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نبذة عن شركة عسير



شـــركة عســـير للتجارة والســـياحة والصناعة والزراعة والعقـــارات وأعمال المقاوالت شـــركة 
مســـاهمة ســـعودية ، مدرجـــة في الســـوق المالية فـــي المملكـــة العربية الســـعودية تحت 

الرمـــز 4080 ضمن قطاع شـــركات االســـتثمار والتمويل.
تأسســـت الشـــركة بموجب المرســـوم الملكي رقم م/78 وتاريـــخ 1395/11/7 هــــ الموافق 
1975/11/11م ، وباشـــرت الشـــركة أعمالهـــا بعد إعالن تأسيســـها وصدور ســـجلها التجاري 
تحت رقـــم 5850000276 وتاريـــخ 1397/01/15هــــ الموافـــق 1977/01/05م ويقع مركزها 
الرئيســـي في مدينـــة أبها، ومـــرت الشـــركة منذ تأسيســـها بمراحـــل تطور مختلفـــة تحولت 
طبيعة أعمالها من شـــركة تمارس عمليات وأنشـــطة متعددة إلى شـــركة اســـتثمارية قابضة 
بـــرأس مال 1.263.888.890 ريال ســـعودي وبلغ عدد أســـهمها الصادرة 126.388.889 ســـهماً 
بقيمـــة أســـمية 10 رياالت للســـهم الواحد مدفوعـــة بالكامـــل وذلك كما فـــي نهاية العام  

2016م ، ولـــم يطـــرأ تغيير علـــى ذلك مقارنة بالعـــام 2015م.
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 ركة عسري ـاهمي شــالسادة / مس

 احملرتمني    عة والعقارات وأعمال املقاوالتوالصناعة والزراياحة ــللتجارة والس

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،

السياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقااوتت االراركةا   شركة عسري للتجارة ويسر جملس إدارة 

أداء و الوضا  العاام  ويساتعر  التقريار السانوي للمجلاس     ، م 2016للعام  السنويتقرير جملس اإلدارة أن يقدم 

ة والعواما  املار ر  ، والتوجهاات املساتقيلية للراركة ، واتاجاتيجياتها الر يساة ،      الرركة خالل السنة املالياة  

 .على عملياتها

 عرض عام عن الشركة :

 شاااركة عساااري للتجاااارة والساااياحة والصاااناعة والزراعاااة والعقاااارات وأعماااال املقااااوتت شاااركة مساااا مة          

 ضااااما   ااااا    4080تااااعودية ، مدرجااااة ا السااااومل املاليااااة ا اململدااااة العرزيااااة السااااعودية  اااا  الرمااااز      

 اتتتثمار والتموي .

م ، 1975 11 11 اااا املوا ااا  1395 11 7وتااااري   78تاااوم امللدااام ر ااا  م تأتسااا  الراااركة ملوجااا  املر

 وتاااري  5850000276وزاشاارت الرااركة أعماعااا زعااد إعااالن تأتيسااها ولاادور تااجلها التجاااري  اا  ر اا    

وماارت الرااركة مناا   ا مدينااة أزهااا ،   ويقاا  مركز ااا الاار يس م ، 1977 01 05 ااا املوا اا   1397 01 15

لفة  ول  طييعة أعماعا ما شركة متارس عمليات وأنر ة متعددة إىل شاركة  تأتيسها ملراح  ت ور خمت

تاهما    126,388,889عادد أتاهمها الصاادرة    زلا   رياال تاعودي و   1,263,888,890اتتثمارية  ازضة زارأس ماال   

، ومل ي ارأ تيايري    م2016رياتت للسه  الواحد مد وعة زالداما  وللاك كماا ا نهاياة العاام      10زقيمة أمسية

 .م2015لى للك مقارنة زالعام ع

 السنة املالية للشركة :

ما األول ما يناير وتنتهام زنهاياة شاهر ديسام  ماا كا        للرركة  إن السنة املالية تيدأ  طيقا  للنظام األتاس

 .حس  التقوي  امليالدي عام

 لشركة :مراجع حسابات ا

 إرنساا  ويوناا  وشااركا     شااركة  م السااادة   2016تااوىل مراجعااة حسااازات الرااركة خااالل العااام املااالم       

ا  حلسااازات جعاازتعيياانه  مرا )حماتاايون  ااانونيونا زناااءق علااى  اارار اممعيااة العامااة العاديااة الثالثااة واألرزعااون     

 .م2016الرركة للعام املالم 

 املراجعة الداخلية :

 الساادة  م2016املاالم  نظام الر ازة الداخلية للراركة خاالل العاام    وتقيي  توىل مهام وأعمال املراجعة الداخلية 

  BDOعضااو جمموعااة )حماتاايون  ااانونيون ومسترااارون    –الاادكتور حممااد العمااري وشااركا     شااركة 

 .العامليةا

 املستشار الزكوي :

 يتوىل أعمال اتتترارة الزكوية للرركة السادة   زرايس وتر اوس كوزرز.
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 م :6201خالل العام املالي للشركة الوضع العام 

متواللة ما النمو و قي  الرركة ألرزاح متصاعدة زل  جمموعها خالل السانوات األرزا  املاضاية    زعد تنوات 

 الراركة  واجها  ،  قاد  ملياون رياال    506مليون ريال و ازلها توزيعات نقدية على مسا ميها مليلا    577 قط 

 اىل املن قاة ااا أد    دتتا ا تصاديةحملية ودولية نتيجة ظروف ومتيريات  مواتيه غري عوام  العام   ا خالل

انعدسا    اتتاتثمارات  وتقياي   الراركات  أداء على وتأ ري ا زعض الق اعات الر يسة ا األتوامل اندماش

  .ريال مليون 185 زلي  خبسا رم 2016خالل العام الرركة حيث مني  ،  رركةعام للداء الاألعلى 

 الراركات  نتاا    ا زاخنفاا   العاام   ا ا  لخاال  الراركة  خساا ر  عنهاا  نتجا   اليت اتتاتية العوام  متثل 

    حباوالم  مييعاتهاا  اخنفاا   زساي  ، وخالة شركة حلوانم اخوان وشركة الرزيا  الساعودية لذغ ياة     التازعة

 64 حبااوالم املييعااات مااا الاادخ  امجااالم ا واخنفااا ،  الساااز  العااام عااا%  11 مااا يعااادل ريااال مليااون 246

  رو ااات مصاااري  و ماا اليياا  والتوزياا   مصاااري  ارتفااا  ماا  الساااز  امالعاا عااا% 11 يعااادل املاا ريااال مليااون

حلااوانم  لرااركة العااام خااالل ريااال مليااون 75 مليلاا السااعودي  الريااال مقازاا  املصااري للجنيااه العملااةاخنفااا  

 العرزية. مصر مجهورية ا التازعةاخوان 

نتيجة لظروف اتتثنا ية  لعاما   ا خالل خسا ر تديدت العيسى لناعات شركة الزميلة الرركة ان كما

 ريال. مليون 41 حوالم منها الرركة حصة كان مرت زها الرركة 

 تساجي   ىاتاتدع  ااا  الراركة  اتاتثمارات  لايعض  العادلاة  القيماة  اخنفضا    قد املالية األتوامل لتأ ر ونتيجة

 إضاا ة  رياال ،  نملياو  135 مليلا   املالياة  واملوجاودات  اتتاتثمارات  زعض  يمة ا مر   غري  يوط خمصصات

وارتفاااا   رياااال ملياااون 33 اىل لتصااا % 90للراااركة وشاااركاتها التازعاااة زنساااية   التمويااا  تدلفاااة ارتفاااا  اىل

 ا حااد تال    انعدااس  اىل جمتمعاه  والعواما   األتايا   كا   ا     وأدت ، يهاا املصاري  العمومياة واإلدارياة   

  .العام ع ا الرركة نتا  

 اتاجاتيجية    اعاات  ا مدوناتهاا  طييعاة  زتناو   تتسا   اتتثمارية ظةحمف متلك الرركة  إن آخر جان  وما

 تتجااوز  زينماا ،  م2016 العام نهاية ا ريال مليون 2746 اتتثماراتها حملفظة الد جية القيمة زلي  حيث حيوية

 يهاا عل ري تسا  الايت  الراركات  ا اتاتثماراتها   يماة  أن حيث الد جية ،  يمتها احملفظة ع   السو ية القيمة

 عاا   العادلااة القيمااة تاانعدس ت حيااث ، الد جيااة زالقيمااة   تسااجيلهاتياا الرااركة ماا  املاليااة  وا مهااا وتوحااد

 اخاوان  حلاوانم  شاركة  ا اتاتثماراتها  مثا  املالية للرركة طيقا  للمعايري احملاتيية  القوا   على اتتتثمارات

 املداتا    اإن  للك على واضا ة،  األخر  تاتتتثمارا زعض جان  اىل لذغ ية ، السعودية الرزي  وشركة

السااو ية  قيمااةال ارتفااا  نتيجااة ريااال مليااون 286 اىلارتفعاا   لليياا  املتاحااة اتااتثماراتها تقيااي  مااا احملققااة غااري

 .احملاتيية املعايري و   الدخ   ا مة ا تنعدس ت و م العام خاللشركات تعودية  ته أ ا تتثماراتهات

 املاالم  مركز اا  ا ملتاناة  تتمتا   أنها إت العام خالل الرركة زها مرت اليتال ار ة  الظروف ما الرغ  وعلى

%  50 يسااوي  ماا  رياال  ملياون  632 ميلا   نظاامم  احتيااطم  منهاا  ريال مليون 2354 املسا مني حقومل حيث زلي 

 .ا نهاية العامكما  ريال مليون 261 زل  امليقاة األرزاح ما ورليد ريال مليون 1264 اليال  ماعا رأس ما

املسااتجدة  والعواماا  الظااروف ماا  لتااتالءم اتااجاتيجياتها تدياا  نأ  ااادرة الرااركة  ااإن للااك علااىتأتيسااا  و

 تإ  اام مااا م2016 العااام خااالل زهااا ماارت الاايت والعواماا  اتحاادا  نأ جملااس اإلدارة كاادوير ، زهااا احملي ااة

 السعودي. ات تصاد متانة ظ  ا القادمة األعوام خالل الرركة تتتجاوز ا منحنى

 جتااوز  علاى  و ادرتها  املاالم  مركز اا  ملتاناة  ونتيجاة  العاام  خالل  ا ا  لرركةالسليية ل نتا  ال ما الرغ  وعلى

 وو قاا   اتاتثماراته    يماة  ور ا   مساا ميها  مصاا   تعظاي   ماا  ان ال اا  و،  زهاا  مرت اليت اتتتثنا ية الظروف

 جملاس   ارر   قاد  امليقااة  األرزااح  ا رلايد  ماا  متتلاك  وملاا  امساا ميه  علاى  األرزااح  توزيا   ا الرركة لسياتة

 و ادر   ميلا   مجاالم زإ م2016 العاام  عاا  املساا مني  علاى  نقدية أرزاح توزي ز العامة اممعية اىل التولية اإلدارة
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  ، الساااازقة السااانوات خاااالل نهجهاااا علاااى اتاااتمرارا وللاااك  رأمساعاااا ماااا%  10 ميثااا  ماااا رياااال ملياااون 126

  و اادر  ميلاا  تاانوات مخااس خااالل األرزاااح توزيعااات امجااالم تدااون للااك علااى العامااة اممعيااة موا قااة وزعااد

 .ريال مليون 632

م 2015م وحتاى  2012وييني امدول أدنا  مرشرات الرحبياة وتوزيعاات األرزااح  ماس تانوات مالياة ماا العاام         

 م.2016واملقجح توزيعه على املسا مني عا العام 

 م2012 م2013 م2014 م2015 م2016 

 اا سارة)لاا الرزح 

 زاملليون ريال
 110,9 132,0 184,8 160,3 ا184,6)

 عدد األته  الصادرة 

 نهاية العام
126,388,889 126,388,889 126,388,889 126,388,889 126,388,889 

 اخسارة)رحبية 

 السه  زالريال
 0,88 1,04 1,46 1,27 ا1,46)

 توزيعات األرزاح

 للسه  زالريال

1 

 )مقجحا
1 1 1 1 

 إمجالم توزيعات األرزاح

 زاملليون ريال

* 126,4 

 )مقجحا
126,4 126,4 126,4 126,4 

 نسية التوزي  

 إىل رأس املال
10% 10% 10% 10% 10% 

 ما رليد األرزاح امليقاة للرركة.م 2016عا العام * توزيعات األرزاح 

 الق اعااااات ا اتااااتثماراتها وتوزياااا  زتقيااااي  اريةاتتااااتثم احملفظااااة  يدلااااة إعااااادة علااااى الرااااركة وتعماااا 

 عوا اد  زتحساني  اتتاجاتيجية  توجهاتهاا  خالل ما اتتتثمارية ألوعا أداء كفاءة ر   حيق  ملا اتتجاتيجية

 ماا  والتخاار  ،  والنماو  للت اور  القازلاة  وغاري  املتدنياة  العوا د لات اتتتثمارات زعض وزي ،  اتتتثمارات زعض

 عالياة  خمااطر  تصااحيها   اد  اليت تلك أو احملددة اتتجاتيجية الق اعات ضما تق  ت اليت اتاتتتثمار زعض

  قيا   زهادف  جمدياة  جديادة  اتاتثمارات  ا لتمدينهاا ماا الادخول    للاك  جاراء  ماا  نقدية تد قات ، و قي 

 مساا ميها  على أرزاحا  توزي  ا اتتتمرار على الرركة و درة النمو  رص وتعزيز تتتثماراتها أ ض  عوا د

 وارتفاا   لاه  الساو ية  القيماة  وأداء للساه   الد جية القيمة على إجيازيا  انعداتا  ل لك يدون أن املتو   وما ،

 ل لك. تيعا  للرركة السو ية القيمة

 املصااا  وألااحا  املسااا مني مصااا  تعظااي  علااى إجيازااا  تااينعدس وت ور ااا منو ااا أن الرااركة وتاارما

 كد . اجملتم  جتا   عال زدور القيام ما ومتدنها ومورديا وعمالء ودا نني عاملني ما اآلخريا

 األعااوام خااالل أ ضاا  نتااا    قياا  إىل التقرياار  اا ا ا املضاامنة العماا  تتااجاتيجية و قااا  الرااركة وتت لاا 

 .اهلل زإلن مستمرة منو معدتت حيق  وملا املالم ومركز ا مدانتها لتعزيز القادمة

 العمل :واسرتاتيجية الة الشركة رسالرؤية و

 الرؤية : 
 «وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض»

 رسالة الشركة :

 االقتصـادية  العوائـد  أنسـب  حيقـق  مبـا  اسـتدامة  ذات متعـددة  قطاعات يف تستثمر عامة مساهمة شركة حنن "

 ."املصاحل ألصحاب واالجتماعية
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 العمل : اسرتاتيجية

ولاناعات تتسا  زنماو     اتاجاتيجية تنويا  اتاتثماراتها ا   اعاات    لتحقيا  رتاالتها ماا خاالل      تعم  الراركة 

 ددت ا وآ امل اتتثمارية واتعة تعت  ا الرركة حمركات النمو ات تصادي ا اململدة العرزية السعودية ، 

 :الق اعات التاليةا 

  احملفوظة الي ا ية الصناعات   ا. 
  قاريالع والت وير التنمية   ا. 
  والترييد اليناء مواد لناعة   ا. 
  واإللدجونية الدهرزا ية املنزلية األجهزة لناعة   ا. 
  املتخصصة والتجز ة ا دمات   ا. 

املراجعة الراملة لديناميدية الييئاة ات تصاادية   م  الق اعات     وتعم  الرركة على تقوي  اتتثماراتها ا 

يتفار    اد  وماا  اتتاجاتيجية احملاددة   ا الق اعاات  تتيالل الفرص املمدنة اإجياد واحمللية واإل ليمية زهدف 

توا ا  ما    للالنماو ا عا اداتها   عاا  وتوزي  حمفظتها اتتاتثمارية ملاا حيقا     ،  رص اتتثمارية جديدة  مامنها 

 مسا ميها.مصا  الرركة و تعظي   يمة

إىل تناامم العوا اد اتتاتثمارية ملساا ميها      دييار مازي  متاوازن املخااطر    إىل  قيا    اتتاجاتيجية  ا     وتهدف

الاايت  ااد خالااة أن الرااركة تتمتاا  ملزايااا تنا سااية متدنهااا مااا تعزيااز أعماعااا ومواجهااة املخاااطر احملتملااة     

 أ مها :تتعر  عا وما 

 واعدة ا تصاديا . اتجاتيجيةا   اعات  هااتتثمارات نو ت 

 اتتثماراتها. و سني أداء القدرة على ت وير 
 جمدية. جديدة رص اتتثمارية  دوير اتتثماراتها والدخول ات 

تعاازز ا اا ات املجاكمااة جمللااس إدارتهااا وإدارتهااا التنفي يااة املزايااا التنا سااية إىل جاناا  اتتااجاتيجية وو اا   

 منو عا داتها وتد قاتها النقدية ماا ونقلة نوعية وكمية ا أداء ا لتحقي  املستقيلية الرركة و دراتها   رص

الرأمساليااة الاايت  رزاااحتوزيعااات األرزاااح واتوالزميلااة واياارادات اتتااتثمارات مااا الرااركات التازعااة  خااالل أداء

املتاحاة   التقياي  الادوري للقاي  العادلاة تتاتثماراتها     ، إىل جان  املتاحة لليي  اتتثماراتها أي ما تتحق  ما زي  

 رية.والصنادي  اتتتثماوغري املتداولة لليي  املتداولة 

 :وقطاعات األعمال عمليات الشركة الرئيسة 

  عمليات الشركة الرئيسة :

ا احملااااددة  اتتااااجاتيجيةمتنوعااااة ا الق اعااااات  يةتجكاااز عمليااااات الرااااركة ا إدارة حمفظااااة اتااااتثمار 

مارية وتعزياز  وتنمياة  يماة احملفظاة اتتاتث     القا ماة أداء اتتاتثمارات   ر ا  كفااءة   اتجاتيجية العم  ما خاالل 

أرزاح رأمسالية تنعدس على نتاا   أعماعاا   لتحقي  زاليي  زعض اتتتثمارات  رص منو ا ، إضا ة إىل تدوير 

زديلة جمدية ، و د تلجاأ   اتاتتثمار و قي  تد قات نقدية تعزز ما مدانة الرركة و رلها ا الدخول ا

وتعزياز  يدلاها الرأمسااالم متاى ماا اتااتدع      الراركة ا تايي  للاك إىل ات ااجا  لتمويا  حقاومل امللديااة      

 احلاجة إىل ا تناء تلك الفرص اتتتثمارية.

 كماا ا نهاياة    اتتاجاتيجية علاى الق اعاات   القا ماة  اتتاتثمارات  التوزي  النس  حلجا   وييني الرد  أدنا  

 .سةخار  الق اعات الر ياليت متلدها اضا ة إىل اتتتثمارات اتخر   م2016العام املالم 
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إىل أرزعاة  ئاات اتاتثمارية أتاتاية حسا        اتتاجاتيجية اتاتثماراتها ا الق اعاات   وتصن  الرركة ملدياة  

 طييعة ونو  ك  اتتثمار على النحو التالم :

 ا شركات خالة. اتجاتيجيةاتتثمارات  -1
 عامة.مسا مة ا شركات  اتجاتيجيةاتتثمارات  -2
 عامة.سا مة شركات ماتتثمارات ر يسة ا شركات خالة و -3
 والصنادي  اتتتثمارية. ة األته  املتداولةاتتثمارات ا حمفظ -4

 :م2016تصني  الفئات اتتتثمارية كما ا نهاية العام املالم وييني الرد  أدنا  توزي  اتتتثمارات حس  

 
 قطاعات األعمال : 

ر يساة  أعماال   مماا خاالل   ااع    م2016خالل العاام  العم   إن الرركة مارت  نراطها  تتجاتيجية ا  يتنف

 . الق ا  اتتتثماري والق ا  الصناعم ما 

 االسرتاتيجيةالقطاعات 

 إىل
← 

 الفئات االستثمارية

 إىل
← 

 قطاعات األعمال

  احملفوظة الي ا ية الصناعات   ا 
  العقاري والت وير التنمية   ا 
  والترييد اليناء مواد لناعة   ا 
  الدهرزا ية واإللدجونية ةاملنزلي األجهزة لناعة   ا 
  املتخصصة والتجز ة ا دمات   ا 

 اتتثمارات اتجاتيجية ا شركات خالة 
 اتتثمارات اتجاتيجية ا شركات مسا مة عامة 
 اتتثمارات ر يسة ا شركات خالة ومسا مة عامة 
 اتتثمارات ا حمفظة األته  والصنادي  اتتتثمارية 

  الق ا  اتتتثماري 
 ناعمالق ا  الص 

25% 

41% 

1% 

20% 

8% 5% 

 (مليون ريال 2746قيمة احملفظة االستثمارية )

 قطاع الصناعات الغذائية احملفوظة

 قطاع التنمية والتطوير العقاري

 قطاع صناعة مواد البناء والتشييد

 قطاع صناعة األجهزة املنزلية الكهربائية واإللكرتونية

 قطاع اخلدمات والتجزئة املتخصصة

 االستثمارات األخرى

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000  -     -استثمارات اسرتاجتية يف شركات خاصة 

 -     -استثمارات اسرتاجتية يف شركات مساهمة عامة 

 -     -استثمارات رئيسة يف شركات خاصة وشركات مساهمة عامة 

 -     -استثمارات يف حمفظة املتاجرة والصناديق االستثمارية 

4 3 2 1 

 الفئات االستثمارية 

1 

2 

3 

4 
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 القطاع االستثماري :

الايت   لات اليار  ا ااص  متارس الرركة نراطها ا الق ا  اتتتثماري ما خالل جمموعة ما الراركات  

واتتثماراتها املياشرة ا الرركات ا الة والرركات املسا مة العامة اليت ،  متلدها الرركة زالدام 

، إضا ة % ما رؤوس أمواعا 50تق  ملديتها  يها عا اتتجاتيجية للرركة وق اعات التجكز نراطها ا 

صانادي   الوا الساومل الساعودي   األورامل املالية املتنوعة ا أته  متداولة لراركات مدرجاة    إىل اتتثماراتها ا

الاايت العامااة الرااركات املسااا مة  ا الرااركات ا الااة و الصااناعية ، زاتااتثناء اتااتثماراتها  تااتثمارية ات

    الق ا  الصناعم. د  وا مها املالية معها واليت تندر تسي ر عليها وتوح

 القطاع الصناعي :

متااارس الرااركة نراااطها ا الق ااا  الصااناعم مااا خااالل اتااتثماراتها ا جمموعااة مااا الرااركات ا الااة   

 %  اأكثر وتوحاد  وا مهاا املالياة ما   اوا   الراركة و ا         50التازعة عا اليت متلدها زنسية العامة واملسا مة 

، وتجكز نرااطها ا  ا ا الق اا  ا جمااتت لاناعة األغ ياة احملفوظاة ،        املعايري احملاتيية املتعارف عليها 

 لناعة النسي  واملالزس اما زة ، والصناعة املرتي ة زاألعمدة واإلشارات الضو ية.إىل جان  

 العمليااات الر يسااة  الاايت ترااد   اماادول أدنااا  توزياا  نراااطات الرااركة علااى   اعااات األعمااال         حيوضااو

م 2016وتااأ ري كاا    ااا  علااى حجاا  أعمااال الرااركة ومسااا متها ا النتااا   خااالل العااام املااالم      للرااركة 

 : م2015ومقارنتها زالعام 

 البيـــــــــــان ) باملليون ريال( السنة
القطاع 

 االستثماري

 القطاع 

 الصناعي
 اإلمجـــــالي

20
16

م
 

 4119 1868 2251 املوجودات   إمجالي

 1765 1188 577 املطلوبات وحقوق امللكية غري املسيطرة   إمجالي

 1935 2087 (152) صايف املبيعات وإيرادات االستثمارات  

 518 670 (152) ة يالدخل من العمليات الرئيس إمجالي

 86 85 1 االستهالكات

 962 961 1 حتت التنفيذ     مشروعاتوومعدات آالت ممتلكات و

 156 152 4 ت رأمسالية  مصروفا

20
15

م
 

 4376 2052 2324 املوجودات   إمجالي

 1854 1262 592 املطلوبات وحقوق امللكية غري املسيطرة   إمجالي

 2418 2339 79 صايف املبيعات وإيرادات االستثمارات  

 817 738 79 الدخل من العمليات الرئيسية  إمجالي

 73 71 2 االستهالكات

 984 977 7 الت ومعدات ومشروعات حتت التنفيذ    ممتلكات وآ

 233 233 - مصروفات رأمسالية  

وتجكز موجاودات الراركة وكا لك األتاوامل الر يساة لنرااطات الراركة وشاركاتها التازعاة ا اململداة           

العرزية السعودية زاتتثناء نراط شركة حلوانم اخوان مصر اليت يجكز نراطها ا مجهورياة مصار العرزياة    

و اام شااركة تازعااة لرااركة حلااوانم إخااوان التازعااة لرااركة عسااري العرزيااة لالتااتثمار الصااناعم احملاادودة        

 اململوكة للرركة زالدام . 
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 التحليل اجلغرايف إلمجالي اإليرادات املوحدة : 

 الق ااا  الصااناعم وإياارادات  إمجااالم إياارادات املييعااات ا مااا لرااركة اإلياارادات املوحاادة لإمجااالم دااون تت

 اليت ترد  العمليات الر يسة للرركة.الق ا  اتتتثماري 

 زاخنفاا   السااز   العام ا ريال مليون 2339 مقاز  ريال مليون 2087 العام خالل املييعات إيرادات إمجالم زل 

 مقازا   رياال  ملياون  152 زليا   العاام  خاالل  اتتاتثماري  الق ا  ا خسا ر الرركة حقق  ، زينما% 11 نسيته

  ريال. مليون 79 زلي  الساز  العام ا أرزاح

 داخا   ماا  اإليرادات ا تردل  م2016 احلالم العام خالل املييعات ما اإليرادات إلمجالم اميراا والتوزي 

 ماا  اإليارادات  زليا   زينماا  املييعاات ،  إيرادات امجالم ما% 58 وترد  ريال مليون 1213 زلي  اليت اململدة

 .اإلمجالم ما% 42 وترد  يالر مليون 874 اململدة خار 

لراركة  التازعاة   شركة حلوانم اخاوان )مصارا  وتتمث  اإليرادات ما خار  اململدة ا اإليرادات اليت حققتها 

إىل دول املتمثلة ا عمليات التصادير ماا الراركات التازعاة ا الق اا  الصاناعم       واإليرادات حلوانم اخوان ، 

 . وجمموعة ما الدول األخر  جملس التعاون ا ليجم والدول العرزية

 ما داخ  وخار  اململدة :الرركة يرادات إليراا توزي  امالوييني الرد  التالم 

 

  اخلطط والقرارات والتوجهات املستقبلية :

  م :6201القرارات اهلامة خالل العام 
 :يلم  يما تركزت اليت اعامة القرارات زعض م2016 العام خالل الرركة اخت ت

 : اجلديدة للدورة إدارة جملس انتخاب .1
م 2016 05 25الرركة زفتح زا  الجشيح لعضوية جملاس اإلدارة لادورة جديادة خاالل الفاجة ماا         ام 

ا 44) العاديااة العامااة اممعيااة حيااث  ااررت ، ا مرشااحا  لعضااوية اجمللااس  13م وتقاادم )2016 06 09اىل 

 م2016 10 27 ماا  زادأت  الايت  امديدة للدورة ارةاإلد جملس أعضاء انتخا  م2016 10 27 ا املنعقدة

 لنظااام و قااا تنتخااا  أعضاااء اجمللااس  الجاكماام التصااوي  زاتااتخدام وللااك ميالديااة تاانوات  ااال  ملاادة

  ا.1437 01 28 ا الصادر امديد الرركات
 : للشركة النظامي االحتياطي ختفيض .2

 جملااس تولاايةعلااى  اارار  زاملوا قااة م2016 12 26 ا انعقاادت الاايتا 45) العاديااة العامااة اممعيااة  ااررت

 807,6 ميلا   ماا  تخفيضالزا  وللاك  املاال  رأس ما%  50 اىل للرركة النظامم اتحتياطم زتخفيض اإلدارة

 األرزاااح حسااا  اىل ريااال مليااون 175,7 و اادر ا الزيااادة و وياا  ريااال مليااون 631,9 ميلاا  اىل ريااال مليااون

 .امليقاة

 14  
1%  740  

35% 

 120  
6% 

 1,213  
58% 

 داخل اململكة   دول جملس التعاون الدول العربية دول أخرى

  التوزيع اجلغرايف لإليرادات من داخل وخارج اململكة العربية السعودية
 (باملليون ريال)
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 : املساهمني على أرباح توزيع .3

علاااى  نقدياااة أرزااااح زتوزيااا  العاماااة اممعياااة اىل زالتولاااية الر ااا  م2016 12 21 ا اإلدارة جملاااس  ااارر

 املاال  رأس ماا %  10 يعاادل  ماا  للساه   ريال 1 زوا   ريال مليون 126,4 ميل  زإمجالماملسا مني املستحقني 

 العااام خااالل  سااا ر الرااركة تديااد مااا الاارغ  علااى وللااك ، لااديها امليقاااة األرزاااح رلاايد مااا وللااك ،

 .م2016

 :  للشركة األساسي النظام تعديل على العمل .4

 ولوا حااه امديااد الرااركات نظااام ماا  يتوا اا  ملااا األتاااس لنظامهااا شااام  تعاادي  علااى الرااركة تعماا 

 .عليه للتصوي  عامة مجعية على هعرض املتو   وما  ا1437 01 28 ا الصادر
 : اخلطط والتوجهات االسرتاتيجية 

األتاتااية إضااا ة إىل زعااض اتتااتثمارات املتنوعااة    اتتااجاتيجيةاتااتثمارات الرااركة ا الق اعااات   تجكااز

عامااة وشااركات مسااا مة ور يسااة مااا خااالل شااركات خالااة  اتااجاتيجية اتااتثماراتوتتااوز  إىل ، األخاار  

اتيجية اتتاااج، وتعااازم الراااركة تنفيااا  توجهاتهاااا إضاااا ة اىل اتاااتثمارات ا حماااا   ولااانادي  اتاااتثمارية  

 وخ  ها اتتتثمارية املستقيلية على النحو التالم : 

  يف الشركات اخلاصة االسرتاتيجيةاالستثمارات : 

تتدون     اتتتثمارات ا الرركات لات املسئولية احملدودة واملسا مة املقفلة الايت تازاول أعماعاا ا    

أرزااح  ا   اتتاتثمارات وماا     ماا  للراركة ، وتتو ا  الراركة  قيا  عا ادات       اتتجاتيجيةالق اعات 

ا تلااك  طاارح جاازء مااا حصااتها     عنااد  قياا  مداتاا  رأمساليااة   منهااا ، إىل جاناا   توزيعااات األرزاااح  

إىل اتكتتااا  العااام متااى مااا أمدااا للااك ، كمااا أن الرااركة  ااد تلجااأ إىل زياا  زعااض         اتتااتثمارات 

ا متويا    نقدياة ماا جاراء للاك    التاد قات ال لا لك وتادوير    اجملدياة  اتتتثمارات متاى ماا تاوا رت الفارص    

 . و قي  منو ا نتا   أعماعااتتثمارات أخر  لتعزيز  اعدة حقومل امللدية 

  يف الشركات املساهمة العامة االسرتاتيجيةاالستثمارات : 

 اتتاجاتيجية تتدون     اتتتثمارات ا الرركات املسا مة العامة اليت تزاول نرااطها ا الق اعاات   

مساتمرة منهاا ،    ات اد اوي الرركة زصفة عامة اتحتفاظ ا     اتتتثمارات و قيا  ع للرركة ، وتن

أي ومتى ما كان   ناك  رص جمدية  ق  مصا  الراركة ومساا ميها  اإن الراركة  اد تار  زيا         

 وتااد قات نقديااة مقازلااة لتموياا  ا تناااء مداتاا  رأمساليااة لتحقياا   اجاازء منهاامااا  اا   اتتااتثمارات أو  

تتوا   م  اتجاتيجية الرركة و ق  انعداس اجيازم على منو نتاا     جمديه أخر ديدة جاتتثمارات 

 أعمال الرركة ومركز ا املالم.

