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شركة األغذية الممتازة المحدودة

)شركة ذات مسؤولية محدودة(

القوائم المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

وتقرير المراجع المستقل
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شركة األغذية الممتازة المحدودة

)شركة ذات مسؤولية محدودة(

قائمة المركز المالي الموحدة

)جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

كما في 1 يناير 2017مكما في 31 ديسمبر 2017مكما في 31 ديسمبر 2018مإيضاح 

الموجودات

موجودات غير متداولة

8132,296,071182,287,226201,258,917ممتلكات ومصنع ومعدات

91,960,6463,330,5484,587,722موجودات غير ملموسة

1048,473,98366,864,20597,675,095موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

182,730,700252,481,979303,521,734مجموع الموجودات غير المتداولة

موجودات متداولة

11145,205,896165,967,169171,315,735مخزون

1255,825,58146,242,37742,791,940موجودات بيولوجية

174,440-13276,557موجودات عقود

14351,055,005146,285,065144,626,452ذمم مدينة تجارية

 وذمم مدينة أخرى
ً
1571,591,392100,295,557103,252,303مبالغ مدفوعة مقدما

1622,770,50743,248,95420,122,711نقد وما يماثله

646,724,938502,039,122482,283,581مجموع الموجودات المتداولة

829,455,638754,521,101785,805,315مجموع الموجودات

حقوق الملكية

17100,000,000100,000,000100,000,000رأس المال 

110,924,87947,600,000-17مساهمة رأس المال

1821,216,69713,726,94413,726,944احتياطي نظامي

احتياطي الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر

26.763.43543,083,98073,894,870

)82,694,869()158,534,078(30.284.951أرباح مبقاة / )خسائر متراكمة(

178,265,083109,201,725152,526,945حقوق الملكية العائدة لُمالك الشركة

)5,090,473()9,771,260()600(حصص غير مسيطرة

178,264,48399,430,465147,436,472مجموع حقوق الملكية

المطلوبات

مطلوبات غير متداولة 

1959,244,97860,685,52457,212,514التزامات منافع الموظفين

59,244,97860,685,52457,212,514 مجموع المطلوبات غير المتداولة

 مطلوبات متداولة

20281,959,100348,541,694341,577,515قروض

21135,566,332160,622,914154,218,905ذمم دائنة تجارية

--77,178,852مطلوب إلى طرف ذي عالقة

-763,394-13مطلوبات عقود

2285,768,31877,086,88177,887,424مستحقات ومطلوبات أخرى

2311,473,5757,390,2297,472,485مخصص الزكاة

591,946,177594,405,112581,156,329 مجموع المطلوبات المتداولة

651,191,155655,090,636638,368,843مجموع المطلوبات

829,455,638754,521,101785,805,315مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
ً
تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءا
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شركة األغذية الممتازة المحدودة

)شركة ذات مسؤولية محدودة(

قائمة الدخل الشامل الموحدة

)جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

إيضاح
للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

251,091,358,825995,197,461إيرادات

)786,755,321()849,254,648(26تكلفة اإليرادات

242,104,177208,442,140إجمالي الربح

)52,781,500()45,639,373(27مصاريف عمومية وإدارية

)96,324,073()101,642,619(28مصاريف بيع وتوزيع

)1,305,423()2,117,792(14خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

29881,6996,385,761إيرادات أخرى

93,586,09264,416,905إيرادات تشغيلية

)7,835,355()11,366,954(20تكاليف تمويل

82,219,13856,581,550الربح قبل الزكاة

)3,164,000()7,322,809(23الزكاة

74,896,32953,417,550ربح من العمليات المستمرة

)135,057,259(-7الخسارة من العملية المتوقفة

)81,639,709(74,896,329الربح / )الخسارة( للسنة

الربح / )الخسارة( العائدة إلى:

)76,929,148(74,897,529ُمالك الشركة

)4,710,561()1,200(حصص غير مسيطرة

74,896,329)81,639,709(

الخسارة الشاملة األخرى

بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

1,119,713)1,256,449(19إعادة قياس التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين

)30,810,890()9,577,722(10التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)111,330,886(64,062,158مجموع الدخل/)الخسارة( الشامل

)106,650,099(64,063,358مجموع الدخل / )الخسارة( الشامل العائد إلى ُمالك الشركة

)4,680,787()1,200(حصص غير مسيطرة

64,062,158)111,330,886(

مجموع الدخل الشامل للسنة العائد إلى ُمالك الشركة مما يلي:

64,063,35821,073,245عمليات مستمرة

)127,723,344(-عمليات متوقفة

64,063,358)106,650,099(

ربحية السهم من األرباح العائدة إلى مالك الشركة:

32748.98513.75ربحية السهم /)خسارة( األساسية والمخفضة للسهم

ربحية السهم للربح العائد إلى مالك الشركة:

)769.29(32748.98الربحية /)الخسارة( األساسية والمخفضة

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
ً
تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءا
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شركة األغذية الممتازة المحدودة

 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

)جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

رأس المالإيضاح
 مساهمة رأس 

المال
احتياطي 
نظامي

احتياطي 
الموجودات 
المالية 
بالقيمة 

العادلة من 
خالل الدخل 
الشامل 
اآلخر

أرباح مبقاة /
)خسائر 
متراكمة( 

المجموع
حصص غير 
مسيطرة

مجموع حقوق 
الملكية

الرصيد في 1 يناير 
2018م

100,000,000110,924,87913,726,94443,083,980)158,534,078(109,201,725)9,771,260(99,430,465

الربح / )الخسارة( 
للسنة

---74,897,52974,897,529)1,200(74,896,329

الخسارة الشاملة 
األخرى

--)9,577,722()1,256,449()10,834,171(-)10,834,171(

مجموع )الخسارة(/ 
الدخل الشامل للسنة

---)9,577,722(73,641,08064,063,358)1,200(64,062,158

إعادة التصنيف عند 
استبعاد الموجودات 

المالية بالقيمة 
العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر

3-10---)6.742.823(6.742.823---

5,000,000-5,000,000---5,000,000-17إضافات

---115,924,879--)115,924,879(-17تحمل خسائر

17,824,16217,824,162------7استبعاد شركة تابعة

االستحواذ على حصة 
غير مسيطرة

7------)8,052,302()8,052,302(

---)7,489,753(-7,489,753--18تحويل

الرصيد في 31 ديسمبر 
2018م

100,000,000-21,216,69726.763.43530.284.951178,265,083)600(178,264,483

الرصيد في 1 يناير 
2017م

100,000,00047,600,00013,726,94473,894,870)82,694,869(152,526,945)5,090,473(147,436,472

)81,639,709()4,710,561()76,929,148()76,929,148(----الخسارة للسنة

)29,691,177(29,774)29,720,951(1,089,939)30,810,890(---الدخل الشامل اآلخر

مجموع الخسارة 
الشاملة للسنة

---)30,810,890()75,839,209()106,650,099()4,680,787()111,330,886(

63,324,879-63,324,879---63,324,879-17إضافات

الرصيد في 31 ديسمبر 
2017م

100,000,000110,924,87913,726,94443,083,980)158,534,078(109,201,725)9,771,260(99,430,465

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
ً
تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءا
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شركة األغذية الممتازة المحدودة

)شركة ذات مسؤولية محدودة(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

)جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018مإيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

)78,475,709(82,219,138الربح )الخسارة( قبل الزكاة

تعديالت لـ:

818,648,82429,851,711استهالك ممتلكات ومصنع ومعدات

9811,2711,263,074إطفاء موجودات غير ملموسة

842,495582,819ممتلكات ومصنع ومعدات مشطوبة

2,880,747-8االنخفاض في قيمة ممتلكات ومصنع ومعدات

142,117,7921,305,423خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

3,957,551)1,568,690(11مخصص مخزون متقادم

197,904,77610,057,392مخصص التزامات منافع الموظفين

)12,001()13,083(صافي الربح من استبعاد ممتلكات ومصنع ومعدات

11,366,95416,108,355تكاليف تمويل

2,250,000-إيرادات توزيعات أرباح

)52,577,881()39,004,162(15الدعم الحكومي المستحق خالل السنة

تغيرات في رأس المال العامل

1,391,015)5,439,599(مخزون

)2,738,771()207,158,630(ذمم مدينة تجارية

)3,450,437()9,583,204(موجودات بيولوجية

174,440)276,557(موجودات عقود

763,394)763,394(مطلوبات عقود

 وذمم مدينة أخرى
ً
43,393,83455,309,362مبالغ مدفوعة مقدما

50,681,4356,404,009ذمم دائنة تجارية

77,178,852مطلوب إلى طرف ذي عالقة

)800,543(20,695,798مستحقات ومطلوبات أخرى

)10,256,050(51,253,850النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

)5,464,669()4,082,270(منافع موظفين مدفوعة

)3,246,256()3,239,463(زكاة مدفوعة

)15,610,740()11,653,108(تكاليف تمويل مدفوعة

)34,577,715(32,279,009صافي النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 
ً
تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءا
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شركة األغذية الممتازة المحدودة

)شركة ذات مسؤولية محدودة(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

)جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018مإيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)14,347,267()12,026,268(8شراء ممتلكات ومصنع ومعدات

)5,900(-شراء موجودات غير ملموسة

15,42815,682متحصالت من استبعاد ممتلكات ومصنع ومعدات

-7,812,500متحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

2,250,000-29توزيعات أرباح مستلمة

)12,087,485()4,198,340(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من النشاط التمويلي

5,000,00063,324,879مساهمة رأس المال

43,263,524)38,566,198(القروض

106,588,403)33,566,198(صافي النقد )المستخدم في( الناتج من األنشطة التمويلية

59,923,203)5,485,529(صافي التغيرات في النقد وما يماثله

)21,803,980(1638,119,223نقد وما يماثله في بداية السنة

-)12,251,812(7نقد وما يماثله مستبعد عند استبعاد شركة تابعة

1620,381,88238,119,223نقد وما يماثله في نهاية السنة

معلومات إضافية لمعلومات غير نقدية:

-)17,824,162(7استبعاد شركة قيمة ودكان للتموينات المحدودة )»دكان«(

-1,000,000استبعاد الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لطرف ذات عالقة

-)8,052,302(االستحواذ على حصص غير مسيطرة

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
ً
تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءا
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شركة األغذية الممتازة المحدودة

)شركة ذات مسؤولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

1- معلومات عن الشركة

تتكون شركة األغذية الممتازة المحدودة )»الشركة«( وشركاتها التابعة )مجتمعين »المجموعة«( من الشركة وشركاتها التابعة المسجلة في السعودية واإلمارات 
العربية المتحدة.

تعمل المجموعة بشكل رئي�سي في تصنيع وتجارة الجملة والتجزئة بالمواد الغذائية، وإعداد األعالف الحيوانية وأعالف الدواجن لألغراض التجارية وتجارة التجزئة 
والجملة في معدات الدواجن.

الشركة هي شركة ذات مسؤولية محـدودة تعمل في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 1010087483 الصادر بتاريخ 6 ربيع الثاني 1412هـ )14
أكتوبر1991(. وقد تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة عقب نهاية السنة. إن عنوان المركز الرئي�سي للشركة هو ص.ب: 86909، الرياض 11632، 

المملكة العربية السعودية.

كما في 31 ديسمبر2018م، تشمل القوائم المالية الموحدة المرفقة حسابات الشركة وشركاتها التابعة التي تعمل بموجب سجالت تجارية منفصلة كما هو مبين في 
اإليضاح رقم 7.

2- أسس اإلعداد وتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي

تعتبر القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م أول قوائم مالية للمجموعة يتم إعدادها وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس 
معايير المحاسبة الدولي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير األخرى والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

)»الهيئة«( في المملكة العربية السعودية.

بموجب خطة التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، يجب على جميع الشركات السعودية المسجلة 
باستثناء الشركات المدرجة اعتماد المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية للفترة المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018م. قامت 
 لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها الصادرة عن 

ً
المجموعة بإعداد قوائمها المالية لجميع الفترات السابقة حتى وبما يشمل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وفقا

الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين )»مبادئ المحاسبة السابقة«(. تم االلتزام بمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 1 - اعتماد المعايير الدولية للتقرير 
المالي ألول مرة، والتي تنطبق أيًضا على إعداد القوائم المالية ألول مرة بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي.

يتم شرح كيفية تأثير التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي على قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التدفقات النقدية في 
اإليضاحين رقم 5 و6.

لقد اختارت المجموعة أن تعرض قائمة منفردة للدخل الشامل وأن تعرض مصاريفها حسب وظيفتها.

2-1 أسس القياس

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء البنود الجوهرية التالية في قائمة المركز المالي الموحدة:

يتم إثبات التزام المنافع المحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.	

 تم قياس الموجودات البيولوجية بالقيمة العادلة، حيث يمكن قياس القيمة العادلة بشكل موثوق.	

يقاس استثمار حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة.	

يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي، وهو العملة الوظيفية لجميع منشآت المجموعة باستثناء شركة مصنع األغذية الممتازة )»شركة مصنع 
األغذية«(. إن العملة الوظيفية لشركة مصنع األغذية هي الدرهم اإلماراتي، وعملة العرض للمجموعة هي الريال السعودي. تم تقريب هذه القوائم المالية الموحدة 

إلى أقرب ريال سعودي، ما لم يذكر غير ذلك.
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شركة األغذية الممتازة المحدودة

)شركة ذات مسؤولية محدودة(
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2- أسس اإلعداد وتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي )تتمة(

2-3 المعايير والتفسيرات والتعديالت الصادرة وغير النافذة

إن المعايير والتفسيرات والتعديالت الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية مبينة أدناه. تنوي المجموعة تطبيق تلك المعايير، إن لزم 
األمر، عندما تصبح سارية المفعول.

التأثيرتاريخ السريانالمتطلبات الرئيسيةالعنوان

المعيار الدولي للتقرير المالي 
رقم 16 عقود اإليجار

سيؤثر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 بشكل رئي�سي على المحاسبة من قبل 
المستأجرين وسيؤدي إلى إثبات غالبية اإليجارات بقائمة المركز المالي. ويستبعد المعيار 

التمييز الحالي بين عقود اإليجار التشغيلية والتمويلية ويتطلب إثبات األصل )الحق في 
 لكافة عقود اإليجار. 

ً
استخدام البند المؤجر( وااللتزام المالي لدفع اإليجارات افتراضيا

وهناك استثناء اختياري لعقود اإليجار قصيرة األجل ومنخفضة القيمة.

 في 
ً
 ألن إجمالي المصروفات أعلى عادة

ً
إن قائمة الربح أو الخسارة سوف تتأثر أيضا

السنوات األولى لإليجار وأقل في السنوات الالحقة. كما أن المصاريف التشغيلية سيتم 
استبدالها بالفائدة واالستهالك، لذلك فإن المقاييس الرئيسية مثل معدل نمو األرباح 

قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء سوف تتغير.

وعالوة على ذلك، فإن التدفقات النقدية التشغيلية ستكون أعلى حيث أن الدفعات 
النقدية للجزء الرئي�سي من التزام اإليجار مصنفة ضمن األنشطة التمويلية. ويستمر 

عرض جزء الدفعات التي تعكس الفائدة كتدفقات نقدية تشغيلية.

إن المحاسبة وفقا للمؤجرين لن تتغير إلى حد كبير. وقد تنشأ بعض الفروق نتيجة 
لإلرشادات الجديدة حول تعريف اإليجار. بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16، 
 إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام 

ً
فإن العقد يعد، أو يتضمن، إيجارا

موجودات معينة لفترة من الزمن مقابل تعويض ما.

