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 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 
 معلومات الشركة   .1

تعمل  شركـة حلواني اخوان )"الشركة" أو "الشركة األم"( هي شركة مساهمة سعودية تأسست وفقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية. و
 م(.  1968يوليو  7هـ )الموافق 1388ربيع الثاني   11ة جدة الصادر في مدين  4030005702الشركة بموجب السجل التجاري رقم 

 
٪ لشركة عسير العربية لالستثمار الصناعي، وبنسبة  55,5إن الشركة مدرجة بالسوق المالية في المملكة العربية السعودية، كما أنها مملوكة بنسبة  

 .٪ لمساهمين آخرين44,5

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

 
، المملكة العربية السعودية. يقع المركز  21421، جدة  690إن العنوان المسجل للشركة هو جدة، المنطقة الصنـاعية، المرحلة الرابعة، ص.ب  

من خالل فروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة العربية    الرئيسي للشركة في مدينة جدة. تعمل الشركة األم في المملكـة العربيـة السـعودية، 
 (. 32السعودية كما هو موضح باإليضاح )

 
وهي    -شركة مساهمة مصرية مقفلة    -تتضمن القوائم المالية الموحدة، القوائم المالية للشركة األم والقوائم المالية لشركة حلواني اخوان مصر  

 األم والتي تعمل في تصنيع وتعبئة وتعليب وتوزيع كافة المواد الغذائية )ويشار إليهما معاً بــ "المجموعة"(.   شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة 

 
 

 السياسات المحاسبية الهامة .2

 أسس اإلعداد  1- 2
 

السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة  تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية  
 من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

 
امات منافع الموظفين تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء المشتقات المالية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة وإلتز

ت القيمة االكتوارية الحالية. يتم عرض القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي وهي العملة المالية للشركة ـ إال إذا ذُكر  حيث يتم استخدام احتسابا
 خالف ذلك. 

 
 تقييم االستمرارية   2- 2

 

والمجموعة على قناعة بأنها تملك   قامت إدارة المجموعة بعمل تقييم لمدى قدرة المجموعة على االستمرار في القيام بأعمالها وفق مبدأ االستمرارية
عة في  الموارد الكفيلة لالستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور. كما أن اإلدارة ليست على علم بأي شكوك جوهرية قد تؤثر على قدرة المجمو

 مواصلة اعمالها. وبالتالي، تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفق مبدأ االستمرارية. 
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 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(.  2

 

 أسس التوحيد  3- 2

م. تتحقق السيطرة عندما تمتلك 2022ديسمبر    31القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة والشركة التابعة )"المجموعة"( كما في    تشتمل
ي هذه العوائد  المجموعة أو يكون لها الحق في العوائد المتغيرة نتيجة معامالتها مع الشركة المستثمر بها، ويكون لدى المجموعة القدرة على التأثير ف

ى  من خالل ممارسة سيطرتها على الشركة المستثمر بها. وبشكل خاص فإن المجموعة تسيطر على المنشأة المستثمر بها إذا ـ وفقط إذا ـ كان لد
 المجموعة: 

 

 الصلة بالمنشأة المستثمر بها(.سيطرة على المنشأة المستثمر بها )مثل: حقوق قائمة تعطي المجموعة القدرة الحالية لتوجيه النشاطات ذات  •

 حق أو حقوق الحصول على عوائد متغيرة نتيجة االشتراك مع المنشأة المستثمر بها. •

 القدرة على استخدام سيطرتها على المنشأة المستثمر بها في التأثير على عوائدها. •
 

زيز هذا االفتراض وعندما يكون لدى المجموعة مـستوى  بـشكل عام، هناك افتراض أن غالبية حقوق التـصويت ـستؤدي إلى الـسيطرة. ومن أجل تع
ة  أقل من غالبية حقوق التـصويت أو حقوق مـشابهة في الـشركة المـستثمر بها، فإن المجموعة تأخذ في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الـصل 

 لظروف تشمل ما يلي:على المنشأة المستثمر بها، وهذه الحقائق واسيطرة عند تقييم ما إذا كان لدى المجموعة 
 

 الترتيبات التعاقدية مع اآلخرين ممن يحق لهم التصويت في الشركة المستثمر بها. •

 الحقوق التي تنشأ عن الترتيبات التعاقدية األخرى. •

 حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة. •
 

نشــأة المســتثمر بها أم ال، عندما تشــير الحقائق والظروف أن هناك تغيراً تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت ال تزال تمارس ســيطرة على الم
ر حتى  في عنـصر أو أكثر من عناـصر الـسيطرة الثالثة. يبدأ توحيد الـشركة التابعة اعتباراً من تاريخ ـسيطرة المجموعة على الـشركة التابعة وتـستم

لوبات واإليرادات والمـصاريف الخاـصة بالـشركة التابعة المقتناة أو المباعة خالل  زوال الـسيطرة على الـشركة التابعة. يتم إدراج الموجودات والمط
 التابعة. الفترة في القوائم المالية األولية الموحدة من تاريخ استحواذ المجموعة على السيطرة وحتى تاريخ فقدان المجموعة للسيطرة على الشركة 

 

المالية للشـركة التابعة في حالة وجود فروقات جوهرية بين الشـركة األم والشـركة التابعة من أجل  إذا تطلب االمر يتم إجراء تعديالت على القوائم 
مـصاريف  التوفيق بين ـسياـساتها المحاـسبية والـسياـسات المالية للمجموعة. يتم اـستبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات وال

 ت ما بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامال
 

 تتم معالجة أي تغّير في حصة الملكية في شركة تابعة والذي ال يؤدي إلى فقدان السيطرة ضمن حقوق الملكية.
 

ــتبعاد الموجودات )بما فيها الشـــهرة إن  وجدت( والمطلوبات وأي مكونات أخرى  إذا فقدت المجموعة الســـيطرة على شـــركة تابعة فإنها تقوم باسـ
جي  امل الموحدة. ويتم تـس يطرة في قائمة الدخل الـش ارة ناتجة عن فقد الـس جيل أي ربح أو خـس ركة التابعة ويتم تـس ل أي  لحقوق الملكية الخاصـة بالـش

 حصة من االستثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.
 

 فيما يلي تفاصيل الشركة التابعة:
 

 
 

 اسم الشركة 

 
 

 لد التأسيس ب

نسبة الملكية كما  
ديسمبر    31في 

 م 2022

نسبة الملكية كما  
ديسمبر    31في 

 م 2021

 
 

 النشاط 

شركة حلواني إخوان )شركة  
 مساهمة مصرية مقفلة(

جمهورية   - الشرقية 
 مصر العربية 

 
100 ٪ 

 
100 ٪ 

ــنيع وتعبئة وتعليب كافة المواد   تصــ
 الغذائية، وتوزيع كافة المواد الغذائية
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 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(.  2

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة   4- 2

 أ( تجميع األعمال  

العادلة   المحاسبة عن عمليات تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي المبلغ المحول والذي يتم قياسه بالقيمة تتم 
قياس  بتاريخ االستحواذ ومبلغ حصص غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. بالنسبة لكل عملية من عمليات تجميع األعمال، تقوم المجموعة ب 

حصص غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بنسبة حصتهم في صافي الموجودات المحددة للشركة المستحوذ عليها. تقيد 
 تكاليف االستحواذ المتكبدة كمصاريف وتدرج ضمن المصاريف اإلدارية. 

 

والمطلوبات المالية التي تم التعهد بها من أجل التصنيف والتخصيص المالئم وعند قيام المجموعة باالستحواذ على أي عمل، يتم تقدير الموجودات 
المالية  لها وفقاً للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية واألوضاع السائدة بتاريخ االستحواذ. ويتضمن ذلك فصل المشتقات المدرجة ضمن األدوات  

 ا. األخرى في العقود الرئيسية من قبل الشركة المستحوذ عليه
 

المصنف كحقوق    يتم إثبات أي مبلغ محتمل يتم تحويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. ال يتم إعادة قياس المبلغ المحتمل 
ة مالية تقع ضمن ملكية ويتم احتساب التسوية الالحقة الخاصة به ضمن حقوق الملكية. المبلغ المحتمل المصنف كأصل أو إلتزام والذي يمثل أدا

(: األدوات المالية يتم قياسها بالقيمة العادلة مع التغيرات في القيمة العادلة المدرجة في قائمة الدخل الشامل  9نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي )
( يتم قياسه بالقيمة العادلة  9تقرير المالي )(. أي مبلغ محتمل آخر ليس ضمن نطاق المعيار الدولي لل9الموحدة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )

 في تاريخ التقرير المالي مع التغيرات في القيمة العادلة المدرجة في قائمة الدخل الشامل الموحدة.  

 

 ب( تصنيف الموجودات والمطلوبات إلى متداول أو غير متداول 
 

المركز   قائمة  في  والمطلوبات  الموجودات  المجموعة  األصل ضمن  تعرض  تصنيف  يتم  متداول.  أو غير  متداول  أساس  على  الموحدة  المالي 
 الموجودات المتداولة في حالة: 

 توقع تحقق األصل أو هناك نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة العمل العادية للمجموعة، أو  •

 محتفظ باألصل بشكل رئيسي من أجل المتاجرة، أو  •

 بعد تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة، أو شهراً    12توقع تحقق األصل خالل  •

شهراً على األقل من تاريخ قائمة المركز    12كونه نقداً أو في حكم النقد إال إذا كان محظوراً تبادل األصل أو استخدامه لتسوية إلتزام ما خالل  •
 المالي الموحدة. 

 
 يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة. 

 
 لتزام ضمن المطلوبات المتداولة في حالة: يعتبر اإل

 توقع تسوية اإللتزام خالل دورة العمل العادية للمجموعة، أو  •

 محتفظ باإللتزام بشكل رئيسي من أجل المتاجرة، أو  •

 شهراً بعد تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة، أو  12توقع تسوية اإللتزام خالل  •

 شهراً على األقل بعد تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.   12وية اإللتزام لمدة عدم وجود حق غير مرتبط بشرط لتأجيل تس •

 
 تقوم المجموعة بتصنيف جميع اإللتزامات األخرى كمطلوبات غير متداولة. 

 

 ج( قياس القيمة العادلة  

 األدوات المالية 

 بتاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة. تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية مثل المشتقات بالقيمة العادلة 
ية  القيمة العادلة هي المبلغ الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات أو سداده عند تسوية مطلوبات بين طرفين بموجب معاملة تتم على أسس تجار 

 إما:  بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم

 في السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات، أو  •

 في حالة عدم وجود سوق رئيسية، في أكثر األسواق منفعة للموجودات أو المطلوبات.  •
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 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(.  2
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  4- 2

 )تتمة( ج( قياس القيمة العادلة 

 
 إن السوق الرئيسية أو األكثر منفعةً يجب أن يكون قابالً للوصول إليه من قبل المجموعة. 

القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعون تقاس  
 لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية. 

 

قتصادية عن طريق االستخدام األفضل  عند قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية، يتم اعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع ا 
 واألقصى لألصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى حد. 

 

ت  لمستوياتصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي  
 القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل: 

 المستوى األول: األسعار المتداولة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.   •

 ة. المستوى الثاني: طرق قياس تعتبر مدخالت المستوى األدنى ـ الهامة لقياس القيمة العادلة ـ قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشر •

 غير قابلة للمالحظة.  - مستوى األدنى ـ الهامة لقياس القيمة العادلة المستوى الثالث: طرق قياس تعتبر مدخالت ال •
 

تم التحويل بين بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تتأكد المجموعة فيما إذا  
بإعادة تقييم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في  المستويات الهرمية لقياس القيمة العادلة وذلك  

 نهاية كل فترة تقرير مالي. 
 

 د( اإليرادات من العقود مع العمالء 

تنتقل السيطرة على البضائع أو الخدمات إلى العميل وبمبلغ يعكس الث  من الذي تتوقع المجموعة  تتحقق اإليرادات من العقود مع العمالء عندما 
 الحصول عليه مقابل هذه البضائع أو الخدمات.  

 فيما يلي االعتبارات الخاصة التي يجب أن تتحقق قبل االعتراف باإليراد: 
 

 بيع البضائع  

 يتحقق اإليراد من بيع البضائع عند انتقال السيطرة على األصل إلى العميل ويكون ذلك عموماً عند تسليم البضائع.
 

خذ المجموعة في االعتبار مدى توافر وعود أخرى في العقد تشكل إلتزام إداء مستقل يجب تخصيص جزء من سعر المعاملة له )مثل: ضمانات،  تأ
يل  خصم على الكميات(. في سياق تحديد سعر المعاملة لمبيعات السلع، تأخذ المجموعة في االعتبار تأثير الثمن المتغير ومدى وجود عناصر تمو

 ة وثمن غير نقدي وثمن مستحق الدفع إلى العميل )إن وجد(. جوهري 
 

 الثمن المتغير 

يتم تقدير الثمن   إذا كان الثمن في العقد يتضمن مبلغاً متغيراً، فإن المجموعة تقوم بتقدير مبلغ الثمن الذي ستستحقه مقابل تحويل البضائع إلى العميل. 
مقيداً إلى أن يصبح من المحتمل وبقوة عكس إيراد جوهري في مبلغ اإليرادات المتراكمة المسجل وهذا لن المتغير عند الدخول في العقد ويبقى  

يحدث عند زوال الضبابية المرتبطة بالثمن المتغير الحقاً. إن بعض العقود لبيع سلع تعطي العميل حق الترجيع وحق الحصول على خصم على 
 التجاري تؤدي إلى زيادة الثمن المتغير.الكميات. إن كال من حق الترجيع والخصم 

  

 حقوق الترجيع  •
ا حيث  تعطي بعض العقود للعميل حق المردودات للسلع خالل فترة محددة. تستخدم المجموعة طريقة القيمة المتوقعة لتقدير السلع التي لن يتم رده

تستحقه المجموعة. يتم أيضاً تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  أن هذه الطريقة تقدم أفضل توقعات بخصوص مبلغ الثمن المتغير الذي  
ع ردها ( بخصوص التقديرات المقيدة للثمن المتغير لتحديد مبلغ الثمن المتغير الذي يمكن تضمينه في سعر المعاملة. بالنسبة للبضائع التي يتوق15)

بتسجيل إلتزام المردودات. كما يتم تسجيل األصل حق المردودات )والتعديل المقابل لتكلفة   ـ بدالً من الحصول على إيرادات منها ـ تقوم المجموعة 
 المبيعات( تحت بند منتجات يحق للعميل ردها. 

 

 الخصم التجاري  •
حدد في العقد.  تقدم المجموعة خصماً على الكميات بأثر مستقبلي لبعض العمالء في حال تجاوزت كمية المنتجات المشتراة خالل السنة السقف الم

عة بتطبيق يتم تسوية الخصومات مقابل المبالغ المستحقة الدفع للعميل. ومن أجل تقدير الثمن المتغير للخصومات المستقبلية المتوقعة، تقوم المجمو
من سقف واحد للحصول على طريقة المبلغ األكثر احتماالً للعقود ذات السقف الواحد للخصم على الكمية، وطريقة القيمة المتوقعة للعقود بأكثر  

ة  خصم على الكميات. يحدد عدد أسقف الخصم التجاري في العقد بشكل رئيسي الطريقة األفضل التي تتوقع أفضل مبلغ ثمن متغير. وتقوم المجموع 
 قبالً على الكميات. بعد ذلك بتطبيق متطلبات التقديرات المقيدة على الثمن المتغير وتسجيل إلتزام ترجيع مقابل الخصومات المتوقعة مست 
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 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 

 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة. 2
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  4- 2

 

 المصاريف هـ( 

يتم االعتراف بجميع المصاريف شاملة مصاريف التشغيل، والمصاريف العمومية واإلدارية، والمصاريف األخرى وتدرج في قائمة الدخل الشامل  
 الموحدة في السنة المالية التي تحققت فيها تلك المصاريف. 

المبيعات والتوزيع والمصاريف العرضية األخرى المتعلقة بها، وتصنف  إن مصاريف البيع والتوزيع هي تلك المصاريف التي تتعلق بموظفي  

 جميع المصاريف األخرى كمصاريف عمومية وإدارية. 
 

 و( الزكاة والضرائب 
 

 الزكاة  (1

السعودية على أساس مبدأ تقوم الشـركة األم بقياس وإثبات مخصص الزكاة لكل فترة مالية على حدة وفقا ألحكام وقواعد الزكاة في المملكة العربية  
فس  االستحقاق. يتم تحميل مخصص الزكاة في بند مستقل في قائمة الدخل الشامل الموحدة. يتم قيد أية إلتزامات زكوية إضافية، إن وجدت، في ن 

 السنة المالية التي يتم فيها اعتماد الربط الزكوي. 
 

 ضريبة الدخل  (2

ية، يتم قياس ضريبة الدخل للفترة الجارية والفترات السابقة وفقاً للمبلغ المتوقع استرداده أو سداده  بالنسبة للشركة التابعة في جمهورية مصر العرب 
ة المركز  للهيئات الضريبية. ان نسبة الضريبة والقوانين الضريبة المستخدمة في احتساب قيمة ضريبة الدخل الجارية هي تلك المطبقة في تاريخ قائم

 بية.  المالي في جمهورية مصر العر
حسب    يتم تقدير الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات على الفروق المؤقتة بين األساس الضريبي للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية

 اء الحاالت اآلتية:  القوائم المالية في تاريخ إعداد المركز المالي. يتم االعتراف بمطلوبات الضرائب المؤجلة لجميع الفروق الضريبية المؤقتة باستثن 
 
عاملة  إذا نشأ اإللتزام الضريبي المؤجل عن االثبات األولي للشهرة أو ألصل أو إلتزام في معاملة خالف تجميع األعمال وال تؤثر ـ في وقت الم •

 ـ على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة. 

المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة أو الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة، عندما يمكن السيطرة  الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة   •
 على توقيت عكس الفروق المؤقتة ويكون من المحتمل أن الفروق المؤقتة ال تنعكس في المستقبل القريب. 

 
 الضريبيةالمسموح بخصمها والخصومات الضريبية غير المستخدمة أو الخسائر    يتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة

 غير المستخدمة إلى المدى الذي يمكن عنده خصم هذه الفروق المؤقتة من الربح الضريبي باستثناء:

م في معاملة خالف تجميع  إذا نشأ أصل الضريبة المؤجل المتعلق بالفروق المؤقتة المسموح بخصمها من االعتراف األولي بأصل أو إلتزا •
 في وقت المعاملة ـ على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسائر الخاضعة للضريبة.   -األعمال وال تؤثر  

المؤقتة المسموح بخصمها المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة أو الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة، تتحقق   فروقالب فيما يتعلق  •
استخدام    يغطي ائب الدخل المؤجلة فقط عند احتمال عكس الفروق المؤقتة في المستقبل القريب، وهناك ربح خاضع للضريبة  موجودات ضر
 الفروق المؤقتة. 

 
عداد كل قائمة مركز مالي وتخفض إلى الحد الذي ال يحتمل معه توافر ما  إيتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ  

غير يكفي من الربح الخاضع للضريبة بما يسمح باستخدام جزء أو جميع الموجودات الضريبية المؤجلة. يعاد تقييم الموجودات الضريبية المؤجلة 
ى الحد الذي يحتمل معه تغطية الموجودات الضريبية المؤجلة من األرباح المعترف بها في تاريخ اعداد كل مركز مالي، ويتم االعتراف بها إل

 المستقبلية الخاضعة للضريبة.  
 

المتوقع سريانه الضريبة  معدالت  باستخدام  المؤجلة  الضريبية  والمطلوبات  الموجودات  تقاس  العربية  بجمهورية مصر  التابعة  للشركة   ا بالنسبة 
قائمة إعداد  تاريخ  في  المفعول  السارية  الضرائب(  )وقوانين  الضرائب  نسب  على  بناًء  اإللتزام  يسوى  أو  األصل  فيها  يتحقق  التي  الفترة     في 

 لمركز المالي. ا
 

و حدث  يتم إدراج الضريبة الجارية والمؤجلة كإيراد أو مصروف في قائمة الدخل الشامل الموحدة. الضريبة الجارية والمؤجلة المتعلقة بمعاملة أ
 تسجل مباشرة ضمن حقوق المساهمين.

 
ات الضريبية المتداولة في سداد مطلوبات ضرائب الدخل  يتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضرائب المؤجلة إذا كفل القانون حق استخدام الموجود

 المتداولة وكانت ضرائب الدخل المؤجل خاصة بنفس المنشأة الخاضعة للضريبة أمام نفس سلطة الضرائب.  
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة. 2
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  4- 2

 )تتمة( و( الزكاة والضرائب  
 

 ضريبة القيمة المضافة  (3

القيمة المضافة( باستثناء عندما تستحق ضريبة القيمة المضافة على يتم االعتراف بالمصاريف والموجودات بصافي القيمة )مخصوما منها ضريبة  
تناء شراء موجودات أو خدمات ال يتم استردادها من الهيئة الضريبية، وفي هذه الحالة يتم االعتراف بضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة اق

الذمم الدائنة مع مبلغ ضريبة القيمة المضافة، فإن صافي مبلغ الضريبة  األصل أو كجزء من المصروف طبقاً للحالة. عند إظهار الذمم المدينة و
ي قائمة المركز  على المبيعات القابل لالسترداد من ـ أو المستحق الدفع إلى ـ الهيئة الضريبية يتم تضمينه كجزء من الذمم المدينة أو الذمم الدائنة ف

 المالي الموحدة. 

