ﻧﺸﺮة إﺻﺪار ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﺠﻢ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ
ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻣﺪﻳﺮ اﻻﻛﺘﺘﺎب وﻣﺪﻳﺮ ﺳﺠﻞ اﻛﺘﺘﺎب اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻣﺘﻌﻬﺪ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري رﻗﻢ  ١٠١٠٢٣١٨٢٢وﺗﺎرﻳﺦ ١٤٢٨/٠٤/٠٧ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٢٤إﺑﺮﻳﻞ ٢٠٠٧م( ،ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري رﻗﻢ  ١٩٦اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ١٤٤٢/٠٦/٢٥ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٢١/٠٢/٠٧م(.
ﻃﺮح ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﻮن ) (١٨,٠٠٠,٠٠٠ﺳﻬﻢ ﻋﺎدي ،ﺗﻤﺜﻞ  ٪٣٠ﻣﻦ رأس ﻣﺎل ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﺠﻢ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ﺑﺴﻌﺮ ﺳﺘﻮن ) (٦٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ

ﻓﺘﺮة اﻟﻄﺮح :ﻳﻮﻣﻴﻦ ) (٢ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﻳﻮم  ١ﺟﻤﺎدى اﻷول ١٤٤٣ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٥دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م( ﺣﺘﻰ ﻳﻮم  ٢ﺟﻤﺎدى اﻷول ١٤٤٣ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٦دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م(.
»اﻟﻤﺼﺪر«( ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﺠﻢ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ )وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑـ »اﻟﺸﺮﻛﺔ« أو ُ
اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري رﻗﻢ  ١٠١٠٢٣١٨٢٢وﺗﺎرﻳﺦ ١٤٢٨/٠٤/٠٧ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٢٤إﺑﺮﻳﻞ ٢٠٠٧م( ،ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار
اﻟﻮزاري رﻗﻢ  ١٩٦اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٤٢/٠٦/٢٥ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ
٢٠٢١/٠٢/٠٧م( .ﻳﺒﻠﻎ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن ) (٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ،ﻣﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﺳﺘﻴﻦ
ﻣﻠﻴﻮن ) (٦٠,٠٠٠,٠٠٠ﺳﻬﻢ ﻋﺎدي ﺑﻘﻴﻤﺔ اﺳﻤﻴﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻗﺪرﻫﺎ ﻋﺸﺮ ) (١٠رﻳﺎﻻت ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ
)»اﻷﺳﻬﻢ«( أو )»ﺳﻬﻢ«(.
ﺑﺪأت رﺣﻠﺔ ﺗﻄﻮر أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ١٩٥٠م ،ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺳﺲ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻤﻨﺠﻢ ،رﺣﻤﻪ اﷲ ،ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺮﻳﺎض ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ،وﺻﺪر أول ﺳﺠﻞ ﺗﺠﺎري ﻟﻬﺎ ﺑﺮﻗﻢ  ٥٦٥وﺗﺎرﻳﺦ ١٣٧٦/١١/١١ﻫـ
اﻟﻤﻮاﻓﻖ ١٩٥٧/٠٦/٠٩م .وﺑﻌﺪ وﻓﺎة اﻟﻤﺆﺳﺲ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻤﻨﺠﻢ ،رﺣﻤﻪ اﷲ ،ﺗﻐﻴﺮ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻨﺎء ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻤﻨﺠﻢ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﺎم ١٩٨٢م ،واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﻨﺠﻢ،
وﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﻨﺠﻢ ،وﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﻨﺠﻢ ،وﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﻨﺠﻢ ،وأﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﻨﺠﻢ،
وإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﻨﺠﻢ ،وﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﻨﺠﻢ ،وﻓﻬﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﻨﺠﻢ.
وﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ١٤٢٨/٠٤/٠٧ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٠٧/٠٤/٢٤م( ،ﻗﺎم اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻨﺎء ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻤﻨﺠﻢ
ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة ﺑﺴﺠﻞ ﺗﺠﺎري رﻗﻢ  ١٠١٠٢٣١٨٢٢ﺗﺤﺖ اﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ
ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻤﻨﺠﻢ ،وﺑﺮأس ﻣﺎل ﻗﺪره ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻮن ﻣﻠﻴﻮن ) (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ،ﻣﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻮن
أﻟﻒ ) (١٥٠,٠٠٠ﺣﺼﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻗﺪرﻫﺎ أﻟﻒ ) (١,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻟﻜﻞ ﺣﺼﺔ .ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
اﺳﺘﻤﺮت ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻨﺎء ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻤﻨﺠﻢ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻷﺧﺮى.

ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن اﻟﺤﺎﻟﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ )وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﺑـ »اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ«( ﺟﻤﻴﻊ
أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺮح .وﺳﻴﺘﻢ ﺑﻴﻊ ﺟﻤﻴﻊ أﺳﻬﻢ اﻟﻄﺮح ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﺒﺎﺋﻌﻴﻦ )وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑـ
»اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﺒﺎﺋﻌﻴﻦ«( وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺠﺪول رﻗﻢ ») ١-١٢ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ«( ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ اﻟﻮاردة أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ ) (٥٣ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ
) (٪١٠٠ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺮح ،ﺳﻮف ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ  ٪٧٠ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﺮح وﺳﻴﺤﺘﻔﻈﻮن
ﺑﺎﻟﺤﺼﺔ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ) ،ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ») ٣-٤ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة«((.
وﺳﻴﺨﻀﻊ اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﻮارد اﺳﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ )ذ( ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة ،ﻟﻔﺘﺮة ﺣﻈﺮ ﺗﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ
أﺳﻬﻤﻪ أو رﻫﻨﻬﺎ ﻟﻔﺘﺮة ﺳﺘﺔ ) (٦أﺷﻬﺮ )وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑـ »ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻈﺮ«( ﻣﻨﺬ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء ﺗﺪاول أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑـ »ﺗﺪاول« أو »اﻟﺴﻮق« أو »اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ«( .وﺑﻌﺪ
ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻈﺮ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ أﺳﻬﻤﻪ ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻫﻮ ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻨﺎء ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﻠﻲ
اﻟﻤﻨﺠﻢ .وﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺘﺤﺼﻼت اﻟﻄﺮح ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻄﺮح )وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑـ »ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﺘﺤﺼﻼت اﻟﻄﺮح«( ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﺒﺎﺋﻌﻴﻦ ،وﻟﻦ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺘﺤﺼﻼت اﻟﻄﺮح )ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﺴﻢ ») ٨اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺘﺤﺼﻼت اﻟﻄﺮح«(( ،وﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ )ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﺴﻢ ») ١٣اﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻄﺮح«((.

وﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٣١/٠٤/٠٤ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠١٠/٠٣/٢٠م( ﻗﺎم ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﻨﺠﻢ ،وﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪاﷲ
اﻟﻤﻨﺠﻢ ،وﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﻨﺠﻢ ،وﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﻨﺠﻢ ،وأﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﻨﺠﻢ ،وإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﻨﺠﻢ
ﺑﺒﻴﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺼﺼﻬﻢ اﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻨﺎء ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻤﻨﺠﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎم ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﻨﺠﻢ وﻓﻬﺪ ﻋﺒﺪاﷲ
اﻟﻤﻨﺠﻢ ﺑﺒﻴﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺼﺼﻬﻢ اﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻤﺎ ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻨﺎء ﻋﺒﺪاﷲ
اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻤﻨﺠﻢ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.

ﺗﺒﺪأ ﻓﺘﺮة اﻟﻄﺮح ﻓﻲ ﻳﻮم  ١ﺟﻤﺎدى اﻷول ١٤٤٣ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٥دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م( وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺪة ﻳﻮﻣﻴﻦ ) (٢ﺷﺎﻣﻠﺔ آﺧﺮ
ﻳﻮم ﻹﻏﻼق اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮم  ٢ﺟﻤﺎدى اﻷول ١٤٤٣ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٦دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م( )وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
ﺑـ "ﻓﺘﺮة اﻟﻄﺮح"( ،ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻷي ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ )وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑـ "اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ"( اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ )خ( ،ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻄﺮح )ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺼﻔﺤﺔ )س(
)"اﻟﺘﻮارﻳﺦ اﻟﻤﻬﻤﺔ وإﺟﺮاءات اﻻﻛﺘﺘﺎب"(( .ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ اﻷﻓﺮاد ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ أﺳﻬﻢ اﻟﻄﺮح ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻄﺮح وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ أﺳﻬﻢ اﻟﻄﺮح ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻳﺮ
ﺳﺠﻞ اﻻﻛﺘﺘﺎب )اﻟﻤﻌﺮف ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ ") ١اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت"(( ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﺳﺠﻞ اﻷواﻣﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻗﺒﻞ
ﻃﺮح اﻷﺳﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ اﻷﻓﺮاد.

وﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ )ﻣﻘﻔﻠﺔ( ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار
اﻟﺸﺮﻛﺎء ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٤٢/٠٦/٢٥ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٢١/٠٢/٠٧م( ،وﺗﻢ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ
اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٤٢/٠٦/١٦ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٢١/٠٢/٢٨م( ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ أﻳﻀﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ »ﺷﺮﻛﺔ
ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻤﻨﺠﻢ« إﻟﻰ »ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﺠﻢ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ« .ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻮن ﻣﻠﻴﻮن
) (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي إﻟﻰ ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن ) (٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺪره ﻣﺌﺔ
وﺳﺒﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ وﺳﺘﺔ وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ أﻟﻒ وﻣﺌﺔ وواﺣﺪ ) (١٠٧,٥٨٦,١٠١رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎء
ورﺳﻤﻠﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺪره ﺧﻤﺴﺔ وﺳﺒﻌﻮن ﻣﻠﻴﻮن ) (٧٥,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ رﺻﻴﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ وﻣﺒﻠﻎ ﻗﺪره
ﻣﺌﺘﺎن وﺳﺒﻌﺔ وﺳﺘﻮن ﻣﻠﻴﻮن وارﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ أﻟﻒ وﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ وﺗﺴﻌﺔ وﺗﺴﻌﻮن ) (٢٦٧,٤١٣,٨٩٩رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
ﻣﻦ رﺻﻴﺪ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺒﻘﺎة) .ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﺴﻢ ») ٥-٤ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻧﻤﻮ
رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ«((.

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﺘﺘﺒﻮن ﻓﻲ أﺳﻬﻢ اﻟﻄﺮح اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺑﻌﺪد ﻋﺸﺮة )(١٠
أﺳﻬﻢ ﻋﺎدﻳﺔ ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب ﻫﻮ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ ) (٣٠٠,٠٠٠ﺳﻬﻢ ﻋﺎدي .وﺳﻴﺘﻢ
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﻄﺮح ،إن وﺟﺪت ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻃﻠﺒﻪ ﻛﻞ ﻣﻜﺘﺘﺐ ﻓﺮد إﻟﻰ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻴﻬﺎ .وإذا ﺗﺠﺎوز ﻋﺪد اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ اﻷﻓﺮاد ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎﻧﻮن أﻟﻒ )(١٨٠,٠٠٠
ﻣﻜﺘﺘﺐ ،ﻓﺈن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ وﺳﻴﺘﻢ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﺨﺼﻴﺺ أﺳﻬﻢ اﻟﻄﺮح وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺘﺮﺣﻪ
اﻟ ُﻤﺼﺪر واﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ .وﺳﻮف ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﻓﺎﺋﺾ اﻻﻛﺘﺘﺎب ،إن وﺟﺪ ،اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ اﻷﻓﺮاد دون أي ﻋﻤﻮﻻت
أو اﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ .وﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه ﻳﻮم
اﻟﺴﺒﺖ  ٧ﺟﻤﺎدى اﻷول ١٤٤٣ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ١١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م( ،ورد اﻟﻔﺎﺋﺾ) ،إن وﺟﺪ( ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه ﻳﻮم
اﻷﺛﻨﻴﻦ  ٩ﺟﻤﺎدى اﻷول ١٤٤٣ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ١٣دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م( )ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺼﻔﺤﺔ
)س( )»اﻟﺘﻮارﻳﺦ اﻟﻤﻬﻤﺔ وإﺟﺮاءات اﻻﻛﺘﺘﺎب«( واﻟﻘﺴﻢ ») ١٨ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻻﻛﺘﺘﺎب«((.

ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻄﺮح اﻟﻌﺎم اﻷوﻟﻲ )وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑـ »اﻟﻄﺮح«( ﺑﻄﺮح ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﻮن ) (١٨,٠٠٠,٠٠٠ﺳﻬﻤﺎً
ﻋﺎدﻳﺎً )ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑـ »أﺳﻬﻢ اﻟﻄﺮح« وﻳﺸﺎر ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑـ »ﺳﻬﻢ اﻟﻄﺮح«( ﺑﻘﻴﻤﺔ اﺳﻤﻴﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﻗﺪرﻫﺎ
ﻋﺸﺮة ) (١٠رﻳﺎﻻت ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻌﺎدي ،وﺳﻴﻜﻮن ﺳﻌﺮ اﻟﻄﺮح ﺳﺘﻮن ) (٦٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ
)وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑـ »ﺳﻌﺮ اﻟﻄﺮح«( ،وﺗﻤﺜﻞ أﺳﻬﻢ اﻟﻄﺮح ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  ٪٣٠ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﺌﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،وﻳﻌﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻬﻢ ﺣﺎﻣﻠﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺻﻮت واﺣﺪ .وﻳﺤﻖّ ﻟﻜ ّﻞ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ )وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑـ »اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ«( ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ )وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
ﺑـ »اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ«( واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ وﻻ ﻳﻌﻄﻲ أي ﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﺤﺎﻣﻠﻪ .وﺗﺴﺘﺤﻖ أﺳﻬﻢ اﻟﻄﺮح ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ
ﻣﻦ أي أرﺑﺎح ﺗﻌﻠﻨﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار ﻫﺬه )وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑـ »اﻟﻨﺸﺮة«( واﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ )ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﺴﻢ ») ٧ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح«((.

اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ )أ( اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ :ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺳﺠﻞ اﻷواﻣﺮ وﻓﻘﺎً
ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﻨﺎء ﺳﺠﻞ اﻷواﻣﺮ وﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎت اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )وﻳﺸﺎر
إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑـ »اﻟﻬﻴﺌﺔ«( )وﻳﺸﺎر إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑـ »ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﻨﺎء ﺳﺠﻞ اﻷواﻣﺮ«( )وﻳﺸﺎر إٍ ﻟﻰ
ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺌﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺑـ »اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ« وإﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑـ »اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ«( )ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت،
ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﺴﻢ ») ١اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت«(( .وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد أﺳﻬﻢ اﻟﻄﺮح اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎرك ﻓﻌﻠﻴﺎً ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﺳﺠﻞ اﻷواﻣﺮ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﻮن ) (١٨,٠٠٠,٠٠٠ﺳﻬﻢ
ﻋﺎدي ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﻄﺮح ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻣﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ) (٪١٠٠ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ أﺳﻬﻢ اﻟﻄﺮح .ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﻃﻠﺐ ﻛﺎﻓﻲ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ اﻷﻓﺮاد )اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﺤﺔ »ب« أدﻧﺎه( ،ﻳﺤﻖ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﺳﺠﻞ اﻛﺘﺘﺎب اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪد
أﺳﻬﻢ اﻟﻄﺮح اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﻮن وﻣﺎﺋﺘﺎ أﻟﻒ ) (١٦,٢٠٠,٠٠٠ﺳﻬﻢ ﻋﺎدي ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ،
ﻟﺘﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺗﺴﻌﻮن ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ) (٪٩٠ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ أﺳﻬﻢ اﻟﻄﺮح .وﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪد وﻧﺴﺒﺔ أﺳﻬﻢ اﻟﻄﺮح اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ
ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻳﺮاه اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﺒﺎﺋﻌﻴﻦ.

ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ إدراج أو ﺗﺪاول أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ أي ﺳﻮق ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺳﻮاء داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑـ »اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ« أو »اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ«( أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺮح .وﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻄﻠﺐ (١) :ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
وﻃﺮح أﺳﻬﻤﻬﺎ ،و) (٢ﻟﻠﺴﻮق ﻟﻘﺒﻮل إدراج أﺳﻬﻤﻬﺎ .وﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺆﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺗﻢ
اﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إدراج اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،وﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻄﺮح ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار ﻫﺬه )وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑـ »اﻟﻨﺸﺮة« أو »ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار«(.
وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﺪأ ﺗﺪاول اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷﺳﻬﻢ واﺳﺘﻴﻔﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ واﻻﺟﺮاءات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺼﻔﺤﺔ )س( )»اﻟﺘﻮارﻳﺦ
اﻟﻤﻬﻤﺔ وإﺟﺮاءات اﻻﻛﺘﺘﺎب«(( .وﺳﻮف ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻤﻮاﻃﻨﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وﻣﻮاﻃﻨﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ واﻟﺸﺮﻛﺎت
واﻟﺒﻨﻮك وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮن إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺪاول ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺑﺪء ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق .وﺳﻴﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻻﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺆﻫﻞ اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ أﺳﻬﻢ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ
ﻟﻸﻓﺮاد ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ )وﻳﺸﺎر إﻟﻰ ﻫﺆﻻء اﻷﻓﺮاد
وﻫﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑـ »اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ«( اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ ) (SWAPﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮاء اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
واﻟﺘﺪاول ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ .وﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻛﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﻧﻈﺎﻣﻴﻴﻦ ﻟﻸﺳﻬﻢ.

وﻳﻘﺘﺼﺮ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ أﺳﻬﻢ اﻟﻄﺮح ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﺤﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ )وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑـ »اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ«( وﻫﻤﺎ:

اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ )ب( اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻮن اﻷﻓﺮاد :ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺮأة
ﻗﺼﺮ ﻣﻦ زوج ﻏﻴﺮ ﺳﻌﻮدي ﺣﻴﺚ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻜﺘﺘﺐ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ أو اﻷرﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ أوﻻد ّ
ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﻘﺪم ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺔ أو أرﻣﻠﺔ وﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ أﻣﻮﻣﺘﻬﺎ ﻟﻸوﻻد اﻟﻘﺼﺮ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أي ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻏﻴﺮ ﺳﻌﻮدي ﻣﻘﻴﻢ أو ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻤﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﺴﺎﺑﺎً ﺑﻨﻜﻴﺎً ﻟﺪى إﺣﺪى اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ وﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮق ﻣﺎﻟﻴﺔ )ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﺑـ »اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻮن اﻷﻓﺮاد«
وﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ ﺑـ »اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ اﻟﻔﺮد«( ،وﻳﻌﺪ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻻﻏﻴﺎً ﻟﻤﻦ اﻛﺘﺘﺐ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻄﻠﻘﺘﻪ ،وإذا ﺛﺒﺖ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﻨﻮع ﻓﺴﻴﻄﺒﻖ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺤﻖ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ .وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻣﺮﺗﻴﻦ ،ﺳﻮف ﻳﻌﺪ اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻﻏﻴﺎً وﻳﺘﻢ أﺧﺬ
اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻷول ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻘﻂ .وﺳﻮف ﻳﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ اﻷﻓﺮاد ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻣﻠﻴﻮن وﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ )(١,٨٠٠,٠٠٠
ﺳﻬﻢ ﻋﺎدي واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻋﺸﺮة ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ) (٪١٠ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﻄﺮح .وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻛﺘﺘﺎب اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ اﻷﻓﺮاد
ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﻢ ،ﻳﺤﻖ ﻟﻤﺪﻳﺮ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ اﻷﻓﺮاد ﻟﺘﺘﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻊ ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ.

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺮاءة وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹﺷﻌﺎر اﻟﻤﻬﻢ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ )أ( واﻟﻘﺴﻢ
») ٢ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة«( ،اﻟﻮاردﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ أي ﻗﺮار ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﺳﻬﻢ اﻟﻄﺮح.
ﺗﺤﺘﻮي ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار ﻫﺬه ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗُﺪﻣﺖ ﺿﻤﻦ ﻃﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ وﻃﺮح اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﻮاﻋﺪ ﻃﺮح اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑـ »اﻟﻬﻴﺌﺔ«( وﻃﻠﺐ إدراج اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
ﻗﻮاﻋﺪ اﻹدراج اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .وﻳﺘﺤﻤﻞ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻈﻬﺮ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ )ت( ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ وﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ
ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ دﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار ﻫﺬه ،وﻳﺆﻛﺪون ﺑﺤﺴﺐ ﻋﻠﻤﻬﻢ واﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ ،ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ وإﻟﻰ
اﻟﺤﺪ اﻟﻤﻌﻘﻮل ،أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي وﻗﺎﺋﻊ أﺧﺮى ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدى ﻋﺪم ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ اﻟﻨﺸﺮة إﻟﻰ ﺟﻌﻞ أي إﻓﺎدة واردة ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻀﻠﻠﺔ .وﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ واﻟﺴﻮق أي
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة ،وﻻ ﺗﻌﻄﻴﺎن أي ﺗﺄﻛﻴﺪات ﺗﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺪﻗﺘﻬﺎ أو اﻛﺘﻤﺎﻟﻬﺎ ،وﺗﺨﻠﻴﺎن ﻧﻔﺴﻴﻬﻤﺎ ﺻﺮاﺣ ًﺔ ﻣﻦ أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻦ أي
ﺧﺴﺎرة ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة أو ﻋﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أي ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ.
ﺻﺪرت ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٤٣/٢٠/٢١ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٢١/٠٩/٢٨م(
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إشعار مهم
تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات تفصيلية شاملة عن الشركة وأسهم الطرح .وعند التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الطرح ،سيت ّم معاملة
المستثمرين من الفئات المشاركة والمكتتبين األفراد على أساس أن طلباتهم تستند إلى المعلومات الواردة في هذه النشرة والتي يمكن الحصول على
نسخة منها من الشركة ،أو مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة أو بزيارة الموقع اإللكتروني للهيئة ( ،)www.cma.org.saأو الموقع اإللكتروني لشركة
تداول السعودية ( )www.saudiexchange.saأو الموقع اإللكتروني للشركة ( ،)www.almunajemfoods.comأو الموقع اإللكتروني للمستشار المالي
ومدير االكتتاب ( .)www.hsbcsaudi.com
وقد قامت الشركة بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية للعمل كمستشار مالي فيما يخص الطرح (ويشار إليها فيما بعد بـ «المستشار المالي»)،
ومتعهد لتغطية الطرح (ويشار إليها فيما بعد بـ «متعهد التغطية») ومدير لالكتتاب (ويشار إليها فيما بعد بـ «مدير االكتتاب») ومدير لسجل اكتتاب
المؤسسات («مدير سجل اكتتاب المؤسسات»).
تحتوي هذي النشرة على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة ،وقواعد اإلدراج
الخاصة بالسوق المالية السعودية ،ويتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (ت) ،مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن
دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة ،ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم وبعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول أنه ال توجد أي وقائع
أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة.
وعلى الرغم من قيام الشركة بإجراء كافة الدراسات المعقولة للتحري عن دقة المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها ،إال أن جزءاً
كبيراً من المعلومات الواردة في هذه النشرة المتعلقة بالسوق والقطاع التي تعمل فيهما الشركة تم الحصول عليها من مصادر خارجية ،ومع أنه ال يوجد
لدى الشركة أو المستشار المالي أو أي من مستشاري الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحتين (ج) و (ح) من هذه النشرة (ويشار إليهم جميعاً مع
المستشار المالي بـ «المستشارون») أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات المتعلقة بالسوق والقطاع غير دقيقة في جوهرها ،إال أنه لم يتم التحقق من هذه
المعلومات بشكل مستقل من قبل الشركة أو أي من مستشاريها ،وبالتالي ال يمكن تقديم أي تأكيد أو ضمان بشأن دقة أو اكتمال أي من هذه المعلومات.
إن المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغير ،وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالوضع المالي للشركة وقيمة أسهم الطرح
التي يمكن أن تتأثر بشكل سلبي نتيجة للتطورات المستقبلية مثل عوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو غيرها من العوامل االقتصادية والسياسية
أو العوامل الخارجة عن نطاق سيطرة الشركة (للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم «( 2عوامل المخاطرة»)) .وال ينبغي اعتبار تقديم هذه النشرة
أو أي معلومات شفهية أو خطية أو مطبوعة متعلقة بأسهم الطرح أو تفسيرها أو االعتماد عليها بأي شكل من األشكال على أنه وعد أو تأكيد أو إقرار
بشأن تحقيق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.
ال يجوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه بمثابة توصية من جانب الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو المساهمين البائعين أو الجهات المستلمة أو أي من
المستشارين ،للمشاركة في عملية االكتتاب في أسهم الطرح .وتُعتبر المعلومات الواردة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة ،وقد تم إعدادها دون األخذ
في االعتبار أهداف االستثمار الفردية ،أو الوضع المالي ،أو االحتياجات االستثمارية الخاصة لألشخاص الراغبين في االستثمار بأسهم الطرح .ويتحمل
كل مستلم لهذه النشرة ،قبل اتخاذ قراره باالستثمار ،مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له من الهيئة بخصوص
الطرح لتقييم مدى مالئمة فرصة االستثمار والمعلومات الواردة في هذه النشرة لألهداف واألوضاع المالية واالحتياجات االستثمارية الخاصة به ،بما
في ذلك المزايا والمخاطر المرتبطة باالستثمار في أسهم الطرح .إن االستثمار في أسهم الطرح قد يكون مناسباً لبعض المستثمرين دون غيرهم ،ويجب
على المستثمرين المحتملين عدم االعتماد على قرار ورؤية طرف آخر في االستثمار أو عدم االستثمار كأساس للدارسة المفترض قيامهم بها فيما يخص
فرصتهم لالستثمار أو على الظروف الفردية ألولئك المستثمرين.
يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما :الشريحة (أ) الفئات المشاركة :تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة
في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر (للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم «( 1التعريفات والمصطلحات»))؛ والشريحة (ب)
قصر من زوج
المكتتبين األفراد :تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد ّ
غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر ،باإلضافة إلى
أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساباً بنكياً لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم
فتح حساب استثماري مع مؤسسة سوق مالية  ،ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته ،وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق
مقدم الطلب .وفي حال تم االكتتاب مرتين ،سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول فقط باالعتبار.
ويُحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح ألي شخص في أي دولة أخرى غير المملكة ،باستثناء فئة المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة و/
أو المستثمرين األجانب من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية وفق شروط وأحكام اتفاقيات المبادلة ،على أن يتم مراعاة األنظمة
والتعليمات المنظمة لذلك .ويتعين على جميع مستلمي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بالطرح أو بيع أسهم الطرح ومراعاة
التقيد بها .يتعين على كل مكتتب فرد مؤهل ومؤسسة مكتتبة مؤهلة قراءة هذه النشرة بالكامل والتماس المشورة من المحامين ،والمستشار المالي ،وأي
مستشارين مهنيين تابعين لهم فيما يخص االعتبارات النظامية ،والضريبية ،والتنظيمية ،واالقتصادية المتعلقة باستثمارهم في األسهم ،وسوف يتحملون
شخصياً الرسوم المرتبطة بتلك المشورة المستمدة من المحامين ،والمحاسبين ،وغيرهم من المستشارين التابعين لهم فيما يخص كافة المسائل المرتبطة
باالستثمار في أسهم الشركة .وال يمكن تقديم أي ضمانات من ناحية تحقيق األرباح.

أ
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معلومات عن السوق والقطاع
تم الحصول على البيانات والمعلومات الواردة في القسم «( 3معلومات حول السوق والقطاع») من تقرير دراسة السوق المعد من قبل مستشار دراسة
السوق واالستراتيجية شركة آرثر د لتل العربية السعودية («مستشار السوق واالستراتيجية») بتاريخ 2021/01/31م لصالح الشركة فيما يتعلق بقطاع
األغذية والمشروبات في المملكة العربية السعودية («دراسة السوق»).
وقام مستشار السوق بإعداد تقرير الدراسة باستقاللية وموضوعية ،وقد حرص على التأكد من دقة التقرير واكتماله .وتم إجراء البحوث بمنظور واسع
للقطاع ،وقد ال يعكس ذلك بالضرورة أداء الشركات الفردية في هذا القطاع.
ويعتقد أعضاء مجلس اإلدارة بأن المعلومات والبيانات الخاصة بدراسة السوق الواردة في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها من مصادر أخرى ،بما
في ذلك المعلومات التي تم الحصول عليها من مستشار السوق واالستراتيجية ،هي معلومات وبيانات يمكن االعتماد عليها .إال أنه لم يتم التحقق من
هذه المعلومات بشكل مستقل من قبل الشركة وال من قبل أعضاء مجلس إدارتها أو مستشاريها أو المساهمين البائعين ،وبالتالي ال يتحمل أي من هؤالء
األطراف أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال أي من هذه المعلومات.
تجدر اإلشارة إلى أن مستشار السوق واالستراتيجية ال يملك مباشرة أو من خالل أي من شركاته التابعة أو شركاته الزميلة أو الشركاء فيه أو مساهميه
أو أعضاء مجلس إدارته أو مدرائه أو أي من أقاربهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة ،وقد أعطى مستشار السوق واالستراتيجية موافقته
الخطية على استعمال اسمه وشعاره ومعلومات السوق والبيانات المزودة من قبله للشركة بالشكل الوارد في هذه النشرة ولم يتم سحب تلك الموافقة حتى
تاريخ هذه النشرة.

المعلومات المالية
تم عرض القوائم المالية المذكورة أدناه في ملحقات هذه النشرة القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م،
و 31ديسمبر 2020م والفترة المالية المنتهية  31مارس 2021م واإليضاحات المرفقة بها ،والتي تم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبية الدولية الكاملة
( )IFRSعلى النحو المعتمد في المملكة باإلضافة إلى المعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (.)SOCPA
إن المعلومات المالية التي تحتوي عليها هذه النشرة تم تقريبها من خالل جبرها إلى أقرب عدد صحيح ،وعليه قد يكون هناك اختالف بسيط بين األرقام
المبينة لنفس البند في الجداول المختلفة ،كما قد يكون المجموع في بعض الجداول ال يساوي المجموع الحسابي لألرقام التي سبقته .وفي الحاالت التي
يتم فيها تحويل المبالغ الواردة في هذه النشرة من عملة أجنبية إلى الريال السعودي ،فقد تم استخدام سعر صرف الريال السعودي مقابل العملة المعنية
كما في تاريخ هذه النشرة .تم ذكر التواريخ الهجرية مع التواريخ الميالدية الموافقة لها ،عند االقتضاء .ويتم إعداد التقويم الهجري باالستناد إلى دورات
القمر المرتقبة .ولكن يتم تحديد بداية كل شهر من خالل المراقبة والمشاهدة الفعلية للقمر .ولهذا السبب ،غالباً ما تكون التحويالت من التقويم الهجري
إلى التقويم الميالدي عرضة لتباينات تقدر بيوم واحد .فض ً
ال عن ذلك ،إن أي إشارة إلى «سنة» أو «سنوات» هي إشارة إلى سنوات ميالدية ،ما لم تحدد
هذه النشرة صراحة خالف ذلك.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
لقد تم إعداد التوقعات التي تضمنتها هذه النشرة بنا ًء على افتراضات مبنية على معلومات الشركة حسب خبرتها في السوق ،باإلضافة إلى معلومات السوق
المتاحة للعامة .وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن االفتراضات المستخدمة ،وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي
من هذه التوقعات .وتؤكد الشركة إلى حد علمها المعقول بأن اإلفادات الواردة في هذه النشرة تمت بنا ًء على العناية المهنية الالزمة.
تمثل بعض التوقعات الواردة في هذه النشرة «إفادات مستقبلية» .ومن الممكن أن يستدل على هذه اإلفادات المستقبلية من خالل استخدام بعض المفردات
مثل «تعتزم» أو «تقدر» أو «تعتقد» أو «تتوقع» أو «يتوقع» أو «من الممكن» أو «سيكون» أو «يجب» أو « ُمتوقع» أو الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من
المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى.
وتعكس هذه اإلفادات المستقبلية وجهات نظر الشركة حالياً فيما يتعلق باألحداث المستقبلية ،ولكنها ال تشكل ضماناً لألداء المستقبلي ،حيث أن هناك
العديد من العوامل التي قد تؤثر على األداء الفعلي للشركة أو إنجازاتها الفعلية أو النتائج التي تحققها وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما كان متوقعاً
صراح ًة أو ضمناً .وتحتوي أقسام أخرى من هذه النشرة على وصف أكثر تفصي ً
ال لبعض المخاطر والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر (للمزيد
من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم«( 2عوامل المخاطرة»)) .وإذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير المؤكدة أو إذا ثبت عدم صحة
أو دقة أي من االفتراضات ،فإن النتائج الفعلية للشركة قد تختلف بصورة جوهرية عن النتائج المذكورة في هذه النشرة على أنها مقدرة أو معتقدة أو
متوقعة أو مخطط لها.
ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،يتعين على الشركة تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة في أي وقت بعد نشر
هذه النشرة وقبل اكتمال الطرح ،إذا تبين لها أي مما يلي:
 أوجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة ،أو أي مستند مطلوب بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة. -بظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار هذه.
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وفيما عدا الحالتين المذكورتين ،فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع أو السوق أو اإلفادات المستقبلية الواردة في
هذه النشرة ،سوا ًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو خالف ذلك .ونتيجة لما تقدم وللمخاطر واالفتراضات واألمور االحتمالية
واالفتراضات األخرى ،فإن األحداث والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث إطالقاً.
وعليه فيجب على المستثمرين المحتملين دراسة جميع اإلفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات في ضوء هذه التوضيحات وعدم االعتماد على
تلك اإلفادات بشكل أساسي.

التعريفات والمصطلحات
لالطالع على تفسير بعض العبارات والمصطلحات الواردة في هذه النشرة ،يرجى مراجعة القسم «( 1التعريفات والمصطلحات»).

دليل الشركة
	 (1-1):لودجل
الرقم

اأعضاء مجلس إدارة الشركة
االسم

نسبة الملكية المباشرة

نسبة الملكية غير المباشرة

المنصب

الجنسية

الصفة

تاريخ التعيين

-1

صالح بن عبداهلل بن
علي المنجم *

رئيس مجلس
اإلدارة

سعودي

عضو غير
تنفيذي

2021/02/15م

ال يوجد

-2

سليمان بن عبدالرحمن
بن عبداهلل القويز*

نائب رئيس
مجلس اإلدارة

سعودي

عضو
مستقل

2021/02/15م

ال يوجد

ال يوجد

-3

فهد بن عبد المحسن
بن عبد الرحمن
الفضلي*

العضو المنتدب

سعودي

عضو
تنفيذي

2021/02/15م

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

-4

حسن بن شكيب بن
مراد الجابري

عضو مجلس
اإلدارة

سعودي

عضو
مستقل

2021/02/15م

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

-5

عبداهلل عمر عبداهلل
باوزير

عضو مجلس
اإلدارة

يمني

عضو غير
تنفيذي

2021/02/15م

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

-6

محمد بن ابراهيم بن
عبدالرحمن الرويتع

عضو مجلس
اإلدارة

سعودي

عضو غير
تنفيذي

2021/02/15م

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

قبل الطرح

بعد الطرح

قبل الطرح

بعد الطرح

ال يوجد

%14

%9.8

ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

المصدر :الشركة

* تم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة بتاريخ 2021/02/15م ،وتم تعين هؤالء األعضاء في مناصبهم بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم  1بتاريخ 2021/02/22م.

إن أمين سر مجلس إدارة الشركة الحالي هو غيث بن شعيل بن صالح العتيبي ،وال يمتلك أي أسهم في الشركة.
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عنوان الشركة وممثلوها وأمين سر مجلس إدارتها
شركة المنجم لألغذية
ص .ب1544 .

حي المعذر الشمالي ،شارع التخصصي

الرياض11441 ،

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 475 5555 / +966 11 284 9800 :

فاكس+966 11 284 9861 :

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

الموقع اإللكترونيwww.almunajemfoods.com :

البريد اإللكترونيinfo@almunajemfoods.com :

ممثلو الشركة
ثامر بن عبدالعزيز بن عبد المحسن أبانمي

فهد بن عبد المحسن بن عبد الرحمن الفضلي

الرئيس التنفيذي

العضو المنتدب

حي المعذر الشمالي ،شارع التخصصي

حي المعذر الشمالي ،شارع التخصصي

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

الرياض11441 ،

الرياض11441 ،

هاتف+966 11 475 5555 / +966 11 284 9800 :

هاتف+966 11 475 5555 / +966 11 284 9800 :

فاكس+966 11 284 9861 :

فاكس+966 11 284 9861 :

الموقع اإللكترونيwww.almunajemfoods.com :

الموقع اإللكترونيwww.almunajemfoods.com :

البريد اإللكترونيf.alfadley@munajem.com :

البريد اإللكترونيabanumay@almunajemfoods.com :

أمين سر مجلس اإلدارة
غيث بن شعيل بن صالح العتيبي
حي المعذر الشمالي ،شارع التخصصي

الرياض11441 ،

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 475 5555 / +966 11 284 9800 :

فاكس+966 11 284 9861 :

الموقع اإللكترونيwww.almunajemfoods.com :

البريد اإللكترونيgalothaibi@munajem.com :

سوق األسهم
شركة تداول السعودية
طريق الملك فهد  -العليا 6897
الوحدة رقم15 :

ص.ب3388 .

الرياض 12211

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 92 000 1919 :

فاكس+966 11 218 9133 :

الموقع اإللكترونيwww.saudiexchange.sa :

البريد اإللكترونيcsc@saudiexchange.sa :

ث
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المستشار المالي ومدير االكتتاب ،مدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية
إتش إس بي سي العربية السعودية
مبنى إتش إس بي سي  ،7267شارع العليا ،حي المروج
ص.ب2255 .

الرياض 12283

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 92 000 5920 :

فاكس+966 11 299 2385 :

الموقع اإللكترونيwww.hsbcsaudi.com :

البريد اإللكترونيAlmunajemIPO@hsbcsa.com :

المستشار القانوني للمصدر
المستشارون القانونيون
عبد العزيز العجالن وشركاه محامون ومستشارون قانونيون
مبنى العليان ،برج  ،2الدور 3

شارع األحساء ،الملز
ص.ب69103 .

الرياض 11547

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 265 8900 :

فاكس+966 11 265 8999 :

الموقع اإللكترونيwww.legal-advisors.com :

البريد اإللكترونيlegal.advisors@legal-advisors.com :

المستشار القانوني للمستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات
ومتعهد التغطية
خشيم محامون ومستشارون
الطابق السابع عشر ،برج (ب) ،أبراج العليا
حي العليا

ص .ب230667 .

الرياض 11321

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 461 8700 :

فاكس+966 11 461 8799 :

الموقع اإللكترونيwww.khoshaim.com :

البريد اإللكترونيinfo@khoshaim.com :
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مستشار العناية المهنية الالزمة المالي
شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون ()PwC
برج المملكة ،الدور  ،21العليا
ص.ب8282 .

الرياض 11482

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 211 0400 :

فاكس+966 11 211 0401 :

الموقع اإللكترونيwww.pwc.com/middle-east :

البريد اإللكترونيmer_project_raspberry@pwc.com :

مستشار دراسة السوق واالستراتيجية
شركة آرثر د لتل العربية السعودية
مكتب  ،502الدور الخامس ،مدخل د
البالزا ،مجمع العقارية،

شارع العليا العام
ص.ب305005 .

الرياض 11361

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 293 0023 :

فاكس+966 11 293 0490 :

الموقع اإللكترونيwww.adlittle.com.sa :

البريد اإللكترونيgm_ksa@adlittle.com :

مراجع الحسابات المستقل
شركة ارنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون)
برج الفيصلية – الدور الرابع عشر

طريق الملك فهد
ص.ب2732 .

الرياض 11461

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 215 9898 /+ 966 11 273 4740 :

فاكس+966 11 273 4730 :

الموقع اإللكترونيey.com/mena :

البريد اإللكترونيey.ksa@sa.ey.com :

تنويه :قدم جميع المستشارين ومراجع الحسابات المذكورين أعاله موافقتهم الكتابية على نشر أسمائهم وشعاراتهم وعلى تضمين إفاداتهم بالشكل
والمضمون الواردين في هذه النشرة ،ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة .كما أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها أو أقاربهم ال
يملكون أي أسهم في الشركة وليس ألي منهم مصلحة مهما كان نوعها في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر على استقاللهم.
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الجهات المستلمة
البنك السعودي البريطاني (ساب)
شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
ص.ب .رقم 9084

الرياض 11413

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 )11( 440 8440 :

فاكس+966 )11( 276 3414 :

الموقع اإللكترونيwww.sabb.com :

البريد اإللكترونيsabb@sabb.com :

البنك األهلي السعودي
طريق الملك فهد – حي العقيق – مركز الملك عبداهلل المالي
ص.ب 3208 .رقم الوحدة778 :

الرياض 6676 – 13519

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 92000 1000 :

فاكس+966 )12( 343 7426 :

الموقع اإللكترونيwww.alahli.com :

البريد اإللكترونيcontactus@alahli.com :

مصرف الراجحي
طريق الملك فهد – حي المروج – برج مصرف الراجحي
الرياض 11411

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 )11( 828 2515 :

فاكس+966 )11( 279 8190 :

الموقع اإللكترونيwww.alrajhibank.com.sa :

البريد اإللكترونيalrajhibank.com.sa@contactcenter1 :

خ
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ملخص الطرح
يهدف هذا الملخص إلى تقديم نبذة مختصرة عن المعلومات الخاصة بالطرح الواردة في هذه النشرة .إال أنه ال يتضمن جميع المعلومات التي قد تهم
للمستثمرين المحتملين .لذا ينبغي على من يرغب في االكتتاب بأسهم الطرح مراجعة اإلشعار المهم الوارد في الصفحة (أ) والقسم«( 2عوامل المخاطرة»)
وجميع المعلومات الواردة في هذه النشرة بعناية قبل اتخاذه قراراَ باالكتتاب في أسهم الطرح ،ويجب أال يعتمد في اتخاذ قراره على هذه الملخص فقط.
بدأت رحلة تطور أعمال الشركة في عام 1950م ،عندما أسس عبد اهلل العلي المنجم ،رحمه اهلل ،بمدينة الرياض مؤسسة فردية
لتجارة المواد الغذائية ،وصدر أول سجل تجاري لها برقم  565وتاريخ 1376/11/11هـ الموافق 1957/06/09م .وبعد وفاة المؤسس
عبد اهلل العلي المنجم ،رحمه اهلل ،تغير الشكل القانوني للمؤسسة ليصبح شركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم وذلك في عام 1982م،
والمملوكة من قبل كل من علي عبداهلل المنجم ،وعبدالعزيز عبداهلل المنجم ،وصالح عبداهلل المنجم ،وعبدالرحمن عبداهلل المنجم،
وأحمد عبداهلل المنجم ،وإبراهيم عبداهلل المنجم ،ويوسف عبداهلل المنجم ،وفهد عبداهلل المنجم.

وفي تاريخ 1428/04/07هـ (الموافق 2007/04/24م) ،قام المساهمون في شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم بتأسيس الشركة
كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة بسجل تجاري رقم  1010231822تحت اسم شركة ثالجات المنجم ،وبرأس مال قدره مائة
وخمسون مليون ( )150,000,000ريال سعودي ،مقسم إلى مائة وخمسون ألف ( )150,000حصة نقدية بقيمة قدرها ألف ()1,000
ريال سعودي لكل حصة .في حين استمرت شركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم بممارسة أنشطتها التجارية واالستثمارية األخرى.
اسم الشركة ووصفها وتأسيسها

وبتاريخ 1431/04/04هـ (الموافق  20مارس 2010م) قام كل من علي عبداهلل المنجم ،وعبدالعزيز عبداهلل المنجم ،وصالح عبداهلل
المنجم ،وعبدالرحمن عبداهلل المنجم ،وأحمد عبداهلل المنجم ،وإبراهيم عبداهلل المنجم ببيع جميع حصصهم إلى شركة أبناء
عبداهلل العلي المنجم ،كما قام كل من يوسف عبداهلل المنجم وفهد عبداهلل المنجم ببيع جميع حصصهم إلى شركة الكفاءة العقارية
حيث أصبح الشركاء في الشركة هما شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم وشركة الكفاءة العقارية.
وتمت الموافقة على تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة (مقفلة) بموجب قرار الشركاء بتاريخ
1442/06/25هـ (الموافق 2021/02/07م) ،وتم استكمال جميع اإلجراءات بما فيها تعديل السجل التجاري بتاريخ 1442/06/16هـ
(الموافق 2021/02/28م) ،حيث تم أيضا تغيير اسم الشركة من «شركة ثالجات المنجم» إلى «شركة المنجم لألغذية» .كما تمت
زيادة رأس مال الشركة من مائة وخمسين مليون ( )150,000,000ريال سعودي إلى ستمائة مليون ( )600,000,000ريال سعودي عن
طريق تحويل مبلغ قدره مئة وسبعة ماليين وخمسمائة وستة وثمانين ألف ومئة وواحد ( )107,586,101ريال سعودي من حسابات
الشركاء ورسملة مبلغ قدره خمسة وسبعون مليون ( )75,000,000ريال سعودي من رصيد االحتياطي النظامي ومبلغ قدره مئتان
وسبعة وستون مليون واربعمائة وثالثة عشر ألف وثمانمائة وتسعة وتسعون ( )267,413,899ريال سعودي من رصيد األرباح المبقاة.
(للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم «( 5-4لمحة عامة عن الشركة ونمو رأسمالها»)).
تتمثل أنشطة الشركة وفقاً لنظامها األساسي في:
yبيع األغذية والمشروبات بالجملة.
yبيع األغذية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة.
yالبيع بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة التي تبيع األطعمة والمشروبات أساساً.
yالبيع بالتجزئة عن طريق بيوت تنفيذ طلبات الشراء بالبريد أو عن طريق االنترنت.
yالبيع بالجملة نظير رسم أو على أساس عقد.
yبيع البضائع الجديدة األخرى بالتجزئة في متاجر متخصصة.

أنشطة الشركة

yتجارة المواد الخام الزراعية والحيوانات الحية بالجملة.
yتجهيز وحفظ اللحوم.
yتجهيز وحفظ السمك والقرشيات والرخويات.
yتجهيز وحفظ الفاكهة والخضر.
yأنشطة خدمات الطعام االخرى.
yالتخزين.
yالنقل البري للبضائع.
yالتنظيف العام للمباني.
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يوضح الجدول أدناه اسم المساهم الكبير ونسب ملكيته في الشركة قبل وبعد الطرح.

	 (1-2):لودجل
المساهم الكبير وعدد أسهمه
ونسب ملكيته قبل الطرح
وبعده

االمساهم الكبير ونسبة ملكيته في الشركة قبل وبعد الطرح
قبل الطرح

المساهم

عدد األسهم

بعد الطرح

نسبة الملكية القيمة االسمية
(ريال سعودي)
المباشرة

عدد األسهم

نسبة الملكية القيمة االسمية
(ريال سعودي)
المباشرة

شركة أبناء عبداهلل
العلي المنجم

59,400,000

%99

594,000,000

41,580,000

%69.3

415,800,000

اإلجمالي

59,400,000

%99

594,000,000

41,580,000

%69.3

415,800,000

رأس مال الشركة

ستمائة مليون ( )600,000,000ريال سعودي.

المصدرة
إجمالي عدد األسهم ُ

ستون مليون ( )60,000,000سهم عادي مدفوع القيمة بالكامل.

الطرح

سيكون الطرح لالكتتاب العام في أسهم الشركة لثمانية عشر مليون ( )18,000,000سهم عادي ،بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها
( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد ،وبسعر طرح قدره ستون ( )60ريال سعودي للسهم الواحد ،وتمثل إجمالي أسهم الطرح
ما نسبته  %30من رأس مال الشركة.

إجمالي عدد أسهم الطرح

ثمانية عشر مليون ( )18,000,000سهم عادي.

القيمة االسمية للسهم

عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.

نسبة أسهم الطرح من رأس مال
الشركة

تمثل أسهم الطرح  %30من رأس مال الشركة.

سعر الطرح

ستون ( )60ريال سعودي للسهم الواحد.

إجمالي قيمة الطرح

مليار وثمانين مليون ( )1,080,000,000ريال سعودي.

استخدام متحصالت الطرح

سوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح البالغة حوالي  1,045مليون ريال سعودي (بعد خصم مصاريف الطرح المقدرة بـمبلغ 36
مليون ريال سعودي) على المساهمين البائعين وفقاً لنسبة ملكية كل منهم في أسهم الطرح .كما أنه لن تحصل الشركة على أي جزء
من متحصالت الطرح (للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم « 8استخدام متحصالت الطرح»).

عدد أسهم الطرح المتعهد
بتغطيتها

ثمانية عشر مليون ( )18,000,000سهم عادي.

قيمة الطرح المتعهد بتغطيته

مليار وثمانين مليون ( )1,080,000,000ريال سعودي.

فئات المستثمرين
المستهدفين

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على:
ً
الشريحة (أ) الفئات المشاركة :تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقا لتعليمات بناء سجل
األوامر .ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها بشكل مبدئي للفئات المشاركة التي تشارك فعلياً في عملية بناء سجل األوامر
ثمانية عشر مليون ( )18,000,000سهم عادي من أسهم الطرح تمثل ما نسبته  ٪100من إجمالي أسهم الطرح .في حال وجود طلب
كافي من قبل المكتتبين األفراد (المعرفين بالشريحة «ب» أدناه( ،يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح
المخصصة للفئات المشاركة إلى ستة عشر مليون ومائتا ألف ( )16,200,000سهم عادي كحد أدنى ،لتمثل ما نسبته تسعون بالمئة
( )٪90من إجمالي أسهم الطرح.
الشريحة (ب) المكتتبون األفراد :تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو
قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة
األرملة التي لها أوالد ّ
أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر ،باإلضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون
الخليجي العربي ممن لديهم حساباً بنكياً لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري مع مؤسسة سوق مالية .ويعد
الغيا اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته ،وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب .وفي حال تم االكتتاب
مرتين يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ األول فقط باالعتبار .وسوف يخصص للمكتتبين األفراد بحد أقصى مليون وثمانمائة
ألف ( )1,800,000سهم عادي والتي تمثل ما نسبته عشرة بالمئة ( )%10من أسهم الطرح .وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد
بكامل األسهم المخصصة لهم ،يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد األسهم المخصصة للمكتتبين األفراد لتتناسب
مع عدد األسهم التي تم االكتتاب بها من قبلهم.

إجمالي عدد أسهم الطرح لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين
عدد األسهم المطروحة للفئات
المشاركة
عدد األسهم المطروحة
للمكتتبين األفراد

ثمانية عشر مليون ( )18,000,000سهم عادي تمثل  ٪100من إجمالي أسهم الطرح ،علماً بأنه في حال وجود طلب كاف من قبل
المكتتبين األفراد ،يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد األسهم المخصصة للفئات المشاركة حتى ستة عشر مليون
ومائتا ألف ( )16,200,000سهم عادي ،على حد أدنى ،تمثل  ٪90من إجمالي أسهم الطرح .وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح
التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وف ًقا لما يراه المستشار المالي مناس ًبا بالتنسيق مع الشركة والمساهمين البائعين.
مليون وثمانمائة ألف ( )1,800,000سهم ،كحد أقصى ،تمثل  %10من إجمالي أسهم الطرح .وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد
بكامل عدد األسهم المخصصة لهم يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد األسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد
األسهم التي تم االكتتاب بها من قبلهم.
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طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين
طريقة االكتتاب للفئات
المشاركة

يحق للفئات المشاركة التقدم بطلب لالكتتاب ،وسوف يوفر مدير االكتتاب استمارة الطلب للمستثمرين من للفئات المشاركة أثناء
عملية بناء سجل األوامر .وبعد التخصيص المبدئي سيقوم مدير االكتتاب بتوفير استمارة طلب االكتتاب ونموذج االكتتاب للفئات
المشاركة والتي عليها تعبئتها وفقاً للتعليمات المبنية في القسم «( 18شروط وأحكام االكتتاب»).

طريقة االكتتاب للمكتتبين
األفراد

سيتم توفير نماذج طلب االكتتاب للمكتتبين األفراد خالل فترة الطرح لدى فروع كافة الجهات المستلمة .ويجب تعبئة نماذج طلب
االكتتاب للمكتتبين األفراد وفقا للتعليمات المبينة في القسم «( 18شروط وأحكام االكتتاب») .بإمكان المكتتبين األفراد الذين
اشتركوا في إحدى االكتتابات التي جرت مؤخراً في المملكة االكتتاب عن طريق االنترنت أو الهاتف البنكي أو أجهزة الصراف اآللي
( )ATMالتابعة للجهات المستلمة التي تق ّدم أي من تلك الخدمات شريطة أن (أ) يكون لدى المكتتب حساب لدى إحدى الجهات
المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات ،و(ب) ال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الشخصية أو المعلومات الخاصة بالمكتتب
الفرد منذ اكتتابه في آخر طرح عام أولي.

الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين
الحد األدنى الكتتاب الفئات
المشاركة

مئة ألف ( )100,000سهم.

الحد األدنى الكتتاب
المكتتبين األفراد

عشرة ( )10أسهم.

قيمة الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين
قيمة الحد األدنى الكتتاب
الفئات المشاركة

ستة ماليين ( )6,000,000ريال سعودي.

قيمة الحد األدنى الكتتاب
المكتتبين األفراد

ستمائة ( )600ريال سعودي.

الحد األقصى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين
الحد األقصى الكتتاب الفئات
المشاركة

مليونان وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ( )2,999,999سهم .وفيما يتعلق بالصناديق العامة فقط ،بما ال
يتجاوز الحد األقصى لكل صندوق عام مشارك والذي يتم تحديده وف ًقا لتعليمات بناء سجل األوامر.

الحد األقصى لالكتتاب
للمكتتبين األفراد

ثالثمائة ألف ( )300,000سهم.

قيمة الحد األقصى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين
قيمة الحد األقصى الكتتاب
الفئات المشاركة

مئة وتسعة وسبعون مليون وتسعمئة وتسعة وتسعون ألف وتسعمئة وأربعون ( )179,999,940ريال سعودي.

قيمة الحد األقصى الكتتاب
المكتتبين األفراد

ثمانية عشر مليون ( )18,000,000ريال سعودي.

طريقة التخصيص ورد الفائض لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين
تخصيص أسهم الطرح للفئات
المشاركة

سيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للفئات المشاركة عن طريق مدير االكتتاب بعد إتمام عملية اكتتاب األفراد .ويبلغ عدد أسهم
الطرح التي سيتم تخصيصها بشكل مبدئي للفئات المشاركة بشكل مبدئي ثمانية عشر مليون ( )18,000,000سهم تمثل نسبة ٪100
من إجمالي عدد أسهم الطرح ،علماً بأنه في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين األفراد على االكتتاب في أسهم الطرح ،يحق
لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد األسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ستة عشر مليون ومائتا ألف ()16,200,000
سهم عادي كحد أدنى تمثل نسبة  ٪90من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب األفراد.

تخصيص أسهم الطرح
للمكتتبين األفراد

يتوقع أن يتم االنتهاء من تخصيص أسهم الطرح للمكتبين األفراد في موعد أقصاه يوم السبت  7جمادى األول 1443هـ (الموافق 11
ديسمبر  2021م) .علماً بأن الحد األدنى للتخصيص لكل مكتتب فرد هو عشرة ( )10أسهم ،كما أن الحد األقصى لكل مكتتب فرد
هو ثالثمائة ألف ( )300,000سهم ،وسيتم تخصيص ما يتبقى من أسهم الطرح ،إن وجدت ،على أساس تناسبي بنا ًء على نسبة ما
طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األسهم المطلوب االكتتاب فيها .وفي حال تجاوز عدد المكتتبين األفراد مائة وثمانون ألف ()180,000
مكتتب ،فال تضمن الشركة الحد األدنى للتخصيص وسيتم التخصيص وفقاً لما تحدده الشركة والمستشار المالي.

رد فائض أموال االكتتاب

سوف يتم إعادة فائض االكتتاب ،إن وجد ،للمكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة .وسوف
يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ورد فائض االكتتاب ،إن وجد ،في موعد أقصاه يوم األثنين  9جمادى األول 1443هـ
(الموافق  13ديسمبر 2021م) .للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة الصفحة (س) («التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب») والقسم
«( 18شروط وأحكام االكتتاب»).

فترة الطرح
توزيع األرباح

تبدأ فترة الطرح يوم األحد تاريخ  1جمادى األول 1443هـ (الموافق  5ديسمبر 2021م)  ،ويستمر لفترة يومين ( )2شاملة آخر يوم
إلغالق االكتتاب لينتهي في يوم اإلثنين تاريخ  2جمادى األول 1443هـ (الموافق  6ديسمبر 2021م).
تستحق أسهم الطرح نصيبها من أية أرباح تعلن عنها الشركة وتدفعها اعتباراً من تاريخ نشرة اإلصدار هذه والسنوات المالية التي
تليها( .للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم «( 7سياسة توزيع األرباح»)).

ر

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

حقوق التصويت

القيود المفروضة على األسهم
(فترة الحظر)

جميع أسهم الشركة أسهم عادية من فئة واحدة ،وال تخول األسهم ممارسة أي حقوق تصويت تفضيلية ،حيث يعطي كل سهم حامله
مساهم
الحق في صوت واحد ،ويحق لكل مساهم حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة والتصويت فيها ،ويجوز للمساهم تفويض
ٍ
آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة (للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة
القسم «( 13-12وصف األسهم»)).
يخضع المساهم الكبير لفترة حظر تمنعه من التصرف في أسهمه لفترة ستة ( )6أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول األسهم في السوق
المالية السعودية .ال يجوز للمساهم الكبير ،الوارد اسمه في الصفحة (ذ) من هذه النشرة ،التصرف في أسهمه خالل فترة الحظر.
باإلضافة إلى ذلك ،يحظر على الشركة إدراج أسهم من نفس فئة أسهم الطرح لمدة ( )6أشهر ابتدا ًءا من تاريخ بدء تداول أسهم
الطرح في السوق.

إدراج وتداول األسهم

لم يسبق إدراج أسهم الشركة سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل الطرح .وقد تقدمت الشركة للهيئة بطلب تسجيل
األسهم وطرحها وفقاً لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،وتقدمت إلى السوق بطلب اإلدراج وفقاً لقواعد اإلدراج.
وقد تم الحصول على كافة الموافقات ذات العالقة والالزمة للقيام بعملية الطرح .وقد تم استيفاء كافة المستندات المؤيدة التي
طلبتها الهيئة وتداول وتم االستيفاء بالمتطلبات كافة بما فيها متطلبات إدراج الشركة في السوق ،وتم الحصول على جميع الموافقات
المتعلقة بعملية الطرح .ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم بفترة وجيزة.

عوامل المخاطرة

هناك مخاطر معينة تتعلق باالستثمار في أسهم الطرح .ويمكن تصنيف تلك المخاطر بشكل عام إلى( :أ) المخاطر المتعلقة بالشركة
وعملياتها( ،ب) المخاطر المتعلقة بالسوق( ،ج) المخاطر المتعلقة باألسهم ،وقد تم استعراض هذه المخاطر في القسم «( 2عوامل
المخاطرة») من هذه النشرة واإلشعار المهم في مقدمة النشرة ،ويجب دراستها بعناية قبل اتخاذ قرار باالستثمار في األسهم
المطروحة لالكتتاب.

مصاريف الطرح

سوف يتحمل المساهمون البائعون جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح والتي تقدر بمبلغ  36مليون ريال سعودي ،وسيتم
خصم هذه التكاليف من متحصالت الطرح ،وتشمل هذه المصاريف أتعاب المستشار المالي ،وأتعاب متعهد التغطية ،والمستشار
القانوني للمصدر ،ومستشار العناية المهنية المالية ورأس المال العامل ومراجع الحسابات ،ومستشار السوق واالستراتيجية وغيرهم،
إضافة إلى أتعاب الجهات المستلمة ،ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف ذات العالقة.
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
مبنى إتش إس بي سي  ،7267شارع العليا ،حي المروج
ص.ب2255 .

المستشار المالي ومدير
االكتتاب ومتعهد التغطية

الرياض 12283

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 92 000 5920 :

فاكس+966 11 299 2385 :الموقع اإللكترونيwww.hsbcsaudi.com :
البريد اإللكترونيAlmunajemIPO@hsbcsa.com :

تنويه :يجب دراسة الصفحة (أ) («إشعار مهم») والقسم«( 2عوامل المخاطرة») من هذه النشرة بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم
الطرح بموجب هذه النشرة.
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التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب
	 (1-3):لودجل

االجدول الزمني المتوقع للطرح
التاريخ

الجدول الزمني المتوقع للطرح
فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل األوامر

تبدأ يوم اإلثنين تاريخ  10ربيع االخر 1443هـ (الموافق  15نوفمبر 2021م) وتنتهي بانتهاء يوم
السبت  16ربيع االخر 1443هـ (الموافق  21نوفمبر 2021م).

فترة اكتتاب األفراد

تبدأ يوم األحد تاريخ  1جمادى األول 1443هـ (الموافق  5ديسمبر 2021م) .وتنتهي في يوم اإلثنين
تاريخ  2جمادى األول 1443هـ (الموافق  6ديسمبر 2021م).

التخصيص المبدئي

يوم الخميس تاريخ  20ربيع االخر 1443هـ (الموافق  25نوفمبر 2021م).

آخر موعد لتقديم نماذج طلبات اكتتاب الفئات المشاركة بنا ًء على
عدد األسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم

يوم الثالثاء  25ربيع االخر 1443هـ (الموافق  30نوفمبر 2021م).

آخر موعد لتقديم نماذج طلب اكتتاب األفراد وسداد قيمة االكتتاب
للمكتتبين األفراد

يوم اإلثنين تاريخ  2جمادى األول 1443هـ (الموافق  6ديسمبر 2021م).

آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب للفئات المشاركة بنا ًء على عدد
األسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم

يوم األحد تاريخ  1جمادى األول  1443هـ (الموافق  5ديسمبر 2021م).

اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح

في موعد أقصاه يوم السبت  7جمادى األول 1443هـ (الموافق  11ديسمبر  2021م).

إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة (إن وجدت)

في موعد أقصاه يوم األثنين  9جمادى األول 1443هـ (الموافق  13ديسمبر 2021م).

التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم في السوق

يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات واالنتهاء من جميع
اإلجراءات النظامية ذات العالقة .وسيتم اإلعالن عن بدء تداول األسهم في الصحف المحلية
وموقع تداول اإللكتروني (.)www.saudiexchange.sa

تنويه :الجدول الزمني والتواريخ المذكورة أعاله تقريبية ،وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل إعالنات تظهر في الصحف المحلية اليومية
في المملكة وعلى موقع تداول اإللكتروني ( ،)www.saudiexchange.com.saوموقع الشركة ( )www.almunajemfoods.comوموقع المستشار المالي
(.)www.hsbcsaudi.com
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كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقتصر االكتتاب على شريحتين من المستثمرين هما:
الشريحة (أ) الفئات المشاركة :تشمل هذه الشريحة مجموعة من الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر
(للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم «( 1التعريفات والمصطلحات») والقسم «( 18شروط وأحكام االكتتاب»)).
الشريحة (ب) المكتتبون األفراد :تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد
قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر،
ّ
باإلضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساباً بنكياً لدى إحدى الجهات
المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري مع مؤسسة سوق مالية .ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته ،وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع،
فسيطبق النظام بحق هذا الشخص .وفي حال تم االكتتاب مرتين ،سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم األخذ باالكتتاب األول فقط بعين االعتبار.

الفئات المشاركة:
يمكن للفئات المشاركة الحصول على استمارات الطلب من مدير سجل اكتتاب المؤسسات أثناء مدة بناء سجل األوامر ،والحصول على نماذج االكتتاب من
مدير سجل اكتتاب المؤسسات بعد التخصيص المبدئي .ويقوم مدير سجل اكتتاب المؤسسات بعد الحصول على موافقة الهيئة بعرض أسهم الطرح على
الفئات المشاركة وذلك خالل مدة بناء سجل األوامر فقط .وتبدأ عملية اكتتاب الفئات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين األفراد
وذلك وفقاً للشروط والتعليمات المفصلة في نماذج طلبات االكتتاب .ويجب تسليم نموذج طلب اكتتاب مو ّقع ومختوم إلى مدير سجل اكتتاب المؤسسات،
بحيث يمثل نموذج طلب االكتتاب اتفاقاً ملزماً بين المساهمين البائعين والجهة المشاركة مقدمة الطلب.

المكتتبون األفراد:
سيتم توفير نماذج االكتتاب للمكتتبين األفراد خالل فترة الطرح من قبل الجهات المستلمة ،ويمكن للمكتتبين األفراد االكتتاب أيضاً عن طريق اإلنترنت
والهاتف البنكي وأجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم إحدى أو كل هذه الخدمات للمكتتبين األفراد الذين سبق أن اشتركوا في
االكتتابات التي جرت مؤخراً شريطة:
yأن يكون للمكتتب الفرد حساب بنكي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمات.
yأال تكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد (بحذف أو إضافة أحد أفراد عائلته) منذ اكتتابه في طرح
جرى حديثاً.
يجب تعبئة نماذج االكتتاب وفقاً للتعليمات الواردة في القسم «( 18شروط وأحكام االكتتاب») من هذه النشرة .وعلى كل مقدم طلب أن يكمل جميع بنود
نموذج طلب االكتتاب ذات الصلة .وتحتفظ الشركة بالحق في رفض أي نموذج اكتتاب بصورة ُجزئية أو كلية في حال عدم استيفائه ألي من شروط وأحكام
االكتتاب .وال يسمح بإجراء أي تعديالت على نموذج طلب االكتتاب أو سحبه بعد أن يتم تقديمه ،ويعتبر نموذج طلب االكتتاب في حال تسليمه اتفاقاً ملزماً
بين المكتتب والمساهمين البائعين (للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم «( 18شروط وأحكام االكتتاب»)).
سوف يتم إعادة فائض االكتتاب ،إن وجد ،لحساب المكتتب الفرد الرئيسي لدى الجهة المستلمة التي خصمت قيمة االكتتاب منه ابتدا ًء ،ودون أي عموالت
أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة ،ولن يسمح برد قيمة االكتتاب نقداً أو إلى حسابات طرف ثالث.
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ملخص المعلومات األساسية
يهدف ملخص المعلومات األساسية هذا إلى تقديم نبذه مختصرة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة ،إال أن هذا الملخص ال يتضمن جميع المعلومات
التي قد تهم المستثمرين المحتملين .لذا ،يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة للنشرة ،ويجب على مستلم هذه النشرة قراءتها بالكامل حيث ينبغي أن يستند
أي قرار باالستثمار في أسهم الطرح من قبل المستثمرين المحتملين على دراسة هذه النشرة بأكملها .خصوصاً الصفحة (أ) («إشعار مهم») والقسم 2
(«عوامل المخاطرة») قبل اتخاذ القرار باالستثمار في أسهم الطرح.
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نظرة عامة على الشركة
نظرة عامة عن الشركة وأنشطتها
شركة المنجم لألغذية هي شركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم  1010231822وتاريخ 1428/04/07هـ (الموافق 2007/04/24م)،
والقرار الوزاري رقم  196بتاريخ 1442/06/25هـ (الموافق 2021/02/07م) .ويقع مقر الشركة الرئيسي كما في السجل التجاري في حي المعذر
الشمالي ،شارع التخصصي ،بمدينة الرياض ،ورقم الصندوق البريدي الخاص بها هو  1544الرياض (الرمز البريدي  .)11441ويبلغ رأس مال الشركة
الحالي ستمائة مليون ( )600,000,000ريال سعودي ،مقسم إلى ستين مليون ( )60,000,000سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشر ()10
رياالت سعودية لكل سهم .وتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة باستيراد وتسويق وتوزيع مجموعة من المنتجات الغذائية المجمدة والمب ّردة والجافة إلى
قطاع األغذية في المملكة.
بدأت رحلة تطور أعمال الشركة في عام 1950م ،عندما أسس عبد اهلل العلي المنجم ،رحمه اهلل ،بمدينة الرياض مؤسسة فردية لتجارة المواد الغذائية،
وصدر أول سجل تجاري لها برقم  565وتاريخ 1376/11/11هـ الموافق 1957/06/09م .وبعد وفاة المؤسس عبد اهلل العلي المنجم ،رحمه اهلل ،تغير
الشكل القانوني للمؤسسة ليصبح شركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم وذلك في عام 1982م ،والمملوكة من قبل كل من علي عبداهلل المنجم ،وعبدالعزيز
عبداهلل المنجم ،وصالح عبداهلل المنجم ،وعبدالرحمن عبداهلل المنجم ،وأحمد عبداهلل المنجم ،وإبراهيم عبداهلل المنجم ،ويوسف عبداهلل المنجم ،وفهد
عبداهلل المنجم .وفي تاريخ 1428/04/07هـ (الموافق 2007/04/24م) ،قام المساهمون في شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم بتأسيس الشركة كشركة
سعودية ذات مسؤولية محدودة بسجل تجاري رقم  1010231822تحت اسم شركة ثالجات المنجم ،وبرأس مال قدره مائة وخمسون مليون ()150,000,000
ريال سعودي ،مقسم إلى مائة وخمسون ألف ( )150,000حصة نقدية بقيمة قدرها ألف ( )1,000ريال سعودي لكل حصة .في حين استمرت شركة أبناء
عبد اهلل العلي المنجم بممارسة أنشطتها التجارية واالستثمارية األخرى.
وبتاريخ 1431/04/04هـ (الموافق 2010/03/20م) قام كل من علي عبداهلل المنجم ،وعبدالعزيز عبداهلل المنجم ،وصالح عبداهلل المنجم ،وعبدالرحمن
عبداهلل المنجم ،وأحمد عبداهلل المنجم ،وإبراهيم عبداهلل المنجم ببيع جميع حصصهم إلى شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم ،كما قام كل من يوسف
عبداهلل المنجم وفهد عبداهلل المنجم ببيع جميع حصصهم إلى شركة الكفاءة العقارية لتصبح شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم وشركة الكفاءة العقارية
الشركاء في الشركة.
وتمت الموافقة على تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة (مقفلة) بموجب قرار الشركاء بتاريخ 1442/06/25هـ (الموافق
2021/02/07م) ،وتم استكمال جميع اإلجراءات بما فيها تعديل السجل التجاري بتاريخ 1442/06/16هـ (الموافق 2021/02/28م) ،حيث تم أيضا
تغيير اسم الشركة من «شركة ثالجات المنجم» إلى «شركة المنجم لألغذية» .كما تمت زيادة رأس مال الشركة من مائة وخمسين مليون ()150,000,000
ريال سعودي إلى ستمائة مليون ( )600,000,000ريال سعودي عن طريق تحويل مبلغ قدره مئة وسبعة ماليين وخمسمائة وستة وثمانين ألف ومئة وواحد
( )107,586,101ريال سعودي من حسابات الشركاء ورسملة مبلغ قدره خمسة وسبعون مليون ( )75,000,000ريال سعودي من رصيد االحتياطي النظامي
ومبلغ قدره مئتان وسبعة وستون مليون واربعمائة وثالثة عشر ألف وثمانمائة وتسعة وتسعون ( )267,413,899ريال سعودي من رصيد األرباح المبقاة.
(للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم «( 5-4لمحة عامة عن الشركة ونمو رأسمالها»)).
بدأت الشركة بتوزيع عالمتي دو وكوبوليفا في السبعينيات ونمت على مدى سنوات لتشمل أكثر من  40عالمة تجارية مملوكة وموزعة تحت مظلتها وتمكنت
منذ تأسيسها من استقطاب وبناء مجموعة كبيرة من العالمات التجارية ذات شهرة واسعة بين المستهلكين النهائيين حيث توفر الشركة أكثر من  700صنف
( )SKUمصنفة تحت  5فئات من المنتجات ،وهي اللحوم الحمراء والبيضاء ،والفواكه والخضار المجمدة ،ومشتقات األلبان ،والزيتون والزيت ،ومنتجات
ً
شامل للسلع األساسية الغذائية المنزلية.
أخرى .وحرصت الشركة خالل سنوات نموها على تنويع محفظة أصنافها حتى أصبحت مركزًا
عملت الشركة منذ بداياتها على تكوين شبكة واسعة من الموردين وبناء عالقات طويلة األمد واكتسبت من خالل ذلك خبرة عميقة في مجال توريد
المنتجات من مختلف العالم ،وتتمتع الشركة كما في تاريخ هذه النشرة بقاعدة موردين مكونة من أكثر من  60مورداً نشطاً %88 ،منهم موردين دوليين
معروفين على المستوى الدولي ولديهم وجود راسخ في األسواق العالمية ،و %12موردين محليين .ويعود تاريخ هذه العالقات بين العديد من الموردين
والشركة إلى أكثر من أربعة عقود .عالوة على ذلك ،طورت الشركة قاعدتها من المو ّردين المتنوعين بشكل جيد ،مما يسمح لها بتكييف محفظتها مع
تفضيالت المستهلكين المتغيرة باستمرار ،وتخفيف أية مخاطر متوقعة لتعطل اإلمدادات وضمان سرعة االستجابة لها.
على مدار أكثر من  70عا ًما من العمليات التشغيلية ،قامت الشركة ببناء عالقات وطيدة مع عمالئها عبر قنوات البيع الرئيسية و التي تشمل أكثر من
 11,000منفذ بيع بالتجزئة و 800منفذ بيع بالجملة و  6,000منفذ بيع بقطاع خدمات األغذية في جميع مناطق المملكة ،وقد أثبتت الشركة مكانتها في
السوق كمورد مفضل للعمالء الرئيسيين للمنتجات المجمدة والمبردة والجافة واصبحت الشركة اليوم شريكا موثوقا لقاعدة من العمالء الكبار في السوق
كسالسل السوبرماركت الكبيرة التي تمتلك فروعاً متعددة في جميع مناطق المملكة الرئيسية مثل العثيم وبنده وكارفور والدانوب ولولو والتميمي وبن
داود وغيرها ،باإلضافة إلى منافذ خدمات األغذية البارزة مثل كودو ودومينوز والبيك وغيرها .وكما في تاريخ  31مارس 2021م ،م ّثل كل من قطاع البيع
بالجملة وقطاع التجزئة وقطاع خدمات األغذية حوالي  %23.2 ،%44.3 ،%23.5من اجمالي إيرادات الشركة على التوالي.
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يعود نجاح الشركة بشكل كبير لحرصها طوال سنوات عملياتها على االستثمار المستمر في توسيع وتطوير قدراتها اللوجستية والتوزيعية ،حتى غدت اليوم
شريكاً مهماً لعمالئها ومورديها من خالل تغطيتها الشاملة لمناطق المملكة ،حيث طورت الشركة شبكة توزيع واسعة النطاق تس ّهل التوريد الفعال ألكثر
فرعا موزعاً بشكل استراتيجي في جميع المناطق
من  280,000طن متري من المنتجات سنو ًيا ،حيث تُورد لنحو  18,000منفذ للعمالء .لدى الشركة ً 14
الرئيسية بالمملكة والتي تتلقى المنتجات المستوردة من خالل ثالثة موانئ (ميناء مدينة جدة اإلسالمي وميناء الملك عبد اهلل في رابغ وميناء الملك عبد
العزيز في مدينة الدمام) ،كما يتوفر للشركة أسطول من المركبات يزيد عن  1,000مركبة لتوصيل المنتجات إلى مواقع العمالء في جميع أنحاء المملكة
مما يعزز من انتشارها الجغرافي وقدرتها على الوصول الف َعال.
تشمل فروع الشركة  12فرع ثالجة ،وفرع (مكتب) مبيعات ،وفرع مصنع إلنتاج اللحوم في مدينة جدة .تم تصميم كل من فروع ثالجات الشركة ،والتي يبلغ
عددها  12فرع ثالجة ،بشكل يجعلها آمنه لتخزين المنتجات الغذائية المجمدة والمب ّردة والجافة في بيئة يتم التحكم بدرجات حرارتها .وتتراوح السعة
التخزينية لفروع الثالجات ما بين  1,000طن متري إلى  15,000طن متري لفرع الثالجة الواحد ،مما يمنح الشركة سعة تخزين إجمالية تبلغ حوالي
 55,000طن متري.
حرصت الشركة على تجهيز فروعها وأسطولها بأحدث التقنيات لتتمكن من إدارة أعمالها بكفاءة عالية ،حيث تم تجهيز معظم الثالجات بأحدث التقنيات
بما في ذلك أنظمة األرفف المتنقلة آل ًيا (في معظم الثالجات) التي تزيد من سعة التخزين إلى الحد األقصى وتقلل من الوقت المستغرق للوصول إلى
المنتج المطلوب ومدعومة بنظام « »oracleإلدارة المخزون وتتبع المنتج في الوقت الفعلي ،باإلضافة الى نظام التحكم في درجة الحرارة والذي يمكن
العاملين بإعداد ومراقبة مستويات درجات الحرارة المختلفة في جميع المستودعات .وتم تزويد أسطول الشركة بنظام تحديد المواقع العالمي ()GPS
وبأنظمة لتتبع درجات الحرارة ،حيث تم ّكن أنظمة ( )GPSاألسطول وفرق الجودة من تتبع األسطول من موقع مركزي في المقر الرئيسي للشركة (الواقع
في مدينة الرياض) كما تمكن كل فرع ثالجة من تتبع شاحناته .ويسمح نظام تحديد المواقع العالمي (ً )GPS
أيضا للشركة بمراقبة سلوك القيادة لدى
السائق ،بما في ذلك السرعات ،والتي يمكن أن يكون لها تأثير على جودة المنتج الذي يصل إلى العميل.
نما حجم مبيعات الشركة من  273,807طن متري في  31ديسمبر 2018م إلى  281,462طن متري في  31ديسمبر 2020م و 73,701طن متري في الفترة
المنتهية  31مارس 2021م ،وهذا يمثل نسبة نمو قدرها  ٪1.4خالل هذه الفترة .وبالمثل ،شهدت الشركة نم ًوا مشابهاً في المبيعات حيث ازدادت المبيعات
من  2,493,476,767ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  2,531,351,310ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م ،وهذا يمثل نسبة نمو  ٪0.8خالل هذه
الفترة .وحققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت  2,497,344,873ريال سعودي و 2,419,060,417ريال سعودي و 2,538,453,897ريال سعودي و628,055,404
ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والفترة المنتهية  31مارس 2021م ،على التوالي.
وفي عام 2020م حققت الشركة نمواً في اإليرادات واالرباح التشغيلية قبل االستهالك واإلطفاء بمقدار  %4.9و%79.2مقارنة بالعام الماضي ،على التوالي،
مدفوعا بارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة  %20.8لتصل إلى  1,048.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م.
وكان هذا النمو
ً

رؤية الشركة
أن نكون الشركة الرائدة في تقديم منتجات غذائية تثري حياة الماليين من الناس في كل وقت.

رسالة الشركة
توفير منتجات غذائية عالية الجودة من انحاء العالم بطريقة فعالة ويعتمد عليها ،تتمحور حول خدمة العميل بما يعزز من القيمة المضافة للمساهمين
والجهات المتعاملة معنا.

نقاط القوة والمزايا التنافسية
تمتلك الشركة العديد من نقاط القوة والمزايا التنافسية التي تُعزى إلى نجاحها وتميزها عن منافسيها مما يمكنها من تعزيز مكانتها الريادية في السوق
السعودي.

مكانة رائدة في السوق في مجال األغذية والمشروبات من خالل العديد من العالمات التجارية

الرائدة ضمن فئات المنتجات المجمدة والمبردة في المملكة ،ذات حصص سوقية رائدة

قامت الشركة باستقطاب مجموعة متنوعة من العالمات التجارية ذات شهرة واسعة بين المستهلكين النهائيين ،مثل عالمتي دو وكوبوليفا التي بدأت
الشركة في توزيع منتجاتهما منذ السبعينيات .وعلى مدى العقود الماضية ،نمت العالمات التجارية التي استقطبتها الشركة لتصل إلى أكثر من  40عالمة
تجارية سوا ًء مملوكة أو تخص الجهات المصنعة .تعمل الشركة باستمرار على تطوير مجموعة منتجاتها لتلبية احتياجات المستهلك.
تمتلك الشركة حصة رائدة في سوق التجزئة عبر عالماتها التجارية المعروفة ،سوا ًء التي تمتلكها أو تلك التي توزعها ،وتحديداً في فئات الدجاج الكامل
المجمد ،والبطاطس المجمدة ،والزيتون ،والفواكه والخضار المجمدة ،واللبنة ،والمأكوالت البحرية المجمدة ،حيث دأبت الشركة على أن تكون حصتها
السوقية في فئات المنتجات الفرعية المذكورة ضمن المراكز الثالثة األولى بقنوات البيع بالتجزئة.
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شريك ذو موثوقية منذ فترة طويلة لدى مجموعة متنوعة من العمالء في المملكة
على مدار أكثر من  70عا ًما من العمليات التجارية ،قامت الشركة ببناء عالقات وطيدة مع عمالئها عبر قنوات البيع الرئيسية والتي تشمل أكثر من 11,000
منفذ بيع بالتجزئة و 800منفذ بيع بالجملة و 6,000منفذ بيع للخدمات الغذائية في جميع مناطق المملكة .وقد أثبتت الشركة مكانتها في السوق كشريك
مفضل للعمالء من حيث توريد المنتجات المجمدة والمبردة وكذلك الجافة من خالل توفيرها ألكثر من  700صنف باإلضافة الى قدراتها اللوجستية
الكبيرة التي تتمثل في  12فرع ثالجة بمواقع استراتيجية تغطي كافة مناطق المملكة ،فضال عن قدراتها التوزيعية والتي مكنت الشركة من الوفاء بطلبات
العمالء بشكل سلس خالل  24ساعة من استالمها.
تشمل قاعدة عمالء الشركة الرئيسيين سالسل السوبرماركت الكبيرة ،والتي تمتلك متاجر متعددة في جميع مناطق المملكة الرئيسية مثل العثيم ،بندة،
كارفور ،الدانوب ،لولو ،التميمي وبن داود وغيرها ،باإلضافة إلى منافذ خدمات األغذية البارزة ( )HORECAمثل سالسل مطاعم كودو ودومينوز والبيك
وغيرها ،التي تغطي فروعها مختلف مناطق المملكة كذلك.
يتكون فريق المبيعات لدى الشركة من أكثر من  800موظف متمرس لتغطية أنشطة المبيعات والقيام بزيارات دورية للعمالء في قنوات البيع المختلفة.
تمتلك الشركة نظام الكتروني متكامل لدعم فريق المبيعات وتمكينه من التخطيط والتتبع ومراقبة األنشطة اليومية .يساعد هذا النظام في التحقق من
زيارة المندوب للعمالء باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي ( ،)GPSوالحصول على موافقات الخصومات بشكل فوري ،والدخول لمنصة العروض
الترويجية وقوائم األسعار ،والوصول إلى ضوابط حد االئتمان ،ومراقبة األنشطة اليومية ،وتخطيط المسارات والتتبع.

سلسلة موردين وشبكة لوجستية كبيرة في مجال األغذية المجمدة والمبردة والجافة
تتمتع الشركة بخبرة كبيرة في اختيار وشراء المنتجات من الموردين المحليين والدوليين ،حيث تستورد ما يزيد على  250,000طن متري من األغذية
المجمدة والمبردة والجافة من أكثر من  60مورداً دولياً  ،حيث تُورد لنحو  18,000منفذ للعمالء حول المملكة .تمتلك الشركة سلسلة إمداد متكاملة وشبكة
فروعا ذات مواقع إستراتيجية.
لوجستية تغطي مختلف مناطق المملكة والتي تشمل
ً
yعملية سلسلة التوريد :تعمل فرق التخطيط والنقل والعمليات بشكل متصل وعن كثب إلدارة األنشطة اللوجستية ،حيث ينسق فريق التخطيط
مع فريق المشتريات إلنهاء أوامر الشراء مع الموردين بنا ًء على التوقعات السنوية والوقت المتوقع الستالم الشحنات ومستويات المخزون
الحالية باإلضافة الى توجيه الشحنات إلى الموانئ عطفاً على وجهتها النهائية لفروعنا الممتدة عبر مختلف مناطق المملكة .يقوم فريق النقل
بمراقبة وصول الشحنات وتخصيص الحاويات للفروع .وفي هذا الصدد ،يتم تخليص نحو  1,000حاوية شهر ًيا من الموانئ .أخي ًرا ،يقوم فريق
العمليات في كل فرع بإجراءات فحص جودة المنتج واجراء المطابقات الالزمة من خالل نظام إدارة المخزون المدعوم من نظام أوراكل .تتكون
الشبكة اللوجستية لدى الشركة من  12فرع ثالجة ،مجهزة بأحدث التقنيات ،في مختلف مناطق المملكة الرئيسية بسعة تخزينية إجمالية تصل
الى نحو  55,000طن متري ،ومصنع إلنتاج اللحوم (الذي يخضع حال ًيا للتوسع في طاقته اإلنتاجية) وأسطول كبير من المركبات ذات درجات
الحرارة المتعددة.
yالتقنيات والشبكات اللوجستية:
	-فروع الثالجات :يتم تخزين المنتجات الغذائية المجمدة والمبردة والجافة بشكل امن حيث أنه يمكن تكييف درجة حرارة المستودعات
لتتوافق ومتطلبات التخزين الخاصة بكل مجموعة منتجات على حده .وتتراوح السعة التخزينية لفروع ثالجات الشركة من  1,000طن
متري إلى  15,000طن متري لكل ثالجة ،مما يمنح الشركة سعة تخزين إجمالية تبلغ حوالي  55,000طن متري ،وهي ميزة ذات أهمية
إستراتيجية .تم تجهيز معظم الثالجات بأحدث التقنيات بما في ذلك أنظمة األرفف المتنقلة آل ًيا التي تزيد من سعة التخزين إلى الحد
األقصى بطريقة اقتصادية فعالة وتقلل من الوقت المستغرق للوصول للمنتج المطلوب ومدعومة بنظام  Oracleإلدارة المخزون وتتبع المنتج
في الوقت الفعلي .باإلضافة الى نظام التحكم في درجة الحرارة والذي يمكن العاملين من التحكم بـ ومراقبة مستويات درجات الحرارة
المختلفة في الثالجات.
	-األسطول :لدى الشركة أسطول كبير من مركبات النقل يزيد على  1,000مركبة لتمكينها من توريد المنتجات للعمالء في مختلف مناطق
المملكة ،بطريقة أمنة لسالمة المنتج .تتميز بعض المركبات بوجود خاصية التخزين بدرجات حرارة متعددة ()Multi-zone temperature
مما يمكنها من نقل عدة منتجات مختلفة في ٍ
وقت واحد .ويتم تتبع حركة األسطول ألياً من خالل نظام تحديد المواقع العالمي ((،GPS
حيث يمكن غرفة التحكم من متابعة سير األسطول وسلوك السائق ودرجة حرارة التخزين بالمركبات.
حرصت الشركة على مدى عقود على االستثمار في بنيتها اللوجستية والتوزيعية مما مكنها من مواكبة النمو المطرد على منتجاتها إلى أن غدت اليوم
شريكاً مهماً لعمالئها ومورديها.
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مجموعة منتجات متنوعة من السلع المنزلية األساسية والعالمات التجارية الرائدة التي
تلبي احتياجات المستهلكين

ً
شامل للسلع األساسية الغذائية المنزلية ذات الجودة والعالمات التجارية المرموقة ،والتي تشمل الدواجن واللحوم ومشتقات األلبان
تمثل الشركة مركزًا
والزيتون وزيت الزيتون والفواكه والخضار المجمدة وغيرها ،والتي تلبي رغبات العمالء والمستهلكين النهائيين وتعزز من والئهم.
الجدول ادناه يبين مجموعات األصناف الرئيسية التي تعمل بها الشركة وأعدادها:
	 (1-4):لودجل

امجموعات األصناف الرئيسية التي تعمل بها الشركة وأعدادها
المنتجات

األصناف

الفئة
اللحوم الحمراء والبيضاء

62

350

الفواكه والخضار المجمدة

37

182

مشتقات األلبان

25

108

الزيوت والزيتون

10

49

أخرى (الرز ,األعشاب الجافة ,و التوابل)

10

31

اإلجمالي

144

720

عززت قدرة الشركة على اختيار العالمات التجارية المتميزة وبناء عالقات قوية مع الموردين من تأسيس قاعدة عمالء كبيرة وذات والء لمنتجاتها .تشمل
العالمات التجارية الرئيسية ما يلي:
«yداري» :من أنجح العالمات التجارية المملوكة للشركة ،والتي تقدم الشركة من خاللها منتجات الدواجن وقطع ومصنعات الدجاج ومشتقات
األلبان واللحوم المجمدة والفواكه والخضار.
«yمونتانا» :عالمة تجارية عالمية رائدة مملوكة للشركة في المملكة العربية السعودية والتي تقدم الشركة من خاللها منتجات الفواكه والخضار
المجمدة.
«yدو» :من أشهر العالمات التجارية العالمية في قطاع الدواجن وتستحوذ على حصة سوقية رائدة بقطاع التجزئة بالمملكة ،وهي عالمة مملوكة
لشركة فرانس بولتري في فرنسا ،وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة أبناء عبداهلل العلي المنجم (المساهم الكبير).
«yكوبوليفا» :عالمة منتجات الزيتون الشهيرة مملوكة لشركة أقرو سافيال بإسبانيا وتتمتع بحصة سوقية قوية في قطاع التجزئة بالمملكة.
«yبريزيدنت» :عالمة تجارية عالمية مملوكة لشركة الكتاليز إحدى أكبر شركات األلبان في العالم تتمتع بحصة سوقية جيدة في منتج اللبنة
تحديداً ،بقطاع التجزئة.
«yالمب ويستون» :إحدى أهم العالمات التجارية في منتجات البطاطس المجمدة في العالم ،حيث تمثل مبيعات البطاطس نسبة عالية من
مبيعات شركة المنجم لألغذية في قطاعي التجزئة وخدمات األغذية.
عالوة على ذلك ،تعمل الشركة باستمرار على مراجعة والتوسع في وتطوير باقة منتجاتها لتتماشى مع احتياجات المستهلك من خالل المتابعة المستمرة
التجاهات السوق وتفضيالت المستهلكين النهائيين ،للمحافظة على مركزها بالسوق .كما تعمل الشركة مباشرة مع الموردين لتطوير منتجات جديدة عطفاً
على خبرتها في السوق ومعرفتها العميقة بتفضيالت المستهلكين في المملكة العربية السعودية والمدعومة من الدراسات واألبحاث السوقية التي تجريها
الشركة أو تحصل عليها بشكل دوري ،األمر الذي يسهم كذلك في اكتشاف الفرص الجديدة.

شبكة واسعة من الموردين وخبرة عميقة في مجال توريد المنتجات على مستوى العالم،

مدعومة بعالقات طويلة األمد

تتمتع الشركة بقاعدة موردين مكونة من أكثر من  60مورداً نشطاً %88 ،منهم موردين دوليين و %12موردين محليين .وتمثل عالقة الشركة بالموردين
ً
تاريخا عريقاً يمتد إلى أكثر من  5عقود.
الرئيسيين
لدى الشركة عقود توريد وتوزيع رسمية مع  4من الموردين الرئيسيين للعالمات التجارية الرئيسية كعالمة «دو» و»كوبوليفا» و»سيارا» و»برزدنت» حيث تمثل
الكميات المشتراة من خالل هذه العقود نحو  %47من اجمالي مشتريات الشركة السنوية .تتراوح مدد هذه العقود ما بين سنتين إلى خمس سنوات .أما
العالقات مع الموردين المتبقين فهي تخضع ألوامر شراء مما يوفر مرونة كافية للشركة عند الحاجة لتغيير المنتجات المعروضة ،وبما يخدم المنتجات
التي يتم تعبئتها بشكل خاص للشركة.

ع

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

لقد طورت الشركة على مدى عقود قاعدة مورديها بشكل مميز ،مما يسمح لها بتكييف محفظتها مع تفضيالت المستهلكين المتغيرة باستمرار ،وتخفيف
أية مخاطر مرتبطة بتعطل اإلمدادات مثل نقص المحاصيل في بلد معين .كما ان هذا التنوع يعزز من قدرة الشركة على التحرك والحصول على السلع
حتى أثناء الظروف االقتصادية الصعبة على مستوى العالم كما حدث في حالة جائحة كورونا خالل العام 2020م ،ويساهم أيضاً بااللتزام بمتطلبات هيئة
الغذاء والدواء في المملكة والمحافظة على استقرار واستمرارية سالسل اإلمداد خالل مواسم رمضان والحج .وقد تم إثبات قدرة الشركة على التحرك
بسرعة ومواكبة متطلبات السوق من خالل األمثلة الحديثة أدناه:
yادراج منتجات التوت :من خالل عالقات الشركة بالعديد من الموردين ،تمكنت الشركة من تعزيز تواجدها في سوق التوت الذي يتسم بأنه
غير ملبى بالكامل بالمملكة حيث أن الشركة ضاعفت حجم السوق ثالث مرات تقري ًبا من  111طن متري بالسنة في عام 2019م الى  355طن
متري بالسنة في عام 2020م.
yادراج منتجات المانجا والجوافة الخالية من السكر :مع إدخال الضريبة االنتقائية على منتجات السكر في المملكة ،تمكنت الشركة من تكييف
وصفات انتاج الجوافة والمانجا لتكون خالية من السكر المضاف في غضون شهر واحد فقط من خالل العمل عن كثب مع الموردين ،مع
الحفاظ على ذات الجودة.
yتأمين اإلمدادات خالل جائحة فيروس كورونا ( :)COVID-19قامت الشركة بتأمين  %100من إمداداتها أثناء الوباء بفضل قاعدة مورديها
المتنوعة والمنتشرة في  33دولة ،عالوة على ذلك ،ساهمت الشركة بتغطية النقص في توفير بيض المائدة في السوق والذي ال يندرج ضمن
فئات األعمال المعتادة للشركة.

أداء مالي قوي مع ربحية جيدة مدعومة بمكانة الشركة الرائدة في السوق وتميزها
التشغيلي باإلضافة إلى أهمية القطاع الذي تعمل به

حققت الشركة أرباحاً جيدة باستمرار ،وحافظت على أداء مالي مميز بين عامي 2018م و2020م ،حيث تمكنت فيه من المحافظة على مستوى المبيعات
بنمو قدره  %0.8خالل الفترة مع تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية تمثل  %90من األرباح التشغيلية قبل االستهالك واإلطفاء في كال العامين.
خالل عام 2019م انخفضت مبيعات وأرباح الشركة التشغيلية قبل االستهالك واإلطفاء بمقدار  %3.1و %29.9مقارنة بالعام الذي قبله ،على التوالي ،حيث
تأثر أداء الشركة آنذاك بعدة عوامل مثل مغادرة الكثير من المقيمين نتيجة للتغيرات الهيكلية التي حدثت في سوق العمل بالمملكة وأثر تطبيق ضريبة
القيمة المضافة وزيادة الرسوم الجمركية على منتجات منتقاة ،باإلضافة الى تقلص انتاج منتجات الدواجن الفرنسية إثر تأسيس شركة فرانس بولتري
(التي استحوذت على أكبر مسلخ من أصل ثالثة مسالخ كانت تمتلكها شركة دواجن دو ،باإلضافة إلى معدات ومخزون وعالمات تجارية).
وبالرغم من ظروف اآلونة األخيرة التي أوجدت اضطراباً في السوق ج َراء جائحة فيروس كورونا ( ،)COVID-19ظلت الشركة مرنة وقادرة على التكيف
حيث حافظت على وضع مالي سليم بشكل عام.
وفي عام 2020م ،حققت الشركة نمواً في المبيعات واالرباح التشغيلية قبل االستهالك واإلطفاء بمقدار  %4.9و %91.3مقارنة بالعام الماضي ،على
التوالي ،وكان هذا النمو مدفوعاً بارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة  %20.8لتصل إلى  1,048.1مليون ريال سعودي في العام 2020م.
عالوة على ذلك ،يوفر المركز المالي القوي للشركة وقدرتها على توليد تدفقات نقدية مساحة كافية لتمويل النمو المستقبلي ألنشطتها.

فريق إدارة ذو خبرة عالية مع معرفة قوية في قطاع األغذية ،يدعمه مساهم قوي
لدى الشركة فريق إداري خبير ومتمرس وملم بالجوانب المالية والتجارية والتشغيلية والنظامية المرتبطة بأعمال الشركة وبقطاع الغذاء في المملكة،
ويضم الفريق فرداً واحداً فقط من العائلة المؤسسة .ال تقل فترة عمل أي فرد من أعضاء فريق اإلدارة الحالي مع الشركة عن  7سنوات.
تسعى الشركة دائما إلى استقطاب موظفين أكفاء ومؤهلين وذوي خبرة كافية بما يساعدهم في فهم والتكيف مع تغيرات السوق والمساهمة في تنفيذ
استراتيجية الشركة وتحقيق أهدافها.
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التطورات الرئيسية للشركة منذ تأسيسها
يظهر الجدول التالي التطورات الرئيسية للشركة منذ تأسيسها وحتى تاريخ هذه النشرة.
	 (1-5):لودجل

االتطورات الرئيسية للشركة منذ تأسيسها
الحدث/التطور

السنة
1950م

أسس عبد اهلل العلي المنجم رحمه اهلل مؤسسة فردية لتجارة المواد الغذائية.

1962م

تم إنشاء أول ثالجة في حي الديرة بمدينة الرياض بسعة تخزينية قدرها  200طن.

1973م

تأسس فرع ثالجة بحي الملز بمدينة الرياض ليكون أكبر ثالجة بالمملكة في ذلك الوقت بطاقة تخزينية تصل إلى  2500طن.

1977م

تأسس فرع ثالجة بمدينة بريدة لتبدأ أولى خطوات التوسع خارج الرياض.

1978م

حصلت الشركة على ميدالية االستحقاق من الدرجة األولى من قبل الملك خالد بن عبد العزيز رحمه اهلل.

1980م

تأسس فرع بمكة المكرمة وثالجة بطاقة تخزين قدرها  2.500طن لتخدم مكة المكرمة وجدة وجنوب المملكة.

1982م

تغيير الشكل القانوني للمؤسسة الفردية لتجارة المواد الغذائية ليصبح شركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم.

1990م

حصلت الشركة على وسام الملكة إليزابيث الثانية برتبة رفيق فخري.

1992م

تم إنشاء مصنع متخصص بإنتاج اللحوم المصنعة في مدينة جدة.

1996م

حصلت الشركة على وسام االستحقاق الوطني برتبة فارس من رئيس الجمهورية الفرنسية جاك شيراك.

1999م

حصلت الشركة على ميدالية الشرف من صاحب السمو الملكي في مملكة الدانمارك األمير هنريك.

2004م

حصلت الشركة على وسام الشرف برتبة قائد من رئيس جمهورية البرازيل لوال دا سيلفا.

2007م

تأسس كيان قانوني باسم شركة ثالجات المنجم يختص بكافة األعمال التجارية المرتبطة باالستيراد وبيع وتوزيع المواد الغذائية.

2007م

قررت الشركة توحيد جميع فروعها في مدينة الرياض وإنشاء فرع رئيسي نموذجي ضمن مجمع مساحته تقدر بنحو  100ألف متر
مربع بمنطقة السلي بالرياض ،وأغلقت الشركة على أثر ذلك جميع فروعها في مدينة الرياض.

2013م

أنشأت الشركة فرعاً نموذجياً بمكة المكرمة وبقدرات تخزينية كبيرة ،تم على إثره اقفال الفرع السابق الذي تم إنشاؤه في عام 1980م.

2014م

دشنت الشركة عالمتها التجارية (داري) في أسواق التجزئة من خالل إدراج مجموعة متنوعة من منتجات ذات جودة مميزة تشمل
أصناف الدجاج ومشتقات األلبان والفواكه والخضار المجمدة والبطاطس المجمدة وغيرها.

2014م

حصلت الشركة على وسام جوقة الشرف برتبة فارس من رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هوالند.

2018م

أنشأت الشركة فرعا نموذجياً جديداً بمدينة الدمام بإمكانيات لوجستية متقدمة وأقفلت الفرع القديم الذي تم إنشاؤه عام 1989م.

2021م

تحولت شركة ثالجات المنجم من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وتم تغيير اسم الشركة من شركة ثالجات
المنجم الى شركة المنجم لألغذية.

المصدر :الشركة

استراتيجية الشركة
تبنت الشركة استراتيجية لتعزيز ريادتها في سوق المملكة العربية السعودية وتحقيق نمو قوي ومستدام .وتستند تلك االستراتيجية على الركائز الخمسة
التالية:
yتعزيز مكانة الشركة وتوسيع نطاق أصنافها الغذائية الحالية.
yزيادة السلع والمنتجات الغذائية التي توفرها الشركة في األسواق إلحداث تغيير كبير في إيراداتها وربحيتها.
yتشكيل تحالفات استراتيجية جديدة لتوسيع محفظة المنتجات ونطاق تغطية المستهلكين.
yتعزيز القدرات التشغيلية وتطويرها للتركيز على تلبية احتياجات المستهلكين واستكشاف فرص تعاون أفضل وزيادة التركيز على تحقيق الريادة
في بعض فئات المنتجات.
yتبني أحدث األساليب وتطويرها لتقديم منتجات محددة إلى المستهلك النهائي ،مما يعزز ربحية الشركة.
حددت الشركة مجموعة من األهداف لكل مستوى ،وأع ّدت خطة عمل واضحة المعالم للمضي قد ًما نحو تحقيق هذه األهداف .وتلقي الفقرات التالية
المزيد من الضوء على الركائز األساسية الستراتيجية للشركة (تستند جميع بيانات السوق الواردة في هذه القسم على أبحاث السوق التي أجرتها شركة
آرثر د لتل العربية السعودي ،وباالستفادة من بعض المصادر المنشورة مثل التقارير الصادرة عن نيلسن القابضة لألبحاث ويورومونيتور الدولية ألبحاث
السوق).
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تعزيز مكانة الشركة وتوسيع نطاق أصنافها الغذائية الحالية
في البداية ،تعتزم الشركة زيادة حصتها في السوق  -فيما يتعلق بمجموعة أصنافها األساسية (للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة القسم «( 2-8-4فئات
المنتجات»))  -من خالل االستفادة من خبراتها وقدراتها التوزيعية وعالقاتها الناجحة بالعديد من الجهات الفاعلة في السوق ،بما يشمل المستهلكين
والموردين على حد سواء .وتحقي ًقا لهذه الغاية ،أجرت الشركة مراجعة متعمقة ألصنافها الحالية؛ ولطالما عملت على تطوير االستراتيجيات المتعلقة
بفئات المنتجات المعنية وتنفيذها .وفي إطار المنتجات الحالية ،جرى تحديد العديد من فرص النمو المحتملة ،فض ً
ال عن االنتشار باستخدام مجموعة
متنوعة من قنوات التوزيع  -للمنتجات الحالية والمنتجات الجديدة كذلك كلما سنحت الفرصة -على نحو يكفل توسيع نطاق العالمات التجارية لمختلف
فئات المنتجات ،وتقديم منتجات وعالمات تجارية جديدة ،واستراتيجيات للتسعير والترويج ،وما إلى ذلك.
تحظى اللحوم الحمراء والبيضاء بالحصة األكبر في محفظة منتجات الشركة (للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الجدول «( 9-4إيرادات الشركة وحجم
المنتجات المباعة»)) ،حيث تمثل تقريباً  %60من إجمالي اإليرادات .وتتطلع الشركة إلى تعزيز استراتيجية التوريد لديها لكي تركز على الكفاءات وتضمن
استمرارية عملية التوريد .باإلضافة إلى ذلك ،تعمل الشركة على تقييم استراتيجية أصنافها وعالماتها التجارية بهدف زيادة إيراداتها وحصتها من السوق؛
حيث تخطط الشركة إلى توسيع نطاق تواجدها في أسواق هذه الفئة من المنتجات عن طريق التركيز بشكل أكبر على قنوات خدمات األغذية .باإلضافة
إلى ذلك ،تبذل الشركة جهو ًدا حثيثة لزيادة حصتها في سوق اللحوم الحمراء والبيضاء بشكل أكبر عن طريق توسيع نطاق تواجدها في القطاعات الغذائية
ذات القيمة المضافة  /ال ُمعالَجة ،مثل قطع الدجاج المجمدة (يبلغ حجم سوق التجزئة لها  350مليون ريال سعودي تقري ًبا) ،وبرغر الدجاج والناجتس
(يبلغ حجم سوق التجزئة الخاص لها  244مليون ريال سعودي تقري ًبا) ،وما إلى ذلك .تتواءم هذه الخطة ً
أيضا مع تفضيالت المستهلكين المتغيرة التي
تميل نحو األطعمة سريعة التحضير التي تهدف الشركة إلى مواكبتها؛ فض ً
ال عن أن الشركة تطمح بشدة إلى توسيع نطاق تواجدها في قطاعات المنتجات
عالية القيمة وذات الهامش المرتفع ،مثل اللحوم المعالجة ،مستند ًة في ذلك إلى بنيتها األساسية القوية وشبكة قنوات التوزيع .وتتطلع الشركة كذلك إلى
دخول قطاع اللحوم المبردة ،نظ ًرا لنموه السريع بفضل تركيز الحكومة على دعم مصادر اإلنتاج المحلية .وتتميز فئة اللحوم المبردة بربحيتها الجيدة ً
أيضا
بسبب ارتفاع معدل دوران المخزون وأسعار البيع.
وتعد فئة مشتقات األلبان -والتي يبلغ حجمها في السوق  14.6مليار ريال سعودي في المملكة -في المرتبة الثالثة ألكبر القطاعات من حيث حجم
ال حاف ً
اإليرادات ( %13تقري ًبا) التي تولدها للشركة .وتمتلك الشركة سج ً
ال بالشراكات الناجحة مع أبرز الجهات الفاعلة العالمية في قطاع مشتقات
األلبان ،مثل شركة «آرال» وشركة «الكتاليس» (وهما من الموردين الرئيسيين) ،وغيرها .ولعل تدشين المجموعة الكاملة من منتجات العالمة التجارية
المعروفة عالم ًيا باسم «بريزيدن» مؤخ ًرا هو دليل واضح على الشراكات القوية التي تعقدها الشركة .تعمل الشركة ً
أيضا على استكشاف فرص األعمال
المتاحة مع شركات فاعلة أخرى على الصعيدين المحلي  /الدولي بهدف توسيع محفظة أصنافها وتعزيز عالماتها التجارية .فض ً
ال عن ذلك ،تتمتع الشركة
كل من قنوات البيع بالتجزئة وقنوات خدمات األغذية ،وقد بدأت استراتيجية الشركة تؤتي ثمارها تزامنًا
بمكانة قوية تُم ّكنها من الفوز بحصة سوقية في ٍ
مع االنتعاش الذي شهده أداء قطاع مشتقات األلبان (منذ عام 2020م حتى وقتنا الحالي).
تتمتع الشركة كذلك بحضور مهم في سوق منتجات الزيتون ،ال سيما في قنوات البيع بالتجزئة .فعلى سبيل المثال ،تحتل العالمة التجارية الشريكة لها
«كوبوليفا» موقع رائد في السوق ،وتخطط الشركة ً
أيضا إلى توسيع نطاق تواجدها في أسواق هذه الفئة من المنتجات عن طريق التركيز بشكل أكبر على
قنوات خدمات األغذية من خالل وضع استراتيجية تستهدف تعزيز العالمة التجارية وتقديم أسعار متميزة .وسيتيح ذلك االستفادة من بنيتها األساسية
الحالية وعمالئها وشبكة توزيعها وسلسلة التوريد الخاصة بها لتحقيق نجاحات أكبر في هذه الفئة من المنتجات .ستعمل الشركة ً
أيضا على تقييم فرص
استيراد من بلدان أخرى بهدف توسيع نطاق تواجدها في قنوات خدمات األغذية.
عالوة على ذلك ،أبرمت الشركة عقو ًدا مع سالسل متاجر كبرى ومج ّمعات تجارية عمالقة رائدة .تتعلق تلك العقود بقنوات البيع بالتجزئة والمكونات
الرئيسية لقنوات خدمات األغذية .ومن شأن ذلك أن يساعد في تحقيق مستوى أعلى من رضا المستهلكين نتيجة لتحسن مستوى استمرار التوريد
وانخفاض نسبة التذبذب في مبيعات الشركة .تتم حال ًيا بعض التغييرات من أجل وضع استراتيجية التوريد والتوسع في فئات منتجات اللحوم الحمراء
ُحسن من أداء الشركة بشكل أكبر .تخطط الشركة ً
أيضا إلنتاج اللحوم ذات القيمة المضافة
والبيضاء المعالَجة ذات القيمة المضافة ،والتي من المتوقع أن ت ّ
في مصنع اللحوم التابع لها في جدة.

زيادة السلع والمنتجات الغذائية التي توفرها الشركة في األسواق إلحداث تغيير كبير

في إيراداتها وربحيتها

انطال ًقا من رغبتها في تحقيق نمو تدريجي ،تعتزم الشركة زيادة محفظة أصنافها .وتعمل الشركة على تقييم فئات جديدة من المنتجات المجمدة والمب َّردة
وغير المجمدة التي تنوي ادراجها إلى أسواقها .ستستفيد الشركة من بنيتها األساسية الواسعة في التوزيع وعقد شراكات قنوات البيع (بالتجزئة وخدمات
األغذية) وارتباطها بأقسام المنتجات الرئيسية .وسيُسهم هذا في تسريع عملية طرح فئات المنتجات اإلضافية وكسب حصة جديدة في السوق .في الوقت
الحالي ،تم ّكنت الشركة من تحديد فئات جديدة للمنتجات الواعدة ،وهي على النحو التالي:
yمنتجات كبيرة  -استنا ًدا إلى حجم السوق اإلجمالي (القيمة والحجم).
yمنتجات متزايدة النمو  -على صعيدي القيمة والحجم.
yمتوافقة مع تفضيالت المستهلكين المتغيرة.
yمتكاملة مع محفظة المنتجات الحالية والبنية األساسية لسلسة التوريد.
yمتوائمة مع استراتيجية «المحيط األزرق  »Blue Oceanللشركة المتعلقة بقنوات البيع بالتجزئة وقنوات خدمات األغذية.
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في ضوء ما سبق ،تدرس الشركة جدوى وإمكانية الدخول إلى أسواق جديدة لفئات المنتجات الحالية ،ومنها شرائح الدجاج (حيث يبلغ حجم سوق البيع
بالتجزئة لها  54مليون ريال سعودي تقري ًبا) ،وكذلك بعض الفئات الجديدة مثل المثلجات (ويبلغ حجم سوق البيع بالتجزئة لها  688مليون ريال سعودي
ً
وأيضا المعجنات والفطائر المجمدة (التي يبلغ حجم سوق البيع بالتجزئة لها  221مليون ريال سعودي تقري ًبا) .باإلضافة إلى ذلك ،وفي ضوء
تقري ًبا)،
ما تقدم ذكره ،تستهدف الشركة قنوات خدمات األغذية التي يُق ّدر حجمها بأضعاف حجم قنوات البيع بالتجزئة (يختلف حجم قنوات خدمات األغذية
باختالف قطاعات المنتجات ،ولكن حجمها يفوق حجم قنوات البيع بالتجزئة بشكل عام).
باإلضافة إلى ذلك ،تعمل الشركة على تقييم جدوى العديد من فئات المنتجات غير المجمدة ذات النمو المرتفع ،مثل المعكرونة والنودلز (التي يبلغ حجم
سوق البيع بالتجزئة لها  1.3مليار ريال سعودي تقري ًبا) ،والصلصات والتوابل (ويبلغ حجم سوق البيع بالتجزئة لها  2مليار ريال سعودي تقري ًبا) ،وحبوب
اإلفطار الساخنة (يبلغ حجم سوق البيع بالتجزئة لها  336مليون ريال سعودي تقري ًبا) .يستند ذلك التقييم إلى ثالثة عوامل :تفضيالت المستهلكين
الحاليين ،ووحدة المشتريات عالية الجودة التي تمتلكها الشركة ،وأخي ًرا ،النطاق الواسع لشبكة توزيع الشركة .وستؤدي تلك العوامل إلى تقديم مثل
هذه المنتجات بسالسة ودون إجراء تغيير على بنيتها الحالية أو بقدر يسير من التغيير .وتمتلك الشركة بنية أساسية واسعة لسلسة التوريد ،والتي يمكن
االستفادة منها في توزيع المنتجات المجمدة والمب َّردة وغير المجمدة على ٍ
حد سواء .وتتميز الشركة كذلك بجاهزيتها -عند االقتضاء -لبدء استثمارات
ذات جدوى تهدف إلى تحقيق هوامش ربح جيدة من خالل الدخول في منتجات سريعة النمو وعالية القيمة في السوق تدعم هدف الشركة في تحقيق
الريادة في القطاعات والقنوات التي تعمل فيها على مدار األعوام الثالثة إلى الخمسة القادمة .وتتمثل الخطوة التالية في اعتزام الشركة تقييم القطاعات
الفرعية في فئات المنتجات المتنوعة وتحديد القطاعات الفرعية المالئمة التي ستستهدفها.

تشكيل تحالفات استراتيجية جديدة لزيادة السلع والمنتجات الغذائية التي توفرها

الشركة لتلبية احتياجات مختلف شرائح المستهلكين

يعد إنشاء تحالفات استراتيجية عنص ًرا رئيس ًيا من عناصر استراتيجية الشركة ،وتدرس الشركة حال ًيا الخيارات التالية فيما يتعلق بهذه الركيزة األساسية:
وأيضا محلية ضمن الفئات الغذائية الحالية والجديدة ً
ً
أيضا.
yتوريد منتجات  /عالمات تجارية جديدة من شركات عالمية
yتأسيس تحالفات مع الشركات التي تتالءم أهدافها مع األهداف االستراتيجية للشركة.
yعقد شراكات مع العالمات التجارية العالمية الموجودة حال ًيا في السوق ،والتي تبحث عن موزع جديد.
ونظ ًرا ألن الشركة تتطلع لتوسيع نطاق تواجدها في أسواق فئات المنتجات الحالية والجديدة ،فإنها تعمل على تقييم احتمالية بناء تحالفات  /عقد
شراكات جديدة .وكما هو الحال دو ًما ،تواصل الشركة بحثها الدؤوب عن عالمات تجارية قوية على الصعيدين العالمي والمحلي بحيث تلبي معايير الجودة
الصارمة التي تستلزمها الشركة وتوفر مجموعة متكاملة من المنتجات بهدف تعزيز ودعم محفظة أصنافها .ومن األمثلة على الشراكات التي تم عقدها
مؤخ ًرا ،تلك الشراكة التي ُعقدت مع شركة «الكتاليس» لتوزيع منتجات مشتقات األلبان ضمن منتجات العالمة التجارية «بريزيدن» في المملكة العربية
السعودية .وقد كانت شركة «الكتاليس» متواجدة في السوق وتبحث عن موزع آخر ،وقررت أن تعقد شراكة مع الشركة نظ ًرا لما تتمتع به من إمكانات
توزيع كبيرة .مثال آخر عن هذه الشراكات هو توقيع عقد مع شركة سيارا لتوزيع منتجات الدجاج الكامل ومقطعات الدجاج في قنوات خدمات األغذية
والجملة .وستعمل الشركة ً
أيضا على تقييم فرص االستحواذ المحتملة ،إذا سنحت ،لكي تعزز مكانتها الحالية وتزيد من نمو إيراداتها وأرباحها .وستقوم
وأيضا تجارية ال تهدف إلى تأمين وتعزيز محفظة المنتجات الحالية للشركة فحسب ،بل إنها ً
ً
أيضا تتيح
تلك اإلجراءات القوية على أسس استراتيجية
لها االنتقال إلى مجاالت متكاملة تؤ ِّمن نموها المستقبلي .ومن ثَم ،قد تسعى الشركة إلى تعزيز نموها من خالل دراسة وتقييم فرص االستحواذ ،إذا كان
بمقدورها أن تكفل للشركة إمكانية تحقيق هدف أو أكثر من األهداف التالية:
yالتوسع في مجموعات منتجات جديدة :وذلك في حال كان لدى الشركة المستهدفة محفظة منتجات مك ّملة لمحفظة المنتجات الحالية للشركة
ويمكنها النمو بوتيرة سريعة.
yزيادة نطاق تغطية قنوات التوزيع أو استهداف شريحة معينة من المستهلكين :وذلك في حال كان لدى الشركة المستهدفة نطاق تغطية قوى
لقنوات التوزيع يحقق التكامل مع شبكة الشركة ،ويمكنه أن يساعد الشركة على العمل في أقسام رئيسية  /شرائح جديدة من المستهلكين /
مناطق جديدة.
yتحقيق التكامل األمامي والخلفي :وذلك في حال كانت الشركة المستهدفة توفر فرصة قوية ومربحة للشركة لكي تستطيع إما توفير  /تطوير
أصنافها ،و/أو التوسع نحو تصنيع منتجات جديدة ،أو تقديم وخلق قيمة عالية ألصنافها.
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زيادة التركيز على القدرات التشغيلية الستكشاف فرص تعاون أكبر وتحقيق الترابط بين

وحداتها بهدف زيادة الربحية والتركيز على تلبية احتياجات المستهلكين وتعزيز مكانتها
ً
ً
رائدا في قطاع األغذية والمشروبات بالمملكة العربية السعودية
خبيرا
بوصفها
تتطلع الشركة إلى تبسيط عملياتها التشغيلية لتحسين مستوى التركيز على المستهلكين وتحقيق التناغم بشكل أكبر .من خالل المراجعة المستمرة
الستراتيجية التوريد الخاصة بالشركة وإعادة تقييم خدمات التوزيع واإلجراءات المتعلقة بها ،ستضمن الشركة وجود سلسلة توريد قوية وعالية الكفاءة
تكفل لها توفير تجربة عالية الجودة للمستهلكين باستمرار ،حتى في ظل األحداث  /األوضاع غير المتوقعة وأزمات التوريد .وخالل سعيها الدؤوب نحو
ِ
مواطنة مسؤولة ،فإن الشركة تنظر بجدية في فرص التوريد من السوق المحلي بما
تعزيز مكانتها كموزع بارز للمنتجات عالية الجودة بوصفها شركة
يتواءم مع أهداف رؤية المملكة 2030م .وبانتهاجها هذا النهج ،تسعى الشركة إلى تحسين االكتفاء الذاتي والتقليل من حدة المخاطر التي قد تنشأ عن
أي مشكلة من مشاكل التوريد غير المتوقعة .تدرس الشركة في الوقت الحالي تلك المبادرات من أجل زيادة فئات  /قطاعات المنتجات ومستوى ربحيتها.
باإلضافة إلى ما سبق ،تعمل الشركة على توسيع نطاق مصنعها إلنتاج اللحوم في جدة لتلبية الطلب المتزايد على منتجات اللحوم الحمراء والبيضاء .ومن
ال ُمخطط االنتهاء من أعمال توسيع مصنع اللحوم في جدة لكي يبدأ إنتاجه بحلول أكتوبر 2021م.
كما أن تركيز الشركة على النمو ليس مقتص ًرا على البحث عن فرص جديدة فحسب ،بل يمتد كذلك إلى تحقيق نمو في األرباح .ولبلوغ هذه الغاية ،تن ِّفذ
اإلدارة بانتظام إجراءات لتحسين المحفظة والتي سيتم  -بنا ًء عليها  -التوقف عن توزيع أو انتاج المنتجات ضعيفة األداء أو يتم وضع خطط جديدة لها
لتحسين أدائها والرفع من ربحيتها .وهذا بدوره يدعم وجود مسار نمو مستدام ومربح بإذن اهلل.

استكشاف أحدث األساليب وتطويرها لتقديم منتجات محددة إلى المستهلك النهائي،

لزيادة ربحية الشركة وتعزيز تجربة المستهلك

تتمثل إحدى التوجهات المنتشرة حدي ًثا في التسوق في نقل طلب المستهلك إلى القنوات اإللكترونية ،وقد ساهمت جائحة فيروس كورونا ()COVID-19
في تسريع وتيرة هذا التوجه .وترى الشركة أن الغالبية العظمى من حجم طلب المستهلكين الذي تح َّول إلى القنوات اإللكترونية بسبب جائحة فيروس
كورونا ( )COVID-19سيستمر لفترة ما ،وقد يظل مستم ًرا حتى بعد انحسار تلك الجائحة .وبوصفها منصة بارزة لتجميع البيانات وجهة تقوم بتوزيع
منتجات ذات العالمات التجارية عالية الجودة ،تعمل الشركة على تقييم الخيارات المتنوعة لالستفادة من هذه الفرصة سواء بمفردها و/أو مع شركائها،
وذلك الستخدام قنوات التوزيع المباشرة اإللكترونية الستهداف مستهلكين محددين و/أو فيما يتعلق بمنتجات محددة  /معينة .كما تدرس الشركة نوعية
المنتجات  /العالمات التجارية التي سيتم إتاحتها من خالل قنوات التوزيع اإللكترونية .فض ً
كثب في الخيارات المطروحة
ال عن ذلك ،تنظر الشركة عن ٍ
وتطمح إلى االستفادة من التقنيات الرقمية المتنوعة من خالل سلسلة توريدها من أجل زيادة مستوى تحسين الكفاءة؛ على سبيل المثال ،استثمرت الشركة
في تطوير نظام طلب رقمي من شأنه أن يتيح لفريق المبيعات تلقي الطلبات وتت ُّبع المخزون في الوقت الفعلي .وهذا النظام سيُم ِّكن المستهلكين من طلب
المنتجات عبر اإلنترنت في المستقبل .وهذا كله من شأنه أن يساعد الشركة في المستقبل على إطالق منصة شاملة يمكن من خاللها خدمة فئة معينة
من المستهلكين ،ويمكن لها أن تقدم ً
أيضا قيمة كبيرة ونم ًوا عالي الربحية يتميز باالستدامة على المدى الطويل .عالوة على ذلك ،تؤمن الشركة أنه من
الضروري تقييم التجارة اإللكترونية لكي تكون قادرة على مواكبة أي تغييرات قد تحدث على المدى القريب.
كما يعد إنشاء قناة للخدمات الغذائية أحد محاور التركيز الرئيسية للشركة؛ فقد يبلغ حجم تلك القناة أضعاف حجم قناة البيع بالتجزئة للعديد من الفئات
التي تركز عليها الشركة .كما يمثل توسيع نطاق حضور الشركة في قنوات خدمات األغذية في فئات مثل اللحوم الحمراء والبيضاء المج ّمدة والفواكه
والخضار والزيتون إحدى الركائز األساسية التي تعمل الشركة على إنجازها .وبخالف التعديالت التي ستُجريها الشركة على محفظة منتجاتها ،ستركز
الشركة على إدارة الفئات ونهج إدارة األقسام الرئيسية لتتمكن من توسيع نطاق تواجدها في قنوات خدمات األغذية .ستُسهم تلك الركائز المذكورة أعاله
بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف االستراتيجي.
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نظرة عامة عن السوق
تم الحصول على البيانات والمعلومات الواردة في هذه النشرة والمتعلّقة بالسوق والقطاع اللذين تعمل فيهما الشركة من تقرير دراسة السوق الذي أعدته
شركة آرثر د لتل العربية السعودية (ويشار إليها فيما بعد بـ «مستشار السوق واالستراتيجية») .وتم إصدار الدراسة بتاريخ 2021/01/31م.
وقد تأسست شركة آرثر د لتل العربية السعودية عام 2010م في الرياض ،المملكة العربية السعودية ،وتقدم الخدمات االستراتيجية وتجري أبحا ًثا
للسوق .بدأت عملياتها في السعودية في خمسينيات القرن الماضي (للمزيد من المعلومات حول شركة آرثر د لتل العربية السعودية ،تفضلوا بزيارة
.)www.adlittle.com.sa
وتجدر اإلشارة إلى أن مستشار السوق واالستراتيجية ال يملك هو وال مساهميه أو أعضاء مجلس إدارته وال أقاربهم أي حصة أو مصلحة من أي نوع في
الشركة أو في شركاتها التابعة ،وقد أعطى مستشار السوق واالستراتيجية موافقته الخطية على استخدام بيانات وأبحاث السوق بالشكل والطريقة الواردة
في هذه النشرة ،ولم تسحب تلك الموافقة كما في تاريخ النشرة
يُقدر حجم سوق األغذية والمشروبات السعودي بـ  195مليار ريال سعودي في عام 2019م ،ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة ٪6.5
خالل الفترة 2019م إلى 2021م ،وف ًقا لوزارة االستثمار السعودية .تستورد المملكة العربية السعودية ما يقرب من  ٪70من استهالكها الغذائي ،إال أن
صد ًرا لمشتقات األلبان
مستوى الواردات يختلف مع بعض الفئات .على سبيل المثال :يتم استيراد حوالي  ٪50من استهالك الدواجن ،بينما تعد المملكة ُم ِ ّ
ومشتقاتها .اللحوم والدواجن تعد من أكبر مكونات سوق الغذاء ،وهي من الفئات الرئيسة التي تعمل فيها شركة المنجم لألغذية .تعمل الشركة في العديد
من فئات األغذية الكبيرة والتي تم تحديد عدد منها أدناه وتفصيلها في تقييم السوق.
yالدجاج (المجمد والمبرد)  -يتم تلبية جزء من طلب الدجاج في المملكة من خالل الواردات حيث يستورد معظمه إلى البالد في صورة مجمدة.
من المتوقع أن تنمو منتجات الدواجن على مدى السنوات الخمس المقبلة حيث يعتبرها المستهلكون صحيةُ .قدر سوق التجزئة للدجاج المجمد
والمبرد بنحو  3.1مليار ريال سعودي في عام 2019م ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب  ٪2.1خالل 2019م إلى 2024م.
yاللحوم الحمراء المصنعة (المجمدة والمبردة)  -نمت في البيع بالتجزئة بمعدل نمو سنوي مركب  ٪5.2في المبيعات و ٪2.9من حيث الحجم
خالل 2017م إلى 2020م .من المتوقع أن تنمو هذه الفئة بمعدل نمو سنوي مركب  ٪5.6في المبيعات و ٪4.8نمو سنوي مركب في الحجم
خالل الفترة 2020م إلى 2025م.
yالفواكه والخضار المجمدة  -نمت هذه الفئة بمعدل نمو سنوي مركب  ٪7.2في مبيعات التجزئة إلى  0.7مليار ريال سعودي ومن المتوقع أن
تنمو بمعدل نمو سنوي مركب  ٪6في المبيعات و ٪4.0في الحجم خالل 2020م إلى 2025م.
yمشتقات األلبان – نمت فئة مشتقات األلبان في قنوات البيع بالتجزئة بنسبة  ٪1.6من حيث القيمة خالل 2017م إلى 2020م .من المتوقع أن
تنمو الفئة بمعدل نمو سنوي مركب  ٪4في المبيعات و ٪2.7في الحجم خالل 2020م إلى 2025م.
yزيوت الطعام  -تتكون فئة زيوت الطعام من زيت الزيتون ( ٪20من حصة السوق) ،زيت الذرة ( ،)٪28زيت بذور اللفت ( ،)٪3زيت دوار الشمس
( )٪38وغيرها .كان زيت الزيتون ينمو بأسرع ما يمكن خالل 2017م إلى2020م بمعدل نمو سنوي مركب  ٪4.6من حيث المبيعات .ومن
المتوقع أن تبقى الفئة الفرعية األسرع نم ًوا حيث متوقع نمو لمبيعاتها بنسبة  ٪2.2معدل نمو سنوي مركب خالل الفترة 2020م إلى 2025م.
يعتمد النمو في الفئات أعاله وفي سوق األغذية والمشروبات السعودي بأكمله على اتجاهات االقتصاد الكلي واالستهالك والطلب الموضحة أدناه .سيكون
قطاع التجزئة وخدمات األغذية السعودي عام ً
ال أساسياً لتحقيق هذا النمو في توزيع المنتجات الغذائية على المستهلكين.
من المتوقع أن يساهم وضع االقتصاد الكلي السعودي مساهمة كبيرة في دعم تطوير سوق األغذية والمشروبات ونموها ،وتتلخص أبرز المحركات
االقتصادية لنمو هذا القطاع السعودي في:
yالعائد المتوقع لنمو الناتج المحلي اإلجمالي – رغم التراجع المحتمل في الناتج المحلي اإلجمالي في 2020م بنحو  %4.1بسبب جائحة فيروس
كورونا ( ،)COVID-19من المتوقع أن تحقق المملكة عائدات على نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة تصل إلى حوالي  %2.8سنو ًيا في 2021م
و2022م .ومن المتوقع أن يظل قطاع األطعمة والمشروبات قاد ًرا على الصمود أمام تبعات الجائحة بسبب طبيعته.
yالنمو في عدد السكان – يساهم عدد السكان في المملكة ،والذي من المقدر أن يبلغ معدل نموه السنوي المركب نحو  %1.2خالل الفترة 2020م
إلى 2025م ،في نمو إجمالي سوق األطعمة والمشروبات المستهدفة.
yارتفاع الدخل المتاح– رغم االنخفاض في 2020م بسبب جائحة فيروس كورونا ( ،)COVID-19من المتوقع أن ينمو الدخل المتاح في السعودية
بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى  %4.7خالل الفترة 2020م إلى 2024م ،وسيساهم هذا االنتعاش في تحفيز نمو سوق األطعمة والمشروبات،
وسيؤدي االرتفاع في مستوى الدخل إلى زيادة في إنفاق المستهلكين على األطعمة ،والذي من المتوقع أن يرتفع بمعدل نمو سنوي مركب يصل
إلى  %4.6خالل الفترة 2019م إلى 2024م.
yزيادة عدد النساء العامالت ،وخاصة النساء السعوديات ،أدى إلى ارتفاع دخل األسرة مما يؤدي بدوره إلى زيادة اإلنفاق على قطاع األغذية
والمشروبات بسبب زيادة االستهالك وزيادة الطلب على المنتجات عالية الجودة ذات العالمات التجارية.
yالتدفق المتوقع للسياح الدوليين – سيتم دعم محركات النمو المحلية بتدفق السياح من خارج المملكة المتوقع نتيجة الجهود الحكومية
المتواصلة لتطوير القطاع في إطار رؤية 2030م وبرنامج التحول الوطني ،بما في ذلك الحجاج والمعتمرين.
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يشهد سوق األغذية والمشروبات بالمملكة نمواً مع بروز العديد من توجهات االستهالك والطلب التي تش ّكل مستقبل السوق ،ومنها:
yزيادة اإلنتاج المحلي – زيادة االستثمارات في قدرات تصنيع المواد الغذائية المحلية واألجنبية مدفوعة ببرنامج التحول الوطني ،وساهمت
جائحة فيروس كورونا ( )COVID-19في تسريع تركيز المملكة نحو زيادة قدراتها على توريد األغذية محل ًيا ودول ًيا .واستحدث صندوق التنمية
الزراعية السعودي أثناء الجائحة مبادرتين لدعم المزارعين المحليين واالستثمار في مرافق إنتاج األغذية في الخارج ،ما أدى إلى مضاعفة
الموازنة المتاحة لهذه األنشطة ثالث مرات ،مقارنة بالعام السابق ،حيث وصلت إلى  5.5مليارات ريال في 2020م.
yتركيز المملكة على جودة وسالمة األغذية – تعزيز اللوائح التنظيمية ذات الصلة بجودة األغذية وسالمتها ،ومنها على سبيل المثال تشريعات
عام 2018م التي تهدف إلى حظر استخدام الزيوت المهدرجة جزئ ًيا.
yالتوجه المتزايد نحو المنتجات الغذائية الصحية – يتزايد اهتمام المستهلكين باألغذية الصحية بسبب تأثير القنوات اإلعالمية التي تروج
للعادات الغذائية الصحية ،ويشهد هذا التوجه تحسنًا بسبب دعم الحكومة لنمط الحياة الصحي في إطار عملها على إحدى ركائز رؤية 2030
«عيش حياة صحية» .عالوة على ذلك ،أطلقت وزارة الصحة السعودية أثناء جائحة فيروس كورونا ( )COVID-19حملة توعية صحية لتشجيع
المواطنين على اعتماد أنظمة غذائية متوازنة وممارسة الرياضة لتقوية جهاز المناعة .ومن المتوقع أن يستمر هذا االتجاه بعد انتهاء الجائحة
بدافع التغير في سلوك المستهلك.
yاالستهالك الكبير لألطعمة سريعة التحضير والجاهزة – تؤدي زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى زيادة الطلب على الوجبات سريعة
التحضير ،نظ ًرا لقلة الوقت المتاح للطهي.
yالزيادة األخيرة في ضريبة القيمة المضافة – من المتوقع أن تؤدي الزيادة التي فرضت في 2020م على ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى
نسبة  %15إلى زيادة تأثر المستهلكين بالتغير في األسعار عند شراء األغذية ،ومن المتوقع أن يكون لذلك أثر كبير في تحول المستهلك إلى
السلع األساسية ،ومن ذلك األغذية األساسية ،على حساب بعض السلع غير األساسية أو التي تعد من الكماليات.
yزيادة حصة التسوق عبر اإلنترنت – ارتفعت نسبة التسوق عبر اإلنترنت خالل السنة الماضية ،وشهدت نم ًوا قو ًيا في 2020م نتيجة الجائحة،
حيث انخفضت أعداد المتوجهين إلى متاجر البقالة لشراء حاجياتهم .ومن المقدر أن تكون نسبة التسوق عبر اإلنترنت قد ارتفعت في المملكة
بنسبة  %390في 2020م لتصل قيمة اإلنفاق عليه إلى ملياري ريال.
yبرنامج التوطين – يهدف البرنامج إلى زيادة توظيف المواطنين السعوديين مع خفض أعداد الوافدين في المملكة.
مهم في النمو المتوقع في سوق األغذية والمشروبات .وصل عدد
من المتوقع أن تسهم تجارة البيع بالتجزئة وقطاع خدمات األغذية في السعودية ٍ
بدور ٍ
محالت البيع بالتجزئة بقطاع األغذية في المملكة إلى أكثر من  41,000محل ،بتوقعات لمبيعات تبلغ  138.5مليار ريال في 2020م .ويمر بيع األغذية
بالتجزئة في المملكة بتحولين رئيسيين :التحول من البيع التقليدي (أي البقاالت) إلى البيع الحديث (متاجر السوبر والهايبر ماركت) ،ومن التسوق في
المتاجر إلى التسوق عبر اإلنترنت .ومن المتوقع أن يستمر النمو في متاجر السوبر والهايبر ماركت ليحوز على حصة البقاالت التقليدية في السوق بسبب
حجمها الكبير الذي يساعدها في توفير خيارات وكميات أكبر من المنتجات والعالمات التجارية بأسعار أقل نسب ًيا بفضل العروض والتخفيضات .وتعد
ً
مجال استثمار ًيا واعدًا عالي النمو بفضل وجود العديد من تجار التجزئة الكبار ،مثل :بن داوود ودانوب وكارفور ،الذين باتوا يصبون
التجارة اإللكترونية
تركيزهم على الحضور القوي في ميدان البيع اإللكتروني بدءاً من 2018م .وبالمثل ،أصبحت شركة «نعناع» السعودية الناشئة في مجال البقاالت اإللكترونية
ً
تمويل بعد أن جمعت نحو  18مليون دوالر أمريكي في الجولة الثانية في مارس 2020م .ونما سوق البقاالت
واحدة من أعلى الشركات السعودية الناشئة
اإللكترونية نم ًوا ثابتًا خالل السنوات الماضية من  375مليون ريال ( %0.3من إجمالي مبيعات البقالة) إلى نحو ملياري ريال ( %1.5من إجمالي مبيعات
ً
تحول هيكل ًيا بسبب جائحة فيروس كورونا ( ،)COVID-19ومن المتوقع
البقالة) في 2020م ،ما يمثل خمسة أضعاف ما كان عليه في 2018م .وشهد السوق
أن يواصل النمو في ذلك االتجاه بسبب تفضيل المستهلكين الشراء عبر اإلنترنت ً
بدل من التوجه إلى المتاجر .أشارت دراسة استقصائية للمستهلكين مؤخ ًرا
إلى أن المستهلكين في الشرق األوسط يتسوقون عبر اإلنترنت بشكل متكرر أكثر ،وأن أغلبيتهم سيستمرون في شراء الطعام عبر اإلنترنت بعد الجائحة.
إلى جانب ذلك ،بلغ عدد منافذ تقديم خدمات األغذية االستهالكية في المملكة إلى  36,000محال بمبيعات وصلت إلى  81.6مليار ريال في 2019م بينما
انخفضت مبيعات قطاع خدمات قطاع األغذية االستهالكية بنسبة الثلث في عام 2020م بسبب جائحة فيروس كورونا ( ،)COVID-19ومن المتوقع أن تنمو
بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة  %10.2في فترة 2020م إلى 2025م .وبالنظر إلى إمكانات النمو القوية ،أصبحت خدمات األغذية االستهالكية محور
تركيز رئيسي لكبار الموزعين وكبار مصنعي األغذية والمشروبات الساعين إلى النمو .وتهيمن على سوق خدمات األغذية االستهالكية مطاعم الخدمة
الكاملة والخدمة الجزئية التي تشكل نحو  %90من إجمالي مبيعات خدمات األغذية االستهالكية .وتمتلك المطاعم المستقلة نحو  %70من سوق الخدمات
الغذائية ،وتتوزع النسبة المتبقية على سالسل المطاعم .وتأثرت خدمة األغذية بشكل كبير بسبب جائحة فيروس كورونا ( )COVID-19واإلغالقات التي
ً
انتعاشا في
استمرت لمدة شهرين كاملين في المملكة خالل 2020م ،ومع ذلك ،ال تزال التوقعات تفاؤلية ،حيث يشهد قطاع خدمات األغذية في المملكة
النشاط االقتصادي.
من المتوقع أن ينمو قطاع األغذية والمشروبات في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته  %6.4في الفترة من 2019م إلى 2021م نتيجة طبيعة هذا
القطاع الحيوي رغم الجائحة والصدمات الخارجية األخرى .وليس من السهل نسب ًيا الدخول إلى قطاع األغذية والمشروبات ،سيما المنتجات المجمدة
والمبردة ،بسبب الحاجة إلى االستثمار في البنية التحتية للتوزيع والتخزين .عالوة على ذلك ،يتأثر القطاع بشكل كبير بثقة المستهلكين بالعالمات
التجارية ،ما يعني أن العالمات التجارية الراسخة وذات التاريخ الطويل تتمتع بميزة تفضيلية مقارنة بالعالمات األخرى .وبسبب ذلك ،تتميز الشركة
بقدرتها على المحافظة على أداء متنامي في المستقبل ،نتيجة لخبرتها التي تزيد على  70عا ًما في سوق األغذية بالمملكة مما مكنها من ترسيخ مركزها
فيه وتعزيز اسمها ،كعالمة تجارية سعودية معروفة وموثوقة .وتمتلك الشركة  12فرع ثالجة ،ومصنعاً إلنتاج اللحوم (يجري االستثمار في زيادة طاقته
ً
وأسطول كبي ًرا يضم  1,064مركبة ،مما يتيح للشركة إمكانية توصيل المنتجات الغذائية بكفاءة إلى عمالئها بشتى مناطق المملكة .عالوة
االنتاجية حال ًيا)،
على ذلك ،يتيح نشاط الشركة في الفئات الغذائية الكبيرة وعالية النمو ،كالفواكه والخضار المجمدة ،وزيوت الطعام ،واللحوم البيضاء والحمراء (المجمدة
فرصا كبيرة للنمو في المستقبل ،ويساهم حضور الشركة الراسخ في القطاعات الفرعية المهمة في تمكينها من
والمبردة) ،واألرز ،ومشتقات األلبان،
ً
ً
مستقبل.
تحقيق نمو كبير وتحوالت هيكلية واضحة في القطاع في المملكة

ن

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ملخص المعلومات المالية
ينبغي أن تقرأ المعلومات المالية المختارة المبينة أدناه جنبا إلى جنب مع القوائم المالية ال ُمراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و31
ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م والفترة المنتهية  31مارس 2021م ،واإليضاحات المرفقة بها ،والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي
المعتمدة في المملكة العربية السعودية ( ،)IFRSوالمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ( )SOCPAباإلضافة
إلى المعلومات الواردة في قسم «المعلومات المالية» أعاله .إن هذه القوائم المالية المراجعة واإليضاحات المرفقة بها التي تم تضمينها في القسم 20
(«القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني حولها») من هذه النشرة.
تم استخراج المعلومات المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م من المعلومات المالية المقارنة المعروضة في القوائم المالية للشركة للسنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م .وتم استخراج المعلومات المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م من المعلومات المالية المقارنة
المعروضة في القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والفترة المنتهية  31مارس 2021م.
ألف ريال سعودي

السنة المالية
2019م

السنة المالية
2018م

السنة المالية
2020م

الفترة المنتهية 31
مارس 2021م

بيانات األرباح والخسائر  /قوائم الدخل
اإليرادات

2,497,345

2,419,060

2,538,454

628,055

تكلفة اإليرادات

()2,085,476

()2,084,410

()2,054,327

()530,615

إجمالي الربح

411,869

334,651

484,127

97,440

مصاريف بيع وتوزيع

()207,241

()203,491

()225,860

()57,276

مصاريف عمومية وإدارية

()20,253

()21,728

()23,007

()4,965

-

()5,405

()7,813

()1,909

دخل العمليات

184,375

104,026

227,447

33,290

(مصاريف) إيرادات أخرى ،صافي

()22,612

17,449

14,338

488

تكاليف تمويل

()6,847

()9,530

()4,871

()738

دخل السنة/الفترة قبل الزكاة

154,916

111,945

236,914

33,040

الزكاة

()5,441

()2,780

()7,235

()3,577

دخل السنة /الفترة

149,475

109,165

229,679

29,464

إعادة قیاس التزامات المنافع المحددة للموظفين

1,900

()3,842

()2,239

-

إجمالي الدخل الشامل للسنة

151,375

105,322

227,440

29,464

استهالك موجودات حق االستخدام

بيانات قائمة المركز المالي
إجمالي الموجودات المتداولة

656,759

669,045

737,604

831,442

إجمالي الموجودات غير المتداولة

310,849

354,064

332,245

330,800

إجمالي الموجودات

967,608

1,023,108

1,069,849

1,162,241

إجمالي المطلوبات المتداولة

461,617

485,929

347,793

412,705

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

27,612

73,478

81,605

79,621

إجمالي المطلوبات

489,229

559,407

429,398

492,326

إجمالي حقوق الشركاء

478,379

463,702

640,451

669,915

إجمالي المطلوبات وحقوق الشركاء

967,608

1,023,108

1,069,849

1,162,241
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ألف ريال سعودي

السنة المالية
2018م

السنة المالية
2019م

السنة المالية
2020م

الفترة المنتهية 31
مارس 2021م

بيانات قائمة التدفقات النقدية
صافي التدفقات من األنشطة التشغيلية

243,221

138,497

205,831

42,286

صافي التدفقات المستخدمة في األنشطة االستثمارية

()35,277

()23,327

()2,233

()6,050

صافي التدفقات المستخدمة في األنشطة التمويلية

()206,842

()123,426

()203,782

()26,910

المؤشرات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية
عدد الفروع

13

13

13

13

عدد المصانع

1

1

1

1

عدد منافذ العمالء

18,465

18,077

17,737

17,331

اجمالي الكميات المباعة (بالطن المتري)

273,807

282,118

281,462

73,701

اجمالي متوسط سعر البيع لكل طن متري (ريال سعودي)

9,107

8,547

8.994

8,500

اجمالي متوسط المبيعات لكل عميل (ألف ريال سعودي)

135

133

143

36

هامش إجمالي الربح

()1

%16.5

%13.8

%19.1

%15.5

هامش ربح العمليات

()2

%7.4

%4.3

%9.0

%5.3

%6.0

%4.5

%9.0

%4.7

29

30

29

34

45

44

51

55

42

40

39

47

%31.2

%23.5

%35.9

%27.4

%15.4

%10.7

%21.5

%15.8

هامش ربح السنة /الفترة

()3

متوسط أيام الذمم المدينة (يوم)
متوسط عمر المخزون (يوم)

()5

متوسط أيام الذمم الدائنة (يوم)
العائد على حقوق الشركاء

()4

()6

()7

العائد على إجمالي الموجودات

()8

المصدر :معلومات إدارة الشركة والقوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والفترة المنتهية  31مارس 2021م.
()1

يُع َّرف هامش اجمالي الربح على أنه اجمالي الربح مقسو ًما على اإليرادات وهو نسبة مئوية.
يُع َّرف هامش ربح العمليات على أنه دخل العمليات مقسو ًما على اإليرادات وهو نسبة مئوية.

()4

تم احتساب متوسط أيام الذمم المدينة باستخدام إجمالي المدينون التجاريون.

()6

تم احتساب متوسط أيام الذمم الدائنة باستخدام تكلفة المشتريات باستثناء مشتريات فرانس بولتري.

()8

يتم احتساب العائد على اجمالي الموجودات كما يلي :دخل السنة  /القيمة الدفترية إلجمالي الموجودات للسنة

()2
()3

()5

()7

يُع َّرف هامش ربح السنة على أنه دخل السنة  /الفترة مقسو ًما على اإليرادات وهو نسبة مئوية.

تم احتساب متوسط عمر المخزون باستثناء قطع الغيار وقطع غيار المعدات والمخزون في الطريق من إجمالي المخزون.
يتم احتساب العائد على حقوق الشركاء كما يلي :دخل السنة  /القيمة الدفترية إلجمالي حقوق الشركاء للسنة

و
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ملخص عوامل المخاطرة
ٍ
وبوجه خاص عوامل
يتعين على كل من يرغب باالستثمار في أسهم الطرح أن يقوم بدراسة جميع المعلومات المشمولة في نشرة اإلصدار هذه بعناية،
المخاطرة الواردة أدناه والتي يتم وصفها بالتفصيل في القسم«( 2عوامل المخاطرة»).
 .أالمخاطر المتعلقة بعمليات الشركة

1المخاطر المتعلقة بالتراجع العام في مستوى إنفاق العمالء على أعمال الشركة2المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على بعض الموردين الرئيسيين3المخاطر المتعلقة بشروط عقود التوريد والتوزيع الموقعة بين الشركة وبعض الموردين الرئيسيين4المخاطر المتعلقة بعدم وجود عقود توريد وتوزيع موقعة مع بعض الموردين الرئيسيين5المخاطر المتعلقة بشروط عالقات الشركة مع العمالء6المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على المحافظة على الحوافظ والخصومات من دعم الموردين وحالة السوق والرسوم وغيرها7المخاطر المتعلقة باستراتيجية الشركة التوسعية8المخاطر المتعلقة بأثر ازدياد التكاليف والمصاريف التشغيلية ألعمال الشركة9المخاطر المتعلقة بالتعامالت المبرمة مع األطراف ذوي العالقة	10-المخاطر المتعلقة باللوائح التنظيمية والتصاريح والتراخيص والموافقات الضرورية ألعمال الشركة
	11-المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على الحفاظ على صورتها وسمعة عالمتها التجارية
	12-المخاطر المتعلقة بمشاكل الجودة أو الصحة المتصلة بمنتجات الشركة
	13-المخاطر المتعلقة بنظام الوكاالت التجارية
	14-المخاطر المتعلقة بحماية الشركة لعالماتها التجارية
	15-المخاطر المتعلقة بتعرض الشركة لمخاطر تشغيلية وعوائق تجارية غير متوقعة
	16-المخاطر المتعلقة بتفشي األمراض المعدية أو غيرها من المخاوف التي تهدد الصحة العامة ،بما في ذلك االنتشار العالمي المستمر لفيروس
كورونا ()COVID-19
	17-المخاطر المتعلقة بإدارة المخزون
	18-المخاطر المتعلقة بتطبيق تطورات لمعايير المحاسبية الدولية أو بتطبيق معايير محاسبية دولية جديدة ( )IFRSفي المستقبل وآثار ذلك على
الشركة
	19-المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار صرف العمالت
	20-المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على إدارتها العليا وكبار موظفيها
	21-المخاطر المرتبطة بمتطلبات العاملين غير السعوديين ونظام العمل
	22-المخاطر المرتبطة بترتيبات الدين الجارية الخاصة بالشركة
	23-المخاطر المتعلقة بتطبيق الشركة لدليل حوكمة داخلية ُمعتمدة حديثاً
	24-المخاطر المتعلقة بقصور الخبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة
	25-المخاطر المرتبطة بالتوريد والدعم من مقدمي الخدمات الخارجيين
	26-المخاطر المتعلقة بالحوادث واإلصابات التي قد تنشأ عن عمليات الشركة
	27-المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية
	28-المخاطر المتعلقة بأعطال شبكة تقنية المعلومات أو األنظمة السحابية
	29-المخاطر المتعلقة بدخول الشركة في دعاوى قضائية
	30-المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على العاملين غير السعوديين
	31-المخاطر المتعلقة بارتفاع األسعار التي يفرضها منتجو المواد الغذائية وغير الغذائية
	32-المخاطر المتعلقة بتركز المبيعات في فئة اللحوم البيضاء والحمراء
	33-المخاطر المتعلقة باعتماد المنتجات من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء
	34-المخاطر المرتبطة بالحصول على شهادة المنتجات المذبوحة بالطريقة اإلسالمية (حالل) من قبل الموردين
	35-المخاطر المتعلقة بالتغييرات في األنظمة واللوائح المعمول بها على اعمال الشركة
	36-المخاطر المتعلقة بفرض رسوم إضافية أو ضرائب جديدة
	37-المخاطر المتعلقة بتعرض فروع الشركة لنزاعات بخصوص الملكية

ي

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

	38-المخاطر المتعلقة بتركز العمالء الرئيسيين
	39-المخاطر المتعلقة بالعوامل الموسمية
 .بالمخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية

1أثر المخاطر السياسية واالقتصادية على عمليات الشركة2المخاطر المتعلقة بالعوامل التنافسية العالية في القطاع الذي تعمل فيه الشركة3المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودة ومتطلبات نظام العمل األخرى4المخاطر المتعلقة بالتغييرات في أسعار الطاقة والكهرباء والمياه والخدمات ذات الصلة على المصاريف التشغيلية للشركة5المخاطر المتعلقة بالتغييرات في األنظمة والسياسات الحكومية في المملكة العربية السعودية و/أو التغييرات في تطبيقها على أعمال الشركة6المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل7المخاطر المتعلقة باالستيراد8المخاطر المتعلقة بالزكاة والدخل9المخاطر المتعلقة بالقيود المحتملة على الملكية األجنبية فيما يخص مكة المكرمة والمدينة المنورة .جالمخاطر المتعلقة بأسهم الطرح

1المخاطر المتعلقة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهم الكبير بعد الطرح2المخاطر المتعلقة بعدم طرح األسهم في السوق سابقا3المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من أسهم الشركة بعد الطرح4المخاطر المتعلقة بالتقلبات في السعر السوقي لألسهم5-المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على توزيع األرباح

أأ
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المخاطــر المتعلقــة بعمليــات الشــركة

1-1-2

المخاطر المتعلقة بالتراجع العام في أعداد المستهلكين أو مستوى إنفاق المستهلكين على أعمال الشركة ����������������7

2-1-2

المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على الموردين الرئيسيين�����������������������������������������������������������������7

3-1-2

المخاطر المتعلقة بشروط عقود التوريد والتوزيع الموقعة بين الشركة وبعض الموردين الرئيسيين �����������������������8

4-1-2

المخاطر المتعلقة بعدم وجود عقود توريد وتوزيع موقعة مع بعض الموردين الرئيسيين�������������������������������������8

5-1-2

المخاطر المتعلقة بشروط عالقات الشركة مع العمالء�����������������������������������������������������������������������8

6-1-2

المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على المحافظة على الحوافز والخصومات من دعم الموردين وحالة السوق والرسوم وغيرها
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8

7-1-2

المخاطر المتعلقة باستراتيجية الشركة التوسعية�����������������������������������������������������������������������������9

8-1-2

المخاطر المتعلقة بأثر ازدياد التكاليف والمصاريف التشغيلية ألعمال الشركة��������������������������������������������10

9-1-2

المخاطر المتعلقة بالتعامالت المبرمة مع األطراف ذات العالقة ���������������������������������������������������������10

10-1-2

المخاطر المرتبطة باللوائح التنظيمية والتصاريح والتراخيص والموافقات الضرورية ألعمال الشركة��������������������11

11-1-2

المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على الحفاظ على صورتها وسمعة عالماتها التجارية ����������������������������������11

12-1-2

المخاطر المتعلقة بمشاكل الجودة أو الصحة المتصلة بمنتجات الشركة �������������������������������������������������12

13-1-2

المخاطر المتعلقة بنظام الوكاالت التجارية ��������������������������������������������������������������������������������12

14-1-2

المخاطر المتعلقة بحماية الشركة لعالماتها التجارية ����������������������������������������������������������������������12

15-1-2

المخاطر المتعلقة بتعرض الشركة لمخاطر تشغيلية وعوائق تجارية غير متوقعة������������������������������������������13

16-1-2

المخاطر المتعلقة بتفشي األمراض المعدية أو غيرها من المخاوف التي تهدد الصحة العامة ،بما في ذلك االنتشار العالمي
المستمر لفيروس كورونا (13�������������������������������������������������������������������������������������� )COVID-19

17-1-2

المخاطر المتعلقة بإدارة المخزون�������������������������������������������������������������������������������������������14
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المخاطر المتعلقة بتطبيق تطورات للمعايير المحاسبية الدولية أو بتطبيق معايير محاسبية دولية جديدة ( )IFRSفي
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المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على إدارتها العليا وكبار موظفيها ������������������������������������������������������15
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المخاطر المتعلقة بقصور الخبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة ��������������������������������������������������������16
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34-1-2

المخاطر المرتبطة بالحصول على شهادة المنتجات المذبوحة بالطريقة اإلسالمية (حالل) من قبل الموردين ����������19

35-1-2

المخاطر المتعلقة بالتغييرات في األنظمة واللوائح المعمول بها على أعمال الشركة �������������������������������������19

36-1-2

المخاطر المتعلقة بفرض رسوم إضافية أو ضرائب جديدة ����������������������������������������������������������������20
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1التعريفات والمصطلحاتالتعريف

المصطلح
اتفاقية التعهد بالتغطية

اتفاقية التعهد بتغطية الطرح المبرمة بين الشركة والمساهمين البائعين ومتعهد التغطية فيما يتعلق بالطرح.

اتفاقيات المبادلة ()SWAP

نوع من االتفاقيات يتّفق من خاللها مستثمرون أجانب أفراد من غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة
خارج المملكة باالستثمار بشكل غير مباشر للحصول على المنافع االقتصادية لألسهم من خالل القيام باالستحواذ على
المنافع االقتصادية لألسهم عن طريق الدخول في اتفاقيات المبادلة مع مؤسسة السوق المالية المرخصة من قبل الهيئة.

استمارة طلب

استمارة الطلب التي تستخدم من قبل الفئات المشاركة لتسجيل طلباتهم في أسهم الطرح خالل فترة بناء سجل األوامر،
ويشمل هذا المصطلح (حسب الحال) استمارة الطلب اإللحاقية عند تغيير النطاق السعري.

أسهم الطرح

ثمانية عشر مليون ( )18,000,000سهماً عادياً يمثل  %30من رأس مال الشركة.

أمين السر

أمين سر مجلس اإلدارة.

األعمال

استيراد وتسويق وتوزيع مجموعة من المنتجات الغذائية المجمدة والمبردة والجافة في قطاع األغذية في المملكة العربية
السعودية.

اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين وكبار التنفيذيين بالشركة.

اإلدراج

قبول إدراج كامل أسهم الشركة في السوق وفقاً لقواعد اإلدراج.

األسهم

أي سهم عادي مدفوع بالكامل من الشركة بقيمة اسمية قدرها  10رياالت سعودية للسهم الواحد في رأس مال الشركة والذي
يتم إصداره من وقت آلخر.

األسطول

مركبات التوصيل الخاصة بالشركة.

الحكومة

حكومة المملكة العربية السعودية ،وتفسر كلمة «حكومية» وفقاً لذلك.

الجمعية العامة

تعني كل من الجمعية العامة غير العادية و/أو الجمعية العامة العادية ،و «الجمعية العامة» أي الجمعية العامة للشركة.

الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقدة وفقاً للنظام األساسي للشركة.

الجمعية العامة غير العادية

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقدة وفقاً للنظام األساسي للشركة.
األشخاص غير المذكورين أدناه:

1تابعي ال ُمصدر.2-المساهمين الكبار في ال ُمصدر.

3أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.الجمهور

4-أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي ال ُمصدر.

5أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في ال ُمصدر.6-أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في ( 4 ،3 ،2 ،1أو  )5أعاله.

7أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في ( )6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1أعاله.8األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معاً ويملكون مجتمعين  ٪5أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.الجهات المستلمة

الجهات المستلمة المذكورة أسمائهم في الصفحة (خ).

الرئيس التنفيذي

الرئيس التنفيذي للشركة.

الزكاة

الزكاة المفروضة على المسلمين وهي الركن الثالث من أركان اإلسالم في المملكة وف ًقا لألنظمة ذات العالقة.

السعودة

متطلبات السعودة المطبقة في المملكة فيما يتعلق بسوق العمل.

السنة المالية

السنة المالية للشركة والتي تبدأ من  1يناير إلى  31ديسمبر من كل سنة ميالدية.

السنة المالية 2018م

الفترة التي تبدأ من  1يناير 2018م وتنتهي في  31ديسمبر 2018م.

السنة المالية 2019م

الفترة التي تبدأ من  1يناير 2019م وتنتهي في  31ديسمبر 2019م.

السنة المالية 2020م

الفترة التي تبدأ من  1يناير 2020م وتنتهي في  31ديسمبر 2020م.

المصدر
الشركة  /المنجم ُ /

شركة المنجم لألغذية

الطرح

طرح ثمانية عشر مليون ( )18,000,000سهماً عادياً يمثل  %30من رأس مال الشركة لالكتتاب في السوق المالية السعودية.
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المصطلح
الفترة المنتهية  31مارس 2021م أو
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31
مارس 2021م

التعريف
الفترة التي تبدأ من  1يناير 2021م وتنتهي في  31مارس 2021م.
الجهات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر ،وهم:
yالصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في األوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية ،إذا كانت شروط
وأحكام الصندوق تتيح له ذلك ،مع االلتزام باألحكام والقيود المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار وتعليمات
بناء سجل األوامر.
yمؤسسات السوق المالية المرخص لها من قبل الهيئة بالتعامل في األوراق المالية بصفة أصيل ،مع االلتزام باألحكام
المنصوص عليها في قواعد الكفاية المالية عند تقديم نموذج طلب المشاركة.
yمؤسسة سوق مالية مرخص لها من قبل الهيئة في ممارسة أعمال اإلدارة وفقاً لألحكام والقيود المنصوص عليها في
تعليمات بناء سجل األوامر.

الفئات المشاركة

yاألشخاص االعتباريين الذين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع ،ويشمل ذلك
األشخاص االعتباريين األجانب الذين يجوز لهم االستثمار في السوق التي ستُدرج فيها أسهم ال ُمصدر ،مع مراعاة
ضوابط استثمار الشركات المدرجة في األوراق المالية المدرجة في السوق المنصوص عليها في تعميم الهيئة رقم
( )05158/6وتاريخ 1435/08/11هـ (الموافق 2014/06/09م) الصادر بنا ًء على قرار مجلس الهيئة رقم (-28-9
 )2014وتاريخ 1435/07/20هـ (الموافق 2014/05/19م).
yالجهات الحكومية ،وأي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،أو سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركز إيداع
األوراق المالية.
yالشركات المملوكة من الحكومة ،مباشر ًة أو عن طريق مدير محفظة خاصة.
yالشركات الخليجية والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح له ذلك.

المجلس أو مجلس اإلدارة

مجلس إدارة الشركة.

المحاسب القانوني

شركة ارنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون).

المديرون أو أعضاء المجلس

أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تم تعيينهم من قبل الجمعية العامة والذين تظهر أسماؤهم في القسم «( 1-5أعضاء مجلس
اإلدارة وأمين المجلس») من هذه النشرة.

المساهم أو المساهمون

أي مالك ألسهم في الشركة.

المساهمون الحاليون

جميع المساهمين الحاليين في الشركة والتي ترد أسماؤهم ونسب ملكيتهم في الجدول «( 3-4هيكل ملكية الشركة كما في
تاريخ هذه النشرة») ،وهم على النحو التالي:

شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم.
شركة الكفاءة العقارية.

المساهمون الكبار أو المساهم الكبير
المساهمون البائعون

أي شخص يمتلك ( )٪5أو أكثر من أسهم ال ُمصدر وهو شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم ،نتيجة تملكها  %99من أسهم الشركة
قبل الطرح.
شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم.
شركة الكفاءة العقارية.

المستثمر األجنبي المؤهل

مستثمر أجنبي مؤهل وفقاً للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة
لالستثمار في األوراق المالية المدرجة .ويتم تقديم طلب التأهيل إلى مؤسسة سوق مالية لتقوم بتقييم الطلب وقبوله وفقاً
للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة.

المستشار المالي

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية.

المعايير الدولية للتقرير المالي
المعتمدة في المملكة العربية
السعودية ()IFRS

المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة
السعودية للمراجعين والمحاسبين ( )SOCPAوغيرها من المعايير والتصريحات التي أقرتها الهيئة السعودية للمراجعين
والمحاسبين ،والتي تشمل المعايير واإلصدارات الفنية المتعلقة بالمسائل التي ال تغطيها المعايير الدولية ،مثل مسألة الزكاة.

المعايير المحاسبية المتعارف عليها
في المملكة ()SOCPA

المعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين
والمحاسبين (.)SOCPA

المقر الرئيسي

المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

المكتتبون

تشمل الفئات المشاركة والمكتتبين األفراد.
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التعريف

المصطلح
المكتتبون األفراد

األشخاص السعوديون الطبيعيون ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد ُقصر من زوج غير سعودي
التي يحق لها أن تكتتب بأسمائهم ،شريطة أن تقدم ما يثبت أمومتها لألوالد القصر ،باإلضافة إلى أي شخص طبيعي غير
سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساباً بنكياً لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق
لهم فتح حساب استثماري مع مؤسسة سوق مالية.

المملكة أو السعودية

المملكة العربية السعودية.

النشرة أو نشرة اإلصدار

هذه النشرة والتي أعدتها الشركة فيما يتعلق بالطرح.

النظام األساسي

النظام األساسي الموافق عليه من قبل الجمعية العامة.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (التي تعرف سابقاً بالهيئة العامة للزكاة والدخل).

الهيئة أو هيئة السوق المالية

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

الهيئة العامة للمنافسة

الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية والتي تنظم نظام المنافسة ولوائحه التنفيذية في المملكة.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية.

تداول ،السوق ،أو السوق المالية
السعودية

شركة تداول السعودية.

تعليمات بناء سجل األوامر
وتخصيص األسهم في االكتتابات
األولية

تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادرة بنا ًء على قرار مجلس الهيئة رقم 2016-94-2
بتاريخ 1437/10/15هـ (الموافق 2016/07/20م) وتعديالته الصادرة بنا ًء على قرار مجلس الهيئة رقم  2019-102-3وتاريخ
1441/01/18هـ (الموافق 2019/09/17م).

دراسة السوق

دراسة السوق المعدة من مستشار السوق واالستراتيجية بخصوص قطاع األغذية والمشروبات في المملكة العربية السعودية
بتاريخ 2021/01/31م

رئيس مجلس اإلدارة

رئيس مجلس إدارة الشركة.

ريال أو الريال سعودي

العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

سعر الطرح

ستون ( )60ريال سعودي.

شخص

أي شخص طبيعي أو اعتباري.

ضريبة القيمة المضافة

ضريبة القيمة المضافة التي تُعرف كذلك بضريبة السلع والخدمات.
يشمل مصطلح «طرف ذو عالقة» أو «أطراف ذوي عالقة» في هذه النشرة وبموجب قائمة المصطلحات المستخدمة في
لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم ( )2004-11-4وتاريخ 1425/8/20هـ
(الموافق 2004/10/4م) ،والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ( )2021-22-2وتاريخ 1442/7/12هـ (الموافق
2021/2/24م) ،أي من الجهات التالية:
1-تابعي ال ُمصدر.

طرف أو األطراف ذو عالقة

2المساهمين الكبار في ال ُمصدر.3-أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.

4-أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي ال ُمصدر.

5أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في ال ُمصدر.6-أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في ( ،4 ،3 ،2 ،1أو  )5أعاله.

7-أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في ( ،5 ،4 ،3 ،2 ،1أو  )6أعاله.

في الفقرة ( ،)7تعني كلمة «سيطرة» المعنى الوارد لها في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية
وقواعدها.
فرع

فرع للشركة مقيد في السجل التجاري باعتباره فرع مستقل ،يتم تحصيل األرباح من خالله.

فرع مصنع اللحوم

فرع مصنع اللحوم التابع للشركة في مدينة جدة.

فرع (مكتب) مبيعات

فرع المبيعات التابع للشركة في مدينة الطائف والذي ال تتوفر فيه ثالجة تخزين المنتجات.

فترة الحظر

فترة الستة أشهر التي ال يجوز خاللها للمساهم الكبير التصرف في أي من أسهمه بدءاً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في
السوق .ويجوز للمساهم الكبير التصرف في أسهمه بعد فترة الحظر.

فترة الطرح

تبدأ فترة الطرح من يوم األحد تاريخ  1جمادى األول 1443هـ (الموافق  5ديسمبر 2021م) ويستمر لمدة يومين شاملة آخر
يوم إلغالق االكتتاب في يوم اإلثنين تاريخ  2جمادى األول 1443هـ (الموافق  6ديسمبر 2021م).

قنوات التوزيع

السلسلة التي تمر من خاللها منتجات الشركة حتى تصل إلى عمالء الشركة ،وتشمل قطاع البيع بالجملة وقطاع التجزئة
وقطاع خدمات األغذية.
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التعريف

المصطلح
قطاع التجزئة

قناة من قنوات التوزيع التي تبيع الشركة من خاللها المنتجات لعمالء التجزئة ،ويشمل ذلك محالت الهايبر ماركت ومحالت
السوبر والهايبر ماركت والميني ماركت ومحالت البقالة.

قطاع البيع بالجملة

قناة من قنوات التوزيع التي تبيع الشركة من خاللها المنتجات لعمالء البيع بالجملة الذين يبيعون المنتجات إلى المطاعم أو
صغار تجار التجزئة أو المستهلكين األفراد.

قطاع خدمات األغذية

قناة من قنوات التوزيع التي تبيع الشركة من خاللها المنتجات لعمالء خدمات األغذية ،ويشمل ذلك شركات التموين وشركات
الطيران والفنادق ومطاعم الوجبات السريعة والمطاعم التقليدية والمطاعم الفاخرة والمقاهي ومحالت العصائر.

قواعد اإلدراج

قواعد اإلدراج لتداول الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2017-123-3وتاريخ 1439/04/09هـ
(الموافق 2017/12/27م) والمعدلة بقرار رقم ( )2021-22-1بتاريخ 1442/7/12هـ (الموافق 2021/02/24م).

قواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم  2017-123-3وتاريخ
1439/04/09هـ (الموافق 2017/12/27م) والمعدلة بقرار رقم ( )2021-7-1وتاريخ 1442/06/01هـ (الموافق
2021/01/14م).

قواعد الكفاية المالية

قواعد الكفاية المالية الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم  2012-40-1وتاريخ 1434/02/17هـ (الموافق 2012/12/30م)
وما يطرأ عليها من تعديالت.

العمالء الرئيسيون

هم أهم عشرة عمالء للشركة استناداً إلى النسبة التي يش ّكلونها من إيرادات الشركة كما في الفترة المنتهية  31مارس 2021م.

كبار التنفيذيين

أي شخص طبيعي يكون مكلفاً  -وحده أو مع آخرين  -من قبل مجلس إدارة الشركة أو من قبل عضو في مجلس إدارة الشركة
بمهام إشراف وإدارة ،وتكون مرجعيته إلى مجلس اإلدارة مباشرة أو عضو في مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي.

الئحة حوكمة الشركات

الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم 2017-16-8م وتاريخ
1438/05/16هـ (الموافق 2017/02/13م) المعدلة بقرار رقم ( )2021-7-1وتاريخ 1442/6/1هـ (الموافق 2021/1/14م).

لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

لجنة المراجعة

لجنة مراجعة الشركة.

م

ميالدي.

مبيعات الشاحنات النقدية (Cash
)Van Sales

فئة فرعية من قنوات التوزيع التي يدفع العمالء من خاللها نقدًا لمندوبي المبيعات بالشركة الذين يقودون المركبات على طرق
معينة انطالقاً من الفروع المحلية لبيع أصناف البضاعة.

متعهد التغطية

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية.

مدير االكتتاب

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية.

مستشار السوق واالستراتيجية

شركة آرثر د لتل العربية السعودية.

مؤسسة سوق مالية

شخص مرخص له من هيئة ممارسة أعمال األوراق المالية.

المو ّردون الرئيسيون

هم أكبر عشرة موردين للشركة استنا ًدا إلى إجمالي المشتريات كما في الفترة المالية المنتهية  31مارس 2021م.

ثالجة

فرع يمكن تخزين المنتجات الغذائية المجمدة والمبردة والجافة فيه بشكل آمن.

وحدة تصنيف منتج ()SKU

وحدة تصنيف منتج أو أي رقم يتم إسناده لمنتج معين لغرض تحديد السعر وخيارات المنتج ومصنع البضاعة.

نسبة السعودة

النسبة المئوية من الموظفين في أي قوة عاملة ممن يسهمون في مستوى السعودة ضمن القوى العاملة ألي شركة ،بما في
ذلك المواطنين السعوديين واألشخاص المتزوجين من سعوديين ،علماً بأن بعض الفئات ،مثل الموظفين السعوديين من ذوي
اإلعاقة ،يمثلون وزناً أكبر عند احتساب مستوى السعودة.

نظام السوق المالية

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/06/02هـ (الموافق 2003/07/31م) وما ورد عليه
من تعديالت.

نظام الشركات

نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )3/وتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق 2015/11/10م) وما ورد عليه من
تعديالت.

نظام العمل

نظام العمل السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م 51/وتاريخ 1426/08/23هـ (الموافق 2005/09/27م) المعدل
بالمرسوم الملكي رقم (م )5/وتاريخ 1442/01/07هـ.

نظام المنافسة

نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )75/وتاريخ 1440/6/29هـ.

نموذج طلب االكتتاب

نموذج طلب االكتتاب المرفق بهذه النشرة والذي يتعين على المكتتب استخدامه لالكتتاب في أسهم الطرح.

هـ

هجري.

وزارة االستثمار

وزارة االستثمار في المملكة.

وزارة التجارة

وزارة التجارة في المملكة.
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التعريف

المصطلح
وزارة الشؤون البلدية والقروية
واإلسكان

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان في المملكة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة.

يوم عمل

أي يوم تعمل فيه الجهات المستلمة في المملكة (باستثناء يومي الجمعة والسبت وأي إجازات رسمية).
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2عوامل المخاطرةٍ
وبوجه خاص
يتعين على كل من يرغب باالستثمار في أسهم الطرح قبل اتخاذ أي قرار ،دراسة كافة المعلومات التي تحتويها نشرة اإلصدار هذه بعناية،
عوامل المخاطرة الواردة أدناه .وقد ال تشمل عوامل المخاطرة الموضحة أدناه جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة ،مما يعني إمكانية وجود
عوامل مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الراهن ،أو قد يتم اعتبارها غير جوهرية إال أنها قد تؤثر على عمليات الشركة.
أي من المخاطر
وقد تتأثر أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية
ٍ
بشكل سلبي وجوهري إذا حدثت -أو أصبحت جوهريةٌّ -
المشار إليها أدناه ،أو أية مخاطر أخرى لم يحددها أعضاء مجلس اإلدارة ،أو التي تعتبر غير جوهرية في الوقت الراهن .ونتيجة لهذه المخاطر أو غيرها
من العوامل التي قد تؤثر على أعمال الشركة ،فإن األحداث والظروف المتوقعة في المستقبل والتي قد تم عرضها في هذه النشرة قد ال تحدث بالطريقة
التي تتوقعها الشركة و/أو أعضاء مجلس اإلدارة ،أو قد ال تحدث على اإلطالق .وبالتالي ،ينبغي على المستثمرين النظر في جميع اإلفادات المستقبلية
الواردة في هذه النشرة في ضوء هذا التفسير وعدم االعتماد على تلك اإلفادات دون التحقق منها (للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة قسم («التوقعات
واإلفادات المستقبلية») في الصفحة (ب) وقسم «( 11اإلقرارات») وقسم «( 16تعهدات الشركة فيما بعد اإلدراج»)).
كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة ،على حد علمهم واعتقادهم ،كما في تاريخ هذه النشرة أنه ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى بخالف تلك المذكورة في
هذا القسم والتي سيؤثر عدم اإلفصاح عنها على قرارات المستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح.
إن االستثمار في أسهم الطرح يناسب فقط المستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا هذا االستثمار ،والذين تتوفر لديهم موارد كافية لتحمل أية
مستثمر محتمل ،إن كان لديه أية شكوك بخصوص اإلجراءات التي عليه اتخاذها ،أن يستشير مستشاراً
خسارة قد تنتج عن هذا االستثمار .ويجب على أي
ٍ
مالياً مرخصاً له من قبل الهيئة في تقديم المشورة فيما يخص أي استثمار في أسهم الطرح.
إن المخاطر الواردة أدناه غير مرتبة بحسب أهميتها أو إمكانية حدوثها أو تأثيرها المتوقع على الشركة .كما قد تحدث مخاطر إضافية للشركة ليست
معلومة أو تعتبرها الشركة غير جوهرية في الوقت الحالي ويكون لها نفس اآلثار أو العواقب الواردة في هذه النشرة .وعليه ،فإن المخاطر المبينة في
هذا القسم أو في أي قسم آخر من هذه النشرة قد( :أ) ال تشمل جميع المخاطر التي سوف تؤثر على الشركة أو على عملياتها أو أنشطتها أو أصولها أو
األسواق التي تعمل فيها؛ و/أو (ب) ال تشمل جميع المخاطر التي ينطوي عليها االستثمار في أسهم الطرح.

2- 1المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة
-1-1

2المخاطــر المتعلقــة بالتراجــع العــام فــي أعــداد المســتهلكين أو مســتوى إنفــاق
المســتهلكين علــى أعمــال الشــركة

تعتمد إيرادات الشركة على مستوى مبيعات السلع والمنتجات إلى العمالء .ونتيجة لذلك ،فإن نجاح الشركة يعد عرضة للمخاطر العامة المرتبطة
ٍ
ٍ
سريعة وغير متوقعة أحيانا في سلوك
لتغيرات
بقطاعات البيع بالجملة والتجزئة وخدمات األغذية .ففي صناعة المواد الغذائية ،تخضع هذه القطاعات
المستهلك مما يؤثر على متطلبات العمالء ،وهو أم ٌر يتأثر بالظروف االقتصادية العامة ،بما في ذلك مستويات الدخل المتاح لإلنفاق ومستويات الضرائب
(بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة ،والتي تم زيادتها من  %5إلى  ،%15ابتدا ًء من  1يوليو 2020م) وإنفاق المستهلك (بما في ذلك اإلنفاق االختياري على
المواد الغذائية والمنتجات األخرى) ،والثقة العامة في االقتصاد والتغيرات في أذواق المستهلكين والتركيبة السكانية.
باإلضافة إلى ذلك ،يعتمد نجاح أعمال الشركة على قدرتها على االستمرار في تقديم مجموعة شاملة ومتكاملة من المنتجات ،مع سرعة توقعها واستجابتها
للتغيرات التي قد تطرأ على متطلبات المستهلكين واختياراتهم في وقت مناسب .هذا ويخضع قبول المستهلكين للمنتجات لعدد من العوامل التي تشمل
الظروف االقتصادية السائدة ،والدخل المتاح لإلنفاق ،ومختلف أنماط العيش العالمية ،والسعر ،وأوجه االستخدام ،والتقنية ،والعديد من العوامل األخرى.
كما قد ال تلقى بعض البضائع التي تقدمها الشركة (ومن ذلك منتجات اللحوم الحمراء والبيضاء) قبوالً واسعاً من جانب المستهلكين أو قد ينخفض الطلب
عليها .ويعتمد نجاح عمليات الشركة على قدرتها المستمرة على اختيار المنتجات التي تلبي طلبات المستهلكين.
تؤثر التقلبات في العناصر االقتصادية ،بما في ذلك قدرة المستهلكين على االقتراض ،ومعدالت الفائدة ،ومعدالت البطالة ،ومستويات الرواتب ،والضرائب،
وتكاليف استهالك المياه والكهرباء ،وإلغاء الدعم الحكومي (سواء بشكل كامل أو جزئي) ،على مستويات إنفاق المستهلكين وعلى الطلب على المنتجات
التي توفرها الشركة (ومن ذلك منتجات اللحوم الحمراء والبيضاء) .وفي حال لم تتمكن الشركة في التجاوب مع متغيرات السوق؛ سيؤثر ذلك بشكل سلبي
وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

-1-2

2المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على الموردين الرئيسيين

تعتمد أعمال الشركة على بيع المنتجات الغذائية التي تشتريها من خالل أكثر من  60مورداً .وعلى وجه الخصوص ،يمثل موردو الشركة العشرة األكبر
كما في  31مارس ( /2021الذين تم تحديدهم بنا ًء على إجمالي حجم المشتريات) ما نسبته  %67.1و  %78.3و  %76.8و  %77.9من إجمالي حجم
المشتريات التي قامت بها الشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م والفترة المنتهية  31مارس
2021م ،على التوالي .وتم ّثل نسب شركة فرانس بولتري ،وهي طرف ذو عالقة ،خالل نفس السنوات المذكورة  %31.7و %27.2و %26.4و %27.9على
التوالي من إجمالي حجم مشتريات الشركة (للمزيد من المعلومات عن التعامالت مع فرانس بولتري يرجى مراجعة القسم «( 6المعلومات المالية ومناقشة
وتحليل اإلدارة») والجدول «( ١١-٤الموردون الرئيسيون للشركة»)( .استحوذت شركة فرانس بولتري على أكبر مسلخ من أصل ثالثة مسالخ كانت تمتلكها
شركة دواجن دو ،باالضافة الى معدات وبضاعة وعالمات تجارية .وأدى ذلك الى انخفاض الكميات الموردة الى الشركة من حوالي  8.0ألف طن متري
شهريا الى  6 – 5.5ألف طن متري شهريا .ونتيجة لذلك ،انخفضت الكميات المستوردة من دجاج دو خالل الفترة بعد عملية االستحواذ ،مما أثر على
إنخفاض إيرادات دجاج دو بنسبة  %7.6في معدل نمو سنوي مركب خالل الفترة 2018م إلى 2020م.
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وإذا تع ّذر على الشركة الحفاظ على عالقاتها مع الموردين الرئيسيين ،أو على االمتيازات الحالية التي يؤمنها هؤالء الموردون فسيؤثر ذلك بشكل سلبي
وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية( .للمزيد من المعلومات حول الموردين الرئيسيين ،يرجى مراجعة
القسم «( 4-8-4الموردون»)).

-1-3

2المخاطــر المتعلقــة بشــروط عقــود التوريــد والتوزيــع الموقعــة بيــن الشــركة وبعــض
المورديــن الرئيســيين

-1-4

2المخاطــر المتعلقــة بعــدم وجــود عقــود توريــد وتوزيــع موقعــة مــع بعــض المورديــن
الرئيســيين

-1-5

2المخاطر المتعلقة بشروط عالقات الشركة مع العمالء

وتنص ثالثة منها على أحكام للتجديد التلقائي ،وتتضمن جميع العقود
لدى الشركة عقود توريد وتوزيع موقعة مع أربعة موردين رئيسيين من أصل عشرة،
ّ
حق الشركة في استبدال أي منتجات معيبة أو تالفة من قبل الموردين الرئيسيين بعد فحصها .كما أنه يحق ألي من الشركة والمورد إنهاء العقد دون إبداء
أي سبب في عقدين من العقود المبرمة .وفي حال إنهاء أي من الموردين الرئيسيين لعقد التوريد مع الشركة أو امتناعه عن التجديد ،أو إن جدد العقد
بشروط ال تناسب الشركة أو عند قيام أحد من الموردين الرئيسيين بالتحول إلى موزعين آخرين (السيما أن تكلفة التحول منخفضة بالنسبة لهم) أو في
حال قرر أي منهم بتخفيض توزيع منتجاتهم من خالل الشركة ،سيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها
المستقبلية( .للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة القسم «( 1-1-5-12ملخص األحكام الرئيسية للعقود المبرمة مع الموردين الرئيسيين»)).

