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 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
 م2022 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةلفترة 

 )باللاير السعودي(
 

 

 الشركة نبذة عن .1

"( هي شركة مساهمة سعودية تأسست وفقاً لنظام الشركات في المملكة العربية لشركة" أو "الشركة األمشركـة حلواني اخوان )"ا

هـ 1388ربيع الثاني  11الصعععععادر في مدينة جدة  4030005702السععععععودية. وتعمل الشعععععركة بموجب السعععععجل التجاري رقم 

 م(. 1968يوليو  7)الموافق 

 

 لالستثمار العربية عسير٪ لشركة 55,5انها مملوكة بنسبة ملكة العربية السعودية، كما مدرجة بالسوق المالية في المإن الشركة 

 .٪ لمساهمين آخرين44.5، وبنسبة يالصناع

 
 تعمل الشركة األم بشكل أساسي في تصنيع وتعبئة وتجارة الجملة والتجزئة في المنتجات الغذائية.

 

، المملكة العربية 21421، جدة 690عية، المرحلة الرابعة، ص.ب شععععركة هو جدة، المنطقة الصععععنـععععععععععاإن العنوان المسععععجل لل

السعودية. يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة. تعمل الشركة األم في المملكـععععة العربيـععععة السـعععععودية، من خالل فروعها 

 المنتشرة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

 

شعععركة  -لية األولية للشعععركة األم وشعععركة حلواني اخوان مصعععر وحدة المختصعععرة، القوائم الماالقوائم المالية األولية المتتضعععمن 

وهي شعععركة تابعة مملوكة بالكامل للشعععركة األم والتي تعمل في تصعععنيع وتعبئة وتعليب وتوزيع كافة  -مسعععاهمة مصعععرية مقفلة 

 "المجموعة"(. المواد الغذائية )ويشار إليهما معاً بــ 

 

 

 دأساس اإلعدا .2

 بيان اإللتزام 2-1

وفقاً لمعيار المحاسبة  م2022 سبتمبر 30اشهر المنتهية فى  التسعة تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة 

لهيئة ( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السععععودية والمعايير واإلصعععدارات األخرى المعتمدة من ا34الدولي )

 السعودية للمراجعين والمحاسبين.

واإليضاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة هذا وال تشتمل القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة على كافة المعلومات 

م. ولكن تم ادراج 2021 ديسمبر 31السنوية، ولذلك يجب أن تقرأ مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

المالي واالداء المالي  سياسات محاسبية وايضاحات تفسيرية مختارة لتفسير احداث ومعامالت هامة لفهم التغيرات في المركز

 م.2021ديسمبر  31للشركة منذ 

ج التي من الممكن توقعها م ليس بالضرورة مؤشر على النتائ2022 سبتمبر 30كما أن النتائج المالية للفترة األولية المنتهية في 

 م.2022ديسمبر  31ية التي تنتهي في للسنة المال

 المالية القوائم إعداد 2-2

سععتثناء المشععتقات المالية والتي يتم قياسععها إم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصععرة على أسععاس التكلفة التاريخية، بت

 ام احتسابات القيمة االكتوارية. ظفين حيث يتم استخدلتزامات منافع الموإالقيمة العادلة وب

 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-3

 يتم عرض القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة باللاير السعودي وهي العملة الوظيفية للشركة ـ إال إذا ذُكر خالف ذلك.
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 حلواني اخوانشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة( مختارة إيضاحات
 م2022 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةلفترة 

 )باللاير السعودي(

 
 )تتمة(أساس اإلعداد ـ 2

 
  19تحديث كوفيد  2-4

 (19-كوفيدـ)ب القيود المتعلقةبعض ع تم رف، لذلك نتيجة المسجلة الحاالت عدد في كبير انخفاض هناك كانخالل الفترة الحالية 
لم يكن له تأثير جوهري على  (19-كوفيد)مثل التباعد االجتماعي، وحظر السفر. بنا ًء على هذه العوامل، تعتقد اإلدارة أن وباء 

ديرات المحاسبية م بما في ذلك األحكام والتق2022 سبتمبر 30نتائج المجموعة المالية التي تم التقرير عنها للفترة المنتهية في 
عن كثب على الرغم من أن اإلدارة في هذا الوقت ليست على علم بأية  (19-المجموعة مراقبة حالة )كوفيد تواصلهذا والهامة. 

 .بعدهما م أو 2022عوامل متوقعة قد تغير من تأثير الوباء على عمليات المجموعة خالل عام 
 
 انخفاض قيمة عملة جمهورية مصر العربية 2-5
سعودي 2022 سبتمبر 30في  ةالمنتهي الفترةل الخ نتيجة وم، سجل الجنيه المصري انخفاضاً في سعر الصرف مقابل اللاير ال

 لذلك، تم تسجيل تعديل ترجمة العملة فيما يتعلق بترجمة العمليات للشركة التابعة بجمهورية مصر العربية.
 
 أثر الحرب األوكرانية الروسية 2-6
 آثار مالية على العديد من تبعها من احداث قد يكون لها وما وأوكرانيااالتحاد الروسععععععي اندلع صععععععرا  بين  ،م2022فبراير  في

أوكرانيا وروسيا وبيالروسيا، وكذلك في المصالح المباشرة )مثل الموردين والعمالء  مع مالتاعالتي لها م االقتصاديةالكيانات 
 واالستثمارات والمقرضين(.