 العامةاملساهمة االستثمارات الرئيسة يف الشركات اخلاصة و : 

تتدااون  اا   اتتااتثمارات ا شااركات تاازاول أنراا تها ا   اعااات متنوعااة وتسااعى إىل منااو أعماعااا       

ا أتوامل جديدة أو زالعم  علاى التوتا  زاتنادما  أو اتتاتحوال ا حالاة وجاود  ارص ماا  ا ا          زالتوت  

اتاتثماراتها ا  ا   الفئاة    أي ماا  زيا    و اد تلجاأ الراركة إىل   القيي  لتنمية حصاتها و يمتهاا الساو ية ،    

ات نقديااة تااد ق و ري، وتااإلا أمدااا للااك  العادلااةزعااد ت وير ااا ور اا   يمتهااا  أو متااى مااا كااان مناتاايا   

 متوي  الفرص اتتتثمارية امديدة.تعزيز حقومل امللدية وتوزيعات أرزاح للمسا مني أو ا تسا   ا 
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 االستثمارات يف احملافظ والصناديق االستثمارية : 

وحمفظاة املتااجرة ا أتاه  متداولاة ا     تتدون  ا   اتتاتثمارات ماا اتاتثمارات ا لانادي  اتاتثمارية       

جهااات متخصصااة مرخصااة  مااا اتتااتثمارات  وياات  إدارة  اا   لات طاااز  خاااص   السااومل السااعودية و اام 

داتاا  جاناا  املإىل ا الااة زهااا ، رزاااح األوتتو اا  الرااركة  قياا  عا اادات مااا توزيعااات  ، ومسااتقلة 

تحقي  تد قات نقدياة لتمويا    لتتثمارات أو جزء منها     ات التخار  زيي رأمسالية متى ما رأت جدو  ال

 .ات  ا مة أو الدخول ا  رص اتتثمارية جديدة أو توزيعات نقدية للمسا منيت وير اتتثمار

 : وييني الرد  أدنا  التوزي  النس  تتتثمارات الرركة حس  الفئات اتتتثمارية

 
 

 
 

  خطط تطوير املوارد البشرية: 

رد اليرارية الايت   املاوا وكفاياة  تعتماد علاى كفااءة     اتجاتيجيتها وخ ط أعماعاترما الرركة أن تنفي  

ضاما اتاجاتيجية الت اوير    الراركة  وتعما   ا تنمية أعماعاا ور ا  أداء اتاتثماراتها ،     احليويعا الدور 

ر اا  املهااارات والقاادرات القياديااة واإلداريااة والفنيااة لعامليهااا ا مجياا  املسااتويات      املسااتمر لعملياتهااا إىل  

 ا لتاادري  داخلياالخ ااط وزاارام   العماا  علااى، وللااك مااا خااالل  للرااركة وشااركاتها التازعااة  الوظيفيااة 

إىل جاناا   التاادري  علااى رأس العماا  الاا ي يعتاا  مااا األولويااات األتاتااية ،  خ ااط إىل جاناا   ا وخارجياا

ومتثا  خ اط اإلحاالل التادرجيم     ،  و ا  احتياجاات الراركة املساتقيلية     متخصصاة اتتق ا  كفااءات  

 اط والا ام  احلفااظ علاى مساتويات جيادة       للدوادر السعودية األ مية ا الة حياث نات  عاا  ا   ا     

الراركة  وحقق  الرركة نسية مرتفعة ا تعودة وظا فها ، اىل جانا  للاك  اإن    للدوادر السعودية ، 

خ ط وزرام   فيزية مثا  زارام  اتدخاار واتاتثمارات ملصالحة موظفيهاا وزارام         مدركة أل مية وجود 

 . يرية املستقيلية ضما توجهاتها الت وللعاملني وللك متلك األته  

 خطط وبرامج التطوير املستمر : 

تعماا  الرااركة ا توجههااا لتنفياا  اتااجاتيجياتها وخ  هااا إىل  قياا  رتااالتها األتاتااية كرااركة        

اتتثمارية  ازضة ، وتعم  على الت وير والتحسني املستمر لعمليات الراركة لتتناتا  ما  طييعاة أعماال      

املسااتمر عيدلااها التنظيماام   ت ااوير لتراااريني متخصصااني ل الرااركة وت ور ااا وللااك زالتعاااون ماا  ات    

ذنظماة اإلدارياة واملالياة وأنظماة     لو اديث زارام  تقنياة املعلوماات     والوظيفم واألنظمة واللوا ح الداخلياة  

ومااا ،  اتتاجاتيجية داء اتااتثماراتها ا الق اعاات  أل إىل جاناا  املراجعاات التقوميياة  الر ازاة الداخلياة ،   

 لرركة ونتا جها املستقيلية.العام لداء األاأل ر اإلجيازم على  دون ل لكاملتو   أن ي

56% 36% 

2% 6% 
 استثمارات اسرتاجتية يف شركات خاصة

 استثمارات اسرتاجتية يف شركات عامة

 استثمارات رئيسة يف شركات خاصة و عامة

 استثمارات احملافظ و الصناديق االستثمارية

 مليون ريال 2746القيمة الدفرتية لالستثمارات 
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  على نتائج األعمال :املستقبلية تأثري اخلطط والتوجهات االستثمارية 
 أووتوجهاتهاا املساتقيلية وت اوير أداء اتاتثماراتها القا ماة      اتتاجاتيجية  تر  الرركة أن ت يي  خ  ها 

أو  جمديااة وا تناااء اتااتثمارات جدياادة تااتحوالات تأي عمليااات رات ، وخ ااط التوتاا  ا  اا   اتتااتثما 

 يدلااة وت ااوير زعااض   زاإلضااا ة اىل العماا  إلعااادة ،  اناادما  زعضااا  مااا الرااركات الاايت تسااتثمر  يهااا  

اتتتثمارات أو اتتيعاد اتتثمارات أخر  ضاعيفة األداء تايدون عاا دور ا تنمياة مصاادر عا اداتها ماا        

و عااة مااا شااركاتها التازعااة وتوزيعااات األرزاااح واملداتاا  الرأمساليااة مااا اتااتثماراتها   خااالل األرزاااح املت

وتو ري التد قات النقدية الالزمة ، إىل جانا  أن خ اط وزارام  الت اوير املساتمر وتنمياة املاوارد اليرارية         

اس تايدون لاه اتنعدا   تتمدنها ما  قي  منو ا نتاا   أعماعاا وتعازز مركز اا املاالم األمار الا ي        

 اجملتم  كد . وواملردود اإلجيازم على مسا ميها وألحا  املصا  اآلخريا 

  ة :عوامل املخاطرة اليت تواجه الشركة واملخاطر احملتمل
 إن الرركة وشركاتها التازعة وكأي كيان ا تصادي تواجه جمموعة ماا املخااطر منهاا املخااطر التراييلية      

املخاااطر املتعلقااة زالسااومل والق اعااات الاايت تسااتثمر  يهااا ، إىل جاناا     واملاليااة املتعلقااة زعمليااات الرااركة ، و 

الاايت تسااتثمر  يهااا   اتتااجاتيجيةتااأ ريات العواماا  ات تصااادية الدليااة املاار رة علااى معاادتت منااو الق اعااات    

، وخماطر اخنفا  القيمة العادلة تتاتثماراتها أو اخنفاا   يماة املوجاودات غاري امللموتاة احملاددة         الرركة

 ااد ت تدااون معلومااة لااد   أخاار  إضااا ة إىل  خماااطر  يهااا ،  ة  يمااة الرااهرة لاايعض الرااركات املسااتثمر ا

الرركة واليت  د تنت  عا انعداتات األزمات املالياة وات تصاادية وتقلياات العواما  السياتاية واتجتماعياة       

 الر يسية  يما يلم: املخاطر تجكز، ووالتيريات ا الترريعات والقوانني واألنظمة املعمول زها 

  اا  الصاناعات الي ا ياة احملفوظاة جاراء املنا ساة        الق ا  الصاناعم وعلاى األخا    خماطر تأ ر إيرادات  

ما الرركات اليت تعم  ا نفس النراط ، أو ما جراء مستويات و رة املواد ا اام أو ارتفاا  أتاعار ا ،    

 ودي.مقاز  الريال السعاتجنيية العمالت لرف وخماطر أتعار 
  حااال املاليااة زامل لوزااات املتعلقااة التزاماتهااا مقازلااة علااى الرااركة  اادرة عاادم ا وتتمثاا الساايولة خماااطر 

عادم القادرة   خمااطر  وات تمانياة ،   التساهيالت  اتفا ياات  شاروط  مقازلاة  عادم تاأ ري   خماطرو اتتحقا ها ،

 ا  املناتا  والراروط املقيولاة     لتأمني متويالت كا ياة أو إضاا ية ماا خاالل التساهيالت ات تمانياة ا الو      

   .ضمانات وارتياطات حمتملة وأملواجهة أي التزامات رأمسالية 
 الناشاائة العمولااة تقليااات زسااي  املاليااة األدوات  يمااة ت زاا   خماااطر ا العمولااة وتتمثاا   أتااعار خماااطر 

 للاك  ا ملاا  وم لوزاتهاا  موجوداتهاا  علاى  املالياة  لاذدوات  العادلة القيمة أو املستقيلية الرحبية تأ ر واحتمال

 اتج . طويلة املراحبات وي ومت اتج   صرية الودا  
 و دياد  اتتاتمرار  علاى   ادرتها  ماا  للتأكاد  رأمساعا زإدارة الرركة تقومحيث  املال رأس خماطر إدارة 

 ا الادخول  وأ نرار ا  حاال  التزاماات  أي ملقازلاة  ويالتمتا  علاى  احلصاول  على و درتها الرأمسالم  يدلها

 .جديدة اتتثمارية  رص
   .خماطر متعلقة زتع   األنظمة التقنية املالية واإلدارية والترييلية غري املتو عة 
        الراركة ومركز ااا   نتااا  خمااطر تقلياات أتااوامل تساعري حقااومل امللدياة ا الااة والعاماة وتأ ري ااا علاى

 .تد قات نقديةالرركة على  قي   ةاملالم و در
 وتوازعهاا والتاأ ري    عمالء وعدم  ادرته  علاى الو ااء زالتزامااته  جتاا  الراركة      الخماطر ات تمان ا الة ز

 .السل  على التد قات النقدية
  الايت  اد تار ر علاى      اتتاجاتيجية خماطر متعلقة زالظروف السياتية وات تصادية ومعدتت منو الق اعات

 أداء اتتثماراتها.
 والتزاماتها عمليات الرركة ونراطاتهاخماطر الترريعات والقوانني واألنظمة املتعلقة ز. 



24
 م2016تقرير جملس اإلدارة 
 

  13  /35 
 

  

ما أمدا جتن  املخاطر العالية العم  على  وإدارتها ومرا يتها ما خاللوتقوم الرركة ملواجهة     املخاطر 

أو التقلياا  مااا أ ر ااا أو نقلااها اىل أطااراف أخاار  كرااركات التااأمني وللااك زاختااال عاادد مااا اإلجااراءات            

واملرا ية املساتمرة للمخااطر املار رة علاى     ، يري عملياتها زالرد  املعتاد واتحتياطات الالزمة لتتمدا ما تس

عمليات الرركة واحتياجاتها ما السيولة النقدية وإجاراءات تعادي   يدلاها الرأمساالم لتعزياز  ادرتها علاى        

داخلياة  الح لاوا  النظماة و ت اوير األ العما  علاى   و، احلصول على متويالت ملقازلة التزاماتها الناشائة واملساتقيلية   

الايت  تياتاة خمااطر متوازناة زتنويا  اتاتثماراتها و  اعاتهاا        وتعزيز أنظمة الر ازة الداخلية ، اىل جان  اتياا  

دوري تتاتثماراتها ا حقاومل امللدياة ا الاة والعاماة واملخااطر املتعلقاة زهاا واختاال ماا           التقيي  وال تعم   يها

نتقااء للفارص اتتاتثمارية امديادة وتادوير زعاض اتاتثماراتها        يلزم ما إجراءات جتا ها ، وت يي  منهجياة ات 

 ا ا  رص اتتثمارية أ ض  متى ماا كاان للاك ادناا  ، كماا تعما  الراركة علاى         عوا د زاليي  وتوظي 

جتن  املخاطر زت وير و سني نتا   عمليات اتتثماراتها وللك حس  ناو  وطييعاة اتتاتثمار والق اا  زهادف      

كفاءتهاا  ، والعم  على زيادة  وتعزيز حقومل امللديةري  ر   القيمة العادلة لالتتثمارات تنمية عوا د ا عا ط

توزيعات أرزاح ملسا ميها و قيا  ارتفاا    التزاماتها ووتأمني والتد قات النقدية لر   مستو  الرحبية  اإلنتاجية

 ا عوا د   اتتتثمارية.

  :املركز املالي املوحد للشركة 

 :املوجودات 

 ريااال مليااون 4119 زلياا  حيااثعااا العااام الساااز   %5,9 زنسااية العااام نهايااة ا اإلمجاليااة املوجااودات اخنفضاا 

ا زند النقدياة وشايه النقدياة     إىل اخنفا  ر يسم زسي  للك ويرج   الساز  العام ريال ا مليون 4376 مقاز 

 .تنفي  واملوجودات األخر  طويلة األج ، وال م  املدينة ، واملخزون وا زند املمتلدات ومرروعات    ال

 :  مس تنوات ماليةيني امدول أدنا  خاللة زنود املوجودات يو

 بنود املوجودات يف املركز املالي :

 2012 2013 2014 2015 2016 البيان )باملليون ريال(

 املوجودات املتداولة

 404 312 325 280 201 نقدية وبنود شبه نقدية

 27 42 42 44 45 ملتاجرةغرض ال تناهمقاستثمارات 

 293 294 313 266 247 جتارية ، صايف ذمم مدينة

 433 486 557 528 389 ، صايف املخزون

 63 77 102 90 84 دفعات مقدمة وأرصدة مدينة وأطراف ذات عالقة

 1220 1211 1339 1208 966 املوجودات املتداولة إمجالي

 املوجودات غري املتداولة

 1197 1874 1931 1745 1768 مارات وموجودات ماليةاستث

 316 317 230 230 227 استثمارات عقارية

 595 711 865 984 962 ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات حتت التنفيذ

 215 215 215 157 157 موجودات غري ملموسة

 - - - 52 39 موجودات أخرى طويلة اآلجل

 2323 3117 3241 3168 3153 املوجودات غري املتداولة إمجالي

 3543 4328 4580 4376 4119 املوجودات إمجالي
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 ييني الرد  أدنا  مقارنة للموجودات املتداولة وغري املتداولة وإمجالم املوجودات  مس تنوات مالية :و

 
 املطلوبات :

 مقازا   رياال  ملياون 1293يا  زل حياث عا العام الساز   %2,6 زنسية العام نهاية ا اإلمجالية امل لوزات اخنفض 

 واملساتحقات  إىل اخنفاا  زناد الا م  الدا ناة     أتاتام  زراد   للاك  ويرجا   السااز   العاام  ا ريال مليون1327

 ضريية وزند متوي  املراحبة والقرو  طويلة األج .الاخنفا  خمص  الزكاة وو، األخر   وامل لوزات

 : مالية مس تنوات   لوزاتيني امدول أدنا  خاللة زنود امليو

 بنود املطلوبات يف املركز املالي :

 2012 2013 2014 2015 2016 البيان )باملليون ريال(

 لةاملطلوبات املتداو

 145 80 138 281 371 متويل مراحبات قصرية األجل وأقساط متداولة  

 266 340 439 278 204 ومستحقات ومطلوبات أخرى ذمم دائنة

 13 13 14 15 15 توزيعات أرباح مستحقة

 46 48 55 46 15 خمصص الزكاة والضريبة

 - - - 3 1 اجلزء املتداول –مستحقات عقود إجيار متويلي 

 470 481 646 623 606 املطلوبات املتداولة إمجالي

 املطلوبات غري املتداولة

 48 637 687 574 568 متويل مراحبة وقروض طويلة األجل  

 - - - 13 4 مستحقات عقود إجيار متويلي

 2 4 5 5 2 ضريبة مؤجلة

 80 86 98 112 113 نهاية اخلدمة مكافأة خمصص

 130 727 790 704 687 املطلوبات غري املتداولة إمجالي

 600 1208 1435 1327 1293 املطلوبات إمجالي

 مالية : وييني الرد  أدنا  مقارنة امل لوزات املتداولة وغري املتداولة وإمجالم امل لوزات  مس تنوات
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 حقوق املساهمني يف الشركة :

 مقازا   رياال  ملياون  2355زليا     حياث عاا العاام السااز      %6,6زنسية  العام نهاية ا املسا مني حقومل اخنفض 

اتحتياطم النظامم واألرزاح امليقاة  إىل اخنفا  أتاتم زسي  للك ويرج  الساز  العام ريال ا مليون 2522

للرركة التازعاة ا مصار نتيجاة     عملة أجنيية، وارتفا  ا زند  رومل ترمجة  ا العامنتيجة خسا ر الرركة ع

 .اخنفا  تعر لرف امنيه املصري مقاز  الريال السعودي

 :  مس تنوات مالية حقومل امللدية وحقومل املسا منييني امدول أدنا  خاللة يو

 املساهمني يف املركز املالي :امللكية وحقوق بنود حقوق 

 2012 2013 2014 2015 2016 بيان )باملليون ريال(ال

 امللكية حقوق

 املساهمنيحقوق 

 1264 1264 1264 1264 1264 رأس املال

 808 808 808 808 632 احتياطي نظامي

 305 309 365 397 261 مبقاه أرباح

 50 217 195 82 286 متاحة للبيع إعادة تقييم استثماراتغري حمققة عن  صايف مكاسب

 (15) (22) (24) (29) (88) عملة أجنبيةفرق ترمجة 

 2412 2575 2608 2522 2355 حقوق املساهمني يف الشركة

 531 545 536 527 471 لكية غري املسيطرة )األقلية(حقوق امل

 2943 3119 3144 3049 2826 لكيةحقوق املإمجالي 

 مس تنوات مالية :  ا الرركة وييني الرد  أدنا  مقارنة حقومل املسا مني

   
  مس تنوات مالية :املوجودات وامل لوزات وحقومل املسا مني امجالم يني الرد  أدنا  مقارنة يو
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 :نتائج األعمال املوحدة للشركة 

 رياال  ملياون  160 أرزااح  لااا  مقازا   رياال  مليون 185 زلي  م2016 العام خالل خسارة لاا الرركة حقق 

 مقازا   رياال  ملياون  518 زليا   حيث% 37 زنسية اتمجالية األرزاح اخنفا  اىل نتيجة وللك ساز ال العام خالل

 زنساية  املييعاات  اخنفاا   ماا  أتاتاية  زصفة نتج  ريال مليون 299 زفارمل الساز  العام خالل ريال مليون 817

 اتتاتثمارات  ماا  اتاتياراد  ا خساا ر   قيا   اىل إضاا ة ،  %9 زنساية  املييعاات  دخا   امجاالم  واخنفاا  % 11

 الساااز  العااام خااالل ريااال مليااون 79 زلياا  اتتااتثمارات مااا اإليااراداتا  أرزاااح مقازاا  ريااال مليااون 152 زلياا 

 41 زليا   العيساى  لاناعات  شاركة  الزميلاة  الراركة  خساا ر  لااا  ماا  الرركة حصة خسا ر زسي وللك 

 غااري اعيااوط خمصصااات كمااا ارتفعاا  ،  الساااز العااام خااالل ريااال مليااون 29 زلياا  أرزاااح مقازاا  ريااال مليااون

 السااز   زالعاام  مقارناة  العاام  خاالل  ريال مليون 113 مليل  املالية واملوجودات اتتتثمارات زعض  يمة ا املر  

 الييا   ما ألرزاح  قيقها مقاز  العام   ا خالل مالية موجوداتو اتتثمارات زيي  الرركة تق  مل انه كما ،

 ومصااري   واإلدارياة  العمومياة  املصااري   ارتفا للك  إن اىل جان   ، ريال مليون 59 ل ملي الساز  العام خالل

 خاالل  تراييلية  أرزااح  مقازا   رياال  ملياون  42 زليا   ترييلية خسا رنت  عنه  ريال مليون 27 مليل  والتوزي  اليي 

 وارتفااا  رياال  مليااون 14 مليلا   األخاار  اإليارادات  اخنفااا  اىل إضاا ة ،  ريااال ملياون  284 زلياا  السااز   العاام 

 العاام  عاا  رياال  ملياون  68 مليلا   العاام  خاالل  التازعاة للراركة   اخاوان  حلاوانم  شاركة  ا العملاة   رومل خسا ر

كمااا أنااه مل  قاا  مليااون ريااال عااا العااام الساااز  ،   16زاإلضااا ة اىل أرتفااا  أعياااء التموياا  مليلاا    ، الساااز 

 زياا  نتيجااة ريااال مليااون 16 ميلاا مقازاا   قياا   سااتمرةامل غااري العمليااات مااا دخاا  الرااركة خااالل  اا ا العااام 

 خاالل   وا مهاا  توحياد  ماا  واتاتيعاد ا   زاالسا  العاام  خالل الرركة الوطنية ملواد التعيئة احملدودة اوطا زاكا

 . العام   ا

  مس تنوات مالية :مقارنة وييني امدول أدنا  خاللة زنود  ا مة الدخ  

 بنود قائمة الدخل :

 2012 2013 2014 2015 2016 ملليون ريال(البيان )با

 2121 2287 2438 2339 2087 صايف املبيعات

 639 684 739 738 670 املبيعات دخلإمجالي 

 42 64 135 79 (152) االستثمارات من الدخل( / اخلسارة) إمجالي

 681 748 874 817 518 الرئيسية العمليات من الدخل إمجالي

 (325) (338) (384) (354) (373) عمصروفات البيع والتوزي

 (132) (144) (162) (179) (187) مصروفات العمومية واالدارية 

 (457) (482) (546) (533) (600) إمجالي املصاريف

 224 266 328 284 (42) الرئيسية العمليات من الدخل( / اخلسارة) صافى

 11 2 8 17 4 اخرى إيرادات( / مصروفات) صايف

 (7) (8) (20) (17) (33) تمويلأعباء ال

 - - - (7) (75) عملة فروق ربح( / خسارة)

 والضــــريبة الزكــــاة قبــــل املســــتمرة العمليــــات مــــن الــــدخل( / اخلســــارة)

   املسيطرة غري واحلقوق
(146) 277 316 260 228 

 - - - 16 - الدخل من العمليات غري املستمرة

 (44) (50) (58) (46) (14) الزكاة وضريبة الدخل

 (73) (78) (73) (87) (25) املسيطرة غري احلقوق

 111 132 185 160 (185) الدخل(/ اخلسارة) صايف

 0.88 1.04 1.46 1.27 (1.46) الدخل( / اخلسارة) صايف السهم من رحبية(/ خسارة)
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 وبني الشكل أدناه مقارنة نتائج األعمال خلمس سنوات مالية :

 

 : الشركات التابعة 

 إىل ، إضاا ة  عاا  تازعاة   شركات خالل ما أو مياشرة زصفة إما الر يسة وعملياتها نراطاتها الرركة متارس

 األعمااال   ااا  طييعااة حساا  زاتااتثماراتها خالااة األغاارا  الرااركة أنرااأتها زالداماا  متلدهااا شااركات

 الراركة   يهاا  متلاك  الايت م 2016خالل العام  التازعة الرركات أدنا  امدول ، وييني اتتثمار ك  وتصني 

 أمواعا. رؤوس  ما  أكثر %30 نسية

 اسم الشركة ونوعها
 ورأس املال

 نسبة امللكية
الدولة مكان 

 التأسيس

الدولة الرئيس 

 حمل عملياتها
 النشاط الرئيسي

(1) 

شركة عسري العربية لالستثمار 

 الصناعي احملدودة 

 )شركة ذات مسئولية حمدودة(

 رأس املال 

 ريال سعودي( 300.000.000)

 

 مملوكة

 فعليًا

100% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

ــاريع    ــيس املشـ ــاطها يف تأسـ ــز نشـ يرتكـ

 الصناعية أو املشاركة فيها .

(1/1) 

 شركة حلواني أخوان

 )شركة مساهمة عامة(

تابعة لشركة عسري العربية 

 لالستثمار الصناعي احملدودة

 رأس املال

 ريال سعودي( 285.714.300)

 

 مملوكة

 بنسبة

55.51% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

ــناعة وتغليــــــف املــــــواد واملنتجــــــات     صــــ

الغذائية ، وخاصة الطحينية واحلـالوة  

الطحينيـة واملعمــول ومنتجـات اللحــوم   

واألجبــان ،وتصــدر الشــركة جــزءًا مــن   

دولـــة يف   32منتجاتهـــا إىل أكثـــر مـــن   

 العامل .

(1/1/1) 

 شركة حلواني أخوان )مصر(

 )شركة مساهمة مقفلة(

 )تابعة لشركة حلواني أخوان(

 رأس املال 

 جنيه مصري( 60.000.000)

 

 مملوكة

 فعليًا

100% 

 

مجهورية مصر 

 العربية

 

مجهورية مصر 

 العربية

 

صناعة وتعبئة وتغليف املواد واملنتجات 

ة الغذائية ، وخاصة الطحينية واحلـالو 

الطحينيـة واملعمــول ومنتجـات اللحــوم   

ــا إىل   واألجبـــان وتصـــدر بعـــض منجاتهـ

 .عربية أخرىدول 

(1/2) 

شركة الربيع السعودية لألغذية 

 "الربيع" احملدودة

 )شركة ذات مسئولية حمدودة(

تابعة لشركة عسري العربية 

 لالستثمار الصناعي احملدودة

 رأس املال 

 ريال سعودي( 110.000.000)

 

 ةمملوك

 بنسبة

57.3% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

صــــناعة املنتجــــات الغذائيــــة وخاصــــة    

العصــــائر واأللبــــان واآليــــس كـــــريم ،    

وتصــدر الشــركة جــزءًا مــن منتجاتهــا   

اىل دول جملـــــس التعـــــاون اخلليجـــــي   

 .يف العاملأخرى ودول ودول عربية 
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 اسم الشركة ونوعها
 ورأس املال

 نسبة امللكية
الدولة مكان 

 التأسيس

الدولة الرئيس 

 حمل عملياتها
 النشاط الرئيسي

(1/3) 

شركة النسيج واملالبس اجلاهزة 

 "الثوب السعودي"

 )شركة ذات مسئولية حمدودة(

تابعة لشركة عسري العربية 

 لالستثمار الصناعي احملدودة

 رأس املال 

 ريال سعودي( 10.000.000)

 

 مملوكة

 بنسبة

62.3% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

يرتكــــز نشــــاطها يف إنتــــاج املالبــــس ،    

للشــــركة  وتضـــم املنتجـــات الرئيســـية   

الثـــــوب الســـــعودي والبـــــدل الرمسيـــــة    

ــة للمؤسســـــات واملستشـــــفيات   واخلاصـــ

 واملدارس واجلامعات .

(1/4) 

 شركة مصنع اإلشارات الضوئية

 )شركة ذات مسئولية حمدودة(

تابعة لشركة عسري العربية 

 لالستثمار الصناعي احملدودة

 رأس املال 

 ريال سعودي( 2.600.000)

 

 مملوكة

 بنسبة

50% 

 

 

ملكة العربية امل

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

ــارات الضـــــوئية     ــل يف أنتـــــاج اإلشـــ تعمـــ

ــدة ورؤوس    ــن أعمــــــ ــتلزماتها مــــــ ومســــــ

إشــــارات وأجهــــزة الــــتحكم االلكرتونــــي  

 وصناديق اللوحات .  

(2) 

شركة اخلوامت للتجارة 

 واملقاوالت

 )شركة ذات مسئولية حمدودة(

 رأس املال 

 ريال سعودي( 1.000.000)

 

 مملوكة

 فعليًا

100% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

ونشاطها الرئيسي مقاوالت اإلنشـاءات  

ــة    ــاطات املتفرعـ ــاني والنشـ ــة واملبـ العامـ

 منها.

(3) 

شركة النصرة العاملية للتنمية 

 والتطوير العقاري احملدودة

 )شركة ذات مسئولية حمدودة(

 رأس املال 

 ل سعودي(ريا 500.000)

 

 مملوكة

 فعليًا

100% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

ــي   ــراء األراضـــ ــي شـــ ونشـــــاطها الرئيســـ

ــالبيع أو الشـــــــــــراء    ــتثمارها بـــــــــ واســـــــــ

واملقـاوالت العامـة للمبـاني والنشـاطات     

 املتفرعة منها.

(4) 

شركة األسطول العربية للتنمية 

 والتطوير العقاري احملدودة

 ذات مسئولية حمدودة()شركة 

 رأس املال 

 ريال سعودي( 500.000)

 

 مملوكة

 فعليًا

100% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

ــي    ــراء األراضـــ ــي شـــ ــاطها الرئيســـ نشـــ

ــالبيع أو الشـــــــــــراء    ــتثمارها بـــــــــ واســـــــــ

واملقـاوالت العامـة للمبـاني والنشـاطات     

 املتفرعة منها.

(5) 

ية للتنمية شركة املواجد العامل

 والتطوير العقاري احملدودة

 )شركة ذات مسئولية حمدودة(

 رأس املال 

 ريال سعودي( 500.000)

 

 مملوكة

 فعليًا

100% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

نشــــــاطها الرئيســــــي شــــــراء األراضــــــي  

ــالبيع أو الشـــــــــــراء    ــتثمارها بـــــــــ واســـــــــ

طات واملقـاوالت العامـة للمبـاني والنشـا    

 املتفرعة منها.

