى ما يقرب 
من 60 عاًما، استطاعت شركة التنمية تأسيس 
وإدارة نموذٍج تشغيلي يتميز بالكفاءة العالية 

لدعم منتجاتها المتنوعة.

ن
ج

صناعة الدوا
ي 

سلة القيمة ف
سل

طازج )الدجاج بعظم وأجزاء 
الدجاج الخالية من العظام(

دجاج األمهات < غذاء محلي 

المصدر < مطاحن أعالف شركة 
التنمية الزراعية 

المنتجات الصحية < شركة تالل 
الصحراء

الدواجن الحية
اللحوم المستوردة

دجاج )كامل، أجزاء طازجة 
ومجمدة ومنتجات أخرى( 

ومنتجات اللحوم ذات 
القيمة المضافة 
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قاعدة 
العمالء 

الموزعين

عمالء التجزئة

قطاع الضيافة والفنادق 

النتيجة النهائية المعالجة

شطائر الدجاج 

المسالخ 

المستهلك )مبيعات 
التجزئة( – طلبات السيارات 

– الطلبات اإللكترونية 

مزارع 
األمهات

الدجاج 
االحم

الفقاسات
الدواجن الحية 

المستودعات 

دجاج )كامل، أجزاء طازج 
ومجمد ومنتجات أخرى( 

ومنتجات اللحوم ذات 
القيمة المضافة 

قنوات توزيع 
التنمية 

المنتجات 
المعالجة األخرى

مزارع شركة التنمية الزراعية المحدودة بدعم من شركة 
تالل الصحراء للخدمات البيطرية المحدودة

مزارع شركة التنمية الزراعية 
المحدودة
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انطالًقا من مركزها الرائد كشركة متكاملة إلنتاج الدواجن ومعالجة المواد الغذائية مدعومًة بتاريخها الطويل في 
المنطقة وقدراتها اإلنتاجية المتميزة، تمتلك شركة التنمية الغذائية كافة األدوات التي تؤهلها لتحقيق نمٍو مستداٍم 

على المدى البعيد. ومع االلتزام بمبادئ مجموعة الدباغ التي تشمل العطاء والكسب واالستدامة، تؤكد التنمية الغذائية 
على استراتيجيتها 2025 بالوصول باإلنتاج إلى 1.2 مليون طائر في اليوم، ولذا تنفذ الشركة استثمارات في المراحل 

االستراتيجية من مراحل اإلنتاج لالرتقاء بسعة الشركة من اإلنتاج والتوزيع. 

أهداف 2025

مجال العمل

وسائل التنفيذ

خارطة الطريق 
االستراتيجية

العطاءالكسب

أن تكون شركة التنمية الغذائية أحد 
أهم الشركات الرائدة في سوق 

الدواجن بالمملكة من خالل زيادة 
الطاقة اإلنتاجية اليومية من الطيور

غرس ثقافة العطاء 
في العمليات األساسية 

للشركة

•   الطاقة االستيعابية المستهدفة 
من اإلنتاج وسلسلة التوريد لتوفير 1.2 

مليون طائر يوميا
•   تحسين جودة المنتج واالسم 

التجاري
•   تعزيز قدرة الشركة على التواجد 

في األسواق من خالل االستثمار في 
شبكة توزيع تابعة للشركة

•   تحقيق أقصى استفادة من وفورات 
الحجم لطرح منتجات ذات جودة 

عالية بأسعار مناسبة
•   استهداف التواجد في األسواق 

الدولية من خالل شركات األعمال 
االستراتيجية

•   استكشاف الفرص من خالل تنويع 
االستثمار في مصادر البروتين األخرى

توفير الوظائف للشباب السعودي 
من خالل التوسع في اإلنتاج 

والمنتجات

االستثمار في الموارد للمساهمة في 
تحقيق أهداف الغذاء التي تضعها 

رؤية المملكة 2030

التعاون مع جهات الرعاية 
االجتماعية إلحداث تغيير إيجابي 

في حياة المحتاجين من بين أبناء 
المجتمع

االستدامة

المجتمع المحلي والبيئة

االبتكار

رعاية جيدة للحيوانات

إحدى شركات الدواجن الرائدة في 
مجال االستدامة في المنطقة من 

خالل تقليل المخلفات والهدر

•   تحويل مخلفات المياه إلى 
مواد مستخدمة وتقليل نسبة 

االنبعاثات الكربونية من خالل 
التشجير

•   تأسيس استراتيجية إدارية شاملة 
للنفايات

•   تأسيس سلسلة توريد خضراء
•   رفع مستوى رعاية الحيوانات

•   استكشاف مبادرات كفاءة 
الطاقة وتسخير االبتكار لتقليل 

االنبعاثات واستخدام مصادر 
الطاقة المتجددة

سوق الطيور الطازجة والمجمدة 
وسوق منتجات اللحوم والطيور 
الجاهزة في دول الخليج العربي

فرص العمل للشباب السعودي في 
مختلف وحدات العمل بالشركة

يساعد األمن الغذائي غير القادرين 
في الحصول على الطعام من خالل 

المنح التي تقدمها التنمية

االستراتيجية 

2424

ة 
ائي

غذ
ة ال

مي
لتن

ة ا
ك

شر
٢ ل

٠٢
ي ١

نو
س

ر ال
ري

تق
ال



أولوياتنا

المبادرات
التوسع في األصول:

•   ويتضمن االستثمار في مزارع التربية والفقاسات ومزارع تربية الدجاج الالحم ومصانع األعالف 
والخطوط الرئيسية للمنتجات المعالجة مما يعزز طاقة اإلنتاج والتوزيع.

•   تعزيز قيمة العالمة التجارية وعملية التوزيع.
•   االستثمار في تعزيز قيمة العالمة التجارية وشبكة التوزيع والخدمات اللوجستية التابعة للشركة 

مما يعزز الحصة السوقية للشركة وتواجدها باألسواق في قنوات ومواقع جديدة.

1

3

4

الطموحات 
االستراتيجية

قطاع الدواجن الطازجة: 
نمو قوي في اإلنتاج في 

5 سنوات

منتجات الحيوانات 
الصحية واألعمال التجارية: 

زيادة العوائد

الشراكات االستراتيجية 
والمشروعات الجديدة

2
قطاع منتجات اللحوم 

المعالجة: نمو في مطاعم 
الخدمة السريعة والتوسع 

في مبيعات التجزئة

تزويد عمالء األغذية المعالجة بالدجاج الطازج:
•   انطالقا من موقع الشركة الرائد في تربية الدجاج الالحم لصالح المنتجات ذات القيمة المضافة، 

سوف تستثمر التنمية في زيادة الطاقة اإلنتاجية لمرافق إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة 
مع إدخال مصانع جديدة للعمل تهدف إلى تلبية المتطلبات المتزايدة لقطاع مطاعم الخدمة 

السريعة ودعم تواجد الشركة بأسواق مبيعات التجزئة بدول الخليج.

تعزيز محفظة المنتجات:
•   يتضمن تطوير محفظة المنتجات لتلبية احتياجات قطاع التجزئة بمنتجات تحمل اسم التنمية 

للوصول إلى أسواق المستهلكين في دول الخليج.

زيادة العوائد:
•   تخطط التنمية لتحقيق أكبر حجم من العوائد من خالل زيادة حجم اإلنتاج من األعالف والدجاج 

المفقس والكتاكيت بعمر يوم واحد.
•    تعزيز الشراكات مع المزيد من الشركات األساسية لتنمية منتجات صحة الحيوانات والمعدات.

•   زيادة قاعدة العمالء المحليين ومجموعة المنتجات.

دمج شركات الخدمات اللوجستية:
•   دخول قطاع مطاعم الخدمة السريعة الستكمال األعمال الحالية في الدجاج الطازج ومنتجات 

األغذية المعالجة مثل عقد االمتياز الرئيسي والشراكة مع بوبايز.
•   الفرص األخرى لالندماج.

•   تحقيق المزيد من القيمة بعقد شراكات ودخول مشروعات مع شركات مشابهة.
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القوة 
المالية 

احتلت الشركة بفضل 
مركزها المالي القوي 
ونجاح عملية االكتتاب 

موقعا متميزا يمكنها 
من تمويل توسع 

مصانع معالجة الغذاء 
والمصانع األخرى 

التي تتطلب رأس مال 
لإلنفاق، الذي تعتزم 
الشركة توفيره في 
الغالب من مواردها 

الخاصة والتمويل 
باالقتراض.

تقليل األصول 
المملوكة

نستأجر المزارع وبعض 
المرافق التي تمكننا من 
تعظيم االستفادة منها 

بإضافة مزارع ومرافق 
جديدة دون الحاجة إلى 

نفقات كبيرة باإلضافة 
إلى ميزة اختيار الموقع 

حسبما تقضي مصلحة 
الشركة.

النموذج التشغيلي 
المتكامل

يدعم نموذج 
التشغيل المتكامل 

من التربية واإلنتاج 
والتوزيع سلسلة 

العمليات التشغيلية 
وتعزيز فعالية 

التكلفة ومراقبة 
الجودة.

نمو السوق

ال يتوقف سوق 
منتجاتنا عن النمو 

مدعومًا بالزيادة 
السكانية وزيادة إنفاق 

المستهلك وارتفاع 
شعبية الدجاج الطازج 

بين المستهلكين.

االتساق مع التوجه 
الحكومي ورؤية 

المملكة 2030

تستفيد شركة التنمية 
الغذائية من سياسات 

المملكة والتوجه 
الرسمي نحو تعزيز 
االكتفاء الذاتي من 

إنتاج الدواجن والدعم 
المالي الحكومي، 

وبفضل أدائها المتميز 
والكفء في إنتاج 

الدواجن، كانت التنمية 
المستفيد األكبر من 

هذه السياسات.

تقرير 
االستثمار

انطالقًا من تاريخها في ريادة السوق لما يزيد على 60 عاما وموقعها المتميز في صناعة األغذية بدول مجلس التعاون 
الخليجي، توفر التنمية الغذائية بيئة استثمارية جذابة في الحاضر بفرص واعدة للنمو في المستقبل مع تطبيق الشركة 

استراتيجيتها وتعزيز موقعها كقوة رائدة لالستدامة في قطاع صناعة األغذية. 
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واصلت الشركة تحقيق نمٍو قوي في العوائد خالل العام 
المالي 2021 في ظل تعافي المملكة واألسواق اإلقليمية 

من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، فخالل هذا 
العام نفذت الشركة بنجاح العرض األولي لالكتتاب العام، 

وبلغت نسبة التغطية لألسهم المطروحة لالكتتاب 
9.534٪ وهو إنجاٌز نفتخر به ويفتح لنا أبواب عهٍد جديد 

من النمو المستدام. وباستمرار التفوق في العمليات 
التشغيلية، تمكنت الشركة بفضل تركيزها على خفض 

التكاليف من رفع الطاقة اإلنتاجية بأقل التكاليف من 
خالل استئجار المزارع والصوامع والمستودعات. كما 

ركزنا على زيادة حجم المبيعات وتوسيع شبكة التوزيع 
وأطلقنا حملة ترويجية وتسويقية ضخمة حصدنا ثمارها 

في زيادة الحصة السوقية لشركة التنمية. وقد اختتمنا 
العام الماضي بخطوة إيجابية تمثلت في إضافة األعمال 

اللوجستية إلى محفظة الشركة من خالل اتفاقية امتياز 
مع مطعم بوبايز لويزيانا الذي يقدم منتجات الدجاج 

المقلي والشطائر باستخدام الدجاج الطازج الذي تنتجه 
التنمية تلبية لمتطلبات العقد من الدواجن. 

ولم تتوقف تحديات عام 2021 فقد استمرت في شكل ارتفاع 
أسعار السلع والتي كان لها تأثيٌر حتمي على أرباح الشركة. كما 

تعين على الشركة بعد نجاح الطرح األولي لالكتتاب العام إلى 
تعزيز فرق الدعم لتسهم في إدارة المتطلبات الجديدة للوائح 

التي يتعين عليها االلتزام بها. 

األداء المالي 
نظرة عامة

ارتفعت اإليرادات الموحدة لعام 2021 إلى 1.54 مليار ريال بزيادة 
27٪ مقارنة بعام 2020، وقد حققت الشركة نموًا مشهودًا في 

العوائد على مستوى قطاعات العمل الثالث التي تشمل قطاع 
الدواجن الطازجة وقطاع األغذية المعالجة وقطاع التجارة 
والخدمات البيطرية، حيث ارتفع حجم اإليرادات من قطاع 

الغذاء بفضل زيادة طاقة اإلنتاج وتعافي قطاع خدمات الغذاء 
من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد. 

العوائد
شهد قطاع الدواجن الطازجة زيادة في عوائد المبيعات 

بنسبة 22٪ مقارنة بعام 2020 وحافظ على موقعه كأكبر قطاع 
مساهم في إجمالي عوائد الشركة. ومع زيادة طاقة اإلنتاج، 

ارتفعت الطاقة االستيعابية للمسالخ بنسبة 38٪ فزادت من 
268,000 إلى 370,000 طائر يوميا.

كما زادت الشركة حصتها من سوق مبيعات التجزئة لتحافظ 
على االتجاه التصاعدي حيث ارتفعت من 18.5٪ في 2020 إلى 

20.8٪. وواصلت الشركة تحولها من نموذج التوزيع إلى نموذج 
مبيعات التجزئة لتوسيع نطاق توزيع وعرض منتجات الدواجن 

الطازجة وتعظيم القيمة المتوقعة من هذا القطاع. 

ودعمًا لزيادة حجم اإلنتاج، أجرت الشركة توسعات ضخمة 
على شبكة التوزيع والمبيعات حيث أضافت 7 منافذ جديدة 

في أنحاء مختلفة من المملكة. ونمت حجم مبيعات الدواجن 
الطازجة التي تمت من خالل شبكة التوزيع والمبيعات التابعة 

للشركة لصالح مبيعات التجزئة وخدمات األغذية بنسبة كبيرة 
بلغت 83٪ مقارنة بعام 2020 وذلك على حساب حصة الموزعين 

من المبيعات التي انخفضت في عام 2021 بنسبة 55٪ مقارنة 
بعام 2020 بسبب تحول الشركة نحو االستحواذ على القنوات 

اللوجستية.

وعلى الجانب اآلخر شهد قطاع األغذية المعالجة األخرى زيادًة 
في العوائد بنسبة 63٪ مقارنًة بالعام السابق، بفضل تخفيف 

القيود والتدابير التي فرضتها الجهات الرسمية لمكافحة وباء 
كورونا المستجد وعودة قطاع الخدمات الغذائية للعمل 
وزيادة المبيعات مع توسيع قاعدة عمالء الشركة. وعلى 

صعيد مطاعم الخدمات السريعة، تمكنت الشركة بفضل 
جودة منتجاتها من الحصول على عقود مع كبار المطاعم 

كلمة الرئيس 
المالي
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خالل هذا العام نفذت الشركة 
بنجاح العرض األولي لالكتتاب 
العام، وبلغت نسبة التغطية 
لألسهم المطروحة لالكتتاب 

9.534٪ وهو إنجاٌز نفتخر به 
ويفتح لنا أبواب عهٍد جديد من 

النمو المستدام

٪27
1.54 مليار ريال سعودي 

بزيادة بلغت 27٪ مقارنة 
بعام 2020

٪22
زيادة عوائد مبيعات قطاع 

الدواجن الطازجة مقارنة 
بعام 2020

٪63
زيادة عوائد قطاع األغذية 

المعالجة مقارنًة بالعام 
الماضي

مثل ماكدونالدز، مما ساهم في زيادة المبيعات، وهو ما دفع 
الشركة إلى تشغيل خطوط اإلنتاج بطاقة فاقت مستويات 

العام الماضي. 

وفيما يتعلق بقطاع التجارة والذي يتكون من المنتجات 
الصحية للحيوانات فقد ارتفع بنسبة 3٪ مقارنًة بالعام السابق، 

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الطلب على المنتجات 
الحيوانية الصحية والمعدات. وقد واصلت الشركة توجهها 

نحو االستخدام الداخلي إلنتاجها من األعالف والكتاكيت 
والبيض الفاقس لصالح قطاع الدواجن الطازجة مما أثر على 

إجمالي مبيعات هذا القطاع.

إجمالي هامش الربح
انخفض إجمالي هامش الربح من 25.6٪ إلى 21.2٪ ليصل إلى 
326.7 مليون ريال، حيث تأثر هامش األرباح تأثرا بليًغا بارتفاع 

تكلفة أسعار مواد إنتاج األعالف بسبب زيادة األسعار العالمية 
للذرة وفول الصويا التي نجمت عن انخفاض إنتاج المحاصيل 

في عامي 2020-21. وزادت حدة األسعار بارتفاع تكاليف 
الشحن، وخاصة أن تكلفة األعالف ُتمثل جزًءا مهما من تكلفة 

الدواجن الحية. لذا شهدت تكلفة اإلنتاج خالل العام الماضي 
زيادة مكافئة بلغت 66 مليون ريال بعد تأثرها بعامٍل واحد 

فقط وهو ارتفاع أسعار الحبوب. وقد حرصت الشركة على 
تشغيل مطاحن األعالف والمزارع بأعلى طاقتها للحد من 

نسبة الوفيات وتخفيض نسبة العلف إلى الوزن. كما قامت 
الشركة باستئجار مرافق لتخزين الحبوب بالميناء وتبلغ طاقتها 

االستيعابية 60,000 طن متري وإضافة لذلك تقوم الشركة حاليًا 
ببناء مرفق لتخزين الحبوب تبلغ طاقته االستيعابية 20,000 طن 

متري في الموقع الخاص بها. وبهذا تمتلك الشركة مقوماٍت 
استراتيجية قوية للتحوط ضد تقلبات أسعار الحبوب في 

المستقبل.

وزادت الشركة من اإلنفاق لرفع الطاقات اإلنتاجية في إنتاج 
األعالف والبيض الفاقس والتخزين والسلخ مما أثر سلًبا على 

إجمالي هامش األرباح بسبب التوسع في قاعدة التكاليف 
الثابتة. 
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صافي هامش األرباح 
انخفض صافي األرباح من 74.41 مليون ريال إلى 13.56 مليون 
ريال خالل العام، حيث لم يتأثر صافي األرباح بالعوامل التي 

سردنها سابقا فحسب، بل تأثر أيضا بارتفاع نفقات أعمال 
البيع والتسويق التي زادت بنسبة وصلت إلى 42٪ خالل العام 
الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى قرار الشركة بزيادة 

اإلنفاق على حمالت الترويج والتسويق واالستثمار في االسم 
التجاري للشركة. وقد زادت نفقات اإلعالنات والتسويق بأكثر 

من أربعة أضعاف خالل العام الماضي بما يعكس التزام 
الشركة بزيادة الوعي بالعالمة التجارية. 

وعالوة على ذلك، ارتفعت النفقات على البنية التحتية 
للمبيعات وغيرها من النفقات المرتبطة بتوسع الشركة في 

شبكة التوزيع والمبيعات مما زاد من الضغط على المصاريف 
والتكاليف. 

وعلى خلفية نجاح الطرح األولي العام، تعين على الشركة 
توسيع نطاق إدارة المخاطر واالمتثال وتطبيق القواعد 

التنظيمية بالقدر الذي يتوافق مع اللوائح وااللتزامات القانونية 
التي ترتبت على عملية الطرح. وقد استدعى هذا من الشركة 

تخصيص موارد لنفقات االلتزام وعالقات المستثمرين 
والتواصل المؤسسي واألعمال االستراتيجية. وباإلضافة إلى 

ذلك، استثمرت الشركة في أدوات تقنية المعلومات من أجل 
إعداد التقارير وإدارة االمتثال والمخاطر. وزادت جميع هذه 

النفقات والتكاليف من العبء على النفقات العامة واإلدارية 
مما أثر على صافي هامش األرباح. 

وكما رأينا في السطور السابقة، تحملت الشركة – إثر عقد 
امتياز تطوير وتشغيل فروع مطعم بوبايز في المملكة – 

نفقات ما قبل التشغيل الفتتاح مقرات المطاعم بنهاية العام 
وشملت تشكيل فريق عمل إلدارة العمليات التشغيلية مما 

رفع من التكاليف والنفقات خالل العام.

التوسع
سوف تواصل الشركة مشروعات التوسع ضمن استراتيجيتها 

لعام 2025 لتحقيق هدفها بوصول اإلنتاج إلى 1.2 مليون طائر 
يوميا. واستثمرت الشركة 122.2 مليون ريال في 2021 بما يزيد 

بثالثة أضعاف عن عام 2020 لبدء خطة التوسع على مدار 
السنوات الخمس الماضية. وفي ديسمبر 2021 بلغت التزاماتنا 

الرأسمالية 39.5 مليون ريال تجاه مشروعات التوسع. 

وقد ساهمت نفقات رأس المال التي تحملتها الشركة في 
رفع الطاقة اإلنتاجية للبيض بمقدار 12 مليون بيضة لتغطي 

مختلف مراحل دورة الحياة الكاملة للمنتج. وسوف تستفيد 
الشركة من مشروعات التوسع التي بدأتها حيث تضيف تلك 

المشروعات 36 مليون بيضة إضافية إلى الطاقة اإلنتاجية و20 
طن متري في الساعة للطاقة اإلنتاجية لألعالف و21000 طن 

متري إضافية لطاقة االستيعاب لمستودعات األعالف وزيادة 
الطاقة االستيعابية لمعالجة الطيور بمقدار 40 مليون طائر 
يوميا وإضافة 9000 طن متري سنويا إلى قطاع إنتاج األغذية 
المعالجة األخرى بعد تدشين خط إنتاج جديد. وعالوة على 

ذلك شهد هذا العام أهم التطورات البارزة وهو استثمار 
الشركة في قطاع جديد وهو قطاع المطاعم بعد موافقة 

إحدى شركاتها وهي شركة العالمة الخليجية للوجبات 
السريعة على افتتاح فروع مطعم بوبايز في أنحاء المملكة. 

وانطالقًا من إيمان المجموعة والتزامها تجاه االستدامة 
كونها أحد أهم المبادئ الرئيسية في شركة التنمية وإيماًنا 

بأهميتها في خفض النفقات والتكاليف، زادت الشركة حجم 
االستثمار في مبادرات االستدامة بما في ذلك حملة التشجير 

لزراعة مليون شجرة ومبادرة تحويل الفضالت إلى أسمدة 
للتربة. 

عرفان جاويد ناجي
المدير المالي للشركة

122.2 مليون ريال
استثمرنا 122.2 مليون ريال سعودي في عام 

2021، وهو ما يعادل 3 أضعاف االستثمارات 
في 2020 إيذاًنا ببدء برنامج التوسع في 

السنوات الخمس المقبلة.

39.5 مليون ريال
39.5 مليون ريال سعودي مخصصات رأس 

المال لمشروعات التوسع

3030

ة 
ائي

غذ
ة ال

مي
لتن

ة ا
ك

شر
٢ ل

٠٢
ي ١

نو
س

ر ال
ري

تق
ال



3131

ي
مال

س ال
رئي

ة ال
لم

ك



استعراض 
األعمال

تقدم التنمية الغذائية لألسر والمجتمعات في كافة أرجاء 
المملكة األغذية الصحية انطالًقا من كونها إحدى الشركات 

الرائدة في منطقة الشرق األوسط في المنتجات عالية الجودة 
من الدواجن الطازجة ومنتجات الدجاج واللحوم المعالجة 

باإلضافة إلى األعالف والمنتجات الصحية للحيوانات.

قطاع إنتاج الدجاج 
الطازج

قطاع 
األعمال

المرافق 
التشغيلية

الشركة 
التابعة

2

1

المنتجات 
الرئيسية

كبار 
العمالء

3

4

عدد 2 مطحنة أعالف

21 مزرعة أمهات

6 فقاسات

70 مزرعة دجاج الحم

4 مسالخ

دجاج طازج ومجمد 
ومبهر ودجاج كامل 

وأجزاء الدجاج ومنتجات 
الدجاج األخرى

الموردون ومحالت 
السوبرماركت وقطاع 

الضيافة والفنادق 
واألسواق ومحالت البقالة 

ومحالت الدجاج

بيرجر كنج 
تشيلي 

ماكدونالدز 
صب واي 

ماسترو
شاورمر

قطاع إنتاج األغذية 
المعالجة األخرى

3 مستودعات

3 مصانع إلنتاج األغذية 
المعالجة األخرى

الرياض

جدة

دبي

أجزاء الدجاج وأجزاء 
اللحوم ومنتجات 

اللحوم المطبوخة 
وغيرها من المنتجات 
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األعالف والخدمات 
البيطرية

صافي العوائد )ريال سعودي(

عدد 2 صيدلية بيطرية

عدد 2 مستودع

فرعين للشراء من السيارة

 عدد 2 مطابخ افتراضية 
)توصيل فقط(

الوطنية
فقيه

الدجاج الذهبي
طايا

مزارع أسترا

المنتجات الصحية 
للحيوانات والصيصان 

والبيض الفاقس واألعالف 
ومعدات المزارع

مطاعم الخدمات 
السريعة

منتجات الدجاج 
المقلي والشطائر

المستهلكون في قطاع التجزئة
الطلبات من السيارة
الطلبات اإللكترونية

20211,539,326,189

20201,211,932,954

20191,145,655,260
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تحتل شركة التنمية الغذائية موقعا رائًدا في إنتاج منتجات 
الدواجن الطازجة في الشرق األوسط، وتشرف شركة التنمية 
الزراعية على أنشطة الشركة في قطاع إنتاج الدواجن والذي 

يشمل إنتاج منتجات الدواجن الطازجة وبيعها. 

وفي عام 2021، زادت سعة إنتاج الدجاج الطازج إلى نحو 370,000 
دجاجة في اليوم بزيادة بلغت )38٪(. وقد ارتفعت عوائد إنتاج 

الدواجن الطازجة لهذا العام بنسبة 22٪ لتصل إلى 1.06 مليار 
ريال سعودي بما يعادل نسبة 69٪ من إجمالي عوائد الشركة.

استعراض األعمال )تتمة(

قطاع إنتاج 
الدواجن الطازجة

* األرقام تشير إلى نسب مئوية من إجمالي عوائد الشركة 

 قطاعات األعمال / 
الشركات التابعةفئات المنتجات والخدماتالقطاعات الفرعية

2019 الحصة من 
إجمالي العوائد )٪(

2020 الحصة من 
إجمالي العوائد )٪(

2021 الحصة من 
إجمالي العوائد )٪(

قطاع إنتاج الدواجن الطازجة 

45٪46٪44٪شركة التنمية الزراعيةدجاج كامل

24٪26٪21٪شركة التنمية الزراعيةأجزاء الدجاج والمنتجات األخرى
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شركة التنمية الزراعية هي شركة مملوكة بالكامل لشركة 
التنمية الغذائية وتركز على تربية وإنتاج الدجاج الالحم وتشغيل 

الفقاسات ومصانع األعالف والمنتجات من لحوم الدجاج. 
وتزاول الشركة نشاطها في المملكة واإلمارات والبحرين.

دجاج التنمية هو دجاج محلي تتم تربيته وتغذيته على 
أعالف الذرة )تغذية كاملة 100٪ على أعالف الخضروات( الخالية 

من الهرمونات والمضادات الحيوية في بيئة يتم التحكم 
في ظروفها بشكل كامل تحت إشراف فريق مختص من 
المزارعين والخبراء، وتسعى الشركة دائما إلى تعزيز اإلنتاج 

وتشديد إجراءات السالمة باإلضافة إلى تنفيذ السياسات 
واإلجراءات، مع تسخير أحدث النظم وأجهزة التقنية لنقدم 

للعمالء أعلى جودة مميزة وخالية من المواد الصناعية والمواد 
الحافظة.

ومن خالل شركة التنمية الزراعية، تبيع المجموعة منتجات 
الدواجن الطازجة - مغلفة بالعالمة التجارية للتنمية – إلى 

المتاجر ومحالت السوبر ماركت ومزودي خدمات الوجبات 
الغذائية وغيرهم من محالت البيع بالتجزئة، وتشمل قائمة 

المنتجات الدجاج الطازج الكامل )45٪ من اجمالي العوائد( 
وصدور الدجاج الطازجة وغيرها من المنتجات ذات القيمة 

المضافة مثل منتجات اللحوم المفرومة وأجزاء الدواجن 
المبهرة )24٪ من إجمالي العوائد(. 

نظرة على السوق ١
يعتبر استهالك الدجاج في المملكة مرتفعا مقارنًة بالبدائل 

الحيوانية األخرى الغنية بالبروتين، وتشكل حصة استهالك 
الدجاج 90٪ من إجمالي حجم سوق الطيور. كما بلغت حصة 

الفرد من استهالك لحم الدجاج في عام 2021 ما معدله من 40 
إلى 43 كجم تقريًبا. 

وعلى الرغم من أن الدجاج الكامل يحظى بالنصيب األكبر من 
استهالك لحوم الدواجن، ارتفع الطلب على أجزاء الدجاج في 

السنوات الماضية بفعل توسع خدمات توريد الوجبات ونمو 
مطاعم الوجبات السريعة و توسع قطاعات ضيافة وتقديم 

الطعام وارتفاع طلب الفنادق على أجزاء الدجاج. وبلغت حصة 
الطلب المرتفع على أجزاء الدجاج 32٪ من السوق في عام 2021 
وُيباع أكثر من 80٪ من الدجاج المحلي في شكل لحوم مبردة 
بينما يلبي الدجاج المجمد المستورد نسبة 40٪ تقريبا من طلب 
السوق حيث استوردت المملكة أكثر من 550,000 طن متري من 

لحوم الدجاج في عام 2021. 

وعلى مدار السنوات الثالث الماضية، زادت حصة اإلنتاج المحلي 
زيادة مطردة على حساب المنتجات المستوردة التي انخفضت 
بفضل سياسة الحكومة الرامية لالكتفاء الذاتي وتعديل األطر 
التنظيمية مثل شهادات حالل للدواجن باإلضافة إلى المخاوف 

التي تتعلق بامتثال كبرى بلدان التصدير لقواعد التجارة، 
فساهم ذلك في نمو اإلنتاج المحلي من الدواجن بما يكفي 

لتحقيق نسبة 60٪ من هدف االكتفاء الذاتي في 2020 مع ارتفاع 
النسبة المستهدفة إلى 80٪ بحلول عام 2025.

1.06 مليار ريال سعودي
 إجمالي العوائد من قطاع 

الدواجن الطازجة

1.   بناء على التقرير الذي أعدته الشركة االستشارية للتسويق )فروتس آند سوليفان( حصريا لصالح النشرة 
الوصفية لطرح االكتتاب العام ويشمل البيانات حتى ديسمبر 2020
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أبرز األحداث وإنجازات 2021
شهد عام 2021 العديد من األحداث الهامة والتقدم اإليجابي 

للشركة، حيث ركزت شركة التنمية على النمو وتعزيز منتجاتها 
من الدجاج الطازج مع تحقيق نمو قوي على مستوى مؤشرات 

األداء الرئيسية والحصة السوقية.

التفاصيلالشركةالشهادة

153 دجاجة في األسبوع 60 - مزرعة العنزيشركة التنمية الزراعيةعضوية نادي روس 140

143 دجاجة في األسبوع 62 - مزرعة المضةشركة التنمية الزراعيةعضوية نادي روس 140

153.22 دجاجة في األسبوع 63 - مزرعة العنزيشركة التنمية الزراعيةعضوية نادي روس 140

159.9 دجاجة في األسبوع 65 - مزرعة سعود سليمشركة التنمية الزراعيةعضوية نادي روس 140

نظام إدارة الجودةشركة التنمية الزراعيةشهادة األيزو 9001:2015

تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة وممارسات التصنيع الجيدةشركة التنمية الزراعيةشهادة  : 2003 تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة

تقييم سالمة األغذيةشركة التنمية الزراعيةشهادة يم

الشهادات

ووجهت الشركة استراتيجية التوسع نحو األسواق الجديدة 
من خالل افتتاح منافذ توزيع جديدة والتخلص من الوسطاء 
مع توسيع العمليات التشغيلية في جنوب المملكة العربية 

السعودية من خالل تأجير مجموعة كبيرة من المزارع 
والمسالخ في منطقة أبها. وإجماال، أضافت التنمية سبعة 

مزارع لتربية الدجاج الالحم بما يرفع إجمالي عدد المزارع إلى 
70 وزادت طرق التوزيع بنسبة 51٪ واستثمرت الشركة في رفع 
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مجاالت التركيز في 2022
في 2022 والسنوات القادمة تعتزم الشركة مواصلة تركيزها 

على زيادة إجمالي اإلنتاج والحصة السوقية، حيث يتضمن 
برنامج نفقات رأس المال و زيادة االستثمار في رفع الطاقة 

اإلنتاجية لألعالف والمفاقس والمسالخ ومزارع التربية. وعالوة 
على ذلك، تعتزم الشركة تحقيق أقصى استفادة من فروع 

البيع وتعظيم االستفادة من مرافق معالجة األغذية وتسهيل 
إجراءات التوزيع خاصة في ظل تحول الشركة إلى االعتماد 

على نفسها في التوزيع على حساب الشركات الخارجية. كما 
تعزز الشركة حملتها السوقية وتنظيم تكاليف الغالل برفع 

الطاقة االستيعابية للتخزين من خالل االستئجار.

وبذلك تتوفر األدوات والقدرات التي تحتاج إليها الشركة إلى 
االستفادة من رؤية المملكة 2030 وال سيما في ضوء تشديد 

القيادة الرشيدة على أهمية أمن الغذاء القومي وقوة مركز 
الشركة في المنافسة الحامية التي يشهدها السوق، مما 
يرفع من مستوى العمليات التشغيلية والتي تشمل صحة 

الطيور وزيادة األرباح وطرح منتجات بجودة متميزة. كما 
تستفيد الشركة من الزيادة السكانية التي تشهدها المملكة 

والتوقعات بتعافي موسمي الحج العمرة باإلضافة إلى 
االنتعاش الذي يشهده قطاع السياحة.

 ٪51
نمو قنوات التوزيع 

بنسبة ٪51

نعمل دائما على تحسين 
اإلنتاج وإجراءات السالمة 

وتعزيز سياسات العمل

 ٪38+
زيادة الطاقة اإلنتاجية من 
الدجاج الطازج بنسبة +٪38 

لتصل إلى 370,000 طائر 
يوميا 

الطاقة االستيعابية لمخازن األعالف والفقاسات ومصانع 
األعالف، كما أضافت الشركة مخازن غالل استأجرتها في ميناء 

الملك عبداهلل بعقد اتفاقية مع امستيل مما يساعدنا في 
تقديم منتجات بأسعار مناسبة في المستقبل.

ونتيجة لهذا التوسع والتطوير الناجح ألعمال الشركة، زاد 
حجم المبيعات من منتجات التنمية بنسبة 23.9٪ في 2021 

ليصل إجمالي عدد الدجاج المنتج خالل العام إلى 101 مليون 
مقارنة بالعدد في عام 2020 حيث كان 81.5 مليون. كما زادت 

الشركة حصتها السوقية في قطاع الدواجن الطازجة من 
18.5٪ إلى 20.8٪ وحافظت على مؤشرات أداء رائدة في السوق 

خالل العام.

وتعزز التزام الشركة بالجودة خالل 2021 إذ حصلت المختبرات 
المكروبيولوجية والكيميائية على شهادة اعتماد األيزو 
للمختبرات )ISO 17025( من الجمعية األمريكية العتماد 

المختبرات. وعالوة على ذلك، استكملت الشركة عمليات 
التدقيق الالزمة للحصول على اعتماد رعاية الدواجن من 

مؤسسة الصرف الصحي الوطني.

باإلضافة إلى ذلك، حصلت 24 مزرعة أمهات على عضوية 
االنضمام الى نادي روس 140 حيث حققت مزرعة واحدة 171.2 

دجاجة في 60 أسبوعا، بينما حصلت 13 مزرعة دجاج الحم 
على عضوية االنضمام إلى نادي روس 400 حيث حققت مزرعة 

واحدة العنصر األوروبي لكفاءة اإلنتاج 456.

واستنادا إلى كونها الشركة الوحيدة من بين شركات 
إنتاج الدجاج الطازج التي تمتلك قدرات تربية الطيور بما يلي 
احتياجات ماكدونالدز وهي الشركة الحاصلة على اعتماد 

ائتالف شركات التجزئة البريطانية والمورد المعتمد لدى 
ماكدونالدز في المنطقة، يتوفر للشركة كافة األدوات الالزمة 
لتسريع وتيرة النمو في العام القادم، وحصلت شركة التنمية 

الزراعية على شهادة رعاية الحيوانات في 2021 بفضل عمليات 
التربية الناجحة.
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تحتل شركة التنمية مكانة رائدة في قطاع منتجات الدواجن 
واللحوم المعالجة في المنطقة، وتشمل قائمة نشاطات 

الشركة في هذا القطاع تصنيع منتجات الدواجن واللحوم 
الجاهزة وبيعها. ويقع قطاع منتجات الدواجن واللحوم 

المعالجة بشكل رئيسي تحت إشراف شركة تصنيع األغذية 
الممتازة المحدودة ومصنع األغذية الممتازة.

وفي عام 2021، حققت الشركة تعافًيا سريعا بعد تخفيف 
قيود اإلغالق وزيادة الطلب على خدمات األغذية والضيافة، 

حيث بلغ إجمالي العوائد من قطاع تصنيع األغذية المعالجة 
في هذا العام 349 مليون ريال سعودي بزيادة 63٪ مقارنة 

بعام 2020 )تمثل نسبة 22.7٪ من إجمالي عوائد المجموعة(. 
وارتفع حجم المبيعات من 12 مليون كجم في عام 2020 إلى 

20.8 مليون كجم في 2021.

تمتلك شركة التنمية الغذائية شركتين لتصنيع األغذية وهما 
شركة تصنيع األغذية الممتازة المحدودة ومصنع األغذية 

الممتازة، وتنتج الشركتان مجموعة متنوعة من المنتجات 
الجاهزة للمائدة والجاهزة للطبخ والمخصصة حسب الطلب 

باستخدام لحوم الدجاج والديك الرومي واألبقار لصالح 
عمالئها في قطاع الفنادق والضيافة. وتملك الشركتان 

مصانع في المملكة واإلمارات. وتدير الشركتان شبكة من 
التوصيل والتوزيع منتشرة في مختلف بلدان الشرق األوسط 

بما يشمل المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين 
واإلمارات وعمان ولبنان واألردن وبلداٍن أخرى.

وتشمل قائمة المنتجات التي تنتجها الشركتان الدواجن 
الجاهزة للطبخ والجاهزة لألكل )20٪ من العوائد( ومنتجات 

اللحوم المعالجة والتي تغطي جميع منتجات اللحوم 
الجاهزة غير المصنعة من لحوم الدواجن )3٪ من إجمالي 

العوائد(. وتطبق الشركة أعلى معايير الجودة والسالمة في 
تصنيع هذه المنتجات في مصانع تعتمد على األنظمة اآللية 

في جميع مراحلها لتسلم للمستهلك منتجات مبردة أو 
مجمدة جاهزة للتحضير النهائي في قطاع الضيافة بما في 

ذلك الفنادق ومطاعم الخدمة السريعة.

نظرة على السوق٢
يرى الخبراء أن سوق منتجات اللحوم الجاهزة هو سوق 

يتميز بالحراك والنشاط خاصة في ظل توجه المواطنين إلى 
المطاعم بصفتها أحد النشاطات االجتماعية الترفيهية 
األساسية. وصحيح أن قطاع الترفيه قد تأثر سلبا بتفشي 

جائحة كورونا وإجراءات اإلغالق، لكن سرعان ما اتجه قطاع 
األغذية إلى إجراءات تحافظ على معايير التباعد االجتماعي 

مثل خدمة تقديم الطعام للعمالء في سياراتهم والوجبات 
الجاهزة وتوصيل الطلبات للمنازل. 

وقد حققت مطابخ الوجبات السريعة شعبية عارمة بفضل 
زيادة المطاعم للحمالت الترويجية وسعي المزيد من 

المستهلكين إلى الراحة.

ويركر كبار المنتجون حاليا على النكهات وأساليب التغليف 
والمعالجة لتعزيز مذاق منتجات اللحوم المعالجة وإطالة 

تاريخ صالحيتها. فعلى سبيل المثال: نرى اآلن في األسواق 
الدجاج الكامل المنقوع بنكهات وتوابل مختلفة، جاهزا 

للطبخ مما يوفر وقت المستهلك.

وتحتل منتجات الدجاج الجاهزة مثل الناجتس وشرائح 
اللحوم والبرجر مكانًا متميزًا في التجارة الحديثة بنسبة 
تصل إلى 65٪ من سوق منتجات اللحوم الجاهزة. ويكثر 

استهالك شرائح اللحم غير المخبوزة مثل البيف والنقانق 
في الفنادق والكافتيرات ومطاعم الخدمات السريعة 

مستحوذة على النسبة المتبقية من سوق منتجات اللحوم 
الجاهزة التي تبلغ ٪35.

قطاعات األعمال / 
القطاعات الفرعية 

أصناف المنتجات 
الشركات التابعةوالخدمات

2019 الحصة من إجمالي 
العوائد ٪

2020 الحصة من إجمالي 
العوائد ٪

2021 الحصة من إجمالي 
العوائد ٪

قطاع تصنيع األغذية 
األخرى

منتجات الدواجن 
المعالجة

شركة تصنيع األغذية الممتازة 
20٪14٪16٪المحدودة + مصنع األغذية الممتازة

منتجات اللحوم الجاهزة
شركة تصنيع األغذية الممتازة 

3٪4٪4٪المحدودة + مصنع األغذية الممتازة

2.   بناء على التقرير الذي أعدته الشركة االستشارية للتسويق )فروتس آند سوليفان( حصريا لصالح النشرة 
الوصفية لطرح االكتتاب العام ويشمل البيانات حتى ديسمبر 2020

استعراض األعمال )تتمة(

قطاع إنتاج األغذية  
المعالجة األخرى
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اإلنجازات وأبرز المؤشرات في عام 2021
خالل عام 2021 حقق قطاع األغذية المعالجة األخرى أداًء قويًا 

مدفوًعا بقوة الزخم اإليجابي الذي جمعه في نهاية 2020 
مع تعافي السوق إلى مستويات تفوق مستويات ما قبل 
الجائحة، فتوسعت الشركة في مصنع جدة حيث بلغت 

سعته اإلنتاجية 250 طن متري شهريا لتلبية طلب السوق على 
منتجات الشركة. 

ومع تشغيل خطوط اإلنتاج بأقصى سعة لها، تسارع النمو 
بفضل ارتفاع الطلب من ماكدونالدز، أحد أهم شركاء 

الشركة، حيث دشن منتجه الجديد دجاج بالعظم باستخدام 
منتجات التنمية الغذائية، كما توسع ماكدونالدز في فروعه 

لتشمل الكويت واألردن والمملكة العربية السعودية. كما 
أعادت الشركة طرح منتجات اللحوم المطبوخة والمنتجات 

سريعة التجميد. 

وفي عام 2021 ركزت الشركة على تطوير المنتج، فقامت بطرح 
العديد من المنتجات  والخدمات الجديدة المتنوعة لتحقق 

بذلك رقما قياسيا في عدد المنتجات المستحدثة، كما قدم 

349 مليون ريال 
بلغ إجمالي العوائد من 

قطاع تصنيع األغذية 
المعالجة 349 مليون ريال 

سعودي

20.8 مليون كجم
ارتفعت المبيعات من 12 

إلى 20.8 مليون كجم في 
عام 2021

الشهادات

مصنع األغذية الممتازة ذات القيمة المضافة باإلمارات عددا 
من المنتجات الجديدة لتلبية احتياجات الشركاء الرئيسين وال 

سيما ماكدونالدز وهارديز وبيتزا هت وبيرجر كنج مما رفع من 
حجم عوائد الشركة.

وبفضل التزامنا في تطبيق أعلى معايير الجودة في المنتجات 
التي نقدمها للعمالء، كانت الشركة محل تقدير مرموق من 

قبل العديد من كبار جهات التدقيق والمراجعة وحصلت على 
 العديد من الشهادات بما في ذلك BRC وشهادة األيزو 

ISO 22000-2018 وماكدونالدز.

التفاصيلالشركةالشهادة

ائتالف شركات التجزئة 
البريطانية النسخة 8

شركة تصنيع األغذية 
الممتازة - الرياض

نظام إدارة سالمة األغذية

شركة تصنيع األغذية األيزو 22000:2018
الممتازة - الرياض

نظام إدارة الجودة

شركة تصنيع األغذية شهادة حالل
الممتازة - الرياض

اعتماد هيئة الغذاء والدواء 
السعودية

ريستورانت براندز 
)RBI( إنترناشيونال

شركة تصنيع األغذية 
الممتازة - الرياض

تقييم سالمة األغذية

شركة تصنيع األغذية شهادم يم
الممتازة - الرياض

تقييم سالمة األغذية

شركة تصنيع األغذية ماكدونالدز
الممتازة - الرياض

الصحة والسالمة باإلضافة إلى 
تقييم سالمة األغذية

ائتالف شركات التجزئة 
البريطانية النسخة 8

شركة تصنيع األغذية 
الممتازة - جدة 

نظام إدارة سالمة األغذية

شركة تصنيع األغذية األيزو 22000:2018
الممتازة - جدة 

نظام إدارة الجودة

شركة تصنيع األغذية شهادة حالل
الممتازة - جدة 

شهادة حالل من هيئة الغذاء 
والدواء السعودية

ريستورانت براندز 
)RBI( إنترناشيونال

شركة تصنيع األغذية 
الممتازة - جدة 

تقييم سالمة األغذية

شركة تصنيع األغذية شهادم يم
الممتازة - جدة 

تقييم سالمة األغذية

ائتالف شركات التجزئة 
البريطانية النسخة 8

نظام إدارة سالمة األغذيةمصنع األغذية الممتازة

نظام إدارة الجودةمصنع األغذية الممتازةاأليزو 22000:2018

 )HACCP( شهادة
تحليل المخاطر ونقاط 

التحكم الحرجة

اعتماد تحليل المخاطرمصنع األغذية الممتازة

شهادة حالل من رابطة الحكومة مصنع األغذية الممتازةشهادة حالل
السعودية

ريستورانت براندز 
)RBI( إنترناشيونال

تقييم سالمة األغذيةمصنع األغذية الممتازة

تقييم سالمة األغذيةمصنع األغذية الممتازةشهادم يم

تقييم سالمة األغذيةمصنع األغذية الممتازةماكدونالدز
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وركزت الشركة على التصنيف الفعال لألسواق وتنوع المنتجات 
بداًل من تخزين المنتجات، وتراجع الشركة تشكيل هيكل 

فريق المبيعات الحالي. وبفضل النشاط اإليجابي الذي يشهده 
السوق وزيادة عدد أعداد فريق المبيعات، حققنا نموا في 

قطاع الضيافة وقطاع مبيعات التجزئة.