ليس لدى الشركة عقود توريد وتوزيع موقعة مع ستة موردين رئيسيين من أصل عشرة ،وإ ّنما تشتري منتجاتهم بنا ًء على أوامر شراء وفواتير .وعليه ،قد
يصعب على الشركة أن تضمن استمرار التوريد وعدم تأثر العمل في ظل عدم وجود عقود أو اتفاقيات مع هؤالء الموردين الرئيسيين ،وقد ال تتمكن الشركة
من تلبية متطلبات عمالئها من حيث استمرار توريد المنتجات والعالمات التجارية التي اعتادوا عليها .وستتأثر أعمال الشركة وعالقتها بعمالئها سل ًبا،
في حال قام أي من هؤالء الموردين الرئيسيين بإنهاء أعمالهم مع الشركة في المستقبل أو التحول إلى موزعين آخرين (السيما أن تكلفة التحول منخفضة
بالنسبة لهم) أو توزيع منتجاتهم بأنفسهم في السوق المحلي أو تقليص حجمها نتيجة نقص توريد منتج أو وقوع تغييرات في االستراتيجية أو غيرها كما
وقع بين السنتين الماليتين 2018م إلى 2020م مع اثنين من الموردين الرئيسيين .مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها
المالي وتوقعاتها المستقبلية.
تخضع عالقات الشركة مع العمالء بشكل عام لشروط اتفاقيات فتح الحسابات التي يوقعها العمالء والتي تبين الحد االئتماني المخصص لكل عميل
وفترة السداد وغيرها ،باإلضافة إلى أوامر الشراء المرسلة من العمالء .وتبعا لذلك ،فإن عقود الشركة مع أغلبية عمالئها ال تتبع نمطاً تعاقدياً نموذجياً،
وإ ّنما تبيع الشركة أصنافها لهم بنا ًء على أوامر الشراء وفواتير البيع .وعليه ،ليس لدى الشركة أي ضمان تعاقدي الستمرار العمل مع معظم العمالء،
وستتأثر أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية بصورة سلبية وجوهرية ،في حال قام في المستقبل جزء كبير من عمالئها بإنهاء
أعمالهم مع الشركة أو تقليص مسحوباتهم من سلع ومنتجات الشركة ،نظراً لوجود عيب في منتج ما أو إحجامهم عن التعامل مع الشركة ألي أسباب أو
وقوع تغييرات في االستراتيجية أو غيرها.
إن نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )75/وتاريخ 1440/6/29هـ (الموافق  6مارس 2019م) («نظام المنافسة») والئحته التنفيذية الصادرة
عن مجلس الهيئة العامة للمنافسة بموجب القرار رقم ( )337تاريخ 1441/1/25هـ (الموافق  24سبتمبر 2019م) («الالئحة التنفيذية») يحظران
الممارسات (بما في ذلك أية اتفاقيات أو عقود فيما بين الكيانات ،كتابية كانت أم شفوية ،أو كانت صريحة أو ضمنية) التي يكون الغرض منها أو األثر
المترتب عليها مخ ً
ال بالمنافسة .وهناك عدد من االتفاقيات الرسمية ،مع محالت السوبروالهايبر ماركت والتي هي من ضمن العمالء الرئيسيين للشركة،
تنص على خصومات ممنوحة من الشركة عند تحقيق العمالء ألهداف مبيعات محددة .وعلى أي حال ،فإن الهيئة العامة للمنافسة تعتبر أن منح خصومات
عند تحقيق أهداف مبيعات محددة يشكل مخالفة لنظام المنافسة منذ أمد طويل .وإلى الحد الذي تقرر فيه الهيئة العامة للمنافسة إخضاع الشركة
لتحقيقات وأعمال تقصي ،أو إذا تبين للهيئة أن الشركة قد خالفت لوائح المنافسة المطبقة ،فقد يتم إخضاع الشركة لغرامة ال تتجاوز ( )%10من إجمالي
قيمة المبيعات أو بما ال يتجاوز عشرة ماليين ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية.
وإذا تع ّذر على الشركة الحفاظ على عالقاتها التعاقدية مع عمالئها الرئيسيين ،أو إذا تحققت أي من العوامل المذكورة أعاله ،فسيؤثر ذلك بشكل سلبي
وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطــر المتعلقــة بقــدرة الشــركة علــى المحافظــة علــى الحوافــز والخصومــات مــن
دعــم المورديــن وحالــة الســوق والرســوم وغيرهــا

يعتمد األداء المالي للشركة إلى حد كبير ،السيما فيما يخص ربحيتها ،على أسعار الشراء التي يتم االتفاق عليها مع الموردين ،والتي تخضع لتقلبات السوق
والطلب العالمي .على وجه الخصوص ،تنخفض تكلفة ايرادات الشركة من خالل الخصومات التي تتلقاها بموجب العقود المبرمة مع الموردين الرئيسيين،
والتي تشمل الخصومات  /الحوافز على الشراء .إ ّن مستوى الخصومات  /الحوافز يمكن أن يتعرض في المستقبل للتراجع و/أو التقلب بسبب ظروف السوق.
باإلضافة إلى ذلك ،إذا لم تتمكن الشركة من الحفاظ على مركزها التنافسي في قطاع المواد الغذائية في المملكة ،فقد ال تتمكن من الحفاظ على الشروط
التجارية الحالية المتعلقة بالعالقة مع الموردين .وقد يتدهور الوضع المالي للموردين الرئيسيين للشركة في المستقبل نظراً لعدة عوامل .ولقد أثرت التحديات
االقتصادية سلباً على قطاع المواد الغذائية في المملكة خالل السنوات األخيرة .وهذا ما يؤدي ،مع أمور أخرى ،إلى انخفاض طلب العمالء على المواد الغذائية،
مما سيؤدي إلى انخفاض ايرادات وأرباح الشركة .كما أنه في حال تأثر الموردين بأي عامل أو تدهور وضعهم المالي سيؤثر على سير عملياتهم وقدرتهم على
التوريد والذي يؤثر على الطلب العالمي والمحلي وذلك بدوره سينعكس على الشركة ويسبب انخفاض إيراداتها .وفي حال تغيرت الشروط التجارية للخصومات
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 /الحوافز وأدى ذلك إلى حدوث تأثيرات سلبية على الشركة ،أو إذا توقفت الشركة عن االستفادة من أي من المزايا التنافسية ،أو القوة التفاوضية للشركة
مع الموردين ،فسوف يتأثر األداء المالي للشركة بشكل سلبي ،وبالتالي فإن أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية ستتأثر أيضا
بشكل سلبي وجوهري .للمزيد من المعلومات حول الخصومات  /الحوافز ،في شروط عقود الشركة مع الموردين الرئيسيين ،يرجى مراجعة القسم 3-4-8-4
(«وصف شروط التوريد النموذجية وترتيبات التوزيع») والقسم «( 1-5-12العقود المبرمة مع الموردين الرئيسيين»).
تتأثر ربحية المنتج كذلك نتيجة لتشديد لوائح الهيئة العامة للغذاء والدواء ،ونتيجة لزيادة المعروض من الدواجن البرازيلية بعد االمتثال للوائح الهيئة
العامة للغذاء والدواء واستمرار الصادرات ،ونتيجة للزيادة في متوسط تكلفة الدجاج ،مع انخفاض متوسط سعر بيع المنتج مدفوعة بزيادة عرض الدواجن
من دول أخرى ،ونتيجة النخفاض طلب السوق بسبب أية حاالت مقاطعة يقدم عليها العمالء والمستهلكون.
كما تتأثر ربحية الشركة بالرسوم الحكومية المرتبطة باالستيراد مثل رسوم الموانئ وأجور التخليص والتي تشمل تفريغ وتحريك وتخزين وخروج الحاويات
من الميناء باإلضافة الى الرسوم الجمركية المفروضة على األصناف المختلفة .بما فيها القرار رقم /39ج/5د 1بتاريخ 1441/04/19هـ الصادر عن
مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ بتعديل أجور خدمات الموانئ اعتباراً من  1يناير2020م بنسبة زيادة تصل إلى  %35للمواد المستوردة ،األمر الذي من
شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع التكاليف على الشركة (قدرت الشركة الزيادة في تكلفة المشتريات بناء على االرتفاع في رسوم الموانئ بـ ( )%0.02سنوياً)،
كما أنه قد يترتب على عدم االلتزام بما جاء في هذه اللوائح عواقب سلبية متمثلة بالغرامات أو بالتأثير على سمعة الشركة .وألن الشركة تعتمد على
ناقلين خارجيين لنقل المواد المشتراة من الموانئ إلى مستودعاتها المختلفة ،سوف تؤثر أسعار النقل الداخلي بين المدن (أو أي تغيير يطرأ عليها) على
تكلفة هذه المواد ،والتي تمثل جزء من تكلفة المنتجات والذي يعد مؤث ًرا على سير عمليات الشركة وخطوط توريدها بشكل سلبي .كما أن ارتفاع تكاليف
النقل ألية أسباب سيؤدي الى زيادة تكاليف المنتجات والتي ستؤثر على ربحية الشركة فيما لو لم تستطع الشركة تمرير هذه التكاليف للمستهلك النهائي.
إن تكلفة الشحن والتأمين البحري وبنود أخرى ذات صلة تمثل جزء من تكلفة المواد المشتراة .أي تذبذب في أسعار هذه الخدمات ألية أسباب تتعلق
بأسعار الوقود او المخاطر الجيوسياسية او غيرها سيؤدي لتذبذب ربحية الشركة.
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2المخاطر المتعلقة باستراتيجية الشركة التوسعية

يعتمد أداء الشركة المستقبلي على قدرتها على تنفيذ استراتيجيتها التوسعية وفق ما هو مب ّين في القسم «( 4-4استراتيجيات الشركة») من نشرة اإلصدار
هذه.
ال يوجد ما يضمن نجاح الشركة في تحقيق استراتيجيتها ،حيث يعتمد نجاحها على عدة عوامل أهمها ما يلي:
والتوسع في الدخول إلى أسواق فئات منتجات جديدة في كل من قطاعي
yقدرة الشركة على النجاح في توسيع مجموعة منتجاتها الحالية
ّ
خدمات البيع بالتجزئة وخدمات األغذية بما يلبي تفضيالت المستهلكين المحليين ويعزز في الوقت ذاته إيرادات الشركة وربحيتها.
yالمنافسة التي تواجهها الشركة من المنافسين الحاليين والجدد في قطاعات منتجاتها الحالية والجديدة.
yقدرة الشركة على التكيف بسالسة مع ومواكبة أية اتجاهات تسويقية جديدة أو مرتبطة بتفضيالت المستهلكين أو نماذج األعمال الجديدة.
yقدرة الشركة على الحفاظ على عالقاتها مع الموردين الرئيسيين والعمالء الرئيسيين داخل وخارج المملكة العربية السعودية والتفاوض معهم
والتوصل إلى شروط مقبولة.
yقدرة الشركة على بناء قنوات توزيع فعالة وسلسلة إمدادات خاصة بها وبشكل مناسب واقتصادي لدعم التوسع في شبكة التوزيع الخاصة بها.
yقدرة الشركة على إتمام توسعة مصنع اللحوم في جدة بنجاح في غضون اإلطار الزمني المتوخى والميزانية المتوخاة وبدء عمليات اإلنتاج فيه
بحلول أكتوبر 2021م.
ً
yقدرة الشركة على تحديد ودمج عملياتها وثقافتها في أي أعمال قد يتم االستحواذ عليها حديثا نتيجة عمليات االستحواذ المستقبلية.
yقدرة الشركة على توظيف األفراد والموظفين وتدريبهم والحفاظ عليهم.
yمدى فعالية الحمالت التسويقية التي تجريها الشركة وعمالئها.
yتوفر تمويل كافي (بما في ذلك من موارد التمويل الحالية للشركة) بشروط مقبولة.
yقدرة الشركة على مراقبة العمليات الجديدة والتحكم في التكاليف والحفاظ على ضوابط للجودة والخدمات تكون ف ّعالة.
yالقيود الحكومية المفروضة نتيجة جائحة فيروس كورونا ( )COVID-19أو بسبب أية ظروف أخرى (بما في ذلك على حركة البضائع) والتي قد
تعطل قدرة الشركة على استيراد وتوزيع منتجاتها في جميع أنحاء المملكة.
yفرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات المستوردة ذات الصلة بالشركة.
yالظروف االقتصادية والتنظيمية غير المواتية (والتي تشمل القيود التي قد تفرضها الهيئة العامة للغذاء والدواء على المنتجات ذات الصلة
بالشركة) وظروف السوق الخارجة عن سيطرة الشركة.
ونتيجة ألي من هذه العوامل ،فقد ال تنمو إيرادات الشركة بالمعدل الذي كانت عليه في الفترات السابقة و/أو قد تتكبد الشركة بعض التكاليف دون
حصولها على اإليرادات المتوقعة من التوسعة في فئات المنتجات الحالية والجديدة .وعليه ،ستتأثر نتائج عمليات الشركة ونتائج أعمالها ووضعها المالي
أي من العوامل أعاله في تأخير أو إعاقة أو منع الشركة من افتتاح أي من متاجرها الجديدة وتحقيق الفوائد
وتوقعاتها المستقبلية سل ًبا في حال تسببت ّ
المستمدة منها .وليس هناك ما يضمن ربحية استراتيجية التوسعة الخاصة بالشركة في أسواق منتجاتها أو تحقيقها العائد المتوقع من االستثمار فيها.
هنالك كذلك مخاطر ترتبط بالمزاحمة الذاتية المتم ّثلة في احتمالية أن تؤثر التوسعة في قطاع منتج واحد أو قطاع فرعي تأثيراً سلب ًيا على اإليرادات
المستمدة من مجموعة المنتجات الحالية للشركة .كما أ ّنه ليس هنالك ما يضمن نجاح الشركة في تنفيذ استراتيجيتها في مجالي التصنيع والمعالجة.
وسيؤثر حدوث ٍأي من العوامل السابقة بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بأثر ازدياد التكاليف والمصاريف التشغيلية ألعمال الشركة

قد تزداد مصاريف الشركة التشغيلية نتيجة لمجموعة من العوامل (للمزيد من المعلومات عن األداء المالي والتشغيلي للشركة ،يرجى مراجعة القسم 6
(«المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة»)) ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،الزيادة في تكاليف مشتريات السلع المطلوبة من الموردين،
وتكاليف العمالة ،وتكاليف استهالك الوقود والمياه والكهرباء وتكاليف اإلصالح والصيانة وأقساط التأمين وتكاليف التمويل ،وتكاليف ارتفاع قيمة إيجار
العقارات التي تستأجرها الشركة وغيرها.
سيكون لتقلبات تكاليف شراء المواد الغذائية أثراً مباشراً على ربحية الشركة ،كما قد يكون لتضخّ م تكاليف المنتج لفترات طويلة أثراً سلبياً على هوامش
ربح الشركة وإيراداتها السيما إذا لم تتمكن الشركة من تمرير الزيادة في التكلفة إلى العمالء في حال ممانعتهم الرتفاع اسعار المنتجات .هذا ويتطلب
نموذج األعمال الذي تعتمده الشركة االحتفاظ بمخزون من المنتجات ،لذا ستؤدي التغييرات في مستويات األسعار من الوقت الذي تحصل فيه الشركة
على المخزون من مورديها إلى حين بيعها إياه لعمالئها ،إلى تقلبات غير متوقعة في الطلب على منتجات الشركة مما قد يُلزمها ببيع المخزون بأقل من
تكلفة الشراء ،وبالتالي تتكبد خسارة.
وتجدر اإلشارة إلى أن أسعار الوقود والمياه والكهرباء وتكاليف العمالة قد ارتفعت في السنوات الماضية (للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم
«( 4-2-2المخاطر المتعلقة بالتغييرات في أسعار الطاقة والكهرباء والمياه والخدمات ذات الصلة بالمصاريف التشغيلية للشركة»)) .كما قد تؤدي
أي زيادة في متطلبات سعودة الوظائف بالشركة إلى زيادة مصاريف الشركة التشغيلية (للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم «( 3-2-2المخاطر
المتعلقة بمتطلبات السعودة ومتطلبات نظام العمل األخرى»)) .وقد بلغت مصاريف الشركة التشغيلية  %9.1و %9.1و %10.1و %10.2من إجمالي
إيرادات الشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر2020م والفترة المنتهية  31مارس 2021م ،على
التوالي .وسيترتب على أية زيادة في المصاريف التشغيلية للشركة انخفاض في تدفقاتها النقدية وهامش ربحها والمبالغ المتاحة لتشغيل الفروع الحالية
للشركة وألي توسع مستقبلي .وهذا بدوره سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بالتعامالت المبرمة مع األطراف ذات العالقة

لدى الشركة عالقات تجارية مستمرة ووثيقة مع مجموعة متنوعة من األطراف ذوي العالقة .على وجه الخصوص ،أبرمت الشركة عقوداً  /اتفاقيات مع
أطراف ذوي عالقة لتوريد منتجات ،واستئجار ثالجة ،وتأمين مساحة مكتبية وسكن للموظفين ،وبيع منتجات ،وتوفير خدمات صيانة وبعض الخدمات
المشتركة.
بلغت إجمالي قيمة مشتريات الشركة من األطراف ذوي العالقة  186,058,995ريال سعودي ،و 504,434,131ريال سعودي ،و 475,493,356ريال سعودي
و 113,695,636ريال سعودي بنسبة %8.9و  %23.5و %22.4و  %22.8للسنوات المالية المنتهية في 2018م و2019م و2020م والفترة المنتهية  31مارس
2021م على التوالي .وبلغت إجمالي مبيعات الشركة إلى األطراف ذوي العالقة  48,592,077ريال سعودي ،و 45,296,606ريال سعودي ،و50,247,982
ريال سعودي و 12,674,276ريال سعودي بنسبة  %1.9و  %1.9و  %2و  %2للسنوات المالية المنتهية في 2018م و2019م و2020م والفترة المنتهية 31
مارس 2021م على التوالي .كما أنه بلغت إجمالي قيمة إيجارات الشركة من األطراف ذوي العالقة  1,324,482ريال سعودي ،و 1,479,153ريال سعودي،
و 2,758,680ريال سعودي و 2,604,000ريال سعودي بنسبة %16و %19و  %31و  %31للسنوات المالية المنتهية في 2018م و2019م و2020م والفترة المنتهية
 31مارس 2021م .وبلغت قيمة إيجارات األطراف ذوي العالقة من الشركة  1,356,705ريال سعودي ،و 3,306,829ريال سعودي ،و 1,857,628ريال سعودي
و 530,236ريال سعودي بنسبة  %35و  %42.4و  %26.2و  %32من إجمالي قيمة اإليجارات للسنوات المالية المنتهية في 2018م و2019م و2020م والفترة
المنتهية  31مارس 2021م على التوالي .باإلضافة إلى ذلك ،بلغت قيمة اتفاقية خدمات تقنية المعلومات التي تقدمها الشركة إلى األطراف ذوي العالقة
 2,688,562ريال سعودي ،و 1,919,750ريال سعودي ،و 2,373,999ريال سعودي و 649,647ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في 2018م و2019م
و2020م والفترة المنتهية  31مارس 2021م على التوالي .كما بلغ صافي قيمة اتفاقيات الخدمات المشتركة التي تقدمها الشركة إلى األطراف ذوي العالقة
 2,297,353ريال سعودي ،و 4,895,265ريال سعودي ،و 6,532,490ريال سعودي و 1,949,273ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في 2018م و2019م
و2020م والفترة المنتهية  31مارس 2021م على التوالي .وال تقدم الشركة خدمات مشتركة مع جهات أخرى بخالف األطراف ذات العالقة .كما أبرمت
الشركة اتفاقية مع شركة الكفاءة العقارية بتاريخ 2020/09/02م لبيع أصول غير مرتبطة بعمليات الشركة بقيمة  14,053,834ريال سعودي ،واتفاقية
مع شركة مركز أغذية الحمية بتاريخ 2021/04/04م لشراء موجودات ومعدات لتشغيل مصنع اللحوم التابع للشركة في مدينة جدة بقيمة 3,656,268
ريال سعودي .للحصول على ملخص حول العقود المبرمة مع األطراف ذوي العالقة ،يرجى مراجعة القسم «( 7-12المعامالت والعقود مع األطراف ذوي
العالقة») .ال تقوم الشركة باحتساب مخصص مقابل الذمم المدينة من األطراف ذات العالقة بالرغم من تجاوز عدد أيام هذه الذمم أيام شروط الدفع
المحددة.
كما يعتمد نجاح الشركة في المستقبل على استمرار عالقات العمل مع األطراف ذوي العالقة ،وبالتالي سيؤثر انتهاء أو إنهاء أي عقد أو عالقة مع طرف
ذو عالقة تأثيرا سلبياً وجوهرياً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية .وقد ال تتمكن الشركة من تجديد العقود المبرمة
مع األطراف ذوي العالقة هذه عند انتهاء مدتها .وعليه ،فإن امتنع أي من األطراف ذوي العالقة عن تجديد هذه العقود مع الشركة ،أو إن ُجددت بشروط
ال تناسب أهداف الشركة ،فإن هذا األمر سيؤثر سلباً على أعمالها .وطبقاً لنص المادة  71من نظام الشركات ،فسوف يتوجب عرض أي تعامالت يكون
ألي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة فيها على الجمعية العامة ليتم الموافقة عليها .ويحظر على أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة له
مصلحة في تلك التعامالت االشتراك في المداوالت المتعلقة بالموافقة عليها.
وقد ال توافق الجمعية العامة للشركة بالترخيص للعضو ذي المصلحة ،وفي هذه الحالة ،يجب على عضو مجلس اإلدارة الذي يعتبر صاحب المصلحة في
تلك المعاملة أن يقدم استقالته أو أن يتخذ إجراءات تضمن أنه لم يعد لديه أي مصلحة (على سبيل المثال بإنهاء العقد المعني أو التنازل عن الحقوق
الناشئة عن المصلحة المذكورة) .ونظراً العتماد الشركة بشكل كبير على تعامالتها مع األطراف ذوي العالقة ،فسيترتب على إنهائها تأثير سلبي وجوهري
على ربحية الشركة ،وبالتالي سيؤثر ذلك على أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطــر المرتبطــة باللوائــح التنظيميــة والتصاريــح والتراخيــص والموافقــات
الضروريــة ألعمــال الشــركة

يجب على الشركة الحصول والمحافظة على تصاريح وتراخيص وموافقات من عدد من الجهات الحكومية لتمكنها من القيام بأعمالها وأنشطتها التجارية.
وتشمل هذه التصاريح والتراخيص والموافقات المتعلقة بتشغيل أعمال الشركة ،شهادات السجل التجاري للشركة وفروعها الصادرة عن وزارة التجارة
والتراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء والسجالت لديها والتراخيص الصادرة عن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
وتراخيص تشغيل الشاحنات الصادرة عن الهيئة العامة للنقل وتراخيص وتصاريح بيئية صادرة عن المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي (سابقاً
صادرة عن الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة) وتراخيص صادرة من مختلف البلديات وتصاريح الدفاع المدني وشهادات العضوية لدى الغرف التجارية
المعنية وشهادات تسجيل العالمات التجارية وشهادات السعودة والتأمينات االجتماعية وغيرها( .للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم 4-12
(«الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية»)).
كما يجب على الشركة ،لكي تتمكن من تشغيل أي فرع جديد ،الحصول على تصاريح وتراخيص وشهادات وموافقات من عدد من الجهات المعنية ،ويشمل
ذلك ،تراخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان وتصاريح الدفاع المدني وتراخيص الفروع من الهيئة العامة للغذاء والدواء وغيرها .ويتطلب
ٍ
بشروط معينة .وقد تواجه الشركة مشاكل أو عقبات في الحصول على أي موافقات حكومية ،أو في الوفاء
الحصول على كل موافقة قيام الشركة بالوفاء
ٍ
بالشروط المطلوبة للحصول على تلك الموافقات ،أو أنها ستتمكن من التق ُّيد باألنظمة أو اللوائح أو السياسات الجديدة والتي قد تطبق من وقت آلخر في
ٍ
بوجه عام ،أو التقيد باإلجراءات المتعلقة بمنح الموافقات الالزمة.
قطاع المنتجات الغذائية
حصلت الشركة على تراخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان لجميع فروعها وتصاريح الدفاع المدني لمعظم فروعها .إال أنها لم تحصل،
حتى تاريخ هذه النشرة ،على تراخيص الدفاع المدني ألربعة فروع من أصل أربعة عشر فرعاً (فرع ثالجة السلي (الرياض) ،وفرع الرياض (النقل) ،وفرع
الرياض (تنظيف مباني) ،فرع الرياض (خدمات الطعام)) .عالوة على ذلك ،فقد انتهت صالحية تراخيص الدفاع المدني لفرع واحد .للمزيد من المعلومات
حول تراخيص الدفاع المدني لفروع الشركة ،يرجى مراجعة الجدول «( 7-12تفاصيل تراخيص الدفاع المدني التي حصلت عليها فروع الشركة») .كما أن
الشركة حصلت على تراخيص من الهيئة العامة للنقل لمعظم الشاحنات التي تستخدمها لتشغيل أعمالها .إال أنها لم تحصل ،كما في تاريخ هذه النشرة،
على تراخيص من الهيئة العامة للنقل لعدد أربعين مركبة من أصل ستمائة وستون مركبة.
باإلضافة إلى ذلك ،حصلت الشركة من الهيئة العامة للغذاء والدواء على تراخيص لجميع فروع الثالجات باستثناء فرع واحد حتى تاريخ هذه النشرة( ،فرع
ثالجة سكاكا) .للمزيد من المعلومات حول تراخيص الهيئة العامة للغذاء والدواء لفروع الشركة ،يرجى مراجعة الجدول «( 9-12تفاصيل تراخيص الهيئة
العامة للغذاء والدواء التي حصلت عليها فروع الشركة»).
وكما في تاريخ هذه النشرة ،لم تحصل الشركة على تراخيص أو تصاريح بيئية من المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي ألربعة فروع ثالجات من
فروعها (فرع ثالجة جدة ،وفرع ثالجة خميس مشيط ،وفرع ثالجة حائل ،وفرع ثالجة سكاكا) .للمزيد من المعلومات حول التراخيص البيئية لفروع
الشركة ،يرجى مراجعة الجدول «( 13-12تفاصيل التراخيص البيئية التي حصلت عليها فروع الشركة»).
وتخضع معظم التراخيص الحالية للشركة لشروط قد يتم بموجبها تعليق تلك التراخيص أو إلغاؤها في حال أخفقت الشركة في الوفاء بتلك الشروط
الموضوعة والتق ُّيد بها .وفض ً
أي ترخيص أو
ال عن ذلك ،ليس هناك ما يضمن تمكن الشركة من الحصول على موافقة الجهة المعنية عند سعيها لتجديد ّ
تعديله ،أو في حال موافقتها على التجديد ،قد تقوم هذه الجهة ،بفرض شروطاً من شأنها أن تؤثر سلباً على أداء الشركة.
وإذا لم تحصل الشركة على أي ترخيص ضروري لممارسة أعمالها أو لم تجدده ،أو في حال انتهت صالحية تراخيصها أو جرى تعليقها ،أو إذا تم تجديد
ٍ
ٍ
الزمة في المستقبل ،فسوف ينتج
إضافية
تراخيص
أي من تلك التراخيص بموجب شروط غير مالئمة للشركة ،أو إذا تعذر على الشركة الحصول على
ٍ
ٍّ
عن ذلك إيقاف الشركة عن ممارسة أعمالها كلياً أو جزئياً أو فرض غرامات مالية عليها من الجهات الحكومية المختصة بما في ذلك فرض غرامات من
الدفاع المدني تصل إلى  30,000ريال سعودي ،أو من وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان تصل إلى  5,000ريال سعودي لكل موقع مخالف أو من
الهيئة العامة للنقل تصل إلى  5,000ريال سعودي لكل شاحنة مخالفة .باإلضافة إلى ذلك ،قد تتعرض الشركة لعقوبات صادرة من الهيئة العامة للغذاء
والدواء والمركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي إذا لم تحصل على ترخيص أو تصريح بيئي لمزاولة نشاط فروعها االثني عشر ،بما في ذلك غرامات
التي قد يفرضها المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي التي تصل إلى  20,000,000ريال سعودي أو تعليق الترخيص أو التصريح لمدة ال تتجاوز ستة
أشهر عن كل فرع مخالف أو إلغاء الترخيص أو التصريح .وهذا األمر الذي قد يعرقل عمليات الشركة أو يعطلها ،ويتسبب في تكبدها تكاليف إضافية،
وسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على الحفاظ على صورتها وسمعة عالماتها التجارية

تعتقد الشركة أن نجاحها يعتمد جزئياً على قدرتها على الحفاظ على صورتها وسمعة عالماتها التجارية ،والمرتبطة بتقديم منتجات عالية الجودة للعمالء.
للمزيد من المعلومات حول العالمات التجارية الخاصة بالشركة ،يرجى مراجعة الجدول «( 31 -12تفاصيل العالمات التجارية المسجلة») .ورغم أنّ
الشركة ال تمتلك حصص ملكية لدى منتجي أو موردي هذه المنتجات وال تسيطر عليهمّ ،إل أ ّنه تتأثر سمعة العالمة الخاصة بالشركة سل ًبا نتيجة فعل
يبدر من المنتجين ال يح ّبذه العمالء ،كوقف منتج معين أو تغييره .وقد تضر أي أمور تتعلق بالجودة وبمعايير الصحة والسالمة لعالمتها التجارية ،سواء
كانت فعلية أو متصورة أو حتى زائفة أو ال أساس لها من الصحة (بما في ذلك أية حوادث قد تقع في فروع الشركة) .وقد يؤدي ذلك إلى تشويه سمعة
تراجع في حصة
الشركة و/أو قد يتسبب في خسارة الشركة لعمالئها لصالح منافسيها ،مما قد يسفر عنه نقص في أعداد العمالء ،ويؤدي بدوره إلى
ٍ
الشركة السوقية وإيراداتها.
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وإضاف ًة إلى ذلك ،فقد تؤدي الدعاية السلبية الناتجة عن أفعال أعضاء مجلس إدارة الشركة ،أو المساهمين ،أو اإلدارة ،أو األطراف ذوي العالقة ،أو
الموردين ،أو العاملين ،أو المقاولين ،أو الوكالء أو سواهم (مثل الحوادث المتعلقة بخدمة العمالء أو عدم التق ُّيد باألنظمة واللوائح) إلى التأثير سلباً على
سمعة عالمتها التجارية .وقد تنتشر مثل هذه الدعاية السلبية بشكل سريع وعلى نطاق واسع ،خصوصا مع زيادة استخدام وسائل التواصل االجتماعي،
مما يزيد من صعوبة تمكن الشركة من التصدي لها والتجاوب معها .وقد تؤدي األضرار التي تلحق بسمعة الشركة وعالماتها التجارية إلى انخفاض الطلب
على منتجات الشركة ،مما سيؤثر سلبياً وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بمشاكل الجودة أو الصحة المتصلة بمنتجات الشركة

إن المخاوف المحيطة بسالمة المنتجات المخزّنة في فروع الشركة أو سالمة وجودة سلسلة التوريد الخاصة بالشركة يمكن أن تدفع عمالئها إلى تجنب
شراء منتجات معينة منها ،أو البحث عن مصادر بديلة؛ فقد ال يلتزم مث ً
ال تجار التجزئة أو الجملة أو العمالء في قطاع خدمات األغذية الذين يشترون
منتجات الشركة بمتطلباتها لتخزين المنتجات لضمان جودتها .كما إن الدعاية السلبية لهذه المخاوف ،سواء كانت تستند إلى وقائع فعلية ومؤكدة أو غير
ذلك ،،يمكن أن تؤدي إلى عزوف العمالء أو المستهلكين النهائيين عن شراء منتجات الشركة ،مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة
ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية .باإلضافة إلى ذلك ،قد ال تكون الضوابط التشغيلية التي تضعها الشركة وتقوم بتدريب الموظفين
عليها فعاّلة في الوقاية من األمراض المتأتية من األغذية ،والتالعب باألغذية ،وغيرها من مشاكل المواد الغذائية (بما في ذلك خطر عدم اكتشاف مواد
غذائية منتهية الصالحية مستلمة من الموردين أو مسلمة للعمالء) التي ستؤثر على عملياتها.
كما قد يتم سحب المنتجات التي توزعها الشركة ،بما في ذلك استردادها أو سحبها بشكل تطوعي ،إذا سببت إصابات أو أمراض ،أو تم أو ا ُدعي تصنيفها
بصورة خاطئة أو تزييفها أو تزويرها أو مخالفتها للوائح الحكومية .ويجوز للشركة استرداد أو سحب المنتجات التي ترى أنها ال تفي بمعايير الجودة في
الطعم أو المظهر أو غيرها بشكل تطوعي ،حماي ًة لعالمة الشركة التجارية وسمعتها .وقد يؤدي سحب منتج في المستقبل إلى تك ّبد نفقات كبيرة وغير
متوقعة ،أو اتالف مخزون المنتج ،أو اإلضرار بسمعة الشركة ،أو خسارة مبيعات لعدم توفر المنتج لفترة من الوقت ،مما سيؤثر سلبياً وجوهري على أعمال
الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.
وقد تقع حوادث في المستقبل متعلقة بسالمة وجودة المنتجات أو المكونات المعروضة فيها ،مما سيؤدي إلى نشوء مطالبات على الشركة بشأن المسؤولية
عن المنتجات ،وسحب المنتجات ،والدعاية السلبية .كما قد يتم فرض عقوبات وغرامات من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء والهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية ووزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان أو أية جهة حكومية أخرى وقد يترتب عليه إقفال أحد فروع الشركة ،وسيؤثر ذلك
بالتالي بشكل سلبي وجوهري على سمعة الشركة ،وأعمالها ،ووضعها المالي ،ونتائج عملياتها.
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2المخاطر المتعلقة بنظام الوكاالت التجارية

أبرمت الشركة اتفاقيات توزيع مع أربعة موردين رئيسيين (للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة القسم «( 1-5-12العقود المبرمة مع الموردين
الرئيسيين»)) .وتخضع اتفاقيات التوزيع لنظام الوكاالت التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 11/وتاريخ 1382/02/20هـ (الموافق  21يوليو 1962م)
وتعديالته («نظام الوكاالت التجارية»).
بموجب نظام الوكاالت التجارية يتع ّين على أي شركة تزاول أنشطة الوكاالت التجارية أن يكون لها مجلس إدارة يتألف حصراَ من أعضاء سعوديين .وعلى
الرغم من عدم تحديد غرامات لمخالفة هذا الشرط ،إال أنّ نظام الوكاالت التجارية يفرض غرامة تتراوح قيمتها بين  5,000ريال سعودي إلى  50,000ريال
سعودي عن أي مخالفة ألحكام نظام الوكاالت التجارية ،باإلضافة إلى أنه يحق لوزارة التجارة طلب بأن يكون جميع أعضاء مجلس اإلدارة من السعوديين.
يتع ّين على الوكيل التجاري السعودي تسجيل جميع اتفاقيات الوكاالت والتوزيع لدى وزارة التجارة في غضون ثالثة ( )3أشهر من تاريخ بدئها ،إال أن
التسجيل (أو عدمه) ليس شرطاً لنفاذ االتفاقية في المملكة .ويتيح التسجيل وضعاً مميزاً للوكيل التجاري ما كان ليُمنحه بدونه وييسر له التعامل مع
يتصل بمسائل تشمل االمتثال لمتطلبات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو غيرها من المتطلبات الحكومية ،أو
الوكاالت الحكومية فيما ّ
في حال التعدي على العالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية األخرىّ ،إل أ ّنه يفرض كذلك بعض االلتزامات األخرى على الوكيل التجاري ،كضمان جودة
المنتج .تقع مسؤولية تسجيل أي اتفاقية وكالة تجارية لدى وزارة التجارة وسداد الغرامات المفروضة لعدم االلتزام على عاتق الوكيل التجاري السعودي
وليس على الطرف األجنبي .لم يتم تسجيل أي من اتفاقيات التوريد والتوزيع المبرمة بين الشركة والموردين الرئيسيين لدى وزارة التجارة ،ولذلك يحق
لوزارة التجارة فرض غرامات على الشركة تتراوح بين  5,000ريال سعودي و 50,000ريال سعودي .وسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة
ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بحماية الشركة لعالماتها التجارية

قامت الشركة بتسجيل أربع عشرة عالمة تجارية تعتمد عليها في أعمالها في المملكة وخارج المملكة( ،للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم
«( 1-10-12العالمات التجارية»)) .وكما في تاريخ هذه النشرة ،تقوم الشركة بإجراءات نقل ملكية ثالث عالمات تجارية مسجلة لدى شركة أبناء عبداهلل
العلي المنجم (المساهم الكبير) إلى الشركة وباإلضافة إلى ذلك تقوم الشركة بإجراءات لتسجيل عالمتين تجاريتين .وفي حال لم تتمكن الشركة من
تسجيل أو تجديد العالمات التجارية الخاصة بها أو في حال قيام أي شخص باالعتراض على تسجيل تلك العالمات ،وسيؤثر ذلك سلبياً وجوهري على
أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية .وتعتمد الشركة على قدرتها على االستمرار في استخدام تلك العالمات التجارية،
استخدام غير مشروع لها من قبل الغير.
وحماية حقوقها فيما يخص تلك العالمات في مواجهة أي
ٍ
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وفي حال انتهاك حقوق الملكية الفكرية للعالمات التجارية الخاصة بالشركة ،بما في ذلك استخدامها من قبل الغير دون ترخيص أو عدم حمايتها من قبل
الجهات المختصة وفق األنظمة في الدول ذات العالقة ،فقد يستلزم ذلك أن تدخل الشركة في إجراءات قضائية مكلفة وتحول جهود بعض من موظفيها
الفنيين واإلداريين لهذه اإلجراءات القضائية بدالَ عن قيامهم بأعمالهم ومسؤولياتهم اليومية .فض ً
ال عن ذلك ،فقد تضطر الشركة نتيجة ألي نزاع يتعلق
بعالماتها التجارية إلى إبرام اتفاقيات امتياز أو ترخيص بالنسبة ألي من هذه العالمات ،والتي قد تكون بشروط غير مواتية للشركة أو غير ممكنة إطالقاً.
فسيؤثر وقوع أي من هذه األحداث بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بتعرض الشركة لمخاطر تشغيلية وعوائق تجارية غير متوقعة

يعتمد نجاح الشركة إلى ٍ
حد كبير على استمرارية تشغيل فروعها وعملياتها وأسطولها دون معوقات .وتتعرض فروع الشركة وعملياتها وأسطولها ٍ
لعدد
من المخاطر ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ،سوء األحوال الجوية أو األضرار المادية للمباني أو انقطاع التيار الكهربائي أو األعطال أو تعطل المعدات
والمركبات أو انخفاض أدائها عن المعدل المطلوب أو إمكانية توقف األعمال أو حدوث أعمال إجرامية أو شغب أو اضراب أو حدوث كوارث طبيعية أو
حرائق أو أخطاء تشغيلية أو أعطال ميكانيكية أو ارتفاع حركة المرور عموماً على الطرقات أو أي ارتباك أو تعطل أو تأخير في الموانئ أو خدمات الشحن
أي من هذه الحوادث ،أو أية حوادث مشابهة
المختلفة بشكل عام ،باإلضافة إلى أنواع أخرى من المخاطر المرتبطة بتشغيل الفروع واألسطول .إن حدوث ٍّ
لها ،قد يتسبب في تعطل أعمال الشركة ،مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
وباإلضافة إلى ذلك ،قد ال يتم تسليم المنتجات إلى فروع الشركة نتيجة عدد من األسباب كالقيود الحكومية لحماية الصحة العامة على سبيل المثال وضع
قيد على التجول أو حظره ،والتي قد تؤثر على سائقي الشركة المكلفين بعمليات التوصيل؛ أو عدم تطبيق نظام العمل بفروع الشركة بالشكل المناسب؛ أو
سوء المناولة؛ أو ازدحامات مرورية ،أو غيرها ،حيث يمكن ألي من هذه العوامل أن تؤدي إلى تأخير أو عدم استالم البضائع ،أو تلف المخزون ،وبالتالي
سيتعطل توريد هذه المنتجات .وسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وربحيتها وسمعتها .وفي حال ارتباك سلسة التوريد ،قد تنخفض
إيرادات الشركة نتيجة ألية خسائر أو إللغاء طلبيات هامة بسبب نقصان أو عدم توفر منتجات معينة مطلوبة من العمالء .وقد تمنع هذه األحداث من
توافر المنتجات أو إدارتها في أماكن بيعها أو استخدامها ،مما من شأنه أن يحد من المبيعات أو يزيد التكاليف ،وسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على
أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
وباإلضافة لما ذكر ،تتأثر ربحية المنتج كذلك نتيجة لتشديد لوائح الهيئة العامة للغذاء والدواء ،ونتيجة لزيادة المعروض من الدواجن البرازيلية بعد
االمتثال للوائح الهيئة العامة للغذاء والدواء واستمرار الصادرات ،ونتيجة للزيادة في متوسط تكلفة الدجاج ،مع انخفاض متوسط سعر بيع المنتج مدفوعة
بزيادة عرض الدواجن من دول أخرى ،ونتيجة النخفاض طلب السوق بسبب أية حاالت مقاطعة يقدم عليها العمالء والمستهلكون.
ٍ
بشكل
واحد أو أكثر من فروع الشركة أو عملياتها أسطولها ،فسيؤثر ذلك على إيرادات الشركة وربحيتها ،مما سيؤثر بدوره
وإذا حدث تعطل في أعمال
ٍ
سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطــر المتعلقــة بتفشــي األمــراض المعديــة أو غيرهــا مــن المخــاوف التــي
تهــدد الصحــة العامــة ،بمــا فــي ذلــك االنتشــار العالمــي المســتمر لفيــروس كورونــا
()COVID-19

سيترتب على تفشي مرض من األمراض المعدية – مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية ( )MERSوفيروس اإلنفلونزا أ ( )H1N1ومتالزمة العدوى
التنفسية الحادة ( )SARSوفيروس كورونا المستجد ( - )COVID-19في الشرق األوسط و/أو في أي منطقة أخرى أثر سلبي وجوهري على اقتصاد المملكة
وعمليات الشركة .ومنذ أواخر شهر ديسمبر 2019م ،أخذ فيروس كورونا ( )COVID-19بالتفشي بداي ًة في الصين ومن ث ّم في جميع أنحاء العالم .يُعد
فيروس كورونا ( )COVID-19مرضاً معدياً يسببه فيروس شديد العدوى يُحدث التهابات في الجهاز التنفسي وأعراضاً أخرى كالحمى والسعال وضيق
التنفس.
وعقب تفشي فيروس كورونا ( ،)COVID-19قامت حكومات العديد من البلدان بفرض قيود على السفر و/أو تدابير الحجر الصحي اإللزامي للمسافرين
الدوليين ،إضافة إلى فرض قيود ،في العديد من الحاالت ،على سكان مناطق أو أقاليم أو مقاطعات بعض البلدان .أما في المملكة ،فقد نفذت الحكومة
السعودية مجموعة من اإلجراءات االحترازية رداً على تفشي فيروس كورونا ( ،)COVID-19وجرى رفع العديد من تلك اإلجراءات نظراً لتراجع معدالت
اإلصابة .لكن ،إذا زاد انتشار فيروس كورونا ( )COVID-19مرة أخرى في المملكة العربية السعودية ،فمن الممكن أن تعود الحكومة السعودية لتنفيذ
إجراءات احترازية معينة والتي قد تشمل:
yالتعليق المؤقت لتأشيرات السفر للسياح الزائرين ألغراض دينية والذين يعتزمون زيارة مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ألداء فريضتي
الحج والعمرة.
yفرض قيود مؤقتة على جميع الحجاج والمعتمرين المقيمين في المملكة لمنعهم من زيارة مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
yالتعليق المؤقت لجميع الرحالت (الدولية والمحلية) وخدمات التنقل بين المدن بواسطة الباصات وسيارات األجرة والقطارات.
yالتعليق المؤقت للتنقل بين المناطق والمدن داخل المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر.
yتعليق حضور الموظفين في أماكن العمل لدى جميع الدوائر الحكومية ،باستثناء القطاعات الصحية واألمنية والعسكرية ،وكذلك المركز الوطني
اإلرشادي لألمن السيبراني.
yالتوقف المؤقت عن الحضور لمقرات العمل في القطاع الخاص ،باستثناء الخدمات األساسية كقطاعات الصحة والغذاء.
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yحظر تجول كامل في كافة مدن المملكة العربية السعودية (التي تكثر فيها حاالت العدوى) ،بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض
وجدة.
yإغالق جميع األماكن العامة إال ما قد صدر بشأنه توجيهات رسمية (بما في ذلك أماكن الترفيه ومراكز التسوق (الموالت)) في المملكة.
yحظر التجول الكلي أو الجزئي في عدد من مدن ومناطق المملكة.
في حالة حدوث زيادة أخرى في انتشار فيروس كورونا ( ،)COVID-19فمن الصعب تقدير األثر المحتمل الذي قد يحدثه ذلك على اقتصاد المملكة
والعمليات التجارية للشركة .كما ال يمكن ضمان أن اإلجراءات االحترازية (كتلك المنوه عنها أعاله) سوف تنجح في إيقاف أو الحد من تفشي فيروس
كورونا ( )COVID-19في المملكة مستقب ً
ال .باإلضافة إلى ذلك ،من المرجح أن يكون لهذه اإلجراءات (المنوه عنها أعاله) آثار سلبية وجوهرية على االقتصاد
السعودي وعلى ثقة المستثمرين واألعمال لدرجة يصعب التنبؤ بها ،وسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري ،على أعمال الشركة ،ونتائج عملياتها ،ووضعها
المالي ،وتوقعاتها المستقبلية.
إن أي تفش لفيروس كورونا ( )COVID-19في المملكة العربية السعودية أو في أماكن أخرى قد يع ّرض الشركة لمخاطر انقطاع األعمال ،وبشكل خاص،
سيتم تعليق أو تأخير أو التأثير سلبياً على توريد بعض المنتجات التي تشتريها الشركة من موردين موجودين في الدول المتأثرة جداً ،مثل أمريكا الجنوبية
وعدة دول أوروبية وغيرها .باإلضافة إلى ذلك ،في حال تعرض أحد المديرين أو أعضاء اإلدارة العليا أو الموظفين اآلخرين لفيروس كورونا (،)COVID-19
ستضطر الشركة إلى تعليق عملياتها بصورة مؤقتة و/أو سيخضع األفراد المعنيون للحجر الصحي ،وهذا ما من شأنه أن يعطل التشغيل العادي ألعمال
الشركة ،وأن يؤثر بالتالي تأثيراً سلبياً وجوهرياً على أعمال الشركة ،ونتائج عملياتها ،ووضعها المالي ،وتوقعاتها المستقبلية.
وعلى الرغم من ذلك ،وخالل السنة المالية 2020م ،لم تتأثر نتائج الشركة بشكل كبير خالل فترات حظر التجول (التي شهدتها المملكة العربية السعودية
ما بين شهر مارس ويونيو من نفس العام) .بدالً من ذلك ،تغير مزيج قنوات المبيعات في خالل نفس الفترة إلى مبيعات محالت التجزئة نتيجة للشراء
المتزايد من قبل المستهلكين ،في حين انخفضت مبيعات قطاع خدمات األغذية نتيجة للفترات التي أغلقت فيها المطاعم متأثر ًة باإلجراءات االحترازية
التي فرضت آنذاك .بلغت إيرادات السنة المالية 2020م ما قيمته  2,538.5مليون ريال سعودي محقق ًة نم ًوا بنسبة  %4.9مقارنة بالسنة المالية المنتهية
مدفوعا بارتفاع متوسط سعر البيع للمنتجات ،حيث أن الشركة قامت بتقليل العروض الترويجية في محالت السوبرماركت خالل نفس
2019م ،وذلك كان
ً
الفترة .وقد تحسن صافي الدخل للشركة من 109.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  229.7مليون ريال سعودي في السنة المالية
2020م .انخفض صافي دخل الفترة من  75.7مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  29.5مليون ريال سعودي في
فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م.
ليس من الممكن تقييم اآلثار المترتبة على جائحة كورونا بأي قدر من اليقين ،سواء من حيث المدة التي قد تستمر فيها أو بشكل أكثر تحديدًا من حيث
تأثيره على أعمال الشركة .على المدى الطويل ،قد تشمل التفاوض على أسعار جديدة مع العمالء و/أو الموردين ،وسلوك العميل والمستهلك النهائي
لمنتجات معينة بالنسبة إلى أهمية الشراء ،أو تغييرات أساسية أخرى في نموذج أعمال الشركة والتي من الممكن أن تؤثر على ربحية الشركة.
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2المخاطر المتعلقة بإدارة المخزون

كان لدى الشركة مخزون بضاعة صافي قدره  345.45مليون ريال سعودي ،و 391.81مليون ريال سعودي ،و 419.99مليون ريال سعودي ،و 459.6مليون
ريال سعودي يمثل  ،%35.7و %38.3و %39.3و %39.5من إجمالي موجودات الشركة ،كما في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر
2020م ،والفترة المنتهية  31مارس 2021م ،على التوالي .ليس لدى الشركة سياسة مخصصات للمخزون التالف ،حيث تقوم الشركة بقيد التالف الفعلي
بشكل شهري بمراجعة طرق وإجراءات رقابة المخزون بشكل دوري بنا ًء على نظام إدارة المخزون الذي يتتبع تاريخ انتهاء الصالحية لكل صنف ومن خالل
فحوصات المخزون الداخلية ،وذلك للحد من الكميات التالفة .وقد بلغت قيمة البضائع التالفة والمنتهية الصالحية التي تم اتالفها خالل السنوات السابقة
ما يعادل  7.9مليون ريال سعودي و 8.1مليون ريال سعودي و 9.3مليون ريال سعودي و 3.1مليون ريال سعودي عن السنوات المنتهية بتاريخ  31ديسمبر
2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م ،والفترة المنتهية  31مارس 2021م ،على التوالي .في حين مثلت هذه المبالغ نسبة  %3.3و %2.9
و  %2.9و  %1.1من اجمالي قيمة مخزون البضاعة ونسبة  %0.38و %0.38و %0.40و %0.62من إجمالي مشتريات الشركة للسنوات المالية 2018م،
و2019م ،و2020م ،والفترة المنتهية  31مارس 2021م ،على التوالي.
وإذا تعذر على الشركة الحفاظ على المستوى األمثل للمخزون ،ورقابة المخزون بشكل دوري ،فإن ذلك سيؤدي لنقص حاد أو زيادة ملموسة في مستويات
المخزون ،مما سيؤدي بدوره إلى عجز الشركة عن الوفاء باحتياجات عمالئها أو بيع المنتجات ،وسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة
ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطــر المتعلقــة بتطبيــق تطــورات للمعاييــر المحاســبية الدوليــة أو بتطبيــق معايير
محاســبية دوليــة جديــدة ( )IFRSفــي المســتقبل وآثــار ذلــك على الشــركة

قد يؤدي تغيير المعايير المحاسبية الدولية ( )IFRSالمتعارف عليها إلى معايير محاسبية دولية معدلة أو جديدة إلى عدم إمكانية مقارنة قوائم الشركة
المالية السابقة بسهولة .وعلى وجه الخصوص ،قد ال تكون قوائم الشركة المالية عن السنوات المالية والفترات التي تبدأ بعد  31ديسمبر 2020م التي
ٍ
بسهولة مع تلك الخاصة بالفترات المالية السابقة الواردة
قد يتم إعدادها وتقديمها بموجب معايير محاسبية دولية معدلة أو جديدة ( )IFRSقابلة للمقارنة
في هذه النشرة والتي تم إعدادها وتقديمها بموجب المعايير المحاسبية الدولية ( )IFRSالمتعارف عليها حالياَ .وسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على
مستوى نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي.
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2المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار صرف العمالت
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2المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على إدارتها العليا وكبار موظفيها

تستورد الشركة معظم بضائعها من موردين من خارج المملكة بالعملة األجنبية أغلبها يتم بالدوالر األمريكي .وتمثل تلك المشتريات التي يتم استيرادها
 %85.7و %82.1و %78.2و %76من إجمالي حجم المشتريات للسنوات المنتهية في  31ديسمبر  2018و 31ديسمبر  2019و 31ديسمبر 2020م والفترة
المنتهية  31مارس 2021م ،على التوالي .هذا وتقتضي سياسة المملكة بأن الريال السعودي ،حتى تاريخ هذه النشرة ،مربوط بالدوالر األمريكي بسعر
صرف يقدر بـ  3.75ريال سعودي مقابل  1.00دوالر أمريكي .إال أنه ال يوجد أي ضمانات على ثبات سعر صرف الريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي.
وعليه ،فإن أي انخفاض في قيمة الريال السعودي مقابل العمالت األجنبية األخرى (بما في ذلك الدوالر األمريكي) سوف يؤدي إلى زيادة في التكاليف
التشغيلية للشركة .وإذا كانت الشركة غير قادرة على رفع أسعار البيع من خالل تمرير الزيادات في تكاليف التشغيل الناجمة عن انخفاض قيمة الريال إلى
العمالء ،فسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
يعتمد نجاح الشركة على استمرارية عمل وأداء إدارتها العليا وكبار موظفيها اآلخرين ،وكذلك على قدرتها على إيجاد موظفين مؤهلين في المستقبل
وتوظيفهم وتطويرهم وتحفيزهم والحفاظ عليهم .وتعتمد الشركة على عدد من األفراد األساسيين في فريق إدارتها العليا ،ممن لديهم خبرات قيمة في
تنافس شديد على كبار التنفيذيين في قطاع المواد الغذائية،
قطاع المواد الغذائية ،وممن ساهموا بشكل كبير في تطوير عمليات الشركة وتوسعها .وهناك
ٌ
بشكل مناسب ،ويشمل ذلك المناصب الشاغرة كما
وليس بمقدور الشركة أن تضمن قدرتها على االحتفاظ بموظفيها أو على جذب موظفين جدد مؤهلين
ٍ
في تاريخ هذه النشرة ،وهي كالتالي :مسؤول العالقات مع المستثمرين ومسؤول االلتزام .باإلضافة إلى ذلك ،اعتمدت الشركة في الماضي على المساهم
الكبير الذي دعم الشركة واإلدارة من خالل رؤيته لقطاع المواد الغذائية ومعرفته لهذا القطاع .وقد ال تكون الشركة قادرة على االستفادة بصورة مستمرة
من الخبرة الواسعة التي يتمتع بها المساهم الكبير وفهمه للسوق السعودية ،وسيؤثر عدم االستفادة من خبرة أو تواجد المساهم الكبير أو أي من أفراد
اإلدارة العليا ذوي الخبرة بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية ،كما قد يزيد هذا األمر من
مصاريفها.
وقد تحتاج الشركة الستثمار موارد مالية وبشرية كبيرة لجذب تنفيذيين و /أو موظفين كبار جدد والحفاظ عليهم .إن فقدان خدمات كبار التنفيذيين لدى
الشركة قد يؤخر أو يحول دون تنفيذ وتحقيق أهداف الشركة االستراتيجية ،وقد يؤدي إلى تحويل اهتمام اإلدارة للبحث عن بديل مؤهل ،مما سيؤثر سلباً
على قدرة الشركة على إدارة أعمالها بفاعلية وكفاءة .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن ألي من كبار التنفيذيين أو الموظفين أن يستقيل في أي وقت .وفي حال
لم تتمكن الشركة من توظيف والحفاظ على كبار التنفيذيين الذين يتمتعون بمستويات عالية من المهارات في المجاالت المناسبة ،فسيكون لذلك تأثير
سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
وقد يرتكب كبار التنفيذيين والموظفين أعماالً قد تؤثر سلباً على أعمال الشركة بما في ذلك سوء استخدام معلومات الشركة أو نظمها أو اإلفصاح عن
ٍ
ٍ
معلومات مضللة .كما قد ال تتمكن الشركة دوماً من منع كبار التنفيذيين والموظفين من ارتكاب أفعال ترقى لمستوى
معلومات س ّرية أو الضلوع في نشر
ٍ
التزامات مالية،
األخطاء الجسيمة أو التأكد من تقيدهم باللوائح الداخلية للشركة .وستؤدي أي من تلك األفعال إلى تكبد الشركة خسائر أو غرامات أو
بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها
أو ستؤدي إلى اإلساءة لسمعة الشركة ،وهذا من شأنه أن يؤثر
ٍ
المستقبلية.
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2المخاطر المرتبطة بمتطلبات العاملين غير السعوديين ونظام العمل

طبقاً لنظام العمل السعودي ،ال يسمح للعاملين غير السعوديين بالعمل لدى أي شركة في المملكة إال إذا كانوا تحت كفالتها .وتوظف الشركة ثالثة عاملين
غير سعوديين مكفولين من قبل أطراف ذوي عالقة وتقوم الشركة حالياً باتخاذ اإلجراءات الالزمة لنقل كفالتهم .تبلغ رسوم نقل العمالة من شركة إلى
ٍ
شركة أخرى بين  2,000و 6,000ريال سعودي (وذلك حسب عدد المرات التي قام فيها العامل بنقل كفالته في الماضي) .وكما في تاريخ  31مارس 2021م،
لدى الشركة  1,832موظفاً ،من بينهم  %16.7من المواطنين السعوديين ،و 527موظف على كفالة شركات توريد القوى العاملة من أطراف ثالثة وأطراف
ذوي عالقة ،يعملون في الشركة بعد حصولهم على إشعار «أجير» (للمزيد من المعلومات عن الموظفين الذين على كفالة شركات توريد القوى العاملة،
يرجى االطالع على القسم «( 12-8-4الموظفون»)).
وتشتمل العقوبات المفروضة على الشركات المخالفة للنظام ألول مرة بإعارة عاملين تحت كفالتها للعمل لدى شركة أخرى (دون حصولهم على إشعار
«أجير») ،على غرامة قدرها  25,000ريال سعودي عن كل عامل مخالف ،وحظر استقدام عاملين غير السعوديين لمدة سنة واحدة .وتزداد العقوبات في
حال قامت المنشأة أو الفرع بتكرار هذه المخالفة لتشمل غرامات أعلى تصل إلى  100,000ريال سعودي عن كل عامل مخالف وحظر االستقدام لمدة
سنتين إلى خمس سنوات إضافية ،باإلضافة لعقوبات األخرى .وقد يؤدي وضع بعض العاملين غير السعوديين لدى الشركة إلى خسائر أو غرامات أو
التزامات مالية على الشركة ،وسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية .كما ويؤثر نقل
كفالة العمالة األجنبية من شركة إلى أخرى ،أو إعارتها من خالل برنامج «أجير» ،سلباً على نسبة السعودة في الشركة التي تم نقل أو إعارة العمالة إليها،
مما يؤثر على تصنيفها في برنامج نطاقات (للمزيد من المعلومات عن السعودة وبرنامج نطاقات ،يرجى مراجعة القسم «( 9-4السعودة»)).
إضافة إلى ذلك ،وطبقاً لنظام العمل السعودي ،يجب على كل عامل غير سعودي أن يقوم بالوظيفة المثبتة في تصريح إقامته .وكما في تاريخ هذه النشرة،
هناك  81موظف من إجمالي موظفي الشركة غير السعوديين الذين ال يقومون بذات الوظيفة المثبتة في تصاريح إقامتهم .وتشتمل العقوبات على المنشآت
المخالفة ألول مرة والتي توظف عاملين ال تتوافق وظيفتهم الفعلية مع الوظائف المبينة في تصاريح إقامتهم ،على غرامة قدرها  25,000ريال سعودي عن
كل عامل مخالف ،وحظر استقدام العاملين غير السعوديين لمدة سنة واحدة .وتزداد تلك العقوبات في حال تكرار المخالفة .وقد يؤدي الوضع المخالف
لبعض العاملين غير السعوديين بالشركة إلى خسائر أو غرامات أو التزامات مالية على الشركة ،وسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة
ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المرتبطة بترتيبات الدين الجارية الخاصة بالشركة

لقد أبرمت الشركة تسهيالت تمويلية (مرابحة وتورق) مع البنك السعودي البريطاني («ساب») بتاريخ  07يناير 2021م مقابل  180,000,000ريال سعودي
وتسهيل الذمم الدائنة للفواتير بتاريخ  8يونيو 2021م مقابل  20,000,000ريال سعودي ،وتسهيالت تمويلية مع البنك السعودي الفرنسي بتاريخ 23
نوفمبر 2020م مقابل  220,000,000ريال سعودي ،وتسهيالت تمويلية مع البنك األهلي السعودي («البنك األهلي») بتاريخ  13ديسمبر 2020م مقابل
 460,000,000ريال سعودي («وثائق التمويل») (للمزيد من المعلومات حول التسهيالت الواردة في وثائق التمويل ،يرجى االطالع على القسم 8-12
(«التسهيالت االئتمانية والقروض»)) .وتشترط اتفاقيات التمويل الحصول على موافقة البنك (مانح التسهيالت التمويلية) لتغيير هيكل ملكية الشركة،
وقد حصلت الشركة على الموافقات المطلوبة لهذا التغيير بما يشمل طرح وإدراج أسهمها.
وتتضمن وثائق التمويل هذه عددا من األحكام التي تمنح حقوق إنهاء غير مقيدة لتلك البنوك ،باإلضافة إلى حقوق تعديل من جانب واحد مثل الحق في
تعديل أي من أحكام وثائق التمويل ،أو الحق في تعديل التسهيالت أو إلغائها أو تقليلها ،أو حق تعديل األسعار المطبقة والمطالبة بسداد جميع المبالغ
المستحقة بغض النظر عن وقوع أي تقصير في الدفع .باإلضافة إلى ذلك ،تتمتع البنوك بحقوق مقاصة (للمزيد من المعلومات حول حقوق المقاصة،
يرجى االطالع على القسم «( 4-6السياسات المحاسبية الهامة») («-3مقاصة األدوات المالية»)( واسعة النطاق مقابل حسابات الشركة وأصولها ،مما قد
يؤثر على التدفق النقدي المتاح للشركة فيما إذا قررت إحدى البنوك ممارسة حقوق المقاصة ،هذا باإلضافة إلى أحكام واسعة النطاق تتناول اإلخالل
بأحكام اتفاقيات أخرى وااللتزام المترتب على شركة المنجم لألغذية بوجوب توفير ضمان إضافي و /أو التوقيع على المزيد من الضمانات أو السندات
ألمر وكذلك بنود تقيد الشركة عن التصرف بممتلكاتها أو الحصول على تمويل آخر.
وباإلضافة إلى ذلك ،أصدرت شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم (المساهم الكبير) ضمانات لصالح البنوك («الضمانات») (للمزيد من المعلومات حول
الضمانات الواردة في وثائق التمويل ،يرجى االطالع على القسم «( 8-12التسهيالت االئتمانية والقروض»)( لضمان التزامات الشركة تجاه هذه البنوك،
وتجدر اإلشارة إلى أنه سيتم الطلب من البنوك المعنية استبعاد هذه الضمانات المقدمة من قبل المساهم الكبير بعد الطرح .تنطوي وثائق التمويل على
منح تسهيالت «على الطلب» ،وبالتالي فبمقدور هذه البنوك أن تطلب سداد أي ضمان أداء في أي وقت ،األمر الذي سيؤثر على الوضع المالي للـشركة.
في حالة عدم االمتثال ألي أحكام منصوص عليها في عامل الخطر هذا ،يحق للبنك المعني اتخاذ أي خطوات للحفاظ على حقوقه مثل التعجيل في سداد
المبالغ المستحقة وإنهاء التسهيالت والمطالبة بالكفاالت ،وفي حال ما قررت البنوك رفع تكلفة التمويل في حال تم إلغاء الضمانات المقدمة من المساهم
الكبير فسيكون لكل ذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها .وقد ال تكون الشركة قادرة على الحصول على
مصادر بديلة للتمويل لسداد هذه الديون.
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ً
حديثا
2المخاطر المتعلقة بتطبيق الشركة لدليل حوكمة ُمعتمد

لقد اعتمد مجلس إدارة الشركة دليل حوكمة الشركة بتاريخ 1442/07/24هـ (الموافق 2021/03/08م) .وقد اشتمل الدليل على قواعد وإجراءات
تمت صياغتها استناداً إلى الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية .وسوف يعتمد نجاح الشركة في التطبيق الصحيح لقواعد الحوكمة
بشكل صحيح من جانب مجلس اإلدارة ولجانه والمسؤولين التنفيذيين بالشركة،
وإجراءاتها على مدى إدراك تلك القواعد واإلجراءات وفهمها وتنفيذها
ٍ
ٍ
وبوجه خاص فيما يتعلق بتكوين مجلس اإلدارة ولجانه ،ومتطلبات االستقاللية ،والقواعد المتعلقة بتعارض المصالح والمعامالت مع األطراف ذوي العالقة.
كما تتطلب المادة  23من الئحة حوكمة الشركات اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصالحيات المفوضة إلى اإلدارة التنفيذية وجدول يوضح
تلك الصالحيات .وبتاريخ 1442/07/24هـ (الموافق 2021/03/08م) ،قام مجلس إدارة الشركة باعتماد والموافقة على جداول الصالحيات التي تتضمن
ٍ
وبوجه خاص بالقواعد
االختصاصات وتوزيع المهام والصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة .وعدم تق ُّيد الشركة بقواعد الحوكمة،
اإللزامية المنبثقة من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة ،قد يعرضها لعقوبات نظامية ،وسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة
ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
وقامت الجمعية العامة العادية للشركة بتكوين لجنة المراجعة ،وهي تتألف من ثالثة ( )3أعضاء غير تنفيذيين ،وذلك بتاريخ 1442/07/24هـ (الموافق
2021/03/08م) .وقام مجلس اإلدارة بتكوين لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 1442/07/27هـ (الموافق 2021/03/11م) (للمزيد من المعلومات،
يرجى مراجعة القسم «( 2-5لجان مجلس اإلدارة»)) .وقد يؤثر إخفاق أعضاء تلك اللجان في أداء واجباتهم وتبني مواقف تضمن حماية مصالح الشركة
ومساهميها على التق ُّيد بمتطلبات حوكمة الشركات ،ومتطلبات اإلفصاح المستمرة ،وقدرة مجلس اإلدارة على مراقبة أعمال الشركة من خالل تلك اللجان،
مما سيترتب عليه أث ٌر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
ونظرا لتكوين هذه اللجان ونظام الحوكمة الداخلي للشركة حديثاً ،وعدم انعقاد اجتماعات اللجان المذكورة أعاله منذ تشكيلها حتى اآلن ،وتعيين إدارة
المراجعة الداخلية ،واألعضاء المستقلين حديثاً ،فإن عدم مقدرة أعضاء هذه اللجان واألعضاء المستقلين على القيام بالمهام المحددة لهم واتباع منهجية
عمل تكفل حماية مصالح الشركة ومساهميها قد يؤثر على تطبيق نظام الحوكمة وكفاءة رقابة مجلس إدارة الشركة على إدارة أعمالها من خالل هذه اللجان
بصورة فعالة .حيث سيعرض ذلك الشركة إلى احتمالية عدم التزامها بمتطلبات اإلفصاح المستمرة بعد اإلدراج من جهة ،وإلى مخاطر تشغيلية وإدارية
ومالية من جهة أخرى .وبالتالي ،فإن ذلك سيترتب عليه تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بقصور الخبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة

إن كبار التنفيذيين يتمتعون بخبرة محدودة أو قد ال تتوفر لديهم أي خبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة في المملكة والتقيد باألنظمة واللوائح التي
تخضع لها ،وسيتوجب على كبار التنفيذيين على وجه الخصوص الحصول على التدريب الداخلي أو الخارجي في إدارة شركة مساهمة مدرجة سعودية،
إلى جانب التزام الشركة باألنظمة واللوائح ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة مما قد يقلل من الوقت الذي يخصصه كبار التنفيذيين إلدارة األعمال اليومية
للشركة .وفي حال عدم التزام الشركة باألنظمة واللوائح ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة في الوقت المناسب ،سيعرضها لعقوبات وغرامات نظامية من
شأنها التأثير سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المرتبطة بالتوريد والدعم من مقدمي الخدمات الخارجيين

تعتمد الشركة على شركات شحن وشركات أخرى في تأمين تسليم المنتجات لفروعها .وتعتمد الشركة أيضاً على خدمات من مجموعة من مقدمي
الخدمات الخارجيين اآلخرين ألغراض عملياتها في المملكة العربية السعودية ،ويشمل ذلك تأجير المركبات ،والنقل الداخلي للبضائع وفي حدود معينة،
صيانة الثالجات والفروع وأساطيل سياراتها.
وبالتالي ،قد تتأثر قدرة الشركة بشكل سلبي على تقديم خدمات تسليم منخفضة القيمة يعول عليها لعمالئها بسبب أية تغييرات في السياسات
والممارسات ،مثل التسعير ،وشروط الدفع ،وبرمجة تلك الخدمات ومعدل تكرارها ،أو أية زيادات في تكلفة الوقود والضرائب والعمالة ،وعوامل أخرى
خارجة عن سيطرة الشركة .باإلضافة إلى ذلك ،تعتمد الشركة بشكل كبير على موظفين خارجيين من عدد من شركات القوى العاملة لمختلف العمليات
ومتطلبات الصيانة .فلو حدثت أية تغييرات غير متوقعة في العوامل المبينة سالفا ،سيكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي
ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
وفض ً
ال عن ذلك ،ليس هناك ضمان بأن مقدمي الخدمات للشركة من األطراف األخرى سيقدمون خدمات ُمرضية تفي بالمعايير المتوقعة من جانب
الشركة بشكل دائم ،أو أن المستشارين المهنيين اآلخرين ،والذين تخرج أعمالهم عن نطاق سيطرة الشركة و/أو مجلس إدارتها ،سيؤدون بشكل كاف
واجباتهم التعاقدية .وفض ً
ال عن ذلك ،فإن الشركة معرضة لخطر الدعاوى الناتجة عن أعمال مقدمي الخدمات من األطراف األخرى والتي قد تتسبب
في أضرار أو إصابات ألفراد من العموم و/أو لموظفي الشركة ،وفي تلك الحالة ،يتم اعتبار الشركة مسؤولة في تلك المواقف ،وستتعرض لمطالبات
بالتعويض .وسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
وإضافة إلى ذلك ،فإن خسارة أية عقود خدمات مع األطراف األخرى ،أو أي عجز عن تجديد تلك العقود ،أو أي عجز عن التفاوض على عقود بديلة
مناسبة سينتج عنه تأثير سلبي على الشركة .وتعتبر الشركة أيضاً معرضة للمخاطر إذا أوقف أحد مقدمي الخدمات عملياته ،وليس هناك من ضمان
بأن الشركة بمقدورها استبدال مقدمي الخدمات المنوه عنهم في الوقت المناسب بمقدمي خدمة آخرين بأسعار مقاربة ،أو توفير مقدمي الخدمة من
األساس .وسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بالحوادث واإلصابات التي قد تنشأ عن عمليات الشركة

تشغّل الشركة أسطوالً كبيراً من المركبات ،حيث قد ينشأ عنه تورط السائقين في حوادث سير تتسبب بوفيات نتيجة لخطأ من السائق أو األحوال الجوية
السيئة أو عطل ميكانيكي أو تفاقم زحمة السير عموماً أو ظروف أخرى غير متوقعة .كما أن الشركة معرضة لعدد من المخاطر التي تتعلق بنقل وتخزين
السلع واستخدام المعدات الثقيلة.
وفي حال وقوع أخطاء تقنية أو بشرية أو إهمال فيما يخص عمليات الشركة ،فإن مثل هذه األخطاء قد تسبب أضراراً في األرواح أو الممتلكات أو المعدات.
وفي حال ثبوت مسؤولية الشركة عن مثل هذه األخطاء سوا ًء كانت بقصد أو بغير قصد ،فإن هذا قد يؤدي إلى إجراءات نظامية أو إلى توقف أعمال الشركة
أو إغالق منشآتها أو سحب للتراخيص الصادرة من الجهات المختصة أو رفع دعاوى قضائية ضد الشركة ،مما قد يترتب عليه دفع تعويضات مالية قد ال
يغطيها التأمين بشكل كامل .ويؤدي حدوث أي من المخاطر المذكورة أعاله إلى التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها
المالي ،وسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على العوائد المتوقعة للمكتتبين ،أو سيؤدي إلى خسارة المكتتبين لجزء أو لكامل استثماراتهم في الشركة.
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2المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية

تحتفظ الشركة بوثائق تأمين لتغطية المركبات وجميع المخاطر على الممتلكات وسرقة المبالغ النقدية وضمان األمانة والنقل البري والجوي والبحري
(للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم «( 9-12التأمين»)) .وال يمكن ضمان أن تكون التغطية التأمينية بموجب هذه الوثائق كافية في جميع األوقات
وفي جميع الظروف ،أو أن حدود التغطية التأمينية كافية في جميع الحاالت لتغطية المطالبات المتعلقة بالمخاطر المؤمن ضدها .وقد ال تتمكن الشركة
من إثبات مطالبتها بخصوص أي مسؤولية أو خسارة وفقا لوثائق التأمين السارية بسبب وجود استثناءات أو قيود على التغطية التأمينية أو في حالة عدم
استيفاء الشركة لبعض معايير التأمين بخصوص مطالبة محددة .وهذا سوف يجبر الشركة على تعويض الخسائر الناجمة عن الحوادث ،وسيؤثر ذلك
بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ونتائجها المالية.
وقد تتعرض الشركة مستقب ً
ال لمخاطر محتملة غير مشمولة بالتغطية الـتأمينية بشكل كاف أو غير مشمولة على اإلطالق ،مثل المخاطر الناتجة عن
ً
األعمال العدائية والمخاطر السياسية والحروب وأعمال التخريب وغيرها .إضافة إلى ذلك ،تنطوي وثائق التأمين الحالية للشركة على استثناءات أو قيود
على التغطية .وقد ال تتوفر وثائق التأمين الحالية للشركة في المستقبل .وبنا ًء عليه ،فإن الخسائر والمسؤوليات الناتجة عن أي مخاطر غير مؤمن ضدها،
بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وتوقعاتها
بشكل كبير ،حيث سيؤثر ذلك
بشكل كامل ،قد تزيد التكاليف التي تتكبدها الشركة
أو غير مؤمن عليها
ٍ
ٍ
ٍ
المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي ،وسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على العائدات المتوقعة للمساهمين أو يسفر عن خسارة استثماراتهم في
الشركة ،كلياً أو جزئياً.
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2المخاطر المتعلقة بأعطال شبكة تقنية المعلومات أو األنظمة السحابية

يمثل توفير واستخدام تقنية المعلومات عام ً
ال تنافسياً هاماً في مجال التوزيع .وتعتمد قدرة الشركة على جذب العمالء واالحتفاظ بهم ومراقبة عملياتها
وتكاليفها بدقة والمنافسة بصورةٍ فاعلة ،على درجة تطور وموثوقية شبكة تقنية المعلومات الخاصة بها وعلى توافر خدماتها السحابية ،وعلى وجه
الخصوص ،نظام إدارة تكنولوجيا المعلومات المخصص لها لتتبع جميع المعامالت المنجزة في فروع الشركة.
إن المخاطر المرتبطة بشبكة تقنية المعلومات ،الداخلية منها والخارجية ،مثل البرمجيات الضارة وعيوب البرمجة ومحاوالت اختراق شبكات الشركة
وعدم تو ّفر التحديثات أو التعديالت المطلوبة وتس ّرب البيانات واألخطاء البشرية ،تشكل تهديداً مباشراً على خدمات الشركة وبياناتها .وقد تتعرض
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شبكات الشركة أيضاً ألعطال بسبب أحداث «قوة قاهرة» غير متوقعة أو انقطاع في التيار الكهربائي .وقد تقع مثل هذه األحداث أيضاً في حال تعرضت
سرية أو سالمة أو إمكانية الوصول للمعلومات الخاصة بالشركة أو بعمالئها للخطر بسبب فقدان أي من هذه المعلومات سواء من قبل الشركة أو من
ٍ
طرف آخر موثوق به .إضافة إلى ذلك ،قد يترتب على الشركة تكاليف وتبعات تشغيلية كبيرة نتيجة لتحديث أنظمة تقنية المعلومات والشبكات
أي
قبل ّ
الخاصة بها ،أو لقيام الشركة بتبني إجراءات إضافية لحماية بياناتها أو نظم تقنية المعلومات الخاصة بها ،سواء كان ذلك نتيجة التوسع أو التحديث أو
التقنيات الجديدة أو األنظمة واللوائح أو غير ذلك.
كما يمكن أن تكون المنشآت أو األنظمة التابعة للشركة أو لمقدمي الخدمات من الغير عرض ًة لالختراقات األمنية أو أعمال اإلرهاب السيبراني أو التخريب
أو السرقة أو الفيروسات أو فقدان أو تلف البيانات أو البرمجة أو األخطاء البشرية أو أحداث أخرى مماثلة .ونظراً إلى درجة تطور أنواع هذه الهجمات
وتغيرها باستمرار ،فقد ال تتمكن الشركة ومقدمو الخدمات من الغير الذين تتعامل معهم الشركة من توقع هذه الهجمات أو اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة
أو اكتشاف ومعالجة أي تهديد ألنظمة الشركة أو أنظمة مقدمي الخدمات المعنيين بسرعة كافية ،مما يمكن أن يفضي إلى خسارة البيانات .إن أي اختراق
أمني أو عمل إرهاب سيبراني أو تخريب أو سرقة أو وجود فيروسات أو فقدان أو تلف للبيانات أو البرمجة أو أية أخطاء بشرية من جانب أي من موظفي
الشركة ،قد تؤدي إلى خرق لخصوصية وأمن البيانات الخاصة بالمستهلكين والموظفين والعمالء .وقد يؤدي ذلك االختراق ،بما في ذلك في نقاط البيع،
إلى إفشاء غير مقصود لهذه البيانات ألطراف ثالثة ،مما قد يقوض خصوصية األطراف المتضررة ،ويسيء بسمعة عمالء الشركة و/أو الشركة نفسها .وقد
تؤدي أي من هذه الخروقات أو أي أحداث أخرى مماثلة إلى تغيير سلوك المستهلكين الحاليين والمحتملين بطريقة تؤثر على قدرة الشركة على المحافظة
على المستهلكين الحاليين أو استقطاب مستهلكين جدد ،وسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي وعملياتها الداخلية (مثل:
الخدمات اللوجستية والمخزون واإلدارة) ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
وسيترتب على أية أعطال في شبكة اإلنترنت أو في البنية التحتية للشركة والخاصة بتقنية المعلومات ،بما في ذلك تلك المرتبطة بنظم الحاسب اآللي
لدى الشركة وبموقعها اإللكتروني ،أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بدخول الشركة في دعاوى قضائية

ٍ
وإجراءات تنظيمية مع أطراف ،بما في ذلك مورديها أو
قد تدخل الشركة ،و /أو أعضاء مجلس إدارتها ،و/أو أعضاء إدارتها العليا ،في دعاوى قضائية
موظفيها أو منافسيها أو عمالئها أو أي من الجهات التنظيمية أو المستأجرين أو ّ
ملك األراضي التي تستأجرها الشركة ألغراض أعمالها.
وفي حال لم تكن األحكام الصادرة في تلك الدعاوى واإلجراءات التنظيمية لمصلحة الشركة ،قد يترتب على ذلك أث ٌر سلبي وجوهري على أعمال الشركة
ٍ
اإلجراءات التنظيمية ،فستتكبد الشركة مصاريف باهظة
ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية .وبصرف النظر عن نتيجة هذه الدعاوى أو
وتضطر لتخصيص موارد كبيرة وتفريغ بعض من موظفيها للرد على هذه المطالبات والدفاع عن نفسها ،مما سيؤدي إلى أثر سلبي وجوهري على أعمال
الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على العاملين غير السعوديين

وافقت الحكومة على عدد من القرارات التي تهدف إلى تنفيذ إصالحات شاملة في سوق العمل السعودي ،من خالل فرض رسوم إضافية على كل موظف
غير سعودي يعمل في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية .واعتُبرت هذه القرارات سارية بتاريخ 1439/04/14هـ (الموافق 2018/01/01م).
ومنذ عام 2018م ،زادت رسوم تجديد تصريح العمل لكل موظف أجنبي من حوالي أربعة آالف وثمانمائة ( )4,800ريال سعودي (للموظف الواحد) إلى
حوالي تسعة آالف وستمائة ( )9,600ريال سعودي (للموظف الواحد) عن كل سنة هجرية .وزادت رسوم تجديد تصريح إقامة أي عامل أجنبي من ستمئة
( )600ريال سعودي إلى ستمئة وخمسين ( )650ريال سعودي عن كل سنة هجرية .وقد وصلت رسوم تجديد تصاريح العمل واإلقامة التي تكبدتها الشركة
إلى مبلغ قدره  6.07مليون ريال سعودي ،و 7.39مليون ريال سعودي ،و 10.1مليون ريال سعودي و 2.5مليون ريال سعودي عن األعوام 2018م ،و2019م،
و2020م والفترة المنتهية  31مارس 2021م ،على التوالي.
إضافة إلى ذلك ،فإن الرسوم المفروضة على أسرة أي عامل أجنبي قد زادت سنة بعد أخرى ،من مئة ( )100ريال سعودي شهرياً في عام 2017م إلى
أربعمئة ( )400ريال سعودي شهرياً في عام 2020م ،عن كل فرد (مرافق) من األسرة .وبوجه عام ،يتحمل العامل غير السعودي تلك الرسوم ،وقد أدت
الزيادة في الرسوم المفروضة على أسر العاملين غير السعوديين إلى ارتفاع مستوى تكاليف المعيشة .وسيؤدي ذلك إلى سعي العاملين غير السعوديين
للحصول على وظائف في دول أخرى ذات تكاليف معيشية أقل من المملكة ،والذي سيصعب على الشركة االحتفاظ بعامليها غير السعوديين ،وبالتالي
فإن ذلك سيؤثر على قدرة الشركة على االحتفاظ بقاعدة عامليها( .للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم «( 12-8-4الموظفون»)) .وبالتالي،
فإن ارتفاع قيمة الرسوم الحكومية وصعوبة االحتفاظ بالعاملين غير السعوديين والقوى العاملة األجنبية ،سيكون له أثر سلبي على أعمال الشركة ونتائج
عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
وستتكبد الشركة رسوماً حكومية إضافية فيما يتعلق بإصدار وتجديد تصاريح اإلقامة لعامليها غير السعوديين ،مما سيؤدي إلى التزامات مالية عالية على
عاتق الشركة .وعليه ،فإن ارتفاع النفقات الحكومية وصعوبة االحتفاظ بالموظفين غير السعوديين والقوى العاملة األجنبية سيكون له أثر سلبي على أعمال
الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
وفض ً
ال عن ذلك ،فإن الزيادة في الرسوم الحكومية المطبقة على العاملين غير السعوديين قد أدت إلى انخفاض عدد المقيمين غير السعوديين في
المملكة .وسيؤثر ذلك التراجع بشكل سلبي على عمالء الشركة في المملكة ،وعلى الطلب في سوق مبيعات التجزئة ،والذي بدوره سيفضي إلى أثر سلبي
على قطاع المواد الغذائية وعلى أعمال الشركة .وتحديداً ،سيؤثر ذلك بشكل سلبي على األسعار وربحية الشركة ،وسيؤثر أيضاً بشكل سلبي على نتائج
عمليات الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطــر المتعلقــة بارتفــاع األســعار التــي يفرضهــا منتجــو المــواد الغذائيــة وغيــر
الغذائيــة

إذا زادت أسعار السلع المتصلة بالغذاء في المستقبل ،لن يكون هناك أي ضمان بأن الشركة ستكون قادرة على استيعاب الزيادة في تلك األسعار .وإذا
زادت األسعار التي تشتري بها الشركة بضائعها من الموردين ،فقد تكون الشركة بحاجة لتحميل كامل ،أو جزء كبير من ،تلك التكاليف اإلضافية على
عمالئها حتى تتمكن من الحفاظ على هوامش ربحها .ومع ذلك ،فقد تعجز الشركة عن زيادة سعر بيع أصنافها لمجابهة زيادات األسعار التي يفرضها
موردو الشركة ،سواء بشكل كامل أو جزئي ،وخاص ًة إذا قرر منافسو الشركة الرئيسيون عدم تطبيق تلك الزيادات في األسعار.
وإضافة إلى ذلك ،فقد تفرض ظروف السوق المحلية في المملكة العربية السعودية على الشركة تخفيض أسعار أصنافها .وبنا ًء عليه ،ففي حالة زيادة
التقلبات في أسعار السلع في األسواق العالمية للسلع الغذائية ،فيما ينشأ عن عوامل العرض والطلب العالمي أو نتيجة ألية عوامل أخرى ،فإن هناك
إمكانية أن تتطلب ظروف السوق من الشركة تخفيض أسعار بيع أصنافها إلى مادون التكلفة احياناً .وليس هناك ما يضمن قدرة الشركة على استيعاب أثر
تخفيض أسعار بيع منتجاتها ،فسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بتركز المبيعات في فئة اللحوم البيضاء والحمراء

تُعتبر اللحوم البيضاء والحمراء أبرز فئة من منتجات الشركة ،وقد شكلت  %65.4من إجمالي اإليرادات في السنة المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر
2018م و %59.6من إجمالي اإليرادات في السنة المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر 2019م ،و %57.6عن السنة المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر
2020م و %55.1عن الفترة المنتهية  31مارس 2021م .وبالتالي ،فإن أية معوقات لقدرة الشركة على توزيع الدواجن ومنتجات اللحوم لديها ،سواء كان ذلك
بسبب أمور نظامية أو تشغيلية أو صحية أو أمور تتعلق بالسالمة أو تغير نمط المستهلكين ،فإن ذلك سيكون له أثر ملموس على أعمال الشركة ونتائجها.
وباعتبار الشركة مورداً لمنتجات اللحوم ،فإنها تتعرض لمخاطر تتعلق بتفشي األمراض في الماشية وقطعان الدواجن ،ويشمل ذلك ،دون الحصر ،إنفلونزا
الطيور وجنون البقر .وقد يؤثر تفشي المرض على توريدات الشركة من المواد الخام ،وقد يزيد من تكلفة اإلنتاج ويقلل من هوامش التشغيل .وإضافة
إلى ذلك ،فإن تفشي األمراض قد يعوق قدرة الشركة على تسويق وبيع أصنافها ،وذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي
ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة باعتماد المنتجات من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء

تُعد الهيئة العامة للغذاء والدواء الجهة المسؤولة عن تنظيم المنتجات الغذائية واألدوية واألجهزة الطبية ومراقبتها واإلشراف عليها داخل المملكة ،سواء
كانت مستوردة أو مصنعة محل ًيا .ويحكم نظام الغذاء ،الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )1/وتاريخ 1436/01/06هـ والئحته التنفيذية ،األنشطة المتعلقة
بتصنيع المنتجات الغذائية واستيرادها وتخزينها ونقلها ،لضمان سالمة االستهالك.
وفض ً
ال عن ذلك ،فقد أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء إرشادات عامة حول شروط ومتطلبات استيراد المنتجات الغذائية إلى المملكة ،وهي تتطلب
وفاء أية منتجات مستوردة إلى المملكة بمعايير محددة تتعلق بالجودة والمتطلبات الغذائية .ويتطلب ذلك تقيد المنتجات الغذائية للمورد بشروط ومتطلبات
االستيراد التي أوضحتها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالنسبة لفئات مختلفة من المنتجات .وألغراض رقابة االلتزام ،فقد تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء
بتدقيق اإلجراءات التشغيلية لدى مرافق االنتاج في الشركات الموردة في بلد المنشأ .إال أن هذه اللوائح ال تنص على قيود أو معلومات معينة على قيمة
وحجم وإيرادات المنتجات المستوردة من البرازيل المسموح بها ،وبالرغم من ذلك تفرض الهيئة العامة للغذاء والدواء تدابير تقييدية وتشدد قواعد الغذاء
والسالمة على المنتجات المستوردة إلى المملكة حينما ترى ذلك مناس ًبا وفي خدمة الصالح العام والتي أثرت على متوسط التكلفة ومتوسط سعر البيع
وبالتالي على هامش ربح الشركة .ومن الجدير بالذكر أن خالل عام 2020م ،منعت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استيراد منتجات الدواجن من بعض
المسالخ في البرازيل ،التي تستورد منها الشركة.
وفي حالة عدم الوفاء بمعايير الهيئة العامة للغذاء والدواء فقد ينتج عن ذلك اتخاذ قرار يحظر االستيراد من المنشأة ذات العالقة وبالتالي عدم تمكن
الشركة من استيراد هذه المنتجات كما حدث مع بعض الموردين في البرازيل حيث تؤثر مثل هذه العوامل السوقية الخارجية ،والتي هي خارج سيطرة
الشركة مما سيؤثر بشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطــر المرتبطــة بالحصــول علــى شــهادة المنتجــات المذبوحة بالطريقة اإلســامية
(حــال) مــن قبــل الموردين

-1-35

2المخاطــر المتعلقــة بالتغييــرات فــي األنظمــة واللوائــح المعمــول بهــا علــى أعمــال
الشــركة

وفقاً لألنظمة السارية في المملكة ،ال يسمح إال ببيع منتجات اللحوم الحالل المعتمدة في المملكة .في حال غيرت الجهات المختصة معايير الحصول
على شهادة المنتجات المذبوحة بالطريقة اإلسالمية (حالل) ،فإن موردي الشركة المعنيين قد ال يحصلون على الشهادات الالزمة عند عدم التزامهم
بتلك المعايير .إن عدم التزام موردي الشركة باألنظمة والمعايير المعمول بها المتعلقة بشهادة المنتجات المذبوحة بالطريقة اإلسالمية (حالل) ،سيؤدي
الى عدم قدرة الشركة على استيراد منتجاتهم وبالتالي عدم تمكنها من بيعها في أسواق المملكة ،األمر الذي سيكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة
ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

تعتمد أعمال الشركة إلى حد كبير على استيراد المنتجات ،وبنا ًء عليه ،تؤثر أنظمة االستيراد في المملكة وقوانين التصدير لدى سلطات االختصاص التي
تستورد منها الشركة أو موردي المنتجات ،التي تقوم الشركة بتوزيعها ،بشكل كبير على أعمال الشركة .وإذا تضمنت لوائح االستيراد على مزيد من القيود
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المفروضة على البضائع التي تقوم الشركة بشرائها من موردين ،أو إذا ما ُفرِ ضت عقوبات أو إجراءات مقاطعة على سلطات االختصاص تلك من جانب
األمم المتحدة ،أو هيئات أو أية حكومات أخرى ،فإن ذلك سيؤثر بشكل جوهري وسلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها
المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بفرض رسوم إضافية أو ضرائب جديدة

تخضع الشركة في الوقت الراهن للزكاة الشرعية وضريبة القيمة المضافة وضريبة االستقطاع فقط (نظراً لكون بعض تعامالت الشركة مع أطراف
خارجية غير مسجلة بالمملكة) ،إال أنه من الممكن أن تفرض الحكومة رسوم أخرى أو ضرائب إضافية على الشركات في المستقبل .وفي حال تم فرض
ضرائب جديدة أو رسوم على الشركات بخالف المطبقة حال ًيا ،وسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها
وتوقعاتها المستقبلية.
على سبيل المثال ،أي زيادة محتملة في المستقبل في ضريبة القيمة المضافة قد تقلل من مستوى الطلب على منتجات الشركة أو تؤثر على ربحيتها ،مما
سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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لنزاعات بخصوص الملكية
2المخاطر المتعلقة بتعرض فروع الشركة
ٍ
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2المخاطر المتعلقة بتركز العمالء الرئيسيين

ٍ
وبوجه خاص تلك المتعلقة بالنزاعات حول الملكية ،وذلك في ظل غياب تطبيق سجل مركزي
ينشأ عن تملك األراضي في المملكة العديد من المخاطر،
نهائي لمالك األراضي .ونظ ًرا لعدم تنفيذ نظام في المملكة يقضي بعدم جواز إبطال صكوك الملكية مهما كانت الحجة ،قد يتم النظر إلى أنواع مختلفة
من األدلة التاريخية لتحديد وإثبات ملكية األراضي الشرعية ،مثل االحكام القضائية واتفاقيات البيع والصكوك التاريخية القديمة .ونظ ًرا الحتمال تعذر
توفر جميع هذه األدلة التاريخية في جميع الحاالت ،فإنه يترتب على ذلك إمكانية نشوء نزاعات تتعلق بالملكية في المستقبل .فعلى سبيل المثال ،إذا قام
مشتر آخر قبل بيعها إلى الشركة ،فإنه يجوز لذلك المشتري اآلخر أن يقدم مطالبة ضد الشركة بشأن
شخص كان يملك األرض في فترة سابقة ببيعها إلى
ٍ
ملكية هذه األرض ،حتى لو لم يقم بتسجيل عملية شرائه لألرض .وعليه ،فقد يتعذر على الشركة إثبات ملكيتها لجميع األراضي المملوكة من قبلها والتي
أقامت فروعها عليها بشكل قاطع .وفض ً
ٍ
نزاعات قانونية تتعلق بتلك العقارات ،وقد تثير تلك النازعات شكوكاً حول أحقية الشركة
ال عن ذلك ،فقد تنشأ
في تملّك أو شغل األراضي المعنية ،وستؤدي في بعض الحاالت إلى فقدان الشركة ملكية أحد األراضي المملوكة لها .وستؤثر تلك النزاعات والشكوك
عقار معين ،وسينتج عن ذلك تأثير سلبي على أعمال الشركة ووضعها
حول ملكية األراضي على قيمتها ،وقد تضطر الشركة إلى إيقاف عملياتها على
ٍ
المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
شكلت قيمة التعامالت مع العمالء العشرة الرئيسيين حوالي  %22.9و %21.2و %23.9من إجمالي حجم مبيعات الشركة للمنتجات الغذائية الموردة
عن السنوات المالية المنتهية في و 31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م على التوالي (يرجى مراجعة الجدول «(14-4العمالء
الرئيسيون للشركة كما في تاريخ  31ديسمبر 2020م»)) .بينما شكلت قيمة التعامالت مع العمالء العشرة الرئيسيين حوالي  %27.5من إجمالي حجم
مبيعات الشركة للمنتجات الغذائية الموردة عن الفترة المنتهية  31مارس 2021م (يرجى مراجعة الجدول «( 15-4العمالء الرئيسيون للشركة كما في
تاريخ  31مارس 2021م»)).
وبلغ إجمالي قيمة التعامالت مع العمالء الرئيسيين  571مليون ريال سعودي و 512مليون ريال سعودي و 608مليون ريال سعودي للسنوات المالية 2018م
و2019م و2020م على التوالي (يرجى مراجعة الجدول «( 15-4العمالء الرئيسيون للشركة كما في تاريخ  31ديسمبر 2020م»)) .بينما بلغ إجمالي قيمة
االتفاقيات المبرمة مع العمالء الرئيسيين  173مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية  31مارس 2021م (يرجى مراجعة الجدول «( 15-4العمالء
الرئيسيون للشركة كما في تاريخ  31مارس 2021م»)).
تقوم الشركة بالتفاوض مع العمالء الرئيسيين على كمية وسعر البضاعة المباعة وتبرم اتفاقية فتح حساب واتفاقيات تجارية (ابرمت الشركة اتفاقيات
تجارية مع سبعة عمالء من العمالء الرئيسيين) .وبعد ذلك يقدم العمالء الرئيسيين طلباتهم إلى الشركة عبر أوامر الشراء ورسائل اإللكترونية التي تشمل
بعض األحكام والشروط .تقتصر أوامر الشراء والرسائل اإللكترونية هذه على تحد أصناف وكميات البضاعة والسعر وتاريخ وصول البضاعة .وتقوم
الشركة بإدخال أمر الشراء في نظامها ،ووف ًقا لتوافر المنتجات الغذائية المحددة الواردة في أمر الشراء ،يتم إصدار فاتورة ائتمانية يوقعوها العمالء
الرئيسيين ويتم خصم مبلغ الفاتورة من حد ائتمان العمالء الرئيسيين الواردة في اتفاقية فتح الحساب.
وبالنسبة لعمالء السوبر والهايبر ماركت ،لدى الشركة اتفاقيات تجارية موقعة معهم والتي تحدد شروط التعاقد مع العميل إضافة إلى اتفاقية فتح الحساب
ً
شروطا إضافية لتأجير مساحة الرفوف والحسومات المستهدفة( ،علما بأن  7من أصل  10عمالء رئيسيين هم
وأوامر الشراء .وتتضمن االتفاقية التجارية
السوبر والهايبر ماركت) .ال تحتوي هذه االتفاقيات التجارية على أحكام حصرية أو متطلبات حد أدنى لحجم المشتريات ،وبالتالي يتمتع العمالء بحرية
التعاقد أو التعامل مع موردين بديلين لمشترياتهم .لذا ليس هنالك ما يضمن استمرار هذه الشريحة من عمالء الشركة باالستفادة من أصنافها وخدماتها
أساساً أو بنفس المستويات الحالية .عالوة على ذلك ،ليس هنالك ما يضمن عدم تأثر العمالء الرئيسيين بتراجع الطلب على مبيعاتهم مستقب ً
ال ،مما
سيؤدي إلى انخفاض حجم مشترياتهم من الشركة.
وإذا تع ّذر على الشركة الحفاظ على عالقاتها التعاقدية مع عمالئها الرئيسيين ،أو إذا تحققت أي من العوامل المذكورة أعاله ،فسيؤثر ذلك بشكل سلبي
وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بالعوامل الموسمية

إن المنتجات التي تقوم الشركة باستيرادها قد تتأثر بالتقلبات الموسمية ،حيث أن الكميات المستوردة من المنتجات تعتمد على إمكانيات الموردين
واألحوال الجوية السيئة (كالكوارث الطبيعية والفيضانات والسيول والجفاف وغيرها) واألمراض واألوبئة .قد يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على عملية
اإلنتاج وسلسلة اإلمدادات وتكلفة البضائع .وعالوة على ذلك ،قد تتعرض الشركة إلى مخاطر أخرى سببها تقلبات وتغيرات في طلبات العمالء خالل
المواسم ،كخالل شهر رمضان وعيدي الفطر واألضحى ،بحيث يتوقع أن تزيد المبيعات في هذه المواسم بشكل جوهري نتيجة الطلب المتزايد خصوصا
في شهر شعبان من كل عام بسبب استعداد العمالء لشهر رمضان على عكس الطلب المنخفض خالل فترة العطلة الصيفية .وسيؤثر ذلك بشكل سلبي
وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
ونتيجة لما تقدم ذكره ،فقد تواجه الشركة صعوبة في التخطيط ألعمالها كما قد يحد ذلك من قدرتها على توقع إيراداتها في المستقبل بشكل دقيق أو عن
وضع موازنة دقيقة لتكاليفها التشغيلية ،األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2- 2المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية
-2-1

2أثر المخاطر السياسية واالقتصادية على عمليات الشركة

تتركز كامل عمليات الشركة في المملكة .ولذلك فإن األداء المالي للشركة يعتمد على الظروف االقتصادية والسياسية السائدة في المملكة باإلضافة
للظروف االقتصادية العالمية التي تؤثر بدورها على اقتصاد المملكة.
بشكل سلبي على اقتصاد
وال يزال قطاع النفط يحتل النصيب األكبر من إجمالي الناتج المحلي للمملكة .وقد تحدث تقلبات في أسعار النفط ،مما قد يؤثر
ٍ
المملكة .وجدير بالذكر أن معدل النمو االقتصادي في المملكة شهد تباطؤاً خالل األعوام األخيرة .كما تواجه المملكة أيضاً
ٍ
تحديات تتعلق باالرتفاع
وجوهري على أعمال
النسبي في معدالت النمو السكاني .وقد يكون لجميع هذه العوامل تأثي ٌر سلبي على اقتصاد المملكة ،مما سيترتب عليه تأثي ٌر سلبي
ٌّ
الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
استقرار سياسي أو أمني في الوقت الراهن .وستؤثر هذه االضطرابات على
وإضاف ًة إلى ذلك ،تعاني العديد من الدول في منطقة الشرق األوسط من عدم
ٍ
استمرار العالقات بين الدول أو على التبادل التجاري أو االقتصادي بينها ،كما أن توجهات المستهلكين واختياراتهم التجارية قد تتأثر تبعاً لهذه األحداث،
دول أخرى ،لن تؤثر
وليس هناك ما يضمن أن التطورات السلبية في العالقات مع هذه الدول ،أو الظروف االقتصادية والسياسية في تلك الدول ،أو في ٍ
ٍ
بوجه عام ،كما أنه ليس هناك ما يضمن أن تلك العوامل
سلباً على اقتصاد المملكة أو االستثمار األجنبي المباشر فيها أو على أسواق المال في المملكة
لن تؤثر سلبا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
كما أن أي تغييرات كبرى غير متوقعة في البيئة السياسية أو االقتصادية أو القانونية في المملكة ،و/أو أية دول أخرى في الشرق األوسط ،و /أو أي
دول تستورد منها الشركة أصنافها (مثل البرازيل أو فرنسا أو سواهما) ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،التقلبات العادية في األسواق والركود
االقتصادي واإلعسار وارتفاع معدالت البطالة والتحوالت التكنولوجية وغيرها من التطورات ،أن تؤثر سلباً
وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج
ٍ
عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطــر المتعلقــة بالعوامــل التنافســية العاليــة فــي القطــاع الــذي تعمــل فيــه
الشــركة

يُعد قطاع المواد الغذائية في المملكة مجاالً شديد التنافس ،وتتوقع الشركة لتلك المنافسة أن تزداد في المستقبل .وتواجه الشركة منافسة من مصنعين
وموردين محليين ودوليين في مجاالت تعمل فيها الشركة حالياً أو التي قد تعمل بها في المستقبل.
وتتنافس الشركة مع موزعي المواد الغذائية العاملين في المملكة على أساس بعض العناصر التالية )1( :أسعار المواد الغذائية )2( ،مدى اإلقرار بجودة
الخدمات والمنتجات )3( ،كفاءة خدمات التوصيل )4( ،سمعة وجودة العالمات التجارية والبضائع والمنتجات المتاحة )5( ،جودة خدمة العمالء)6( ،
القدرة على فهم متطلبات العمالء واالستجابة لها بسرعة .ومن المحتمل أن يتمتع بعض منافسي الشركة بموارد مالية وإدارية ولوجستية وبشرية تفوق ما
يتوفر لدى الشركة من موارد .وهناك أيضاً عدد من العوامل التنافسية المختلفة التي سيكون لها أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،ونتائج عملياتها
ووضعها المالي في حال حدثت ،ومن ذلك على سبيل المثال:
yاعتماد استراتيجيات تسعير قوية ومنافسة ( ،)aggressive pricingوتوفير تشكيلة واسعة من البضائع الرائجة ،واستخدام وسائل مبتكرة
للمبيعات من قبل المنافسين الحاليين أو الجدد للشركة.
yدخول منافسين جدد في أسواق الشركة الحالية أو المستقبلية وزيادة المنافسة من المنافسين األخرين سواء كانوا محليين أو دوليين ،بما في
ذلك تجار الجملة اآلخرين.
yاندماج اثنين أو أكثر من المنافسين أو تشكيلهم تحالفات قوية بما يمكنهم من تقديم المزيد من المنتجات والخدمات ذات الجودة العالية
بتكلفة أقل.
yاستخدام وسائل مبتكرة للمبيعات والتسويق وقيام الموردين بتأسيس متاجرهم الخاصة.
باإلضافة لما ذكر ،تؤثر أسعار البيع الدارجة في السوق المحلي لألصناف المنافسة ألصناف الشركة ومدى وفرتها في السوق بالمقارنة مع حجم الطلب،
على أسعار بيع الشركة والتي بدورها تؤثر سلباً على ربحية الشركة حال انخفاضها .على سبيل المثال ،تدفقت كميات ضخمة من الدجاج األوكراني خالل
بشكل تجاوز حاجة السوق ،إال أنه أدى النخفاض الكميات المباعة من الدواجن للشركة في فترة الثالثة
الربع األخير من عام 2020م إلى السوق المحلي
ٍ
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أشهر المنتهية في  31مارس 2021م وانخفاض األسعار(للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم  3-5-6والقسم  .)1-1-6-6حدوث عوامل مماثلة
سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية .كما ويحصل بعض عمالء الشركة على خصومات
ترويجية أو حوافز تؤثر على حجم البيع ومستوى الربحية ،بيد أنه قد تفرض المنافسة السوقية على الشركة تقديم حوافز او خصومات ترويجية أعلى،
األمر الذي من شأنه التأثير على ربحية الشركة المستقبلية.
ستؤدي المنافسة العالية إلى تخفيض األسعار وزيادة العروض والحوافز في المبيعات وانخفاض هوامش الربح اإلجمالية وارتفاع مصروفات المبيعات
وبرامج التسويق والنفقات المخصصة لتوسيع قنوات التسويق .وقد ال تتمكن الشركة من التفوق على المنافسين الحاليين والمستقبليين بفاعلية ،حيث قد
تتسبب التغيرات في البيئة التنافسية في انخفاض هوامش ربحية الشركة وفقدان أو انخفاض حصتها السوقية ،وسيكون لكل ما ذكر أثر سلبي وجوهري
على أعمال الشركة ونتائج أعمالها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودة ومتطلبات نظام العمل األخرى

ٍ
نسبة
يُعتبر االلتزام بمتطلبات السعودة متطلبا نظاميا بالمملكة ،حيث تلتزم بموجبه جميع الشركات العاملة في المملكة ،بما في ذلك الشركة ،بتوظيف
معينة من الموظفين السعوديين ضمن العاملين لديها والمحافظة على هذه النسبة .وتتفاوت نسب السعودة المطلوبة حسب أنشطة الشركات .وقد تم
تصنيف الشركة ضمن النطاق األخضر المتوسط حتى تاريخ 2021/08/03م ،ويعني ذلك أن الشركات متقيدة بمتطلبات السعودة الحالية ،حيث سيتيح
ذلك للشركات المتقيدة بتلك المتطلبات الحصول على تأشيرات عمل .باإلضافة إلى ذلك ،لدى الشركة سجالت تجارية فرعية مع نسبة سعودة منفصلة
لكل سجل (للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الجدول رقم «( 18-4نسبة السعودة في الشركة كما في  31مارس 2021م»)) .وقد حصلت الشركة على
شهادات بذلك من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.
وقد ال تستطيع الشركة الوفاء بالمتطلبات الحالية أو المع ّدلة الخاصة بالسعودة أو غير ذلك من أنظمة العمل األخرى في المستقبل و/أو أن الحد األدنى
لألجور الذي يجب على الشركة التقيد به لن يرتفع مستقب ً
ال .في حال عدم االلتزام بمتطلبات السعودة ،فستواجه الشركة عقوبات تفرضها الجهات
الحكومية ،كتعليق طلبات تأشيرات العمل ونقل الكفالة للعاملين غير السعوديين .باإلضافة إلى ذلك ،ليس هناك ما يضمن تمكن الشركة من توفير القوى
العاملة المطلوبة وتوظيف العدد المطلوب من العاملين السعوديين والعاملين غير السعوديين دون تكبد تكاليف إضافية ،أو قد ال تتمكن من القيام بأي من
ٍ
(للمزيد من المعلومات،
ذلك على اإلطالق ،وسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
يرجى مراجعة القسم «( 9-4السعودة»)).
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2المخاطــر المتعلقــة بالتغييــرات فــي أســعار الطاقــة والكهربــاء والميــاه والخدمــات
ذات الصلــة بالمصاريــف التشــغيلية للشــركة

أصدر مجلس الوزراء السعودي القرار رقم  95وتاريخ 1437/03/17هـ (الموافق 2015/12/28م) ،بشأن رفع أسعار الطاقة (بما في ذلك الوقود) وتعريفات
الكهرباء والمياه والصرف الصحي للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية ،وذلك كجزء من سياسات المملكة الهادفة إلى ترشيد برنامج الدعم الحكومي.
وقد أصدرت وزارة الطاقة بياناً بتاريخ 1439/03/24هـ (الموافق 2017/12/12م) حول خطة برنامج التوازن المالي إلصالح أسعار منتجات الطاقة.
وقد أدى ذلك إلى زيادة في أسعار البنزين  91والبنزين  95ووقود الديزل لألغراض الصناعية والمرافق ،ووقود الديزل للنقل ،والكيروسين ،اعتباراً من
1439/04/14هـ (الموافق 2018/01/01م).

وقد بلغت مصاريف المياه والكهرباء والوقود للشركة  18مليون ريال سعودي (والتي تمثل  %7.9من مصروفات التشغيل و %0.7من اإليرادات) خالل
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،ونحو  17.6مليون ريال سعودي (والتي تمثل  %7.4من مصروفات التشغيل و %0.7من اإليرادات) خالل
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م .ونحو  16.3مليون ريال سعودي (والتي تمثل  %6.3من مصروفات التشغيل و %0.6من اإليرادات) خالل
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م و 3.9مليون ريال سعودي (والتي تمثل  %6.1من مصروفات التشغيل و %0.6من اإليرادات) خالل الفترة
المنتهية  31مارس 2021م.
إن زيادات األسعار المبينة أعاله ،وكذلك أية زيادات أخرى محتملة في أسعار الطاقة (بما في ذلك التقلبات في أسعار الوقود) والكهرباء والمياه والخدمات
ذات الصلة بالمصاريف التشغيلية للشركة ،قد تفضي إلى انخفاض دخل العمالء والمستهلكين المتاح لإلنفاق بوجه عام .وبنا ًء عليه ،قد تنخفض إيرادات
الشركة وتزداد مصاريفها التشغيلية تبعاً لذلك ،وهو أمر سيؤدي إلى أثر سلبي وجوهري على عمليات الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها
المستقبلية.
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2المخاطــر المتعلقــة بالتغييــرات فــي األنظمــة والسياســات الحكوميــة فــي المملكــة
العربيــة الســعودية

ٍ
لمجموعة من األنظمة واللوائح في المملكة ،والتي تعمل عدد من الجهات الحكومية على تطبيقها وفقاً لسياسات الحكومة وتوجيهاتها .وقد
تخضع الشركة
ٍ
بوجه عام بشكل سلبي وجوهري نتيجة للتعديالت التي قد تطرأ على
يتأثر الطلب على المنتجات المباعة في فروع الشركة ،كما ستتأثر أعمال الشركة
األنظمة واللوائح والسياسة والتوجيهات اإلدارية الحكومية أو تفسيراتها في المملكة ،بما في ذلك تحديداً تلك المط ّبقة على قطاع توزيع المواد الغذائية
في المملكة.
وتخضع الشركة وأعمالها لعدد من األنظمة واللوائح التي ما زالت جديدة نسبياً ،والتي ال يزال تفسيرها وتطبيقها مبهماً في بعض جوانبه .وبالتالي قد
قدر من الغموض .وال يمكن ضمان أن التعديالت المستقبلية على األنظمة واللوائح أو
ينطوي تطبيق بعض هذه األنظمة واللوائح وتفسيرها وتنفيذها على ٍ
التغيرات في السياسات الحكومية بخصوص قطاع توزيع المواد الغذائية سوف تكون مواتية للشركة .ويشمل ذلك إصدار أنظمة جديدة ،أو حدوث تعديالت
على األنظمة الحالية أو في طريقة تفسيرها أو تطبيقها.

22

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

باإلضافة إلى ذلك ،فرض كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي خالل العام 2018م متطلبات فنية جديدة على المباني
لتحسين سالمة ومتانة واستدامة المباني .وبموجب نظام تطبيق كود البناء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 43 /وتاريخ 1438/4/26هـ (الموافق
 24يناير 2017م) والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م 15 /وتاريخ 1441/1/19هـ (الموافق  18سبتمبر 2019م) والئحته التنفيذية ،يجب على المجمعات
التجارية والمباني والمنشآت الصناعية والمباني التي يقل ارتفاعها عن  23مت ًرا (من بين فئات المباني األخرى) أن تمتثل بحلول شهر أغسطس 2020
آلخر المتطلبات الصادرة عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي .وينص نظام تطبيق كود البناء السعودي والئحته التنفيذية على أن كل من يخالف كود
البناء السعودي وأي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية يتعرض لغرامة تصل إلى مليون ريال سعودي عن كل مخالفة في كل مبنى و/أو تعليق رخصة
مزاولة المهنة لمدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن سنة .وقد ال تكون الشركة قادرة على االمتثال بسرعة للمتطلبات الفنية الجديدة الصادرة عن اللجنة
الوطنية لكود البناء السعودي على فروعها .عالوة على ذلك ،فإن أي مراجعات لكود البناء قد تفرض التزامات جوهرية على الشركة ،والتي قد ال تكون
قادرة على االمتثال لها في الوقت المناسب .وقد يؤدي ذلك إلى فرض غرامات أو عقوبات على الشركة ،مما سيؤثر سل ًبا وجوهر ًيا على أعمال الشركة
ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
بشكل سلبي وجوهري على
إن الشركة غير قادرة على توقع التغييرات في البيئة التنظيمية وبالتالي يمكن أن تخضع لغرامات وعقوبات من شأنها أن تؤثر
ٍ
أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التعميم رقم ( )1438/16/6768بتاريخ 1438/03/05هـ (الموافق 2016/12/05م) الذي يلزم الشركات
السعودية المدرجة في السوق بحساب الدخل والزكاة على أساس جنسية المساهمين والملكية الفعلية بين المواطنين السعوديين والخليجيين وغيرهم على
النحو الوارد في نظام تداوالتي في نهاية العام .وقبل إصدار هذا التعميم ،كانت الشركات المدرجة في السوق خاضعة بوجه عام لدفع الزكاة أو الضريبة
على أساس ملكية مؤسسيها وفقا لنظامها األساس ،ولم يتم األخذ باالعتبار أثر األسهم المدرجة في تحديد وعاء الزكاة .وكان من المقرر تطبيق هذا
التعميم في السنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م والسنوات الالحقة .ولكن أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الخطاب رقم ()1438/16/12097
بتاريخ 1438/04/19هـ (الموافق 2017/01/17م) الذي يقتضي بتأجيل تنفيذ هذا التعميم للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م والسنوات التي
تليها.
وإلى أن تصدر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توجيهاتها فيما يتعلق بآليات وإجراءات تنفيذ هذا التعميم ،ال يزال تنفيذ هذا التعميم ،بما في ذلك
المتطلبات النهائية التي يجب الوفاء بها ،قيد الدراسة ،وكذلك القواعد التي تفرض ضريبة الدخل على جميع المقيمين من غير الخليجيين المساهمين
في الشركات السعودية المدرجة والتي تطبق ضريبة االستقطاع على توزيعات األرباح الخاصة بالمساهمين الغير مقيمين بغض النظر عن جنسياتهم .وفي
حال كان األثر المالي لهذا التعميم حال تطبيقه كبي ًرا أو إذا تكبدت الشركة تكاليف إضافية التخاذ الخطوات الالزمة لضمان االمتثال له ،فسيكون لذلك
تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
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2المخاطر المتعلقة باالستيراد
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2المخاطر المتعلقة بالزكاة والدخل

بلغت قيمة استيرادات الشركة  1,786,742,332ريال سعودي ،و 1,762,278,889ريال سعودي ،و 1,662,339,868ريال سعودي ،و 379,883,399ريال
سعودي ،بنسبة  %85.7و %82.1و %78.2و %76من إجمالي مشترياتها للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر
2020م ،والفترة المنتهية  31مارس 2021م ،على التوالي .وعليه ،في حال تم فرض متطلبات قانونية أو لوائح جديدة ،مثل القرار األخير للحكومة السعودية
بزيادة التعرفة الجمركية بنسبة  %20ورسوم مكافحة اإلغراق والرسوم الجمركية وغيرها من التدابير ،سواء كانت معتمدة من قبل البلدان أو التكتالت
التجارية اإلقليمية ،فسيؤثر ذلك على أسعار المنتجات والسلع المستوردة من قبل الشركة ،وقد ينعكس بالتالي على قدرة الشركة على تقديم عروض
تنافسية في فروعها ،مما من شأنه أن يؤثر بشكل جوهري وسلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
قامت شركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم (المساهم الكبير) والشركة بتقديم إقرارهما الزكوي على أساس مجمع من قبل المساهم الكبير الى هيئة الزكاة
والضريبة والجمارك عن السنوات من 2008م الى 2020م .في تاريخ  23محرم 1439هـ (الموافق  13أكتوبر 2017م) ،حصلت شركة أبناء عبد اهلل العلي
المنجم (المساهم الكبير) على موافقة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتقديم إقراراتها الزكوية على أساس مجمع ،بما في ذلك الشركة .وبالتالي اعتبا ًرا
من عام 2008م فصاعدًا ،بدأت شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم (المساهم الكبير) في تقديم اإلقرارات الزكوية المجمعة لكافة الشركات التابعة المملوكة
لها بالكامل ،بما في ذلك الشركة .تم تقديم اإلقرارات الزكوية المجمعة عن السنوات المنتهية في  31ديسمبر 2008م حتى  31ديسمبر 2016م إلى هيئة
الزكاة والضريبة والجمارك .قدمت شركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم (المساهم الكبير) أيضاً إقراراتها الزكوية المجمعة لكافة الشركات التابعة المملوكة
لها بالكامل ،بما في ذلك الشركة ،للسنوات من 2017م إلى 2020م .حصلت شركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم (المساهم الكبير) على شهادة الزكاة حتى 31
ديسمبر 2020م.وتتعهد شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم (المساهم الكبير) بتحمل أي التزام زكوي مفروض أو مقدر على الشركة عن أي ربوط زكوية من
تاريخ 2008/01/01م حتى 2020/12/31م وفقا لالتفاقية المبرمة بين الشركتين في هذا الشأن (للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة القسم رقم -7-12
« 3-4اتفاقية التعويض الضريبية») .وفي تاريخ 2021/04/01م ،تلقت شركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم ربطاً زكوياً من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
عن اإلقرار المجمع لسنة 2018م ،متضمناً المطالبة بفروق زكوية بإجمالي  9,950,829.67ريال سعودي .وقد اعترضت شركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم
على ذلك الربط بتاريخ 2021/04/27م أمام األمانة العامة للجان الضريبية ،ولم تتل َق ردأً حتى تاريخ هذه النشرة .وفي تاريخ 2021/4/28م ،تلقت شركة
أبناء عبداهلل العلي المنجم ربطاً زكوياً من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن اإلقرار المجمع لسنة 2015م متضمناً المطالبة بفروق زكوية بإجمالي
 8,435,073.87ريال سعودي ،وقد اعترضت شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم على ذلك الربط بتاريخ 2021/6/23م أمام األمانة العامة للجان الضريبية
ولم تتل َق ردأً منها حتى تاريخ هذه النشرة .ولم تقم الشركة بوضع مخصصات لهذه المطالبات حيث أن اتفاقية التعويض الضريبة تحميها من جميع الخسائر
المحتملة عن الفترة السابقة لسنة 2021م ،والتي تتحملها ،إن وقعت ،شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم (المساهم الكبير) بموجب االتفاقية المذكورة.
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والجدير بالذكر أن الشركة بدءاً من  1يناير 2021م قد نفت عضويتها من اإلقرار الزكوي المجمع لشركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم بسبب عملية الطرح
وسوف تقوم شركة المنجم لألغذية بتقديم اقراراتها الزكوية بشكل مستقل بدءا من هذا التاريخ .وفي هذه الحالة ،فقد تكون الزكاة المستحقة على
الشركة حينئذ أعلى من مبلغ الزكاة الذي اعتادت الشركة دفعه إبان وجودها ضمن اإلقرار الزكوي المجمع ،مما من شأنه أن يؤثر بشكل جوهري وسلبي
على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.
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2المخاطــر المتعلقــة بالقيــود المحتملــة علــى الملكيــة األجنبيــة فيمــا يخــص مكــة
المكرمــة والمدينــة المنــورة

تقع بعض مرافق الشركة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة .وقد تشكلت اإليرادات من مبيعات السلع والمنتجات الموزعة من هذه المرافق %11.6
و %11.7و %9.2و %9.7من إجمالي إيرادات الشركة للسنة المالية 2018م والسنة المالية 2019م والسنة المالية 2020م والفترة المنتهية  31مارس 2021م،
على التوالي .ومع مراعاة نظام اإلقامة المميزة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )6-1والذي ينص على أن األجنبي حامل اإلقامة المميزة يحق له االنتفاع
بالعقارات الواقعة في المدينة المنورة ومكة المكرمة (لمدة ال تتجاوز تسعا وتسعين سنة) ،إال أن نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره (الصادر
بالمرسوم الملكي رقم م 15/وتاريخ 1421/4/17هـ (الموافق  19يوليو 2000م) والمحدث بموجب المرسوم الملكي رقم (م )83/وتاريخ 1442/9/17هـ
(الموافق  29إبريل 2021م)) يحظر عموماً على غير السعوديين تملك العقارات الواقعة في مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويوضح قرار مجلس الوزراء رقم  494وتاريخ 1439/9/14هـ تعريف الـ»غير سعودي» تزامناً مع تحديد استثناءات لهذا التعريف .وتشمل هذه االستثناءات
الشركات المدرجة التي ليس من أغراضها أو أنشطتها «التعامل في العقارات» ،على أن يقتصر ذلك على العقارات المخصصة لمقراتها ،أو مقرات فروعها،
أو العقارات الالزمة لممارسة نشاطها ،ويشترط أن يُستغل العقار كام ً
ال لذلك الغرض ،وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية .وترد سياسة تطبيق
هذا الحظر العام ضمن التعميم رقم  254وتاريخ 1437/ 11/7هـ (الموافق 2016/8/10م) بعنوان «الملكية األجنبية في الشركات المدرجة التي يتمثل
نشاطها الرئيسي في االستثمار في العقارات الواقعة ضمن حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة» («التعميم») ،والذي بموجبه تم اقتصار تطبيق هذا الحظر
في الوقت الحالي على أربع شركات معينة مدرجة يتمثل نشاطها الرئيسي في االستثمار العقاري في مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما ينص التعميم الصادر عن الهيئة على عدم السماح لغير السعوديين بشراء أوراق مالية في أي شركة مدرجة «يحظر االستثمار فيها لغير السعوديين،
بنا ًء على تعليمات محددة صادرة من الجهات اإلشرافية ذات الصلة التي تخضع لها هذه الشركات» .وعليه ،ال يوجد أي ضمان بعدم صدور أي تعليمات
كهذه في المستقبل ،أو في حال صدور مثل هذه التعليمات ،فمن غير المعلوم ما هو األثر المحتمل لذلك على الشركة أو ما هي اإلجراءات التي يمكن أن
تتخذها الشركة في هذا الخصوص (على سبيل المثال ،وقف عمليات الشركة في هذه المدن) .إن إصدار أي من هذه التعليمات في المستقبل سيكون له
أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2- 3المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح
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2المخاطر المتعلقة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهم الكبير بعد الطرح

بعد إتمام عملية الطرح ،سوف يمتلك المساهمون الحاليون بصورة جماعية (وبشكل مباشر أو غير مباشر) ما نسبته  %70من الشركة ،ولذلك ،فسوف
يكون بمقدور المساهم الكبير التأثير على جميع األمور والقرارات التي تتطلب موافقة المساهمين ،بما في ذلك انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ،واعتماد
العقود ،وأنشطة الشركة الهامة وتوزيعات األرباح ،والتعديالت التي قد تطرأ على رأس مال الشركة ونظامها األساسي.
ٍ
ٍ
إجراءات معينة
قرارات أو
وقد تختلف مصالح المساهم الكبير عن مصالح المساهمين اآلخرين بالشركة ،وقد يمنع المساهم الكبير الشركة من اتخاذ
تغيير في توزيعها ،وهو ما سيكون له تأثير سلبي
ٍ
قد تحمي مصالح المساهمين اآلخرين بالشركة .وقد ينتج عن ذلك أيضاً تأجيل أو تأخير أو منع أليِّ
على قيمة األسهم.
ٍ
وجوهري على أعمال الشركة ،ونتائج عملياتها ،ووضعها المالي ،وتوقعاتها المستقبلية.
بشكل سلبي
بطريقة تؤثر
وقد يتم استخدام تلك الصالحيات
ٍ
ٍّ
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2المخاطر المتعلقة بعدم طرح األسهم في سوق سابق
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2المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من أسهم الشركة بعد الطرح

لم يتم طرح أو تداول أسهم الشركة سابقاً في سوق لألسهم ،وال يوجد ضمان بوجود أو استمرار وجود سوق نشط ويتمتع بالسيولة لألسهم عقب الطرح.
وفي حال عدم وجود سوق نشط ومستمر ويتمتع بالسيولة لألسهم ،فسيكون لذلك تأثير سلبي على سعر األسهم ،وهو ما سيكون له تأثير سلبي وجوهري
على العائدات المتوقعة للمكتتبين ،أو يؤدي إلى خسارة كامل أو جزءٍ من استثمارات المؤسسات المكتتبة في الشركة.
إن بيع عدد كبير من األسهم في السوق المالية عقب إتمام عملية الطرح أو وجود تصور بحدوث مثل ذلك البيع سيؤثر سلباً على السعر السوقي لألسهم.
بأي من األسهم التي يملكها.
بعد إتمام عملية الطرح بنجاح ،سوف يخضع المساهم الكبير لفترة حظر مدتها ستة أشهر ،والتي ال يجوز له خاللها التصرف ٍّ
وقد يترتب على بيع ٍ
كبير من األسهم ،من جانبه ،بعد فترة الحظر التي مدتها ستة أشهر ،أث ٌر سلبي على سوق األسهم ،مما قد ينتج عنه انخفاض
عدد ٍ
السعر السوقي لألسهم.
ال تعتزم الشركة في الوقت الراهن إصدار أسهم إضافية بعد نهاية الطرح .وفي حال قررت الشركة زيادة رأس مالها من خالل إصدار أسهم جديدة،
فسيؤدي إصدار األسهم الجديدة إلى خفض قيمتها .وسيكون ألي من العوامل المبينة أعاله أثر سلبي وجوهري على العائدات المرتقبة للمساهمين كما
يجوز أن تؤدي إلى خسارة استثماراتهم في الشركة سواء بصورة كلية أو جزئية.
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2المخاطر المتعلقة بالتقلبات في السعر السوقي لألسهم

لقد تم تحديد سعر الطرح بنا ًء على عدة عوامل ،بما في ذلك األداء السابق للشركة ،والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة ،والقطاع الذي تعمل فيه،
واألسواق التي تتنافس فيها ،والتقييم إلدارة الشركة وعملياتها ونتائجها المالية .وقد ال يكون سعر الطرح مساوياً لسعر تداول األسهم بعد إتمام الطرح،
بسعر أعلى ،أو قد يتعذر عليهم بيع األسهم إطالقاً.
وقد يتعذر على المستثمرين إعادة بيع أسهم الطرح بسعر الطرح أو
ٍ
وبوجه عام ،يتعرض سوق األسهم ،من وقت آلخر ،لتقلبات شديدة في السعر والحجم ،وقد تؤدي تقلبات السوق إلى تغيرات كبيرة في سعر األسهم ،مما
قد يتسبب في تراجع قيمة األسهم ،مع زيادة في تقلب األسعار إذا انخفض حجم التداول .وقد يتأثر سعر األسهم سلباً بسبب عدة عوامل ،بما في ذلك
على سبيل المثال ،أداء الشركة ،ونتائج عملياتها المتوقعة ،وترك الموظفين الرئيسيين لمناصبهم ،والتغ ّيرات في تقديرات أو توقعات األرباح ،والتغيرات
في استراتيجية األعمال ،وظروف السوق الخاصة بقطاع الشركة ،والوضع العام القتصاد المملكة ،وأي تغيرات في األنظمة واللوائح واألعمال اإلرهابية،
وأعمال الحروب ،والكوارث الطبيعية ،واألحداث المأساوية ،وتقلبات األسعار في سوق األسهم .وسيؤدي حدوث أي من تلك المخاطر أو العوامل األخرى
إلى أثر جوهري وسلبي على المردودات المتوقعة للمكتتبين ،أو قد ينتج عن ذلك خسارة كامل أو جزء من استثماراتهم في الشركة.

-3-5

2المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على توزيع األرباح

سوف يعتمد توزيع األرباح في المستقبل على عدة عوامل ،من بينها على سبيل المثال ال الحصر ،األرباح المستقبلية ،والظروف المالية ،والتدفقات النقدية،
ومتطلبات رأس المال العامل ،والمصاريف الرأسمالية ،واحتياطات الشركة القابلة للتوزيع .باإلضافة إلى عوامل أخرى ،فقد يتعذر على الشركة توزيع
أي أرباح ،وقد ال يوصي أعضاء مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح ،وقد ال يوافق المساهمون على توزيع تلك األرباح .وإضاف ًة إلى ذلك ،فقد يكون محظوراً على
الشركة ،بموجب األحكام الواردة في اتفاقيات التمويل والتسهيالت االئتمانية المبرمة مع الجهات الممولة والتي يستلزم بعضها الحصول على موافقة
خطية من الجهة الممولة قبل توزيع أي أرباح على المساهمين .وقد تتكبد الشركة مصاريف أو التزامات قد تضطر إليها لخفض المبلغ المتاح لتوزيع
أي ٍ
عائد على استثمارهم في األسهم ما لم يقوموا ببيع
األرباح أو تلغيه من األساس .وإذا لم تقم الشركة بتوزيع أرباح األسهم ،فقد ال يتلقى المساهمون ُّ
بسعر أعلى من سعر السهم في وقت الشراء .وهو ما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على العائدات المتوقعة للمكتتبين( .للمزيد من المعلومات،
األسهم
ٍ
يرجى مراجعة القسم «( 7سياسة توزيع األرباح»)).
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3معلومات حول السوق والقطاعُ 3- 1م ّ
قدمة
نورد تال ًيا معلومات تستند إلى دراسة مستقلة للسوق أجرتها شركة آرثر د لتل العربية السعودية (ويشار إليها فيما بعد بـ «مستشار السوق واالستراتيجية»)
لصالح الشركة حص ًرا بتاريخ 2021/01/31م ،وذلك بموجب عقد مع شركة آرثر د لتل العربية السعودية إلجراء دراسة للسوق تغطي قطاع األغذية
والمشروبات في المملكة العربية السعودية .وشركة آرثر د لتل العربية السعودية هي شركة مستقلة تأسست عام 2010م ومقرها في الرياض ،المملكة
العربية السعودية ،تقدم الخدمات االستراتيجية وتجري أبحا ًثا للسوق .وبدأت عملياتها في السعودية في خمسينيات القرن الماضي (للمزيد من المعلومات
حول شركة آرثر د لتل العربية السعودية ،تفضلوا بزيارة موقعنا.) www.adlittle.com.sa
يجدر بالذكر أن شركة آرثر د لتل العربية السعودية أو أي من شركاتها التابعة أو الشقيقة أو شركائها أو مساهميها أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها أو
أي من أقاربهم ال يملكون أي حصص أو أرباح في الشركة أو شركاتها التابعة .وقد أعطت شركة استشارات أبحاث السوق موافقتها الخطية على استخدام
اسمها ومعلومات وبيانات السوق التي تقدمها إلى الشركة على النحو المبين في هذه الوثيقة ،ولم يتم حتى تاريخه سحب هذه الموافقة.
يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بأن تكون البيانات والمعلومات المبينة في هذه الوثيقة والواردة من مصادر أخرى ،بما في ذلك التي يقدمها مستشارو السوق
واإلستراتيجية ،بيانات موثوقة .ومع ذلك ،ال بد من التأكيد على أنه لم يتم التحقق من دقة أو استكمال المعلومات الواردة في هذا القسم من جانب الشركة
أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها أو االستشاريين العاملين ،وال يتحمل أي منهم المسؤولية عن المعلومات .وبالمثل ،ال تشكل هذه المعلومات
األساس الوحيد الذي يُبنى عليه اتخاذ أي قرارات ذات صلة باالستثمار أو االمتناع عنه.
توصلنا إليها في هذا القسم نتائج تطبيق أفضل األحكام المهنية في شركة آرثر د لتل العربية السعودية والتي تستند جزئ ًيا إلى
تُم ّثل االستنتاجات التي ّ
المواد والمعلومات التي قدمتها وكاالت أبحاث خارجية ،وهيئات حكومية وأطراف أخرى .وإن استخدام أي طرف خارجي لهذا التقرير ألي غرض كان ال
صحة محتوى التقرير.
ينبغي أن ،وال ،يُعفي هذا الطرف من تطبيق إجراءات الدراسة النافية للجهالة للتحقق من ّ
منهجية البحث
جاءت جميع التحليالت الواردة في هذا القسم نتيجة بحث شامل أجري في ديسمبر 2020م )1( :بحث ثانوي للمصادر المتاحة للعامة ،مثل الجهات
الحكومية والتقارير األكاديمية والتقارير الصناعية الصادرة عن كبرى الشركات المتخصصة في األغذية والمشروبات )2( ،تحليل المواد الواردة من شركة
المنجم لألغذية ،مثل تقارير األداء المالي المدققة لألعوام بين 2015م و2019م ،وتقارير األبحاث الداخلية األخرى في قطاع األغذية والمشروبات ،وفئات
األغذية التي تعمل الشركة فيها )3( ،تدقيق البيانات الواردة من مصادر مختلفة وتثليثها للوصول إلى معلومات دقيقة .ومن المصادر الرئيسية التي تمت
االستعانة بها في إعداد التقرير :الهيئة العامة لإلحصاء ،ووزارة المالية السعودية ،ومنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة ،ويورومونيتور ونيلسن.

3- 2الملخص التنفيذي
يُقدر حجم سوق األغذية والمشروبات السعودي بـ  195مليار ريال سعودي في عام 2019م ،ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة ٪6.5
خالل الفترة 2019م إلى 2021م ،وف ًقا لوزارة االستثمار السعودية .تستورد المملكة العربية السعودية ما يقرب من  ٪70من استهالكها الغذائي ،إال أن
صد ًرا لمشتقات األلبان
مستوى الواردات يختلف مع بعض الفئات .على سبيل المثال :يتم استيراد حوالي  ٪40من استهالك الدواجن ،بينما تعد المملكة ُم ِ ّ
ومشتقاتها .اللحوم والدواجن تعد من أكبر مكونات سوق الغذاء ،وهي من الفئات الرئيسة التي تعمل فيها شركة المنجم لألغذية .تعمل الشركة في العديد
من فئات األغذية الكبيرة والتي تم تحديد عدد منها أدناه وتفصيلها في تقييم السوق.
yالدجاج (المجمد والمبرد)  -يتم تلبية جزء من طلب الدجاج في المملكة من خالل الواردات حيث يستورد معظمه إلى البالد في صورة مجمدة.
من المتوقع أن تنمو منتجات الدواجن على مدى السنوات الخمس المقبلة حيث يعتبرها المستهلكون صحيةُ .قدر سوق التجزئة للدجاج المجمد
والمبرد بنحو  3.1مليار ريال سعودي في عام 2019م ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب  ٪2.1خالل 2019م إلى 2024م.
yاللحوم الحمراء المصنعة (المجمدة والمبردة)  -نمت في البيع بالتجزئة بمعدل نمو سنوي مركب  ٪5.2في المبيعات و ٪2.9من حيث الحجم
خالل 2017م إلى 2020م .من المتوقع أن تنمو هذه الفئة بمعدل نمو سنوي مركب  ٪5.6في المبيعات و ٪4.8نمو سنوي مركب في الحجم
خالل الفترة 2020م إلى 2025م.
yالفواكه والخضار المجمدة  -نمت هذه الفئة بمعدل نمو سنوي مركب  ٪7.2في مبيعات التجزئة إلى  0.7مليار ريال سعودي ومن المتوقع أن
تنمو بمعدل نمو سنوي مركب  ٪6في المبيعات و ٪4.0في الحجم خالل 2020م إلى 2025م.
yمشتقات األلبان – نمت فئة مشتقات األلبان في قنوات البيع بالتجزئة بنسبة  ٪1.6من حيث القيمة خالل 2017م إلى 2020م .من المتوقع أن
تنمو الفئة بمعدل نمو سنوي مركب  ٪4في المبيعات و ٪2.7في الحجم خالل 2020م إلى 2025م.
yزيوت الطعام  -تتكون فئة زيوت الطعام من زيت الزيتون ( ٪20من حصة السوق) ،زيت الذرة ( ،)٪28زيت بذور اللفت ( ،)٪3زيت دوار الشمس
( )٪38وغيرها .كان زيت الزيتون ينمو بأسرع ما يمكن خالل 2017م إلى2020م بمعدل نمو سنوي مركب  ٪4.6من حيث المبيعات .ومن
المتوقع أن تبقى الفئة الفرعية األسرع نم ًوا حيث متوقع نمو لمبيعاتها بنسبة  ٪2.2معدل نمو سنوي مركب خالل الفترة 2020م إلى 2025م.
يعتمد النمو في الفئات أعاله وفي سوق األغذية والمشروبات السعودي بأكمله على اتجاهات االقتصاد الكلي واالستهالك والطلب الموضحة أدناه .سيكون
قطاع التجزئة وخدمات األغذية السعودي عام ً
ال أساسياً لتحقيق هذا النمو في توزيع المنتجات الغذائية على المستهلكين.
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من المتوقع أن يساهم وضع االقتصاد الكلي السعودي مساهمة كبيرة في دعم تطوير سوق األغذية والمشروبات ونموها ،وتتلخص أبرز المحركات
االقتصادية لنمو هذا القطاع السعودي في:
yالعائد المتوقع لنمو الناتج المحلي اإلجمالي – رغم التراجع المحتمل في الناتج المحلي اإلجمالي في 2020م بنحو  %4.1بسبب جائحة فيروس
كورونا ( ،)COVID-19من المتوقع أن تحقق المملكة عائدات على نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة تصل إلى حوالي  %2.8سنو ًيا في 2021م
و2022م .ومن المتوقع أن يظل قطاع األطعمة والمشروبات قاد ًرا على الصمود أمام تبعات الجائحة بسبب طبيعته.
yالنمو في عدد السكان – يساهم عدد السكان في المملكة ،والذي من المقدر أن يبلغ معدل نموه السنوي المركب نحو  %1.2خالل الفترة 2020م
إلى 2025م ،في نمو إجمالي سوق األطعمة والمشروبات المستهدفة.
yارتفاع الدخل المتاح– رغم االنخفاض في 2020م بسبب جائحة فيروس كورونا ( ،)COVID-19من المتوقع أن ينمو الدخل المتاح في السعودية
بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى  %4.7خالل الفترة 2020م إلى 2024م ،وسيساهم هذا االنتعاش في تحفيز نمو سوق األطعمة والمشروبات،
وسيؤدي االرتفاع في مستوى الدخل إلى زيادة في إنفاق المستهلكين على األطعمة ،والذي من المتوقع أن يرتفع بمعدل نمو سنوي مركب يصل
إلى  %4.6خالل الفترة 2019م إلى 2024م.
yزيادة عدد النساء العامالت ،وخاصة النساء السعوديات ،أدى إلى ارتفاع دخل األسرة مما يؤدي بدوره إلى زيادة اإلنفاق على قطاع األغذية
والمشروبات بسبب زيادة االستهالك وزيادة الطلب على المنتجات عالية الجودة ذات العالمات التجارية.
yالتدفق المتوقع للسياح الدوليين – سيتم دعم محركات النمو المحلية بتدفق السياح من خارج المملكة المتوقع نتيجة الجهود الحكومية
المتواصلة لتطوير القطاع في إطار رؤية 2030م وبرنامج التحول الوطني ،بما في ذلك الحجاج والمعتمرين.
يشهد سوق األغذية والمشروبات بالمملكة نم ًوا مع بروز العديد من توجهات االستهالك والطلب التي تش ّكل مستقبل السوق ،ومنها:
yزيادة اإلنتاج المحلي – زيادة االستثمارات في قدرات تصنيع المواد الغذائية المحلية واألجنبية مدفوعة ببرنامج التحول الوطني ،وساهمت
جائحة فيروس كورونا ( )COVID-19في تسريع تركيز المملكة نحو زيادة قدراتها على توريد األغذية محل ًيا ودول ًيا .واستحدث صندوق التنمية
الزراعية السعودي أثناء الجائحة مبادرتين لدعم المزارعين المحليين واالستثمار في مرافق إنتاج األغذية في الخارج ،ما أدى إلى مضاعفة
الموازنة المتاحة لهذه األنشطة ثالث مرات ،مقارنة بالعام السابق ،حيث وصلت إلى  5.5مليارات ريال في 2020م.
yتركيز المملكة على جودة وسالمة األغذية – تعزيز اللوائح التنظيمية ذات الصلة بجودة األغذية وسالمتها ،ومنها على سبيل المثال تشريعات
عام 2018م التي تهدف إلى حظر استخدام الزيوت المهدرجة جزئ ًيا.
yالتوجه المتزايد نحو المنتجات الغذائية الصحية – يتزايد اهتمام المستهلكين باألغذية الصحية بسبب تأثير القنوات اإلعالمية التي تروج
للعادات الغذائية الصحية ،ويشهد هذا التوجه تحسنًا بسبب دعم الحكومة لنمط الحياة الصحي في إطار عملها على إحدى ركائز رؤية 2030
«عيش حياة صحية» .عالوة على ذلك ،أطلقت وزارة الصحة السعودية أثناء جائحة فيروس كورونا ( )COVID-19حملة توعية صحية لتشجيع
المواطنين على اعتماد أنظمة غذائية متوازنة وممارسة الرياضة لتقوية جهاز المناعة .ومن المتوقع أن يستمر هذا االتجاه بعد انتهاء الجائحة
بدافع التغير في سلوك المستهلك.
yاالستهالك الكبير لألطعمة سريعة التحضير والجاهزة – تؤدي زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى زيادة الطلب على الوجبات سريعة
التحضير ،نظ ًرا لقلة الوقت المتاح للطهي.
yالزيادة األخيرة في ضريبة القيمة المضافة – من المتوقع أن تؤدي الزيادة التي فرضت في 2020م على ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى
نسبة  %15إلى زيادة تأثر المستهلكين بالتغير في األسعار عند شراء األغذية ،ومن المتوقع أن يكون لذلك أثر كبير في تحول المستهلك إلى
السلع األساسية ،ومن ذلك األغذية األساسية ،على حساب بعض السلع غير األساسية أو التي تعد من الكماليات.
yزيادة حصة التسوق عبر اإلنترنت – ارتفعت نسبة التسوق عبر اإلنترنت خالل السنة الماضية ،وشهدت نم ًوا قو ًيا في 2020م نتيجة الجائحة،
حيث انخفضت أعداد المتوجهين إلى متاجر البقالة لشراء حاجياتهم .ومن المقدر أن تكون نسبة التسوق عبر اإلنترنت قد ارتفعت في المملكة
بنسبة  %390في 2020م لتصل قيمة اإلنفاق عليه إلى ملياري ريال.
yبرنامج التوطين – يهدف البرنامج إلى زيادة توظيف المواطنين السعوديين مع خفض أعداد الوافدين في المملكة.
مهم في النمو المتوقع في سوق األغذية والمشروبات .وصل عدد
من المتوقع أن تسهم تجارة البيع بالتجزئة وقطاع خدمات األغذية في السعودية ٍ
بدور ٍ
محالت البيع بالتجزئة بقطاع األغذية في المملكة إلى أكثر من  41,000محل ،بمبيعات تقدر بمبلغ  138.5مليار ريال في 2020م .ويمر بيع األغذية
بالتجزئة في المملكة بتحولين رئيسيين :التحول من البيع التقليدي (أي البقاالت) إلى البيع الحديث (متاجر السوبر والهايبر ماركت) ،ومن التسوق في
المتاجر إلى التسوق عبر اإلنترنت .ومن المتوقع أن يستمر النمو في متاجر السوبر والهايبر ماركت ليحوز على حصة البقاالت التقليدية في السوق بسبب
حجمها الكبير الذي يساعدها في توفير خيارات وكميات أكبر من المنتجات والعالمات التجارية بأسعار أقل نسب ًيا بفضل العروض والتخفيضات .وتعد
ً
مجال استثمار ًيا واعدًا عالي النمو بفضل وجود العديد من تجار التجزئة الكبار ،مثل :بن داوود ودانوب وكارفور ،الذين باتوا يصبون
التجارة اإللكترونية
ً
تركيزهم على الحضور القوي في ميدان البيع اإللكتروني بدءا من 2018م .وبالمثل ،أصبحت شركة «نعناع» السعودية الناشئة في مجال البقاالت اإللكترونية
ً
تمويل بعد أن جمعت نحو  18مليون دوالر أمريكي في الجولة الثانية في مارس 2020م .ونما سوق البقاالت
واحدة من أعلى الشركات السعودية الناشئة
اإللكترونية نم ًوا ثابتًا خالل السنوات الماضية من  375مليون ريال ( %0.3من إجمالي مبيعات البقالة) إلى نحو ملياري ريال ( %1.5من إجمالي مبيعات
ً
تحول هيكل ًيا بسبب جائحة فيروس كورونا ( ،)COVID-19ومن المتوقع
البقالة) في 2020م ،ما يمثل خمسة أضعاف ما كان عليه في 2018م .وشهد السوق
أن يواصل النمو في ذلك االتجاه بسبب تفضيل المستهلكين الشراء عبر اإلنترنت ً
بدل من التوجه إلى المتاجر .أشارت دراسة استقصائية للمستهلكين
مؤخ ًرا إلى أن المستهلكين في الشرق األوسط يتسوقون عبر اإلنترنت بشكل متكرر أكثر ،وأن أغلبيتهم سيستمرون في شراء الطعام عبر اإلنترنت بعد
الجائحة.
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إلى جانب ذلك ،بلغ عدد منافذ تقديم خدمات األغذية االستهالكية في المملكة إلى  36,000محال بمبيعات وصلت إلى  81.6مليار ريال في 2019م
بينما انخفضت مبيعات قطاع خدمات األغذية االستهالكية نحو الثلث تقريباً في عام 2020م بسبب جائحة فيروس كورونا ( ،)COVID-19ومن المتوقع
أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة  %10.2في فترة 2020م إلى 2025م .وبالنظر إلى إمكانات النمو القوية ،أصبحت خدمات األغذية االستهالكية
محور تركيز رئيسي لكبار الموزعين وكبار مصنعي األغذية والمشروبات الساعين إلى النمو .وتهيمن على سوق خدمات األغذية االستهالكية االستهالكية
مطاعم الخدمة الكاملة والخدمة الجزئية التي تشكل نحو  %90من إجمالي مبيعات خدمات األغذية االستهالكية .وتمتلك المطاعم المستقلة نحو %70
من سوق الخدمات الغذائية االستهالكية ،وتتوزع النسبة المتبقية على سالسل المطاعم .وتأثرت خدمة األغذية بشكل كبير بسبب جائحة فيروس كورونا
ً
انتعاشا في النشاط االقتصادي.
( ،)COVID-19ومع ذلك ،ال تزال التوقعات تفاؤلية ،حيث يشهد قطاع خدمات األغذية في المملكة
من المتوقع أن ينمو قطاع األغذية والمشروبات في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته  %6.4في الفترة من 2019م إلى 2021م نتيجة طبيعة هذا
القطاع الحيوي رغم الجائحة والصدمات الخارجية األخرى .ولقطاع األغذية والمشروبات حواجز أعلى للدخول ،سيما المنتجات المجمدة والمبردة،
بسبب الحاجة إلى االستثمار في البنية التحتية للتوزيع والتخزين .عالوة على ذلك ،يتأثر القطاع بشكل كبير بثقة المستهلكين بالعالمات التجارية ،ما يعني
أن العالمات التجارية الراسخة وذات التاريخ الطويل تتمتع بميزة تفضيلية مقارنة بالعالمات األخرى .وبسبب ذلك ،تتميز الشركة بقدرتها على المحافظة
على أداء متنامي في المستقبل ،نتيجة لخبرتها التي تزيد على  70عا ًما في سوق األغذية بالمملكة مما مكنها من ترسيخ مركزها فيه وتعزيز اسمها ،كعالمة
ً
وأسطول كبي ًرا
تجارية سعودية معروفة وموثوقة .وتمتلك الشركة  12فرع ثالجة ،ومصنعاً إلنتاج اللحوم (يجري االستثمار في زيادة طاقته االنتاجية حال ًيا)،
يضم  1,064مركبة ،مما يتيح للشركة إمكانية توصيل المنتجات الغذائية بكفاءة إلى عمالئها بشتى مناطق المملكة .عالوة على ذلك ،يتيح نشاط الشركة
في الفئات الغذائية الكبيرة وعالية النمو ،كالفواكه والخضار المجمدة ،وزيوت الطعام ،واللحوم البيضاء والحمراء (المجمدة والمبردة) ،واألرز ،ومشتقات
فرصا كبيرة للنمو في المستقبل ،ويساهم حضور الشركة الراسخ في القطاعات الفرعية المهمة في تمكينها من تحقيق نمو كبير وتحوالت هيكلية
األلبانً ،
ً
مستقبل.
واضحة في القطاع في المملكة

3- 3تحليل االقتصاد الكلي
3المشهد العام لالقتصاد الكلي

-3-1

تمتلك المملكة العربية السعودية االقتصاد األكبر في الخليج العربي ،إذ وصل الناتج المحلي اإلجمالي فيها إلى  2.53ترليون ريال سعودي في 2020م
(بأسعار 2010م الثابتة) ،ما يمثل زيادة نسبتها حوالي  %28مقارنة بعام 2010م الذي بلغت فيه قيمة الناتج المحلي اإلجمالي  1.98ترليون ريال سعودي.
وشهد االقتصاد السعودي نمواً بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  %0.6من 2014م إلى 2020م .ومع ذلك ،يتباطأ النمو االقتصادي ،وهو ما يتجلى في تباطؤ
نمو الناتج المحلي اإلجمالي بمعدل سنوي مركب نسبته  %6خالل الفترة بين 2010م إلى 2013م ،و %3خالل الفترة بين 2013م إلى 2016م ،و %1خالل
الفترة بين 2017م إلى 2019م.
يرتبط النمو في االقتصاد السعودي بأسعار النفط العالمية ،وشهدت المملكة نمواً كبيراً في الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة الممتدة بين 2010م
إلى 2013م ،حيث وصلت أسعار النفط إلى الذروة في فترة 2012م إلى 2013م بسعر متوسط قدره  111دوالراً للبرميل .ومنذ عام  ،2015شهد االقتصاد
السعودي تباطؤاً في النمو بسبب انخفاض أسعار النفط ،مما اضطرت بسببه الحكومة إلى خفض اإلنفاق لتحقيق التوازن في الموازنة.
	 (3-1):لودجل

امؤشرات االقتصاد الكلي للمملكة العربية السعودية ،باألسعار الثابتة
2014م

2015م

2016م

2017م

2018م

2019م

2020م

()1

معدل النمو السنوي
المركب (2014م 2020 -م)

الناتج المحلي اإلجمالي النفطي (مليار ريال)

1,044

1,099

1,138

1,103

1,138

1,096

1,023

%0.3-

الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي (مليار ريال)

1,381

1,425

1,429

1,447

1,478

1,527

1,492

%1.3

استهالك القطاع الخاص (مليار ريال)

9,67

999

1,000

1,015

1,035

1,074

1,040

%1.2

االستهالك الحكومي (مليار ريال)

415

426

428

431

444

454

451

%1.4

20

21

21

19

15

16

16

%3.7-

الجمارك على الواردات
الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي (مليار ريال)
باألسعار الثابتة لعام 2010

2,445

2,545

2,588

2,569

2,631

2,640

%0.6

2,531

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء
مالحظة:

( )1تقديرات أولية

	 (3-2):لودجل

اأسعار نفط خام برنت

متوسط سعر نفط خام برنت
(دوالر أمريكي/البرميل)

2014م

2015م

2016م

2017م

2018م

2019م

2020م

2021م
( 15مارس)

99.0

53.0

45.1

54.7

71.3

64.3

41.96

~ 68

المصدر :ماكروترندز
مالحظة:

( )1تعكس أسعار النفط في  2021السعر في  15مارس 2021م

29

()1

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

تأثرت المملكة بعجز في الموازنة خالل السنوات القليلة الماضية ،إذ بلغ العجز في الموازنة  174( %5.9مليار ريال سعودي) في 2018م و133( %4.5
مليار ريال سعودي) في 2019م .وفي عام 2020م ،توسع عجز الموازنة إلى  ،٪11.9نتيجة اإلجراءات التي هدفت إلى معالجة األثر االقتصادي السلبي
لفيروس كورونا ( .)COVID-19وبلغ حجم إنفاق المملكة نحو  214مليار ريال على  142مبادرة قدمتها الحكومة لدعم القطاع الخاص بالمملكة للتخفيف
من أضرار الجائحة .وضاعفت الحكومة السعودية مقدار ضريبة القيمة المضافة إلى  %15في يوليو 2020م لمعالجة األثر المالي الناجم عن انخفاض في
ً
فضل عن اعتبارات أخرى.
إيرادات النفط ،وتزايد تكلفة الرعاية الصحية بسبب الجائحة،
من المتوقع أن يستمر العجز في الموازنة خالل فترة 2021م إلى 2022م ،وإن كان ذلك بمعدل أبطأ ،ففي 2021م يتوقع أن تبلغ نسبة العجز  ،%4.9بينما
ً
هبوطا حا ًدا في 2023م وسيصل إلى  %0.4نتيجة
يتوقع أن تبلغ  %3.0في 2022م .وتشير وزارة المالية السعودية إلى أن العجز في الموازنة سيهبط
ً
فضل عن أثر رؤية 2030م وبرامج التحول الوطني.
التحسن المتوقع في أسعار النفط ،وحل مشكلة جائحة فيروس كورونا ( )COVID-19وتخفيف أثرها،
	 (3-3):لودجل

اعجز الموازنة السعودية
2018م

2019م

2020م

2021م (متوقع)

2022م (متوقع)

2023م (متوقع)

عجز الموازنة (مليار ريال)

174

133

298

141

91

13

عجز الموازنة (النسبة من الناتج
المحلي اإلجمالي في السعر الحالي)

5.9

4.5

11.9

4.9

3.0

0.4

المصدر :وزارة المالية السعودية ،تحليالت وأبحاث شركة آرثر د لتل العربية السعودية

بدأت جائحة فيروس كورونا ( )COVID-19مع نهاية عام 2019م ،وانتشرت سري ًعا في جميع أنحاء العالم مخلّفة أضرا ًرا على االقتصادات جميعها .وفي
إطار السعي إلى الحد من األثر الصحي للجائحة ،اختارت العديد من الدول تقييد النشاط االقتصادي ،وفرضت بعضها إغالقات شاملة وجزئية ،وهو
ما ساهم في تباطؤ االقتصاد العالمي والحد من الطلب على النفط ،ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط .ورغم الجائحة ،شهدت العديد من القطاعات
االقتصادية السعودية نم ًوا في الربع األول من 2020م ،بخالف قطاعات رئيسية ،كالتعدين والمحاجر والتصنيع التي انخفضت بنحو  %2.8و %8.8على
التوالي ،بسبب ضعف الطلب على النفط ،وأدى انخفاض أسعار النفط إلى انكماش في االقتصاد الكلّي بنسبة .%1
في الربع الثاني من العام ذاته ،توسع ضرر الجائحة على االقتصاد العالمي ،ودخلت المملكة في مرحلة إغالق استمرت شهرين قيدت بموجبها معظم
األنشطة االقتصادية ،بما في ذلك قطاع خدمات األغذية .وتقلصت جميع األنشطة االقتصادية في المملكة نتيجة تقلص االقتصاد الكلي بنسبة  .%7ومن
األنشطة األكثر تضر ًرا :تجارة الجملة والتجزئة ،والمطاعم والفنادق ،والنقل ،والتخزين واالتصاالت ،والخدمات المجتمعية واالجتماعية والشخصية.
أما في الربع الثالث من 2020م ،انكمش االقتصاد بنحو  %4.6مما يدل على تراجع هذا التباطؤ .وساهمت إعادة الفتح التدريجي لألنشطة االقتصادية
في المملكة واألسواق العالمية ككل في تعافي العديد من القطاعات ،كان أسرعها تعاف ًيا القطاع المالي والتأمين والعقارات وخدمات األعمال ،والتي نمت
بمعدل  ،%1.1تليها قطاعات الزراعة والغابات والصيد التي نمت بنسبة .%0.7
	 (3-4):لودجل

اأثر جائحة فيروس كورونا ( )19-COVIDعلى الناتج المحلي اإلجمالي السعودي حسب القطاع
معدل النمو (النسبة السنوية)
الربع األول 2020م

الربع الثاني 2020م

الربع الثالث 2020م

التعدين والمحاجر

2.8-

4.5-

7.2-

الخدمات الحكومية

1.5

1.3-

1.8

الصناعات التحويلية

8.8-

11.6-

10.1-

التمويل والتأمين والعقارات وخدمات األعمال

1.0

0.7-

1.1

تجارة الجملة والتجزئة ،والمطاعم والفنادق

4.8

18.3-

5.2-

النقل والتخزين واالتصاالت

4.1

16.3-

6.3-

اإلنشاءات

2.2

4.7-

0.2

الزراعة والغابات والصيد

0.3-

9.8-

0.7

الخدمات الشخصية والمجتمعية واالجتماعية

3.7

12.6-

5.5-

الكهرباء والغاز والماء

0.2

7.8-

0.1

الناتج المحلي اإلجمالي الكلي

1.0-

7.0-

4.6-

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء

مع تعافي االقتصاد العالمي من الجائحة ،وإحراز تقدم كبير في توزيع اللقاح عالم ًيا وفي المملكة ،انتعشت أسعار النفط إلى المستويات التي كانت عليها
في 2019م عند  68دوالر أمريكي تقري ًبا للبرميل (أسعار نفط خام برنت  15مارس 2021م) ،مدعومة بإجراءات أخرى اتخذتها منظمة أوبك لتحقيق
االستقرار في السوق.

30

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

تراجع االقتصاد السعودي في 2020م نتيجة جائحة فيروس كورونا ( ،)COVID-19والصدمة التي أصابت الطلب في أسواق الطاقة خالل فترة قصيرة.
وانخفض االقتصاد الكلي للمملكة بنسبة  %1.0في الربع األول من 2020م وبنسبة  %7.0في الربع الثاني من العام ذاته .ولكن مع تعافي االقتصاد العالمي،
ً
انكماشا في الناتج المحلي اإلجمالي
تباطأ معدل االنخفاض في الربعين الثالث والرابع من العام نفسه بنسبة  %4.6و %3.8على التوالي .سجلت المملكة
في العام بأكمله بنحو .%4.1
من المتوقع أن تتأثر االقتصادات األخرى بقدر مماثل من االنكماش .وتقلص حجم االقتصاد األمريكي بنسبة  %3.5في عام 2020م ،في حين تقلص بنسبة
 %9.9في المملكة المتحدة وف ًقا لمكتب االحصاء الوطني .وبهذا الصدد ،أشارت توقعات من مصادر محلية ودولية مثل وزارة المالية السعودية وصندوق
النقد الدولي والبنك الدولي ،إلى أنه من المتوقع أن يتعافى اقتصاد المملكة في الفترة الواقعة بين عامي 2021م و2022م ،حيث تتراوح توقعات النمو
االقتصادي من  %2.0إلى  %3.2لعام 2021م ،ومن  %2.2إلى  %3.4في عام 2022م.
	 (3-5):لودجل

اتوقعات النمو في الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي للمملكة العربية السعودية

معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي/نسبة التقلص ()%

2019م

2020م (متوقع)

0.3

4.1-

()1

2021م (متوقع)

2022م (متوقع)

3.2 – 2.0

3.4 – 2.2

المصدر :صندوق النقد الدولي ،والبنك الدولي ،ووزارة المالية السعودية ،والهيئة العامة لإلحصاء
()1

ساهمت الهيئة العامة لإلحصاء بتوفير بيانات عام 2020م لتعتبر بذلك كـ «تقديرات سريعة»؛ كما تم تقديم مجموعة توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الفترة الواقعة بين عامي
2021م و2022م استنادًا إلى مدخالت وزارة المالية السعودية ،وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

من المتوقع أن يكون األثر السلبي الواقع على قطاع األغذية والمشروبات ،سواء بسبب انخفاض نمو الناتج المحلي اإلجمالي أو زيادة ضريبة القيمة
المضافة ،قصير المدى ،في ضوء االنتعاش االقتصادي المتوقع في الفترة الواقعة خالل العامين 2021م و2022م ،باإلضافة إلى كون الغذاء من االحتياجات
األساسية .وبهذا الصدد ،من المحتمل أن تُفضي الزيادة في ضريبة القيمة المضافة إلى تغيير عادات الشراء لدى المستهلك ،وتفضيله للعالمات التجارية
ذات التكلفة المنخفضة ،أو بحثه عن العروض الترويجية/الخصومات.

-3-2

3برنامج التحول الوطني ورؤية 2030م

وجهت الحكومة السعودية تركيزها نحو تقليل اعتماد اقتصادها على قطاع النفط والغاز ،وجاء ذلك نتيج ًة العتمادها الكبير على النفط ،والتقلب في أسعار
النفط العالمية ،وأثر ذلك على عدم الكفاءة في االقتصاد .حيث تعتمد التوقعات المتعلقة بعمليتي التحول والنمو على مبادرات مختلفة لبرنامج التحول
الوطني ورؤية 2030م التي تم إطالقها في عام 2016م .كما يهدف برنامج التحول الوطني إلى تنشيط االقتصاد السعودي من خالل زيادة مشاركة القطاع
الخاص ،وزيادة إنفاق األسر المرتبط بانخفاض معدالت البطالة .وبهذا الصدد ،حدد برنامج التحول الوطني العديد من األولويات الوطنية استنا ًدا إلى
األهداف االستراتيجية لرؤية 2030م ،وتشمل هذه األولويات ما يلي:
yضمان األمن الغذائي من خالل إعداد نظام إنتاج غذائي محلي مستدام وف ّعال ،عبر إبرام شراكات مع الدول الغنية بالموارد الطبيعية بُغية
تأمين اإلمدادات الغذائية الخارجية ،وتقليل هدر األغذية في المملكة.
yتحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية ،والترويج لعادات نمط الحياة الصحية في المقام األول (بما تشمله من أطعمة صحية وتمارين
رياضية) عبر تنظيم حمالت توعوية صحية متخصصة .ومن بين هذه المبادرات مبادرة «إنشاء المركز الوطني للتسويق والترويج الستهالك
المنتجات السمكية» ،التي من شأنها توعية الناس بالفوائد الصحية المكتسبة من استهالك المأكوالت البحرية.
yتحسين بيئة األعمال في المملكة من خالل زيادة مشاركة القطاع الخاص ،وزيادة حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،وتعزيز استثمارات
البنية التحتية وتقليل العبء البيروقراطي على األعمال.
yتنمية قطاعات اقتصادية جديدة مثل السياحة ،وتقنية المعلومات ،والترفيه والتصنيع.
yتعزيز كفاءة رأس المال البشري عن طريق تطوير جميع عناصر نظام التعليم والتدريب مثل المدربين والمدرسين والمناهج الدراسية وبيئة
التدريب.
yتنمية مشاركة القوى العاملة المحلية من خالل تنفيذ برنامج التوطين ،وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة.
من المتوقع أن تنفق المملكة أكثر من  260مليار ريال سعودي على مدى فترة خمس سنوات تبدأ في عام 2016م ،بُغية دعم مبادرات برنامج التحول الوطني،
وتحويل المملكة إلى اقتصاد ديناميكي وتنافسي عالمي .كما تشير التوقعات إلى أن أثر هذه المبادرات سينتقل إلى المستهلكين على صورة زيادة في فرص
العمل وارتفاع في القوة الشرائية ،مما يُفضي إلى زيادة اإلنفاق في قطاع األغذية والمشروبات.

-3-3

3التركيبة السكانية

أساسا إلى انخفاض عدد
ظل متوسط النمو السكاني في المملكة العربية السعودية ثابتاً إلى حد كبير خالل الفترة 2017م إلى 2020م ويرجع ذلك
ً
الوافدين .يعود االنخفاض في أعداد الوافدين بشكل أساسي إلى برنامج السعودة وزيادة رسوم الوافدين وانخفاض أسعار النفط وآثار جائحة فيروس
كورونا ( )COVID-19على القطاعات مثل تجارة التجزئة والسفر .من المتوقع أن تؤدي مبادرة السعودة إلى زيادة التوظيف والدخل المتاح للسكان
السعوديين ،مما يؤدي إلى زيادة اإلنفاق االستهالكي .ومع ذلك ،من المتوقع أن ينمو عدد السكان بمعدل نمو يبلغ  ٪1.2سنو ًيا مرك ًبا خالل الفترة 2020م
إلى 2025م.
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في سنة  2020بلغ متوسطحجم األسرة في المملكة  5.5فر ًدا لكل أسرة ،حيث يُعتبر مرتف ًعا مقارن ًة بدول أخرى مثل الواليات المتحدة( ،الذي يبلغ متوسط
أسرها  2.6فر ًدا) ،والمملكة المتحدة (الذي يبلغ متوسط أسرها  2.4فر ًدا) ،وبالتالي يؤثر هذا المتوسط الكبير على طريقة شراء األغذية في المملكة،
فقد جرت العادة أن تشتري األسر كميات أكبر من الطعام في كل عملية شراء من أجل تأمين ما يلزمها من األغذية على مدار فترة أطول .وبهذا الصدد،
يشجع هذا التوجه عملية التحول من القنوات التقليدية للبقاالت التي تبيع بالتجزئة إلى المتاجر الحديثة الكبيرة مثل السوبرماركت والهايبرماركت ،ألنهم
يقدمون مجموعة أكبر من المواد الغذائية المتنوعة مقارن ًة بالبقاالت التقليدية.
	 (3-6):لودجل

المحة عامة حول التركيبة السكانية
2017م

2018م

2019م

2020م

2025م
(متوقع)

معدل النمو السنوي
المركب للفترة
(2017م2020-م)

معدل النمو السنوي
المركب للفترة
(2019م2025-م)

عدد السكان (بالماليين)

33.1

33.7

34.0

32.9

34.8

%0.2

%1.2

عدد األسر (بالماليين)

6.0

6.1

6.1

5.9

6.3

%0.2

%1.2

متوسط حجم األسر (باألفراد)

5.6

5.6

5.6

5.5

5.5

ال ينطبق

ال ينطبق

1,109

1,162

1,203

1,174

1,492

%1.9

%4.9

إجمالي نفقات المستهلكين

(بالمليار ريال سعودي)

نفقات المستهلكين على األغذية
والمشروبات (بالمليار ريال سعودي) ()1

227

237

241

245

302

%2.0

%4.6

المصدر :يورومونيتور إنترناشونال ليمتد ،االقتصاد والمستهلكون طبعة 2021
مالحظة:

( )1تشمل نفقات المستهلكين على األغذية والمشروبات ،المنتجات الغذائية والمشروبات المشتراة ليتم استهالكها في المنازل.

ارتفاعا بمعدل نمو سنوي مركب قدره  %5.5خالل الفترة الواقعة بين عامي 2017م و2019م ليصل إلى
شهد نصيب الفرد من الدخل المتاح لإلنفاق
ً
ً
انخفاضا بنسبة  %10.8كإحدى تبعات فيروس
 29,600ريال سعودي في عام 2019م .أما في عام 2020م ،فقد شهد الدخل المتاح للفرد في المملكة
كورونا ( .)COVID-19وعلى الرغم من االنكماش قصير األمد ،فمن المتوقع أن ينمو الدخل المتاح بمعدل نمو سنوي مركب قدره  %4.7خالل الفترة الواقعة
بين عامي 2020م و2024م ،وقد يؤثر إيجا ًبا على إنفاق المستهلكين ونفقاتهم على األغذية والمشروبات ،حيث نمت نفقات المستهلكين على األغذية
والمشروبات بمعدل نمو سنوي مركب  %3.4خالل الفترة الواقعة بين عامي 2017م و2019م ،ومن المتوقع أن يستمر في النمو بمعدل نمو سنوي مركب
 %4.6حتى عام 2024م .وتشير التوقعات إلى إحداث زخم إيجابي لنصيب الفرد في المملكة من الدخل واإلنفاق المتاح على األغذية والمشروبات خالل
الفترة الواقعة بين عامي 2021م و2022م ،وذلك بفضل االنتعاش في االقتصاد السعودي المتوقع.
	 (3-7):لودجل

الدخل المتاح للفرد
(بالريال السعودي)

المحة عامة حول الدخل المتاح
2017م

2018م

2019م

2024م (متوقع)

معدل النمو السنوي
المركب للفترة
(2017م2019-م)

معدل النمو السنوي
المركب للفترة
(2019م2024-م)

26,600

29,800

29,600

26,400

31,700

%4.7

المصدر :فيتش

حافظت المملكة خالل الفترة الواقعة بين عامي 2016م و2019م على معدل بطالة مستقر نسب ًيا يتراوح من  %5.6إلى  %6.1من إجمالي عدد السكان،
ٍ
كنتيجة لبرنامج التوطين في المملكة .أما في عام 2020م ،فقد
حيث انخفض معدل البطالة بين السعوديين والسعوديات بنسبة  %1.0و %3.7على التوالي
ارتفع إجمالي معدل البطالة إلى  %9.0كإحدى تبعات فيروس كورونا ( ،)COVID-19الذي اجتاح العالم أجمع وتسبب في انخفاض أسعار النفط ،وإجراءات
اإلغالق العالمية والمحلية ،حيث ارتفع معدل البطالة للسعوديين والسعوديات بنسبة  %3.2و %0.6على التوالي ،كإحدى تبعات فيروس كورونا ()COVID-19
ً
أيضا .وبهذا الصدد ،تتوقع وزارة المالية السعودية أن تعود معدالت التوظيف إلى وضعها الطبيعي وأن ينخفض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين،
في ظل توقعات االنتعاش االقتصادي التدريجي في أوائل عام 2021م.
ارتفاعا في معدل المشاركة العمالية خالل الفترة الواقعة بين عامي 2016م و2020م لتنتقل من  %56.5إلى  %59.4من السكان المؤهلين
شهدت المملكة
ً
للعمل ،وذلك خالل النصف األول من عام 2020م .كما انخفض معدل مشاركة غير السعوديين من  %76.2في عام 2016م إلى  %73.9في النصف األول
من عام 2020م ،بينما ارتفعت نسبة مشاركة المواطنين السعوديين بنسبة  ،%6.6مع زيادة في نسبة المشاركة العمالية من الرجال السعوديين لتصل إلى
 %1.0والنساء السعوديات بنسبة  ،%12.1وجاء ذلك كنتيج ًة لبرنامج التوطين إلى جانب العديد من المبادرات الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في العمل.
وبهذا الصدد ،تم دعم مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة من خالل التوجيه الحكومي الصادر في عام  2017والذي سمح للمرأة بقيادة السيارة،
وبالتالي س ّهل وصولها إلى سوق العمل.
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3السياحة

بشكل إيجابي على قطاع األغذية والمشروبات في ضوء الزيادة في عدد الزوار وما يتبعها من اتساع حجم السوق الذي
يؤثر النمو في قطاع السياحة
ٍ
بشكل أساسي من خالل قطاع خدمات األغذية ،والذي غال ًبا ما يكون القناة الرئيسية التي يساهم
يستهدفه هذا القطاع .ويتم تحديد هذا األثر اإليجابي
ٍ
بشكل متكرر
من خاللها السائحون في قطاع األغذية والمشروبات .كما تشير التوجهات العالمية إلى أن المسافرين عاد ًة يتناولون العشاء في الخارج
ٍ
وبنسبة أكبر مقارن ًة بالسكان المحليين.
تُعد السياحة (الترفيهية والدينية) من إحدى القطاعات التي تركز عليها رؤية 2030م وبرنامج التحول الوطني ،حيث تمضي المملكة قد ًما نحو ٍ
طموح
هدف
ٍ
سائحا سنو ًيا بحلول عام 2030م ،وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي إلى  .%10وبهذا الصدد ،تعمل
يتمثل في استضافة  100مليون
ً
بشكل سريع أمام السائحين من خالل تسهيل إجراءات التأشيرة ،وإنفاق أموال كبيرة على مبادرات
المملكة على فتح أبواب السياحة الدينية والترفيهية
ٍ
التسويق ،واالستثمار في البنية التحتية للترفيه ،حيث يتزايد اهتمام الزوار بالسياحة الدينية في المملكة لما تتمتع به من مواقع تاريخية هامة ،ومثال ذلك،
يجلب الحج إلى مكة المكرمة وحدها من  1.8إلى  2مليون حاجاً من خارج المملكة في كل عام .عالو ًة على ذلك ،تشهد السياحة الترفيهية نم ًوا ً
أيضا
بسبب زيادة اهتمام المسافرين باستكشاف ثقافة المملكة ومعالمها الطبيعية والتاريخية.
زار المملكة  17.3مليون مسافراً وافداً في عام 2019م وهو ما يمثل زيادة قدرها  1.2مليون عن عام 2017م ،وما يمثل نم ًوا سنو ًيا مرك ًبا بنسبة .%3.7
ومع ذلك ،انخفض عدد المسافرين الوافدين بنسبة  %80في عام 2020م بسبب فيروس كورونا ( )COVID-19الذي أدى إلى توقف كلي أو جزئي للرحالت
بنحو سريع خالل الفترة الواقعة خالل فترة 2020م إلى 2025م ،بمعدل نمو سنوي
الجوية والدولية .بالرغم من ذلك ،من المتوقع أن ينمو عدد السائحين ٍ
مركب  ،%42.2وذلك كنتيجة االنتعاش االقتصادي العالمي ولمبادرات المملكة المتعددة التي ترمي إلى تعزيز هذا القطاع.
	 (3-8):لودجل

عدد المسافرين
الوافدين (بالماليين)

المحة عامة حول السياحة في المملكة العربية السعودية
2017م

2018م

2019م

2020م

2024
(متوقع)

معدل النمو السنوي المركب
للفترة (2017م 2020-م)

معدل النمو السنوي المركب
للفترة (2020م 2025-م)

16.1

15.3

17.3

3.6

21.1

%-39.2

%42.2

المصدر :يورومونيتور إنترناشونال ليمتد ،السفر طبعة  .2021يعتمد عدد الوافدين لعام  2020على تقديرات نصف السنة

مالحظة :المسافرين الوافدين يشير إلى الزائرين غير المقيمين طوال الليل للبلد المرجعي ،والذين يسافرون ألغراض العمل والترفيه ،باستثناء زوار اليوم نفسه
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3لمحة عامة حول سوق األغذية والمشروبات وأبرز توجهاته

يُقدر حجم سوق األغذية والمشروبات في المملكة بـ  195مليار ريال تقريباً في عام 2019م ،ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب نسبته %6.4
خالل الفترة الواقعة بين عامي 2019م و2021م ،وذلك وف ًقا لتوقعات وزارة االستثمار ،حيث تعد اللحوم والدواجن من أكبر مكونات السوق ،وكذلك هما
محور األعمال التجارية للشركة .هنالك عدة عوامل تدعم النمو في سوق األغذية في المملكة العربية السعودية ،أال وهي:
yستُفضي الزيادة السكانية ،التي من المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب نسبته  %1.4خالل الفترة الواقعة بين عامي 2019م إلى 2024م،
إلى إيجاد سوق مستهدفة ذات حجم أكبر.
yمن المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الدخل المتاح لالستهالك بنسبة  %4.7خالل الفترة الواقعة بين عامي 2020م إلى 2024م .وفي المقابل،
من المتوقع أن ترتفع نفقات المستهلكين على األغذية والمشروبات بمعدل نمو سنوي مركب نسبته  %4.6خالل الفترة الواقعة بين عامي
2019م إلى 2024م.
yمن المتوقع أن يُفضي تركيز المملكة على قطاع السياحة كجزء من رؤية 2030م إلى تدفق قوي للسياح في المستقبل ،مما يؤدي إلى زيادة النمو
في سوق األغذية والمشروبات السعودية.
	 (3-9):لودجل

المبيعات من األغذية
والمشروبات (بالمليار
ريال سعودي)

احجم سوق األغذية والمشروبات في المملكة العربية السعودية
2013م

2014م

2015م

2016م

2017م
(مقدر)

2018م
(مقدر)

2019م
(مقدر)

2020م
(متوقع)

2021م
(متوقع)

معدل النمو السنوي
المركب للفترة
(2013م2021-م)

135.0

142.5

150.0

165.0

172.5

183.8

195.0

206.3

221.3

%6.4

المصدر :وزارة االستثمار في المملكة العربية السعودية
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يُعد تزايد طلب المستهلكين على المنتجات الغذائية الصحية من أهم توجهات استهالك الغذاء على المستوى العالمي وفي المملكة ،حيث شهدت نسبة
ارتفاعا (بنحو  ،)%83مما أفضى إلى تغييرات في نمط الحياة وبالتالي زيادة حجم الطلب على المنتجات الغذائية
سكان المناطق الحضرية في المملكة
ً
(سميت بـ «وجبات صحية سريعة») تركز على
الصحية .خالل جائحة فيروس كورونا ( ،)COVID-19أطلقت وزارة الصحة في المملكة حملة توعية صحية ُ
تشجيع المجتمع على اتباع أسلوب حياة صحي من خالل نظام غذائي متوازن ،وممارسة الرياضة من أجل تعزيز جهاز المناعة .ومن المتوقع أن يزداد
التحول إلى األطعمة الصحية بمرور الوقت بسبب الترويج المستمر من قبل الحكومة لنمط الحياة الصحي ،وانتشار اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي
على نطاق واسع ،وكذلك تزايد عدد القنوات والمؤثرين الذين يثقفون عموم السكان حول العادات الغذائية الصحية ويُر ّوجون لها .ويمكن االستدالل على
نحو
هذا التوجه في حين ارتفعت نسبة استهالك الجبن غير المعالج الذي يعتبر أكثر صحة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته  %4.7منذ عام 2014م ،وعلى ٍ
مماثل ،من المتوقع أن ينمو استهالك الفاكهة والخضار المجمدة ،وهي فئة تعتبر خيا ًرا غذائ ًيا صح ًيا ،بمعدل نمو سنوي مركب نسبته  %4.3حتى عام
2024م .وبهذا الصدد ،تتمتع الشركة بالقدرة واإلمكانية على تلبية هذه التوجهات نحو استهالك األغذية الصحية ،بفضل ما تقدمه من منتجات صحية
كزيت الزيتون ،والفواكه ،والخضار المجمدة ومشتقات األلبان.
تُعد المعايير التنظيمية محر ًكا رئيس ًيا آخراً وراء عادات استهالك األغذية في المملكة ،ففي عام 2018م ،أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء استراتيجية
تهدف إلى خفض مستوى السكر ،والملح ،والدهون المشبعة والمتحولة في الطعام ،وفرضت على المقاهي والمطاعم إدراج مستويات السعرات الحرارية
في جميع المنتجات.
كما َسنت الهيئة تشري ًعا يحظر استخدام الزيوت المهدرجة جزئ ًيا في األطعمة ،وذلك بعد وضعها للوائح التنظيمية التي تفرض الحد من استخدام الدهون
المتحولة والتي أصبحت سارية المفعول بالكامل في عام 2020م .أما في عام 2019م ،أدخلت الهيئة الئحة تنظيمية جديدة تلزم المخابز بالحد من مكون
الملح في أصنافها إلى  .%1كما ينعكس تركيز الحكومة السعودية على تزويد المواطنين السعوديين والمقيمين بأغذية عالية الجودة تلبي معايير السالمة
بشكل صارم على سياسات الواردات في المملكة ،حيث سارعت المملكة إلى بذل جهودها للتقليل أو حظر واردات فئات األغذية التي ال تلبي معايير الجودة
ٍ
بشكل مؤقت استيراد الدواجن من
والسالمة الصارمة في المملكة .فعلى سبيل المثال ،حظرت المملكة خالل الفترة الواقعة بين عامي 2017م و2020م
ٍ
عدد من المسالخ التي تعود لكبار المصنعين في أمريكا الجنوبية بسبب عدم التزامها ببعض مواصفات هيئة الغذاء والدواء السعودية.
باإلضافة إلى ذلك ،تشير التقارير إلى أن مستهلكي األغذية السعوديين أصبحوا أكثر حساسية تجاه األسعار بسبب إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة
بشكل متزايد على العالمات
 %5في عام 2018م ،وزيادة أخرى في ضريبة القيمة المضافة في عام 2020م لتصل إلى  ،%15فأصبح المستهلكون يقبلون
ٍ
التجارية أو المنتجات األقل ثمنًا أو العروض الترويجية والتخفيضات ،ونتيجة لذلك ،غال ًبا ما يضطر المصنعون إلى اللجوء إلى العروض الترويجية خاصة
في قنوات المحالت الحديثة مثل متاجر السوبروالهايبرماركت بُغية الحفاظ على حصصهم في السوق.
تُفضي تطلعات رؤية المملكة 2030م وبرنامج التحول الوطني إلى زيادة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة ،ومن المتوقع أن يتسبب ذلك في زيادة
الطلب على الوجبات سريعة التحضير والجاهزة (الوجبات ممتدة الصالحية ،والمجمدة ،والمبردة ،والمجففة) .وعليه ،فإن زيادة معدالت التوظيف في
صفوف الرجال والنساء السعوديين تتسبب في تقليل الوقت الممكن إلعداد الطعام في المنزل ،مما يُفضي إلى التوجه نحو خيارات الوجبات السريعة.
كما يعمل المصنعون والموزعون في قطاع األغذية على زيادة تنوع المنتجات ممتدة الصالحية والمجمدة في منتجاتهم استجاب ًة لتغيير أنماط االستهالك
لدى األفراد ،حيث من المتوقع أن ينمو حجم الوجبات الجاهزة بمعدل نموي سنوي مركب نسبته  ،%2.9وكذلك من المتوقع أن تنمو مبيعاتها بمعدل نمو
سنوي مركب نسبته  %1.8خالل الفترة الواقعة بين عامي 2019م و2024م.
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3تحليالت إنتاج المواد الغذائية واستهالكها

تستورد المملكة العربية السعودية ما يقرب من  ٪70من استهالكها الغذائي حيث أن اإلنتاج المحلي ال يكفي لتلبية الطلب المحلي .ومع ذلك ،يختلف مستوى
الواردات بين الفئات ،حيث بعض منها يعتمد بشكل كبير على الواردات .على سبيل المثال ،يتم استيراد  ٪98من استهالك الحبوب ،بينما تعد المملكة
صد ًرا لمشتقات األلبان ومشتقاتها.
العربية السعودية ُم ِ ّ
تُقدر حصة استهالك الفرد بالمملكة العربية السعودية من الدواجن بنحو  43كيلوغرام في عام 2019م وهي واحدة من أعلى المعدالت في العالم ،إال أن
اإلنتاج المحلي ( 0.72مليون طن في عام 2020م) ال يلبي حال ًيا الطلب المحلي ( 1.6مليون طن في عام 2020م) ،حيث يتم تغطية النقص من الواردات.
أما في عام 2020م ،عملت المملكة على تحسين اكتفائها الذاتي حيث بلغت نسبته  %45من الدواجن .ولغايات تخفيف حدة النقص المحتمل في منتجات
اللحوم ،تستثمر المملكة بشكل متزايد في تطوير قدرات اإلنتاج المحلية وكذلك في مصانع األغذية في الخارج بهدف التنويع للحد من مخاطر االستيراد،
وذلك في إطار برنامج التحول الوطني .وبالحديث عن البرنامج ،فيتضح نجاحه من خالل النمو المتزايد في إنتاج اللحوم المحلية مقارنة بمعدالت
ارتفاعا بمعدل نمو سنوي مركب نسبته  %2.4خالل الفترة الواقعة بين عامي 2017م و2019م ،ومن المتوقع أن يرتفع
استهالكها ،حيث شهد إنتاج اللحوم
ً
ارتفاعا بمعدل نمو سنوي مركب نسبته %2.2
بنسبة  %2.3خالل الفترة الواقعة بين عامي 2019م و2024م .وفي اآلن ذاته ،شهد استهالك منتجات اللحوم
ً
خالل الفترة الواقعة بين عامي 2017م و2019م ،ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة  %2.0خالل الفترة الواقعة بين عامي 2019م و2024م.
حيث تتمتع المملكة بقدرات إنتاجية محلية قوية لمشتقات أللبان ،كما يُعد حجم اإلنتاج المحلي وخاص ًة الحليب أعلى بكثير من حجم الطلب المحلي ،مما
يجعل المملكة واحد ًة من أكبر مصدري مشتقات األلبان في العالم من حيث القيمة .ومع ذلك ،ال تزال المملكة تعتمد على واردات بعض منتجات مشتقات
األلبان األخرى مثل األجبان.
تعتمد المملكة العربية السعودية على واردات الحبوب بُغية تلبية الطلب المحلي الكبير ،بسبب إنتاجها لكميات قليلة من هذه الفئة ،التي تشمل القمح،
والذرة ،واألرز والحبوب الخشنة األخرى .وعلى الرغم من نمو اإلنتاج المحلي من الحبوب بمعدل نمو سنوي مركب نسبته  %12خالل الفترة الواقعة بين
عامي 2017م و2019م ،فإن المملكة تتمتع بنسبة اكتفاء ذاتي من الحبوب  %2فقط مقارن ًة بحوالي  %25خالل عام 2006م ،حيث يُعزى السبب الرئيسي
وراء تراجع االكتفاء الذاتي من الحبوب إلى قرار المملكة المتمثل في التخلي عن خطتها لعام 2008م التي تنص على تقليل االعتماد على واردات الحبوب
التي تُحركها موارد المياه الشحيحة السعودية.

34

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ارتفاعا في االكتفاء الذاتي،
تستورد السعودية  ٪70من استهالكها لألسماك والمأكوالت البحرية ،حيث شهدت الفترة الواقعة بين عامي 2017م و2019م
ً
فزاد اإلنتاج المحلي فيها بمعدل نمو سنوي مركب نسبته  %2.5بينما ظل معدل االستهالك ثابتًا إلى حد كبير .ومع ذلك ،من المتوقع أن يزداد الطلب
المحلي على منتجات األسماك والمأكوالت البحرية بمعدل نمو سنوي مركب نسبته  %3.2خالل الفترة الواقعة بين عامي 2019م و2024م ،وذلك في ظل
التوجهات نحو استهالك األغذية الصحية.
	 (3-10):لودجل

اللحوم

اإنتاج المواد الغذائية المحلية واستهالكها في المملكة العربية السعودية ،باأللف طن

()1

مشتقات األلبان
الزيوت النباتية

2017م

2018م

2019م

2024م
(متوقع)

معدل النمو السنوي
المركب للفترة
(2017م2019-م)

معدل النمو السنوي
المركب
للفترة (2019م2024-م)

االستهالك

1,838

1,880

1,921

2,118

%2.2

%2.0

اإلنتاج

733

751

769

861

%2.4

%2.3

االستهالك

1,572

1,619

1,667

1,916

%3.0

%2.8

اإلنتاج

3,799

3,894

3,988

4,485

%2.5

%2.4

االستهالك

781

804

829

953

%3.0

%2.8

اإلنتاج

128

138

143

152

%5.9

%1.2

19,610

20,427

20,861

23,076

%3.1

%2.0

اإلنتاج

286

355

359

398

%12.0

%2.1

االستهالك

417

408

417

488

%0.0

%3.2

اإلنتاج

117

120

123

136

%2.5

%2.0

االستهالك

الحبوب
األسماك والمأكوالت البحرية

المصدر :منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
()1

تشمل فئة اللحوم :الدواجن ،ولحم البقر ،ولحم العجل ولحوم األغنام
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3تحليالت فئات األطعمة في قنوات البيع بالتجزئة
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3الدجاج (المجمد والمبرد)

توفر شركة المنجم لألغذية فئات كبيرة من المواد الغذائية مثل الدجاج المجمد واللحوم الحمراء (المجمدة والمبردة) واألسماك المجمدة ،والفواكه
بشكل
والخضار المجمدة ،ومشتقات األلبان ،والزيتون وزيت الزيتون واألرز ،حيث أظهرت معظم هذه الفئات نم ًوا جيدًا ،ومن المتوقع أن تستمر في النمو
ٍ
مطرد في السنوات القادمة.
	 (3-11):لودجل

امبيعات المملكة العربية السعودية من الدجاج (المجمد والمبرد)

الدجاج (المجمد والمبرد)

()1

الوحدات

2017م

2018م

2019م

2024م
(متوقع)

معدل النمو السنوي
المركب للفترة
(2017م2019-م)

معدل النمو السنوي
المركب
للفترة (2019م2024-م)

بالمليون ريال
سعودي

3,160

3,238

3,064

3,405

%1.5-

%2.1

باأللف طن

238

221

198

216

%8.7-

%1.7

المصدر :نيلسن ،وتحليالت وأبحاث شركة آرثر د لتل العربية السعودية
( )1تشمل الفئة كل من الدجاج الكامل المج ّمد والمب ّرد ،وقِ َطع الدجاج ،ومنتجات الدجاج المصنّعة

تستند جميع بيانات فئات الطعام الواردة في هذه النشرة إلى أبحاث منشورة تتناول قنوات البيع بالتجزئة الحديثة والتقليدية .وليس لدينا علم بأي بحث منشور موثوق به حول سوق
خدمات األغذية في المملكة .واستنادًا إلى األدلة القائمة على التقدير الشخصي ،يمكن أن يبلغ حجم قطاع األغذية المجمدة في سوق خدمات الطعام أضعاف حجم قطاع األغذية
المجمدة في سوق بيع مواد البقالة بالتجزئة.

يُل َّبى جزء من الطلب على الدجاج في المملكة من خالل الواردات ،إذ يتم استيراد معظم منتجات الدجاج بصورة مجمدة .ويُش ّكل الدجاج الكامل نحو
ً
انخفاضا بنسبة  %7.8في معدل النمو السنوي المركب خالل
 %50من إجمالي فئة الدجاج (المج ّمد والمب ّرد) .ولقد شهدت الفئة الفرعية للدجاج الكامل
األعوام 2017م إلى 2019م من حيث القيمة ،بينما نمت الفئات الفرعية األخرى مثل قطع الدجاج والمنتجات المعالجة األخرى  FPPبنسبة  ٪1.8و٪2.6
على التوالي .وعلى أي حال ،فالدجاج الكامل من المتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي مركب يبلغ  %1.4خالل األعوام 2019م إلى 2024م .ومن المتوقع أن
تشهد منتجات الدواجن نم ًوا خالل األعوام الخمسة المقبلة ،إذ يعتبرها المستهلكون صحية.
من المتوقع أن يزداد الطلب على الدواجن المجمدة ومنتجات اللحوم المجمدة زياد ًة كبير ًة نظ ًرا لالنتعاش المتوقع لقطاع السياحة والزيادة المتوقعة
في الدخل المتاح للفرد مدفوعة ببرنامج التوطين وزيادة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة في المملكة .ومن المتوقع أن تختار األسر الدواجن
ومنتجات اللحوم الجاهزة أو سريعة التحضير التي يمكن شراؤها بكميات أكبر وتخزينها لفترة طويلة.

35

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

تشتمل قائمة الشركات الرائدة الكبرى في فئة سوق بيع الدجاج (المج ّمد) بالتجزئة على كل من «ساديا» و»دو» وغيرها من العالمات التجارية المحلية.
وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة تتولى توزيع ماركة دو ،إذ تمتلك الشركة  %26.8من حصة السوق من حيث قيمة سوق الدجاج الكامل المجمد كما في
شهر أكتوبر 2020م .باإلضافة إلى ذلك ،تستثمر الشركة في توسعة المصنع الجديد من أجل تلبية تطور الطلب على قطع الدجاج ومجموعة والمنتجات
المعالجة األخرى .FPP
-4-3-2

3اللحوم الحمراء المصنعة (المجمدة والمبردة)

	 (3-12):لودجل امبيعات اللحوم الحمراء المصنعة في المملكة العربية السعودية (المجمدة والمبردة)

اللحوم الحمراء (المجمدة والمبردة)

الوحدات

2017م

2018م

2019م

2020م

2025م
(متوقع)

معدل النمو السنوي
المركب للفترة
(2017م2020-م)

معدل النمو السنوي
المركب للفترة
(2020م2025-م)

بالمليون
ريال سعودي

595.1

612.4

629.3

693.7

912.1

%5.2

%5.6

باأللف طن

21.6

22.1

22.4

23.5

29.7

%2.9

%4.8

المصدر :يورومونيتور إنترناشونال ليمتد ،األغذية المعلبة طبعة  ،2021يشمل سعر البيع بالتجزئة ضرائب المبيعات ،باألسعار الحالية.