اآلثار الرئيسية المحتملة الناشئة عن الحرب فيما  مثلتتهذا وستمرار وتختلف في جميع أنحاء العالم. إسياسية باألحداث الوتتغير 
 يلي:
 إغالق الطرق والمرافق في المناطق المتضررةوانقطاعات أو توقف اإلنتاج  -
 أوروبا الشرقية الىاضطرابات السفر  -
 نفقات.ادة التكاليف والمما يؤدى الى زي تقلب أسعار السلع والعمالت -
 سواق رأس المالااالضطرابات في األنظمة المصرفية و -

هذا الوضعععععع المتقلب وتحللها. على الرغم من حاالت عدم التأكد  فيوبالرغم من ذلك تراقب اإلدارة عن كثب تطورات السعععععوق 
 .يالمستقبل يأدائها التشغيل وفاء بالتزاماتها أعمال المجموعة أو عدم الو في تأثيرمؤشر على حدوث  يحالياً أ اليوجدالحالية، 

 
 والتفسيرات والتعديالت على المعايير الحاليةالجديدة المعايير  2-7

مععن التعععديالت  عععددً  هنععاك( ومععع ذلععك IASBمعععايير جديععدة تععم إصععدارها عععن مجلععس معععايير المحاسععبة الدوليععة )ال توجععد 
فععي القععوائم الماليععة الموحععدة السععنوية  توضععيحهاوالتععي تععم ومععا بعععده م 2022ينععاير  1سععارية اعتبععاراً مععن العلععى المعععايير 
 مختصععععرةأثععععر جععععوهري لهععععا علععععى القععععوائم الماليععععة األوليععععة الموحععععدة ال يوجععععد الو  م2021ديسععععمبر  31 فععععيللمجموعععععة 
 .م2022 سبتمبر 30 فيأشهر المنتهية  التسعة لفترة  للمجموعة
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 نشركة حلواني اخوا
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 مراجعة(إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير 
 م2022 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةلفترة 

 )باللاير السعودي(

 
 )تتمة(أساس اإلعداد ـ 2

 أساس التوحيد 2-8

 "( كما في وائم المالية األولية للشععععركة والشععععركة التابعة )"المجموعةتشععععتمل القوائم المالية األولية الموحدة المختصععععرة على الق
شركة م2022 سبتمبر 30 سيطرة عندما تمتلك المجموعة أو يكون لها الحق في العوائد المتغيرة نتيجة معامالتها مع ال . تتحقق ال

مارسعععة نفوذها على الشعععركة المسعععتثمر بها. ى المجموعة القدرة على التأثير في هذه العوائد من خالل مالمسعععتثمر بها، ويكون لد
 مجموعة تسيطر على المنشأة المستثمر بها إذا ـ وفقط إذا ـ كان لدى المجموعة:وبشكل خاص فإن ال

ية لتوجيه النشععاطات ذات الصععلة بالمنشععأة نفوذ على المنشععأة المسععتثمر بها )مثل: حقوق قائمة تعطي المجموعة القدرة الحال •
 المستثمر بها(.

 حق أو حقوق الحصول على عوائد متغيرة نتيجة االشتراك مع المنشأة المستثمر بها. •
 القدرة على استخدام نفوذها على المنشأة المستثمر بها في التأثير على عوائدها. •
 

لدى  التصويت ستؤدي إلى السيطرة. ومن أجل تعزيز هذا االفتراض وعندما يكونبشكل عام، هناك افتراض أن غالبية حقوق 
الشركة المستثمر بها، فإن المجموعة تأخذ في االعتبار المجموعة مستوى أقل من غالبية حقوق التصويت أو حقوق مشابهة في 

المنشأة المستثمر بها، وهذه الحقائق والظروف  جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لدى المجموعة نفوذاً على
 تشمل ما يلي:

 

 تعاقدية مع اآلخرين ممن يحق لهم التصويت في الشركة المستثمر بها.يبات الالترت •
 الحقوق التي تنشأ عن الترتيبات التعاقدية األخرى. •
 حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة. •
 

ال عندما تشير الحقائق والظروف تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت ال تزال تمارس سيطرة على المنشأة المستثمر بها أم 
يبدأ توحيد الشركة التابعة اعتباراً من تاريخ سيطرة المجموعة أن هناك تغيراً في عنصر أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. 

اريف مر حتى زوال السيطرة على الشركة التابعة. يتم إدراج الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصعلى الشركة التابعة وتست
الموحدة المختصرة من تاريخ استحواذ المجموعة الخاصة بالشركة التابعة المقتناة أو المباعة خالل الفترة في القوائم المالية األولية 

 لسيطرة على الشركة التابعة. على السيطرة وحتى تاريخ فقدان المجموعة ل
 

كة ة التابعة في حالة وجود فروقات جوهرية بين الشركة األم والشرإذا تطلب االمر يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشرك
بات وحقوق التابعة من أجل التوفيق بين سياساتها المحاسبية والسياسات المالية للمجموعة. يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلو

 ات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت ما بين شرك
 

 أي تغيّر في حصة الملكية في شركة تابعة والذي ال يؤدي إلى فقدان السيطرة ضمن حقوق الملكية. معالجةتتم 
أي طرة على شركة تابعة فإنها تقوم باستبعاد الموجودات )بما فيها الشهرة إن وجدت( والمطلوبات وإذا فقدت المجموعة السي

أخرى لحقوق الملكية الخاصة بالشركة التابعة ويتم تسجيل أي ربح أو خسارة ناتجة عن فقد السيطرة في قائمة الدخل  مكونات
 االستثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.الشامل األولية الموحدة المختصرة. ويتم تسجيل أي حصة من 

