
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة) –المختصرة  الموحدة القوائم المالیة األولیة

 م۲۰۱۷مارس  ۳۱المنتھیة في  الثالثة أشھر لفترة

 مع 

  الحسابات لمراجعي الفحصتقریر 

 



  

 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة) –األولیة الموحدة المختصرة  القوائم المالیة

 م۲۰۱۷مارس  ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في  لفترة

 
 صفحة  الفھرس

   
 --  القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة   على فحص المستقلین تقریر مراجعي الحسابات

   
 ۲-۱  قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة  

   
 ٤-۳  ح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة المختصرة  الرب قائمة

   
 ٦-٥   قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة المختصرة  

   
 ۸-۷  قائمة التدفقات النقدیة الموحدة المختصرة

   
 ۷۰ -۹  االیضاحات للقوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة

 
 
 
 
 
 
 







1 

 كة مجموعة صافوالرش
 مساهمة سعودية()شركة 

 )غير مراجعة( –قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة  
   )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

  
 إيضاح

مارس  31
 م2017

ديسمبر  31
 م2016

 
 يناير 1

 م2016 
 

     الموجــودات
      الموجودات غير المتداولـة
 8,803,367 7,951,282 7,902,923  ممتلكات، آالت و معدات

 1,064,738 686,998 686,998  موجودات غير ملموسة وشهرة 
 30,638 34,256 33,443  إستثمار عقاري

إستثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق 
 7,311,494 7,487,402 7,836,910 4 الملكية

 709,275 612,421 597,987 5 إستثمارات متاحة للبيع
 177,207 10,751 10,751  مدينة طويلة األجلذمم 

 69,763 28,693 28,762  موجودات ضريبية مؤجلة

17,097,77  إجمالي الموجـودات غير المتداولة
4 

16,811,803 18,166,482 

     الموجودات المتداولـة 
 5,009,714 3,284,142 3,227,803  مخزون

 828,091 1,270,621 1,126,477  ذمم مدينة تجارية
 1,539,728 1,093,770 1,410,208  ذمم مدينة أخرىمدفوعات مقدماً و

 2,089,982 1,404,750 1,631,944  ما في حكمهنقد و

  7,396,432 7,053,283 9,467,515 

 -- 1,132,026 103,811 6 موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 9,467,515 8,185,309 7,500,243  إجمالي الموجودات المتداولة 

  إجمالي الموجودات 
24,598,01

7 24,997,112 27,633,997 

     
     حقوق الملكية والمطلوبات 

     حقوق الملكية
 5,339,807 5,339,807 5,339,807 7 رأس المال

 342,974 342,974 342,974  عالوة إصدار
 1,774,085 1,774,085 1,774,085 8 حتياطي نظاميإ

 4,000 4,000 4,000  امحتياطي عإ

 (618) (32,023) (51,951)  عادلةالقيمة الحتياطي إ
ثر صفقة اإلستحواذ مع حقوق الملكية غير أ

 (171,375) (171,375) (171,375)  المسيطرة دون تغيير في السيطرة

 -- (926,287) (900,376)  حتياطيات تحويل عمالت أجنبيةإ
 2,932,586 1,874,282 1,878,510  رباح مبقاةأ

 10,221,459 8,205,463 8,215,674  حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
 1,308,939 1,032,810 1,005,070 9 حقوق الملكية غير المسيطرة

 11,530,398 9,238,273 9,220,744  إجمالي حقوق الملكية
     

     المطلوبات 
     المطلوبات غير المتداولة 

 4,775,040 4,455,956 4,210,689 10 ضسلف وقرو
 543,115 609,251 616,895 11 منافع الموظفين

 116,449 55,940 58,512  إلتزام ضريبي مؤجل
 232,497 215,581 213,471  ذمم دائنة طويلة األجل

 97,083 92,326 93,608 )ز( 19 مخصص مقابل تكلفة إعادة األصل لحالته
 5,764,184 5,429,054 5,193,175  لمتداولةالمطلوبات غير ا إجمالي

      
 

 
  70 الصفحة  إلى 9تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 تابع()  )غير مراجعة( –قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة  
  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

  

 إيضاح

مارس  31

 م2017

ديسمبر  31

 م2016

 يناير 1

 م2016 

     

     المطلوبات المتداولة

 5,098,272 4,608,275 5,128,513 10 سلف وقروض

 3,219,022 2,517,604 2,706,381  ذمم دائنة تجارية

 2,022,121 2,189,741 2,349,204  وبات أخرىمطلمستحقات و

 
 

10,184,09

8 

9,315,620 10,339,415 

 -- 1,014,165 -- 6 للبيع مطلوبات مصنفة كمتاحة

10,184,09  إجمالي المطلوبات المتداولة 

8 

10,329,785 10,339,415 

15,377,27  إجمالي المطلوبات

3 

15,758,839 
16,103,599 

24,598,01  ة والمطلوباتإجمالي حقوق الملكي

7 

24,997,112 
27,633,997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  70الصفحة  إلى  9تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة( –آلخر الموحدة المختصرة  الربح أو الخسارة والدخل الشامل ا قائمة
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

  

 إيضـاح

مارس  31

 م2017

مارس  31

 م2016

    العمليات المستمرة:

    

 6,421,753 5,833,315 16 اإليرادات

 تكلفة اإليرادات

16 

(4,793,188

) (5,148,607) 

 1,273,146 1,040,127  مجمل الربح

صم الملكية، بعد خ بطريقة حقوقفي ربح شركات مستثمر فيها  حصة

 96,170 120,870  الزكاة و ضريبة الدخل

 (175,458) (194,113)  مصروفات إدارية

 (855,573) (827,957)  مصروفات بيع وتوزيع

 338,285 138,927  األنشطة التشغيلية الناتج من

 44,268 36,472  إيرادات تمويلية 

 (138,546) (125,634)  تكاليف تمويلية 

 (94,278) (89,162)  تمويلية التكلفة الصافي 

 244,007 49,765  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل  

    

 (23,251) (36,293) 12 زكاة و ضريبة الدخلالمصروف 

 220,756 13,472  الربح من العمليات المستمرة

    

    :الغير مستمرةت العمليا

 (107,307) 15,605 6 ، بعد خصم الضريبةالغير مستمرةخسارة( من العمليات المكسب / )ال

 113,449 29,077  صافي الربح للفترة 

    

    اآلخرشامل الدخل ال

    

    بنود تم أو يمكن إعادة تصنيفها ضمن الربح او الخسارة 

 (164,827) 29,797  ت أجنبيةفروق ترجمة عمال –عمليات أجنبية 

 الحصة –إستثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية 

 خراآلشامل الدخل الفي 

 

(5,284) (16,221) 

 986 (404)  الجزء الفعال للتغيرات في القيمة العادلة –تحوط للتدفقات النقدية 

 (32,665) (14,433)  دلةصافي التغير في القيمة العا –موجودات مالية متاحة للبيع 

 (212,727) 9,676  خراآلشامل الخسارة( ال)دخل ال

 (99,278) 38,753  للفترةاآلخر شامل الخسارة( ال)دخل الإجمالي 

 

 

  70 الصفحة  إلى 9تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.
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 صافوالشركة مجموعة 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تابع( )غير مراجعة( –الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة المختصرة   قائمة
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

 

  

 إيضـاح

مارس  31

 م2017

مارس  31

 م2016

    

    العائد إلى:للفترة  الربح 

 119,378 4,778  ةالشرك مساهمي

 (5,929) 24,299  حقوق الملكية غير المسيطرة

 113,449 29,077  الربح للفترة

    

    إجمالي الدخل الشامل للفترة العائد إلى:

 (112,401) 10,761  مساهمي الشركة

 13,123 27,992  حقوق الملكية غير المسيطرة

 (99,278) 38,753  الشامل للفترة)الخسارة(  /إجمالي الدخل 

    

   14 )باللاير السعودي(:الشركة  مساهميالعائدة الى  ربحية السهم 

 0.22 0.01  األساسي و المخفض

    

 مساااهميالعائد الى  العمليات المسااتمرة- ربحية السااهم  /)خسااارة( 

 )باللاير السعودي(:الشركة 
14 

  

 0.35 (0.03)  األساسي والمخفض

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  70 من الصفحة  إلى 9 تعتبر اإليضاحات المرفقة

جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 (غير مراجعة) –قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المختصرة  
 يذكر غير ذلك( )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم

 
   حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم 
 

 
 
  

 
 

 رأس المال

 
 

عالوة 
 اصدار 

 
 

إحتياطي 
 نظامي

 
 
 

إحتياطي 
 عام

 
 

إحتياطي 
القيمة 
 العادلة

أثر صفقة 
اإلستحواذ مع 
حقوق الملكية 

غير 
المسيطرة 
دون تغيير 
 في السيطرة

إحتياطي 
تحويل 
عمالت 
 أجنبية

 
 
 
 

 ح مبقاةأربا

 
 

 اجمالي
 حقوق الملكية 

 حقوق
 الملكية غير
 المسيطرة

 
 

إجمالي حقوق 
 الملكية

            
يناير  1الرصيد في 

 9,238,273 1,032,810 8,205,463 1,874,282 (926,287) (171,375) (32,023) 4,000 1,774,085 342,974 5,339,807 م2017
إجمالي الخسارة 
            الشامل للفترة 

            
 29,077 24,299 4,778 4,778 -- -- -- -- -- -- -- الربح 

الدخل / )الخسارة( 
 9,676 3,693 5,983 -- 25,911 -- (19,928) -- -- -- -- الشامل اآلخر

 -- -- -- -- (19,928) -- 25,911 4,778 10,761 27,992 38,753 
            

 (20,819) (20,819) --- -- -- -- -- -- -- -- -- توزيعات األرباح 
            

  /التغيرات األخرى
            الحركة

            
الغاء التوحيد للشركة 
المتحدة للسكر،مصر 

 (34,913) (34,913) -- -- -- -- -- -- -- -- -- (6و1)إيضاح 
مكافأة أعضاء مجلس 

 (550) -- (550) (550) -- -- -- -- -- -- -- اإلدارة 
            

 31الرصيد في 
 9,220,744 1,005,070 8,215,674 1,878,510 (900,376) (171,375) (51,951) 4,000 1,774,085 342,974 5,339,807 م2017مارس 

 
 

 70الصفحة  إلى  9 تعتبر اإليضاحات المرفقة من
 .لمختصرةجزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة ا
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 (غير مراجعة) –قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المختصرة  
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

      
   حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم 
 

 
 
  

 
 

 رأس المال

 
 

عالوة 
 اصدار 

 
 

إحتياطي 
 نظامي

 
 
 

إحتياطي 
 عام

 
 

إحتياطي 
القيمة 
 العادلة

أثر صفقة 
اإلستحواذ مع 
حقوق الملكية 

غير 
المسيطرة 

دون تغيير في 
 السيطرة

إحتياطي 
تحويل 
عمالت 
 أجنبية

 
 
 
 

 أرباح مبقاة

 
 

 إجمالي
 حقوق الملكية 

 حقوق
 الملكية غير
 المسيطرة

 
 

إجمالي حقوق 
 الملكية

            
 1رصيد في ال

 11,530,398 1,308,939 10,221,459 2,932,586 -- (171,375) (618) 4,000 1,774,085 342,974 5,339,807 م2016يناير 
إجمالي الخسارة 
            الشامل للفترة 

 113,449 (5,929) 119,378 119,378 -- -- -- -- -- -- -- )الخسارة( /الربح 
الدخل  /)الخسارة(
 (212,727) 19,052 (231,779) -- (182,376) -- (49,403) -- -- -- -- األخر  الشامل 

 -- -- -- -- (49,403) -- (182,376) 119,378 (112,401) 13,123 (99,278) 
المعامالت مع 

            مساهمي الشركة
 (266,990) -- (266,990) (266,990) -- -- -- -- -- -- -- توزيعات أرباح

            
  /التغيرات األخرى

            الحركة
مكافأة أعضاء 
 (550) -- (550) (550) -- -- -- -- -- -- -- مجلس اإلدارة 

            
 31الرصيد في 

 11,163,580 1,322,062 9,841,518 2,784,424 (182,376) (171,375) (50,021) 4,000 1,774,085 342,974 5,339,807 م2016مارس 

 
 

 70الصفحة  إلى  9تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة. جزءاً ال يتجزأ من
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 (غير مراجعة) –قائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة  
 غير ذلك()جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

 

  
مارس  31

 م2017

مارس  31

 م2016

    

    ات النقدية من األنشطة التشغيليةالتدفق

 113,449 29,077  الربح للفترة

    تسويات لـ:

 174,030 193,050  إستهالك وإطفاء

 94,278 89,162  صافي التكلفة التمويلية

د خصم عحصة في ربح شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، ب

 الزكاة والضريبة 
 

(120,870) (96,170) 

 -- (30,481)  مكسب من بيع عمليات غير مستمرة  

 (98) --  مكسب من بيع ممتلكات، آالت ومعدات

  159,938 285,489 

    التغيرات في:

 454,085 51,345  مخزون

 (68,332) 145,400  ذمم مدينة تجارية 

 (522,965) (315,419)  أخرىمدفوعات مقدماً وذمم مدينة 

 (787,278) 190,074  ذمم دائنة تجارية 

 6,510 7,644  منافع الموظفين

 760,359 (38,212)  مستحقات ومطلوبات أخرى 

 33,030 --  عمليات غير مستمرة(النقدي من األنشطة التشغلية ) التدفقصافي 

 160,898 200,770  النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

 (94,138) (57,470)  تكاليف تمويلية مدفوعة

 66,760 143,300  صافي النقد من األنشطة التشغيلية

    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 771 --  متحصالت من بيع ممتلكات، آالت ومعدات

 (476,099) (160,007)  للممتلكات، آالت ومعدات استحواذ

 (22,403) --  رات ستثماإلاستحواذ 

 1,689 --  صافي التغير في الذمم المدينة طويلة األجل

 (2,830) --  ة(عمليات غير مستمري التدفق النقدي من األنشطة اإلستثمارية )صاف

 (498,872) (160,007)  اإلستثماريةصافي النقد المستخدم في األنشطة 

 

 

 

 

 

 

 70ى الصفحة  إل 9 تعتبر اإليضاحات المرفقة من

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 ( )تابع( غير مراجعة) –قائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة  
 ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف الرياال

 

 
مارس  31 

 م2017

 مارس 31

 م2016

    

    ةيالتدفقات النقدية من االنشطة التمويل

 413,581 409,945  المتداول – والقروض السلفصافي التغير في 

 (99,327) (120,115)  غير المتداول –القروض وصافي التغير في السلف 

 (948) (2,546)  توزيعات أرباح مدفوعة

 -- 1,282  صافي التغير في مطلوبات االزالة 

 (13,798) 91  صافي التغير في الذمم الدائنة طويلة األجل 

 (15,841) 3,104  اإللتزام الضريبي المؤجلصافي التغير في 

 (16,959) (52,229)  صافي التغيير في حقوق الملكية غير المسيطرة 

 (141,603) --  عمليات غير مستمرة(تمويلية )الاألنشطة صافي التدفق النقدي من 

 125,105 239,532  النقد من األنشطة التمويلية صافي

 (307,007) 222,825  صافي التغير في النقد وما في حكمه

 (92,319) 4,369  على النقد وما في حكمه المحتفظ به  الصرفأثر الحركة في أسعار 

 2,089,982 1,404,750  النقد وما في حكمه في بداية الفترة

 1,690,656 1,631,944  ية الفترةالنقد وما في حكمه في نها

    

    ضافي لمعلومات مالية غير نقدية إجدول 

 (49,403) (19,928)  حتياطي القيمة العادلة إ

 (182,376) 25,911  عمالت اجنبية  ترجمةحتياطي إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 70إلى   الصفحة 9 تعتبر اإليضاحات المرفقة من

.ئم المالية األولية الموحدة المختصرةجزءاً ال يتجزأ من هذه القوا



 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 المالية األولية الموحدة المختصرةإيضاحات حول 

 م2017 مارس 31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

 ميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك()ج
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 معلومات عامة -1
مجموعة صافوال هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 

(. تأسست الشركة بموجب 1979يونيو  16هـ )الموافق 1399رجب  21صادر في مدينة جدة بتاريخ  4030019708
هـ )الموافق 1398ربيع األول  29بتاريخ  21ة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/نظام الشركات في المملك

 م(. 1978مارس  9
 

 يقع مكتب الشركة المسجل على العنوان التالي: 
 برج صافوال

 المقر الرئيسي لألعمال "ذا هيد كوارترز بزنيس بارك"
 شارع األمير فيصل بن فهد، 

 ،7333 -23511جدة 
 كة العربية السعودية.الممل
 

شركة مجموعة صافوال )"الشركة"( أو )"الشركة ل القوائم الماليةالمرفقة مالية األولية الموحدة المختصرة القوائم التتضمن 
ع (. تقوم المجموعة بشكل جماعي بتصنيع وبي"بالمجموعة "مجتمعينيشار إليهم تها التابعة المحلية واألجنبية )األم"( وشركا

واإلستيراد  والتصدير النباتية وإنشاء الصناعات المكملة لها ومنافذ التجزئة ومنتجات األلبان واألطعمة السريعةالزيوت 
 ستثمار العقاري.اإل والتعهدات التجارية والوكاالت التجارية، وتنمية المنتجات الزراعية وأنشطة

 
 "مجتمعينإليهم  يشار) في الشركات التابعة التاليةلدى الشركة استثمارات  م2016ديسمبر  31م و 2017 مارس 31كما في 

 :) "بالمجموعة
 
 الشركات التابعة المملوكة مباشرة للشركة (أ)

 
 شركات تابعة ذات نشاط تشغيلي 
 

 إسم الشركة التابعة
 

 بلد التأسيس
 النشاط التجاري

 الرئيسي
 نسبة الملكية 

 ( ٪) المباشرة 

مارس  31   
 م2017

 ديسمبر 31
 م2016

المملكة العربية  ("إس إف سي"صافوال لألغذية ) شركة
 100 100 أغذية السعودية

المملكة العربية  (""بنده) شركة بنده للتجزئة 
 91 91 تجزئة السعودية

شركة المتون العالمية القابضة لإلستثمار 
 العقاري 

المملكة العربية 
 80 80 اتعقار السعودية

المملكة العربية  )"هرفي"( شركة هرفي لخدمات األغذية
 السعودية

إنتاج و مطعم
 49 49 مخبوزات

الشركة المتحدة للسكر، مصر )"يو إس 
 ( 6و 4إلى االيضاح  أنظر( )سي إي"

جمهورية مصر 
 19.32 -- تصنيع السكر  العربية

التجارية شركة المخازن الكبرى 
 (*"جيانت")

المملكة العربية 
 10 10 تجزئة السعودية

تثمارات الصناعية شركة صافوال لإلس
 )"إس آي آي سي"(*

المملكة العربية 
 5 5 شركة قابضة السعودية

 
من خالل ملكية غير ستثمارات الصناعية إللوشركة صافوال جيانت  * تملك المجموعة حصص ملكية مسيطرة في

 مباشرة لشركات أخرى في المجموعة.
 

 
 



 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 المالية األولية الموحدة المختصرةإيضاحات حول 

 م2017 مارس 31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

 ميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك()ج
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 كات تابعة قابضةشركات تابعة متوقفة النشاط وشر
 
 

 إسم الشركة التابعة

  
  

 بلد التأسيس 

 
 النشاط التجاري

 الرئيسي
 نسبة الملكية المباشرة 

 )٪( 

  
 

مارس  31
 م2017

 ديسمبر 31
 م2016

المملكة العربية  شـركة أديم العربية المحدودة 
 80 80 شركة قابضة  السعودية

شركة األطر العربية القابضة لإلستثمار 
 اري التج

المملكة العربية 
 100 100 شركة قابضة  السعودية

)تحت ستثمار العقاري المجمعات الموحدة لإل
 التصفية(

المملكة العربية 
 100 100 شركة قابضة  السعودية

 100 100 شركة قابضة  األردن شركة مدارك لإلستثمارات
المملكة العربية  الشركة المتحدة لتطوير الممتلكات 

 100 100 متوقفة النشاط  السعودية
 )المحولة لشركةغذية شركة عافية العربية لأل

 صافوال لألغذية(
المملكة العربية 

 100 -- متوقفة النشاط السعودية 
 

 شركة صافوال لألغذية  (ب)
والتي تم تاسيسها   )"اس اف سي"( من اسهم شركة صافوال لألغذية( ٪100م: 2015) ٪100نسبة االم تملك الشركة 

م(. وقبل 2014سبتمبر  16هـ )1435ذو القعدة  21/ج بتاريخ 236وفقا للقرار الوزاري رقم  مقفلةمساهمة  كشركة
، كانت تعمل كشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية مقفلةالى شركة مساهمة  إس إف سيان تتحول 

 م(.2008يوليو  8هـ )1429رجب  5يخ روالصادر في جدة بتا 4030180782السعودية تحت السجل التجاري رقم 
 

تعمل شركة صافوال لألغذية أساسيا في تجارة الجملة والتجزئة للعناصر الغذائية، وتعمل من خالل شركاتها التابعة 
والت كت الطعام والمعكرونة والسكر والمأالمباشرة وغير المباشرة في تصنيع وتسويق وتوزيع المنتجات المتضمنة زيو

 في األسواق المحلية والدولية.  واالستصالح الزراعيحلويات البحرية وال
 

 شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية
 

 بلد التأسيس  إسم الشركة التابعة
 النشاط التجاري

 الرئيسي
 نسبة الملكية المباشرة 

  )٪( 
  

 

31 
 مارس
 م2017

31 
 ديسمبر
 م2016

لكة العربية المم سي"(ي آ)"أي شركة عافية العالمية 
 السعودية

زيوت  تصنيع
 95.19 95.19 الطعام

المملكة العربية  شركة صافوال لإلستثمارات الصناعية 
 95 95 شركة قابضة السعودية

جمهورية مصر  شركة الملكة للصناعات الغذائية
 100 100 تصنيع المعكرونة العربية

جمهورية مصر  شركة الفراشة للصناعات الغذائية
 100 100 صنيع المعكرونةت العربية

 شركة صافوال ألسواق األغذية الناشئة المحدودة 
  

الجزر 
البريطانية 

 العذراء
 

 شركة قابضة
 

95.43 
 

95.43 
المملكة العربية  والتسويق شركة عافية العالمية للتوزيع 

 99 99 تجارة وتوزيع السعودية
 



 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 المالية األولية الموحدة المختصرةإيضاحات حول 

 م2017 مارس 31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

 ميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك()ج
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 صافوال لألغذية)تابع(شركات تابعة تحت سيطرة شركة 

 
 إسم الشركة التابعة

بلد التأسيس 
 النشاط التجاري الرئيسي

نسبة الملكية المباشرة في 
 الشركة

 التابعة )٪( في 
  

 
 مارس 31

 م2017
 ديسمبر 31

 م2016
شركة اإلسكندرية للسكر،مصر )"إيه إس سي 

 إي"(
جمهورية مصر 

 19 19 تصنيع السكر العربية
 95 95 شركة قابضة جزر الكايمن غذية والسكرشركة صافوال لأل

اإلمارات  شركة صافوال لألغذية الدولية المحدودة 
 100 100 شركة قابضة العربية المتحدة

المملكة العربية  الشركة الدولية للصناعات الغذائية
 السعودية

 تصنيع الدهون
 75 75 المتخصصة

اإلمارات  شركة سي فود إنترناشيونال تو 
 ة المتحدةالعربي

تجارة المنتجات 
 60 60 البحرية والتوزيع

 شركة عافية العربية لألغذية )المحولة من
 مجموعة صافوال(

المملكة العربية 
 -- 100 متوقفة النشاط السعودية 

 شركة المؤون العالمية القابضة 
 

 المملكة العربية
 السعودية

 100 100 متوقفة النشاط

 العقاريمراسينا الدولية لإلستثمار 
 المحدودة 

 المملكة العربية
 السعودية

 100 100 شركة قابضة

 
 شركات تابعة تحت سيطرة شركة عافية العالمية 

 بلد التأسيس إسم الشركة التابعة

النشاط 
التجاري 
 الرئيسي

 نسبة الملكية المباشرة في 
 )٪( 

  
 

مارس  31
 م2017

ديسمبر  31
 م2016

     
الجمهورية اإلسالمية  ("بي إي سيإس "شركة صافوال بيشهر )

 اإليرانية
 90 90 شركة قابضة

 100 100 شركة قابضة لوكسمبرغ شـركة مالينترا القابضـة
الجزر البريطانية  ("إس إف إل"صافوال لألغذية المحدودة )

 العذراء
 100 100 شركة قابضة 

 97.4 97.4 متوفقة النشاط  األردن شـركة عافية العالميـة ـ األردن
الجزر البريطانية  شـركة أنفسكز

 العذراء
 90 90 شركة قابضة 

الجزر البريطانية  عافية للتجارة العالمية  
 العذراء

 100 100 متوقفة النشاط 

الجزر البريطانية  صافوال لألغذية العالمية
 العذراء

 100 100 متوقفة النشاط 

شركة كوغو غيدا ياتوم في تكاريت إيه إس 
 ("كوغو")

 كياتر
  

 100 100 شركة قابضة

 -- 100 شركة قابضة جزر الكايمن شركة قابضة  –للغذاء  أسيل



 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 المالية األولية الموحدة المختصرةإيضاحات حول 

 م2017 مارس 31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

 ميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك()ج
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 شركات تابعة تحت سيطرة شركة عافية العالمية )تابع(

 بلد التأسيس إسم الشركة التابعة
النشاط التجاري 

 الرئيسي

نسبة الملكية المباشرة في 
 الشركة

 التابعة )٪( في
مارس  31   

 م2017
ديسمبر  31

 م2016
     إس بي إي سي

الجمهورية اإلسالمية  شركة بيشهر الصناعية
 اإليرانية

تصنيع زيوت 
 الطعام

79.9 79.9 

الجمهورية اإلسالمية  شركة طلوع بخش افتاب 
 االيرانية

 100 100 تجارة وتوزيع

الجمهورية اإلسالمية  شركة صافوال بيشهر للسكر
 ةااليراني

 100 100 تجارة وتوزيع

الجمهورية اإلسالمية  شركة نورتيكا جولدن ويت 
 اإليرانية

تصنيع األغذية 
 والحلويات 

90 90 

     إس إف إل 

جمهورية مصر  شركة عافية العالمية ـ مصر 
  العربية 

تصنيع زيوت 
 الطعام

99.95 99.95 

الجزر البريطانية  التيمار الدولية المحدودة
 العذراء

 100 100 متوقفة النشاط 

الجزر البريطانية  الينجتون الدولية المحدودة
 العذراء

 100 100 متوقفة النشاط 

     كوغو

 تركيا يودوم غيدا صناعي في تاكريت إيه إس
  

تصنيع زيوت 
 الطعام

100 100 

 
 ات الصناعيةستثمارإلشركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال ل

 التأسيس بلد إسم الشركة التابعة
النشاط التجاري 

 الرئيسي
 نسبة الملكية المباشرة

 )٪(  
مارس  31   

 م2017
يسمبر د 31

 م2016
المملكة العربية  ("يو إس سي"الشركة المتحدة للسكر )

 السعودية 
 السكر  تصنيع

74.48 74.48 
     يو اس سي

"( إي سيس إ)" يو  *مصر ،الشركة المتحدة للسكر
 ( 6و 4أنظر االيضاح )