 
 ز( العمالت األجنبية 

 

 المعامالت واألرصدة  (1

لية وتقاس  تعرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة باللاير السعودي وهي العملة التشغيلية للشركة األم. تحدد كل منشأة بالمجموعة عملتها التشغي 
الناتج عن األسلوب المباشر للتجميع   البنود المتضمنة في القوائم المالية لكل منشأة بهذه العملة. اختارت المجموعة إعادة استخدام الربح والخسارة

 وهو األسلوب المستخدم إلكمال المجموعة للتجميع.
 

 تسجل المعامالت بالعملة األجنبية مبدئياً عن طريق شركات المجموعة بالعملة التشغيلية لكل منها بالسعر السائد في تاريخ المعاملة. 

إعداد قائمة  يتم إعادة ترجمة الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية بالعملة األجنبية إلى العملة التشغيلية بالسعر الفوري السائد في تاريخ  
 المركز المالي الموحدة.  

 

الموحدة باستثناء البنود النقدية التي تمثل تحوطاً لصافي  تُسجل جميع الفروق الناشئة من التسويات أو ترجمة البنود النقدية في قائمة الدخل الشامل  
التابعة، حيث يتم ترحيلها إلى قائمة الدخل الشامل الموحدة لحين التصرف في صافي االستثمار، وعندئذ يت  م استثمارات المجموعة في الشركة 

ات الضريبية الناتجة عن فروق التغير في تلك البنود النقدية في قائمة  االعتراف بها في قائمة الدخل الشامل الموحدة. يتم التعامل مع األعباء والتغير
 الدخل الشامل الموحدة. 

 

الب  بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية، بسعر العملة السائد في تاريخ المعاملة األساسية. أما  نود غير النقدية  يتم قياس البنود غير النقدية التي تقاس 
س بالقيمة العادلة فيتم ترجمتها باستخدام سعر العملة في تاريخ تحديد قيمتها العادلة. يعامل الربح أو الخسارة الناشئة من بالعمالت األجنبية التي تقا 

ي أن فروق  إعادة ترجمة البنود غير النقدية بنفس االسلوب المتبع في االعتراف بالربح او الخسارة الناشئة من التغير في القيمة العادلة للبند )أ 
 البنود التي يتم االعتراف بالتغير في القيمة العادلة لها في قائمة الدخل الشامل الموحدة هي أيضا تعالج بنفس الطريقة على التوالي(.  ترجمة

 

 شركات المجموعة  (2

حويل السائد في تاريخ عند التوحيد يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات بالعملة األجنبية للعمليات )للشركة التابعة( إلى اللاير السعودي بسعر الت 
ملة الناشئة  إعداد القوائم المالية الموحدة وترجمة بنود قائمة الدخل الشامل الموحدة بسعر التحويل السائد في تاريخ المعامالت. يتم عرض فروق الع

ن الدخل الشامل اآلخر والمتعلق بهذه  من الترجمة مباشرة في قائمة الدخل الشامل الموحدة. وعند استبعاد العمليات األجنبية، يتم االعتراف بمكو
 المعاملة األجنبية في قائمة الدخل الشامل الموحدة.  

 

لية االقتناء أي شهرة تنشأ عن اقتناء عمليات أجنبية وأي تعديالت في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المقيدة بالقيم الدفترية الناتجة عن عم
 .  الموحدةتبط بعمليات أجنبية ويتم تحويلها بسعر اإلقفال في تاريخ القوائم المالية تعامل بصفتها موجودات ومطلوبات تر

 

 ح( توزيعات األرباح النقدية والتوزيعات غير النقدية للمساهمين في الشركة األم 

د متوقفاً على  يتم إثبات التوزيعات النقدية أو غير النقدية للمساهمين في الشركة األم كمطلوبات وذلك عند الموافقة على التوزيع، وأن التوزيع لم يع
قبل المساهمين. يتم   رغبة الشركة. وطبقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، تتم الموافقة على توزيعات األرباح عند الموافقة عليها من

ويجوز لمجلس اإلدارة إقرار أرباح موزعة مدفوعة مرحلية على أن تعتمد خصم المبلغ الموزع مباشرة من حقوق الملكية واالعتراف به كمطلوبات  
 . من الجمعية العمومية الالحقة 

 

عها ويتم إثبات إعادة قياس القيمة العادلة مباشرة في حقوق  يتم قياس التوزيعات غير النقدية، إن وجدت، بالقيمة العادلة للموجودات المراد توزي 
 الملكية. 

 

لدخل الشامل  عند توزيع الموجودات غير النقدية، يتم إثبات أي فرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات والقيمة الدفترية للموجودات الموزعة في قائمة ا
 الموحدة. 
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة. 2

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  4- 2
 

 ط( الممتلكات واآلالت والمعدات 

تكلفة المواد والبناء والتشييد   تتضمن المشاريع تحت التنفيذ  التنفيذ بالتكلفة مخصوما منها خسائر هبوط القيمة ـ إن وجدت.تظهر المشاريع تحت  
تستهلك والتكاليف األخرى العائدة مباشرة إليصال األصل للموقع وجعله في الوضع الالزم ليكون قادر على العمل بالشكل الذي تحدده اإلدارة، ال  

تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة مخصوما منها االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة لهبوط القيمة إن وجدت.    المشاريع تحت التنفيذ.
في حالة  وتتضمن هذه التكلفة تكلفة األجزاء المستبدلة من الممتلكات واآلالت والمعدات وتكاليف االقتراض لمشروعات اإلنشاءات طويلة األجل  
االعتراف  الوفاء باشتراطات االعتراف. عندما يتطلب األمر استبدال أجزاء هامة من الممتلكات واآلالت والمعدات في فترات معينة، تقوم المجموعة ب 

قيمة الدفترية  بهذه األجزاء باعتبارها موجودات فردية ذات عمر إنتاجي محدد وإهالك محدد. وبالمثل، عند إجراء فحص شامل يتم االعتراف بال
 عند تحملها.    قائمة الدخل الشامل الموحدةكإحالل في حالة الوفاء بشروط االعتراف. ويتم االعتراف بجميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في  

 

 يتم حساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدار العمر اإلنتاجي للموجودات كالتالي: 

 سنوات  33ـ  20 مباني 

 سنوات   15 - 7 آالت ومعدات  

 سنوات  10ـ  5 أثاث ومفروشات 

 سنوات  4 أجهزة حاسب آلي 

 سنوات   8ـ  4 وسائل نقل 

 سنة 7,5 قطع غيار غير معدة للبيع

 
ها في  يتم الغاء االعتراف بالممتلكات واآلالت والمعدات عند استبعادها أو عند عدم توقع الحصول على أي منافع اقتصادية من استخدامها أو بيع
دات(  المستقبل. يتم تسجيل أي ربح أو خسارة تنشأ عن استبعاد الموجودات )تحسب بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية للموجو

في تاريخ استبعادها. يتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية لها وطرق االستهالك في نهاية كل    قائمة الدخل الشامل الموحدة في  
 سنة مالية وتعدل بأثر مستقبلي إذا تطلب االمر.  

 

 ي( عقود اإليجار  

ايجار أو يحتوي على عقد إيجار. يعتبر العقد هو عقد ايجار أو يحتوي على عقد إيجار إذا ما أعطى  تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد هو عقد 
 الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن مقابل عوض ما. 

 

 المجموعة كمستأجر  

باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات المنخفضة  تطبق المجموعة نموذجاً منفرداً لالعتراف والقياس لجميع عقود اإليجار،  
 القيمة. تعترف المجموعة بإلتزام االيجار لدفع دفعات اإليجار ويمثل حق استعمال األصل الحق في استعمال الموجودات األساسية. 

 

 ( موجودات حق االستخدام 1)

يخ بدء عقد اإليجار )تاريخ توافر األصل حق االستخدام(. يتم قياس موجودات حق االستخدام  تقوم المجموعة بإدراج موجودات حق االستخدام في تار
حق    بالتكلفة ناقصاً أي استهالك متراكم وخسائر هبوط في القيمة وتُعدل بحسب أي إعادة قياس إللتزامات عقود اإليجار. تتضمن تكلفة موجودات 

والتكاليف المباشرة األولية ودفعات اإليجار المدفوعة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقصاً أي محفزات    االستخدام قيمة إلتزامات عقود اإليجار المسجلة 
هما إيجار مستلمة. يتم استهالك موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت طوال مدة عقد اإليجار أو العمر اإلنتاجي المقدر لألصل ـ أي 

 أقصر. 
 

ُمستأجر تنتقل إلى الشركة في نهاية مدة اإليجار أو أن التكلفة تعكس ممارسة خيار الشراء، فيحتسب االستهالك باستخدام  إذا كانت ملكية األصل ال
الهبوط  العمر اإلنتاجي المقدر لألصل. تخضع موجودات حق االستخدام للهبوط في القيمة. يرجى الرجوع إلى السياسات المحاسبية الواردة في فقرة "

 ودات غير المالية". في قيمة الموج
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 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 

 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة. 2

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  4- 2

 )تتمة( ي( عقود اإليجار  
 

 ( إلتزامات اإليجار 2)

من دفعات  في تاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإدراج إلتزامات اإليجار الُمقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار طوال مدة اإليجار. تتض
ة بناًء على اإليجار دفعات ثابتة )تتضمن الدفعات الثابتة غير الجوهرية( ناقصاً أي محفزات إيجار مستحقة االستالم، ودفعات إيجار متغيرة القيم

لذي من المؤشر أو المعدل، والمبالغ المتوقع دفعها مقابل ضمانات المبالغ المتبقية. تتضمن دفعات اإليجار أيضاً سعر الممارسة لخيار الشراء ا
ار انهاء عقد اإليجار.  المتوقع بقوة أن تمارسه المجموعة ودفعات الغرامات المتصلة بإنهاء العقد فيما إذا كانت شروط اإليجار تعطي المجموعة خي 

يحصل  ويتم إدراج دفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ثابت كمصروف )إال إذا تم تكبدها إلنتاج بضاعة( في الفترة التي  
 فيها الدفع.  

 

ابتداء العقد فيما إذا كان معدل الفائدة الضمني عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض المتزايد في تاريخ  
اإليجارات.  في العقد ال يمكن تحديده بشكل فوري. بعد بداية العقد، يتم زيادة مبلغ إلتزامات اإليجار ليعكس اعتماد الفائدة وخفض المبلغ عند دفع  

عديالً أو تغيراً في مدة العقد أو تغيراً في مدفوعات اإليجار )أي تغيرات  كما أنه يتم إعادة قياس القيمة الدفترية إللتزامات اإليجار إذا ما كان هناك ت 
قييم خيار في المدفوعات المستقبلية الناتجة عن التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم لتحديد مثل هذه المدفوعات مقابل اإليجار( أو تغيراً في ت 

 شراء األصل األساسي. 

 

 وعقود إيجار الموجودات المنخفضة القيمة   ( عقود اإليجار القصيرة األجل 3)

اإليجار    تقوم المجموعة بتطبيق استثناء االعتراف بعقود اإليجار القصيرة األجل على ما لديها من عقود إيجار قصيرة األجل لآلالت والمعدات )مدة
استثناء االعتراف بعقود اإليجار للموجودات المنخفضة القيمة  شهراً أو أقل من تاريخ بداية العقد وال تتضمن خيار الشراء(. كما تقوم بتطبيق    12

نخفضة  على ما لديها من عقود إيجار والتي تعتبر منخفضة القيمة. يتم إدراج دفعات اإليجار سواًء بالنسبة للعقود قصيرة األجل أو للموجودات م
 القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت طوال مدة سريان عقد اإليجار. 

 

   تكاليف االقتراض ك(  

من تكلفة    تكاليف االقتراض المرتبطة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل معين يستغرق بالضرورة فترة زمنية إلعداده لالستخدام أو البيع كجزء 
بتكاليف الفائدة وغيرها من التكاليف  ذلك األصل. ويتم تسجيل جميع التكاليف األخرى كمصاريف في فترة استحقاقها. وتتمثل تكاليف االقتراض  

 األخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق بعملية اقتراض األموال. 
 

 ل( الموجودات غير الملموسة

اءها تم اقتن يتم قياس الموجودات غير الملموسة المقتناة بصورة منفردة عند االعتراف األولي بالتكلفة. وتعتبر تكلفة الموجودات غير الملموسة التي  
أي اطفاء  بناًء على تجميع األعمال هي القيمة العادلة في تاريخ االقتناء. وبعد االعتراف األولي، تدرج الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقص  

كاليف التطوير . أما الموجودات غير الملموسة المستحدثة من داخل المنشأة )باستثناء ت - إن وجدت-متراكم وأي خسائر متراكمة للهبوط في القيمة  
 المرسملة( فال يتم رسملتها ويتم تسجيلها على حساب المصاريف في قائمة الدخل الشامل الموحدة حال تكبدها.  

 
سة ذات  يتم تقدير األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات غير الملموسة بفترة زمنية محددة أو لمدة غير محددة. بالنسبة للموجودات غير الملمو

إلنتاجية المحددة، فيتم اطفاؤها على مدى مدة العمر اإلنتاجي االقتصادي لها ويتم تقييم الهبوط في قيمتها عند وجود مؤشر على احتمال  األعمار ا
  ل فترةهبوط قيمة األصل. يتم مراجعة فترة االطفاء وطريقة االطفاء للموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على األقل في نهاية ك

صل بتغيير تقرير مالي. وتحسب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النموذج المتوقع الستهالك المزايا االقتصادية المستقبلية الضمنية في األ 
ملموسة ذات  وتعامل كمتغيرات في التقديرات المحاسبية. يتم االعتراف بمصاريف االطفاء للموجودات غير ال  -وفق الحاجة -فترة أو طريقة االطفاء  

 العمر اإلنتاجي المحدد في قائمة الدخل الشامل الموحدة ضمن المصاريف التي تتسق مع وظيفة الموجودات غير الملموسة. 
 

 فيما يلي فترة االطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار االنتاجية المحددة: 

 سنوات  10-3 برامج وموجودات غير ملموسة أخرى 
 

االعتراف باألصل غير الملموس عند االستبعاد )أي في تاريخ استالم السيطرة من المستلم( أو عند عدم توقع منافع اقتصادية مستقبلية من يتم إلغاء  
ة  لدفتري استخدام األصل. تُقاس المكاسب أو الخسائر الناشئة من استبعاد الموجودات غير الملموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة ا

   لألصل ويتم االعتراف بها في قائمة الدخل الشامل الموحدة عند استبعاد األصل. 
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 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 
 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة. 2

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  4- 2
 

 م( األدوات المالية 

 األداة المالية هي أي عقد يؤدي إلى نشوء أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. 
 

 ( الموجودات المالية 1
 

 االعتراف والقياس األولي 
بالتكلفة المطفأة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  يتم تصنيف الموجودات المالية في   أدوات الدين، عند االعتراف األولي، كما تُقاس الحقاً 

 اآلخر والقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة. 
 

المالي ونموذج أعمال المجموعة إلدارتها.    يعتمد تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف األولي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل
ياً باستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي على مكون مالي جوهري والتي طبقت عليها المجموعة المضاعف العملي، فإن المجموعة مبدئ 

العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة، تكاليف  تقوم بقياس األصل المالي بقيمته العادلة زائداً، في حالة األصل المالي غير المصنف بالقيمة  
ملة  المعاملة. يتم قياس الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي مكون مالي جوهري أو التي طبقت عليها المجموعة المضاعف العملي بسعر المعا

 بية في القسم )د( "اإليرادات من العقود مع العمالء". (. يرجى الرجوع للسياسات المحاس15المحدد بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )
 

نتج عنها من أجل تصنيف األصل المالي ألداة من أدوات الدين وقياسه بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يجب أن ي 
لمدفوعات أصل المبلغ "فقط  ". يُشار إلى هذا التقييم أنه اختبار  القائم  مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغتدفقات نقدية والتي هي فقط "

مدفوعات ألصل  " ويتم على مستوى األداة. يتم تصنيف الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية التي ليست ضمن "أو الفائدة على أصل المبلغ القائم
 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة بغض النظر عن نموذج األعمال. " وقياسها المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم

 

وذج األعمال  إن نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات المالية يشير إلى كيفية إدارتها لموجوداتها المالية من أجل توليد تدفقات نقدية. يحدد نم
يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة   حصيل تدفقات نقدية تعاقدية، أو بيع موجودات مالية، أو كالهما. ما إذا كانت التدفقات النقدية ناتجة عن ت 

ا يتم  بينما  منها،  تعاقدية  نقدية  تدفقات  لتحصيل  المالية  بالموجودات  االحتفاظ  بهدف  أعمال  نموذج  نطاق  في  المطفأة  بالتكلفة  الحتفاظ  والُمقاسة 
نفة والُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في نطاق نموذج أعمال بهدف االحتفاظ بالموجودات المالية  بالموجودات المالية المص

 لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيعها.
 

ه قانونا أو معترف  تسليم موجودات خالل إطار زمني معين منصوص علي   ييتم االعتراف بالمشتريات أو المبيعات للموجودات المالية التي تستدع
 به في السوق )التجارة المعتادة( في تاريخ المتاجرة، أي في تاريخ إلتزام المجموعة بشراء أو بيع هذه الموجودات. 

 

 القياس الالحق  
 لغرض القياس الالحق، تم تصنيف الموجودات المالية ضمن الفئات التالية: 

 الدين(،الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات  •

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع تدوير األرباح والخسائر المتراكمة )أدوات الدين(، •

اف  الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم تدوير األرباح والخسائر المتراكمة عند إلغاء االعتر •
 قوق الملكية(،)أدوات ح

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة.  •
 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين( 
بالمكاسب والخسائر    يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة الحقاً باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وتخضع للهبوط في القيمة. يتم االعتراف

 في قائمة الدخل الشامل الموحدة عند استبعاد األصل أو تعديله، أو هبوط قيمته.  
 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة لدى المجموعة تتضمن ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى ومبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة. 
 

 خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات الدين( الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 
األجنبي  العمالت  تقييم صرف  الفائدة وإعادة  بالدخل من  االعتراف  يتم  اآلخر،  الشامل  الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  الدين  أدوات  ة بخصوص 

الموجودات المالية الُمقاسة بالتكلفة المطفأة. تدرج  وخسائر هبوط القيمة أو عكس القيود في قائمة الدخل الشامل الموحدة وتحتسب بنفس طريقة  
شامل اآلخر يُعاد تغيرات القيمة العادلة المتبقية في الدخل الشامل اآلخر. عند االستبعاد، فإن التغير في القيمة العادلة المتراكم المدرج في الدخل ال

 تدويره إلى قائمة الدخل الشامل الموحدة. 
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 حلواني اخوانشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 
 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة. 2

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  4- 2

 )تتمة( م( األدوات المالية  

 الموجودات المالية )تتمة( ( 1

 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات حقوق الملكية( 

القيمة  عند االعتراف األولي، يمكن للمجموعة أن تختار تصنيف استثماراتها في حقوق الملكية بشكل غير قابل لإللغاء كأدوات حقوق ملكية مصنفة ب 
( "األدوات المالية": العرض وعدم 32الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي )العادلة من خالل  

 االحتفاظ بها للمتاجرة. تم تحديد التصنيف على أساس كل أداة على حدة. 
 

تدوير المكاسب والخسائر من هذه الموجودات المالية في   قائمة الدخل الشامل الموحدة. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح كإيرادات  ال يتم نهائياً 
ألصل  أخرى في قائمة الدخل الشامل الموحدة عند نشوء الحق في الدفع، إال عندما تستفيد المجموعة من هذه المتحصالت كاسترداد جزء من تكلفة ا

مل اآلخر. إن أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  المالي، وفي هذه الحالة، يتم تسجيل هذه المكاسب في الدخل الشا
 اآلخر غير معرضة لتقدير هبوط القيمة. 

 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة  

الدخل الشامل الموحدة في قائمة المركز المالي الموحدة مع صافي التغيرات  يتم تحميل الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة  
 في القيمة العادلة المدرجة في قائمة الدخل الشامل الموحدة. 

 
من دلة  تتضمن هذه الفئة األدوات المشتقة واالستثمارات في األسهم المدرجة والتي لم تختارها المجموعة بما ال رجعة فيه للتصنيف بالقيمة العا
دة عند خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم إدراج توزيعات األرباح من االستثمارات في األسهم المدرجة كإيرادات أخرى في قائمة الدخل الشامل الموح

 نشوء الحق في الدفع. 
 

عقد الرئيسي ويتم احتساب األداة كمشتقة  يتم فصل األداة المشتقة المضمنة في العقد المختلط مع اإللتزام المالي أو العقد الرئيسي غير المالي عن ال 
تستوفي  مستقلة، فيما إذا كانت الخصائص االقتصادية والمخاطر ال تتعلق عن كثب بالعقد الرئيسي، بأداة مستقلة أخرى لها ذات الشروط واألحكام و

ة. يتم قياس األدوات المشتقة الضمنية بالقيمة العادلة  تعريف المشتقة دون قياس العقد المختلط بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الموحد
العقد من شأنه    مع التغيرات في القيمة العادلة المدرجة في قائمة الدخل الشامل الموحدة. يتم إعادة التقدير فقط إذا كان هناك تغيراً في شروط وأحكام

 خارج القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة.  أن يعدل بصورة جوهرية التدفقات النقدية أو يعيد تصنيف األصل المالي
 

   (. 25تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة مثل عقود مقايضة أسعار الفائدة إلدارة أسعار معدل الفائدة )انظر اإليضاح 
 

 إلغاء االعتراف 

جزء من مجموعة من موجودات مالية متماثلة( )أي استبعادها من   يتم بشكل رئيسي إلغاء االعتراف بأصل مالي )أو جزء من األصل المالي أو
 قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة( عند: 

 
 انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل، أو  •

مستلمة بالكامل دون تأخير جوهري إلى  قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من أصل أو تحمل إلتزام بدفع تدفقات نقدية   •
اظ  طرف ثالث بموجب اتفاقية "تمرير"، أو )أ( قيام المجموعة بتحويل كافة مخاطر ومنافع األصل أو )ب( عدم قيام المجموعة بتحويل أو االحتف

 بكافة مخاطر ومنافع األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على األصل. 
 