 
 فيما يلي تفاصيل الشركة التابعة:

 
 

 اسم الشركة

  
 

 التأسيسد بل

نسبة الملكية كما  
 سبتمبر 30في 

 م2022

نسبة الملكية كما  
ديسمبر  31في 

 م2021

  
 

 النشاط

شركة حلواني إخوان 
)شعععععععركة مسعععععععاهمة 

 مصرية مقفلة(

-الشرقية  
جمهورية 

 العربيةمصر 

  
100٪ 

  
100٪ 

تصععنيع وتعبئة وتعليب كافة  
المواد الغععععذائيععععة، وتوزيع 

 كافة المواد الغذائية
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 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
 م2022 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةلفترة 

 )باللاير السعودي(
 

 التقارير القطاعية  .3

منتجات أو خدمات  نتجات أو خدمات معينة )قطا  أعمال( أو يقوم بتقديميعتبر القطا  جزء أساسي من المجموعة يقوم بتقديم م

وخسائر القطاعات األخرى. تتبع المجموعة القطا  في بيئة اقتصادية معينة )قطا  جغرافي( وتختلف أرباحه وخسائره عن أرباح 

تجارة الجملة والتجزئة في المنتجات الجغرافي فقط نظراً لقيام المجموعة بالعمل في قطا  اعمال واحد وهو تصنيع وتعبئة و

 الغذائية.
 

المعلومات المالية للموجودات والمطلوبات الخاصة بالقطاعات الجغرافية بعد استبعاد أثر المعامالت بين شركات المجموعة كما 

 هي على النحو التالي: م2021ديسمبر  31و م2022 سبتمبر 30في 

 
لفترة الجغرافية بعد اسعععتبعاد تأثير المعامالت بين شعععركات المجموعة  بالقطاعاتالمتعلقة  رباحألالمعلومات المالية لإليرادات وا

 :هي على النحو التالي م2021 سبتمبر 30و م2022 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعة 
 

 

 

 

 القطاعات

 المملكة العربية

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

جمهورية  

 مصر العربية

الرياالت بآالف 

 السعودية

  

 وياتالتس

بآالف الرياالت 

 السعودية

  

 المجموع

بآالف الرياالت 

 السعودية

 30المنتهية في  أشهر التسعةلفترة 

        )غير مراجعة( م2022 سبتمبر

 769,795  (168)  441,147  328,816 * اإليرادات من العقود مع العمالء

 -  (50,138)  -  50,138 التابعةحصة الشركة فى نتائج الشركة 

 (5,118)  (50,138)  50,138  (5,118) ربح القطا  للفترة)خسائر(/ 

 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

        م )غير مراجعة(2021 سبتمبر

 792,095  (98)  454,531  337,662 اإليرادات من العقود مع العمالء *

 -  (62,651)  -  62,651 الشركة التابعةحصة الشركة فى نتائج 

 65,675  (62,651)  62,651  65,675 ربح القطا  للفترة
 

 (.4تم توضيح معلومات اإليرادات التفصيلية من العقود مع العمالء الخاصة بالقطاعات الجغرافية باإليضاح رقم )* 
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 القطاعات

المملكة العربية 

 السعودية

ة جمهوري 

 مصر العربية

  

 التسويات

  

 المجمـــــوع

 

 

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

)غير  م2022 سبتمبر 30كما في 

        مراجعة(

 1,078,621  (156,260)  320,724  914,157 مجمو  الموجودات

 622,921  (7,973)  172,436  458,458 لمطلوباتمجمو  ا

        

        م )مراجعة(2021ديسمبر  31كما في 

 1,008,904  (186,895)  292,964  902,835 مجمو  الموجودات

 438,971  (171)  106,240  332,902 مجمو  المطلوبات



 

 

 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 المختصرة )غير مراجعة( إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة
 م2022 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةلفترة 

 )باللاير السعودي(
 

 اإليرادات من العقود مع العمالء .4

 سبتمبر 30و م2022 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةلفترة من العقود مع العمالء إيرادات المجموعة صيل افيما يلي تف

 :م2021
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المملكة العربية  
 سعوديةال

جمهورية مصر  
 العربية

  
 التسويات

  
 المجمـــــوع

 
 القطاعات

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

 المنتهية فيأشهر  التسعةلفترة 
        م )غير مراجعة(2022 سبتمبر 30

        نوع البضائع
 208,021   -   55,088   152,933  ات سمسممنتج

 391,117   -   352,485   38,632  منتجات لحوم
 170,657   (168)   33,574   137,251  منتجات أخرى

 769,795   (168)   441,147   328,816  المجموع

        شرائح األعمال
 155,805   -   72,238   83,567  عمالء كبار
 288,176   -   202,792   85,384  بائعو جملة

 169,957   -   108,970   60,987  بقاالت
 71,024   -   26,061   44,963  خدمات إعاشة

 82,979   (168)   31,086   52,061  تصدير
 1,854   -   -   1,854  أخرى

 769,795   (168)   441,147   328,816  المجموع

المملكة العربية  
 ديةالسعو

جمهورية مصر  
 العربية

  
 التسويات

  
 المجمـــــوع

 
 القطاعات

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

 المنتهية في أشهرالتسعة لفترة 
        )غير مراجعة( م2021 سبتمبر 30

        نوع البضائع
 211,825  -  42,252  169,573 سمسممنتجات 

 417,064  -  377,546  39,518 منتجات لحوم
 163,206  (98)  34,733  128,571 منتجات أخرى