1 يناير 2019م

ويسمح بالتطبيق 
المبكر فقط في حال 

اعتماد المعيار الدولي 
للتقرير المالي رقم 15 

في الوقت ذاته.

سيؤثر المعيار باألساس على محاسبة عقود 
اإليجار التشغيلية ألرا�سي المجموعة. كما في 

تاريخ التقرير، لدى المجموعة التزامات عقود 
إيجار تشغيلية بقيمة 186.9 مليون ريال 

سعودي، )انظر اإليضاح رقم 30(. حددت 
المجموعة أن هذه االلتزامات ستؤدي إلى 
إثبات األصل وااللتزام بمبلغ قدره 176.1 

 للمدفوعات 
ً
مليون ريال سعودي تقريبا

المستقبلية وهذا سيؤدى إلى انخفاض ربح 
المجموعة بقيمة 0.5 مليون ريال سعودي 

 وتصنيف التدفقات النقدية من 
ً
تقريبا

التشغيل إلى التمويل بمبلغ قدره 7.8 مليون 
. وتعتزم المجموعة تطبيق 

ً
ريال سعودي تقريبا

نهج التحول المبسط ولن تقوم بتعديل 
المبالغ المقارنة للسنة التي تسبق التطبيق 

ألول مرة.

تعديل الخطة أو تقليصها 
أو تسويتها - تعديالت على 
المعيار المحاسبي الدولي 

رقم 19

توضح التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 19 احتساب تعديالت خطة المنافع 
المحددة وتقليصها وتسويتها. وتؤكد أن المنشآت يجب أن:

تحتسب تكلفة الخدمة الحالية وصافي الفائدة للفترة المتبقية من فترة التقرير بعد  	
تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها باستخدام االفتراضات المحدثة من تاريخ 

التغيير.

يجب إثبات أي انخفاض في الفائض مباشرة ضمن الربح أو الخسارة كجزء من  	
تكلفة الخدمة السابقة، أو ضمن الربح أو الخسارة الناتجة عن التسوية. وبعبارة 
أخرى، يجب أن يتم إثبات االنخفاض في الفائض في الربح أو الخسارة حتى لو لم 

 سابًقا بسبب تأثير الحد األعلى للموجودات.
ً
يكن هذا الفائض مثبتا

تثبت أي تغيرات في الحد األعلى للموجودات بشكل منفصل من خالل الدخل  	
الشامل اآلخر في 1 يناير 2019م .بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر وشركاته 

الزميلة أو المشروع المشترك - تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10 
ومعيار المحاسبة الدولي رقم 28.

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت محدودة النطاق. 	

1 يناير 2019م
ال يوجد تأثير لهذا التعديل على القوائم 

المالية.

ال توجد أي معايير أخرى من المعايير الدولية للتقرير المالي أو تفسيرات للمعايير الدولية للتقرير المالي والتي لم تكن سارية المفعول بعد والتي من المتوقع أن يكون لها 
تأثير جوهري على القوائم المالية للمجموعة.
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3- تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة أن تطلق اإلدارة اجتهادات وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة لإليرادات والتكاليف والموجودات والمطلوبات 
واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة بتاريخ التقرير. ومع ذلك، فإن الشكوك حول هذه االفتراضات والتقديرات من الممكن أن تؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديال جوهريا 

على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام الذي سيتأثر في المستقبل.

تستند هذه التقديرات واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف وتستخدم للحكم على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات 
التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى بشكل مباشر. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل متواصل. يتم تسجيل مراجعة التقديرات المحاسبية 

في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات الحالية والفترات المستقبلية.

تشتمل االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة، والتي لها مخاطر كبيرة 
تؤدي الى إحداث تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية، على ما يلي:

3-1 التزامات منافع الموظفين

تتمثل تكلفة منافع نهاية الخدمة للموظفين في القيمة الحالية لاللتزامات ذات العالقة كما هو محدد باستخدام التقييمات االكتوارية. يتضمن التقييم االكتواري وضع 
افتراضات مختلفة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشمل هذه العوامل تحديد معدل الخصم والزيادات في المرتبات في المستقبل والتقاعد المبكر 
ومعدالت الوفيات وما إلى ذلك. ونظرا لتعقيد التقييم واالفتراضات األساسية وطبيعتها الطويلة األجل، فإن التزام االستحقاقات المحددة حساس للتغييرات في هذه 

االفتراضات. تتم مراجعة جميع االفتراضات في تاريخ كل تقرير.

ان المعيار األكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم. وفيما يتعلق بتحديد معدل الخصم المناسب والعائد ومدة التزام السندات عالية الجودة، على النحو المحدد 
من قبل وكالة تصنيف معترف بها دوليا، واالستقراء حسب الحاجة على طول منحنى العائد لتتوافق مع المدة المتوقعة اللتزام المكافآت المحددة. يرجى الرجوع إلى 

االيضاح رقم 19 لالفتراضات المستخدمة.

3-2 األحكام

 تكلفة البيع من اإلثبات المبدئي بهذه الموجودات البيولوجية حتى نقطة الحصاد. بسبب عدم وجود 
ً
يلزم قياس الموجودات البيولوجية بالقيمة العادلة ناقصا

سوق نشط لصيصان التسمين في المملكة العربية السعودية ونقص في بيانات السوق القابلة للمالحظة، استخدمت اإلدارة بعض االفتراضات المهمة في الوصول إلى 
التقييم العادل للموجودات البيولوجية وتقييمها في كل تاريخ تقرير الحق. فيما يلي االفتراضات الهامة المتخذة والقيود التي واجهتها في تحديد القيمة العادلة لقطيع 

الدواجن.

إن عدم وجود سوق نشط لطيور التسمين الحية في المملكة العربية السعودية، يؤثر على توفر بيانات موثوقة عن عدد مرات التداول، واألحجام واألسعار.

قد تتأثر أحجام واسعار الدواجن بسبب األحوال الجوية، وتهديدات األمن البيولوجي، وتؤثر مناعة الطيور على وفيات الطيور.	

انظر اإليضاح رقم 12 لمزيد من التفاصيل.

4- ملخص السياسات المحاسبية الهامة

إن السياسات المحاسبية المؤثرة المطبقة من قبل المجموعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مبينة أدناه.

4-1 أساس التوحيد

  شركات تابعة)أ(

تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة لجميع الفترات المعروضة. تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة أو يكون لها الحق 
في الحصول على العوائد المتغيرة من خالل مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ولديها القدرة في التأثير على هذه العوائد من خالل سلطتها على الشركة المستثمر فيها. 

وتسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط إذا كان لدى المجموعة على وجه التحديد:

سيطرة على الشركة المستثمر فيها )على سبيل المثال الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة المتعلقة بالشركة المستثمر فيها(؛	

التعرض أو الحق في الحصول على عوائد متغيرة من خالل مشاركتها في الشركة المستثمر فيها؛ و	

القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.	
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4-1 أساس التوحيد )تتمة(

وبشكل عام، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت ينتج عنها سيطرة. ولدعم هذا االفتراض وفي حال كان للمجموعة نسبة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو 
حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في الحسبان جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لديها نفوذ على الشركة المستثمر 

فيها بما في ذلك:

الترتيبات التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها 	

الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى 	

 حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة 	

تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدى سيطرتها على الشركة التابعة عندما تشير الوقائع والظروف إلى وجود تغييرات على عنصر واحد أو أكثر من العناصر الثالثة لتقييم 
السيطرة. يبدأ توحيد قوائم الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على حق السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة 
التابعة. إن الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة يتم إدراجها في القوائم المالية 

 من التاريخ الذي تكتسب فيه المجموعة حق السيطرة على الشركة التابعة حتى تاريخ انتهاء سيطرة المجموعة عليها.
ً
الموحدة اعتبارا

يكون الربح أو الخسارة وكل من مكونات الدخل الشامل اآلخر منسوبة إلى حملة حقوق الملكية في الشركة األم للمجموعة وإلى أصحاب الحصص غير المسيطرة، حتى 
وإن كان ذلك يؤدي إلى وجود عجز لدى أصحاب الحصص غير المسيطرة. وعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة وذلك حتى تتما�سى 
سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة. يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف بين شركات 

المجموعة والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة عند توحيد القوائم المالية بالكامل.

يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية في شركة تابعة دون فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، تقوم 
بما يلي:

تستبعد الموجودات )بما في ذلك الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة 	

تلغي إثبات القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة 	

تلغي إثبات فروقات التحويل المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية 	

تثبت القيمة العادلة للعوض المستلم 	

تثبت القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به 	

يثبت أي فائض او عجز في الربح أو الخسارة 	

 في الربح أو الخسارة أو األرباح المبقاة، حسبما هو مناسب ومطلوب عند قيام المجموعة باستبعاد 
ً
تتم إعادة تصنيف حصة الشركة األم في المكونات المدرجة سابقا

الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة بشكل مباشر.

  المعامالت المستبعدة عند التوحيد)((

يتم استبعاد األرصدة والمعامالت وأي إيرادات ومصاريف غير محققة ناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة عند إعداد القوائم المالية الموحدة. يتم استبعاد 
األرباح غير المحققة الناتجة من المعامالت مع الشركات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية مقابل االستثمار إلى مستوى حصة المجموعة في الشركة المستثمر فيها.

يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم بها استبعاد األرباح غير المحققة، ولكن فقط إلى الحد الذي ال يوجد فيه وجود دليل على انخفاض القيمة.
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4- ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

4-1 أساس التوحيد )تتمة(

  التغيرات في حصص الملكية)((

عامل المجموعة المعامالت المبرمة مع حملة الحصص غير المسيطرة التي ال ينتج عنها فقدان السيطرة كمعامالت مع حاملي حقوق الملكية في المجموعة. يؤدي 
ُ
ت

التغير في حصة الملكية إلى إجراء تعديل بين القيم الدفترية للحصص المسيطرة وغير المسيطرة، بحيث يعكس حصصهم في الشركة التابعة. يتم إثبات أي فرق بين 
ك الشركة.

ّ
قيمة التعديل على الحصص غير المسيطرة وأي مقابل مدفوع أو مستلم في احتياطي منفصل ضمن حقوق الملكية العائدة لُمال

عندما تتوقف المجموعة عن توحيد االستثمار أو احتسابه بطريقة حقوق الملكية بسبب فقدان السيطرة أو السيطرة المشتركة أو التأثير الجوهري، فإن أي حقوق 
محتفظ بها في المنشأة ُيعاد قياسها بالقيمة العادلة مع إثبات التغير في القيمة الدفترية ضمن الربح أو الخسارة. وتصبح هذه القيمة العادلة هي القيمة الدفترية 
المبدئية ألغراض االحتساب الالحق للحصة المبقاة بها باعتبارها شركة زميلة أو مشروع مشترك أو أصل مالي. وباإلضافة إلى ذلك، يتم احتساب أي مبالغ سبق إثباتها 
في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بتلك المنشأة كما لو كانت المجموعة قد قامت مباشرة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة. وقد يعني هذا أن ُيعاد 

 في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة.
ً
تصنيف المبالغ المثبتة سابقا

4-2 العمالت األجنبية

)1( العملة الوظيفية وعملة العرض

تقاس البنود المتضمنة في القوائم المالية للمجموعة باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها الشركة )»العملة الوظيفية«(. تعرض هذه القوائم 
المالية بالريال السعودي، وهو العملة الوظيفية للمجموعة.

)2( معامالت وأرصدة

 ألسعار الصرف الفوري السائد في التاريخ الذي تتأهل فيه 
ً
يتم تسجيل المعامالت المقومة بالعمالت األجنبية مبدئيا من قبل المجموعة بالعملة الوظيفية وفقا

المعاملة ألول مرة إلثباتها. ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية وفقا ألسعار الصرف الفوري السائد في 
تاريخ التقرير.

 
ً
يتم إثبات الفروقات الناتجة عن تسوية أو ترجمة البنود النقدية في قائمة الدخل الشامل الخاصة بالمجموعة. تتم ترجمة البنود غير النقدية التي يتم قياسها وفقا

للتكلفة التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام أسعار الصرف كما في تواريخ المعامالت األولى.

)3( شركات المجموعة

إن النتائج والمركز المالي للعمليات األجنبية )التي تتعامل بعمالت ذات اقتصادات غير مرتفعة الت�خم( والتي لها عملة نشاط تختلف عن عملة العرض يتم تحويلها 
إلى عملة العرض على النحو التالي:

حّول الموجودات والمطلوبات لكل قائمة مركز مالي بأسعار الصرف عند اإلقفال في تاريخ قائمة المركز المالي	
ُ
ت

	 
ً
 معقوال

ً
يتم تحويل اإليرادات والمصاريف لكل قائمة ربح أو خسارة وقائمة دخل شامل بمتوسط أسعار الصرف )إال إذا كان متوسط السعر ال يمثل تقريبا

للتأثير المتراكم ألسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت، وفي هذه الحالة يتم تحويل اإليرادات والمصاريف بأسعار في تواريخ المعامالت(.

يتم إثبات جميع فروق تحويل العمالت في الدخل الشامل اآلخر.	

عند التوحيد، يتم إثبات فروق التحويل الناتجة عن ترجمة صافي االستثمارات في المنشآت األجنبية ومن القروض واألدوات المالية األخرى المصنفة كتحوطات لهذه 
 من صافي االستثمار، يتم إعادة تصنيف فروق الصرف المرتبطة 

ً
االستثمارات، ضمن الدخل الشامل اآلخر. عند بيع عملية أجنبية أو سداد أي قروض تشكل جزءا

بها ضمن الربح أو الخسارة، كجزء من الربح أو الخسارة عند البيع.

يتم التعامل مع الشهرة وتعديالت القيمة العادلة الناشئة عن االستحواذ على عملية أجنبية كموجودات ومطلوبات للعملية األجنبية وتتم تحويلها وفق سعر اإلغالق.
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شركة األغذية الممتازة المحدودة

)شركة ذات مسؤولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

4- ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

4-3 التصنيف المتداول مقابل غير المتداول

تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس التصنيف المتداول / غير المتداول ويتم تصنيف األصل كمتداول عندما:

 يتوقع تحقيقها أو يقصد بيعها أو استهالكها في دورة تشغيلية عادية؛ 	

 يحتفظ به بشكل رئي�سي لغرض المتاجرة؛ 	

 يتوقع تحقيقها خالل اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير؛ أو 	

 بعد فترة التقرير. 	
ً
 استبدالها أو استخدامها لتسوية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا

ً
 تكون مصنفة ضمن النقد وما يماثله ما لم يكن ممنوعا

وتصنف المجموعة جميع الموجودات األخرى باعتبارها غير متداولة. ويكون االلتزام متداول عندما:

 يتوقع تسويتها في دورة تشغيلية عادية؛ 	

 يحتفظ بها بشكل رئي�سي لغرض المتاجرة؛ 	

 بعد فترة التقرير؛ أو 	
ً
 يستحق تسويتها خالل اثني عشر شهرا

 في حال عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهًرا بعد فترة التقرير. 	

تصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى على أنها مطلوبات غير متداولة.

4-4 ممتلكات ومصنع ومعدات

اإلثبات المبدئي

يتم إثبات الممتلكات والمصنع والمعدات كأصل فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالممتلكات والمصنع والمعدات 
 االستهالك المتراكم 

ً
إلى المجموعة، وإذا أمكن تحديد تكلفة األصل بشكل يعتمد عليه. يتم إثبات الممتلكات والمصنع والمعدات وقياسها مبدئًيا بالتكلفة، ناقصا

والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة، إن وجدت. تشتمل التكلفة على القيمة العادلة للمقابل المدفوع القتناء األصل )بالصافي من الخصومات وخصومات 
، مثل تكاليف تجهيز الموقع وتكاليف التوصيل والتركيب واألتعاب المهنية ذات العالقة والتكلفة المقدرة لتفكيك األصل 

ً
الكمية( وأي تكاليف عائدة له مباشرة

وترحيله وإعادته إلى الموقع )إلى الحد الذي يتم عنده إثبات هذه التكاليف كمخصص(.

