
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 القوائم المالية الموحدة

 م2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 مع

  تقرير مراجعي الحسابات

 

 

  



  

 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساهمة سعودية(

 المالية الموحدة القوائم

 م2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 صفحة 

 

   تقرير مراجعي الحسابات

 

 1 قائمة المركز المالي الموحدة

 

 2 قائمة الدخل الموحدة

 

 4-3 قائمة التدفقات النقدية الموحدة

 

 6-5 الموحدة الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 

 

 58-7 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 
 
 
 
 
 



                              
 

 كي بي إم جي الفوزان وشركاه 
  محاسبون ومراجعون قانونيون

 مركز زهران لألعمال، برج أ، الدور التاسع
 شارع األمير سلطان

 55078ص.ب 
 21534جـدة 

 المملكة العربية السعودية

تلفون         
فاكس 
 إنترنت

 
 رقم الترخيص

+966 12 698 9595 
+966 12 698 9494 

www.kpmg.com 
 

   هـ7/9/1412بتاريخ  323/11/46

 

 المستقلة جي إم بي شركات كي شبكة في وعضو غير شريك السعودية العربية المملكة في مسجلة مهنية شركة وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، الفوزان جي إم بي كي

 سويسرية تعاونية شركة العالمية، جي إم بي كي لـ والتابعة

 تقرير مراجعي الحسابات

 

      السادة / المساهمون 

 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساهمة سعودية(

 جدة، المملكة العربية السعودية

 

 إليهم مجتمعينلقد راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة مجموعة صافوال )"الشركة"( وشركاتها التابعة )يشار 

م وقوائم الدخل والتدفقات النقدية 2016ديسمبر  31بـ "المجموعة"( والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 

( المعتبرة جزءاً 38( إلى )1والتغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات المرفقة من )

 وائم المالية الموحدة. ال يتجزأ من هذه الق

 

 مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية الموحدة

تعتبر اإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية الموحدة بشكل عادل وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في 

األسععاسععي للشععركة وكذلك عن نمام الرقابة الداخلية الذر تعتبره  المملكة العربية السعععودية ووفقاً لنمام الشععركات و النمام

اإلدارة ضرورياً إلعد قوائم مالية موحدة خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. كما أن اإلدارة 

 . قدمت لنا كافة المعلومات واإليضاحات التي طلبناها للقيام بمراجعة القوائم المالية الموحدة

  

 مسئولية مراجعي الحسابات 

إن مسئوليتنا هي إبداء رأر على هذه القوائم المالية الموحدة استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها. تمت مراجعتنا وفقاً 

لمهنة ا لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وتتطلب تلك المعايير إلتزامنا بمتطلبات أخالقيات

وتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من التأكد بأن القوائم المالية الموحدة خالية من األخطاء 

 الجوهرية.

 

تشتمل المراجعة على القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في القوائم المالية الموحدة. 

تي يتم إختيارها على تقديرنا بما في ذلك تقييمنا لمخاطر وجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية سواء تعتمد اإلجراءات ال

كانت ناشئة عن غش أو خطأ. وعند قيامنا بتقييم هذه المخاطر نأخذ في االعتبار نمام الرقابة الداخلية الخاص بإعداد وعرض 

اجعة مالئمة للمروف المتاحة، ولكن ليس بهدف إبداء الرأر حول قوائم مالية عادلة للمنشأة بغرض تصميم إجراءات مر

فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة. كما تتضمن أعمال المراجعة تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية 

 لية الموحدة. التقديرات المحاسبية التي إستخدمتها اإلدارة، باإلضافة إلى تقييم العرض العام للقوائم الما

 

 عليها كأساس إلبداء رأينا. اإلعتمادنعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة بحيث يمكن 

 
 



                              

  

 

 رأيال

 في رأينا، إن القوائم المالية الموحدة ككل:

 

 كما في التابعةلشركة مجموعة صافوال وشركاتها النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد  كافةتمهر بعدل، من  (1

ً لمعايير المحاسبة 2016ديسمبر  31 م ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك وفقا

 .المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والمالئمة لمروف المجموعة

 

 .بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة تتفق مع متطلبات نمام الشركات و النمام األساسي للشركة فيما يتعلق (2

 

 عن / كي بي إم جي الفوزان وشركاه

 محاسبون ومراجعون قانونيون
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 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة المركز المالي الموحدة

 م2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 م2015 م2016 إيضاح 

    الموجودات
    موجودات متداولة
 2,067,074 1,331,524 4 نقد وما في حكمه

 920,620 1,228,616 5 تجارية ذمم مدينة
 4,853,454 3,204,482 6 مخزون

 1,490,571 1,208,926 7 مقدماً و موجودات متداولة أخرى مدفوعات
 -- 1,056,739 8 للبيعبغرض موجودات مصنفة كمحتفم بها 

 9,331,719 8,030,287  موجودات متداولة  الإجمالي 
    موجودات غير متداولة
 177,207 10,751 9 ذمم مدينة طويلة األجل

 8,430,233 8,527,437 10 ستثماراتا
 7,852,712 6,864,808 11 ومعدات واالتممتلكات 

 69,763 28,693 12 أصول ضريبية مؤجلة
 1,113,720 661,669 13 موجودات غير ملموسة

 17,643,635 16,093,358  موجودات غير متداولةالإجمالي 
 26,975,354 24,123,645  إجمالي الموجودات

    حقوق الملكيةالمطلوبات و
    المطلوبات 

    مطلوبات متداولةال
 4,481,757 3,640,829 14 قروض قصيرة األجل

 528,785 845,369 15 الجزء المتداول من قروض طويلة األجل
 3,123,979 2,415,503 16 تجارية ذمم دائنة

 1,832,708 2,084,212 17 مستحقة ومطلوبات أخرى مصروفات
 -- 938,878 8 البيع بغرض مطلوبات مصنفة كمحتفم بها

 9,967,229 9,924,791  متداولةالمطلوبات الإجمالي 
    مطلوبات غير متداولة
 4,579,096 4,217,478 15 قروض طويلة األجل

 102,932 50,551 18 ضريبة مؤجلة اتالتزام
 175,314 158,217 19 ربح مؤجل 

 232,497 215,581 20 ذمم دائنة طويلة األجل
 412,220 439,381 21 مكافأة نهاية الخدمة للمومفين

 5,502,059 5,081,208  غير متداولةالمطلوبات الإجمالي 
 15,469,288 15,005,999  إجمالي المطلوبات

    

    حقوق الملكية
 5,339,807 5,339,807 22 رأس المال

 342,974 342,974  احتياطي عالوة أصدار 
 1,774,085 1,774,085 23 إحتياطي نمامي

 4,000 4,000  إحتياطي عام
 3,784 (22,093) 24 إحتياطي القيمة العادلة
مع حقوق الملكية غير المسيطرة دون  أثر صفقة اإلستحواذ

 تغيير في السيطرة
 

(171,375) (171,375) 
 (1,019,087) (1,941,088)  تحويل عمالت أجنبيةاحتياطي 

 4,275,841 3,157,057  أرباح مبقاة
 10,550,029 8,483,367  العائدة إلى مساهمى الشركة األم ةيحقوق الملك

 956,037 634,279  حقوق الملكية الغير مسيطرة
 11,506,066 9,117,646  إجمالي حقوق الملكية

 26,975,354 24,123,645  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
   35 التزامات محتملة وتعهدات

 

  38إلى  1 المرفقة منتعتبر اإليضاحات 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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 شركة مجموعة صافوال

 مساهمة سعودية( )شركة

 قائمة الدخل الموحدة

 م2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

 م2015 م2016 إيضاح 

    :العمليات المستمرة

 25,125,596 25,312,384 33 اإليرادات

 (20,100,206) (20,875,996) 33 تكلفة اإليرادات

 5,025,390 4,436,388  مجمل الربح 

شركات زميلة وإيرادات توزيع  دخل حصة الشركة في صافي 

 صافي -ستثمارات متاحة للبيع اأرباح من 

 

10 782,576 796,114 

  5,218,964 5,821,504 

    

    مصروفات:

 (3,454,515) (3,646,970) 26 بيع وتسويق

 (581,619) (739,584) 27 عمومية وإدارية

  (4,386,554) (4,036,134) 

 1,785,370 832,410  الدخل من العمليات

    

    إيرادات  / )مصروفات( أخرى 

 -- (573,892) 28 خسارة هبوط في القيمة

 126,500 --  سداد مطالبة تأمين

 265,152 -- 1 ستثماراتاستبعاد اربح من 

 38,820 --  ربح من بيع أرض

 (167,394) (549,709) 29 صافي – يةأعباء تمويل

الدخل قبل الزكاة وضربية الدخل وحقوق الملكية  /)الخسارة ( 

 الغير مسيطرة من العمليات المستمرة

 

(291,191) 2,048,448 

    :غير المستمرةالعمليات 

 1,161 (176,260) 2-8 )الخسارة( / الدخل من العمليات غير المستمرة

)الخسارة( / الدخل قبل الزكاة وضربية الدخل وحقوق الملكية 

 الغير مسيطرة

 

(467,451) 2,049,609 

 (138,505) (156,900) 36 زكاة وضريبة دخل 

 1,911,104 (624,351)  صافي )الخسارة( / الدخل للسنة

    صافي )الخسارة( / الدخل للسنة العائد إلى:

 1,791,747 (451,308)  المساهمين في الشركة األم -

 119,357 (173,043)  حقوق الملكية الغير مسيطرة -

 1,911,104 (624,351)  للسنةالربح  /( الخسارة)صافي 

   34 :(باللاير) والمخفضالسهم األساسي  )الخسارة( / ربحية

 3.34 1.56  الدخل من العمليات

 3.36 (0.85)  صافي الدخل للسنة العائد لمساهمي الشركة األم

 533,981 533,981  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )باآلالف(

 

  38إلى  1 المرفقة منتعتبر اإليضاحات 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة

 م2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

 م2015 م2016 إيضاح 

    ةيليمن األنشطة التشغ ةيالتدفقات النقد

 1,911,104 (624,351)  الدخل للسنة /)الخسارة (  صافي 

    تسويات لـ :
 623,775     751,360 13و 11 إستهالك وإطفاء 

 -- 573,892 28 القيمةهبوط في 

 (794,946) (781.408) 10 حصة في صافي أرباح شركات زميلة وإيرادات توزيع أرباح

 167,394 549.709 29 صافي - يةاعباء تمويل

 (17,097) (17,097) 19 إطفاء ربح مؤجل

 (265,152) --  ستثماراتامن بيع  ربح

 77,586 83,550 21 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للمومفين

 (38,820) 9,736  ومعدات وآالتمن بيع ممتلكات ( ربح) /خسارة 

 145,167 24,297 2-6 بطيء الحركة / مخصص مخزون متقادم

 5,122 12,040 1-5 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 138,505 156,900  الزكاة وضريبة دخل 

 (126,500) --  سداد مطالبة تأمين

  738.628 1,826,138 
    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 63,280 (510,637)  تجارية ذمم مدينة

 (610,429) 1,016,548  مخزون

 632,632 181,492  مقدماً وموجودات أخرى مدفوعات

 384,369 (254,306)  تجارية ذمم دائنة

 (68,151) 876.303  مستحقة ومطلوبات أخرى مصروفات

  2,048,028 2,227,839 

 (33,198) (40,144) 21 مدفوعةالمكافأة نهاية الخدمة للمومفين 

 (103,974) (84,362)  مدفوعةالزكاة وضريبة دخل أجنبية 

 2,090,667 1,923,522  من األنشطة التشغيلية الناتجصافي النقد 

    ية اإلستثماراألنشطة التدفقات النقدية من 

 (2,076,605) (1,087,778) 11 ومعدات وآالتشراء ممتلكات 

 -- (41) 10 إضافات إلى استثمارات

 290,476 321,082 10 مستلمة أرباح  اتتوزيع

 -- (20,403) 10 التزام شركة زميلة لتسويةمساهمة 

 984,911 --  ستثماراتامتحصالت من بيع 

 144,889 166,456  تحصيل من ذمم مدينة طويلة األجل

 134,756 13,774  ومعدات وآالتمتحصالت من بيع ممتلكات 

 (5,162) --  موجودات غير ملموسةإضافة ل

 (526,735) (606,910)  ية اإلستثمار االنشطةصافي النقد المستخدم في 

    
 
  

  38إلى  1المرفقة من تعتبر اإليضاحات 
  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تابع( قائمة التدفقات النقدية الموحدة

 م2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

 م2015 م2016 إيضاح 

    

    ةالتمويل االنشطةالتدفقات النقدية من 

 585,987 (259,031)  قروض قصيرة األجلصافي التغير في 

 (89,799) 185,427  صافي التغير في قروض طويلة األجل

 -- 539  صافي التغير في ذمم دائنة طويلة األجل

 (209,747) (148,715)  تغيرات في حقوق الملكية الغير مسيطرة

 (14,259) 13,312  صافي التغير في الودائع المقيدة 

 (207,289) (587,772)  مدفوعة يةتمويل أعباء

 (1,051,109) (696,291)  توزيعات أرباح مدفوعة

 (986,216) (1,492,531)  صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

    

 577,716 (175,919)  في حكمهصافي التغير في النقد وما 

 (159,413) (204,361)  في حكمهاألجنبية على النقد وما  أسعار العمالتأثر 

 -- (154,458) 8 البيع بغرض مصنف كمحتفم به هما في حكميخصم: نقد و

 1,394,741 1,813,044  في بداية السنة هنقد وما في حكم

 1,813,044 1,278,306 4 في نهاية السنة  في حكمهنقد وما 

    

    غير نقدية مالية لمعلومات إضافيجدول 

 2,200 -- 1-25 المديرين آتمكاف

 21,249 (25,877) 24 القيمة العادلة احتياطي

 217,559 922,001  تحويل عمالت أجنبية احتياطي

أثر صفقة اإلستحواذ مع حقوق الملكية غير المسيطرة دون 
 -- 1 تغيير في السيطرة

 
58,587 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  38إلى  1المرفقة من تعتبر اإليضاحات في 
 القوائم المالية الموحدة.جزءاً ال يتجزأ من هذه 
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 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة لكيةقائمة التغيرات في حقوق الم

 م2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 غير ذلك()جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

 
   مالشركة األ إلى مساهميحقوق الملكية العائدة  
 

 
 
 

 
 
 

 رأس المال

 
 

احتياطي 
عالوة 
 اصدار 

 
 

حتياطي ا
 نظامي

 
 
 

حتياطي ا
 عام

 
 

 احتياطي
القيمة 
 العادلة

أثر صفقة 

اإلستحواذ مع 
حقوق الملكية 
غير المسيطرة 
دون تغيير في 

 السيطرة
تحويل  احتياطي

 عمالت أجنبية

 
 
 
 

 أرباح مبقاة

 
 

 اجمالي

 حقوق
 الملكية الغير

 مسيطرة

 
 

مجموع حقوق 
 الملكية

            
 11.506.066 956.037 10.550.029 4.275.841 (1.019.087) (171.375) 3.784 4.000 1.774.085 342.974 5.339.807 م2016يناير  1

صافي الخسارة 
 (624.351) (173.043) (451.308) (451.308) -- -- -- -- -- -- -- للسنة

توزيعات أرباح 
 (667.476) -- (667.476) (667.476) -- -- -- -- -- -- -- (                  32)أيضاح 

 تسويات احتياطي
 (25.877) -- (25.877) -- -- -- (25.877) -- -- -- -- القيمة العادلة 

تحويل  فروقات
 (922.001) -- (922.001) -- (922.001) -- -- -- -- -- -- عمالت أجنبية

تغيرات أخرى في 
 الغير حقوق الملكية

 (148.715) (148.715) -- -- -- -- -- -- -- -- -- مسيطرة

ديسمبر  31
 9.117.646 634.279 8.483.367 3.157.057 (1.941.088) (171.375) (22.093) 4.000 1.774.085 342.974 5.339.807 م2016

 
 

  38إلى  1المرفقة من تعتبر اإليضاحات 
  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

 م2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
   مالشركة األ إلى مساهميحقوق الملكية العائدة  
 

 
 
 

 
 
 

 رأس المال

 
 

احتياطي 
عالوة 
 اصدار 

 
 

إحتياطي 
 نظامي

 
 
 

حتياطي ا
 عام

 
 

 احتياطي
القيمة 
 العادلة

أثر صفقة 
اإلستحواذ مع 
حقوق الملكية 
غير المسيطرة 
دون تغيير في 

 السيطرة
احتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية

 
 
 
 
 مبقاةأرباح 

 
 

 اإلجمالي

 حقوق
 الملكية الغير

 مسيطرة

 
 

حقوق  اجمالي
 الملكية

            
            
 10.928.052 961.886 9.966.166 3.733.430 (801.528) (229.962) (17.465) 4.000 1.594.910 342.974 5.339.807 م2015يناير  1

 1.911.104 119.357 1.791.747 1.791.747 -- -- -- --  -- -- صافي الدخل للسنة                   
 لالحتياطي المحّول إلى 

 -- -- -- (179.175) -- -- -- -- 179.175 -- -- النمامي 
 (1.067.961) -- (1.067.961) (1.067.961) -- --  -- -- -- -- توزيعات أرباح                    

 احتياطي تسويات 
 21.249 -- 21.249 -- -- -- 21.249 -- -- -- -- القيمة العادلة 

تحويل عمالت فروقات 
 (217.559) -- (217.559) -- (217.559) -- -- -- -- -- -- أجنبية

 (2.200) -- (2.200) (2.200) -- -- -- -- -- -- -- المديرين  آتمكاف
معامالت مع حقوق 

الملكية غير المسيطرة 
 58.587 -- 58.587 -- -- 58.587 -- -- -- -- -- دون تغيير في السيطرة 

تغيرات أخرى في 
الغير  حقوق الملكية

 (125.206) (125.206) -- -- -- -- -- -- -- -- -- مسيطرة
 11.506.066 956.037 10.550.029 4.275.841 (1.019.087) (171.375) 3.784 4.000 1.774.085 342.974 5.339.807 م2015ديسمبر  31

 
 38إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من        

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.



 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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

(. تأسست الشركة 1979يونيو  16هـ )الموافق 1399رجب  21صادر في مدينة جدة بتاريخ  4030019708
ربيع األول  29تاريخ ب 21بموجب نمام الشركات في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/

 م(. 1978مارس  9هـ )الموافق 1398
 

 يقع مكتب الشركة المسجل على العنوان التالي: 
 برج صافوال

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

 ،7333 -23511جدة 
 المملكة العربية السعودية.

 
ة المرفقة حسابات شركة مجموعة صافوال )"الشركة"( أو )"الشركة األم"( وشركاتها تتضمن القوائم المالية الموحد

التابعة المحلية واألجنبية )"يشار إليهم مجتمعة بالمجموعة"(. تقوم المجموعة بشكل جماعي بتصنيع وبيع الزيوت 
لسريعة واإلستيراد والتصدير النباتية وإنشاء الصناعات المكملة لها ومنافذ التجزئة ومنتجات األلبان واألطعمة ا

 والتعهدات التجارية والوكاالت التجارية، وتنمية المنتجات الزراعية وأنشطة االستثمار العقارر.
 