مجاالت التركيز في عام 2022
في هذا العام، سوف نواصل التركيز على زيادة وتنويع 

المنتجات في مجال تصنيع األغذية المعالجة لتلبية طلبات 
المستهلكين، فتعتزم الشركة تلبية حجم الطلب الناتج 

عن مشروع ماكدونالدز بنسبة 100٪، حيث يسهم ذلك بشكل 
كبير في نمو العوائد السنوية وسوف تشمل نفقات استثمار 

رأس المال زيادة الطاقة االستيعابية لمصانع إنتاج المنتجات 
المعالجة األخرى. 

وسنواصل التوسع في مرافق الشركة لزيادة سعة اإلنتاج مع 
ضم أعضاء جدد لفريق العمل وإعادة تنظيم قسم المبيعات 

لتعزيز الكفاءة واألداء وال سيما مبيعات الفان كما نعتزم 
استحداث وحدًة لتطوير المنتجات الجديدة هي األفضل من 
نوعها لتعزيز تواجد الشركة وزيادة التنوع في المنتجات بما 

يرفع حجم صادرات الشركة )وخاصة في قطر( والتوسع في 
قطاع الضيافة وأسواق خدمات األغذية. كما تعتزم الشركة 
االستثمار في المطابخ الخاصة والفرص الجديدة مع تحسين 

استراتيجية شراء المواد الخام بما يوفر التكلفة. وسوف تتمكن 
الشركة مع بدء تنفيذ استراتيجية مسؤوليتنا المؤسسية 

المجتمعية من ممارسة دوٍر أكبر في المجتمع. 

وبإيجاز، سوف نحرص على مواصلة تحسين مستوى توفر 
وعرض منتجاتنا لتصل إلى أكبر عدٍد من المستهلكين مع تعزيز 

القيمة التي تعود على شركة التنمية وأصحاب المصلحة. 
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تمتلك شركة التنمية الغذائية شركة تالل الصحراء للخدمات 
البيطرية بنسبة 100٪ وتزاول نشاطها في المملكة العربية 

السعودية ولها شراكات مع العديد من الشركات الرائدة في 
مجال الخدمات البيطرية لتوفير األدوية واللقاحات ومضافات 

األعالف لصالح الدواجن والماشية والمجترات والخيول 
والحيوانات األليفة. كما توفر الدعم الفني لعمالئها ولها 

شراكة مع أهم رواد هذه الصناعة في المملكة.

ومنذ عام 1962 احتفظت شركة تالل الصحراء للخدمات 
البيطرية بمكانة رائدة في جهود المملكة الرامية لتحقيق 
االكتفاء الذاتي في قطاع الزراعة وتعزيز التنوع االقتصادي. 

ومنذ تأسيسها، برهنت الشركة على التزامها باالبتكار والتقدم 
العلمي وتقديم الخبرة االحترافية والجودة العالمية. وقد كان 

اللتزام الشركة بهذه المعايير وحصولها على شهادة األيزو 
ISO 9001:2000 وشهادة نظام تحليل المخاطر ونقطة التحكم 

الحرجة )HACCP( دوٌر هام في اكتساب ثقة كبرى الشركات 
الدولية في القطاع الزراعي والتي تعمل الشركة وكيال حصريا 

لهم في توزيع منتجاتهم داخل المملكة.

وتبيع التنمية من خالل شركة التالل مبيعات صيصان التسمين 
)الكتاكيت عمر يوم واحد التي تستخدم في التسمين( إلى 

الغير )1.3٪(، وطيٍف واسٍع من المنتجات الصحية للدواجن 

ركزت شركة التنمية على تنويع منتجاتها من قطاع األعالف 
والخدمات البيطرية والذي يشمل مبيعات الصيصان وبيض 

الفقس ومنتجات صحية للحيوانات ومشروع تسمين الديوك 
الرومي وتصنيع وبيع المعدات الزراعية وتتولى شركة 

تالل الصحراء للخدمات البيطرية مسؤولية قطاع األعالف 
والخدمات البيطرية.

في عام 2021، زادت إجمالي العوائد من قطاع األعالف 
والخدمات البيطرية بنسبة 3٪ لتحقق 130.5 مليون ريال سعودي 

بما يعادل نسبة 8٪ من إجمالي عوائد المجموعة.

والمجترات والخيول والحيوانات األليفة )5.6٪( وتنفذ مشاريع 
تسمين الديوك الرومي ومشروعات الصوب الزراعية باإلضافة 

إلى بيع المعدات ذات الصلة )1.6٪(. وخالل هذا العام، لم 
تستخدم الشركة أي أعالف من شركات أخرى.

قطاعات األعمال / 
الشركات التابعةأصناف المنتجات والخدماتالقطاعات الفرعية 

2019 الحصة من 
إجمالي العوائد ٪

2020 الحصة من 
إجمالي العوائد ٪

2021 الحصة من 
إجمالي العوائد ٪

األعالف والخدمات 
البيطرية

0٪0.5٪3٪شركة تالل الصحراء للخدمات البيطريةاألعالف

5.6٪5٪6٪شركة تالل الصحراء للخدمات البيطريةمنتجات صحية للحيوانات

1.3٪3٪5٪شركة تالل الصحراء للخدمات البيطريةصيصان الحم 

1.6٪1.5٪1٪شركة تالل الصحراء للخدمات البيطريةالمعدات والمشروعات

قطاع األعالف 
والخدمات البيطرية

130.5 مليون
نمى قطاع األعالف والخدمات 

البيطرية بنسبة 3٪ ليحقق 130.5 
مليون ريال سعودي

٪44
نسبة أعالف الكأل في سوق 

المملكة خالل عام 2021

استعراض األعمال )تتمة(
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نظرة على السوق٣ 
بشكل عام ُتصنف صناعة أعالف الحيوانات إلى أعالف الكأل 

وأعالف مركبة، وتشكل أعالف الكأل ما يقرب من 44٪ من سوق 
األعالف بالمملكة في عام 2021، وتشمل القش والبرسيم 

والحشائش وغيرها من األعالف الخشنة التي تخرج في شكل 
حزم مضغوطة فردية أو مزدوجة، بينما تشكل األعالف 
المركبة 56٪ من سوق األعالف بالمملكة وتشمل الغالل/

الحبوب ومضافات األعالف المخلوطة والمصنعة في شكل 
الطحين والفتات والحبيبات وخليط الحبوب. 

أهم األحداث واإلنجازات في 2021
على الرغم من عواقب تفشي وباء كوفيد19- والتي ال تزال 

تخيم على األسواق، تمكنت الشركة من تعزيز قطاع األعالف 
والخدمات البيطرية في عام 2021 مع تعافي السوق وزيادة 
إنفاق المستهلكين واستمرار الشركة في نهجها بإحكام 

الرقابة على التكاليف وتسهيل اإلجراءات. وقد عززت الشركة 
عالقاتها مع أهم الشركات الدولية في هذا المجال من 

خالل عقود الشراكة وزادت من حجم أنشطتها في التسويق 
والمبيعات واستفادت من زيادة االستثمارات في كافة مجاالت 

هذا القطاع.

مجاالت التركيز في 2022
تركز الشركة في خططها خالل عام 2022 على إعادة تجهيز 
مصنعها في جدة لبدء إنتاج األعالف لتلبية مبيعات الشركات 

والعمالء في األسواق توقعًا الرتفاع الطلب على منتجات 
الشركة خالل الفترة القادمة، وتتوقع الشركة من خالل تعزيز 

محفظتها من منتجات الحيوانات الصحية أن يرتفع حجم 
اإلنتاج ويزداد الطلب في قطاع المعدات جزئيًا بفضل الدعم 

الحكومي لمنتجي الدواجن المحلية.

وتعمل الشركة كوكيل حصري للشركات التالية:

أجينوموتو
أنباريو

باف
بوهرنجر إنجلهايم

دوبونت
إيفونيك

إيوابو
الليماند
نيوليت

نوريل
فيبرو

زويتيس

3.   بناء على التقرير الذي أعدته الشركة االستشارية للتسويق )فروتس آند سوليفان( حصريا لصالح 
النشرة الوصفية لطرح االكتتاب العام ويشمل البيانات حتى ديسمبر 2020
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عودة أحد أشهر المطاعم العالمية للخدمة 
السريعة إلى المملكة

في سوق مجلس التعاون الخليجي الذي يشهد تطورات 
متسارعة، تظل المملكة العربية السعودية هي سوق 

االستهالك األكبر في المنطقة، وذلك بفضل عنصر الشباب 
الغالب على سكان المملكة واتساع رقعة الطبقة المتوسطة 

مع ارتفاع األجور األمر الذي صاحبه إقبال كبير ومتزايد على 
تجارة تجزئة الطعام والمطاعم في المملكة.

السريعة للدجاج على مستوى العالم، فصارت تدير أكثر من 
3,600 مطعم في الواليات المتحدة والبلدان األخرى، 

غير أن مطاعم بوبايز التي تأسست في المملكة لم تحظ 
بالرعاية الكافية وكان ال بد لها من بداية جديدة تستعيد بريق 
االسم ومكانتها المستحقة وسط أكثر المطاعم شعبية بين 

المواطنين والمقيمين والزوار.

التنوع االستراتيجي لشركة التنمية نحو الصناعات 
التكميلية

وقعت شركة العالمة الخليجية للوجبات السريعة - إحدى 
شركات التنمية الغذائية - عقد امتياز رئيسي حصري واتفاقية 
تطوير مع فروع سلسلة مطاعم الوجبات السريعة األمريكي 

بوبايز في المملكة خالل شهر ديسمبر 2021.

قطاع مطاعم 
الخدمة السريعة

وهذا ينطبق بوجه خاص على كبرى المطاعم العالمية 
المشهورة مثل بوبايز، والذي تأسس في نيو اورلينز في عام 

1972 فاكتسب خبرة على مدار 45 عاًما من تاريخه وأرسى 
تقاليد الطهي التي اشتهر بها. وقد تمكنت سلسلة مطاعم 

بوبايز بفضل حرصها على تراث لوزيانا والمذاق األصيل للطعام 
من ترسيخ مكانتها كواحدة من كبرى مطاعم الخدمات 

استعراض األعمال )تتمة(
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وتهدف االتفاقية إلى تعزيز تواجد العالمة التجارية في 
المنطقة وزيادة توفير المنتجات الرائعة ذات المذاق اللذيذ 
للمستهلكين في جميع أنحاء المملكة مع تقديم تجربة 

متميزة وخدمات هي األفضل من نوعها. 

وتؤكد الخطط الموضوعة بافتتاح مئات المطاعم خالل 
السنوات القادمة أن هذه الخطوة تنسجم مع استراتيجية 

التنمية للتوسع عبر سلسلة القيمة المضافة ومزاولة 
النشاطات في القطاعات الرئيسية إلضافة مزيد من القيمة 

التي تعود بالنفع على الشركة والمساهمين. 

واستثماًرا لتفوقها المشهود له في قطاع األغذية وتفضيل 
المستهلكين لدواجن المزارع المحلية والدعم الحكومي الذي 

تقدمه المملكة، تعتزم شركة التنمية رفع قدراتها من إنتاج 
الدواجن الطازجة تماشًيا مع األهداف االستراتيجية لحكومة 

المملكة بتحقيق نسبة اكتفاء ذاتي في القطاع تصل إلى ٪80. 

بداية ناجحة واعدة بالمزيد في 2022
حقق تدشين العالمة التجارية ناجحا ساحقا مع افتتاح أربعة 

مطاعم في أجواء احتفالية وتغطية إعالمية مكثفة. ومع 
استعراض بوبايز لمظاهر قوة عالمتها التجارية التي تشمل 

جودة الطعام والمذاق الرائع والنكهة المميزة، استرعى طرح 
العالمة التجارية المشهورة عالميا بإنتاج وجبات "سندوتش 

الدجاج" في سوق المملكة اهتمام الصحافة واإلعالم. 

تهدف استراتيجية التنمية إلى 
التوسع في مختلف مجاالت 

سلسلة القيمة وتأسيس 
عمليات لوجستية لتحقيق 

قيمٍة أكبر للشركة

ومن خالل التعاون الوثيق بين شركة التنمية ومطاعم بوبايز، 
عززت الشركة عرض القيمة الفريدة الخاص بها من خالل 
حملة تسويقية أوصلت رسالة للمستهلكين أن مطاعم 

بوبايز في المملكة سوف تستخدم حصًرا الدواجن المحلية 
والطازجة بنسبة 100٪، بما يؤكد التزامنا بأعلى معايير الجودة 

ومذاق الدجاج الطازج.

ومع تجاوز عدد طلبات البيع أكثر من 900 في يوم االفتتاح، 
كان هذه االفتتاح هو األنجح في تاريخ بوبايز على مستوى 

العالم وحافظت مطاعم بوبايز على أداء فوق المتوسط 
ليكون قاعدة قوية لمضاعفة وتيرة نمو العالمة التجارية في 

المملكة مستقبال.

 ٪100
دجاج محلي طازج

3,600
عدد المطاعم في 

الواليات المتحدة 
ودول أخرى
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معايير السالمة والجودة 
للمنتجات الغذائية

تلتزم شركة التنمية بأعلى معايير السالمة في المنتجات 
الغذائية. وبفضل برنامج السالمة الغذائية الذي اعتمدته 

الشركة، حصلت على عدد من شهادات السالمة الغذائية 
التي تمنحها كبرى المؤسسات في هذه الصناعة تقديرا 

ألداء مصانع معالجة األغذية التابعة لها، وشملت تلك 
الشهادات شهادة األيزو 22000:2018 وشهادة حالل. ويعود 

ذلك إلى تركيز الشركة على تطوير ثقافٍة إيجابية لسالمة 
الغذاء ُتطبق على كافة مستويات الشركة لتشكل عنصًرا 

حيوًيا في استدامة قدرة الشركة على تطبيق إجراءاٍت 
متسقة وشاملة تضمن سالمة منتجاتها الغذائية.

 
وفي عام 2021، بدأت الشركة رسميا تخطيط مراحل ثقافة 

السالمة الغذائية ووضع المؤشرات لقياس مدى التقدم 
المحرز فيها، إذ تؤمن الشركة أن شيوع ثقافة قوية 

للسالمة الغذائية يؤكد للموظفين والعمالء أن تحري 
السالمة الغذائية يمثل التزاما راسخا وجزًءا ال يتجزأ من 

عمليات الشركة. فالسالمة الغذائية مكوٌن أساسي يدخل 
في تنفيذ جميع أعمال الشركة. 

وترتكز ثقافة السالمة الغذائية بالشركة على القيم 
والممارسات الثقافية التي يلتزم بها الموظفون وتعتمدها 

الشركة لتحقيق سالمة المنتجات الغذائية، فهي تتجلى 
في طريقة فهم الموظفين في كافة مستويات العمل 

لمسؤولياتهم اليومية وتنفيذها على نحو يحقق السالمة 
في المنتجات الغذائية. وترتبط الثقافة المؤسسية بسلوك 

الموظفين ضمن فريق العمل حيث تؤثر على طريقة 
تفكيرهم وسلوكهم تجاه السالمة الغذائية ومدى 

استعدادهم لإلفصاح عن مخاوفهم ومشاركة آرائهم 
المختلفة والتعبير عن اهتمامهم بسالمة الغذاء.

ومنذ بدأت الشركة برنامج ثقافة السالمة الغذائية في عام 
2021، انخفضت الشكاوى إلى مستوياٍت غير مسبوقة حيث 
انخفضت في المتوسط بنسبة 50٪ مقارنًة بالعام الماضي 

وفي المقابل ارتفعت كفاءة العمليات التشغيلية. وقد منح 
هذا البرنامج الموظفين فرصًة أكبر للتركيز على سالمة 

األغذية، كما نالت استحسان كبار عمالء الشركة.
 

استعراض األعمال )تتمة(
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الموظفون

تعزيز الوعي بالوباء من خالل البيانات الداخلية 	
إلزام الجميع بارتداء الكمامات والمحافظة  	

على مسافة التباعد االجتماعي في كافة 
أنحاء مواقع الشركة

فحص حرارة الموظفين بشكل دوري في  	
مواقع الشركة

فحص حالة تطبيق توكلنا للموظفين حسب  	
إرشادات وزارة الصحة

اللقاح إلزامي 	
التأكد من حصول كافة الموظفين على  	

جرعتين من اللقاح
يتابع الموظفون حاليا الحصول على الجرع  	

المعززة
تطعيم الموظفين في مقر الشركة بالتعاون  	

مع وزارة الصحة حوالي 200 موظف
تطبيق إجراءات صارمة لضمان السالمة  	

البيولوجية
تطبيق اإلغالق على مواقع الشركة 	
تقييد حركة الموظفين بين مواقع الشركة 	
إنشاء مرافق حجر صحي في مواقع الشركة  	

للمصابين
مرافق حجر صحي للعائدين من خارج  	

المملكة
ساعات عمل مرنة للموظفين 	
تطبيق العمل عن بعد لكبار السن 	
إرسال الموافقات بالبريد اإللكتروني 	
تخفيض نسبة حضور الموظفين إلى ٪50 	
اجتماعات دورية لإلدارة الستعراض مستجدات  	

وضع الوباء
إنشاء مجموعة واتساب التنمية لالتصاالت  	

الطارئة
مجموعة صحة التنمية لالتصاالت الخاصة  	

بصحة الموظفين
لم تسجل الشركة أي حالة وفاة بالوباء  	

للموظفين داخل المملكة خالل عام 2021 
تزويد فريق المبيعات بمعدات الحماية  	

الشخصية
تم تكريم الموظفين على جهودهم في  	

احتفال أقيم بمقر الشركة مع منحهم 
شهادات تقديًرا لجهودهم خالل فترة الوباء.

ركزت استجابة شركة التنمية لوباء كورونا في عام 2021 على 
ضمان سالمة زمالؤنا الموظفين وحمايتهم قدر اإلمكان 

من مخاطر الوباء، فحرصت الشركة على رفع وعي الزمالء 
وتثقيفهم عن مخاطر الفيروس وسبل انتقاله واإلجراءات 

الوقائية، كما خضع الموظفون لفحص الحرارة بصفة دائمة 
قبل دخول مقر العمل. وعالوة على ذلك، ألزمت الشركة 

موظفيها بالتطعيم وحصل كافة الزمالء على الجرعة الثانية 
من اللقاح وازداد عدد الحاصلين على الجرعة المعززة. 

وذهبت الشركة ألبعد من ذلك، فأنشأت مرافق الحجر الصحي 
لمن تظهر عليهم أعراض المرض أو المصابين به. وألزمت 

الشركة كافة العائدين من اإلجازات بااللتزام بالحجر الصحي 
في المرافق المخصصة لضمان سالمتهم قبل العودة 

لمزاولة أنشطة العمل، كما اتخذت قرارا بإغالق موقع العمل 
حيثما اقتضى األمر، مع تقييد الحركة بين مواقع الشركة 

المختلفة. وحظي األمر باهتمام اإلدارة، فعقدت اجتماعاٍت 
دورية للوقوف على مستجدات الوضع.

جائحة كوفيد-19 
التأثير والمخاطر
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الموردون / 
الشركاء 

العمالء

بيان الحساب – التحول من نظام  	
التسليم باليد إلى اإلرسال عبر البريد 

اإللكتروني فقط 
اجتماعاٍت افتراضية مع العمالء حرًصا  	

على صحة الجميع 
ال ُتقبل الشيكات في الوقت الحالي  	

فجميع المدفوعات تتم من خالل 
الحواالت أو التحويل اإللكتروني إلى 

حساب الشركة 
االلتزام بالتعقيم بعد زيارة أي عميل  	

محتمل والمحافظة على ارتداء 
الكمامة في جميع األوقات 

المساهمون

اجتماعات عمل عبر الوسائل  	
اإللكترونية

العمل من البيت / العمل عن بعد  	
تصنيف أولي حسب المعلومات  	

المتوفرة تمهيدا لمزيد من التدقيق 
تشكيل فريق إداري للتعامل مع  	

حاالت اإلصابة منع إصابات جديدة 
وضع إجراءات عمل لفترة الوباء طبقا  	

إلرشادات وزارة الصحة 
توفير مرافق عزل صحي للمصابين 	

حضور عدد محدود من الموردين  	
االجتماعات في مقر الشركة والمصانع

التحول إلى االجتماعات عبر اإلنترنت 	
إلزامية جميع الزائرين بإظهار نتيجة فحص  	

PCR وسجل التطعيم )طبقا لإلرشادات 

الحكومية( 
تشديد الرقابة على مركبات التوصيل  	

وعمال التوصيل عند دخولهم إلى 
المكاتب أو مواقع المصانع لضمان االلتزام 

باإلرشادات الصحية التي أقرها فريق 
االستجابة للطوارئ.

الحد من الزيارات الشخصية لفرق العمل  	
التابعة للجنة المبيعات إلى مواقع 

الموردين
تشديد الرقابة على المستندات وأوراق  	

العمل وتسليمها إلى مكتب األمن 
للتعقيم قبل السماح بإدخالها إلى موقع 

العمل.
توفير وسائل الحماية الضرورية لكافة  	

العاملين في مواقع الشركة والمصانع
التحول إلى طرق الدفع اإللكترونية بدل  	

من الدفع بالشيكات مما يحد من عدد 
الموردين المترددين على مقر الشركة. 
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موظفونا

نجحت شركة التنمية في تحقيق أهداف موظفيها 
وتعزيز الثقافة المؤسسية في الشركة، وتعمل في 

نفس الوقت على تسريع وتيرة تحول الموارد البشرية مع 
المحافظة على صحة الموظفين وسالمتهم خالل هذا 

العام الذي تستمر فيه حالة الغموض وسط التحديات 
التي يمثلها وباء كوفيد-19.

وتلتزم الشركة بالمحافظة على مكانتها كمطمح لكافة 
الباحثين عن فرص العمل في قطاعنا من خالل تطوير 

أفضل المواهب والمحافظة عليها ضمن بيئة عمل متنوعة 
واحتوائية مدعومة بثقافة مؤسسية تتميز باإليجابية 

والتشجيع. 

خالل عام 2021، عززنا هذا االلتزام من خالل مجموعة متنوعة 
من مشروعات ومبادرات الموارد البشرية االستراتيجية التي 

تهدف إلى تعزيز الخبرات والتفاعل واإلنتاجية بين كافة 
الموظفين في المجموعة.

وقد نمى فريق العمل بشكل ملحوظ خالل هذا العام 
ليتخطى عدد الموظفين بدوام كامل حاجز األلفين، وواصلت 

الشركة التزامها بالتوطين وحافظت على تصنيف الشركة 
في برنامج نقاط المرتفع.

تسعى الشركة لالرتقاء بمستوى معرفة جميع الزمالء على 
اختالف درجاتهم الوظيفية ومواقعهم في العمل، وتعزيز 

مهاراتهم وخبرتهم منذ اليوم األول النضمامهم إلى 
الشركة وسبيلها في ذلك تنفيذ العديد من البرامج التدريبية 

داخل مقر العمل. حيث وصل إجمالي عدد الموظفين 
الذين حضروا البرامج وورش عمل الشركة في 2021 إلى 1071 
وقد تناولت هذه البرامج والورش الجوانب الفنية والبرامج 

اإللكترونية ومهارات القيادة. 

واعتمدت دورات التعليم والتطوير على احتياجات الشركة 
والكفاءات التي تطلبها طبيعة العمل والوظائف المتخصصة 
في الشركة. وساهم نظام إدارة التعليم في دعم المسيرة 

التعليمية للموظفين كما عزز أثر االستثمار في الدورات 
التدريبية. 

وقد صممنا برنامج كفاءات التنمية لتزويد الموظفين 
بالمعرفة والقدرات لدفع األداء الفردي والمؤسسي إلى 

األمام، وسوف تمثل هذه الكفاءات عنصرا رئيسيا من عناصر 
تقييم ومراجعة األداء لضمان االلتزام الكامل والمساءلة. 

 تطوير
المواهب

وبالحرص على اتساق أعمال الموظفين وأنشطتهم مع القيم 
الرئيسية لشركة التنمية، نضمن وصول هذه القيم إلى كافة 

مستويات العمل في الشركة، مما يخلق نوعا من التماسك 
والشعور باالنتماء بين الموظفين.

 ثقافة جماعية 
 نحو األداء 

اإليجابي

          النزاهة
م                         التعاطف                 

   التفكير االستشرافي                 االحترا
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العطاء الكسب

االستدامة
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500
نمو فريق العمل بدرجة 

كبيرة حيث ضمت الشركة 
500 موظف خالل 2021

تطبق التنمية الغذائية منهجية الريادة الشاملة لمجموعة 
الدباغ القابضة وتعمل على ترسيخ مبادئها )العطاء، الكسب 
واالستدامة( في نموذج عملها وفي ثقافتها. وتنفذ الشركة 

مجموعة متنوعة من األنشطة لرفع وعي الزمالء بالعناصر 
الثمانية عشر لهذه المنهجية الشمولية والتعريف بها من 

خالل الحمالت التثقيفية وبرامج المكافآت. وجميع الموظفين 
مؤهلين للتنافس على جوائز الريادة الشاملة وهي إحدى 

المبادرات الرئيسية حيث نشجع الموظفين على تبادل 
األفكار التي تعزز االبتكار وتحثهم على اإلبداع ومشاركة 

أفكارهم لتقديم حلول لمشاكل تواجهم أو تواجه زمالئهم 
أثناء قيامهم بمهامهم اليومية. ويتم تكريم الفائزين 

ووصفائهم ومنحهم الفرصة لتطبيق الحلول الرابحة.

نحن في التنمية ملتزمون بأهداف التنوع واالحتواء التي 
رسمتها مجموعة الدباغ لتشمل كافة الموظفين مع التركيز 

على رفع نسبة مشاركة المرأة. وخالل هذا العام، واصلت 
الشركة تطبيق برنامج تمكين المرأة من خالل التدريب 

والتوظيف المتخصص. ونوظف نحو 200 سيدة في وظائف 
عملية وإدارية بعضهن ينتمين إلى أسر متعففة أسر غير قادرة.

وتجري الشركة تقييمات واستبيانات مستمرة في كافة 
المكاتب والمصانع والمواقع لتسجيل مالحظات جميع 

الموظفين والعاملين وترجمتها على أرض الواقع من أجل 
التحسين المستمر.

ترحب شركة التنمية بالمتدربين ضمن برنامج التدريب 
المؤسسي والذي تعقده الشركة مرتين كل عام وتستمر 

كل دورة من 3 إلى 6 أشهر. ويتدرب الملتحقون بالبرنامج في 
أقسام الشركة بنظام التعاقب بحيث يتعرف المتدرب على 

خبرات مختلفة تتناسب مع اهتماماتهم األكاديمية وتتضمن 
برامج التدريب الداخلي زياراٍت ميدانية لمرافق الشركة ومصانع 

األغذية المعالجة لتعزيز خبرات المتدربين.

 دعم شباب 
المملكة

ُتشجع شركة التنمية على ممارسة العادات الصحية من خالل 
برنامج الرفاهية الذي يستوعب كافة الموظفين بما في ذلك 

الموظفين في المصانع مع االستمرار في تطبيق اإلجراءات 
االحترازية وإرشادات السالمة الخاصة بمكافحة فيروس 

كورونا والتي أقرتها الجهات الصحية للمحافظة على صحة 
الموظفين وسالمتهم باإلضافة إلى تنفيذ حملة داخلية 

لتطعيم الموظفين. كما نفذت الشركة عددا من الفعاليات 
للموظفين وأنشطة احتفالية على مدار العام ومن بينها 

مناسبات وفعاليات احتفلت بنجاح األشخاص باإلضافة إلى 
الفعاليات الوطنية مثل اليوم الوطني السعودي وفعاليات 
التحدي بين الموظفين وحملة مكافحة التدخين والمسير 

لمسافة 5 كم.

 تعزيز الصحة 
والرفاهية
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إدارة 
المخاطر

تضطلع اإلدارة العليا للشركة بمسؤوليٍة عامة عن وضع إطاٍر 
إلدارة المخاطر للشركة ومراقبة تنفيذه، وُتوضع سياسات إدارة 

المخاطر بالشركة لتحديد المخاطر التي تواجهها وتحليلها 
ووضع حدوٍد وأدواٍت لضبط المخاطر ومراقبتها والتأكد من 
االلتزام بالحدود المنصوص عليها. وتراجع الشركة سياسات 
وأنظمة إدارة المخاطر بشكل دوري لدراسة متغيرات أحوال 

السوق ونشاطات المجموعة. وتهدف الشركة من خالل 
التدريب ووضع المعايير واإلجراءات اإلدارية إلى المحافظة على 

بيئٍة للرقابة تكون منضبطًة وبناءة يعي فيها كُل موظٍف 
مسؤولياته وواجباته.

وتراقُب لجنُة التدقيق تطبيق السياسات التي تضعها الشركة 
إلطار إدارة المخاطر وتضمن االلتزام بها وتراجع كفاءة إطار 

إدارة المخاطر في ضوء المخاطر التي تواجه الشركة. وتنجز 
ُلجنة التدقيق بالشركة عملها في اإلشراف بمساعدة مدقٍق 
داخلي يتولى إجراء المراجعات الدورية والمخصصة لضوابط 

وإجراءات إدارة المخاطر ثم يرفع تقريره إلى اللجنة. ولم 
تشهد سياسات إدارة المخاطر بالشركة أي تغييراٍت خالل 

هذا العام أو خالل فترة تفشي وباء كورونا المستجد، وتتابع 
الشركة عن كثب األحداث المتغيرة وسوف تعكس الفترات 

المشمولة بالتقرير أي تغييراٍت على سياسة إدارة المخاطر.

أ. مخاطر االئتمان

تنشأ مخاطر االئتمان من النقد والنقد المعادل وإخفاق 
العمالء في الوفاء بمستحقات الشركة وتشمل الذمم 

المدينة المستحقة من الشركات األخرى.

إدارة المخاطر
تتم إدارة مخاطر االئتمان على مستوى المجموعة. وفيما 

يتعلق بالبنوك، ال تقبل الشركة التعامل سوى مع البنوك 
الحاصلة بشكل مستقل على تصنيٍف أعلى من P-2. وبالنسبة 

للذمم التجارية المدينة، ُيجري قسم ضبط المخاطر الداخلي 
تقييًما لجودة ائتمان العمالء مع مراعاة المركز المالي 

وخلفيته االئتمانية وعدٍد من العوامل األخرى. أما مخاطر 
ائتمان األفراد، فيتم وضع حدود المخاطر في ضوء الحدود 

تضطلع اإلدارة العليا للشركة بمسؤوليٍة 
عامة عن وضع إطاٍر إلدارة المخاطر 

للشركة ومراقبة تنفيذه

تتعرض الشركة للمخاطر التالية الناشئة عن األدوات المالية

مخاطر السوق )مخاطر العمالت - مخاطر أسعار الفائدة - 
مخاطر األسعار(

مخاطر السيولة مخاطر االئتمان
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التي ُتقرها اإلدارة. وتراقب اإلدارة التنفيذية المباشرة بصفٍة 
دورية مدى التزام العمالء بحدود االئتمان. 

وتزداد احتمالية مخاطر االئتمان إذا تأخر المدين في دفع 
المستحقات التعاقدية ألكثر من 30 يوًما من تاريخ االستحقاق. 

أما التعثر في الذمم التجارية المدينة فيكون عندما يخل 
الطرف المتعاقد بدفع المستحقات التعاقدية لمدة 90 يوما 

من تاريخ االستحقاق. وُتشطب األصول المالية إذا انعدمت 
التوقعات المعقولة السترداد الدين مثلما هو الحال في 

مديٍن يتعذر عليه إبرام تسوية مالية مع المجموعة. وتحدد 
المجموعة مدًة زمنية تكون بعدها الذمم المدينة مستوفية 

لمتطلبات الشطب وهي 720 يوًما بعد تاريخ االستحقاق، لكن ال 
تتوقف المجموعة عن اتخاذ اإلجراءات الالزمة السترداد الذمم 

المدينة المستحقة حتى بعد شطبها. وفي حال نجاح جهود 
استرداد الذمم المدينة، يتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل 

الموحدة.

بالنسبة للذمم التجارية المدينة، تطبق المجموعة المفهوم 
المبسط الخاص بالتحوط للخسائر المالية المتوقعة 

والمنصوص عليه في المعيار المحاسبي 9 والذي يسمح 
باستخدام مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة لتغطية 

كافة الذمم التجارية المدينة استناًدا إلى جدول مخصصات. 
ولتحديد خسائر االئتمان المتوقعة، يتم تصنيف الذمم 

التجارية المدينة بناء على مواصفات مخاطر االئتمان المشتركة 
بينها وفترة التعثر في السداد. 

ويراعي جدول المخصصات تقارير الخسائر االئتمانية السابقة 
ويتم تعديله حسب متوسط تاريخ قيم استرداد الديون 

المتعثرة، والتي تلعب دوًرا في توضيح المعلومات الحالية 
والمستقبلية عن عوامل االقتصاد الكلي التي تتأثر بها قدرة 
العمالء على تسوية الديون المستحقة. وحددت المجموعة 

قيمة التضخم وقيمة النمو إلجمالي الناتج المحلي وقيمة 
البطالة في الدول التي تبيع فيها منتجاتها. وتعتقد 

المجموعة أن هذه القيم الثالث هي أكثر عوامل االقتصاد 
الكلي صلًة بالمعلومات المستقبلية التي تؤثر على مخاطر 

االئتمان للعمالء وبناء عليه يتم تعديل قيم الخسارة السابقة 
استنادا إلى التغيرات المتوقعة في هذه العوامل.

والذمم المدينة من األطراف ذات الصلة تصدر من الشركات 
التابعة للمجموعة التي تملك أغلبية أسهم الشركة بنفس 
النسبة. وبناء على تقيم اإلدارة لإلهالك وانخفاض القيمة، ال 

تستدعي أرصدة الذمم التجارية المدينة تحديد أي مخصص 
للفترات التي شملها التقرير حيث تنخفض مخاطر االئتمان.

ب. مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في المخاطر التي تواجه الكيان 
االقتصادي وتسبب له عدم قدرة على توفير التمويالت المالية 
لإليفاء بااللتزامات المرتبطة باألدوات المالية، وقد تنشأ مخاطر 
السيولة عن عدم القدرة على بيع األصول المالية بقيمة تقارب 

القيمة العادلة لها في فترة زمنية قصيرة. وتتبع المجموعة 
في إدارتها لمخاطر السيولة المراقبة الدورية لتوفر التمويالت 

النقدية الكافية من خالل التسهيالت االئتمانية المباشرة 
لإليفاء بااللتزامات المستقبلية. فعلى سبيل المثال قد تنشأ 
مخاطر تركز السيولة من شروط السداد الخاصة بااللتزامات 

المالية أو السحب على المكشوف أو االعتماد على سوق 
محدد لتدبير األصول المالية. 

وتتبع المجموعة في إدارتها لمخاطر السيولة المراقبة الدورية 
لتوفر التمويالت النقدية الكافية والتسهيالت البنكية وغيرها 

من التسهيالت االئتمانية األخرى التي توجهها المجموعة نحو 
اإليفاء بااللتزامات المستقبلية، حيث تتطلب شروط البيع دفع 

مبالغ نقدية وقت التسليم أو خالل مدة محددة.

ج. مخاطر السوق

تتمثل مخاطر األسواق في التغييرات التي تطرأ على أسعار 
السوق - مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة 

وأسعار األسهم - والتي من شأنها أن تؤثر على دخل 
المجموعة أو على قيمة ممتلكاتها من األدوات المالية. 

ويكمن الهدف من إدارة مخاطر السوق في إدارة وضبط 
التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة مع تعزيز 

اإليرادات. وتشير مخاطر السوق إلى مخاطر احتمالية التقلب 
في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المتوقعة لألدوات 

المالية بسبب التغيرات في معدالت أرباح السوق أو أسعار 
السندات المالية نتيجة لتغير التصنيف االئتماني للجهة 

المصدرة أو لألدوات المالية أو تغير اتجاهات السوق أو أنشطة 
المضاربة أو العرض والطلب للسندات المالية والسيولة في 

السوق. وتتألف مخاطر السوق من ثالثة أنواع:
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)1( مخاطر العمالت 
تتمثل مخاطر العمالت األجنبية في مخاطر تقلب األدوات 

المالية بسبب التغير في أسعار الصرف، وتنشأ عندما تكون 
المعامالت التجارية المستقبلية واألصول المالية وااللتزامات 

المالية المعترف بها مقومة بعملة غير العملة الرسمية 
التي تدير بها المجموعة معامالتها، وهي الريال السعودي 

والدرهم اإلماراتي والدينار البحريني واليورو والدوالر األمريكي. 
وترى اإلدارة أن المجموعة غير معرضة حالًيا لمخاطر العمالت 

األجنبية من المعامالت المقومة بعمالت يرتبط بها الريال 
السعودي.

)2( مخاطر معدل الفائدة 
تتمثل مخاطر سعر الصرف في تعرض المجموعة لعدد 

من المخاطر المرتبطة بتأثير تقلبات أسعار الفائدة السائدة 
على المركز المالي للمجموعة والتدفقات النقدية. وتدير 

المجموعة هذه المخاطر من خالل المراقبة الدورية ألسعار 
الفائدة لألدوات المالية المدرة لفوائد. وتتمثل معظم 

االلتزامات المالية ذات الفائدة المطلوبة من المجموعة في 
القروض البنكية التي حصلت عليها بأسعار فائدة عائمة قابلة 
إلعادة التسعير. وتراقب اإلدارة تغيرات أسعار الفائدة وترى بأن 

مخاطر القيمة العادلة على المجموعة ال تعتبر جسيمة وال 
تملك في نهاية الفترة التي يغطيها التقرير أي أصوٍل مالية 

تتحمل فائدة ثابتة.

)3( مخاطر األسعار
تتمثل مخاطر األسعار في مخاطر تقلب القيمة العادلة أو 

التدفقات النقدية لألدوات المالية بسبب التغيرات التي تطرأ 
على أسعار السوق )دون احتساب التغيرات التي تنشأ عن 

مخاطر سعر العموالت الخاصة أو مخاطر صرف العمالت 
األجنبية(. وقد تنشأ تغييرات أسعار السوق عن عوامل تختص 

بها األدوات المالية الفردية أو الجهة المصدرة لها أو عن عوامل 
تؤثر على جميع األدوات المالية المتماثلة التي يجري عليها 

التداول في السوق. وال تمتلك المجموعة أي أدواٍت مالية 
معرضة لمخاطر األسعار. وبالنسبة لخطر أسعار األوراق المالية 

السهمية، تنشأ من استثمارات المجموعة وتصنفها القائمة 
الموحدة للمركز المالي بقيمة عادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر. وترى اإلدارة أن التقلبات المحتملة في قيمة االستثمارات 

ال تمثل خطورة كبيرة على القوائم المالية الموحدة 
للمجموعة.

د. إدارة رأس المال 

تهدف إدارة المجموعة لرأس المال إلى المحافظة على نسبة 
صحيحة لرأس المال لدعم أعمالها الرئيسية وتحقيق قيمة 

أعلى للمساهمين، وتدير المجموعة هيكل رأس المال وتجري 
التعديالت عليه بما يواكب التغييرات في الظروف االقتصادية. 

والستبقاء رأس المال أو تعديله، قد تلجأ المجموعة إلى تعديل 
سياسة دفع أرباح األسهم النقدية للمساهمين أو إعادة رأس 

المال للمساهمين أو إصدار حصٍص جديدة.
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هـ. استراتيجيات إدارة المخاطر المالية 
لألصول البيولوجية

المجموعة معرضة لمخاطر تنشأ عن التقلبات البيئية 
والمناخية

	 المخاطر التنظيمية والبيئية
تلتزم المجموعة بتطبيق القوانين واللوائح التنظيمية للملكة 

العربية السعودية، وقد رسمت المجموعة السياسات 
واإلجراءات البيئية بهدف التوافق مع القوانين المحلية 

المنظمة للبيئة والقوانين األخرى.

	 مخاطر المناخ والمخاطر األخرى
المجموعة معرضة لمخاطر الخسارة بسبب التقلبات المناخية 
واألمراض والكوارث الطبيعية األخرى. ولذا وضعت المجموعة 

الكثير من اإلجراءات لمراقبة هذه المخاطر والتخفيف منها 
والتي تشمل إجراءات الفحوصات الصحية الدورية وسياسات 

التطعيم وتزويد المزارع بأحدث األنظمة وأجهزة التقنية 
الحديثة التكنولوجية للوقاية من األوبئة واألمراض. وعالوة 

على ذلك، ساهم االنتشار الجغرافي لمزارع المجموعة بدوٍر 
كبير في تخفيف أثر التقلبات المناخية الحادة مثل الفيضانات 

وتفشي األوبئة.
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االستدامة
تطبق التنمية مبدأ استدامة االستهالك واإلنتاج لمواجهة 

تغيرات االستدامة العالمية والمحلية، وتسعى الشركة 
لدعم جودٍة أفضل للحياة بالحفاظ على الموارد 

الطبيعية وتقليل المواد السامة مع خفض نسبة 
االنبعاثات والنفايات والمواد الملوثة خالل دورة اإلنتاج 

الفعلية. ويهدف نهج االستدامة االستراتيجي والمتكامل 
إلى حماية موارد الجيل الحالي واألجيال القادمة. 

ويتمثل نهج المجموعة في وضع أجندة عملية تتوائم 
مع المبادئ اإلرشادية المختصرة في "الكسب والعطاء 

واالستدامة" ومع االستراتيجية المؤسسية واألهداف 
الكبرى لرؤية المملكة 2030 بينما تحقق قيمًة مستدامة 

لكافة أصحاب المصلحة. 

منهج االستدامة االستراتيجي

يأتي منهج االستدامة الذي تطبقه التنمية ليبرهن على 
األهداف الطموحة للمجموعة بخفض اآلثار الضارة الناجمة عن 

تربية الماشية وتحقيق نتائج إيجابية للنظام البيئي عامًة بينما 
تسعى في نفس الوقت إلى تحقيق أهداف الشركة وإنتاج 

منتجاٍت تكون مصدًرا لبروتين صحي بأسعار في متناول أيدي 
العمالء.

واستناًدا إلى المبدأ المتعارف عليه بأن مؤسسة بمفردها ودون 
مساعدٍة من أحد ال يمكنها إحداث تأثير إيجابي مستدام 

وملموس على كافة عناصر المجتمع، تهدف التنمية إلى أن 
تكون حافًزا للتأثير في قطاع الدواجن وتحقيق تأثير إيجابي 

على البيئة والمجتمع واالقتصاد. 

ويرتكز نهج االستدامة ذو األبعاد المتعددة على فلسفة 
مجموعة الدباغ المختصرة في "الكسب العطاء االستدامة" 

وينفذه فريق اإلدارة بإشراٍف من مجلس اإلدارة. 

إطار االستدامة في التنمية 

ندرس جميع جوانب أعمال الشركة والعمليات التشغيلية 
وسلسة التوريد بهدف تعزيز الكفاءة والحد من الهدر وتحقيق 

تغيير إيجابي يظهر أثره في رفع مستوى رفاهية الموظفين 

وتقديم الدعم للشرائح غير القادرة من المجتمع ويمتد حتى 
تخفيف اآلثار على البيئة من خالل تطبيق األنظمة واألجهزة 

التكنولوجية المبتكرة. 

ونعكف في كافة وحدات العمل بالشركة على صياغة نهج 
إيجابي لنشاطات الشركة من خالل تجاوز التطبيقات التقليدية 
للتقنية المعمول بها في إدارة النفايات وكفاءة الموارد وتوليد 

الطاقة لتقليل البصمة الكربونية للشركة وحماية البيئة. 

ومما ال شك فيه أن مهمتنا الرئيسية تتمثل في تحفيز االبتكار 
في الصناعات الغذائية من خالل تطوير أنظمة وأجهزة 

تكنولوجية تخفف من اآلثار الضارة لقطاع إنتاج الدواجن في 
ظل توجه الشركة للتخلص من البصمة الكربونية التي تخلفها 

األعمال الرئيسية وأعمال سلسة التوريد.

ويرتكز إطار االستدامة في التنمية على المحاور الثالثة التالية: 
	  البيئة والمجتمعات المحلية

	  االبتكار 
	  رعاية الحيوان 
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البيئة 
والمجتمع

نسعى أن تكون أول شركة دواجن 
خالية من االنبعاثات الكربونية، وسبيل 

الشركة في تحقيق ذلك هو تطبيق 
المبادئ الثالثة ضمن نموذج عمل 

الشركة. 

ولتحقيق ذلك، تتعاون الشركة مع 
مزودي الخدمات التكنولوجية لتبني 

ابتكارات جديدة تحول الفضالت 
والنفايات إلى قيمٍة نافعة، ألنه باالبتكار 

يمكننا إعادة الكربون إلى التربة من 
حيث أتى. 

تحويل الفضالت الصلبة إلى قيمٍة 
نافعة من خالل إعادة تدوير الفضالت 

الصلبة الناتجة عن إنتاج الدجاج 

إنتاج طاقة متجددة مستدامة بأسعار 
معقولة من الفضالت البيولوجية

تدوير وإعادة استخدام مخلفات المياه 

نلتزم التزاما أصيال بصحة العمالء وكافة 
أصحاب المصلحة وسالمتهم في كافة 

األعمال الرئيسية بالشركة وسلسلة 
التوريد وتعمل في نفس الوقت على 

حماية البيئة ومعالجة اآلثار الضارة من 
خالل االبتكار وتعزيز األداء، 

لذا نركز على رأس المال البشري 
وممارسات العمل ليحصل كل موظٍف 
على التقدير المستحق ويشعر بأنه جزٌء 

من الشركة.