جمهورية مصر 
 العربية

 السكر  تصنيع
-- 56.75 

أيه اس سي "مصر ) ،شركة اإلسكندرية للسكر
 (  "إي

جمهورية مصر 
 العربية

 السكر  تصنيع
62.13 62.13 

 100 100 متوقفة النشاط  جزر كايمان  شركة صناعات سكر البنجر
     

     يو اس سي اي
مصر جمهورية  مصر ،شركة االسكندرية للسكر

 العربية
 السكر  تصنيع

18.87 18.87 
     إيه إس سي إي

جمهورية مصر  ستصالح األراضي إلشركة اإلسكندرية المتحدة 
 العربية

 إستصالح
 100 100 ضيااألر



 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 المالية األولية الموحدة المختصرةإيضاحات حول 

 م2017 مارس 31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر
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 بلد التأسيس إسم الشركة التابعة
النشاط التجاري 

 الرئيسي
نسبة الملكية المباشرة في 

 ة )٪( فيالشركة التابع
مارس  31   

 م2017
ديسمبر  31

 م2016
   شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال ألسواق األغذية الناشئة المحدودة (1)

انتاج زيوت  المغرب  شركة صافوال المغرب 

 100 100 الطعام 
انتاج زيوت  السودان  المحدودة  صافوال لزيوت الطعام )السودان(

 100 100 الطعام 
انتاج زيوت  الجزائر  الجزائر  –العالمية  شركة عافية

 100 100 الطعام 
     
 ة المحدود الدوليةشركة تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية  (2)
 

 
  

الجمهورية  شركة بيهتام رويان كافيه الحديثة 
 اإلسالمية االيرانية

انتاج أطعمة 
 100 100 وحلويات 

  
وقعت المجموعة ومساهمون آخرون في  الرئيسيةاإلستراتيجي للمجموعة لعملياتها م، كجزء من التقييم 2016خالل مارس 

هم المتحدة للسكر، مصر بمشاركة مساالمدفوع للشركة مال الالشركة المتحدة للسكر، مصر على إتفاقية مساهمين لزيادة رأس 
، الموجودات والمطلوبات تم تصنيف كوعلى ذل)"إي بي ار دي"(.  والتنميةجديد، وهو البنك األوروبي إلعادة اإلعمار 

الموحدة وتم اإلفصاح  المالي المركز قائمة م كمحتفظ بها بغرض البيع في2016ديسمبر  31للشركة المتحدة للسكر، مصر في 
 .الموحدة الربح أو الخسارةقائمة في  "مستمرةالكخسارة من العمليات غير "عن نتائج اعمالها خالل السنة المنتهية 

 
من أسهم الشركة المتحدة  مليون سهم 12.77جميع اإلجراءات القانونية، تم إصدار  إلستكمالم، ونتيجة 2017مارس  28في 

ملكية المجموعة في الشركة المتحدة للسكر، أن )"إي بي ار دي"(.  والتنميةالعادة االعمار األوروبي  للبنك للسكر، مصر
الشركة المتحدة للسكر، مصر وعلى ذلك، تم الغاء على رة السيطرة خسا عنهج مصر انخفضت بعد اصدار هذه األسهم ونت

الربح أو  قائمةمليون لاير سعودي في  30.48بمبلغ  صافي مكسببتوحيدها من دفاتر المجموعة مما أدى الى االعتراف 
منح ي ع اآلجل". والذييالب إن هذا المكسب هو صافي تكلفة "خيارالموحدة المختصرة. األولية الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

بيع أسهم الشركة إلى المجموعة بالسعر المتفق عليه وفقا في  )"إي بي ار دي"(والتنمية األوروبي إلعادة اإلعمار للبنك الحق 
 " خالل الفترة المنصوص عليها في االتفاقية.والبيع االجلالشراء  خيارلـ "اتفاقية 

 
، للسكرلمتحدة ا للشركةى األنشطة االستراتيجية والتشغيلية والنشاطات المالية تستمر المجموعة في التأثير بشكل جوهري عل

في الشركة المتحدة للسكر، مصر  ٪33.82هي وحصة المجموعة في الملكية الفعلية المحتفظ بها وقد تم االعتراف بمصر. 
 اريخ المعاملة.شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية" بالقيمة العادلة كما في ت"ستثمار في إك
 
وافقت بين شركة صافوال لألغذية وشركة أفيس،  2017 مارس 23وفقا لشروط وأحكام اتفاقية البيع والشراء الموقعة في  (ت)

) شركة تأسست في تركيا(   )"أفيس"( من شركة أفيس فيس ديس تيكاريت ايه اس  الشراءعلى شركة صافوال لألغذية 
مليون دوالر  18.87 مبلغالكايمن( مقابل  رتأسست في جزشركة حدة ) زيوت الطعام المتحصص من   ٪ 51حصص 
للغذاء، وهي شركة  أسيل، وهي شركة ٪100. وقد انجزت هذه الصفقة من خالل شركتها التابعة المملوكة بنسبة امريكي

زيوت .تمتلك م 2017ريل أب 10. وقد تم االنتهاء من جميع اإلجراءات القانونية عند سداد المبلغ في الكايمنتأسست في جزر 
تشارك في اعمال ووالتي تأسست في جمهورية العراق  .م .م .ركة بونوس لألغذية ذمن ش ٪100تمتلك الطعام المتحدة 
 والسمن النباتي.    الطعام زيوتتكرير وتعبئة 



 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساهمة سعودية(
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 شركة بنده للتجزئة  )ج( 
(  والتي تم تأسيسها كشركة مساهمة ٪91م: 2015) )"بنده"( ده للتجزئةمن اسهم شركة بن ٪91نسبة  تملك الشركة األم

م( وقبل تحول الشركة إلى 2010يوليو  3هـ )1431رجب  22/ج بتاريخ 235بموجب القرار الوزاري رقم  مقفلةسعودية 
جاري وجب السجل التكانت تعمل الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية بم مقفلةمساهمة شركة 
 م(.1995يوليو  28هـ )1416ربيع األول  1والصادرة بالرياض بتاريخ  1010137417رقم 
 

تزاول شركة بنده وشركاتها التابعة اعمالها في تجارة الجملة والتجزئة في موارد التغذية والمواد االستهالكية. تعمل مجموعة 
 هايبر ماركت والمتاجر الصغيرة التابعة لها. متاجر السوبر ماركت وال شبكة من  بنده من خالل

 
 شركات تابعة تحت سيطرة شركة بنده

 
 

 إسم الشركة التابعة

 
 

 بلد التأسيس

 
النشاط التجاري 

 الرئيسي
نسبة الملكية المباشرة في 

 في)٪( الشركة التابعة 
    

  بنده
 

 مارس 31
 م2017

 ديسمبر 31
 م2016

     
 90 90 تجزئة المملكة العربية السعودية اريةشركة المخازن الكبرى التج

شركة بنده لخدمات التشغيل والصيانة 
 وخدمات العقود

 المملكة العربية السعودية
 100 100 خدمات وصيانة

 100 100 تجزئة جمهورية مصر العربية شركة بنده الدولية لتجارة التجزئة
 100 100 تجزئة المتحدةاإلمارات العربية  شركة بنده الدولية لتجارة التجزئة

 100 100 مخابز المملكة العربية السعودية شركة بنده للمخابز المحدودة 
     

  شركة المخازن الكبرى التجارية
   

 95 95 متوقفة النشاط المملكة العربية السعودية الشركة اللبنانية للحلويات والمخابز 
 

 أسس اإلعداد -2
 

 االلتزام بالمعايير  2-1
اً للمعايير وفق للمجموعة (لمالية األولية الموحدة المختصرة"القوائم ا)"مالية األولية الموحدة المختصرة القوائم العداد هذه يتم إ

والمعتمدة في المملكة العربية  "(34 لمعيار المحاسبي الدولي رقمالدولية التقارير المالية الخاص بالتقارير المالية األولية )"ا
 .السعودية

 
م وفقاً 2016ديسمبر  31المنتهية في  السنة حتى الفترات لجميعالمجموعة بإعداد و عرض القوائم المالية النظامية قامت 

المشار ) الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينالصادرة عن العربية السعودية و لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة
يما ف لشركات والنظام األساسي للشركةومتطلبات نظام اف عليها قبل عملية التحول"(، إليها بـ"المبادئ المحاسبية المتعار

 .القوائم المالية الموحدةعرض تعلق بإعداد وي
 

المالية  القوائمم ، تتطلب اللوائح المعمول بها من الشركة إعداد وتقديم 2017يناير  1بالنسبة للفترات المالية التي تبدأ في 
 ً  لهيئةاوالمعتمدة في المملكة العربية السعودية و المعايير والتفسيرات التي تصدرها المالية  لدولية للتقاريرللمعايير ا وفقا

 1عند إعداد هذه القوائم المالية، تم إعداد قائمة المركز المالي اإلفتتاحية للمجموعة كما في . السعودية للمحاسبين القانونيين
 الدولية للتقارير المالية كما هي معتمدة في المملكة العربية السعودية.عايير م، وهو تاريخ التحول للم2016يناير 
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 أسس اإلعداد )تابع( -2
 

 االلتزام بالمعايير )تابع( 2-1
 
 المالية ريللتقارالتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للمجموعة  األولى مالية األولية الموحدة المختصرةال القوائم هي هذه

يار المعو لمملكة العربية السعودية و المعايير والتفسيرات التي تصدرها هيئة السعودية للمحاسبين القانونيينوالمعتمدة في ا
ية القوائم المالية األول. ال تشمل "تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للمره األولى"، 1الدولي للتقارير المالية رقم 

 طلوبة للقوائم المالية السنوية الكاملة.جميع المعلومات الم الموحدة المختصرة
 

 جموعةاألداء المالي للم و شرح لكيفية تأثير التحول للمعاير الدولية إلعداد التقارير المالية على المركز المالييوجد 
. يتضمن هذا اإليضاح تسوية لحقوق الملكية و إجمالي الدخل الشامل لفترات المقارنة و حقوق 19 إيضاح رقمضمن 

ً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها قبلالم للفترات حول الت فترة لكية كما في تاريخ التحول الذي تم التقرير عنه وفقا
 .للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المقرر عنها و كما في تاريخ التحول

 
 القياس اسس / المحاسبي العرف (أ)

 
ً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات المتاحة للبيع، تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة ا لمختصرة وفقا

مشتقات األدوات المالية، المدرجة بالقيمة و ضمن عالقة التحوط بالقيمة العادلةالمدرج وااللتزامات المؤكدة، المخزون 
 .مفهوم االستمراريةمبدأ العادلة، باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي و

 
 

  والوظيفةة العرض و عمل (ب)
 باللاير السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للشركة. مالية األولية الموحدة المختصرة القوائم اليتم عرض هذه 

 
 تقديرات وإفتراضات محاسبية مؤثرة  2-2

 
راضات وافترات  تقديوالقيام بإصدار أحكام من اإلدارة  يتطلبقائمة المركز المالي االولية الموحدة المختصرة اعداد  إن
. قد تختلف اتوالمصروف اإليراداتو  للمبالغ المبينة للموجودات والمطلوباتفي تطبيق السياسات المحاسبة  تؤثرالتي و

 النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
 

 .بلياستقميتم االعتراف بالتعديالت علی التقديرات  على أساس مستمر. الهامةتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات 
 

 األحكام
عند تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها تأثيراً جوهرياً على المبالغ  لألحكامفيما يلي معلومات حول المجاالت الهامة 

 :كما يلي في اإليضاحات ، و تم إدراجهاالقوائم المالية األولية الموحدة المختصرةفي  بها المعترف
 
  جموعة تمارس السيطرة على الشركة المستثمر فيها.ما اذا كانت الم  1، )أ(، )أ(3 إيضاح  -1
 تصنيف المشاريع المشتركة 3 ، )أ(، )أ(3إيضاح  -2
 تطبيق محاسبة التحوط 2 ، )ب(، )ب(3إيضاح  -3
 عقود االيجار تصنيف ( ظ، )3إيضاح  -4
 

 االفتراضات و تقديرات عدم التأكد
لقوائم اها تأثيراً جوهرياً على المبالغ المدرجة في فيما يلي معلومات حول االفتراضات و تقديرات عدم التأكد التي ل

 :المالية األولية الموحدة المختصرة
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 أسس اإلعداد )تابع( -2
 

 تقديرات وإفتراضات محاسبية مؤثرة )تابع(  2-2
 

 االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع
للبيع وكذلك الموجودات التي تتعلق بها.  في قيمة االستثمارات المتاحة الهبوطتمارس اإلدارة حكمها لحساب خسارة 

االخذ في  تم. ياتوهذا يتضمن تقييم األدلة الموضوعية التي تتسبب في حدوث انخفاض غير مؤقت في قيمة االستثمار
ومتواصل في القيمة  جوهريفي القيمة في حالة ما اذا كان هناك انخفاض  الهبوطاالعتبار كدليل موضوعي على 

. إن تحديد ماهية االنخفاض "الكبير" و "المتواصل" يتطلب من الى اقل من تكلفته ر في حقوق الملكيةالعادلة لإلستثما
ً  ٪20تعتبر المجموعة االنخفاض بنسبة . احكاماإلدارة إجراء  كما ترى اإلدارة . بالمتواصل تسعة أشهرفترة و جوهريا

اجع الوضع المالي للشركة المستثمر فيها، وأداء في القيمة سيكون مالئماً عند وجود دليل على تر الهبوطأن فحص 
 ، والتغيرات في التكنولوجيا، والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية.والقطاع الصناعة

 
 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

لحسابات الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها عند وجود دليل موضوعي على هبوط في القيمة يتم تكوين مخصص 
ات المالية . وتعد الصعوبللذمم المدينةلمجموعة لن تستطيع تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية أن ا

التي يتعرض لها المدين وإحتمالية إفالسه أو إعادة الهيكلة المالية لديه أو إخفاقه في أو تأخره عن سداد الدفعات 
قيمة الذمم المدينة التجارية. ويتم إجراء تقدير مستقل  هبوط ى تعتبر أدلة موضوعية علو  كبيرة المستحقة مؤشرات

للمبالغ الهامة بحد ذاتها. وبالنسبة للمبالغ غير الجوهرية بحد ذاتها ولكنها تجاوزت موعد إستحقاقها، فإنه يتم تقديرها 
 بشكل جماعي ويتم تكوين مخصص بناًء على الوقت ومعدالت التحصيل السابقة.

 
 ادممخصص مخزون متق

للمخزون المتقادم على أساس الخبرة التاريخية، ومعدل الدوران  مخصص هبوط في القيمة بتكوينتقوم المجموعة 
المتوقع للمخزون، عمر المخزون وحالته الراهنة، والتوقعات الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بالمبيعات. إن اإلفتراضات 

تتضمن اتجاهات المبيعات المستقبلية، والمتطلبات المتوقعة للمخزون  المستند عليها عند تحديد مخصص تقادم المخزون
ومكونات المخزون الالزمة لدعم المبيعات المستقبلية والعروض. إن تقديرات المجموعة لمخصص تقادم المخزون قد 

 تختلف جوهرياً من فترة إلى أخرى نتيجة للتغيرات في عروض المنتجات المتعلقة بالمخزون.
 

 آالت و معدات و للممتلكاتاإلنتاجية األعمار 
إلحتساب اإلستهالك. يتم تحديد هذه التقديرات بعد  و آالت و معداتللممتلكات  المقدر اإلدارة العمر اإلنتاجي تحدد

لهذه الموجودات. تقوم اإلدارة  االفتراضي العمراألخذ في اإلعتبار الغرض من إستخدام هذه الموجودات أو مدة 
ً ويتم تعديل اإلستهالك في المستقبل عندما ترى بمراجعة القيم ة المتبقية واألعمار االنتاجية لهذه الموجوادت سنويا

 اإلدارة أن العمر اإلنتاجي لهذه الموجودات يختلف عن التقديرات السابقة.
 

 في قيمة الموجودات غير المالية الهبوط
مالية بتاريخ كل تقرير )باستثناء االستثمار العقاري، غير ال الدفترية للموجودات القيمةمراجعة ب المجموعةتقوم 

في حالة وجود و. لهبوط في القيمةفيما إذا كان هناك أي مؤشر لتحديد المخزون، والموجودات الضريبية المؤجلة( 
 .القيمة القابلة لالسترداد لألصل. ويتم فحص الشهرة سنوياً لتحديد الهبوط في القيمةيتم تقديرمثل هذا المؤشر، 
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 أسس اإلعداد )تابع( -2
 

 تقديرات وإفتراضات محاسبية مؤثرة )تابع( 2-2
 

 الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية )تابع(
لغرض فحص الهبوط في القيمة، يتم تجميع الموجودات معا الى أصغر مجموعة من الموجودات التي تنتج تدفقات نقدية 

رى أو األخقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلية للموجودات االستخدام المستمر والتي تكون مست منداخلة 
د مجموعات وحدات توليعلى توليد النقد أو على وحدات الشهرة الناتجة من دمج األعمال يتم توزيعها وحدات توليد النقد.

 .اإلندماجتضافر النقد المتوقع أن تستفيد من 
 

يهما أ توليد النقد هي القيمة في االستخدام و القيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع أو وحدة االصلسترداد القيمة القابلة لإل
تعتمد القيمة في االستخدام على تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية، بعد تخفيضها إلى قيمتها الحالية بإستخدام . أعلى

الزمنية للنقود و المخاطر المتعلقة باألصل أو معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة 
 وحدة توليد النقد.

 
 لقابلة لالسترداد.ا قيمتها أو وحدة توليد النقد لألصلعندما تتجاوز القيمة الدفترية في القيمة  الهبوطخسارة ب عترافاإليتم 
 

تم  ي شهرةأللتخفيض القيمة الدفترية  يتم توزيعها أوالً . اوالخسارةالربح في  في القيمة الهبوط اإلعتراف بخسائريتم 
 بي.في وحدة توليد النقد على أساس تناس األخرى لألصلو من ثم لتخفيض القيم الدفترية توزيعها لوحدة توليد النقد، 

 
في  لهبوطااألخرى، يتم عكس خسارة  بالموجوداتفيما يتعلق . فيما يتعلق بالشهرة في القيمة الهبوطال يتم عكس خسارة 

تتجاوزه عنده القيمة الدفترية لألصل القيمة الدفترية التي تم تحديدها، بعد خصم االستهالك ال الى الحد الذي  فقط مةالقي
 في القيمة. الهبوطخسارة ب االعترافو اإلطفاء، في حال لم يتم 

 
 خطة المزايا المحددة –منافع الموظفين 

 القوائم المالية األولية الموحدة المختصرةمن  11في اإليضاح  لقد تم تبني بعض اإلفتراضات اإلكتوارية كما هو مبين
قد يؤثر  بلية المستقلتقييم القيمة الحالية إللتزامات المنافع المحددة. إن أي تغييرات في تلك اإلفتراضات خالل السنوات 

 لتلك السنوات. الخسائرأو  المكاسبعلى 
 

 مفهوم االستمرارية
 ً ً لمفهوم اإلستمرارية وهي على قناعة بأن لديها  مدى عن قدمت إدارة المجموعة تقييما قدراتها على اإلستمرار وفقا

الموارد الالزمة لمواصلة العمل في المستقبل القريب. عالوة على ذلك فإن اإلدارة ليست على دراية بأي شكوك جوهرية 
م المالية ، فقد تم إعداد القوائوعلى ذلكرية. مفهوم اإلستمراوفقاً لقد تؤدي الى شك كبير على قدرة الشركة في اإلستمرار 

 مفهوم اإلستمرارية.ألساس وفقاً 
 

 افتراضات أخرى
و التقديرات الغير مؤكدة: األخرى إن اإليضاحات التالية تتضمن معلومات حول االفتراضات  

      
 مخصص خسائر المخزون( د، )3إيضاح  (أ

 قياس القيم العادلة  17و  (ب، )3إيضاح  (ب
 المالية و غير المالية الموجوداتفي قيمة  الهبوط (ذ) ،3إيضاح  (ت
 قياس التزامات المنافع المحددة، )س( 3إيضاح  (ث
 .مقابل تكلفة إعادة األصل لحالتهمخصص  ، )ز(3إيضاح  (ج
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 السياسات المحاسبية الهامة -3
ولية الموحدة مالية األقوائم الالتم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في 

، م2016يناير   1إلعداد التقارير المالية كما في وعند إعداد القائمة اإلفتتاحية للمركز المالي وفقاً للمعايير الدولية المختصرة 
 . إال إذا ذكر غير ذلك 19كما هو مبين في اإليضاح  لغرض التحول للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 
  اندماج االعمال   (أ)

ويتم  .االستحواذيتم المحاسبة عن اندماج األعمال )باستثناء الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة( باستخدام طريقة 
 وأداة حقوق الملكية الصادرة والمطلوبات المتكبدة أو المفترضقيمة العادلة للموجودات المقتناة،بال االستحواذقياس تكلفة 

حوذ عليها المست ويتم قياس الموجودات. االستحواذل، وتتضمن التكاليف العائدة مباشرة إلى تحملها في تاريخ التباد
ً بالقيم العادلة  القابلة للتحديد والمطلوبات وااللتزامات المحتملة والمفترض تحملها في عمليات اندماج األعمال مبدئيا

مستحوذ لالصل ال المجموعة في صافي القيمة العادلةالزيادة في تكلفة االندماج في االعمال لحصة . بتاريخ االستحواذ
، يتم عندما تكون الزيادة بالسالب علية القابل للتحديد والمطلوبات وااللتزامات المحتملة يتم تصنيفه ضمن الشهرة.

 االيتم تسجيل تكاليف المعاملة كمصروف عند تكبده،   .الربح او الخسارةفي  فوراً بمكسب صفقة  الشراء اإلعتراف 
 .حقوق ملكيةدين أو اوراق إذا كان ذلك يتعلق بإصدار 

 
غير المسيطرة بقيمتها العادلة أو  حقوق الملكيةلقياس  إما هتقوم المجموعة باالختيار على أساس كل معاملة على حد

 بحصتها التناسبية من القيمة المحققة لصافي الموجودات المحددة في تاريخ االستحواذ.
 

ابقا بالقيمة العادلة في تاريخ على مراحل، يتم إعادة قياس أي حصة ملكية محتفظ بها س العمالافي حال تحقق دمج 
 .الربح والخسارة ناتجة في خسارةأو  مكسبعتراف بأية ستحواذ، ويتم االالا
 

ا يتعلق مإن تكاليف المعاملة، بخالف تلك المرتبطة بإصدار سندات الدين أو حقوق الملكية، التي تتكبدها المجموعة في
 بدمج األعمال يتم إدراجها كمصروفات عند تكبدها.

 
 البدء بسبب إلعفاءات المتاحة ألول مرةلكجزء من عملية التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ووفقا 

 المندمجةإعادة األعمال  ، قررت المجموعة1المعايير الدولية وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  في تطبيق
 .فقط م2016يناير  1التي تمت في أو بعد 

 
 اإلستحواذ من المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة

يتم قياس عمليات اندماج األعمال بما في ذلك الشركات أو األعمال الخاضعة لسيطرة مشتركة والمحاسبة عنها باستخدام 
جودات والمطلوبات المقتناة بالقيم الدفترية عند انتقالها من دفاتر حسابات قيمة المو اإلعترافالقيمة الدفترية. ويتم 

الشركة المسيطرة. ويتم إضافة مكونات حقوق ملكية الشركات المقتناة إلى نفس المكونات داخل حقوق ملكية المجموعة 
 تنتج عن ذلك مباشرة في حقوق الملكية. خسارةأو  مكسبأي ب اإلعترافويتم 

 
 ابعةشركات ت - 1 (أ)

تسيطر المجموعة على منشأه عندما تكون الشركات التابعة هي تلك المنشآت التي تسيطر عليها المجموعة. 
معرضة الى او لها الحق في العوائد المتغيرة من مشاركتها مع المنشأة ولها القدرة على التأثير على العوائد من 

ول حتاريخ االستحواذ وهو تاريخ ت فيبالكامل التابعة  القوائم المالية للشركاتيتم توحيد  خالل سيطرتها عليها.
 .سيطرتها توقفالسيطرة إلى المجموعة، وتستمر عملية التوحيد الى تاريخ 

 
إليرادات والمصروفات الناتجة عن المعامالت داخل المجموعة اكافة األرصدة داخل المجموعة والمعامالت و

ا مجموعة يتم استبعادهر غير محققة ناتجة عن المعامالت داخل الوخسائ مكاسبيتم استبعادها بالكامل. كذلك أي 
 .عند التوحيد
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( -3
 

 )تابع( شركات تابعة - 1 (أ)
 الشركة التابعة وأي حقوق بموجودات ومطلوباتعندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعه، يتم إلغاء اإلعتراف 

وأي مكونات أخرى في حقوق الملكية. يتم االعتراف بأي مكسب أو خسارة في  ا ومتعلق بهاغير مسيطرة عليه ملكية
 قياس أي فوائد مبقاة في الشركة الزميلة السابقة بالقيمة العادلة عندما تفقد السيطرة.  يتم الربح والخسارة.

ية رة، يتم المحاسبة عنة كعملينتج عنه تغير في السيطلم عند تغير حصص ملكية المجموعة في شركة تابعة والذي 
حقوق ملكية ويتم على اثرة تعديل المبالغ الدفترية لحقوق الملكية غير مسيطر عليها في مقابل القيمة العادلة للمبلغ 

أثر صفقة االستحواذ مع حقوق الملكية غير " دالمدفوع ويتم االعتراف بأي فرق مباشرة في حقوق الملكية تحت بن
 السيطرة". مسيطرة دون تغير في

 
 الشهرة - 2 (أ)

 وحصة الشركة في صافي القيمة العادلة القابلة للتحديدالمستحوذ عليها تتمثل الشهرة في الفرق بين تكلفة األعمال 
 يتم مراجعة االنخفاض في. االستحواذوالمطلوبات وااللتزامات المحتملة العائدة لألعمال المشتراة بتاريخ  للموجودات

ً او  الستحواذالشهرة الناشئة من ا عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة شكل متكرر سنويا
 في قيمة الشهرة. الهبوطفي قيمتها. وال يتم عكس خسائر  للهبوطالدفترية قد تعرضت 

 
المنتجة  تفي القيمة. يتم إجراء التخصيص لتلك الوحدا الهبوطالشهرة لوحدات منتجة للنقد لغرض إختبار  توزيعيتم 

للنقد أو مجموعات الوحدات المنتجة للنقد التي يتوقع أن تستفيد من دمج األعمال التي إرتفعت فيها الشهرة. يتم تحديد 
الوحدات أو مجموعات الوحدات عند أقل مستوى تتم عنده مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية حيث أنها هي 

 القطاعات التشغيلية.
 

لتحول للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية و وفقاً لإلعفاءات المتاحة لتبني المعاير الدولية للمرة كجزء من عملية ا
، يتم قياس الشهرة بالتكلفة المقدرة، و التي تمثل المبلغ 1األولى بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ً لالفتراضات الضمنية لبعض المبادئ المحاسبية المتعارف عليالمسجل بموجب  ها قبل التحول، و الذي تم تعديله وفقا
 .)ث(( 19)إيضاح  األصول غير الملموسة المعترف بها في وقت معاملة دمج األعمال.

 
 الحصص في الشركات المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية - 3)أ( 

تتضمن الحصص في الشركات الزميلة و  إن حصص المجموعة في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
 المشروعات المشتركة.