في حال كانت أجزاء الممتلكات والمصنع والمعدات ذات تكلفة جوهرية مقارنة بمجموع تكاليف البند وكانت هذه األجزاء ذات عمر إنتاجي مختلف عن األجزاء األخرى، 
 لذلك.

ً
تقوم المجموعة بإثبات هذه األجزاء كموجودات فردية ويتم استهالكها وفقا

القياس الالحق

تقوم المجموعة بتطبيق نموذج التكلفة لقياس كامل فئة الممتلكات والمصنع والمعدات. بعد إثباتها كموجودات، يظهر بند من الممتلكات والمصنع والمعدات 
كتكلفة ناقًصا أي استهالك متراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت.

النفقات الالحقة

، إال عندما يكون من المرّجح أن تتدفق إلى المجموعة فوائد 
ً
ال يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو احتسابها كأصٍل منفصل، حسبما يكون مالئما

اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكٍل موثوق به.

استهالك

تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية على أساس االستخدام المتوقع للموجودات والبلي والتلف المادي المتوقع والتقادم الفني والتجاري والقيود القانونية والقيود المماثلة 
على استخدام الموجودات والعوامل األخرى المشابهة. يتم فحص القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية، وتعديلها إن لزم األمر، في نهاية فترة التقرير.
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شركة األغذية الممتازة المحدودة

)شركة ذات مسؤولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

4- ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

4-4 ممتلكات ومصنع ومعدات

يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التالية ويتم اثباتها في قائمة الدخل الشامل على النحو التالي:

العمر اإلنتا�ي - بالسنوات الفئة

20مباني

6 - 7تحسينات على عقار مستأجر

4 - 10آالت ومعدات

4 - 6.67سيارات

6.67 - 10أثاث وتجهيزات

إلغاء اإلثبات

يتم إلغاء إثبات الممتلكات تحديد المصنع والمعدات عندما يتم استبعادها أو عندما ال يتوقع أن ينتج عن استخدامها أو استبعادها أي منافع اقتصادية مستقبلية. 
يتم األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعادات من خالل مقارنة المتحصالت بالقيمة الدفترية. وتدرج في قائمة الدخل الشامل عند إلغاء إثبات البند.

أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

تتم رسملة الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير ضمن حساب األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ضمن الممتلكات والمصنع والمعدات. يتم تحويل األصل قيد اإلنشاء 
أو التطوير إلى الفئة المناسبة ضمن الممتلكات والمصنع والمعّدات وذلك عند إيصال األصل إلى موقعه و/ أو حالته الالزمة لالستخدام على الوجه المقصود منها من 

قبل اإلدارة.

تتمثل تكلفة بند األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ من سعر شرائها وتكلفة اإلنشاء / التطوير وأية تكاليف أخرى مرتبطة مباشرة بتكاليف اإلنشاء أو االستحواذ على 
بند ما على النحو المقصود من قبل اإلدارة.

يتم قياس األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ناقًصا أي انخفاض قيمة مثبت. ال تتعرض األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ لالستهالك. يبدأ االستهالك فقط 
عندما يمكن استخدام الموجودات على النحو المقصود منها من قبل اإلدارة، ويتم عندها تحويلها إلى فئة الموجودات المناسبة.

تكاليف اقتراض

ان تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بحيازة و / أو بناء موجودات الممتلكات والمصنع والمعدات التي تستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة للتحضير الستخدامها 
المقصود وحصة متناسبة من القروض العامة، يتم رسملتها لتكلفة تلك الممتلكات والمصنع والمعدات. يتم إدراج جميع تكاليف القروض األخرى عند تكبدها ويتم 

إثباتها في تكاليف التمويل.

4-5 موجودات غير ملموسة

الموجودات غير الملموسة التي يتم االستحواذ عليها بشكل منفصل يتم قياسها بالتكلفة عند اإلثبات المبدئي. وبعد اإلثبات المبدئي، يتم تسجيل الموجودات غير 
 أي إطفاء متراكم وأي خسائر متراكمة النخفاض القيمة، إن وجدت.

ً
الملموسة بالتكلفة ناقصا

تخضع األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة للتقييم وتصنف إما باعتبارها محددة أو غير محددة. تطفأ الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة على 
مدى عمرها االقتصادي اإلنتاجي ويتم تقييمها لمعرفة االنخفاض في قيمتها عندما يتوفر أي دليل يشير إلى احتمال تعّرض األصل غير الملموس النخفاٍض في قيمته. 

تتم مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء لألصل غير الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد على األقل بنهاية كل سنة مالية.
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شركة األغذية الممتازة المحدودة

 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

4- ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

4-5 موجودات غير ملموسة )تتمة(

إن التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المصاحبة لألصل يتم احتسابها عن طريق تغيير فترة أو طريقة 
، وتعامل باعتبارها تغيرات في التقديرات المحاسبية. يتم إثبات مصروف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة في 

ً
اإلطفاء، حيثما يكون مالئما

قائمة الدخل الشامل الموحدة ضمن فئة المصاريف بما يتوافق مع وظيفة األصل غير الملموس.

يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة، التي تتألف من برامج أجهزة حاسب آلي، بعد خصم االطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت. يتم إطفاء 
الموجودات غير الملموسة على أساس القسط الثابت على مدى 10 سنوات.

4-6 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

 من حيث انخفاض القيمة. يتم اختبار الموجودات 
ً
ال تخضع الموجودات ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد لالستهالك / اإلطفاء وعوضا عن ذلك يتم اختبارها سنويا

الخاضعة لالستهالك/ اإلطفاء لتحري االنخفاض في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغير في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد. يتم إثبات 
 تكاليف االستبعاد 

ً
الخسارة الناتجة عن انخفاض القيمة، والتي تمثل الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد وهي القيمة العادلة لألصل ناقصا

وقيمة االستخدام، أيهما أعلى. وألغراض تقييم االنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات لدى أدنى المستويات التي تتوفر لها تدفقات نقدية يمكن تحديدها 
بشكٍل منفصل والتي تكون مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية من الموجودات األخرى أو مجموعات الموجودات )وحدات توليد النقد(.

 ،
ً
 أو كليا

ً
 تتم مراجعة الموجودات غير المالية، والتي سبق أن حدث انخفاض في قيمتها بشكل كلي أو جزئي بغرض احتمال عكس ذلك االنخفاض في القيمة جزئيا

وذلك في تاريخ نهاية كل فترة تقرير. يقّيد مبلغ أي عكس بالقيمة الدفترية للموجودات المعنية في حال لم يحدث االنخفاض األصلي في القيمة )أي بعد أخذ االستهالك 
االعتيادي في االعتبار في حال لم يحدث أي انخفاض في القيمة(.

يتم توزيع خسائر االنخفاض في القيمة لخفض القيمة الدفترية لموجودات الوحدة المدرة للنقد )مجموعة الوحدات( على أساس تناسبي على أساس القيمة الدفترية 
لكل من موجودات الوحدة )مجموعة الوحدات(.

تعامل هذا االنخفاضات في القيم الدفترية كخسائر انخفاض في القيمة لكل من الموجودات على حدة ويتم إثباتها.

4-7 مخزون

يتم إثبات المخزون مبدئًيا بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق )إذا كانت أقل من التكلفة( بعد خصم بعض المبالغ المستلمة من موردين. تشتمل التكلفة على 
رسوم االستيراد والضرائب غير القابلة لالسترداد وتكاليف النقل والمعالجة وأي تكاليف أخرى متعلقة بها مباشرة ناقصا الخصومات التجارية والخصومات الكمية 

والبنود المماثلة.

 تكاليف اإلنجاز ومصاريف البيع المقدرة. يتم إثبات قيمة تخفيض بنود 
ً
يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر في سياق األعمال العادية، ناقصا

المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق وكافة خسائر المخزون كمصروف في الفترة التي يتم فيها التخفيض أو الخسارة. يتم إثبات مبلغ عكس االنخفاض في 
المخزون الناتج عن زيادة في صافي القيمة القابلة للتحقق كانخفاض في قيمة المخزون ويتم إثباته كمصروف في الفترة التي يحدث فيها العكس.
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شركة األغذية الممتازة المحدودة

)شركة ذات مسؤولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

4- ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

4-8 األدوات المالية

تصنيف الموجودات المالية

تصنف المجموعة موجوداتها المالية ضمن الفئات التالية:

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.	

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.	

والتكلفة المطفأة.	

تستند هذه التصنيفات إلى نموذج أعمال الشركة في إدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية.

تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة عندما تكون ضمن نموذج األعمال لالحتفاظ بالموجودات بغرض تحصيل التدفقات النقدية 
التعاقدية، وتؤدي األحكام التعاقدية إلى وجود تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات أصل الدين والفائدة على األصل القائم.

بالنسبة للموجودات المقاسة بالقيمة العادلة، سيتم تسجيل األرباح والخسائر إما ضمن الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر.

القياس المبدئي

حتسب تكاليف المعاملة للموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة 
ُ
عند اإلثبات المبدئي، يتم قياس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بقيمها العادلة. ت

من خالل الربح أو الخسارة كمصاريف في حساب الربح أو الخسارة في حالة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة، فتمثل قيمتها العادلة زائًدا أو ناقصا تكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى االستحواذ على أو إصدار األصل المالي أو االلتزام المالي قيمة اإلثبات 

قاس الذمم المدينة التجارية بسعر المعاملة.
ُ
المبدئي. ت

تصنيف المطلوبات المالية

تحدد المجموعة التزاًما ماليا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حال أدى ذلك إلى استبعاد أو خفض القياس بشكل كبير أو عدم التطابق في اإلثبات، أو في 
حال إدارة مجموعة من المطلوبات المالية ويتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة.

 بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
ً
يتم قياس كافة المطلوبات المالية األخرى الحقا

مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية

 حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة المبالغ 
ً
يتم إجراء مقاصة للموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في قائمة المركز المالي حيث يكون للمجموعة حاليا

المثبتة وعند وجود نية للتسوية على أساس الصافي أو بيع األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت.

إعادة التصنيف

تتم إعادة تصنيف الموجودات المالية عندما تقوم المجموعة بتغيير نموذج األعمال الخاص بها إلدارة الموجودات المالية. على سبيل المثال، عندما تتغير نية اإلدارة 
في االحتفاظ باألصل لفترة قصيرة األجل أو طويلة األجل، ال ُيعاد تصنيف الموجودات المالية.

القياس الالحق

وفيما يلي القياس الالحق للموجودات المالية:

أدوات الدين

التكلفة المطفأة: يتم قياس الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل هذه التدفقات النقدية فقط مدفوعات ألصل الدين 
والفائدة بالتكلفة المطفأة. تدرج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إثبات أي أرباح أو 
خسائر ناتجة عن إلغاء اإلثبات مباشرة في الربح أو الخسارة ويتم تقديمها في أرباح/ )خسائر( أخرى، باإلضافة إلى أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية. يتم عرض 

خسائر انخفاض القيمة كبند منفصل في قائمة الدخل الشامل.
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4- ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

4-8 أدوات مالية )تتمة(

أدوات مالية )تتمة(

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: إن الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع الموجودات المالية، حيث تتمثل التدفقات 
النقدية للموجودات في مدفوعات ألصل الدين أو الفائدة، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم ادراج الحركة في القيمة الدفترية من خالل 
الدخل الشامل اآلخر، عدا إثبات االنخفاض في قيمة األرباح أو الخسائر، وايرادات الفائدة وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية في الربح أو الخسارة. عند إلغاء 
 ضمن الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة ويتم 

ً
إثبات الموجودات المالية، تتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة المثبتة سابقا

إثباتها ضمن األرباح/ )الخسائر( األخرى. يتم إثبات إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. یتم عرض 
أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة في أرباح / )خسائر( أخرى ويتم إدراج مصاريف انخفاض القیمة کبند منفصل في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: يتم قياس الموجودات التي ال تفي بمعايير التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة 
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة الدخل 

ً
العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم إثبات الربح أو الخسارة من استثمار الديون الذي يتم قياسه الحقا

الشامل ويتم عرضها بالصافي ضمن األرباح/ )الخسائر( األخرى في الفترة التي تنشأ فيها.

أدوات حقوق الملكية

تقيس المجموعة جميع االستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة. عندما تختار إدارة المجموعة عرض أرباح وخسائر القيمة العادلة من استثمارات حقوق 
 إعادة تصنيف أرباح وخسائر القيمة العادلة إلى الربح أو الخسارة بعد إلغاء إثبات االستثمار. يستمر إثبات توزيعات 

ً
الملكية في الدخل الشامل اآلخر، ال يتم الحقا

األرباح من هذه االستثمارات في الربح أو الخسارة كإيرادات أخرى عندما يتأكد حق المجموعة في قبض هذه المدفوعات.

 ال يتم تسجيل خسائر االنخفاض في القيمة )وعكس خسائر االنخفاض في القيمة( على استثمارات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر بصورة منفصلة عن التغيرات األخرى في القيمة العادلة.

إلغاء اإلثبات

تلغي المجموعة إثبات األصل المالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية من األصل المالي، أو عندما تحّول كافة مخاطر ومنافع ملكية 
الموجودات المالية.

يتم إلغاء إثبات المطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بااللتزامات المحددة في العقد أو عند إلغائها أو انقضائها. يعتبر التغير الكبير في شروط أداة الدين كإطفاء لاللتزام 
األصلي وإثبات التزام مالي جديد.

انخفاض قيمة الموجودات المالية

تقوم المجموعة بتقييم خسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة بموجوداتها المالية على أساس استطالع المستقبل بالتكلفة المطفأة. تعتمد طريقة انخفاض القيمة 
المطبقة على ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان. يبين اإليضاح رقم 31 كيفية تحديد المجموعة منهجية انخفاض القيمة للذمم المدينة األخرى.

بالنسبة للذمم المدينة التجارية، تطبق المجموعة النهج المبسط الذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 والذي يشترط إثبات الخسائر المتوقعة على مدار 
أعمار هذه الذمم اعتبارا من اإلثبات المبدئي لها.

4-9 نقد وما يماثله

ألغراض قائمة التدفقات النقدية، يشمل النقد وما يماثله النقد في الصندوق واألرصدة البنكية والودائع التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل، إن 
وجدت. ويشمل أيًضا السحوبات البنكية على المكشوف التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من إدارة النقد بالمجموعة والتي من المرجح أن تتقلب من األرصدة المكشوفة إلى 

األرصدة الموجبة. يتم إظهار السحوبات البنكية على المكشوف، حيث ال يوجد حق في المقاصة، كقروض ضمن المطلوبات المتداولة.
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4-10 منافع الموظفين ومنافع نهاية الخدمة

منافع الموظفين قصيرة األجل

تقاس التزامات منافع الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم وتحتسب كمصاريف على مدى فترة تقديم الخدمة.

يتم إثبات المطلوبات المتوقع دفعها في حال وجود التزامات قانونية حالية أو متوقعة على المجموعة لدفع المبالغ مقابل خدمات سبق تقديمها للموظف مع وجود 
إمكانية لتقدير تلك االلتزامات على نحو موثوق به.