 ديسمبر، لدى الشركة استثمارات في الشركات التابعة التالية: 31كما في 
 

 )أ( الشركات التابعة المملوكة مباشرة للشركة
 
 تشغيليشركات تابعة ذات نشاط  (1)

 بلد التأسيس إسم الشركة التابعة

 
 النشاط التجاري

 الرئيسي

نسبة الملكية المباشرة 
 )بالمائة( في

 ديسمبر 31
 م2015 م2016   

 ("إس إف سي"شركة صافوال لألغذية )
المملكة العربية 

 100 100 أغذية السعودية

 شركة بنده للتجزئة 
المملكة العربية 

 91 91 تجزئة السعودية

 شركة المتون العالمية القابضة لإلستثمار العقارر 
المملكة العربية 

 80 80 عقار السعودية
يو إس سي "الشركة المتحدة للسكر، مصر )

 (*"إر
جمهورية مصر 

 19.32 19.32 تصنيع السكر  العربية

 شركة المخازن الكبرى التجارية )جيانت(*
المملكة العربية 

 10 10 تجزئة السعودية
ر إس آ"شركة صافوال لإلستثمارات الصناعية )

 (*"آر سي
المملكة العربية 

 5 5 شركة قابضة السعودية
 

من خالل ملكية غير مباشرة وجيانت وإس إر إر سي  يو إس سي إر * تملك المجموعة حصص ملكية مسيطرة في
 لشركات أخرى في المجموعة.

 

 
 



 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم 
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  معلومات عامة )تابع( -1

 
 متوقفة النشاط وشركات تابعة قابضةشركات تابعة  (2)

 
 

 إسم الشركة التابعة

  
  

 بلد التأسيس 

 
 النشاط التجاري

 الرئيسي

نسبة الملكية 
المباشرة )بالمائة( 

 ديسمبر 31كما في 

 م2015 م2016
المملكة العربية  شـركة أديم العربية المحدودة 

 80 80 شركة قابضة  السعودية
المملكة العربية  شركة األطر العربية القابضة لإلستثمار التجارر 

 100 100 شركة قابضة  السعودية
المملكة العربية  المجمعات الموحدة لالستثمار العقارر 

 100 100 شركة قابضة  السعودية
 100 100 شركة قابضة  األردن شركة مدارك لإلستثمارات

المملكة العربية  الشركة المتحدة لتطوير الممتلكات 
 100 100 متوقفة النشاط  السعودية

المملكة العربية  شركة عافية العربية لألغذية 
 100 100 متوقفة النشاط السعودية 

 شركة المؤون العالمية القابضة )المحولة لشركة
 صافوال لألغذية(

المملكة العربية 
 100 -- النشاطمتوقفة  السعودية 

 مراسينا الدولية لإلستثمار العقارر المحدودة
 )المحولة لشركة صافوال لألغذية(

المملكة العربية 
 100 -- شركة قابضة  السعودية

 (تصفيتها قد تمشركات تابعة متوقفة النشاط وشركات تابعة قابضة )( 3)
العربية المملكة  قفزات الكونية للممتلكات العقارية المحدودة

 100 -- شركة قابضة  السعودية
المملكة العربية  األوقات الكونية المحدودة

 100 -- شركة قابضة  السعودية
المملكة العربية  أعالينا الكونية المحدودة

 100 -- شركة قابضة  السعودية
المملكة العربية  إبتكار الكونية المحدودة

 100 -- شركة قابضة  السعودية
المملكة العربية  أصداء الدولية لإلستثمار العقارر المحدودة

 100 -- شركة قابضة  السعودية
المملكة العربية  مساعي الدولية لإلستثمار العقارر المحدودة

 100 -- شركة قابضة  السعودية
المملكة العربية  سرايا الدولية لإلستثمار العقارر المحدودة

 100 -- شركة قابضة  السعودية
المملكة العربية  شركة كامن الشرق لإلستثمارات الصناعية 

 100 -- متوقفة النشاط  السعودية
المملكة العربية  شركة صدوق العربية لإلتصاالت السلكية 

 100 -- متوقفة النشاط السعودية 
جزر العذراء  شركة صافوال للتجارة العالمية المحدودة

 100 -- متوقفة النشاط البريطانية
المملكة العربية  شركة المستبشرون العالمية لإلستثمار العقارر 

 100 -- متوقفة النشاط السعودية 



 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم 
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 معلومات عامة )تابع(  -1

م من قبل المجموعة مع شركة تكوين للصناعات 2014البيع والشراء التي تم توقيعها خالل شهر ديسمبر  بموجب إتفاقية
المتقدمة )طرف ثالث( لبيع حصة ملكيتها في شركة صافوال ألنممة التغليف المحدودة، التي تمثل قطاع البالستيك 

م ونتج 2015مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في للمجموعة، تم إستكمال كافة اإلجراءات القانونية للبيع خالل فترة 
 مليون ريـال سعودر. 265عن ذلك تحقيق ربح من إستبعاد اإلستثمار بمبلغ 

 
 شركة صافوال لألغذية (  ب)

كشركة  ( والتي تم تاسيسها٪100م: 2015من اسهم شركة صافوال لألغذية ) ٪100نسبة االم تملك الشركة 
م(. وقبل 2014سبتمبر  16هـ )1435ذو القعدة  21/ج بتاريخ 236مساهمة مغلقة وفقا للقرار الوزارر رقم 

ان تتحول الشركة الى شركة مساهمة مغلقة، كانت الشركة تعمل كشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في 
هـ 1429رجب  5يخ في جدة بتار والصادر 4030180782المملكة العربية السعودية تحت السجل التجارر رقم 

 م(.2008يوليو  8)
تعمل شركة صافوال لألغذية أساسيا في تجارة الجملة والتجزئة للعناصر الغذائية، وتعمل من خالل شركاتها 

رونة ت الطعام والمعكالتابعة المباشرة وغير المباشرة في تصنيع وتسويق وتوزيع المنتجات المتضمنة زيو
 كوالت البحرية والحلويات والزراعات في األسواق المحلية والدولية. أوالسكر والم

 
 شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية

 
 إسم الشركة التابعة

بلد التأسيس 
 النشاط التجاري الرئيسي

نسبة الملكية 
المباشرة في الشركة 
التابعة )بالمائة( كما 

 ديسمبر 31في 
 م2015 م2016   

المملكة العربية  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  الغذائيةشركة الفراشة للصناعات 
 100 100 تصنيع المعكرونة العربية

 شركة صافوال ألسواق األغذية الناشئة المحدودة 
  

الجزر البريطانية 
 العذراء

 
 شركة قابضة

 
95.43 

 
95.43 

شركة عافية العالمية للتوزيع والتسويق )انمر 
 ( أدناه(1إيضاح  )

المملكة العربية 
 60 99 تجارة وتوزيع السعودية

(، "إيه إس سي إر"شركة اإلسكندرية للسكر )
 مصر

جمهورية مصر 
 19 19 تصنيع السكر العربية

 95 95 شركة قابضة جزر الكايمن شركة صافوال لألغذية والسكر
اإلمارات العربية  شركة صافوال لألغذية الدولية المحدودة 

 100 100 شركة قابضة المتحدة
المملكة العربية  الغذائيةلصناعات ل ةيالشركة الدول

 السعودية
 هونالد عيتصن

 75 75 المتخصصة
شركة سي فود إنترناشيونال تو )انمر إيضاح 

 ( أدناه(2)
اإلمارات العربية 

 المتحدة
تجارة المنتجات 
 -- 60 البحرية والتوزيع

 شركة المؤون العالمية القابضة )المحولة
 لشركة صافوال لألغذية(

 المملكة العربية
 -- 100 متوقفة النشاط السعودية

 مراسينا الدولية لإلستثمار العقارر
 لألغذية( المحدودة )المحولة لشركة صافوال

 المملكة العربية
 -- 100 شركة قابضة السعودية



 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم 
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  معلومات عامة )تابع( -1
 

 شركات تابعة تحت سيطرة شركة عافية العالمية 
 

 بلد التأسيس إسم الشركة التابعة
النشاط التجاري 

 الرئيسي

نسبة الملكية 
المباشرة في الشركة 
التابعة )بالمائة( كما 

 ديسمبر 31في 
 م2015 م2016   
     

الجمهورية  ("إس بي إر سي"شركة صافوال بيشهر )
 اإلسالمية اإليرانية

 90 90 شركة قابضة

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

 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 النشاطمتوقفة  

الجزر البريطانية  صافوال لألغذية العالمية
 العذراء

 100 100 متوقفة النشاط 

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

 تركيا
  

 100 100 شركة قابضة

     
     شركة صافوال بيشهر

الجمهورية  شركة بيشهر الصناعية
 اإلسالمية اإليرانية

تصنيع زيوت 
 الطعام

79.9 79.9 

الجمهورية  شركة طلوع بخش افتاب 
 اإلسالمية االيرانية

 100 100 تجارة وتوزيع

الجمهورية  شركة صافوال بيشهر للسكر
 اإلسالمية االيرانية

 100 100 تجارة وتوزيع

الجمهورية  شركة نورتيكا جولدن ويت 
 اإلسالمية اإليرانية

 90 90 أغذية وحلويات

     
     لألغذية المحدودة صافوال

جمهورية مصر  شركة عافية العالمية ـ مصر 
  العربية 

تصنيع زيوت 
 الطعام

99.95 99.92 

الجزر البريطانية  التيمار الدولية المحدودة
 العذراء

 100 100 متوقفة النشاط 

الجزر البريطانية  الينجتون الدولية المحدودة
 العذراء

 100 100 متوقفة النشاط 

     
     شركة كوغو غيدا ياتوم في تكاريت إيه إس

 تركيا يودوم غيدا صناعي في تاكريت إيه إس
  

تصنيع زيوت 
 الطعام

100 100 

 

 



 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم 
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 معلومات عامة )تابع(  -1

 
 : ات الصناعيةشركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لالستثمار

 

 بلد التأسيس إسم الشركة التابعة

النشاط 
التجاري 
 الرئيسي

نسبة الملكية المباشرة 
في الشركة التابعة 
 )بالمائة( كما في

 ديسمبر 31
   

 م2015 م2016
المملكة العربية  ("يو إس سي"الشركة المتحدة للسكر )

 السعودية 
  السكر تصنيع

74.48 74.48 
     يو اس سي

جمهورية مصر  *الشركة المتحدة للسكر مصر
 العربية

  السكر تصنيع
56.75 56.75 

أيه اس سي "شركة اإلسكندرية للسكر مصر )
 (  "إر

جمهورية مصر 
 العربية

  السكر تصنيع
62.13 62.13 

 100 100 متوقفة النشاط  جزر كايمان  شركة صناعات سكر البنجر
     

     يو اس سي اي
جمهورية مصر  شركة االسكندرية للسكر مصر

 العربية
  السكر تصنيع

18.87 18.87 
     إيإيه إس سي 

جمهورية مصر  شركة اإلسكندرية المتحدة الستصالح األراضي 
 العربية

زراعة 
 100 100 األرضي

     
 شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال ألسواق األغذية الناشئة المحدودة

   
انتاج زيوت  المغرب  شركة صافوال المغرب 

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

 100 100 الطعام 
انتاج زيوت  الجزائر  الجزائر  – العالميةشركة عافية 

 100 100 الطعام 
     

  تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية العالمية المحدودة شركة
 

 
  

الجمهورية  شركة بيهتام رويان كافيه الحديثة 
اإلسالمية 

 االيرانية

انتاج أطعمة 
 وحلويات 

100 100 
 
م، كجزء من التقييم اإلستراتيجي للمجموعة لعملياتها الجوهرية وقعت المجموعة ومساهمون آخرون 2016خالل مارس  * 

كة مصر بمشار –مساهمين لزيادة رأس مال الشركة المتحدة للسكر  مصر على إتفاقية –في الشركة المتحدة للسكر 
. نتيجة إلستكمال كافة اإلجراءات )"إر بي ار در"( مساهم جديد، وهو البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتطوير

، وسوف ةالنمامية )بما في ذلك الموافقة من بعض الجهات الحكومية والتنميمية في مصر(. سيتم خفض ملكية المجموع
 مصر. –تستمر المجموعة مع البنك على التحكم باألنشطة اإلستراتيجية والتشغيلية والمالية للشركة المتحدة للسكر 
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  معلومات عامة )تابع( -1
م 2016ديسمبر  31بالنمر إلى القرار المذكور أعاله، تم تصنيف موجودات ومطلوبات الشركة المتحدة للسكر في 

"كمحتفم بها بغرض البيع" في قائمة المركز المالي الموحدة وتم اإلفصاح عن نتائج عملياتها للسنة المنتهية في ذلك 
(. وقد استلمت الشركة المتحدة للسكر 8خل الموحدة )إيضاح التاريخ "كخسارة من عمليات غير مستمرة" في قائمة الد

مليون لاير سعودر من البنك األوروبي على حساب إصدار أسهم جديدة، والتي ال تزال قيد استكمال  375مصر مبلغ  -
مصر على موافقة من الهيئة العامة لإلستثمار  –م، حصلت الشركة المتحدة للسكر 2017يناير  5اإلجراءات. في 

والمناطق الحرة إلصدار أسهم للبنك األوروبي. عند إصدار األسهم للبنك األوروبي، سيتم فصل الشركة المتحدة للسكر 
  .مصر من القوائم المالية الموحدة وسيتم اثبات الربح / الخسارة الناتجة عن تلك العملية –

يو إس سي إر( عملتها الوميفية، التي . غيرت الشركة المتحدة للسكر، مصر )م2016يناير  1في عالوة على ذلك،
 تعتبر أكثر مالئمة لتمثيل عمليتها األساسية.

 
بواسطة شركة  ٪60م تم تأسيس شركة عافية العالمية للتوزيع والتسويق والمملوكة بنسبة 2015خالل ديسمبر  (1)

 والتسويق تعمل في بواسطة شركة عافية العالمية. شركة عافية العالمية للتوزيع ٪40صافوال لألغذية وبنسبة 
 أغسطس 23تجارة وتوزيع منتجات الطعام المجموعة لتجار الجملة والتجزئة ونتجية للقرار المساهمين بتاريخ 

بواسطة  ٪99في شركة عافية العالمية للتوزيع والتسويق وهي االن مملوكة بنسبة  تم تعديل  المساهمة م2016
 بواسطة شركة عافية العالمية. ٪1شركة صافوال لألغذية وبنسبة 

   
م، تم تأسيس شركة سي فود انترناشيونال تو في المنطقة الحرة بجبل علي في دبي، اإلمارات 2016خالل يناير  (2)

 العربية المتحدة،الشركة تعمل في تجارة وتوزيع المنتجات البحرية.
 
 شركة بنده للتجزئة ( ت)

( )"بنده"( والتي تم تأسيسها كشركة ٪91م: 2015شركة بنده للتجزئة ) من اسهم ٪91نسبة  تملك الشركة األم
م( وقبل 2010يوليو  3هـ )1431رجب  22/ج بتاريخ 235مساهمة سعودية مغلقة بموجب القرار الوزارر رقم 

تحول الشركة إلى شركة مقفلة كانت تعمل الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية 
يوليو  28هـ )1416ربيع األول  1والصادرة بالرياض بتاريخ  1010137417وجب السجل التجارر رقم بم

 م(.1995
 

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

 
 شركات تابعة تحت سيطرة شركة بنده

 
 
 

 إسم الشركة التابعة

 
 
 

 بلد التأسيس

 
 

النشاط التجاري 
 الرئيسي

نسبة الملكية 
المباشرة في الشركة 
التابعة )بالمائة( كما 

 ديسمبر 31في 
 م2015 م2016   شركة بنده

 90 90 تجزئة المملكة العربية السعودية شركة المخازن الكبرى التجارية
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 
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 أسس اإلعداد -2
 

 االلتزام بالمعايير  2-1
 أعدت القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

م )يشار إليها الحقاً 2015نوفمبر  11في  3إن النمام الجديد للشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/
النمام تعديل  المجموعةم. يجب على 2016مايو  2هـ الموافق 1437رجب  25( قد دخل حيز التنفيذ في بالنمام

ل بعد التعدي النمام األساسيتقديم  المجموعةليتوافق مع أحكام النمام الجديد. بالتالي، فإن على  األساسي
 لنمامامتوقع أن يتم االمتثال الكامل لذلك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية ليتم اعتماده. ومن ال للمساهمين

 م.2017أبريل  21هـ الموافق 1438رجب  24في تاريخ ال يتجاوز 
 

 أسس القياس  2-2
تم اعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة على أساس التكلفة التاريخية،)باستثناء االستثمارات المتاحة للبيع  

بالقيمة العادلة(، وباستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم االستمرارية. واألدوات المالية المشتقة والتي تمهر 
 تمت إعادة تصنيف بعض ارقام المقارنة لتتماشى مع عرض الفترة الحالية. 

 
 عملة العرض والنشاط 2-3

بالغ للشركة. تم تقريب جميع الم النشاطيتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة باللاير السعودر والذر يمثل عملة  
 ألقرب ألف، مالم يذكر خالف ذلك.

  
 تقديرات وإفتراضات محاسبية مؤثرة 2-4

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة من اإلدارة القيام بتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ الموجودات 
 والمطلوبات، وااليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 

 
ة ترتب عنها مراجعتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. التعديالت التي ت

 التقديرات المحاسبية يتم إمهار أثرها في فترة المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه التعديالت.
 

فيما يلي معلومات حول المجاالت الهامة للتقديرات وحاالت عدم التأكد واألحكام الهامة عند تطبيق السياسات 
 على المبالغ المدرجة في القوائم المالية:المحاسبية والتي لها تأثيراً جوهرياً 

 
 في قيمة الموجودات غير المالية الهبوط -أ

في قيمتها كلما كانت  الهبوطيتم مراجعة الموجودات غير المتداولة فيما إذا كان هناك أر خسائر نتيجة 
األحداث أو التغيرات في المروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. ويتم إثبات 

في القيمة )إن وجدت( بالقيمة التي تتجاوز فيها القيمة الدفترية لألصل قيمتها القابلة  الهبوطخسارة 
يمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع والقيمة المتبقية لالسترداد.  القيمة القابلة لالسترداد هي الق

لالستخدام أيهما أعلى. يتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لها حيث يوجد تدفقات نقدية مستقلة قابلة 
في  للهبوطللتحديد. يتم مراجعة الموجودات غير المالية بخالف الموجودات المالية وتلك التي تعرضت 

في القيمة بتاريخ كل قائمة مركز مالي. وعندما يتم الحقاً عكس  الهبوطالحتمالية عكس قيمتها وذلك 
في القيمة، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد إلى التقدير المعدل لقيمتها  الهبوطخسارة 

تي كان من القيمة الدفترية ال القابلة لالسترداد، ولكن القيمة الدفترية التي تمت زيادتها يجب أن ال تتجاوز
دة في قيمة الموجودات أو وح للهبوطالممكن تحديدها، والتي فيما لو تم تحديدها لم يتم تسجيل أر خسارة 

مة في القيمة كإيرادات مباشرة في قائ الهبوطتوليد النقد في السنوات السابقة. ويتم إثبات عكس خسارة 
في القيمة التي تم إدراجها للموجودات غير الملموسة  وطالهبالدخل الموحدة. ال يتم عكس خسائر 

 واألوراق المالية المتاحة للبيع.
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  )تابع(أسس اإلعداد  -2

 
 )تابع( تقديرات وإفتراضات محاسبية مؤثرة 2-4

 

 المتاحة للبيع في االسهم في قيمة اإلستثمارات الهبوط -ب

ها. في قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع وموجودات الهبوطلتقييم الخسارة الناتجة عن  تقوم االدارة بإفتراضات 

يشمل هذا تقييم األدلة الموضوعية المسببه إلنخفاض غير مؤقت في قيمة اإلستثمارات. في حالة أدوات حقوق 

فته دليالً أقل من تكلالملكية، يعتبر أر إنخفاض كبير وممتد في القيمة العادلة إلستثمار في حقوق الملكية 

موضوعياً على اإلنخفاض في القيمة. إن تحديد ما هو "هام" أو "ممتد" يتطلب إجراء إفتراض معين من 

في القيمة مناسباً عندما يوجد دليل على تدهور الوضع المالي للمستثمر فيه، أو  الهبوطاالدارة. تعتبر االدارة 

ا، والتدفقات النقدية من العمليات والتمويل. باإلضافة الى ان في القطاع وأدائه أو تغيرات في التكنولوجي

أو اكثر كقياس معقول النخفاض هام عن التكلفة. بغض النمر عن مدة االنخفاض  ٪20اإلدارة تعتبر ان نسبة 

ويتم اثباته في قائمة الدخل الموحدة كاتعاب انخفاض االستثمارات. يمثل االنخفاض المطول أر انخفاض اقل 

ي ستثمارات ففي قيمة اإل كهبوطاشهر او اكثر بغض النمر عن المبلغ، ويتم اثباته  9لتكلفة على مدة من ا

في القيمة الذر تم اثباته سابقا فيما يتعلق باسثمارات حقوق  الهبوطقائمة الدخل الموحدة. ال يمكن عكس 

 الملكية من خالل قائمة الدخل الموحدة. 