خلق طاقة متجددة من خالل مبادرات 
تحويل النفايات إلى طاقة 

مكافحة االنبعاثات الكربونية بالتشجير 

الحد من غازات االحتباس الحراري من خالل 
مبادرات تحويل النفايات إلى طاقة

زراعة 1 مليون شجرة بحلول عام 2025 

تمكين الموظفين من منصات تطوير 
التعليم والمهارات 

	   كفاءة اإلنتاج - اعتماد أفضل الممارسات الصناعية في كافة األعمال الرئيسية بسلسلة القيمة
	   تطبيق منهج عملي يغرس االستدامة في كافة المبادرات االستراتيجية

	   استكشاف األنظمة التكنولوجية الناشئة وعقد الشراكات مع مزودي األنظمة التكنولوجية لالشتراك في تطوير حلول صديقة 
للبيئة للتغلب على التحديات االستراتيجية

	   تفاعل أصحاب المصلحة - تشجيع كافة أطراف المصلحة في الشركة بما يشمل العمالء والموظفين والموردين والتجار 
والمجتمعات المحلية على التفاعل وهو ما ُيعد عنصرا أساسيا في تحقيق نجاح جهود االستدامة

 	   أهداف قابلة للقياس 
 تراجع التنمية بشكل دوري أهداف االستدامة ومؤشرات األداء الرئيسية لتقييم التقدم المحرز وتطبيق الخطط العملية لضمان 

تحقيق أهدافها.

االبتكار

نعمل بجهد لتعزيز رعاية الحيوان 
بتطبيق أفضل معايير إدارة الدواجن 

مع مراقبٍة خارجية على جهودنا.
وتحتل برامج رعاية الحيوان أولوية 

قصوى في سلسلة القيمة. 

تحسين كفاءة اإلنتاج في مجال إنتاج 
االعالف والطيور من خالل تخفيض 

نسبة العلف إلى الوزن وتقليل 
الوفيات مما يخفض انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون. 

ضمان الحريات األساسية للحيوانات 
في كافة مواقع الشركة

 رعاية 
الحيوان

الوصف

األهداف

 منهجية 
التطبيق من 

5 خطوات 

 الموائمة مع 
أهداف التنمية 

المستدامة 
لألمم المتحدة 
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البيئة 
والمجتمع 

التعاون مع مؤسسات الرعاية االجتماعية:
تدرك شركة التنمية الغذائية مسؤوليتها في التعاون 

مع المجتمع ودعم مختلف فئاته لتحقيق تأثير 
إيجابي عبر قطاعات العمل.

•  توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة "كيان" غير 
الحكومية لتدريب األيتام وتوظيفهم.

•  توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة "سعي" لتدريب 
وتوظيف األشخاص ذوي الهمم.

زراعة مليون شجرة:
أطلقت الشركة مبادرة زراعة مليون شجرة لالستفادة 

من مخلفات المياه المعاد تدويرها من زراعة أشجار 
الكافور، وهو ما ُيسهم في المبادرة الخضراء للملكة 

والتي تشمل زراعة 10 مليار شجرة. وقد زرعت شركة 
التنمية 200 ألف شجرة حتى اآلن.

الكفاءة في استهالك الطاقة:
تسعى الشركة إلى ترشيد استخدامنا للطاقة باتخاذ 

الخطوات الوقائية من خالل رفع مستوى الكفاءة في 
جميع عملياتنا.

وأسهم تركيب مصابيح االنارة الموفرة للطاقة 
بمزارعنا في تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 

وتوفير الطاقة في عام 2021.

إدارة مخلفات المياه:
تعد المياه عنصًرا أساسًيا في عملية اإلنتاج لدينا، ومن 
المتوقع أن تزداد احتياجاتنا المائية أضعاًفا مضاعفة 
خالل السنوات القادمة حسبما تتطلب خطتنا القوية 

للتوسع.

لذلك نضع الحفاظ على المياه واإلشراف عليها 
في صدارة أولوياتنا البيئية، ووفًقا لهدف التنمية 

المستدامة رقم 6 )المياه النظيفة ومخلفات المياه( 
من أهداف التنمية التي وضعتها األمم المتحدة، 

أطلقنا مجموعة من المبادرات لتعزيز إعادة تدوير 
مخلفات المياه ومكافحة تغير المناخ. وتهدف 

مبادراتنا الحالية إلى معالجة مخلفات المياه لتصلح 
لألعمال الزراعية والتي يتم استخدامها في مشروع 

زراعة األشجار لدينا.

 جائزة المليون دوالر للريادة الشاملة 
)تحدي االستدامة(:

تعمل التنمية الغذائية باستمرار على تحسين 
العمليات التشغيلية واالستثمار في االبتكار 
القائم على التصميم لتبني االستدامة في 

كافة أعمالنا من خالل تحسين األثر البيئي إلنتاج 
الغذاء الحالي مع الحفاظ في نفس الوقت 

على قدرتنا التنافسية في تلبية احتياجات 
المستهلكين.

وبالتعاون مع شركة مجموعة الدباغ القابضة 
وشركة ناين سيجما لخدمات المعلومات، 

أطلقنا تحدي المليون دوالر لتحفيز الباحثين 
والمبتكرين على تسريع طرح ابتكاراتهم 

في األسواق والتي ستساعد في التقليل من 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ويتمثل التحدي في إيجاد استخدامات جديدة 
للكميات المتزايدة من المخلفات الحيوية 

الناتجة عن مزارع الدواجن، ومساعدتنا في 
تحويلها إلى مواد خام مفيدة، أو مواد 
وظيفية ذات قيمة مضافة عالية تكون 

صالحة الستخدامات أو عمليات جديدة أخرى 
مع التأثير بشكل إيجابي على البيئة وتحقيق 

هدفنا المتمثل في أن نكون شركة خالية من 
االنبعاثات الكربونية.

إدارة النفايات الصلبة:
نحن في شركة التنمية نعتبر النفايات مصدًرا 

للقيمة. ومع أن الوقاية تمثل جانًبا أساسًيا في 
استراتيجيات إدارة النفايات لدينا، إال أننا نهدف 

أيضا إلى تحويل النفايات إلى مواد وظيفية ذات 
قيمة تجارية.

وتحقيًقا لهذه الغاية، ووفًقا للهدف 12 من 
أهداف التنمية المستدامة )اإلنتاج واالستهالك 

المسؤوالن(، نفذنا العديد من المشاريع 
ونواصل االستثمار في االبتكار والتقنيات 

لتحقيق أهدافنا المستدامة.

جائزة مؤسسة العلوم الوطنية:
التنمية الغذائية هي أول شركة في 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
تطبق مبادئ وممارسات رعاية الحيوان 

)الدواجن( في سلسلة إنتاج الدواجن 
بالشركة وقد حصلت بفضل ذلك على 

الشهادة الدولية في رعاية صحة الحيوان 
من مؤسسة العلوم الوطنية تقديًرا 

لعملياتها التي تشمل الفقاسات ومزارع 
الدجاج الالحم والمسالخ.

جودة التغذية:
تسعى التنمية الغذائية باستمرار إلى تعزيز 

الكفاءة في كل خطوة من خطوات 
عملية اإلنتاج لتقليل النفايات والتأثير على 
البيئة. ويتراوح ذلك بدًءا من خفض نسبة 

العلف إلى الوزن إلى تحسين عملية 
توصيل األعالف لزيادة اإلنتاجية وحتى 
تحقيق وفورات في التكاليف وتقليل 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

عالوة على ذلك، فقد ركزنا على تحسين 
توصيل األعالف باستخدام نفس العدد 

من ناقالت الحبوب التي تحمل المزيد 
من الكميات مما يخفض نسبة الكربون 

المنبعثة من الخدمات اللوجستية.

االبتكار
رعاية 

الحيوان
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خالل هذا العام، تركز الشركة على تعزيز االستثمار في 
االستدامة بما يتوافق مع استراتيجية العمل حتى تحقق 

أهدافها المقررة مع الحد من التأثير على البيئة، ومن خالل 
غرس مبادئ االستدامة في نسيج ثقافة الشركة وهيكل 

العمل، تتوفر كافة الموارد والمصادر للشركة التي تمكنها 
من المحافظة على موقعها كرائد في قطاع الدواجن في 

المنطقة والدول األخرى في المحافظة على البيئة. 

وسوف تواصل الشركة تعزيز أجندة االستدامة بعدد من 
الوسائل خالل عام 2022 بما يشمل تطبيق مبادرات التقنية 

للفائزين في تحدي االستدامة لجائزة الريادة الشاملة  
ووصفائهم. كما تلتزم الشركة بالتركيز على تعظيم 

االستفادة من المبادرات الحالية الخاصة بالمخلفات الصلبة 

وكفاءة الطاقة ومخلفات المياه بما في ذلك مبادرة المليون 
شجرة. وسوف تواصل الشركة تعزيز بيئة العمل بما يعود 

بالنفع على الموظفين وُيسهم مساهمة سخية وفعالة في 
دعم تطوير االقتصاد الكلي للمملكة. 

وختاًما، انطالًقا من التزام الشركة بتعزيز الشفافية بما ُيرضي 
أصحاب المصلحة ويتوائم مع المعايير والممارسات العالمية، 
تعتزم الشركة تطبيق معايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير 

وغيرها من معايير إعداد تقارير الحوكمة البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشركات بما يتوافق مع السوق المالية السعودية، 
كما تعتزم الشركة نشر أول تقرير مستقل لها عن االستدامة.

مستقبل 
االستدامة 2022 
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الحوكمة٣٣
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عمرو عبد اهلل الدباغ
رئيس مجلس اإلدارة

محمد حسني جزيل
عضو مجلس إدارة

جمال عبد اهلل الدباغ
نائب الرئيس

محمد ساجد سعيد
عضــو مجلس إدارة  - والعضو المنتدب

مجلس اإلدارة
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كامــل صالح الدين عبد اهلل المنجد
عضو مجلس إدارة

احمد شرف صالح عسيالن
عضو مجلس إدارة

ستيفن مارك بارسونز
عضو مجلس إدارة
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أســماء أعضاء مجلس اإلدارة، ووظائفهم الحالية والســابقة ومؤهالتهم وخبراتهم:

عمرو عبد اهلل الدباغ،
رئيس مجلس اإلدارة

سعودي الجنسية:
رئيس مجلس إدارة الشركة منذ عام 2019.المنصب الوظيفي:

غير تنفيذي نوع العضوية:
بكالوريــوس إدارة األعمــال، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية  	المؤهالت األكاديمية والمهنية:

السعودية، 1988. 
17 أبريل 2019تاريخ التعيين:

رئيس مجلس إدارة شــركة التنمية الغذائية ،شــركة مساهمة عامة. 	المناصب الحالية:
رئيس مجلس إدارة شــركة بترومين، وهي شركة مساهمة مغلقة. 	
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي: شــركة مجموعة الدباغ القابضة. 	
رئيس مجلس إدارة شــركة البحر األحمر العالمية، وهي شــركة مساهمة عامة. 	

محافظ ورئيس بمرتبة وزير للهيئة العامة لالســتثمار في المملكة العربية الســعودية  	الخبرة المهنية السابقة:
)وزارة االستثمار حاليا(.

عضــو مجلس مكة اإلقليمي، من 1997 حتى 2004. 	
عضــو مجلــس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، من 1997 وحتى 2004. 	

مجلس اإلدارة )تتمة(
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جمال عبد اهلل الدباغ، 
نائب الرئيس

 سعودي الجنسية:
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة منذ عام 2019 المسمى الوظيفي:

غير تنفيذي نوع العضوية:
درجة الماجســتير في إدارة األعمال، جامعة الملك ســعود، الرياض، المملكة  	المؤهالت األكاديمية والمهنية:

العربية السعودية، ٢00١؛
درجة البكالوريوس في المحاســبة، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة  	

العربية السعودية، 1984.
17 أبريل 2019تاريخ التعيين:

نائب رئيس مجلس إدارة الشــركة منذ عام 2019؛  	المناصب الحالية:
رئيس مجلس إدارة شــركة الخليج العامة للتأمين التعاوني، وهي شــركة  	

مســاهمة عامة، قطاع التأمين، منذ عام 2009؛ 
رئيس مجلس اإلدارة، شــركة ســاعد العالمية، وهي شركة مساهمة مغلقة،  	

قطــاع التوظيف والعمالة، منذ عام 2018؛ 
رئيس شــركة بريميير بينتس المحدودة، وهي شــركة مختلطة محدودة  	

المســؤولية، قطاع صناعة الطالء، منذ عام 2018؛ 
عضو مجلس إدارة شــركة بترومين، وهي شــركة مساهمة مغلقة، لمواد  	

التشــحيم وخدمات السيارات منذ عام 2018.
شــريك - مدير شــركة جمال عبد اهلل الدباغ المحدودة، وهي شركة ذات  	

مســؤولية محدودة تعمل في مجال االستثمار، منذ عام 2004.
نائب الرئيس، لشــركة البحر األحمر العالمية ، شــركة مساهمة عامة، مقاوالت،  	الخبرة المهنية السابقة:

إســكان، ومباني ســابقة التجهيز من عام 2018 إلى عام 2021.
مدير شــركة مجموعة الدباغ القابضة، وهي شــركة ذات مسؤولية محدودة، من  	

2007 حتى 2012.
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مجلس اإلدارة )تتمة(

محمد ساجد سعيد، 
عضــو مجلس إدارة  - والعضو المنتدب**

باكستاني الجنسية:
مدير عام الشركة و عضو مجلس إدارة منذ عام 2019 المسمى الوظيفي:

تنفيذي نوع العضوية:
درجة الماجســتير في إدارة األعمال، جامعة الهور للعلوم اإلدارية، الهور، باكســتان،  	المؤهالت األكاديمية والمهنية:

199٤؛ و 
بكالوريوس في علوم الحاســوب والهندســة الكهربائية، جامعة واشنطن، سانت  	

لويس، الواليات المتحدة، 1992.
 17 أبريل 2019تاريخ التعيين:

عضو مجلس اإلدارة و العضو المنتدب للشــركة منذ عام 2019؛  	المناصب الحالية:
الرئيس التنفيذي للشــركة، من عام 2012 حتى عام 2019؛ 	الخبرة المهنية السابقة:

نائب الرئيس التنفيذى لشــركة بترومين، وهي شــركة مساهمة مغلقة، قطاع النفط  	
والغــاز، من عام 2008 حتى عام 2012؛

المدير العام للشــركة المتقدمة للبتروكيماويات، شــركة محدودة المسؤولية،  	
قطــاع النفط والغاز، من عام 2005 حتى عام 2008؛ 

مدير التســويق، للشــركة المتقدمة للبتروكيماويات، شركة ذات مسؤولية محدودة،  	
قطــاع النفط والغاز، من عام 2000 حتى عام 2005؛ و 

المدير اإلقليمي لشــركة شــل باكستان المحدودة، وهي شركة مساهمة عامة  	
باكســتانية تعمل في قطاع تســويق النفط والغاز، من عام 1995 إلى عام 2000

** استقال السيد محمد ساجد سعيد في 7 نوفمبر 2021.  
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محمد حسني جزيل،
عضو مجلس إدارة  

 سريالنكي الجنسية:
عضو مجلس إدارة منذ عام 2019 المسمى الوظيفي:

غير تنفيذي نوع العضوية:
التعليــم التنفيذي فــي لجان التدقيق في زمن الحوكمة من كلية هارفارد لألعمال،  	المؤهالت األكاديمية والمهنية:

بوســطن، الواليات المتحدة األمريكية، 2008؛  
شــهادة من المعهد القانوني للمحاســبين اإلداريين في المملكة المتحدة، 1988 	

17 أبريل 2019تاريخ التعيين:
عضو مجلس إدارة الشــركة منذ عام 2019؛  	المناصب الحالية:

المدير التشــغيلي لشــركة مجموعة الدباغ القابضة، وهي شركة محدودة  	
المســؤولية، لالستثمار، منذ عام 2020،

رئيس مجلس ادارة شــركة اللوجيســتيات واإللكترونيات المصرية السعودية، وهي  	
شــركة ذات مســؤولية محدودة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، منذ عام 

2002؛
رئيس مجلس إدارة شــركة الخليج العامة للتأمين التعاوني، وهي شــركة مساهمة  	

عامــة في قطاع التأمين، منذ عام 2009؛ 
عضو مجلس إدارة شــركة بريميير بينتس، شــركة محدودة المسؤولية، قطاع صناعة  	

الطالء، منذ عام 2013؛ 
عضو مجلس إدارة، شــركة ســاعد العالمية، شركة مساهمة مغلقة، قطاع العمالة  	

والتوظيف، منذ عام 2014.
عضو مجلس إدارة شــركة البحر األحمر العالمية، وهي شــركة مساهمة عامة، في  	الخبرة المهنية السابقة:

مجال المقاوالت واإلســكان والمباني الســابقة التجهيز، منذ عام 2006؛
عضو مجلس إدارة شــركة بترومين ، وهي شــركة مساهمة مغلقة للمخزون ومواد  	

التشــحيم وخدمات السيارات، من عام 2007 حتى عام 2016؛
المدير المالي، لشــركة مجموعة الدباغ القابضة، وهي شــركة محدودة المسؤولية،  	

لالســتثمار، منذ عام 1999 - 2020،
مدير عام شــركة التنمية الزراعية، وهي شــركة محدودة المسؤولية، تعمل في إنتاج  	

الدجاج، من 1997 حتى 1999؛ 
المدير المالي، لشــركة مجموعة الدباغ القابضة، وهي شــركة محدودة المسؤولية،  	

تعمل في قطاع االســتثمار، من 1994 حتى 1997؛ 
المدير المالي، شــركة التنمية الزراعية، وهي شــركة محدودة المسؤولية، تعمل في  	

إنتــاج الدجاج، من 1992 إلى 1994؛
مشــرف مراجعة الحســابات ومساعد مدير مراجعة الحسابات، شركة براسيووتر  	

هاوس كوبرز )مالوي( الدولية المحدودة، شــركة محدودة المسؤولية، قطاع 
الخدمات االستشــارية واالبتكار، من 1988 إلى 1992؛ و 

محاســب متدرب، براسيووتر هاوس كوبرز، )سري النكا وسنغافورة(، شراكة  	
محدودة المســؤولية، قطاع الخدمات االستشــارية واالبتكار، من 1985 حتى 1988
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مجلس اإلدارة )تتمة(

ستيفن مارك بارسونز، 
عضو مجلس إدارة  

بريطاني  الجنسية:
عضو مجلس إدارة   الشركة منذ عام 2019 المسمى الوظيفي:

مستقلنوع العضوية: 
دبلــوم فــي اإلدارة وإدارة األعمال، معهد اإلدارة التجارية، بورنماوث، إنجلترا، 1995  	المؤهالت األكاديمية والمهنية:

ميالدية؛
دبلوم في إدارة األعمال التجارية، مدرســة داملين لإلدارة، جوهانســبرغ، الجمعية  	

الملكية للفنون، 1994 ميالدية؛ 
بكالوريوس تجارة، جامعة ويتواترســراند، جوهانســبرغ، الجمعية الملكية للفنون ،  	

1992 ميالدية
17 أبريل 2019تاريخ التعيين:

عضو مجلس إدارة الشــركة، ورئيس لجنة المكافات والترشــيحات  منذ عام 2019؛ و 	المناصب الحالية:
المدير التنفيذي لشــركة جرينجيج للتكنولوجيا الزراعية المحدودة، وهي شــركة ذات  	

مســؤولية محدودة، والقطاع التجاري والزراعي، منذ عام 2016
الشــريك وعضو مجلس إدارة، شــركة إم تيك سيستمزز يورب المحدودة، وهي شركة  	الخبرة المهنية السابقة:

محدودة المســؤولية، قطاع التكنولوجيا، من عام 2010 حتى عام 2015؛ 
المدير العام لشــركة كوب يوروب المحدودة )إنجلترا(، وهي شــركة ذات مسؤولية  	

محدودة، قطاع السلع االستهالكية؛ 
المدير التشــغيلي، لمجموعة جرامبيان كونتري فوود، شــركة محدودة المسؤولية،  	

قطاع الســلع االستهالكية، من 2004 حتى 2006؛ 
مدير المشــاريع، شــركة ريشيمونت الدولية المحدودة، وهي شركة محدودة  	

المســؤولية، قطاع الســلع الفاخرة، من عام 2003 إلى عام 2004؛ 
المدير التنفيذي لشــركة رينبو تشــيكن المحدودة، وهي شركة محدودة المسؤولية،  	

وقطاع األغذية والمشــروبات، من عام 2002 إلى عام 2003؛
المدير التشــغيلي لمجموعة رينبو فارمز المحدودة، وهي شــركة محدودة  	

المســؤولية، وقطاع الســلع االستهالكية األساسية، من عام 2001 إلى عام 2003؛ 
مدير مبيعات وتســويق المجموعة، رينبو فارمز المحدودة، وهي شــركة ذات  	

مســؤولية محدودة، وقطاع الســلع االستهالكية، من عام 2000 حتى عام 2001؛ و 
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كامــل صالح الدين عبد اهلل المنجد، 
عضو مجلس إدارة  

سعودي   الجنسية:
عضو مجلس إدارة  الشركة  منذ عام 2019 المسمى الوظيفي:

مستقلنوع العضوية:
درجة الماجســتير في إدارة  األعمال، كلية االعمال انســياد ،فرنسا، 1987 ميالدية؛ و  	المؤهالت األكاديمية والمهنية:

بكالوريوس هندســة إلكترونية، الجامعة األمريكية في بيروت، لبنان، 1983 	
17 أبريل 2019تاريخ التعيين:

عضو مجلس إدارة  الشــركة، ورئيس لجنة المراجعة منذ عام 2019؛ 	المناصب الحالية:
الشــريك اإلداري، بيت االرجوان ، شــركة التطوير واالستثمار العقاري، وهي شركة  	

محدودة المســؤولية، القطاع العقاري، منذ عام 2005؛ و 
عضو مجلس إدارة شــركة أليانز الســعودية للتأمين التعاوني، وهي شركة مساهمة  	

عامــة، قطاع التأمين، منذ عام 2019.
رئيس مجلس إدارة شــركة شــعاع كابيتال السعودية، وهي شركة مساهمة مغلقة  	الخبرة المهنية السابقة:

للخدمــات المالية، من عام 2012 حتى عام 2015؛ 
عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة مراجعة الحســابات، شــركة اكسا للتأمين التعاوني،  	

وهى شــركة مســاهمة عامة، قطاع التأمين، من عام 2008 حتى عام 2014؛ 
نائب رئيس مجموعة المنجم، وهي شــركة ذات مســؤولية محدودة، وقطاع االغذية  	

والمشروبات، من 1983 حتى 2005؛
رئيس قطاع االســتثمار والمصرفية الخاصة، البنك الســعودي الفرنسي، شركة  	

مســاهمة عامة، القطاع المصرفي، من 1988 ميالدية حتى 1993 ميالدية؛ و 
مهندس أنظمة، آي بي إم المملكة العربية الســعودية، شــركة ذات مسؤولية  	

محــدودة، قطــاع تكنولوجيا المعلومات، من 1983 ميالدية حتى 1986 ميالدية 
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* احمد شــرف صالح عسيالن، 
عضو مجلس إدارة * 

سعودي    الجنسية: 
عضو مجلس إدارة  الشركة منذ 2021/11/25  المنصب الوظيفي: 

تنفيذينوع العضوية: 
بكالوريوس 1999 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في اإلدارة الصناعية - المؤهالت األكاديمية والمهنية: 

تخصص نظم المعلومات اإلدارية.
25 نوفمبر 2021تاريخ التعيين: 

عضو مجلس ادارة الشــركة منذ 25 نوفمبر 2021  	المناصب الحالية: 
مؤســس والرئيس التنفيذي لشركة جلوفنتشرز القابضة 	
شريك إداري في AISG اللوجستية 	
مؤســس المبادرات المتنوعة الجديدة التخريبية ، مثل مبادرة جرين بارك إلدارة  	

النفايات
زميل الفئة الرابعة في مبادرة القيادة في الشــرق األوســط وعضو معهد آسبن  	

العالمي للقيادة
المؤســس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة جلوبارتيس من عام 2012 إلى عام  	الخبرة المهنية السابقة: 

.2014
رئيس قســم ترويج االســتثمار بالهيئة العامة لالستثمار بالمملكة العربية السعودية  	

"SAGIA" مــن عام 2008 إلى عام 2012.
مدير تســويق الشــرق األوسط بشركة يونيليفر من عام 2000 إلى عام 2008. 	
20 عامًا من الخبرة في مجال االســتثمار وريادة األعمال. 	
شــغل العديد من المناصب القيادية في القطاعين الحكومي والخاص في  	

المملكة العربية السعودية.

* تم تعيين السيد / أحمد شرف عسيالن في 25/11/2021 كعضو تنفيذي في مجلس اإلدارة في المقعد الشاغر للسيد محمد ساجد سعيد. 

مجلس اإلدارة )تتمة(
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محمــود منصور عبد الغفار، 
أمين سر مجلس اإلدارة

 سعودي   الجنسية:
بكالوريوس العلوم في الســالمة الصناعية، جامعة ســان فرانسيسكو، سان  	المؤهالت األكاديمية والمهنية:

فرانسيســكو، الواليات المتحدة األمريكية، في عام 1985 ميالدية.
6 أبريل 2020تاريخ التعيين:

أمين ســر مجلس إدارة الشركة منذ عام 2020. 	المناصب الحالية:
عضو اللجنة التنفيذية، شــركة حلول الطاقة  المســتدامة، وهي شركة ذات  	

مســؤولية محدودة تعمل في مجال استشــارات األعمال والحلول اإلدارية، منذ 
عام 2019.

المدير التنفيذي، جادات إتقان لالستشــارات، وهي شــركة فردية تعمل في مجال  	
االستشــارات اإلدارية العامة، منذ عام 2013. 

عضو لجنة الترشــيح والمكافأة والحكم، شــركة كنان الدولية للتنمية العقارية،  	
وهي شــركة مســاهمة مغلقة تعمل في مجال العقارات والتطوير السكني، منذ 

عام 2011.
عضو مجلس إدارة  الشــركة األولية )شركة مساهمة(. 	

مدير شــركة الكابالت الســعودية، وهي شركة مساهمة عامة، قطاع الصناعة  	الخبرة المهنية السابقة:
والســلع الرأسمالية، منذ عام 2019 الى عام 2020.

عضو مجلس إدارة شــركة صافوال العالمية، وهي شــركة غير ربحية تعمل في  	
مجال المســؤولية االجتماعية والعمل الخيري، منذ عام 2019 وحتى 2020. 

مدير شــركة عافية الدولية - األردن، وهي شــركة مساهمة مغلقة تعمل في  	
قطــاع الخدمات الغذائية، من 2010 إلى 2019.

عضو لجنة المســؤولية االجتماعية، مجموعة صافوال، وهي شــركة مساهمة  	
عامة تعمل في االســتثمارات في قطاعي األغذية والتجزئة، من عام 2010 إلى عام 

.2019
عضو مجلس إدارة شــركة هيرفي فود سرفيســز، وهي شركة مساهمة عامة  	

تعمل في مجال خدمات المســتهلك والغذاء، من عام 2012 إلى عام 2015.
عضو مجلس إدارة  شــركة نيو مارينا للصناعات البالســتيكية - مصر، وهي شركة  	

مســاهمة مغلقة تعمل في قطاعي الصناعة والغذاء من عام 2011 حتى عام 
 .2013

عضو مجلس إدارة شــركة "تعمير االردن القابضة - االردن"، وهي شــركة مساهمة  	
عامــة تعمــل في قطاع العقارات والتنمية من عام 2011 حتى عام 2013.

عضو مجلس إدارة، شــركة بندة للبيع بالتجزئة، وهي شــركة مساهمة مغلقة  	
متخصصــة فــي قطاع البيع بالتجزئة، من عام 2010 حتى عام 2013. 

عضو مجلس إدارة شــركة الشــرق للصناعات البالستيكية، وهي شركة محدودة  	
المســؤولية تعمل في قطاع التصنيع، من عام 2008 حتى عام 2013.

أمين ســر مجلس اإلدارة، مجموعة صافوال، وهي شــركة مساهمة عامة تعمل  	
في االســتثمارات في قطاعي األغذية والتجزئة، من 1999 إلى 2013.

أمين ســر مجلس اإلدارة، شــركة مدينة المعرفة االقتصادية، وهي شركة  	
مســاهمة عامة تعمل في قطاع العقارات مع التركيز على مختلف األنشــطة 

العقاريــة، من عام 2008 حتى عام 2012.
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عضوية الشــركات داخل المملكة وخارجها.  حالة العضوية المنصب  اسم العضو 

عمرو عبد اهلل 
الدباغ 

رئيس مجلس 
اإلدارة 

غير تنفيذي  

1 -  شركة ساعد العالمية لالستقدام - شركة مساهمة - غير تنفيذي

2 -  شركة بترومين - شركة مساهمة - غير تنفيذي

3 -  شركة البحر األحمر العالمية - مدرجة - غير تنفيذي

4 - شركة مجموعة الدباغ القابضة - ذات مسئولية محدودة - المدير

5 - شركة مجموعة التنمية التجارية - ذات مسئولية محدودة - المدير

6 - شركة عمرو بن عبداهلل الدباغ المحدودة - ذات مسئولية محدودة - مدير 

7 -  شركة الريادة الشاملة المحدودة - ذات مسؤولية محدوده - مدير

٨ -  شركة بترومين لالستثمار - ذات مسئوية محدودة - المدير

جمال عبد اهلل 
الدباغ 

غير تنفيذي  نائب الرئيس 

1 -   الشركة الخليجية للتأمين التعاوني - مدرجة رئيس مجلس اإلدارة )غير تنفيذي(

2 -   شركة بيترومين - شركة مساهمة مغلقة - مدير مجلس اإلدارة )غير تنفيذي(

 3 -   شركة ساعد الدولية للتوظيف - شركة مساهمة مغلقة  -  رئيس مجلس اإلدارة 
)غير تنفيذي(

4 -   الشركة التجارية لخدمات التسويق والوكاالت المحدودة - مسؤوليه محدودة - مدير 

5 -   مجموعة التنمية التجارية - ذات مسئولية محدودة - المدير

6 -   المجموعة الدولية لمطوري المشاريع - ذات مسئولية محدودة - المدير

7 -   شركة الخدمات الفائقة للسيارات السريعة المحدودة - مسؤولية محدودة - مدير

8 -   شركة الخليج لصناعات التغليف - ذات مسئولية محدودة - المدير

9 -   بترومين - ذات مسئولية محدودة - المدير

10 -   شركة المتميزة الرائدة للتجارة - ذات مسؤولية محدودة - مدير

11 -   شركة الخليجية األولى للوجبات السريعة - ذات مسؤولية محدودة - المدير

12 -   جمال عبد اهلل الدباغ - ذات مسؤولية محدودة - المدير

13 -   مها الحجاز للخدمات البترولية - ذات مسؤولية محدودة - مدير

14 -   شركة أسماء عبد اهلل الدباغ - ذات مسؤولية محدودة - مدير

15 -   أمل عبد اهلل الدباغ - ذات مسؤولية محدودة - المدير

16 -   بلقيس عبد اهلل الدباغ - ذات مسؤولية محدودة - المدير

17 -   خدمات إسكان البحر األحمر - ذات مسؤولية محدودة- المدير

18 -   أنظمة برق - ذات مسؤولية محدودة - المدير

19 -   شركة األنسجة العالمية - مسؤولية محدودة - مدير 

20 -   الدباغ لالستثمارات - ذات مسؤولية محدودة - المدير

21 -   شركة االنصاف العالمية للتنمية العقارية - مسؤولية محدودة - مدير

22 -   دهانات متميزة - ذات مسؤولية محدودة - رئيس مجلس اإلدارة

23 -   غرين لالستثمارات - ذات مسؤولية محدودة- المدير 

24 -   شركة السبعة المتحدون إلدارة األمالك - مسؤولية محدودة - مدير

25 -   شركة الخدمات الرقمية المشتركة - مسؤولية محدودة - مدير 

26 -   شركة المتقدمة األولى لالستثمار - مسؤولية محدودة - مدير.

مجلس اإلدارة )تتمة(
أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من 

مديريها.
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عضوية الشــركات داخل المملكة وخارجها.  حالة العضوية المنصب  اسم العضو 

محمد ساجد 
سعيد* 

-تنفيذي العضو المنتدب   

محمد حسني 
جزيل 

عضو مجلس 
إدارة    

غير تنفيذي  

1 -  شركة ساعد الدولية للتوظيف - شركة مساهمة - غير تنفيذي

2 -  بريميير المحدودة للطيران - ذات مسئولية محدودة - غير تنفيذي . 

3 -  دهانات متميزة - ذات مسئولية محدودة- غير تنفيذي.

4 -  جريف فلكسبل لألصول القابضة - قابضة - غير تنفيذي 

5 -  جريف فلكسبل التجارية القابضة - قابضة - غير تنفيذي.

6 -  الشركة الخليجية للتأمين التعاوني - المدرجة - غير تنفيذي.

ستيفن مارك 
بارسونز

عضو مجلس 
إدارة    

مستقل  

كامل صالح الدين 
عبد اهلل المنجد 

عضو مجلس 
إدارة  

أليانز فرنسي السعودي للتأمين - مدرجة - مستقلمستقل  

أحمد شرف 
عسيالن** 

عضو مجلس 
إدارة    

 أسوس الماهر- شركة مساهمة - غير تنفيذيتنفيذي  

* استقال السيد / محمد ساجد سعيد في 7 نوفمبر 2021.  
** تم تعيين السيد/ أحمد شرف عسيالن في 25/11/2021 كعضو تنفيذي في مجلس اإلدارة في المقعد الشاغر للسيد محمد ساجد سعيد. 
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سيد ذو الفقار الحمداني
الرئيس التنفيذي

السيد ذو الفقار الحمداني هو الرئيس التنفيذي للشركة منذ عام 2019 بعد أن كان الرئيس التشغيلي من عام 2012 إلى عام 2019 
والمدير المالي من عام 2007 إلى عام 2012. لديه أكثر من 15 سنة من الخبرة في المجال المالي  ويحمل درجة البكالوريوس في 

التجارة من كلية دي اتش اي في باكستان.

عرفان جاويد ناجي 
الرئيس المالي

السيد عرفان ناجي هو كبير الموظفين الماليين في شركة التنمية الغذائية . وكان يشغل منصب الرئيس المالي في عمان 
والبحرين لمجموعة ماجد الفطيم من عام 2008 حتى عام 2015؛ وقد حصل على شهادة المحاسب المعتمد من معهد المحاسبين 
القانونيين في باكستان ورابطة المحاسبين القانونيين المعتمدين في المملكة المتحدة. كما أنه حاصل على شهادة ماجستير في 

المالية من جامعة لندن في المملكة المتحدة.

ميهل شاندرا 
رئيس قســم المراجعة الداخلية 

السيد ميهل  شاندرا هو رئيس إدارة المراجعة الداخلية  في شركة التنمية الغذائية . كان يشغل منصب مدير المجموعة - لقسم 
التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر-  في اإلمارات العربية المتحدة لمجموعة إيفكو. حصل على درجة المحاسب القانوني من معهد 

المحاسبين القانونيين في الهند.

أحمد شرف صالح عسيالن 
العضــو المنتدب وعضو مجلس اإلدارة

السيد أحمد شرف صالح عسيالن هو العضو المنتدب و رئيس قسم شؤون الشركات في مجموعة التنمية  الغذائية . وباإلضافة 
الى منصبه كعضو منتدب ، فهو أيضا عضو تنفيذي في مجلس اإلدارة. وهو يتمتع بخبرة تبلغ 20 عاما في مجال االستثمارو ريادة 

االعمال. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في اإلدارة الصناعية تخصص فرعي في نظم المعلومات اإلدارية.

اإلدارة التنفيذية
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محمد عباس خان 
الرئيس التنفيذي لإلدارة  االســتراتيجية 

السيد محمد بن عباس خان هو محاسب معتمد يتمتع بخبرة 25 عاما في مجال استشارات األعمال والخدمات المصرفية 
االستثمارية.  انضم إلى شركة التنمية  في عام 2019 وكان جزءا من الفريق الذي قاد االكتتاب العام لشركة التنمية  في عام 2021. 

شغل عباس منصب عضو مجلس إدارة مستقل ومستشار لمجالس إدارة شركات التكنولوجيا المالية والهيئات المهنية في 
البحرين وماليزيا والمملكة العربية السعودية. وحصل على درجة البكالوريوس في التجارة من كلية إدارة الشؤون االنسانية في 

باكستان.

نجالء عبد الرحمن السيف 
رئيس خدمات الدعم المشــتركة

السيدة نجالء عبد الرحمن السيف هي رئيسة موظفي الدعم المشترك في مجموعة التنمية الغذائية  . وكانت رئيسة قسم 
االستراتيجية والتمكين في المركز الوطني أداء . هي تحمل درجة بكالوريوس التجارة في علم النفس.

نيرون ديساناياكي 
مدير األعمال، شــركة التنمية الزراعية 

السيد نيرون ديساناياكي هو مدير األعمال في شركة التنمية الزراعية المحدودة. وقد شغل سابقا منصب مدير عام العمليات 
والتخطيط في شركة التنمية الزراعية. نيرون هو عضو مشارك في معهد األمناء واإلداريين المعتمدين في اإلدارة المالية في 

المملكة المتحدة  . وهو حاصل على دبلوم متقدم في المحاسبة اإلدارية  من المملكة المتحدة.

ستيف روس 
AVP مدير قسم

السيد ستيف روس هو مدير األعمال في شركة التنمية الزراعية المحدودة. وقد شغل سابقا منصب الرئيس التنفيذي لشركة الشرق 
األوسط المستقلة للمشتريات المحدودة. وهو حاصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الفيزياء الهندسية.
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الجمعية العامة

الرئيس التنفيذي

لجنة المكافات
والترشيحات

لجنة المراجعة

رئيس المراجعة
الداخلية

التشغيل
ااالستراتيجية

و إدارة
المشاريع   

خدمات الدعم
والخدمات
المشتركة

المالية
شؤون الشركات 

و العضو 
المنتدب   

الحوكمة

مكتب الرئيس التنفيذي

لجان المجلس

مجلس ا�دارة

المخطط التنظيمي 
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الجمعية العامة

الرئيس التنفيذي

لجنة المكافات
والترشيحات

لجنة المراجعة

رئيس المراجعة
الداخلية

التشغيل
ااالستراتيجية

و إدارة
المشاريع   

خدمات الدعم
والخدمات
المشتركة

المالية
شؤون الشركات 

و العضو 
المنتدب   

الحوكمة

مكتب الرئيس التنفيذي

لجان المجلس

مجلس ا�دارة

القواعد المتعلقة بالتعيين واالســتقالة ومدة 
المنصب والصالحيات واألجور والمتطلبات الرئيســية 

تتلخص في االتي: 

يتكون مجلس ادارة الشركة من 6 اعضاء ، وهو يعتبر السلطة 
األعلى على مستوى الشركة. يعتبر مجلس اإلدارة الجهاز 

اإلداري األهم في الشركة ويتم تعيينه من قبل المساهمين 
في الجمعية العامة من أجل تمثيل وحماية مصالح الشركة. 

مجلس اإلدارة مسؤول عن قيادة الشركة والسيطرة عليها 
من خالل الموافقة على تنفيذ استراتيجيات الشركة وأهدافها. 

يخول مجلس اإلدارة إدارة الشركة إلدارة األعمال ضمن معايير 
محددة ويتم مراقبة أداء الشركة. بينما يفوض مجلس اإلدارة 
السلطة إلدارة الشركة، تحت إشراف الرئيس التنفيذي، لمتابعة 

سير األعمال الروتينية، يحتفظ مجلس اإلدارة بالمسؤولية 
النهائية للمساهمين لضمان التشغيل السليم للشركة. يتم 

تعيين مجلس اإلدارة من قبل المساهمين الذين يتحملون 
المسؤولية األساسية لتشغيل الشركة لمصلحتهم على 

المدى الطويل. ويتحمل مجلس اإلدارة أيًضا مسؤولية تقديم 
توجيهات وحدود واضحة لإلدارة التنفيذية للشركة للعمل 
ضمنها حيث  يتضمن ذلك وضع رؤية واستراتيجية واضحة 

للشركة وتحديد الصالحيات التي سيتم تفويضها لإلدارة 
والسياسات والحدود التي ُيسمح لإلدارة بالعمل ضمنها.

تشتمل مسؤوليات ومهام  مجلس اإلدارة على ما يلي:

المشــاركة في التوجيه واإلدارة للشركة؛ 	

تمثيل الشــركة بما يشبه الوكالة؛ 	

اإلشــراف على اللجان بما يتماشى مع سياسات الشركة  	
وأهدافها؛

الموافقــة على تعيين الرئيس التنفيذي، والرئيس المالي  	
ورئيس قســم المراجعة الداخلية للحسابات في الشركة؛

وضع اســتراتيجية شاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية  	
والسياسة المتعلقة بإدارة المخاطر؛

تحديد هيكل رأس المال المناســب للشركة واستراتيجياتها  	
وأهدافها المالية والموافقة على ميزانياتها الســنوية؛

اإلشــراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وحيازة  	
األصول /التصرف فيها؛

تحديد أهداف األداء الواجب تحقيقها واإلشــراف على  	
تنفيذها؛

مراقبة األداء العام للشركة؛ 	

مراجعة الهياكل التنظيمية والوظيفية للشــركة  	
واعتمادها؛

وضع سياســة مكتوبة تنظم تضارب المصالح ومعالجة أي  	
حاالت تضارب محتملة من قبل المديرين وكبار المســؤولين 

اإلداريين والمساهمين؛

وضع سياســات مكتوبة تنظم عالقة الشركة مع  	
المســاهمين، بما في ذلك السياسات المتعلقة بتعويض 

المســاهمين وتسوية الشكاوى أو النزاعات بين الشركة 
والمساهمين؛

وضع سياســات تتعلق بالحفاظ على العالقات مع العمالء  	
والموردين وحماية ســرية المعلومات المتعلقة بذلك؛

وضع مدونة لقواعد الســلوك للمسؤولين التنفيذيين  	
عن الشــركة وموظفيها بما يتفق مع المعايير المهنية 

واألخالقية المناسبة؛

 تشكيل مجلس اإلدارة 
ومهامه
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وضع السياســات فيما يتصل بالمساهمات االجتماعية التي  	
تقدمها الشركة.

وضع سياســات وإجراءات لضمان امتثال الشركة للقوانين  	
واألنظمة ذات الصلة والتزام الشــركة المستمر بالكشف 
عن المعلومات الجوهرية للمســاهمين واألطراف األخرى 

ذات الصلة؛

وضع السياســات والمعايير واإلجراءات فيما يتعلق بعضوية  	
مجلس اإلدارة وتنفيذها؛

ضمان اتســاق االستراتيجية والخطة مع موارد الشركة  	
الحالية والمخاطر والظروف االقتصادية والســوقية والنمو؛

الدخول في معامالت مالية بالنيابة عن الشــركة؛ 	

كفالة ســالمة اإلجراءات المالية والمحاسبية، بما في ذلك  	
اإلجــراءات المتصلة بإعداد التقارير المالية؛

ضمان تنفيذ إجراءات المراقبة المناســبة إلدارة المخاطر من  	
خالل التنبؤ بالمخاطر التي قد تواجهها الشــركة والكشف 

عنها بشفافية؛

عقد اجتماع في الربع األخير من كل ســنة للموافقة على  	
ميزانية السنة التالية؛

إنشــاء لجان مجلس اإلدارة ذات الصالحيات المحددة،  	
والموافقة على مواثيقها، وتعيين أعضائها، باســتثناء لجنة 

 مراجعة الحسابات؛

تقييم أداء كبار أعضاء اإلدارة في الشــركة فيما يتعلق  	
بتنفيذ االستراتيجية؛

كفالة إنشــاء نظام سليم للمراقبة الداخلية )بدعم من  	
لجنة مراجعة الحســابات( وتنفيذه وصيانته على جميع 

المستويات؛

مراجعة فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في الشــركة؛ 	

ضمان االمتثال للوائح حوكمة الشــركات وسياسات الشركة  	
وإجراءاتها؛

الموافقــة على تفويض مصفوفة الصالحيات والميزانيات  	
والبيانات المالية؛

تحديد الســلطات التي ينبغي تفويضها لكبار أعضاء اإلدارة  	
في الشركة؛

الموافقــة على األعمال التجارية الجديدة واألعمال التجارية  	
التي سيتم انهائها ؛

اســتعراض أداء اللجان التي أنشأها مجلس اإلدارة؛ 	

مراجعة االمتثال لمصفوفة الصالحيات. 	

ضمان اإلفصاح عن المعامالت التجارية الرئيســية ومعامالت  	
األطراف ذات الصلة في التقرير الســنوي لمجلس اإلدارة؛

الدعــوة إلى عقد اجتماع للجمعية العامة مرة كل عام  	
على األقل خالل األشــهر الستة التي تلي نهاية السنة 

المالية للشركة؛

مراجعة لوائح الحوكمة الخاصة بالشــركة بشكل دوري،  	
وتقييــم مدى الحاجة إلى إجراء تغييرات في ضوء اللوائح 

التنظيمية المحدثة والتغييرات في الممارســات وإبالغ أمين 
السر بمثل هذه التغييرات

تقديم توصيات للمســاهمين لتوزيع أرباح األسهم وفقا  	
لسياســة توزيع أرباح الشركة واالحتفاظ باألرباح.

 تشكيل مجلس اإلدارة 
ومهامه )تتمة(
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نوع العضوية منصب العضو اسم العضو 

غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة  عمرو عبداهلل الدباغ 

غير تنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة  جمال عبداهلل الدباغ

تنفيذي عضو منتدب  محمد ساجد سعيد*

غير تنفيذي عضو مجلس إدارة محمد حسني جزيل 

مستقل عضو مجلس إدارة ستيفن مارك بارسونز

مستقلعضو مجلس إدارة كامل صالح الدين عبداهلل المنجد

تنفيذي عضو مجلس إدارة أحمد شرف عسيالن **

* استقال السيد / محمد ساجد سعيد في 7 نوفمبر 2021.  
** تم تعيين السيد/ أحمد شرف عسيالن في 25/11/2021 كعضو تنفيذي في مجلس اإلدارة في المقعد الشاغر للسيد محمد ساجد سعيد. 