 
، التشغيليةوفي السياسات المالية  الشركات الزميلة هي المنشآت التي يكون للشركة تأثير كبير عليها ولكن بدون سيطرة

ترتيب  المشروع المشترك هو من حقوق التصويت. ٪ 50و  ٪ 20وعادة ما يصاحب ذلك ملكية لنسبة تتراوح ما بين 
 ،المشروع المشترك موجوداتو بحيث يكون للمجموعة حقوق في صافي  المشتركةبحيث يكون للمجموعة السيطرة 
 و التزام تجاه المطلوبات. الموجوداتبدالً من أن يكون لها حقوق في 

 
ت مستثمر ة )شركاحقوق الملكي باستخدام طريقة و المشروعات المشتركةستثمارات في الشركات الزميلة يتم احتساب اإل

ً فيها بطريقة حقوق الملكية(  . يتم الستحواذابسعر التكلفة بما في ذلك الشهرة المحددة عند  والتي يتم االعتراف بها مبدئيا
، سارة الربح او الخفي  االستحواذحصة الشركة في أرباح وخسائر الشركات والمنشآت المستثمر فيها بعد ب االعتراف

 مجموعةال. وعندما تزيد حصة الدخل الشامل االخرضمن  االستحواذفي حركة االحتياطيات بعد حصتها ب االعترافويتم 
لمجموعة لمن الخسارة على حصتها في االستثمار في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية فإن القيمة الدفترية 

ية أو عندما تتكبد الشركة التزامات قانون تنخفض إلى الصفر ويتم االستمرار بتحميل أي خسائر إضافية أو االستثمار
 تعاقدية أو إذا دفعت أي مبالغ نيابة عن الشركة المستثمر فيها.

 
ابل مق المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكيةالشركات  معمعامالت  ناشئة منغير محققة مكاسب ويتم استبعاد أية 

 .المستثمر فيهافي الشركات  المجموعةبالقدر الذي تكون عليه حصة  مطلوبات/  الموجودات
 المحولة. األصلقيمة  هبوطكما يتم استبعاد الخسائر غير المحققة مالم توفر المعاملة دليالً على 

 
من انخفاض الحصص في الشركات المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية الناتجة  الخسائرأو  المكاسبب االعترافيتم 

 في الربح او الخسارة.
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 بية الهامة )تابع(السياسات المحاس -3
 

 حقوق الملكية غير المسيطرة  -4 (أ)
تتمثل الحصص غير المسيطرة في الحصص في الشركات التابعة التي ال تحتفظ المجموعة بها والتي تقاس بالحصة 
التناسبية في صافي الموجودات المحددة للشركة التابعة. ويتم معالجة المعامالت مع أطراف الحصص غير المسيطرة 

 ت مع أطراف من خارج المجموعة.   كمعامال
 

التغيرات في حصة المجموعة في الشركة التابعة نتيجة المعامالت مع حصص حقوق الملكية الغير المسيطرة التي ال 
حقوق الملكية، كمعامالت مع المالك بصفتهم المالك. يتم تسجيل عمليات ضمن  يتم محاسبتها للسيطرة  فقدانينتج عنها 

 المستحوذ عليها / المستبعدة بالقيمة الدفتريةالمتصلة مة العادلة الي مبالغ مدفوعة / مستلمة واألسهم الفرق بين القي
ً  يتم. كما في حقوق الملكية التابعة للشركةلصافي الموجودات من  /   بعاداتاالستمن  الخسائرأو  المكاسبتسجيل  أيضا

 ية.حقوق الملكية غير المسيطرة في حقوق الملكاستحواذ على 
  

 األدوات المالية (ب)
 

 الموجودات المالية غير المشتقة -1 (ب)
والودائع في تاريخ نشوئها. يتم اإلعتراف بجميع الموجودات  التجارية الذمم المدينةب باإلعترافتقوم المجموعة مبدئيا 

 .ألداةحكام التعاقدية لالمالية األخرى مبدئيا في تاريخ المتاجرة الذي تصبح فيه المجموعة طرفا في األ
 

 لتعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو تقوم بتحويلعندما تنتهي الحقوق ا مالي بأصلعتراف إلغاء االتقوم المجموعة ب
افة مخاطر كتحويل في معاملة يتم فيها بشكل جوهري  األصل الماليالتدفقات النقدية التعاقدية على  الحقوق الستالم
أو  المحولة التي يتم إنشاؤها أي فائدة في الموجودات الماليةب االعتراف. يتم لماليالمتعلقة باألصل اومنافع الملكية 

 .منفصل إلتزامأو  كأصلحتفاظ بها من قبل المجموعة اإل
النقد وما و ،والقروض والذمم المدينة ،ستثمارات المتاحة للبيعالمالية غير المشتقة التالية: االلدى المجموعة الموجودات 

 في حكمه.
 

 موجودات المالية المتاحة للبيعال (1
تثمارات . تتكون االس الموجودات المالية المتاحة للبيع هي موجودات مالية غير مشتقة يتم تصنيفها كمتاحة للبيع

 مشتملةغير المدرجة وفي االستثمارات في األسهم المدرجة  ٪ 20المتاحة للبيع بشكل رئيسي من حصة اقل من 
يق االستثمارية. والتي ال يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة وحيث ال يكون للمجموعة االستثمارات في الصناد على

أن استثمارات المجموعة في االوارق المالية قد تم تصنيفها ضمن موجودات مالية . و سيطرةجوهري أاي تأثير 
الممكن قياس القيمة العادلة  رإذا كان من غي )إال، يتم قياسها بالقيمة العادلة األولي االعترافبعد . متاح للبيع 

مة وفروقات في القي الهبوطالتغيرات فيها باستثناء خسائر وريقة موثوق منها وتدرج بالتكلفة( وراق المالية بطلأل
 ر وخالدخل الشامل اآليتم إدراجها ضمن و التي حقوق الملكية المتاحة للبيع(  صرف العمالت األجنبية من ادوات

يتم تحويل  ،بإستثمار االعترافيمة العادلة. عندما يتم إلغاء قوق الملكية في احتياطي القعرضها ضمن حوالتي يتم 
 .الربح او الخسارة إلى االخرالدخل الشامل  فيالمتراكمة  الخسارةأو  المكسب

 
 القروض و الذمم المدينة (2

وهي موجودات مالية ذات دفعات خرى تتكون القروض والذمم المدينة من الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األ
أية  ائداً زعتراف بهذه الموجودات مبدئيا بالقيمة العادلة . يتم االةد وغير مدرجة في سوق نشطثابتة أو قابلة للتحدي

دام خ، يتم إدراج القروض والذمم المدينة بالتكلفة المطفأة باستاألولي  االعترافبعد يف منسوبة مباشرة للمعاملة. تكال
ً فائدة الفعلية طريقة ال ون مخصص ديأي أي مخصص للديون المشكوك في تحصيلها. يتم تكوين  منها ناقصا

المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن المجموعة لن تكون قادرة على تحصيل جميع 
 . لغ المستحقة وفقا للشروط األصلية للذمم المدينةالمبا
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 تابع(السياسات المحاسبية الهامة ) -3
 

 الموجودات المالية غير المشتقة -1 (ب)
 

 القروض و الذمم المدينة )تابع( (2
. عندما "مصاريف عمومية وإدارية"ويتم إدراجها تحت بند  الربح او الخسارةيتم تحميل هذه المخصصات على 

أية  تم قيديالديون المشكوك في تحصيلها.  اتكون الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم شطبها مقابل مخصصت
 .الربح أو الخسارة قابل "مصاريف عمومية وإدارية" فيسابقا م الغ تم شطبهاحقا لمبمبالغ مستردة ال

 
 النقد و ما في حكمه  (3

رى جارية واالستثمارات األخالحسابات اليتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك في 
تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل، ان وجدت، والمتوفرة للمجموعة بدون أي  قصيرة األجل عالية السيولة التي

 قيود.
 
 المقاصة   (4

 لية األو قائمة المركز الماليالمبلغ الصافي في  ويعرضيتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية 
جة وكذلك عندما يكون لدى جراء مقاصة لتلك المبالغ المدرإل قانونيفقط عند وجود حق الموحدة المختصرة 

 في آن واحد. لتزامإلال تسويةاالعتراف باالصل و المجموعة نية لتسويتها على أساس الصافي أو 
 
 األدوات المالية المشتقة، بما في ذلك محاسبة التحوط -2 (ب)

ر أسعار الفائدة. ومخاط ،المؤكدةتزامات لتحتفظ المجموعة بأدوات مالية مشتقة للتحوط من مخاطر أسعار المخزون، واال
ً  للتحوط، تقوم المجموعة بتوثيق العالقةبداية التخصيص عند  بما في ذلك  ،له بين أدوات التحوط والبنود المحوطة رسميا

فعالية  قييمتاستخدامها ل أهداف إدارة المخاطر واالستراتيجية في تنفيذ معاملة التحوط، باإلضافة إلی األساليب التي سيتم
التحوط وكذلك على أساس مستمر، فيما إذا كان من  موعة بعمل تقييم، عند بداية عالقة. تقوم المجهل تحوطمال عالقة

نود المتحوط النقدية للب مقاصة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات ن أدوات التحوط "فعالة للغاية" عندالمتوقع أن تكو
 نسبة 125 – 80 كانت النتائج الفعلية لكل تغطية هي ضمن حدود التحوط لها، وعما إذا خالل الفترة التي تم تحديد لها

بدرجة كبيرة  الحدوث املة محتملةأن تكون المع ينبغي. بالنسبة للتحوط النقدي للتدفقات النقدية للمعاملة المتوقعة، مئوية
 .مبلغ عنهالدخل ال للتغيرات في التدفقات النقدية التي قد تؤثر في نهاية المطاف على صافي وينبغي عرض التعرض

 
عند  لخسارةافي الربح أو  المنسوبة يتم اإلعتراف بتكاليف المعاملةشتقات مبدئيا بالقيمة العادلة، والمب يتم االعتراف 

و موضح كما ه هاالمحاسبة عناي تغير بعد ذلك يتم ، يتم قياس المشتقات بالقيمة العادلة واألولي االعترافبعد . تكبدها
 أدناه:

 
 لتدفقات النقديةتحوط ا (1

 أصلبفي التدفقات النقدية المنسوبة إلى مخاطر معينة مرتبطة  للتغيراتأداة مشتقة كأداة تحوط للتحوط  تحديدعندما يتم 
لتي بدرجة كبيرة وا الحدوث مقايضات أسعار الفائدة أو معاملة متوقعة محتملة على سبيل المثالمعترف بها،  التزامأو 

 لمحددةاالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات ب ه يتم االعترافالخسارة، فإنقد تؤثر على الربح أو 
غير الالجزء ب المتعلقةأو الخسارة   بالمكسبعتراف ضمن حقوق الملكية. يتم اإلوالمؤهلة كتحوطات للتدفقات النقدية يتم 

 ."صافي، بالتمويليةأعباء "ضمن  الربح او الخسارةالفعال مباشرة في 
 

لى في الفترات عندما يؤثر البند المتحوط له ع خسارةالأو  المكسبيعاد تصنيف المبالغ المتراكمة في حقوق الملكية إلى 
الجزء ب المتعلق الخسارةأو  المكسبب االعتراف)مثالً: عندما يحدث البيع المتوقع المتحوط له(. يتم  الخسارةأو  المكسب

 تكلفة االيرادات"."ضمن ربح أو الخسارة الالفعال من قيمة السلعة في 
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 )تابع( األدوات المالية المشتقة، بما في ذلك محاسبة التحوط -2 (ب)
 

 تحوط التدفقات النقدية )تابع( (1
ن( و)على سبيل المثال المخزمالي  غيرال األصلمع ذلك عندما ينتج االعتراف بعملية متوقعة متحوط لها في 

ً يتم تحويل  ً  المقاسةتكلفة بالفي حقوق الملكية وتدرج  المكاسب و الخسائر المؤجلة مسبقا ي النهاية يتم . وفمبدئيا
 االعتراف بالمبالغ المؤجلة في تكلفة اإليرادات للمخزون.

 
 كسبمأي  تحوط بمعايير حساب التحوط، فإنالعندما تنتهي صالحية أداة تحوط أو يتم بيعها، أو عندما ال يفي 

دما عن اإلعتراف بهامتراكمة وقائمة في حقوق الملكية في ذلك الوقت تظل في حقوق الملكية ويتم  خسارةأو 
. عندما يصبح من غير المتوقع حدوث معاملة في الربح او الخسارةالنهاية قيد المعاملة المتوقعة يتم في 
ح أو الرب فيتي تم إدراجها في حقوق الملكية وذلك المتراكمة ال الخسارةأو  المكسبتحويل  فورا  ، يتم متوقعة

 "أعباء تمويلية، بالصافي".ضمن الخسارة  
 
 لقيمة العادلةلتحوط ال (2

و الخسارة  الربح أوالمؤهلة كتحوطات للقيمة العادلة في قائمة  المحددةلمشتقات لتقيد التغيرات في القيمة العادلة 
عة التحوط لها. تطبق المجمو المنسوبة الى مخاطرالمتحوط له  االلتزام مع أي تغيرات في القيمة العادلة لألصل أو

 الخسارةو أ المكسبيتم االعتراف بالتحوط بالقيمة العادلة لمخاطر قيمة سلع التحوط )السكر الخام(.  محاسبةفقط 
 اف االعتريتم ضمن "تكلفة اإليرادات". كما  الربح أو الخسارةالجزء الفعال من معاملة التحوط في المتعلق ب

يتم  ."أعباء تمويلية، بالصافي"ضمن الربح أو الخسارة  بالجزء غير الفعال في  المتعلق الخسارةأو  المكسبب
 ات".إيراد تكلفة"ضمن  الخسارةالربح أو العادلة للتحوط المستقبلي في  ةاالعتراف بالتغيرات في القيم

 
 المشتقات األخرى غير التجارية (3

تفاظ بأداة مالية مشتقة لغرض المتاجرة، و ال يتم تصنيفها ضمن عالقة تحوط مؤهلة، يتم عندما ال يتم االح
 ."افي، بالصيةأعباء تمويلضمن " الخسارةأو  الربح فياالعتراف بكافة التغيرات في قيمتها العادلة مباشرة 

 
 التقارير القطاعية (ت)

 
 إن قطاع األعمال هو عنصر:

 
دات ك اإليرابسببها مصروفات بما في ذل وتتكبدلها إيرادات  أن تحقق الممكن من التي أنشطة االعماليشارك في  (1

 األخرى للمجموعة، مع العناصربالعمليات والمصروفات المتعلقة 
ذ القرارات وذلك التخاالقرار التشغيلي  صنععن بشكل مستمر من قبل الرئيس المسئول  انتائج عملياته يتم تحليل (2

 تقييم األداء، و المتعلقة بتوزيع الموارد و
 التي تتوفر لها المعلومات المالية. (3
 

مباشرة لقطاع  منسوبه لبنود والمتضمنةالقرار التشغيلي  صنعتتضمن نتائج القطاعات المبلغ عنها للرئيس المسئول عن 
 بعينه وكذلك تلك التي يمكن توزيعها على أساس معقول.
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 لعمالت األجنبيةتحويل ا  (ث)
 
 المعامالت بالعمالت األجنبية (1

األجنبية الى العمالت الوظيفية لمنشآت المجموعة وفقا ألسعار الصرف السائدة  بالعمالتالتي تتم  المعامالت يتم تحويل
ريخ التقرير تاجنبية في ألا بالعمالتالمقّومة ت والمطلوبات النقدية تحويل الموجوداإعادة المعنية. يتم  المعامالتبتاريخ 

تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية إعادة يتم  إلى العملة التشغيلية بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ.
قياسها بالقيمة العادلة إلى العملة الوظيفية بأسعار الصرف السائدة في التاريخ الذي تم  تمالمقّومة بالعمالت األجنبية التي 

بح او الرالناتجة عن إعادة التحويل في  جنبيةعتراف بفروقات صرف العمالت األيتم اإل العادلة.فيه تحديد القيمة 
كتحوط  اإللتزام المالي المحدد وباستثناء الفروقات الناتجة عن إعادة تحويل أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع   ،الخسارة

قائمة ها في عتراف بمؤهلة، والتي يتم اإللت النقدية اات التدفقا، أو تحوط)انظر أدناه( لصافي اإلستثمار في عملية أجنبية
 دام سعر الصرفعملة أجنبية باستخلقياسها بالتكلفة التاريخية  تمخر. يتم تحويل البنود غير النقدية التي الدخل الشامل اآل

 .في تاريخ المعاملة السائد
 

 العمليات األجنبية (2
حواذ وفقا ستعن اال الناشئةت القيمة العادلة األجنبية بما فيها الشهرة وتعديال يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات

تثناء العمليات جنبية، بإس. يتم تحويل إيرادات و مصروفات العمليات األيخ التقارير الماليةسعار الصرف السائدة في تارأل
 .الصرف السائدة في تاريخ المعامالتر قتصادات ذات التضخم المرتفع، إلى اللاير السعودي بأسعاجنبية في اإلاأل

احتياطي  وتتراكم في الدخل الشامل اآلخرجنبية ضمن عن العمليات األ الناشئةجنبية عتراف بفروقات العمالت األيتم اإل
 ر المسيطرةغيالملكية حصص ات الترجمة على قوفر إلى الحد الذي يتم عنده توزيعجنبية باستثناء تحويل العمالت األ

 .عليها
 

معاملة و يتم ال يتم تحويل توزيعات األرباح المستلمة من الشرکات الزميلة األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ
 .الربح والخسارة تحويل العمالت في اتفروقب اإلعتراف

ح أو الخسارة  الربكجزء من   الربح او الخسارةإلى  المتعلق بترجمة العمالتعند استبعاد عملية أجنبية، يتم تحويل المبلغ 
هذا المبلغ لة بسبة ذات الصالن احتسابالجزئي لشركة تابعة تتضمن عملية أجنبية، يتم إعادة  االستبعاد. عند االستبعادعند 

أخرى لعملية أجنبية، يتم إعادة تصنيف  استبعاد جزئيأي عملية  مسيطرة. و ضمنالغير  حقوق الملكية الىالمتراكم 
 .او الخسارة الربح النسبة ذات الصلة إلى

من بنود نقدية مستحقة من او مدفوعة الى عملية  الناشئةيتم االعتراف بمكاسب او خسائر صرف العمالت األجنبية 
اجنبية والتسويه التي ال يتم التخطط لها او من المحتمل ان تحدث في المنظور القريب والتي تعتبر أساسا جزاً لتكوين 

 األجنبية في الدخل الشامل االخر ضمن احتياطيات تحويل عمالت أجنبية.صافي االستثمار في العملية 
 

 إقتصادات مرتفعة التضخم (3
تكون العملة الوظيفية للمنشأة في المجموعة وعندما تمارس المجموعة نشاطها في إقتصاد دولة تعتبر مرتفعة التضخم 

ي م المالية للمنشآت في المجموعة بحيث يتم ذكرها فهي العملة المحلية لذلك اإلقتصاد مرتفع التضخم، يتم تعديل القوائ
رات الربح او الخسارة و المصروفات لتعكس التغي تغيرويتطلب ذلك،  عملة وحدة القياس في نهاية فترة التقارير المالية.

الموحدة  المالي قائمة المركزغير نقدية في ال إعادة ادارج البنود في مؤشر السعر العام إبتداءاً من فترة التقرير وكذلك 
حالية كما في نهاية الفترة بإستخدام الشرائية القوة المثل الممتلكات واآلالت والمعدات والمخزون لتعكس المختصرة 

ي النقدصافي المركز  فييتم إدراج المكسب أو الخسارة  ألول مرة. االعتراف بهامؤشر أسعار عام إعتباراً من تاريخ 
ة المقارنة. عندما ال يعد اإلقتصاد في دولة تعمل فيها المجموع مبالغال يتم تعديل . ل للفترةكاليف التمويلية أو الدخفي ت

لمالي اإلقتصاديات مرتفعة التضخم في نهاية فترة التقرير ا سياسة إقتصاداً مرتفع التضخم، تتوقف المجموعة عن تطبيق
وعة كما في ذلك للمجمفي القوائم المالية تعد المبالغ  ع.الموحدة،  أي مباشرة قبل الفترة التي يتوقف فيها التضخم المرتف

ادات التشغيلية األجنبية في االقتصالمكونات التاريخ كقيم دفترية للقوائم المالية الالحقة للمجموعة. لغرض توحيد 
 قفال.إلالمتضخمة، فيتم ترجمة بنود قائمة المركز المالي والدخل والمصروفات بأسعار الصرف السائدة في تاريخ ا
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 معداتآالت وممتلكات و (ج)
 

. تتضمن مةالمتراك في القيمة الهبوطبالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر يتم قياس الممتلكات واآلالت والمعدات 
ه بالطريقة التي يلتشغ ليتم زمةفي حالته الالصل إلى الموقع ة تكاليف منسوبة مباشرة إلحضار األالتكلفة سعر الشراء وأي

 .تريدها اإلدارة
 

اشرة إلى جعل مب منسوبةتتضمن تكلفة الموجودات التي يتم بناؤها ذاتيا تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأي تكاليف أخرى 
فيه  تكونالموقع الذي  واصالح منها وتكاليف تفكيك وإزالة العناصرالموجودات في حالة صالحة لالستخدام المقصود 

 وتکاليف االقتراض علی األصول المؤهلة.
 

مكونات ) تلفة، يتم احتسابها كبنود منفصلةأعمار إنتاجية مخوالمعدات وآالت الممتلكات من بند  تكون لألجزاء الهامةعندما 
 للممتلكات والمعدات.رئيسية( 

 
مع  بمقارنة متحصالت االستبعادآالت والمعدات الممتلكات والمكاسب والخسائر الناتجة عن استبعاد أحد بنود  تحديديتم 

 إيرادات أخرى في الربح او الخسارة.يتم االعتراف بالصافي ضمن والقيمة الدفترية للممتلكات والمعدات، 
 

دفق لقيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل أن تتباالممتلكات وآالت والمعدات عتراف بتكلفة استبدال جزء من بند يتم اال
. يتم مكن قياس تكلفتها بشكل موثوقمن المكان  الجزء إلى المجموعة وذلك المستقبلية المتضمنة في االقتصادية لمنافع ا

في عدات الممتلكات وآالت والمعتراف بتكاليف الخدمة اليومية اإل يتم للجزء المستبدل و إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية
 عند تكبدها. الربح أو الخسارة

 
مثل المبلغ ته. يل المقدر االفتراضيألصل على مدى العمر ك لتهالسللمبلغ القابل لالالمنتظم التوزيع في اإلستهالك  لمثتي

 المتبقية. القيمةالتکلفة ناقصاً  بديل عنتکلفة األصل أو مبلغ آخر  في القابل لالستهالك
 

ردية فلى مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لبنود بطريقة القسط الثابت ع الخسارةأو  الربحيتم تحميل اإلستهالك على 
. يتم استهالك الموجودات المؤجرة على مدى فترة اإليجار وأعمارها اإلنتاجية أيهما أقصر. الممتلكات وآالت والمعدات

 ال يتم استهالك األرض.
 

 إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات هي كما يلي:
 السنوات 

 50 -12.5 مباني
 33 -3 ينات على مباني مستأجرةتحس

 30 -3 ممتلكات و معدات
  16 -3 أثاث و معدات مكتبية

 10 -4 سيارات
 

والقيم المتبقية سنويا على األقل ويتم تعديلها بأثر مستقبلي إذا لزم األمر.  االفتراضيةتتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار 
قيمة الموجودات غير في  الهبوط، يرجى الرجوع إلى سياسة والمعدات الممتلكات وآالت قيمة  الهبوط في لغرض تقيم 

 ."ر" 3المالية إيضاح 
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 الموجودات غير الملموسة (ح)
 حددالمافتراضي عليها من قبل المجموعة ذات العمر  فيما عدا الشهرة والمستحوذيتم قياس الموجودات غير الملموسة 

ً  بالتكلفة  اإلطفاء المتراكم وخسائر الهبوط في القيمة المتراكمة. ناقصا
 

. ويتم به أصل محدد متعلقفي  المتضمنهيتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد المنافع االقتصادية المستقبلية 
ً والعالمات بما في ذلك النفقات  جميع النفقات األخرى ب االعتراف   اوح في الرب التجاريةعلى الشهرة المولدة داخليا

 تكبدها.الخسارة عند 
 

 اتراف بهعفة ناقصا قيمته المتبقية ويتم اإلصل أو أي مبلغ آخر بديل عن التكليتم إحتساب اإلطفاء على أساس تكلفة اال
خ يرنتاجية المقدرة للموجودات غير الملموسة من تابطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإل الربح أو الخسارةفي 

متضمنة في المستقبلية ال االقتصاديةالمنافع  إلستهالكحيث أنها تعكس بشكل وثيق النمط المتوقع  ،لالستخدام توفرها
 .صلاأل

 
 اإلستثمارات العقارية  (خ)

ية قيمتها الرأسماللرفع اإلستثمارات العقارية هي العقارات المحتفظ بها اما  لغرض الحصول على عوائد ايجارية  أو 
 الخدمات أواوالبضائع  عرضفي اإلنتاج أو  البيع في سياق العمل المعتاد و االستخدام وليس لغرض  أو لكليهما

 لألغراض اإلدارية.
 

ً بالتكلفة  االستثمار العقارييتم قياس   .التراكمية  وخسائر الهبوط في القيمة التراكمي االستهالك ناقصا
 

كممتلكات، آالت ومعدات. وفي تاريخ إعادة تصنيفه تصبح قيمتة فه فأنه يتم اعادة تصنيعندما يتغير إستخدام العقار ،
 الحقاً. تهالعادلة هي تكلف

 
 المخزون   (د)

يتم قياس المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط 
المخزون، وتكاليف اإلنتاج أو التحويل والتكاليف األخرى التي المرجح. تتضمن التكلفة  مصروفات تم تكبدها لشراء 

يتم تكبدها من أجل إحضار المخزون إلى الموقع  بحالته الراهنة.  في حالة المخزون المصنع وتحت التصنيع، تتضمن 
 عتيادية.إلالتكلفة حصة مناسبة من تكاليف اإلنتاج  الغير المباشرة على أساس الطاقة التشغيلية ا

 
د تتضمن التكلفة أيضا التحويالت من الدخل الشامل اآلخر ألي مكسب أو خسارة من تحوطات التدفقات النقدية المؤهلة وق

لمشتريات المخزون بالعمالت األجنبية. باإلضافة إلى ذلك، قد يشمل المخزون أيضا مكسب أو الخسارة  محولة من 
تحوط القيمة العادلة وتأثير التقييم العادل لمخاطر أسعار المخزون القيمة العادلة من االلتزامات المؤكدة بسبب محاسبة 

 المتحوط له ضمن تحوط القيمة العادلة.
 