  

 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها -ج

يتم تكوين مخصص لحسابات الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها عند وجود دليل موضوعي على أن 

المجموعة لن تستطيع تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية لالتفاقية. وتعد الصعوبات المالية 

إخفاقه في أو تأخره عن سداد  التي يتعرض لها المدين وإحتمالية إفالسه أو إعادة الهيكلة المالية لديه أو

الدفعات المستحقة مؤشرات تعتبر أدلة موضوعية على إنخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية. ويتم إجراء 

تقدير مستقل للمبالغ الهامة بحد ذاتها. وبالنسبة للمبالغ غير الجوهرية بحد ذاتها ولكنها تجاوزت موعد 

 ي ويتم تكوين مخصص بناًء على الوقت ومعدالت التحصيل السابقة.إستحقاقها، فإنه يتم تقديرها بشكل جماع
 

 مخصص مخزون متقادم -د

تقوم اإلدارة بتكوين مخصص بالمخزون المتقادم وبطيء الحركة. وتستند تقديرات صافي القيمة االستردادية 

لبات في عتبار التقللمخزون على أكثر األدلة موثوقية في وقت استخدام التقديرات. وتأخذ هذه التقديرات باال

األسعار أو التكاليف المرتبطة بشكل مباشرة بأحداث تقع بعد تاريخ قائمة المركز المالي بالقدر الذر يؤكد أن 

تم اإلفصاح عن التقديرات الهامة واألحكام في تقدير المخزون  مروف هذه األحداث قائمة كما في نهاية السنة.

 .6المتقادم وبطيء الحركة في إيضاح  

 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات -ه

تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات بغرض احتساب اإلهالك. يتم تحديد هذا التقدير 

بعد األخذ باالعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والضرر المادر الذر تتعرض له هذه الموجودات. وتقوم 

ً ويتم تعديل التغير في مصروفات اإلهالك )إن اإلدارة بمراج عة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويا

 وجدت( في الفترات الحالية والمستقبلية. 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة -3

تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في القوائم المالية الموحدة. تم 

 تطبيق السياسات المذكورة ادناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة، ما لم يذكر غير ذلك. 

 

 اندماج االعمال  3-1

اء الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة( باستخدام طريقة الشراء. ويتم يتم المحاسبة عن اندماج األعمال )باستثن

قياس تكلفة الشراء بالقيمة العادلة للموجودات المقتناة ، وأداة حقوق الملكية الصادرة والمطلوبات المتكبدة أو 

جودات والمفترض تحملها في تاريخ التبادل، وتتضمن التكاليف العائدة مباشرة إلى الشراء. ويتم قياس الم

ً بالقيم  والمطلوبات القابلة للتحديد وااللتزامات المتكبدة والمفترض تحملها في عمليات اندماج األعمال مبدئيا

العادلة بتاريخ الشراء. التكلفة في عمليات اندماج األعمال التي تزيد على حصة المجموعة في صافي القيمة 

طلوبات وااللتزامات المحتملة، يتم تصنيفها كشـهرة. وإذا كانت العادلة للموجودات المقتناة القابلة للتحديد والم

تكلفة الشركة المستثمر فيها المقتناة أقل من قيمتها العادلة بتاريخ الشراء، يتم تسوية هذا الفرق من خالل تخفيض 

 ية. لدفترالقيم العادلة للموجودات المقتناة غير المتداولة للشركة المستثمر فيها بما يتناسب مع قيمتها ا

 

يتم قياس عمليات اندماج األعمال بما في ذلك الشركات أو األعمال الخاضعة لسيطرة مشتركة والمحاسبة عنها 

من دفاتر  بالقيم الدفترية عند انتقالها باستخدام القيمة الدفترية. ويتم إثبات قيمة الموجودات والمطلوبات المقتناة

حسابات الشركة المسيطرة. ويتم إضافة مكونات حقوق ملكية الشركات المقتناة إلى نفس المكونات داخل حقوق 

 ملكية المجموعة ويتم إثبات أر أرباح أو خسائر تنتج عن ذلك مباشرة في حقوق الملكية.

 

 شركات تابعة -أ

شآت التي تسيطر عليها المجموعة. تكون لدى المجموعة السيطرة عندما يكون الشركات التابعة هي تلك المن

لديها القدرة على توجيه سياساتها المالية والتشغيلية للحصول على منافع إقتصادية من نشاطاتها. يتم األخذ 

لتي يمكن أو ابعين االعتبار وجود وتأثير األسهم المتوقعة التي لها حق التصويت التي يمكن ممارستها حالياً 

تحويلها، وذلك عند تقييم ما إذا كانت المجموعة تسيطر على منشأة أخرى. يتم توحيد الشركات التابعة من 

 تاريخ تحويل السيطرة إلى المجموعة، كما تتوقف عملية التوحيد حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة.

 

الناتجة عن المعامالت بين الشركة والشركات التابعة كافة األرصدة داخل المجموعة والمعامالت المالية 

والمعامالت بين الشركات التابعة يتم استبعادها بالكامل. كذلك أر أرباح وخسائر غير محققة ناتجة عن 

 المعامالت داخل المجموعة يتم استبعادها عند التوحيد.

 

مليات في تنتج عن التغيير في السيطرة، كعتقّيد التغيرات في نسبة ملكية المجموعة في شركات تابعة التي ال 

حقوق الملكية وتعدل المبالغ الدفترية لحقوق حصص األقلية مقابل القيمة العادلة لثمن الشراء المدفوع وأر 

 فرق يقيد مباشرةً في حقوق الملكية تحت "أثر الصفقات مع حقوق األقلية بدون تغير في السيطرة".
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 اندماج االعمال )تابع( 3-1

 

 شركات زميلة -ب

الشركات الزميلة هي المنشآت التي يكون للشركة تأثير كبير عليها ولكن بدون سيطرة، وعادة ما يصاحب 

 بالمائة من حقوق التصويت. 50بالمائة و  20ذلك ملكية لنسبة تتراوح ما بين 

 

ستثمارات في الشركات الزميلة والمنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة باستخدام طريقة حقوق اإليتم احتساب 

الملكية )شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية( وتقيد مبدئيا بسعر التكلفة بما في ذلك الشهرة المحددة 

ي ر فيها بعد الشراء فعند الشراء . يتم إدراج حصة الشركة في أرباح وخسائر الشركات والمنشآت المستثم

قائمة الدخل الموحدة، ويتم إدراج حصتها في حركة االحتياطيات بعد الشراء ضمن حقوق الملكية للشركة. 

وعندما تزيد حصة الشركة من الخسارة على حصتها في االستثمار في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق 

تكبد فر ويتم االستمرار بتحميل أر خسائر إضافية عندما تالملكية فإن القيمة الدفترية للشركة تنخفض إلى الص

 الشركة التزامات قانونية أو تعاقدية أو إذا دفعت أر مبالغ نيابة عن الشركة المستثمر فيها.

 

ويتم استبعاد أية أرباح غير محققة للمعامالت بين الشركة والشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية  

عليه حصة الشركة في الشركات الزميلة. كما يتم استبعاد الخسائر غير المحققة مالم توفر بالقدر الذر تكون 

 المعاملة دليالً على انخفاض قيمة الموجودات المحولة.

 

 يتم قيد األرباح والخسائر المخفضة الناتجة عن االستثمارات في شركات زميلة في قائمة الدخل الموحدة.

 

 حقوق الملكية غير المسيطرة  -ج

تتمثل الحصص غير المسيطرة في الحصص في الشركات التابعة التي ال تحتفم المجموعة بها والتي تقاس 

بالحصة التناسبية في صافي الموجودات المحددة للشركة التابعة. ويتم معالجة المعامالت مع أطراف 

 الحصص غير المسيطرة كمعامالت مع أطراف من خارج المجموعة.   

ذ مع حقوق الملكية غير المسيطرة التي ال ينتج عنها خسارة للسيطرة تعامل ضمن حقوق معامالت االستحوا

الملكية، أر كمعامالت مع المالك بصفتهم المالك. يتم تسجيل الفرق بين القيمة العادلة الر مبالغ مدفوعة 

باح تم تسجيل األرواألسهم المستحوذ عليها بالقيمة الدفترية لصافي الموجودات من الشركة التابعة. كما ي

 والخسائر من استبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة في حقوق الملكية.
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 الموجودات غير الملموسة -د

 

 الشهرة (1)

 وحصة الشركة في صافي القيمة العادلة للموجودات تتمثل الشهرة في الفرق بين تكلفة األعمال المشتراة

القابلة للتحديد والمطلوبات وااللتزامات المحتملة العائدة لألعمال المشتراة بتاريخ الشراء. ويتم مراجعة 

ً او عند وجود أحداث أو تغيرات في المروف تشير إلى أن  تلك الشهرة لالنخفاض في قيمتها سنويا

 ت لالنخفاض في قيمتها. وال يتم عكس خسائر االنخفاض في قيمة الشهرة.القيمة الدفترية قد تعرض

 

يتم تخصيص الشهرة لوحدات منتجة للنقد لغرض إختبار اإلنخفاض في القيمة. يتم إجراء التخصيص 

لتلك الوحدات المنتجة للنقد أو مجموعات الوحدات المنتجة للنقد التي يتوقع أن تستفيد من دمج األعمال 

فعت فيها الشهرة. يتم تحديد الوحدات أو مجموعات الوحدات عند أقل مستوى تتم عنده مراقبة التي إرت

 الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية حيث أنها هي القطاعات التشغيلية.

 

 موجودات أخرى غير ملموسة (2)

تتكون الموجودات األخرى غير الملموسة من أسماء تجارية وموجودات أخرى معينة غير ملموسة. 

تمثل الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد إستحواذ المجموعة لهذا األصل المالي 

تها سنوياً يمفي نشاط مشترك. تدرج الموجودات بالتكلفة. ويتم مراجعة تلك الموجودات لالنخفاض في ق

او عند وجود أحداث أو تغيرات في المروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد تعرضت لالنخفاض في 

 قيمتها.

 

 نفقات مؤجلة (3)

تتكون النفقات المؤجلة أساسياً من المصروفات المتكبدة من قبل المجموعة في تجهيز متاجرها الجديدة 

األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر للتجزئة. ويتم إطفاء المصروفات من المشاريع 

 سنوات.  5االقتصادر المقدر والذر ال يتعدى 

 

 ستثمارات المتاحة للبيعاإل 3-2

من االستثمارات في األسهم المدرجة أو  ٪20ستثمارات المتاحة للبيع بشكل رئيسي من حصة تقل عن تتكون اإل

ال و غير المدرجة بما في ذلك االستثمارات في الصناديق االستثمارية، وهي ليست استثمارات لغرض االتجار

ً يعاد قياسها بالقيمة  تمتلك المجموعة فيها أر تأثير جوهرر أو سيطرة. وتقيد هذه االستثمارات مبدئياً والحقا

ة تغيرات في القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية كاحتياطي قيمة عادلة حتى يتم استبعاد تلك العادلة. ويتم قيد أي

االستثمارات. ويتم قيد أر انخفاض كبير ومتواصل في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع )إن وجد( في قائمة الدخل 

نشط بالرجوع إلى أسعار السوق الموحدة. ويتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة في سوق مالي 

فيه تلك االستثمارات بنهاية يوم التداول في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. وبالنسبة لالستثمارات  المدرجة

غير المتداولة في سوق مالي نشط، بما في ذلك االستثمارات في حقوق الملكية غير المدرجة يتم تحديد القيمة 

تقييم معينة. وتتضمن هذه التقنيات استخدام معامالت السوق األخيرة التي تمت بين  العادلة باستخدام تقنيات

أطراف جادين، والرجوع إلى القيمة السوقية الحالية ألداة أخرى والتي تماثلها إلى حد كبير، وتحليل التدفقات 

 ت.  النقدية المخصومة، وبخالف ذلك، تعتبر التكلفة هي القيمة العادلة لهذه االستثمارا
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 التقارير القطاعية 3-3

قطاع األعمال هو مجموعة من األصول والعمليات المرتبطة بتقديم منتجات أو خدمات تتعرض لمخاطر وعوائد 
ويشمل القطاع الجغرافي تقديم منتجات أو خدمات ضمن بيئة  تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى.

 اقتصادية محددة تتعرض لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية أخرى. 

 
 تحويل العمالت األجنبية 3-4

 الوميفيةعملة ال)أ( 
السعودر وهو عملة عرض والنشاط القوائم المالية تمهر البنود في القوائم المالية الموحدة للمجموعة باللاير 

 للشركة األم.
 

يتم تقييم البنود المدرجة في القوائم المالية لكل من منشآت المجموعة بإستخدام عملة البيئة اإلقتصادية األولية 
 التي تعمل فيها المنشأة )العملة الوميفية(. 

 
 معامالت وأرصدة)ب( 

بالعمالت األجنبية إلى العملة الوميفية للشركة على أساس أسعار التحويل  يتم تحويل المعامالت التي تتم
السائدة بتاريخ تلك المعامالت. أما الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية فيجرر تحويلها 

تدرج فروقات  المالي. لتعكس ما يعادلها بالعملة الوميفية للشركة بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز
 التحويل الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل الموحدة للفترة الجارية.

  
 شركات المجموعة  )ج(

الية التضخم التي ع قتصاداتستثناء المتعلقة باإلإكات التابعة األجنبية والزميلة بيتم ترجمة القوائم المالية للشر
 قوائمهم المالية بعمالت أخرى خالف عملة العرض للشركة األم، إلى العملة الوميفية كما يلي:

 
تُحول الموجودات والمطلوبات لكل قائمة مركز مالي بأسعار الصرف عند اإلقفال في تاريخ قائمة المركز  (1

 المالي.
 س متوسط سعر الصرف.تُحول اإليرادات والمصروفات لكل قائمة دخل على أسا (2
 تُحول بنود حسابات حقوق الملكية بأسعار الصرف في التواريخ التي تعود لكل بند عند حدوثه. (3

 
حويل تحت احتياطي ت الناجمة عن الترجمة كبند منفصل في حقوق الملكية التغيرات التراكميةيتم تسجيل 

 .عمالت
 

على شركات تابعة أجنبية وأر تعديالت الحقة للقيمة العادلة إلى القيم الدفترية  أر شهرة ناتجة عن اإلستحواذ
للموجودات والمطلوبات الناتجة عن اإلستحواذ يتم إعتبارها كموجودات ومطلوبات للشركات التابعة األجنبية 

 ويتم تحويلها حسب سعر اإلغالق وتقيد في حقوق الملكية.
 

ستلمة من شركات زميلة أجنبية بسعر الصرف في تاريخ المعاملة ويتم قيد يتم تحويل توزيعات األرباح الم
 فروق ترجمة العملة األجنبية المحققة في قائمة الدخل الموحدة.

 
عند استبعاد أو بيع جزء من االستثمار في الشركات األجنبية التابعة والزميلة، يتم قيد فروق ترجمة العمالت 

حقوق الملكية وذلك في قائمة الدخل الموحدة كجزء من ربح أو خسارة االستبعاد األجنبية المقيدة سابقاً في 
 أو البيع.
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 تحويل العمالت األجنبية )تابع( 3-4

 
 إقتصادات مرتفعة التضخم)د( 

ً تكون العملة الوميفية للمنشأة في  عندما تمارس المجموعة نشاطها في إقتصاد دول مرتفعة التضخم حتما
المجموعة هي عملة ذلك اإلقتصاد مرتفع التضخم، يتم تعديل القوائم المالية للمنشآت في المجموعة بحيث تدرج 

 تفي عملة وحدة القياس في نهاية فترة التقارير المالية. ويتطلب ذلك، تعديل الدخل والمصاريف لتعكس التغيرا
في مؤشر السعر العام إبتداءاً من فترة التقرير المالي وكذلك بنود غير نقدية في قائمة المركز المالي الموحدة 
مثل الممتلكات واآلالت والمعدات والمخزون لتعكس قوة شرائية حالية كما في نهاية الفترة بإستخدام مؤشر 

الخسارة في صافي المركز المالي للسنة مدرج في أسعار عام إعتباراً من تاريخ قيدها ألول مرة. الربح أو 
 تكاليف أو إيرادات تمويل. ال يتم تعديل المبالغ المقارنة.

 
عندما ال يعد اإلقتصاد في دولة تعمل فيها المجموعة إقتصاداً مرتفع التضخم، تتوقف المجموعة عن تطبيق 

مرتفعة التضخم في نهاية فترة التقرير المالي الموحدة، أر مباشرة قبل الفترة التي يتوقف  حساب اإلقتصاديات
فيها التضخم المرتفع. تعد المبالغ في القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في ذلك التاريخ كقيم دفترية للقوائم 

رجمة في االقتصادات المتضخمة، فيتم ت األجنبية الشركات التشغيليةالمالية الالحقة للمجموعة. لغرض توحيد 
 المصروفات بأسعار الصرف السائدة في تاريخ اإلقفال.ئمة المركز المالي والدخل وبنود قا

 
 نقد وما في حكمه 3-5

يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك واالستثمارات األخرى قصيرة األجل عالية 
ة تعد قائمة التدفقات النقدي حق خالل ثالثة أشهر أو أقل والمتوفرة للمجموعة بدون أر قيود.السيولة والتي تست

 بطريقة الغير مباشرة.
 

 التجارية ذمم مدينة 3-6
بمبلغ الفاتورة األصلي بعد خصم المخصصات بالديون المشكوك في تحصيلها. ويتم  التجارية تمهر الذمم المدينة

تكوين مخصص بالديون المشكوك في تحصيلها عند وجود دليل موضوعي يشير إلى عدم مقدرة المجموعة على 
ها مقابل دتحصيل المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية للذمم المدينة. ويتم شطب الديون المعدومة عند تحدي

المخصصات المتعلقة بها. ويتم تحميل المخصصات على قائمة الدخل الموحدة. وأر إستردادات الحقة لمبالغ 
 الذمم المدينة والتي تم شطبها سابقاً تضاف إلى قائمة الدخل الموحدة.

 
 مخزون 3-7

يتم قياس المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة لالسترداد أيهما أقل. ويتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة 
المتوسط المرجح. وتتضمن التكلفة النفقات التي يتم تكبدها لشراء المخزون، وتكاليف اإلنتاج أو التحويل 

 ون إلى الموقع بحالته الراهنة.  والتكاليف األخرى التي يتم تكبدها من أجل إحضار المخز
 

في حالة المخزون المصنع وتحت التصنيع، تتضمن التكلفة حصة مناسبة من تكاليف اإلنتاج المباشرة على أساس 
 الطاقة التشغيلية العادية.