 تصنيف عضويات أعضاء 
مجلس اإلدارة
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إجتماعات مجلس اإلدارة  خالل الســنة 2021

عدد االجتماعات 2021/02/182021/04/292021/08/192021/11/11المنصب االسم 
التي تم حضورها

4 من 4رئيس مجلس اإلدارة  عمرو عبداهلل الدباغ 

4 من 4نائب رئيس مجلس اإلدارة  جمال عبداهلل الدباغ

2 من --4عضو منتدب  محمد ساجد سعيد*

4 من 4عضو مجلس إدارة محمد حسني جزيل 

4 من 4عضو مجلس إدارة ستيفن مارك بارسونز

4 من    4 عضو مجلس إدارة كامل صالح الدين عبداهلل المنجد

إجتماعات لجنة الترشــيحات والمكافات خالل السنة 2021

عدد االجتماعات 2021/02/162021/04/272021/08/172021/11/09المنصب االسم 
التي تم حضورها 

4 من 4رئيس اللجنة ستيفن مارك بارسونز

4 من 4عضو  جمال عبداهلل الدباغ

4 من    4 عضومحمد حسني جزيل 

إجتماعات لجنة المراجعة خالل  الســنة 2021

عدد االجتماعات 2021/02/172021/04/282021/08/182021/11/10المنصب االسم 
التي تم حضورها

4 من 4رئيس اللجنة كامل صالح الدين عبد اهلل المنجد

4 من 4عضو  جمال عبداهلل الدباغ

3 من   -4 عضومحمد حسني جزيل 

إجتماعــات الجمعيات العامة خالل العام 2021

عدد االجتماعات 2021/06/202021/12/21المنصب االسم 
التي تم حضورها

2 من 2رئيس مجلس اإلدارة  عمرو عبداهلل الدباغ 

2 من 2نائب رئيس مجلس اإلدارة  جمال عبداهلل الدباغ

2 من 2عضو مجلس إدارة محمد حسني جزيل 

2 من 2عضو مجلس إدارة ستيفن مارك بارسونز

2 من 2عضو مجلس إدارة كامل صالح الدين عبداهلل المنجد

1 من 2 -عضو مجلس إدارة  أحمد شرف عسيالن **

* استقال السيد / محمد ساجد سعيد في 7 نوفمبر 2021.  
** تم تعيين السيد/ أحمد شرف عسيالن في 25/11/2021 كعضو تنفيذي في مجلس اإلدارة في المقعد الشاغر للسيد محمد ساجد سعيد. 

اجتماعــات مجلس اإلدارة واللجان )لجنة 
المراجعة ولجنة الترشــيحات والمكافآت( 

والجمعيــات العامة التي عقدت خالل 
خالل السنة 2021
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إجــراءات إبالغ أعضاء مجلس اإلدارة 
باقتراحات المساهمين ومالحظاتهم 

حول الشركة وأدائها

بناء على اللوائح الداخلية للشــركة ،يقوم المجلس 
بدور حلقة الوصل بين الشــركة والمساهمين 

بناء على الفهم المشــترك لألهداف االستراتيجية 
للشــركة ومصالحها.  يقوم رئيس مجلس اإلدارة 

)الرئيس( والمدير التنفيذي للشــركة )الرئيس 
التنفيذي( بإطالع المجلس على آراء المســاهمين 

ووجهات نظرهم ومناقشــتها مع المجلس وضمان 
فعاليتها.  

يتمتع المســاهمون بجميع الحقوق المرتبطة 
باألســهم، بما في ذلك ما يلي، على وجه الخصوص: 

الحق في الحصول على الجزء الخاص به من االرباح  )أ( 
المعلنة )بما في ذلك الحصول عليها في شكل أسهم 

جديدة(؛  

الحق في الحصول على نصيبهم من عائدات تصفية  )ب( 
الشركة؛ 

الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين  )ج( 
)"الجمعية العامة"(، وفي المشاركة في مداوالت 

الجمعية، وفي التصويت على قراراتها.

الحق في التصرف في األسهم وفقا لألنظمة واللوائح  )د( 
والقواعد المعمول بها:

الحق في التحري عن الدفاتر والوثائق والحصول عليها، بما  )هـ( 
في ذلك البيانات والمعلومات المتعلقة بأنشطة الشركة 

واستراتيجيتها التشغيلية واالستثمارية، إلى الحد الذي 
ال يخل بما تلتزم به الشركة من أنظمة ولوائح وقواعد 

معمول بها؛ 

الحق في مراقبة أداء الشركة وأعمال المجلس؛ الحق  )و( 
في المساءلة واتخاذ إجراءات المسؤولية والطعن على 

قرارات اجتماعات الجمعية العامة وفقا للشروط والقيود 
المنصوص عليها في نظام الشركات والنظام الداخلي 

للشركة )"النظام الداخلي"(؛ 

الحق في مساءلة المديرين واتخاذ إجراءات المسؤولية  )ز( 
القانونية ضد المديرين والطعن على قرارات اجتماعات 

الجمعية العامة وفقا للشروط والقيود المنصوص عليها 
في قانون الشركات والنظام الداخلي للشركة )"النظام 

الداخلي"(

حق الشفعة في الحصول على أي أسهم نقدية جديدة  )ح( 
تصدر في إطار زيادة رأس المال من جانب الشركة تناسبيُا 
مع حصة ملكية المساهمين وقت زيادة رأس المال، وما 

لم تعلق الجمعية غير العادية هذه الحقوق أو تعطي 
األولوية لغير المساهمين إذا استدعت مصلحة الشركة 

هذا. 
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تنص قواعد لوائح حوكمة الشــركات ودليل حوكمة 
الشــركات الخاص بالشركة على ضرورة تشكيل عدد 

مناســب من اللجان الفرعية بناء على احتياجات 
الشــركة وشروطها ووظائفها. بما يسهم في 
مســاعدة مجلس اإلدارة على أداء مسؤولياته 
بفعاليــة، وفقا لإلجراءات العامة التي يضعها 
المجلس والتي تشــمل تحديد أهداف اللجنة، 

وتحديــد مدة عضويتها، وتفويض صالحياتها. كما 
يوافق مجلس اإلدارة على لوائح وسياســات  جميع 

اللجــان المنبثقة عنه، في حين توافق الجمعية 
العمومية على سياســات "لجنة التدقيق، ولجنة 

الترشــيحات والمكافآت"، وتتكون  لجان المجلس 
من االتي:

لجنة المراجعة.   - 1
لجنة الترشيحات والمكافآت.  - 2

لجنة المراجعة:
تتشكل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية 
وتتكون من ثالثة أعضاء على األقل من بين المساهمين أو 

غيرهم. شريطة االتي: 

أن يكون أحد أعضائها على األقل مدير مســتقل؛  	

ال يكــون من ضمن األعضاء أوأن يكون الرئيس عضو  	
تنفيذي؛ 

أال يقل عدد األعضاء عن ثالثة أعضاء وال يزيد عن خمســة  	
أعضاء؛ 

أن يكون أحد األعضاء متخصص في الشــؤون المالية  	
والمحاسبة؛ 

أن ال يكون العضو  قد عمل خالل العامين الســابقين  	
في اإلدارة التنفيذية أو المالية للشــركة أو قام بمراجعة 

حسابات الشركة. 

كما تجتمع لجنة المراجعة دوريا؛ شريطة أن تكون االجتماعات 
التي تم عقدها خالل السنة المالية للشركة أربعة اجتماعات 

على األقل. كما يجوز للمراجع الداخلي والمراجع الخارجي 
الدعوة إلى عقد اجتماع مع لجنة المراجعة  في أي وقت 

حسب الضرورة.

مسؤوليات لجنة المراجعة 
تراقب لجنة مراجعة الحسابات أعمال الشركة وتتحقق من 

دقة البيانات المالية والتقارير وعمليات التدقيق الداخلية في 
الشركة، وتتولى اللجنة مراقبة أعمال الشركة وشؤونها 

ومساعدة مجلس اإلدارة باإلشراف على ما يلي: 

نزاهة البيانات والقوائم المالية للشركة وصدقها   )i(
وفعاليتها ودقتها؛ 

امتثال الشركة للمتطلبات القانونية والتنظيمية؛   )ii(

)ii(  مؤهالت مراجع الحسابات الخارجي للشركة واستقالله 
وأدائه؛

)iv(  أداء وسالمة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية والمراجعة 
والتقارير المالية الخاصة بالشركة، وتشمل مسؤوليات 

لجنة مراجعة الحسابات كذلك ما يلي:

القوائم والتقارير المالية: )أ( 

مراجعة البيانات المالية األولية  والســنوية للشركة، بما  	
في ذلك جميع اإلعالنات المتعلقة باألداء المالي للشــركة، 

قبــل عرضها على مجلس اإلدارة، واإلعراب عن رأيها 
فيها وتقديم توصيات بشــأنها، وذلك لضمان نزاهتها 
وشــفافيتها بناء على طلب مجلس اإلدارة، وإبداء الرأي 

الفني فيما يتعلق بنزاهة وتوازن وشــمولية تقرير مجلس 
اإلدارة والبيانات المالية للشــركة، وما إذا كانت تتضمن 

المعلومات الضرورية لتمكين المســاهمين والمستثمرين 
من تقييم الوضع المالي للشــركة وأدائها ونموذج أعمالها 

واستراتيجيتها؛

مراجعة أي مســائل أو قضايا مهمة أو غير عادية مدرجة  	
في القوائم المالية للشــركة وتقاريرها ومراجعة أي 

مســائل يطرحها كبير المسؤولين الماليين أو مندوبه أو 
مســؤول االلتزام أو مراجع الحسابات الخارجي للشركة؛

مراجعة الميزانية الســنوية المقدرة للشركة وتقديم أي  	
مالحظات بشــأنها إلى مجلس اإلدارة، إن وجدت؛

فحص التقديرات المحاســبية فيما يتعلق بالمسائل  	
المهمة الواردة في البيانات المالية للشــركة وتقاريرها؛ و

اســتعراض السياسات المحاسبية السارية وتقديم  	
المشــورة إلى مجلس اإلدارة بشأن رأيه وأي توصيات تتعلق 

به.

مسؤوليات اللجان 
ومهامها
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المراقبة الداخلية ومراجعة الحســابات: )ب( 

مراجعــة فعالية أنظمة الرقابة الداخلية والمالية وإدارة  	
المخاطر في الشــركة والنظر فيها؛

اإلشــراف على خطة مراقبة العمليات لضمان التزام اإلدارة  	
التنفيذية بتنفيذها؛

اســتعراض تقارير المراجعة الداخلية للحسابات ومتابعة  	
تنفيذ التدابيــر التصحيحية فيما يتعلق بالتعليقات الواردة 

فيها؛

اإلشــراف على أداء قسم المراجعة  الداخلي في الشركة  	
ومراقبتــه لضمان حصوله على الموارد الالزمة وضمان 

فعاليتــة أداءه في المهام والواجبات الموكلة إليه؛

توصيــة مجلس اإلدارة باتخاذ القرارات المتعلقة بتعيين  	
المراجعين الداخليين ورئيس قســم المراجعة الداخلية 

للحســابات في الشركة وفصلهم ومكافأتهم؛

مراجعة أداء وأنشــطة رئيس قسم المراجعة الداخلية  	
للحســابات في الشركة على أساس سنوي وتقديم 

توصيات إلى المجلس بشــأن أجره السنوي وتسوية رواتبه؛

تقديــم تقرير إلى مجلس اإلدارة عن أعماله وتوصياته  	
وقراراته بعد كل اجتماع من اجتماعات اللجنة بشــأن جميع 

المســائل الداخلة في نطاق واجباته ومسؤولياته؛

إعداد تقرير كتابي ســنوي يقيم مدى كفاية أنظمة الرقابة  	
الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشــركة، والتوصيات  

فيمــا يتصل بذلك، فضال عن المهام التي تضطلع بها 
اللجنة في حدود اختصاصها؛ والبد من إتاحة نســخ 

من التقرير لتحليله من قبل حملة أســهم الشــركة في 
المكتب الرئيســي للشركة ونشره على موقع الشركة على 

شــبكة اإلنترنت وعلى موقع السوق المالية وقت النشر، 
والدعوة إلى عقد االجتماع الســنوي ذي الصلة للجمعية 

العامة قبل انعقاد هذه الجلســة للجمعية العامة بعشرة 
أيام على األقل، وينبغي قراءة نســخة من التقرير في ذلك 

االجتماع.

المراجعة الخارجية للحسابات: )ج( 

توصية مجلس اإلدارة بتعيين مراجع الحســابات الخارجي  	
وفصله ودفع أتعابه، بعد التحقق من اســتقالله 

واســتعراض نطاق عمله وشروط مشاركته؛

مراجعة المؤهالت المهنية لمراجع الحســابات الخارجي  	
وموظفيه 

اســتعراض أداء مراجعي الحسابات الخارجيين واإلشراف  	
على أنشــطتهم وتقديم تقرير إلى مجلس اإلدارة يتضمن 

التوصيات بهذا الشأن؛

مراجعة اســتقالل المراجع الخارجي وموضوعيته ونزاهته  	
والتحقق منه ســنويا، مع مراعاة القواعد والمعايير ذات 

الصلــة، وتقديم توصيات إلى المجلس بهذا الصدد؛

مراجعــة نطاق المراجعة والنهج والتخطيط المقترحين  	
من قبل مراجع الحســابات الخارجي، والتعليق عليه؛

التحقق من أن مراجع الحســابات الخارجي ال يقدم أي  	
خدمات تقنية أو إدارية خارج نطاق مراجعة الحســابات، 

وتقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة بهذا الشــأن؛

معالجة أي استفســارات أثارها المراجع الخارجي 	

مراجعة تقارير مراجع الحســابات الخارجي ومؤهالته  	
وتعليقاته فيما يتعلق بالقوائم  المالية للشــركة ومتابعة 

اإلجراءات المتخذة بهذا الصدد.
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لجنة المكافآت والترشيح
تشرف لجنة الترشيح والمكافآت على تعيين المديرين في 

مجلس اإلدارة وسياسة المكافآت واألجور للمديرين وأعضاء 
اإلدارة العليا للشركة، وتتمثل واجبات ومسؤوليات لجنة 
الترشيح والمكافآت باألساس فيما يلي: )1( قيادة عملية 

ترشيح وتقييم مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين 
في الشركة؛ )2( ضمان فعالية وسالمة مجلس إدارة الشركة 
وهياكل اإلدارة التنفيذية والسياسات واإلجراءات الداخلية ذات 

الصلة؛ )3( مساعدة مجلس اإلدارة على استعراض وتحديد 
أجور مجلس اإلدارة وأعضاء لجان مجلس اإلدارة  وكبار 

المسؤولين التنفيذيين بالشركة، وتشمل مسؤوليات لجنة 
الترشيح والمكافآت كذلك ما يلي:

مســؤوليات لجنة الترشيح والمكافأة

الترشيح:
إعداد السياسات والمعايير والتوصية بها واإلشراف عليها  ) أ ( 

فيما يتعلق بتعيين أعضاء في مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية؛

إجراء مقابالت مع جميع مرشحي المجلس وضمان إجراء  )ب( 
جميع التحريات الالزمة والمناسبة في خلفيات ومؤهالت 

هؤالء المرشحين قبل تقديم توصية إلى المجلس 
بترشيحهم؛

توصية مجلس اإلدارة بالترشيح )أو إعادة الترشيح( لمجلس  )ج( 
اإلدارة وفقا لألنظمة واللوائح والقواعد والسياسات 

المعمول بها؛

مراجعة وتقييم وتوصية مجلس اإلدارة سنويا بالمهارات  )د( 
والمؤهالت وبيانات االعتماد المطلوبة للعضوية في 

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة، بما في 
ذلك تحديد المدة الزمنية المطلوبة لهذه العضوية 

ومواصفات الوظيفة التنفيذية وغير التنفيذية، والمديرين 
المستقلين وأعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة؛

أعضاء لجنة المراجعة :
تتألف لجنة المراجعة الحسابات من األعضاء التالية أسماؤهم اعتبارا من 31 كانون األول/ديسمبر 2021:*

منصبهتنصنيف عضويته إسم العضو 

رئيس اللجنة مستقل كامل صالح الدين عبداهلل المنجد

عضو في اللجنة غير تنفيذي جمال عبداهلل الدباغ 

عضو في اللجنةغير تنفيذيمحمد حسني جزيل

* يرجى الرجوع إلى فصل مجلس اإلدارة، في الصفحة 64 للحصول على معلومات األعضاء كاملة

)د( االمتثال:

التحقق من امتثال الشــركة لألنظمة واللوائح والسياسات  	
والتعليمات المعمول بها ومراقبتها؛

مراجعــة تقارير ونتائج التحقيقات التي تجريها أي هيئة  	
إشــرافية أو تنظيمية مختصة، والتأكد من أن الشركة قد 

اتخذت اإلجراءات الالزمة بهذا الشأن؛

مراجعة العقود والمعامالت التي ســتبرمها الشركة مع  	
األطــراف ذات الصلة وتقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة 

بهذا الصدد؛

التأكد من وضع الترتيبات واآلليات المناســبة وتنفيذها  	
للســماح لموظفي الشركة بتقديم معلومات سرية 

ومجهولة عن المخاوف المتعلقة بأي مســائل مالية أو 
محاســبية أو تدقيق أو أي حاالت عدم امتثال من خالل آلية 

معقولة

تقديم تقرير إلى مجلس اإلدارة عن أي مســائل أو قضايا  	
ينبغــي توجيه انتباه مجلس اإلدارة إليها، وأي توصيات ذات 

صلة.

مسؤوليات اللجان 
ومهامها )تتمة(
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تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من األعضاء التالية أسماؤهم اعتبارا من 31 ديسمبر 2021:*

منصبهتنصنيف عضويته إسم العضو 

رئيس اللجنة مستقل ستيفن مارك بارسونز

عضو في اللجنة غير تنفيذي جمال عبداهلل الدباغ 

عضو في اللجنةغير تنفيذي محمد حسني جزيل 

* يرجى الرجوع إلى فصل مجلس اإلدارة، في الصفحة 64 للحصول على معلومات األعضاء كاملة

التحقق سنويًا من استقالل كل مدير مستقل وفقا  )هـ( 
لألنظمة واللوائح والقواعد المعمول بها وعدم وجود 
أي تضارب في المصالح في حالة اضطالع المدير أيضا 

بدور مدير شركة أخرى، المراجعة الدورية لخطط خالفة 
الرؤساء التنفيذيين، وتقديم التوصيات بشأنها إلى 

مجلس اإلدارة مع مراعاة التحديات والفرص التي تواجه 
الشركة، فضال عن المهارات والخبرات الالزمة لإلدارة 

التنفيذية والمديرين؛

تقييم المرشحين المحتملين لشغل وظائف اإلدارة  )و( 
التنفيذية في الشركة وتقديم التوصيات لهم، 

وعلى وجه الخصوص مساعدة مجلس اإلدارة في 
اختيار وتطوير وتقييم المرشحين المحتملين لمنصب 

الرئيس التنفيذي؛ ووضع إجراءات لملء الشواغر في 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة ومراجعتها 

دوريا، وتقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن اختيار 
المرشحين لشغل هذه الشواغر والموافقة عليها.

المكافآت :
إعداد السياسات المتعلقة بأجور ومكافات المديرين،  ) أ ( 

وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة، وأعضاء لجان 
مجلس اإلدارة، واإلشراف على تنفيذها والكشف عنها، 
والتي ستعرض على الجمعية العامة للموافقة عليها؛

إعداد تقرير سنوي عن األجور والمدفوعات األخرى )نقدا  )ب( 
أو عينا( التي يتلقاها المديرون واإلدارة التنفيذية وأعضاء 

لجان المجلس، وتوضيح العالقة بين االجور المتلقاة 
وسياسة األجور) بما فيها بيان أي خروج كبير عن سياسة 

األجور( لعرضها على مجلس اإلدارة  للنظر فيها;

استعراض وتقييم فعالية سياسة األجور ومدى مالءمتها  )ج( 
بصورة منتظمة وتقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة فيما 

يتعلق بهذه السياسة؛

توصية مجلس اإلدارة بشكل ومبلغ األجر الذي يمنح  )د( 
للمديرين، بما في ذلك أعضاء لجان المجلس وكبار 

المسؤولين التنفيذيين في الشركة، وفقا لسياسة األجور 
والمكافات  المعتمدة؛

مراجعة وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن  )هـ( 
الخطط التحفيزية التي وضعتها الشركة للمديرين 

والموظفين، بما في ذلك ما يتصل بتبني وتعديل وإنهاء 
مثل هذه الخطط؛ 

وإعداد أي عمليات كشف مطلوبة بموجب سياسات  )و( 
الشركة وأي أنظمة أو لوائح أو قواعد تخضع لها الشركة، 

بما في ذلك، كحد أدنى، عمليات اإلفصاح المتعلقة 
بسياسة األجور والتقارير السنوية عن األجور والكشف عن 
المعلومات المتعلقة باألجر في التقرير السنوي للمجلس.
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سياسة المكافآت:
أقرت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2019/04/17، سياسة 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان ومكافآت اإلدارة 
التنفيذية، والتي تهدف إلى وضع معيار واضح لمكافآت أعضاء 

مجلس اإلدارة واللجان وكبار التنفيذيين داخل الشركة، وذلك 
في ضوء متطلبات قانون الشركات الصادر عن أنظمة ولوائح 

هيئة السوق المالية.

تقدم لجنة الترشيحات والمكافآت توصياتها إلى مجلس 
اإلدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان 

المنبثقة وكبار التنفيذيين داخل الشركة، وفقا للسياسة 
المعتمدة، وعلى النحو التالي:

أن تتماشى هذه السياسة مع استراتيجية الشركة  أ. 
وأهدافها.

أن تقدم المكافأة بهدف حث أعضاء مجلس اإلدارة  ب. 
واإلدارة التنفيذية على المساهمة في النجاح والتطوير 

على المدى الطويل؛ على سبيل المثال ، من خالل ربط 
الجزء المتغير من األجر باألداء طويل األجل.

تحدد المكآفأة بناء على المستوى الوظيفي والواجبات  ج. 
والمسؤوليات المنوطة بالشخص المعني والمؤهالت 

العلمية والخبرة العملية والمهارات ومستوى األداء.

تتوافق المكافأة مع مستوى وطبيعة ودرجة مخاطر  د. 
الشركة.

تؤخذ الممارسات األخرى للشركات بعين  االعتبار في  هـ. 
تحديد المكافات. 

تهدف هذه السياسة إلى اكتساب الكفاءات المهنية  و. 
واالحتفاظ بها وتحفيزها.

يتم تعليق دفع المكافأة أو استردادها، إذا تبين أن  ز. 
المكافأة الصادرة كانت مبنية على معلومات غير دقيقة 
مقدمة من أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، 

وذلك لمنع إساءة استخدام الوظيفة للحصول على 
مكافأة غير مستحقة.

إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية عضو مجلس  ك. 
اإلدارة الذي تغيب عن ثالثة اجتماعات متتالية للمجلس 

دون أن يكون له عذر مشروع، فال يستحق أي مكافأة عن 
المدة التي تلي آخر اجتماع حضره، وعليه أن يعيد جميع 

المكافآت المدفوعة له عن تلك المدة.

منهجيــة تحديد مكافآت أعضاء مجلس 
اإلدارة:

يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بناء على المستوى 
الوظيفي والواجبات والمسؤوليات المنوطة بالشخص المعني 

والمؤهالت األكاديمية والخبرة العملية والمهارات ومستوى 
األداء خالل السنة المالية وذلك لضمان صرف المكافأة على 
أساس عادل وبناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.

تحديــد مكافآت اإلدارة التنفيذية 
للشركة:

 بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، يحدد مجلس 
اإلدارة مكافآت اإلدارة التنفيذية للشركة والتي تشمل ما يلي:

مبلغ ثابت يدفع على شكل راتب وبدل.  -١

٢-  يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت اإلشراف على 
تنفيذ سياسة المكافآت لجميع الموظفين وكبار 

التنفيذيين، مع مراعاة الخطط والبرامج واإلرشادات 
العامة المعتمدة من مجلس اإلدارة والموصى بها من 

لجنة الترشيحات والمكافآت، ويقر مجلس اإلدارة خطط 
وسياسة وأنواع المكافآت لإلدارة التنفيذية للشركة 

وموظفيها.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية
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العالقة بين األجور الممنوحة وسياســة األجور المطبقة، مع تســليط الضوء على   -٤
أي انحراف كبير عن هذه السياســة:

تم االلتزام بالمكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجانه وكبار التنفيذيين وفقا لسياسة المكافآت المعتمدة.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  -٥

المكافات المتغيرةالمكافات الثابته 
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  أوال : األعضاء المستقلبن 

األستاذ كامل صالح الدين المنجد

34
9٫

000
ي

ود
ع

س
ل 

ريا

٢0
٫00

0
ي

ود
ع

س
ل 

ريا

٦٫0
00

ي
ود

ع
س

ل 
ريا

---

3٧
٥٫

000
ي

ود
ع

س
ل 

ريا

---------

األستاذ ستيفن مارك بارسنز
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المجموع 
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                ثانيــا : األعضاء غير التنفيذيين 

----------------األستاذ عمرو عبد اهلل  الدباغ *

----------------األستاذ جمال عبد اهلل  الدباغ*

----------------األستاذ : محمد حسني جزيل 

----------------المجموع 

                ثالثا: األعضاء التنفيذيين 

----------------األستاذ محمد ساجد سعيد*

----------------االستاذ أحمد شرف عسيالن * 

----------------المجموع 

*منذ بداية 2021 تنازل هؤالء االعضاء عن أي رسوم أو مكافآت لمجلس اإلدارة  
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مكافأة كبار المســؤولين التنفيذيين:  -٦
حصل كبار المسؤولين التنفيذيين الثمانية، بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي، على أجور وفقا لعقود العمل الموقعة 

معهم. ويبين الجدول التالي تفاصيل األجور والتعويضات المدفوعة لكبار المسؤولين التنفيذيين.

مكافآت كبار التنفيذيين*

مكافآت أعضاء اللجان:  -٧

مكافآت أعضاء لجنة المكافات والترشــيحات :

مكافــآت أعضاء لجنة المراجعة : 

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة

مزايا بدالترواتب 
مكافأة المجموععينية 

أرباح دورية 

خطط 
تحفيزية 

قصيرة 
األجل

خطط 
تحفيزية 

طويلة 
األجل 

األسهم 
المجموعالممنوحة

مكافأة 
نهاية 

الخدمة 

المجموع 
الكلي

20219,692,741 3,059,061- 12,751,802----- 2,628,339 15,380,141

20207,591,7303,814,427- 11,406,157--   ----480,11011,886,267

* التزمت الشركة باالفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقا للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية )ب( من المادة )93( من الئحة حوكمة الشركات، ولكن 
لحماية مصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها ولتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة لإلفصاح بشكل مفصل حسب المسميات وفقا للمنصب لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد 

في الملحق )1( الخاص بكبار التنفيذيين من الئحة حوكمة الشركات.

المكافآت الثابتة )عدا بدل  األسم 
المجموع بدل حضور الجلسات حضور الجلسات(

أعضاء لجنة المكافآت والترشــيحات 

375,000 ريال سعودي26,000 ريال سعودي349,000 ريال سعودياالســتاذ ستيفن مارك بارسنز )رئيس اللجنة(

---األستاذ جمال عبداهلل الدباغ )عضو(*

---االســتاذ محمد حسني جزيل )عضو(*

375,000 ريال سعودي26,000 ريال سعودي349,000 ريال سعوديالمجموع 

مكافــآت أعضاء لجنة المراجعة

375,000 ريال سعودي26,000 ريال سعودي349,000 ريال سعودياالســتاذ كامل صالح الدين المنجد )رئيس اللجنة(

---األستاذ جمال عبداهلل الدباغ )عضو(*

---االســتاذ محمد حسني جزيل )عضو(*

375,000 ريال سعودي26,000 ريال سعودي349,000 ريال سعوديالمجموع 

* منذ بداية 2021 تنازل هؤالء االعضاء عن أي رسوم أو مكافآت لمجلس اإلدارة ص

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية )تتمة(
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عنوان اإلعالن نوع اإلعالن التاريخرقم

إعالن شــركة التنمية الغذائية عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية فيالنتائج المالية22 أغسطس 12021
 2021-06-30 ) ستة أشهر (

إعالن شــركة التنمية الغذائية عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في النتائج المالية8 نوفمبر 22021
2021-09-30 ) تسعة أشهر (

إعالن شــركة التنمية الغذائية عن استقالة عضو مجلس إدارةإشعار للمساهمين17 نوفمبر 32021 

إعالن شــركة التنمية الغذائية عن تعيين عضو مجلس إدارةإشعار للمساهمين25 نوفمبر 42021

إعالن شــركة التنمية الغذائية عن دعوة مســاهميها إلى حضور اجتماع الجمعية دعوة إلى الجمعية العامة 30 نوفمبر 52021
العامــة غير العادية ) االجتماع األول (

إعالن شــركة التنمية الغذائية عن توقيع إحدى الشــركات التابعة لها اتفاقية امتياز اتفاقية امتياز 2 ديسمبر 62021
®POPEYES رئيســية واتفاقية تطوير مع مطعم الوجبات الســريعة األمريكي

إعالن إلحاقي من شــركة التنمية الغذائية بخصوص )دعوة مســاهميها إلى حضور دعوة إلى الجمعية العامة  5 ديسمبر 72021
اجتمــاع الجمعية العامة غير العادية ) االجتماع األول (

إعالن شــركة التنمية الغذائية عن دعوة مســاهميها إلى حضور اجتماع الجمعية دعوة إلى الجمعية  العامة  16 ديسمبر 82021
العامــة غير العادية ) االجتماع األول ( )تذكير(

دعوة إلى الجمعية العامة  19 ديسمبر 92021
إعالن شــركة التنمية الغذائية عن موعد بدء التصويت اإللكتروني على بنود جدول 

أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية )االجتماع األول( عن طريق وســائل 
التقنية الحديثة

إعالن شــركة التنمية الغذائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية نتائج الجمعية العامة 22 ديسمبر 102021
) االجتماع األول (

إعالنات الشركة على 
موقع تداول 
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شركة تصنيع
ا�غذية الممتازة

شركة العالمة الخليجية
للوجبات السريعة

٪٧٠٪٣٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪٩٦

٪٤٪٤

٪٩٦

٪١٠٠٪١٠٠

(المساهمين)
حيث  تم طرحها لالكتتاب العام من خالل تداول

شركة مجموعة الدباغ القابضة

شركة التنمية الغذائية

شركة تالل الصحراءشركة التنمية الزراعية
للخدمات البيطرية

شركة االغذية
شركة مصنع ا�غذية الممتازةالممتازة (البحرين)

تمتلك الشركة
حصة ملكية نسبتها ٤٪

شركة التنمية العالمية  
تمتلك الشركة

حصة ملكية نسبتها ٤٪ 

شركة التنمية الغذائية 
والشركات التابعة لها

شركة تصنيع
ا�غذية الممتازة

شركة العالمة الخليجية
للوجبات السريعة

٪٧٠٪٣٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪٩٦

٪٤٪٤

٪٩٦

٪١٠٠٪١٠٠

(المساهمين)
حيث  تم طرحها لالكتتاب العام من خالل تداول

شركة مجموعة الدباغ القابضة

شركة التنمية الغذائية

شركة تالل الصحراءشركة التنمية الزراعية
للخدمات البيطرية

شركة االغذية
شركة مصنع ا�غذية الممتازةالممتازة (البحرين)

تمتلك الشركة
حصة ملكية نسبتها ٤٪

شركة التنمية العالمية  
تمتلك الشركة

حصة ملكية نسبتها ٤٪ 

شركة تصنيع
ا�غذية الممتازة

شركة العالمة الخليجية
للوجبات السريعة

٪٧٠٪٣٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪٩٦

٪٤٪٤

٪٩٦

٪١٠٠٪١٠٠

(المساهمين)
حيث  تم طرحها لالكتتاب العام من خالل تداول

شركة مجموعة الدباغ القابضة

شركة التنمية الغذائية

شركة تالل الصحراءشركة التنمية الزراعية
للخدمات البيطرية

شركة االغذية
شركة مصنع ا�غذية الممتازةالممتازة (البحرين)

تمتلك الشركة
حصة ملكية نسبتها ٤٪

شركة التنمية العالمية  
تمتلك الشركة

حصة ملكية نسبتها ٤٪ 
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شركة تصنيع
ا�غذية الممتازة

شركة العالمة الخليجية
للوجبات السريعة

٪٧٠٪٣٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪٩٦

٪٤٪٤

٪٩٦

٪١٠٠٪١٠٠

(المساهمين)
حيث  تم طرحها لالكتتاب العام من خالل تداول

شركة مجموعة الدباغ القابضة

شركة التنمية الغذائية

شركة تالل الصحراءشركة التنمية الزراعية
للخدمات البيطرية

شركة االغذية
شركة مصنع ا�غذية الممتازةالممتازة (البحرين)

تمتلك الشركة
حصة ملكية نسبتها ٤٪

شركة التنمية العالمية  
تمتلك الشركة

حصة ملكية نسبتها ٤٪ 

بلد التأسيسشركة تابعة
نسبة الملكية 
الفعلية في ٣١ 

ديسمبر ٢٠٢١

نسبة الملكية 
الفعلية في ٣١ 

ديسمبر ٢٠٢٠
األنشطة الرئيسية

تجــارة الجملة في منتجات الدواجن 100٪100٪المملكة العربية السعوديةشركة التنمية الزراعية المحدودة
واإلنتاج الزراعي

تصنيــع وإعداد أنواع مختلفة من 100٪100٪المملكة العربية السعوديةشــركة تصنيع األغذية الممتازة المحدودة
منتجات اللحوم

شــركة تالل الصحراء للخدمات البيطرية 
100٪100٪المملكة العربية السعوديةالمحدودة )"شركة تالل الصحراء"(

تجارة الجملة والتجزئة في اآلالت 
والمعــدات في مجال رعاية الحيوانات 
ومالجئ الحيوانات وأعالف الحيوانات 
وفراخ الدجاج وبيض التفريج ومعدات 

المختبرات واألدوية البيطرية باإلضاة 
إلى تسويق واستيراد وتصدير 

الملحقات ذات الصلة.

شركة مصنع األغذية الممتازة ذ.م.م. 
تصنيع وبيع منتجات اللحوم 100٪100٪اإلمارات العربية المتحدة)"شركة مصنع األغذية"(

والدواجن

التجارة العامة100٪100٪مملكة البحرينشــركة األغذية الممتازة بالبحرين ذ.م.م.

التنميــة العالمية للتجارة العامة ذ.م.م. 
)سابقًا شركة الدباغ الدوية )اإلمارات 

العربية المتحدة(
شركة خاملة100٪100٪اإلمارات العربية المتحدة

منافذ المطاعم مع الخدمات ذات -100٪المملكة العربية السعوديةشــركة العالمة الخليجية للوجبات السريعة
الصلة

خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢0٢١، قامت الشركة بتأسيس شركة تابعة، شركة العالمة الخليجية للوجبات السريعة، والتي بدأت عملياتها في شهر ديسمبر ٢0٢١.

شركات تابعة
إن الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة في ٣١ ديسمبر ٢0٢١ و٢0٢0 مدرجة أدناه. لدى هذه الشركات التابعة رأس مال يتكون فقط 

من أسهم عادية مملوكة مباشرة من قبل المجموعة، وتتساوى نسبة حصص الملكية مع حقوق التصويت التي تحتفظ بها 
المجموعة ما لم يذكر غير ذلك. إن بلد التأسيس هو أيضًا مقر العمل الرئيسي.
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األحداث الرئيسية:

حصول 24 ســرب من الدجاج االمهات على عضوية نادي  	
روس 140، بمــا فــي ذلك  مزرعة واحدة حققت 171.2 فرخ في 

60 اســبوع. باالضافة الى حصول 13 سرب من الدجاج الالحم 
علــى عضوية نادي روس 400 بما في ذلك مزرعة واحدة 

حققــت معامل الكفاءة االنتاجية  االوروبي 456. 

الدخــول فــي اتفاقية امتياز وتطوير  لمطاعم بوبايز لويزيانا  	
التي تقدم الدجاج المقلي والسندويشــات باستخدام 

الدجاج الطازج الذي تنتجه شــركة التنمية  لتلبية احتياجات 
بوبايز من الدجاج.

النفقات الرأسمالية : 	

وبلغت قيمة النفقات الرأسمالية المتكبدة في عام 2021 
)122( مليون ريال سعودي. وتمثل هذه الزيادة االستثمار في 

المشاريع التوسعية بما في ذلك رفع القدرة االستيعابية .

وقد تم  توزيع استثمارات الشركة على النحو التالي:

مشــاريع رفع الطاقة االستيعابية ، بما في ذلك التوسع  	
في المســالخ ،بقيمة بلغت 94.3 مليون ريال.

النفقات الرأســمالية الموجهة لخطط التوسع في قطاع  	
المبيعات والخدمات اللوجســتية بقيمة 8.2 مليون ريال.

التوســع في مطاعم بوبايز بمبلغ 5.4 مليون ريال . 	

بلغ حجم المبالغ المســتبدلة وغيرها من النفقات  	
الرأســمالية حوالي 14.3 مليون ريال . 

وعالوة علــى ذلك، بلغت قيمة النفقات المتعاقد عليها  	
ولكنهــا لم تدفع  39.5 مليون ريال. 

المعامالت واالستثمارات 
واألحداث الرئيسية
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أبرز األحداث في 2022

الحدث  التاريخ  

االجتماع العام الســنوي للمساهمين )الجمعية العامة(1 - 12 أبريل 

اإلعــالن   عن النتائج المالية للربع األول 18-24 أبريل 

اإلعــالن    عن النتائج المالية للربع الثاني 11-17 أغسطس 

اإلعــالن   عن النتائج المالية للربع الثالث 3-10 نوفمبر

مالحظة: تود شركة التنمية الغذائية االشارة الى  أن التواريخ المذكورة أعاله تقريبية وقد تتغير وفقا لإلشعارات الواردة من السلطات الرسمية. وعلى الرغم من أن الشركة مصممة على 
تنفيذ هذه األحداث في المواعيد المقررة، إال أنها  ال نتحمل أي مسؤولية لعدم االلتزام بتلك التواريخ .
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إعداد القوائم المالية

تقوم اإلدارة المالية بإعداد القوائم المالية األولية الموجزة 
على شكل مسودة تقرير ويقوم مراجع الحسابات المستقل 

بتدقيق القوائم المالية وإعداد التقرير النهائي لها.  يتم 
إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية 

إلعداد التقارير المالية )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية 
السعودية والمعايير والبيانات األخرى الصادرة عن الهيئة 

السعودية للمحاسبين القانونيين.  

كجزء من متطلبات تقديم التقارير، يقوم فريق اإلدارة المالية 
بإعداد البيانات المالية األولية عن كل ربع من عام 2021 والبيانات 

المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وفقا 
للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة 

العربية السعودية وغيرها من المعايير والبيانات الصادرة من 
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وقد عينت شركة 

التنمية الغذائية برايس واترهاوس كوبرز كمراجعي حسابات 
مستقلين بعد أن قدمت لجنة المراجعة توصياتها لمجلس 

اإلدارة بتعيينهم لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية 2021 
والربع األول من عام 2022.   

وطلب مجلس االدارة الموافقة على ترشيح برايس واترهاوس 
كوبرز وتحديد أتعابهم خالل اجتماع الجمعية العامة في 

يونيو 2021، وقد تمت فيه الموافقة على تعيينهم. وبعد 
مراجعة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2021، أصدرت شركة برايس واترهاوس كوبرز تقرير مراجعي 
الحسابات المستقلين غير المشروط، معربة عن رأي مفاده 

أن القوائم المالية الموحـدة ككل تعّبر وبصـورة عادلة، ومن 
جميع الجوانب ذات األهمية ، عن المركز المالي الموحد 

لشـركة التنمية الغذائية  وشـركاتها التابعـة بتاريخ 31 ديسـمبر 
2021م، وعن أدائها المالي الموحد وقائمـة التدفق النقدي 

الموحدة للسـنة المنتهية كما تقدم، ً وذلـك وفقا للمعايير 
الدولية إلعداد التقاريـر المالية المعتمدة في المملكة العربية 

السـعودية، ووفـق المعايير والبيانات األخرى  الصادرة عن 
الهيئة السـعودية للمحاسـبين القانونيين.
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سياسة توزيع االرباح 

وفقا للمادة 110 من نظام الشركات، يحق لكل مساهم التمتع 
بالحقوق المرتبطة باألسهم، بما في ذلك الحق في تلقي جزء 

من األرباح المعلنة. 

ويوصي مجلس اإلدارة باإلعالن   عن ودفع أي توزيعات أرباح 
قبل أن يتم الموافقة عليها من قبل المساهمين في اجتماع 
للجمعية العامة. وال تلتزم الشركة باإلعالن   عن توزيعات أرباح 

األسهم، حيث يتوقف اتخاذ أي قرار يتعلق بذلك على أمور 
أخرى من بينها ، األرباح التاريخية والمتوقعة للشركة والتدفق 

النقدي ومتطلبات التمويل ورأس المال وظروف السوق 
والظروف االقتصادية العامة، وموقف الشركة من الزكاة، 

واالعتبارات القانونية والتنظيمية. كما  تخضع  توزيعات األرباح 
للقيود المنصوص عليها في اتفاقيات التمويل المبرمة مع 

ممولين باإلضافة إلى أي قيود واردة في اللوائح و/أو اتفاقيات 
التمويل السارية.كما يكون توزيع األرباح بالريال السعودي. 

وتخضع األرباح الموزعة لقيود معينة واردة في النظام 
الداخلي للشركة، كما تنص المادة 45 على أنه بعد خصم كل 

النفقات العامة والتكاليف األخرى، يتم تخصيص صافي أرباح 
الشركة السنوية على النحو التالي:

يتم تخصيص 10٪ من صافي األرباح لتشكيل احتياطي  أ . 
قانوني. وقد تتوقف الجمعية العامة العادية عن هذا 

النوع من التخصيص عندما يبلغ مجموع هذا االحتياطي 
القانوني 30٪ من رأس المال المدفوع للشركة؛

وقد يكون بوسع الجمعية العامة العادية أن تقرر  ب . 
تشكيل احتياطيات أخرى بالقدر الذي تخدم فيه مصالح 

الشركة، أو ضمان توزيع أرباح ثابتة ــ إلى أقصى حد ممكن 
ــ على المساهمين. كما يجوز للجمعية العامة العادية 

أن تخصم مبالغ من صافي األرباح إلنشاء مؤسسات 
اجتماعية لموظفي الشركة، أو لدعم المؤسسات 

القائمة من هذا النوع؛

أما بقية صافي األرباح فسوف تكون متاحة للتوزيع على  ت . 
المساهمين كأرباح، ما لم تقرر الجمعية العامة خالف 

ذلك. 

يجوز للشركة توزيع األرباح األولية على أساس ربع سنوي أو 
نصف سنوي، وفقا للقواعد التي وضعتها السلطة المختصة.

ويجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر إنشاء احتياطيات 
أخرى،- بحسب ما تقتضي  مصلحة الشركة- أو لضمان 

توزيع أرباح ثابتة على المساهمين قدر اإلمكان بناء على توصية 
مجلس اإلدارة. 

المبلغ للسهم الواحد طريقة التوزيعتاريخ التوزيعتاريخ االستحقاقتاريخ اإلعالنالسنة
ريال سعودي 

حسب موافقة ٢٣ مارس 2021٢٠٢٢
الجمعية العامة

حسب موافقة 
0.51 ريال تحويل إلى الحسابالجمعية العامة

* 2021 تمت التوصية لمجلس اإلدارة العتماده من الجمعية العامة العادية وهي قابلة للتغيير.

فيما يخص توزيعات األرباح لعام 2021 م، يقترح مجلس اإلدارة على ما نسبته 75٪ من صافي األرباح المجمعة، والمتحققة خالل 
العام، وذلك بواقع 10.2 مليون ريال سعودي للسهم الواحد. وللتأهل للحصول على توزيعات األرباح النقدية، يجب أن تكون سجالت 

المساهمين مسجلة في مركز اإليداع في نهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية العامة.
وتجدر اإلشارة إلى البند التنظيمي التالي فيما يخص دفع توزيعات األرباح: فبالنسبة للمستثمرين األجانب غير المقيمين، تخضع 

التوزيعات التي تدفعها الشركة لضريبة اقتطاع بنسبة 5.0٪ عند التحويل إلى المستثمر غير المقيم، أو عند قيدها في الحساب، 
وذلك وفًقا لنصوص المادة رقم 68 من قانون ضريبة الدخل والمادة رقم 63 من الالئحة التنفيذية للقانون.
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السببالوصفالجهة النظامية 
2021

)ريال سعودي 
بالمليون(

2020
)ريال سعودي 

بالمليون(

الهيئة العامة للزكاة والدخل
المبالغ المدفوعة كزكاة، وضرائب 

مقتطعــة، وضريبة الدخل ونفقات ضريبة 
القيمــة المضافة وفقا للقوانين المختلفة

104٫72150٫437متطلب حكومي 

المبالغ المدفوعة أو الرســوم الجمركية الجمارك السعودية
20٫29115٫634متطلب حكوميعلى الواردات والصادرات.

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
المبالــغ المدفوعة أو المقيدة كنفقات 

تأميــن اجتماعي، وفقا لقانون العمل 
السعودي

10٫4467٫378متطلب حكومي

المبالغ المدفوعة أو المســددة وفقا منظمة تشريعية أخرى
14٫38211٫427متطلب حكومي لمختلف القوانين األخرى

149٫84084٫877

عدد طلبات الشــركة من سجالت المساهمين

سبب الطلبتاريخ الحجز رقم

الجمعية العامة12021/12/21

التقارير الدورية22021/10/31

التقارير الدورية32021/09/30

التقارير الدورية42021/08/25

التقارير الدورية52021/8/12

المدفوعات النظامية والجزاءات 
والعقوبات  

المدفوعات النظامية :
التزمت شركة التنمية الغذائية بدفع الرسوم والمصروفات والمدفوعات حسب ما تقضي به اللوائح واألحكام المعمول بها في 

المملكة العربية السعودية، وقد تم  تلخيص المدفوعات الحكومية العادية للسنة المالية 2021 على النحو التالي:   

العقوبات والجزاءات :
لم تتعرض شـركة التنمية الغذائية إلى أية جزاءات أو عقوبات خالل العام 2021م من قبل أي وحدة إشـرافية أو تنظيمية أو قضائية. 
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تتمثل سياسة الشركة في تبني معايير عالية في حوكمة 
الشركة. ويقر أعضاء مجلس اإلدارة  بااللتزام بالئحة حوكمة 

الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. وقد أصدرت 
الهيئة بتاريخ 1438/5/16هـ الموافق 2017/2/13م الئحة  حوكمة 

الشركات والمعدلة بتاريخ 1442/6/1هـ الموافق 2021/1/14م .

تبين الئحة حوكمة الشركات القواعد والمعايير المنظمة 
إلدارة  الشركة لضمان االلتزام بأفضل ممارسات حوكمة 

الشركات التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب 
المصالح وتعد أحكام الئحة حوكمة الشركات إلزامية، 

باستثناء األحكام  التي يشار فيها إلى أنها استرشادية.