تستند جميع بيانات فئات الطعام الواردة في هذه النشرة إلى أبحاث منشورة تتناول قنوات البيع بالتجزئة الحديثة والتقليدية .وليس لدينا علم بأي بحث منشور موثوق به حول سوق
خدمات األغذية في المملكة .واستنادًا إلى األدلة القائمة على التقدير الشخصي ،يمكن أن يبلغ حجم قطاع األغذية المجمدة في سوق خدمات الطعام أضعاف حجم قطاع األغذية
المجمدة في سوق بيع مواد البقالة بالتجزئة.

نمت مبيعات اللحوم الحمراء المصنعة المجمدة والمبردة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ  %5.2وفي كمياتها بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ  %2.9أثناء الفترة
2017م إلى 2020م ،كما من المتوقع أن تشهد هذه الفئة نم ًوا في قيمة مبيعاتها بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ  %5.6وفي كمياتها بمعدل نمو سنوي مركب
أساسا باهتمام المستهلكين المتزايد بخيارات األطعمة سريعة التحضير والجاهزة.
مدفوعا
يبلغ  %4.8أثناء الفترة 2020م إلى 2025م .وسيكون هذا النمو
ً
ً
ويُعزى هذا التحول إلى جهود التوطين في المملكة وتشجيع المرأة على المشاركة في القوى العاملة .وبالتالي ،سيكون لدى السعوديين وقت أقل للطهي
وسيفضلون خيارات الوجبات السريعة على تلك الخيارات التي تتطلب طه ًيا مكث ًفا.
وعلى مستوى الفئات الفرعية ،تتمتع الشركة بمكانة قوية في الفئة الفرعية للحوم البقر المفروم (تُش ّكل  %34من حصة السوق) في عام 2020م .وبالمثل،
وسعت الشركة حصتها في سوق لحم الضأن المفروم (لترتفع من  %30.2في عام 2018م إلى  %37.7في عام 2020م).
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3الفواكه والخضار المجمدة

	 (3-13):لودجل االفواكه والخضار المجمدة في المملكة العربية السعودية

الفواكه والخضار المجمدة

()1

الوحدات

2017م

2018م

2019م

2020م

2025م
(متوقع)

معدل النمو السنوي
المركب للفترة
(2017م2020-م)

معدل النمو السنوي
المركب للفترة
(2020م2024-م)

بالمليون
ريال سعودي

569.9

610.1

643.7

702.5

939.8

%7.2

%6

باأللف طن

60.7

62.4

64.5

67

81.5

%3.3

%4

المصدر :يورومونيتور إنترناشونال ليمتد ،األغذية المعلبة طبعة  ،2021يشمل سعر البيع بالتجزئة ضرائب المبيعات ،باألسعار الحالية.
()1

يشمل جميع أنواع الفواكه والخضار المجمدة المعبأة .وتشمل المعالجة عملية إزالة القشرة  /التقشير والقطع ،ما يجعل المنتج جاهزًا للطهو أو إضافة مكونات أخرى.

تستند جميع بيانات فئات الطعام الواردة في هذه النشرة إلى أبحاث منشورة تتناول قنوات البيع بالتجزئة الحديثة والتقليدية .وليس لدينا علم بأي بحث منشور موثوق به حول سوق
خدمات األغذية في المملكة .واستنادًا إلى األدلة القائمة على التقدير الشخصي ،يمكن أن يبلغ حجم قطاع األغذية المجمدة في سوق خدمات الطعام أضعاف حجم قطاع األغذية
المجمدة في سوق بيع مواد البقالة بالتجزئة.

تُعد فئة الفواكه والخضار المجمدة من أسرع الفئات نم ًوا ضمن منتجات الشركة ،حيث شهدت هذه الفئة نم ًوا في مبيعاتها بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ
 %7.2وفي كمياتها بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ  %3.3خالل األعوام 2017م إلى 2020م ،كما من المتوقع أن تشهد نم ًوا في مبيعاتها بمعدل نمو سنوي
مركب يبلغ  %6وفي كمياتها بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ  %4خالل األعوام 2020م إلى 2025م .وتستحوذ الشركة على حصة سوقية تبلغ  %39.0من سوق
الفواكه والخضار المجمدة من حيث القيمة خالل عام 2020م.
يُساهم المستهلكون الشباب المهتمون بالصحة في المملكة في تعزيز نمو فئة الفواكه والخضار المجمدة .ومن المتوقع تدعيم هذا التوجه بمرور الوقت مع
انتشار اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي على نطاق واسع ،ووجود قنوات مثل إنستغرام ويوتيوب وغيرها التي تُساهم بدورها في تثقيف السكان حول
العادات الغذائية الصحية والترويج لها .وهنالك توجه آخر يدعم نمو هذه الفئة وهو زيادة عدد النساء العامالت في المملكة اللواتي يتجهن إلى استهالك
الفواكه والخضار المجمدة بصفتها أطعمة صحية ومغذية وذات أسعار معقولة ويمكن تخزينها لفترات أطول.
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3مشتقات األلبان

-4-3-4

	 (3-14):لودجل امبيعات منتجات مشتقات األلبان في المملكة العربية السعودية

مشتقات األلبان

()1

الوحدات

2017م

2018م

2019م

2020م

2025م
(متوقع)

معدل النمو السنوي
المركب للفترة
(2017م2020-م)

معدل النمو السنوي
المركب للفترة
(2020م2025-م)

بالمليون
ريال سعودي

14,832

14,626

14,731

15,536

18,913

%1.6

%4

باأللف طن

1,587

1,467

1,459

1,537

1,760

%1.1-

%2.7

المصدر :يورومونيتور إنترناشونال ليمتد ،األغذية المعلبة طبعة  ،2021يشمل سعر البيع بالتجزئة ضرائب المبيعات ،باألسعار الحالية.
()1

تتضمن الجبن والحليب والزبدة واللبن الرائب واللبنة ومشتقات األلبان األخرى.

تستند جميع بيانات فئات الطعام الواردة في هذه النشرة إلى أبحاث منشورة تتناول قنوات البيع بالتجزئة الحديثة والتقليدية .وليس لدينا علم بأي بحث منشور موثوق به حول سوق
خدمات األغذية في المملكة .واستنادًا إلى األدلة القائمة على التقدير الشخصي ،يمكن أن يبلغ حجم قطاع األغذية المجمدة في سوق خدمات الطعام أضعاف حجم قطاع األغذية
المجمدة في سوق بيع مواد البقالة بالتجزئة.

بشكل عام ،نمت فئة مشتقات األلبان في قنوات البيع بالتجزئة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  %1.6من حيث قيمة المبيعات خالل األعوام 2017م إلى
2020م .مع ذلك ،من المتوقع أن تستعيد هذه الفئة زخم النمو وأن تشهد نم ًوا في قيمة مبيعاتها بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ  %4وفي كمياتها بمعدل نمو
سنوي مركب يبلغ  %2.7خالل األعوام 2020م إلى 2025م.
شهدت فئة الحليب ،التي تُم ّثل أكبر فئة فرعية ضمن منتجات مشتقات األلبان ،نمو بنسبة  %1.3في معدل النمو السنوي المركب خالل األعوام 2017م
إلى 2020م من حيث قيمة المبيعات .ومن المتوقع أن تشهد فئة الحليب الفرعية نم ًوا في معدل النمو السنوي المركب بنسبة  %1.2أثناء األعوام 2020م
إلى 2025م .وتجدر اإلشارة إلى أن شركة المراعي شركة مساهمة سعودية هي أكبر شركة منتجة للحليب ،إذ أنها تتمتع بعالمة تجارية قوية وتوزّع أصنافها
ً
مدفوعا بالمستهلك المهتم بالصحة المتّجه إلى منتجات مثل الحليب العضوي ،والحليب القليل الدسم،
تحول تدريج ًيا
على نطاق واسع .وتشهد الفئة
ً
والحليب المنزوع الدسم .وتقود شركة دانيا لألغذية المحدودة هذا التوجه من خالل عالمتها التجارية « »Arla Organicالتي أطلقتها في عام 2018م.
ويُبدي المستهلكون المهتمون بالصحة ً
أيضا اهتما ًما أكبر بمنتجات مشتقات األلبان البديلة ،وهي فئة فرعية تهيمن عليها عالمة « »Alproالتجارية.
نمت مبيعات فئة فرعية كبيرة أخرى من مشتقات األلبان واألجبان ،نمو سنوي مركب يبلغ  %2أثناء األعوام 2017م إلى 2020م ،إذ تم ّثل الدافع الرئيسي لهذا
النمو في الزيادة في استهالك الجبن غير المعالج الذي نمى بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ  %3.2خالل األعوام 2017م إلى 2020م ،فيختار المستهلكون
بشكل متزايد األجبان غير المعالجة مثل جبنة الفيتا والموزاريال .ولقد نمت الحصة السوقية للشركة في فئة الجبن المبشور الفرعية بقوة ،إذ ارتفعت من
 %7.8في 2018م إلى  %11.7كما في يوليو 2020م وبالمثل ،زادت الشركة حصتها السوقية في فئة شرائح الجبن الفرعية من  %4.8في 2018م إلى %5.4
كما في يوليو 2020م .عمو ًما ،لعب التسعير دو ًرا قو ًيا في مبيعات األجبان حيث أن إدخال ضريبة القيمة المضافة في عام 2018م وزيادة ضريبة القيمة
المضافة في عام 2020م لتصل إلى  ،%15أدى إلى إقبال المستهلكين على العالمات التجارية أو المنتجات األقل ثمنًا أو العروض الترويجية والتخفيضات.
ونتيج ًة لذلك ،تمكنت متاجر التجزئة ،ال سيما متاجر السوبرماركت ،من زيادة مبيعات األجبان من خالل تقديم عروض ترويجية متكررة.
واصلت فئة اللبنة أدا ًء جيدًا في عام 2019م ألنها ال تزال تحظى بشعبية بين مجموعة واسعة من الجنسيات المختلفة في المملكة العربية السعودية،
وكذلك بين السكان المحليين .شركة بينار لمشتقات األلبان هي الشركة الرائدة في فئة اللبنة .شهدت المنجم مع أصنافها «بريزيدنت» و»داري» نم ًوا قو ًيا
في 2019م و2020م وكانت ثاني أكبر العب بحصة سوقية وصلت إلى  ٪29.4كما في يوليو 2020م.
حافظت مبيعات الزبدة واألطعمة السائلة على ثباتها إلى حد كبير خالل األعوام 2017م إلى 2019م .ومن المحتمل أن تتأثر هذه الفئة بإدخال ضريبة
القيمة المضافة لعام 2018م وزيادة ضريبة القيمة المضافة لعام 2020م نظ ًرا ألنها ال تعتبر ضرورية ،كما أنها ال تعتبر صحية .ويتّجه المستهلكون إلى
متاجر التجزئة الحديثة لشراء الزبدة واألطعمة السائلة نظ ًرا للتنوع األكبر والعروض الترويجية المتكررة .ويُشار إلى أن شركة «المراعي» تهيمن بقوة على
هذا القطاع تليها شركتي «لورباك» و»فارم».
3زيوت الطعام
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	 (3-15):لودجل امبيعات زيوت الطعام في المملكة العربية السعودية

زيوت الطعام

()1

الوحدات

2017م

2018م

2019م

2020م

2025م
(متوقع)

معدل النمو السنوي
المركب للفترة
(2017م2020-م)

معدل النمو السنوي
المركب للفترة
(2020م2025-م)

بالمليون
ريال سعودي

1,706

1,702

1,725

1,873

2,305

%3.2

%4.2

باأللف طن

143

134

133

137

154

%1.4-

%2.5

المصدر :يورومونيتور إنترناشونال ليمتد ،األغذية المعلبة طبعة  ،2021يشمل سعر البيع بالتجزئة ضرائب المبيعات ،باألسعار الحالية.
()1

تشمل جميع الزيوت المصنوعة من البذور/الفواكه.

تستند جميع بيانات فئات الطعام الواردة في هذه النشرة إلى أبحاث منشورة تتناول قنوات البيع بالتجزئة الحديثة والتقليدية .وليس لدينا علم بأي بحث منشور موثوق به حول سوق
خدمات األغذية في المملكة .واستنادًا إلى األدلة القائمة على التقدير الشخصي ،يمكن أن يبلغ حجم قطاع األغذية المجمدة في سوق خدمات الطعام أضعاف حجم قطاع األغذية
المجمدة في سوق بيع مواد البقالة بالتجزئة.
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من المتوقع أن تنمو فئة زيوت الطعام بنسبة  ٪4.2معدل نمو سنوي مركب في قيمة المبيعات و ٪2.5معدل نمو سنوي مركب خالل الفترة 2020م إلى
2025م .تتكون فئة زيوت الطعام من زيت الزيتون ( %20من حصة السوق من حيث القيمة) ،وزيت الذرة ( ،)%28وزيت دوار الشمس ( )%38وزيت بذور
اللفت ( )٪3وغيرها .كان زيت الزيتون ينمو بأسرع ما يمكن خالل الفترة 2017م الى 2020م بمعدل نمو سنوي مركب  %4.6من حيث قيمة المبيعات .ومن
المتوقع أن تبقى الفئة الفرعية األسرع نمواً حيث متوقع نمو لمبيعاتها بنسبة  %2.2معدل نمو سنوي مركب خالل األعوام 2020م إلى 2025م .ويأتي بعد
زيت الزيتون من حيث سرعة النمو هي فئة زيت دوار الشمس ،بمعدل نمو سنوي مركب متوقع نسبته  %2.1خالل الفترة 2020م إلى 2025م.
ٍ
ٍ
واسعة في المملكة نظ ًرا لخصائصه الصحية ،فهو غني بالدهون األحادية الصحية غير المشبعة ومضادات األكسدة ،كما يتمتع
بشعبية
يحظى زيت الزيتون
زيت الزيتون بإمكانية نمو قوية ،إذ تزداد شعبية المنتجات الصحية في المملكة .وعلى الرغم من استيراد زيت الزيتون من الخارج بكميات كبيرة ،إال أن
اإلنتاج المحلي يشهد نم ًوا .ويُشار إلى أن شركة الجوف للتنمية الزراعية تمتلك أكبر مزرعة لشجر الزيتون في العالم ،إذ تضم  5ماليين شجرة زيتون.
أطلقت المنجم منتجها من زيت الزيتون تحت العالمة التجارية الرائدة كوبوليفا والتي تم تصنيفها كعالمة تجارية عالمية عالية الجودة .هذا اإلطالق يعزز
موقع المنجم في فئة الزيوت األسرع نم ًوا ويدعم مجموعة منتجات المنجم التي تلبي احتياجات المستهلكين الذين يطالبون بمنتجات صحية.
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3األرز

	 (3-16):لودجل امبيعات األرز في المملكة العربية السعودية

األرز

الوحدات

2017م

2018م

2019م

2020م

2025م
(متوقع)

معدل النمو السنوي
المركب للفترة
(2017م2020-م)

معدل النمو السنوي
المركب للفترة
(2020م2025-م)

بالمليون ريال
سعودي

2,670

2,529

2,541

2,900

3,908

%2.8

%6.1

باأللف طن

344

321

322

349

438

%0.5

%4.6

المصدر :يورومونيتور إنترناشونال ليمتد ،األغذية المعلبة طبعة  ،2021يشمل سعر البيع بالتجزئة ضرائب المبيعات ،باألسعار الحالية.

تستند جميع بيانات فئات الطعام الواردة في هذه النشرة إلى أبحاث منشورة تتناول قنوات البيع بالتجزئة الحديثة والتقليدية .وليس لدينا علم بأي بحث
منشور موثوق به حول سوق خدمات األغذية في المملكة .واستنا ًدا إلى األدلة القائمة على التقدير الشخصي ،يمكن أن يبلغ حجم قطاع األغذية المجمدة
في سوق خدمات الطعام أضعاف حجم قطاع األغذية المجمدة في سوق بيع مواد البقالة بالتجزئة.
يُعد األرز أحد المنتجات السلعية والحساسة للغاية من حيث السعر ،فقد شهد نمو خالل األعوام 2017م إلى 2020م في قيمة مبيعاته بمعدل نمو سنوي
مركب يبلغ  %2.8وفي كمياته بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ  .%0.5ومع ذلك ،فإنه من المتوقع أن يشهد نم ًوا في مبيعاته بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ
 %6.1وفي كمياته بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ  %4.6خالل األعوام 2020م إلى 2025م .وتعد العالمة التجارية السعودية «أبو كاس» المزود األكبر لألرز
البسمتي والمهيمن على هذه الفئة.
يُعد األرز فئة كبيرة نظ ًرا إلدراجه في الكثير من وصفات الطعام في المنطقة وفي دول الوافدين على حد سواء .ويُنظر إليه على أنه خيار غذائي صحي
نسب ًيا عند تناوله باعتدال ،وبالتالي فهو يحظى بمكانة جيدة تُتيح له االستفادة من توجه االستهالك العام نحو منتجات غذائية صحية .دخلت الشركة إلى
هذه الفئة منذ بضع سنوات حيث يكمل األرز مجموعة أصناف الشركة التي توزعها لعمالئها في قطاع خدمات األغذية وال يشكل نسبة مهمة من إيراداتها.
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3الصلصات والمرق والتوابل

	 (3-17):لودجل امبيعات الصلصات والمرق والتوابل في المملكة العربية السعودية

الصلصات والمرق والتوابل

()1

الوحدات

2017م

2018م

2019م

2020م

2025م
(متوقع)

معدل النمو السنوي
المركب للفترة
(2017م2020-م)

معدل النمو السنوي
المركب للفترة
(2020م2025-م)

بالمليون ريال
سعودي

3,185

3,344

3,457

3,774

4,635

%5.8

%4.2

باأللف طن

231

232

239

251

288

%2.9

%2.8

المصدر :يورومونيتور
()1

تتضمن صلصات المائدة ومكونات الطهو وصلصات التغميس وغيرها.

تستند جميع بيانات فئات الطعام الواردة في هذه النشرة إلى أبحاث منشورة تتناول قنوات البيع بالتجزئة الحديثة والتقليدية .وليس لدينا علم بأي بحث
منشور موثوق به حول سوق خدمات األغذية في المملكة .واستنا ًدا إلى األدلة القائمة على التقدير الشخصي ،يمكن أن يبلغ حجم قطاع األغذية المجمدة
في سوق خدمات الطعام أضعاف حجم قطاع األغذية المجمدة في سوق بيع مواد البقالة بالتجزئة.
شهدت فئة الصلصات والتوابل نم ًوا في األعوام الماضية ،حيث نمت قيمة مبيعاتها بنسبة  %5.8وكمياتها بنسبة  %2.9خالل األعوام 2017م إلى 2020م.
ومن المتوقع أن تنمو بنسبة  %4.2من حيث المبيعات و %2.8من حيث الكميات خالل األعوام 2020م إلى 2025م .وتتضمن الفئة كل من مكونات الطهو،
وصلصات التغميس ،والمنتجات المخللة ،وصلصات المائدة ،ومعجون الطماطم ،ومهروس الطماطم وغيرها .وتُعد الشركة السعودية لمنتجات مشتقات األلبان
واألغذية (سدافكو) الشركة الرائدة في هذه الفئة .وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة حاضرة في هذه الفئة من خالل بيع الكتشاب ،والصلصات والمايونيز.
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تنتقل هذه الفئة حال ًيا إلى المنتجات الصحية نظ ًرا لتحول تركيز المستهلكين إلى خيارات الطعام الصحية .وقد استجابت الشركات الرائدة لهذا التوجه
بإطالق منتجات خفيفة وقليلة الدهون .وبالمثل ،تُطلق الشركات الرائدة في السوق المزيد من المنتجات الطبيعية التي ال تحتوي على مكونات صناعية.

3- 5تحليل بيع المواد الغذائية بالتجزئة

يتم عاد ًة تغطية مبيعات األغذية والمشروبات من خالل قنوات البيع بالتجزئة وخدمات تقديم الطعام .وتتمثل خدمات تقديم الطعام بشكل أساسي في
المطاعم .وتتو ّلد غالبية مبيعات األغذية والمشروبات في المطاعم من مطاعم الخدمة الكاملة والمحدودة .وعلى صعيد متاجر بيع مواد البقالة بالتجزئة،
يشتري المستهلكون منتجات األغذية والمشروبات من خالل قنوات حديثة (المتاجر الكبرى «الهايبرماركت» ومتاجر السوبرماركت وغيرها) وقنوات
(البقالة) التقليدية عبر اإلنترنت وعبر زيارتها شخص ًيا.

-5-1

3لمحة ّ
عامة على تجارة البقالة بالتجزئة

وصل عدد محالت البيع بالتجزئة بقطاع األغذية (مواد البقالة) في المملكة إلى أكثر من  41,000متجر في سنة 2020م ،وانخفض إجمالي مبيعات تجارة
البقالة بالتجزئة في المتاجر بنسبة  %0.4في معدل النمو السنوي المركب خالل األعوام 2015م إلى 2020م ،ومن المتوقع أن ينمو بنسبة  %2.8خالل
فترة 2020م إلى 2025م .وعالوة على ذلك ،شهدت تجارة البقالة اإللكترونية نم ًوا في المملكة منذ عدة سنوات وتضاعفت حدة هذا النمو في عام 2020م
في ظل جائحة فيروس كورونا (.)COVID-19
يمكن تقسيم متاجر بيع مواد البقالة بالتجزئة إلى متاجر حديثة (سالسل متاجر) ومتاجر تقليدية (متاجر مستقلة تتخذ عاد ًة شكل المتاجر/البقاالت
الصغيرة) .من إجمالي منافذ البيع بالتجزئة للبقالة  -استحوذ تجار التجزئة التقليديون على  ٪ 85مع أكثر من  35,000منف ًذا بينما يمثل تجار التجزئة
الحديثون في البقالة  ٪ 15مع ما يقرب من  6,000منفذ في عام 2020م.
شهد قطاع البقالة بالتجزئة في المملكة العربية السعودية نم ًوا مستم ًرا حتى عام 2017م ،عندما وصل عدد المنافذ إلى أكثر من  44,000منفذ .مع تطبيق
ً
انخفاضا حتى عام 2020م مع وجود منافذ إضافية تمثل
ضريبة القيمة المضافة وانخفاض عدد الوافدين في الدولة ،شهدت منافذ بيع البقالة بالتجزئة
غالبية هذا االنخفاض ومن إجمالي منافذ البيع بالتجزئة في عام 2020م ،هنالك فوق  35,000منفذ تقليدي تُم ّثل ما نسبته  %85من منافذ بيع مواد البقالة
بالتجزئة ،و 6,000منفذ حديث تُم ّثل نسبة الـ %15المتبقية .وبلغ العدد اإلجمالي لمنافذ البيع بالتجزئة ذروته في عام 2017م بوجود أكثر من 44000
منفذ .ومنذ ذلك الحين ،انخفض العدد اإلجمالي للمنافذ بأكثر من  3,000منف ًذا حتى عام 2020م ،إذ كانت الغالبية العظمى منها منافذ تقليدية .داخل
المتاجر الكبيرة الحجم ونظ ًرا لكبر حجمها ،يمكن متاجر التجزئة الحديثة تقديم مجموعة أكبر من المنتجات والعالمات التجارية بأسعار أقل نسب ًيا مع
القدرة على تقديم تخفيضات /عروض ترويجية متكررة .وهكذا ،تحقق متاجر التجزئة الحديثة نم ًوا على حساب متاجر التجزئة التقليدية .وخالل األعوام
2015م إلى 2019م ،ارتفعت حصة متاجر التجزئة الحديثة في سوق المبيعات بنسبة ( %0.6من  %40إلى  ،)%46ومن المتوقع أن تتوسع حصتها إلى %47
بحلول عام 2025م .ومع ذلك ،ال تزال التجارة الحديثة تسيطر على أقل من  %50من إجمالي مبيعات متاجر بيع مواد البقالة بالتجزئة  -وهذا أقل بكثير
من الحصة في األسواق المتقدمة (إذ تتراوح بين  %70إلى.)%90
	 (3-18):لودجل امبيعات متاجر بيع مواد البقالة بالتجزئة في المملكة العربية السعودية (بالمليون ريال سعودي)
2015م

2016م

2017م

2018م

2019م

2020م

2025م
(متوقع)

معدل النمو السنوي
المركب للفترة
(2015م2020-م)

معدل النمو السنوي
المركب للفترة
(2020م2025-م)

المتاجر الحديثة
لبيع مواد البقالة
بالتجزئة

57,292

60,253

59,566

56,429

56,501

64,219

75,224

%2.3

%3.2

متاجر البقالة
الصغيرة

3,705

3,514

3,444

2,758

2,820

2,880

3,749

%4.9-

%5.4

متاجر التخفيضات

245

443

516

476

266

289

375

%3.4

%5.3

متاجر محطات
الوقود

3,561

3,718

3,668

3,501

3,503

2,849

3,897

%3.4-

%6.5

المتاجر الكبرى
(الهايبرماركت)

16,746

17,393

16,681

16,180

16,218

18,898

22,035

%2.4

%3.1

متاجر السوبرماركت

33,035

35,186

35,257

33,514

33,695

39,304

45,169

%3.5

%2.8

المتاجر التقليدية
لبيع مواد البقالة
بالتجزئة

84,401

87,593

86,569

83,020

80,604

74,322

83,706

%2.5-

%2.4

اإلجمالي

141,693

147,846

146,136

139,449

137,105

138,541

158,930

%0.4-

%2.8

المصدر :يورومونيتور إنترناشونال ليمتد ،األغذية المعلبة طبعة  ،2021يشمل سعر البيع بالتجزئة ضرائب المبيعات ،باألسعار الحالية.
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	 (3-19):لودجل اعدد منافذ البيع بالتجزئة داخل متاجر البقالة في المملكة العربية السعودية
2015م

2016م

2017م

2018م

2019م

2020م

2025م
(متوقع)

معدل النمو السنوي
المركب للفترة
(2015م2020-م)

معدل النمو السنوي
المركب للفترة
(2020م2025-م)

المتاجر الحديثة لبيع مواد
البقالة بالتجزئة

5,782

5,997

6,127

5,966

5,939

5,953

6,302

%0.6

%1.1

متاجر البقالة الصغيرة

682

602

581

443

454

454

508

%7.8-

%2.3

متاجر التخفيضات

80

170

200

186

103

103

118

%5.2

%2.8

متاجر محطات الوقود

3,850

3,970

4,023

3,980

4,019

4,028

4,176

%0.9

%0.7

المتاجر الكبرى
(الهايبرماركت)

216

224

247

264

265

258

294

%3.6

%2.6

متاجر السوبرماركت

954

1,031

1,076

1,093

1,098

1,110

1,206

%3.1

%1.7

المتاجر التقليدية لبيع مواد
البقالة بالتجزئة

37,648

37,947

38,030

36,927

35,948

35,132

38,310

%1.4-

%1.7

اإلجمالي

43,430

43,944

44,157

42,893

41,887

41,085

44,612

%1.1-

%1.7

المصدر :يورومونيتور إنترناشونال ليمتد ،البيع بالتجزئة طبعة .2021

	 (3-20):لودجل االشركات والعالمات التجارية الرائدة المتخصصة في بيع مواد البقالة بالتجزئة
العالمة التجارية

الشركة

شركة بنده

مجموعة صافوال

شركة هايبر بنده
العثيم

أسواق عبداهلل العثيم

ركن العثيم
الدانوب

بن داوود

بن داوود
كارفور

كارفور  -السعودية

أسواق المزرعة

الشركة السعودية للتسويق

لولو

مجموعة لولو

أسواق التميمي

مجموعة التميمي

الراية

أسواق الراية

السدحان

شركة السدحان
المصدر :يورومونيتور إنترناشونال ليمتد ،البيع بالتجزئة طبعة .2021
مالحظة:

تُعد أرقام المبيعات تقريبي ًة ،كما استندت إلى حصة السوق والحجم اإلجمالي للسوق المعني

3قنوات البقاالت الحديثة للبيع بالتجزئة :السوبرماركت
-5-1-1
تتميز متاجر السوبرماركت بالعديد من المزايا مقارن ًة بالمتاجر الصغيرة ومتاجر التجزئة التقليدية بسبب وفرة أصنافها وتنوعها وبأسعارها األفضل.
وشهدت متاجر السوبرماركت نم ًوا قو ًيا خالل الفترة الواقعة بين عامي 2015م و2016م ،لكنها واجهت صعوبات عدة في عامي 2017م و2018م بسبب
مغادرة الوافدين للبالد وإدخال ضريبة القيمة المضافة في 2018م .ومع ذلك انتعشت المبيعات بشكل حاد خالل جائحة فيروس كورونا ()COVID-19
(نمو بنسبة  %17بين عامي 2019م و2020م) ومن المتوقع أن تنمو بنسبة  %2.8خالل فترة 2020م إلى 2025م .توجد شركتان فاعلتان في مجال متاجر
السوبرماركت في المملكة – العثيم وشركة بنده.
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3قنوات البقاالت الحديثة للبيع بالتجزئة :الهايبرماركت
-5-1-2
تستفيد المتاجر الكبرى (الهايبرماركت) بشكل كبير من تحديث تجارة البقالة بالتجزئة حيث أنها يمكن أن تقدم للعمالء مجموعة متنوعة من المنتجات
مقارن ًة بالقنوات األخرى مع الحفاظ على بعض األسعار المنخفضة التي غال ًبا ما تكون على قدم المساواة مع متاجر التخفيضات .تواجه متاجر
ً
عروضا ترويجية وخصومات من أجل جذب المزيد من العمالء وزيادة
بشكل متزايد
الهايبرماركت منافسة شديدة فيما تقدم جميع متاجر الهايبرماركت
ٍ
المبيعات .وتشمل الشركات الرائدة في السوق هايبر بنده ومجموعة بن داوود التي تملك العالمتين التجاريتين؛ الدانوب وبن داوود.
3قنوات البقاالت الحديثة للبيع بالتجزئة :متاجر البقالة الصغيرة
-5-1-3
تواجه متاجر البقالة الصغيرة منافسة متزايدة من متاجر السوبرماركت والهايبرماركت من ناحية ،ومن المتاجر التقليدية لبيع مواد البقالة بالتجزئة من
ناحية أخرى .انخفض نحو  %33من متاجر البقالة الصغيرة بين عامي 2015م و2020م ولكن من المتوقع أن يرتفع بنسبة  ٪12بين عامي 2020م و2025م
بسبب ارتفاع الطلب .إن سوق متاجر البقالة الصغيرة في المملكة مجزأ بدرجة كبيرة وتُعد «ميد» الجهة الرائدة في السوق في هذا القطاع.
3تطور تجارة البقالة اإللكترونية
-5-1-4
ً
تعتبر تجارة البقالة اإللكترونية حال ًيا مجال استثمار ًيا واعدًا ومرتفع النمو ،حيث شهدت نم ًوا مطر ًدا على مدار السنوات الماضية بسبب التحول المستمر
إلى التسوق عبر اإلنترنت .كما تعد المملكة سو ًقا رئيس ًيا لمتاجر البقالة اإللكترونية على مستوى المنطقة من حيث إمكانات النمو والحجم .عالو ًة على
ذلك ،ثمة عوامل رئيسية ستدفع تجارة البقالة اإللكترونية ،أال وهي؛ معدل انتشار اإلنترنت المرتفع ( )%94في المملكة ،مصحو ًبا بالسكان الشباب
بشكل أساسي على العناصر غير المتعلقة باألغذية والمشروبات ،مثل:
(متوسط العمر  31.8عا ًما) .وفي وقت سابق ،كانت التجارة اإللكترونية تركز
ٍ
منتجات التقنية ،والمالبس وغيرها ،أما في هذه اآلونة ،توجد عدة منصات تقدم منتجات األغذية والمشروبات عبر اإلنترنت.
تركز العديد من المتاجر الحديثة على تنمية الجزء المتعلق باإلنترنت ،فقد أطلقت مجموعة بن داوود ،التي تُعد أحد أكبر متاجر بيع المواد الغذائية
بالتجزئة في المملكة ،تطبي ًقا يقدم مجموعة كبيرة من المنتجات والعالمات التجارية بأسعار معقولة يمكن توصيلها مباشر ًة إلى منازل المستخدمين ،في
حين تحظى كارفور ،التي تُعد إحدى أكبر متاجر التجزئة الحديثة ،بمنصة تجارة إلكترونية يمكن للمستخدمين من خاللها طلب مواد البقالة واستالمها
دون رسوم توصيل إضافية .وفي عام 2019م ،أعادت منصة التجارة اإللكترونية Wadi.comتوجيه أعمالها بالكامل لتنتقل من بيع المواد غير الغذائية
إلى التركيز على بيع مواد البقالة.
إلى جانب متاجر التجزئة الحديثة ،قدمت األسواق الكبيرة مثل أمازون وسوق دوت كوم (المملوكة ً
أيضا لشركة أمازون) خدمة توصيل مواد البقالة في
المملكة لبضع سنوات.
باإلضافة إلى وجود كبار الشركات الفاعلة التي تبذل جهودها في سبيل تطوير هذا القطاع ،فقد ظهرت في السعودية شركات ناشئة أصغر حج ًما في مجال
توصيل األغذية والمشروبات على مدار السنوات الثالث الماضية ،مثل :حصيل ،وتو يو ،وزاد فريش .وبهذا الصدد ،تُعد شركة «نعناع» من أنجح الشركات
في هذا المجال ،وهي شركة إلكترونية ناشئة تختص في توصيل مواد البقالة ،مقرها الرياض وتأسست في عام  2016وتبيع حال ًيا أكثر من  13,000سلعة.
بشكل كبير ،األمر الذي س ّرع التحول من البيع داخل
في ظل جائحة فيروس كورونا ( )COVID-19خالل عام 2020م ،ارتفعت تجارة البقالة اإللكترونية
ٍ
المتاجر والبقاالت إلى البيع عبر اإلنترنت .ومن المرجح أن يستمر هذا التوجه حتى بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا ( ،)COVID-19حيث أن العديد من
األشخاص سيستمرون في التسوق عن طريق اإلنترنت بدالً من التسوق في المتاجر.

3- 6سوق خدمات األغذية
-6-1

3لمحة عامة حول سوق خدمات األغذية

يعد سوق الخدمات الغذائية االستهالكية سو ًقا كبي ًرا لشركات األغذية والمشروبات في المملكة العربية السعودية ،فمبيعات عدد من فئات قطاع الخدمات
الغذائية االستهالكية تفوق بأضعاف مبيعات قطاع التجزئة .بلغ حجم سوق خدمات األغذية االستهالكية السعودي  81.6مليار ريال كما في عام 2019م،
حيت أنه ينمو بمعدل نمو سنوي مركب نسبته  %4.9منذ عام 2014م .ومع ذلك انخفض حجم السوق إلى  51.7مليار ريال سعودي في عام 2020م نتيجة
جائحة فيروس كورونا ( ،)COVID-19ومن المتوقع أن تشهد مبيعات خدمات األغذية االستهالكية نم ًوا سنو ًيا مرك ًبا نسبته  %10.2خالل الفترة الواقعة
خالل فترة 2020م إلى 2025م .كما أنه انخفض عدد منافذ البيع بين عام 2019م وعام 2020م ولكن من المتوقع أن يرتفع عددها إلى أكثر من  4,894منفذ
ليصل إلى  39,773منف ًذا خالل الفترة 2020م إلى 2025م .وتُشير التوقعات إلى هيمنة مطاعم الخدمة الكاملة والخدمة الجزئية على غالبية المبيعات في
بشكل متزايد
سوق الخدمات الغذائية االستهالكية بنسبة تصل إلى  .%90وبهذا الصدد ،يركز كبار الموزعين والمصنعين في قطاع األغذية والمشروبات
ٍ
على سوق خدمات األغذية االستهالكية لزيادة مبيعاتهم.
تهيمن المطاعم المستقلة على نحو  %70من سوق خدمات األغذية االستهالكية ،بينما تتوزع النسبة المتبقية؛ أي  ،%30على سالسل المطاعم .وتشمل
المطاعم المستقلة للخدمات الغذائية االستهالكية الشركات التي لديها أقل من  10منافذ ،وتعاني من ضعف مستوى االعتراف بعالمتها التجارية .وبهذا
الصدد ،هنالك عدد من كبرى سالسل المطاعم الفاعلة ،مثل ماكدونالدز ،وهرفي ،وكنتاكي ،وكودو ،والبيك.
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	 (3-21):لودجل اتطور مبيعات خدمات األغذية االستهالكية (بالمليون ريال سعودي) ومنافذها (باألرقام)

المقاهي
مطاعم الخدمة
الكاملة
مطاعم الخدمة
الجزئية
مطاعم الخدمة
الذاتية
المتاجر الصغيرة/
األكشاك
اإلجمالي

النوع

2015م

2016م

2017م

2018م

2019م

2020م

معدل النمو
السنوي المركب
(2015م2020-م)

2025م
(متوقع)

معدل النمو
السنوي المركب
(2020م-التوقعات
لعام 2025م)

المبيعات

4,612

5,055

5,510

5,999

6,440

4,054

%2.5-

6,929

%11.3

المنافذ

3,107

3,250

3,385

3,558

3,751

3,716

%3.6

4,219

%2.6

المبيعات

41,454

44,301

45,651

47,017

47,749

28,767

%7.0-

47,608

%10.6

المنافذ

14,280

14,628

14,903

15,007

15,220

14,759

%0.7

17,217

%3.1

المبيعات

22,008

23,571

25,237

25,727

27,003

18,617

%3.3-

29,320

%9.5

المنافذ

14,389

15,530

16,026

16,081

16,327

15,570

%1.0

17,407

%2.3

المبيعات

62

61

79

82

84

54

%2.7-

81

%8.3

المنافذ

20

21

23

23

24

18

%2.1-

26

%7.6

المبيعات

269

278

303

314

324

232

%2.9-

277

%3.6

المنافذ

748

762

828

840

872

816

%1.8

904

%2.1

المبيعات

68,405

73,265

76,780

79,139

81,600

51,725

%5.4-

84,215

%10.2

المنافذ

32,994

34,191

35,165

35,509

36,194

34,879

%1.1

39,773

%2.7

المصدر :يورومونيتور إنترناشونال ليمتد ،خدمة األغذية االستهالكية طبعة 2021

3مطاعم الخدمة الكاملة
-6-1-1
كان هنالك  15,220مطع ًما يقدم خدمات كاملة في المملكة في عام 2019م ،حيث تمثل نسبة  %56من إجمالي سوق خدمات األغذية من حيث المبيعات،
وأكثر من  %42من حيث منافذ البيع .وتستطيع منافذ الخدمة الكاملة ،لو قورنت بغيرها من فئات خدمات األغذية ،توليد مبيعات أعلى بكثير في كل منفذ
من عدد أقل من الطلبات ذات القيمة العالية .تهيمن المطاعم المستقلة على هذه الفئة بنسبة حوالي  %85من المبيعات ،في حين ال تستحوذ سالسل
المطاعم سوى على  %15من المبيعات ،وتتضمن بيتزا هت ،وستيك هاوس ،وأبل بيز.
3مطاعم الخدمة الجزئية
-6-1-2
كان هنالك  16,327مطع ًما يقدم خدمات جزئية في المملكة في عام 2019م ،حيث تمثل هذه الفئة نسبة  %36من إجمالي سوق خدمات األغذية من
حيث المبيعات ،و %45من حيث منافذ البيع .كما يمكن تقسيم المطاعم ذات الخدمة الجزئية حسب نوع الطعام على النحو التالي :المخبوزات ،والبرجر
والوجبات الشرق أوسطية ،والدجاج ،واآليس كريم ،والبيتزا ،وبعض المتاجر الصغيرة ،والوجبات اآلسيوية ،ووجبات أمريكا الالتينية ،واألسماك وغيرها.
وتستحوذ المخبوزات والبرجر والوجبات الشرق أوسطية على أكثر من  %70من مبيعات .باإلضافة إلى ذلك ،تتقاسم المطاعم المستقلة وسالسل المطاعم
في هذه الفئة حجم مبيعات سوق المطاعم ذات الخدمة الجزئية مناصفة بنسبة  %50لكل منهما .تتضمن مطاعم ذات الخدمة الجزئية عالمات تجارية
عالمية ومحلية مثل ماكدونالدز ،وهرفي ،وكنتاكي ،وكودو ،والبيك ،وبرجر كنج ،ودانكن دونتس.
3المقاهي
-6-1-3
كان هنالك  3,751مقهى في المملكة في عام 2019م ،تمثل حوالي  %8من إجمالي سوق خدمات األغذية من حيث المبيعات ،و %11من حيث إجمالي سوق
خدمات األغذية حسب عدد منافذ البيع ،ويمكن تقسيم هذه الفئة على النحو التالي :المقاهي ،ومحالت العصائر/المرطبات ،ومتاجر القهوة والشاي
المتخصصة .كما شهدت فئة المقاهي نم ًوا حاداً خالل فترة 2015م إلى 2019م بمعدل نمو سنوي مركب نسبته  ،%6.9ولكن شهدت انخفاض في المبيعات
بنسبة  %37في عام 2020م بسبب جائحة فيروس كورونا ( .)COVID-19ومع ذلك من المتوقع أن تنتعش المبيعات وتنمو بمعدل سنوي مركب نسبته %11.3
خالل الفترة 2020م و2025م .تتضمن المقاهي الرائدة ذات الفروع ستاربكس ،وكوستا كوفي ،ومولتن شوكوليت كافيه ،ود.كيف.
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3توصيل الطعام عبر اإلنترنت
-6-1-4
على غرار النمو في تجارة البقالة اإللكترونية ،يشهد سوق خدمات األغذية االستهالكية نم ًوا قو ًيا في مجال توصيل األطعمة عبر اإلنترنت في المملكة ،ومن
وعجل بالتحول إلى التجارة اإللكترونية
المتوقع أن يزداد هذا التوجه في المستقبل كإحدى تبعات فيروس كورونا ( )COVID-19الذي اجتاح العالم أجمع
ّ
وتوصيل األطعمة عبر اإلنترنت .كما تشير الدالئل الحالية إلى ارتفاع تقديم خدمات المواد الغذائية عبر اإلنترنت في عام 2020م بصورةٍ أعلى مما
ِباعا لوجود فيروس كورونا
كانت عليها في عام 2019م؛ حيث أن منافذ خدمات األغذية تأثرت بشدة بسبب اإلغالقات والتدابير األخرى التي جاءت ت ً
( ،)COVID-19وعلى النقيض من ذلك ،فقد ازدهرت خدمات توصيل الطعام .فعلى سبيل المثال ،بلغت اإليرادات لخدمة التوصيل «أوبر إيتس» عالمياً 1.4
مليار دوالر أمريكي في األشهر الثالثة المنتهية في  30سبتمبر2020م ،مع نمو سنوي قدرة  .%124وعلى غرار ذلك ،شهدت شركة «دليفري هيرو» نم ًوا
ً
مماثل على مستوى العالم في الربع الثالث من عام 2020م ،حيث تضاعفت الطلبات على أساس سنوي لتصل إلى ما يقرب من  450مليو ًنا ،وزادت
قو ًيا
اإليرادات السنوية بنسبة  %99لتصل إلى  952مليون دوالر أمريكي .وتشير هذه المؤشرات إلى تحول أساسي في جزء من خدمات الطعام إلى اإلنترنت
كإحدى تبعات فيروس كورونا (.)COVID-19
تهيمن شركات مختلفة مثل «هنقرستيشن» و»جاهز» وغيرها على أعمال توصيل الطعام بالمملكة ،التي تقدم خدماتها للتوصيل من مجموعة كبيرة من
بشكل متزايد على طرح أعمالها الخاصة بتوصيل الطعام من أجل تقليل اعتمادها
المطاعم .كما تعمل كبرى سالسل خدمات األغذية (سالسل المطاعم)
ٍ
على شركات التوصيل األخرى ،وبهذا الصدد ،تعتمد أكبر سالسل المطاعم مثل ماكدونالدز ،وهرفي ،وكنتاكي على نفسها في تقديم خدمات توصيل
الطعام ،إلى جانب استخدام المنصات القائمة مثل طلبات ،وهنقرستيشن.

-6-2

3تبعات جائحة فيروس كورونا ( )COVID-19على سوق خدمات المواد الغذائية

تسببت جائحة فيروس كورونا ( )COVID-19بإحداث عرقلة شديدة في سوق المطاعم ،حيث أسفرت اإلغالقات التي قامت بها المملكة لمدة شهرين خالل
عام 2020م لمنع انتشار فيروس كورونا ( ،)COVID-19والتي أدت إلى تقييد غالبية النشاط االقتصادي والقدرة على تناول الطعام في المطاعم .وخالل
هذه األوقات الصعبة ،ركز سوق خدمات األغذية االستهالكية في المملكة على أهمية جوانب أعمال التوصيل ،وبفضل ذلك ،شهدت أعمال توصيل خدمات
بشكل سريع في
الطعام نم ًوا مطر ًدا وسري ًعا في المملكة .وفي ظل وجود فيروس كورونا ( ،)COVID-19نمت أعمال توصيل خدمات األغذية االستهالكية
ٍ
المنطقة ،ومع ذلك ،فقد تأثرت سل ًبا خالل فترة اإلغالقات التي استمرت لمدة شهرين في المملكة ،لكن تشير التوقعات إلى أن قطاع خدمات األغذية
االستهالكية سيتعافى في السنوات القادمة في ظل المحاوالت الحثيثة والمتسارعة في جميع انحاء العالم للقضاء على الفيروس ،ومن تلك انتاج وتوزيع
اللقاحات على نطاق واسع.

43

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

4الشركة4- 1لمحة عامة عن الشركة وأنشطتها التجارية
شركة المنجم لألغذية هي شركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم  1010231822وتاريخ 1428/04/07هـ (الموافق 2007/04/24م)،
والقرار الوزاري رقم  196بتاريخ 1442/06/25هـ (الموافق 2021/02/07م) .ويقع مقر الشركة الرئيسي كما في السجل التجاري في حي المعذر
الشمالي ،شارع التخصصي ،بمدينة الرياض ،ورقم الصندوق البريدي الخاص بها هو  1544الرياض (الرمز البريدي  .)11441ويبلغ رأس مال الشركة
الحالي ستمائة مليون ( )600,000,000ريال سعودي ،مقسم إلى ستين مليون ( )60,000,000سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشر ()10
رياالت سعودية لكل سهم .وتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة باستيراد وتسويق وتوزيع مجموعة من المنتجات الغذائية المجمدة والمب ّردة والجافة إلى
قطاع األغذية في المملكة.
بدأت رحلة تطور أعمال الشركة في عام 1950م ،عندما أسس عبد اهلل العلي المنجم ،رحمه اهلل ،بمدينة الرياض مؤسسة فردية لتجارة المواد الغذائية،
وصدر أول سجل تجاري لها برقم  565وتاريخ 1376/11/11هـ الموافق 1957/06/09م .وبعد وفاة المؤسس عبد اهلل العلي المنجم ،رحمه اهلل ،تغير
الشكل القانوني للمؤسسة ليصبح شركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم وذلك في عام 1982م ،والمملوكة من قبل كل من علي عبداهلل المنجم ،وعبدالعزيز
عبداهلل المنجم ،وصالح عبداهلل المنجم ،وعبدالرحمن عبداهلل المنجم ،وأحمد عبداهلل المنجم ،وإبراهيم عبداهلل المنجم ،ويوسف عبداهلل المنجم ،وفهد
عبداهلل المنجم .وفي تاريخ 1428/04/07هـ (الموافق 2007/04/24م) ،قام المساهمون في شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم بتأسيس الشركة كشركة
سعودية ذات مسؤولية محدودة بسجل تجاري رقم  1010231822تحت اسم شركة ثالجات المنجم ،وبرأس مال قدره مائة وخمسون مليون ()150,000,000
ريال سعودي ،مقسم إلى مائة وخمسون ألف ( )150,000حصة نقدية بقيمة قدرها ألف ( )1,000ريال سعودي لكل حصة .في حين استمرت شركة أبناء
عبد اهلل العلي المنجم بممارسة أنشطتها التجارية واالستثمارية األخرى.
وبتاريخ 1431/04/04هـ (الموافق 2010/03/20م) قام كل من علي عبداهلل المنجم ،وعبدالعزيز عبداهلل المنجم ،وصالح عبداهلل المنجم ،وعبدالرحمن
عبداهلل المنجم ،وأحمد عبداهلل المنجم ،وإبراهيم عبداهلل المنجم ببيع جميع حصصهم إلى شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم ،كما قام كل من يوسف
عبداهلل المنجم وفهد عبداهلل المنجم ببيع جميع حصصهم إلى شركة الكفاءة العقارية لتصبح شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم وشركة الكفاءة العقارية
الشركاء في الشركة.
وتمت الموافقة على تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة (مقفلة) بموجب قرار الشركاء بتاريخ 1442/06/25هـ (الموافق
2021/02/07م) ،وتم استكمال جميع اإلجراءات بما فيها تعديل السجل التجاري بتاريخ 1442/06/16هـ (الموافق 2021/02/28م) ،حيث تم أيضا
تغيير اسم الشركة من «شركة ثالجات المنجم» إلى «شركة المنجم لألغذية» .كما تمت زيادة رأس مال الشركة من مائة وخمسين مليون ()150,000,000
ريال سعودي إلى ستمائة مليون ( )600,000,000ريال سعودي عن طريق تحويل مبلغ قدره مئة وسبعة ماليين وخمسمائة وستة وثمانين ألف ومئة وواحد
( )107,586,101ريال سعودي من حسابات الشركاء ورسملة مبلغ قدره خمسة وسبعون مليون ( )75,000,000ريال سعودي من رصيد االحتياطي النظامي
ومبلغ قدره مئتان وسبعة وستون مليون واربعمائة وثالثة عشر ألف وثمانمائة وتسعة وتسعون ( )267,413,899ريال سعودي من رصيد األرباح المبقاة.
(للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم «( 5-4لمحة عامة عن الشركة ونمو رأسمالها»)).
بدأت الشركة بتوزيع عالمتي دو وكوبوليفا في السبعينيات ونمت على مدى سنوات لتشمل أكثر من  40عالمة تجارية مملوكة وموزعة تحت مظلتها وتمكنت
منذ تأسيسها من استقطاب وبناء مجموعة كبيرة من العالمات التجارية ذات شهرة واسعة بين المستهلكين النهائيين حيث توفر الشركة أكثر من  700صنف
( )SKUمصنفة تحت  5فئات من المنتجات ،وهي اللحوم الحمراء والبيضاء ،والفواكه والخضار المجمدة ،ومشتقات األلبان ،والزيتون والزيت ،ومنتجات
ً
شامل للسلع األساسية الغذائية المنزلية.
أخرى .وحرصت الشركة خالل سنوات نموها على تنويع محفظة أصنافها حتى أصبحت مركزًا
عملت الشركة منذ بداياتها على تكوين شبكة واسعة من الموردين وبناء عالقات طويلة األمد واكتسبت من خالل ذلك خبرة عميقة في مجال توريد
المنتجات من مختلف العالم ،وتتمتع الشركة كما في تاريخ هذه النشرة بقاعدة موردين مكونة من أكثر من  60مورداً نشطاً %88 ،منهم موردين دوليين
معروفين على المستوى الدولي ولديهم وجود راسخ في األسواق العالمية ،و %12موردين محليين .ويعود تاريخ هذه العالقات بين العديد من الموردين
والشركة إلى أكثر من أربعة عقود .عالوة على ذلك ،طورت الشركة قاعدتها من المو ّردين المتنوعين بشكل جيد ،مما يسمح لها بتكييف محفظتها مع
تفضيالت المستهلكين المتغيرة باستمرار ،وتخفيف أية مخاطر متوقعة لتعطل اإلمدادات وضمان سرعة االستجابة لها.
على مدار أكثر من  70عا ًما من العمليات التشغيلية ،قامت الشركة ببناء عالقات وطيدة مع عمالئها عبر قنوات البيع الرئيسية و التي تشمل أكثر من
 11,000منفذ بيع بالتجزئة و 800منفذ بيع بالجملة و  6,000منفذ بيع بقطاع خدمات األغذية في جميع مناطق المملكة ،وقد أثبتت الشركة مكانتها في
السوق كمورد مفضل للعمالء الرئيسيين للمنتجات المجمدة والمبردة والجافة واصبحت الشركة اليوم شريكا موثوقا لقاعدة من العمالء الكبار في السوق
كسالسل السوبرماركت الكبيرة التي تمتلك فروعاً متعددة في جميع مناطق المملكة الرئيسية مثل العثيم وبنده وكارفور والدانوب ولولو والتميمي وبن
داود وغيرها ،باإلضافة إلى منافذ خدمات األغذية البارزة مثل كودو ودومينوز والبيك وغيرها .وكما في تاريخ  31مارس 2021م ،م ّثل كل من قطاع البيع
بالجملة وقطاع التجزئة وقطاع خدمات األغذية حوالي  %23.2 ،%44.3 ،%23.5من اجمالي إيرادات الشركة على التوالي.
يعود نجاح الشركة بشكل كبير لحرصها طوال سنوات عملياتها على االستثمار المستمر في توسيع وتطوير قدراتها اللوجستية والتوزيعية ،حتى غدت اليوم
شريكاً مهماً لعمالئها ومورديها من خالل تغطيتها الشاملة لمناطق المملكة ،حيث طورت الشركة شبكة توزيع واسعة النطاق تس ّهل التوريد الفعال ألكثر
فرعا موزعاً بشكل استراتيجي في جميع المناطق
من  280,000طن متري من المنتجات سنو ًيا ،حيث تُورد لنحو  18,000منفذ للعمالء .لدى الشركة ً 14
الرئيسية بالمملكة والتي تتلقى المنتجات المستوردة من خالل ثالثة موانئ (ميناء مدينة جدة اإلسالمي وميناء الملك عبد اهلل في رابغ وميناء الملك عبد
العزيز في مدينة الدمام) ،كما يتوفر للشركة أسطول من المركبات يزيد عن  1,000مركبة لتوصيل المنتجات إلى مواقع العمالء في جميع أنحاء المملكة
مما يعزز من انتشارها الجغرافي وقدرتها على الوصول الف َعال.
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تشمل فروع الشركة  12فرع ثالجة ،وفرع (مكتب) مبيعات ،وفرع مصنع إلنتاج اللحوم في مدينة جدة .تم تصميم كل من فروع ثالجات الشركة ،والتي يبلغ
عددها  12فرع ثالجة ،بشكل يجعلها آمنه لتخزين المنتجات الغذائية المجمدة والمب ّردة والجافة في بيئة يتم التحكم بدرجات حرارتها .وتتراوح السعة
التخزينية لفروع الثالجات ما بين  1,000طن متري إلى  15,000طن متري لفرع الثالجة الواحد ،مما يمنح الشركة سعة تخزين إجمالية تبلغ حوالي
 55,000طن متري.
حرصت الشركة على تجهيز فروعها وأسطولها بأحدث التقنيات لتتمكن من إدارة أعمالها بكفاءة عالية ،حيث تم تجهيز معظم الثالجات بأحدث التقنيات
بما في ذلك أنظمة األرفف المتنقلة آل ًيا (في معظم الثالجات) التي تزيد من سعة التخزين إلى الحد األقصى وتقلل من الوقت المستغرق للوصول إلى
المنتج المطلوب ومدعومة بنظام « »oracleإلدارة المخزون وتتبع المنتج في الوقت الفعلي ،باإلضافة الى نظام التحكم في درجة الحرارة والذي يمكن
العاملين بإعداد ومراقبة مستويات درجات الحرارة المختلفة في جميع المستودعات .وتم تزويد أسطول الشركة بنظام تحديد المواقع العالمي ()GPS
وبأنظمة لتتبع درجات الحرارة ،حيث تم ّكن أنظمة ( )GPSاألسطول وفرق الجودة من تتبع األسطول من موقع مركزي في المقر الرئيسي للشركة (الواقع
في مدينة الرياض) كما تمكن كل فرع ثالجة من تتبع شاحناته .ويسمح نظام تحديد المواقع العالمي (ً )GPS
أيضا للشركة بمراقبة سلوك القيادة لدى
السائق ،بما في ذلك السرعات ،والتي يمكن أن يكون لها تأثير على جودة المنتج الذي يصل إلى العميل.
نما حجم مبيعات الشركة من  273,807طن متري في  31ديسمبر 2018م إلى  281,462طن متري في  31ديسمبر 2020م و 73,701طن متري في الفترة
المنتهية  31مارس 2021م ،وهذا يمثل نسبة نمو قدرها  ٪1.4خالل هذه الفترة .وبالمثل ،شهدت الشركة نم ًوا مشابهاً في المبيعات حيث ازدادت المبيعات
من  2,493,476,767ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  3,531,351,310ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م ،وهذا يمثل نسبة نمو  ٪0.8خالل هذه
الفترة .وحققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت  2,497,344,873ريال سعودي و 2,419,060,417ريال سعودي و 2,538,453,897ريال سعودي و628,055,404
ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والفترة المنتهية  31مارس 2021م ،على التوالي.
وفي عام 2020م حققت الشركة نمواً في اإليرادات واالرباح التشغيلية قبل االستهالك واإلطفاء بمقدار  %4.9و %79.2مقارنة بالعام الماضي ،على
مدفوعا بارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة  %20.8لتصل إلى  1,048.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م.
التوالي ،وكان هذا النمو
ً

4- 2رؤية الشركة ورسالتها
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4الرؤية

-2-2

4الرسالة

أن نكون الشركة الرائدة في تقديم منتجات غذائية تثري حياة الماليين من الناس في كل وقت.
توفير منتجات غذائية عالية الجودة من انحاء العالم بطريقة فعالة ويعتمد عليها ،تتمحور حول خدمة العميل بما يعزز من القيمة المضافة للمساهمين
والجهات المتعاملة معنا.

4- 3نقاط القوة والمزايا التنافسية
تمتلك الشركة العديد من نقاط القوة والمزايا التنافسية التي تُعزى إلى نجاحها وتميزها عن منافسيها مما يمكنها من تعزيز مكانتها الريادية في السوق
السعودي.
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4مكانــة رائــدة فــي الســوق فــي مجــال األغذيــة والمشــروبات مــن خــال العديــد مــن
العالمــات التجاريــة الرائــدة ضمــن فئــات المنتجــات المجمــدة والمبــردة فــي المملكــة،
ذات حصــص ســوقية رائــدة

قامت الشركة باستقطاب مجموعة متنوعة من العالمات التجارية ذات شهرة واسعة بين المستهلكين النهائيين ،مثل عالمتي دو وكوبوليفا التي بدأت
الشركة في توزيع منتجاتهما منذ السبعينيات .وعلى مدى العقود الماضية ،نمت العالمات التجارية التي استقطبتها الشركة لتصل إلى أكثر من  40عالمة
تجارية سوا ًء مملوكة أو تخص الجهات المصنعة .تعمل الشركة باستمرار على تطوير مجموعة منتجاتها لتلبية احتياجات المستهلك.
تمتلك الشركة حصة رائدة في سوق التجزئة عبر عالماتها التجارية المعروفة ،سوا ًء التي تمتلكها أو تلك التي توزعها ،وتحديداً في فئات الدجاج الكامل
المجمد ،والبطاطس المجمدة ،والزيتون ،والفواكه والخضار المجمدة ،واللبنة ،والمأكوالت البحرية المجمدة ،حيث دأبت الشركة على أن تكون حصتها
السوقية في فئات المنتجات الفرعية المذكورة ضمن المراكز الثالثة األولى بقنوات البيع بالتجزئة.
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4شــريك ذو موثوقيــة منــذ فتــرة طويلــة لــدى مجموعــة متنوعــة مــن العمــاء فــي
المملكــة

على مدار أكثر من  70عا ًما من العمليات التجارية ،قامت الشركة ببناء عالقات وطيدة مع عمالئها عبر قنوات البيع الرئيسية والتي تشمل أكثر من 11,000
منفذ بيع بالتجزئة و 800منفذ بيع بالجملة و 6,000منفذ بيع للخدمات الغذائية في جميع مناطق المملكة .وقد أثبتت الشركة مكانتها في السوق كشريك
مفضل للعمالء من حيث توريد المنتجات المجمدة والمبردة وكذلك الجافة من خالل توفيرها ألكثر من  700صنف باإلضافة الى قدراتها اللوجستية
الكبيرة التي تتمثل في  12فرع ثالجة بمواقع استراتيجية تغطي كافة مناطق المملكة ،فضال عن قدراتها التوزيعية والتي مكنت الشركة من الوفاء بطلبات
العمالء بشكل سلس خالل  24ساعة من استالمها.
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تشمل قاعدة عمالء الشركة الرئيسيين سالسل السوبرماركت الكبيرة ،والتي تمتلك متاجر متعددة في جميع مناطق المملكة الرئيسية مثل العثيم ،بنده،
كارفور ،الدانوب ،لولو ،التميمي وبن داود وغيرها ،باإلضافة إلى منافذ خدمات األغذية البارزة ( )HORECAمثل سالسل مطاعم كودو ودومينوز والبيك
وغيرها ،التي تغطي فروعها مختلف مناطق المملكة كذلك.
يتكون فريق المبيعات لدى الشركة من أكثر من  800موظف متمرس لتغطية أنشطة المبيعات والقيام بزيارات دورية للعمالء في قنوات البيع المختلفة.
تمتلك الشركة نظام الكتروني متكامل لدعم فريق المبيعات وتمكينه من التخطيط والتتبع ومراقبة األنشطة اليومية .يساعد هذا النظام في التحقق من
زيارة المندوب للعمالء باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي ( ،)GPSوالحصول على موافقات الخصومات بشكل فوري ،والدخول لمنصة العروض
الترويجية وقوائم األسعار ،والوصول إلى ضوابط حد االئتمان ،ومراقبة األنشطة اليومية ،وتخطيط المسارات والتتبع.
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4سلســلة مورديــن وشــبكة لوجســتية كبيــرة فــي مجــال األغذيــة المجمــدة والمبــردة
والجافــة

تتمتع الشركة بخبرة كبيرة في اختيار وشراء المنتجات من الموردين المحليين والدوليين ،حيث تستورد ما يزيد على  250,000طن متري من األغذية
المجمدة والمبردة والجافة من أكثر من  60مورداً دولياً  ،حيث تُورد لنحو  18,000منفذ للعمالء حول المملكة .تمتلك الشركة سلسلة إمداد متكاملة وشبكة
فروعا ذات مواقع إستراتيجية.
لوجستية تغطي مختلف مناطق المملكة والتي تشمل
ً

yعملية سلسلة التوريد :تعمل فرق التخطيط والنقل والعمليات بشكل متصل وعن كثب إلدارة األنشطة اللوجستية ،حيث ينسق فريق التخطيط
مع فريق المشتريات إلنهاء أوامر الشراء مع الموردين بنا ًء على التوقعات السنوية والوقت المتوقع الستالم الشحنات ومستويات المخزون
الحالية باإلضافة الى توجيه الشحنات إلى الموانئ عطفاً على وجهتها النهائية لفروعنا الممتدة عبر مختلف مناطق المملكة .يقوم فريق
النقل بمراقبة وصول الشحنات وتخصيص الحاويات للفروع .وفي هذا الصدد ،يتم تخليص نحو  1,000حاوية شهر ًيا من الموانئ بمعدل 3
أيام للحاوية .أخي ًرا ،يقوم فريق العمليات في كل فرع بإجراءات فحص جودة المنتج واجراء المطابقات الالزمة من خالل نظام إدارة المخزون
المدعوم من نظام أوراكل .تتكون الشبكة اللوجستية لدى الشركة من  12فرع ثالجة ،مجهزة بأحدث التقنيات ،في مختلف مناطق المملكة
الرئيسية بسعة تخزينية إجمالية تصل الى نحو  55,000طن متري ،ومصنع إلنتاج اللحوم (الذي يخضع حال ًيا للتوسع في طاقته اإلنتاجية)
وأسطول كبير من المركبات ذات درجات الحرارة المتعددة.
yالتقنيات والشبكات اللوجستية:
	-فروع الثالجات :يتم تخزين المنتجات الغذائية المجمدة والمبردة والجافة بشكل امن حيث أنه يمكن تكييف درجة حرارة المستودعات لتتوافق
ومتطلبات التخزين الخاصة بكل مجموعة منتجات على حده .وتتراوح السعة التخزينية لفروع ثالجات الشركة ما بين  1,000طن متري إلى
 15,000طن متري لكل ثالجة ،مما يمنح الشركة سعة تخزين إجمالية تبلغ حوالي  55,000طن متري ،وهي ميزة ذات أهمية إستراتيجية.
تم تجهيز معظم الثالجات بأحدث التقنيات بما في ذلك أنظمة األرفف المتنقلة آل ًيا التي تزيد من سعة التخزين إلى الحد األقصى بطريقة
اقتصادية فعالة وتقلل من الوقت المستغرق للوصول للمنتج المطلوب ومدعومة بنظام  Oracleإلدارة المخزون وتتبع المنتج في الوقت الفعلي.
باإلضافة الى نظام التحكم في درجة الحرارة والذي يمكن العاملين من التحكم بـ ومراقبة مستويات درجات الحرارة المختلفة في الثالجات.
	-األسطول :لدى الشركة أسطول كبير من مركبات النقل يزيد على  1,000مركبة لتمكينها من توريد المنتجات للعمالء في مختلف مناطق
المملكة ،بطريقة أمنة لسالمة المنتج .تتميز بعض المركبات بوجود خاصية التخزين بدرجات حرارة متعددة ()Multi-zone temperature
مما يمكنها من نقل عدة منتجات مختلفة في ٍ
وقت واحد .ويتم تتبع حركة األسطول ألياً من خالل نظام تحديد المواقع العالمي ( ،GPSحيث
يمكن غرفة التحكم من متابعة سير األسطول وسلوك السائق ودرجة حرارة التخزين بالمركبات.
حرصت الشركة على مدى عقود على االستثمار في بنيتها اللوجستية والتوزيعية مما مكنها من مواكبة النمو المطرد على منتجاتها إلى أن غدت اليوم
شريكاً مهماً لعمالئها ومورديها.

-3-4

4مجموعــة منتجــات متنوعــة مــن الســلع المنزليــة الغذائيــة األساســية والعالمــات
التجاريــة الرائــدة التــي تلبــي احتياجــات المســتهلكين

ً
شامل للسلع األساسية الغذائية المنزلية ذات الجودة والعالمات التجارية المرموقة ،والتي تشمل الدواجن واللحوم ومشتقات األلبان
تمثل الشركة مركزًا
والزيتون وزيت الزيتون والفواكه والخضار المجمدة وغيرها ،والتي تلبي رغبات العمالء والمستهلكين النهائيين وتعزز من والئهم.
الجدول ادناه يبين مجموعات األصناف الرئيسية التي تعمل بها الشركة وأعدادها:
مجموعات األصناف الرئيسية التي تعمل بها الشركة وأعدادها
المنتجات

األصناف

الفئة
اللحوم الحمراء والبيضاء

62

350

الفواكه والخضار المجمدة

37

182

مشتقات األلبان

25

108

الزيوت والزيتون

10

49

أخرى (الرز ,األعشاب الجافة ,و التوابل)

10

31

اإلجمالي

144

720
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عززت قدرة الشركة على اختيار العالمات التجارية المتميزة وبناء عالقات قوية مع الموردين من تأسيس قاعدة عمالء كبيرة وذات والء لمنتجاتها .تشمل
العالمات التجارية الرئيسية ما يلي:
«yداري» :من أنجح العالمات التجارية المملوكة للشركة ،والتي تقدم الشركة من خاللها منتجات الدواجن وقطع ومصنعات الدجاج ومشتقات
األلبان واللحوم المجمدة والفواكه والخضار.
«yمونتانا» :عالمة تجارية عالمية رائدة مملوكة للشركة في المملكة العربية السعودية والتي تقدم الشركة من خاللها منتجات الفواكه والخضار
المجمدة.
«yدو» :من أشهر العالمات التجارية العالمية في قطاع الدواجن وتستحوذ على حصة سوقية رائدة بقطاع التجزئة بالمملكة ،وهي عالمة مملوكة
لشركة فرانس بولتري في فرنسا ،وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة أبناء عبداهلل العلي المنجم (المساهم الكبير).
«yكوبوليفا» :عالمة منتجات الزيتون الشهيرة مملوكة لشركة أقرو سافيال بإسبانيا وتتمتع بحصة سوقية قوية في قطاع التجزئة بالمملكة.
«yبريزيدنت» :عالمة تجارية عالمية مملوكة لشركة الكتاليز إحدى أكبر شركات األلبان في العالم وتتمتع بحصة سوقية جيدة في منتج اللبنة
تحديداً ،بقطاع التجزئة.
«yالمب ويستون» :إحدى أهم العالمات التجارية في منتجات البطاطس المجمدة في العالم ،حيث تمثل مبيعات البطاطس نسبة عالية من
مبيعات شركة المنجم لألغذية في قطاعي التجزئة وخدمات األغذية.
عالوة على ذلك ،تعمل الشركة باستمرار على مراجعة والتوسع في وتطوير باقة منتجاتها لتتماشى مع احتياجات المستهلك من خالل المتابعة المستمرة
التجاهات السوق وتفضيالت المستهلكين النهائيين ،للمحافظة على مركزها بالسوق .كما تعمل الشركة مباشرة مع الموردين لتطوير منتجات جديدة عطفاً
على خبرتها في السوق ومعرفتها العميقة بتفضيالت المستهلكين في المملكة العربية السعودية والمدعومة من الدراسات واألبحاث السوقية التي تجريها
الشركة أو تحصل عليها بشكل دوري ،األمر الذي يسهم كذلك في اكتشاف الفرص الجديدة.
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4شــبكة واســعة مــن المورديــن وخبــرة عميقــة فــي مجــال توريــد المنتجــات علــى
مســتوى العالــم ،مدعومــة بعالقــات طويلــة األمــد

تتمتع الشركة بقاعدة موردين مكونة من أكثر من  60مورداً نشطاً %86 ،منهم موردين دوليين و %12موردين محليين .وتمثل عالقة الشركة بالموردين
ً
تاريخا عريقاً يمتد إلى أكثر من  5عقود.
الرئيسيين
لدى الشركة عقود توريد وتوزيع رسمية مع  4من الموردين الرئيسيين للعالمات التجارية الرئيسية كعالمة «دو» و»كوبوليفا» و»سيارا» و»برزدنت» حيث تمثل
الكميات المشتراة من خالل هذه العقود نحو  %47من اجمالي مشتريات الشركة السنوية .تتراوح مدد هذه العقود ما بين سنتين إلى خمس سنوات .أما
العالقات مع الموردين المتبقين فهي تخضع ألوامر شراء مما يوفر مرونة كافية للشركة عند الحاجة لتغيير المنتجات المعروضة ،وبما يخدم المنتجات
التي يتم تعبئتها بشكل خاص للشركة.
لقد طورت الشركة على مدى عقود قاعدة مورديها بشكل مميز ،مما يسمح لها بتكييف محفظتها مع تفضيالت المستهلكين المتغيرة باستمرار ،وتخفيف
أية مخاطر مرتبطة بتعطل اإلمدادات مثل نقص المحاصيل في بلد معين .كما ان هذا التنوع يعزز من قدرة الشركة على التحرك والحصول على السلع
حتى أثناء الظروف االقتصادية الصعبة على مستوى العالم كما حدث في حالة جائحة كورونا خالل العام 2020م ،ويساهم أيضاً بااللتزام بمتطلبات هيئة
الغذاء والدواء في المملكة والمحافظة على استقرار واستمرارية سالسل اإلمداد خالل مواسم رمضان والحج .وقد تم إثبات قدرة الشركة على التحرك
بسرعة ومواكبة متطلبات السوق من خالل األمثلة الحديثة أدناه:
yادراج منتجات التوت :من خالل عالقات الشركة بالعديد من الموردين ،تمكنت الشركة من تعزيز تواجدها في سوق التوت الذي يتسم بأنه
غير ملبى بالكامل بالمملكة حيث أن الشركة ضاعفت حجم السوق ثالث مرات تقري ًبا من  111طن متري بالسنة في عام 2019م الى  355طن
متري بالسنة في عام 2020م.
yادراج منتجات المانجا والجوافة الخالية من السكر :مع إدخال الضريبة االنتقائية على منتجات السكر في المملكة ،تمكنت الشركة من تكييف
وصفات انتاج الجوافة والمانجا لتكون خالية من السكر المضاف في غضون شهر واحد فقط من خالل العمل عن كثب مع الموردين ،مع
الحفاظ على ذات الجودة.
yتأمين اإلمدادات خالل جائحة فيروس كورونا ( :)COVID-19قامت الشركة بتأمين  %100من إمداداتها أثناء الوباء بفضل قاعدة مورديها
المتنوعة والمنتشرة في  33دولة ،عالوة على ذلك ،ساهمت الشركة بتغطية النقص في توفير بيض المائدة في السوق والذي ال يندرج ضمن
فئات األعمال المعتادة للشركة.
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4أداء مالــي قــوي مــع ربحيــة جيــدة مدعومــة بمكانــة الشــركة الرائــدة فــي الســوق
وتميزهــا التشــغيلي باإلضافــة إلــى أهميــة القطــاع الــذي تعمــل بــه

حققت الشركة أرباحاً جيدة باستمرار ،وحافظت على أداء مالي مميز بين عامي 2018م و2020م ،حيث تمكنت فيه من المحافظة على مستوى المبيعات
بنمو قدره  %0.8خالل الفترة مع تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية تمثل  %90من األرباح التشغيلية قبل االستهالك واإلطفاء في كال العامين.
خالل عام 2019م انخفضت مبيعات وأرباح الشركة التشغيلية قبل االستهالك واإلطفاء بمقدار  %3.1و %29.9مقارنة بالعام الذي قبله ،على التوالي ،حيث
تأثر أداء الشركة آنذاك بعدة عوامل مثل مغادرة الكثير من المقيمين نتيجة للتغيرات الهيكلية التي حدثت في سوق العمل بالمملكة وأثر تطبيق ضريبة
القيمة المضافة وزيادة الرسوم الجمركية على منتجات منتقاة ،باإلضافة الى تقلص انتاج منتجات الدواجن الفرنسية إثر تأسيس شركة فرانس بولتري
(التي استحوذت على أكبر مسلخ من أصل ثالثة مسالخ كانت تمتلكها شركة دواجن دو ،باإلضافة إلى معدات ومخزون وعالمات).
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وبالرغم من ظروف اآلونة األخيرة التي أوجدت اضطراباً في السوق ج َراء جائحة فيروس كورونا ( ،)COVID-19ظلت الشركة مرنة وقادرة على التكيف
حيث حافظت على وضع مالي سليم بشكل عام.
وفي عام 2020م ،حققت الشركة نمواً في المبيعات واالرباح التشغيلية قبل االستهالك واإلطفاء بمقدار  %4.9و %91.3مقارنة بالعام الماضي ،على
التوالي ،وكان هذا النمو مدفوعاً بارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة  %20.8لتصل إلى  1,048.1مليون ريال سعودي في العام 2020م.
عالوة على ذلك ،يوفر المركز المالي القوي للشركة وقدرتها على توليد تدفقات نقدية مساحة كافية لتوزيع األرباح باإلضافة الى تمويل النمو المستقبلي
ألنشطتها.
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4فريــق إدارة ذو خبــرة عاليــة مــع معرفــة قويــة فــي قطــاع األغذيــة ،يدعمــه مســاهم
قــوي

لدى الشركة فريق إداري خبير ومتمرس وملم بالجوانب المالية والتجارية والتشغيلية والنظامية المرتبطة بأعمال الشركة وبقطاع الغذاء في المملكة،
ويضم الفريق فرداً واحداً فقط من العائلة المؤسسة .ال تقل فترة عمل أي فرد من أعضاء فريق اإلدارة الحالي مع الشركة عن  7سنوات.
تسعى الشركة دائما إلى استقطاب موظفين أكفاء ومؤهلين وذوي خبرة كافية بما يساعدهم في فهم والتكيف مع تغيرات السوق والمساهمة في تنفيذ
استراتيجية الشركة وتحقيق أهدافها.

4- 4استراتيجيات الشركة
تبنت الشركة استراتيجية لتعزيز ريادتها في سوق المملكة العربية السعودية وتحقيق نمو قوي ومستدام .وتستند تلك االستراتيجية على الركائز الخمسة
التالية:
yتعزيز مكانة الشركة وتوسيع نطاق أصنافها الغذائية الحالية.
yزيادة السلع والمنتجات الغذائية التي توفرها الشركة في األسواق إلحداث تغيير كبير في إيراداتها وربحيتها.
yتشكيل تحالفات استراتيجية جديدة لتوسيع محفظة المنتجات ونطاق تغطية المستهلكين.
yتعزيز القدرات التشغيلية وتطويرها للتركيز على تلبية احتياجات المستهلكين واستكشاف فرص تعاون أفضل وزيادة التركيز على تحقيق الريادة
في بعض فئات المنتجات.
yتبني أحدث األساليب وتطويرها لتقديم منتجات محددة إلى المستهلك النهائي ،مما يعزز ربحية الشركة.
حددت الشركة مجموعة من األهداف لكل مستوى ،وأع ّدت خطة عمل واضحة المعالم للمضي قد ًما نحو تحقيق هذه األهداف .وتلقي الفقرات التالية
المزيد من الضوء على الركائز األساسية الستراتيجية للشركة (تستند جميع بيانات السوق الواردة في هذه القسم على أبحاث السوق التي أجرتها شركة
آرثر د لتل العربية السعودية ،وباالستفادة من بعض المصادر المنشورة مثل التقارير الصادرة عن نيلسن القابضة لألبحاث ويورومونيتور الدولية ألبحاث
السوق).
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4تعزيز مكانة الشركة وتوسيع نطاق أصنافها الغذائية الحالية

في البداية ،تعتزم الشركة زيادة حصتها في السوق  -فيما يتعلق بمجموعة أصنافها األساسية (للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة القسم «( 2-8-4فئات
المنتجات»))  -من خالل االستفادة من خبراتها وقدراتها التوزيعية وعالقاتها الناجحة بالعديد من الجهات الفاعلة في السوق ،بما يشمل المستهلكين
والموردين على حد سواء .وتحقي ًقا لهذه الغاية ،أجرت الشركة مراجعة متعمقة ألصنافها الحالية؛ ولطالما عملت على تطوير االستراتيجيات المتعلقة
بفئات المنتجات المعنية وتنفيذها .وفي إطار المنتجات الحالية ،جرى تحديد العديد من فرص النمو المحتملة ،فض ً
ال عن االنتشار باستخدام مجموعة
متنوعة من قنوات التوزيع  -للمنتجات الحالية والمنتجات الجديدة كذلك كلما سنحت الفرصة -على نحو يكفل توسيع نطاق العالمات التجارية لمختلف
فئات المنتجات ،وتقديم منتجات وعالمات تجارية جديدة ،واستراتيجيات للتسعير والترويج ،وما إلى ذلك.
تحظى اللحوم الحمراء والبيضاء بالحصة األكبر في محفظة منتجات الشركة (للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الجدول «( 9-4إيرادات الشركة وحجم
المنتجات المباعة»)) ،حيث تمثل تقريباً  %60من إجمالي اإليرادات .وتتطلع الشركة إلى تعزيز استراتيجية التوريد لديها لكي تركز على الكفاءات وتضمن
استمرارية عملية التوريد .باإلضافة إلى ذلك ،تعمل الشركة على تقييم استراتيجية أصنافها وعالماتها التجارية بهدف زيادة إيراداتها وحصتها من السوق؛
حيث تخطط الشركة إلى توسيع نطاق تواجدها في أسواق هذه الفئة من المنتجات عن طريق التركيز بشكل أكبر على قنوات خدمات األغذية .باإلضافة
إلى ذلك ،تبذل الشركة جهو ًدا حثيثة لزيادة حصتها في سوق اللحوم الحمراء والبيضاء بشكل أكبر عن طريق توسيع نطاق تواجدها في القطاعات الغذائية
ذات القيمة المضافة  /ال ُمعالَجة ،مثل قطع الدجاج المجمدة (يبلغ حجم سوق التجزئة لها  350مليون ريال سعودي تقري ًبا) ،وبرغر الدجاج والناجتس
(يبلغ حجم سوق التجزئة الخاص لها  244مليون ريال سعودي تقري ًبا) ،وما إلى ذلك .تتواءم هذه الخطة ً
أيضا مع تفضيالت المستهلكين المتغيرة التي
تميل نحو األطعمة سريعة التحضير التي تهدف الشركة إلى مواكبتها؛ فض ً
ال عن أن الشركة تطمح بشدة إلى توسيع نطاق تواجدها في قطاعات المنتجات
عالية القيمة وذات الهامش المرتفع ،مثل اللحوم المعالجة ،مستند ًة في ذلك إلى بنيتها األساسية القوية وشبكة قنوات التوزيع .وتتطلع الشركة كذلك إلى
دخول قطاع اللحوم المبردة ،نظ ًرا لنموه السريع بفضل تركيز الحكومة على دعم مصادر اإلنتاج المحلية .وتتميز فئة اللحوم المبردة بربحيتها الجيدة ً
أيضا
بسبب ارتفاع معدل دوران المخزون وأسعار البيع.
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وتعد فئة مشتقات األلبان -والتي يبلغ حجمها في السوق  14.6مليار ريال سعودي في المملكة -في المرتبة الثالثة ألكبر القطاعات من حيث حجم
ال حاف ً
اإليرادات ( %13تقري ًبا) التي تولدها للشركة .وتمتلك الشركة سج ً
ال بالشراكات الناجحة مع أبرز الجهات الفاعلة العالمية في قطاع مشتقات
األلبان ،مثل شركة «آرال» وشركة «الكتاليس» (وهما من الموردين الرئيسيين) ،وغيرها .ولعل تدشين المجموعة الكاملة من منتجات العالمة التجارية
المعروفة عالم ًيا باسم «بريزيدن» مؤخ ًرا هو دليل واضح على الشراكات القوية التي تعقدها الشركة .تعمل الشركة ً
أيضا على استكشاف فرص األعمال
ً
المتاحة مع شركات فاعلة أخرى على الصعيدين المحلي  /الدولي بهدف توسيع محفظة أصنافها وتعزيز عالماتها التجارية .فضال عن ذلك ،تتمتع الشركة
كل من قنوات البيع بالتجزئة وقنوات خدمات األغذية ،وقد بدأت استراتيجية الشركة تؤتي ثمارها تزامنًا
بمكانة قوية تُم ّكنها من الفوز بحصة سوقية في ٍ
مع االنتعاش الذي شهده أداء قطاع مشتقات األلبان (منذ عام 2020م حتى وقتنا الحالي).
تتمتع الشركة كذلك بحضور مهم في سوق منتجات الزيتون ،ال سيما في قنوات البيع بالتجزئة .فعلى سبيل المثال ،تحتل العالمة التجارية الشريكة لها
«كوبوليفا» موقع الرائد في السوق ،وتخطط الشركة ً
أيضا إلى توسيع نطاق تواجدها في أسواق هذه الفئة من المنتجات عن طريق التركيز بشكل أكبر على
قنوات خدمات األغذية من خالل وضع استراتيجية تستهدف تعزيز العالمة التجارية وتقديم أسعار متميزة .وسيتيح ذلك االستفادة من بنيتها األساسية
الحالية وعمالئها وشبكة توزيعها وسلسلة التوريد الخاصة بها لتحقيق نجاحات أكبر في هذه الفئة من المنتجات .ستعمل الشركة ً
أيضا على تقييم فرص
استيراد من بلدان أخرى بهدف توسيع نطاق تواجدها في قنوات خدمات األغذية.
عالوة على ذلك ،أبرمت الشركة عقو ًدا مع سالسل متاجر كبرى ومج ّمعات تجارية عمالقة رائدة .تتعلق تلك العقود بقنوات البيع بالتجزئة والمكونات
الرئيسية لقنوات خدمات األغذية .ومن شأن ذلك أن يساعد في تحقيق مستوى أعلى من رضا المستهلكين نتيجة لتحسن مستوى استمرار التوريد
وانخفاض نسبة التذبذب في مبيعات الشركة .تتم حال ًيا بعض التغييرات من أجل وضع استراتيجية التوريد والتوسع في فئات منتجات اللحوم الحمراء
ُحسن من أداء الشركة بشكل أكبر .تخطط الشركة ً
أيضا إلنتاج اللحوم ذات القيمة المضافة
والبيضاء المعالَجة ذات القيمة المضافة ،والتي من المتوقع أن ت ّ
في مصنع اللحوم التابع لها في جدة.
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4زيــادة الســلع والمنتجــات الغذائيــة التــي توفرهــا الشــركة فــي األســواق إلحــداث
تغييــر كبيــر فــي إيراداتهــا وربحيتهــا

انطال ًقا من رغبتها في تحقيق نمو تدريجي ،تعتزم الشركة زيادة محفظة أصنافها .وتعمل الشركة على تقييم فئات جديدة من المنتجات المجمدة والمب َّردة
وغير المجمدة التي تنوي ادراجها إلى أسواقها .ستستفيد الشركة من بنيتها األساسية الواسعة في التوزيع وعقد شراكات قنوات البيع (بالتجزئة وخدمات
األغذية) وارتباطها بأقسام المنتجات الرئيسية .وسيُسهم هذا في تسريع عملية طرح فئات المنتجات اإلضافية وكسب حصة جديدة في السوق .في الوقت
الحالي ،تم ّكنت الشركة من تحديد فئات جديدة للمنتجات الواعدة ،وهي على النحو التالي:
yمنتجات كبيرة  -استنا ًدا إلى حجم السوق اإلجمالي (القيمة والحجم).
yمنتجات متزايدة النمو  -على صعيدي القيمة والحجم.
yمتوافقة مع تفضيالت المستهلكين المتغيرة.
yمتكاملة مع محفظة المنتجات الحالية والبنية األساسية لسلسة التوريد.
yمتوائمة مع استراتيجية «المحيط األزرق  »Blue Oceanللشركة المتعلقة بقنوات البيع بالتجزئة وقنوات خدمات األغذية.

في ضوء ما سبق ،تدرس الشركة جدوى وإمكانية الدخول إلى أسواق جديدة لفئات المنتجات الحالية ،ومنها شرائح الدجاج (حيث يبلغ حجم سوق البيع
بالتجزئة لها  54مليون ريال سعودي تقري ًبا) ،وكذلك بعض الفئات الجديدة مثل المثلجات (ويبلغ حجم سوق البيع بالتجزئة لها  688مليون ريال سعودي
ً
وأيضا المعجنات والفطائر المجمدة (التي يبلغ حجم سوق البيع بالتجزئة لها  221مليون ريال سعودي تقري ًبا) .باإلضافة إلى ذلك ،وفي ضوء
تقري ًبا)،
ما تقدم ذكره ،تستهدف الشركة قنوات خدمات األغذية التي يُق ّدر حجمها بأضعاف حجم قنوات البيع بالتجزئة (يختلف حجم قنوات خدمات األغذية
باختالف قطاعات المنتجات ،ولكن حجمها يفوق حجم قنوات البيع بالتجزئة بشكل عام).
باإلضافة إلى ذلك ،تعمل الشركة على تقييم جدوى العديد من فئات المنتجات غير المجمدة ذات النمو المرتفع ،مثل المعكرونة والنودلز (التي يبلغ حجم
سوق البيع بالتجزئة لها  1.3مليار ريال سعودي تقري ًبا) ،والصلصات والتوابل (ويبلغ حجم سوق البيع بالتجزئة لها  2مليار ريال سعودي تقري ًبا) ،وحبوب
اإلفطار الساخنة (يبلغ حجم سوق البيع بالتجزئة لها  336مليون ريال سعودي تقري ًبا) .يستند ذلك التقييم إلى ثالثة عوامل :تفضيالت المستهلكين
الحاليين ،ووحدة المشتريات عالية الجودة التي تمتلكها الشركة ،وأخي ًرا ،النطاق الواسع لشبكة توزيع الشركة .وستؤدي تلك العوامل إلى تقديم مثل
هذه المنتجات بسالسة ودون إجراء تغيير على بنيتها الحالية أو بقدر يسير من التغيير .وتمتلك الشركة بنية أساسية واسعة لسلسة التوريد ،والتي يمكن
االستفادة منها في توزيع المنتجات المجمدة والمب َّردة وغير المجمدة على ٍ
حد سواء .وتتميز الشركة كذلك بجاهزيتها -عند االقتضاء -لبدء استثمارات
ذات جدوى تهدف إلى تحقيق هوامش ربح جيدة من خالل الدخول في منتجات سريعة النمو وعالية القيمة في السوق تدعم هدف الشركة في تحقيق
الريادة في القطاعات والقنوات التي تعمل فيها على مدار األعوام الثالثة إلى الخمسة القادمة .وتتمثل الخطوة التالية في اعتزام الشركة تقييم القطاعات
الفرعية في فئات المنتجات المتنوعة وتحديد القطاعات الفرعية المالئمة التي ستستهدفها.
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4تشــكيل تحالفــات اســتراتيجية جديــدة لزيــادة الســلع والمنتجــات الغذائيــة التــي
توفرهــا الشــركة لتلبيــة احتياجــات مختلــف شــرائح المســتهلكين

يعد إنشاء تحالفات استراتيجية عنص ًرا رئيس ًيا من عناصر استراتيجية الشركة ،وتدرس الشركة حال ًيا الخيارات التالية فيما يتعلق بهذه الركيزة األساسية:
وأيضا محلية ضمن الفئات الغذائية الحالية والجديدة ً
ً
أيضا.
yتوريد منتجات  /عالمات تجارية جديدة من شركات عالمية
yتأسيس تحالفات مع الشركات التي تتالءم أهدافها مع األهداف االستراتيجية للشركة.
yعقد شراكات مع العالمات التجارية العالمية الموجودة حال ًيا في السوق ،والتي تبحث عن موزع جديد.
ونظ ًرا ألن الشركة تتطلع لتوسيع نطاق تواجدها في أسواق فئات المنتجات الحالية والجديدة ،فإنها تعمل على تقييم احتمالية بناء تحالفات  /عقد
شراكات جديدة .وكما هو الحال دو ًما ،تواصل الشركة بحثها الدؤوب عن عالمات تجارية قوية على الصعيدين العالمي والمحلي بحيث تلبي معايير الجودة
الصارمة التي تستلزمها الشركة وتوفر مجموعة متكاملة من المنتجات بهدف تعزيز ودعم محفظة أصنافها .ومن األمثلة على الشراكات التي تم عقدها
مؤخ ًرا ،تلك الشراكة التي ُعقدت مع شركة «الكتاليس» لتوزيع منتجات مشتقات األلبان ضمن منتجات العالمة التجارية «بريزيدن» في المملكة العربية
السعودية .وقد كانت شركة «الكتاليس» متواجدة في السوق وتبحث عن موزع آخر ،وقررت أن تعقد شراكة مع الشركة نظ ًرا لما تتمتع به من إمكانات
توزيع كبيرة .مثال آخر عن هذه الشراكات هو توقيع عقد مع شركة سيارا لتوزيع منتجات الدجاج الكامل ومقطعات الدجاج في قنوات خدمات األغذية
والجملة .وستعمل الشركة ً
أيضا على تقييم فرص االستحواذ المحتملة ،إذا سنحت ،لكي تعزز مكانتها الحالية وتزيد من نمو إيراداتها وأرباحها .وستقوم
وأيضا تجارية ال تهدف إلى تأمين وتعزيز محفظة المنتجات الحالية للشركة فحسب ،بل إنها ً
ً
أيضا تتيح
تلك اإلجراءات القوية على أسس استراتيجية
لها االنتقال إلى مجاالت متكاملة تؤ ِّمن نموها المستقبلي .ومن ثَم ،قد تسعى الشركة إلى تعزيز نموها من خالل دراسة وتقييم فرص االستحواذ ،إذا كان
بمقدورها أن تكفل للشركة إمكانية تحقيق هدف أو أكثر من األهداف التالية:
yالتوسع في مجموعات منتجات جديدة :وذلك في حال كان لدى الشركة المستهدفة محفظة منتجات مك ّملة لمحفظة المنتجات الحالية للشركة
ويمكنها النمو بوتيرة سريعة.
yزيادة نطاق تغطية قنوات التوزيع أو استهداف شريحة معينة من المستهلكين :وذلك في حال كان لدى الشركة المستهدفة نطاق تغطية قوى
لقنوات التوزيع يحقق التكامل مع شبكة الشركة ،ويمكنه أن يساعد الشركة على العمل في أقسام رئيسية  /شرائح جديدة من المستهلكين /
مناطق جديدة.
yتحقيق التكامل األمامي والخلفي :وذلك في حال كانت الشركة المستهدفة توفر فرصة قوية ومربحة للشركة لكي تستطيع إما توفير  /تطوير
أصنافها ،و/أو التوسع نحو تصنيع منتجات جديدة ،أو تقديم وخلق قيمة عالية ألصنافها.
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4زيــادة التركيــز علــى القــدرات التشــغيلية الستكشــاف فــرص تعــاون أكبــر وتحقيــق
الترابــط بيــن وحداتهــا بهــدف زيــادة الربحيــة والتركيــز علــى تلبيــة احتياجــات
المســتهلكين وتعزيــز مكانتهــا بوصفهــا خبيـ ًـرا رائـ ً
ـدا فــي قطــاع األغذيــة والمشــروبات
بالمملكــة العربيــة الســعودية

تتطلع الشركة إلى تبسيط عملياتها التشغيلية لتحسين مستوى التركيز على المستهلكين وتحقيق التناغم بشكل أكبر .من خالل المراجعة المستمرة
الستراتيجية التوريد الخاصة بالشركة وإعادة تقييم خدمات التوزيع واإلجراءات المتعلقة به ،ستضمن الشركة وجود سلسلة توريد قوية وعالية الكفاءة
تكفل لها توفير تجربة عالية الجودة للمستهلكين باستمرار ،حتى في ظل األحداث  /األوضاع غير المتوقعة وأزمات التوريد .وخالل سعيها الدؤوب نحو
ِ
مواطنة مسؤولة ،فإن الشركة تنظر بجدية في فرص التوريد من السوق المحلي بما
تعزيز مكانتها كموزع بارز للمنتجات عالية الجودة بوصفها شركة
يتواءم مع أهداف رؤية المملكة 2030م .وبانتهاجها هذا النهج ،تسعى الشركة إلى تحسين االكتفاء الذاتي والتقليل من حدة المخاطر التي قد تنشأ عن
أي مشكلة من مشاكل التوريد غير المتوقعة .تدرس الشركة في الوقت الحالي تلك المبادرات من أجل زيادة فئات  /قطاعات المنتجات ومستوى ربحيتها.
باإلضافة إلى ما سبق ،تعمل الشركة على توسيع نطاق مصنعها إلنتاج اللحوم في جدة لتلبية الطلب المتزايد على منتجات اللحوم الحمراء والبيضاء .ومن
ال ُمخطط االنتهاء من أعمال توسيع مصنع اللحوم في جدة لكي يبدأ إنتاجه بحلول أكتوبر 2021م.
كما أن تركيز الشركة على النمو ليس مقتص ًرا على البحث عن فرص جديدة فحسب ،بل يمتد كذلك إلى تحقيق نمو في األرباح .ولبلوغ هذه الغاية ،تن ِّفذ
اإلدارة بانتظام إجراءات لتحسين المحفظة والتي سيتم  -بنا ًء عليها  -التوقف عن توزيع أو انتاج المنتجات ضعيفة األداء أو يتم وضع خطط جديدة لها
لتحسين أدائها والرفع من ربحيتها .وهذا بدوره يدعم وجود مسار نمو مستدام ومربح بإذن اهلل.
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تتمثل إحدى التوجهات المنتشرة حدي ًثا في التسوق في نقل طلب المستهلك إلى القنوات اإللكترونية ،وقد ساهمت جائحة فيروس كورونا ()COVID-19
في تسريع وتيرة هذا التوجه .وترى الشركة أن الغالبية العظمى من حجم طلب المستهلكين الذي تح َّول إلى القنوات اإللكترونية بسبب جائحة فيروس
كورونا ( )COVID-19سيستمر لفترة ما ،وقد يظل مستم ًرا حتى بعد انحسار تلك الجائحة .وبوصفها منصة بارزة لتجميع البيانات وجهة تقوم بتوزيع
منتجات ذات العالمات التجارية عالية الجودة ،تعمل الشركة على تقييم الخيارات المتنوعة لالستفادة من هذه الفرصة سواء بمفردها و/أو مع شركائها،
وذلك الستخدام قنوات التوزيع المباشرة اإللكترونية الستهداف مستهلكين محددين و/أو فيما يتعلق بمنتجات محددة  /معينة .كما تدرس الشركة نوعية
المنتجات  /العالمات التجارية التي سيتم إتاحتها من خالل قنوات التوزيع اإللكترونية .فض ً
كثب في الخيارات المطروحة
ال عن ذلك ،تنظر الشركة عن ٍ
وتطمح إلى االستفادة من التقنيات الرقمية المتنوعة من خالل سلسلة توريدها من أجل زيادة مستوى تحسين الكفاءة؛ على سبيل المثال ،استثمرت الشركة
في تطوير نظام طلب رقمي من شأنه أن يتيح لفريق المبيعات تلقي الطلبات وتت ُّبع المخزون في الوقت الفعلي .وهذا النظام سيُم ِّكن المستهلكين من طلب
المنتجات عبر اإلنترنت في المستقبل .وهذا كله من شأنه أن يساعد الشركة في المستقبل على إطالق منصة شاملة يمكن من خاللها خدمة فئة معينة
من المستهلكين ،ويمكن لها أن تقدم ً
أيضا قيمة كبيرة ونم ًوا عالي الربحية يتميز باالستدامة على المدى الطويل .عالوة على ذلك ،تؤمن الشركة أنه من
الضروري تقييم التجارة اإللكترونية لكي تكون قادرة على مواكبة أي تغييرات قد تحدث على المدى القريب.
كما يعد إنشاء قناة مخصصة لخدمات األغذية أحد محاور التركيز الرئيسية للشركة؛ فقد يبلغ حجم تلك القناة أضعاف حجم قناة البيع بالتجزئة للعديد
من الفئات التي تركز عليها الشركة .كما يمثل توسيع نطاق حضور الشركة في قنوات خدمات األغذية في فئات مثل اللحوم الحمراء والبيضاء المج ّمدة
والفواكه والخضار والزيتون أحد الركائز األساسية التي تعمل الشركة على إنجازها .وبخالف التعديالت التي ستُجريها الشركة على محفظة منتجاتها،
ستركز الشركة على إدارة الفئات ونهج إدارة األقسام الرئيسية لتتمكن من توسيع نطاق تواجدها في قنوات خدمات األغذية .ستُسهم تلك الركائز المذكورة
أعاله بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف االستراتيجي.

4- 5لمحة عامة عن الشركة ونمو رأسمالها
كل من شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم ،وعلي عبداهلل المنجم،
تأسست الشركة في تاريخ 1428/04/07هـ (الموافق  24إبريل 2007م) من قبل ٍ
وعبدالعزيز عبداهلل المنجم ،وصالح عبداهلل المنجم ،وعبدالرحمن عبداهلل المنجم ،وأحمد عبداهلل المنجم ،وإبراهيم عبداهلل المنجم ،ويوسف عبداهلل
المنجم وفهد عبداهلل المنجم ،كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة في مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم  ،1010231822تحت اسم شركة
ثالجات المنجم ،وبرأس مال قدره مائة وخمسون مليون ( )150,000,000ريال سعودي ،مقسم إلى مائة وخمسون ألف ( )150,000حصة نقدية مدفوعة
بالكامل بقيمة قدرها ألف ( )1,000ريال سعودي لكل حصة ،والتي اختصت بكافة األعمال التجارية المرتبطة باالستيراد وبيع وتوزيع المواد الغذائية.
وكان هيكل الملكية في الشركة عند تأسيسها على النحو التالي:
	 (4-1):لودجل

اهيكل ملكية الشركة عند التأسيس:
عدد الحصص

قيمة كل حصة

إجمالي قيمة الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

142,500

1,000

142,500,000

%95

علي عبداهلل المنجم

1,350

1,000

1,350,000

%0.9

عبدالعزيز عبداهلل المنجم

1,350

1,000

1,350,000

%0.9

صالح عبداهلل المنجم

1,050

1,000

1,050,000

%0.7

عبدالرحمن عبداهلل المنجم

750

1,000

750,000

%0.5

أحمد عبداهلل المنجم

750

1,000

750,000

%0.5

إبراهيم عبداهلل المنجم

750

1,000

750,000

%0.5

يوسف عبداهلل المنجم

750

1,000

750,000

%0.5

فهد عبداهلل المنجم

750

1,000

750,000

%0.5

150,000

1,000

150,000,000

%100

االسم
شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم

اإلجمالي
المصدر :الشركة
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وبتاريخ 1431/04/04هـ (الموافق  20مارس 2010م) قام كل من علي عبداهلل المنجم ،وعبدالعزيز عبداهلل المنجم ،وصالح عبداهلل المنجم ،وعبدالرحمن
عبداهلل المنجم ،وأحمد عبداهلل المنجم ،وإبراهيم عبداهلل المنجم ببيع جميع حصصهم إلى شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم ،كما قام كل من يوسف
عبداهلل المنجم وفهد عبداهلل المنجم ببيع جميع حصصهم إلى شركة الكفاءة العقارية لتصبح شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم وشركة الكفاءة العقارية
الشركاء في الشركة.
وكان هيكل الملكية في الشركة كما في تاريخ 1431/04/04هـ (الموافق  20مارس 2010م) على النحو التالي:
	 (4-2):لودجل

اهيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1431/04/04هـ (الموافق  20مارس 2010م):
عدد الحصص

قيمة كل حصة

إجمالي قيمة الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

148,500

1,000

148,500,000

%99

شركة الكفاءة العقارية

1,500

1,000

1,500,000

%1

اإلجمالي

150,000

1,000

150,000,000

%100

االسم
شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم

المصدر :الشركة

وتمت الموافقة على تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة (مقفلة) بموجب قرار الشركاء بتاريخ 1442/06/25هـ (الموافق
2021/02/07م) ،وتم استكمال جميع اإلجراءات بما فيها تعديل السجل التجاري بتاريخ 1442/06/16هـ (الموافق 2021/02/28م) ،حيث تم أيضا
تغيير اسم الشركة من «شركة ثالجات المنجم» إلى «شركة المنجم لألغذية» .كما تمت زيادة رأس مال الشركة من مائة وخمسون مليون ()150,000,000
ريال سعودي إلى ستمائة مليون ( )600,000,000ريال سعودي عن طريق تحويل مبلغ قدره مئة وسبعة ماليين وخمسمائة وستة ثمانين ألف ومئة وواحد
( )107,586,101ريال سعودي من حسابات الشركاء ورسملة مبلغ قدره خمسة وسبعون مليون ( )75,000,000ريال سعودي من رصيد االحتياطي النظامي
ومبلغ قدره مئتان وسبعة وستون مليون واربعمائة وثالثة عشر ألف وثمانمائة وتسعة وتسعون ( )267,413,899ريال سعودي من رصيد األرباح المبقاة.
وتتمثل أنشطة الشركة ببيع األغذية والمشروبات بالجملة ،وبيع األغذية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة ،والبيع بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة
التي تبيع األطعمة والمشروبات أساساً ،والبيع بالتجزئة عن طريق بيوت تنفيذ طلبات الشراء بالبريد أو عن طريق االنترنت ،والبيع بالجملة نظير رسم
أو على أساس عقد ،وبيع البضائع الجديدة األخرى بالتجزئة في متاجر متخصصة ،وتجارة المواد الخام الزراعية والحيوانات الحية بالجملة ،وتجهيز
وحفظ اللحوم ،وتجهيز وحفظ السمك والقرشيات والرخويات ،وتجهيز وحفظ الفاكهة والخضر ،وأنشطة خدمات الطعام األخرى ،والتخزين ،والنقل البري
للبضائع ،والتنظيف العام للمباني.
إن هيكل الملكية في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة هو على النحو التالي:
	 (4-3):لودجل

اهيكل ملكية الشركة كما في تاريخ هذه النشرة:

االسم
شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم
شركة الكفاءة العقارية
اإلجمالي

عدد الحصص

قيمة كل حصة

إجمالي قيمة الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

59,400,000

10

594,000,000

%99

600,000

10

6,000,000

%1

60,000,000

10

600,000,000

%100

المصدر :الشركة

4- 6التطورات الرئيسية للشركة منذ تأسيسها
بدأت رحلة تطور أعمال الشركة في عام 1950م ،عندما أسس عبد اهلل العلي المنجم ،رحمه اهلل ،بمدينة الرياض مؤسسة فردية لتجارة المواد الغذائية،
وصدر أول سجل تجاري لها برقم  565وتاريخ 1376/11/11هـ الموافق 1957/06/09م .ومنذ تأسيسها ،مرت المنشأة حتى اآلن بعدد من التطورات
سنستعرض أبرز محطاتها تالياً:
في عام 1962م ،تم إنشاء أول ثالجة في حي الديرة بمدينة الرياض بسعة تخزينية قدرها  200طن .وتلبي ّة للطلب المتزايد عليها ،تمت توسعتها في العام
الالحق إلى  400طن.
ولم ت ّدخر الشركة جهداً في عملية التطوير والتوسعة .ففي العام 1973م ،تم تأسيس فرع آخر بحي الملز بمدينة الرياض ليكون أكبر مخزن تبريد بالمملكة
في ذلك الوقت بطاقة تخزينية تصل إلى  2,500طن ،حيث أنشئ وفقاً ألحدث النظم المتعارف عليها في صناعة التبريد آنذاك وزُود بوسائل التخزين
الحديثة ومعدات المناولة والرافعات اآللية ،وبعد ثالث سنوات فقط ،تمت زيادة سعته التخزينية إلى  4,000طن.
وخالل الطفرة االقتصادية بمنتصف السبعينات الميالدية ،ونظراً لوجود نقص في إمداد المواد الغذائية ،قامت المؤسسة باستيراد اللحوم والخضار
والبيض بالطائرات لتوفيرها باألسواق المحلية بأسعار مناسبة ،وقد قدرت الحكومة هذا الجهد بمنح المنشأة ميدالية االستحقاق من الدرجة األولى من
قبل جاللة الملك خالد رحمه اهلل.
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والحقاً في العام 1976م ،أُنشئ فرع ثالث بحي عتيقة جنوب مدينة الرياض وثالجة بطاقة تخزين تقدر بنحو  800طن .وبعدها بعام ،بدأت أولى خطوات
التوسع خارج الرياض حينما أنشأت الشركة أول فرع لها خارج مدينة الرياض بمدينة بريدة في عام 1977م ،عندما ج ّهزت ثالجة بطاقة تخزينية تصل
إلى  2500طن لتغطية طلبات العمالء بمنطقة القصيم وشمال المملكة.
واستمرت عملية التوسع في عام 1980م عندما أُنشئ ثاني فرع خارج مدينة الرياض بمنطقة مكة المكرمة وثالجة بطاقة تخزين قدرها  2,500طن لتخدم
مدينة مكة المكرمة ومدينة جدة وجنوب المملكة.
وبعد وفاة المؤسس عبد اهلل العلي المنجم ،رحمه اهلل ،تغير الشكل القانوني للمؤسسة ليصبح شركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم وذلك في عام 1982م،
عقب ذلك ،وتحديدا في العام 1983م تّم افتتاح فرع أخر بحي الربوة بالرياض بطاقة تخزينية قدرها  1,000طن.
ومنذ ذلك الحين ،تابعت الشركة مسيرة النمو وأنشأت في العام 1992م فرعا بمدينة جدة بطاقة تخزينية  2000طن ثم ضاعفت مساحته التخزينية في
العام 1992م إلى  4,000طن لمواكبة الطلب المتزايد على األصناف التي تقدمها الشركة ،مع إنشاء أول مصنع لها متخصص إلنتاج اللحوم المصنعة.
وافتتحت الشركة أول فروعها في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية عام 1989م بطاقة تخزينية قدرها  2,500طن .والحقاً في العام 1996م ،أنشأت الشركة
فرعاً في مدينة خميس مشيط بطاقة تخزينية تزيد عن  2,000طن.
وبنا ًء على رغبة شركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم (المساهم الكبير) في التفرغ لممارسة األنشطة التجارية واالستثمارية األخرى ،قررت الشركة في
عام 2007م تأسيس كيان قانوني أسمته شركة ثالجات المنجم يختص بكافة األعمال التجارية المرتبطة باالستيراد وبيع وتوزيع المواد الغذائية .وخالل
هذا العام ،ونظراً للتغيرات في معطيات البيع والتوزيع ،قررت الشركة توحيد جميع فروعها في مدينة الرياض وإنشاء فرع رئيسي نموذجي ضمن مجمع
مساحته تقدر بنحو  100,000متر مربع بمنطقة السلي بالرياض ،يشمل ثالجات بسعة تخزينية تصل الى  15ألف طن أغلبها لتخزين المواد الغذائية
المجمدة والمبردة والجافة وبإمكانيات لوجستية ضخمة وعززت المشروع بمعدات تبريد ذات تقنيات متقدمة وصديقة للبيئة وأرفف تخزين آلية تلقائية
الحركة وبارتفاع يصل الى  12متر مع ورش صيانة ومكاتب إدارية ومواقف للشاحنات ،حيث تشغل تلك المرافق مساحة تقدر بنحو  50,000متر مربع من
مساحة المجمع.
وبين عامي 2011م و2015م ،استمرت الشركة في عملية توسعها الجغرافي بهدف تحقيق استراتيجيتها التي بدأتها منذ التأسيس لتكون قريبة أكثر من
عمالئها وخدمتهم بطريقة أفضل وبكفاءة أعلى ،فضال عن تعزيز قدراتها اللوجستية والتخزينية استجاب ًة للطلب المتنامي على أصنافها ،بما يتواكب مع
خططها االستراتيجية ،حيث قامت الشركة بافتتاح فروعاً نموذجية في كل من المدينة المنورة وحائل وتبوك واألحساء وجيزان على التوالي .كما افتتحت
الشركة مكاتب تابعة لها في سكاكا والطائف خالل العامين 2005م و2012م على التوالي .وفي عام 2013م ،أنشأت الشركة فرعاً نموذجياً بمكة المكرمة
وبقدرات تخزينية كبيرة ،تم على إثره اقفال الفرع السابق الذي تم إنشاؤه في عام 1980م.
وفي عام 2014م ،دشنت الشركة عالمتها التجارية (داري) في أسواق التجزئة من خالل إدراج مجموعة متنوعة من منتجات ذات جودة مميزة تشمل
أصناف الدجاج ومشتقات األلبان والفواكه والخضار والبطاطس المجمدة وغيرها بما يعزز من مكانتها الريادية في القطاع ويسهم في استدامة أعمالها.
وعلى غرار فرع مكة المكرمة الجديد ،افتتحت الشركة في عام 2018م فرعا نموذجياً جديداً بمدينة الدمام بإمكانيات لوجستية متقدمة وأقفلت الفرع
القديم الذي تم إنشاؤه عام 1989م.
ويبلغ عدد فروع الشركة اآلن  13فرعاً حول المملكة بطاقة تخزينية تقدر بنحو  55ألف طن ومصنع إلنتاج اللحوم بطاقة إنتاجية مرخصة  15ألف طن
بالسنة من مختلف من األصناف.
وتمت الموافقة على تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة (مقفلة) بموجب قرار الشركاء بتاريخ 1442/06/25هـ (الموافق
2021/02/07م) ،وتم استكمال جميع اإلجراءات بما فيها تعديل السجل التجاري بتاريخ 1442/06/16هـ (الموافق 2021/02/28م) ،حيث تم أيضا
تغيير اسم الشركة من «شركة ثالجات المنجم» إلى «شركة المنجم لألغذية» ،وزيادة رأسمالها من  150مليون ريال سعودي الى  600مليون ريال سعودي.
وخالل مسيرتها الحافلة الممتدة من منتصف القرن العشرين حتى يومنا هذا ،وعرفاناً وتثميناً لجهودها في توطيد العالقات التجارية بين المملكة وعدد
من الدول المنتجة لألغذية ودورها الحيوي في خدمة قطاع األغذية بالمملكة ،حازت الشركة على عدد من أوسمة التقدير من ملوك ورؤساء دول .وهي
على النحو التالي:
yميدالية االستحقاق من الدرجة األولى من قبل جاللة الملك خالد بن عبد العزيز رحمه اهلل (1978م).
yوسام الملكة إليزابيث الثانية برتبة رفيق فخري  -نيوزيالندا (1990م).
yوسام االستحقاق الوطني برتبة فارس من رئيس الجمهورية الفرنسية جاك شيراك (1996م).
yميدالية الشرف من صاحب السمو الملكي األمير هنريك  -مملكة الدانمارك (1999م).
yوسام الشرف برتبة قائد من رئيس جمهورية البرازيل لوال دا سيلفا (2004م).
yوسام جوقة الشرف برتبة فارس من رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسو هوالند (2014م).
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	 (4-4):لودجل

االتطورات الرئيسية للشركة منذ تأسيسها
الحدث/التطور

السنة
1950م

أسس عبد اهلل العلي المنجم رحمه اهلل مؤسسة فردية لتجارة المواد الغذائية.

1962م

تم إنشاء أول ثالجة في حي الديرة بمدينة الرياض بسعة تخزينية قدرها  200طن.

1973م

تأسس فرع ثالجة بحي الملز بمدينة الرياض ليكون أكبر ثالجة بالمملكة في ذلك الوقت بطاقة تخزينية تصل إلى  2500طن.

1977م

تأسس فرع ثالجة بمدينة بريدة لتبدأ أولى خطوات التوسع خارج الرياض.

1978م

حصلت الشركة على ميدالية االستحقاق من الدرجة األولى من قبل الملك خالد بن عبد العزيز رحمه اهلل.

1980م

تأسس فرع بمكة المكرمة وثالجة بطاقة تخزين قدرها  2500طن لتخدم مكة المكرمة وجدة وجنوب المملكة.

1982م

تم تغير الشكل القانوني للمؤسسة الفردية لتجارة المواد الغذائية ليصبح شركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم.

1990م

حصلت الشركة على وسام الملكة إليزابيث الثانية برتبة رفيق فخري.

1992م

تم إنشاء أول مصنع متخصص بإنتاج اللحوم المصنعة في مدينة جدة.

1996م

حصلت الشركة على وسام االستحقاق الوطني برتبة فارس من رئيس الجمهورية الفرنسية جاك شيراك.

1999م

حصلت الشركة على ميدالية الشرف من صاحب السمو الملكي ،في مملكة الدانمارك ،األمير هنريك.

2004م

حصلت الشركة على وسام الشرف برتبة قائد من رئيس جمهورية البرازيل لوال دا سيلفا.

2007م

تأسس كيان قانوني باسم شركة ثالجات المنجم يختص بكافة األعمال التجارية المرتبطة باالستيراد وبيع وتوزيع المواد الغذائية.

2007م
2013م

قررت الشركة توحيد جميع فروعها في مدينة الرياض وإنشاء فرع رئيسي نموذجي ضمن مجمع مساحته تقدر بنحو  100ألف متر
مربع بمنطقة السلي بالرياض ،وأغلقت الشركة على إثر ذلك جميع فروعها في مدينة الرياض.
أنشأت الشركة فرعاً نموذجياً بمكة المكرمة وبقدرات تخزينية كبيرة ،تم على إثره اقفال الفرع السابق الذي تم إنشاؤه في عام
1980م.

2014م

دشنت الشركة عالمتها التجارية (داري) في أسواق التجزئة من خالل إدراج مجموعة متنوعة من منتجات ذات جودة مميزة تشمل
أصناف الدجاج ومشتقات األلبان والفواكه والخضار المجمدة والبطاطس المجمدة وغيرها.

2014م

حصلت الشركة على وسام جوقة الشرف برتبة فارس من رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هوالند.

2018م

أنشأت الشركة فرعا نموذجياً جديداً بمدينة الدمام بإمكانيات لوجستية متقدمة وأقفلت الفرع القديم الذي تم إنشاؤه عام 1989م.

2021م

تحولت شركة ثالجات المنجم من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وتم تغيير اسم الشركة من «شركة ثالجات
المنجم» الى «شركة المنجم لألغذية».

المصدر :الشركة
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4- 7لمحة عامة على المساهمين
يبين المخطط التالي هيكل ملكية الشركة:
الشكل (	:)1-4

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ هذه النشرة

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﺠﻢ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ

ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻨﺎء ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻤﻨﺠﻢ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

٪٩٩

٪١٨

٪١٠

أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﻤﻨﺠﻢ

٪١٠

إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﻤﻨﺠﻢ

٪١٠

ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﻤﻨﺠﻢ

٪١٠

ﻓﻬﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﻤﻨﺠﻢ

٪١

ورﺛﺔ
ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﻤﻨﺠﻢ*

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﻨﺠﻢ

٪١٠

ﻓﻬﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﻤﻨﺠﻢ
٪١٨

ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﻤﻨﺠﻢ

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﻨﺠﻢ

٪١٤

ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﻤﻨﺠﻢ
٪١٤

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﻨﺠﻢ

ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﻤﻨﺠﻢ

٪١٠

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﻨﺠﻢ

٪١٠

٪١٨

إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﻤﻨﺠﻢ
ورﺛﺔ
ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﻤﻨﺠﻢ*

٪١٠

٪١٠

٪١٨

أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﻤﻨﺠﻢ

٪١٠

*بتاريخ 1443/03/23هـ (الموافق 2021/10/29م) ،انتقل إلى رحمة اهلل تعالى علي عبداهلل المنجم ،وقد تم االنتهاء من توثيق ورثته من قبل كتابة العدل بتاريخ 1443/03/28هـ (الموافق
2021/11/3م) ،كما قام جميع الورثة بتوكيل أحد منهم إلكمال إجراءات حصر وتوزيع اإلرث وفقاً للشريعة.
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4شركة أبناء عبدالله العلي المنجم

إن شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم هي شركة مساهمة مقفلة ،يبلغ رأس مالها ( )600,000,000ريال سعودي ،مقسم إلى ( )60,000,000حصة ،بقيمة
اسمية قدرها  10رياالت سعودية لكل حصة ،وهي مسجلة في السجل التجاري لمدينة الرياض برقم  ،1010000565بتاريخ 1376/11/11هـ (الموافق 10
يونيو 1957م) .ويقع المركز الرئيسي لشركة أبناء عبداهلل العلي المنجم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وتشتمل األنشطة الرئيسية لشركة أبناء عبداهلل العلي المنجم على بيع األغذية والمشروبات بالجملة ،بيع األغذية بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة،
البيع بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة التي تبيع األطعمة والمشروبات أساساّ ،البيع بالتجزئة عن طريق بيوت تنفيذ طلبات الشراء بالبريد أو
عن طريق اإلنترنت ،البيع بالجملة نظير رسم أو على أساس عقد ،بيع البضائع الجديدة األخرى بالتجزئة في متاجر متخصصة ،النقل البري للبضائع،
التخزين ،أنشطة المطاعم وخدمات األطعمة المتنقلة ،أنشطة خدمات الطعام األخرى ،أنشطة التسلية والترفيه األخرى غير المصنفة في موضع آخر،
التنظيف العام للمباني ،أنشطة متكاملة لدعم المرافق ،أنشطة الشركات القابضة (أي الوحدات التي تستحوذ على أصول امتالك حصة مهيمنة من
رأس المال لمجموعة من الشركات التابعة ،ويكون نشاطها الرئيسي هو ملكية تلك المجموعة) ،أنشطة الوساطة المتعلقة بعقود األوراق المالية والسلع
صنع منتجات األغذية األخرى
األساسية ،أنشطة الخدمات المالية األخرى باستثناء التأمين وتمويل المعاشات التقاعدية غير المصنفة في موضع آخرُ ،
صنع منتجات المخابز ،صنع اآلالت األخرى متعددة األغراض.
غير المصنّفة في موضع آخرُ ،
ويبين الجدول التالي هيكل ملكية شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم ،كما في تاريخ هذه النشرة:
اهيكل ملكية شركة أبناء عبدالله العلي المنجم ،كما في تاريخ هذه النشرة:

	 (4-5):لودجل

نسبة الملكية

عدد الحصص

اسم الشريك
ورثة علي عبداهلل المنجم*

%18

10,800,000

عبدالعزيز عبداهلل المنجم

%18

10,800,000

صالح عبداهلل المنجم

%14

8,400,000

عبدالرحمن عبداهلل المنجم

%10

6,000,000

أحمد عبداهلل المنجم

%10

6,000,000

إبراهيم عبداهلل المنجم

%10

6,000,000

يوسف عبداهلل المنجم

%10

6,000,000

فهد عبداهلل المنجم

%10

6,000,000

اإلجمالي

%100

60,000,000

المصدر :الشركة

*بتاريخ 1443/03/23هـ (الموافق 2021/10/29م) ،انتقل إلى رحمة اهلل تعالى علي عبداهلل المنجم ،وقد تم االنتهاء من توثيق ورثته من قبل كتابة العدل بتاريخ 1443/03/28هـ (الموافق
2021/11/3م) ،كما قام جميع الورثة بتوكيل أحد منهم إلكمال إجراءات حصر وتوزيع اإلرث وفقاً للشريعة.

-7-2

4شركة الكفاءة العقارية

إن شركة الكفاءة العقارية هي شركة مساهمة مقفلة ،يبلغ رأس مالها ( )600,000,000ريال سعودي ،مقسم إلى ( )60,000,000حصة ،بقيمة اسمية قدرها
 10رياالت سعودية لكل حصة ،وهي مسجلة في السجل التجاري لمدينة الرياض برقم  ،1010240490بتاريخ 1428/11/11هـ (الموافق  21نوفمبر
2007م) .ويقع المركز الرئيسي لشركة الكفاءة العقارية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وتشتمل األنشطة الرئيسية لشركة الكفاءة العقارية على إقامة وتطوير المشاريع السكنية والتجارية والصناعية وبيعها أو تأجيرها لمصلحة الشركة،
وشراء األراضي إقامة المباني واستثمارها بالبيع أو التأجير لمصلحة الشركة ،وإدارة وصيانة العقارات والمجمعات السكنية والمراكز التجارية والفنادق
والمجمعات السياحية والمطاعم لمصلحة الشركة ،وخدمات االستيراد والتصدير وخدمات التسويق للغير.
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ويبين الجدول التالي هيكل ملكية شركة الكفاءة العقارية ،كما في تاريخ هذه النشرة:
اهيكل ملكية شركة الكفاءة العقارية ،كما في تاريخ هذه النشرة:

	 (4-6):لودجل

نسبة الملكية

عدد الحصص

ورثة علي عبداهلل المنجم*

%18

10,800,000

اسم الشريك
عبدالعزيز عبداهلل المنجم

%18

10,800,000

صالح عبداهلل المنجم

%14

8,400,000

عبدالرحمن عبداهلل المنجم

%10

6,000,000

أحمد عبداهلل المنجم

%10

6,000,000

إبراهيم عبداهلل المنجم

%10

6,000,000

يوسف عبداهلل المنجم

%10

6,000,000

فهد عبداهلل المنجم

%10

6,000,000

اإلجمالي

%100

60,000,000

المصدر :الشركة

*بتاريخ 1443/03/23هـ (الموافق 2021/10/29م) ،انتقل إلى رحمة اهلل تعالى علي عبداهلل المنجم ،وقد تم االنتهاء من توثيق ورثته من قبل كتابة العدل بتاريخ 1443/03/28هـ (الموافق
2021/11/3م) ،كما قام جميع الورثة بتوكيل أحد منهم إلكمال إجراءات حصر وتوزيع اإلرث وفقاً للشريعة.

4- 8نظرة عامة على األنشطة الرئيسية للشركة
تتمثل أنشطة الشركة باستيراد وتسويق وتوزيع مجموعة من المنتجات الغذائية المجمدة والمب ّردة والجافة في قطاع األغذية في المملكة .وتشمل مجموعة
المنتجات الغذائية الدواجن المجمدة واللحوم الحمراء والخضار والفواكه المجمدة ومشتقات األلبان ومنتجات الزيتون واألرز والبهارات .إضاف ًة إلى ذلك،
تنتج الشركة منتجات لحوم متنوعة يتم بيعها ً
أيضا إلى قطاع األغذية في المملكة.
تحقق الشركة إيراداتها من بيع المنتجات الغذائية المستوردة أو التي تنتجها الشركة بنفسها للعمالء عبر ثالث قنوات توزيع رئيسية ،هي :قطاع البيع
بالجملة وقطاع التجزئة وقطاع خدمات األغذية.
فرعا ،من بينها  12فرعاً فيها ثالجات تخزين («الثالجات») وفرع (مكتب) مبيعات واحد في مدينة الطائف وفرع مصنع لحوم واحد
تدير الشركة ً 14
في مدينة جدة .يتم تخزين منتجات الشركة وتوزيعها من خالل  13فرعاً ،حيث تقع هذه الفروع في مواقع استراتيجية في عشر مدن تغطي كافة مناطق
المملكة .تتميز ثالجات التخزين بتقنيات تبريد وتجميد متقدمة يمكن التحكم بدرجات الحرارة فيها وتقنيات الرفوف اآللية بمعظم الفروع حيث تساعد
في تحسين إدارة المخزون.
كما في تاريخ  31مارس 2021م ،تدير الشركة أسطوالً مكون من 1,080مركبة ،بما في ذلك  648شاحنة ،والتي تنقل المنتجات الغذائية من الفروع إلى
منافذ العمالء على مستوى المملكة.
حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت  2.494مليار ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 2.411مليار ريال سعودي للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2019م و 2.531مليار ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م و 626.4مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية
 31مارس 2021م .وتبيع الشركة أكثر من  700صنف ( )SKUمصنفة تحت  5فئات من المنتجات ،بما في ذلك المنتجات الغذائية التي يتم الحصول عليها
من كبار الموردين خارج المملكة مثل فرانس بولتري ،والمب ويستون ،والكتاليس ،وآرال فود ،و»جي بي إس» و»بي آر إف فودس» والمنتجات الغذائية التي
تنتجها الشركة مثل هبرة ،ومنتجات العالمات التجارية الخاصة األُخرى التي تُباع تحت عالماتها التجارية الخاصة بها مثل داري .باإلضافة إلى ذلك،
تستورد الشركة حوالي  250,000طن متري من المنتجات كل سنة.
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4مؤشرات األداء الرئيسية

يوضح الجدول التالي أدوات القياس التشغيلية للشركة والتي يعتبرها المديرون بمثابة مؤشرات األداء الرئيسية للشركة للسنوات المالية 2018م ،و2019م،
و2020م والفترة المنتهية  31مارس 2021م:
امؤشرات األداء الرئيسية للشركة

	 (4-7):لودجل

مؤشر األداء الرئيسي
حجم المبيعات (بالطن المتري)
نسبة النمو

السنة المالية 2018م

السنة المالية 2019م

السنة المالية 2020م

الفترة المنتهية 31
مارس 2021م

273,807

282,118

281,462

73,701

%9-

%3

%0

المبيعات (ألف ريال سعودي)
المبيعات
نسبة النمو

2,493,477

2,411,253

2,531,351

%1

%3-

%5

626,421

المبيعات حسب الفئات الرئيسية (ألف ريال سعودي)
اللحوم الحمراء والبيضاء

1,630,755

1,437,960

1,456,835

345,213

الفواكه والخضار المجمدة

317,707

395,208

433,333

119,545

مشتقات األلبان

300,207

318,545

349,356

78,203

الزيتون والزيت

225,335

235,596

262,330

76,749

أخرى

19,473

23,944

29,498

6,711

2,493,477

2,411,253

2,531,351

626,421

اإلجمالي
المبيعات حسب العالمة التجارية (ألف ريال سعودي)
مبيعات العالمات التجارية الموزعة

2,179,711

2,045,410

2,081,425

497,078

مبيعات العالمات التجارية المملوكة

313,765

365,843

449,927

129,343

اإلجمالي

2,493,477

2,411,253

2,531,351

626,421

األسطول
الشاحنات – المملوكة

740

738

649

648

سيارات السيدان – المملوكة

79

41

14

14

سيارات السيدان – المستأجرة

374

397

404

412

4

4

6

6

إجمالي سيارات السيدان

453

438

418

426

إجمالي عدد المركبات

1,193

1,176

1,073

1,080

الحافالت  -المملوكة

المصدر :معلومات الشركة

-8-2

4فئات المنتجات

4لمحة عامة
-8-2-1
تبيع الشركة مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية عالية الجودة ذات العالمات التجارية المختلفة والعالمات الخاصة بها عبر عدة قنوات توزيع للعمالء.
وتبيع الشركة العديد من المنتجات التي تحمل عدة عالمات تجارية ضمن كل فئة من فئات المنتجات ،وقد تم تقديم العديد من هذه المنتجات منذ بدء
الشركة بممارسة أعمالها في عام 1950م كمؤسسة فردية( .للمزيد من المعلومات عن تاريخ أعمال الشركة ،يرجى مراجعة القسم «( 6-4التطورات
الرئيسية للشركة منذ تأسيسها»)).

59

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

يوضح الجدول  8-4أدناه الفئات الرئيسية للمنتجات الغذائية التي تبيعها الشركة ،بما في ذلك العالمات التجارية وأنواع المنتجات وعدد الموردين وعدد
األصناف ( )SKUsفي كل فئة من المنتجات والفترة التي تم خاللها عرض فئة المنتج:
	 (4-8):لودجل

افئات منتجات الشركة كما في  31مارس 2021م:
العالمات التجارية

المنتجات
المعروضة

اللحوم الحمراء والبيضاء

فئة المنتجات

عدد
الموردين

األصناف
()SKUs

«دو» و»سوبريم» و «داري» و «فت اليف» و «يونيف» و «لوبون» و «نات» و «نور» و «إنتاج» و «فيال
جيرمانيا» و «سيلفر فيرن فارمز» و «أفكو» و «فريبوي» و «جيجوتا» و «مينرفا» و «سويفت» و
«كالسيك» و «موراليخو» و «فليتشر» و «أرارات» و «هبرة» و «سانت هيلين» و «أنعام السعودية»
و «أسماك»

62

27

350

الفواكه والخضار المجمدة

داري ومونتانا وماريتا وحياة والمب ويستون

37

11

182

مشتقات األلبان

بريزدن والبقرات الثالث وداري وفالبريسو وكريستيس وماريتا

25

9

108

الزيتون والزيت

كوبوليفا وأولي كوب وداري وحياة وماريتا

10

3

49

أخرى

داري وماريتا وحياة وماستر مارتيني وزن والشركة المتحدة لألغذية ومارتنز

10

11

31

144

61

720

اإلجمالي
المصدر :معلومات الشركة

يوضح الجدول  9-4أدناه إيرادات الشركة حسب فئات المنتجات وحجم كل فئة من فئات المنتجات المباعة للفترات المالية ذات الصلة:
	 (4-9):لودجل

اإيرادات الشركة وحجم المنتجات المباعة
السنة المالية 2018م

فئة المنتجات

السنة المالية 2019م

السنة المالية 2020م

الفترة المنتهية  31مارس 2021م

طن متري

(ألف ريال
سعودي)

طن متري

(ألف ريال
سعودي)

طن متري

(ألف ريال
سعودي)

طن متري

(ألف ريال
سعودي)

اللحوم الحمراء والبيضاء

160,122

1,630,755

147,658

1,437,960

140,075

1,456,835

36,939

345,213

الفواكه والخضار المجمدة

59,784

317,707

72,880

395,208

77,100

433,333

21,965

119,545

مشتقات األلبان

20,997

300,207

22,990

318,545

23,321

349,356

5,729

78,203

الزيتون والزيت

29,094

225,335

33,810

235,596

35,718

262,330

7,664

76,749

أخرى

3,810

19,473

4,780

23,944

5,248

29,498

1,404

6,711

اإلجمالي

273,807

2,493,477

282,118

2,411,253

281,462

2,531,351

73,701

626,421

المصدر :معلومات الشركة

4اللحوم الحمراء والبيضاء
-8-2-2
تعد اللحوم الحمراء والبيضاء أكبر فئة منتجات للشركة ،حيث شكلت إيرادات هذه الفئة  1.438مليار ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2019م و 1.457مليار ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م و 345مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية  31مارس 2021م.
تتكون الفئة الفرعية لمنتجات الدواجن من الدجاج الكامل وقطع الدجاج (سواء كانت في صورة منتجات فردية سريعة التجميد أو في أطباق أو قوالب
كبيرة) كما تتكون من عدد من المنتجات المصنعة (مثل نقانق الدجاج والدجاج المفروم وبرغر الدجاج والناجتس) ،كما تشتمل على البط الكامل والديك
الرومي الكامل ومنتجات السمان الكاملة .وتتكون الفئة الفرعية لمنتجات اللحوم في الشركة من المنتجات المجمدة (التي تتكون من لحم البقر ولحم
الحمل ولحم الضأن ولحم العجل) والمنتجات المب ّردة (التي تتكون من لحم البقر ولحم الحمل) والمنتجات المفرومة (التي تتكون من لحم الضأن ولحم
البقر) .وتتكون الفئة الفرعية للمأكوالت البحرية في الشركة من منتجات التونة الجافة والمنتجات الفردية سريعة التجميد (مثل الجمبري وشرائح السمك
األبيض وشرائح السلمون والكاالماري) والمأكوالت البحرية األخرى المصنعة (مثل أصابع السمك المفروم والشرائح المخبوزة).
بدأت الشركة ببيع منتجات اللحوم البيضاء والحمراء في الستينات من القرن الماضي بتوزيع  200طن متري شهر ًيا وتطور ليصل إلى حوالي 11,000
طن متري شهر ًيا في الفترة المنتهية  31مارس 2021م .واليوم ،تبيع الشركة  24عالمة تجارية من منتجات اللحوم والدواجن ،بما في ذلك داري واألنعام
السعودية وهبرة ،وهي عالماتها التجارية الخاصة بها .وتستورد الشركة منتجات من  27مور ًدا محلياً ودولياً ،بما في ذلك شركة فرانس بولتري ،وهي أحد
األطراف ذوي العالقة.
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4الفواكه والخضار المجمدة
-8-2-3
تُعد الفواكه والخضار المجمدة ثاني أكبر فئة منتجات للشركة ،حيث شكلت إيرادات تبلغ  395مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2019م ،و 433مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م و 120مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية  31مارس 2021م.
تتكون الفئة الفرعية لمنتجات الفواكه المجمدة الخاصة بالشركة من منتجات لُب الفواكه (مثل المانجو والجوافة واألفوكادو وخليط الفواكه) والمنتجات
الفردية سريعة التجميد (مثل الفراولة والتوت البري والرمان).
تتكون الفئة الفرعية لمنتجات الخضار المجمدة الخاصة بالشركة من المنتجات الورقية المجمدة (مثل الملوخية والسبانخ) والمنتجات الفردية سريعة
التجميد (مثل الخضار ال ُمش ّكلة والبازالء والفاصوليا الخضراء والذرة) والمنتجات المعلبة الجافة (مثل الفول والفاصوليا والفاصوليا البيضاء) وأنواع
مختلفة من قطع البطاطس المجمدة (عادي ،مقرمش ،متبل ،ويدجز وهاش براونز).
بدأ بيع منتجات الفواكه والخضار المجمدة في السبعينات من القرن الماضي بعدد قليل من الحاويات شهر ًيا ،ووصل مؤخ ًرا إلى متوسط يقارب 7,000
طن متري شهر ًيا خالل الفترة المنتهية في  31مارس 2021م.
تبيع الشركة كما في تاريخ هذه النشرة 5 ،عالمات تجارية لمنتجات الفواكه والخضار ،بما في ذلك داري ومونتانا وماريتا وحياة .كما تحصل الشركة على
منتجات الفواكه والخضار المجمدة المستوردة من  11مور ًدا.
4مشتقات األلبان
-8-2-4
مثلت مشتقات األلبان إيرادات تبلغ  319مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،و 349مليون ريال سعودي للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2020م و 78مليون ريال سعودي في القترة المنتهية في  31مارس 2021م.
تتكون الفئات الفرعية لمشتقات األلبان الخاصة بالشركة من الجبن األبيض (مثل تترا باك والجبن السائل وجبنة الفيتا المصنوعة من حليب األغنام)
والجبن المصنع (مثل منتجات الجبن في العلب الزجاجية والمثلثات والشرائح والشيدر) وزبدة الدهون الحيوانية واللبنة وجبن موتزاريال (قوالب وأكياس
مبشورة) وجبن الكريمة (مثل الكريمة المطبوخة والقشطة والكريمة المعقمة) واألجبان الطبيعية الفاخرة (مثل إيدام ،وإيمنتال ،وقودا ،وحلومي).
بدأ بيع مشتقات األلبان منذ  40عا ًما تقري ًبا بعدد قليل من الحاويات وتطورت المبيعات لتصل إلى حوالي  2,000طن متري شهر ًيا في الفترة المنتهية 31
مارس 2021م.تبيع الشركة كما في تاريخ هذه النشرة 5 ،عالمات تجارية لمشتقات األلبان ،بما في ذلك داري ،وهي عالمتها التجارية الخاصة بها .كما
تحصل الشركة على مشتقات األلبان المستوردة من  9موردين.
4الزيتون والزيت
-8-2-5
مثلت منتجات الزيتون والزيت إيرادات تبلغ  236مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،و 262مليون ريال سعودي للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2020م و 77مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية في  31مارس 2021م.
تتكون الفئات الفرعية لمنتجات الزيتون والزيت الخاصة بالشركة من الزيتون (في أوعية وعلب وأكياس تقديم الطعام) والزيوت (مثل زيوت الزيتون وزيوت
الطبخ).
بدأ بيع منتجات الزيتون والزيت منذ  50عا ًما تقري ًبا بواقع حاويتين شهر ًيا وتطورت المبيعات لتصل إلى حوالي  2,555طن متري شهر ًيا في الفترة المنتهية
 31مارس 2021م.
تبيع الشركة كما في تاريخ هذه النشرة 5 ،عالمات تجارية لمنتجات الزيتون والزيت ،بما في ذلك ماريتا ،وهي عالمة تجارية خاصة بالشركة .كما تحصل
الشركة على منتجات الزيتون والزيت المستوردة من  3موردين.
4المنتجات األخرى
-8-2-6
مثلت المنتجات األخرى إيرادات تبلغ  24مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،و 30مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2020م و 7ماليين ريال سعودي في الفترة المنتهية  31مارس 2021م.
تتكون الفئات الفرعية للمنتجات األخرى الخاصة بالشركة من األرز واألعشاب الجافة والتوابل (مثل الكتشاب والمايونيز والكريمة الخالية من الحليب
والصلصة الحارة) وطحينة السمسم السائلة.
بدأ بيع المنتجات األخرى منذ حوالي  5سنوات بكميات محدودة جدا إلى أن وصلت إلى حوالي  500طن متري شهرياً في الفترة المنتهية  31مارس
2021م.
تبيع الشركة كما في تاريخ هذه النشرة ،عالمتين تجاريتين من عالماتها الخاصة للمنتجات األخرى ،وهما ماريتا وداري .تحصل الشركة على المنتجات
األخرى المستوردة من  11مورد.
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-8-3

4قنوات التوزيع

4لمحة عامة
-8-3-1
طورت الشركة قنوات توزيع قوية في جميع أنحاء المملكة والتي توفر الوصول إلى نحو  18,000منفذ لعمالئها ضمن قنوات التوزيع الخاصة بها كما في
تاريخ  31مارس 2021م.
تمتلك الشركة ثالث قنوات توزيع رئيسية تحت قسم المبيعات هي :قطاع البيع بالجملة وقطاع التجزئة وقطاع خدمات األغذية .ويبين الجدول  10-4أدناه
توزيع إيرادات الشركة حسب كل قناة توزيع للفترات المالية ذات الصلة:
	 (4-10):لودجل

امساهمة إيرادات قنوات التوزيع
السنة المالية 2018م
(ألف ريال سعودي)

السنة المالية 2019م
(ألف ريال سعودي)

السنة المالية 2020م
(ألف ريال سعودي)

قطاع البيع بالجملة

1,007,626

944,846

941,000

204,258

قطاع التجزئة

959,943

867,448

1,048,111

278,344

قطاع خدمات األغذية

529,776

606,767

549,343

145,453

اإلجمالي

2,497,345

2,419,060

2,538,454

628,055

قناة التوزيع

الفترة المنتهية في  31مارس 2021م
(ألف ريال سعودي)

المصدر :معلومات الشركة

4قطاع البيع بالجملة
-8-3-2
كما في تاريخ  31مارس 2021م ،تألفت قناة التوزيع لقطاع البيع بالجملة للشركة من  720منفذ مثلت حوالي  %32.6من إجمالي إيرادات الشركة.
يبيع عمالء قطاع البيع بالجملة منتجات الشركة إلى المطاعم أو صغار تجار التجزئة أو المستهلكين األفراد اآلخرين .عاد ًة ما يعمل عمالء قطاع البيع
بالجملة من متجر كبير في مكان واحد أو فرع يحتوي على ثالجة حيث تباع المنتجات في المنطقة التي يخدمها .يشتري عمالء قطاع البيع بالجملة من
الشركة منتجات سلعية مثل الدواجن واللحوم الحمراء والخضراوات ،باإلضافة إلى بعض المنتجات ذات العالمات التجارية.
تطور الشركة بشكل عام العالقات مع عمالء قطاع البيع بالجملة الذين لديهم شبكات توزيع قائمة وقوية مع عمالء مستمرين معهم منذ فترة طويلة .وهذا
يم ّكن الشركة من االستفادة من قناة التوزيع لقطاع البيع بالجملة للوصول بشكل غير مباشر إلى عمالء قطاع البيع بالتجزئة وقطاع خدمات األغذية الذين
قد ال تتمكن الشركة من الوصول إليهم أو يكونون بعيدين عن متناول شبكة التوزيع التي تخدمها الشركة أو ألنهم قد ال يستوفون المعايير االئتمانية التي
تفرضها الشركة.
لذلك تنظر الشركة إلى عمالء قطاع البيع بالجملة كشركاء استراتيجيين يساهمون في توزيع منتجات الشركة على نطاق أوسع وتعزيز قنوات التوزيع
بقطاعي التجزئة وخدمات األغذية بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
تتعاقد الشركة مع عمالء قطاع البيع بالجملة بموجب اتفاقية فتح حساب معتمد ويتم التوريد على أساس أوامر شراء( .للمزيد من المعلومات ،يرجى
مراجعة القسم «( 3-4-8-4وصف شروط التوريد النموذجية وترتيبات التوزيع»)).
4قطاع التجزئة
-8-3-3
كما في تاريخ  31مارس 2021م ،تألفت قناة التوزيع لقطاع التجزئة للشركة من  11,188منفذ مثلت حوالي %44.5من إجمالي إيرادات الشركة .وتتألف
قناة التوزيع لقطاع التجزئة من فئتين فرعيتين هما :الحسابات الرئيسية والتوزيع المباشر.
يشمل عمالء الحسابات الرئيسية محالت السوبر والهايبر ماركت التي تشتري بشكل عام المنتجات ذات العالمات التجارية من الشركة لبيعها للمستهلكين.
وكما في تاريخ  31مارس 2021م ،كان  7من أهم  10عمالء للشركة هم من عمالء الحسابات الرئيسية ،وتحديداً هم العثيم وبنده وكارفور والدانوب ولولو
والتميمي وبن داود .وتوفر سالسل السوبر والهايبر ماركت الكبيرة التي تضم متاجر متعددة عبر مناطق المملكة الرئيسية قنوات توزيع مهمة تستطيع
الشركة من خاللها بيع أصنافها من خالل متاجر متعددة.
يشمل عمالء التوزيع المباشر منافذ أصغر تعمل من مكان واحد لبيع المواد الغذائية بالتجزئة .وقد شهدت الشركة ،في السنوات األخيرة ،طل ًبا متزايدًا من
مدفوعا بتفضيل المستهلكين لشراء المنتجات الغذائية األساسية من المتاجر المحلية التي تالئمهم عمو ًما أكثر من محالت السوبر
عمالء التوزيع المباشر
ً
والهايبر ماركت الكبيرة وتقدم سل ًعا أساسية يومية عالية الجودة ،مثل الخبز الطازج والحليب والفواكه والخضار الطازجة .وكان هؤالء العمالء يستلمون
المنتجات في الماضي من قبل مندوبي مبيعات الشاحنات النقدية ( )Cash Van Salesالذين يقودون مسارات معينة من الفروع المحلية ويعرضون عليهم
مخزونهم على أساس البيع النقدي .إال أن الشركة أرادت تلبية الطلبات بشكل أكثر فعالية ،وقامت بتكييف نموذج التوزيع المباشر الخاص بها مع مندوبي
ما قبل البيع الذين يزورون عمالء التوزيع المباشر ويؤكدون الطلبات المسبقة لكي يتم تسليمها إلى العميل في اليوم التالي .وهكذا تمكنت الشركة من تلبية
الطلب بشكل أفضل من خالل ضمان تلبية جميع الطلبات.
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ً
شروطا مصممة
وعادة ما تقوم الشركة بإبرام عقود توريد رسمية بالنسبة للحسابات الرئيسية ،حيث توقع مع كبار تجار التجزئة اتفاقيات نموذجية تتضمن
خصيصا لقطاع السوبر والهايبر ماركت ،وتعالج تلك االتفاقيات مساحة الرفوف وتوافر المنتجات واستراتيجيات الترويج والخصومات المستهدفة .أما
ً
عمالء التوزيع المباشر ،فتتعامل معهم الشركة بشكل عام على أساس أوامر الشراء( .للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم «( 2-8-8-4وصف
الشروط النموذجية مع العمالء»)).
4قطاع خدمات األغذية
-8-3-4
كما في تاريخ  31مارس 2021م ،تألفت قناة توزيع لقطاع خدمات األغذية للشركة من  5,423منفذ مثلت حوالي  %23من إجمالي إيرادات الشركة.
وتتكون قنوات التوزيع لقطاع خدمات األغذية من فئتين فرعيتين هما :الحسابات الرئيسية ومبيعات الشاحنات النقدية ( .)Cash Van Salesوتضم فئة
الحسابات الرئيسية العمالء الذين يولدون مستويات كبيرة من اإليرادات ويدفعون وف ًقا لشروط ائتمانية في حين تشمل فئة مبيعات الشاحنات النقدية
( )Cash Van Salesالعمالء الذين يدفعون نقدًا لمندوبي الشاحنات النقدية التابعين للشركة والذين يقودون مسارات معينة من الفروع المحلية لبيع ما
لديهم من مخزون.
تتولى قناة التوزيع لقطاع خدمات األغذية توزيع المنتجات بشكل أساسي إلى شركات التموين ومطاعم الوجبات السريعة وشركات الطيران ،والفنادق،
والمطاعم التقليدية والفاخرة ،والمقاهي ،والبوفيهات ،ومحالت العصائر .ويُعد عمالء قطاع خدمات األغذية أهم المشترين للمنتجات السلعية مثل
الدواجن واللحوم والفواكه والخضار المجمدة ،ويستخدمونها إلعداد وجبات الطعام التي تباع لعمالئهم من المستهلكين .وعلى سبيل المثال ،توزع الشركة
منتجات إلى شركة الخليج للتموين والبيك والطازج وبيت الشاورما وبيت الشواية وكودو و « »KFCو «.»Domino’s
تتعاقد الشركة عادة مع عمالء قطاع خدمات األغذية على أساس أوامر الشراء ،وهو ما يز ّود الشركة بالمرونة لتأمين/تخصيص كميات المنتجات من
المو ّردين لديها قبل االلتزام بتوريد كميات ثابتة لعمالء قطاع خدمات األغذية .كما أبرمت الشركة ترتيبات تعاقدية رسمية مع العمالء لتوريد بعض
المنتجات مثل البطاطس والزيتون والفواكه والخضار المجمدة( .للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم «( 2-8-8-4وصف الشروط النموذجية
مع العمالء»)).

-8-4

ّ
الموردون
4

كما في تاريخ هذه النشرة ،لدى الشركة أكثر من  60مورداً نشطاً .وتشتري الشركة غالبية أصنافها من السلع المجمدة والمب ّردة والجافة من مو ّردين دوليين
رئيسيين حيث تحمل تلك المنتجات عالماتهم التجارية .وكما في تاريخ  31مارس 2021م ،كانت نسبة الموردين الدوليين تمثل  %88.7من مو ّردي الشركة
بينما تمثل نسبة الموردين المتواجدين في المملكة  %11.3من مو ّردي الشركة .وبفضل العدد الكبير والمتنوع من الموردين ،تتمتع الشركة بمرونة كبيرة
لتحديد حجم وجودة المنتجات التي تطلبها لتلبية طلبات العمالء.
وغالبية مو ّردي الشركة هم مو ّردون معروفون على المستوى الدولي ولديهم وجود راسخ في األسواق العالمية .على سبيل المثال ،تُعتبر «بي آر أف فودس»
أحد أكبر منتجي الدجاج في حين تمثل الكتاليس إحدى أكبر مجموعات مشتقات األلبان في العالم ،والمب ويستون من أكبر منتجي ومصنعي منتجات
البطاطس المجمدة وتُعد «جي بي أس» من أكبر منتجي البروتين .وقعت الشركة اتفاقية تعاون مع «سيارا» (الشركة التابعة لشركة «جي بي إس») وهي أكبر
منتج للحوم الدجاج واألبقار في العالم ،وذلك في إطار دعم استراتيجية الشركة التي تستهدف تنويع أصنافها وتوسيع نطاق خدماتها لتلبية معدالت الطلب
المتزايدة للعمالء بقطاع األغذية في المملكة .وقد أعلنت الشركة توقيع هذه االتفاقية عبر موقعها اإللكتروني بتاريخ 2021/04/11م.
وتشتمل أيضا قاعدة مو ّردي الشركة على فرانس بولتري ،وهي شركة مسجلة في الجمهورية الفرنسية مملوكة لشركة أبناء عبداهلل العلي المنجم (المساهم
الكبير) ،حيث تقوم بتوريد منتجات الدجاج للشركة ،والتي ش ّكلت حوالي  %27.9من مشتريات الشركة عن الفترة المنتهية  31مارس 2021م.
تعد قاعدة مو ّردي الشركة متنوعة .وتم ً
أيضا تنويع قاعدة إمدادات الشركة إلى الحد الذي يجعل الشركة قادرة على الحصول على المنتجات التي تتسم
بارتفاع الطلب عليها من العديد من المو ّردين ،مثل الدجاج.
تعود العالقات مع العديد من مو ّردي الشركة إلى أكثر من أربعة عقود ،وذلك منذ البدء بممارسة األعمال ألول مرة ،وتستمر هذه العالقات مع الشركة
حتى يومنا هذا .وتعتقد الشركة أن قوة وقِ دم عالقاتها مع مورديها الرئيسيين يعود إلى عاملين رئيسيين :أوالً ،اكتساب الشركة لسمعة طيبة في الحفاظ
على معايير عالية من النزاهة والعدل وااللتزام في تعامالتها مع المو ّردين .ثان ًيا ،تعتقد الشركة أن مركزها المالي القوي وبنيتها التحتية الحديثة وشبكة
التوزيع الواسعة التي تحتفظ بها وعالقاتها القوية مع العمالء وفهمها العميق للسوق الذي تعمل فيه ،كل ذلك يوفر للموردين منصة قوية لزيادة حصصهم
في سوق المملكة.
وتقوم الشركة بتطوير عالقات قوية مع كبار المو ّردين واستخدام اقتصاديات الحجم المتمثل في مشترياتها الكبيرة للحصول على أفضل األسعار .كما
تعزز الشركة من عالقاتها مع صغار المو ّردين حيث تقدم لهم ميزة تنافسية من خالل إيصال منتجاتهم لقاعدة كبيرة من العمالء في شتى مناطق المملكة،
ويعود ذلك لقدراتها العالية على مستو ّيي األسطول والتوزيع.
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4استراتيجية المشتريات
-8-4-1
تهدف استراتيجية المشتريات الخاصة بالشركة إلى جلب منتجات عالية الجودة من الموردين الدوليين والمحليين بأسعار تنافسية لعمالئها.
تؤمن اإلدارة أن جودة مو ّردي الشركة تلعب دو ًرا رئيس ًيا في استراتيجية المشتريات الخاصة بالشركة .تأخذ الشركة بعين االعتبار مجموعة من العوامل
عند اختيار مو ّردين جدد ،بما في ذلك :جودة المنتجات والمحافظة على استمرار جودتها ،واالستقرار المالي ،والنزاهة ،والسعر ،واستمرارية التوريد،
ومالءمة المنتجات لتلبية االحتياجات الخاصة بالسوق السعودية.
تعتمد استراتيجية المشتريات الخاصة بالشركة ً
أيضا على فهم عميق ألسواق الغذاء الدولية والمحلية والتطورات التي تستجد فيها ،بما في ذلك ما يتعلق
بإدخال منتجات جديدة وحالة العرض /الطلب واتجاهات المستهلكين ومدى التقبل ألسعار السوق .وتراعي الشركة مثل هذه العوامل لتتمكن من تحديد
استراتيجية البيع والشراء على المدى القصير على األقل ،وأحيا ًنا حتى على المدى الطويل .وتُتخذ قرارات الشراء بنا ًء على احتياجات السوق وقدرة
الشركة على خدمة عمالئها مع الحفاظ على معايير الربحية .كما تع ّد موسمية إنتاج بعض المنتجات في بلد المنشأ عام ً
ال مهماً يؤخذ بعين االعتبار عند
اتخاذ قرارات الشراء.
يبدأ تحديد كمية المنتج المراد طلبه من المو ّردين بتوقع فريق التخطيط لمبيعات المرحلة القادمة استنا ًدا إلى المدخالت المقدمة من فريق المبيعات،
والذي يحسب حجم المبيعات المتوقع للمنتج .ويختلف تكرار التوقعات تب ًعا لطبيعة المنتج ،خاص ًة المنتجات السلعية .على سبيل المثال ،يتم تقديم توقعات
المبيعات لمنتجات الدواجن على أساس  60يو ًما ألن كميات ونوعية إنتاج الدواجن لدى الموردين قد تتغير بشكل كبير من شهر آلخر ،في حين يمكن تقديم
توقعات مبيعات مشتقات األلبان على أساس شهري ،وذلك ألن أحجام إنتاج وبيع مشتقات األلبان تكون متقاربة بشكل عام من شهر آلخر إلى حد ما.
بعد تلقي توقعات المنتجات ،وقبل تحديد الطلبية المزمع اجراؤها ،يتعين على فريق المشتريات أن يأخذ بالحسبان كميات المنتجات الجاري شحنها إلى
ٍ
وعندئذ يكون فريق المشتريات قاد ًرا على
الموانئ وتلك الجاري نقلها إلى الفروع ورصيد البضاعة من األصناف المعنية بالفروع وبفرع مصنع اللحوم.
تحديد الكمية اإلضافية من المنتجات التي ينبغي طلبها من المورد لتلبية احتياجات البيع المتوقعة للفترة ذات الصلة.
ويبقى فريق اإلدارة على تواصل وتنسيق مستمر مع جميع المو ّردين لتحديد الحد األقصى للسعر وكمية ونوعية المنتجات التي سيتم طلبها.
ّ
الموردون الرئيسيون
4
-8-4-2
ش ّكل أهم عشرة مو ّردين (استنا ًدا إلى إجمالي المشتريات) للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م والفترة
المنتهية  31مارس 2021م ما يعادل  %82.9و %78.9و %77و ،%76على التوالي ،من إجمالي المشتريات التي أجرتها الشركة .والغالبية العظمى من أهم
 10مو ّردين كان لديهم عالقة مع أعمال الشركة منذ  20عاماً أو أكثر.
ويبين الجدول التالي أبرز عشرة مو ّردين رئيسيين للشركة كما في تاريخ  31مارس 2021م ،استنا ًدا إلى إجمالي المشتريات للفترة المنتهية  31مارس
2021م.
	 (4-11):لودجل

االموردون الرئيسيون للشركة
المو ّرد

العالمات التجارية
الرئيسية

فترة
العالقة

بلد المنشأ

فرانس بولتري

نسبة المشتريات من المورد  /إجمالي مشتريات الشركة
2018م

2019م

2020م

2021-3-31

دو وداري وسوبريم

50

فرنسا

%31.7

%27.2

%26.4

%27.9

يونيف

30

البرازيل

%1.0

%14.4

%5.6

%8.7

المب ويستون

المب ويستون

20

هولندا

%7.0

%8.5

%8.8

%9.1

اجرو سيفيال

كوبوليفا

50

إسبانيا

%6.2

%5.5

%6.5

%9.1

الكتاليس

بريزدن

25

فرنسا  /مصر /
إسبانيا  /المملكة
العربية السعودية

%4.8

%5.5

%9.4

%6.5

البقرات الثالث

40

المملكة العربية
السعودية
والدانمارك

%6.2

%4.7

%3.0

%2.3

بي آر أف فودس

آرال
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نسبة المشتريات من المورد  /إجمالي مشتريات الشركة

العالمات التجارية
الرئيسية

فترة
العالقة

بلد المنشأ

سيلفر فيرن فارمز

سيلفر فيرن فارمز

30

نيوزيلندا

%3.4

فيبرا أجرو أندستريل

نات

5

البرازيل

%2.5

%3.9

إفكو

حياة وماريتا

4

المملكة العربية
السعودية

%2.8

%3.0

%3.6

رويال الخاصة
المحدودة للمواد
الغذائية

داري وماريتا
ومونتانا

15

الهند

%1.5

%1.9

%2.4

المو ّرد

2018م

2019م

2020م

2021-3-31

%3.7

%4.3

%2.0

%6.8

%6.9
%3.1

%2.3

المصدر :معلومات الشركة

4وصف شروط التوريد النموذجية وترتيبات التوزيع
-8-4-3
وقعت الشركة عقود توريد وتوزيع رسمية مع أربعة من الموردين الرئيسيين ممن كانوا يمثلون حوالي  ٪46من إجمالي مشتريات الشركة كما في تاريخ 31
مارس 2021م .كما أبرمت الشركة عقود توريد وتوزيع رسمية مع عدد من الموردين بخالف الموردين الرئيسيين.
تتراوح مدة عقود التوريد والتوزيع المبرمة مع الموردين الرئيسيين بين سنتين وعشر سنوات .وتتضمن هذه العقود الشروط الرئيسية التالية:
yتتراوح شروط الطلب والتسليم واإلرجاع والدفع للمنتجات بين  30و 90يو ًما من تاريخ بوليصة الشحن أو تاريخ كشف الحساب حسب الحالة.
yالشروط الحصرية وعدم المنافسة مقدمة على أساس متبادل.
yمدة العقد واإلنهاء وحقوق التجديد (إن وجدت) لألطراف.
yترخيص بيع المنتجات التي تحمل العالمات التجارية للمو ّرد.
في حالة وجود اتفاقية توريد وتوزيع موقعة مع المورد ،يتم تقديم أوامر الشراء الخاصة بالشركة وف ًقا للشروط الواردة في االتفاقية ذات الصلة ،وقد
ً
شروطا وأحكا ًما إضافية .وقد تشمل هذه الشروط مسؤولية المو ّرد عند
تتضمن أوامر الشراء و/أو المراسالت االلكترونية التي تجريها الشركة مع المورد
تأخير الشحن والضمانات المتعلقة بالمعلومات الغذائية الخاصة بالمنتجات والتعبئة والتغليف ومدى امتثالها مع متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء،
والتعويضات التي قد تحصل عليها الشركة في حال مخالفة المو ّرد ألحد الشروط.
إن أحد مو ّردي الشركة هو شركة فرانس بولتري ،التي وقعت معها الشركة اتفاقية توريد وتوزيع رسمية وتُعد طرفاً ذا عالقة .وتعتقد الشركة أن االتفاقية
المبرمة بين الشركة وفرانس بولتري تمت على أسس تجارية بحتة وتحتوي على شروط مماثلة لتلك المذكورة أعاله.
وبالنسبة إلى عدد من الموردين اآلخرين ،تشتري منهم الشركة المنتجات على أساس «الفاتورة» وأوامر الشراء ،وليس وف ًقا التفاقية توريد أو توزيع موقعة
معهم .وعلى مدى فترة زمنية طويلة ،طورت الشركة عالقات قوية ومتميزة مع العديد من مو ّرديها ووجدت في كثير من األحيان أن التعامل مع هؤالء
المو ّردين على هذا األساس يمنحها المرونة الالزمة لتنويع محفظة أصنافها ،دون االلتزام بالترتيبات الحصرية التي تفرضها االتفاقيات ،والتي قد تق ّيد
قدرتها على استيراد منتج مماثل من مو ّرد آخر.
عاد ًة ما يتم التفاوض على الشروط التجارية وشروط الدفع الرئيسية بين فريق المشتريات في المقر الرئيسي للشركة ومو ّردي الشركة .وفي جميع
الحاالت ،تنتقل ملكية المنتجات المو ّردة من مو ّردي الشركة إلى الشركة عند تسليم واستالم المنتجات المو ّردة في ميناء الوصول ويحق للشركة إرجاع أي
منتجات معيبة أو تالفة ،بعد الفحص.
عندما تتعامل الشركة مع المو ّردين على أساس «الفاتورة» ،تقدم الشركة أوامر الشراء للمو ّردين عبر البريد اإللكتروني لقبولها من قبلهم .وتتضمن أوامر
الشراء تفاصيل المنتجات المو ّردة ،وتحديداً قائمة المنتجات ،والكميات المطلوبة وسعر الشراء وتاريخ التسليم .وقد يتم تضمين شروط وأحكام إضافية
في نموذج أمر الشراء المستخدم ،حيث تتناول شروط التسليم واإلرجاع وشروط الدفع وشروط تغليف المنتجات.
بعد استالم أمر الشراء ،يُصدر المو ّرد فاتورة مبدئية إلى الشركة ،والتي تشتمل على قائمة المنتجات والسعر اإلجمالي .وفي حال تم قبول هذه الفاتورة
المبدئية ،تقوم الشركة بالتوقيع عليها (وتصبح في ذلك الوقت شروط وأحكام الشحن وإرجاع المنتجات الواردة في القائمة ملزمة) ويتم إرسال الفاتورة
مرة أخرى إلى المو ّرد .تتراوح آجال الدفع لفواتير المو ّردين بشكل عام بين  30إلى  90يو ًما ،إال أنه يلزم الدفع لبعض المنتجات كاللحوم والدواجن على
أساس «النقد مقابل السند».
للمزيد من المعلومات حول الشروط الرئيسية التفاقيات التوزيع مع الموردين الرئيسيين ،يرجى مراجعة القسم «( 1-5-12العقود المبرمة مع الموردين
الرئيسيين»).

65

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

-8-5

4سلسلة التوريد بالشركة

تعتقد اإلدارة أن إحدى المزايا التنافسية للشركة هي نظام إدارة سلسلة التوريد الفعال الذي تم تصميمه لتلبية احتياجات التوريد الخاصة بالشركة .وتعد
سلسلة التوريد الخاصة بالشركة مسؤولة عن التعامل مع تدفق وتوزيع المنتجات من مو ّردي الشركة إلى عمالئها .وتدار سلسلة التوريد من قبل ثالثة فرق
رئيسية :فريق التخطيط وفريق النقل وفريق العمليات.
الخطوات الرئيسية في عملية سلسلة التوريد الخاصة بالشركة هي كما يلي:
4إنشاء توقعات المبيعات
-8-5-1
تبدأ عملية سلسلة التوريد من خالل إنشاء التوقعات التي يتلقاها فريق المشتريات المركزي من فريق التخطيط ،والذي يعمل بشكل وثيق مع فريق المبيعات
إلصدار توقعات مبيعات دقيقة إلى حد كبير ليستخدمها فريق المشتريات( .للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم «( 1-4-8-4استراتيجية
المشتريات»)).
4تقديم أوامر الشراء
-8-5-2
يعمل فريق التخطيط مع فريق المشتريات إلنهاء أوامر الشراء التي يتم تقديمها إلى المو ّردين بشأن الشحنات المطلوبة من المنتجات .ويقوم فريق
المشتريات بعد ذلك بتأكيد كميات وأسعار المنتجات في أوامر الشراء مباشرة مع المو ّردين.
4وثائق الشحن
-8-5-3
بمجرد شحن المنتجات ،يز ّود المو ّرد فريق النقل/الدعم اللوجستي بإشعار شحن مسبق يؤكد كمية المنتجات المشحونة مقابل كمية المنتجات المطلوبة
متضمناً تاريخ الوصول المتوقع .ويُدخل فريق النقل/الدعم اللوجستي المعلومات من إشعار الشحن المسبق إلى نظام أوراكل الخاص بالشركة والذي يسمح
للشركة بتتبع تقدم الشحنة .وبعد ذلك ،يحصل فريق النقل/الدعم اللوجستي على بوليصة الشحن ألمر الشراء ،والتي تضمن دفع القيمة مقابل المنتجات
للمو ّرد وتقديمها لفريق النقل في الميناء للمقارنة بأمر التسليم الصادر عن خط الشحن لتخليص البضائع من الموانئ.
4التخليص الجمركي
-8-5-4
لدى فريق الموانئ والنقل بالشركة موظفين يتمثل دورهم في التخليص الجمركي للشحنات من ميناء مدينة جدة اإلسالمي وميناء الملك عبداهلل في رابغ
وميناء الملك عبدالعزيز في مدينة الدمام ،والتي تستقبل الشركة فيها أصنافها المستوردة .عند وصول المنتجات إلى أحد الموانئ ،تقوم فرق التخليص
الجمركي التابعة للشركة بمقارنة أمر التسليم ببوليصة الشحن (التي يقدمها فريق النقل/الدعم اللوجستي) وتخليص المنتجات مع الجمارك السعودية.
وتتكون هذه الفرق من موظفين يحملون تراخيص التخليص الجمركي.
يقوم مسؤولو الجمارك السعودية عاد ًة بفحص بعض الحاويات ويقوم مسؤولو الهيئة العامة للغذاء والدواء بأخذ عينات من بعض المنتجات لتحليلها في
مختبراتها .وإذا كانت المنتجات قيد االختبار من قِ بل الهيئة العامة للغذاء والدواء ،فيجب على الشركة االحتفاظ بالشحنات ذات الصلة في الفروع وعدم
توزيعها لحين إجازتها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.
4االستالم من الميناء
-8-5-5
بمجرد تخليص المنتجات من الجمارك السعودية ،يقوم فريق الموانئ والنقل بالترتيب مع شركة نقل تابعة لجهة خارجية الستالم الحاويات .وتتعاقد
الشركة مع العديد من شركات النقل المختلفة في كل من مدينة جدة ومدينة الدمام لضمان توفر خدمات النقل لكل شحنة وأن تبقى هذه األسعار منافسة.
يحدد فريق التخطيط عدد الحاويات التي سيتم نقلها إلى كل من الفروع التي يخدمها الميناء المعني ،ثم يقوم بإبالغ كل من فريق النقل وشركة النقل
بذلك .في حالة عدم وجود سعة كافية لدى فروع معينة ،يتم نقل الحاويات إلى مواقع بالقرب من كل ميناء للتخزين المؤقت.
4التسليم إلى فرع الثالجة
-8-5-6
عندما يتم تسليم المنتجات إلى فرع ثالجة من قبل شركة النقل ،يقوم فريق عمليات المستودع عند فرع الثالجة المعني بالتأكد من مطابقة المنتجات
المستلمة ألمر الشراء الصادر إلى المو ّرد وإشعار الشحن المسبق من المو ّرد .كما يُدخل فريق عمليات المستودع كميات المنتجات في نظام أوراكل لتتبع
المخزون .ويقوم فريق مراقبة الجودة بعد ذلك بفحص المنتجات لضمان الجودة (للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم «( 6-8-4ضمان ومراقبة
الجودة»)).
4التخزين في فرع الثالجة
-8-5-7
بعد فحص المنتجات لضمان الجودة ،يستخدم فريق عمليات المستودع نظام أوراكل لتحديد مساحات الرفوف الفارغة في فرع الثالجة .يتم استالم
المنتجات عاد ًة على منصات معيارية «طبليات» ( 1.0متر ×  1.2متر) ومن ث ّم وضعها وتخزينها في رفوف التخزين بالفرع .يمكن للمشغل بعد ذلك
استخدام نظام الرفوف المتنقل في معظم الفروع ،لنقل وحدات الرفوف بحيث يتم فتح الممر للسماح بوضع منصة المنتجات على الرفوف الفارغة.
4تعبئة الطلبات
-8-5-8
ً
قِ
قِ
بمجرد تخزين المنتجات في فرع الثالجة ،يتم تعبئة الطلبات المقدمة من بل فريق المبيعات بواسطة فريق التوزيع .يتم عادة تقديم الطلبات من بل
فريق المبيعات في الفترة المسائية بحيث يمكن تحميل المنتجات على شاحنات خالل الليل وإرسالها للعمالء في وقت مبكر من صباح اليوم التالي .ويتم
تنفيذ بعض الطلبات التي تقدم في الصباح في فترة ما بعد الظهر من نفس اليوم.

66

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

-8-6

4ضمان ومراقبة الجودة

إن مراقبي الجودة في الشركة هم المسؤولون عن ضمان أن المنتجات التي يتم الحصول عليها من مو ّردي الشركة والتي توزع على العمالء تكون صالحة
لالستهالك .يتألف فريق الجودة من أفراد مؤهلين تأهي ً
ال عال ًيا ولديهم خبرة سابقة في العمل بصفة مراقبين للجودة في قطاع المواد الغذائية ،ويتمتع
هؤالء بالخبرة المطلوبة لتقييم جودة مجموعة متنوعة من المنتجات ،ويكون للعديد منها اعتبارات ومتطلبات جودة مختلفة.
تلتزم الشركة بضمان حصول العمالء على منتجات عالية الجودة .لذلك ،فإن عملية ضمان الجودة في الشركة تمتد عبر سلسلة التوريد بأكملها ،ويتم إجراء
فحوصات ضمان الجودة بنا ًء على المراحل التالية:
yاختبار الجودة للمنتجات الجديدة  -بعد أن يحدد فريق المشتريات وجود مو ّردين جدد لمنتج مع ّين ،يحصل فريق الجودة على عينات من
المو ّردين الجدد ويحللها استنا ًدا إلى معايير الجودة المقبولة والمتعارف عليها بالسوق ،والتي تتضمن إجراء عدد من االختبارات ،بما في ذلك
االختبارات الكيميائية (لدرجة الحموضة ونسبة الرطوبة ومحتوى األجزاء الصلبة) واالختبارات الحسية (لنسبة التقطير وتصنيف الحجم
وفحص الشوائب) واختبارات التذوق التي يتم إجراؤها داخلياً (القوام والمذاق واللون والرائحة) .بعد إجراء التحليل ،يقدم فريق الجودة توصيته
سينسق الموافقة النهائية للمو ّرد الجديد .ويطلب فريق المشتريات من
بالمو ّرد الجديد ذي المنتجات األعلى جودة لفريق المشتريات الذي
ّ
المو ّرد المعلومات الغذائية وصحائف البيانات التقنية الخاصة بمنتجاته ،والتي يتعين على فريق الجودة مراجعتها وتحليلها لتحديد أي مشاكل
ومطابقتها مع بطاقة المنتج .ويتعين على فريق الجودة التأكد من أن صحيفة البيانات التقنية للمو ّرد تفي بمعايير الهيئة العامة للغذاء والدواء
وإال فلن يُسمح ببيع المنتج في المملكة.
yفحص المنتجات عند االستالم في فرع الثالجة  -يتم تطبيق إجراءات االختبار العشوائية عند استالم المنتجات في فروع ثالجات الشركة.
كما يتم تحليل العينات من كل حاوية وقياسها مقارنة بالدفعات التي تم استالمها مسب ًقا من المو ّرد .وعند استالم منتجات مثل اللحوم
واألسماك والفواكه والخضار المجمدة ،تقع على عاتق مراقبي الجودة في كل فرع ثالجة مسؤولية التحقق من جودة كل عنصر وتاريخ انتهاء
صالحيته وتحت أي ظروف سيتم تخزينه.
yمراقبة الجودة أثناء فترة التخزين – يقوم فريق الجودة بمراقبة درجة حرارة كل غرفة تخزين في فرع الثالجة بشكل مستمر أثناء فترة تخزين
المنتجات في الثالجة؛ لضمان الحفاظ على درجة الحرارة المناسبة للمنتجات.
yفحص المنتجات قبل اإلرسال من لفرع الثالجة  -يقوم فريق الجودة عند إرسال المنتجات من فرع الثالجة بالتأكد من التعامل معها وتحميلها
على الشاحنات على النحو المناسب حفاظاً عليها من التلف ،كما يتأكد الفريق من ضبط درجة حرارة الشاحنات على الدرجة المالئمة
لألصناف المع ّينة من المنتجات التي سيتم تحميلها .على سبيل المثال ،ال يمكن تحميل المنتجات المب ّردة على شاحنات تكون درجة حرارتها
مالئمة للمنتجات المجمدة.
إضافة إلى ذلك ،فإن فريق الجودة مسؤول ً
أيضا عن تلقي شكاوى العمالء والتحقيق فيها.

-8-7

4العالمات التجارية

على مر السنين ،أثبتت الشركة قدرتها على إنشاء وتنمية عالماتها التجارية الخاصة بالمنتجات الغذائية وتسجيلها بالمملكة .وتُعد «داري» واحدة من
أنجح العالمات التجارية المملوكة للشركة ،حيث تبيع الشركة بموجبها اللحوم المجمدة والفواكه والخضار المجمدة وبعض مشتقات األلبان .ومنذ عام
2015م ،نمت مبيعات داري ستة أضعاف تقري ًبا من مبيعات تُقدر بـ  34مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015م إلى مبيعات تُقدر بـ
 207مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م .وبلغت إيرادات العالمة التجارية «داري»  67.2مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية
في  31مارس 2021م.
يتم إنتاج المنتجات التي تحمل العالمات التجارية الخاصة بـ «داري» و»حياة» و»مونتانا» تحت عالمة تجارية خاصة وفقاً لترتيبات ُمبرمة مع الموردين.
وتسعى الشركة إلى تقديم منتجات جديدة تحمل عالمات تجارية خاصة استجابة للطلب على المنتجات بنا ًء على أبحاث السوق التي تجريها الشركة ،ومن
ث ّم تقوم الشركة بإجراء دراسات استقصائية حول الموردين من جميع أنحاء العالم الذين يمكن أن يُمدوها بمنتجات عالية الجودة وإبرام ترتيبات معهم،
والتي بموجبها يقوم المورد بإنتاج المنتج وتغليفه ووضع بطاقات تعريفية عليه وف ًقا لتعليمات الشركة المتعلقة بالقيم الغذائية ومتطلبات التعبئة والتغليف
والبطاقات التعريفية امتثاالً للوائح السارية في المملكة .وبعدها يتم استيراد المنتجات لتوزيعها على العمالء في المملكة.
تقوم الشركة بإنتاج المنتجات التي تحمل عالمتي هبرة واألنعام السعودية (وبعض منتجات داري) ووضع الملصقات التعريفية عليها في فرع مصنع اللحوم
في مدينة جدة.
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يوضح الجدول التالي العرض الكامل للعالمات التجارية الخاصة بالشركة:
ّ
	 (4-12):لودجل
العالمة التجارية

االعالمات التجارية الخاصة بالشركة
فئات المنتجات

السنوات المعروضة

المنتجات المعروضة

داري

الدواجن واللحوم ،والفواكه والخضار
المجمدة ،ومشتقات األلبان،
ومنتجات الزيتون ،وغير ذلك

الدجاج وقطع الدجاج واللحوم والبط والنقانق والمفروم والخضار والفواكه
المجمدة والبطاطس ومشتقات األلبان والزعتر واللبنة والسمان والخضار
المعلبة والكاتشاب والمايونيز.

5

هبرة

الدواجن واللحوم

اللحم المفروم واللحم الهندي

30

حياة

الفواكه والخضار المجمدة

الخضار

3

مونتانا

الفواكه والخضار المجمدة

الفواكه والخضار المجمدة

40

ماريتا

الفواكه والخضار المجمدة ،وغير
ذلك

الخضار والفواكه المجمدة وزيت الطبخ والباقالء واألرز والتونة والطحينة
واأللبان والكاتشب والمايونيز والصلصة الحارة

15

األنعام السعودية

مصنعات الدواجن واللحوم

اللحم المفروم

30

المصدر :معلومات الشركة

بفضل عالقاتها القوية وطويلة األمد مع المو ّردين الدوليين الرئيسيين ،توزع الشركة مجموعة من العالمات التجارية العالمية الرائدة مع حصة سوقية
كبيرة في فئات أصنافها.
ويوضح الجدول التالي بعض أهم العالمات التجارية المملوكة لموردين تتعامل معهم الشركة:
ّ
	 (4-13):لودجل اأهم العالمات التجارية المملوكة لموردين تتعامل معهم الشركة:
العالمة التجارية

المنتجات

فئات المنتجات

بلد المنشأ

السنوات المعروضة

دو

اللحوم الحمراء والبيضاء

الدجاج والديك الرومي ومصنعات الدجاج

50

فرنسا

بريزدن

مشتقات األلبان

الجبن والزبدة واللبنة

10

فرنسا  /مصر  -إسبانيا /
المملكة العربية السعودية

المب ويستون

الفواكه والخضار المجمدة

البطاطس

20

هولندا وأمريكا

فالبريسو فيتا

األلبان

الجبن

2

فرنسا

سيلفر فيرنز فارمز

اللحوم الحمراء والبيضاء

اللحوم

30

نيوزيلندا

كوبوليفا

الزيتون والزيت

الزيتون وزيوت الزيتون

50

إسبانيا

موراليخو سيليكسيون

اللحوم الحمراء والبيضاء

لحوم الغنم والحمل

4

إسبانيا

أسماك

اللحوم الحمراء والبيضاء

السمك

5

اإلمارات العربية المتحدة،
سلطنة عمان ،فيتنام ،وماليزيا

سوبريم

اللحوم الحمراء والبيضاء

الدجاج

30

فرنسا

جيرمانيا

اللحوم الحمراء والبيضاء

البط

8

البرازيل

سيارا

اللحوم الحمراء والبيضاء

الدجاج الكامل وقطع الدجاج ومصنعات الدجاج

40

البرازيل

المصدر :معلومات الشركة
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4عمالء الشركة

للشركة مجموعة متنوعة من العمالء ،حيث أنها توزع المنتجات لنحو  18,000منفذ بيع في جميع المناطق الرئيسية بالمملكة ،وال يم ّثل أي عميل منهم
أكثر من نسبة  ٪10من إيرادات الشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
4العمالء الرئيسيون
-8-8-1
ش ّكل أهم  10عمالء رئيسيين للشركة نسبة  %23.9من إيرادات الشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م (يرجى مراجعة الجدول :14-4
(«العمالء الرئيسيون للشركة كما في تاريخ  31ديسمبر 2020م»)) و %27.5من إيرادات الشركة للفترة المنتهية  31مارس 2021م (يرجى مراجعة الجدول
«( :15-4العمالء الرئيسيون للشركة كما في تاريخ  31مارس 2021م»)).
ويض ّم أهم  10عمالء رئيسيين للشركة كما في تاريخ  31ديسمبر 2020م عمالء التجزئة من محالت السوبر والهايبر ماركت المؤ ّلفين من :العثيم وبنده
وكارفور والدانوب واللولو والتميمي وبن داود .إن وجود عدة متاجر تعود للعمالء الرئيسيين في مختلف مناطق المملكة يوفر قنوات توزيع تتيح للشركة
توزيع أصنافها من خاللها.
بينما في الفترة المنهية  31مارس 2021م ،يض ّم أهم  10عمالء رئيسيين للشركة عمالء التجزئة من محالت السوبر والهايبر ماركت المؤ ّلفين من :العثيم
وبنده وكارفور والدانوب والتميمي والمزرعة .إن وجود عدة متاجر تعود للعمالء الرئيسيين في مختلف مناطق المملكة يوفر قنوات توزيع تتيح للشركة
توزيع أصنافها من خاللها.
ويب ّين الجداول أدناه أهم  10عمالء رئيسيين للشركة استناداً إلى النسبة التي يش ّكلونها من إيرادات الشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م
والفترة المنتهية  31مارس 2021م (حسب الترتيب األبجدي).
	 (4-14):لودجل

االعمالء الرئيسيون للشركة كما في تاريخ  31ديسمبر 2020م
قناة توزيع

فترة العالقة

عدد المنافذ

الدانوب

قطاع التجزئة

1998

46

العميل
العثيم

قطاع التجزئة

1988

253

التميمي

قطاع التجزئة

2001

43

بن داود

قطاع التجزئة

1996

21

كارفور

قطاع التجزئة

2005

19

قطاع التجزئة

2011

20

قطاع البيع بالجملة

1989

1

قطاع التجزئة

1995

202

قطاع خدمات األغذية

2005

47

قطاع البيع بالجملة

1989

2

اللولو
نجمة الشمال
بنده
بيت الشواية (طرف ذو عالقة)
طارق الحويل
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	 (4-15):لودجل االعمالء الرئيسيون للشركة كما في تاريخ  31مارس 2021م
قناة توزيع

فترة العالقة

عدد المنافذ

العميل

قطاع التجزئة

1998

46

العثيم

قطاع التجزئة

1988

253

التميمي

قطاع التجزئة

2001

43

المزرعة

قطاع التجزئة

2001

85

البيك

قطاع خدمات األغذية

2012

16

بيت الشاورما

قطاع خدمات األغذية

2009

9

الدانوب

كارفور

قطاع التجزئة

2005

19

بنده

قطاع التجزئة

1995

202

قطاع خدمات األغذية

2005

47

قطاع البيع بالجملة

1989

2

بيت الشواية (طرف ذو عالقة)
طارق الحويل
المصدر :معلومات الشركة
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4وصف الشروط النموذجية مع العمالء
-8-8-2
تخضع عالقات الشركة مع عمالئها بشكل عام لشروط نماذج فتح الحسابات ،والتي تحدد الحد االئتماني للعميل وشروط الدفع وبعض الشروط األخرى.
وغال ًبا ما يطلب عمالء السوبر والهايبر ماركت من الشركة توقيع نموذج اتفاقية التوريد ،والذي يتضمن بعض الرسوم المتعلقة بقطاع السوبر والهايبر
ماركت.
في حالة عدم وجود عقد رسمي ،تتلقى الشركة طلبات العمالء من خالل عدة طرق يتوالها فريق المبيعات بكل فرع على حده .فمثال ،يقوم مندوبو المبيعات
بزيارة عمالء الجملة وكبار محالت البقالة وعمالء خدمات األغذية لتلقي طلباتهم من حيث األصناف والكميات وإدخالها بجهاز لوحي ومن ثم تحويلها
أليا الى نظام التشغيل .وفي حاالت أخرى ،يقوم العميل بإرسال أمر شراء لفريق المبيعات بالفرع عن طريق البريد االلكتروني .وفي أحيان محدودةـ تسمح
الشركة بتلقي طلبات العمالء أما هاتفيا أو من خالل رسائل بالبريد االلكتروني .تتضمن أوامر الشراء تفاصيل المنتجات المطلوبة ،وبالتحديد قائمة
المنتجات ،والكميات المطلوبة وسياسة اإلرجاع واألسعار.
بالنسبة لعمالء السوبر والهايبر ماركت ،توقع الشركة معهم بشكل عام اتفاقية تجارية والتي تتضمن شروط التعاقد وخطط األنشطة الترويجية المزمع
ً
وشروطا إضافية لتأجير مساحة الرفوف والخصومات المستهدفة.
اجراؤها،
تخول شروط بعض االتفاقيات العميل للحصول على نسبة مئوية كخصم على سعر الشراء أو الحصول على كميات مجانية من أصناف محددة في حال
تجاوزت المسحوبات كمية محددة وف ًقا لشروط االتفاقية التجارية ذات الصلة .يتكون جزء جوهري من ايرادات الشركة من خالل الحصول على مساحة
رفوف متميزة واستراتيجية في منافذ عمالء الحسابات الرئيسية ذات الصلة ،وف ًقا لشروط االتفاقيات التجارية ،من أجل جذب المستهلكين إلى منتجات
الشركة وزيادة حصتها السوقية والمبيعات.
وقعت الشركة اتفاقيات تجارية مع  7من أهم  10عمالء وهم من فئة الهايبر ماركت والسوبر والهايبر ماركت لمدة عام واحد( .للمزيد من المعلومات حول
الشروط الرئيسية للعقود مع العمالء الرئيسيين ،يرجى مراجعة القسم «( 3-5-12االتفاقيات المبرمة مع العمالء الرئيسيين»)).
بمجرد استالم الشركة ألوامر الشراء ،تدخل الشركة أمر البيع في نظام أوراكل .وبعد التأكد من وجود المنتجات في المخزون ،يتم إصدار فاتورة ائتمانية
توضح كمية المنتجات والسعر .عند إصدار فاتورة ائتمانية ،يتم خصم السعر اإلجمالي من الحد االئتماني للعميل المحدد في اتفاقية فتح الحساب .وبعد
ذلك يتم نقل المنتجات مع الفاتورة االئتمانية إلى عمالء الشركة حيث يتم توقيع الفاتورة االئتمانية من قبل مندوب العميل عند استالم المنتجات .وتكون
آجال الدفع النموذجية للشركة مع عمالئها هي  15يو ًما من تاريخ كشف الحساب الشهري.