التزام نهاية الخدمة

 لمتطلبات نظام العمل في المملكة العربية السعودية.
ً
تقوم المجموعة بتنفيذ نظام واحد لمنافع نهاية الخدمة من خالل خطة منافع محددة وفقا

ال يتم تمويل خطط منافع نهاية الخدمة للموظفين. وبالتالي، فإن تقييمات االلتزامات بموجب هذه الخطط يتم تنفيذها من قبل خبير اكتواري مستقل بناء على طريقة 
الوحدة اإلضافية المقدرة. إن التكاليف المتعلقة بهذه الخطط تتكون أساسا من القيمة الحالية للمنافع المنسوبة وذلك على أساس متساو في كل سنة من سنوات 

الخدمة والفائدة على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة.

 يتم إثبات تكاليف الخدمة الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد الخدمة على الفور في قائمة الدخل الشامل في حين يتم تسجيل إطفاء االلتزام بمعدالت الخصم 
المستخدمة باعتباره تكلفة مالية. تؤخذ أي تغييرات في صافي االلتزام بسبب التقييم االكتواري والتغيرات في االفتراضات باعتبارها إعادة قياس في الدخل الشامل 

اآلخر.

يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التعديالت السابقة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تظهر بها مباشرة في الدخل الشامل اآلخر.

يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة الناتجة من تعديالت الخطة أو أي تقليص بها على الفور في قائمة الدخل الشامل كتكاليف خدمة 
سابقة.

4-11 مخصصات

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزامات )قانونية حالية أو استداللية( ناشئة عن أحداث سابقة وعندما يكون من المحتمل أن يتطلب األمر 
تدفقات صادرة سواء نقدية أو موارد متضمنة لمنافع اقتصادية مطلوبة للوفاء بتلك االلتزامات، وأن يكون باإلمكان تقدير قيمة هذه االلتزامات بشكل موثوق. وال يتم 

االعتراف بمخصصات خسائر التشغيل المستقبلية.

يتم قياس المخصصات بالقيمة الحالية ألفضل تقدير لدى اإلدارة للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزام في نهاية فترة التقرير. ويتمثل معدل الخصم المستخدم 
لتحديد القيمة الحالية في معدل ما قبل الزكاة والضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المصاحبة لاللتزام. تحتسب الزيادة في 

المخصص نتيجة لمرور الزمن كمصروف فائدة. يتم عرض المصاريف المرتبطة بأي مخصص في قائمة الدخل الشامل بدون أي تعويضات.

4-12 ذمم دائنة تجارية

الذمم الدائنة التجارية هي عبارة عن التزامات بسداد قيمة البضائع أو الخدمات التي يتم الحصول عليها في سياق العمل االعتيادي من الموردين. يتم تصنيف الذمم 
الدائنة التجارية كمطلوبات متداولة إذا كانت هذه الذمم مستحقة السداد خالل سنة واحدة أو أقل، وإال يتم عرضها كمطلوبات غير متداولة. ويتم إثبات الذمم 

 بالتكلفة المطفأة باستخدام الفائدة الفعلية.
ً
قاس الحقا

ُ
 بالقيمة العادلة وت

ً
الدائنة التجارية مبدئيا

4-13 الموجودات البيولوجية

 لحالتها الفعلية، وقدرتها التحويلية، وكذلك 
ً
تشتمل الموجودات البيولوجية على الدجاجة األم )طيور الفقاسات(، وبيض التفريخ، والفراريج والتي تم تجميعها وفقا

المرحلة التي بلغتها في عملية اإلنتاج.
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4-13 الموجودات البيولوجية )تتمة(

طيور الفقاسات

يتم إطفاء تكلفة طيور الفقاسات على مدار 35 أسبوًعا من األسبوع الذي تبدأ في وضع البيض فيه. تستخدم المجموعة طريقة التقييم هذه نظًرا ألنه ال يمكن قياس 
القيمة العادلة بشكل موثوق حيث ال تتمتع طيور الفقاسات للمجموعة بقيمة سوقية وال يوجد سوق نشط للموجودات المماثلة المتاحة في صناعة الموا�سي في 
المملكة العربية السعودية. تشتمل تكلفة الدجاج األم، التي يتم تحديدها على أساس متوسط اإلنفاق األسبوعي، على شراء الصيصان التي يبلغ عمرها يوم واحد، 

والنفقات المتكبدة في جلب الصيصان التي يبلغ عمرها يوم واحد إلى المزرعة والنفقات المتكبدة في تربية الفقاسات والحفاظ عليهم حتى يبدأوا وضع البيض.

بيض الفقاسات

تستند القيمة الدفترية لمخزون البيض إلى القيمة العادلة. تم تصنيف قياسات القيمة العادلة لبيض التفريخ على أنها قيم عادلة من المستوى 3 استناًدا إلى 
المدخالت في أساليب التقييم المستخدمة حيث ال توجد أسواق نشطة لبيض التفريخ. يتم رسملة التكاليف المتكبدة المتعلقة بإنتاج البيض خالل دورة النمو. يتم 
تطبيق تعديل القيمة العادلة على التكلفة الرأسمالية المتراكمة لها. يتم تحديد تعديل القيمة العادلة للبيض على أنها فرق السعر بين إجمالي التكلفة المرسملة في 

نقطة البيع والسعر الذي تباع به بيض التفريخ في السوق الخارجي.

الفراريج

 تكلفة البيع المقدرة. تم تصنيف قياسات القيمة العادلة للفراريج على أنها قيم عادلة من المستوى 3 بناًء على مدخالت 
ً
يتم عرض الفراريج بالقيمة العادلة ناقصا

أساليب التقييم المستخدمة لعدم وجود أسواق نشطة للفراريج. تتضمن تكلفة البيع جميع التكاليف التي قد تكون ضرورية لبيع الموجودات.

4-14 منح حكومية
تحصل المجموعة على منح حكومية الستيراد األعالف لموجوداتها البيولوجية. يتم إثبات المنح المقدمة من الحكومة بقيمتها العادلة حيث يوجد تأكيد معقول 
بأن المنحة سيتم استالمها وأن المجموعة سوف تلتزم بجميع الشروط المرفقة. يتم إدراج المنح الحكومية في قائمة الدخل الشامل الموحدة على أساس منتظم 
خالل الفترات التي تدرج فيها المجموعة المخزون كمصروفات ذات الصلة التي تهدف المنح إلى تعويضها. منحت الحكومة منحة مستحقة خالل العام تحت »تكلفة 

اإليرادات«.

4-15 إثبات اإليرادات

قاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو مستحق القبض، مع األخذ بعين االعتبار شروط الدفع المحددة في العقد وباستبعاد الضرائب أو الخصومات. 
ُ
ت

يتم إثبات اإليرادات إلى الحد الذي ُيحتمل عنده تحقق منافع اقتصادية المجموعة ويمكن قياس اإليرادات والتكاليف، بشكل موثوق.

تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات من العقود مع العمالء بناًء على نموذج من خمس خطوات على النحو المبين في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15:

ا والتزامات وتضع معايير يجب الوفاء بها لكل عقد.
ً
عقد بين طرفين أو أكثر تؤسس حقوق

ُ
الخطوة 1 - تحديد العقد )العقود( مع العمالء: العقد هو اتفاقية ت

الخطوة 2 - تحديد التزامات األداء في العقد: إن التزام األداء هو وعد في العقد مع العميل بتحويل بضائع أو خدمات إلى العميل.

الخطوة 3 - تحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو المقابل المالي الذي يتوقع أن تستحقه المجموعة مقابل تحويل البضائع أو الخدمات المصرح بها إلى العميل، 
باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن الغير.

الخطوة 4 - تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: في العقد الذي ينطوي على أكثر من التزام أداء واحد،تخصص المجموعة سعر المعاملة لكل التزام أداء 
بمبلغ يساوي المقابل المالي الذي يتوقع أن تستحقه المجموعة مقابل الوفاء بكل التزام أداء.

الخطوة 5 - إثبات اإليراد عندما تفي المجموعة بالتزام األداء.



551

شركة األغذية الممتازة المحدودة

)شركة ذات مسؤولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

4- ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

4-15 إثبات اإليرادات )تتمة(

تغطي المجموعة التزام األداء وتقوم بإثبات اإليراد بمرور الوقت، عند الوفاء بأحد الشروط التالية:

إن أداء المجموعة ال يترتب عليه أي موجودات للمجموعة مع أي استخدامات بديلة للمجموعة ويكون لدى المجموعة حق نافذ في استالم دفعات لألداء  أ.	
المنجز حتى تاريخه.

ب.	 يشكل أداء المجموعة أو يحّسن األصل الخاضع لسيطرة العميل عند إنشاء األصل أو تحسينه.

يستلم ويستهلك العميل في نفس الوقت المزايا الناتجة عن أداء المجموعة عند التنفيذ. ج.	

بالنسبة اللتزامات األداء التي ال يتم عندها استيفاء أي من الشروط أعاله، يتم إثبات اإليراد عند الوفاء بالتزام األداء.

عند وفاء المجموعة بالتزام أداء من خالل تسليم البضائع أو الخدمات المصرح بها، ينتج عن ذلك أصل قائم على العقد للمقابل المالي المحقق من األداء. عندما 
تتجاوز قيمة المقابل المالي المستلم من العميل قيمة اإليرادات المثبتة، ينشأ عن ذلك التزام العقد.

بيع البضائع:

يتم إثبات اإليرادات من بيع البضائع عندما يحصل العمالء على السيطرة على المنتجات عندما يتم تسليم البضائع إلى أو يتم قبولها في مكاتبها. يتم إصدار الفواتير 
وإثبات اإليرادات في تلك الفترة الزمنية. عادة ما يتم دفع فواتير االئتمان في غضون 30 - 90 يوًما. يتم إصدار الفاتورة وإثباتها كإيرادات صافية من الخصومات المطبقة 

والتي تتعلق بالبنود المباعة. ال يتم تقديم نقاط والء للعمالء، وبالتالي ال توجد إيرادات مؤجلة يتم إثباتها للبنود المباعة.

إنشاء مزارع الدواجن:

سيتم إثبات اإليرادات من إنشاء مزرعة الدواجن مع مرور الوقت، ويتم قياسها على أساس نسبة طريقة اإلنجاز حيث يحصل العميل على السيطرة على كل أصل، أي 
التزام األداء المحدد بشكل منفصل. التزام األداء هو بضائع أو خدمات مميزة ضمن عقد يمكن للعميل االستفادة منه على أساس مستقل. بالنسبة لعقود المجموعة، 
يعني التزام األداء عادة تسليم وحدة واحدة وتركيبها. يتم تعريف نسبة اإلنجاز على أنها نسبة تكلفة التزام األداء الفردي المتكبدة حتى اآلن من إجمالي التكاليف المقدرة 
اللتزام األداء المحدد. إذا تجاوزت الخدمات التي قدمتها المجموعة الفواتير، يتم إثبات أصل العقد. إذا تجاوزت الفواتير الخدمات المقدمة، يتم إثبات التزام العقد.

بالنسبة لبعض العقود التي تسمح للعميل بإرجاع أي بند، بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15، يتم إثبات اإليراد إلى الحد الذي يكون فيه احتمال حدوث 
عكس كبير في قيمة اإليرادات المتراكمة المثبتة. لذلك، يتم تعديل كمية اإليرادات المثبتة من أجل العائدات المتوقعة، والتي يتم تقديرها استناًدا إلى البيانات 

التاريخية. ويتم تسجيل االلتزام ذات العالقة في »ذمم دائنة أخرى« تحت »مطلوبات مستحقة وأخرى«.

قاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق بدون خصومات وضرائب. يتم إثبات اإليرادات إلى الحد الذي ُيحتمل عنده تحقق منافع اقتصادية 
ُ
ت

للمجموعة ويمكن قياس اإليرادات والتكاليف، بشكل موثوق.

4-16 مصاريف عمومية وإدارية

 لما تقرره المعايير المحاسبية المتعارف 
ً
 ضمن تكاليف اإليرادات وفقا

ً
تتضمن المصاريف العمومية واإلدارية التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تندرج تحديدا

عليها. توّزع المخصصات بين المصاريف العمومية واإلدارية وتكاليف اإليرادات، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.

4-17 مصاريف بيع وتوزيع

تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئي�سي من التكاليف المتكبدة لتوزيع وبيع منتجات المجموعة وخدماتها. ويتم تصنيف جميع المصاريف االخرى كمصاريف 
عمومية وإدارية.
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4-18 الزكاة

 ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )»الهيئة«(. يتم تحميل مخصص الزكاة المستحقة على قائمة الدخل الشامل. يتم تسجيل المبالغ 
ً
تخضع المجموعة للزكاة وفقا

اإلضافية المستحقة عند استكمال الربوط النهائية، إن وجدت، تحديد هذه المبالغ.

 لنظام ضريبة الدخل السعودي.
ً
تقوم المجموعة باستقطاع الضرائب على بعض المعامالت مع األطراف غير المقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقا

4-19 عقود اإليجار

إن تحديد ما إذا كانت االتفاقية هي )أو تحتوي على( عقد إيجار يستند إلى جوهر االتفاقية في تاريخ بداية العقد. تتضمن االتفاقية، أو تحتوي على، عقد إيجار إذا كان 
إتمام االتفاقية يعتمد على استخدام أصل محدد أو موجودات وتنطوي االتفاقية على الحق في استخدام األصل أو الموجودات،، حتى إذا كان هذا األصل )أو تلك 

الموجودات( غير محددة بشكل صريح في االتفاقية.

المجموعة كمستأجر

يتم تصنيف عقد اإليجار في تاريخ إبرامه كعقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي. يتم تصنيف عقد اإليجار الذي بموجبه تنتقل كافة المخاطر والمنافع المتزامنة مع 
ملكية األصل إلى المجموعة كعقد إيجار تمويلي.

تتم رسملة عقود اإليجار التمويلية، التي تنقل جميع المخاطر والمنافع المتزامنة مع ملكية البند المؤجر إلى المجموعة، في بداية عقد اإليجار وذلك بالقيمة العادلة 
للعقار المؤجر أو، إن كانت أقل، بالقيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار. يتم تقسيم مدفوعات اإليجار على نفقات التمويل ومبلغ االنخفاض في التزام اإليجار 

من أجل الوصول إلى معدل فائدة ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزامات. ويتم إثبات تكاليف التمويل ضمن تكاليف التمويل في قائمة الدخل الشامل.

يتم استهالك األصل المستأجر على فترة العمر اإلنتاجي المقّدر لألصل. غير أنه إذا لم يكن هناك تأكد معقول بأن المجموعة ستحصل على ملكية األصل في نهاية 
فترة اإليجار، فإنه يتم استهالك األصل على أساس العمر اإلنتاجي المقّدر أو فترة اإليجار، أيهما أقل. تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل 

موضوعي على انخفاض القيمة.

يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تقوم المجموعة فيها بتحويل كافة المخاطر والمنافع العائدة لملكية األصل كعقد إيجار تشغيلي. تختلف عقود اإليجار التشغيلية 
عن عقود اإليجار التمويلية. يتم إثبات المدفوعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلية كمصروف تشغيلي على قائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل 

الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى مدة اإليجار.

المجموعة كمؤجر

يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تقوم المجموعة فيها بتحويل كافة المخاطر والمنافع العائدة لملكية األصل بصورة جوهرية كعقود إيجار تشغيلية. يتم إضافة 
التكاليف المباشرة األولية المتكبدة خالل عملية التفاوض والترتيب لعقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم إثباتها على مدى مدة اإليجار على 

كتسب فيها.
ُ
أساس مماثل إليرادات اإليجار. ويتم إثبات اإليجارات المحتملة كإيرادات في الفترة التي ت

4-20 ذمم مدينة تجارية

ستحق الذمم المدينة التجارية 
ُ
عد الذمم المدينة التجارية مبالغ مستحقة من العمالء للمنتجات التي تم بيعها أو الخدمات المقدمة في سياق األعمال االعتيادية. ت

ُ
ت

 بمبلغ المقابل غير المشروط ما لم تحتوي على 
ً
صنف جميعها كمتداولة. يتم إثبات الذمم المدينة التجارية مبدئيا

ُ
 من الفاتورة، وعليه ت

ً
بشكل عام خالل 30-90 يوما

 
ً
مكونات مالية جوهرية عند إثباتها بالقيمة العادلة. تحتفظ المجموعة بالذمم المدينة التجارية بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبالتالي تقيسها الحقا

بالتكلفة المطفأة انظر اإليضاح 4-8 للحصول على وصف لسياسات انخفاض القيمة للمجموعة.