(6) 

شركة التالل اإلقليمية 

 لالستثمار

 )شركة ذات مسئولية حمدودة(

 رأس املال 

 ريال سعودي( 500.000)

 

 مملوكة

 فعليًا

100% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

نشــــــاطها الرئيســــــي شــــــراء األراضــــــي  

ــالبيع أو الشـــــــــــراء    ــتثمارها بـــــــــ واســـــــــ

عامـة للمبـاني والنشـاطات    واملقـاوالت ال 

 املتفرعة منها.
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 اسم الشركة ونوعها
 ورأس املال

 نسبة امللكية
الدولة مكان 

 التأسيس

الدولة الرئيس 

 حمل عملياتها
 النشاط الرئيسي

(7) 

 شركة صناعات العيسى 

 )شركة مساهمة مقفلة(

 رأس املال 

 ريال سعودي( 750.000.000)

 

 مملوكة

 بنسبة 

38% 

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

اململكة العربية 

 السعودية

 

صـــــناعة واســـــترياد وتوزيـــــع األجهـــــزة    

ــة   ــة واإللكرتونيــــــ ــة الكهربائيــــــ املنزليــــــ

ملكيفــــــات ، الثالجــــــات ، الفريــــــزرات ، )ا

 (وغريها

 األسهم الصادرة لكل شركة تابعة :

%  اأكثر  30التازعاة الايت متلاك  يهاا الراركة      )املسا مة املدرجة وغري املدرجاةا  اتته  الصادرة للرركات 

ا ا املساجلة  حلاوانم إخاوان )مصار   شركة حلوانم إخوان وشركتها التازعاة   م ا2016تتمث  حتى نهاية العام 

 ، وللك على النحو التالم : ، وشركة لناعات العيسى  مجهورية مصر العرزية

  : شركة حلواني إخوان

 انتاا  األغ ياة  ا ضما   ا  6001 م شركة مسا مة تعودية مدرجة ا السومل املالية السعودية    الرمز )

م ، وتيل  القيمة اتمسية للساه   2016ة العام تهما  عاديا  حتى نهاي 28,571,430 الصادرة، وتيل  عدد أتهمها 

 ريال تعودي.285,714,300 ريال تعودي مد وعة زالدام  ، وييل  رأمساعا10الواحد 

نساية  وتيلا    لراركة عساري العرزياة لالتاتثمار الصاناعم احملادودة        ام شاركة تازعاة   وشركة حلوانم إخوان 

 تااهما  مااا إمجااالم عاادد أتااهمها الصااادرة ،    15,860,000% مااا رأس املااال زعاادد أتااه   55,51امللديااة  يهااا 

ا شاركة حلاوانم إخاوان    شركة عسري العرزية لالتاتثمار الصاناعم احملادودة    ومل ي رأ أي تييري ا ملدية 

م ، وتت ل  زي  أي أتاه  ا شاركة حلاوانم إخاوان موا قاة  يئاة       2015عما كان  عليه ا نهاية العام املالم 

 وج   واعد التسجي  واإلدرا .السومل املالية املسيقة مل

وتتياا  شااركة حلااوانم إخااوان شااركتها التازعااة عااا ا مجهوريااة مصاار العرزيااة و اام شااركة حلااوانم إخااوان     

، متلدهااا شاركة حلاوانم إخااوان  علياا  زنسااية    )غاري مدرجاةا   )مصارا و ام شااركة مساا مة مصارية مقفلااة     

ألا  تاه  عاادي مصادر وزقيماة       600ز  علاى  ملياون جنياه مصاري ، ماو     60% ، وييل  رأس ماعاا املصادر   100

  .م2016كما ا نهاية العام  للسه  الواحد جنيه مصري 100 مد وعة  در ا أمسية

 شركة صناعات العيسى : 

 75وتيلا  عادد أتاهمها الصاادرة     )غاري مدرجاةا   شركة لناعات العيسى  م شركة مسا مة تاعودية مقفلاة   

رياال تاعودي مد وعاة زالداما  وييلا  رأمساعاا        10ياة للساه  الواحاد    مليون تهما  عاديا  ، وتيل  القيمة اإلمس

% ما رأس ماعا زعادد  38مليون ريال تعودي ، وتيل  ملدية الرركة ا شركة لناعات العيسى نسية  750

 م.2016ته  ما إمجالم أتهمها الصادرة كما ا نهاية العام  28,500,000أته  

 م. 2016تازعة أي أدوات ديا حتى نهاية العام ومل تصدر الرركة وأي ما شركاتها ال

  :إمجالي املديونية مع شركاتها التابعة القروض على الشركة و

 : الشركة على القروض

 تاعودي  رياال  ملياون  631 مليلا   املالياة  تااميا  جمموعاة  ما   األجا   طويا   مراحباة  متويا   اتفا ياة  لد  الرركة

 رأمساعاا  وزياادة  العيساى  لاناعات  شاركة  رأس ماال  ما %38 نسية على اتتتحوال لفقة متوي مقاز   وللك

 اليندياة  املستندات تو ي  إىل إضا ة القر  كضمان ع ا ألمر تند الرركة ، و دم م 2013خالل العام 
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 ، و اد    امليدار  التساديد  مروناة  ما   تانوات  تاي    جة على موزعة د عات على القر  تداد ، ويت  الالزمة

 كماا  مليون رياال  505 ميل  القر   يمة ما واملتيقم م2016 12 31 حتى مليون ريال 126 ر و د  ميل  تداد

 .مليون ريال أعياء متوي  مستحقه 4، إضا ة اىل ميل   م2016 العام نهاية ا
 )باملليون ريال سعودي(

 اجلهة املاحنة للقرض
 مبلغ 

 أصل القرض 
 مدة السداد 

املسدد حتى 

 م31/12/2015

ل العام املسدد خال

 م2016

 املتبقي املبلغ 

 من القرض 

 505 48 78 سنوات 7 631 جمموعة سامبا املالية

 رياال  ملياون  100 مليل  اتج   صريا تورمل) إتالمية مراحبة اتفا ية م2016 العام خالل الرركة ازرم كما 

 ا كماا  القاا    رلايد ال وزلا   أشاهر  تاتة  او أشاهر   ال اة   جة ك  وتسدد ألمر تند زضمانم  الينك العرزم 

 .ريال مليون 30 و در  ميل  م2016 12 31

 القروض على الشركات التابعة :
 حصل  الرركات التازعة اليت توحد  وا مها املالية م  الرركة على  رو  وتسهيالت على النحو التالم :

 شركة حلواني اخوان :
  زاملليون ريالا          م:2016 12 31 ر  لندومل التنمية الصناعية السعودي حتى( 

مصاريف إدارية  قيمة أصل القرض
 خمصومه

 املسدد من القرض
 31/12/2015حتى 

املسدد خالل العام 
 م2016

 املتبقي من
 قيمة القرض

165.2 5 16 16 128.2 

ملياون ريااال لتمويا  انراااء    165,2 اار  زقيماة إمجاليااة  م علاى  2010حصال  شاركة حلااوانم اخاوان ا العااام    

ديدة لرركة حلوانم اخوان ا مديناة جادة ، و  ر اا مجيا  اتلداات وآتت ومعادات املصاان         املصان  ام

و اماا  الرااركة زإعااادة جدولااة القاار  ماا       ، امدياادة الاايت تقااام علااى أر  املراارو  كضاامان للقاار        

خمصوما   كام  ميل  القر زسح  الرركة و ام  ، م 2015 12 31ديد  جة السح  حتى الصندومل ومت

تانوية تنتهام    أ سااط ويسدد القر  علاى  ، مليون ريال حتى نهاية العام  32و  تداد املصاري  اإلدارية منها 

 م.2020ا العام 
 :  زاملليون ريالا             متوي  مراحبات و رو  طويلة األج( 

 مدة السداد مبلغ أصل القرض  اجلهة املاحنة
املسدد حتى 

 م31/12/2015

املسدد خالل العام 

 م2016
 املتبقي من القرض 

البنك السعودي 

 الفرنسي 
 - 81.25 18.75 سنوات 4 100

لتموي  املرحلة الثانية ما انراء املصان  امديدة لرركة حلوانم م 2014خالل العام   احلصول على القر  

 4دة أخوان ، و  ر ا أر  مقر املصان  القدمية عا كضمان للقر  م  تند ألمر ويسدد القار  خاالل ما   

، وخالل العاام   م2019 03 31مليون ريال للد عة الواحدة تنتهم ا  6,25تنوات على د عات رز  تنوية مليل  

 .املتيقية ما القر قيمة الم  ام  الرركة زسداد كام  2016
     ما  اليناك الساعودي الفرنسام      صارية األجا    لد  شركة حلوانم اخوان عقود مراحباات اتاالمية )تاورملا

لتمويا  رأس املاال العاما  ملت لياات تراييلية زضامان تاندات ألمار ، وتسادد دورياا            مليون رياال   110مليل  

 مليون ريال. 60م ميل  2016 12 31ك   جة  ال ة أشهر وزل  الرليد القا   منها حتى 
  زيارة ام زناك  ما   اتجا   طويلاة  إتاالمية  مراحباات  عقاد  م2016 العام خالل اخوان حلوانم شركة ازرم 

اليناك الساعودي الفرنسام ، ويسادد      لير  تساديد كاما   ار     ألمر تند زضمان ريال مليون 75 مليل 

و  تداد ميلا    م2019 ا تنتهم ريال مليون 6,8 زقيمة متساويا   س ا  11 على تنوي رز  زرد القر  

 .ريال مليون 61 ميل  القر  م واملتيقم ما2016مليون ريال خالل العام  13,6
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  45 مليلاا  امزياارة زنااك ماا  اتجاا   صااريةا تااورمل) إتااالمية مراحبااات عقااود اخااوان حلااوانم شااركة لااد 

 أو أشاهر   ال اة   اجة  كا   تسادد لتموي  رأس املال العاما  ملت لياات تراييلية     ألمر تند زضمان ريال مليون

  . ريال مليون 18,3 و در  ميل  م2016 12 31 حتى منها القا   الرليد وزل  أشهر تتة
  إتاالمية  صارية األجا     لد  شركة حلوانم اخوان )مصرا التازعة لرركة حلوانم اخوان عقود مراحبات

زلا  الرلايد القاا   منهاا      م  زنوك ا مجهورية مصار العرزياة لتمويا  رأس املاال العاما  ملت لياات تراييلية       

 مليون ريال.  43,7م ميل  2016 12 31حتى 
 شركة الربيع السعودية لألغذية :

 شركة الرزي  السعودية لذغ ية زتو ي  اتفا ية مراحباة اتاالمية ) ار  طويا  األجا ا خاالل العاام         ام  

مليون ريال لتموي  النفقات الرأمسالية لتحديث واتاتيدال   200م م  الينك السعودي ال ي انم مليل  2015

نوات م   جة مسااح  خ وط اتنتا  ملصانعها ا مدينة الريا  ، ويسدد ملوج  د عات على مد  مخس ت

، و   م2016ملياون رياال خاالل العاام      52و  تاح  ميلا    ملدة تنة واحدة على ميل  ك  عملياة تاح  ،   

 .تو ي  املستندات اليندية الالزمةجان  ، اىل  تقدي  ضمان تند ألمر مقاز  احلصول على القر 
  رية األجاا  متاا  خااالل العااام  صاالااد  شااركة الرزياا  السااعودية لذغ يااة عقااد تسااهيالت مراحبااة اتااالمية

مليون ريال لتموي  رأس املال العاما  للمت لياات التراييلية     200م  الينك السعودي ال ي انم مليل  م 2015

مليون ريال ، و  تقادي  ضامان تاند ألمار مقازا   ا          36م ميل  2016 12 31وزل  رليد ا القا   حتى 

 وتو ي  املستندات اليندية الالزمة. التسهيالت

 املديونية اإلمجالية للشركة والشركات التابعة : 

املراحبااات زلاا  إمجااالم مديونيااة الرااركة والرااركات التازعااة عااا الاايت توحااد  وا مهااا املاليااة معهااا ملااا  يهااا    

واإلجيار الرأمسالم وال م  الدا ناة وامل لوزاات وتوزيعاات األرزااح املساتحقة إضاا ة إىل املخصصاات        القرو  و

ملياون رياال ا العاام السااز  و ا        1328مليون ريال مقاز   1293م ميل  و در  2016نهاية العام حتى  النظامية

 امدول أدنا  :

 2015 2016 البيان )باملليون ريال(

 95 66 متويل مراحبة وقروض قصرية األجل  

 186 305 أقساط متداولة من متويل مراحبة وقروض طويلة األجل

 574 568 ة األجل  متويل مراحبة وقروض طويل

 16 5 مستحقات عقود إجيار رأمسالي  

 871 944 جمموع املراحبات والقروض واإلجيار الرأمسالي

 280 204 دائنون ومطلوبات أخرى مستحقة

 15 15 الدفعتوزيعات أرباح مستحقة 

 50 17 والضريبة املؤجلة   خمصص الزكاة والضريبة

 112 113 للموظفني نهاية اخلدمة مكافآت خمصص

 457 349 اجملموع  

 1328 1293 إمجالي املطلوبات 

  ملدفوعات النظامية املستحقة :قيمة ا

م وحصال   2015حتاى العاام املاالم    لزكااة والادخ    للهيئاة العاماة ل   دم  الرركة مجي  ات ارارات الزكوياة   

م ، 2003النهاا م حتاى العاام     حصل  على الرزط الزكاوي ، كما  عا األعوام السازقةاملقيدة  على الرهادات

 اماا  زعماا  خمصا  للزكاااة عااا  وم ، 2015م إىل العاام  2004ومل يات  اتااتالم الاارزط النهاا م للساانوات مااا   

 . مليون ريال 4,5مليل   م2016العام 
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ملياون رياال    14,8وزلي  خمصصات الزكاة للرركة والرركات التازعة اليت توحد  وا مها املالية معها ميل  

م ، وياات  تااداد الزكاااة زعااد اتنتهاااء مااا اجااراءات تقاادي  ات اارارات الزكويااة مااا     2016ام املااالم العاا خااالل

 لزكاة والدخ . العامة ل اعيئةإىل وشركاتها التازعة للرركة املسترار الزكوي 

 0,2كما تستح  على شركتها التازعة شركة حلاوانم اخاوان ضاريية دخا  ا مجهورياة مصار العرزياة زليا          

م وللااك عااا شااركتها التازعااة ا مجهوريااة مصاار العرزيااة شااركة حلااوانم 2016يااال حتااى نهايااة العااام مليااون ر

مليون ريال ا نهاية العام وتقوم زتسديد ما عليهاا   2أخوان )مصرا ، اىل جان  ضريية دخ  مرجلة عليها زلي  

 ما ضرا   زعد تقدي  ا راراتها الضرييية طيقا  لنظام الضريية املصري. 

 م زتساااديد ماااد وعاتها ماااا الرتاااوم واملساااتحقات النظامياااة األخااار       2016الراااركة خاااالل العاااام    و امااا 

 زرد  منتظ .

وييني امدول أدنا   يمة املد وعات النظامياة املساتحقة للزكااة والضارا   والتأميناات اتجتماعياة للراركة        

 م : 2016م و2015 وشركاتها التازعة اليت توحد معها  وا مها املالية كما ا نهاية العامني

 2015 2016 املدفوعات املستحقة

 45 15 وضريبة مستحقة الدفعخمصص الزكاة 

 5 2 التزامات ضريبة مؤجلة  

 1 2 التأمينات االجتماعية  

 51 19 اجملموع 

لزكاة والادخ  الرزاوط الزكوياة ألعاوام تاازقة علاى شاركات        اعيئة العامة لوتوضح الرركة أنه نتيجة  تح 

مليون ريال و  تقدي  اعجاضات عنها ومل يت  تساجيلها ضاما   17,9نتج  عنها م اليات لفرو ات مليل  تازعة 

امل اليات املستحقة ا القوا   املالية لرؤية إدارات الرركات التازعاة واملستراار الزكاوي زصاحة مو فهاا ماا       

 اتعجاضات.

 توزيعات األرباح:

 سياسة الشركة يف توزيع األرباح : 
زالسياتاات احلاكماة واملنظماة حلماياة     تلتازم  الراركة   و قا  لسياتة توزي  األرزاح املعتمدة للرركة  اإن 

وتعظي  مصا  مسا ميها على مجي  األوجه زهدف ر    يمة اتتثماراته  ا الرركة ، وتعزم الراركة  

الم وظاروف األتاوامل   توزي  أرزاحا  تنوية على مسا ميها ، ويتو   للاك علاى أرزااح الراركة ووضاعها املا      

واملناخ ات تصادي العام ، وعوام  الفرص اتتاتثمارية ومصاا  الراركة إلعاادة اتتاتثمار ، واملت لياات       

علاى توزيا  أرزاحاا     الراركة  تعما   والنقدية والرأمسالية ، زاإلضا ة إىل اتعتياارات القانونياة والنظامياة ،    

سات ي   ت ت اإت أنها أو ماا رلايد األرزااح امليقااة لاديها       ماا أرزااح الراركة السانوية    تنوية على املساا مني  

توزيا  أرزااح    وتعم  الرركة على تعدي  نظامها األتاس ماواز ،  أرزاح ألي تنة ما السنوات ضمان توزي 

 .مرحلية زرد  نص  تنوي أو رز  تنوي و   املت ليات والضوازط النظامية ا   ا الرأن

ما جملس اإلدارة موا قة اممعية العامة للمساا مني ، وتداون طريقاة    وتت ل  أي توزيعات أرزاح مقجحة 

% ماا األرزااح الصاا ية    10جتنيا    يان  علاى  ي  لنظاام األتاتام للراركة الا    طيقا  لتوزي  األرزاح السنوية 

% مااا رأس مااال 5لتدااويا احتياااطم نظااامم ، ويااوز  مااا اليااا م زعااد للااك د عااة أوىل للمسااا مني تعااادل   

ت ليات والضوازط النظامياة  و   امل% ما اليا م ملدا أة جملس اإلدارة 10زعد للك الرركة ، وخيص  

 .، ويوز  اليا م زعد للك على املسا مني حصة إضا ية ما األرزاح ا   ا ا صوص

% ماااا األرزااااح الصاااا ية 10أو فااا  جتنيااا  تاااي  للراااركة أن   قاااد للراااركة لنظاااام األتاتاااملوطيقاااا  

العادياة  % ما رأس املال زنااء علاى  ارار اممعياة العاماة      50تحتياطم أكثر ما ليلوغ ا لالحتياطم النظامم

ا املنعقاااادة ا 45اممعيااااة العامااااة العاديااااة ) م ، كمااااا أن 2007 09 05املنعقاااادة ا الثانيااااة والثال ااااون 
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 وياا  ميلاا  الزيااادة اىل   % مااا رأس املااال ، و 50ظااامم اىل الناتحتياااطم  م  ااررت ختفااض 2016 12 26

 .والتو   عا جتني  اتحتياطم النظاممرزاح امليقاة رليد األ

لاد  مركاز إيادا  األورامل املالياة      املساا مني ا تاجالت   ملالدم األته  املساجلني وتدون أحقية األرزاح 

 املقجحاة ماا جملاس اإلدارة    على توزيا  األرزااح   املوا قةزعد كما ا نهاية تداول يوم انعقاد اممعية العامة 

خاالل املادة الايت  ادد ا امهاة املختصاة ماا        أرزاح األته  املقرر توزيعهاا علاى املساا مني    ، ويدون د   

 .تاري  اتتحقامل     األرزاح احملددة ا  رار اممعية العامة

 م6201عن العام املالي نقدية أرباح  التوصية بتوزيع :  
ا ميها ور    يماة اتاتثماراته  ا   وعمال  زتعظي  مصا  مست ييقا  لسياتة الرركة ا توزيعات األرزاح 

الر ا   م 2016 12 21ا ولتمت  الرركة ملتانة ا مركز اا املاالم ،  قاد  ارر جملاس اإلدارة      الرركة 

م 2016زالتولااية إىل اممعيااة العامااة زاملوا قااة علااى ا ااجاح توزياا  أرزاااح نقديااة علااى املسااا مني عااا العااام   

 % ماا رأس ماال الراركة   10 تعاادل  للساه  الواحاد   رياال  1 ا   زوا رياال  126,388,889و در  ميل  زإمجالم 

خاالل  ا ا العاام     غاري مواتياة  علاى الارغ  أن الراركة مارت زظاروف       وللاك وللك ما رليد األرزاح امليقاة 

 .املالية  قي  خسا ر ا نتا جها هاجنم  عن

 املالياة  األورامل دا إيا  مركاز  لاد  ا تاجالت املساا مني    املساجلني  ملالدم األته  األرزاح وتدون أحقية

 املوا قاة  أخ  زعد تح  و   ا انعقاد ا موعد عا يعلا توف اليت العامة اممعية انعقاد يوم تداول زنهاية

 .النظامية

 توزيعات األرباح خلمس سنوات مالية : 
 506زلياا  إمجاليهااا علااى املسااا مني نقديااة زتوزياا  أرزاحااا  خااالل األرزاا  تاانوات السااازقة  اماا  الرااركة 

زإمجاالم  م 2016عاا العاام   ا  نقدياة علاى املساا مني    توزيا  أرزاحا  مليون رياال ، كماا يقاجح جملاس اإلدارة     

وزعد موا قة اممعية العامة على للك تدون امجالم اترزااح املوزعاة خاالل    ، مليون ريال  126ميل  و در  

يعات األرزاح للسه  وإمجاالم  وييني الرد  وامدول أدنا  توزمليون ريال ،  632مخس تنوات مالية ميل  

 :النقدية   يمة توزيعات األرزاح

 2012 2013 2014 2015 2016 البيان

 توزيعات األرباح للسهم

 )ريال(

1 

 )مقرتح(
1 1 1 1 

 %10 %10 %10 %10 %10 نسبة التوزيع إىل رأس املال

  إمجالي توزيعات األرباح

 )باملليون ريال(

126 

 )مقرتح(
126 126 126 126 

 العامة تاريخ إقرار اجلمعية

 )تاريخ األحقية(

تاريخ االنعقاد 

 واملوافقة
 م22/04/2013 م28/04/2014 م01/04/2015 م11/04/2016

 تاريخ التوزيع
يومًا  (15)خالل 

 من املوافقة
 م21/05/2013 م18/05/2014 م20/04/2015 م27/04/2016

 

 السنة
 اإلمجالي

 باملليون ريال

توزيعات األرباح 

سهم لل

 )بالريال(

 رأس املال

 باملليون ريال

النسبة إىل رأس 

 املال

2012 126 1 1263 10% 
2013 126 1 1263 10% 
2014 126 1 1263 10% 
2015 126 1 1263 10% 
2016 126 1 1263 10% 

126 126 126 126 126 

0

50

100

150

2012 2013 2014 2015 2016

 إجمالي توزيعات األرباح
 بالمليون لاير  
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  : املصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت
م زأي حقاومل ا مصالحة  ئاة األتاه  لات األحقياة ا التصاوي        2016م مل يت  إزالغ الرركة خالل العام املال

وللااك  وا رزااا ه أو أي تيايري ا تلااك املصاالحة تعااود ألشاخاص عاادا أعضاااء جملااس اإلدارة وكياار التنفياا يني    

وت ،  ماا  واعاد التساجي  واإلدرا  املتعلقاة مللدياة حصا  كايرية ماا أتاه  الراركة           ا45)ملوج  املاادة  

  ملدية كيرية ا أته  الرركة زاتتثناء شركة دله ال كة القازضة اليت مل تتيري نساية  يوجد ألي شخ

، وت جيوز و   نفس املادة أعال  لرركة دله ال كة القازضاة   م عا العام الساز 2016ملديتها خالل العام 

 .التصرف زأته  الرركة إتَّ زعد احلصول على موا قة  يئة السومل املالية املسيقة

 مصلحة شركة دله ال كة القازضة ا األته  لات األحقية ا التصاوي  خاالل   ملدية وييني امدول أدنا  و

 م :2016العام 

 االسم
 عدد األسهم

 بداية العام

 نسبة امللكية

 بداية العام

صايف 

 التغيري

 خالل العام

نسبة 

 التغيري

 خالل العام

 إمجالي األسهم

 نهاية العام

 نسبة

التملك 

 عامنهاية ال

 %49,92 63,093,463 - - %49,92 63,093,463 شركة دلة ال كة القازضة

 %3,69 4,661,968 - - %3,69 4,661,968 شركة ال كة لالتتثمار والتنمية

 %2,22 2,803,328 - - %2,22 2,803,328 لا  عيداهلل كام 

 %0,32 400,844 - - %0,32 400,844 شركة دلة للخدمات الصحية

 %56,14 70,959,603 - - %56,14 70,959,603 ملدية ومصلحة شركة دلة ال كة القازضةجممو  

 :الرئيسة جلان جملس اإلدارة 

زنااءق علاى ماا تساتدعيه احتياجاات وظاروف وطييعاة أعماال         ضما إطار حوكماة الراركة  اإن جملاس اإلدارة     

تأدياة مهماتاه    اسااعدة اجمللاس   منيثقاة عناه زهادف م    ر يسايتني  مناتني شاد   م 2016خاالل العاام   الرركة 

زرااد   عااال ور اا  مسااتو  اإلشااراف والر ازااة وضااوازط اختااال القاارارات ا     وتصااري  أعمالااه  ومساائولياته 

، ويرارف جملاس اإلدارة علاى    مناة املراجعاة ، ومناة الجشايحات واملدا ا ت       الرركة ، و    اللجان  ام 

واعتمادت اممعياة العاماة    ، ا علاى اجمللاس زصافة دورياة     أعماعا وتقوم اللجان زعر  نتا   أعماعاا وتولاياته  

الجشايحات واملدا ا ت    املراجعاة ومناة   م  واعد اختياار أعضااء مناة   2007 09 05ا املنعقدة ا 32العادية )

   وا ح عم  اللجنتني.منة ، واعتمد جملس اإلدارة لك  ومدة العضوية  يها وأتلو  عم  

  ااا ومااا يتعلاا   يااه عااا تراادي  منااة املراجعااة  قااد1437 01 28 وزعااد لاادور نظااام الرااركات امديااد ا

م ت حااة منااة املراجعااة املتضاامنة مهماتهااا    2016 12 26ا املنعقاادة ا 45اعتماادت اممعيااة العامااة العاديااة )   

 .، وتعيني أعضا ها وضوازط عملها ومدا  ت أعضا ها

 م 2016وعادد اجتماعاتهاا خاالل العاام     ا ورؤتا ها وأعضاا ه وتدوينها ومهماتها اللجان  اختصالاتوتتلخ  

 على النحو التالم :  

 جلنة املراجعة : 

 زاملرا ياة  اللجناة  وختات   مسائولياته  وتصاري   واجياتاه  تأدياة  ا اإلدارة جملاس  ملعاونة املراجعة منة تردل  

 ودراتاة  ، الداخلياة  املراجعاة  أعمال على اتشراف اللجنة ومسئوليات مهمات ضما وتق  الرركة أعمال على

 التصاحيحية  اإلجاراءات  تنفيا   ومتازعاة  الداخلياة  املراجعاة  وتقارير وخ ة ، الداخلية الر ازة نظام كفاية مد 

 أعمااع   ومتازعاة  اتاتقالليته   ماا  والتأكاد  احلساازات  مراجعام  زتعايني  والتولاية  ،  يهاا  الواردة وامللحوظات

 للراركة،  والسانوية  األولية املالية القوا   ا النظرو ، معه  املراجعة خ ة ودراتة ، ومالحظاته  وتقارير  

 إن عليهاا  مر ياتها وازداء اإلدارة جملس على عرضها  ي  احلسازات مراج  يقدمها اليت وامللحوظات والتقارير

 ا اإلدارة جمللاس  وتولاياتها  مر ياتهاا  وإزاداء  املتيعاة  احملاتايية  السياتاات  ودراتة ، زرأنها والتولية وجدت

 ا وتولااياتها مر ياتهااا وازااداء العال ااة لوي األشااخاص ولاافقات املصااا  تعااار  حاااتت ودراتااة ، شااأنها
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 ن ااامل ا اإلدارة جملااس عااا يوكلااها  ااد أخار   ومساائوليات مهمااات أي جاناا  إىل ، اإلدارة جملااس اىل شاأنها 

 .عملها

 اة أعضااء ماا غاري أعضااء      ما  ال مدونهحتى نهاية الدورة السازقة خالل العام منة املراجعة  كان تردي 

اتتاتال حساني علام    مي ام ر يساا  للجناة ، وعضاوية     آل دس عياداهلل تاعيد   املهن   جملس اإلدارة التنفي يني 

و ااو عضااو خااارجم   تااتال نالاار تااها  الرااييانم  وات، شيدراام و مااا أعضاااء مسااتقلني ا جملااس اإلدارة  

م وو ا   2016 10 27ا  لدورة امديدة للمجلسزداية ا م ومستق  متخص  ا الرئون املالية واحملاتيية ، 

ا للرااركة 45اممعيااة العامااة العاديااة )   قااد  ااررت    ااا1437 01 28نظااام الرااركات امديااد الصااادر ا   

م مااا  ال ااة 2016 10 27للاادورة امدياادة الاايت زاادأت مااا    تعاايني منااة املراجعااة م 2016 12 26املنعقاادة ا 

املهناادس تااليمان إزاارا ي   ي اام ر يسااا  للجنااة ، وعضااوية  آل ميد دس عيااداهلل تااعاملهنااأعضاااء مسااتقلني  اا   

واتتتال نالر تها  الرييانم و و عضاو خاارجم مساتق     ، احلديثم و ما أعضاء مستقلني ا جملس اإلدارة

  ص  ا الرئون املالية واحملاتيية.متخ

  : م2016اجتماعات خالل العام املالم  تس ها ما خالل عقد تاماللجنة مه مارت  د و

 م2016جلنة املراجعة خالل العام  اجتماعاتتواريخ 

 األولاتجتما  

20 01 2016 

 الثانماتجتما  

23 02 2016 

 الثالث اتجتما 

06 04 2016 

 الراز  اتجتما 

21 04 2016 

 اتجتما  ا امس

19 05 2016 

 اتجتما  السادس

24 07 2016 

 اتجتما  الساز 

26 09 2016 

 ااتجتما  الثام

29 09 2016 

 اتجتما  التات 

17 10 2016 

 جلنة الرتشيحات واملكافآت  : 

لجشايح  زااملتعلقاة  و تأدية مهماته زرد   عاال تردل  منة الجشيحات واملدا  ت ملعاونة جملس اإلدارة ا 

القاادرات ملناتااية واملهااارات ااحتياجاتااه مااا  ، ومراجعااة و قااا  للسياتااات واملعااايري املعتماادة   لااس اجمللعضااوية 

 مراجعاااة و، و دياااد جوانااا  الضاااع  والقاااوة ا اجمللاااس وا اااجاح معامتهاااا ،   واملااار الت لعضاااوية اجمللاااس

لمصاا   لتعار   وأياتتقاللية األعضاء املستقلني وأي تييريات مقجحة عليه ، والتأكد ما لس اجمل يد  

 ومراجعااااة  جاناااا  وضاااا  ، إىل زااااني العضااااوية ا  اجمللااااس والعضااااوية ا جمااااالس إدارات شااااركات أخاااار 