-8-9

4شبكة التوزيع

طورت الشركة شبكة توزيع واسعة النطاق تس ّهل التسليم الفعال ألكثر من  700صنف ( )SKUتورد لنحو  18,000منفذ للعمالء شهر ًيا.
فرعا موزع بشكل استراتيجي في جميع المناطق الرئيسية بالمملكة والتي تتلقى المنتجات المستوردة من خالل ثالثة موانئ (ميناء
لدى الشركة من ً 14
مدينة جدة اإلسالمي وميناء الملك عبد اهلل في رابغ وميناء الملك عبد العزيز في مدينة الدمام) ،كما يتوفر للشركة أسطول من المركبات يزيد عن 1,000
مركبة لتوصيل المنتجات إلى مواقع العمالء في جميع أنحاء المملكة .تستفيد الشركة ً
أيضا من سعة التخزين الواسعة وشبكة التوزيع لتوفير خدمات
التخزين والتوزيع ألطراف ثالثة ،والذين هم في األساس عمالء في قطاع البيع بالجملة وقطاع خدمات األغذية.
يوجد في كل فرع ثالجة أسطول مخصص من المركبات يتراوح بين  20و 400مركبة تقدم خدمة للعمالء ضمن نطاق يصل إلى  700كيلومتر من الفرع
المعني ،مما يتيح للشركة التوزيع على جميع المراكز السكانية الرئيسية التي يوجد فيها طلب عالي .وضمن األسطول المخصص لكل فرع ثالجة ،يتم
تخصيص بعض المركبات لكل قناة من قنوات التوزيع وهي :قطاع البيع بالجملة وقطاع التجزئة وقطاع خدمات األغذية.
تعمل المركبات بنا ًء على مسارات مجدولة مسبقا من كل فرع .ويتم تصميم هذه المسارات بطريقة فعالة للتأكد من إدارة موجودات الشركة ،المتمثلة في
مواردها اللوجستية الضخمة وقدراتها التوزيعية المتنوعة ،بكفاءة تشغيلية عالية .فعلى سبيل المثال ،يراعى عند تصميم مسار المركبة ،االستهالك الفعال
للوقود لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المركبة المستخدمة لخدمة العمالء المخصصين ضمن مسارها.
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توفر الخريطة التالية نظرة جغرافية عامة على الموانئ الثالثة التي تخلص الشركة شحناتها من خاللها كما في تاريخ هذه النشرة:
الشكل (	:)2-4

نظرة جغرافية عامة على الموانئ الثالثة التي تخلص الشركة شحناتها من خاللها

ﺳﻜﺎﻛﺎ

ﺣﺎﺋﻞ
ﺗﺒﻮك
اﻟﻘﺼﻴﻢ

ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺪﻣﺎم

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة

اﻟﺪﻣﺎم

اﻷﺣﺴﺎء

اﻟﺮﻳﺎض
ﺟﺪة

ﻣﻴﻨﺎء اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻣﻜﻪ
اﻟﻄﺎﺋﻒ

ﻣﻴﻨﺎء ﺟﺪة اﻹﺳﻼﻣﻲ

ﺧﻤﻴﺲ ﻣﺸﻴﻂ

ﺟﻴﺰان

-8-10

4الفروع

4نظرة عامة على عدد الفروع التابعة للشركة
-8-10-1
فرعا في جميع أنحاء المملكة والتي تضم  12فرع ثالجة وفرع (مكتب) مبيعات واحد وفرع مصنع اللحوم
14
الشركة
تدير
النشرة،
هذه
تاريخ
كما في
ً
لتصنيع اللحوم في مدينة جدة.
لدى الشركة اإلمكانيات الفنية والبشرية والتقنية الالزمة إلدارة مخزونها بكفاءة ومرونة عاليتين على مر السنوات .يتيح تواجد فروع الشركة في مختلف
مناطق المملكة مرونة عالية إلعادة توزيع المخزون فيما بينها عند الحاجة ،باإلضافة الى وجود عقود دائمة مع ساحات خارجية مجهزة بالقرب من الموانئ
يساعدها في جدولة وتنظيم استالم الحاويات داخل الفروع .علما بأن حجم المبيعات اليومية المرتفع يساعد الشركة في تنظيم دوران المخزون .مع العلم
بأن فروع الرياض وجدة والدمام تصنف كفروع رئيسية ،نظرا لطاقتها االستيعابية العالية وقربها من الموانئ ،حيث تساهم هذه الفروع في تنظيم عملية
إمداد الفروع القريبة .باإلضافة لذلك ،يوجد لدى الشركة عقود استئجار مؤقتة مع عدد من شركات التخزين في المملكة ،حيث يتم االستعانة بخدماتها
عند الحاجة.
وكمثال على مرونة الشركة وفعالية أدائها ،عندما نشب حريق في فرع ثالجة القصيم في عام 2018م استمرت الشركة في خدمة المنطقة عن طريق فروع
نحو ثابت.
الرياض وحائل واألحساء بسالسة عالية ،مما يثبت قدرة الشركة على المحافظة على استمرارية االمداد وخدمة العمالء على ٍ
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يوضح الجدول التالي المعلومات الرئيسية واإلحصائيات المتعلقة بكل فرع للشركة (مرتبة حسب سنة االفتتاح):
	 (4-16):لودجل
المنطقة
المنطقة
الوسطى
المنطقة
الشرقية

المنطقة
الغربية

المنطقة
الشمالية
المنطقة
الجنوبية

انظرة عامة على فروع الشركة
الفرع

سنة
االفتتاح

الرياض

1962

بريده

1977

الدمام

1989

اإلحساء

2014

مكة المكرمة

1980

جدة

1992

المدينة
المنورة

2011

مصنع اللحوم*

1991

الطائف**

2011

حائل

2012

تبوك

2013

سكاكا

2018

خميس مشيط

1996

جيزان

2015

اإلجمالي

سعة التخزين
(طن متري)

إيرادات السنة المالية
2020م
(ألف ريال سعودي)

17,433

1,145,488

289,392

10,636

340,391

81,866

15,448

2,892

النسبة التشغيلية
للسنة المالية 2020م

558,907

251,348

%93

إيرادات الفترة المنتهية
 31مارس 2021م
(ألف ريال سعودي)

137,415

النسبة التشغيلية
للفترة المنتهية 31
مارس 2021م

%86

57,572

900
6,753

242,321

61,810

54,062

2,538,454

628,055

المصدر :معلومات الشركة
*
**

يتمتع فرع مصنع اللحوم بسعة تخزين لبعض منتجات اللحوم التي ينتجها.

فرع الطائف هو فرع مبيعات وال تتوفر لديه ثالجة تخزين منتجات.

4وصف فروع ثالجات الشركة
-8-10-2
تم تصميم كل من فروع ثالجات الشركة ،والتي يبلغ عددها  12فرع ثالجة ،بشكل يجعلها آمنه لتخزين المنتجات الغذائية المجمدة والمب ّردة والجافة في
بيئة يتم التحكم بدرجات حرارتها .وتختلف السعة التخزينية لفروع الثالجات ما بين  1,000طن متري إلى  15,000طن متري لفرع ثالجة واحد ،مما يمنح
الشركة سعة تخزين إجمالية تبلغ حوالي  55,000طن متري.
ينقسم فرع الثالجة الواحد بشكل عام إلى أربع غرف تبريد رئيسية ،وهي عبارة عن غرف مستقلة مخصصة للمنتجات المجمدة والمب ّردة واللحوم
واألطعمة الجافة .ويتيح ذلك للشركة تعيين مستويات مختلفة من درجات الحرارة لكل فئة من المنتجات الغذائية والتحكم فيها بشكل منفصل .يتوفر في
معظم الثالجات نظام أرفف التخزين المتحركة ألياً مما يحقق كفاءة عالية في إدارة المخزون.
تحتوي معظم الثالجات على منطقة مشتركة يتم فيها تفريغ المنتجات من الشاحنات القادمة من الموانئ وفحصها من قِ بل فريق الجودة وتحميلها على
الشاحنات لتسليمها للعمالء .ويحتوي كل فرع ثالجة على أماكن لوقوف السيارات الستيعاب أسطول المركبات المخصص لخدمة الفروع ،وتتميز معظم
الثالجات ً
أيضا بورش لخدمة الشاحنات .وتحتوي الثالجات على مكاتب إدارية إلدارة عمليات الشركة ومواقف للمركبات ،باإلضافة الى اشتمال بعضها
على مساحات مخصصة لسكن الموظفين.
4وصف فرع مصنع اللحوم
-8-10-3
تمتلك الشركة مصنعاً لتصنيع اللحوم في مدينة جدة ،والذي ينتج منتجات اللحم المفروم سواءاً البقري أو الضأن أو الدجاج ،باإلضافة الى المنتجات
المصنّعة (لحم البرجر والدجاج والناجتس) وقطع الدجاج .تم بناء المصنع في عام 1992م .تبلغ الطاقة المرخصة للمصنع  15,000طن متري سنوياً ،في
حين تبلغ الطاقة الفعلية نحو  7,000طن متري سنوياً.
يستقبل المصنع اللحوم الخام المستوردة من المو ّردين ،والتي تم ّثل حوالي  %1من إجمالي اللحوم البيضاء والحمراء التي يتم شراؤها من موردي الشركة
بالسنة .يتم إنتاج هذه المنتجات تحت العالمات التجارية «هبرة» و»األنعام السعودية» و»داري» و»دو» ،والتي يتم توزيعها على فروع الشركة للتخزين ومن
ثم توزّع على العمالء.
ويدير فرع مصنع اللحوم مدير مصنع يتولى إدارة  60موظ ًفا كما في تاريخ هذه النشرة.
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4وصف فرع (مكتب) المبيعات
-8-10-4
أنشأت الشركة فرع (مكتب) المبيعات بالطائف لخدمة العمالء الموجودين في مدينة الطائف وفي المحافظات المجاورة .وقام فرع المبيعات بتكوين فرق
بيع وتوزيع يتولى توزيع المنتجات المستلمة من الفروع المجاورة ،وال يتوفر بهذا الفرع ثالجة لتخزين المنتجات.
4تقنية الفروع
-8-10-5
تستخدم الشركة تقنيات عديدة إلجراء العمليات بكفاءة في فروعها.
yأنظمة الرفوف  -معظم ثالجات الشركة مج ّهزة بأنظمة رفوف متطورة ،حيت تتحرك أليا ً .وتم ّكن أنظمة الرفوف المتنقلة الشركة من زيادة
سعة التخزين إلى أقصى حد في إطار المساحة األرضية المتاحة مع تقليل الوقت المستغرق إلى أدنى حد للوصول إلى المنتجات المطلوبة.
مفتوحا ،وذلك على عكس أنظمة الرفوف
ويحتوي نظام الرفوف المتنقل على صفوف رفوف قابلة للحركة بحيث يكون ممر العمل فقط
ً
التقليدية حيث يتم فصل كل صف من صفوف األرفف عن الصف التالي بواسطة ممر العمل .من خالل تقليل عدد كبير من ممرات العمل،
يمكن مضاعفة سعة التخزين الحالي بفرع الثالجة بشكل فعال .ويمكن نقل صفوف الرفوف المتنقلة تلقائ ًيا بشكل مركزي من خالل وحدة
تحكم أو بشكل المركزي بشكل فردي لكل صف على حده .ويم ّكن نظام الرفوف المتنقل فريق عمليات الثالجات من الوصول بكفاءة واختيار
المنتجات ذات تاريخ انتهاء الصالحية األقرب بغض النظر عن موقعها في نظام الرفوف .وعندما يتم إرسال أمر مبيعات إلى فريق عمليات
الثالجات ،يكون مشغلو أنظمة الرفوف قادرين على تنفيذ األوامر بكفاءة باستخدام نظام أوراكل الخاص بالشركة الذي يحدد موقع المنتجات
والبرامج الميكانيكية لنظام الرفوف المتحركة أليا للحصول على المنتجات المطلوبة .تستخدم الشركة ً
أيضا نظام رفوف ثابت تقليد ًيا في
اثنين من ثالجاتها.
yإدارة المخزون  -يتم دعم عمليات المستودع الخاصة بالشركة من خالل نظام متقدم إلدارة المخزون يعتمد على برنامج أوراكل الذي يتتبع
المنتجات في الوقت الفعلي من نقطة الشحن فالتسليم في فرع الثالجة ،ومن ثم إلى موقعها في أنظمة الرفوف واإلرسال بعد ذلك من
الفرع إلى العميل .عند استالم المنتجات في فرع الثالجة ،يستخدم فريق االستالم نظام إدارة المخزون لتحديد مواقع الرفوف الفارغة في
فرع الثالجة ،وبعد ذلك يمكن لمشغلي فرع الثالجة استخدام نظام الرفوف لتخزين المنتجات بسهولة .ويراقب نظام المخزون تواريخ انتهاء
ويوجه فريق عمليات المستودعات الختيار المنتجات ذات تواريخ انتهاء الصالحية األقرب مع تحديد أية
الصالحية لجميع المنتجات المخزنة
ّ
منتجات منتهية الصالحية بحيث يتم استبعادها واتالفها.
yالتحكم في درجة الحرارة  -تستخدم الشركة نظا ًما متقد ًما بثالجاتها لتشغيل ومراقبة درجات حرارة الغرف المبردة والمجمدة والشاحنات
لضمان تخزين المنتجات عند درجة الحرارة المطلوبة.

-8-11

4األسطول

4لمحة عامة
-8-11-1
يتم دعم عمليات توزيع الشركة من خالل أسطول يضم أكثر من  1,000مركبة.
ويتألف األسطول من مجموعة متنوعة من فئات المركبات ،بما في ذلك سيارات السيدان وشاحنات حمولة  1طن و 4طن و 10طن؛ حيث تُخصص سيارات
السيدان الستخدام مندوبي ومشرفي المبيعات ،في حين تستخدم شاحنات حمولة  1طن لتوصيل الطلبات الصغيرة والعاجلة ،بما في ذلك توصيل الطلبات
إلى المطاعم أو الفنادق حسب الحاجة ،وتستخدم شاحنات حمولة  4طن في عمليات التوصيل الدورية ومبيعات الشاحنات النقدية (،)Cash Van Sales
وتستخدم شاحنات حمولة  10طن لتسليم الطلبات الكبيرة.
يتم تخصيص المركبات بين الثالجات وفي قنوات توزيع محددة داخل كل فرع .مما يساعد في تحسين استخدام األسطول وتتبع أداء كل فرع وقناة توزيع.
يتم تزويد األسطول بأكمله بنظام تحديد المواقع العالمي ( )GPSوبأنظمة لتتبع درجات الحرارة ،حيث تم ّكن أنظمة ( )GPSاألسطول وفرق الجودة من
تتبع األسطول بأكمله من موقع مركزي في المقر الرئيسي للشركة (الواقع في مدينة الرياض) كما تمكن كل فرع ثالجة من تتبع شاحناته .ويسمح نظام
تحديد المواقع العالمي (ً )GPS
أيضا للشركة بمراقبة سلوك القيادة لدى السائق ،بما في ذلك السرعات ،والتي يمكن أن يكون لها تأثير على جودة المنتج
الذي يصل إلى العميل.
ملخصا لفئات المركبات داخل األسطول المستخدمة لتقديم خدمات الشركة كما في تاريخ  31مارس 2021م ،مع تحديد ترتيب
يتضمن الجدول التالي
ً
الملكية واالستخدام:
	 (4-17):لودجل
المنطقة
المنطقة
الوسطى
المنطقة
الشرقية

انظرة عامة على األسطول
الفرع

سيارات السيدان
المملوكة

سيارات السيدان
المستأجرة

شاحنات
مملوكة حمولة
 1طن

شاحنات
مملوكة حمولة
 4طن

شاحنات
مملوكة حمولة
 10طن

الحافالت

كل المركبات

الرياض

12

125

59

140

20

4

360

بريده

0

37

17

38

6

0

98

الدمام

1

47

20

40

4

0

112

اإلحساء

0

10

3

10

1

0

24
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المنطقة

المنطقة الغربية

مكة المكرمة

0

24

7

26

2

0

59

جدة

0

57

19

39

2

2

120

المدينة المنورة

0

22

6

23

5

0

56

الطائف

0

10

2

22

1

0

35

حائل

0

9

4

11

3

0

27

تبوك

0

15

4

15

2

0

36

سكاكا

1

10

0

24

1

0

36

خميس مشيط

0

32

12

39

1

0

84

جيزان

0

14

5

14

0

0

33

اإلجمالي

14

412

158

441

49

6

1080

المنطقة
الشمالية
المنطقة
الجنوبية

الفرع

سيارات السيدان
المملوكة

سيارات السيدان
المستأجرة

شاحنات
مملوكة حمولة
 1طن

شاحنات
مملوكة حمولة
 4طن

شاحنات
مملوكة حمولة
 10طن

الحافالت

كل المركبات

إجمالي
المصدر :معلومات الشركة

4تقنية التتبع
-8-11-2
تتم متابعة وادارة تشغيل األسطول من قِ بل وحدة تحكم العمليات المركزية الموجودة بمدينة الرياض والتي يشرف عليها فريق متمكن من الموظفين ،حيث
يتابع عملية تسليم المنتجات للعمالء.
وتراقب وحدة تحكم العمليات المركزية تحركات األسطول مراقب ًة حية عن طريق نظام تحديد المواقع العالمي ( )GPSفي جميع مناطق المملكة .يتم توفير
برنامج المراقبة القائم على نظام تحديد المواقع العالمي ( )GPSالخاص بالشركة بواسطة مزود خدمة خارجي يسمح للشركة بتتبع موقع وحركة كل مركبة
داخل األسطول ومراقبة درجة حرارة مقصورات التخزين فيها.
يمكن لفرق متعددة في الشركة الوصول إلى نظام التتبع ألغراض مختلفة ،حيث يسمح النظام لفريق المبيعات في كل الفروع بمراقبة تقدم عمليات التسليم
لضمان وصول المنتج إلى العمالء في الوقت المتفق عليه ،ويقوم مراقبو الجودة بالوصول إلى نظام التتبع لضمان الحفاظ على درجات الحرارة أو ضبطها
حسب نوع المنتجات التي يتم نقلها.

4الشاحنات ذات التخزين المتعدد Multi-Zone Trucks

-8-11-3
تم تجهيز بعض شاحنات األسطول بفواصل متحركة  ،Dynamic Partitionsبحيث تتيح إمكانية نقل منتجات تستلزم درجات حرارة مختلفة (تجميد أو
تبريد) في ذات الوقت وبذات الشاحنة .وبفضل هذه الميزة ،يتسنى للشاحنة نقل المنتجات الجافة والمبردة والمجمدة في ذات الوقت ،مما يتيح للشركة
توزيع مجموعة متنوعة من المنتجات بكفاءة أعلى ،حيث يتم التوزيع للعميل أو ألكثر من عميل واحد في كل رحلة ،بما يختصر زمن التسليم ويقلل عدد
الرحالت .وتعتقد الشركة أن هذه الميزة تساهم في رفع مبيعات الشركة بطريقة فعالة.
4اتفاقيات الملكية والتأجير
-8-11-4
كما في تاريخ  31مارس 2021م ،بلغ إجمالي األسطول 1,080مركبة ،منها  668مركبة مملوكة من قِ بل الشركة و 412مركبة مستأجرة.
كما أنّ شاحنات حمولة  1طن و 4طن و 10طن هي مملوكة من قِ بل الشركة بسبب عمرها اإلنتاجي الطويل وكفاءتها العالية ،السيما وانه تجري صيانتها
داخل ورش الشركة الموجودة في أغلب فروع الشركة .وتحتوي الورشة عادة على مخزون من قطع الغيار ويتم تشغيلها من قِ بل فنيين ذوي خبرة يقومون
بأغلب الخدمات المطلوبة باستثناء ما يتعلق بأجزاء المركبات المشمولة بضمان الوكيل .ويتم استئجار المركبات بشكل عام بنا ًء على إجمالي األميال
المقطوعة والعمر االفتراضي.
4تدريب السائقين
-8-11-5
يتعين على السائقين الجدد إظهار رخصة قيادة المركبات الثقيلة كما يتم اختبارهم في مرحلة إجراء المقابالت من قِ بل مدير النقل ومدير األسطول .أو سواهما.
تسعى الشركة جاهد ًة للحفاظ على أعلى معايير السالمة .ووف ًقا لذلك ،في حالة وقوع حوادث أو سوء سلوك ،يتم إصدار تحذيرات إلى السائق بعد
التحقيق معه .وقد تؤدي المخالفات المتكررة إلى إنهاء عقد السائق.
4التسويق ووسائل اإلعالم
-8-11-6
ً
تس ّوق الشركة المنتجات المرتبطة بعالماتها التجارية سواءا التي توزعها أو المملوكة لها باستخدام أساليب تسويق مختلفة .حيث تلجأ الشركة في كثير
من األحيان للتسويق ألصنافها من خالل تنفيذ أنشطة تسويقية داخل متاجر العمالء مثل المشاركة في النشرات التسويقية المطبوعة والالفتات وشاشات
العرض واستئجار الرفوف والعبوات الترويجية وغيرها .وفي بعض األحيان ،تنشط الشركة تسويقياً من خالل إجراء أنشطة ترويجية عبر وسائل اإلعالم،
مثل المنصات المختلفة لوسائل التواصل االجتماعي والتلفزيون والراديو.
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وتعمل الشركة مع وكاالت التسويق لتطوير حمالت التسويق وزيادة الوعي بعالماتها التجارية ومراقبة أدائها في السوق .وتدرك الشركة مدى انتشار وأهمية
وسائل التواصل االجتماعي وأنها ،إلى حد بعيد ،أكثر الوسائل فعالية من حيث التكلفة للترويج لعالمتها التجارية ،حيث تركز الشركة على منصات التواصل
االجتماعي المنتشرة في المملكة ،مثل  Twitterو  Instagramو  Snapchatو  YouTubeللدعاية ألصنافها المرتبطة بالعالمات التجارية ،بما في ذلك
داري ودو وكوبوليفا .علماً ان بعض الموردين يفضل أن يتولوا بأنفسهم أمر التسويق االعالني  ATLلمنتجاتهم المرتبطة بالعالمات التجارية.
4التسعير والمبيعات
-8-11-7
إذا تم ابرام عقد على أصناف وكميات معينة مع عميل ما لفترة زمنية محددة وبأسعار محددة ،فيُثبت السعر طيلة الفترة المتفق عليها .وفي مثل هذه
الحاالت ،تقوم الشركة بإجراء اتفاق مع المورد المعني بشأن ذات األصناف والكميات ولذات الفترة المتفق عليها مع العميل بهدف ضمان توفر المنتجات
وثبات السعر.
وإذا كانت المبيعات على أساس أوامر الشراء ،يضع فريق إدارة المبيعات قائمة أسعار محددة مسب ًقا مصنفة حسب المنتج المستخدم من قبل مندوبي
البيع حيث تتغير األسعار بشكل دوري حسب مستجدات السوق.
لدى الشركة مجموعة متنوعة جداً من المنتجات ،وبالتالي فإن آلية التسعير ألي منتج معين تعتمد على العديد من العوامل حسب نوع المنتج وقد يشمل
ذلك العرض والطلب ومستويات إنتاج المحاصيل وأسعار الماشية الحية وأسعار المواد الخام والسوق والموقع الجغرافي التي يو ّرد منه المنتج ،باإلضافة
إلى العالقة مع العمالء وحجم المشتريات لكل عميل منهم.
إن متوسط تغيير مخزون الشركة هو كل  7أسابيع تقري ًبا ،مما يقلل من تعرض الشركة لتقلبات التكلفة.

-8-12

4الموظفون

كما في تاريخ  31مارس 2021م ،يعمل لدى الشركة  1,832موظف ومنهم حوالي  306سعوديون (ويشمل إجمالي عدد الموظفين في الشركة الموظفين
المستأجرين (من شركات استقدام)).
ويوضح الجدول التالي توزيع الموظفين على كل قسم كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والفترة المنتهية  31مارس 2021م.
	 (4-18):لودجل

انظرة عامة على موظفي الشركة
عدد الموظفين
السنة المالية 2019م

السنة المالية 2018م

الفترة المنتهية  31مارس 2021م

السنة المالية 2020م

إجمالي عدد
الموظفين

الموظفين
السعوديين

الموظفين غير
السعوديين

إجمالي عدد
الموظفين

الموظفين
السعوديين

الموظفين غير
السعوديين

إجمالي عدد
الموظفين

الموظفين
السعوديين

الموظفين غير
السعوديين

إجمالي عدد
الموظفين

الموظفين
السعوديين

الموظفين غير
السعوديين

المبيعات

856

82

774

781

67

714

798

76

722

788

70

718

سلسلة التوريد

625

92

533

631

90

541

650

97

553

644

86

558

خدمات الدعم

231

101

130

233

96

137

228

102

126

233

102

131

التمويل والتحصيل

70

19

51

69

19

50

71

19

52

72

20

52

تقنية المعلومات

29

1

28

29

1

28

31

2

29

32

3

29

الموارد البشرية

22

11

11

22

11

11

21

12

9

22

13

9

مراقبة الجودة

18

5

13

16

7

9

18

5

13

21

8

13

المشتريات

9

0

9

9

0

9

9

0

9

9

0

9

التسويق

6

3

3

5

2

3

7

3

4

7

3

4

اإلدارة

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

إدارة المراجعة الداخلية

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

1,868

315

1,553

1,797

294

1,503

1,835

317

1,518

1,832

306

1,526

القسم

اإلجمالي
المصدر :معلومات الشركة
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4- 9السعودة
تم اعتماد برنامج السعودة بموجب قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية رقم  4040بتاريخ 12/10/1432هـ (الموافق  10سبتمبر 2011م)،
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  50بتاريخ 21/5/1415هـ (الموافق  27أكتوبر 1994م) .تم تنفيذ برنامج نطاقات في 12/10/1432هـ (الموافق 10
سبتمبر 2011م) ،حيث بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بتنفيذ برنامج نطاقات لتشجيع المؤسسات على توظيف المواطنين السعوديين.
ومن خالل برنامج نطاقات يتم تقييم أداء أي شركة على أساس فئات محددة (نطاقات) ،وهي الفئة البالتينية والفئة الخضراء (مقسمة إلى منخفضة
ومتوسطة وعالية) والفئة الحمراء .تعتبر الشركات التي تقع في الفئتين البالتينية أو الخضراء قد استوفت متطلبات السعودة وبالتالي يحق لها الحصول
على عدد من المزايا ،مثل :الحصول على تأشيرات العمل وتجديدها أو تغيير مهن عمالها غير السعوديين (باستثناء المهن المخصصة حصر ًيا للمواطنين
السعوديين) .وتعتبر الشركات في الفئة الحمراء (بسبب عدم امتثالها لمتطلبات محددة) قد انتهكت متطلبات السعودة وقد تخضع لبعض اإلجراءات
العقابية ،مثل الحد من قدرتها على تجديد تأشيرات عمل موظفيها غير السعوديين أو الحظر التام للموظفين غير السعوديين من الحصول على تأشيرات
العمل أو تجديدها.
يوضح الجدول التالي نسبة السعودة في الشركة كما في  31مارس 2021م.
	 (4-19):لودجل

انسبة السعودة في الشركة كما في  31مارس 2021م.

تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والسلع الزراعية

أخضر متوسط

%30.61

النقل البري للبضائع داخل المدن

أخضر متوسط

%12.60

خدمات التنظيف

أخضر متوسط

%9.26

المصدر :معلومات الشركة

4- 10الخطط المستقبلية وفرص النمو
-10-1

 4تنمية وتوسيع نطاق المنتجات الغذائية الحالية

تعتزم الشركة لزيادة حصتها في السوق  -فيما يتعلق بمجموعة أصنافها األساسية  -من خالل االستفادة من خبراتها وقدراتها اللوجستية والتوزيعية
ومعرفتها العميقة بسوق الغذاء وعالقاتها الناجحة بالعديد من الجهات الفاعلة في السوق ،وقد أجرت الشركة مراجعة متعمقة ألصنافها الحالية وعليه
جرى تحديد العديد من فرص النمو المحتملة ،من اضافة منتجات جديدة واالنتشار باستخدام مجموعة متنوعة من قنوات التوزيع كما يلي:
yاللحوم الحمراء والبيضاء :ستركز الشركة خالل السنوات الخمس القادمة على توسيع نطاق تواجدها بشكل أكبر في قنوات خدمات األغذية.
باإلضافة إلى ذلك ،ستكمل الشركة جهودها الحالية لزيادة حصتها في سوق اللحوم الحمراء والبيضاء بشكل أكبر عن طريق توسيع نطاق
تواجدها في القطاعات الغذائية ذات القيمة المضافة وتحديداً المصنعات ،مثل قطع الدجاج المجمدة ،وبرغر الدجاج والناجتس ،وقد بدأت
الشركة في 2020م بتوسعة مصنع اللحوم التابع لها بما يخدم هذا الغرض.
yمشتقات األلبان :ستعمل الشركة على استكشاف فرص توسيع محفظة أصنافها وتعزيز عالماتها التجارية ،حيث تمتلك الشركة اإلمكانيات
الالزمة التي تُم ّكنها من الحصول على حصة سوقية جيدة.
yمنتجات الزيتون :تخطط الشركة إلى توسيع نطاق تواجدها في أسواق هذه الفئة من أصناف عن طريق التركيز بشكل أكبر على قنوات خدمات
األغذية وتعزيز العالمة التجارية وتقديم أسعار متميزة.

-10-2

4الدخول إلى أسواق منتجات جديدة

-10-3

4خطط الشركة نحو االعتماد على الطاقة المتجددة

ً
وأيضا المعجنات والفطائر المجمدة باإلضافة الى عملها
تدرس الشركة جدوى وإمكانية الدخول إلى أسواق جديدة للمنتجات المجمدة مثل المثلجات
الحالي على تقييم العديد من فئات المنتجات غير المجمدة ذات النمو المرتفع ،مثل المعكرونة ،والصلصات والتوابل وحبوب اإلفطار الساخنة.
أبرمت الشركة اتفاقية لشراء طاقة شمسية لمدة  11عا ًما مع أحد المشاركين المحليين المعترف بمرجع ّيتيهم في قطاع الطاقة المتجددة بتاريخ 27
سبتمبر 2020م .من المتوقع أن يبدأ تشغيل نظام الطاقة الشمسية بنهاية الربع الثاني من عام 2021م ،ويبلغ حجم هذا النظام  1.35ميجاوات في ساعة
الذروة ،وهو ما يعادل الطاقة الكهربائية المولدة من المرافق بحوالي  2.075جيجاوات للساعة في السنة .وعالوة عن ذلك ،من المتوقع أن يترتب عن
المشروع تركيب  3,528لوحة شمسية على مساحة تبلغ  9,200متر مربع ،وأن تو ّلد كل لوحة  385واط .ومن المتوقع أن يقلل هذا النظام من انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون بما يصل إلى  1,300طن في السنة ،وأن يو ّلد حوالي نسبة  ٪30من استهالك الفرع للكهرباء .سيتم نقل ملكية هذا النظام إلى الشركة عند
انتهاء مدة العقد ،كما تعتزم الشركة على تطبيق هذا النظام إلى الفروع المتبقية في حال تحقيقه النتائج المستهدفة.
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4- 11الشهادات والجوائز
حصلت الشركة منذ تأسيسها على العديد من الجوائز ،ومن بينها أرقى الجوائز بما في ذلك ما يلي:
1978yم :ميدالية االستحقاق من الدرجة األولى من قبل جاللة الملك خالد بن عبد العزيز رحمه اهلل.
1990yم :وسام الشرف من الملكة إليزابيث الثانية برتبة رفيق فخري ،نيوزيالندا.
1996yم :وسام االستحقاق الوطني من رئيس الجمهورية الفرنسية ،جاك شيراك.
1999yم :ميدالية الشرف من األمير هانريك ،الدانمارك.
2004yم :وسام شرف ريو برانكو برتبة قائد من رئيس جمهورية البرازيل.
2014yم :وسام جوقة الشرف برتبة فارس من رئيس الجمهورية الفرنسية ،فرانسو هوالند.
المصدر :معلومات الشركة

4- 12اإلدارة ووظائف الدعم
تدير الشركة عملها من خالل العديد من األقسام المختلفة والوظائف ال ُمدارة مركز ًيا من مقرها الرئيسي ،على النحو التالي:

-12-1

4سلسلة اإلمدادات

-12-2

4المشتريات

-12-3

4مراقبة الجودة

-12-4

4المبيعات

-12-5

4التسويق

يتحمل قسم سلسلة اإلمدادات في الشركة مسؤولية إدارة عملية سلسلة التوريد من البداية إلى النهاية ،أي من شراء المنتجات إلى تسليمها للعمالء .إن
وظيفة هذا القسم هي تقديم رؤية كاملة للشركة بشأن حركة المنتجات طوال سلسلة التوريد ،مما يسهل التخطيط ويزيد من الكفاءة ويحسن من الفعالية.
ويتألف قسم سلسلة اإلمدادات من ثالثة فرق رئيسية هي :فريق التخطيط وفريق النقل وفريق العمليات.
يتولى قسم المشتريات في الشركة مسؤولية ما يلي :تطوير شراكات استراتيجية مع الموردين ،تقييم عروض الشراء ،ودعم جميع األقسام في شراء
اإلمدادات الغذائية ،وتحديث قائمة الموردين المفضلين وف ًقا لتقييم الموردين ،ودعم إدخال منتجات أو فئات جديدة ،وتحديد فرص إيجاد منتجات
جديدة .كما يتولى هذا القسم إدارة العالقات مع الموردين ومراجعتها للتأكد من كونها متوافقة مع قيم الشركة وغير مخلة بالمنافسة.
يطبق قسم مراقبة الجودة في الشركة معايير الجودة للمنتجات التي يتم توزيعها على العمالء .ويقوم القسم بإعداد تقارير دورية لقياس الجودة ويتم
اختبار عينات المنتجات للتأكد من ذلك .كما يدعم القسم تطوير منتجات جديدة من خالل التأكد من استيفاء معايير الجودة ويسعى إلى تحسين الجودة
مع الموردين .ويتم تطبيق إجراءات االختبار العشوائية أثناء معالجة واستالم المنتجات من المو ّردين .ويكون القسم مسؤوالً ً
أيضا عن التحقيق في شكاوى
العمالء المتعلقة بالمنتجات.
يُعد فريق المبيعات مسؤوالً عن وضع توقعات المبيعات وتحديد وتنفيذ استراتيجية الشركة بشأن مسائل التسعير والترويج ألصنافها .وفي سياق هذه
العملية ،يأخذ الفريق في االعتبار مركز العالمات التجارية للشركة في السوق ،باإلضافة إلى ميزات المنتج لكل فئة من فئات المنتجات .ويراقب فريق
المبيعات أسعار السوق واتجاهاته بصورة مستمرة ويجري التعديالت المناسبة على أسعار التجزئة لمنتجاته وعروضه الترويجية عند الضرورة .كما يُعتبر
ً
مسؤول عن التنسيق مع العمالء ويتلقى منهم الطلبات.
فريق المبيعات
يُعد قسم التسويق في الشركة مسؤوالً عن تطوير استراتيجية المبيعات اإلعالمية للشركة التي تركز على تجربة المستهلكين.
ويقوم القسم ً
أيضا بتطوير ومتابعة الحمالت اإلعالنية والتسويقية ،آخ ًذا في الحسبان تفضيالت وسلوكيات المستهلكين في شتى مناطق المملكة .ويهدف
الفريق ً
أيضا إلى تعزيز صورة العالمة التجارية وسمعة الشركة والترويج لها ،وذلك من خالل التواصل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين ،بما في ذلك
المو ّردين والعمالء ،والجمع بين قنوات االتصال المختلفة ،بما في ذلك وسائل التواصل االجتماعي (مثل  Instagramو Snapchatو Twitterو.)YouTube
هذا وتستعين الشركة بمصادر خارجية لتولي التسويق الرقمي وإدارة وسائل اإلعالم عبر اإلنترنت وتنفيذ وإنتاج المواد االعالنية وغيرها.

-12-6

4الخدمات المساندة

يُعد قسم الخدمات المساندة في الشركة مسؤوالً عن معالجة جميع الشؤون اإلدارية والحكومية ،وشراء جميع المواد والمعدات التي ال عالقة لها بتوريد
المنتجات الغذائية .ويضم القسم ً
أيضا اإلدارة القانونية لدى الشركة ،والتي تقوم بإعداد ومراجعة العقود وتقديم الدعم القانوني لألقسام األخرى
للتخفيف من المسؤوليات والتأكد من أن الشركة تمارس أعمالها وف ًقا لألنظمة واللوائح المعمول بها.
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-12-7

4اإلدارة المالية

-12-8

4تقنية المعلومات

-12-9

4الموارد البشرية

-12-10

4المراجعة الداخلية

-12-11

4االلتزام

-12-12

4عالقات المستثمرين

-12-13

4استمرارية األعمال

يُعتبر قسم اإلدارة المالية للشركة مسؤوالً بشكل أساسي عن إعداد القوائم المالية للشركة ،من خالل التسجيل اليومي للمعامالت المالية وتقارير األداء
للشركة .كما يتولى هذا القسم قيادة عملية إعداد الموازنة السنوية وضمان التزام أقسام الشركة بها على مدار السنة المالية ،وتحديد مصادر رأس المال،
وإدارة دورة التدفق النقدي ،والتكفل بتحصيل المدفوعات من العمالء والتسديد للموردين في الوقت المناسب ،وإدارة شؤون الزكاة والضرائب مع هيئة
الزكاة والضريبة والجمارك .باإلضافة إلى ذلك ،يؤدي القسم دو ًرا مه ًما في إدارة عالقة الشركة مع البنوك وشركات التأمين حيث يتفاوض معهم بشأن
أسعار الفائدة وشروط التمويل ووثائق التأمين.
يُعد قسم تقنية المعلومات في الشركة مسؤوالً عن إدارة ودعم جميع نظم وتقنيات المعلومات ،والبنية التحتية للشبكة ،وضوابط أمن البيانات ،باإلضافة
إلى جميع األنشطة الفنية لدعم المستخدم النهائي ،كل ذلك تزامنًا مع مواءمة محركات األعمال االستراتيجية كأداة لتمكين التكنولوجيا في كل وحدة عمل.
ويشمل عمل القسم تحديد وتنفيذ نظم ومبادرات جديدة للتطبيقات على مستوى الشركة ،وأدوات ألتمتة إجراءات العمل ،وتقديم الدعم الفني لعمليات
األنظمة وصيانتها ،وإدارة األمن السيبراني وأنشطة هندسة المؤسسة ،وتوفير التوجيه والقيادة في تعزيز وتنفيذ خطط استراتيجية طويلة األجل لتقنية
المعلومات بما يتوافق مع أهداف الشركة.
يُعد قسم الموارد البشرية في الشركة مسؤوالً عن :إنشاء وتنفيذ استراتيجيات تؤكد على نزاهة الشركة فيما يتعلق بإدارة الموارد البشرية واإلدارة ،ووضع
السياسات واإلجراءات الالزمة إلدارة الموارد البشرية للشركة وتطويرها واستخدامها بشكل فعال ،واإلدارة واإلشراف على الوصف الوظيفي والهيكل
التنظيمي للشركة .كما يشرف قسم الموارد البشرية على إعداد ومراجعة هيكل الرواتب والتعويضات وإطار االستحقاقات .ويعمل القسم على تعزيز
ثقافة األداء والتمكين التي تشجع على تحقيق األهداف الفردية وأهداف األعمال وتهدف إلى تحقيق التوظيف الفعال وتطوير الموظفين والحفاظ عليهم.
يُعد قسم المراجعة الداخلية مسؤوالً عن تحسين فعالية عمليات إدارة المخاطر والمراقبة والحوكمة الخاصة بالشركة .فهو يركز على مراقبة كل العمليات،
بما في ذلك العمليات المالية والمحاسبية ،وكذلك ضمان امتثالها للسياسات واإلجراءات واللوائح المتنوعة.
يُعد قسم االلتزام في الشركة مسؤوال عن ضمان التزام الشركة بقواعدها الداخلية واألنظمة السعودية والقواعد األخرى التي تنطبق على المنشأة.
يتولى قسم عالقات المستثمرين في الشركة المسؤوليات التالية :تمثيل الشركة أمام المستثمرين وتمثيل المستثمرين في الشركة ،وتوفير المعلومات
المالية للمستثمرين بطريقة دقيقة وفي الوقت المناسب ،ومراعاة قواعد هيئة السوق المالية وتداول ،وتقديم مالحظات المستثمرين إلى إدارة الشركة
ومجلس اإلدارة.
لم يكن هناك أي تعليق أو انقطاع في أعمال الشركة مما قد يؤثر أو يكون له أثر كبير على الوضع المالي للشركة خالل فترة االثني عشر ( )12شه ًرا
السابقة لتاريخ هذه النشرة ،كما ال تعتزم الشركة إجراء أي تغيير جوهري في طبيعتها أو طبيعة أعمالها.
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5الهيكل التنظيمي للشركة وحوكمتهايتألف الهيكل التنظيمي للشركة من مجلس اإلدارة («مجلس اإلدارة» أو «المجلس») واللجان المنبثقة عنه وهي لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات
والمكافآت .ويتولى المجلس المسؤولية النهائية للتوجيه واإلشراف العام والرقابة العامة على الشركة وعلى فريق اإلدارة التنفيذية.
يوضح الرسم التالي الهيكل التنظيمي للشركة كما في تاريخ هذه النشرة.
الشكل (	:)1-5

هيكل التنظيمي للشركة

اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
واﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

ﻣﺪﻳﺮ اﻹﻣﺪادات
واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻲ

رﺋﻴﺲ اﻹدارة
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت

ﻣﺪﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

مصدر :الشركة
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اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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	 (5-1):لودجل

اهيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده
قبل الطرح

اسم المساهم

بعد الطرح

عدد األسهم

نسبة الملكية
المباشرة

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

عدد األسهم

نسبة الملكية
المباشرة

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

59,400,000

%99

594,000,000

41,580,000

%69.3

415,800,000

600,000

%1

6,000,000

420,000

%0.7

4,200,000

الجمهور

-

-

-

18,000,000

%30

180,000,000

اإلجمالي

60,000,000

%100

600,000,000

60,000,000

%100

600,000,000

شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم
شركة الكفاءة العقارية

المصدر :الشركة

5- 1أعضاء مجلس اإلدارة وأمين المجلس
5تشكيل مجلس اإلدارة

-1-1

حسب نظام الشركة األساسي ،يتألف مجلس اإلدارة من ستة ( )6أعضاء معينين من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين .ويعمل نظام الشركات والئحة
حوكمة الشركات والنظام األساسي ودليل حوكمة الشركة الداخلي على تحديد واجبات مجلس اإلدارة ومسؤولياته .وتكون مدة عضوية كل عضو منهم بمن
فيهم رئيس المجلس ثالث ( )3سنوات كحد أقصى .واستثناء من ذلك عينت الجمعية العامة للتحول أول مجلس إدارة لمدة ( )5خمس سنوات.
في تاريخ هذه النشرة ،يتألف مجلس اإلدارة من ستة ( )6أعضاء.
ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء المجلس كما في تاريخ هذه النشرة:
	 (5-2):لودجل

الرقم

اأعضاء مجلس إدارة الشركة

االسم

المنصب

الجنسية

الصفة

تاريخ التعيين

رئيس مجلس
اإلدارة

سعودي

عضو غير
تنفيذي

2021/02/15م

ال يوجد

نائب رئيس مجلس
اإلدارة

سعودي

عضو
مستقل

2021/02/15م

ال يوجد

ال يوجد

العضو المنتدب

سعودي

عضو
تنفيذي

2021/02/15م

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

سعودي

عضو
مستقل

2021/02/15م

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

عضو غير
تنفيذي

2021/02/15م

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

عضو غير
تنفيذي

2021/02/15م

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

-1

صالح بن عبداهلل بن علي المنجم*

-2

سليمان بن عبدالرحمن بن عبداهلل
القويز*

-3

فهد بن عبد المحسن بن عبد الرحمن
الفضلي*

-4

حسن بن شكيب بن مراد الجابري

عضو مجلس اإلدارة

-5

عبداهلل عمر عبداهلل باوزير

عضو مجلس اإلدارة

يمني

-6

محمد بن ابراهيم بن عبدالرحمن
الرويتع

عضو مجلس اإلدارة

سعودي

()1

نسب الملكية
المباشرة

نسب الملكية غير
المباشرة

قبل
الطرح

بعد
الطرح

قبل
الطرح

بعد
الطرح

ال يوجد

%14

%9.8

ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

المصدر :الشركة
*
()1

تم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة بتاريخ 2021/02/15م ،وتم تعين هؤالء األعضاء في مناصبهم بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم  1بتاريخ 2021/02/22م.

يمتلك السيد صالح المنجم نسبة ملكية غير مباشرة قدرها  %14قبل الطرح نتيجة )1( :نسبة ملكية مباشرة قدرها  %14في شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم (المساهم الكبير) التي
بدورها تمتلك  %99من أسهم الشركة قبل الطرح؛ و( )2نسبة ملكية مباشرة قدرها  %14في شركة الكفاءة العقارية التي بدورها تمتلك  %1من أسهم الشركة قبل الطرح.
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-1-2

5مسؤوليات مجلس اإلدارة

تتضمن مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس التالي:
5مجلس اإلدارة
-1-2-1
مع عدم اإلخالل بصالحيات الجمعية العمومية ،يتمتع مجلس إدارة الشركة بأوسع الصالحيات الضرورية إلدارة الشركة .وتكمن المسؤولية القصوى
للشركة لدى المجلس حتى لو أنشأ اللجان أو فوض بعضاً من صالحياته إلى طرف ثالث .لكن يستحسن أن يسعى مجلس اإلدارة بقدر اإلمكان تجنب
إصدار وكاالت شرعية عامة أو غير محددة المدة.
yيمثل عضو مجلس اإلدارة كل المساهمين ،ويتعهد بتنفيذ كل أمر يكون في المصلحة العامة للشركة .فالعضو ال يمثل مصالح مجموعة بعينها
أو من صوتوا لصالح تعيينه في مجلس اإلدارة.
yيحدد مجلس اإلدارة الصالحيات المطلوب تفويضها إلى اإلدارة التنفيذية وإجراءات اتخاذ أي إجراء وصالحية هذا التفويض .ويجب أن يقرر
أيضا األمور التي ترجع صالحيات اتخاذ القرار حيالها إلى مجلس اإلدارة وحده .وعلى اإلدارة التنفيذية أن تقدم إلى المجلس تقارير دورية
حول ممارسة الصالحيات التي يتم التفويض بها.
وتتمثل أهم الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة ما يلي:
yاعتماد التوجهات االستراتيجية واألهداف الرئيسة للشركة واإلشراف على تنفيذها ،ومن ذلك:
	-وضع االستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
	-تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية.
	-اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة ،وتملك األصول والتصرف بها.
	-وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة.
	-المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.
	-التحقق من توافر الموارد البشرية والمالية الالزمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها الرئيسة.
yوضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها ،ومن ذلك:
	-وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حاالت التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها ،وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة.
	-التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية المتبعة ،بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
	-التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة المخاطر ،وذلك من خالل تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها
بشفافية.
	-المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
	-تحضير والموافقة على مصفوفة الصالحيات التابعة للشركة.
yوضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها ،على أال
تتعارض مع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الخصوص.
yوضع السياسات واإلجراءات التي تضمن احترام الشركة لألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين.
	-تظل المسؤولية النهائية عن الشركة على المجلس حتى وإن شكل لجاناً أو فوض جهات أو أفراداً آخرين للقيام ببعض أعماله ،وعلى
المجلس تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة.
	-يجب أن يؤدي مجلس اإلدارة مهماته بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام ،وأن تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من اإلدارة التنفيذية
أو أي مصدر موثوق آخر كالمستشارين وبيوت الخبرة.
	 -يمثل عضو مجلس اإلدارة جميع المساهمين ،وعليه أن يلتزم بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عموماً وليس ما يحقق مصالح الشركة التي
يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس اإلدارة.
5رئيس مجلس اإلدارة
-1-2-2
ينصب محور مسؤولية رئيس مجلس اإلدارة في قيادة المجلس وتسهيل اإلسهامات والمبادرات البناءة من قبل كل أعضاء مجلس اإلدارة لضمان فاعلية
المجلس في أداء وظائفه ككل عبر ممارسة واجباته ومسؤولياته.
أحد المؤهالت الجوهرية لرئيس مجلس اإلدارة أن يكون قادرا على جعل اجتماعات المجلس فاعلة وذات أثر على واقع الشركة ،ويكون بلوغ ذلك عبر:
yضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة.
yالتحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
yتمثيل الشركة أمام الغير وأمام القضاء وكتاب العدل وكافة الجهات الرسمية والخاصة والتوقيع نيابة عن الشركة وفق ما ينص عليه نظام
الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساسي.
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yتشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصلحة الشركة.
yضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة.
yتشجيع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبين األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذين والمستقلين،
وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.
yالتأكد من إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو يثيرها
مراجع الحسابات ،والتشاور مع أعضاء المجلس والعضو المنتدب عند إعداد جدول أعمال المجلس.
yعقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة.
yإبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.
تشمل المسؤوليات األخرى للرئيس كونه المتحدث الرسمي باسم المجلس ،وهذه الصفة تستوجب إبراز القدرة على القيادة تحت الظروف الصعبة أحيانا
كثيرة .وفي بعض األحوال ،تستدعي مثل هذه المواقف أن يتحدث الرئيس علنياً باسم الشركة حتى لو كانت تلك المهمة تقع ضمن مسؤوليات العضو
المنتدب األساسية.
إضافة إلى ذلك ،يعتبر الرئيس حلقة الوصل الرئيسية بين اإلدارة والمجلس .وذلك يوجب أن تكون العالقة بين العضو المنتدب والرئيس عالقة حيوية
طول الوقت .وألن تكون هذه العالقة فعالة ،يجب أن يكون قوامها التعاون المشترك والثقة واالحترام المتبادل.
يجب تشجيع العضو المنتدب على االستفادة من رئيس المجلس ودفعه لمناقشة المسائل الحساسة أو األمور الهامة للشركة أوالً بأول .فإذا كانت عالقة
العمل جيدة ،يضمن العضو المنتدب االستفادة من خبرة الرئيس وذلك بطلب رأيه الموضوعي والمستقل .وعلى ضوء ما تتمخض عنه مناقشة المسائل
مع العضو المنتدب ،قد يرى الرئيس ضرورة رفعها للدراسة والتقييم على مستوى مجلس اإلدارة.
ومن مهام الرئيس أيضا إدارة االجتماعات العامة السنوية ولعب الدور الرئيسي في عالقة الشركة مع أي من أصحاب المصالح بالشركة أو تفويض من
يراه مناسبا إلدارة تلك االجتماعات.
5العضو المنتدب
-1-2-3
في حدود الصالحيات المفوضة من مجلس اإلدارة أو المحددة في مصفوفة الصالحيات ،من وقت إلى آخر ،يمثل العضو المنتدب المساهمين في متابعة
األنشطة اليومية للشركة ،والقيام بتوجيه اإلدارة ومراجعة القرارات الهامة قبل تمريرها لهيئات مجلس اإلدارة .يكون للعضو المنتدب أوسع الصالحيات
لتمثيل الشركة أمام مختلف الجهات الحكومية ويكون له على سبيل المثال األدوار والمسؤوليات اآلتية:
yمتابعة تنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية للشركة المقرة من مجلس اإلدارة.
yمتابعة تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها.
yمتابعة تنفيذ قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة بفعالية واقتراح تعديلها عند الحاجة.
yالتأكد من تنفيذ السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين
وأصحاب المصالح.
yتزويد مجلس اإلدارة بالمعلومات الالزمة لممارسة اختصاصاته.
yمراجعة الموازنة المالية قبل عرضها على مجلس اإلدارة.
yمراجعة التقارير الدورية المالية وغير المالية بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة االستراتيجية ،وعرض
تلك التقارير على مجلس اإلدارة.
yمتابعة الرئيس التنفيذي للتأكد من سير العمل بالشكل األمثل وبما يتفق مع أهداف الشركة واستراتيجيتها.
yالتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية وكفايته ،والحرص على أن مخاطر األعمال تدار وتتابع بشكل ٍ
كاف.
yاقتراح سياسة واضحة لتفويض األعمال لإلدارة العليا وطريقة تنفيذها.
yالمشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم األخالقية وتنميتها داخل الشركة.
yاعتماد البيانات اإلعالمية والتصريح لوسائل اإلعالم.
yاعتماد عدد من المعامالت وفقاً للحدود المذكورة في مصفوفة (دليل) الصالحيات المعتمد من قبل مجلس اإلدارة.
yباإلضافة إلى المسؤوليات والصالحيات المذكورة في هذا القسم ،يتمتع العضو المنتدب بجميع الصالحيات المفوضة إليه في مصفوفة (دليل)
الصالحيات الموافق عليها من قبل المجلس ،والمعدلة من وقت إلى آخر.
5أمين سر مجلس اإلدارة
-1-2-4
يكون أمين سر مجلس اإلدارة مسؤوال عن مهام معينة ،لكن جوهر مسؤولياته الرئيسية هو ضمان أن المجلس تتوفر له مقومات االستشارة المناسبة
وضمان أن سجالت وقائع المجلس تعكس أن المجلس نفذ التزاماته تجاه الشركة .إضافة إلى ذلك ،يساعد أمين سر مجلس اإلدارة لاللتزام بالمتطلبات
التنظيمية الهامة.
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حيث أن مهمة أمين سر مجلس اإلدارة أن يتصرف دوماً بما يخدم مصالح الشركة ومساهميها في جميع األوقات ،يجب حمايته من النفوذ والتأثير الذي
تمارسه اإلدارة واألطراف األخرى .للوفاء بمسؤولياته وواجباته ،يجب على أمين سر مجلس اإلدارة أن يقوم بما يلي:
yإعداد تقويم اجتماعات المجلس.
yمساعدة الرئيس في وضع جدول األعمال.
yوضع العروض الخاصة بالمسائل اإلجرائية والجوهرية التي تكون محل المناقشة.
yإعداد ملخصات نموذجية لمناقشات قاعات اجتماعات المجلس.
yإرسال إشعارات اجتماعات المجلس إلى كل أعضاء مجلس اإلدارة.
yتوزيع اقتراع التصويت على أعضاء مجلس اإلدارة.
yجمع آراء أعضاء مجلس اإلدارة المكتوبة والمكتملة خصوصا أولئك الذين لم يكونوا حاضرين بأنفسهم في االجتماع.
yإرسال اآلراء المكتوبة إلى رئيس المجلس.
إضافة إلى ذلك ،يجب على أمين سر مجلس اإلدارة أن يساعد في ضمان إتباع إجراءات اجتماع المجلس .جنباً إلى جنب مع رئيس المجلس ،ومطلوب
من أمين سر مجلس اإلدارة أن يدون مسودة محضر اجتماعات المجلس ويعرضها على أعضاء المجلس إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها .ومن مهامه
أيضا تبليغ وتعريف األعضاء الذين تم تعيينهم حديثا بما يلي:
yإجراءات الشركة التي تنظم عمليات المجلس.
yالهيكل التنظيمي ومدراء الشركة.
yالوثائق الداخلية للشركة.
yقرارات االجتماع السنوي العام للجمعية العمومية وقرارات المجلس الصادرة.
yتوفر المعلومات المطلوبة من األعضاء للوفاء المناسب بواجباتهم.
5الرئيس التنفيذي
-1-2-5
الرئيس التنفيذي مسؤول عن األداء المالي والتشغيلي للشركة بشكل عام ،وتطوير وتنفيذ استراتيجية الشركة ،وتنفيذ خطط األعمال السنوية للشركة
المعتمدة من مجلس اإلدارة .ويمارس الرئيس التنفيذي مهامه تحت اإلشراف المباشر للعضو المنتدب ،كما أنه يعمل كحلقة وصل بين العضو المنتدب
واإلدارة التنفيذية للشركة.

-1-3

5السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين المجلس

-1-3-1

5صالح بن عبدالله بن علي المنجم

نظرة عامة عن الخبرات والمؤهالت والمناصب الحالية والسابقة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة وأمين المجلس.

العمر:

 63سنة

الجنسية:

سعودي

المنصب الحالي:

رئيس مجلس اإلدارة

تاريخ التعيين*:

2021/02/15م

المؤهل العلمي:

yحاصل على شهادة الثانوية العامة من مدرسة النصر في الرياض في عام 1976م.

المناصب التنفيذية الحالية:

yمدير عام في شركة المنجم لألغذية ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل في قطاع
تجارة الجملة والتجزئة في الفواكه والخضار واللحوم المبردة والمجمدة منذ عام 2007م إلى عام 2021م.
yعضو مجلس إدارة شركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم ،وهي شركة مساهمه مقفلة ،تأسست في المملكة العربية السعودية،
وتعمل في تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية وخدمات اإلقامة والطعام والصناعات التحويلية والتنظيف العام للمباني
وغيرها منذ عام 2009م.

العضويات الحالية األخرى:

yعضو مجلس إدارة شركة الكفاءة العقارية ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل في إقامة
وتطوير المشاريع السكنية والتجارية والصناعية وبيعها أو تأجيرها لمصلحة الشركة وشراء األراضي إلقامة المباني عليها
واستثمارها بالبيع أو اإلجار لمصلحة الشركة وتملك وتأجير العقارات لمصلحة الشركة وإدارة وصيانة العقارات والمجمعات
السكنية والمراكز التجارية والمجمعات السياحية ،منذ عام 2007م.
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yمدير المشتريات والمبيعات في شركة المنجم لألغذية ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست في المملكة العربية السعودية،
وتعمل في تجارة الجملة والتجزئة في الفواكه والخضار واللحوم المبردة والمجمدة ،منذ عام 1990م إلى عام 2006م.
المناصب التنفيذية السابقة:

yمدير المبيعات والتسويق في شركة المنجم لألغذية ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل
في تجارة الجملة والتجزئة في الفواكه والخضار واللحوم المبردة والمجمدة منذ عام 1986م إلى عام 1990م.
yمدير فرع ثالجة عتيقة بالرياض في شركة المنجم لألغذية ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست في المملكة العربية
السعودية ،وتعمل في تجارة الجملة والتجزئة في الفواكه والخضار واللحوم المبردة والمجمدة منذ عام 1978م إلى عام 1985م.
yعضو لجنة الزراعة واألمن الغذائي في مجلس الغرف السعودية وغرفة الرياض ،منذ عام 2017م إلى عام 2020م.

العضويات السابقة:

yعضو مجلس األعمال السعودي المغربي ،خالل عام 2013م.
yعضو مجلس األعمال السعودي الهندي ،منذ عام 2010م الى عام 2013م.
yرئيس مجلس األعمال السعودي اإلسباني ،منذ عام 2005م إلى عام 2008م.

*

تم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة بتاريخ 2021/02/15م ،وتم تعيين السيد صالح كرئيس مجلس اإلدارة بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم  1بتاريخ 2021/02/22م.

-1-3-2

5سليمان بن عبدالرحمن بن عبدالله القويز

العمر:

 64سنة

الجنسية:

سعودي

المنصب الحالي:

نائب مجلس اإلدارة

تاريخ التعيين*:

2021/02/15م

المؤهل العلمي:

yحاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة بورتالند في الواليات المتحدة األمريكية في عام 1981م.
yنائب رئيس مجلس إدارة شركة أعمال المستقبل ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل
في تطوير سوق القوى العاملة ،منذ عام 2020م.

العضويات الحالية األخرى:

yرئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصاالت (موبايلي) ،وهي شركة مساهمة مدرجة ،تأسست في المملكة العربية السعودية،
وتعمل في تشغيل نظم االتصاالت ،منذ عام 2015م.
yعضو مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للتعدين (معادن) ،وهي شركة مساهمة مدرجة ،تأسست في المملكة العربية
السعودية ،وتعمل في مجال التعديـن ،منذ عام 2015م.
yنائب رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي ،وهي شركة مساهمة مدرجة ،تأسست في المملكة العربية
السعودية ،وتعمل في تصنيع البتروكيماويات ،منذ عام 2013م.
yمحافظ المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،وهي مؤسسة حكومية سعودية ،منذ عام 2013م إلى عام 2021م (متقاعد
منذ فبراير 2021م).
yالرئيس التنفيذي المساعد في بنك الرياض ،وهي شركة مساهمة مدرجة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل في
القطاع المصرفي ،منذ عام 2002م إلى عام 2013م.
yمدير قطاع الشركات واألفراد وشبكة الفروع في بنك الرياض ،وهي شركة مساهمة مدرجة ،تأسست في المملكة العربية
السعودية ،وتعمل في القطاع المصرفي ،منذ عام 1995م إلى عام 2002م.
yالمدير اإلقليمي للمنطقة الوسطى في بنك الرياض ،وهي شركة مساهمة مدرجة ،تأسست في المملكة العربية السعودية،
وتعمل في القطاع المصرفي ،منذ عام 1992م إلى عام 1995م.

المناصب التنفيذية السابقة:

yمدير قطاع الشركات التجارية بالمنطقة الوسطى في البنك األهلي السعودي (مجموعة سامبا المالية سابقاً) ،وهي شركة
مساهمة مدرجة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل في القطاع المصرفي ،منذ عام 1989م إلى عام 1992م.
yمدير القطاع العام في البنك األهلي السعودي (مجموعة سامبا المالية سابقاً) ،وهي شركة مساهمة مدرجة ،تأسست في
المملكة العربية السعودية ،وتعمل في القطاع المصرفي ،منذ عام 1986م إلى عام 1989م.
yمدير قطاع خدمات الشركات في البنك األهلي السعودي (مجموعة سامبا المالية سابقاً) ،وهي شركة مساهمة مدرجة،
تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل في القطاع المصرفي ،منذ عام 1985م إلى عام 1986م.
yمدير عمليات الفرع الرئيسي بالرياض في البنك األهلي السعودي (مجموعة سامبا المالية سابقاً) ،وهي شركة مساهمة
مدرجة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل في القطاع المصرفي ،منذ عام 1983م إلى عام 1985م.
yمدير عمليات الخزينة في البنك األهلي السعودي (مجموعة سامبا المالية سابقاً) ،وهي شركة مساهمة مدرجة ،تأسست في
المملكة العربية السعودية ،وتعمل في القطاع المصرفي ،منذ عام 1981م إلى عام 1983م.
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yرئيس مجلس إدارة شركة حصانة االستثمارية ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل في
مجال استثمار األصول ،منذ عام 2014م إلى عام 2020م.
yرئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي ،وهي شركة مساهمة مدرجة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل في
القطاع المصرفي ،منذ عام 2014م إلى عام 2018م.
yنائب رئيس مجلس إدارة شركة آجل للتمويل التأجيري ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست في المملكة العربية السعودية،
وتعمل في التمويل التأجيري ،منذ عام 2008م إلى عام 2013م.
العضويات السابقة:

yرئيس مجلس إدارة شركة رويال وصن اليانز للتأمين (الشرق األوسط) ،وهي شركة بحرينية تأسست في مملكة البحرين ،وتعمل
في مجال التأمين ،منذ عام 1997م إلى عام 2013م.
yعضو مجلس إدارة شركة ماستر كارد الدولية لمنطقتي افريقيا وجنوب آسيا ،وهي شركة أمريكية ،تأسست الواليات المتحدة
األمريكية ،وتعمل في خدمات البطاقات االئتمانية وأنظمة الدفع ،منذ عام 1996م إلى عام 2013م.
yرئيس مجلس إدارة شركة العالمية للتأمين ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل في مجال
التأمين ،منذ عام 1997م إلى عام 2006م.
yعضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية ،وهي شركة مساهمة مدرجة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل في
تصنيع البتروكيماويات ،منذ عام 1995م إلى عام 1999م.
yعضو مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية (زجاج) ،وهي شركة مساهمة مدرجة ،تأسست في المملكة العربية السعودية،
وتعمل في صناعة ألواح الزجاج ،منذ عام 1993م إلى عام 1995م.

*

تم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة بتاريخ 2021/02/15م ،وتم تعيين السيد سليمان القويز كنائب رئيس مجلس اإلدارة بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم  1بتاريخ
2021/02/22م.

-1-3-3

5فهد بن عبد المحسن بن عبد الرحمن الفضلي

العمر:

 48سنة

الجنسية:

سعودي

المنصب الحالي:

العضو المنتدب

تاريخ التعيين*:

2021/02/15م

المؤهل العلمي:

yحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود في الرياض في عام 1995م.

المناصب التنفيذية الحالية:

yالرئيس التنفيذي في شركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تأسست في المملكة العربية
السعودية ،وتعمل في تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية وخدمات اإلقامة والطعام والصناعات التحويلية والتنظيف
العام للمباني وغيرها ،منذ عام 2017م.

العضويات الحالية األخرى:

yرئيس مجلس إدارة شركة فرانس بولتري ،وهي شركة مساهمة مبسطة ،تأسست في فرنسا ،وتعمل في قطاع انتاج الدواجن،
منذ عام 2018م.
yالرئيس التنفيذي في شركة المنجم لألغذية ،شركة مساهمة مقفلة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل في تجارة
الجملة والتجزئة في الفواكه والخضار واللحوم المبردة والمجمدة ،منذ عام 2013م إلى عام 2017م.
yمدير عام الشؤون التجارية في شركة اسمنت اليمامة ،وهي شركة مساهمة عامة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل
في قطاع صناعة االسمنت ،منذ عام 2008م إلى عام 2013م.

المناصب التنفيذية السابقة:

yمدير مبيعات كبار العمالء في شركة سابك ،وهي شركة مساهمة مدرجة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل في
قطاع صناعة البتروكيماويات واألسمدة والمعادن ،منذ عام 2007م إلى عام 2008م.
yمدير مبيعات في شركة سابك ،وهي شركة مساهمة مدرجة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل في قطاع صناعة
البتروكيماويات واألسمدة والمعادن ،منذ عام 2004م إلى 2007م.
yمدير التخطيط والتشغيل في شركة سابك ،وهي شركة مساهمة مدرجة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل في
قطاع صناعة البتروكيماويات واألسمدة والمعادن ،منذ عام 2000م إلى 2004م.
yباحث تسويق في شركة سابك ،وهي شركة مساهمة مدرجة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل في قطاع صناعة
البتروكيماويات واألسمدة والمعادن ،منذ عام 1995م إلى 2000م.

*

تم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة بتاريخ 2021/02/15م ،وتم تعيين السيد فهد الفضلي كالعضو المنتدب بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم  1بتاريخ
2021/02/22م.
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5حسن بن شكيب بن مراد الجابري

العمر:

 60سنة

الجنسية:

سعودي

المنصب الحالي:

عضو مجلس اإلدارة

تاريخ التعيين:

2021/02/15م

المؤهل العلمي:

yحاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة زراعية من الجامعة األمريكية في بيروت في عام 1984م.

المناصب التنفيذية الحالية:

yالرئيس التنفيذي في شركة السعودية لالقتصاد والتنمية (سدكو القابضة) ،وهي شركة قابضة ،تأسست في المملكة العربية
السعودية ،وتعمل في مجال االستثمارات المسؤولة والمستدامة ،منذ عام 2018م.
yعضو مجلس إدارة مدرسة اليسر العالمية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل
في قطاع التعليم ،منذ عام 2020م.
yعضو مجلس ادارة شركة السعودية لالقتصاد والتنمية لألوراق المالية (سدكو كابتال) ،وهي شركة مساهمة مقفلة تأسست في
المملكة العربية السعودية ،وتعمل في إدارة األصول العالمية ،منذ عام 2020م.
yعضو مجلس إدارة الشركة العربية لتجارة المواد البترولية (أبسكو) ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست في المملكة العربية
السعودية ،وتعمل في تجارة المواد البترولیة ،منذ عام 2019م.

العضويات الحالية األخرى:

yعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق في الخطوط السعودية للتموين ،وهي شركة مساهمة مدرجة ،تأسست في المملكة
العربية السعودية ،وتعمل في خدمات التموين لصالح الناقلة الوطنية في المملكة العربية السعودية المتمثلة بالمؤسسة العامة
للخطوط الجوية العربية السعودية ،منذ عام 2019م.
yعضو مجلس إدارة مجموعة إيالف للسفر والسياحة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،تأسست في المملكة العربية السعودية،
وتعمل في قطاع السياحة والسفر والفنادق ،منذ عام 2018م.
yنائب رئيس مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في شركة دار التمليك ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست في المملكة
العربية السعودية ،وتعمل في تقديم حلول التمويل السكني في المملكة العربية السعودية ،منذ عام 2010م.
 yالرئيس التنفيذي في شركة السعودية لالقتصاد والتنمية لألوراق المالية (سدكو كابيتال) ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست
في المملكة العربية السعودية ،وتعمل في إدارة األصول العالمية ،منذ عام 2010م إلى عام 2018م.
yرئيس األعمال البنكية االستثمارية في شركة األهلي المالية ،وهي شركة مساهمة ،تأسست في المملكة العربية السعودية،
وتعمل في خدمات اإلدارة ،الحفظ ،الترتيب ،المشورة ،التعهد بالتغطية والتعامل بصفة أصيل ووكيل في األوراق المالية ،منذ
عام 2007م إلى عام 2010م.

المناصب التنفيذية السابقة:

yرئيس إدارة األعمال البنكية للشركات في البنك األهلي التجاري ،وهي شركة مساهمة ،تأسست في المملكة العربية السعودية،
منذ عام 2001م إلى عام 2007م.
yنائب الرئيس التنفيذي في مجموعة دار المال اإلسالمي ،وهي مؤسسة مالية ،تأسست في سويسرا ،وتعمل في القطاع البنكي،
منذ عام 1998م إلى عام 2001م.
yرئيس المنطقة الغربية للمجموعة البنكية للشركات ومدير أول لخدمات االئتمان في البنك األهلي السعودي (مجموعة سامبا
المالية سابقاً) ،وهي شركة مساهمة مدرجة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل في القطاع البنكي ،منذ عام 1984م
إلى عام 1998م.
yرئيس مجلس إدارة شركة سدكو كابيتال لوكسمبورغ لالستثمارات المالية ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة ،تأسست في
لوكسمبورغ ،وتعمل في االستثمارات ،منذ عام 2012م إلى عام 2018م.
yرئيس مجلس إدارة صناديق سدكو كابيتال العالمية لالستثمارات ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة ،تأسست في لوكسمبورغ،
وتعمل في االستثمارات العالمية ،منذ عام 2012م إلى عام 2018م.
yعضو مجلس إدارة شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركاؤه ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست في المملكة العربية
السعودية ،وتعمل في تجارة المواد الغذائية ،منذ عام 2012م إلى عام 2018م.

العضويات السابقة:

yعضو مجلس إدارة شركة السعودية لالقتصاد والتنمية لألوراق المالية (سدكو كابيتال) ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست
في المملكة العربية السعودية ،وتعمل في إدارة األصول ،منذ عام 2010م إلى عام 2018م.
yعضو مجلس إدارة شركة الجذور العربية ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل في تجارة
مواد البناء ،منذ عام 2010م إلى عام 2017م.
yعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق في الخطوط السعودية للتموين ،منذ عام 2011م إلى عام 2016م.
yعضو مجلس إدارة والعضو المنتدب في شركة األهلي المالية ،وهي شركة مساهمة ،تأسست في المملكة العربية السعودية،
وتعمل في خدمات اإلدارة ،الحفظ ،الترتيب ،المشورة ،التعهد بالتغطية والتعامل بصفة أصيل ووكيل في األوراق المالية ،منذ
عام 2007م إلى عام 2010م.
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5عبدالله عمر عبدالله باوزير

العمر:

 51سنة

الجنسية:

يمني

المنصب الحالي:

عضو مجلس اإلدارة

تاريخ التعيين:

2021/02/15م

المؤهل العلمي:

yحاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في الرياض في عام 1992م.

المناصب التنفيذية الحالية:

yرئيس إدارة الشؤون المالية في شركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست في المملكة العربية
السعودية ،وتعمل في تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية وخدمات اإلقامة والطعام والصناعات التحويلية والتنظيف
العام للمباني وغيرها ،منذ عام 2013م.

العضويات الحالية األخرى:

yعضو مجلس إدارة شركة فرانس بولتري ،وهي شركة مساهمة مبسطة ،تأسست في فرنسا ،وتعمل في قطاع انتاج الدواجن،
منذ عام 2018م.
yرئيس إدارة الشؤون المالية في شركة المنجم لألغذية ،شركة مساهمة مقفلة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل
في تجارة الجملة والتجزئة في الفواكه والخضار واللحوم المبردة والمجمدة ،منذ عام 2010م إلى عام 2013م.
yمدير مالي في مصنع أغذية شركة الخليج للتموين ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،تأسست في المملكة العربية السعودية،
ويعمل المصنع في انتاج وتوزيع الفطائر والمخبوزات ،منذ عام 2002م إلى 2009م.

المناصب التنفيذية السابقة:

yمدير مراجعة في شركة إرنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) ،وهي شركة تضامنية ،تأسست في المملكة العربية
السعودية ،تعمل في التدقيق ،مراجعة الحسابات واالستشارات ،منذ عام 2000م إلى عام 2002م.
yمشرف مراجعة في شركة إرنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) ،وهي شركة تضامنية ،تأسست في المملكة العربية
السعودية ،تعمل في التدقيق ،مراجعة الحسابات واالستشارات ،منذ عام 1998م إلى عام 2000م.
yمراجع حسابات في شركة إرنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) ،وهي شركة تضامنية ،تأسست في المملكة العربية
السعودية ،تعمل في التدقيق ،مراجعة الحسابات واالستشارات ،منذ عام 1992م إلى عام 1997م.
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5محمد بن ابراهيم بن عبدالرحمن الرويتع

العمر:

 49سنة

الجنسية:

سعودي

المنصب الحالي:

عضو مجلس اإلدارة

تاريخ التعيين:

2021/02/15م

المؤهل العلمي:

yحاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة اعمال من جامعة جنوب كاليفورنيا في الواليات المتحدة األمريكية في عام 1992م.

المناصب التنفيذية الحالية:

yالرئيس التنفيذي في مكتب الخطوات األربعة الدولية ،وهي مؤسسة فردية ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل في
قطاع االستشارات التسويقية وتطوير األعمال ،منذ عام 2007م.
yمؤسس وعضو مجلس إدارة جمعية االستشارات التسويقية ،وهي جمعية مهنية مرخصة من وزارة الموارد البشرية ،منذ عام
2017م.

العضويات الحالية األخرى:

yعضو المجلس االستشاري في شركة منافع ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل في
قطاع التقنية المالية ،منذ عام 2017م.
yعضو مجلس إدارة شركة الدكتور محمد الفقيه وشركاؤه ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست في المملكة العربية السعودية،
وتعمل في القطاع الصحي (إدارة المستشفيات) ،منذ عام 2015م.
yنائب الرئيس التنفيذي للتسويق في المجموعة السعودية لألبحاث التسويق ،وهي شركة مساهمة مدرجة ،تأسست في المملكة
العربية السعودية ،تعمل في قطاع األعالم والنشر والطباعة ،منذ عام 2005م إلى عام 2007م.

المناصب التنفيذية السابقة:

yمدير عام التسويق في مجموعة الزوردى ،وهي شركة مساهمة مدرجة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل في قطاع
المجوهرات والذهب ،منذ عام 2003م إلى عام 2005م.
yمدير التسويق في شركة كوكا كوال العالمية للمشروبات ،وهي شركة مساهمة مدرجة ،تأسست في الواليات المتحدة االمريكية،
وتعمل في قطاع المشروبات الغازية ،منذ عام 2000م إلى عام 2003م.
yمساعد مدير عام التسويق في مجموعة صافوال ،وهي شركة مساهمة مدرجة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل
في قطاع المواد الغذائية ،منذ عام 1992م إلى عام 2000م.

العضويات السابقة:

yنائب الرئيس في لجنة التسويق في غرفة الرياض منذ عام 2010م إلى عام 2012م.
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5غيث بن شعيل بن صالح العتيبي

العمر:

 28سنة

الجنسية:

سعودي

المنصب الحالي:

أمين سر مجلس اإلدارة
2021/02/07م

تاريخ التعيين:
المؤهل العلمي:

yحاصل على شهادة البكالوريوس في األنظمة من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في الرياض في عام 2016م.

المؤهل المهني:

yمحام مرخص من وزارة العدل بموجب قرار وزير العدل رقم  ،41322وبتاريخ 1441/05/13هـ (الموافق 2020/01/08م).

المناصب التنفيذية الحالية:

yأخصائي الشؤون القانونية في شركة المنجم لألغذية ،شركة ذات مسؤولية محدودة ،تأسست في المملكة العربية السعودية،
تعمل في وتعمل في تجارة الجملة والتجزئة في الفواكه والخضار واللحوم المبردة والمجمدة ،منذ عام 2017م.

المناصب التنفيذية السابقة:

yمتدرب بوكالة الشؤون القانونية والتعاون الدولي في وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ،منذ عام 2015م إلى عام
2016م.

5- 2لجان مجلس اإلدارة
يجب أن يكون لدى الشركة عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها لكي يتمكن مجلس اإلدارة من تأدية مهامه بشكل فعال .ويتم تشكيل
اللجان التابعة لمجلس اإلدارة وفقاً إلجراءات عامة يضعها مجلس اإلدارة تتضمن تحديد مهمة اللجنة ومدة عملها والصالحيات الممنوحة لها وكيفية
رقابة مجلس اإلدارة عليها .وعلى اللجنة أن تبلغ مجلس اإلدارة بما تقوم به أو تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية مطلقة ،وعلى مجلس
اإلدارة أن يتابع عمل اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها باألعمال الموكلة إليها.
فيما يلي ملخص عن هيكل ومسؤوليات واألعضاء الحاليين لكل لجنة دائمة:

-2-1

5لجنة الترشيحات والمكافآت

تتمثل المهمة األساسية للجنة الترشيحات والمكافآت في تحديد األفراد المؤهلين والمرشحين ليكونوا أعضاء بمجلس اإلدارة وتنطبق عليهم الشروط
الالزمة للعضوية ،وكذلك مساعدة مجلس اإلدارة في وضع نظام حاكم سليم وبناء السياسات واالجراءات الالزمة لذلك .ويشمل نطاق عمل اللجنة القيام
بكل األعمال التي تمكنها من تحقيق مهامها ،ومنها:
1ترشيح األعضاء المؤهلين لعضوية مجلس اإلدارة.2المراجعة السنوية لمتطلبات عضوية مجلس اإلدارة والتي تتضمن اإلمكانيات ،الخبرة وتوفر الوقت ألنشطة مجلس اإلدارة.3مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واقتراح التعديالت المطلوبة في ضوء مصلحة الشركة.4تحديد نقاط القوة والضعف في مجلس اإلدارة واقتراح التعديالت المطلوبة في ضوء مصلحة الشركة.5الترشيح لمناصب الرئيس التنفيذي للشركة والعضو المنتدب وترشيح أعضاء اللجنة العتمادهم من مجلس اإلدارة أو الجمعية العمومية.6مراجعة سياسات وإجراءات الموافقة على مجلس اإلدارة قبل تطبيقها من خالل الجمعية العمومية.7مراقبة استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة من المستقلين ومراقبة وجود أي تعارض للمصالح بصورة سنوية.8مراجعة المواد التحضيرية والدورات التدريبية ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد.9تقديم تصور يتضمن سياسات واضحة فيما يخص مكافآت المديرين وكبار التنفيذيين.	10-مراجعة واقتراح خطط تولي الوظائف التنفيذية الرئيسية.
	11-مراجعة هيكل المكافآت واالمتيازات للشركة ككل والذي يتضمن الدرجات الوظيفية ،هيكل األجور واالمتيازات ،والمكافآت والحوافز المرتبطة
باألداء.
	12-الموافقة على التغييرات في مكافأة الرئيس التنفيذي ،والتوصية بتغيير المكافآت لكل من العضو المنتدب ،وأعضاء مجلس اإلدارة ،وأعضاء
لجان مجلس اإلدارة المختلفة.
	13-اعتماد المكافآت غير االعتيادية (مكافآت التوظيف أو األداء) للرئيس التنفيذي والوظائف العليا.
	14-تكون لجنة الترشيحات والمكافآت إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ،وتشكل اللجنة من ( )3أعضاء على األقل ،ويراعى االتي:
	15-أن يكون جميع أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين ،وعلى أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل.
	16-أن يكون رئيس اللجنة من األعضاء المستقلين.
	17-أال يشغل رئيس مجلس اإلدارة منصب رئيس اللجنة.
	18-أن يكون لدى أعضاء اللجنة تأهيل علمي وتدريب عملي مناسب ،وإلمام بالنواحي اإلدارية ،وطبيعة نشاط الشركة.
تش َّكل لجنة الترشيحات والمكافآت بقرار من مجلس إدارة الشركة .تصدر الجمعية العامة للشركة – بنا ًء عل اقتراح من مجلس اإلدارة – الئحة عمل لجنة
الترشيحات والمكافآت ،على أن تشمل هذه الالئحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ،ومهامها ،وقواعد اختيار أعضائها ،ومدة عضويتهم ،ومكافآتهم.
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	 (5-3):لودجل

اأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
المنصب

االسم

رئيس اللجنة

-1

حسن بن شكيب بن مراد الجابري

-2

عبداهلل عمر عبداهلل باوزير

عضو

-3

محمد بن ابراهيم بن عبدالرحمن الرويتع

عضو

المصدر :الشركة

فيما يلي نبذة موجزة عن أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:
5حسن بن شكيب بن مراد الجابري
-2-1-1
يرجى مراجعة القسم .4-3-1-5
5عبدالله عمر عبدالله باوزير
-2-1-2
يرجى مراجعة القسم .5-3-1-5
5محمد بن ابراهيم بن عبدالرحمن الرويتع
-2-1-3
يرجى مراجعة القسم .6-3-1-5

-2-2

5لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها ،وتشمل مهام اللجنة
بصفة خاصة ما يلي:
1دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتهاوشفافيتها.
2إبداء الرأي الفني – بنا ًء على طلب مجلس اإلدارة – فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمنالمعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
3دراسة أي مسائل مه ّمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.4البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.5التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.6دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.7دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.8دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.9الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة – إن وجدت – للتحقق من توافر الموارد الالزمةوفعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها .وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي ،فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى
الحاجة إلى تعيينه.
	10-التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
	11-التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم ،بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم
وشروط التعاقد معهم.
	12-التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ،ومدى فعالية أعمال المراجعة ،مع األخذ في االعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
	13-مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله ،والتحقق من عدم تقديمه أعماالً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة ،وإبداء
مرئياتها حيال ذلك.
	14-اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
	15-دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما ِ
اتخذ بشأنها.
	16-مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.
	17-التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.
	18-مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة ،وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة.
	19-إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها.
	20-رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة ،وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.
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تكون لجنة المراجعة إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ،وتشكل اللجنة من ( )3ثالثة أعضاء من المساهمين أو من غيرهم على أن يكون من بينهم
عضو مستقل على األقل وأال تضم أيا من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين .كما يجب أن يكون من بين أعضاء اللجنة عضو واحد على األقل مختص في
الشؤون المالية والمحاسبية ،وال يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خالل السنتين الماضيتين في اإلدارة التنفيذية أو المالية للشركة ،أو لدى مراجع حسابات
الشركة ،أن يكون عضواً في لجنة المراجعة .ويعتبر العضو مختص في الشؤون المالية والمحاسبية في حال حصوله على درجة البكالوريوس في المحاسبة
أو ما يعادلها وخبرة عملية في مجال المحاسبة والمراجعة ال تقل عن سبع سنوات ،تخفض إلى خمس سنوات إذا كان حاصال على زمالة الهيئة السعودية
للمراجعين والمحاسبين ( )SOCPAأو أي تأهيل مهني مماثل تعتمده الهيئة.
	 (5-4):لودجل

اأعضاء لجنة المراجعة

الرقم

المنصب

االسم

رئيس اللجنة

-1

سليمان بن عبدالرحمن بن عبداهلل القويز

-2

حسن بن شكيب بن مراد الجابري

عضو

-3

عبداهلل عمر عبداهلل باوزير

عضو

المصدر :الشركة

فيما يلي نبذة موجزة عن أعضاء لجنة المراجعة:
5سليمان بن عبدالرحمن بن عبدالله القويز
-2-2-1
يرجى مراجعة القسم .2-3-1-5
5حسن بن شكيب بن مراد الجابري
-2-2-2
يرجى مراجعة القسم .4-3-1-5
5عبدالله عمر عبدالله باوزير
-2-2-3
يرجى مراجعة القسم 5-3-1-5
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5لمحة عامة على اإلدارة العليا

تتألف اإلدارة العليا من أعضاء مؤهلين من السعوديين وغير السعوديين يتميزون بخبرة دولية ومحلية في قطاع استيراد وتجارة وتسويق وتصدير الفواكه
والخضار المجمدة واللحوم المبردة والمجمدة والمواد الغذائية بأنواعها المختلفة .وتتمثل المسؤولية األساسية للرئيس التنفيذي في إدارة شؤون الشركة
واإلشراف على أدائه بما يتماشى مع أهداف وتوجيهات مجلس اإلدارة والمساهمين.
يتألف فريق اإلدارة العليا للشركة حالياً من عشرة ( )10أعضاء كما هو موضح بالجدول التالي:
	 (5-5):لودجل

الرقم

اتفاصيل اإلدارة العليا

االسم

المنصب

تاريخ التعيين
في الوظيفة
الحالية

الجنسية

العمر

عدد األسهم
المملوكة قبل
الطرح

عدد األسهم
المملوكة بعد
الطرح

نسب الملكية غير
المباشرة
قبل
الطرح

بعد
الطرح

-1

م .ثامر بن عبد
العزيز أبانمي

الرئيس التنفيذي

2017/08/01م

سعودي

47

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

-2

عاصم محمد
العطاس

رئيس اإلدارة المالية

2013/10/26م

يمني

37

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

-3

محمد علي المنجم

مدير خدمات المساندة

2010/11/01م

سعودي

53

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

-4

مازن عبد الغني
الدنب

مدير المشتريات

2014/07/15م

لبناني

47

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

-5

مصطفى محسن فواز

مدير المبيعات

2014/10/01م

لبناني

47

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

-6

علي فايز خريس

مدير اإلمدادات والدعم
اللوجيستي

2014/11/02م

لبناني

36

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد
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الرقم

المنصب

االسم

تاريخ التعيين
في الوظيفة
الحالية

الجنسية

العمر

عدد األسهم
المملوكة قبل
الطرح

عدد األسهم
المملوكة بعد
الطرح

نسب الملكية غير
المباشرة
قبل
الطرح

بعد
الطرح

-7

ماجد محمد البخيت

مدير الموارد البشرية

2015/03/01م

سعودي

43

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

-8

محمد عطيه محمد
عبد الهادي

مدير إدارة الجودة

2011/06/22م

مصري

46

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

-9

مازن عبد الواحد

مدير إدارة المراجعة الداخلية

2016/02/14م

كندي

46

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

-10

ربيع بوزين الدين

مدير تقنية المعلومات

2007/09/22م

كندي

59

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

المصدر :الشركة
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5السير الذاتية لكبار التنفيذيين

-3-2-1

5م .ثامر بن عبد العزيز أبانمي

عضو في اإلدارة العليا:
نورد أدناه نظر ًة عامة على الخبرات ،والمؤهالت ،والمناصب الحالية والسابقة لكل
ٍ

العمر:

 47سنة

الجنسية:

سعودي

المنصب الحالي:

الرئيس التنفيذي

تاريخ التعيين:

2017/08/01م
yحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة من جامعة الملك سعود ،في عام 1996م.

المؤهل العلمي:

yمدير تنفيذي في شركة المراعي ،وهي شركة مساهمة عامة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل في قطاع صناعة
األغذية ومشتقات االلبان والعصائر والدواجن ،خالل عام 2017م.
yنائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الراجحي الصناعية ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة ،تأسست في المملكة العربية
السعودية ،وتعمل في قطاع صناعة االسفنج والبالستيك والورق والمياه والحلويات ،منذ عام 2014م إلى عام 2016م.
المناصب التنفيذية السابقة:

yمدير عام األعمال العالمية في قطاع الكيماويات الوظيفية ،شركة سابك ،وهي شركة مساهمة عامة ،تأسست في المملكة
العربية السعودية ،وتعمل في قطاع صناعة البتروكيماويات واألسمدة والمعادن ،منذ عام 2011م إلى عام 2014م.
yمدير االعمال العالمية في قطاع البوليمرات في شركة سابك ،وهي شركة مساهمة مدرجة ،تأسست في المملكة العربية
السعودية ،وتعمل في قطاع صناعة البتروكيماويات واألسمدة والمعادن ،منذ عام 2009م إلى عام 2011م.
yمدير االعمال اإلقليمي في شركة سابك أفريقيا للتجارة والتسويق ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،تأسست في مصر،
وتعمل في قطاع صناعة البتروكيماويات واألسمدة والمعادن ،منذ عام 2004م إلى عام 2009م.
yمدير المبيعات في شركة سابك ،وهي شركة مساهمة عامة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل في قطاع صناعة
البتروكيماويات واألسمدة والمعادن ،منذ عام 1996م إلى عام 2004م.

العضويات الحالية والسابقة:

-3-2-2

yعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للبتروكيماويات «صدف» ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،تأسست في المملكة العربية
السعودية ،وتعمل في قطاع البتروكيماويات ،منذ عام 2012م إلى 2015م.
yعضو لجنة التسويق في مجلس إدارة الشركة السعودية للبتروكيماويات « صدف» ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،تأسست
في المملكة العربية السعودية ،وتعمل في قطاع البتروكيماويات ،منذ عام 2012م إلى 2015م.

5عاصم محمد العطاس

العمر:

 37سنة

الجنسية:

يمني

المنصب الحالي:

رئيس اإلدارة المالية

تاريخ التعيين:

2013/10/26م

المؤهل العلمي:

yحاصل على شهادة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة اتش إي سي باريس في فرنسا ،في عام 2017م.
yحاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة أعمال ،تخصص محاسبة من جامعة األحقاف في اليمن ،في عام 2005م.
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yمدير التخطيط والتحليل المالي للشرق األوسط وأفريقيا ،قطاع خدمات صيانة مولدات الطاقة ،في شركة جنرال إلكتريك،
وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل في قطاعات الطاقة ،الرعاية الصحية،
الطيران وقطاعات أخرى ،خالل عام 2013م.
yمراجع داخلي دولي في شركة جنرال إلكتريك ،وهي شركة مساهمة عامة ،تأسست في الواليات المتحدة ،وتعمل في قطاعات
الطاقة ،الرعاية الصحية والطيران ،منذ عام 2010م إلى عام 2013م.
المناصب التنفيذية السابقة:

yمدير مساعد ،قسم االستشارات شركة إرنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) ،وهي شركة تضامنية ،تأسست في
المملكة العربية السعودية ،وتعمل في التدقيق ،مراجعة الحسابات واالستشارات ،منذ عام 2009م إلى عام 2010م.
yمراجع أول ،قسم التدقيق في شركة إرنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) ،وهي شركة تضامنية ،تأسست في المملكة
العربية السعودية ،وتعمل في التدقيق ،مراجعة الحسابات واالستشارات ،منذ عام 2008م إلى عام 2009م.
yمراجع ،قسم التدقيق في شركة إرنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) ،وهي شركة تضامنية ،تأسست في المملكة
العربية السعودية ،وتعمل في التدقيق ،مراجعة الحسابات واالستشارات ،منذ عام 2005م إلى عام 2008م.
yجائزة « »Above & Beyondالبرونزية من قبل رئيس اإلدارة المالية لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا في شركة جنرال
إلكتريك ،قطاع صيانة مولدات الطاقة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل في
قطاعات الطاقة ،الرعاية الصحية والطيران ،لعام 2013م.

الجوائز واإلنجازات:

yشهادة التخرج من قبل نائب رئيس التدقيق في شركة جنرال إلكتريك وهي شركة مساهمة عامة ،تأسست في الواليات المتحدة،
وتعمل في قطاعات الطاقة ،الرعاية الصحية والطيران ،لعام 2013م.
yجائزة «بطل االلتزام» من قبل نائب الرئيس ورئيس اإلدارة المالية في شركة جنرال إلكتريك ،قطاع النفط والغاز ،وهي شركة
ذات مسؤولية محدودة ،تأسست في إيطاليا ،وتعمل في قطاع البترول والغاز ،لعام 2012م.
yشهادة تقدير من رئيس قطاع التدقيق في شركة إرنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) ،وهي شركة تضامنية ،تأسست
في المملكة العربية السعودية ،وتعمل في التدقيق ومراجعة الحسابات واالستشارات لعام 2009م.
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5محمد علي المنجم

العمر:

 53سنة

الجنسية:

سعودي

المنصب الحالي:

مدير الخدمات المساندة

تاريخ التعيين:

2010/11/01م
yحاصل على شهادة الثانوية العامة من مدرسة اليمامة الثانوية في الرياض في عام 1984م.

المؤهل العلمي:

yمدير الشؤون اإلدارية والموارد البشرية في شركة المنجم لألغذية ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست في المملكة العربية
السعودية ،تعمل في تجارة الجملة والتجزئة في الفواكه والخضار واللحوم المبردة والمجمدة ،منذ عام 2004م إلى عام 2010م.
المناصب التنفيذية السابقة:

yمدير فرع شركة المنجم لألغذية ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل في تجارة الجملة
والتجزئة في الفواكه والخضار واللحوم المبردة والمجمدة ،منذ عام 1991م إلى عام 2004م.
yنائب المدير في شركة بريدة الغذائية ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل في
توريد وتركيب الواح العزل وإنتاج وتوزيع معدات التخزين البارد ،منذ عام 1989م إلى عام 1991م.
yمدير فرع شركة المنجم لألغذية بحي الربوة في الرياض ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست في المملكة العربية السعودية،
وتعمل في تجارة الجملة والتجزئة في الفواكه والخضار واللحوم المبردة والمجمدة ،منذ عام 1986م إلى عام 1989م.
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5مازن عبد الغني الدنب

العمر:

 47سنة

الجنسية:

لبناني

المنصب الحالي:

مدير المشتريات

تاريخ التعيين:

2014/07/15م

المؤهل العلمي:

yحاصل على شهادة الماجستير في إدارة األعمال من الجامعة اللبنانية األمريكية في لبنان ،في عام 1996م.
yحاصل على شهادة البكالوريوس في محاسبة األعمال من الجامعة اللبنانية األمريكية في لبنان ،في عام 1992م.
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yمدير مبيعات أقسام التوزيع المباشر ،الجملة وخدمات األغذية في شركة المنجم لألغذية ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست
في المملكة العربية السعودية ،وتعمل في تجارة الجملة والتجزئة في الفواكه والخضار واللحوم المبردة والمجمدة ،منذ عام
2012م إلى عام 2014م.
المناصب التنفيذية السابقة:

yمدير المبيعات قسمي التوزيع المباشر وخدمات األغذية في شركة المنجم لألغذية ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست في
المملكة العربية السعودية ،تعمل في تجارة الجملة والتجزئة في الفواكه والخضار واللحوم المبردة والمجمدة ،منذ عام 2008م
إلى عام 2012م.
yمدير التوزيع المباشر في شركة المنجم لألغذية ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،تعمل في
تجارة الجملة والتجزئة في الفواكه والخضار واللحوم المبردة والمجمدة ،منذ عام 2003م إلى عام 2008م.
yمساعد مدير المبيعات في شركة المنجم لألغذية ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل
في تجارة الجملة والتجزئة في الفواكه والخضار واللحوم المبردة والمجمدة ،منذ عام 1998م إلى عام 2003م.
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5مصطفى محسن فواز

العمر:

 47سنة

الجنسية:

لبناني

المنصب الحالي:

مدير المبيعات

تاريخ التعيين:

2014/10/01م
yحاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال واإلدارة من الجامعة األمريكية في بيروت في لبنان ،في عام 1994م.

المؤهل العلمي:

yمدير مبيعات قسمي السوبر ماركت والتوزيع المباشر في شركة المنجم لألغذية ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست في
المملكة العربية السعودية ،وتعمل في تجارة الجملة والتجزئة في الفواكه والخضار واللحوم المبردة والمجمدة ،منذ عام 2013م
إلى عام 2014م.
yمدير مبيعات قسم السوبر ماركت في شركة المنجم لألغذية ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست في المملكة العربية
السعودية ،وتعمل في تجارة الجملة والتجزئة في الفواكه والخضار واللحوم المبردة والمجمدة ،منذ عام 2009م إلى عام 2012م.
المناصب التنفيذية السابقة:

yمدير المبيعات في اليكس جي بي ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة ،تأسست في مصر ،وتعمل في قطاع األغذية والمشروبات،
منذ عام 2008م إلى عام 2009م.
yالعضو المنتدب في بوسايدون سارل ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة ،تأسست في لبنان ،وتعمل في قطاع األغذية واألطعمة
الطازجة ،منذ عام 2001م إلى عام 2008م.
yمدير مبيعات في بوسايدون سارل ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة ،تأسست في لبنان ،وتعمل في قطاع األغذية واألطعمة
الطازجة ،منذ عام 1996م إلى عام 2001م.
yمتدرب في بنك عودة ،وهي شركة مالية خاصة ذات مسئولية محدودة ،تأسست في لبنان ،وتعمل في قطاع الخدمات البنكية،
منذ عام 1995م إلى عام 1996م.
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5علي فايز خريس

العمر:

 36سنة

الجنسية:

لبناني

المنصب الحالي:

مدير اإلمدادات والدعم اللوجيستي

تاريخ التعيين:

2014/11/02م

المؤهل العلمي:

yحاصل على شهادة البكالوريوس في علوم هندسة االتصاالت من الجامعة اللبنانية الدولية في لبنان ،في عام 2008م.
yمدير عمليات المستودع في شركة المنجم لألغذية ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل
في تجارة الجملة والتجزئة في الفواكه والخضار واللحوم المبردة والمجمدة ،منذ عام 2013م إلى عام 2014م.

المناصب التنفيذية السابقة:

yنائب مدير عمليات المستودع في شركة المنجم لألغذية ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست في المملكة العربية السعودية،
وتعمل في تجارة الجملة والتجزئة في الفواكه والخضار واللحوم المبردة والمجمدة ،منذ عام 2011م إلى عام 2013م.
yمحلل نظم في شركة المنجم لألغذية ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل في تجارة
الجملة والتجزئة في الفواكه والخضار واللحوم المبردة والمجمدة ،منذ عام 2009م إلى عام 2011م.
yمشغل نظام إدارة المباني في فندق انتركونتيننتال فينيسيا ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة ،تأسست في لبنان ،تعمل في
إدارة الفنادق والسياحة ،منذ عام 2008م إلى عام 2009م.
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5ماجد محمد البخيت

العمر:

 43سنة

الجنسية:

سعودي

المنصب الحالي:

مدير الموارد البشرية

تاريخ التعيين:

2015/03/01م
yحاصل على شهادة الماجستير التنفيذي في إدارة األعمال في القيادة واإلدارة الدولية من جامعة اليمامة في الرياض ،في عام
2016م.

المؤهل العلمي:

yحاصل عل شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في الرياض ،في عام 2012م.
yمدير عمليات الموارد البشرية في شركة المنجم لألغذية ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست في المملكة العربية السعودية،
وتعمل في تجارة الجملة والتجزئة في الفواكه والخضار واللحوم المبردة والمجمدة ،منذ عام 2014م إلى عام 2015م.
yمدير الموارد البشرية في شركة الجميح للمرطبات ،وهي شركة مساهمة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل في
المرطبات ،منذ عام 2013م إلى عام 2014م.
yمساعد مدير الموارد البشرية في شركة الجميح للمرطبات ،وهي شركة مساهمة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل
في المرطبات ،منذ عام 2008م إلى عام 2013م.
المناصب التنفيذية السابقة:

yمشرف الموارد البشرية في شركة الجميح للمرطبات ،وهي شركة مساهمة ،تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل في
المرطبات ،منذ عام 2007م إلى عام 2008م.
yمساعد التوظيف الدولي في مركز األمير سلطان لألمراض وجراحة القلب وهو مركز طبي ،تأسس في المملكة العربية
السعودية ،يقدم بالعناية الوقائية والعالجية والتأهيلية لمنسوبي القوات المسلحة السعودية وعائالتهم ،منذ عام 2003م إلى
عام 2007م.
yمساعد شؤون الموظفين (رعاية صحية ،آخر) في مركز األمير سلطان لألمراض وجراحة القلب وهو مركز طبي ،تأسس في
المملكة العربية السعودية ،يقدم بالعناية الوقائية والعالجية والتأهيلية لمنسوبي القوات المسلحة السعودية وعائالتهم ،خالل
عام 2003م.

-3-2-8

5محمد عطيه محمد عبد الهادي

العمر:

 46سنة

الجنسية:

مصري

المنصب الحالي:

مدير إدارة الجودة

تاريخ التعيين:

2002 /07/08م
yحاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية من جامعة عين شمس القاهرة في مصر ،في عام 1998م.

المؤهل العلمي:

yمسؤول قسم في فريق الجودة في شركة المنجم لألغذية ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست في المملكة العربية السعودية،
تعمل في تجارة الجملة والتجزئة في الفواكه والخضار واللحوم المبردة والمجمدة ،منذ عام 2004م إلى عام 2011م.
المناصب التنفيذية السابقة:

yمراقب الجودة للمنطقة الوسطى في شركة المنجم لألغذية ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست في المملكة العربية
السعودية ،وتعمل في تجارة الجملة والتجزئة في الفواكه والخضار واللحوم المبردة والمجمدة ،منذ عام 2002م إلى عام 2004م.
yمهندس انتاج في مصنع العروبة (بسمة) للمنتجات المجمدة ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة ،تأسست في مصر ،وتعمل في
انتاج الخضار والفواكه المجمدة ،منذ عام 2000م إلى عام 2002م.
yمهندس انتاج في مصنع دلتا لألغذية ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة ،تأسست في مصر ،وتعمل في قطاع األغذية
والحلويات ،منذ عام 1998م إلى عام 2000م.

-3-2-9

5مازن عبد الواحد

العمر:

 46سنة

الجنسية:

كندي

المنصب الحالي:

مدير إدارة المراجعة الداخلية

تاريخ التعيين:

2016/02/14م

المؤهل العلمي:

yحاصل على شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة بيروت العربية في لبنان ،في عام 1996م.
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yحاصل على شهادة محاسب إداري عالمي معتمد من الواليات المتحدة األميركية ،في عام 2014م.
yحاصل على شهادة خبير كشف االحتيال من الواليات المتحدة األميركية ،في عام 2013م.

المؤهل المهني:

yحاصل على شهادة مدقق داخلي معتمد من الواليات المتحدة األميركية ،في عام 2013م.
yحاصل على شهادة محاسب عام معتمد من الواليات المتحدة األميركية ،في عام 2004م.
yمدير رئيسي في قسم خدمات االستشارات في شركة إرنست ويونغ ،وهي شركة تضامنية ،تأسست في المملكة العربية
السعودية ،وتعمل في التدقيق ،مراجعة الحسابات واالستشارات ،منذ عام 2013م إلى عام 2016م.
yمدير في قسم خدمات االستشارات في شركة إرنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) ،وهي شركة تضامنية ،تأسست في
المملكة العربية السعودية ،وتعمل في التدقيق ،مراجعة الحسابات واالستشارات ،منذ عام 2010م إلى عام 2013م.
yمساعد مدير في قسم خدمات االستشارات في شركة إرنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) ،وهي شركة تضامنية،
تأسست في المملكة العربية السعودية ،وتعمل في التدقيق ،مراجعة الحسابات واالستشارات ،منذ عام 2008م إلى عام 2010م.
yمحلل في قسم المراجعة الخارجية في شركة ر س م رشتر ،وهي شركة مهنية ذات مسئولية محدودة ،تأسست في كندا ،وتعمل
في مراجعة الحسابات واالستشارات في كندا ،منذ عام 2006م إلى عام 2008م.

المناصب التنفيذية السابقة:

yمحاسب في مكتب المحاسبة واالستشارات في شركة مستشارو شكرى & سي ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،تأسست
في كندا ،وتعمل في خدمات المحاسبة ،إصدار القوائم المالية والضرائب واالستشارات ،منذ عام 2002م إلى عام 2005م.
yمسؤول ائتمان للشركات في بنك بيروت الرياض ،وهي شركة مالية خاصة ذات مسئولية محدودة ،تأسست في لبنان ،وتعمل في
قطاع الخدمات البنكية ،منذ عام 2000م إلى عام 2002م.
yمراقب وحدة التطوير في بنك بيروت الرياض ،وهي شركة مالية خاصة ذات مسئولية محدودة ،تأسست في لبنان ،وتعمل في
قطاع الخدمات البنكية ،منذ عام 1997م إلى عام 2000م.
yمسؤول بطاقات االئتمان في بنك بيروت الرياض ،وهي شركة مالية خاصة ذات مسئولية محدودة ،تأسست في لبنان ،وتعمل
في قطاع الخدمات البنكية ،خالل عام 1997م.
yمراقب وحدة التطوير في بنك بيروت الرياض ،وهي شركة مالية خاصة ذات مسئولية محدودة ،تأسست في لبنان ،وتعمل في
قطاع الخدمات البنكية ،منذ عام 1996م إلى عام 1997م.

-3-2-10

5ربيع بوزين الدين

العمر:

 59سنة

الجنسية:

كندي

المنصب الحالي:

مدير تقنية المعلومات

تاريخ التعيين:

2007/09/22م

المؤهل العلمي:

yحاصل على شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب اآللي من جامعة شرق نيو مكسيكو في الواليات المتحدة األمريكية في عام
1983م.
yمستشار اإلدارة التنفيذية في شركة أليسار تكنولوجيز إنك ،وهي شركة خاصة محدودة ،تأسست في كندا ،وتعمل في خدمات
واستشارات تقنية المعلومات ،منذ عام 2002م إلى عام 2007م.
 yمدير نظم المعلومات ألمريكا الشمالية في شركة ميدويستفاكو (تعرف اآلن بشركة وستروك) وهي شركة عامة ،تأسست في
الواليات المتحدة األمريكية ،وتعمل في مجال تغليف الورق المقوى ،منذ عام 1998م إلى عام 2002م.
yمدير خدمات األعمال التقنية في شركة توينباك إنك ،وهي شركة عامة ،تأسست في كندا ،وتعمل في صناعة منتجات التعبئة
والتغليف المرنة ،منذ عام 1996م إلى عام 1998م.

المناصب التنفيذية السابقة:

 yمدير فريق خدمات الحوسبة في شركة جنرال إلكتريك لألجهزة ،وهي شركة عامة ،تأسست في كندا ،وتعمل في تصنيع
األجهزة المنزلية ،منذ عام 1991م إلى عام 1996م.
yمدير مركز البيانات وأستاذ علوم الكمبيوتر في الكلية الجامعية للتجارة والكمبيوتر ،منذ عام 1989م إلى عام 1991م.
 yمدير المبيعات في شركة مدإيست داتا سيستمز اإلماراتية ،وهي شركة قابضة ،تأسست في اإلمارات العربية المتحدة ،وتعمل
في توزيع البرمجيات واألجهزة وحلول الشبكات ،منذ عام 1987م إلى عام 1989م.
yمهندس دعم ما قبل البيع في شركة مدإيست داتا سيستمز اإلماراتية ،وهي شركة قابضة ،تأسست في اإلمارات العربية
المتحدة ،وتعمل في توزيع البرمجيات واألجهزة وحلول الشبكات ،منذ عام 1985م إلى عام 1987م.
yمساعد مدرس في علوم الكمبيوتر في جامعة نيو هامبشاير في الواليات المتحدة األمريكية ،منذ عام 1983م إلى عام 1985م.
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5عقود العمل مع كبار التنفيذيين

أبرمت الشركة عقود عمل محددة المدة وغير محددة المدة مع كافة أعضاء اإلدارة العليا في الشركة وتنص هذه العقود على رواتبهم ومكافآتهم وفقاً
لمؤهالتهم وخبراتهم .وتتضمن هذه العقود عدد من المزايا مثل منح بدل شهري للنقل أو بدل سكن أو كالهما .والعقود غير محددة المدة قابلة للتجديد
وخاضعة لنظام العمل السعودي.
تولى م .ثامر بن عبد العزيز أبانمي منصب الرئيس التنفيذي للشركة في 2017م ،وقد تم إبرام عقد عمل بينه وبين الشركة .من مسؤوليات الرئيس
التنفيذي تطوير ومتابعة األداء المالي والتشغيلي للشركة بشكل عام ،وتطوير وتنفيذ استراتيجية الشركة ،وتنفيذ خطط األعمال السنوية للشركة المعتمدة
من مجلس اإلدارة.
يتولى عاصم محمد العطاس منصب رئيس اإلدارة المالية .وقد تم إبرام عقد عمل بينه وبين الشركة ،وفيما يلي ملخص واجبات ومسؤوليات رئيس اإلدارة
المالية:
yمساعدة القيادة العليا في بلورة األهداف ،والمساهمة في رسم الخطة االستراتيجية والسياسات العامة والمشاركة في القرارات التي تهم
الشركة ككل.
yاصدار القوائم المالية للشركة والتقارير الخاصة بأرباح الشركة.
yإدارة الخزينة العامة للشركة وتنظيم التدفقات النقدية.
yإعداد الموازنة السنوية للشركة ومراقبة تنفيذها.
yتقديم االقتراحات الخاصة بتطوير التنظيم المالي والهيكلي للشركة.
ونورد أدناه نبذة مختصرة عن عقود العمل المبرمة مع أعضاء اإلدارة العليا للشركة:
	 (5-6):لودجل

املخص عقود العمل المبرمة مع أعضاء اإلدارة العليا للشركة

الرقم

االسم

المنصب

تاريخ التعيين في
المنصب

تاريخ إبرام العقد*

تاريخ انتهاء العقد

-1

م .ثامر بن عبد العزيز أبانمي

الرئيس التنفيذي

2017/08/01م

2020/06/17م

عقد غير محدد المدة

-2

عاصم محمد العطاس

رئيس اإلدارة المالية

2013/10/26م

2020/06/11م

2021/10/25م
ويجدد العقد تلقائياً

-3

محمد علي المنجم

مدير الخدمات المساندة

2010/11/01م

2020/06/17م

عقد غير محدد المدة

-4

مازن عبد الغني الدنب

مدير المشتريات

2014/07/15م

2020/06/11م

2022/07/31م
ويجدد العقد تلقائياً

-5

مصطفى محسن فواز

مدير المبيعات

2014/10/01م

2020/06/25م

2022/04/03م
ويجدد العقد تلقائياً

-6

علي فايز خريس

مدير اإلمدادات والدعم
اللوجيستي

2014/11/02م

2020/09/29م

-7

ماجد محمد البخيت

مدير الموارد البشرية

2015/03/01م

2014/08/01م

عقد غير محدد المدة

-8

محمد عطيه محمد عبد
الهادي

مدير إدارة الجودة

2011/06/22م

2020/10/14م

2021/07/07م
ويجدد العقد تلقائياً

-9

مازن عبد الواحد

مدير إدارة المراجعة الداخلية

2016/02/14م

2021/02/14م

2022/02/13م
ويجدد العقد تلقائياً

-10

ربيع بوزين الدين

مدير تقنية المعلومات

2007/09/22م

2021/02/01م

2022/01/31م ويجدد
العقد تلقائيا

المصدر :الشركة
*

يعد هذا التاريخ كتاريخ أحدث عقد عمل مبرم.
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5- 4مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

وفقاً للنظام األساسي للشركة ،يتم تحديد مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ،إن وجدت ،من قبل الجمعية العامة العادية ،ويجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغاً
معينا أو بدل حضور وبدل انتقال ،ويجوز الجمع بين اإلثنين ،بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن وفي حدود ما ينص
عليه نظام الشركات ولوائحه ،ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة
خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا ،وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين
أو ما قبضوه نظير أية أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من
تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
تجدر اإلشارة إلى أنه وفقاً للنظام األساسي للشركة ال يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة بسلطة التصويت على مكافآتهم أو تعويضاتهم .يتم تحديد مكافأة
أعضاء مجلس اإلدارة ،إن وجدت من قبل الجمعية العامة العادية ،ويجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغاً معيناً أو بدل حضور وبدل انتقال ،ويجوز الجمع
بين اإلثنين ويتم تحديد أتعاب كبار التنفيذيين بموجب عقود العمل المبرمة معهم وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.
كما أن أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ال يتمتعون بأية سلطة لالقتراض من الشركة ،أو التصويت على عقد أو ترتيب يكون لهم فيه مصلحة هامة.
ولم يتم صرف أية مزايا عينية ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين .ويوضح الجدول التالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعلى خمسة من الكبار
التنفيذيين (وهم الرئيس التنفيذي ورئيس اإلدارة المالية ومدير الخدمات المساندة ومدير تقنية المعلومات ومدير المبيعات) للسنوات المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2018م و2019م و 31ديسمبر 2020م والفترة المنتهية  31مارس 2021م.
	 (5-7):لودجل

امكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

بالريال السعودي

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر2020م

الفترة المنتهية في  31مارس 2021م

0

0

0

0

4,743,745

4,836,702

4,800,449

1,362,694

أعضاء مجلس اإلدارة*

كبار التنفيذين ( 5موظفين)
المصدر :الشركة
*

لم يكن لدى الشركة مجلس إدارة قبل تحول كيانها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة في تاريخ  31ديسمبر 2020م وكان يتم إدارتها من قبل مدير ّين ويوضح
الجدول مكافأة المدير ّين.

5- 5حوكمة الشركة
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5نظرة عامة

وأحكام معينة من نظام الشركات وأفضل ممارسات
وتتمثل المصادر الرئيسية لحوكمة الشركة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية
ٍ
حوكمة الشركات في المملكة.
ينظم إطار عمل حوكمة الشركات مختلف العالقات بين مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصلحة اآلخرين من خالل وضع
قواعد وإجراءات لتسهيل عمليات اتخاذ القرار بهدف حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة اآلخرين وتعزيز قيم المصداقية واإلنصاف والقدرة
التنافسية والشفافية في سلوك الشركة في سياق السوق المالية وبيئة األعمال.
إن هذه الالئحة تقتضي اإلفصاح الواضح والشفاف وتضمن بالتالي أن يعمل مجلس اإلدارة بما يحقق أفضل مصالح المساهمين ويقدم صورة واضحة
وعادلة عن الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها.
أي حال،
وتهدف سياسة الشركة إلى تبني معايير عالية لحوكمة الشركات ،وستط ّبق الئحة حوكمة الشركات على الشركة اعتباراً من تاريخ اإلدراج .وعلى َّ
بشكل كامل بالئحة حوكمة الشركات اعتباراً من تاريخ اإلدراج.
فإن الشركة تتقيد في الوقت الراهن بأغلبية أحكام الئحة حوكمة الشركات ،وسوف تتقيد
ٍ
وترى الشركة أن حرصها على التق ُّيد بتلك الالئحة يشكل عام ً
ال هاماً في استمرار نجاحها.
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5المتطلبات الرئيسية لحوكمة الشركة

إن المتطلبات الرئيسية للحوكمة والتي تتق ّيد ،وسوف تتق ّيد ،بها الشركة مب ّينة في الئحة حوكمة الشركات ،ويغطي ذلك المجاالت الواسعة التالية:
yالحقوق العامة للمساهمين (المواد من  4إلى .)9
yالحقوق المتعلّقة باجتماعات الجمعية العامة (المواد من  10إلى .)15
yمجلس اإلدارة :تكوين المجلس ومسؤولياته وصالحياته وإجراءاته والتدريب (المواد من  16إلى .)41
yحاالت تعارض المصالح (المواد من  42إلى .)49
yلجان الشركة (المواد من  50إلى .)72
yالضوابط الداخلية ،ومراجعي الحسابات الخارجيين ،وتقارير وسياسات الشركة ،وأمور متنوعة أخرى (المواد من  73إلى .)98
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5نظام الحوكمة الخاص بالشركة واللوائح الداخلية

كجزء من تحضيرات الشركة للطرح ،وافق مجلس اإلدارة والجمعية العامة العادية على نظام الحوكمة الخاص بالشركة واللوائح الداخلية بتاريخ
1442/07/27هـ (الموافق 2021/03/11م).
يتألف نظام الحوكمة الخاص بالشركة من اللوائح والمواثيق التالية:
yسياسات وإجراءات عضوية مجلس اإلدارة.
yسياسة تنظيم تعارض المصالح.
yسياسة التداول بناء على معلومات داخلية.
yسياسات ومبادئ اللجان التي يشكلها مجلس اإلدارة.
yالمراقبة والتقييم وأعمال المراجعة الداخلية والخارجية وسياسات الرقابة الداخلية.
yسياسات الجمعية العامة.
yسياسة توزيع األرباح.
yسياسات التواصل مع المساهمين.
yسياسات اإلفصاح والشفافية.
yمهام لجنة المراجعة.
yمهام لجنة الترشيحات والمكافآت.
yسياسة المساهمة االجتماعية للشركة.
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5االمتثال بأحكام الئحة حوكمة الشركات

بشكل كامل بأحكام الئحة حوكمة
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة في الوقت الراهن ملتزمة بأغلبية أحكام الئحة حوكمة الشركات ،وسوف تلتزم
ٍ
الشركات اعتباراً من تاريخ اإلدراج.
وتحديداً ،فإن أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة ،والذي يتكون حالياً من ستة ( )6أعضاء ،هم أعضاء غير تنفيذيين ،ويوجد بالمجلس عضوين مستقلين.
وإضاف ًة إلى ذلك ،فقد تبنى المساهمون طريقة تصويت تراكمي فيما يتعلق بتعيين أعضاء مجلس اإلدارة (باستثناء رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس
والعضو المنتدب الذين تم تعيينهم بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/02/22م) في اجتماع الجمعية التحويلية ،والذي ُعقِ د بتاريخ 1442/07/03هـ
ٍ
تصويت تعادل عدد الحصص التي يملكها .ويحق لكل مساهم استخدام
(الموافق 2021/02/15م) .وهذه الطريقة من التصويت تتيح لكل مساهم حقوق
لمرشح واحد أو أن يقسم حقوقه التصويتية فيما بين مرشحيه المختارين دون أية ازدواجية في األصوات ،وهذه الطريقة تزيد
جميع حقوقه التصويتية
ٍ
مرشح واحد (المادة .)8
من فرص مساهمي األقلية من تعيين ممثليهم في المجلس من خالل ممارسة حقوق التصويت التراكمية المتاحة لهم لصالح
ٍ
وبما يتفق مع أحكام الئحة حوكمة الشركات ،فقد قامت الجمعية العامة العادية للشركة بتكوين لجنة المراجعة ،وهي تتألف من ثالثة ( )3أعضاء غير
تنفيذيين ،وذلك بتاريخ 1442/07/27هـ (الموافق 2021/03/11م) ،وقام مجلس اإلدارة بتكوين لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 1442/07/24هـ
(الموافق 2021/03/08م) .وقامت الشركة كذلك بإعداد لوائح لجانها حيث تم اعتمادها من المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 1442/07/24هـ
(الموافق 2021/03/08م) ،وأوصى المجلس باعتماد تلك اللوائح من الجمعية العامة العادية .وقامت الجمعية العامة العادية للشركة باعتماد لوائح اللجان
في جلستها المنعقدة بتاريخ 1442/07/27هـ (الموافق 2021/03/11م).
وفض ً
ٍ
بأحكام تتناول تعارض المصالح والمصالح المتنافسة (المواد  71و 72و 73من نظام الشركات
إجراءات للتق ُّيد
ال عن ذلك ،فقد أعدت الشركة
ٍ
ٍ
أطراف ذوي عالقة.
والمادتان  44و 46من الئحة حوكمة الشركات) .وحصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة على المعامالت مع
قرار يتخذه المجلس أو تتخذه الجمعية العامة بخصوص
ٍ
وطبقاً ألحكام الئحة حوكمة الشركات ،يحظر على كل عضو بمجلس إدارة التصويت على أيِّ
ٍ
معامالت وعقود يجري توقيعها لحساب الشركة ،وذلك إذا كانت لذلك العضو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في تلك المعامالت أو العقود (( 44ب)
ٍ
عضو بالمجلس ،دون ترخيص من الجمعية العامة العادية ،أن تكون له أية مصلحة
متطلبات مماثلة تفيد بأنه ال يجوز ألي
( .))1وينص نظام الشركات على
ٍ
ٍ
ٍ
عقود يجري تنظيمها لحساب الشركة .وإن عضو المجلس ملز ٌم أيضاً بإبالغ مجلس اإلدارة بأية مصلحة شخصية
صفقات أو
مباشرة أو غير مباشرة في أية
قد تكون له في تلك المعامالت أو العقود ،وال يجوز له المشاركة في التصويت على القرارات المعتزم تبنيها في هذا الخصوص من جانب مجلس اإلدارة أو
جمعيات المساهمين .ويجب على رئيس مجلس اإلدارة إبالغ الجمعية العامة بأية معامالت وعقود تكون فيها أية مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة
عضو بالمجلس ،وعليه أن يلحق بذلك تقريراً خاصاً من مراجع الحسابات الخارجي للشركة (المادة .)71
ألي
ٍ
أعمال قد تنافس الشركة أو أياً من أنشطتها ،فإنه يجب
وتنص الئحة حوكمة الشركات أيضاً على أنه إذا رغب أحد أعضاء مجلس اإلدارة في االنخراط في
ٍ
عليه أن يخطر مجلس إدارة باألعمال المنافسة التي يرغب في ممارستها ،وعليه أن يمتنع عن التصويت على القرارات ذات الصلة في اجتماعات مجلس
اإلدارة والجمعية العامة ،وعلى رئيس المجلس إبالغ الجمعية العامة العادية باألعمال المنافسة التي يعتزم عضو المجلس االنخراط فيها ،ويجب الحصول
ٍ
اشتراطات مماثلة (المادة .)72
على ترخيص من الجمعية العامة للشركة قبل دخول عضو المجلس في النشاط المنافس .وينطوي نظام الشركات على
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تلتزم الشركة بمتطلبات الحوكمة اإللزامية المطبقة على الشركات المساهمة العامة السعودية باستثناء بعض األحكام الخاصة بالشركات المدرجة والتي
ال تلتزم بها الشركة حالياً نظراً لكون أسهم الشركة غير مدرجة بعد في السوق المالية وهي التالية:
yالفقرة (أ) من المادة الثامنة والمتعلقة باإلعالن في الموقع اإللكتروني للسوق المالية عن معلومات المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة عند نشر
أو توجيه الدعوة النعقاد الجمعية العامة.
yالفقرة (ج) من المادة الثامنة والمتعلقة باقتصار التصويت في الجمعية العامة على المرشحين المعلن عن معلوماتهم وفقاً للفقرة (أ) من المادة
الثامنة.
yالفقرة (د) من المادة الثالثة عشرة والمتعلقة بنشر الدعوة للجمعية العامة في الموقع اإللكتروني للسوق المالية والموقع اإللكتروني للشركة
وفي صحيفة يومية توزع في المنطقة التي يكون فيها مركز الشركة الرئيس.
yالفقرة (ج) من المادة الرابعة عشرة والمتعلقة بإتاحة المعلومات المتعلقة ببنود الجمعية العامة للمساهمين من خالل الموقع اإللكتروني للسوق
المالية والموقع اإللكتروني للشركة والحصول على معلومات متعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية العامة ،وبخاصة تقرير مجلس اإلدارة ومراجع
الحسابات والقوائم المالية وتقرير لجنة المراجعة.
yالفقرة (هـ) من المادة الخامسة عشرة والمتعلقة باإلعالن للجمهور وإشعار الهيئة والسوق المالية بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها.
yالفقرة (د) من المادة السابعة عشرة والمتعلقة بإشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم وأي تغييرات تطرأ على
عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.
yالفقرة (ب) من المادة التاسعة عشرة والمتعلقة بإشعار الهيئة والسوق المالية عند انتهاء عضوية عضو في مجلس اإلدارة فوراً مع بيان األسباب.
yالفقرة (أ) و(ب) من المادة السابعة والخمسون والمتعلقة باجتماعات لجنة المراجعة حيث يجب على لجنة المراجعة االجتماع بصفة دورية
على أال تقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خالل السنة المالية للشركة .كما تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة،
ومع المراجع الداخلي للشركة ،إن وجد.
yالمادة الثالثة والستون والمتعلقة باجتماعات لجنة المكافآت حيث تجتمع بصفة دورية كل سنة على األقل ،وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
yالمادة السابعة والستون والمتعلقة باجتماعات لجنة الترشيحات حيث تجتمع بصفة دورية كل سنة على األقل ،وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
yالمادة الثامنة والستون والمتعلقة بنشر الشركة إلعالن الترشح لعضوية مجلس اإلدارة في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني
للسوق المالية وذلك لدعوة األشخاص الراغبين في الترشح لعضوية المجلس ،على أن يظل باب الترشح مفتوحاً لمدة شهر على األقل من
تاريخ اإلعالن.

5- 6تعارض المصالح

ال يتيح النظام األساسي للشركة ،وال أية لوائح أو سياسات داخلية ،أية صالحيات تمكن أياً من أعضاء مجلس اإلدارة او الرئيس التنفيذي من التصويت
على أيِّ عقد أو عرض يكون له فيه مصلح ًة مباشرة أو غير مباشرة ،وذلك طبقاً ألحكام المادة ( )71من نظام الشركات .وتنص المادة المذكورة على
عضو في مجلس اإلدارة أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الصفقات والعقود التي تجري لحساب الشركة ،باستثناء أن يكون ذلك
وجوب أال يكون ألي
ٍ
بترخيص من الجمعية العامة العادية .وتنص تلك المادة أيضاً على أنه على ذلك العضو أن يبلغ مجلس اإلدارة بمصالحه الشخصية في الصفقات والعقود
عضو بالمجلس
التي تتم لحساب الشركة ،وعلى رئيس مجلس اإلدارة ،من جانبه ،إبالغ الجمعية العامة في اجتماعها بالصفقات والعقود التي يكون فيها ألي
ٍ
مصلحة شخصية ،على أن الكشف عن األمر على ذلك النحو يجب أن يكون مصحوباً
بتقرير خاص من مراقب الحسابات ،ويجب إثبات ذلك الكشف في
ٍ
محضر اجتماع مجلس اإلدارة .وال يجوز للعضو ذي المصلحة أن يشارك في التصويت على القرار المطروح للتصويت عليه في هذا الخصوص .وبنا ًء على
ما تقدم ذكره ،على أعضاء مجلس اإلدارة التقيد بما هو آت:
yالتقيد بأحكام المواد ( ،)71و( ،)72و( ،)73و( ،)74و( )75من نظام الشركات ،وأحكام المادتين ( )44و( )46من الئحة حوكمة الشركات.
yاالمتناع عن التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بالعقود المبرمة مع الشركة حيث يكون لعضو المجلس مصلحة مباشرة أو غير
مباشرة في هذا العقد.
ً
ٍ
منافسة مع أنشطة الشركة ،ما لم يكن عضو المجلس حاصال على ترخيص من الجمعية العامة العادية ،يسمح له القيام بذلك.
yعدم الدخول في
أساس تنافسي ،طبقاً لنص سياسة التعامالت مع االطراف ذوي العالقة.
yوالدخول في المستقبل في جميع الصفقات مع طرف ذو عالقة على
ٍ
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود مصالحة ألعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار مسؤوليها التنفيذيين أو المساهمين الحاليين فيما يتعلق بالعقود أو
المعامالت المبرمة مع الشركة باستثناء ما ذكر في القسم «( 1-5أعضاء مجلس اإلدارة وأمين المجلس») والقسم «( 3-5اإلدارة العليا») والقسم 7-12
(«المعامالت والعقود مع األطراف ذوي العالقة») .كما أنهم لم يكونوا جزءا من أي نشاط مشابه أو منافس ألنشطة الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.
وكما في تاريخ هذه النشرة ال يوجد أي معامالت امتلك فيها أو سيمتلك فيها أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار مسؤوليها التنفيذيين أو
المساهمين الحاليين أو أي من أقاربهم مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة كما ال توجد أي معامالت قائمة على أسس تجارية غير عادلة.
وكما في تاريخ هذه النشرة ال يمارس أعضاء مجلس إدارة الشركة أي أعمال منافسة أو شبيهة ألعمال الشركة ،عن طريق عضوياتهم في مجالس إدارة
شركات أخرى.
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6المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة6- 1المقدمة
يتضمن القسم التالي «مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات» مراجعة تحليلية لألداء التشغيلي والوضع المالي لشركة المنجم لألغذية
(«الشركة») خالل السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م و2021م .تم
إعداد هذا القسم بناء على القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م والقوائم المالية المفحوصة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م والتي قامت إدارة الشركة بإعدادها وتمت مراجعتها من قبل شركة إرنست ويونغ وشركاهم (محاسبون
قانونيون) وفق المعايير الدولية للتقرير الكاملة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ( )IFRSباإلضافة إلى المعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة
من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين(. )SOCPA
كما ال تملك شركة إرنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) وال أي من شركاتها التابعة أي حصة أو مصلحة من أي نوع في الشركة وتم اعطاء الموافقة
الكتابية بدون تراجع فيما يتعلق بنشر اسمهم وشعارهم وإفادتهم في نشرة اإلصدار هذه كمراجعي حسابات للشركة للفترات المذكورة أعاله.
وقد يتضمن هذا القسم على بيانات ذات طبيعة مستقبلية استناداً إلى خطط اإلدارة وتوقعاتها الحالية فيما يتعلق بنمو األرباح ونتائج العمليات الوضع
المالي بالتالي قد ينطوي عليها مخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختالف جوهري عن النتائج الفعلية للشركة وذلك نتيجة لعوامل وأحداث متعددة بما في
ذلك العوامل التي تمت مناقشتها في هذا القسم من نشرة اإلصدار أو في أماكن أخرى منها كما ذكر في القسم «( 2عوامل المخاطرة»).
تم عرض جميع المبالغ في هذا القسم بالريال السعودي مالم ينص على خالف ذلك .وتم تقريب المبالغ والنسب المئوية إلى أقرب عدد عشري.

6- 2إقرار أعضاء مجلس اإلدارة حول القوائم المالية
يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة حسب علمه واعتقاده بما يلي:
1أن المعلومات المالية الواردة في هذه القسم قد تم استخراجها دون تعديالت جوهرية وعرضها بصيغة تتسق مع القوائم المالية المراجعةللسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
2021م واإليضاحات المرفقة بهم والتي قد تم إعدادها من قبل الشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية
السعودية من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
2أن الشركة تملك رأس المال العامل الكافي لمدة  12شهراً تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة اإلصدار.3أنه لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل السنوات المالية الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلبالتسجيل وطرح األوراق المالية إلى نهاية الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني وحتى تاريخ اعتماد هذه النشرة .ويؤكد أعضاء مجلس
اإلدارة بأن كل الحقائق الجوهرية المتعلقة بالشركة وأدائها المالي تم اإلفصاح عنها في هذه النشرة ،وأنه ال توجد أي معلومات أو مستندات
أو حقائق أخرى لو تم إغفال ذكرها ستصبح البيانات الواردة في نشرة اإلصدار بيانات مضللة.
4أنه ليس لدى الشركة أي ممتلكات بما في ذلك أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يصعب التأكدمن قيمتها مما يؤثر بشكل كبير في تقييم الموقف المالي.
5لم يتم منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو عوض غير نقدي من قبل الشركة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة ،أو كبار التنفيذيين،أو القائمين بعرض أو طرح األوراق المالية او الخبراء خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل والطرح.
6أنه ال يوجد لدى الشركة أي قروض أو مديونيات أخرى (عدا ما تم اإلفصاح عنه في إيضاح  20في القوائم المالية للشركة) للفترة الثالثةأشهر المنتهية  31مارس 2021م (للمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع إلى القسم «( 20القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني حولها»))
بما في ذلك السحب على المكشوف من الحسابات المصرفية ،كما يقر بعدم وجود أي التزامات ضمان (بما في ذلك الضمان الشخصي أو
غير المشمولة بضمان شخصي أو المضمونة برهن أو غير المضمونة برهن) أو التزامات تحت القبول أو ائتمان القبول أو التزامات الشراء
التأجيري باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم «( 8-12التسهيالت االئتمانية والقروض») من هذه النشرة.
7أنه ال توجد أي رهونات أو حقوق أو أي أعباء أو تكاليف على ممتلكات الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.8أن رأس مال الشركة ال يخضع لحق الخيار.9أن الشركة غير مطلعة على أية معلومات تتعلق بسياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية نقدية أو سياسية أو أي عوامل أخرى قد تؤثر أو يكونلها تأثير جوهري (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) على عملياتها.
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6- 3نبذة عن الشركة
شركة المنجم لألغذية («الشركة») ،تعتبر شركة تابعة لشركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم («المساهم الكبير») وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة
في الرياض ،المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم  1010000565بتاريخ  11ذي القعدة  1376هـ (الموافق لـ  10يونيو  .)1957يقع العنوان
المسجل للمساهم الكبير في الرياض ،ص.ب  ،2395الرياض  ،11451المملكة العربية السعودية.
بتاریخ  ١١أكتوبر 2020م ،قرر الشركاء طرح أسهم الشركة لالكتتاب العام.

6- 4السياسات المحاسبية الهامة
تم إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في المملكة العربية
السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ،ونورد فيما يلي بياناً بأهم السياسات المحاسبية المتبعة:

تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة
تقوم الشركة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس متداول /غير متداول .تعتبر الموجودات متداولة وذلك:
-

أعندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنقاذها خالل دورة العمليات العادية،
بفي حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،
جعندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية؛ أو
دعندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد
الفترة المالية.

تصنف كافة الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
تعتبر المطلوبات متداولة وذلك:
-

أعندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية،
بفي حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،
جعندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية ،أو
دعند عدم وجود حق غير مشروط للمنشأة لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية.

تصنف الشركة كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.

قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق
بتاريخ القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تمت إما:
yفي السوق الرئیسي للموجودات أو المطلوبات أو
yفي حالة عدم وجود السوق الرئیسي ،في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات
إن األسواق الرئیسیة أو األسواق األكثر فائدة یجب أن تكون قابلة للوصول إلیها من قبل الشركة.
تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق
أفضل مصالحهم االقتصادية.
تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة
المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:
المستوى  :١األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
المستوى  :٢طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقیاس القیمة العادلة  -قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة.
المستوى  :٣طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقیاس القیمة العادلة  -غیر قابلة للمالحظة.
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بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل متكرر ،تقوم الشركة بالتأكد فيما إذا تم التحويل بين التسلسل
الهرمي لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف (على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل
فترة مالية.
تتكون الموجودات المالية من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق ،والذمم المدينة التجارية والموجودات المالية األخرى والمبالغ المستحقة من
الجهات ذات العالقة ،بينما تتكون المطلوبات المالية من الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى والمبلغ المستحق ألحد الشركاء والمبالغ المستحقة إلى
الجهات ذات العالقة والتزامات اإليجار والقروض قصيرة األجل.

اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء
تقوم الشركة بمزاولة تجارة الجملة والتجزئة في الفواكه والخضار واللحوم المبردة والمجمدة والمعلبات والمواد الغذائية .يتم اثبات االيرادات من العقود
المبرمة مع العمالء عند انتقال السيطرة على البضاعة أو الخدمات إلى العميل بمبلغ يعكس العوض الذي يتوقع أن تستحقه الشركة مقابل تلك البضاعة
أو الخدمات .لقد تبين للشركة بشكل عام أنها تعمل كأصيل في كافة ترتيبات اإليرادات الخاصة بها ألنها تسيطر على البضاعة أو الخدمات قبل تحويلها
إلى العميل.

بيع البضاعة
تمثل اإليرادات الدخل الناتج من بيع البضاعة خالل دورة األعمال العادية للشركة ،بعد خصم ضريبة القيمة المضافة .ويتم إثبات اإليرادات من بيع
البضاعة في نقطة من الزمن يتم فيها تحويل السيطرة على البضاعة إلى العميل ،ويكون ذلك عادة عند تسليم البضاعة .يتم تسجيل اإليرادات من بيع
البضاعة بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق القبض ،بعد خصم المرتجعات والمخصصات والخصومات التجارية.

( )1العوض المتغير
إذا اشتمل العوض المنصوص عليه في العقد على مبلغ متغير ،تقوم الشركة بتقدير مبلغ العوض الذي تستحقه مقابل تحويل البضاعة إلى العميل .يتم
تقدير العوض المتغير عند نشأة العقد ووضع قيود عليه حتى يكون من المحتمل إلى حد كبير عدم حدوث عكس قيد جوهري لإليرادات في مبلغ اإليرادات
المتراكمة عند زوال عدم التأكد المتعلق بالعوض المتغير الح ًقا .تمنح بعض عقود بيع المنتجات للعمالء حق إرجاع البضاعة خالل فترة محددة .ينتج عن
ً
عوضا متغي ًرا.
الحقوق المتعلقة باإلرجاع
حقوق اإلرجاع
تستخدم الشركة طريقة القيمة المتوقعة لتقدير العوض المتغير وذلك بالنظر إلى العدد الكبير من العقود التي لها خصائص متشابهة .ثم تقوم الشركة بعد
ذلك بتطبيق المتطلبات الخاصة بوضع قيود على تقديرات العوض المتغير من أجل تحديد قيمة العوض المتغير الذي يمكن تضمينه في سعر المعاملة
وإثباته كإيرادات .يتم إثبات االلتزام برد مبلغ مقابل البضاعة التي يتوقع إرجاعها (أي المبلغ غير المدرج في سعر المعاملة) .يتم ً
أيضا إثبات موجودات
حق اإلرجاع (والتسوية المقابلة لتكلفة اإليرادات) لقاء الحق المتعلق باسترداد البضاعة من العميل.
التخفيضات المتعلقة بحجم المبيعات
تطبق الشركة طريقة القيمة المتوقعة لتقدير العوض المتغير في العقد .إن الطريقة المختارة التي تتوقع بشكل أفضل قيمة العوض المتغير يتم تحديدها
بشكل رئيسي حسب عدد حدود الكميات المنصوص عليه في العقد .يتم استخدام طريقة القيمة المتوقعة لمن لديهم أكثر من حد واحد لحجم المبيعات.
ثم تقوم الشركة بعد ذلك بتطبيق المتطلبات الخاصة بوضع قيود على تقديرات العوض المتغير.
من أجل تحديد قيمة العوض المتغير الذي يمكن إدراجه في سعر المعاملة وإثباته كإيرادات .يتم إثبات االلتزام برد مبلغ مقابل التخفيضات المستقبلية
المتوقعة (أي المبلغ غير المدرج في سعر المعاملة) .يتم اعتبار كافة التخفيضات المتعلقة بحجم المبيعات.
كخصومات ويقوم العمالء بسداد صافي المبلغ بعد الخصم.

( )2المدينون التجاريون
يتم إثبات الذمم المدينة إذا كان مبلغ العوض غير المشروط مستح ًقا من العميل أي يشترط فقط مرور الوقت قبل استحقاق سداد العوض (انظر
السياسات المحاسبية الخاصة بالموجودات المالية في قسم األدوات المالية).
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( )3الموجودات والمطلوبات الناتجة عن حقوق اإلرجاع
موجودات حق اإلرجاع
ناقصا
يتم إثبات موجودات حق اإلرجاع بشأن حق استرداد البضاعة المتوقع إرجاعها من قبل العمالء .يقاس األصل بالقيمة الدفترية السابقة للبضاعة،
ً
أية تكاليف متوقعة السترداد البضاعة ،بما في ذلك أي انخفاض محتمل في قيمة البضاعة .تقوم الشركة بتحديث قياس الموجودات فيما يتعلق بأية
تعديالت على المستوى المتوقع للمرتجعات ،وكذلك أي انخفاض إضافي في قيمة المنتجات المرتجعة.
االلتزامات برد مبلغ
يتم إثبات االلتزام برد مبلغ بشأن االلتزام برد بعض أو جميع العوض المستلم (أو المستحق القبض) من العميل .تنشأ االلتزامات برد مبلغ الخاصة بالشركة
من حق العمالء في اإلرجاع .تقاس هذه االلتزامات بالمبلغ الذي تتوقع الشركة إعادته إلى العميل في نهاية المطاف .تقوم الشركة بتحديث التقديرات
المتعلقة بااللتزامات برد مبلغ (والتغير المقابل في سعر المعاملة) في نهاية كل فترة مالية.

المعلومات القطاعية
إن القطاع التشغيلي هو أحد المكونات :أ) الذي يزاول أنشطة تجارية من الممكن أن يحقق منها إيرادات ويتكبد بشأنها مصاريف ،بما في ذلك اإليرادات
والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع أي مكون من المكونات األخرى للشركة؛ ب) يتم بانتظام تحليل نتائج عملياته من قبل رئيس العمليات بصفته صانع
القرار التخاذ قرارات بشأن تخصيص الموارد وتقييم األداء؛ ج) والتي تتوفر عنه معلومات مالية منفصلة .إن نتائج القطاعات التي يتم رفع تقارير بشأنها
إلى رئيس العمليات بصفته صانع القرار تشتمل على البنود التي تتعلق مباشرة بالقطاع باإلضافة إلى تلك البنود التي يمكن توزيعها على أساس معقول.

الممتلكات واآلالت والمعدات
تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات ،فيما عدا األراضي المملوكة واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ ،بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر
االنخفاض المتراكمة في القيمة ،إن وجدت .تظهر األراضي المملوكة بالتكلفة ،ناقصا خسائر االنخفاض المتراكم في القيمة ،إن وجدت .تشتمل هذه
التكاليف على تكلفة استبدال أجزاء من المعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع االنشائية طويلة األجل وذلك في حالة الوفاء بمعايير االثبات.

قياس القيمة العادلة
القیمة العادلة هي السعر الذي سیتم استالمه عند بیع موجودات ما أو سداده عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة تتم بین متعاملین في السوق
بتاریخ القیاس .یحدد قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة بیع الموجودات أو تحویل المطلوبات قد تمت إما:
في السوق الرئیسي للموجودات أو المطلوبات أو
yفي حالة عدم وجود السوق الرئیسي ،في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات
yإن األسواق الرئیسیة أو األسواق األكثر فائدة یجب أن تكون قابلة للوصول إلیها من قبل الشركة.
تقاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملین في السوق سیستفیدون عند تسعیر الموجودات أو المطلوبات وأنهم یسعون لتحقیق
أفضل مصالحهم االقتصادیة.
تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاسها بالقیمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالیة ضمن التسلسل الهرمي لمستویات القیمة العادلة
المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقیاس القیمة العادلة ككل:
المستوى  :١األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
المستوى  :٢طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقیاس القیمة العادلة  -قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو  -غیر مباشرة.
المستوى  :٣طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقیاس القیمة العادلة  -غیر قابلة للمالحظة.
بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي یتم إثباتها في القوائم المالیة بالقیمة العادلة بشكل متكرر ،تقوم الشركة بالتأكد فیما إذا تم التحویل بین التسلسل
الهرمي لمستویات القیمة العادلة وذلك بإعادة تقویم التصنیف (على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقیاس القیمة العادلة ككل) في نهایة كل
فترة مالیة.
تتكون الموجودات المالیة من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق ،والذمم المدينة التجارية والموجودات المالیة األخرى والمبالغ المستحقة من
الجهات ذات العالقة ،بینما تتكون المطلوبات المالیة من الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى والمبلغ المستحق لشریك والمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات
العالقة والتزامات اإليجار والقروض قصیرة األجل.
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اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء
تقوم الشركة بمزاولة تجارة الجملة والتجزئة في الفواكه والخضار واللحوم المبردة والمجمدة والمعلبات والمواد الغذائیة .تقوم الشركة بإثبات اإلیرادات
من العقود المبرمة مع العمالء وفق طریقة مكونة من خمس خطوات والمبینة في المعیار الدولي للتقریر المالي (:)١٥
الخطوة ( :)١تحدید العقد (العقود) المبرم مع العمیل :ی ُع ّرف العقد بأنه اتفاق بین طرفین أو أكثر ینشئ حقوقاً والتزامات قابلة للتنفیذ وینص على
الشروط الخاصة بكل عقد والتي یجب الوفاء بها.
الخطوة ( :)٢تحدید التزامات األداء في العقد :التزام األداء عبارة عن تعهد في عقد مبرم مع العمیل لتحویل البضاعة أو الخدمات إلى العمیل.
الخطوة ( :)٣تحدید سعر المعاملة :یمثل سعر المعاملة مبلغ العوض الذي تتوقع الشركة استحقاقه مقابل تحویل البضاعة أو الخدمات المتعهد بها إلى
العمیل باستثناء المبالغ التي یتم تحصیلها بالنیابة عن الغیر.
الخطوة ( :)٤توزیع سعر المعاملة على التزامات األداء في العقد :بالنسبة للعقد الذي یتضمن أكثر من التزام أداء واحد ،تقوم الشركة بتوزیع سعر المعاملة
على كل التزام أداء بمبلغ یحدد مبلغ العوض الذي یتوقع أن تستحقه الشركة مقابل الوفاء بكل التزام أداء.
الخطوة ( :)٥إثبات اإلیرادات عند (أو حال) الوفاء بالتزام األداء.
تقوم الشركة بالوفاء بالتزام األداء وإثبات اإلیرادات على مدى الزمن ،إذا تم استیفاء أحد الشروط التالیة:
ال یتضمن استخدا ًما بدی ً
 أأال یوجد أداء الشركة أص ًال لدى الشركة ،وللشركة حق واجب النفاذ في استالم قیمة األداء المكتمل حتى تاریخه.
 بأن یؤدي أداء الشركة إلى إنشاء أو تحسین أصل یسیطر عليه العمیل عند إنشاء األصل أو تحسینه. جأن یتلقى العمیل المنافع المقدمة من أداء الشركة ویستهلكها في نفس الوقت طالما قامت الشركة باألداء.بالنسبة اللتزامات األداء ،فإنه في حالة عدم الوفاء بأي من الشروط أعاله ،یتم إثبات اإلیرادات عند نقطة من الزمن یتم فیها الوفاء بالتزام األداء.

اعتبارات األصيل مقابل الوكيل
تتم المحاسبة عن عقود الشركة التي تعمل فيها كأصيل وذلك ألنها تتعرض بشكل كبير للمخاطر والمنافع المصاحبة لمبيعات هذه البضاعة .تعمل الشركة
كأصيل في جميع عقودها.
عند قيام الشركة بالوفاء بالتزام األداء من خالل تقديم البضاعة المتعهد بها ،فإنها تنشئ أص ً
ال قائماً على العقد بقيمة العوض المكتسب من األداء .وفي
حالة زيادة قيمة العوض المستلم من العميل عن مبلغ اإليرادات المثبت فإنه ينتج عن ذلك مطلوبات العقد.
تقوم الشركة بإثبات مبلغ سعر المعاملة الموزع على التزام األداء ذلك كإیرادات.
یتم إثبات العوض المستحق للعمیل على أنه تخفیض لسعر المعاملة ،وبالتالي ،من اإلیرادات ما لم یكن الدفع للعمیل مقابل بضاعة أو خدمات قابلة للتمییز
قام العمیل بتحویلها إلى الشركة .وإذا كان العوض المستحق للعمیل عبارة عن دفعة مقابل بضاعة أو خدمات قابلة للتمییز مقدمة من العمیل ،فإن الشركة
تسجل مثل هذا الشراء للبضاعة أو الخدمات بنفس الطریقة التي تسجل بها عملیات الشراء األخرى من الموردین.
یتم إثبات اإلیرادات األخرى عند تحققها.

( )١العوض المتغیر
إذا اشتمل العوض المنصوص علیه في العقد على مبلغ متغیر ،تقوم الشركة بتقدیر مبلغ العوض الذي تستحقه مقابل تحویل البضاعة إلى العمیل .یتم
تقدیر العوض المتغیر عند نشأة العقد ووضع قیود علیه حتى یكون من المحتمل إلى حد كبیر عدم حدوث عكس قید جوهري لإلیرادات في مبلغ اإلیرادات
المتراكمة عند زوال عدم التأكد المتعلق بالعوض المتغیر الحقاً .تمنح بعض عقود بیع المنتجات للعمالء حق إرجاع البضاعة خالل فترة محددة .كما تقوم
الشركة بتقدیم تخفیضات تتعلق بحجم المبیعات بأثر رجعي.
لبعض العمالء حال زیادة كمیة المنتجات المشتراة خالل الفترة عن الحد المنصوص علیه في العقد .ینتج عن الحقوق المتعلقة باإلرجاع والتخفيضات
ً
عوضا متغی ًرا.
المتعلقة بحجم المبیعات
حقوق اإلرجاع
تستخدم الشركة طریقة القیمة المتوقعة لتقدیر العوض المتغیر وذلك بالنظر إلى العدد الكبیر من العقود التي لها خصائص متشابهة .ثم تقوم الشركة بعد
ذلك بتطبیق المتطلبات الخاصة بوضع قیود على تقدیرات العوض المتغیر من أجل تحدید قیمة العوض المتغیر الذي یمكن تضمینه في سعر المعاملة
وإثباته كإیرادات .یتم إثبات االلتزام برد مبلغ مقابل البضاعة التي یتوقع إرجاعها (أي المبلغ غیر المدرج في سعر المعاملة) .یتم ً
أیضا إثبات موجودات
حق اإلرجاع (والتسویة المقابلة لتكلفة المبیعات) لقاء الحق المتعلق باسترداد البضاعة من العمیل.
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تم ،في اإلیضاح  ٤من القوائم المالية ،تقدیم اإلفصاحات عن التقدیرات واالفتراضات الهامة بشأن تقدیر العوض المتغیر لقاء المرتجعات والخصومات
المتعلقة بحجم المبیعات.

( )٢المدینون التجاریون
یتم إثبات الذمم المدینة إذا كان مبلغ العوض غیر المشروط مستحقاً من العمیل (أي یشترط فقط مرور الوقت قبل استحقاق سداد العوض) .انظر
السیاسات المحاسبیة الخاصة بالموجودات المالیة في قسم األدوات المالیة.

( )٣الموجودات والمطلوبات الناتجة عن حقوق اإلرجاع
موجودات حق اإلرجاع
ناقصا
یتم إثبات موجودات حق اإلرجاع بشأن حق استرداد البضاعة المتوقع إرجاعها من قبل العمالء .یقاس األصل بالقیمة الدفتریة السابقة للبضاعة،
ً
أیة تكالیف متوقعة السترداد البضاعة ،بما في ذلك أي انخفاض محتمل في قیمة البضاعة .تقوم الشركة بتحدیث قیاس الموجودات فیما یتعلق بأیة
تعدیالت على المستوى المتوقع للمرتجعات ،وكذلك أي انخفاض إضافي في قیمة المنتجات المرتجعة.
االلتزامات برد مبلغ
یتم إثبات االلتزام برد مبلغ بشأن االلتزام برد بعض أو جمیع العوض المستلم (أو المستحق القبض) من العمیل .تنشأ االلتزامات برد مبلغ لدى الشركة من
حق العمالء في اإلرجاع والتخفیضات المتعلقة بحجم المبیعات .تقاس هذه االلتزامات بالمبلغ الذي تتوقع الشركة إعادته إلى العمیل في نهایة المطاف.
تقوم الشركة بتحدیث التقدیرات المتعلقة بااللتزامات برد مبلغ (والتغیر المقابل في سعر المعاملة) في نهایة كل فترة مالیة.

الممتلكات واآلالت والمعدات
تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ،بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القیمة ،إن وجدت تشتمل هذه التكالیف على
تكلفة استبدال أجزاء من المعدات وتكالیف االقتراض المتعلقة بالمشاریع االنشائیة طویلة األجل وذلك في حالة الوفاء بمعاییر االثبات.
وإذا كان مطلوباً استبدال أجزاء هامة من الممتلكات واآلالت والمعدات على مراحل ،تقوم الشركة باستهالكها بصورة مستقلة على مدى أعمارها اإلنتاجیة
المحددة .وعند إجراء كل فحص رئیسي ،یتم اثبات تكلفتها في القیمة الدفتریة للممتلكات واآلالت والمعدات كإحالل وذلك في حالة الوفاء بمعاییر إثباتها.
یتم إثبات كافة تكالیف االصالح والصیانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة األولیة عند تكبدها.
تظهر األراضي المملوكة واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة بعد خصم االنخفاض المتراكم في القيمة ،إن وجد ،وتمثل كافة التكاليف المتعلقة
بصورة مباشرة أو غير مباشرة بشراء أو إنشاء الموجودات حيث تكون عملية الشراء أو اإلنشاء تحت التنفيذ ،ويتم تحويلها إلى الفئة ذات العالقة من
الممتلكات واآلالت والمعدات بمجرد اكتمالها.
تستهلك التكلفة ناقصا القيمة التقديرية المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات
اعتبا ًرا من تاريخ توفرها لالستخدام ،وذلك على النحو التالي:
yتمثل األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ كافة التكالیف المتعلقة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بشراء أو إنشاء الموجودات حیث تكون عملیة
الشراء أو اإلنشاء تحت التنفیذ ،ویتم تحویلها إلى الفئة ذات العالقة من الممتلكات واآلالت والمعدات بمجرد اكتمالها.
yتستهلك التكلفة ناقصاً القیمة التقدیریة المتبقیة للممتلكات واآلالت والمعدات بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة
للموجودات اعتبا ًرا من تاریخ توفرها لالستخدام.
یتم حساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات على النحو التالي:
فئة الممتلكات واآلالت والمعدات

األعمار اإلنتاجية

المباني

 ٣٣٬٣سنة

اآلالت والمعدات

 ٦٬٦٧إلى  ١٠سنوات

األثاث والتركیبات

 ١٠سنوات

أجهزة الحاسب اآللي

 ٥سنوات

السیارات

 ٥إلى  ٨سنوات
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یتم التوقف عن اثبات أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات وأي جزء من األجزاء الهامة تم إثباتها أص ً
ال وذلك عند االستبعاد (أي بتاریخ حصول
المستلم على السیطرة) أو عند عدم وجود منافع مستقبلیة متوقعة من االستعمال أو االستبعاد .تدرج أیة أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اثبات
أي أصل (التي یتم احتسابها كفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة األولية عند التوقف عن اثبات
األصل.
یتم مراجعة القیمة المتبقیة واالعمار اإلنتاجية وطرق استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات في نهایة كل سنة مالیة ،ویتم تعدیلها بأثر مستقبلي ،إذا
كان ذلك مالئماً.

عقود اإلیجار
تقوم الشركة عند نشأة العقد بتحدید ما إذا كان العقد یعتبر إیجار أو ینطوي على عقد إیجار .وذلك ،إذا ما تم بموجب العقد نقل الحق في السیطرة على
استخدام أصل محدد لسنة محددة نظیر مقابل لذلك.

الشركة كمستأجر
تقوم الشركة بتطبيق طريقة واحدة إلثبات وقياس كافة عقود اإليجار ،فيما عدا عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة.
تقوم الشركة بإثبات التزامات اإليجار لسداد دفعات اإليجار وموجودات حق االستخدام التي تمثل الحق في استخدام الموجودات المعنية )١ .موجودات
حق االستخدام.
تقوم الشركة بإثبات موجودات حق االستخدام بتاریخ بدء عقد اإلیجار (أي ،تاریخ توفر األصل المعني لالستخدام) .تقاس موجودات حق االستخدام
ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة ،ویتم تعدیلها نتیجة إعادة قیاس التزامات اإلیجار .تشتمل تكلفة موجودات حق
بالتكلفة،
ً
ناقصا أي حوافز إیجار مستلمة .یتم استهالك
اإلیجار،
بدء
تاریخ
قبل
أو
في
المسددة
اإلیجار
ودفعات
المثبتة،
اإلیجار
التزامات
قیمة
على
االستخدام
ً
موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار أو األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات ،أیهما أقصر ،وذلك على النحو
التالي:
	 (6-1):لودجل

افئة اإليجار
 20سنة

األراضي
المباني وتحسينات المباني المستأجرة

 3إلى  10سنوات

السيارات

 3إلى  5سنوات

التزامات اإلیجار
بتاریخ بدء عقد اإلیجار ،تقوم الشركة بإثبات التزامات اإلیجار المقاسة بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار التي یتعین سدادها على مدى فترة اإلیجار .تشتمل
دفعات اإلیجار على دفعات ثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها) التي تعتمد على معدل ما .وبعد تاریخ بدء اإلیجار ،یتم زیادة قیمة التزامات
اإلیجار لتعكس زیادة العمولة ،وتُخفض لتعكس دفعات اإلیجار المسددة .إضافة إلى ذلك ،یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة اللتزامات اإلیجار إذا كان هناك
تعدیل أو تغییر في مدة اإلیجار أو تغییر في دفعات اإلیجار.
تغیر في تقویم خیار شراء األصل
(أي تغییر دفعات اإلیجار المستقبلیة نتیجة التغیر في المؤشر أو المعدل المستخدم في تحدید تلك الدفعات) أو وجود ٍ
المعني.

الشركة كمؤجر
تصنف عقود اإليجار التي ال تحول الشركة بموجبها كافة المخاطر والمنافع الهامة المصاحبة لملكية األصل كعقود ايجار تشغيلية .يتم المحاسبة عن دخل
اإليجار وفقا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار ،ويدرج ضمن اإليرادات في قائمة الربح أو الخسارة نظ ًرا لطبيعته التشغيلية.
تضاف التكاليف المباشرة األولية التي يتم تكبدها أثناء التفاوض والترتيب بشأن أي عقد ايجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ،ويتم إثباتها
على مدى فترة اإليجار وفق نفس األسس كدخل إيجار .يتم إثبات اإليجارات الشرطية كإيرادات في الفترة التي تتحقق فيها .إن معظم عقود إيرادات
التخزين قصيرة األجل ويتم تجديدها تلقائ ًيا.

تكالیف االقتراض
ترسمل تكالیف االقتراض المتعلقة مباشر ًة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل ما والذي یستغرق إنشاؤه أو إعداده وقتاً طوی ً
ال كي یكون جاهزا لًلغرض الذي
أنشئ من أجلها أو للبیع كجزء من تكلفة ذلك األصل .یتم إثبات كافة تكالیف االقتراض األخرى كمصاریف خالل الفترة التي تتكبد فیها .تتكون تكالیف
االقتراض من العموالت والتكالیف األخرى التي تتكبدها المنشأة فیما یتعلق بالحصول على القروض.
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تقوم الشركة بإثبات كافة تكالیف االقتراض كمصروف في قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل االخر األولیة في الفترة التي تتكبد فیها.

الموجودات غیر الملموسة
تقاس الموجودات غیر الملموسة المستحوذ علیها بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لها بالتكلفة .وبعد اإلثبات األولي لها ،تقید الموجودات غیر الملموسة
بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة.
تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها ،ويتم مراجعها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك
عند وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض .يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد مرة واحدة على األقل
في نهاية كل فترة مالية .يؤخذ باالعتبار التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو الطريقة المتوقعة الستنفاد المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها
األصل – محاسبيا وذلك بتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء ،حسبما هو مالئم ،ويتم قيدها كتغيرات في التقديرات المحاسبية .تدرج مصاريف إطفاء
الموجودات غير الملموسة التي لها عمر انتاجي محدد في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر كمصروف وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات
غير الملموسة.
تطبق الشركة معدل إطفاء سنوي يبلغ من  3إلى  10سنوات على برامج أجهزة الحاسب اآللي ويتم احتسابها على أساس القسط الثابت .يتم التوقف عن
إثبات الموجودات غير الملموسة عند االستبعاد (أي بتاريخ انتقال السيطرة إلى الجهة المستلمة) ،أو عند عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة
من االستخدام أو االستبعاد .تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي أصل (التي يتم احتسابها كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد
والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ضمن اإليرادات األخرى .األدوات المالیة.
األداة المالیة عبارة عن عقد ینشأ عنه أصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالیة أو أداة حقوق ملكیة لمنشأة أخرى.

( )١الموجودات المالیة
األثبات األولي والقیاس
تصنف الموجودات المالیة ،عند االثبات األولي لها ،كمقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة ،وبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،وبالقیمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة .یتوقف تصنیف الموجودات المالیة عند اإلثبات األولي لها على خصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة لألصل المالي ونموذج
أعمال الشركة إلدارتها .یتوقف تصنیف الموجودات المالیة عند اإلثبات األولي لها على خصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة لألصل المالي ونموذج أعمال
الشركة إلدارتها .تقوم الشركة في األصل بقیاس الموجودات المالیة بالقیمة العادلة زائدا تًكالیف المعامالت في حال الموجودات المالیة غیر المدرجة
بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
ولتصنیف وقیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإنه یجب أن ینتج عنها تدفقات نقدیة تمثل فقط
دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم .یشار إلى هذا التقویم ب «اختبار الدفعات فقط من المبلغ األصلي والعمولة» ،ویتم إجراؤه
على مستوى األداة المالیة .یتم تصنیف وقیاس الموجودات المالیة ذات التدفقات النقدیة التي ال تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة بالقیمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة بصرف النظر عن نموذج األعمال.
یشیر نموذج أعمال الشركة الخاص بإدارة الموجودات المالیة إلى كیفیة إدارة هذه الموجودات المالیة بهدف تحقیق التدفقات النقدیة .یحدد نموذج
األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدیة ستنتج عن تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة أو بیع الموجودات المالیة أو كالهما .یتم االحتفاظ بالموجودات
المالیة المصنفة والمقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن نموذج أعمال بهدف اقتناء الموجودات المالیة لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة ،بینما یتم االحتفاظ
بالموجودات المالیة المصنفة والمقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ضمن نموذج أعمال بهدف اقتناؤها لتحصیل التدفقات النقدیة
التعاقدیة والبیع.
یتم إثبات عملیات شراء أو بیع الموجودات المالیة – التي تتطلب تسلیم الموجودات خالل الفترة الزمنیة التي تنص علیها األنظمة أو تلك المتعارف علیها
بالسوق (المعامالت االعتیادیة) – بتاریخ التداول ،أي التاریخ الذي تلتزم فیه الشركة بشراء أو بیع األًصل.
القیاس الالحق
ألغراض القیاس الالحق لها ،تصنف الموجودات المالیة إلى أربع فئات هي:
yالموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة (أدوات الدین).
yالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المتراكمة (أدوات الدين).
yالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المتراكمة عند التوقف عن اإلثبات
(أدوات حقوق الملكية).
yالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة (أدوات الدین)
الحقا باستخدام طریقة العمولة الفعلیة ،وتخضع الختبار االنخفاضفي القیمة .یتم إثبات األرباح أو
تقاس الموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة ً
الخسائر ضمن الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات األصل أو تعدیله أو انخفاض قیمته.
تتمثل طریقة العمولة الفعلیة في احتساب التكلفة المطفأة ألصل مالي أو مطلوبات مالیة (أو مجموعة من الموجودات أو المطلوبات المالیة) وتوزیع دخل
أو مصروف العمولة على مدى الفترة المعنیة.
أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
تتكون النقدیة وشبه النقدیة من النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصیرة األجل وفترات استحقاقها تتراوح من  ٣٠إلى 45یو ًما أو أقل
والقابلة للتحویل إلى مبالغ نقدیة معروفة وتخضع لمخاطر غیر جوهریة بشأن التغیرات في القیمة.
المدینون التجاریون والموجودات المالیة المتداولة األخرى
تقاس الذمم المدینة التجاریة والموجودات المالیة المتداولة األخرى بالتكلفة المطفأة وتتكون من الذمم المدینة التجاریة والدفعات المقدمة للموردین
والمقاولین وذمم الموظفین والموجودات المالیة المتداولة األخرى.
المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة
تقاس المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة بالتكلفة المطفأة ویتم سدادها خالل  ٣٠إلى  45یو ًما.
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات الدين)
بالنسبة ألدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،يتم إثبات دخل العمولة وإعادة تقويم تحويل العمالت األجنبية وخسائر
االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة وتحتسب بنفس طريقة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة .يتم إثبات تغيرات القيمة العادلة
المتبقية في الدخل الشامل اآلخر .وعند التوقف عن اإلثبات األولي لها ،يتم إعادة تدوير تغير القيمة العادلة المتراكم المثبت في الدخل الشامل اآلخر
إلى الربح أو الخسارة.
ال يوجد لدى الشركة أي أدوات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات حقوق الملكية)
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وذلك عند الوفاء بضوابط تعريف أدوات حقوق الملكية الواردة في معيار المحاسبة الدولي  – 32األدوات المالية:
العرض ،وأال تكون مقتناة ألغراض المتاجرة .يحدد التصنيف على أساس كل أداه على حدة.
ال يعاد تدوير األرباح أو الخسائر الناتجة عن هذه الموجودات المالية مطل ًقا إلى الربح أو الخسارة .يتم إثبات توزيعات األرباح كإيرادات أخرى في قائمة
الربح أو الخسارة عند اإلقرار بأحقية دفعها ،إال إذا كانت الشركة تستفيد من هذه المتحصالت كاسترداد جزء من تكلفة األصل المالي ،وفي هذه الحالة،
تقيد هذه األرباح في الدخل الشامل اآلخر .إن االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال تخضع
لتقويم االنخفاض في القيمة.
ال يوجد لدى الشركة أي أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تقید الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي األولیة بالقیمة العادلة ،ویدرج صافي التغیرات في
القیمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة.
تشتمل هذه الفئة على الموجودات المالیة التي لم تصنفها الشركة بشكل ال رجعة فیه بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
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التوقف عن اإلثبات
یتم التوقف عن إثبات الموجودات المالیة (أو ،إذ ینطبق ذلك ،أي جزء منها أو مجموعة من الموجودات المالیة المشابهة) بصورة رئیسیة (أي استبعادها
من قائمة المركز المالي األولیة للشركة) عند:
yانتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدیة من الموجودات
أو
yقیام الشركة بتحویل حقوق استالم التدفقات النقدیة من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل إلى طرف آخر  -دون
أي تأخیر وفق «ترتیبات فوریة» وإذا ما (أ) قامت الشركة بتحویل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة ً
لألصل ،أو (ب) لمتقم بالتحویل أو اإلبقاء
على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل ،ولكنها قامت بتحویل السیطرة على األصل.
وفي الحاالت التي تقوم فيها الشركة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية ،فإنه يجب عليها تقويم فيما إذا
وألي مدى قامت باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية.
وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلبقاء على معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على األًصل ،تستمر الشركة
في إثبات األصل بقدر ارتباط الشركة المستمر به .وفي تلك الحالة ،تقوم الشركة أيضا بإثبات المطلوبات المصاحبة لها .يتم قياس الموجودات المحولة
والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقت عليها الشركة.
يتم قياس االرتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو الحد األقصى للمبلغ الذي
يجب على الشركة دفعه ،أيهما أقل.
االنخفاض في القیمة
بالنسبة للذمم المدینة التجاریة ،تقوم الشركة بتطبیق الطریقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة .علیه ،ال تقوم الشركة بمتابعة التغیرات
في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدالً من ذلك بإثبات مخصص خسارة بنا ًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة.
قامت الشركة بإنشاء مصفوفة مخصصة تستند إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان ،والتي یتم تعدیلها بالعوامل المستقبلیة الخاصة بالمدینین والبیئة
االقتصادیة.
یتم شطب األصل المالي عند عدم وجود توقعات معقولة السترداد التدفقات النقدیة التعاقدیة.

( )٢المطلوبات المالیة
األثبات األولي والقیاس
تصنف المطلوبات المالیة ،عند االثبات األولي لها ،كمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو قروض أو ذمم دائنة أو كمشتقات تم
تخصیصها كأدوات تغطیة فعالة ،حسبما هو مالئم.
یتم ،في األصل ،إثبات كافة المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة بعد خصم تكالیف المعامالت المتعلقة بها مباشرةً.
تشتمل المطلوبات المالیة الخاصة بالشركة على الدائنین التجاریین واآلخرین والقروض واألدوات المالیة المشتقة .في  31ديسمبر٢٠٢٠م ،تم تصنیف
جمیع المطلوبات المالیة الخاصة بالشركة بالتكلفة المطفأة.
القیاس الالحق
بعد االثبات األولي لها ،تقاس القروض المرتبطة بعمولة الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل العمولة الفعلي .یتم إثبات األرباح والخسائر في
الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات المطلوبات وكذلك من خالل عملیة إطفاء معدل العمولة الفعلي.
تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعین االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكالیف التي تعتبر جزءا ًل یتجزأ من معدل العمولة
الفعلي .ویدرج إطفاء معدل العمولة الفعلي كتكالیف تمویل في قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل االخر األولیة.
تنطبق هذه الفئة عمو ًما على القروض المرتبطة بعمولة.

111

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

الدائنون التجاریون واآلخرون
يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة ،سوا ًء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل الموردين.
المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة والمبلغ المستحق إلى أحد الشركاء.
تقاس المبالغ المستحقة للجهات ذات العالقة والمبلغ المستحق إلى أحد الشركاء بالتكلفة المطفأة ويتم سدادها خالل  30إلى  45يو ًما.
تقاس القروض بالتكلفة المطفأة وتتكون من القروضقصیرة األجل والتزامات اإلیجار.
التوقف عن اإلثبات
یتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالیة عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته .وفي حالة تبدیل االلتزامات المالیة بأخرى من نفس
الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماماً ،أو بتعدیل شروط االلتزامات الحالیة ،عندئذ یتم اعتبار مثل هذا التبدیل أو التعدیل كتوقف عن اثبات االلتزامات
األصلیة واثبات التزامات جدیدة .یتم اثبات الفرق بین القیم الدفتریة المعنیة في قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل االخر األولیة.

( )٣مقاصة األدوات المالیة
تتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وتدرج بالصافي في مستقل قائمة المركز المالي األولیة عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة المبالغ
المثبتة وعند وجود نیة لتسویة الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بیع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.
البضاعة
يتم قياس البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية ،أيهما أقل .تحدد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح .تشتمل التكلفة على المصاريف
المتكبدة للحصول على البضاعة ،بما في ذلك التكاليف األخرى المتكبدة إلحضار البضاعة إلى حالتها وموقعها الحالي .يمثل صافي القيمة البيعية سعر
البيع التقديري خالل دورة األعمال العادية ناقصا تكاليف اإلكمال المقدرة والتكاليف المقدرة الالزمة إلتمام عملية البيع.
البضاعة في الطريق
تمثل البضاعة في الطريق البضاعة المعدة للبيع أو البضاعة تامة الصنع التي تم شحنها من قبل المورد ولكن لم يستلمها المشتري بعد .تقوم الشركة
بإثبات البضاعة في الطريق عند وصول الشحنة إلى الوجهة المقصودة (عادة موانئ المملكة العربية السعودية) وف ًقا لشروط الترتيب مع الموردين،
ويتحمل المورد تكاليف الشحن ذات الصلة (التكلفة والتأمين والشحن) .يتم تسجيل البضاعة في الطريق بالتكلفة شاملة التفريغ.
االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
تقوم الشركة ،بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة ،بإجراء تقویم للتأكد من وجود أي دلیل على وجود انخفاضفي قیمة أصل ما .وفي حالة وجود مثل هذا الدلیل
أو عندما یكون مطلوباً إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود االنخفاض في القیمة ،تقوم الشركة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد لذلك األصل .تمثل
القیمة القابلة لالسترداد القیمة األعلى للقیمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة ،ناقصاً تكالیف االستبعاد والقیمة الحالیة .یتم تحدید القیمة
القابلة لالسترداد لألصل ما لم ینتج عن األصل تدفقات نقدیة تعتبر مستقلة بشكل كبیر عن الموجودات األخرى أو مجموعات الموجودات .وفي حالة زیادة
القیمة الدفتریة ً
لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة عن القیمة القابلة لالسترداد ،فإن األصل یعتبر منخفض القیمة ویخفض إلى القیمة القابلة لالسترداد
له .وعند تقدیر القیمة الحالیة ،یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتها الحالیة باستخدام معدل الخصم لما قبل الزكاة والذي یعكس
تقدیرات السوق للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المالزمة لألصل .وعند تحدید القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع ،یؤخذ باالعتبار آخر معامالت تمت
في السوق .وفي حالة عدم إمكانیة تحدید مثل هذه المعامالت ،یتم استخدام طرق تقویم مالئمة .إن عملیات االحتساب هذه مدعمة بمضاعفات التقویم،
وأسعار األسهم المتداولة للشركات المدرجة ،والمؤشرات األخرى المتوفرة عن القیمة العادلة.
تقوم الشركة باحتساب االنخفاض في القیمة على أساس آخر لموازنات والتوقعات ،والتي یتم إعدادها بصورة مستقلة لكل وحدة مدرة للنقدیة في الشركة
والتي یخصص إلیها األصل .تغطي هذه الموازنات والتوقعات عادة فترة خمس سنوات.
یتم إثبات خسائر انخفاضقیمة العملیات المستمرة في قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل االخر األولیة ضمن فئات المصاریف وبما یتماشى مع
وظیفة األصل الذي انخفضت قیمته ،باستثناء العقارات المعاد تقویمها سابقاً حیث یرحل إعادة التقویم إلى الدخل الشامل اآلخر .وبالنسبة لتلك العقارات،
یتم إثبات االنخفاض في القیمة في الدخل الشامل اآلخر ولغایة مبلغ إعادة التقویم السابق.
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بالنسبة للموجودات فیما عدا الشهرة ،یتم إجراء تقویم بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة للتأكد من وجود دلیل على عدم وجود خسائر االنخفاض المثبتة سابقاً
أو نقصانها .وفي حالة وجود مثل هذا الدلیل ،تقوم الشركة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة .یتم عكس قید خسائر
االنخفاض المثبتة سابقاً فقط في حالة وجود تغییر في االفتراضات المستخدمة لتحدید القیمة القابلة لالسترداد منذ إثبات آخر خسارة انخفاض
في القیمة .إن عكس القید یعتبر محدودا ًبحیث ال تزید القیمة الدفتریة لألصل عن القیمة القابلة لالسترداد له وال عن القیمة الدفتریة التي كان من
المفترض تحدیدها ،بعد خصم االستهالك ،فیما لو لم یتم إثبات خسارة االنخفاض في القیمة في السنوات السابقة .یتم إثبات عكس القید هذا في قائمة
الربح او الخسارة والدخل الشامل االخر األولیة ما لم یتم قید األصل بمبلغ إعادة التقویم ،وفي هذه الحالة یتم اعتبار عكس القید كزیادة إعادة تقویم.
المخصصات
یتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات (قانونیة أو متوقعة) على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة ،وأنه من المحتمل ان یتطلب األمر استخدام
تقدیر لمبلغ االلتزام بشكل موثوق به .وفي الحاالت التي تتوقع فیها الشركة تعویض
موارد تنطوي على منافع اقتصادیة لسداد االلتزام وأنه یمكن إجراء
ٍ
بعض أو كل المخصصات ،على سبیل المثال بموجب عقد تأمین ،فإنه یتم إثبات التعویض كأصل مستقل وذلك فقط عندما یكون في حكم المؤكد بأن
المنشأة ستحصل على التعویض .یتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل االخر األولیة ،بعد خصم أیة
مبالغ مستردة.
وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهر ًيا ،فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الزكاة الحالي والذي يعكس ،عندما يكون مالئ ًما،
المخاطر المتعلقة بااللتزام .وعند استخدام الخصم ،يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل .تتم مراجعة المخصصات بتاريخ
إعداد كل قوائم مالية ،ويتم تعديلها لتعكس أفضل التقديرات الحالية .وإذا لم يعد من المحتمل أن يتطلب األمر استخدام موارد تنطوي على منافع
اقتصادية لسداد االلتزام ،فإنه يتم عكس قيد المخصص في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
االلتزامات المحتملة
ال يتم إثبات االلتزامات المحتملة في القوائم المالية ،ويتم اإلفصاح عنها ما لم يكن احتمال تدفق موارد تنطوي على منافع اقتصادية احتمال بعيد .تقيد
االلتزامات المحتملة في القوائم المالية ضمن الدائنين والمبالغ المستحقة الدفع .ال يتم إثبات الموجودات المحتملة في القوائم المالية لكن يتم اإلفصاح
عنها عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية منها.
الزكاة
يتم احتساب الزكاة ويجنب مخصص لها من قبل شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم (المساهم الكبير) على أساس مجمع ،بما في ذلك الشركات التابعة
المملوكة لها بالكامل نظام ًيا وفعل ًيا وفقا لألنظمة المالية في المملكة العربية السعودية .وتحمل حصة الشركة من هذا المخصص على قائمة الربح أو
الخسارة والدخل الشامل اآلخر على أساس التوزيع الذي يتم من قبل المساهم الكبير .يقوم المساهم الكبير بتسوية أي ربط قد ينشأ في المستقبل فيما
يتعلق بالسنوات من 2008م حتى 2020م.
ضريبة االستقطاع
تقوم الشركة باستقطاع الضرائب على بعض المعامالت مع الجهات غير المقيمة في المملكة العربية السعودية وفقا لما يتطلبه نظام الضريبة السعودي.
ضريبة القيمة المضافة
يتم اثبات المصاريف والموجودات بعد خصم مبلغ ضريبة القيمة المضافة ،فيما عدا الحاالت التالية:
yعندما تكون ضريبة القيمة المضافة المتكبدة بشأن شراء موجودات أو خدمات غير قابلة لالسترداد من السلطة الضريبية .وفي تلك الحالة،
يتم اثبات ضريبة المبيعات كجزء من تكلفة شراء األصل او كجزء من البند المتعلق بالمصاريف ،حيثما ينطبق ذلك.
yعند إظهار الذمم المدينة والذمم الدائنة شاملة مبلغ ضريبة القيمة المضافة.
يتم إدراج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابل لالسترداد من أو المستحق الدفع إلى السلطات الضريبية كجزء من أرصدة المدينين أو الدائنين
في قائمة المركز المالي.
توزيعات األرباح
تقوم الشركة بتحديد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑدﻓﻊ توزيعات اﻷرﺑﺎح النقدية ﻟﻠﺷرﻛﺎء ﻋﻧد اﻋﺗﻣﺎد التوزيع وﻋﻧدﻣﺎ ﻻ يتعين ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔإﺟراء أية تقديرات
إضافية ﻋﻠﻰ التوزيع .و ً
ﻓﻘﺎ ﻟﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺳﻌودي ،يتم اﻋﺗﻣﺎد توزيعات اﻷرﺑﺎح ﻋﻧد اﻟﻣواﻓﻘﺔ عليها ﻣن ﻗﺑالﻟﺷرﻛﺎء .يتم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﺎﺷرة
ﺿﻣن ﺣﻘوق الملكية.

113

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

التزامات المنافع المحددة للموظفین
االلتزامات قصیرة األجل
یتم إثبات االلتزامات المتعلقة بالرواتب واألجور ،بما في ذلك المنافع غیر النقدیة واإلجازات المتراكمة وتذاكر السفر وبدالت تعلیم األبناء ،التي من
المتوقع سدادها بالكامل في غضون اثني عشر شهرا ًبعد نهایة الفترة التي یقدم فیها الموظفون الخدمة ذات الصلة ،وذلك فیما یتعلق بخدمات الموظفین
حتى نهایة الفترة المالیة ،ویتم قیاسها بالمبالغ المتوقع دفعها عند تسویة االلتزامات .یتم عرض المطلوبات ضمن الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع
والمطلوبات المتداولة األخرى في قائمة المركز المالي.
التزامات ما بعد التوظيف
برامج المنافع المحددة
یوجد لدى الشركة بصورة رئیسیة مكافأة نهایة الخدمة المؤهلة لإلثبات كبرنامج منافع محددة.
یتم إعادة قیاس التزام المنافع المحددة بشكل دوري من قبل خبراء اكتواریین مستقلین باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة .یتم تحدید القیمة
الحالیة اللتزام المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدیة الصادرة المستقبلیة المقدرة باستخدام أسعار العمولة لسندات الشركات عالیة الجودة المسجلة
بالعملة التي سیتم دفع المنافع بها ،ولها شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة .وفي البلدان التي ال یوجد فیها أسواق عمیقة لهذه السندات،
تستخدم أسعار السوق على السندات الحكومیة .یتم احتساب صافي تكلفة العمولة بتطبیق معدل الخصم على صافي رصید التزامات المنافع المحددة
والقیمة العادلة لموجودات البرنامج .تدرج هذه التكلفة ضمن مصروف منافع الموظفین في قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل االخر األولیة.
یتم احتساب تكالیف التزام المنافع المحددة للفترات األولیة على أساس سنوي باستخدام معدل تكلفة المعاشات التقاعدیة المحدد اكتواریا في نهایة
السنة السابقة ،والمعدل بالتقلبات الهامة التي تطرأ على السوق وبأي أحداث هامة تقع لمرة واحدة ،مثل تعدیالت أو تقلیص البرنامج والتسویات .وفي
حالة عدم وجود تلك التقلبات الهامة في السوق واألحداث التي تقع لمرة واحدة ،فإنه یتم ترحیل االلتزامات اإلكتواریة استنادا إًلى االفتراضات في بدایة
السنة .وفي حالة وجود تغیرات هامة في االفتراضات أو الترتیبات خالل الفترة األولیة ،فإنه یؤخذ بعین االعتبار إعادة قیاس تلك المطلوبات.
في بعض البلدان ،قد تكون برامج منافع ما بعد التوظیف غیر ممولة .یتم إجراء عملیات تقویم االلتزامات بموجب هذه البرامج من قبل خبراء اكتواریین
مستقلین باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة .تتكون التكالیف المتعلقة بهذا البرنامج بشكل أساسي من القیمة الحالیة للمنافع التي تعزى على
أساس متساوي إلى كل سنة من سنوات الخدمة والعمولة على هذا االلتزام المتعلق بخدمات الموظفین في السنوات السابقة.
یتم إثبات تكالیف الخدمات الحالیة والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد انتهاء الخدمة مباشرة في قائمة الدخل الشامل األولیة ،بینما یتم تسجیل الزیادة في
االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة كتكالیف تمویل .إن أي تغیرات في صافي المطلوبات نتیجة لعملیات التقویم االكتواري والتغیرات في االفتراضات
یتم إدراجها كإعادة قیاس في الدخل الشامل اآلخر.
وفیما یتعلق بالتزام منافع نهایة الخدمة للموظفین في المملكة العربیة السعودیة ،تأخذ عملیة التقویم االكتواري بعین االعتبار أحكام نظام العمل والعمال
السعودي وكذلك سیاسة الشركة.
االحتیاطي النظامي
طبقاً لنظام الشركات السعودي ،یجب على الشركة تحویل  ٪١٠من صافي ربح السنة حتى یبلغ مجموع هذا االحتیاطي  %30من رأس المال ،وهذا
االحتیاطي غیر قابل للتوزیع.
المعامالت بالعمالت األجنبیة
تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ المعامالت .ويعاد تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات
النقدية المسجلة بعمالت أجنبية وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي .يتم اثبات الفروقات الناتجة عن سداد أو تحويل البنود النقدية
ضمن تكلفة المبيعات .تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية المسجلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعامالت
االولية .يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعمالت أجنبية ،باستخدام أسعار التحويل السائدة في التاريخ الذي يتم فيه تحديد
القيمة العادلة.
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6- 5العوامل الرئيسية المؤثرة على أداء الشركة وعملياتها
-5-1

6العوامل اإلقتصادية

-5-2

6العوامل الموسمية

-5-3

6أسعار المنتجات

-5-4

6جائحة كورونا

تعتمد أعمال الشركة بمختلف قطاعاتها على األوضاع االقتصادية في المملكة وفي الدول التي تستورد منها الشركة منتجاتها .تؤثر تلك األوضاع على
الدخل المتاح للمستهلك وعلى قدرة المنتجين على استمرار إمداد المنتجات التي تستوردها الشركة .وأي تغير في تلك األوضاع سيكون له تأثير على
اإلنفاق وقدرة الشركة على الحصول على التمويل وتكلفة العمالة والتضخم في أسعار السلع وثقة المستهلك واالستقرار العام في تلك الدول .وقد يؤدي أي
تغير في األوضاع االقتصادية ً
أيضا الى عزوف المستهلكين عن منتج أو مجموعة من منتجات الشركة .وفي حال حصل أي تغير في األوضاع االقتصادية
قد يلجأ المنافسون الى بعض الممارسات التي تزيد من حدة المنافسة في القطاع مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي
ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
إن المنتجات التي تقوم الشركة باستيرادها تعتبر عرضة للتقلبات الموسمية ،حيث أن الكميات المستوردة من المنتجات تعتمد على إمكانيات الموردين.
ففي األحوال الجوية السيئة (كالكوارث الطبيعية والفيضانات والسيول والجفاف) واألمراض واألوبئة ،قد تتأثر عملية اإلنتاج وسلسلة اإلمداد بحيث يؤثر
ذلك على الكميات التي يستطيع الموردون توريدها وقد تؤثر على تكلفة البضاعة المشتراة .باإلضافة الى عوامل أخرى تسببها تقلبات وتغيرات الطلب
على منتجات الشركة خالل المواسم (كشهر رمضان وعيد الفطر واالضحى والعطل الصيفية) بحيث يتوقع ان تزيد المبيعات في هذه المواسم بشكل أكبر
مقارنة بباقي الشهور نتيجة الطلب المتزايد خصوصا في فترة ما قبل شهر رمضان على عكس الطلب المنخفض خالل فترة العطلة الصيفية .فبالتالي تعد
التقلبات الموسمية أحد العوامل التي قد تؤثر على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها( .للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة قسم 32-1-2
من عوامل المخاطرة).
يعتمد األداء المالي للشركة إلى حد كبير على قدرتها التنافسية في سوق المملكة العربية السعودية وذلك يعتمد الى حد كبير على أسعار المنتجات
المعروضة من الشركة ،وتتذبذب أسعار منتجات الشركة وفقاً لتغير التكاليف المتعلقة بالمنتج على سبيل المثال ال الحصر (األسعار من الموردين وتكاليف
الشحن والتكاليف األخرى المتعلقة بالمنتج) و/أو أحوال السوق لكل منتج .قد يؤثر ارتفاع سعر شراء المنتجات من الموردين على هامش ربح الشركة في
حال لم تنجح الشركة في رفع سعر البيع لمنتجاتها أو تغطية العجز عن طريق خفض التكاليف األخرى ،وبالتالي قد يؤثر ذلك على أعمال الشركة ووضعها
بشكل تجاوز
المالي ونتائج عملياتها .على سبيل المثال ،تدفقت كميات ضخمة من الدجاج األوكراني خالل الربع األخير من عام 2020م إلى السوق المحلي
ٍ
حاجة السوق مما ساهم في سد الفجوة من المنتج البرازيلي ،إال أنه أدى النخفاض الكميات المباعة من الدواجن للشركة من  31,161طن متري في فترة
الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  28,172طن متري في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م ،وانخفاض األسعار( .للمزيد من
المعلومات يرجى مراجعة قسم  32-1-2من عوامل المخاطرة).
يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في استيراد وبيع المنتجات الغذائية ،حيث تقوم الشركة باستيراد هذه المنتجات بشكل رئيسي من موردين من مختلف
أنحاء العالم .وتعتمد نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي على قدرة الشركة على استيراد وتوفير المنتجات من األسواق الدولية .وفي خالل السنة المالية
2020م ،وفي ضوء جائحة كورونا تم فرض قيود على السفر باإلضافة إلى حظر التجول في مختلف أنحاء العالم ،قد تواجه الشركة صعوبات في توريد
منتجاتها في حال استمرت هذه الجائحة ،حيث تتضمن سلسلة التوريد شركات في مختلف المناطق والدول التي قد تتخذ إجراءات احترازية أو تدابير
الحتواء انتشار فايروس كورونا ،والجدير بالذكر ،أنه من الصعب أن يتم تقييم مدى أو مدة تأثير جائحة كورونا على عمليات الشركة ،فقد يكون لها تأثير
طويل المدى بشكل عام.
وعلى الرغم من ذلك ،وخالل السنة المالية 2020م ،لم تتأثر نتائج الشركة بشكل كبير خالل فترات حظر التجول (التي شهدتها المملكة العربية السعودية
ما بين شهر مارس ويونيو من نفس العام) .بدالً من ذلك ،تغير مزيج قنوات المبيعات في خالل نفس الفترة إلى مبيعات محالت التجزئة نتيجة للشراء
المتزايد من قبل المستهلكين ،في حين انخفضت مبيعات قطاع خدمات األغذية نتيجة للفترات التي أغلقت فيها المطاعم متأثر ًة باإلجراءات االحترازية
التي فرضت آنذاك .بلغت إيرادات السنة المالية 2020م ما قيمته  2,538.5مليون ريال سعودي محقق ًة نم ًوا بنسبة  %4.9مقارنة بالفترة المماثلة لها من
مدفوعا بارتفاع متوسط سعر البيع للمنتجات ،حيث أن الشركة قامت بتقليل العروض الترويجية في محالت السوبرماركت
السنة المالية 2019م ،وذلك كان
ً
خالل نفس الفترة .وقد تحسن صافي الدخل للشركة من 109.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  229.7مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2020م .انخفض صافي دخل الفترة من  75.7مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  29.5مليون ريال
سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م.
ليس من الممكن تقييم اآلثار المترتبة على جائحة كورونا بأي قدر من اليقين ،سواء من حيث المدة التي قد تستمر فيها أو بشكل أكثر تحديدًا من حيث
تأثيره على أعمال الشركة .على المدى الطويل ،قد تشمل التفاوض على أسعار جديدة مع العمالء و/أو الموردين ،وسلوك العميل والمستهلك النهائي
لمنتجات معينة بالنسبة إلى أهمية الشراء ،أو تغييرات أساسية أخرى في نموذج أعمال الشركة والتي من الممكن أن تؤثر على ربحية الشركة( .للمزيد
من المعلومات يرجى مراجعة قسم  15-1-2من عوامل المخاطرة).
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-5-5

6اعتماد الشركة على بعض الموردين الرئيسيين

أبرمت الشركة عقود توريد وتوزيع مع أربعة موردين رئيسيين من أصل عشرة (للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة قسم «( 4-8-4الموردون») ،والجدول
تنص ثالثة منها على أحكام للتجديد التلقائي ،وتتضمن
«( 11-4الموردون الرئيسيون للشركة»)( .ومن بين العقود المبرمة مع أربعة موردين رئيسيينّ ،
جميع العقود حق الشركة في استبدال أي منتجات معيبة أو تالفة من قبل الموردين الرئيسيين بعد فحصها .وفي حال إنهاء أي من الموردين الرئيسيين
التفاقية توريد مع الشركة أو امتناعه عن تجديدها ،أو إن جددت االتفاقية بشروط ال تناسب أهداف الشركة ،فإن هذا األمر قد يؤثر سلباً على أعمالها
ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية( .للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة قسم  2-1-2من عوامل المخاطرة).