 792,095  (98)  454,531  337,662 المجموع

        شرائح األعمال
 175,371  -  81,279  94,092 عمالء كبار
 321,205  -  226,841  94,364 بائعو جملة

 170,313  -  103,097  67,216 بقاالت
 54,703  -  15,647  39,056 خدمات إعاشة

 70,104  (98)  27,667  42,535 تصدير
 399  -  -  399 أخرى

 792,095  (98)  454,531  337,662 المجموع



 

 

 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 لمالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(إيضاحات مختارة حول القوائم ا
 م2022 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعة لفترة 

 )باللاير السعودي(
 

 العقود مع العمالء )تتمة(اإليرادات من ـ 4
 

 سواق الجغرافيةاأل
 

 

 الزكاة وضريبة الدخل .5

 مركز المالي األولية الموحدة المختصرة للمجموعة:فيما يلي مخصص الزكاة وضريبة الدخل كما يظهر في قائمة ال (أ

 

 األولية الموحدة المختصرة: لقائمة الدخل الشامالمحملة على  الزكاة (ب

 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعة لفترة  

 م2021  م2022 

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة( 

 4,325,000  4,500,000 المكون خالل الفترة

  

 السنة مما يلي: الفترة / ج( تتكون حركة مخصص الزكاة خالل 
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 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعة لفترة  
 م2022 

 )غير مراجعة(

 م2021 

 )غير مراجعة(
 بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية 

 295,127  276,587 المملكة العربية السعودية 

 426,864  410,061  جمهورية مصر العربية

 70,104  83,147  أسواق أخرى

 769,795  792,095 

 كما في 
 م2022 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 كما في 
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 5,878,833  5,291,429 مخصص الزكاة 

 25,820,054  14,289,514 مخصص ضريبة الدخل

 19,580,943  31,698,887 

 كما في 
 م2022 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 فيكما  
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 6,695,477   5,878,833 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 6,000,000   4,500,000 الفترة / السنةالمكون خالل 

 (6,816,644)  )5,087,404( المدفو  خالل الفترة / السنة

 5,878,833  5,291,429 الرصيد كما في نهاية الفترة / السنة



 

 

 ركة حلواني اخوانش
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 المختصرة )غير مراجعة(إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة 
 م2022 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعة لفترة 

 )باللاير السعودي(
 

 الزكاة وضريبة الدخل )تتمة( .5
 

 سنة مما يلي: الالفترة / د( تتكون حركة مخصص ضريبة الدخل خالل 

  
 :المختصرةاألولية الموحدة  قائمة الدخل الشاملهـ( ضريبة الدخل المحملة على 

 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعة لفترة  

 م2021  م2022 

 عة()غير مراج  )غير مراجعة( 

 21,571,974  18,773,776  ضريبة الدخل الحالية

 (981,232)  (620,218)  المؤجلةضريبة الدخل 

 18,153,558  20,590,742 

 
 الزكوي والضريبيوضع ال و(

 .م2021ديسمبر  31المنتهية في لسنة بامقارنةً للمجموعة وضع الزكوي أو الضريبي اللم يحصل أي تغير جوهري في 

 
 همربحية الس .6

بقسمة صافي الربح للفترة العائد لحملة االسهم العادية على المتوسط تحتسب الحصة األساسية والمخفضة للسهم من صافي الربح 
 المرجح لعدد االسهم العادية القائمة في تاريخ قائمة المركز المالي األولية الموحدة المختصرة.

 

 فيما يلي احتساب الحصة األساسية للسهم:
 

 

 لم يكن هناك أي عنصر تخفيض يؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية.
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 كما في 
 م2022 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 كما في 
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 25,029,998  25,820,054  الرصيد في بداية  الفترة / السنة

 29,949,306  18,773,776  المكون خالل الفترة / السنة

 (29,160,095)  (22,647,797)  المدفو  خالل الفترة / السنة

 845  (7,656,519)  ت ترجمة عمالت أجنبيةفروقا

 25,820,054  14,289,514 السنةالرصيد كما في نهاية الفترة / 

 30أشهر المنتهية في  ثالثةاللفترة  
 سبتمبر

أشهر المنتهية  التسعة لفترة  
 سبتمبر 30في 

 م2021  م2022  م2021  م2022 
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة( 

ربح الفترة )لاير )خسارة( / صافي 
 14,038,853  (22,972,718) سعودي(   

 
(5,118,357)  65,675,040 

الفترة لمتوسط المرجح لعدد االسهم خالل ا
 35,357,145  35,357,145 )سهم(

 
35,357,145  35,357,145 

الحصة األساسية والمخفضة للسهم )لاير 
 0,40  (0,65) سعودي(

 
(0,14)  1,86 



 

 

 اخوانشركة حلواني 
 سعودية()شركة مساهمة 

 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
 م2022 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعة لفترة 

 )باللاير السعودي(
 

 )بالصافى( مخزون .7

 

 الحركة في مخصص المخزون البطيء الحركة والتالف خالل السنة على النحو التالي:
 

 
 )بالصافى( أخرىذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة  .8
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 كما في 
 م2022 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 كما في 
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 125,827,013  190,504,650  اد خام مو