 إىل جاناا  املهااام األخاار  الاايت يوكلااها   تياتااات تعويضااات ومدا اا ت أعضاااء اجمللااس وكيااار التنفياا يني    

 .  عا جملس اإلدارة

ماا  ال اة أعضااء غاري تنفيا يني ماا أعضااء جملاس          عاام خاالل ال  منة الجشيحات واملدا ا ت  كان تردي 

، و ااو عضااو غااري تنفياا ي ا جملااس اإلدارةانم ر يسااا  للجنااة املهناادس عياادالعزيز حممااد عيااد  مياا اا  اإلدارة 

واملهناادس مااازن حممااد السااعيد و مااا أعضاااء مسااتقلني ا جملااس    وعضااوية األتااتال حسااني علاام شيدراام  

ماا نفاس ر يساها     م2016 10 27 الايت زادأت ماا   للمجلس امديدة  لدورةلو  إعادة تردي  اللجنة اإلدارة، 

 .وأعضا ها

  : م2016خالل العام املالم اجتماعات  مخسها ما خالل عقد تامومارت  اللجنة مه

 م2016 واملكافآت خالل العام جلنة الرتشيحات اجتماعاتتواريخ 

 األولاتجتما  

15 02 2016 

 الثانماتجتما  

18 04 2016 

 الثالث اتجتما 

09 08 2016 

 اتجتما  الراز  

28 08 2016 

 اتجتما  ا امس 

27 12 2016 

  تكوين جملس اإلدارة وتصنيف العضوية :

 جملاس  عضاوية  انتها   و د يتدون جملس إدارة الرركة ما تسعة أعضاء طيقا  للنظام األتاتم للرركة ،

 تااااااري  ا املنعقااااادةا 44) العادياااااة العاماااااة اممعياااااة وعينااااا  ، م2016 09 28 ا الساااااازقة للااااادورة اإلدارة

 ماااا زااادأت ميالدياااة تااانوات  اااال  ملااادة للراااركة امديااادة ةللااادور اإلدارة جملاااس أعضااااء م2016 10 27

ا تنتخا  أعضاء اجمللاس  يا    44و د تع  الرركة لعقد اجتما  اممعية العامة العادية ) ، م2016 10 27

النظامياة  م ومل تتمدا ما للك لتأخر زعاض اإلجاراءات   2016 09 28انتهاء  جة الدورة السازقة للمجلس ا 
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، و ام  اممعياة العاماة   م 2016 10 27حتى اممعية العامة اجتما  عقد تأخري موعد  اا اتتدعىالالزمة 

، كماا   ا مرشاح  ا13ا زانتخاا  أعضااء اجمللاس ماا زاني املرشاحني املتقادمني للعضاوية وعادد   )         44العادية )

 ارأ تيايري   م وحتاى تااري  انعقااد اممعياة العاماة ، ومل ي     2016 09 29أجازت أعمال اجمللس خالل الفجة ما 

، و اام اجمللاس زتعايني ر ايس اجمللاس ونا ياا  للار يس         حتاى زداياة الادورة امديادة     لمجلسل تردي آخر على 

 اجمللاس  ا عضاويته   تصني  على تييري ي رأ مل كما ، م2016 11 28وعضوا  منتدزا  ا أول اجتما  له ا 

 إىل إضاا ة  مساتقلني  أعضااء  مخساة  مانه   تنفيا يني  غاري  أعضااء  تايعة  ما يتدون اجمللس  إن ل لك وو قا  ،

  .تنفي يني عضويا

 م:  2016وييني امدول أدنا  تدويا اجمللس وتصني  العضوية للعام 

 تصنيف العضوية املنصب يف اجمللس اسم عضو اجمللس

 غري تنفيذي رئيس جملس اإلدارة عبداهلل صاحل كامل

 تنفيذي نائب رئيس جملس اإلدارة طارق عثمان القصيب

 مستقل دارةاإلعضو جملس  مبطيآل عبد اهلل سعيد 

 تنفيذي جمللس اإلدارةعضو املنتدب ال عبد الرمحن إبراهيم الرويتع

 غري تنفيذي دارةاإلعضو جملس  عبد العزيز حممد عبده مياني

 مستقل دارةاإلعضو جملس  حسني علي شبكشي

 مستقل دارةاإلعضو جملس  مازن حممد السعيد

 مستقل دارةاإلعضو جملس  اهيم احلديثيسليمان إبر

 مستقل دارةاإلعضو جملس  خالد عبداهلل امللحم

  :م 2016خالل العام حضور األعضاء سجل اجتماعات جملس اإلدارة و

كما أن جملس اإلدارة ألادر عاددا    م ، 2016اجتماعات خالل العام املالم  مخس عقد جملس إدارة الرركة

م وللاك و ا  احتياجاات ومت لياات     2016ا الفاجات زاني مواعياد اجتماعاتاه خاالل العاام        ما  ارارات التمريار  

ور ا    عاا مناة املراجعاة    دراتاة زعاد  وللاك   الرركة ، وخالة  رارات اعتماد القوا   املالية الرزعياة والسانوية  

  :على النحو التالمم 2016خالل العام وكان تج  اجتماعات اجمللس تولياتها للمجلس ، 

 مواعيد االجتماعات 

 

 عضو اجمللساسم 

 م2016اجمللس  جتماعاتسجل حضور ا
/عدد احلضور

 االجتماعات
 األول

22/2 

 الثاني

24/4 

 الثالث

15/6 

 الرابع

28/11 

 اخلامس

21/12 

      5 5 عيداهلل لا  كام 

      4 5 طارمل عثمان القص 

      4 5 مي م لآعيد اهلل تعيد 

      5 5 عيد الرمحا إزرا ي  الرويت 

      3 5 عيد العزيز حممد عيد  ميانم

      5 5 حسني علم شيدرم

      3 5 مازن حممد السعيد

      4 5 تليمان إزرا ي  احلديثم

      3 5 خالد عيداهلل امللح  

 :  اجمللس دورةلس خالل جمللس وحضور أعضاء اجملعدد اجتماعات ا

م للاادورة 2013 09 24ا املنعقاادة ا 40عقااد جملااس اإلدارة مااا تاااري  تعيينااه مااا اممعيااة العامااة العاديااة )      

ا اجتماعااا  ، كمااا 14م عاادد )2016 10 26م وحتااى نهايااة الاادورة ا 2013 09 29السااازقة الاايت زاادأت مااا 

م عادد اجتمااعني ،   2016 10 27ا املنعقادة ا  44ادياة ) عقد اجمللس ما تاري  تعييناه ماا اممعياة العاماة الع    

 وييني امدول أدنا  حضور أعضاء اجمللس تجتماعاته خالل الدورة السازقة والدورة احلالية :
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 شروط التعامل مدة التعامل مبلغ التعامل طبيعة التعامل اسم الطرف ذي املصلحة

 عبد الرمحن إبراهيم الرويتع 
ــام(    ــدير العـ ــدب واملـ ــو املنتـ )العضـ

ــس إدارة   ــويته يف جملــــــــــ لعضــــــــــ

ــتثمار    ــدوى لالســــــ ــركة جــــــ شــــــ

 يها.ولتملكه أسهمًا ف

ــركة  ــتثمار الشـ ــد اسـ  عقـ

القائم يف صندوق جدوى 

املشــــــــــرت   لالســــــــــتثمار

)زيـــــــوت تشـــــــحيم لـــــــوب 

ــن   الســـــعودية( املـــــداره مـــ

ــدوى   ــركة جـــــــــــــــ شـــــــــــــــ

 لالستثمار

 ريال100.323.675

ــاريخ االســــتثمار   مــــن تــ

م اىل تـــــاريخ 2007عـــــام 

تصــــــفية الصــــــندوق او 

ــن    ــركة مــ ــارج الشــ ختــ

 الصندوق

جــــــدوى  إدارة صــــــندوق

لالســـــــتثمار املشـــــــرت  

تشـــــحيم لـــــوب  )زيـــــوت

السعودية( وفق شـروط  

 واحكام الصندوق

م تدون الرركة 2016وتقر الرركة أنه زاتتثناء ما جاء أعال   إنه ت توجد أي أعمال أو عقود خالل العام 

و يهاا أو كانا   يهاا مصالحة ألحاد أعضااء جملاس اإلدارة أو املادير العاام أو املادير املاالم أو ألي            طر اا   يهاا   

 زأي منه  .شخ  لي عال ة 

 املعامالت مع األطراف ذوي العالقة : 

 اماا  زعااض الرااركات التازعااة للرااركة وا تاايامل أعماعااا التجاريااة اتعتياديااة ملعااامالت  يمااا زينهااا وماا     

أطراف لوي عال ة زها ضاما إطاار النرااط العاادي عاا وزانفس الراروط واألتاس وأتاعار التعاما  املتيعاة ما              

مليون رياال ، كماا زلا  حجا       1,3م ميل  2016املييعات لذطراف لوي العال ة خالل العام  اليري و د زل  حج 

مليون رياال ويايني أدناا      28,8م ميل  2016ا دمات املستلمة واملرجيات ما األطراف لوي العال ة خالل العام 

 الية ع ا العام:ا ما القوا   امل8أرلدة األطراف لوي العال ة كما ا نهاية العام و   اإليضاح )

 )باملليون ريال( من أطراف ذوي عالقة املبالغ املستحقة
 م2016

 ريال سعودي

 م2015

 ريال سعودي

 2,7 2,7  ضي  حلوانم 

 0,6 - مصن  للة احلديث لذغ ية )شركة ا ريي لذغ يةا

 0,3 0,2 شركة الريدة ا ضراء 

 0,1 - شركة دله للنقليات

 0,05 0,1 أولدر  –ة األغ ية السعودية لصناعالرركة 

 - 0,3 مرتسة ا رأ ا ريية 

 0,3 0,7 آخرون 

 ا3,1) ا3) خمص  ديون مردوك ا  صيلها

 1 1 الرليد

 

 )باملليون ريال(طراف ذوي عالقة أل املبالغ املستحقة
 م2016

 ريال سعودي

 م2015

 ريال سعودي

 30 1,5 مستح  لرركاء حقومل األ لية

 2,3 1,1 الن شركة لينك ليع

 0,7 - شركة أي أف إس أرازيا 

 0,6 0,3 شركة حلوانم وال حان لذغ ية

 0,4 - شركة اتمساعيلية مصر للدواجا

 0,6 0,6 آخرون

 34,5 3,5 الرليد 
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 شركاتها التابعة :والشركة أسهم مصلحة أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني يف 

 : املصلحة يف أسهم الشركة 

م ، وت توجاد أي  2016ييني امدول أدنا  مصلحة أعضاء جملس اإلدارة ا أته  الرركة خاالل العاام املاالم    

ت توجد مصالحة ألي ماا كياار التنفيا يني     كما ، أو شركاتها التازعة ا أته  الرركة  أل رزا ه مصلحة 

 .لرركة أو لرركاتها التازعةأو شركاتها التازعة وت توجد أي أدوات ديا ل ا أته  الرركة أ رزا ه و

ته  اململوكة لرركة دله ال كة القازضة ملصلحة اتتتال عيداهلل لا  كام  غاري   63,093,463مالحظة *   إضا ة عدد 

 ته . 678,501اتته  اليت ميلدها مياشرة وعدد ا  املياشرة لسي رته اإلدارية على شركة دله ال كة القازضة إضا ة إىل

ته  اململوكة لرركة مازن حممد السعيد القازضة ملصلحة املهندس مازن حممد السعيد  500,000مالحظة **   إضا ة عدد 

 ته . 1,000غري املياشرة لسي رته على شركة مازن حممد السعيد القازضة إضا ة إىل اتته  اليت ميلدها مياشرة وعدد ا 

  املصلحة يف أسهم شركات تابعة: 
 شركة حلواني إخوان :

ا مدرجاة ييني امادول أدناا  مصالحة زعاض أعضااء جملاس اإلدارة ا أتاه  شاركة حلاوانم إخاوان )مساا مة            

اململوكاة زالداما  للراركة     رزية لالتتثمار الصاناعم احملادودة  التازعة للرركة ما خالل شركة عسري الع

 م على النحو التالم : 2016خالل العام املالم 

 شركة صناعات العيسى :

% للراركة  38ت توجد أي مصلحة ألعضاء جملس اإلدارة ا أته  شركة لناعات العيسى اململوكة زنساية  

 م. 2016خالل العام املالم 

 :مكافآت وتعويضات أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني 

% ماا لااا األرزااح زعاد خصا       10اإلدارة و قاا  للنظاام األتاتام ماا نساية      تتدون مدا  ت أعضاء جملاس  

% مااا رأس املااال علااى املسااا مني ،    5وتوزياا  مااا ت يقاا  عااا   و اا  التعليمااات النظاميااة   اتحتياااطم النظااامم  

 ويصرف ميل  املدا أة زعد موا قة اممعية العامة على للك. 

 اسم العضو الذي

 تعود له املصلحة

 صايف التغيري نهاية العام بداية العام

 يف عدد األسهم

نسبة 

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم التغيري

 - - - 63,771,964 - 63,771,964 *  هلل لا  كام اعيد

 - - - 4,044 - 4,044 طارمل عثمان القص 

 %77,4- ا97,146) - 28,304 - 125,450 مي مآل عيداهلل تعيد 

 - - - 4,044 - 4,044 عيدالرمحا إزرا ي  الرويت 

 - - - 2,022 - 2,022 عيدالعزيز حممد عيد  ميانم

 - - - 1,000 - 1,000 حسني علم شيدرم

 %99,8- ا500,000) - 1,000 - 501,000 ** مازن حممد السعيد

 - - - 1,000 - 1,000 ن إزرا ي  احلديثمتليما

 - - - 541,000 - 541,000 خالد عيداهلل امللح   

 اسم العضو الذي

 تعود له املصلحة

 نهاية العام بداية العام
 نسبة التغيري صايف التغيري

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

 - - - 1,000 - 1,000   هلل لا  كام اعيد

 - - - 1,000 - 1,000 عيدالرمحا إزرا ي  الرويت 

 - - - 1,000 - 1,000 مد عيد  ميانمعيدالعزيز حم
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ألا    200ملياون رياال زوا ا      1,8م ميلا   2016لس خالل العاام  ألعضاء اجملاملد وعة املدا  ت السنوية  زلي و

 م2016 04 11ا املنعقادة ا  43وللك زعد موا قة اممعية العاماة العادياة )  م 2015عا العام  ريال لد  عضو

 . على     املدا  ت

زاادتت ومصاااري  حضااور ألاا  ريااال و 195ميلاا  و اادر   لااساجملزاادتت ومصاااري  حضااور اجتماعااات   وزلياا

عضاااء األ زلياا  أتعااا  وم ، 2016خااالل العااام املااالم   ألاا  ريااال  200ميلاا  و اادر    لااسمااان اجملجتماعااات ا

تعويضاات مخساة   مدا ا ت و زليا   ، كماا  رياال   أل  240 ميل  التنفي يني زصفته  أعضاء ا جملس اإلدارة

 . مليون ريال 8,7يلا  و ادر  م م2016ما كيار التنفي يني ملا  يه  املدير العام واملادير املالام خالل العام 

وت توجد خالل العام أي خ ط  فيزية  صرية أو طويلة األجا  أو أي مزاياا عينياة أخار  ألعضااء اجمللاس أو       

 كيار التنفي يني.

 وييني امدول أدنا  مدا  ت وتعويضات أعضاء جملس اإلدارة وكيار التنفي يني :

 البيــــــان 

 )باأللف ريال(

أعضاء اجمللس 

 التنفيذيني 

 أعضاء اجمللس 

 غري التنفيذيني / املستقلني 

 مخسة من كبار التنفيذيني

 مبا فيهم املدير العام واملدير املالي

 7225 - 240 الرواتب والتعويضات

 817 285 33 البدالت  
 666 1400 400 املكافآت الدورية والسنوية

 - - - اخلطط التحفيزية  

 - - - ية األخرى  التعويضات واملزايا العين

 عضوية أعضاء جملس اإلدارة يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى :

م عضاوية جماالس إدارات ا شاركات مساا مة     2016توىل زعاض أعضااء جملاس إدارة الراركة خاالل العاام       

 أخر  على النحو التالم :

 السعودية:السوق املالية درجة يف امل غريوالشركات املساهمة درجة األخرى املساهمة املشركات الالعضوية يف 

 الشركات املساهمة غري املدرجة  الشركات املساهمة املدرجة اسم عضو اجمللس 

 عبداهلل صاحل كامل
 شركة أمال  العاملية للتمويل العقاري .1 شركة اعمار املدينة االقتصادية .1

 شركة أم القرى للتنمية واإلعمار .2 

 طارق عثمان القصيب

 شركة عطاء التعليمية .1 خدمات الصحة شركة دله لل .1

 شركة سرب لالستثمار العقاري .2 بنك اجلزيرة .2

 شركة رزم القابضة .3 

 عبدالرمحن إبراهيم الرويتع

 شركة اخلزامى لإلدارة .1 شركة حلواني إخوان  .1

 شركة جدوى لالستثمار .2 شركة اعمار املدينة االقتصادية .2

 شركة صناعات العيسى  .3 

 ية للتمويل العقاريشركة أمال  العامل .4 

 شركة والية لالستثمار .5 

 ال توجد عبداهلل سعيد آل مبطي
 شركة سعد املبطي وشركاه للمقاوالت .1
 شركة والية لالستثمار .2

 عبدالعزيز حممد عبده مياني 
 شركة إتقان كابيتال  .1 شركة حلواني أخوان  .1

 شركة فرص الدولية لالستثمار .2 

 شركة فرص السعودية  .3  

 ال توجد ال توجد لي شبكشي  حسني ع

 شركة السعيد القابضة  .1 ال توجد مازن حممد السعيد  

 ال توجد سليمان إبراهيم احلديثي

 شركة جمموعة جنمة املدائن .1

 الشركة السعودية للمختربات اخلاصة  .2
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 الشركات املساهمة غري املدرجة  الشركات املساهمة املدرجة اسم عضو اجمللس 

 خالد عبداهلل امللحم 

 شركة اإلمسنت األبيض السعودي .1 قتصاديةشركة اعمار املدينة اال .1

  الربيطاني السعودي البنك .2

  االقتصادية املعرفة مدينة شركة .3

م ألي عضو ما أعضاء جملس اإلدارة عضوية ا جمالس إدارات أكثار ماا مخاس    2016وت يوجد خالل العام  

 شركات مسا مة مدرجة. 

  :وإقرارات الشركة داخلية إجراءات الرقابة الاملراجعة السنوية لفاعلية 

تقوم جهة مستقلة زتنفي  مهام املراجعة الداخلية وتقيي  و ح  أنظمة الر ازة الداخلية و اعليتها ا الراركة  

وتر   تقارير ا إىل منة املراجعة زعاد منا راتها ما  إدارة الراركة ، وتقاوم إدارة الراركة زعما  اإلجاراءات         

ظااات احملاتاا  القااانونم أ ناااء   وحا تقااارير املراجعااة الداخليااة ومل اردة التصااحيحية الالزمااة للمالحظااات الااو  

ومتازعااة اتااتدماعا تعزياازا  ألنظمااة الر ازااة الداخليااة ، وتدااون أعمااال املراجعااة   املراجعااةعمليااات الفحاا  و

داخلياة  الداخلية و   خ ة تنوية يت  مراجعتها دوريا  ، وترام  مهاام املراجعاة الداخلياة تقياي  نظاام الر ازاة ال       

و اعلية إجراءاتهاا وتولايات  ساينها وت وير اا زإشاراف مناة املراجعاة ، ونتيجاة للمراجعاة السانوية لنظاام            

الر ازااة الداخليااة و اعليااة إجراءاتااه تييناا  مالحظااات اعتياديااة ضااما اارتااة الرااركة ملهامهااا تسااتوج           

مالحظات وخماطر جو رية مر رة  إجراءات تصحيحية عا زهدف  سني وت وير أنظمة الر ازة ، وعدم وجود

، م  التولية زاتتتمرار ا عمليات ت وير نظام الر ازة وإجراءات الضيط الداخلم واألنر ة املتعلقة زها ما 

 خالل العم  على التحسني املستمر لذنظمة واللوا ح وإجراءات العمليات التنفي ية.

 إقرارات الشركة :  

  زالرد  الصحيح ُأعّدتأن تجالت احلسازات  . 
  .أن نظام الر ازة الداخلية ُأعّد على أتس تليمة وُنّف  زفاعلية 
 .أنه ت يوجد أي شك ي كر ا  درة الرركة على مواللة نراطها 

  : تطبيق الئحة حوكمة الشركاتتقرير 

 مااا خاااللتقااوم الرااركة زالعماا  علااى ت يياا  ت حااة حوكمااة الرااركات الصااادرة مااا  يئااة السااومل املاليااة      

واألنظماة  ، النظاام األتاتام   و، ت حة حوكماة الراركة   ا إطار  ةمنظومة ميادئ و واعد حوكمة الررك

، الداخليااة  العماا  لااوا ح وإجااراءات و،  أعمااال الرااركة ونراااطاتها واللااوا ح النظاميااة لات العال ااة ز ييعااة   

املعماول  احملاتاية  معاايري  ، إىل جانا    ساجمللا مان راءات املرتي ة ملجلس اإلدارة وواللوا ح والسياتات واإلج

 اعيئة السعودية للمحاتيني القانونيني. املعتمدة مازها 

مسجشادة   زال حاة حوكماة الراركات ا اململداة العرزياة       زهاا  ت حة حوكمة خالة  وضع  الرركةو د 

 يئاة الساومل املالياة     م واملعدلة زقارار جملاس  2006 11 12الصادرة عا جملس  يئة السومل املالية ا السعودية 

وتتوا   م  زنود ا وأ دا ها ، واتتثناءق ما للك  اإن ت حاة حوكماة الراركة ت تتضاما      م 2010 03 16ا 

ا املتعلقة مليدأ الفص  زني منص  ر يس اجمللس وأي منص  تنفي ي زالرركة 12حاليا  الفقرة )دا ما املادة )

وتيت  العم  على تعدي  الال حة ملا يتوا ا  ما    املدير العام  مث  منص  العضو املنتد  أو الر يس التنفي ي أو

، وتركد الرركة ت ييقها ع   الفقرة  عليا   هم تفص  زني منصا  ر ايس اجمللاس وأي منصا           الفقرة

 .  وت يتوىل ر يس اجمللس أي منص  تنفي ي ا الرركة تنفي ي آخر
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ا زاتاتخدام طريقاة التصاوي  الجاكمام تختياار      6ملاادة ) الفقارة ) ا ماا ا  تتضاما حالياا    كما أن الال حاة ت  

و اد طيقا    ، وتيت  العم  على تعدي  الال حاة ملاا يتوا ا  ما   ا   الفقارة       أعضاء اجمللس ا اممعية العامة 

الرركة     الفقرة  عليا  ا انتخا  جملس اإلدارة للدورة امديدة اليت زدأت ا نفس تاري  انعقاد اممعياة  

م ، كما تعزم الرركة على تعدي  نظامها األتاس ليتوا   ما   2016 10 27ا املنعقدة ا 44لعادية )العامة ا

 م.2017 ا وللك  ي  نهاية املدة احملددة خالل العام 1437 01 28نظام الرركات امديد الصادر ا 

العرزيااة قااوم الرااركة مااا وا عهااا العملاام علااى ت يياا  أحدااام ت حااة حوكمااة الرااركات ا اململدااة          وت

عاا ومراجعتهاا   السياتاات واإلجاراءات املنظماة    تنفي  واتتدمال وت وير على زصفة مستمرة السعودية وتعم  

 م واألتايا   2016الايت مل ت يقهاا الراركة ماا الال حاة خاالل العاام         زاتتثناء املواد امليينة ا امدول أدنا ، 

 اليت دع  ل لك :
رقم 

 الفقرة

رقم 

 املادة
 أسباب عدم التطبيق تفصيل املادة

 الصااافة لوي األشاااخاص ماااا املساااتثمريا علاااى جيااا  6 د

 غري اااا  عااااا زالنيازااااة يتصاااار ون الاااا يا اتعتياريااااة

 تياتاااته  عااا اإل صاااح – اتتااتثمار لاانادي  مثاا  –

 ، السانوية  تقارير   ا الفعلم وتصويته  التصوي  ا

 تضاار   أي ما   التعاما   كيفية عا اإل صاح وك لك

 احلقاااومل اارتاااة علاااى يااار ر  اااد للمصاااا  جاااو ري

 .زاتتثماراته  ا الة األتاتية

 للصااااانادي  التصاااااوي  تياتاااااات علاااااى احلصاااااول لاااااعوزة

ومااااا ا حدمهاااا  وتصااااويته  الفعلاااام وتسااااعى  اتتااااتثمارية

الرركة للحصول على ماا تسات ي  ماا تلاك امهاات للتعارف       

على تياتاته  ا التصاوي  ملاا حيقا  مصاا  املساتثمريا ،      

مل تستل  الرركة ماا الصانادي  اتتاتثمارية وماا     إضا ة أنه 

ا حدمهاا  معلومااات عااا تياتاااته  ا التصااوي  وكيفيااة    

 تعامله  م  تضار  املصا  امو رية.

ملااااا ت   –وضاااا  نظااااام حوكمااااة خاااااص زالرااااركة   10  

واإلشاراف العاام    –يتعار  ما  أحداام  ا   الال حاة     

 ة.عليه ومرا ية مد   اعليته وتعديله عند احلاج

ا 6ت تتضما ت حة حوكمة الراركة الفقارة ) ا ماا املاادة )    

زإلزامياااة اتاااتخدام التصاااوي  الجاكمااام ، والفقااارة )دا ماااا  

ا حبظااار اممااا  زاااني منصااا  ر ااايس اجمللاااس وأي    12املاااادة )

 اتني املادتني  عليا  الرركة   طيقص  تنفي ي آخر زينما من

ت حاة   لتتوا ا  ما    وتعزم الراركة تعادي  ت حاة احلوكماة    ، 

 حوكمة الرركات ا اململدة العرزية السعودية.

 له حي  ال ي – اتعتيارية الصفة لي للرخ  جيوز ت 12 ط

 جملااس  ا لااه اااثلني تعاايني الرااركة نظااام حبساا 

 ا اآلخااريا األعضاااء اختيااار علااى التصااوي  – اإلدارة

 .اإلدارة جملس

 اتام األت النظاام  أن حياث  الراركة      املاادة علاى   تن ي  ت

 ا اعتيارياااة لااافه لي شاااخ  احلااا  ألي ميااانح مل للراااركة

 .اإلدارة جملس ا ع  اثلني تعيني

ويقااوم جملااس اإلدارة زاإلشااراف العااام علااى نظااام احلوكمااة و اعليتااه مااا خااالل تعاايني تاادرتريا  للرااركة    

زام زهااا علااى تتضااما مهامااه تعزيااز  اارص جتويااد وتفعياا  منظومااة احلوكمااة وت ييقاتهااا وتنميااة الااوعم زاااتلت 

التعدي  علاى ت حاة حوكماة     سعى ضما ميدأ التحسني املستمرتوخمتل  املستويات التنظيمية ا الرركة ، 

ملاا يتوا ا  ما  ت حاة     إىل اختيار أ ض  املمارتات ا حوكمة الراركة   الرركة متى ما لزم األمر ، ولوت 

ملصاا    طييعاة أعماعاا وأ ادا ها تعظيماا     حوكمة الرركات ا اململدة العرزياة الساعودية وماا يتناتا  ما       

 الرراكة اجملتمعية.  وحفظا  حلقومل ألحا  املصا  والعم  على تنمية مسا ميها ومحاية حلقو ه  

 أو تنظيميااة أو إشاارا يه جهااة مااا أو اعيئااة مااا احتياااطم  يااد أو جاازاء أو عقوزااة وت توجااد علااى الرااركة أي

 .أخر   ضا ية

 : سب القانوني للشركةاحملااختيار 

إرنسا   لساادة  شاركة   اختياار ا  م2016 04 11ا الايت عقادت زتااري     43 ررت اممعية العاماة العادياة ر ا  )   

 و اا  تولاايةم ، 2016لرااركة عااا العااام املااالم  مرا يااا  حلسااازات اويوناا  وشااركا   )حماتاايون  ااانونيونا  
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ملراجعاة حساازات    مرا ا  احلساازات  شايح واختياار   للجمعياة زنااءق علاى تولاية مناة املراجعاة زج      جملس اإلدارة 

 .م2016الرركة للعام املالم 

 توليته زتعايني م 2017انعقاد ا خالل العام  ا موعدوتوف يعر  جملس اإلدارة على اممعية العامة العادية 

ة علاى التولاية   املوا قا العاماة  ، وللجمعية  زناء على ترشيح منة املراجعةم 2017سازات للعام املالم احل مراج 

 .م2017املالم  أو أكثر ملراجعة حسازات الرركة للعامآخر أو تعيني مراجعا  

 معايري احملاسبة املطبقة يف الشركة وخطة التحول إىل تطبيق معايري احملاسبة الدولية :

ملعااايري احملاتااية  م طيقااا  2016 12 31  إعااداد القااوا   املاليااة املوحاادة للرااركة للساانة املاليااة املنتهيااة ا       

واملعماول زهاا   املتعارف عليها ا اململدة العرزية السعودية الصادرة ماا اعيئاة الساعودية للمحاتايني القاانونيني      

، وتتي  الرركة السياتات احملاتيية تيعا  ل لك ، وت يوجد اختالف ا أي ماا زناود    م2016حتى نهاية العام 

 ري.القوا   املالية للرركة عا تلك املعاي

وو قا  لقرار اعيئة السعودية للمحاتيني القانونيني للتحول إىل ت يي  معايري احملاتية الدولياة إلعاداد التقاارير    

م ، وو قا  لتوجيه  يئة السومل املالية زأ مية إعداد خ ة لت يي  املعايري الدولية 2017 01 01املالية ازتداءق ما 

ة الدوليااة ومااا يتضاامنه مااا مراجعااة للسياتااات احملاتاايية وتهيئااة   لالتااتعداد امليداار لت يياا  معااايري احملاتااي 

وتاادري  كااوادر الرااركة لوي العال ااة ومااا يراام  للااك مااا تهيئااة العاااملني ا الرااركة للااوعم زاختال ااات     

زإعاداد خ اة التحاول إىل    م 2015خالل العاام  املعايري الدولية عا املعايري املعمول زها حاليا   قد  ام  الرركة 

  الدولية زاتتتعانة ز وي اتختصاص على النحو التالم :املعايري

 خطة الشركة يف التحول إىل تطبيق معايري احملاسبة الدولية إلعداد التقارير املالية : 

م  قااد  اماا  2017 01 01و قااا  ملت ليااات ت يياا  معااايري احملاتااية الدوليااة إلعااداد التقااارير املاليااة زاادءا  مااا    

ماا اعيئاة    املعتمادة ات الالزمة لالتتعداد للتحول إىل ت يي  معايري احملاتاية الدولياة   الرركة زدراتة اتجراء

السعودية للمحاتيني القانونيني ، واتتعان  الرركة ا   ا ا صوص زا وي اتختصااص ا  ا ا اجملاال ،     