ها الستالم التدفقات النقدية من أصل ما أو الدخول في ترتيبات تمرير، فإنها تقوم بتقييم إذا ما، وإلى أي مدى،  عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوق 
تحّول    احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية ولم تقم بتحويل أو االحتفاظ بصورة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولم 

وتستمر المجموعة في االعتراف باألصل المحول إلى المدى الذي تستمر عالقة المجموعة به. وفي تلك الحالة تستمر سيطرتها على األصل،  
ي المجموعة باالعتراف أيضاً بالمطلوبات المرتبطة باألصل. ويقاس اإللتزام المرتبط واألصل المحول على أساس يعكس الحقوق والمطلوبات الت 

 احتفظت بها المجموعة. 
 

ه ـ  يقاس استمرار العالقة الذي يتخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقصى مبلغ يمكن مطالبة المجموعة بسداد
 أيهما أقل. 
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 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 
 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة. 2

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة   4- 2

 )تتمة( م( األدوات المالية  

 ( الموجودات المالية )تتمة( 1

 الهبوط في قيمة الموجودات المالية 

وحدة.  تعترف المجموعة بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة لجميع أدوات الدين غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الم 
للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تت  وقع المجموعة أن  تستند خسائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق ما بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقاً 

لمحتفظ به  تستلمها، مخصومةً بشكل تقريبي حسب معدل الفائدة الفعال األصلي. تتضمن التدفقات النقدية المتوقعة التدفقات النقدية من بيع الضمان ا
 أو التحسينات االئتمانية األخرى التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من الشروط التعاقدية.   

 

منذ   تُدرج خسائر االئتمان المتوقعة على مرحلتين: فيما يتعلق بالتعرض لمخاطر االئتمان التي ال يوجد بها زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان
ر  الشهر القادمة )خسائ  12االعتراف األولي، يتم تكوين مخصص خسائر ائتمان متوقعة لخسائر االئتمان التي تنتج عن أحداث تعثر محتملة خالل 

شهراً(. أما بالنسبة للتعرض لمخاطر االئتمان التي يوجد بها زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي،   12ائتمان متوقعة على مدى  
 يجب تكوين مخصص خسائر طوال الفترة المتبقية للمخاطر بغض النظر عن توقيت التعثر )العمر الزمني لخسائر االئتمان المتوقعة(.  

 

لك، ال تقوم النسبة للذمم المدينة التجارية والذمم المدينة االخرى، طبقت المجموعة منهجاً ُمبسطاً في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. نتيجة لذب 
ي تاريخ كل  المجموعة بتتبع التغيرات في مخاطر االئتمان، لكن تقوم بإدراج مخصص خسائر بناًء على العمر الزمني لخسائر االئتمان المتوقعة ف

البيئة تقرير مالي. كونت المجموعة مخصص مصفوفة تعتمد على خبرة الخسائر االئتمانية السابقة، معدلةً بحسب عوامل مستقبلية تتعلق بالمدينين و
 االقتصادية.  

 

إال انه في بعض الحاالت قد تعتبر   ( يوماً.90تعتبر المجموعة أن األصل المالي متعثراً عندما تكون الدفعات التعاقدية متأخرة عن موعدها بـ )
اقدية القائمة  المجموعة أيضاً أن األصل المالي متعثراً عندما توضح المعلومات الداخلية والخارجية عدم احتمالية استالم المجموعة كامل المبالغ التع

في حال عدم وجود توقع معقول من استرداد التدفقات    قبل أخذ التحسينات االئتمانية المحتفظ بها لدى المجموعة بالحسبان. يتم شطب األصل المالي
 النقدية التعاقدية.  

 

 ( المطلوبات المالية 2
 

 االعتراف والقياس األولي 

أو ذمم  تُصنف المطلوبات المالية، عند االعتراف األولي، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة ـ كقروض وسلف 
ة، وفي  دائنة أو مشتقات محددة بأدوات التحوط في تحوط فعال حسب مقتضى الحال. يتم االعتراف بجميع المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادل
الدائنة   الذمم  للمجموعة  المالية  المطلوبات  تشمل  المعامالت.  إلى  مباشرة  العائدة  التكاليف  ناقص  الدائنة  والذمم  والُسلف  القروض  التجارية  حال 

 والمبالغ مستحقة الدفع والقروض وعقود المرابحات اإلسالمية واألدوات المالية المشتقة. 
 

 القياس الالحق  

ل الموحدة  يعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها كما هو موضح أدناه. تتضمن المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشام
لية المحتفظ بها بغرض المتاجرة والمطلوبات المالية المحددة عند االعتراف األولي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل  المطلوبات الما

 الموحدة.  
 

ئة  تُصنف المطلوبات المالية كمطلوبات محتفظ بها بغرض المتاجرة عند الحصول عليها بغرض إعادة شرائها في المستقبل القريب. تتضمن هذه الف
لدولي  أيضاً األدوات المالية المشتقة المبرمة من قبل المجموعة والتي هي غير مصنفة بأدوات التحوط في عالقة تحوط كما هو محدد في المعيار ا

 (. تصنف أيضاً المشتقات المستقلة الضمنية كمحتفظ بها للمتاجرة ما لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط فعالة. 9للتقرير المالي )
 

  اج المكاسب أو الخسائر من المطلوبات المحتفظ بها للمتاجرة في قائمة الدخل الشامل الموحدة. المطلوبات المالية المصنفة عند االعتراف يتم إدر
ر الدولي  لمعيااالولي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة قد تم تحديدها في التاريخ االولي لالعتراف وفقط عند استيفاء متطلبات ا

 (. 9للتقرير المالي )
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 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 
 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة. 2

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة   4- 2

 )تتمة( م( األدوات المالية  

 ( المطلوبات المالية )تتمة( 2
 

 المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة )القروض والُسلف(   

بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة  هذه الفئة هي األقرب للمجموعة. بعد االعتراف األولي، تُقاس القروض والُسلف التي يترتب عليها فائدة   الحقاً 
فاء معدل  معدل الفائدة الفعلي. تدرج األرباح والخسائر في قائمة الدخل الشامل الموحدة عند إلغاء االعتراف بالمطلوبات وكذلك من خالل عملية إط

على االقتناء والرسوم والتكاليف التي تعتبر جزءاً ال  الفائدة الفعلي. يتم احتساب تكلفة اإلطفاء عن طريق األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة  
 يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. يتم تضمين إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الدخل الشامل الموحدة. 

 

 إلغاء االعتراف 

استبدال إلتزام مالي موجود بآخر من نفس المقرض حسب شروط مختلفة  يتم إلغاء االعتراف بإلتزام مالي عند الوفاء به أو الغاؤه أو انتهاؤه. وعند  
مع االعتراف   تماماً أو شروط اإللتزام الحالي بشكل جوهري، فإن مثل هذا االستبدال أو التعديل يتم التعامل معه كإلغاء قيد لإللتزام المالي األصلي

 لمعنية في قائمة الدخل الشامل الموحدة. باإللتزام الجديد. يتم تسجيل الفرق ما بين القيم الدفترية ا
 

 ( مقاصة األدوات المالية  3

 ً لتسوية    يتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتُسجل بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق حالي نافذ نظاما
مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في آن   المبالغ المدرجة وتوافر النية لدى المجموعة لتسوية الموجودات 

 واحد. 
 

 ( األدوات المالية المشتقة  ن

المالية  تستخدم المجموعة أدوات مالية مشتقة مثل عقود مقايضات معدل الفائدة من أجل التحوط لمخاطر معدل الفائدة. يتم مبدئياً تسجيل األدوات  
دما تكون  بالقيمة العادلة في التاريخ الذي يتم فيه إبرام عقد مشتقات ويعاد قياسه الحقاً بالقيمة العادلة. تُدرج المشتقات كموجودات مالية عن المشتقة  

 القيمة العادلة موجبة وكمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة سالبة. 
 

 ( المخزون س

 البيعية ـ أيهما أقل، وتحدد تكلفة المخزون كالتالي:  يظهر المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة 
 

 ـ تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح مواد خام ومواد تعبئة وتغليف وقطع غيار

ـ تكلفة المواد المباشرة والعمالة المباشرة زائداً المصاريف غير المباشرة الخاصة   انتاج تحت التشغيل وبضاعة تامة للصنع
 وفقاً لمستوى النشاط العادي بها 

 

 .  م البيعصافي القيمة البيعية هو السعر التقديري للبيع خالل النشاط العادي ناقصاً التكلفة التقديرية لإلتمام وأي تكاليف أخرى يستلزمها إتما
 

 ع( الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية 

بتقدير ما إذا كان هناك مؤشراً على هبوط قيمة أصل. وفى حالة وجود أي مؤشر على ذلك، أو عند تقوم المجموعة في تاريخ إعداد القوائم المالية 
في القيمة  الحاجة إلى إجراء اختبار سنوي لهبوط قيمة األصل تقوم المجموعة بتقدير القيمة اإلستردادية لألصل. وتتمثل القيمة اإلستردادية لألصل 

ناقصاً تكلفة البيع أو القيمة قيد االستخدام لألصل أيهما أعلى، وتحدد لألصل المفرد ما لم يكن األصل يتولد عنه  العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد 
ل أو  تدفقات نقدية مستقلة بشكل كبير عن النفقات المتولدة من موجودات أو مجموعات أخرى من الموجودات. وعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألص 

يمة اإلستردادية لألصل يتعين تخفيض قيمة األصل إلى القيمة اإلستردادية له. عند تحديد القيمة قيد االستخدام، يتم خصم التدفقات  وحدة توليد النقد الق
  ر المرتبطة النقدية المستقبلية إلى القيمة الحالية باستخدام سعر الخصم قبل الضريبة الذي يعكس التقديرات السوقية للقيمة الوقتية للمال والمخاط 

عند توافرها، أو يتم استخدام نموذج التقييم   -باألصل. عند تحديد القيمة العادلة ناقص تكاليف إتمام البيع، يتم مراعاة المعامالت السوقية الحديثة  
   المناسب. 

 

حدة توليد نقد في المجموعة  تعتمد المجموعة في حساب الهبوط في القيمة على ميزانيات تفصيلية وحسابات تقديرية يتم إعدادها بشكل منفصل لكل و
م حساب  التي يتم توزيع موجودات فردية لها. وعادة ما تغطي هذه الميزانيات التفصيلية والحسابات التقديرية خمس سنوات. لتغطية فترات أطول، يت 

 معدل نمو طويل األجل ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع بعد السنة الخامسة.  
 

في قائمة الدخل الشامل الموحدة تحت بند المصاريف    - ف بخسائر الهبوط في القيمة للعمليات المستمرة ـ بما في ذلك هبوط قيمة البضائع  يتم االعترا
 التي تتفق مع وظيفة األصل الذي هبطت قيمته.  
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 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 الموحدة )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 

 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة. 2

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  4- 2

 ( مقاصة األدوات المالية )تتمة( 3

 ع( الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية )تتمة( 

 

الشهرة، يتم إجراء تقييم في تاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة لمعرفة ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن الخسائر الناتجة  بالنسبة للموجودات عدا  
بلغ عن هبوط القيمة والتي سبق تسجيلها لم تعد موجودة أو أنها قد انخفضت. وفي حال وجود مثل هذا المؤشر، تقوم المجموعة بإجراء تقييم للم

من األصل أو وحدة توليد النقد. ويتم عكس قيد خسارة الهبوط في القيمة فقط إذا حصل تغير في االفتراضات المستخدمة في تحديد    الممكن استرداده
المبلغ   مبلغ االسترداد من األصل منذ آخر خسارة هبوط في القيمة تم تسجيلها. ويكون عكس القيد محدوداً بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل

جاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها ـ بعد خصم االستهالك ـ فيما لو لم يتم تسجيل خسارة من الهبوط في  ت استرداده وال ت   الممكن
   القيمة لألصل في سنوات سابقة. ويتم تسجيل عكس القيد هذا في قائمة الدخل الشامل الموحدة. 

 

 ف( نقد وما في حكمه 
حكمه من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق وشيكات تحت التحصيل القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية تستحق خالل فترة  يتكون النقد وما في 

 أشهر أو أقل عند نشأتها والتي ليست عرضة لمخاطر التغير في القيمة ــ إن وجدت.  3
حكمها من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق وشيكات تحت التحصيل  وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة تتكون النقدية وما في  

 السابق االشارة اليها مخصوما منها أرصدة السحب على المكشوف من البنوك حيث يتم اعتبارها جزء من ادارة النقد للمجموعة. 
 

 ص( المخصصات 
يُطلب من  موعة ناتج عن أحداث سابقة، ويكون من المحتمل أن  يتم إدراج المخصصات عند وجود إلتزام حالي )قانوني أو ضمني( على المج

.  لغ اإللتزام المجموعة سداد هذا اإللتزام من خالل تدفقات نقدية إلى خارج المجموعة تمثل منافع اقتصادية ويكون باالمكان إجراء تقدير يُعتد به لمب 
، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يتم إثبات المبالغ المستردة  وفي الحاالت التي تتوقع فيها المجموعة استرداد بعض أو كل المخصصات

بعد    كأصل مستقل وذلك فقط عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعالً. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الدخل الشامل الموحدة 
 خصم أية مبالغ مستردة. 

 

 ً ، فيتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما يكون ذلك مالئماً، وإذا كان أثر القيمة الوقتية للمال جوهريا
 المخاطر المصاحبة لذلك اإللتزام. وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص مع مرور الوقت كمصاريف تمويلية. 

 

 ( إلتزامات منافع الموظفين ق
 

 األجل إلتزامات قصيرة  (1
توقع تسويتها تشمل إلتزامات الرواتب واالجور بما في ذلك المنافع غير النقدية واإلجازات المتراكمة وتكلفة السفر وبدل التعليم وبدل األثاث التي ي 

تي اعدت عنها القوائم  شهراً بعد نهاية السنة التي يقدم بها الموظف الخدمة ذي الصلة ويتم االعتراف بها حتى نهاية الفترة ال  12بالكامل خالل  
ي قائمة  المالية الموحدة، وتقاس بالمبالغ المتوقع أن يتم دفعها عند تسوية اإللتزامات. يتم عرض المطلوبات كإلتزامات منافع موظفين متداولة ف

 المركز المالي الموحدة. 
 

 برنامج المنافع المحددة  (2
وهي تختلف عن خطة المساهمات المحددة. إن صافي اإللتزام المدرج في قائمة المركز المالي برنامج المنافع المحددة هو خطة منافع ما بعد الخدمة  

الما التقرير  تاريخ  المحددة كما في  المنافع  الحالية إللتزام  القيمة  الخدمة هو  بعد  لما  المحددة  المنافع  ببرنامج  يتعلق  فيما  يتم الموحدة  الموحد.  لي 
. يتم تحديد القيمة الحالية إللتزام المنافع  المتوقعة    ئتماناال  وحدة   ياً بواسطة خبير اكتواري مستقل باستخدام طريقة احتساب إلتزام المنافع المحددة سنو

بالعملة التي   المحددة من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية باستعمال معدالت الفائدة على سندات الشركات عالية الجودة ويتم تقويمها
  لها سيتم دفع المنافع. وفي الدول التي ال يوجد بها سوق لمثل هذه السندات، يتم استخدام معدالت أسعار السوق للسندات الحكومية. يحتسبمن خال

الفائدة بواسطة تطبيق معدل الخصم إلى صافي رصيد إلتزام المنافع المحددة والقيمة العادلة لموجودات البرنامج. يتم تضمين   هذه صافي تكلفة 
 لتكلفة في مصاريف منافع الموظفين في قائمة الدخل الشامل الموحدة. ا
 

ي قائمة  تدرج مكاسب وخسائر إعادة القياس الناتجة عن خبرة التعديالت السابقة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تظهر بها ف
 الدخل الشامل الموحدة. 

 

زام المنافع المحددة الناشئة عن تعديالت البرنامج أو التخفيض فوراً في قائمة الدخل الشامل الموحدة كمصاريف  تدرج التغيرات في القيمة الحالية إللت 
 خدمة سابقة. 

 

ة بتسوية  تدرج المصاريف الحالية والسابقة لمنافع ما بعد الخدمة فوراً في قائمة الدخل الشامل الموحدة بينما يسجل عكس قيد معدالت الخصم الخاص 
ائمة  ام كتكلفة مالية. إن أي تغيرات في صافي اإللتزام بسبب التقييمات االكتوارية والتغيرات في االفتراضات تعتبر كإعادة قياس وتدرج في قاإللتز

 الدخل الشامل الموحدة. تأخذ عملية التقييم االكتوارية بالحسبان أحكام نظام العمل في المملكة العربية السعودية وسياسة الشركة. 
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 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 
 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة. 2
 
 المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير الحالية  5- 2

.  المعايير الجديدة والمعدلة التي أصـدرها مجلس معايير المحاسـبة الدولية، ولكنها غير سـارية المفعول حتى تاريخ القوائم المالية للشـركة فيما يلي  
 وتعتزم الشركة اعتماد هذه المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات، إن وجدت، عندما تصبح سارية المفعول.

 

 وتعديالت جديدة لم تصبح سارية المفعول بعد معايير وتفسيرات    .أ

ــارية المفعول في ــبة الدولية والتي تعتبر سـ ــدرها مجلس معايير المحاسـ ــيرات التي أصـ   هناك عدد من المعايير والتعديالت على المعايير والتفسـ
  الفترات المحاسبية المستقبلية التي قررت الشركة عدم تطبيقها في وقت مبكر وأهمها ما يلي:

 

 

 تاريخ التطبيق  ملخص  لمعيار الدولي ا

 م 2023يناير  1 تعديالت بخصوص تاريخ انتهاء صالحية نهج التأجيل.  -عقود التأمين  4 لمعيار الدولي للتقارير الماليةا

 م 2023يناير  1 .  9ومعيار   4تعديالت بخصوص التعديالت المتعلقة بالترابط بين معيار  9المعيار الدولي للتقارير المالية 

 17 المعيار الدولي للتقارير المالية 

 

نهجاً متسقاً دولياً لمحاسبة عقود التأمين. قبل    17يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية  

المالية   التقارير  الدولي إلعداد  تن 17المعيار  أنحاء  ، كان هناك  كبير في جميع  وع 

العالم فيما يتعلق بالمحاسبة واإلفصاح عن عقود التأمين، حيث يسمح المعيار الدولي  

بمواصلة اتباع العديد من مناهج المحاسبة السابقة )غير المعايير    4للتقارير المالية  

  17مالية  الدولية إلعداد التقارير المالية(. سينتج عن المعيار الدولي إلعداد التقارير ال

األنظمة   على  تعديالت  يتطلب  مما  التأمين،  شركات  من  للعديد  كبيرة  تغييرات 

 والعمليات الحالية.  

 م 2023يناير  1

)التعديل    1 معيار المحاسبة الدولي 

أو    - لمتداولة  المطلوبات  تصنيف 

 غير متداولة( 

 

دة في   ه المنعـق دولي في إجتمـاعـاـت ة اـل يونيو ويوليو  قرر مجلس معـايير المحـاســـــب

فيما يتعلق بتصـنيف اإللتزامات الخاضـعة   1م تعديل معيار المحاسـبة الدولي  2022

روط وتأجيل تاريخ نفاذ التعديل  روط مثل اإلفصـاح عن المعلومات حول هذه الـش لـش

 م وما بعدها.2024يناير  1للفترة التي تبدأ في 

بعد فترة  تتطلب التعديالت تأجيل تسوية اإللتزام لمدة ال تقل عن ا ثني عشر شهراً 

التقرير لتكون متاحة في فترة التقرير و/أو الحق في تأجيل التسوية لمدة إثني عشر  

شهراً على األقل بعد فترة التقرير والذي يخضع أيضاً إللتزام المنشأة بشروط محددة.  

 قدم التعديل توضيحاً حول معنى "المقاصة" لغرض تصنيف اإللتزام. 

 م 2024يناير  1

  1معيار المحاسبة الدولي 

عن السياسات   االفصاح)

 2وبيان الممارسة  ( المحاسبية

:  1مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم    اعتمد

حيث يهدف هذا التحديث إلى التركيز على اإلفصاح عن المعلومات ذات األهمية عن  

التركيز على  و   المحاسبية بدال من اإلفصاح عن السياسات المحاسبية المهمة   السياسات 

أهمية المعلومات المرتبطة بالسياسة المحاسبية بدالً من التركيز على أهمية المبالغ 

 المتعلقة بالسياسة المحاسبية. 