تكاليف   عتيادي لألعمال بعد خصم أيتتكون صافي القيمة القابلة للتحقق من سعر البيع التقديري في ظروف النشاط اإل
قادم وبطيء المت للمخزونسبة. ويتم تكوين مخصص ،عند اللزوم، انتاج اضافية لإلكمال وتكاليف البيع والتوزيع المنا

 الحركة والتالف.
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 موجودات و مطلوبات مصنفة كمتاحة للبيع (ذ)
 ايتم تصنيف الموجودات غير المتداولة أو مجموعات االستبعاد التي تشتمل على موجودات ومطلوبات، التي يتوقع استرداده

بشكل رئيسي من خالل البيع وليس من خالل اإلستخدام المستمر، كمحتفظ بها للبيع. وقبل تصنيفها كمحتفظ بها للبيع ، يتم 
إعادة قياس الموجودات أو مكونات مجموعة االستبعاد وفقاً للسياسيات المحاسبية للمجموعة. وبعد ذلك يتم قياس الموجودات 

ط في القيمة هبوخسارة فترية والقيمة العادلة ناقصا تكلفة البيع أيهما أقل. يتم توزيع أي أو مجموعة االستبعاد بالقيمة الد
على الشهرة ومن ثم على الموجودات والمطلوبات المتبقية على أساس تناسبي، فيما  المستبعدة أوالً  بشكل عام للمجموعة

ات الضرائب المؤجلة وأصول منافع الموظفين عدا أنه ال يتم تخصيص أي خسارة للمخزون والموجودات المالية وموجود
واالستثمارات العقارية والتي ال تزال تقاس وفقا للسياسات المحاسبية للمجموعة. يتم االعتراف بخسائر الهبوط في القيمة 

إعادة  نعند التصنيف المبدئي كمحتفظ بها بغرض البيع ، وبعد ذلك  يتم االعتراف بالمكاسب أو الخسائر الالحقة الناتجة ع
 القياس ضمن الربح او الخسارة. ال يتم االعتراف بالمكاسب التي تزيد عن أي خسارة هبوط تراكمية في القيمة.

 
ض البيع ا بغركمحتفظ به اأو تم تصنيفه اللنقد( في منشأة إما تم إستبعاده مولدة)وحدة  عنصرالعملية غير المستمرة هي 

 :وهي
 
 طقة جغرافية للعمليات.يمثل خطاً رئيسياً لألعمال أو من -
 جزء من خطة أحادية منسقة إلستبعاد خط رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات. -
 شركة تابعة تم اإلستحواذ عليها حصراً مع التطلع إلى إعادة بيعها. -

 
ظ به لغرض فيتم تصنيف العمليات غير المستمرة عندما يحدث االستبعاد او يحقق النشاط الشروط المعنية لتصنيفة كمحت

و الخسارة ا للربحالمقارنة  قوائمالبيع أيهما يحدث قبل. عندما يصنف النشاط ضمن العمليات غير المستمرة يتم إعادة عرض 
و الدخل الشامل االخر كما لو كان النشاط تم تصنيفه ضمن العمليات غير المستمرة من بداية فترة المقارنة. بينما ال يتم 

 ز المالي لفترة المقارنة.إعادة عرض قائمة المرك
 

 في القيمة الهبوط  (ر)
 

 الموجودات غير المالية (1)
المخزون والموجودات الضريبية المؤجلة في  موجودات غير المالية للمجموعة بخالفيتم مراجعة القيم الدفترية لل

ر شر، يتم تقديلمؤتاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض القيمة. في حالة وجود مثل هذا ا
 صل.القيمة القابلة لالسترداد لأل

 
بشكل  حديدهاتتدفقاتها النقدية بحيث يمكن في القيمة، يتم تجميع الموجودات عند أدنى مستويات  الهبوطلغرض تقييم 

لمنتجة ا صل أو الوحدةندما تتجاوز القيمة الدفترية لألفي القيمة ع الهبوط ويحدث. (للنقد" المولدة"الوحدة  ) منفصل
أيهما أعلى. تستند  ،االستخدامالقيمة قيد  وسترداد والتي تمثل القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع للنقد القيمة القابلة لال

إلى نموذج التدفقات النقدية المخصومة، حيث يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة  االستخدامالقيمة قيد 
دة منية للنقود والمخاطر المحدبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزباستخدام معدل خصم ما ق

 .لالصل

يما يتعلق في القيمة ف الهبوطخسائر ب االعتراف. يتم الربح او الخسارةفي القيمة ضمن  الهبوطيتم االعتراف بخسائر 
يمة الدفترية الق لتخفيضوحدات ومن ثم موزعة على ال دات المنتجة للنقد أوالً لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرةبالوح

 على أساس تناسبي.للموجودات األخرى في الوحدة )مجموعة الوحدات( 
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 الهبوط في القيمة )تابع( (ر)
 
 الموجودات غير المالية )تابع(  (1)

خسائر عتراف باالخرى، يتم تقييم فيما يتعلق بالموجودات األلشهرة. في القيمة فيما يتعلق با الهبوطال يتم عكس خسارة 
عدم  أو وجود أي مؤشرات على انخفاض الخسارةفي القيمة في فترات سابقة في تاريخ كل تقرير لتحديد  الهبوط

السترداد. لستخدمة لتحديد القيمة القابلة في القيمة إذا كان هناك تغير في التقديرات الم الهبوطوجودها. يتم عكس خسارة 
لتي تم اصل القيمة الدفترية قيمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية لألفي ال الهبوطيتم عكس خسارة 

 .في القيمة الهبوطاالستهالك أو اإلطفاء، إذا لم يتم اإلعتراف بخسائر  صافي بعدبال، تحديدها
 

وبالتالي ال  بشكل منفصل، زميلةالفي الشركة  لالستثمارمة الدفترية من القي اإلعتراف بالشهرة التي تشكل جزءاً  ال يتم
 الهبوطيلة لتحديد زمالشركة الإلستثمار في كامل مبلغ ا يتم اختبار انخفاض القيمة بشكل منفصل. بدالً من ذلك، يتم اختبار

 ه.قيمت تهبطلزميلة قد ، عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن اإلستثمار في الشركة اكأصل منفردفي القيمة 
 

 الموجودات المالية (2)
يتم إجراء تقييم في تاريخ کل تقرير لتحديد ما إذا کان هناك دليل موضوعي علی أن  هنالك هبوط في قيمة اصل مالي 

 الربح او الخسارة. فيفي القيمة  هبوطخسارة أي محدد. في حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم اإلعتراف ب
 

وعي على أن الموجودات المالية )باستثناء األوراق المالية( قد هبطت قيمتها يمكن أن تشمل التأخر او إن الدليل الموض
عدم القدرة على السداد من قبل المدين، وإعادة هيكلة المبلغ المستحقه للمجموعة بشروط ال تقبلها المجموعة، و مؤشرات 

ألوراق المالية. وباإلضافة إلى ذلك، بالنسبة لق نشطه على أن المدين أو المصدر سيتعرض لإلفالس، أو اختفاء سو
حقوق الملكية، فإن االنخفاض الجوهري أو المتواصل في قيمتها العادلة إلى ما دون تكلفتها هو أدوات في  لإلستثمار

 دليل موضوعي على هبوط القيمة.
 
راكمة تاحة للبيع بإعادة تصنيف الخسائر المتمالمالية ال األوراقستثمارات في قيمة اإل الهبوط فياإلعتراف بخسائر  يتم
بالصافي بعد ) االستحواذهو الفرق بين تکلفة ه . إن المبلغ المعاد تصنيفاو الخسارة الربحاحتياطي القيمة العادلة إلى  من

ها سابقا بفي القيمة تم االعتراف  هبوططفاء( والقيمة العادلة الحالية ناقصا أي خسارة اإل وخصم مبلغ السداد األصلي 
 .او الخسارة الربحفي 
 

إذا حدث في أي فترة الحقة أن زادت القيمة العادلة لألصل المالي وكان من الممكن ربط هذه الزيادة بشكل موضوعي 
بحدث وقع بعد االعتراف بخسارة الهبوط في القيمة ضمن الربح او الخسارة، يتم عكس خسارة الهبوط في القيمة مع 

عكوس ضمن الربح او الخسارة. ومع ذلك، فإنه يتم االعتراف بأي استرداد الحق في القيمة العادلة االعتراف بمبلغ الم
 متاحة للبيع ضمن الدخل الشامل اآلخر.الملكية اللهبوط قيمة اداة حقوق 

 
 المطلوبات المالية غير المشتقة (3)

ي ذي تصبح فيه المجموعة طرفا فاجرة العتراف بجميع المطلوبات المالية غير المشتقة مبدئيا في تاريخ المتيتم اإل
اشرة بالمعاملة. مبعتراف بهذه المطلوبات المالية مبدئيا بالصافي بعد أية تكاليف متعلقة األحكام التعاقدية لألداة. يتم اإل

 ، يتم قياس هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.األولي االعتراف بعد 
 

 أو إلغائها أو انتهاء مدتها.ما يتم االنتهاء من االلتزامات التعاقدية عند مالي بإلغاء اإلعتراف بإلتزامعة تقوم المجمو
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  المخصصات (ز)
تقديرها  مكنسابقة والتي يمجموعة التزام قانوني أو ضمني حالي نتيجة ألحداث عتراف بالمخصص إذا كان لدى اليتم اإل

د تزام. يتم تحديلتسوية االل متطلبة تدفق منافع اقتصادية بصورة موثوقة، ومن المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى
المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق 

 .ةيتمويل كتكلفة االرتباط بخصم فكاإلعتراف تزام. يتم المحددة لاللنية للنقود والمخاطر الحالية للقيمة الزم
 

يتم تقديم  .تحسينات على مباني مستأجرةلمرافق التصنيع و تجديد  اإلزالةتقوم المجموعة بتسجيل المخصص لتكاليف 
تم االعتراف بها ة المقدرة ويهذه التکاليف بالقيمة الحالية للتکاليف المتوقعة لتسوية االلتزام باستخدام التدفقات النقدي

کجزء من تکلفة األصل المحدد. يتم خصم التدفقات النقدية بمعدل يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود 
 به راف ويتم االعت عندما يتم تكبده االرتباط  فك خصم مصروف تسجيل. يتم والمخاطر المحددة للمطلوبات ذات الصلة

سنويا ويتم  غيلالتش ايقاف التقديرية لعملية. يتم مراجعة التكاليف المستقبلية يةكتكلفة تمويل خسارةالربح أو الضمن 
او لى عدل الخصم المطبق يتم أضافته اأن التغيرات في التكاليف المستقبلية التقديرية أو في م. تعديلها حسب الحاجة

 خصمة من تكلفة األصل.
 
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (س)

 
 ة المنافع المحددةخط

نهاية الخدمة للموظفين كخطة منافع محددة غير ممولة ويتم احتسابها  مكافأةيتم احتساب التزام المجموعة بموجب خطة 
المبلغ. يتم  خصم ذلكومن خالل تقدير مبلغ المنافع المستقبلية التي اكتسبها الموظفون في الفترات الحالية والسابقة 

عتراف يتم االئتمان المتوقعة. اري مؤهل باستخدام طريقة وحدة االع المحددة من قبل خبير اكتواحتساب التزامات المناف
المجموعة  خر. تحددوارية مباشرة في الدخل الشامل اآلوخسائر اكتا مكاسبوالتي تتضمن بقياسات التزام المنافع المحددة 
تطبيق معدل الخصم المستخدم لقياس التزام  لن خاللمنافع المحددة عن الفترة ما التزامصافي مصروفات الفوائد على 

لتزام اأي تغييرات في  الحسبانم المنافع المحددة آنذاك، مع األخذ في لتزاإلالمنافع المحددة في بداية الفترة السنوية 
خرى ألامصروفات الفوائد والمصاريف صافي باالعتراف . يتم لسداد تلك المنافعخالل الفترة نتيجة  المنافع المحددة

 .الخسارةأو  الربحلقة بخطط المنافع المحددة ضمن مصروفات الموظفين في المتع
 

 منافع الموظفين قصيرة األجل
المبلغ المتوقع ب بااللتزام المتعلقة بها. يتم االعتراف الخدماتيتم تسجيل منافع الموظفين قصيرة األجل عندما يتم تقديم 

دفع ل تعاقدياو  حالي التزام قانوني اذا كان للمجموعةخطط مشاركة الربح.  دفعة ضمن مكافئات نقدية قصيرة اجل او
 ذلك المبلغ نتيجةً لخدمة مقدمة في السابق من قبل الموظف وتم تقدير قيمة االلتزام بشكل موثوق.

 
 اإليرادات (ش)

 
 الشروط التالية:ب الى حد االعترافاإليرادات  يتم االعتراف

 تصادية للمجموعة.وجود احتمالية بتدفق منافع اق 
 .يمكن قياسها بشكل موثوق بغض النظر عن موعد سدادها 
 والتكاليف المستقبلية المتوقعة وامكانية قياسها بشكل موثوق.حتى تاريخه  امكانية تحديد التكلفة المتكبد 
 

استيفاء  جبيتعاقدياً.  لشروط الدفع المحددةالخاضعة  للمستحقات المستلم أو للمبلغيتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة 
 اإليرادات.ب االعترافقبل   أدناهالموضحة معايير المحددة ال
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 اإليرادات )تابع( (ش)
 

 مبيعات بضائع
 ةاإليرادات من المبيعات عند تسليم أو شحن المنتجات التي يتم بمقتضاها انتقال المخاطر والمنافع الهامب االعترافيتم 

المصاحبة لملكية البضاعة إلى المشتري بحيث ال يكون للمجموعة سيطرة فعالة او مشاركة إدارية مستمرة بالدرجة التي 
 والخصم التجاري وخصم الكمية. المردوداتترتبط عادة بملكية البضاعة. ويتم تسجيل المبيعات بعد خصم 

 
 إيرادات اإليجار

يجار حوافز االب االعترافة القسط الثابت على مدى فترة عقد االيجار. ويتم يتم االعتراف باإليرادات اإليجار بطريق
 من اجمالي إيرادات االيجار على مدى فترة عقد االيجار. متممالممنوحه كجزء 

 
 إيرادات الدعاية والعرض 

البائعين داخل تتكون إيرادات الدعاية والعرض من اإليرادات المكتسبة من اإلعالن والعرض عن عدة منتجات من قبل 
 في الفترة التي تكتسب فيها.  االعتراف بهامتاجر التجزئة للمجموعة ويتم 

 
 إيرادات العموالت

عندما تعمل المجموعة بصفتها وکيال وليس کعامل رئيسي في معاملة ما، فإن اإليرادات المعترف بها هي صافي مبلغ 
 .العمولة التي تقوم بها المجموعة

 
 الزكاة و الضرائب (ص)

ضع الشركة وشركاتها التابعة للزكاة وضريبة الدخل وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية تخ
قائمة الربح  في )"الهيئة"(. ويتم تحميل الزكاة المستحقة على الشركة وحصتها في الزكاة المستحقة على الشركات التابعة

. الزكاة وضريبة الدخل العائدة إلى الشركاء السعوديين واألجانب الموحدة المختصرةأو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
ي الموحدة قائمة المركز المالفي  الملكية غير المسيطر عليها اآلخرين في الشركات التابعة الموحدة يتم تحميلها على حقوق 

ات ة، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على سنوالمرفقة. ويتم احتساب مطلوبات الزكاة وضريبة الدخل اإلضافيالمختصرة 
 سابقة من قبل الهيئة في الفترة التي يتم فيها إصدار الربوط النهائية.

 
تقوم الشركة وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية باستقطاع ضرائب على المعامالت مع األطراف غير المقيمة 

ً  وعلى توزيعات األرباح المدفوعة للشركاء  ضريبة الدخل.ألنظمة الهيئة العامة للزكاة و األجانب وفقا
 

الربح  ئب الدخل علىضراالزكاة وضرائب الدخل في بلدانها ذات الصلة. تحمل للزكاة و تخضع الشركات األجنبية التابعة
 او الخسارة.

 
ودات بين األسس الضريبة للموج، على جميع الفروقات المؤقتة لتزامطريقة اإل بإستخدامالضريبة المؤجلة  إحتسابيتم 

وااللتزامات وقيمتها الدفترية في تاريخ التقرير. يتم قياس الموجودات وااللتزامات وفقا لمعدالت الضريبة التي يتوقع 
تطبيقها في الفترة التي يتم االعتراف باألصل او تسوية االلتزام، وفقا للقوانين المعمول بها في الدول المعنية في تاريخ 

يبية والمرحلة للموجودات الضر رير. يتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة بجميع الفروقات القابلة للخصمالتق
الغير مستغلة والخسائر الضريبية الغير مستغلة الى حد وجود احتمال توفير ربح خاضع للضريبة قابل لإلستخدام مقابل 

يبية الغير مستغلة والخسائر الضريبية الغير مستغلة. يتم مراجعة الفروقات المؤقتة للخصم والمرحلة للموجودات الضر
ة احتمالية توفر يعد فيلم القيمة الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ كل تقرير ويتم تخفيضها الى الحد الذي 

  ربح كافي خاضع يسمح بإستخدام كامل أو جزء من األصل الضريبي المؤجل.
 

 إذا تم استيفاء معايير معينة.فقط الموجودات والمطلوبات الضريبية الحالية والمؤجلة  مقاصةإجراء يتم 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( -3
 

 يةإيرادات و تكاليف تمويل (ض)
من أدوات التحوط  ومكاسبموجودات مالية متاحة للبيع  استبعادمن  (خسائر) /مكاسب تتكون إيرادات التمويل من 

. و يتم اإلعتراف قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة المختصرةتراف بها ضمن التي يتم اإلع
وزيعات ت ة الفعلية. يتم اإلعتراف بإيرادم طريقة الفائدباستخدا الربح او الخسارةبإيرادات الفوائد عند استحقاقها ضمن 

ق فيه إثبات ح في التاريخ الذي يتم لموحدة المختصرةقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ااألرباح في 
 .المبلغ المجموعة في استالم

 
اد على القروض بما في ذلك الصكوك والخسائر الناتجة عن استبعأعباء تمويلية تتضمن التكاليف التمويلية مصروفات 

بها  االعتراف تملتحوط التي والخسائر من أدوات اخصم فك االرتباط  ومخصصاتالموجودات المالية المتاحة للبيع 
 القتراض التي ال. يتم اإلعتراف بتكاليف اقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة المختصرةضمن 

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة تتعلق مباشرة باالستحواذ أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل ضمن 
 يقة الفائدة الفعلية.باستخدام طر المختصرة

 
 ضمن تكلفة تمويلية.  نبية على أساس الصافياألج العمالتوخسائر  مكاسبتسجيل  يتم

 
 توزيعات األرباح  (ط)

 تقيد توزيعات األرباح في القوائم المالية في الفترة التي تتم الموافقة عليها من قبل مساهمي المجموعة.
 

 زام في الفترة التي تتم الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة.كالت المرحلية توزيعات األرباح  يتسجيليتم 
 

 عقود إيجار (ظ)
ً بكافة المخاطر والمنافع ذات الصلة بملكية  عقود ك المصنف األصلتصنف عقود اإليجار عندما يحتفظ المؤجر فعليا

القسط الثابت  مة الدخل بطريقةالمدفوعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي في قائب االعترافإيجار تشغيلية. يتم 
حوافز عقد االيجار المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات عقد ب االعترافعلى مدى فترة عقد االيجار. ويتم 

 اإليجار على مدى فترة عقد االيجار.
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 اإلستثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية -4

 
 جموعة في شركات زميلة:فيما يلي تفاصيل إستثمار الم

 

 اإلسم

قطاع 
االعمال 
 الرئيسي

بلد 
 التأسيس

نسبة الملكية 
    الفعلية )٪(

   
 2017م

 
 2016م

31 مارس 
 2017م

31 ديسمبر 
 2016م

1 يناير 
 2016م

شركة المراعي 
المحدودة 

 )"المراعي"( 

المنتجات 
الغذائية 
 الطازجة

المملكة 
العربية 

 6,344,883 6,756,868 6,876,769 36.52 36.52 السعودية 
        

شركة كنان العالمية 
 للتطوير العقـاري 

 )"كنان"(
 العقارات 

المملكة 
العربية 

 617,143 562,492 564,163 29.9 29.9 السعودية 
        

الشركة المتحدة 
 -- -- 227,936 -- 10.62 مصر سكر للسكر، مصر*

        

شركة مدينة السيرة 
العقاري للتطوير  العقارات  

المملكة 
العربية 

 151,790 151,607 151,607 40 40 السعودية 
        

شركة مطوري 
مدينة المعرفة 

 اإلقتصادية
 العقارات 

المملكة 
العربية 

 16,435 16,435 16,435 2.07 2.07 السعودية 
        

شركة إنتاج كابيتال 
المحدودة )"إنتاج"( 

( تم 6)إيضاح 
صنيفه إعادة ت

كمحتفظ به لغرض 
 البيع

صندوق 
 استثماري

الجمهورية 
العربية 
 التونسية

49 49 -- -- 179,244 
        

سي فود 
 إنترناشيونال ون 

توزيع 
منتجات 

المأكوالت 
 البحرية

االمارات 
العربية 
 -- -- -- 40 40 المتحدة 

        

 1,999 -- -- -- -- -- -- أخرى 

     7,836,910 7,487,402 7,311,494 

 
م : شركة تابعة بنسبة 2016ديسمبر  31) ٪33.82حصة الملكية الفعلية للمجموعة في الشركة المتحدة للسكر، مصر هي إن *

 ملكية فعلية(. 61.51٪
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 اإلستثمارات المتاحة للبيع -5
 
 :وهي كما يليستثمارات متاحة للبيع من إحقوق الملكية بشكل رئيسي في  اإلستثمارات األخرىتتمثل 

  
   

نسبة الملكية 
 (٪) المباشرة

 
مارس  31

 م2017

 
 ديسمبر 31
 م2016 

 
 يناير 1
 م2016 

     إستثمارات مدرجة

 336,660 392,265 378,797 6.4 مدينة المعرفة اإلقتصادية
 96,319 127,729 126,763 0.9 إعمار المدينة اإلقتصادية )"إعمار"(

 -- -- -- 5 بضةشركة تعمير األردنية القا
     

 إستثمارات غير مدرجة 
    

 135,869 -- -- 14.81 شركة جسور القابضة )"جسور"( 
 سويكورب المملكة العربية السعودية 

  15 67,674 67,674 115,674 
 24,753 24,753 24,753 5 دار التمليك

     
  597,987 612,421 709,275 

 
 الستثمارات المتاحة للبيع:في القيمة العادلة ل الهبوط  5-1

تمتلك المجموعة استثماًرا في أسهم شركة سويكورب العربية السعودية، وشركة جسور القابضة وتصنفها ضمن االستثمارات 
ديسمبر  31المتاحة للبيع. أجرت المجموعة دراسة داخلية لتقدير القيمة العادلة الموثوقة لهذه االستثمارات غير المدرجة كما في 

م باستخدام تقنيات التقييم المتعدد. وقد رصدت الدراسة تراجع األداء المالي للشركات، كما تشير أيًضا إلى مجموعة تقنيات 2016
ر االتقييم العادل المقبولة مثل مضاعفات الربحية، السعر مقارنةً بالقيمة الدفترية، السعر مقارنةً بالقيمة الدفترية الملموسة. تم اعتب

ً ر في القيمة العادلة األخي االنخفاض  135.9مليون لاير سعودي و  48 بمبلغ خسائر الهبوط في القيمةب تم اإلعترافولذلك  جوهريا
 مليون لاير سعودي لشركة سويكورب العربية السعودية وشركة جسور القابضة على التوالي.

 
 عمليات غير مستمرةموجودات ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع و  -6

 
 كالتالي : الموجودات والمطلوبات المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع تتكون
 

  
 اإليضاح

 مارس 31
 م2017

 ديسمبر 31
 م2016

    بـ: هموجودات مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع، متعلق
 80,844 80,844 1-6 االستثمار في إنتاج كابيتال المحدودة-
 -- 22,967 2-6 المتحدة عمليات االمارات العربية –شركة بنده للتجزئة -
 1,051,182 -- 3-6 الشركة المتحدة للسكر، مصر -
  103,811 1,132,026 

    بـ: همطلوبات مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع، متعلق
 1,014,165 -- 3-6 الشركة المتحدة للسكر، مصر -
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 )تابع( موجودات ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع و عمليات غير مستمرة -6

 

اإلستثمار في إنتاج كابيتال المحدودة )"أنتاج"( كمحتفظ بها لغرض البيع تم تصنيف م، 2016 عام  منخالل الربع األخير  6-1

نيف تصفي أنتاج خالل األشهر االثني عشر شهر القادمة. ونتيجة لذلك، تم اعادة  حصتهاوفقا لقرار اإلدارة لبيع وذلك 

تحديد القيمة العادلة ناقًصا تكلفة البيع اعتمد بصورة رئيسية على أسعار إن  العادلة.لى القيمة اقيمته  وتخفيضاالستثمار  

درت المجموعة قيل داخلي تفصيلي لالستثمارات. البيع الواردة من المشترين المحتملين ولكن التحديد أيًضا، تم بدعم من تحل

المحتمل  وتم تعديله ليتوافق مع التوقيتح المتا األصلي قيمة الصادر من مدير الصندوق فيما يختص بصافاألخير التقرير 

للخروج، ومضاعفات األرباح المناسبة قبل خصم الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء وخصم السيولة الحالية. ونتيجة 

عتراف بخسارة هبوط في مليون لاير سعودي وتم اال 80.8إلى قيمتها العادلة المقدرة بمبلغ  إلستثمارا الذلك، تم تخفيض هذ

 م.2016ديسمبر  31مليون لاير سعودي خالل السنة المنتهية في  88.4 تالقيمة بلغ

حقوق  بيعلفي اتفاقية مع دبي فستيفال سيتي للتطوير العقاري ذ.م.م.  ، خالل شركتها التابعة(دخلت شركة بنده للتجزئة )بنده 6-2

)"المتجر"( في دبي فستيفال  هم والموجودات الثابتة  لمتجر هايبر بند2017ل ابري 15المخزون كما في  وعليه قدرالتأجير. 