6- 6نتائج العمليات
يبين الجدول التالي قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة
الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م و2021م:

-6-1

6قوائم الدخل

	 (6-2):لودجل

ألف ريال سعودي

اإليرادات

اقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م
و2019م و2020م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م و2021م.
السنة
المالية
2018م
(المراجعة)

السنة
المالية
2019م
(المراجعة)

السنة
المالية
2020م
(المراجعة)

نمو سنوي
2018م -
2019م

نمو سنوي
2019م -
2020م

نمو مركب
2018م -
2020م

فترة الثالثة
فترة الثالثة
أشهر المنتهية أشهر المنتهية
التغير للفترة
في  31مارس
في  31مارس
2020م2021-م
2021م
2020م
(المفحوصة) (المفحوصة)

2,497,345

2,419,060

2,538,454

()%3.1

%4.9

%0.8

687,579

628,055

()%8.7

تكلفة اإليرادات

()2,085,476

()2,084,410

()2,054,327

()%0.1

()%1.4

%0.7-

()549,468

()530,615

()%3.4

إجمالي الربح

411,869

334,651

484,127

()%18.7

%44.7

%8.4

138,110

97,440

()%29.4

مصاريف بيع وتوزيع

()207,241

()203,491

()225,860

()%1.8

%11.0

%4.4

()53,484

()57,276

%7.1

مصاريف عمومية
وإدارية

()20,253

()21,728

()23,007

%7.3

%5.9

%6.6

()5,310

()4,965

()%6.5

استهالك موجودات
حق االستخدام

-

()5,405

()7,813

%0.0

%44.5

%0.0

()1,691

()1,909

%12.9

دخل العمليات

184,375

104,026

227,447

()%43.6

%118.6

%11.1

77,626

33,290

()%57.1

(مصاريف) إيرادات
أخرى ،صافي

()22,612

17,449

14,338

()%177.2

()%17.8

-

1,216

488

()%59.8

تكاليف تمويل

()6,847

()9,530

()4,871

%39.2

()%48.9

()%15.7

()1,366

()738

()%46.0

دخل السنة  /الفترة
قبل الزكاة

154,916

111,945

236,914

()%27.7

%111.6

%23.7

77,475

33,040

()%57.4

الزكاة

()5,441

()2,780

()7,235

()%48.9

%160.2

%15.3

()1,809

()3,577

%97.7

دخل السنة  /الفترة

149,475

109,165

229,679

()%27.0

%110.4

%24.0

75,667

29,464

()%61.1

إعادة قیاس
التزامات المنافع
المحددة للموظفین

1,900

()3,842

()2,239

()%302.2

()%41.7

-

-

-

-

151,375

105,322

227,440

()%30.4

%115.9

%22.6

75,667

29,464

()%61.1

إجمالي الدخل
الشامل للسنة /
للفترة

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس و2021م.
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	 (6-3):لودجل

ألف ريال سعودي

امؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة
الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م و2021م.
السنة
المالية
2018م
(المراجعة)

السنة
المالية
2019م
(المراجعة)

السنة
المالية
2020م
(المراجعة)

نمو سنوي
2018م -
2019م

نمو سنوي
2019م -
2020م

نمو مركب
2018م -
2020م

فترة الثالثة
أشهر
المنتهية في
 31مارس
2020م
(المفحوصة)

فترة الثالثة
أشهر المنتهية
التغير للفترة
في  31مارس
2020م2021-م
2021م
(المفحوصة)

مؤشرات األداء الرئيسية
المرتجعات

77,423

72,724

77,632

()%6,1

%6,7

%0,1

18,351

19,755

%7,6

المرتجعات كنسبة
من إجمالي
االيرادات

%2.9

%2.8

%2.8

()0.1

0.1

()0.0

%2.5

%2.9

0.4

107,123

128,545

120,669

%20,0

()%6,1

%6,1

40,936

45,470

%11,1

%4.0

%4.9

%4.4

0.9

()0.5

0.4

%5.5

%6.6

1.1

عدد الفروع

13

13

13

-

-

-

13

13

-

عدد المصانع

1

1

1

-

-

-

1

1

-

عدد منافذ العمالء

18,465

18,077

17,737

()388

()340

()728

16,573

17,331

758

إيراد إيجار
المستودعات من
جهات ذات عالقة

1,357

3,307

1,858

%143,7

()%43,8

%17,0

498

530

%6,4

إيراد إيجار
المستودعات من
جهات أخرى

2,511

4,501

5,245

%79,3

%16,5

%44,5

1,097

1,104

%0,6

إيراد إيجار
المستودعات
كنسبة من
االيرادات

%0,2

الخصومات
الخصومات
كنسبة من إجمالي
اإليرادات

%0,3

%0,3

0,2

()0,0

0,1

%0,2

%0,3

0,1

كنسبة مئوية من االيرادات
إجمالي الربح

%16.5

%13.8

%19.1

()2.7

5.2

2.6

%20.1

%15.5

()4.6

مصاريف بيع
وتوزيع

%8.3

%8.4

%8.9

0.1

0.5

0.6

%7.8

%9.1

1.3

مصاريف عمومية
وإدارية

%0.8

%0.9

%0.9

0.1

-

-

%0.8

%0.8

-

دخل العمليات

%7.4

%4.3

%9.0

()3.1

4.7

1.6

%11.3

%5.3

()6.0

دخل السنة /
الفترة

%6.0

%4.5

%9.0

()1.5

4.5

3.1

%11.0

%4.7

()6.3

إجمالي الدخل
الشامل للسنة /
للفترة

%6.1

%4.4

%9.0

()1.7

4.6

2.9

%11.0

%4.7

()6.3

المصدر :معلومات إدارة الشركة.
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اإليرادات
تتمثل إيرادات الشركة في مبيعات المنتجات الغذائية التي تشكل ما نسبته  %99.7من إجمالي اإليرادات باإلضافة الى إيراد إيجار المستودعات التي
تمثل ما نسبته  %0.3من إجمالي اإليرادات خالل السنوات المالية 2018م و2019م و2020م .ويتعلق إيراد إيجار المستودعات بتأجير مساحات في مخازن
التبريد والتخزين في ثالجات الشركة .بينما تتكون إيرادات المنتجات من خمس فئات رئيسية ( 14فئة فرعية):
yاللحوم الحمراء والبيضاء – تمثل  %61تقريباً من إجمالي اإليرادات خالل السنوات المالية 2018م و2019م و2020م وتتمثل بشكل رئيسي
في إيرادات الدجاج الكامل ذوي العالمة التجارية («دواجن دو») ،وإيرادات الدجاج الكامل البرازيلي ،وقطع الدجاج ،ونقانق الدجاج ،واللحوم
الحمراء بأنواعها ،واللحم المفروم ،واألسماك ،وبعض المنتجات األخرى.
yالخضروات والفواكه المجمدة – تمثل  %15تقريبا من إجمالي اإليرادات خالل السنوات المالية 2018م و2019م و2020م وتتمثل بشكل رئيسي
في الفواكه المجمدة والخضار المجمد والبطاطس المجمدة.
yمشتقات األلبان – تمثل  %13تقريباً من إجمالي اإليرادات خالل السنوات المالية 2018م و2019م و2020م وتتمثل في العديد من مشتقات
األلبان المختلفة كالجبن ،واللبنة ،والزبدة.
ً
yمنتجات الزيت والزيتون – تمثل  %10تقريبا من إجمالي اإليرادات خالل السنوات المالية 2018م و2019م و2020م ،وتتمثل بشكل رئيسي في
زيتون العالمة التجارية كوبوليفا وبعض المنتجات األخرى.
yالمنتجات األخرى – تمثل  %1تقريباً من إجمالي اإليرادات خالل السنوات المالية 2018م و2019م و2020م ،وتتمثل في منتجات متنوعة مثل
األرز والبهارات والكاتشب وبعض المنتجات الغذائية المكملة األخرى.
يتم بيع منتجات الشركة من خالل عدة قنوات توزيع ،حيث شكلت إيرادات الجملة  %39تقريباً من إجمالي اإليرادات ،وإيرادات التجزئة  %39تقريباً من
إجمالي اإليرادات ،وقطاع خدمات األغذية  %22تقريبا من إجمالي اإليرادات خالل السنوات المالية 2018م و2019م و2020م.
تقوم الشركة ببيع منتجات العالمات التجارية التي تمتلكها (على سبيل المثال ال الحصر ،داري ومونتانا وماريتا) من خالل العديد من قنوات البيع
باإلضافة إلى منتجات العالمات التجارية المملوكة للموردين (على سبيل المثال ال الحصر« ،دواجن دو» و»المب وستون») والتي غالبا ما تباع من خالل
قنوات التجزئة.
تقدم الشركة خصومات تحفيزية لبعض العمالء وباألخص في قطاع التجزئة (الذي مثلت ما نسبته  %99تقريباً من إجمالي الخصومات خالل السنوات
المالية 2018م و2019م و2020م) ،وتتمثل الخصومات في ثالثة أنواع )1( :خصومات ثابتة كنسبة مئوية من إجمالي اإليرادات وذلك بحسب عدد الكميات
المشتراة من قبل العميل )2( ،خصومات متغيرة وذلك وفقاً لتحقيق محالت السوبرماركت ألهداف اإليرادات التي حددتها لهم الشركة )3( ،خصومات
ترويجية التي تتعلق بالحمالت الترويجية التي تقوم بها شركة المنجم لألغذية في مختلف محالت التجزئة .بلغت الخصومات ما نسبته %4.0و%4.9
و %4.4من إجمالي اإليرادات في السنوات المالية 2018م و2019م و2020م.
كما يقوم بعض عمالء قطاع التجزئة بإعادة بعض المنتجات للشركة لألسباب التالية )1( :البضائع منتهية الصالحية أو التالفة والتي تمثل ما نسبته %17
تقريباً من إجمالي المرتجعات )2( ،والفواتير الخاطئة أو غير المسلمة والتي تمثل غالبية المرتجعات بنسبة  %83تقريباً من إجمالي المرتجعات .عادة
تقوم الشركة باحتساب مخصص بنسبة  %0.5من إجمالي اإليرادات فيما يتعلق بإرجاع المنتجات منتهية الصالحية أو التالفة .بلغت المرتجعات ما نسبته
 %2.9و %2.8و %2.8من إجمالي إيرادات السنوات المالية 2018م و2019م و2020م.
خالل شهر مايو 2018م ،تم تأسيس شركة فرانس بولتري كشركة جديدة مملوكة بالكامل لصالح شركة أبناء عبد اهلل علي المنجم واستحوذت شركة
فرانس بولتري على بعض أصول شركة دواجن دو ( )Doux SAالتي قد تم عرضها للبيع في جمهورية فرنسا .تضمنت عملية االستحواذ شراء أكبر مسلخ
من أصل الثالثة مسالخ التي كانت تملكها شركة دواجن دو ،باإلضافة إلى معدات ومخزون وعالمات تجارية .أدى ذلك الى انخفاض الكميات الموردة الى
الشركة من حوالي  8.0ألف طن متري شهريا الى  6 – 5.5ألف طن متري شهريا (من خالل الشركة الجديدة فرانس بولتري) .نتيجة لذلك ،انخفضت
الكميات المستوردة من دجاج دو خالل الفترة بعد عملية االستحواذ.
وبسبب ما أدت إليه عملية االستحواذ أعاله ولعوامل أخرى متعلقة بوضع السوق مثل أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع 2018م وزيادة التعرفة
الجمركية على بعض السلع وانخفاض الطلب المحلي بشكل عام ،انخفضت اإليرادات بنسبة  %3.1لتصل إلى  2,419.1مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2019م ،نتيج ًة النخفاض اللحوم الحمراء والبيضاء بمقدار  192.8مليون ريال سعودي ،وتحديداَ إيرادات الدواجن ،حيث انخفضت بمقدار 199.3
مليون ريال سعودي ،قابل ذلك ارتفاع في إيرادات الخضروات والفواكه المجمدة بمقدار  77.5مليون ريال سعودي وإيرادات مشتقات األلبان بمقدار 18.3
مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
في خالل السنة المالية 2020م ،تم فرض العديد من اإلجراءات االحترازية والتي شملت إغالق الحدود البرية والجوية والبحرية وقرار حظر التجول الكلي
والجزئي وإجراءات التباعد االجتماعي وبعض اإلجراءات االحترازية األخرى وذلك للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد ( .)COVID-19وخالل السنة
المالية 2020م ،لم تتأثر نتائج الشركة في فترات حظر التجول الكلي والجزئي (التي شهدتها المملكة العربية السعودية بين شهر مارس وشهر يونيو من
نفس العام) .إال أن مزيج قنوات المبيعات قد تأثر ،حيث ارتفعت إيرادات قطاع التجزئة بشكل كبير نتيجة الرتفاع الكميات المشتراة من قبل العمالء ،بينما
انخفضت إيرادات قطاع خدمات األغذية تماشياً مع قرار حظر التجول الكلي والجزئي خالل نفس الفترة.
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ارتفعت اإليرادات بنسبة  %4.9من 2,419.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  2,538.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م،
ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات قطاع التجزئة بمقدار  180.7مليون ريال سعودي ،وقابل ذلك انخفاض في إيرادات قطاع خدمات األغذية بمقدار 56.7
مليون ريال سعودي .وكان هذا االرتفاع نتيجة للتغير في مزيج قنوات المبيعات باإلضافة إلى زيادة معدالت إنفاق الفرد على السلع الغذائية خالل نفس
الفترة.
انخفضت اإليرادات بنسبة  %8.7من  687.6مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  628.1مليون ريال سعودي في
فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م نتيجة لـ )1( :انخفاض إيرادات اللحوم الحمراء والبيضاء بمقدار  53.0مليون ريال سعودي من 398.2
مليون ريال سعودي إلى  345.2مليون ريال سعودي ويعزى هذا االنخفاض إلى انخفاض إيرادات دواجن الدجاج الكامل البرازيلي و إيرادات دواجن الدجاج
الكامل للعالمات التجارية المملوكة بمقدار  35.0مليون ريال سعودي و  12.0مليون ريال سعودي على التوالي بسبب حالة سوق الدواجن السعودي وضعف
الطلب قابله معروض فاق حاجة السوق من الدجاج االوكراني ،مما أثر سل ًبا على حجم إيرادات الدواجن للشركة خالل نفس الفترة ،حيث انخفضت
الكميات المباعة من الدواجن بمقدار  2.5ألف طن متري من  35.2ألف طن متري إلى  32.6ألف طن متري خالل نفس الفترة )2( .انخفاض إيرادات
مشتقات األلبان ،وتحديداً إيرادات اللبنة ذات المنشأ التركي بمقدار  23.4مليون ريال سعودي من  31.1مليون ريال سعودي إلى  7.7مليون ريال سعودي
بسبب حملة المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية ،مما أدى إلى انخفاض الكميات المباعة بمقدار  1.2ألف طن متري من  1.7ألف طن متري إلى 421
طن متري خالل نفس الفترة ،قابله ارتفاع في مشتقات األلبان األخرى.
في المقابل ،ارتفعت إيرادات الخضروات والفواكه المجمدة بنسبة  %7.6من  111.1مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
2020م إلى  119.5مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م نتيجة ارتفاع إيرادات الفواكه بمقدار  10.5مليون ريال
سعودي من  17.7مليون ريال سعودي إلى  28.2مليون ريال سعودي وكان هذا االرتفاع بسبب ارتفاع إيرادات)1( :منتجات المانجو بمقدار  7.0مليون
ريال سعودي من  8.2مليون ريال سعودي إلى  15.2مليون ريال سعودي ( )2منتجات التوت بمقدار  2.2مليون ريال سعودي من  523ألف ريال سعودي
إلى  2.8مليون ريال سعودي حيث بدأت الشركة في توريد هذا المنتج في عام  )3( ، 2019منتجات الجوافة بمقدار  1.0مليون ريال سعودي من 947
ألف ريال سعودي إلى  2.0مليون ريال سعودي ،تماشيا مع ارتفاع الكميات المباعة للفواكه بمقدار  867ألف طن متري من  3.0ألف طن متري إلى 3.8
ألف طن متري خالل نفس الفترة .الجدير بالذكر أن معظم إيرادات الفواكه تحققت من خالل العالمتين التجاريتين مونتانا وداري خالل نفس الفترة.

تكلفة اإليرادات
تتمثل تكلفة اإليرادات في المشتريات وحسومات الموردين وفروقات ترجمة العمالت األجنبية .انخفضت تكلفة اإليرادات بنسبة  %0.1من  2,085,5مليون
ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  2,084.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،وذلك نتيجة النخفاض المشتريات باإلضافة إلى
انخفاض في فروقات التكلفة ،قابل ذلك ارتفاع في حسومات الموردين .ويعزى انخفاض المشتريات في السنة المالية 2019م إلى انخفاض المشتريات
من دواجن دو نتيجة انخفاض الكميات الموردة خالل نفس الفترة كما ذكر سابقا.
انخفضت تكلفة اإليرادات بنسبة  %1.4لتصل إلى  2,054.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م بسبب انخفاض المشتريات نتيجة لإلجراءات
االحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية للحد من انتشار جائحة كورونا خالل نفس الفترة والتي أثرت على نشاط االستيراد بشكل
جزئي.
انخفضت تكلفة اإليرادات بنسبة  %3.4من  549.5مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  530.6مليون ريال
سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م نتيجة انخفاض المشتريات ،وتحديداً مشتريات دواجن الدجاج البرازيلي بسبب حالة السوق
وانخفاض األسعار ،باإلضافة إلى انخفاض مشتريات اللحوم الحمراء نتيجة توفر معروض أقل من اللحوم للسوق السعودي من قبل الموردين بسبب زيادة
الطلب من أسواق شرق آسيا .،من جهة أخرى ،انخفض سعر بيع منتجات اللحوم نتيج ًة لتأثر السوق بانخفاض أعداد الحجاج والمعتمرين بشكل كبير
خالل الفترة جراء تداعيات جائحة كورونا.

مصاريف بيع وتوزيع
تتمثل مصاريف البيع والتوزيع في تكاليف الموظفين ومصاريف التسويق واالستهالك والمنافع العامة وعمولة المبيعات ومصاريف التحميل والتنزيل
ومصاريف تشغيل السيارات والتأمين ومخصص خسائر االئتمان المتوقعة ومصاريف أخرى.
انخفضت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة  %1.8من  207.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  203.5مليون ريال سعودي في السنة المالية
2019م ،نتيجة لـ )1( :انخفاض مصاريف اإليجار قصير األجل بمقدار  417ألف ريال سعودي تماشياً مع تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16
«عقود اإليجار» والذي نتج عنه رسملة مصاريف اإليجار )2( ،وانخفاض مصاريف المنافع العامة بمقدار  1.8مليون ريال سعودي تماشياً مع انخفاض
مصاريف الكهرباء واالتصاالت والمياه خالل نفس الفترة )3( ،انخفاض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية المتداولة األخرى بمقدار
 1.7مليون ريال سعودي .قابل ذلك ارتفاع في مصاريف التسويق بمقدار  2.9مليون ريال سعودي تماشياً مع التغير في نسبة تحمل مصاريف التسويق
للعالمة التجارية «دواجن دو» من  %25.0في السنة المالية 2017م الى  %100.0ابتداءا من منتصف السنة المالية 2018م وذلك بنا ًء على االتفاقية الجديدة
مع الشركة الموردة (فرانس بولتري) ،حيث تمثل منتجات الدواجن الفرنسية «دو» نحو  %25من مبيعات شركة المنجم لألغذية وذات ربحية جيدة وتتمتع
بحصة سوقية رائدة مقارنة بالمنافسين.
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ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة  %11.0لتصل إلى  225.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،وذلك نتيجة الرتفاع تكاليف الموظفين
بمقدار  14.6مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع في عدد الموظفين من  1,643موظف إلى  1,683موظف باإلضافة إلى ارتفاع تكلفة الموظفين المستأجرين
(من شركات استقدام) نتيجة الرتفاع الرسوم الحكومية المتعلقة بالعمالة األجنبية وبدالت الموظفين وذلك وفقاً التفاقية الشركة مع شركات الموارد
البشرية.
ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة  %7.1من  53.5مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  57.3مليون ريال
سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م نتيجة ارتفاع مصاريف التسويق بمقدار  1.9مليون ريال سعودي بسبب زيادة حمالت الدعاية
واإلعالن حيث لم تكون هنالك العديد من الحمالت الدعاية في فترة الثالثة أشهر المنتهية  31مارس 2020م بسبب عدم الوضوح بشأن النشاطات
واإلجراءات المحتمل اتخاذها عند بداية جائحة كورونا خالل شهر مارس 2020م ،باإلضافة إلى ارتقاع مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم
المدينة التجارية بمقدار  1.8مليون ريال سعودي وف ًقا للتقييم االكتواري وسياسة المخصص خالل نفس الفترة.

مصاريف عمومية وإدارية
تتمثل المصاريف العمومية واإلدارية في تكاليف الموظفين ومصاريف اإلطفاء والرسوم البنكية ومصاريف المنافع العامة ومصاريف االستهالك واألتعاب
المهنية ومصاريف اإلصالح والصيانة ومصاريف النقل والسفر ومصاريف أخرى.
ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة  %7.3من  20.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  21.7مليون ريال سعودي في السنة المالية
2019م نتيجة الرتفاع تكاليف الموظفين بمقدار  1.3مليون ريال سعودي ويُعزى ذلك إلى انخفاض المبالغ المستلمة من صندوق تنمية الموارد البشرية
فيما يتعلق بالدعم التي تستلمه الشركة لتوظيف السعوديين خالل نفس الفترة.
ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة  %5.9لتصل إلى  23.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،ويعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف
الموظفين بمقدار  1.5مليون ريال سعودي تماشياً مع ارتفاع الرسوم الحكومية المتعلقة بالعمالة األجنبية على الرغم من انخفاض عدد الموظفين بنحو
موظف واحد خالل نفس الفترة ،والجدير بالذكر انه تم إعادة تصنيف بند مصاريف أرضيات وكهرباء في الميناء ليكون ضمن المصاريف العمومية
واإلدارية خالل السنة المالية 2019م.
انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة  %6.5من  5.3مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  5.0مليون
ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م نتيجة انخفاض تكاليف الموظفين بسبب انخفاض المبالغ المستلمة من صندوق تنمية
الموارد البشرية بمقدار  106ألف ريال سعودي والحوافز بمقدار  282ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة

استهالك موجودات حق استخدام
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم « 16عقود اإليجار» بداية من  1يناير 2019م ،حيث يتم إثبات عقود اإليجار كموجودات حق
استخدام مع االلتزامات المقابلة لها بالتاريخ الذي تصبح فيه الموجودات المستأجرة جاهزة لالستخدام من قبل الشركة .يتم توزيع دفعات اإليجار بين
التزام اإليجار وتكلفة التمويل .يتم إثبات تكلفة التمويل في قائمة الربح والخسارة األولية على مدى فترة عقد اإليجار .ويتم استهالك موجودات حق
االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو مدى عقد اإليجار على أساس القسط الثابت ،أيهما أقصر .یوجد لدى الشركة عقود إیجار تتعلق بمباني
وأراضي وسیارات یتم استخدامها في العملیات الخاصة بها.
بلغ استهالك موجودات حق االستخدام ما قيمته  5,4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م .وارتفع استهالك موجودات حق االستخدام بنسبة
 %44.5ليصل إلى  7,8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،وذلك نتيجة الرتفاع موجودات حق االستخدام خالل نفس الفترة.
ارتفع استهالك موجودات حق االستخدام بنسبة  %12.9من  1.7مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  1.9مليون
ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م نتيجة ارتفاع استهالك موجودات حق االستخدام المتعلقة بالمباني من  139ألف ريال
سعودي إلى  372ألف ريال سعودي تماشيا مع االضافات خالل نفس الفترة.

إيرادات (مصاريف) أخرى ،صافي
تتمثل اإليرادات والمصاريف األخرى بشكل رئيسي في تعويض عن قضيتين في السنة المالية 2018م والسنة المالية 2020م ،باإلضافة إلى خسائر حريق
كان قد نشب في فرع الشركة بمدينة بريدة في السنة المالية 2018م ،ومكاسب استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات وإيرادات متنوعة أخرى .بلغت المصاريف
األخرى ما قيمته  22.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م ،وتعلقت بشكل رئيسي بخسائر قدرها  25.9مليون ريال سعودي نتجت عن حريق
فرع مدينة بريدة في السنة المالية 2018م ونتج عن الحريق خسائر في الممتلكات واآلالت والمعدات بقيمة  4.1مليون ريال سعودي وخسائر في المخزون
بقيمة  21.8مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة .قابل ذلك إيراد من تعويض عن إحدى القضايا بقيمة  2.4مليون ريال سعودي.
بلغت اإليرادات األخرى  17.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،تمثلت بشكل رئيسي في تعويضات من شركة التأمين نتيجة الحريق المشار
إليه أعاله بقيمة  12.4مليون ريال سعودي ومكاسب استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات بقيمة  3.7مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
بلغت اإليرادات األخرى  14.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،حيث تحصلت الشركة على تعويض قدره  10.3مليون ريال سعودي عن دعوى
قضائية تم رفعها ضد شركة خدمات محلية وتم تحصيلها خالل الفترة.
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بلغت اإليرادات األخرى ما قيمتة  1.2مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م و 488ألف ريال سعودي في فترة الثالثة
أشهر المنتهية في  31مارس 2021م ،حيث تعلقت هذه اإليرادات بشكل رئيسي بمكاسب استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات خالل نفس الفترة.

تكاليف تمويل
تتعلق األعباء المالية بتكاليف التمويل للقروض قصيرة األجل وتكلفة تمويل التزامات اإليجار وتكلفة تمويل التزامات المنافع المحددة للموظفين .ارتفعت
تكاليف التمويل نسبة  %39.2من  6.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  9.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م بسبب زيادة
القروض قصيرة األجل المستلمة خالل نفس الفترة ،باإلضافة إلى ارتفاع معدل الفائدة السائد بين البنوك السعودية خالل السنة المالية 2019م.
انخفضت تكاليف التمويل بنسبة  %48.9لتصل إلى  4.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،وذلك يعود إلى انخفاض القروض قصيرة األجل
المستلمة باإلضافة إلى انخفاض معدل الفائدة السائد بين البنوك السعودية خالل السنة المالية 2020م.
انخفضت تكاليف التمويل بنسبة  %46.0من  1.4مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  738ألف ريال سعودي في
فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م تماش ًيا مع انخفاض القروض قصيرة األجل خالل نفس الفترة.

الزكاة
انخفضت الزكاة بنسبة  %48,9من  5,4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  2,8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م نتيجة الدفعات
خالل السنة بقيمة  5,4مليون ريال سعودي وقابل ذلك مخصص السنة بقيمة  2,9مليون ريال سعودي.
ارتفعت الزكاة بنسبة  %160,2لتصل إلى  7,3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م تماشيا مع ارتفاع ربح السنة مقارنة بالسنة المالية 2019م.
ارتفعت الزكاة بنسبة  %97,7من  1.8مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  3,6مليون ريال سعودي في فترة الثالثة
أشهر المنتهية في  31مارس 2021م .نظراً ألن حساب الزكاة على أساس مستقل بالشركة قد أدى الى ارتفاع وعائها الزكوي مقارنة بالفترة السابقة ،
والتي كانت زكاة الشركة تحسب على أساس الوعاء الزكوي المجمع لشركة أبناء عبداهلل العلي المنجم (المساهم الكبير) ،باإلضافة الي ارتفاع رأس المال
بقيمة  450مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة .يرجى مراجعة القسم «( 8-2-2المخاطر المتعلقة بالزكاة والدخل»).

صافي دخل السنة /الفترة
انخفض صافي الدخل للسنة بنسبة  %27.0من  149.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  109.2مليون ريال سعودي في السنة المالية
2019م ،وانخفض هامش صافي الربح من  %6.0إلى  ،%4.5ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مجمل الربح من  411.9مليون ريال سعودي في
السنة المالية 2018م إلى  334.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م (انخفاض هامش مجمل الربح من  %16.5إلى  ،)%13.8وذلك يعود بشكل
أساسي إلى انخفاض اإليرادات بمقدار  78.3مليون ريال سعودي ،نتيجة لـ )1( :انخفاض الكميات المشتراة من دواجن دو نتيجة استحواذ شركة فرانس
بولتري على بعض أصول شركة دواجن دو ( )Doux SAالتي قد تم عرضها للبيع في دولة فرنسا خالل نفس الفترة )2( ،تدني أسعار الدجاج بشكل عام
ألسباب مرتبطة بالسوق أنذاك )3( ،باإلضافة الى أثر ضريبة القيمة المضافة وأثر التغيرات الهيكلية في سوق العمل السعودي والتي أدت الى مغادرة
الكثير من الوافدين وبالتالي انخفاض الطلب خالل نفس الفترة .قابل ذلك إيرادات أخرى تمثلت بشكل رئيسي بتعويض من شركة التأمين بقيمة 12.4
مليون ريال عن حريق فرع مدينة بريدة الذي اندلع في السنة المالية 2018م وقد تم تعويض الشركة من قبل شركة التأمين في السنة المالية 2019م.
ارتفع صافي ا الدخل بنسبة  %110.4ليصل إلى  229.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م وارتفع هامش صافي الربح ليصل إلى  %9.0ويعزى
ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مجمل الربح إلى  484.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م (ارتفع هامش مجمل الربح من  %13,8إلى ،)%19.1
وذلك يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع اإليرادات بمقدار 119.4مليون ريال سعودي نتيج ًة للتغير في مزيج قنوات اإليرادات الذي قامت به الشركة مع تحسن
أسعار البيع في ظل انخفاض قيمة العروض الترويجية خالل فترة جائحة كورونا ،وأيضا إلى زيادة معدالت إنفاق الفرد على السلع الغذائية خالل نفس
الفترة .باإلضافة إلى وجود إيرادات أخرى تعلقت بشكل رئيسي بتعويض قدره  10.3مليون ريال سعودي عن دعوى قضائية تم رفعها ضد شركة خدمات
محلية وتم تحصيل التعويض خالل الفترة.
انخفض صافي ا الدخل بنسبة  %61.1من  75.7مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  29.5مليون ريال سعودي
في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م وانخفض هامش صافي الربح من  %11.0إلى  ،%4.7ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مجمل
الربح من  138.1مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  97.4مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية
في  31مارس 2021م (انخفض هامش مجمل الربح من  %20.1إلى .)%15.5
يعود ذلك االنخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض اإليرادات بمقدار  59.5مليون ريال سعودي من  687.6مليون ريال سعودي إلى  628.1مليون ريال
سعودي نتيجة انخفاض إيرادات اللحوم الحمراء والبيضاء ،وتحديداً إيرادات دواجن الدجاج الكامل البرازيلي وإيرادات والدجاج الكامل للعالمات التجارية
المملوكة بسبب حالة السوق وانخفاض األسعار خالل الربع األول من السنة المالية 2021م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق و التي صاحبها ارتفاع
في األسعار نتيجة انخفاض العروض الترويجية و تركز المبيعات في قنوات بيع قطاع التجزئة و التي تعتبر ذات هوامش ربحية أعلى ،باإلضافة النخفاض
إيرادات مشتقات األلبان ،وتحديداً إيرادات اللبنة ذات المنشأ التركي بسبب حملة المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية مما أدى الى انخفاض الكميات
المباعة خالل نفس الفترة ،في حين ارتفعت إيرادات مشتقات األلبان األخرى.
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6اإليرادات بحسب نوع المنتج

	 (6-4):لودجل

ااإليرادات بحسب نوع المنتج للسنوات المنتهية  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة الثالثة أشهر
المنتهية في  31مارس 2020م و2021م.

ألف ريال سعودي

السنة
المالية
2018م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2019م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2020م
(معلومات
اإلدارة)

نمو سنوي
2018م
2019-م

نمو سنوي
2019م
2020-م

نمو مركب
2018م –
2020م

فترة الثالثة
فترة الثالثة
أشهر المنتهية أشهر المنتهية
في  31مارس التغير للفترة
في  31مارس
2020م2021-م
2021م
2020م
(معلومات
(معلومات
اإلدارة)
اإلدارة)

اللحوم الحمراء
والبيضاء

1,630,755

1,437,960

1,456,835

()%11.8

%1.3

()%5.5

398,218

345,213

()%13.3

الخضروات والفواكه
المجمدة

317,707

395,208

433,333

%24.4

%9.6

%16.8

111,067

119,545

%7.6

مشتقات األلبان

300,207

318,545

349,356

%6.1

%9.7

%7.9

90,882

78,203

()%14.0

منتجات الزيت والزيتون

225,335

235,596

262,330

%4.6

%11.3

%7.9

79,248

76,749

()%3.2

المنتجات األخرى

19,473

23,944

29,498

%23.0

%23.2

%23.1

6,568

6,711

%2.2

صافي اإليرادات

2,493,477

2,411,253

2,531,351

()%3.3

%5.0

%0.8

685,983

626,421

()%8.7

3,868

7,808

7,103

%101.9

()%9.0

%35.5

1,595

1,634

%2.4

2,497,345

2,419,060

2,538,454

()%3.1

%4.9

%0.8

687,579

628,055

()%8.7

إيراد إيجار
المستودعات
إجمالي اإليرادات
مؤشرات األداء الرئيسية

الكميات المباعة (بالطن المتري)
اللحوم الحمراء
والبيضاء

160,122

147,658

140,075

()%7.8

()%5.1

()%6.5

39,234

36,939

()%5.8

الخضروات والفواكه
المجمدة

59,784

72,880

77,100

%21.9

%5.8

%13.6

20,284

21,965

%8.3

مشتقات األلبان

20,997

22,990

23,321

%9.5

%1.4

%5.4

6,381

5,729

()%10.2

منتجات الزيت والزيتون

29,094

33,810

35,718

%16.2

%5.6

%10.8

9,933

7,664

()%22.8

المنتجات األخرى

3,810

4,780

5,248

%25.5

%9.8

%17.4

1,147

1,404

%22.5

اجمالي الكميات
المباعة

273,807

282,118

281,462

%3.0

()%0.2

%1.4

76,978

73,701

()%4.3

متوسط سعر البيع لكل طن متري (ريال سعودي)
اللحوم الحمراء
والبيضاء

10,184

9,738

10,400

)(%4.4

%6.8

%1.1

10,150

9,346

()%7.9

الخضروات والفواكه
المجمدة

5,314

5,423

5,620

%2.0

%3.6

%2.8

5,476

5,443

()%0.6

مشتقات األلبان

14,297

13,856

14,981

()%3.1

%8.1

%2.4

14,242

13,651

()%4.2

منتجات الزيت والزيتون

7,745

6,968

7,344

()%10.0

%5.4

()%2.6

7,979

10,014

%25.5

المنتجات األخرى

5,111

5,009

5,621

()%2.0

%12.2

اجمالي متوسط سعر
البيع لكل طن متري

9,107

8,547

8,994

()%6.1

%5.2

%4.9

5,728

4,778

()%16.6

()%0.6

8,911

8,500

()%4.6

كنسبة مئوية من اإليرادات
اللحوم الحمراء
والبيضاء

%65.4

%59.6

%57.6

()5.8

()2.1

()7.8

%58.1

%55.1

()2.9

الخضروات والفواكه
المجمدة

%12.7

%16.4

%17.1

3.6

0.7

4.4

%16.2

%19.1

2.9

مشتقات األلبان

%12.0

%13.2

%13.8

1.2

0.6

1.8

%13.2

%12.5

()0.8

منتجات الزيت والزيتون

%9.0

%9.8

%10.4

0.7

0.6

1.3

%11.6

%12.3

0.7
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ألف ريال سعودي

المنتجات األخرى

السنة
المالية
2018م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2019م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2020م
(معلومات
اإلدارة)

نمو سنوي
2018م
2019-م

نمو سنوي
2019م
2020-م

نمو مركب
2018م –
2020م

%0.8

%1.0

%1.2

0.2

0.2

0.4

فترة الثالثة
فترة الثالثة
أشهر المنتهية أشهر المنتهية
في  31مارس التغير للفترة
في  31مارس
2020م2021-م
2021م
2020م
(معلومات
(معلومات
اإلدارة)
اإلدارة)
%1.0

%1.1

0.1

اإليرادات حسب العالمة التجارية
إيرادات العالمات
التجارية الموزعة

2,179,711

2,045,410

2,081,425

()%6.2

%1.8

()%2.3

إيرادات العالمات
التجارية المملوكة

313,765

365,843

449,927

%16.6

%23.0

%19.7

اإلجمالي

2,493,477

2,411,253

2,531,351

()%3.3

%5.0

%0.8

685,983

المرتجعات

77,423

72,724

77,632

()%6,1

%6,7

%0,1

18,351

19,755

المرتجعات كنسبة من
إجمالي اإليرادات

%2.9

%2.8

%2.8

()0.1

0.1

()0.0

%2.5

%2.9

0.4

107,123

128,545

120,669

%20,0

()%6,1

%6,1

40,936

45,470

%11,1

%4.0

%4.9

%4.4

0.9

()0.5

0.4

%5.5

%6.6

1.1

()%14.7

582,584

497,078

103,399

129,343
626,421

()%8.7
%7,6

%25.1

المرتجعات والخصومات

الخصومات
الخصومات كنسبة من
إجمالي اإليرادات
إيراد إيجار المستودعات
إيراد إيجار
المستودعات من جهات
ذات عالقة

1,357

3,307

1,858

%143,7

()%43,8

%17,0

498

530

%6,4

إيراد إيجار
المستودعات من جهات
أخرى

2,511

4,501

5,245

%79,3

%16,5

%44,5

1,097

1,104

%0,6

إيراد إيجار
المستودعات كنسبة من
اإليرادات

%0,2

%0,3

%0,3

0,2

()0,0

0,1

%0,2

%0,3

0,1

المصدر :معلومات إدارة الشركة.

اللحوم الحمراء والبيضاء
تتمثل إيرادات اللحوم الحمراء والبيضاء في إيرادات الدواجن (الدجاج الكامل وقطع ونقانق الدجاج ذات العالمات التجارية والتي تباع في قطاع التجزئة
والدجاج الكامل البرازيلي وقطع الدجاج التي تباع في القطاعات األخرى) حيث أنها مثلت ما نسبته  %84.7من إجمالي إيرادات اللحوم الحمراء والبيضاء
خالل السنوات المالية 2018م و2019م و2020م ،باإلضافة إلى إيرادات اللحوم والتي مثلت  %12.2من إجمالي إيرادات اللحوم الحمراء والبيضاء،
وإيرادات اللحم المفروم والتي مثلت  %1.9من إجمالي إيرادات اللحوم الحمراء والبيضاء ،وإيرادات األسماك بنسبة  %1.2من إجمالي إيرادات اللحوم
الحمراء والبيضاء.
انخفضت إيرادات اللحوم الحمراء والبيضاء بنسبة  %11.8من 1,630.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  1,438.0مليون ريال سعودي في
السنة المالية 2019م ،وذلك نتيجة النخفاض إيرادات الدواجن بمقدار  199.3مليون ريال سعودي من  1,409مليون ريال سعودي الى  1,210مليون ريال
سعودي ،حيث انخفضت الكميات المباعة من الدواجن بمقدار  12,033طن متري من  143,548طن متري الى 131,515طن متري في نفس الفترة تماشياً
مع انخفاض الكمية المشتراة ،مصحوب ًة بانخفاض متوسط سعر البيع للدواجن من  9.8ألف ريال سعودي لكل طن متري الى  9.2ألف ريال سعودي لكل
طن متري نتيجة للخصومات والعروض التي قدمتها الشركة على هذه المنتجات في خالل نفس الفترة .باإلضافة إلى ذلك ،انخفضت إيرادات اللحوم
بمقدار  4.0مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة تماشيا مع انخفاض الكميات المباعة من  10,030طن متري الى  9,461طن متري خالل نفس الفترة.
قابل ذلك ارتفاع إيرادات األسماك بمقدار  5.3مليون ريال سعودي وارتفاع إيرادات اللحم المفروم بمقدار  5.2مليون ريال سعودي.
ارتفعت إيرادات اللحوم الحمراء والبيضاء بنسبة  %1.3لتصل إلى  1,456.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،وذلك يعود إلى ارتفاع إيرادات
دواجن دو بمقدار  68.8مليون ريال سعودي من  464.9مليون ريال سعودي الى  533.6مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة تماشياً مع ارتفاع إيرادات
قطاع التجزئة نتيجة لزيادة شراء العمالء في خالل فترة حظر التجول الكلي والجزئي التي اتخذتها المملكة العربية السعودية للحد من انتشار جائحة
كورونا ،مع تحسن أسعار البيع خالل نفس الفترة.
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انخفضت إيرادات اللحوم الحمراء والبيضاء بنسبة  %13.3من  398.2مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية  31مارس 2020م إلى 345.2
مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية  31مارس 2021م ويعزى ذلك إلى )1( :انخفاض إيرادات دواجن الدجاج الكامل البرازيلي وخاصة
العالمة التجارية يونيف بمقدار  42.4مليون ريال سعودي من  71.9مليون ريال سعودي إلى  29.5مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض متوسط سعر البيع
للحوم الحمراء والبيضاء بنسبة  %7.9من  10.2ألف ريال سعودي إلى  9.3ألف ريال سعودي لكل طن متري ،وكان هذا االنخفاض في إيرادات الدواجن
بسبب ضعف الطلب العام في سوق الدواجن السعودي صاحبه معروض إضافي من الدواجن ذات المنشأ األوكراني مما أثر سل ًبا على حجم إيرادات
الدواجن للشركة خالل نفس الفترة ،حيث انخفضت الكميات المباعة للدواجن بمقدار  2.5ألف طن متري من  35.2ألف طن متري إلى  32.6ألف طن.
كما انخفضت إيرادات اللحوم الحمراء بمقدار  16.0مليون ريال سعودي من  51.6مليون ريال سعودي إلى  35.6مليون ريال سعودي بسبب توفر معروض
أقل من اللحوم للسوق السعودي من قبل الموردين وارتفاع األسعار المعروضة .من جهة أخرى ،انخفض سعر بيع منتجات اللحوم نتيج ًة لتأثر السوق
بانخفاض أعداد الحجاج والمعتمرين بشكل كبير خالل الفترة جراء تداعيات جائحة كورونا.

الخضروات والفواكه المجمدة
تتعلق إيرادات الخضروات والفواكه المجمدة بمنتجات البطاطس المجمدة والتي مثلت ما نسبته  %58.6من إجمالي إيرادات هذه الفئة خالل السنوات
المالية 2018م و2019م و2020م ،باإلضافة إلى منتجات الفواكه التي مثلت ما نسبته  %22.2تقريبا من إجمالي إيرادات هذه الفئة ،ومنتجات الخضروات
التي مثلت ما نسبته  %19.1من إجمالي إيرادات هذه الفئة.
ارتفعت إيرادات الخضروات والفواكه المجمدة بنسبة  %24.4من  317.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  395.2مليون ريال سعودي في
السنة المالية 2019م ،ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات البطاطس بمقدار  63.9مليون ريال سعودي وذلك أثر توقيع عقود جديدة للتوريد لبعض المطاعم الكبيرة
باإلضافة إلى نمو قطاع خدمات األغذية خالل نفس الفترة .والجدير بالذكر أن إيرادات البطاطس المجمدة من العالمة التجارية المب وستون شكلت ما نسبته
 %90تقريباً من إيرادات البطاطس المجمدة في السنة المالية 2019م ،حيث إن الشركة هي الموزع لمنتجات المب وستون في المملكة العربية السعودية.
ارتفعت إيرادات الخضروات والفواكه المجمدة بنسبة  %9.6لتصل إلى  433.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،وذلك بسبب ارتفاع إيرادات
قطاع التجزئة وقابل ذلك انخفاض في إيرادات خدمات األغذية تماش ًيا مع الظروف التي أدت إليها جائحة كورونا والتي شملت قرار حظر التجول الكلي
والجزئي خالل نفس الفترة.
ارتفعت إيرادات الخضروات والفواكه المجمدة بنسبة  %7.6من  111.1مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى
 119.5مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م نتيجة ارتفاع إيرادات الفواكه بمقدار  10.5مليون ريال سعودي من
 17.7مليون ريال سعودي إلى  28.2مليون ريال سعودي ،بسبب ارتفاع إيرادات ()1منتجات المانجو بمقدار  7.0مليون ريال سعودي من  8.2مليون ريال
سعودي إلى  15.2مليون ريال سعودي ( )2منتجات التوت بمقدار  2.2مليون ريال سعودي من  523ألف ريال سعودي إلى  2.8مليون ريال سعودي حيث
بدأت الشركة في توريد هذا المنتج في عام 2019م ( )3منتجات الجوافة بمقدار  1.0مليون ريال سعودي من  947ألف ريال سعودي إلى  2.0مليون ريال
سعودي .وقد ارتفعت الكميات المباعة للفواكه بمقدار  867ألف طن متري من  3.0ألف طن متري إلى  3.8ألف طن متري خالل نفس الفترة .الجدير
بالذكر ان معظم إيرادات الفواكه المجمدة تحققت من خالل العالمتين التجاريتين مونتانا وداري خالل نفس الفترة.

مشتقات األلبان
تتمثل إيرادات مشتقات األلبان في منتجات األجبان واللبنة والزبدة من مختلف العالمات التجارية .ارتفعت إيرادات مشتقات األلبان بنسبة  %6.1من
 300.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  318.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،وذلك يعود إلى ارتفاع إيرادات منتجات
آرال وبريزيدنت باإلضافة إلى منتجات داري خالل نفس الفترة.
والجدير بالذكر أن خالل السنة المالية 2019م ،شكلت إيرادات العالمة التجارية آرال ما نسبته  %40تقريباً من إيرادات مشتقات األلبان وشكلت إيرادات
لبنة بريزيدنت (أولكر سابقا) ما نسبته  %33تقريبا من إيرادات مشتقات األلبان في السنة المالية 2019م .وفي منتصف السنة المالية 2019م ،وقعت
الشركة مع شركة الكتاليز لتكون موزعاً لمنتجات بريزيدنت في السعودية لكافة قنوات البيع ،وعلى ضوء ذلك تم االتفاق مع شركة آرال على أن يستمر توزيع
الشركة لمنتجاتها من خالل قنوات البيع في قطاعي الجملة خدمات األغذية ،على أن تقوم شركة آرال بتوزيع منتجاتها تحت العالمة التجارية «البقرات
الثالث» في قطاع التجزئة مما نتج عنه تغير في مزيج المنتجات التي تقوم ببيعها شركة المنجم لألغذية لمنتجات آرال .ورغم ارتفاع إيرادات منتجات آرال
إال أن مجمل الربح لمنتجات آرال قد انخفض متآثراً بتغير مزيج المنتجات.
ارتفعت إيرادات مشتقات األلبان بنسبة  %9.7لتصل إلى  349.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،وذلك يعود إلى ارتفاع إيرادات منتجات
بريزيدنت في قطاع التجزئة بمقدار  57.8مليون ريال سعودي وارتفاع إيرادات منتجات عالمتي البقرات الثالث وداري في قطاعي خدمات األغذية
والجملة خالل نفس الفترة.
انخفضت إيرادات مشتقات األلبان بنسبة  %14.0من  90.9مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  78.2مليون
ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م نتيجة انخفاض اللبنة ذات المنشأ التركي بمقدار  23.4مليون ريال سعودي من 31.1
مليون ريال سعودي إلى  7.7مليون ريال سعودي بسبب الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية مما أدى الى انخفاض الكميات المباعة بمقدار 1.2
ألف طن متري من  1.7ألف طن متري إلى  421طن متري خالل نفس الفترة .قابل هذا االنخفاض ارتفاع في إيرادات منتجات جبنة الموزيريال بمقدار
 6.4مليون ريال سعودي من  24.7مليون ريال سعودي إلى  31.1مليون ريال سعودي وارتفاع في إيرادات بعض منتجات األجبان بمقدار  3.0مليون ريال
سعودي من  550ألف ريال سعودي إلى  3.5مليون ريال سعودي وارتفاع في إيرادات منتجات الزبدة بمقدار  1.9مليون ريال سعودي من  1.8مليون ريال
سعودي إلى  3.7مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
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منتجات الزيت والزيتون
تتمثل إيرادات الزيت والزيتون في الزيتون وزيت الزيتون وزيوت الطبخ .ارتفعت إيرادات الزيت والزيتون بنسبة  %4.6من  225.3مليون ريال سعودي في
السنة المالية 2018م إلى  235.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،تماشياً مع ارتفاع إيرادات الزيتون وزيت الزيتون بمقدار  5.8مليون ريال
سعودي باإلضافة إلى ارتفاع إيرادات زيوت الطبخ بمقدار  4.5مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة وذلك نتيجة الرتفاع الكميات المباعة بمقدار 4,716
طن متري وقابل ذلك انخفاض في متوسط سعر البيع خالل نفس الفترة.
ارتفعت إيرادات الزيت والزيتون بنسبة  %11.3لتصل إلى  262.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،بسبب ارتفاع إيرادات زيتون كوبوليفا بقطاع
التجزئة بمقدار  5,8مليون ريال سعودي وذلك تماش ًيا مع ارتفاع الكميات المباعة من منتجات الزيت والزيتون بمقدار  1,908طن متري خالل نفس الفترة.
انخفضت إيرادات الزيت والزيتون بشكل طفيف بنسبة  %3.2من  79.2مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى 76.7
مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م نتيجة انخفاض إيرادات الزيت والزيتون بقطاع الجملة بمقدار  3.3مليون ريال
سعودي بسبب انخفاض الكميات المباعة من  5.5ألف طن متري إلى  3.5ألف لهذا القطاع خالل نفس الفترة.

المنتجات األخرى
تتمثل إيرادات المنتجات األخرى في منتجات األرز والكاتشب وغيرها .ارتفعت إيرادات المنتجات األخرى بنسبة  %23.0من  19.5مليون ريال سعودي
في السنة المالية 2018م إلى  23.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،نتيجة الرتفاع إيرادات منتجات األرز من العالمة التجارية ماريتا تماشياً
مع ارتفاع الكميات المباعة خالل نفس الفترة.
ارتفعت إيرادات المنتجات األخرى بنسبة  %23.2لتصل إلى  29.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،بسبب ارتفاع إيرادات البيض المستورد
بمقدار  4,8مليون ريال سعودي وذلك لتلبية احتياجات السوق خالل نفس الفترة.
ارتفعت إيرادات المنتجات األخرى بشكل طفيف بنسبة  %2.2من  6.6مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى 6.7
مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م نتيجة الرتفاع إيرادات منتجات الكاتشب من العالمة التجارية ماريتا تماشياً مع
ارتفاع الكميات المباعة خالل نفس الفترة.

إيراد إيجار مستودعات
تتمثل إيرادات إيجار المستودعات بتأجير مساحات في مخازن التبريد والتخزين في ثالجات الشركة حيث تمثل ما نسبته  %0.3من إجمالي اإليرادات
خالل السنوات المالية 2018م و2019م و2020م ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م و2021م .تقوم الشركة بتأجير المساحات في مخازن
التبريد الى شركات شقيقة (جهات ذات عالقة) باإلضافة الى عمالء آخرين ،حيث ارتفعت إيرادات اإليجار من العمالء اآلخرين بنسبة  %79.3من 2.5
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م الي  4.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م وبنسبة  %16.5لتصل الي  5.2مليون ريال سعودي
في السنة المالية 2020م وذلك بسبب ارتفاع في عدد المساحات المؤجرة باإلضافة الى ارتفاع عدد العمالء خالل ذات الفترة .الجدير بالذكر أن إيرادات
إيجار المستودعات من العمالء اآلخرين تمثل ما نسبته  %65.3من إجمالي إيرادات إيجار المستودعات خالل الفترات ذاتها.
استقرت إيرادات إيجار المستودعات من العمالء اآلخرين عند  1.1مليون ريال سعودي خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م و 2021م
ومثلت ما نسبته  %68.2من إجمالي إيرادات إيجار المستودعات خالل الفترات ذاتها.
ارتفعت إيرادات إيجار المستودعات من الشركات الشقيقة بنسبة  %143.7من  2.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م الي  4.5مليون ريال
سعودي في السنة المالية 2019م بسبب ارتفاع عدد المساحات المؤجرة .انخفضت إيرادات إيجار المستودعات من الشركات الشقيقة بنسبة %43.8
لتصل الي  1.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م وذلك بسبب تأجير المساحات المتاحة الى عمالء آخرين خالل الفترة .الجدير بالذكر أن
إيرادات إيجار المستودعات من الشركات الشقيقة تمثل ما نسبته  %34.7من إجمالي إيرادات إيجار المستودعات خالل الفترات ذاتها.
استقرت إيرادات إيجار المستودعات من الشركات الشقيقة عند  0.5مليون ريال سعودي خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م و 2021م
ومثلت ما نسبته  %31.8من إجمالي إيرادات إيجار المستودعات خالل الفترات ذاتها.

المرتجعات
تتعلق المرتجعات بالبضائع المنتهية الصالحية أو التالفة والتي تمثل ما نسبته  %17تقريباً من إجمالي المرتجعات ،والفواتير الخاطئة أو غير المسلمة
والتي تمثل غالبية المرتجعات بنسبة  %83تقريباً من إجمالي المرتجعات .عادة تقوم الشركة باحتساب مخصص بنسبة  %0.5من إجمالي اإليرادات
فيما يتعلق بإرجاع المنتجات منتهية الصالحية أو التالفة .بلغت المرتجعات ما نسبته  %2.9و %2.8و %2.8من إجمالي إيرادات السنوات المالية 2018م
و2019م و2020م  ,وبنسبة  %2.5و  %2.9من إجمالي إيرادات فترتي الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م و 2021م .
انخفضت المرتجعات بنسبة  %6.1من  77.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م الي  72.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م وذلك
بسبب انخفاض عدد الفواتير الخاطئة بشكل اساسي .ارتفعت المرتجعات بنسبة  %6.7لتصل الي  77.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م
نتيجة الرتفاع البضائع الغير المسلمة بشكل اساسي.
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ارتفعت المرتجعات بنسبة  %7.6من  18.4مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م الي  19.8مليون ريال سعودي في
فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م وذلك بسبب ارتفاع كميات المنتجات منتهية الصالحية أو التالفة.

الخصومات
تتعلق الخصومات بالخصومات الممنوحة للهايبرماركت بشكل أساسي والتي تتضمن خصومات ثابتة ،وخصم شرائح ،وخصومات نشاطات تسويقية ،حيث
مثلت الخصومات الممنوحة للهايبرماركت بمتوسط ما نسبته  %99.0من أجمالي الخصومات خالل السنوات المالية 2018م و2019م و2020م  ,وخالل
الفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م و 2021م.
ارتفعت الخصومات بنسبة  %20.0من  107.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م ( %4.0كنسبة من إجمالي اإليرادات) الي  128.5مليون
ريال سعودي في السنة المالية 2019م ( %4.9كنسبة من إجمالي اإليرادات) نتيجة إضافة أربعة أسواق هايبرماركت الى قائمة الخصومات .انخفضت
الخصومات بنسبة  %6.1الى  120.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ( %4.4كنسبة من إجمالي اإليرادات) بسبب تخفيض الخصومات
الممنوحة الى الهايبرماركت من قبل الشركة نتيجة زيادة إقبال عمالء محالت التجزئة والسوبرماركت على شراء المواد الغذائية خالل فترات حظر التجول
التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار جائحة كورونا باإلضافة إلى قضاء معظمهم إلجازاتهم الصيفية في المملكة.
ارتفعت الخصومات بنسبة  %11.1من  40.9مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م ( %5.5كنسبة من إجمالي اإليرادات)
الي  45.5مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م ( %6.6كنسبة من إجمالي اإليرادات) نتيجة إضافة إثنين هايبرماركت
جدد الى قائمة الخصومات.
-6-1-2

6اإليرادات بحسب قناة التوزيع
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ااإليرادات بحسب قناة التوزيع للسنوات المنتهية  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة الثالثة
أشهر المنتهية في  31مارس 2020م و2021م.

ألف ريال سعودي

السنة
المالية
2018م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2019م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2020م
(معلومات
اإلدارة)

نمو سنوي نمو سنوي
2019م -
2018م -
2020م
2019م

نمو مركب
2018م -
2020م

فترة الثالثة
فترة الثالثة
أشهر المنتهية أشهر المنتهية
في  31مارس التغير للفترة
في  31مارس
2020م2021-م
2021م
2020م
(معلومات
(معلومات
اإلدارة)
اإلدارة)

معدة للبيع بالتجزئة
مبيعات التجزئة

959,943

867,448

1,048,111

()%9.6

%20.8

%4.5

284,089

278,344

()%2.0

غير معدة للبيع بالتجزئة
مبيعات الجملة

1,007,626

944,846

941,000

()%6.2

()%0.4

()%3.4

248,041

204,258

()%17.7

قطاع خدمات األغذية

525,908

598,959

542,240

%13.9

()%9.5

%1.5

153,854

143,819

()%6.5

صافي اإليرادات

2,493,477

2,411,253

2,531,351

()%3.3

%5.0

%0.8

685,983

626,421

()%8.7

3,868

7,808

7,103

%101.9

()%9.0

%35.5

1,595

1,634

%2.4

2,497,345

2,419,060

2,538,454

()%3.1

%4.9

%0.8

687,579

628,055

()%8.7

إيراد إيجار
المستودعات
إجمالي اإليرادات
مؤشرات األداء الرئيسية
عدد العمالء
مبيعات التجزئة

10,605

9,876

10,457

()729

581

()148

10,327

11,188

861

مبيعات الجملة

747

736

896

()11

160

149

671

720

49

قطاع خدمات األغذية

7,113

7,465

6,384

352

()1,081

()729

5,575

5,423

()152

إجمالي عدد العمالء

18,465

18,077

17,737

()388

()340

()728

16,573

17,331

758

متوسط االيرادات للعميل (ألف ريال سعودي)
مبيعات التجزئة

91

88

100

()%3.0

%14.1

%5.2

28

25

()%9.6

مبيعات الجملة

1,349

1,284

1,050

()%4.8

()%18.2

()%11.8

370

284

()%23.3

74

80

85

%8.5

%5.9

%7.2

28

27

()%3.9

قطاع خدمات األغذية
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ألف ريال سعودي

اجمالي متوسط
االيرادات لكل عميل

السنة
المالية
2018م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2019م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2020م
(معلومات
اإلدارة)

135

133

143

نمو سنوي نمو سنوي
2019م -
2018م -
2020م
2019م

()%1.2

%7.0

نمو مركب
2018م -
2020م

%2.8

فترة الثالثة
فترة الثالثة
أشهر المنتهية أشهر المنتهية
في  31مارس التغير للفترة
في  31مارس
2020م2021-م
2021م
2020م
(معلومات
(معلومات
اإلدارة)
اإلدارة)
41

36

()%12.7

كنسبة مئوية من اإليرادات
مبيعات التجزئة

%38.5

%36.0

%41.4

()2.5

5.4

2.9

%41.4

%44.4

3.0

مبيعات الجملة

%40.4

%39.2

%37.2

()1.2

()2.0

()3.2

%36.2

%32.6

()3.6

قطاع خدمات األغذية

%21.1

%24.8

%21.4

3.7

()3.4

0.3

%22.4

%23.0

0.5

المصدر :معلومات إدارة الشركة.

إيرادات التجزئة
تتعلق إيرادات قطاع التجزئة في المبيعات لألسواق المركزية «السوبر والهايبرماركت» باإلضافة إلى محالت التجزئة األخرى حيث مثلت ايرادات التجزئة
ما نسبته  %38.5في السنة المالية 2018م ،و %36في السنة المالية 2019م و %41.4في السنة المالية 2020م وبلغ متوسط هامش الربح لقطاع التجزئة
 %19.3خالل الفترة التاريخية.
انخفضت إيرادات قطاع التجزئة بنسبة  %9.6من  960.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  867.5مليون ريال سعودي في السنة المالية
ناتجا عن انخفاض إيرادات
2019م ،وذلك يعزى بشكل رئيسي لالنخفاض في مشتريات الشركة من دواجن دو خالل نفس الفترة .كان هذا االنخفاض ً
اللحوم البيضاء والحمراء من  574.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م الى  462.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م .باإلضافة
الى انخفاض عدد العمالء من 10,605عميل الي 9,876عميل خالل نفس الفترة.
ارتفعت إيرادات قطاع التجزئة بنسبة  %20.8لتصل إلى  1,048.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،ويعزى ذلك إلى زيادة إقبال عمالء محالت
التجزئة والسوبرماركت على شراء المواد الغذائية خالل فترات حظر التجول التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار جائحة كورونا باإلضافة إلى قضاء
معظمهم إلجازاتهم الصيفية في المملكة ،باإلضافة الى انخفاض قيمة العروض الترويجية والتخفيضات المقدمة مما أدى إلى ارتفاع متوسط اإليرادات
للعميل من  88ألف ريال سعودي الى  100ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة.
انخفضت إيرادات قطاع التجزئة بشكل طفيف بنسبة  %2.0من  284.1مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى
 278.3مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م نتيجة انخفاض متوسط اإليرادات للعميل بنسبة  %9.6من  28ألف ريال
سعودي إلى  25ألف ريال سعودي باإلضافة إلى انخفاض إيرادات مشتقات األلبان لقطاع التجزئة بمقدار  12.7مليون ريال سعودي من  55.6مليون ريال
سعودي إلى 42.8مليون ريال سعودي ،مدفوعاً بانخفاض إيرادات اللبنة ذات المنشأ التركي بقطاع التجزئة بمقدار  17.5مليون ريال سعودي من 22.2
مليون ريال سعودي إلى  4.8مليون ريال سعودي بسبب الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية .قابل ذلك ارتفاع في إيرادات منتجات شرائح الجبن
بمقدار 1.3مليون ريال سعودي من  2.4مليون ريال سعودي إلى  3.7مليون ريال سعودي.

إيرادات الجملة
تتعلق إيرادات قطاع الجملة في المبيعات لمحالت بيع المواد الغذائية بالجملة حيث مثلت إيرادات الجملة ما نسبته  %40.4في السنة المالية 2018م،
و %39.2في السنة المالية 2019م ،و %37.2في السنة المالية 2020م وبلغ متوسط هامش الربح لقطاع الجملة  %13.7خالل الفترة التاريخية.
انخفضت إيرادات قطاع الجملة بنسبة  %6.2من  1,007.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  944.8مليون ريال سعودي في السنة المالية
2019م ،تماشياً مع انخفاض عدد العمالء من  747عميل إلى  736عميل مما أدى إلى انخفاض هامش مجمل الربح لقطاع الجملة من  %14.4إلى %11.2
خالل نفس الفترة ،والجدير بالذكر أن أكبر  5عمالء في قطاع الجملة مثلوا ما نسبته  %10.0من إيرادات الجملة في السنة المالية 2019م.
انخفضت إيرادات قطاع الجملة بنسبة  %0.4لتصل إلى  941.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،بسبب تركيز الشركة على قنوات البيع
بالتجزئة خالل نفس الفترة .باإلضافة الي انخفاض متوسط اإليرادات للعميل من  1,284ألف ريال سعودي الى  1,050ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة.
انخفضت إيرادات قطاع الجملة بنسبة  %17.7من  248.0مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  204.3مليون
ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م نتيجة انخفاض متوسط اإليرادات بحسب العميل لقطاع الجملة بنسبة  %23.3من 370
ألف ريال سعودي إلى  284ألف ريال سعودي بسبب ضعف الطلب العام في سوق الدواجن ،خصوصا بعد تشديد اإلجراءات االحترازية المؤقتة الخاصة
بقطاع خدمات األغذية إضافة الى المعروض اإلضافي من منتجات الدواجن مما أثر سل ًبا على حجم إيرادات الدواجن للشركة خالل نفس الفترة.
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خدمات األغذية
تتعلق إيرادات قطاع خدمات األغذية في المبيعات للمطاعم والمقاهي والفنادق ( )HORECAوشركات االعاشة والشركات الشقيقة ،باإلضافة إلى مبيعات
المندوبين المباشرة .مثلت إيرادات قطاع خدمات األغذية ما نسبته  %21.1من إجمالي اإليرادات في السنة المالية 2018م ،و %24.8في السنة المالية
2019م ،و %21.4في السنة المالية 2020م وبلغ متوسط هامش مجمل الربح لقطاع خدمات األغذية  %15.8خالل الفترة التاريخية.
ارتفعت إيرادات قطاع خدمات األغذية بنسبة  %13.9من  525.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  599.0مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2019م ،تماشياً مع ارتفاع متوسط اإليرادات للعميل بنسبة  %24.5من  74ألف ريال سعودي الى  80ألف ريال سعودي باإلضافة إلى ارتفاع إيرادات
بطاطس المبوستون ذلك نتيجة لتوقيع عقود جديدة للتوريد لبعض المطاعم الكبيرة خالل السنة المالية 2018م.
انخفضت إيرادات قطاع خدمات األغذية بنسبة  %9.5لتصل إلى  542.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،وذلك يعود إلى تأثر المطاعم بقرار
حظر التجول الكلي والجزئي التي اتخذته حكومة المملكة العربية السعودية في منتصف شهر مارس 2020م للحد من انتشار جائحة كورونا .باإلضافة الي
انخفاض عدد العمالء من  7,465الى  6,384خالل نفس الفترة.
انخفضت إيرادات قطاع خدمات األغذية بنسبة  %6.5من  153.9مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى 143.8
مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م نتيجة انخفاض عدد عمالء هذا القطاع بنحو  152عميل من  5.6ألف عميل إلى
 5.4ألف عميل نتيجة تأثير جائحة كورونا على إغالق عدد من المطاعم في المملكة ،باإلضافة إلى انخفاض الطاقة اإلستيعابية لبعض المطاعم تطبي ًقا
لإلجراءات االحترازية المفروضة من الحكومة لمواجهة جائحة كورونا خالل نفس الفترة.
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6اإليرادات بحسب المنطقة

	 (6-6):لودجل

ااإليرادات بحسب المنطقة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة
الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م و2021م.

ألف ريال سعودي

السنة
المالية
2018م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2019م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2020م
(معلومات
اإلدارة)

نمو سنوي نمو سنوي
2019م -
2018م -
2020م
2019م

نمو مركب
2018م -
2020م

فترة الثالثة
فترة الثالثة
أشهر المنتهية أشهر المنتهية
في  31مارس التغير للفترة
في  31مارس
2020م2021-م
2021م
2020م
(معلومات
(معلومات
اإلدارة)
اإلدارة)

المنطقة الوسطى

1,105,601

1,037,274

1,141,376

()%6.2

%10.0

%1.6

308,460

288,881

()%6.3

المنطقة الشرقية

307,520

314,428

339,089

%2.2

%7.8

%5.0

89,951

81,233

()%9.7

المنطقة الغربية

600,759

593,451

557,859

()%1.2

()%6.0

()%3.6

159,140

137,181

()%13.8

المنطقة الجنوبية

238,434

234,153

250,862

()%1.8

%7.1

%2.6

61,035

61,590

%0.9

المنطقة الشمالية

241,163

231,945

242,165

()%3.8

%4.4

%0.2

67,397

57,535

()%14.6

صافي اإليرادات

2,493,477

2,411,253

2,531,351

()%3.3

%5.0

%0.8

685,983

626,421

()%8.7

3,868

7,808

7,103

%101.9

()%9.0

%35.5

1,595

1,634

%2.4

2,497,345

2,419,060

2,538,454

()%3.1

%4.9

%0.8

687,579

628,055

()%8.7

إيراد إيجار
المستودعات
إجمالي اإليرادات
مؤشرات األداء الرئيسية
عدد الفروع
المنطقة الوسطى

2

2

2

-

-

-

2

2

-

المنطقة الشرقية

2

2

2

-

-

-

2

2

-

المنطقة الغربية

4

4

4

-

-

-

4

4

-

المنطقة الجنوبية

2

2

2

-

-

-

2

2

-

المنطقة الشمالية

3

3

3

-

-

-

3

3

-

إجمالي عدد الفروع

13

13

13

-

-

-

13

13

-

كنسبة مئوية من اإليرادات
المنطقة الوسطى

%44.3

%43.0

%45.1

()1.3
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ألف ريال سعودي

السنة
المالية
2018م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2019م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2020م
(معلومات
اإلدارة)

نمو سنوي نمو سنوي
2019م -
2018م -
2020م
2019م

نمو مركب
2018م -
2020م

فترة الثالثة
فترة الثالثة
أشهر المنتهية أشهر المنتهية
في  31مارس التغير للفترة
في  31مارس
2020م2021-م
2021م
2020م
(معلومات
(معلومات
اإلدارة)
اإلدارة)

المنطقة الشرقية

%12.3

%13.0

%13.4

0.7

0.4

1.1

%13.1

%13.0

()0.1

المنطقة الغربية

%24.1

%24.6

%22.0

0.5

()2.6

()2.1

%23.2

%21.9

()1.3

المنطقة الجنوبية

%9.6

%9.7

%9.9

0.1

0.2

0.3

%8.9

%9.8

0.9

المنطقة الشمالية

%9.7

%9.6

%9.6

()0.1

()0.1

()0.1

%9.8

%9.2

()0.6

المصدر :معلومات إدارة الشركة.

المنطقة الوسطى
تتمثل إيرادات المنطقة الوسطى بشكل رئيسي في مبيعات التجزئة والتي شكلت ما نسبته  %44.4من إجمالي إيرادات المنطقة الوسطى باإلضافة إلى
مبيعات الجملة التي شكلت ما نسبته  %31.3من إجمالي إيرادات المنطقة الوسطى ومبيعات قطاع خدمات األغذية التي شكلت ما نسبته  %24.3من
إجمالي إيرادات المنطقة الوسطى خالل السنوات المالية 2018م و2019م و2020م .تتكون إيرادات المنطقة بشكل رئيسي من إيرادات فرع مدينة الرياض
وفرع مدينة بريدة.
انخفضت إيرادات المنطقة الوسطى بنسبة  %6.2من  1,105.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  1,037.3مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2019م ،وذلك يعود إلى انخفاض إيرادات الدجاج المباع لقطاع التجزئة تحديداً ،من  355.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م الى
 264.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م تماشياً مع انخفاض الكمية المشتراة من قبل الشركة ،قابل ذلك ارتفاع في إيرادات البطاطس من
 86.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م الى  114.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م خالل نفس الفترة.
ارتفعت إيرادات المنطقة الوسطى بنسبة  %10.0لتصل إلى  1,141.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،ويعزى ذلك إلى زيادة إقبال عمالء
محالت التجزئة والسوبرماركت على شراء المواد الغذائية خالل نفس الفترة.
انخفضت إيرادات المنطقة الوسطى بنسبة  %6.3من  308.5مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  288.9مليون
ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م نتيجة انخفاض إيرادات قطاع التجزئة بمقدار  9.4مليون ريال سعودي من 144.5
مليون ريال سعودي إلى  135.1مليون ريال سعودي ،باإلضافة النخفاض إيرادات قطاع الجملة بمقدار  8.7مليون ريال سعودي من  87.6مليون ريال
سعودي إلى  78.9مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

المنطقة الشرقية
تتمثل إيرادات المنطقة الشرقية بشكل رئيسي في مبيعات التجزئة والتي شكلت ما نسبته  %40.8من إجمالي إيرادات المنطقة الشرقية باإلضافة الى
مبيعات الجملة التي شكلت ما نسبته  %40.3من إجمالي إيرادات المنطقة ومبيعات قطاع خدمات األغذية التي شكلت ما نسبته  %18.9من إجمالي
إيرادات المنطقة الشرقية خالل السنوات المالية 2018م و2019م و2020م .تتكون إيرادات المنطقة الشرقية من إيرادات فرع مدينة الدمام وفرع مدينة
األحساء والتي تغطي كافة مناطق ومدن المنطقة الشرقية.
ارتفعت إيرادات المنطقة الشرقية بنسبة  %2.2من  307.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  314.4مليون ريال سعودي في السنة المالية
2019م ،وذلك بسبب ارتفاع مبيعات قطاع خدمات األغذية من  56.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م الى  67.8مليون ريال سعودي في
السنة المالية 2019م وارتفاع مبيعات قطاع الجملة من  122.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م الى  127.1مليون ريال سعودي في السنة
المالية في السنة المالية 2019م خالل نفس الفترة.
ارتفعت إيرادات المنطقة الشرقية بنسبة  %7.8لتصل إلى  339,1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،وذلك بسبب ارتفاع في مبيعات قطاعي
الجملة والتجزئة ومبيعات خدمات األغذية خالل نفس الفترة.
انخفضت إيرادات المنطقة الشرقية بنسبة  %9.7من  90.0مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  81.2مليون
ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م نتيجة انخفاض إيرادات قطاع الجملة بمقدار  7.9مليون ريال سعودي من  36.1مليون
ريال سعودي إلى  28.2مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
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المنطقة الغربية
تتمثل إيرادات المنطقة الغربية بشكل رئيسي في مبيعات قطاع الجملة والتي شكلت ما نسبته  %42.6من إجمالي مبيعات المنطقة ومبيعات قطاع التجزئة
التي شكلت ما نسبته  %34.0وإيرادات قطاع خدمات األغذية التي شكلت ما نسبته  %23.4من إجمالي إيرادات المنطقة خالل السنوات المالية 2018م
و2019م و2020م .تتكون إيرادات المنطقة الغربية من  4فروع متوزعة في أنحاء مدن المنطقة (مدينة جدة ،المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،الطائف).
انخفضت إيرادات المنطقة الغربية بنسبة  %1.2من  600.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  593.5مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2019م ،وذلك يعود إلى انخفاض مبيعات قطاع الجملة بمقدار  19.7مليون ريال سعودي من  275.3مليون في السنة المالية في السنة المالية
2018م الى  255.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م أثر استمرار انخفاض إيرادات الدواجن بمقدار  42.3مليون ريال سعودي خالل نفس
الفترة.
انخفضت إيرادات المنطقة الغربية بنسبة  %6.0لتصل إلى  557,9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،وذلك بسبب انخفاض مبيعات قطاع
الجملة وانخفاض مبيعات قطاع خدمات األغذية ،قابل ذلك ارتفاع في مبيعات قطاع التجزئة خالل نفس الفترة.
انخفضت إيرادات المنطقة الغربية بنسبة  %13.8من  159.1مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  137.2مليون
ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م نتيجة انخفاض إيرادات قطاع الجملة بمقدار 13.3مليون ريال سعودي من  60.9مليون
ريال سعودي إلى  47.7مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة ،باإلضافة النخفاض إيرادات قطاع خدمات األغذية بمقدار  7.5مليون ريال سعودي من
 36.3مليون ريال سعودي إلى  28.7مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

المنطقة الجنوبية
تتمثل إيرادات المنطقة الجنوبية بشكل رئيسي في مبيعات قطاع الجملة والتي شكلت ما نسبته  %46.0من اجمالي مبيعات المنطقة ومبيعات التجزئة
التي شكلت ما نسبته  %30.4ومبيعات قطاع خدمات األغذية التي شكلت ما نسبته  %23.6من إجمالي إيرادات المنطقة خالل السنوات المالية 2018م
و2019م و2020م .تتكون إيرادات المنطقة الجنوبية من إيرادات فرع مدينة خميس مشيط وفرع مدينة جازان.
انخفضت إيرادات المنطقة الجنوبية بنسبة  %1.8من  238.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  234.2مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2019م ،ويعزى ذلك إلى انخفاض إيرادات الدواجن بشكل عام والذي أدى بدوره إلى انخفاض مبيعات قطاع الجملة من 115.0مليون ريال سعودي
في السنة المالية 2018م الى 110.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ومبيعات قطاع التجزئة من  74.8مليون ريال سعودي في السنة المالية
2018م الى  65.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،وقابل ذلك ارتفاع في مبيعات قطاع خدمات األغذية من  48.6مليون ريال سعودي في
السنة المالية 2018م الى  58.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م خالل نفس الفترة.
ارتفعت إيرادات المنطقة الجنوبية بنسبة  %7.1لتصل إلى  250.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،وذلك نتيجة ارتفاع قطاع مبيعات التجزئة،
وقابل ذلك انخفاض في مبيعات قطاع الجملة خالل نفس الفترة.
ارتفعت إيرادات المنطقة الجنوبية بشكل طفيف بنسبة  %0.9من  61.0مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى
 61.6مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م نتيجة ارتفاع إيرادات قطاع التجزئة بمقدار  1.3مليون ريال سعودي من
 21.1مليون ريال سعودي إلى  22.4مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

المنطقة الشمالية
تتمثل إيرادات المنطقة الشمالية بشكل رئيسي في مبيعات الجملة والتي شكلت ما نسبته  %55.7من اجمالي مبيعات المنطقة الشمالية ومبيعات التجزئة
التي شكلت ما نسبته  %29.2ومبيعات قطاع خدمات األغذية التي شكلت ما نسبته  %15.1من إجمالي إيرادات المنطقة خالل السنوات المالية 2018م
و2019م و2020م ،المكونة من إيرادات فرع مدينة تبوك وفرع مدينة حائل وفرع مدينة سكاكا.
انخفضت إيرادات المنطقة الشمالية بنسبة  %3.8من  241.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  231.9مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2019م ،وذلك بسبب انخفاض إيرادات الدجاج الكامل بمقدار  16.4مليون ريال سعودي من  145.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م
الى  129.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،قابل ذلك ارتفاع في إيرادات البطاطس والفواكه المجمدة بمقدار  6.1مليون ريال سعودي من
 12.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م الى  18.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م.
ارتفعت إيرادات المنطقة الشمالية بنسبة  %4.4لتصل إلى  242.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،تماشياً مع االرتفاع في مبيعات قطاعات
الجملة والتجزئة وخدمات األغذية.
انخفضت إيرادات المنطقة الشمالية بنسبة  %14.6من  67.4مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  57.5مليون
ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م نتيجة انخفاض إيرادات قطاع الجملة بمقدار  12.8مليون ريال سعودي من  36.8مليون
ريال سعودي إلى  24.0مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
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6اإليرادات بحسب العميل

	 (6-7):لودجل

ألف ريال سعودي

ااإليرادات بحسب العميل للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة
الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م و2021م.
السنة
المالية
2018م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2019م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2020م
(معلومات
اإلدارة)

نمو سنوي
2018م -
2019م

نمو سنوي
2019م -
2020م

نمو مركب
2018م -
2020م

فترة الثالثة
فترة الثالثة
أشهر المنتهية أشهر المنتهية
في  31مارس
في  31مارس
2021م
2020م
(معلومات
(معلومات
اإلدارة)
اإلدارة)

التغير للفترة
2020م2021-م

عميل 1

198,188

153,261

185,152

()%22,7

%20,8

()%3,3

54,037

56,868

%5,2

عميل 2

,156,596

137,251

158,010

()%12,4

%15,1

%0,5

47,314

46,243

()%2,3

عميل 3

49,798

40,175

53,449

()%19.3

%33,0

%3,6

16,615

14,351

()%13,6

عميل 4

29,955

36,041

49,022

%20,3

%36,0

%27,9

13,987

11,242

()%19,6

عميل 5

21,872

23,178

31,391

%6,0

%35,4

%19,8

7,991

9,022

%12,9

عميل 6

5,017

14,006

18,825

%179,2

%34,4

%93,7

4,069

7,675

%88,6

عميل 7

21,035

22,597

33,201

%7,4

%46,9

%25,6

7,816

7,230

()%7,5

عميل 8

18,170

23,826

25,051

%31,1

%5,1

%17,4

7,239

6,984

()%3,5

عميل 9

6,820

17,681

21,104

%159,3

%19,4

%75,9

5,272

6,681

%26,7

عميل1 0

15,375

13,697

20,434

()%10,9

%49,2

%15,3

4,137

6,512

%57,4

عمالء اخرين

1,970,652

1,929,540

1,935,712

()%2,1

%0,3

()%0,9

517,507

453,612

()%12,3

صافي اإليرادات

2,493,477

2,411,253

2,531,351

()%3.3

%5.0

%0.8

685,983

626,421

()%8.7

3,868

7,808

7,103

%101.9

()%9.0

%35.5

1,595

1,634

%2.4

2,497,345

2,419,060

2,538,454

()%3.1

%4.9

%0.8

687,579

628,055

()%8.7

إيراد إيجار
المستودعات
إجمالي اإليرادات

المصدر :معلومات إدارة الشركة.

شكلت اإليرادات من أكبر عشر عمالء ما نسبته  %21.0من اجمالي اإليرادات في السنة المالية 2018م و %20,0في السنة المالية 2019م و %23,5في
السنة المالية 2020م.
شكلت اإليرادات من أكبر عشر عمالء ما نسبته  %24,6من اجمالي اإليرادات في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م و %27,6في فترة الثالثة
أشهر المنتهية في  31مارس 2021م.
-6-1-5

6تكلفة اإليرادات

	 (6-8):لودجل

اتكلفة اإليرادات للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م وفترة الثالثة أشهر
المنتهية في  31مارس 2020م و2021م.

ألف ريال سعودي

السنة
المالية
2018م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2019م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2020م
(معلومات
اإلدارة)

نمو سنوي
2018م -
2019م

نمو سنوي
2019م -
2020م

نمو مركب
2018م -
2020م

فترة الثالثة
فترة الثالثة
أشهر المنتهية أشهر المنتهية
في  31مارس
في  31مارس
2021م
2020م
(معلومات
(معلومات
اإلدارة)
اإلدارة)

التغير للفترة
2020م2021-م

المصاريف المتعلقة
بالبضائع

1,836,011

1,826,988

1,805,955

%0,1

()%1,7

()%0,8

493,121

465,545

()%5,6

تكاليف النقل

243,326

230,969

222,146

()%5,1

()%3,8

()%4,5

51,504

55,805

%8,3

مصاريف المصنع

30,571

36,239

48,255

%18,5

%33,2

%25,6

10,331

11,545

%11,7

2,109,908

2,104,196

2,076,356

()%0.3

()%1.3

()%0.8

554,956

532,895

()%4.0

مشتريات
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ألف ريال سعودي

السنة
المالية
2018م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2019م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2020م
(معلومات
اإلدارة)

نمو سنوي
2018م -
2019م

نمو سنوي
2019م -
2020م

نمو مركب
2018م -
2020م

فترة الثالثة
فترة الثالثة
أشهر المنتهية أشهر المنتهية
في  31مارس
في  31مارس
2021م
2020م
(معلومات
(معلومات
اإلدارة)
اإلدارة)

التغير للفترة
2020م2021-م

حسومات الموردين

()21,957

()17,582

()24,898

()%19.9

%41.6

%6.5

()5,858

()2,268

()%61.3

فروقات ترجمة
العمالت األجنبية

()2,748

()2,395

3,301

()%12.8

()%237.8

-

-

-

-

مصاريف أخرى

273

191

()432

()%30,0

()%326,2

ال ينطبق

370

()13

ال ينطبق

2,085,476

2,084,410

2,054,327

()%0.1

()%1.4

()%0.7

549,468

530,615

()%3.4

اإلجمالي
مؤشرات األداء األساسية
قيمة المشتريات التي
تمت بالدوالر األمريكي

1,786,742

1,762,279

1,662,340

()%1.4

()%5.7

()%3.5

429,665

379,883

()%11.6

كنسبة مئوية من
المشتريات

%84.7

%83.7

%80.1

()3.6

()3.9

7.6

%78.4

%76.0

()2.3

قيمة المشتريات
التي تمت بالعمالت
األجنبية األخرى

297,334

383,931

464,099

%29.1

%20.9

%24.9

118,632

119,649

%0.9

كنسبة مئوية من
المشتريات

%14.1

%18.2

%22.4

3.6

3.9

7.6

%21.6

%24.0

2.3

كنسبة مئوية من اإليرادات
مشتريات

%84.5

%87.0

%81.8

2.5

()5.2

()2.7

%80.8

%84.8

4.1

حسومات الموردين

%0.9

%0.7

%1.0

()0.2

0.3

0.1

%0.9

%0.4

)(0.5

فروقات ترجمة
العمالت األجنبية

()%0.1

()%0.1

%0.1

0.0

0.2

0.2

-

-

-

اإلجمالي

%83.5

%86.2

%80.9

2.7

()5.3

()2.6

%79.9

%84.5

4.6

المصدر :معلومات إدارة الشركة.

مشتريات
لدى شركة المنجم لألغذية موردين دوليين ومحليين وتطبق مع بعضهم اتفاقية شروط التوريد طبقا ألحكام التجارة الدولية مثل شروط التكلفة والتأمين
والشحن لميناء الوصول ( )CIFأو التكلفة والشحن ( )CFRالتي تؤمن البضاعة حتى تصل للميناء (سوا ًء في المنطقة الشرقية أو الغربية) ،وتستند كذلك
عالقات الشركة مع موردين أخرين إلى أوامر الشراء وال تخضع لعقود مما يوفر للشركة مرونة أعلى نظ ًرا لقدراتها التوزيعية واللوجستية دون االلتزام مع
موردين معينين بموجب اتفاقيات قد تحد من مرونتها.
بلغت المشتريات  2,104,2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،واشتملت تكلفة شراء البضائع (بقيمة  1,837.0مليون ريال سعودي التي مثلت ما
نسبته  %87.3من المشتريات)  ،وتكاليف نقل البضائع إلى فروع الشركة (بقيمة  231,0مليون ريال سعودي التي مثلت ما نسبته  %11.0من المشتريات)
 ،والتكاليف المتعلقة بمصنع الشركة إلنتاج اللحوم (بقيمة  36.2مليون ريال سعودي التي مثلت ما نسبته  %1.7من المشتريات).
انخفضت المشتريات بنسبة  %0.3من  2,110,0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  2,104,2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م،
نتيجة الى انخفاض المشتريات من دواجن دو من  458.4مليون ريال سعودي الي  398.6مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة ،ومثلت نسبة المشتريات
التي تمت بالدوالر األمريكي من إجمالي المشتريات  %85,7و %82.1في السنة المالية 2018م و2019م ،على التوالي ،ومثلت نسبة المشتريات التي تمت
بالعمالت األخرى من اجمالي المشتريات  %14.3و %17.9في السنة المالية 2018م و2019م ،على التوالي.
انخفضت المشتريات بنسبة  %1.3لتصل إلى  2,076,4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،ويعزى ذلك إلى القيود التي تم فرضها في الدول
التي تستورد الشركة منتجاتها منها للحد من انتشار جائحة كورونا في خالل السنة المالية 2020م .حيث انخفضت نسبة المشتريات التي تمت بالدوالر
األمريكي من إجمالي المشتريات إلى  ،%78.2ونسبة المشتريات التي تمت بالعمالت األخرى من اجمالي المشتريات إلى  %21.8خالل نفس الفترة .ورغم
ذلك ،ساهمت جهود الشركة في إدارة المخزون في تأمين البضائع ،األمر الذي أدى إلى ارتفاع اإليرادات خالل نفس الفترة .تقوم الشركة بإدارة المخزون
بشكل فعال من خالل االحتفاظ بمخزون احتياطي لمواجهة أي ارتفاع غير متوقع في الكميات المباعة أو تأخر غير متوقع في وصول المنتجات من
الموردين .ويفي المخزون االحتياطي غالباً في تلبية احتياج شهر ونصف تقريباً من االيرادات ،علماً بان مخزون الشركة يتكون بشكل أساسي من منتجات
مجمدة لها عمر تخزين يمتد إلى سنة تقريباً.
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انخفضت المشتريات بنسبة  %4.0من  555.0مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  532.9مليون ريال سعودي
في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م نتيج ًة لـ )1( :انخفاض مشتريات الدجاج الكامل البرازيلي بسبب حالة السوق مما أثر بشكل اساسي
على مشتريات الدواجن )2( ،انخفاض مشتريات اللحوم نتيجة توفر معروض أقل من اللحم النيوزلندي للسوق السعودي بسبب طلب أعلى من أسواق شرق
آسيا و ارتفاع األسعار المعروضة )3( ،انخفاض مشتريات اللبنة ذات المنشأ التركي بسبب الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية خالل نفس الفترة.
مثلت نسبة المشتريات التي تمت بالدوالر األمريكي من إجمالي المشتريات  %78.4و %76.0في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م وفي
فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م على التوالي ،ومثلت نسبة المشتريات التي تمت بالعمالت األخرى من اجمالي المشتريات %21.6
و %24.0في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م وفي فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م على التوالي.

حسومات الموردين
تتمثل حسومات الموردين في نسبة مئوية من تكلفة المنتج التي يقدمها المورد للشركة (بشكل كميات إضافية أو خصم نقدي حسب االتفاقية مع كل
مورد) ،وذلك لكي تستخدمها الشركة في الترويج للمنتجات أو لتخفيض تكلفة المشتريات .شكلت الحسومات من أكبر  5موردين ما نسبته  %86و%85
و %94تقريباً من إجمالي حسومات الموردين في السنوات المالية 2018م و2019م و2020م على التوالي .انخفضت حسومات الموردين بنسبة %19.9
من  21.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  17.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،نتيج ًة النخفاض الحسومات من شركة
دانيا بمقدار 2.7مليون ريال سعودي ،وشركة ارال بمقدار  1.5مليون ريال سعودي ،حيث تستورد الشركة بعض مشتقات األلبان من هذه الشركات .قابل
ذلك ارتفاع في الحسومات من شركة صناعات األغذية المتحدة بمقدار  3.6مليون ريال سعودي ،حيث بدأت الشركة التعامل مع هذا المورد خالل السنة
المالية 2019م وذلك لتوريد بعض أصناف مشتقات األلبان.
ارتفعت حسومات الموردين بنسبة  %41.6لتصل إلى  24.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،وذلك بسبب ارتفاع الحسومات من شركة
صناعات األغذية المتحدة وذلك تماش ًيا مع نمو مشتريات الشركة من مشتقات األلبان.
انخفضت حسومات الموردين بنسبة  %61.3من  5.9مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  2.3مليون ريال
سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م نتيجة انخفاض خصومات إحدى العالمات التجارية ذات المنشأ التركي بسبب نقص الطلب.

فروقات ترجمة العمالت األجنبية
تنشأ فروقات ترجمة العمالت األجنبية في سعر الصرف الذي استخدم وقت تسجيل تكلفة فاتورة المشتريات في أنظمة الشركة وسعر الصرف الفعلي
الذي يستخدمه البنك أثناء دفع قيمة فاتورة المشتريات .تستورد الشركة غالبية منتجاتها من موردين خارج المملكة العربية السعودية وعادة ما تقوم بدفع
قيمة المعامالت بالعملة المحلية للمورد ،وتعتبر مشتريات الشركة بالدوالر األمريكي هي األغلب على مدار الفترات المذكورة .ال تقوم الشركة بالتحوط
ضد مخاطر الصرف األجنبي ،وبالتالي فهي معرضة لتقلبات العمالت األجنبية بشكل أساسي فيما يتعلق بعملة اليورو .بلغت قيمة مكاسب فروقات ترجمة
العمالت األجنبية ما قيمته  2.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م ،و 2.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،في حين بلغت خسائر
فروقات ترجمة العمالت األجنبية ما قيمته  3.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م.

مصاريف أخرى
تتعلق مصاريف أخرى بشكل رئيسي بالفرق بين البضاعة المستلمة وقيمة البضاعة حسب أوامر الشراء .باإلضافة إلى ذلك ،تتضمن الفروقات بين
التحول من تطبيق معاير الدولية للتقرير المالي للمنشأت الصغيرة ومتوسط الحجم ( )SMEs IFRSوالمعايير الدولية للتقرير المالي الكاملة (.)Full IFRS
بلغت مصاريف أخرى  273ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م و 191ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م و 432ألف ريال سعودي في
السنة المالية 2020م .تضمنت هذه المصاريف مبالغ تتعلق بالتحول الي معايير الدولية للتقرير المالي الكاملة والتي بلغت  43ألف ريال سعودي في السنة
المالية 2018م و 50ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م.
بلغت مصاريف أخرى  370ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م و 13ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية
في  31مارس 2021م.
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6إجمالي الربح بحسب المنتج

-6-1-6

	 (6-9):لودجل

ألف ريال سعودي

اإجمالي الربح بحسب المنتج للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة
الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م و2021م.
السنة
المالية
2018م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2019م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2020م
(معلومات
اإلدارة)

نمو سنوي
2018م -
2019م

نمو سنوي
2019م -
2020م

نمو مركب
2018م -
2020م

فترة الثالثة
فترة الثالثة
أشهر المنتهية أشهر المنتهية
في  31مارس
في  31مارس
2021م
2020م
(معلومات
(معلومات
اإلدارة)
اإلدارة)

التغير للفترة
2020م2021-م

اللحوم الحمراء
والبيضاء

255,793

147,488

247,091

()%42.3

%67.5

()%1.7

76,947

42,886

()%44.3

الخضروات والفواكه
المجمدة

69,728

86,032

114,970

%23.4

%33.6

%28.4

26,242

28,907

%10.2

مشتقات األلبان

38,271

36,816

54,340

()%3.8

%47.6

%19.2

12,290

8,047

()%34.5

منتجات الزيت
والزيتون

41,985

54,059

55,823

%28.8

%3.3

%15.3

19,991

14,860

()%25.7

المنتجات األخرى

2,224

2,447

4,800

%10.0

%96.2

%46.9

1,044

1,107

%6.0

إجمالي ربح المنتجات

408,001

326,843

477,024

()%19.9

%45.9

%8.1

136,515

95,806

()%29.8

إيجار المستودعات

3,868

7,808

7,103

إجمالي الربح

411,869

334,651

484,127

()%18.7

%44.7

%8.4

1,595

1,634

%2.4

138,110

97,440

()%29.4

هامش إجمالي الربح
اللحوم الحمراء
والبيضاء

%15.7

%10.3

%17.0

()5.4

6.7

1.3

%19.3

%12.4

()6.9

الخضروات والفواكه
المجمدة

%21.9

%21.8

%26.5

()0.2

4.8

4.6

%23.6

%24.2

0.6

مشتقات األلبان

%12.7

%11.6

%15.6

()1.2

4.0

2.8

%13.5

%10.3

()3.2

منتجات الزيت
والزيتون

%18.6

%22.9

%21.3

4.3

()1.7

2.6

%25.2

%19.4

()5.9

المنتجات األخرى

%11.4

%10.2

%16.3

()1.2

6.1

4.9

%15.9

%16.5

0.6

هامش إجمالي الربح

%16.4

%13.6

%18.8

()2.8

5.3

2.5

%19.9

%15.3

()4.6

المصدر :معلومات إدارة الشركة.

اللحوم الحمراء والبيضاء
تتمثل منتجات اللحوم الحمراء والبيضاء في:
yالدواجن (الدجاج الكامل وقطع الدجاج والمصنعات) من مختلف العالمات التجارية مثل دو وسوبريم وداري والتي يتم شراءها من طرف ذي
عالقة (فرانس بولتري) باإلضافة إلى موردين دوليين مثل جي بي إس ،بي آر إف ،وفيبرا .يتم بيع بعض منتجات الدواجن من خالل العالمة
التجارية «داري» ،وهي عالمة مملوكة للشركة ويتم توزيعها هذه المنتجات (داري) بشكل رئيسي في محالت التجزئة.
yالدواجن االخرى والتي تتمثل بشكل رئيسي في لحوم البط ( %63تقريبا من إجمالي الدواجن األخرى خالل فترة الثالث سنوات المالية
2018م ،و2019م ،و2020م) ،والمنتجات المصنعة االخرى %21( ،تقريباً من إجمالي الدواجن األخرى خالل فترة الثالث سنوات المالية
2018م ،و2019م ،و2020م) ،ولحوم الديك الرومي ( %9تقريباً من إجمالي الدواجن األخرى خالل فترة الثالث سنوات المالية 2018م ،و2019م،
و2020م) ،ولحوم السمان ( %7تقريباً من إجمالي الدواجن األخرى خالل فترة الثالث سنوات المالية 2018م ،و2019م ،و2020م) .تقوم الشركة
بشراء  %50تقريباً من الدواجن األخرى من طرف ذي عالقة (فرانس بولتري) ،بينما تقوم بشراء النصف األخر من الدواجن األخرى من العالمة
التجارية جيرمينيا (عالمة تجارية برازيلية) وذلك الستيراد لحوم البط بشكل رئيسي.
yاألسماك والتي تتمثل بشكل رئيسي في منتجات العالمة التجارية أسماك (عالمة تجارية إماراتية) والتي بدأت الشركة باستيرادها في خالل
السنة المالية 2016م ،ومنتجات لحوم التونا من العالمة التجارية ماريتا حيث بدأت الشركة باستيرادها في خالل السنة المالية 2019م.
yاللحوم الحمراء واللحم المفروم التي تقوم الشركة بتوزيعها من خالل مبيعات الجملة وقطاع خدمات األغذية بشكل رئيسي ،ويتم استيراد
اللحوم المجمدة والمبردة من دول نيوزيلندا والبرازيل وأستراليا .والجدير بالذكر أن صالحية اللحوم المجمدة تمتد إلى سنة تقريباً في حين
أن صالحية اللحوم المبردة تصل إلى  100يوم.
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انخفض إجمالي الربح لمنتجات اللحوم الحمراء والبيضاء بنسبة  %42.3من  255.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  147.5مليون ريال
سعودي في السنة المالية 2019م ،كما وانخفض هامش إجمالي الربح من  %15.7إلى  ،%10.3وذلك بسبب )1( :انخفاض هامش اجمالي ربح منتجات
الدواجن التي يتم بيعها لمحالت التجزئة (تحديدا السوبرماركت) نتيجة الخصومات التي ُقدمت ( )2ارتفاع متوسطسعر التكلفة التي تأثرت بعوامل السوق
في صناعة الدواجن خصوصا من المنتجين لبرازيليين.
ارتفع إجمالي الربح لمنتجات اللحوم الحمراء والبيضاء بنسبة  %67.5ليصل إلى  247.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،كما ارتفع هامش
إجمالي الربح إلى  %17.0خالل نفس الفترة ،ويعود ذلك إلى انخفاض متوسط التكلفة لكل طن متري باإلضافة إلى تحسن أسعار البيع مع انخفاض قيمة
الخصومات الترويجية خالل هذه الفترة (تحديدا السوبرماركت).
انخفض إجمالي الربح لمنتجات اللحوم الحمراء والبيضاء بنسبة  %44.3من  76.9مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
2020م إلى  42.9مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م ،كما وانخفض هامش إجمالي الربح من  %19.3إلى ،%12.4
نتيجة انخفاض إيرادات دواجن الدجاج الكامل البرازيلي وإيرادات دواجن الدجاج الكامل للعالمات التجارية المملوكة بسبب حالة السوق ،والذي أدى الي
انخفاض متوسط سعر البيع ،باإلضافة إلى انخفاض مشتريات اللحوم الحمراء نتيجة توفر معروض أقل من اللحم النيوزلندي للسوق السعودي و ارتفاع
األسعار المعروضة .من جهة أخرى ،انخفض سعر بيع منتجات اللحوم نتيج ًة لتأثر السوق بانخفاض أعداد الحجاج والمعتمرين بشكل كبير خالل الفترة
جراء تداعيات جائحة كورونا.

الخضروات والفواكه المجمدة
ارتفع إجمالي الربح لمنتجات الخضروات والفواكه المجمدة بنسبة  %23.4من  69.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  86.0مليون ريال
سعودي في السنة المالية 2019م ،نتيج ًة الرتفاع إيرادات البطاطس المجمدة بنسبة  %35.1حيث تمكنت الشركة بتأمين عقود جديدة لتوريد البطاطس
مع بعض المطاعم الكبيرة خالل نفس الفترة .استقر هامش إجمالي الربح نسبياً حيث بلغ  %21.9و %21.8في السنة المالية 2018م و2019م.
ارتفع إجمالي الربح لمنتجات الخضروات والفواكه بنسبة  %33.6ليصل إلى  115,0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،وارتفع هامش إجمالي
الربح إلى  ،%26.5وذلك بسبب نمو إيرادات الخضروات والفواكه باإلضافة إلى انخفاض المسترجعات والخصومات في قناة بيع التجزئة (تحديدا
السوبرماركت) خالل نفس الفترة.
ارتفع إجمالي الربح لمنتجات الخضروات والفواكه بنسبة  %10.2من  26.2مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى
 28.9مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م ،كما وارتفع هامش إجمالي الربح من  %23.6إلى  ،%24.2نتيجة ارتفاع
ربح منتجات الفواكه من  5.7مليون ريال سعودي إلى  11.2مليون ريال سعودي وكان هذا االرتفاع مدعو ًما بارتفاع ربح العالمات التجارية داري ومونتانا
خالل نفس الفترة.

مشتقات األلبان
انخفض إجمالي الربح لمشتقات األلبان بنسبة  %3.8من  38,3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  36.8مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2019م ،وانخفض هامش إجمالي الربح من  %12.7إلى  ،%11.6وذلك نتيجة الرتفاع متوسط التكلفة لمنتجات أرال خالل السنة المالية 2019م،
والجدير بالذكر أن الشركة ،وقعت عقدا خالل 2019مع شركة الكتاليز لتكون موزعاً لمنتجات بريزيدنت في السعودية لكافة قنوات البيع.
ارتفع إجمالي الربح لمشتقات األلبان بنسبة  %47.6ليصل إلى  54.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،وارتفع هامش إجمالي الربح إلى ،%15.6
وذلك نتيجة لنمو مبيعات منتجات العالمة التجارية «بريزيدنت» ،حيث أن الشركة استبدلت منتجات العالمة التجارية أرال في أواخر السنة المالية 2019م.
انخفض إجمالي الربح لمشتقات األلبان بنسبة  %34.5من  12.3مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  8.0مليون
ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م ،كما انخفض هامش إجمالي الربح من  %13.5إلى  ،%10.3نتيجة انخفاض إيرادات
اللبنة ذات المنشأ التركي بسبب توقف االستيراد من جمهورية تركيا مما أثر على الكمية المباعة خالل نفس الفترة.

منتجات الزيت والزيتون
ارتفع إجمالي الربح لمنتجات الزيت والزيتون بنسبة  %28.8من  42.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  54.1مليون ريال سعودي في
السنة المالية 2019م ،وارتفع هامش إجمالي الربح من  %18.6إلى  ،%22.9وذلك النخفاض متوسط التكلفة لبعض من منتجات زيتون كوبوليفا ونمو
اإليرادات خالل نفس الفترة.
ارتفع إجمالي الربح لمنتجات الزيت والزيتون بنسبة  %3.3ليصل إلى  55.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيج ًة الرتفاع مبيعات قطاعي
التجزئة والجملة ،وعلى الرغم من ذلك انخفض هامش إجمالي الربح لمنتجات الزيت والزيتون حيث بلغ  %21.3نتيجة ارتفاع اليورو أمام الريال السعودي
مما نتج عنه ارتفاع متوسط تكلفة منتجات كوبوليفا خالل نفس الفترة.
انخفض إجمالي الربح لمنتجات الزيت والزيتون بنسبة  %25.7من  20.0مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى
 14.9مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م ،كما وانخفض هامش إجمالي الربح من  %25.2إلى  ،%19.4نتيجة ارتفاع
عملة اليورو مقابل الريال السعودي خالل نفس الفترة.
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المنتجات األخرى
ارتفع إجمالي الربح للمنتجات األخرى بنسبة  %10.0من  2.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م ليصل إلى  2.4مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2019م ،وانخفض هامش إجمالي الربح من  %11.4إلى  %10.2خالل نفس الفترة ،ويعزى ذلك الرتفاع متوسط تكلفة منتجات األرز.
ارتفع إجمالي الربح للمنتجات األخرى بنسبة  %96.2ليصل إلى  4.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،وارتفع هامش إجمالي الربح إلى
 ،%16.3بسبب بيع الشركة لمنتج جديد (البيض المستورد) نتيج ًة لسماح المملكة العربية السعودية باستيراد البيض خالل الفترة من شهر مارس الى شهر
يونيو في السنة المالية 2020م ،وقامت الشركة باستيراد وبيع منتج البيض لعالمة تيكلي التجارية ورنا التجارية .كما يعزى ارتفاع إجمالي الربح في السنة
المالية 2020م إلى انخفاض متوسط التكلفة لمنتجات األرز وقابل ذلك انخفاض في متوسط سعر البيع لمنتجات األرز خالل نفس الفترة.
ارتفع إجمالي الربح للمنتجات األخرى بنسبة  %6.0من  1.0مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  1.1مليون ريال
سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م ،كما وارتفع هامش إجمالي الربح من  %15.9إلى  ،%16.5نتيجة الرتفاع إيرادات منتجات
الكاتشب بسبب ارتفاع الكميات المباعة خالل نفس الفترة.
-6-1-7

6مصاريف البيع والتوزيع

	 (6-10):لودجل

ألف ريال سعودي

امصاريف البيع والتوزيع للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م وفترة
الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م و2021م.
السنة
المالية
2018م
(المراجعة)

السنة
المالية
2019م
(المراجعة)

السنة
المالية
2020م
(المراجعة)

نمو سنوي
2018م -
2019م

نمو سنوي
2019م -
2020م

نمو مركب
2018م -
2020م

فترة الثالثة
فترة الثالثة
أشهر المنتهية أشهر المنتهية
في  31مارس
في  31مارس
2021م
2020م
(معلومات
(معلومات
اإلدارة)
اإلدارة)

التغير للفترة
2020م2021-م

تكاليف موظفين

93,407

92,371

107,015

()%1.1

%15.9

%7.0

25,970

26,232

%1.0

مصاريف تسويق

23,111

25,997

31,221

%12.5

%20.1

%16.2

6,252

8,164

%30.6

استهالك

22,871

24,729

24,966

%8.1

%1.0

%4.5

6,249

6,032

()%3.5

منافع عامة

14,647

12,847

12,844

()%12.3

()%0.0

()%6.4

2,868

2,875

%0.3

عمولة مبيعات

12,491

12,130

11,865

()%2.9

()%2.2

()%2.5

3,276

2,852

()%13.0

تحميل وتنزيل

10,609

11,563

10,717

%9.0

()%7.3

%0.5

3,161

3,054

()%3.4

مصاريف تشغيل
سيارات

8,226

8,506

7,913

%3.4

()%7.0

()%1.9

1,914

2,132

%11.4

تأمين

3,015

3,549

3,345

%17.7

()%5.7

%5.3

849

822

()%3.1

مخصص خسائر
االئتمان المتوقعة
بشأن الذمم المدينة
التجارية

2,057

1,034

2,182

()%49.7

%111.1

%3.0

591

2,395

%305.6

صيانة الثالجات

2,651

2,142

2,064

()%19.2

()%3.7

()%11.8

413

563

%36.3

مصاريف إيجار

4,702

4,285

1,477

()%8.9

()%65.5

()%44.0

332

159

()%52,1

مصاريف سفريات
العمل

1,520

1,417

1,105

()%6.8

()%22.0

()%14.7

286

298

%4.1

قرطاسية
ومطبوعات

976

731

691

()%25.1

()%5.5

()%15.9

57

193

%240.4

37

52

68

%40.5

%30.8

%36.1

14

47

%227.2

إطفاء
مخصص خسار
االئتمان المتوقعة
للموجودات المالية
المتداولة األخرى

1,658

-

-

()%100.0

-

-

-

-

-

حجز الميناء /
تكاليف كهرباء

1,072

-

-

()%100.0

-

-

465

341

()%26.6

أخرى

4,192

2,138

8,389

()%49.0

%292.4

%41.5

787

1,117

%41.9

اإلجمالي

207,241

203,491

225,860

()%1.8

%11.0

%4.4

53,484

57,276

%7.1
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السنة
المالية
2018م
(المراجعة)

السنة
المالية
2019م
(المراجعة)

السنة
المالية
2020م
(المراجعة)

نمو سنوي
2018م -
2019م

نمو سنوي
2019م -
2020م

نمو مركب
2018م -
2020م

فترة الثالثة
فترة الثالثة
أشهر المنتهية أشهر المنتهية
في  31مارس
في  31مارس
2021م
2020م
(معلومات
(معلومات
اإلدارة)
اإلدارة)

التغير للفترة
2020م2021-م

مؤشرات األداء الرئيسية
عدد الموظفين
(شامل الموظفين
المستأجرين (من
شركات استقدام)

1,723

1,643

1,683

()80.0

40

()40

1,690

1,672

()18

كنسبة من إجمالي اإليرادات
تكاليف موظفين

%3.7

%3.8

%4.2

0.1

0.4

0.5

%3.8

%4.2

0.4

مصاريف تسويق

%0.9

%1.1

%1.2

0.1

0.2

0.3

%0.9

%1.3

0.4

استهالك

%0.9

%1.0

%1.0

0.1

()0.0

0.1

%0.9

%1.0

0.1

منافع عامة

%0.6

%0.5

%0.5

()0.1

()0.0

()0.1

%0.4

%0.5

()0.1

عمولة مبيعات

%0.5

%0.5

%0.5

0.0

()0.0

()0.0

%0.5

%0.5

0.0

تحميل وتنزيل

%0.4

%0.5

%0.4

0.1

()0.1

()0.0

%0.5

%0.5

0.0

مصاريف تشغيل
سيارات

%0.3

%0.4

%0.3

0.0

()0.0

()0.0

%0.3

%0.4

0.0

تأمين

%0.1

%0.1

%0.1

0.0

()0.0

0.0

%0.1

%0.1

0.0

مخصص خسائر
االئتمان المتوقعة
بشأن الذمم المدينة
التجارية

%0.1

%0.0

%0.1

()0.0

0.0

0.0

%0.1

%0.4

0.3

صيانة الثالجات

%0.1

%0.1

%0.1

()0.0

()0.0

()0.0

%0.1

%0.1

0.0

مصاريف إيجار

%0.2

%0.1

%0.0

()0.1

()0.0

()0.2

%0.0

%0.1

0.1

سفريات العمل

%0.1

%0.1

%0.0

()0.0

()0.0

()0.1

%0.0

%0.0

0.0

قرطاسية
ومطبوعات

%0.0

%0.0

%0.0

()0.0

()0.0

()0.0

%0.0

%0.0

0.0

إطفاء

%0.0

%0.0

%0.0

0.0

0.0

0.0

%0.0

%0.0

0.0

مخصص خسائر
االئتمان المتوقعة
للموجودات المالية
المتداولة األخرى

%0.1

%0.0

%0.0

()0.1

-

()0.1

%0.0

%0.0

0.0

حجز الميناء /
تكاليف كهرباء

%0.0

%0.0

%0.0

()0.0

-

()0.0

%0.1

%0.1

0.0

أخرى

%0.2

%0.2

%0.4

0.0

0.2

0.2

%0.1

%0.1

0.1

اإلجمالي

%8.3

%8.4

%8.9

0.1

0.5

0.6

%7.8

%9.1

1.3

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م ومعلومات
إدارة الشركة.
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تكاليف موظفين
تتمثل تكاليف الموظفين بالرواتب األساسية لموظفي البيع والتوزيع وتكلفة الموظفين المستأجرين (من شركات استقدام) وبدل السكن والتكاليف
الحكومية وتكلفة التأمين الطبي والعالوات باإلضافة إلى التكاليف والمزايا األخرى ذات الصلة.
انخفضت تكاليف الموظفين بنسبة  %1.1من  93.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م لتصل إلى  92.4مليون ريال سعودي في السنة المالية
2019م ،وذلك تماشياً مع انخفاض عدد الموظفين من  1,723موظف إلى  1,643موظف خالل نفس الفترة ،في حين ارتفعت تكاليف الموظفين كنسبة
مئوية من إجمالي اإليرادات الى .%3.8
ارتفعت تكاليف الموظفين بنسبة  %15.9لتصل إلى  107.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،وذلك بسبب ارتفاع الرواتب األساسية لموظفي
الشركة والموظفين المستأجرين (من شركات استقدام) ونتيجة الرتفاع الرسوم الحكومية المتعلقة بالعمالة الوافدة (الرسوم المتعلقة بتجديد اإلقامات)
باإلضافة إلى ارتفاع المكآفات من  2.9مليون ريال سعودي الى  4.9مليون ريال سعودي تماش ًيا مع ارتفاع اإليرادات وأرباح الفترة.
ارتفعت تكاليف الموظفين بنسبة  %1.0من  26.0مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  26.2مليون ريال سعودي
في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م نتيجة ارتفاع عدد الموظفين بنحو  18موظف خالل نفس الفترة.

مصاريف تسويق
تتمثل مصاريف التسويق بتكلفة اإلعالنات والحمالت التسويقية للعالمات التجارية ،وتحديداً عالمات دواجن دو ومنتجات داري ومنتجات مونتانا ومنتجات
كوبوليفا ومنتجات بريزيدنت والمبوستون (لمنتجات البطاطس المجمدة) واألسماك وبعض العالمات التجارية األخرى .مثلت منتجات دواجن دو ما نسبته
 %47.8من إجمالي مصاريف التسويق خالل نفس الفترة .يشار الى أن شركة المنجم لألغذية تحملت  %25.0من تكاليف التسويق لدواجن دو ما قبل
السنة المالية 2018م وفقاً لعقود اتفاقية حق االمتياز المبرمة مع مجموعة دو أنذاك .وبدءاً من منتصف السنة المالية  ،2018حيث تم تأسيس شركة
فرانس بولتري ،تحملت شركة المنجم لألغذية كامل تكلفة تسويق العالمة التجارية «دو» ،حيث تمثل منتجات الدواجن الفرنسية «دو» نحو  %25من مبيعات
شركة المنجم لألغذية وذات ربحية جيدة وتتمتع بحصة سوقية رائدة مقارنة بالمنافسين.
ارتفعت مصاريف التسويق بنسبة  %12.5من  23.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  26.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م،
وذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصاريف تسويق العالمة التجارية لدواجن دو تماشياً مع زيادة نسبة تحمل الشركة حيث بلغت  %100.0في السنة
المالية 2019م مما أدى إلى ارتفاع نسبة مصاريف التسويق من إجمالي اإليرادات الى  %1.1في السنة المالية 2019م.
ارتفعت مصاريف التسويق بنسبة  %20.1لتصل إلى  31.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،وذلك بسبب ارتفاع مصاريف تسويق العالمة
التجارية مونتانا تماشياً مع زيادة نسبة تحمل الشركة حيث بلغت  %100.0خالل السنة المالية 2020م نتيجة عدم قدرة أحد موردي منتجات مونتانا
التسويق المباشر في السوق السعودي بسبب التأخر في استكمال بعض متطلبات هيئة الغذاء والدواء السعودية خالل نفس الفترة .باإلضافة إلى التسويق
لمنتج بريزيدنت الجديد الذي تمت إضافته الى باقة المنتجات التي يتم توزيعها خالل نفس الفترة.
ارتفعت مصاريف التسويق بنسبة  %30.6من  6.3مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  8.2مليون ريال سعودي
في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م نتيجة زيادة حمالت الدعاية واإلعالن ،حيث لم تكن هنالك العديد من الحمالت الدعائية في فترة
الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م نتيجة لتداعيات جائحة كورونا أنذاك.

االستهالك
تتعلق مصاريف االستهالك بشكل رئيسي باستهالكات الشاحنات والمباني والثالجات وأصول أخرى .ارتفعت مصاريف االستهالك بنسبة  %8.1من 22.9
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  24.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،ويعود ذلك إلى ارتفاع مصاريف االستهالكات
المتعلقة بمعدات المناولة والتشغيل باإلضافة إلى استهالك الشاحنات المضافة خالل السنة السابقة ،حيث بلغ اسطول النقل للشركة من وسائل النقل
المملوكة (شاحنات وسيارات سيدان)  779وسيلة نقل في السنة المالية 2019م وارتفعت نسبة مصاريف االستهالك من إجمالي اإليرادات الى  %1.0في
السنة المالية 2019م.
ارتفعت مصاريف االستهالك بنسبة  %1.0لتصل إلى  25,0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،وذلك بسبب ارتفاع مصاريف االستهالك المتعلقة
بالمباني والسيارات خالل نفس الفترة.
انخفضت مصاريف االستهالك بنسبة  %3.5من  6.2مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  6.0مليون ريال
سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م نتيجة انخفاض مصاريف االستهالك المتعلقة بالمباني والشاحنات نتيجة لالستبعادات
خالل نفس الفترة.
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منافع عامة
تتعلق مصاريف المنافع العامة بشكل رئيسي بمصاريف الكهرباء باإلضافة إلى مصاريف االتصاالت والمياه والمنافع األخرى  ،حيث مثلت مصاريف
الكهرباء الجزء األكبر من هذا البند خالل السنوات المالية 2018م و2019م و2020م .انخفضت مصاريف المنافع العامة بنسبة  %12.3من 14.6مليون
ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  12.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،وذلك نتيجة النخفاض مصاريف الكهرباء واالتصاالت
باإلضافة إلى مصاريف المياه نتيجة لإلغالق المؤقت لفرع مدينة بريدة بسبب الحريق الذي اندلع فيه خالل السنة المالية 2018م .حيث انخفضت نسبة
مصاريف المنافع العامة من إجمالي اإليرادات من  %0.6الى  %0.5في السنة المالية 2019م.
استقرت مصاريف المنافع العامة نسبياً حيث بلغت  12.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م.
استقرت مصاريف المنافع العامة نسبياً في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م و2021م حيث بلغت  2.9مليون ريال سعودي خالل نفس
الفترة.

عمولة مبيعات
تتعلق عمولة المبيعات بنسب تحقيق أهداف المبيعات وتحصيل المديونيات من قبل موظفي البيع بالشركة .يتم احتساب عمولة المبيعات بناء على معادلة
تشمل عدة عوامل خاصة بعملية البيع (منها حجم العملية ،والموقع الجغرافي للعملية ،وحجم العميل ،ونوع المنتج).
انخفضت عمولة المبيعات بنسبة  %2.9من 12.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  12.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م،
وذلك نتيجة النخفاض إجمالي اإليرادات خالل نفس الفترة حيث استقرت نسبة عمولة المبيعات من إجمالي اإليرادات عند  %0.5في السنوات المالية
2018م و2019م.
انخفضت عمولة المبيعات بنسبة  %2.2لتصل إلى  11.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،إال أنها استقرت نسبة عمولة المبيعات من إجمالي
المبيعات عند  %0.5خالل نفس الفترة.
انخفضت عمولة المبيعات بنسبة  %13.0من  3.3مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  2.9مليون ريال سعودي
في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م تماشيُا مع انخفاض إجمالي اإليرادات خالل نفس الفترة حيث استقرت نسبة عمولة المبيعات من
إجمالي اإليرادات عند .%0.5

تحميل وتنزيل
تتعلق مصاريف التحميل والتنزيل بتكاليف التوصيل والتحميل للعمالء وبين الفروع وتكاليف المنصات الخشبية المستخدمة (الطبليات) .ارتفعت مصاريف
التحميل والتنزيل بنسبة  %9.0من  10.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  11.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،ويعزى
ذلك إلى ارتفاع تكاليف التوصيل للعمالء وتكاليف التوصيل بين الفروع خالل نفس الفترة .حيث أنه بعد حريق فرع مدينة بريدة خالل سنة 2018م ،قامت
الشركة بتلبية احتياجات عمالء ذلك الفرع من خالل إرسال المنتجات من فرع مدينة الرياض إلى مدينة بريدة بشكل مباشر ،باإلضافة إلى ذلك ،استأجرت
فرعاً مؤقتاً بمدينة بريدة وقامت بإمداده بالمنتجات من مختلف الفروع مما أدى إلى ارتفاع مصاريف النقل والتوصيل خالل نفس الفترة.
انخفضت مصاريف التحميل والتنزيل بنسبة  %7.3لتصل إلى  10.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،وذلك يعود إلى انخفاض تكاليف توصيل
المنتجات إلى العمالء ،حيث كانت الشركة تقوم بتوصيل منتجات عمالء مدينة بريدة من فرع مدينة الرياض بسبب الحريق الذي اندلع بالفرع خالل سنة
2018م ،وبعد ذلك قامت الشركة بإعادة افتتاح فرعها الجديد في مدينة بريدة والذي أدى الى انخفاض تكاليف التوصيل إلى عمالئها بالمنطقة.
انخفضت مصاريف التحميل والتنزيل بنسبة  %3.4من  3.2مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  3.1مليون
ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م نتيجة انخفاض عمليات التوصيل والتحميل بما يتماشى مع انخفاض إجمالي اإليرادات
خالل نفس الفترة.

مصاريف تشغيل سيارات
تتمثل مصاريف تشغيل السيارات في تكلفة الوقود وتغيير الزيوت والصيانة لوسائل النقل الخاصة بالشركة .ارتفعت مصاريف تشغيل السيارات بنسبة
 %3.4من  8.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  8.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،وذلك نتيجة الرتفاع مصاريف الوقود
خالل نفس الفترة.
انخفضت مصاريف تشغيل السيارات بنسبة  %7.0لتصل إلى  7.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة لتداعيات جائحة كورونا ومنها
حجمت استخدام السيارات وبالتالي انخفض استخدام الوقود والمصاريف األخرى
الحجر الجزئي والكلي الذي فرضته السلطات خالل نفس الفترة والتي َ
المتعلقة بتشغيل السيارات.
ارتفعت مصاريف تشغيل السيارات بنسبة  %11.4من  1.9مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  2.1مليون ريال
سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م نتيجة ارتفاع مصاريف الصيانة بمقدار  114ألف ريال سعودي تماش ًيا مع احتياجات الصيانة،
باإلضافة الرتفاع مصاريف الوقود بمقدار  69ألف ريال سعودي نتيجة الرتفاع أسعار الوقود خالل نفس الفترة.
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التأمين
تتعلق مصاريف التأمين بالتأمين على السيارات وتأمين الحريق والحوادث العامة .ارتفعت مصاريف التأمين بنسبة  %17.7من  3.0مليون ريال سعودي
في السنة المالية 2018م إلى  3.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،نتيجة ألثر الحريق الذي اندلع بفرع مدينة بريدة في خالل السنة المالية
2018م والذي أدى إلى زيادة تكلفة وثيقة التأمين لسنة 2019م.
استقرت مصاريف التأمين نسبياً حيث بلغت ما قيمته  3,3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م.
انخفضت مصاريف التأمين بنسبة  %3.1من  849ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  822ألف ريال سعودي في
فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م نتيجة انخفاض مصاريف التأمين على السيارات خالل نفس الفترة.

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية
تقوم الشركة بتطبيق الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية .عليه ،ال تقوم الشركة بمتابعة التغيرات في
مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدالً من ذلك بإثبات مخصص الخسارة بنا ًء على خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية بتاريخ إعداد القوائم
المالية .قامت الشركة بإنشاء مصفوفة الحتساب المخصصات استناداً إلى خبراتها السابقة في خسائر االئتمان والتي يتم تعديلها بالعوامل المستقبلية
الخاصة بالمدينين باإلضافة إلى البيئة االقتصادية.
انخفض مصروف مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية بنسبة  %49.7من  2.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م
إلى  1.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م.
ارتفع مصروف مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية بنسبه  %111.1ليصل إلى  2.2مليون ريال سعودي في السنة المالية
2020م وفقا للتقييم االكتواري.
ارتفع مصروف مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية بنسبة  %305.6من  591ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية
في  31مارس 2020م إلى  2.4مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م حسب سياسة مخصص اإلئتمان.

صيانة الثالجات
تتعلق مصاريف صيانة الثالجات بمصاريف إصالح الثالجات وصيانة غرف التبريد .انخفضت مصاريف صيانة الثالجات بنسبة  %19.2من  2.7مليون
ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  2.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،وذلك بسبب انخفاض مصاريف صيانة غرف التبريد خالل
نفس الفترة .استقرت مصاريف صيانة الثالجات نسبياً حيث بلغت  2.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م .والجدير بالذكر أن المصاريف
المتعلقة بالصيانة تتذبذب بنا ًء على احتياجات الشركة للصيانة خالل نفس الفترة.
ارتفعت مصاريف صيانة الثالجات بنسبة  %36.3من  413ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  563ألف ريال
سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م تماش ًيا مع ارتفاع احتياجات الصيانة للثالجات خالل نفس الفترة.

مصاريف إيجار
يتعلق بند إيجار قصير األجل بإيجار سيارات تستأجرها الشركة في عمليات البيع والتوزيع .انخفضت تكاليف اإليجارات من  4.7مليون ريال سعودي في
السنة المالية 2018م إلى  4.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،ثم  1.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،نتيجة لتطبيق الشركة
للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16خالل السنة المالية 2019م.
انخفضت تكاليف اإليجارات بنسبة  %52,1من  332ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  159ألف ريال سعودي في
فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م نتيجة ايجار ثالجة بديله لفرع القصيم حتى فبراير 2020م بمبلغ  140ألف ريال سعودي.

مصاريف سفريات عمل
تتعلق مصاريف سفريات العمل بتكاليف رحالت السفر للموظفين لتلبية احتياجات الشركة ،وتتمثل في تذاكر الطيران واإلقامة في الفنادق وبدالت السفر،
وتمثل في غالبيتها رحالت عمل داخلية .انخفضت مصاريف سفريات العمل بنسبة  %6.8من  1.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 1.4
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م وذلك بسبب االنخفاض في عدد رحالت السفر الداخلي لموظفي شركة المنجم لألغذية .انخفضت سفريات
العمل بنسبة  %22.0لتصل إلى  1.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،وذلك بسبب انخفاض عدد رحالت العمل خالل الفترة بسبب جائحة
كورونا.
ارتفعت مصاريف سفريات العمل بنسبة  %4.1من  286ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  298ألف ريال سعودي
في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م نتيجة لرفع قيود السفر مما أدى الرتفاع عدد الرحالت ومصاريف السفريات الداخلية خالل نفس
الفترة.
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قرطاسية ومطبوعات
تتمثل مصاريف القرطاسية والمطبوعات في تكاليف الورق واألحبار باإلضافة إلى بعض مصاريف القرطاسية األخرى .انخفضت مصاريف القرطاسية
والمطبوعات بنسبة  %25.1من  976ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  731ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،وذلك يعزى إلى
انخفاض مصاريف الطباعة ،واستمرت باالنخفاض لتصل إلى  691ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م.
ارتفعت مصاريف القرطاسية والمطبوعات بنسبة  %240.4من  57ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  193ألف
ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م نتيجة ارتفاع مصاريف الطباعة بمقدار  93ألف ريال سعودي بسبب تغيير تصميم شعار
الشركة وما صاحب ذلك من تغيير المطبوعات التجارية ،بخالف مصاريف األحبار للطابعات بمقدار  31ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة.

إطفاء
تتمثل مصاريف االطفاء في مصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة وهي تتعلق ببرامج التقنية المعلوماتية التي تستخدمها الشركة .ارتفعت مصاريف
اإلطفاء بنسبة  %40.5من  37ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  52ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،واستمرت باالرتفاع لتصل
إلى  68ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م وذلك تماشياً مع اإلضافات في برامج التقنية المعلوماتية خالل نفس الفترة.
ارتفعت مصاريف االطفاء بنسبة  %227.2من  14ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  47ألف ريال سعودي في
فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م نتيجة إضافات تتعلق ببرامج التقنية المعلوماتية خالل نفس الفترة.

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية المتداولة األخرى
بلغت  1.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م ،وتعلقت بمطالبة أحد الموردين عن نسبة مشاركته في تكاليف التسويق ،وقامت الشركة بشطب
كامل قيمة المطالبة وذلك لعدم وجود توقع للشركة في استرداد هذه المبالغ.

حجز الميناء  /تكاليف كهرباء
تتكون حجز الميناء  /تكاليف كهرباء من رسوم الكهرباء والتخزين في الميناء باإلضافة إلى رسوم التأخر في إعادة الحاويات (الكونتينرز) إلى الشركات
المستأجر منها .بلغت مصاريف حجز األرضيات وتكاليف الكهرباء  1.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م ،والجدير بالذكر أنه تمت إعادة
تصنيف هذا البند ضمن المصاريف العمومية واإلدارية بالسنة المالية 2019م.
انخفضت مصاريف حجز األرضيات وتكاليف الكهرباء بنسبة  %26.6من  465ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى
 341ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م نتيجة انخفاض مصاريف الكهرباء والتخزين بمقدار  205ألف ريال سعودي،
وقابل هذا النخفاض ارتفاع في رسوم على وزن البضائع بالطريق بمقدار  69ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة.

المصاريف األخرى
تتعلق المصاريف األخرى بمصاريف إيجار المستودعات والتكاليف المتعلقة بنقل النقود من الفروع إلى البنوك .انخفضت المصاريف األخرى بنسبة
 %49.0من  4.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  2.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،تماشياً مع انخفاض مصاريف اإليجار
إثر تطبيق الشركة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16خالل نفس الفترة.
ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة  %292.4لتصل إلى  8.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،وذلك يعود إلى ارتفاع مصاريف الضرائب
اإلنتقائية غير المستردة من  251ألف ريال سعودي إلى  3.9مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة .علما بأن هذه المصاريف تعتبر غير متكررة نظرا
إليقاف الشركة استيراد المنتجات المحتوية على سكر .كما أن الشركة قد تقدمت باعتراض لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على المبالغ المسددة
ولم تتلقى ردا حتى تاريخ النشرة.
ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة  %41.9من  787ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  1,1مليون ريال سعودي في
فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م نتيجة ارتفاع ضريبة القيمة المضافة غير المستردة بمقدار  99ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة.
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6المصاريف العمومية واإلدارية

	 (6-11):لودجل

ألف ريال سعودي

تكاليف الموظفين

االمصاريف العمومية واإلدارية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م وفترة
الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م و2021م.
السنة
المالية
2018م
(المراجعة)

السنة
المالية
2019م
(المراجعة)

السنة
المالية
2020م
(المراجعة)

نمو سنوي نمو سنوي
2019م -
2018م -
2020م
2019م

نمو مركب
2018م -
2020م

فترة الثالثة
فترة الثالثة
أشهر المنتهية أشهر المنتهية
في  31مارس
في  31مارس
2021م
2020م
(معلومات
(معلومات
اإلدارة)
اإلدارة)

التغير للفترة
2020م2021-م

12,670

13,926

15,452

%9.9

%11.0

%10.4

4,002

3,619

()%9.6

-

2,478

2,505

-

%1.1

-

-

-

-

إطفاء

1,841

1,190

1,282

()%35.4

%7.7

()%16.6

319

337

%5.7

رسوم بنكية

1,202

1,100

986

()%8.5

()%10.4

()%9.4

282

289

%2.4

منافع عامة

655

592

721

()%9.6

%21.8

%4.9

175

180

%3.1

استهالك

663

322

413

()%51.4

%28.3

()%21.1

104

108

%3.7

أتعاب مهنية

408

285

308

()%30.1

%8.1

()%13.2

78

233

%198.7

إصالح وصيانة

176

182

350

%3.4

%92.3

%41.0

76

٨٠

%4.8

مواصالت وسفر

181

164

73

()%9.4

()%55.5

()%36.2

١٧

8

()%52.1

مصاريف أخرى

2,457

1,489

917

()%39.4

()%38.4

()%38.9

258

110

()%57.1

إجمالي المصاريف
العمومية واإلدارية

20,253

21,728

23,007

%7.3

%5.9

%6.6

5,310

4,965

()%6.5

حجز الميناء  /تكاليف
كهرباء

مؤشرات األداء
الرئيسية
عدد الموظفين شامل
الموظفين المستأجرين
(من شركات استقدام)

88

88

87

-

()1

()1

92

93

1

كنسبة من إجمالي
اإليرادات
تكاليف الموظفين

%0.5

%0.6

%0.6

0.1

0.0

0.1

%0.6

%0.6

0.0

حجز الميناء  /تكاليف
كهرباء

%0.0

%0.1

%0.1

0.1

()0.0

0.1

%0.0

%0.0

0.0

إطفاء

%0.1

%0.0

%0.1

()0.0

0.0

()0.0

%0.0

%0.1

0.1

أعباء بنكية

%0.0

%0.0

%0.0

()0.0

()0.0

()0.0

%0.0

%0.0

0.0

منافع عامة

%0.0

%0.0

%0.0

()0.0

0.0

0.0

%0.0

%0.0

0.0

استهالك

%0.0

%0.0

%0.0

()0.0

0.0

()0.0

%0.0

%0.0

0.0

أتعاب مهنية

%0.0

%0.0

%0.0

()0.0

0.0

()0.0

%0.0

%0.0

0.0

إصالح وصيانة

%0.0

%0.0

%0.0

0.0

0.0

0.0

%0.0

%0.0

0.0

مواصالت وسفر

%0.0

%0.0

%0.0

()0.0

()0.0

()0.0

%0.0

%0.0

0.0

أخرى

%0.1

%0.1

%0.0

()0.0

()0.0

()0.1

%0.0

%0.0

0.0

اإلجمالي

%0.8

%0.9

%0.9

0.1

0.0

0.1

%0.8

%0.8

0.0

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م ومعلومات
إدارة الشركة.
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تكاليف موظفين
تتمثل تكاليف الموظفين بالرواتب األساسية لموظفي األقسام اإلدارية والعامة بالشركة بما في ذلك تكلفة الموظفين المستأجرين (من شركات استقدام)
وبدل السكن والتكاليف الحكومية وتكلفة التأمين الطبي والعالوات باإلضافة إلى التكاليف والمزايا األخرى.
ارتفعت تكاليف الموظفين بنسبة  %9.9من  12.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  13.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م،
وذلك نتيجة النخفاض المبالغ المستلمة من صندوق تنمية الموارد البشرية فيما يتعلق بالدعم التي تستلمه الشركة لتوظيف السعوديين من  340ألف ريال
سعودي في السنة المالية 2018م الى  11ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،كما وارتفعت تكاليف الموظفين كنسبة مئوية من إجمالي اإليرادات
من  %0.5إلى .%0.6
ارتفعت تكاليف الموظفين بنسبة  %11.0لتصل إلى  15.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،وذلك بسبب ارتفاع الرسوم الحكومية المتعلقة
بالعمالة الوافدة (الرسوم المتعلقة بتجديد اإلقامات) باإلضافة إلى ارتفاع المكآفات من  1,0مليون ريال سعودي إلى  1,6مليون ريال سعودي تماشياً مع
ارتفاع إيرادات وأرباح الشركة لنفس الفترة.
انخفضت تكاليف الموظفين بنسبة  %9.6من  4.0مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  3.6مليون ريال سعودي
في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م نتيجة انخفاض المكافآت والحوافز بمقدار  282ألف ريال سعودي جراء انخفاض المبيعات واألرباح
خالل الفترة ،وانخفاض المبالغ المستلمة من صندوق تنمية الموارد البشرية بمقدار  106ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة.

حجز الميناء  /تكاليف كهرباء
تتكون مصاريف حجز الميناء  /تكاليف كهرباء في الميناء من رسوم الكهرباء والتخزين في الميناء باإلضافة إلى رسوم التأخر في إعادة الحاويات
(الكونتينر) إلى الشركات المستأجر منها حيث تمت إعادة تصنيف هذا البند ضمن المصاريف اإلدارية والعمومية في السنة المالية 2019م .استقرت
مصاريف حجز الميناء  /تكاليف كهرباء عند  2.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،على الرغم من ارتفاع تكاليف الكهرباء والتخزين في
الميناء حيث قابل ذلك انخفاض في رسوم التأخر في إعادة الحاويات إلى الموانئ نتيجة المبادرات المقدمة من الحكومية السعودية لتقليل آثار جائحة
كورونا خالل نفس الفترة.

إطفاء
تتعلق مصاريف اإلطفاء بمصاريف اطفاء الموجودات غير الملموسة وبشكل رئيسي رخص برنامج اوراكل .انخفضت مصاريف اإلطفاء بنسبة  %35.4من
 1.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  1.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م حيث يعود ذلك إلى اطفاء برنامج اوراكل وبرامج
تقنية معلومات اخرى بالكامل خالل الفترات المذكورة.
ارتفعت مصاريف اإلطفاء بنسبة  %7.7لتصل إلى  1.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،ويعزى ذلك إلى اإلضافات إلى الموجودات غير
الملموسة بقيمة  610ألف ريال سعودي خالل السنة المالية 2020م المتعلقة ببرنامج اوراكل وبرامج تقنية معلومات اخرى.
ارتفعت مصاريف اإلطفاء بنسبة  %5.7من  319ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  337ألف ريال سعودي في
فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م نتيجة إضافات تتعلق ببرنامج اوراكل وبرامج تقنية معلومات اخرى.

رسوم بنكية
تتعلق الرسوم البنكية باالعتمادات المستندية والتحاصيل ( )CADالتي تستخدمها الشركة في نشاط استيراد المنتجات .انخفضت األعباء البنكية بنسبة
 %8.5من  1.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  1.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،وتجدر اإلشارة أن هذا النوع من
الرسوم ال يتضمن أي فوائد بنكية .انخفضت األعباء البنكية بنسبة  %10.4لتصل إلى  1.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م.
بلغت األعباء البنكية بمقدار  289ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م و 282ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر
المنتهية في  31مارس 2021م.

منافع عامة
تتعلق مصاريف المنافع العامة بتكاليف االتصاالت واالنترنت والكهرباء والمياه ومصاريف منافع أخرى .انخفضت مصاريف المنافع العامة بنسبة %9.6
من  655ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  592ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،وذلك يعود إلى انخفاض مصاريف االتصاالت
واالنترنت ،قابل ذلك ارتفاع في مصاريف المياه ومصاريف البريد خالل نفس الفترة.
ارتفعت مصاريف المنافع العامة بنسبة  %21.8لتصل إلى  721ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،وذلك بسبب ارتفاع مصاريف االنترنت نتيجة
للعمل عن بعد تماشياً مع اإلجراءات الصحية لمكافحة جائحة كورونا خالل نفس الفترة ،قابل ذلك انخفاض في مصاريف الكهرباء والمياه.
بلغت مصاريف المنافع العامة عند  185ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م  180ألف ريال سعودي في فترة الثالثة
أشهر المنتهية في  31مارس 2021م.
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استهالك
تتعلق مصاريف االستهالك بشكل رئيسي باستهالك أجهزة الكمبيوتر واألثاث والتركيبات بالمكاتب باإلضافة إلى التحسينات على المباني المستأجرة.
انخفضت مصاريف االستهالك بنسبة  %51.4من  663ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  322ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م،
ويعزى ذلك إلى انخفاض استهالك األثاث بمقدار  123ألف ريال سعودي واستهالك التركيبات بمقدار  145ألف ريال سعودي باإلضافة إلى استهالك
األجهزة بمقدار  45ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة.
ارتفعت مصاريف االستهالك بنسبة  %28.3لتصل إلى  413ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،وذلك يعود إلى ارتفاع االستهالك على التحسينات
على المباني المستأجرة خالل نفس الفترة.
ارتفعت مصاريف االستهالك بنسبة  %3.7من  104ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  108ألف ريال سعودي في
فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م وذلك يعود إلى ارتفاع مصاريف االستهالك على أجهزة الكمبيوتر خالل نفس الفترة.

أتعاب مهنية
تتمثل مصاريف األتعاب المهنية في تكاليف المستشارين ومراجعي الحسابات .انخفضت األتعاب المهنية بنسبة  %30.1من  408ألف ريال سعودي في
السنة المالية 2018م إلى  285ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،وذلك يعود إلى تعيين الشركة لمستشارين خالل السنة المالية 2018م للمساعدة
بالتحول من معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ( )SOCPAإلى المعايير الدولية للتقرير المالي (.)IFRS
ارتفعت األتعاب المهنية بنسبة  %8.1لتصل إلى  308ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م بسبب ارتفاع اتعاب المراجعة السنوية ونتيج ًة إلصدار
قوائم مالية مفحوصة عن الفترة المنتهية في  30سبتمبر .2020
ارتفعت األتعاب المهنية بنسبة  %198,7من  78ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  233ألف ريال سعودي في فترة
الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م وذلك نتيجة لفحص القوائم المالية للربع األول من سنة 2021م من قبل مراجعي الحسابات ،والذي لم يكن
متطلباً في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م.

إصالح وصيانة
تتمثل مصاريف اإلصالح والصيانة في صيانة البرامج وأنظمة األمن باإلضافة إلى تكاليف صيانة أخرى .ارتفعت مصاريف اإلصالح والصيانة بنسبة
 %3.4من  176ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  182ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،وذلك نتيجة الرتفاع مصاريف صيانة
البرامج خالل نفس الفترة.
ارتفعت مصاريف اإلصالح والصيانة بنسبة  %92.3لتصل إلى  350ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة الرتفاع مصاريف صيانة البرامج
خالل نفس الفترة.
ارتفعت مصاريف اإلصالح والصيانة بنسبة  %4.8من  76ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  80ألف ريال سعودي
في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م وذلك نتيجة الرتفاع مصاريف صيانة البرامج خالل نفس الفترة.

مواصالت وسفر
تتعلق مصاريف مواصالت وسفر في مصاريف رحالت العمل الداخلية بين المناطق وبدالت السفر باإلضافة إلى المواصالت .انخفضت مصاريف
المواصالت والسفر بنسبة  %9.4من  181ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  164ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م .والجدير
بالذكر ،أنه قد تم إعادة تصنيف مصاريف االمواصالت والسفر إلى المصاريف العمومية واإلدارية األخرى في السنة المالية السنة المالية 2019م و2020م.
انخفضت مصاريف المواصالت بنسبة  %52.1من  17ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  8ألف ريال سعودي في
فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م وذلك نتيجة انخفاض عدد رحالت العمل الداخلية نتيجة لتداعيات جائحة كورونا واعتماد الشركة على
عقد االجتماعات خالل برامج وتطبيقات االنترنت.

أخرى
تتمثل المصاريف األخرى في مصاريف الدعم الفني المتعلقة بأنظمة الشركة ،ومصاريف المركبات المستأجرة ،والنفقات اإلدارية ،والتراخيص الحكومية،
ومصاريف التأمين ،واالشتراكات ،ومصاريف القرطاسية والطباعة ،ومصاريف الخدمات المشتركة حيث لدى الشركة موظفين مشتركين فيما بينها وبين
االطراف ذوي العالقة.
انخفضت المصاريف األخرى بنسبة  %39.4من  2.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  1.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م،
ويعزى ذلك إلى انخفاض بعض مصاريف الخدمات المشتركة (كالموظفين) خالل نفس الفترة.
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انخفضت المصاريف األخرى بنسبة  %38.4لتصل إلى  917ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،تماشياً مع انخفاض مصاريف الدعم الفني
ومصاريف السفر باإلضافة إلى انخفاض الغرامات خالل نفس الفترة.
انخفضت المصاريف األخرى بنسبة  %57.1من  258ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  110ألف ريال سعودي
في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م وذلك نتيجة انخفاض مصاريف الضيافة بمقدار  14ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة.
-6-1-9

(6مصاريف) إيرادات أخرى ،صافي

	 (6-12):لودجل

ألف ريال سعودي

ا(مصاريف) إيرادات أخرى ،صافي للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م
وفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م و2021م.
السنة
المالية
2018م
(المراجعة)

السنة
المالية
2019م
(المراجعة)

السنة
المالية
2020م
(المراجعة)

نمو سنوي
2018م -
2019م

نمو سنوي
2019م -
2020م

نمو مركب
2018م -
2020م

فترة الثالثة
فترة الثالثة
أشهر المنتهية أشهر المنتهية
في  31مارس
في  31مارس
2021م
2020م
(معلومات
(معلومات
اإلدارة)
اإلدارة)

التغير للفترة
2020م2021-م

مكاسب من
موجودات محتملة

2,437

-

10,250

()%100.0

-

%105.1

-

-

-

مكاسب استبعاد
ممتلكات وآالت
ومعدات

604

3,658

3,120

%505.6

()%14.7

%127.3

841

319

()%62.0

مطالبة تأمين

-

12,405

-

-

-

-

-

-

-

خسائر حريق

()25,884

-

-

-

-

%0.0

-

-

-

إيرادات أخرى

232

1,387

967

%497.8

()%30.3

%104.4

375

169

()%54.9

()22,612

17,449

14,338

()%177.2

()%17.8

-

1,216

488

()%59.8

إجمالي (مصاريف)
إيرادات أخرى،
صافي

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م ومعلومات
إدارة الشركة.

مكاسب من موجودات محتملة
بلغت المكاسب من موجودات محتملة  2.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م بسبب صدور حكم قضائي بتعويض الشركة عن قيمة أجور تفريغ
من شركة مقاوالت خالل السنة المالية 2018م بقيمة  4,2مليون ريال سعودي وقابل ذلك أتعاب المحاماة بقيمة  1,8مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة..
وبلغت المكاسب من موجودات محتملة  10.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م وتتعلق بتعويض تحصلت عليه الشركة بموجب حكم قضائي من
شركة خدمات محلية مقابل األجور التي كانت تفرضها من دون تقديم خدمات خالل السنوات المالية من 2011م إلى 2017م ،حيث قامت هذه الشركة
بدفع التعويض المذكور خالل السنة المالية 2020م.

مكاسب استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
بلغ صافي المكاسب من استبعاد الممتلكات وآالت والمعدات  604ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م وارتفعت لتصل إلى  3.7مليون ريال سعودي
في السنة المالية 2019م ،وذلك يعود إلى بيع سيارات خالل نفس الفترة .كما بلغ صافي المكاسب من استبعاد الممتلكات وآالت والمعدات ما قيمته 3.1
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م.
بلغ صافي المكاسب من استبعاد الممتلكات وآالت والمعدات  841ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م وانخفضت لتصل
إلى  319ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م.

مطالبة تأمين
تتعلق مطالبة التأمين بتعويض شركة التأمين عن حريق فرع مدينة بريدة الذي وقع في السنة المالية 2018م وقد تم تعويض الشركة من قبل شركة التأمين
في السنة المالية 2019م حيث بلغ مبلغ التعويض  12.4مليون ريال سعودي.
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خسائر حريق
خالل السنة المالية 2018م ،اندلع حريق في فرع مدينة بريدة وقدرت خسائر الحريق بقيمة  25.9مليون ريال سعودي وتعلقت بشكل رئيسي بالمخزون
(بقيمة  21.8مليون ريال سعودي) والممتلكات التي تم شطبها (بقيمة  4.1مليون ريال سعودي) ،قامت الشركة برفع مطالبة لشركة التأمين المؤمنة على
الفرع وذلك بقيمة  12.2مليون ريال سعودي ،وقامت الشركة باالعتراف بخسائر بقيمة  13.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م.

متنوعة
تتعلق اإليرادات المتنوعة بإيراد تأجير مستودع الدمام القديم واإليرادات من بيع الخرد وبعض اإليرادات األخرى .ارتفعت اإليرادات المتنوعة من 232
ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  1.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ثم انخفضت لتصل إلى  967ألف ريال سعودي في
السنة المالية 2020م.
انخفضت اإليرادات المتنوعة من  375ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م وانخفضت لتصل إلى  169مليون ريال
سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م.
-6-1-10

6تكاليف تمويل

	 (6-13):لودجل اتكاليف تمويل للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م وفترة الثالثة أشهر
المنتهية في  31مارس 2020م و2021م.

ألف ريال سعودي

السنة
المالية
2018م
(المراجعة)

السنة
المالية
2019م
(المراجعة)

السنة
المالية
2020م
(المراجعة)

نمو سنوي
2018م -
2019م

نمو سنوي
2019م -
2020م

نمو مركب
2018م -
2020م

فترة الثالثة
فترة الثالثة
أشهر المنتهية أشهر المنتهية
في  31مارس
في  31مارس
2021م
2020م
(معلومات
(معلومات
اإلدارة)
اإلدارة)

التغير للفترة
2020م2021-م

عمولة على
القروض البنكیة

5,850

7,339

2,700

%25.5

()%63.2

()%32.1

1,105

423

()%61.7

عمولة على
التزامات المنافع
المحددة للموظفین

997

1,216

1,039

%22.0

()%14.6

%2.1

-

-

ال ينطبق

-

975

1,132

ال ينطبق

%16.1

ال ينطبق

261

315

%20.7

6,847

9,530

4,871

%39.2

()%48.9

()%15.7

1,366

738

()%46.0

عمولة على
التزامات إیجار
إجمالي (مصاريف)
إيرادات أخرى،
صافي

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م ومعلومات
إدارة الشركة.

تتعلق األعباء المالية بتكاليف التمويل للقروض قصيرة األجل (تورق ومرابحة) بقيمة  2,7مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2020م وتكلفة تمويل
التزامات اإليجار بقيمة  1,1مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2020م وتكلفة تمويل التزامات المنافع المحددة للموظفين بقيمة  1,0مليون ريال
سعودي خالل السنة المالية 2020م .ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة  %39.2من  6.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  9.5مليون ريال
سعودي في السنة المالية 2019م بسبب ارتفاع القروض قصيرة األجل المستلمة وارتفاع معدل الفائدة السائد بين البنوك السعودية ( )SIBORخالل نفس
الفترة.
انخفضت تكاليف التمويل بنسبة  %48.9لتصل إلى  4.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،وذلك يعود إلى انخفاض القروض قصيرة األجل
المسددة باإلضافة إلى انخفاض معدل الفائدة السائد بين البنوك السعودية خالل السنة المالية 2020م.
انخفضت تكاليف التمويل بنسبة  %46.0من  1.4مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  738ألف ريال سعودي في
فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م تماش ًيا مع انخفاض القروض قصيرة األجل خالل نفس الفترة.
الجدير بالذكر ،أن قروض المرابحة والتورق من البنوك المحلیة لتمویل متطلبات رأس المال العامل الخاص بالشركة هي قروض مضمونة بضمان من
الشركة شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم (المساهم الكبير) ،وتحمل تكالیف اقتراض وفقاً للمعدالت التجاریة السائدة ،وحصلت الشركة على إجمالي
تسهيالت قروض قدرها  700.0مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م ،أُستخدم منها  105.0مليون ريال سعودي في
نهاية الفترة ،في حين بلغ اجمالي التسهيالت البنكية المتاحة للشركة  860.0مليون ريال سعودي في  31مارس 2021م.
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6صافي الدخل

	 (6-14):لودجل

اصافي الدخل للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م وفترة الثالثة أشهر
المنتهية في  31مارس 2020م و2021م.

ألف ريال سعودي

السنة
المالية
2018م
(المراجعة)

السنة
المالية
2019م
(المراجعة)

السنة
المالية
2020م
(المراجعة)

نمو سنوي
2018م -
2019م

نمو سنوي
2019م -
2020م

نمو مركب
2018م -
2020م

فترة الثالثة
فترة الثالثة
أشهر المنتهية أشهر المنتهية
في  31مارس
في  31مارس
2021م
2020م
(المفحوصة) (المفحوصة)

التغير للفترة
2020م2021-م

دخل السنة /الفترة
قبل الزكاة

154,916

111,945

236,914

()%27.7

%111.6

%23.7

77,475

33,040

()%57.4

الزكاة

()5,441

()2,780

()7,235

()%48.9

%160.3

%15.3

()1,809

()3,577

%97.7

دخل السنة  /الفترة

149,475

109,165

229,679

()%27.0

%110.4

%24.0

75,667

29,464

()%61.1

إعادة قیاس التزامات
المنافع المحددة
للموظفین

1,900

()3,842

()2,239

()%302.2

()%41.7

-

-

-

-

إجمالي الدخل
الشامل للسنة/
للفترة

151,375

105,322

227,440

()%30.4

%115.9

%22.6

75,667

29,464

()%61.1

مؤشرات األداء الرئيسية
هامش ربح السنة/
الفترة

%4.5

%6.0

%9.0

()1.5

4.5

3.0

%11.0

%4.7

()6.3

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م.

الزكاة
-6-1-12

6مخصص الزكاة

	 (6-15):لودجل

امخصص الزكاة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م وفترة الثالثة أشهر
المنتهية في  31مارس 2020م و2021م.

ألف ريال سعودي

السنة
المالية
2018م
(المراجعة)

السنة
المالية
2019م
(المراجعة)

السنة
المالية
2020م
(المراجعة)

نمو سنوي
2018م -
2019م

نمو سنوي
2019م -
2020م

نمو مركب
2018م -
2020م

فترة الثالثة
فترة الثالثة
أشهر المنتهية
أشهر المنتهية
في  31مارس
في  31مارس
2020م
2021م
(معلومات
(المفحوصة)
اإلدارة)

التغير للفترة
2020م2021-م

في بدایة السنة /
الفترة

6,584

5,441

2,780

%17.4

%48.9

%35.0

2,780

5,286

%90,1

مخصص السنة /
الفترة الحالیة

5,441

2,780

7,235

%48.9

%160.3

%15.3

1,809

3,577

%97,7

()6,584

()5,441

()4,729

%17.4

%13.1

%15.3

-

-

ال ينطبق

5,441

2,780

5,286

%48.9

%90.1

%1.4

4,589

8,862

%93,1

مدفوع خالل
السنة /الفترة
في نهایة السنة /
الفترة

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م ومعلومات
إدارة الشركة.
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	 (6-16):لودجل

اتفاصيل مصروف الزكاة

ألف ريال سعودي

السنة
المالية
2018م
(المراجعة)

السنة
المالية
2019م
(المراجعة)

السنة
المالية
2020م
(المراجعة)

زكاة إضافیة محتسبة

نمو سنوي نمو سنوي
2019م -
2018م -
2020م
2019م

نمو مركب
2018م -
2020م

فترة الثالثة
فترة الثالثة
أشهر المنتهية
أشهر المنتهية
في  31مارس
في  31مارس
2020م
2021م
(معلومات
(المفحوصة)
اإلدارة)

التغير للفترة
2020م2021-م

-

-

1,949

%100.0

ال ينطبق

()%40.1

-

-

ال ينطبق

مخصص السنة
الحالیة

5,441

2,780

5,286

()%48.9

%90.1

()%1.4

1,809

3,577

%97,7

في نهایة السنة /
الفترة

5,441

2,780

7,235

()%48.9

%160.3

%15.3

1,809

3,577

%97.7

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م ومعلومات
إدارة الشركة.

قامت شركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم (المساهم الكبير) والشركة بتقديم إقرارهما الزكوي على أساس مجمع من قبل المساهم الكبير الى هيئة الزكاة
والضريبة والجمارك عن السنوات من 2008م الى 2020م .اعتبارا من تاريخ  23محرم 1439هـ (الموافق  13أكتوبر 2017م) ،حصلت شركة أبناء عبداهلل
المنجم (المساهم الكبير) على موافقة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الهيئة) لتقديم إقراراتها الزكوية على أساس مجمع ،بما في ذلك الشركة ،وبالتالي
اعتبا ًرا من عام 2008م فصاعدًا ،بدأت شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم (المساهم الكبير) في تقديم اإلقرارات الزكوية المجمعة لكافة الشركات التابعة
المملوكة لها بالكامل ،بما في ذلك الشركة .تم تقديم اإلقرارات الزكوية المجمعة عن السنوات المنتهية في  31ديسمبر 2008م حتى  31ديسمبر 2016م
إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك .قدمت شركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم (المساهم الكبير) أيضاً إقراراتها الزكوية المجمعة لكافة الشركات التابعة
المملوكة لها بالكامل ،بما في ذلك الشركة ،للسنوات من 2017م إلى 2020م .حصلت شركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم (المساهم الكبير) على شهادة
الزكاة حتى  31ديسمبر 2020م .والجدير بالذكر أن شركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم (المساهم الكبير) تتعهد بتحمل أي التزام زكوي مفروض أو مقدر
على الشركة عن أي ربوط زكوية من السنة المالية 2008م حتى 2020م وفقا لالتفاقية المبرمة بين الشركتين في هذا الشأن .في تاريخ 2021/04/01م،
تلقت شركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم (المساهم الكبير) ربطاً زكوياً معدالً من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن سنة 2018م متضمناً المطالبة
بفروقات زكوية بإجمالي  9,9مليون ريال سعودي .وقد اعترضت شركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم على ذلك الربط خالل2021م أمام األمانة العامة للجان
الضريبية ،ولم تتل َق ردأً حتى تاريخ هذه النشرة .وفي تاريخ 2021/4/28م ،تلقت شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم ربطاً زكوياً من هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك عن اإلقرار المجمع لسنة 2015م متضمناً المطالبة بفروق زكوية بإجمالي  8,4مليون ريال سعودي ،وقد اعترضت شركة أبناء عبداهلل العلي
المنجم على ذلك الربط بتاريخ 2021/6/23م أمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ولم تتل َق ردأً منها حتى تاريخ هذه النشرة.
والجدير بالذكر أن الشركة قد قررت أن تنفي عضويتها من اإلقرار الزكوي الموحد لشركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم بسبب عملية الطرح وسوف تقوم
شركة المنجم لألغذية بتقديم اقراراتها الزكوية بشكل مستقل بدءا من  1يناير 2021م.

صافي دخل السنة /الفترة
انخفض صافي دخل السنة بنسبة  %27.0من  149.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  109.2مليون ريال سعودي في السنة المالية
2019م ،وانخفض هامش صافي الربح من  %6.0إلى  ،%4.5ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مجمل الربح من  411.9مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2018م إلى  334.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م (انخفاض هامش مجمل الربح من  %16.5إلى  ،)%13.8وذلك يعود بشكل أساسي
إلى انخفاض اإليرادات بمقدار  78.3مليون ريال سعودي ،نتيجة ( )1انخفاض الكميات المشتراة من دواجن دو نتيجة استحواذ شركة فرانس بولتري على
بعض أصول شركة دواجن دو ( )Doux SAالتي قد تم عرضها للبيع في دولة فرنسا خالل نفس الفترة )2( ،تدني أسعار الدجاج بشكل عام ألسباب مرتبطة
بالسوق أنذاك )3( ،باإلضافة الى أثر الزيادة في التعرفة الجمركية وأثر ضريبة القيمة المضافة وأثر التغيرات الهيكلية في سوق العمل السعودي والتي
أدت الى مغادرة الكثير من الوافدين وبالتالي انخفاض الطلب خالل نفس الفترة .قابل ذلك إيرادات أخرى تمثلت بشكل رئيسي بمطالبات تأمين بقيمة 12,4
مليون ريال سعودي عن حريق فرع مدينة بريدة الذي اندلع في السنة المالية 2018م وقد تم تعويضه الشركة من شركة التأمين في السنة المالية 2019م.
ارتفع صافي دخل السنة بنسبة  %110.4ليصل إلى  229.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م وارتفع هامش صافي الربح ليصل إلى %9.0
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مجمل الربح إلى  484,1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م (ارتفع هامش مجمل الربح إلى  ،)%19.1وذلك
يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع اإليرادات بمقدار  119.4مليون ريال سعودي وكان هذا االرتفاع نتيجة للتغير في مزيج قنوات اإليرادات الذي قامت به
الشركة ،مع تحسن أسعار البيع في ظل انخفاض قيمة العروض الترويجية خالل فترة جائحة كورونا ،وأيضا إلى زيادة معدالت إنفاق الفرد على السلع
الغذائية خالل نفس الفترة .باإلضافة إلى وجود إيرادات أخرى تعلقت بشكل رئيسي بتعويض قضية بقيمة  10.3مليون ريال سعودي عن دعوى قضائية
تم رفعها ضد شركة خدمات محلية وتم تحصيلها خالل الفترة.
انخفض صافي دخل الفترة بنسبة  %61.1من  75.7مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  29.5مليون ريال سعودي
في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م وانخفض هامش صافي الربح من  %11.0إلى  ،%4.7ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مجمل
الربح من  138.1مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  97.4مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية
في  31مارس 2021م (انخفاض هامش مجمل الربح من  %20.1إلى .)%15.5
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يعود ذلك االنخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض اإليرادات بمقدار  59.5مليون ريال سعودي من  687.6مليون ريال سعودي إلى  628.1مليون ريال
سعودي نتيجة انخفاض إيرادات اللحوم الحمراء والبيضاء جراء انخفاض إيرادات دواجن الدجاج الكامل البرازيلي وإيرادات دواجن الدجاج الكامل
للعالمات التجارية المملوكة ،باإلضافة النخفاض إيرادات مشتقات األلبان ،وتحديداً إيرادات اللبنة ذات المنشأ التركي بسبب المقاطعة الشعبية للمنتجات
التركية مما أدى الى انخفاض الكميات المباعة ،قابل ذلك ارتفاع في إيرادات منتجات الخضروات والفواكه المجمدة خالل نفس الفترة.

الدخل الشامل
يتعلق الدخل الشامل اآلخر باألرباح والخسائر االكتوارية الناتجة عن إعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين .تنتج هذه األرباح والخسائر نتيجة
إلعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين من قبل الخبراء االكتواريين المستقلين وذلك باستخدام طريقة االئتمان المتوقعة وباألخذ باالعتبار
أحكام نظام العمل والعمال السعودي وسياسة الشركة .بلغت الخسائر الناتجة عن إعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين ما قيمته  3.8مليون
ريال سعودي في السنة المالية 2019م باإلضافة إلى  2.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م.
ارتفع اجمالي الدخل الشامل بنسبه  %115.9ليصل إلى  227.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م تماشيا مع ارتفاع صافي الدخل خالل نفس
الفترة.
انخفض اجمالي الدخل الشامل اآلخر بنسبة  %61.1من  75.7مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م إلى  29.5مليون
ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م تماشيا مع انخفاض صافي الدخل خالل نفس الفترة.

6قائمة المركز المالي
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اقائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م وكما في  31مارس 2021م.

ألف ريال سعودي

 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(المراجعة)

 31مارس 2021م
(المفحوصة)

الموجودات
الموجودات غير متداولة
ممتلكات وآالت ومعدات
موجودات غير ملموسة
موجودات حق االستخدام
إجمالي الموجودات غير المتداولة

304,999

304,116

281,034

280,633

5,850

5,006

4,266

3,892

-

44,942

46,946

46,275

310,849

354,064

332,245

330,800

الموجودات المتداولة
بضاعة

345,455

391,814

419,993

459,592

595

545

977

1,184

193,670

187,532

200,764

240,523

مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

70,933

46,714

81,527

72,057

4,003

19,891

13,967

27,602

موجودات مالية متداولة أخرى

13,757

2,458

470

1,251

موجودات حق اإلرجاع
مدينون تجاريون
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

28,347

20,091

19,906

29,232

إجمالي الموجودات المتداولة

656,759

669,045

737,604

831,442

إجمالي الموجودات

967,608

1,023,108

1,069,849

1,162,241

المطلوبات وحقوق الشركاء
حقوق الشركاء
رأس المال
الزيادة المقترحة في رأس المال

150,000

150,000

150,000

600,000

-

-

450,000

-

احتياطي نظامي

75,000

75,000

22,968

22,968

احتياطي تقويم اكتواري

2,341

()1,501

()3,739

()3,739

أرباح مبقاة

251,038

240,202

21,222

50,686

إجمالي حقوق الشركاء

478,379

463,702

640,451

669,915

-

38,684

41,936

38,933

المطلوبات غبر المتداولة
التزام إيجار – جزء غير المتداول
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 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(المراجعة)

 31مارس 2021م
(المفحوصة)

التزامات المنافع المحددة للموظفين

27,612

34,794

39,668

40,688

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

27,612

73,478

81,605

79,621

دائنون تجاريون وآخرون

163,627

182,213

151,950

227,318

مصاريف مستحقة الدفع

19,983

19,054

29,099

24,695

73

196

147

3,066

111,770

107,988

40

-

723

740

1,150

1,396

ألف ريال سعودي

المطلوبات المتداولة

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
مبلغ مستحق إلى شريك
التزامات برد المبالغ

-

7,772

6,925

7,571

160,000

165,000

128,000

105,000

التزام إيجار – جزء المتداول

-

185

25,196

34,797

زكاة مستحقة

5,441

2,780

5,286

8,862

إجمالي المطلوبات المتداولة

461,617

485,929

347,793

412,705

إجمالي المطلوبات وحقوق الشركاء

967,608

1,023,108

1,069,849

1,162,241

قروض قصيرة األجل
ضريبة القيمة المضافة المستحقة

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م ومعلومات
إدارة الشركة.
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امؤشرات األداء الرئيسية للمركز المالي كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31
مارس 2021م.

ألف ريال سعودي

 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(المراجعة)

 31مارس 2021م
(المفحوصة)

متوسط تحصيل الذمم المدينة (يوم)*

29

30

29

34

متوسط كفاية دوران المخزون (يوم)**

45

44

51

55

متوسط سداد الذمم الدائنة (يوم)***

42

40

39

47

العائد على حقوق الشركاء

%31.3

%23.5

%35.9

%27.4

العائد على إجمالي الموجودات

%15.4

%10.7

%21.5

%15.8

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م ومعلومات
إدارة الشركة.
*
**

تم احتسابها باستخدام إجمالي المدينون التجاريون.

تم احتسابها باستثناء قطع الغيار وقطع غيار المعدات والمخزون في الطريق من إجمالي المخزون.

*** تم احتسابها باستخدام تكلفة المشتريات باستثناء مشتريات فرانس بولتري.

الموجودات غير المتداولة
ارتفعت الموجودات غير المتداولة من  310.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  354.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م،
وذلك بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم « 16عقود اإليجار» والذي أدى إلى رسملة  44.9مليون ريال سعودي ضمن الموجودات غير
الملموسة .قابل ذلك انخفاض في الممتلكات واآلالت والمعدات بمقدار  883ألف ريال سعودي تماشياً مع مصاريف االستهالك للسنة.
انخفضت الموجودات غير المتداولة من  354.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  332.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2020م ،وذلك يعود إلى انخفاض الجزء الغير متداول من موجودات حق االستخدام بمقدار  2.0مليون ريال سعودي وذلك بسبب توقيع عقد جديد إلستجار
مستودع السلي في الرياض لمدة  20سنة ،ابتداءاً من  1يناير 2020م .قابل ذلك انخفاض في الممتلكات واآلالت والمعدات بمقدار  23.1مليون ريال
سعودي ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى بيع موجودات بلغت قيمتها الدفترية  11.5مليون ريال سعودي من بند األراضي ،وبند المباني بمبلغ  5.3مليون
ريال سعودي إلى طرف ذو عالقة خالل نفس الفترة.
انخفضت الموجودات غير المتداولة من  .332مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  330.8مليون ريال سعودي كما في  31مارس 2021م
نتيجة انخفاض موجودات حق االستخدام بمقدار  671ألف ريال سعودي نتيجة استهالكات بقيمة  1.9مليون ريال سعودي ،باإلضافة إلى انخفاض
الممتلكات واآلالت والمعدات بمقدار  401ألف ريال سعودي نتيجة استهالكات بقيمة  6.8مليون ريال سعودي .قابل ذلك اضافات على المباني بقيمة 3.9
مليون ريال سعودي تعلقت بمصنع الشركة في مدينة جدة خالل نفس الفترة.
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الموجودات المتداولة
ارتفعت الموجودات المتداولة من  656.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  669.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م،
ويعزى ذلك إلى انخفاض المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة بمقدار  24.2مليون ريال سعودي تماشياً مع انخفاض أرصدة فرانس بولتري خالل
نفس الفترة .كما وانخفض حساب المدينين التجاريين بمقدار  6.1مليون ريال سعودي تماش ًيا مع انخفاض اإليرادات خالل نفس الفترة.
ارتفعت الموجودات المتداولة من  669.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  737.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م،
نتيج ًة الرتفاع رصيد البضاعة بمقدار  28.2مليون ريال سعودي بسبب ارتفاع مخزون منتجات اللحوم نتيجة لشراء منتجات اللحوم استعداداً لموسم الحج
ولم تتمكن الشركة من بيعه بالكامل نظراً لتداعيات اإلجراءات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا والتي أدت إلى تخفيض أعداد الحجاج والمعتمرين بشكل
كبير .كما ارتفع رصيد البضاعة من مشتقات األلبان بسبب إضافة منتج بريزيدنت الى المنتجات التي يتم توزيعها خالل نفس الفترة .ارتفعت المبالغ
المستحقة من جهات ذات عالقة من  46.7مليون ريال سعودي الى  81.5مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة تماشياً مع ارتفاع مشتريات الشركة من
شركة فرانس بولتري خالل نفس الفترة.
ارتفعت الموجودات المتداولة من  737.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  831.4مليون ريال سعودي كما في  31مارس 2021م ويعزى
ذلك إلى:
1ارتفاع رصيد المدينين التجاريين بمقدار  39.8مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع المبيعات لقطاع التجزئة خالل شهر مارس 2021م استعدا ًدالشهر رمضان المبارك ،وبسبب عدم التحصيل من بعض العمالء الرئيسيين حيث ان معظم هذه المبالغ المدينة التزال في فترة السداد المتفق
عليها ولم يتم تجاوزها بعد.
2ارتفاع رصيد البضاعة بمقدار 40.0مليون ريال سعودي ويعزى ذلك إلى ارتفاع رصيد البضاعة في الطريق بمقدار  73.8مليون ريال سعوديبسبب توقيت طلب وشحن البضائع .قابل ذلك انخفاض في رصيد البضاعة المعدة للبيع بمقدار  34.5مليون ريال سعودي بسبب انخفاض
المشتريات نتيجة لحالة السوق  ،مما أدى النخفاض رصيد البضاعة المعدة للبيع لمنتجات الدجاج الكامل ذات المنشأ البرازيلي بمقدار
 9.8مليون ريال سعودي باإلضافة إلى توفر معروض أقل من اللحم النيوزلندي في السوق ،وانخفاض رصيد البضاعة المعدة للبيع لمنتجات
مشتقات األلبان بمقدار  4.4مليون ريال سعودي حيث تعلق هذا االنخفاض بانخفاض مشتريات اللبنة ذات المنشأ التركي  ،باإلضافة إلى
انخفاض رصيد البضاعة المعدة للبيع لمنتجات الخضار والفواكه المجمدة بمقدار  16.0مليون ريال سعودي نتيجة النخفاض المشتريات.
3ارتفاع المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى بمقدار  13.7مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع اإليجار المدفوع مقد ًما للرفوفبمقدار  8.3مليون ريال سعودي وتكاليف التأمين المدفوعة مقدماً بمقدار  4.1مليون ريال سعودي .يشار إلى أن إيجار الرفوف وتكلفة التامين
تُدفع عادة مقدماً في بداية السنة ثم يتم إطفاؤها خالل السنة المالية.
قابل هذا االرتفاع في الموجودات المتداولة انخفاض في المبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة بمقدار  9.5مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض الرصيد
المستحق من فرانس بولتري نتيجة تسويات حدثت خالل نفس الفترة.

حقوق الشركاء
انخفضت حقوق الشركاء من  478.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  463.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،بسبب
انخفاض األرباح المبقاة إثر توزيع أرباح بقيمة  120.0مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2019م وانخفاض بصافي ربح للسنة بقيمة  40.3مليون
ريال سعودي في السنة المالية 2019م.
في نوفمبر 2020م ،قرر مجلس اإلدارة زيادة رأس مال شركة المنجم لألغذية من  150.0مليون ريال سعودي إلى  600.0مليون ريال سعودي بتحويل مبلغ
 107.6ريال سعودي من حساب المبلغ المستحق إلى شريك وتحويل مبلغ  75.0مليون ريال سعودي من حساب االحتياطي النظامي وتحويل مبلغ 267.4
مليون ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة إلى حساب الزيادة المقترحة في رأس المال حيث تم االنتهاء من اإلجراءات القانونية في تاريخ  17فبراير
2021م .ارتفعت حقوق الشركاء من  463.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  640.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م،
بسبب الزيادة المقترحة في رأس المال بمقدار  450.0مليون ريال في السنة المالية 2020م ،وقابل ذلك انخفاض األرباح المبقاة بمقدار  219.0مليون
ريال سعودي خالل نفس الفترة.
ارتفعت حقوق الشركاء من  640.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  669.9مليون ريال سعودي كما في  31مارس 2021م نتيجة ارتفاع
األرباح المبقاة بمقدار  29.5مليون ريال سعودي تماش ًيا مع تحقيق صافي ربح للفترة وعدم توزيع أرباح خالل الفترة المذكورة.

المطلوبات غير المتداولة
ارتفعت المطلوبات غير المتداولة من  27.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  73.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م،
ويعزى ذلك إلى تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم « 16عقود اإليجار» مما أدى إلى رسملة ما قيمته  38.7مليون ريال سعودي كجزء غير متداول
من التزام اإليجار .باإلضافة إلى ذلك ،ارتفعت التزامات المنافع المحددة للموظفين بمقدار  7.2مليون ريال سعودي وذلك نتيجة لتكاليف خدمة حالية
بقيمة  3.7مليون ريال سعودي باإلضافة إلى خسائر اكتوارية بقيمة  3.8مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
ارتفعت المطلوبات غير المتداولة لتصل إلى  81.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة الرتفاع التزامات المنافع المحددة للموظفين
بمقدار  4.9مليون ريال أثر مدفوعات بقيمة  2.5مليون ريال سعودي وذلك نتيجة لتكاليف خدمة بقيمة  4.1مليون ريال سعودي باإلضافة إلى خسائر
اكتوارية بقيمة  2.2مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
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انخفضت المطلوبات غير المتداولة من  81.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  79.6مليون ريال سعودي كما في  31مارس 2021م
نتيجة انخفاض الجزء الغير متداول من التزام اإليجار بمقدار  3.0مليون ريال سعودي بسبب عدم وجود اضافات على عقود اإليجار خالل نفس الفترة.
قابل هذا االنخفاض ارتفاع التزامات المنافع المحددة للموظفين بمقدار  1.0مليون ريال سعودي وذلك نتيجة تكاليف خدمة حالية خالل نفس الفترة.

المطلوبات المتداولة
ارتفعت المطلوبات المتداولة من  461.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  485.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،ويعود
ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أرصدة الدائنين التجاريين واألخرين بمقدار  18.6مليون ريال سعودي بسبب ارتفاع األرصدة المتعلقة بالبضائع تماشياً
مع زيادة مشتريات بطاطس المبوستون وذلك لنمو الطلب على البطاطس المجمدة .كما ارتفعت القروض قصيرة األجل بمقدار  5.0ماليين ريال سعودي
وذلك وفقاً الحتياجات الشركة لتمويل رأس المال العامل وتسجيل الجزء المتداول من التزام اإليجار بمقدار  7.8مليون ريال سعودي تماشياً مع تطبيق
المعيار الدولي للتقرير المالي « 16عقود اإليجار».
انخفضت المطلوبات المتداولة لتصل إلى  347.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،وذلك بسبب انخفاض مبلغ مستحق إلى شريك بقيمة
 107.6مليون ريال سعودي حيث تم ترحيل مبالغ بقيمة  107.6مليون ريال سعودي إلى حساب الزيادة المقترحة في رأس المال ،قابل ذلك ارتفاع في
المصاريف مستحقة الدفع بمقدار  10.1مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع المبالغ المستحقة للهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للزكاة حيث قدمت
حكومة المملكة العربية السعودية بعض من المبادرات لتحفيز القطاع الخاص ،ومنها تأجيل دفع الرسوم الجمركية لمدة  3أشهر وضريبة القيمة المضافة
على البضائع خالل نفس الفترة.
ارتفعت المطلوبات المتداولة من  347.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  412.7مليون ريال سعودي كما في  31مارس 2021م نتيجة
ارتفاع رصيد الدائنين التجاريين واألخرين بمقدار  75.4مليون ريال سعودي بسبب عقد للتوريد مع شركة دواجن برازيلية (سييرا) خالل الربع الثاني من
السنة المالية 2021م ،باإلضافة إلى عقد مع مورد محلي لتوريد منتج اللبنة بعد الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية ،حيث قامت الشركة باستالم
فواتير هذا العقد خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م بما يتماشى مع شروط الدفع لدى الشركة مع الدائنين.
-6-2-1

6الموجودات غير المتداولة
االموجودات غير المتداولة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في  31مارس 2021م.

	 (6-19):لودجل

 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(المراجعة)

 31مارس 2021م
(المفحوصة)

ممتلكات وآالت ومعدات

304,999

304,116

281,034

280,633

موجودات غير ملموسة

5,850

5,006

4,266

3,892

-

44,942

46,946

46,275

310,849

354,064

332,246

330,800

ألف ريال سعودي

موجودات حق االستخدام
إجمالي الموجودات غير المتداولة

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م.

الممتلكات واآلالت والمعدات
اصافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات كما في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م
وكما في  31مارس 2021م.

	 (6-20):لودجل

 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(المراجعة)

 31مارس 2021م
(معلومات اإلدارة)

83,954

83,954

72,462

72,462

المباني

128,613

133,363

134,311

136,828

اآلالت والمعدات

41,026

34,770

33,329

31,922

األثاث والتركيبات

6,901

7,093

7,530

7,447

أجهزة الحاسب اآللي

1,724

1,666

2,543

2,444

السيارات

35,058

32,496

29,286

29,505

األعمال اإلنشائية تحت التنفيذ

7,722

10,774

1,572

23

اإلجمالي

304,999

304,116

281,034

280,633

ألف ريال سعودي
األراضي المملوكة

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م.

152

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

	 (6-21):لودجل

ااألعمار اإلنتاجية المقدرة لفئات الموجودات األساسية كما في  31ديسمبر 2020م.
األعمار اإلنتاجية المقدرة

فئة الموجودات

 33سنة

المباني
اآلالت والمعدات

 6.67إلى  10سنوات

األثاث والتركيبات

 10سنوات

أجهزة الحاسب اآللي

 5سنوات
 5إلى  8سنوات

السيارات

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م.

	 (6-22):لودجل ااالضافات على الممتلكات واآلالت والمعدات كما في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م وكما في
 31مارس 2021م.
 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(المراجعة)

 31مارس 2021م
(معلومات اإلدارة)

588

700

594

3,884

اآلالت والمعدات

3,970

899

2,210

704

األثاث والتركيبات

1,160

695

903

292

أجهزة الحاسب اآللي

712

570

600

101

السيارات

17,175

9,754

8,697

1,373

األعمال اإلنشائية تحت التنفيذ

10,163

14,416

5,893

23

اإلجمالي

33,768

27,034

18,896

6,377

ألف ريال سعودي
المباني

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م ومعلومات إدارة الشركة.

	 (6-23):لودجل ااستهالكات الممتلكات واآلالت والمعدات كما في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م وكما في 31
مارس 2021م.
 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(المراجعة)

 31مارس 2021م
(معلومات اإلدارة)

المباني

4,823

5,054

5,415

1,366

اآلالت والمعدات

7,426

8,397

8,473

2,111

األثاث والتركيبات

1,761

1,504

1,477

374

أجهزة الحاسب اآللي

ألف ريال سعودي

السيارات
األعمال اإلنشائية تحت التنفيذ
اإلجمالي

813

630

650

200

11,017

11,886

11,812

2,709

-

-

-

-

25,840

27,471

27,826

6,760

المصدر :ا لقوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م ومعلومات إدارة الشركة.

بلغت صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات ما قيمته  281.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م وتمثلت بشكل أسياسي في
المباني ( 134.3مليون ريال سعودي) واألراضي ( 72.5مليون ريال سعودي) مشكلين ما نسبته  %74تقريبا من صافي القيمة الدفترية لهذا البند.
بلغت صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات ما قيمته  280.6مليون ريال سعودي كما في  31مارس 2021م وتمثلت بشكل أساسي في
المباني ( 136.8مليون ريال سعودي) واألراضي ( 72.5مليون ريال سعودي) مشكلين ما نسبته  %75تقريبا من صافي القيمة الدفترية لهذا البند.

األراضي المملوكة
بلغ عدد األراضي المملوكة للشركة  15قطعة أرض في المملكة العربية السعودية وتم استخدام هذه األراضي بالكامل في بناء فروع ومستودعات أو سكن
للموظفين .بلغت صافي القيمة الدفترية لألراضي المملوكة  84.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م و2019م ،وانخفضت لتصل إلى 72.5
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م وكما في  31مارس 2021م ،نتيجة لبيع  5أراضي غير مستخدمة في أنشطة الشركة تشغيلياً (أرض بمدينة
مكة المكرمة ،وأرض بمدينة حفر الباطن ،وأرض بمدينة سكاكا ،وأرضين بمدينة الدمام) لطرف ذي عالقة.
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المباني
تتعلق القيمة الدفترية للمباني بشكل رئيسي بمباني الفروع والمستودعات والثالجات .ارتفعت صافي القيمة الدفترية للمباني من  128.6مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  133.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،وذلك يعود بشكل رئيسي إلى إضافات في فرع الدمام
الجديد بقيمة  594ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة.
استقرت صافي القيمة الدفترية للمباني عند  134.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،ويعزى ذلك إلى إضافات تتعلق بافتتاح فرع مدينة
بريدة الجديد ،وقابل ذلك بيع أصول بقيمة إجمالية بلغت  5.3مليون ريال سعودي لطرف ذو عالقة بصافي قيمتهم الدفترية حيث ان كل هذه األصول
التي تم تحويلها تقع في مدينة الدمام.
ارتفعت صافي القيمة الدفترية للمباني من  134.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  136.8مليون ريال سعودي كما في  31مارس
2021م نتيجة اضافات بقيمة  3.9مليون ريال سعودي تعلقت بفرع الشركة في مدينة جدة خالل نفس الفترة.

اآلالت والمعدات
تتعلق القيمة الدفترية لآلالت والمعدات بشكل أساسي بالثالجات والمعدات التشغيلية .قامت الشركة بإنشاء مصنع متخصص في إنتاج اللحوم المصنعة
في مدينة جدة في عام 1992م حيث لدى المصنع الترخيص إلنتاج ما يصل مجموعه إلى  15,000طن متري سنوياً ،ويتمتع مصنع اللحوم حالياً بطاقة
إنتاجية إجمالية تقدر بحوالي  7,000طن متري سنويا ،ويعمل بالمصنع حالياً ما يقارب  60موظف.
انخفضت صافي القيمة الدفترية لآلالت والمعدات من  41.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  34.8مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2019م ،وذلك يعود إلى مصاريف استهالك بلغت  8.4مليون ريال سعودي ،وقابل ذلك إضافات وتحويالت بقيمة  2.1مليون ريال سعودي خالل
نفس الفترة.
استمرت صافي القيمة الدفترية لآلالت والمعدات باالنخفاض لتصل إلى  33.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،وذلك يعود إلى مصاريف
استهالك بقيمة  8.5مليون ريال سعودي ،وقابل ذلك إضافات وتحويالت بقيمة  7.1مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
انخفضت صافي القيمة الدفترية لآلالت والمعدات من  33.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  31.9مليون ريال سعودي كما في 31
مارس 2021م وذلك يعود إلى مصاريف استهالك بلغت  2.1مليون ريال سعودي ،وقابل ذلك إضافات بقيمة  704ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة.

األثاث والتركيبات
ارتفعت صافي القيمة الدفترية لألثاث والتركيبات من  6.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  7.1مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2019م ،وذلك نتيجة إلضافات وتحويالت بقيمة  1.7مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
ارتفعت صافي القيمة الدفترية لألثاث والتركيبات لتصل إلى  7.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،وذلك نتيجة إلضافات وتحويالت بقيمة
 1.9مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
انخفضت صافي القيمة الدفترية لألثاث والتركيبات من  7.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  7.5مليون ريال سعودي كما في 31
مارس 2021م وذلك يعود إلى مصاريف استهالك بلغت  374ألف ريال سعودي ،وقابل ذلك إضافات بقيمة  292ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة.

أجهزة الحاسب اآللي
تتعلق القيمة الدفترية ألجهزة الحاسب اآللي بخوادم الشبكات وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من المعدات المتعلقة بأنظمة المعلومات .استقرت صافي القيمة
الدفترية ألجهزة الحاسب اآللي عند  1.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م و2019م ثم ارتفع إلى  2.9مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2020م ،وذلك يعود إلى إضافات وتحويالت طفيفة خالل نفس الفترة.
انخفضت صافي القيمة الدفترية ألجهزة الحاسب اآللي من  2.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  2.4مليون ريال سعودي كما في
 31مارس 2021م وذلك يعود إلى مصاريف استهالك بلغت  200ألف ريال سعودي ،وقابل ذلك إضافات بقيمة  100ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة.

السيارات
تتعلق القيمة الدفترية للسيارات بالشاحنات التي تستخدمها الشركة لتوزيع منتجاتها باإلضافة إلى بعض السيارات التي تستخدم ألغراض ادارية..
انخفضت صافي القيمة الدفترية من  35.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  32.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م،
بسبب مصاريف استهالك بقيمة  11.9مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
استمرت صافي القيمة الدفترية باالنخفاض لتصل إلى  29.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،بسبب مصاريف استهالك بقيمة 11.8
مليون ريال سعودي حيث بلغ عدد وسائل النقل المملوكة  669وسيلة نقل خالل نفس الفترة.
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ارتفعت صافي القيمة الدفترية للسيارات من  29.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  29.5مليون ريال سعودي كما في  31مارس
2021م وذلك يعود إلى اضافات بلغت  1.4مليون ريال سعودي وتحويالت بقيمة  1.6مليون ريال سعودي ،وقابل ذلك مصاريف استهالك بقيمة  2.7مليون
ريال سعودي خالل نفس الفترة.