4-21 ربحية السهم

تعرض المجموعة معلومات ربحية السهم األساسية والمخفضة ألسهمها العادية. يتم احتساب ربحية السهم األساسية بتقسيم صافي األرباح أو الخسائر العائدة إلى 
مالك الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة، ومعدلة وفقا لألسهم المحتفظ بها. يتم تحديد ربحية السهم المخفضة عن طريق 
تعديل صافي الربح أو الخسارة العائدة إلى مالك الشركة والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة معدلة وفقا لألسهم المحتفظ بها بالنسبة لتأثيرات جميع 

األسهم العادية المخفضة المحتملة.



553

شركة األغذية الممتازة المحدودة

)شركة ذات مسؤولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

4- ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

4-22 التقارير القطاعية

إن القطاعات التشغيلية هي أحد مكونات المجموعة التي تشارك في أنشطة األعمال التي قد تحقق من خاللها إيرادات وتتكبد مصاريف، بما في ذلك اإليرادات 
والمصاريف التي تتعلق بالمعامالت مع أي مكونات أخرى لدى المجموعة. تتم مراجعة النتائج التشغيلية لقطاعات التشغيل بشكل منتظم من قبل المدير التنفيذي 

للمجموعة التخاذ القرارات حول الموارد التي سيتم تخصيصها للقطاع وتقييم أدائه، والتي تتوفر معلومات مالية منفصلة عنها.

تتضمن نتائج القطاعات التي يتم اإلبالغ عنها إلى المدير التنفيذي البنود العائدة مباشرة إلى القطاع باإلضافة إلى تلك التي يمكن تخصيصها على أساس معقول.

4-23 رأس المال

تصنف الحصص العادية كحقوق ملكية. تظهر التكاليف اإلضافية والمتعلقة مباشرة بإصدار حصص جديدة في حقوق الملكية كخصومات، صافية من الضريبة 
ومن المتحصالت.

4-24 مساهمة رأس المال

تصنف المساهمة من الشركاء كحقوق ملكية عندما ال يوجد أي التزام بتحويل النقد أو الموجودات األخرى.

5- تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى

 للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 1 والمعايير واإلصدارات األخرى 
ً
كما في اإليضاح رقم 2، تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا

المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية.

تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة في اإليضاح رقم 4 عند إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمعلومات المقارنة 
 للمعايير الدولية للتقرير المالي في 1 يناير 

ً
المعروضة في هذه القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وفي إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية وفقا

2017م )تاريخ تحول المجموعة(.

 في القوائم المالية المعّدة 
ً
 للمعايير الدولية للتقرير المالي، قامت المجموعة بتعديل المبالغ المعروضة سابقا

ً
عند إعداد قائمة المركز المالي الموحدة االفتتاحية وفقا

 للمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. يرد تفسير كيفية تأثير التحول من المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى 
ً
وفقا

المعايير الدولية للتقرير المالي على المركز المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية للمجموعة ضمن الجداول أدناه واإليضاحات المرفقة بالجداول.

وكجزء من تحول المجموعة إلى المعايير الدولية للتقرير المالي، لم تختار أي إعفاء من التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.
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٦- التسويات

6-1 تسوية قائمة المركز المالي كما في 1 يناير 2017م )تاريخ التحّول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي(:

إيضاح 
المبادئ المحاسبية 
السابقة كما في 31 

ديسمبر 2016

إعادة 
التصنيف

إعادة 
القياس

 المعايير الدولية للتقارير 
المالية كما في 1 يناير 

2017م
)تاريخ التحول(

الموجودات

موجودات غير متداولة

201,258,917)169,371()3,384,431(204,812,719)1(ممتلكات ومصنع ومعدات

4,587,722-1,203,2913,384,431)1(موجودات غير ملموسة

--)53,224,509(53,224,509استثمارات

53,224,50944,450,58697,675,095-)9(موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

44,281,215303,521,734-259,240,519مجموع الموجودات غير المتداولة

موجودات متداولة

1,244,619171,315,735)5,815,212(175,886,328)2()8(المخزون

42,791,940-36,976,7285,815,212)2(موجودات بيولوجية

174,440)779,935(954,375-)5()8(موجودات عقود

144,626,452)373,080(-144,999,532)4()6()8(ذمم مدينة تجارية

 وذمم مدينة أخرى
ً
555,647103,252,303)6,305,972(109,002,628)5(مبالغ مدفوعة مقدما

20,122,711--20,122,711نقد وما يماثله

647,251482,283,581)5,351,597(486,987,927مجموع الموجودات المتداولة

44,928,466785,805,315)5,351,597(746,228,446مجموع الموجودات

حقوق الملكية

100,000,000--100,000,000رأس المال 

47,600,000--47,600,000مساهمة رأس المال

13,726,944--13,726,944احتياطي نظامي

-2,826,020-)2,826,020()9(فروق تحويل عمالت

73,894.87073,894.870--)9(احتياطي الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)82.694.869()35.803.647(-)46,891,222(خسائر متراكمة

40,917,243152,526,945-111,609,702حقوق الملكية العائدة لُمالك الشركة

)5,090,473()55,663(-)5,034,810(حصص غير مسيطرة

40,861,580147,436,472-106,574,892مجموع حقوق الملكية

المطلوبات

مطلوبات غير متداولة

3,766,21557,212,514-53,446,299)3(التزامات منافع الموظفين

53,446,2993,766,21557,212,514مجموع المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات متداولة

341,577,515-339,821,1781,756,337قروض

154,218,905-)8,036,164(162,255,069)7(ذمم دائنة تجارية

76,658,523928,230300,67177,887,424)7(مستحقات ومطلوبات أخرى

7,472,485--7,472,485مخصص الزكاة

300,671581,156,329)5,351,597(586,207,255مجموع المطلوبات المتداولة

4,066,886638,368,843)5,351,597(639,653,554مجموع المطلوبات

44,928,466785,805,315)5,351,597(746,228,446مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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6-2 تسوية قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر2017م:

إيضاح
المبادئ المحاسبية 
السابقة كما في 31
ديسمبر 2017م

إعادة 
التصنيف

إعادة 
القياس

المعايير الدولية للتقرير المالي 
كما في 31 ديسمبر 2017م

)تاريخ التحول(

الموجودات

موجودات غير متداولة

182,287,226-)2,306,773(184,593,999)1(ممتلكات ومصنع ومعدات

3,330,548-1,023,7752,306,773)1(موجودات غير ملموسة

--)47,523,611(47,523,611استثمارات

47,523,61119,340,59466,864,205-)9(موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

19,340,594252,481,979-233,141,385مجموع الموجودات غير المتداولة

موجودات متداولة

464,249165,967,169)5,714,611(171,217,531)2()8(المخزون

46,242,377-40,527,7665,714,611)2(موجودات بيولوجية

2,706,248146,285,065-143,578,817)4()6()8(ذمم مدينة تجارية

 وذمم مدينة أخرى
ً
100,295,557)4,084,687(102,576,4571,803,787)5(مبالغ مدفوعة مقدما

43,248,95443,248,954نقد وما يماثله

502,039,122)914,190(501,149,5251,803,787مجموع الموجودات المتداولة

734,290,9101,803,78718,426,404754,521,101مجموع الموجودات

حقوق الملكية

100,000,000--100,000,000رأس المال 

110,924,879--110,924,879مساهمة رأس المال

13,726,944--13,726,944احتياطي نظامي

-2,808,970-)2,808,970()9(فروق تحويل عمالت

احتياطي الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر

)9(--43.083.98043.083.980

)158,534.078()30,701.242(-)127,832,836(خسائر متراكمة

15,191,708109,201,725-94,010,017حقوق الملكية العائدة لُمالك الشركة

)9,771,260()103,939(-)9,667,321(حصص غير مسيطرة

15,087,76999,430,465-84,342,696مجموع حقوق الملكية

المطلوبات

مطلوبات غير متداولة

2,813,02360,685,524-57,872,501)3(التزامات منافع الموظفين

2,813,02360,685,524-57,872,501مجموع المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات متداولة

348,541,694-346,287,7422,253,952القروض

160,622,914-)369,847(160,992,761)7(ذمم دائنة تجارية

763,394-763,394-مطلوبات عقود

525,61277,086,881)843,712(77,404,981)7(مستحقات ومطلوبات أخرى

7,390,229--7,390,229مخصص الزكاة

592,075,7131,803,787525,612594,405,112مجموع المطلوبات المتداولة

649,948,2141,803,7873,338,635655,090,636مجموع المطلوبات

734,290,9101,803,78718,426,404754,521,101مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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٦- التسويات )تتمة(

6-3 تسوية قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م:

إيضاح 

 المبادئ المحاسبية 
السابقة للسنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 
2017م

إعادة 
تصنيف

إعادة 
القياس

تعديالت العمليات 
المتوقفة

)انظر اإليضاح 7(

المعايير الدولية للتقرير 
المالي للسنة المنتهية في 

31 ديسمبر 2017م

995.197.461)400,284,593(1,027,811-1,394,454,243)8(إيرادات

---)52,577,881(52,577,881)4( إعانة حكومية

)786.755.321(365,675,668)527,699(52,577,881)1,204,481,171()3(،)4(،)6(،)8(تكلفة اإليرادات

208.442.140)34,608,925(500,112-242,550,953إجمالي الربح

)52.781.500(30,436,068)192,153(865,373)83,890,788()3(،)4(مصاريف عمومية وإدارية

)96.324.073(129,035,986)1,412,041(-)223,948,018()3(،)6(مصاريف بيع وتوزيع

خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات 
المالية

)7(-)440,050(-)1,305,423(

-3,467,948)3,467,948()9(إيرادات االستثمار

2,010,5511,921,1306.385.761-2,454,080)4(،)9(إيرادات أخرى

3,934,367126,784,25964.416.905-)66,301,721()الخسارة( الربح من العمليات

)7.835.355(498,273,000-)16,108,404(تكاليف تمويل

3,934,416135,057,25956.581.550-)82,410,125()الخسارة( الربح قبل الزكاة

)3,164,000(---)3,164,000(الزكاة

3,934,416135,057,25953.417.550-)85,574,125()خسارة( ربح من العمليات المستمرة

)135,057,259()135,057,259(---الخسارة من العمليات المتوقفة

)81.639.709(-3.934.416(-)85.574.125(الخسارة للسنة

الربح العائد إلى:

)76,929,148(-4,012,466-)80,941,614(ُمالك الشركة

)4,710,561(-)78,050(-)4,632,511(حصص غير مسيطرة

الدخل الشامل اآلخر

بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

إعادة قياس التزامات منافع نهاية الخدمة 
للموظفين

--1,119,713-1,119,713

التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات 
حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر
--)30,810,890(-)30,810,890(

)111,330,886(-)25,756,761(-)85,574,125(مجموع الدخل الشامل

مجموع الدخل الشامل العائد إلى:

)106,650.099()25,708,485(-)80,941,614(ُمالك الشركة

)4,680,787()48,276(-)4,632,511(حصص غير مسيطرة

)85,574,125(-)25,756.761()111,330,886(
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٦- التسويات )تتمة(

6-4 ايضاحات حول أثر التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي

)1( أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير على الممتلكات والمصنع والمعدات

التصنيف

قامت المجموعة في السابق بتصنيف البرامج والتراخيص تحت بند »اآلالت والمعدات« كجزء من الموجودات الملموسة. وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي 
المعتمدة في المملكة العربية السعودية، قامت المجموعة بإعادة تصنيف هذه الموجودات إلى موجودات غير ملموسة. نتيجة لذلك، انخفضت الممتلكات والمصنع 

والمعدات بقيمة 3.4 مليون ريال سعودي، وارتفعت الموجودات غير الملموسة بقيمة 3.4 مليون ريال سعودي في 1 يناير 2017م.

كما في 31 ديسمبر 2017م، نتج عن التعديل المذكور أعاله انخفاض في الممتلكات والمصنع والمعدات بقيمة 2.3 مليون ريال سعودي وزيادة في الموجودات غير 
الملموسة بقيمة 2.3 مليون ريال سعودي.

تحويالت من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ إلى تحسينات على عقارات مستأجرة

بموجب مبادئ المحاسبة السابقة، تم تصنيف الموجودات التي تم شراؤها مقدما والمتاحة لالستخدام بموجب أعمال رأسمالية تحت التنفيذ ولم يتم إثبات أي 
استهالك حتى تاريخ استخدامها الفعلي. وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي، يتم احتساب االستهالك على هذه الموجودات من تاريخ توفر هذه الموجودات لالستخدام 

وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي 16.

وقد نتج عن ذلك انخفاض القيمة الدفترية للممتلكات والمصنع والمعدات بمبلغ 0.17 مليون ريال سعودي كما في 1 يناير 2017م مع الزيادة المقابلة في الخسائر 
المتراكمة. ومع ذلك، ال يوجد أي تأثير كما في 31 ديسمبر 2017م حيث تم تحويل هذه الموجودات من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ إلى فئة الموجودات الثابتة ذات 

الصلة في عام 2017م وتم تسجيل تكلفة االستهالك للسنة.

)2( أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير على الموجودات البيولوجية والمخزون

التصنيف:

قامت المجموعة في السابق بتصنيف البيض لمستخدم للتفريخ تحت »المخزون«. وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، 
قامت المجموعة بإعادة تصنيف هذه الموجودات إلى »موجودات بيولوجية«. نتيجة لذلك، انخفض المخزون في تاريخ التحول بقيمة 5.8 مليون ريال سعودي، 

وارتفعت الموجودات البيولوجية بقيمة 5.8 مليون ريال سعودي.

 كما في 31 ديسمبر 2017م، نتج عن التعديل المذكور أعاله انخفاض في المخزون بقيمة 5.7 مليون ريال سعودي وزيادة في الموجودات البيولوجية بقيمة 5.7 مليون 
ريال سعودي.

 للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، قاست 
ً
، كانت المجموعة تقيس موجوداتها البيولوجية بالتكلفة، ومع ذلك وفقا

ً
سابقا

.
ً
المجموعة موجوداتها البيولوجية بالقيمة العادلة. إن تأثير التغير في طريقة القياس من التكلفة إلى القيمة العادلة ليس جوهريا

)3( التقييم االكتواري

وفًقا لمبادئ المحاسبة السابقة، تم احتساب التزامات منافع الموظفين بالقيمة الحالية للمنافع المكتسبة التي يستحقها الموظف في تاريخ قائمة المركز المالي. 
وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، يتم تصنيف هذه المنافع على أنها خطة محددة ويجب احتسابها باستخدام طريقة 
وحدة االئتمان المتوقعة والتي تتضمن تقييًما اكتوارًيا. قامت المجموعة بتقييمات اكتوارية في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي مما أدى إلى انخفاض 

المطلوبات بمبلغ 3.8 مليون ريال سعودي مع الزيادة المقابلة في الخسائر المتراكمة في 1 يناير 2017م.