ويتضمن دليل الئحة الحوكمة الداخلية للشركة ، الذي تبناه 
مجلس اإلدارة في 1440/9/5هـ )الموافق 10 مايو 2019(، أحكاما 

تتعلق بما يلي:  

حقوق المساهمين    .١

مجلس اإلدارة )بما في ذلك تشكيل المجلس، والعضوية،   .٢
واالجتماعات، وإجراءات العمل، والكفاءات، الواجبات 

والسلطات، والدعم، والتقييم، واألجور(؛ 

لجان مجلس اإلدارة  .٣

اإلدارة  .٤

المراقبة الداخلية والمراجعة ؛ و    .٥

السياسات الداخلية  .٦

 كما تلتزم  الشركة باألحكام اإللزامية التي تم النص عليها 
في الئحة حوكمة الشركات. ولدى الشركة لجنتان دائمتان 

)لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت(، وتتحمل هذه 
اللجان مسؤولية استعراض عمليات الشركة في إطار مجاالت 
خبرتها وتقديم تقارير بالنتائج واالقتراحات إلى مجلس اإلدارة.

يتألف مجلس إدارة الشركة من ستة أعضاء، غالبيتهم من 
األعضاء  غير التنفيذيين ومنهم عضوان مستقالن وفقا ً 

ألحكام  الئحة حوكمة الشركات. ويضمن المجلس -من بين 
عدة أمور أخرى-، ما يلي:

أن يكــون لجميع اللجان اختصاصات واضحة وأن يتم  	
تحديد األدوار والمســؤوليات لكل منها. 

إعــداد محاضر جميع اإلجتماعات ومراجعتها وتوقيعها  	
من جانب مجلس اإلدارة  وفقا لنظام الشــركة األساسي.

ووفقا للمادة 95)1( من نظام الشركات والمادة 8)ب( من 
الئحة حوكمة الشركات، اعتمد المساهمون طريقة التصويت 

التراكمي فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة  كما هو 
مبين في اللوائح الداخلية  للشركة. حيث تمنح هذه الطريقة 

في التصويت لكل مساهم حقوق تصويت تعادل عدد 
األسهم التي يمتلكها.

ويحق لكل مساهم أن يستخدم كافة حقوقه في التصويت 
لمرشح واحد أو تقسيم حقوقه في التصويت لمرشحين 

محددين دون أي تكرار لهذه األصوات . وتزيد هذه اآللية  من 
فرص تمثيل مساهمي األقلية  في مجلس اإلدارة  من خالل 

حقهم في التصويت التراكمي لمرشح واحد.

حوكمة الشركات
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ماطبــق ومالم يطبق من أحكام الئحة 
حوكمة الشــركات، مع ذكر مبررات عدم 

االلتزام

المادة/البند رقم
أســباب عدم اعتماد عناصر اختياريةالمادة/البندرقم

.1

المادة 
32، البند 

)ب( )مادة 
استرشادية(

"يعقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات في الســنة على األقل، 
بما ال يقل عن اجتماع واحد كل ثالثة أشــهر"

عقد المجلس 4 جلســات خالل عام 2021. بيد أن المجلس تجاوز فترة 
"الثالثة أشــهر" المشــار إليها في المادة المذكورة بين اجتماعين من 

اجتماعاته، حيث لم  يتقرر عقد أي اجتماعات خالل تلك الفترة اســتنادا 
إلى جدول االجتماعات المعتمد. 

.22/39
)استرشادية(

"وضــع اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشــكل مستمر؛ 

بغــرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجاالت ذات 
العالقة بأنشطة الشركة"

بما أن هذا مادة اختيارية، قد تنظر الشــركة في تطبيق هذه المادة في 
المستقبل.

41/هـ3.
)استرشادية(

" يتخــذ مجلــس اإلدارة الترتيبات الالزمة للحصول على تقييم 
جهة خارجية مختصة ألدائه كل ثالث ســنوات"

بما أن هذا مادة اختيارية، قد تنظر الشــركة في تطبيق هذه المادة في 
المستقبل.

41/و4.
)استرشادية(

"يجــري أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين تقييمًا دوريًا 
ألداء رئيــس المجلس بعد أخذ وجهات نظر األعضاء 

التنفيذييــن من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش 
المخصــص لهذا الغرض على أن تحدد جوانب القوة 

والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشــركة"

بما أن هذا مادة اختيارية، قد تنظر الشــركة في تطبيق هذه المادة في 
المستقبل.

المادة 70 5.
)استرشادية(

"تشــكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى 
)لجنة إدارة المخاطر( يكون رئيســها وغالبية أعضائها من 

أعضاء مجلس اإلدارة  غير التنفيذيين. ويشــترط أن يتوافر 
في أعضائها مســتوى مالئم من المعرفة بإدارة المخاطر 

والشؤون المالية"

بما أن هذه المادة اختيارية قد تنظر الشــركة في تطبيق هذه المادة في 
المستقبل.

المادة 71 6.
لم تشــكل لجنة إدارة المخاطر بســبب األسباب المذكورة أعاله في البند "اختصاصات لجنة إدارة المخاطر")استرشادية(

رقم 5

.7
المادة 72 

)استرشادية(
اجتماعــات لجنة إدارة المخاطر: "تجتمع لجنة إدارة المخاطر 

بشــكل دوري مرة واحدة على األقل كل 6 شــهرا وكلما دعت 
الحاجة الى ذلك".

لم تشــكل لجنة إدارة المخاطر بســبب األسباب المذكورة أعاله في البند 
رقم 5

.8
المادة 85

 )استرشادية(
"تضع الشــركة برامج تطوير تحفيز المشاركة واألداء 

للعاملين في  الشــركة على أن تتضمن بصفة خاصة ما 
يلي:" 

بما أن هذا مادة اختيارية، قد تنظر الشــركة في تطبيق هذه المادة في 
المستقبل.

.9
المادة 1/85

)استرشادية(
"تشــكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لالستماع 

إلى آراء العاملين في  الشــركة ومناقشتهم في المسائل 
والموضوعــات محل القرارات المهمة " 

بما أن هذا مادة اختيارية، قد تنظر الشــركة في تطبيق هذه المادة في 
المستقبل.

.10
المادة 2/85

)استرشادية(
"برامج منح العاملين أســهمًا في الشــركة أو نصيبًا من األرباح 

التي تحققها وبرامج التقاعد،
وتأســيس صندوق مستقل لإلنفاق على تلك البرامج"

بما أن هذا مادة اختيارية  قد تنظر الشــركة في تطبيق هذه المادة في 
المستقبل.

.11
المادة 3/85

بما أن هذا مادة اختيارية، قد تنظر الشــركة في تطبيق هذه المادة في "إنشــاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في  الشركة")استرشادية(
المستقبل.

المادة 87 12.
)استرشادية(

"تضــع الجمعيــة العامة العادية بناًء على اقتراح من مجلس 
اإلدارة سياســة تكفل إقامة التوازن - بين أهدافها واألهداف 

التــي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير األوضاع 
االجتماعية واالقتصادية للمجتمع".

قد تفكر الشــركة في صياغة سياســة المسؤولية المجتمعية في 
المستقبل. 

المادة 95 13.
)استرشادية(

"تشــكيل لجنة حوكمة الشركات: في حال تشكيل مجلس 
اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشــركات، فعليه أن يفوض 

إليها االختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتســعين 
مــن هذه الالئحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات 

بشــأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس اإلدارة، سنويًا على 
األقــل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها."

يتم اإلشــراف على تنفيذ متطلبات حوكمة الشــركات ومراقبتها من قبل 
لجنة المراجعة .

 تطبق الشركة جميع أحكام الئحة  حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء األحكام االختيارية التالية: 
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اقــرارات  مجلس االدارة وفقا لالئحة 
حوكمة الشــركات الصادرة من هيئة 

السوق المالية لعام 2021
وفقا لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات التي توجب على 

الشركة االقرار بشأن بعض األمور غير المعمول بها أو غير 
القائمة او التي ال تنطبق ، ُيقر المجلس بما يلي:

اإلقرار
أن دفاتر الشركة وسجالتها تتوافق مع المعايير   .1

المحاسبية التي أصدرتها الهيئة السعودية للمحاسبين 
.)SOCPA(  القانويين

أن تقرير مراجع الحسابات الخارجي للعام 2021 ال يحتوي   .2
على أي تحفظات على القوائم المالية السنوية. 

لم تصدرأي  توصية من مجلس اإلدارة  بتغيير مراجع   .3
الحسابات الخارجي للعام 2021.قبل انتهاء الفترة المعين 

من أجلها

لم يتلق رئيس مجلس اإلدارة  أي طلب خطي يدعو   .4
إلى عقد اجتماع طاريء من عضوين أو أكثر من أعضاء 

المجلس خالل عام 2021.و لم تتلق الشركة أي طلب 
لعقد جمعية عامة أو طلب بإضافة بند أو أكثر إلى جدول 
األعمال عند إعدادها من عدد من المساهمين الذين تمثل 

أسهمهم نسبة  5٪ على األقل من رأس المال لعام 2021: 
ولم يتلق مجلس اإلدارة  أي طلب من مراجع الحسابات 

الخارجي بعقد جمعية عامة لعام 2021.

5.  لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع ألعضاء 
مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده أحدهم 

مع الغير.

لم تصدر لجنة المراجعة  أي توصية تتعارض مع قرارات   .6
مجلس اإلدارة، ولم يرفض المجلس أي توصيات بشأن 

تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة، أو فصله، أو 
تحديد أتعابه، أو تقييم أدائه، أو بشأن المراجع الداخلي 

خالل العام. 

لم يقم مجلس اإلدارة  بإبراء أي من مديني الشركة من   .7
التزاماتهم خالل العام 2021.

ال يوجد ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه حامل أسهم   .8
المصدر عن أي حقوق في األرباح.

ال توجد أسهم أو أدوات دين لشركات تابعة  .9

اليوجد هناك أي أدوات دين قابلة للتحويل ، أو أي أوراق   .10
مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه 

أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية ولم 
تحصل الشركة على أي تعويض في المقابل.

11.  ال يوجد هناك أي حقوق تحويل أو اكتتاب  بموجب أدوات 
دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية  أومذكرات 

حق اكتتاب  أو حقوق مشابهة تصدرها أو تمنحها 
الشركة 

ال توجد أي مصلحة مباشرة أو أوراق مالية  تعاقدية   .12
وحقوق اكتتاب تعود  لكبار المسؤولين التنفيذيين 
وأقاربهم في أسهم الشركات التابعة  أو صكوك 

ديونها.

ال يوجد هناك أي استرداد  أو شراء أو الغاء من جانب   .13
الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، أو شرائها أو 

إلغائها، سواء بالنسبة لألوراق المالية المدرجة التي 
اشترتها الشركة أو التي اشترتها الشركات التابعة لها.

لم يكن هناك تضارب كبير في المصالح التشغيلية خالل   .14
عام 2021، بخالف تلك التي تم الكشف عنها

اليوجد هناك  أي إجراء قد يؤدي إلى عرقلة حقوق   .15
المساهمين في التصويت
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بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس   .16
إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت: 

أحد أعضاء مجلس اإلدارة : )توجد(: حيث انسحب  أ . 
السيد عمرو عبد اهلل الدباغ )رئيس مجلس اإلدارة( 
والسيد جمال عبد اهلل الدباغ )نائب رئيس مجلس 

االدارة( والسيد محمد حسني جزيل)عضو غير 
تنفيذي(، والسيد محمد ساجد سعيد )عضو 

تنفيذي(  من تلقي أي رسوم أو مكافآت مقررة 
ألعضاء المجلس .كما لم يتنازل أي من كبار 

التنفيذين عن أي مكافآت.

ال توجد أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية  في   .17
التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة 

الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم( أبلغوا الشركة بتلك 
الحقوق، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية 

األخيرة.

ال توجد استثمارات أو أي احتياطات أنشئت لمصلحة   .18
موظفي الشركة.

ال توجد أسهم خزينة تحتفظ بها الشركة.  .19

ويقر المجلس بما يلي:  .20

السجالت الحسابات للشركة أعدت بالشكل  أ( 
الصحيح. 

أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة  ب( 
ونفذ بفاعلية. 

أنه ال يوجد شك يذكر في قدرة الشركة على  ج( 
مواصلة نشاطها.

اقــرارات  مجلس االدارة وفقا لالئحة 
حوكمة الشــركات الصادرة من هيئة 

الســوق المالية لعام 2021: )تتمة(
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الحقوق العامة للمساهمين  .1

يسعى مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين في   .1.1
الشركة دائما إلى حماية حقوق المساهمين في الشركة 

)"المساهمين"( وضمان )وتنفيذ اإلجراءات( لضمان 
تمكينهم من ممارسة حقوقهم كمساهمين دون 

إعاقة أو عرقلة.

ويكفل المجلس وكبار المسؤولين التنفيذيين العدالة   .1.2
والمساواة في المعاملة لجميع المساهمين، وعلى وجه 

الخصوص، ال يجوز للمجلس التمييز بين المساهمين الذين 
يملكون نفس الفئة من أسهم الشركة )"األسهم"( وال 

منعهم من الوصول إلى أي من حقوقهم.

ويتيح المجلس للمساهمين معلومات كاملة   .1.3
وواضحة ودقيقة وغير مضللة لتمكين المساهمين 

من ممارسة حقوقهم على النحو المطلوب . وتقدم 
هذه المعلومات بوسائل مناسبة وفعالة وفي األوقات 
المناسبة وُتحدث بانتظام. كما يجب أن تكون الطريقة 
المستخدمة لتقديم المعلومات للمساهمين واضحة 

ومفصلة وتتضمن قائمة بمعلومات الشركة التي يمكن 
للمساهمين الحصول عليها. و يجب توفير المعلومات 

لجميع المساهمين من نفس الفئة، كما يجب على 
الشركة استخدام أكثر الطرق فعالية في التواصل مع 
المساهمين وعدم التمييز بين المساهمين فيما يتعلق 

بتوفير المعلومات.

حقوق المساهمين 
والجمعية العامة
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المساهم

المساهمة )بعد الطرح(المساهمة )قبل الطرح(

القيمة االسمية عدد األسهم
القيمة االسمية عدد األسهمنسبة المساهمة)ريال سعودي(

نسبة المساهمة)ريال سعودي(

70٪9614,000,000140,000,000٪19,200,000192,000,000مجموعة الدباغ القابضة

---4٪800,0008,000,000شركة مجموعة التنمية التجارية

30٪6,000,00060,000,000---الجمهور

100٪10020,000,0002٠0,000,000٪20,000,0002٠0,000,000اإلجمالي

الملكية غير المباشــرة ألعضاء 
مجلس اإلدارة

هيكل الملكية المباشــرة للشركة
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الجزء األول:
نتائج المراجعة الســنوية لمدى فعالية 
إجراءات الرقابة الداخلية للشــركة ورأي 

لجنــة المراجعة فيما يتعلق بكفاءة 
نظام الرقابة الداخلية للشــركة.

رأي لجنــة التدقيق فيما يتعلق بكفاءة 
نظام المراقبة الداخلية للشــركة:

لقد وافقت لجنة المراجعة  على "خطة المراجعة الداخلية 
للحسابات" السنوية القائمة على المخاطر وتشرف على 

تنفيذها الفعال في الوقت المناسب من خالل قسم 
المراجعة الداخلية. تقوم إدارة المراجعة الداخلية باستعراض 
مدى كفاية وكفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية وتقدم 

تقاريرها إلى لجنة المراجعة ، وتشرف اللجنة أيضا على أن اتخاذ 
اإلدارة إلجراءات لمعالجة مسائل المخاطر والرقابة.

واستنادا إلى نتائج تقييمات مراجعي الحسابات الداخليين 
والخارجيين أثناء العام الحالي وإقرارات اإلدارة فيما يتصل 

بفعالية أنظمة الرقابة الداخلية والمالية التي تتبناها الشركة، 
فإن لجنة المراجعة  ترى أن هناك تأكيد معقول على فعالية 

أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة.

وتركز لجنة المراجعة من خالل اإلدارة  التنفيذية على مواصلة 
تطوير نظام المراقبة الداخلية باستمرار.

الجزء الثاني:
توصيات لجنة المراجعة  بشــأن 

التصــرف بقرار من مجلس اإلدارة أو تلك 
التــي يهملها المجلس فيما يتعلق 
بتعيين مراجع حســابات خارجي أو 

فصلــه أو تقييمه أو تحديد أجره، فضال 
عــن المبررات التي قد تبرر مثل هذه 

التوصيات واألســباب الداعية لتجاهلها

في عام 2021، لم تكن هناك قرارات لمجلس اإلدارة تتعارض مع 
توصيات لجنة المراجعة.

الجزء الثالث:
معلومــات حول المخاطر التي تواجه 

الشــركة )المخاطر التشغيلية أو المالية 
أو مخاطر الســوق( وسياسة إدارة هذه 

المخاطر ومراقبتها.

المخاطر التشغيلية  .1
المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة الناتجة عن العمليات 

الداخلية غير الكافية أو الفاشلة أو األشخاص واألنظمة أو من 
األحداث الخارجية. 

نتائــج إجراءات المراجعة الداخلية 
للحسابات السنوية
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تتبع الشركة مجموعة من السياسات واإلجراءات الصارمة 
لمراقبة العمليات التشغيلية ومراقبتها لضمان جودة منتجاتها 

ولتجنب توقف العمل أو تقليل التأثيرات السلبية، باإلضافة إلى 
ذلك، تحتفظ الشركة بأغطية تأمين كافية لتقليل تأثير المخاطر 

التشغيلية.

ولدى الشركة مصفوفة صالحيات، ومدونة األخالقيات، وآلية 
إبالغ عن المخالفات من أجل إضفاء الطابع المؤسسي على 

اإلدارة الجيدة للشركات، وتقوم إدارة االمتثال باستعراض وتنفيذ 
السياسات القائمة ووضع سياسات جديدة لمعالجة حالة 

االمتثال أواًل بأول، كما تعقد اإلدارة دورات توعية منتظمة بشأن 
متطلبات االمتثال من وقت آلخر.

مخاطر السيولة:   .2
مخاطر السيولة هي عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها 

المتعلقة بالمسؤوليات المالية عند استحقاقها، سواء أكانت 
قصيرة أم طويلة األجل. وقد رصدت االلتزامات المالية وسيولتها 

المطلوبة شهريا، وعملت اإلدارة  على ضمان توافر االموال 
الكافية للوفاء بأي التزامات. وإلدارة هذه المخاطر، تقيم 

الشركة بشكل دوري المرافق المصرفية المتوفرة لضمان توفر 
السيولة الكافية للوفاء بااللتزامات المالية المستقبلية عند 

استحقاقها. 

مخاطر االئتمان  .3
تنشأ مخاطر االئتمان من النقد وما في حكمه وتعرضات 

االئتمان للعمالء، بما في ذلك المستحقات غير المسددة من 
أطراف أخرى. تتم إدارة مخاطر االئتمان على أساس المجموعة. 
بالنسبة للبنوك، ال تقبل سوى األطراف ذات التصنيف المستقل 

األعلى من تصنيفات P-2. وبالنسبة للمستحقات التجارية، يقيم 
قسم مراقبة االئتمان نوعية االئتمان لدى العمالء، آخذا في 

االعتبار موقفهم المالي وخبراتهم السابقة وعوامل أخرى، 
ويتم تعيين حدود المخاطر الفردية وفقا للحدود التي حددتها 

اإلدارة، ويخضع امتثال العمالء للقيود االئتمانية للمراقبة 
المنتظمة من خالل اإلدارة المباشرة.

مخاطر معدل الفائدة:   .4
إن المخاطر المرتبطة بأسعار الفائدة هي التعرض لمخاطر 

مختلفة مرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على 
الوضع المالي للمجموعة والتدفقات النقدية. تدير الشركة 
مخاطر أسعار الفائدة من خالل المراقبة المنتظمة لمحات 

أسعار الفائدة الخاصة باألدوات المالية التي تحمل الفائدة. أما 
التزامات المجموعة فيما يتصل بحمل الفائدة، والتي تشكل في 

األساس االقتراض المصرفي، فهي عند أسعار فائدة معلومة، 
وهي عرضة إلعادة التسعير. وترصد اإلدارة التغيرات في أسعار 

الفائدة وتعتقد أن مخاطر القيمة العادلة التي يتعرض لها 
الفريق ليست كبيرة. وال توجد فائدة تحمل أصوال مالية في 

نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.

مخاطر العملة:  .5
مخاطر العملة هي خطر تقلب قيمة األداة المالية بسبب 

التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. وتنشأ مخاطر العملة 
عندما تكون المعامالت التجارية واألصول والخصوم المعترف 

بها في المستقبل مقومة بالعملة التي ليست العملة 
الوظيفية للمجموعة. وتعامالت هذه المجموعة هي في 

األساس بالريال السعودي، ودرس اإلمارات العربية المتحدة، 
والدينار البحريني، واليورو، ودوالر الواليات المتحدة. وتعتقد 

اإلدارة أنه ال توجد مخاطر عملة ناشئة عن المعامالت بالعمالت 
التي يتم ربط الريال السعودي بها. إن تعرض المجموعة لمخاطر 

العملة الناشئة عن العمالت التي لم يتم ربط الريال السعودي 
بها ال يشكل مادة لهذه البيانات المالية الموحدة.

مخاطر األسعار:  .6
مخاطر األسعار هي خطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات 
النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار 

السوق )بخالف التغيرات الناشئة عن مخاطر سعر العمولة 
الخاص أو مخاطر العملة( وسواء كانت هذه التغيرات ناجمة عن 

عوامل محددة لألدوات المالية الفردية أو الجهة المصدرة لها، 
أو عوامل تؤثر على كل األدوات المالية المماثلة المتداولة في 

السوق. ال توجد لدى المجموعة أي أدوات مالية تخضع لمخاطر 
أخرى تتعلق باألسعار.

نتائــج إجراءات المراجعة الداخلية 
للحسابات السنوية )تتمــة(
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إدارة المخاطــر وعملية المراقبة
يعتمد نظام تحديد المخاطر وإدارة المخاطر في شركة التنمية 
إطار كوسو إلدارة المخاطر والموجه نحو تحقيق أهداف الكيان. 

يتم تجميع الضوابط والمخاطر الداخلية للشركة ضمن فئات 
إطار عمل كوسو: 

االســتراتيجية - األهداف العالية المستوى، بما يتماشى مع  	
مهمة الشركة ودعمها 

العمليات - اســتخدام فعال وفعال للموارد  	

إعــداد التقارير - موثوقية التقارير المالية  	

االمتثــال - االمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها 	

على الرغم من أن اإلدارة العليا مسؤولة عن إطار عمل إلدارة 
المخاطر وقد قامت بإعداده، إال أن كل موظف في الشركة 

مسؤول عن إدارة المخاطر المتعلقة بمجال مسؤوليته. تقوم 
الشركة من خالل اجتماعات اإلدارة واإلجراءات والمناقشات 

البناءة والتدريبات وورش العمل بمراقبة المخاطر بشكل منتظم 
واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلدارتها ضمن نطاق قدرة الشركة على 

تحمل المخاطر.
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المعامالت )ريال سعودي(

20212020

طبيعة المعامالت 

مبيعات 

26,355,905 12,391,111 شركة قيمة ودكان 

26,355,905 12,391,111 المجموع 

مشتريات من 

-   364,330 الشركة العلمية الوطنية 

-   270,992 شركة بترومين 

-   635,322 المجموع

خدمات من 

3,211,761 2,929,544 شركة ساعد لإلستقدام 

3,211,761 2,929,544 المجموع

مدفوعات )تم دفعها(/ تم اســتالمها

)10,899,349()4,769,237(شركة مجموعة الدباغ القابضة 

)3,538,990(-   شركة قيمة ودكان 

)14,438,339()4,769,237(المجموع 

تكاليف الموظفين داخلة /)خارجة(

)6,302,995(90,871 شركة مجموعة الدباغ القابضة 

189,464 -   شركة ساعد لإلستقدام 

31,485 -   شركة قيمة ودكان

)6,082,046(90,871 المجموع 

الشركة هي عضو في مجموعة شركات تابعة والتي تخضع بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة شركة مجموعة الدباغ القابضة ، 
وهي أكبر مساهم .وفيما يلي قائمة بالمعامالت والمبالغ  مع االطراف ذو العالقة :

معامالت األطراف 
ذات العالقة 
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طبيعة األعمال الطرف ذو العالقة رقم
والعقود

قيمة األعمال والعقود 
)ريال سعودي(

نســبة الملكية لكل عضو مجلس إدارة

جمال عبد اهلل الدباغعمرو عبد اهلل الدباغ

20.00٪20.00٪ 12,391,111بيع السلع شركة قيمه ودكان 1

عقد خدمات عمالة شركة ساعد الدولية لالستقدام 2
19.04٪19.04٪ 2,929,544كطرف ثالث 

20.00٪20.00٪ 270,992إمدادات الوقود شركة )بترومين(3

20.00٪20.00٪ 364,330شراء معدات  مختبراتالشركة العلمية الوطنية  4

سداد تكاليف االكتتاب شركة مجموعة الدباغ القابضة5
14.0٪14.0٪4,769,237العام األولي والزكاة

الشركة العلمية الوطنية  6

اتفاقية خدمات 
الستخدام مساحة 

المبنى وخدمات اإلدارة 
األخرى

72,858٪20.00٪20.00

العقــود والتعامالت مع االطراف ذوو العالقة:
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االقتراض القصير األجل

الرصيدتاريخ اإلصدار*فترة اإلصدارالمقرضالشركة المقترضة

22,505,184 62021/5/8 شهورالبنك السعودي الفرنسيشركة التنمية الغذائية 

115,774,536 42021/26/12 شهوربنك سابشركة التنمية الزراعية 

1,225,900 62021/1/8 شهوربنك الرياضشركة التنمية الزراعية 

44,967,412 32021/18/10 شهورالبنك األهلي السعودي شركة التنمية الزراعية 

10,000,000 62021/26/12 شهوربنك سابشركة تصنيع األغذية الممتازة 

13,925,960 32021/23/12 شهورالبنك السعودي لالستثمار شركة تصنيع األغذية الممتازة 

2,711,819 62021/28/12 شهوربنك األنماءشركة تصنيع األغذية الممتازة 

19,307,305 62021/23/12 شهوربنك دبي اإلسالميمصنع األغذية الممتازة 

10,545,618 62021/21/12 شهوربنك اإلمارات اإلسالميمصنع االغذية الممتازة 

240,963,734    مجموع القروض قصيرة األجل 

*تاريخ اإلصدار أعاله هو آخر تاريخ تجديد للقرض القصير األجل لفترة أخرى. 

االقتراض القصير األجل

الرصيدتاريخ اإلصدار*فترة اإلصدارالمقرضالشركة المقترضة

    العائدات

20,000,000 12021/5/7 سنة 10 أشهربنك الرياضشركة التنمية الزراعية 

68,010,602 12021/23/12 سنة 10 أشهرالبنك السعودي لالستثمارشركة التنمية الزراعية 

88,010,602    إجمالي العائدات

    السداد

)5,000,000(  بنك الرياضشركة التنمية الزراعية 

)2,682,950(  البنك السعودي لالستثمار شركة التنمية الزراعية 

)7,682,950(   مجموع المبالغ المسددة

80,327,652    صافــي القروض على المدى الطويل

بيان بقروض الشركة 
ومديونياتها في عام 2021
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أحكام عامة
تلتزم الشركة بقواعد اإلفصاح المعمول بها ومتطلباته 

وإجراءات اإلفصاح  بموجب القوانين واألنظمة والقواعد ذات 
الصلة وسياسة اإلفصاح. تضمن الشركة أن جميع عمليات 

اإلفصاح كاملة وواضحة ودقيقة وغير مضللة وأن يتم 
تقديمها إلى جميع المساهمين بالتساوي ودون تمييز.

عمليات الكشف المحددة
تقوم الشركة بإخطار السلطات المختصة والجمهور دون 

تأخير )كما هو مطلوب بموجب القوانين واللوائح والقواعد 
المعمول بها( من أي تطورات مادية في مجال نشاطها ليست 

معرفة عامة وقد تؤثر على أصول الشركة والتزاماتها المالية 
أو وضعها المالي أو المسار العام ألعمال الشركة أو الشركات 

التابعة لها والتي قد تؤدي إلى تذبذبات في سعر األوراق المالية 
المدرجة في الشركة أو تؤثر بشكل كبير على قدرة الشركة 

على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بأدوات الدين وفقا للقواعد 
المنصوص عليها في سياسة اإلفصاح. تقوم الشركة بالكشف 

عن معلوماتها المالية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها 
والقواعد المنصوص عليها في سياسة اإلفصاح. 

سياسة اإلفصاح 
والشفافية



 القوائم المالية 0404
الموحدة
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تقريــر حول مراجعة القوائم المالية الموحدة 

رأينا 
في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد لشــركة التنمية الغذائية )“الشــركة”( وشــركاتها التابعة 

)مجتمعين “المجموعة”( كما في 31 ديســمبر 2021، وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للســنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي 
المعتمدة في المملكة العربية الســعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة الســعودية للمراجعين والمحاســبين.

ما قمنا بمراجعته
تتألــف القوائم المالية الموحدة للمجموعة مما يلي:

قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديســمبر 2021. 	
قائمة الدخل الشــامل الموحدة للســنة المنتهية في ذلك التاريخ. 	
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للســنة المنتهية في ذلك التاريخ. 	
قائمة التدفقات النقدية الموحدة للســنة المنتهية في ذلك التاريخ. 	
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة، التي تتضمن السياســات المحاســبية الهامة والمعلومات التفســيرية األخرى.  	

أساس الرأي 
لقد قمنا بمراجعتنا وفقًا لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية الســعودية. إن مســؤوليتنا بموجب هذه المعايير تم توضيحها في تقريرنا بالتفصيل ضمن 

قســم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة. 

نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها كافية ومناســبة كأســاس إلبداء رأينا.

االستقالل
إننا مســتقلون عن المجموعة وفقًا لقواعد ســلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية الســعودية المتعلقة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما التزمنا 

بمســؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لهذه القواعد.

منهجنا في المراجعة

نظرة عامة

األمر الرئيسي للمراجعة
القيمة الدفترية للموجودات البيولوجية 	

فــي إطــار عمليــة تصميم مراجعتنا، قمنا بتحديد األهمية النســبية وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائــم المالية الموحدة. وعلى وجه التحديد، أخذنا بعين االعتبار 
األحكام الذاتية التي اتخذتها اإلدارة، على ســبيل المثال، فيما يتعلق بالتقديرات المحاســبية الهامة التي شــملت وضع افتراضات ومراعاة األحداث المســتقبلية غير المؤكدة 

بطبيعتهــا. كمــا هــو الحــال فــي جميع عمليات مراجعتنا، تناولنا أيضًا مخاطر تجاوز اإلدارة للرقابة الداخلية، ويشــمل ذلك من بين أمور أخرى النظر فيما إذا كان هناك دليل على 
التحيــز الــذي يمثل مخاطر التحريفات الجوهرية الناتجة عن غش.

لقــد قمنــا بتصميــم نطــاق عمليــة مراجعتنا بهدف تنفيذ أعمال كافية تمكننا من إبداء رأي حول القوائم الماليــة الموحدة ككل، مع األخذ بعين االعتبار هيكل المجموعة، 
والعمليات والضوابط المحاســبية، وقطاع األعمال الذي تزاول المجموعة نشــاطها فيه.

األمور الرئيسية للمراجعة 
إن األمــور الرئيســية للمراجعــة هــي تلــك األمور التي، وفقًا لتقديرنا المهني، كانت لها أهمية كبيرة أثناء مراجعتنا للقوائــم المالية الموحدة للفترة الحالية. وتم التطرق إلى هذه 

األمور في ســياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند إبداء رأينا حولها، ال نبدي رأيًا منفصاًل حول هذه األمور.األمور في ســياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة 
ككل، وعنــد إبــداء رأينا حولها، ال نبدي رأيًا منفصاًل حول هذه األمور.

برايــس وترهاوس كوبرز، ترخيص رقم 25،
جميل ســكوير، ص.ب. 16415، جدة 21464، المملكة العربية السعودية

www.pwc.com/middle-east ،+966 )12( 610-4411    :966+، فاكس )هاتــف: 4400-610 )12

تقرير المراجع المستقل 
إلى الســادة مســاهمي شركة التنمية الغذائية المحترمين
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كيف عالجت مراجعتنا األمر الرئيســي للمراجعةاألمر الرئيسي للمراجعة

القيمــة الدفترية للموجودات البيولوجية
كما في 31 ديســمبر 2021، كان لدى المجموعة موجودات بيولوجية. تتضمن دجاج 

بياض ودجاج التســمين وبيض التفريج بقيمة دفترية 87,6 مليون ريال ســعودي.

يتطلب معيار المحاســبة الدولي رقم 41 “الزراعة” قياس الموجودات البيولوجية 
بالقيمــة العادلة ناقًصا تكلفــة البيع. تقوم إدارة المجموعة بقياس القيمة العادلة 

للموجودات البيولوجية باســتخدام نهج الدخل الذي يحســب القيمة الحالية 
للتدفقات النقدية المســتقبلية المتوقعة من الموجودات البيولوجية للشــركة 

ناقًصا تكلفة اإلتمام والبيع، باســتخدام بعض االفتراضات الهامة. 

إضافــة إلى ذلك، فإن تقييم كميــة الموجودات البيولوجية في تاريخ التقرير يتضمن 
تقديرات معينة منها نوع األصل البيولوجي ومتوســط عمر األصل ومتوســط الكمية 

لكل متر مربع.

اعتبرنا هذا األمر أحد األمور الرئيســية للمراجعة بســبب أهمية الرصيد الكلي 
للموجودات البيولوجية كما في 31 ديســمبر 2021، وألن تقييم القيمة الدفترية 

للموجــودات البيولوجيــة يتطلب تقديرات وأحكاًما هامة كما هو مذكور أعاله.

راجــع اإليضــاح 4-13 حول القوائم المالية الموحدة المرفقة المتعلق 
بالسياســة المحاســبية، واإليضاح 3-1 حول القوائم المالية الموحدة المرفقة 

المتعلق باإلفصاح عن التقديرات واألحكام المحاســبية المؤثرة، واإليضاح 11 
حــول القوائــم المالية الموحدة المرفقة المتعلق باإلفصاح عن األمور األخرى 

المتعلقة بالموجودات البيولوجية.

تضمــن إجراءات المراجعة التي قمنا بها ما يلي:

الحصــول على فهــم للعمليات التالية التي تتبعها اإلدارة فيما يتعلق  	
 بالقيمــة الدفترية للموجودات البيولوجية في تاريخ التقرير:

التقييم العادل للموجودات البيولوجية. 	
الجرد الفعلي للموجودات البيولوجية. 	

اختبرنا مدى معقولية المنهجية المســتخدمة من قبل اإلدارة في  	
التقييم العادل للموجودات البيولوجية. ويشــمل ذلك تقييم مدى مالءمة 

االفتراضات الرئيســية المســتخدمة من خالل مقارنتها مع النتائج التاريخية 
الفعلية لهذه االفتراضات ودقة البيانات المدخلة المســتخدمة لتقدير 

القيمــة العادلة للموجودات البيولوجية من قبل اإلدارة.
أجرينا تحاليل الحساســية لالفتراضات الرئيســية في نموذج التقييم العادل  	

لتقييم األثــر المحتمل لمجموعة من النتائج المحتملة.
فيما يتعلــق بكميات الموجودات البيولوجية في تاريخ التقرير: 	

اخترنــا عينــة تمثيلية من مواقع الجرد ومراقبة وإعادة إجراء الجرد  	
الفعلي للموجودات البيولوجية الذي تجرّيه اإلدارة على أســاس العينة.

اختبار مدى معقولية االفتراضات الرئيســية المســتخدمة من قبل اإلدارة  	
في حســاب كميات الموجودات البيولوجية كما في تاريخ التقرير. 

ويشــمل ذلك تقييم مدى مالءمة المنهجية ودقة البيانات المدخلة.

تقييــم مــدى كفاية ومالءمة اإلفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية  	
الموحدة المرفقة.

معلومات أخرى
إن اإلدارة مســؤولة عن المعلومات األخرى. تتضمن المعلومات األخرى المعلومات المدرجة في تقرير مجلس إدارة المجموعة لســنة 2021، )لكنها ال تتضمن القوائم المالية 

الموحــدة وتقريرنا حولها(، والتي مــن المتوقع تقديمها لنا بعد تاريخ هذا التقرير.

إن رأينــا حــول القوائم المالية الموحدة ال يغطــي المعلومات األخرى ولن نبدي أي نوع من أنواع التأكيد عليها.

وفيمــا يتعلــق بمراجعتنــا للقوائم المالية الموحدة، تقتصر مســؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة أعــاله، وعند قراءتها نأخذ بعين االعتبار ما إذا كانت المعلومات 
األخــرى ال تتوافــق بصــورة جوهريــة مع القوائم المالية الموحدة أو مع المعلومات التي تم الحصول عليها خــالل عملية المراجعة، أو خالفًا لذلك تتضمن تحريفات جوهرية.

وعندمــا نقــوم بقــراءة تقرير مجلس إدارة المجموعة لســنة 2021 فإننا مطالبون - إذا توصلنا إلى وجود تحريفات جوهرية فيــه - بإبالغ المكلفين بالحوكمة بتلك التحريفات.

مســؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة
إن اإلدارة مســؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية الســعودية والمعايير واإلصدارات 

األخرى الصادرة عن الهيئة الســعودية للمراجعين والمحاســبين ومتطلبات نظام الشــركات والنظام األساســي للشــركة، وعن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه اإلدارة ضروريًا 
لتتمكن من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من التحريفات الجوهرية، ســواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة مســؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االســتمرار في أعمالها واإلفصاح - عند الضرورة - عن األمور المتعلقة باالســتمرارية، 
واســتخدام مبدأ االســتمرارية المحاســبي ما لم تنو اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف عملياتها أو عدم وجود بديل حقيقي بخالف ذلك. 

إن المكلفين بالحوكمة، أي أعضاء مجلس اإلدارة، مســؤولون عن اإلشــراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.
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تقرير المراجع المستقل 
إلى الســادة مســاهمي شركة التنمية الغذائية المحترمين )تتمة(

مســؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من التحريفات الجوهرية، ســواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار 

تقريــر المراجــع الــذي يتضمــن رأينا. ُيعد التأكيد المعقول مســتوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ال يضمن أن عملية المراجعة التــي تم القيام بها وفقًا لمعايير المراجعة الدولية 
المعتمدة في المملكة العربية الســعودية، ستكشــف دائمًا عن تحريف جوهري عند وجوده. يمكن أن تنتج التحريفات من غش أو خطأ، وُتَعد جوهرية، بمفردها أو في 

مجموعهــا، إذا كان مــن المتوقــع إلــى حد معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المســتخدمون بناًء على هذه القوائم المالية الموحدة.

وفي إطار عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقًا لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية الســعودية، نمارس الحكم المهني ونحافظ على الشــك 
المهنــي خــالل عملية المراجعة. كما نقوم أيضًا بما يلي:

تحديــد وتقييــم مخاطــر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة، ســواء كانت ناتجة عــن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة هذه  	
المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناســبة كأســاس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشــاف أي تحريفات جوهرية ناتجة عن الغش يعد أكبر من المخاطر الناتجة 

عــن الخطــأ حيــث قد ينطوي الغش على تواطؤ أو تزويــر أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي. 
الحصــول علــى فهــم ألنظمــة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغرض تصميم إجــراءات مراجعة مالئمة للظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية أنظمة  	

الرقابة الداخلية للمجموعة.
تقييم مدى مالءمة السياســات المحاســبية المســتخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاســبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة.  	
اســتنتاج مدى مالءمة اســتخدام اإلدارة لمبدأ االســتمرارية المحاســبي، وبناًء على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، تحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق  	

بأحداث أو ظروف يمكن أن تشــير إلى وجود شــك كبير حول قدرة المجموعة على االســتمرار في أعمالها. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، يجب علينا لفت االنتباه 
في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم المالية الموحدة، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تســتند اســتنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم 

الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المســتقبلية قد تؤدي إلى عدم اســتمرار المجموعة في أعمالها.
تقييــم العــرض العــام وبنيــة ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديــد ما إذا كانت القوائم الموحدة تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة  	

بطريقة تحقق العرض العادل.
الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناســبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشــآت أو األنشــطة التجارية داخل المجموعة، إلبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة.  	

كما أننا مســؤولون عن التوجيه واإلشــراف والقيام بعملية المراجعة للمجموعة، ونظل المســؤولين الوحيدين عن رأينا حول المراجعة.

نقــوم بإبــالغ المكلفيــن بالحوكمــة - مــن بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط لعملية المراجعــة ونتائج المراجعة الجوهرية، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في 
نظام الرقابة الداخلي التي نكتشــفها خالل مراجعتنا. 

كما نقدم للمكلفين بالحوكمة بيانًا نوضح فيه أننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقية المناســبة المتعلقة باالســتقالل، ونقوم بإبالغهم بجميع العالقات واألمور األخرى التي 
ُيعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على اســتقاللنا، وســبل الحماية لها إن لزم األمر.  

ومــن بيــن األمــور التــي نقوم بإبــالغ المكلفين بالحوكمة عنها، نقوم بتحديد تلك األمور التي كانت لها أهمية كبيرة خالل عمليــة مراجعة القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية 
ولذلك هي األمور الرئيســية للمراجعة. تم توضيح هذه األمور في تقريرنا باســتثناء ما تمنع النظم أو التشــريعات اإلفصاح العام عنه أو إذا قررنا - في حاالت نادرة جدًا - أن أمر 
ما ال ينبغي اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع إلى حد معقول بأن اإلفصاح عن هذا األمر ســوف يؤدي الى نتائج ســلبية تفوق منافع المصلحة العامة من هذا اإلفصاح.

برايس وترهاوس كوبرز

علي عبدالرحمن العتيبي
ترخيص رقم 379

١٤ رجب ١٤٤٣ هـ
١٥ فبراير ٢0٢٢م
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إيضاح
كما في

31 ديسمبر 2021
كما في

31 ديسمبر 2020

الموجودات

موجودات غير متداولة

6254,249,228155,299,479ممتلكات ومصنع ومعدات

7236,694,369199,730,189موجودات حق االستخدام

82,667,0111,602,184موجودات غير ملموسة

9773,983773,983موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر

494,384,591357,405,835مجموع الموجودات غير المتداولة

موجودات متداولة

10213,996,555138,997,671مخزون

82,232,958 1187,611,058موجودات بيولوجية

124,100,2091,969,388موجودات عقود

13217,274,506472,357,282ذمم مدينة تجارية ومدينون آخرون

14124,388,76983,921,663مبالــغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

15185,891,24160,459,134نقد وما يماثله

833,262,338839,938,096مجموع الموجودات المتداولة

1,327,646,9291,197,343,931مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

16200,000,000200,000,000رأس المال

1715,879,31314,523,655احتياطي نظامي

140,323,346133,011,913أرباح مبقاة

356,202,659347,535,568مجموع حقوق الملكية

المطلوبات

مطلوبات غير متداولة

1898,755,35182,555,204التزامات منافع الموظفين

7151,092,645124,023,286مطلوبات إيجارية

–1927,384,992اقتراضات

277,232,988206,578,490مجموع المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات متداولة

19295,765,461313,440,367اقتراضات

20194,475,477161,394,704ذمم دائنة تجارية

–12751,837مطلوبات عقود

21131,097,851103,355,317مستحقات ومطلوبات أخرى

763,483,15855,129,162مطلوبات إيجارية

238,637,4989,910,323مخصص الزكاة

694,211,282643,229,873مجموع المطلوبات المتداولة

971,444,270849,808,363مجموع المطلوبات

1,327,646,9291,197,343,931مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تعتبــر اإليضاحــات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

المدير الماليالرئيس التنفيذيرئيس مجلس اإلدارة

قائمــة المركز المالي الموحدة 
)جميع المبالغ بالرياالت الســعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021إيضاح 

241,539,326,1891,211,932,954إيرادات

)902,287,666()1,212,638,668(25تكلفة المبيعات

326,687,521309,645,288إجمالي الربح

)132,765,993()188,984,933(26مصاريف بيع وتوزيع

)66,281,106()88,585,535(27مصاريف عمومية وإدارية

)4,405,605()3,507,127(13خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

952,9401,059,579إيرادات أخرى

46,562,866107,252,163ربح التشغيل

)25,719,671()26,376,498(28تكاليف تمويل

20,186,36881,532,492الربح قبل الزكاة

)7,118,900()6,629,785(23الزكاة

13,556,58374,413,592الربح للسنة

الخسارة الشاملة األخرى

بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

)13,768,875()5,708,553(18إعادة قياس التزامات منافع الموظفين

7,848,03060,644,717مجموع الدخل الشامل للسنة

ربحية السهم العائدة إلى ُمالك الشركة:

310.683.72ربحية السهم األساسية والمخّفضة

تعتبــر اإليضاحــات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

المدير الماليالرئيس التنفيذيرئيس مجلس اإلدارة

قائمة الدخل الشــامل الموحدة 
)جميع المبالغ بالرياالت الســعودية ما لم يذكر غير ذلك(



119119

دة
ح

مو
 ال

ية
مال

 ال
م

وائ
لق

ا

رأس المال
احتياطي 

أرباح مبقاةنظامي
مجموع حقوق 

الملكية

200,000,00014,523,655133,011,913347,535,568الرصيد في 1 يناير 2021

13,556,58313,556,583––الربح للسنة

)5,708,553()5,708,553(––الخسارة الشاملة األخرى

7,848,0307,848,030––مجموع الدخل الشامل للسنة

819,061819,061––زكاة مستردة من قبل المساهم )إيضاح 23(

–)1,355,658(1,355,658–تحويل

200,000,00015,879,313140,323,346356,202,659الرصيد في 31 ديسمبر 2021

200,000,0007,082,29679,808,555286,890,851الرصيد في 1 يناير 2020

74,413,59274,413,592––الربح للسنة

)13,768,875()13,768,875(––الخسارة الشاملة األخرى

60,644,71760,644,717––مجموع الدخل الشامل للسنة

–)7,441,359(7,441,359–تحويل

200,000,00014,523,655133,011,913347,535,568الرصيد في 31 ديسمبر 2020

تعتبــر اإليضاحــات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

المدير الماليالرئيس التنفيذيرئيس مجلس اإلدارة

قائمــة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة 
)جميع المبالغ بالرياالت الســعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021إيضاح 

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

20,186,36881,532,492الربح قبل الزكاة

تعديالت لـ:

623,196,84521,093,964استهالك ممتلكات ومصنع ومعدات

770,740,50854,517,938استهالك موجودات حق االستخدام

8560,494542,559إطفاء موجودات غير ملموسة

66,0411,269ممتلكات ومصنع ومعدات مشطوبة

133,507,1274,405,605خســارة االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

105,759,0103,214,630مخصص مخزون بطيء الحركة

1814,902,05911,724,733مخصص التزامات منافع الموظفين

)113,811()5,736(صافي الربح من اســتبعاد ممتلكات ومصنع ومعدات

)994,747(7100,259خســارة / )ربح( من إنهاء عقود إيجار

711,671,06910,712,655فائدة على مطلوبات إيجارية

2814,705,42915,007,016تكاليف تمويل أخرى

)59,887,301()49,870,724(14إعانة حكومية مســتحقة خالل السنة

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشــغيلية:

18,408,642)80,757,894(مخزون

)46,132,982(251,575,649ذمم مدينة تجارية ومدينون آخرون

)25,191,802()5,378,100(موجودات بيولوجية

)369,441()2,130,821(موجودات عقود

9,403,61846,367,372مبالــغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

34,423,59215,810,888ذمم دائنة تجارية

–751,837مطلوبات عقود

27,742,53434,062,571مستحقات ومطلوبات أخرى

351,089,164184,712,250النقد الناتج من العمليات

)2,813,633()4,501,336(18التزامات منافع موظفين مدفوعة

)5,200,328()7,083,549(23زكاة مدفوعة

)15,609,400()14,963,112(تكاليف تمويل مدفوعة

324,541,167161,088,889صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)38,511,126()122,158,354(6مدفوعات لشــراء ممتلكات ومصنع ومعدات

)93,574()1,625,321(8مدفوعات لشــراء موجودات غير ملموسة

11,455113,811متحصالت من اســتبعاد ممتلكات ومصنع ومعدات

)38,490,889()123,772,220(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

)81,777,634()85,304,609(مدفوعات إيجار

)4,280,062()70,359,883(اقتراضات قصيرة األجل

–88,010,602متحصــالت من اقتراضات طويلة األجل

–)7,682,950(تسديدات اقتراضات طويلة األجل

)86,057,696()75,336,840(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

قائمــة التدفقات النقدية الموحدة 
)جميع المبالغ بالرياالت الســعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021إيضاح 

125,432,10736,540,304صافــي الزيادة في النقد وما يماثله

60,459,13423,918,830نقد وما يماثله في بداية الســنة

15185,891,24160,459,134نقد وما يماثله في نهاية السنة

معلومات تكميلية لمعلومات غير نقدية

)3,182,086()3,274,189(7موجودات حق اســتخدام مشطوبة بسبب إنهاء عقود إيجار

71,921,9824,176,833مطلوبات إيجارية مشــطوبة بسبب إنهاء عقود إيجار

–71,251,948ذمــم مدينة مثبتة من المؤجر عند إنهاء عقود اإليجار

–23819,061استرداد الزكاة من قبل المساهم

1890,871220,949التزامــات منافع موظفين محولة من طرف ذي عالقة

)6,302,995()7,941(18التزامــات منافع موظفين محولة إلى طرف ذي عالقة

تعتبــر اإليضاحــات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

المدير الماليالرئيس التنفيذيرئيس مجلس اإلدارة
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إيضاحــات حول القوائم المالية الموحدة 
للســنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
)جميع المبالغ بالرياالت الســعودية ما لم يذكر غير ذلك(

معلومات عن الشركة  1
شــركة التنمية الغذائية )“الشــركة”( هي شــركة مســاهمة سعودية مسجلة بموجب الســجل التجاري رقم 1010087483. يقع المركز الرئيسي للشركة في ص.ب. 86909، الرياض 

11632، المملكة العربية الســعودية. إن الشــركة وشــركاتها التابعة المختلفة )يشــار إليها مجتمعين باســم “المجموعة”( مسجلون في المملكة العربية السعودية وكذلك في 
اإلمارات العربية المتحدة والبحرين.