األعمال اإلنشائية تحت التنفيذ
تشمل األعمال اإلنشائیة تحت التنفیذ تكلفة بناء الفروع الجديدة التي لم تكتمل باإلضافة إلى أي أنظمة برمجية قيد التصميم أو التنفيذ ويتم تحويل هذه
التكاليف لفئة األصول ذات العالقة بمجرد اكتمال انشائها .ارتفعت صافي القيمة الدفترية لألعمال اإلنشائية تحت التنفيذ من  7.7مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2018م إلى  10.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،ويعود ذلك إلى بدء إنشاء فرع مدينة بريدة الجديد خالل نفس
الفترة وذلك بعد حدوث حريق في الفرع القديم خالل السنة المالية 2018م.
انخفضت صافي القيمة الدفترية لألعمال اإلنشائية تحت التنفيذ لتصل إلى  1.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،وذلك نتيجة الكتمال
إنشاء فرع مدينة بريدة الجديد خالل نفس الفترة.
انخفضت صافي القيمة الدفترية لألعمال اإلنشائية تحت التنفيذ من  1.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  23ألف ريال سعودي كما
في  31مارس 2021م وذلك نتيجة الكتمال إنشاء فرع مدينة بريدة وفرع مدينة الدمام وبعض الفروع األخرى خالل نفس الفترة.

الموجودات غير الملموسة
	 (6-24):لودجل االموجودات غير الملموسة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في  31مارس 2021م.
 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(المراجعة)

 31مارس 2021م
(المفحوصة)

برامج الحاسب اآللي

5,850

5,006

4,266

3,892

اإلجمالي

5,850

5,006

4,266

3,892

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م.

	 (6-25):لودجل ااإلضافات على الموجودات غير الملموسة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31
مارس 2021م.
 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(المراجعة)

 31مارس 2021م
(معلومات اإلدارة)

برامج الحاسب اآللي

2,114

397

610

10

اإلجمالي

2,114

397

610

10

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م ومعلومات إدارة الشركة.

	 (6-26):لودجل امصاريف االطفاء على الموجودات غير الملموسة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما
في  31مارس 2021م.
 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(المراجعة)

 31مارس 2021م
(معلومات اإلدارة)

برامج الحاسب اآللي

1,877

1,241

1,350

384

اإلجمالي

1,877

1,241

1,350

384

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م ومعلومات إدارة الشركة.

	 (6-27):لودجل ااستبعادات على الموجودات غير الملموسة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31
مارس 2021م.
 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(المراجعة)

 31مارس 2021م
(معلومات اإلدارة)

برامج الحاسب اآللي

5,493

4,615

-

-

اإلجمالي

5,493

4,615

-

-

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م ومعلومات إدارة الشركة.
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برامج الحاسب اآللي
تتمثل برامج الحاسب اآللي بشكل رئيسي في رخص برامج أجهزة الحاسب اآللي التي تستخدمها إدارات الشركة في عملياتها ويتم إطفاء هذه التكاليف
على مدى خمس إلى عشر سنوات .انخفضت صافي القيمة الدفترية لبرامج الحاسب اآللي من  5.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م
إلى  5.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،نتيجة لمصاريف االطفاء بقيمة  1.2مليون ريال سعودي ،قابلها إضافات بقيمة  397ألف ريال
سعودي خالل نفس الفترة.
استمرت صافي القيمة الدفترية لبرامج الحاسب اآللي باالنخفاض لتصل إلى  4.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،بسبب مصاريف
االطفاء بقيمة  1.4مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
انخفضت صافي القيمة الدفترية لبرامج الحاسب اآللي من  4.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  3.9مليون ريال سعودي كما في
 31مارس 2021م وذلك نتيجة مصاريف االطفاء بقيمة  384ألف ريال سعودي ،وقابل ذلك إضافات بقيمة  10آالف ريال سعودي خالل نفس الفترة.

موجودات حق االستخدام
	 (6-28):لودجل اموجودات حق االستخدام كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في  31مارس 2021م.
 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(المراجعة)

 31مارس 2021م
(معلومات اإلدارة)

في بدایة السنة /الفترة

-

38,719

44,942

46,946

إضافات السنة /الفترة الحالیة

-

11,628

9,817

1,238

استهالك خالل السنة /الفترة

-

()5,405

()7,813

()1,909

اإلجمالي

-

44,942

46,946

46,275

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م ومعلومات إدارة الشركة.

	 (6-29):لودجل االقیمة الدفتریة لموجودات حق االستخدام كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31
مارس 2021م.
 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(المراجعة)

 31مارس 2021م
(معلومات اإلدارة)

المباني

-

٤٬٩٩5

7,809

7,434

األراضي

-

٣٠٬٦٥4

29,397

29,015

السیارات

-

٩٬٢٩٣

9,740

9,825

اإلجمالي

-

44,942

46,946

46,275

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م ومعلومات إدارة الشركة.
األراضي*

السيارات

اإلجمالي

ألف ريال سعودي

٢٨٨

٣٢٬١٨٥

٦٬٢٤6

٣٨٬٧١٩

إضافات

٤٬٩٨7

-

6,641

11,628

استهالك

()280

()1,532

()3,593

()5,405

كما في  ١ینایر 2020م

٤٬٩٩5

30,654

9,294

44,942

إضافات

٤٬٢١٤

296

5,306

9,817

استهالك

()1,401

()1,553

()4,859

()7,813

7,809

29,397

9,740

46,946

إضافات

-

-

1,238

1,238

استهالك

()375

()382

()1,153

()1,909

كما في  31مارس 2021م

7,434

29,015

9,825

46,275

كما في  ١ینایر 2019م

كما في 01يناير 2021م

المباني

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م ومعلومات إدارة الشركة.
*

يمثل هذا البند عقد إيجار المبرم مع أحد الشركاء.
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قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم « 16عقود اإليجار» بعد  1يناير 2019م ،حيث يتم إثبات عقود اإليجار كموجودات حق استخدام
مع االلتزامات المقابلة لها بالتاريخ الذي تصبح فيه الموجودات المستأجرة جاهزة لالستخدام من قبل الشركة .يتم توزيع دفعات اإليجار بين التزام اإليجار
وتكلفة التمويل .يتم إثبات تكلفة التمويل في قائمة الربح والخسارة األولية على مدى فترة عقد اإليجار ويتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى
العمر اإلنتاجي لألصل أو مدى عقد اإليجار على أساس القسط الثابت ،أيهما أقصر .یوجد لدى الشركة عقود إیجار بشأن مباني وأراضي وسیارات یتم
استخدامها في العملیات الخاصة بها .إن التزامات الشركة بموجب عقود اإلیجار مضمونة بصك ملكیة المؤجر للموجودات المستأجرة .وبشكل عام،
یحظر على الشركة التنازل عن الموجودات المؤجرة أو تأجیرها من الباطن .والجدير بالذكر أنه یوجد لدى الشركة عقدا إیجار یتضمنان خیار التمدید.
یتم التفاوض على هذا الخیار من قبل اإلدارة لتوفیر المرونة في إدارة محفظة الموجودات المؤجرة ومواكبتها مع احتياجات أعمال الشركة .تقوم اإلدارة
بممارسة األحكام الهامة عند تحديد ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار التمديد هذا .باإلضافة إلى ذلك ،أبرمت الشركة عقود إیجار
تشغیلي قصیرة األجل بشأن مساحة التخزین.
بلغت موجودات حق االستخدام  44.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م وذلك يعود إلى توقيع عقد جديد إلستجار مستودع السلي في مدينة
الرياض لمدة  20سنة ،ابتداءاً من  1يناير 2020م.
ارتفعت موجودات حق استخدام لتصل إلى  46.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة إضافات بقيمة  9.8مليون ريال سعودي خالل
نفس الفترة.
انخفضت موجودات حق استخدام من  46.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  46.3مليون ريال سعودي كما في  31مارس 2021م
نتيجة استهالكات خالل نفس الفترة.
6الموجودات المتداولة

-6-2-2

االموجودات المتداولة كما في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م وكما في  31مارس 2021م.

	 (6-30):لودجل

 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(المراجعة)

 31مارس 2021م
(المفحوصة)

345,455

391,814

419,993

459,592

595

545

977

1,184

مدينون تجاريون

193,670

187,532

200,764

240,523

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

70,933

46,714

81,527

72,057

مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

4,003

19,891

13,967

27,602

موجودات مالية متداولة أخرى

13,757

2,458

470

1,251

أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

28,347

20,091

19,906

29,232

إجمالي الموجودات المتداولة

656,759

669,045

737,604

831,442

ألف ريال سعودي
بضاعة
موجودات حق اإلرجاع

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م 2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م.

بضاعة
	 (6-31):لودجل االبضاعة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في  31مارس 2021م.
 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(المراجعة)

 31مارس 2021م
(المفحوصة)

بضاعة معدة للبيع

235,660

270,456

315,326

280,811

بضاعة في الطريق

99,061

112,733

94,600

168,350

بضاعة أخرى

10,734

8,625

10,067

10,431

اإلجمالي

345,455

391,814

419,993

459,592

ألف ريال سعودي

مؤشرات األداء الرئيسية
متوسط دوران المخزون (يوم)*

44

45

51

55

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م ،ومعلومات
إدارة الشركة.
*

تم احتسابها باستثناء قطع الغيار وقطع غيار المعدات والمخزون في الطريق من إجمالي المخزون.
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بلغت البضاعة ما قيمته  420.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .يتم قياس قيمة البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية ،أيهما أقل.
ويمثل صافي القيمة البيعية سعر البيع التقديري خالل دورة األعمال العادية ناقصاً تكاليف اإلكمال المقدرة والتكاليف المقدرة إلتمام عملية البيع .وتم
تقييد قيمة جميع البضاعة بقيمة التكلفة خالل الفترة التاريخية .وتمثلت بشكل أساسي في البضاعة المعدة للبيع حيث شكلت ما نسبته  %75من إجمالي
البضاعة باإلضافة إلى البضاعة في الطريق التي شكلت ما نسبته  %23من إجمالي البضاعة كما في  31ديسمبر 2020م .استقر متوسط عمر المخزون
عند  45يوم كما في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م وثم ارتفع الى  51يوم كما في  31ديسمبر 2020م ويعزى ذلك الى ارتفاع بضائع اللحوم
نتيجة انه لم تتمكن الشركة من بيع هذا المخزون نظراً لإلجراءات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا التي أدت إلى تخفيض أعداد الحجاج والمعتمرين
بشكل كبير .الجدير بالذكر أنه تم إثبات مبلغ  2,085مليون ريال سعودي و 2,111مليون ريال سعودي و 2,052مليون ريال سعودي كمصروفات للبضاعة
المسجلة بصافي القيمة البيعية في السنة المالية 2018م و 2019م و2020م ،على التوالي .تم إثبات هذه المبالغ ضمن تكلفة اإليرادات.

بضاعة معدة للبيع
تتكون البضاعة المعدة للبيع من منتجات الدواجن والتي شكلت ما نسبته  %45من إجمالي الرصيد كما في  31ديسمبر 2020م .ارتفعت البضاعة المعدة
للبيع من  235.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  270.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،ويعزى ذلك إلى ارتفاع
البضاعة من شركة دواجن يونيف (دواجن برازيلية) تماشياً مع زيادة المشتريات خالل نفس الفترة.
ارتفعت البضاعة المعدة للبيع لتصل إلى  315.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،وذلك يعود إلى )1( :ارتفاع مخزون اللحوم حيث أن
الشركة اشترت اللحوم استعداداً لموسم الحج ولم تتمكن من بيعه بالكامل نظراً لإلجراءات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا التي أدت إلى إغالق المطاعم
في فترة الحظر باإلضافة إلى تخفيض أعداد الحجاج والمعتمرين بشكل كبير )2( ،ارتفاع مخزون مشتقات األلبان تماشياً مع توسع الشركة في بيع
منتجات (بريزيدنت).
انخفضت البضاعة المعدة للبيع من  315.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  280.8مليون ريال سعودي كما في  31مارس 2021م
نتيجة انخفاض المشتريات بسبب )1( :حالة سوق الدواجن مما أدى النخفاض رصيد البضاعة المعدة للبيع من منتجات الدجاج الكامل ذات المنشأ
البرازيلي بمقدار  9.8مليون ريال سعودي  ،باإلضافة إلى توفر معروض أقل من اللحم النيوزلندي ( )2انخفاض رصيد البضاعة المعدة للبيع من مشتقات
األلبان بمقدار  4.4مليون ريال سعودي ويعزى ذلك الى انخفاض مشتريات منتج من مورد تركي  )3( ،انخفاض رصيد البضاعة المعدة للبيع من منتجات
الخضار والفواكه المجمدة بمقدار  16.0مليون ريال سعودي النخفاض المشتريات خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م.

بضاعة في الطريق
تتمثل البضاعة في الطريق في البضائع التي لم تصل بعد باإلضافة إلى البضائع التي في انتظار التخليص الجمركي بالميناء .ارتفعت البضاعة في الطريق
من  99.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  112.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م في حين انخفضت إلى  94.6مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م بسبب توقيت طلب وشحن البضائع.
ارتفعت البضاعة في الطريق من  94.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  168.4مليون ريال سعودي كما في  31مارس 2021م بسبب
توقيت طلب وشحن البضائع خالل نفس الفترة.

بضاعة أخرى
تتمثل البضاعة األخرى في المواد األولية (مثل اللحوم والدجاج ومواد التغليف التي يتم استخدامها في مصنع الشركة إلنتاج اللحوم) حيث بلغت المواد
األولية  6.3مليون ريال سعودي و 4.0مليون ريال سعودي  5.4مليون ريال سعودي و 6.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
وكما في  31مارس 2021م على التوالي .والجدير بالذكر بأن التذبذب في رصيد المواد األولية يعتمد على وقت وصول البضائع من الموردين الخارجيين،
كما يشتمل رصيد البضاعة األخرى على قطع غيار (وهي تمثل قطع الغيار الالزمة للصيانة الدورية للسيارات والشاحنات) .استقر رصيد قطع الغيار عند
 1.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في  31مارس 2021م تماش ًيا مع احتياجات صيانة وسائل النقل لدى الشركة.

موجودات حق اإلرجاع
ناقصا
یتم إثبات موجودات حق اإلرجاع بشأن حق استرداد البضاعة المتوقع إرجاعها من قبل العمالء .یقاس األصل بالقیمة الدفتریة السابقة للبضاعة،
ً
أیة تكالیف متوقعة السترداد البضاعة ،بما في ذلك أي انخفاض محتمل في قیمة البضاعة .تقوم الشركة بتحدیث قیاس الموجودات فیما یتعلق بأیة
تعدیالت على المستوى المتوقع للمرتجعات ،وكذلك أي انخفاض إضافي في قیمة المنتجات المرتجعة .وتستخدم الشركة طريقة القيمة المتوقعة لتقدير
العوض المتغير ثم تقوم بتطبيق المتطلبات الخاصة بوضع قيود على تقديرات العوض المتغير من أجل تحديد قيمة العوض المتغير الذي يمكن تضمينه
في سعر المعاملة وإثباته كإيرادات.
قامت الشركة بإعداد نموذج إحصائي لتوقع مرتجعات المبیعات .یستخدم النموذج اإلحصائي بیانات اإلرجاع السابقة لكل منتج للوصول إلى النسب المئویة
المتوقعة لإلرجاع .یتم تطبیق هذه النسب المئویة لتحدید القیمة المتوقعة للعوض المتغیر .إن أي تغیرات جوهریة فعلیة مقارنة بنمط اإلرجاع السابق
سوف تؤثر على النسب المئویة المتوقعة لإلرجاع المقدرة من قبل الشركة.
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وتقوم الشركة بتحدیث تقییمها للمرتجعات المتوقعة والتخفیضات المتعلقة بحجم المبیعات كل ثالثة أشهر ویتم تعدیل االلتزامات برد مبلغ وفقاً لذلك.
تتأثر تقدیرات المرتجعات المتوقعة والتخفیضات المتعلقة بحجم المبیعات بالتغیرات وفقاً للظروف ،وخبرة الشركة السابقة فیما یتعلق باستحقاقات
المرتجعات والتخفیضات قد ال تكون مؤش ًرا على استحقاقات المرتجعات والتخفیضات الفعلیة للعمالء في المستقبل.
بلغت موجودات حق اإلرجاع  595ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م و 545ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م و 977ألف ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2020م و 1.2مليون ريال سعودي كما في  31مارس 2021م ،ويرجع التغير في موجودات حق اإلرجاع إلى التغير في قيمة المبيعات
خالل هذه الفترات كونها تمثل نسبة تقديرية من تكلفة مبيعات الشهر األخير من السنة أو الفترة المالية.

المدينون التجاريون
	 (6-32):لودجل االمدينون التجاريون كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في  31مارس 2021م.
 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(المراجعة)

 31مارس 2021م
(المفحوصة)

مدينون تجاريون

201,123

192,157

207,571

249,725

ناقصا :مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

()7,453

()4,624

()6,806

()9,202

صافي المدينين التجاريين

193,670

187,532

200,764

240,523

ألف ريال سعودي

مؤشرات األداء الرئيسية
متوسط تحصيل الذمم المدينة (يوم)*

30

29

29

34

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م ومعلومات
إدارة الشركة.
*

تم احتسابها باستخدام إجمالي المدينون التجاريون.

يتضمن رصيد المدينين التجاريين الذمم المستحقة على الغير نتيجة عمليات البيع اآلجل (على الحساب) ويتركز هذا الحساب على مبيعات كل قطاعات
الشركة .استقر متوسط تحصيل الذمم المدينة عند  30يوم تقريبا خالل الفترات وهو بما يتالءم مع شروط البيع واالئتمان مع غالبية عمالء الشركة.
الجدير بالذكر أن رصيد المدينين التجاريين ال يخضع ألي عمولة تمويل وغالباً ما يكون متوسط فترة السداد من  15إلى 60یوماً .الجدير بالذكر أنه ليس
من سیاسة الشركة الحصول على ضمانات بشأن الذمم المدینة وبالتالي فإن معظمها بدون ضمانات.
	 (6-33):لودجل االمدينون التجاريون بحسب نوع العميل كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31
مارس 2021م.
 31ديسمبر 2018م
(معلومات اإلدارة)

 31ديسمبر 2019م
(معلومات اإلدارة)

 31ديسمبر 2020م
(معلومات اإلدارة)

 31مارس 2021م
(معلومات اإلدارة)

مدينو التجزئة

92,300

91,794

104,329

147,446

مدينو الجملة

72,400

65,208

66,585

65,215

مدينو قطاع خدمات األغذية والمستودعات

36,424

35,147

36,657

37,064

إجمالي المدينين التجاريين

201,124

192,156

207,571

249,725

ناقصا :مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

()7,453

()4,624

()6,806

()9,202

صافي المدينين التجاريين

193,671

187,532

200,764

240,523

ألف ريال سعودي

المصدر :معلومات إدارة الشركة.

	 (6-34):لودجل االحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
وكما في  31مارس 2021م.
 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(المراجعة)

 31مارس 2021م
(المفحوصة)

الرصيد في بداية السنة /الفترة

6,414

7,453

4,624

6,806

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

2,057

1,034

2,182

2,395

مبالغ مشطوبة خالل السنة /الفترة

()1,017

()3,863

-

-

7,453

4,624

6,806

9,202

ألف ريال سعودي

الرصيد في نهاية السنة /الفترة

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م.
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عمالء قطاع مبيعات التجزئة
تتعلق مبيعات قطاع التجزئة في المبيعات لمحالت التجزئة باإلضافة إلى األسواق المركزية « السوبر والهايبر ماركت» .مثلت أرصدة مبيعات التجزئة ما
نسبته  %50.3من إجمالي المدينين التجاريين كما في  31ديسمبر 2020م ،وتعلقت بشكل رئيسي في أرصدة شركة أسواق عبد اهلل العثيم وشركة الدانوب
وشركة بنده والشركات األخرى.
ارتفعت أرصدة عمالء مبيعات التجزئة من  92.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م لتصل إلى  104.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2020م ،وذلك يعود إلى نمو مبيعات التجزئة نتيجة لزيادة إقبال عمالء السوبرماركت على شراء المواد الغذائية خالل فترات حظر التجول التي فرضتها
الحكومة للحد من انتشار جائحة كورونا.
ارتفعت أرصدة عمالء مبيعات التجزئة من  104.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  147.4مليون ريال سعودي كما في  31مارس
2021م ويعزى ذلك إلى ارتفاع مشتريات قطاع التجزئة في شهر مارس استعدا ًدا لشهر رمضان المبارك ،باإلضافة إلى عدم التحصيل من بعض العمالء
الرئيسيين بسبب عدم انتهاء أيام الدفع المسموحة لمعظم الذمم المدينة لقطاع التجزئة ،حيث ان معظم هذه المبالغ المدينة التزال في فترة السداد
المتفق عليها ولم يتم تجاوزها بعد.

عمالء قطاع مبيعات الجملة
تتعلق مبيعات قطاع الجملة في المبيعات لمحالت بيع المواد الغذائية بالجملة .مثلت أرصدة عمالء مبيعات الجملة ما نسبته  %32.1من إجمالي المدينين
التجاريين كما في  31ديسمبر 2020م .انخفضت أرصدة عمالء مبيعات الجملة من  72.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  65.2مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019مبسبب انخفاض حجم المبيعات وأسعار البيع في هذا القطاع.
ارتفعت أرصدة عمالء مبيعات الجملة لتصل إلى  66.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،ويعزى ذلك إلى ارتفاع مبيعات الجملة في الربع
الثالث من السنة المالية 2020م وذلك بعد رفع حظر التجول في المملكة العربية السعودية ابتداءاً من يونيو 2020م.
انخفضت أرصدة عمالء مبيعات الجملة من  66.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  65.2مليون ريال سعودي كما في  31مارس 2021م
نتيجة تسويات العمالء خالل نفس الفترة.

عمالء قطاع خدمات األغذية
تتعلق مبيعات قطاع خدمات األغذية في المبيعات للمطاعم والمقاهي والفنادق وشركات االعاشة وإيجار المستودعات باإلضافة إلى المبيعات ألطراف
ذات العالقة .مثلت أرصدة عمالء قطاع خدمات األغذية ما نسبته  %17.7من إجمالي المدينين التجاريين كما في  31ديسمبر 2020م.
ارتفعت أرصدة قطاع خدمات األغذية من  36.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م لتصل إلى  36.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2020م ،وذلك رغم انخفاض المبيعات خالل السنة المالية 2020م ،ويعزى ذلك إلى الظروف التي واجهت العمالء فيما يتعلق بانخفاض الطلب بسبب
اإلغالق المؤقت أثناء جائحة كورونا مما أدى إلى أن تمدد الشركة شروط أيام الدفع االئتمانية لفترة مؤقتة لعدد من العمالء.
ارتفعت أرصدة عمالء مبيعات قطاع خدمات األغذية من  36.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  37.1مليون ريال سعودي كما في 31
مارس 2021م نتيجة ارتفاع التعامالت مع قطاع خدمات األغذية بعد تحسن الظروف التي واجهت العمالء خالل فترة جائحة كورونا أثناء السنة المالية
202م .والجدير بالذكر ان معظم هذه المبالغ المدينة كانت في فترة السداد المتفق عليها ولم تتجاوزها.
	 (6-35):لودجل اأعمار المدينين التجاريين كما في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م وكما في  31مارس 2021م.
اإلجمالي

أقل من  30يوم

 31إلى  90يوم

ألف ريال سعودي
 31مارس 2021م

249,725

232,033

4,928

2,966

 31ديسمبر 2020م

207,571

149,999

47,318

715

 31ديسمبر 2019م

192,157

140,018

45,353

1,466

865

 31ديسمبر 2018م

201,123

141,712

47,728

2,930

1,599

أكثر من  365يوم

 91إلى  180يوم

 181إلى  365يوم
847

8,952

2,699

6,840
4,455
7,155

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م ومعلومات إدارة الشركة.

	 (6-36):لودجل اأعمار صافي المدينين التجاريين كما في  31مارس 2021م.
ألف ريال سعودي

اإلجمالي

أقل من  30يوم

 31إلى  90يوم

 91إلى  180يوم

 181إلى  365يوم

أكثر من  365يوم

إجمالي المدينين التجاريين

249,725

232,033

4,927

2,966

847

8,952

9,202

359

305

458

325

7,724

240,523

231,674

4,622

2,508

522

1,197

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
صافي المدينين التجاريين
المصدر :معلومات إدارة الشركة.

160

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9حسب المتطلبات بداية من السنة المالية 2017م على النهج المبسط على أساس مخصص ديون
مشكوك في تحصيلها المتوقعة على مدى أعمار الذمم التجارية المدينة بتاريخ كل القوائم المالية .انخفض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
من  7.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م الى  4.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .حيث بلغت األرصدة المشطوبة 3.9
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م بسبب قضايا من عدم المرجح كسبها ،ثم ارتفع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها الى  6.8مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة إضافة مبالغ بقيمة  2.2مليون ريال سعودي في المخصص بما يتماشى مع تطبيق المعيار الدولي للتقرير
المالي (.)9

المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة
تمثل الجهات ذات العالقة الشركات الزمیلة والشركاء وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالشركة والمنشآت الخاضعة للسیطرة أو السیطرة
المشتركة أو التي یمارس علیها تأثیرا هاما من قبل هذه الجهات .یتم اعتماد سیاسات التسعیر وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة .ال تقوم
الشركة باحتساب مخصص مقابل الذمم المدينة من األطراف ذات العالقة بالرغم من تجاوز عدد أيام هذه الذمم أيام شروط الدفع المحددة .كما في
تاريخ هذه النشرة ،تم سداد جميع المبالغ التي كانت على األطراف ذات العالقة كما  31مارس 2021م.
	 (6-37):لودجل اأعمار المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة كما في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م وكما
في  31مارس 2021م.
اإلجمالي

أقل من  30يوم

 31إلى  90يوم

 91إلى  180يوم

 181إلى  365يوم

أكثر من  365يوم

ألف ريال سعودي
 31مارس 2021م

72,058

52,619

19,439

-

-

-

 31ديسمبر 2020م

81,528

45,990

35,538

-

-

-

 31ديسمبر 2019م

46,712

17,849

28,723

140

-

-

 31ديسمبر 2018م

70,934

36,477

27,259

7,198

-

-

المصدر :معلومات إدارة الشركة.

	 (6-38):لودجل ااإلفصاحات المتعلقة بالجهات ذات العالقة كما في  31ديسمبر 2018م.
مبيعات

مشتريات

المصاريف

ألف ريال سعودي

-

176,449

-

شركة بیت الشوایة

21,969

-

1,161

شركة الخلیج للتموین

13,692

870

1,804

مصنع أغذیة الخلیج للتموین (كاكو)

5,890

152

()404

شركة مركز أغذیة الحمیة

7,106

222

1,718

-

8,170

726

شركة الزاد السعودیة

1,110

196

301

شركة الكفاءة العقاریة

-

-

()680

شركة أبناء عبدهلل العلي المنجم

-

-

()245

مصنع سدیر للوجبات المجمدة

-

-

-

243

-

118

-

-

()18

فرانس بولتري

شركة بریدة للتجارة والتبرید

شركة ذاتي المحدودة
شركة األعمدة للمقاوالت

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31ديسمبر 2018م.
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	 (6-39):لودجل ااإلفصاحات المتعلقة بالجهات ذات العالقة كما في  31ديسمبر 2019م.
ألف ريال سعودي

مبيعات

مشتريات

المصاريف

-

497,409

-

فرانس بولتري
شركة بیت الشوایة

23,637

-

1,222

شركة الخلیج للتموین

١٣٬٠٠٤

٦٠٦

٩٠٢

مصنع أغذیة الخلیج للتموین (كاكو)

٤٬٤٣8

١٦5

٩٣٢

٦٬٢٣٠

٣4

٣٬٢١5

-

٥٬٠٨8

٤٩5

٨٢١

٢١7

٢٢٩

شركة مركز أغذیة الحمیة
شركة بریدة للتجارة والتبرید
شركة الزاد السعودیة
شركة الكفاءة العقاریة

-

-

٥٣٣

شركة أبناء عبدهلل العلي المنجم

-

-

١٬٥٣٥

مصنع سدیر للمجمدات

96

917

232

شركة ذاتي المحدودة

377

-

145

-

-

1

شركة األعمدة للمقاوالت

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31ديسمبر 2019م.

	 (6-40):لودجل

ااإلفصاحات المتعلقة بالجهات ذات العالقة كما في  31ديسمبر 2020م.

ألف ريال سعودي

مشتريات

المصاريف

-

٤٦٨٬٧٤4

-

-

شركة بیت الشوایة

٣١٬٤٩٠

١٥٦

٦٣٢

-

شركة الخلیج للتموین

١٠٬٠٣٣

٩٦1

١٬٨٩٩

-

مصنع أغذیة الخلیج للتموین (كاكو)

١٬٧٩٩

١٧٢

٩١6

شركة مركز أغذیة الحمیة

٥٬٢٩2

٢5

٣٬٦٧٨

فرانس بولتري

مبيعات

استبعاد ممتلكات
وآالت ومعدات

-

شركة الزاد السعودیة

٩٧4

١٩4

١٠١

-

مصنع سدیر للمجمدات

975

٢٬٣٩6

٨6

-

1,542,210

-

٧6

-

شركة ذاتي المحدودة
شركة بریدة للتجارة والتبرید

-

٢٬٨٤٦

٤٦٤

-

شركة الكفاءة العقاریة

-

-

١٬١٥6

١٤٬٠٥4

شركة أبناء عبدهلل العلي المنجم

-

-

٤٠٢

-

شركة األعمدة للمقاوالت

-

-

٥

-

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31ديسمبر 2020م.

	 (6-41):لودجل

ااإلفصاحات المتعلقة بالجهات ذات العالقة كما في  31مارس 2021م.

ألف ريال سعودي
فرانس بولتري
شركة بیت الشوایة

مبيعات

مشتريات

المصاريف

شراء ممتلكات
وآالت ومعدات

-

111,869

-

-

9,022

67

119

-

شركة الخلیج للتموین

2,571

349

919

-

شركة مركز أغذیة الحمیة

1.313

520

1,549

3,656

256

29

48

-

شركة بریدة للتجارة والتبرید

-

862

80

-

شركة الكفاءة العقاریة

-

-

618

-

شركة أبناء عبدهلل العلي المنجم

-

-

2,109

-

شركة الزاد السعودیة

المصدر :القوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م.

162

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

الجدير بالذكر أن المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة بدون ضمانات وال تخضع ألي عمولة تمويل.
باإلضافة ،تم تسجيل هذه التعامالت في قائمة الدخل خالل السنوات  /الفترات الموضحة .تمثل الجهات ذات العالقة الشركات الزمیلة والشركاء وأعضاء
مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالشركة والمنشآت الخاضعة للسیطرة أو السیطرة المشتركة من المساهم الكبير أو التي یمارس علیها تأثیرا هاما
من قبل هذه الجهات .یتم اعتماد سیاسات التسعیر وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة.
	 (6-42):لودجل االمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31
مارس 2021م.
 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(المراجعة)

 31مارس 2021م
(المفحوصة)

فرانس بولتري

60,651

40,509

71,044

60,085

شركة بيت الشواية

4,205

3,116

7,151

9,975

شركة مركز أغذية الحمية

3,337

738

1,025

-

شركة الخليج للتموين

1,110

1,039

720

1,760

مصنع أغذية الخليج للتموين (كاكو)

1,047

849

543

-

شركة ذاتي المحدودة

-

-

474

92

شركة بريدة للتجارة والتبريد

-

400

419

60

شركة الزاد السعودية

-

18

152

86

شركة الكفاءة العقارية

-

9

-

-

584

34

-

-

70,933

46,714

81,527

72,057

ألف ريال سعودي

أخرى
اإلجمالي

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م.

فرانس بولتري
تتعلق المبالغ المستحقة من فرانس بولتري (التي تأسست في عام 2018م) بدفعات مقدمة من قبل الشركة إلى شركة فرانس بولتري (الشركة المالكة
لعالمة الدواجن «دو» و»سوبريم» وغيرها) وذلك فيما يتعلق بمشتريات الدواجن .انخفضت المبالغ المستحقة من فرانس بولتري من  60.7مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  40.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،وذلك يعزى إلى انخفاض الكميات الموردة خالل نفس
الفترة .ارتفعت المبالغ المستحقة من فرانس بولتري لتصل إلى  71.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،تماشياً مع ارتفاع المشتريات
خالل نفس الفترة.
انخفضت المبالغ المستحقة من فرانس بولتري من  71.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  60.1كما في  31مارس 2021م نتيجة
تسوية بعض األرصدة خالل نفس الفترة.
يشار إلى أن الهدف االستراتيجي خلف تأسيس شركة فرانس بولتري ،هو تأمين واستمرار االمداد بشأن منتجات الدواجن الفرنسية الى شركة المنجم
لألغذية ،حيث تمثل هذه المنتجات نحو  %25من مبيعات شركة المنجم لألغذية وذات ربحية جيدة وتتمتع بحصة سوقية رائدة مقارنة بالمنافسين (تحديدا
«دو») .كما أن الدفعات المقدمة نص عليها عقد التوريد بين كلتا الشركتين لتمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة الفرنسية لتتمكن من الحفاظ على
استمرار االمداد لشركة المنجم لألغذية خدم ًة لمصالح األخيرة (المنجم لألغذية).

شركة بيت الشواية
تتعلق المبالغ المستحقة من شركة بيت الشواية بمشتريات دواجن حيث تعتبر إحدى عمالء شركة المنجم لألغذية ،باإلضافة إلى بعض المبالغ المستحقة
من الخدمات المشتركة .انخفضت المبالغ المستحقة من  4.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  3.1مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2019م ،وذلك تماشياً مع سداد بعض المبالغ خالل نفس الفترة.
ارتفعت المبالغ المستحقة من شركة بيت الشواية لتصل إلى  7.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،وذلك تماشياً مع ارتفاع مشتريات شركة
بيت الشواية من منتجات الشركة خالل نفس الفترة.
ارتفعت المبالغ المستحقة من شركة بيت الشواية من  7.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  10.0مليون ريال سعودي كما في  31مارس
2021م وذلك تماشياً مع ارتفاع مشتريات شركة بيت الشواية من منتجات الشركة خالل نفس الفترة.
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شركة مركز أغذية الحمية
تتعلق المبالغ المستحقة من شركة مركز أغذية الحمية بمشتريات منتجات الشركة حيث تعتبر إحدى عمالء شركة المنجم لألغذية ،باإلضافة إلى بعض
المبالغ المستحقة من الخدمات المشتركة .انخفضت المبالغ المستحقة من شركة مركز أغذية الحمية من  3.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2018م إلى  738ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م نتيجة النخفاض مشتريات شركة مركز أغذية الحمية باإلضافة إلى سداد بعض المبالغ
خالل نفس الفترة.
ارتفعت المبالغ المستحقة من شركة مركز أغذية الحمية لتصل إلى  1.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،وذلك نتيجة الى زيادة المشتريات
بعد تخفيف القيود التي كانت قد فُرضت للحد من انتشار وباء كورونا خالل نفس الفترة.
انخفضت المبالغ المستحقة من شركة مركز أغذية الحمية من  1.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى الشيء كما في  31مارس 2021م
نتيجة سداد كامل الرصيد خالل نفس الفترة.

شركة الخليج للتموين
تتعلق المبالغ المستحقة من شركة الخليج للتموين بمشتريات منتجات الشركة ،حيث تعتبر إحدى عمالء شركة المنجم لألغذية ،باإلضافة إلى بعض المبالغ
المستحقة من الخدمات المشتركة .انخفضت المبالغ المستحقة من شركة الخليج للتموين من  1.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى
 1.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،نتيج ًة لسداد بعض المبالغ خالل نفس الفترة.
انخفضت المبالغ المستحقة من شركة الخليج للتموين لتصل إلى  720ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،وذلك نتيجة للظروف التي مر بها
قطاع خدمات األغذية جراء تداعيات جائحة كورونا.
ارتفعت المبالغ المستحقة من شركة الخليج للتموين من  720ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  1.8مليون ريال سعودي كما في  31مارس
2021م تماشياً مع ارتفاع مشتريات شركة الخليج للتموين من منتجات الشركة ،باإلضافة إلى إعادة تبويب مبالغ مصنع أغذية الخليج للتموين (كاكو) ضمن
المبالغ المستحقة من شركة الخليج للتموين والتي بلغت  715ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة.

مصنع أغذية الخليج للتموين (كاكو)
تتعلق المبالغ المستحقة من مصنع أغذية الخليج للتموين (كاكو) بمشتريات منتجات الشركة حيث يعتبر أحد عمالء شركة المنجم لألغذية .انخفضت
المبالغ المستحقة من مصنع أغذية الخليج للتموين (كاكو) من  1.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  849ألف ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2019م ،وذلك يعزى إلى السدادات التي تمت خالل نفس الفترة.
انخفضت المبالغ المستحقة من مصنع أغذية الخليج للتموين (كاكو) لتصل إلى  543ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،بسبب انخفاض الطلب
نتيج ًة للظروف التي مر بها قطاع انتاج األغذية جراء تداعيات جائحة كورونا خالل نفس الفترة.
الجدير بالذكر انه تمت إعادة تبويب مبالغ مصنع أغذية الخليج للتموين (كاكو) والتي بلغت  715ألف ريال سعودي كما في  31مارس 2021م ضمن المبالغ
المستحقة من شركة الخليج للتموين خالل نفس الفترة.

شركة ذاتي المحدودة
تتعلق المبالغ المستحقة من شركة ذاتي المحدودة بمشتريات منتجات الشركة (المنتجات األخرى كالمشروبات) حيث تعتبر إحدى عمالء شركة المنجم
لألغذية .انخفضت المبالغ المستحقة من  474ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  92ألف ريال سعودي كما في  31مارس 2021م نتيجة
سداد بعض المبالغ خالل نفس الفترة.

شركة بريدة للتجارة والتبريد
تتعلق المبالغ المستحقة من شركة بريدة للتجارة والتبريد بالخدمات المشتركة بين شركة بريدة للتجارة والتبريد وشركة المنجم لألغذية .ارتفعت المبالغ
المستحقة من شركة بريدة للتجارة والتبريد من  400ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  419ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م.
انخفضت المبالغ المستحقة من شركة بريدة للتجارة والتبريد من  419ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  60ألف ريال سعودي كما في
 31مارس 2021م نتيجة سداد بعض المبالغ خالل نفس الفترة.

شركة الزاد السعودية
تتمثل المبالغ المستحقة من شركة الزاد السعودية في المبيعات وبعض الخدمات المشتركة .ارتفعت المبالغ المستحقة من شركة الزاد السعودية من 18
ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  152ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م.
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انخفضت المبالغ المستحقة من شركة الزاد السعودية من  152ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  86ألف ريال سعودي كما في  31مارس
2021م نتيجة سداد بعض المبالغ خالل نفس الفترة.

شركة الكفاءة العقارية
نشأت المبالغ المستحقة من شركة الكفاءة العقارية بشكل رئيسي نتيجة لبيع مباني وأراضي لها من قبل شركة المنجم لألغذية خالل السنة المالية 2020م
بقيمة  14,1مليون ريال سعودي .والجدير بالذكر أنه تم تسديد هذا الرصيد من قبل شركة الكفاءة العقارية في ديسمبر 2020م.

أخرى
تتمثل األرصدة االخرى بشكل رئيسي بأرصدة بعض األطراف ذات العالقة األخرين .انخفضت المبالغ المستحقة من  584ألف ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2018م إلى  34ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،وذلك يعزى إلى إعادة تبويب المبالغ المستحقة من شركة بريدة للتجارة والتبريد
وشركة ذاتي السعودية إلى بند منفصل خالل نفس الفترة.

ً
مقدما وموجودات أخرى
مصاريف مدفوعة
	 (6-43):لودجل اموجودات مالية متداولة أخرى كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في  31مارس 2021م.
 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(المراجعة)

 31مارس 2021م
(المفحوصة)

3,939

7,733

7,906

19,838

دفعات مقدمة للموردين والمقاولين

-

10,363

4,643

6,439

أصول أخرى

63

1,795

1,419

1,325

4,003

19,891

13,967

27,602

ألف ريال سعودي
المصاريف المدفوعة مقدماً

اإلجمالي

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م.

ً
مقدما
المصاريف المدفوعة
تتعلق المصروفات المدفوعة مقدماً بشكل رئيسي في الرسوم الحكومية المدفوعة مقدماً وتكاليف إيجار الرفوف لدى بعض عمالء التجزئة وتكاليف
التأمين المدفوعة مقدماً .ارتفعت المصاريف المدفوعة مقدماً من  3.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  7.7مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2019م وذلك يعود إلى قرار مجلس الوزراء رقم  197وتاريخ  23ربيع األول 1438هـ والذي ينص على دفع مقابل مالي شهري عن العمالة
األجنبية عند تجديد رخصة العمل ويرتفع هذا المقابل المالي بشكل تدريجي سنوياً إلى السنة المالية 2020م حيث تماشى ذلك مع ارتفاع المصاريف
المدفوعة مقد ًم إلى  7.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م.
ارتفعت المصاريف المدفوعة مقدماً من  7.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  19.8مليون ريال سعودي كما في  31مارس 2021م
نتيجة ارتفاع إيجار الرفوف المدفوعة مقدماً بمقدار  4.1مليون ريال سعودي وتكاليف التأمين المدفوعة مقدماً بمقدار  8.3مليون ريال سعودي .الجدير
بالذكر أن تكلفة ايجار الرفوف وتكلفة التأمين تُدفع عاد ًة مقدماً في بداية السنة ثم يتم إطفاؤها خالل السنة المالية.

دفعات مقدمة للموردين والمقاولين
تتعلق الدفعات المقدمة للموردين والمقاولين بـشكل رئيسي بالبضاعة المشتراة من مورد دواجن دو وبعض موردي اللحوم ،باإلضافة إلى الدفعات المقدمة
لمقاولي اإلنشاءات وبعض األرصدة األخرى.
والجدير بالذكر أن الشركة تقوم بتصنيف أي بضاعة في الطريق (التي يتحمل موردوها تكاليف التأمين والشحن والمخاطر المتعلقة بإيصال البضاعة
إلى موانئ المملكة العربية السعودية) في الدفعات المقدمة للموردين ،ويتم تصنيف البضاعة في الطريق (التي تتحمل الشركة تكاليف التأمين والمخاطر
المتعلقة بإيصال البضاعة) في البضاعة في الطريق تحت بند البضاعة.
بلغت الدفعات المقدمة للموردين والمقاولين ما قيمته  7.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م (والتي تم إعادة تبويبها من موجودات مالية
متداولة أخرى الى مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى كما في  31ديسمبر 2019م و2020م) .ارتفعت الدفعات المقدمة لموردين والمقاولين من
 7.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  10.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،وذلك نتيجة الرتفاع المبالغ المدفوعة
ألحد موردي اللحوم ،حيث ارتفعت مشتريات الشركة من اللحوم خالل نفس الفترة.
انخفضت الدفعات المقدمة للموردين والمقاولين لتصل إلى  4.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،وذلك تماشياً مع انخفاض مشتريات
اللحوم نتيجة النخفاض الطلب على اللحوم المستوردة خالل نفس الفترة جراء تداعيات جائحة كورونا.

165

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ارتفعت الدفعات المقدمة للموردين والمقاولين من  4.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  6.4مليون ريال سعودي كما في  31مارس
2021م نتيجة ارتفاع الدفعات المقدمة على األدوات والمعدات (باألخص ثالجات التبريد) بمقدار  3.5مليون ريال سعودي ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى
توسعة مصنع اللحوم في جدة .قابل ذلك انخفاض في الدفعات المقدمة للمنتجات والخدمات بقيمة  1.5مليون ريال سعودي نتيجة إلعادة تصنيف بند
البضاعة المشتراة من الموردين الذين تطبق عليهم شروط التكلفة والتأمين والشحن لميناء الوصول ( )CIFإلى حساب البضاعة في الطريق خالل نفس
الفترة.

أصول أخرى
تتعلق األصول األخرى بشكل رئيسي في رسوم التعريف للمنتجات في محالت التجزئة باإلضافة إلى أصول أخرى ،والجدير بالذكر ان رسوم التعريف
كانت تعد ضمن األصول غير الملموسة ويتم إطفاؤها .ارتفعت األصول األخرى من  63ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  1.8مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ثم بلغت  1.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ثم بلغت  1.3مليون ريال سعودي كما في  31مارس
2021م نتيجة مصاريف اإلطفاء خالل الفترة.

موجودات مالية متداولة أخرى
	 (6-44):لودجل اموجودات مالية متداولة أخرى كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في  31مارس 2021م.
 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(المراجعة)

 31مارس 2021م
(المفحوصة)

ذمم موظفين

1,628

1,685

393

374

دفعات مقدمة للموردين والمقاولين

7,263

-

-

-

أخرى

6,524

773

76

877

اإلجمالي

15,415

2,458

470

1,251

ناقصاً :مخصص خسائر ائتمان
متوقعة

()1,658

-

-

-

صافي

13,757

2,458

470

1,251

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م.

ذمم موظفين
تتعلق ذمم الموظفين بالسلف التي تقدمها الشركة لموظفيها ،وتكون هذه السلف مضمونة بمكافآة نهاية الخدمة لكل موظف وبعض الضمانات الشخصية.
ارتفعت ذمم الموظفين من  1.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  1.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،ويعزى ذلك
إلى زيادة عدد الموظفين الحاصلين على هذه السلف خالل نفس الفترة .انخفضت ذمم الموظفين لتصل إلى  393ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2020م نتيج ًة للسدادات التي تمت من قبل الموظفين وعدم منح سلف جديدة خالل الفترة.
انخفضت ذمم الموظفين من  393ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  374ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م نتيجة إلى تسويات
مبالغ السلف مع الموظفين خالل نفس الفترة.

دفعات مقدمة للموردين والمقاولين
تتعلق الدفعات المقدمة للموردين والمقاولين بـشكل رئيسي بالبضاعة المشتراة من مورد دواجن دو وبعض موردي اللحوم ،باإلضافة إلى الدفعات المقدمة
لمقاولي اإلنشاءات وبعض األرصدة األخرى .بلغت الدفعات المقدمة للموردين والمقاولين ما قيمته  7.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م
(والتي تم إعادة تبويبها من موجودات مالية متداولة أخرى الى مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى كما في  31ديسمبر 2019م و2020م).

أخرى
تتعلق األرصدة األخرى ببعض المبالغ المستحقة من شركة دواجن دو مقابل نسبة مشاركتها من تكاليف الحمالت اإلعالنية باإلضافة إلى أرصدة أخرى.
انخفضت األرصدة األخرى من  6.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  773ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م و 76ألف ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،ويعزى ذلك إلى انخفاض المبالغ المستحقة من شركة دواجن دو ،حيث أنه قد تم تعديل نسبة مشاركة دواجن دو من
مصاريف التسويق الخاصة بالعالمة التجارية من  %75إلى ال شيء خالل نفس الفترة.
ارتفعت األرصدة األخرى من  76ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  877ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م نتيجة ارتفاع العهد
النقدية خالل نفس الفترة.
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مخصص خسائر ائتمان متوقعة
يتعلق مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بمبالغ مستحقة من شركة دواجن دو مقابل نسبة مشاركتهم من تكاليف الحمالت اإلعالنية ،حيث ال تتوقع شركة
المنجم لألغذية أن يتم تحصيل هذه المبالغ نظراً إلعادة الهكيلة التي حدثت في شركة دواجن دو خالل تلك الفترة ،وبلغت قيمة هذه المبالغ  1.7مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م.

أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
	 (6-45):لودجل اأرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31
مارس 2021م.
 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(المراجعة)

 31مارس 2021م
(المفحوصة)

النقد في الصندوق

3,584

2,176

2,335

2,609

النقد في البنوك

24,763

17,914

17,571

26,623

اإلجمالي

28,347

20,091

19,906

29,232

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م.

انخفضت األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق من  28.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  20.1مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2019م ،تماشياً مع انخفاض النقد الناتج من األنشطة التشغيلية أثر انخفاض صافي الدخل خالل نفس الفترة.
انخفضت األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق لتصل إلى  19.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،نتيجة توزيعات أرباح مدفوعة بقيمة
 158.3مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
ارتفعت األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق من  19.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  29.2مليون ريال سعودي كما في 31
مارس 2021م وذلك يعود إلى النقد الناتج من األنشطة التشغيلية تماشياً مع تحقيق الشركة صافي ربح خالل نفس الفترة.
6حقوق الشركاء

-6-2-3

	 (6-46):لودجل احقوق الشركاء كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في  31مارس 2021م.
 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(المراجعة)

 31مارس 2021م
(المفحوصة)

150,000

150,000

150,000

600,000

-

-

450,000

-

احتياطي نظامي

75,000

75,000

22,968

22,968

احتياطي تقويم اكتواري

2,341

()1,501

()3,739

()3,739

أرباح مبقاة

251,038

240,202

21,222

50,686

إجمالي حقوق الشركاء

478,379

463,702

640,451

669,915

ألف ريال سعودي
رأس المال
الزيادة المقترحة في رأس المال

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م.

رأس المال
	 (6-47):لودجل ارأس المال كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في  31مارس 2021م.
 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(المراجعة)

 31مارس 2021م
(المفحوصة)

شركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم

%99.0

%99.0

%99.0

%99.0

شركة الكفاءة العقارية

%1.0

%1.0

%1.0

%1.0

اجمالي رأس المال

%100.0

%100.0

%100.0

%100.0

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م.

167

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

يتكون رأس مال الشركة من  150,000حصة قيمة كل منها ألف ريال سعودي ،وتمتلك شركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم  %99.0من الشركة وتمتلك شركة
الكفاءة العقارية ما نسبته  %1.0من الشركة كما في  31ديسمبر 2020م.
قرر الشركاء في اجتماعهم بتاريخ  2نوفمبر 2020م ما يلي:
yتحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة.
yزيادة رأس مال الشركة من  150.0مليون ريال سعودي إلى  600.0مليون ريال سعودي من خالل تحويل مبلغ  107.6مليون ريال سعودي من
المبلغ المستحق لشريك ،وتحويل مبلغ  75.0مليون ريال سعودي من االحتياطي النظامي ،وتحويل مبلغ  267.4مليون ريال سعودي من األرباح
المبقاة إلى الزيادة المقترحة في رأس المال.
yتغيير اسم الشركة إلى شركة المنجم لألغذية.
يتكون رأس المال المصدر والمدفوع البالغ ( 600,000,000ستمائة مليون) ريال سعودي من  60,000,000سهم قيمة كل منها  10ريال سعودي كما في 31
مارس 2021م.

احتياطي نظامي
طبقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية ،تقوم الشركة بتحويل  %10.0من صافي دخل السنة إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي
 %30.0من رأس المال .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كأرباح .بلغ االحتياطي النظامي  75.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م و2019م
ثم انخفض إلى  23.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة تحويل مبلغ إلى حساب الزيادة المقترحة في رأس المال خالل نفس الفترة،
واستقر االحتياطي النظامي عند  23.0مليون ريال سعودي كما في  31مارس 2021م.

احتياطي اكتواري
	 (6-48):لودجل ااحتياطي اكتواري كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في  31مارس 2021م.
 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(المراجعة)

 31مارس 2021م
(معلومات اإلدارة)

في بداية السنة  /للفترة

441

2,341

()1,501

()3,739

ربح (خسارة) اكتواریة عن االلتزام

1,900

()3,842

()2,239

-

في نهایة السنة  /للفترة

2,341

()1,501

()3,739

()3,739

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م ومعلومات اإلدارة.

انخفض احتياطي التقويم االكتواري من  2.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى ( )1.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م،
وذلك يعود إلى خسائر اكتوارية بقيمة (  )3.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م.
انخفض احتياطي التقويم االكتواري ليصل إلى (  )3.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،وذلك يعود إلى خسائر اكتوارية بقيمة ( )2.2مليون
ريال سعودي خالل السنة المالية 2020م .بلغ احتياطي التقييم االكتواري ما قيمتة ( )3.7مليون ريال سعودي كما في  31مارس 2021م نتيجة عدم قيام
الشركة بتقييم االحتياطي االكتواري خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م.

أرباح مبقاة
انخفضت األرباح المبقاة من  251.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  240.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،ويعزى
ذلك إلى توزيع أرباح بقيمة  120.0مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2019م.
انخفضت األرباح المبقاة لتصل إلى  21.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،وذلك يعود إلى تحويل مبلغ بقيمة  267.4مليون ريال سعودي
إلى حساب الزيادة المقترحة في رأس المال وارتفاع صافي ربح السنة إلى  229.7مليون ريال سعودي باإلضافة إلى توزيع أرباح قدرها  158.3مليون
ريال سعودي تمت خالل نفس الفترة.
ارتفعت األرباح المبقاة من  21.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  50.7مليون ريال سعودي كما في  31مارس 2021م تماش ًيا مع
تحقيق الشركة صافي ربح للفترة بقيمة  29.5مليون ريال سعودي دون توزيع أربح خالل الفترة.
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6المطلوبات غير المتداولة

	 (6-49):لودجل االمطلوبات غير المتداولة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في  31مارس 2021م.
 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(المراجعة)

 31مارس 2021م
(المفحوصة)

-

38,684

41,936

38,933

التزامات المنافع المحددة للموظفين

27,612

34,794

39,668

40,688

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

27,612

73,478

81,605

79,621

ألف ريال سعودي
التزام إيجار – جزء غير المتداول

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م.

التزام إيجار -جزء غير متداول
	 (6-50):لودجل

االتزام إيجار كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في  31مارس 2021م.
 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(المراجعة)

 31مارس 2021م
(معلومات اإلدارة)

في بداية السنة /الفترة

-

38,719

46,456

48,861

إضافات السنة /الفترة الحالیة

-

11,628

9,817

1,238

زیادة العمولة خالل السنة /الفترة

-

975

1,132

315

()4,866

()7,544

()3,910

اإلجمالي

-

46,457

48,861

46,503

التزام إيجار – جزء غير المتداول

-

38,684

41,936

38,933

التزام إيجار – جزء المتداول

-

7,772

6,925

7,571

اإلجمالي

-

46,456

48,861

46,503

ألف ريال سعودي

مبالغ مسددة

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م ومعلومات اإلدارة.

قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم « 16عقود اإليجار» بعد  1يناير 2019م ،حيث يتم إثبات عقود اإليجار كموجودات حق استخدام
مع االلتزامات المقابلة لها بالتاريخ الذي تصبح فيه الموجودات المستأجرة جاهزة لالستخدام من قبل الشركة .يتم توزيع دفعات اإليجار بين التزام اإليجار
وتكلفة التمويل .يتم إثبات تكلفة التمويل في قائمة الربح والخسارة األولية على مدى فترة عقد اإليجار .ويتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى
العمر اإلنتاجي لألصل أو مدى عقد اإليجار على أساس القسط الثابت ،أيهما أقصر .یوجد لدى الشركة عقود إیجار بشأن مباني وأراضي وسیارات یتم
استخدامها في العملیات الخاصة بها .یحظر على الشركة التنازل عن الموجودات المؤجرة أو تأجیرها من الباطن.
بلغ التزام اإليجار  38.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ارتفع إلى  41.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،وذلك يعود إلى
توقيع عقد جديد إلستجار مستودع السلي في الرياض لمدة  20سنة ،ابتداءاً من  1يناير 2020م.
انخفض التزام اإليجار من  41.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  38.9مليون ريال سعودي كما في  31مارس 2021م نتيجة عدم
وجود اضافات على عقود اإليجار خالل نفس الفترة.
والجدير بالذكر أنه یوجد لدى الشركة عقدا إیجار یتضمنان خیار التمدید .یتم التفاوض على هذا الخیار من قبل اإلدارة لتوفیر المرونة في إدارة محفظة
الموجودات المؤجرة ومواكبتها مع احتياجات أعمال الشركة .تقوم اإلدارة بممارسة األحكام الهامة عند تحديد ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة
ممارسة خيار التمديد هذا .باإلضافة إلى ذلك ،أبرمت الشركة عقود إیجار تشغیلي قصیرة األجل بشأن مساحة التخزین.
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التزامات المنافع المحددة للموظفين
االحركة في التزامات المنافع المحددة للموظفين كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما
في  31مارس 2021م.

	 (6-51):لودجل

 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(المراجعة)

 31مارس 2021م
(معلومات اإلدارة)

في بداية السنة

26,814

27,612

34,794

39,668

تكاليف الخدمة الحالية

3,210

3,674

4,116

1,279

تكلفة الفائدة

997

1,216

1,039

-

التزامات المنافع المحددة للموظفين مدفوعة

()1,509

()1,551

()2,519

()259

(أرباح)  /خسائر اكتوارية

()1,900

3,842

2,239

-

المخصص كما في  31ديسمبر

27,612

34,794

39,668

40,688

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م،
ومعلومات إدارة الشركة.

يتم إعادة قياس التزام المنافع المحددة بشكل دوري من قبل خبراء اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة .يتم تحديد القيمة
الحالية اللتزام المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار العمولة لسندات الشركات عالية الجودة المسجلة
بالعملة التي سيتم دفع المنافع بها ،ولها شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة .وفي البلدان التي ال يوجد فيها أسواق عميقة لهذه السندات،
تستخدم أسعار السوق على السندات الحكومية .وفيما يتعلق بالتزام منافع نهاية الخدمة للموظفين في المملكة العربية السعودية ،تأخذ عملية التقويم
الكتواري بعين االعتبار أحكام نظام العمل والعمال السعودي وكذلك سياسية الشركة.
ارتفعت التزامات المنافع المحددة للموظفين من  27.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  34.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2019م ،وذلك نتيجة لتكاليف خدمة حالية بقيمة  3.7مليون ريال سعودي باإلضافة إلى خسائر اكتوارية بقيمة  3.8مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
ارتفعت التزامات المنافع المحددة للموظفين لتصل إلى  39.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،وذلك يعزى إلى تكاليف خدمة حالية بقيمة
 4.1مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
ارتفعت التزامات المنافع المحددة للموظفين من  39.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م الى  40.7مليون ريال سعودي كما في  31مارس
2021م نتيجة تكاليف خدمة حالية بقيمة  1.3مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
-6-2-5

6المطلوبات المتداولة

	 (6-52):لودجل االمطلوبات المتداولة كما في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م وكما في  31مارس 2021م.
 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)

31ديسمبر 2020م
(المراجعة)

 31مارس 2021م
(المفحوصة)

دائنون تجاريون وآخرون

163,627

182,213

151,950

227,318

مصاريف مستحقة الدفع

19,983

19,054

29,099

24,695

73

196

147

3,066

111,770

107,988

40

-

723

740

1,150

1,396

-

7,772

6,925

7,571

160,000

165,000

128,000

105,000

-

185

25,196

34,797

زكاة مستحقة

5,441

2,780

5,286

8,862

إجمالي المطلوبات المتداولة

461,617

485,929

347,793

412,705

ألف ريال سعودي

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
مبلغ مستحق إلى شريك
التزامات برد المبالغ
التزام إيجار – جزء المتداول
قروض قصيرة األجل
ضريبة القيمة المضافة المستحقة

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م.
*

سيتم مناقشة الجزء المتداول من التزام إيجار ضمن تحليل المطلوبات غير المتداولة.
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الدائنون التجاريون والدائنون األخرون
	 (6-53):لودجل االدائنون التجاريون والدائنون اآلخرون كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في  31مارس
2021م.
 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(المراجعة)

 31مارس 2021م
(المفحوصة)

162,204

180,834

149,777

225,703

دفعات مقدمة من عمالء

502

489

763

694

أخرى

921

890

1,410

921

163,627

182,213

151,950

227,318

ألف ريال سعودي
دائنون تجاريون

اإلجمالي**

مؤشرات األداء الرئيسية
متوسط سداد الذمم الدائنة (يوم)*

40

42

39

47

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م ومعلومات
إدارة الشركة.
تم احتسابها باستخدام تكلفة المشتريات باستثناء مشتريات فرانس بولتري

*
**

تم إعادة تبويب بند المصاریف المستحقة الدفع وتم إظهار البند بشكل منفصل في القوائم المالية كما في  31ديسمبر 2019م .يظهر البند بشكل منفصل في إيضاحات القوائم المالية
كما في  31ديسمبر 2018م.

دائنون تجاريون
	 (6-54):لودجل االدائنون التجاريون بحسب النوع كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في  31مارس
2021م.
 31ديسمبر 2018م
(معلومات اإلدارة)

 31ديسمبر 2019م
(معلومات اإلدارة)

 31ديسمبر 2020م
(معلومات اإلدارة)

 31مارس 2021م
(معلومات اإلدارة)

البضائع

148,436

169,803

134,588

210,778

الخدمات

1,599

1,794

2,272

2,227

إجمالي موردي الخدمات والبضائع

150,035

171,597

136,860

213,005

موردون أخرون

12,169

9,237

12,917

12,699

اإلجمالي

162,204

180,834

149,777

225,703

ألف ريال سعودي

المصدر :معلومات إدارة الشركة.

	 (6-55):لودجل االدائنون التجاريون (البضائع) كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في  31مارس 2021م.
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر 2018م
(معلومات اإلدارة)

 31ديسمبر 2019م
(معلومات اإلدارة)

 31ديسمبر 2020م
(معلومات اإلدارة)

 31مارس 2021م
(معلومات اإلدارة)

موردون البضائع خارج المملكة العربية السعودية

128,467

152,162

111,162

164,990

موردون البضائع المحليون

19,969

17,670

23,427

45,787

إجمالي موردي الخدمات والبضائع

148,436

169,803

134,588

210,778

المصدر :معلومات إدارة الشركة.

	 (6-56):لودجل اأعمار الدائنون التجاريون كما في  31مارس 2021م
ألف ريال سعودي
صافي المدينين التجاريين

اإلجمالي

أقل من  30يوم

 31إلى  90يوم

أكثر من  90يوم

225,703

148,409

55,866

21,428

المصدر :معلومات إدارة الشركة.

تتمثل أرصدة الدائنين التجاريين في األرصدة المتعلقة بالبضائع والخدمات بقيمة  134.6مليون ريال سعودي ومصلحة الجمارك بقيمة  1,8مليون ريال
سعودي والنقل بقيمة  4.7مليون ريال سعودي واالستعانة بموظفين من شركات االستقدام بقيمة  1.4مليون ريال سعودي وأرصدة أخرى بقيمة  5.1مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م.

171

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ارتفع رصيد الدائنين التجاريين من  162.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  180.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م،
وذلك يعود إلى ارتفاع األرصدة المتعلقة بالبضائع تماشياً مع زيادة مشتريات البطاطس وذلك لنمو الطلب الذي نتج عن توقيع عقود مع مطاعم كبيرة
خالل نفس الفترة .انخفض رصيد الدائنين التجاريين ليصل إلى  149.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيج ًة الرتفاع المبالغ المسددة
للموردين الدوليين خالل نفس الفترة .استقر متوسط سداد الذمم الدائنة عند  40يوما تقريبا كما في  31ديسمبر  2018وكما في  31ديسمبر 2019م
وكما في  31ديسمبر 2020م.
ارتفع رصيد الدائنين التجاريين من  149.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  225.7مليون ريال سعودي كما في  31مارس 2021م،
نتيجة عقد توريد مع شركة دواجن برازيلية والذي بدأ توريده خالل الربع الثاني من السنة المالية 2021م حيث أن الشركة قامت باستالم فواتير هذا
العقد بمقدار  25.0مليون ريال سعودي في مارس 2021م ،باإلضافة إلى تعاقد مع مورد محلي لتوريد منتجات اللبنة بمقدار  21.0مليون ريال سعودي.
والجدير بالذكر أن أكبر خمس موردين للبضائع يمثلون  %68,7من إجمالي موردي البضاعة كما في  31مارس 2021م.

دفعات مقدمة من العمالء
تتعلق الدفعات المقدمة من العمالء بالمبالغ المستلمة منهم قبل إصدار توريد البضاعة لهم ،حيث يقوم بعض العمالء بإيداع المبالغ قبل طلب المنتجات.
بلغت الدفعات المقدمة من العمالء  502ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م و 489ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م و 763ألف
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م و 694ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م.

دائنون أخرون
تتعلق أرصدة الدائنون اآلخرون بشكل رئيسي بالمبالغ المحولة لحساب الشركة ولم يتم تصنيفها ضمن حسابات العمالء بعد ،حيث تنتج هذه األرصدة
بسبب فارق التوقيت بين تحويل العمالء للمبالغ وإبالغ الشركة بالتحويل .بلغت األرصدة األخرى  921ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م و890
ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م.
ارتفعت األرصدة األخرى لتصل إلى 1.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،وذلك بسبب ارتفاع المبالغ المحولة لحساب الشركة.
انخفضت األرصدة األخرى من العمالء من  1.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  921ألف ريال سعودي كما في  31مارس 2020م
بسبب انخفاض المبالغ المحولة لحساب الشركة.

المصاريف المستحقة الدفع
تتمثل المصاريف المستحقة الدفع في مصاريف اإلجازات ومصاريف التسويق وعمولة المبيعات المستحقة .انخفضت المصاريف المستحقة الدفع من
 20.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  19.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،ويعزى ذلك إلى انخفاض المكافآت
السنوية المستحقة للموظفين وذلك تماشياً مع انخفاض صافي ربح الشركة خالل السنة المالية 2019م ،والجدير بالذكر انه يتم سداد المصاريف
المستحقة لكل شهر بعد استحقاقها.
ارتفعت المصاريف المستحقة الدفع إلى  29.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،وذلك يعود إلى ارتفاع المكافآت المستحقة للموظفين
بمبلغ  2,9مليون ريال سعودي ،ارتفاع مصاريف تذاكر السفر المستحقة بمقدار  2.2مليون ريال سعودي واإلجازات المستحقة بمقدار  2.0مليون ريال
سعودي نظراً لقيود السفر خالل نفس الفترة.
انخفضت المصاريف المستحقة الدفع من  29.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  24.7مليون ريال سعودي كما في  31مارس 2020م،
نتيجة لدفع الحوافز والمكافآت السنوية المستحقة لمدراء وموظفي الشركة بمبلغ  5.8مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة .قابل هذا االنخفاض ارتفاع
في مصاريف تذاكر الطيران المستحقة بمقدار  809ألف ريال سعودي نتيجة قيود السفر خالل السنة المالية 2020م.
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مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
	 (6-57):لودجل االمبالغ المستحقة إلى جهات ذات عالقة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31
مارس 2021م.
 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(المراجعة)

 31مارس 2021م
(المفحوصة)

شركة مركز أغذية الحمية

-

-

-

2,895

شركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم (المساهم الكبير)

-

-

-

171

ألف ريال سعودي

شركة ذاتي المحدودة

53

83

-

-

مصنع سدير للوجبات المجمدة

-

112

147

-

شركة األعمدة للمقاوالت

-

1

-

-

شركة الزاد السعودية

20

-

-

-

اإلجمالي

73

196

147

3,066

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م.

ارتفعت المبالغ المستحقة إلى جهات ذات عالقة من 73ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  196ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2019م نتيجة لمبلغ مستحق لمصنع سدیر للوجبات المجمدة بقيمة  112ألف ريال سعودي بسبب مشتريات خالل نفس الفترة.
انخفضت المبالغ المستحقة إلى جهات ذات عالقة من  196ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  147ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2020م نتيجة سداد  84ألف ريال سعودي مبالغ مستحقة خالل نفس الفترة.
ارتفعت المبالغ المستحقة إلى جهات ذات عالقة من  147ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  3.1مليون ريال سعودي كما في  31مارس
2021م نتيجة ارتفاع الرصيد المستحق على شركة مركز أغذية الحمية .يشار إلى إعادة تصنيف حساب المستحق إلى شريك البالغ  171ألف ريال سعودي
إلى حساب المبالغ المستحقة إلى جهات ذات عالقة خالل نفس الفترة .وتتراوح فترة سداد المبالغ المستحقة إلى جهات ذات عالقة عموماً من  30إلى
 45يوما على جميع المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة.
والجدير بالذكر أن الشركة تستخدم حساباً بنكیاً باسم شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم (المساهم الكبير) ،إال أن الشركة هي المستفیدة من هذا
الحساب البنكي.

مبلغ مستحق إلى شريك
	 (6-58):لودجل االمبالغ المستحقة إلى شريك كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في  31مارس 2021م.
ألف ريال سعودي
شركة أبناء عبد اهلل علي المنجم

 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(المراجعة)

 31مارس 2021م
(المفحوصة)

111,770

107,988

40

-

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م 2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م.

يمثل هذا المبلغ الخاص بشركة أبناء عبد اهلل علي المنجم (المساهم الكبير) صافي المبلغ المتبقي بعد تحويل األصول وااللتزامات المتعلقة بنشاط تجارة
الجملة والتجزئة في المواد الغذائية من شركة أبناء عبد اهلل علي المنجم إلى شركة المنجم لألغذية تحت السجل التجاري الجديد في 2007م .،وبلغ
الرصيد  111.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م و 108.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م و 40ألف ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2020م .علما بأنه تم تحويل ما يعادل  107.6مليون ريال سعودي من الرصيد إلى حساب الزيادة في رأس المال كما في  31ديسمبر 2020م.
والجدير بالذكر ،انه تمت إعادة تبويب حساب المستحق إلى شريك البالغ  171ألف ريال سعودي إلى حساب المبالغ المستحقة إلى جهات ذات عالقة في
فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م .إن المبلغ المستحق إلى شريك ال يخضع لعمولة تمويل.

التزامات برد مبلغ
یتم إثبات االلتزام برد مبلغ بشأن االلتزام برد بعض أو جمیع العوض المستلم (أو المستحق القبض) من العمیل .تنشأ االلتزامات برد مبلغ لدى الشركة
من حق العمالء في اإلرجاع .تقاس هذه االلتزامات بالمبلغ الذي تتوقع الشركة إعادته إلى العمیل في نهایة المطاف .تقوم الشركة بتحدیث التقدیرات
المتعلقة بااللتزامات برد مبلغ (والتغیر المقابل في سعر المعاملة) في نهایة كل فترة مالیة.
بلغت االلتزامات برد المبلغ ما قيمته  723ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م و 740ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م و 1.2مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م و 1.4مليون ريال سعودي كما في  31مارس 2021م ،ويرجع التغير في قيمة االلتزامات برد المبلغ من فترة إلى
أخرى نتيجة إلى التغير في قيمة المبيعات خالل هذه الفترات لكونها تمثل نسبة تقديرية من مبيعات الشهر األخير من السنة أو الفترة المالية.
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التزام إيجار – جزء المتداول
يمثل التزام إيجار الجزء المتداول االلتزام الحالي والمبلغ األساسي المستحق الدفع خالل السنة المالية ،باإلضافة إلى أي فائدة مستحقة .بلغ التزام إيجار
الجزء المتداول  7.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،و 6.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 202م ،و 7.6مليون ريال سعودي كما
في  31مارس 2021م بعد تطبيق الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم « 16عقود اإليجار» خالل نفس الفترة.

القروض القصيرة األجل
	 (6-59):لودجل االقروض قصيرة األجل بحسب البنك كما في  31مارس 2021م.
رصيد القروض قصيرة
األجل كما في  31مارس
2021م

النسبة

تاريخ استحقاق القرض

البنك السعودي البريطاني (بنك ساب)

40,000

%1.6

 15ابريل 2021م

البنك األهلي السعودي (مجموعة سامبا المالية «سابقاً»)

20,000

%1.6

 1ابريل 2021م

البنك األهلي السعودي (مجموعة سامبا المالية «سابقاً»)

15,000

%1.6

 1ابريل 2021م

البنك األهلي السعودي (مجموعة سامبا المالية «سابقاً»)

15,000

%1.6

 5ابريل 2021م

البنك السعودي الفرنسي

10,000

%1.6

 1ابريل 2021م

البنك األهلي السعودي (مجموعة سامبا المالية «سابقاً»)

5,000

%1.6

 1ابريل 2021م

اإلجمالي

105,000

ألف ريال سعودي

المصدر :معلومات إدارة الشركة.

	 (6-60):لودجل

اتسهيالت بين كل من البنك السعودي البريطاني والشركة مؤرخة في  7يناير 2021م بقيمة إجمالية
قدرها  180.0مليون ريال سعودي.
التسهيالت المشتركة:
yتمويل مرابحة  /التورق بالمعادن
yتمويل االعتمادات المستندية بالمرابحة
حد التسهيالت المشتركة 180,0 :مليون ريال سعودي.
تمويل مرابحة  /التورق بالمعادن:

نوع التسهيل  /الغرض /
المبلغ

yحد التسهيل 100,0 :مليون ريال سعودي.
yالغرض :لمتطلبات رأس المال العامل.
yهامش الربح :سايبور  %1 +سنويا.
تمويل االعتمادات المستندية بالمرابحة:
yحد التسهيالت 180,0 :مليون ريال سعودي.
yالغرض :تمويل االستيراد بموجب االعتمادات المستندية ،كمبياالت التحصيل الواردة.
yمصاريف فتح االعتماد :تعرفة مؤسسة النقد العربي السعودي.

االلتزامات القائمة

 40مليون ريال سعودي كما في  31مارس 2021م.

المدة

تنتهي المدة في تاريخ  30سبتمبر 2021م.

الكفاالت

تم ضمان التسهيالت بواسطة ضمان/كفالة شركة من شركة أبناء عبدا هلل العلي المنجم (المساهم الكبير) بمبلغ  203,750,000ريال
سعودي بتاريخ  20ديسمبر 2018م ،وتم التوقيع على سند ألمر بمبلغ  180,000,000ريال سعودي من قبل الشركة وقد تم ضمان ذلك
السند من قبل شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم (المساهم الكبير) بتاريخ  7يناير 2021م .وسوف يطلب المساهم الكبير من البنك
استبعاد هذه الضمانات بعد الطرح.

المصدر :معلومات إدارة الشركة
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	 (6-61):لودجل

اتسهيالت بين كل من البنك السعودي الفرنسي والشركة مؤرخة في  23نوفبر 2020م بقيمة
إجمالية قدرها  220.0مليون ريال سعودي.
تسهيالت وتمويل ألغراض متعددة:
yالغرض :اصدار االعتمادات المستندية لالستيراد والضمانات للمناقصات ،وخطابات الدفع المقدم ،و/أو خطابات ضمان األداء
وتمويل شراء وبيع السلع (التورق) ،و/أو تسهيالت ضمانات الدفع.
التسهيالت 1.1
yحد التسهيالت 220,0 :مليون ريال سعودي.
yنوع التسهيالت :تورق.

نوع التسهيل  /الغرض /
المبلغ

yهامش الربح :سايبور  %1 +سنويا.
التسهيالت 1.2
yحد التسهيالت الثانوي 130,0 :مليون ريال سعودي.
yنوع التسهيالت :خطابات اعتماد متعددة لالستيراد.
yالسعر :حسب التعرفة.
التسهيالت 1.3
yحد التسهيالت 10.0 :مليون ريال سعودي.
yنوع التسهيالت :ضمانات أداء وضمانات دفع متعددة.
yالسعر :حسب التعرفة.

المدة

تنتهي المدة في تاريخ  31أكتوبر 2021م.

االلتزامات القائمة

 10مليون ريال سعودي كما في  31مارس 2021م.

الكفاالت

تم ضمان التسهيالت بواسطة ضمان/كفالة شركة من شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم بمبلغ  220,000,000ريال سعودي يتاريخ 23
نوفمبر 2020م ،وتم التوقيع على سند ألمر بمبلغ  220,000,000ريال سعودي من قبل الشركة بتاريخ  23نوفمبر 2020م .وسوف يطلب
المساهم الكبير من البنك استبعاد هذه الضمانات بعد الطرح.

المصدر :معلومات إدارة الشركة

ً
سابقا) والشركة مؤرخة
	 (6-62):لودجل اتسهيالت بين كل من البنك األهلي السعودي* (مجموعة سامبا المالية
في  13ديسمبر 2020م بقيمة إجمالية قدرها  460.0مليون ريال سعودي.
التسهيل :1
yنوع التسهيل :خطاب اعتماد.
yالغرض :اصدار خطابات اعتماد.
نوع التسهيل  /الغرض /
المبلغ

yالمبلغ 150,0 :مليون ريال سعودي.
yالمدة والسعر:
	-النوع :فتح خطاب اعتماد .المدة 360 :يوم .السعر :معدل ساما.
	-النوع :قبول فتح خطاب اعتماد .المدة 180 :يوم .السعر :معدل ساما.
	-النوع :خطاب اعتماد مقبول/مستخدم .المدة 180 :يوم .السعر %1 :سنويا.
	-النوع :تعهد بنكي .المدة 360 :يوم .السعر %1 :سنويا.
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التسهيل :2
yنوع التسهيل :خطاب ضمان  /عام.
yالغرض :اصدار خطابات ضمان للمناقصات ،خطاب ضمان أداء ،وضمان الدفع المقدم ،وضمان الدفع.
yالمبلغ 10,0 :مليون ريال سعودي.
yالمدة والسعر:
	-النوع :خطاب ضمان للمناقصات .المدة 365 :يوم .السعر :معدل ساما.
نوع التسهيل  /الغرض /
المبلغ

	-النوع :خطاب ضمان الدفع المقدم .المدة 1,095 :يوم .السعر :معدل ساما.
	-النوع :خطاب ضمان األداء .المدة 1,825 :يوم .السعر :معدل ساما.
	-النوع :خضاب ضمان الدفع .المدة 1,825 :يوم .السعر %1 :سنويا.
التسهيل :3
yنوع التسهيل :تمويل مرابحة مباشر للعميل.
yالغرض :قروض رأس مال عامل قصيرة األجل.
yالمبلغ 300,0 :مليون ريال سعودي
yالمدة 365 :يوم.
 yالسعر :سايبور  %1 +سنويا.

االلتزامات القائمة

 81مليون ريال سعودي كما في  31مارس 2021م.

المدة

تنتهي المدة في تاريخ  30نوفمبر 2021م.

الكفاالت

تم ضمان التسهيالت بواسطة ضمان/كفالة شركة من شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم بمبلغ  460,000,000ريال سعودي بتاريخ 13
ديسمبر 2020م .وتم التوقيع على سند ألمر بمبلغ  460,000,000ريال سعودي من قبل الشركة وقد تم ضمان ذلك السند من قبل شركة
أبناء عبداهلل العلي المنجم بتاريخ  14ديسمبر 2020م .وسوف يطلب المساهم الكبير من البنك استبعاد هذه الضمانات بعد الطرح.

المصدر :معلومات إدارة الشركة
*

تشتمل تسهيالت البنك األهلي السعودي (مجموعة سامبا المالية سابقاً) ثالثة أنواع من التسهيالت كما موضح في الجدول أعاله ،حيث يتفرع التسهيل رقم  3إلى عدة قروض قصيرة
األجل حيث بلغ العدد المستحق كما في  31مارس 2021م أربعة قروض ،حسب الموضح في الجدول( :59 -6القروض قصيرة األجل بحسب البنك كما في  31مارس 2021م).

حصلت الشركة على قروض مرابحة وتورق من بنوك محلية لتمويل متطلبات رأس المال العامل الخاص بالشركة .إن القروض مضمونة بضمان من شركة
أبناء عبد اهلل العلي المنجم (المساهم الكبير) بقيمة  860مليون ريال سعودي وتحمل تكاليف اقتراض وفقاً للمعدالت التجارية السائدة( .للمزيد من
المعلومات يرجى مراجعة قسم «( 8-12التسهيالت االئتمانية والقروض»)) كما في  31ديسمبر 2020م ،بلغت القروض  128.0مليون ريال سعودي بمدد
استحقاق بين  7أيام و 28يوم وبنسب تتراوح بين  %1.62و .%1.72بلغ إجمالي تسهيالت القروض البنكية المتاحة للشركة  700.0مليون ريال سعودي
في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م ،استخدمت منها مبلغ  105.0مليون ريال سعودي في نهاية الفترة ،في حين بلغ اجمالي التسهيالت
البنكية المتاحة للشركة  860.0مليون ريال سعودي في  31مارس 2021م.
ارتفعت القروض قصيرة األجل من  160.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  165.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م
تماشيا مع احتياجات الشركة .انخفضت القروض قصيرة األجل لتصل إلى  128.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،ويعزى ذلك إلى ارتفاع
النقد الناتج من األنشطة التشغيلية خالل السنة المالية 2020م.
انخفضت القروض قصيرة األجل من  128.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  105.0مليون ريال سعودي كما في  31مارس 2021م
نتيجة ارتفاع األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق لدى الشركة بمقدار 9.3مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2020م.

ضريبة القيمة المضافة المستحقة
تتعلق ضريبة القيمة المضافة المستحقة بالمبالغ مستحقة الدفع لهيئة الزكاة والدخل عن الفترات المتعلقة بها .بلغت ضريبة القيمة المضافة المستحقة
الدفع  185ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،ثم ارتفعت ضريبة القيمة المضافة المستحقة الدفع بمقدار  25.0مليون ريال سعودي أثر
المبادرات الحكومية بتأجيل دفع الضرائب على البضائع المستوردة خالل نفس الفترة باإلضافة الى زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من  %5.0الى
 %15.0خالل السنة المالية 2020م .الجدير بالذكر أنه بلغت ضريبة القيمة المضافة المستحقة الدفع  341ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م
والتي تم ادراجها ضمن المصاريف المستحقة الدفع كما في  31ديسمبر 2018م.
ارتفعت ضريبة القيمة المضافة المستحقة من  25.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  34.8مليون ريال سعودي كما في  31مارس
2021م نتيج ًة لمبادرات حكومية تمت خالل السنة المالية 2020م لتأجيل دفع الضرائب على البضائع المستوردة للسنة المالية 2020م.
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الزكاة المستحقة
	 (6-63):لودجل االزكاة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في  31مارس 2021م.
 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(المراجعة)

 31مارس 2021م
(المفحوصة)

رصيد بداية السنة

6,584

5,441

2,780

5,286

مجنب خالل السنة

5,441

2,780

7,235

3,577

()6,584

()5,441

()4,729

-

5,441

2,780

5,286

8,862

ألف ريال سعودي

مدفوعات خالل السنة
رصيد نهاية السنة

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م.

بلغت الزكاة المستحقة ما قيمته  5.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م و 2.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م و 5.3مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م و 8.9مليون ريال سعودي كما في  31مارس 2021م .وتمثل هذه األرصدة الزكاة المجنبة خالل السنة أو الفترة
نفسها ،حيث تقوم الشركة بدفع الزكاة المستحقة بعد نهاية كل سنة .تم تقديم اإلقرارات الزكوية عن كافة السنوات المالية من 2008م إلى 2020م من
قبل شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم (المساهم الكبير) على أساس مجمع يتضمن شركاتها التابعة ،ومن ضمنها شركة المنجم لألغذية .في تاريخ
2021/04/01م ،تلقت شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم ربطاً زكوياً معدالً من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن اإلقرار المجمع لسنة 2018م ،متضمناً
المطالبة بفروق زكوية بإجمالي  9,9مليون ريال سعودي .وقد اعترضت شركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم على ذلك الربط خالل2021م أمام األمانة العامة
للجان الضريبية ،ولم تتل َق ردأً منها حتى تاريخ هذه النشرة .وفي تاريخ 2021/4/28م ،تلقت شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم ربطاً زكوياً من هيئة الزكاة
والضريبة والجمارك عن اإلقرار المجمع لسنة 2015م متضمناً المطالبة بفروق زكوية بإجمالي  8,4مليون ريال سعودي ،وقد اعترضت شركة أبناء عبداهلل
العلي المنجم على ذلك الربط بتاريخ 2021/6/23م أمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ولم تتل َق ردأً منها حتى تاريخ هذه النشرة.
والجدير بالذكر ،أن شركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم تتعهد بتحمل أي التزام زكوي مفروض أو مقدر على الشركة عن أي ربوط زكوية عن السنوات
المالية من السنة المالية 2008م حتى 2020م وفقا لالتفاقية المبرمة بين الشركتين في هذا الشأن .كما أن الشركة ستقدم إقرارها الزكوي على أساس
مستقل بدءا من سنة  2021م.

-6-3

6االلتزامات المحتملة والتعهدات الرأسمالیة

أصدرت الشركة خطابات ضمان بلغ حدها األقصى  ٤١٠ألف ريال سعودي ( 2٬0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م و 2.0مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2018م) بشأن تنفیذ العقود واعتمادات مستندیة بمبلغ  ٣٣٫6مليون ريال سعودي ( 53.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2019م و 69.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م) تعهدات رأسمالیة قدرها  ٩.7ريال سعودي كما في  ٣١دیسمبر2020م ( 1.2مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2019م).
أصدرت الشركة خطابات ضمان بلغ حدها األقصى  650ألف ريال سعودي بشأن تنفیذ العقود واعتمادات مستندیة بمبلغ  25,1مليون ريال سعودي وتوجد
تعهدات رأسمالیة قدرها  5,1مليون ريال سعودي كما في  31مارس 2021م.

-6-4

6قائمة التدفقات النقدية

	 (6-64):لودجل اقائمة التدفقات النقدية للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة الثالثة
أشهر المنتهية في  31مارس 2021م.
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(المراجعة)

 31مارس 2021م
(المفحوصة)

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
الربح قبل الزكاة

154,916

111,945

236,914

33,040

تعديالت غير نقدية لتسوية الدخل قبل الزكاة إلى صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
استهالك

25,840

27,471

27,826

6,759

-

5,405

7,813

1,909

إطفاء موجودات غير ملموسة

1,877

1,241

1,350

384

عمولة على التزامات اإليجار

-

975

1,132

315

العمولة على التزامات المنافع المحددة للموظفين

997

1,216

1,039

-

عمولة محملة على قروض قصيرة األجل

5,850

7,339

2,700

423

إطفاء موجودات حق االستخدام
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 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(المراجعة)

 31مارس 2021م
(المفحوصة)

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في الذمم التجارية

2,057

1,034

2,182

2,395

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة – الموجودات المالية المتداولة األخرى

1,658

-

-

-

مكاسب استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

()604

()3,658

()3,120

()319

الخسارة في الممتلكات والمنشآت والمعدات المتعلقة بخسائر الحريق

4,117

-

-

-

التزامات المنافع المحددة للموظفين

3,210

3,674

4,116

1,279

النقص (الزيادة) النقص في الذمم المدينة التجارية

()16,706

5,104

()15,414

()42,154

النقص (الزيادة) في الموجودات المالية المتداولة األخرى

100,830

4,035

1,989

()781

النقص (الزيادة) في المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى

()725

()8,625

5,924

()13,635

النقص (الزيادة) في البضاعة

35,745

()46,359

()28,179

()39,599

43

50

()432

()207

(النقص) الزيادة في الذمم الدائنة التجارية واألخرى

1,914

18,918

() 29,761

75,368

النقص في التزامات برد المبالغ

()110

-

-

246

(النقص) الزيادة النقص في المصاريف المستحقة

-

()1,111

10,045

()4,404

الزيادة (النقص) في ضريبة القيمة المضافة المستحقة

-

()155

25,011

9,601

الزيادة (النقص) في المبالغ المستحقة الى الجهات ذات عالقة

18

123

()49

2,879

النقص (الزيادة) في المبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة

()63,711

24,220

()34,814

9,470

-

()222

()400

()24

تكلفة تمويل مدفوعة

()5,904

()7,131

()2,793

()400

منافع محددة مدفوعة للموظفين

()1,509

()1,551

()2,519

()259

زكاة مدفوعة

()6,584

()5,441

()4,729

-

صافي النقدية من األنشطة التشغيلية

243,221

138,497

205,831

42,286

ألف ريال سعودي

(الزيادة) النقص في موجودات حق االسترجاع

سداد جزء رئيسي من التزامات اإليجار

األنشطة االستثمارية
دفعات بشأن شراء ممتلكات وآالت ومعدات

()33,768

()27,034

()18,896

()6,377

605

4,104

17,272

337

دفعات بشأن شراء موجودات غير ملموسة

()2,114

()397

()610

()10

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

()35,277

()23,327

()2,233

()6,050

متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

األنشطة التمويلية
-

()4,644

()8,144

()3,910

سداد جزء من أصل مبلغ التزامات اإليجار
مبلغ استالم من شريك

845

845

1,989

-

مبلغ مستحق إلى شریك

()600

()4,627

()2,351

-

قروض قصیرة األجل مستلمة

4,798,000

5,240,000

4,781,000

1,013,000

قروض قصیرة األجل مسددة

()4,799,000

()5,235,000

()4,818,000

()1,036,000

توزيعات أرباح مدفوعة

()206,087

()120,000

()158,277

-

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

()206,842

()123,426

()203,782

()26,910

1,102

()8,256

()184

9,326

األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في  1يناير

27,244

28,347

20,091

19,906

األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق  31ديسمبر

28,347

20,091

19,906

29,232

صافي الزيادة (النقص) في األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس2021م.
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التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
انخفض النقد الناتج من األنشطة التشغيلية من  243.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  138.5مليون ريال سعودي في السنة المالية
2019م ،وذلك يعود بشكل رئيسي إلى )1( :انخفاض صافي الربح للسنة قبل الزكاة بمقدار  43.0مليون ريال سعودي من  154.9مليون ريال سعودي إلى
 111.9مليون ريال سعودي تماشياً مع انخفاض مجمل الربح متأثراً بانخفاض هامش مجمل الربح واإليرادات خالل نفس الفترة )2( .ارتفاع البضاعة
بمقدار  46.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م مقارنة بانخفاضها بمقدار  35.7مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2018م .قابل ذلك
انخفاض في رصيد المدينين التجاريين بمقدار  6.1مليون ريال سعودي وارتفاع في الذمم الدائنة التجارية واألخرى بمقدار  18.9مليون ريال سعودي
خالل نفس الفترة.
ارتفع النقد الناتج من األنشطة التشغيلية ليصل إلى  205.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،وذلك بسبب )1( :ارتفاع صافي الربح قبل
الزكاة للسنة بمقدار  125.0مليون ريال سعودي ليصل إلى  236.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،تماشياً مع ارتفاع هامش مجمل الربح
واإليرادات باإلضافة إلى ارتفاع اإليرادات األخرى وانخفاض تكاليف التمويل خالل نفس الفترة ( )2صافي الزيادة في الذمم الدائنة التجارية واألخرى
والمصاريف المستحقة وضريبة القيمة المضافة المستحقة بمقدار  5.3مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
بلغ النقد الناتج من األنشطة التشغيلية  42.3مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م ،وهو ناتج بشكل أساسي من الربح
قبل الزكاة البالغ  33.0مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
انخفض النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من  35.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  23.3مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2019م ،تماشياً مع انخفاض شراء الممتلكات واآلالت والمعدات من  33.8مليون ريال سعودي إلى  27.0مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض شراء
السيارات والمعدات خالل نفس الفترة ،قابل ذلك ارتفاع المتحصالت من استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات من  605ألف ريال سعودي إلى  4.1مليون
ريال سعودي خالل نفس الفترة.
انخفض النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية ليصل إلى  2.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،وذلك يعود إلى انخفاض شراء الممتلكات
واآلالت والمعدات نتيج ًة لتداعيات جائحة كورونا خالل نفس الفترة.
بلغ النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  6.1مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م وتعلق بشكل رئيسي بشراء
ممتلكات وآالت ومعدات بقيمة  6.4مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
انخفض النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من  206.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  123.4مليون ريال سعودي في السنة المالية
2019م ،وذلك يعود إلى انخفاض توزيعات األرباح المدفوعة لتصل إلى  120.0مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
ارتفع النقد المستخدم في األنشطة التمويلية ليصل إلى  203.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،وذلك يعود إلى تسديد قروض قصيرة األجل
باإلضافة إلى ارتفاع توزيعات األرباح المدفوعة خالل نفس الفترة.
فيما بلغ النقد المستخدم في األنشطة التمويلية  26.9مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م وتعلق بشكل رئيسي
بالحركة بين القروض قصیرة األجل المستلمة بقيمة  1,013مليون ريال سعودي والقروض قصیرة األجل المسدد بقيمة 1,036مليون ريال سعودي خالل
نفس الفترة.
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7سياسة توزيع األرباحتثبت المادة  110من نظام الشركات للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم ،والتي تشمل على وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من
صافي األرباح المقرر توزيعها .ويتولى مجلس اإلدارة التوصية بتوزيع أية أرباح قبل إقرارها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة .وال تلتزم
الشركة باإلعالن عن أي أرباح ،ويعتمد أي قرار بتوزيع أرباح على عدد من العوامل من بينها ،أرباح الشركة السابقة والمتوقعة والتدفقات النقدية ،والتمويل
ومتطلبات رأس المال ،ومعطيات السوق والعوامل االقتصادية بشكل عام ،والزكاة ،فض ً
ال عن االعتبارات القانونية والنظامية األخرى .وبالرغم من عزم
الشركة على توزيع أرباح سنوية على مساهميها ،إال أنه ال توجد أي ضمانات لتوزيع فعلي لألرباح ،كما ال يوجد أي ضمان بشأن المبالغ التي ستدفع في
أي سنة.
كما يخضع توزيع األرباح للقيود الواردة في المادة ( )47من نظام الشركة األساسي .وسيتم توزيع األرباح بالريال السعودي.
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية ،والتكاليف األخرى على الوجه التالي:
1يجنب  ٪10من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف التجنيب متى ما بلغ االحتياطي المذكور ٪30من رأس المال المدفوع.
2يجوز للشركة بتوصية من مجلس اإلدارة وبموافقة الجمعية العامة العادية تجنيب نسبة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصصلدعم المركز المالي للشركة.
3للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكانعلى المساهمين .وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون
قائماً من هذه المؤسسات.
4للجمعية العامة العادية توزيع الباقي بعد ذلك على المساهمين في الشركة.وتجدر اإلشارة إلى أن سياسة توزيع األرباح يمكن أن تتغير من وقت إلى آخر حيث يجوز لمجلس اإلدارة بعد الحصول على تفويض من الجمعية العامة
العادية يجدد سنوياً القيام بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وذلك فقاً لضوابط الجهة المختصة .ال تستحق
أسهم الطرح أي توزيعات أرباح تم اإلعالن عنها قبل تاريخ هذه النشرة حيث يكون أول استحقاق أسهم الطرح في توزيعات األرباح التي يتم اإلعالن عنها
من قبل الشركة من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية الالحقة.
وفيما يلي ملخص باألرباح التي قامت الشركة باإلعالن عنها وتوزيعها خالل السنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر
2020م والفترة المنتهية في  31مارس 2021م ،على التوالي.
	 (7-1):لودجل

ااألرباح التي قامت الشركة باإلعالن عنها وتوزيعها خالل السنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م،
و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م والفترة المنتهية في  31مارس 2021م،على التوالي
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2020م

الفترة المنتهية في  31مارس 2021م

التوزيعات المعلنة

206,087,151

120,000,000

158,276,809

-

التوزيعات المدفوعة خالل العام

206,087,151

120,000,000

158,276,809

-

صافي األرباح للفترة

149,474,627

109,164,680

229,678,761

29,463,803

%137.87

%109.93

%68.91

-

نسبة توزيع األرباح المعلنة الى صافي أرباح الشركة
المصدر :الشركة

تعتزم الشركة وضع سياسة توزيع أرباح أساسية بالتوازي مع تطلعاتها للنمو المستقبلية ،والتي ينبغي أن تهدف إلى السماح للشركة بزيادة توزيعات األرباح
تدريجياً طالما لم تتدهور الظروف االقتصادية العامة.
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8استخدام متحصالت الطرحتقدر مجموع متحصالت الطرح بحوالي  1,080مليون ريال سعودي ،سيستخدم منها مبلغ يقدر بحوالي  36مليون مليون ريال سعودي لتسوية جميع
المصاريف المتعلقة بالطرح ويشمل ذلك أتعاب المستشار المالي ،ومدير االكتتاب ،ومتعهد التغطية ،والمستشار القانوني ،ومراجعي الحسابات ،والجهات
المستلمة ،ومستشار السوق واالستراتيجية ،وكذلك أتعاب التسويق والطباعة والتوزيع والترجمة ،واألتعاب والمصاريف األخرى المتعلقة بعملية الطرح.
سوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح البالغة حوالي  1,045مليون ريال سعودي على المساهمين البائعين بالتناسب مع عدد أسهم الطرح التي سيتم
بيعها من قبلهم ،ولن تتلقى الشركة أي جزء من صافي متحصالت الطرح .وسيتحمل المساهمون البائعون كافة األتعاب والمصاريف والتكاليف المتعلقة
بالطرح.
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9رسملة رأس مال الشركة والمديونيةيمتلك المساهمون الحاليون جميع أسهم الشركة قبل الطرح .وبعد استكمال عملية الطرح ،سيمتلكون مجتمعين ما نسبته  %70من أسهم الشركة.
يوضح الجدول التالي رسملة الشركة كما تظهر في القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م
و 31ديسمبر 2020م والفترة المنتهية في  31مارس 2021م ،على التوالي .علماً بأنه يجب قراءة الجدول التالي مع القوائم المالية المعنية ،بما في ذلك
اإليضاحات المرفقة بها والواردة في القسم«( 20القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني حولها») من هذه النشرة.
	 (9-1):لودجل

ارسملة رأس مال الشركة والمديونية
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2020م

الفترة المنتهية في 31
مارس 2021م

160,000,000

165,000,000

128,000,000

105,000,000

-

-

-

-

150,000,000

150,000,000

150,000,000

600,000,000

-

-

450,000,000

-

االحتياطي النظامي

75,000,000

75,000,000

22,967,876

22,967,876

احتياطي تقويم اكتواري

2,341,455

()1,500,754

()3,739,413

()3,739,413

األرباح المبقاة

251,037,623

240,202,303

21,222,480

50,686,283

اجمالي حقوق الملكية

478,379,078

463,701,549

640,450,943

669,914,746

إجمالي الرسملة (إجمالي القروض  +إجمالي حقوق الملكية)

638,379,078

628,701,549

768,450,943

774,914,746

%25.1

%26.2

%16.7

%13.5

اجمالي القروض
حقوق الملكية
رأس المال
الزيادة المقترحة في رأس المال

إجمالي القروض /إجمالي الرسملة

المصدر :الشركة والمعلومات المالية للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م والفترة المنتهية في  31مارس 2021م التي تم استخراج من المعلومات المالية المقارنة الموضحة في القوائم
المالية للشركة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م ،واإليضاحات المرفقة بها ،والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية
( ،)IFRSوالمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (.)SOCPA

ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة ما يلي:
1ال تخضع أي من أسهم الشركة ألي حق خيار ،كما في تاريخ هذه النشرة.2ليس لدى الشركة أي أدوات دين ،كما في تاريخ هذه النشرة.3أن رصيد السيولة المتاحة للشركة وتدفقاتها النقدية كافية لتغطية احتياجاتها النقدية المتوقعة لرأس المال العامل والنفقات الرأسمالية لمدةاثني عشر ( )12شهراً على األقل تلي مباشرة تاريخ نشر هذه النشرة ،مع مراعاة أي تغيير سلبي وجوهري في أعمال الشركة.
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	 10-إفادة الخبراء
قدم جميع المستشارين الواردة أسماؤهم في الصفحة (ج) والصفحة (ح) موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم المنسوبة
إليهم وعلى نشر إفاداتهم في هذه النشرة ،ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة ،كما أن جميع المستشارين والعاملين لديهم من ضمن
فريق العمل القائم على تقديم خدمات للشركة أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم في الشركة وليس ألي منهم مصلحة مهما كان نوعها في الشركة كما في
تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر على استقالليتهم.
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11اإلقراراتيقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
1اإلصدار ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.بأي من العقود أو االتفاقيات التي يكون ال ُمصدر طرفاً فيها.
2ال يخ ّل اإلصدار ٍ ّ3تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بال ُمصدر في نشرة اإلصدار.4إن ال ُمصدر ليس خاضع ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعماله أو في وضعه المالي.5إن أعضاء مجلس إدارة ال ُمصدر ليسوا خاضعين ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال المصدر أوفي وضعه المالي.
6ليس ألي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة أو أمين سر مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم او تابعيهمأي أمر آخر يمكن آن يؤثر في أعمال الشركة ،باستثناء ما ذكر في
أية مصالح مباشرة أو غير مباشرة في أسهم الشركة أو أية مصلحة في ّ
القسم «( 1-5أعضاء مجلس اإلدارة وأمين المجلس») والقسم «( 3-5اإلدارة العليا») والقسم «( 7-12المعامالت والعقود مع األطراف ذوي
العالقة»).
7باستثناء ما ذكر في القسم «( 6-5تعارض المصالح») ،ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو أمين سر المجلس أو أيشخص من أقربائهم أو التابعين لهم أية مصلحة في أي عقود أو ترتيبات قائمة سوا ًء خطية أو شفهية أو عقود أو ترتيبات قيد الدراسة أو
مزمع إبرامها مع الشركة.
8باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم «( 7-12المعامالت والعقود مع األطراف ذوي العالقة») ،ال يوجد هناك أي تعارض في المصالح متعلقبأعضاء مجلس اإلدارة بخصوص العقود أو المعامالت ال ُمبرمة مع الشركة ،كما في تاريخ هذه النشرة.
9بخالف ما ذكر في القسم «( 7-4لمحة عامة على المساهمين») والقسم «( 6-5تعارض المصالح») ،من هذه النشرة ،ليس لهم أو ألي منأقربائهم أو تابعيهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة حتى تاريخ هذه النشرة.
	 10-تعد الشركة ،باستنادها على األنظمة والسياسات الالزمة الخاصة بها ،القوائم المالية السنوية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية الكاملة
( )IFRSعلى النحو المعتمد في المملكة باإلضافة إلى المعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
( ،)SOCPAوفي المواعيد المحددة بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة .كما تستند الشركة على األنظمة والسياسات
الالزمة الخاصة بها من أجل إعداد جميع التقارير المالية األخرى ،وجميع التقارير غير المالية ،حسب ما تقتضيه قواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة وفي المواعيد المحددة في هذه القواعد.
	11-إن لدى الشركة رأس مال عامل يكفي لمدة اثني عشر ( )12شهراً على األقل تلي مباشرة تاريخ نشر هذه النشرة.
	12-باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم «( 8-12التسهيالت االئتمانية والقروض») ،لم تصدر الشركة أية أدوات دين ،أو تحصل على أية قروض
آجلة أو أية قروض أو ديون مستحقة (بما في ذلك السحب على المكشوف من البنوك ،وااللتزامات المالية قيد القبول ،واعتمادات القبول أو
التزامات الشراء).
	13-ليست هناك نية في إجراء أي تغيير جوهري في طبيعة نشاط الشركة .كما لم يحدث أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد
أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي للشركة خالل فترة االثني عشر ( )12شهراً األخيرة.
	14-لم تمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي ألي من أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الشركة خالل السنوات الثالث
( )3السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.
	15-لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل
وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة ،إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار هذه.
	16-أن أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية قد أعدت على أسس سليمة حيث تم وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حاالت التعارض
المحتملة والتي تشمل إساءة استخدام أصول الشركة وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع أطراف ذوي عالقة .باإلضافة إلى التأكد من
سالمة األنظمة المالية والتشغيلية والتأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة المخاطر المحتملة وفقاً لمتطلبات المادة ( )22من الئحة
حكومة الشركات .كما يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة سنوية إلجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
	17-إن القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنوات المنتهية بتاريخ  31ديسمبر 2018م ،وبتاريخ  31ديسمبر 2019م وبتاريخ  31ديسمبر 2020م،
وفترة الثالثة أشهر المنتهية بتاريخ  31مارس 2021م قد ت ّم إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية الكاملة ( )IFRSعلى النحو المعتمد
في المملكة باإلضافة إلى المعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ( .)SOCPAكما أن المعلومات
المالية الواردة في هذه النشرة مستخرجة دون أي تغيير جوهري من القوائم المالية المذكورة وبما يتماشى معها.
	18-لن يشترك أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في التصويت على القرارات المتعلقة باألعمال والعقود التي يكون لهم فيها مصلحة مباشرة
أو غير مباشرة.
	19-أن أعضاء مجلس اإلدارة قد وضعوا إجراءات وضوابط ونظم من شأنها أن تمكن الشركة من استيفاء متطلبات األنظمة واللوائح والتعليمات
ذات العالقة ،ومن ضمنها نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد
اإلدراج.
	20-ال يوجد أي ضمان أو رهن أو عبء مالي على أي من أصول الشركة.
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	21-كما في تاريخ هذه النشرة ،ليس هنالك أي برامج أسهم لموظفي الشركة من شأنها أن تشرك الموظفين في رأس مال الشركة ،وليس هنالك
أي ترتيبات أخرى مشابهة قائمة.
	22-ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إال
بترخيص من الجمعية العامة.
	23-يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بإخطار المجلس عن مصالحهم الشخصية المباشرة أو غير المباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة
على أن يسجل ذلك في محضر اجتماع مجلس اإلدارة.
	24-ليست هناك أية سياسات بحث وتطوير معتمدة لدى الشركة ،كما في تاريخ هذه النشرة.
	25-ال تخضع أي من أسهم الشركة ألي حق خيار ،كما في تاريخ هذه النشرة.
	26-أن أعضاء مجلس اإلدارة لم يشهروا إفالسهم في أي وقت من األوقات ولم يخضعوا إلجراءات إفالس.
	27-لم يكن أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس اإلدارة معينين في منصب إداري أو إشرافي في أي شركة
أعلنت إفالسها أو إعسارها في السنوات الخمس ( )5التي سبقت تاريخ هذه النشرة.
	28-أن أعضاء مجلس اإلدارة ليس لديهم أي حق يخولهم االقتراض من الشركة.
كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بالتزامهم بالمواد ( ،)71و( ،)72و( ،)73و( ،)74و( )75من نظام الشركات والمادة ( )46من الئحة حوكمة الشركات فيما
يتعلق بالعقود مع األطراف ذوي العالقة كما يلي:
	29-أن كافة المعامالت التي تبرمها الشركة مع األطراف ذوي العالقة سوف تتم على أساس تجاري وسيتم التصويت على جميع األعمال والعقود
مع األطراف ذوي العالقة في اجتماعات مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة للشركة (في حال تطلب النظام ذلك) مع امتناع عضو مجلس اإلدارة
عن التصويت على القرارات المتعلقة باألعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة والتي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها سواء في
مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة.
	30-يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنهم لم يقوموا بالمشاركة مجتمعين ومنفردين في أي أنشطة مماثلة او منافسة للشركة ويتعهدون بااللتزام
بمتطلبات نظام الشركات.
	31-ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين االقتراض من الشركة أو أن تضمن الشركة أي قرض يحصل عليه أي من أعضاء
مجلس اإلدارة.
إضافة إلى اإلقرارات المشار إليها أعاله ،يقر أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي بما يلي:
	32-ليس ألعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي الحق بالتصويت على األتعاب والمكافآت الممنوحة لهم.
كما يقر مجلس اإلدارة ما يلي:
	33-أن أنظمة الرقابة الداخلية والمحاسبية وتقنية المعلومات كافية ومالئمة.
	34-أن هذه النشرة تتضمن جميع المعلومات المطلوب تضمينها بمقتضى قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،وال يوجد أي وقائع
أخرى يمكن أن تؤثر على الطرح وقرار االستثمار لم يتم تضمينها في هذه النشرة.
	35-أن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها من أطراف أخرى ،بما في ذلك المعلومات التي تم الحصول عليها
من تقرير دراسة السوق التي أعدها مستشار السوق واالستراتيجية يمكن االعتماد عليها وال يوجد أي سبب يدعو الشركة لالعتقاد بأن تلك
المعلومات غير دقيقة.
	36-أنه تم اإلفصاح عن جميع الشروط واألحكام التي يمكن أن تؤثر على قرارات المكتتبين في أسهم الشركة.
	37-أنه ليس لدى الشركة حاليا نية لتوقيع أية عقود جديدة مع أطراف ذوي عالقة باستثناء تجديد العقود مع األطراف ذوي العالقة التي تم إبرامها
سابقاً والمشار إليها في هذه النشرة .وفي حال رغبت الشركة في المستقبل بتوقيع عقود جديدة مع أطراف ذوي عالقة ،فسوف تلتزم الشركة
بالمواد ( ،)71و( ،)72و( ،)73و( ،)74و( )75من نظام الشركات والمادة ( )46من الئحة حوكمة الشركات.
	38-كما في تاريخ هذه النشرة ،إن المساهمين الذين تظهر أسمائهم في الجدول «( 1-4هيكل ملكية الشركة عند التأسيس») من هذه النشرة هم
المالك القانونيون لألسهم.
	39-أن جميع الزيادات التي طرأت على رأس مال الشركة تتطابق مع األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
	40-ال تملك الشركة أي أوراق مالية (تعاقدية أو غير ذلك) أو أي أصول عرضة للتقلبات ،مما قد يؤثر سلبا وبشكل جوهري على الميزانية العمومية.
	41-باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم «( 2عوامل المخاطرة») ،ليس لدى الشركة أية دراية بأي معلومات تتعلق بأية سياسات حكومية أو
اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أي عوامل أخرى أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري (مباشر أو غير مباشر) على عملياتها.
	42-باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم «( 2عوامل المخاطرة») ،ليس لدى الشركة أي دراية بأي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة
بالنشاط قد يكون لها تأثير على أعمالها أو وضعها المالي.
ً
	43-إن وثائق التأمين الخاصة بالشركة توفر غطاءاً تأمينياً كافيا لممارسة الشركة ألعمالها ،وتقوم الشركة بتجديد وثائق وعقود التأمين بشكل
دوري لضمان وجود تغطية تأمينية بشكل مستمر .كما قامت الشركة باتخاذ اإلجراءات األمنية المناسبة حسب الممارسات المعمول بها في
القطاع( .للمزيد من المعلومات حول وثائق التأمين يرجى مراجعة القسم «( 9-12التأمين»).
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	44-تم اإلفصاح عن كافة العقود واالتفاقيات التي تراها الشركة مهمة أو جوهرية أو التي من الممكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار
في أسهم الطرح ،وال يوجد هناك أي عقود أو اتفاقيات جوهرية أخرى لم يتم اإلفصاح عنها.
	45-باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم «( 2عوامل المخاطرة») ،وعلى حسب علمهم واعتقادهم ،ال يوجد أي مخاطر جوهرية أخرى من الممكن
أن تؤثر على قرار المستثمرين المحتملين في االستثمار في أسهم الطرح.
	46-كما في تاريخ هذه النشرة ،فإن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها باستثناء ما تم
اإلفصاح عنه في القسم «( 4-12الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية»).
	47-إن الشركة ليست طرفاً في أي نزاعات أو دعاوى أو قضايا أو إجراءات تحقيق قائمة يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على عملياتها أو مركزها
المالي.
	48-تم استخراج القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م ،مع
االيضاحات ،وفقاً لمعايير المحاسبية الدولية الكاملة ( )IFRSعلى النحو المعتمد في المملكة باإلضافة إلى المعايير واإلصدارات األخرى
المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ( .)SOCPAوباستثناء المعلومات المالية واإلحصائية التي تحتوي عليها هذه النشرة التي
تكون عرضة للتقريب ،لم يتم إجراء أية تعديالت جوهرية عليها.
	49-تم الحصول على جميع الموافقات الالزمة من المقرضين لطرح  %30من أسهم الشركة حتى تكون الشركة شركة مساهمة عامة.
	50-تلتزم الشركة بجميع الشروط واألحكام بموجب االتفاقيات مع المقرضين المانحين للقروض والتسهيالت والتمويل.
	51-تسجيل جميع قرارات المجلس ومداوالته في شكل محضر اجتماع مكتوب يتم التوقيع عليه من قبلهم.
	52-اإلفصاح عن تفاصيل أية معامالت مع األطراف ذوي العالقة حسب متطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات وأنظمة هيئة السوق
المالية.
	53-االلتزام بأحكام المواد ( )71و( )72و( )73من نظام الشركات والفصل السادس من الباب الثالث من الئحة حوكمة الشركات.
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12المعلومات القانونية	 12 -1اإلقرارات المتعلقة بالمعلومات القانونية
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
yأن الطرح ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة.
yأن الطرح ال يخل بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها.
yأنه تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في هذه النشرة.
ً
yبخالف ما ورد في القسم «( 11-12التقاضي») ،ال تخضع الشركة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا على
أعمال الشركة أو على وضعها المالي.
yأن أعضاء مجلس اإلدارة ال يخضعون ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً على أعمال الشركة أو على وضعها
المالي.

	 12 -2الشركة
شركة المنجم لألغذية هي شركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم  1010231822وتاريخ 1428/04/07هـ (الموافق  24إبريل 2007م)،
والقرار الوزاري رقم  196الصادر من مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية بتاريخ 1442/06/25هـ (الموافق 2021/02/07م) .ويقع المركز
الرئيسي للشركة في حي المعذر الشمالي ،شارع التخصصي ،ص.ب  ،1544مدينة الرياض  ،11441المملكة العربية السعودية.

	 12 -3هيكل ملكية األسهم
يوضح الجدول التالي هيكل المساهمين في الشركة قبل الطرح وبعده:
	 (12-1):لودجل

اهيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده.
قبل الطرح

المساهمون

بعد الطرح

عدد األسهم

نسبة الملكية
المباشرة

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

عدد األسهم

نسبة الملكية
المباشرة

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

59,400,000

%99

594,000,000

41,580,000

%69.3

415,800,000

600,000

%1

6,000,000

420,000

%0.7

4,200,000

الجمهور

-

-

-

18,000,000

%30

180,000,000

اإلجمالي

60,000,000

%100

600,000,000

60,000,000

%100

600,000,000

شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم
شركة الكفاءة العقارية

المصدر :الشركة

تم توضيح التفاصيل المتعلقة بملكية كل واحد من المساهمين المؤسسين في القسم «( 7-4لمحة عامة على المساهمين»).

	 12 -4الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية
حصلت الشركة وفروعها على عدة تراخيص وشهادات نظامية وتشغيلية من الجهات المختصة ،ويتم تجديد تلك التراخيص والشهادات بصفة دورية.
ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة حصلت على جميع التراخيص والموافقات الالزمة لمزاولة أعمالها .وتوضح الجداول أدناه التراخيص والشهادات
الحالية التي حصلت عليها الشركة:
	 (12-2):لودجل

اتفاصيل شهادة السجل التجاري التي حصلت عليها الشركة

السجل التجاري

تاريخ التسجيل

تاريخ االنتهاء

1010231822

1428/04/07هـ (الموافق 2007/04/24م)

1478/04/06هـ (الموافق 2055/10/27م)

المصدر :الشركة
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	 (12-3):لودجل اتفاصيل شهادات السجل التجاري التي حصلت عليها فروع الشركة
الرقم

اسم الفرع والموقع

السجل التجاري

تاريخ االنتهاء

تاريخ التسجيل

الثالجات
-1

بريده

1131026002

1429/04/03هـ (الموافق 2008/04/09م)

1444/04/02هـ (الموافق 2022/10/27م)

-2

الدمام

2050059043

1429/03/07هـ (الموافق 2008/03/15م)

1444/03/06هـ (الموافق 2022/10/02م)

-3

جدة

4030176226

1429/02/05هـ (الموافق 2008/02/12م)

1444/02/05هـ (الموافق 2022/09/01م)

-4

خميس مشيط

5855030212

1429/03/14هـ (الموافق 2008/03/22م)

1444/03/14هـ (الموافق 2022/10/10م)

-5

المدينة المنورة

4650046753

1430/11/19هـ (الموافق 2009/11/07م)

1447/11/19هـ (الموافق 2026/05/06م )

-6

تبوك

3550027505

1433/03/12هـ (الموافق 2012/02/04م)

1448/03/12هـ (الموافق 2026/08/25م)

-7

حائل

3350031238

1433/03/22هـ (الموافق 2012/02/14م)

1448/03/22هـ (الموافق 2026/09/04م )

-8

االحساء

2250045420

1433/03/22هـ (الموافق 2012/02/14م)

1448/03/22هـ (الموافق 2026/09/04م )

-9

مكة المكرمة

4031067309

1433/03/22هـ (الموافق 2012/02/14م)

1448/03/22هـ (الموافق 2026/09/04م )

-10

جازان

5900017953

1433/04/26هـ (الموافق 2012/03/19م)

1448/04/26هـ (الموافق 2026/10/03م )

-11

سكاكا

3400119907

1442/01/12هـ (الموافق 2020/08/31م)

1448/01/12هـ (الموافق 2026/07/07م )

-12

السلي (الرياض)***

1010231822

1428/04/07هـ (الموافق 2007/04/24م)

1448/04/06هـ (الموافق 2026/09/18م)

مصنع اللحوم
-13

جدة – مصنع اللحوم

4030291805

1438/02/10هـ (الموافق 2016/11/10م)

1448/02/10هـ (الموافق 2026/07/21م)

مكتب مبيعات
-14

4032032800

الطائف

1433/04/06هـ (الموافق 2012/02/28م)

1448/04/06هـ (الموافق 2026/09/18م)

الفروع غير العاملة
-15

الرياض – نقل

1010401313

1435/03/12هـ (الموافق 2015/01/13م)

1447/03/12هـ (الموافق 2025/09/04م)

-16

الرياض – تنظيف مباني

1010465454

1438/02/10هـ (الموافق 2016/11/10م)

1448/02/10هـ (الموافق 2026/07/24م)

-17

الرياض – خدمات الطعام

1010653210

1442/01/25هـ (الموافق 2020/09/13م)

1445/01/25هـ (الموافق 2023/08/12م)

المصدر :الشركة
*** يشترك ك ً
ال من المقر الرئيسي للشركة وفرع ثالجة السلي في نفس السجل التجاري (.)1010231822

	 (12-4):لودجل

اتفاصيل ترخيص البلدية الذي حصلت عليه الشركة

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

الجهة المصدرة

4100348

1441/05/10هـ (الموافق 2020/01/05م)

1446/05/10هـ (الموافق 2024/11/12م)

بلدية الرياض

المصدر :الشركة
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	 (12-5):لودجل اتفاصيل تراخيص البلدية التي حصلت عليها فروع الشركة
الرقم

رقم الترخيص

الموقع

تاريخ االنتهاء

تاريخ اإلصدار

الجهة المصدرة

الثالجات
-1

بريده

390988380

1439/04/19هـ (الموافق
2018/01/06م)

1443/04/19هـ (الموافق
2021/11/24م)

بلدية القصيم (الديرة
الفرعية)

-2

الدمام

40112506581

1440/02/06هـ (الموافق
2018/10/15م)

1446/02/05هـ (الموافق
2024/08/09م)

بلدية الشرقية

-3

جدة

41073471003

1435/05/14هـ (الموافق
2014/03/15م)

1445/01/26هـ (الموافق
2023/08/13م)

بلدية جدة (المليساء
الفرعية)

-4

خميس مشيط

3909672416

1436/07/01هـ (الموافق
2015/04/20م)

1443/07/01هـ (الموافق
2022/02/02م)

بلدية خميس مشيط

-5

المدينة المنورة

39111510782

1436/12/19هـ (الموافق
2015/09/03م)

1443/12/18هـ
(2022/07/17م)

بلدية العقيق

-6

تبوك

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

-7

حائل

4011643781

1437/03/11هـ (الموافق
2015/12/22م)

1444/03/11هـ (الموافق
2022/11/16م)

بلدية حائل

-8

االحساء

3909469642

1436/03/22هـ (الموافق
2015/01/13م)

1443/03/21هـ (الموافق
2021/10/27م)

بلدية المبرز

-9

مكة المكرمة

3909452616

1439/03/06هـ (الموافق
2017/11/24م)

1446/03/05هـ (الموافق
2024/09/08م)

بلدية العمرة الفرعية

-10

جازان

40042002681

1439/06/16هـ (الموافق
2018/03/04م)

1443/06/26هـ (الموافق
2022/01/29م)

بلدية جازان

-11

سكاكا

42085460066

1442/09/28هـ (الموافق
2021/05/10م)

1443/09/27هـ (الموافق
2022/04/28م)

بلدية الجوف

-12

السلي (الرياض)***

40031761157

1428/12/02هـ (الموافق
2007/12/12م)

1443/12/02هـ (الموافق
2022/07/01م)

بلدية الرياض (السلي)

مصنع اللحوم
-13

جدة – مصنع اللحوم

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

مكتب مبيعات
ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

-14

ال ينطبق

الطائف

-15

الرياض – نقل

40102433662

1434/11/19هـ (الموافق
2013/09/25م)

1443/11/19هـ (الموافق
2022/06/18م)

بلدية الرياض (السلي)

-16

الرياض – تنظيف
مباني

40102424444

1438/09/20هـ (الموافق
2017/06/15م)

1444/09/20هـ (الموافق
2023/04/11م)

بلدية الرياض (السلي)

-17

رياض – خدمات
الطعام

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

الفروع غير العاملة

المصدر :الشركة

*** يشترك ك ً
ال من المقر الرئيسي للشركة فرع ثالجة السلي في نفس السجل التجاري (.)1010231822

	 (12-6):لودجل

اتفاصيل ترخيص الدفاع المدني الذي حصلت عليه الشركة

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

1-000431942-41

1441/05/06هـ (الموافق 2020/01/01م)

1442/05/06هـ (الموافق 2020/12/21م)**

المصدر :الشركة

191

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

اتفاصيل تراخيص الدفاع المدني التي حصلت عليها فروع الشركة

	 (12-7):لودجل

الموقع

الرقم

رقم الترخيص

تاريخ االنتهاء

تاريخ اإلصدار

الثالجات
-1

بريده

2-000484532-43

1442/01/08هـ (الموافق
2020/08/27م)

1444/01/24هـ (الموافق
2022/08/22م)

-2

الدمام

2-000488361-42

1441/11/23هـ (الموافق
2020/07/14م)

1443/11/28هـ (الموافق
2022/06/27هـ)

-3

جدة

1-00052034-41

1442/01/22هـ (الموافق
2020/09/10م)

1443/01/22هـ (الموافق
2021/08/30م)

-4

خميس مشيط

1-000736320-42

1442/11/06هـ (الموافق
2021/06/16م)

1443/11/06هـ (الموافق
2022/06/05م)

-5

المدينة المنورة

3-000242557-42

1442/04/04هـ (الموافق
2020/11/19م)

1443/04/04هـ (الموافق
2021/11/09م)

-6

تيوك

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

-7

حائل

1-000599020-42

1442/02/26هـ (الموافق
2020/10/13م)

1443/02/26هـ (الموافق
2021/10/03م)

-8

االحساء

1-000596824-40

1442/08/25هـ (الموافق
2021/04/07م)

1443/08/25هـ (الموافق
2022/03/28م)

-9

مكة المكرمة

2-2000212853-42

1442/03/02هـ
(الموافق2020/10/19م)

1443/03/02هـ (الموافق
2021/10/08م)

-10

جازان

51

1442/01/02هـ (الموافق
2020/08/21م)

1443/01/02هـ (الموافق
2021/08/10م)

-11

سكاكا

1-000717187-42

1442/09/25هـ (الموافق
2021/05/07م)

1443/09/25هـ (2022/04/26م)

-12

السلي (الرياض)***

-

-

-

مصنع اللحوم
-13

جدة – مصنع اللحوم

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

مكتب مبيعات
-14

الطائف

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

الفروع غير العاملة
-15

الرياض – نقل*

-

-

-

-16

الرياض – تنظيف مباني*

-

-

-

-17

الرياض – خدمات الطعام*

-

-

-

المصدر :الشركة
ً
لم تحصل الشركة على هذه التراخيص حتى تاريخ هذه النشرة ،وتقوم الشركة حاليا باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلصدار التراخيص الجديدة والبالغ عددها  4تراخيص.
*
** تقوم الشركة حالياً باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتجديد صالحية الترخيص المنتهي.

*** يشترك ك ً
ال من المقر الرئيسي للشركة وفرع ثالجة السلي في نفس السجل التجاري ( )1010231822وتقوم الشركة حالياً باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلصدار هذا الترخيص.

	 (12-8):لودجل

اتفاصيل ترخيص الهيئة العامة للغذاء والدواء الذي حصلت عليه الشركة

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

المصدر :الشركة

192

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

	 (12-9):لودجل
الرقم

اتفاصيل تراخيص الهيئة العامة للغذاء والدواء التي حصلت عليها فروع الشركة
الموقع

رقم الترخيص

تاريخ االنتهاء

تاريخ اإلصدار

الثالجات
-1

بريده

WL-2020-FO-0436

1441/07/06هـ (الموافق
2020/03/01م)

1444/08/08هـ (الموافق
2023/02/28م)

-2

الدمام

WL-2019-FO-0046

1441/02/03هـ (الموافق
2019/10/02م)

1444/03/05هـ (الموافق
2022/10/01م)

-3

جدة

WL-2021-FO-0015

1442/05/21هـ (الموافق
2021/01/05م)

1445/06/22هـ (الموافق
2024/01/04م)

-4

خميس مشيط

WL-2020-FO-0988

1441/10/15هـ (الموافق
2020/06/07م)

1444/11/17هـ (الموافق
2023/06/06م)

-5

المدينة المنورة

WL-2020-FO-0241

1441/06/10هـ (الموافق

1444/07/12هـ (الموافق
2023/02/03م)

-6

تبوك**

WL-2020-FO-0905

1441/09/14هـ (الموافق
2020/05/07م)

1442/09/24هـ (الموافق
2021/05/06م)

-7

حائل

WL-2020-FO-0336

1441/02/16هـ (الموافق
)2020/02/10

1445/07/27هـ (الموافق
2024/02/08م)

-8

االحساء

WL-2020-FO-0868

1441/09/07هـ (الموافق
)2020/04/30

1444/10/09هـ (الموافق
2023/04/29م)

-9

مكة المكرمة

WL-2020-FO-0496

1441/07/13هـ (الموافق

1444/08/15هـ (الموافق
2023/03/07م)

-10

جازان

WL-2020-FO-0456

1441/07/08هـ (الموافق

1444/08/09هـ (الموافق
2023/02/02م)

-11

سكاكا*

-

-

-

-12

السلي (الرياض)***

WL-2021-FO-0625

1442/11/18هـ (الموافق
2021/06/28م)

1445/12/21هـ (الموافق
2024/06/27م)

2020/02/04م)

2020/03/08م)
2020/03/03م)

مصنع اللحوم
-13

جدة – مصنع اللحوم

1440/01/28هـ (الموافق
2018/10/08م)

E-2-N-1800218-29656

1443/01/28هـ (الموافق
2021/09/05م)

مكتب مبيعات
-14

ال ينطبق

الطائف

ال ينطبق

ال ينطبق

الفروع غير العاملة
-15

الرياض – نقل

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

-16

الرياض – تنظيف مباني

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

-17

الرياض – خدمات الطعام

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

المصدر :الشركة
*
**

لم تحصل الشركة على هذه التراخيص حتى تاريخ هذه النشرة ،وتقوم الشركة حالياً باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلصدار التراخيص الجديدة والبالغ عددها .1
تقوم الشركة حالياً باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتجديد صالحية هذا الترخيص المنتهي.

*** يشترك كل من المقر الرئيسي للشركة وفرع ثالجة السلي في نفس السجل التجاري (.)1010231822

	 (12-10):لودجل

اتفاصيل شهادة العضوية في الغرف التجارية التي حصلت عليها الشركة

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

101000180580

1428/04/08هـ (الموافق 2007/04/25م)

1443/04/07هـ (الموافق 2021/11/12م)

المصدر :الشركة

193

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

	 (12-11):لودجل
الرقم

اتفاصيل شهادات العضويات في الغرف التجارية التي حصلت عليها فروع الشركة
الموقع

تاريخ اإلصدار

رقم الترخيص

تاريخ االنتهاء

الثالجات
٦٠١٠٠١١٣١٧٧٧

1439/03/15هـ (الموافق
2017/12/03م)

1444/04/02هـ (الموافق
2022/10/27م)

1439/03/18هـ (الموافق
2017/12/06م)

1444/03/06هـ (الموافق
2022/10/02م)
1444/02/05هـ (الموافق
2022/09/01م)

-1

بريده (القصيم)

-2

الدمام

92666

-3

جدة

126193

1439/02/05هـ (الموافق
2017/10/25م)

-4

خميس مشيط

701001131542

1439/03/01هـ (الموافق
2017/11/19م)

1444/03/14هـ (الموافق
2022/10/10م)

-5

المدينة المنورة**

203001135300

1431/05/13هـ (الموافق
2010/04/27م)

1442/11/19هـ (الموافق
2021/06/29م)

-6

تبوك

401000116997

1442/01/19هـ (الموافق
2020/09/07م)

1443/03/12هـ (الموافق
2021/10/18م)

-7

حائل

402001129429

1441/01/23هـ (الموافق
2018/10/03م)

1443/03/22هـ (الموافق
2021/10/28م)

-8

االحساء

302001151563

1438/02/29هـ (الموافق
2016/11/29م)

1443/03/22هـ (الموافق
2021/10/28م)

-9

مكة المكرمة*

-

-

-

-10

جازان

702001136373

1438/03/08هـ (الموافق
2016/12/07م)

1443/04/26هـ (الموافق
2021/12/01م)

-11

سكاكا

404001027622

1442/01/13هـ (الموافق
2020/09/01م)

1443/01/12هـ (الموافق
2021/08/02م)

-12

السلي (الرياض)***

101000180580

1438/02/29هـ (الموافق
2016/11/29م)

1443/04/07هـ (الموافق
2021/11/12م)

مصنع اللحوم
-13

جدة – مصنع اللحوم*

-

-

-

مكتب مبيعات
-14

الطائف

1438/03/14هـ (الموافق
2016/12/13م)

204001153870

1443/04/06هـ (الموافق
2021/11/11م)

الفروع غير العاملة
-15

الرياض – نقل

192454

1436/05/05هـ (الموافق
2015/02/24م)

1447/03/12هـ (الموافق
2025/09/04م)

-16

الرياض – تنظيف مباني

375230

1438/02/10هـ (الموافق
2016/11/10م)

1443/02/10هـ (الموافق
2021/09/17م)

-17

الرياض – خدمات الطعام*

-

-

-

المصدر :الشركة
*
**

لم تحصل الشركة على هذا الترخيص حتى تاريخ هذه النشرة وليست الشركة ملزمة على الحصول على هذه التراخيص.
تقوم الشركة حالياً باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتجديد صالحية هذا الترخيص المنتهي.

*** يشترك ك ً
ال من المقر الرئيسي للشركة وفرع ثالجة السلي في نفس السجل التجاري (.)1010231822

	 (12-12):لودجل اتفاصيل الترخيص البيئي الذي حصلت عليه الشركة
رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

المصدر :الشركة

194

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

	 (12-13):لودجل اتفاصيل التراخيص والتصاريح البيئية التي حصلت عليها فروع الشركة
الموقع

الرقم

تاريخ اإلصدار

رقم الترخيص/التصريح

تاريخ االنتهاء

الثالجات
-1

بريدة

خ م أ 1442/4136 /

1443/1/8هـ (الموافق
2021/08/17م)

1446/1/8هـ ( الموافق
2024/07/15م)

-2

الدمام

1137/16/08

1440/07/05هـ (الموافق
2019/03/12م)

1446/07/05هـ (الموافق
2025/01/05م)

-3

جدة*

-

-

-

-4

خميس مشيط*

-

-

-

-5

المدينة المنورة

17466

1442/08/11هـ (الموافق
2021/03/24م)

1445/07/26هـ (الموافق
2024/02/07م)

-6

تبوك

خ م 1442/ 5411/

1442/10/25هـ (الموافق
2021/06/06م)

1445/10/25هـ (الموافق
2024/05/04م)

-7

حائل*

-

-

-

-8

االحساء

706/16/08

1441/05/24هـ (الموافق
2020/01/19م)

1447/05/24هـ (الموافق
2025/11/15م)

-9

مكة المكرمة

35177

1440/11/27هـ (الموافق
2019/07/30م)

1446/11/27هـ (الموافق
2025/05/25م)

-10

جازان

1442/ 3149

1442/04/07هـ (الموافق
2020 /11/22م)

1444/03/22هـ (الموافق
2022/10/18م)

-11

سكاكا*

-

-

-

-12

السلي (الرياض)***

1442/4339

1442/06/26هـ (الموافق
2021/02/08م)

1448/06/26هـ (الموافق
2026/12/06م)

مصنع اللحوم
-13

جدة – مصنع اللحوم**

28702

1440/09/15هـ (الموافق
2019/05/20م)

1442/09/15هـ (الموافق
2021/04/27م)

مكتب مبيعات
-14

ال ينطبق

الطائف

ال ينطبق

ال ينطبق

الفروع غير العاملة
-15

الرياض – نقل

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

-16

الرياض – تنظيف مباني

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

-17

الرياض – خدمات الطعام

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

المصدر :الشركة
*
**

لم تحصل الشركة على هذه التراخيص حتى تاريخ هذه النشرة ،وتقوم الشركة حالياً باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلصدار التراخيص الجديدة والبالغ عددها  5تراخيص.
تقوم الشركة حالياً باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتجديد صالحية هذا الترخيص المنتهي.

*** يشترك كل من المقر الرئيسي للشركة وفرع ثالجة السلي في نفس السجل التجاري (.)1010231822

	 (12-14):لودجل اتفاصيل الترخيص الصناعي الذي حصلت عليه الشركة
رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

المصدر :الشركة

195
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	 (12-15):لودجل اتفاصيل التراخيص الصناعية لفروع الشركة
الموقع

الرقم

تاريخ اإلصدار

رقم الترخيص

تاريخ االنتهاء

الثالجات
-1

بريده

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

-2

الدمام

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

-3

جدة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

-4

خميس مشيط

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

-5

المدينة المنورة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

-6

تبوك

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

-7

حائل

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

-8

االحساء

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

-9

مكة المكرمة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

-10

جازان

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

-11

سكاكا

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

-12

السلي (الرياض)***

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

مصنع اللحوم
-13

جدة – مصنع اللحوم

411102105316

1441/11/16هـ (الموافق 2020/07/07م)

1444/11/15هـ (الموافق 2023/06/04م)

مكتب مبيعات
-14

الطائف

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

الفروع غير العاملة
-15

الرياض – نقل

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

-16

الرياض – تنظيف مباني

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

-17

الرياض – خدمات الطعام

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

المصدر :الشركة

*** يشترك كل من المقر الرئيسي للشركة وفرع ثالجة السلي في نفس السجل التجاري (.)1010231822

	 12 -5االتفاقيات الجوهرية

أبرمت الشركة عدداً من االتفاقيات والعقود الجوهرية مع أطراف متعددة .ويوضح هذا القسم ملخص االتفاقيات والعقود التي يعتقد أعضاء مجلس إدارة
الشركة بأنها قد تكون جوهرية أو مهمة فيما يتعلق بأعمال الشركة أو قد تؤثر على قرار المستثمرين في االكتتاب في أسهم الطرح .إن ملخص االتفاقيات
والعقود المشار إليها أدناه ال يشمل جميع الشروط واألحكام وال يمكن اعتبار الملخص بدي ً
ال عن الشروط واألحكام الواردة في تلك االتفاقيات.

	2-5-1

1العقود المبرمة مع الموردين الرئيسيين

يوجد لدى الشركة عشر موردين رئيسيين لعام 2020م (من حيث إجمالي حجم المشتريات) يقومون بتزويد الشركة بمنتجات غذائية متعددة .وشكلت قيمة
العقود المبرمة مع الموردين العشر الرئيسيين حوالي  %67.1و  %78.3و %76.8و %77.9من إجمالي حجم مشتريات الشركة للمنتجات الغذائية الموردة
عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والفترة المنتهية في  31مارس 2021م على التوالي .وبلغ
إجمالي قيمة العقود المبرمة مع الموردين الرئيسيين  1,1.400مليون ريال سعودي و 1.680مليون ريال سعودي و1.635مليون ريال سعودي و 389مليون
ريال سعودي للسنوات المالية 2018م ،و2019م ،و2020م والفترة المنتهية في  31مارس 2021م على التوالي.
تقوم الشركة بالتفاوض مع الموردين الرئيسيين على كمية وسعر المنتجات الغذائية الموردة ،وعند االتفاق ،تقدم الشركة طلباتها إلى الموردين الرئيسيين
من خالل أوامر الشراء ورسائل اإللكترونية التي تشمل بعض األحكام والشروط .تقتصر أوامر الشراء والرسائل الكترونية هذه على كمية البضاعة
المستوردة والسعر وتاريخ وصول البضاعة وطريقة السداد.
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كما في تاريخ هذه النشرة ،أبرمت الشركة عقود توريد رسمية مع أربعة من الموردين الرئيسيين .أما بالنسبة للموردين الرئيسيين الستة المتبقيين ،فلم
تقم الشركة بإبرام عقود توريد رسمية معهم( .للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم «( 2-5-12ملخص الشروط األساسية للترتيبات المبرمة مع
الموردين الرئيسيين غير الخاضعين لعقود توريد موقعة») ومراجعة القسم «( 2-1-2المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على الموردين الرئيسيين»).
وتتضمن العقود المبرمة مع أربعة من الموردين الرئيسيين بوجه عام ما يلي:
yأحكام الطلبيات واالرجاع واالبدال وشروط االئتمان.
yشروط حول الحصرية وغير المنافسة المتبادلة.
yمدة العقد وحقوق انهاء العقد وتجديده (إن وجد).
yترخيص للشركة لكي تبيع المنتجات الغذائية التي تحمل عالمات تجارية.
2-5-1-1

1ملخص األحكام الرئيسية للعقود المبرمة مع الموردين الرئيسيين

	 (12-16):لودجل االتوريد المبرم ما بين شركة أرال فودز أمبا والشركة
مدة العقد

خمس سنوات ابتدا ًء من  26أبريل 2019م

فئة المنتج

مشتقات األلبان

شروط الدفع

تدفع جميع الفواتير خالل  45يوماً من التاريخ الذي أصدرت فيه الفاتورة

تجديد العقد

يجدد العقد تلقائياً

yيجوز إنهاء العقد من أي طرف دون ابداء أي سبب عندما تنتهي أول خمس سنوات من العقد ،وذلك بعد إشعار الطرف الآلخر خطياً
بمدة  3أشهر.

حقوق إنهاء العقد

yيجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال انتهاك الطرف اآلخر شروط العقد ولم يقم بتصحيح هذا االنتهاك خالل  30يوماً من استالم
إخطار خطي من قبل الطرف اآلخر.
yيجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال إفالس أو تصفية الطرف اآلخر أو في حال توقف الطرف اآلخر ،في أي وقت ،عن ممارسة
األعمال التجارية لمدة  30يوماً متتالياً.
yيجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال لم يتمكن الطرف اآلخر من أداء أو ليس قادراً على أداء التزاماته وف ًقا للعقد.

حق إعادة المنتج

يحق للشركة إعادة المنتجات للمورد خالل مدة  70يوم من استالم المنتجات.

المصدر :الشركة

	 (12-17):لودجل اعقد التوريد المبرم ما بين شركة أغرو سيفيا والشركة
مدة العقد

غير محددة ،ابتدا ًء من  11يناير 2011م

فئة المنتج

منتجات الزيتون وزيت الزيتون

شروط الدفع

تدفع جميع الفواتير خالل  90يوماً من تاريخ بوليصة الشحن

تجديد العقد

ال ينطبق

حقوق إنهاء العقد

يجوز إنهاء العقد من أي طرف دون ابداء أي سبب ،وذلك بعد إشعار الطرف اآلخر بمدة  60يوماً

حق إعادة المنتج

يحق للشركة إعادة المنتجات للمورد بعد فحص المنتجات في أقرب فرصة من استالمها.

المصدر :الشركة

	 (12-18):لودجل اعقد التوريد ما بين شركة أي كي جيدا سناي في تيكرت أي .أس والشركة
مدة العقد

خمس سنوات ابتدا ًء من  1يناير 2020م

فئة المنتج

مشتقات األلبان

شروط الدفع

تدفع جميع الفواتير خالل  90يوماً من تاريخ بوليصة الشحن

تجديد العقد

يجدد العقد تلقائياً على شروط جديدة

حقوق إنهاء العقد
حق إعادة المنتج

yيجوز إنهاء العقد من أي طرف فوراً وبعد إشعار الطرف اآلخر في حال أي مخالفة جوهرية ألي شرط أو حكم منصوص عليه في العقد
أو في حال إفالس أو تصفية الطرف اآلخر.
yيجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال انتهاك الطرف اآلخر شروط العقد ولم يقم في تصحيح هذا االنتهاك خالل  30يوماً من استالم
إشعار خطي من قبل الطرف اآلخر.

يحق للشركة إعادة المنتجات للمورد بعد اشعار المورد خطياً خالل مدة  10أيام من استالم المنتجات.

المصدر :الشركة
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	 (12-19):لودجل اعقد التوريد ما بين شركة يونايتد فودز إندستريز كوربورايشن والشركة
مدة العقد

خمس سنوات ابتدا ًء من  1يناير 2020م

شروط الدفع

تدفع جميع الفواتير خالل  90يوماً من تاريخ بوليصة الشحن

مشتقات األلبان

فئة المنتج

يجدد العقد تلقائياً

تجديد العقد
حقوق إنهاء العقد

yيجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال أي مخالفة جوهرية ألي شرط أو حكم منصوص عليه في العقد أو في حال إفالس أو تصفية
الطرف اآلخر.
yيجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال انتهاك الطرف اآلخر شروط العقد ولم يقم في تصحيح هذا االنتهاك خالل  30يوماً من استالم
إشعار خطي من قبل الطرف اآلخر.

يحق للشركة إعادة المنتجات للمورد بعد اشعار المورد خطياً خالل مدة  10أيام من استالم المنتجات.

حق إعادة المنتج
المصدر :الشركة

	 (12-20):لودجل اعقد التوريد ما بين شركة فرانس بولتري والشركة
سنتين ابتدا ًء من  1ديسمبر 2020م

مدة العقد

منتجات الدواجن

فئة المنتج

yيتم دفع مسبقاً حتى  %100من سعر المنتجات الغذائية المستوردة حسب الفاتورة والتي سيتم استالمها ابتدا ًء من الشهر الثاني المقبل
أو الشهر الثالث المقبل ،كحد أدنى.

شروط الدفع*

yيتم دفع المبلغ المتبقي من سعر المنتجات الغذائية المستوردة عند استالم بوليصة الشحن.

يجدد العقد تلقائياً

تجديد العقد

yيجوز إنهاء العقد من أي طرف ،وذلك بعد استالم إشعار خطي من الطرف اآلخر بمدة ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة العقد أو من
تاريخ انتهاء المدة المجددة.
حقوق إنهاء العقد

yيجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال انتهاك الطرف اآلخر شروط العقد ولم يقم بتصحيح هذا االنتهاك خالل  90يوماً من استالم
إشعار خطي من الطرف اآلخر.
yيجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال إفالس أو تصفية الطرف اآلخر.

حق إعادة المنتج

يحق للشركة رفض وإعادة المنتجات بالكامل أو بشكل جزئي للمورد بعد استالمها على مسؤولية المورد ونفقته.

المصدر :الشركة
*

تم االتفاق على شروط الدفع هذه لغرض تثبيت أسعار الدواجن

	2-5-2

1ملخــص الشــروط األساســية للترتيبــات المبرمــة مــع المورديــن الرئيســيين غيــر
الخاضعيــن لعقــود توريــد موقعــة

ال تخضع هذه الترتيبات لعقود موقعة وال تشمل شروط أساسية .تقوم هذه الترتيبات التجارية على أوامر الشراء والرسائل اإللكترونية وتقتصر على بعض
األحكام والشروط .وشكلت قيمة الترتيبات مع الموردين الرئيسيين غير الخاضعين لعقود توريد حوالي  %32.9و %21.7و %23.2و %22.1من إجمالي حجم
مشتريات الشركة للمنتجات الغذائية الموردة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والفترة المنتهية
في  31مارس 2021م على التوالي .وبلغ إجمالي قيمة الترتيبات المبرمة مع الموردين الرئيسيين غير الخاضعين لعقود توريد  404مليون ريال سعودي  466مليون
ريال سعودي  491مليون ريال سعودي و 111مليون ريال سعودي للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م والفترة المنتهية في  31مارس 2021م على التوالي.
وتتضمن أوامر الشراء والرسائل اإللكترونية عموما على بعض األحكام على النحو التالي:
yأحكام الطلبيات واالرجاع واالبدال وشروط االئتمان.
yأحكام حول تغليف المنتج.
yالتعويضات عن تأخير الشحن.
الموردون الرئيسيون الستة أدناه ليس لديهم عقود موقعة:
yشركة المبويستون
yشركة فيبرا أجروإندستريال أس أ
yشركة سيلفر فرن فارمز
yشركة بي أر أف فودز
yشركة ديلمون
yشركة رويل فودستفس بي في تي
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تقوم العالقة التجارية بين الشركة والموردين الرئيسيين أعاله على الترتيبات التجارية التي تنعقد كل سنة حول المنتجات الغذائية التي سيتم توريدها من
الموردين الرئيسيين أعاله إلى الشركة وأسعار هذه المنتجات الغذائية واألهداف التي يجب على الطرفين التحقق للسنة المقبلة .وتحدد أوامر الشراء
والرسائل اإللكترونية على أصناف وكميات المنتجات الغذائية المستوردة وأسعارها وتاريخ وصولها وحيث أنه ينطبق عليها األحكام الواردة في الفقرة
أعاله.

	2-5-3

1االتفاقيات المبرمة مع العمالء الرئيسيين

يوجد لدى الشركة عشر عمالء رئيسيين عام 2020م (من حيث إجمالي حجم المبيعات) تقوم الشركة ببيعهم منتجات غذائية متعددة .وشكلت قيمة
االتفاقيات المبرمة مع العمالء العشرة الرئيسيين حوالي  %22.9و %21.2و %23.9من إجمالي حجم مبيعات الشركة للمنتجات الغذائية الموردة عن
السنوات المالية المنتهية في و 31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م على التوالي (يرجى مراجعة الجدول «(14-4العمالء
الرئيسيون للشركة كما في تاريخ  31ديسمبر 2020م»)) .بينما شكلت قيمة االتفاقيات المبرمة مع العمالء العشرة الرئيسيين حوالي  %27.5من إجمالي
حجم مبيعات الشركة للمنتجات الغذائية الموردة عن الفترة المنتهية  31مارس 2021م (يرجى مراجعة الجدول «( 15-4العمالء الرئيسيون للشركة كما
في تاريخ  31مارس 2021م»)).
وبلغ إجمالي قيمة االتفاقيات المبرمة مع العمالء الرئيسيين  571مليون ريال سعودي و 512مليون ريال سعودي و 608مليون ريال سعودي للسنوات المالية
2018م و2019م و2020م على التوالي (يرجى مراجعة الجدول «( 15-4العمالء الرئيسيون للشركة كما في تاريخ  31ديسمبر 2020م»)) .بينما بلغ إجمالي
قيمة االتفاقيات المبرمة مع العمالء الرئيسيين  173مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية  31مارس 2021م (يرجى مراجعة الجدول «( 15-4العمالء
الرئيسيون للشركة كما في تاريخ  31مارس 2021م»)).
تقوم الشركة بالتفاوض مع العمالء الرئيسيين على كمية وسعر البضاعة المباعة وتبرم اتفاقية فتح حساب واتفاقيات تجارية (ابرمت الشركة اتفاقيات
تجارية مع سبعة عمالء من العمالء الرئيسيين) .وبعد ذلك يقدم العمالء الرئيسيين طلباتهم إلى الشركة عبر أوامر الشراء ورسائل اإللكترونية التي تشمل
بعض األحكام والشروط .تقتصر أوامر الشراء والرسائل اإللكترونية هذه على تحد أصناف وكميات البضاعة والسعر وتاريخ وصول البضاعة .وتقوم
الشركة بإدخال أمر الشراء في نظامها ،ووف ًقا لتوافر المنتجات الغذائية المحددة الواردة في أمر الشراء ،يتم إصدار فاتورة ائتمانية يوقعوها العمالء
الرئيسيين ويتم خصم مبلغ الفاتورة من حد ائتمان العمالء الرئيسيين الواردة في اتفاقية فتح الحساب.
كما في تاريخ هذه النشرة ،تقوم الشركة باستخدام اتفاقية فتح حساب واتفاقية تجارية وأوامر الشراء مع سبعة من العمالء الرئيسيين (يرجى مراجعة
الجدول «( 14-4العمالء الرئيسيون للشركة كما في تاريخ  31ديسمبر 2020م»)) .أما بالنسبة للعمالء الرئيسيين الثالث المتبقين فتقوم الشركة باستخدام
اتفاقية فتح حساب وأوامر الشراء فقط( .للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة هذا القسم «( 1-3-5-12ملخص الشروط األساسية التفاقيات البيع
المبرمة مع العمالء الرئيسيون كما في تاريخ  31ديسمبر 2020م»)).
وتتضمن بوجه عام الترتيبات المبرمة مع سبعة من العمالء الرئيسيين (كما في تاريخ  31ديسمبر 2020م) ما يلي:
yتوفير المنتجات الغذائية على أساس أوامر الشراء الصادرة من العميل.
yمدة العقد وأحكام تجديد العقد وإنهائه (ينطبق فقط على االتفاقيات التجارية المبرمة مع العمالء الرئيسيين السبعة).
yأحكام االرجاع واالبدال وشروط االئتمان.
yحوافز العرض مقابل استئجار المورد مجموعة رفوف العرض ومساحات في المتاجر على أساس قائمة متفق عليها من المتاجر.
yحوافز تدريجية على أساس حجم المبيعات الذي توصل إليه العميل بشكل عام وتُجرى الحوافز على أساس شهري أو سنوي .ولم يتم اإلفصاح
عن قيمة الحوافز المتفق عليها ،حيث ترى الشركة أن هذه المعلومات ذات طابع تجاري حساس ،وإن تم اإلفصاح عنها ،سيكون لذلك أثر سلبي
وجوهري على الشركة وأعمالها المستقبلية.
أما بالنسبة للعمالء الرئيسيين الثالثة المتبقين (كما في تاريخ  31ديسمبر 2020م) تقوم الشركة باستخدام اتفاقية فتح حساب وأوامر الشراء فقط.
وتشمل اتفاقيات فتح الحساب على حد االئتمان وفترة االئتمان لكل من العمالء الرئيسيين (تتراوح ما بين  15يوم إلى  45يوم) ،ويقدم العمالء الرئيسيين
طلبا للشركة برفع الحد االئتماني بموجب اشعار خطي.
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2-5-3-1
	2-5-3-1-1

1ملخــص الشــروط األساســية التفاقيــات البيــع المبرمــة مــع العمــاء الرئيســيين كمــا فــي تاريــخ 31
ديســمبر 2020م
1اتفاقيات البيع ما بين الشركة وشركة بيت الشواية

يعتمد بيع المنتجات الغذائية من الشركة إلى شركة بيت الشواية (أحد األطراف ذوي العالقة) على تبادل أوامر الشراء من خالل رسائل إلكترونية .وتحدد
أوامر الشراء والرسائل اإللكترونية أصناف وكميات المنتجات الغذائية وأسعارها وتاريخ وصولها وينطبق عليها أحكام حول تسليم وارجاع وابدال البضاعة
في حال عدم مطابقتها لمواصفات وشركة بيت الشواية.
	2-5-3-1-2

1اتفاقيــات البيــع مــا بيــن الشــركة وشــركة نجمــة الشــمال للتجــارة ومــا بيــن الشــركة ومؤسســة طــارق مبخــوت
الحويــل للتجــارة

يعتمد بيع المنتجات الغذائية من الشركة إلى شركة نجمة الشمال للتجارة ومؤسسة طارق مبخوت الحويل للتجارة على تبادل أوامر الشراء من خالل
رسائل إلكترونية .وتحدد أوامر الشراء والرسائل اإللكترونية أصناف وكميات المنتجات الغذائية وأسعارها وتاريخ وصولها وينطبق عليها أحكام حول تسليم
وارجاع وابدال البضاعة في حال عدم مطابقتها لمواصفات وشروط شركة نجمة الشمال للتجارة ومؤسسة طارق مبخوت الحويل للتجارة.
	2-5-3-1-3

1اتفاقيات البيع ما بين الشركة وسبعة من العمالء الرئيسيين الذين تم إبرام اتفاقيات تجارية معهم

يعتمد بيع المنتجات الغذائية من الشركة إلى العمالء الرئيسيين السبعة الذين تم إبرام اتفاقيات تجارية معهم على تبادل أوامر الشراء من خالل رسائل
إلكترونية .وتحدد أوامر الشراء والرسائل اإللكترونية أصناف وكميات المنتجات الغذائية وأسعارها وتاريخ وصولها وينطبق عليها أحكام حول تسليم
وارجاع وابدال البضاعة في حال عدم مطابقتها لمواصفات وشروط العمالء الرئيسيين السبعة.
2-5-3-2
	2-5-3-2-1

1ملخــص الشــروط األساســية التفاقيــات البيــع المبرمــة مــع العمــاء الرئيســيين كمــا فــي تاريــخ 31
مــارس 2021م
1اتفاقيات البيع ما بين الشركة والشركة السعودية للتسويق المحدودة – أسواق المزرعة

يعتمد بيع المنتجات الغذائية من الشركة إلى الشركة السعودية للتسويق المحدودة – أسواق المزرعة على تبادل أوامر الشراء من خالل رسائل إلكترونية.
وتحدد أوامر الشراء والرسائل اإللكترونية أصناف وكميات المنتجات الغذائية وأسعارها وتاريخ وصولها وينطبق عليها أحكام حول تسليم وارجاع وابدال
البضاعة في حال عدم مطابقتها لمواصفات وشروط الشركة السعودية للتسويق المحدودة – أسواق المزرعة.
	2-5-3-2-2

1اتفاقيات البيع ما بين الشركة والشركة الوسطى للخدمات الغذائية المحدودة  -البيك

يعتمد بيع المنتجات الغذائية من الشركة إلى الشركة الوسطى للخدمات الغذائية المحدودة  -البيك على تبادل أوامر الشراء من خالل رسائل إلكترونية.
وتحدد أوامر الشراء والرسائل اإللكترونية أصناف وكميات المنتجات الغذائية وأسعارها وتاريخ وصولها وينطبق عليها أحكام حول تسليم وارجاع وابدال
البضاعة في حال عدم مطابقتها لمواصفات وشروط الشركة الوسطى للخدمات الغذائية المحدودة  -البيك.
	2-5-3-2-3

1اتفاقيات البيع ما بين الشركة وشركة مطعم بيت الشاورما

يعتمد بيع المنتجات الغذائية من الشركة إلى شركة مطعم بيت الشاورما على تبادل أوامر الشراء من خالل رسائل إلكترونية .وتحدد أوامر الشراء
والرسائل اإللكترونية أصناف وكميات المنتجات الغذائية وأسعارها وتاريخ وصولها وينطبق عليها أحكام حول تسليم وارجاع وابدال البضاعة في حال عدم
مطابقتها لمواصفات وشروط شركة مطعم بيت الشاورما.
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	2-5-4

1عقود اإليجار

توضح الجداول أدناه ملخصاً ألحكام عقود اإليجار التي أبرمتها الشركة فيما يتعلق بفروع الثالجات ،ومصنع اللحوم ،وفرع (مكتب) المبيعات ،والسكن.
	 (12-21):لودجل افروع الثالجات
رقم
-1

اسم
الفرع
وموقعه
سكاكا

المساحة
(بالمتر
المربع)
1400.50
متر مربع

المالك

المستأجر

عبداهلل بن
عايد منزل
العواضة

الشركة (سجل
تجاري:
)1010231822

المدة باإلضافة
إلى تاريخ البدء
واالنتهاء
 5سنوات
هجرية ،تبدأ من
1442/04/01هـ
وتنتهي بتاريخ

1447/03/30هـ.

وللمستأجر فترة
سماح من تاريخ
توقيع العقد في
 1441/11/01هـ
وحتى تاريخ بدء
مدة اإليجار في
 1442/04/01هـ.
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التجديد
في حالة
قيام
المالك
بتجديد
عقد
اإليجار
الرئيسي
مع أمانة
الجوف،
فسيتم
تجديد
هذا العقد
تلقائياً ما
لم يقدم
أي من
الطرفين
إخطارا
بنيته بعدم
التجديد
قبل 30
يوماً على
األقل من
تاريخ
االنتهاء.

اإليجار

التنازل و/
أو اإليجار
من
الباطن

تبلغ قيمة اإليجار يحق
السنوي  100,000للمستأجر
تأجير
ريال سعودي.
كامل
المبنى أو
وتبلغ قيمة
جزءاً منه
اإليجار السنوي
من الباطن
ألي فترة تجديد
لطرف
 120,000ريال
ثالث.
سعودي.
في حالة قيام
أمانة الجوف
بزيادة قيمة
اإليجار بموجب
عقد اإليجار
الرئيسي ،يكون
المستأجر
بموجب عقد
اإليجار هذا
مسؤوالً عن نسبة
 ٪50من قيمة
اإليجار اإلضافية
بما ال يتجاوز
 10,000ريال
سعودي.

ال ينص
عقد
اإليجار
على أحكام
متعلقة
بالتنازل.

تغيير في
السيطرة
ال ينص
عقد
اإليجار
على
أحكام
في هذا
الصدد.

أحكام اإلنهاء
في حالة خرق
المالك ألي
حكم من أحكام
عقد اإليجار،
يحق للمستأجر
إنهاء عقد
اإليجار وعلى
المالك تعويض
المستأجر عن
أي أضرار أو
خسائر تكبدها
المستأجر.
يحق للمستأجر
إنهاء عقد
اإليجار في أي
وقت خالل مدة
العقد ،شرط
تقديم إخطار
مسبق للمالك
قبل  15يوماً.
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رقم
-2

اسم
الفرع
وموقعه

المساحة
(بالمتر
المربع)

السلي
49,722
(الرياض) متر مربع

المالك

المستأجر

شركة أبناء
عبداهلل
العلي
المنجم

الشركة (سجل
تجاري:
)1010231822

المدة باإلضافة
إلى تاريخ البدء
واالنتهاء
 20سنة
ميالدية ،تبدأ من
2020/01/01م
وتنتهي بتاريخ
2039/12/31م.

وللمستأجر فترة
سماح من تاريخ
توقيع العقد في
 1441/11/01هـ
وحتى تاريخ بدء
مدة اإليجار في
 1442/04/1هـ.

التجديد

اإليجار

تجديد
تلقائي ،ما
لم يقدم
أي من
الطرفين
إخطارا
بنيته بعدم
التجديد
قبل 3
أشهر
على األقل
من تاريخ
االنتهاء.

تبلغ قيمة
اإليجار السنوي
 1,990,000ريال
سعودي (غير
شامل ضريبة
القيمة المضافة)
يتم مراجعة
القيمة االيجارية
السنوية كل 5
سنوات بموجب
مقيم خارجي،
وسداد تكلفة
المقيم مناصفة
بين الطرفين.

التنازل و/
أو اإليجار
من
الباطن
ال يجوز
التنازل و/
أو اإليجار
من الباطن
بدون
موافقة
خطية
مسبقة من
المالك.

تغيير في
السيطرة
ال ينص
عقد
اإليجار
على
أحكام
في هذا
الصدد.

أحكام اإلنهاء
يجوز للمالك
إنهاء عقد
اإليجار إذا لم
يدفع المستأجر
قيمة اإليجار
المستحقة بعد
ثالثين ( )30يوماً
من تلقي إخطار
كتابي بذلك ،أو
في حال خصص
المستأجر المبنى
أو جزءاً منه دون
أخذ موافقة
خطية مسبقة
من المالك ،أو
إذا استخدم
المستأجر
المبنى ألي
نشاط يخالف
أنظمة ولوائح
المملكة العربية
السعودية.
يجوز للمستأجر
إنهاء عقد
اإليجار بموجب
إخطار خطي إلى
المالك ،وذلك
في حالة خرق
المالك ألي من
التزاماته بموجب
عقد اإليجار
وعدم تصحيحه
في غضون 30
يوماً من اإلخطار
المقدم.

المصدر :الشركة
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	 (12-22):لودجل امصنع اللحوم
رقم
-١

اسم
الفرع
وموقعه

المساحة
(بالمتر
المربع)

جدة -
مصنع
اللحوم

 7,528متر
مربع

المالك
الهيئة
السعودية
للمدن
الصناعية
ومناطق
التقنية
(مدن)

المستأجر

المدة باإلضافة
إلى تاريخ البدء
واالنتهاء

 20سنة
الشركة
هجرية ،تبدأ من
(رقم
1439/07/09هـ
السجل
وتنتهي بتاريخ
التجاري
غير مذكور  1459/07/08هـ.
في العقد)

التجديد

اإليجار

ال يوجد شرط تبلغ قيمة
تجديد تلقائي اإليجار
السنوي
 التجديد37,640
باالتفاق
ريال
المتبادل.
سعودي.

المصدر :الشركة
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التنازل و  /أو
اإليجار من
الباطن

تغيير في
السيطرة

ال يجوز
التنازل و/أو
اإليجار من
الباطن بدون
موافقة خطية
مسبقة من
المالك.

على الشركة
الحصول على
موافقة خطية
مسبقة من
المالك قبل
تعديل شهادة
السجل التجاري.

سوف ينظر
المالك فقط في
الطلبات الخاصة
بأي تعديالت
على شهادة
السجل التجاري
للشركة (بما في
ذلك التعديالت
المتعلقة بالتغيير
في ملكية
الشركة) بمجرد
أن تبدأ الشركة
في اإلنتاج
وتستمر فيه
لمدة عامين ()2
متتاليين ،وبحكم
أن الشركة قد
أتمت ومستمرة
في اإلنتاج لمدة
أكثر من عامين
فإن الشركة غير
مطالبة بالحصول
على موافقة
خطية من المالك
قبل التعديل
على شهادة
السجل التجاري
للشركة (بما في
ذلك التعديالت
المتعلقة بالتغيير
في ملكية
الشركة)

أحكام اإلنهاء
يحق للمالك
إنهاء عقد
اإليجار في حالة
خرق المستأجر
اللتزاماته
بموجب عقد
اإليجار ،أو عدم
تأمين المبنى
والمعدات
واآلالت ،أو
التنازل عن
المبنى أو
تأجيره من
الباطن دون
موافقة خطية
من المالك،
أو عند بدء
المستأجر
بإجراءات
اإلفالس.
ال يحق
للمستأجر إنهاء
عقد اإليجار
في حالة
خرق المالك
اللتزاماته
بموجب عقد
اإليجار.
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	 (12-23):لودجل االمكاتب
رقم

1
2

اسم الفرع
وموقعه

-١

الرياض

-٢

الرياض 3 -
مكاتب
في شارع
2
التخصصي

(مكتب رقم
1
)13

المساحة
(بالمتر
المربع)

المالك

المستأجر

 75متر
مربع

حمود
عبداهلل
الهذلول

الشركة فرع
الرياض –
(تنظيف مباني)
(سجل تجاري:
)1010465454

مكتب
في الدور
األول
بمساحة
تبلغ 686
متر مربع،
ومكتبين
في الدور
الثاني
إحداهما
بمساحة
 626متر
مربع
واآلخر
بمساحة
 184متر
مربع.
وتبلغ
المساحة
اإلجمالية
للمكاتب
الثالثة
 1,137متر
مربع.

شركة
أبناء
عبداهلل
العلي
المنجم

الشركة (سجل
تجاري:
)1010231822

المدة باإلضافة
إلى تاريخ البدء
واالنتهاء

التجديد

اإليجار

تبلغ قيمة
التجديد
سنة هجرية
تلقائي ما لم اإليجار
واحدة ،تبدأ من
السنوي
1442/03/15هـ يقدم أحد
17,000
الطرفين
وتنتهي بتاريخ
1443/03/25هـ .إخطاراً
ريال
سعودي.
بنيته بعدم
التجديد
قبل  30يوم
على األقل
من تاريخ
االنتهاء.

 5سنوات
ميالدية ،تبدأ من
2019/08/01م
وتنتهي بتاريخ
2024/12/31م.

تبلغ قيمة
التجديد
تلقائي ما لم اإليجار
السنوي
يقدم أحد
534,500
الطرفين
إخطاراً
ريال
سعودي
بنيته بعدم
(غير شامل
التجديد
قبل  3أشهر ضريبة
القيمة
على األقل
المضافة).
من تاريخ
االنتهاء.

التنازل و/أو
اإليجار من
الباطن
ال يُسمح
باإليجار
من الباطن
إال بموافقة
خطية مسبقة
من المالك.

تغيير في
السيطرة
ال ينص
عقد
اإليجار
على
أحكام
في هذا
الصدد.

يحق للمالك إنهاء
عقد اإليجار
في حالة خرق
المستأجر
اللتزاماته بموجب
عقد اإليجار
وعدم دفعه قيمة
اإليجار المستحقة
في غضون عشرة
أيام من تاريخ
االستحقاق.

ال ينص
عقد
اإليجار
على
أحكام
في هذا
الصدد.

يجوز للمالك إنهاء
عقد اإليجار إذا
لم يدفع المستأجر
قيمة اإليجار
المستحقة في
غضون  30يوماً من
تاريخ االستحقاق،
أو خرق المستأجر
أياً من التزاماته ،أو
توقف المستأجر
عن أداء نشاطه
في المبنى لمدة
شهرين.

ال ينص عقد
اإليجار على
أحكام متعلقة
بـالتنازل.

ال يجوز
التنازل و/
أو اإليجار
من الباطن
إال بموافقة
خطية مسبقة
من المالك.

أحكام اإلنهاء

ال يحق للمستأجر
إنهاء العقد في
حالة خرق المالك
اللتزاماته بموجب
عقد اإليجار.

كما يحق للمستأجر
إنهاء عقد اإليجار
بموجب إخطار
خطي في حال
خرق المالك
التزاماته وعدم
تصحيحه ذلك بعد
ثالثين ( )30يوماً
من استالم إخطار
كتابي من المستأجر
بذلك.

هذا المكتب هو أحد فروع الشركة غير العاملة.
يشترك ك ً
ال من المقر الرئيسي للشركة وفرع ثالجة السلي في نفس السجل التجاري.
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رقم
-٣

اسم الفرع
وموقعه
الرياض
 مكتبفي شارع
التخصصي

المساحة
(بالمتر
المربع)
 63متر
مربع

المالك

المستأجر

شركة
أبناء
عبداهلل
العلي
المنجم

الشركة (سجل
تجاري:
)1010231822

المدة باإلضافة
إلى تاريخ البدء
واالنتهاء
 2سنة ميالدية
تبدأ من
2021/7/1م
حتى
2023/6/30م

التجديد

اإليجار

25.000
التجديد
تلقائي ما لم ريال
سعودي
يقدم أحد
(غير شامل
الطرفين
إخطاراً
ضريبة
القيمة
بنيته بعدم
المضافة).
التجديد
قبل  3أشهر
على األقل
من تاريخ
االنتهاء.

التنازل و/أو
اإليجار من
الباطن
ال يجوز
التنازل و/
أو اإليجار
من الباطن
إال بموافقة
خطية مسبقة
من المالك.

تغيير في
السيطرة
ال ينص
عقد
اإليجار
على
أحكام
في هذا
الصدد.

أحكام اإلنهاء
يجوز للمالك إنهاء
عقد اإليجار إذا
لم يدفع المستأجر
قيمة اإليجار
المستحقة في
غضون  30يوماً من
تاريخ االستحقاق،
أو خرق المستأجر
أياً من التزاماته ،أو
توقف المستأجر
عن أداء نشاطه
في المبنى لمدة
شهرين.
كما يحق للمستأجر
إنهاء عقد اإليجار
بموجب إخطار
خطي في حال
خرق المالك
التزاماته وعدم
تصحيحه ذلك بعد
ثالثين ( )30يوماً
من استالم إخطار
كتابي من المستأجر
بذلك.

المصدر :الشركة

	 (12-24):لودجل االسكن
رقم
-1

اسم
الفرع
وموقعه

المساحة
(بالمتر
المربع)

الطائف
 السيلالصغير
(12
وحدة
سكنية)

غير
محددة
في العقد

المالك
خالد
غويلي
ساول
القنامي

المستأجر
الشركة (فرع
الطائف)

المدة باإلضافة
إلى تاريخ البدء
واالنتهاء

التجديد

التجديد تلقائي
 3سنوات
هجرية ،تبدأ من ما لم يقدم أحد
1441/01/10هـ الطرفين إخطارا
بنيته بعدم
وتنتهي بتاريخ
1444/01/10هـ .التجديد قبل 30
يوم على األقل من
تاريخ االنتهاء.

اإليجار
تبلغ قيمة
اإليجار
السنوي
100,000
ريال
سعودي.

التنازل و/
أو اإليجار
من
الباطن

تغيير في
السيطرة

ال ينص
ال يجوز
اإليجار من عقد
اإليجار
الباطن.
على
أحكام
ال ينص
في هذا
عقد
الصدد.
اإليجار
على أحكام
متعلقة
بـالتنازل.

أحكام اإلنهاء
يحق للمالك إنهاء
عقد اإليجار
في حالة خرق
المستأجر
اللتزاماته بموجب
عقد اإليجار.
ال يحق للمستأجر
اإلنهاء في حالة
خرق المالك
اللتزاماته بموجب
عقد اإليجار.
لم يتم تحديد فترة
زمنية ليصحح
المستأجر أي
انتهاكات قبل أن
يحق للمالك إنهاء
عقد اإليجار.
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رقم

اسم
الفرع
وموقعه

المساحة
(بالمتر
المربع)

المالك

المستأجر

المدة باإلضافة
إلى تاريخ البدء
واالنتهاء

التجديد

اإليجار

التنازل و/
أو اإليجار
من
الباطن

تغيير في
السيطرة

-2

 11شقة
لموظفي
الشركة
بحي
عتيقة
ووادي
لبن
(الرياض)

شركة أبناء الشركة (سجل
غير
تجاري:
محدد في عبداهلل
)1010231822
علي
العقد
المنجم

 5سنوات
ميالدية ،تبدأ من
2020/01/01م
وتنتهي بتاريخ
2024/12/31م

التجديد تلقائي
ما لم يقدم أحد
الطرفين إخطارا
بنيته بعدم
التجديد قبل 3
أشهر على األقل
من تاريخ االنتهاء.

تبلغ قيمة
اإليجار
السنوي
209,100
ريال
سعودي لـ
 11شقة.

ال ينص
ال يجوز
عقد
التنازل
اإليجار
و/أو
اإليجار من على
الباطن إال أحكام
في هذا
بموافقة
الصدد.
خطية
مسبقة من
المالك.

-3

شقتان
لموظفي
الشركة
بحي
الربوة
(الرياض)

الشركة (سجل
تجاري:
)1010231822

 5سنوات
هجرية تبدأ من
1442/01/01هـ
وتنتهي بتاريخ
1446/12/30هـ

التجديد تلقائي
ما لم يقدم أي
من الطرفين
إخطارا بنيته بعدم
التجديد قبل 3
أشهر على األقل
من تاريخ االنتهاء.

تبلغ قيمة
اإليجار
السنوي
46,600
ريال
سعودي.

ال ينص
ال يجوز
عقد
التنازل
اإليجار
و/أو
اإليجار من على
الباطن إال أحكام
في هذا
بموافقة
الصدد.
خطية
مسبقة من
المالك.

أحكام اإلنهاء
يجوز للمالك إنهاء
عقد اإليجار إذا
لم يدفع المستأجر
قيمة اإليجار
المستحقة خالل
 30يوماً من تاريخ
االستحقاق ،وإذا
خالف المستأجر
أياً من التزاماته.
يحق للمستأجر
إنهاء عقد
اإليجار بموجب
إخطار خطي إذا
خالف المالك
التزاماته ولم يقم
بتصحيح ذلك
بعد ثالثين ()30
يوماً من استالم
إخطار كتابي من
المستأجر بذلك.

علي
غير
محدد في عبداهلل
علي
العقد
المنجم

يجوز للمالك إنهاء
عقد اإليجار إذا
لم يدفع المستأجر
قيمة اإليجار
المستحقة خالل
 30يوماً من تاريخ
االستحقاق ،وإذا
خالف المستأجر
أياً من التزاماته.
يحق للمستأجر
إنهاء عقد
اإليجار بموجب
إخطار خطي إذا
خالف المالك
التزاماته ولم يقم
بتصحيح ذلك
بعد ثالثين ()30
يوماً من استالم
إخطار كتابي من
المستأجر بذلك.
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رقم

اسم
الفرع
وموقعه

-4

الرياض

(مبنيين
سكنيين)

المساحة
(بالمتر
المربع)

المالك

ماجد بن
غير
محدد في ضيف اهلل
بن مثائي
العقد
الغربي

المستأجر
الشركة (سجل
تجاري:
)1010231822

المدة باإلضافة
إلى تاريخ البدء
واالنتهاء
 5سنوات
هجرية تبدأ من
1439/09/14هـ
وتنتهي بتاريخ
1444/09/14هـ

التجديد
التجديد تلقائي
ما لم يقدم أحد
الطرفين إخطارا
بنيته بعدم
التجديد قبل 6
أشهر على األقل
من تاريخ االنتهاء.

اإليجار
تبلغ قيمة
اإليجار
السنوي
550,000
ريال
سعودي.

التنازل و/
أو اإليجار
من
الباطن

تغيير في
السيطرة

ال ينص
ال ينص
عقد
عقد
اإليجار
اإليجار
على أحكام على
أحكام
متعلقة
في هذا
باإليجار
من الباطن الصدد.
و /أو
التنازل.

أحكام اإلنهاء
يحق للمالك إنهاء
عقد اإليجار
في حالة خرق
المستأجر
اللتزاماته بموجب
عقد اإليجار
وعدم دفع اإليجار
المستحق ،أو
عدم إصالح أي
أضرار في المبنى
أو تخزين أي مواد
كيميائية أو مواد
خطرة في المبنى
المؤجر.
يحق للمستأجر
إنهاء عقد اإليجار
متى شاء بعد 5
سنوات من تاريخ
اإليجار.
ال يحق للمستأجر
اإلنهاء في حالة
خرق المالك
اللتزاماته بموجب
عقد اإليجار.
لم يتم تحديد فترة
زمنية ليصحح
المستأجر أي
انتهاكات قبل أن
يحق للمالك إنهاء
عقد اإليجار.

207

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

رقم

اسم
الفرع
وموقعه

-5

خميس
مشيط

-6

سكاكا

-7

سكاكا

مبنى
سكني من
 5شقق
سكنية

المساحة
(بالمتر
المربع)

المالك

المستأجر

عبداهلل
غير
محدد في عوض
محمد
العقد

الشركة (رقم
السجل التجاري
غير مذكور في
العقد)

محمد
غير
محدد في احمد
درزي
العقد
الدغمي

الشركة (سجل
تجاري:
)1010231822

المدة باإلضافة
إلى تاريخ البدء
واالنتهاء

التجديد

التجديد تلقائي
سنة هجرية
ما لم يقدم
واحدة تبدأ من
1442/05/13هـ أحد الطرفين
إخطارا بنيته عدم
وتنتهي بتاريخ
1443/05/12هـ .التجديد قبل 15
يوم على األقل من
تاريخ االنتهاء.

اإليجار
تبلغ قيمة
اإليجار
السنوي
68,000
ريال
سعودي.

سددت الشركة
 34,000إلى
المؤجر بتاريخ
2020/12/14م
(أي نصف
قيمة اإليجار
السنوي) و تم
تجديد العقد إلى
2021/06/23م.

التنازل و/
أو اإليجار
من
الباطن

تغيير في
السيطرة

ال ينص
ال يجوز
اإليجار من عقد
الباطن إال اإليجار
على
بموافقة
أحكام
خطية
مسبقة من في هذا
الصدد.
المالك.

لم يتم تحديد فترة
زمنية ليصحح
المستأجر أي خرق
قبل أن يحق للمالك
إنهاء عقد اإليجار.

سددت الشركة
مبلغ  34,000ريال
الى المؤجر بتاريخ
2021-06-16م
( أي نصف قيمة
اإليجار السنوي،
وتم التجديد إلى
2021-12-18م.

(مبنى
سكني
واحد)

(12
وحدة
سكنية)

 120متر
مربع.

محمد
عارف
منور
السرحاني

 3,652يوماً
إذا رغب الطرفين
الشركة (سجل
بالتجديد فتتم
تجاري:
تبدأ من تاريخ
1442/10/03 .)3400119907هـ كتابة عقد
جديد يتفق عليه
وتنتهي بتاريخ
1453/01/22هـ .الطرفان.

ال ينص
ال ينص
عقد
عقد
اإليجار
اإليجار
على أحكام على
أحكام
في هذا
في هذا
الصدد.
الصدد.

يحق للمستأجر
إنهاء عقد اإليجار
في أي وقت بعد
مرور عام واحد
( )1من بدء مدة
اإليجار ،بشرط
دفع قيمة اإليجار
المستحقة عن فترة
اإليجار حتى فترة
اإلنهاء.

ال ينص
عقد
اإليجار
على
أحكام
في هذا
الصدد.

يحق للطرفين فسخ
عقد اإليجار في
حال أخل الطرف
اآلخر من التزاماته
الناشئة عن عقد
اإليجار ،بعد أن
يتم إنذار الطرف
المخل وحيث لم
يتم إبداء التزاماته
أو إزالة الضرر
الناشئ بسببه
خالل خمسة عشر
( )15يوماً.

يبلغ إجمالي يحق
للمستأجر
قيمة
تأجير
اإليجار
 1,299,960الوحدة
للغير دون
ريال
الرجوع
سعودي.
للمؤجر.
ال ينص
عقد
اإليجار
على أي
حقوق
التنازل.

المصدر :الشركة
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يحق للمالك إنهاء
عقد اإليجار
في حالة خرق
المستأجر
اللتزاماته بموجب
عقد اإليجار.
ال يحق للمستأجر
اإلنهاء في حالة
خرق المالك
اللتزاماته بموجب
عقد اإليجار.

ال ينص
عقد
اإليجار
على أحكام
تتعلق
بالتنازل.

تبلغ قيمة
التجديد تلقائي
 4سنوات
اإليجار
ما لم يقدم
هجرية تبدأ من
السنوي
1439/07/24هـ المالك إخطارا
80,000
للمستأجر بنيته
وتنتهي بتاريخ
1443/07/25هـ .بعدم التجديد قبل ريال
 6أشهر على األقل سعودي.
من تاريخ االنتهاء.

أحكام اإلنهاء

يحق للمستأجر
فسخ عقد اإليجار
ألي سبب بعد
مضي سنتين من
بدء مدة العقد.
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	 12 -6العقارات المملوكة من قبل الشركة

توضح الجداول أدناه ملخصاً عن العقارات المملوكة من قبل الشركة لغرض تشغيل الثالجات ،وسكن إلقامة موظفي الشركة.
	 (12-25):لودجل االثالجات
اسم الفرع وموقعه

الرقم

رقم الصك الملكية

تاريخ الصك الملكية

المساحة

المالك

170

1410/09/16هـ

 7,221.52متر مربع

الشركة (سجل تجاري:
)1010231822

636

1414/10/22هـ

 9,997.5متر مربع

الشركة (سجل تجاري:
)1010231822

358/322/4

1422/03/24هـ

 8,987.32متر مربع

الشركة (سجل تجاري:
)1010231822

1440/07/13هـ

 15,007.11متر مربع

الشركة (سجل تجاري:
)1010231822

 15,817.80متر مربع

الشركة (سجل تجاري:
)1010231822
الشركة (سجل تجاري:
)1010231822

-1

جدة

-2

مكة المكرمة

-3

بريدة

362508010232

-4

الدمام

330107011601

1432/03/25هـ

-5

خميس مشيط

971709003663

1442/04/10هـ

 6,250متر مربع

-6

المدينة المنورة

119/4/2

1412/06/05هـ

 7,053.32متر مربع

الشركة (سجل تجاري :ال ينطبق)

-7

حائل

342107011031

1442/05/08هـ

 1,554.91متر مربع

الشركة (سجل تجاري:
)1010231822

242104009598

1442/05/08هـ

 1,520.49متر مربع

الشركة (سجل تجاري)1010231822:

-8

األحساء

930803018984

1442/04/24هـ

 7,797.81متر مربع

الشركة (سجل تجاري:
)1010231822

-9

جازان

772012000785

1442/04/16هـ

 17,075.03متر مربع

الشركة (سجل تجاري:
)1010231822

-10

تبوك

950110003886

1438/11/4هـ

 24,000متر مربع

الشركة (سجل تجاري:
)1010231822

المصدر :الشركة

	 (12-26):لودجل االسكن
رقم الصك الملكية

تاريخ الصك الملكية

المساحة

المالك

اسم الفرع وموقعه

الرقم
-1

بريدة

330101006414

1428/06/05هـ

 1,196.88متر مربع

الشركة (سجل تجاري:
)1010231822

-2

جدة

320214013896

1437/04/09هـ

 780.01متر مربع

الشركة (سجل تجاري:
)1010231822

-3

جدة (سكن الموظفين القديم)

385

1418/03/11هـ

 2,520متر مربع

الشركة (سجل تجاري:
)1010231822

المصدر :الشركة

	 12 -7المعامالت والعقود مع األطراف ذوي العالقة
يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة أن جميع العقود مع األطراف ذوي العالقة الموضحة في هذا القسم ال تشتمل على أي شروط تفضيلية وأنها قد تمت
بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية مالئمة وعادلة .وباستثناء ما تم ذكره في هذا القسم من هذه النشرة ،يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ال
ترتبط بأي تعامالت أو اتفاقيات أو عالقات تجارية أو صفقات عقارية مع طرف ذي عالقة بما في ذلك المستشار المالي والمستشار القانوني للطرح.
كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة على التقيد بالمادة الحادية والسبعين ( )71والمادة الثانية والسبعين ( )٧٢من نظام الشركات وبتعليمات المادة السادسة
واألربعين ( )٤٦من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة فيما يتعلق باالتفاقيات مع األطراف ذوي العالقة .وقد تمت موافقة الجمعية العامة على
جميع التعامالت والعقود مع األطراف ذات العالقة للسنوات المالية المنتهية في 2018م و2019م و2020م والفترة المنتهية في  31مارس 2021م.
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وبلغت إجمالي قيمة مشتريات الشركة من األطراف ذوي العالقة  186,058,995ريال سعودي ،و  504,434,131ريال سعودي ،و ،475,493,356و113,695,636
ريال سعودي ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في 2018م و2019م و2020م والفترة المنتهية  31مارس 2021م .وبلغت إجمالي مبيعات الشركة إلى
األطراف ذوي العالقة  48,592,077ريال سعودي ،و 45,296,606ريال سعودي ،و 50,247,982ريال سعودي 12,631,834ريال سعودي للسنوات المالية
المنتهية في 2018م و2019م و2020م والفترة المنتهية في  31مارس 2021م.
كما أنه بلغت إجمالي قيمة إيجارات الشركة من األطراف ذوي العالقة  1,324,482ريال سعودي ،و 1,479,153ريال سعودي ،و 2,758,680ريال سعودي
و 2,604,000ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في 2018م و2019م و2020م والفترة المنتهية في  31مارس 2021م .وبلغت قيمة إيجارات األطراف
ذوي العالقة من الشركة  1,419,886ريال سعودي ،و 3,306,829ريال سعودي ،و 1,857,628ريال سعودي و 487,794ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية
في 2018م و2019م و2020م والفترة المنتهية في  31مارس 2021م.
باإلضافة إلى ذلك ،بلغت قيمة اتفاقية خدمات تقنية المعلومات التي تقدمها الشركة إلى األطراف ذات العالقة  2,688,562ريال سعودي ،و1,919,750
ريال سعودي ،و 2,373,999ريال سعودي و 649,647ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في 2018م و2019م و2020م والفترة المنتهية في  31مارس
2021م .كما بلغ صافي قيمة الخدمات المشتركة التي تقدمها الشركة إلى األطراف ذوي العالقة  2,297,353ريال سعودي ،و 4,895,265ريال سعودي،
و 6,532,490ريال سعودي و 1,949,273ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في 2018م و2019م و2020م والفترة المنتهية في  31مارس 2021م .أما
بالنسبة إلجمالي قيمة الخدمات المشتركة التي تقدمها األطراف ذوي العالقة إلى الشركة فبلغت  25,970ريال سعودي ،و 33,195ريال سعودي ،و29,742
ريال سعودي و 8,248ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في 2018م و2019م و2020م والفترة المنتهية في  31مارس 2021م ،على التوالي.
كما أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة الكفاءة العقارية بتاريخ 2020/09/02م لبيع أصول غير مرتبطة بعمليات الشركة بقيمة  14,053,834ريال سعودي،
واتفاقية مع شركة أغذية الحمية بتاريخ 2021/04/04م لشراء موجودات ومعدات لتشغيل مصنع اللحوم في جدة بقيمة  3,656,268ريال سعودي.

1عقود اإليجار مع األطراف ذوي العالقة

	2-7-1

أبرمت الشركة أربعة ( )4عقود إيجار مع أطراف ذوي عالقة من أصل إجمالي أحد عشر ( )11عقد إيجار ،وتبلغ قيمة هذه العقود المبرمة مع األطراف
ذوي العالقة  2,780,200ريال سعودي (سنوياً) ،وهي كالتالي:
yأبرمت الشركة عقد إيجار واحد ( )1مع شركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم بشأن أرض فرع ثالجة السلي بالرياض (للمزيد من المعلومات،
يرجى مراجعة الجدول «( 21-12الثالجات»)).
yأبرمت الشركة عقد إيجار واحد ( )1مع شركة أبناء عبد اهلل علي المنجم لمكاتب المقر الرئيس للشركة (للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة
الجدول «( 23-12المكاتب»)).
yأبرمت الشركة عقد إيجار واحد ( )1مع شركة أبناء عبد اهلل علي المنجم لشقق سكنية تخص موظفي الشركة (للمزيد من المعلومات ،يرجى
مراجعة الجدول «( 24-12السكن»)).
yأبرمت الشركة عقد إيجار واحد ( )1مع علي عبداهلل علي المنجم لشقق سكنية تخص موظفي الشركة (للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة
الجدول «( 24-12السكن»)).
yأبرمت الشركة عقد إيجار واحد ( )1مع شركة أبناء عبد اهلل علي المنجم لمساحة مكتبية (للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة الجدول
3
«( 23-12المكاتب»)).
وقد تمت موافقة الجمعية العامة على جميع عقود اإليجار مع األطراف ذات العالقة في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ  11مارس 2021م ،باإلضافة إلى
عقد ايجار مكتب مع شركة أبناء عبد اهلل علي المنجم المبرم بتاريخ 2021/07/01م الذي تم موافقة الجمعية العامة عليه بتاريخ  22سبتمبر 2021م.