 م 2024يناير  1

 
 
 
  
 

 
 
 
 

26/60 



 

     
  

 

 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 
 
 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة. 2
 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير الحالية )تتمة(  5- 2

 والتعديالت الجديدة سارية المفعول في السنة الحاليةالمعايير والتفسيرات   .ب
 

محاسبية للشركة  فيما يلي المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة على المعايير السارية في السنة الحالية والتي لم تؤد إلى تغييرات في السياسات ال
 وليس لها أي تأثير على قوائمها المالية: 

 
 تاريخ التطبيق  ملخص  المعيار الدولي 

نوية على المعايير  ينات الـس التحـس

ة:  الـي ارير الـم داد التـق ة إلـع دولـي اـل

 م2020-م2018دورة 

ــبة الدولية )2020في مايو  ــدر مجلس معايير المحاسـ تعديالت طفيفة   IASB)م، أصـ

ة   الـي ارير الـم داد التـق دولي إلـع ار اـل ة  1على المعـي دولـي ايير اـل ، التطبيق ألول مرة للمـع

ة   الـي ارير الـم ار اـلدولي للتـق الـية، والمعـي ارير الـم الـية، ومعـيار   9إلـعداد التـق األدوات الـم

الزراعة واألمثلة التوضــيحية المصــاحبة للمعيار الدولي إلعداد  41المحاســبة الدولي  

 عقود اإليجار. 16التقارير المالية 

 م 2022يناير  1

 

 16معيـار المحـاســــبـة الـدولي  

وا واآلالت  ـلـمعــدات  اـلـمـمـتـلكــات 

المتحصـــــل قـبل حق    -)التـعدـيل  

 االستخدام(

ــبة الدولية )2020في مايو  ــدر مجلس معايير المحاســ ( تعديالت على IASBم، أصــ

، والتي تحظر على الـشركة خـصم المبالغ المـستلمة من بيع 16معيار المحاـسبة الدولي  

ــود من  ــتخدام المقص ــل لالس ــركة بإعداد األص ــناف المنتجة بينما تقوم الش تكلفة األص

ــالت  ــركة بمتحصــ ــوف تعترف الشــ الممتلكات واآلالت والمعدات. بدالً من ذلك، ســ

 المبيعات هذه وأي تكاليف ذات صلة في الربح أو الخسارة. 

 م 2022يناير  1

 37معيـار المحـاســــبـة الـدولي  

ـتعــديــل   لــة   -)اـل ـم ـح ـم اـل ود  ـق ـع اـل

 تكلفة إتمام العقد( -باإللتزامات 

 

( تـعديالت على IASBمـعايير المـحاســـــبة اـلدولـية )م أصـــــدر مجلس  2020في ـمايو 

أ، والتي تحدد التكاليف التي تتضـــمنها الشـــركة   68فقرة   37معيار المحاســـبة الدولي  

ــيتســبب في خســارة أم ال، وبالتالي يتم االعتراف به كعقد  عند تقييم ما إذا كان العقد س

اب المزـيد من العقود محـمل ـباإللتزام. من المتوقع أن تؤدي ـهذه التـعديالت إلى احتســـــ

د من نطـاق التكـاليف المـدرجـة في تقييم العقود  ات ألنهـا تزـي اإللتزاـم ة ـب كعقود محمـل

 المحملة باإللتزامات.

 م 2022يناير  1
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 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  .3

دات  يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة من إدارة المجموعة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف والموجو
واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة في تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. إن عدم التأكد المتضمن في هذه الفرضيات والتقديرات قد  والمطلوبات 

 يؤدى إلى إجراء تعديالت هامة على قيم الموجودات أو المطلوبات التي قد تتأثر في فترات مستقبلية. 

 

 األحكام  (1
المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة بعمل األحكام التالية والتي كان لها األثر الجوهري األكبر على المبالغ المدرجة في  في سياق تطبيق السياسات 

 القوائم المالية الموحدة: 
 

 أ( أجزاء مكونات الممتلكات واآلالت والمعدات 

أساس القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية االقتصادية.    يتم استهالك موجودات المجموعة المصنفة ضمن فئة الممتلكات واآلالت والمعدات على
لمكونات  عند تحديد العمر اإلنتاجي االقتصادي لألصل، يتم تقسيمه إلى أجزاء هامة بحيث يتم استهالك كل جزء بشكل مستقل، وال بد من التأكد من ا

األهمية الكمية للمكون وكذلك العوامل النوعية مثل الفرق في العمر اإلنتاجي    الرئيسية لألصل، وأثناء تحديد أهمية المكون تأخذ اإلدارة في االعتبار
 بالمقارنة مع األصل األساسي وطريقة االستهالك ودورة االستبدال / جدول الصيانة. 

 

 ب( تحديد مدة عقد اإليجار مع خيارات التمديد واالنهاء ـ المجموعة كمستأجر 

عقول من  تحدد المجموعة مدة عقد اإليجار على أنها غير قابلة لإللغاء ألي فترات مغطاة بخيار تمديد العقد إذا ما كانت المجموعة متأكدة بشكل م
درة على احتمالية ممارسة هذا الخيار، أو ألي فترات مغطاة بخيار إنهاء العقد إذا ما كانت المجموعة متأكدة بشكل معقول من احتمالية عدم الق

 ممارسة هذا الخيار.  
 

تأكد من لدى المجموعة العديد من عقود اإليجار التي تتضمن خيارات التمديد واإلنهاء. تقوم المجموعة بممارسة التقدير في تقييم مدى معقولية ال
الصلة التي تشكل حافزاً اقتصادياً لممارسة  ممارسة خيار التمديد أو اإلنهاء للعقد. ومن أجل ذلك، تأخذ المجموعة في اعتبارها جميع العوامل ذات 

في الظروف   خيار التمديد أو اإلنهاء. بعد تاريخ ابتداء عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدة العقد إذا ما كان هناك حدث جوهري أو تغير
أو انهاء عقد اإليجار )مثل: إنشاء تحسينات جوهرية   واقع في نطاق السيطرة يؤثر على قدرة المجموعة على ممارسة أو عدم ممارسة خيار تجديد

 أو هيكلة جوهرية لألصل المستأجر(. 

 

 التقديرات واالفتراضات  (2

وائم المالية  فما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية والمصادر األخرى التي تسبب عدم التأكد من التقديرات في تاريخ إعداد الق
اعتمدت    الموحدة والتي يرتبط بها مخاطر جوهرية قد تسبب تعديالت هامة على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في الفترات المالية التالية.

تراضات القائمة  المجموعة في تقديراتها وافتراضاتها على المعايير المتاحة عن إعداد القوائم المالية الموحدة. إال أنه يجوز أن تتغير الظروف واالف
د حول التطورات المستقبلية وفقاً للتغيرات في السوق أو الظروف الناشئة خارج سيطرة المجموعة. وتنعكس هذه التغييرات على االفتراضات عن 

 حدوثها. 
 

 أ( األعمار االنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات 

ألغراض احتساب االستهالك. ويتم تحديد هذه التقديرات بعد األخذ   للممتلكات واآلالت والمعداتاألعمار االنتاجية التقديرية المجموعة تحدد إدارة 
اس سنوي  في االعتبار االستعمال المتوقع للموجودات أو التلف والبلى الطبيعي. وتقوم اإلدارة بفحص القيمة المتبقية واألعمار االنتاجية على أس

 مستقبلي إذا كانت اإلدارة ترى أن األعمار االنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.  ويتم تعديل مصاريف االستهالك على أساس
 

 ب( الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية  

ت يظهر الهبوط في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد القيمة القابلة لالسترداد باعتبارها القيمة العادل  كاليف  ة ناقصاً 
أيهما أعلى. تستند القيمة العادلة ناقصاً تكاليف حساب االستبعاد إلى البيانات المتاحة من معامالت البيع الملزمة    -االستبعاد أو قيمتها قيد االستعمال  

. يستند حساب القيمة قيد  التي تتم على أساس تجاري لموجودات مماثلة أو أسعار سوق يمكن مالحظتها ناقصاً التكاليف اإلضافية الستبعاد األصل
شطة إعادة االستعمال إلى نموذج التدفقات النقدية المخصومة. يتم اشتقاق التدفقات النقدية من الموازنة للسنوات الخمس المقبلة والتي ال تشمل أن 

يد النقد التي يتم اختبارها. إن القيمة القابلة  الهيكلة التي لم تلتزم بها الشركة بعد أو استثمارات مستقبلية هامة يمكن أن تعزز أداء األصل لوحدة تول
ومعدل النمو لالسترداد حساسة تجاه معدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة مستقبالً  

 المستخدم ألغراض استقراء المستقبل. 
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 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( . 3

 ( التقديرات واالفتراضات )تتمة( 2

 

 ج( مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة التجارية  

  تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص لحساب خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية. تعتمد معدالت المخصص على عدد األيام المنقضية 
لتواجد الجغرافي، نوع المنتج، نوع العميل، تصنيف العميل، ضمانات  لتجميعات شرائح العمالء المختلفة ذات أنماط الخسائر المتماثلة )من حيث: ا

 التغطية من خالل االعتمادات المستندية واألشكال األخرى من ضمانات االئتمان(. 
 

ارة االئتمان على  تعتمد المصفوفة بدايةً على معدالت التعثر التاريخية للمجموعة. تقوم المجموعة بمعايرة المصفوفة لتعديل التجربة التاريخية لخس
قتصاد  ضوء المعلومات المتوقعة للمستقبل. على سبيل المثال، إذا كانت الظروف االقتصادية المتوقعة )إجمالي الناتج المحلي( تشير إلى هبوط اال

ى ضوء ذلك. في تاريخ كل  على مدى السنة القادمة والذي من شأنه أن يزيد في عدد حاالت التعثر، فإن معدالت التعثر التاريخية يتم تعديلها عل
 تقرير مالي، يتم تحديث معدالت التعثر التاريخية الملحوظة ويتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية. 

 

مبلغ   إن تقييم الترابط بين معدالت التعثر التاريخية الملحوظة والظروف االقتصادية المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة هو تقدير جوهري. إن
ة للشركة  سائر االئتمان المتوقعة حساس للغاية تجاه التغيرات في األحوال والظروف االقتصادية المتوقعة. إن تجربة الخسارة االئتمانية التاريخي خ

قعة على الذمم والظروف االقتصادية المتوقعة قد ال تمثل التعثر الفعلي للعمالء في المستقبل. تم اإلفصاح عن المعلومات حول خسائر االئتمان المتو
 (. 30المدينة التجارية للمجموعة في اإليضاح )

 

 د( الضرائب 

مع األخذ في االعتبار المجال الواسع    يقع الشك فيما يتعلق بتفسير لوائح الضريبة المركبة والمبلغ وتوقيت الدخل الخاضع للضريبة في المستقبل
األجل   والطبيعة طويلة  الدولية  األعمال  أو  لعالقات  المقدمة  واالفتراضات  الفعلية  النتائج  بين  الناشئة  والفروق  الحالية  المركبة  العقود  واتفاقات 

التغييرات المستقبلية لتلك االفتراضات مما قد يستدعي ضرورة إجراء تعديالت مستقبلية على ضريبة الدخل والمصاريف المسجلة. وقد أنشأت  
لنتائج محتملة للتدقيق عن طريق الهيئات الضريبية في الدول المعنية التي تعمل فيها المجموعة.     المجموعة مخصصات بناًء على تقديرات مقبولة

عة  وتعتمد مبالغ تلك المخصصات على عوامل عدة مثل الخبرة السابقة للمراجعات الضريبية وتفسيرات اللوائح الضريبية عن طريق المنشأة الخاض
تنشأ تلك االختالفات في التفسير في عدة أمور بناًء على الظروف السائدة في مقر الشركة المعنية. وال يتم  للضريبة والهيئة الضريبية المسئولة. قد

 االعتراف بالمطلوبات المحتملة عند قيام المجموعة بتقييم إمكانية اتخاذ إجراءات التقاضي ووجود تدفقات نقدية لألموال اآلجلة. 
 

رائب  يتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة لجميع خسائر الضرائب غير المستخدمة إلى المدى الذي يحتمل فيه توافر األرباح الخاضعة للض
عتراف  المستقبال التي يمكن استخدام الخسائر في تغطيتها. يتطلب االجتهاد الجوهري لإلدارة تحديد مبلغ الموجودات الضريبية المؤجلة الذي يتم ا

 به بناًء على اإلطار الزمني المناسب ومستوى األرباح الضريبية المستقبلية واستراتيجيات تخطيط الضرائب المستقبلية.  

 

 هـ( برامج منافع الموظفين 

تختلف عن التطورات    تحدد منافع الموظفين وفق عمليات تقييم اكتوارية. تتطلب عمليات التقييم االكتواري إجراء العديد من االفتراضات والتي قد 
مستقبلية الفعلية في المستقبل. وتشتمل هذه االفتراضات على تحديد معدل الخصم، والزيادات المستقبلية في الرواتب، ومعدالت الوفيات والزيادة ال

المحددة يتأثر كثيراً بالتغيرات في هذه في المزايا. ونظرا للطبيعة المعقدة للتقييم واالفتراضات المعنية وطبيعتها طويلة األجل، فإن إلتزام المنافع  
 االفتراضات. يتم مراجعة كافة االفتراضات بتاريخ إعداد كل قوائم مالية سنوياً. 

 

ى سندات  يعتبر معدل الخصم أكثر المؤشرات التي تخضع للتغيير. وعند تحديد معدل الخصم المالئم، تأخذ اإلدارة بعين االعتبار أسعار العموالت عل
( أو أعلى طبقاً AAلمسجلة بعمالت تتفق مع العمالت المسجل بها إلتزام منافع ما بعد التوظيف المحددة وذلك على األقل بدرجة تصنيف )الشركات ا

لتتم العائد  الحاجة مع معدل  تقديرها عند  بها، ويتم  المتوقعة إللتزام  الما هو محدد من قبل وكاالت تصنيف دولية معترف  المدة  المنافع شى مع 
ي تم على المحددة. كما يتم أيضاً مراجعة جودة السندات المعنية. ويتم استبعاد تلك السندات التي لها هوامش ائتمان عالية من تحليل السندات الذ

   أساسه تحديد معدل الخصم، وذلك على اعتبار أنها ال تمثل سندات ذات جودة عالية. 
 

الوفيات المتاحة للجمهور في الدول المعنية. تخضع جداول الوفيات هذه إلى التغيير فقط من وقت آلخر    يتم تحديد معدل الوفيات بناء على جداول 
المستق والزيادات  المعنية  للبلدان  المستقبل  في  المتوقعة  التضخم  معدالت  على  بناء  الرواتب  زيادات  تحدد  الديموغرافية.  للتغيرات  في  وفقاً  بلية 

 الرواتب. 
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 حلواني اخوانشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( . 3

 ( التقديرات واالفتراضات )تتمة( 2
 

 و( قياس القيمة العادلة لألدوات المالية  

عار المتداولة في  في حال تعذر قياس القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي الموحدة استناداً إلى األس
ج التدفقات النقدية المخصومة. يتم الحصول على مدخالت هذه النماذج  أسواق نشطة، يتم تحديد قيمتها العادلة باستخدام أساليب تقييم بما في ذلك نموذ

تضمن  من أسواق يمكن مالحظتها عندما يكون ذلك ممكناً، لكن في حال لم يكن ذلك مجدياً، يجب استخدام درجة من الحكم لتحديد القيم العادلة. ت 
ئتمان والتقلبات. قد تؤثر التغيرات في االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل  األحكام االعتبارات الخاصة بالمدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر اال

 على القيمة العادلة المفصح عنها لألدوات المالية.   
 

 ز( تقدير الثمن المتغير للعوائد 

 التجاري. تقوم المجموعة بتقدير الثمن المتغير لتضمينه في سعر معاملة بيع منتجات مع حقوق اإلرجاع والخصم 
 

لتوصل  قامت المجموعة بتطوير نموذج احصائي لتوقع العوائد من المبيعات. يستخدم النموذج بيانات المرتجعات التاريخية لكل منتج من المنتجات ل
بنمط العوائد  إلى نسب العوائد المتوقعة. يتم تطبيق هذه النسب لتحديد القيمة المتوقعة للثمن المتغير. إن أي تغيرات جوهرية في الخبرة م قارنةً 

 التاريخي سوف يؤثر على نسب العوائد المتوقعة المقدرة من قبل المجموعة. 
 

 قامت المجموعة بتطبيق األحكام التالية التي تؤثر جوهرياً على تحديد مبلغ ومواعيد اإليرادات من العقود مع العمالء: 
 

 تحديد إلتزامات األداء في معاملة بيع بضائع. •

 مواعيد تحقق المبيعات. تحديد  •

وخصم تجاري وهذا يزيد من الثمن المتغير في اإلرجاع بيع البضائع تتضمن حق تحديد طريقة تقدير الثمن المتغير وتقييم القيود: بعض عقود  •
ًء على اختيار أفضل طريقة  سياق تقدير الثمن المتغير، يجب على المجموعة استخدام طريقة القيمة المتوقعة أو طريقة المبلغ األكثر احتماالً بنا

 يمكن من خاللها التوقع بشكل أفضل بمبلغ الثمن المتغير الذي تستحقه المجموعة مقابل البضائع. 

اإلرجاع  قررت المجموعة أن طريقة القيمة المتوقعة هي الطريقة المالئمة لالستخدام في تقدير الثمن المتغير للمبيعات من البضائع ذات حقوق   •
د الكبير من عقود العمالء التي تحمل ذات الخصائص. وفي سياق تقدير الثمن المتغير للمبيعات من البضائع ذات الخصم التجاري،  بناًء على العد

ي تتوقع  قررت المجموعة استخدام خليط من الطريقتين: طريقة المبلغ األكثر احتماالً وطريقة القيمة المتوقعة. الطريقة المختارة هي الطريقة الت 
 لثمن المتغير بناًء على عدد األسقف الكمية الواردة في العقد. لضل مبلغ بشكل أف 

 

 ح( عقود اإليجار ـ تقدير معدل االقتراض المتزايد 

الفائدة المضمن في عقود اإليجار، وبالتالي تستخدم المجموعة معدل االقتراض المتزايد في قيا س  ال تستطيع المجموعة على الفور تحديد سعر 
مماثل    إلتزامات عقود اإليجار. إن معدل االقتراض المتزايد هو سعر الفائدة الذي يجب على المجموعة دفعه من أجل االقتراض لفترة مماثلة بضمان

المبلغ ومبالغ الزمة للحصول على أصل بقيمة مماثلة لألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة. وبالتالي، يعكس معدل االقتراض المتزايد "
يجار  الذي على المجموعة دفعه" والذي يتطلب تقديراً عند عدم توافر أسعار ملحوظة أو عند الحاجة للتعديل بما يتناسب مع شروط وأحكام عقد اإل

باستخ المتزايد  االقتراض  بتقدير معدل  المجموعة  تقوم  للمجموعة(.  الوظيفية  العملة  العقود غير  الدفع في  تكون عملة  البيانات  )مثل: عندما  دام 
ني الملحوظة )مثل: أسعار الفائدة السائدة في السوق( والمتوافرة وعند ضرورة عمل بعض التقديرات الخاصة بالمجموعة )مثل: التصنيف االئتما

 للشركة التابعة(. 
 

 ط( هبوط قيمة البضاعة 

لبضاعة أو عندما تصبح تالفة يتم تقدير قيمتها القابلة للتحقق. في  تسجل البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها ـ أيهما أقل. عند تقادم ا
مبالغ البضاعة التي ليست كبيرة في حد ذاتها إال أنها متقادمة أو تالفة    احالة مبالغ البضاعة الكبيرة في حد ذاتها يتم التقدير لكل بند على حدة، أم

 ً والتي    لنوع البضاعة ودرجة التقادم أو التلف بناء على صافي القيمة الممكن تحقيقها  فيتم التقدير على أساس اجمالي، ويتم تكوين المخصص طبقا
 تمثل سعر البيع المتوقع مخصوماً منه التكاليف المقدرة إلتمام عملية البيع.
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 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 
 

 التقارير القطاعية  .4

يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم بتقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية  المجموعة  يعتبر القطاع جزء أساسي من  
المجموعة  خسائر القطاعات األخرى. تتبع المجموعة القطاع الجغرافي فقط نظراً لقيام  معينة )قطاع جغرافي( وتختلف أرباحه وخسائره عن أرباح و

 بالعمل في قطاع اعمال واحد وهو تصنيع وتعبئة وتجارة الجملة والتجزئة في المنتجات الغذائية. 