 قامت المجموعة أيًضا بإجراء تقييم اكتواري كما في 31 ديسمبر 2017م والذي نتج عنه زيادة في المطلوبات بمبلغ 2.8 مليون ريال سعودي وزيادة في الدخل الشامل 
اآلخر بمبلغ 1.1 مليون ريال سعودي، وكذلك زيادة في المصاريف العمومية واإلدارية بمبلغ 0.2 مليون ريال سعودي وانخفاض في تكلفة اإليرادات بمبلغ 0.03 مليون 

ريال سعودي.
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6-4 ايضاحات حول أثر التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي )تتمة(

)4( تأثير تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على المنح الحكومية

منحة حكومية لصندوق تنمية الموارد البشرية:

تحصل المجموعة على منحة من الحكومة عندما توفر المجموعة التدريب لمواطني المملكة العربية السعودية. بموجب مبادئ المحاسبة السابقة، اثبتت المجموعة 
هذه المنح فقط على أساس االستالم. بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، يتم إثبات المنح الحكومية عندما يكون هناك 
تأكيد معقول بأن المنشأة سوف تمتثل للشروط ذات الصلة وسيتم استالم المنحة. وقد نتج عن ذلك تحديد المبلغ المستحق من الحكومة بمبلغ 0.84 مليون ريال 
 والذمم المدينة األخرى وانخفاض مماثل في الخسائر المتراكمة كما في 1 يناير 2017م والتي تم تسجيلها مسبًقا 

ً
سعودي مما أدى إلى زيادة في المبالغ المدفوعة مقدما

 والذمم المدينة األخرى بمبلغ 1.16 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
ً
على أساس االستالم في عام 2017م وقد أدى ذلك أيًضا إلى زيادة المبالغ المدفوعة مقدما

2017م وزيادة في الدخل اآلخر بمبلغ 0.5 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

منحة حكومية على استيراد المواد االولية:

بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 20، يتم إثبات المنح المقدمة من الحكومة في الربح أو الخسارة على أساس منتظم حيث أن المنشأة تثبتها كمصاريف التكاليف 
التي تهدف المنح إلى التعويض عنها. تختار المنشأة تنسيق العرض التقديمي، ليتم تطبيقه بشكل متسق ، إما لمقاصة المنحة المتعلقة باإليرادات مقابل النفقات 
ذات الصلة أو إلدراجها في إيرادات أخرى. لذلك اختارت المجموعة إعادة تصنيف الدعم الحكومي لتكلفة اإليرادات التي تم تصنيفها سابًقا على أنها »إعانة حكومية« 

في قائمة الدخل الشامل. وقد أدى ذلك إلى انخفاض تكلفة اإليرادات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م بمبلغ 53 مليون ريال سعودي.

)5( موجودات عقود

 والذمم المدينة األخرى وإصدار فواتير تزيد عن التكلفة واألرباح المقدرة 
ً
 بتصنيف اإليرادات غير المفوترة كجزء من المبالغ المدفوعة مقدما

ً
قامت المجموعة سابقا

كجزء من المطلوبات المستحقة وغيرها. وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، قامت المجموعة بإعادة تصنيف هذه 
الموجودات إلى موجودات العقد اعتباًرا من 31 ديسمبر 2016 بمبلغ 0.95 مليون ريال سعودي. وبشكل مشابه، قامت المجموعة بإعادة تصنيف االلتزام المذكور 

أعاله إلى مطلوبات العقود في 31 ديسمبر 2017م بمبلغ 0.77 مليون ريال سعودي.

)6( تأثير تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على ترتيبات اإليجار

وفًقا لمبادئ المحاسبة السابقة، تم احتساب مصاريف اإليجار للمحالت والمزارع ومنازل الدواجن بعد انتهاء فترة اإليجار المجانية بناًء على المبالغ المتفق عليها لكل 
سنة والتي يستلزمها العقد. بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، تبدأ فترة اإليجار عندما يحق للمستأجر البدء في استخدام 
األصل المؤجر. تشمل مدة عقد اإليجار فترة العقد غير القابلة لإللغاء وأي فترات أخرى يكون للمستأجر فيها خيار االستمرار في استئجار األصل والتي، في وقت بدء عقد 
اإليجار، يتم الحكم عليها بشكل معقول على أن المستأجر سوف يستخدم هذا الخيار. عالوة على ذلك، يثبت المستأجر مصاريف اإليجار على أساس القسط الثابت 

على مدى فترة اإليجار.

 والذمم المدينة األخرى بمبلغ 1.4 مليون ريال سعودي مع ما يقابل ذلك من زيادة في الخسائر المتراكمة كما 
ً
وقد نتج عن هذا انخفاض في المبالغ المدفوعة مقدما

 والذمم المدينة األخرى بمبلغ 3.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2016. وزيادة في 
ً
في 1 يناير 2017م. وقد أدى ذلك إلى انخفاض المبالغ المدفوعة مقدما

مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 1.4 مليون ريال سعودي لعام 2017م، وستنخفض تكلفة اإليرادات بمبلغ 0.23 مليون ريال سعودي.
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)7( أثر المعايير الدولية للتقرير المالي على خسارة االنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية

 من المبلغ المحدد للخسائر المتكبدة والمبلغ العام للخسارة 
ً
يتكون مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة، وفًقا للمبادئ المحاسبية السابقة، من كال

المستقبلية المتوقعة. بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي، يتم استبدال نموذج »الخسارة المتكبدة« بنموذج »الخسارة االئتمانية المتوقعة«. تقوم المجموعة 
بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة منخفضة القيمة االئتمانية. يعد األصل المالي »منخفض القيمة االئتمانية« 

عندما يقع حدث واحد أو أكثر يكون له أثر سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.

يتم خصم مخصصات الخسارة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات. يتم عرض خسائر انخفاض القيمة المتعلقة 
بالذمم المدينة التجارية بشكل منفصل في قائمة األرباح والخسائر. ونتيجة لذلك، قامت المجموعة بإعادة تصنيف خسائر انخفاض القيمة البالغة 0.87 مليون ريال 
سعودي من »المصاريف العمومية واإلدارية« إلى »خسارة انخفاض قيمة الموجودات المالية« في قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. عالوة 
على ذلك، بسبب تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي، قامت المجموعة أيًضا بتخفيض مخصصاتها البالغة 2.3 مليون ريال سعودي كما في 1 يناير 2017م مما 
أدى إلى زيادة »الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى« مع االنخفاض المقابل في الخسائر المتراكمة كما في 1 يناير 2017م. عالوة على ذلك، بالنسبة للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، قامت المجموعة بزيادة مخصصاتها نحو رصيد الذمم المدينة التجارية بمبلغ 0.4 مليون ريال سعودي مما أدى إلى زيادة »خسائر 

انخفاض قيمة الموجودات المالية«.

أسفرت التعديالت المذكورة أعاله عن زيادة صافية في »الذمم المدينة التجارية« بمبلغ 1.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م.



560

شركة األغذية الممتازة المحدودة

)شركة ذات مسؤولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

٦- التسويات )تتمة(

6-5 ايضاحات حول أثر التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي )تتمة(

)8( أثر المعايير الدولية للتقرير المالي على إثبات اإليرادات

عوائد المبيعات

بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15، في تاريخ التحول، في حالة المبيعات مع وجود حق إرجاع، يتم إثبات اإليرادات بالمبلغ المتوقع أن تحصل عليه المنشأة 
من خالل تطبيق االعتبارات المتغيرة والقيود ذات الصلة. لذلك، يتم تعديل مقدار اإليرادات المثبتة من أجل العوائد المتوقعة، والتي يتم تقديرها استناًدا إلى 

البيانات التاريخية. وفًقا لذلك، يتم إثبات اإليرادات من المبيعات مع وجود حق اإلرجاع على النحو التالي:

اإليرادات: عند إجمالي سعر المعاملة، ناقًصا مستوى العوائد المتوقع والقيود ذات الصلة. 	

يتم إنشاء التزام اإلرجاع أساس مبلغ العائد المقدر. 	

يجب زيادة المخزون بالقيمة الدفترية للبضائع التي يقدر أن يقوم العميل بإرجاعها العميل. 	

 المخزون، كما هو مذكور أعاله. 	
ً
تكلفة البضائع المباعة المقاسة بالقيمة الدفترية للمنتجات المباعة ناقصا

كنتيجة لما سبق، زاد »مخزون« المجموعة بمقدار 0.2 مليون ريال، وزادت »المستحقات والمطلوبات األخرى« بمقدار 0.3 مليون ريال سعودي اعتباًرا من 1 يناير 
2017م. أدت إلى زيادة الخسائر المتراكمة اعتباًرا من 1 يناير 2017م. عالوة على ذلك، زاد »المخزون« بمقدار 0.27 مليون ريال سعودي، وزادت »المستحقات 
والمطلوبات األخرى« بمقدار 0.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2016. كذلك زادت »اإليرادات« بمقدار 0.4 مليون ريال سعودي، وارتفعت »تكلفة اإليرادات« 

بمقدار 0.3 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

المعدات غير المركبة

بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15، في تاريخ التحول، حيث تثبت المنشأة إيراداتها بمرور الوقت باستخدام طريقة إدخال النسبة المئوية لإلنجاز، ينبغي 
استبعاد تكاليف المعدات غير المركبة من إجمالي التكاليف المتكبدة في العقد. بدأ تركيب المعدات / المخزون الذي تم إرساله خالل الشهر األخير من الفترة إلى 
موقع العميل في الشهر التالي. وفًقا لذلك، تم عكس تكاليف هذه البنود غير المركبة واألرباح ذات الصلة من تكلفة البضائع المباعة واإليرادات، على التوالي باستخدام 

تفصيل تكاليف المشروع فيما يتعلق بالمشروعات المستمرة.

كنتيجة لما سبق، ارتفع مخزون المجموعة بمبلغ 0.98 مليون ريال سعودي وانخفضت موجودات العقود بمقدار 0.78 مليون ريال سعودي وانخفض حجم 
المدينون التجاريون بمقدار 0.5 مليون ريال سعودي اعتباًرا من 1 يناير 2017م. أدت صافي تأثير هذه المبالغ إلى انخفاض الخسائر المتراكمة اعتباًرا من 1 يناير 2016. 
عالوة على ذلك، زاد »المخزون« بمقدار 0.15 مليون ريال سعودي وانخفض »الذمم التجارية المدينة« بمقدار 0.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م. 

كما انخفضت »اإليرادات« بمقدار 1.1 مليون ريال سعودي وانخفضت »تكلفة اإليرادات« بمقدار 0.83 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

بيع البضائع على أساس التكلفة والتأمين والشحن

بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15، ينبغي إثبات اإليرادات عندما تفي المنشأة عادة بالتزاماتها المتعلقة باألداء. وبالتالي، يجب إثبات إيرادات بيع البضائع 
بشروط التكلفة والتأمين والشحن فقط عندما تصل البضائع إلى العميل وتقبل من قبل العميل. وفًقا لذلك، يجب عكس إيرادات الشحنة التي لم تصل إلى مقر 

العميل مع تكلفتها ذات الصلة.

كنتيجة لما سبق، زاد »مخزون« المجموعة بمقدار 0.03 مليون ريال سعودي وانخفضت الذمم المدينة التجارية بمبلغ 0.04 ريال سعودي كما في 1 يناير 2017م. 
وقد أدى التأثير الصافي لهذين المبلغين إلى زيادة في الخسائر المتراكمة اعتباًرا من 1 يناير 2017م.

)9( التقييم العادل وتصنيف االستثمارات

وفًقا لمبادئ المحاسبة السابقة، تم حساب االستثمار بنسبة 5٪ في شركة البحر األحمر العالمية )»البحر األحمر«( كوسيلة محاسبية وحقوق ملكية تم تطبيقها نظًرا 
ألن المجموعة كان لها تأثير كبير من خالل ملكية الحصص في البحر األحمر من قبل شركات مجموعة الدباغ األخرى. ومع ذلك، ووفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي 
المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ال يمكن حساب هذا االستثمار كشركة زميلة نظًرا لعدم وجود تأثير كبير للمجموعة على البحر األحمر. عالوة على ذلك، 
فإن هذا االستثمار إلى جانب االستثمارات األخرى في حقوق الملكية التي تم تصنيفها على أنها »استثمارات متاحة للبيع« في مبادئ المحاسبة السابقة ال تحتفظ بها 
المجموعة للتداول وقد اختارت المجموعة بشكل ال رجعة فيه عند اإلثبات المبدئي بإثبات هذا االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. اإليرادات. 
سيتم عكس الرصيد في فرق تحويل العمالت اعتباًرا من 1 يناير 2017م و 31 ديسمبر 2017م. عالوة على ذلك، تم عكس الفرق بين القيمة الدفترية لالستثمار وتكلفة 

االستثمار البالغة 32 مليون ريال سعودي كما في 1 يناير 2018م في الخسائر المتراكمة.
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)9( التقييم العادل وتصنيف االستثمارات )تتمة(

إعادة تصنيف االستثمارات

تم تصنيف جميع استثمارات حقوق الملكية على أنها »موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر« بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي 
المعتمدة في المملكة العربية السعودية. قامت المجموعة بإعادة تصنيف كل هذه االستثمارات إلى »موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر« كما في 1 يناير 2017م و 31 ديسمبر 2017م بمبلغ 53.2 مليون ريال سعودي و 47.5 مليون ريال سعودي على التوالي. عالوة على ذلك، تم تقليص حصة فرق 

تحويل العمالت في البحر األحمر مع الموجودات المالية في احتياطي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر اعتباًرا من 1 يناير 2017م و 31 ديسمبر 2017م.

توز�ع األرباح وإيرادات االستثمار

تم اآلن إثبات توزيعات األرباح المستلمة من البحر األحمر بقيمة 2.25 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والتي تم تخفيضها من القيمة 
االستثمارية بسبب إثبات محاسبة حقوق الملكية تحت بند اإليرادات األخرى وزادت قيمة االستثمار بنفس المبلغ.

 حيث 
ً
تم عكس حصة الخسارة الناتجة عن االستثمار في البحر األحمر والتي تم تسجيلها سابًقا تحت إيرادات االستثمار في عام 2017م، حيث لم يعد االستثمار شريكا

تم تصنيفه ضمن »موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر«.

تأثير التقييم العادل

وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، يجب تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في نهاية 
كل فترة تقرير. وعليه، تم تقييم االستثمارات المذكورة أعاله بالقيمة العادلة كما في 1 يناير 2017م و 31 ديسمبر 2017م. تم تقليص الفرق بين القيمة العادلة وتكلفة 
االستثمارات بقيمة 73.67 مليون ريال سعودي كما في 1 يناير 2017م مع الموجودات المالية باحتياطي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. عالوة على 
ذلك، بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، فإن الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية لالستثمار بقيمة 30.81 مليون ريال سعودي قد تم تحويله إلى 

االحتياطي »الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.«

)10( قائمة التدفقات النقدية

 أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

 
ً
 وفقا

ً
كما أدرجت سابقا

لمبادئ المحاسبة 
السابقة للسنة المنتهية في 

31 ديسمبر 2017م

أثر التحول إلى المعايير 
الدولية للتقرير المالي

 للمعايير 
ً
المبالغ وفقا

الدولية للتقرير المالي 
للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2017م

)34,577,715(134,381)34,712,096(صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

)12,087,485()134,381()11,953,104(صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

69,791,44336,796,960106,588,403صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

23,126,24336,796,96059,923,203 صافي التغير في النقد وما يماثله

)21,803,980()41,926,691(20,122,711 نقد وما يماثله في بداية الفترة

38,119,223)5,129,731(43,248,954نقد وما يماثله في نهاية الفترة

بموجب مبادئ المحاسبة السابقة، لغرض قائمة التدفقات النقدية، يتكون النقد وما يماثله من نقد في الصندوق والنقد لدى البنوك. ومع ذلك بموجب المعايير 
الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإن النقد وما يماثله يشمل النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك والسحوبات البنكية على المكشوف.