 41,432,580  46,718,414   بضاعة تامة الصنع

 31,597,687  31,619,411  مواد تعبئة وتغليف 

 1,979,149  2,760,990  انتاج تحت التشغيل 

 19,410,755  19,909,727  قطع غيار 

 919,092  668,751  أخرى 

 292,181,943  221,166,276 

 (11,579,088)  (15,746,054) مخزون بطيء الحركة وتالف )اإليضاح أدناه(مخصص 

 276,435,889  209,587,188 

 7,485,715  28,205,003 بضاعة في الطريق

 304,640,892  217,072,903 

 

 كما في
 م2022 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 كما في 
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 11,160,697  11,579,088   يناير  1الرصيد كما في 

 692,343  4,685,679  إضافات خالل الفترة / السنة

 (274,286)  (233,822)  مشطوب خالل الفترة / السنة

 334  (284,891)  ترجمة عملة اجنبية

 15,746,054  11,579,088 

 كما في 
 م2022 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 كما في 
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 140,710,445  144,141,883 ذمم مدينة تجارية

 (8,145,570)  (9,854,562)  )اإليضاح أدناه(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

 132,564,875  134,287,321 فيذمم مدينة تجارية، صا
    

 1,261,533  1,183,833 (12مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة )إيضاح 

 ً  5,614,357  6,995,525  مصاريف مدفوعة مقدما

 2,381,215  3,358,507  ذمم موظفين

 13,643,878  8,795,675  دفعات مقدمة للموردين

 -  61,604 مشتقات مالية

 6,106,810  4,693,332  أخرىذمم مدينة 

 159,375,797  161,572,668 



 

 

 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
 م2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعة لفترة 

 )باللاير السعودي(
 

 )تتمة( (ي)بالصاف تجارية وموجودات متداولة أخرىذمم مدينة  .8

 للذمم المدينة التجارية خالل السنة كما يلي:خسائر ائتمانية متوقعة حركة مخصص  (أ

 
 تمويل ألجل .9

 
 
 مبلغ مليون لاير سعودي. تم سحب 65م، وقعت الشركة األم اتفاقية تمويل مع مصرف الراجحي بمبلغ 2021نة خالل س (أ)

قبل الشركة األم. وفقاً لشروط االتفاقية، يستحق سداد القرض على شكل أقساط ربع سنوية بقيمة  لاير سعودي من مليون 50
 م. 2024مارس  31ويستحق سداد آخر قسط بتاريخ م 2021 سبتمبر 30مليون لاير سعودي ابتداًء من  4,167

 

تم ضمان التمويل  (،السعودية مضافاً إليه هامش ربحبالسعر السائد في السوق بين البنوك يترتب على التمويل رسوم تمويل )
 .بسندات ألمر صادرة للبنك

 
مليون لاير سعودي.  150رنسي بمبلغ م، وقعت الشركة األم اتفاقية تمويل )تورق( مع البنك السعودي الف2019خالل سنة  (ب)

ً لشروط  االتفاقية، يستحق سداد التمويل على شكل أقساط ربع تم سحب رصيد التمويل بالكامل من قبل الشركة األم. وفقا
 .م2023سبتمبر  30م ويستحق سداد آخر قسط بتاريخ 2019سبتمبر  30مليون لاير سعودي ابتداًء من  9,375سنوية بقيمة 
مليون لاير سعودي دفعة مقدمة للبنك السعودي  50م قامت الشركة األم بسداد مبلغ 2021ع األول من العام خالل الرب

 .م2022 مارس 31سداد آخر قسط بتاريخ  تمهذا وقد الفرنسي من األقساط المستحقة على الشركة، 
 

، تم ضمان التمويل مضافاً إليه هامش ربح(يترتب على التمويل رسوم تمويل )بالسعر السائد في السوق بين البنوك السعودية 
 بسندات ألمر صادرة للبنك.
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 كما في 
 م2022 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 كما في 
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 4,830,434   8,145,570  يناير  1الرصيد كما في 

 3,315,728   2,230,927 ة / السنةإضافات خالل الفتر

 (592)   (521,935) فروق ترجمة عملة أجنبية 

 8,145,570  9,854,562 الرصيد

 كما في 
 م2022 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 كما في 
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 37,499,000  24,998,000  مصرف الراجحي )إيضاح "أ" أدناه( تمويل

 6,250,000  - )إيضاح "ب" أدناه( يالفرنس يالسعودالبنك تمويل 

 24,998,000  43,749,000 

 (22,918,000)  (16,668,000)   ألجل )إيضاح "أ" و "ب" أدناه(تمويل  ناقص: الجزء المتداول من

 20,831,000  8,330,000 الجزء غير المتداول من تمويل ألجل )إيضاح "أ" و "ب" أدناه(



 

 

 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
 م2022 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعة لفترة 

 )باللاير السعودي(
 
 إسالميةقود مرابحات ع .10

 االجل طويلة إسالمية مرابحات عقود 10-1

 :م2021ديسمبر  31و م2022 سبتمبر 30فيما يلي القيمة الدفترية لعقود المرابحات اإلسالمية كما في 

 
 
 

 نوع التمويل

 
 

اإليضاح 
 أدناه

 
 

عملة 
 التمويل

 المبلغ باللاير السعودي المبلغ بالعملة األصلية

 سبتمبر 30
 م2022

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م2021

 )مراجعة(

 سبتمبر 30
 م2022

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م2021

 )مراجعة(

 2,686,586 22,397,789 11,289,861 117,040,269 جنيه مصري أ (21مرابحات )إيضاح 

 7,633 - 32,075 - جنيه مصري أ مرابحات 

 2,694,219 22,397,789     مجمو  التمويالت

 (209,350) (11,817,890)  االجل طويلة ناقص: الجزء المتداول من عقود مرابحات إسالمية

 2,484,869  10,579,899  االجل طويلة إسالمية مرابحات عقود من غير متداولالالجزء 

 