 

ديسمبر هي    31األرصدة بين شركات المجموعة كما في  المعلومات المالية للموجودات والمطلوبات الخاصة بالقطاعات الجغرافية بعد استبعاد أثر  
 كالتالي:

 

المعامالت بين شركات المجموعة للسنوات المنتهية المعلومات المالية لإليرادات واالرباح المختارة والخاصة بالقطاعات الجغرافية بعد استبعاد أثر  

 م هي كالتالي:2021ديسمبر  31م و2022ديسمبر  31في 
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 القطاعات 

 

 م 2022

المملكة العربية  

 السعودية 

بآالف الرياالت  

  السعودية 

جمهورية  

 مصر العربية 

بآالف الرياالت  

  السعودية 

 التسويات 

بآالف الرياالت  

  السعودية 

 المجمـــــوع 

بآالف الرياالت  

 السعودية 
        

 1,009,967  ( 144,072)  271,622  882,417 مجموع الموجودات 

 576,296  ( 8,872)  136,423  448,745 مجموع المطلوبات 

 29,849  -  18,506  11,343 المصروفات الرأسمالية المتكبدة خالل السنة 

        

        م 2021

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

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

  23,890   -   6,041   17,849  المصروفات الرأسمالية المتكبدة خالل السنة 

 

 القطاعات 

 

 م 2022 

 المملكة العربية  

 السعودية 

بآالف الرياالت  

  السعودية 

جمهورية  

 مصر العربية 

بآالف الرياالت  

  السعودية 

 التسويات 

بآالف الرياالت  

  السعودية 

 اإلجمالي 

بآالف الرياالت  

 السعودية 
         

 1,024,321  ( 156)  589,702  434,775  اإليرادات من العقود مع العمالء 

         المصاريف )صافي( 

 ( 765,283)  156  ( 418,466)  ( 346,973)  تكلفة ومصروفات 

 ( 184,315)  -  ( 68,072)  ( 116,243)  مصاريف منافع الموظفين 

 ( 45,613)  -  ( 9,301)  ( 36,312)  االستهالكات واإلطفاء 

  -   ( 69,975)  -   69,975  حصة الشركة في نتائج الشركة التابعة

 ( 2,305)   -   -   ( 2,305)   زكاة

 ( 23,888)   -   ( 23,888)   -   ضريبة

 2,917  ( 69,975)  69,975  2,917  ربح القطاع للسنة



 

     
  

 

 حلواني اخوانشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 
 )تتمة(التقارير القطاعية . 4

 
 

 القطاعات 

 

 م 2021 

 المملكة العربية  

 السعودية 

بآالف الرياالت  

  السعودية 

جمهورية مصر  

 العربية 

بآالف الرياالت  

  السعودية 

 التسويات 

بآالف الرياالت  

  السعودية 

 اإلجمالي 

بآالف الرياالت  

 السعودية 

 1,091,294   (98)   634,789   456,603   اإليرادات من العقود مع العمالء 

         المصاريف )صافي( 

 (752,791)   98   (438,025)   (314,864)   تكلفة ومصروفات 

 (172,335)   -  (68,055)   (104,280)   مصاريف منافع الموظفين 

 (46,865)   -  (11,739)   (35,126)   االستهالكات واإلطفاء 

  -   (87,921)   -   87,921   حصة الشركة في نتائج الشركة التابعة

 (6,000)   -   -   (6,000)   زكاة

 (29,049)   -   (29,049)   -   ضريبة

 84,254   (87,921)  87,921   84,254   ربح القطاع للسنة

 

 (. 5تم توضيح معلومات اإليرادات التفصيلية من العقود مع العمالء الخاصة بالقطاعات الجغرافية باإليضاح رقم )

 
 اإليرادات من العقود مع العمالء  .5

 
 معلومات اإليرادات التفصيلية 5-1
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 القطاعات 

 

 م 2022

المملكة العربية   

 السعودية 

بآالف الرياالت  

  السعودية 

جمهورية  

 مصر العربية 

بآالف الرياالت  

  السعودية 

 التسويات 

بآالف الرياالت  

  السعودية 

 المجمـــــوع 

بآالف الرياالت  

 السعودية 

         نوع البضائع أو الخدمات 

 262,747  -  85,838  176,909  منتجات سمسم 

 526,154  -  458,916  67,238  منتجات لحوم 

 235,420  (156)  44,948  190,628  منتجات أخرى 

 1,024,321  ( 156)  589,702  434,775  المجموع 

         شرائح األعمال 

 214,609  -  96,929  117,680  عمالء كبار

 377,178  -  262,528  114,650  بائعو جملة 

 211,858  -  140,544  71,314  بقاالت

 93,129  -  36,333  56,796  خدمات إعاشة 

 123,125  -  53,368  69,757  تصدير

 4,422  (156)  -  4,578  أخرى 

 1,024,321  ( 156)  589,702  434,775  المجموع 



 

     
  

 

 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات حول القوائم 
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 
 اإليرادات من العقود مع العمالء )تتمة(. 5
 

 )تتمة(  معلومات اإليرادات التفصيلية 5-1

 
 األسواق الجغرافية

 م 2021  م 2022 

بآالف الرياالت   
 السعودية 

بآالف الرياالت   
 السعودية 

 394,205  364,862 المملكة العربية السعودية  
 596,316  536,334 جمهورية مصر العربية 

 100,774  123,125 أسواق أخرى 

 1,024,321  1,091,295 
 

 أرصدة العقود  5-2
 م 2021  م 2022 

 132,564,875  125,063,911 ( 20ذمم مدينة تجارية )إيضاح 
 

 يوماً. 90إلى   30إن الذمم التجارية المدينة ال تحمل فوائد وعادة ما تكون مدتها 
 

 البضاعةموجودات حق رد البضاعة ومطلوبات رد  5-3

 م 2021  م 2022 

 15,637,317  16,732,313 ( 27مطلوبات رد البضاعة ناشئة من حقوق رد البضاعة )إيضاح 

 

 إلتزامات األداء  5-4

رد  يتم استيفاء إلتزام األداء حال انتقال السيطرة على األصل إلى العميل وبشكل عام عند تسليم البضائع إلى العميل. توفر بعض العقود حق  

 البضاعة وخصم تجاري مما يساهم في زيادة الثمن المتغير وفقاً للقيود. 
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 القطاعات 

 
 م 2021

المملكة العربية  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

جمهورية مصر   
 العربية 

الرياالت  بآالف 
 السعودية 

 
 التسويات 

بآالف الرياالت  
  السعودية 

 المجمـــــوع 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

        نوع البضائع أو الخدمات 

 289,653  -  59,607  230,046 منتجات سمسم 

 577,089  -  528,174  48,915 منتجات لحوم 

 224,552  ( 98)  47,008  177,642 منتجات أخرى 

 1,091,294  ( 98)  634,789  456,603 المجموع 

        شرائح األعمال 

 239,671  -  111,934  127,737 عمالء كبار

 442,350  -  314,656  127,694 بائعو جملة 

 232,308  -  146,719  85,589 بقاالت

 75,685  -  23,006  52,679 خدمات إعاشة 

 100,774  ( 98)  38,474  62,398 تصدير

 506  -  -  506 أخرى 

 1,091,294  ( 98)  634,789  456,603 المجموع 



 

     
  

 

 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 

 

 تكلفة اإليرادات   .6

 

 
 إيرادات أخرى، صافي  .7
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 م 2021  م 2022 

 592,399,620  590,044,371 المواد الخام تكلفة 

 72,203,354  77,249,092 (13رواتب وأجور ومزايا )إيضاح 

 3,070,544  3,995,235 إيجار ثالجات ومخازن

 1,305,351  1,155,043 مصروفات تأمين 

 10,782,689  11,873,434 مصروفات صيانة وقطع غيار 

 16,765,490  17,203,119 وقود وطاقة  

 334,916  319,294  بريد وهاتف 

 2,254,606  3,147,302 مصاريف سيارات

 99,515  265,785 إيجار سيارات

 321,926  378,847 سفر وانتقاالت  

 4,086,879  2,844,340 نظافة ومواد مهمات  

 2,593,822  2,602,751 نقل وتحميل

 1,040,772  273,084 أتعاب مهنية واستشارات 

 31,644,611  29,511,347 (15استهالك ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح 

 4,444,266  3,624,960 ( 17استهالك موجودات حق االستخدام )إيضاح 

 3,730,071  8,767,761 أخرى 

 753,255,765  747,078,432 

 م 2021  م 2022 

 2,708,065  151,275 ومعدات أرباح بيع ممتلكات، آالت 

 -  8,512,023 أرباح بيع أصول متاحة للبيع

 (1,142,503)  ( 2,888,708) مصاريف أخرى، صافي  

 1,121,744  772,442 إيرادات أخرى، صافي  

 3,762,586  1,384,425 إيرادات دعم مبيعات التصدير  

 7,931,457  6,449,892 



 

     
  

 

 حلواني اخوانشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 
 مصاريف بيع وتوزيع  .8

 
 مصاريف عمومية وإدارية  .9

 
 

35/60 

 م 2021  م 2022 

    

 66,791,935  70,802,146 ( 13رواتب وأجور ومزايا )إيضاح 

 35,124,661  22,640,046 تنشيط مبيعات ومصاريف تسويقية   

 9,579,005  8,511,909 مصاريف سيارات 

 12,661,232  17,293,484 مصاريف تنشيط مبيعات تصدير 

 3,821,273  3,971,861 عموالت توزيع 

 4,840,304  3,541,920 ( 15)إيضاح  استهالك ممتلكات وآالت ومعدات 

 2,822,549  2,790,156 نقل وتحميل 

 3,764,682  6,329,658 ( 17استهالك موجودات حق االستخدام )إيضاح 

 3,361,850  3,803,504 مصاريف ترويج

 215,956  215,688 ( 16)إيضاح  إطفاء موجودات غير ملموسة

 4,635,148  6,778,741 إيجار سيارات 

 1,583,345  1,414,758 تأمين 

 3,315,728  3,740,418 ( 20ذمم مدينة )إيضاح   - مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

 10,348,904  11,656,092 أخرى 

 163,490,381  162,866,572 

 م 2021  م 2022 

    

 33,339,300  36,263,458 ( 13رواتب وأجور ومزايا )إيضاح 

 5,283,247  4,423,769 مكافآت وبدالت عن حضور جلسات مجلس االدارة واللجان ذات العالقة  

 2,379,492  2,626,190 ضريبة استقطاع توزيعات أرباح 

 6,189,774  6,177,743 دراسات واستشارات  

 3,567,624  2,880,789 لوازم حاسب آلي  

 1,727,360  1,408,215 ( 15)إيضاح  استهالك ممتلكات وآالت ومعدات 

 1,786,103  313,207 صيانة

 1,152,457  1,195,023 عموالت بنكية 

 635,164  563,869 تأمين 

 923,630  374,118 بريد وهاتف  

 339,077  704,573 مصاريف سفر  

 161,677  775,250 ( 17استهالك موجودات حق االستخدام )إيضاح 

 1,430,224  3,169,461 مخصصات  

 1,064,694  3,755,553 رسوم واشتراكات  

 66,185  206,587 ( 16)إيضاح  إطفاء موجودات غير ملموسة

 3,585,835  3,939,688 أخرى  

 68,777,493  63,631,843 



 

     
  

 

 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 
 
 مصاريف تمويلية .10

 
 الزكاة وضريبة الدخل  .11

 فيما يلي مخصص الزكاة وضريبة الدخل كما يظهر في قائمة المركز المالي للمجموعة:  (أ

 
 ة التابعة. تم احتساب اإللتزامات الزكوية على أساس القوائم المالية الموحدة بينما تم احتساب الضريبة على أساس القوائم المالية المستقلة للشرك (ب 

 م 2021  م 2022 

 131,077,720  51,176,339 المعدل، صافي الربح  

 631,273,115  644,121,653 حقوق المساهمين

 86,855,301  84,595,743 أخرى 

 46,233,869  36,356,811 تمويل ألجل 

 ( 694,126,292)   ( 731,326,815)  إجمالي الحسميات 

    

 70,235,993  33,949,392 الوعاء الزكوي 

 72,418,467  35,004,317 (365/354الربح المعدل ) الزكاه بدون صافي 

 203,496,187  86,180,656 اجمالي الوعاء الزكوي الخاضع للزكاه

 

 تعود الفروقات بين صافي الدخل المحاسبي والزكوي بصورة رئيسية إلى المخصصات غير المسموح بها في احتساب الدخل الخاضع للزكاة. 
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 م 2021  م 2022 

 4,059,176  10,696,854 مصاريف تمويل ألجل وعقود مرابحات إسالمية ومصاريف بنكية اخرى

  533,200   696,998 ( 26)إيضاح  حددة للموظفينمإلتزامات المنافع ال تكاليف تمويل

 1,194,850  1,347,870 ( 17)إيضاح   ايجارمصاريف تمويل عقود 

 12,741,722  5,787,226 

 م 2021  م 2022 

 5,878,833  2,304,815 مخصص الزكاة )إيضاح "د" أدناه( 

 25,820,054  15,129,195 مخصص ضريبة الدخل )إيضاح "و" أدناه( 

 17,434,010  31,698,887 



 

     
  

 

 حلواني اخوانشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 
 

 الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(. 11
 

 ج( الزكاة المحملة على قائمة الدخل الشامل الموحدة: 
 

  

 د( تتكون حركة مخصص الزكاة خالل السنة مما يلي:  
 

 
 هـ( الضريبة المحملة على قائمة الدخل الشامل الموحدة:  

 

 
 و( تتكون الحركة في مخصص ضريبة الدخل خالل السنة مما يلي: 
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 م 2021  م 2022 

 6,000,000  2,304,815 المكون خالل السنة 

 م 2021  م 2022 

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

 6,000,000  2,304,815 المكون خالل السنة  

 ( 6,816,644)   ( 5,087,405)  المدفوع خالل السنة  

 -   ( 791,428)  تسويات أخري 

 5,878,833  2,304,815 الرصيد كما في نهاية السنة )إيضاح "أ"( 

 م 2021  م 2022 

 29,949,306    23,294,516 ضريبة الدخل الحالية )إيضاح "و"( 

 ( 900,668)   593,633 دخل ضريبي مؤجل )إيضاح "ز"( 

 23,888,149  29,048,638 

 م 2021  م 2022 

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

 29,949,306    23,294,516 المكون خالل السنة )إيضاح "هـ"( 

 ( 29,160,095)   ( 21,114,500)  المدفوع خالل السنة  

 845  ( 12,870,875)  عمالت أجنبية فروقات ترجمة 

 25,820,054  15,129,195 الرصيد في نهاية السنة )إيضاح "أ"( 



 

     
  

 

 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 
 

 الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(. 11
 

 مطلوبات الضريبة المؤجلة خالل السنة مما يلي:  / ز( تتكون الحركة في )موجودات(  
 

 
 ح( الضريبة المؤجلة المسجلة بالصافي في قائمة الدخل الشامل الموحدة خالل السنة كما يلي: 

 

 
 م: 2022م و2021الربح الضريبي والربح المحاسبي مضروباً بمعدل الضريبة للسنوات ط( تسوية بين 
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 م 2021  م 2022 

 453,474  ( 446,342)  الرصيد في بداية السنة  

 ( 900,668)  593,633 على قائمة الدخل الشامل الموحدة )إيضاح "ح"( دخل ضريبي مؤجل خالل السنة محمل 

 852  30,259 فروقات ترجمة عمالت أجنبية 

 ( 446,342)  177,550 الرصيد في نهاية السنة   

 م 2021  م 2022 

    التغير في موجودات الضريبة المؤجلة خالل السنة: 

 ( 473,492)   ( 643,273)  في موجودات الضريبة المؤجلة ) الزيادة(

 ( 427,176)   1,236,906 في مطلوبات الضريبة المؤجلة ) النقص (/  الزيادة

 ( 900,668)  593,633 )إيضاح "هـ"،"ز"(  )دخل( ضريبة مؤجلة   /مصروف  

 م 2021  م 2022 

 116,969,832  93,862,736 األرباح قبل ضرائب الدخل  

    تسويات  

 15,908,461  9,997,916 مصاريف غير قابلة للخصم  

 ( 3,773,235)   2,308,898 أخرى 

 129,105,058  106,169,550 الدخل الخاضع للضريبة 

 ٪ 22,5  ٪ 22,5 معدل الضريبة  

 29,048,638  23,888,149 مصروف ضريبة الدخل تم اإلفصاح عنه في قائمة الدخل الشامل الموحدة 



 

     
  

 

 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 
 الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(. 11

 
 ي( الموقف الزكوي والضريبي  

 
 الموقف الزكوي )شركة حلواني إخوان ـ السعودية(  

 م. 2014ديسمبر  31أنهت الشركة األم وضعها الزكوي حتى 
 

م. حيث قامت هيئة الزكاة  2018م وحصلت على شهادة زكاة حتى عام  2018م حتى  2015األعوام من  قدمت الشركة األم االقرارات الزكوية عن  

مليون لاير سعودي،    4,2والضريبة والجمارك بإصدار ربوطات زكوية للسنوات المذكورة والذي اظهر فروقات زكوية اضافية مستحقة بمبلغ  

 . وقد اعترضت عليه الشركة 
 

م وحصلت على شهادة الزكاة الخاصة بذلك. حيث قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 2019ار الزكوي عن عام كما قدمت الشركة األم االقر

مليون لاير سعودي وقد اعترضت عليه الشركة،    4,1بإصدار ربط زكوي للسنة المذكورة والذي اظهر فروقات زكوية اضافية مستحقة بمبلغ  

 . لزكوي ان نتيجة اإلعتراض سوف تكون لصالحهاوترى ادارة الشركة حسب افادة مستشارها ا

 
 

الزكوي عن عام   الشركة األم االقرار  الزكاة والضريبة والجمارك  2020قدمت  بذلك حيث قامت هيئة  الخاصة  الزكاة  م وحصلت على شهادة 

دي وقامت الشركة بسداد فروقات  مليون لاير سعو  0,1بإصدار ربط زكوي للسنة المذكورة والذي اظهر فروقات زكوية اضافية مستحقة بمبلغ  

 م.2020الزكاة المستحقة عليها بموجب الربط الزكوي وأنهت وضعها الزكوي عن عام 

 

 . وحصلت على شهادة الزكاة الخاصة بذلك  م2021قدمت الشركة األم االقرار الزكوي عن عام 

 مصر( -الموقف الضريبي )شركة حلواني إخوان 

 ضرائب شركات األموال  (1

 م.2005ديسمبر  31حتى   8الشركة التابعة معفاة من الضرائب طبقا لقانون  •

 م وتم سداد الضريبة المستحقة. 2018تم فحص دفاتر وسجالت الشركة التابعة حتى  •

 م. 2021:م 2019لم يتم فحص دفاتر وسجالت الشركة عن عام  •

 م.2015سنة  91اإلقرارات في ضوء أحكام القانون م وسداد المستحق عليها من واقع 2021تم تقديم اإلقرارات حتى  •

 

 ضريبة القيمة المضافة  (2

 م، وتم سداد الضريبة المستحقة. 2019تم فحص دفاتر وسجالت الشركة حتى عام  •

 تقوم الشركة بسداد المستحق من واقع االقرارات في مواعيدها القانونية.  •
 
 ضرائب كسب العمل  (3

 م، وتم سداد الضريبة المستحقة. 2019عام تم فحص دفاتر وسجالت الشركة حتى  •

 . م2021: م2020لم يتم فحص دفاتر وسجالت الشركة عن عام  •
 

 ضرائب الدمغة  (4

 م، وتم سداد الضريبة المستحقة. 2020تم فحص دفاتر وسجالت الشركة التابعة حتى سنة  •
 
 ضرائب الخصم  (5

 الشركة.  م وال توجد أي مستحقات مالية على2022تم سداد المدة الثالثة لعام  •
 
 الضرائب العقارية  (6

 م وال توجد أي مستحقات مالية على الشركة. 2021تمت المحاسبة وسداد المستحقات حتى عام  •

 

 ك( ضريبة القيمة المضافة 

التابعة(.  المجموعة مسجلة ألغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية )الشركة األم( وجمهورية مصر العربية )الشركة  

 تقوم المجموعة بسداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة من واقع اإلقرارات الضريبية. 

 
 

39/60 



 

     
  

 

 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 
 

 ة )الخسارة( الشاملمكونات  .12

  
أجنبية لشركة تابعة الفروقات المتراكمة لترجمة صافي الموجودات غير المالية الخاصة بشركة حلواني اخوان مصر  تمثل فروق ترجمة عمالت  

م. فروق ترجمة هي عبارة عن نتيجة تحويل ما بين الجنيه المصري )العملة الوظيفية للشركة التابعة( واللاير السعودي  2022ديسمبر    31كما في  
ديسمبر. تدير المجموعة مخاطر التغير في سعر الصرف الجنيه المصري إلى اللاير السعودي كما هو    31ألم( كما في  )العملة الوظيفية للشركة ا

 (. 30مبين في اإليضاح )
 

 لم يكن هناك أثر على ضريبة الدخل نتيجة التعديالت أعاله على هذه القوائم المالية. 

 
 المحددة للموظفين رواتب وتكاليف الموظفين وإلتزامات المنافع  .13

 
 تم توزيع رواتب وتكاليف الموظفين وإلتزامات المنافع المحددة للموظفين للسنة كما يلي: 

 
 ربحية السهم .14

ية القائمة  تحتسب األرباح األساسية والمخفضة للسهم بقسمة صافي الربح للسنة العائد لحملة األسهم العادية على المتوسط المرجح لعدد األسهم العاد

 المالي الموحدة. في تاريخ قائمة المركز 
 

 فيما يلي صافي الدخل وتفاصيل األسهم المستخدمة في احتساب األرباح األساسية والمخفضة للسهم: 
 

 م 2021  م 2022 

 84,254,428  2,917,385 صافي الربح للسنة العائد لمساهمي الشركة األم )لاير سعودي(    

 35,357,145  35,357,145 متوسط عدد األسهم خالل السنة )سهم(

 2.38  0,08 األرباح األساسية والمخفضة للسهم )لاير سعودي للسهم( 

 

 فيما يلي صافي الدخل التشغيلي وتفاصيل األسهم المستخدمة في احتساب األرباح األساسية والمخفضة للسهم:
 

 م 2021  م 2022 

 124,167,688  46,729,180 سعودي( صافي ربح التشغيل العائد لمساهمي الشركة األم )لاير 

 35,357,145  35,357,145 متوسط عدد األسهم خالل السنة )لاير سعودي للسهم( 

 3,51  1,32 األرباح األساسية والمخفضة للسهم )لاير سعودي للسهم( 
 

تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة وتاريخ االنتهاء من إعداد لم يتم إجراء أي معامالت فيما يتعلق باألسهم العادية أو األسهم العادية المحتملة بين  
 هذه القوائم المالية الموحدة. 