 المخزونقد تم عرض ، ووفقاً لذلكمليون درهم امارتي.  80  مبلغ اجمالي االمارات العربية المتحدة مقابلفي سيتي مول 

 يختص فيماعودي على التوالي، س مليون لاير 10.6مليون لاير سعودي و  12.3بمبلغ الممتلكات واآلالت والمعدات  و

 م. 2017مارس  31المتجر المذكور كـ"محتفظ به لغرض البيع" كما في ب

 

 للبنكأسهم  12.771.392الشركة المتحدة للسكر، مصر أصدرت  م2017مارس  31في  ،1 وكما هو مفصح في إيضاح 6-3

وبذلك فإن موجوداتها ومطلوباتها المجموعة .  معها وتم الغاء توحيد )"أي بي أر دي"(والتنمية االوروبي العادة االعمار 

 م تم الغاء توحيدها.2016التالية المصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع في 

 

 ديسمبر 31 

 م2016

  الموجودات

 341,958 نقد وما في حكمه

 194,305 ذمم مدينة وذمم مدينة أخرى

 237,549 مخزون

 273,513 ممتلكات، آالت ومعدات

 3,857 غير متداولة أخرى موجودات

موجودات مفصح عنها "كموجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع" ضمن قائمة المركز المالي األولية الموحدة 

 1,051,182 المختصرة

  المطلوبات

 118,070 سلفقروض و

 485,333 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 35,762 مطلوبات غير متداولة

 375,000 البنك األوروبي العادة االعمار والتنمية )"أي بي ار دي"(أموال االشتراك المستلمة من 

مطلوبات مفصح عنها "كمطلوبات مصنفة كمحتفظ بها للبيع" ضمن قائمة المركز المالي األولية الموحدة 

 1,014,165 المختصرة
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 موجودات ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع و عمليات غير مستمرة )تابع( -6
 

 :مارس  31فيما يلي تفاصيل الدخل من العمليات غير المستمرة للفترة المنتهية في 
 

 مارس 31  
 م2017 

 مارس 31
 م2016 

   
 199,271 359,820 اإليرادات

 (304,972) (373,730) مصروفات 
 (105,701) (13,910) الخسارة  قبل ضرائب الدخل األجنبية

 (1,606) (967) ضريبة الدخل األجنبية 
 (107,307) (14,877) النتائج من أنشطة التشغيلية، بعد خصم الضريبة

   
 -- 130,208 مكسب من بيع عملية غير مستمرة، صافي 

 (107,307) 15,605 )خسارة( من عملية غير مستمرة، بعد خصم الضريبة  /مكسب 

   
   مكسب / )خسارة( من عملية غير مستمرة العائد الى: 

 (66,088) 21,320 الشركة  يمساهم          
 (41,219) (5,715) حقوق الملكية الغير مسيطرة            

 15,605 (107,307) 
 (0.12) 0.04 ربحية السهم األساسي والمخفض )باللاير السعودي(

 
 فيما يلي جدول إضافي لمعلومات مالية غير نقدية تتعلق بالشركة المتحدة للسكر، مصر: 

 سمار 28 
 م2017 

 867,644 موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع
 789,651 مطلوبات مصنفة كمتاحة للبيع 

 
 رأس المال -7

 
مليون سهم مدفوع  533.981مليار لاير سعودي يتكون من  5.3م، فإن رأس مال المجموعة يبلغ 2017مارس  31كما في 

 لاير سعوديمليار  5.3م: 2016يناير  1لاير سعودي و  مليار 5.3م: 2016ديسمبر  31لاير سعودي للسهم ) 10بالكامل بقيمة 
 (.لاير سعودي للسهم 10مليون سهم مدفوع بالكامل بقيمة  533.981يتكون من 
 

 إحتياطي نظامي -8
 

دخلها من صافي  ٪10تحويل  في المملكة العربية السعودية، يتعين على المجموعةاالساسي للشركة ولوائح الشركات  للنظاموفقاً 
القوائم إلحتياطي النظامي المبين في ا من رأس المال. ٪30هذا االحتياطي النظامي  يتساويحتى  إلى إحتياطي نظاميسنويًا 

 مساهميهذا االحتياطي غير متاح حاليا لتوزيعها على . للمجموعةهو االحتياطي النظامي  المالية األولية الموحدة المختصرة
 .المجموعة
 

 سيطرةحقوق الملكية غير الم -9
 

، عند التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، قامت المجموعة بإعادة  تقييم سيطرتها 19كما هو مبين في اإليضاح 
على استثماراتها  و بناءاً عليه تم اإلعتراف باستثمارها في شركة هرفي "كاستثمار في شركة تابعة" كما هو منصوص عليه 

، و بالتالي تم توحيد موجودات و مطلوبات شركة هرفي ضمن القوائم 10ي إلعداد التقارير المالية رقم بموجب المعيار الدول
مليون لاير سعودي كما  436.27بمبلغ  مسيطرةال غيرحقوق الملكية  زادت فقد ذلك،لالمالية األولية الموحدة المختصرة. ونتيجة 

 لاير سعودي(.مليون  370.02م: 2016يناير  1لاير سعودي ،   مليون 409.38م: 2016ديسمبر  31م )2017مارس  31في 
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  سلف و قروض  -10

  

 معلومات حول الشروط التعاقدية للقروض والسلف المحملة بفوائد، و التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة.هذا االيضاح يعرض 

 

 
 مارس 31

 م2017

 ديسمبر 31

 م2016

 يناير 1

 م2016

    مطلوبات غير متداولة

 2,297,125 2,031,232 1,839,685 وض بنكية مضمونةقر

 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ادناه( 2-10سندات غير مضمونة )صكوك( )أنظر إيضاح 

 977,915 924,724 871,004 قروض بنكية غير مضمونة

 4,210,689 4,455,956 4,775,040  

    مطلوبات متداولة

 616,515 967,446 1,088,638 ضمونةالجزء المتداول من قروض بنكية م

 4,481,757 3,640,829 4,039,875 قروض بنكية غير مضمونة

 5,128,513 4,608,275 5,098,272  

 9,339,202  9,064,231 9,873,312  

 

حدة. لمووشركاتها التابعة ا الشركة األم قبل أخرى منالقروض من بنوك تجارية ومؤسسات مالية  تم الحصول على هذه  10-1

هذه القروض باللاير السعودي والجنيه المصري والدوالر األمريكي والدينار الجزائري والجنيه السوداني. بعض هذه 

برهن بعض الممتلكات واآلالت والمعدات لبعض الشركات الخارجية التابعة. تتضمن إتفاقيات القروض  ةالقروض مضمون

 ضمونةمنسب مالية معينة. بعض القروض طويلة األجل للشركات التابعة  تعهدات تتطلب من بين أشياء أخرى الحفاظ على

 بضمانات الشركة األم.

 

مليار  1.5 إجمالية تبلغ  بقيمةصكوك ال إلصدار برنامجهااألولي بموجب  طرحهام أتمت المجموعة 2013يناير  22في  10-2

ع بشكل تدف أشهر 6زائد سايبور  ٪1.10لصكوك سنوات وبعائد متوقع متغير على حملة ا 7ريـال سعودي بمدة صالحية 

ل خال. تنص أحكام الصكوك على أن تحافظ المجموعة خالل الفترة  على شروط مالية وغيرها من الشروط نصف سنوي

  المدة.

 

 مليون لاير  440م: 2016ديسمبر  31لاير سعودي )مليون  435.39الممتلكات، اآلالت و المعدات بمبلغ بعض تم رهن  10-3

لدى كضمان للمجموعة  في الخارج التابعة مليون لاير سعودي( لبعض الشركات  1,434.7م: 2016يناير  1سعودي، 

 بعض البنوك التجارية.

 

م: 2016يناير  1مليون لاير سعودي،  0.14م: 2016ديسمبر  31لاير سعودي )مليون  37.02تم رهن المخزون بمبلغ  10-4

 الخارج. في التابعة لبعض الشركات تسهيالت بعض البنوك األجنبية كضمان مقابل مليون لاير سعودي(  لدى  366.8

 

 طلب من بين أمور أخرى، الحفاظ علىتاتفاقيات القروض والسندات بعض التعهدات، و التي تتتضمن باإلضافة لذلك،  10-5

 مالية.النسب البعض 
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 منافع الموظفين -11
 

 بيان عام بخطة منافع الموظفين
ما هو الدائمين ك موظفيهالصالح موافقة عليها  لمكافآة نهاية خدمة للموظفين غير الممولة برنامج خطةبتشغيل  وعةالمجم تقوم

 في المملكة العربية السعودية و وفقاً للمتطلبات االنظمة المحلية  للشركات األجنبية التابعة. نظام العمل مطلوب بموجب
 

 :كالتالي محددة الموحدة المختصرة المالي األوليةالمركز ضمن قائمة  بهالمعترف إن المبلغ 
 

 مارس 31 
 م2017

 ديسمبر 31
 م2016

 يناير 1
 م2016 

    
 543,115 609,251 616,895 القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة

    
 الحركة في صافي التزام المنافع المحددة

 
زام المنافع المحددة. إن الحركة في التزام المنافع المحددة على مدار السنة هو إن صافي التزام المنافع المحددة يشتمل فقط على الت

 كاآلتي:
 مارس  31 

 م2017
 ديسمبر 31 

 م2016 
    

 543,115  609,251  السنة /الفترة  الرصيد في بداية
    

    المدرج ضمن الربح او الخسارة 
 71,513  17,443 تكلفة الخدمة الحالية

 27,025  6,727 فائدةتكلفة ال
 --  799 تكلفة الخدمة السابقة

 24,969  98,538 
    المدرج ضمن الدخل الشامل اآلخر

    إعادة قياس )مكسب( / خسارة
 24,864  -- خسارة إكتوارية 

    
 (9,250)  (2,657) تأثير الحركة في معدالت الصرف

    
 (45,668)  (15,138) المنافع المدفوعة

 2,054  470 ويات متعلقة بالموظفين المحولينتس
 (4,402)  -- المصنف ضمن "مطلوبات مرتبطة بالموجودات المحتفظ بها بغرض للبيع"

 609,251  616,895 الرصيد في نهاية الفترة

 
 اإلفتراضات اإلكتوارية

 ا في تاريخ التقرير:مفيما يلي االفتراضات االكتوارية األساسية ك

 
 ديسمبر  31

 م2016
 

  يناير 1
 م2016

    
 ٪20.3 - ٪3.95  ٪20.4 - ٪4 معدل الخصم

 ٪21 - 7٪  ٪21 - 6٪ معدل زيادة الرواتب مستقبلياً / معدل الزيادة المتوقع للرواتب
 ٪0.24 - ٪0.1  ٪0.24 - ٪0.1 معدل الوفيات

 ٪21 - ٪5  ٪17 - ٪6 معدل دوران العمل / معدل االستقاالت
 سنة    60  سنة  60 سن التقاعد
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 منافع الموظفين )تابع( -11
 
ديسمبر  31م بالمقارنة مع 2017مارس  31کتوارية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في تغيير علی اإلفتراضات اإل يأ يطرألم 

 .م2016
 

 .سنوات 9.48الى  4.87 بين  يتراوح ماالمنافع المحددة لتزام إلإن متوسط المدة المرجحة 
 

قوانين لمكافآة نهاية الخدمة للموظفين وفقاً  مخصصم، تم إجراء تقييم إكتواري مستقل للتأكد من كفاية 2016ر يناي 1كما في 
  ة الدوليةوفقاً لمعايير المحاسبمتتطلب في المملكة العربية السعودية بإستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة كما هو العمل  نظام 
 : منافع الموظفين.19رقم 
 

 ة و ضريبة الدخلالزكا -12
 

 الموقف الزكوي (أ
 

م. لدى الشركة إعتراضات مستمرة  على الربط الزكوي الصادر من الهيئة العامة 1998أنهت الشركة وضعها الزكوي حتى سنة 
مليون لاير سعودي. أصدرت الهيئة  1.9م والذى يظهر فروقات زكوية بمبلغ 2000م و1999للسنوات  )"الهيئة"( للزكاة والدخل

 مليون ريـال سعودي والتي قامت الشركة باالعتراض عليه.  1.3 وبمبلغم 2009مة للزكاة والدخل ربطاً زكوياً عن سنة العا
 

م. قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل مؤخراً 2015م حتى 2005وقد قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية عن السنوات من 
 م.2012م حتى 2005بعمل فحص لسجالت الشركة للسنوات من 

 
استلمت الشركات التابعة السعودية شهادات زكوية نهائية لبعض السنوات وشهادات زكوية مؤقتة لسنوات أخرى. كما استلمت 
أيضا استفسارات من الهيئة حول السنوات قيد المراجعة ، والتي تم الرد عليها أو في مرحلة الرد عليها من قبل الشركات ذات 

مت بعض الشركات التابعة السعودية في المجموعة ربوطا زكوية من الهيئة تتعلق باإلقرارات الزكوية للسنوات كما استل .العالقة
 م2016ديسمبر  31مليون ريـال سعودي تقريباً ) 42.7بمبلغ ضافية إمطلوبات زكوية الهيئة  قيمتحيث  م 2012م و 2005
 راضات على هذه الربوط اإلضافية.تقدمت الشركات التابعة بإعت( ريـال سعودي مليون  42.7

 
 الموقف الضريبي  (ب

 
هذه ن متلتزم الشركات األجنبية التابعة للمجموعة بدفع ضريبة دخل بموجب قوانين الضريبة المطبقة في دول تأسيسها. بعض 

ية بناًء على الضريب ضريبي حالياً. تقوم الشركات التابعة الخاضعة للضريبة بتحديد االلتزامات اعفاء لديهاالشركات التابعة 
ة ملزمة كما أن بعض هذه الشركات األجنبية التابعل المعدل الخاضع للضريبة للسنة. المعدالت المطبقة للشركات فيما يتعلق بالدخ

 بدفع ضريبة مقدمة ربع سنوية يتم تحديدها على أساس وعاء االلتزام الضريبي للسنة السابقة.
 

. كما ضريبية مؤقتة لسنوات أخرى وربوطضريبية نهائية لسنوات معينة  روبطة على حصلت بعض الشركات األجنبية التابع
 .حيث تم تقديم ردود لها قيد المراجعةتلقت إستفسارات من إدارات ضريبة الدخل بعد تقييمها أو فحصها لسنوات 

 
 أجنبية. عمليةل في أي إدارات ضريبة الدخ معهناك مبالغ كبيرة محل إعتراض  اليوجدالمجموعة أنه إدارة تعتقد 

 
 إلتزامات وتعهدات -13

 
 31) م2017مارس  31كما في  مليون ريـال سعودي 266.31لدى المجموعة ضمانات بنكية وخطابات اعتماد بمبلغ  (1

 عتيادياإل( والتي صدرت في السياق لاير سعوديمليون  466: م2016يناير  1لاير سعودي، مليون  198.9م: 2016ديسمبر 
 للنشاط.

 فيما يتعلق بتعهدات زكوية. 12بما يخص ضمانات مقدمة مقابل قروض معينة، اإليضاح رقم  10أيضاً اإليضاح رقم  أنظر (2
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 إلتزامات وتعهدات )تابع( -13
 

طن متري من السكر المكرر  292.670كان على إحدى الشركات التابعة التزامات لبيع حوالي  م2017مارس  31في كما  (3
طن متري للبيع في عام  409.861م: 2016يناير  1، م2017ن متري للبيع في عام ط 243.695م: 2016ديسمبر  31)

( بأسعار تقارب أسعار السوق السائدة في تواريخ العقد. يتم التحوط لسعر السكر الخام لعقود البيع الملتزم بها من خالل م2016
 العقود اآلجلة. 

م: 2016ديسمبر  31مليون ريـال سعودي ) 120.4غ م، كان على المجموعة تعهدات قائمة بمبل2017مارس  31في  (4
 ( تتعلق بإستثمارات.لاير سعوديمليون  49.6م: 2016يناير  1لاير سعودي،  مليون 49.6

ديسمبر  31مليون ريـال سعودي ) 134.98بمبلغ كان على المجموعة إلتزامات رأسمالية قائمة م، 2017مارس  31في  (5
 (.لاير سعوديمليون  518م: 2016يناير  1لاير سعودي،  مليون  253م: 2016

مليون لاير سعودي(،  102م: 2016ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 102أصدرت الشركة ايضاً ضمان الشركات، بمبلغ  (6
 ية.مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكبنسبة حصة الشركة من الشركة ال زميلةالى صندوق التنمية الصناعية السعودي لشركة 

 
 هم ربحية الس -14

 
والدخل من م بقسمة صافي الدخل 2016مارس  31و م 2017 مارس 31المنتهية في  للفترةتم حساب ربحية السهم األساسية 

 سهممليون  533.981توسط المرجح لعدد األسهم القائمة على المللفترة العائد لمساهمي الشركة األم العمليات المستمرة و
 .الفتراتخالل تلك  (سهممليون  533.981م: 2016)

 
صافي الدخل والدخل من بقسمة م 2015 مارس 31م و2017 مارس 31المنتهية في  للفترةتم احتساب ربحية السهم المخفضة 

على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة المعدلة بأثر التخفيض  الفترات لتلك العائد لمساهمي الشركة األم العمليات المستمرة
وحيث أنه اليوجد هناك إلتزام قابل للتحول ألدوات حقوق ملكية، فإن ربحية السهم المخفضة ال تختلف  المحتمل لألسهم العادية.

 عن ربحية السهم األساسي.  
 

 أطراف ذات عالقة  -15
 

 بعضعالقة مع الاألخرى ذات والمنشأت والشقيقة األطراف ذات العالقة من مساهمي المجموعة والشركات الزميلة  تتضمن
 بعة الموحدة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة. يتم اعتماد شروط وأحكام هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.الشركات التا
 

 المعامالت مع موظفي اإلدارة العليا
 

 تعويضات موظفي اإلدارة العليا
 

محددة مساهمات خطط منافع الو غير النقدية،الرئيسيين للمجموعة الرواتب، والمكافآت  العليا يتضمن التعويض لموظفي اإلدارة
مارس  31مليون لاير سعودي للثالثة أشهر المنتهية في  5.55 قدرة  بمصروف. قامت المجموعة باالعتراف ما بعد التوظيف

 مليون لاير سعودي(. 5.85م: 2016مارس  31م )ثالثة أشهر المنتهية في 2017
 

م: 2016مارس  31مليون لاير سعودي ) 0.55م 2017 مارس 31 المنتهية في للفترة مكافاة اعضاء مجلس االدارة بلغت 
مليون لاير سعودي( وقد تم احتسابها وفقا للنظام االساسي للشركة وتعتبر مخصصات موضحة في قائمة التغيرات في  0.55

 المجلس نلجامخصصات الحضور والمصروفات االخرى ألعضاء مجلس االدارة واعضاء إن  .ملكية الموحدة المختصرةحقوق ال
ضمن مصروفات ك تسجيلها وتممليون لاير سعودي(  0.67م:2016مارس  31مليون لاير سعودي )  0.69 بلغتالمختلفة 

 .  وإداريةعمومية مصروفات 
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 عامالت مع أطراف ذات عالقة )تابع(م -15
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة أخرى
 

أكثر  محاباةالل الفترة. أحكام و شروط هذه المعامالت لم تكن بها هذه الشركات بإجراء معامالت مع المجموعة خ عدد من قامت 
 القة ليس لها ع شركاتمماثلة مع ، في معامالت الشروط واألحكام المتاحة، او التي من المتوقع انت تكون متاحة بشكل معقول من

 االدارة العليا والتي تتم على أسس تجارية بحتة. بموظفي 
 

ترة ف خالل اس تجاري بحت ويتم تسويتها نقداً يتم تحديد أسعارها على أسالعالقة مع األطراف ذات  إن كافة األرصدة القائمة
لسنة اأي مصروفات في السنة الحالية أو ب االعتراف غير مؤمنة. لم يتم  العالقةجميع هذي . المعاملةاالئتمان المتفق من تاريخ 

 ما يتعلق بالمبالغ المستحقة من قبل أطراف ذات عالقة.السابقة للديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها في
 

إن القيمة اإلجمالية للمعامالت واألرصدة القائمة الطراف ذات العالقة  بما في ذلك موظفي اإلدارة العليا والمنشآت التي يسيطرون 
 عليها هي كما يلي:

 

 العالقة اإلسم
 طبيعة

 المعامالت

 الرصيد الختامي مبلغ المعامالت
 مارس 31

 م2017
 مارس 31

 م2016
 مارس 31

 م2017
 ديسمبر 31

 م2016
 

 ذمم مدينة تجارية –مستحق من أطراف ذات عالقة
    

بعض مساهمي 
 الشركة المتحدة للسكر

مساهمون في 
 3,826 5,030 81,220 21,461  تجارية شركة تابعة

بعض مساهمي شركة 
 عافية العالمية 

مساهمون في 
 40,922 19,585 14,110 59,531 ة تجاري شركة تابعة

 7,855 6,312 17,419 18,656 تجارية  شركة شقيقة شركة المراعي 
 2,882 3,177 5,676 8,296 تجارية  شركة شقيقة المخابز الغربية المحدودة

عبد القادر المهيدب 
 936 681 1,817 1,673 تجارية  مساهم وأوالده 

شركة المهباج الشامية 
 4,009 3,623 12,123 10,592 تجارية  شركة شقيقة  التجارية  

 788 -- -- --   أخرى 
     38,408 61,218 
     

مدفوعات مقدماً  –مستحق إلى أطراف ذات عالقة 
 وموجودات متداولة أخرى

    

 149,405 3,640 10,900 10,908 غير تجارية  شركة زميلة كنان العالمية 
شركة إنتاج كابيتال 

 27,200 27,200 -- -- غير تجارية  شركة زميلة ودةالمحد
شركة المهباج الشامية 

 6,666 6,666 20,000 20,000 غير تجارية   شركة شقيقة  التجارية  
 19,730 10,265 11,193 10,962 غير تجارية   شركة شقيقة متاجر الحكير 

سي فود إنترناشيونال 
 19,346 19,346 -- 2,001 ارية  غير تج شركة زميلة ون في المنطقة الحرة

 2,581 3,343 2,502 2,502   أخرى 

     70,460 224,928 
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 عامالت مع أطراف ذات عالقة )تابع(م -15

 

 العالقة اإلسم

 طبيعة

 المعامالت

 الرصيد الختامي مبلغ المعامالت

 مارس 31

 م2017

 مارس 31

 م2016

 مارس 31

 م2017

 ديسمبر 31

 م2016

     ذمم دائنة تجارية –أطراف ذات عالقة  مستحق إلى

       

 55,202 33,860 118,256 124,447 تجارية  شركة زميلة شركة المراعي 

شركة حائل للتنمية 

 12,759 5,887 23,462 20,620 تجارية  شركة شقيقة الزراعية

 30,725 24,737 43,713 33,588 تجارية  شركة شقيقة شركة ميار لألغذية

 1,227 8,340 22,662 22,103 تجارية  شركة شقيقة ة ديلمونتيشرك

 1,597 1,476 1,568 985   أخرى

     74,300 101,510 

       

 

 قطاعات التشغيل -16

 

لدى المجموعة أربعة تقارير قطاعية، كما هو موضح أدناه، وهي وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة. وتقدم وحدات األعمال 

جية منتجات وخدمات مختلفة، وتدار بشكل منفصل ألنها تتطلب تقنيات واستراتيجيات تسويقية مختلفة. لكل وحدة من االستراتي

وحدات االعمال االستراتيجية يقوم الرئيس التنفيذي للمجموعة بمراجعة التقارير اإلدارية الداخلية على أساس ربع سنوي على 

 ل قطاع من قطاعات المجموعة:األقل. يوضح الملخص التالي العمليات في ك

 

 .ومنتجات األغذيةويشمل عمليات تصنيع وبيع وتوزيع زيوت الطعام والسكر والمعكرونة  -صناعات غذائية 

  

 ويشمل عمليات أسواق الهايبر ماركت والسوبرماركت والمتاجر الصغيرة التابعة لها. - التجزئة

  

 سلسلة مطاعم الوجبات السريعة التي تديرها هرفي.ويشمل المنتجات الغذائية و - الخدمات الغذائية

  

 النشاطات العقارية واالستثمارات في الشركات الزميلة و االستثمارات المتاحة للبيع و االستثمارات األخرى. ويشمل - اإلستثمارات

  

م. 2016م و 2017ا في عامي الكمية القصوى لتحديد القطاعات التي يمکن التقرير عنه حدودالقطاعات التي ال تستوفي أي من 

 ستبعادات.   " والتي تتضمن بشكل رئيسي اإلأخرى /"أستبعادات صنف ت

  

لكل  دخلصافي الربح قبل ضريبة الالمعلومات المتعلقة بنتائج كل التقارير القطاعية متضمنه أدناه. يتم قياس األداء على أساس 

اإلدارة على قناعة ان تلك المعلومات هي اكثر عالقة لتقييم نتائج  قطاعات  قطاع ، كما هو مبين ضمن التقارير اإلدارة الداخلية.

 شأت أخرى تعمل ضمن تلك الصناعات. إن تحديد األسعار فيما بين القطاعات يتم على أساس تجاري بحت.نمعينة ومقارنتها بم
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 قطاعات التشغيل )تابع( -16
 التقارير القطاعية 
      

 اإلجمالي إستبعادات /أخرى  عمليات غير مستمرة اإلستثمارات الخدمات الغذائية التجزئة صناعات غذائية 
        31 مارس 2017م
 5,833,315 -- -- -- 267,259 2,719,494 2,846,562 اإليرادات الخارجية

 -- (127,834) -- 11,541 7,752 1,011 107,530 اإليرادات ما بين القطاعات
 5,833,315 (127,834) -- 11,541 275,011 2,720,505 2,954,092 اإليرادات القطاعية

 (4,793,188) 115,282 -- -- (188,149) (2,191,336) (2,528,985) تكلفة اإليرادات
ربح / )خسارة( صافي 
 4,778 (9,893) 15,605 80,728 52,718 (229,440) 95,060 القطاع

        
 24,598,017 (440,309) -- 9,209,598 1,388,976 6,033,748 8,406,004 موجودات القطاع
 15,377,273 (440,095) -- 5,078,827 533,549 4,920,305 5,284,687 مطلوبات القطاع

 
 التقارير القطاعية 
      

 اإلجمالي إستبعادات أخرى / عمليات غير مستمرة  اإلستثمارات الخدمات الغذائية  التجزئة صناعات غذائية 
        31 مارس 2016م
 6,421,753 -- -- -- 275,848 3,270,109 2,875,796 اإليرادات الخارجية

 -- (71,579) -- 13,749 7,705 1,107 49,018 اإليرادات ما بين القطاعات
 6,421,753 (71,579) -- 13,749 283,553 3,271,216 2,924,814 اإليرادات القطاعية

 (5,148,607) 61,362 -- -- (198,300) (2,532,824) (2,478,845) تكلفة اإليرادات
 119,378 (45,305) (107,307) 37,087 53,351 (31,500) 213,052 ربح / )خسارة( القطاع

        
        31 ديسمبر 2016م 

        
 24,997,112 (442,415) 1,132,026 8,930,793 1,342,063 5,995,398 8,039,247 موجودات القطاع
 15,758,839 (351,647) 1,014,165 4,870,481 539,354 4,653,545 5,032,941 مطلوبات القطاع
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 إدارة المخاطر المالية -17
 

إن أنشطة المجموعة تعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر العملة، القيمة العادلة 
ومخاطر األسعار(، مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. ويركز برنامج إدارة المخاطر الكلية  مخاطر سعر الفائدةلوالتدفق النقدي 

من التأثيرات السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة. تستخدم  ويسعى للتقليل ,للمجموعة على تقلبات األسواق المالية 
 معينة. المجموعة األدوات المالية المشتقة للتحوط من التعرض لمخاطر

 
 إطار إدارة المخاطر المالية

 
 من قبل مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة العليا بتحديد، معتمدة سياسات سياسة إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العليا بموجب ب العمليتم 
مخاطر السوق و  أهم أنواع المخاطر هيتقييم، والتحوط للمخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع وحدات التشغيل للمجموعة. و 

 مخاطر االئتمان، ومخاطر السيولة.
 
 

و هيتولى مجلس اإلدارة المسؤولية الشاملة عن إنشاء واإلشراف على إطار إدارة المخاطر للمجموعة. فريق اإلدارة التنفيذية 
منتظم، وإن أي عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر للمجموعة. يقوم فريق العمل بإجراء إجتماعات بشكل  المسؤول

 تغيرات أو أمور تتعلق باالمتثال للسياسات يتم إبالغ المجلس بها من خالل لجنة المراجعة. 
 

يتم مراجعة أنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فريق اإلدارة التنفيذية لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة 
اإلدارة واإلجراءات لتطوير بيئة رقابية مسئولة وبناءة بحيث يكون جميع المجموعة. تهدف المجموعة من خالل التدريب ومعايير 

 الموظفين على دراية بأدوارهم والتزاماتهم.
تشرف لجنة المراجعة على امتثال اإلدارة لسياسات إدارة المخاطر للمجموعة وإجراءاتها، وتقوم بمراجعة مدى مالئمة إطار 

 ي تواجهها المجموعة.إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر الت
 

 
تتضمن النقد وما في حكمه، ذمم تجارية و أرصدة  و الموحدة المختصرة للمركز المالي القائمةاألدوات المالية ضمن يتم ادارج 

اح تم اإلفصمدينة أخرى، استثمارات، ذمم مدينة طويلة األجل، قروض، مشتقات، ذمم دائنة ومستحقات ومطلوبات متداولة أخرى. 
 المتعلق بكل بند. ةاإلثبات المتبعة في بيان السياسات الفردي طرقعن 

 
ظامي ملزم حق ن للمجموعةيكون ما ، عندضمن القوائم المالية  صافييتم تسجيل ال و تزام الماليو اإلل االصلتتم المقاصة ما بين 

لتزام اإلو  لباالص اإلعتراف او ساس الصافي أ علىيتم تسويتها  أنلديها النية إما  والمعترف بها  للمبالغ تسوية ال تلك جراءإل
 في آن واحد.