يتمثل النشــاط الرئيســي للمجموعة في تجارة األغذية والزراعة والتي تشــمل تصنيع وتجارة الجملة والتجزئة المتعلقة بالمواد الغذائية، وإعداد األعالف الحيوانية وأعالف 
الدواجــن لألغــراض التجارية وإنشــاء مزارع الدواجن وتجارة الجملــة والتجزئة في معدات الدواجن ومنافذ المطاعم مع الخدمات ذات الصلة. 

تمت الموافقة على طلب الشــركة لدى هيئة الســوق المالية لالكتتاب العام األولي بنســبة 30٪ من رأس مالها، المملوك ســابًقا من قبل شــركة مجموعة الدباغ القابضة، 
في الســوق المالية الســعودية )تداول( وفًقا لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المســتمرة الصادرة عن هيئة الســوق المالية، وبدأ تداول أســهم الشركة في تداول في 4 

أغســطس 2021. تم تصنيف الشــركة كشركة مساهمة سعودية منذ ذلك الحين.

في 31 ديســمبر 2021 و31 ديســمبر 2020، تشــمل هذه القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشــركة وشــركاتها التابعة التي تعمل بموجب سجالتها التجارية المنفصلة كما 
هــو مبين في اإليضاح رقم 5.

أثــر فيروس كورونا )كوفيد- 19(
تفشــت جائحة فيروس كورونا المســتجد )كوفيد- 19( عبر مناطق جغرافية مختلفة على مســتوى العالم، مما تســبب في تعطيل األعمال واألنشــطة االقتصادية. أدت جائحة 

فيروس كورونا )“كوفيد- 19”( إلى حالة من عدم اليقين في البيئة االقتصادية العالمية. وأعلنت الســلطات المالية والنقدية على المســتوى المحلي والدولي تدابير دعم 
مختلفة في جميع أنحاء العالم لمواجهة اآلثار الســلبية المحتملة.

اســتجابة النتشــار كوفيد- 19 في دول مجلس التعاون الخليجي وما نتج عنه من اضطرابات لألنشــطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األســواق على مدار الســنتين الماضيتين. 
تواصل إدارة المجموعة تقييم أثره بشــكل اســتباقي على عملياتها، ال ســيما التحديات المحتملة الناجمة عن تفشــي المتحور - أوميكرون. ال تزال اإلجراءات الوقائية التي 

اتخذتها المجموعة في ســنة 2020 ســارية بما في ذلك إنشــاء فرق وعمليات إدارة لألزمات الجارية، لضمان صحة وســالمة موظفيها وعمالئها والمســتهلكين والمجتمع عمومًا 
وكذلك لضمان اســتمرارية توريد منتجاتها إلى جميع أســواقها. على الرغم من هذه التحديات، ترى إدارة المجموعة أن أي تدابير إغالق جديدة يتم إعادة فرضها لن تؤثر جوهريًا 

على الطلب األساســي من العمالء على منتجات المجموعة وتوقعاتها. منذ اإلغالق األخير، ظلت العمليات غير متأثرة إلى حد كبير حيث تم اســتثناء صناعة األغذية من الحظر 
والقيود المختلفة التي فرضتها الســلطات التنظيمية المختلفة تضمنت اإلعفاء من ســاعات حظر التجول وقيود الشــحن وعمليات الطيران. وعليه، فقد أمعنت اإلدارة النظر 

فــي اآلثــار المحتملــة لكوفيــد- 19 علــى عمليات المجموعة وخلصت إلى أنه اعتباًرا من تاريخ الموافقة هذه القوائــم المالية الموحدة، لم يكن لجائحة كوفيد- 19 أي أثر جوهري 
مباشــر على النتائج المالية للمجموعة وال يلزم إجراء تغييرات جوهرية على األحكام والتقديرات الرئيســية المســتخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة للســنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 

تواصل المجموعة مراقبة وضع كوفيد- 19 عن كثب، وإدارة المجموعة ليســت على علم حالًيا بأي عوامل من المتوقع أن تغير أثر الجائحة على عمليات المجموعة خالل ســنة 
2022 أو بعدها. 

أسس اإلعداد  2
أعــدت هــذه القوائــم الماليــة الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية الســعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة 

السعودية للمراجعين والمحاسبين.

اختارت المجموعة عرض قائمة الدخل الشــامل الموحدة بشــكل منفرد وأن تعرض مصاريفها حســب مهامها. تقوم المجموعة بإدراج التدفقات النقدية من األنشــطة 
التشــغيلية باستخدام الطريقة غير المباشرة.

أسس القياس  1-2
أعدت هذه القوائم المالية الموحدة على أســاس التكلفة التاريخية، باســتثناء البنود الجوهرية التالية في قائمة المركز المالي الموحدة:

التزامات منافع الموظفين، وتدرج بالقيمة الحالية لاللتزامات المســتقبلية باســتخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.  	
الموجــودات البيولوجيــة، ويتــم إثباتها بالقيمة العادلة ناقًصا تكلفة البيع في حــال كانت القيمة العادلة قابلة للقياس بصورة موثوقة. 	
تقاس اســتثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر بالقيمة العادلة. 	

يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال الســعودي، وهو العملة الوظيفية لجميع شــركات المجموعة باســتثناء مصنع األغذية الممتازة وشــركة األغذية الممتازة 
بالبحريــن. إن العملــة الوظيفيــة لمصنع األغذية الممتازة هي الدرهم اإلماراتي، والعملة الوظيفية لشــركة األغذية الممتــازة هي الدينار البحريني. إن عملة العرض للمجموعة 

هي الريال الســعودي. تم تقريب هذه القوائم المالية الموحدة إلى أقرب ريال ســعودي، ما لم يذكر غير ذلك. 

المعايير الجديدة والتعديالت الســارية اعتباًرا من 1 يناير 2021  2-2
طبقت المجموعة المعايير والتفســيرات التالية ألول مرة للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2021:

إصالح مؤشــر ســعر الفائدة - تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 7 والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 ومعيار المحاســبة الدولي رقم 39. 	
امتيــازات اإليجــار المتعلقة بكوفيــد- 19 تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16. 	

لم يكن للتعديالت المذكورة أعاله أي أثر على المبالغ المثبتة في الفترات الســابقة وليس من المتوقع أن تؤثر بشــكل جوهري على الفترات الحالية أو المســتقبلية.

المعايير والتفســيرات والتعديالت الصادرة والتي لم تصبح ســارية بعد   3-2
تم نشــر بعض المعايير المحاســبية وتعديالت على المعايير المحاســبية والتفســيرات والتي ال تعد إلزامية لفترات التقرير في 31 ديســمبر 2021 ولم تقم المجموعة بتطبيقها 

بشــكل مبكر. ومن غير المتوقع لهذه المعايير أو التعديالت أو التفســيرات أن يكون لها أثر جوهري على المنشــأة في فترات التقرير الحالية أو المســتقبلية أو على معامالتها 
في المستقبل المنظور. 
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تقديرات وأحكام محاســبية مؤثرة   3
يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة الموحدة أن تطلق اإلدارة أحكاًما وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالــغ المدرجة لإليرادات والتكاليف والموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن 

المطلوبــات المحتملــة بتاريــخ التقرير. ومع ذلك، فإن الشــكوك حول هذه االفتراضات والتقديرات من الممكن أن تؤدي إلى نتائج قــد تتطلب تعدياًل جوهريًا على القيمة الدفترية 
لألصل أو االلتزام الذي ســيتأثر في المستقبل.

تســتند هذه التقديرات واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل هذه الظروف وتســتخدم للحكم على القيم الدفترية للموجودات 
والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى بشــكل مباشــر. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساســية بشــكل متواصل. يتم إثبات التعديالت على التقديرات 
المحاســبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات أو في فترة التعديل والفترات المســتقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على كل من الفترات الحالية والمســتقبلية.

تشــتمل االفتراضات الرئيســية المتعلقة بالمســتقبل والمصادر الرئيســية األخرى للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ قائمة المركز المالي، والتي لها مخاطر جوهرية تؤدي الى إحداث 
تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الســنة المالية، على ما يلي:

موجودات بيولوجية  1-3
يجــب قيــاس الموجــودات البيولوجيــة بالقيمة العادلة مطروحًا منها تكلفة البيع منذ اإلثبات المبدئي لهذه الموجودات البيولوجية حتى نقطة الحصاد. وبســبب عدم وجود 

ســوق نشــط لدجاج التســمين الحية في المملكة العربية الســعودية والنقص في بيانات الســوق التي يمكن رصدها، استخدمت اإلدارة بعض االفتراضات الجوهرية في الوصول 
إلــى التقييــم العــادل للموجــودات البيولوجية في كل تاريخ تقرير. انظر اإليضاح رقم 11 حول االفتراضات الجوهرية المتخذة والقيود الناشــئة عند تحديد القيمة العادلة لدجاج 

التسمين وبيض التفريخ. 

موجودات حق االســتخدام ومطلوبات إيجارية  2-3
بالنســبة لبعــض عقــود اإليجــار التي تحتوي على خيارات التمديد، فقد طبقت المجموعة حكًما لتحديد مدة اإليجــار وراعت تلك العقود فترة التمديد عند تحديد مدة عقد 

اإليجار، حيث يكون للمجموعة وفق تقديرها الخاص ســلطة تمديد مدة عقد اإليجار ومن المؤكد بشــكل معقول أنها تمارس خيارات التمديد هذه. إن تقييم ما إذا كانت 
المجموعة متأكدة بشــكل معقول من ممارســة هذه الخيارات يؤثر على مدة عقد اإليجار، مما يؤثر بشــكل جوهري على مبلغ المطلوبات اإليجارية وموجودات حق االســتخدام 

المثبتــة. انظر اإليضاح رقم 7 لمزيد من التفاصيل.

يتــم قيــاس المطلوبــات اإليجارية بالقيمة المخصومة لمدفوعات اإليجار، باســتخدام معدل االقتراض اإلضافي حيــث ال يمكن تحديد معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار 
بســهولة، وهو ما ينطبق عموًما على عقود اإليجار في المجموعة. معدل االقتراض اإلضافي هو المعدل الذي يجب أن تســدده المجموعة القتراض المبالغ الضرورية للحصول 

على موجودات ذات قيمة مماثلة لموجودات حقوق االســتخدام في بيئة اقتصادية مماثلة بأحكام وضمان وشــروط مماثلة.

لتحديد معدل االقتراض اإلضافي، تســتخدم المجموعة عروض تمويل الطرف الثالث األخيرة التي تلقتها المجموعة كنقطة بداية، ويتم تعديله ليعكس التغييرات في شــروط 
التمويل.

ملخص السياســات المحاسبية الهامة  4
أهم السياســات المحاســبية المطبقة من قبل المجموعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة تم إدراجها أدناه. تم تطبيق هذه السياســات بشــكل منتظم على جميع 

الفتــرات المعروضة، ما لم يذكر غير ذلك. 

أساس التوحيد  1-4

الشركات التابعة ) أ( 
تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشــركة وشــركاتها التابعة لجميع الفترات المعروضة. تتحقق الســيطرة عندما تتعرض المجموعة أو يكون لها الحق في 

الحصول على العوائد المتغيرة من خالل مشــاركتها في الشــركة المســتثمر فيها ولديها القدرة على األثر على هذه العوائد من خالل ســلطتها على الشــركة المســتثمر فيها. 
وتســيطر المجموعة على الشــركة المســتثمر فيها فقط إذا كان لدى المجموعة على وجه التحديد:

الســلطة على الشــركة المســتثمر فيها )على ســبيل المثال الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشــطة المتعلقة بالشركة المستثمر فيها(.  •
التعرض أو الحق في الحصول على عوائد متغيرة من خالل مشــاركتها في الشــركة المســتثمر فيها.  •

القدرة على اســتخدام ســلطتها على الشركة المستثمر فيها لألثر على عوائدها.  •

وبشــكل عام هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت تؤدي إلى ســيطرة. لدعم هذا االفتراض وعندما يكون لدى المجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة 
في الشــركة المســتثمر فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لها ســلطة على شــركة مســتثمر فيها، بما في ذلك:

الترتيبات التعاقدية مع المســاهمين اآلخرين في الشــركة المستثمر فيها.  •
الحقــوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى   •

حقــوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة  •

تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدى ســيطرتها على الشــركة المســتثمر فيها عندما تشــير الوقائع والظروف إلى وجود تغييرات على عنصر واحد أو أكثر من العناصر الثالثة 
لتقييم الســيطرة. يبدأ توحيد الشــركة التابعة عندما تحصل المجموعة على حق الســيطرة على الشــركة التابعة ويتوقف عندما تفقد المجموعة الســيطرة على الشركة 

التابعة. إن الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالشــركة التابعة المســتحوذ عليها أو المســتبعدة خالل الســنة يتم إدراجها في القوائم المالية الموحدة 
اعتبارًا من التاريخ الذي تكتســب فيه المجموعة حق الســيطرة على الشــركة التابعة حتى تاريخ انتهاء ســيطرة المجموعة عليها. 

يعود الربح أو الخســارة وكل من مكونات الدخل الشــامل اآلخر إلى حملة حقوق الملكية في الشــركة األم للمجموعة وإلى أصحاب الحصص غير المســيطرة، حتى وإن كان 
ذلك يؤدي إلى وجود عجز لدى أصحاب الحصص غير المســيطرة. وعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشــركات التابعة وذلك حتى تتوافق سياســاتها 

المحاســبية مع تلك المســتخدمة من قبل المجموعة. يتم اســتبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف بين شــركات المجموعة والتدفقات 
النقديــة المتعلقة بالمعامالت بين أعضــاء المجموعة عند توحيد القوائم المالية بالكامل.
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إيضاحــات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
)جميع المبالغ بالرياالت الســعودية ما لم يذكر غير ذلك(

تتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية في شركة تابعة دون فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، تقوم بما يلي:

تســتبعد الموجودات )بما في ذلك الشــهرة( ومطلوبات الشركة التابعة.  •
تســتبعد القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة.  •

تســتبعد فروقات التحويل المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية.  •
تثبــت القيمة العادلة للمبلغ المقبوض.  •

تثبت القيمة العادلة ألي اســتثمار محتفظ به.  •
تثبت اي فائض أو قائمة الدخل الشــامل.   •

تتم إعادة تصنيف حصة الشــركة األم في المكونات المثبتة ســابقًا في الربح أو الخســارة أو األرباح المبقاة، حســبما هو مناســب ومطلوب عند قيام المجموعة باستبعاد   •
الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة بشــكل مباشر.

المعامالت المســتبعدة عند التوحيد ) ب( 
يتم اســتبعاد األرصدة والمعامالت وأي إيرادات ومصاريف غير محققة ناتجة عن المعامالت بين شــركات المجموعة عند إعداد القوائم المالية الموحدة.

التغيــرات في حصص الملكية ) ج( 
ُتعامل المجموعة المعامالت المبرمة مع حملة الحصص غير المســيطرة التي ال ينتج عنها فقدان الســيطرة كمعامالت مع حاملي الحصص في المجموعة. يؤدي التغير في 
حصة الملكية إلى إجراء تعديل بين القيم الدفترية للحصص المســيطرة وغير المســيطرة، بحيث يعكس حصصهم في الشــركة التابعة. يتم إثبات أي فرق بين قيمة التعديل 

على الحصص غير المســيطرة وأي مقابل مدفوع أو مقبوض في احتياطي منفصل ضمن حقوق الملكية العائدة لُمّلاك الشــركة.

عندما تتوقف المجموعة عن توحيد االســتثمار أو احتســابه بطريقة حقوق الملكية بســبب فقدان الســيطرة أو الســيطرة المشتركة أو النفوذ الجوهري، فإن أي حقوق محتفظ 
بها في المنشــأة ُيعاد قياســها بالقيمة العادلة مع إثبات التغير في القيمة الدفترية ضمن قائمة الدخل الشــامل الموحدة. وتصبح هذه القيمة العادلة هي القيمة الدفترية 

المبدئية ألغراض االحتســاب الالحق للحقوق المحتفظ بها باعتبارها شــركة زميلة أو مشــروع مشــترك أو موجودات مالية. وباإلضافة إلى ذلك، يتم احتســاب أي مبالغ سبق إثباتها 
في الدخل الشــامل اآلخر فيما يتعلق بتلك المنشــأة كما لو كانت المجموعة قد قامت مباشــرة باســتبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة. وقد يعني هذا أن ُيعاد تصنيف 

المبالغ المثبتة ســابقًا في الدخل الشــامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة.

عمالت أجنبية   2-4

العملــة الوظيفية وعملة العرض  )1(
تقاس البنود المتضمنة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة باســتخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيســية التي تعمل فيها الشــركة )“العملة الوظيفية”(. تعرض هذه 

القوائم المالية الموحدة بالريال الســعودي، وهو العملة الوظيفية للشــركة.

معامالت وأرصدة  )2(
يتم تســجيل المعامالت المقومة بالعمالت األجنبية مبدئيا من قبل المجموعة بالعملة الوظيفية وفقًا ألســعار الصرف الفوري الســائد في التاريخ الذي تتأهل فيه المعاملة 

إلثباتها ألول مرة. ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية وفقا ألســعار الصرف الفوري الســائد في تاريخ التقرير.

يتم إثبات الفروقات الناتجة عن تســوية أو تحويل البنود النقدية في قائمة الدخل الشــامل الموحدة الخاصة بالمجموعة. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياســها 
وفقًا للتكلفة التاريخية بالعملة األجنبية باســتخدام أســعار الصرف في تواريخ المعامالت األولية. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياســها بالقيمة العادلة لعملة أجنبية 

باســتخدام أسعار الصرف بتاريخ تحديد القيمة العادلة.

شركات المجموعة  )3(
إن النتائــج والمركــز المالــي للعمليــات األجنبيــة )التي تتعامل بعمالت ذات اقتصادات غير مرتفعة التضخم( والتي لها عملــة وظيفية تختلف عن عملة العرض يتم تحويلها إلى 

عملــة العرض على النحو التالي:

يتــم تحويــل الموجودات والمطلوبات لكل قائمة مركز مالي موحدة بأســعار اإلقفال في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.  •
اإليرادات والمصاريف لكل قائمة ربح أو خســارة وقائمة دخل شــامل يتم تحويلها بمتوســط أســعار الصرف )إال إذا كان متوســط السعر ال يمثل تقريبًا معقواًل للتأثير   •

المتراكم ألســعار الصرف الســائدة في تواريخ المعامالت، وفي هذه الحالة يتم تحويل اإليرادات والمصاريف بأســعار في تواريخ المعامالت(.
يتم إثبات جميع فروق تحويل العمالت في الدخل الشــامل اآلخر.  •

عند التوحيد، يتم إثبات فروق التحويل الناتجة عن تحويل صافي االســتثمارات في المنشــآت األجنبية ومن االقتراضات واألدوات المالية األخرى المصنفة كتحوطات لهذه 
االســتثمارات، ضمن الدخل الشــامل اآلخر. عند بيع عملية أجنبية أو ســداد أي اقتراضات تشــكل جزءًا من صافي االســتثمار، يتم إعادة تصنيف فروق الصرف المرتبطة بها ضمن 

قائمة الدخل الشــامل الموحدة، كجزء من الربح أو الخســارة عند البيع.
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التصنيــف المتداول مقابل غير المتداول  3-4
تعــرض المجموعــة الموجــودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أســاس تصنيفها إلــى متداولة وغير متداولة. تعتبر الموجودات متداولة في إحدى الحاالت 

التالية: 

عندما يتوقع تحقيقها أو يقصد بيعها أو اســتهالكها في دورة التشــغيل العادية.   •
عندما يحتفظ بها بشــكل رئيسي ألغراض المتاجرة.   •

عندما يتوقع تحقيقها خالل اثني عشــر شــهرًا بعد فترة التقرير.   •
عندما تكون مصنفة ضمن النقد وما يماثله ما لم يكن ممنوعًا اســتبدالها أو اســتخدامها لتســوية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشــر شــهرًا بعد فترة التقرير.   •

وتصنــف المجموعــة جميع الموجودات األخرى باعتبارها غير متداولــة. وتعتبر المطلوبات متداولة في إحدى الحاالت التالية: 

عندما ُيتوقع تســويتها في دورة التشغيل العادية.   •
عندما يحتفظ بها بشــكل رئيسي ألغراض المتاجرة.   •

عندما ُيســتحق تســويتها خالل اثني عشر شهًرا بعد فترة التقرير.   •
في حال عدم وجود حق غير مشــروط لتأجيل تســوية االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشــر شــهًرا بعد فترة التقرير.   •

تصنــف المجموعة جميع المطلوبات األخرى باعتبارها غير متداولة.

ممتلكات ومصنع ومعدات  4-4

اإلثبات المبدئي
يتــم إثبــات الممتلــكات والمصنــع والمعدات كموجودات فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المســتقبلية المرتبطة بالممتلكات والمصنع والمعدات 

إلى المجموعة، وإذا أمكن تحديد تكلفة األصل بشــكل يعتمد عليه. يتم إثبات الممتلكات والمصنع والمعدات وقياســها مبدئًيا بالتكلفة. تشــتمل التكلفة على القيمة 
العادلــة للمقابــل المدفــوع القتناء األصل )بالصافي من الخصومات وخصومات الكمية( وأي تكاليف عائدة له مباشــرًة، مثــل تكاليف تجهيز الموقع وتكاليف التوصيل والتركيب 

واألتعــاب المهنيــة ذات العالقــة والتكلفة المتوقعة لفك األصل وترحيله وإعادته إلى الموقــع )إلى الحد الذي يتم عنده إثبات هذه التكاليف كمخصص(. 

فــي حــال كانــت أجــزاء الممتلكات والمصنع والمعدات ذات تكلفة جوهرية مقارنة بمجموع تكاليــف البند وكانت هذه األجزاء ذات عمر إنتاجي مختلف عن األجزاء األخرى، تقوم 
المجموعة بإثبات هذه األجزاء كموجودات فردية ويتم اســتهالكها وفقًا لذلك.

القياس الالحق
تقــوم المجموعــة بتطبيــق نمــوذج التكلفة لقياس كامل فئة الممتلكات والمصنع والمعدات. بعد إثباتها كموجودات، يظهــر بند من الممتلكات والمصنع والمعدات كتكلفة 

ناقًصا أي اســتهالك متراكم وخســائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت.

النفقات الالحقة
تــدرج التكاليــف الالحقــة ضمــن القيمة الدفترية للموجودات أو يتم إثباتها كموجودات منفصلة، إن لزم األمر، وذلك فقــط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق إلى المجموعة 

منافع اقتصادية مســتقبلية مرتبطة بها ومن الممكن قياس تكلفتها بشــكٍل يعتمد عليه.

االستهالك
تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية على أســاس االســتخدام المتوقع للموجودات والبلي والتلف المادي المتوقع والتقادم الفني والتجاري والقيود النظامية والقيود المماثلة على 
اســتخدام الموجودات والعوامل األخرى المشــابهة. يتم مراجعة القيم المتبقية واألعمال اإلنتاجية للموجودات، وتعديلها عند الضرورة، في نهاية كل فترة تقرير. كما يتم 

تخفيض القيمة الدفترية للموجودات مباشــرة إلى القيمة القابلة لالســترداد إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من القيمة القابلة لالســترداد المقدرة.

يتم احتســاب االســتهالك على أســاس القســط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التالية ويتم إثباتها في قائمة الدخل الشــامل الموحدة على النحو التالي: 

العمر اإلنتاجي - بالسنواتالفئة
20 – 30مبان

3 – 6٫67تحسينات على عقار مستأجر

4 – 15آالت ومعدات

4 – 6٫67سيارات

6٫67أثاث وتجهيزات

إلغاء اإلثبات
يتم إلغاء إثبات الممتلكات والمصنع والمعدات عندما يتم اســتبعادها أو عندما ال يتوقع أن ينتج عن اســتخدامها أو اســتبعادها أي منافع اقتصادية مســتقبلية. يتم تحديد 

األرباح والخســائر الناتجة عن االســتبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية، وتدرج في قائمة الدخل الشــامل الموحدة عند إلغاء إثبات البند.
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إيضاحــات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
)جميع المبالغ بالرياالت الســعودية ما لم يذكر غير ذلك(

أعمال رأســمالية قيد التنفيذ
تتم رســملة الموجودات قيد اإلنشــاء أو التطوير ضمن األعمال الرأســمالية قيد التنفيذ ضمن الممتلكات والمصنع والمعدات. ويتم تحويل الموجودات قيد اإلنشــاء أو التطوير 

إلى الفئة المناســبة للممتلكات والمصنع والمعدات، وذلك عند إيصال الموجودات إلى موقعها و/أو وضعها الالزمين الســتخدامها على الوجه المقصود منها من قبل 
اإلدارة. إن تكلفة أي بند من بنود األعمال الرأســمالية قيد التنفيذ يشــمل ســعر الشــراء وتكاليف اإلنشــاء / التطوير وأي تكاليف أخرى عائدة مباشــرة إلى إنشاء أو اقتناء أحد البنود 

المقصود من قبل اإلدارة. يتم قياس األعمال الرأســمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ناقًصا أي انخفاض في القيمة مثبت. ال تتعرض األعمال الرأســمالية قيد التنفيذ لالســتهالك. يبدأ 
االســتهالك فقط عندما يمكن اســتخدام الموجودات على النحو المقصود منها من قبل اإلدارة، ويتم عندئٍذ تحويلها إلى فئة الموجودات المناســبة.

تكاليف االقتراض
إن تكاليف االقتراض المتعلقة مباشــرة بحيازة و / أو بناء موجودات الممتلكات والمصنع والمعدات التي تســتغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة للتحضير الســتخدامها المقصود 

وحصة متناســبة من االقتراضات العامة، يتم رســملتها لتكلفة تلك الممتلكات والمصنع والمعدات. يتم إدراج جميع تكاليف االقتراض األخرى عند تكبدها ويتم إثباتها في 
تكاليف التمويل. 

موجودات غير ملموسة  5-4
الموجودات غير الملموســة التي يتم االســتحواذ عليها بشــكل منفصل يتم قياســها بالتكلفة عند اإلثبات المبدئي. وبعد اإلثبات المبدئي، يتم تســجيل الموجودات غير 

الملموســة بالتكلفة ناقصًا أي إطفاء متراكم وأي خســائر متراكمة النخفاض القيمة، إن وجدت.

يتم تصنيف األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموســة على أنها إما محددة أو غير محددة. تطفأ الموجودات غير الملموســة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على مدى العمر 
اإلنتاجــي االقتصــادي ويتــم تقييمها لمعرفة االنخفاض في قيمتها عندما يتوفر أي دليل يشــير إلى احتمال تعّرض األصــل غير الملموس النخفاٍض في قيمته. تتم مراجعة فترة 

وطريقة اإلطفاء ألي أصل غير ملموس له عمر إنتاجي محدد مرة واحدة على األقل في نهاية كل ســنة مالية. 

إن التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الســتهالك الفوائد االقتصادية المســتقبلية المصاحبة لألصل يتم المحاســبة عنها عن طريق تعديل فترة أو طريقة 
اإلطفاء، حيثما يكون مالئمًا، وتعامل باعتبارها تغيرات في التقديرات المحاســبية. يتم إثبات مصروف اإلطفاء للموجودات غير الملموســة ذات األعمار المحددة في قائمة 

الدخل الشــامل الموحدة ضمن فئة المصاريف بما يتوافق مع وظيفة األصل غير الملموس.

يتم تســجيل الموجودات غير الملموســة، التي تتكون من برامج أجهزة حاســب آلي، بعد خصم اإلطفاء المتراكم وخســائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت. يتم إطفاء 
الموجودات غير الملموســة على أســاس القسط الثابت على مدى 10 سنوات.

االنخفــاض في قيمة الموجودات غير المالية  6-4
ال تخضع الموجودات ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد لالســتهالك/ لإلطفاء وعوضا عن ذلك يتم اختبارها ســنويًا من حيث انخفاض القيمة. يتم اختبار الموجودات الخاضعة 

لالســتهالك/ اإلطفاء لتحري االنخفاض في قيمتها عندما تشــير األحداث أو التغير في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لالســترداد. يتم إثبات الخســارة الناتجة 
عن انخفاض القيمة، والتي تمثل الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالســترداد وهي القيمة العادلة لألصل ناقصًا تكاليف البيع أو قيمة االســتخدام، أيهما 

أعلى. ولغرض تقدير قيمة االنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات عند أدنى مســتوى لها حيث تتواجد تدفقات نقدية واردة قابلة للتحديد بشــكل منفصل والتي تكون 
مســتقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الواردة من موجودات أخرى أو مجموعة موجودات )وحدات مدرة للنقد(. 

يتم فحص الموجودات غير المالية، بخالف الشــهرة، والتي ســبق أن حدث انخفاض في قيمتها بشــكل كلي أو جزئي بغرض احتمال عكس ذلك االنخفاض في القيمة جزئيًا 
أو كليــًا، وذلــك فــي تاريــخ نهايــة كل فترة تقرير. يقّيد مبلغ أي عكس بالقيمة الدفترية للموجــودات المعنية في حال لم يحدث االنخفاض األصلي في القيمة )أي بعد أخذ 

االســتهالك االعتيادي في االعتبار في حال لم يحدث أي انخفاض في القيمة(.

يتم توزيع خســائر االنخفاض في القيمة لخفض القيمة الدفترية لموجودات الوحدة المدرة للنقد )مجموعة الوحدات( على أســاس تناســبي على أســاس القيمة الدفترية لكل 
مــن موجــودات الوحــدة )مجموعــة الوحدات(. يعامل هذا االنخفاض في القيم الدفترية كخســائر انخفاض في القيمة لكل من الموجودات على حده ويتم إثباته.

المخزون   7-4
يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق )إذا كانت أقل من التكلفة(. تشــتمل التكلفة على رســوم االســتيراد والضرائب غير القابلة لالســترداد وتكاليف النقل 
والمناولة وأي تكاليف أخرى ُتعزى بها مباشــرة ناقصًا الخصومات وخصومات الكمية والبنود المماثلة. ويتم إســناد التكاليف إلى البنود الفردية للمخزون على أســاس تكاليف 

المتوســط المرجح باســتثناء لحوم الدواجن ومواد غذائية أخرى ومخزون البضائع الجاهزة التي يتم تحديد تكلفتها على أســاس التكلفة القياســية.

يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق ســعر البيع المقدر في ســياق األعمال العادية، ناقصًا تكاليف اإلنجاز ومصاريف البيع التقديرية. يتم إثبات قيمة تخفيض بنود المخزون إلى 
صافي القيمة القابلة للتحقق وكافة خســائر المخزون كمصروف في الفترة التي يتم فيها التخفيض أو الخســارة. يتم إثبات مبلغ عكس االنخفاض في المخزون الناتج عن 

زيــادة فــي صافــي القيمة القابلة للتحقق كانخفاض في قيمة المخزون ويتــم إثباته كمصروف في الفترة التي يحدث فيها العكس.

األدوات المالية  8-4

تصنيف الموجودات المالية
تصنــف المجموعة موجوداتها المالية ضمن الفئات التالية:

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخســارة.  •
القيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر.  •

التكلفة المطفأة.  •

تســتند هذه التصنيفات إلى نموذج األعمال الذي تســتخدمه المجموعة في إدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية.
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تقــوم المجموعــة بقيــاس الموجــودات المالية بالتكلفة المطفأة عندما تكون ضمن نموذج األعمال لالحتفاظ بالموجــودات بغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، وتؤدي 
األحــكام التعاقديــة إلــى وجود تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيــث تقتصر على مدفوعات أصل الدين والفائدة على األصل القائم.

بالنســبة للموجودات المقاســة بالقيمة العادلة، ســيتم تســجيل األرباح والخسائر إما ضمن الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر. 

القياس المبدئي
عند اإلثبات المبدئي، يتم قياس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بقيمها العادلة. ُتحتســب تكاليف المعاملة للموجودات المالية المســجلة بالقيمة العادلة من خالل 

الربح أو الخســارة كمصاريف في قائمة الدخل الشــامل الموحدة. وفي حالة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية التي لم يتم قياســها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخســارة، فتمثل قيمتها العادلة زائًدا أو ناقصا تكاليف المعاملة العائدة مباشــرة إلى االســتحواذ على أو إصدار األصل المالي أو االلتزام المالي قيمة اإلثبات المبدئي. يتم إثبات 

الذمــم المدينــة التجارية مبدئًيا بمبلغ المقابل غير المشــروط ما لم تحتوي على مكونــات تمويلية جوهرية عند إثباتها بالقيمة العادلة.

تصنيف المطلوبات المالية
تحدد المجموعة التزاًما ماليا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســارة في حال أدى ذلك إلى اســتبعاد أو خفض القياس بشــكل كبير أو عدم التطابق في اإلثبات، أو في حال 

إدارة مجموعة من المطلوبات المالية ويتم تقييم أدائها على أســاس القيمة العادلة.
يتــم قيــاس كافة المطلوبات المالية األخرى الحقًا بالتكلفة المطفأة باســتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

مقاصــة الموجودات والمطلوبات المالية
يتــم إجــراء مقاصــة للموجــودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في قائمة المركز المالي الموحدة حيث يكــون للمجموعة حالًيا حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة 

المبالغ المحتســبة وعند وجود نية للتســوية على أســاس الصافي أو بيع األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت.

إعادة التصنيف
تتــم إعــادة تصنيــف الموجــودات المالية عندما تقوم المجموعة بتغيير نموذج األعمال الخاص بها إلدارة الموجودات المالية. على ســبيل المثال، عندما تتغير نية اإلدارة في 

االحتفــاظ باألصل لفتــرة قصيرة األجل أو طويلة األجل، ال ُيعاد تصنيف الموجودات المالية.

القياس الالحق
وفيمــا يلي القياس الالحق للموجودات المالية:

أدوات الدين
التكلفــة المطفــأة: يتــم قيــاس الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثــل هذه التدفقات النقدية مدفوعات ألصل الدين والفائدة فقط 

بالتكلفة المطفأة. تدرج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في إيرادات التمويل باســتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إثبات أي أرباح أو خســائر ناتجة عن 
إلغاء اإلثبات مباشــرة في قائمة الدخل الشــامل اآلخر الموحدة ويتم تقديمها في أرباح/ )خســائر( أخرى، باإلضافة إلى أرباح وخســائر صرف العمالت األجنبية. يتم عرض خســائر 

انخفاض القيمة كبند منفصل في قائمة الدخل الشــامل الموحدة.

القيمــة العادلــة مــن خالل الدخل الشــامل اآلخر: إن الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقديــة التعاقدية ولبيع الموجودات المالية، حيث تمثل التدفقات 
النقدية للموجودات مدفوعات ألصل الدين والفائدة فقط، يتم قياســها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر. يتم إدراج الحركات في القيمة الدفترية من خالل 

الدخل الشــامل اآلخر، باســتثناء إثبات االنخفاض في قيمة األرباح أو الخســائر، وإيرادات الفائدة وأرباح وخســائر صرف العمالت األجنبية المثبتة في الربح أو الخســارة. عند إلغاء إثبات 
الموجودات المالية، تتم إعادة تصنيف الربح أو الخســارة المتراكمة المثبتة ســابقًا ضمن الدخل الشــامل اآلخر من حقوق الملكية إلى الربح أو الخســارة ويتم إثباتها ضمن األرباح/ 

)الخســائر( األخرى. يتم إثبات إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في إيرادات التمويل باســتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

بتم عرض أرباح وخســائر صرف العمالت األجنبية ضمن األرباح/ )الخســائر( األخرى ويتم إدراج مصاريف انخفاض القيمة كبند منفصل في قائمة الدخل الشــامل الموحدة.

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخســارة: يتم قياس الموجودات التي ال تفي بمعايير التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر في القيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخســارة. يتم إثبات الربح أو الخســارة من اســتثمار الديون الذي يتم قياســه الحقًا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســارة في قائمة الدخل الشــامل 

الموحدة ويتم إدراجها بالصافي ضمن األرباح/ )الخســائر( األخرى في الفترة التي تنشــأ فيها.

أدوات حقوق الملكية
القيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر: تقيس المجموعة الحقا جميع اســتثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة. إذا اختارت إدارة المجموعة عرض أرباح وخســائر 

القيمة العادلة من اســتثمارات حقوق الملكية في الدخل الشــامل اآلخر، فلن يتم الحقًا إعادة تصنيف أرباح وخســائر القيمة العادلة في قائمة الدخل الشــامل الموحدة بعد 
إلغاء إثبات االســتثمار. ويســتمر إثبات توزيعات األرباح من هذه االســتثمارات في قائمة الدخل الشــامل الموحدة كإيرادات أخرى عندما يتأكد حق المجموعة في قبض هذه 

المدفوعات. عند اســتبعاد اســتثمارات حقوق الملكية، يتم إعادة تصنيف أي رصيد ذي عالقة ضمن احتياطي القيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر في األرباح المبقاة.

ال يتم تســجيل خســائر االنخفاض في القيمة )وعكس خســائر االنخفاض في القيمة( على اســتثمارات حقوق الملكية المقاســة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
بصــورة منفصلة عن التغيرات األخرى في القيمة العادلة.

إلغاء اإلثبات
تلغــي المجموعــة إثبــات األصل المالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية الســتالم التدفقات النقدية من األصــل المالي، أو عندما تحّول كافة مخاطر ومنافع ملكية 

الموجودات المالية.

يتــم إلغــاء إثبــات المطلوبــات الماليــة عندما يتم الوفاء بااللتزام المالي المذكور في العقد أو عند إلغائه أو انقضائه. يعتبر التغير الكبير في شــروط أداة الدين كإطفاء لاللتزام 
األصلي وإثبات التزام مالي جديد.
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إيضاحــات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
)جميع المبالغ بالرياالت الســعودية ما لم يذكر غير ذلك(

تأخذ المجموعة في االعتبار التعديالت الجوهرية بالنســبة لاللتزام القائم أو جزء منه كإطفاء لاللتزام المالي األصلي وإثبات التزام جديد. من المفترض أن تكون الشــروط 
مختلفة بشــكل جوهري إذا كانت القيمة الحالية المخصومة من التدفقات النقدية بموجب الشــروط الجديدة، بما في ذلك أي أتعاب مدفوعة صافية من أي أتعاب مقبوضة 

أو مخصومة باســتخدام معدل الفائدة الفعلي تختلف على األقل بنســبة 10٪ عن القيمة الحالية المخصومة من التدفقات النقدية المتبقية لاللتزام المالي األصلي. إذا لم يكن 
التعديل جوهريًا، فإن الفرق بين: )1( القيمة الدفترية لاللتزام قبل التعديل؛ و )2( القيمة الحالية للتدفقات النقدية بعد التعديل يتم إثباته في الربح أو الخســارة كأرباح أو خســائر 

التعديل ضمن األرباح والخســائر األخرى.

موجــودات مالية منخفضة القيمة االئتمانية
يتم خفض القيمة االئتمانية لألصل المالي عندما يقع حدث أو أكثر من األحداث التي لها أثر مضر على التدفقات النقدية المســتقبلية المقدرة لألصل المالي. تشــتمل األدلة 

علــى وجــود انخفاض في القيمة االئتمانيــة لألصل المالي وجود بيانات يمكن رصدها حول إحدى األحداث التالية:

صعوبــة مالية كبيرة تواجه الجهة المصدرة أو المقترض. )أ( 
إخالل ببنود العقد مثل التخلف عن الســداد أو التأخر في الســداد )انظر رقم )2( أعاله(. )ب( 

قيــام مقــرض )مقرضــو( المقترض - ألســباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة المالية للمقترض- بمنــح المقترض امتياز )امتيازات( بأن المقرض )المقرضين( لن  )ج( 
يأخذوا في االعتبار خالف ذلك.

وجــود احتمــال بدخول المقترض في إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى. )د( 
اختفاء الســوق النشطة لألصل المالي بسبب صعوبات مالية. ـ(  )هــ

عقود الضمانات المالية
يتــم إثبــات عقــود الضمانــات المالية كالتزام مالي في وقت إصدار الضمان. يتم قياس االلتزام مبدئًيــا بالقيمة العادلة وبعد ذلك أيهما أعلى مما يلي:

المبلــغ المحدد وفًقا لنموذج الخســارة االئتمانية المتوقعــة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 “األدوات المالية”. 	
المبلــغ الُمثبــت مبدئًيــا مخصوًمــا منه، وفًقا للضرورة، المبلغ التراكمي لإليرادات المثبتة وفًقا لمبــادئ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 - “اإليرادات من العقود مع  	

العمالء”.

يتــم تحديــد القيمــة العادلة للضمانات المالية على أســاس القيمة الحالية للفرق في التدفقات النقدية بيــن المدفوعات التعاقدية المطلوبة بموجب أداة الدين والمدفوعات 
التــي قــد تكــون مطلوبة دون ضمان، أو المبلــغ المقدر الذي قد يتم دفعه إلى طرف ثالث مقابل تحمل االلتزامات.

االنخفــاض في قيمة الموجودات المالية
تقوم المجموعة بتقييم الخســائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة بموجوداتها المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة وعقود الضمانات المالية على أســاس اســتطالع المســتقبل. 

تعتمــد طريقــة االنخفــاض فــي القيمة المطبقة على ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان. يبين اإليضاح رقــم 30-2 كيفية تحديد المجموعة منهجية االنخفاض 
فــي القيمة للذمم المدينــة التجارية والذمم المدينة األخرى وعقود الضمانات المالية.

بالنســبة للذمم المدينة التجارية، تطبق المجموعة النهج المبســط الذي يســمح به المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 والذي يشــترط إثبات الخســائر المتوقعة على مدار أعمار 
هــذه الذمم اعتبارا من اإلثبات المبدئي لها.

نقد وما يماثله  9-4

ألغراض قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يشــمل النقد وما يماثله النقد في الصندوق واألرصدة البنكية والودائع التي تبلغ فترات اســتحقاقها األصلية ثالثة أشــهر أو أقل، إن 
وجدت.

منافع الموظفين   10-4

منافــع الموظفين قصيرة األجل 
تقــاس التزامــات منافع الموظفين قصيرة األجل بقيم غير مخفضة وتحتســب كمصاريف على مدى فترة تقديم الخدمة.