	2-7-2

1عالقات التوريد التي تمت مع األطراف ذوي العالقة

لدى الشركة عالقات توريد مع شركة فرانس بولتري (وهي طرف ذو عالقة) تمثل  %31.7و %27.2و %26.4و %27.9من إجمالي حجم مشتريات الشركة
للسنوات المالية المنتهية في 2018م و2019م و2020م والفترة المنتهية في  31مارس 2021م ،على التوالي .ولم تشمل عالقات التوريد هذه سابقاً عقد
موقع أو شروط أساسية( ،للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم «( 2-5-12ملخص الشروط األساسية للترتيبات المبرمة مع الموردين الرئيسيين
غير الخاضعين لعقود توريد موقعة»)) .وأبرمت الشركة عقد توريد موقع مع شركة فرانس بولتري بتاريخ  1ديسمبر 2020م (التي تم تعديله بتاريخ 1
يونيو 2021م) يتم بموجبه استيراد الشركة لمنتجات الدجاج( ،للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة الجدول «( 20-12عقد التوريد ما بين شركة فرانس
بولتري والشركة»)).
كما أنه لدى الشركة عالقات توريد وجبات لموظفي الشركة مع شركة أغذية الحمية وشركة الخليج للتموين وشركة الزاد السعودية وشركة بيت الشواية
ولم تشمل عالقات التوريد هذه سابقاً إلى عقد موقع أو شروط أساسية .وأبرمت الشركة اتفاقية توريد وجبات لموظفي الشركة مع شركة أغذية الحمية
بتاريخ 2021/03/02م واتفاقية توريد وجبات لموظفي الشركة مع شركة الخليج للتموين بتاريخ 2021/02/22م واتفاقية توريد وجبات لموظفي الشركة
مع وشركة الزاد السعودية بتاريخ 2021/02/22م واتفاقية توريد وجبات لموظفي الشركة مع شركة بيت الشواية بتاريخ 2021/03/03م.
باإلضافة إلى ذلك تقوم الشركة بشراء مشتريات بغرض البيع من مصنع شركة أغذية الحمية للوجبات الغذائية الجاهزة المجمدة ولم تشمل المشتريات
هذه سابقاً عقد موقع أو شروط أساسية .وأبرمت الشركة اتفاقية شراء بغرض البيع مع مصنع شركة أغذية الحمية للوجبات الغذائية الجاهزة المجمدة
بتاريخ 2021/03/02م.
3
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باإلضافة إلى ذلك ،أبرمت الشركة عقد توريد وتركيب صناديق معزولة ومبردة مع شركة بريدة للتجارة والتبريد (وهي طرف ذو عالقة) بتاريخ  17أغسطس
2020م بمبلغ إجمالي قدره مليون ومائة واثنان وسبعون ألف وثمانمائة وثمانون ( )1,172,880ريال سعودي .وينص هذا العقد على األحكام والشروط التي
ستوفر شركة بريدة للتجارة والتبريد بموجبها خدمات توريد وتركيب صناديق معزولة ومبردة على عدد من المركبات التابعة للشركة التي يتفق الطرفان
عليها في هذه االتفاقيات .وتبرم الشركة عدد من هذه العقود عندما تحتاج تنفيذ هذه الخدمات لمركباتها وتشمل العقود ضمان مدة خمس سنوات على
هذه الصناديق عدا مسببات الكسر والحوادث.
وقد تمت موافقة الجمعية العامة على جميع معامالت وعقود التوريد مع األطراف ذات العالقة في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ  11مارس 2021م.

	2-7-3

1اتفاقيات البيع المبرمة مع األطراف ذوي العالقة

كما قامت الشركة بإبرام اتفاقيات بيع مع خمسة عمالء وهم أطراف ذوي العالقة وال تخضع هذه االتفاقيات لعقود موقعة وال تشمل شروط أساسية ،حيث
تقوم هذه االتفاقيات على اتفاقية فتح حساب وأوامر الشراء( ،للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم «( 1-3-5-12ملخص الشروط األساسية
لالتفاقيات المبرمة مع العمالء الرئيسيين»)) .وبلغ إجمالي قيمة اتفاقيات البيع المبرمة مع األطراف ذي العالقة الخمسة  48,592,077ريال سعودي
و 45,296,606ريال سعودي و 50,247,982ريال سعودي و 12,674,276ريال سعودي للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م والفترة المنتهية في 31
مارس 2021م.
وتكون اتفاقيات البيع هذه مع العمالء الخمسة التاليين:
yشركة بيت الشواية
yشركة الخليج للتموين
yشركة ذاتي المحدودة
yشركة الزاد السعودية
yشركة مركز أغذية الحمية
يعتمد بيع المنتجات الغذائية من الشركة إلى العمالء أعاله على تبادل أوامر الشراء من خالل رسائل إلكترونية .وتحدد أوامر الشراء والرسائل اإللكترونية
أصناف وكميات المنتجات الغذائية وأسعارها وتاريخ وصولها وتنطبق عليها أحكام حول تسليم وارجاع وابدال البضاعة في حال عدم مطابقتها لمواصفات
وشروط العمالء أعاله .وتكون فترة االئتمان ما بين  21إلى  45يوماً طبقاً التفاقية فتح الحساب مع العمالء أعاله.
وقد تمت موافقة الجمعية العامة على جميع اتفاقيات البيع مع األطراف ذات العالقة في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ  11مارس 2021م.

	2-7-4

1االتفاقيات األخرى المبرمة مع األطراف ذوي عالقة

1اتفاقية خدمات تقنية المعلومات ما بين الشركة وشركة أبناء عبد الله العلي المنجم
2-7-4-1
تنص اتفاقية خدمات تقنية المعلومات المبرمة بتاريخ  28أكتوبر 2020م على األحكام والشروط التي ستوفر الشركة بموجبها خدمات تقنية المعلومات
إلى شركة أبناء عبد اهلل علي المنجم وشركاتها التابعة (التي تشمل األطراف ذوي العالقة) .ومدة اتفاقية خدمات تقنية المعلومات تنتهي في  31ديسمبر
2020م وتجدد تلقائياً لمدة سنتين ما لم يخطر أي طرف بخالف ذلك قبل شهرين من انقضاء مدة االتفاقية ،علماً بأنه تم تجديد االتفاقية لمدة سنتين
بداية من  01يناير 2021م.
وقد تمت موافقة الجمعية العامة على اتفاقية خدمات تقنية المعلومات المبرمة بتاريخ  28أكتوبر 2020م في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ  11مارس
2021م.
1اتفاقية الخدمات المشتركة
2-7-4-2
كانت الشركة تقدم خدمات مشتركة لعدد من األطراف ذوي العالقة ولم تكن هذه الترتيبات مبنية على عقود موقعة .من أجل توثيق العالقة وتوضيح
الخدمات المشتركة ،أبرمت الشركة اتفاقية خدمات مشتركة («اتفاقية الخدمات المشتركة») بتاريخ  10نوفمبر 2020م مع شركة أبناء عبد اهلل العلي
المنجم ،والتي هي طرف ذو عالقة (وذلك المتالك شركة أبناء عبد اهلل علي المنجم ملكية في الشركة).
وتنص اتفاقية الخدمات المشتركة على األحكام والشروط التي ستوفر الشركة بموجبها بعض الخدمات اللوجستية والدعم للشركات التابعة لشركة أبناء
عبد اهلل علي المنجم وهي ( )1شركة بيت الشواية و( )2شركة الزاد السعودية و( )3شركة مركز أغذية الحمية (تشمل مصنع سدير للمجمدات بصفته فرع
لها) ( )4شركة بريدة للتجارة والتبريد و( )5شركة الخليج للتموين و( )6مصنع أغذية الخليج للتموين (كاكو) و( )7شركة األعمدة للمقاوالت و( )8شركة
ذاتي المحدودة ،والتي تتعلق بالمبنى المشترك بين الشركة واألطراف ذوي العالقة والمواقع المملوكة أو المؤجرة للشركة في المملكة.
تتلقى الشركة رسوماً مقابل كل من الخدمات بموجب اتفاقية الخدمات المشتركة ،وتحتسب الرسوم بالتكلفة كما هو موضح في االتفاقية.
ومدة اتفاقية الخدمات المشتركة سنة بدأت من  1يناير 2020م وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أي طرف بخالف ذلك قبل شهر من انقضاء مدة
االتفاقية ،علماً بأنه تم تجديد االتفاقية لمدة سنة بداية من  1يناير2021م.
وكما في تاريخ هذه النشرة ،تعد اتفاقية الخدمات المشتركة المبرمة قائمة على أسس تجارية بحتة.
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باإلضافة إلى ذلك ،تقوم شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم بتقديم خدمات استقبال اتصاالت العمالء والموردين إلى الشركة ولم تشتمل هذه الخدمات
سابقاً عقد موقع أو شروط أساسية .أبرمت الشركة اتفاقية خدمات مركز االتصال مع شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم بتاريخ 2021/02/24م.
وقد تمت موافقة الجمعية العامة على اتفاقية الخدمات المشتركة المبرمة بتاريخ  10نوفمبر 2020م في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ  11مارس 2021م.
1اتفاقية التعويض الضريبية
2-7-4-3
كانت الشركة عضو في مجموعة الزكاة ومجموعة ضريبة القيمة المضافة الخاصة بشركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم (المساهم الكبير) .ونظراً إلى
الطرح قررت الشركة أن تنفي عضويتها في المجموعتين أعاله .وأبرمت شركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم لصالح الشركة خطاب تعهد بتقديم تعويض
ضريبي («خطاب التعويض الضريبي») بتاريخ  6ديسمبر 2020م( .للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة القسم «( 8-2-2المخاطر المتعلقة بالزكاة
والدخل»).
وينص خطاب التعويض الضريبي على تعهدات من شركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم لتعويض الشركة ودرء الضرر عنها في مواجهة أي التزام زكاة أو
ضريبة قيمة مضافة أو أي شكل آخر من أشكال الضريبة ويشمل ذلك أية فوائد أو غرامات بشأن الشركة إلى ما قبل سنة 2021م.
وتشمل التعهدات شريطة أن يكون االلتزام الضريبي مفروضاً أو مقدراً على الشركة أو أن يكون قد ترتب بموجب النظام في المملكة أو أن يكون متص ً
ال
بأية فترة زمنية قبل أن تنفي الشركة عضويتها في العضويات المذكورة أعاله.
وقد تمت موافقة الجمعية العامة على خطاب التعويض الضريبي المبرمة بتاريخ  6ديسمبر 2020م في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ  11مارس 2021م.
1اتفاقيات بيع وشراء أصول وموجودات ومعدات
2-7-4-4
أبرمت الشركة إتفاقية مع شركة الكفاءة العقارية بتاريخ 2020/09/02م لبيع أصول غير مرتبطة بعمليات الشركة بقيمة  14,053,834ريال سعودي .وتم
موافقة الجمعية العامة على هذه االتفاقية في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ  20يونيو 2021م.
أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة مركز أغذية الحمية بتاريخ 2021/04/04م لشراء موجودات ومعدات لتشغيل مصنع اللحوم في جدة بقيمة 3,656,268
ريال سعودي .وتمت موافقة الجمعية العامة على هذه االتفاقية في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ  22سبتمبر 2021م.

	 12 -8التسهيالت االئتمانية والقروض
	 (12-27):لودجل اتسهيالت بين كل من البنك السعودي البريطاني والشركة مؤرخة في  7يناير 2021م بقيمة إجمالية
قدرها  180,000,000ريال سعودي.
نوع التسهيل  /الغرض /
المبلغ

التسهيالت المشتركة:
yتمويل مرابحة  /التورق بالمعادن
yتمويل االعتمادات المستندية بالمرابحة
حد التسهيالت المشتركة 180,000,000 :ريال سعودي.
تمويل مرابحة  /التورق بالمعادن:
yحد التسهيل 100,000,000 :ريال سعودي.
yالغرض :لمتطلبات رأس المال العامل.
yهامش الربح :سايبور  %1 +سنويا.
تمويل االعتمادات المستندية بالمرابحة:
yحد التسهيالت 180,000,000 :ريال سعودي.
yالغرض :تمويل االستيراد بموجب االعتمادات المستندية ،كمبياالت التحصيل الواردة.
yمصاريف فتح االعتماد :تعرفة مؤسسة النقد العربي السعودي.

االلتزامات القائمة

 40مليون ريال سعودي كما في  31مارس 2021م.

المدة

تنتهي المدة في تاريخ  30سبتمبر 2021م.

الكفاالت

تم ضمان التسهيالت بواسطة ضمان/كفالة شركة من شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم (المساهم الكبير) بمبلغ  203,750,000ريال
سعودي بتاريخ  20ديسمبر 2018م ،وتم التوقيع على سند ألمر بمبلغ  180,000,000ريال سعودي من قبل الشركة وقد تم ضمان ذلك
السند من قبل شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم (المساهم الكبير) بتاريخ  7يناير 2021م .وسوف يطلب المساهم الكبير من البنك
استبعاد هذه الضمانات بعد الطرح.

المصدر :الشركة
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	 (12-28):لودجل اتسهيالت بين كل من البنك السعودي البريطاني والشركة مؤرخة في  8يونيو 2021م بقيمة إجمالية
قدرها  20,000,000ريال سعودي.
تسهيل الذمم الدائنة للفواتير
نوع التسهيل  /الغرض /
المبلغ

yحد التسهيل 20,000,000 :ريال سعودي
yالغرض :شراء الفواتير المعتمدة لتمويل فواتير الموردين المعتمدين الموافق عليها من قبل المشتري
yهامش الربح :اليبور  /سايبور  %0.75 +سنوياً
yأقصى أجل للفاتورة 180 :يوماً

االلتزامات القائمة

ليست هنالك أي التزامات قائمة كما في  31مارس 2021م.

المدة

تنتهي المدة في تاريخ  30سبتمبر 2021م.

الكفاالت

تم ضمان التسهيالت بواسطة ضمان/كفالة شركة من شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم (المساهم الكبير) بمبلغ  20,000,000ريال
سعودي بتاريخ  8يونيو 2021م ،وتم التوقيع على سند ألمر بمبلغ  20,000,000ريال سعودي من قبل الشركة بتاريخ  8يونيو 2021م
وقد تم ضمان ذلك السند من قبل شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم بتاريخ  8يونيو 2021م .وسوف يطلب المساهم الكبير من البنك
استبعاد هذه الضمانات بعد الطرح.

المصدر :الشركة

	 (12-29):لودجل اتسهيالت بين كل من البنك السعودي الفرنسي والشركة مؤرخة في  23نوفبر 2020م بقيمة
إجمالية قدرها  220,000,000ريال سعودي.
تسهيالت وتمويل ألغراض متعددة:
yالغرض :اصدار االعتمادات المستندية لالستيراد والضمانات للمناقصات ،وخطابات الدفع المقدم ،و/أو خطابات ضمان األداء
وتمويل شراء وبيع السلع (التورق) ،و/أو تسهيالت ضمانات الدفع.
التسهيالت 1.1
yحد التسهيالت 220,000,000 :ريال سعودي.
yنوع التسهيالت :تورق.
نوع التسهيل  /الغرض /
المبلغ

yهامش الربح :سايبور  %1 +سنويا.
التسهيالت 1.2
yحد التسهيالت الثانوي 130,000,000 :ريال سعودي.
yنوع التسهيالت :خطابات اعتماد متعددة لالستيراد.
yالسعر :حسب التعرفة.
التسهيالت 1.3
yحد التسهيالت 10.000.000 :ريال سعودي.
yنوع التسهيالت :ضمانات أداء وضمانات دفع متعددة.
yالسعر :حسب التعرفة.

المدة

تنتهي المدة في تاريخ  31أكتوبر 2021م.

االلتزامات القائمة

 10مليون ريال سعودي كما في  31مارس 2021م.

الكفاالت

تم ضمان التسهيالت بواسطة ضمان/كفالة شركة من شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم بمبلغ  220,000,000ريال سعودي يتاريخ 23
نوفمبر 2020م ،وتم التوقيع على سند ألمر بمبلغ  220,000,000ريال سعودي من قبل الشركة بتاريخ  23نوفمبر 2020م .وسوف يطلب
المساهم الكبير من البنك استبعاد هذه الضمانات بعد الطرح.

المصدر :الشركة
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ً
سابقا) والشركة مؤرخة
	 (12-30):لودجل اتسهيالت بين كل من البنك األهلي السعودي (مجموعة سامبا المالية
في  13ديسمبر 2020م بقيمة إجمالية قدرها  460,000,000ريال سعودي.
التسهيل :1
yنوع التسهيل :خطاب اعتماد.
yالغرض :اصدار خطابات اعتماد.
yالمبلغ 150,000,000 :ريال سعودي.
yالمدة والسعر:
	-النوع :فتح خطاب اعتماد .المدة 360 :يوم .السعر :معدل ساما.
	-النوع :قبول فتح خطاب اعتماد .المدة 180 :يوم .السعر :معدل ساما.
	-النوع :خطاب اعتماد مقبول/مستخدم .المدة 180 :يوم .السعر %1 :سنويا.
	-النوع :تعهد بنكي .المدة 360 :يوم .السعر %1 :سنويا.
التسهيل :2
yنوع التسهيل :خطاب ضمان  /عام.
نوع التسهيل  /الغرض /
المبلغ

yالغرض :اصدار خطابات ضمان للمناقصات ،خطاب ضمان أداء ،وضمان الدفع المقدم ،وضمان الدفع.
yالمبلغ 10,000,000 :ريال سعودي.
yالمدة والسعر:
	-النوع :خطاب ضمان للمناقصات .المدة 365 :يوم .السعر :معدل ساما.
	-النوع :خطاب ضمان الدفع المقدم .المدة 1,095 :يوم .السعر :معدل ساما.
	-النوع :خطاب ضمان األداء .المدة 1,825 :يوم .السعر :معدل ساما.
	-النوع :خضاب ضمان الدفع .المدة 1,825 :يوم .السعر %1 :سنويا.
التسهيل :3
yنوع التسهيل :تمويل مرابحة مباشر للعميل.
yالغرض :قروض رأس مال عامل قصيرة األجل.
yالمبلغ 300,000,000 :ريال سعودي
yالمدة 365 :يوم.
 yالسعر :سايبور  %1 +سنويا.

االلتزامات القائمة

 81مليون ريال سعودي كما في  31مارس 2021م.

المدة

تنتهي المدة في تاريخ  30نوفمبر 2021م.

الكفاالت

تم ضمان التسهيالت بواسطة ضمان/كفالة شركة من شركة أبناء عبداهلل العلي المنجم بمبلغ  460,000,000ريال سعودي بتاريخ 13
ديسمبر 2020م .وتم التوقيع على سند ألمر بمبلغ  460,000,000ريال سعودي من قبل الشركة وقد تم ضمان ذلك السند من قبل شركة
أبناء عبداهلل العلي المنجم بتاريخ  14ديسمبر 2020م .وسوف يطلب المساهم الكبير من البنك استبعاد هذه الضمانات بعد الطرح.

المصدر :الشركة
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	 12 -9التأمين
تحتفظ الشركة بوثائق تأمين تغطي مختلف أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها .ويوضح الجدول التالي التفاصيل الرئيسية لوثائق التأمين التي تحتفظ
بها الشركة:
	 (12-31):لودجل اتفاصيل وثائق التأمين
شركة التأمين

رقم الوثيقة

نطاق فترة
التغطية

مبلغ التغطية
(ريال سعودي)

نوع التغطية

وثيقة تأمين على
الممتلكات

الشركة العربية
السعودية للتأمين
التعاوني

P/102/24/1003/2021/101/6

من 2021/01/01م
إلى
2021/12/31م

 545,450,000ر.س.

المباني
ومحتوياتها ،بما
في ذلك اآلالت
والتجهيزات
وكذلك مخزون
البضائع وما إلى
ذلك.

وثيقة تأمين على
المركبات (الشاحنات)

الشركة العربية
السعودية للتأمين
التعاوني

P/102/24/521/2021/501/211

من 2021/04/17م
إلى
2022/04/16م

 10,000,000ر.س.

فقد أو تلف
المركبة
المؤمن عليها،
والمسؤولية تجاه
الغير.

وثيقة تأمين على
المركبات (سيارات
السيدان)

الشركة العربية
السعودية للتأمين
التعاوني

P/102/24/5021/2020/501/286

من 2021/07/01م
إلى
2022/06/30م

 10,000,000ر.س.

فقد أو تلف
المركبة
المؤمن عليها،
والمسؤولية تجاه
الغير.

وثيقة تأمين على النقل
الب ّري

الشركة العربية
السعودية للتأمين
التعاوني

P/102/24/6001/2021/617/2

من 2021/01/01م
إلى
2021/12/31م

 400,000ر.س .لكل
سفينة  /نقل  /شحنة

جميع مخاطر
فقد أو تلف
البضائع أثناء
نقلها.

وثيقة تأمين على النقل
البحري

الشركة العربية
السعودية للتأمين
التعاوني

P/102/24/6001/2021/606/E-156

من 2021/05/15م
إلى
2022/05/14م

 1,500,000,000ر.س.

فقد أو تلف
األطعمة المجمدة
والمبردة والجافة
بحراً وجواً.

وثيقة تأمين على األموال
(المبالغ النقدية المودعة
في الخزينة)

الشركة العربية
السعودية للتأمين
التعاوني

P/102/24/2021/2021/201/1

من 2021/01/01م
إلى
2021/12/31م

 24,400,000ر.س.

المبالغ النقدية
المودعة في
خزينة موصده أو
غرفة منيعة في
مباني الشركة.

وثيقة تأمين على األموال
(الحواالت النقدية)

الشركة العربية
السعودية للتأمين
التعاوني

P102/24/2021/2021/201/18

من 2021/02/10م
إلى
2022/02/09م

 100,000,000ر.س.

المبالغ النقدية
المحولة بين
مباني الشركة
والبنك.

وثيقة تأمين ضد
خيانة األمانة (مندوبي
المبيعات)

الشركة العربية
السعودية للتأمين
التعاوني

P/102/24/2022/2021/201/15

من 2021/02/10م
إلى
2022/02/09م

 18,485,000ر.س.

تغطية ضد
خيانة الموظفين
لألمانة.

وثيقة تأمين ضد خيانة
األمانة (أمناء الصناديق)

الشركة العربية
السعودية للتأمين
التعاوني

P/102/24/2022/2021/201/2

من 2021/01/01م
إلى
2021/12/31م

 7,110,000ر.س.

تغطية ضد
خيانة الموظفين
لألمانة.

من2021/01/01م
إلى
2021/12/31م

 500,00ر.س .عن كل
شخص خالل السنة
التأمينية (الحد األقصى
اإلجمالي)

تغطية طبية
إلزامية للموظفين
في الشركة.

النوع

وثيقة تأمين صحية
تعاونية إلزامية -
التأمين الصحي
الجماعي

شركة مالذ
للتأمين التعاوني

9003081

المصدر :الشركة
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	 12 -10الملكية الفكرية
	2-10-1

1العالمات التجارية

سجلت الشركة عدداً من العالمات التجارية لدى إدارة العالمات التجارية بوزارة التجارة .وتعتمد الشركة على هذه العالمات التجارية في أعمالها ،وكما
في تاريخ هذه النشرة ،تعتمد الشركة على هذه العالمات التجارية في نجاح أعمالها ودعم وضعها التنافسي في السوق ،لذا فإن عدم مقدرة الشركة على
حماية عالماتها التجارية قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على مقدرة الشركة على استعمالها مما قد يؤثر على سير أعمالهم ونتائج عمليات الشركة( .للمزيد
من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم «( 14-1-2المخاطر المتعلقة بحماية الشركة لعالماتها التجارية»)).
ويوضح الجدول التالي التفاصيل الرئيسية لجميع العالمات التجارية المسجلة التابعة للشركة في المملكة العربية السعودية .وتستخدم الشركة حال ًيا عدد
من هذه العالمات التجارية ،ويتم التخطيط الستخدام البعض منها في المستقبل.
	 (12-32):لودجل اتفاصيل العالمات التجارية المسجلة
مكان التسجيل

رقم العالمة التجارية

تاريخ نهاية الحماية (هجري)

فئة العالمة

المملكة العربية السعودية

1442021342

1452/07/08هـ (الموافق 2030/11/04م)

43

المملكة العربية السعودية

1438006202

1448/03/12هـ (الموافق 2026/08/25م)

29

المملكة العربية السعودية

1438006199

1448/03/12هـ (الموافق 2026/08/25م)

31

المملكة العربية السعودية

1438006196

1448/03/12هـ (الموافق 2026/08/25م)

32

المملكة العربية السعودية

1438006200

1448/03/12هـ (الموافق 2026/08/25م)

30

المملكة العربية السعودية

143302052

1443/02/12هـ (الموافق 2021/09/19م)

29

المملكة العربية السعودية

1438006317

1448/03/13هـ (الموافق 2026/08/25م)

31

المملكة العربية السعودية

142910301

1449/09/16هـ (الموافق 2028/02/12م)

32

المملكة العربية السعودية

142910302

1449/09/16هـ (الموافق 2028/02/12م)

30

العالمة التجارية
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مكان التسجيل

رقم العالمة التجارية

تاريخ نهاية الحماية (هجري)

فئة العالمة

المملكة العربية السعودية

142910303

1449/09/16هـ (الموافق 2028/02/12م)

29

المملكة العربية السعودية

142910304

1449/09/16هـ (الموافق 2028/02/12م)

31

المملكة العربية السعودية

1409/47

1443/05/02هـ (الموافق 2021/12/06م)

29

المملكة العربية السعودية

1537/91

1443/06/06هـ (الموافق 2022/01/09م)

29

المملكة العربية السعودية

143414465

1444/11/25هـ (الموافق 2023/06/14م)

29

	2-10-2

العالمة التجارية

1حقوق الملكية الفكرية األخرى

سجلت الشركة نطاق إنترنت باسمها .ويوضح الجدول التالي تفاصيل نطاق اإلنترنت المسجل باسم الشركة:
	 (12-33):لودجل اتفاصيل اسم نطاق اإلنترنت
اسم نطاق اإلنترنت

تاريخ االنتهاء

almunajemfoods.com

2022/02/17م

	 12 -11التقاضي
ليست هناك أي نزاعات قضائية أو قضايا أو شكاوى فعلية أو محتملة أو إجراءات تحقيق قائمة من الممكن أن يكون لها ،مجتمعة أو منفردة ،تأثير
جوهري على الشركة ،كما لم يصل إلى علم الشركة وجود أي نزاعات قضائية جوهرية منظورة حالياً أو محتملة أو حقائق يمكن أن ينشأ عنها ،مجتمعة
أو منفردة ،تأثير جوهري على الشركة.
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	 12 -12ملخص النظام األساسي
تمت موافقة الجمعية العامة على آخر تعديل على النظام األساسي في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ  22سبتمبر 2021م ،كما يلي.

	2-12-1

1اسم الشركة

	2-12-2

1أغراض الشركة

اسم الشركة «شركة المنجم لألغذية» شركة مساهمة سعودية مقفلة.
تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
yبيع األغذية والمشروبات بالجملة.
yبيع األغذية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة.
yالبيع بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة التي تبيع األطعمة والمشروبات أساساً.
yالبيع بالتجزئة عن طريق بيوت تنفيذ طلبات الشراء بالبريد أو عن طريق االنترنت.
yالبيع بالجملة نظير رسم أو على أساس عقد.
yبيع البضائع الجديدة األخرى بالتجزئة في متاجر متخصصة.
yتجارة المواد الخام الزراعية والحيوانات الحية بالجملة.
yتجهيز وحفظ اللحوم.
yتجهيز وحفظ السمك والقرشيات والرخويات.
yتجهيز وحفظ الفاكهة والخضر.
yأنشطة خدمات الطعام األخرى.
yالتخزين.
yالنقل البري للبضائع.
yالتنظيف العام للمباني.
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.

	2-12-3

1المشاركة والتملك في الشركات

	2-12-4

1المركز الرئيسي للشركة

	2-12-5

1مدة الشركة

	2-12-6

1رأس مال الشركة

يجوز للشركة المشاركة في الشركات األخرى ،كما يجوز لها إنشاء شركات بمفردها (ذات مسئولية محدودة أو مساهمة مقفلة) بشرط أال يقل رأس المال
عن فقط ( )5خمسة ماليين ريال سعودي ،كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق االشتراك مع الغير
في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن .كما يجوز للشركة
أن تتصرف في هذه األسهم أو الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في تداولها.
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ،ويجوز أن تنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة أو خارجها
بقرار من مجلس اإلدارة.
مدة الشركة تسعة وتسعون ( )99سنة ميالدية تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري كشركة مساهمة ،ويجوز دائماً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره
الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل.
حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره ستمائة مليون ( )600,000,000ريال سعودي مقسم إلى ستين مليون ( )60,000,000سهم اسمي متساوية القيمة ،قيمة
كل منها ( )10ريال سعودي وجميعها أسهم عادية عينية.
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	2-12-7

1االكتتاب في األسهم

اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال البالغة ستون مليون ( )60,000,000سهم متساوية القيمة مدفوعة بالكامل ،وقيمتها اإلجمالية ستمائة مليون
( )600,000,000ريال سعودي.
ويقر الشركاء بمسئوليتهم التضامنية في أموالهم الخاصة تجاه الغير بأنه تم الوفاء بمبلغ مائة وخمسين مليون ( )150,000,000ريال سعودي قبل التحول،
أما الزيادة في رأس المال ومقدارها أربعمائة وخمسين مليون ( )450,000,000ريال سعودي فتم الوفاء بها كاملة عن طريق ما يلي:
1تحويل مبلغ مائة وسبعة ماليين وخمسمائة وستة وثمانون ألف ومائة وواحد ( )107,586,101ريال سعودي من حساب مبالغ مستحقة إلى شريكإلى حساب الزيادة المقترحة في رأس المال.
2تحويل مبلغ خمسة وسبعون مليون ( )75,000,000ريال سعودي من حساب االحتياطي النظامي إلى حساب الزيادة المقترحة في رأس المال.3تحويل مبلغ مائتان وسبعة وستون مليون وأربعمائة وثالثة عشر ألف وثمانمائة وتسعة وتسعين ( )267,413,899ريال سعودي من حساب األرباحالمبقاة إلى حساب الزيادة المقترحة في رأس المال.
وذلك وفقاً لشهادة مراقب الحسابات (شركة إرنست ويونغ وشركائهم (محاسبون قانونيون)) الصادرة بتاريخ 1442/04/16هـ (الموافق 2020/12/01م).

	2-12-8

1شراء الشركة أسهمها وبيعها وارتهانها

	2-12-9

1بيع األسهم غير المستوفاة القيمة

	2-12-10

1إصدار األسهم

	2-12-11

1تداول األسهم

يجوز للشركة شراء أسهمها وبيعها وارتهانها ،وفق الضوابط التي تحددها الجهة المختصة.
يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك ،وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد االستحقاق ،جاز لمجلس اإلدارة بعد إعالمه عن طريق
البريد اإللكتروني أو إبالغه بخطاب مسجل بيع السهم في المزاد العلني أو سوق األوراق المالية بحسب األحوال وف ًقا للضوابط التي تحددها الجهة
المختصة .وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم .وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ ،جاز
للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم .ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضا ًفا إليها
المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الشأن .وتلغي الشركة السهم المباع وف ًقا ألحكام هذه المادة ،وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم
الملغى ،وتؤشر في سجل األسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد ويلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك ،وإذا تخلف عن
الوفاء في ميعاد االستحقاق ،جاز لمجلس اإلدارة بعد إبالغه بخطاب مسجل بيع السهم في المزاد العلني أو سوق األوراق المالية بحسب األحوال وفقاً
للضوابط التي تحددها الجهة المختصة.
تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية ،وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة ،وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة
في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين .وال يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين .والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة ،فإذا تملكه أشخاص
عديدين وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتصلة بالسهم ،ويكون هؤالء األشخاص مسئولين بالتضامن عن االلتزامات
الناشئة عن ملكية السهم.
ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها المساهمون إال بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين ال تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ تحول
الشركة .ويؤشر على صكوك هذه األسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تحول الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها.
ومع ذلك يجوز خالل مدة الحظر نقل ملكية األسهم وفقا ألحكام بيع الحقوق من أحد المساهمون إلى مساهم آخر أو من ورثة أحد المساهمون في حالة
وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المؤسس المعسر أو المفلس ،على أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم المساهمون اآلخرين.
وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المساهمون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر.

	2-12-12

1سجل المساهمين

تتداول أسهم الشركة بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده أو تتعاقد على إعداده الشركة ،الذي يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم وأماكن إقامتهم
ومهنهم وأرقام األسهم والقدر المدفوع منها ،ويؤشر في هذا القيد على السهم ،وال يعتد بنقل ملكية السهم االسمي في مواجهة الشركة أو الغير إال من
تاريخ القيد في السجل المذكور.
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	2-12-13

1زيادة رأس المال

1للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة ،بشرط أن يكون رأس المال قد دفع كام ًال .وال يشترط أن يكون رأس المال قد
دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنتهي
بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.
2للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءاً منها للعاملين في الشركة والشركاتالتابعة أو بعضها ،أو أي من ذلك .وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين.
3للمساهم المالك لألسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية الموافقة على زيادة رأس المال األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدةالتي تصدر مقابل حصص نقدية ،ويبلغ هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإبالغهم بواسطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس
المال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.
4يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولويةلغير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.
5يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوملالكتتاب في األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق ،وفقاَ للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
6مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( )4أعاله ،توزع األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب ،بنسبة ما يملكونه من حقوقأولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال ،بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ،ويوزع الباقي
من األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم ،بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية
الناتجة من زيادة رأس المال ،بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ،ويطرح ما تبقى من األسهم على الغير ،ما لم
تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.

	2-12-14

1تخفيض رأس المال

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد على حاجتها أو إذا منيت بخسائر .ويجوز في الحالة األخيرة وحدها تخفيض رأس
المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة ( )54الرابعة والخمسين من نظام الشركات .وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده
مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه االلتزامات.
وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة ،وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ( )60ستين يوماً من تاريخ نشر
قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة ،فإذا اعترض أحدهم وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد
المذكور ،وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آج ً
ال.

	2-12-15

1إدارة الشركة

	2-12-16

1انتهاء عضوية المجلس

	2-12-17

1المركز الشاغر في المجلس

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ( )6ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ال تزيد عن ( )3ثالث سنوات ،واستثناء من
ذلك تعين الجمعية العامة للتحول أول مجلس إدارة لمدة ( )5خمس سنوات.
تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو لها وفقا ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة ،ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية
في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم وذلك دون اإلخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب
غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإال كان مسؤوال قبل الشركة عما يترتب على
االعتزال من أضرار.
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان لمجلس اإلدارة أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر بحسب الترتيب في الحصول على األصوات في
الجمعية التي انتخبت المجلس ،على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة خالل ( )5خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين
وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه ،وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة
بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد األدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو النظام األساسي للشركة ،وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة
العادية لالنعقاد خالل ( )60ستين يوما النتخاب العدد الالزم من األعضاء.
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	2-12-18

1صالحيات المجلس

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة ،يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات والصالحيات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها .ولمجلس
اإلدارة على سبيل المثال ال الحصر الصالحيات التالية:
1تمثيل الشركة والتصرف نيابة عنها أمام الغير ،سواء كان ذلك جهة خاصة أو عامة ،ما عدا التمثيل أمام الجهات والهيئات القضائية ،كماله مراجعة الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات المالية وتعيين وعزل الوكالء والمحامين والمحكمين أمام كافة المحاكم داخل وخارج
المملكة العربية السعودية بما في ذلك دون حصر وزارة العمل ومكاتب العمل والعمال ووزارة الداخلية والشؤون البلدية والمديرية العامة
للجوازات والمديرية العامة للدفاع المدني واللجان الجمركية وأقسام الشرطة والمرور والدفاع المدني وإدارة الحقوق المدنية التابعة لوزارة
الداخلية ،ومكاتب العمل واالستقدام والغرف التجارية والصناعية ووزارة التجارة ووزارة االستثمار ووزارة الصحة وكتابات العدل والمؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية والبلديات والجمارك واألمانات في جميع المحافظات ووزارة المالية والهيئة العامة للزكاة والدخل واللجان الزكوية
والضريبية وهيئة الغذاء والدواء وكافة الوزارات والهيئات الحكومية األخرى وجميع الشركات والمؤسسات وصندوق التنمية الصناعية السعودي
والبنوك التجارية وبيوت المال والجهات االستثمارية المختلفة وغيرها من المقرضين وكافة صناديق ومؤسسات التمويل الحكومية بمختلف
مسمياتها واختصاصاتها في المملكة العربية السعودية وخارجها.
2إقرار وإبرام وتوقيع جميع العقود واالتفاقيات بما في ذلك ،دون حصر ،عقود اإليجار والشراء والبيع ونقل الملكية والمناقصات وغيرها منالمستندات والمعامالت نيابة عن الشركة والتي تكون داخل طبيعة العمل المعتاد للشركة وتفويض أي من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي
أو من الغير للتوقيع على ذلك إذا لزم األمر أمام كاتب العدل ،كما يعود للمجلس ضمن طبيعة العمل المعتاد للشركة ،صالحية التوقيع على
عقود بيع وشراء األراضي والعقارات المطلوبة لتحقيق أهداف الشركة ،وتحويل الملكية والتوقيع على ذلك أمام كاتب العدل ،ودفع واستالم
السعر ،وتقديم اإلعفاءات ،والتقسيم والتجزئة ،واستالم وثائق الملكية والصكوك وتجزئة وفرز الصكوك وادخالها في النظام الشامل لكتابة
العدل والتقدم بطلب بدائل للوثائق المفقودة أو توضيحها أو تصحيحها.
3اإلدارة واإلشراف على الشؤون المالية للشركة بما في ذلك ،فتح وتشغيل وإغالق الحسابات البنكية والحسابات االستثمارية داخل وخارجالمملكة العربية السعودية واالستثمار في األوراق المالية وبيع وشراء األسهم والسندات في السوق السعودي واألسواق الخارجية واالستثمار
في الصناديق االستثمارية وإصدار أية أوامر ذات عالقة بتشغيل الحسابات البنكية للشركة من ايداع أو سحب أو غيرها من األوامر الالزمة
لذلك والحصول على واستعمال كافة أنواع القروض من البنوك التجارية والصناديق الحكومية الصناعية وغيرهم من المقرضين والتوقيع
كضامن باسم الشركة وتوقيع الكفاالت والسندات ألمر وطلب توقيع عقود التسهيالت االئتمانية وطلب إصدار الضمانات وفتح االعتمادات
نيابة عن الشركة ،وتوقيع وصرف الشيكات وتوقيع الكفاالت باسم الشركة لكفالة الغير واتفاقيات المرابحات اإلسالمية وعقود االستثمار
بأنواعها ،والتنازل عن الحقوق والمنافع ،وتوقيع اتفاقيات وأعمال منتجات الخزينة وطلب والتوقيع على اتفاقية التعامالت اإللكترونية البنكية
وغيرها وطلب الخدمات اإللكترونية البنكية وغيرها واألرقام السرية المرتبطة بها ،والقيام بكافة العمليات البنكية داخل وخارج المملكة
العربية السعودية واستالم التحويالت والشيكات والكمبياالت ،واستالم وتسليم أي مدفوعات ألي شخص أو كيان ،والتوقيع على الضمانات
البنكية وطلب إصدارها أو إلغائها واقتراض المبالغ المالية من الغير وتشمل البنوك والبنوك والمؤسسات البنكية وصناديق ومؤسسات التمويل
الحكومي وتقديم الضمانات والكفاالت ،والتعامل مع كافة أنوع السندات وتظهيرها؛ والتعامل مع كافة أنوع الضمانات وقبولها وإصدارها وتنفيذ
الرهن وفك الرهن.
4تعيين وكالء وموظفي الشركة وصرفهم من الخدمة وتحديد أجورهم وامتيازاتهم وغير ذلك من شروط وأحكام التوظيف وطلب تأشيرات العملوالخروج والعودة والخروج النهائي لموظفي ومكفولي الشركة ونقل كفاالتهم والتنازل عنها وتقديم بالغات الهروب وتعديل المهن ،وتعيين مدراء
األقسام.
5اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة من أجل ضمان إدارة الشركة بأعلى فعالية وبأقصى ربحية ممكنة.6الدخول في مشاريع شراكة وتأسيس شركات تابعة واالشتراك والمساهمة في أي من الشركات والتوقيع على عقود تأسيسها وتعديالتهاومالحقها وبيع ورهن كل أو جزء من الحصص واألسهم وحقوق الملكية والمصالح في أي من الشركات التابعة ،وإنشاء وفتح فروع للشركة سواء
داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وتعيين مدرائها مع حق التوقيع على اصدار كافة المستندات المطلوبة لذلك وتوقيع جميع قرارات
الشركاء ومالحق التعديل التي تتعلق بتحويل الشركات التي تشارك فيها الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة ،واندماج
الشركة بشركة أخرى وقرارات الشركاء ومالحق التعديل للشراء أو البيع أو االفراغ والتنازل عن حصص أو أسهم في شركات أخرى وتمثيل
الشركة في الحضور والتوقيع والتصويت وقبول المناصب والمهام في الجمعيات العامة العادية والتأسيسية للشركات المساهمة العامة أو
المقفلة التي تساهم فيها الشركة وحق الشراء والبيع واالفراغ والتنازل عن األسهم فيها وتوقيع قرارات التصفية والعقود والصكوك بيع وشراء
وإفراغ األراضي والمباني وجميع العقود واالتفاقيات األخرى.
7شراء أو استحواذ أسهم أو حصص في شركات أخرى داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وإجراء أي تعديل وتوقيع القرارات الالزمةلهذا التعديل على عقود تأسيس الشركات التي تشارك فيها الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرار الشركاء بتعديل أي بند من بنود عقود
تأسيسها بما في ذلك قرارات تعديل الشكل القانوني للشركات التي تشارك فيها الشركة من شركات ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة
وتعديل رأسمالها وأسمائها وحضور اجتماعات مجالس ادارتها وجمعيات الشركاء للشركات التي تشارك فيها الشركة للتصويت على قراراتها
وتعيين مدراء تلك الشركات.
8تعيين الوكالء والمحامين للشركة ومنحهم الصالحيات الالزمة للمدافعة والمرافعة والمطالبة بحقوق الشركة.ويجوز لمجلس اإلدارة أن يفوض نيابة عنه في حدود اختصاصاته أي عضو أو أعضاء أو من الغير الحق بالقيام بعمل معين أو أعمال معينة أو إلغاء ذلك
التفويض جزئيا أو كلياً.
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ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

	2-12-19

1مكافآت أعضاء المجلس

	2-12-20

1صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر

يتم تحديد مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ،إن وجدت ،من قبل الجمعية العامة العادية ،ويجوز ان تكون هذه المكافأة مبلغاً معيناً أو بدل حضور وبدل انتقال،
ويجوز الجمع بين اإلثنين بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن وفي حدود ما ينص عليه نظام الشركات ولوائحه ،ويجب أن
يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل
مصروفات وغير ذلك من المزايا ،وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أية أعمال فنية
أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويجوز له أن يعين عضواً منتدباً ،وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب
تنفيذي بالشركة .ويقوم مجلس اإلدارة بتحديد سلطات وصالحيات العضو المنتدب في حال تعيينه.
ويكون لرئيس المجلس صالحية دعوة مجلس اإلدارة لالجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس .ويكون للرئيس سلطة بتمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير
وأمام القضاء والجهات الحكومية وكاتب العدل والمحاكم ولجان فض المنازعات باختالف أنواعها وهيئات التحكيم داخل أو خارج المملكة العربية
السعودية ،بما فيها دون حصر اللجان العمالية ومكتب الفصل في منازعات االوراق التجارية ولجنة تسوية المنازعات البنكية وكافة اللجان المشكلة
في مؤسسة النقد العربي السعودي وإدارة الجمارك وأي لجان أو جهات حكومية أخرى والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية
والهيئات والشركات والمؤسسات على اختالف أنواعها ،وإصدار الوكاالت الشرعية وتعيين الوكالء والمحامين وعزلهم ،وله حق المراجعة والمطالبة
والمرافعة والمدافعة والمخاصمة وسماعها والرد عليها واحضار الشهود والبينات والطعن فيها والتبليغ واإلقرار واالنكار والتنازل والقبض والصلح وقبول
الصلح واإلسقاط واإلجابة والجرح والتعديل واالستالم والتسليم والطعن بالتزوير وإنكار الخطوط واألختام والتواقيع ،وله حق طلب اليمين ورده واالمتناع
عنه وطلب تطبيق المادة  230من نظام المرافعات الشرعية وطلب المنع من السفر ورفعه وطلب الحجز والتنفيذ وطلب التحكيم وتعيين الخبراء والمحكمين
والطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم وطلب تمييز األحكام وتنفيذها وقبولها ونفيها واالعتراض عليها وطلب االستئناف والتماس إعادة
النظر وطلب رد االعتبار واستالم األحكام وطلب الشفعة وتنحي القاضي واإلدخال والتدخل وإنهاء ما يلزم بحضور جلسات جميع الدعاوى لدى كافة
الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات الحكومية واإلدارات واألقسام التابعة لها بمختلف درجاتها وتخصصاتها وعلى سبيل المثال ال الحصر
األمارات والحقوق المدنية والشرط والمرور والدفاع المدني واألمانات والبلديات ومكاتب العمل والبريد والجوازات واالستقدام ووزارة التجارة ووزارة
االستثمار وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمؤسسة العامة للـتأمينات االجتماعية ومحاكم االستئناف وكتاب العدل واللجان بكافة أنواعها ودرجاتها
ومسمياتها وديوان المظالم وكافة الدوائر األخرى والمؤسسات والشركات واألفراد والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات والتوقيع على
اتفاقيات القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك والبيوت المالية والضمانات والكفاالت للشركات التابعة لها والرهون ،وفكها وتحصيل
حقوق الشركة وتسديد التزاماتها ،وله حق االشتراك في شركات أخرى والتوقيع لدى كتاب العدل على عقود تأسيسها و قرارات تعديلها وتمثيل الشركة
في حق الشراء وقبوله ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والبيع واإلفراغ وقبض وتسليم الثمن وضم وفرز األمالك والصكوك وإبرام كافة العقود والمعامالت
الداخلة في غرض الشركة وشراء واستئجار العقارات الالزمة لنشاط الشركة وبيع جميع أصول الشركة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر بيع
العقارات والمعدات وصناديق االستثمار واألسهم وتصفيتها وتحصيل مستحقاتها لدى الغير وأداء ما عليها من التزامات ،وله حق اإلقرار بالمديونيات
و حق ابراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقا لما يحقق مصلحتها ويكون إقراره ملزماً للشركة وإبرام التسويات وإنشاء األوراق التجارية وتوقيعها
وقبضها وإجراء كافة المعامالت البنكية بما في ذلك فتح وإغالق وتشغيل الحسابات البنكية و الحسابات االستثمارية والقيام بعمليات السحب واإليداع
والتحويل بما في ذلك الحسابات المشتركة سوا ًء مع شركات أخرى وأفراد وطلب التسهيالت االئتمانية بأنواعها وطلب القروض بأي مبالغ أيا كانت مدتها
من البنوك التجارية والصناديق الحكومية والتوقيع عليها ،وتوقيع الكفاالت والسندات ألمر وطلب إصدار الضمانات وفتح االعتمادات نيابة عن الشركة
وصالحية بيع و شراء األسهم ،وتوقيع الكفاالت باسم الشركة لكفالة الغير واتفاقيات المرابحات اإلسالمية وعقود االستثمار بأنواعها ،والتنازل عن الحقوق
والمنافع ،وتوقيع اتفاقيات وأعمال ومنتجات الخزينة وتوقيع وصرف الشيكات وتوقيع اتفاقية التعامالت اإللكترونية و طلب الخدمات اإللكترونية واألرقام
السرية ،وله الحق في تعيين وعزل المحامين والوكالء والمحكمين فيما يتعلق بما ورد ذكره ،وتعيين الموظفين والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم وصرفهم
من الخدمة وطلب التأشيرات واستقدام الموظفين والعمال من الخارج واستخراج اإلقامات ورخص العمل ونقل الكفاالت والتنازل عنها حسب األنظمة
ويجوز للرئيس تفويض وتوكيل الغير في حدود اختصاصه بصالحيات أو باتخاذ إجراء أو تصرف معين أو بالقيام بعمل أو أعمال معينة وله إلغاء التفويض
أو التوكيل جزئيا أو كلياً.
ويجوز أن يعين مجلس اإلدارة عضو منتدب للشركة ويقوم بتحديد سلطاته وصالحياته ومهامه في قرار تعيينه.
ويعين مجلس اإلدارة أمين سر للمجلس سواء من بين أعضائه أو من الغير ويحدد مهامه ومكافأته ومدة تعيينه .ويختص أمين سر المجلس بتسجيل
محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة وتدوين القرارات الصادرة عن هذه االجتماعات وحفظها في سجل خاص واالحتفاظ بذلك السجل وتحديثه والقيام
بأية مهام يوكلها إليه المجلس.
وال تزيد مدة رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين السر ،إذا كان عضو مجلس إدارة ،على مدة عضوية كل منهم في المجلس
ويجوز إعادة انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أياً منهم دون إخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت
غير مناسب.
وتكون المكافأة التي يحصل عليها كل منهم ،باإلضافة إلى المكافأة المقررة ألعضاء المجلس ،كما تقرها الجمعية العامة العادية في حدود ما نص عليه
نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له.
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ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

	2-12-21

1اجتماعات مجلس اإلدارة

	2-12-22

1نصاب االجتماعات والقرارات

يجتمع مجلس اإلدارة مرتين في السنة على األقل بدعوة من رئيسه ،وتكون الدعوة خطية ومصحوبة بجدول األعمال ،ويجب على رئيس المجلس أن يدعو
المجلس إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء ،وتوجه الدعوة لكل عضو بالبريد المسجل أو بالمناولة أو بالفاكس أو بالبريد االلكتروني
وذلك قبل الموعد المحدد لالجتماع بأسبوع على األقل ،على أن يوقع جميع االعضاء على محضر كل اجتماع.
ال يكون اجتماع المجلس صحيحاً إال إذا حضره ( )3ثالثة أعضاء أصالة على األقل .ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من األعضاء في
حضور اجتماعات المجلس طبقا للضوابط التالية:
yال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو في مجلس اإلدارة في حضور ذات االجتماع؛
yأن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة؛
yال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر عن المنيب التصويت بشأنها.
ويجوز عقد اجتماعات مجلس اإلدارة عبر الهاتف أو أي وسيلة اتصال إلكترونية أخرى تسمح لجميع األعضاء الحاضرين سماع جميع الحاضرين اآلخرين.
وتصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين في االجتماع والمؤهلين للتصويت بخصوص الشأن المعني وفي
حال تساوي األصوات ،يرجح القرار الذي صوت معه رئيس المجلس.
يحق لمجلس اإلدارة أن يصدر قرارات بالتمرير عن طريق عرضها على جميع األعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد األعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة
تال له.
فيها .وتصدر هذه القرارات إذا أقرتها األغلبية المطلقة ألعضاء المجلس .وتعرض هذه القرارات على مجلس اإلدارة في أول اجتماع ٍ

	1 2-12-23مداوالت المجلس

تثبت مداوالت مجلس اإلدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين وأمين السر وتدون هذه المحاضر في سجل
خاص يوقعه رئيس المجلس وأمين السر.

	2-12-24

1تعارض المصالح

	2-12-25

1جمعيات المساهمين

ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بترخيص من الجمعية العامة
العادية ،وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة .وعلى عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال
والعقود التي تتم لحساب الشركة ،ويثبت هذا التبليغ في محضر االجتماع .وال يجوز لهذا العضو االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا
الشأن في مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين .ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد
أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ،ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي.

1 2-12-25-1حضور الجمعيات
لكل مكتتب اياً كان عدد أسمهم حق حضور الجمعية التحولية ،ولكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين ،وله في ذلك أن يوكل عنه شخصا
آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة.
1 2-12-25-2الجمعية التحولية
يدعو المساهمون جميع المكتتبين إلى عقد الجمعية التحولية خالل خمسة وأربعون ( )45يوما من تاريخ صدور قرار الوزارة بالترخيص بتحول الشركة،
ويشترط لصحة االجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على األقل .فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت دعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد
خمسة عشر يوما على األقل من توجيه الدعوة إليه .وفي جميع األحوال ،يكون االجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه.

	2-12-26

1اختصاصات الجمعية التحولية

	2-12-27

1اختصاصات الجمعية العامة العادية

	2-12-28

1اختصاصات الجمعية العامة غير العادية

تختص الجمعية التحويلية باألمور الواردة بالمادة ( )63الثالثة والستون من نظام الشركات.
فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية ،تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة ،وتنعقد مرة على األقل في
السنة خالل األشهر ( )6الستة التالية النتهاء السنة المالية للشركة ،ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة لذلك.
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساسي باستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً .ولها أن تصدر قرارات في األمور
الداخلة أصال في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط واألوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية.
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	2-12-29

1دعوة الجمعيات

	2-12-30

1سجل حضور الجمعيات

	2-12-31

1نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة ،وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك
مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل ( )%5خمسة بالمئة من رأس المال على األقل .ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية
لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ( )30ثالثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات .وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة
يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بـواحد وعشرين يوماً على األقل .ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد
المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة ،وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى الوزارة ،وذلك خالل المدة المحددة للنشر.
يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيس قبل الوقت المحدد النعقاد الجمعية.
ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل وإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد
هذا االجتماع ،يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد
ثان يعقد خالل
ثان ،وجهت الدعوة إلى اجتماع ٍ
اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع ،وفي حال لم تتضمن الدعوة األولى عن إمكانية عقد االجتماع ٍ
( )30الثالثين يوماً التالية لالجتماع السابق ،وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة ( )31الحادية والثالثون من النظام االساسي للشركة.
وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه.

	1 2-12-32نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية

ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل ،فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع
األول يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن
ثان يعقد بنفس األوضاع
عن إمكانية عقد هذا االجتماع ،وفي حال لم تتضمن الدعوة األولى عن إمكانية عقد االجتماع الثاني ،وجهت الدعوة إلى اجتماع ٍ
المنصوص عليها في المادة ( )31الحادية والثالثون من النظام األساسي للشركة ،وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من
المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل.
وإذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة ( )31الحادية والثالثون من
النظام األساسي للشركة ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.

	1 2-12-33التصويت في الجمعيات

لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التحويلية ،ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة .ويجب استخدام التصويت التراكمي
في انتخاب مجلس اإلدارة.

	1 2-12-34قرارات الجمعيات

تصدر قرارات الجمعية التحويلية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في
االجتماع كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع ،إال إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو تخفيض رأس المال
أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها األساس أو بإدماج الشركة في شركة أخرى ،فال يكون القرار صحيحاً إال
إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.

	1 2-12-35المناقشة في الجمعيات

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعيات العامة وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات.
ويجيب مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر ،وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله
غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.

	2-12-36

1رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر

يرأس الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس
مجلس اإلدارة ونائبه.
ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو الوكالة وعدد األصوات
المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع .وتدون المحاضر
بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات.
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	1 2-12-37لجنة المراجعة
1 2-12-37-1تشكيل اللجنة:
تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة المراجعة من ( )3ثالثة أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذين سواء من المساهمين أو غيرهم
ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها .ولمجلس اإلدارة أن يقوم بترشيح أعضاء لجنة المراجعة على أن يعرض الترشيح
على الجمعية العامة العادية لتعيينهم.
1 2-12-37-2نصاب اجتماع اللجنة
يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها ،وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ،وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي
صوت معه رئيس اللجنة.

	1 2-12-38اختصاصات اللجنة

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة ،ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس
اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ،ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة
ألضرار أو خسائر جسيمة.

	1 2-12-39تقارير اللجنة

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات ،وإبداء مرئيات حيالها إن وجدت ،وعليها
كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها .وعلى
مجلس اإلدارة أن يودع نسخاً كفاية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين ( )21يوماً على األقل
لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخه منه .ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

	2-12-40

1مراجع الحسابات

1 2-12-40-1تعيين مراجع الحسابات
ً
يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية تعينه الجمعية العامة سنويا وتحدد
أتعابه ومدة عمله ويجوز للجمعية أيضاً في أي وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.

	2-12-41

1صالحيات مراجع الحسابات

	2-12-42

1حسابات الشركة وتوزيع األرباح

لمراجع الحسابات في أي وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق ،وله أيضاً طلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة
الحصول عليها ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله .وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه ،وإذا
صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة .فإن لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات ،وجب عليه
أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر.

1 2-12-42-1السنة المالية
تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة.

	1 2-12-43الوثائق المالية
yيجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة
المنقضية ،ويض ّمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح .ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد
المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين ( )45يوماً على األقل.
yيجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة ( )1من هذه المادة ،وتودع نسخ
منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين ( )21يوماً على األقل.
yعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة ،وتقرير مجلس اإلدارة ،وتقرير مراجع الحسابات ،ما لم تنشر في جريدة
يومية توزع في مركز الشركة الرئيس .وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة ،وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بخمسة عشر
( )15يوماً على األقل.
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	2-12-44

1توزيع األرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه التالي:
yيجنب  %10من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف التجنيب متى ما بلغ االحتياطي المذكور ثالثون
بالمائة ( )%30من رأس المال المدفوع.
yللجمعية العامة العادية بنا ًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض
معينة.
yللجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان
على المساهمين .وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون
قائم من هذه المؤسسات.
yللجمعية العامة العادية توزيع الباقي بعد ذلك على المساهمين في الشركة.
yيجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي ،بعد استيفاء الضوابط والمتطلبات الصادرة عن هيئة
السوق المالية.

	1 2-12-45استحقاق األرباح

يستحق المساهم حصته في األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح
لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق.

	2-12-46

1خسائر الشركة

yإذا بلغت خسائر الشركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع ،في أي وقت خالل السنة المالية ،وجب على أي مسئول في الشركة أو مراجع
الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة ،وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فوراً بذلك ،وعلى مجلس اإلدارة خالل
خمسة عشر ( )15يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين ( )45يوماً من تاريخ علمه بالخسائر؛
لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً ألحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف
رأس المال المدفوع ،أو حل الشركة قبل األجل المحدد في نظام الشركات.
yوتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل المدة المحددة في الفقرة ( )1من هذه المادة ،أو إذا اجتمعت
وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع ،أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس
مال خالل تسعين ( )90يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

	2-12-47

1المـنـازعـات

1 2-12-47-1دعوى المسؤولية
لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به.
وال يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعها ال يزال قائ ًما .ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى.

	2-12-48

1حل الـشركة وتصفيتها

1 2-12-48-1انقضاء الشركة
تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية ويصدر قرار التصفية االختيارية من الجمعية العامة
غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية الالزمة للتصفية
ويجب أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية خمس ( )5سنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها
ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يعين المصفي وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خالل
مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي.

	2-12-49

1أحـكام خـتامية

1 2-12-49-1نظام الشركات
يطبق نظام الشركات على كل ما لم يرد ذكره في النظام األساسي للشركة.
1 2-12-49-2النشر
يودع النظام األساسي للشركة وينشر طبقاً لنظام الشركات ولوائحه.
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	 12 -13وصف األسهم
	2-13-1

1رأس مال الشركة

	2-13-2

1األسهم

	2-13-3

1تداول األسهم

	2-13-4

1إعادة شراء األسهم

	2-13-5

1حقوق حملة األسهم العادية

حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره ستمائة مليون ( )600,000,000ريال سعودي مقسم إلى ستين مليون ( )60,000,000سهم اسمي متساوية القيمة
مدفوعة بالكامل ،قيمة كل منها ( )10ريال سعودي وجميعها أسهم عادية.
تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية ،وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة ،وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة
في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين .وال يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين .والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة ،فإذا تملكه أشخاص
عديدون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتصلة بالسهم ،ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن االلتزامات
الناشئة عن ملكية السهم.
يخضع تداول األسهم لألنظمة والقواعد المعمول بها بشأن الشركات المدرجة في تداول.
استناداً للمادة ( )112من نظام الشركات ،التي تنص على أنه يجوز للشركة أن تشتري أسهمها وفقاً لضوابط تضعها الجهة المختصة ،على أال يكون لألسهم
التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.
بموجب المادة ( )110من نظام الشركات ،تثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم وعلى وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من األرباح
المقرر توزيعها والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية وحق حضور الجمعيات العامة واالشتراك في مداوالتها والتصويت
على قراراتها ،وحق التصرف في األسهم ،وحق طلب االطالع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء
المجلس والطعن بالبطالن في قرارات الجمعية العامة وذلك بالشروط والقيود الواردة في نظام الشركات والنظام األساسي.
ولكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات ويجيب
مجلس اإلدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر ،وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤال غير مقنع
احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.

	2-13-6

1الجمعيات العامة

الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة.
فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية ،تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة ،وتنعقد مرة على األقل في
السنة خالل األشهر الستة ( )6التالية النتهاء السنة المالية للشركة ،ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة لذلك.
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساس بالدرجة المسموح بها نظاماً .ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة أصال في
اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط واألوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية.
تنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة العادية في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بواحد وعشرين ( )21يوم
على األقل .وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى السلطات المختصة خالل المدة المحددة للنشر .ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية
صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون خمسين في المائة ( )%50من رأس المال على األقل وإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع في االجتماع
األول ،يجب الدعوة إلى عقد اجتماع ثان بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد
ثان ،خالل الثالثين ( )30يوماً التالية لالجتماع السابق ،وذلك بنفس األوضاع المنصوص
اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع ،أو إمكانية عقد اجتماع ٍ
عليها لالجتماع األول .وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه .ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية
صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل ،فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان
يُعقد بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول ،بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا
ثان ،خالل الثالثين ( )30يوماً التالية لالجتماع السابق .ويكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين
االجتماع ،أو إمكانية عقد اجتماع ٍ
يمثلون ربع رأس المال على األقل .وإذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني ،وجهت الدعوة إلى عقد اجتماع ثالث ،ويكون االجتماع الثالث صحيحاً
أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة .يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه.
ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم وعدد األصوات المقررة لها والقرارات
التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع .وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل
اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات.
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	2-13-7

1حقوق التصويت

	2-13-8

1مدة الشركة

	2-13-9

1حل الشركة وتصفيتها

	2-13-10

1تغيير حقوق المساهمين

لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية العامة التحولية أيا كان عدد أسهمه ،ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة .يجوز
للمساهم أن ينيب عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد موظفي الشركة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه .ويكون لكل
مكتتب صوت واحد عن كل سهم يمثله في الجمعية التحولية ،ويكون لكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة .ويجب استخدام التصويت
التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة .وتُحسب األصوات في اجتماعات الجمعية العامة على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في االجتماع .وال تصدر
قرارات الجمعية العامة إال إذا كانت تحظى بأغلبية األسهم الممثلة في االجتماع.
مدة الشركة تسعة وتسعون ( )99سنة ميالدية تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري ،ويجوز دائماً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير
العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل.
عند انتهاء الشركة أو في حالة حلها قبل األجل المحدد ،تقرر الجمعية العامة غير العادية ،بنا ًء على اقتراح مجلس اإلدارة ،طريقة التصفية وتعيين مصفي
أو أكثر وتحدد صالحيتهم وأتعابهم .وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة ،ومع ذلك يستمر مجلس اإلدارة قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم
تعيين المصفي وتبقى ألجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاصات المصفين.
إن حقوق المساهمين المتعلقة بالحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها ،والحق في الحصول على نصيب من فائض موجودات الشركة عند
التصفية ،وحق حضور الجمعيات العامة ،واالشتراك في مداوالتها ،والتصويت على قراراتها وحق التصرف في األسهم وحق طلب االطالع على دفاتر
الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس والطعن بالبطالن في قرارات الجمعية العامة (وذلك بالشروط
والقيود الواردة في نظام الشركات والنظام األساسي) مستمدة من نظام الشركات وبالتالي ال يكن تغييرها.
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13التعهد بتغطية الطرح	 13 -1متعهد التغطية
قامت الشركة والمساهمون البائعون ومتعهد التغطية (إتش إس بي سي العربية السعودية) بإبرام اتفاقية تعهد بتغطية الطرح بتاريخ 1443/04/20هـ
الموافق 2021/11/25م («اتفاقية التعهد بالتغطية») وافق بموجبها متعهد التغطية على التعهد بتغطية كامل أسهم الطرح البالغة  18,000,000سهم ،مع
مراعاة بعض الشروط واألحكام الواردة في اتفاقية التعهد بالتغطية ،وفيما يلي اسم وعنوان متعهد التغطية:

متعهد التغطية
إتش إس بي سي العربية السعودية
مبنى إتش إس بي سي  ،7267شارع العليا ،حي المروج
الرياض 12283 - 2255

المملكة العربية السعودية

الموقع اإللكترونيwww.hsbcsaudi.com :

البريد اإللكترونيAlmunajemIPO@hsbcsa.com :

وفيما يلي البنود الرئيسية التي اشتملت عليها اتفاقية التعهد بالتغطية:

	 13 -2ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية
yيتعهد المساهمون البائعون لمتعهد التغطية على قيامهم باآلتي في أول يوم عمل يلي اكتمال تخصيص أسهم الطرح عقب انتهاء فترة الطرح:
	-بيع وتخصيص أسهم الطرح للفئات المشاركة أو المكتتبين األفراد التي تم قبول طلبات اكتتابهم من قبل الجهات المستلمة.
	-بيع وتخصيص أسهم الطرح التي لم يتم شراؤها من قبل المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة في الطرح إلى متعهد التغطية.
yيتعهد متعهد التغطية للشركة وللمساهمين البائعين بشراء أي أسهم طرح لم يتم االكتتاب فيها من قبل المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة،
وفقاً لما هو وارد في الجدول أدناه.
	 (13-1):لودجل

ااألسهم المتعهد بتغطيتها

متعهد التغطية
إتش إس بي سي العربية السعودية

عدد أسهم الطرح المتعهد بتغطيتها

نسبة أسهم الطرح المتعهد بتغطيتها

18,000,000

%100

تعهدت الشركة والمساهمون البائعون بااللتزام بكافة أحكام وشروط اتفاقية التعهد بالتغطية.
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	 14-تكاليف التعهد بالتغطية
سوف يدفع المساهمون البائعون إلى متعهد التغطية ،على أساس يتناسب مع نسبة ملكيتهم من أسهم الطرح المباعة ،أتعاب التعهد بالتغطية بنا ًء على
إجمالي قيمة الطرح ،والمصاريف والتكاليف الخاصة بالطرح بالنيابة عن الشركة وفق العقد المبرم في هذا الشأن.
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	 15-المصاريف
سوف يتحمل المساهمون البائعون جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح تقدر بحوالي  36مليون ريال سعودي ،وتشمل هذه المصاريف أتعاب كل
من المستشار المالي ،ومدير االكتتاب ،ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ،ومتعهد التغطية ،والمستشار القانوني ،ومراجعي الحسابات ،والجهات المستلمة،
ومستشار السوق واالستراتيجية ،إضاف ًة إلى أتعاب ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف ذات العالقة ،وسيتم حسم المصاريف
من متحصالت الطرح ولن تتحمل الشركة أي مصاريف تتعلق بالطرح.
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	 16-تعهدات الشركة فيما بعد اإلدراج
تتعهد الشركة بعد إدراجها بما يلي:
بأي من المتطلبات المبينة في الئحة حوكمة
yتعبئة النموذج ( 8بخصوص التقيد بالئحة حوكمة الشركات) ،وفي حال لم تتمكن الشركة من الوفاء ٍّ
الشركات ،سينبغي للشركة أن تقدم المبررات ذات العالقة.
yإبالغ هيئة السوق المالية بتاريخ أول اجتماع للجمعية العامة بعد اإلدراج ،بحيث يمكن ألي ممثل حضور االجتماع.
yااللتزام بكافة المواد اإللزامية من الئحة حوكمة الشركات مباشرة بعد اإلدراج.
yااللتزام بأحكام مواد قواعد اإلدراج فيما يتعلق بااللتزامات المستمرة على الشركة مباشرة بعد اإلدراج.
yالدعوة لعقد جمعية عامة لتحديث النظام األساس للشركة مباشرة بعد اإلدراج.
yتقديم األعمال والعقود التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للجمعية العامة للترخيص لها (وفقا
لنظام الشركات والئحة حوكمة الشركات) ،على أن يمنع عضو مجلس اإلدارة ذو المصلحة من االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر
في هذا الشأن في مجلس اإلدارة والجمعية العامة (للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة القسم «( 7-12المعامالت والعقود مع األطراف
ذوي العالقة»).
ووفقا لذلك ،يتعهد أعضاء مجلس اإلدارة بعد قبول اإلدراج بما يلي:
yتسجيل جميع القرارات والمداوالت في شكل محاضر اجتماعات مكتوبة وموقعة من قبل رئيس المجلس وأمين السر.
yاإلفصاح عن تفاصيل أية معامالت مع أطراف ذوي عالقة حسب متطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات.
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	 17-اإلعفاءات
لم تحصل الشركة على أي إعفائات.
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	 18-شروط وأحكام االكتتاب
تم تقديم طلب لتسجيل وطرح األوراق المالية إلى الهيئة وطلب إلدراج األسهم إلى السوق المالية وفقاً لكل من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة وقواعد اإلدراج.
يجب على جميع المكتتبين قراءة شروط وأحكام االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب .حيث أن التوقيع على نموذج طلب االكتتاب
وتسليمه ألي من الجهات المستلمة يعتبر بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وأحكام االكتتاب المذكورة.

	 18 -1االكتتاب في أسهم الطرح
تتكون عملية الطرح من ثمانية عشر مليون ( )18,000,000سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد
بسعر طرح وقدره ستون ( )60ريال سعودي .وتمثل أسهم الطرح ما نسبته  %30من رأس مال الشركة .ويبلغ إجمالي قيمة الطرح  1,080مليون ريال سعودي.
علماً أن الطرح على المكتتبين األفراد وإدراج أسهم الشركة بعد ذلك ،مشروط بنجاح اكتتاب الفئات المشاركة بكامل أسهم الطرح .وسيتم إلغاء الطرح
في حال لم تتم تغطية الطرح خالل هذه الفترة .كما يجوز للهيئة تعليق هذا الطرح بعد الموافقة على هذه النشرة وقبل قبول اإلدراج في حال وقوع حدث
جوهري من شأنه التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة.
ويقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

الشريحة (أ) :الفئات المشاركة:

تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر .ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها
بشكل مبدئي للفئات المشاركة ثمانية عشر مليون ( )18,000,000سهم من أسهم االكتتاب تمثل  ٪100من إجمالي أسهم الطرح ،علماً بأنه في حال وجود
طلب كاف من قبل المكتتبين األفراد ،يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح التي تم تخصيصها سابقاً بشكل مبدئي للفئات
المشاركة إلى ستة عشر مليون ومائتا ألف ( )16,200,000سهم ،لتمثل ما نسبته  ٪90من إجمالي أسهم الطرح .وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح
التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وف ًقا لما يراه المستشار المالي مناس ًبا بالتنسيق مع الشركة والمساهمين البائعين.

الشريحة (ب) :المكتتبون األفراد:
تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي ،حيث
يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها ،على أن تقدم ما يثبت أمومتها لهم وأنها أرملة أو مطلقة ،باإلضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو
من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساباً بنكياً لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري مع مؤسسة سوق
مالية .ويعد االكتتاب الغيا لمن اكتتب باسم مطلقته ،وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب .وفي حال تم االكتتاب مرتين
يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ األول فقط باالعتبار .وسيتم تخصيص مليون وثمانمائة ألف ( )1,800,000سهم من أسهم الطرح كحد أقصى بما
يعادل  %10من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين األفراد .وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل األسهم المخصصة لهم ،يحق لمدير سجل اكتتاب
المؤسسات ،تخفيض عدد األسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب بها من قبلهم.

	 18 -2بناء سجل األوامر للفئات المشاركة
-

-

أسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وف ًقا لما يراه المستشار المالي مناس ًبا بالتنسيق مع الشركة
والمساهمين البائعين.
بيجب على كل من الفئات المشاركة تقديم طلبات المشاركة في بناء سجل األوامر من خالل تعبئة استمارة الطلب ،ويجوز للفئات المشاركة تغيير
طلباتها أو إلغائها في أي وقت خالل مدة بناء سجل األوامر ،على أن يكون تغيير تلك الطلبات من خالل تقديم طلب معدل أو نموذج طلب إلحاقي
(حيثما ينطبق) .وذلك قبل عملية تحديد سعر الطرح التي سوف تتم قبل بدء فترة الطرح .ويجب أال يقل عدد أسهم الطرح التي يكتتب فيها كل
من الفئات المشاركة عن مئة ألف ( )100,000سهم وال يزيد عن مائتان وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ()2,999,999
سهم ،وفيما يتعلق بالصناديق العامة فقط ،بما ال يتجاوز الحد األقصى لكل صندوق عام مشارك والذي يتم تحديده وفقا لتعليمات بناء سجل
األوامر ،ويجب أن يكون عدد األسهم المطلوبة قابلة للتخصيص .وسيقوم مدير االكتتاب بإخطار الفئات المشاركة بخصوص سعر الطرح وعدد
أسهم الطرح المخصصة مبدئياً لهم .ويجب أن تبدأ عملية اكتتاب الفئات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين األفراد وذلك
وفقا لشروط وتعليمات االكتتاب المفصلة في نماذج طلبات االكتتاب.
جبعد إكمال عملية بناء سجل األوامر للفئات المشاركة ،سيقوم مدير سجل االكتتاب باإلعالن عن نسبة التغطية من قبل الفئات المشاركة.
دسيكون لمدير سجل االكتتاب والشركة صالحية تحديد سعر الطرح وفقاً لقوى العرض والطلب على أال يزيد عن السعر المحدد في اتفاقية
التعهد بالتغطية ،بشرط أن يكون سعر االكتتاب وف ًقا لوحدات تغير السعر المطبقة من تداول.
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	 18 -3االكتتاب من قبل المكتتبين األفراد
يجب على كل من المكتتبين األفراد التقدم بتعبئة نموذج طلب اكتتاب األفراد واالكتتاب بعدد أسهم يكون من مضاعفات العشرة (ال تقل عن عشرة ()10
أسهم وأال تزيد عن ثالثمائة ألف ( )300,000سهم طرح كحد أقصى للمكتتبين األفراد وال يسمح بتغيير أو سحب نموذج طلب اكتتاب األفراد بعد تسليمه.
ستكون نماذج طلبات االكتتاب متاحة خالل فترة الطرح من قبل الجهات المستلمة .ويجب إكمال نماذج طلبات االكتتاب وفقا ً للتعليمات الواردة أدناه.
وبإمكان المكتتبين الذين اشتركوا في أحد االكتتابات التي جرت مؤخراً االكتتاب عن طريق االنترنت أو الهاتف البنكي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة
للجهات المستلمة التي تقدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها ،شريطة ما يلي:
 أأن يكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات. بأال تكون قد طرأت أية تغيرات على المعلومات الخاصة بالمكتتب منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاّ.إن توقيع المكتتب الفرد على نموذج طلب االكتتاب وتقديمه للجهات المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين المساهمين البائعين والمكتتب الفرد مقدم الطلب
وبين المساهمين البائعين.
وبإمكان المكتتبين األفراد الحصول على نسخة من هذه النشرة ونماذج االكتتاب من الجهات المستلمة التالية (تتوفر نشرة اإلصدار أيضاً على الموقع
اإللكتروني للهيئة والمستشار المالي للشركة):

الجهات المستلمة
البنك السعودي البريطاني (ساب)
شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
ص.ب .رقم 9084

الرياض 11413

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 )11( 440 8440 :

فاكس+966 )11( 276 3414 :

الموقع اإللكترونيwww.sabb.com :

البريد اإللكترونيsabb@sabb.com :

البنك األهلي السعودي
طريق الملك فهد – حي العقيق – مركز الملك عبداهلل المالي
ص.ب 3208 .رقم الوحدة778 :

الرياض 6676 – 13519

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 92000 1000 :

فاكس+966 )12( 643 7426 :

الموقع اإللكترونيwww.alahli.com :

البريد اإللكترونيcontactus@alahli.com :

مصرف الراجحي
طريق الملك فهد – حي المروج – برج مصرف الراجحي
الرياض 11411

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 )11( 828 2515 :

فاكس+966 )11( 279 8190 :

الموقع اإللكترونيwww.alrajhibank.com.sa :

البريد اإللكترونيalrajhibank.com.sa@contactcenter1 :
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ستبدأ الجهات المستلمة في استالم نماذج طلب االكتتاب في فروعها في كافة أنحاء المملكة بدءاً من يوم 1443/05/01هـ (الموافق 2021/12/05م)
ولغاية يوم 1443/05/02هـ (الموافق 2021/12/06م) .وعند توقيع وتسليم نموذج طلب االكتتاب ،تقوم الجهة المستلمة بختم وتقديم نسخة من نموذج
طلب االكتتاب المستوفية إلى المكتتب الفرد .في حالة عدم اكتمال أو عدم صحة المعلومات المقدمة في نموذج طلب االكتتاب أو في حال عدم ختمها من
قبل الجهة المستلمة ،يعتبر نموذج طلب االكتتاب الغياً ،وال يجوز حينها للمكتتب الفرد المطالبة بأي تعويض عن أي ضرر جراء هذا اإللغاء.
ينبغي على المكتتب الفرد تحديد عدد األسهم التي يقوم بالتقدم لالكتتاب فيها في نموذج طلب االكتتاب ،بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل
ضرب عدد أسهم الطرح المطلوب االكتتاب فيها بسعر الطرح البالغ ستون ( )60ريال سعودي للسهم الواحد.
لن يقبل االكتتاب للمكتتب الفرد بأقل من عشرة ( )10أسهم أو بكسور األسهم ،وأي اكتتاب في األسهم فوق ذلك ،يجب أن يكون بمضاعفات هذا الرقم،
علماً بأن الحد األقصى لالكتتاب هو ثالثمائة ألف ( )300,000سهم من أسهم الطرح للمكتتبين األفراد.
يجب تقديم نموذج طلب االكتتاب خالل فترة الطرح مرفقاً بالمستندات التالية ،حسبما ينطبق الحال ،وعلى الجهات المستلمة مطابقة الصور مع النسخ
األصلية ،ومن ثم إعادة النسخ األصلية إلى المكتتب الفرد:
1أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية وهوية المقيم (للمكتتب الفرد والمقيمين األجانب).2أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية (للمكتتب الفرد الخليجي).3أصل وصورة سجل األسرة (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أفراد األسرة).4أصل وصورة صك الوكالة الشرعية (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن الغير).5أصل وصورة صك الوصاية الشرعية (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أيتام).6أصل وصورة صك الطالق (عندما يكون االكتتاب عن أبناء المرأة السعودية المطلقة).7أصل وصورة شهادة الوفاة (عندما يكون االكتتاب عن أبناء المرأة السعودية األرملة).8أصل وصورة شهادة الميالد (عندما يكون االكتتاب عن أبناء المرأة السعودية المطلقة أو األرملة).وفي حالة تقديم نموذج طلب اكتتاب نيابة عن مكتتب فرد (تنطبق على الوالدين واألبناء فقط) ،يجب أن يكتب الوكيل اسمه وأن يرفق أصل وصورة وكالة
سارية المفعول .ويجب أن تكون الوكالة صادرة من كاتب العدل بالنسبة للمكتتبين األفراد ،أما المكتتبين األفراد المقيمين خارج المملكة ،فيجب تصديق
الوكالة من خالل السفارة أو القنصلية السعودية في الدولة المعنية .ويقوم الموظف المسؤول في الجهة المستلمة بمطابقة الصور مع األصل وإعادة
األصل للمكتتب.
يكتفى بتعبئة طلب اكتتاب واحد لكل مكتتب رئيسي يكتتب لنفسه وألفراد عائلته المقيدين في بطاقة العائلة إذا كان أفراد العائلة سيكتتبون بنفس عدد
األسهم التي يتقدم المكتتب الرئيسي بطلبها ،ويترتب على ذلك ما يلي:
yيتم تسجيل جميع األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي والمكتتبين التابعين باسم المكتتب الفرد الرئيسي.
yتعاد المبالغ الفائضة عن األسهم غير المخصصة إلى المكتتب الفرد الرئيسي والتي دفعها بنفسه أو عن مكتتبين تابعين.
yيحصل المكتتب الفرد الرئيسي على كامل أرباح األسهم الموزعة عن األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي وللمكتتبين التابعين (في حال
عدم بيع األسهم أو نقل ملكيتها).
يستخدم طلب اكتتاب منفصل في حالة:
yإذا رغب المكتتب في تسجيل أسهم الطرح التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المكتتب الفرد الرئيسي.
yإذا اختلفت كمية األسهم التي يرغب المكتتب الفرد الرئيسي االكتتاب بها عن المكتتبين األفراد التابعين.
yإذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل أسهم الطرح المخصصة لحسابها فعليها تعبئة طلب اكتتاب منفصل عن نموذج طلب االكتتاب
الذي تم إكماله من قبل المكتتب الفرد الرئيسي ،وفي هذه الحالة يلغى أي طلب اكتتاب تقدم به زوجها نيابة عنها ،وتقوم الجهة المستلمة
بالتعامل مع طلب االكتتاب المنفصل الذي تقدمت به تلك الزوجة.
يحق للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة إبراز ما يثبت أمومتها لهم .ويعد
اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته الغياً وسيخضع للعقوبات المنصوص عليها في النظام.
خالل فترة الطرح ،تقبل فقط اإلقامة سارية المفعول للتعريف بالتابعين غير السعوديين ،ولن تقبل جوازات السفر أو شهادات الميالد .ويمكن تضمين
التابعين غير السعوديين كتابعين فقط مع أمهاتهم ،وال يمكنهم االكتتاب كمكتتبين رئيسيين .مع العلم بأن العمر األقصى للتابعين غير السعوديين الذي
يتم تضمينهم مع أمهاتهم هو  18عاماً ،وأية وثائق صادرة من أي حكومة أجنبية يجب أن يتم تصديقها من قبل سفارة أو قنصلية المملكة في تلك الدولة.
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يوافق كل مكتتب فرد على االكتتاب في األسهم المحددة في نموذج طلب االكتتاب الذي قدمه وشرائها بمبلغ يعادل عدد أسهم الطرح المتقدم بطلبها
مضروباً بسعر االكتتاب البالغ ستون ( )60ريال سعودي للسهم الواحد ،ويعتبر كل مكتتب فرد أنه قد تملك عدد أسهم الطرح المخصصة له عند تحقق
الشروط التالية:
yتسليم نموذج طلب االكتتاب إلى أي من الجهات المستلمة من قبل المكتتب الفرد.
yتسديد المكتتب كامل قيمة األسهم التي طلب االكتتاب بها إلى الجهة المستلمة.
yتقديم خطاب التخصيص من الجهة المستلمة إلى المكتتب الفرد والذي يحدد من خالله عدد األسهم المخصصة له.
يجب أن يتم دفع إجمالي قيمة أسهم الطرح بالكامل لدى الجهات المستلمة من خالل الخصم من حساب المكتتب الفرد لدى الجهة المستلمة التي يتم فيها
تقديم طلب االكتتاب .وإذا كان أي نموذج طلب اكتتاب غير مطابق لشروط وأحكام االكتتاب ،فيجوز رفض هذا الطلب كلياً ،ويقر المكتتب الفرد بموافقته
على أي عدد من األسهم يتم تخصيصها له ،إال إذا تجاوز عدد األسهم المخصصة له عدد األسهم الذي تقدم لالكتتاب بها.

	 18 -4التخصيص ورد الفائض
سيقوم مدير االكتتاب بفتح وإدارة حساب أمانة لغرض إيداع وحفظ مبالغ االكتتاب التي قام بتحصيلها من الفئات المشاركة والجهات المستلمة (بالنيابة
عن المكتتبين األفراد) .وسيتم تحويل مبالغ االكتتاب هذه للمساهمين البائعين فقط عند سريان اإلدراج وذلك بعد خصم بعض الرسوم والنفقات .وسيتم
تحديد تفاصيل حساب األمانة هذا في نماذج االكتتاب .وباإلضافة إلى ذلك يجب على كل جهة مستلمة أن تودع المبالغ التي قامت بتحصيلها من المكتتبين
األفراد في حساب األمانة والذي سيتم توضيحه في نموذج طلب اكتتاب األفراد.
وسيقوم مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة (حسب الحال) بإخطار المكتتبين بالعدد النهائي ألسهم الطرح المخصصة لكل منهم مع المبالغ التي سيتم
استردادها.
وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات وسيتم إيداعها في حساب المكتتب المحدد في نموذج طلب
االكتتاب.
وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي في موعد أقصاه يوم السبت  7جمادى األول 1443هـ (الموافق  11ديسمبر  2021م)  ،ورد الفائض،
(إن وجد) ،في موعد أقصاه يوم األثنين  9جمادى األول 1443هـ (الموافق  13ديسمبر 2021م) (للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة قسم («التواريخ
المهمة وإجراءات االكتتاب»)) .وينبغي على المكتتب التواصل مع مدير االكتتاب أو الجهة المستلمة التي قدم نموذج طلب االكتتاب لديه (حسب األحوال)
في حال الرغبة في الحصول على تفاصيل إضافية.

	8-4-1

1تخصيص أسهم الطرح للفئات المشاركة

	8-4-2

1تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد

يحدد تخصيص األسهم المطروحة للفئات المشاركة من قبل المستشار المالي ،حيث سيتم تخصيص األسهم وفقا لما يراه مناسباً باالتفاق مع الشركة،
وذلك بعد اكتمال تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد شريطة أال يقل عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة مبدئيا ًعن ثمانية عشر مليون
( )18,000,000سهم تمثل نسبة  ٪100من إجمالي أسهم الطرح ،على أال يقل التخصيص النهائي للفئات المشاركة عن ستة عشر مليون ومائتا ألف
( )16,200,000سهم ،تمثل ما نسبته  ٪90من إجمالي أسهم الطرح.
يحدد تخصيص األسهم المطروحة للمكتتبين األفراد من قبل المستشار المالي ،حيث سيتم تخصيص األسهم وفقا لما يراه مناسباً باالتفاق مع الشركة،
وسيتم تخصيص مليون وثمانمائة ألف ( )1,800,000سهم عادي كحد أقصى بما يعادل  %10من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين األفراد .علما بأن الحد
تناسبي بنا ًء على نسبة ما
األدنى للتخصيص لكل مكتتب فرد هو عشرة ( )10أسهم ،وسيتم تخصيص ما يتبقى من أسهم الطرح ،إن وجدت ،على أساس
ً
طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األسهم المطلوب االكتتاب فيها .في حال تجاوز عدد المكتتبين األفراد  180,000مكتتب فرد ،ال تضمن الشركة الحد األدنى
للتخصيص وسيتم التخصيص وفقاً لما تقترحه الشركة والمستشار المالي .وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين األفراد دون أي
عموالت أو استقطاعات من قبل الجهات المستلمة.
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	 18 -5الحاالت التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغائه
	8-5-1

1صالحية تعليق أو إلغاء اإلدراج

 أيجوز للهيئة تعليق تداول األسهم أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسباً ،وذلك في أي من الحاالت اآلتية:	-إذا رأت ضرورة ذلك حماي ًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم.
	-إذا أخفقت الشركة إخفاقاً تراه الهيئة جوهرياً في االلتزام بنظام السوق أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.
	-إذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.
	-إذا رأت أن الشركة أو أعمالها أو مستوى عملياتها أو أصولها لم تعد مناسبة الستمرار إدراج األسهم في السوق.
	-عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة .وفي حال أعلنت الشركة عن معلومات كافية تتعلق
بالكيان المستهدف ،واقتنعت الهيئة ،بعد إعالن الشركة ،بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة المقترحة لالستحواذ
العكسي ،فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.
	-عند تسرب المعلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي ،ويتعذر على الشركة تقييم وضعها المالي بدقة ويتعذر إبالغ السوق
وفقاً لذلك.
	-عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر الذي بلغت خسائره المتراكمة  %50فأكثر من رأس ماله لدى المحكمة بموجب
نظام اإلفالس.
	-عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.
	-عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب
نظام اإلفالس.
	-عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام اإلفالس.
 بتعلق السوق تداول األوراق المالية للشركة في أي من الحاالت اآلتية:	-عند عدم التزام الشركة بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماتها المالية الدورية وفقاً لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة إلى حين اإلفصاح عنها.
	-عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي إلى حين إزالة الرأي المعارض أو
امتناع عن إبداء الرأي.
	-إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في البابين الثاني والثامن من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها السوق المالية للشركة
لتصحيح أوضاعها ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.
	-عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية للشركة بتخفيض رأس مالها وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.

	8-5-2

1اإللغاء االختياري لإلدراج

 أال يجوز للشركة بعد إدراج أوراقها المالية في السوق المالية إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة .وللحصول على موافقة الهيئة ،يجبعلى الشركة تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق المالية بذلك ،وأن يشمل الطلب المعلومات اآلتية:
	-األسباب المحددة لطلب اإللغاء.
	-نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة (د) أدناه.
	-نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين ،إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراء
آخر تتخذه الشركة.
	-أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشار المالي والمستشار القانوني المعينين بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة.
 بيجوز للهيئة بنا ًء على تقديرها قبول طلب اإللغاء أو رفضه. جيجب على الشركة الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصولها على موافقة الهيئة. دعند إلغاء اإلدراج بنا ًء على طلب الشركة ،يجب على الشركة أن تفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن .ويجب أن يتضمن اإلفصاح علىاألقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات ال ُمصدر.
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	8-5-3
-

1التعليق المؤقت للتداول

أيجوز للشركة أن تطلب من السوق المالية تعليق تداول أوراقها المالية مؤقتاً عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دون
تأخير بموجب نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق وال تستطيع الشركة تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول .وتقوم
السوق المالية بتعليق تداول األوراق المالية للشركة فور تلقيها للطلب.
بعند تعليق التداول مؤقتاً بنا ًء على طلب الشركة ،يجب على الشركة أن تفصح للجمهور في أقرب وقت ممكن عن سبب التعليق والمدة المتوقعة
له وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الشركة.
جيجوز للهيئة أن تعلق التداول مؤقتاً من دون طلب من الشركة عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر في نشاط الشركة وترى
أن تلك الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق المالية أو تخل بحماية المستثمرين .ويجب على الشركة عندما تخضع أوراقها المالية للتعليق
المؤقت للتداول االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
دللسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحيتها وفق الفقرة (ج) المذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات الشركة
ومن المحتمل أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية المستثمرين.
هيرفع التعليق المؤقت بعد انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة (ب) أعاله ،ما لم تر الهيئة أو السوق خالف ذلك.

	8-5-4

1رفع التعليق

يخضع رفع تعليق التداول المفروض وفقاً للفقرة (أ) من القسم «( 1-5-18صالحية تعليق أو إلغاء اإلدراج») من هذه النشرة لالعتبارات اآلتية:
-

أمعالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاف ،وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية للمستثمرين.
بأن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.
جالتزام الشركة بأي شروط أخرى تراها الهيئة.
دفي حال كان التعليق بسبب بلوغ خسائر المصدر المتراكمة  %50فأكثر من رأس ماله لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس ،فيرفع التعليق
عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر بموجب نظام عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة
ذات العالقة.
هفي حال كان التعليق بسبب إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس ،فيرفع التعليق عند صدور
حكم المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن موقفاً عن مزاولة نشاطاته
من قبل الجهة المختصة ذات العالقة.

وإذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة ستة ( )6أشهر من دون أن تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق ،فيجوز للهيئة إلغاء إدراج
األوراق المالية للشركة.

	8-5-5

1إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها

إذا رغبت الشركة في إعادة إدراج أسهمها بعد إلغائها فعليها تقديم طلب جديد إلدراج أسهمها وفقا لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات العالقة
المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.

	 18 -6الموافقات والقرارات التي سيتم بموجبها طرح األسهم وإدراجها
تتمثل القرارات والموافقات التي ستطرح أسهم الطرح بموجبها فيما يلي:
1قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على الطرح العام ألسهم الشركة بتاريخ 1442/09/08هـ (الموافق 2021/04/20مم).2إعالن الهيئة بشأن الموافقة على الطرح الصادر بتاريخ 1443/02/21هـ (الموافق 2021/09/28م).3-موافقة شركة السوق المالية (تداول) المشروطة على إدراج األسهم.

	 18 -7فترة الحظر
يحظر على المساهم الكبير المذكور في الصفحة (ذ) من هذه النشرة التصرف في أسهمه مدة ستة ( )6أشهر من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في
السوق ،ويجوز له التصرف في أسهمه بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.
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	 18 -8إقرارات المكتتبين
بتعبئة نموذج طلب االكتتاب وتقديمه ،فإن المكتتب:
1يوافق على اكتتابه في عدد األسهم المذكور في نموذج طلب االكتتاب الذي قدمه.2يقر بأنه اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.3يوافق على النظام األساسي للشركة وعلى كافة تعليمات وأحكام الطرح والشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه ونموذج طلب االكتتاب وطلباالكتتاب اإللكتروني ،ويكتتب في األسهم بنا ًء على ذلك.
4يعلن أنه لم يسبق له وال ألي من أفراد عائلته المشمولين في طلب االكتتاب التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الشركة وأن للشركة الحق في رفضأي من أو جميع طلباته في حالة تكرار طلب االكتتاب.
5يقبل عدد أسهم الطرح المخصصة له (في حدود المبلغ الذي اكتتب به كحد أقصى) بموجب طلب االكتتاب.6يتعهد بعدم إلغاء الطلب أو تعديله بعد تقديمه لمدير االكتتاب أو للجهة المستلمة.(للمزيد من المعلومات حول عملية التخصيص ورد الفائض ،يرجى مراجعة القسم «( 4-18التخصيص ورد الفائض»)).

	 18 -9سجل األسهم وترتيبات التعامل
تحتفظ تداول بسجل للمساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوين إقامتهم ومهنهم واألسهم التي يمتلكونها والمبالغ المدفوعة من هذه األسهم.

	 18 -10السوق المالية السعودية
بدأ تداول األسهم في المملكة بشكل إلكتروني كامل عام 1990م وقد تم تأسيس نظام تداول سنة 2001م كبديل لنظام معلومات األوراق المالية .ويتم
التعامل باألسهم عبر نظام «تداول» من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول كامل ًة بدءاً من تنفيذ الصفقة وانتها ًء بتسويتها ،ويتم التداول كل يوم عمل
من أيام األسبوع على فترة واحدة من الساعة العاشرة ( )10صباحاً وحتى الساعة الثالثة ( )3عصراً من يوم األحد حتى يوم الخميس من كل أسبوع ويتم
خاللها تنفيذ األوامر ،أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة التاسعة والنصف ( )9:30صباحاً وحتى الساعة العاشرة
( )10صباحاً .ويتم تغيير أوقات التداول في شهر رمضان المبارك وغيره كما يتم اإلعالن عنه عن طريق تداول .وتتم الصفقات من خالل عملية مطابقة
أوامر آلية .وكل أمر صالح يتم إنتاجه وفقاً لمستوى السعر ،وبشكل عام تنفذ أوامر السوق (األوامر التي وضعت بنا ًء على أفضل سعر) أوالً ومن ثم األوامر
المحددة السعر (األوامر التي وضعت بسعر محدد) مع األخذ باالعتبار أنه في حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر يتم تنفيذها أوالً بأول حسب توقيت
اإلدخال ،ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات عبر قنوات مختلفة أبرزها موقع «  « www.saudiexchange.saعلى اإلنترنت والرابط
اإللكتروني لمعلومات «تداول» الذي يوفر بيانات السوق بشكل فوري لوكاالت تزويد المعلومات مثل رويترز ،تتم تسوية الصفقات آلياً خالل يومين عمل
( ،)2+Tأي أن نقل ملكية األسهم يتم بعد يومين عمل من تنفيذ الصفقة.
تلتزم الشركات المدرجة باإلفصاح عن كافة القرارات والمعلومات الجوهرية الهامة للمستثمرين من خالل تداول ،وتتولى تداول مسؤولية مراقبة السوق
بصفته مشغ ً
ال لآللية التي يعمل من خاللها السوق بهدف ضمان عدالة التداول وانسيابية عمليات التداول في األسهم.

مركز إيداع األوراق المالية (إيداع)
تأسست شركة مركز إيداع األوراق المالية (إيداع) في عام 2016م بموجب نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 3/بتاريخ
1437/01/28هـ ،وهي شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لشركة تداول السعودية (تداول) برأسمال قدره  400,000,000ريال سعودي مقسم إلى
 40,000,000سهم تبلغ القيمة االسمية للسهم الواحد ( )10عشرة رياالت سعودية ،ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس هيئة السوق المالية على طلب مجلس
إدارة تداول بتحويل مركز إيداع األوراق المالية إلى شركة مساهمة بما يتوافق مع نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م  30/بتاريخ
1424/06/02هـ.
وتتمثل أنشطة مركز اإليداع باألعمال المتعلقة بإيداع األوراق المالية وتسجيل ملكيتها ونقلها وتسويتها ومقاصتها ،وتسجيل أي قيد من قيود الملكية على
األوراق المالية المودعة .كذلك يقوم مركز اإليداع بإيداع وإدارة سجالت مصدري األوراق المالية وتنظيم الجمعيات العامة للمصدرين بما في ذلك خدمة
التصويت عن بعد لتلك الجمعيات وتقديم التقارير واإلشعارات والمعلومات باإلضافة إلى تقديم أي خدمة أخرى ذات صلة بأنشطته يرى مركز اإليداع
تقديمها وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

242

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

	 18 -11تداول أسهم الشركة
يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لتلك األسهم ،وإعالن تداول عن تاريخ بدء تداول أسهم الشركة .وسوف يسمح لمواطني المملكة
والمقيمين فيها الذين يحملون إقامة نظامية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وللشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والخليجية بالتداول
في األسهم بعد تداولها في السوق المالية .وسيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل التداول في أسهم الشركة حسب القواعد المنظمة الستثمار
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األسهم المدرجة .كما يحق للمستثمرين األجانب األفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات
المسجلة خارج المملكة باالستثمار بشكل غير مباشر للحصول على المنافع االقتصادية لألسهم من خالل الدخول في اتفاقيات مبادلة ( )SWAPالقيام
باالستحواذ على المنافع االقتصادية لألسهم عن طريق الدخول في اتفاقيات المبادلة مع مؤسسة السوق المالية المرخصة من قبل الهيئة .وبشراء األسهم
المدرجة في السوق المالية والتداول فيها لصالح المستثمرين األجانب غير الخليجيين .وتجدر اإلشارة إلى أنه بموجب اتفاقيات المبادلة ،تعتبر مؤسسة
السوق المالية المالك النظامية لألسهم.
وال يمكن التداول في أسهم الطرح إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في تداول وبعد تسجيل الشركة وإدراج أسهمها في السوق قبل
التداول الرسمي ،ويتحمل المكتتبين الذين يتعاملون في تلك األنشطة المسؤولية الكاملة عنها ،ولن تتحمل الشركة أو المساهمين البائعين أي مسؤولية
قانونية فيما يتعلق في ذلك.

	 18 -12أحكام متفرقة
يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطراف االكتتاب وخلفائهم والمتنازل لهم ومنفذي الوصايا ومديري
التركات والورثة .وال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو تفويض أي منها من قبل األطراف في االكتتاب
دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر.
تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر وتنفذ طبقاً لها.
ويُحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح ألي شخص في أي دولة أخرى غير المملكة ،باستثناء الفئات المشاركة األجنبية على أن يتم مراعاة
األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك .وتطلب الشركة والمساهمين البائعين والمستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية من جميع مستلمي هذه
النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بأسهم الطرح وبيعها ومراعاة التقيد بها.
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	 19-المستندات المتاحة للمعاينة
سوف تكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المركز الرئيسي للشركة اعتباراً من الساعة  9:00صباحاً حتى الساعة  3:00عصراً ابتدا ًء من
1443/04/04هـ (الموافق 2021/11/09م) حتى 1443/05/02هـ (الموافق 2021/12/06م) ،على أال تقل فترة المعاينة عن  20يوماً قبل نهاية فترة الطرح:
yنسخة من إعالن موافقة الهيئة على الطرح.
yموافقة أعضاء مجلس إدارة االشركة على الطرح الصادرة بتاريخ 1442/09/08هـ (الموافق 2021/04/20م).
yالنظام األساسي للشركة وتعديالته ومستندات التأسيس األخرى.
yشهادة السجل التجاري للشركة الصادر عن وزارة التجارة.
yالقوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس 2021م ،واإليضاحات المرفقة بها ،والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية
( )IFRSوالمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين(. )SOCPA
yدراسة السوق المعدة من قبل مستشار السوق واالستراتيجية.
yالموافقات الخطية من قبل كل من:
	-المستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية (إتش إس بي سي العربية السعودية) على إدراج اسمه
وشعاره وإفاداته ،إن وجدت ،ضمن هذه النشرة.
	-شركة ارنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) على إدراج اسمه وشعاره وإفادته أو البيانات المالية في هذه النشرة كمراجع حسابات
الشركة للقوائم المالية المراجعة المعدة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر 2018م ،وبتاريخ  31ديسمبر 2019م ،وبتاريخ 31
ديسمبر 2020م ،و وللقوائم المالية المفحوصة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية
للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ( )IFRSوالمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين
والمحاسبين (.)SOCPA
	-مستشار العناية المهنية الالزمة المالي (شركة برايس وتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون ( ))PwCعلى إدراج اسمه وشعاره وإفاداته ،إن
وجدت ،ضمن هذه النشرة.
	-مستشار السوق واالستراتيجية (شركة آرثر د لتل العربية السعودية) على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته ضمن هذه النشرة.
	-المستشار القانوني (المستشارون القانونيون (عبد العزيز العجالن وشركاه بالتعاون مع بيكر آند مكنزي ليمتد)) على إدراج اسمه وشعاره
وإفاداته ،إن وجدت ،ضمن هذه النشرة.
	-المستشار القانوني للمستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية (خشيم محامون ومستشارون) على
إدراج اسمه وشعاره وإفاداته ،إن وجدت ،ضمن هذه النشرة.
yالعقود واالتفاقيات المفصح عنها في القسم «( 7-12المعامالت والعقود مع األطراف ذوي العالقة») في هذه النشرة.
yاتفاقية التعهد بالتغطية.
yجميع التقارير والخطابات والمستندات األخرى ،وتقديرات القيمة والبيانات التي يعدها أي خبير ويضمن أي جزء منها أو اإلشارة إليها في
هذه النشرة.
yمستند يوضح اآللية التي تم االستناد عليها للتوصل إلى النطاق السعري المستخدم في عملية بناء سجل األوامر.
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	 20-القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني حولها
يحتوي هذا القسم على القوائم المالية السنة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020من فترة الثالثة
أشهر المنتهية في  31مارس 2021م واإليضاحات المرفقة بها ،والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية
السعودية ( )IFRSوالمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (.)SOCPA
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إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ق٩٢-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ق٩٣-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ق٩٤-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
إﯾﺿﺎح

اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وآﻻت وﻣﻌدات
ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﺑﺿﺎﻋﺔ
ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻹرﺟﺎع
ﻣدﯾﻧون ﺗﺟﺎرﯾون
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً وﻣوﺟودات أﺧرى
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك وﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات
ﺣﻘوق اﻟﺷرﻛﺎء واﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﺣﻘوق اﻟﺷرﻛﺎء
رأس اﻟﻣﺎل
زﯾﺎدة ﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل
اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧظﺎﻣﻲ
اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗﻘوﯾم اﻛﺗواري
أرﺑﺎح ﻣﺑﻘﺎه
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﺷرﻛﺎء
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﺗزام إﯾﺟﺎر  -ﺟزء ﻏﯾر ﻣﺗداول
اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
داﺋﻧون ﺗﺟﺎرﯾون وآﺧرون
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺳﺗﺣﻖ إﻟﻰ أﺣد اﻟﺷرﻛﺎء
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑرد ﻣﺑﻠﻎ
اﻟﺗزام إﯾﺟﺎر  -ﺟزء ﻣﺗداول
ﻗروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
ﺿرﯾﺑﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
زﻛﺎة ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﺷرﻛﺎء
ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٥ﺟز ًءا ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

٣

ق٩٥-

٢٠٢٠

﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي

٢٨١٬٠٣٣٬٦٥٨ ٨
٤٬٢٦٥٬٥٧٢ ٩
٤٦٬٩٤٥٬٩٢٥ ٧
────────
٣٣٢٬٢٤٥٬١٥٥
────────

٣٠٤٬١١٦٬٠٦١
٥٬٠٠٥٬٧٠٤
٤٤٬٩٤١٬٩٢٠
─────────
٣٥٤٬٠٦٣٬٦٨٥
─────────

٤١٩٬٩٩٢٬٥٧٩ ١٦
٩٧٦٬٧٧٧ ١-١٥
٢٠٠٬٧٦٤٬١٢٤ ١١
٨١٬٥٢٧٬١٦٨ ١٤
١٣٬٩٦٧٬١٢٨ ١٣
٤٦٩٬٦٤٥ ١٢
١٩٬٩٠٦٬٢٢٩ ١٠
────────
٧٣٧٬٦٠٣٬٦٥٠
────────
١٬٠٦٩٬٨٤٨٬٨٠٥
════════

٣٩١٬٨١٤٬٠٣١
٥٤٤٬٧٨٢
١٨٧٬٥٣٢٬٤٥٤
٤٦٬٧١٣٬٦١٧
١٩٬٨٩٠٬٨٠٩
٢٬٤٥٨٬٤٠٨
٢٠٬٠٩٠٬٦٥١
─────────
٦٦٩٬٠٤٤٬٧٥٢
─────────
١٬٠٢٣٬١٠٨٬٤٣٧
═════════

١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٧
٤٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٣٢
٢٢٬٩٦٧٬٨٧٦
(٣٬٧٣٩٬٤١٣) ١٨
٢١٬٢٢٢٬٤٨٠
────────
٦٤٠٬٤٥٠٬٩٤٣
────────

١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠
)(١٬٥٠٠٬٧٥٤
٢٤٠٬٢٠٢٬٣٠٣
─────────
٤٦٣٬٧٠١٬٥٤٩
─────────

٤١٬٩٣٦٬٤٧٤ ٧
٣٩٬٦٦٨٬٢٠٥ ١٨
────────
٨١٬٦٠٤٬٦٧٩
────────

٣٨٬٦٨٤٬٢٩٤
٣٤٬٧٩٣٬٥٥٤
─────────
٧٣٬٤٧٧٬٨٤٨
─────────

١٥١٬٩٤٩٬٩٠١ ١٩
٢٩٬٠٩٨٬٨٠٤
١٤٦٬٩٥٠ ١٤
٤٠٬٣٦٤ ١٤
١٬١٥٠٬٠٢٥ ١-١٥
٦٬٩٢٤٬٩٣٦ ٧
١٢٨٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠
٢٥٬١٩٦٬٢٩٤
٥٬٢٨٥٬٩٠٩ ٢١
────────
٣٤٧٬٧٩٣٬١٨٣
────────
٤٢٩٬٣٩٧٬٨٦٢
────────
١٬٠٦٩٬٨٤٨٬٨٠٥
════════

١٨٢٬٢١٣٬٤٠٥
١٩٬٠٥٣٬٥٤٣
١٩٥٬٧٦١
١٠٧٬٩٨٨٬٢٢٥
٧٤٠٬٠٠٠
٧٬٧٧٢٬٤٩٨
١٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠
١٨٥٬٤٦٦
٢٬٧٨٠٬١٤٢
─────────
٤٨٥٬٩٢٩٬٠٤٠
─────────
٥٥٩٬٤٠٦٬٨٨٨
─────────
١٬٠٢٣٬١٠٨٬٤٣٧
═════════

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
إﯾﺿﺎح
اﻹﯾرادات
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات

١٥

٢٬٤١٩٬٠٦٠٬٤١٧
٢٬٥٣٨٬٤٥٣٬٨٩٧
)(٢٬٠٨٤٬٤٠٩٬٥٤٠) (٢٬٠٥٤٬٣٢٦٬٨٢٤
─────────
─────────
٣٣٤٬٦٥٠٬٨٧٧
٤٨٤٬١٢٧٬٠٧٣
─────────
─────────

٢٢
٢٣
٧

)(٢٢٥٬٨٦٠٬٤٢٩
)(٢٣٬٠٠٦٬٩٨٤
)(٧٬٨١٢٬٥١٦
─────────
)(٢٥٦٬٦٧٩٬٩٢٩
─────────
٢٢٧٬٤٤٧٬١٤٤

)(٢٠٣٬٤٩١٬١٠٣
)(٢١٬٧٢٨٬٠٦٢
)(٥٬٤٠٥٬٤٦٨
─────────
)(٢٣٠٬٦٢٤٬٦٣٣
─────────
١٠٤٬٠٢٦٬٢٤٤

٢٤
٢٥

١٤٬٣٣٧٬٦٨٧
)(٤٬٨٧١٬١٩٥
─────────
٢٣٦٬٩١٣٬٦٣٦

١٧٬٤٤٨٬٩٤٦
)(٩٬٥٣٠٬٣٦٨
─────────
١١١٬٩٤٤٬٨٢٢

٢٠

)(٧٬٢٣٤٬٨٧٥
─────────
٢٢٩٬٦٧٨٬٧٦١

)(٢٬٧٨٠٬١٤٢
─────────
١٠٩٬١٦٤٬٦٨٠

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﺑﺢ
ﻣﺻﺎرﯾف ﺑﯾﻊ وﺗوزﯾﻊ
ﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ
اﺳﺗﮭﻼك ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام

رﺑﺢ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
إﯾرادات أﺧرى ،ﺻﺎﻓﻲ
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾل
رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة
اﻟزﻛﺎة

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي

رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى

ﺑﻧود ﻟن ﯾﻌﺎد ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻻﺣ ًﻘﺎ إﻟﻰ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة:

١٨

إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ

)(٢٬٢٣٨٬٦٥٩
─────────
٢٢٧٬٤٤٠٬١٠٢
═════════

)(٣٬٨٤٢٬٢٠٩
─────────
١٠٥٬٣٢٢٬٤٧١
═════════

رﺑﺢ اﻟﺳﮭم
رﺑﺢ اﻟﺳﮭم اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ )اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻣﺧﻔض(

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٥ﺟز ًءا ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

٢٧

٤

ق٩٦-

٣٫٨٣
═════════

١٫٨٢
═════════

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

رأس اﻟﻣﺎل
﷼ ﺳﻌودي
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٩
رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح )إﯾﺿﺎح (٢٨
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح )إﯾﺿﺎح (٢٨
ﻣﺣول ﻣن ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺳﺗﺣﻖ إﻟﻰ ﺣﺳﺎب
ﺷرﯾك إﻟﻰ اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ رأس
اﻟﻣﺎل )إﯾﺿﺎح  ١٤و(٣٢
ﻣﺣول ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
واﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة إﻟﻰ اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل )إﯾﺿﺎح (٣٢
ﻣﺣول إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ
اﻟﻧظﺎﻣﻲ
﷼ ﺳﻌودي

اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل
﷼ ﺳﻌودي

٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠
──────
──────
──────
٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠
──────
──────
──────

١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
───────
───────
───────
١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
─────── ───────
─────── ───────
─────── ───────
───────
───────
───────

-

١٠٧٬٥٨٦٬١٠١

-

٣٤٢٬٤١٣٬٨٩٩

اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺗﻘوﯾم
اﻻﻛﺗواري
)إﯾﺿﺎح (١٨
﷼ ﺳﻌودي
٢٬٣٤١٬٤٥٥
──────
)(٣٬٨٤٢٬٢٠٩
)(٣٬٨٤٢٬٢٠٩
──────
──────
)(١٬٥٠٠٬٧٥٤
──────
)(٢٬٢٣٨٬٦٥٩
)(٢٬٢٣٨٬٦٥٩
──────
──────
-

)(٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٢٬٩٦٧٬٨٧٦
──────
٢٢٬٩٦٧٬٨٧٦
══════

─────── ───────
٤٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
═══════ ═══════

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٥ﺟز ًءا ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

٥

ق٩٧-

──────
)(٣٬٧٣٩٬٤١٣
══════

اﻷرﺑﺎح
اﻟﻣﺑﻘﺎة
﷼ ﺳﻌودي

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي

٤٧٨٬٣٧٩٬٠٧٨
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ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
إﯾﺿﺎح

اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة

اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ:
إطﻔﺎء ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام
اﺳﺗﮭﻼك
إطﻔﺎء ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﻋﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر
اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
ﻋﻣوﻟﺔ ﻣﺣﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﺷﺄن اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻣﻛﺎﺳب اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وآﻻت وﻣﻌدات
اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣوظﻔﯾن

٧
٨
٩
٢٥
٢٥
٢٥
١١
٢٤
١٨

ﺗﻌدﯾﻼت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل:

اﻟﻧﻘص )اﻟزﯾﺎدة( ﻓﻲ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى
اﻟﻧﻘص )اﻟزﯾﺎدة( ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً واﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ
)اﻟزﯾﺎدة( اﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻹرﺟﺎع
)اﻟﻧﻘص( اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻷﺧرى
)اﻟزﯾﺎدة( اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
اﻟزﯾﺎدة )اﻟﻧﻘص( ﻓﻲ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﻧﻘص )اﻟزﯾﺎدة( ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺳداد ﺟزء رﺋﯾﺳﻲ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾل ﻣدﻓوﻋﺔ
اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
زﻛﺎة ﻣدﻓوﻋﺔ
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ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
دﻓﻌﺎت ﺑﺷﺄن ﺷراء ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وآﻻت وﻣﻌدات
ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وآﻻت وﻣﻌدات
دﻓﻌﺎت ﺑﺷﺄن ﺷراء ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
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ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
ﺳداد ﺟزء رﺋﯾﺳﻲ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن ﺷرﯾك
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﺷرﯾك
ﻗروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ
ﻗروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻣﺳددة
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﻓوﻋﺔ
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ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق
اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

١٠

اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

١٠

اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻣﺣول ﻣن ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺳﺗﺣﻖ إﻟﻰ ﺣﺳﺎب ﺷرﯾك إﻟﻰ اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل
ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام
اﻟﺗزام إﯾﺟﺎر
ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٥ﺟز ًءا ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
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ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-١

اﻟﺗﻛوﯾن واﻷﻧﺷطﺔ

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم )"اﻟﺷرﻛﺔ"( ،ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة ،ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟرﯾﺎض ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﺳﺟل
اﻟﺗﺟﺎري رﻗم  ١٠١٠٢٣١٨٢٢وﺗﺎرﯾﺦ  ٧رﺑﯾﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ١٤٢٨ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٢٤أﺑرﯾل  .(٢٠٠٧ﯾﻘﻊ اﻟﻌﻧوان اﻟﻣﺳﺟل ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟرﯾﺎض ،ص ب  ،١٥٤٤اﻟرﯾﺎض  ،١١٤٥١اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
اﻟﺷرﻛﺔ ھﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺷرﻛﺔ أﺑﻧﺎء ﻋﺑدﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻣﻧﺟم )"اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم"( اﻟﺗﻲ ھﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ،ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟرﯾﺎض
ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري رﻗم  ١٠١٠٠٠٠٥٦٥وﺗﺎرﯾﺦ  ١١ذو اﻟﻘﻌدة ١٣٧٦ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ١٠ﯾوﻧﯾو .(١٩٥٧
ﯾﻘﻊ اﻟﻌﻧوان اﻟﻣﺳﺟل ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم ﻓﻲ اﻟرﯾﺎض ،ص.ب ،٢٣٩٥ .اﻟرﯾﺎض  ،١١٤٥١اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١١أﻛﺗوﺑر  ،٢٠٢٠ﻗرر اﻟﺷرﻛﺎء طرح أﺳﮭم ﻟﻼﻛﺗﺗﺎب اﻟﻌﺎم .ﻛﻣﺎ ﻗرر اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﮭم ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢ﻧوﻓﻣﺑر  ٢٠٢٠ﺗﺣوﯾل
اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗم ﺗﻐﯾﯾر اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن "ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت
اﻟﻣﻧﺟم" إﻟﻰ "ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻧﺟم ﻟﻸﻏذﯾﺔ" )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ( .ﺗم اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﺑﻌد ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ ١٧
ﻓﺑراﯾر ) ٢٠٢١إﯾﺿﺎح .(٣٢
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣزاوﻟﺔ ﺗﺟﺎرة اﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔواﻛﮫ واﻟﺧﺿﺎر واﻟﻠﺣوم اﻟﻣﺑردة واﻟﻣﺟﻣدة واﻟﻣﻌﻠﺑﺎت واﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ،وذﻟك ﻣن
ﺧﻼل ﻓروﻋﮭﺎ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري

ﻣوﻗﻊ اﻟﻔرع

١١٣١٠٢٦٠٠٢
٢٠٥٠٠٥٩٠٤٣
٤٠٣٠١٧٦٢٢٦
٥٨٥٥٠٣٠٢١٢
٤٦٥٠٠٤٦٧٥٣
٣٥٥٠٠٢٧٥٠٥
٣٣٥٠٠٣١٢٣٨
٢٢٥٠٠٤٥٤٢٠
٤٠٣١٠٦٧٣٠٩
٤٠٣٢٠٣٢٨٠٠
٥٩٠٠٠١٧٩٥٣
١٠١٠٤٠١٣١٣
١٠١٠٤٦٥٤٥٤
٤٠٣٠٢٩١٨٠٥
١٠١٠٦٥٣٢١٠
٣٤٠٠١١٩٩٠٧

ﺑرﯾدة
اﻟدﻣﺎم
ﺟدة
ﺧﻣﯾس ﻣﺷﯾط
اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة
ﺗﺑوك
ﺣﺎﺋل
اﻻﺣﺳﺎء
ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ
اﻟطﺎﺋف
ﺟﯾزان
اﻟرﯾﺎض
اﻟرﯾﺎض
ﺟدة
اﻟرﯾﺎض
ﺳﻛﺎﻛﺎ
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أﺳس اﻹﻋداد

ﺑﯾﺎن اﻻﻟﺗزام

أﻋدت ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن )ﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭم ﻣﺟﺗﻣﻌﯾن
ﺑـ"اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ"(.

اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات

ﯾﺗطﻠب إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،اﺳﺗﺧدام ﺑﻌض اﻟﺗﻘدﯾرات
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻹدارة ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﺣﻛﺎم ﻋﻧد ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ .اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح ).(٥

أﺳس اﻟﻘﯾﺎس

ﺗم إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ،واﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ اﻛﺗوارﯾﺎً
ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أدﻧﺎه .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌوض اﻟﻣدﻓوع ﻟﻘﺎء
اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ واﻟﺧدﻣﺎت.

اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ وﻋﻣﻠﺔ اﻟﻌرض

ﺗم ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.
٧

ق٩٩-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٣

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﻌدﻟﺔ

ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻖ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻷول ﻣرة ،واﻟﺗﻲ ﺗﺳري ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾﻧﺎﯾر .٢٠٢٠
ﻟم ﺗﻘم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﻛر ﻷي ﻣﻌﺎﯾﯾر أو ﺗﻔﺳﯾرات أو ﺗﻌدﯾﻼت أﺧرى ﺻﺎدرة وﻏﯾر ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻌد.
إﺣﻼل ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﺟﻌﻲ  -اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (٩واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ،٧
واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ٤واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ (١٦
ﺗﻘدم ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت إﻋﻔﺎءات ﻣؤﻗﺗﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧد إﺣﻼل ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﺟﻌﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﺑدﯾل ﺧﺎﻟﯾًﺎ
ﺗﻘرﯾﺑًﺎ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر .ﺗﺷﺗﻣل اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
· وﺳﯾﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗطﻠب اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ أو اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﮭﺎ اﻹﺣﻼل ﻣﺑﺎﺷرة ،ﻛﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ
ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﻐﯾر ،ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺳوق.
· ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﮭﺎ إﺣﻼل ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ وﺗوﺛﯾﻖ اﻟﺗﻐطﯾﺔ دون ﺗوﻗف أداة
اﻟﺗﻐطﯾﺔ
· ﺗوﻓﯾر إﻋﻔﺎء ﻣؤﻗت ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت ﻣن اﻻﺿطرار إﻟﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدھﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾص أداة
ﺑﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻛﺗﻐطﯾﺔ ﻟﻣﻛون اﻟﻣﺧﺎطر
إن ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻟﯾس ﻟﮭﺎ أي أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  :٣ﺗﻌرﯾف اﻷﻋﻣﺎل
ﺗوﺿﺢ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ )" :(٣ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل" أﻧﮫ ﻟﻛﻲ ﯾﺗم اﻋﺗﺑﺎر اﻷﻋﻣﺎل ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أﻋﻣﺎل
ﺗﺟﺎرﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن أي ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻣوﺟودات ،ﻛﺣد أدﻧﻰ ،ﻣدﺧﻼت وﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﺳﮭم ﻣﻌﺎ
ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣﺧرﺟﺎت .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﺗوﺿﺢ اﻟﺗﻌدﯾﻼت أن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗواﺟد دون أن
ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣدﺧﻼت واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣﺧرﺟﺎت.
إن ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻟﯾس ﻟﮭﺎ أي أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ،ﻟﻛﻧﮭﺎ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺑرام اﻟﺷرﻛﺔ أي
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎل.
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (٧واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (٩وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ) - (٣٩إﺣﻼل
ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﺟﻌﻲ
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (٩وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ) (٣٩اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :ﯾوﻓر اﻹﺛﺑﺎت واﻟﻘﯾﺎسﻋدد ًا ﻣن
اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗﺳري ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أدوات ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺈﺣﻼل ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﺟﻌﻲ .ﺗﺗﺄﺛر أداة اﻟﺗﻐطﯾﺔ إذا ﻧﺗﺞ
ﻋن اﻹﺣﻼل ﻋدم ﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﻗﯾت و /أو ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧد اﻟﻣﻐطﻰ أو أداة ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر.
ﻧظرا ﻷﻧﮫ ﻟﯾس ﻟدﯾﮭﺎ أي أدوات ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣوﻟﺔ.
ﻟم ﯾﻛن ﻟﮭذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت أي أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ً
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ) (١وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ) :(٨ﺗﻌرﯾف اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ
ﺗﻘدم اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺗﻌرﯾﻔًﺎﺟدﯾد ًا ﻟﻸھﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أن "اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻛون ذات أھﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول أن
ﯾؤﺛر إﻏﻔﺎﻟﮭﺎ أو ﺗﺣرﯾﻔﮭﺎ أو ﺣﺟﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذھﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون اﻟرﺋﯾﺳﯾون ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﻋﺎم وذﻟك ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟ ٌﻣﻌِدة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ".ﺗوﺿﺢ اﻟﺗﻌدﯾﻼت أن اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﺗﺗوﻗف
ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ وﺣﺟم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺑﺻورة ﻣﻧﻔردة أو ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ،ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .إن "ﺗﺣرﯾف
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻛون ﺟوھرﯾًﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول أن ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذھﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون اﻟرﺋﯾﺳﯾون ﻟﻠﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .إن ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻟﯾس ﻟﮭﺎ أي أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون ﻟﮭﺎ أي أﺛر ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ.
ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون ﻟﻠﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ أي أﺛر ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.
اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٩ﻣﺎرس ٢٠١٨
ﻣﻌﯾﺎرا وﻻ ﺗُﻠﻐﻲ اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟواردة ﻓﯾﮫ اﻟﻣﻔﺎھﯾم أو اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟواردة ﻓﻲ أي ﻣﻌﯾﺎر آﺧر .ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻐرض ﻣن
إن اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ ﻟﯾس
ً
اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ،وﻣﺳﺎﻋدة اﻟ ُﻣﻌ ِدّﯾن ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
ﻣﺗﺳﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾوﺟد ﻓﯾﮭﺎ ﻣﻌﯾﺎر ﺳﺎري ،وﻣﺳﺎﻋدة ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﮭﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﮭم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﺗﻔﺳﯾرھﺎ .ﺳﯾؤﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت
اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑوﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ .ﯾﺗﺿﻣن اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ اﻟﻣﻌدل ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﺟدﯾدة،
واﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻣﺣدﺛﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾر إﺛﺑﺎت اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ،وﯾوﺿﺢ ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﮭﺎﻣﺔ .ﻟم ﯾﻛن ﻟﮭذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت أي أﺛر ﻋﻠﻰ
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.
٨

ق١٠٠-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
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اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﻌدﻟﺔ

اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  :١٦اﻣﺗﯾﺎزات اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛوﻓﯾد١٩-
ﻓﻲ  ٢٨ﻣﺎﯾو  ،٢٠٢٠أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ " ١٦ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر" -
اﻣﺗﯾﺎزات اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛوﻓﯾد .١٩-ﺗوﻓر اﻟﺗﻌدﯾﻼت إﻋﻔﺎء ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن ﻣن ﺗطﺑﯾﻖ إرﺷﺎدات اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ١٦
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﺗﻌدﯾل ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر واﻣﺗﯾﺎزات اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋن ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد  .١٩-ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ،ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر
ً
ﺗﻌدﯾﻼ ﻟﻌﻘد اﻹﯾﺟﺎر .ﯾﻘوم اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﮭذا
أن ﯾﺧﺗﺎر ﻋدم ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻣﺗﯾﺎز اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻛوﻓﯾد ١٩-ﻣن اﻟﻣؤﺟر ﯾﻌد
اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن أي ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻣﺗﯾﺎز اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻛوﻓﯾد ١٩-ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻓﯾﮭﺎ
ً
ﺗﻌدﯾﻼ ﻟﻌﻘد اﻹﯾﺟﺎر.
ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾﯾر وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ،١٦إذا ﻟم ﯾﻛن اﻟﺗﻐﯾﯾر
ﺗﺳري اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر  ٢٠٢٠أو ﺑﻌد ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﻊ اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﻛر ﻟﮭﺎ .ﻟم
ﯾﻛن ﻟﮭذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت أي أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.
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ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ

ﻧورد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻧد إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:

ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻛﻣﺗداوﻟﺔ وﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ

ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈظﮭﺎر اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺗداول /ﻏﯾر ﻣﺗداول .ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ
وذﻟك:
أ( ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﻘﮭﺎ أو ﯾﻧوي ﺑﯾﻌﮭﺎ أو اﺳﺗﻧﻔﺎذھﺎ ﺧﻼل دورة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ،
ب( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻗﺗﻧﺎﺋﮭﺎ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة،
ج( ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﻘﮭﺎ ﺧﻼل اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭراً ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛ أو
د( ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك ﻗﯾود ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺑداﻟﮭﺎ أو اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟﺳداد أﯾﺔ ﻣطﻠوﺑﺎت ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن اﺛﻧﻲ ﻋﺷر
ﺷﮭراً ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺗﺻﻧف ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى ﻛﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ.
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ وذﻟك:
أ( ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻊ ﺳدادھﺎ ﺧﻼل دورة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ،
ب( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻗﺗﻧﺎﺋﮭﺎ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة،
ج( ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﺣﻖ اﻟﺳداد ﺧﻼل اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭراً ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،أو
د( ﻋﻧد ﻋدم وﺟود ﺣﻖ ﻏﯾر ﻣﺷروط ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻟﺗﺄﺟﯾل ﺳداد اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭراً ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺗﺻﻧف اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى ﻛﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ.

ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﺳﻌر اﻟذي ﺳﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﮫ ﻋﻧد ﺑﯾﻊ ﻣوﺟودات ﻣﺎ أو ﺳداده ﻋﻧد ﺗﺣوﯾل ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﺗﺗم ﺑﯾن
ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس .ﯾﺣدد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻓﺗراض أن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات أو ﺗﺣوﯾل اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻗد ﺗﻣت إﻣﺎ:
ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت أو
·
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﻲ ،ﻓﻲ أﻛﺛر اﻷﺳواق ﻓﺎﺋدة ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت.
·
إن اﻷﺳواق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ أو اﻷﺳواق اﻷﻛﺛر ﻓﺎﺋدة ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ.
ﺗﻘﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﺎﻓﺗراض أن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺳﯾﺳﺗﻔﯾدون ﻋﻧد ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
وأﻧﮭم ﯾﺳﻌون ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أﻓﺿل ﻣﺻﺎﻟﺣﮭم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
ﺗﺻﻧف ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻻﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ
ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣذﻛورة أدﻧﺎه وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻛل:
اﻟﻣﺳﺗوى  : ١اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ )ﻏﯾر اﻟﻣﻌدﻟﺔ( ﻓﻲ أﺳواق ﻧﺷطﺔ ﻟﻣوﺟودات أو ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.
·
اﻟﻣﺳﺗوى  : ٢طرق ﺗﻘوﯾم ﺗﻌﺗﺑر ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ  -اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  -ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو
·
ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة.
اﻟﻣﺳﺗوى  : ٣طرق ﺗﻘوﯾم ﺗﻌﺗﺑر ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ  -اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  -ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ.
·
٩

ق١٠١-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٤

ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻛرر ،ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﺗم اﻟﺗﺣوﯾل
ﺑﯾن اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وذﻟك ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺻﻧﯾف )ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻛل( ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺗﺗﻛون اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق ،واﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗﻛون اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى واﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ ﻷﺣد
اﻟﺷرﻛﺎء واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر واﻟﻘروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل.
اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣزاوﻟﺔ ﺗﺟﺎرة اﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔواﻛﮫ واﻟﺧﺿﺎر واﻟﻠﺣوم اﻟﻣﺑردة واﻟﻣﺟﻣدة واﻟﻣﻌﻠﺑﺎت واﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ .ﯾﺗم اﺛﺑﺎت
اﻻﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻧد اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ أو اﻟﺧدﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل ﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﻌﻛس اﻟﻌوض اﻟذي ﯾﺗوﻗﻊ
أن ﺗﺳﺗﺣﻘﮫ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻠك اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ أو اﻟﺧدﻣﺎت .ﻟﻘد ﺗﺑﯾن ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم أﻧﮭﺎ ﺗﻌﻣل ﻛﺄﺻﯾل ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻹﯾرادات اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﮭﺎ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ أو اﻟﺧدﻣﺎت ﻗﺑل ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل.

ﺑﯾﻊ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ

ﺗﻣﺛل اﻹﯾرادات اﻟدﺧل اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن ﺑﯾﻊ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﺧﻼل دورة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ،ﺑﻌد ﺧﺻم ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ .وﯾﺗم إﺛﺑﺎت
اﻹﯾرادات ﻣن ﺑﯾﻊ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﻘطﺔ ﻣن اﻟزﻣن ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺣوﯾل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل ،وﯾﻛون ذﻟك ﻋﺎدة ﻋﻧد ﺗﺳﻠﯾم
اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ .ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻹﯾرادات ﻣن ﺑﯾﻊ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌوض اﻟﻣﺳﺗﻠم أو اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ اﻟﻘﺑض ،ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﻣرﺗﺟﻌﺎت
واﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ.

 (١اﻟﻌوض اﻟﻣﺗﻐﯾر

إذا اﺷﺗﻣل اﻟﻌوض اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺗﻐﯾر ،ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﻘدﯾر ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻌوض اﻟذي ﺗﺳﺗﺣﻘﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ
إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل .ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﻌوض اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻋﻧد ﻧﺷﺄة اﻟﻌﻘد ووﺿﻊ ﻗﯾود ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻋدم ﺣدوث ﻋﻛس ﻗﯾد
ﺟوھري ﻟﻺﯾرادات ﻓﻲ ﻣﺑﻠﻎ اﻹﯾرادات اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻋﻧد زوال ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌوض اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻻﺣﻘًﺎ .ﺗﻣﻧﺢ ﺑﻌض ﻋﻘود ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
ﻣﺗﻐﯾرا.
ﻟﻠﻌﻣﻼء ﺣﻖ إرﺟﺎع اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﺣددة .ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹرﺟﺎع ﻋوﺿًﺎ
ً

ﺣﻘوق اﻹرﺟﺎع

ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺷرﻛﺔ طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻌوض اﻟﻣﺗﻐﯾر وذﻟك ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻌدد اﻟﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺔ.
ﺛم ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻌد ذﻟك ﺑﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑوﺿﻊ ﻗﯾود ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾرات اﻟﻌوض اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌوض اﻟﻣﺗﻐﯾر
اﻟذي ﯾﻣﻛن ﺗﺿﻣﯾﻧﮫ ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وإﺛﺑﺎﺗﮫ ﻛﺈﯾرادات .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻻﻟﺗزام ﺑرد ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ إرﺟﺎﻋﮭﺎ )أي اﻟﻣﺑﻠﻎ
ﻏﯾر اﻟﻣدرج ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ( .ﯾﺗم أﯾﺿًﺎ إﺛﺑﺎت ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻹرﺟﺎع )واﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات( ﻟﻘﺎء اﻟﺣﻖ اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ
ﺑﺎﺳﺗرداد اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﯾل.

اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت

ﺗطﺑﻖ اﻟﺷرﻛﺔ طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻌوض اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻘد .إن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗﻊ ﺑﺷﻛل أﻓﺿل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌوض
اﻟﻣﺗﻐﯾر ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﺣﺳب ﻋدد ﺣدود اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد .ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻣن ﻟدﯾﮭم
أﻛﺛر ﻣن ﺣد واﺣد ﻟﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت .ﺛم ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻌد ذﻟك ﺑﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑوﺿﻊ ﻗﯾود ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾرات اﻟﻌوض اﻟﻣﺗﻐﯾر
ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌوض اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟذي ﯾﻣﻛن إدراﺟﮫ ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وإﺛﺑﺎﺗﮫ ﻛﺈﯾرادات .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻻﻟﺗزام ﺑرد ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻘﺎﺑل
اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ )أي اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻏﯾر اﻟﻣدرج ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ( .ﯾﺗم اﻋﺗﺑﺎر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
ﻛﺧﺻوﻣﺎت وﯾﻘوم اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺳداد ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﻌد اﻟﺧﺻم.
ﺗم ،ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح  ،٥ﺗﻘدﯾم اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻋن اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺑﺷﺄن ﺗﻘدﯾر اﻟﻌوض اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻟﻘﺎء اﻟﻣرﺗﺟﻌﺎت واﻟﺧﺻوﻣﺎت
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت.

) (٢اﻟﻣدﯾﻧون اﻟﺗﺟﺎرﯾون

ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻌوض ﻏﯾر اﻟﻣﺷروط ﻣﺳﺗﺣ ًﻘﺎ ﻣن اﻟﻌﻣﯾل )أي ﯾﺷﺗرط ﻓﻘط ﻣرور اﻟوﻗت ﻗﺑل اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺳداد
اﻟﻌوض( .اﻧظر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺳم اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
١٠

ق١٠٢-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٤

ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

) (٣اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺣﻘوق اﻹرﺟﺎع
ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻹرﺟﺎع

ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻹرﺟﺎع ﺑﺷﺄن ﺣﻖ اﺳﺗرداد اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ إرﺟﺎﻋﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌﻣﻼء .ﯾﻘﺎس اﻷﺻل ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺻﺎ أﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻻﺳﺗرداد اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺣﺗﻣل ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ .ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺣدﯾث
ﻟﻠﺑﺿﺎﻋﺔ ،ﻧﺎﻗ ً
ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄﯾﺔ ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻣرﺗﺟﻌﺎت ،وﻛذﻟك أي اﻧﺧﻔﺎض إﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
اﻟﻣرﺗﺟﻌﺔ.

اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑرد ﻣﺑﻠﻎ

ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻻﻟﺗزام ﺑرد ﻣﺑﻠﻎ ﺑﺷﺄن اﻻﻟﺗزام ﺑرد ﺑﻌض أو ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌوض اﻟﻣﺳﺗﻠم )أو اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ اﻟﻘﺑض( ﻣن اﻟﻌﻣﯾل .ﺗﻧﺷﺄ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑرد
ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﺣﻖ اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ اﻹرﺟﺎع .ﺗﻘﺎس ھذه اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﺷرﻛﺔ إﻋﺎدﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ
اﻟﻣطﺎف .ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺣدﯾث اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑرد ﻣﺑﻠﻎ )واﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ( ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ.

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ

إن اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ھو أﺣد اﻟﻣﻛوﻧﺎت :أ( اﻟذي ﯾزاول أﻧﺷطﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﺣﻘﻖ ﻣﻧﮭﺎ إﯾرادات وﯾﺗﻛﺑد ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ ﻣﺻﺎرﯾف،
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أي ﻣﻛون ﻣن اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺧرى ﻟﻠﺷرﻛﺔ؛ ب( ﯾﺗم ﺑﺎﻧﺗظﺎم ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ
ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮫ ﻣن ﻗﺑل رﺋﯾس اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﺻﻔﺗﮫ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار ﻻﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺑﺷﺄن ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد وﺗﻘﯾﯾم اﻷداء؛ ج( واﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻋﻧﮫ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ .إن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم رﻓﻊ ﺗﻘﺎرﯾر ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﺻﻔﺗﮫ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧود
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻘطﺎع ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗوزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﻘول.

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات

ﺗظﮭر اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات ،ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ واﻷﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً اﻻﺳﺗﮭﻼك
اﻟﻣﺗراﻛم وﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،إن وﺟدت .ﺗظﮭر اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ،ﻧﺎﻗﺻﺎ ً ﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺗراﻛم
ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،إن وﺟدت .ﺗﺷﺗﻣل ھذه اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﺳﺗﺑدال أﺟزاء ﻣن اﻟﻣﻌدات وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻﻧﺷﺎﺋﯾﺔ
طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺛﺑﺎت.
وإذا ﻛﺎن ﻣطﻠوﺑﺎ ً اﺳﺗﺑدال أﺟزاء ھﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل ،ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﺳﺗﮭﻼﻛﮭﺎ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣدى أﻋﻣﺎرھﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣددة .وﻋﻧد إﺟراء ﻛل ﻓﺣص رﺋﯾﺳﻲ ،ﯾﺗم اﺛﺑﺎت ﺗﻛﻠﻔﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات
ﻛﺈﺣﻼل وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺻﻼح واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل
اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻛﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻧد ﺗﻛﺑدھﺎ.
ﺗظﮭر اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ واﻷﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺗراﻛم ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،إن وﺟد ،وﺗﻣﺛل ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺷراء أو إﻧﺷﺎء اﻟﻣوﺟودات ﺣﯾث ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷراء أو اﻹﻧﺷﺎء ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،وﯾﺗم
ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻔﺋﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات ﺑﻣﺟرد اﻛﺗﻣﺎﻟﮭﺎ.
ﺗﺳﺗﮭﻠك اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة
اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻓرھﺎ ﻟﻼﺳﺗﺧدام ،وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﻟﻠﻣوﺟودات
ً

اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ

ﻓﺋﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات

 ٣٣٫٣ﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
 ٦٫٦٧إﻟﻰ  ١٠ﺳﻧوات
اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات
 ١٠ﺳﻧوات
اﻷﺛﺎث واﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت
 ٥ﺳﻧوات
أﺟﮭزة اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ
 ٥إﻟﻰ  ٨ﺳﻧوات
اﻟﺳﯾﺎرات
ﯾﺗم اﻟﺗوﻗف ﻋن اﺛﺑﺎت أي ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات وأي ﺟزء ﻣن اﻷﺟزاء اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ أﺻ ً
ﻼ وذﻟك ﻋﻧد اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد
)أي ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺻول اﻟﻣﺳﺗﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة( أو ﻋﻧد ﻋدم وﺟود ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل أو اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد .ﺗدرج أﯾﺔ أرﺑﺎح أو
ﺧﺳﺎﺋر ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗوﻗف ﻋن اﺛﺑﺎت أي أﺻل )اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﻛﻔرق ﺑﯾن ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺗﺣﺻﻼت اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل(
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،ﺿﻣن اﻹﯾرادات اﻷﺧرى ،وذﻟك ﻋﻧد اﻟﺗوﻗف ﻋن اﺛﺑﺎت اﻷﺻل.
ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ واﻻﻋﻣﺎر اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وطرق اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ
ﺑﺄﺛر ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ،إذا ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻼﺋﻣﺎ ً.
١١

ق١٠٣-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٤

ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر

ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻧد ﻧﺷﺄة اﻟﻌﻘد ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﯾﻌﺗﺑر إﯾﺟﺎر أو ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻋﻘد إﯾﺟﺎر .وذﻟك ،إذا ﻣﺎ ﺗم ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﻘد ﻧﻘل اﻟﺣﻖ
ﻓﻲ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام أﺻل ﻣﺣدد ﻟﺳﻧﺔ ﻣﺣددة ﻧظﯾر ﻣﻘﺎﺑل ﻟذﻟك.

اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﻣﺳﺗﺄﺟر

ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻖ طرﯾﻘﺔ واﺣدة ﻹﺛﺑﺎت وﻗﯾﺎس ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ،ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل وﻋﻘود إﯾﺟﺎر اﻟﻣوﺟودات
ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﻟﺳداد دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر وﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.

(١

ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام

ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر )أي ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻓر اﻷﺻل اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺧدام( .ﺗﻘﺎس ﻣوﺟودات
ﺻﺎ اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،وﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس اﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر.
ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ،ﻧﺎﻗ ً
ﺗﺷﺗﻣل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ،ودﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺳددة ﻓﻲ أو ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء اﻹﯾﺟﺎر،
ﺻﺎ أي ﺣواﻓز إﯾﺟﺎر ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ .ﯾﺗم اﺳﺗﮭﻼك ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر أو اﻷﻋﻣﺎر
ﻧﺎﻗ ً
اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻠﻣوﺟودات ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗﺻر ،وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ

ﻓﺋﺔ اﻹﯾﺟﺎر

اﻷراﺿﻲ
اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ وﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة
اﻟﺳﯾﺎرات

(٢

 ٢٠ﺳﻧوات
 ٣إﻟﻰ  ١٠ﺳﻧوات
 ٣إﻟﻰ  ٥ﺳﻧوات

اﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر

ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ،ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﺳدادھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى
ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر .ﺗﺷﺗﻣل دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﺟوھرھﺎ( اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل ﻣﺎ.
وﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء اﻹﯾﺟﺎر ،ﯾﺗم زﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﻟﺗﻌﻛس زﯾﺎدة اﻟﻌﻣوﻟﺔ ،وﺗُﺧﻔض ﻟﺗﻌﻛس دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺳددة .إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ذﻟك ،ﯾﺗم إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺗﻌدﯾل أو ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر أو ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر
ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم
) أي ﺗﻐﯾﯾر دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺷر أو اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺗﻠك اﻟدﻓﻌﺎت( أو وﺟود ٍ
ﺧﯾﺎر ﺷراء اﻷﺻل اﻟﻣﻌﻧﻲ.

اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﻣؤﺟر

ﺗﺻﻧف ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣول اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل ﻛﻌﻘود اﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ.
ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن دﺧل اﻹﯾﺟﺎر وﻓﻘﺎ ﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر ،وﯾدرج ﺿﻣن اﻹﯾرادات ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
ﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺗﮫ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ.
ً
ﺗﺿﺎف اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻛﺑدھﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻔﺎوض واﻟﺗرﺗﯾب ﺑﺷﺄن أي ﻋﻘد اﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل
اﻟﻣؤﺟر ،وﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر وﻓﻖ ﻧﻔس اﻷﺳس ﻛدﺧل إﯾﺟﺎر .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﺷرطﯾﺔ ﻛﺈﯾرادات ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ
ﺗﺗﺣﻘﻖ ﻓﯾﮭﺎ.
إن ﻣﻌظم ﻋﻘود إﯾرادات اﻟﺗﺧزﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل وﯾﺗم ﺗﺟدﯾدھﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾًﺎ.

ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض

ﺗرﺳﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرةً ﺑﺷراء أو إﻧﺷﺎء أو إﻧﺗﺎج أﺻل ﻣﺎ واﻟذي ﯾﺳﺗﻐرق إﻧﺷﺎؤه أو إﻋداده وﻗﺗﺎ ً طوﯾﻼً ﻛﻲ ﯾﻛون
ﺟﺎھزاً ﻟﻠﻐرض اﻟذي أﻧﺷﺊ ﻣن أﺟﻠﮫ أو ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻛﺟزء ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ ذﻟك اﻷﺻل .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض اﻷﺧرى ﻛﻣﺻﺎرﯾف
ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﺑد ﻓﯾﮭﺎ .ﺗﺗﻛون ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض ﻣن اﻟﻌﻣوﻻت واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﺑدھﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺣﺻول
ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض.

اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ

ﺗﻘﺎس اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ .وﺑﻌد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ ،ﺗﻘﯾد
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً اﻹطﻔﺎء اﻟﻣﺗراﻛم وﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ.
ﺗطﻔﺄ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻣر ﻣﺣدد ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﮭﺎ ،وﯾﺗم ﻣراﺟﻌﮭﺎ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود اﻧﺧﻔﺎض
ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ وذﻟك ﻋﻧد وﺟود دﻟﯾل ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺣدوث ھذا اﻻﻧﺧﻔﺎض .ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ﻓﺗرة وطرﯾﻘﺔ إطﻔﺎء اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻲ
ﻟﮭﺎ ﻋﻣر ﻣﺣدد ﻣرة واﺣدة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ .ﯾؤﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ أو اﻟطرﯾﻘﺔ
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻻﺳﺗﻧﻔﺎد اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﮭﺎ اﻷﺻل – ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ ً وذﻟك ﺑﺗﻌدﯾل ﻓﺗرة أو طرﯾﻘﺔ اﻹطﻔﺎء ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ھو
ﻣﻼﺋم ،وﯾﺗم ﻗﯾدھﺎ ﻛﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ .ﺗدرج ﻣﺻﺎرﯾف إطﻔﺎء اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻣر اﻧﺗﺎﺟﻲ ﻣﺣدد
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻛﻣﺻروف وﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ وظﯾﻔﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ.
١٢

ق١٠٤-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٤

ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

ﺗطﺑﻖ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻌدل إطﻔﺎء ﺳﻧوي ﯾﺑﻠﻎ  ٥ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺞ أﺟﮭزة اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ وﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت.
ﯾﺗم اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎت اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻋﻧد اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد )أي ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﯾطرة إﻟﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ( ،أو ﻋﻧد ﻋدم وﺟود
ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺧدام أو اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد .ﺗدرج أي أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎت أي أﺻل )اﻟﺗﻲ
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﻛﻔرق ﺑﯾن ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺗﺣﺻﻼت اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل( ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
ﺿﻣن اﻹﯾرادات اﻷﺧرى.
اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻘد ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﮫ أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺎ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ أو أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻣﻧﺷﺄة أﺧرى.

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
(١
اﻷﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ واﻟﻘﯾﺎس

ﺗﺻﻧف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻋﻧد اﻻﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ ،ﻛﻣﻘﺎﺳﺔ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ،وﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر،
وﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
ﯾﺗوﻗف ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻧﻣوذج أﻋﻣﺎل
اﻟﺷرﻛﺔ ﻹدارﺗﮭﺎ.
وﻟﺗﺻﻧﯾف وﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب أن ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮭﺎ ﺗدﻓﻘﺎت
ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﻓﻘط دﻓﻌﺎت ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ واﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋم .ﯾﺷﺎر إﻟﻰ ھذا اﻟﺗﻘوﯾم ﺑـ "اﺧﺗﺑﺎر اﻟدﻓﻌﺎت ﻓﻘط ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ
اﻷﺻﻠﻲ واﻟﻌﻣوﻟﺔ" ،وﯾﺗم إﺟراؤه ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف وﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌد
ﻓﻘط دﻓﻌﺎت ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ واﻟﻌﻣوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل.
ﯾﺷﯾر ﻧﻣوذج أﻋﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﺈدارة اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ إدارة ھذه اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﮭدف ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ.
ﯾﺣدد ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺳﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ أو ﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻛﻼھﻣﺎ.
ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ واﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺿﻣن ﻧﻣوذج أﻋﻣﺎل ﺑﮭدف اﻗﺗﻧﺎء اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﺻﯾل
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ واﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
ﺿﻣن ﻧﻣوذج أﻋﻣﺎل ﺑﮭدف اﻗﺗﻧﺎؤھﺎ ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ واﻟﺑﯾﻊ.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷراء أو ﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ – اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣوﺟودات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻷﻧظﻣﺔ أو
ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺳوق )اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ( – ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗداول ،أي اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗﻠﺗزم ﻓﯾﮫ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺷراء أو ﺑﯾﻊ اﻷًﺻل.

اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ

ﻷﻏراض اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ ﻟﮭﺎ ،ﺗﺻﻧف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻓﺋﺎت ھﻲ:
· اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة )أدوات اﻟدﯾن(
· اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻣﻊ إﻋﺎدة ﺗدوﯾر اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ )أدوات اﻟدﯾن(
· اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻣﻊ ﻋدم إﻋﺎدة ﺗدوﯾر اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻋﻧد اﻟﺗوﻗف
ﻋن اﻹﺛﺑﺎت )أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ(
· اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة )أدوات اﻟدﯾن(

ﺗﻘﺎس اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻻﺣﻘًﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ،وﺗﺧﺿﻊ ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﯾﺗم
إﺛﺑﺎت اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺿﻣن اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻧد اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎت اﻷﺻل أو ﺗﻌدﯾﻠﮫ أو اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺗﮫ.
ﺗﺗﻣﺛل طرﯾﻘﺔ اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻷﺻل ﻣﺎﻟﻲ )أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( وﺗوزﯾﻊ دﺧل أو ﻣﺻروف
اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.

أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك وﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق

ﺗﺗﻛون اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﻘد ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق واﻟوداﺋﻊ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل وﻓﺗرات اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ ﺗﺗراوح ﻣن  ٣٠إﻟﻰ
 ٤٥ﯾو ًﻣﺎ أو أﻗل واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻌروﻓﺔ وﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣﺧﺎطر ﻏﯾر ﺟوھرﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ.
اﻟﻣدﯾﻧون اﻟﺗﺟﺎرﯾون واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى
ﺗﻘﺎس اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة وﺗﺗﻛون ﻣن اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وذﻣم اﻟﻣوظﻔﯾن
واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى.

اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﺗﻘﺎس اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة وﯾﺗم ﺳدادھﺎ ﺧﻼل  ٣٠إﻟﻰ  ٤٥ﯾو ًﻣﺎ.
١٣

ق١٠٥-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٤

ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر )أدوات اﻟدﯾن(

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷدوات اﻟدﯾن اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎت دﺧل اﻟﻌﻣوﻟﺔ وإﻋﺎدة ﺗﻘوﯾم ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻼت
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة وﺗﺣﺗﺳب ﺑﻧﻔس طرﯾﻘﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺗﻐﯾرات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر .وﻋﻧد اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ ،ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗدوﯾر ﺗﻐﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺗراﻛم اﻟﻣﺛﺑت ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر إﻟﻰ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
ﻻ ﯾوﺟد ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ أي أدوات دﯾن ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر.

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر )أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ(

ﻋﻧد اﻻﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ،ﯾﺟوز ﻟﻠﺷرﻛﺔ أن ﺗﺧﺗﺎر ﺑﺷﻛل ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﯾﮫ ،ﺗﺻﻧﯾف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﻣﻘﺗﻧﺎه ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر وذﻟك ﻋﻧد اﻟوﻓﺎء ﺑﺿواﺑط ﺗﻌرﯾف أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ٣٢
– اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :اﻟﻌرض ،وأﻻ ﺗﻛون ﻣﻘﺗﻧﺎة ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة .ﯾﺣدد اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛل أداه ﻋﻠﻰ ﺣدة.
ﻻ ﯾﻌﺎد ﺗدوﯾر اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ھذه اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣطﻠ ًﻘﺎ إﻟﻰ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﻛﺈﯾرادات أﺧرى ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻧد اﻹﻗرار ﺑﺄﺣﻘﯾﺔ دﻓﻌﮭﺎ ،إﻻ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ھذه اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻛﺎﺳﺗرداد
ﺟزء ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ،وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﺗﻘﯾد ھذه اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر .إن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺗﻘوﯾم اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ.
ﻻ ﯾوﺟد ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ أي أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر.

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة

ﺗﻘﯾد اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﯾدرج ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
ﺗﺷﺗﻣل ھذه اﻟﻔﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺻﻧﻔﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺷﻛل ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﯾﮫ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر.

اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻹﺛﺑﺎت

ﯾﺗم اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎت اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ )أو ،إذ ﯾﻧطﺑﻖ ذﻟك ،ﺟزء ﻣﻧﮫ أو ﺟزء ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ( )أي اﺳﺗﺑﻌﺎده
ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ( ﻋﻧد:
· اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﻼم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات
أو
· ﻗﯾﺎم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺣوﯾل ﺣﻘوق اﺳﺗﻼم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل أو اﻟﺗﻌﮭد ﺑﺳداد اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل إﻟﻰ طرف آﺧر
دون أي ﺗﺄﺧﯾر وﻓﻖ "ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻓورﯾﺔ" وإذا ﻣﺎ )أ( ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺣوﯾل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻸًﺻل ،أو )ب( ﻟم
ﺗﻘم ﺑﺎﻟﺗﺣوﯾل أو اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻸﺻل ،وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻل.
وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺣوﯾل ﺣﻘوق اﺳﺗﻼم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل أو إﺑرام اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻓورﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﻘوﯾم ﻓﯾﻣﺎ إذا وﻷي ﻣدى ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ.
وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺣوﯾل أو اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻸﺻل أو ﻟم ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺣوﯾل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ
اﻷًﺻل ،ﺗﺳﺗﻣر اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ إﺛﺑﺎت اﻷﺻل ﺑﻘدر ارﺗﺑﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﮫ .وﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ أﯾﺿﺎ ً ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﮭﺎ .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺣوﻟﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﮭﺎ وﻓﻖ ﻧﻔس اﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾﻌﻛس اﻟﺣﻘوق واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ
أﺑﻘت ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ.
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟذي ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺿﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺣوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﺣد
اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ دﻓﻌﮫ ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗل.

اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ

ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﺷﺄن ﻛﺎﻓﺔ أدوات اﻟدﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة .ﺗﺣدد ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘد وﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﺷرﻛﺔ اﺳﺗﻼﻣﮭﺎ ،ﻣﺧﺻوﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﻣﻌدل اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷﺻﻠﻲ .ﺗﺷﺗﻣل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺑﯾﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟرھﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ واﻟﺗﻌزﯾزات اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟز ًءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ.
١٤

ق١٠٦-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٤

ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌرﺿﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗزداد ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﺑﺷﻛل
ﺟوھري ﻣﻧذ اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ ،ﯾﺟﻧب ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻘﺎء اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻌﺛر
ﺷﮭرا( .أﻣﺎ اﻟﺗﻌرﺿﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزداد ﻣﺧﺎطر
ﺷﮭرا اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ )ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ١٢
اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺧﻼل اﻟـ ١٢
ً
ً
اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﺟوھري ﻣﻧذ اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب ﺗﺟﻧﯾب ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎرة ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن وﻗت اﻟﺗﻌﺛر )ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر(.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻖ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺳطﺔ ﻋﻧد اﺣﺗﺳﺎب ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .ﻋﻠﯾﮫ ،ﻻ ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ
ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻟﻛن ﺗﻘوم ﺑدﻻً ﻣن ذﻟك ﺑﺈﺛﺑﺎت ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎرة ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
اﻟﻌﻣر ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد ﻛل ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ .ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻣﺧﺻﺻﺎتاﺳﺗﻧﺎد ًا إﻟﻰ اﻟﺧﺑرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،واﻟﺗﻲ
ﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﯾن واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
ﯾﺗم ﺷطب اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧد ﻋدم وﺟود ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻻﺳﺗرداد اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ.

 (٢اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻷﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ واﻟﻘﯾﺎس
ﺗﺻﻧف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻻﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ ﻛﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة أو ﻗروض وﺗﺳﮭﯾﻼت
أو ذﻣم داﺋﻧﺔ ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ھو ﻣﻼﺋم.
ﯾﺗم ،ﻓﻲ اﻷﺻل ،إﺛﺑﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﻣﺑﺎﺷرةً.
ﺗﺷﺗﻣل اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟداﺋﻧﯾن اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن واﻵﺧرﯾن واﻟﻘروض واﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر واﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ ﻷﺣد
اﻟﺷرﻛﺎء واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ .ﻓﻲ  ٣١ﺳﺑﺗﻣﺑر  ،٢٠٢٠ﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة.

اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ

ﺑﻌد اﻻﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ ،ﺗﻘﺎس اﻟﻘروض اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت
اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻧد اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﻛذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ إطﻔﺎء ﻣﻌدل اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ.
ﺗﺣﺳب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌﻼوة أو اﻟﺧﺻم ﻋﻧد اﻟﺷراء وﻛذﻟك اﻷﺗﻌﺎب أو اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟزأ
ﻣن ﻣﻌدل اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ .وﯾدرج إطﻔﺎء ﻣﻌدل اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻛﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر.
ﺗﻧطﺑﻖ ھذه اﻟﻔﺋﺔ ﻋﻣو ًﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣوﻟﺔ.

اﻟداﺋﻧون اﻟﺗﺟﺎرﯾون واﻵﺧرون

ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﻘﺎء اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟواﺟب دﻓﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻋن اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ،ﺳوا ًء ﻗدﻣت أم ﻟم ﺗﻘدم ﺑﮭﺎ ﻓواﺗﯾر
ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣوردﯾن.

اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ إﻟﻰ أﺣد اﻟﺷرﻛﺎء

ﺗﻘﺎس اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ إﻟﻰ أﺣد اﻟﺷرﻛﺎء ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة وﯾﺗم ﺳدادھﺎ ﺧﻼل  ٣٠إﻟﻰ  ٤٥ﯾو ًﻣﺎ.

اﻟﻘروض

ﺗﻘﺎس اﻟﻘروض ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة وﺗﺗﻛون ﻣن اﻟﻘروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل.

اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻹﺛﺑﺎت

ﯾﺗم اﻟﺗوﻗف ﻋن اﺛﺑﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﺳداد اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻌﻘد أو إﻟﻐﺎﺋﮫ أو اﻧﺗﮭﺎء ﻣدﺗﮫ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺑدﯾل اﻻﻟﺗزاﻣﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄﺧرى ﻣن ﻧﻔس اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻘرﺿﺔ ﺑﺷروط ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎً ،أو ﺑﺗﻌدﯾل ﺷروط اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،ﻋﻧدﺋذ ﯾﺗم اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺛل ھذا اﻟﺗﺑدﯾل
أو اﻟﺗﻌدﯾل ﻛﺗوﻗف ﻋن اﺛﺑﺎت اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ واﺛﺑﺎت اﻟﺗزاﻣﺎت ﺟدﯾدة .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ
أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﺿﻣن اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ.

(٣

ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺗﺗم ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗدرج ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧد وﺟود ﺣﻖ ﻧظﺎﻣﻲ ﻣﻠزم
ﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ وﻋﻧد وﺟود ﻧﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻣﻊ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺻﺎﻓﻲ ،أو ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣوﺟودات وﺳداد اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﻓﻲ آن واﺣد.
١٥

ق١٠٧-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٤

ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ

ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗل .ﺗﺣدد اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ .ﺗﺷﺗﻣل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻹﺣﺿﺎر اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺗﮭﺎ وﻣوﻗﻌﮭﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ.
ﯾﻣﺛل ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺗﻘدﯾري ﺧﻼل دورة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻛﻣﺎل اﻟﻣﻘدرة واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻘدرة اﻟﻼزﻣﺔ
ﻹﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ.

اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟطرﯾﻖ

ﺗﻣﺛل اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟطرﯾﻖ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﺑﯾﻊ أو اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﻊ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺷﺣﻧﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣورد وﻟﻛن ﻟم ﯾﺳﺗﻠﻣﮭﺎ اﻟﻣﺷﺗري
ﺑﻌد .ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟطرﯾﻖ ﻋﻧد وﺻول اﻟﺷﺣﻧﺔ إﻟﻰ اﻟوﺟﮭﺔ اﻟﻣﻘﺻودة )ﻋﺎدة ﻣواﻧﺊ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ(
وﻓﻘًﺎ ﻟﺷروط اﻟﺗرﺗﯾب ﻣﻊ اﻟﻣوردﯾن ،وﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣورد ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺷﺣن ذات اﻟﺻﻠﺔ )اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﺷﺣن( .ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﻓﻲ
اﻟطرﯾﻖ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻔرﯾﻎ.

اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد ﻛل ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺑﺈﺟراء ﺗﻘوﯾم ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود أي دﻟﯾل ﻋﻠﻰ وﺟود اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ أﺻل ﻣﺎ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
وﺟود ﻣﺛل ھذا اﻟدﻟﯾل أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣطﻠوﺑﺎ ً إﺟراء اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟذﻟك اﻷﺻل .ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻟوﺣدة اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ ،ﻧﺎﻗﺻﺎ ً
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻸﺻل ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻷﺻل ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﺷﻛل
ﻛﺑﯾر ﻋن اﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى أو ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣوﺟودات .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﯾﺎدة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸًﺻل أو اﻟوﺣدة اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ،ﻓﺈن اﻷﺻل ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻧﺧﻔض اﻟﻘﯾﻣﺔ وﯾﺧﻔض إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﮫ .وﻋﻧد ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،ﯾﺗم ﺧﺻم
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ﻟﻣﺎ ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة واﻟذي ﯾﻌﻛس ﺗﻘدﯾرات اﻟﺳوق ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ
اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻸﺻل .وﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ ،ﯾؤﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر آﺧر ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻣت ﻓﻲ
اﻟﺳوق .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣﺛل ھذه اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ،ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام طرق ﺗﻘوﯾم ﻣﻼﺋﻣﺔ .إن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺣﺗﺳﺎب ھذه ﻣدﻋﻣﺔ
ﺑﻣﺿﺎﻋﻔﺎت اﻟﺗﻘوﯾم ،وأﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ،واﻟﻣؤﺷرات اﻷﺧرى اﻟﻣﺗوﻓرة ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس آﺧر ﻟﻣوازﻧﺎت واﻟﺗوﻗﻌﺎت ،واﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﻋدادھﺎ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻛل وﺣدة ﻣدرة
ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺧﺻص إﻟﯾﮭﺎ اﻷﺻل .ﺗﻐطﻲ ھذه اﻟﻣوازﻧﺎت واﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻋﺎدة ﻓﺗرة ﺧﻣس ﺳﻧوات.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﺿﻣن ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺻﺎرﯾف وﺑﻣﺎ
ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ وظﯾﻔﺔ اﻷﺻل اﻟذي اﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺗﮫ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﺷﮭرة ،ﯾﺗم إﺟراء ﺗﻘوﯾم ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد ﻛل ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺟود ﺧﺳﺎﺋر
اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً أو ﻧﻘﺻﺎﻧﮭﺎ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺛل ھذا اﻟدﻟﯾل ،ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻸﺻل أو اﻟوﺣدة
اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ .ﯾﺗم ﻋﻛس ﻗﯾد ﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻓﻘط ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣﻧذ إﺛﺑﺎت آﺧر ﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .إن ﻋﻛس اﻟﻘﯾد ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺣدوداً ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗزﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻋن
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﮫ وﻻ ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض ﺗﺣدﯾدھﺎ ،ﺑﻌد ﺧﺻم اﻻﺳﺗﮭﻼك ،ﻓﯾﻣﺎ ﻟو ﻟم ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺧﺳﺎرة
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻋﻛس اﻟﻘﯾد ھذا ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم ﻗﯾد
اﻷﺻل ﺑﻣﺑﻠﻎ إﻋﺎدة اﻟﺗﻘوﯾم ،وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم اﻋﺗﺑﺎر ﻋﻛس اﻟﻘﯾد ﻛزﯾﺎدة إﻋﺎدة ﺗﻘوﯾم.

اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت

ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋﻧد وﺟود اﻟﺗزاﻣﺎت )ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﻣﺗوﻗﻌﺔ( ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ ،وأﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل ان ﯾﺗطﻠب
ﺗﻘدﯾر ﻟﻣﺑﻠﻎ اﻻﻟﺗزام ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق ﺑﮫ .وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت
اﻷﻣر اﺳﺗﺧدام ﻣوارد ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺳداد اﻻﻟﺗزام وأﻧﮫ ﯾﻣﻛن إﺟراء
ٍ
اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗﻊ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻌوﯾض ﺑﻌض أو ﻛل اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد ﺗﺄﻣﯾن ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﺗﻌوﯾض ﻛﺄﺻل
ﻣﺳﺗﻘل وذﻟك ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻣؤﻛد ﺑﺄن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾض .ﯾﺗم ﻋرض اﻟﻣﺻروف اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﺧﺻص ﻓﻲ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،ﺑﻌد ﺧﺻم أﯾﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗردة.
وإذا ﻛﺎن أﺛر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود ﺟوھرﯾًﺎ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم ﺧﺻم اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة اﻟﺣﺎﻟﻲ واﻟذي ﯾﻌﻛس ،ﻋﻧدﻣﺎ
ﯾﻛون ﻣﻼﺋ ًﻣﺎ ،اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام .وﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺻم ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺻص ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣرور اﻟوﻗت ﻛﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻣوﯾل.
ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد ﻛل ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﻟﺗﻌﻛس أﻓﺿل اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .وإذا ﻟم ﯾﻌد ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن
ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر اﺳﺗﺧدام ﻣوارد ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺳداد اﻻﻟﺗزام ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم ﻋﻛس ﻗﯾد اﻟﻣﺧﺻص ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر.

اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

ﻻ ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن اﺣﺗﻣﺎل ﺗدﻓﻖ ﻣوارد ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﺣﺗﻣﺎل ﺑﻌﯾد .ﺗﻘﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﻣن اﻟداﺋﻧﯾن واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ .ﻻ ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻛن ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺗدﻓﻖ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ.
١٦

ق١٠٨-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٤

ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻟزﻛﺎة

ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟزﻛﺎة وﯾﺟﻧب ﻣﺧﺻص ﻟﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ أﺑﻧﺎء ﻋﺑدﷲ اﻟﻣﻧﺟم )"اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم"( ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺟﻣﻊ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺷرﻛﺎت
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻧظﺎﻣﯾًﺎ وﻓﻌﻠﯾًﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻸﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .وﺗﺣﻣل ﺣﺻﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ھذا اﻟﻣﺧﺻص
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟذي ﯾﺗم ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم .ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﺑﺗﺳوﯾﺔ أي
رﺑط ﻗد ﯾﻧﺷﺄ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺳﻧوات ﻣن  ٢٠٠٨ﺣﺗﻰ .٢٠٢٠

ﺿرﯾﺑﺔ اﻻﺳﺗﻘطﺎع

ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﺳﺗﻘطﺎع اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﮫ ﻧظﺎم
اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺳﻌودي.

ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ

ﯾﺗم اﺛﺑﺎت اﻟﻣﺻﺎرﯾف واﻟﻣوﺟودات ﺑﻌد ﺧﺻم ﻣﺑﻠﻎ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ،ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
· ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﺑﺷﺄن ﺷراء ﻣوﺟودات أو ﺧدﻣﺎت ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ .وﻓﻲ
ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﯾﺗم اﺛﺑﺎت ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻛﺟزء ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺷراء اﻷﺻل او ﻛﺟزء ﻣن اﻟﺑﻧد اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرﯾف ،ﺣﯾﺛﻣﺎ ﯾﻧطﺑﻖ ذﻟك.
· ﻋﻧد إظﮭﺎر اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺑﻠﻎ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ.
ﯾﺗم إدراج ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺑﻠﻎ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣن أو اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ اﻟدﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻛﺟزء ﻣن أرﺻدة
اﻟﻣدﯾﻧﯾن أو اﻟداﺋﻧﯾن ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ.
ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑدﻓﻊ ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻧﻘدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻧد اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗوزﯾﻊ .وﻓﻘًﺎ ﻟﻧظﺎم
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺳﻌودي ،ﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻋﻧد اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺎء .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﺎﺷرة ﺿﻣن ﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.

اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣوظﻔﯾن

اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟرواﺗب واﻷﺟور ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻹﺟﺎزات اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ وﺗذاﻛر اﻟﺳﻔر وﺑدﻻت ﺗﻌﻠﯾم
اﻷﺑﻧﺎء ،اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺳدادھﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ ﻏﺿون اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭراً ﺑﻌد ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﻘدم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣوظﻔون اﻟﺧدﻣﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ،
وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺧدﻣﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗوﻗﻊ دﻓﻌﮭﺎ ﻋﻧد ﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت .ﯾﺗم ﻋرض
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺿﻣن اﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ.
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗوظﯾف
ﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة:
ﯾوﺟد ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺻورة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣؤھﻠﺔ ﻟﻺﺛﺑﺎت ﻛﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺣددة.
ﯾﺗم إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﺑﺷﻛل دوري ﻣن ﻗﺑل ﺧﺑراء اﻛﺗوارﯾﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ وﺣدة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .ﯾﺗم
ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﺑﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻟﺳﻧدات
اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم دﻓﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﮭﺎ ،وﻟﮭﺎ ﺷروط ﺗﻘﺎرب ﺷروط اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب
ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻖ ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ رﺻﯾد اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻣوﺟودات اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ .ﯾﺗم
إدراج ھذه اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺻروف ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر.
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻔﺗرات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻧوي ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺣدد اﻛﺗوارﯾﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،واﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق وﺑﺄي أﺣداث ھﺎﻣﺔ ﺗﻘﻊ ﻟﻣرة واﺣدة ،ﻣﺛل ﺗﻌدﯾﻼت أو ﺗﻘﻠﯾص اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
واﻟﺗﺳوﯾﺎت .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﺗﻠك اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق واﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻟﻣرة واﺣدة ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم ﺗرﺣﯾل اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﻛﺗوارﯾﺔ
اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺗﻐﯾرات ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت أو اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾؤﺧذ ﺑﻌﯾن
اﻻﻋﺗﺑﺎر إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس ﺗﻠك اﻟﻣطﻠوﺑﺎت.
ﻓورا ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،ﺑﯾﻧﻣﺎ
ﯾﺗم اﺛﺑﺎت ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗوظﯾف ً
ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻛﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻣوﯾل .إن أي ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻘوﯾم
اﻻﻛﺗواري واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﯾﺗم إدراﺟﮭﺎ ﻛﺈﻋﺎدة ﻗﯾﺎس ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر.
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺗزام ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﺗﺄﺧذ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻻﻛﺗواري ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر أﺣﻛﺎم
ﻧظﺎم اﻟﻌﻣل اﻟﺳﻌودي .ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
١٧

ق١٠٩-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٤

ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ

طﺑﻘﺎ ً ﻟﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺳﻌودي ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺣوﯾل  ٪١٠ﻣن ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣوع ھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ  ٪٣٠ﻣن
رأس اﻟﻣﺎل .إن ھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗوزﯾﻊ.

اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ

ﺗﺣول اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟرﯾﺎﻻت ﺳﻌودﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت .وﯾﻌﺎد ﺗﺣوﯾل أرﺻدة
اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﻌﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﯾﺗم اﺛﺑﺎت اﻟﻔروﻗﺎت
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺳداد أو ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﻧود اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺿﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت .ﺗﺣول اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ
ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻوﻟﯾﺔ .ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻌﻣﻼت
أﺟﻧﺑﯾﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
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اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ

ﯾﺗطﻠب إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣن اﻹدارة إﺟراء اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻹﯾرادات
واﻟﻣﺻﺎرﯾف واﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ واﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋن ﻋدم
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ھذه اﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻟﺗﻘدﯾرات إﺟراء ﺗﻌدﯾل ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗﺄﺛر ﺑذﻟك ﻓﻲ
اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.

اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت

ﺗم أدﻧﺎه ﻋرض اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل واﻟﻣﺻﺎدر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷﺧرى ﻟﻌدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗﻘدﯾرات ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮭﺎ ﻓروﻗﺎت ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ .اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺷرﻛﺔ
ھذه اﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻗد ﺗﺗﻐﯾر اﻟظروف واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗطورات
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳوق أو اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن ﺳﯾطرة اﻟﺷرﻛﺔ .ﯾﺗم إظﮭﺎر ھذه اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﻋﻧد
ﺣدوﺛﮭﺎ.

اﻷﺣﻛﺎم

ﻋﻧد ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ،ﻟم ﺗﻘم اﻹدارة ﺑﺈﺟراء أي أﺣﻛﺎم ﺑﻣﻌزل ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات ،واﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ أﺛر
ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﺷﺄن اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻣﺧﺻص ﻻﺣﺗﺳﺎب ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﺷﺄن اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻧﺳب اﻟﻣﺧﺻص ﺑﻧﺎ ًء
ﻋﻠﻰ أﯾﺎم اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻟﺳداد ﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻟﮭﺎ أﻧﻣﺎط ﺧﺳﺎﺋر ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.
ﯾﺗم ﻓﻲ اﻷﺻل ﺗﺣدﯾد ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻣﺧﺻص ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻌﺛر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﻼﺣظﺗﮭﺎ .وﺳﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣﻌﺎﯾرة اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ
ﻟﺗﻌدﯾل ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗدھور اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻋدد ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻌﺛر ﻓﻲ اﻟﺳداد ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻌﺛر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .وﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد ﻛل ﻗواﺋم
ﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﯾﺗم ﺗﺣدﯾث ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻌﺛر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻣﻼﺣظﺗﮭﺎ وإﺟراء ﺗﺣﻠﯾل ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
إن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘوﯾم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﺑﯾن ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻌﺛر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻣﻼﺣظﺗﮭﺎ واﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﺗﻘدﯾرا ھﺎﻣﺎ .إن ﻣﺑﻠﻎ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟظروف واﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .ﻛﻣﺎ أن
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺗﻣﺛل
ً
ﻣؤﺷرا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺛر اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻌﻣﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ واﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻗد ﻻ ﺗﻛون
ً

١٨

ق١١٠-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
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اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﯾﺣدث اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻧد زﯾﺎدة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻟوﺣدة اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ،واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،أﯾﮭﻣﺎ أﻋﻠﻰ .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﻠزﻣﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺑﺷروط ﺗﻌﺎﻣل ﻋﺎدل ،ﻟﻣوﺟودات ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أو أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﻧﺎﻗﺻﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻻﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس طرﯾﻘﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن
اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﺧﻣس اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﻻ ﺗﺷﻣل أﻧﺷطﺔ إﻋﺎدة اﻟﮭﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻠﺗزم ﺑﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻌد أو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﻌزﯾز أداء اﻟوﺣدة اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﺗﺗﺄﺛر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﺑﻣﻌدل
اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ وﻛذﻟك اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟواردة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺳﺗﺧدم
ﻷﻏراض اﻻﺳﺗﻘراء.

اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت

ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ،ﺑﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾرات وﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻘوﯾم ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﺗم اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺿواﺑط اﻹﺛﺑﺎت ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻘدﯾر
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺳدادھﺎ .ﺗﺳﺗﻧد ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟدﻋﺎوى اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ،ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ،اﻟﻣﺷورة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ
ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ .ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻐﺎدرة ،إن وﺟدت ،ﺣﻛم اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟدﻓﻊ ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ وإﻏﻼق اﻟﻣواﻗﻊ أو ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻐﺎدرة اﻷﺧرى .ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣؤﻛدة ،أﻓﺿل ﺗﻘدﯾرات اﻹدارة ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل وﻗوع اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة.

اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات واﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ

ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات واﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات واﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ،وﺑﻧﺎ ًء أﯾﺿًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻘطﺎع ،واﻟﺧﺑرة ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.
ﯾﺗم ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻣراﺟﻌﺔ اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات واﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
وﺗﺣدﯾﺛﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺗﻼف اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻋن اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻌﺎدي أو اﻟﺗﻘﺎدم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات.
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻓﺈﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﺗﺄﺛر اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﺑﺻورة ﺟوھرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن
اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أي ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه .وﺳوف ﺗﺗﺄﺛر اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ وﺗوﻗﯾت اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻷي ﻓﺗرة ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ھذه اﻟﻌواﻣل
واﻟظروف.

ﺗﺣدﯾد ﻣدة ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺧﯾﺎرات اﻟﺗﺟدﯾد واﻹﻧﮭﺎء  -اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﻣﺳﺗﺄﺟر

ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أي ﻓﺗرات ﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﺧﯾﺎر ﺗﻣدﯾد
ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣؤﻛد ﺑﺻورة ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ھذا اﻟﺧﯾﺎر ،أو أي ﻓﺗرات ﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﺧﯾﺎر إﻧﮭﺎء ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر إذا ﻛﺎن ﻣن
اﻟﻣؤﻛد ﺑﺻورة ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻋدم ﻣﻣﺎرﺳﺗﮫ.
ﯾوﺟد ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺗﺿﻣن ﺧﯾﺎرات اﻟﺗﺟدﯾد واﻹﻧﮭﺎء .ﺗطﺑﻖ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﺣﻛﺎم ﻋﻧد ﺗﻘوﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣؤﻛد ﺑﺻورة
ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﯾﺎر اﻟﺗﺟدﯾد أو اﻻﻧﮭﺎء ﻣن ﻋدﻣﮫ ،أي أﻧﮭﺎ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌواﻣل ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ إﯾﺟﺎد ﺣﺎﻓز
اﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﯾﺎر اﻟﺗﺟدﯾد أو اﻹﻧﮭﺎء .وﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء اﻹﯾﺟﺎر ،ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘوﯾم ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع ﺣدث
ھﺎم أو ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺗﺣت ﺳﯾطرﺗﮭﺎ وﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ أو ﻋدم ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﯾﺎر اﻟﺗﺟدﯾد أو اﻹﻧﮭﺎء )ﻋﻠﻰ
ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،إﻧﺷﺎء اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﮭﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة أو اﻟﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣﮭم ﺣﺳب اﻟطﻠب ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر(.
ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈدراج ﻓﺗرة اﻟﺗﺟدﯾد ﻛﺟزء ﻣن ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر ﻟﻣﺑﻧﯾﯾن .ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻣﺎرس اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﯾﺎر اﻟﺗﺟدﯾد ﻟﻌﻘود اﻹﯾﺟﺎر ھذه ﻷﻧﮫ
ﺳﯾﻛون ھﻧﺎك ﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑﻲ ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج إذا ﻟم ﯾﻛن اﻷﺻل اﻟﺑدﯾل ﻣﺗﺎ ًﺣﺎ ﺑﺳﮭوﻟﺔ .ﻻ ﯾﺗم إدراج ﻓﺗرات اﻟﺗﺟدﯾد ﻟﻌﻘود إﯾﺟﺎر اﻷراﺿﻲ
واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ذات اﻟﻔﺗرات اﻷطول ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻛﺟزء ﻣن ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر ﺣﯾث أﻧﮫ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣؤﻛد ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ .إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ذﻟك ،ﻟم ﯾﺗم إدراج ﺧﯾﺎرات اﻟﺗﺟدﯾد ﻟﻌﻘود إﯾﺟﺎر اﻟﺳﯾﺎرات ﻛﺟزء ﻣن ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻷن اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺎﺳﺗﺋﺟﺎر اﻟﺳﯾﺎرات
ﻟﻣدة ﻻ ﺗزﯾد ﻋن ﺧﻣس ﺳﻧوات ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻻ ﺗﻣﺎرس ﺧﯾﺎرات اﻟﺗﺟدﯾد .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﯾﺗم إدراج اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﺧﯾﺎرات اﻹﻧﮭﺎء
ﻛﺟزء ﻣن ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣؤﻛد ﺑﺻورة ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻋدم ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﻠك اﻟﺧﯾﺎرات.

ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر  -ﺗﻘدﯾر ﻣﻌدل اﻻﻗﺗراض اﻹﺿﺎﻓﻲ

ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣﻌدل اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﺿﻣﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺳﮭوﻟﺔ ،وﻋﻠﯾﮫ ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﻌدل اﻻﻗﺗراض اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗزاﻣﺎت
اﻹﯾﺟﺎر .ﯾﻣﺛل ﻣﻌدل اﻻﻗﺗراض اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟذي ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ دﻓﻌﮫ ﻻﻗﺗراض اﻷﻣوال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺻل
ذو ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻷﺻل ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ،وذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ وﺑﺿﻣﺎن ﻣﻣﺎﺛل.
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن ﻣﻌدل اﻻﻗﺗراض اﻹﺿﺎﻓﻲ ﯾﻌﻛس ﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ دﻓﻌﮫ ،وھو ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻟﺗﻘدﯾر ﻋﻧد ﻋدم ﺗوﻓر ﻣﻌدﻻت ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﻟﺗﻌﻛس ﺷروط وأﺣﻛﺎم ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر .ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﻘدﯾر ﻣﻌدل اﻻﻗﺗراض اﻹﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام
اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ )ﻣﺛل ﻣﻌدﻻت اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق( ﻋﻧد ﺗوﻓرھﺎ ،وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ إﺟراء ﺑﻌض اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة.
١٩

ق١١١-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٥

اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات  -ﺗﻘدﯾر اﻟﻌوض اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻟﻘﺎء اﻟﻣرﺗﺟﻌﺎت واﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت

ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﻌوض اﻟﻣﺣﺗﻣل اﻟذي ﺳﯾﺗم إدراﺟﮫ ﺿﻣن ﺳﻌر ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻊ ﺣﻘوق اﻹرﺟﺎع واﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت.
ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈﻋداد ﻧﻣوذج إﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﺗوﻗﻊ ﻣرﺗﺟﻌﺎت اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت .ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻧﻣوذج اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹرﺟﺎع اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﺗﺞ
ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻺرﺟﺎع .ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻖ ھذه اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻌوض اﻟﻣﺗﻐﯾر .إن أي ﺗﻐﯾرات
ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﻣط اﻹرﺟﺎع اﻟﺳﺎﺑﻖ ﺳوف ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻺرﺟﺎع اﻟﻣﻘدرة ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ.
ﯾﺗم ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻟﻛل ﻋﻣﯾل ﻋﻠﻰ ﺣدة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺣد واﺣد ﻟﺣﺟم
اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت .إن ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﯾﺳﺗﺣﻖ اﻟﻌﻣﯾل اﻟﺧﺻم ﺳﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل واﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت
اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﮫ.
ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻖ ﻧﻣوذج إﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن أﻛﺛر ﻣن ﺣد
واﺣد ﻟﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت .ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻧﻣوذج أﻧﻣﺎط اﻟﺷراء وﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻌوض اﻟﻣﺗﻐﯾر .إن أي ﺗﻐﯾرات ﻓﻌﻠﯾﺔ ﺟوھرﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻧﻣﺎط اﻟﺷراء وﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺳوف ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب
اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻣﻘدرة ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ.
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺣدﯾث ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﻟﻠﻣرﺗﺟﻌﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻛل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر وﯾﺗم ﺗﻌدﯾل اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑرد
ﻣﺑﻠﻎ وﻓﻘًﺎ ﻟذﻟك .ﺗﺗﺄﺛر ﺗﻘدﯾرات اﻟﻣرﺗﺟﻌﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات وﻓﻘًﺎ ﻟﻠظروف ،وأن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ
ﻣؤﺷرا ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺗﺟﻌﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣرﺗﺟﻌﺎت ﻗد ﻻ ﺗﻛون
ً

ﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة

ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻘوﯾم اﻻﻛﺗواري .ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘوﯾم اﻻﻛﺗواري إﺟراء
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺗطورات اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل .وﺗﺷﺗﻣل ھذه اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم،
واﻟزﯾﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرواﺗب ،وﻣﻌدﻻت اﻟوﻓﯾﺎت .وﻧظرا ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﻘدة ﻟﻠﺗﻘوﯾم وطﺑﯾﻌﺗﮫ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ،ﻓﺈن اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة
ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ھذه اﻻﻓﺗراﺿﺎت .ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻋداد ﻛل ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم أﻛﺛر اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر .وﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم اﻟﻣﻼﺋم ،ﺗﺄﺧذ اﻹدارة ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت
ﻋﻠﻰ ﺳﻧدات اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﻌﻣﻼت ﺗﺗواﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻣﺳﺟل ﺑﮭﺎ اﻟﺗزام ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗوظﯾف وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑدرﺟﺔ ﺗﺻﻧﯾف
)أأأ( أو ﻓﻣﺎ ﻓوق طﺑﻘﺎ ً ﻟﻣﺎ ھو ﻣﺣدد ﻣن ﻗﺑل وﻛﺎﻟﺔ ﺗﺻﻧﯾف دوﻟﯾﺔ ﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ،وﯾﺗم اﺳﺗﻘراؤھﺎ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣﻊ ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻟﺗﺗﻣﺎﺷﻰ
ﻣﻊ اﻟﻣدة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة .ﻛﻣﺎ ﯾﺗم أﯾﺿﺎ ً ﻣراﺟﻌﺔ ﺟودة اﻟﺳﻧدات اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ .ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد ﺗﻠك اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ھواﻣش
اﺋﺗﻣﺎن ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﻧدات اﻟذي ﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮫ ﺗﺣدﯾد ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ،وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻣﺛل ﺳﻧدات ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ.
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣﻌدل اﻟوﻓﯾﺎت ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺟداول اﻟوﻓﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺟﻣﮭور ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .ﺗﺧﺿﻊ ﺟداول اﻟوﻓﯾﺎت ھذه إﻟﻰ
اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻘط ﻣن وﻗت ﻵﺧر وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ .ﺗﺣدد زﯾﺎدات اﻟرواﺗب اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.

ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﻌﺎر
اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ أﺳواق ﻧﺷطﺔ ،ﺗﺣدد ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرق ﺗﻘوﯾم ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ .إن اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ
ھذه اﻟﻧﻣﺎذج ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل اﻷﺳواق اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ ،إذا ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎً ،وإذا ﻟم ﯾﻛن ذﻟك ﻣﺟدﯾﺎ ً ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب اﺳﺗﺧدام درﺟﺔ ﻣن اﻷﺣﻛﺎم
ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗﺷﺗﻣل اﻷﺣﻛﺎم ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرات ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣدﺧﻼت ﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ،وﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،واﻟﺗﻘﻠﺑﺎت .إن ﺗﻐﯾر
اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭذه اﻟﻌواﻣل ﻗد ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

٢٠

ق١١٢-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٦

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺎدرة وﻏﯾر ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻌد واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻷﺧرى

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎﻧًﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﻌدﻟﺔ اﻟﺻﺎدرة وﻏﯾر ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻌد ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﺻدار اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.
ﺗﻌﺗزم اﻟﺷرﻛﺔ ﺗطﺑﯾﻖ ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﻌدﻟﺔ ،إذا ﯾﻧطﺑﻖ ذﻟك ،ﻋﻧد ﺳرﯾﺎﻧﮭﺎ.
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ )" – (١٧ﻋﻘود اﻟﺗﺎﻣﯾن"
ﻓﻲ ﻣﺎﯾو  ،٢٠١٧أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (١٧ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ،ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺟدﯾد ﺷﺎﻣل
ﻟﻌﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ﯾﻐطﻲ اﻹﺛﺑﺎت واﻟﻘﯾﺎس واﻟﻌرض واﻻﻓﺻﺎح .ﯾﺣل ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻧد ﺳرﯾﺎﻧﮫ ﻣﺣل اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ )(٤
ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ،اﻟذي ﺻدر ﻓﻲ ﻋﺎم  .٢٠٠٥ﯾﺳري اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (١٧ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﻧواع ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن )أي اﻟﺗﺄﻣﯾن
ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة وﻏﯾر اﻟﺣﯾﺎة واﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺑﺎﺷر وإﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن( ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﻧوع اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺈﺻداره ،وﺑﻌض اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت
واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ اﻻﺷﺗراك ﺑﺻورة اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ .ﺳوف ﺗطﺑﻖ اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق ﺿﯾﻖ .ﯾﺗﻣﺛل اﻟﮭدف اﻟﻌﺎم ﻣن
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (١٧ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻧﻣوذج ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻌﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻧﺣو أﻛﺛر ﻧﻔ ًﻌﺎ وﺗواﻓﻘًﺎ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن .وﻋﻠﻰ ﻋﻛس
اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) ،(٤اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر إﻟﻰ أﻗدﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﯾوﻓر اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (١٧ﻧﻣوذ ًﺟﺎ ﺷﺎﻣﻼً ﻟﻌﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ،ﯾﻐطﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .ﯾﺗﻣﺛل
ﺟوھر اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (١٧ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻌﺎم ،اﻟذي ﯾﺗم اﺳﺗﻛﻣﺎﻟﮫ ﻋن طرﯾﻖ:
اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻌﻘود ذات ﺧﺻﺎﺋص اﻻﺷﺗراك اﻟﻣﺑﺎﺷر )طرﯾﻘﺔ اﻷﺗﻌﺎب اﻟﻣﺗﻐﯾرة(.
• اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺳطﺔ )طرﯾﻘﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻷﻗﺳﺎط( ﺑﺻورة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘود ﻗﺻﯾرة اﻟﻣدة.
ﯾطﺑﻖ ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾﻧﺎﯾر  ،٢٠٢٣وﯾﺗﻌﯾن ﺗﻘدﯾم أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ .وﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﻛر ﻟﮫ
إذا ﻣﺎ ﺗم أﯾﺿﺎ ً ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (٩واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟ ﻣﺎﻟﻲ ) (١٥ﻓﻲ أو ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻧﺷﺄة أو ً
ﻻ
ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) .(١٧ﻻ ﯾﻧطﺑﻖ ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ.
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ) :(١ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻛﻣﺗداوﻟﺔ وﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ
ﻓﻲ ﯾﻧﺎﯾر  ،٢٠٢٠أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘرات  ٧٦-٦٩ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ) (١ﻟﺗﺣدﯾد
اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻛﻣﺗداوﻟﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ .ﺗوﺿﺢ اﻟﺗﻌدﯾﻼت:
• ﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺣﻖ ﺗﺄﺟﯾل اﻟﺳداد
• أن ﺣﻖ اﻟﺗﺄﺟﯾل ﯾﺟب أن ﯾﻛونﻣوﺟود ًا ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
• أن اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻻ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺎﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺣﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﺟﯾل اﻟﺳداد
• أﻧﮫ ﻓﻘط إذا ﻛﺎن أﺣد اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣدﻣﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗزام ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣوﯾل ھو ﻧﻔﺳﮫ أﺣد أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﻓﻠن ﺗؤﺛر ﺷروط اﻻﻟﺗزام
ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾﻔﮫ.
ﺗﺳري اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾﻧﺎﯾر  ،٢٠٢٣وﯾﺗﻌﯾن ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ .ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺣﺎﻟﯾًﺎ
ﺑﺗﻘﯾﯾم ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻘروض اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻗد ﺗﺗطﻠب إﻋﺎدة اﻟﺗﻔﺎوض ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ.
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ  -اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ )(٣
أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻓﻲ ﻣﺎﯾو  ،٢٠٢٠ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ )" (٣ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل"
 اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ .ﺗﮭدف اﻟﺗﻌدﯾﻼت إﻟﻰ اﺳﺗﺑدال اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ إطﺎر إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻋﺎم ،١٩٨٩ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻣﺎرس  ٢٠١٨دون ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮫ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر.
وأﺿﺎف اﻟﻣﺟﻠس أﯾﺿًﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎ ًء ﻟﻣﺑدأ اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (٣ﺗﻔﺎدﯾًﺎ ﻹﺻدار أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر
ﻣﺣﺗ َﻣﻠﺔ ﻓﻲ "اﻟﯾوم اﻟﺛﺎﻧﻲ" ﺗﻧﺷﺄ ﻋن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ) (٣٧أو اﻟﺗﻔﺳﯾر
) (٢١اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ :اﻟرﺳوم ،إذا ﺗم ﺗﻛﺑدھﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل.
ﻗرر اﻟﻣﺟﻠس ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻹرﺷﺎدﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (٣ﺑﺷﺄن اﻟﻣوﺟودات
وﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﮫ ،ﱠ
اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻟن ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﺳﺗﺑدال اﻟرﺟوع إﻟﻰ إطﺎر إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺗﺳري اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾﻧﺎﯾر  ،٢٠٢٢وﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﺑﺄﺛر ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ.

٢١

ق١١٣-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٦

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺎدرة وﻏﯾر ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻌد واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻷﺧرى )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات :اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻗﺑل اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻘﺻود  -اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ١٦
ﻓﻲ ﻣﺎﯾو  ،٢٠٢٠أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ "اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات  -اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻗﺑل اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻘﺻود"،
واﻟذي ﯾﺣظر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺧﺻم  -ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ أي ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات  -أي ﻣﺗﺣﺻﻼت ﺑﯾﻊ اﻟﺑﻧود اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ
أﺛﻧﺎء إﺣﺿﺎر ذﻟك اﻷﺻل إﻟﻰ اﻟﻣوﻗﻊ واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺄھﯾﻠﮫ ﻟﻠﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي ﺗرﯾده اﻹدارة .وﺑد ً
ﻻ ﻣن ذﻟك ،ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﺛﺑﺎت
اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن ﺑﯾﻊ ھذه اﻟﺑﻧود ،واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻧﺗﺎج ﺗﻠك اﻟﺑﻧود ،ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
ﯾﺳري اﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر  ٢٠٢٢أو ﺑﻌد ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،وﯾﺟب ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻧود
اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻲ أو ﺑﻌد ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺗﻌدﯾل ﻷول
ﻣرة.
ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون ﻟﻠﺗﻌدﯾﻼت أي أﺛر ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ.
اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺧﺳﺎرﺗﮭﺎ  -ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘود  -اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ٣٧
ﻓﻲ ﻣﺎﯾو  ،٢٠٢٠أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  ٣٧ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ
ﺧﺎﺳرا.
اﻟﻣﻧﺷﺄة إدراﺟﮭﺎ ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﻣﺗوﻗﻊ ﺧﺳﺎرﺗﮫ أو
ً
ﺗطﺑﻖ اﻟﺗﻌدﯾﻼت "طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة" .ﺗﺷﺗﻣل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌﻘد ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ أو اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ وﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻘد .ﻻ ﺗﺗﻌﻠﻖ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻌﻘد وﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدھﺎ
ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾﻠﮭﺎ ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﻘد.
ﺗﺳري اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر  ٢٠٢٢أو ﺑﻌد ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ .ﺳوف ﺗطﺑﻖ اﻟﺷرﻛﺔ ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗفِ ﺑﻌد ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑﻖ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻷول ﻣرة.
ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) – (١ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷول ﻣرة – اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ
ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻷول ﻣرة
ﻛﺟزء ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻸﻋوام  ٢٠٢٠-٢٠١٨ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ،أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ً
ﺗﻌدﯾﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ " :١ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷول ﻣرة" .ﯾﺳﻣﺢ اﻟﺗﻌدﯾل ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﺧﺗﺎر ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻔﻘرة د ) ١٦أ( ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (١ﻗﯾﺎس ﻓروﻗﺎت اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ
ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ،ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣول اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻖ ھذا اﻟﺗﻌدﯾل أﯾﺿًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ
اﻟزﻣﯾﻠﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك اﻟذي ﯾﺧﺗﺎر ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻔﻘرة د ) ١٦أ( ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ).(١
ﯾﺳري اﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾﻧﺎﯾر  ،٢٠٢٢ﻣﻊ اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﻛر ﻟﮫ.
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  :٩اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ – اﻷﺗﻌﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻲ ﺣدود اﺧﺗﺑﺎر ﻧﺳﺑﺔ  ٪١٠ﻟﻐرض اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎت
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻛﺟزء ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻸﻋوام  ٢٠٢٠-٢٠١٨ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ،أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ً
ﺗﻌدﯾﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  .٩ﯾوﺿﺢ اﻟﺗﻌدﯾل اﻷﺗﻌﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈدراﺟﮭﺎ ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺷروط اﻻﻟﺗزام
اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد أو اﻟﻣﻌدل ﺗﺧﺗﻠف اﺧﺗﻼ ًﻓﺎ ﺟوھرﯾًﺎ ﻋن ﺷروط اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻﻠﻲ .ﺗﺷﺗﻣل ھذه اﻟرﺳوم ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟرﺳوم
اﻟﻣدﻓوﻋﺔ أو اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻘﺗرض واﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻘرﺿﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟرﺳوم اﻟﻣدﻓوﻋﺔ أو اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻘﺗرض أو اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻘرﺿﺔ
ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻵﺧر .ﺗطﺑﻖ اﻟﻣﻧﺷﺄة ھذا اﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ أو ﺗﺑدﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ أو ﺑﻌد ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗطﺑﻖ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة أوﻻً ھذا اﻟﺗﻌدﯾل.
ﯾﺳري اﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾﻧﺎﯾر  ،٢٠٢٢ﻣﻊ اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﻛر ﻟﮫ .ﺳوف ﺗطﺑﻖ اﻟﺷرﻛﺔ
ھذا اﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ أو ﺗﺑدﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ أو ﺑﻌد ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑﻖ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة أوﻻً ھذا
اﻟﺗﻌدﯾل.
ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون ﻟﻠﺗﻌدﯾﻼت أي أﺛر ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ.

٢٢

ق١١٤-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
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اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺎدرة وﻏﯾر ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻌد واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻷﺧرى )ﺗﺗﻣﺔ(

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ) (٤١اﻟزراﻋﺔ  -اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ ﻗﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻛﺟزء ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻸﻋوام  ٢٠٢٠-٢٠١٨ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ،أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ً
ﺗﻌدﯾﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ " ٤١اﻟزراﻋﺔ" .ﯾﻠﻐﻲ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻣطﻠب اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة  ٢٢ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ
 ٤١اﻟذي ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺄن ﺗﺳﺗﺑﻌد اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿراﺋب ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﺿﻣن ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ .٤١
ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗطﺑﯾﻖ ھذا اﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ أو ﺑﻌد ﺑداﯾﺔ أول ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﻧوﯾﺔ ﺗﺑدأ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠٢٢أو ﺑﻌد ذﻟك
اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﻊ اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﻛر ﻟﮫ.
ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون ﻟﻠﺗﻌدﯾﻼت أي أﺛر ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ.
-٧

ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر

ﯾوﺟد ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﺑﺷﺄن ﻣﺑﺎﻧﻲ وﺳﯾﺎرات ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ .إن اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود
اﻹﯾﺟﺎر ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﺑﺻك ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣؤﺟر ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة .وﺑﺷﻛل ﻋﺎم ،ﯾﺣظر ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣؤﺟرة أو
ﺗﺄﺟﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺑﺎطن.
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ،٢٠٢٠ﻛﺎن ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ ﻣوﺟودات ﻣؤﺟرة ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﺑﻘﯾﻣﺔ  ١٫٤٧٦٫٦٨٥﷼ ﺳﻌودي
) ٤٬٢٨٤٬٨٥٣ :٢٠١٩﷼ ﺳﻌودي(.
ﺷﮭرا أو أﻗل .ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻖ اﻹﻋﻔﺎء
ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ أﯾﺿًﺎ ﺑﻌض ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎرات واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺑﻔﺗرات إﯾﺟﺎر ﺗﺑﻠﻎ ١٢
ً
ﻣن إﺛﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻋﻠﻰ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ھذه .ﯾوﺟد ﻋﻘدي إﯾﺟﺎر ﯾﺗﺿﻣﻧﺎن ﺧﯾﺎر اﻟﺗﻣدﯾد واﻟذي ﺗﻣت ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﮫ أدﻧﺎه.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ واﻟﺣرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ:

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٩
إﺿﺎﻓﺎت
اﺳﺗﮭﻼك
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠٢٠
إﺿﺎﻓﺎت
اﺳﺗﮭﻼك
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
﷼ ﺳﻌودي

اﻷراﺿﻲ*
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﺳﯾﺎرات
﷼ ﺳﻌودي

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي

٢٨٨٬٣٠٠
٤٬٩٨٦٬٩٣٤
)(٢٨٠٬٤٣٥
───────
٤٬٩٩٤٬٧٩٩
٤٬٢١٤٬٣٧٥
)(١٬٤٠٠٬٥٠٨
───────
٧٬٨٠٨٬٦٦٦
═══════

٣٢٬١٨٥٬٢٣٨
)(١٬٥٣١٬٦٣١
───────
٣٠٬٦٥٣٬٦٠٧
٢٩٦٬١٢١
)(١٬٥٥٢٬٦٥٢
───────
٢٩٬٣٩٧٬٠٧٦
═══════

٦٬٢٤٥٬٧٣٣
٦٬٦٤١٬١٨٣
)(٣٬٥٩٣٬٤٠٢
───────
٩٬٢٩٣٬٥١٤
٥٬٣٠٦٬٠٢٥
)(٤٬٨٥٩٬٣٥٦
───────
٩٬٧٤٠٬١٨٣
═══════

٣٨٬٧١٩٬٢٧١
١١٬٦٢٨٬١١٧
)(٥٬٤٠٥٬٤٦٨
───────
٤٤٬٩٤١٬٩٢٠
٩٬٨١٦٬٥٢١
)(٧٬٨١٢٬٥١٦
───────
٤٦٬٩٤٥٬٩٢٥
═══════

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي

٤٦٬٤٥٦٬٧٩٢
٩٬٨١٦٬٥٢١
١٬١٣١٬٨٨٤
)(٨٬٥٤٣٬٧٨٧
───────
٤٨٬٨٦١٬٤١٠
═══════
٦٬٩٢٤٬٩٣٦
٤١٬٩٣٦٬٤٧٤

٣٨٬٧١٩٬٢٧١
١١٬٦٢٨٬١١٧
٩٧٥٬٣٠٩
)(٤٬٨٦٥٬٩٠٥
───────
٤٦٬٤٥٦٬٧٩٢
═══════
٧٬٧٧٢٬٤٩٨
٣٨٬٦٨٤٬٢٩٤

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ واﻟﺗﻐﯾرات ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ:

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر
إﺿﺎﻓﺎت
زﯾﺎدة اﻟﻌﻣوﻟﺔ )إﯾﺿﺎح (٢٥
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳددة
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر
ﻣﺗداوﻟﺔ
ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ
*

ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﺑﻧد ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺑرم ﻣﻊ أﺣد اﻟﺷرﻛﺎء .ﯾرﺟﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻹﯾﺿﺎح ) (١٤ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وأرﺻدﺗﮭﺎ.
٢٣

ق١١٥-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٧

ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر )ﺗﺗﻣﺔ(

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة:

ﻣﺻروف اﺳﺗﮭﻼك ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام
ﻣﺻروف اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر )إﯾﺿﺎح (٢٥
ﻣﺻروف ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘود إﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل )إﯾﺿﺎح (٢٢
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺛﺑت ﺿﻣن اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي

٧٬٨١٢٬٥١٦
١٬١٣١٬٨٨٤
١٬٤٧٦٬٦٨٥
───────
١٠٬٤٢١٬٠٨٥
═══════

٥٬٤٠٥٬٤٦٨
٩٧٥٬٣٠٩
٤٬٢٨٤٬٨٥٣
───────
١٠٬٦٦٥٬٦٣٠
═══════

ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘود اﻹﯾﺟﺎر  ٨٬٥٤٣٬٧٨٧﷼ ﺳﻌودي ﻓﻲ ﻋﺎم :٢٠١٩) ٢٠٢٠
 ٤٬٨٦٥٬٩٠٥﷼ ﺳﻌودي( .ﻛﺎن ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ أﯾﺿًﺎ إﺿﺎﻓﺎت ﻏﯾر ﻧﻘدﯾﺔ إﻟﻰ ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام واﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻘﯾﻣﺔ
 ٩٬٨١٦٬٥٢١ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻓﻲ ﻋﺎم  ٥٠٬٣٤٧٬٣٨٨ :٢٠١٩) ٢٠٢٠﷼ ﺳﻌودي(.
ﯾوﺟد ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻘدي إﯾﺟﺎر ﯾﺗﺿﻣﻧﺎن ﺧﯾﺎر اﻟﺗﻣدﯾد .ﯾﺗم اﻟﺗﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺧﯾﺎر ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ إدارة ﻣﺣﻔظﺔ
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣؤﺟرة وﻣواﻛﺑﺗﮭﺎ ﻣﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت أﻋﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ .ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣؤﻛد
ﺑﺻورة ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﯾﺎر اﻟﺗﻣدﯾد ھذا )اﻧظر إﯾﺿﺎح .(٥
اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﻣؤﺟر
أﺑرﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﺑﺷﺄن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺗﺧزﯾن .إن ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ھذه ھﻲ ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل .ﯾﺑﻠﻎ دﺧل اﻹﯾﺟﺎر
اﻟﻣﺛﺑت ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ  ٧٬١٠٢٬٥٨٥﷼ ﺳﻌودي ) ٧٬٨٠٨٬٣٠٢ :٢٠١٩﷼ ﺳﻌودي(.

٢٤

ق١١٦-

ق١١٧-

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

-٨

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٩
إﺿﺎﻓﺎت
اﺳﺗﺑﻌﺎدات
ﺗﺣوﯾﻼت

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
إﺿﺎﻓﺎت
اﺳﺗﺑﻌﺎدات
اﺳﺗﺑﻌﺎد إﻟﻰ ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ )إﯾﺿﺎح (١٤
ﺗﺣوﯾﻼت

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

اﻻﺳﺗﮭﻼك:
ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٩
اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﺳﺗﺑﻌﺎدات

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﺳﺗﺑﻌﺎدات
اﺳﺗﺑﻌﺎد إﻟﻰ ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ )إﯾﺿﺎح (١٤

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ:
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩

اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﺳﯾﺎرات

───────
───────
───────
───────
٧٢٬٤٦٢٬٢٦٨
═══════
٨٣٬٩٥٤٬١٠٩
═══════

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
﷼ ﺳﻌودي

اﻷﺛﺎث
واﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت
﷼ ﺳﻌودي

٧٨٬٣٧٤٬٤٧٤
٨٬٣٩٧٬٢٦٥
)(٣٨٨٬٩٩٣
───────
٨٦٬٣٨٢٬٧٤٦
───────
٨٬٤٧٣٬١٧٠
)(٦٬٧٧٤٬٩٦٩
)(٧١٠٬٣١٨
───────
٨٧٬٣٧٠٬٦٢٩
───────

٣٣٬٣٢٩٬١٩٦ ١٣٤٬٣١٠٬٨٧١
═══════ ═══════
٣٤٬٧٦٩٬٨٨٠ ١٣٣٬٣٦٢٬٥٥٦
═══════ ═══════

اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات
﷼ ﺳﻌودي

أﺟﮭزة اﻟﺣﺎﺳب
اﻵﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي

٢١٬٥١٤٬٩١٨ ١١٩٬٤٠٠٬٤٤٠ ١٦٧٬٢٠٤٬١٢٥
٨٣٬٩٥٤٬١٠٩
٦٩٤٬٨٢٨
٨٩٩٬٠٨٧
٦٩٩٬٥٧٧
)(٦٧٬٣١٩
)(٣٨٩٬٠٠٢
١٬٠١٦٬٤٧٦
١٬٢٤٢٬١٠١
٩٬١٠٣٬٦٢٨
─────── ─────── ─────── ───────
٢٣٬١٥٨٬٩٠٣ ١٢١٬١٥٢٬٦٢٦ ١٧٧٬٠٠٧٬٣٣٠
٨٣٬٩٥٤٬١٠٩
٩٠٢٬٦٠٢
٢٬٢٠٩٬٨٥٤
٥٩٣٬٦٨٨
)(٤٬٨٧٣٬٢٩١) (٦٬٧٧٥٬٣٠٨
)(٧٦٢٬٨٤٥) (٥٬٢٦٤٬٧٤٥) (١١٬٤٩١٬٨٤١
١٬٠١٢٬٨١٩
٤٬٨٧٥٬٤٩٨
٨٬١٧٥٬٤٨٠
─────── ─────── ─────── ───────
٢٠٬٢٠١٬٠٣٣ ١٢٠٬٦٩٩٬٨٢٥ ١٨٠٬٥١١٬٧٥٣ ٧٢٬٤٦٢٬٢٦٨
─────── ─────── ─────── ───────
١٤٬٦١٣٬٦٦٣
١٬٥٠٣٬٦٣٤
)(٥١٬٤٩٢
───────
١٦٬٠٦٥٬٨٠٥
───────
١٬٤٧٦٬٥٩٩
)(٤٬٨٧١٬١٥٨
───────
١٢٬٦٧١٬٢٤٦
───────
٧٬٥٢٩٬٧٨٧
═══════
٧٬٠٩٣٬٠٩٨
═══════

﷼ ﺳﻌودي
١٣٬٤٣٦٬٥٠٤
٥٧٠٬٣٠٤
)(٥٧٣٬٠٥٦
٢٬٤٣٩
───────
١٣٬٤٣٦٬١٩١
٥٩٩٬٩٢٩
)(١٬٠٣٧٬١٠٠
٩٢٦٬٨٦٦
───────
١٣٬٩٢٥٬٨٨٦
───────
١١٬٧١٢٬٧٢١
٦٢٩٬٩٠٦
)(٥٧٢٬٨٧٠
───────
١١٬٧٦٩٬٧٥٧
───────
٦٤٩٬٦١٧
)(١٬٠٣٦٬٨٦٢
───────
١١٬٣٨٢٬٥١٢
───────
٢٬٥٤٣٬٣٧٤
═══════
١٬٧٢٣٬٧٨٣
═══════

اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔ
ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﷼
ﺳﻌودي

٢٩٬٢٨٥٬٩٦١
═══════
٣٢٬٤٩٦٬١٥١
═══════

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي
٥٣١٬٠٧٤٬٥٤٦
٧٬٧٢٢٬٢٤٠ ١١٧٬٨٤٢٬٢١٠
٢٧٬٠٣٣٬٦٩٢ ١٤٬٤١٦٬٢٣٧
٩٬٧٥٣٬٦٥٩
)(٢٠٬١٢٠٬٢٠٤
)- (١٩٬٠٩٠٬٨٢٧
)- (١١٬٣٦٤٬٦٤٤
─────── ─────── ───────
٥٣٧٬٩٨٨٬٠٣٤ ١٠٬٧٧٣٬٨٣٣ ١٠٨٬٥٠٥٬٠٤٢
١٨٬٨٩٥٬٧٠٣
٥٬٨٩٢٬٦٦٠
٨٬٦٩٦٬٩٧٠
)(٢٤٬٧٢٨٬١٥٢
)- (١٢٬٠٤٢٬٤٥٣
)(١٧٬٦٢٣٬٠٦٠
)(١٠٣٬٦٢٩
)- (١٤٬٩٩٠٬٦٦٣
─────── ─────── ───────
٥١٤٬٥٣٢٬٥٢٥
١٬٥٧٢٬٢٠١ ١٠٥٬١٥٩٬٥٥٩
─────── ─────── ───────
- ٨٢٬٧٨٣٬٨٤٥
- ١١٬٨٨٥٬٧٩٦
)- (١٨٬٦٦٠٬٧٥٠
─────── ───────
- ٧٦٬٠٠٨٬٨٩١
─────── ───────
- ١١٬٨١١٬٩٧٩
)- (١١٬٩٤٧٬٢٧٢
─────── ───────
- ٧٥٬٨٧٣٬٥٩٨
─────── ───────
١٬٥٧٢٬٢٠١
═══════
١٠٬٧٧٣٬٨٣٣
═══════

٣٨٬٥٩٠٬٧٤٠
٥٬٠٥٤٬٠٣٤
───────
٤٣٬٦٤٤٬٧٧٤
───────
٥٬٤١٥٬٠١٦
)(٢٬٨٥٨٬٩٠٨
───────
٤٦٬٢٠٠٬٨٨٢
───────

٢٢٦٬٠٧٥٬٤٤٣
٢٧٬٤٧٠٬٦٣٥
)(١٩٬٦٧٤٬١٠٥
───────
٢٣٣٬٨٧١٬٩٧٣
───────
٢٧٬٨٢٦٬٣٨١
)(٢٤٬٦٣٠٬٢٦١
)(٣٬٥٦٩٬٢٢٦
───────
٢٣٣٬٤٩٨٬٨٦٧
───────
٢٨١٬٠٣٣٬٦٥٨
═══════
٣٠٤٬١١٦٬٠٦١
═══════

٢٥

)أ( ﺗﻣﺛل اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠٢٠ﺷﺎﺣﻧﺎت اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺟدﯾدة ) :٢٠١٩ﺛﻼﺟﺔ اﻟﻘﺻﯾم اﻟﺟدﯾدة وﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﻣﺑﯾﻌﺎت.
)ب( ﺗم إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺑﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ دﻓﺗرﯾﺔ ﻗدرھﺎ  ٢٦٫٨ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٢٧٫٧ :٢٠١٩ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻋﻠﻰ أرض ﻣﺳﺗﺄﺟرة ﻣن ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد إﯾﺟﺎر طوﯾل اﻷﺟل
اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن  ١ﯾﻧﺎﯾر .٢٠٢٠
ﻟﻣدة  ٢٠ﻋﺎ ًﻣﺎ
ً
)ج( ﺗم إﻧﺷﺎء ﻣﺑﻧﻰ ﺑﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ دﻓﺗرﯾﺔ ﻗدرھﺎ  ٩٫٠٢ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٩٫٣ :٢٠١٩ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻋﻠﻰ أرض ﻣﺳﺗﺄﺟرة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣدن اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ )ﻣدن( ﻟﻣدة ٢٠
اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن  ٢٦ﻣﺎرس ) ٢٠١٨اﻟﻣواﻓﻖ  ٩رﺟب ١٤٣٩ھـ( .ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺧﯾﺎر ﺗﺟدﯾد ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻧد اﻧﺗﮭﺎء ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر اﻷوﻟﯾﺔ.
ﻋﺎ ًﻣﺎ
ً
)د( ﺧﻼل ﻋﺎم  ،٢٠٢٠ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺑﯾﻊ ﺑﻌض اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات ﺑﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ دﻓﺗرﯾﺔ ﻗدرھﺎ  ١٤،٠٥٣،٨٣٤﷼ ﺳﻌودي ،ﻣﻊ رﺑﺢ ﻗدره ﻻ ﺷﻲء ) :٢٠١٩ﻻ ﺷﻲء( ،اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

-٨

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات )ﺗﺗﻣﺔ(

ﺗم ﺗوزﯾﻊ ﻗﺳط اﻻﺳﺗﮭﻼك ﻟﻠﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات
ﻣﺻﺎرﯾف ﺑﯾﻊ وﺗوزﯾﻊ )إﯾﺿﺎح (٢٢
ﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ )إﯾﺿﺎح (٢٣

-٩

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي

٢٬٤٤٧٬٢٩١
٢٤٬٩٦٥٬٩٢٠
٤١٣٬١٧٠
───────
٢٧٬٨٢٦٬٣٨١
═══════

٢٬٤١٩٬١٠٢
٢٤٬٧٢٩٬٠٥٣
٣٢٢٬٤٨٠
───────
٢٧٬٤٧٠٬٦٣٥
═══════

اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ

ﺑراﻣﺞ اﻟﺣﺎﺳب
اﻵﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٩
إﺿﺎﻓﺎت
اﺳﺗﺑﻌﺎدات

٢٣٬١١١٬٧٧٠
٣٩٦٬٨٣٨
)(٤٬٦١٥
───────
٢٣٬٥٠٣٬٩٩٣
٦٠٩٬٨٤٧
───────
٢٤٬١١٣٬٨٤٠
───────

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
إﺿﺎﻓﺎت
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

اﻹطﻔﺎء:

١٧٬٢٦١٬٥٣١
١٬٢٤١٬٣٧٣
)(٤٬٦١٥
───────
١٨٬٤٩٨٬٢٨٩
١٬٣٤٩٬٩٧٩
───────
١٩٬٨٤٨٬٢٦٨
───────

ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٩
اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﺳﺗﺑﻌﺎدات
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ:

٤٬٢٦٥٬٥٧٢
═══════
٥٬٠٠٥٬٧٠٤
═══════

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
ﺗم ﺗوزﯾﻊ ﻗﺳط اﻻطﻔﺎء ﻟﻠﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي
١٬٢٨١٬٧٨٨
٦٨٬١٩١
───────
١٬٣٤٩٬٩٧٩
═══════

ﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ )إﯾﺿﺎح (٢٣
ﻣﺻﺎرﯾف ﺑﯾﻊ وﺗوزﯾﻊ )إﯾﺿﺎح (٢٢

٢٦

ق١١٨-

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي
١٬١٨٩٬٨٠٧
٥١٬٥٦٦
───────
١٬٢٤١٬٣٧٣
═══════
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ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -١٠اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي
١٧٬٥٧١٬٤٣٤
٢٬٣٣٤٬٧٩٥
───────
١٩٬٩٠٦٬٢٢٩
═══════

ﻧﻘد ﻟدى اﻟﺑﻧوك
ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي
١٧٬٩١٤٬٤٩٤
٢٬١٧٦٬١٥٧
───────
٢٠٬٠٩٠٬٦٥١
═══════

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ،٢٠٢٠ﻛﺎن ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺑﻠﻎ  ٤٩٢٬٠٠٠٬٠٠٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٣٥٥٬٠٠٠٬٠٠٠ :٢٠١٩﷼
ﺳﻌودي( ﻣن ﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻘروض ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ اﻟﻣﻠﺗزم ﺑﮭﺎ.
 -١١اﻟﻣدﯾﻧون اﻟﺗﺟﺎرﯾون

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي

١٩٢٬١٥٦٬٥٨٥ ٢٠٧٬٥٧٠٬٥٣٣
)(٤٬٦٢٤٬١٣١) (٦٬٨٠٦٬٤٠٩
─────── ───────
١٨٧٬٥٣٢٬٤٥٤ ٢٠٠٬٧٦٤٬١٢٤
═══════ ═══════

ﻣدﯾﻧون ﺗﺟﺎرﯾون
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً :ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ

اﻟﺷروط واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻋﻼه:

إن اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣوﻟﺔ وﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﺗﻛون ﻓﺗرة اﻟﺳداد  ٩٠ﯾوﻣﺎ ً .وأﻧﮫ ﻟﯾس ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎﻧﺎت
ﺑﺷﺄن اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣﻌظﻣﮭﺎ ﺑدون ﺿﻣﺎﻧﺎت.
ﻛﺎﻧت اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

٤٬٦٢٤٬١٣١
٢٬١٨٢٬٢٧٨
───────
٦٬٨٠٦٬٤٠٩
═══════

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ )إﯾﺿﺎح (٢٢
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺷطوﺑﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي
٧٬٤٥٣٬١٠١
١٬٠٣٣٬٨٤١
)(٣٬٨٦٢٬٨١١
───────
٤٬٦٢٤٬١٣١
═══════

اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح ) (٥-٢٦ﺑﺷﺄن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام
ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت.
 -١٢اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى

ذﻣم ﻣوظﻔﯾن
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى

٢٧

ق١١٩-

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي

٣٩٣٬٣٦٦
٧٦٬٢٧٩
───────
٤٦٩٬٦٤٥
═══════

١٬٦٨٥٬٤١٥
٧٧٢٬٩٩٣
───────
٢٬٤٥٨٬٤٠٨
═══════
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ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -١٣اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً واﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

٧٬٩٠٥٬٦٥٣
٤٬٦٤٢٬٦٦٤
١٬٤١٨٬٨١١
───────
١٣٬٩٦٧٬١٢٨
═══════

ﻣﺻﺎرﯾف ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘد ًﻣﺎ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣوردﯾن وﻣﻘﺎوﻟﯾن
ﻣوﺟودات أﺧرى

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي
٧٬٧٣٣٬٣٠٧
١٠٬٣٦٢٬٦٦٢
١٬٧٩٤٬٨٤٠
───────
١٩٬٨٩٠٬٨٠٩
═══════

 -١٤اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺗﻣﺛل اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ واﻟﺷرﻛﺎء وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻛﺑﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻠﺳﯾطرة أو اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ أو اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرس ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾرا ھﺎﻣﺎ ﻣن ﻗﺑل ھذه اﻟﺟﮭﺎت .ﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺳﻌﯾر وﺷروط ھذه
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣن ﻗﺑل إدارة اﻟﺷرﻛﺔ.
ﻧورد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ  -اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم  -اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر:
اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
وآﻻت وﻣﻌدات
اﻟﻣﺻﺎرﯾف
ﻣﺷﺗرﯾﺎت
ﻣﺑﯾﻌﺎت
٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
ﻓراﻧس ﺑوﻟﺗري
ﺷرﻛﺔ ﺑﯾت اﻟﺷواﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻟﻠﺗﻣوﯾن
ﻣﺻﻧﻊ أﻏذﯾﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻟﻠﺗﻣوﯾن )ﻛﺎﻛو(
ﺷرﻛﺔ ﻣرﻛز أﻏذﯾﺔ اﻟﺣﻣﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻟزاد اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﻣﺻﻧﻊ ﺳدﯾر ﻟﻠﻣﺟﻣدات
ﺷرﻛﺔ ذاﺗﻲ اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ ﺑرﯾدة ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺗﺑرﯾد
ﺷرﻛﺔ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ أﺑﻧﺎء ﻋﺑدﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻣﻧﺟم
ﺷرﻛﺔ اﻷﻋﻣدة ﻟﻠﻣﻘﺎوﻻت

٣١٬٤٩٠٬١١٠
١٠٬٠٣٣٬٢٥٣
١٬٧٩٩٬٥٣٥
٥٬٢٩١٬٦٤٣
٩٧٤٬٠٦١
٩٧٤٬٧٩٨
١٬٥٤٢٬٢١٠
-

٢٠١٩

٤٦٨٬٧٤٣٬٧٦٠
١٥٦٬١١١
٩٦٠٬٩٣٧
١٧٢٬٠٥٣
٢٤٬٥٩٠
١٩٣٬٨٨١
٢٬٣٩٥٬٦٣٢
٢٬٨٤٦٬٣٩٢
-

ﻣﺑﯾﻌﺎت
﷼ ﺳﻌودي

ﻓراﻧس ﺑوﻟﺗري
ﺷرﻛﺔ ﺑﯾت اﻟﺷواﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻟﻠﺗﻣوﯾن
ﻣﺻﻧﻊ أﻏذﯾﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻟﻠﺗﻣوﯾن )ﻛﺎﻛو(
ﺷرﻛﺔ ﻣرﻛز أﻏذﯾﺔ اﻟﺣﻣﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ ﺑرﯾدة ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺗﺑرﯾد
ﺷرﻛﺔ اﻟزاد اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ أﺑﻧﺎء ﻋﺑدﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻣﻧﺟم
ﻣﺻﻧﻊ ﺳدﯾر ﻟﻠﻣﺟﻣدات
ﺷرﻛﺔ ذاﺗﻲ اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ اﻷﻋﻣدة ﻟﻠﻣﻘﺎوﻻت

٢٣٬٦٣٦٬٨٧٨
١٣٬٠٠٤٬٢٨٥
٤٬٤٣٧٬٧٤٢
٦٬٢٣٠٬٤١٤
٨٢١٬٣٦٠
٩٥٬٨٠٠
٣٧٦٬٩٥٥
-

٢٨

ق١٢٠-

٦٣٢٬١٣٦
١٬٨٩٩٬١٦٠
٩١٥٬٥٠٩
٣٬٦٧٨٬٤١٢
١٠١٬٣٥٢
٨٥٬٩٦٤
٧٥٬٩٩٩
٤٦٤٬٣٤٢
١٬١٥٥٬٧٥٥
٤٠٢٬١٢٤
٥٬٠٠٠

ﻣﺷﺗرﯾﺎت
﷼ ﺳﻌودي
٤٩٧٬٤٠٨٬٥٥٨
٦٠٦٬١٨٨
١٦٤٬٥٠٧
٣٣٬٧٢٤
٥٬٠٨٧٬٧١٩
٢١٦٬٨٧٥
٩١٦٬٥٦٠
-

١٤٬٠٥٣٬٨٣٤
-

اﻟﻣﺻﺎرﯾف
﷼ ﺳﻌودي
١٬٢٢١٬٥٦٦
٩٠٢٬٠٢٣
٩٣٢٬٤٥١
٣٬٢١٤٬٨٦٤
٤٩٤٬٦٩٣
٢٢٩٬٣٨٧
٥٣٣٬٢٤٥
١٬٥٣٥٬٠٣٠
٢٣١٬٨٤٢
١٤٤٬٧٠٥
٥٨٩

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -١٤اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻧورد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ:

أ(

اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼً ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم:

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي

٤٠٬٥٠٩٬١٥٦ ٧١٬٠٤٣٬٧١٢
٣٬١١٦٬٤٨٣
٧٬١٥٠٬٧٧٤
٧٣٨٬٤٧٦
١٬٠٢٥٬٢٣٥
١٬٠٣٨٬٩٤٩
٧٢٠٬٠١٧
٨٤٩٬٤٤٧
٥٤٢٬٨٨٧
٤٧٣٬٨٨٦
٤٠٠٬٢٦٥
٤١٨٬٩٤٢
١٧٬٧٤٧
١٥١٬٧١٥
٩٬٤٠٠
٣٣٬٦٩٤
─────── ───────
٤٦٬٧١٣٬٦١٧ ٨١٬٥٢٧٬١٦٨
═══════ ═══════

ﻓراﻧس ﺑوﻟﺗري
ﺷرﻛﺔ ﺑﯾت اﻟﺷواﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ ﻣرﻛز أﻏذﯾﺔ اﻟﺣﻣﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻟﻠﺗﻣوﯾن
ﻣﺻﻧﻊ أﻏذﯾﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻟﻠﺗﻣوﯾن )ﻛﺎﻛو(
ﺷرﻛﺔ ذاﺗﻲ اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ ﺑرﯾدة ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺗﺑرﯾد
ﺷرﻛﺔ اﻟزاد اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
أﺧرى

إن اﻷرﺻدة أﻋﻼه ﺑدون ﺿﻣﺎﻧﺎت وﺑدون ﻋﻣوﻟﺔ وﻻ ﯾوﺟد ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣدد ﻟﺳدادھﺎ .ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺧﺻص ﺑﺷﺄن رﺻﯾد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﺳﺎوي ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر .ﻻ ﯾوﺟد رﺻﯾد
ﻣﺳﺗﺣﻖ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﺄﺧر اﻟﺳداد ،ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺧﺑرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺛر واﻟﺗوﻗﻌﺎت
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﺗرى اﻹدارة أن أرﺻدة اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﻟم ﯾطرأ
أي ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘدﯾرات أو اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم إﺟراؤھﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻷرﺻدة
اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.

ب(

اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼً ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم:

ﻣﺻﻧﻊ ﺳدﯾر ﻟﻠﻣﺟﻣدات
ﺷرﻛﺔ ذاﺗﻲ اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ اﻷﻋﻣدة ﻟﻠﻣﻘﺎوﻻت

ج(

اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ ﻷﺣد اﻟﺷرﻛﺎء

ﺷرﻛﺔ أﺑﻧﺎء ﻋﺑدﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻣﻧﺟم

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي

١٤٦٬٩٥٠
───────
١٤٦٬٩٥٠
═══════

١١١٬٩٩٨
٨٣٬١٧٤
٥٨٩
───────
١٩٥٬٧٦١
═══════

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي

٤٠٬٣٦٤
═══════

١٠٧٬٩٨٨٬٢٢٥
═══════

ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺷرﻛﺔ ﺣﺳﺎﺑًﺎ ﺑﻧﻛﯾًﺎ ﺑﺎﺳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم .إن اﻟﺷرﻛﺔ ھﻲ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن ھذا اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺑﻧﻛﻲ .ﺑﻠﻎ اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر
 ١،٠٠٣ :٢٠٢٠﷼ ﺳﻌودي ) ٤١٥٬٥٢٠ :٢٠١٩﷼ ﺳﻌودي(.

٢٩

ق١٢١-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -١٤اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

ج(

اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ ﻷﺣد اﻟﺷرﻛﺎء

اﻟﺷروط واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ إﻟﻰ أﺣد اﻟﺷرﻛﺎء أﻋﻼه:

إن ھذه اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻏﯾر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣوﻟﺔ وﺗﺗراوح ﻓﺗرة ﺳدادھﺎ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻣن  ٣٠إﻟﻰ  ٤٥ﯾوﻣﺎ ً.
ﻛﺎﻧت اﻟﺣرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي

١١١٬٧٧٠٬٣٨٢
١٠٧٬٩٨٨٬٢٢٥
٨٤٥٬٢٧٠
١٬٩٨٨٬٨٨٠
)(١٬٥٣٥٬٠٣٠
)(٣٦١٬٧٦٠
)(٣٬٠٩٢٬٣٩٧
)(١٬٩٨٨٬٨٨٠
)- (١٠٧٬٥٨٦٬١٠١
────────
────────
١٠٧٬٩٨٨٬٢٢٥
٤٠٬٣٦٤
════════
════════

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﯾﺟﺎر ﻣدﻓوع )إﯾﺿﺎح * (٧
ﻣﺻﺎرﯾف ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن ﺷرﻛﺔ أﺑﻧﺎء ﻋﺑدﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻣﻧﺟم
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳددة
ﻣﺣول إﻟﻰ اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل )إﯾﺿﺎح (٣٢
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

* ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﺑﻧد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳددة ﻟﻌﻘد إﯾﺟﺎر أرض ﺗم إﺑراﻣﮫ ﻣﻊ أﺣد اﻟﺷرﻛﺎء .ﯾرﺟﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻹﯾﺿﺎح ) (٧ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل
ﺣول ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر.

د(

ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻛﺑﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة

ﯾﺷﻣل ﻛﺑﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟذﯾن ﻟدﯾﮭم اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﺗﺧطﯾط وﺗوﺟﯾﮫ وﻣراﻗﺑﺔ أﻧﺷطﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻛﺑﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة:

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

٤٬٨٠٠٬٤٤٩
٤١٢٬٦٣١

ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣوظﻔﯾن

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي

٤٬٨٣٦٬٧٠٢
٥٦٣٬١٧٨

ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول أدﻧﺎه اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻛﻣﺻﺎرﯾف ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﺑﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة.
اﻟﺷروط واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
إن اﻷرﺻدة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﺑدون ﺿﻣﺎﻧﺎت وﺑدون ﻋﻣوﻟﺔ وﯾﺗم ﺳدادھﺎ ﻧﻘداً .ﻟم ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم أو اﺳﺗﻼم أي ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺑﺷﺄن
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن أو إﻟﻰ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .ﻧﺷﺄت اﻷرﺻدة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﺧﻼل دورة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎدﯾﺔ .ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ
ﻓﻲ  ٣١ﺳﺑﺗﻣﺑر  ٢٠٢٠و  ،٢٠١٩ﻟم ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.

٣٠

ق١٢٢-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -١٥اﻹﯾرادات

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

ﺑﺿﺎﻋﺔ ﻏﯾر ﻣﻌدة ﻟﻠﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻣﺣوﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻘطﺔ ﻣن اﻟزﻣن
ﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣﻌدة ﻟﻠﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻣﺣوﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻘطﺔ ﻣن اﻟزﻣن
ﺧدﻣﺎت ﻣﺣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟزﻣن

1,483,240,508
1,048,110,804
٧٬١٠٢٬٥٨٥
────────
٢٬٥٣٨٬٤٥٣٬٨٩٧
════════

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

ﺗوﻗﯾت إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات

٢٬٥٣١٬٣٥١٬٣١٢
٧٬١٠٢٬٥٨٥
────────
٢٬٥٣٨٬٤٥٣٬٨٩٧
════════

ﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣﺣوﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻘطﺔ ﻣن اﻟزﻣن
ﺧدﻣﺎت ﻣﺣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟزﻣن

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي
١٬٥٤٣٬٨٠٤٬١٥١
٨٦٧٬٤٤٧٬٩٦٤
٧٬٨٠٨٬٣٠٢
────────
٢٬٤١٩٬٠٦٠٬٤١٧
════════

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي
٢٬٤١١٬٢٥٢٬١١٥
٧٬٨٠٨٬٣٠٢
────────
٢٬٤١٩٬٠٦٠٬٤١٧
════════

 ١-١٥ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻹرﺟﺎع واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑرد ﻣﺑﻠﻎ

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

٩٧٦٬٩٧٧
════════
١٬١٥٠٬٠٢٥
════════

ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻹرﺟﺎع
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑرد ﻣﺑﻠﻎ

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي
٥٤٤٬٧٨٢
════════
٧٤٠٬٠٠٠
════════

 -١٦اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

٣١٥٬٣٢٥٬٥١٢
٩٤٬٥٩٩٬٨٩٠
١٠٬٠٦٧٬١٧٧
────────
٤١٩٬٩٩٢٬٥٧٩
════════

ﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣﻌدة ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﺑﺿﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟطرﯾﻖ
ﺑﺿﺎﻋﺔ أﺧرى )ب(

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي

٢٧٠٬٤٥٥٬٦٠٥
١١٢٬٧٣٣٬٤٠٢
٨٬٦٢٥٬٠٢٤
────────
٣٩١٬٨١٤٬٠٣١
════════

أ( ﺧﻼل ﻋﺎم  ،٢٠٢٠ﺗم إﺛﺑﺎت ﻣﺑﻠﻎ  ٢٬٠٥١٬٦٩٤٬٩٦٩﷼ ﺳﻌودي ) 2,111,374,389 :٢٠١٩﷼ ﺳﻌودي( ﻛﻣﺻروﻓﺎت
ﻟﻠﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ .ﺗم إﺛﺑﺎت ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺿﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات.
ب( ﺗﻣﺛل اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻷﺧرى ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر واﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﺔ.

٣١

ق١٢٣-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -١٧رأس اﻟﻣﺎل
ﯾﺗﻛون رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺻدر واﻟﻣدﻓوع ﻣن  ١٥٠٬٠٠٠ﺣﺻﺔ ) ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ١٥٠٫٠٠٠ :٢٠١٩ﺣﺻﺔ( ﻗﯾﻣﺔ ﻛل ﻣﻧﮭﺎ  ١٬٠٠٠﷼
ﺳﻌودي .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ:

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

ﺷرﻛﺔ أﺑﻧﺎء ﻋﺑدﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻣﻧﺟم
ﺷرﻛﺔ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﺑﻌد ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ،ﻗرر اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ زﯾﺎدة رأﺳﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ) .اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح .(٣٢

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي

٪٩٩
٪٩٩
٪١
٪١
──────── ────────
٪١٠٠
٪١٠٠
════════ ════════

 -١٨اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣوظﻔﯾن

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺧدﻣﺔ ﺣﺎﻟﯾﺔ )ﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة(
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻣوﻟﺔ )ﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة( )إﯾﺿﺎح (٢٥
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳددة
ﺧﺳﺎرة اﻛﺗوارﯾﺔ )ﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر(

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي

٢٧٬٦١٢٬١٢٧ ٣٤٬٧٩٣٬٥٥٤
٣٬٦٧٣٬٩١٥
٤٬١١٥٬٨٧٣
١٬٢١٦٬١١٦
١٬٠٣٨٬٩٢٣
)(١٬٥٥٠٬٨١٣) (٢٬٥١٨٬٨٠٤
٣٬٨٤٢٬٢٠٩
٢٬٢٣٨٬٦٥٩
──────── ────────
٣٤٬٧٩٣٬٥٥٤ ٣٩٬٦٦٨٬٢٠٥
════════ ════════

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

ﺗم إﺟراء أﺣدث ﺗﻘوﯾم اﻛﺗواري ﻣن ﻗﺑل ﺧﺑﯾر اﻛﺗواري ﻣؤھل ﻣﺳﺗﻘل" ،ال ﯾو اﻛس ﺧﺑراء اﻛﺗوارﯾﯾن واﺳﺗﺷﺎرﯾﯾن" ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ
وﺣدة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ،واﻟﻣرﺧص ﻟﮭﺎ ﻣن "ﻣﻌﮭد اﻟﺧﺑراء اﻻﻛﺗوارﯾﯾن" و "ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻻﻛﺗوارﯾﯾن ﻟﺣﺎﻻت اﻹﺻﺎﺑﺎت" و "ﻣﻌﮭد وﻛﻠﯾﺔ
اﻟﺧﺑراء اﻻﻛﺗوارﯾﯾن".
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻷﻏراض اﻟﺗﻘوﯾم اﻻﻛﺗواري:

٢٠٢٠

٢٠١٩

٪٣٫١٠
٪٢٫٣٥
٩٫٨
١٠
٪٢٫٠٠
٪٢٫٠٠
════════ ════════

ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم
ﻣﺗوﺳط ﻣدة اﻻﻟﺗزام )ﺑﺎﻟﺳﻧوات(
ﻣﻌدل اﻟزﯾﺎدات ﻓﻲ اﻟرواﺗب

ﯾﺗم اﺛﺑﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ،ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﻛﺗوارﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺗم
اﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﻛﺗوارﯾﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر:

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي

)(٢٬٣٤١٬٤٥٥
١٬٥٠٠٬٧٥٤
٣٬٨٤٢٬٢٠٩
٢٬٢٣٨٬٦٥٩
──────── ────────
١٬٥٠٠٬٧٥٤
٣٬٧٣٩٬٤١٣
════════ ════════

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﺧﺳﺎرة اﻛﺗوارﯾﺔ ﻋن اﻻﻟﺗزام
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ

ﺗم ﺗﺣدﯾد ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌروض أدﻧﺎه وﻓﻖ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻷﺧرى ﺛﺎﺑﺗﺔ .ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣوﺟب زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺳﺎﻟب ﻧﻘص ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام .
٣٢

ق١٢٤-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -١٨اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣوظﻔﯾن )ﺗﺗﻣﺔ(

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

)(٣٬١٥٣٬٧١١
٣٬٦٥٥٬١١٠
٣٬٦٣٠٬٢٦٣
)(٣٬١٩٢٬٨٧٦

اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ﺑواﻗﻊ ٪١
اﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ﺑواﻗﻊ ٪١
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟرواﺗب ﺑواﻗﻊ ٪١
اﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟرواﺗب ﺑواﻗﻊ ٪١
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ أو اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ:

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

٥٬٦٥٣٬٢٩٤
١٦٬١٤٩٬٣٥٩
٢١٬٨٩١٬٢١٥
────────
٤٣٬٦٩٣٬٨٦٨
════════

ﺷﮭرا اﻟﻘﺎدﻣﺔ )اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ(
ﺧﻼل اﻟـ ١٢
ً
ﻣﺎ ﺑﯾن  ٢ﺳﻧﺔ إﻟﻰ  ٥ﺳﻧوات
أﻛﺛر ﻣن  ٥ﺳﻧوات

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي
)(٢٬٧٠٤٬٧٧٥
٣٬١٢٦٬٠٢٠
٣٬١٢٩٬٢٨٧
)(٢٬٧٥٧٬٠٧٣

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي
٥٬٠٩٠٬٢٩٠
١٥٬٣٨٠٬٨٦٠
٢٠٬٧٤٦٬٦٢٠
────────
٤١٬٢١٧٬٧٧٠
════════

 -١٩اﻟداﺋﻧون اﻟﺗﺟﺎرﯾون واﻵﺧرون

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

١٤٩٬٧٧٧٬١٢٢
٧٦٢٬٥٤٤
١٬٤١٠٬٢٣٥
────────
١٥١٬٩٤٩٬٩٠١
════════

داﺋﻧون ﺗﺟﺎرﯾون
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء
داﺋﻧون آﺧرون

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي

١٨٠٬٨٣٤٬٠١٢
٤٨٩٬٠٥٩
٨٩٠٬٣٣٤
────────
١٨٢٬٢١٣٬٤٠٥
════════

اﻟﺷروط واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻋﻼه:
* إن اﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻷﺧرى ﻏﯾر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣوﻟﺔ وﺗﺑﻠﻎ ﻓﺗرة اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر.
-٢٠

اﻟﻘروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
ﻣﻌدل اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ %

 ١٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
 ٤٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
 ٣٣ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
 ٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
 ٤٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
 ٢٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
 ٢٣ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
 ٨٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
 ٣٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي

ﺳﺎﯾﺑور  +ﻣﻌدل ﺛﺎﺑت
ﺳﺎﯾﺑور  +ﻣﻌدل ﺛﺎﺑت
ﺳﺎﯾﺑور  +ﻣﻌدل ﺛﺎﺑت
ﺳﺎﯾﺑور  +ﻣﻌدل ﺛﺎﺑت
ﺳﺎﯾﺑور  +ﻣﻌدل ﺛﺎﺑت
ﺳﺎﯾﺑور  +ﻣﻌدل ﺛﺎﺑت
ﺳﺎﯾﺑور  +ﻣﻌدل ﺛﺎﺑت
ﺳﺎﯾﺑور  +ﻣﻌدل ﺛﺎﺑت
ﺳﺎﯾﺑور  +ﻣﻌدل ﺛﺎﺑت

ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق
أﻗل ﻣن  ١ﺷﮭر
أﻗل ﻣن  ١ﺷﮭر
أﻗل ﻣن  ١ﺷﮭر
أﻗل ﻣن  ١ﺷﮭر
أﻗل ﻣن  ١ﺷﮭر
أﻗل ﻣن  ١ﺷﮭر
أﻗل ﻣن  ١ﺷﮭر
أﻗل ﻣن  ١ﺷﮭر
أﻗل ﻣن  ١ﺷﮭر

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٣٣٬٠٠٠٬٠٠٠
٥٬٠٠٠٬٠٠٠
٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠
────────
١٢٨٬٠٠٠٬٠٠٠
════════

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي
٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٣٬٠٠٠٬٠٠٠
٨٧٬٠٠٠٬٠٠٠
٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠
────────
١٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠
════════

ﺣﺻﻠت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻗروض ﻣراﺑﺣﺔ وﺗورق ﻣن ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ .إن اﻟﻘروض
ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﺑﺿﻣﺎن ﻣﺷﺗرك ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم وﺗﺣﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻗﺗراض وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة.
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ،٢٠٢٠ﺣﺻﻠت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻗدرھﺎ  ٦٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠﷼ ﺳﻌودي )٥٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ :٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي( واﺳﺗﺧدﻣت ﻣﺑﻠﻎ  ١٢٨٬٠٠٠٬٠٠٠﷼ ﺳﻌودي ) ١٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠ :٢٠١٩﷼ ﺳﻌودي(.
٣٣

ق١٢٥-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٢١اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻗﺎﻣت ﺷرﻛﺔ أﺑﻧﺎء ﻋﺑد ﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻣﻧﺟم )"اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم"( واﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﻘدﯾم إﻗرارھﺎ اﻟزﻛوي ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺗﻘل ﺣﺗﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر  .٢٠١٦ﺣﺻﻠت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل )اﻟﮭﯾﺋﺔ( ﻟﺗﻘدﯾم إﻗراراﺗﮭﺎ اﻟزﻛوﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ﻋﺎم ٢٠١٧ﻓﺻﺎﻋد ًا ،ﺑدأت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻹﻗرارات اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ
ﻣﺟﻣﻊ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺷرﻛﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ً
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺷرﻛﺔ .ﺗم ﺗﻘدﯾم اﻹﻗرارات اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻋن اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ٣١
دﯾﺳﻣﺑر  ٢٠١٧ﺣﺗﻰ  ٢٠١٩إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ .ﺣﺻﻠت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم أﯾﺿًﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟزﻛﺎة ﺣﺗﻰ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  .٢٠١٩ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗزام
اﻟزﻛﺎة ﻋن طرﯾﻖ ﺣﺳﺎب اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺗﻘل ﻟﻛل ﻣﻧﺷﺄة ﻣن ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺛم ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ ﻟﻛل ﺷرﻛﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﺳب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﺳﺎب اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻛﺗﺗﺎب اﻟﻌﺎم )إﯾﺿﺎح  (١وﺗﻐﯾﯾر اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﻌد ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ )إﯾﺿﺎح  ،(٣٢ﺗﻌﮭدت
اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﺑﺗﺣﻣل وﺗﺳوﯾﺔ أي اﻟﺗزاﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻧد اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻟرﺑوط اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺻدر ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺳﻧوات
ﻣن  ٢٠٠٨ﺣﺗﻰ .٢٠٢٠
ﻣﺻروف اﻟزﻛﺎة
ﺗﺗﻛون اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

زﻛﺎة إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣﺣﺗﺳﺑﺔ )إﯾﺿﺎح أ أدﻧﺎه(
ﻣﺧﺻص اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي

١٬٩٤٨٬٩٦٦
٢٬٧٨٠٬١٤٢
٥٬٢٨٥٬٩٠٩
──────── ────────
٢٬٧٨٠٬١٤٢
٧٬٢٣٤٬٨٧٥
════════ ════════

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺟﻧب ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

ﺻﺎ إﺿﺎﻓﯾًﺎ ﻟﻣﺻروف اﻟزﻛﺎة ﻗﺎﻣت ﺑﮫ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ.
) (Aﯾﻣﺛل ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺗﺧﺻﯾ ً

اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة:

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺧﺻص اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﻣدﻓوع ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي

٢٬٧٨٠٬١٤٢
٧٬٢٣٤٬٨٧٥
)(٤٬٧٢٩٬١٠٨
───────
٥٬٢٨٥٬٩٠٩
═══════

٥٬٤٤١٬٢٠٦
٢٬٧٨٠٬١٤٢
)(٥٬٤٤١٬٢٠٦
───────
٢٬٧٨٠٬١٤٢
═══════

اﻟرﺑوط اﻟزﻛوﯾﺔ

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم  -ﺗﻘدﯾم اﻹﻗرارات اﻟزﻛوﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺗﻘل ﻣن  ٢٠٠٨ﺣﺗﻰ ٢٠١٦

ﺗم ﺗﻘدﯾم اﻹﻗرارات اﻟزﻛوﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل )"اﻟﮭﯾﺋﺔ"( ﻋن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻧوات ﻣن  ٢٠٠٨ﺣﺗﻰ  .٢٠١٦وﻟم ﯾﺗم إﺻدار
اﻟرﺑوط اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺑﻌد .ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﺑﺗﺳوﯾﺔ أي رﺑط ﻗد ﯾﻧﺷﺄ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺳﻧوات ﻣن  ٢٠٠٨ﺣﺗﻰ
.٢٠٢٠

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم  -ﺗﻘدﯾم اﻹﻗرارات اﻟزﻛوﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺟﻣﻊ ﻣن  ٢٠١٧ﺣﺗﻰ ٢٠١٩

ﺗم ﺗﻘدﯾم اﻹﻗرارات اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺷرﻛﺔ ،إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل )"اﻟﮭﯾﺋﺔ"( ﻋن
اﻟﺳﻧﺗﯾن ﻣن  ٢٠١٧ﺣﺗﻰ  .٢٠١٩وﻟم ﯾﺗم إﺻدار اﻟرﺑوط اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺑﻌد.

٣٤

ق١٢٦-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٢٢ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗوزﯾﻊ

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣوظﻔﯾن
ﻣﺻﺎرﯾف ﺗﺳوﯾﻖ
اﺳﺗﮭﻼك )إﯾﺿﺎح (٨
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﺎﻣﺔ
ﻋﻣوﻟﺔ ﻣﺑﯾﻌﺎت
ﺗﺣﻣﯾل وﺗﻧزﯾل
ﻣﺻﺎرﯾف ﺗﺷﻐﯾل ﺳﯾﺎرات
ﺗﺄﻣﯾن
ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﺷﺄن اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )إﯾﺿﺎح (١١
ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺛﻼﺟﺎت
ﻣﺻﺎرﯾف إﯾﺟﺎر )إﯾﺿﺎح (٧
ﻣﺻﺎرﯾف ﺳﻔرﯾﺎت ﻋﻣل
ﻗرطﺎﺳﯾﺔ وﻣطﺑوﻋﺎت
إطﻔﺎء )إﯾﺿﺎح (٩
ﻣﺻﺎرﯾف أﺧرى

 -٢٣اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي

اﻹﯾرادات اﻷﺧرى ،ﺻﺎﻓﻲ

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي

- ١٠٬٢٥٠٬٠٠٧
٣٬٦٥٧٬٧٣١
٣٬١٢٠٬٣٥٥
١٬٣٨٦٬٧١٣
٩٦٧٬٣٢٥
١٢٬٤٠٤٬٥٠٢
──────── ────────
١٧٬٤٤٨٬٩٤٦ ١٤٬٣٣٧٬٦٨٧
════════ ════════

ﻣﻛﺎﺳب ﻣن ﻣوﺟودات ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ )أ(
ﻣﻛﺎﺳب اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وآﻻت وﻣﻌدات
إﯾرادات أﺧرى
ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺗﺄﻣﯾن )ب(

أ(

٩٢٬٣٧٠٬٦١٠
٢٥٬٩٩٧٬٠٧٢
٢٤٬٧٢٩٬٠٥٣
١٢٬٨٤٦٬٦٧٧
١٢٬١٢٩٬٨٩٢
١١٬٥٦٣٬٣٨٩
٨٬٥٠٥٬٥٦٢
٣٬٥٤٩٬٤٧٨
١٬٠٣٣٬٨٤١
٢٬١٤٢٬٤٥٧
٤٬٢٨٤٬٨٥٣
١٬٤١٧٬٢٩٣
٧٣١٬٣٧٥
٥١٬٥٦٦
٢٬١٣٧٬٩٨٥
────────
٢٠٣٬٤٩١٬١٠٣
════════

١٣٬٩٢٥٬٧٩٦ ١٥٬٤٥٢٬٤٣١
٢٬٤٧٧٬٨٩١
٢٬٥٠٤٬٦٩٥
١٬١٨٩٬٨٠٧
١٬٢٨١٬٧٨٨
١٬٠٩٩٬٦٧٠
٩٨٥٬٦٣٩
٥٩١٬٦٠٠
٧٢١٬٢٦٦
٣٢٢٬٤٨٠
٤١٣٬١٧٠
١٨٢٬٢٧٩
٣٤٩٬٨١٢
٢٨٥٬٠٤١
٣٠٧٬٥٥٥
١٦٤٬٣٧٩
٧٣٬١٦٤
١٬٤٨٩٬١١٩
٩١٧٬٤٦٤
──────── ────────
٢١٬٧٢٨٬٠٦٢ ٢٣٬٠٠٦٬٩٨٤
════════ ════════

ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣوظﻔﯾن
ﺣﺟز اﻟﻣﯾﻧﺎء /ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻛﮭرﺑﺎء
إطﻔﺎء )إﯾﺿﺎح (٩
أﻋﺑﺎء ﺑﻧﻛﯾﺔ
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﺎﻣﺔ
اﺳﺗﮭﻼك )إﯾﺿﺎح (٨
إﺻﻼح وﺻﯾﺎﻧﺔ
أﺗﻌﺎب ﻣﮭﻧﯾﺔ
ﻣواﺻﻼت وﺳﻔر
ﻣﺻﺎرﯾف أﺧرى

-٢٤

١٠٧٬٠١٤٬٨٣١
٣١٬٢٢٠٬٧٤٢
٢٤٬٩٦٥٬٩٢٠
١٢٬٨٤٣٬٥٥٣
١١٬٨٦٥٬٤٥٥
١٠٬٧١٧٬١٩٣
٧٬٩١٢٬٥٦٩
٣٬٣٤٥٬٢٥٧
٢٬١٨٢٬٢٧٨
٢٬٠٦٣٬٦٤٨
١٬٤٧٦٬٦٨٥
١٬١٠٤٬٩٣٧
٦٩٠٬٥٢١
٦٨٬١٩١
٨٬٣٨٨٬٦٤٩
────────
٢٢٥٬٨٦٠٬٤٢٩
════════

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي

ﺧﻼل ﻋﺎم  ،٢٠٢٠ﻗﺎﺿت اﻟﺷرﻛﺔ واﺳﺗﻠﻣت ﻣﺑﻠﻎ  10.3ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑدﻋوى ﻣرﻓوﻋﺔ ﺿد أﺣد اﻟﻣوردﯾن.

ب( ﺧﻼل ﻋﺎم  ،٢٠١٩ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ وﺗﺣﺻﯾل ﻣﺑﻠﻎ  ١٢٫٤ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ،ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺗﺄﻣﯾن ،ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ ﺿﻣن
اﻹﯾرادات اﻷﺧرى.
٣٥

ق١٢٧-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

-٢٥

ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

٢٬٧٠٠٬٣٨٨
١٬٠٣٨٬٩٢٣
١٬١٣١٬٨٨٤
────────
٤٬٨٧١٬١٩٥
════════

ﻋﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ
ﻋﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣوظﻔﯾن )إﯾﺿﺎح (١٨
ﻋﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت إﯾﺟﺎر )إﯾﺿﺎح (٧

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي
٧٬٣٣٨٬٩٤٣
١٬٢١٦٬١١٦
٩٧٥٬٣٠٩
────────
٩٬٥٣٠٬٣٦٨
════════

 -٢٦اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 ١-٢٦اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة:
ﻣدﯾﻧون ﺗﺟﺎرﯾون
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى

١٨٧٬٥٣٢٬٤٥٤ ٢٠٠٬٧٦٤٬١٢٤
٤٦٬٧١٣٬٦١٧
٨١٬٥٢٧٬١٦٨
٢٬٤٥٨٬٤٠٨
٤٦٩٬٦٤٥
──────── ────────
٢٣٦٬٧٠٤٬٤٧٩ ٢٨٢٬٧٦٠٬٩٣٧
٢٠٬٠٩٠٬٦٥١
١٩٬٩٠٦٬٢٢٩
──────── ────────
٢٥٦٬٧٩٥٬١٣٠ ٣٠٢٬٦٦٧٬١٦٦
════════ ════════

أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك وﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 ٢-٢٦اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
داﺋﻧون ﺗﺟﺎرﯾون وآﺧرون
ﻗروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
اﻟﺗزاﻣﺎت إﯾﺟﺎر
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺳﺗﺣﻖ إﻟﻰ أﺣد اﻟﺷرﻛﺎء )اﻧظر إﯾﺿﺎح
)أ( أدﻧﺎه(

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي

ﺑدون ﻋﻣوﻟﺔ
اﯾﺿﺎح ٢٠
% ٢٫٣٩
ﺑدون ﻋﻣوﻟﺔ

أﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ
أﻗل ﻣن  ١ﺷﮭر
أﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ
أﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ

١٥١٬٩٤٩٬٩٠١
١٢٨٬٠٠٠٬٠٠٠
٦٬٩٢٤٬٩٣٦
١٤٦٬٩٥٠

١٨٢٬٢١٣٬٤٠٥
١٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠
٧٬٧٧٢٬٤٩٨
١٩٥٬٧٦١

ﺑدون ﻋﻣوﻟﺔ

أﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر

٤٠٬٣٦٤
────────
٢٨٧٬٠٦٢٬١٥١
════════

١٠٧٬٩٨٨٬٢٢٥
────────
٤٨١٬٩١٩٬٨٣٩
════════

% ٢٫٣٩

٤١٬٩٣٦٬٤٧٤
════════

٣٨٬٦٨٤٬٢٩٤
════════

أ(

ﻣﻌدل اﻟﻌﻣوﻟﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻲ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق

ﺗم ﺗﺣوﯾل ﻣﺑﻠﻎ  ١٠٧،٥٨٦،١٠١﷼ ﺳﻌودي ﻣن ھذا اﻟرﺻﯾد ﻟزﯾﺎدة رأس اﻟﻣﺎل .ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑزﯾﺎدة رأﺳﻣﺎﻟﮭﺎ ﻣن ١٥٠
ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي إﻟﻰ  ٦٠٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي.

 ٣-٢٦اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
 ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي
ﻗروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
اﻟﺗزاﻣﺎت إﯾﺟﺎر
ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺳﺗﺣﻖ إﻟﻰ أﺣد
اﻟﺷرﻛﺎء
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣن
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ

ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺟدﯾدة
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي

أﺧرى
﷼ ﺳﻌودي

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

)(٣٧٬٠٠٠٬٠٠٠
)(٨٬٥٤٣٬٧٨٧

٩٬٨١٦٬٥٢١

١٬١٣١٬٨٨٤

١٢٨٬٠٠٠٬٠٠٠
٤٨٬٨٦١٬٤١٠

────────

)(٢٬٣٥٠٬٦٤٠
)(١٥٨٬٢٧٦٬٨١١
────────

────────

)(١٠٥٬٥٩٧٬٢٢١
١٥٨٬٢٧٦٬٨١١
────────

٤٠٬٣٦٤
────────

٣١٩٬٤٤٥٬٠١٧
════════

)(٢٠٦٬١٧١٬٢٣٨
════════

٩٬٨١٦٬٥٢١
════════

٥٣٬٨١١٬٤٧٤
════════

١٧٦٬٩٠١٬٧٧٤
════════

١٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠
٤٦٬٤٥٦٬٧٩٢
١٠٧٬٩٨٨٬٢٢٥

٣٦

ق١٢٨-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٢٦اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣-٢٦اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي
ﻗروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
اﻟﺗزاﻣﺎت إﯾﺟﺎر
ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺳﺗﺣﻖ إﻟﻰ أﺣد
اﻟﺷرﻛﺎء
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣن
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي

ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
اﻟﺟدﯾدة
﷼ ﺳﻌودي

أﺧرى
﷼ ﺳﻌودي

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي

١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠
-

٥٬٠٠٠٬٠٠٠
)(٤٬٨٦٥٬٩٠٥

٥٠٬٣٤٧٬٣٨٨

١١١٬٧٧٠٬٣٨٢
────────

)(٤٬٦٢٧٬٤٢٧
)(١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠
────────

١٠٧٬٩٨٨٬٢٢٥
٨٤٥٬٢٧٠
١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠
──────── ──────── ────────

٢٧١٬٧٧٠٬٣٨٢
════════

)(١٢٤٬٤٩٣٬٣٣٢
════════

٥٠٬٣٤٧٬٣٨٨
٣١٩٬٤٤٥٬٠١٧ ١٢١٬٨٢٠٬٥٧٩
════════ ════════ ════════

٩٧٥٬٣٠٩

١٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠
٤٦٬٤٥٦٬٧٩٢

 ٤-٢٦اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺗﺗﻛون اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺗم إدراج اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﺗﺑﺎدل اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن أطراف راﻏﺑﺔ
ﻓﻲ ذﻟك ،وﻟﯾس ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾﻊ ﻗﺳري أو ﺗﺻﻔﯾﺔ.
ﺗﺗﻛون اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻣن اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق ،واﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗﻛون اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر واﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻘروض ﻗﺻﯾر اﻷﺟل واﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ إﻟﻰ أﺣد اﻟﺷرﻛﺎء واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﻧظرا ﻟﺗوارﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻋﻼه ﺗﻘﺎرب ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ً
ﻟﮭذه اﻷدوات.
ﻻ ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋن ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت
اﻟﺧﺻم اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺳﻌﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات ﻣﻧﺗظﻣﺔ.
 ٥-٢٦أھداف وﺳﯾﺎﺳﺎت إدارة ﻣﺧﺎطر اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺗﻛون اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر واﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى واﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ ﻷﺣد
اﻟﺷرﻛﺎء واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﻘروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل .ﺗﺷﻣل اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻷرﺻدة
ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق واﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزء
ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻧﮭﺎ.
ﺗﺗﻌرض اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق وﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ .ﺗﻘوم اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻹﺷراف ﻋﻠﻰ إدارة ھذه اﻟﻣﺧﺎطر.
ﺗﻘوم اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﻣراﺟﻌﺔ واﻋﺗﻣﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة ﻛﺎﻓﺔ ھذه اﻟﻣﺧﺎطر ﻛﻣﺎ ھو ﻣﻠﺧص أدﻧﺎه:
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗذﺑذب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻷداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ
اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق .ﺗﺗﻌرض اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻧوﻋﯾن ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق :ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت وﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ.
ﺗﺷﺗﻣل اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل واﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ .ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك
أي ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ ھذه اﻟظروف ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.

ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت

ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗذﺑذب ﻗﯾﻣﺔ أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق.
ﺗﺗﻣﯾز ﻗروض اﻟﺷرﻛﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﺑﻔﺗرة ﻗﺻﯾرة وﺗﺣﻣل ﻣﻌدل ﻋﻣوﻟﺔ ﻋﺎﺋم وﯾﺗم ﻗﯾدھﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة .وﻋﻠﯾﮫ ،ﺗﻌﺗﻘد اﻹدارة أن
اﻟﺷرﻛﺔ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻷﯾﺔ ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر ﻋﻣوﻻت ھﺎﻣﺔ ﻷﻧﮫ ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺳوﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟدﯾون ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﺑﺗﺎرﯾﺦ
واﺣ ًا.
ﺷﮭرا د
اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟذي ﯾﻛون ﻋﺎدة
ً
٣٧

ق١٢٩-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٢٦اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٥-٢٦أھداف وﺳﯾﺎﺳﺎت إدارة ﻣﺧﺎطر اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت

ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ أﺛر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑذﻟك اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺛرت ﺑذﻟك .وﻣﻊ
ﺑﻘـﺎء ﻛـﺎﻓـﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى ﺛـﺎﺑﺗـﺔ ،ﺗـﺄﺛر رﺑﺢ اﻟﺷـــــرﻛـﺔ ﻗﺑـل اﻟزﻛـﺎة ﺑـﺎﻷﺛر اﻟﻧـﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻘروض اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﻌﻣوﻟـﺔ ﻋـﺎﺋﻣـﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو
اﻟﺗﺎﻟﻲ:

اﻟزﯾﺎدة ﺑواﻗﻊ ٤٥
ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس
﷼ ﺳﻌودي

٢٠٢٠
٢٠١٩

)(١٧٬٨٢٥
)(٨٬٧٦٣
════════

اﻟﻧﻘص ﺑواﻗﻊ ٤٥
ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس
﷼ ﺳﻌودي

١٧٬٨٢٥
٨٬٧٦٣
════════

ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ

ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗذﺑذب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر
اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ .ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺗﻌرض اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﺻورة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن
ﻣوردﯾن ﺧﺎرﺟﯾﯾن ،واﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺻورة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﯾورو .ﺑﻠﻎ اﻟﺗﻌرض ﻓﻲ ﻋﺎم  ٣٠٬٦٥١٬٣٦٥ :٢٠٢٠﷼ ﺳﻌودي ):٢٠١٩
 ٣٢٬٦٦٤٬٥٢٦﷼ ﺳﻌودي(.

أﺛر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ

ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ أﺛر اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺑﺻورة ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي واﻟﯾورو ،ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات
اﻷﺧرى ﺛﺎﺑﺗﺔ.
ﻧﺗﺞ اﻷﺛر ﻋﻠﻰ رﺑﺢ اﻟﺷرﻛﺔ ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ.

اﻟزﯾﺎدة ﺑواﻗﻊ  ٪٥ﻓﻲ
ﺳﻌر اﻟﺻرف
﷼ ﺳﻌودي

٢٠٢٠
٢٠١٩

)(1,532,568
)(١٬٦٣٣٬٢٢٦
════════

اﻟﻧﻘص ﺑواﻗﻊ ٪٥
ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺻرف
﷼ ﺳﻌودي

1,532,568
١٬٦٣٣٬٢٢٦
════════

ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﺧﻔﺎق اﻟطرف اﻵﺧر ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ ﺗﺟﺎه أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ أو ﻋﻘد ﻋﻣﯾل ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ
ﺗﻛﺑد ﺧﺳﺎرة ﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗﺗﻌرض اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن أﻧﺷطﺗﮭﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى وأرﺻدة اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ( وﻣن أﻧﺷطﺗﮭﺎ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك.

اﻟﻣدﯾﻧون اﻟﺗﺟﺎرﯾون

ﺗﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط ﻓﺗرة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ  ٩٠ﯾو ًﻣﺎ .وﻻ ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل أي ﻋﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ.
ﯾﺗم إﺟراء ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد ﻛل ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻟﻘﯾﺎس ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻧﺳب اﻟﻣﺧﺻص ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ أﯾﺎم اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻟﺳداد ﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻟﮭﺎ أﻧﻣﺎط ﺧﺳﺎﺋر ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ .ﺗﻌﻛس
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺣﺗﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻣﺎﻻت واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ واﻟﻣؤﯾدة اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن اﻷﺣداث اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .ﯾﻣﺛل اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر
اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﻻ ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺄي ﺿﻣﺎﻧﺎت رھﻧﯾﺔ ﻟﻘﺎء
اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ.

٣٨

ق١٣٠-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٢٦اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٥-٢٦أھداف وﺳﯾﺎﺳﺎت إدارة ﻣﺧﺎطر اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺷﺄن اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت:
ﻏﯾر ﻣﺗﺄﺧرة
اﻟﺳداد
﷼ ﺳﻌودي

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻣﻌدل ﺧﺳﺎﺋر
اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ%
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻣﺑﺳطﺔ
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ %

١٨٠-٩٠
﷼ ﺳﻌودي

أﻗل ﻣن ٩٠
﷼ ﺳﻌودي

٪٠٫٥٦
٪٠٫١٧
٤٧٬٣١٧٬٧٣٥ ١٤٩٬٩٩٨٬٧٠٨
)(٢٦٧٬٢٩٦
)(٢٥٤٬٦٨٠
─────── ───────
٤٧٬٠٥٠٬٤٣٩ ١٤٩٬٧٤٤٬٠٢٨
═══════ ═══════

٪١٤٫٩٥
٧١٥٬٣٥٦
)(١٠٦٬٩٢٦
───────
٦٠٨٬٤٣٠
═══════

٣٦٥-١٨١
﷼ ﺳﻌودي
٪٣٦٫١٤
٢٬٦٩٩٬١٥٣
)(٩٧٥٬٥٨١
───────
١٬٧٢٣٬٥٧٢
═══════

أﻛﺛر ﻣن ٣٦٥
﷼ ﺳﻌودي

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي

٪٧٣٫٥٠
٦٬٨٣٩٬٥٨١
)(٤٬٥٤٢٬١٦٨
)(٦٥٩٬٧٥٨
───────
١٬٦٣٧٬٦٥٥
═══════

٢٠٧٬٥٧٠٬٥٣٣
)(٦٬١٤٦٬٦٥١
)(٦٥٩٬٧٥٨
───────
٢٠٠٬٧٦٤٬١٢٤
═══════

اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  -ﻋدد أﯾﺎم اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻟﺳداد

ﻏﯾر ﻣﺗﺄﺧرة
اﻟﺳداد
﷼ ﺳﻌودي

أﻗل ﻣن ٩٠
﷼ ﺳﻌودي

١٨٠-٩٠
﷼ ﺳﻌودي

٪٠٫٢٠
١٤٠٬٠١٨٬٠١٧
)(٢٨٥٬٧١٧
───────
١٣٩٬٧٣٢٬٣٠٠
═══════

٪٠٫٦٦
٤٥٬٣٥٢٬٩٨١
)(٣٠٠٬٣٦٤
───────
٤٥٬٠٥٢٬٦١٧
═══════

٪٢٢٫٧٨
١٬٤٦٥٬٧٣٥
)(٣٣٣٬٩٠١
───────
١٬١٣١٬٨٣٤
═══════

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻣﻌدل ﺧﺳﺎﺋر
اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ%
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻣﺑﺳطﺔ

اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  -ﻋدد أﯾﺎم اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻟﺳداد

٣٦٥-١٨١
﷼ ﺳﻌودي

أﻛﺛر ﻣن ٣٦٥
﷼ ﺳﻌودي

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي

٪٤٩٫٦٩
٨٦٥٬٠٩٨
)(٤٢٩٬٩٠٤
───────
٤٣٥٬١٩٤
═══════

٪٧٣٫٥٠
٤٬٤٥٤٬٧٥٤
)(٣٬٢٧٤٬٢٤٥
───────
١٬١٨٠٬٥٠٩
═══════

١٩٢٬١٥٦٬٥٨٥
)(٤٬٦٢٤٬١٣١
───────
١٨٧٬٥٣٢٬٤٥٤
═══════

ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ

ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋدم ﻣﻘدرة اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺎل اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ .وﺗﺗﻣﺛل طرﯾﻘﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ إدارة ﻣﺧﺎطر
اﻟﺳﯾوﻟﺔ ،وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ،ﻗدر اﻟﻣﺳﺗطﺎع ،ﺑﺄن ﻟدﯾﮭﺎ ﺳﯾوﻟﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ ﺣﺎل اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ ﺧﻼل اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ،
دون ﺗﻛﺑد ﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ أو اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﺗﺿر ﺑﺳﻣﻌﺔ اﻟﺷرﻛﺔ.
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
ﻗروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
داﺋﻧون ﺗﺟﺎرﯾون وآﺧرون
اﻟﺗزاﻣﺎت إﯾﺟﺎر
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺳﺗﺣﻖ إﻟﻰ ﺷرﯾك

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
ﻗروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
داﺋﻧون ﺗﺟﺎرﯾون وآﺧرون
ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺳﺗﺣﻖ إﻟﻰ أﺣد اﻟﺷرﻛﺎء
اﻟﺗزاﻣﺎت إﯾﺟﺎر
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ

ﺧﻼل  ٣أﺷﮭر
﷼ ﺳﻌودي
١٢٨٬٠٦٤٬٠٣٣
١٥١٬٩٤٩٬٩٠١
٤٬٦٤٦٬٠٣٥
١٤٦٬٩٥٠
٤٠٬٣٦٤
───────
٢٨٤٬٨٤٧٬٢٨٣
═══════

ﺧﻼل  ٣أﺷﮭر
﷼ ﺳﻌودي
١٦٥٬٠٤١٬٣٤٤
١٨٢٬٢١٣٬٤٠٥
١٠٧٬٩٨٨٬٢٢٥
٢٬٥٨٥٬٨٢٥
١٩٥٬٧٦١
───────
٤٥٨٬٠٢٤٬٥٦٠
═══════

ﻣن  ٣أﺷﮭر إﻟﻰ
ﺳﻧﺔ
﷼ ﺳﻌودي
٣٬٢٦٥٬٥٥٩
───────
٣٬٢٦٥٬٥٥٩
═══════

ﻣن  ٣أﺷﮭر إﻟﻰ
ﺳﻧﺔ
﷼ ﺳﻌودي
٣٬٣٦٥٬٩٣٥
───────
٣٬٣٦٥٬٩٣٥
═══════

٣٩

ق١٣١-

 ١إﻟﻰ  ٥ﺳﻧوات
﷼ ﺳﻌودي
١٧٬٩٤٠٬٣٠٨
───────
١٧٬٩٤٠٬٣٠٨
═══════

 ١إﻟﻰ  ٥ﺳﻧوات
﷼ ﺳﻌودي
١٥٬٥٦٤٬٨٩٥
───────
١٥٬٥٦٤٬٨٩٥
═══════

أﻛﺛر ﻣن ٥
ﺳﻧوات
﷼ ﺳﻌودي
٣٠٬٨٠٣٬٠٢٠
───────
٣٠٬٨٠٣٬٠٢٠
═══════

أﻛﺛر ﻣن ٥
ﺳﻧوات
﷼ ﺳﻌودي
٣٤٬٥١٠٬٠٠٠
───────
٣٤٬٥١٠٬٠٠٠
═══════

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي
١٢٨٬٠٦٤٬٠٣٣
١٥١٬٩٤٩٬٩٠١
٥٦٬٦٥٤٬٩٢٢
١٤٦٬٩٥٠
٤٠٬٣٦٤
───────
٣٣٦٬٨٥٦٬١٧٠
═══════

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي
١٦٥٬٠٤١٬٣٤٤
١٨٢٬٢١٣٬٤٠٥
١٠٧٬٩٨٨٬٢٢٥
٥٦٬٠٢٦٬٦٥٥
١٩٥٬٧٦١
───────
٥١١٬٤٦٥٬٣٩٠
═══════

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٢٧رﺑﺢ اﻟﺳﮭم
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب رﺑﺢ اﻟﺳﮭم اﻟﻣﺧﻔض وذﻟك ﺑﻘﺳﻣﺔ رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم
اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ زاﺋدا اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم إﺻدارھﺎ ﻋﻧد ﺗﺣوﯾل ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ
اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﺧﻔﺿﺔ إﻟﻰ أﺳﮭم ﻋﺎدﯾﺔ.
ﺑﻠﻎ اﻟرﺑﺢ اﻷﺳـﺎﺳـﻲ واﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳـﮭم اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﺳـﺎھﻣﯾن اﻟﻌﺎدﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺷـرﻛﺔ ﻟﻠﺳـﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳـﻣﺑر  ٣٫٨٣ :٢٠٢٠﷼
ﺳﻌودي ﻟﻠﺳﮭم ) ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ١٫٨٢ :٢٠١٩﷼ ﺳﻌودي ﻟﻠﺳﮭم( .ﺑﻠﻎ رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٢٩٬٦٧٨٬٧٦١ :٢٠٢٠
﷼ ﺳـﻌودي ) ٣١دﯾﺳـﻣﺑر  ١٠٩٬١٦٤٬٦٨٠ :٢٠١٩﷼ ﺳـﻌودي( وﻋدد اﻷﺳـﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑرﺑﺢ اﻟﺳـﮭم اﻷﺳـﺎﺳـﻲ واﻟﻣﺧﻔض
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٣١) ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ :٢٠٢٠دﯾﺳﻣﺑر .(٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ :٢٠١٩
ﺗم ﺗﺣدﯾث اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟرﺳﻣﻠﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﻌد ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ )إﯾﺿﺎح .(٣٢
ﺗم ﺗﻌدﯾل ﻋﺎﺋد اﻟﺳﮭم ﻟﻌﺎم  ٢٠١٩ﺑﻌد ﺗﺄﺛﯾر زﯾﺎدة رأس اﻟﻣﺎل ﺑﻌد ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل رﺳﻣﻠﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة واﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
واﻟﻣﺳﺗﺣﻖ ﻟﻠﺷرﯾك.
 -٢٨ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
اﻗﺗرﺣت اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﮭﺎ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٣ﺷﻌﺑﺎن ١٤٤٢ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ١٦أﺑرﯾل  (٢٠٢٠إﻋﻼن ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﺑﻣﺑﻠﻎ
 ١٥٨٬٢٧٦٬٨٠٩﷼ ﺳﻌودي ﺑواﻗﻊ  ١٬٠٥٥٫١٨﷼ ﺳﻌودي ﻟﻠﺳﮭم ) ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ :٢٠١٩﷼ ﺳﻌودي ﺑواﻗﻊ
 ٨٠٠﷼ ﺳﻌودي ﻟﻠﺳﮭم(.
 -٢٩إدارة رأس اﻟﻣﺎل
ﻟﻐرض إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ،ﯾﺷﺗﻣل رأس اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل وﻛﺎﻓﺔ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن .وﯾﺗﻣﺛل
اﻟﮭدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻹدارة رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎء.
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈدارة ھﯾﻛل رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺧﺎص ﺑﮭﺎ وإﺟراء اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ .ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ
ﺑﻣراﻗﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﺳﺑﺔ اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﯾن ﻣﻘﺳوﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣﺎل زاﺋداً ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﯾن .ﺗﻘوم
اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈدراج اﻟﻘروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل واﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ إﻟﻰ أﺣد اﻟﺷرﻛﺎء واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣوظﻔﯾن واﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ،
ﺻﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك ،ﺿﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﯾن.
ﻧﺎﻗ ً

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي

١٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٢٨٬٠٠٠٬٠٠٠
٤٦٬٤٥٦٬٧٩٢ ٤٨٬٨٦١٬٤١٠
٣٤٬٧٩٣٬٥٥٤ ٣٩٬٦٦٨٬٢٠٥
٢٬٧٨٠٬١٤٢ ٥٬٤٣٠٬٩٤٠
١٠٧٬٩٨٨٬٢٢٥
٤٠٬٣٦٤
)(٢٠٬٠٩٠٬٦٥١) (١٩٬٩٠٦٬٢٢٩
──────── ────────
٣٣٦٬٩٢٨٬٠٦٢ ٢٠٢٬٠٩٤٬٦٩٠
──────── ────────
٤٦٣٬٧٠١٬٥٤٩ ٦٤٠٬٤٥٠٬٩٤٣
──────── ────────
٨٠٠٬٦٢٩٬٦١١ ٨٤٢٬٥٤٥٬٦٣٣
════════ ════════
٪٤٢٤٢
٪٢٤

ﻗروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
اﻟﺗزام إﯾﺟﺎر
اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
زﻛﺎة ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺳﺗﺣﻖ إﻟﻰ أﺣد اﻟﺷرﻛﺎء
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً :أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك وﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق
ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﯾن
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
رأس اﻟﻣﺎل وﺻﺎﻓﻲ اﻟدﯾن
ﻧﺳﺑﺔ اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ

٤٠

ق١٣٢-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٣٠اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ
وﻷﻏراض اﻹدارة ،ﺗﺗﻛون اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن وﺣدات أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ
﷼ ﺳﻌودي

٢٠٢٠
اﻹﯾرادات
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات
اﺳﺗﮭﻼك وإطﻔﺎء اﻟﻣوﺟودات
اﺳﺗﮭﻼك ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام
رﺑﺢ اﻟﻘطﺎع
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

١٬١٤٥٬٤٨٧٬٦٨٨
٩٢٨٬٢٨٩٬٤١٥
٩٬١٠٤٬٤٠٨
٤٬٣٢٤٬٣٢٤

٢٠١٩

رﺑﺢ اﻟﻘطﺎع
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

٥٢٥٬١٦٠٬٥٧٠
٤٢٥٬٣٥٨٬٨٣٩
٦٬٣١٥٬٣١٠
١٬٠٣٥٬١٦٥

٨٦٧٬٨٠٥٬٦٣٩
٧٠٠٬٦٧٨٬٥٧٠
١٣٬٧٦٢٬٦٦٢
٢٬٤٥٣٬٠٢٧

٢٬٥٣٨٬٤٥٣٬٨٩٧
٢٬٠٥٤٬٣٢٦٬٨٢٤
٢٩٬١٨٢٬٣٨٠
٧٬٨١٢٬٥١٦

٢٣٦٬٩١٣٬٦٣٨
٦٨٬٣٧٢٬٠٩٨
٥٤٬٦٧٩٬٧٠٦
١١٣٬٨٦١٬٨٣٤
══════════ ══════════ ══════════ ══════════
١٬٠٦٩٬٨٤٨٬٨٠٥
٣٣٧٬٧٠٥٬٤٥٤
٢١٩٬٧٦٧٬٢٤٧
٥١٢٬٣٧٦٬١٠٤
══════════ ══════════ ══════════ ══════════
٤٢٩٬٥٤٢٬٨٩٣
١٦٩٬٧٩٨٬٦١٦
١٥٨٬٦٦٧٬١٦٧
١٠١٬٠٧٧٬١١٠
══════════ ══════════ ══════════ ══════════

اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ
﷼ ﺳﻌودي

اﻹﯾرادات
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات
اﺳﺗﮭﻼك وإطﻔﺎء اﻟﻣوﺟودات
اﺳﺗﮭﻼك ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام

اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي

١٬٠٤١٬٨٦٠٬٧٧٤
٨٩٥٬٥٩٥٬٦٦٦
٨٬٨٩١٬٩٤٧
٣٬٢٢٢٬٤٤٣
٩١٬٨٢٥٬٠٢٢
══════════
٤٧٩٬٢١٢٬٢٨٣
══════════
٤٠٠٬٥٦٥٬٧٩٢
══════════

اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي

٤٨٣٬٠١٢٬٢٨١
٤١٦٬٦٤٨٬٢٦٢
٥٬٦٥٧٬٨٢٨
٥٧٩٬٣٤٥

٨٩٤٬١٨٧٬٣٦٢
٧٧٢٬١٦٥٬٦١٢
١٤٬١٦٢٬٢٣٣
١٬٦٠٣٬٦٨٠

٢٬٤١٩٬٠٦٠٬٤١٧
٢٬٠٨٤٬٤٠٩٬٥٤٠
٢٨٬٧١٢٬٠٠٨
٥٬٤٠٥٬٤٦٨

٧٬٩٣٠٬٤٧٠
═════════
٢٠٢٬٣٧٥٬٠٧٤
═════════
٥٤٬٧٤٥٬٠٧٨
═════════

١٢٬١٨٩٬٣٣٠
════════
٣٤١٬٥٢١٬٠٨٠
════════
١٠٤٬٠٩٦٬٠١٨
════════

١١١٬٩٤٤٬٨٢٢
══════════
١٬٠٢٣٬١٠٨٬٤٣٧
══════════
٥٥٩٬٤٠٦٬٨٨٨
══════════

ﺗﻘوم اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻟوﺣدات اﻷﻋﻣﺎل ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻐرض اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺑﺷﺄن ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد وﺗﻘوﯾم اﻷداء.
ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻘطﺎع ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة وﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮫ ﺑﺻورة ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﻛﻣﺎ أن ﺗﻣوﯾل
اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻹدارﯾﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل ورواﺗب وﻣزاﯾﺎ اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة وإدارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
وﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﺷؤون اﻹدارﯾﺔ واﻟدﻋم ،واﻟﻣﺻﺎرﯾف واﻹﯾرادات اﻷﺧرى( واﻟزﻛﺎة ﺗدار ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﺷرﻛﺔ وﻻ ﯾﺗم ﺗوزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ.
-٣١

اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ واﻟﺗﻌﮭدات اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ

أﺻدرت اﻟﺷرﻛﺔ ﺧطﺎﺑﺎت ﺿﻣﺎن ﺑﻠﻎ ﺣدھﺎ اﻷﻗﺻﻰ  ٤١٠٬٠٠٠﷼ ﺳﻌودي ) ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٢٫٠٣٨٫٨٤٢ :٢٠١٩﷼ ﺳﻌودي(
ﺑﺷﺄن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘود واﻋﺗﻣﺎدات ﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٣٣٫٥٩٧٫٧٠٧﷼ ﺳﻌودي ) ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٥٣٬٢٣٨٬٠٧٢ :٢٠١٩﷼ ﺳﻌودي( .ﺗوﺟد
ﺗﻌﮭدات رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗدرھﺎ  ٩٬٦٧٧٬١٥٢﷼ ﺳﻌودي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٣١) ٢٠٢٠دﯾﺳﻣﺑر  ١٬١٥٢٬٦٧٦ :٢٠١٩﷼ ﺳﻌودي(
ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات.
 -٣٢اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل
ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر  ،٢٠٢٠ﻗرر ﻣﺟﻠس اﻹدارة زﯾﺎدة رأس اﻟﻣﺎل ﻣن  ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠﷼ ﺳﻌودي إﻟﻰ  ٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠﷼ ﺳﻌودي
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣوﯾل ﻣﺑﻠﻎ  ١٠٧٫٥٨٦٫١٠١﷼ ﺳﻌودي ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ إﻟﻰ أﺣد اﻟﺷرﻛﺎء وﺗﺣوﯾل ﻣﺑﻠﻎ  ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠﷼
ﺳﻌودي ﻣن ﺣﺳﺎب اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ وﺗﺣوﯾل ﻣﺑﻠﻎ  ٢٦٧٫٤١٣٫٨٩٩﷼ ﺳﻌودي ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة إﻟﻰ اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ
رأس اﻟﻣﺎل .ﺗم اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١٧ﻓﺑراﯾر .٢٠٢١
ﺑﻌد ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ،زاد ﻋدد اﻷﺳﮭم ﻣن  ١٥٠٫٠٠٠ﺳﮭم ﺑﻘﯾﻣﺔ  ١٫٠٠٠﷼ ﺳﻌودي ﻟﻠﺳﮭم اﻟواﺣد إﻟﻰ  ٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠ﺳﮭم ﺑﻘﯾﻣﺔ ١٠
﷼ ﺳﻌودي ﻟﻠﺳﮭم اﻟواﺣد )إﯾﺿﺎح .(٢٧
٤١

ق١٣٣-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

-٣٣

اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷﺣداث اﻟﻼﺣﻘﺔ

ﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ وﺗم اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﺑﻌد ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ
 ١٧ﻓﺑراﯾر .٢٠٢١
أﯾﺿًﺎ ،ﺗم ﺗﻐﯾﯾر اﻻﺳم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣن "ﺷرﻛﺔ ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟم" إﻟﻰ "ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻧﺟم ﻟﻸﻏذﯾﺔ" ﻓﻲ  ١٧ﻓﺑراﯾر .٢٠٢١

ﺗﺄﺛﯾر ﻛوﻓﯾد١٩-

ﺗم ﺗﺣدﯾد ﺳﻼﻟﺔ ﺟدﯾدة ﻣن ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ )ﻛوﯾد (١٩-ﻷول ﻣرة ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ دﯾﺳﻣﺑر  ،٢٠١٩وﺑﻌد ذﻟك ﺗم اﻹﻋﻼن ﻋﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﺎرس
 ٢٠٢٠ﻣن ﻗﺑل ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﺗﺻﻧﯾﻔﮫ ﺑﺎﻟﺟﺎﺋﺣﺔ .ﻻ ﯾزال ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ ﯾﻧﺗﺷر ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎطﻖ ﺗﻘرﯾﺑًﺎ ﺣول اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻣﺎ
ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻗﯾود ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔر وﺣظر اﻟﺗﺟول ﻓﻲ اﻟﻣدن ،ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺑﺎطؤ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
وإﻏﻼق اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟﻣﺣﻠﻲ.
إن ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ وﻧﺗﺎﺋﺟﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣؤﻛد وﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل
واﻟﺗطورات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﻗد ﻻ ﺗﺗﻣﻛن اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﺗﻘدﯾرھﺎ ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .ﺗﺷﻣل ھذه اﻟﻌواﻣل ﻣﻌدل اﻧﺗﻘﺎل
اﻟﻔﯾروس ،وﻣدة اﻟﺗﻔﺷﻲ ،واﻹﺟراءات اﻻﺣﺗرازﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﺧذھﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻧﺗﺷﺎر اﻟوﺑﺎء ،وﺗﺄﺛﯾر ﺗﻠك اﻹﺟراءات
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،وأﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء واﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻌواﻣل.
ﻛﺑﯾرا ﻧﺗﯾﺟﺔ
ﺗﺄﺛرا ﺳﻠﺑﯾًﺎ ً
وﺣﺗﻰ اﻵن وﻛﻣﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ،٢٠٢٠ﻟم ﺗﺗﺄﺛر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ً
ﺗﻔﺷﻲ ﻛوﻓﯾد .١٩-وﺳوف ﺗﺳﺗﻣر إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم طﺑﯾﻌﺔ وﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ﻛوﻓﯾد  ١٩ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ وﻧﺗﺎﺋﺟﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
 -٣٤اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗم اﻋﺗﻣﺎد إﺻدار اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٢٠٢٠ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺎء ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢رﻣﺿﺎن ١٤٤٢ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ ١٤
أﺑرﯾل .(٢٠٢١
 -٣٥أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺗم إﺟراء ﺑﻌض ﻋﻣﻠﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﻌزﯾز ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
ﻋﻠﯾﮫ ،ﺗم ﺗﻌدﯾل ﺑﻌض اﻟﺑﻧود ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺑﻧود ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

ﻣﺻﺎرﯾف ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً وﻣوﺟودات أﺧرى
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
داﺋﻧون ﺗﺟﺎرﯾون وآﺧرون
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
ﺿرﯾﺑﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف ﺑﯾﻊ وﺗوزﯾﻊ
ﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ

ﻛﻣﺎ ورد ﺳﺎﺑ ًﻘﺎ
﷼ ﺳﻌودي

إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف
﷼ ﺳﻌودي

٩٬٥٢٨٬١٤٧
١٢٬٨٢١٬٠٧٠
٢٠١٬٤٥٢٬٤١٤
(٢٠٥٬٩٦٨٬٩٩٤
)(١٩٬٢٥٠٬١٧١

١٠٬٣٦٢٬٦٦٢
)(١٠٬٣٦٢٬٦٦٢
)(١٩٬٢٣٩٬٠٠٩
١٩٬٠٥٣٬٥٤٣
١٨٥٬٤٦٦
٢٬٤٧٧٬٨٩١
)(٢٬٤٧٧٬٨٩١

٤٢

ق١٣٤-

ﺑﻌد إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف
﷼ ﺳﻌودي
١٩٬٨٩٠٬٨٠٩
٢٬٤٥٨٬٤٠٨
١٨٢٬٢١٣٬٤٠٥
١٩٬٠٥٣٬٥٤٣
١٨٥٬٤٦٦
)(٢٠٣٬٤٩١٬١٠٣
)(٢١٬٧٢٨٬٠٦٢

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

شركة المنجم لألغذية (المعروفة سابقا باسم شركة ثالجات
المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في  31مارس 2021

ق١٣٥-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

شركة المنجم لألغذية (المعروفة سابقا باسم شركة ثالجات المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021
رقم الصفحة

الفهرس
تقرير فحص المراجع المستقل

1

قائمة المركز المالي األولية الموجزة

2

قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة

3

قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموجزة

4

قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة

5
17 – 6

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

ق١٣٦-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ق١٣٧-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

شركة المنجم لألغذية (المعروفة سابقا باسم شركة ثالجات المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة المركز المالي األولية الموجزة
كما في 31مارس 2021

إيضاح
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات وآالت ومعدات
موجودات غير ملموسة
موجودات حق االستخدام

6

7
8
11
9

419,992,579
459,592,077
216,177,674
270,560,422
81,527,168
72,056,960
19,906,229
29,232,063
─────────
────────
737,603,650
831,441,522
─────────
────────
1,069,848,805 1,162,241,163
═════════
════════

10
10
10

600,000,000
22,967,876
()3,739,413
50,686,283
────────
669,914,746
────────

150,000,000
450,000,000
22,967,876
()3,739,413
21,222,480
─────────
640,450,943
─────────

38,933,060
40,688,103
────────
79,621,163
────────

41,936,474
39,668,205
─────────
81,604,679
─────────

إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات
حقوق الشركاء والمطلوبات
حقوق الشركاء
رأس المال
زيادة مقترحة في رأس المال
احتياطي نظامي
احتياطي تقويم اكتواري
أرباح مبقاه
إجمالي حقوق الشركاء
المطلوبات غير المتداولة
التزام إيجار  -جزء غير متداول
التزامات المنافع المحددة للموظفين
إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
دائنون تجاريون ،مصاريف مستحقة وأخرى
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
االلتزامات برد المبلغ
التزام إيجار  -جزء متداول
قروض قصيرة األجل
ضريبة قيمة مضافة مستحقة
زكاة مستحقة

12
11
13
14

إجمالي المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات
إجمالي المطلوبات وحقوق الشركاء

تشكل اإليضاحات المرفقة جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
2

ق١٣٨-

────────

─────────

280,633,260
3,891,634
46,274,747
────────
330,799,641
────────

إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
بضاعة
مدينون تجاريون ،مصاريف مدفوعة مقدما وأخرى
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

 31مارس 2021
(غير مراجعة)
لاير سعودي

 31ديسمبر 2020
(مراجعة)
لاير سعودي

281,033,658
4,265,572
46,945,925
─────────
332,245,155
─────────

181,048,705
252,013,939
187,314
3,065,951
1,150,025
1,395,729
6,924,936
7,570,538
128,000,000
105,000,000
25,196,294
34,796,662
5,285,909
8,862,435
─────────
────────
347,793,183
412,705,254
─────────
────────
429,397,862
492,326,417
─────────
────────
1,069,848,805 1,162,241,163
═════════
════════

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

شركة المنجم لألغذية (المعروفة سابقا باسم شركة ثالجات المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021

إيضاح
15

إيرادات
تكلفة اإليرادات
إجمالي الربح
مصاريف بيع وتسويق
مصاريف عمومية وإدارية
استهالك موجودات حق االستخدام
دخل العمليات
إيرادات أخرى ،صافي
تكلفة تمويل

16

الدخل قبل الزكاة
14

الزكاة
صافي دخل الفترة
الدخل الشامل اآلخر للفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة
ربح السهم األساسي والمخفض:
ربح السهم األساسي والمخفض من صافي الدخل

17

تشكل اإليضاحات المرفقة جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
3

ق١٣٩-

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
31مارس 2020
31مارس2021
لاير سعودي
لاير سعودي
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
628,055,404
()530,614,947
97,440,457

687,578,509
()549,468,416
138,110,093

()57,276,284
()4,964,951
()1,909,030
33,290,192

()53,483,752
()5,310,185
()1,690,520
77,625,636

488,259
()738,122

1,215,893
()1,366,115

33,040,329

77,475,414

()3,576,526
29,463,803

()1,808,719
75,666,695

29,463,803

75,666,695

0.49

1.26

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

شركة المنجم لألغذية (المعروفة سابقا باسم شركة ثالجات المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموجزة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021

رأس المال
لاير سعودي

االحتياطي
النظامي
لاير سعودي

الزيادة المقترحة في
رأس المال
لاير سعودي

احتياطي التقويم
االكتواري
لاير سعودي

األرباح المبقاة
لاير سعودي

21,222,480 )3,739,413( 22,967,876 450,000,000 150,000,000
كما في  1يناير2021
────── ───────
─────── ─────── ──────
29,463,803
ربح الفترة
الخسارة الشاملة األخرى
29,463,803
إجمالي الدخل الشامل
────── ───────
─────── ─────── ──────
- )450,000,000( 450,000,000
زيادة في رأس المال (إيضاح )10
────── ───────
─────── ─────── ──────
50,686,283 )3,739,413( 22,967,876
كما في  31مارس ( 2021غير مراجعة) - 600,000,000
══════ ═══════
═══════ ═══════ ══════

كما في  1يناير 2020
- 150,000,000
─────── ───────
ربح السنة
الخسارة الشاملة األخرى
إجمالي الدخل الشامل
─────── ───────
كما في  31مارس ( 2020غير مراجعة) - 150,000,000
═══════ ═══════

اإلجمالي
لاير سعودي
640,450,943
───────
29,463,803
29,463,803
───────
───────
669,914,746
═══════

463,701,549 240,202,303 )1,500,754( 75,000,000
────── ─────── ───────
──────
75,666,695
75,666,695
75,666,695 75,666,695
────── ─────── ───────
──────
539,369,244 315,868,998 )1,500,754( 75,000,000
══════ ═══════ ═══════
══════

تشكل اإليضاحات المرفقة جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
4

ق١٤٠-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

شركة المنجم لألغذية (المعروفة سابقا باسم شركة ثالجات المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021

إيضاح

األنشطة التشغيلية
الربح قبل الزكاة

 31مارس 2021
(غير مراجعة)
لاير سعودي
33,040,329

التعديالت غير النقدية لتسوية الربح قبل الزكاة إلى صافي التدفقات النقدية من
األنشطة التشغيلية:
إطفاء موجودات حق االستخدام
استهالك
إطفاء موجودات غير ملموسة
عمولة على التزامات اإليجار
عمولة محملة على قروض قصيرة األجل
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية
مكاسب استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
التزامات المنافع المحددة للموظفين

6

8

تعديالت رأس المال العامل:

مدينون تجاريون ،مصاريف مدفوعة مقدما وأخرى

البضاعة

دائنون تجاريون ،مصاريف مستحقة وأخرى
االلتزامات برد المبلغ
ضريبة قيمة مضافة مستحقة

المبالغ المستحقة من/إلى الجهات ذات العالقة
تكاليف تمويل مدفوعة
التزامات المنافع المحددة المدفوعة للموظفين
زكاة مدفوعة
صافي النقدية من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
دفعات بشأن شراء ممتلكات وآالت ومعدات
متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
دفعات بشأن شراء موجودات غير ملموسة

6

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
سداد جزء رئيسي من التزامات اإليجار
قروض قصيرة األجل مستلمة
قروض قصيرة األجل مسددة
مستحق إلى الشركاء

11

الزيادة في األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق
األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في بداية السنة

9

األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في نهاية الفترة

9

المعامالت غير النقدية
موجودات حق االستخدام
محول من الزيادة المقترحة في رأس المال إلى رأس المال

10

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

تشكل اإليضاحات المرفقة جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
5

ق١٤١-

 31مارس 2020
(غير مراجعة)
لاير سعودي
77,475,414

1,909,030
6,759,333
383,938
314,655
423,467
2,395,248
()319,197
1,278,717
───────
46,185,520

1,690,520
6,967,994
333,411
261,359
1,104,756
590,599
()840,903
1,699,058
───────
89,282,208

()56,777,996
()39,599,498
70,941,881
245,704
9,600,368
12,348,846
───────
42,944,825
()400,112
()258,819
───────
42,285,894
───────

()71,707,743
51,218,533
()14,822,239
410,025
25,010,828
()27,402,240
───────
51,989,372
()1,093,857
()451,850
───────
50,443,665
───────

()6,376,571
336,830
()10,000
───────
()6,049,741
───────

()4,542,275
873,421
()3,417
───────
()3,672,271
───────

()3,723,572
()3,910,319
1,494,000,000 1,013,000,000
()1,475,000,000( )1,036,000,000
()42,904,361
───────
───────
()27,627,933
()26,910,319
───────
───────
19,143,461
9,325,834
20,090,651
19,906,229
───────
───────
39,234,112
29,232,063
═══════
═══════
1,237,852
450,000,000

-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

شركة المنجم لألغذية (المعروفة سابقا باسم شركة ثالجات المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 31مارس 2021
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التكوين واألنشطة

شركة المنجم لألغذية ("الشركة") ،شركة مساهمة سعودية مقفلة ،مسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل
التجاري رقم  1010231822وتاريخ  7ربيع الثاني 1428هـ (الموافق  24أبريل  .)2007يقع العنوان المسجل للشركة في
الرياض ،ص ب  ،1544الرياض  ،11451المملكة العربية السعودية.
الشركة هي شركة تابعة لشركة أبناء عبد هللا العلي المنجم ("الشركة األم") التي هي شركة مساهمة سعودية مقفلة ،مسجلة في
الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  1010000565وتاريخ  11ذو القعدة 1376هـ (الموافق 10
يونيو  .) 1957يقع العنوان المسجل للشركة األم في الرياض ،ص.ب ،2395 .الرياض  ،11451المملكة العربية السعودية.
بتاريخ  11أكتوبر  ، 2020قرر الشركاء طرح أسهم لالكتتاب العام .كما قرر الشركاء في اجتماعهم بتاريخ  2نوفمبر  2020تحويل
الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة .باإلضافة إلى ذلك ،تم تغيير اسم الشركة من "شركة
ثالجات المنجم" إلى "شركة المنجم لألغذية" (شركة مساهمة سعودية مقفلة) .تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية فيما يتعلق بتحويل
الشكل القانوني للشركة وتغيير اسمها خالل الفترة (إيضاح .)10
تقوم الشركة بمزاولة تجارة الجملة والتجزئة في الفواكه والخضار واللحوم المبردة والمجمدة والمعلبات والمواد الغذائية ،وذلك من
خالل فروعها التالية:

-2

رقم السجل التجاري

موقع الفرع

1131026002
2050059043
4030176226
5855030212
4650046753
3550027505
3350031238
2250045420
4031067309
4032032800
5900017953
1010401313
1010465454
4030291805
1010653210
3400119907

بريدة
الدمام
جدة
خميس مشيط
المدينة المنورة
تبوك
حائل
االحساء
مكة المكرمة
الطائف
جيزان
الرياض
الرياض
جدة
الرياض
سكاكا

أسس اإلعداد

 1-2بيان االلتزام
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2021وفقً ا لمعيار المحاسبة الدولي ()34
"التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية .أعدت الشركة البيانات المالية على أنها ستستمر في العمل على أساس
مبدأ االستمرارية .يرى أعضاء مجلس اإلدارة أنه ال توجد شكوك جوهرية قد تؤثر على هذا االفتراض .لقد توصلوا إلى هناك توقعً ا
ً
شهرا من نهاية فترة
معقوال بأن الشركة لديها موارد كافية لالستمرار في الوجود التشغيلي في المستقبل المنظور ،وال تقل عن 12
ً
التقرير.
ال تشتمل القوائم المالية األولية الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ،ويجب قراءتها جنبًا
إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية كما في  31ديسمبر .2020
 2-2أسس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي .وبالنسبة لمنافع الموظفين
ومنافع ما بعد التوظيف األخرى ،تم استخدام التقويم االكتواري الحتساب القيمة الحالية.
 3-2العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي ،باعتباره العملة الوظيفية للشركة.
6
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ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

شركة المنجم لألغذية (المعروفة سابقا باسم شركة ثالجات المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
 31مارس 2021
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التغيرات في السياسات المحاسبية للشركة

تتماشى السياسات المحاسبية في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020باستثناء تطبيق التعديالت على المعايير السارية اعتباراً من  1يناير  .2021لم تقم الشركة
بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت صادرة وغير سارية المفعول بعد.
ت سري العديد من التعديالت والتفسيرات ألول مرة في عام  2021لكن ليس لها أثر على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة.
-4

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة

لم تطبق الشركة بشكل مبكر أي معيار أو تفسير أو تعديل تم إصداره ولكنه لم يصبح ساري بعد .تم تطبيق العديد من التعديالت
ألول مرة في عام  ،2021ولكن ليس لها تأثير على البيانات المالية المرحلية الموجزة للشركة.
إحالل سعر الفائدة المرجعي  -المرحلة الثانية :التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  ,9معيار المحاسبة الدولي ,39
والمعيار الدولي للتقرير المالي  ،7والمعيار الدولي للتقرير المالي  4والمعيار الدولي للتقرير المالي 16
تقدم هذه التعديالت إعفاءات مؤقتة تعالج اآلثار على التقرير المالي عند إحالل سعر الفائدة المرجعي الحالي بسعر فائدة بديل خاليًا
تقريبًا من المخاطر.
تشتمل التعديالت على الوسائل العملية التالية:
❖ وسيلة عملية تتطلب اعتبار التغييرات التعاقدية أو التغييرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها اإلحالل مباشرة ،كتغييرات
في سعر الفائدة المتغير ،بما يعادل الحركة في سعر الفائدة السائد في السوق.
❖ تسمح بالتغييرات التي ي تطلبها إحالل سعر الفائدة بين البنوك لتغطية المخاطر المخصصة وتوثيق التغطية دون توقف أداة
التغطية
❖ توفير إعفاء مؤقت للمنشآت من االضطرار إلى تلبية المتطلبات التي يمكن تحديدها بشكل منفصل عندما يتم تخصيص أداة
بسعر فائدة خالي من المخاطر كتغطية لمكون المخاطر
إن ه ذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة.
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شركة المنجم لألغذية (المعروفة سابقا باسم شركة ثالجات المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
 31مارس 2021
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التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة

عند إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة ،قامت اإلدارة بإجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات
المحاسبية للشركة والمبالغ المصرح عنها للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف واإليضاحات المرفقة واإليضاح عن
االلتزامات المحتملة.
األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة وطرق الحساب والمصادر الرئيسية للتقدير هي نفسها
تلك المطبقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2020ومع ذلك ،في ضوء حالة عدم اليقين الحالية فيما يتعلق بـ
ً
تعديال جوهريًا للمبالغ الدفترية للموجودات
كوفيد ،19-فإن أي تغيير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات قد يؤدي إلى نتائج قد تتطلب
أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية .مع استمرار تطور الوضع ،ستستمر اإلدارة في تقييم األثر بنا ًء على التطورات
المحتملة (انظر أيضًا ايضاح .)21
-6

الممتلكات واآلالت والمعدات
لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في
 31مارس
2021
لاير سعودي
(غير مراجعة)

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2020
لاير سعودي
(مراجعة)

التكلفة:
في بداية الفترة /السنة
إضافات خالل الفترة /السنة
استبعادات خالل الفترة /السنة
بيع إلى جهة ذات عالقة
في نهاية الفترة /السنة

514,532,525
6,376,571
()983,572
519,925,524

537,988,035
18,895,703
()24,728,152
()17,623,060
514,532,526

االستهالك المتراكم:
في بداية الفترة /السنة
االستهالك المحمل للفترة /للسنة
متعلق باستبعادات خالل الفترة /السنة
بيع إلى جهة ذات عالقة
في نهاية الفترة /السنة

233,498,868
6,759,333
()965,937
239,292,264

233,871,974
27,826,381
()24,630,261
()3,569,226
233,498,868

صافي القيمة الدفترية:
280,633,260

في نهاية الفترة /السنة
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281,033,658

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

شركة المنجم لألغذية (المعروفة سابقا باسم شركة ثالجات المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
 31مارس 2021
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بضاعة

بضاعة معدة للبيع
بضاعة في الطريق
قطع غيار ومواد استهالكية

-8

مدينون تجاريون ،مصاريف مدفوعة مقدما وأخرى

مدينون تجاريون
ناقص ا ً :مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
مصاريف مدفوعة مقدما
دفعات مقدمة لموردين
موجودات حق اإلرجاع
مصاريف مالية متداولة أخرى

الشروط واألحكام الخاصة بالموجودات المالية أعاله:

 31مارس 2021

 31ديسمبر 2020

(غير مراجعة)
لاير سعودي
ـــــــــــــــــــــــــــ
280,811,408
168,349,645
10,431,024
───────
459,592,077
═══════

(مراجعة)
لاير سعودي
────────
315,325,512
94,599,890
10,067,177
───────
419,992,579
═══════

 31مارس 2021
(غير مراجعة)
لاير سعودي
ـــــــــــــــــــــــــ
249,724,691
()9,201,657
───────
240,523,034
19,838,364
6,439,000
1,183,815
2,576,209
───────
270,560,422
═══════

 31ديسمبر 2020
(مراجعة)
لاير سعودي
───────
207,570,533
()6,806,409
───────
200,764,124
7,905,653
4,642,664
976,777
1,888,456
───────
216,177,674
═══════

إن الذمم المدينة التجارية غير مرتبطة بعمولة وغالب ا ً تكون فترة السداد  60-15يوما ً .وأنه ليس من سياسة الشركة الحصول على
ضمانات بشأن الذمم المدينة وبالتالي فإن معظمها بدون ضمانات.
كانت الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة خالل الفترة على النحو التالي:

في بداية السنة
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
كما في نهاية الفترة
-9

 31مارس  31 2021ديسمبر 2020
(مراجعة)
(غير مراجعة)
لاير سعودي
لاير سعودي
───────
───────
4,624,131
6,806,409
2,182,278
2,395,248
───────
───────
6,806,409
9,201,657
═══════
═══════

األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق

النقد لدى البنوك
نقد في الصندوق

9

ق١٤٥-

 31مارس 2021

 31ديسمبر 2020

(غير مراجعة)
لاير سعودي
ـــــــــــــــــــــــــــ
26,622,761
2,609,302
───────
29,232,063
═══════

(مراجعة)
لاير سعودي
────────
17,571,434
2,334,795
───────
19,906,229
═══════

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

شركة المنجم لألغذية (المعروفة سابقا باسم شركة ثالجات المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
 31مارس 2021
 -10رأس المال واالحتياطي النظامي
(أ) رأس المال
خالل عام  2020قرر شركاء الشركة في اجتماعهم المنعقد بتاريخ  16ربيع األول  1442هـ (الموافق  2نوفمبر  )2020زيادة
رأس مال الشركة من  150.000.000لاير سعودي إلى  600.000.000لاير سعودي (مقسم إلى  60.000.000سهم  10لاير
سعودي لكل سهم) بتحويل مبلغ  450,000,000لاير سعودي من الزيادة المقترحة في رأس المال وتغيير الهيكل القانوني للشركة
من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة .تم االنتهاء من اإلجراءات القانونية الخاصة بزيادة رأس المال وتغيير
الهيكل القانوني بما في ذلك موافقة وزارة التجارة .وإصدار القرار الوزاري في  5رجب  1442هـ (الموافق  17فبراير .)2021
حصلت الشركة أيضًا على موافقة وزارة التجارة على االستمرار في السنة المالية الحالية من  1يناير  2021إلى  31ديسمبر
 ،2021وبالتالي تم إعفاؤها من إعداد البيان المالي الختامي في تاريخ التحويل إلى شركة مساهمة مقفلة.
يتكون رأس المال المصدر والمدفوع من  60.000.000حصة ( 31ديسمبر  150.000 :2020حصة) بقيمة  10لاير
سعودي للسهم ( 31ديسمبر  1،000 :2020لكل سهم) .نسبة الملكية هي كما يلي:
لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في
 31مارس
2021
لاير سعودي
(غير مراجعة)
%99
%1
%100

شركة أبناء عبدهللا العلي المنجم
شركة الكفاءة العقارية

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2020
لاير سعودي
(مراجعة)
%99
%1
%100

(ب) االحتياطي النظامي
وفقًا لنظام الشركات السعودية والنظام األساسي للشركة ،يجب على الشركة تحويل  %10من صافي الدخل في كل عام .حتى يصل
هذا االحتياطي إلى  %30من رأس المال .هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
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ق١٤٦-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

شركة المنجم لألغذية (المعروفة سابقا باسم شركة ثالجات المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
 31مارس 2021
 -11اإلفصاحات المتعلقة بالجهات ذات العالقة
تمثل الجهات ذات العالقة كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالشركة والمنشآت الخاضعة للسيطرة أو
السيطرة المشتركة أو التي يمارس عليها تأثيرا هاما من قبل هذه الجهات .يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من
قبل إدارة الشركة.
نورد فيما يلي المعامالت مع الجهات ذات العالقة المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر:

أ) المعامالت مع الجهات ذات العالقة:
 31مارس ( 2021غير مراجعة)

فرانس بولتري

المبيعات

المشتريات

المصاريف

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

-

شركة بيت الشواية
شركة الخليج للتموين
شركة مركز أغذية الحمية
شركة الزاد السعودية
شركة بريدة للتجارة والتبريد
شركة الكفاءة العقارية
شركة أبناء عبدهللا العلي المنجم

111,869,105

9,022,085
2.570.927
1.313,071
255,987
-

66,871
348,958
520,143
28,879
861,680
-

شراء
ممتلكات
ومعدات
لاير سعودي

-

118,505
918,748
3,656,268 1,549,231
47,287
80,332
618,375
2,109,056

 31مارس (2020غير مراجعة)

المبيعات
لاير سعودي

المشتريات
لاير سعودي

المصاريف
لاير سعودي

التمويل
لاير سعودي

فرانس بولتري
شركة بيت الشواية
شركة الخليج للتموين
شركة مركز أغذية الحمية
شركة الزاد السعودية
شركة ذاتي المحدودة
شركة بريدة للتجارة والتبريد
شركة الكفاءة العقارية
شركة أبناء عبد هللا العلي المنجم
شركة األعمدة للمقاوالت

8,041,193
3,474,819
1,767,175
297,685
587,031
-

59,349,996
208.186
229,120
97,239
2,000
-

152,486
535,500
1,018,993
36,942
28,716
166,114
587,690
682,344
5,000

429,044
42,475,317
-

•

-

المبالغ المدفوعة للشركاء وقدرها  42,904,361لاير سعودي تم تسويتها الحقا مقابل األرباح المعلنة (إيضاح .)18
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ق١٤٧-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

شركة المنجم لألغذية (المعروفة سابقا باسم شركة ثالجات المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
 31مارس 2021
-11

اإلفصاحات المتعلقة بالجهات ذات العالقة (تتمة)

نورد فيما يلي األرصدة لدى الجهات ذات العالقة المدرجة في قائمة المركز المالي:

ب) المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة:

فيما يلي تحليالً بالمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة الخاضعة للسيطرة المشتركة للشركة األم:

 31مارس  31 2021ديسمبر 2020
(مراجعة)
(غير مراجعة)
لاير سعودي
لاير سعودي

───────
60,084,539
9,974,601
1,759,628
92,198
86,421
59,573
───────
72,056,960
═══════

فرانس بولتري
شركة بيت الشواية
شركة الخليج للتموين
شركة ذاتي المحدودة
شركة الزاد السعودية
شركة بريدة للتجارة والتبريد
شركة مركز أغذية الحمية

───────
71,043,712
7,150,774
1,262,899
473,886
151,715
418,942
1,025,235
───────
81,527,168
═══════

إن األرصدة أعاله بدون ضمانات وبدون عمولة وال يوجد تاريخ محدد لسدادها .تقوم اإلدارة بتقدير المخصص بشأن رصيد المبالغ
المستحقة من الجهات ذات العالقة بتاريخ إعداد القوائم المالية بمبلغ يساوي خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر .ال يوجد رصيد
مستحق من الجهات ذات العالقة بتاريخ إعداد القوائم المالية متأخر السداد ،مع األخذ في االعتبار الخبرة السابقة في التعثر والتوقعات
المستقبلية للقطاعات التي تعمل فيها الجهات ذات العالقة ،ترى اإلدارة أن أرصدة الجهات ذات العالقة غير منخفضة القيمة .لم يطرأ
أي تغيير في أساليب التقديرات أو االفتراضات الهامة التي تم إجراؤها خالل الفترة المالية الحالية عند تقييم مخصصات األرصدة
المستحقة من الجهات ذات العالقة.

ج) المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة

فيما يلي تحليالً بالمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة الخاضعة للسيطرة المشتركة للشركة األم:

 31مارس  31 2021ديسمبر 2020
(مراجعة)
(غير مراجعة)
لاير سعودي
لاير سعودي

───────
2,894,729
171,222
───────
3,065,951
═══════

شركة مركز أغذية الحمية
شركة أبناء عبدهللا العلي المنجم (الشركة األم)
كما في نهاية الفترة

───────
146,950
40,364
───────
187,314
═══════

تستخدم الشركة حسابًا بنكيًا باسم الشركة األم .إن الشركة هي المستفيد من هذا الحساب البنكي .بلغ الرصيد كما في  31ديسمبر
 115,995 :2021لاير سعودي ( 1,003 :2020لاير سعودي).

الشروط واألحكام الخاصة بالمبلغ المستحق إلى أحد الشركاء أعاله:

إن هذه المبالغ غير مرتبطة بعمولة وتتراوح فترة سدادها عموما ً من  30إلى  45يوماً.
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ق١٤٨-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

شركة المنجم لألغذية (المعروفة سابقا باسم شركة ثالجات المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
 31مارس 2021
 -11اإلفصاحات المتعلقة بالجهات ذات العالقة (تتمة)

د) تعويضات كبار موظفي اإلدارة
يشمل كبار موظفي اإلدارة بالشركة موظفي اإلدارة العليا الذين لديهم السلطة والمسؤولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة.
فيما يلي تعويضات كبار موظفي اإلدارة:

 31مارس 2020
 31مارس ( 2021غير مراجعة)
(غير مراجعة)
لاير سعودي
لاير سعودي

1,362,694
108,441

منافع الموظفين قصيرة األجل
التزامات المنافع المحددة للموظفين
-12

دائنون تجاريون ،مصاريف مستحقة وأخرى

1,175,088
128,734

 31مارس  31 2021ديسمبر 2020
(مراجعة)
(غير مراجعة)
لاير سعودي
لاير سعودي

───────
225,703,227
24,695,498
694,462
920,752
────────
252,013,939
════════

دائنون تجاريون
مصاريف مستحقة
دفعات مقدمة من العمالء
دائنون آخرون

───────
149,777,122
29,098.804
762,544
1,410,235
────────
181,048,705
════════

الشروط واألحكام الخاصة بالمطلوبات المالية أعاله:
* إن الذمم الدائنة التجارية واألخرى غير مرتبطة بعمولة وتبلغ فترة استحقاقها ثالثة أشهر.
 -13القروض قصيرة األجل
حصلت الشركة على قروض مرابحة وتورق من بنوك محلية لتمويل متطلبات رأس المال العامل الخاص بالشركة .إن القروض
مضمونة بضمان مشترك من الشركة األم وتحمل تكاليف اقتراض وفقا ً للمعدالت التجارية السائدة.
كما في  31مارس  ،2021حصلت الشركة على إجمالي تسهيالت قدرها  700,000,000لاير سعودي (520,000,000 :2020
لاير سعودي) واستخدمت مبلغ  105,000,000لاير سعودي ( 128,000,000 :2020لاير سعودي).
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ق١٤٩-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

شركة المنجم لألغذية (المعروفة سابقا باسم شركة ثالجات المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
 31مارس 2021
 -14الزكاة المستحقة
قامت شركة أبناء عبد هللا العلي المنجم ("الشركة األم") والشركة بتقديم إقرارها الزكوي على أساس مستقل حتى السنة المنتهية في
 31ديسمبر  .2016اعتبارا من تاريخ  23محرم ( 1439الموافق  13أكتوبر  ،)2017حصلت الشركة األم على موافقة هيئة الزكاة
اعتبارا من عام 2008
والضريبة والجمارك (الهيئة) لتقديم إقراراتها الزكوية على أساس مجمع ،بما في ذلك الشركة ،وبالتالي
ً
فصاعدًا ،بدأت الشركة األم في تقديم اإلقرارات الزكوية المجمعة لكافة الشركات التابعة المملوكة لها بالكامل ،بما في ذلك الشركة.
تم تقديم اإلقرارات الزكوية المجمعة عن السنوات المنتهية في  31ديسمبر  2008حتى  2016إلى الهيئة .قدمت الشركة األم أيضا
إقراراتها الزكوية المجمعة لكافة الشركات التابعة المملوكة لها بالكامل ،بما في ذلك الشركة ،للسنوات من  2017إلى .2020
حصلت الشركة األم على شهادة الزكاة حتى  31ديسمبر  .2020يتم احتساب التزام الزكاة عن طريق حساب الزكاة المستحقة على
أساس مستقل لكل منشأة من منشآت المجموعة ثم تحديد المبلغ المستحق لكل شركة بالتناسب على أساس حساب الزكاة المجمعة
للمجموعة.
في ضوء الموافقة على عملية االكتتاب العام (إيضاح  ) 1وتغيير الوضع القانوني للشركة بعد نهاية السنة (إيضاح  ،)10تعهدت
الشركة األم بتحمل وتسوية أي التزامات إضافية قد تنشأ عند االنتهاء من الربوط الزكوية التي قد تصدر مستقبالً فيما يتعلق بالسنوات
من  2008حتى .2020
مصروف الزكاة
تتكون الزكاة المحملة للفترة مما يلي:

توزيع زكاة إضافية (إيضاح أ أدناه)
مخصص الفترة /السنة الحالية
إجمالي المجنب خالل الفترة /السنة

لفترة الثالثة أشهر
الفترة المنتهية
 31مارس 2021
(غير مراجعة)
لاير سعودي
──────────

للسنة
المنتهية
 31ديسمبر 2020
(مراجعة)
لاير سعودي
──────────

3,576,526
──────────
3,576,526
══════════

1,948,966
5,285,909
──────────
7,234,875
══════════

صا إضافيًا لمصروف الزكاة قامت به الشركة األم بنا ًء على حساب الزكاة المجمعة.
(أ) يمثل هذا المبلغ تخصي ً
الحركة في مخصص الزكاة:

لفترة الثالثة أشهر
الفترة المنتهية
 31مارس 2021
(غير مراجعة)
لاير سعودي
───────────
5,285,909
3,576,526
───────────
8,862,435
═══════════

في بداية السنة
مخصص الفترة /السنة الحالية
مدفوعات خالل الفترة /السنة
الرصيد في نهاية الفترة /السنة

للسنة
المنتهية
 31ديسمبر 2020
(مراجعة)
لاير سعودي
──────────
2,780,142
7,234,875
()4,729,108
──────────
5,285,909
══════════

الربوط الزكوية
تم تقديم اإلقرارات الزكوية المجمعة من قبل الشركة األم ،بما في ذلك الشركة ،إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة") عن
السنوات من  2008حتى  . 2020ولم يتم إصدار الربوط النهائية من قبل الهيئة بعد .تقوم الشركة األم بتسوية أي ربط قد ينشأ في
المستقبل فيما يتعلق بالسنوات من  2008حتى .2020
الحقا ،ستقوم الشركة بتقديم إقرارها الزكوي على أساس مستقل.
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ق١٥٠-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

شركة المنجم لألغذية (المعروفة سابقا باسم شركة ثالجات المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
 31مارس 2021
 -15اإليرادات

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس 2021
(غير مراجعة)
لاير سعودي

348,077,089
278,344,027
1,634,288
─────────
628,055,404

بضاعة غير معدة للبيع بالتجزئة محولة في نقطة من الزمن
بضاعة معدة للبيع بالتجزئة محولة في نقطة من الزمن
خدمات محولة على مدى الزمن

 31مارس 2020
(غير مراجعة)
لاير سعودي

401,894,334
284,088,795
1,595,380
─────────
687,578,509

═════════ ═════════
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس 2020
(غير مراجعة)
 31مارس 2021
لاير سعودي
(غير مراجعة)
لاير سعودي

توقيت إثبات اإليرادات

626,421,116
1,634,288
─────────
628,055,404

بضاعة محولة في نقطة من الزمن
خدمات محولة على مدى الزمن

═════════

-16

685,983,129
1,595,380
─────────
687,578,509

═════════

تكاليف التمويل
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس 2020
(غير مراجعة)
 31مارس 2021
لاير سعودي
(غير مراجعة)
لاير سعودي

423,467
314,655
─────────
738,122

عمولة على القروض البنكية
عمولة على التزامات إيجار

═════════

1,104,756
261,359
─────────
1,366,115

═════════

 -17ربح السهم
يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة وذلك بقسمة صافي ربح السنة المتعلق بالمساهمين في الشركة على المتوسط
المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة  .ربحية السهم المخفضة هي نفس ربحية السهم األساسية حيث ال يوجد لدى الشركة
أي أوراق مالية قابلة للتحويل أو أدوات مخفضة لممارستها.
يعكس الجدول التالي الربح للفترة المتعلقة بحملة األسهم العادية والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة المستخدمة
في احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة.
ربحية السهم األساسية والمخفضة من إجمالي الربح.
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس 2020
(غير مراجعة)
 31مارس 2021
لاير سعودي
(غير مراجعة)
لاير سعودي
75,666,695
29,463,803

إجمالي الربح للفترة
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية والمخفضة

60,000,000
─────────
0.49

ربحية السهم األساسية والمخفضة
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═════════

60,000,000
─────────
1,26

═════════

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

شركة المنجم لألغذية (المعروفة سابقا باسم شركة ثالجات المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
 31مارس 2021
 -18توزيعات األرباح
لم يتم اقتراح توزيع أرباح في الفترة الحالية .خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  ،2020اقترح الشركاء في اجتماعهم
المنعقد بتاريخ  23شعبان 1442هـ (الموافق  16أبريل  )2020توزيعات أرباح بمبلغ  42,904,361لاير سعودي (بواقع 286
لاير سعودي للسهم).
 -19المعلومات القطاعية
وألغراض اإلدارة ،تتكون الشركة من وحدات أعمال بنا ًء على المناطق الجغرافية داخل المملكة العربية السعودية على النحو التالي:
المنطقة الغربية
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

المنطقة الوسطى
لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في  31مارس ( 2021غير مراجعة) لاير سعودي
اإليرادات
تكلفة اإليرادات
استهالك وإطفاء الموجودات
استهالك موجودات حق االستخدام

289,392,183
245,871,958
2,719,611
1,048,164

121,778,940
102,664,268
1,608,372
279,709

216,884,281
182,078,721
2,815,288
581,157

628,055,404
530,614,947
7,143,272
1,909,030

ربح القطاع

14,738,822
════════

7,452,067
════════

10,849,440
════════

33,040,329
════════

604,641,795

219,931,564

337,667,804

1,162,241,163

════════

════════

════════

════════

459,834,350

11,968,677

20,523,390

492,326,417

════════

════════

════════

════════

المنطقة الشرقية
لاير سعودي

المنطقة الغربية
لاير سعودي

إجمالي الموجودات  31مارس ( 2021غير
مراجعة)
إجمالي المطلوبات  31مارس ( 2021غير
مراجعة)

لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في  31مارس 2020

المنطقة الشرقية
لاير سعودي

المنطقة الوسطى
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

اإليرادات
تكلفة اإليرادات
استهالك وإطفاء الموجودات
استهالك موجودات حق االستخدام

309,410,757
245,524,747
2,261,554
920,945

140,764,017
113,211,449
1,823,073
228,677

237,403,735
190,732,220
3,216,778
540,898

687,578,509
549,468,416
7,301,405
1,690,520

ربح القطاع

37,789,200
════════
512,376,104
════════
101,077,110
════════

16,936,973
════════
219,767,247
════════
158,667,167
════════

22,749,241
════════
337,705,454
════════
169,653,585
════════

77,475,414
════════
1,069,848,805
════════
429,397,862
════════

إجمالي الموجودات  31ديسمبر 2020
إجمالي المطلوبات  31ديسمبر 2020

تقوم اإلدارة العليا بمراقبة نتائج العمليات لوحدات األعمال بصورة مستقلة لغرض اتخاذ القرار بشأن توزيع الموارد وتقويم األداء.
يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة ويتم قياسه بصورة مماثلة مع الربح أو الخسارة في القوائم المالية .كما أن تمويل
الشركة و المصاريف اإلدارية (بما في ذلك تكاليف التمويل ورواتب ومزايا الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس اإلدارة وإدارات المالية
وتقنية المعلومات والقانونية والموارد البشرية والشؤون اإلدارية والدعم ،والمصاريف واإليرادات األخرى) والزكاة تدار على أساس
الشركة وال يتم توزيعها على القطاعات التشغيلية.
 -20االلتزامات المحتملة والتعهدات الرأسمالية
أصدرت الشركة خطابات ضمان بلغ حدها األقصى  650,000لاير سعودي ( 31ديسمبر  410.000 :2020لاير سعودي) بشأن
تنفيذ العقود واعتمادات مستندية بمبلغ  25,051,712لاير سعودي ( 31ديسمبر  33,597,707 :2020لاير سعودي) .توجد
تعهدات رأسمالية قدرها  5,124,074لاير سعودي كما في  31مارس  31( 2021ديسمبر  9,677,152 :2020لاير سعودي)
تتعلق بالممتلكات واآلالت والمعدات.

16

ق١٥٢-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

شركة المنجم لألغذية (المعروفة سابقا باسم شركة ثالجات المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
 31مارس 2021
 -21تأثير كوفيد19-
تم تحديد ساللة جديدة من فيروس كورونا (كويد )19-ألول مرة في نهاية ديسمبر  ،2019وبعد ذلك تم اإلعالن عنه في مارس
 2020من قبل منظمة الصحة العالمية وتصنيفه بالجائحة .ال يزال فيروس كورونا ينتشر في جميع المناطق تقريبًا حول العالم بما
في ذلك المملكة العربية السعودية ،مما أدى إلى قيود على السفر وحظر التجول في المدن ،مما أدى إلى تباطؤ األنشطة االقتصادية
وإغالق العديد من القطاعات على المستويين العالمي والمحلي.
إن مدى تأثير جائحة فيروس كورونا على أعمال الشركة وعملياتها ونتائجها المالية غير مؤكد ويتوقف على العديد من العوامل
والتطورات المستقبلية ،والتي قد ال تتمكن الشركة من تقديرها بشكل موثوق خالل الفترة الحالية .تشمل هذه العوامل معدل انتقال
الفيروس ،ومدة التفشي ،واإلجراءات االحترازية التي قد تتخذها السلطات الحكومية للحد من انتشار الوباء ،وتأثير تلك اإلجراءات
على النشاط االقت صادي ،وأثر ذلك على األعمال الخاصة بالعمالء والشركاء في الشركة وغيرها من العوامل.
تأثرا
وحتى اآلن وكما بتاريخ إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للفترة المنتهية في  31مارس  ،2021لم تتأثر عمليات الشركة ً
كبيرا نتيجة تفشي كوفيد .19-وسوف تستمر إدارة الشركة في تقييم طبيعة ومدى تأثير كوفيد  19على أعمالها ونتائجها المالية.
سلبيًا ً
 -22اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة
تم اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة من قبل الشركاء بتاريخ  6صفر 1443هـ (الموافق  13سبتمبر .)2021
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ق١٥٣-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

شركة المنجم لألغذية (سابقًا :شركة ثالجات المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2021
وتقرير فحص المراجع المستقل (غير مراجعة)

ق١٥٤-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

شركة المنجم لألغذية (سابقًا :شركة ثالجات المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)

لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2021

الصفحة

الفهرس
تقرير فحص المراجع المستقل

1

قائمة المركز المالي األولية الموجزة

2

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة

3

قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموجزة

4

قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة

5
18 – 6

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

ق١٥٥-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

ق١٥٦-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

شركة المنجم لألغذية (سابقًا :شركة ثالجات المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة المركز المالي األولية الموجزة

كما في  30سبتمبر 2021

إيضاح
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات وآالت ومعدات
موجودات غير ملموسة
موجودات حق االستخدام

6

285,800,213
3,305,042
47,768,606
────────
336,873,861
────────

281,033,658
4,265,572
46,945,925
─────────
332,245,155
─────────

7
8
11
9

421,203,486
248,493,486
111,025,307
30,121,267
────────
810,843,546
────────
1,147,717,407
════════

419,992,579
216,177,674
81,527,168
19,906,229
─────────
737,603,650
─────────
1,069,848,805
═════════

10
10
10

600,000,000
22,967,876
()3,739,413
141,336,540
────────
760,565,003
────────

150,000,000
450,000,000
22,967,876
()3,739,413
21,222,480
─────────
640,450,943
─────────

41,896,950
44,144,802
────────
86,041,752
────────

41,936,474
39,668,205
─────────
81,604,679
─────────

176,621,310
202,793
1,225,416
7,393,448
70,000,000
28,979,264
16,688,421
────────
301,110,652
────────
387,152,404
────────
1,147,717,407
════════

181,048,705
187,314
1,150,025
6,924,936
128,000,000
25,196,294
5,285,909
─────────
347,793,183
─────────
429,397,862
─────────
1,069,848,805
═════════

إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
بضاعة
مدينون تجاريون ومصاريف مدفوعة مقدما ً ومدينون آخرون
المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة
أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
زيادة مقترحة في رأس المال
احتياطي نظامي
احتياطي التقويم االكتواري
أرباح مبقاه
إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة
التزامات إيجار  -جزء غير متداول
التزامات منافع محددة للموظفين
إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع ودائنون آخرون
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
التزامات برد مبلغ
التزامات إيجار  -جزء متداول
قروض قصيرة األجل
ضريبة قيمة مضافة مستحقة
زكاة مستحقة

12
11
13
14

إجمالي المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  23جز ًءا ال يتجزأ هذه القوائم المالية األولية الموجزة.

2

ق١٥٧-

 30سبتمبر  31 2021ديسمبر 2020
(مراجعة)
(غير مراجعة)
لاير سعودي
لاير سعودي

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

شركة المنجم لألغذية (سابقًا :شركة ثالجات المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة

لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2021

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
────────────────────
 30سبتمبر  30 2021سبتمبر 2020
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
لاير سعودي
إيضاح لاير سعودي
إيرادات
تكلفة اإليرادات

15

654,988,049
()535,393,039

626,377,540
()504,112,457

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
────────────────────
 30سبتمبر 2020
 30سبتمبر 2021
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
لاير سعودي
لاير سعودي
1,897,525,865
()1,571,488,858

1,916,360,595
()1,529,094,730

326,037,007

387,265,865

إجمالي الربح

─────────
119,595,010

─────────

─────────

مصاريف بيع وتسويق
مصاريف عمومية وإدارية
استهالك موجودات حق
االستخدام

()56,629,579
()4,987,295

()55,013,393
()4,612,388

()174,541,939
()15,195,555

()2,034,326

دخل العمليات

55,943,810

إيرادات أخرى ،صافي
تكاليف تمويل

16

الدخل قبل الزكاة
الزكاة
صافي دخل الفترة

()1,964,614

()5,961,189

()166,598,631
()15,464,152
()5,281,823

────────

────────

────────

130,338,324

199,921,259

1,554,468
()863,686

11,320,355
()1,433,117

3,636,502
()2,458,254

13,098,691
()3,750,861

────────
56,634,592

14

122,265,083

─────────

()3,975,765

────────
52,658,827

60,674,688

────────

70,561,926

()3,762,469

────────

66,799,457

────────

────────

────────

131,516,572

209,269,089

()11,402,512

()7,379,906

120,114,060

201,889,183

────────

────────

الخسارة الشاملة األخرى

بنود لن يعاد تصنيفها الح ًقا
إلى الربح أو الخسارة:

إعادة قياس التزامات المنافع
المحددة للموظفين

-

────────

إجمالي الدخل الشامل للفترة
ربح السهم األساسي
والمخفض:
ربح السهم األساسي
والمخفض من صافي
الدخل

52,658,827
════════

17

0.88
════════

-

()2,422,173
────────
64,377,284
════════

120,114,060
════════

199,467,010
════════

1.07
════════

2.00
════════

3.32
════════

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  23جز ًءا ال يتجزأ هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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ق١٥٨-

────────

()2,422,173

────────

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

شركة المنجم لألغذية (سابقًا :شركة ثالجات المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموجزة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021

رأس المال
لاير سعودي
كما في  1يناير 2021
(مراجعة)
صافي دخل الفترة
الدخل الشامل اآلخر للفترة

الزيادة المقترحة االحتياطي
النظامي
في رأس المال
لاير سعودي
لاير سعودي

احتياطي التقويم
االكتواري
لاير سعودي

األرباح المبقاة
لاير سعودي

21,222,480 )3,739,413( 22,967,876 450,000,000 150,000,000

640,450,943

-

-

-

-

120,114,060 120,114,060

-

-

-

-

120,114,060 120,114,060

إجمالي الدخل الشامل للفترة
الزيادة في رأس المال (إيضاح
- )450,000,000( 450,000,000
)10
─────── ─────── ────── ────── ───────
كما في  30سبتمبر 2021
141,336,540 )3,739,413( 22,967,876
- 600,000,000
(غير مراجعة)
═══════ ═══════ ══════ ══════ ═══════
كما في  1يناير 2020
(مراجعة)

اإلجمالي
لاير سعودي

- 150,000,000

760,565,003
═══════

463,701,549 240,202,303 )1,500,754( 75,000,000

صافي دخل الفترة
الخسارة الشاملة األخرى للفترة -
إجمالي الدخل الشامل للفترة
توزيعات أرباح مدفوعة
(إيضاح )18
─────── ───────
كما في  30سبتمبر 2020
- 150,000,000
(غير مراجعة)
═══════ ═══════
-

───────

-

201,889,183 201,889,183
()2,422,173
(- )2,422,173
(199,467,010 201,889,183 )2,422,173

-

-

──────

──────

()158,276,809( )158,276,809
───────

───────

504,891,750 283,814,677 )3,922,927( 75,000,000
══════ ══════ ═══════ ═══════

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  23جز ًءا ال يتجزأ هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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ق١٥٩-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

شركة المنجم لألغذية (سابقًا :شركة ثالجات المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021

 30سبتمبر 2021
(غير مراجعة)
إيضاح لاير سعودي

األنشطة التشغيلية
الربح قبل الزكاة
التعديالت غير النقدية لتسوية الدخل قبل الزكاة إلى صافي التدفقات
النقدية من األنشطة التشغيلية
استهالك موجودات حق االستخدام
استهالك ممتلكات وآالت ومعدات
إطفاء موجودات غير ملموسة
عمولة على التزامات اإليجار
عمولة على قروض قصيرة األجل
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
مكاسب استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
التزامات المنافع المحددة للموظفين

6
16
16
8

تعديالت رأس المال العامل:

مدينون تجاريون ومصاريف مدفوعة مقدما ً ومدينون آخرون
بضاعة
دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع ودائنون آخرون
التزامات برد مبلغ
ضريبة قيمة مضافة مستحقة
مبالغ مستحقة من /إلى جهات ذات عالقة
تكاليف تمويل مدفوعة
التزامات المنافع المحددة المدفوعة للموظفين
زكاة مدفوعة
صافي النقدية الناتجة مـن األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
إضافات إلى الممتلكات واآلالت والمعدات
متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
إضافات إلى موجودات غير ملموسة

6

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
التزامات إيجار مسددة
مبلغ مستحق إلى شريك
قروض قصيرة األجل مستلمة
قروض قصيرة األجل مسددة
توزيعات أرباح مدفوعة

18

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

131,516,572

209,269,089

5,990,558
19,824,597
1,161,032
927,774
1,530,480
2,622,345
()3,108,308
5,625,450
─────────
166,090,500

5,281,823
21,149,852
1,308,577
655,403
2,307,477
2,108,012
()1,950,961
3,074,325
─────────
243,203,597

()34,938,157
()1,210,907
()4,427,395
75,391
3,782,970
()29,482,660
─────────
99,889,742
()1,530,480
()1,148,854
─────────
97,210,408
─────────

26,702,397
()36,300,616
47,791,345
388,181
27,688,816
()20,766,998
─────────
235,301,928
()1,519,496
()2,287,776
()4,729,108
─────────
226,765,548
─────────

()24,718,640
3,235,796
()200,502
─────────
()21,683,346
─────────

()14,754,523
2,319,525
()611,833
─────────
()13,046,831
─────────

()7,312,024
3,080,000,000
()3,138,000,000
─────────
()65,312,024
─────────
10,215,038
19,906,229
─────────
30,121,267
═════════

()6,344,633
903,471
95,000,000
()165,000,000
()122,904,361
─────────
()198,345,523
─────────
15,373,194
20,090,651
─────────
35,463,845
═════════

الزيادة في األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق
األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في بداية الفترة

9

األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في نهاية الفترة

9

المعامالت غير النقدية:
إضافات إلى موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار
زيادة مقترحة في رأس المال محولة إلى رأس المال
توزيعات أرباح غير مدفوعة
ممتلكات وآالت ومعدات محولة إلى جهة ذات عالقة ،صافي

47,768,606
450,000,000 10
- 18
- 11

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  23جز ًءا ال يتجزأ هذه القوائم المالية األولية الموجزة.

5
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 30سبتمبر 2020
(غير مراجعة)
لاير سعودي

36,875,865
35,372,448
13,950,205

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

شركة المنجم لألغذية (سابقًا :شركة ثالجات المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 30سبتمبر 2021

.1

التكوين واألنشطة

شركة المنجم لألغذية (سابقًا :شركة ثالجات المنجم) ("الشركة") ،شركة مساهمة سعودية مقفلة ،مسجلة في الرياض بالمملكة
العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  1010231822وتاريخ  7ربيع الثاني 1428هـ (الموافق  24أبريل .)2007
يقع العنوان المسجل للشركة في الرياض ،ص ب  ،1544الرياض  ،11451المملكة العربية السعودية.
إن الشركة شركة تابعة لشركة أبناء عبدهللا العلي المنجم ("الشركة األم") التي هي شركة مساهمة سعودية مقفلة ،مسجلة في
الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  1010000565وتاريخ  11ذو القعدة 1376هـ (الموافق
 10يونيو  .)1957يقع العنوان المسجل للشركة األم في الرياض ،ص.ب ،2395 .الرياض  ،11451المملكة العربية
السعودية.
بتاريخ  11أكتوبر  ،2020قرر الشركاء طرح أسهم لالكتتاب العام .كما قرر الشركاء في اجتماعهم بتاريخ  2نوفمبر 2020
تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة .إضافة إلى ذلك ،قامت الشركة بتغيير
اسمها من "شر كة ثالجات المنجم" إلى "شركة المنجم لألغذية" (شركة مساهمة سعودية مقفلة) .تم االنتهاء من اإلجراءات
النظامية المتعلقة بتحويل الشكل القانوني للشركة وتغيير اسمها خالل عام ( 2021إيضاح  .)10كما في  28سبتمبر ،2021
أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية قراره بالموافقة على طلب شركة المنجم لألغذية "الشركة" بشأن طرح
( )18,000,000سه ًما تمثل  %30من رأسمال الشركة.
تقوم الشركة بمزاولة تجارة الجملة والتجزئة في الفواكه والخضار واللحوم المبردة والمجمدة والمعلبات والمواد الغذائية ،وذلك
من خالل فروعها التالية:
رقم السجل التجاري
1131026002
2050059043
4030176226
5855030212
4650046753
3550027505
3350031238
2250045420
4031067309
4032032800
5900017953
1010401313
1010465454
4030291805
1010653210
3400119907
.2

موقع الفرع
بريدة
الدمام
جدة
خميس مشيط
المدينة المنورة
تبوك
حائل
االحساء
مكة المكرمة
الطائف
جيزان
الرياض
الرياض
جدة
الرياض
سكاكا

أسس اإلعداد

 1-2بيان االلتزام
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  2021وفقا ً لمعيار المحاسبة
الدولي رقم (" )34التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية .قامت الشركة بإعداد القوائم المالية األولية الموجزة
على أساس استمرارها في العمل كمنشأة مستمرة .أخذ أعضاء مجلس اإلدارة بعين االعتبار عدم وجود حاالت عدم تأكد جوهرية
كبيرا حول هذا االفتراض .وأبدوا حك ًما مفاده أنه من المتوقع بصورة معقولة أن يتوفر لدى الشركة الموارد الكافية
قد تثير ش ًكا
ً
شهرا من نهاية الفترة المالية.
لالستمرار في عملياتها التشغيلية في المستقبل المنظور ،في فترة ال تقل عن 12
ً
إن القوائم المالية األولية الموجزة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ،ويجب قراءتها جنبًا
إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للشركة كما في  31ديسمبر .2020
 2-2أسس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي .وبالنسبة لمنافع الموظفين
ومنافع ما بعد التوظيف األخرى ،تم استخدام التقويم االكتواري الحتساب القيمة الحالية.
6
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ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

شركة المنجم لألغذية (سابقًا :شركة ثالجات المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)

 30سبتمبر 2021

 .2أسس اإلعداد (تتمة)
 3-2العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي ،باعتباره أيضًا العملة الوظيفية للشركة.
 .3السياسات المحاسبية الهامة والتغيرات في السياسات المحاسبية الخاصة بالشركة
تتماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية
للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020باستثناء تطبيق التعديالت على المعايير السارية اعتبارا ً من  1يناير  .2021لم تقم
الشركة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت صادرة وغير سارية المفعول بعد.
 .4المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة
لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت صادرة وغير سارية المفعول بعد .يسري العديد من التعديالت
ألول مرة في عام  2021لكن ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة.
إحالل سعر الفائدة المرجعي  -المرحلة الثانية :التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9ومعيار المحاسبة الدولي
( )39والمعيار الدولي للتقرير المالي ()7والمعيار الدولي للتقرير المالي ( )4والمعيار الدولي للتقرير المالي ()16
تقدم هذه التعديالت إعفاءات مؤقتة تعالج اآلثار على التقرير المالي عند إحالل سعر الفائدة المرجعي الحالي بسعر فائدة بديل خاليًا
تقريبًا من المخاطر.
تشتمل التعديالت على الوسائل العملية التالية:
• وسيلة عملية تتطلب اعتبار التغييرات التعاقدية أو التغييرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها اإلحالل مباشرة ،كتغييرات
في سعر الفائدة المتغير ،بما يعادل الحركة في سعر الفائدة السائد في السوق.
• تسمح بالتغييرات التي يتطلبها إحالل سعر الفائدة بين البنوك لتغطية المخاطر المخصصة وتوثيق التغطية دون توقف أداة
التغطية
• توفير إعفاء مؤقت للمنشآت من االضطرار إلى تلبية المتطلبات التي يمكن تحديدها بشكل منفصل عندما يتم تخصيص أداة
بسعر فائدة خالي من المخاطر كتغطية لمكون المخاطر
إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة.
 .5التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ
اإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة.
وكانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة وطرق االحتساب والمصادر الرئيسية لعدم التأكد
من التقديرات هي نفس األحكام التي تم تطبيقها على القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2020لكن في ضوء عدم التأكد
الحالي فيما يتعلق بكوفيد ،19-قد يترتب عن أي تغيير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات إجراء تعديل جوهري على القيم الدفترية
ونظرا الستمرار تطور الموقف ،تواصل اإلدارة تقييم األثر
للموجودات و /أو المطلوبات التي تتأثر بذلك في الفترات المستقبلية.
ً
الناتج عن ذلك استنادا إلى التطورات المتوقعة (انظر أيضًا إيضاح .)22
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ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

شركة المنجم لألغذية (سابقًا :شركة ثالجات المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)

 30سبتمبر 2021

 .6الممتلكات واآلالت والمعدات

التكلفة:
في بداية الفترة /السنة
إضافات خالل الفترة /السنة
استبعادات خالل الفترة /السنة
محول إلى جهة ذات عالقة (إيضاح )11
في نهاية الفترة /السنة
االستهالك المتراكم:
في بداية الفترة /السنة
االستهالك المحمل للفترة /للسنة
متعلق باستبعادات خالل الفترة /السنة
متعلق بتحويل إلى جهة ذات عالقة (إيضاح )11
في نهاية الفترة /السنة
صافي القيمة الدفترية:
في نهاية الفترة /السنة

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر 2021
(غير مراجعة)
لاير سعودي

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2020
(مراجعة)
لاير سعودي

514,532,526
24,718,640
()8,760,530
────────
530,490,636
────────

537,988,035
18,895,703
()24,728,152
()17,623,060
────────
514,532,526
────────

233,498,868
19,824,597
()8,633,042
────────
244,690,423
────────

233,871,974
27,826,381
()24,630,261
()3,569,226
────────
233,498,868
────────

285,800,213
════════

281,033,658
════════

 .7البضاعة

بضاعة معدة للبيع
بضاعة في الطريق
قطع غيار ومواد مستهلكة
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ق١٦٣-

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر 2021

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2020

(غير مراجعة)
لاير سعودي

(مراجعة)
لاير سعودي

306,102,078
102,181,123
12,920,285
───────
421,203,486
═══════

315,325,512
94,599,890
10,067,177
───────
419,992,579
═══════

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

شركة المنجم لألغذية (سابقًا :شركة ثالجات المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)

 30سبتمبر 2021

 .8المدينون التجاريون والمصاريف المدفوعة مقدما ً والمدينون اآلخرون

مدينون تجاريون
ناقصا ً :مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
مصاريف مدفوعة مقد ًما
دفعات مقدمة لموردين ومقاولين
موجودات حق اإلرجاع
موجودات مالية متداولة أخرى

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر 2021
(غير مراجعة)
لاير سعودي

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2020
(مراجعة)
لاير سعودي

231,880,587
()9,428,754
───────
222,451,833
13,853,865
8,366,030
1,018,400
2,803,358
───────
248,493,486
═══════

207,570,533
()6,806,409
───────
200,764,124
7,905,653
4,642,664
976,777
1,888,456
───────
216,177,674
═══════

الشروط واألحكام الخاصة بالموجودات المالية أعاله:

إن الذمم المدينة التجارية غير مرتبطة بعمولة وتتراوح فترة سدادها عموما ً من  15إلى  60يوما ً .وليس من سياسة الشركة الحصول
على ضمانات بشأن الذمم المدينة ،وبالتالي فإن معظمها بدون ضمانات.
كانت الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة خالل الفترة على النحو التالي:

في بداية الفترة /السنة
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
في نهاية الفترة /السنة

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر 2021
(غير مراجعة)
لاير سعودي

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2020
(مراجعة)
لاير سعودي

6,806,409
2,622,345
───────
9,428,754
═══════

4,624,131
2,182,278
───────
6,806,409
═══════

 .9األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق

النقد لدى البنوك
نقد في الصندوق
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ق١٦٤-

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر 2021

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2020

(غير مراجعة)
لاير سعودي

(مراجعة)
لاير سعودي

28,315,333
1,805,934
───────
30,121,267
═══════

17,571,434
2,334,795
───────
19,906,229
═══════

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

شركة المنجم لألغذية (سابقًا :شركة ثالجات المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)

 30سبتمبر 2021

 .10رأس المال واالحتياطي النظامي
أ) رأس المال
خالل عام  ،2020قرر الشركاء بالشركة في اجتماعهم المنعقد بتاريخ  16ربيع األول 1442هـ (الموافق  2نوفمبر  )2020زيادة
رأسمال الشركة من  150,000,000لاير سعودي إلى  600,000,000لاير سعودي (مقسمة إلى  60,000,000سهم ،قيمة كل
منها  10لاير سعودي) ،وذلك من خالل تحويل مبلغ قدره  450,000,000لاير سعودي من الزيادة المقترحة في رأس المال،
وتغيير الهيكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة .وقد تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية
المتعلقة بزيادة رأس المال وتغيير الهيكل القانوني ،بما في ذلك موافقة وزارة التجارة وصدور القرار الوزاري ،بتاريخ  5رجب
1442هـ (الموافق  17فبراير  .)2021عالوة على ذلك ،حصلت الشركة أيضًا على الموافقة من وزارة التجارة على استمرار
السنة المالية الحالية من  1يناير  2021حتى  31ديسمبر  ، 2021وعليه تم إعفاؤها من إعداد قوائم مالية منفصلة بتاريخ التحول
إلى شركة مساهمة مقفلة.
يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من  60,000,000سهم ( 31ديسمبر  150.000 :2020سهم ،قيمة كل سهم
 10لاير سعودي ( 31ديسمبر  :2020قيمة كل سهم  1,000لاير سعودي) .فيما يلي بيان نسبة الملكية:

شركة أبناء عبدهللا العلي المنجم
شركة الكفاءة العقارية

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر 2021
(غير مراجعة)
لاير سعودي

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2020
(مراجعة)
لاير سعودي

%99
%1
───────
%100
═══════

%99
%1
───────
%100
═══════

ب) االحتياطي النظامي
طبقا ً لنظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة ،يجب على الشركة تحويل  %10من صافي الدخل بنهاية كل سنة إلى
االحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي  %30من رأس المال .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
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ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

شركة المنجم لألغذية (سابقًا :شركة ثالجات المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)

 30سبتمبر 2021

 .11اإلفصاحات المتعلقة بالجهات ذات العالقة
تمثل الجهات ذات العالقة كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالشركة والمنشآت الخاضعة للسيطرة أو
تأثيرا ها ًما من قبل هذه الجهات .يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من
السيطرة المشتركة أو التي يمارس عليها
ً
قبل إدارة الشركة.
باإلضافة إلى ضمان الشركة من الشركة األم كما هو موضح في إيضاح  ،13فإن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة
في بيان الربح أو الخسارة خالل الفترة هي كما يلي:
أ)

المعامالت مع الجهات ذات العالقة

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021
(غير مراجعة)
فرانس بولتري
شركة بيت الشواية
شركة الخليج للتموين
شركة مركز أغذية الحمية
شركة الزاد السعودية
شركة ذاتي المحدودة
شركة بريدة للتجارة والتبريد
شركة الكفاءة العقارية
شركة أبناء عبدهللا العلي المنجم

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021
(غير مراجعة)
فرانس بولتري
شركة بيت الشواية
شركة الخليج للتموين
شركة مركز أغذية الحمية
شركة الزاد السعودية
شركة ذاتي المحدودة
شركة بريدة للتجارة والتبريد
شركة الكفاءة العقارية
شركة أبناء عبدهللا العلي المنجم

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30سبتمبر ( 2020غير
مراجعة)
فرانس بولتري
شركة بيت الشواية
شركة الخليج للتموين
شركة مركز أغذية الحمية
شركة الزاد السعودية
شركة ذاتي المحدودة
شركة بريدة للتجارة والتبريد
شركة الكفاءة العقارية
شركة أبناء عبدهللا العلي المنجم

مبيعات
لاير سعودي

مشتريات
لاير سعودي

مصاريف
لاير سعودي

شراء ممتلكات
وآالت المعدات
لاير سعودي

9,771,640
2,892,041
1,851,583
276,775
38,175
-

104,127,354
59,880
207,412
363,234
25,482
-

96,570
675,220
384,172
44,502
7,544
88,969
92,500
7,753

-

مبيعات
لاير سعودي

مشتريات
لاير سعودي

مصاريف
لاير سعودي

شراء ممتلكات
وآالت المعدات
لاير سعودي

28,970,617
8,325,712
4,191,406
815,525
130,854
-

299,999,686
166,686
833,579
1,242,867
72,507
1,217,490
-

309,682
1,989,602
3,062,704
130,503
27,487
256,077
711,400
2,141,316

3,702,669
-

مبيعات
لاير سعودي

مشتريات
لاير سعودي

مصاريف
لاير سعودي

8,989,467
3,340,560
1,424,280
232,613
67,692
-

- 126,078,123
182,619
71,102
779,148
391,922
1,086,586
717,185
78,011
31,746
5,433
65,077
2,238
394,470
5,893,830
-
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استبعاد ممتلكات
وآالت ومعدات

13,950,205
-

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

شركة المنجم لألغذية (سابقًا :شركة ثالجات المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)

 30سبتمبر 2021

 -11اإلفصاحات المتعلقة بالجهات ذات العالقة (تتمة)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر ( 2020غير
مراجعة)
فرانس بولتري
شركة بيت الشواية
شركة الخليج للتموين
شركة مركز أغذية الحمية
شركة الزاد السعودية
شركة ذاتي المحدودة
شركة بريدة للتجارة والتبريد
شركة الكفاءة العقارية
شركة أبناء عبدهللا العلي المنجم
شركة األعمدة للمقاوالت

مبيعات

مشتريات

مصاريف

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

22,561,394
9,397,855
4,854,221
625,572
1,140,365
-

- 329,102,135
423,016
79,452
1,642,642
762,687
2,493,813
1,828,652
13,215
159,182
33,190
317,147
2,447,550
956,181
6,552,849
4,969
-

استبعاد ممتلكات
وآالت ومعدات

13,950,205
-

نورد فيما يلي األرصدة لدى الجهات ذات العالقة المدرجة في قائمة المركز المالي:

ب) المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة

فيما يلي تحليالً للمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة:

فرانس بولتري
شركة بيت الشواية
شركة الخليج للتموين
شركة مركز أغذية الحمية
شركة بريدة للتجارة والتبريد
شركة الزاد السعودية
شركة ذاتي المحدودة

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر 2021
(غير مراجعة)
لاير سعودي

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2020
(مراجعة)
لاير سعودي

97,130,462
8,192,592
2,381,620
1,667,266
1461613
99,818
91,936
───────
111,025,307
═══════

71,043,712
7,150,774
1,262,904
1,025,235
418,942
151,715
473,886
───────
81,527,168
═══════

شهرا .تقوم اإلدارة بتقدير مخصص أرصدة المبالغ
إن األرصدة أعاله بدون ضمانات وبدون عمولة وتسدد خالل اثنى عشر
ً
المستحقة من الجهات ذات العالقة بتاريخ إعداد القوائم المالية بمبلغ يساوي خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر .ال يوجد
رصيد مستحق من الجهات ذات العالقة بتاريخ إعداد القوائم المالية متأخر السداد ،مع األخذ في االعتبار الخبرة السابقة في التعثر
والتوقعات المستقبلية للقطاعات التي تعمل فيها الجهات ذات العالقة ،ترى اإلدارة أن أرصدة الجهات ذات العالقة غير منخفضة
القيمة .لم يطرأ أي تغيير في أساليب التقديرات أو االفتراضات الهامة التي تم إجراؤها خالل الفترة المالية الحالية عند تقييم
مخصصات األرصدة المستحقة من الجهات ذات العالقة.

ج) المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة

فيما يلي تحليالً للمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة:

مصنع شركة أغذية الحمية للوجبات المجمدة
شركة أبناء عبدهللا العلي المنجم (الشركة األم)
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لفترة التسعة أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر 2021
(غير مراجعة)
لاير سعودي

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2020
(مراجعة)
لاير سعودي

202,793
───────
202,793
═══════

146,950
40,364
───────
187,314
═══════

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

شركة المنجم لألغذية (سابقًا :شركة ثالجات المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)

 30سبتمبر 2021

 .11اإلفصاحات المتعلقة بالجهات ذات العالقة (تتمة)
الشروط واألحكام الخاصة بالمبلغ المستحق إلى أحد المساهمين:
إن هذه المبالغ غير مرتبطة بعمولة وتتراوح فترة سدادها عموما ً من  30إلى  45يوما ً.

د) تعويضات كبار موظفي اإلدارة

يشمل كبار موظفي اإلدارة بالشركة موظفي اإلدارة العليا الذين لديهم السلطة والمسؤولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة
الشركة .فيما يلي بيان التعويضات لكبار موظفي اإلدارة:
لفترة التسعة أشهر المنتهية في
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
────────────────
───────────────
 30سبتمبر  30 2021سبتمبر  30 2020سبتمبر  30 2021سبتمبر 2020
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي
منافع موظفين قصيرة األجل
التزامات المنافع المحددة للموظفين

1,440,319
78,165
────────
1,518,484
════════

4,233,377
1,299,748
308,541
55,993
──────── ────────
4,541,918
1,355,741
════════ ════════

3,667,941
309,600
────────
3,977,541
════════

 .12الدائنون التجاريون والمبالغ مستحقة الدفع والدائنون اآلخرون

لفترة التسعة أشهر
للسنة المنتهية في
المنتهية في
 30سبتمبر  31 2021ديسمبر 2020
(مراجعة)
(غير مراجعة)
لاير سعودي
لاير سعودي
149,150,272
25,610,344
967,557
893,137
────────
176,621,310
════════

دائنون تجاريون
مصاريف مستحقة الدفع
دفعات مقدمة من العمالء
دائنون آخرون

149,777,122
29,098,804
762,544
1,410,235
────────
181,048,705
════════

الشروط واألحكام الخاصة بالمطلوبات المالية أعاله:
* إن الذمم الدائنة التجارية واألخرى غير مرتبطة بعمولة وتبلغ فترة استحقاقها ثالثة أشهر.
 .13القروض قصيرة األجل
حصلت الشركة على قروض مرابحة وتورق من بنوك محلية لتمويل متطلبات رأس المال العامل الخاص بالشركة .إن القروض
مضمونة بضمان مشترك من الشركة األم وتحمل تكاليف اقتراض وفقا ً للمعدالت التجارية السائدة.
كما في  30سبتمبر  ،2021حصلت الشركة على إجمالي تسهيالت ائتمانية قدرها  570,000,000لاير سعودي ( 31ديسمبر
 520,000,000 :2020لاير سعودي ،تم استخدام  70,000,000لاير سعودي منها ( 31ديسمبر 128,000,000 :2020
لاير سعودي).
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ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

شركة المنجم لألغذية (سابقًا :شركة ثالجات المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)

 30سبتمبر 2021

 .14الزكاة المستحقة
قامت شركة أبناء عبد هللا العلي المنجم ("الشركة األم") والشركة بتقديم إقرارها الزكوي على أساس مستقل حتى السنة المنتهية في
 31ديسمبر  .2016بتاريخ  23محرم 1439هـ (الموافق  13أكتوبر  ،)2017حصلت الشركة األم على موافقة هيئة الزكاة
اعتبارا من عام 2008
والضريبة والجمارك (الهيئة) لتقديم إقراراتها الزكوية على أساس مجمع ،بما في ذلك الشركة ،وبالتالي
ً
فصاعدًا ،بدأت الشركة األ م تقديم اإلقرارات الزكوية المجمعة لكافة الشركات التابعة المملوكة لها بالكامل ،بما في ذلك الشركة .تم
إعادة تقديم اإلقرارات الزكوية المجمعة عن السنوات المنتهية في  31ديسمبر  2008حتى  2016إلى الهيئة .كما قامت الشركة
األم بتقديم اإلقرارات الزكوية المجمعة لكافة الشركات التابعة لها المملوكة بالكامل ،بما في ذلك الشركة ،عن السنوات  2017حتى
 .2020حصلت الشركة األم أيضًا على شهادة الزكاة حتى  31ديسمبر  .2020تم احتساب التزام الزكاة عن طريق حساب الزكاة
المستحقة على أساس مستقل لكل منشأة من منشآت المجموعة ثم تحديد المبلغ المستحق لكل شركة بالتناسب على أساس حساب
الزكاة المجمعة للمجموعة.
في ضوء الموافقة على عملية االكتتاب العام (إيضاح  )1وتغيير الوضع القانوني للشركة خالل السنة الحالية (إيضاح  ،)10تعهدت
الشركة األم بتحمل وتسوية أي التزامات إضافية قد تنشأ عند االنتهاء من الربوط الزكوية التي قد تصدر مستقبالً فيما يتعلق بالسنوات
من  2008حتى .2020
مصروف الزكاة
تتكون الزكاة المحملة للفترة /للسنة مما يلي:

زكاة إضافية موزعة (إيضاح أ أدناه)
مخصص الفترة /السنة الحالية
إجمالي المجنب خالل الفترة /السنة

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر 2021
(غير مراجعة)
لاير سعودي

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2020
(مراجعة)
لاير سعودي

11,402,512
────────
11,402,512
════════

1,948,966
5,285,909
────────
7,234,875
════════

صا إضافيًا لمصروف الزكاة قامت به الشركة األم بنا ًء على حساب الزكاة المجمعة.
(أ) يمثل هذا المبلغ تخصي ً

الحركة في مخصص الزكاة:

في بداية الفترة /السنة
مخصص الفترة /السنة الحالية
مدفوعات خالل الفترة /السنة
الرصيد في نهاية الفترة /السنة

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر 2021
(غير مراجعة)
لاير سعودي

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2020
(مراجعة)
لاير سعودي

5,285,909
11,402,512
────────
16,688,421
════════

2,780,142
7,234,875
()4,729,108
────────
5,285,909
════════

الربوط الزكوية
تم تقديم اإلقرارات الزكوية المجمعة من قبل الشركة األم ،بما في ذلك الشركة ،إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الهيئة) عن
السنوات من  2008حتى  . 2020تقوم الشركة األم بتسوية أي ربط قد ينشأ في المستقبل فيما يتعلق بالسنوات من  2008حتى
.2020
اعتبارا من  1يناير  ،2021تقوم الشركة بتقديم اإلقرار الزكوي على أساس مستقل.
ً
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ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

شركة المنجم لألغذية (سابقًا :شركة ثالجات المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)

 30سبتمبر 2021

.15

اإليرادات
لفترة التسعة أشهر المنتهية في
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
─────────────────
────────────────
 30سبتمبر  30 2021سبتمبر  30 2020سبتمبر  30 2021سبتمبر 2020
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي

بضاعة غير معدة للبيع بالتجزئة محولة في
نقطة من الزمن
بضاعة معدة للبيع بالتجزئة محولة في نقطة
من الزمن
إيرادات إيجار مستودع

توقيت إثبات اإليرادات
بضاعة محولة في نقطة من الزمن
إيرادات إيجار مستودع  -على مدى الزمن

.16

421,045,342

384,569,298

1,091,242,529 1,147,257,962

231,704,255

239,882,008

744,358,098

2,238,452
────────
654,988,049
════════

5,561,094
5,909,805
1,926,234
──────── ──────── ────────
1,916,360,595 1,897,525,865 626,377,540
════════ ════════ ════════

819,556,972

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
─────────────────
────────────────
 30سبتمبر  30 2021سبتمبر  30 2020سبتمبر  30 2021سبتمبر 2020
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي
652,749,597
2,238,452
────────
654,988,049
════════

1,910,799,501 1,891,616,060 624,451,306
5,561,094
5,909,805
1,926,234
──────── ──────── ────────
1,916,360,595 1,897,525,865 626,377,540
════════ ════════ ════════

تكاليف التمويل
لفترة التسعة أشهر المنتهية في
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
─────────────────
────────────────
 30سبتمبر  30 2021سبتمبر  30 2020سبتمبر  30 2021سبتمبر 2020
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي

عمولة على القروض البنكية
عمولة على التزامات اإليجار
عمولة اكتوارية

559,821
303,865
───────
863,686
═══════

504,779
140,357
787,981
───────
1,433,117
═══════
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1,530,480
927,774
────────
2,458,254
════════

2,307,477
655,403
787,981
───────
3,750,861
═══════

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

شركة المنجم لألغذية (سابقًا :شركة ثالجات المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)

 30سبتمبر 2021

.17

ربح السهم

يتم احتساب ربح السهم األساسي والمخفض وذلك بقسمة صافي دخل الفترة المتعلقة بالمساهمين العاديين على المتوسط المرجح
لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة .إن ربح السهم المخفض هو نفسه ربح السهم األساسي ،وذلك لعدم وجود سندات قابلة
للتحويل أو أدوات مالية مخفضة لدى الشركة.
يعكس الجدول التالي دخل الفترة المتع لق بالمساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة المستخدم
في عمليات احتساب ربح السهم األساسي والمخفض.
ربح السهم األساسي والمخفض من إجمالي الدخل

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
 30سبتمبر
2020
2021
لاير سعودي
لاير سعودي
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)

إجمالي الدخل الشامل للفترة
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
الربح األساسي والمخفض للسهم
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52,658,827
60,000,000
0.88

64,377,284
60,000,000
1.07

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
 30سبتمبر
2020
2021
لاير سعودي
لاير سعودي
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
120,114,060
60,000,000
2.00

199,467,010
60,000,000
3.32

توزيعات األرباح

لم يتم اقتراح توزيع أرباح في الفترة الحالية .خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  ،2020تم اإلعالن عن توزيعات
أرباح بمبلغ  158،276،809لاير سعودي (توزيعات أرباح بواقع  1،055.2لاير سعودي للسهم الواحد) ،والتي وافق عليها
الشركاء في اجتماعهم المنعقد بتاريخ  23شعبان 1441هـ (الموافق  16أبريل .)2020
.19

المعلومات القطاعية

ألغراض اإلدارة ،تتكون الشركة من وحدات أعمال بنا ًء على المناطق الجغرافية في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
( 2021غير مراجعة)
اإليرادات
تكلفة اإليرادات
استهالك وإطفاء الموجودات
استهالك موجودات حق االستخدام
ربح القطاع قبل الزكاة

إجمالي الموجودات في  30سبتمبر ( 2021غير
مراجعة)
إجمالي المطلوبات في  30سبتمبر( 2021غير
مراجعة)

المنطقة الوسطى
لاير سعودي

المنطقة الشرقية
لاير سعودي

285,091,161
234,749,494
2,552,809
1,102,551
21,362,493
════════

136,652,299
111,248,781
1,383,891
339,238
14,632,321
════════

654,988,049 233,244,589
535,393,039 189,394,764
6,784,722
2,848,022
2,034,326
592,537
56,634,592 20,639,778
════════ ════════

551,430,660
════════

236,047,969
════════

1,147,717,407 360,238,778
════════ ════════

353,524,242
════════

12,698,334
════════

387,152,404
20,929,828
════════ ════════
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المنطقة الغربية
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

ﻟﻸﻏـﺬﻳــﺔ Foods

شركة المنجم لألغذية (سابقًا :شركة ثالجات المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)

 30سبتمبر 2021

.20

المعلومات القطاعية (تتمة)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
( 2021غير مراجعة)
اإليرادات
تكلفة اإليرادات
استهالك وإطفاء الموجودات
استهالك موجودات حق االستخدام

ربح القطاع قبل الزكاة
إجمالي الموجودات في  30سبتمبر 2021
(غير مراجعة)
إجمالي المطلوبات في  30سبتمبر2021
(غير مراجعة)

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
( 2020غير مراجعة)

المنطقة الوسطى
لاير سعودي

المنطقة الشرقية
لاير سعودي

المنطقة الغربية
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

851,606,779
712,079,032
7,542,110
3,241,429

379,283,302
313,354,402
4,296,626
936,819

666,635,784
546,055,424
9,146,893
1,782,941

1,897,525,865
1,571,488,858
20,985,629
5,961,189

54,131,148
════════

31,620,026
════════

45,765,398
════════

131,516,572
════════

551,430,660
════════

236,047,969
════════

360,238,778
════════

1,147,717,407
════════

353,524,242
════════

12,698,334
════════

20,929,828
════════

387,152,404
════════

المنطقة الوسطى
لاير سعودي

276,970,111
اإليرادات
225,848,737
تكلفة اإليرادات
2,408,830
استهالك وإطفاء الموجودات
950,657
استهالك موجودات حق االستخدام
36,657,428
ربح القطاع قبل الزكاة
════════
إجمالي الموجودات في  31ديسمبر 512,376,104 2020
════════
إجمالي المطلوبات في  31ديسمبر 101,077,110 2020
════════

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
( 2020غير مراجعة)
اإليرادات
تكلفة اإليرادات
استهالك وإطفاء الموجودات
استهالك موجودات حق االستخدام
ربح القطاع قبل الزكاة

إجمالي الموجودات في  31ديسمبر 2020
إجمالي المطلوبات في  31ديسمبر 2020

المنطقة الشرقية
لاير سعودي
131,207,030
105,098,033
1,557,129
266,541
14,034,024
════════
219,767,247
════════
158,667,167
════════

المنطقة الوسطى
لاير سعودي
866,065,440
691,702,883
7,062,767
2,880,207
105,992,057
════════
512,376,104
════════
101,077,110
════════

المنطقة الشرقية
لاير سعودي
399,396,749
318,677,995
4,836,865
716,407
46,140,040
════════
219,767,247
════════
158,667,167
════════

المنطقة الغربية
لاير سعودي
218,200,399
173,165,687
3,284,600
619,754
19,870,474
════════
337,705,454
════════
169,653,585
════════
المنطقة الغربية
لاير سعودي
650,898,406
518,713,852
10,558,797
1,685,209
57,136,992
════════
337,705,454
════════
169,653,585
════════

اإلجمالي
لاير سعودي
626,377,540
504,112,457
7,250,559
1,836,952
70,561,926
════════
1,069,848,805
════════
429,397,862
════════
اإلجمالي
لاير سعودي
1,916,360,595
1,529,094,730
22,458,429
5,281,823
209,269,089
════════
1,069,848,805
════════
429,397,862
════════

تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج العمليات لوحدات األعمال بصورة مستقلة لغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد وتقويم األداء.
يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة ويتم قياسه بصورة مماثلة مع الربح أو الخسارة في القوائم المالية.
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شركة المنجم لألغذية (سابقًا :شركة ثالجات المنجم)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)

 30سبتمبر 2021
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االلتزامات المحتملة والتعهدات الرأسمالية

أصدرت الشركة خطابات ضمان بلغ حدها األقصى  600,000لاير سعودي ( 31ديسمبر  410.000 :2020لاير سعودي) بشأن
تنفيذ العقود واعتمادات مستندية بمبلغ  15.727.834لاير سعودي ( 31ديسمبر  33,597,707 :2020لاير سعودي) .توجد
فواتير مستحقة الدفع بموجب تسهيل تمويل سلسلة التوريد تبلغ  39،882،678لاير سعودي كما في  30سبتمبر 31( 2021
ديسمبر  :2020ال شيء) .توجد تعهدات رأسمالية قدرها  1,000,389لاير سعودي كما في  30سبتمبر  31( 2021ديسمبر
 9,677,152 :2020لاير سعودي) تتعلق بالممتلكات واآلالت والمعدات.
.22

تأثير كوفيد19-

تم تحديد ساللة جديدة من فيروس كورونا ("كوفيد )19"-ألول مرة في نهاية ديسمبر  ،2019وبعد ذلك أعلنت منظمة الصحة
العالمية في يونيو  2020تصنيفه بالجائحة .ال يزال فيروس كورونا ينتشر في جميع المناطق تقريبًا حول العالم بما في ذلك المملكة
العربية السعودية ،مما أدى إلى فرض قيود على السفر وحظر التجول في المدن ،وكذلك تباطؤ األنشطة االقتصادية وإغالق العديد
من القطاعات على المستويين العالمي والمحلي.
إن مدى تأثير جائحة فيروس كورونا على أعمال الشركة وعملياتها ونتائجها المالية غير مؤكد ويتوقف على العديد من العوامل
والتطورات المستقبلية ،والتي قد ال تتمكن الشركة من تقديرها بشكل موثوق خالل الفترة الحالية .تشمل هذه العوامل معدل انتقال
الفيروس ،ومدة التفشي ،واإلجراءات االحترازية التي قد تتخذها السلطات الحكومية للحد من انتشار الوباء ،وتأثير تلك اإلجراءات
على النشاط االقتصادي ،وأثر ذلك على األعمال الخاصة بالعمالء والشركاء في الشركة وغيرها من العوامل.
تأثرا
وحتى اآلن وكما بتاريخ إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،2021لم تتأثر عمليات الشركة ً
كبيرا نتيجة تفشي كوفيد .19-وسوف تستمر إدارة الشركة في تقييم طبيعة ومدى تأثير كوفيد 19-على أعمالها ونتائجها المالية.
سلبيًا ً
.23

اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة

تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  4ربيع الثاني1443هـ (الموافق  9نوفمبر .)2021
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