 
 مخاطر السوق

 
لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار  المستقبلية أن القيمة العادلة أو التدفقات النقدية تذبذب مخاطر السوق هي مخاطر

دة، مخاطر العمالت، ومخاطر األسعار أنواع من المخاطر وهي: مخاطر أسعار الفائ ثالثةمن السوق. تتكون مخاطر السوق 
 األخرى.
 

 مخاطر أسعار الفائدة 
 هي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير تذبذب أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة.

 
ومة والتي معتي تكون بأسعار فائدة الودائع قصيرة االجل والو القروض تنشأ مخاطر أسعار الفائدة للمجموعة بشكل رئيسي من

 .ويتم مراقبة تلك التغيرات في أسعار الفائدة من قبل اإلدارة الى إعادة التسعير على أساس اعتيادي تخضع 
 

م، دخلت المجموعة في مقايضات معدالت الفائدة إلدارة تعرضها بشكل جزئي لمخاطر اسعار الفائدة على قيمة 2014خالل عام 
 للتدفقات النقدية. كتحوطتحديدها  تم مليون لاير سعودي. وقد 750مليار لاير سعودي، لتصل الى  1.5ة بقيمة الصكوك المصدر
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( -17

 

 .فيما يلي ملخص بمعدل الفائدة على األدوات المالية المحملة بفائدة على المجموعة والذي تم اإلعالن عنة إلدارة المجموعة

 

 مارس 31 

 م2017 

 ديسمبر 31

 م2016 

   أدوات ذات معدل ثابت

 556,693 553,004 موجودات مالية

 303,418 499,235 مطلوبات مالية

   

   أدوات ذات معدل متغير

 700,043 553,269 موجودات مالية 

 8,760,872 8,839,584 مالية مطلوبات

   

 

 مخاطر العملة

ساسية األ هامعامالتللاألدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية  المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة هي

 .ةباللاير السعودي والدوالر األمريكي واللاير اإليراني والجنية المصري والجنية السوداني والليره التركي

 

ً تعمل المجموعة  تابعة الشركات الالمجموعة في ثمارات إست إن وهي معرضة لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية. دوليا

سعار تحويل تذبذات أبتلك المخاطر  معرضة للمخاطر تحويل العملة .حالياً تتعلق موجوداتهاوالتي تكون صافي جنبية األزميلة الو

 التقلبات ثر هذه يد أ. يتم قةوالليرة التركي الجنية المصري والجنية السودانياللاير اإليراني ومقابل  األجنبيةالعملة بين العمالت 

 لك التذبذباتتفي القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة المرفقة. تقوم إدارة المجموعة بمراقبة  الملكية في بند منفصل في حقوق 

 وتدير أثرها على القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقاً لذلك.

 

مع التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات األساسية للمجموعة. باإلضافة إلى  بقتتطابعمالت  المقومةبشكل عام، فإن القروض 

التالي ال وبمشتقات الالحاجة الى استخدام دون  اقتصادي تحوطيوفر ذلك ذلك، فإن الفائدة على القروض مقومة بعملة القروض. 

 يتم تطبيق محاسبة التحوط في هذه الظروف.
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 (إدارة المخاطر المالية )تابع -17
 

 الى عمالت اجنبية منفصلة:  )باآلالف( فيما يلي المركز المالي اإلجمالي المعرض والمصنف
 

م2017مارس  31     

 ليره تركية جنيه سوداني جنيه مصري لاير إيراني دوالر أمريكي 
      

تجارية ذمم مدينة  4,712 1,089,451,444 493,122 28,802 176,661 
 28,308 25,412 86,788 595,993,048 3,113 أرصدة مدينة أخرى
 نقد و ما في حكمة 

 82,360 6,420,987,628 394,723 155,026 1,100 
 90,185 8,106,432,120 974,633 209,240 206,069 

تجارية ذمم دائنة  (52,822) (1,376,706,222) (41,205) (11,420) (89,797) 
 (28,401) (31,532) (1,103,104) (1,439,530,138) (132,408) أرصدة دائنة أخرى

 (94,817) (420,909) (2,492,092) (1,061,421,827) (215,255) قروض و سلف
 (400,485) (3,877,658,187) (3,636,401) (463,861) (213,015) 
      

 (6,946) (254,621) (2,661,768) 4,228,773,933 (310,300) صافي التعرض
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م2016ديسمبر  31     

 ليره تركية جنيه سوداني جنيه مصري لاير إيراني دوالر أمريكي 

      
تجارية ذمم مدينة  4,761 951,535,486 212,273 39,701 168,210 

 30,627 28,267 68,353 508,515,472 3,015 أرصدة مدينة أخرى
 4,095 64,082 560,324 6,039,189,228 35,673 نقد و ما في حكمة 

 43,449 7,499,240,186 840,950 132,050 202,932 
تجارية ذمم دائنة  (62,622) (860,001,733) (197,684) (59,573) (102,364) 

 (5,142) (22,954) (300,567) (2,718,097,152) (68,000) أرصدة دائنة أخرى
 (68,128) (312,248) (1,096,735) (192,304,052) (189,631) قروض و سلف

 (320,253) (3,770,402,937) (1,594,986) (394,775) (175,634) 
      

 27,298 (262,725) (754,036) 3,728,837,249 (276,804) صافي التعرض
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 فيما يلي معدالت الصرف الهامة  المستخدمة خالل الفترة:
 

 الفوري المعدل متوسط لالمعدل ا 

 
 

للفترة المنتهية في 

 م2017مارس  31

 31للفترة المنتهية في 

 م2016مارس 

مارس  31كما في 

 م2017

ديسمبر  31كما في 

 م2016

 لايرلل العملة األجنبية
 سعودي ال

    

 0.27 0.27 0.27 0.27 دوالر أمريكي
 8,105 8,688.8 8,094.2 8,681.1 لاير إيراني

 4.90 4.85 2.18 4.71 صريجنيه م
 5.19 4.80 3.19 4.82 جنيه سوداني
 0.78 0.97 0.78 0.98 ليره تركية

 
 إن إستثمارات المجموعة في الشركات التابعة األجنبية غير متحوط لها.

 
 مخاطر األسعار

 
أو باألداة  طةمرتب ت نتيجة لعواملنتيجة لتغير أسعار السوق، سواء كانت تلك التغيرا مالية  اداةتتمثل في مخاطر تذبذب قيمة 

 تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق. عواملالجهة المصدرة لألداة أو 
 
رجة المد حقوق الملكية  أسهم استثمار في بعض ألن المجموعة تمتلك حقوق الملكية  أدواتتتعرض المجموعة لمخاطر أسعار  

ى أساس علاألوراق المالية  نسبه. تقوم إدارة المجموعة بمراقبة للبيعارات متاحة كاستثم ضمن  قائمة المركز المالي والمصنفة
على أساس  االستثمارات تلكإدارة يتم في محفظتها االستثمارية بناء على مؤشرات السوق.  تناسبي لنسبتها في حقوق الملكية

 استخدامبالشركة المتحدة للسكر تقوم ضافة الى ذلك إلبافردي ويتم اعتماد جميع قرارات الشراء والبيع من قبل لجنة االستثمار. 
 المستقبلية( للتحوط من مخاطر أسعار المواد الخام في قطاع السكر. عقود السلعأدوات مالية مشتقة )

 
من  5 يضاحاإن تفاصيل المحفظة االستثمارية للمجموعة المعرضة لمخاطر األسعار كما في تاريخ التقرير تم اإلفصاح عنها في 

لمخاطر األسعار على القيمة  الكلي م، يقتصر تعرض الشركة2017مارس  31. كما في المختصرةهذه القوائم المالية األولية 
 العادلة لتلك المراكز.

 
 مخاطر االئتمان

 
لطرف لية لخسائر مابمما يتسبب  على الوفاء بإلتزامته ألداة مالية طرف ما عدم مقدرةمخاطر االئتمان هي المخاطر المتمثلة في 

التعرض لمخاطر االئتمان وضعت المجموعة عملية  ولتخفيضاآلخر. ال يوجد لدى المجموعة تركيز كبير لمخاطر االئتمان. 
ئتمان لإلض التعر مخاطربمراقبة بشكل متواصل اعتماد بحيث يتم تطبيق الحدود االئتمانية على العمالء. كما تقوم اإلدارة أيضا 

 ابقةوتواريخ السداد السعلى أساس ملف العميل  هي مقابل األرصدة المشكوك في تحصيلها والتي صصمختجاه العمالء وتكوين 
ا في المجموعة أيض دخلتبشكل منتظم. ولتلبية مخاطر االئتمان من المدينين،  تتم مراقبة ذمم العمالء المدينة القائمة. للسداد

 ترتيبات تأمين في مناطق جغرافية معينة.
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 كما في تاريخ التقرير هي كما يلي:في المجموعة إن إجمالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 
 

 مارس  31 
 م2017

 ديسمبر 31
 م2016 

   الموجودات المالية
 10,751 10,751 إستثمارات طويلة األجل

 1,270,621 1,126,477 ذمم مدينة تجارية
 421,541 481,492 ىأرصدة مدينة أخر

 52,573 82,103 مشتقات 
 1,281,569 1,490,451 أرصدة بنكية

 3,191,274 3,037,055 
 

 
 .مخصص الديون المشكوك في تحصيلها قيد الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى بالصافي بعد خصميتم 

 
ديسمبر  31لاير سعودي ) مليون 88.1 مبلغألكثر من ستة أشهر  أخرةتبلغ الذمم المدينة المستحقة والمت، التقريركما في تاريخ 

لاير مليون   72.91مبلغ  م2017مارس  31(. بلغ إجمالي مخصص خسائر االئتمان في مليون لاير سعودي 123.7: م2016
 األطرافلقيمة من متأخرة أو منخفضة ا أي ذمم مدينةلاير سعودي(. لم يكن هناك  مليون 72.73: م2016 ديسمبر 31سعودي )

 ذات عالقة.
 
 

 مخاطر التركز
 

 إن التحليل القطاعي للذمم المدينة، والذي يشمل الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى مبين أدناه:
 

 مارس 31 
 م2017 

 ديسمبر 31 
 م2016 

 778,379  768,155 التجزئة  / الجملة 
 366,567  288,279 التصنيع
 90,015  105,717 التصدير 
 119,144  47,982 أخرى 

 1,210,133  1,354,105 
    

 (72,733)  (72,905) ديون مشكوك في تحصيلهامخصص يخصم : 
 1,137,228  1,281,372 

 
 لي:كما ي ر االئتمان وفقاً للقطاع الجغرافيالمدينة التجارية و األرصدة المدينة األخرى لمخاط الذممإن الحد األقصى لتعرض 

 
 مارس 31 

 م2017 
 ديسمبر 31 

 م2016 
 970,523  701,681 المملكة العربية السعودية

 142,260  158,944 إيران
 134,290  174,957 تركيا
 59,691  116,810 مصر

 47,341  57,741 مناطق أخرى
 1,210,133  1,354,105 

    مخصص ديون مشكوك في تحصيلهايخصم: 
 (72,905)  (72,733) 
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 مخاطر السيولة
 
هي المخاطر المتمثلة في تعرض المجموعة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بإلتزامات مرتبطة  السيولة مخاطر

مخاطر  دارة ويتم إ لعادلة.عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته ا منتنتج مخاطر السيولة قد . بأدوات مالية
 مستقبلية.ات باي التزامللوفاء  أموال كافية من خالل تسهيالت بنكية متاحةللتأكد من توفر  بشكل دوري السيولة وذلك بمراقبتها 

 
قاقها في د استحمن أن لديها دائماً سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عنبالقدر الممكن إن منهج المجموعة في إدارة السيولة هو التأكد 

دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة. ولهذا الغرض، حافظت المجموعة  والغيرعاديةظل الظروف العادية 
، لدى المجموعة م2017مارس  31على حدود االئتمان مع بنوك تجارية مختلفة من أجل تلبية متطلبات السيولة لديها. كما في 

متطلبات  إلدارة لاير سعودي(  مليار 3.7: م2016ديسمبر  31سعودي ) مليار 3.7ة غير مستخدمة بمبلغ تسهيالت تمويل بنکي
 السيولة قصيرة األجل ومتطلبات السيولة طويلة األجل.

 
ضمن تتوومة وغير مخص اجماليةالمبالغ إن في تاريخ التقرير.كما فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية المتبقية 

 المقاصة. اتياتفاقمدفوعات فوائد تعاقدية باستثناء تأثير 
 

 تعاقديةال نقديةالتدفقات ال  
 م2017مارس  31

 
 القيمة الدفترية

 
ستة أقل من 
 أشهر 

 
ستة أشهر 

 سنةإلى  

 
سنة إلى ثالث 

 سنوات

ثالث سنوات 
إلى خمس 
 سنوات

أكثر من 
خمس 
 سنوات

مالية غير  مطلوبات
 مشتقة

      

       
 -- 499,063 4,199,165 653,198 4,505,673 9,339,202 قروض وسلف

 -- -- -- -- 2,706,381 2,706,381 ذمم دائنة تجارية 
مستحقات ومطلوبات 

 -- -- -- -- 1,937,135 1,937,135 أخرى
توزيعات أرباح غير 

 -- -- -- -- 262,478 262,478 مطالب بها
 14,245,196 9,411,667 653,198 4,199,165 499,063 -- 

       
       مالية مشتقة مطلوبات

       
مقايضة أسعار الفائدة 

 -- -- 8,659 (770) (2,252) 3,208 المستخدمة للتحوط
عقود المشتقات المستخدمة 

 -- -- -- 2,415 119,919 122,333 للتحوط
عقود المشتقات األخرى 

 -- -- -- -- 344 344 ليست للتحوط
 125,885 118,011 1,645 8,659 -- -- 

 
 ختلفة جوهرياً.أو بمبالغ م جداً  مبكربشكل ه مستحق قدية المدرجة في تحليل االستحقاقالتدفقات الن تصبحليس من المتوقع أن أنه 
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 تدفقات نقدية تعاقدية  

 م2016ديسمبر  31

 

 القيمة الدفترية

 

أقل من ستة 

 أشهر

 

ستة أشهر 

 إلى  سنة

 

سنة إلى ثالث 

 سنوات

ثالث سنوات 

إلى خمس 

 سنوات

أكثر من 

خمس 

 سنوات

مالية غير  مطلوبات

 مشتقة

      

       

 قروض وسلف

9,064,231 

4,046,34

7 687,048 

2,281,65

0 

2,495,77

6 -- 

 ذمم دائنة تجارية 

2,517,607 

2,517,60

7 -- -- -- -- 

 مستحقات ومطلوبات

 1,562,677 أخرى

1,562,67

7 -- -- -- -- 

توزيعات أرباح غير 

 -- -- -- -- 265,024 265,024 مطالب بها

 13,409,53

9 

8,391,65

5 687,048 

2,281,65

0 

2,495,77

6 -- 

       

       مالية مشتقة مطلوبات

       

مقايضة أسعار الفائدة 

 -- 3,924 3,965 (2,252) (2,131) 2,972 المستخدمة للتحوط

عقود المشتقات 

 -- -- -- 3,854 62,781 66,636 المستخدمة للتحوط

عقود المشتقات األخرى 

 -- -- -- 4,343 90,379 94,722 ليست للتحوط

 164,330 151,029 5,945 3,965 3,924 -- 

 

 مخاطر إدارة رأس المال

 

تتكمن من  بمبدأ مفهوم االستمرارية لكي على االستمرار  تهدف المجموعة عند إدارة رأس المال إلى ضمان قدرة المجموعة

 لمستدامةافي توفير عوائد للمساهمين ومنافع لحاملي األسهم اآلخرين، وللحفاظ على رأس مال أساسي قوي لدعم التنمية االستمرار 

 ألعمالها.

 

م بإجراء التعديالت عليها في ضوء وتقو الموجوداتمن خالل مراقبة العوائد على صافي  هيكل رأس مالهاالمجموعة تدير

التغيرات في الظروف االقتصادية. ولغرض الحفاظ على أو تعديل هيكل رأس المال، قد تقوم المجموعة بتعديل مبلغ توزيعات 

ً بمراقبة رأس المال بإستخدام معدل  األرباح المدفوعة للمساهمين أو قد تقوم بإصدار أسهم جديدة. ما تقوم المجموعة أيضا
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األرصدة الدائنة التجارية و الذمم، وهو صافي الديون، القروض المحملة بالفوائد والسلف بما في ذلك تكاليف التمويل، مديونيةال

مبين في قائمة المركز المالي  يمثل رأس المال حقوق الملكية كما هو خصم النقد واألرصدة لدى البنوك. الدائنة األخرى بعد

 م هو كالتالي:2016ديسمبر  31م و 2017مارس  31كما في  المديونيةمعدل ن إصافي الدين.  زائداً الموحدة 
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 مارس 31 

 م2017 

 ديسمبر 31

 م2016 

   

 15,758,839 15,377,273 إجمالي المطلوبات 

 (1,404,750) (1,631,944) ناقصاً:  نقد وما في حكمه

 14,354,089 13,745,329 صافي الدين المعدل

   

 9,238,373 9,220,744 إجمالي حقوق الملكية

 (3,030) (3,208) نقاصاً: احتياطي التحوط

 9,235,343 9,217,536 حقوق الملكية المعدله 

   

 1.55 1.49 نسبة صافي الدين المعدل إلى حقوق الملكية المعدلة

   

 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات

 

مشاركين بين ال منظمةفي معاملة  مقابل تحويل إلتزامالمدفوع ما أو بيع اصل مقابلسعر الذي سيتم استالمة العادلة هو القيمة ال

، في غيابه السوق األكثر فائدة التي يمكن للمجموعة الوصول إليها في ذاك التاريخ. القيمة لسوق في تاريخ القياس األساسي اوفي ا

 عدم القدرة على األداء. تعكس مخاطر لإللتزامالعادلة 

 

 العادلة، للموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية. قيمها قياس تتطلبعدد من السياسات المحاسبية واإلفصاحات للمجموعة ان 

 

يتم . داةفي سوق نشطة لتلك االمتوفرة، تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعلن  هناك أداةعندما تكون 

 توفيرلإعادة اعتبار السوق كسوق نشط اذا كانت المعامالت لألصل أو اإللتزام يتعامل بها بشكل متكرر كافي وكميات كافية 

 معلومات عن األسعار على أساس مستمر. 

   

ت الصلة المرصدة ذا إذا لم يوجد سعر معلوم في سوق نشطة، تستخدم المجموعة تقنيات التقييم التي تزيد من استخدام المدخالت

اسلوب التقييم المختارة يتضمن جميع العوامل التي يأخذها في الحسبان المشاركون أن وتقلل من استخدام المدخالت الغير مرصدة. 

 في السوق عند تسعير المعاملة.
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جموعة البيانات التي يمكن رصدها في السوق قدر المستطاع. يتم تصنيف ، تستخدم المااللتزام ألصل أو لعند قياس القيمة العادلة 

 القيم العادلة ضمن مستويات تسلسل هرمي على أساس المعطيات المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي:

 

 .المطلوباتموجودات أو لل مماثلة( في أسواق نشطة ه)غير معدل المتداولةالمستوى األول: االسعار 

 

اما ،  زاموااللت لألصلالثاني: المدخالت باستثناء االسعار المتداولة  المدرجة ضمن المستوى األول التي يمكن رصدها المستوى 

 من األسعار(. مشتقمثال: األسعار( أو بشكل غير مباشر )مثال : بشكل مباشر )

 

 صدها في السوق )مدخالت ال يمكن رصدها(.على بيانات يمكن رال تستند  االلتزام التيالمدخالت لألصل أو  المستوى الثالث: 

 

في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي للقيمة  تندرج تزام إلأو لألصل إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة  

أن أدنى مستوى  يثالعادلة، فإن قياس القيمة العادلة يتم تصنيفه بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ح

 للمدخالت يعد جوهرياً للقياس بالكامل.

 

 بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث فيها التغيير. بالتحويالت تعترف المجموعة 

 

االلتزامات ورات المتاحة للبيع والمخزون حيث يتم تجميع األدوات المالية للمجموعة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا االستثما

فترية الفروقات بين القيمة الدقد تنشأ بالقيمة العادلة،  والمحملةبموجب عالقات القيمة العادلة ومشتقات األدوات المالية  المؤكدة 

ها ة ال تختلف جوهريا عن قيمتالمالية للمجموع والمطلوباتو تقديرات القيمة العادلة. تعتقد اإلدارة أن القيم العادلة للموجودات 

 الدفترية.

 

ها الهرمي المالية بما في ذلك مستوياتها وتسلسل المطلوباتوالمالية  يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات

ة العادلة إذا يتم قياسها بالقيم لمتي المالية ال و المطلوبات المالية القيمة العادلة. ال تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات في 

 كانت القيمة الدفترية هي قيمة تقريبيه معقوله للقيمة العادلة.
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 القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 م2017مارس  31
 
 محددة

 بالقمية العادلة

 
 القيمة العادلة 

 التحوط ألدوات

 
 متاح
 للبيع

 
 المستوى 

 ولاأل

 
 المستوى

 الثاني 

 
 المستوى

 الثالث 

 
 

 اإلجمالي
        

        موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
        

 63,413 -- 63,413 -- -- 63,413 -- عقود صرف مستقبلية مستخدمة للتحوط
 18,689 -- 18,689 -- -- -- 18,689 عقود صرف مستقبلية أخرى

 597,987 -- 92,427 505,560 597,987 -- -- ق ملكيةحقو كأداةأوراق مالية 
 18,689 63,413 597,987 505,560 174,529 -- 680,089 

        
        موجودات أخرى مقاسة بالقيمة العادلة

 (428) -- (428) -- -- (428) -- مخزون محتفظ به بموجب عالقة تحوط القيمة العادلة
 (3,873) -- (3,873) -- -- (3,873) -- وط القيمة العادلةعالقة تحالتزام مؤكد بموجب 

 -- (4,301) -- -- (4,301) -- (4,301) 
        مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

 (3,208) -- (3,208) -- -- (3,208) -- مقايضات معدالت الفائدة المستخدمة للتحوط
 (58,909) -- (58,909) -- -- (58,909) -- عقود صرف مستقبلية مستخدمة للتحوط

 (344) -- (344) -- -- -- (344) عقود صرف مستقبلية أخرى 
 (344) (62,117) -- -- (62,461) -- (62,461) 
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 القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 
 م2016ديسمبر 31

 
 محددة

 بالقمية العادلة

 
 القيمة العادلة 

 التحوط دواتأل

 
 متاح
 للبيع

 
 المستوى 
 األول

 
 المستوى

 الثاني 

 
 المستوى

 الثالث 

 
 

 اإلجمالي
        موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
 50,906 -- 50,906 -- -- 50,906 -- عقود صرف مستقبلية مستخدمة للتحوط

 عقود صرف مستقبلية أخرى
 1,667 -- -- -- 1,667 -- 1,667 

 612,421 -- 92,427 519,994 612,421 -- -- حقوق ملكية كأداةاق مالية أور

 1,667 50,906 612,421 519,994 145,000 -- 664,994 

        موجودات أخرى مقاسة بالقيمة العادلة
 (32,849) -- (32,849) -- -- (32,849) -- مخزون محتفظ به بموجب عالقة تحوط القيمة العادلة

 (7,131) -- (7,131) -- -- (7,131) -- عالقة تحوط القيمة العادلةبت بموجب التزام ثا
 -- (39,980) -- -- (39,980) -- (39,980) 

        مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
        

 (3,030) -- (3,030) -- -- (3,030) -- مقايضات معدالت الفائدة المستخدمة للتحوط
 (15,127) -- (15,127) -- -- (15,127) -- بلية مستخدمة للتحوطعقود صرف مستق

 (144,922) -- (144,922) -- -- -- (144,922) عقود صرف مستقبلية أخرى
 (144,922) (18,157) -- -- (163,079) -- (163,079) 
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 حظتهاالهامة التي ال يمكن مال تأساليب التقييم و المدخال
 

لمدخالت الهامة ، و امن القيمة العادلة الثالث المستوىالجدول التالي يبين أساليب التقييم المستخدمة لقياس المستوى الثاني وأن 
 .رصدهاالمستخدمة التي ال يمكن 

 
 بالقيمة العادلة المقاس المالي االصل
 

 
 

 النوع

 
 

 أساليب التقييم

 
معطيات ال يمكن 

 رصدها

المدخالت العالقة بين 
 رصدهاالهامة التي ال يمكن 

 و قياسات القيمة العادلة
    

سعر  أسلوب مقارنة السوق، أوراق مالية تمثل حقوق ملكية
السعر  ،األرباحمضاعفات 

 للقيمة الدفترية

سعر مضاعفات األرباح، 
السعر مقابل القيمة الدفترية، 
السعر مقابل القيمة الدفترية 

 الملموسة

 بيقغير قابل للتط

 غير قابل للتطبيق غير قابل للتطبيق تسعيرة الوسيط عقود مستقبلية
 غير قابل للتطبيق غير قابل للتطبيق تسعيرة الوسيط الفائدة معدلمقايضات 

 
 والغير مطبقه ,المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة  -18

 
 المعايير الجديدة، والتعديالت على المعايير والتفسرات :

 
 :م2017يناير  1 ابتدأً من تاريخ بتطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير الدولية التالية  كما هو مناسب، المجموعة تبنت
 
   )7يالت على معيار المحاسبة الدوليتعد(مبادرة اإلفصاح    (أ)
 

لتمويل رات في المطلوبات الناشئة عن انشطه االقوائم المالية من تقييم التغي الت االفصاحات التي تمكن مستخدميتتطلب التعدي
 والتي تشمل كال من التغيرات الناشئة عن التغيرات في التدفقات النقدية وغير النقدية.

 
في قائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة، تمثل تغيرات في التدفقات النقدية فقط،  مفصحاألنشطة التمويلية للمجموعة، كما هو 

 النقدية من األنشطة التشغيلية. التدفقات من منعكسلفة المدفوعة للتمويل والتي تمثل تغير غير نقدي ما عدا التك
 
 (12الموجودات الضريبية المؤجلة للخسائر غير المحققة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ب االعتراف  (ب)
 

ير المحققة على أدوات الدين التي تم قياسها بالقيمة توضح التعديالت المحاسبة عن الموجودات الضريبية المؤجلة للخسائر غ
 العادلة.