 
ون زيتم تقييم المخزون في الطريق بالتكلفة، ويتم تقييم المتاجر وقطع الغيار بالتكلفة، ناقصا: أر مخصص للمخ

 البطيء الحركة. 
 

من سعر البيع التقديرر خالل النشاط االعتيادر لألعمال بعد خصم تكاليف  تتكون صافي القيمة القابلة لالسترداد
االنتاج االضافية لإلكمال ومصروفات البيع والتوزيع. ويتم تكوين مخصص )عند اللزوم( بالمخزون المتقادم 

 للقيمة القابلة لالسترداد مقابل القيمة الدفترية للمخزون.خسائر يتم تعديل أر  وبطيء الحركة والتالف.
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 موجودات ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع 3-8
( كموجودات محتفم بها بغرض البيع عندما يتم يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة )أو مجموعة اإلستبعاد

إسترداد قيمتها الدفترية في المستقبل القريب بشكل رئيسي من خالل معاملة بيع ويعد هذا البيع إلى حد بعيد 
 محتمالً. وتدرج بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع أيهما أقل.

 
 العمليات غير المستمرة

العملية غير المستمرة هي مكون )وحدة منتجة للنقد( في منشأة إما تم إستبعاده أو تم تصنيفه كمحتفم به بغرض 
 البيع وهو:

 يمثل نشاطاً رئيسياً أو منطقة جغرافية للعمليات. (أ
 جزء من خطة أحادية منسقة إلستبعاد نشاط رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات. (ب
 واذ عليها حصراً مع التطلع إلى إعادة بيعها.شركة تابعة تم اإلستح (ج
 

االستبعاد أو عندما يحقق النشاط الشروط المعنية لتصنيفه حدوث تصنيف العمليات غير المستمرة عند يتم 
 كمحتفم به لغرص البيع أيهما أبكر.

 
ان كرنة كما لو قائمة الدخل الموحدة المقا عرضضمن العمليات غير المستمرة يتم إعادة النشاط صنف يعندما 

 . النشاط تم تصنيفه ضمن العمليات المستمرة من بداية السنة المقارنة
 

تعرض المجموعة نتائج ما بعد الزكاة والضريبة من العمليات غير المستمرة كمكون مستقل لقائمة الدخل 
خسائر في ال الموحدة. كما يتم إضافة إلى ذلك اإلفصاح عن اإليرادات والمصاريف والضرائب واألرباح أو

 الموحدة. القوائم المالية
 

 ممتلكات وآالت ومعدات 3-9
يتم قياس الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم اإلهالك المتراكم والخسارة المتراكمة لالنخفاض في 
القيمة. تتضمن التكلفة النفقات المباشرة القتناء األصل. يتم رسملة تكاليف التمويل للقروض التي استخدمت 

ة الستكمال تلك الموجودات وإعدادها لالستخدامات مباشرة لتمويل إنشاء الموجودات خالل الفترة الزمنية الالزم
 المحدد لها. 

 
يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في بند الممتلكات واآلالت 

 والمعدات. ويتم قيد جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل الموحدة عند تكبدها.
 

الك على قائمة الدخل الموحدة واحتسابه بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة يتم تحميل اإله
فيما يلي األعمار و باستثناء أعمال البناء تحد التنفيذ التي تمهر بالتكلفة  لكل بند من الممتلكات واآلالت والمعدات.

 اإلنتاجية المقدرة للموجودات التي سيتم إهالكها:
 السنواتعدد  

 50 - 12.5 مباني
 33 - 3 مستأجرةتحسينات على مباني 

 30 - 3 آالت ومعدات
 16 - 3 أثاث ومعدات مكتبية

 10 - 4 سيارات
 

تقيد مصروفات الصيانة واإلصالحات العادية التي ال تزيد جوهريا من العمر اإلنتاجي التقديرر لألصل في 
 المصروفات. 
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 في القيمة الهبوط 3-10
 

 موجودات غير مالية  (أ
 تجاوزتللموجودات أو وحدة توليد النقد  يتم االعتراف بخسارة الهبوط في القيمة إذا كانت القيمة الدفترية

ها العادلة مطروحاً منلمبلغ الممكن استرداده ألصل أو وحدة توليد نقد هو قيمته القيمة القابلة السترداد. ا
 تكاليف االستبعاد وقيمة استخدامه المبكر أيهما أكبر.

 
تمثل الشهرة الزيادة في تكلفة الشراء والقيمة العادلة لحقوق الملكية غير المسيطرة عن القيمة العادلة 

مة سنويا يلصافي المجودات المستحوذة. تقوم المجموعة بتقييم الشهرة الناتجة عن االستحواذ النخفاض الق
 عند وجود أحداث أو تغيرات في المروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد تعرضت للهبوط في قيمتها.

، يتم تحديد الشهرة للشركات تابعة  بشكل فردر، كما تعتبر كل شركة تابعة ختبار  الهبوط في القيمة إل
 وحدة توليد نقد مستقلة.

 
عة( من وحدة توليد النقد )تاب خالل مراجعة القيمة القابلة للتحقيقتحديد الهبوط في القيمة يتم من يتم 

االستحواذ الذر  ينتج عن الشهرة. حيث القيمة القابلة للتحقيق في شركة تابعة أقل من قيمتها الدفترية. و
 يتم االعتراف بالخسارة من خالل قائمة الدخل الموحدة. وال يتم عكس خسائر الهبوط في قيمة الشهرة.

 
ها في قيمت الهبوططويلة االجل فيما إذا كان هناك أر خسائر نتيجة  الماليةيتم مراجعة الموجودات غير 

كلما كانت األحداث أو التغيرات في المروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. 
يمتها يها القيمة الدفترية لألصل قفي القيمة )إن وجدت( بالقيمة التي تتجاوز ف الهبوطويتم إثبات خسارة 

قيمة المتبقية كاليف البيع والالقيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل بعد خصم ت القابلة لالسترداد.
التي ليست لها أهمية ا يتم احساب القيمة وإذا كانت القيمة العادلة أقل من التكلفة  ستخدام أيهما أعلى.لإل

تم تجميع يلغرض تقويم الهبوط في القيمة  الدخل والتي تعتبر بدال للقيمة العادلة  المستخدمة بنمرية
الموجودات إلى أدنى مستوى لها حيث يوجد تدفقات نقدية مستقلة قابلة للتحديد. يتم مراجعة الموجودات 

عكس  ةغير المالية بخالف الموجودات المالية وتلك التي تعرضت لالنخفاض في قيمتها وذلك الحتمالي
م في القيمة، يت الهبوطفي القيمة بتاريخ كل قائمة مركز مالي. وعندما يتم الحقاً عكس خسارة  الهبوط

زيادة القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد إلى التقدير المعدل لقيمتها القابلة لالسترداد، ولكن القيمة 
الدفترية التي كان من الممكن تحديدها، والتي فيما الدفترية التي تمت زيادتها يجب أن ال تتجاوز القيمة 

في قيمة الموجودات أو وحدة توليد النقد في السنوات  للهبوطلو تم تحديدها لم يتم تسجيل أر خسارة 
في القيمة كإيرادات مباشرة في قائمة الدخل الموحدة. ال يتم  الهبوطالسابقة. ويتم إثبات عكس خسارة 

 قيمة الشهرة.في ال الهبوطعكس خسائر 
 

 الموجودات المالية (ب
 في هبوطيتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء مراجعة للتأكد من وجود دليل موضوعي على وجود 

 دائم في قائمة الدخل الموحدة. هبوط قيمة أصل مالي. وفي حالة وجود هذا الدليل، يتم إثبات خسارة 
 

الدائم في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة  الهبوطإذا ما تم الحقاً عكس خسارة 
المحققة للنقد إلى التقدير المعدَّل لقيمتها القابلة لالسترداد، على أال يزيد عن القيمة الدفترية فيما لو لم يتم 

إثبات  لسابقة. يتمالدائم في قيمة ذلك األصل أو الوحدة المحققة للنقد في السنوات ا الهبوطإثبات خسارة 
 لهبوطاالدائم في القيمة فوراً كإيرادات في قائمة الدخل الموحدة. ال يتم عكس خسارة  الهبوطعكس خسارة 

 في القيمة المسجلة لالستثمارات المتاحة للبيع في حقوق ملكية.
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 صكوك 3-11
  الصادرة كمطلوبات مالية وفقاً لجوهر األحكام التعاقدية للصكوك.تصنف المجموعة صكوكها 

تم  الصالحية. االنتهاءالمجموعة المطلوبات المالية وقت الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو  تستبعد
 .اً والحقاً بالتكلفةبالصكوك مبدئياإلعتراف 

 
 ذمم دائنة ومستحقات 3-12

يتم قيد المطلوبات المتعلقة بالمبالغ المطلوب سدادها في المستقبل مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سواء تم أم 
 لم يتم تقديم فواتير من قبل المورد ام ال. 

 
 مخصصات 3-13

يتم االعتراف بالمخصص إذا مهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى المجموعة التزام حالي قانوني أو تعاقدر يمكن 
 دير مبلغه بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام.تق

 
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  3-14

ً لنمام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية ويحمل  يتم قيد استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للمومفين وفقا
احتساب هذا االلتزام على أساس المزايا المقررة التي يستحقها المومف في حالة تركه على قائمة الدخل. ويتم 

 العمل في تاريخ قائمة المركز المالي.
 

تقوم الشركات التابعة األجنبية بتكوين مخصص مقابل مكافأة نهاية الخدمة للمومفين ومكافآت أخرى وذلك 
توجد خطط تقاعد ممولة أو غير ممولة للشركات التابعة  وفقا لقوانين الدولة التي تمارس فيها نشاطها. ال

 األجنبية.
 

 الزكاة والضرائب 3-15
تخضع الشركة وشركاتها التابعة للزكاة وضريبة الدخل وفقاً ألنممة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية 

في الزكاة المستحقة على الشركات السعودية )"الهيئة"(. ويتم تحميل الزكاة المستحقة على الشركة وحصتها 
التابعة على قائمة الدخل الموحدة. الزكاة وضريبة الدخل العائدة إلى الشركاء السعوديين واألجانب اآلخرين في 
الشركات التابعة الموحدة يتم تحميلها على حقوق األقلية في قائمة المركز المالي الموحدة المرفقة. ويتم احتساب 

 لهيئةاريبة الدخل اإلضافية، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبل مطلوبات الزكاة وض
 في الفترة التي يتم فيها إصدار الربوط النهائية.

 
تقتطع الشركة وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية ضرائب لبعض المعامالت مع جهات غير مقيمة 

 وذلك حسب متطلبات نمام ضريبة الدخل السعودر.في المملكة العربية السعودية 
 

تخضع الشركات األجنبية التابعة لضرائب الدخل في بلدانها ذات الصلة. تحمل ضرائب الدخل على قائمة الدخل 
 الموحدة.

 
يتم استخدام طريقة االلتزام عند تكوين مخصص بالضرائب المؤجلة على جميع الفروقات المؤقتة بين األسس 

والقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات بتاريخ القوائم المالية الموحدة. يتم قياس الموجودات الضريبية 
والمطلوبات الضريبية المؤجلة على أساس المعدالت الضريبية التي يتوقع تطبيقها في الفترة التي يتم فيها تحقق 

ول المعنية بتاريخ القوائم المالية. يتم الموجودات أو تسوية المطلوبات على أساس األنممة المعمول بها في الد
االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة القابلة للخصم والمرحل من كال من 
الموجودات الضريبية غير المستغلة والخسائر الضريبية غير المستغلة وذلك عند وجود احتمال توفر ربح خاضع 

من الفروقات الضريبية المؤقتة القابلة للخصم والمرحل من الموجودات الضريبية  للضريبة يمكن من استخدام كال
غير المستغلة والخسائر الضريبية غير المستغلة. تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة بتاريخ 

مح ضريبة كافي يسكل قائمة مركز مالي وتخفض إلى الحد الذر لم يعد فيه من المحتمل توفر ربح خاضع لل
 باستغالل جميع او جزء من الموجودات الضريبية المؤجلة.
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 اإليرادات 3-16

 تتحقق اإليرادات عند استيفاء الشروط التالية:

 .وجود احتمالية بتدفق منافع اقتصادية للمجموعة 

  موعد سدادها.يمكن قياسها بشكل موثوق بغض النمر عن 

 .امكانية تحديد التكلفة المتكبدة والتكاليف المستقبلية المتوقعة حتى تاريخه وامكانية قياسها بشكل موثوق 

 

يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو لشروط الدفع المحددة تعاقدياً. ويجب كذلك استيفاء معايير 

 يرادات.التحقق المحددة أدناه قبل تحقق اإل

 

 مبيعات بضائع

يتم إثبات اإليرادات من المبيعات عند تسليم أو شحن المنتجات التي يتم بمقتضاها انتقال المخاطر والمنافع 

الهامة المصاحبة لملكية البضاعة إلى المشترر بحيث ال يكون للمجموعة سيطرة فعالة او مشاركة إدارية 

بضاعة. ويتم تسجيل المبيعات بعد خصم المردودات والخصم مستمرة بالدرجة التي ترتبط عادة بملكية ال

 التجارر وخصم الكمية.
 

 إيرادات اإليجار

 يتم إثبات اإليرادات من اإليجار بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد االيجار.

 

 إيرادات الدعاية والعرض 

لعرض عن عدة منتجات من قبل تتكون إيرادات الدعاية والعرض من اإليرادات المكتسبة من اإلعالن وا

 البائعين داخل متاجر التجزئة للمجموعة ويتم اثباتها في الفترة التي تكتسب فيها. 

 

 إيرادات توزيعات األرباح 

 يتم اثبات إيرادات توزيعات األرباح عندما ينشأ الحق في استالمها.

 

  المصروفات 3-17

الناجمة عن جهود الشركة التي تقوم بها إدارات التسويق مصروفات البيع والتسويق هي تلك المصروفات 

والبيع والتوزيع. ويتم تصنيف جميع المصروفات األخرى، باستثناء تكلفة المبيعات وأعباء التمويل، 

كمصروفات عمومية وإدارية. ويتم إجراء توزيع للمصروفات المشتركة بين تكلفة المبيعات ومصروفات البيع 

 ت العمومية واإلدارية، عند اللزوم، على أساس ثابت.والتسويق والمصروفا
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 توزيعات أرباح 3-18

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

 

 يتم اثبات توزيعات األرباح األولية في الفترة التي يتم اعتمادها فيها من قبل مجلس اإلدارة. 

 

 مشتقات األدوات المالية 3-19

بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد مشعععتق ألداة مالية ومن ثم يعاد قياسعععها  تقيد مشعععتقات األدوات المالية إبتداءً 

بقيمتها العادلة. تعتمد طريقة قيد األرباح أو الخسعععائر الناتجة على ما إذا كان المشعععتق المالي قد تمت تسعععميته 

 كأداة تحوط وإذا كان كذلك، فعلى طبيعة البند الذر يتم إجراء تحوط له.

 

 المشتقات على النحو التالي:للمجموعة بعض 

 

 إما كتحوطات للقيمة العادلة لموجودات او مطلوبات مقيدة أو إلتزام شركة )تحوط لقيمة عادلة( أو (1)

كتحوطات لمخاطر معينة ذات صعععععععلة بموجودات أو مطلوبات مقيدة أو معاملة متوقعة جداً )تحوط لتدفق  (2)

 نقدر(.

 

ين أدوات التحوط وبنود التحوط وكذلك أهداف إدارة مخاطرها توثق المجموعة في بداية المعاملة العالقة ب

وإسعععععععتراتيجية إجراء عدة معامالت تحوط مختلفة. كما توثق المجموعة تقييمها لكل من بداية التحوط وعلى 

أسعععععاس اإلسعععععتمرارية ما إذا كانت مشعععععتقات األدوات المالية المسعععععتخدمة في معامالت التحوط فعالة جداً في 

 ت في القيم العادلة أو التدفقات النقدية للبنود التي تم التحوط لها.مقاصة التغيرا

 

تصععععنف القيمة العادلة الكاملة لمشععععتق تحوط كأحد الموجودات أو المطلوبات غير المتداولة عندما يكون عمر 

بقية شهرا وكأصل أو مطلوب متداول عندما تكون مدة اإلستحقاق المت 12البند المتبقي والمتحوط له أكثر من 

 شهراً. 12للبند المتحوط له أقل من 

 

 التحوط للقيمة العادلة (أ

تقيد التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات األدوات المالية التي تم تحديدها والمؤهلة كتحوطات للقيمة العادلة 

ر المخاطفي قائمة الدخل مع أر تغيرات في القيمة العادلة لألصل أو المطلوب المتحوط له التي تعود إلى 

التي تم التحوط لها. تطبق المجموعة فقط حسابات التحوط بالقيمة العادلة لمخاطر قيمة سلع التحوط )السكر 

ضمن "تكلفة  الموحدة الخام(. يتم قيد أرباح أو خسائر الجزء الفعال من معاملة التحوط في قائمة الدخل

من ضالموحدة لجزء غير الفعال في قائمة الدخل اإليرادات". كما يتم قيد األرباح أو الخسائر ذات الصلة با

  صافي.  -أعباء التمويل
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(   -3

 

 مشتقات األدوات المالية )تابع( 3-19

 

 التحوط للتدفقات النقدية (ب

تحوطات تحديدها والمؤهلة كيقيد الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات األدوات المالية التي تم 

ضمن  لموحدةا لتدفقات نقدية في حقوق الملكية. يتم قيد أرباح أو خسائر الجزء الفعال مباشرة في قائمة الدخل

 صافي. –أعباء التمويل 

 

يعاد تصنيف المبالغ المتراكمة في حقوق الملكية إلى أرباح أو خسائر في الفترات عندما يؤثر البند المتحوط 

األرباح أو الخسائر )مثالً: عندما يحدث البيع المتوقع المتحوط له(. يتم قيد أرباح أو خسائر الجزء له على 

"ضمن تكلفة االيرادات". إال أنه عندما تؤدر المعاملة المتوقعة  الموحدة الفعال من قيمة السلعة في قائمة الدخل

يتم تحويل األرباح والخسائر التي سبق وأن  التي تم التحوط لها إلى إثبات أصل غير مالي )مثالً: مخزون(،

تم تأجيلها في حقوق الملكية وذلك من حقوق المليكة ويتم إدراجها في القياس األولي لتكلفة الموجودات. يتم 

 في النهاية قيد المبالغ المؤجلة في تكلفة السلع المباعة في حالة المخزون.

 

أو عندما ال يفي تحوط بمعايير حساب التحوط، فإن أر أرباح عندما تنتهي صالحية أداة تحوط أو يتم بيعها، 

أو خسائر متراكمة وقائمة في حقوق الملكية في ذلك الوقت تمل في حقوق الملكية ويتم قيدها عندما يتم في 

النهاية قيد المعاملة المتوقعة في قائمة الدخل. عندما يصبح من غير المتوقع حدوث معاملة مستقبلية، يتم 

 لموحدةا تحويل األرباح أو الخسائر المتراكمة التي تم إدراجها في حقوق الملكية وذلك إلى قائمة الدخل مباشرة

 صافي. –ضمن أعباء تمويل 

 

 عقود إيجار تشغيلية 3-20

تصنف عقود اإليجار عندما يحتفم المؤجر فعلياً بكافة المخاطر والمنافع ذات الصلة بملكية اصل مالي وذلك 

تشغيلية. يتم اثبات المدفوعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي في قائمة الدخل الموحدة كعقود إيجار 

بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد االيجار. ويتم اثبات حوافز عقد االيجار المستلمة كجزء ال يتجزأ 

 من إجمالي مصروفات عقد اإليجار على مدى فترة عقد االيجار.