التزام ما بعد الخدمة
تقــوم المجموعــة بتنفيــذ نظــام واحد لمنافع ما بعد الخدمة من خالل خطة منافع محددة وفقًا لمتطلبات نظام العمل في المملكة العربية الســعودية ودول أخرى تعمل 

فيها المجموعة. 

ال يتــم تمويــل خطــط منافــع مــا بعد الخدمة. وبالتالي، فإن تقييمات االلتزامات بموجب الخطط يتم تنفيذها من قبل خبير اكتواري مســتقل بناء على طريقة وحدة االئتمان 
المتوقعة. إن التكاليف المتعلقة بهذه الخطط تتكون أساســا من القيمة الحالية للمنافع المنســوبة وذلك على أســاس متســاوي في كل ســنة من سنوات الخدمة والفائدة 

على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمة الموظف في الســنوات الســابقة. 

يتم إدراج تكاليف الخدمة الحالية والســابقة المتعلقة بمنافع ما بعد الخدمة على الفور في قائمة الدخل الشــامل الموحدة في حين يتم تســجيل إطفاء االلتزام بمعدالت 
الخصم المســتخدمة باعتباره تكلفة فائدة. تؤخذ أي تغييرات في صافي االلتزام بســبب التقييم االكتواري والتغيرات في االفتراضات باعتبارها إعادة قياس في الدخل الشــامل 

اآلخر.

يتم إثبات أرباح وخســائر إعادة القياس الناتجة عن التعديالت الســابقة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها مباشــرة في الدخل الشــامل اآلخر ويتم 
تحويلهــا الى األرباح المبقاة في الفترة التي تحدث فيها.

يتــم إثبــات التغيــرات فــي القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة الناتجة من تعديالت أو تقليصات الخطة على الفور في قائمة الدخل الشــامل الموحدة كتكاليف خدمة 
سابقة.
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مخصصات  11-4
يتــم إثبــات المخصصــات فــي حال كان لدى المجموعة التزام قائم )نظامي أو ضمني( نتيجة لحدث ســابق وعندما يكون من المحتمل أن يتطلب األمر تدفقات صادرة لموارد 

متضمنة لمنافع اقتصادية لتســوية االلتزام، وأن يكون باإلمكان تقدير قيمة االلتزام بشــكل موثوق. وال يتم إثبات مخصصات خســائر التشــغيل المستقبلية.

يتم قياس المخصصات بالقيمة الحالية ألفضل تقدير لدى اإلدارة للنفقات المطلوبة لتســوية االلتزام في نهاية فترة التقرير. ويتمثل معدل الخصم المســتخدم لتحديد 
القيمة الحالية في معدل ما قبل الزكاة والضريبة الذي يعكس تقييمات الســوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المصاحبة لاللتزام. تحتســب الزيادة في المخصص 

نتيجــة لمــرور الزمــن كمصروف فائدة. يتم عرض المصاريف المرتبطة بأي مخصص في قائمة الدخل الشــامل الموحدة بدون أي تعويضات.

ذمم دائنة تجارية  12-4
الذمم الدائنة التجارية هي عبارة عن التزامات بســداد قيمة البضائع أو الخدمات التي يتم الحصول عليها في ســياق العمل االعتيادي من الموردين. يتم تصنيف الذمم الدائنة 

التجارية كمطلوبات متداولة إذا كانت هذه الذمم مســتحقة الســداد خالل ســنة واحدة أو أقل، وإال يتم عرضها كمطلوبات غير متداولة. ويتم إثبات الذمم الدائنة التجارية 
مبدئيًا بالقيمة العادلة وُتقاس الحقًا بالتكلفة المطفأة باســتخدام معدل الفائدة الفعلي.

موجودات بيولوجية  13-4
تشــمل الموجودات البيولوجية األمهات من الدواجن )الدجاج البياض( وبيض التفريخ ودجاج التســمين ويتم تجميعها وفقًا لحالتها الطبيعية وقدرتها التحويلية، باإلضافة إلى 

مرحلتهــا الخاصــة في عملية اإلنتاج. تقوم المجموعة برســملة التكاليف المتعلقة بالتحــول البيولوجي للموجودات البيولوجية )النفقات الالحقة(.

الدجاج البياض
يتم إطفاء تكلفة الدجاج البياض على مدار 35 أســبوًعا من األســبوع الذي تبدأ في وضع البيض فيه. تســتخدم المجموعة طريقة التقييم هذه نظًرا ألنه ال يمكن قياس القيمة 

العادلة بشــكل موثوق حيث ال يتمتع الدجاج البياض لدى المجموعة بقيمة ســوقية وال يوجد ســوق نشــط للموجودات المماثلة المتاحة في مجال المواشــي في المملكة 
العربية الســعودية. تشــتمل تكلفة الدجاج األم، التي يتم تحديدها على أســاس متوســط اإلنفاق األسبوعي، على شــراء الصيصان بعمر يوم واحد، والمصاريف المتكبدة في جلب 

الصيصــان بعمــر يــوم واحد إلى المزرعة والمصاريف المتكبدة فــي تربية الدجاج البياض والعناية به حتى يبدأ في وضع البيض.

بيض التفريخ
تســتند قيمة مخزون بيض التفريخ إلى القيمة العادلة. تم تصنيف قياســات القيمة العادلة لبيض التفريخ على أنها القيم العادلة من المســتوى الثالث اســتنادًا إلى المدخالت 

في أســاليب التقييم المســتخدمة حيث ال توجد أســواق نشــطة لبيض التفريخ. يتم رســملة التكاليف المتكبدة المتعلقة بإنتاج البيض خالل دورة النمو. ويتم تطبيق تعديل 
القيمة العادلة على التكلفة الرأســمالية التراكمية لها. يتم تحديد تســوية القيمة العادلة للبيض على أنها فرق الســعر بين مجموع التكلفة المرســملة في نقطة البيع والســعر 

الذي يباع به بيض التفريخ في الســوق الخارجي.

دجاج التسمين
يدرج دجاج التســمين بالقيمة العادلة مطروحًا منها تكلفة البيع. تم تصنيف قياســات القيمة العادلة لدجاج التســمين على أنها القيم العادلة في المســتوى الثالث بناًء على 

مدخالت أســاليب التقييم المســتخدمة لعدم وجود أســواق نشــطة لدجاج التســمين. تتضمن تكلفة البيع جميع التكاليف التي قد تكون ضرورية لبيع دجاج التسمين.

منح حكومية  14-4
يتم إثبات المنح المقدمة من الحكومة بالقيمة العادلة والتي تمثل ذمم مدينة من الحكومة عندما يكون هناك تأكيد معقول بأن المنحة ســيتم اســتالمها وأن المجموعة 

ســوف تمتثل لجميع الشــروط المرفقة. تتلقى المجموعة منح حكومية على أســاس حجم اإلنتاج والوزن الجاهز لدجاج التســمين. يوفر اإليضاح 14 مزيًدا من المعلومات حول 
كيفية قيام المجموعة بالمحاســبة عن المنح الحكومية.

إثبات اإليرادات  15-4
ُتقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المقبوض أو مســتحق القبض، مع األخذ بعين االعتبار شــروط الدفع المحددة في العقد وباســتبعاد الضرائب أو الخصومات. يتم إثبات 

اإليــرادات إلــى الحد الذي ُيحتمل عنده تحقق منافع اقتصادية المجموعة ويمكن قياس اإليرادات والتكاليف، بشــكل موثوق.

تقــوم المجموعــة بإثبــات اإليــرادات من العقود مع العمالء بناًء على نموذج من خمس خطوات على النحــو المبين في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15: 

الخطــوة 1 - تحديــد العقــد )العقــود( مع العمالء: العقد هو اتفاقية ُتعقد بين طرفين أو أكثر تؤســس حقوًقا والتزامــات واجبة النفاذ وتضع معايير يجب الوفاء بها لكل عقد. 

الخطــوة 2 - تحديــد التزامــات األداء في العقد: إن التزام األداء هو وعد فــي العقد مع العميل بتحويل بضائع أو خدمات إلى العميل. 

الخطوة 3 - تحديد ســعر المعاملة: ســعر المعاملة هو المقابل المالي الذي يتوقع أن تســتحقه المجموعة مقابل تحويل الخدمات أو البضائع المتعهد بها إلى العميل، 
باســتثناء المبالغ المحصلة نيابة عن الغير. 

الخطوة 4 - تخصيص ســعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: في العقد الذي ينطوي على أكثر من التزام أداء واحد، تخصص المجموعة ســعر المعاملة لكل التزام أداء 
بمبلغ يســاوي المقابل المالي الذي يتوقع أن تســتحقه المجموعة مقابل الوفاء بكل التزام أداء. 

الخطــوة 5 - إثبــات اإليرادات عند )أو أثناء( وفاء المجموعة بالتزام أداء.
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إيضاحــات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
)جميع المبالغ بالرياالت الســعودية ما لم يذكر غير ذلك(

تفي المجموعة بالتزام األداء وتقوم بإثبات اإليرادات بمرور الوقت، عند الوفاء بأحد الشــروط التالية: 

أداء المجموعة ال ُينشــئ أي أصل له اســتخدام بديل للمجموعة مع أي اســتخدامات بديلة، ويكون للمجموعة حق نافذ في اســتالم مدفوعات لألداء المنجز حتى تاريخه.   أ( 
أداء المجموعة ُينشــئ أو يحّســن األصل الخاضع لســيطرة العميل عند إنشاء األصل أو تحسينه.  ب( 

العميل يتلقى المنافع التي يقدمها أداء المجموعة ويســتهلكها في الوقت نفســه حال قيام المجموعة باألداء.   ج( 

بالنســبة اللتزامات األداء التي ال تســتوفي أي من الشــروط أعاله، يتم إثبات اإليرادات في نقطة زمنية معينة وقت الوفاء بالتزام األداء. 

عنــد وفــاء المجموعــة بالتــزام أداء من خالل تســليم الخدمات أو البضائع المتعهد بها، ينتج عن ذلك أصل قائم علــى العقد للمقابل المالي المحقق من األداء. عندما تتجاوز 
قيمة المقابل المالي المقبوض من العميل قيمة اإليرادات المثبتة، ينشــأ عن ذلك التزام العقد. 

بيع البضائع
يتم إثبات اإليرادات من بيع البضائع عندما يحقق العمالء الســيطرة على المنتجات ويتم تســليم البضائع إليهم ويتم قبولها في مواقعهم. يتم تحرير الفواتير وإثبات 
اإليــرادات فــي تلــك الفتــرة الزمنية المعينة. وعادة ما يتم دفع الفواتير في غضون 30 - 90 يومًا. ويتم تحرير الفاتورة وتســجيلها ضمن اإليرادات مطروًحا منها الخصومات 

وخصومــات الكميــة المطبقــة والتــي تتعلق بالبنود المبيعة. ال يتم منح نقاط والء للعمالء، وبالتالي ال توجد إيــرادات مؤجلة لكي يتم إثباتها للبنود المبيعة.

إنشاء مزارع الدواجن
يحدث إثبات اإليرادات من إنشــاء مزارع الدواجن بمرور الوقت، وتقاس اإليرادات على أســاس طريقة نســبة اإلنجاز عندما يحصل العميل على الســيطرة على األصل، أي التزام األداء 

المنفصل المحدد. والتزام األداء هو ســلعة أو خدمة مميزة ضمن عقد يمكن للعميل االســتفادة منها على أســاس مســتقل. وبالنســبة لعقود المجموعة، يعني التزام األداء 
عادة تســليم وحدة واحدة وتركيبها. وُتعرف نســبة اإلنجاز بأنها نســبة تكلفة التزام األداء الفردي المتكبدة حتى تاريخه إلى مجموع التكاليف المقدرة اللتزام األداء المحدد. 

وإذا تجــاوزت الخدمــات المقدمــة مــن قبل المجموعة قيمة الفواتير، يتم إثبات أصل للعقد، أما إذا تجاوزت قيمــة الفواتير الخدمات المقدمة، يتم إثبات التزام للعقد.

بالنســبة لبعض العقود التي تســمح للعميل بإرجاع أي بند، فبموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 يتم إثبات اإليرادات إلى الحد الذي يكون فيه احتمال حدوث عكس 
كبيــر فــي قيمــة اإليــرادات المتراكمة المثبتة. لذلك، يتم تعديل كمية اإليرادات المثبتة بالمرتجعات المتوقعة، والتي يتم تقديرها اســتناًدا إلى البيانات التاريخية. ويدرج االلتزام 

المتعلق بذلك في “الذمم الدائنة األخرى” ضمن “المســتحقات والمطلوبات األخرى”.

مصاريف عمومية وإدارية  16-4
تشــتمل المصاريـــف العمومية واإلدارية على التكاليف المباشــرة وغير المباشــرة التي ال تكون بالضرورة جزءًا من تكلفة المبيعات. توزع هذه التكاليف بين المصاريف العمومية 

واإلداريــة وتكلفة المبيعات، عند االقتضاء، بطريقة منتظمة.

مصاريف بيع وتوزيع  17-4
تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشــكل رئيســي من التكاليف المتكبدة لتوزيع وبيع منتجات المجموعة وخدماتها. ويتم تصنيف جميع المصاريف االخرى كمصاريف عمومية 

وإدارية.

الزكاة  18-4
تخضع المجموعة للزكاة وذلك وفقًا ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )“الهيئة”(. يتم تحميل مخصص الزكاة المســتحقة على قائمة الدخل الشــامل الموحدة. يتم 
احتســاب المبالغ اإلضافية المســتحقة بموجب التســويات النهائية، إن وجدت، عند تحديدها. تقوم المجموعة باســتقطاع الضرائب المتوجبة عن بعض المعامالت من أطراف 

غير مقيمة بالمملكة العربية الســعودية وذلك وفقًا لنظام ضريبة الدخل الســعودي. 

عقود اإليجار   19-4
يتم إثبات عقود اإليجار كموجودات حق اســتخدام ومطلوبات مقابلة في تاريخ إتاحة األصل المؤجر لالســتخدام من ِقبل المجموعة.

يتم مبدئيًا قياس الموجودات والمطلوبات الناشــئة عن عقد اإليجار على أســاس القيمة الحالية. تتضمن المطلوبات اإليجارية صافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التالية:

المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة جوهريًا( ناقصًا أي حوافز إيجار مســتحقة القبض.  •
المبالغ المتوقع أن تكون مســتحقة الدفع من المســتأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية.  •
ســعر ممارســة خيار الشــراء إذا كان المستأجر متأكدًا بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار.  •

مدفوعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارســة المســتأجر لذلك الخيار.  •

يتم خصم مدفوعات اإليجار باســتخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بســهولة، عندها يتم اســتخدام معدل االقتراض 
اإلضافي للمســتأجر، حيث يمثل المعدل الذي يجب على المســتأجر ســداده القتراض المبالغ الضرورية للحصول على موجودات ذات قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة 

بأحكام وشروط مماثلة.
 

يتــم توزيــع مدفوعــات اإليجــار بيــن المبلغ األصلي وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح أو الخســارة على مدى فترة اإليجار بحيث يتم تحقيق معدل فائدة دوري 
ثابــت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة.
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يتم قياس موجودات حق االســتخدام بالتكلفة التي تتضمن التالي:

مبلــغ القياس المبدئي اللتزام اإليجار.  •
أي مدفوعات إيجار تم ســدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصًا أي حوافز إيجار مقبوضة.  •

أي تكاليف مباشــرة مبدئية وتكاليف التجديد.  •

يتم إثبات المدفوعات المرتبطة بعقود إيجار المعدات والســيارات قصيرة األجل وجميع عقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة على أســاس القســط الثابت كمصروف في 
الربح أو الخســارة. عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار ذات فترة إيجار مدتها 12 شــهرًا أو أقل.

عند تحديد مدة اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزًا اقتصاديًا لممارســة خيار التمديد، أو عدم ممارســة خيار اإلنهاء. يتم إدراج خيارات 
التمديد )أو الفترات بعد خيارات اإلنهاء( فقط في مدة اإليجار إذا كان تمديد اإليجار )أو عدم إنهائه( مؤكدًا بشــكل معقول.

ذمم مدينة تجارية  20-4
ُتعد الذمم المدينة التجارية مبالغ مطلوبة من العمالء للمنتجات التي تم بيعها أو الخدمات المقدمة في ســياق األعمال االعتيادية. ُتســتحق الذمم المدينة التجارية بشــكل 

عــام خــالل 30-90 يومــًا، وعليــه ُتصنــف جميعها كمتداولة. يتم إثبات الذمم المدينة التجارية مبدئيًا بمبلغ المقابل غير المشــروط ما لم تحتوي على مكونات مالية جوهرية عند 
إثباتهــا بالقيمــة العادلــة. تحتفــظ المجموعة بالذمم المدينة التجارية بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبالتالي تقيســها الحقًا بالتكلفة المطفأة. راجع اإليضاح 4,8 

للحصول على وصف لسياســات االنخفاض في القيمة للمجموعة.

ربحية السهم  21-4
تعرض المجموعة معلومات ربحية الســهم األساســية والمخفضة ألســهمها العادية. يتم احتســاب ربحية الســهم األساسية بتقسيم صافي األرباح أو الخسائر العائدة إلى 

مالك الشــركة على المتوســط المرجح لعدد األســهم العادية القائمة خالل الفترة، ومعدلة وفقا لألســهم المحتفظ بها. يتم تحديد ربحية الســهم المخفضة عن طريق 
تعديل صافي الربح أو الخســارة العائدة إلى مالك الشــركة والمتوســط المرجح لعدد األســهم العادية القائمة معدلة وفقا لألســهم المحتفظ بها بالنسبة آلثار جميع األسهم 

العادية المخفضة المحتملة.

التقارير القطاعية  22-4
إن القطاعات التشــغيلية هي أحد مكونات المجموعة التي تشــارك في أنشــطة األعمال التي قد تحقق من خاللها إيرادات وتتكبد مصاريف، بما في ذلك اإليرادات والمصاريف 

التي تتعلق بالمعامالت مع أي مكونات أخرى لدى المجموعة. يتم فحص كافة النتائج التشــغيلية لقطاعات التشــغيل بشــكل منتظم من قبل الرئيس التنفيذي الذي يقوم 
باتخــاذ القرارات حول الموارد التي ســيتم تخصيصها للقطاع وتقييم أدائــه، والتي تتوفر معلومات مالية منفصلة عنها.

تتضمن نتائج القطاعات التي يتم اإلبالغ عنها للرئيس التنفيذي والذي هو صانع القرار التشــغيلي الرئيســي البنود العائدة مباشــرة إلى القطاع باإلضافة إلى البنود التي يمكن 
تخصيصها على أساس معقول.

رأس المال   23-4
تصنف األســهم العادية كحقوق ملكية. تظهر التكاليف اإلضافية والعائدة مباشــرًة إلصدار أســهم جديدة في حقوق الملكية كخصومات، صافية من الضريبة من 

المتحصالت.

مساهمة رأس المال  24-4
تصنف المســاهمة من المســاهمين كحقوق ملكية عندما ال يوجد أي التزامات تعاقدية بتحويل النقد أو الموجودات المالية األخرى للمســاهمين.

اقتراضات  25-4
ُتحتســب االقتراضــات مبدئيــًا بالقيمــة العادلة، صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة، وتقاس الحقًا بالتكلفــة المطفأة مع بيان أي فرق بين المتحصالت )صافية من تكاليف 

المعاملة( والقيمة المســتردة ضمن قائمة الدخل الشــامل اآلخر الموحدة على مدى فترة االقتراض باســتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إثبات الرســوم المدفوعة 
على تســهيالت القروض كتكاليف معامالت لالقتراض إلى الحد الذي يكون عنده من المحتمل أن يتم ســحب بعض أو كل التســهيالت. في هذه الحالة، يتم تأجيل هذه 

الرســوم حتى يتم ســحب هذه التســهيالت. عندما ال يتوفر دليل بأنه من المحتمل أن يتم ســحب بعض أو كل التســهيالت، تتم رسملة الرسوم كمصاريف مدفوعة مقدمًا 
مقابل خدمات الســيولة، كما يتم إطفاؤها على مدى فترة التســهيل المتعلق بها.

ُتســتبعد االقتراضــات مــن قائمــة المركــز المالي الموحدة عند انقضاء االلتزام المحدد في العقد أو الوفاء به أو إلغائه. ويتــم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام المالي الذي 
تــم إنهــاؤه أو تحويلــه إلــى طرف آخر والمقابل المدفوع، بما فيه الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات المحّملة، في قائمة الدخل الشــامل الموحدة كإيرادات أخرى أو 

تكاليف مالية.

يتم تصنيف االقتراضات كمطلوبات متداولة ما لم يكن لدى المجموعة حق غير مشــروط بتأجيل تســوية االلتزام لفترة ال تقل عن 12 شــهرا بعد فترة التقرير.

توزيعات أرباح  26-4
يتم تســجيل توزيعات األرباح في القوائم المالية الموحدة في الفترة التي يتم الموافقة عليها من قبل المســاهمين في الشــركة.
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إيضاحــات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
)جميع المبالغ بالرياالت الســعودية ما لم يذكر غير ذلك(

حصص في منشآت أخرى  5

شركات تابعة  1-5
إن الشــركات التابعة الرئيســية للمجموعة في 31 ديســمبر 2021 و2020 مدرجة أدناه. لدى هذه الشــركات التابعة رأس مال يتكون فقط من أســهم عادية مملوكة مباشــرة من قبل 

المجموعة، وتتســاوى نســبة حصص الملكية مع حقوق التصويت التي تحتفظ بها المجموعة ما لم يذكر غير ذلك. إن بلد التأســيس هو أيضا مقر العمل الرئيســي.

بلد التأسيسشركة تابعة
نسبة الملكية الفعلية 

في 31 ديسمبر 2021
نسبة الملكية الفعلية 

األنشطة الرئيسيةفي 31 ديسمبر 2020

تجــارة الجملة في منتجات الدواجن واإلنتاج 100٪100٪المملكة العربية السعوديةشركة التنمية الزراعية المحدودة
الزراعي

تصنيــع وإعداد أنواع مختلفة من منتجات 100٪100٪المملكة العربية السعوديةشــركة تصنيع األغذية الممتازة المحدودة
اللحوم.

شــركة تالل الصحراء للخدمات البيطرية 
المحدودة )“شركة تالل الصحراء”(

تجــارة الجملة والتجزئة في اآلالت والمعدات 100٪100٪المملكة العربية السعودية
في مجال رعاية الحيوانات ومالجئ 

الحيوانــات وأعالف الحيوانات وفراخ الدجاج 
وبيــض التفريخ ومعدات المختبرات واألدوية 

البيطرية باإلضافة إلى تســويق واستيراد 
وتصدير الملحقات ذات الصلة.

شركة مصنع األغذية الممتازة ذ.م.م. 
)"شركة مصنع األغذية"(

تصنيــع وبيع منتجات اللحوم والدواجن100٪100٪اإلمارات العربية المتحدة

التجارة العامة100٪100٪مملكة البحرينشــركة األغذية الممتازة بالبحرين ذ.م.م.

التنميــة العالمية للتجارة العامة ذ.م.م 
)سابًقا شركة الدباغ الدولية )اإلمارات 

العربية المتحدة( )ذ.م.م.(

شركة خاملة100٪100٪اإلمارات العربية المتحدة

شركة العالمة الخليجية للوجبات 
السريعة

منافــذ المطاعم مع الخدمات ذات الصلة–100٪المملكة العربية السعودية

خالل الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2021، قامت الشــركة بتأســيس شركة تابعة، شــركة العالمة الخليجية للوجبات السريعة، والتي بدأت عملياتها في شهر ديسمبر 2021. 
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ممتلكات ومصنع ومعدات  6

مبانأرض

تحسينات 
على 

عقار مستأجر
آالت 

سياراتومعدات
أثاث 

وتجهيزات

أعمال 
رأسمالية 

المجموعقيد التنفيذ
التكلفة

26,735,01295,755,78318,133,524209,618,27920,090,9922,742,02113,067,674386,143,285في 1 يناير 2020
672,01414,030,4077,909132,81523,667,98138,511,126––إضافات

)2,443(–––)2,443(–––شطب
تحويالت إلى موجودات غير 

ملموسة
––––––)669,013()669,013(

–)10,813,377(––70,5854,525,1566,217,636–تحويالت
)786,996(––)786,996(––––استبعادات

26,735,01295,826,36823,330,694229,863,87919,311,9052,874,83625,253,265423,195,959في 31 ديسمبر 2020
382,99782,908,807122,158,354–18,900,0008,304400,10919,558,137إضافات

)19,050(–––)19,050(–––شطب
–)15,614,995(189,335–916,3152,966,94411,542,401–تحويالت

)35,394(–––)35,394(–––استبعادات
45,635,01296,750,98726,697,747260,909,97319,311,9053,447,16892,547,077545,299,869في 31 ديسمبر 2021

االستهالك المتراكم

)247,590,686(–)2,417,633()19,761,661()156,110,005()14,105,595()55,195,792(–في 1 يناير 2020
)21,093,964(–)103,985()111,275()15,798,472()2,160,296()2,919,936(–تكلفة االستهالك

1,174–––1,174–––شطب
786,996––786,996––––استبعادات

)267,896,480(–)2,521,618()19,085,940()171,907,303()16,265,891()58,115,728(–في 31 ديسمبر 2020
)23,196,845(–)140,533()88,616()18,170,794()2,178,441()2,618,461(–تكلفة االستهالك

13,009–––13,009–––شطب
29,675–––29,675–––استبعادات

)291,050,641(–)2,662,151()19,174,556()190,035,413()18,444,332()60,734,189(–في 31 ديسمبر 2021
صافي القيمة الدفترية

26,735,01237,710,6407,064,80357,956,576225,965353,21825,253,265155,299,479في 31 ديسمبر 2020
45,635,01236,016,7988,253,41570,874,560137,349785,01792,547,077254,249,228في 31 ديسمبر 2021

خالل الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2021، أصدرت المجموعة خطاب تعهد برهن قطعتي أرض مملوكتين من قبل شــركة التنمية الزراعية بقيمة دفترية قدرها 12,9 ٦-١
مليون ريال ســعودي و0,8 مليون على التوالي، مقابل اقتراضات من بنك تجاري.

تمثل األعمال الرأســمالية قيد التنفيذ التكاليف المتكبدة في إنشــاء مصنع األعالف، وتوســيع الســعة الحالية لمحطة المعالجة ومشــروع زراعة األشجار، والتي من ٦-٢
المتوقع أن تكتمل بحلول 2022.

تم توزيع تكلفة االســتهالك للسنة على النحو التالي:٦-٣

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021إيضاح

2519,861,14318,731,132تكلفة المبيعات

262,918,1942,027,251مصاريف بيع وتوزيع

27417,508335,581مصاريف عمومية وإدارية

23,196,84521,093,964
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إيضاحــات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
)جميع المبالغ بالرياالت الســعودية ما لم يذكر غير ذلك(

عقود اإليجار  7

أنشــطة اإليجار بالمجموعة وكيفية المحاسبة عنها:  )1(
تقوم المجموعة بتأجير مختلف الســكنات والمســتودعات والمباني ومحطات معالجة الدواجن والمزارع والســيارات والمكاتب. وعادة ما تكون عقود اإليجار لفترات ثابتة من 
2 إلى 45 ســنة. ويتم التفاوض على شــروط اإليجار على أســاس فردي وتحتوي على مجموعة واســعة من الشــروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي تعهدات، 

ولكن ال يجوز اســتخدام الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض.

في 31 ديســمبر 2021 و2020، لم يكن لدى المجموعة أي عقد إيجار مصنف كأصل حق اســتخدام ذي طبيعة متغيرة. كما في 31 ديســمبر 2021 و2020، ال تحتوي عقود اإليجار على 
خيــارات تمديــد تقتصــر ممارســتها علــى المجموعة قبل نهاية فترة العقد غير القابلة لإللغاء. ال تقدم المجموعة ضمانــات القيمة المتبقية فيما يتعلق بأي من عقود اإليجار 

الخاصة بها.

موجودات حق االستخدام:  )2(

المجموعمبانيسيارات

2020

التكلفة

47,188,077187,948,103235,136,180في 1 يناير 2020

20,242,48049,438,52769,681,007إضافات

)4,441,804()4,441,804(-شطب

67,430,557232,944,826300,375,383في 31 ديسمبر 2020

االستهالك المتراكم

)47,386,974()36,675,615()10,711,359(في 1 يناير 2020

)54,517,938()41,419,921()13,098,017(االستهالك للسنة

1,259,7181,259,718-شطب

)100,645,194()76,835,818()23,809,376(في 31 ديسمبر 2020

صافي القيمة الدفترية

43,621,181156,109,008199,730,189في 31 ديسمبر 2020

2021

التكلفة

67,430,557232,944,826300,375,383في 1 يناير 2021

36,300,84374,678,034110,978,877إضافات

)3,925,797()3,925,797(-شطب

103,731,400303,697,063407,428,463في 31 ديسمبر 2021

االستهالك المتراكم

)100,645,194()76,835,818()23,809,376(في 1 يناير 2021

)70,740,508()51,201,143()19,539,365(االستهالك للسنة

651,608651,608-شطب

)170,734,094()127,385,353()43,348,741(في 31 ديسمبر 2021

صافي القيمة الدفترية

60,382,659176,311,710236,694,369في 31 ديسمبر 2021
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مطلوبات إيجارية:  )3(

20212020

179,152,448184,713,253 في 1 يناير

69,681,007 110,978,877 إضافات

)4,176,833()1,921,982(شطب

)81,777,634( )85,304,609( مدفوعات إيجار

 202,904,734 168,439,793

10,712,655 11,671,069 الفائدة

179,152,448 214,575,803 في 31 ديسمبر

يتــم عرض المطلوبات اإليجارية فــي قائمة المركز المالي الموحدة على النحو التالي: 

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021

مطلوبات إيجارية

63,483,15855,129,162متداولة

151,092,645124,023,286غير متداولة

214,575,803179,152,448

خالل الســنة، أنهت المجموعة بعض عقود اإليجار ونتيجة لذلك تم شــطب مطلوبات إيجارية وموجودات حق اســتخدام، وإثبات صافي خســارة بمبلغ 0٫1 مليون ريال ســعودي )2020: صافي ربح 
بمبلغ 0٫1 مليون ريال ســعودي( في قائمة الدخل الشــامل الموحدة.

تم توزيع تكلفة اســتهالك موجودات حق االســتخدام للســنة على النحو التالي:  )4(

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021إيضاح

2547,867,12540,600,846تكلفة المبيعات

2621,394,46712,132,848مصاريف بيع وتوزيع

271,478,9161,784,244مصاريف عمومية وإدارية

70,740,50854,517,938

المصاريف المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل المعترف بها في بيان الدخل الشــامل الموحد:   )5(

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021

المصاريــف المتعلقــة بعقــود اإليجار قصيرة األجل )مدرجة فــي تكلفة المبيعات - إيضاح 25 ، مصاريف بيع وتوزيع - إيضاح 26 ومصاريف 
عمومية وإدارية - إيضاح 27(

14,545,25614,827,757

موجودات غير ملموسة  8

المجموعرسوم تطوير المنطقةبرمجيات حاسب آلي

التكلفة

13,831,840-13,831,840في 1 يناير 2020

669,013-669,013تحويــل من ممتلكات ومصنع ومعدات

93,574-93,574إضافات

14,594,427-14,594,427في 31 ديسمبر 2020

1,625,3211,625,321-إضافات

14,594,4271,625,32116,219,748في 31 ديسمبر 2020

اإلطفاء المتراكم

)12,449,684(-)12,449,684(في 1 يناير 2020

)542,559(-)542,559(تكلفة اإلطفاء

)12,992,243(-)12,992,243(في 31 ديسمبر 2020

)560,494()13,544()546,950(تكلفة اإلطفاء

)13,552,737()13,544()13,539,193(في 31 ديسمبر 2021

صافي القيمة الدفترية

1,602,184-1,602,184في 31 ديسمبر 2020

1,055,2341,611,7772,667,011في 31 ديسمبر 2021
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إيضاحــات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
)جميع المبالغ بالرياالت الســعودية ما لم يذكر غير ذلك(

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر  9

تصنيف موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر  1-9
تشــتمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشــامل اآلخر على أســهم حقوق ملكية غير محتفظ بها للمتاجرة، والتي قامت بموجبها المجموعة 

بإجراء اختيار غير قابل لإللغاء عند اإلثبات المبدئي لغرض اإلثبات في هذه الفئة. وتعد هذه اســتثمارات اســتراتيجية واعتبرت المجموعة أن ذلك التصنيف أكثر مالءمة لها.

اســتثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر  2-9

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021

أوراق مالية غير مدرجة:

773,983773,983شركة اإلسكندرية كوبنهاجن

شــركة اإلســكندرية كوبنهاجن هي شــركة مســاهمة مقفلة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم 11638 في اإلســكندرية، مصر. تعمل الشركة بشكل رئيسي في إنتاج 
منتجات األلبان واللحوم التي تشــمل تربية المواشي.

القيمــة العادلة والتعرض للمخاطر  3-9
إن المعلومــات المتعلقــة بالطرق واالفتراضات المســتخدمة في تحديد القيمة العادلة مبينة في اإليضاح رقم 30.

المخزون  10

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021
127,636,32655,080,699مواد أولية

22,728,79819,777,310لحوم دواجن ومواد غذائية أخرى

19,353,26017,531,797بضائع جاهزة

12,801,14115,204,345منتجات الصحة الحيوانية

13,722,74512,170,293مواد تغليف

12,033,95610,347,237قطع غيار

6,933,7715,492,862معدات للبيع

1,284,6063,803,952بضائع بالطريق

5,507,7206,412,084أخرى

222,002,323145,820,579

)6,822,908()8,005,768(ناقصــًا: مخصص مخزون بطيء الحركة

213,996,555138,997,671

تم اإلفصاح عن مبالغ المخزون المثبتة كمصروف خالل الســنة في اإليضاح 25.

فيمــا يلي حركة مخصص المخزون بطيء الحركة:

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021
6,822,9085,243,589الرصيد االفتتاحي

5,759,0103,214,630إضافات

)1,635,311()4,576,150(مشطوبات

8,005,7686,822,908الرصيد الختامي
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موجودات بيولوجية  11

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021
82,232,95857,041,156الرصيد االفتتاحي

716,435,902690,645,776إضافات
)49,499,234()61,979,597(إطفاء

)615,954,740()649,078,205(تحويالت إلى المخزون
87,611,05882,232,958الرصيد الختامي

فئات الموجودات البيولوجية:
45,517,32543,509,076دجاج بياض - تريبة وإنتاج

11,780,73413,882,403بيض التفريخ
30,312,99924,841,479دجاج التسمين

87,611,05882,232,958

كما في 31 ديســمبر 2021، كان لدى المجموعة 11٫6 مليون دجاجة تســمين )31 ديســمبر 2020: 10٫8 مليون دجاجة تســمين(. عالوة على ذلك، تم ذبح 106٫4 مليون دجاجة تســمين خالل 
الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2021 )31 ديســمبر 2020: تم ذبح 88٫6 مليون دجاجة تسمين(.

في 31 ديســمبر 2021، كان لدى المجموعة 0٫9 مليون دجاجة بياض و8٫3 مليون بيضة تفريخ )31 ديســمبر 2020: 1٫1 مليون دجاجة بياض و13٫4 مليون بيضة تفريخ(.

تم تصنيف قياســات القيمة العادلة لدجاج التســمين وبيض التفريخ على أنها قيم عادلة من المســتوى الثالث بناًء على المدخالت المســتخدمة في أســاليب التقييم 
المســتخدمة. فيما يلي أســاليب التقييم والمدخالت الهامة التي ال يمكن رصدها والمســتخدمة لتقييم الموجودات البيولوجية:

المدخــالت الهامة التي ال يمكن رصدهاأسلوب التقييمموجودات بيولوجية

العالقــات المتبادلة بين المدخالت 
الرئيســية التي ال يمكن رصدها وقياس 

القيمة العادلة

يأخذ نموذج التقييم في االعتبار متوســط الوزن دجاج التسمين الحي
للطيور ومعدل النفوق وســعر البيع المقدر 

ناقًصــا تكلفة البيع ]بما في ذلك التكلفة 
اإلضافيــة الالزمة لجعل الطيور جاهزة للبيع 

)أي تكلفــة العلف واألدوية والنفقات غير 
المباشرة([.

معدل نفوق الطيور 	
متوسط وزن الطيور 	
ســعر بيع الطيور مكتملة النمو ناقصًا  	

تكلفة البيع.

تزيــد / )تنقص( القيمة العادلة المقدرة إذا:  	

انخفض / )ارتفع( معدل النفوق.  	
ارتفع / )انخفض( متوســط وزن الطيور 	
ارتفع / )انخفض( ســعر بيع الطيور  	

مكتملــة النمو ناقصًا تكلفة البيع.

يأخذ نموذج التقييم في االعتبار ســعر البيع بيض التفريخ
الفعلــي ناقًصا تكلفة البيع ]بما في ذلك 

التكلفــة اإلضافية الالزمة لجعل البيض 
جاهزًا للبيع )النفقات غير المباشــرة وتكلفة 

التطعيم([.

تزيــد / )تنقص( القيمة العادلة المقدرة إذا القدرة على التفريخ 	
كانــت القدرة على التفريخ أعلى / )أقل(.

تتكــون اإلدارة الماليــة للمجموعــة مــن فريق يقوم بعمل تقييمات للموجودات البيولوجية التابعة للمجموعة ألغــراض إعداد التقارير المالية، بما في ذلك القيم العادلة من 
المســتوى 3. ويرفع هذا الفريق تقاريره مباشــرة إلى المدير المالي للمجموعة ويتم عقد مناقشــات خاصة بعمليات التقييم والنتائج بين رئيس اإلدارة المالية وفريق التقييم مرة 

كل ثالثة أشهر على األقل.

يتم اســتخالص وتقييم مدخالت المســتوى 3 الرئيسية من قبل المجموعة كالتالي:

تم تحديد معدل نفوق دجاج التســمين على أســاس المعدل التاريخي والعناصر البيئية. 	
ينمو دجاج التســمين بمعدالت مختلفة، ويمكن أن يكون هناك هامش كبير في نوعية ووزن الدجاج الذي يؤثر على الســعر الذي يتم تحقيقه. ويتم وضع افتراض لمتوســط  	

وزن دجاج التســمين القابل للذبح والذي لم يصل وزنه للتســويق بعد. 
يمكن بيع بيض التفريخ قبل التفريخ بســعر موحد غير قابل للتغير بشــكل جوهري نظًرا لعدم ارتباط جودة ووزن البيض بمرحلة التفريخ. 	
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إيضاحــات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
)جميع المبالغ بالرياالت الســعودية ما لم يذكر غير ذلك(

موجــودات ومطلوبات متعلقة بعقود مع العمالء  12
قامــت المجموعة بإثبات الموجــودات والمطلوبات التالية المتعلقة بالعقود مع العمالء:

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021
4,100,2091,969,388موجودات عقود متعلقة بإنشــاء مزارع دواجن

–751,837مطلوبات عقود متعلقة بإنشــاء مزارع دواجن

تبلغ مدة العقود الخاصة بإنشــاء مزرعة الدواجن ســنة واحدة أو أقل ويتم إصدار فواتير بها اســتناًدا إلى العمل المنجز.

ذمــم مدينة تجارية ومدينون آخرون   13

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021إيضاح
228,278,582173,992,231ذمم مدينة تجارية

223,963,055310,128,679مطلوب من أطراف ذات عالقة

232,241,637484,120,910

)11,763,628()14,967,131(ناقًصــا: مخصص االنخفاض فــي قيمة الذمم المدينة التجارية والمدينين اآلخرين

217,274,506472,357,282

كما في 31 ديســمبر 2021، يشــمل المطلوب من أطراف ذات عالقة ذمم مدينة تجارية بمبلغ 2 مليون ريال ســعودي )31 ديســمبر 2020: 284٫5 مليون ريال ســعودي( وذمم مدينة 
أخرى بمبلغ 1٫9 مليون ريال ســعودي )31 ديســمبر 2020: 25٫6 مليون ريال سعودي(.

الذمم المدينة التجارية والمدينون اآلخرون هي عبارة عن موجودات مالية غير مشــتقة مدرجة بالتكلفة المطفأة وتســتحق بشــكل عام على فترات تتراوح من 30 إلى 90 يوما. 
قــد تتأثــر القيمــة الدفترية بالتغيرات في مخاطر االئتمان لألطراف المقابلة. ليس من سياســة المجموعة الحصــول على ضمانات مقابل الذمم المدينة التجارية لدى األطراف 

األخرى، وبالتالي فإن هذه األرصدة بدون ضمانات. تتركز الغالبية العظمى من الذمم المدينة التجارية للمجموعة في المملكة العربية الســعودية. كما في 31 ديســمبر 2021، 
يتم المحاســبة عن أكبر خمس عمالء بنســبة 33٪ )31 ديســمبر 2020: 44٪( من الذمم المدينة التجارية القائمة. تحتفظ المجموعة بذمم مدينة تجارية بهدف تحصيل التدفقات 

النقديــة التعاقديــة وبالتالــي قياســها الحًقا بالتكلفة المطفأة. نظًرا لقصر أجل الذمم المدينة التجارية والمدينون اآلخــرون، تعد قيمها الدفترية مقاربة لقيمها العادلة.

تقوم المجموعة بشــطب الموجودات المالية، كليًا أو جزئيًا، عندما تكون قد اســتنفدت جميع جهود االســترداد العملية وخلصت إلى عدم وجود توقع معقول الســتردادها. 

ال تخضع الذمم المدينة التجارية المشــطوبة خالل الســنتين المنتهيتين في 31 ديســمبر 2021 و2020 لنشاط اإلنفاذ.

فيمــا يلــي الحركة في مخصــص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية والمدينون اآلخرون:

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021
11,763,6287,759,728الرصيد االفتتاحي

3,507,1274,405,605إضافات

)401,705()303,624(مشطوبات

14,967,13111,763,628الرصيد الختامي

إن المعلومات المتعلقة بانخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية والمدينين اآلخرين وتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر الســوق ومخاطر الســيولة يمكن االطالع 
عليها في اإليضاح 30.

مبالــغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى   14

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021
71,872,10435,589,022دفعات مقدمة إلى موردين

29,392,94724,013,661مصاريف مدفوعة مقدًما

8,241,1407,845,214ذمم مدينة أخرى

6,994,9594,580,930ذمم مدينة للموظفين

7,887,61911,892,836إعانة حكومّية مدينة

124,388,76983,921,663

تتم تســوية ذمم اإلعانة الحكومية المدينة وذمم الموظفين المدينة والذمم المدينة األخرى عادة خالل 12 شــهًرا من تاريخ التقرير. وبالتالي، تمثل القيم الدفترية لهذه 
األرصدة نفس قيمتها العادلة. 

خالل الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2020، تم تعديل آلية اإلعانة الحكومية ومنذ ذلك الحين، طالبت المجموعة بمبلغ إعانة حكومية إلنتاج دجاج التســمين. في الســابق، كان 
ُيســمح بمثل هذه اإلعانة الحكومية للمطالبة باســتيراد األعالف لموجوداتها البيولوجية. 
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فيما يلي الحركة في ذمم اإلعانة الحكومية المدينة خالل الســنة:

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021
11,892,83618,962,577الرصيد االفتتاحي

49,870,72459,887,301إضافات

)66,957,042()53,875,941(تحصيالت

7,887,61911,892,836الرصيد الختامي

نقد وما يماثله  15

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021
176,662,40055,809,239نقد لدى البنوك

9,228,8414,649,895نقد في الصندوق

 185,891,24160,459,134

يتــم االحتفــاظ بالنقــد فــي حســابات جارية لدى البنوك التي لها تصنيفات ائتمانية جيدة وال تحمل أي هامش. تقدر القيمة الدفتريــة في كل تاريخ تقرير لتكون مماثلة لقيمتها 
العادلة.

رأس المال  16
كما في 31 ديســمبر 2021 و31 ديســمبر 2020، يتكّون رأس مال الشــركة بمبلغ 200 مليون ريال ســعودي من 20 مليون ســهم ُمصدر ومدفوع بالكامل بمبلغ 10 ريال ســعودي لكل 

ســهم. انظر أيضًا اإليضاح رقم 1.

احتياطي نظامي  17
بموجب متطلبات نظام الشــركات في المملكة العربية الســعودية، يجب على الشــركة أن تحول 10٪ من الربح للســنة إلى احتياطي نظامي حتى يعادل 30٪ من رأس مالها. إن 

االحتياطي غير متاح للتوزيع على مســاهمي الشركة.

التزامات منافع الموظفين  18
تطبــق المجموعــة خطــة منافع محددة تتوافق مع متطلبات نظام العمل في المملكة العربية الســعودية واإلمارات العربيــة المتحدة والبحرين، حيث تعمل المجموعة. يتم 
احتســاب مدفوعات منافع نهاية الخدمة بموجب الخطة على أســاس رواتب وبدالت الموظفين األخيرة وعدد ســنوات خدماتهم المتراكمة كما في تاريخ نهاية خدماتهم، 

كمــا هــو موضــح في نظام العمل في المملكة العربية الســعودية واإلمارات العربية المتحدة والبحرين. إن خطط منافــع نهاية الخدمة للموظفين هي خطط غير ممولة ويتم 
اســتيفاء التزامات سداد المنافع عند اســتحقاقها من جانب المجموعة عند إنهاء الخدمة.