 
 تأثير على القوائم المالية. لهذا التعديلفال يوجد ولذلك بالقيمة العادلة  مقاسه دينال تحتفظ المجموعة بأية أدوات  
 
 12معيار التقاريير المالية رقم تعديالت على ) م2016 – م2014السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية دورة  التحسينات (ت)

 .(في المنشأت األخرى حقوق الملكيةاإلفصاح عن 
 

 تصنيفها م التي يت حقوق الملكيةعلى تنطبق في المنشأت األخرى،  حقوق الملكيةمتطلبات االفصاح عن  عنتوضح التعديالت 
 قوائم المالية للمجموعة.التعديل على اليوجد أي تأثير لهذا . ال او للتوزيع كمحتفظ بها لغرض البيع
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 والتي لم يتم تطبيقها المعايير الصادرة 
 

 التطبيق إمكانية م مع 2018يناير  1بعد  ابتدأً فيما يلي بيان بالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة على السنوات 
 المالية األولية الموحدة المختصرة. عند إعداد هذه القوائم المالية بالتطبيق المبكر لها لم تقم المجموعة  ومع ذلكالمبكر 

 
 اإليرادات من العقود مع العمالء 15المعيار الدولي للتقرير المالي   -أ

 
اف باإليرادات. ويحل هذا المعيار محل إرشادات إطار شامل لتحديد مبلغ وتوقيت اإلعتر 15ينشئ المعيار الدولي للتقرير المالي 

 عقود االنشاءات 11ومعيار المحاسبي الدولي  اإليرادات 18معيار المحاسبة الدولي  وتشملاإليرادات الحالي االعتراف ب
 "برامج والء العميل". 13لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيرات 

 
م ومن غير المتوقع أن يكون  2018يناير  1للفترات السنوية  التي تبدأ من أو بعد  15مالي يسري المعيار الدولي للتقرير ال

 المجموعة في اإلعتراف باإليرادات. سياسةعلى  جوهريللمعيار أثر 
 
 األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقرير المالي  -ب

 
األدوات المالية. إن  9ائية من المعيار الدولي للتقرير المالي م النسخة النه 2014أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو 

 بتبني التطبيقم مع السماح  2018يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد  تطبيقهيسري  9المعيار الدولي للتقرير المالي 
 المبكر لها.

 
 الموجودات المالية –التصنيف 

تعكس نموذح األعمال التي التي على تصنيف جديد وطريقة قياس للموجودات المالية  9يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي 
 إدارة الموجودات من خالله وخصائص تدفقاتها النقدية. فيها يتم
 

ة بالتكلف المقاسةرئيسية للموجودات المالية وهي: الموجودات المالية  ثالثة تصنيفات 9المعيار الدولي للتقرير المالي  يتضمن
طفأة، والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة . هذا المعيار يستبعد  فئات الم

 الحالية للمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، والقروض والذمم المدينة والمتاحة للبيع. 39معيار المحاسبة الدولي 
 

 ضمن هو أصل مالي المستقبلقود التي يكون فيها المدمجة في العاليتم تقسيم المشتقات ، 9لي بموجب المعيار الدولي للتقرير الما
 ككل بغرض تصنيفها. الهجينةنطاق المعيار. وبدال من ذلك، يتم تقييم األداة المالية 

 
 الموجودات المالية وموجودات العقود –في القيمة  الهبوط
 

 المستقبلية  النظرةبنموذج  39نموذج "الخسارة المتكبدة" في معيار المحاسبة الدولي  9يستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي 
ً  حكماً المتوقعة". وهذا يتطلب لخسارة اإلئتمان " بشأن كيفية تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية على نماذج الخسارة  مدروسا

 المرجح.  االئتمانية المتوقعة والتي سيتم تحديدها على أساس االحتمال
 

في القيمة على الموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل  للهبوطسيتم تطبيق النموذج الجديد 
 االستثمارات في أدوات حقوق الملكية وكذلك على موجودات العقود. بإستثناءالشامل اآلخر 

 
 سيتم قياس مخصصات الخسارة وفقاً ألحد األسس التالية: ،9بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

 
اً بعد تاريخ شهر 12خالل  التي تتنج حاالت حدوث تعثر في السداد محتملشهراً . 12الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى  -

 التقرير.
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ر العمر على مدامحتمل  السدادالتي تنتج عن جميع حاالت حدوث تعثر في ئتمانية المتوقعة على مدى العمر. الخسارة اال -
 المتوقع لألداة المالية.

 
للخسارة اإلئتمانية المتوقعة على مدى العمر، يتم تطبيق القياس إذا زادت المخاطر اإلئتمانية للموجودات المالية بشكل  بالنسبة

شهرا إذا لم تزيد هذه  12لتقرير منذ اإلعتراف األولي لها، ويطبق قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى كبير في تاريخ ا
 يكونالة أن في حلألصل المالي كبير  بشكلة تحديد عدم زيادة المخاطر اإلئتمانية يجوز للمنشا .كبير بشكلئتمانية المخاطر اال

قه اإلئتمان المتوقعة على مدى العمر يتم تطبي خسائري تاريخ التقرير. إال أن قياس ف منخفضة لمخاطر إئتمانية  معرض االصل
على الدوام للذمم المدينة التجارية وموجودات العقد بدون أي مكونات تمويل هامة. يجوز للمنشأة إختيار تطبيق هذه السياسة أيضاً 

 للذمم المدينة التجارية وموجودات العقد بمكونات تمويل هامة.
 

 المطلوبات المالية  –التصنيف 
 

 المطلوبات المالية. هاتصنيفل 39بشكل كبير بالمتطلبات الحالية في معيار المحاسبة الدولي  9يحتفظ المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

مة بالقي المحددةجميع التغيرات في القيمة العادلة للمطلوبات ب ه يتم االعتراففإن 39الدولي  المحاسبةإال أنه وبموجب معيار 
مالي بينما يتم بموجب المعيار الدولي للتقرير ال الخسائرالربح أو الخسارة  يتم االعتراف بها في األرباح أو في  العادلة من خالل 

 كما يلي:بشكل عام عرض هذه التغيرات في القيمة العادلة  9
 
 ل الشامل اآلخر.في الدخ لإللتزاملمخاطر االئتمانية مبلغ التغير في القيمة العادلة المتعلق بالتغيرات في ايتم عرض   -
 .المبلغ المتبقي من التغير في القيمة العادلة في الربح أو الخسارةيتم عرض   -
 

 .المحاسبة عن التحوط
 

ات طلبفي تطبيق متر سياستها المحاسبية  لالستمرار مبدئياً إختيا 9يجوز للمجموعة عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
 .9 بدالً من المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 39محاسبة التحوط الواردة في معيار المحاسبة الدولي 

 
أهداف واستراتيجيات  تتماشى مع أن من المجموعة التأكد من عالقات محاسبة التحوط  9سيتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي 

للتقرير  وليالدر المعيا عالية التحوط. كما يقدموتطبيق نهج أكثر نوعية ونظرة مستقبلية  لتقييم ف موعةالمجطر في إدارة المخا
موجب عن التحوط. وب للمحاسبةاالختياري  االستمرارمتطلبات جديدة تتعلق بإعادة التوازن لعالقة التحوط ويمنع عدم  9 المالي

المخاطر ستكون مؤهلة للمحاسبة عن التحوط، وبالتحديد تلك التي  ادارةات من المحتمل أن أكثر استراتيجيالنموذج الجديد، 
 تتضمن تحوط عنصر مخاطر للبند غير المالي )ما عدا مخاطر العمالت األجنبية(.

 
ياطي احت المبالغ المتراكمة في يتم إعادة تصنيف، فيما يتعلق بجميع تحوطات التدفقات النقدية،  39بموجب معيار المحاسبة الدولي 

تحوط في نفس الفترة حيث أن التدفقات النقدية المتوقعة الم تصنيفكتعديل إعادة  الخسائرأو  الربح تحوط التدفقات النقدية إلى 
النقدية   التدفقاتت يتعلق بتحوطا، وفيما 9الدولي  للتقرير المالي  المعيار جبوبموعلى الربح أو الخسارة. إال انه  لها تؤثر

ية ، فإن المبالغ المتراكمة في احتياطي تحوط التدفقات النقدماليغير  االصل مشترياتالمرتبطة بتوقع األجنبية طر العمالت لمخا
العتراف اغير المالية عند  لألصل الغير ماليوتكلفة احتياطي التحوط سيتم إدراجها عوضاَ عن ذلك مباشرة في التكلفة األولية 

 .بها
 

 االفصاحات
افصاحات جديدة شاملة خاصة فيما يتعلق بالمحاسبة عن التحوط ومخاطر االئتمان  9للتقرير المالي  سيتطلب المعيار الدولي

 والخسائر االئتمانية المتوقعة.
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 التحول
 

 بأثر رجعي باستثناء ما يلي: 9المعيار الدولي للتقرير المالي  بنيتعادة يتم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة من 
 
تعلق بقة فيما يمعلومات المقارنة للفترات السا لها بعدم تعديل يسمحمن اإلعفاء الذي  لإلستفاذة في القيمةخطط المجموعة  -

 ية للموجوداترت في القيم الدفتفروقا(. عادة يتم اإلعتراف بالفي القيمة بما في ذلك الهبوط) وقياس تصنيفي ف بالتغيرات
 م. 2018يناير  1كما في . األرباح المبقاه واالحتياطات 9المعيار الدولي للتقرير المالي الناتجة من  والمطلوبات المالية

 
 وقع فيتالتحوط الجديدة عادة بأثر مستقبلي. إال أنه يجوز للمجموعة إختيار تطبيق التغير الم محاسبةيجب تطبيق متطلبات  -

 المحاسبة عن نقاط اآلجل بأثر رجعي.
 

 االيجار عقود 16 المالية للتقرير الدولي المعيار
 

. يقوم للمحاسبة عن عقود اإليجار في قائمة المركز المالي موحدللمستأجرين نموذج  16يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي 
زام اإليجار فة إلى التاباإلض الصلةذو  األصل استخدامي يمثل حقه في الذ االستخدامالمتعلق بحق المستأجر باالعتراف باألصل 

 ةالذي يمثل التزامه بسداد دفعات اإليجار .توجد إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات القيم
اإليجار  تصنيف عقودالمؤجرون في  ريستمأي  –بهة للمعيار الحالي مشا . تبقى طريقة المحاسبة المتبعة من المؤجرالمنخفضة

 تشغيلي.او عقود إيجار تمويلي ك
 

عقود  17الدولي  ار بما في ذلك معيار المحاسبةمحل التوجيهات الحالية لعقود االيج 16يحل المعيار الدولي للتقرير المالي 
عقد إيجار، وتفسير لجنة التفسيرات  يتضمنتيب ما تحديد ما إذا كان تر 4وتفسيرات لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية االيجار، 

جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل  تقييم  27الحوافز، وتفسير لجنة التفسيرات الدولية  - عقود اإليجار التشغيلي 15لدولية ا
 القانوني لعقد اإليجار.

 
المبكر للمنشات التي تطبق  بالتبنيم مع السماح  2019يناير  1مفعوله للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد  يإن هذا المعيار يسر

االيراد من العقود مع العمالء في أو قبل تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي  15المعيار الدولي للتقرير المالي 
16. 
 

 تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد إيجار
 

 ، إختيار إما: 16الدولي للتقرير المالي  يجوز للمجموعة عند التحول إلى المعيار
 لعقد اإليجار لكافة عقودها، أو 16تطبيق تعريف المعيار الدولي للتقرير المالي  -
 تطبيق وسيلة عملية وعدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد يمثل إيجار أو يحتوي على إيجار. -
 

 التحول
 

 دام:يجوز للمجموعة كمستأجر إما تطبيق المعيار باستخ
  ، أواألثر الرجعيمنهج  -
 .وسائل عملية إختيارية منهج األثر الرجعي المعدل مع -
 

يقوم المستأجر بتطبيق الخيار باستمرار على جميع عقود اإليجار. وتخطط المجموعة حاليا  تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
 لتحول الذي ستقوم بتطبيقه.م. لم تحدد المجموعة بعد نهج ا 2019يناير  1مبدئيا في  16
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 تأجير عقدالتي تكون فيها مؤجرا بخالف مؤجر وسيط في  االجارلعقود  تعديالتكمؤجر إجراء أي  المجموعةال يتطلب من 
 بالباطن.

 
 م 2016 –م  2014المالية دورة  السنوية للمعايير الدولية للتقارير التحسينات -ت
 

ة تم إلغاء إعفاءات تبني المعايير الدوليالتطبيق األولي للمعايير الدولية للتقارير المالية،   1المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 للتقارير المالية للمرة األولى.

 
 م. 2018يناير  1ابل للتطبيق للفترات التي تبدأ في أو بعد عند تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى، المعيار ق

 
 اإلستثمارات في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة، يحق للمشاريع المشتركة  18معيار المحاسبة الدولي رقم  -

 تركة على أساس القيمةإختيار قياس إستثماراتها في الشركات الزميلة أو المشاريع المش مؤهلةأو أي منشأة أخرى  الراسمالية
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة . يحق تطبيق هذا المعيار على أساس كل استثمار على حدى.

 
ابعة والمطبقة الت منشاتهاثمارية، اإلستمرار في تطبيق محاسبة القيمة العادلة على اإلس المنشأتبخالف  المستثمر للمنشأتيحق 

يلة أو مستثمر في مشروع مشترك. يحق تطبيق هذا المعيار بشكل منفصل على كل استثمار بواسطة بواسطة مستثمر في شركة زم
م  2018يناير  1على الفترات التي تبدأ في أو بعد بأثر رجعي في شركة زميلة أو في مشروع مشترك. يتم تطبيق هذا المعيار 

 مع السماح بالتطبيق المبكر.
 
 تعديالت أخرى -ث

 
دلة الواردة أدناه لم تطبق بعد، كما ال يتوقع أن يكون لها تاثير جوهري على القوائم المالية الموحدة المعايير الجديدة أو المع

 للمجموعة.
 

)تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم  معامالت حصة المدفوعات.تصنيف وقياس المدفوعات المحسوبة على أساس  -
2). 

 
 التعديالت على المعيار الدولي للتقرير) المشترك المشروع الزميلة أو  وشركتة ما مر مسثالموجودات بين  مساهمة بيع أو   -

 (.28ومعيار المحاسبة الدولي رقم  10المالي رقم 
)تعديالت  عقود التأمين 4األدوات المالية مع تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم  9تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم  -

مجاالت األعمال بخصوص تأثيرات تعدد تواريخ  اتلمالحظ( تتمثل التعديالت في االستجابة  4ار التقارير المالية الدولية معي
 التطبيق.

 
إال في وجود  العقاري األصل ال يتم تحويل  –(  40تحويل الممتلكات االستثمارية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -

 فقط ال غير. االستخدام  دليل على تغير فعلي في
 
وضح التفسير تاريخ  –المعامالت بالعملة األجنبية والمقدمات المدفوعة   22تفسيرات لجنة معايير التقارير المالية الدولية رقم  -

 المعاملة المستخدم لتحديد سعر الصرف.
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ً األولى  القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة، فإن هذه هي 1-2يضاح كما هو مبين في اإل  لمتطلبات للمجموعة المعدة وفقا
 .1رقم للتقارير المالية  الدولية المعايير

 
المنتهية  سنةلل /للفترة  األولية الموحدة المختصرة عند إعداد القوائم المالية 3رقم تم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة في إيضاح 

قائمة المركز المالي ل الرصيد االفتتاحي  إعداد عندو م  2016مارس  31وم 2016ديسمبر  31و ، م2017 مارس 31في 
 م )تاريخ تحول المجموعة(.2016يناير  1كما في  للتقاريير المالية  المعدة وفقاً للمعايير الدولية

 
 ً للمعايير الدولية للتقاريير المالية ، قامت المجموعة بتعديل المبالغ المعلن عنها سابقاً  عند إعداد قائمة المركز المالي اإلفتتاحية وفقا

وجد شرح يضمن القوائم المالية المعدة وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 
 بين القانونيين )وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها قبل عملية التحول( إلىالهيئة السعودية للمحاس معايير من عن كيفية التحول

 ةالمعايير الدولية للتقاريير المالية  وتأثيرها على المركز المالي للمجموعة للفترات المعنية، في الجداول التالية والتوضيحات المرفق
 .   بالجداول

 
 ً لمبادى المحاسبة المتعارف عليها قبل عملية التحول لتتوافق مع عرض المعايير  بعض ارقام المقارنة تم إعادة تصنيفها وفقا

 الدولية للتقاريير المالية. 
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 اإليضاح 

مبادىء 
المحاسبة 

المتعارف عليها 
قبل فترة 
 التحول 

 أثر التحول إلى
المعايير الدولية 

لتقاريير الماليةل  
 

المعايير الدولية 
 للتقارير
 المالية

مبادىء 
المحاسبة 

المتعارف عليها 
قبل فترة 
 التحول 

أثر التحول 
 إلى

المعايير 
الدولية 
للتقاريير 
 المالية

المعايير الدولية 
 للتقارير
 المالية

مبادىء 
المحاسبة 

المتعارف عليها 
قبل فترة 
 التحول 

أثر التحول 
 إلى

المعايير 
الدولية 
للتقاريير 
 المالية

المعايير الدولية 
 للتقارير
 المالية

م2016ديسمبر  31  الموجودات م2016مارس  31  م2016يناير  1   
     

 8,803,367 950,655 7,852,712 8,604,535 999,183 7,605,352 7,951,282 1,086,474 6,864,808 أ،ب،ز ممتلكات، آالت ومعدات
وشهرةموجودات غير ملموسة   1,064,738 (48,982) 1,113,720 1,064,737 (42,087) 1,106,824 686,998 25,329 661,669 أ،ت،ث 

 30,638 30,638 -- 29,402 29,402 -- 34,256 34,256 -- أ إستثمار عقاري
إستثمار في شركات محاسب عنها 

 7,311,494 (409,464) 7,720,958 7,411,847 (446,308) 7,858,155 7,487,402 (427,614) 7,915,016 ج بطريقة حقوق الملكية
 709,275 -- 709,275 676,611 -- 676,611 612,421 -- 612,421  إستثمارات متاحة للبيع
 177,207 -- 177,207 175,477 -- 175,477 10,751 -- 10,751  ذمم مدينة طويلة األجل

 69,763 -- 69,763 59,061 -- 59,061 28,693 -- 28,693 ر موجودات ضريبية مؤجلة
 18,166,482 522,847 17,643,635 18,021,670 540,190 17,481,480 16,811,803 718,445 16,093,358  إجمالي الموجـودات غير المتداولة

           
 5,009,714 156,260 4,853,454 4,405,473 86,737 4,318,736 3,284,142 79,660 3,204,482 أ،ح،خ مخزون

 828,091 (92,529) 920,620 1,001,534 33,456 968,078 1,270,621 42,005 1,228,616 أ،خ ذمم مدينة تجارية
 1,539,728 (129,480) 1,669,208 1,375,461 (174,278) 1,549,739 1,093,770 (208,538) 1,302,308 أ،د مدفوعات مقدماً وذمم مدينة أخرى

 2,089,982 22,908 2,067,074 1,690,656 47,101 1,643,555 1,404,750 73,226 1,331,524 أ نقد وما في حكمه
  7,066,930 (13,647) 7,053,283 8,480,108 (6,984) 8,473,124 9,510,356 (42,841) 9,467,515 

 -- -- -- 893,313 -- 893,313 1,132,026 -- 1,132,026  موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع
دات المتداولة إجمالي الموجو   8,198,956 (13,647) 8,185,309 9,373,421 (6,984) 9,366,437 9,510,356 (42,841) 9,467,515 

 27,633,997 480,006 27,153,991 27,388,107 533,206 26,854,901 24,997,112 704,798 24,292,314  إجمالي الموجودات 



 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساهمة سعودية(
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 اإليضاح 

مبادىء 
المحاسبة 

المتعارف عليها 
قبل فترة 
 التحول 

 أثر التحول إلى
المعايير الدولية 
 للتقاريير المالية

المعايير 
الدولية 
 للتقارير
 المالية

مبادىء 
المحاسبة 

المتعارف عليها 
قبل فترة 
 التحول 

 أثر التحول إلى
المعايير الدولية 

يةلللتقاريير الما  

المعايير الدولية 
 للتقارير
 المالية

مبادىء 
المحاسبة 

المتعارف عليها 
قبل فترة 
 التحول 

 أثر التحول إلى
المعايير الدولية 
 للتقاريير المالية

المعايير الدولية 
 للتقارير
 المالية

م2016ديسمبر  31   م2016مارس  31  م2016يناير  1   

           حقوق الملكية
 5,339,807 -- 5,339,807 5,339,807 -- 5,339,807 5,339,807 -- 5,339,807  رأس المال

 342,974 -- 342,974 342,974 -- 342,974 342,974 -- 342,974  عالوة إصدار
 1,774,085 -- 1,774,085 1,774,085 -- 1,774,085 1,774,085 -- 1,774,085  إحتياطي نظامي
 4,000 -- 4,000 4,000 -- 4,000 4,000 -- 4,000  إحتياطي عام

إحتياطي القيمة 
 (618) (4,402) 3,784 (50,021) (4,402) (45,619) (32,023) (9,930) (22,093) أ العادلة

أثر صفقة 
اإلستحواذ مع 

حقوق الملكية غير 
المسيطرة دون 

 (171,375) -- (171,375) (171,375) -- (171,375) (171,375) -- (171,375)  تغيير في السيطرة
إحتياطيات تحويل 

 -- 1,019,087 (1,019,087) (182,376) 1,018,934 (1,201,310) (926,287) 1,014,801 (1,941,088) ش عمالت أجنبية
 2,932,586 (1,343,255) 4,275,841 2,784,424 (1,316,799) 4,101,223 1,874,282 (1,282,775) 3,157,057  أرباح مبقاة

حقوق الملكية 
ئدة لمساهمي العا

 10,221,459 (328,570) 10,550,029 9,841,518 (302,267) 10,143,785 8,205,463 (277,904) 8,483,367  الشركة
حقوق الملكية غير 

 1,308,939 352,902 956,037 1,322,062 382,554 939,508 1,032,810 398,531 634,279 أ المسيطرة
إجمالي حقوق 

 11,530,398 24,332 11,506,066 11,163,580 80,287 11,083,293 9,238,273 120,627 9,117,646  الملكية



 شركة مجموعة صافوال
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 اإليضاح

مبادىء 
المحاسبة 

المتعارف عليها 
قبل فترة 
 التحول 

أثر التحول 
 إلى

المعايير 
الدولية 
للتقاريير 
 المالية

يير الدولية المعا
 للتقارير
 المالية

مبادىء 
المحاسبة 

المتعارف عليها 
قبل فترة 
 التحول 

أثر التحول 
 إلى

المعايير 
الدولية 
للتقاريير 
 المالية

المعايير الدولية 
 للتقارير
 المالية

مبادىء 
المحاسبة 

المتعارف عليها 
قبل فترة 
 التحول 

أثر التحول 
 إلى

المعايير 
الدولية 
للتقاريير 

يةالمال  

المعايير الدولية 
 للتقارير
 المالية

م2016ديسمبر  31   م2016مارس  31  م2016يناير  1   
           المطلوبات 

 4,775,040  195,944  4,579,096 4,673,845  184,038  4,489,807 4,455,956  238,478  4,217,478 أ سلف وقروض
 543,115  130,895  412,220 548,107 137,905 410,202 609,251  169,870  439,381 أ،ذ منافع الموظفين

 116,449  13,517  102,932 82,781  7,051  75,730 55,940  5,389  50,551 ر إلتزام ضريبي مؤجل
 -- (175,314)  175,314 -- (171,039)  171,039 -- (158,217)  158,217 س أيراد مؤجل

 232,497  --  232,497 52,156  --  52,156 215,581  --  215,581  ذمم دائنة طويلة األجل
مخصص مقابل تكلفة 
 97,083  97,083  -- 98,390  98,390  -- 92,326  92,326  -- ز إعادة األصل لحالته
إجمالي المطلوبات 

 5,764,184  262,125  5,502,059 5,455,279 256,345 5,198,934 5,429,054  347,846  5,081,208  غير المتداولة
           

 5,098,272  87,730  5,010,542 5,090,093  91,304  4,998,789 4,608,275  122,077  4,486,198 أ سلف وقروض
  3,219,022   95,043   3,123,979   2,453,149   98,613   2,354,536  2,517,604 102,101 2,415,503 أ،ح ذمم دائنة تجارية

مستحقات ومطلوبات 
  2,022,121   10,776   2,011,345   2,455,082   6,657   2,448,425  2,189,741 12,147 2,177,594 أ أخرى

  9,079,295 236,325 9,315,620  9,801,750   196,574   9,998,324   10,145,866   193,549   10,339,415  
مطلوبات مصنفة 

 --  -- -- 770,924  --  770,924 1,014,165  --  1,014,165  كمتاحة للبيع
إجمالي المطلوبات 

  10,339,415   193,549   10,145,866   10,769,248  196,574   10,572,674  10,329,785 236,325 10,093,460  المتداولة 
  16,103,599   455,674   15,647,925   16,224,527  452,919   15,771,608  15,758,839 584,171 15,174,668  إجمالي المطلوبات

إجمالي حقوق الملكية 
  27,633,997   480,006   27,153,991   27,388,107  533,206   26,854,901  24,997,112 704,798 24,292,314  والمطلوبات
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 م2016مارس  31في  تسوية الدخل الشامل للفترة المنتهية
 
 

 إيضاح

مبادىء المحاسبة 
المتعارف عليها قبل 

 فترة التحول

تأثير التحول للمعايير 
الدولية  للتقارير 

 المالية

المعايير الدولية 
 للتقارير
 المالية

     العمليات المستمرة
 6,421,753 398,582 6,023,171 أ، خ ، س اإليرادات

 (5,148,607) (348,528) (4,800,079) أ، د، ذ، ز تكلفة اإليرادات
 1,273,146 50,054 1,223,092  مجمل الربح

حصة في ربح شركات مستثمر فيها 
 بطريقة حقوق الملكية

 ج
133,015 (36,845) 96,170 

 (175,458) (13,854) (161,604) أ ،ب،ت،ذ مصروفات إدارية
 (855,573) 53,431 (909,004) أ،ب،ذ مصروفات بيع وتسويق

 338,285 52,786 285,499  الناتج من األنشطة التشغيلية
     

 44,268 -- 44,268  إيرادات تمويلية 
 (138,546) (2,022) (136,524) أ، ز تكاليف تمويلية 

 (94,278) (2,022) (92,256)  صافي التكلفة التمويلية 
     

 244,007 50,764 193,243  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل  
     

 (23,251) 5,341 (28,592) أ، ر مصروف الزكاة وضريبة الدخل
 220,756 56,105 164,651  الربح من العمليات المستمرة

     

     العمليات الغير مستمرة:
المكسب / )الخسارة( من العمليات 
 الغير مستمرة، بعد خصم الضريبة

 
(107,307) -- (107,307) 

 113,449 56,105 57,344  صافي الربح للفترة 
     

     الدخل الشامل اآلخر
     

بنود تم أو يمكن إعااادة تصااااااانيفهااا 
 ضمن الربح او الخسارة

 
   

فروق ترجمااااة  –عمليااااات أجنبيااااة 
 عمالت أجنبية

 
(164,827) 

-- 
(164,827) 

إساااتثمار في شاااركات محاساااب عنها 
الحصاااااة في  –بطريقة حقوق الملكية 

 خرالدخل الشامل اآل

 

(16,221) 

-- 

(16,221) 
الجزء  –تحوط للتااادفقاااات النقااادياااة 

 الفعال للتغيرات في القيمة العادلة
 

986 
-- 

986 
 صافي –موجودات مالية متاحة للبيع 

 التغير في القيمة العادلة
 

(32,665) 
-- 
 (32,665) 