ترادي     م تضامن 2017ماا زداياة العاام    و  اعداد خ اة عما  ميد اا الراركة ماا ت ييا  املعاايري الدولياة         

 رياا  عماا  والتنسااي  املسااتمر ماا  الرااركات التازعااة والزميلااة لتنفياا  مجياا  املت ليااات الالزمااة و اا  خ ااة          

الرااركة ا التحااول إىل املعااايري الدوليااة ، ماا  أ ميااة املراجعااة املسااتمرة   ااة العماا  وإجااراء أي تعااديالت        

ة على اتتعداد تاام للت ييا  العملام    تستوج  عليها لتحقي  اعدف األتاتم ما تنفي  ا  ة لتدون الررك

ملنا راة ا  اة واملوا قاة عليهاا ما  أ مياة التنساي         م 2015خالل العام و ام جملس اإلدارة للمعايري الدولية ، 

خ اة العما  للتحاول إىل املعاايري الدولياة علاى النحاو         وتركازت املستمر م  منة املراجعة ا   ا ا صوص ، 

 التالم :

ا القااوا   املاليااة   واتيضاااحات احملاتاايية السياتااات علااى اآل ااار  لياا  وتقيااي  و العماا  علااى ترااخي   .1

 الراام   األ ار  و لي  الدولية املعايري املعمول زها حاليا  ومت ليات املعايري زني الفجوة لتحديد واإل صاحات

 ومرشراتها. املالية القوا   أر ام على

 ا يارات. تعتماد ودراتتها  يي للت خيارات  دد اليت الدولية املعايري  ديد .2

 السياتاات  لتحاديث  الالزماة  التعاديالت  احملاتايية و دياد   واإلجراءات والسياتات للوا ح شاملة مراجعة .3

 م.2017 العام زداية ما الت يي  ليدء واعتماد  جديد حماتيية تياتات دلي  انراء أو احملاتيية

جااراء أي تعااديالت تزمااة للتوا اا  ماا  مت ليااات املعااايري    وإ املسااتخدم اآللاام املااالم للنظااام شاااملة مراجعااة .4

 .لنظام آلم جديد شام  ت يي  مررو  الدولية ودراتة خيار

 و ا  ا زااإلدارة  ةخالا   اغار أل) والزميلاة  التازعاة  والراركات  للرركة م2015 للعام املالية القوا   إعداد .5

 .املعمول زهاالسعودية ري املعايو   املعدة  املالية القوا   جان  الدولية اىل املعايري
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التنفيا يني   املادراء و واملااليني  للمحاتايني  عما   وورش تدرييياة  زرام  تهيئة وتأ ي  العاملني ما خالل عقد .6

علاى   هاا ت ييق أ ار املعاايري الدولياة و   عاا  والزميلاة  التازعاة  والراركات  الراركة  وأعضاء منة املراجعة ا

 .املعمول زهاالسعودية املعايري  عا القوا   املالية واتختال ات

 األداء متازعاة  زااإلدارةا لتساهي    ة  خالا اغار )أل م2016 والسنوية للعام الرزعية للفجات مالية  وا   اعداد .7

و ا    دةاملعا  املالياة  القاوا    جانا   اىل وللاك  ، م2017 ا العاام  والسانوية  الرزعية املالية القوا   م  واملقارنة

 املعمول زها.املعايري 
املعادة و ا  املعاايري الدولياة املعتمادة       م2015 للعام املالية القوا   ملراجعة املعني احلسازات   مرا تدلي  .8

 واملراجعاة  الرزعياة املعادة و ا  املعاايري الدولياة املعتمادة       املالياة  القوا   و ح ، ا زاإلدارة خالة ألغرا )

 .ازاإلدارة خالة ألغرا ) م2016 للعام السنوية
 زداية املعتمدة ما اعيئة السعودية للمحاتيني القانونيني ما الدولية معايري احملاتية على ت يي  العم  زدء .9

 .ا  ل لكالرزعية والسنوية و قوإلدار القوا   املالية  م2017 العام
وعما  ماا يلازم    املعتمدة ماا اعيئاة الساعودية للمحاتايني القاانونيني      املعايري الدولية  على املستجدات متازعة .10

 .تما تعديال

 : نتائج تنفيذ خطة التحول اىل املعايري الدولية

 يلم: كما ا  ة تنفي  نتا    كانو التحول خ ة مراح  تنفي  على زالعم  الرركة  ام 

   املعتمادة   الدولياة  واملعاايري  املعماول زهاا   الساعودية  احملاتاية  معاايري  زاني  الفجاوة   ليا   إعاداد  ماا  اتنتهاء

 .لزميلةوالرركات التازعة وا للرركة

   الاايت ا يااارات زتحديااد الرااركة و اماا  اتختيااارات ، زعااض ت يياا  ت لاا  الاايت املعااايري  ديااد   

ملاا يتوا ا     اإلدارة جملاس  ماا  واعتماد اا  ر عها   اليت للتوليات التول  و  املراجعة منة على عرضها

 .م  التعليمات الصادرة لات العال ة ا   ا ا صوص

   املعتمادة ماا اعيئاة    الدولياة  املعاايري  م  يتوا   ملا للرركة احملاتيية السياتاتدلي   راءانما  اتنتهاء 

 .، واتتدمال اإلجراءات ا الة ز لك اإلدارة جملساعتماد ا ما  و  القانونيني للمحاتيني السعودية

   على جو رية  تعديالت إجراء ضرورة عدمو اآللم ، املالم النظام على تعديالت إجراء دراتة ما اتنتهاء

 .املعمول زه اآللم املالم النظام

   الدولياة  للمعاايري  طيقاا ما 2016)األرلدة ات تتاحية للعام  م2015 لسنة املالية القوا   إعداد ما اتنتهاء 

دراتاتها ماا مناة     زعاد وللاك  واعتماد اا ماا جملاس اإلدارة     احلساازات  مراجا  املعتمدة و  مراجعتهاا ماا   

 املراجعة.

   معاايري  علاى  ةة والراركات التازعاة والراركة الزميلا    الرارك  ملاوظفم  يياه يتدر دورات قاد ع ما اتنتهاء 

 واتجنليزية. العرزية زالليتني الدولية احملاتية

   حصها ماو الدولية للمعايري طيقا م2016 تنة ما األول للرز  املرحلية املالية القوا   إعداد ما اتنتهاء  

ما 2017 خاالل شاهر ينااير   د دراتتها ما منة املراجعاة ) زعاإلدارة  جملس ما اعتماد او احلسازات مراج 

 طيقاا  م2016 تانة  ماا  والثالاث  الثاانم  للرزا   املرحلية املالية القوا   عدادإاتنتهاء ما  على العم  وجاري ،

 املرحلية. املالية القوا   زفح  احلسازات مراج  وتيقوم الدولية للمعايري

  اور  احلساازات  مراج  ما ومراجعتها م2016 لسنة الدولية املعايري و   املالية لقوا  ا عدادإ ا ءاليد تيت  

 .املعمول زها السعودية للمعايري و قا م2016 لسنة املالية  وا مها لدارإ ما الرركة انتهاء
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دولياة املعتمادة ماا    ت ييا  معاايري احملاتاية ال   زادء  خ اة التحاول إىل    ملنجازات ت ييا   و قا  الرركة   د زدأتو

تااتدون زعااون اهلل علااى اتااتعداد إلعااداد    م و2017مااا زدايااة العااام   اعيئااة السااعودية للمحاتاايني القااانونيني   

 م. 2017العام  للرز  األول والفجات اليت تليها ماو   املعايري الدولية املعتمدة تقارير ا املالية 

 م :6201اجلمعيات العامة للمساهمني خالل العام 

  ال  مجعيات عامة عادية على النحو التالم :  م 2016ت الرركة خالل العام عقد

 :م 11/04/2016 املنعقدة يف( 43اجلمعية العامة العادية ) .1
 والقااوا   املاليااة املوحاادة، احلسااازات  علااى تقرياار مرا اا  التصااوي و اام اممعيااة الساانوية الاايت    يهااا 

واملصااد ة علاى املعاامالت    م ، 2015ارة السنوي عا العاام  وتقرير جملس اإلدم ، 2015عا العام للرركة 

عا   زايعض أعضااء جملاس اإلدارة    م زني الرركة وأطراف لي عال اة  2015والعقود اليت مت  خالل العام 

واملوا قااة علااى توزياا  أرزاااح نقديااة علااى     يهااا مصااا  مياشاارة أو غااري مياشاارة والجخااي  زتجديااد ا ،     

م ، 2015واملوا قة على لرف مدا  ت ألعضااء اجمللاس عاا العاام املاالم      م ، 2015املسا مني عا العام 

م ، وتعايني مرا ا  حساازات الراركة للعاام      2015وإزراء لمة أعضاء جملس اإلدارة عا أعماع  عا العام 

 م .2016املالم 

   :م 27/10/2016( املنعقدة يف 44اجلمعية العامة العادية ) .2
زاتاتخدام طريقاة   على انتخا  أعضاء جملاس إدارة للادورة امديادة     و م اممعية اليت    يها التصوي 

، وإجاازة أعماال جملاس      ال  تانوات ميالدياة  وملدة م 2016 10 27اليت زدأت ما التصوي  الجاكمم و

علاى   وا قاة ا ، وامل44م وحتى تاري  انعقااد اممعياة العاماة العادياة )    2016 09 29اإلدارة خالل الفجة ما 

عا   يهاا   وأطاراف لو عال اة زايعض أعضااء اجمللاس      م زاني الراركة   2016لعقود خالل العاام  املعامالت وا

 مصا  مياشرة أو غري مياشرة.

 :م 26/12/2016( املنعقدة يف 45اجلمعية العامة العادية ) .3
% ماا رأس املاال زتحويا     50و م اممعياة الايت    يهاا التصاوي  علاى ختفايض اتحتيااطم النظاامم اىل         

ريااال اىل األرزاااح امليقاااة ماا  إيقاااف جتنياا  النسااية مااا لاااا األرزاااح اىل     175,655,574و اادر ا الزيااادة 

التصوي  على تردي  منة املراجعة وت حاة اللجناة )املتضاما مهماتهاا وضاوازط      النظامم ، و اتحتياطم

 اجمللس.م وحتى نهاية دورة 2016 10 27عملها ومدا  ت أعضا هاا للدورة امديدة اليت زدأت ما 

 : اإلدارة شكر وتقدير جملس

يتقاادم ر اايس وأعضاااء جملااس اإلدارة زالراادر والتقاادير إىل مجياا  مسااا مم الرااركة وعمالؤ ااا ومورديهااا   

الرااركة وشااركاتها التازعااة ،   وظفمومستراااريها علااى جهااود   وتعاااونه  ، ويعاار  اجمللااس عااا تقاادير  ملاا  

هود اليت ز لو ا والتعاون اليناء ما  الراركة خاالل العاام     ومجي  امهات اليت ترز ها زها عال ة عم  على ام

ملاا حيقا  ت لعاات    األعاوام املقيلاة   العام القاادم و لرركة خالل النهو  زأداء ام ، ويت ل  اجمللس 2016املالم 

 إن شاء اهلل.مسا ميها 

 واهلل املوفق ،،،،

 جملس اإلدارة





تقرير مراجعي الحسابات
و القوائم المالية الموحدة
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قائمة المركز المالي الموحدة كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٦م

2016مإيضاح
لاير سعودي

2015م
لاير سعودي

الموجودات

الموجودات المتداولة

4200.621.293279.806.242نقدية وبنود شبه نقدية

545.270.17244.214.715استثمارات مقتناة لغرض المتاجرة

265.749.467 6247.012.776ذمم مدينة تجارية، صافي

80.301.421 769.798.749مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

2713.006.4528.670.968بالجزء المتداول من موجودات أخرى طويلة األجل

81.030.417992.806مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة، صافي

9389.232.180528.215.109مخزون

965.972.0391.207.950.728إجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة

101.768.420.7811.744.727.720استثمارات وموجودات مالية

11226.711.022230.672.374استثمارات عقارية

1288.131.916465.418.081مشروعات تحت التنفيذ

2739.019.35452.025.806بموجودات أخرى 

13874.036.708518.299.714ممتلكات وآالت ومعدات

14157.005.634157.005.634موجودات غير ملموسة

3.153.325.4153.168.149.329إجمالي الموجودات غير المتداولة

4.119.297.4544.376.100.057اجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات المتداولة

1566.000.12795.088.727تمويل إسالمي قصير األجل

16305.404.596186.157.668تمويل مرابحة وقروض طويلة األجل ـ الجزء المتداول

243.930.094 17200.083.822دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

15.338.87015.226.027توزيعات أرباح مستحقة الدفع

1814.753.88445.449.802مخصص زكاة وضريبة مستحقة الدفع

83.524.91534.496.965مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة

191.349.2132.733.659مستحقات بموجب عقود إيجار رأسمالي ـ الجزء المتداول

606.455.427623.082.942إجمالي المطلوبات المتداولة

تشكل اإليضاحات المرفقة من )١( إلى رقم )38( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة 
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قائمة المركز المالي الموحدة كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٦م )تتمة(

2016مإيضاح
لاير سعودي

2015م
لاير سعودي

المطلوبات غير المتداولة

 574.278.738 16567.944.741تمويل مرابحات وقروض طويلة األجل

 12.937.966 194.243.168مستحقات بموجب عقود إيجار رأسمالي

 4.785.616 182.146.417ضريبة مؤجلة

 111.580.499 112.838.934مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

687.173.260703.582.819إجمالي المطلوبات غير المتداولة

1.326.665.761 1.293.628.687إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية 

حقوق الملكية العائد لمساهمي الشركة األم

 201.263.888.8901.263.888.890رأس المال

 21631.944.445807.600.019احتياطي نظامي

 397.637.560 260.512.858أرباح مبقاة

 285.995.94281.700.205صافي مكاسب غير محققة عن إعادة تقييم استثمارات متاحة للبيع

)28.999.868()88.098.199(22فروق ترجمة عملة أجنبية

 2.521.826.806 2.354.243.936إجمالي حقوق الملكية العائد لمساهمي الشركة األم

 527.607.490 23471.424.831حقوق غير مسيطرة

 3.049.434.296 2.825.668.767إجمالي حقوق الملكية

4.376.100.057 4.119.297.454إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

تشكل اإليضاحات المرفقة من )١( إلى رقم )38( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة 
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قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٦م

2016مإيضاح
لاير سعودي

2015م
لاير سعودي

 2.339.477.711 2.087.476.834صافي المبيعات

)1.601.325.010()1.417.381.372(تكلفة المبيعات

 738.152.701 670.095.462إجمالي دخل المبيعات 

اإليرادات من االستثمارات

 28.575.510)41.156.362(10أحصة الشركة من نتائج شركة زميلة

 13.691.188 10.826.202إيرادات استثمارات وموجودات مالية 

      ـــ 1013.200.122جأرباح تحويل استثمار 

 59.184.922ـــأرباح بيع استثمارات وموجودات مالية

)22.678.423()135.232.788(10ب/3هبوط غير مؤقت في استثمارات وموجودات مالية

 78.773.197)152.362.826(إجمالي )الخسارة(/ الدخل من االستثمارات

 816.925.898 517.732.636إجمالي الدخل من العمليات الرئيسية

المصاريف

)354.324.795()372.771.560(24بيع وتوزيع

)178.529.869()186.835.738(25عمومية وادارية

 )532.854.664()559.607.298(إجمالي المصاريف

 284.071.234)41.874.662(صافي )الخسارة(/ الدخل من العمليات الرئيسية

 17.164.245 263.201.556إيرادات أخرى، صافي

)6.624.233()74.504.445(خسارة فروق عملة

)17.361.955()32.989.676(أعباء تمويل

)الخسارة(/ الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق 
 277.249.291)146.167.227(  غير مسيطرة من العمليات المستمرة

العمليات غير المستمرة

 7.502.248ـــ27الدخل من بيع العمليات غير المستمرة  

 8.364.353ـــ27الدخل من العمليات غير المستمرة

تشكل اإليضاحات المرفقة من )١( إلى رقم )38( جزءًا اليتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة 
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قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٦م )تتمة(

2016مإيضاح
لاير سعودي

2015م
لاير سعودي

)الخسارة(/ الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق 
 293.115.892)146.167.227(غير مسيطرة

)46.270.860()13.921.039(18الزكاة وضريبة الدخل

 246.845.032)160.088.266(صافي )الخسارة(/ الدخل قبل حقوق غير مسيطرة

)86.513.154()24.503.121(حقوق غير مسيطرة

 160.331.878)184.591.387(صافي )الخسارة(/ الدخل للسنة

)خسارة(/ ربحية السهم:
2.25)0.33(28من صافي )الخسارة(/ الدخل من العمليات الرئيسية 

1.27)1.46(28من صافي )الخسارة(/ الدخل للسنة

126.388.889 126.388.889المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة في نهاية السنة 

تشكل اإليضاحات المرفقة من )١( إلى رقم )38( جزءًا اليتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة 
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٦م

2016م
لاير سعودي

2015م
لاير سعودي

األنشطة التشغيلية
 293.115.892)146.167.227()الخسارة(/ الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق غير مسيطرة

تعديالت للبنود التالية:  

)28.575.510( 41.156.362حصة الشركة من نتائج شركة زميلة 

)13.691.188()10.826.202(إيرادات استثمارات وموجودات مالية

)59.184.922(ـــأرباح بيع استثمارات وموجودات مالية

      ـــ 19.076.740شطب أعمال تحت التنفيذ

 22.678.423 135.232.788هبوط غير مؤقت في استثمارات وموجودات مالية

 72.747.320 86.407.064االستهالكات 

)2.696.357( 3.270.913خسائر/ )أرباح( بيع ممتلكات وآالت ومعدات

 22.394.268 15.276.840مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

      ـــ)13.200.122(أرباح تحويل استثمار 

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
)26.703.348( 33.079.559مدينـــون

)19.743.503( 156.543.667مخزون

)105.209.076()80.740.087(دائنــــون

)378.619()2.639.199(ضريبة دخل مؤجلة

 154.753.380 236.471.096النقدية من العمليات 

)5.978.938()14.018.405(مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

)54.870.621()39.313.018(زكاة وضريبة دخل مدفوعة

183.139.67393.903.821صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية من العمليات المستمرة

78.804.175ـــصافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية من العمليات غير المستمرة

183.139.673172.707.996صافي النقدية من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
39.581.000  31.145.745المحصل من إيرادات استثمارات وموجودات مالية

106.155.857  8.670.968المحصل من بيع استثمارات وموجودات مالية

)233.082.255()155.604.627(شراء ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ

3.036.579  12.471.006المحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

)84.308.819()103.316.908(صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية من العمليات المستمرة

52.870.162 ـــصافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية من العمليات غير المستمرة

)31.438.657()103.316.908(صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

تشكل اإليضاحات المرفقة من )١( إلى رقم )38( جزءًا اليتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة 
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة  للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٦م )تتمة(

2016م
لاير سعودي

2015م
لاير سعودي

األنشطة التمويلية

 57.151.048 44.020.714تمويل مرابحة وقروض طويلة وقصيرة األجل 

)1.702.773()18.032.694(المسدد من التزامات بموجب عقود إيجار رأسمالي

)90.756.052()33.319.813(التغير في حقوق غير مسيطرة

)124.732.823()126.276.046(توزيعات أرباح مدفوعة 

)1.800.000()1.800.000(مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 
)161.840.600( )135.407.839(من العمليات المستمرة

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 
)20.544.818(ـــمن العمليات الغير مستمرة

)182.385.418()135.407.839(صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

)41.116.079()55.585.074(صافي النقص في النقدية والبنود شبه النقدية 

)4.391.903()23.599.875(أثر التغير في سعر التحويل على النقدية والبنود شبة النقدية

 320.284.952 279.806.242النقدية والبنود شبه النقدية في بداية السنة من العمليات المستمرة

 5.029.272ـــالنقدية والبنود شبه النقدية في بداية السنة من العمليات غير المستمرة

 279.806.242 200.621.293النقدية والبنود شبه النقدية في نهاية السنة

معامالت غير نقدية:

)53.767.933( 204.295.737صافي أرباح/ )خسائر( غير محققة من إعادة تقييم االستثمارات

)5،678،026()82.864.423(أثر التغير في سعر التحويل الناتج عن ترجمة فروق عملة أجنبية

        - 3.961.352مساهمة عينية تحت حساب االستثمار مقابل استثمارات عقارية

 1.656.066 112.843توزيعات أرباح غير مسددة

 1.875.000ـــتوزيعات أرباح غير مستلمة

 10.262.728ـــمدينو بيع استثمارات

 52.025.806ـــموجودات طويلة األجل من بيع استثمارات

 59.184.922ـــصافي أرباح بيع استثمارات متاحة للبيع

تشكل اإليضاحات المرفقة من )١( إلى رقم )38( جزءًا اليتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة 
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أنشطة الشركة- 1

تأسست شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت )»الشركة« أو »الشركة األم«( كشركة مساهمة 
لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم 78 بتاريخ 7 ذي القعدة 1395هـ )الموافق 11  سعودية وفقاً 
نوفمبر 1975م( وتعمل الشركة بموجب سجل تجاري رقم 5850000276 الصادر في مدينة ابها بتاريخ 15 محرم 1397هـ )الموافق 5 
يناير 1977م(. كما أن الشركة مدرجة بهيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية. إن الشركة األم مملوكة بنسبة 49.9% لمساهم رئيسي 

)شركة دله البركة القابضة(، وبنسبة 51.1 % لمساهمين آخرين كما في 31 ديسمبر 2016م و2015م.

يتمثل نشاط الشركة في أعمال االستيراد والتصدير وأعمال التوكيالت التجارية وإقامة واستثمار المنشآت والمشروعات السياحية والزراعية 
والتجارية والصناعية بما فيها التعبئة والمياه والعقار وتملك األراضي وتقسيمها وأعمال المقاوالت ومباشرة أي نشاط يتفق مع األغراض 
المذكورة، واالشتراك مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو تدمجها فيها أو انشاء شركات فرعية مملوكة لها أو مع 
التابعة عدة أنشطة مثل صناعة األلبان ومنتجات األلبان والعصائر وصناعة وتعبئة وتجارة الجملة والتجزئة في  الغير. وتزاول شركاتها 

المنتجات الغذائية وصناعة المنسوجات وصناعة اإلشارات المرورية الضوئية وأجهزة التحكم وصناعة الكرتون ومشتقاته.

تعرض القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي باعتبارها عملة التعامل للشركة األم.

أسس التوحيد- 2

تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات 
وأعمال المقاوالت ويشار إليها منفردة )»بالشركة« أو »الشركة األم«( والشركات التابعة لها ويشار اليها مجتمعه بـ )»المجموعة«(. الشركة 
التابعة هي تلك التي تمتلك فيها المجموعة حصة ذات أهمية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتمارس عليها سيطرة عملية. يتم توحيد الشركة 
التابعة اعتباراً من تاريخ سيطرة المجموعة على الشركة التابعة ولحين زوال مثل هذه السيطرة. تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس 
القوائم المالية للشركة األم والقوائم المالية للشركات التابعة. تعد الشركات التابعة قوائمها المالية لنفس الفترة المحاسبية للشركة األم باستخدام 
سياسات محاسبية متوافقة. يتم حذف كافة األرصدة المتداخلة بين شركات المجموعة، وااليرادات والمصروفات، واألرباح والخسائر غير 

المحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة بالكامل.

تمثل حقوق الملكية غير المسيطرة الحصة في الربح أو الخسارة وصافي الموجودات غير المملوكة من قبل المجموعة ويتم عرضها كبند 
مستقل في قائمة الدخل الموحدة، وضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة التغير في حقوق الملكية الموحدة بصورة 

مستقلة عن الحقوق العائدة للمساهمين في الشركة األم.

تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة األم والشركات التابعة لها المبينة أدناه:

بلد التأسيسالشركات التابعة
نسبة الملكية

2015م2016م

شركة عسير العربية لإلستثمار الصناعي المحدودة والشركات  التابعة لها
100%100%المملكة العربية السعودية)انظر إيضاحي )أ( و)د( أدناه(

100%100%المملكة العربية السعوديةشركة الخواتم للتجارة والمقاوالت المحدودة )انظر إيضاح )ب( أدناه(

100%100%المملكة العربية السعوديةشركة االسطول العربية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة )انظر إيضاح )ب( أدناه(

100%100%المملكة العربية السعوديةشركة النصرة العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة )انظر إيضاح )ب( أدناه(

100%100%المملكة العربية السعوديةشركة المواجد العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة )انظر إيضاح )ب( أدناه(

100%100%المملكة العربية السعوديةشركة التالل االقليمية لالستثمار المحدودة )انظر إيضاح )ب( أدناه(

  -  -المملكة العربية السعوديةالشركة الوطنية لمواد التعبئة المحدودة انظر إيضاح )ج( أدناه(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٦م
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طبقاً لعقد تاسيس شركة عسير العربية لإلستثمار الصناعي المحدودة فإن الشركة األم تمتلك 95% من رأسمالها كما تمتلك  شركة التالل  أ( 
اإلقليمية لإلستثمار المحدودة )شركة تابعة لشركة األم( 5%، وتنازلت شركة التالل اإلقليمية لإلستثمار المحدودة عن كامل حصتها 
البالغة 5% لصالح الشركة، وعليه تم توحيد القوائم المالية الموحدة لشركة عسير العربية لإلستثمار الصناعي وشركاتها التابعة بواقع 

100% ضمن هذه القوائم المالية الموحدة.

طبقاً لعقد تاسيس شركة الخواتم للتجارة والمقاوالت المحدودة، وشركة األسطول العربية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة، وشركة  ب( 
التالل  المحدودة، وشركة  العقاري  للتنمية والتطوير  العالمية  المواجد  المحدودة، وشركة  العقاري  للتنمية والتطوير  العالمية  النصرة 
اإلقليمية لإلستثمار المحدودة، فإن الشركة األم تمتلك 90% وتمتلك شركة عسير العربية لإلستثمار الصناعي المحدودة 10% في كل 
منها. تنازلت شركة عسير العربية لإلستثمار الصناعي المحدودة عن حصتها البالغة 10% في جميع الشركات المذكورة لصالح الشركة 

األم، وعليه تم توحيد القوائم المالية لهذه الشركات بواقع 100% ضمن هذه القوائم المالية الموحدة.

كما في 28 أكتوبر 2015م قامت المجموعة ببيع كامل حصتها التي تمثل ما نسبته 50.4% من رأس المال في الشركة الوطنية لمواد  ج( 
التعبئة المحدودة )شركة تابعة(  لطرف غير ذي عالقة بمبلغ وقدره 81 مليون لاير سعودي ونتج عن عملية البيع ربح بمبلغ 7.5 
مليون لاير سعودي. وعليه تم استبعاد الشركة الوطنية لمواد التعبئة المحدودة من عملية التوحيد كما تم إدراج نتيجة النشاط حتى 28 

اكتوبر 2015م وناتج عملية البيع في قائمة الدخل ضمن العمليات الغير مستمرة.

تتضمن القوائم المالية الموحدة لشركة عسير العربية لالستثمار الصناعي الشركات التابعة التالية )شركة تابعة للشركة األم(: د( 

بلد التأسيسالشركات التابعة
نسبة الملكية

2015م2016م

55.51%55.51%المملكة العربية السعوديةشركة حلواني أخوان  )شركة مساهمة سعودية( )انظر إيضاح )هـ( أدناه(

57.30%57.30%المملكة العربية السعوديةشركة الربيع السعودية لألغذية المحدودة

62.30%62.30%المملكة العربية السعوديةشركة النسيج والمالبس الجاهزة المحدودة

50.00%50.00%المملكة العربية السعوديةشركة مصنع االشارات الضوئية المحدودة )انظر إيضاح )و( أدناه(

تتضمن القوائم المالية الموحدة لشركة حلواني أخوان )شركة مساهمة سعودية( الشركة التابعة التالية: هـ( 

بلد التأسيسالشركة التابعة
نسبة الملكية

2015م2016م

100%100%جمهورية مصر العربيةشركة حلواني أخوان )شركة مساهمة مقفلة(

تمارس الشركة األم، سيطرة على العمليات والمعامالت التي تجريها شركة مصنع االشارات الضوئية المحدودة وذلك من خالل مجلس  و( 
ادارة الشركة التابعة.

ملخص السياسات المحاسبية الهامة- 3

أعدت القوائم المالية الموحدة وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية. وفيما يلي ملخص ألهم السياسات المحاسبية 
المتبعة:

العرف المحاسبي

يتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا االستثمارات المتاحة للبيع واالستثمارات المقتناة لغرض المتاجرة التي 
تظهر بالقيمة العادلة.
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استخدام التقديرات

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها استعمال تقديرات وافتراضات تؤثر على قيم الموجودات والمطلوبات 
المصرح عنها واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات الطارئة كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة ومبلغ اإليرادات والمصروفات المصرح 
عنها خالل فترة القوائم المالية الموحدة. بالرغم من أن هذه التقديرات واالفتراضات مبنيه على أفضل المعلومات المتوفرة لدى اإلدارة بشأن 

العمليات واألحداث الجارية، فإن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف عن هذه التقديرات.