 

 القروض 3-21

يتم قيد القروض بقيمة المتحصالت المستلمة، بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة، إن وجدت، تتم رسملة 

تكاليف القروض التي ترتبط مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة كجزء من هذه الموجودات. 

 يتم تحميل تكاليف القروض األخرى على قائمة الدخل الموحدة.

 

 المؤهل هو أصل يتطلب بالضرورة فترة زمنية طويلة ليكون جاهزاً لغرض استخدامه أو بيعه.األصل 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(   -3

 

 المقاصة 3-22

يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي 

وجود حق نمامي ملزم إجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما يكون لدى الموحدة فقط عند 

 المجموعة نية لتسويتها على أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد.

 

 ما في حكمهنقد و -4

 ديسمبر مما يلي: 31يتكون النقد وما في حكمه كما في 

 2015م 2016م 

   

 25,876 23,316 نقد في الصندوق

 1,334,976 488,930 حسابات جارية – نقد لدى البنك

 706,222 819,278 ودائع قصيرة األجل

   

 1,331,524 2,067,074 

 

 .الودائع قصيرة األجل موجودة لدى بنوك تجارية وتحقق إيراداً مالياً على أساس أسعار السوق السائدة

 مما يلي:ديسمبر  31النقد وما في حكمه كما في 

 2015م 2016م 

   

 2,067,074 1,331,524 نقد في الصندوق

 (254,030) (53,218) ناقصاً: ودائع مقيدة

 1,278,306 1,813,044 

 

إن الودائع المقيدة تتمثل في الودائع ألجل والودائع المربوطة مقابل تسهيالت بنكية ممنوحة لشركات أجنبية تابعة من 

 قبل بنك محلي.
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 تجارية ذمم مدينة -5

 

 ديسمبر مما يلي: 31كما في التجارية تتكون الذمم المدينة 

 م2015 م2016 إيضاح                                                 

    

 956,575 1,253,436  ذمم مدينة من أطراف أخرى

 (73,895) (72,225) 1-5 ناقصاً: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

  1,181,211 882,680 

 66,187 58,156 25 مستحق من أطراف ذات عالقة 

  1,239,367 948,867 

 (28,247) (10,751)  يخصم: ذمم مدينة غير متداولة، صافي

    

  1,228,616 620,920 

 

 الحركة في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها هي كما يلي: 5-1

 2015م 2016م                                                  

    

 74,240 73,895  يناير 1الرصيد في 

 5,122 12,040  إضافات خالل السنة

 -- (9,926)  رد مخصصات خالل السنة

 (5,467) (3,236)  / فروقات ترجمة عمالت مشطوب خالل السنة

 -- (548) ( 8يضاح إبغرض البيع ) تصنيفها كمحتفم بهاإعادة تم 

 73,895 72,225  ديسمبر 31الرصيد في 

 

 المخزون -6

 ديسمبر مما يلي: 31يتكون المخزون في  

 م2015 م2016 إيضاح 

    

 3,484,851 1,879,388 28و  1-6 منتجات تامة الصنع

 1,130,687 897,192  مواد خام وتغليف

 100,497 96,246  أعمال قيد التنفيذ

 200,484 163,796  للبيع ُمعدّةقطع غيار ومستلزمات غير 

 159,615 322,211  بضائع في الطريق

  3,358,833 5,076,134 

 (222,680) (154,351) 2-6 ناقصاً: مخصص مخزون متقادم / بطيء الحركة

    

  3,204,482 4,853,454 
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 المخزون )تابع(   -6

 

 إلى صافي القيمة القابلة للتحقق تخفيضال 6-1

ً مع التغيرات الحديثة في السلوك االستهالكي، بد  بمحاولة ترشيد حجم المخزون و ذلك شركة بندهت أتمشيا

بمساعدة مستشار خارجي. كشفت الدارسة وحدات المخزون المحتفم به والتي تعاني من انخفاض في الطلب 

ية الضخمة بعض العروض الترويج الشركة وبالتالي تتطلب تغييرات في استراتيجيات التخلص. لذلك فقد قدمت

القيمة  السابقة للتعرف والتحقق علىخالل الشهرين الماضيين. وعالوة على ذلك، تم اتباع نهج ثابتا في السنوات 

تصنيف  تم وعليه الفعلية الصافية من الخسائر المحققة من األصناف التي ال يمكن استرداد قيمتها الدفترية.

 المخزون المتقادم و بطيئ الحركة ضمن الفئات التالية:

 

 مخزون التصفيات -أ

تلك  بعاداستالحركة والذر قررت المجموعة  بطيئ، والمخزون سترجاعلإلتتضمن هذه الفئة البضائع غير القابلة 

ديسمبر  31خالل الثالثة شهور المنتهية في البضائع مستقبالً و بالتالي تم إدراجها ضمن عروض ترويجية 

وحدات المخزون المحتفم بها تم تخصيصها ومراقبتها بدقة بشكل دورر. إن إستبعاد تلك الوحدات إن . م2016

مليون لاير سعودر حتى  68.4مليون لاير سعودر وخسارة غير محققة بمبلغ  132مبلغ نتج عنه خسارة محققة ب

 م.2016ديسمبر  31

 

 مخزون البضائع الزائدة -ب

تم تحديد بعض وحدات المخزون المحتفم به بالزيادة عن الطلب المعتاد عليه في مل تغيرات متطلبات السوق و 

الجزء من المخزون كان ضمن العروض الترويجية ونتج عنه في حين أن إعادة الطلب قد تم تقييده. إن هذا 

 31مليون لاير سعودر حتى  109مليون لاير سعودر و خسارة غير محققة بمبلغ  65.2خسارة محققة بمبلغ 

 م.2016ديسمبر 

 

 ديسمبر هي كما يلي: 31إن الحركة في مخصص مخزون متقادم / بطيء الحركة للسنة المنتهية في  2 -6

 م2015 م2016                                                  

    

 81,481 222,680  يناير 1الرصيد في 

 145,167 24,297  إضافات خالل السنة

 -- (82,365)  مخصصات مستخدمة خالل السنة

 (3,968) (9,326)  السنةفروقات ترجمة عمالت خالل 

 -- (935)  (  8يضاح إالمحول كمحتفم بها بغرض البيع )

     

 222,680 154,351  ديسمبر 31الرصيد في 

 

مليون ريـال سعودر( مع بنوك أجنبية  366.8: م2015مليون ريـال سعودر ) 0.14تم رهن مخزون بقيمة  6-3

 تابعة موحدة. خارجية كضمان مقابل تسهيالت قروض بنكية لشركات
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 مقدماً وذمم مدينة أخرى اتمدفوع -7

 ديسمبر مما يلي: 31تتكون المدفوعات مقدماً والموجودات المتداولة األخرى كما في 

 م2015 م2016 إيضاح   

    

 496,331 261,213  دفعات مقدمة لموردين 

 192,413 195,951 25 مستحق من أطراف ذات عالقة

 ً  276,871 188,581  إيجارات مدفوعة مقدما

 163,921 173,803  أخرى مدفوعة مقدما  مصروفات

 28,519 109,105 1-7 ذمم مدينة من جهات حكومية

 60,764 84,710  ودائع

 56,275 52,096  ذمم مدينة لمومفين

 25,679 33,365  مطالب بهاتوزيعات ارباح غير 

 85,074 16,612 2-7 القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات 

 104,724 93,490  أخرى

 
 1,208,926 1,490,571 

 

 مستحقات من جهات حكومية  7-1

يتمثل المستحق من جهات حكومية في مطالبات شركات تابعة أجنبية من حكومات محلية على حساب دعم 

 وضريبة قيمة مضافة ورسوم جمركية وضرائب مدفوعة مسبقاً.

 

 للمشتقات الموجبةالقيمة العادلة  7-2

يمثل الرصيد المتعلق بالعقود المستقبلية واآلجلة القيمة العادلة لعقود تحوط قائمة للسلع في تاريخ نهاية السنة. تم 

مشتقات القيمة العادلة السالبة للفي اإليضاح أعاله وتم اإلفصاح عن القيمة العادلة الموجبة للمشتقات اإلفصاح عن 

 (.17ضاح رقم "مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى" )اإلي ضمن

 

أثبت إختبار فعالية التحوط الذر أجرته اإلدارة أن التحوط للقيمة العادلة كان فعاالً. وبناًء عليه، فقد تم تحميل  

 لمحاسبية.وفقاً للسياسة ا "تكلفة المبيعات"الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات مباشرة على 

 

مليون ريـال سعودر  8.1يعادل خسارة تم قيد عقود التحوط التي لم تتأهل لحساب التحوط في قائمة الدخل بمبلغ  

كانت المبالغ الرئيسية اإلسمية  م2016ديسمبر  31في (. 29مليون ريـال( )اإليضاح رقم  97.6 ربح :م2015)

 مليون ريـال سعودر(. 3.922: م2015) مليون ريـال سعودر 4.443للعقود اآلجلة والمستقبلية القائمة 
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 موجودات ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع -8

 

م، قررت المجموعة 2016ديسمبر  26الحقاً لقرار مجلس اإلدارة لشركة صافوال لألغذية في اجتماعهم بتاريخ  -أ

ترة للف المركز الماليإيقاف خطة االستبعاد ألعمال زيت الطعام في المغرب وإعادة تصنيف المبالغ في قائمة 

الحسابات ذات الصلة وقائمة مليون لاير سعودر إلى  27.1، تم رد مبلغ باإلضافة إلىالحالية وفترات المقارنة. 

م، تم 2015الموجودات والمطلوبات مصنفة كمحتفم بها لغرض البيع في  .الدخل الموحدة لتعكس هذا التعديل

 إعادة تصنيفها كالتالي: 

 

 م2015 

  الموجودات

 6 نقد وما في حكمه

 6,111 ذمم مدينة 

 13,148 مخزون

 21,006 وموجودات متداولة أخرىمدفوعات مقدما 

 4,764 ممتلكات آالت ومعدات

تم إعادة تصنيفها " كموجودات مصنفة كمحتفم بها بغرض البيع" في قائمة المركز  

 المالي الموحدة

 

45,035 

  

  المطلوبات

 48,935 قروض قصيرة األجل

 7,160 ذمم دائنة 

 38,138 مدفوعات مقدما وموجودات متداولة أخرى

تم إعادة تصنيفها "كمطلوبات مصنفة كمحتفم بها بغرض البيع" في قائمة المركز 

 المالي الموحدة

 

94,233 

 

م )"أنتاج"( مصنفة كمحتف "نتاج كابيتال المحدودةإ"ستثمار في تم تصنيف اإل ،م2016األخير من عام خالل الربع  -ب

تم  القادمة. ونتيجة لذلك، شهر األشهر االثني عشرغرض البيع وفقا لقرار اإلدارة لبيع ملكيتها في أنتاج لبها 

 169.2 بمبلغ مليون لاير من القيمة الدفترية 80.8 بمبلغ قيميته العادلة ىلإتخفيضه ويفها على هذا النحو تصن

مليون لاير سعودر، وقد تم تصنيفها  88.4القيمة في عتراف بخسارة هبوط مليون لاير سعودر مما أدى إلى اإل

 .(28و 1-10في قائمة الدخل )إيضاح 
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 موجودات ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع )تابع( -8

 

و ي"، مصر )شركة المتحدة للسكرلجودات والمطلوبات لوالم ، صنفت المجموعة أيضاً 1كما هو مبين في االيضاح  -ج

 .م2016ديسمبر  31كما في تاريخ  غرض البيعل( كمحتفم بها "إس سي إر

 

 م2016 

  موجودات مصنفة كمحتفم بها بغرض البيع

 80,844 "إنتاج كابيتال المحدودة"االستثمار في -

 975,895 ( 1-8الشركة المتحدة للسكر، مصر )إيضاح -

 1,056,739 ديسمبر  31في الرصيد 

  مطلوبات مصنفة كمحتفم بها بغرض البيع

 938,878 (1-8الشركة المتحدة للسكر، مصر )إيضاح -

 

 ديسمبر: 31في  البيع بغرض محتفم بهاالتفاصيل موجودات ومطلوبات الشركة المتحدة للسكر، مصر يلي  فيما 

 

 الموجودات والمطلوبات المحتفظ بها بغرض البيع 8-1 

 

 م2016 

  

  الموجودات

 341,958 (1-1-8)إيضاح  نقد وما في حكمه

 119,018 ذمم مدينة وموجودات متداولة أخرى 

 237,549 (2-1-8)إيضاح  مخزون

 273,513 (3-1-8)إيضاح  ممتلكات آالت ومعدات

 3,857 موجودات أخرى غير متداولة

عنها كموجودات مصنفة كمحتفم بها بغرض البيع في قائمة  تم اإلفصاحمبالغ 

 المركز المالي الموحدة

 

975,895 

  

  المطلوبات

 118,070 قروض

 410,046 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 35,762 إر بي ار دراشتراك نقدر مستلم من 

 375,000 مطلوبات غير متداولة

مبالغ مصرح عنها كمطلوبات مصنفة كمحتفم بها بغرض البيع في قائمة المركز 

 المالي الموحدة

 

938,878 
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 بها بغرض البيع )تابع(موجودات ومطلوبات مصنفة كمحتفظ  -8

 

 الموجودات والمطلوبات المحتفظ بها بغرض البيع )تابع( 8-1

 .مليون لاير سعودر 187.5الودائع المقيدة بمبلغ  يتضمن 8-1-1

مليون ريـال سعودر  161.42 بمبلغ( "يو إس سي إر"لشركة المتحدة للسكر، مصر )اتم رهن مخزون  8-1-2

 مع بنوك أجنبية كضمان مقابل تسهيالت قروض بنكية.

بقيمة  ("يو إس سي إر"للشركة المتحدة للسكر، مصر ) بعض الممتلكات واالت والمعداتتم رهن  8-1-3

 .تجاريةمليون ريـال سعودر مع بنوك  266.73

 

 )الخسارة( / الدخل من العمليات غير المستمرة 8-2

 مرة"خسارة من العمليات غير المستكـ "عنها  التي تم اإلفصاحتفاصيل الدخل من العمليات غير مستمرة فيما يلي 

 ديسمبر: 31في قائمة الدخل الموحدة لشركة السكر المتحدة، مصر للسنة المنتهية في 

 

 م2015 م2016  

   

 1,299,820 1.328.627 المبيعات

 (1,232,001) (1.308.372) تكلفة اإليرادات

 67,819 20.255 إجمالي الربح

   مصروفات تشغيلية

 (4,032) (3.252) بيع وتسويق

 (23,534) (20.942) عمومية وإدارية

 40,253 (3.939) )خسارة( / دخل من العمليات

 (39,895) (168.409) صافي  –أعباء تمويل 

 358 (172.348) )الخسارة(/ الدخل قبل ضرائب الدخل والزكاة

 803 (3.912) ضرائب دخل 

 1,161 (176.260) للسنة صافي )الخسارة( / الدخل

 

 تدفقات نقدية من عمليات متوقفة 8-3

تم عرض تفاصيل التدفقات النقدية من العمليات غير المستمرة ضمن قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 

 التدفقات النقدية من العمليات غير المستمرة : التالي  مكونات م.2016ديسمبر  31

 م2015 م2016 

   

 151,433 (4,183) صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (7,434) 171 االستثماريةصافي التدفقات النقدية من األنشطة 

 160,823 (228,633) التمويليةصافي التدفقات النقدية من األنشطة 

 (232,645) 304,822 

 

كمحتفم  يفهمعنية لتصنيتم تصنيف العمليات غير المستمرة عند حدوث االستبعاد أو عندما يحقق النشاط الشروط ال

 .به لغرض البيع
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 ذمم دائنة طويلة األجل -9
 ديسمبر مما يلي: 31تتكون الذمم الدائنة طويلة األجل كما في 

 م2015 م2016 إيضاح 
    

 161,427 3,966 25 عالقةمستحق من أطراف ذات 
 15,780 6,785  أخرى

  10,751 177,207 

 
 إستثمارات -10

 ديسمبر مما يلي:  31تتكون االستثمارات في 
 م2015 م2016 إيضاح 
    
 7,720,958 7,915,016 1-10 ستثمار في شركات زميلةا
 709,275 612,421 2 -10  ستثمارات متاحة للبيعا

  8,527,437 8,430,233 

 
 ستثمارات في شركات زميلةا 10-1

 فيما يلي تفاصيل إستثمارات المجموعة في الشركات الزميلة (أ
 

نسبة الملكية  بلد التأسيس النشاط الرئيسي 
 الفعلية بالمائة

  

 م2015 م2016 م2015 م2016  
       

شركة المراعي المحدودة 
 )"المراعي"( 

المنتجات الغذائية 
 الطازجة

المملكة العربية 
 6,362,608 6,755,515 36.52 36.52 السعودية 

شركة كنان العالمية 
 للتطوير العقـارر 

 )"كنان"(

المملكة العربية  العقارات 
 السعودية 

29.9 29.9 562,492 617,143 
شركة هرفي لخدمات 

 )"هرفي"(المواد الغذائية 
المنتجات الغذائية وسلسلة 

المطاعم الوجبات 
 السريعة 

المملكة العربية 
 السعودية 

49 49 428,967 391,739 
شركة مدينة السيرة 

 للتطوير العقارر
المملكة العربية  العقارات 

 151,790 151,607 40 40 السعودية 
شركة مطورر مدينة 

 المعرفة اإلقتصادية
المملكة العربية  العقارات 

 16,435 16,435 2.07 2.07 السعودية 
شركة إنتاج كابيتال 
المحدودة )"إنتاج"( 

 )ب(( 8)إيضاح 

الجمهورية  استثماررصندوق 
 العربية التونسية

49 49 -- 179,244 
توزيع منتجات المأكوالت  سي فود إنترناشيونال ون 

 البحرية
االمارات العربية 

 -- -- -- 40 المتحدة 
 1.999 -- متنوعة --   أخـــرى 

     7.915.016 7.720.958 
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 إستثمارات ) تابع( -10

 

 ستثمارات في شركات زميلة )تابع(ا 10-1

 

 ديسمبر وتحليلها كما يلي: 31ستثمارات في الشركات الزميلة خالل السنة المنتهية في الحركة في اإل (ب

 

 م2015 م2016 

   

 7,188,197 7,720,958 يناير   1في 

 -- 20,444 إضافات خالل السنة

   الحصة في صافي الدخل للسنة

 697,931 761,544 المراعي  -

 100,844 105,142 هرفي  -

 (3,827) (85,278) أخرى  -

 27,121 (116,636) (24)إيضاح الحصة في صافي احتياطي المراعي للسنة 

   خصم: توزيعات أرباح مستلمة خالل العام

 (219,131) (252,001) المراعي  -

 (70,177) (67,913) هرفي  -

 -- (2,000) تسويات أخرى 

ستثمار في إنتاج )المحولة كمحتفم بها بغرض البيع خصم: اإل

 -- (169,244) (8)إيضاح 

 7,720,958 7,915,016 ديسمبر 31في الرصيد 

 

 المعلومات المالية الرئيسية الشركات الزميلة الهامة هي كما يلي:

 

 صافي الدخل اإليرادات المطلوبات جواداتوالم االسم

     

     م2016

     

       485,080,2   662,698,14    897,565,15  740,022,29  المراعي 

          496,217      683,156,1         640,539    190,352,1  هرفي 

     

     م2015

     

        691,915,1    616,794,13    807,752,14  035,371,27 المراعي 

           682,202      005,077,1         978,455    432,191,1 هرفي 
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 إستثمارات ) تابع( -10

 

 إستثمارات متاحة للبيع 10-2

 ديسمبر بشكل رئيسي مما يلي: 31ستثمارات المتاحة للبيع في تتكون اإل

  

   نسبة الملكية الفعلية )بالمائة( 

 م2015 م2016 م2015 م2016  

     إستثمارات مدرجة:

 336,660 392,265 6.4 6.4 مدينة المعرفة اإلقتصادية

 96,319 127,729 0.9 0.9 ("إعمار")إعمار المدينة اإلقتصادية 

 -- -- 5 5 تعمير األردنية القابضة

     

     إستثمارات غير مدرجة 

)إيضاح )"جسور"( شركة جسور القابضة 

28) 14.81 14.81 -- 135,869 

شركة سويكورب المملكة العربية السعودية 

 115,674 67,674 15 15 (28)إيضاح 

 24,753 24,753 5 5 دار التمليك

   612,421 709,275 

 

 1.17: م2015مليون ريـال سعودر ) 1.17، حصلت المجموعة على توزيعات أرباح بمبلغ م2016م اعالخالل  (أ

 مليون ريـال سعودر( من بعض اإلستثمارات المتاحة للبيع المذكورة أعاله.