الشركة  سدداتها. تلتمويل عمليأبرمت الشركة التابعة عقود مرابحات طويلة األجل مع بنوك محلية في جمهورية مصر العربية  (أ
ً لسعر السوقالتابعة أعباء تمويل  مليون لاير  22.4بلغ الرصيد القائم لهذه العقـود مبلغ  م2022 سبتمبر 30. كما في طبقا

 سعودي(. مليون لاير 2,7مبلغ م: 2021ديسمبر  31سعودي )

 
 قصيرة االجلمرابحات إسالمية  عقود 10-2

 م:2021ديسمبر  31م و2022 سبتمبر 30رابحات اإلسالمية كما في فيما يلي القيمة الدفترية لعقود الم

 
 

 نوع التمويل

 
 

اإليضاح 
 أدناه

 
 عملة التمويل

 المبلغ باللاير السعودي المبلغ بالعملة األصلية

 سبتمبر 30
 م2022

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م2021

 )مراجعة(

 سبتمبر 30
 م2022

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31 
 م2021

 جعة()مرا

 89,000,000  74,151,310 89,000,000 74,151,310 لاير سعودي أ تورق

 12,418,293  47,990,037 12,418,293 47,990,037 لاير سعودي أ تورق

 50,000,000  105,000,000 50,000,000 105,000,000 لاير سعودي أ تورق

 -  50,000,000 - 50,000,000 سعوديلاير  أ تورق

 -  42,505,721 - 222,114,836 جنيه مصري ب مرابحات 

     319,647,068  151,418,293 

 

أبرمت الشركة األم عقود مرابحات اسالمية )تورق( قصيرة األجل مع بنوك محلية في المملكة العربية السعودية. ان هذه  (أ
ً لسعر السوق السائد بين البنوك  المرابحات تسدد خالل فترة ثالثة إلى ثمانية أشهر وتدفع الشركة األم أعباء تمويل طبقا

مليون لاير  277.1م بلغ الرصيد القائم من هذه العقود مبلغ 2022 سبتمبر 30ي السعودية مضافاً إليه هامش ربح، كما ف
 مليون لاير سعودي(. تم ضمان المرابحات بسندات ألمر صادرة للبنوك. 151,4م: 2021ديسمبر  31سعودي )

ة ايضععاً عقود مرابحات قصععيرة مع بنوك محلية في جمهورية مصععر العربية لتمويل عملياتها. تسععدد أبرمت الشععركة التابع (ب

سوق. كما في  سعر ال شركة التابعة أعباء تمويل طبقاً ل  42,5م بلغ الرصيد القائم لهذه العقـععععععععود مبلغ 2022 سبتمبر 30ال

 (.يءشالم: 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي )
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 ني اخوانشركة حلوا
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
 م2022 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعة لفترة 

 )باللاير السعودي(
 

 مستندية عتماداتإ إلتزامات .11

 راس تمويل بغرض مستندية اعتمادات اباتخط إلصدار الميةاإلس الشريعة أحكام مع متوافق يةتمويلعقد مشاركة  الشركة برمتأ
م 2022 سبتمبر 30 يفكما  مستنديةال عتماداتاالالتزامات  رصيد بلغ. السعودية العربية بالمملكة البنوك احد مع العامل المال
 .(سعودي لاير الشئ: م2021 ديسمبر 31) مليون لاير سعودي 19,76 مبلغ

 
 ت العالقة وأرصدتهاالمعامالت مع األطراف ذا .12

تمثل األطراف ذوي العالقة كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالمجموعة ومنشآت مدارة أو يمارس 
 فيما يلي بيان بالجهات ذوي العالقة بالمجموعة:عليها تأثيراً هاماً من قبل هذه األطراف. 

 

 الــعــالقـــةطــبــيــعــة      الـــبـــيـــــان   

 جهة منتسبة مملوكة ألحد المساهمين الرئيسيين شركة الربيع السعودية لألغذية

 جهة منتسبة مملوكة ألحد المساهمين الرئيسيين شركة دلة التجارية 

 جهة منتسبة مملوكة ألحد المساهمين الرئيسيين والمالبس الجاهزة المحدودةشركة النسيج 

 جهة منتسبة مملوكة ألحد المساهمين الرئيسيين لدواجنلية مصر ليشركة االسماع

 طرف ألحد أعضاء مجلس اإلدارة بنك البركة 

 طرف ألحد أعضاء مجلس اإلدارة شركة الوسطى للخدمات الغذائية

 طرف ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أقوات للصناعات الغذائيةشركة 

 اإلدارة طرف ألحد أعضاء مجلس شركة المأكوالت السريعة البيك

 طرف ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مؤسسة مكة المكرمة للطباعة

 أطراف ذو عالقة جهات منتسبة للشركة األم

 عالقةأطراف ذو  اإلدارة العليا وكبار التنفيذيين

 أطراف ذو عالقة أعضاء مجلس اإلدارة
 

 سبتمبر 30و م2022 سبتمبر 30شهر المنتهية في أ التسعةفيما يلي المعامالت الرئيسية المتعلقة بأطراف ذات عالقة خالل 
 :م2021ديسمبر  31 و م2022 سبتمبر 30وأرصدة أطراف ذات عالقة كما في  م2021