النقدية والبنود شبه النقدية

تتكون النقدية والبنود شبه النقدية من األرصدة لدى البنوك والنقدية في الصندوق وودائع المرابحة السلعية التي ال تتجاوز مدة استحقاقها 
األصلية ثالثة أشهر أو أقل عند شرائها. تدرج ودائع المرابحة السلعية بالتكلفة مع قيد الدخل المستحق كموجودات أخرى إلى حين تحققه0 

يحتسب الدخل من المرابحة على أساس التحقق الزمني على مدى الفترة من إيداع المبالغ إلى تاريخ االسترداد0

الذمم المدينة

تظهر الذمم المدينة بالمبلغ األصلي للفاتورة ناقصا المخصص لقاء أي مبالغ غير قابلة للتحصيل0 يتم تقدير للديون المشكوك في تحصيلها عند 
عدم امكانية تحصيل المبلغ بالكامل0 تشطب الديون المعدومة عند تكبدها0

مخزون

يظهر المخزون من البضاعة الجاهزة والمنتجات تحت التصنيع والمواد األولية ومواد التعبئة والتغليف بسعر التكلفة أو صافي القيمة البيعية 
أيهما أقل ويتم التوصل الى تكلفة المواد األولية ومواد التعبئة والتغليف بطريقة المتوسط المتحرك0

تتضمـن تكلفـة المنتجـات تحت التصنيع والبضاعة الجاهزة تكلفة المواد األولية والعمالة المباشرة وجزء مناسب من تكاليف التصنيع غير 
المباشرة0 يتم تكوين مخصص للمخزون الراكد وبطيء الحركة0

االستثمارات والموجودات المالية 

أ ـ االستثمارات المقتناة لغرض المتاجرة

تصنف االستثمارات المشتراه بنية بيعها في القريب العاجل كـ »استثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة«0 تقيد وتقاس هذه االستثمارات في 
قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة0 تدرج المكاسب والخسائر غير المحققة في قائمة الدخل الموحدة للسنة0

ب ـ االستثمارات في شركات زميلة

تظهر االستثمارات في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية0 الشركة الزميلة هي المنشأة التي تمارس عليها المجموعة تأثيراً هاماً 
وال تعتبر شركة تابعة أو مشروعاً مشتركاً، يقيد االستثمار في الشركات الزميلة في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة المعدلة بالتغيرات 
في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركات الزميلة0 تعكس قائمة الدخل الموحدة الحصة في نتائج أعمال الشركات الزميلة وفي حالة 
إثبات أي تغير مباشرة ضمن حقوق الملكية في الشركات الزميلة، تقوم المجموعة بإثبات حصتها في أي تغير واإلفصاح عن ذلك، حسبما هو 
مالئم، في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة0 يتم حذف األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركات الزميلة 

بقدر حصتها في الشركات الزميلة0

تعد القوائم المالية للشركات الزميلة لنفس الفترة المحاسبية للشركة األم0 وعند الضرورة، يتم إجراء التعديالت كي تتفق السياسات المحاسبية 
مع تلك الخاصة بالمجموعة0

ج ـ االستثمارات المتاحة للبيع

األوراق المالية المتداولة

تمثل استثمارات مشتراه بنية عدم االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق أو ألغراض المتاجرة0 تظهر هذه االستثمارات بالقيمة العادلة0 تقيد/
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تحمل التغيرات في القيمة العادلة على قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة0 وعند وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة 
االستثمارات، فإن الشركة تقوم بتقدير ما إذا كان هذا االنخفاض يعد انخفاضاً مؤقتاً أو غير مؤقتاً تبعاً للمتغيرات االقتصادية والمالية0 وإذا 
ما قدرت الشركة أن االنخفاض غير مؤقت، عندئذ يتم تحديد القيمة المقدرة القابلة لالسترداد لتلك االستثمارات، ويتم إثبات خسارة االنخفاض 

بالفرق بين القيمة العادلة لالسترداد والقيمة الدفترية في قائمة الدخل الموحدة0 

األسهم والحصص غير المتداولة

تمثل استثمارات في شركات مشتراه لغير أغراض المتاجرة0 ويتم إظهارها بالقيمة العادلة، يتم تحديد القيمة العادلة استناداً إلى القيمة السوقية 
عند وجود سوق مفتوح، وفي حالة عدم وجود سوق مفتوح، تحدد القيمة العادلة على أساس القيمة السوقية الستثمار مماثل أو على أساس 
التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة وعوامل ذات عالقة أخرى0 تعتبر التكلفة بمثابة القيمة العادلة في حالة عدم توفر معلومات موثوق بها 
عن القيمة العادلة لهذه اإلستثمارات0 تقيد/تحمل التغيرات في القيمة العادلة على قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة0 وفي حالة وجود 
دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة االستثمارات، عندئذ يتم تحديد القيمة المقدرة القابلة لالسترداد لتلك االستثمارات، ويتم إثبات 
خسارة االنخفاض بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد والقيمة الدفترية في قائمة الدخل الموحدة0 وعند تقدير االنخفاض في القيمة، تؤخذ 
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة وعوامل أخرى بعين اإلعتبار، وعند بيع جزء من االستثمارات المملوكة، فإنه يتم احتساب القيمة الدفترية 

لهذه االستثمارات على اساس المتوسط المرجح0

د ـ االستثمارات العقارية

ال  المملوكة  األراضي  القيمة.  في  واالنخفاض  المتراكم  االستهالك  ناقصاً  بالتكلفة  وتظهر  بالتكلفة،  األصل  في  العقارية  االستثمارات  تقيد 
تستهلك0 تستهلك تكلفة العقارات االخرى بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات0 

تتم مراجعة القيمة الدفترية لالستثمارات العقارية للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف 
إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد، يتم تخفيض 

الموجودات الى القيمة الممكن استردادها باعتبارها القيمة العادلة مخصوما منها تكاليف البيع أو القيمة قيد االستعمال أيهما أعلى.

تحمل مصروفات الصيانة واإلصالح على قائمة الدخل الموحدة أما التحسينات التي تزيد في قيمة الموجودات ذات العالقة أو تطيل أعمارها 
بصورة جوهرية فتتم رسملتها0

ممتلكات وآالت ومعدات

الممتلكات  الفرق بين تكلفة  القيمة0 يستهلك  المتراكم وأي انخفاض في  بالتكلفة بعد خصم االستهالك  الممتلكات واآلالت والمعدات  تسجل 
واآلالت والمعدات وقيمتها التقديرية المتبقية في نهاية مدة استخدامها بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية للموجودات0

تتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات لمعرفة االنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى احتمال 
عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية. في حالة وجود أي مؤشر على ذلك، وعندما تزيد القيمة الدفترية على القيمة التقديرية القابلة لالسترداد، 
يتم تخفيض الموجودات الى القيمة الممكن استردادها باعتبارها القيمة العادلة مخصوما منها تكاليف البيع أو القيمة قيد االستعمال أيهما أعلى.

تحمل مصروفات الصيانة واإلصالح على قائمة الدخل الموحدة أما التحسينات التي تزيد في قيمة الموجودات ذات العالقة أو تطيل أعمارها 
بصورة جوهرية فتتم رسملتها0

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

تمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ جميع التكاليف التي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالمشاريع قيد التنفيذ وتتم رسملتها كممتلكات وآالت 
ومعدات عند االنتهاء من تلك المشاريع. ال يتم استهالك األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.

انخفاض القيمة وعدم قابلية تحصيل الموجودات المالية

قيمة أي من  انخفاض في  احتمال حدوث  دليل موضوعي على  إذا كان هناك  ما  لتحديد  مالي  قائمة مركز  تاريخ كل  تقييم في  إجراء  يتم 
الموجودات المالية0 في حالة وجود مثل هذا الدليل فإن أي خسارة ناتجة عن االنخفاض في القيمة تدرج في قائمة الدخل الموحدة0 يتحدد 

االنخفاض في القيمة على ما يلي:
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أ ( في حالة الموجودات المدرجة بالقيمة العادلة فإن االنخفاض في القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة بعد خصم أي خسارة ناتجة عن 
االنخفاض في القيمة سبق إدراجها في قائمة الدخل الموحدة0

ب( في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة فإن االنخفاض في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 
المخصومة طبقاً لسعر السوق الحالي لموجودات مالية مماثلة0

النقدية  للتدفقات  الحالية  الدفترية والقيمة  القيمة  الفرق بين  القيمة هو  المطفأة فإن االنخفاض في  بالتكلفة  المدرجة  الموجودات  ج( في حالة 
المخصومة طبقاً لنسبة الربح األصلية المطبقة0

موجودات غير ملموسة

الشراء عن حصة  تكلفة  تمثل زيادة  والتي  بالتكلفة  مبدئيا  الشركات  الناتجة عن عملية شراء  الشهرة  الغير ملموسة في  الموجودات  تتمثل 
الشركة في صافي القيم العادلة لألصول والخصوم وااللتزامات المحتملة للشركة المشتراه. يتم اثبات الشهرة الحقا بالتكلفة بعد تنزيل أية 
خسائر متراكمة ناتجة عن هبوط القيمة. ويتم عمل تقييم سنوي لتحديد فيما إذا كان هناك هبوط في قيمة الشهرة إال إذا وقع حدث أو تغير في 
الظروف خالل السنة يشير الى هبوط القيمة المسجلة يتطلب تقييم الشهرة خالل السنة. تتضمن الشهرة حصة الشركة القابضة وحقوق الملكية 

غير المسيطرة.

ألغراض فحص الهبوط يتم تحديد الشهرة لكل شركة تابعة على حده حيث تعتبر تلك الشركة التابعة وحدة مستقلة لتوليد النقد.

يتم تحديد الهبوط في القيمة عن طريق دراسة القيمة المستردة لوحدة توليد النقد )الشركة التابعة( والتي نتج عن شرائها الشهرة. عندما تكون 
القيمة المستردة للشركة التابعة أقل من قيمتها الدفترية يتم قيد الخسارة الناتجة عن الهبوط في القيمة ضمن قائمة الدخل الموحدة0

القروض والسلفيات

يتم إثبات القروض والسلفيات بإجمالي المبالغ المستلمة من قبل المجموعة0

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع

تدرج المطلوبات عن المبالغ المطلوب سدادها في المستقبل مقابل البضاعة أو الخدمات التي يتم الحصول عليها سواء تم تقديم فاتورة بها من 
المورد أو لم يتم0

عقود االيجار 

تتم رسملة عقود اإليجار الرأسمالي بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار كما في بداية فترة عقد اإليجار ويتم اإلفصاح عنها باعتبارها 
عقارات وآالت ومعدات مؤجرة0 يتم توزيع دفعات اإليجار ما بين أعباء التمويل وتخفيض التزام اإليجار لتحقيق معدل فائدة ثابت على 

الرصيد المتبقي من االلتزام0 تحمل أعباء التمويل مباشرة على قائمة الدخل الموحدة0

يحتسب استهالك الموجودات المؤجرة المرسملة على مدى العمر اإلنتاجي التقديري للموجودات0

تسجل دفعات اإليجار التشغيلي كمصروف في قائمة الدخل الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار0

المخصصات

تدرج المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام )نظامي أو ضمني( ناشئ من حدث سابق، ويكون هناك احتمال لنشوء تكاليف لسداد 
االلتزام يمكن قياسها بصورة يعتمد عليها0

عقود مرابحات اسالمية

تقيد  المطفأة0  بالتكلفة  الحقاً  وتقاس  المتكبدة  المعاملة  تكاليف  بعد خصم  المستلمة،  المبالغ  بإجمالي  االسالمية  المرابحات  عقود  إثبات  يتم 
الفروقات بين المتحصالت )بعد خصم تكاليف المعاملة( وقيمة السداد في قائمة الدخل الموحدة على الفترات باستخدام طريقة معدل الفائدة0 
يتم رسملة تكاليف المرابحات التي ترتبط مباشرة باالقتناء واالنشاء أو انتاج الموجودات المؤهلة كجزء من هذه الموجودات0 يتم قيد تكاليف 

المرابحات األخرى على قائمة الدخل الموحدة0
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الزكاة وضريبة الدخل

تقـوم المجموعة بقياس وإثبات مخصص الزكاة لكل فترة مالية على حده وفقا ألحكام وقواعـد الزكاة في المملكة العربية السعودية على أساس 
مبدأ االستحقاق. يتم تحميل مخصص الزكاة في بند مستقل في قائمة الدخل الموحدة، ويتم احتساب الزكاة عند إعداد االقرار الزكوي السنوي 

النهائي في نهاية السنة. يتم إثبات أية التزامات زكوية إضافية، إن وجدت، في نفس الفترة التي يتم فيها اعتماد الربط الزكوي النهائي. 

تخضع الشركة التابعة )شركة حلواني أخوان ـ مصر( للضريبة ويتم احتساب ضريبة الدخل وفقا لقانون الضرائب المصري.

يتم االعتراف بضريبة الدخل المؤجلة بإتباع طريقة االلتزامات على الفروق المؤقتة بين القيمة المعترف بها لألصل أو االلتزام لألغراض 
الضريبية )األساس الضريبي( وقيمتها المدرجة في الميزانية )األساس المحاسبي( وذلك باستخدام سعر الضريبة المطبق.

الضريبية  األرباح  لتخفيض  األصل  بهذا  االنتفاع  بإمكانية  قوي  احتمال  هناك  يكون  عندما  كأصل  المؤجلة  الدخل  بضريبة  االعتراف  يتم 
المستقبلية، ويتم تخفيض األصل بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه منفعة مستقبلية.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تحتسب المبالغ الواجبة الدفع لتعويض الموظفين عن فترات خدماتهم المتجمعة كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة بمقتضى أنظمة 
العمل في الدول التي تعمل بها الشركة وشركاتها التابعة0

تحقيق اإليرادات

تمثل المبيعات قيمة فواتير البضاعة الموردة والخدمات المقدمة من قبل المجموعة خالل الفترة. يتم إثبات اإليرادات من بيع البضاعة عند 
إنتقال المخاطر والمنافع الهامة المصاحبة للمشتري وقياس مبلغ اإليرادات بشكل موثوق به ويكون ذلك عادة عند تسليم البضاعة للعميل. يتم 

إثبات اإليرادات عند تقديم الخدمات المتعاقد عليها.

من  المحققة  الخسائر  األرباح/  وكذلك  المتاجرة  ألغراض  المقتناه  االستثمارات  من  المحققة  وغير  المحققة  الخسائر  األرباح/  إثبات  يتم 
االستثمارات المتاحة للبيع في قائمة الدخل الموحدة0

يتم إثبات توزيعات األرباح عن االستثمارات المتاحة للبيع واالستثمارات المقتناه ألغراض المتاجرة عند اإلقرار بأحقية استالمها0

يتم إثبات دخل العموالت على الودائع قصيرة األجل ودخل اإليجار من االستثمارات العقارية على أساس مبدأ االستحقاق.

تكاليف التمويل 

يتم رسملة تكاليف التمويل المتعلقة مباشرة بإنشاء أصل ما لحين إكمال كافة النشاطات الضرورية إلعداد األصل المؤهل للغرض الذي أنشئ 
من أجله، وبعد ذلك تحمل هذه التكاليف على قائمة الدخل الموحدة.

تكاليف تمويل مؤجلة

التمويل المتعلق بها، ويتم رسملة هذه المبالغ التي تحسمها المؤسسات المالية مقدماً من مبلغ  التكاليف عند الحصول على  يتم تسجيل هذه 
التمويل، ويتم عرضها باعتبارها تكاليف تمويل مؤجلة مطروحة من أصل التمويل0 ويتم اطفاؤها باستخدام سعر العمولة السائد على مدى فترة 

التمويل0 يتم رسملة الجزء المتعلق باإلطفاء الواقع خالل فترة إنشاء األصل وبعد ذلك يحمل االطفاء على قائمة الدخل الموحدة0

المصروفات 

إن مصروفات البيع والتوزيع هي تلك التي تتعلق بموظفي المبيعات والتوزيع والمصروفات العرضية األخرى المتعلقة بها، وتصنف جميع 
المصروفات األخرى كمصروفات عمومية وادارية.

العمالت االجنبية

تظهر القوائم المالية الموحدة المرفقة باللاير السعودي، ويتم استخدام سعر الصرف المناسب لتحويل العمليات أو االرصـدة بالعمالت االجنبية 
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الى اللاير السعودي. يتم اظهار األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل الموحدة0

يتم ترجمة القوائم المالية للشركة التابعة األجنبية إلى اللاير السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي بالنسبة للموجودات 
والمطلوبات وعلى أساس متوسط أسعار التحويل للفترة بالنسبة لإليرادات والمصاريف0 تحول عناصر حقوق الملكية فيما عدا األرباح المبقاه، 
بسعر التحويل عند نشوء كل عنصر0 تدرج التسويات الناتجة عن ترجمة القوائم المالية إذا كانت جوهرية، في قائمة التغيرات في حقوق 

الملكية الموحدة تحت بند فروق ترجمة عملة أجنبية0 

مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون 
لدى المجموعة النية لتسوية الموجودات والمطلوبات على أساس الصافي لتحقيق الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. ال يتم مقاصة 
اإليرادات والمصاريف في قائمة الدخل الموحدة إال إذا كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً به من قبل المعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة 

العربية السعودية. 

المعلومات القطاعية 

يعتبر القطاع جزء أساسي من المجموعة يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم بتقديم منتجات أو خدمات في بيئة 
المجموعة قطاع األعمال نظراً  تتبع  القطاعات األخرى،  أرباح وخسائر  أرباحه وخسائره عن  اقتصادية معينة )قطاع جغرافي( وتختلف 

لمزاولة معظم نشاطها داخل المملكة العربية السعودية0 

التحول إلى معايير التقارير المالية الدولية

اعتباراً من 1 يناير 2017م، سوف يتم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية والصادرة من قبل هيئة معايير 
.)SOCPA( والتي تم اعتمادها من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )IASB( المحاسبة الدولية

عند تطبيق معايير التقارير المالية الدولية، سوف يتعين على الشركة االمتثال إلى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )1( ـ )تطبيق 
المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة(، للفترات من 1 يناير 2017م. عند إعداد األرصدة االفتتاحية للقوائم المالية الموحدة المعدة وفقاً 
لمعيار التقارير المالية الدولية، قامت الشركة بتحليل األثار وإدخال التسويات الالزمة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )1(، 
هذا وقد أعلنت الشركة في 30 يناير 2017م بأنه ال توجد أثار جوهرية على القوائم المالية الموحدة أثر تطبيق معايير التقارير المالية الدولية.

نقدية وبنود شبه نقدية- 4

2016م
لاير سعودي

2015م
لاير سعودي

114.875.993109.586.615نقد وأرصدة لدى البنوك 

15.175.69115.062.849أرصدة لدى البنوك مقيدة االستخدام )أنظر إيضاح أ أدناه(

70.569.609155.156.778استثمارات مرابحة )أنظر إيضاح ب أدناه(

200.621.293279.806.242

تتمثل األرصدة لدى البنوك مقيدة االستخدام في أرصدة بنكية تحتجزها الشركة لتوزيعات األرباح الغير مدفوعة0أ( 

إن استثمارات المرابحة تمت مع بنوك داخل المملكة العربية السعودية وال تتعدى مدتها 3 أشهر من تاريخ الشراء0ب( 

استثمارات مقتناة لغرض المتاجرة- 5

تمثل االستثمارات المقتناة لغرض المتاجرة كما في 31 ديسمبر 2016م و2015م، االستثمار في صندوق استثماري يدار بمعرفة أحد الجهات 
المرخص لها بذلك.
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ذمم مدينة تجارية، صافي- 6

2016م
لاير سعودي

2015م
لاير سعودي

 276.227.338 258.881.467ذمم مدينة تجارية 

)18.871.710()16.361.057(مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 257.355.628 242.520.410ذمم مدينة تجارية، صافي

 8.393.839 4.492.366أوراق قبض 

247.012.776 265.749.467 

أ من المتوقع، بناء على الخبرة السابقة، أن يتم تحصيل الذمم المدينة التجارية التي لم تنخفض قيمتها خالل السنة حيث عمدت إدارة الشركة 	.

إلى وضع استراتيجيات محددة لتحصيل هذه الذمم. يتم الحصول على ضمانات من بعض العمالء مقابل الذمم المدينة التجارية إال أن 

الغالبية العظمى من هذه الذمم المدينة التجارية بدون ضمانات.

أ فيما يلي أعمار الذمم المدينة التجارية التي لم يحدث انخفاض في قيمتها للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر:	.

متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها

المجموعالسنة
غير متأخرة السداد 
ولم تنخفض قيمتها

365 يوم واكثر 90 ــ 365 يوم31 ــ 90 يوم

لاير سعوديلاير سعوديلاير سعوديلاير سعوديلاير سعودي

2016242.520.410148.981.55768.688.62522.916.8631.933.365م

1.686.820 2015257.355.628174.648.77550.306.97530.713.058م

أ بلغت قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 16.361.057 لاير سعودي )2015م: مبلغ 18.871.710 لاير سعودي(0 إن 	.

حركة المخصص كما في 31 ديسمبر كما يلي: 

2016م
لاير سعودي

2015م
لاير سعودي

 42.851.914 18.871.710الرصيد في بداية السنة 

 1.050.000 3.396.082إضافات خالل السنة )إيضاح 24(

)23.179.502()255.044(المستخدم خالل السنة 

)1.365.737()2.530.695(انتفى الغرض منه )إيضاح 26(

)484.965()3.120.996(فروق ترجمة عملة أجنبية 

 18.871.710 16.361.057الرصيد في نهاية السنة 
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مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى- 7

2016م
لاير سعودي

2015م
لاير سعودي

 24.195.511 17.687.636مصاريف مدفوعة مقدما 

 27.635.110 32.270.883دفعات مقدمة للموردين

 1.591.760-مدينو بيع استثمارات

 6.590.948 4.963.796ذمم موظفين، صافي

 2.903.461-رسوم جمركية مستردة

 2.800.301 2.800.301غطاءات خطابات ضمان

 2.374.991 1.874.987تكاليف تمويل مؤجلة

 1.875.000-مدينو توزيعات 

 1.722.243 1.722.243مبلغ مدين من الهيئة العامة للزكاة والدخل 

 8.612.096 8.478.903ارصدة مدينة اخرى 

69.798.749 80.301.421 

األرصدة والمعامالت مع الجهات ذات العالقة- 8

تتعامل المجموعة في سياق أعمالها التجارية العادية مع جهات ذات عالقة والتي تتمثل في كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

موظفي اإلدارة بالمجموعة ومنشآت مداره أو يمارس عليها تأثيراً هاماً من قبل هذه الجهات0 وتتم المعامالت مع الجهات ذات العالقة بناءاً 

على سياسات وشروط وأسعار التعامل مع الجهات غير المرتبطة ويتم اعتماد تلك المعامالت من قبل ادارات المجموعة0

وقد بلغ حجم المبيعات للجهات ذات العالقة خالل عام 2016م مبلغ 1.344.762 لاير سعودي )2015م: 1.473.638 لاير سعودي( كما بلغ 

حجم الخدمات المستلمة والمشتريات من الجهات ذات العالقة خالل عام 2016م مبلغ 28.769.765 لاير سعودي )2015م: 42.277.383 

لاير   25.925.626 )2015م:  سعودي  لاير   32.607.973 مبلغ  المسيطرة  غير  للحقوق  األرباح  توزيعات  بلغت  كما  سعودي(  لاير 

سعودي(0

أ(  المبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة:

2016م
لاير سعودي

2015م
لاير سعودي

 2.729.3522.729.352شركة فضيل حلواني 

 564.518-مصنع صلة الحديث لألغذية )شركة الخيري لألغذية(

241.388321.590شركة الشبكة الخضراء

 104.567-شركة دلة للنقليات

 77.26237.920الشركة السعودية لصناعة األغذية ـ اولكر

      ــ287.500مؤسسة اقرأ الخيرية

668.404288.550آخرون  

 4.003.9064.046.497اإلجمالي

)3.053.691()2.973.489(يطرح: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 1.030.417992.806الرصيد 
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ب(  المبالغ المستحقة لجهات ذات عالقة:

  2016م
لاير سعودي

2015م
لاير سعودي

1.461.12829.900.618مبالغ مستحقة لحقوق غير مسيطرة

1.129.2752.304.752شركة لينك لإلعالن

686.999-شركة أي إف إس أرابيا

300.440551.965شركة حلواني والطحان لألغذية

439.712-شركة االسماعلية مصر للدواجن

634.072612.919أخرون

3.524.91534.496.965الرصيد 

ج(  بدالت ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين:

تتكون االدارة العليا للشركة من كبار الموظفين والتنفيذيين في االدارة وأعضاء مجلس اإلدارة الذين لديهم صالحيات ومسؤوليات تخطيط 
وتوجيه أنشطة الشركة واالشراف عليها0 بلغ إجمالي رواتب ومكافآت اإلدارة العليا والمدراء التنفيذيين للشركة كما يلي:

2016م
لاير سعودي

2015م
لاير سعودي

8.948.06712.137.492رواتب ومكافآت اإلدارة العليا والمدراء التنفيذيين

1.800.0001.800.000مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

395.000398.350بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان 

د( معامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة: 

فيما يلي تفاصيل جميع المعامالت التي تمت مع السادة/ أعضاء مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات 
وأعمال المقاوالت المباشرة منها والغير مباشرة:

  2016م
لاير سعودي

  2015م
لاير سعودي

مبلغ المعاملةمبلغ المعاملةطبيعة التعاملاسم الطرف ذي المصلحة

عبدهللا صالح كامل	§
في  أسهماً  لتملكه  اإلدارة(  مجلس  )رئيس 
الرحمن  وعبد  لإلدارة  الخزامى  شركة 
والمدير  المنتدب  )العضو  الرويتع  إبراهيم 
الخزامى  شركة  في  أسهماً  لتملكه  العام( 

لإلدارة وعضويته بمجلس اإلدارة.

في  الشركة  لمكاتب  القائم  االستئجار  عقد 
برج الفيصلية من شركة الخزامى لإلدارة

1.545.6001.545.600

عبد الرحمن إبراهيم الرويتع	§
)العضو المنتدب والمدير العام( لعضويته 
في مجلس إدارة شركة جدوى لالستثمار 

ولتملكه أسهماً فيها.

صندوق    في  القائم  الشركة  استثمار  عقد 
جدوى االستثماري المشترك  

)زيوت تشحيم لوب السعودية( المدارة من 
شركة جدوى لالستثمار

 100.323.675 110.415.000
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مخزون، صافي - 9

  2016م
لاير سعودي

  2015م
لاير سعودي

 264.226.878 190.333.639مواد خام 

 110.014.685 121.891.694بضاعة تامة الصنع 

 86.973.334 44.191.601مواد تعبئة وتغليف 

 3.461.510 3.424.284انتاج تحت التشغيل 

 30.601.254 28.105.747قطع غيار 

 446.298 497.792أخرى 

388.444.757 495.723.959 

)15.001.773()16.655.654(مخصص بضاعة بطيئة الحركة 

371.789.103 480.722.186 

 47.492.923 17.443.077بضاعة بالطريق 

389.232.180 528.215.109 

إن حركة المخصص كما في 31 ديسمبر كما يلي:

  2016م
لاير سعودي

  2015م
لاير سعودي

 10.992.042 15.001.773الرصيد في بداية السنة 

 6.213.697 4.845.644إضافات خالل السنة )إيضاح 25(

)1.935.963()788.769(المستخدم خالل السنة 

ــ)1.346.381(انتفى الغرض منه )إيضاح 26(

)268.003()1.056.613(فروق ترجمة عملة أجنبية 

 16.655.65415.001.773الرصيد في نهاية السنة

استثمارات وموجودات مالية- 10

  2016م
لاير سعودي

  2015م
لاير سعودي

547.122.100628.284.562استثمار في شركة زميلة )انظر إيضاح )أ( أدناه(

1.204.137.2071.116.443.158استثمارات متاحة للبيع )انظر إيضاح )ب( أدناه(

ــ17.161.474مساهمة عينية تحت حساب االستثمار )انظر إيضاح )ج( أدناه(

1.768.420.7811.744.727.720

أ( استثمار في شركة زميلة 

   2016منسبة الملكية
لاير سعـودي

   2015م
لاير سعـودي

38547.122.100628.284.562%شركة صناعات العيسى )أنظر اإليضاح أدناه(
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تمتلك الشركة عدد 15.2 مليون سهم من إجمالي أسهم رأسمال شركة صناعات العيسى البالغة 40 مليون سهم، تمثل 38% من حقوق ملكية 
الشركة المذكورة0

في تاريخ 6 يوليو 2015م، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة صناعات العيسى على زيادة رأس مال الشركة من 400.000.000 
لاير سعودي إلى 750.000.000 لاير سعودي وذلك بزيادة عدد األسهم من 40.000.000 سهم إلى 75.000.000 سهم بنسبة زيادة 
قدرها 87.5% وذلك بإصدار عدد 35.000.000 سهم بالقيمة االسمية على أن يتم منح 7 أسهم مجانية مقابل كل 8 أسهم يملكها المساهمون 
المقيدون بسجالت الشركة يوم انعقاد الجمعية ويتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ 115.000.000 لاير سعودي من 
األحتياطى النظامي و 235 مليون لاير سعودى من األرباح المبقاة وتفويض مجلس اإلدارة بمعالجة كسور األسهم إن وجدت خالل 30 يوم 

من تخصيص األسهم الجديدة0

وعليه فقد أصبح عدد األسهم المملوكة للشركة 28.5 مليون سهم من إجمالي رأس المال في شركة صناعات العيسى البالغ 75 مليون سهم 
بنسبة ملكية 38% من حقوق الملكية فيها0

وفيما يلي حركة هذا االستثمار خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر:

2016م
لاير سعـودي

2015م
لاير سعـودي

 630.109.052 628.284.562رصيد االستثمار أول العام
 28.575.510)41.156.362(حصة الشركة في )خسارة(/ ربح الشركة الزميلة خالل السنة

)30.400.000()21.375.000(توزيعات أرباح 
ــ)18.631.100(خسائر هبوط غير مؤقت )انظر اإليضاح أدناه(

547.122.100 628.284.562 

الحصة في قائمة المركز المالي للشركة الزميلة على النحو التالي:

2016م
لاير سعـودي

2015م
لاير سعـودي

 1.694.695.915 1.612.882.998الموجودات المتداولة 

 226.131.340 241.364.946الموجودات غير المتداولة

)902.525.173()1.001.157.862(المطلوبات المتداولة

)57.311.230()53.876.988(المطلوبات غير المتداولة

)21.845.842()22.374.299(حقوق الملكية غير المسيطرة 

 939.145.010 776.838.795حقوق الملكية

 356.875.104  295.198.742 حصة الشركة في صافي أصول الشركة الزميلة

 271.409.458 251.923.358الشهرة الناتجة عن اقتناء االستثمار )انظر اإليضاح أدناه(

 628.284.562 547.122.100 القيمة الدفترية لالستثمار في الشركة الزميلة

 182.523.859 2.905.749صافي الدخل من العمليات الرئيسية

 75.198.711 )105.056.215(صافي )خسارة(/ ربح السنة 

 28.575.510)41.156.362(حصة الشركة في صافي )خسارة(/ ربح الشركة الزميلة

ـ رأت إدارة الشركة أن هناك عدة عوامل ومؤشرات دالة على أنه قد يكون هناك انخفاض في قيمة االستثمار في الشركة الزميلة وبالتالي 
قامت الشركة خالل السنة بتعيين استشاري مستقل إلعداد دراسة لتقييم االستثمار في الشركة الزميلة، وأظهرت الدراسة على وجود انخفاض 
في القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة الزميلة وبلغت حصة الشركة من االنخفاض مبلغ 18.6 مليون لاير سعودي كما في 31 ديسمبر 
2016م، والذي تم تخفيضه من رصيد الشهرة المتضمن في مبلغ االستثمار في شركة زميلة، ليصبح رصيد الشهرة المتضمن مبلغ 252 

مليون لاير سعودي )2015م: 271 مليون لاير سعودي(.
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ب( استثمارات متاحة للبيع

2016م
لاير سعـودي

2015م
لاير سعـودي

 551.102.580 694.482.005 استثمارات في أسهم شركات متداولة )انظر إيضاح ب/1 أدناه(
 565.340.578  509.655.202 استثمارات في أسهم وحصص شركات غير متداولة )انظر  إيضاح ب/2 أدناه(

 1.204.137.207 1.116.443.158 

متداولة
لاير سعـودي

غير متداولة
لاير سعـودي

  اإلجمــالي
2016م

لاير سعـودي

  اإلجمــالي
2015م

لاير سعـودي

التكلفة:

 1.105.984.071 1.034.742.953 571.958.578 462.784.375في بداية السنة

)48.562.695(-   -   -   اإلستبعادات
خسائر هبوط غير مؤقت 
)22.678.423()116.601.688()62.303.376()54.298.312()انظر إيضاح ب/3 أدناه(

 1.034.742.953 918.141.265 509.655.202 408.486.063في نهاية السنة

صافي مكاسب غير محققة عن إعادة تقييم استثمارات متاحة للبيع: 

 194.653.060 81.700.205)6.618.000( 88.318.205في بداية السنة 

)59.184.922(-   -   -   استبعادات

)53.767.933( 204.295.737 6.618.000 197.677.737أرباح/ )خسائر( غير محققة

 81.700.205 285.995.942        -    285.995.942في نهاية السنة

 1.116.443.158 1.204.137.207 509.655.202 694.482.005صافي القيمة الدفترية  

ب/1 يتضمن بند استثمارات متاحة للبيع )أسهم متداولة( ما يلي:

-  استثمارات مملوكة يبلغ رصيد حسابها 192،6 ألف لاير سعودي )2015م: 220 ألف لاير سعودي( مسجلة بإسم نائب رئيس مجلس 
اإلدارة نيابة عن الشركة0 جاري العمل علي نقل ملكيتها بإسم الشركة0 لدى الشركة شهادات تنازل تفيد أن هذه االستثمارات مملوكة ملكية 

كاملة للشركة0

-  تمتلك الشركة استثمار في إحدى الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بقيمة 600 مليون لاير سعودي )2015م: 452.9 مليون 
لاير سعودي( يتطلب من الشركة الحصول على موافقة إحدى الهيئات الحكومية قبل التصرف بهذا االستثمار.