 

 الحركة في اإلستثمارات المتاحة للبيع كما يلي: (ب

 م2015 م2016 إيضاح 

    

 732,519 709,275  يناير 1

 -- (183,869) 28 خسارة الهبوط في القيمة المعترف بها خالل السنة 

 (24,807) 80,732 24 القيمة العادلة تعديالت إحتياطيات

 1,563 6,283  أخرى

 709,275 612,421  ديسمبر 31الرصيد كما في 
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 ومعدات ممتلكات وآالت -11

 
 مباني أرض

 تحسينات على

مباني 

 مصنع ومعدات مستأجرة

 أثاث ومعدات

 سيارات مكتبية

مشاريع تحت 

 المجموع التنفيذ

         التكلفة

 م2016يناير  1
1,268,929 1,820,617 1,436,874 3,461,814 2,512,725 400,813 1,246,394 

12,148,16

6 

 1,087,778 534,628 60,746 179,220 27,041 31,021 231,854 23,268 إضافات

 (71,832) (1,687) (5,405) (32,012) (9,129) (23,510) (89) -- إستبعادات

 -- (751,531) 2,721 101,707 315,610 23,476 308,017 -- المحول )من( / إلى مشاريع تحت التنفيذ

 (185,140)  (3,395)  (961)  (251)  (176,548)  (1,237)  (2,748)  -- خسارة الهبوط في القيمة 

 3,009 1,909 253 150 547 -- 150 -- تعديل التضخم المرتفع

 فروقات ترجمة العمالت األجنبية
(38,770) (205,850) (10,242) (650,189) (28,934) (32,684) (154,626) 

(1,121,295

) 

 م2016ديسمبر  31
1,253,427 2,151,951 1,456,382 2,969,146 2,732,605 425,483 871,692 

11,860,68

6 

         

         االستهالكات المتراكمة

 م2016يناير  1
-- (485,016) (474,528) (1,681,184) (1,406,768) (247,958) -- 

(4,295,454

) 

 (676,923) -- (46,773) (280,115) (150,759) (117,537) (81,739) -- إضافات

 48,322 -- 5,367  25,441 8,859   8,621   34  -- إستبعادات

 (110) -- (6)  (12)  (72)   -- (20)  -- تعديل التضخم المرتفع

 201,800  -- 14,573  14,620  143,461   262   28,884  -- فروقات ترجمة العمالت األجنبية

 م2016ديسمبر  31
-- (537,857) (583,182) (1,679,695) (1,646,834) (274,797) -- 

(4,722,365

) 

          

 صافي القيمة الدفترية
1,253,42

7 

1,614,09

4 873,200 1,289,451 1,085,771 150,686 871,692 7,138,321 
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المحول الي موجودات مصعععععععنفة كمحتفم بها بغرض 

 (273,513) (7,885) (1,437) (1,017) (137,803) (15,368) (103,377) (6,626) ( 8البيع )إيضاح 

         

 م2016صافي القيمة الدفترية 
1,246,80

1 

1,510,71

7 857,832 1,151,648 1,084,754 149,249 863,807 6,864,808 

 7,852,712 1,246,394 152,855 1,105,957 1,780,630 962,346 1,335,601 1,268,929 م2015صافي القيمة الدفترية 
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 ومعدات )تابع( ممتلكات وآالت  -11

سين ورفع مستوى وتحالتنفيذ بإنشاء أسواق سوبر ماركت وهايبر ماركت لشركة بنده  المشاريع تحتتتعلق  -أ

 لألغذية.مرافق إنتاج بعض الشركات التابعة لشركة صافوال 

مليون لاير  1.270م: 2015) لاير سعودرمليون  232.4بمبلغ  والمعدات واآلالتعض الممتلكات رهن بتم  -ب

  للشركات الخارجية التابعة للمجموعة كضمان لبنوك تجارية.   سعودر(

 م2016تعلق بتكاليف التمويل التي تمت رسملتها خالل ت مليون ريـال سعودر 14.4تتضمن اإلضافات مبلغ  -ج

لتحديد مبلغ تكاليف التمويل المرسملة مليون ريـال سعودر(. كان متوسط المعدل المستخدم  32: م2015)

 (. ٪2.5 :م2015) ٪3.15إلى  2.88٪

 

 أصول ضريبية مؤجلة -12

 ديسمبر هي كما يلي: 31إن الحركة في األصول الضريبية المؤجلة كما في 

 م2015 م2016 

   

 50,025 69,763 يناير 1الرصيد في 

 25,084 908 اإلضافات خالل السنة

 (5,346) (38,278) تعديل ترجمة العمالت األجنبية

 -- (3,700) لبيعا لغرضمصنف كمحتفم 

   

 69,763 28,693 ديسمبر 31في  كما الرصيد

 

ب لبعض الشركات األجنبية التابعة للمجموعة بموج ةمؤقتال اتقوفرالعلى أساس األصول الضريبية المؤجلة يتم حساب 

 طريقة االلتزام بإستخدام السعر الضريبي الفعال.
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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 موجودات غير ملموسة -13

 ديسمبر كما يلي: 31الحركة في الموجودات غير الملموسة كما في 

  

 الشهرة

 

 مصاريف مؤجلة

العالمات التجارية 

 ذات عمر غير محدد

 

 المجموع

     التكلفة

 1.635.167 242.876 595.884 796.407 م2016يناير  1

 (275.191) (165.249)    -- (109.942) ترجمة العمالت األجنبية

  1.359.976 77.627 595.884 686.465 م2016ديسمبر  31

     اإلطفاء 

 (521.447) -- (521.447) -- م2016يناير  1

 (74.437) -- (74.437)    -- إضافات

 (102.423) --    -- (102.423) (28خسارة هبوط في القيمة )إيضاح 

 (698.307) -- (595.884) (102.423) م2016ديسمبر  31

     

 661.669 77.627 -- 584.042 م2016 صافي الرصيد

 1.113.720 242.876 74.437 796.407 م2015صافي الرصيد 

 

 31في (، 28القيمة )إيضاح  هبوطالقيمة الدفترية للشهرة بعد تعديل احتياطي ترجمة العمالت وتعديل خسارة 

 : كما يلي ديسمبر

 

 م2015 م2016  

    

 222,024 222,024  جيان عمليات 

 140,341 101,004  شركة صافوال لإلستثمارات الصناعية

 84,016 84,016  شركة عافية العالمية

 75,703 75,703  شركة المخازن الكبرى التجارية 

 46,649 41,121   إس يهكة كوغو غيدا ياتوم في تكاريت إشر

 55,348 24,482  شركة عافية العالمية  مصر

 22,702 20,780  شركة نورتيكا جولدن ويت

 14,912 14,912  الشركة المتحدة للسكر

 108,650 --  شركة الملكة للصناعات الغذائية

 8,154 --  شركة الفراشة للصناعات الغذائية

 17,908 --  شركة اإلسكندرية للسكر

    

  584,042 796,407 
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 قروض قصيرة األجل -14

وقروض قصيرة األجل وترتيبات تمويل بالمرابحة على المكشوف بنكية قصيرة األجل من سحوبات القروض تتكون 

ض بع فع رسوم تمويل على هذه الديون باسعار السوق السائدة.دمالية. تمن عدة بنوك تجارية مختلفة ومؤسسات 

  .األم القروض قصيرة األجل للشركات التابعة مضمون بضمانات من الشركة

 

 قروض طويلة األجل -15

 ديسمبر مما يلي: 31طويلة األجل كما في  القروضتتكون 

 م2015 م2016 إيضاح 

    

 2,955,817 3,164,558 1-15 ألجلتمويل بالمرابحة 

 652,064 398,289 1-15 قروض بنوك تجارية

 1,500,000 1,500,000 2-15 صكوك

  5,062,847 5,107,881 

 (528,785) (845,369)  الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

    

  4,217,478 4,579,096 

 

 ذه القروضهللشركة وشركاتها التابعة الموحدة.  قروض من بنوك تجارية ومؤسسات مالية تمويالً تمثل ال 15-1

بعض هذه . والدينار الجزائرر والجنيه السوداني والدوالر األمريكيباللاير السعودر والجنيه المصرر 

لقروض ا التابعة. تتضمن إتفاقيات الخارجية والمعدات لبعض الشركات واآلالتلكات تلممباالقروض مضمون 

 يلة األجل للشركاتتعهدات تتطلب من بين أشياء أخرى الحفام على نسب مالية معينة. بعض القروض طو

 .األم بضمانات الشركة التابعة مضمون

 

اإلجمالية  اقيمته وكإصدار صكببموجب هذا البرنامج  الطرح األوليم أتمت المجموعة 2013يناير  22ي ف 15-2

ستة شهور  كلسنوات وبعائد متوقع متغير على حملة الصكوك  7دة صالحية مليار ريـال سعودر بم 1.5

. تنص أحكام الصكوك على أن تحافم المجموعة خالل الفترة  على شروط أشهر 6 زائد سايبور ٪1.10بواقع 

 .مالية وغيرها من الشروط  بما فيها، وليس حصراً، أن ال تتجاوز شرائح الصكوك راس مال الشركة المدفوع

 تنص أحكام الصكوك على أن تحافم المجموعة على شروط مالية وغيرها.

 

مليار ريـال  3.7 م، لدى المجموعة تسهيالت تمويل بنكية غير مستخدمة بمبلغ2016ديسمبر  31كما في 

 مليار ريـال سعودر(. 3.5م: 2015سعودر )
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 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 قروض طويلة األجل )تابع( -15

 

 إستحقاق القروض طويلة األجلجدول  15-3

 

   ديسمبر: 31للسنوات المنتهية في 

 م2015 م2016 

   

 528,785 -- م2016

 1,433,611 845,369 م2017

 594,673 1,123,085 م2018

 567,833 828,984 م 2019

 1,982,979 2,265,409 وما بعد ذلك م2020

   

 5,062,847 5,107,881 

 

 الفائدة معدالتمقايضات  15-4

 لمخاطر معدالت هافائدة مع بنوك تجارية محلية للتحوط ضد تعرضال لمعدالت ةمقايض أبرمت الشركة عقود

 م2016ديسمبر  31كما في . م2020ومن المتوقع أن تستحق السداد في عام  قتراضما تقوم باإلالفائدة عند

والتي ( مليون ريـال سعودر 7.05: م2015)مليون ريـال سعودر  2.97بلغت القيمة العادلة لهذه العقود القائمة 

 لملكيةاضمن حقوق تسويات القيمة العادلة مستحقة ومطلوبات أخرى" وتم قيد  مصروفاتتم اإلفصاح عنها في "

 (.24أنمر اإليضاح رقم )تحت بند إحتياطي القيمة العادلة 

 

مليون ريـال  750الفائدة القائمة  معدالتبلغت المبالغ الرئيسية اإلسمية لعقود مقايضة ، م2016ديسمبر  31في 

 مليون ريـال سعودر(. 750: م2015سعودر )

 

 تجارية ذمم دائنة -16

 ديسمبر مما يلي: 31كما في  التجارية تتكون الذمم الدائنة

 

 م2015 م2016 إيضاح 

    

 3,031,636 2,295,776  تجارية

 92,343 119,727 25 أطراف ذات عالقةمستحق إلى 

  2,415,503 3,123,979 

 



 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساهمة سعودية(
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 مستحقة ومطلوبات أخرى مصروفات -17

 ديسمبر مما يلي: 31تتكون المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى كما في 

 م2015 م2016 إيضاح 

    

 499,356 648,606  مصاريف مستحقة 

 258,134 271,099 1-36 زكاة وضريبة مستحقة

 80,310 251,122 1-17 ذمم دائنة لجهات حكومية

 129,725 185,704  مستحقة وشحنمرافق وإيجار 

 137,823 168,579  إستحقاقات متعلقة بالمومفين

 186,770 159,339  مستحقة يةأعباء تمويل

 222,903 157,170  إستحقاقات تسويق ذات صلة

 51,592 63,438 2-17 مستحق لشركة مارجرين

 232,35 51,639  مطالب بهاتوزيعات أرباح غير 

 89,333 50,370  ذمم دائنة لمقاولين

 33,399 30,154 3-17 مطلوبات متعلقة بالتأمين

 50,244 26,841  دفعات مقدمة من العمالء

 34,367 13,802 2-7و  4-15 للمشتقات السالبةالقيمة العادلة 

 23,520 6,349  توزيعات أرباح مستحقة لحقوق الملكية الغير مسيطرة 

    

  2,084,212 1,832,708 

 

ات الحكومية المتعلقة بالرسوم الجمركية واإلعان الجهات إلىالمستحقة للمدفوعات التقديرية  المصروفاتيمثل هذا المبلغ  17-1

 وفروق األسعار في شراء زيت. 

بخصوص فروق األسعار على النفط الخام المدعوم التي  )إم إم سي( المستحق لشركة مارجرين فييمثل هذا المبلغ  17-2

 تستهلكها شركة بيشهر الصناعية في السنوات السابقة إلنتاج منتجات السوق الحرة

 بدتهاثالثة كتعويض متعلق عن األضرار التي تكأطراف  إلىالمستحقة للمدفوعات التقديرية  المصروفاتيمثل هذا المبلغ  17-3

 .لسكرل شركة المتحدةالنتيجة لحادث حريق في مستودع 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما 

 

43 

 ضريبة مؤجلة اتلتزاما -18

 ديسمبر مما يلي: 31ضريبة مؤجلة  كما في  اتتتكون الحركة في التزام

 م2015 م2016  

    

 80,205 102,932  يناير 1

 32,125 27,959  إضافة خالل السنة 

 (9,398) (59,160)  تعديل ترجمة العمالت 

 -- (21,180)  (  8غرض البيع )أيضاح لالمحول كمحتفم بها 

 102,932 50,551  ديسمبر 31

 

من مخصص نهاية الخدمة والذمم الدائنة لإليجارات  ةمؤقتال الفروقاتعلى أساس المؤجل يتم حساب اإللتزام الضريبي 

ستخدام بإ االلتزامطريقة والمعدات لبعض الشركات األجنبية التابعة للمجموعة بموجب  واآلالتالمؤجلة والممتلكات 

 السعر الضريبي الفعال.

 

 ربح مؤجل -19

 ديسمبر مما يلي: 31تتكون الحركة في الربح المؤجل  كما في 

 م2015 م2016  

    

 192,411 175,314  يناير 1

 (17,097) (17,097)  إطفاء

 175,314 158,217  ديسمبر 31

 

على بيع األراضي والمباني وعمليات إعادة استئجار األصل؛ من  يةالربح المؤجل يرتبط أساسا بتأجيل مكاسب رأسمال

 سنة. 18سنوات إلى  10قبل الشركات التابعة للمجموعة. يتم تأجيل هذه المكاسب خالل فترة تتراوح بين 

 

 ذمم دائنة طويلة األجل -20

 تتكون الذمم الدائنة طويلة االجل كما في ديسمبر ممايلي : 

 م2015 م2016 إيضاح 

    

 218,449 214,491 1-20 توزيعات أرباح غير مطالب بها

 12,047 --  إيجار مؤجل مستحق الدفع

 2,001 1,090  ذمم دائنة أخرى طويلة األجل

  215,581 232,497 

 

 هابأرباح غير مطالب  اتتوزيع 20-1

من قبل  وزيع أرباح معلن عنهات م2015و م2016ديسمبر  31في  توزيعات األرباح غير المطالب بهاتمثل 

 همونلم يتقدم المسافي سنوات سابقة وأجزاء من أسهم نتجت عن تجزئة أسهم في سنوات سابقة.  الشركة

توزيعات األرباح غير مطالب بها  ترى اإلدارة أنلذلك، أصحاب هذه المبالغ بالمطالبة بها لسنوات عديدة. و

 تحت بند المبالغ وبناًء عليه فقد تم تصنيفها م2017غير محتمل سداد هذه المبالغ خالل سنة  كثر من عامينأل

 .مطلوبات غير متداولة
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -21

 

 ديسمبر مما يلي: 31يتكون مكافأة نهاية الخدمة للمومفين للسنة المنتهية في 

 

 م2015 م2016  

    

 372,168 412,220  يناير 1

 77,586 83,550  خالل السنة  محمل

 (33,198) (40,144)  المدفوعات خالل السنة 

 (4,336) (11,847)  تعديل ترجمة العمالت 

ضمن "مطلوبات ذات صلة  معاد تصنيفها

 ( 8بموجودات محتفم بها للبيع" )إيضاح 
 

(4,398) -- 

 412,220 439,381  ديسمبر 31

 

 رأس المال -22

 533,9مليار ريـال سعودر من  5,3يتكون رأس مال الشركة الذر يبلغ  م 2015م و 2016ديسمبر  31كما في 

 .ريـال سعودر لكل سهم 10مليون سهم مدفوع القيمة بالكامل بواقع 

 

 إحتياطي نظامي -23

 ٪10نمام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتعين على الشركة سنويًا تحويل و النمام األساسي للشركة بموجب

من رأس مال الشركة. نمام الشركات  ٪50من صافي دخلها إلى إحتياطي نمامي حتى يبلغ هذا االحتياطي النمامي 

( من صافي ٪10) يتطلب تجنيب( م2016مايو  2هـ الموافق )الموافق 1437رجب  25در الجديد الصادر في السعو

ً ٪30األرباح لتكوين االحتياطي النمامي للشركة حتى يبلغ االحتياطي المذكور )  ( من راس المال. تقوم الشركة حاليا

لتوزيعها على المساهمين  . هذا االحتياطي غير متاح حالياً 1-2على تعديل نمامها األساسي كما هو موضح في إيضاح 

 في الشركة.

 

 دلةإحتياطي القيمة العا -24

تكون تستثمارت متاحة للبيع وتحوط التدفقات النقدية. اة حصة احتياطي الشركات الزميلة، يشمل احتياطي القيمة العادل

 الحركة في احتياطي القيمة العادلة مما يلي:

 

 م2015 م2016 إيضاح 

    

 (17,465) 3,784  يناير 1

حصة التغير في االحتياطي اآلخر للمراعي 

 27,121 (116,636) 1-10 )شركة زميلة(

تعديل القيمة العادلة من إستثمار في أوراق 

 80,732 2-10 مالية متاحة للبيع

 

(24,807) 

تعديل القيمة العادلة من أدوات مالية مشتقة 

 10,027 4-15، 2-7 ذات صلة بالتحوط للتدفقات النقدية

 

18,935 

 3,784 (22,093)  ديسمبر 31
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة و األرصدة الناتجة عنها -25

تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين والشركات الزميلة والشقيقة والمديرين ومومفي اإلدارة العليا  (أ

 للمجموعة. يتم اعتماد شروط وأحكام هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.