 
 :)الذمم المدينة التجارية والموجودات المتداولة األخرى( عالقة ذويأ( مبالغ مستحقة من أطراف 
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 طبيعة المعاملة البيان

 التسعة المعامالت خالل فترة 
 الرصيـد كما في هر المنتهية فيأش

 سبتمبر 30
 م2022

 )غير مراجعة(

 سبتمبر 30
 م2021

 )غير مراجعة(

 سبتمبر 30
 م2022

 مراجعة()غير 

ديسمبر  31
 م2021

 ()مراجعة

 شركة المأكوالت السريعة البيك
بيع بضائع تامة 

 1,141,681 790,073 - 7,907,886 الصنع

 623,163 897,071 327,667 3,744,262 معامالت مختلفة أطراف أخرى

    1,687,144 1,764,844 

 (503,311) (503,311)   يطرح: الهبوط في قيمة أطراف ذوي عالقة 

    1,183,833 1,261,533 



 

 

 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 مراجعة( إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير

 م2022 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةلفترة 

 )باللاير السعودي(

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها )تتمة( .21

 ب( مبالغ مستحقة إلى أطراف ذوي عالقة:

 
 

 
 

 البيان

 
 
 
 

 طبيعة المعاملة

 التسعة المعامالت خالل فترة 
 أشهر المنتهية في

 
 فيالرصيـــــد كما 

 سبتمبر 30
 م2022

 )غير مراجعة(

 سبتمبر 30
 م2021

 )غير مراجعة(

 سبتمبر 30
 م2022

 )غير مراجعة(

ديسمبر  31
 م2021

 )مراجعة(

   مستحق إلى أطراف ذوي عالقة )مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى(

 79,753 - 658,375 829,188 مشتريات شركة دلة التجارية

 249,223 299,280 2,600,758 1,799,766 شراء مواد خام لية مصر للدواجنشركة االسماعي

 65,508 28,127 65,898 472,260 معامالت مختلفة أطراف أخرى

 394,484 327,407    اإلجمالي

 

 
 
 
 

 البيان

 
 
 
 

 طبيعة المعاملة

أشهر  التسعة المعامالت خالل فترة 
 المنتهية في

 

 الرصيـــــد كما في

 تمبرسب 30
 م2022

 )غير مراجعة(

 سبتمبر 30
 م2021

 )غير مراجعة(

 سبتمبر 30
 م2022

 )غير مراجعة(

 سبتمبر 30
 م2021

 )غير مراجعة(

    مستحق إلى أطراف ذوي عالقة )مرابحات إسالمية وحسابات جارية(

 بنك البركة *

 مرابحات إسالمية

 2,130,365 21,418,186 5,742,853 29,083,703 جارية حساباتو

 678,428 921,427 مصروفات تمويلية

    621,418,18 2,130,365 

 
 تم توزيع رصيد بنك البركة كما يلي: *

 الرصيـــــد كما في 

 سبتمبر 30 
 م2022

 )غير مراجعة(

ديسمبر  31 
 م2021

 )مراجعة(

 (556,221)  (979,603) حسابات جارية لدى البنوك )نقد وما في حكمه(

 2,686,586  922,397,78 (10)إيضاح جل طويلة األمية مرابحات إسال

 621,418,18  2,130,365 
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 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
 م2022 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعة لفترة 

 السعودي( )باللاير
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها )تتمة(. 21

 بدالت ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:( ج

 :يلي كما الفترة خالل كمصروف اإلدارة ومجلس التنفيذيين اإلدارة موظفي كبار تعويضات تسجيل تم
 

 
 مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرىمبالغ  .13

 
 رأس المال وتوزيعات األرباح .14

لاير سعععودي من  353,571,450م أوصععى مجلس اإلدارة للشععركة األم بزيادة رأس المال الى مبلغ 2020ديسععمبر  27بتاريخ 
خالل إصععععدار سععععهم منحة واحد مقابل كل ثمانية أسععععهم عادية قائمة من خالل رصععععيد اإلحتياطي النظامي، تم الموافقة من قبل 

 م تعديل النظام األساسي للشركة.م، وبناءاً عليه ت2021أبريل  28الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 
 

م وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2021فبراير  3بتاريخ 
 .لاير سعودي 47,142,860 م بمبلغ اجمالي قدره2020ديسمبر  31العام المالي فى 

 

العامة غيرالعادية على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام م وافقت الجمعية 2022ابريل  19بتاريخ 
 .لاير سعودي 70,714,290م بمبلغ اجمالي قدره 2021ديسمبر  31فى  يالمالي المنته
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 أشهر المنتهية في  التسعة لفترة  

 م2022 سبتمبر 30 
 )غير مراجعة(

 م2021 سبتمبر 30 
 )غير مراجعة(

 8,491,987  7,847,465  أخرى ومنافع رواتب

 240,740  245,832  الخدمة نهاية منافع

 4,205,529  6,322,110  وبدل حضور جلسات مجلس اإلدارة مكافآت

 14,415,407  12,938,256 

 ا فيكم 

 م2022 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 كما في 

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 16,684,281  26,141,114  مصاريف مستحقة  

 394,484  327,407  (21مبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة )إيضاح 

 6,474,103  5,697,100  دفعات مقدمة من العمالء

 15,637,317  20,181,621  عةمطلوبات رد البضاعة ناشئة من حقوق رد البضا

 9,623,614  9,971,502  مستحقات موظفين 

 5,388,354  5,752,359  مستحقات ضرائب مفروضة على الشركة التابعة

 246,577  - مشتقات مالية

 3,929,126  6,917,853  أخرى 

 74,988,956  58,377,856 



 