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021إيضاح
82,555,20465,957,275الرصيد االفتتاحي

13,367,4889,665,942تكلفة الخدمة الحالية

1,534,5712,058,791تكلفة الفائدة

2290,871220,949التزامــات منافع موظفين محولة من طرف ذي عالقة

)6,302,995(-22التزامــات منافع موظفين محولة إلى طرف ذي عالقة

5,708,55313,768,875خسارة اكتوارية على االلتزامات

)2,813,633()٤,٥٠١,٣٣٦(منافع مدفوعة

98,755,35182,555,204الرصيد الختامي

فيمــا يلــي المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشــامل الموحدة المتعلقة بالتزامات منافع الموظفين:

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021
13,367,4889,665,942تكلفة الخدمة الحالية

1,534,5712,058,791تكلفة الفائدة

14,902,05911,724,733مجموع المبلغ المثبت في الربح أو الخســارة الموحدة

5,708,55313,768,875أثــر التغيرات في االفتراضات االكتوارية

20,610,61225,493,608مجموع المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشــامل الموحدة
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إيضاحــات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
)جميع المبالغ بالرياالت الســعودية ما لم يذكر غير ذلك(

فيما يلي االفتراضات الرئيســية المســتخدمة في تحديد التزامات منافع الموظفين للمجموعة:

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021

2,00٪1,78٪معدل الخصم

2,50٪2,50٪معدالت الزيادة المستقبلية للرواتب

ســيؤدي التغيير المحتمل المعقول في معدل الخصم إلى )نقص( أو زيادة في الربح على النحو التالي:

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021

5,016,5733,964,323زيادة بنســبة 0,5٪ في معدل الخصم

)4,157,105()4,771,695(نقص بنســبة 0,5٪ في معدل الخصم

ســيؤدي التغيير المحتمل المعقول في معدل الزيادة في الرواتب إلى )نقص( أو زيادة في الربح على النحو التالي: 

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021

)4,324,127()4,779,115(زيادة بنســبة 0,5٪ في معدل زيادة الرواتب

5,072,4774,154,217نقص بنســبة 0,5٪ في معدل زيادة الرواتب

فيمــا يلي تحليل االســتحقاق المتوقع لاللتزامات غيــر المخصومة المتعلقة بالتزامات منافع الموظفين: 

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021

133,886,53630,348,581 - 5 سنوات

326,689,060273,097,931أكثر من 5 سنوات

قروض   19

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021

غير متداولة

–80,327,652قرض بنك طويل األجل

–)52,942,660(ناقصــًا: الجزء المتداول من قرض بنكي طويل األجل

27,384,992–

متداولة

240,963,734311,323,617قروض بنكية قصيرة األجل

–52,942,660الجــزء المتداول من قرض بنكي طويل األجل

1,859,0672,116,750فوائد مستحقة الدفع

 295,765,461313,440,367

لدى المجموعة تســهيالت قروض قصيرة األجل من بنوك تجارية بمبلغ 631 مليون ريال ســعودي )31 ديســمبر 2020: 583 مليون ريال ســعودي(. وحصلت المجموعة أيًضا خالل 
الســنة على تســهيالت قروض طويلة األجل من بنوك تجارية بمبلغ 148 مليون ريال ســعودي )31 ديســمبر 2020: ال شــيء(. بلغ الرصيد غير المســتخدم من هذه التسهيالت كما 

في 31 ديســمبر 2021 مبلغ 242 مليون ريال ســعودي 37 مليون ريال ســعودي على التوالي )31 ديســمبر 2020: 234 مليون ريال ســعودي وال شــيء(. تحمل هذه التسهيالت تكاليف 
تمويل بالمعدالت الســائدة في الســوق، والتي تســتند بشــكل عام إلى معدل سعر الفائدة الســائد بين البنوك في السعودية )“سايبور”(. يتم ضمان التسهيالت قصيرة األجل 

بموجب ســندات إذنية موقعة من قبل المنشــآت المقترضة للمجموعة، وضمانات شــركات من قبل شــركة مجموعة الدباغ القابضة، والضمانات المشــتركة وضمانات شركات 
من منشــآت المجموعة. التســهيالت طويلة األجل مضمونة بخطاب تعهد برهن قطعتين أرض مملوكة لشــركة التنمية الزراعية. يتراوح متوســط أســعار الفائدة خالل السنة 

المنتهية في 31 ديســمبر 2021 على هذه التســهيالت بين 1,7٪ - 5٫3٪ ســنوًيا )31 ديســمبر 2020: 3٫2٪ - ٪5٫9 سنوًيا(.

قامت اإلدارة بتقييم أن القيمة العادلة للقروض البنكية قصيرة األجل تســاوي تقريًبا قيمها الدفترية حيث أن االســتحقاقات قصيرة األجل والفائدة المســتحقة على هذه 
االقتراضات هي بأســعار الســوق الحالية. تســاوي القيمة العادلة لالقتراضات طويلة األجل تقريًبا قيمها الدفترية حيث أنها تخضع للفائدة بأســعار السوق.

تــم اإلفصــاح عن تكاليــف التمويل المثبتة كمصاريف على االقتراضات أعاله في اإليضاح رقم 28.
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ذمم دائنة تجارية  20

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021إيضاح

190,765,551161,394,704ذمم دائنة تجارية

–223,709,926مطلوب إلى طرف ذي عالقة

194,475,477161,394,704

إن الذمم الدائنة التجارية غير مضمونة ويتم ســدادها عادة في غضون 3 إلى 12 شــهًرا من تاريخ إثباتها. تقارب القيم الدفترية للذمم الدائنة التجارية قيمها العادلة، وذلك 
بسبب طبيعتها قصيرة األجل.

مستحقات ومطلوبات أخرى  21

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021

60,252,09644,645,348تكاليف موظفين مستحقة

54,500,55545,494,011مصاريف مستحقة

5,127,3924,145,500مرافق دائنة

3,261,6911,703,034دفعات مقدمة من عمالء

7,956,1177,367,424أخرى

 131,097,851103,355,317

تتم تســوية المصاريف المســتحقة وتكاليف الموظفين المســتحقة والمرافق الدائنة عادة خالل 12 شــهًرا من تاريخ التقرير. وبالتالي، تقارب القيم الدفترية لهذه األرصدة قيمتها 
العادلة. وتتضمن المســتحقات والمطلوبات األخرى بشــكل أساســي ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع.

معامــالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  22

إن الشــركة عضو في مجموعة من الشــركات الشــقيقة التي يتم التحكم بها بشــكل مباشــر أو غير مباشر من قبل شــركة مجموعة الدباغ القابضة، مساهم األغلبية األساسي.

فيمــا يلي قائمة األطــراف ذات العالقة التي تملك المجموعة معها معامالت وأرصدة هامة:

طبيعة العالقةاسم الطرف ذي العالقة

الشركة األم النهائيةشركة مجموعة الدباغ القابضة

شركة شقيقةالشركة العلمية الوطنية المحدودة

شركة شقيقةشــركة ساعد العالمية لالستقدام )ساعد استقدام(

شركة شقيقةشــركة التقدم للخدمات البترولية المحدودة

شركة شقيقةشــركة قيمة ودكان للتموينات المحدودة )دكان(

شركة شقيقةشركة بترومين

الشــركات الشــقيقة هي منشــآت تخضع لســيطرة مباشــرة أو غير مباشرة أو لنفوذ جوهري من شــركة مجموعة الدباغ القابضة. خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 و2020، 
تم إجراء عدد من المعامالت في ســياق العمل االعتيادي مع الشــركات الشــقيقة، والتي تســتند إلى األســعار وشــروط العقد التي يتم االتفاق عليها بشكل متبادل بين الشركات 

الشــقيقة وإدارة المجموعة. يتم ذكر القيم اإلجمالية لهذه المعامالت مع الشــركات الشــقيقة على النحو التالي:

معامــالت مع أطراف ذات عالقة  1-22

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021إيضاح

12,391,11126,355,905مبيعات إلى شركة شقيقة

2,929,5443,211,761تكلفة الموظفين المدفوعة لشــركة شقيقة

4,769,23714,438,339مدفوعات بالنيابة عن الشــركة األم وشركة شقيقة

–635,322مشتريات من شركات شقيقة

6,302,995-18التزامــات منافع موظفين محولة إلى طرف ذي عالقة

1890,871220,949التزامــات منافع موظفين محولة من طرف ذي عالقة
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إيضاحــات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
)جميع المبالغ بالرياالت الســعودية ما لم يذكر غير ذلك(

22-2  تعويضــات كبار موظفي اإلدارة

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021

12,751,80214,472,382تعويض

2,628,339480,110مخصص التزامات منافع الموظفين

في 31 ديســمبر 2021، بلغ رصيد الذمم الدائنة لتعويضات كبار موظفي اإلدارة 1٫1 مليون ريال ســعودي )31 ديســمبر 2020: 0٫7 مليون ريال ســعودي(.

يشــمل كبار موظفي اإلدارة مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي ورؤســاء األقســام. يشــمل تعويض كبار موظفي اإلدارة في المجموعة الرواتب والمنافع غير النقدية والمســاهمات 
فــي خطة منافع نهاية الخدمة للموظفين المحددة.

22-3  أرصــدة مع أطراف ذات عالقة
فيما يلي األرصدة الهامة لنهاية الســنة الناتجة عن معامالت مع أطراف ذات عالقة:

مطلــوب من أطراف ذات عالقة )إيضاح 13(  )1(

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021

1,928,66325,625,485شــركة مجموعة الدباغ القابضة المحدودة*

1,899,734284,470,920شركة دكان

102,45429,596الشركة العلمية الوطنية المحدودة

32,2042,678شــركة التقدم للخدمات البترولية المحدودة

3,963,055310,128,679

* يتعلق هذا الرصيد بالمصاريف المتعلقة باالكتتاب العام األولي المدفوعة من جانب المجموعة بالنيابة عن شــركة مجموعة الدباغ القابضة المحدودة، الشــركة األم النهائية.

مطلــوب إلى طرف ذي عالقة )إيضاح 20(  )2(

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021

–3,709,926شركة بترومين

أمور تتعلق بالزكاة  23

مكونــات الوعــاء الزكــوي    1-23
تقدم الشــركة وشــركاتها التابعة المســجلة في المملكة العربية الســعودية إقرارات زكوية على أســاس موحد. تتكون المكونات الرئيسية للوعاء الزكوي للمجموعة وفق 

نظام الزكاة وضريبة الدخل من حقوق المســاهمين والمخصصات في بداية الســنة والدخل المعدل ناقصًا الخصومات لصافي القيمة الدفترية المعدل للممتلكات والمصنع 
والمعدات وموجودات حق االســتخدام والموجودات غير الملموســة واإلعانة الحكومية.

23-2  الحركــة في مخصص الزكاة 

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021

9,910,3237,991,751الرصيد االفتتاحي

6,629,7857,118,900مخصص للسنة

–)819,061(مدفوعات الزكاة المســتردة من قبل المساهم

)5,200,328()7,083,549(مدفوعات

8,637,4989,910,323الرصيد الختامي
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وضع الربوط النهائية   3-23

تقوم الشــركة وشــركاتها التابعة المســجلة في المملكة العربية الســعودية بتقديم إقراراتها الزكوية على أســاس موحد وفًقا ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
)“الهيئة”(. 

خالل 2019، أبرمت الشــركة اتفاقية مع شــركة مجموعة الدباغ القابضة، يتم بموجبها ســداد جميع المطلوبات المتعلقة بالربوط الزكوية اإلضافية حتى الســنة المنتهية في 31 
ديســمبر 2018 إلى الشــركة بواســطة شــركة مجموعة الدباغ القابضة. خالل الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2021، بلغ هذا االسترداد 0٫8 مليون ريال سعودي وتم قيده بقيد دائن 

فــي األربــاح المبقــاة، كمعاملة مع الُمالك بصفتهم ُمالكًا، مع األثر المقابل كذمم مدينة من شــركة مجموعة الدباغ القابضة.

أنهت الشــركة ربوطها الزكوية لدى الهيئة حتى 2010. من 2011 إلى 2013، حصلت الشــركة على موافقة الهيئة على تقديم إقرار زكوي موحد وترتب على ذلك زكاة مســتحقة 
لهذه الســنوات على أســاس موحد. خالل 2014، وبســبب نقل أســهمها في شركة التنمية الزراعية وشــركة تالل الصحراء وشركة تصنيع األغذية الممتازة المحدودة، أصبحت 
المســاهمة الفعلية للشــركة في هذه الشــركات التابعة أقل من 100٪، وبالتالي، قدمت الشــركة إقرارًا زكوًيا غير موحد للســنوات المنتهية من 2014 حتى 2018 وقدمت شركة 

التنمية الزراعية وشــركة تالل الصحراء وشــركة تصنيع األغذية الممتازة المحدودة إقرارات زكوية منفصلة لنفس الغرض. 
 

أنهت الهيئة الربط الزكوي لشــركة التنمية الزراعية لســنة 2015 بربط التزام إضافي بمبلغ 0٫2 مليون ريال ســعودي، وقامت الشــركة بدفعه مع اعتراض وأعادت تحميله إلى شــركة 
مجموعة الدباغ القابضة وفقًا للتعهد المبرم بين الشــركة وشــركة مجموعة الدباغ القابضة. خالل ســبتمبر 2021، أنهت الهيئة الربوط الزكوية لشــركة التنمية الزراعية لســنتين 

2016 و2017 بربط التزام إضافي بمبلغ 0٫4 مليون ريال ســعودي و0٫2 مليون ريال ســعودي على التوالي، وقد دفعت الشــركة مع اعتراض وأعادت تحميله إلى شــركة مجموعة الدباغ 
القابضة وفقًا للتعهد المبرم بين الشــركة وشــركة مجموعة الدباغ القابضة. لم يتم إصدار أي ربط آخر لشــركة التنمية الزراعية.  

تلقت شــركة تصنيع األغذية الممتازة المحدودة ربوطا زكوية نهائية للســنوات من 2015 إلى 2018 مع التزام زكوي إضافي بمبلغ 4٫1 مليون ريال ســعودي. قدمت شــركة تصنيع 
األغذيــة الممتــازة المحــدودة اعتراًضــا إلى األمانة العامة للجان الضريبية ضد هذه الربوط وتتوقع أن يتم تجنيب هذه الربوط لصالح شــركة تصنيع األغذية الممتازة المحدودة. 

تعتقد إدارة المجموعة أن المخصص المســجل مقابل هذه الربوط في القوائم المالية الموحدة كما في 31 ديســمبر 2021 مناســب ألي تدفق محتمل نتيجة إلنهاء االعتراض لدى 
األمانة العامة للجان الضريبية.

تلقت شــركة تالل الصحراء ربوطا زكوية نهائية لســنتين 2017 و2018 مع التزام زكوي إضافي بمبلغ 0٫5 مليون ريال ســعودي و0٫2 مليون ريال ســعودي على التوالي. وتقدمت 
الشــركة باعتراض لدى األمانة العامة للجان الضريبية ضد هذه الربوط وتتوقع إدارة المجموعة أن يتم تجنيب هذا الربط لصالح شــركة تالل الصحراء.

 
تلقت الشــركة ربطا زكوًيا نهائي لســنة 2015 مع التزام زكاة إضافي بمبلغ 1٫1 مليون ريال ســعودي. قدمت الشــركة اعتراضًا لدى األمانة العامة للجان الضريبية ضد هذا الربط 

وتتوقع إدارة المجموعة أن يتم تجنيب هذا الربط لصالح الشــركة. وعليه، لم يتم رصد أي مخصص في القوائم المالية الموحدة كما في 31 ديســمبر 2021. 
 

خالل 2019، اســتعادت الشــركة نســبة 100٪ من ملكيتها الفعلية في شــركة التنمية الزراعية وشركة تالل الصحراء وشــركة تصنيع األغذية الممتازة المحدودة، وبعد الحصول على 
موافقة الهيئة عادت الشــركة إلى تقديم إقرار زكوي للمجموعة على أســاس موحد لســنتين 2019 و2020. إن الربوط النهائية لهذه الســنوات معلقة حالًيا لدى الهيئة.

إيرادات  24

المواد الغذائية والزراعة
إنشاء مزارع 

الدواجن

المملكة 
العربية 

السعودية
اإلمارات العربية 

البحرينالمتحدة

دول مجلس 
التعاون 

الخليجي 
األخرى

المملكة 
العربية 

المجموعالسعودية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

إيرادات من العمالء الخارجيين

توقيت إثبات اإليرادات

1,520,090,897–1,288,005,12090,857,87188,953,11252,274,794في نقطة زمنية معينة

19,235,29219,235,292––––بمرور الوقت

1,288,005,12090,857,87188,953,11252,274,79419,235,2921,539,326,189

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

إيرادات من العمالء الخارجيين

توقيت إثبات اإليرادات

1,200,711,053–1,014,554,84054,187,151123,414,3038,554,759في نقطة زمنية معينة

11,221,90111,221,901––––بمرور الوقت

1,014,554,84054,187,151123,414,3038,554,75911,221,9011,211,932,954

خالل الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2021، تمثل اإليرادات من أكبر خمســة عمالء 17٪ من إيرادات المجموعة )2020: ٪27(.
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إيضاحــات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
)جميع المبالغ بالرياالت الســعودية ما لم يذكر غير ذلك(

تكلفة المبيعات  25

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021إيضاح

776,252,709532,242,997مواد مستهلكة

فين 236,604,685204,203,093تكاليف متعلقة بالموظَّ

747,867,12540,600,846استهالك موجودات حق االستخدام

42,807,77040,236,808انتقال وسفر

32,266,94227,801,606مرافق

619,861,14318,731,132استهالك ممتلكات ومصنع ومعدات

12,377,4141,694,944نفقات معالجة خارجية

9,979,9868,350,136إصالحات وصيانة

8,098,92710,804,893إيجار

2,214,5382,502,979تأمين

223,04050,284إطفاء

24,084,38915,067,948أخرى

1,212,638,668902,287,666

مصاريف بيع وتوزيع  26

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021إيضاح

فين 84,565,94061,770,709تكاليف متعلقة بالموظَّ

33,081,88825,930,773انتقال وسفر

721,394,46712,132,848استهالك موجودات حق االستخدام

14,586,04411,769,519عمولة مبيعات

14,348,7193,122,208إعالن وترويج مبيعات

4,785,4233,965,622إيجار

62,918,1942,027,251استهالك ممتلكات ومصنع ومعدات

2,741,0672,312,812مرافق

1,037,8161,273,432تأمين

1,017,069859,353إصالحات وصيانة

8,508,3067,601,466أخرى

188,984,933132,765,993

مصاريف عمومية وإدارية  27

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021إيضاح

فين 71,020,58854,693,142تكاليف متعلقة بالموظَّ

5,001,8593,313,225أتعاب مهنية

2,319,1241,213,885تكاليــف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

1,660,90657,242مصاريف إيجار

71,478,9161,784,244استهالك موجودات حق االستخدام

1,311,4261,248,320انتقال وسفر

1,069,111733,796مرافق

6417,508335,581استهالك ممتلكات ومصنع ومعدات

336,734365,060إطفاء موجودات غير ملموسة

3,969,3632,536,611أخرى

88,585,53566,281,106
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تكاليف تمويل  28

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021إيضاح

711,671,06910,712,655فائدة على مطلوبات إيجارية

9,584,62611,421,660فائدة على االقتراضات

5,120,8033,585,356أخرى

26,376,49825,719,671

تتضمــن تكاليف التمويل األخرى النفقات البنكية.

ارتباطات ومطلوبات محتملة  29

ارتباطات ومطلوبات محتملة  1-29

بلغت النفقات الرأســمالية التي تعاقدت عليها المجموعة ولم يتم تكبدها حتى 31 ديســمبر 2021 تقريبا 39٫5 مليون ريال ســعودي )31 ديســمبر 2020: 15٫9 مليون ريال  	
سعودي(.

أصدرت البنوك ضمانات نيابة عن المجموعة بمبلغ 5٫7 مليون ريال ســعودي )31 ديســمبر 2020: 7٫7 مليون ريال ســعودي(. كان لدى المجموعة كذلك خطابات اعتماد  	
وتحصيالت مســتندية قريبة صادرة نيابة عنها في ســياق األعمال االعتيادية بمبلغ 173٫6 مليون ريال ســعودي و12٫4 مليون ريال ســعودي على التوالي )31 ديســمبر 2020: 29٫8 

مليون ريال ســعودي و1٫7 مليون ريال سعودي على التوالي(.

29-2  عقــود إيجار قصيرة األجل
تبلغ ارتباطات عقود اإليجار قصيرة األجل كما في 31 ديســمبر 2021 مبلغ 0٫6 مليون ريال ســعودي )2020: 2٫0 مليون ريال ســعودي(.

األدوات المالية  30

قيــاس القيمة العادلة لألدوات المالية  1-30

قياســات القيمة العادلة المثبتة  أ( 
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين األطراف المشــاركة في الســوق في تاريخ القياس في الســوق 

الرئيســية أو، في حالة عدم وجودها، في أفضل ســوق يكون متاحًا للمجموعة في ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء به.

عند قياس القيمة العادلة ألصل أو مطلوب، تســتخدم المجموعة بيانات الســوق التي يمكن رصدها بأقصى قدر ممكن. يتم تصنيف القيم العادلة إلى مســتويات مختلفة في 
التسلســل الهرمي للقيمة العادلة على أســاس المدخالت المســتخدمة في أساليب التقييم على النحو التالي:

المســتوى 1: األســعار المدرجة )غير المعدلة( في األســواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة. 	
المســتوى 2: المدخالت بخالف األســعار المدرجة ضمن المســتوى 1 التي يمكن رصدها لألصل أو االلتزام بشــكل مباشــر )مثال: األسعار( أو غير مباشر )مثال: مستمدة من  	

األسعار(.
المســتوى 3: مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تســتند إلى بيانات ســوق يمكن رصدها )مدخالت ال يمكن رصدها(. 	

التسلســل الهرمي للقيمة العادلة  ب( 

31 ديسمبر 2021

القيمة العادلة 
من خالل الدخل 

المستوى 3المستوى 2المستوى 1المجموعالتكلفة المطفأةالشامل اآلخر

موجودات مالية

773,983––773,983–773,983أســهم حقوق الملكية غير مدرجة

–––217,274,506217,274,506–ذمم مدينة تجارية ومدينون آخرون

–––4,100,2094,100,209–موجودات عقود

–––185,891,241185,891,241–نقد وما يماثله

إعانــة حكومية وذمم مدينة للموظفين 
–––23,123,71823,123,718–وذمم مدينة أخرى

773,983––773,983430,389,674431,163,657مجموع الموجودات المالية
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إيضاحــات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
)جميع المبالغ بالرياالت الســعودية ما لم يذكر غير ذلك(

31 ديسمبر ٢٠٢٠

القيمة العادلة 
من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
التكلفة 
المستوى 3المستوى 2المستوى 1المجموعالمطفأة

موجودات مالية

773,983––773,983–773,983أســهم حقوق الملكية غير مدرجة

–––472,357,282472,357,282–ذمم مدينة تجارية ومدينون آخرون

–––1,969,3881,969,388–موجودات عقود

–––60,459,13460,459,134–نقد وما يماثله

إعانــة حكومية وذمم مدينة للموظفين 
وذمم مدينة أخرى

–24,318,98024,318,980–––

773,983––773,983559,104,784559,878,767مجموع الموجودات المالية

يتــم تقريــب القيمــة الدفترية لجميع الموجودات المالية المصنفــة كتكلفة مطفأة إلى قيمتها العادلة في كل تاريخ تقرير.

تتضمــن المطلوبــات الماليــة اقتراضات وذمم مدينة تجارية ومطلوبات عقود ومســتحقات ومطلوبات أخرى ومطلوبــات إيجارية. تقاس جميع المطلوبات المالية كما في 31 
ديســمبر 2021 و31 ديســمبر 2020 بالتكلفة المطفأة. تقارب القيم الدفترية للمطلوبات المالية بموجب التكلفة المطفأة قيمها العادلة.

أسلوب التقييم  ج( 
بالنســبة لألوراق المالية غير المدرجة، يتم اســتخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة لتحديد القيمة العادلة.

عملية التقييم  د( 
تشــتمل اإلدارة المالية للمجموعة على فريق يقوم بتقييم األدوات المالية المطلوبة ألغراض إعداد التقارير المالية، بما في ذلك القيم العادلة من المســتوى 3. يقدم هذا 

الفريق تقاريره مباشــرة إلى المدير المالي. تســتمد المدخالت الرئيســية من المســتوى 3 التي تستخدمها المجموعة وتقييمها بناًء على: 

التدفقات النقدية الواردة المتوقعة من اســتبعاد استثمار. 	
يعتمد عامل نمو األرباح ألســهم حقوق الملكية غير المدرجة على معدل النمو الفعلي للشــركة المســتثمر فيها حتى تاريخ االســتبعاد. 	

إطار إدارة المخاطر   2-30
تضطلع اإلدارة العليا للمجموعة بالمســؤولية الكاملة عن إنشــاء ومراقبة إطار إدارة المخاطر لدى المجموعة.

إن سياســات إدارة المخاطــر لــدى المجموعــة مصممة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ووضع حــدود وضوابط مالئمة لها ومراقبتها مع االلتزام بتلك الحدود. 
تتم مراجعة سياســات وأنظمة إدارة المخاطر بشــكٍل منتظم بما يعكس آثار التغيرات في ظروف الســوق وأنشــطة المجموعة. تهدف المجموعة، من خالل تدريباتها وإدارة 

المعايير واإلجراءات، إلى الحفاظ على بيئة رقابية منضبطة وبّناءة، يســتطيع من خاللها كل موظف أن يدرك المهام والمســؤوليات الملقاة على عاتقه.

تراقــب لجنــة المراجعــة االلتزام بسياســات وإجراءات إدارة المخاطر بالمجموعة وفحص مدى كفاية إطار إدارة المخاطر فيمــا يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة. وتتولى 
المراجعة الداخلية مســاعدة لجنة المراجعة بالمجموعة في دورها اإلشــرافي. وتقوم المراجعة الداخلية بمراجعات منتظمة وبصفة خاصة على ضوابط وإجراءات إدارة 

المخاطر ويتم إبالغ النتائج إلى لجنة المراجعة. ال توجد تغييرات في سياســات إدارة المخاطر للمجموعة خالل الســنة أو بســبب كوفيد- 19. تراقب المجموعة باســتمرار الســيناريو 
المتطور وأي تغيير في سياســات إدارة المخاطر ســينعكس في فترات التقارير المستقبلية.

تتعــرض المجموعة للمخاطر التالية الناتجة عن األدوات المالية:

مخاطر االئتمان 	
مخاطر السيولة 	
مخاطر الســوق )مخاطر العملة ومخاطر ســعر الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية ومخاطر األســعار( 	

مخاطر االئتمان  أ( 
تنشــأ مخاطــر االئتمــان من النقد وما يماثله والتعرضات االئتمانيــة للعمالء بما في ذلك الذمم المدينة القائمة من أطراف ذات عالقة.

إدارة المخاطر  	
ُتدار مخاطر االئتمان على أســاس المجموعة. بالنســبة للبنوك، يتم قبول األطراف المصنفة بشــكل مســتقل بتصنيف أعلى من P-2 فقط. وبالنســبة للذمم المدينة التجارية، 

يقوم قســم الرقابة على المخاطر الداخلية بتقييم جودة االئتمان للعمالء، مع األخذ في االعتبار مراكزهم المالية وخبراتهم الســابقة وعوامل أخرى. يتم تعيين حدود 
المخاطــر الفرديــة وفًقــا للحــدود التي تحددها اإلدارة. يتم مراقبة االلتزام بحدود االئتمان من قبل العمالء بشــكل منتظم من قبل اإلدارة. راجع اإليضاح رقم 13 لتركيزات مخاطر 

االئتمــان على الذمم المدينة التجارية.

ُيفترض حدوث زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان إذا تأخر المدين ألكثر من 30 يومًا في تســديد المدفوعات التعاقدية. يحدث التخلف عن ســداد الذمم المدينة التجارية عندما 
يفشــل الطرف المقابل في ســداد مدفوعاته التعاقدية خالل 90 يومًا من تاريخ اســتحقاقها. ويتم شــطب الموجودات المالية عندما ال يكون هناك توقع معقول باالســترداد، 

مثل فشــل المدين في االلتزام بخطة الســداد مع المجموعة. تقوم المجموعة بتصنيف الذمم المدينة لشــطبها عندما يفشــل المدين في ســداد مدفوعاته التعاقدية 
لمدة تزيد على 720 يومًا من تاريخ االســتحقاق. وعندما يتم شــطب الذمم المدينة، تســتمر المجموعة في ممارســة نشــاط اإلنفاذ لمحاولة استرداد الذمم المدينة المستحقة. 

وعندما يتم اســترداد المبالغ، يتم إثباتها مباشــرًة في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
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االنخفــاض في قيمة الموجودات المالية  	
تعــرض المجموعــة لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير كما يلي:

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021

176,662,40055,809,239نقد لدى البنوك

213,311,451162,228,603ذمــم مدينة تجارية ومدينون آخرون، بالصافي - أطراف أخرى

3,963,055310,128,679ذمــم مدينة تجارية ومدينون آخرون - أطراف ذات عالقة

4,100,2091,969,388موجودات عقود

23,123,71824,318,980إعانــة حكوميــة وذمم مدينة من الموظفين ذمــم مدينة أخرى )مدرجة ضمن مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى(

421,160,833554,454,889

تســتخدم المجموعة نموذج “الخســارة االئتمانية المتوقعة” التطلعي لقياس خســارة االنخفاض في قيمة الموجودات المالية. يتم إيداع النقد لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني 
مرتفع. تعتبر اإلعانة الحكومية وموجودات العقود والذمم المدينة للموظفين والذمم المدينة األخرى ذات مخاطر ائتمان منخفضة وبالتالي تم اســتخدام نموذج الخســارة 

المتوقعــة لمــدة 12 شــهًرا لتقييــم االنخفاض فــي القيمة. بناًء على تقييم اإلدارة لالنخفاض في القيمة، فإنه ال يوجد داع لرصد مخصص فيما يتعلق بهذه األرصدة لجميع 
السنوات المعروضة.

بالنســبة للذمم المدينة التجارية، تطبق المجموعة النهج المبســط لرصد مخصص للخســائر االئتمانية المتوقعة المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 
والذي يســمح باســتخدام مخصص الخســارة المتوقعة على مدار عمر كافة الذمم المدينة. ولقياس الخســائر االئتمانية المتوقعة، يتم تجميع الذمم المدينة التجارية بناء على 

خصائص مخاطر االئتمان المشــتركة وأيام التخلف عن السداد. 

تأخذ مصفوفة المخصصات في االعتبار الخســارة االئتمانية التاريخية ويتم تعديلها وفًقا لمتوســط معدالت االســترداد التاريخية. كما تعتبر معدالت الخســارة التاريخية أنها 
تعكس المعلومات الحالية والمســتقبلية حول عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء على تســوية الذمم المدينة. حددت المجموعة معدل التضخم ومعدل 

نمو الناتج المحلي اإلجمالي ومعدل البطالة في البلدان التي تبيع فيها ســلعها لتكون أهم عوامل االقتصاد الكلي ذات الصلة بالمعلومات المســتقبلية التي من شــأنها األثر 
علــى مخاطــر االئتمــان للعمالء. وبالتالي، قامت بتعديل معدالت الخســارة التاريخية بناًء على التغيرات المتوقعة في هذه العوامل.

إن رصيد الذمم المدينة التجارية من األطراف ذات العالقة هي من الشــركات الشــقيقة للمجموعة التي لها نفس شــريك األغلبية. اســتناًدا إلى تقييم اإلدارة لالنخفاض في 
القيمــة، ال يوجــد داع لرصــد مخصص فيما يتعلق بهذه األرصدة لجميع الفتــرات المعروضة نظًرا ألنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة.

يتم إثبات خســائر االنخفاض في القيمة للموجودات المالية في قائمة الدخل الشــامل الموحدة كما يلي: 

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021
3,507,1274,405,605خســارة االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية ومدينون آخرون

يقــدم الجــدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخســائر االئتمانية المتوقعــة للذمم المدينة التجارية من العمالء الخارجيين: 

31 ديسمبر 2021
المتوسط المرجح 

لمعدل الخسارة
إجمالي القيمة 

مخصص الخسارةالدفترية
56,152 141,570,315 0,04٪متداولة )غير متأخرة السداد(

51,096 57,157,903 0,09٪متأخرة الســداد من 1 - 90 يوًما

16,811 3,884,217 0,43٪متأخرة الســداد من 91 - 180 يوًما

44,508 1,711,640 2,60٪متأخرة الســداد من 181 - 270 يوًما

173,241 2,624,898 6,60٪متأخرة الســداد من 271 - 360 يوًما

2,555,504 9,259,790 27,60٪متأخرة الســداد ألكثر من 360 يومًا

12,069,819 12,069,819 100,00٪مخصص محدد

٪6,56228,278,58214,967,131

31 ديسمبر 2020
المتوسط المرجح 

لمعدل الخسارة
إجمالي القيمة 

مخصص الخسارةالدفترية
0,22104,919,183229,309٪متداولة )غير متأخرة السداد(

0,1343,546,04657,342٪متأخرة الســداد من 1 - 90 يوًما

0,958,870,55584,575٪متأخرة الســداد من 91 - 180 يوًما

2,771,527,14142,310٪متأخرة الســداد من 181 - 270 يوًما

1,18619,0727,286٪متأخرة الســداد من 271 - 360 يوًما

40,835,352,6512,185,223٪متأخرة الســداد ألكثر من 360 يومًا

100,009,157,5839,157,583٪مخصص محدد

٪6,76173,992,23111,763,628
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إيضاحــات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
)جميع المبالغ بالرياالت الســعودية ما لم يذكر غير ذلك(

مخاطر السيولة ب( 
إن مخاطر الســيولة هي مخاطر مواجهة منشــأة صعوبات في تأمين الســيولة الالزمة للوفاء باالرتباطات المتعلقة باألدوات المالية. قد تنتج مخاطر الســيولة عن عدم القدرة 

على بيع أحد الموجودات المالية بســرعة وبقيمة تقارب قيمتها العادلة. تدار مخاطر الســيولة عن طريق التأكد بشــكل دوري من توفر ســيولة كافية، من خالل تســهيالت 
ائتمانية، للوفاء باالرتباطات المســتقبلية. على ســبيل المثال، قد تنشــأ تركيزات مخاطر الســيولة من شروط ســداد المطلوبات المالية أو السحوبات البنكية على المكشوف أو 

االعتماد على ســوق معينة يتم فيها تحقيق الموجودات الســائلة. فيما يلي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة كما في 31 ديســمبر 2021 و2020:

خالل 12 أشهر
أكثر من 12 

القيمة الدفتريةالمجموعشهرًا

31 ديسمبر 2021

353,349,27827,588,972380,938,250323,150,453اقتراضات

194,475,477194,475,477–194,475,477ذمم دائنة تجارية

74,467,074190,939,547265,406,621214,575,803مطلوبات إيجارية

127,836,160131,097,851–127,836,160مستحقات ومطلوبات أخرى

750,127,989218,528,519968,656,508863,299,584

خالل 12 أشهر
أكثر من 12 

القيمة الدفتريةالمجموعشهرًا

31 ديسمبر 2020

317,005,751313,440,367–317,005,751اقتراضات

161,394,704161,394,704–161,394,704ذمم دائنة تجارية

71,547,862153,911,161225,459,023179,152,448مطلوبات إيجارية

101,652,283103,355,317–101,652,283مستحقات ومطلوبات أخرى

651,600,600153,911,161805,511,761757,342,836

تدار مخاطر الســيولة من خالل المتابعة المنتظمة بما يضمن توفر ما يكفي من الموارد المالية والتســهيالت البنكية والتســهيالت االئتمانية األخرى للوفاء بأي ارتباطات 
مســتقبلية للمجموعة. راجع اإليضاح رقم 19 للتســهيالت االئتمانية غير المســتخدمة واإليضاح 15 للمركز النقدي الختامي للمجموعة. تنص شــروط البيع الخاصة بالمجموعة على 

ســداد المبالغ إما بالســداد نقدًا عند التسليم أو على أساس الشروط.

مخاطر السوق ج( 
مخاطر الســوق هي مخاطر أن تؤثر التغيرات في أســعار الســوق - مثل أســعار صرف العمالت األجنبية وأســعار الفائدة وأســعار األسهم - مما يؤثر على إيرادات المجموعة أو 

قيمة مقتنياتها من األدوات المالية. الهدف من إدارة مخاطر الســوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر الســوق ضمن حدود مقبولة، مع تحســين العوائد. مخاطر الســوق هي 
مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المســتقبلية ألداة مالية نتيجة لتغيرات في أســعار أرباح الســوق أو أســعار الســوق لألوراق المالية بســبب تغير في معدل االئتمان 

للمصدر أو األداة أو تغير في انطباعات الســوق أو أنشــطة المضاربة والعرض والطلب على األوراق المالية والســيولة في الســوق. تكون مخاطر الســوق من ثالثة أنواع من المخاطر: 
مخاطر العملة ومخاطر أســعار الفائدة ومخاطر األسعار األخرى.

مخاطر العملة  )1
مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية بســبب التغيرات في أســعار صرف العمالت األجنبية. تنشــأ مخاطر العملة عندما يتم تقويم المعامالت التجارية 

المســتقبلية والموجودات والمطلوبات المثبتة بعملة غير العملة الوظيفية للمجموعة. إن معامالت المجموعة مقومة بشــكل رئيســي بالريال الســعودي والدرهم اإلماراتي 
والدينار البحريني واليورو والدوالر األمريكي. تعتقد اإلدارة أنه ال توجد مخاطر عملة ناشــئة عن المعامالت المقومة بعمالت مربوطة بالريال الســعودي.

إن تعرض المجموعة لمخاطر العملة الناشــئة عن العمالت غير المرتبطة بالريال الســعودي ال يعد جوهريًا في هذه القوائم المالية الموحدة.

مخاطر أسعار الفائدة  )2
إن مخاطر أســعار الفائدة هي التعرض لمخاطر مختلفة مرتبطة بتأثير التقلبات في أســعار الفائدة الســائدة على المركز المالي للمجموعة والتدفقات النقدية. تقوم 

المجموعة بإدارة مخاطر أســعار الفائدة من خالل المراقبة المنتظمة لجداول أســعار الفائدة لألدوات المالية التي تحمل فائدة. إن المطلوبات التي تحمل فائدة الخاصة 
بالمجموعة، والتي هي بشــكل رئيســي اقتراضات بنكية، تكون بمعدالت فائدة متغيرة تخضع إلعادة التســعير. تراقب اإلدارة التغيرات في أســعار الفائدة وتعتقد أن مخاطر 

القيمــة العادلة للمجموعة ليســت جوهرية. ال توجــد موجودات مالية تحمل فائدة في نهاية فترة التقرير.

فيمــا يلي بيان ســعر الفائدة لألدوات الماليــة للمجموعة التي تحمل فائدة كما تم اإلبالغ عنها إلدارة المجموعة:

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021

321,291,386311,323,617مطلوبات مالية، بشــكل رئيسي االقتراضات
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يتأثر الربح أو الخســارة بمصروف فائدة أعلى / أقل على االقتراضات نتيجة للتغيرات في أســعار الفائدة. يوضح الجدول التالي الحساســية ألي تغيير محتمل معقول في ســعر 
الفائدة ألرباح المجموعة قبل الزكاة، من خالل أثر االقتراضات التي تحمل ســعر فائدة متغير:

 

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021

)257,197()263,765(زيادة معدل الفائدة بمقدار 100 نقطة أســاس

263,765257,197انخفاض معدل الفائدة بمقدار 100 نقطة أســاس

مخاطر األسعار  )3
مخاطر األســعار هي مخاطر تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المســتقبلية ألداة مالية للتقلبات نتيجة للتغيرات في أســعار الســوق )غير تلك الناتجة عن مخاطر معدل 

العمولــة الخاصــة أو مخاطــر العملــة( ســواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة باألدوات المالية الفرديــة أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة 
والمتاجر بها في الســوق. ليس لدى المجموعة أي أدوات مالية خاضعة لمخاطر األســعار.

ينشــأ تعرض المجموعة لمخاطر أســعار أســهم حقوق الملكية الناشــئة من االســتثمارات المحتفظ بها من قبل المجموعة والمصنفة في قائمة المركز المالي الموحدة 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر. إن التقلبات المحتملة في قيمة االســتثمار ليســت جوهرية على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. 

إدارة رأس المال د( 
إن الهدف الرئيســي الذي تســعى إليه المجموعة من إدارة رأس المال هو ضمان الحفاظ على نســب رأس مال مناســبة لدعم أعمالها وزيادة قيمة المســاهمين. يشمل هيكل 

رأس المال جميع مكونات حقوق الملكية البالغ مجموعها 356٫2 مليون ريال ســعودي في 31 ديســمبر 2021 )31 ديســمبر 2020: 347٫5 مليون ريال ســعودي(. تدير المجموعة هيكل 
رأس المــال وتقــوم بتعديلــه فــي ضوء التغيرات التي تطرأ على الظروف االقتصادية. للحفاظ على أو تعديل هيــكل رأس المال، قد تقوم المجموعة بتعديل مدفوعات توزيعات 

األرباح للمســاهمين أو إعادة رأس المال إلى المســاهمين أو إصدار أسهم جديدة.

تقوم الشــركة وشــركاتها التابعة بمراقبة رأس المال على أســاس نســبة المديونية. يتم حســاب هذه النسبة بقسمة صافي الدين على مجموع رأس المال.

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021

313,440,367 323,150,453 اقتراضات

179,152,448 214,575,803 مطلوبات إيجارية

)60,459,134( )185,891,241(ناقًصا: النقد وما يماثله

432,133,681 351,835,015 صافي الدين )أ(

347,535,568 356,202,659 حقوق الملكية )ب(

779,669,249 708,037,674 مجمــوع رأس المال )أ + ب(

55٪50٪نســبة المديونية )أ / )أ + ب((

اســتراتيجيات إدارة المخاطر المالية للموجودات البيولوجية هـــ ( 

تتعرض المجموعة لمخاطر ناشــئة عن التغيرات البيئية والمناخية.

المخاطر التنظيمية والبيئية  .1
تخضع المجموعة ألنظمة ولوائح المملكة العربية الســعودية. وضعت المجموعة سياســات وإجراءات بيئية تهدف إلى االلتزام بالقوانين البيئية المحلية وغيرها من القوانين.

المخاطر المناخية وغيرها  .2
تتعرض المجموعة لخطر الخســارة من التغيرات المناخية واألمراض والقوى الطبيعية األخرى. لدى المجموعة عمليات واســعة النطاق تهدف إلى مراقبة وتخفيف تلك 

المخاطر، بما في ذلك عمليات التفتيش الصحية المنتظمة، وسياســات التطعيم ووضع المزارع لتوفير حاجز ضد األمراض. عالوة على ذلك، فإن االنتشــار الجغرافي لمزارع 
المجموعة يســمح بدرجة عالية من التخفيف من الظروف المناخية المعاكســة مثل الفيضانات وتفشــي األمراض.

ربحية السهم الواحد  31
يتم احتســاب ربحية الســهم بقســمة صافي الربح العائد إلى مالك الشــركة على المتوســط المرجح لعدد األســهم القائمة خالل السنة. وبما أن المجموعة ليس لديها أي أسهم 

محتملة مخفضة، فإن ربحية الســهم المخفضة هي نفســها ربحية السهم األساسية.

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021

13,556,58374,413,592الربح للسنة

20,000,00020,000,000المتوسط المرجح لعدد األسهم

0,683,72ربحية الســهم األساسية والمخّفضة )ريال سعودي للسهم(
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إيضاحــات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
)جميع المبالغ بالرياالت الســعودية ما لم يذكر غير ذلك(

معلومات القطاعات  32
تعمل المجموعة بشــكل أساســي في قطاع واحد من أعمال الزراعة واألغذية والذي يشــمل تصنيع وتوزيع الدواجن الطازجة والمجهزة والمنتجات المتعلقة بالدواجن. يتوافق 
هذا مع القطاع التشــغيلي الذي يتم إبالغه بانتظام إلى المســؤول الرئيســي عن اتخاذ القرارات التشــغيلية. كما أنه أيًضا القياس الذي يتم تقديمه إلى مجلس إدارة المجموعة 

لغــرض توزيــع الموارد وتقييم أداء القطاع. ومع ذلــك، تعمل المجموعة في المناطق الجغرافية التالية:

31 ديسمبر 2021

المملكة العربية 
السعودية

اإلمارات العربية 
المجموعمملكة البحرينالمتحدة

215,604,64038,523,048121,540254,249,228ممتلكات ومصنع ومعدات

216,742,43018,711,0041,240,935236,694,369موجودات حق االستخدام

2,667,011–2,639,04427,967موجودات غير ملموسة

773,983––773,983موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر

31 ديسمبر 2020

المملكة العربية 
السعودية

اإلمارات العربية 
المجموعمملكة البحرينالمتحدة

114,424,34540,706,689168,445155,299,479 ممتلكات ومصنع ومعدات

178,583,77620,140,6881,005,725199,730,189موجودات حق االستخدام

1,602,184–1,471,240130,944موجودات غير ملموسة

773,983––773,983موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر

انظر اإليضاح 24 لمعرفة تركز العمالء واإليرادات الناتجة من داخل المملكة العربية الســعودية وخارج المملكة العربية الســعودية للســنتين المنتهيتين في 31 ديســمبر 2021 و2020. 

معلومات التدفقات النقدية  33

صافي الدين ) أ( 

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021

 60,459,134  185,891,241 نقد وما يماثله
 )179,152,448( )214,575,803(مطلوبات إيجارية

 )313,440,367( )323,150,453(اقتراضات
 )432,133,681( )351,835,015(صافي الدين

تحمــل اقتراضات المجموعة معدالت فائدة متغيرة.
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صافي تسوية الدين )ب( 

المجموععقود اإليجاراقتراضاتنقد وما يماثله

)479,117,236()184,713,253()318,322,813(123,918,830 يناير 2020

)69,681,007()69,681,007(––إضافات على عقود اإليجار

)10,712,655()10,712,655(––فائدة على مطلوبات إيجارية

4,176,8334,176,833––مطلوبات إيجارية مشــطوبة بسبب إنهاء عقود إيجار

)15,007,016(–)15,007,016(–تكاليف تمويل

15,609,400–15,609,400–تكاليف تمويل مدفوعة )يتم عرضها كتدفقات نقدية تشــغيلية(

36,540,3044,280,06281,777,634122,598,000التدفقات النقدية

)432,133,681()179,152,448()313,440,367(3160,459,134 ديسمبر 2020

)110,978,877()110,978,877(––إضافات على عقود اإليجار

)11,671,069()11,671,069(––فائدة على مطلوبات إيجارية

1,921,9821,921,982––مطلوبات إيجارية مشــطوبة بسبب إنهاء عقود إيجار

)14,705,429(–)14,705,429(–تكاليف تمويل

14,963,112–14,963,112–تكاليف تمويل مدفوعة )يتم عرضها كتدفقات نقدية تشــغيلية(

85,304,609200,768,947)9,967,769(125,432,107التدفقات النقدية

)351,835,015()214,575,803()323,150,453(31185,891,241 ديسمبر 2021

الموافقــة على القوائم المالية  34

تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية الموحدة للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2021 من قبل مجلس إدارة المجموعة في 11 محرم 1443 )19 أغســطس 2021(.



شركة التنمية الغذائية
3898 طريــق عمر بن عبد العزيز

المملكة العربية السعودية
ص. ب: الرياض 6472-12815

هاتف: 8001249898
ir@tanmiah.com : البريد اإللكتروني