 

 لم يكن هناك أي عنصر تخفيض يؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية. 
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 م 2021  م 2022 

 (74,303)   (71,326,095) فروق ترجمة عمالت أجنبية لشركة تابعة )اإليضاح أدناه( 

 (691,600)   2,861,700 (26التغير في االفتراضات إللتزامات المنافع المحددة للموظفين )إيضاح 

 (68,464,395 )   (765,903) 

 م 2021  م 2022 

 72,203,354  77,249,092 ( 6)إيضاح  تكلفة مبيعات

 66,791,935  70,802,146 ( 8بيع وتوزيع )إيضاح مصاريف 

 33,339,300  36,263,458 ( 9عمومية وإدارية )إيضاح مصاريف 

 184,314,696  172,334,589 



 

 

 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 
 ممتلكات واآلالت والمعدات  .15
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 آالت ومعدات  مبانــــــــــي  أراضــــــي 
أثاث  

 ومفروشات 
 أجهزة حاسب 

 وسائل نقل  آلي

 قطع غيار 
غير معدة  

 للبيع
 مشاريع تحت 

 التنفيذ
 المجمــــــوع 

 م 2022

 815,018,530 15,197,633 1,596,249 42,915,248 7,196,162 8,737,181 384,945,005 302,830,919 51,600,133 التكلفة: 

          م2022يناير  1في 

 29,849,793 29,849,793 - - - - - - - إضافات 

 ( 4,155,939) - - ( 1,185,673) ( 38,603) ( 717,912) ( 2,213,751) - - استبعادات 

 - ( 27,223,402) - - 629,332 302,859 22,086,377 4,204,834 - تحويالت 

 ( 168,678) ( 168,678) - - - - - - - موجودات غير ملموسة  ىتحويالت ال

 ( 3,022,880) - - ( 827,750) ( 24,254) ( 20,570) ( 1,558,777) ( 591,529) - اصول متاحة للبيع  ىتحويالت ال

 ( 47,714,059) ( 2,358,463) - ( 6,283,169) ( 1,728,435) ( 655,760) ( 23,913,610) ( 10,889,673) ( 1,884,949) فروق ترجمة عملة أجنبية 

 789,806,767 15,296,883 1,596,249 34,618,656 6,034,202 7,645,798 379,345,244 295,554,551 49,715,184 م2022ديسمبر  31في 

          االستهالك:

 318,631,768 - 1,481,777 32,633,135 4,962,792 6,982,279 201,030,213 71,541,572 - م2022يناير  1في 

 34,461,482 - 108,001 2,668,929 920,129 308,458 21,125,010 9,330,955 - استهالك السنة 

 ( 3,915,562) - - ( 1,146,958) ( 35,442) ( 650,966) ( 2,082,196) - - استبعادات 

 ( 1,153,869) - - ( 786,107) ( 4,595) ( 8,294) ( 330,850) ( 24,023) - تحويالت الي اصول متاحة للبيع 

 ( 23,542,486) - - ( 4,146,023) ( 1,408,905) ( 300,500) ( 13,160,486) ( 4,526,572) - فروق ترجمة عملة أجنبية 

 324,481,333 - 1,589,778 29,222,976 4,433,979 6,330,977 206,581,691 76,321,932 - م2022ديسمبر  31في 

          صافي القيمة الدفترية:

 465,325,434 15,296,883 6,471 5,395,680 1,600,223 1,314,821 172,763,553 219,232,619 49,715,184 م2022ديسمبر  31



 

 

 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 
 ممتلكات واآلالت والمعدات )تتمة(. 51
 

 

 وسائل نقل  أجهزة حاسب آلي  ومفروشات أثاث  آالت ومعدات  مبانــــــــــي  أراضــــــي 

 قطع غيار 

 غير معدة للبيع

 مشاريع تحت 

 التنفيذ

 المجمــــــوع 

 م 2021

          التكلفة: 

 834,494,078 9,821,195 1,596,249 56,803,781 6,446,488 7,864,628 388,959,345 301,322,582 61,679,810 م2021يناير  1في 

 23,890,380 23,890,380 - - - - - - - إضافات 

 (33,276,911) - - (17,028,447) (340,848) (296,595) (11,724,374) (3,886,647) - استبعادات 

 (10,080,000) - - - - - - - (10,080,000) تحويالت إلى أصول متاحة للبيع 

 - (18,507,444) - 3,140,993 1,090,714 1,169,696 7,709,601 5,396,440 - تحويالت 

 (9,017) (6,498) - (1,079) (192) (548) 433 (1,456) 323 فروق ترجمة عملة أجنبية 

 815,018,530 15,197,633 1,596,249 42,915,248 7,196,162 8,737,181 384,945,005 302,830,919 51,600,133 م2021ديسمبر  31في 

          االستهالك:

 310,301,420 - 1,268,943 43,802,291 4,055,735 6,837,420 191,341,100 62,995,931 - م2021يناير  1في 

 38,212,275 - 212,834 4,281,984 1,236,237 438,801 22,166,079 9,876,340 - استهالك السنة 

 (25,279,300) - - (15,449,901) (328,682) (293,906) (7,876,970) (1,329,841) - استبعادات 

 (4,599,614) - - - - - (4,599,614)  -  - هبوط في القيمة 

 (3,013)  - - (1,239)  (498)  (36)  (382)  (858)  - فروق ترجمة عملة أجنبية 

 318,631,768 - 1,481,777 32,633,135 4,962,792 6,982,279 201,030,213 71,541,572 - م2021ديسمبر  31في 

          القيمة الدفترية:صافي  

 496,386,762 15,197,633 114,472 10,282,113 2,233,370 1,754,902 183,914,792 231,289,347 51,600,133 م2021ديسمبر  31
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 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات حول القوائم 
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 
 

 ممتلكات واآلالت والمعدات )تتمة(. 51

 
إن المجمع الصناعي للشركة األم مقام على أرض مستأجرة من الهيئة السعودية للمدن االقتصادية ومناطق التقنية )"مدن"( بموجب عقد مدته   ( أ

 م(. عقد اإليجار قابل للتجديد لفترة إضافية مماثلة باتفاق الطرفين. 2007اغسطس  29هـ )الموافق 1428شعبان  16بداية من سنة  25

 

مليون   102,4م، تتضمن الممتلكات واآلالت والمعدات أصوالً مهلكة دفترياً بالكامل وال تزال تعمل تبلغ تكلفتها   2022ديسمبر    31كما في   (ب

   مليون لاير سعودي(.  106م: 2021ديسمبر  31لاير سعودي )

 

مليون لاير    15,2م:  2021ديسمبر    31لاير سعودي )مليون    15.3م، تتمثل قيمة المشاريع تحت التنفيذ والبالغة  2022ديسمبر    31كما في   (ج

 سعودي( في دفعات لشراء ممتلكات وآالت ومعدات. 

 

 تم توزيع استهالك السنة في قائمة الدخل الشامل الموحدة كما يلي:  ( د

 

 م 2021  م 2022  

 31,644,611  29,511,347  ( 6)إيضاح  اإليرادات تكلفة 

 4,840,304  3,541,920  ( 8مصاريف بيع وتوزيع )إيضاح 

 1,727,360  1,408,215  ( 9مصاريف عمومية وادارية )إيضاح 

  34,461,482  38,212,275 

 

ــوائيات في جدة وذلك للبدء في مرحلة التنظيم أمانة محافظة  قامت  م    2021خالل عام   ( ه  المتعلقة جدة باإلعالن عن الجدول الزمني إلزالة العشــ

ــوائيات، وتأتي هذه اإلجراءات ضــمن الخطة الموضــوعة إلعادة ترتيب وهيكلة أحياء المدينة،  باألحياء التي تم تصــنيفها ضــمن مناطق العش

وتعود هذه الخطة بالنفع في النهاية على جميع األفراد المقيمين في المملكة العربية الســــعودية، وتضــــمن القرار تعويض مالكي األراضــــي 

م، وحيث ان الـشركة تمتلك مـساحة ارض بحي الثعالبة وهو 2021هذا وقد تم البدء بتنفيذ تلك الخطة في ـشهر نوفمبر عام   قارات المزالة.والع

مليون لاير سـعودي والتي تتمثل في  10بمبلغ   تم إعادة تبويب األرض إلى اصـول متاحة للبيع أحد األحياء التي تقع ضـمن خطة اإلزالة لذلك

 .شركة إسناد للتقييم العقاري وشريكه -دفترية حيث ان القيمة العادلة أكبر من القيمة الدفترية وفقاً لتقرير المقيم المعتمد القيمة ال
 

ــركة عن جزء من ارض حي  م انتهت2022خالل عام و ــتحق للشــ مليون لاير  15.2بمبلغ  الثعالبةأمانة جدة من تقدير قيمة التعويض المســ

 .سعودي
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 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 
 موجودات غير ملموسة  .16

 
  

 برامج      

 رسوم عالمات   

 تجارية وامتياز 

  

 المجمـــــوع      

      التكلفة: 

 13,196,710  10,102,820  3,093,890 م2021يناير  1في 

 1,819,994  -  1,819,994 إضافات 

 57  57  - فروق ترجمة عملة أجنبية

 15,016,761  10,102,877  4,913,884 م 2021ديسمبر    31في 

      اإلطفاء: 

 11,750,504  8,736,427  3,014,077 م2021يناير  1في 

 282,141  21,787  260,354 اإلطفاء للسنة 

 32  32  - فروق ترجمة عملة أجنبية

 12,032,677  8,758,246  3,274,431 م 2021ديسمبر    31في 

      صافي القيمة الدفترية: 

 2,984,084  1,344,631  1,639,453 م   2021ديسمبر    31كما في 

 

 السنة في قائمة الدخل الشامل الموحدة كما يلي:  إطفاء تم توزيع  ( أ

 م 2021  م 2022  

 215,956  215,688  ( 8مصاريف بيع وتوزيع )إيضاح 

 66,185  206,587  ( 9مصاريف عمومية وادارية )إيضاح 

  422,275  282,141 
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 برامج      

 رسوم عالمات   

 تجارية وامتياز 

  

 المجمـــــوع      

      التكلفة: 

 15,016,761  10,102,877  4,913,884 م2022يناير  1في 

 189,196  189,196  - إضافات 

 168,679  -  168,679 ممتلكات واآلالت والمعدات المحول من 

 (10,914,276)  ( 8,736,484)  ( 2,177,792) إستبعادات خالل العام 

 ( 371,987)  -  ( 371,987) فروق ترجمة عملة أجنبية

 4,088,373  1,555,589  2,532,784 م 2022ديسمبر    31في 

      اإلطفاء: 

 12,032,677  8,758,246  3,274,431 م2022يناير  1في 

 422,275  227,811  194,464 اإلطفاء للسنة 

 -  187,527   ( 187,527) إعادة التصنيف   

 (10,914,276)  ( 8,736,484)  (2,177,792) إستبعادات خالل العام 

 ( 315,872)  -  ( 315,872) أجنبيةفروق ترجمة عملة 

 1,224,804  437,100  787,704 م 2022ديسمبر    31في 

      صافي القيمة الدفترية: 

 2,863,569  1,118,489  1,745,080 م   2022ديسمبر    31كما في 



 

 
 

 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات حول القوائم 
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 

 
 عقود اإليجار   .17

 

 المجموعة كمستأجر 

سنة. إلتزامات المجموعة بموجب هذه العقود    13إلى    2لدى المجموعة عقود إيجار لعدة عقارات مستأجرة. تتراوح مدة عقود اإليجار عموماً بين  

خالل ملكية المؤجر لهذه العقارات. يتضمن العديد من عقود اإليجار خيارات التمديد واإلنهاء للعقد ودفعات إيجار متغيرة مفصلة أدناه.  مضمونة من  

 ال تحتوي جميع عقود اإليجار على دفعات متغيرة.
 

دنية. تطبق المجموعة إعفاءات االعتراف المتعلقة بـ  شهراً أو أقل ذات قيمة مت   12لدى المجموعة أيضاً بعض العقود لممتلكات مستأجرة بمدة إيجار  

 "عقود اإليجار القصيرة األجل" و"عقود إيجار األصول المتدنية القيمة" على هذه الموجودات. 
 

 فيما يلي القيم الدفترية للموجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإليجار المدرجة خالل السنة وما تعرضت له من حركة خالل السنة: 

 

 تمثل موجودات حق االستخدام على النحو التالي:  (أ

 

 ب( إلتزامات عقود اإليجار مصنفة في قائمة المركز المالي على النحو التالي:
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 م 2021  م 2022 

    التكلفة: 

 37,470,548  54,332,393 يناير  1كما في 

 18,279,989   12,746,997 إضافات خالل السنة 

 (1,418,611)   ( 8,498,230) إستبعادات خالل السنة 

 467   ( 6,324,329) فروقات ترجمة عملة أجنبية  

 54,332,393   52,256,831 ديسمبر    31كما في 

    اإلطفاء: 

 (17,374,927)   (24,337,347) يناير  1كما في 

 (8,370,625)   (10,729,868) االستهالك المحمل للسنة  

 1,405,633   8,026,434 إستبعادات خالل السنة 

 2,572   3,206,245 فروقات ترجمة عملة أجنبية  

 (24,337,347)   ( 23,834,536) ديسمبر    31كما في 

 29,995,046   28,422,295 ديسمبر   31صافي القيمة الدفترية كما في 

 م 2021  م 2022 

 17,135,659  29,829,980 يناير  1كما في 

 18,270,699   12,768,142 السنة إضافات خالل 

 1,194,850  1,347,870 مصروف فائدة

 (6,713,630)   (11,997,398) دفعات 

 (58,655)   ( 492,942) إستبعادات خالل السنة 

 1,057   ( 3,131,409) فروقات ترجمة عملة أجنبية  

 29,829,980   28,324,243 ديسمبر    31كما في 

 (9,750,268)   ( 5,511,739) ناقص: الجزء المتداول  

 20,079,712   22,812,504 الجزء غير المتداول 



 

 
 

 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 

 اإليجار )تتمة(عقود . 71
 

 قامت المجموعة بتسجيل مصروف الفائدة بما يتعلق بمطلوبات عقود اإليجار تحت بند "مصاريف تمويلية" بينما قامت بتسجيل مصروف االستهالك

 ديسمبر كالتالي:  31المتعلق بموجودات حق االستخدام للسنة المنتهية في 
 

 م 2021  م 2022 

 4,444,266   3,624,960 ( 6)إيضاح  اإليرادات تكلفة 

 3,764,682   6,329,658 ( 8مصاريف بيع وتوزيع )إيضاح 

 161,677   775,250 ( 9مصاريف عمومية وادارية )إيضاح 

 10,729,868   8,370,625 

 

مليون   29,8م:  2021م )2022ديسمبر    31مليون لاير سعودي مقابل عقود اإليجار كما في    28,3لدى المجموعة تدفقات نقدية للخارج بإجمالي  

 لاير سعودي(. يمثل الجدول التالي الدفعات المستقبلية المتعلقة بعقود االيجار: 
 

 م 2021  م 2022 

 9,750,268   5,511,739 خالل سنة واحدة 

 10,849,933   19,852,725 سنوات  5أكثر من سنة إلى 

 9,229,779   2,959,779 سنوات  5أكثر من 

 28,324,243   29,829,980 
 

ترات التي  ليس لدى المجموعة أي دفعات إيجار مستقبلية محتملة خالل الخمس سنوات القادمة من تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة فيما يتعلق بالف

 التمديد واإلنهاء غير المدرجة في مدة عقد اإليجار. تأتي بعد تاريخ ممارسة خيارات 

 
 المخزون .18

 

 مخصص المخزون البطيء الحركة والتالف خالل السنة على النحو التالي: الحركة في 
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 م 2021  م 2022 

 125,827,013  131,596,020 مواد خام  

 41,432,580  57,139,304   بضاعة تامة الصنع

 31,597,687  28,761,162 مواد تعبئة وتغليف  

 1,979,149  1,731,043 انتاج تحت التشغيل  

 19,410,755  18,486,119 قطع غيار  

 919,092  583,407 أخرى  

 238,297,055  221,166,276 

 (11,579,088)   (16,114,078) مخصص مخزون بطيء الحركة وتالف )اإليضاح أدناه( 

 222,182,977  209,587,188 

 7,485,715  24,070,611 بضاعة في الطريق 

 246,253,588  217,072,903 

 م 2021  م 2022 

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

 692,343  6,997,954 إضافات خالل السنة 

 (274,286)   ( 1,929,451) مشطوب خالل السنة 

 334  ( 533,513) ترجمة عملة اجنبية

 16,114,078  11,579,088 



 

 

 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 
 المعامالت مع األطراف ذوي العالقة وأرصدتها  .19

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

 
 طبيعة العالقة  البيان 

 منتسبة مملوكة ألحد المساهمين الرئيسيين جهة  شركة الربيع السعودية لألغذية 

 جهة منتسبة مملوكة ألحد المساهمين الرئيسيين  شركة دلة التجارية  

 جهة منتسبة مملوكة ألحد المساهمين الرئيسيين  شركة النسيج والمالبس الجاهزة المحدودة 

 الرئيسيين جهة منتسبة مملوكة ألحد المساهمين  شركة االسماعلية مصر للدواجن 

 طرف ألحد أعضاء مجلس اإلدارة  شركة إبداع وطن لتجارة التجزئة 

 طرف ألحد أعضاء مجلس اإلدارة  بنك البركة  

 طرف ألحد أعضاء مجلس اإلدارة  شركة الوسطى للخدمات الغذائية 

 طرف ألحد أعضاء مجلس اإلدارة  شركة أقوات للصناعات الغذائية

 طرف ألحد أعضاء مجلس اإلدارة  شركة المأكوالت السريعة البيك

 طرف ألحد أعضاء مجلس اإلدارة  مؤسسة مكة المكرمة للطباعة 

 طرف ألحد أعضاء مجلس اإلدارة   شركة اعمار المدينة االقتصادية  

 أطراف ذو عالقة  جهات منتسبة للشركة األم 

 أطراف ذو عالقة  اإلدارة العليا وكبار التنفيذيين 

 أطراف ذو عالقة  اإلدارة أعضاء مجلس 

 
 أ( مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة )الذمم المدينة التجارية والموجودات المتداولة األخرى(: 

 
 الحركة في الهبوط في قيمة أطراف ذوي عالقة خالل السنة على النحو التالي: 

 

 ومطلوبات متداولة أخرى(: ب( مبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة )مبالغ مستحقة الدفع 

 
 البيان 

 
 طبيعة المعاملة 

 ديسمبر  31الرصيـد كما في  المعامالت خالل السنة 

 م 2021 م 2022 م 2021 م 2022

 79,753  68,042 738,128  516,657 عقد صيانة وقطع غيار شركة دلة التجارية 

 249,223  66,793 3,196,490 1,677,919 شراء مواد خام  شركة االسماعيلية مصر للدواجن 

 65,508  85,355 154,864 820,960 معامالت مختلفة  اطراف أخرى 

 394,484 220,190    اإلجمالي 
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 طبيعة المعاملة  البيان 
 ديسمبر  31الرصيـد كما في  المعامالت خالل السنة 

 م 2021 م 2022 م 2021 م 2022

 1,141,681 664,486 5,284,454 5,878,887 تامة الصنعبيع بضائع  شركة المأكوالت السريعة البيك
 623,163  849,172 1,170,336 3,292,398 بيع بضائع تامة الصنع اطراف أخرى 

    1,513,658 1,764,844 
 ( 503,311) ( 261,311)   يطرح: الهبوط في قيمة أطراف ذوي عالقة )اإليضاح أدناه( 

    1,252,347 1,261,533 

 م 2021 م 2022 

 612,912  503,311   يناير  1الرصيد كما في 
 (109,601)  ( 242,000) مخصص منتفي الغرض منه 

 261,311  503,311 



 

 
 

 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 المعامالت مع األطراف ذوي العالقة وأرصدتها )تتمة(. 91
 

 )مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى( )تتمة(:  ب( مبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة
 

 
 
 تم توزيع رصيد بنك البركة كما يلي: * 

 

 ج( بدالت ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين: 
 

وتوجيه  تتكون اإلدارة العليا للمجموعة من كبار الموظفين التنفيذيين في اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة الذين لديهم صالحيات ومسئوليات تخطيط  

 أنشطة المجموعة واالشراف عليها.  