)11( إعادة التصنيف

لعرض أفضل، أعيد تصنيف بنود معينة في القوائم المالية المقارنة كما في 1 يناير 2017م وديسمبر 2017م لكي تتوافق مع العرض لسنة 2018م:

تم إعادة تصنيف الدفعات المقدمة إلى الموردين البالغة 5.4 مليون ريال سعودي و1.8 مليون ريال سعودي من »ذمم دائنة تجارية« ليتم عرضها ضمن  	-1
 والذمم المدينة األخرى« اعتباًرا من 1 يناير 2017م و 31 ديسمبر 2017م.

ً
»المبالغ المدفوعة مقدما
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٦- التسويات )تتمة(

6-5 ايضاحات حول أثر التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي )تتمة(

)11( إعادة التصنيف )تتمة(

تم إعادة تصنيف »الفوائد المستحقة الدفع« البالغة 1.8 مليون ريال سعودي و2.2 مليون ريال سعودي من »مستحقات ومطلوبات أخرى« معروضة  	-2
ضمن »افتراضات« القروض اعتباًرا من 1 يناير 2017م و 31 ديسمبر 2017م.

تم إعادة تصنيف »الدفعات المقدمة من العمالء« البالغة 2.6 مليون ريال سعودي و2.1 ريال سعودي من »ذمم دائنة تجارية« ليتم عرضها ضمن  	-3
»مستحقات ومطلوبات أخرى« في 1 يناير 2017م و 31 ديسمبر 2017م.

7 - حصص في منشآت أخرى

7-1 الشركات التابعة الرئيسيْة

إن الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة في 31 ديسمبر 2018م مدرجة أدناه. لدى هذه الشركات التابعة رأس مال يتكون فقط من أسهم عادية مملوكة مباشرة من 
قبل المجموعة، وتتساوى نسبة حصص الملكية مع حقوق التصويت التي تحتفظ بها المجموعة ما لم يذكر غير ذلك. إن بلد التأسيس هو أيضا مقر العمل الرئي�سي.

بلد التأسيسشركة تابعة

نسبة الملكية الفعلية 
كما في 31 ديسمبر

 حصة الملكّية المحتفظ 
بها من قبل الحصص غير 

األنشطة الرئيسيةالمسيطرة

2017م2018م2017م2018م

تجارة الجملة في منتجات الدواجن واإلنتاج الزراعي4٪-96٪100٪السعوديةشركة التنمية الزراعية المحدودة

شركة تصنيع األغذية الممتازة 
المحدودة

تصنيع وإعداد أنواع مختلفة من منتجات اللحوم.4٪-96٪100٪السعودية

شركة تالل الصحراء للخدمات 
البيطرية المحدودة )»شركة تالل 

الصحراء«(
4٪-96٪100٪السعودية

وتعمل في تجارة الجملة والتجزئة في اآلالت والمعدات 
في مجال رعاية الحيوانات ومالجئ الحيوانات وأعالف 

الحيوانات وفراخ الدجاج وبيض التفريخ ومعدات 
المختبرات واألدوية البيطرية باإلضافة إلى تسويق 

واستيراد وتصدير الملحقات ذات الصلة.

شركة مصنع األغذية الممتازة شركة 
ذات مسئولية محدودة )»شركة مصنع 

األغذية«(

اإلمارات العربية 
المتحدة

تصنيع وبيع منتجات اللحوم والدواجن--٪100٪100

شركة قيمة ودكان للتموينات 
المحدودة )»دكان«(

5٪-95٪-السعودية
تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية واألجهزة المنزلية 
وجميع أنواع لوازم المنازل والسيارات واألجهزة واألدوات 

الرياضية.

شركة الدباغ الدولية )اإلمارات العربية 
المتحدة( )شركة ذات مسئولية 

محدودة(

اإلمارات العربية 
المتحدة

٪100٪100--

تجارة الجملة في منتجات الدواجن واإلنتاج الزراعي4٪4٪96٪96٪السعوديةشركة التنمية الغذائية )»التنمية«(

خالل السنة، استبعدت الشركة استثماراتها في شركة دكان، انظر مزيد من التفاصيل في اإليضاح 4-7.
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شركة األغذية الممتازة المحدودة

)شركة ذات مسؤولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

7 - حصص في منشآت أخرى )تتمة(

7-2 الحصص غير المسيطرة )تتمة(

َعد جوهرية للمجموعة. وإّن المبالغ المفصح عنها لكل شركة تابعة هي المبالغ 
ُ
 غير مسيطرة ت

ً
فيما يلي المعلومات المالية المختصرة لكل شركة تابعة تمتلك حصصا

قبل االستبعاد بين الشركات.

قائمة المركز المالي المختصرة
شركة التنمية 

الزراعية
شركة تالل 
الصحراء

شركة تصنيع 
األغذية الممتازة 

المحدودة

شركة مصنع 
األغذية الممتازة

شركة التنميةشركة دكان

31 ديسمبر 2018م

50,000 -461,936,754128,820,35977,190,72071,520,200موجودات متداولة

65,000 -366,275,83371,786,37430,013,38276,745,083مطلوبات متداولة

)15,000(-)5,224,883(95,660,92157,033,98547,177,338صافي الموجودات )المطلوبات( المتداولة

- -68,351,470457,41946,981,92948,714,477موجودات غير متداولة

- -28,656,9115,518,4314,675,2011,953,943مطلوبات غير متداولة

صافي الموجودات )المطلوبات( غير 
المتداولة

39,694,559)5,061,012(42,306,72846,760,534--

)15,000(-)5,224,883(135,355,48051,972,97389,484,066صافي الموجودات /)المطلوبات(

)600(-----الحصص غير المسيطرة المتراكمة

قائمة المركز المالي المختصرة
شركة التنمية 

الزراعية
شركة تالل 
الصحراء

شركة تصنيع 
األغذية الممتازة 

المحدودة

شركة مصنع 
األغذية الممتازة

شركة التنميةشركة دكان

31 ديسمبر 2017م

380,441,684103,315,07771,778,75957,784,90264,606,76550,000موجودات متداولة

339,019,05053,696,11536,540,24075,261,226197,647,88970,000مطلوبات متداولة

)20,000()133,041,124()17,476,324(41,422,63449,618,96235,238,519صافي الموجودات )المطلوبات( المتداولة

-69,418,812550,59841,361,01553,090,87643,882,390موجودات غير متداولة

-26,119,3176,244,5283,939,1431,436,4287,752,337مطلوبات غير متداولة

صافي الموجودات )المطلوبات( غير 
المتداولة

43,299,495)5,693,930(37,421,87251,654,44836,130,053-

)20,000()96,911,071(84,722,12943,925,03272,660,39134,178,124صافي الموجودات /)المطلوبات(

)800()17,822,706(-3,388,8851,757,0012,906,360الحصص غير المسيطرة المتراكمة
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شركة األغذية الممتازة المحدودة

)شركة ذات مسؤولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

7- حصص في منشآت أخرى )تتمة(

7-2 الحصص غير المسيطرة )تتمة(

قائمة المركز المالي المختصرة
شركة التنمية 

الزراعية
شركة تالل 
الصحراء

شركة تصنيع 
األغذية الممتازة 

المحدودة

شركة مصنع 
األغذية الممتازة

شركة التنميةشركة دكان

31 ديسمبر 2016

339,195,29799,730,37165,485,06261,563,25758,171,66050,000موجودات متداولة

325,841,88459,400,90342,739,79690,197,603144,115,98035,000مطلوبات متداولة

15,000)85,944,320()28,634,346(13,353,41340,329,46822,745,266صافي الموجودات )المطلوبات( المتداولة

-72,892,651638,88136,342,34857,419,51854,232,265موجودات غير متداولة

-25,564,6827,061,4593,442,0581,269,1424,756,446مطلوبات غير متداولة

-32,900,29056,150,37649,475,819)6,422,578(47,327,969صافي الموجودات )المطلوبات( غير المتداولة

15,000)36,468,501(60,681,38233,906,89055,645,55627,516,030صافي الموجودات /)المطلوبات(

600)11,100,426(-2,427,2551,356,2762,225,822الحصص غير المسيطرة المتراكمة

 قائمة الدخل الشامل المختصرة
شركة التنمية 

الزراعية
شركة تالل 
الصحراء

شركة تصنيع 
األغذية الممتازة 

المحدودة

شركة مصنع 
األغذية الممتازة

شركة التنميةشركة دكان

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

- -702,842,774195,842,459144,915,782137,489,880إيرادات

)30,000( -52,642,5588,283,736 16,916,318 7,357,527الربح / )الخسارة( للسنة

---)92,643()235,795()545,060(الدخل الشامل اآلخر

)30,000( -52,097,498 8,047,941 16,823,675 7,357,527مجموع الدخل الشامل

)1,200(-----الدخل المخصص للحصص غير المسيطرة

الدخل الشامل اآلخر المخصص للحصص غير 
المسيطرة

-----)1,200(
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شركة األغذية الممتازة المحدودة

)شركة ذات مسؤولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

7- حصص في منشآت أخرى )تتمة(

7-2 الحصص غير المسيطرة )تتمة(

قائمة الدخل الشامل المختصرة
شركة التنمية 

الزراعية
شركة تالل 
الصحراء

شركة تصنيع 
األغذية الممتازة 

المحدودة

شركة مصنع 
األغذية الممتازة

شركة دكان
شركة 
التنمية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

-611,344,762234,830,661149,328,720134,042,358400,284,593إيرادات

)35,000()135,057,259(23,702,38910,225,73217,165,7786,662,094الربح / )الخسارة( للسنة

-611,634-)150,943()207,590(338,358الدخل الشامل اآلخر

)35,000()134,445,625(24,040,74710,018,14217,014,8356,662,094مجموع الدخل الشامل

)1,400()6,752,863(-948,096409,029686,631الدخل المخصص للحصص غير المسيطرة

الدخل الشامل اآلخر المخصص للحصص غير 
المسيطرة

961,630400,726680,538-)6,722,281()1,400(

التدفقات النقدية الموجزة
شركة التنمية 

الزراعية
شركة تالل 
الصحراء

شركة تصنيع 
األغذية الممتازة 

المحدودة

شركة مصنع 
األغذية الممتازة

شركة دكان
شركة 
التنمية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

--7,711,947)13,865,438()12,775,763(38,995,302التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

--)1,651,610()512,332()6,800()9,714,259(التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

--)5,616,080(13,450,19311,977,752)41,384,462(التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

--444,257)2,400,018(667,630)12,103,419(صافي الزيادة في النقد وما يماثله

التدفقات النقدية الموجزة
شركة التنمية 

الزراعية
شركة تالل 
الصحراء

شركة تصنيع 
األغذية الممتازة 

المحدودة

شركة مصنع 
األغذية الممتازة

شركة دكان
شركة 
التنمية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

-)41,798,103(19,765,686)592,459(3,516,2676,936,560التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

-)2,878,110()2,724,922()773,543()47,421()7,492,673(التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

-51,956,680)18,458,600(2,136,766)4,763,731(18,437,473التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

-7,280,467)1,417,836(14,461,0672,125,408770,764صافي الزيادة في النقد وما يماثله
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شركة األغذية الممتازة المحدودة

)شركة ذات مسؤولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

7 - حصص في منشآت أخرى )تتمة(

7-3 المعامالت مع الحصص غير المسيطرة )تتمة(

في 1 يناير 2018م، استحوذت الشركة على 4٪ إضافية من األسهم المصدرة من شركة التنمية الزراعية وشركة تالل الصحراء وشركة تصنيع األغذية الممتازة لمبلغ 
8,052,302 ريال سعودي بالقيمة الدفترية اعتبارا من ذلك التاريخ. تم االنتهاء من اإلجراءات القانونية المتعلقة بهذا بعد نهاية العام. يتم تلخيص التأثير على حقوق 

الملكية العائدة إلى مالك شركة األغذية الممتازة خالل السنة على النحو التالي:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

 -8,052,302القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة المستحوذ عليها

 -)8,052,302(المقابل المستحق للحصص غير المسيطرة

 --فائض المقابل المدفوع المثبت في المعامالت مع احتياطي الحصص غير المسيطرة ضمن حقوق الملكية

7-4 تفاصيل بيع الشركة التابعة

في 1 يناير 2018م، استبعدت الشركة عامل استثمارها متمثلة في شركة دكان لصالح شركة مجموعة الدباغ القابضة، وهي الشركة األم األساسية بالقيمة الدفترية. 
بلغت القيمة الدفترية لصافي مطلوبات شركة دكان المحددة في تاريخ االستبعاد 78 مليون ريال سعودي تمثل سعر المعاملة. لمعرفة القيمة الدفترية لموجودات 

ومطلوبات شركة دكان اعتباًرا من 1 يناير 2018م، يرجى االطالع على الجدول أدناه.

31 ديسمبر 2017م 31 ديسمبر 2018م

 -77,857,529المبلغ المدفوع أو المستحق

 -)77,857,529(القيمة الدفترية لصافي الموجودات المباعة

 --ربح من االستبعاد

مبين أدناه القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات كما في تاريخ البيع )1 يناير 2018م(:

1 يناير 2018م

 12,251,812النقد وما يماثله

 27,769,562المخزون

 وذمم مدينة أخرى
ً
 24,585,391مبالغ مدفوعة مقدما

 43,323,759ممتلكات ومصنع ومعدات، بالصافي

 558,631موجودات غير ملموسة، بالصافي

 108,489,155مجموع الموجودات

)160,646,392(ذمم دائنة تجارية

)24,989,136(القروض

)12,015,817(مستحقات ومطلوبات أخرى

)6,519,501(التزامات منافع الموظفين

)204,170,846(مجموع المطلوبات

)95,681,691(صافي المطلوبات

 17,824,162حصص غير مسيطرة

)77,857,529(القيمة الدفترية لصافي الموجودات المباعة
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شركة األغذية الممتازة المحدودة

)شركة ذات مسؤولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

7 - حصص في منشآت أخرى )تتمة(

7-4 تفاصيل بيع الشركة التابعة )تتمة(

فيما يلي تفاصيل الخسارة من العمليات المتوقفة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م:

31 ديسمبر 2017م

400,284,593اإليرادات

)535,341,852(المصاريف، بالصافي

)135,057,259(الخسارة قبل الزكاة

 -الزكاة

)135,057,259(الخسارة من العملية المتوقفة

611,634إعادة قياس التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين

611,634الدخل الشامل اآلخر الناتج من العمليات المتوقفة
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شركة األغذية الممتازة المحدودة

)شركة ذات مسؤولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

8- ممتلكات ومصنع ومعدات

مبنىأرض
تحسينات 
على عقار 
مستأجر

سياراتآالت ومعدات
أثاث 

وتجهيزات

أعمال 
رأسمالية قيد 

التنفيذ
المجموع

التكلفة

26,922,51293,729,24462,720,053241,456,28835,353,8335,983,2653,254,879469,420,074في 1 يناير 2017م

89,1462,242,68814,347,267-421,8001,243,52210,350,111- إضافات

-)919,766()560,751(-1,089,440391,077-- تحويالت

)3,673,936(----)3,673,936(--االنخفاض في القيمة

)667,540(----)667,540(--شطب

)64,395(--)56,000()8,395(---استبعادات

26,922,51294,151,04460,711,539252,189,08135,297,8335,511,6604,577,801479,361,470في 31 ديسمبر 2017م

1,489,829544,5316,307,581142,33052,1283,489,86912,026,268- إضافات

-)2,242,688(--2,242,688--- تحويالت

)66,427,309(-)2,714,446()14,983,838()42,642,251()6,007,347()79,427(-شطب

)484,200(--)131,835()352,365(---استبعادات

)62,980,693()2,017,718()289,749(-)21,515,940()39,157,286(--استبعاد شركة تابعة

26,922,51295,561,44616,091,437196,228,79420,324,4902,559,5933,807,264361,495,536في 31 ديسمبر 2018م

االستهالك المتراكم

268,161,157-45,688,68020,460,804162,488,44134,794,9564,728,276- في 1 يناير 2017م

29,851,711-3,105,3475,926,27020,354,276233,493232,325- استهالك

)793,189(----)793,189(-- االنخفاض في القيمة

)84,721(----)84,721(--شطب

)60,714(--)56,000()4,714(---استبعادات

297,074,244-48,794,02725,509,164182,838,00334,972,4494,960,601-في 31 ديسمبر 2017م

18,648,824-3,097,4171,550,82413,607,097259,510133,976- استهالك

)66,384,814(-)2,703,627()14,973,779()42,624,464()6,004,125()78,819(- شطب

)481,855(--)131,835()350,020(---استبعادات

)19,656,934(-)72,957(-)11,087,689()8,496,288(--استبعاد شركة تابعة

229,199,465-51,812,62512,559,575142,382,92720,126,3452,317,993-في 31 ديسمبر 2018م

صافي القيمة الدفترية

26,922,51245,357,01735,202,37569,351,078325,384551,0594,577,801182,287,226في 31 ديسمبر 2017م

26,922,51243,748,8213,531,86253,845,867198,145241,6003,807,264132,296,071 في 31 ديسمبر 2018م
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8- ممتلكات ومصنع ومعدات

تمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ التكلفة المتكبدة عند توسيع الطاقة االستيعابية الحالية لمصنع المعالجة وإنشاء محطة إعادة تدوير مياه الصرف.