 

 ذات عالقة:جهات نهاية السنة الناتجة عن معامالت مع هامة لأرصدة فيما يلي  (ب
 

 العالقة اإلسم
 طبيعة

 المعامالت
 الرصيد الختامي مبلغ المعامالت

 م2015 م2016 م2015 م2016
 

 تجاريةذمم مدينة  –مستحق من أطراف ذات عالقة
    

بعض مساهمي 

الشركة المتحدة 

 للسكر

مساهمون في 

 شركة تابعة
 39,944 3,826 369,287 207,508 تجارية 

بعض مساهمي شركة 

 عافية العالمية 

مساهمون في 
 شركة تابعة

 15,978 40,922 93,127 98,282 تجارية 

 5,656 7,855 85,275 83,426 تجارية  شركة زميلة شركة المراعي 

المخابز الغربية 

 2,250 2,882 23,439 25,412 تجارية  شركة زميلة المحدودة

القادر المهيدب عبد 

 1,425 936 7,831 5,698 تجارية مساهم وأوالده

شركة هرفي لخدمات 

 146 879 1,488 3,897 تجارية  شركة زميلة المواد الغذائية

شركة المهباج الشامية 

 -- 68 -- 1,407 تجارية  شركة زميلة  التجارية  

 788 788 -- --   أخرى 
     58,156 66,187 

   مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى –أطراف ذات عالقة مستحق إلى 

كنان العالمية )أنمر 

 42,255 41,403 غير تجارية  شركة زميلة (2-25إيضاح 

149,40

5 150,935 

شركة إنتاج كابيتال 

 40,554 27,200 -- -- غير تجارية  شركة زميلة المحدودة

سي فود إنترناشيونال 

 -- 19,346 -- 21,347 نفقات  شركة زميلة ون في المنطقة الحرة
 أخرى 

 924 -- -- -- غير تجارية  

   

  

195,95

1 192,413 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة و األرصدة الناتجة عنها )تابع( -25

 

 العالقة اإلسم

 طبيعة

 المعامالت

 الرصيد الختامي مبلغ المعامالت

 م2015 م2016 م2015 م2016

 ذمم دائنة طويلة االجل  –مستحق إلى أطراف ذات عالقة 

كنان العالمية 

 148,960 -- -- -- غير تجارية  شركة زميلة  (2-25)إيضاح 

بعض مساهمي 

 شركة المتحدةال

 للسكر

مساهمون في 

 12,467 3,966 -- -- تجارية  شركة تابعة

     3,966 161,427 

 دائنة تجاريةذمم  –مستحق إلى أطراف ذات عالقة 

 52,356 55,202 476,501 514,611 مشتريات  شركة زميلة شركة المراعي 

شركة حائل 

 12,920 12,759 93,184 91,946 مشتريات  شركة شقيقة للتنمية الزراعية

 8,725 10,902 35,411 34,075 مشتريات  شركة زميلة هرفي 

شركة ميار 

 18,342 40,864 200,896 233,759 مشتريات  شقيقةشركة  لألغذية

     119,727 92,343 

 

 المديرين آتمكاف 25-1

اإلدارة مجلس العليا ورسوم حضور اجتماعات األجور والمكافآت والتعويضات لمومفي اإلدارة اإلدارة إن 

لاير سعودر  25.23 تغوالتي بل م2016ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  وأعضاء لجان المجلس تم دفعها

 لاير سعودر(.مليون  25.87: م2015)

مليون  2.2: م2015تبلغ ال شيء ) م2016ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في  المديرين آتمكافإن 

ي فوالذر اعتبر توزيعاً ماهراً في قائمة التغيرات ، تم احتسابها وفقاً للنمام األساسي للشركة لاير سعودر(

ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجان  المصروفات األخرىبدالت الحضور و نإ. الموحدة حقوق الملكية

 تم تحميلها كمصروفات مليون لاير سعودر( 4.4: م2015) سعودر مليون لاير 2.6تبلغ  المجلس المختلفة

 .وإدراجها ضمن المصروفات العمومية واإلدارية
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 إلى، باعت الشركة ملكيتها المباشرة وغير المباشرة في ديار المشرق )مشروع مشارف( 2014في سبتمبر  25-2

مليون لاير تدفع على أربعة دفعات. الدفعة األخيرة مستحقة  593.6الزميلة كنان بسعر اجمالي قدرة  الشركة

 م.2017 نوفمبرفي 

 بيع وتسويق مصروفات -26

 ديسمبر مما يلي: 31للسنة المنتهية في تتكون مصروفات البيع والتسويق 

 م2015 م2016  

    

 1,415,050 1,388,204  رواتب ومستحقات ومكافآت

 768,329 892,845  إيجار

 409,921 352,940  إعالن

 393,503 467,884  إستهالك وإطفاء

 262,147 317,706  مرافق

 87,503 107,892  صيانة

 62,969 51,697  عمولة

 55,093 67,802  أخرى

  3,646,970 3,454,515 

 

 عمومية وإدارية مصروفات -27

 ديسمبر مما يلي: 31تتكون المصروفات العمومية واإلدارية للسنة المنتهية في 

 م2015 م2016  

    

 358,723 411,993  رواتب ومستحقات ومكافآت

 73,983 108,054  إستهالك وإطفاء

 33,776 47,054  أتعاب مهنية

 19,745 25,769  تكلفة متعلقة بالحاسب اآللي

 30,703 29,004  تأمين

 10,642 13,131  إيجار

 11,204 9,994  سفر

 7,109 5,575  تدريب

 18,505 16,785  مرافق وهاتف وتكلفة إتصاالت

 5,443 4,588  عمليات إصالح وصيانة

 11,786 67,637  أخرى

  739,584 581,619 
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 هبوطخسائر  -28

كجزء من عملية تقييم المجموعة للقيم العادلة لألوراق المالية المتاحة للبيع والمبالغ القابلة لالسترداد لموجودات معينة، 

بما في ذلك االستبعاد الجماعي للموجودات والموجودات غير الملموسة في نهاية السنة، سجلت المجموعة خسارة 

م. وفيما 2016ديسمبر  31المنتهية في  السنةلاير سعودر خالل فترة مليون  573.89هبوط تراكمية في القيمة بلغت 

 يلي توزيع المبلغ بحسب فئة الموجودات وأساس التحديد:

 

 م2016 

  

  خسائر هبوط في قيمة:

 183,869 ستثمارات المتاحة للبيع )اإليضاح "أ" أدناه(القيمة العادلة لإل -

 88,400 البيع )اإليضاح "ب" أدناه(غرض لم شركة شقيقة مملوكة إعادة تقيي -

المبالغ الممكن استردادها من الموجودات غير المالية، بما في ذلك الشهرة: )اإليضاح 

 301,623 "ج" أدناه(

  

 573,892 إجمالي الهبوط في القيمة

 

 هبوط في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع: -أ

تمتلك المجموعة استثماًرا في أسهم شركة سويكورب العربية السعودية، وشركة جسور القابضة وتصنفها ضمن 

االستثمارات المتاحة للبيع. أجرت المجموعة دراسة داخلية لتقدير القيمة العادلة الموثوقة لهذه االستثمارات غير 

باستخدام تقنيات التقييم المتعدد. وقد رصدت الدراسة تراجع األداء المالي  م2016ديسمبر  31المدرجة كما في 

للشركات، كما تشير أيًضا إلى مجموعة تقنيات التقييم العادل المقبولة مثل مضاعفات الربحية، السعر مقارنةً بالقيمة 

لذلك بلغت في القيمة العادلة كبيًرا و الدفترية، السعر مقارنةً بالقيمة الدفترية الملموسة. تم اعتبار االنخفاض األخير

مليون لاير سعودر لشركة سويكورب العربية السعودية  135.9 مليون لاير سعودر و 48خسائر الهبوط في القيمة 

 وشركة جسور القابضة على التوالي.

 

 خسائر هبوط في القيمة عند إعادة تقييم شركة شقيقة مملوكة بغرض البيع: -ب

(، ُصنِّّف االستثمار في شركة إنتاج كابيتال المحدودة كاستثمار محتفم به 8إليضاح رقم )في ا في اإلفصاح كما 

بغرض البيع مما نتج عنه تقييمه بأقل من القيمة الدفترية أو القيمة العادلة بعد خصم تكلفة البيع.  إن تحديد القيمة 

حديد واردة من المشترين المحتملين ولكن التالعادلة ناقًصا تكلفة البيع اعتمد بصورة رئيسية على أسعار البيع ال

أيًضا تم بدعم من التحليل الداخلي التفصيلي لالستثمارات.  أعادت المجموعة صافي قيم الموجودات األخير المتاحة 

من مدير صندوق االستثمار وعدلتها بنفس التوقيت المحتمل للخروج، ومضاعفات األرباح قبل احتساب الفوائد 

ستهالك واإلطفاء واالنخفاض الحالي في السيولة تم أخذها في الحسبان. ونتيجة لذلك، تم تخفيض والضريبة واال

 88.4مليون لاير سعودر وتم تسجيل هبوط في القيمة بلغ  80.8هذه االستثمارات إلى قيمتها العادلة المقدرة بمبلغ 

 م.2016ديسمبر  31المنتهية في  السنةمليون لاير سعودر خالل 
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 الهبوط في القيمة على المبلغ الممكن استرداده من الموجودات غير المالية، بما في ذلك الشهرة: -ج

راجعت المجموعة القيم الدفترية لموجوداتها غير المالية، بما في ذلك الشهرة، لتحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية 
، يتم تجميع الموجودات الي مجموعات أصغر اختبار مدى وجود هبوطلغرض تتجاوز المبالغ القابلة لالسترداد. 

النقدية  الي حد كبير عن التدفقات بشكل مستقلمن الموجودات التي تولد تدفقات نقدية داخلة من االستخدام المستمر 
 جودات األخرى او وحدة توليد النقد.والداخلية من الم

 
ر مالية أو وحدة توليد نقد أكبر من قيمتها المتبقية لالستخدام والقيمة القيمة القابلة لالسترداد من الموجودات غي

العادلة بعد خصم تكاليف البيع. تستند القيمة المتبقية لالستخدام على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بخطة معتمدة 
عدل ما قبل الضريبة المخفض الي قيمتها الحالية باستخدام التالي، م ت والمخفضةسنوا 5من قبل اإلدارة لمدة 

 في الجدول أدناه(.مفصح عنها ونسبة القيمة النهائية )االفتراضيات األساسية 
 

تم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لوحدة توليد النقد بأقل من قيمتها الدفترية وبالتالي بلغت خسارة الهبوط التراكمية 

تناسبي بالشهرة أوال ومن ثم الموجودات األخرى )بما في  مليون لاير سعودر وتم االعتراف على أساس 301.6

مصر وشركة اإلسكندرية المتحدة الستصالح  ذلك األصول غير الملموسة(، )في حالة شركة اإلسكندرية للسكر

 ( في قائمة الدخل تحت بند "خسارة الهبوط في القيمة". األراضي

و أالسترداد لفي حالة توزيع أر خسائر الهبوط في القيمة ال يتم تسجيل الموجودات الفردية بأقل من قيمتها القابلة 
 صفر.

 
 كالتالي:  م2016ديسمبر  31تفاصيل الهبوط في القيمة في 

 االفتراضات األساسية خسارة الهبوط  وحدة توليد النقدية
   

  شركة الملكة للصناعات الغذائية
41.550 

 قبل خصم  معدل النمو في األرباح الميزانية
 ٪33.7الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء 

  24.86معدل الخصم ٪ 
   5.5معدل النموفي القيمة النهائية٪ 

   
  شركة الفراشة للصناعات الغذائية

3.627 
  معدل النمو في األرباح الميزانية قبل خصم

 ٪17.51واإلطفاء الفوائد والضرائب واإلهالك 
  24.86معدل الخصم ٪ 
   5.5معدل النموفي القيمة النهائية٪ 

   
فوال لإلستثمارات شركة صا
 )يو إس سي إر(الصناعية 

 
39.338 

 قبل خصم  معدل النمو في األرباح الميزانية
 ٪(1.08الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء )

  12.8معدل الخصم ٪ 
  3النهائية  معدل النموفي القيمة٪ 
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  مصر شركة اإلسكندرية للسكر
17.908 

 قبل خصم  معدل النمو في األرباح الميزانية
 ٪(5.7الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء )

  25.6معدل الخصم ٪ 
   5.5معدل النموفي القيمة النهائية٪ 

  102.423 المجموع 

 )تابع(هبوط خسائر  -28

 

 المستخدمة في حساب قيمة االستخدام:االفتراضات األساسية 

حددت اإلدارة معدل نمو المبيعات المتوقع ومجمل الربح على أساس األداء السابق وتوقعاتها لنمو السوق. تعكس 

معدالت التخفيض تقييم اإلدارة للمخاطر المحددة المتعلقة بالقطاع. تم عمل تقديرات تضخم سعر المواد الخام اعتمادًا 

ت العامة المتاحة والحركات التاريخية الفعلية لسعر المواد الخام، والتي استُخدِّمت كمؤشر لتحركات على المعلوما

 السعر المستقبلية. تعتمد معدالت النمو على متوسطات الصناعة.

 

( ٪16إلى موجب  ٪3يعتبر حساب قيمة االستخدام أكثر حساسية لالفتراضات الخاصة بمعدل نمو المبيعات )سالب 

( وقد تم استخدامه للتقدير االستقرائي للتدفقات النقدية لما بعد فترة ٪16إلى موجب  ٪3تكلفة المبيعات )سالب وتضخم 

 سنوات، باإلضافة إلى القيمة النهائية باستخدام نموذج غوردون للنمو. 5الموازنة والبالغة 

 

 خرى:األغير المالية الموجوادات 

معينة تابعة لشركة اإلسكندرية  ممتلكات وآالت ومعداتيمثل االنخفاض في  الموجودات األخرى إن الهبوط في قيمة

للسكر، مصر )إيه إس سي إر( وشركة اإلسكندرية المتحدة الستصالح األراضي )أيه يو سي أر( )شركات تابعة( 

يكل التكاليف زيادة في هإلى حد المبالغ القابلة لالسترداد نتيجة لعدم استقرار أسعار السكر والتحرك الدائم للتوريد، وال

 .نتيجة رفع الدعم وفترات التوقف التي نتج عنها تناقص الربحية

 

نمًرا للعوامل المذكورة أعاله، فإن القيمة الدفترية لممتلكات وآالت ومعدات شركة اإلسكندرية للسكر وشركة 

مليون لاير سعودر  39.2و مليون لاير سعودر  160اإلسكندرية المتحدة الستصالح األراضي قد انخفضت بقيمة 

 على التوالي، إلى قيمها القابلة لالسترداد.مليون لاير المتعلقة بالمخزون المخفض( 14)بما في ذلك 

 

على طريقة "قيمة االستخدام" وتم تحديده على مستوى  م2016ديسمبر  31اعتمد تقدير المبلغ القابل لالسترداد كما في 

وحدة توليد النقد كما هو محدد من قبل اإلدارة ويتكون من صافي الموجودات التشغيلية لشركة اإلسكندرية للسكر 

وشركة اإلسكندرية المتحدة الستصالح األراضي. في تحديد قيمة االستخدام لوحدات توليد النقد، تم تخفيض التدفقات 

على أساس ما بعد احتساب الضريبة  ٪25.6النقدية )المحددة باستخدام خطة العمل للسنوات الخمس والموازنة( بمعدل 

م. كان معدل متوسط النمو المقدر المستخدم لتقدير التدفقات النقدية بطريقة استقرائية لما 2021وتم عرضها حتى سنة 

ة اإلسكندرية للسكر وشركة اإلسكندرية المتحدة الستصالح وال شيء بالنسبة لشرك ٪5.5سنوات هو  5بعد فترة 

األراضي على التوالي، وتعتقد اإلدارة أن معدل النمو هذا ال يتجاوز متوسط معدل النمو على المدى الطويل بالنسبة 

 للسوق الذر تمارس نشاطها فيه. إن حساب قيمة االستخدام يعتبر أكثر حساسية لالفتراضات األساسية الحالية

 المستخدمة التالية:

 

 تحسينات األداء المستقبلي 
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 معدل التخفيض المطبق على عروض التدفقات النقدية 

 أسعار المبيعات والكميات 

 

 

 

 يةأعباء تمويل -29

 ديسمبر مما يلي: 31تشمل أعباء التمويل للسنة المنتهية في 

 م2015 م2016 إيضاح 

    

 29,925 22,722  عموالت بنكية

 329,828 361,177 14و15 على قروضنفقات تمويل 

 (97,640) 8,111 2-7 )الدخل( من المشتقات /الخسارة 

 48,909 353,782 1-29 خسارة من تحويل عمالت أجنبية

 (143,628) (196,083) 4 دخل من عمولة مكتسبة من ودائع بنكية قصيرة األجل

  549,709 167,394 

 

ة عن فروق اسعار الصرف الناتج بشكل رئيسي البنود النقدية ويمثل المبلغمثل خسارة الصرف الناتجة عن ت 29-1

 ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدية وكذلك المعامالت في مصر وإيران.