ب/2 يتضمن بند استثمارات متاحة للبيع )أسهم غير متداولة( على ما يلي:

-  استثمارات مسجلة باسم رئيس مجلس اإلدارة كما في 31 ديسمبر 2016م بملغ 38.6 مليون لاير سعودي )2015م: 38.6 لاير سعودي( 
وجاري العمل على نقل ملكيتها إلى اسم الشركة0 لدى الشركة شهادات تنازل تفيد أن هذه االستثمارات مملوكة ملكية كاملة للشركة0

ب/3 هبوط غير مؤقت في استثمارات وموجودات مالية:

2016م
لاير سعـودي

2015م
لاير سعـودي

116.601.68822.678.423خسائر هبوط غير مؤقت عن استثمارات متاحة للبيع

ــ18.631.100خسائر هبوط غير مؤقت عن استثمار في شركة زميلة

135.232.78822.678.423
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ج( مساهمة عينية تحت حساب االستثمار

تمثل مساهمة عينية تحت حساب االستثمار، زيادة استثمار الشركة في شركة أم القرى للتنمية واالعمار )شركة مساهمة سعودية مقفلة( حيث 
يمثل هذا الحساب قيمة استثمارات عقارية )أراضي( التي تم نزعها لصالح شركة أم القرى للتنمية واالعمار )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 
مقابل حصة في زيادة رأس المال، حيث تم تقييم هذه األراضي بالقيمة العادلة من قبل هيئة تطوير مكة ونتج عن ذلك أرباح تحويل استثمارات 
عقارية إلى مساهمة عينية تحت حساب االستثمار بمبلغ 13.2 مليون لاير سعودي، وسيتم االنتهاء من إجراءات هذه الزيادة عند انعقاد أول 

جمعية عامة لشركة أم القرى للتنمية واالعمار والمتوقع عقده خالل 2017م.

 استثمارات عقارية- 11

تمثل االستثمارات العقارية قيمة أراضي مقتناة بنية االستثمار طويل األجل0 إن رصيد االستثمارات العقارية يتضمن أراضي مسجلة بأسماء 
أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ 220.7 مليون لاير سعودي )2015م: 220.7 مليون لاير سعودي( لحين استكمال اإلجراءات النظامية الالزمة 

لنقل ملكيتها باسم الشركة0 لدى الشركة شهادات تنازل تفيد أن هذه االستثمارات مملوكة ملكية كاملة للشركة0

  مشروعات تحت التنفيذ- 12

2016م
لاير سعـودي

2015م
لاير سعـودي

54.911.082418.413.109تكاليف التوسعة في مصانع شركات تابعة )انظر اإليضاح أدناه(

33.220.83442.038.679 دفعات لشراء ممتلكات وآالت ومعدات تحت التركيب 

4.966.293ـــأخرى

 88.131.916465.418.081

-  يتضمن الرصيد مبلغ 33،717،289 لاير سعودي يمثل دفعات مقدمة لشراء قطعة أرض لبناء مصنع جديد في مدينة الرياض ومن المتوقع 
اإلنتهاء من األعمال اإلنشائية للمصنع في عام 2019م. وذلك يعتمد على الكهرباء والمرافقة األخرى من الهيئات المعنية.

-  كما في 31 ديسمبر 2016م، قامت إدارة إحدى الشركات التابعة بإعادة تقييم جدوى مشروع مصنع بمدينة جازان وتعتقد اإلدارة أن من 
غير المرجح أن يتم استعادة تكاليف التطوير هذه من خالل المنافع االقتصادية المستقبلية ذات العالقة، وبالتالي قررت شطب إجمالي رصيد 

المشروع والبالغ 10،699،852 لاير سعودي.

 ممتلكات وآالت ومعدات- 13
يتم احتساب استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات للفترة المقدرة لعمرها االنتاجي كما يلي:

10 ـ 33 سنةمباني 

4 ـ 16.7 سنةآالت ومعدات  

4 ـ 16.7 سنةأثاث ومفروشات

4 ـ 10 سنةأجهزة حاسب آلي وبرامج

4 ـ 8 سنواتوسائل نقل
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باسم  تابعة( ومسجلة  بمبلغ 1.300.944 لاير سعودي مملوكة لشركة حلواني إخوان )شركة  قيمة األراضي أعاله أراضي  تتضمن   .1

رئيس مجلس اإلدارة شركة حلواني إخوان وجاري العمل على نقل ملكيتها لصالح حلواني إخوان وأرض مشتراه بمدينة الملك عبد هللا 

االقتصادية بتاريخ 29 أكتوبر 2013م بقيمة 44،9 مليون لاير سعودي وسوف يتم نقل ملكيتها لصالح حلواني إخوان عند سداد كامل 

المبلغ. كما تتضمن مبلغ 5.919.375 لاير سعودي مسجلة بإسم أحد الشركاء بشركة الربيع السعودية لألغذية المحدودة )شركة تابعة( 

والذي أكد ملكية األرض للشركة التابعة.

إن المجمع الصناعي الجديد والخاص بالشركة التابعة )شركة حلواني إخوان( هو مقام على أرض مستأجرة من الهيئة السعودية للمدن   .2

االقتصادية ومناطق التقنية )»مدن«( بموجب عقد مدته 25 سنة بداية من 16 شعبان 1428هـ )الموافق 29 اغسطس 2007م(. عقد 

اإليجار قابل للتجديد لفترة إضافية مماثلة حسب اختيار الطرفين )إيضاح 32(.

إن جميع الممتلكات واآلالت والمعدات للمجمع الصناعي الجديد للشركة التابعة )شركة حلواني إخوان( والتي يبلغ تكلفتها 426،8 مليون   .3

لاير سعودي )2015م: 348 مليون لاير سعودي( مرهونة لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي )إيضاح 16ب(.

يتضمن رصيد اآلالت والمعدات كما في 31 ديسمبر 2016م مبلغ 6.395.080 لاير سعودي )2015م: 16.908.583 لاير سعودي(   .4

يمثل آالت ومعدات مشتراه بموجب عقود إيجار رأسمالي تم التعاقد عليها من إحدى الشركات التابعة )إيضاح 19(.

يتضمن رصيد اآلالت والمعدات والمباني كما في 31 ديسمبر 2016م أعباء تمويل تم رسملتها خالل السنة بمبلغ 1.201.424 لاير   .5

سعودي )2015م: 5.659.035 لاير سعودي(.

أ(  تم توزيع االستهالك كما يلي:

2016م
لاير سعـودي

2015م
لاير سعـودي

 58.474.27744.813.287تكلفة المبيعات 

 17.249.67017.886.285مصروفات بيع والتوزيع )ايضاح 24(

 10.683.11710.047.748مصروفات عمومية وادارية )ايضاح 25(

86.407.06472.747.320 

 موجودات غير ملموسة- 14

يتمثل رصيد الموجودات الغير ملموسة في شهرة ناتجة عن االستحواذ على االستثمارات في شركات تابعة0 قامت الشركة بعمل دراسة للتأكد 

من عدم اضمحالل قيمة الشهرة كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة )انظر إيضاح 33(0

فيما يلي حركة الموجودات الغير ملموسة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر:

2016م

شركة الربيع السعودية شركة حلواني اخوان
لألغذية

شركة عسير العربية 
لالستثمار الصناعي 

اإلجمــاليالمحدودة

لاير سعوديلاير سعوديلاير سعوديلاير سعودي

في بداية ونهاية 
السنة

126.678.2938.117.46922.209.872157.005.634 
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2015م

شركة حلواني 
اخوان

شركة الربيع 
السعودية لألغذية

شركة عسير 
العربية لالستثمار 
الصناعي المحدودة

الشركة الوطنية 
لمواد التعبئة 

المحدودة
اإلجمــالي

لاير سعوديلاير سعوديلاير سعوديلاير سعوديلاير سعودي

 214.524.319 126.678.2938.117.46922.209.87257.518.685في بداية السنة
استبعادات )أنظر 

إيضاح أدناه(
)57.518.685()57.518.685(ــــــ

 157.005.634-126.678.2938.117.46922.209.872في نهاية السنة

تمثل اإلستبعادات قيمة الشهرة المتعلقة بالشركة الوطنية لمواد التعبئة المحدودة والتي تم بيعها في 28 أكتوبر 2015م )أنظر إيضاح 27(0

 تمويل إسالمي قصير األجل- 15

حصلت الشركة األم خالل السنة على تمويل تورق إسالمي قصير األجل مـن أحد البنوك المحلية بمبلغ 30 مليون لاير سعودي، يخضع 
هذا التمويل لعمولة وفقاً للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية )سايبور( مضافاً إليها معدل عمولة ثابت. إن هذا القرض 

مضمون مقابل سند ألمر ويستحق بالكامل خالل فترة اقل من 12 شهر.

حصلت إحدى الشركات التابعة على قرض بموجب تمويل اسالمي مـن أحد البنوك المحلية. القرض مضمون مقابل سند ألمر ويستحق بالكامل 
خالل فترة أقل من 12 شهر. تخضع هذه التسهيالت لعمولة وفقاً للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية )سايبور( مضافاً 

إليها معدل عمولة ثابت. إن هذه التسهيالت مضمونة مقابل سند ألمر.

  تمويل مرابحات وقروض طويلة األجل- 16
2016م

لاير سعـودي
2015م

لاير سعـودي

 767.747.675 878.368.782تسهيالت وقروض طويلة األجل  
يطرح: 

)7.311.269()5.019.445(أعباء تمويل مؤجلة
)186.157.668()305.404.596(المبالغ المستحقة خالل سنة

 574.278.738 567.944.741الجزء غير المتداول 

يمثل الجدول التالي قيمة األقساط المتبقية من كامل قيمة المرابحات والقروض طويلة األجل حسب أحدث إعادة جدولة بدون العمولة المتناقصة:

2016مالسنة
لاير سعـودي

2015م
لاير سعـودي

 186.157.675           -2016م
 173.200.000 2017305.404.596م
 192.200.000 2018204.145.673م
 153.090.000 2019176.110.811م
 63.100.000 2020173.925.945م
         - 202110.979.842م
         - 20227.801.915م

878.368.782 767.747.675 
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يشتمل تمويل المرابحات والقروض طويلة األجل على ما يلي:

خالل عام 2013م وقعت شركة عسير اتفاقية تمويل مرابحة مع أحد البنوك التجارية المحلية في حدود مبلغ 700 مليون لاير سعودي0  أ( 
قامت الشركة باستخدام مبلغ 631 مليون لاير سعودي من قيمة التسهيل المذكور وذلك لتمويل صفقة االستحواذ على حصه ملكية في 
شركة صناعات العيسى )ايضاح 10أ(0 قدمت الشركة سند المر كضمان لهذة القروض إضافة إلى بعض التعهدات المنصوص عليها 
في المستندات البنكية الخاصة بالقرض والتي إلتزمت الشركة بها كما في 31 ديسمبر 2016م0 يتم سداد القرض على دفعات موزعة 
على فترة سبع سنوات متضمنة فترة سماح لمدة سنتين مع مرونة للسداد المبكر ويخضع القرض لعمولة وفقاً للمعدالت السائدة بين البنوك 

في المملكة العربية السعودية )سايبور( مضافاً إليها معدل عمولة ثابت0 

وفيما يلي حركة تمويل المرابحة كما في 31 ديسمبر:

2016م
لاير سعـودي

2015م
لاير سعـودي

 554.299.742 509.787.425تمويل مرابحة طويل األجل  

يطرح: 

)112.599.735()131.187.422(المبالغ المستحقة خالل سنة

 441.700.007 378.600.003الجزء غير المتداول 

فيما يلي بياناً بإجمالي المبالغ المجمعة المستحقة من تمويل مرابحة ألجل للخمس سنوات القادمة بدون العمولة المتناقصة: 

2016مالسنة
لاير سعـودي

2015م
لاير سعـودي

 112.599.735-2016م

 126.200.000 2017131.187.422م

 126.200.000 2018126.200.000م

 126.200.000 2019126.200.000م

 63.100.007 2020126.200.003م

509.787.425 554.299.742 

بتاريخ 27 ديسمبر 2015م وقعت إحدى الشركات التابعة عقد قرض بموجب تمويل إسالمي مع أحد البنوك المحلية بمبلغ 200 مليون   ب( 
لاير سعودي، كما في 31 ديسمبر 2016م قامت الشركة بسحب مبلغ 52 مليون لاير سعودي )2015م: ال شىء(0 ويستحق القرض 
على فترة 60 شهر من تاريخ السحب مع فترة سماح سنة واحدة. يخضع القرض لعمولة وفقاً للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة 

العربية السعودية )سايبور( مضافاً إليها معدل عمولة ثابت. إن هذا القرض مضمون مقابل سند ألمر.

بقيمة  السعودي )»الصندوق«(  الصناعية  التنمية  تمويل مع صندوق  التابعة عقد  الشركات  إحدى  يونيو 2010م وقعت  بتاريخ 15 
إجمالية 165.2 مليون لاير سعودي بغرض تمويل مشروع المجمع الصناعي الجديد للشركة بمدينة جدة. تم رهن جميع ممتلكات وآالت 
ومعدات المشروع الجديد المقامة والتي ستقام على ارض المشروع لصالح الصندوق كضمان للتمويل حتى 31 ديسمبر 2016م تم 
سحب مبلغ التمويل بالكامل )31 ديسمبر 2015م: مبلغ 115.6 مليون لاير سعودي(. يتم سداد التمويل على أقساط كل ستة أشهر وفقا 

إلعادة الجدولة بتاريخ 5 سبتمبر 2013م وينتهي سداد القسط األخير في 2020م.
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ب( وفيما يلي حركة القروض خالل السنة:

2016م
لاير سعـودي

2015م
لاير سعـودي

 70.603.000 99.640.000الرصيد في بداية السنة
 101.584.53239.037.000اضافات خالل السنة
)10.000.000()16.000.000(المسدد خالل السنة

185.224.532 99.640.000 
ينزل: 

)12.500.000()12.500.000(تكاليف تمويل مؤجلة
 5.188.731 7.480.555مجمع االطفاء 

)5.019.445()7.311.269(
 92.328.731 180.205.087صافي التسهيالت 

)16.000.000()24.952.349(الجزء المتداول
 76.328.731 155.252.738الجزء غير المتداول

يتعلق هذا االطفاء برسوم وأتعاب تمويل طويلة األجل لتمويل إنشاء المجمع الصناعي الجديد إلحدى الشركات التابعة. تم تسجيل هذه األتعاب 
عند الحصول على التمويل ويتم اطفاؤها باستخدام سعر الفائدة السائد على مدى فترة اتفاقية التمويل. تم رسملة الجزء المتعلق باإلطفاء الواقع 
خالل فترة إنشاء المصنع والبالغ 5.761.686 لاير سعودي كما في 31 مارس 2016م وقد تم تحميل 572.955 لاير سعودي خالل الربع 
األول من 2016م. وقد بدأ تحميل مصاريف اإلطفاء على قائمة الدخل الموحدة بمبلغ 1.718.869 لاير سعودي اعتبارا من 1 ابريل 2016م 

والذي يمثل تاريخ بدء عمليات الشركة. 

فيما يلي بياناً بإجمالي المبالغ المجمعة المستحقة من القروض ألجل للسنوات القادمة بدون العمولة المتناقصة: 

  2016مالسنة
لاير سعودي

  2015م
لاير سعودي

 16.000.000-2016م
 201724.952.34922.000.000م
 201850.673.67341.000.000م
 201943.090.81133.000.000م
 202047.725.94237.200.000م
          -202110.979.842م
          -20227.801.915م

185.224.532149.200.000 
)49.560.000(-يخصم: تسهيالت لم يتم سحبها

185.224.53299.640.000 

تم عرض األقساط المستحقة لسنة 2017م ضمن تمويل مرابحة وقروض طويلة األجل ـ الجزء المتداول.
أبرمت إحدى الشركات التابعة عقد مرابحات اسالمية )تورق( طويلة األجل مع أحد البنوك المحلية في المملكة العربية السعودية خالل  ج(أ
سنة 2016م بمبلغ 75 مليون لاير سعودي تسدد بشكل ربع سنوي على 11 قسطاً متساوية القيمة بمبلغ 6.8 مليون لاير سعودي 
للقسط الواحد، يستحق سداد القسط االول بتاريخ 4 سبتمبر 2016م وينتهي سداد األقساط بتاريخ 5 مارس 2019م وتدفع الشركة 
أعباء تمويل طبقا لسعر السوق السائد بين البنوك السعودية )سايبور( مضافا الية معدل عمولة ثابت. بتاريخ القوائم المالية، بلغ الرصيد 
القائم من هذا العقد مبلغ 61 مليون لاير سعودي منها 27 مليون لاير سعودي متداول و34 مليون لاير سعودي غير المتداول. وهذا 

العقد مضمون بسندات ألمر.



78

كما أبرمت إحدى الشركات التابعة عقود مرابحات اسالمية )تورق( قصيرة األجل مع بنوك محلية في المملكة العربية السعودية بمبلغ 
110 مليون لاير سعودي و 45 مليون لاير سعودي تسدد خالل فترة ثالثة أشهر وستة أشهر وتدفع الشركة أعباء تمويل طبقا لسعر 
السوق السائد بين البنوك السعودية )سايبور( مضافاً إليه معدل عمولة ثابت. بتاريخ القوائم المالية، بلغ الرصيد القائم من هذه العقود 
مبلغ 60 مليون لاير سعودي و18.3 مليون لاير سعودي على التوالي )2015م: 10.6 مليون لاير سعودي( وهذه العقود مضمونة 

بسندات ألمر.

كما أبرمت إحدى الشركات التابعة عقود مرابحات قصيرة األجل مع بنوك محلية في جمهورية مصر العربية لشراء بضاعة تستخدم 
في االنتاج وتدفع الشركة أعباء تمويل ثابتة. بتاريخ القوائم المالية بلغ الرصيد القائم من هذه العقـود مبلغ 43.7 مليون لاير سعودي 

)2015م: 22 مليون لاير سعودي(.

بلغ رصيد عقود المرابحات اإلسالمية كما في 31 ديسمبر كما يلي:

2016م
لاير سعـودي

2015م
لاير سعـودي

 113.807.933 183.356.825إجمالي التسهيالت 

)57.557.933()149.264.825(الجزء المتداول

 56.250.000  34.092.000الجزء الغير متداول

فيما يلي ملخص جدول استحقاقات المرابحات االسالمية:

2016م
لاير سعـودي

2015م
لاير سعـودي

 57.557.933ــ2016م

 25.000.000 2017149.264.825م

 25.000.000 201827.272.000م

 6.250.000 20196.820.000م

183.356.825 113.807.933 

تم عرض األقساط المستحقة لسنة 2017م ضمن تمويل مرابحة وقروض طويلة األجل ـ الجزء المتداول.

  دائنون ومبالغ مستحقة الدفع- 17

2016م
لاير سعودي

2015م
لاير سعودي

117.034.311182.946.749ذمم دائنة تجارية

49.211.75924.281.986مصروفات مستحقة

7.630.1329.343.915بدالت ومستحقات موظفين

3.321.1955.279.822دفعات مقدما من العمالء

22.886.42522.077.622مطلوبات أخرى

200.083.822243.930.094
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  الزكاة وضريبة الدخل- 18

أ ( مبلغ الزكاة وضريبة الدخل والضريبة المؤجلة المحمل للسنة:

2016م
لاير سعـودي

2015م
لاير سعـودي

13.608.37420.425.077زكاة )انظر ايضاح )ب( و)جـ( أدناه(
234.81025.775.263ضريبة دخل )انظر ايضاح )د( أدناه(

77.85570.520ضريبة مؤجلة )انظر ايضاح )هـ( أدناه(
13.921.03946.270.860

ب( تمثل الزكاة للسنة المبلغ المستحق على الشركة األم والشركات التابعة لها المملوكة لها بالكامل0 

يستند مخصص على ما يلي: 

2016م
لاير سعـودي

2015م
لاير سعـودي

 2.310.450.657 2.341.050.423حقوق المساهمين
 14.589.429 2.563.177مخصصات كما في بداية السنة

 565.500.000 517.300.000مطلوبات وقروض طويلة األجل
)121.968.288()116.922.831(القيمة الدفترية للموجودات غير المتداولة

)52.025.806()39.019.354(موجودات طويلة األجل
)2.464.804.791()2.381.269.608(استثمارات في شركات تابعة، بعد التعديل

323.701.807 251.741.201 
 14.895.832)178.972.017(الدخل المعدل الخاضع للزكاة

 266.637.033 144.729.790الوعاء الزكوي

تعود الفروقات بين النتائج المالية والزكوية بصورة رئيسية إلى بعض التعديالت التي تمت وفقاً لألنظمة المالية ذات الصلة0

ج( كانت الحركة في مخصص الزكاة خالل السنة كما يلي: 

2016م
لاير سعـودي

2015م
لاير سعـودي

 21.503.797 21.770.674الرصيد في بداية السنة
 20.425.077 13.608.374المحمل خالل السنة
)19.523.883()20.810.819(المدفوع خالل السنة

)634.317(-تسويات أخرى
 21.770.674 14.568.229الرصيد في نهاية السنة

د( تتكون حركة مخصص ضريبة الدخل كما في 31 ديسمبر مما يلي:

2016م
لاير سعـودي

2015م
لاير سعـودي

 33.180.082 23.679.128الرصيد في بداية السنة 
 25.775.263 234.810المكون خالل السنة 
)32.491.572()18.502.199(المدفوع خالل السنة 

)2.784.645()5.226.084(فروق ترجمة عملة أجنبية
 23.679.128 185.655الرصيد في نهاية السنة 
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هـ( تتكون حركة الضريبة المؤجلة كما في 31 ديسمبر مما يلي: 

2016م
لاير سعـودي

2015م
لاير سعـودي

 5.164.235 4.785.616الرصيد في بداية السنة 

 70.520 77.855المكون خالل السنة 

)449.139()2.717.054(فروق ترجمة  

 4.785.616 2.146.417الرصيد في نهاية السنة 

و( الضريبة المحملة على قائمة الدخل الموحدة:

2016م
لاير سعـودي

2015م
لاير سعـودي

 70.520 77.855التغير في الضريبة المؤجلة  

 25.775.263 234.810ضريبة الدخل عن السنة

 25.845.783 312.665الرصيد في نهاية السنة  

ز( الوضع الزكوي والضريبي
الوضع الزكوي )شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت – الشركة األم والشركات التابعة 	 

لها بالكامل(

أنهت الشركة وضعها الزكوي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2003م، وحصلت على شهادة الزكاة غير المقيدة عن السنة المذكورة. 

قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوىة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2004م حتى 2015م وحصلت على شهادة الزكاة المقيدة عن 
السنوات المذكورة. لم تقم الهيئة بإصدار الربط الزكوي للسنوات المذكورة حتى تاريخه.

لم تقم الهيئة بإصدار أية تقديرات أولية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر2004م حتى 2009م.

قامت الهيئة بإصدار تقديرات أولية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر2010م حتى 2014م طالبت بموجها مبالغ إضافية، وقامت الشركة 
باالعتراض على هذه التقديرات األولية ومازالت تحت الدراسة من قبل الهيئة.

التابعة  وشركاتها  المقاوالت  وأعمال  والعقارات  والزراعة  والصناعة  والسياحة  للتجارة  عسير  لشركة  موحد  زكوي  إقرار  تقديم  تم 
للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2013م حتى 2015م، والمتضمن الشركات التابعة لها بالكامل، وتم الحصول على شهادة الزكاة 

المقيدة لعام 2014م. لم تقم الهيئة بإصدار الربط الزكوي للسنوات المذكورة حتى تاريخه.

جاري حالياً المتابعة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل للحصول على شهادة الزكاة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

وفيما يلي الوضع الزكوي للشركات التابعة المملوكة بالكامل:

-  شركة الخواتم للتجارة والمقاوالت المحدودة

قامت الشركة بتقديم االقرارات الزكوىة للفترة/ السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 1999م حتى 2012م وحصلت على خطاب تسهيل لعام 
2012م. لم تقم الهيئة بإصدار الربوط الزكوية للسنوات المذكورة حتى تاريخه.

-  شركة النصرة العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة

قامت الشركة بتقديم االقرارات الزكوىة للفترة/ السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2007م حتى 2012م وحصلت على خطاب تسهيل لعام 
2012م. قامت الهيئة بإصدار الربوط الزكوية للسنوات المذكورة والتي نتجت عنها فروقات زكاة بمبلغ 5.195.491 لاير. وتقوم الشركة 

حاليا بدراسة أسباب الربط الزكوي.
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-  شركة األسطول العربية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة

قامت الشركة بتقديم االقرارات الزكوىة للفترة/ السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2007م حتى 2012م وحصلت على خطاب تسهيل لعام 
2012م. لم تقم الهيئة بإصدار الربوط الزكوية للسنوات المذكورة حتى تاريخه.

-  شركة المواجد العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة

قامت الشركة بتقديم االقرارات الزكوىة للفترة/ السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2007م حتى 2012م وحصلت على خطاب تسهيل لعام 
2012م. لم تقم الهيئة بإصدار الربوط الزكوية للسنوات المذكورة حتى تاريخه.

-  شركة التالل اإلقليمية لالستثمار المحدودة

قامت الشركة بتقديم االقرارات الزكوىة للفترة/ السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2009م حتى 2012م وحصلت على خطاب تسهيل لعام 
2012م. لم تقم الهيئة بإصدار الربوط الزكوية للسنوات المذكورة حتى تاريخه.

-  شركة عسير العربية لإلستثمار الصناعي المحدودة

أنهت الشركة وضعها الزكوي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006م، وحصلت على شهادة الزكاة المقيدة عن السنة المذكورة. قامت الهيئة 
بإعادة فتح الربوط الزكوية لعامي 2005م و2006م مما نتج عنه فروقات زكاة مستحقة السداد بمبلغ 1.396.586 لاير سعودي، وقامت 
الشركة باالعتراض على إعادة فتح الربط الزكوي عن حسابات الشركة للسنتين المذكورتين، وطالبت الهيئة بتحويل االعتراض إلى لجنة 

االعتراض االبتدائية للنظر فيه وإصدار قرار بشأنه.

المقيدة عن  الزكاة  شهادة  على  ديسمبر 2007م و2008م وحصلت  في 31  المنتهيتين  للسنتين  الزكوىين  االقرارين  بتقديم  الشركة  قامت 
السنتين المذكورتين. أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل الربط الزكوي للسنتين المذكورتين وطالبت الشركة بسداد فروقات زكاة بمبلغ 
1.623.507 لاير سعودي. قامت الشركة بتقديم اعتراض على الربط المذكور. أصدرت الهيئة الربط الزكوي المعدل للسنتين المذكورتين 
وطالبت الشركة بفروقات زكاة معدلة بمبلغ 1.403.713 لاير سعودي. قامت الشركة باالعتراض على الربط الزكوي المعدل. وطالبت 
الهيئة بتحويل االعتراض إلى لجنة االعتراض االبتدائية للنظر فيه وإصدار قرار بشأنه. أصدرت اللجنة قرارها بتأييد الهيئة والذي قامت 
الشركة باالستئناف على القرار المذكور لدى اللجنة االستئنافية الضريبية، وال يزال االستئناف المذكور تحت الدراسة من قبل اللجنة االستئنافية 

الضريبية.

قامت الشركة بتقديم اقرارتها الزكوىة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2009م حتى 2011م وحصلت على شهادة الزكاة المقيدة عن السنوات 
المذكورة. قامت الهيئة بإصدار الربوط الزكوية للسنوات المذكورة والذي أظهر فروقات زكاة مستحقة بمبلغ 2.393.713 لاير سعودي. 

قامت الشركة باالعتراض على الربوط الزكوية والتي ال تزال تحت الدراسة من قبل الهيئة.

قامت الشركة بتقديم االقرار الزكوى للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م وحصلت على شهادة الزكاة المقيدة للسنة المذكورة. قامت الهيئة 
بإصدار الربط الزكوي للسنة المذكورة والتي نتج عنها فروقات زكاة بمبلغ 818.078 لاير سعودي. قامت الشركة باالعتراض على الربط 

الزكوي والذي ال يزال تحت الدراسة من قبل الهيئة.

-  الوضع الزكوي )شركة حلواني إخوان ـ السعودية – شركة تابعة(

    أنهت الشركة وضعها الزكوي حتى عام 2001م.

أعادت الهيئة العامة للزكاة والدخل فتح الربط الزكوي للسنوات من 1998 م حتى 2001 م بناء على تعليمات ديوان المراقبة العامة وطالبت 
الشركة بفروقات زكاة بمبلغ 2.111.137 لاير. قامت الشركة بتقديم اعتراض على معالجة الهيئة.

قدمت الشركة اقرارتها الزكوية عن األعوام من 2002م حتى 2005م.أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل الربط الزكوي عن تلك األعوام 
وطالبت الشركة بسداد فروقات زكاة بمبلغ 1،722،243 لاير. قامت الشركة بسداد فروقات الزكاة مع تقديم اعتراض على الربط. أصدرت 
الهيئة الربط الزكوي المعدل للسنوات عن األعوام من عام 2002 حتى 2005 وطالبت الشركة بفروقات زكاة اضافية بمبلغ 447.166 لاير 

سعودي وقامت الشركة بتقديم اعتراض على الربط المعدل.
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تم تقديم اإلقرارات الزكوية من عام 2006م حتى 2008م، والحصول على شهادات الزكاة المقيدة للسنوات المذكورة وأصدرت الهيئة العامة 
للزكاة والدخل الربط الزكوي عن االعوام من 2006م حتى 2008م وطالبت الشركة بسداد فروقات زكاة بمبلغ 6.261.436 لاير. قامت 

الشركة بتقديم اعتراض على الربط المذكور.