 (212,727) -- (212,727)  الدخل )الخسارة( الشامل اآلخر
خساااااااارة( الشاااااااامل إجمالي الدخل )ال

 اآلخر للفترة
 

(155,383) 56,105 (99,278) 
     

ً لمبادىء المحاسبة المتعارف عليها قبل فترة التحول،  إشتملت قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المختصرة على وفقا
 التغير في حركة على الدخل الشامل اآلخر. 
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 م2016ديسمبر  31تسوية الدخل الشامل للفترة المنتهية في 
 

 إيضاح

مبادىء المحاسبة 
المتعارف عليها 
 قبل فترة التحول

تأثير التحول 
للمعايير الدولية  
 للتقارير المالية

المعايير الدولية 
 للتقارير
 المالية

     العمليات المستمرة
 26,594,548 1,282,164 25,312,384 أ، خ ، س اإليرادات

 (21,972,749) (1,096,753) (20,875,996) أ، د، ذ، ز تكلفة اإليرادات
 4,621,799 185,411 4,436,388  مجمل الربح

حصة في ربح شركات مستثمر فيها بطريقة 
حقوق الملكية، بعد خصم الزكاة وضريبة 

 الدخل

 
 ج

781,408 (86,064) 695,344 
ات األرباح من االستثمارات ايراد توزيع

 صافي  –المتاحة للبيع 
 

1,168 -- 1,168 
 (760,656) (21,072) (739,584) أ ،ب،ت،ذ مصروفات إدارية

 (3,516,646) 130,324 (3,646,970) أ،ب،ذ مصروفات بيع وتسويق
 (573,892) -- (573,892)  خسارة هبوط في القيمة 

 467,117 208,599 258,518  الناتج من األنشطة التشغيلية
     

 196,083 -- 196,083  إيرادات تمويلية 
 (754,675) (8,883) (745,792) أ،ز تكاليف تمويلية 

 (558,592) (8,883) (549,709)  صافي التكلفة التمويلية
     

 (91,475) 199,716 (291,191)  الربح قبل الزكاة و ضريبة الدخل
     

 (153,022) 3,878 (156,900) ر أ، يبة الدخل مصروف الزكاة وضر
 (244,497) 203,594 (448,091)  الربح من العمليات المستمرة

     
     العمليات الغير مستمرة 

المكسب / )الخسارة( من العمليات الغير 
 مستمرة، بعد خصم الضريبة

 
(176,260) -- (176,260) 

 (420,757) 203,594 (624,351)  صافي الخسارة  للفترة
     

     الدخل الشامل اآلخر
بنود ال يمكن تصنيفها إلى الربح أو 

 الخسارة
 

   
 (25,060) (25,060) -- ذ الخسائر االكتوارية المنافع المحددة

     

بنود تم أو يمكن إعادة تصنيفها ضمن الربح 
 او الخسارة

 
   

فروق ترجماااة عمالت  –عملياااات أجنبياااة 
 أجنبية

 
(1,028,859) -- (1,028,859) 

إساااتثمار في شاااركات محاساااب عنها بطريقة 
الحصااااة في الدخل الشااااامل  –حقوق الملكية 

 اآلخر

 

(116,636) -- (116,636) 
الجزء الفعاااال  –تحوط للتااادفقاااات النقااادياااة 
 للتغيرات في القيمة العادلة

 
10,027 -- 10,027 

 صاااافي التغير –موجودات مالية متاحة للبيع 
 لقيمة العادلةفي ا

 
87,015 -- 87,015 

 (1,073,513) (25,060) (1,048,453)  الدخل )الخسارة( الشامل اآلخر
 (1,494,270) (178,534) (1,672,804)  إجمالي  الخسارة الشامل اآلخر للسنة

 
ً لمبادىء المحاسبة المتعارف عليها قبل فترة التحول، إشتملت قائمة التغيرات في حقوق ال ة على ملكية الموحدة المختصروفقا

 التغير في حركة على الدخل الشامل اآلخر. 
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 فيما يلي تفاصيل )النقص( / الزيادة في األرباح المبقاة الناتجة من التحول للمعايير الدولية:
 

  
 إيضاح

ديسمبر  31
 م2016

مارس  31 
 م2016

 يناير 1 
 م2016

       
معايير األرباح المبقاة بموجب 

الهيئة السعودية للمحاسبين 
 القانونيين  كما في

 

3,157,057  4,101,223  4,275,841 
       

 (21,220)  (9,194)  26,966 ب ممتلكات، آالت و معدات
 (57,682)  (51,365)  -- ت ، ث موجودات غير ملموسة

ات محاسب عنها إستثمار في شرك
 بطريقة حقوق الملكية 

 ج
(3,510)  (29,842)  (22,589) 

 (33,976)  --  -- خ مبيعات لموزعين
 –ترتيبات عقود إيجار تشغيلي 

 تسوية عقود االيجار
 د

(253,277)  (222,770)  (213,807) 
 (68,532)  (72,902)  (98,368) ذ منافع موظفين

 (13,517)  (7,367)  (5,799) ر إلتزام ضريبي مؤجل
 (35,392)  (39,875)  (44,470) ز تكلفة إعادة األصل لحالته

 142,547  135,603  114,770 س ربح مؤجل
إعادة تصنيف احتياطي ترجمة 

 عمالت أجنبية
 ش

(1,019,087)  (1,019,087)  (1,019,087) 
 (1,343,255)  (1,316,799)  (1,282,775)  اإلنخفاض في األرباح المبقاة

       
أرباح مبقاة بموجب المعايير 
الدولية إلعداد التقارير المالية كما 

 الفترة  /في السنة المنتهية 

 

     
       
  1,874,282  2,784,424  2,932,586 
 
 

 معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينلتم االعتراف به مسبقاً كشركة زميلة وفقاً  منشأةتوحيد  (أ
 

انت كشركة تابعة إذا ك منشأةالمجموعة سياسة االعتراف بال تبنت، ا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها قبل عملية التحولوفق
حبة لحصة عادة ما تكون مصاالتي للمجموعة القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للحصول على منافع اقتصادية 

ركة تقارير المالية، تعتبر المنشأة التي تسيطر عليها المجموعة شا للمعايير الدولية  إلعداد اللتصويت. وفقتزيد عن نصف حقوق ا
ة على ولديها القدر ،مشاركتها مع المنشأةل يها حقوق في العائدات المتغيرة نتيجةأو لدالى تابعة، حيث تكون المجموعة معرضة 

المجموعة  عداد التقارير المالية، قامتإلى المعايير الدولية إل التحولأة. عند سيطرتها على المنش التأثير على تلك العائدات من خالل
فقا لمتطلبات و لخدمات الغذائية والتي نتج أن الشركة لديها السيطرة على هرفيبإعادة تقييم سيطرتها على الشركات المستثمر فيها 

األولية  ضمن هذه القوائم المالية وجودات ومطلوبات شركة هرفيمتم توحيد عليه،  بناءاً  و .10المعيار الدولي للتقارير المالية 
عنها ضمن القوائم  معلنمليون لاير سعودي كما هو   725.53البالغة  الموجوداتفإن صافي ونتيجة لذلك،  .الموحدة المختصرة

سعودي( تم إدراجها ضمن هذه مليون لاير   802.71م: 2016ديسمبر  31م )2016 يناير 1المالية المراجعة للسنة المنتهية في 
مليون لاير   25.33شهرة بمبلغ ب االعترافنتج عن ذلك و القوائم المالية بعد إجراء التعديالت المطلوبة وفقاً للمعايير الدولية. 

فة باإلضا. 1م وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2016يناير  1سعودي )مدرجة ضمن موجودات غير ملموسة( كما في 
: م2016ديسمبر  31) التحولمليون لاير سعودي في تاريخ  370.02مسيطرة بمبلغ الغير  الملكية االعتراف بحقوق ذلك، تم ل

 (.لاير سعوديمليون  409.38
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 توحيد هرفي هي كما يلي:ل نتيجةألولية الموحدة المختصرة الموجودات والمطلوبات المتضمنة في هذه القوائم المالية ا

 
 يناير 1 

 م2016 
 مارس 31
 م2016 

 ديسمبر 31
 م2016 

    ةالموجودات غير المتداول
 1,005,863 941,740 910,078 ممتلكات، آالت ومعدات

 34,256 29,402 30,638 استثمار عقاري 
 1,040,119 971,142 940,716 إجمالي الموجودات غير المتداولة

    
    الموجودات المتداولة

  101,762   108,840  108,946 مخزون
  50,020   30,090  40,972 ذمم مدينة تجارية

  76,935   66,522  67,575 مدفوعات مقدماً و مستحقات أخرى
  73,226   47,100  22,908 نقد وما في حكمه

  301,943  252,552  240,401 اجمالي الموجودات المتداولة  
    

 1,342,062   1,223,694 1,181,117 اجمالي الموجودات
    

    المطلوبات
    المطلوبات غير المتداولة

  238,478   184,038  195,944  سلف و قروض
  59,276   54,770   53,269  منافع موظفين

  297,754   238,808  249,213 إجمالي المطلوبات غير المتداولة
    

    المطلوبات المتداولة
  122,077  91,304   87,730  سلف و قروض

  107,377   107,992   105,669  ذمم دائنة تجارية 
  12,147   6,707   12,976  مستحقات و مطلوبات أخرى
  241,601   206,003   206,375 إجمالي المطلوبات المتداولة

 539,355  444,811   455,588  إجمالي المطلوبات
 

 توحيد هرفي هي كما يلي:ل نتيجةالنتائج التشغيلية المتضمنة في هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 
 

 مارس 31 
 م2016 

 ديسمبر 31
 م2016 

   
  1,156,683   283,553  إيرادات

 (815,760)  (198,300)  تكلفة اإليرادات
  340,923   85,253  مجمل الربح

   
 (63,676)  (18,101)  مصروفات عمومية وإدارية

 (47,503) (11,190) مصروفات بيع وتوزيع 
  229,744   55,962  النتائج من األنشطة التشغيلية 

 (7,914)  (1,485)  تكلفة تمويلية 
  221,830   54,477 الربح قبل الزكاة 

   
 (4,250)  (1,125)  مصروف الزكاة 

  217,580  53,352  السنة  /صافي الربح للفترة 
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 ممتلكات، آالت و معدات (ب
 

 رئيسيةلا المکونات صل بالمحاسبة عنعند التحول إلی المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، تقوم المجموعة بشکل منف (1
متلكات، الم لبنودالعمر اإلنتاجي اإلجمالي اآلالت والمعدات التي لها أعمار إنتاجية تختلف جوهريا عن تلك ، لبنود الممتلکات

 ة ضمنتم تحديد هذه المكونات الرئيسي . بناء على التحليل التفصيلي من قبل اإلدارة،اآلالت و المعدات أو تختلف عن عنصر آخر
  على أساس تناسبيالمحددة الهامه القيم الدفترية للمكونات  تحديد، تم م2016يناير  1وعة. كما في لمجمالتشغيلية ل اآلالت 

 لمكونات.تلك ال لمكونات القيم العادلة بدون تعديل القيم الدفترية الكلية
 

ً  سجلت المجموعة استهالکاً عاله، أل نتيجة  و م2016مارس  31سعودي للفترة المنتهية في  لايرمليون  14.6بمبلغ  إضافيا
 .م2016ديسمبر  31المنتهية في مليون لاير سعودي للسنة  59.26

 
راؤها فيما رئيسية تم إجصيانة  إصالحات ويتم تكبد أي تكاليف ، وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها قبل عملية التحول (2

المجموعة  امتقعداد التقارير المالية، ير الدولية إلالتحول إلى المعاي وضمن. نفس الفترة التي تم تكبدهافي  اآلالتبفي يتعلق 
الدفترية على  ةالقيم توزيعاختارت بما أن المجموعة و .رسملتهامن إمكانية  التحققليتم الرئيسية صيانة الو  اإلصالحاتبتقييم 

ة للرسملة و فهي مؤهل والصيانةتكبدها مسبقاً لإلصالحات تاثير المصروفات التي تم  فإن تاريخ التحول، بأساس القيمة العادلة 
 تم احتسابها بشكل منفصل.يلم 

 
لصيانة ا مصروفاتقامت أعمال التجزئة للمجموعة برسملة بعض  ،وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها قبل عملية التحول (3

لتكاليف سياسة اإلعتراف با تبنيب، قامت المجموعة لتقارير الماليةد الكمي. وفقا للمعايير الدولية إلعداد ابناء على سياسة الح
منافع اقتصادية مستقبلية منها  يتحقق أنط إذا كان من المحتمل حقة مثل مصروفات الصيانة كمصروفات رأسمالية فقالال

مليون لاير سعودي  23.31 بمبلغ لمصروفات الراسمالية با السابقاالعتراف . وبناء على ذلك، قامت المجموعة بإلغاء للمجموعة
مليون  2.09مليون لاير سعودي و  21.22بمبلغ  عليها مسيطرةالملكية غير الوحقوق  خفاض مقابل في األرباح المبقاةمع ان

 .لاير سعودي على التوالي
 

تلكات المدفوعات المتعلقة بالممببعض باالعتراف وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها قبل عملية التحول، قامت المجموعة  (4
تقارير المالية، لعداد اللتحول إلى المعايير الدولية إل الحاقاأرض مستأجرة. مثل بموجب ترتيبات إيجار تشغيلي،  االمستحوذ عليه

ما المطفأة كالغيربقيمتها مقدمة على أنها دفعة  لاير سعودي وتم تصنيفهمليون  14.4بمبلغ  المبلغ المدفوع مقدماً رسملة  تم إلغاء
 .م2016يناير  1في 

 
 ير ملمومسةموجودات غ (ت

 
لمخازن لة إطفاء مصاريف التسويق والتوظيف المجموعة سياس تبنت، وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها قبل عملية التحول 

لة ليتم إن هذه التكلفة غير مؤهلتقارير المالية، فعداد االجديدة على مدى فترة ال تتجاوز ثالث سنوات. وفقا للمعايير الدولية إل
و تم تكبدها مليون لاير سعودي  21.5، بلغت هذه التكاليف التحول الرسملة. وفي تاريخ للمعايير هابب عدم استيفاءبس رسملتها

المجموعة من قبل سملتها رتم ذلك، فإن التكلفة المؤجلة التي تمثل تكلفة ما قبل التشغيل / بدء التشغيل التي ل . باإلضافةكمصروفات
امت عداد التقارير المالية. وبناء عليه، قالدولية إل للمعاييروفقاً تستوفي معايير الرسملة  دي المليون لاير سعو 48.08لبالغة وا

بمبلغ  األرباح المبقاةمقابل في انخفاض مليون لاير سعودي مع  69.59مؤجلة بمبلغ  مصروفاتالمجموعة بإلغاء احتساب 
 مليون لاير سعودي.  57.68

 
 وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها قبل عملية التحول،المصروفات المؤجلة المعترف بها  فاءفقد تم رد إطباإلضافة إلی ذلك، 

 م2016ديسمبر  31و  م2016مارس  31المنتهية في  للفترةلاير سعودي مليون   68.2و مليون لاير سعودي  9.21والبالغة 
 .علی التوالي للفترة / السنة المذکورة وفقا لذلك
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 السابقة عمليات دمج األعمالموجودات غير ملموسة معترف بها بموجب   (ث
 

الية تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير الم عدمالمجموعة  اختارتلدولية إلعداد التقارير المالية، قد عند التحول إلی المعايير ا
في إطار معايير الهيئة السعودية للمحاسبين  سيستمر اإلعتراف بالشهرةج أعمال سابق. وبناء على ذلك، ي دمألبأثر رجعي 

القانونين وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، ويخضع ذلك لتغيير بعض الموجودات غير الملموسة مثل العالمات التجارية 
مليون   242.87. وبناء عليه، زادت الشهرة بمبلغ 1لي إلعداد التقارير المالية رقم ضمن الشهرة، وفقا لمتطلبات المعيار الدو

 لاير سعودي مع انخفاض مماثل في القيمة الدفترية للعالمات التجارية المصنفة ضمن الموجودات غير الملموسة.
 
 اإلستثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية (ج
 

عداد التقارير المالية. لتحول إلى المعايير الدولية إلعن ا ناتجةمبقاة  خسائر  /بأرباح باالعترافوعة قامت الشركات الزميلة للمجم
مليون لاير سعودي مع انخفاض مقابل   22.59لغ الشركة الزميلة بمب فيستثمار اإلرصيد نتج عن هذا التعديل انخفاض في وقد 

 .للمجموعة كما في تاريخ التحول في األرباح المبقاة
 

مارس  31حقوق الملکية عن الفترة المنتهية في  بطريقة الشرکات المستثمر فيها الربح منباإلضافة إلی ذلك، تم تعديل حصة 
 لاير سعودي على التوالي. مليون  86 لاير سعودي ومليون  36.8بمبلغ  م2016ديسمبر  31والسنة المنتهية في  م2016

 
ثمار تالقيمة الدفترية إلسب اإلعترافإلغاء  نتج عنه هرفي فإن توحيد شركة، عاله" يضاح "أاإلفي  مفصح، وكما هو أيضاً  

لاير مليون  421.33: م2016مارس  31مليون لاير سعودي كما في تاريخ التحويل. )  391.74بمبلغ  هرفيالمجموعة في 
 (.لاير سعودي مليون 428.97: م2016ديسمبر  31سعودي و 

 
 المخزون (ح
 

معدات بعض قطع الغيار االستراتيجية وال قامت المجموعة بالمحاسبة عن، محاسبة المتعارف عليها قبل عملية التحولوفقا لمبادئ ال
عداد التقارير المالية، تم تصنيف هذه الموجودات عند كمخزون. بعد التحول إلى المعايير الدولية إل الصيانة معداتاالحتياطية / 

ع الغيار قطنيف ت والمعدات. وبناء عليه، تم إعادة تص، اآلالالممتلكات منفصل في بندلمعايير ذات الصلة كعنصر الوفاء با
. الممتلكات، اآلالت و المعدات في تاريخ التحول إلى المخزونمليون لاير سعودي من  28.82لغة ية البااالستراتيجعدات والم

مليون  2.89و  لاير سعودي مليون  0.72  بمبلغتيجية االسترا قطع الغيار والمعداتلفقد تم تسجيل االستهالك ونتيجة لذلك، 
 على التوالي.م 2016ديسمبر  31و  م2016مارس  31لاير سعودي للفترة المنتهية في 

 
 
 مبيعات للموزعين (خ
 

لمخزون المباع إلى موزعيها مع ل ، قامت المجموعة بإثبات إيراداتوفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها قبل عملية التحول
لتقارير عداد اذات الصلة التي سيتم تحويلها على أساس التوزيع. وفقا للمعايير الدولية إل المخاطر والمنافععتبار األخذ بعين اال

 69.42بمبلغ  الطريقبيخ التحول، زاد المخزون على ذلك، في تار اً هذه اإليرادات. وبناء، لم يتم الوفاء بشروط اثبات المالية
تعديل التجارية. كما نتج عن ال المدينة مليون لاير سعودي في الذمم 105.11بمبلغ  انخفاض مقابل مليون لاير سعودي مع

 االعتراف، تم م2016مارس  31في  مليون لاير سعودي. خالل الفترة المنتهية 33.98بمبلغ  انخفاض في األرباح المبقاة
 م.2016مارس  31للفترة المنتهية في  مل اآلخر الموحدة المختصرةالدخل الشا قائمة المبيعات وتم إدراج األثر الناتج عن ذلك فيب
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 ترتيبات عقود إيجار تشغيلي (د
 

الغ وفي جار بالمبيمصروفات اإلاالعتراف بت المجموعة سياسة ، تبنوفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها قبل عملية التحول
يجار بخالف اإل باإلعتراف بمصروفاتلتقارير المالية، قامت الشركة عداد االفترة التي تستحق فيها. وفقا للمعايير الدولية إل

 ت، انخفضوبناء على ذلك، في تاريخ التحولجار. س القسط الثابت على مدى فترة اإليعلى أسا المحملةمصاريف اإليجار 
مليون لاير سعودي مع  234.9 تحت بند مدفوعات مقدماً و ذمم مدينة أخرى بمبلغالمدرجة مدفوعة مقدما مصاريف اإليجار ال

 .مليون لاير سعودي 213.81 مبقاة بمبلغمقابل في األرباح الانخفاض 
 

سعودي لاير  مليون 60.75لاير سعودي و مليون  14.2لك، فقد زادت مصروفات اإليجار للمجموعة بمبلغ ضافة إلى ذباإل
 على التوالي. م2016ديسمبر  31والسنة المنتهية في  م2016مارس  31الفترة المنتهية في  لخال

 
 منافع الموظفين  (ذ
 

اية مكافآت نه المدرجة تحتتزامات لوفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها قبل عملية التحول ، قامت المجموعة باحتساب اال
داد عالتحول إلى المعايير الدولية إلقانون العمل. عند  بموجبالمنصوص عليها  المحاسبة فين بالرجوع إلى طريقةالخدمة للموظ

محددة. وبناء على ذلك، قامت المجموعة لمجموعة مخصصات نهاية الخدمة للموظفين كالتزامات منافع التقارير المالية، تحتسب ا
يناير  1ما في ك العداد التقارير المالية الدولية للمعاييرحول للتبتعيين خبير اكتواري مستقل لحساب التزامات المنافع المحددة 

مليون لاير سعودي مع  77.63لغ نهاية الخدمة للموظفين بمب زاد التزام مكأفاة. كما في تاريخ التحول، وما بعد ذلك م2016
 مليون لاير سعودي.  68.53بمبلغ  األرباح المبقاةمقابل في انخفاض 

 
مليون لاير  7.8مليون لاير سعودي و  4.37/ انخفضت مكافأة نهاية خدمة الموظفين للمجموعة بمبلغ باإلضافة لذلك، زادت 

 م على التوالي.2016ديسمبر  31م والسنة المنتهية في 2016مارس  31سعودي خالل الفترة المنتهية في 
 

وظفين الم منافعبموجب  إلتزامهاالمجموعة لت سجوعالوة على ذلك، وفقاً لمبادى المحاسبة المتعارف عليها قبل عملية التحول، 
ً  إلتزامها ولتحديدعلى اساس المتطلبات التنظيمية.  لمعايير الدولية للتقارير المالية، المجموعة قامت بإجراء تقييم اكتواري  وفقا

ي الدخل الشامل االخر مليون لاير سعودي ف 25.06اكتوارية بمبلغ  اإلعتراف بخسارةمفصل لمنافع موظفيها. ونتيجة لذلك، تم 
 م.2016ديسمبر  31مع زيادة مقابلة في االلتزام، للسنة المنتهية في 

 
 ضريبة مؤجلة (ر
 

اح غير األرب عنالضريبة المؤجلة ب باإلعتراف المجموعة ، لم تقوموفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها قبل عملية التحول
ً لشركات االموزعة من ا  عنؤجلة مات الضريبية المتزاااللب االعترافتقارير المالية، يجب لدولية إلعداد الللمعايير ا لتابعة. وفقا

 13.5ضريبية مؤجلة إضافية بمبلغ  بإلتزامات اإلعترافى ذلك، في تاريخ التحول، تم عل اً رباح غير الموزعة. وبناءهذه األ
 ن لاير سعودي.مليو 13.5بمبلغ لاير سعودي مع انخفاض مقابل في األرباح المبقاة مليون 

 
 ، قامت المجموعة بشكل منفصل بتصنيفعداد التقارير الماليةباإلضافة إلى ما ذكر أعاله، عند التحول إلى المعايير الدولية إل

قبل  و الذمم المدينة األخرى المقدمةمدفوعات الو الذي تم إدراجه ضمن مليون لاير سعودي  69.76بقيمة  أصل ضريبي مؤجل
 .تاريخ التحويل
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 إعادة األصل لحالتهمخصص مقابل تكلفة  (ز

 
 يمابتكلفة إعادة األصل لحالتة ف اإلعترافوفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها قبل عملية التحول ، تبنت المجموعة سياسة 

 تبنتية، عداد التقارير الماللتشغيلي عند تكبدها. عند التحول إلى المعايير الدولية إلجار ايتعلق باألصول المأخوذة من عقود اإلي
ات على عقود ريخ إجراء التحسينبتا لحالته لصاألإعادة بالتزام  فيما يتعلق التعاقدي اإلعتراف باإللتزامسياسة  تطبيقالمجموعة 

مليون لاير  97.08بمبلغ  إعادة األصل لحالتهلتزام بإ باإلعترافموعة مجيجار. وبناء على ذلك، في تاريخ التحول، قامت الاإل
 مليون لاير سعودي واإلستهالك المتراكم المتعلق 84.68بمبلغ  عقود االيجارالتحسينات على في تكلفة الناتجة سعودي مع الزيادة 

 35.39غير المسيطرة بمبلغ  حقوق الملكية و ةاألرباح المبقامليون لاير سعودي. وقد أدى التعديل إلى تخفيض  26.45به بمبلغ 
 مليون لاير سعودي على التوالي. 3.46مليون لاير سعودي و 

 
والخاصة بتكلفة إعادة األصل المحملة  اإلستهالك، زادت تكلفة م2016ديسمبر  31السنة المنتهية في  ، خاللباإلضافة لذلك

مليون  3.69بمبلغ  اإلزالة، كما زادت لاير سعودي(مليون  2.56: م2016مارس  31) لاير سعوديمليون  14.56بمبلغ  لحالته
  سعودي(.لايرمليون  1.31: م2016مارس  31) سعودي لاير

 
 ربح مؤجل (س
 

ي مكسب أل بمكسب أوخسارة مؤجلة االعترافسياسة  المجموعةوفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها قبل عملية التحول، تبنت 
ى ذا الربح المؤجل على مديجار التشغيلي. كما تم إطفاء هتأجير ضمن طبيعة عقد اإلالبيع وإعادة ملية الع ناشئة من أو خسارة 

اريخ بت خسارة و أ مكسبأي ب االعتراف سياسة  بتبنيلتقارير المالية، قامت المجموعة عداد ايجار. وفقا للمعايير الدولية إلفترة اإل
على ذلك، في تاريخ  اً . وبناءضمن طبيعة عقد االيجار التشغيلي جارالقيمة العادلة لعقود اإلي إعادة التأجير للبيع بسعر لعمليةالبيع 

 سعودي مع زيادة مقابلة في األرباح مليون لاير 175.31المكاسب المؤجلة بمبلغ ب االعترافالتحول، قامت المجموعة بإلغاء 
 مليون لاير سعودي على التوالي. 32.76لاير سعودي و مليون  142.55غير المسيطرة بمبلغ الملكية والحقوق  المبقاة

 
 ديسمبر 31والسنة المنتهية في  م2016مارس  31خالل الفترة المنتهية في  الربح المؤجلأطفاء  عكس لذلك، تم باإلضافة
 .علی التواليلاير سعودي مليون  34.49لاير سعودي و مليون  8.62 والبالغة م2016

 
 

 جنبيةاحتياطي ترجمة عمالت أ (ش
 

 جنبية التي نشأتن تعتبر جميع فروقات تحويل العمالت األالمجموعة أ اختارت، 1وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
ما في ك كما في تاريخ التحويل. نتيجة لذلك، )صفر( شيءال جنبية على أنها ول فيما يتعلق بجميع العمليات األقبل تاريخ التح
ابل في احتياطي تحويل مقلاير سعودي مع انخفاض  مليون 1.019للمجموعة بمبلغ  األرباح المبقاةانخفضت  تاريخ التحول،

 .جنبيةالعمالت األ
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