 

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

 
 العالقة: د( األحكام والشروط المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذوي 

 

ة تدفع  إن المعامالت مع األطراف ذوي العالقة تتم بشروط متساوية مثل باقي الشروط العادية للعمالء. ان األرصدة المستحقة لألطراف ذوي العالق 

 دارة. يوم، وهي ليست مقابل أية ضمانات وال تحمل أي فوائد ويتم دفعها نقداً. كما يتم اعتماد المعامالت من قبل مجلس اإل 60خالل 
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 البيان 

 
 طبيعة المعاملة 

 ديسمبر   31الرصيــد كما في   المعامالت خالل السنة 

 م 2021  م 2022   م 2021  م 2022

 بنك البركة * 

 مصاريف تمويلية 
1,305,800  292,233  

14,662,272 
 

   9,823,668   15,525,811 مرابحات إسالمية  2,130,365

  اإلجمالي 
    14,662,272  2,130,365 

 م 2021  م 2022  

 (556,221)  ( 863,539)  ( 21حسابات جارية لدى البنوك )ضمن إيضاح 

 2,686,586  15,525,811  (25مرابحات إسالمية )ضمن إيضاح 

  14,662.272  2,130,365 

 مبلغ المعامالت  العالقة     طبيعة المعاملة      البيان     

 م 2021 م 2022   

 اإلدارة العليا  
 رواتب وتعويضات 

 6,892,832 6,548,988 الشركة األم 

 3,812,564 3,347,807 الشركة التابعة

 320,987 287,770 الشركة األم  منافع نهاية الخدمة 

     

 مكافآت  مجلس اإلدارة 
 1,800,000 1,800,000 الشركة األم 

 1,134,383 1,461,201 الشركة التابعة

     

 2,348,864 2,212,226 الشركة األم والتابعة بدالت عن حضور االجتماعاتمكافآت لجان و مجلس االدارة واللجان ذات العالقة 



 

 
 

 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 
 ذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى  .20

 

 

م مع أحد البنوك التجارية المحلية لمواجهة تقلبات أسعار الفائدة،  2019أبرمت الشركة األم عقد مشتقات مالية لمبادلة أسعار الفائدة في سنة   (أ

سعودي(.  لاير    246,577م:  2021ديسمبر    31لاير سعودي )  80.317م مبلغ  2022ديسمبر    31هذا وقد بلغت القيمة العادلة للعقد في  

م: أرباح بمبلغ  2021لاير سعودي )  326,895م بمبلغ  2022ديسمبر    31وبالتالي، سجلت الشركة األم أرباح تقييم خالل السنة المنتهية في  

 56.25م:  2021لاير سعودي )مليون    18.75م مبلغ  2022ديسمبر    31بلغت قيمة عقد المقايضة كما في  وقد  لاير سعودي(.    399,837

 (. 24عودي( )إيضاح لاير سمليون 

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

   
  تم تخفيض الذمم التجارية للعمالء بمستحقات للعمالء مقابل أنشطة ترويجية ومستردات مبيعات وجندوالت البضائع. بلغ رصيد تلك المستحقات  ( ج

 مليون لاير سعودي(.  30م: 2021مليون لاير سعودي ) 38,6 م مبلغ2022ديسمبر  31كما في 

 
مليون   0,13م بـعد هبوط في القيـمة بمبلغ  2022ديســــمبر    31تظهر ذمم الموظفين ودفـعات مـقدـمة للموردين واـلذمم الـمديـنة األخرى كـما في   ( د

م: 2021)ال شـيء    م قرر مجلس ادارة الشـركة اعدام ديون بمبلغ2022العام هذا وخالل   مليون لاير سـعودي(. 0,6م:  2021لاير سـعودي )

 لاير سعودي(، من خالل اطفائها في المخصص المقابل لها.مليون  6,2

 

من   مليون لاير سـعودي والمتمثل في قيمة التعويض الخاص بجزء 15,2ة حكومية بمبلغ  أتتضـمن ذمم مدينة أخرى رصـيد مسـتحق من منشـ ( ه

 (.7إيضاح ) ( و15ايضاح )ارض بحي الثعالبة 
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 م 2021  م 2022 

 140,710,445  135,402,637 " أدناه(ج )إيضاح "ذمم مدينة تجارية 

 (8,145,570)   (10,338,726) " أدناه( ب مخصص خسائر ائتمانية متوقعة )إيضاح "

 132,564,875  125,063,911 ذمم مدينة تجارية، صافي 

 1,261,533  1,252,347 ( 19مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة )إيضاح 

 5,614,357  6,138,374 مصاريف مدفوعة مقدما 

 2,381,215  2,304,785 " أدناه( د )إيضاح " ذمم موظفين

 13,643,878  7,424,343 " أدناه( د)إيضاح "دفعات مقدمة للموردين 

 -  80,317 أدناه( "أ" يضاح إمشتقات مالية )

 6,106,810  22,036,788 أدناه(  "هـ "و  "  د ذمم مدينة أخرى )إيضاح "

 164,300,865  161,572,668 

 م 2021  م 2022 

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

 3,315,728  3,740,418 ( 8إضافات خالل السنة )إيضاح 

 -  ( 609,300) مخصص انتفى الغرض منه  

 (592)  ( 937,962) فروق ترجمة عملة أجنبية  

 8,145,570  10,338,726 ديسمبر   31الرصيد كما في  



 

 
 

 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 
 
 نقد وما في حكمه .21

 ألغراض قائمة التدفقات النقدية الموحدة، فإن النقد وما في حكمه يتكون مما يلي:

 
 
 رأس المال .22

مبلغ  2020ديسمبر    27بتاريخ   من  المال  رأس  بزيادة  األم  للشركة  اإلدارة  مجلس  أوصى  مبلغ    314,285,730م  الى  سعودي  لاير 

إصدار سهم منحة واحد مقابل كل ثمانية أسهم عادية قائمة من خالل رصيد اإلحتياطي النظامي، تم  لاير سعودي من خالل    353,571,450

 م، وبناءاً عليه تم تعديل النظام األساسي للشركة. 2021أبريل  28الموافقة من قبل الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 

 
 
 اإلحتياطي النظامي  .23

٪ من ربح السنة إلى اإلحتياطي النظامي. يجوز للشركة التوقف عن 10ة، يجب على الشركة تحويل  وفقا لنظام الشركات والنظام األساسي للشرك

 ٪ من رأس المال. 30إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ مجموع اإلحتياطي 

 
 
 تمويل ألجل .24

 ديسمبر مما يلي:  31يتكون رصيد التمويل ألجل كما في  
 

 

مليون لاير سعودي. تم    150م، وقعت الشركة األم اتفاقية تمويل )تورق( مع البنك السعودي الفرنسي بمبلغ  2019سنة  خالل   (أ)
سحب رصيد التمويل بالكامل من قبل الشركة األم. وفقاً لشروط االتفاقية، يستحق سداد التمويل على شكل أقساط ربع سنوية بقيمة 

م. خالل الربع األول من 2023  يونيو   30م ويستحق سداد آخر قسط بتاريخ  2019سبتمبر    30مليون لاير سعودي ابتداًء من    9,4
مليون لاير سعودي دفعة مقدمة للبنك السعودي الفرنسي من األقساط المستحقة    50م قامت الشركة األم بسداد مبلغ  2021العام  

 م. 2022مارس  31على الشركة، هذا وقد تم سداد آخر قسط بتاريخ 
 

التمويل يترتب ع إليه هامش ربح(، تم ضمان  السعودية مضافاً  البنوك  السائد في السوق بين  التمويل رسوم تمويل )بالسعر  لى 
 ندات ألمر صادرة للبنك.سبس
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 م 2021  م 2022 

 84,839,661  94,004,905 البنوك نقد بالصندوق ولدى 

 5,526,036  3,524,608 شيكات تحت التحصيل 

 97,529,513  90,365,697 

 م 2021  م 2022 

 6,250,000  - السعودي الفرنسي )إيضاح )أ( أدناه( تمويل البنك 

 37,499,000  20,831,000 تمويل مصرف الراجحي )إيضاح )ب( أدناه( 

 43,749,000  20,831,000 ديسمبر    31الرصيد كما في  

 (22,918,000)  (16,668,000) الجزء المتداول  

 20,831,000  4,163,000 الجزء غير المتداول 



 

 
 

 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 
 تمويل ألجل )تتمة( .  42

 

 فيما يلي حركة التمويل خالل السنة لقرض البنك السعودي الفرنسي: 

 

 ديسمبر: 31يمثل الجدول التالي قيمة األقساط المتبقية من كامل قيمة التمويل كما في  

 

مليون لاير سعودي    50مليون لاير سعودي. تم سحب مبلغ    65م، وقعت الشركة األم اتفاقية تمويل مع مصرف الراجحي بمبلغ  2021خالل سنة   ( ب )

  30ابتداًء من  مليون لاير سعودي    4,2من قبل الشركة األم. وفقاً لشروط االتفاقية، يستحق سداد التمويل على شكل أقساط ربع سنوية بقيمة  

م. يترتب على التمويل رسوم تمويل )بالسعر السائد في السوق بين البنوك  2024مارس    31م ويستحق سداد آخر قسط بتاريخ  2021يونيو  

 السعودية مضافاً إليه هامش ربح(، تم ضمان التمويل بسندات ألمر صادرة للبنك. 
 

 : فيما يلي حركة التمويل خالل السنة لقرض مصرف الراجحي

 

 ديسمبر: 31يمثل الجدول التالي قيمة األقساط المتبقية من كامل قيمة التمويل كما في  
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 م 2021  م 2022 

 93,750,000  6,250,000   يناير  1الرصيد كما في 

 -  -  محصل خالل السنة 

 (87,500,000)  ( 6,250,000)  مسدد خالل السنة 

 6,250,000  -  ديسمبر    31الرصيد كما في 

 (6,250,000)  -  الجزء المتداول  

 -  -  الجزء غير المتداول 

 م 2021  م 2022 

 6,250,000  - م 2022

 -  6,250,000 

 م 2021  م 2022 

 -   37,499,000   يناير  1الرصيد كما في 

 50,000,000  -  محصل خالل السنة 

 ( 12,501,000)   ( 16,668,000)  مسدد خالل السنة 

 37,499,000  20,831,000 ديسمبر    31الرصيد كما في 

 (16,668,000)  ( 16,668,000)  الجزء المتداول  

 20,831,000  4,163,000 الجزء غير المتداول 

 م 2021  م 2022 

 16,668,000  - م 2022

 16,668,000  16,668,000 م 2023

 4,163,000  4,163,000 م 2024

 20,831,000  37,499,000 



 

 
 

 اخوانشركة حلواني 
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 
 عقود مرابحات إسالمية   .25

 االجل طويلةعقود مرابحات إسالمية   25-1

 م: 2021ديسمبر   31م و 2022ديسمبر  31فيما يلي القيمة الدفترية لعقود المرابحات اإلسالمية كما في 

 

 

 

 نوع التمويل 

 

 

اإليضاح  

 أدناه 

 

 

 عملة التمويل 

 المبلغ باللاير السعودي  المبلغ بالعملة األصلية 

 ديسمبر  31

 م 2022

 )مراجعة( 

 ديسمبر  31

 م 2021

 )مراجعة( 

 ديسمبر  31

 م 2022

 )مراجعة( 

 ديسمبر  31

 م 2021

 )مراجعة( 

       

 2,686,586 15,525,811 11,289,861 102,739,882 جنيه مصري  أ ( 19مرابحات )إيضاح 

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

 (209,350) ( 7,610,049)  ناقص: الجزء المتداول من عقود مرابحات إسالمية طويلة االجل 

 2,484,869 7,915,762  الجزء الغير متداول من عقود مرابحات إسالمية طويلة االجل 

 

عة  أبرمت الشركة التابعة عقود مرابحات طويلة األجل مع احد البنوك المحلية في جمهورية مصر العربية لتمويل عملياتها. تسدد الشركة التاب  (أ
  31مليون لاير سعودي )15.5م بلغ الرصيد القائم لهذه العقـود مبلغ 2022ديسمبر  31أعباء تمويل حسب ما هو سائد في السوق. كما في 

مليون لاير   2.4م: 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 7.9متداول بمبلغ غير مليون لاير سعودي( ويوجد جزء  2,7م: مبلغ 2021ديسمبر 

 . سعودي(

 
 عقود مرابحات إسالمية قصيرة االجل  25-2

 م: 2021ديسمبر   31م و 2022ديسمبر  31فيما يلي القيمة الدفترية لعقود المرابحات اإلسالمية كما في 

 

 

 نوع التمويل 

اإليضاح  

 أدناه 

 

 عملة التمويل 

 المبلغ باللاير السعودي  المبلغ بالعملة األصلية 

 ديسمبر  31

 م 2022

 )مراجعة( 

 ديسمبر  31

 م 2021

 )مراجعة( 

 ديسمبر  31

 م 2022

 )مراجعة( 

 ديسمبر  31

 م 2021

 )مراجعة( 
       

 89,000,000 92,500,000 89,000,000 92,500,000 لاير سعودي  أ تورق 

 12,418,293 62,984,446 12,418,293 62,984,446 لاير سعودي  أ تورق 

 50,000,000 65,000,000 50,000,000 65,000,000 لاير سعودي  أ تورق 

 - 50,000,000 - 50,000,000 لاير سعودي  أ تورق 

 - 34,008,043 - 225,043,457 جنيه مصري  ب  مرابحات  

     304,492,489 151,418,293 

 

ل  أبرمت الشركة األم عقود مرابحات اسالمية )تورق( قصيرة األجل مع بنوك محلية في المملكة العربية السعودية. ان هذه المرابحات تسدد خال (أ
ش ربح، هام فترة ثالثة إلى ثمانية أشهر وتدفع الشركة األم أعباء تمويل على التمويل طبقاً لسعر السوق السائد بين البنوك السعودية مضافاً إليه  

في   مبلغ2022ديسمبر    31كما  العقود  القائم من هذه  الرصيد  بلغ  )  270.4 م  مليون لاير    151,4م:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي 
 سعودي(. تم ضمان المرابحات بسندات ألمر صادرة للبنوك.  

 

ً أبرمت الشركة   (ب  تسدد الشركة التابعة أعباء تمويل    .العربية لتمويل عملياتهاجمهورية مصر  بنوك محلية في  قصيرة مع    عقود مرابحات  التابعة ايضا
 (.  م: ال شئ2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 34 بلغ الرصيد القائم من هذه العقود مبلغ م2022ديسمبر  31طبقاً لسعر السوق. كما في 
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 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 القوائم المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات حول 
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 
 إلتزامات المنافع المحددة للموظفين  .26

 م 2021  م 2022 

 37,871,102  38,783,202 يناير 1الرصيد كما في 

 3,487,600  3,604,400 تكلفة الخدمة الحالية 

 533,200  696,998 تكاليف تمويل

 (3,800,300)  ( 3,936,800)  مدفوع خالل السنة  

 691,600  ( 2,861,700)  اكتوارية مسجلة خالل السنة / ربح  خسارة 

 38,783,202  36,286,100 ديسمبر    31الرصيد كما في  

 

 صافي مصاريف المنافع المدرجة في قائمة الدخل الشامل الموحدة كما يلي:
 

 م 2021  م 2022 

  3,487,600   3,604,400 تكلفة الخدمة الحالية 

  533,200   696,998 تكاليف تمويل

  4,020,800   4,301,398 صافي مصروف المنافع 

 

 الخسارة االكتوارية المسجلة في الدخل الشامل اآلخر خالل السنة على النحو التالي: 

 م 2021  م 2022 

 (918,200)   ( 4,670,900)  فرضيات تمويلية 

 1,609,800  1,809,200 خبرة

 691,600  ( 2,861,700)  الربح / الخسارة االكتوارية خالل السنة  إجمالي 

 
 إن أهم الفرضيات االكتوارية المستخدمة في حساب القيمة الحالية إللتزامات المنافع المحددة للموظفين هي كما يلي:

 

 م 2021  م 2022 

 ٪ 2,2  ٪ 5,10 معدل الخصم   

 ٪ 3    ٪ 3,00 معدل زيادة الرواتب   

 ٪ 14    ٪ 14   معدل الدوران

 سنة   60    سنة   60   متوسط عمر التقاعد )سنوات( 

 
المتغ  العناصر  تثبيت كافة  تغيير معقولة، مع  نسبة  لها  الفرضيات االكتوارية والتي  المنافع على احدى  تأثير قيمة اإللتزام محدد  يرة تم عرض 

 األخرى كما يلي: 
 

 م 2021  م 2022 

  38,337,300   35,944,300 ٪ 0,25معدل الخصم +

  39,241,600   36,636,400 ٪0,25-معدل الخصم  

  39,238,000   36,643,800 ٪ 0,25زيادة الراتب +

  38,338,500   35,935,600 ٪0,25-زيادة الراتب 

 
التأثير الواقع على إلتزام المنافع المحددة نتيجة للتغيرات المعقولة في االفتراضات الرئيسية  يقوم تحليل الحساسية أعاله على أساس طريقة تبين  

بتة. قد  التي تحدث في نهاية فترة التقرير المالي. يستند تحليل الحساسية إلى التغير في االفتراض الرئيسي مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ثا
ير الفعلي في إلتزام المنافع المحددة حيث أنه من غير المحتمل أن تحدث التغيرات في االفتراضات بمنأى عن ال يكون تحليل الحساسية ممثالً للتغ

 بعضها البعض. 
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 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 
 ()تتمة إلتزامات المنافع المحددة للموظفين. 26

 فيما يلي الدفعات التالية المتوقعة في سنوات مستقبلية فيما يتعلق ببرنامج المنافع المحددة: 

 م 2021  م 2022 

  9,067,500   9,876,400 السنوي القادم( ( شهراً القادمة )فترة التقرير المالي 12خالل الـ )

  18,253,500   18,742,700 سنوات   5إلى  2ما بين 

  19,636,100   20,809,200 سنوات  10إلى  5ما بين 

  46,957,100   49,428,300 صافي مصروف المنافع
 

 سنة(.   4,7م: 2021) سنة  3,84المالي هو متوسط فترة إلتزام برنامج المنافع المحددة كما في نهاية فترة التقرير 

 
 أخرى متداولة  مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات .27

 
 توزيعات األرباح  .28

م وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي  2021فبراير    3بتاريخ  
 لاير سعودي.  47,142,860٪ من رأس المال بمبلغ اجمالي قدره 15لاير للسهم الواحد وبنسبة  1,5م بواقع 2020
امة غيرالعادية على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي  م وافقت الجمعية الع2022ابريل    19بتاريخ  

 . لاير سعودي 70,714,290م بمبلغ اجمالي قدره 2021ديسمبر  31فى 

 
 اإللتزامات المحتملة   .29

 ديسمبر:  31فيما يلي رصيد اإللتزامات المحتملة والتعهدات الرئيسية كما في 

 
 أهداف وسياسات إدارة المخاطر   .30

المخاطر  المخاطر جزء من أنشطة المجموعة وتدار من خالل آلية متواصلة تتكون من تحديد المخاطر ثم تقييمها ثم متابعتها. إن عملية إدارة  
ضرورية بالنسبة لقدرة المجموعة على تحقيق أرباح وكل موظف في المجموعة مسئول عن إدارة المخاطر المتعلقة بما تمليه عليه وظيفته أو  

 مسئولياته. المجموعة معرضة لمخاطر السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر السوق. 
 

 مخاطر السوق 
القيمة العادلة الناشئة عن التدفق النقدي المستقبلي لألدوات المالية والتي سوف تتذبذب نتيجة للتغيرات في  إن مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب  

سعر السوق. وتتضمن أسعار السوق ثالث فئات من المخاطر وهي: مخاطر سعر العمولة، ومخاطر العملة ومخاطر سعر السلع واألسعار األخرى.  
 بمخاطر السوق التمويل.  تتضمن األدوات المالية التي تتأثر
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 م 2021  م 2022 

 16,684,281  27,020,165 مصاريف مستحقة   

 394,484  220,190 ( 19مبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة )إيضاح 

ً دفعات مقدم  6,474,103  3,719,197 من العمالء  ا

 15,637,317  16,732,313 البضاعة ناشئة من حقوق رد البضاعة مطلوبات رد 

 9,623,614  8,698,733 مستحقات موظفين  

 5,388,354  6,673,717 مستحقات ضرائب الشركة التابعة 

 246,577  - مشتقات مالية 

 3,929,126  3,405,444 أخرى  

 66,469,759  58,377,856 

 م 2021  م 2022 

 47,335,207  28,125,313 خطابات ضمان وخطابات اعتماد مستحقة الدفع عند االطالع مصدرة من البنوك



 

 
 

 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 
 أهداف وسياسات إدارة المخاطر )تتمة(. 30

 مخاطر السوق )تتمة( 

 
 أ( مخاطر أسعار العمولة 

على    مخاطر أسعار العمولة هي مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب تقلبات أسعار العمولة وتنشأ عن احتمال أن يؤثر تذبذب أسعار العمولة

 الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات المالية.  
 

ة بما في ذلك التمويل البنكي والمرابحات. إن حساسية الدخل هي  المجموعة معرضة لمخاطر أسعار العمولة على مطلوباتها التي تدفع عليها عمول

لمالية  تأثير التغيرات االفتراضية في أسعار العمولة على دخل المجموعة لفترة واحدة، مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة، بناء على المطلوبات ا

 م.  2022ديسمبر  31ذات األسعار المتغيرة المحتفظ بها كما في 

 ر العملة ب( مخاط

مالت  تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية. إن المجموعة معرضة لتقلبات أسعار صرف الع

 لمنتهية في ٪ من إيرادات المجموعة للسنة ا58األجنبية خالل دورة أعمالها العادية يتم إظهار تأثير تقلبات أسعار صرف الجنيه المصري. إن  

٪( حيث يستخدم الجنيه المصري كعملة  58م:  2021ديسمبر    31مصر )  -م تمثل مبيعات الشركة التابعة حلواني إخوان  2022ديسمبر    31

 تشغيلية لها. 

بعة )بالجنيه  م، بلغت الموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة والمقومة بعمالت أجنبية تتعلق بالشركة التا2022ديسمبر    31كما في  

مليون لاير    77,7مليون لاير سعودي و    107,5م:  2021مليون لاير سعودي )  69.9مليون لاير سعودي    113.7المصري بشكل رئيسي( مبلغ  

 سعودي( على التوالي. 

سعر اللاير السعودي مثبت    لم تقم الشركة األم بإجراء أية معامالت جوهرية خالف اللاير السعودي والدوالر األمريكي خالل السنة. ونظراً ألن

 تجاه الدوالر األمريكي فان األرصدة بالدوالر االمريكي ال تشكل اي مخاطر عملة هامة. 

 .تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار العمالت وذلك بمراقبة التغيرات في أسعار العمالت باستمرار واتخاذ القرارات المناسبة 

 ج( مخاطر أسعار المواد الخام  

ل  المجموعة مواد خام مختلفة كمدخالت إنتاج في عملياتها اإلنتاجية وتخضع هذه المواد الخام لتذبذب األسعار مما قد يؤثر على نتائج أعما تستخدم  

 المجموعة. وللتقليل من هذه المخاطر تقوم اإلدارة بمراقبة أسعار المواد الخام وتتخذ القرارات المناسبة للشراء حسب توقعات األسعار. 