قامت الهيئة بالرد على اعتراض الشركة المتعلق بالربوط الزكوية للسنوات من 1998 م حتى 2008 م والذي أدى انخفاض الفروقات الزكوية 
بمبلغ 2.142.858 لاير سعودي وقامت الشركة باالعتراض علي قرار الهيئة والذي ال يزال تحت الدراسة من قبل الهيئة حتى تاريخه.

الهيئة  المقيدة لعام 2015م. لم تقم  قدمت الشركة االقرارات الزكوية عن األعوام من 2009م حتى 2015م وحصلت على شهادة الزكاة 
بإصدار الربوط الزكوية لهذه السنوات حتى تاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة.

ضرائب شركات األموال
الشركة معفاة من الضرائب طبقا لقانون 8 حتى 31 ديسمبر 2005م.	 
تم فحص دفاتر وسجالت الشركة حتى عام 2014م وتمت التسوية والسداد، كما لم ترد إلى الشركة أية مطالبات فيما عدا أخطار الشركة 	 

بتسوية رقم 9 حجز بمبلغ 541.934 جنية مصري والذي يمثل الضريبة المخصومة من المنبع من عام 2006م إلى 2010م وجاري 
تسويتها مع المأمورية.

لم يتم فحص دفاتر وسجالت الشركة عن عام 2015م.	 

ضرائب المبيعات
تم فحص دفاتر وسجالت الشركة حتى عام 2012م، وتم سداد الضريبة المستحقة.	 
جاري فحص دفاتر وسجالت الشركة عن عامي 2013م و2014م.	 
لم يتم فحص دفاتر وسجالت الشركة عن عام 2015م.	 
تقوم الشركة بسداد المستحق من واقع اإلقرارات في مواعيدها القانونية.	 

ضرائب كسب العمل
تم فحص دفاتر وسجالت الشركة حتى عام 2012م، وتم سداد الضريبة المستحقة.	 
جاري فحص دفاتر وسجالت الشركة عن عامي 2013م و2014م.	 
لم يتم فحص دفاتر وسجالت الشركة عن عامي 2013م و2015م.	 

ضرائب الدمغة
تم فحص دفاتر وسجالت الشركة حتى عام 2014م، وتم سداد الضريبة المستحقة.	 
لم يتم فحص دفاتر وسجالت الشركة عن عام 2015م.	 

ضرائب الخصم واإلضافة
تم فحص دفاتر وسجالت الشركة حتى 30 سبتمبر 2016م، وتم سداد الضريبة المستحقة.	 

الوضع الزكوي )شركة الربيع السعودية لألغذية المحدودة  ـ السعودية – شركة تابعة(

تم االنتهاء من جميع الربوط الزكوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى سنة 2003م0 قامت الشركة بتسليم اإلقرارات الزكوية عن السنوات 
من 2004م حتى 2014م ولم تقم المصلحة بإصدار أي ربوط لتلك السنوات حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة0

الوضع الزكوي )شركة النسيج والمالبس الجاهزة المحدودة  ـ السعودية – شركة تابعة(

أنهت الشركة وضعها الزكوي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007م والسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2010م حتى 2013م.

قدمت الشركة االقرارات الزكوية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2008م و2009م و2014م و2015م وحصلت على شهادة الزكاة غير 
المقيدة ولم تصدر المصلحة الربط الزكوي للسنوات المذكورة حتى تاريخ إصدار هذه القوائم المالية0

الوضع الزكوي )شركة مصنع االشارات الضوئية المحدودة  ـ السعودية – شركة تابعة(

أنهت الشركة وضعها الزكوي مع الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى سنة 2010م. قدمت الشركة اإلقرار الزكوي عن األعوام 2011م حتى 
2013م وحصلت على شهادة غير مقيدة لعام 2013م. لم تقم الهيئة العامة للزكاة والدخل بإصدار الربط الزكوي بعد لألعوام السابقة حتى 

تاريخ إصدار هذه القوائم المالية. لم تقم الشركة بتقديم اإلقرار الزكوي للسنة المنتهية 2015م حتى تاريخ إصدار هذه القوائم المالية. 
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 مستحقات بموجب عقود إيجار رأسمالي   - 19

أ( موجودات مشتراه بموجب عقود إيجار رأسمالي:

2016م
لاير سعـودي

2015م
لاير سعـودي

التكلفة:
ـــ16.908.583في بداية السنة 

 17.150.333ــإضافات 
)241.750()8.788.751(فروق ترجمة عملة أجنبية 

8.119.83216.908.583 
اإلطفاء:

ـــــفي بداية السنة
ـــ)1.724.752(المحمل للسنة

6.395.08016.908.583 

ب( تصنيف مستحقات بموجب عقود إيجار رأسمالي: 

2016م
لاير سعـودي

2015م
لاير سعـودي

مستحقات بموجب عقود إيجار رأسمالي 
 1.349.2132.733.659الجزء المتداول 

 4.243.16812.937.966الجزء الغير متداول
5.592.38115.671.625 

كان الحد األدنى لإليجارات الرأسمالية السنوية مقابل المدة المتبقية من عقد اإليجار الرأسمالي كما في 31 ديسمبر على النحو التالي:

2016م
لاير سعـودي

2015م
لاير سعـودي

 2.733.659ــ2016م
 20171.349.2133.121.403م
 20181.541.0453.565.206م
 20191.760.6684.073.302م
 2020941.4552.178.055م

 5.592.38115.671.625صافي القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار الرأسمالي

تم عرض األقساط المستحقة لسنة 2017م ضمن بند مستحقات بموجب عقود إيجار رأسمالي ـ الجزء المتداول.

 رأس المال- 20

يتكون رأس مال الشركة األم من 126.388.889 سهم كما في 31 ديسمبر 2016م )2015م: 126.388.889 سهم( قيمة كل منها 10 
لاير سعودي0

  احتياطي نظامي    - 21

وفقا للنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة تحويل 10% من صافي الدخل إلى اإلحتياطي النظامي0 ويجوز للشركة التوقف عن إجراء 
مثل هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي نصف رأس المال0 بما أن الشركة قد حققت ذلك خالل السنوات السابقة فقد قررت التوقف 

عن اجراء مثل هذا التحويل0 إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع0 
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قامت الشركة بتخفيض اإلحتياطي النظامي إلى نسبة 50% من رأس المال بتحويل مبلغ الزيادة 175.655.574 لاير سعودي إلى األرباح 
المبقاه. وقد تمت الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 27 ربيع األول 1438هـ )الموافق 26 ديسمبر 2016م(.

 فروق ترجمة عملة أجنبية - 22

تمثل حصة الشركة األم غير المباشرة في الشركة التابعة شركة حلواني اخوان في المملكة العربية السعودية 55.51% والتي تمثل حصتها 

في شركتها التابعة شركة حلواني اخوان في جمهورية مصر العربية 100%، بتاريخ 3 نوفمبر 2016م أعلن البنك المركزي المصري عن 

تعويم الجنيه المصري مقابل جميع العمالت األجنبية، فأدت إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

إلحاقاً لتاريخ قرار التعويم قامت شركة حلواني اخوان في جمهورية مصر العربية بتقييم أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت 
األجنبية، مما أدى إلى خسائر فروقات عملة بمبلغ 249 مليون جنيه مصري أي ما يعادل 57.9 مليون لاير سعودي للفترة من تاريخ التعويم 
3 نوفمبر 2016م حتى 31 ديسمبر 2016م. هذا وقد زادت خسارة فروق ترجمة عملة أجنبية للقوائم المالية لشركة حلواني اخوان في 
جمهورية مصر العربية بمبلغ 91.6 مليون لاير سعودي خالل الربع الرابع، علماً بأن إجمالي خسارة فروق العملة من الجنيه المصري خالل 
السنة تمثل إجمالي مبلغ 74.8 مليون لاير سعودي  حصة الشركة األم منها 41.5 مليون لاير سعودي. خالل السنة تمت ترجمة ايرادات 
ومصروفات شركة حلواني اخوان في جمهورية مصر العربية ألغراض توحيد القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م باستخدام 
المتوسط الشهري. وأدت نتيجة قرار تعويم سعر الجنيه المصري إلى زيادة خسارة فروق ترجمة عملة أجنبية للشركة التابعة بقائمة المركز 

المالي إلى 88.1 مليون لاير سعودي كما في 31 ديسمبر 2016م )2015م: 29 مليون لاير سعودي(. 

 حقوق الملكية غير المسيطرة- 23
كانت حركة حقوق الملكية غير المسيطرة كاآلتي:

2016م
لاير سعـودي

2015م
لاير سعـودي

 536.330.498 527.607.490في بداية السنة 
 86.513.154 24.503.121الحصة في نتائج الشركات التابعة   

)4.480.111()47.365.967(فرق التحويل الناتج عن ترجمة قوائم مالية بعملة اجنبية
)26.637.468()33.319.813(صافي حركة حقوق الملكية غير المسيطرة

)64.118.583(-استبعاد حصص الملكية غير المسيطرة في شركة تابعة مباعة
 527.607.490 471.424.831في نهاية السنة  

 مصاريف البيع والتوزيع- 24

2016م
لاير سعـودي

2015م
لاير سعـودي

 116.632.597126.143.093رواتب وأجور ومزايا
 157.366.282118.162.012دعاية وإعالن 

 32.639.45636.101.847نقل وتحميل
 14.214.71120.054.102عموالت بيع 

 17.249.67017.886.285استهالك )إيضاح 13(
 9.033.04111.179.639إيجارات

 5.050.6195.450.955محروقات وصيانة وقطع غيار سيارات 
 3.396.0821.050.000مصاريف مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )إيضاح 6(

 17،189،10218.296.862أخرى
372.771.560354.324.795 
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 مصروفات عمومية وإدارية- 25

2016م
لاير سعـودي

2015م
لاير سعـودي

 97.243.65698.857.358رواتب وأجور ومزايا

 9.000.0139.390.628مكافأة عاملين وأعضاء مجلس إدارة الشركات التابعة 

 10.683.11710.047.748استهالك )إيضاح 13(

 7.243.7146.986.163مستلزمات مكتبية ونفقات الفروع

 4.845.6446.213.697مخصص بضاعة بطيئة الحركة )إيضاح 9(

 10.882.17111.280.549تأمين

 3.681.162-ضرائب توزيعات أرباح شركة تابعة

 856.2503.285.948رعاية مؤتمرات

 2.905.3502.461.233صيانة

 2.172.5332.138.563مصروفات حكومية

 17.618.1194.682.944دراسات واستشارات 

 1.449.7231.567.893بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان 

 3.128.4471.599.112بريد وهاتف

 2.365.0202.104.908إيجار

 1.945.6781.899.676سفر

14.496.30312.332.287أخرى 

186.835.738178.529.869 

 إيرادات أخرى، صافي- 26

2016م
لاير سعـودي

2015م
لاير سعـودي

6.703.184 4.968.644عوائد من ودائع بنكية

4.941.031 3.322.344تعويضات تأمين

ــ  1.005.785ربح بيع موجودات مستهلكة

ــ  1.346.381مخصص بضاعة انتفى الغرض منها )إيضاح 9(

ــ    2.530.695مخصص ذمم مدينة انتفى الغرض منها )إيضاح 6(

2.696.357)3.270.913()خسارة(/ ربح بيع ممتلكات وآالت ومعدات

ــ   )10.699.852(شطب أعمال تحت التنفيذ )إيضاح 12(

1.953.843ــاسترداد فروق جمارك وضريبة مبيعات

869.830  3.998.472أخرى، صافي

3.201.556 17.164.245
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العمليات غير المستمرة- 27

كما هو مبين في اإليضاح 2ج ، قامت الشركة األم ببيع كامل حصصها التي تمثل ما نسبته 50.4% من رأس المال في الشركة الوطنية  أ( 
لمواد التعبئة المحدودة )شركة تابعة( لطرف غير ذي عالقة بمبلغ وقدره 81 مليون لاير سعودي ونتج عن ذلك ربح بمبلغ 7.5 مليون 

لاير سعودي0 وبالتالي، تم التوقف عن اعتبار الشركة الوطنية لمواد التعبئة المحدودة كشركة تابعة لدى الشركة األم0 وبناًء على ذلك، 

فإن موجودات ومطلوبات الشركة الوطنية لمواد التعبئة المحدودة ذات الصلة غير موجودة ضمن قائمة المركز المالي الموحدة لسنة 

2015م0 إن الربح المحقق من االستبعاد هو كما يلي:

2016م
لاير سعـودي

2015م
لاير سعـودي

 81.019.355ــإجمالي ثمن البيع

)73.517.107(ــالقيمة الدفترية للحصة في صافي الموجودات 

 7.502.248ــالربح من االستبعاد

ب( وفقاً التفاقية البيع المبرمة يتم تحصيل ثمن البيع نقداً وآجل على دفعات طويلة وقصيرة األجل كما يلي:

2016م
لاير سعـودي

2015م
لاير سعـودي

 81.019.355 81.019.355إجمالي ثمن البيع

)20.322.581()28.993.549(المحصل نقداً 

 60.696.774 52.025.806مدينو بيع استثمارات 

يطرح:

)8.670.968()13.006.452(دفعات مستحق خالل عام 

 52.025.806 39.019.354دفعات طويلة األجل

 يوجد ضمان بنكي بكامل المبلغ المتبقي ويتم الخصم منه مباشرة لسداد الدفعات المتبقية، إضافة إلى أنه توجد سندات ألمر الشركة بالدفعات 

المتبقية0
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ج( إن نتائج العمليات غير المستمرة حتى تاريخ االستبعاد كانت على النحو التالي:

2016م
لاير سعـودي

الفترة من 1 يناير 2015م 
حتى 28 أكتوبر 2015م

لاير سعـودي

 186.564.484ــالمبيعات

)152.596.036(ــتكلفة المبيعات

 33.968.448ــاجمالي دخل المبيعات

المصروفات

)10.141.911(ــبيع وتوزيع

)5.805.258(ــعمومية وإدارية 

)15.947.169(ــ

 18.021.279ــالدخل من العمليات الرئيسية

 194.066ــإيرادات أخرى

)669.406(ــأعباء مالية

 17.545.939ــالدخل قبل الزكاة

)950.000(ــالزكاة

 16.595.939ــالدخل من العمليات غير المستمرة

 8.364.353ــحصة الشركة من الدخل من العمليات غير المستمرة

 )خسارة(/ ربحية السهم- 28
يتم احتساب )خسارة(/ ربحية السهم من )خسارة(/ دخل العمليات الرئيسية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م بقسمة صافي )الخسارة(/ 
2015م:  ديسمبر   31( سهم   126.388.889 والبالغة  للسنة  خالل  القائمة  العادية  األسهم  عدد  على  للسنة  الرئيسية  العمليات  من  الربح 

126.388.889 سهم(0

يتم احتساب )خسارة(/ ربحية السهم من صافي )الخسارة(/ الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م بقسمة صافي )خسارة(/ دخل السنة 
على عدد األسهم العادية القائمة خالل السنة والبالغة 126.388.889 سهم )31 ديسمبر 2015م: 126.388.889 سهم(0 

 معلومات عن القطاعات التشغيلية- 29

يعتبر القطاع جزء أساسي من المجموعة يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم بتقديم منتجات أو خدمات في بيئة 
اقتصادية معينة )قطاع جغرافي( وتختلف أرباحه وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات األخرى0

 وفيما يلي بيانات مالية منتقاة لكل قطاع من قطاعات األعمال والقطاعات الجغرافية:
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أ(  قطاعات األعمال

تتمثل قطاعات األعمال بالمجموعة في القطاع االستثماري والقطاع الصناعي وفيما يلي بيانات مالية منتقاة للقطاعين المذكورين للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر:

 

القطاع االستثماري
لاير سعودي

القطاع الصناعي
لاير سعودي

المجمـــــوع
لاير سعودي

2016م

2.251.016.4121.868.281.0424.119.297.454 إجمالي الموجودات
1.187.670.1891.765.053.518 577.383.329إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية غير المسيطرة

2.087.476.8341.935.114.008 )152.362.826(صافي المبيعات وإيرادات االستثمارات
670.095.462517.732.636 )152.362.826(إجمالي الدخل من العمليات الرئيسية

85.293.15886.407.064 1.113.906 االستهالكات
989.764961.178.860962.168.624ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ

3.637.692151.966.935155.604.627 مصروفات رأسمالية
2015م

2.324.209.8782.051.890.1794.376.100.057إجمالي الموجودات

592.261.0811.262.012.1701.854.273.251إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية غير المسيطرة

78.773.1972.339.477.7112.418.250.908صافي المبيعات وإيرادات االستثمارات

78.773.197738.152.701816.925.898إجمالي الدخل من العمليات الرئيسية

1.611.85071.135.47072.747.320االستهالكات

6.854.382976.863.413983.717.795ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ

343.990232.738.265233.082.255مصروفات رأسمالية

ب(  القطاعات الجغرافية

المجمـــــوعدول عربية وأجنبية أخرىجمهورية مصر العربيةالمملكة العربية السعودية

البيان
  2016م

لاير سعودي
 )باآلالف(

  2015م
لاير سعودي 

)باآلالف(

  2016م
لاير سعودي
 )باآلالف(

  2015م
لاير سعودي 

)باآلالف(

  2016م
لاير سعودي
 )باآلالف(

  2015م
لاير سعودي 

)باآلالف(

  2016م
لاير سعودي
 )باآلالف(

  2015م
لاير سعودي 

)باآلالف(

1.213.4931.376.234458.748508.776415.236454.4682.087.4772.339.478المبيعات

إجمالي 
4.119.2974.376.100ــــ3.962.1974.103.065157.100273.035الموجودات

إجمالي 
1.293.6291.326.666ــــ1.193.2951.176.384100.334150.282المطلوبات

ممتلكات 
وآالت ومعدات 
ومشروعات 
تحت التنفيذ

962.169983.718ــــ919.404887.91042.76595.808
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  ارتباطات رأسمالية- 30

لدى المجموعة ارتباطات رأسمالية بلغ مجموعها 43 مليون لاير سعودي )2015م: 134 مليون لاير سعودي(0

  التزامات محتملة وتعهدات- 31
قام أحد البنوك المحلية بتقديم تسهيل عقد مقايضة أسعار فائدة إال أنه حتى تاريخ القوائم المالية لم تقم الشركة األم باستخدام ذلك التسهيل0	 

قدمت المجموعة ضمان بنكي للهيئة العامة للزكاة والدخل في حدود مبلغ 2.8 مليون لاير سعودي )2015م: 2.8 لاير سعودي(0 بلغ 	 
الغطاء النقدي مقابل الضمان البنكي 2.8 مليون لاير سعودي )2015م: 2.8 لاير سعودي(0

بلغ رصيد خطابات الضمان لدى إحدى الشركات التابعة الصادرة بناء على طلب الشركة التابعة من البنوك لصالح الغير في 31 ديسمبر 	 
2016م مبلغ 137 ألف لاير سعودي )2015م: 285 ألف لاير سعودي( مدفوع عنها تأمين بالكامل0

لدى إحدى الشركات التابعة التزامات محتملة ناتجة عن ضمانات بنكية بلغ مجموعها 550 ألف لاير سعودي في سياق األعمال العادية 	 
للشركة )2015م: ال شىء لاير سعودي(0

لدى إحدى الشركات التابعة اعتمادات مستندية ناتجة عن سياق األعمال العادية للشركة بلغ مجموعها 1.6 مليون لاير سعودي )2015م: 	 
4.3 مليون لاير سعودي(0

لدى إحدى الشركات التابعة التزامات محتملة بلغ مجموعها 16،1 مليون لاير سعودي )2015م: 32.9 مليون لاير سعودي( لموردين 	 
خارجيين0

لدى الشركة الزميلة التزامات محتملة ناتجة عن ضمانات بنكية بلغ مجموعها 17.3 مليون لاير سعودي )2015م: 18.6 مليون لاير 	 
سعودي( واعتمادات مستندية بلغ مجموعها 111.4 مليون لاير سعودي  )2015م: 256.2 مليون لاير سعودي( والتي تم اصدارها 

في سياق األعمال العادية للشركة0

إيجارات تشغيلية- 32

فيما يلي مبالغ الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية المستحقة بموجب عقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء كما في 31 ديسمبر:

2016م
لاير سعـودي

2015م
لاير سعـودي

13.657.13818.664.756خالل سنة واحدة

11.569.2686.182.400أكثر من سنة واحدة وال تتجاوز 5 سنوات

ــ6.723.250أكثر من 5 سنوات

31.949.65624.847.156

إدارة المخاطر- 33

إدارة مخاطر رأس المال

تقوم المجموعة بإدارة رأسمالها للتأكد من قدرتها على االستمرار0 يتكون هيكل رأس المال للمجموعة من صافي الديون )تمويل المرابحة 

ألجل مقاصة مع النقدية والبنود شبه النقدية( وحقوق الملكية )التي تتكون من رأس المال واالحتياطيات واألرباح المبقاة ومكاسب غير محققة 

عن إعادة تقييم استثمارات متاحة للبيع وفروق ترجمة عملة أجنبية(0
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هيكل رأس المال كما في نهاية السنة على النحو التالي:

2016م
لاير سعـودي

2015م
لاير سعـودي

 855.525.133 939.349.464مجموع الديون

)279.806.242()200.621.293(ناقص: النقد وما في حكمه

 575.718.891 738.728.171صافي الدين

 3.049.434.296 2.825.668.767مجموع حقوق الملكية

 19% 26%معدل الدين إلى حقوق الملكية )نسبة(

مخاطر أسعار العمولة

مخاطر أسعار العمولة هي مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب تقلبات أسعار العمولة الناشئة عن احتمال أن يؤثر تذبذب أسعار العمولة 
على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات المالية0 الشركة عرضة لمخاطر أسعار العمولة على موجوداتها ومطلوباتها التي ينتج عنها/ 

تدفع عليها عمولة بما في ذلك الودائع قصيرة االجل وتمويل مرابحة ألجل0 

إن تغيراً بمقدار 10 نقطة أساس في أسعار العمولة على الودائع/ القروض ذات العمولة المتغيرة المقيمة باللاير السعودي في تاريخ إعداد 
القوائم المالية يؤدي إلى زيادة/)نقص( صافي دخل السنة بالمبالغ المبينة أدناه0 يفترض التحليل أدناه بأن جميع المتغيرات األخرى تبقى ثابتة:

2015م2016م

-10 نقاط أساس+10 نقاط أساس- 10 نقاط أساس+10 نقاط أساس

)155.157(155.157)70.570(70.570ودائع قصيرة األجل

 767.748)767.748(878.369)878.369(تمويل مرابحة طويلة األجل

مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها0 تتم مراقبة احتياجات السيولة 
على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات حال نشوئها0 بما في ذلك اتفاقيات بتسهيالت ائتمانية 

لمقابلة أي التزامات مستقبلية0

يبين الجدول التالي ملخصاً لمواعيد استحقاق المطلوبات المالية غير المخصومة كما في 31 ديسمبر بناء على تواريخ الدفع التعاقدية وأسعار 
الفائدة المتداولة في السوق:

أقل من 3 أشهرفي 31 ديسمبر 2016م
لاير سعودي

3 إلى 12 شهراً
لاير سعودي

1 إلى 5 سنوات
لاير سعودي

فوق 5 سنوات
لاير سعودي

المجمــــوع
لاير سعودي

200.083.822ــــ187.583.82212.500.000دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
66.000.127ــــ30.147.86835.852.259تمويل مرابحة وقروض قصيرة األجل

873.349.337ــ305.404.596567.944.741ــتمويل مرابحات وقروض طويلة األجل
5.592.381ــ1.349.2134.243.168ــمستحقات عقود إيجار تمويلي
15.338.870ــــ15.338.870ــتوزيعات أرباح مستحقة الدفع

1.160.364.537ــ217.731.690370.444.938572.187.909المجموع
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أقل من 3 أشهرفي 31 ديسمبر 2015م
لاير سعودي

3 إلى 12 شهراً
لاير سعودي

1 إلى 5 سنوات
لاير سعودي

فوق 5 سنوات
لاير سعودي

المجمــــوع
لاير سعودي

243.930.094ــــ231.430.09412.500.000دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

95.088.727ــــ95.088.727ــتمويل مرابحة وقروض قصيرة األجل

760.436.406ــ186.157.668574.278.738ــتمويل مرابحات وقروض طويلة األجل

15.671.625ــ2.733.65912.937.966ــمستحقات عقود إيجار تمويلي

15.226.027ــــ15.226.027ــتوزيعات أرباح مستحقة الدفع

1.130.352.879ــ231.430.094311.706.081587.216.704المجموع

مخاطر العمالت 

التغيرات في أسعار الصرف األجنبي0 تخضع المجموعة  المالية بسبب  الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات  تمثل مخاطر العمالت المخاطر 
للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالها العادية0 لم تقم المجموعة بأية معامالت هامة بعمالت عدا اللاير السعودي والدوالر 
األمريكي خالل السنة0 وحيث أن سعر صرف اللاير السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي، فإن األرصدة بالدوالر األمريكي ال تمثل 

مخاطر عمالت هامة0

مخاطر السوق

تم وضع إطار مناسب إلدارة مخاطر السوق فيما يتعلق بجميع األصول بما في ذلك األصول التي ليست لها أسعار سوق متداولة و/ أو معرضة 
لتقلبات في األسعار0

انخفاض الشهرة

تقوم إدارة الشركة بتقدير االنخفاض المحتمل في الشهرة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية. يحدد هذا التقدير بعد األخذ بعين االعتبار التدفقات 
النقدية المستقبلية المتوقعة للوحدة المدرة للنقدية المعنية.

يتأثر احتساب الشهرة كثيراً باالفتراضات التالية:-

-  إجمالي الهامش.

-  معدل النمو المستخدم في توقع التدفقات النقدية حتى فترة الموازنة.

إجمالي الهامش

تم تحديد إجمالي الهامش على أساس متوسط القيمة المحققة خالل الثالث سنوات السابقة لبدء فترة الموازنة وبعد إجراء التعديالت المتعلقة 
بتحسينات الكفاءة المتوقعة في الوحدات المدرة للنقدية0

معدل النمو

تم تحديد المعدالت على أساس متوسط القيمة المحققة خالل الثالث سنوات السابقة لبدء فترة الموازنة وبعد إجراء التعديالت المتعلقة بالعقود 
الحالية ووجهة نظر اإلدارة بشان نمو حجم السوق والتوسع الجغرافي0

الحساسية تجاه تغير االفتراضات

فيما يتعلق بتقدير القيمة الحالية لكافة الوحدات المدرة للنقدية، تعتقد إدارة المجموعة بعدم وجود أي تغير محتمل في االفتراضات األساسية 

يمكن أن يؤدي إلى زيادة القيمة الدفترية للوحدات بصورة جوهرية عن القيمة القابلة لالسترداد0
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 القيمة العادلة لألدوات المالية- 34
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم به مبادلة أصل أو سداد التزام في معاملة بين طرفين بعلمهما وملء إرادتهما في معاملة تتم على أساس 
تجاري0 تتكون الموجودات المالية للشركة من النقدية وبنود شبه نقدية والموجودات األخرى وتتكون مطلوباتها المالية من مصروفات مستحقة 
ومطلوبات أخرى0 يتم تجميع األدوات المالية للشركة على أساس طريقة التكلفة التاريخية فيما عدا االستثمارات المتاحة للبيع واالستثمارات 

المقتناة لغرض المتاجرة والتي يتم قياسها بقيمتها العادلة0
ال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية جوهرياً عن القيمة الدفترية0

 المصادر الرئيسية لعدم التأكد في التقديرات- 35

انخفاض الذمم المدينة 

يتم إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل من الذمم المدينة التجارية عند عدم إمكانية تحصيل المبلغ بالكامل0 بالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الهامة، 
يتم إجراء هذا التقدير لكل مبلغ على حده0 أما المبالغ التي ال تعتبر هامة بمفردها ولكنها متأخرة السداد، فانه يتم تقديرها بشكل جماعي، ويجنب 

مخصص حسب طول مدة التأخر في السداد بناءاً على معدالت التحصيل السابقة0

انخفاض قيمة البضاعة

تظهر البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة السوقية، أيهما أقل0 وعندما تصبح البضاعة قديمة أو متقادمة، يتم إجراء تقدير للقيمة السوقية لها0 
بالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الهامة، يتم إجراء هذا التقدير لكل مبلغ على حده0 أما المبالغ غير الهامة بمفردها والتي تعتبر قديمة أو متقادمة، 

فانه يتم تقديرها بشكل جماعي ويجنب مخصص حسب نوع البضاعة وعمرها أو درجة تقادمها على أساس أسعار البيع التاريخية0

االنخفاض في قيمة استثمارات األسهم المتاحة للبيع 

تجتهد المجموعة في تقدير االنخفاض في قيمة استثمارات األسهم المتاحة للبيع. يتضمن هذا االجتهاد تحديد االنخفاض الكبير أو الدائم في 
القيمة العادلة إلى ما دون تكلفة االستثمارات. إن تحديد ما هو »جوهري« أو »دائم« يحتاج إلى قدر من االجتهاد. إضافة لذلك تعتبر المجموعة 
أن االنخفاض في القيمة يعتبر صحيحاً إذا كان هناك دليل على تدهور الصحة المالية للشركة المستثمر فيها أو الصناعة أو أداء القطاع أو 

التغيرات في التكنولوجيا أو التدفقات النقدية التشغيلية أو التمويلية.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات

بعد األخذ في  التقدير  تحديد هذا  يتم  احتساب االستهالك0  والمعدات لغرض  للممتلكات  التقديرية  اإلنتاجية  المجموعة األعمار  إدارة  تحدد 
االعتبار المدة المتوقع فيها استخدام األصل والتلف والبلى الطبيعي0 تقوم اإلدارة سنوياً بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية ويتم تعديل 

مخصص االستهالك المستقبلي إذا كانت اإلدارة تعتقد بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة0

توزيعات أرباح- 36
أ(   وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 4 رجب 1437هـ الموافق 11 ابريل 2016م على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع 126.4 
مليون لاير سعودي كأرباح نقدية عن العام 2015م بواقع لاير واحد للسهم )ما يعادل 10% من رأسمال الشركة( وقد قامت الشركة بتوزيع 

هذه األرباح في تاريخ 20 رجب 1437هـ الموافق 27 ابريل 2016م0

ب(   أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 ربيع األول 1438هـ الموافق 21 ديسمبر 2016م للجمعية العادية بالموافقة 
على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2016م بمبلغ واحد لاير سعودي وسيتم تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية 

في وقت الحق.

أرقام المقارنة- 37
أعيد تصنيف بعض أرقام السنة السابقة للتوافق مع أرقام السنة الحالية0

اعتماد القوائم المالية- 38
تم اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 7 مارس 2017م الموافق 8 جمادى اآلخرة 1438هـ0
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