 

 شركة حلواني اخوان
 مساهمة سعودية()شركة 

 

 ة المختصرة )غير مراجعة(إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحد
 م2022 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعة لفترة 

 )باللاير السعودي(

 قياس القيمة العادلة .15

 تتم بين أطراف السوق كما في تاريخ القياس.القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم به بيع أصل أو سداد التزام في معاملة نظامية 
 

موعة من النقد وما في حكمه وذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى ومبالغ مستحقة من أطراف تتكون الموجودات المالية للمج
وعقود مرابحات إسالمية ذوي عالقة وتتكون مطلوباتها المالية من ذمم دائنة تجارية ومبالغ مستحقة الدفع وأرصدة دائنة أخرى 

 ت عالقة وتفاصيلها كما يلي:وتمويل ألجل والتزامات عقود إيجار ومبالغ مستحقة ألطراف ذا
 

 الموجودات المالية 15-1

 

 

 المالية المطلوبات 51-2

 

قياسعععععععها  تم قياس هذه الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة ولم يكن هناك أي أدوات مالية أو مبالغ للمجموعة قد تم
بالقيمة العادلة ما عدا المشعععتقات المالية. يتم تصعععنيف المشعععتقات المالية التي جرى قياس القيم العادلة لها والتي تم االفصعععاح عن 

في نطاق هرمية القيم العادلة المبينة أدناه استناداً إلى بيانات المستوى قوائم المالية االولية الموحدة المختصرة القيمها العادلة في 
 األدنى الذي يعتبر جوهرياً لقياس القيم العادلة ككل:

 

 المستوى األول: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.• 
ة مباشععرة المسععتوى الثاني: أسععاليب تقييم يكون فيها الحد األدنى من البيانات جوهرياً لقياس القيمة العادلة بشععكل ملحوظ بصععور• 

 أو غير مباشرة.
 المستوى الثالث: أساليب تقييم يكون فيها الحد األدنى من البيانات جوهرياً لقياس القيمة العادلة بشكل غير ملحوظ.• 

 

ة في أدوات مالية مشتقة بشكل رئيسي مع مؤسسات مالية لديها تصنيفات ائتمانية. إن المشتقات المقيمة من خالل تدخل المجموع
تقييم فنية مع بيانات قابلة للمالحظة من خالل السععوق هي مبادالت ألسعععار الفائدة. تتضععمن أسععاليب التقييم الفنية األكثر أسععاليب 

 ـ باستعمال احتسابات القيم الحالية.استخداماً نماذج لألسعار والمبادالت 
 

ها الدفترية تقيمللمالية للمجموعة مقاربة ، تم تقدير القيم العادلة لألدوات ام2021ديسععععععمبر  31و م2022 سععععععبتمبر 30 في كما
 م2022 سععبتمبر 30من الهيكل الهرمي للقيم العادلة. إن القيمة العادلة للموجودات المالية كما في  2وتصععنف ضععمن المسععتوى 

 هي القيمة الدفترية بسبب أن أرصدة هذه الذمم ذات آجال قصيرة بطبيعتها.  م2021ديسمبر  31و
 

 م2022 سبتمبر 30ت ما بين المستوى األول، والمستوى الثاني، والمستوى الثالث خالل الفترة المنتهية في لم يكن هناك تحويال
 .م2021 سبتمبر 30و
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 كما في 
 م2022 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 كما في 
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 161,572,668  159,375,797  ذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى

 90,365,697  88,515,113  نقد وما في حكمه

 247,890,910  251,938,365 

 كما في 
 م2022 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 كما في 
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 82,419,425  73,413,045  ذمم دائنة تجارية

 58,377,856  74,988,956  متداولة أخرىمبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات 

 154,112,512  342,044,857  عقود مرابحات إسالمية

 43,749,000  24,998,000  ل ألجلتموي

 -  19,757,844  مستندية اعتمادات إلتزامات

 29,829,980  29,009,060  التزامات عقود إيجار

 564,211,762  368,488,773 



 

 

 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 مراجعة(إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير 
 م2022 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  التسعة لفترة 

 )باللاير السعودي(

 
 االلتزامات والمطلوبات المحتملة .16

 فيما يلي رصيد االلتزامات المحتملة والتعهدات الرئيسية:

 
 أرقام المقارنة .17

 تم اعادة تصنيف بعض أرقام السنة السابقة لتتوافق مع العرض للسنة الحالية، أهمها كما يلي:

 
 الموافقة على القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة .18

 م2022 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعة لفترة صرة للمجموعة تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية األولية الموحدة المخت
 .م2022 أكتوبر 30بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 
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 كما في  
 م2022 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 كما في 
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 ومستندات برسم التحصيل مصدرة من البنوكخطابات ضمان 
 

31,162,261  47,335,207 

 قائة المركز المالي الموحدة

 كما في
 م2021ديسمبر  31

 قبل اعادة التصنيف

 
 

 اعادة التصنيف

 كما في 
 م2021ديسمبر  31

 بعد اعادة التصنيف

 الجزء المتداول من عقود مرابحات إسالمية
 209,350  (151,418,293)  151,627,643 جلطويلة األ

 151,418,293  151,418,293  - جلاأل قصيرة إسالمية ابحاتمر
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