 
 طر االئتمانمخا

الحد    تتمثل مخاطر االئتمان في إخفاق طرف في أداة مالية في الوفاء بإلتزامه والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية. تعمل المجموعة على 

ل أكبر عشرة عمالء  من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالعمالء عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل على حدة ومراقبة الذمم المدينة القائمة. يمث 

 ٪(. 48م: 2021ديسمبر  31م )2022ديسمبر  31٪ من الذمم المدينة القائمة كما في 30
 

ى يتم إجراء تحليل هبوط القيمة في تاريخ كل تقرير مالي باستعمال مصفوفة مخصص لقياس خسائر االئتمان المتوقعة. تستند معدالت المخصص عل

لمختلف قطاعات العمالء التي لها نماذج خسارة مشابهة )حسب القطاع الجغرافي ونوع المنتج ونوع العميل والتصنيف(.  أيام االستحقاق التي مضت  

الحداث السابقة  يعكس الحساب احتمالية النتيجة المرجحة والقيمة الوقتية للمال والمعلومات المعقولة والداعمة المتاحة في تاريخ التقرير المالي حول ا

 حالية وتوقعات الظروف االقتصادية المستقبلية. والظروف ال
 

المتوقع ان  يتم شطب الذمم المدينة التجارية إذا تم التأكد من عدم تحصيلها بعد موافقة مجلس اإلدارة، وهي ال تخضع إلى نشاط التطبيق إذا كان من 

ان في تاريخ التقرير المالي هو القيمة الدفترية لكل فئة من تكون تكلفة هذا النشاط أعلى من فائدة القيام بذلك. إن أقصى تعرض لمخاطر االئتم

. ال تحتفظ المجموعة بضمانات. تقوم المجموعة بتقييم مدى ترّكز المخاطر فيما يتعلق بالذمم المدينة 20الموجودات المالية كما هو مبين في اإليضاح  

منتشرين في دول ذات تشريعات مختلفة ويعملون في أسواق مستقلة عن بعضها    التجارية وموجودات العقود المتدنية القيمة حيث أن عمالء المجموعة 

 البعض بشكل كبير. 
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 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 
  وسياسات إدارة المخاطر )تتمة(أهداف . 30
 

 مخاطر االئتمان )تتمة(
 

 فيما يلي المعلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان على الذمم المدينة التجارية للمجموعة باستعمال مصفوفة المخصص: 

 

 
المالية األخرى للمجموعة فان تعرض المجموعة للمخاطر الناشئة عن تعثر الجهات التي يتم التعامل  فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن األدوات  

 معها في السداد وان أقصى تعرض يساوي القيمة الدفترية لهذه األدوات. 

 
 مخاطر األعمال

اللحوم المصنعة بصفة عامة. ومن المخاطر أيضاً ما قد  تنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل خارجية مثل األمراض الوبائية التي تؤثر على قطاع 
إلدارة  ينشأ من احتمال عدم وفرة المحاصيل الزراعية التي تستخدم كمواد أولية أساسية في الصناعات الغذائية. وللتقليل من هذه المخاطر تقوم ا

 بمراقبة هذه المخاطر واتخاذ القرارات المناسبة حسب الظروف. 

 
 مخاطر السيولة 

لسيولة على  مثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على مقابلة إلتزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها. تتم مراقبة احتياجات اتت 
ة دورياً بتقييم أساس شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي إلتزامات حال نشوئها. وإلدارة هذه المخاطر، تقوم المجموع

األموال من    التسهيالت البنكية المتوفرة للتأكد بكفاية السيولة للوفاء بالمطلوبات المالية المستقبلية عند استحقاقها. تراقب المجموعة مخاطر نقص
 خالل أداة تخطيط السيولة.  

 

مرابحات اإلسالمية وتمويل ألجل. تمثل المطلوبات المتداولة  تهدف المجموعة إلى الحفاظ على توازن بين استمرارية التمويل والمرونة من خالل ال
٪( من اجمالي مطلوبات المجموعة. بناًء  81م:  2021م )2022ديسمبر    31٪ والتي تستحق في أقل من سنة واحدة كما في  88للمجموعة نسبة   

المخاطر فيما يتعلق بإعادة تمويل الدين وتوصلت إلى نتيجة أنها   على القيمة الدفترية للقروض المبينة في القوائم المالية قامت المجموعة بتقييم تركز
شهراً مع المقرضين   12ستكون منخفضة. لدى المجموعة صالحية الوصول إلى موارد أموال متنوعة وكافية، ويمكن تدوير الدين الذي يستحق خالل  

 الحاليين.

 
 الترّكز العالي للمخاطر  

يكون ـعدد من األطراف التي يتم التـعاـمل معـها تـمارس أعـماالً تـجارـية مـماثـلة أو أنشـــــطة في نفس المنطـقة    ينشـــــأ الترّكز الـعالي للمـخاطر عـندـما
ف االقتصادية  الجغرافية أو لديها سمات اقتصادية قد تؤثر في قدرتها على تأدية إلتزاماتها التعاقدية بحيث قد تتأثر بشكل مشابه في التغيرات بالظرو

 الظروف. يوضح الترّكز الحساسية النسبية ألداء المجموعة في التطورات التي تؤثر على صناعة معينة. أو السياسية أو غيرها من
 

لغرض تجنب الترّكز العالي للمخاطر، تتضمن سياسات وإجراءات المجموعة توجيهات محددة للحفاظ على محفظة متنوعة. تتم السيطرة وإدارة  
 استخدام تحوط انتقائي داخل المجموعة إلدارة تركزات مخاطر االئتمان على مستوى العالقة والصناعة. الترّكزات العالية لمخاطر االئتمان. يتم 
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 الذمم المدينة التجارية  م2022ديسمبر  31

 أيام تجاوز مواعيد االستحقاق  

 المجموع  أكثر من سنة  يوم  365-271 يوم  270-181 يوم 180- 91 يوم 90أقل من  متداول 

  ٪ 100 ٪ 58 ٪ 13 ٪5 ٪3 ٪0.4 معدل خسائر االئتمان المتوقعة 

 135,402,637 7,045,687 1,469,695 5,525,509 9,480,888 36,161,369 75,719,489 القيمة الدفترية المعرضة للتعثر

 10,338,726 7,045,687 858,373 711,306 512,536 924,678 286,146 خسارة االئتمان المتوقعة 

 الذمم المدينة التجارية  م2021ديسمبر  31

 أيام تجاوز مواعيد االستحقاق  

 المجموع  أكثر من سنة  يوم  365-271 يوم  270-181 يوم 180- 91 يوم 90أقل من  متداول 

  ٪ 100 ٪ 71 ٪ 17 ٪2 ٪0,4 ٪0,1 معدل خسائر االئتمان المتوقعة 

 140,710,445 4,004,095 2,989,264 8,710,209 15,934,679 36,674,818 72,397,380 القيمة الدفترية المعرضة للتعثر

 8,145,570 4,004,095 2,126,022 1,491,070 306,059 139,964 78,360 خسارة االئتمان المتوقعة 



 

 
 

 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 

  وسياسات إدارة المخاطر )تتمة(هداف أ. 30
 

 يبين الجدول التالي ملخص االستحقاقات للمطلوبات المالية للمجموعة بناًء على الدفعات التعاقدية: 

 

 إدارة مخاطر رأس المال 

ــمال المجموعة ــي من إدارة رأسـ  بغرض إدارة رأس مال المجموعة والذي يتألف من رأس المال واألرباح المبقاة واإلحتياطيات. إن الهدف الرئيسـ
التعديالت على ـضوء التغيرات في الظروف االقتـصادية ومتطلبات يتمثل في تعظيم القيمة للمـساهمين. تتولى المجموعة إدارة هيكل رأـسمالها وعمل  

 للمساهمين. التعهدات المالية. ولإلبقاء على هيكل رأس المال أو تعديله فإن ذلك قد يستلزم من المجموعة القيام بتعديل توزيعات األرباح التي تدفع
 

هو ضـمان الوفاء بالتعهدات المالية المرتبطة   -من ضـمن أمور أخرى    -ة  ومن أجل تحقيق الهدف الكلي، فإن الغرض من إدارة رأس مال المجموع
الـية واإلخـفاق في الوـفاء بـها ـق د ـيدفع بعقود التموـيل التي يترـتب عليـها مـعدالت ربح والتي تـحدد متطلـبات هيـكل رأس الـمال. إن خرق التعـهدات الـم

ــياســة المجموعة   ٪. تقوم المجموعة بتضــمين 40٪ و20هي المحافظة على معدل حركة ما بين البنوك إلى اســتدعاء التمويل على الفور. إن من س
 ة األجل.صافي الدين بالقروض واإلقتراضات التي يترتب عليها فائدة والذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى ـ ناقصاً الودائع النقدية والقصير

 

ئـمة في ـتاريخ ـقائـمة المركز الـمالي الموـحدة والتي تترـتب عليـها مـعدالت ربح خالل ال يوـجد أي خروق للتعـهدات الـمالـية ألي من عقود التموـيل الـقا
 الفترة الحالية.

 

 
 م 2022ديســمبر  31لم يتم إجراء أي تغيرات على األهداف أو الســياســات أو اإلجراءات المتبعة في إدارة رأس المال خالل الســنوات المنتهية في  

 م.2021ديسمبر  31 و
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 م 2022ديسمبر    31كما في 

 من شهر إلى 
 شهراً  12

 
 من سنة إلى سنتين 

 
 أكثر من سنتين 

 
 المجموع 

 68,463,818 - - 68,463,818 ذمم دائنة تجارية  
 66,469,759 - - 66,469,759 مبالغ مستحقة الدفع وأرصدة دائنة أخرى 

 18,291,178   18,291,178 إلتزامات اعتمادات مستندية
 20,831,000 - 4,163,000 16,668,000 تمويل ألجل 

 320,018,300 - 7,915,762 312,102,538 عقود مرابحات إسالمية 
 28,324,244 16,873,497 5,939,009 5,511,738 إلتزامات عقود إيجار 

 487,507,031 18.017.771 16,873,497 522,398,299 
     

 م 2021  ديسمبر  31كما في 
 من شهر إلى 

 شهراً  12
 

 من سنة إلى سنتين 
 

 أكثر من سنتين 
 

 المجموع 

 82,419,425 - - 82,419,425 ذمم دائنة تجارية  
 58,377,865 - - 58,377,865 وأرصدة دائنة أخرى مبالغ مستحقة الدفع 

 43,749,000 4,163,000 16,668,000 22,918,000 تمويل ألجل 
 154,112,512 - 2,484,869 151,627,643 عقود مرابحات إسالمية 

 29,829,972 13,762,369 6,317,335 9,750,268 إلتزامات عقود إيجار 

 325,093,201 25,470,204 17,925,369 368,488,774 

 م 2021  م 2022 

 227,691,492  369,173,543 قروض وتسهيالت يترتب عليها فائدة
 140,797,281  134,933,577 ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى 

 -  18,291,178 التزامات اعتمادات مستندية  
 (90,365,697)  (97,529,513) ناقص: نقد بالصندوق ولدى البنوك وشيكات تحت التحصيل 

 278,123,076  424,868,785 صافي الدين 

 353,571,450  353,571,450 أسهم عادية 
 103,571,430  106,071,435 إحتياطي نظامي 

 257,693,062  190,257,853 أرباح مبقاة
 (144,903,303)  (216,229,398) إحتياطي ترجمة عمالت أجنبية 

 569,932,639  433,671,340 مجموع حقوق الملكية 

 848,055,715  858,540,125 حقوق الملكية وصافي الدين 

 ٪ 33  ٪ 49 معدل الحركة 



 

 
 

 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 

 

 قياس القيمة العادلة  .31

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

البنوك وشيكات تحت التحصيل وذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى ومبالغ تتكون الموجودات المالية للمجموعة من نقد بالصندوق ولدى  
المية  مستحقة من أطراف ذوي عالقة وتتكون مطلوباتها المالية من ذمم دائنة تجارية ومبالغ مستحقة الدفع وأرصدة دائنة أخرى وعقود مرابحات إس 

 جار تمويلي ومبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة وتفاصيلها كما يلي: وتمويل ألجل وإلتزامات عقود إيجار وإلتزامات بموجب عقود إي 
 

 الموجودات المالية 1 ـ 31

 

 المطلوبات المالية  2 ـ 31

 

العادلة ما عدا تم قياس هذه الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة ولم يكن هناك أي أدوات مالية أو مبالغ للمجموعة قد تم قياسها بالقيمة 
الية الموحدة في  المشتقات المالية. يتم تصنيف المشتقات المالية التي جرى قياس القيم العادلة لها والتي تم االفصاح عن قيمها العادلة في القوائم الم

 لقيم العادلة ككل: نطاق هرمية القيم العادلة المبينة أدناه استناداً إلى بيانات المستوى األدنى الذي يعتبر جوهرياً لقياس ا
 

 المستوى األول: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.  •

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

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

تصنيف  في حال كانت البيانات المستخدمة لقياس القيمة العادلة ألصل ما أو إلتزام تقع ضمن مستويات مختلفة لهرمية القيم العادلة، عندها يتم  
 دلة بكاملها ضمن نفس المستوى الهرمي للقيمة العادلة كأدنى مستوى من البيانات التي تعتبر جوهرية للقياس كامالً.  قياس القيمة العا

 

مقاربة لقيمها فيما يلي مقارنة حسب الفئة بين القيم الدفترية والقيمة العادلة لألدوات المالية للمجموعة بخالف تلك األدوات ذات القيم الدفترية ال
 بشكل معقول:  العادلة 

 

 قياس القيمة العادلة باستخدام    

 
 مطلوبات مقاسة بالقيمة العادلة 

 
 

 تاريخ التقييم 

 
 

 المجموع 

أسعار متداولة في  
 أسواق نشطة 

 ( 1)المستوى  

بيانات ملحوظة  
 جوهرية 
 ( 2)المستوى  

بيانات غير ملحوظة  
 جوهرية 
 ( 3)المستوى  

 - (80,317) - (80,317) م2022ديسمبر  31 ( 20مشتقات مالية )إيضاح 
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 م 2021  م 2022 

  161,572,668   164,300,865 ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى 

  90,365,697   97,529,513 نقد بالصندوق ولدى البنوك وشيكات تحت التحصيل 

 261,830,378   251,938,365  

 م 2021  م 2022 

 82,419,425  68,463,818 ذمم دائنة تجارية 

 58,377,856  66,469,759 مبالغ مستحقة الدفع وأرصدة دائنة أخرى 

 154,112,512  320,018,300 عقود مرابحات إسالمية 

 43,749,000  20,831,000 قروض ألجل 

 -  18,291,178 التزامات اعتمادات مستندية

 29,829,980  28,324,243 إلتزامات عقود إيجار 

 522,398,298  368,488,773 



 

 
 

 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 
  قياس القيمة العادلة )تتمة( . 31
 

 المطلوبات المالية )تتمة( 2 ـ 31
 

 القيمة العادلة باستخدام قياس    

 

 مطلوبات مقاسة بالقيمة العادلة 

 

 

 تاريخ التقييم 

 

 

 المجموع 

أسعار متداولة في  

 أسواق نشطة 

 ( 1)المستوى  

بيانات ملحوظة  

 جوهرية 

 ( 2)المستوى  

بيانات غير ملحوظة  

 جوهرية 

 ( 3)المستوى  

 - 246,577 - 246,577 م2021ديسمبر  31 ( 27مشتقات مالية )إيضاح 

 

م فنية  تدخل المجموعة في أدوات مالية مشتقة بشكل رئيسي مع مؤسسات مالية لديها تصنيفات ائتمانية. إن المشتقات المقيمة من خالل أساليب تقيي 
استخداماً نماذج لألسعار والمبادالت ـ  مع بيانات قابلة للمالحظة من خالل السوق هي مبادالت ألسعار الفائدة. تتضمن أساليب التقييم الفنية األكثر  

 باستعمال احتسابات القيم الحالية. 
 

م، تم تقدير القيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة لمقاربة قيمها الدفترية وتصنف ضمن المستوى  2021ديسمبر    31م و2022ديسمبر    31كما في  
م هي القيمة الدفترية بسبب  2021ديسمبر    31م و2022ديسمبر    31وجودات المالية كما في  من الهيكل الهرمي للقيم العادلة. إن القيمة العادلة للم  2

 أن أرصدة هذه الذمم ذات آجال قصيرة بطبيعتها. 
 

ض  القرو  يتم تحديد القيم العادلة للقروض القصيرة األجل للمجموعة باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة التي تستخدم معدل خصم يعكس نسبة 
م، لم تختلف القيم الدفترية للقروض اختالفاً جوهرياً عن قيمها العادلة  2021ديسمبر    31م و2022ديسمبر    31في نهاية فترة التقرير المالي. كما في  

 المحتسبة.  
 

 م، لم تكن هناك حركة بين المستويات.  2021م و2022ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

 
 فروع الشركة  .32

 القوائم المالية الموحدة الموجودات والمطلوبات ونتائج عمليات الفروع التالية التابعة للشركة األم: تشمل 
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 المدينة  رقم السجل التجاري م

 الرياض 1010062529 1

 بريدة 1131009885 2

 الدمام 2050021082 3

 تبوك 3550019554 4

 جدة  4030296025 5

 مكة المكرمة  4031023161 6

 جدة  4030016296 7

 الطائف  4032009936 8

 المدينة المنورة  4650007871 9

 جدة  4030296028 10

 جدة  4030289434 11

 خميس مشيط  5855011496 12

 ينبع  4700001129 13



 

 
 

 شركة حلواني اخوان
 )شركة مساهمة سعودية(  

 الموحدة )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 

 
 أحداث هامة خالل العام الحالى  .33

 انخفاض قيمة عملة جمهورية مصر العربية  33-1
نتيجة لذلك، تم تسـجيل  وم، سـجل الجنيه المصـري انخفاضـاً في سـعر الصـرف مقابل اللاير السـعودي  2022  ديسـمبر 31المنتهي في    الحالىخالل  

 تعديل ترجمة العملة فيما يتعلق بترجمة العمليات للشركة التابعة بجمهورية مصر العربية.
 
 أثر الحرب األوكرانية الروسية 33-2

  الكيانات االقتصــادية، اندلع صــراع بين االتحاد الروســي وأوكرانيا وما تبعها من احداث قد يكون لها آثار مالية على العديد من م2022فى فبراير  
 التي لها معامالت مع أوكرانيا وروسيا وبيالروسيا، وكذلك في المصالح المباشرة )مثل الموردين والعمالء واالستثمارات والمقرضين(.

 

 السياسية بإستمرار وتختلف في جميع أنحاء العالم. هذا وتتمثل اآلثار الرئيسية المحتملة الناشئة عن الحرب فيما يلي: وتتغير األحداث 
 انقطاعات أو توقف اإلنتاج وإغالق الطرق والمرافق في المناطق المتضررة  -

 أوروبا الشرقية الى اضطرابات السفر  -

 زيادة التكاليف والنفقات. تقلب أسعار السلع والعمالت مما يؤدى الى  -

 سواق رأس المال ااالضطرابات في األنظمة المصرفية و -
  اليوجد وبالرغم من ذالك تراقب اإلدارة عن كثب تطورات السوق فى هذا الوضع المتقلب وتحللها. على الرغم من حاالت عدم التأكد الحالية،  

 الوفاء بالتزاماتها و أدائها التشغيلى المستقبلى. مؤشر على حدوث تأثير فى أعمال المجموعة أو عدم  ي حالياً أ
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 تم اعادة تصنيف بعض أرقام السنة السابقة لتتوافق مع العرض للسنة الحالية، أهمها كما يلي: 
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اتفاقية تسهيالت بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية مع يع  قبتو  قامت الشركة  هـ1444جمادى اآلخر    8م الموافق    2023يناير    1بتاريخ  
ً لمدة    بنك الخليج الدولي  مليون لاير    120  مبلغ  جمالي قيمة التسهيالت التمويليةهذا وقد بلغت إ  سنة واحدة من تاريخ توقيع االتفاقية وتجدد سنويا
الضمانات المقدمة  وتتمثل    مليون لاير تسهيالت لمنتجات خزينة  20  ومبلغ  تسهيالت لتمويل رأس المال العامل مليون لاير    100مقسمة إلى مبلغ  

 . سند ألمر بإجمالي قيمة التسهيالت ل في قيمة  مقابل التموي 
 

ية متوافقة مع أحكام الشريعة  اتفاقية تسهيالت بنكيع تجديد وتعديل قبتو قامت الشركة هـ1444جمادى اآلخر  12م الموافق 2023يناير  5بتاريخ 
مويل  مليون لاير ت   20,8مقسمة إلى مبلغ  مليون لاير    230,8مبلغ    جمالي قيمة التسهيالت التمويليةمصرف الراجحي وقد بلغت إاإلسالمية مع  

الضمانات  م وتتمثل  2023و  تمويل رأس المال العامل إلى نهاية يولي مليون لاير تسهيالت ل  210  م ومبلغ2024متوسط اآلجل إلى نهاية مارس  
 . سند ألمر بإجمالي قيمة التسهيالت ل في قيمة  المقدمة مقابل التموي 
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في   المنتهية  للسنة  للمجموعة  الموحدة  المالية  القوائم  إصدار  على  الموافقة  بتاريخ 2022ديسمبر    31تمت  اإلدارة  مجلس  قرار  بموجب   م 
 م. 2023 مارس 09
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 قائة المركز المالي الموحدة 

 كما في 

 م2021ديسمبر   31
  قبل اعادة التصنيف 

 
  اعادة التصنيف 

 كما في 

 م2021ديسمبر   31
 بعد اعادة التصنيف 

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

 151,418,293  151,418,293  - مرابحات إسالمية قصيرة االجل 