 

 حساب التضخم المرتفع -30

ت دول ذا عنهااعلن والتي شركة صافوال السودان وهي  التابعةمن خالل شركتها  السودانلدى المجموعة عمليات في 

 .م2016 ذمن بل مجلس معايير المحاسبة الدوليةاإلقتصاد مرتفع التضخم من ق

 

 توقفت المجموعة في تطبيق وعليه اقتصاد مرتفع التضخم.ذات السودان  لم تعد دولة، م2016خالل شهر ديسمبر عام 

 (.آخر فترة تم التقرير عنها)أر  م2016سبتمبر  30التضخم اعتبارا من 

 

فيما يلي التأثيرات الرئيسية على القوائم المالية الموحدة بمجموعة صافوال نتيجة لحساب التضخم المرتفع )الذر يتضمن 

المنتهية  والسنة م2016سبتمبر  30للفترة المنتهية في  كالً من إرتفاع وإستخدام سعر صرف العمالت عند اإلغالق(

 :م2015 ديسمبر 31في 

 
 30للفترة المنتهية في 

 م2016 سبتمبر

 31للسنة المنتهية في 

 م5201 ديسمبر

   

 12,875 1,001 إرتفع اإليراد بمبلغ

 (50,391) (8,561) بمبلغإنخفض الدخل من العمليات 
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 (30,594) (20,852) بمبلغإنخفض مجموع الموجودات غير المتداولة 

 (46,903) (34,782) بمبلغ تأثرت فروق تحويل العمالت

 

 

 )تابع( حساب التضخم المرتفع -30

الصادر عن البنك الدولي والبنوك المركزية ذات الصلة للمنشآت  ر(سي بي ا) طبقت االدارة مؤشر أسعار المستهلك

 لتعديل معلوماتها المالية. فيما يلي معامالت التحويل المستخدمة لتعديل مؤشر أسعار المستهلك أدناه:

 

 السودان 

  

 1.20 م2016 سبتمبر 30المنتهية في  للفترةمعامل التحويل 

 1.09 م2015ديسمبر  31معامل التحويل للسنة المنتهية في 

 

 عقود إيجارات تشغيلية -31

 31لدى المجموعة عدد من عقود اإليجار التشغيلية لمكاتبها ومستودعاتها ومرافق اإلنتاج لديها. للسنة المنتهية في 

مليون ريـال سعودر(.  779.7: م2015مليون ريـال سعودر ) 905.9، بلغت المصاريف اإليجارية م2016ديسمبر 

 ديسمبر بموجب عقود التأجير التشغيلية: 31فيما يلي التعهدات المستقبلية لهذه اإليجارات كما في 

 

 م2015 م2016  

    

 851,550 781,447  خالل سنة

 2,462,002 1,563,004  ما بين سنتين وخمس سنوات

 5,178,133 5,486,169  سنوات 5أكثر من 

  7,830,620 8,491,685 

 

 توزيعات أرباح -32

فيما يلي تفاصيل  .م2016مليون ريـال سعودر في عام  667وافق مساهموا الشركة على توزيع وسداد أرباح بمبلغ 

 توزيعات األرباح األولية المعتمدة وتوزيعات األرباح النهائية المقترحة من قبل مجلس اإلدارة:

 

 إجمالي المبلغ )لاير( باللاير السعودر قيمة السهم  أولي / نهائي الموافقة تاريخ

    

 مليون 266.99  0.50 م2015نهائي  م2016يناير  20

 مليون 133.5 0.25 م2016أولي  م2016أبريل  19
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 مليون 133.5 0.25 م2016أولي  م2016يوليو  27

 مليون 133.5 0.25 م2016أولي  م2016أكتوبر  19

 

 

 
 معلومات قطاعية -33

 
 القطاع التشغيلي هو جزء من المنشأة والذر:

يزاول أنشطة قد ينتج عنها إيرادات ويتكبد عنها مصروفات )بما في ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة  -أ
 بالمعامالت مع القطاعات األخرى في نفس المنشأة(؛ و 

تتم مراجعة نتائجه التشغيلية بانتمام من قبل صانع قرار التشغيل الرئيسي التخاذ قرارات بشأن الموارد المطلوب  -ب
 وتوجيهها للقطاع وتقييم أدائه؛ و تخصيصها

 تتوفر عنه معلومات مالية مستقلة. -ج
 ألغراض اإلدارة يتم تقسيم المجموعة إلى القطاعات التشغيلية التالية:

ويشمل عمليات الشركات التابعة التي تزاول تصنيع وتوزيع وبيع زيوت الطعام والسكر والمأكوالت  - غذيةألا
 واالستصالح الزراعي في األسواق المحلية والدولية. البحرية والمكرونة والحلويات

 
ويشمل عمليات الشركات التابعة التي تزاول تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والمواد  - التجزئة 

 االستهالكية.
ألنشطة وا ويشمل هذا القطاع المركز الرئيسي للعمليات المتعلقة باإلستثمارات – اإلستثمار والنشاطات األخرى 

 األخرى.
  

 م. 2016ديسمبر  31فيما يلي تلخيص بالقطاع لمعلومات مالية مختارة. كما في السنة المنتهية في 
 

 األغذية التجزئة

الشركة المتحدة 

للسكر مصر 

)عمليات غير 

 مستمرة(

إستثمارات 

 اإلجمالي اإلستبعادات وأنشطة أخرى 

        م2016 

 25,312,384 (385,645) 137,611 -- 11,781,614 13.778.804 اإليرادات، بالصافي 

 (20,875,996) 248,036 -- -- (10,005,165) (11.118.867) تكلفة اإليرادات

 (451,308) 6,748 299,972 (176,260) 190,741 (772.509) الدخل / صافي )الخسارة( 

 6,864,808 -- 546.425 -- 2,345,542 3.972.618 الممتلكات واآلالت والمعدات

الموجودات األخرى غير 

 9,228,550 -- 8,527,436 -- 403,386 297.728 المتداولة 

       

 

 األغذية التجزئة

الشركة المتحدة 

للسكر مصر 

)عمليات غير 

 مستمرة(

إستثمارات 

 اإلجمالي اإلستبعادات وأنشطة أخرى 

        م2015 

  25,125,596  (364,196)   144,856  --  11,812,204   13,532,732  اإليرادات، صافي
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 معلومات قطاعية )تابع( -33

تمارس المجموعة أعمالها في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، والجمهورية اإلسالمية اإليرانية 

ً  30تم تلخيص المعلومات المالية المختارة كما في فترة التسعة أشهر المنتهية في وفي دول أخرى.   سبتمبر وفقا

 للقطاعات الجغرافية كما يلي:

 

 والمخفضالسهم األساسي  ربحية -34

م بقسمة الدخل من العمليات )بما فيها حصة 2015م و2016ديسمبر  31تم حساب ربحية السهم للسنة المنتهية في 

م على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة الدخل العائد لمساهمي الشركة األ حقوق الملكية غير المسيطرة( وصافي

 . (لاير سعودر مليون 533.981م: 2015)لاير سعودر مليون  533.981بمبلغ 

 

 (20,100,206)  234,532   -- -- (10,031,350) (10,303,388)  تكلفة اإليرادات

  1,791,747  (14,557)   972,386  1,161  686,398   146,359  صافي الدخل / )الخسارة(

 7.852.712  --  610,214  295,215  3,120,580  3.826.703 تلكات واآلالت والمعداتالمم

الموجودات األخرى غير 

  9,790,923   --   8,530,242  3,700 918,243   338,738  المتداولة 

 

المملكة العربية 

 السعودية

 

 جمهورية مصر

 العربية

الجمهورية 

 اإلسالمية

 اإليرانية

 

 

 دول أخرى

 

 

 اإلجمالي

      م 2016

 25,312,384 2,278,864 2,755,529 2,015,622 18,262,369 اإليرادات، بالصافي 

 (20,875,996) (2,023,848) (2,370,499) (1,604,483) (14,877,166) تكلفة اإليرادات

 (451,308)   124,413  135,972 (338,380)  (373,313) الدخل/ خسارة( الصافي )

   6,864,808 184,330 728,305 439,025 5,513,148 الممتلكات واآلالت والمعدات

موجودات غير متداولة 

 9,228,550   48,657     40,699     110,131     9,029,063   أخرى

      

      م 2015

  25,125,596   2,701,642   2,701,598   2,164,537   17,557,819  اإليرادات، بالصافي

 (20,100,206)  (2,374,685)  (2,308,818)  (1,854,430)  (13,562,273) تكلفة اإليرادات

  1,791,747   105,343   232,106  (28,760)   1,483,058  صافي الدخل/ )الخسارة(

 7,852,712    206,602   730,105   1,616,303  5,299,702 الممتلكات واآلالت والمعدات

موجودات غير متداولة 

  9,790,923   13,671   61,699   411,435   9,304,118  أخرى
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)بما في ذلك حصة الحقوق  م2015م و 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في  المخفضةيتم احتساب ربحية السهم 

ى المتوسط م علالربح العائد لمساهمي الشركة األ الملكية الغير مسيطرة( بقسمة الربح من العمليات الرئيسية وصافي

، فان غير هام التخفيضالمحتمل لألسهم العادية. وحيث أن أثر  التخفيضالمرجح لعدد األسهم القائمة المعدلة بأثر 

 و تقريباً نفس ربحية السهم األساسي.ه المخفضةربحية السهم 

 

 

 إلتزامات وتعهدات -35
 

مليون  466: م2015ال سعودر )ـمليون ري 198.9 بمبلغلدى المجموعة ضمانات بنكية وخطابات اعتماد  (1
 .للنشاط العادر السياقال سعودر( والتي صدرت في ـري

 
2)  ً فيما يتعلق  36يضاح رقم اإل، معينة مقابل قروضمقدمة بما يخص ضمانات  14يضاح رقم اإلأنمر أيضا

 اإليجار.عقود بما يخص  31قم ريضاح اإلعهدات زكوية وبت
 
من السكر مترر طن  243.695إحدى الشركات التابعة التزامات لبيع حوالي على  كان م2016ديسمبر  31في  (3

( بأسعار تقارب أسعار السوق السائدة م2016للبيع في عام مترر طن  409.861) م2017المكرر خالل عام 
وقع أن والمت سعر السكر الخام لعقود البيع الملتزم بها من خالل العقود اآلجلةل حوطتالفي تواريخ العقد. يتم 

  .م2017يستحق سدادها في 
 
 49.6: 2015مليون ريـال سعودر ) 49.6لمجموعة تعهدات قائمة بمبلغ على ا، كان م2016ديسمبر  31في  (4

 مليون ريـال سعودر( تتعلق بإستثمارات.
 
مليون ريـال سعودر  253رأسمالية قائمة بمبلغ  إلتزاماتالمجموعة  على، كان م2016ديسمبر  31في  (5

 مليون ريـال سعودر(. 518: م2015)
 
مليون لاير سعودر( لصندوق التنمية  102: م2015مليون لاير ) 102 بمبلغأصدرت الشركة ضمان تجارر  (6

يقة حقوق بطرالمحاسب عنها لشركة املكية  بالتناسب فيالسعودر للحصول على قرض  لشركة زميلة  ةالصناعي
 لكية في الشركات المستثَمر فيها.الم

 
العادر. تم تكوين مخصص لبعض  سياق النشاطالمجموعة مدّعى عليها في عدة قضايا قانونية مختلفة في  (7

من القائمة المتاحة لهذه المطالبات كافية. و بالغالمطالبات بناًء على المعلومات المتوفرة حالياً. تعتقد اإلدارة أن الم
غير المتوقع أن يكون ألر مبلغ إضافي قد ينتج فيما يتعلق بمطالبات أخرى أر تأثير جوهرر على المركز المالي 

 ئج أعمالها.للشركة أو نتا
 

 الزكاة وضريبة الدخل  -36
 

 أمور متعلقة بالزكاة والضريبة 36-1
 تتكون الزكاة والضرائب ضمن قائمة الدخل الموحدة مما يلي:

 م2015  م2016 
    

 108,201  106,917 رسوم ضريبة الدخل األجنبي الحالي

 23,263  22,932 زكاة
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 129,849  131,464 

    األجنبية المؤجلة:رسوم ضريبة الدخل 

 32,125  27,959 (18االلتزام الضريبي المؤجل ذات الصلة )إيضاح  -

 (25,084)  (908) (12األصول الضريبية المؤجلة ذات الصلة )إيضاح  -

 27,051  7,041 

    

 156,900  138,505 

 الزكاة وضريبة الدخل )تابع( -36

 

 أمور متعلقة بالزكاة و الضريبة )تابع( 36-1

 الحركة في مستحق الزكاة والضرائب كما يلي:

 

 م2015 م2016  

   

 270,280 258,134 يناير 1

 131,464 129,849 خالل السنة مبالغ محملة

مبالغ مصنفة ضمن "مطلوبات ذات صلة بموجودات 

 -- (5,104) ( 8محتفم بها للبيع" )إيضاح 

 (39,636) (24,187) تسويات تحويل عمالت 

 (103,974) (87,593) دفعات مسددة/ تعديل خالل السنة 

 258,134 271,099 ديسمبر 31

 

 مكونات الوعاء الزكوي36-1-1

تقدم الشركات السعودية التابعة للمجموعة إقراراتها الزكوية والضريبية على أساس غير موحد. تتكون 

الهامة لكل شركة تحت نمام الزكاة وضريبة الدخل من حقوق  بشكل رئيسي مكونات الوعاء الزكور

المساهمين ومخصصات في بداية السنة وقروض طويلة األجل ودخل تقديرر خاضع للضريبة، ناقصاً 

 خصومات صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمصنع والمعدات واإلستثمارات وبعض البنود األخرى.

 

 وضع الربوط النهائية 36-1-1

 

 الموقف الزكوى (أ

م. لدى الشركة إعتراضات قائمة على الربط الزكور الصادر 1998أنهت الشركة وضعها الزكور حتى سنة 

مليون  1.9م والذى يمهر فروقات زكوية بمبلغ 2000م و1999من الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات 

م وطالبت بفروقات زكوية 2009ن سنة لاير سعودر. أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربطاً زكوياً ع

مليون ريـال سعودر والتي قامت الشركة باالعتراض عليه. وقد قامت الشركة بتقديم اإلقرارات  1.3قدرها 

م. قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل مؤخراً بعمل فحص 2012م حتى 2005الزكوية عن السنوات من 

 .م2012م حتى 2005لسجالت الشركة للسنوات من 
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استلمت بعض الشركات التابعة السعودية شهادات زكوية نهائية لبعض السنوات وشهادات زكوية مؤقتة لسنوات 

أخرى. كما استلمت أيضا استفسارات من الهيئة حول السنوات قيد المراجعة من قبل الهيئة، والتي تم الرد 

استلمت بعض الشركات التابعة السعودية عليها أو في مرحلة الرد عليها من قبل الشركات ذات العالقة. كما 

قيد المراجعة،  2012الي  2005في المجموعة ربوطا زكوية من الهيئة تتعلق باإلقرارات الزكوية للسنوات من 

ً ) 42.7حيث طالبت الهيئة بزكاة إضافية بمبلغ  مليون ريـال  46.8م: 2015مليون ريـال سعودر تقريبا

 بإعتراضات على هذه الربوط اإلضافية.سعودر(. تقدمت الشركات التابعة 

 

 

 

 الزكاة وضريبة الدخل )تابع( -36

 

 )تابع( وضع الربوط النهائية 36-1-1

 

 الموقف الضريبي (ب

تلتزم الشركات األجنبية التابعة للمجموعة بدفع ضريبة دخل بموجب قوانين الضريبة المطبقة في دول تأسيسها. 

بعض هذه الشركات التابعة تحت فترة اإلعفاء الضريبي حالياً. تقوم الشركات التابعة الخاضعة للضريبة بتحديد 

 نة. فيما يتعلق بالدخل المعدل الخاضع للضريبة للسااللتزامات الضريبية بناًء على المعدالت المطبقة للشركات 

 

كما أن بعض هذه الشركات األجنبية التابعة ملزمة بدفع ضريبة مقدمة ربع سنوية يتم تحديدها على أساس 

 وعاء االلتزام الضريبي للسنة السابقة.

 

نوات أخرى. مؤقتة لس استلمت بعض الشركات التابعة ربوطاً ضريبية نهائية لبعض السنوات وربوطاً ضريبية

 كما استلمت أيًضا استفسارات من الهيئة بعد الربط أو التفتيش للسنوات المفتوحة والتي تم تقديم الردود عليها.

 

تعتقد إدارة المجموعة أنه ليس هناك مبالغ كبيرة قيد اإلعتراض لدى إدارات ضريبة الدخل في أر عمليات 

 أجنبية.

 

 المخاطراألدوات المالية وإدارة  -37

 ً للسياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. قامت اإلدارة العليا  إن إدارة المخاطر هي التي تقوم بها اإلدارة العليا وفقا

هي  اطرإن أهم أنواع المخبتحديد وتقييم والتحوط للمخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية للمجموعة. 

 .ألسعار الفائدة مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقديةمخاطر العملة، اطر االئتمان، مخ

 ،جاريةت تتضمن األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة بشكل رئيسي النقد وما في حكمه، ذمم مدينة

 مصروفات مستحقة ومطلوبات ذمم دائنة تجارية، استثمارات، ذمم مدينة طويلة األجل، قروض قصيرة وطويلة األجل،

 أخرى. متداولة
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هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية  مخاطر االئتمان

للطرف اآلخر. ليس لدى الشركة تركيز جوهرر لمخاطر االئتمان. ويتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية 

يف ائتماني مرتفع. وتستحق الذمم المدينة التجارية والحسابات المدينة األخرى بصورة رئيسية من ودولية ذات تصن

 .عمالء في السوق المحلية وأطراف ذات عالقة وتمهر بقيمتها القابلة للتحصيل التقديرية

 

 

 

 

 ألدوات المالية وإدارة المخاطر )تابع(ا -37

 االئتمان للبنود الرئيسية من قائمة المركز المالي الموحدة.إن الجدول التالي يبين التعرض األقصى لمخاطر 

 

 م2015 م2016 

   

 2,041,198 1,308,208 أرصدة بنكبة وودائع قصيرة األجل

 882,680 1,181,211 تجارية ذمم مدينة

 442,695 535,352 موجودات متداولة أخرى

 177,207 10,751 موجودات طويلة األجل أخرى

 3,036,458 3,545,205 

 

تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت مخاطر العمالت 

ر الجنية المصراللاير اإليراني واألجنبية. إن معامالت الشركة األساسية هي باللاير السعودر والدوالر األمريكي و

الت األخرى بالعمالت األجنبية غير مادية. تتم إدارة مخاطر العمالت على والجنية السوداني والليره التركي. المعام

 أساس منتمم.

 

وهي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير تذبذب أسعار الفائدة  ألسعارالتدفقات النقدية القيمة العادلة ومخاطر 

ل رئيسي بشك للمجموعة. وتنشأ مخاطر أسعار الفائدة للمجموعةالفائدة السائدة على المركز المالي والتدفقات النقدية 

ض تخضع كل الودائع والقرو البنكية قصيرة األجل والتي تكون بأسعار فائدة معومة. والقروضمن الودائع البنكية 

إلدارة  "(IRSم، دخلت المجموعة في مقايضات معدالت الفائدة )"2014خالل عام  إلعادة التسعير بشكل منتمم.

بمراقبة  اإلدارةوم تقمخاطر معدالت الفائدة. إن مقايضات معدالت الفائدة تم تصنيفها للتحوط للتدفقات النقدية. تعرضها ل

تأثير مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار العموالت التي تتعرض  أنالعموالت وتعتقد  أسعارالتغيرات في 

 لها المجموعة ليس جوهرياً.
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لمالية. ا هي مخاطر عدم مقدرة المنشأة على توفير األموال الالزمة للوفاء بإلتزاماتها المتعلقة باألدواتمخاطر السيولة 

تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة 

 للوفاء باإللتزامات المستقبلية للمجموعة. وذلك بمراقبتها بإنتمام للتأكد من توفر السيولة الكافية

 

 3.5م: 2015مليار لاير سعودر ) 3.7م، لم تستخدم المجموعة تسهيالت بنكية بمبلغ 2016ديسمبر  31كما في 

  مليار لاير سعودر(.
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تيجة ، سسواء كانت تلك التغيرات ننتيجة لتغير أسعار السوقتتمثل في مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية مخاطر األسعار 

لعوامل متعلقة باألداة المالية بحد ذاتها أو الجهة المصدرة لألداة أو بعض العوامل التي تؤثر على جميع األدوات 

لك بعض االستثمارات في تالمتداولة في السوق. تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار األوراق المالية ألن المجموعة تم

تها تقوم المجموعة بتنويع محفمضمن قائمة المركز المالي الموحدة.  كاستثمارات متاحة للبيعالمصنفة األسهم المدرجة 

ر الشركة المتحدة للسكر مصفي مخاطر األسعار الناتجة عن االستثمار في األوراق المالية. إن  ماإلستثمارية للتحك

تستخدم أدوات مالية مشتقة )سلع العقود المستقبلية( للتحوط من مخاطر أسعار المواد الخام  الشركة المتحدة للسكرو

 في قطاع السكر.

 

هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتممة  القيمة العادلة

ثناء يتم إعداد القوائم المالية المرفقة على أساس التكلفة التاريخية، باستبين المشاركين في السوق بتاريخ القياس. وحيث 

إعادة تقييم األوراق المالية لالتجار والمتاحة للبيع والتي تقاس بالقيمة العادلة، قد تنشأ فروقات بين تقديرات القيم 

الشركة ال تختلف بصورة كبيرة عن  وبرأر اإلدارة أن القيم العادلة لموجودات ومطلوبات الدفترية والقيم العادلة.

 قيمتها الدفترية. 
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مارس  15هـ الموافق 1438جمادى الثاني  16تم إعتماد القوائم المالية الموحدة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في 

 م.2017

 