تم تخصيص استهالك السنة على النحو التالي:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018مإيضاح

2617,072,03918,267,939تكلفة اإليرادات

27218,246147,908 مصاريف عمومية وإدارية

281,358,53911,435,864 مصاريف بيع وتوزيع

18,648,82429,851,711

9- موجودات غير ملموسة

برامج حاسب آلي

التكلفة

14,567,239في 1 يناير 2017م

5,900إضافات

14,573,139في 31 ديسمبر 2017م

)741,299(استبعاد شركة تابعة

13,831,840في 31 ديسمبر 2018م

اإلطفاء المتراكم

9,979,517في 1 يناير 2017م

1,263,074اإلطفاء

11,242,591في 31 ديسمبر 2017م

811,271اإلطفاء

)182,668(استبعاد شركة تابعة

11,871,194في 31 ديسمبر 2018م

صافي القيمة الدفترية

3,330,548في 31 ديسمبر 2017م

1,960,646في 31 ديسمبر 2018م

10- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

10-1 تصنيف موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

تشتمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر على أسهم حقوق ملكية غير محتفظ بها للمتاجرة، والتي قامت بموجبها المجموعة 
بإجراء اختيار غير قابل لإللغاء عند اإلثبات المبدئي لغرض اإلثبات في هذه الفئة. وتعد هذه استثمارات استراتيجية واعتبرت المجموعة أن ذلك التصنيف أكثر مالءمة 

لها.
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10 - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )تتمة(

10-2 استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

تتضمن استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر االستثمارات الفردية التالية:

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

أوراق مالية مدرجة

47,700,00057,360,00088,500,000شركة البحر األحمر العالمية

أوراق مالية غير مدرجة

7,730,2227,401,112-شركة بيور برييد

773,983 773,983773,983شركة اإلسكندرية كوبنهاجن

1,000,0001,000,000-شركة ساعد العالمية لالستقدام )»ساعد«(

773,9839,504,2059,175,095

48,473,98366,864,20597,675,095

10-3 مبالغ مثبتة في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

تم إثبات األرباح / )الخسائر( التالية في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018مإيضاح

)30,810,890()9,577,722(الخسائر المثبتة في الدخل الشامل اآلخر

توزيعات األرباح من استثمارات حقوق الملكية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
مثبتة في الربح أو الخسارة في اإليرادات األخرى

29-2,250,000

10-4 القيمة العادلة والتعرض للمخاطر

إن المعلومات المتعلقة بالطرق واالفتراضات المستخدمة في تحديد القيمة العادلة مبينة في اإليضاح رقم 31.

10-5 استبعاد استثمارات حقوق الملكية

خالل العام 2018م، باعت المجموعة حصصها في شركة بيور برييد إلى طرف خارجي مقابل 7,812,500 ريال سعودي، وحققت المجموعة مكاسب قدرها 82,278 
ريال سعودي والتي تم إدراجها بالفعل في الدخل الشامل اآلخر. تم تحويل احتياطي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بقيمة 5.7 مليون ريال سعودي إلى 

األرباح المبقاة. أيضا خالل عام 2018م، قامت المجموعة باستبعاد استثماراتها في شركة ساعد لصالح شركة مجموعة الدباغ القابضة بالقيمة الدفترية.
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11- مخزون

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

15,691,55344,114,06150,198,940منتجات جاهزة الصنع

15,299,60517,664,79228,047,096لحوم دواجن ومواد غذائية أخرى

16,228,07115,595,95123,559,858منتجات الصحة الحيوانية

43,376,50148,158,81543,052,362مواد أولية

34,572,99420,559,091561,125بضائع بالطريق

9,188,34313,863,22017,323,694مواد تعبئة

4,217,6215,314,9807,305,533معدات للبيع

7,402,6775,686,4663,642,326قطع غيار

3,744,5503,878,1302,883,593أخرى

: مخصص بنود المخزون بطيء الحركة
ً
)5,258,792()8,868,337()4,516,019(ناقصا

145,205,896165,967,169171,315,735

تم إثبات قيمة المخزون المثبت كمصروف في اإليضاح 26.

الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

18,868,3375,258,792 يناير

-)450,000(استبعاد الشركة التابعة

3,957,551)1,568,690(إضافات

)348,006()2,333,628(شطب

314,516,0198,868,337 ديسمبر

12- الموجودات البيولوجية

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

146,242,37742,791,940 يناير

604,779,662497,972,334زيادة منسوبة للمشتريات

)38,911,942()42,751,988(إطفاء

)455,609,955()552,444,470(تحويالت إلى المخزون

3155,825,58146,242,377 ديسمبر

موجودات بيولوجية:

18,797,97414,048,284صيصان تسمين

29,289,70126,479,482الفقاسات - التربية واإلنتاج

7,737,9065,714,611بيض الفقاسات

55,825,58146,242,377

في 31 ديسمبر 2018م، كان لدى المجموعة 6.6 مليون دجاجة التسمين )31 ديسمبر 2017م: 5.2 مليون دجاجة التسمين(. عالوة على ذلك، تم ذبح 72.9 مليون من 
صيصان التسمين خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م )31 ديسمبر 2017م: 57.8 مليون(. في 31 ديسمبر 2018م، كان لدى المجموعة 1.1 مليون من طيور 

الفقاسات و4.1 مليون من بيض التفريخ )31 ديسمبر 2017م: 0.87 مليون من طيور الفقاسات و 4.1 مليون من بيض التفريخ(.



572

شركة األغذية الممتازة المحدودة

 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

12- الموجودات البيولوجية )تتمة(

تم تصنيف قياسات القيمة العادلة للموجودات البيولوجية على أنها التسلسل الهرمي للقيمة العادلة من المستوى 3 بناًء على المدخالت المستخدمة في أساليب 
التقييم المستخدمة. فيما يلي أساليب التقييم والمدخالت الهامة التي ال يمكن مالحظتها والمستخدمة لتقييم الموجودات البيولوجية:

موجودات 
بيولوجية

أساليب التقييم
المدخالت الجوهرية
غير القابلة للمالحظة

العالقة بين المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة 
وقياس القيمة العادلة

طيور التسمين الحية

القيمة العادلة: يأخذ نموذج التقييم في االعتبار متوسط 
الوزن للطيور الحية ومعدل الوفيات وسعر البيع المقدر 
ناقًصا تكلفة البيع ]بما في ذلك التكلفة اإلضافية الالزمة 

لجعل الطيور جاهزة للبيع )أي تكلفة العلف واألدوية 
والنفقات غير المباشرة[(.

معدل وفيات الطيور 	

متوسط وزن الطيور 	

	  
ً
سعر بيع الطيور مكتملة النمو ناقصا

تكلفة البيع.

ستزيد/ )تنخفض( القيمة العادلة المقدرة إذا: كانت الوفيات 
أقل / )أعلى(. ومتوسط وزن الطيور أعلى / )أقل(. وكان سعر 

 تكلفة البيع أعلى / )أقل(.
ً
بيع الطيور مكتملة النمو ناقصا

تتألف اإلدارة المالية للمجموعة من فريق يقوم بعمل تقييمات للموجودات البيولوجية ألغراض إعداد التقارير المالية، بما في ذلك القيم العادلة من المستوى 3. 
ويرفع هذا الفريق تقاريره مباشرة رئيس اإلدارة المالية ويتم عقد مناقشات خاصة بعمليات التقييم والنتائج بين رئيس اإلدارة المالية وفريق التقييم مرة كل ستة أشهر 

 مع متطلبات التقرير نصف السنوية للمجموعة.
ً
على األقل، وذلك تمشيا

يتم استخالص وتقييم مدخالت المستوى 3 الرئيسية المستخدمة من قبل المجموعة كالتالي:

تم تحديد معدل وفيات الطيور على أساس المعدل التاريخي والعناصر البيئية. 	

تنمو الفراريج بمعدالت مختلفة، ويمكن أن يكون هناك هامش كبير في نوعية ووزن الفراريج التي تؤثر على السعر الذي يتم تحقيقه. ويتم وضع افتراض فيما  	
يخص متوسط وزن الفراريج القابلة للذبح والتي لم تصل بعد إلى وزن قابل للتسويق.

13 الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالعقود مع العمالء

قامت المجموعة بإثبات الموجودات والمطلوبات التالية المتعلقة بالعقود مع العمالء:

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

174,440-276,557موجودات عقود متعلقة بإنشاء مزارع دواجن

174,440-276,557مجموع موجودات العقد

-763,394-مطلوبات عقود متعلقة بإنشاء مزارع دواجن

-763,394-مجموع مطلوبات العقود

تم إصدار فواتير لجميع عقود إنشاء مزارع الدواجن لفترة تتراوح بين سنة أو أقل على أساس الزمن المستغرق.

اإليرادات المثبتة فيما يتعلق بمطلوبات العقد

يوضح الجدول التالي مقدار اإليراد المثبت في فترة إعداد التقارير الحالية فيما يتعلق بمطلوبات العقود المرحلة:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

اإليرادات المثبتة والمدرجة في رصيد مطلوبات العقد في بداية الفترة

-763,394إنشاء مزارع الدواجن
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14- ذمم مدينة تجارية

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018مإيضاح

161,908,611157,744,925161,142,900ذمم مدينة تجارية

24200,810,921602,810957,598مطلوب من أطراف ذات عالقة

362,719,532158,347,735162,100,498

)17,474,046()12,062,670()11,664,527(ناقًصا: مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة

351,055,005146,285,065144,626,452

. وقد تتأثر القيمة 
ً
الذمم المدينة التجارية هي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة محملة بالتكلفة المطفأة وتستحق بشكل عام على فترات من 30 إلى 90 يوما

الدفترية بالتغيرات في مخاطر االئتمان لألطراف المقابلة. ليس من سياسة المجموعة الحصول على ضمانات مقابل الذمم المدينة وبالتالي فإن هذه األرصدة بدون 
ضمانات. تتركز الغالبية العظمى من الذمم المدينة التجارية للمجموعة في المملكة العربية السعودية. كما في 31 ديسمبر 2018م، تبلغ نسبة أكبر خمس عمالء ٪23 

 لقصر أجل الذمم المدينة التجارية، تعد قيمتها الدفترية هي نفس قيمتها العادلة.
ً
)31 ديسمبر2017م: 19٪( من االرصدة المدينة القائمة. نظرا

، عندما تستنفد جميع جهود االسترداد، وقررت عدم وجود توقع معقول الستردادها. تثبت المجموعة أنه 
ً
 أو جزئيا

ً
تقوم المجموعة بشطب الموجودات المالية، كليا

ال يوجد توقع معقول لالسترداد بمجرد عدم خضوعها لنشاط اإلنفاذ.

ال تخضع الذمم التجارية المدينة المشطوبة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و 2017م لنشاط اإلنفاذ.

الحركة في مخصص الذمم المدينة التجارية:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

112,062,67017,474,046 يناير

2,117,7921,305,423إضافات / )عكوسات(

)6,716,799()2,515,935(شطب

3111,664,52712,062,670 ديسمبر

15- مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

27,174,21340,872,64841,382,318إعانة حكومّية مدينة

15,314,42920,058,83115,810,217 دفعة مقدمة لموردين

ً
25,337,20932,955,98037,221,430 مصاريف مدفوعة مقدما

2,564,7253,684,2245,943,871ذمم موظفين مدينة

1,200,8162,723,8742,894,467 ذمم مدينة أخرى

71,591,392100,295,557103,252,303

تحصل المجموعة على إعانة من وزارة المالية لشراء بعض المواد الخام لمصانع األعالف التابعة لها. يتم تسوية اإلعانة الحكومية المدينة والذمم المدينة للموظفين 
في غضون 12 شهًرا من تاريخ التقرير. وبالتالي، تعتبر القيمة العادلة لهذه األرصدة مماثلة لقيمها العادلة، نظًرا لطبيعتها قصيرة األجل.
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15- مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى )تتمة(

فيما يلي حركة اإلعانة المدينة:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

 140,872,648 41,382,318 يناير

 39,004,162 52,577,881 إضافات

)53,087,551()52,702,597( تحصيالت

 31 27,174,213 40,872,648 ديسمبر

1٦- نقد وما يماثله

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

18,508,28437,904,36112,499,511نقد لدى البنوك

4,262,2235,344,5937,623,200نقد في الصندوق

 22,770,507 43,248,95420,122,711

يتم االحتفاظ بالنقد في حسابات جارية لدى البنوك التي لها تصنيفات ائتمانية جيدة وال تحمل أي هامش. تقارب القيمة العادلة للنقد وما يماثله القيمة الدفترية 
في فترة التقرير.

تسوية قائمة التدفقات النقدية:

تتطابق األرقام أعاله مع مبلغ النقد الظاهر في قائمة التدفقات النقدية في نهاية السنة المالية على النحو التالي:

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018مإيضاح

 20,122,711 22,770,507 43,248,954نقد وما يماثله

: السحوبات البنكية على المكشوف
ً
)41,926,691()5,129,731()2,388,625( 20ناقصا

)21,803,980( 20,381,882 38,119,223 نقد وما يماثله ألغراض التدفقات النقدية

17- رأس المال

في 31 ديسمبر 2018م و 31 ديسمبر 2017م و 1 يناير 2017م، بلغ رأس مال الشركة 100مليون ريال سعودي ويتكون من 100,000 حصة مدفوعة بالكامل بقيمة 
1,000 ريال سعودي لكل حصة. فيما يلي نمط التملك لرأس مال الشركة:

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018مبلد التأسيسالشريك

96٪96٪96٪سعوديشركة مجموعة الدباغ القابضة

4٪4٪4٪سعوديشركة مجموعة التنمية التجارية المحدودة

٪100٪100٪100

حالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، قررت شركة مجموعة الدباغ القابضة تحمل خسائر الشركة البالغة 115 مليون ريال سعودي من خالل تعديل الخسائر 
مقابل رصيد مساهمة رأس المال.

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، ساهمت مجموعة الدباغ برأس مال إضافي نقدي بمبلغ 5 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2017م: 63.32 مليون ريال 
سعودي( لتقديم دعم مالي للشركة. هذا الرصيد بدون فائدة ويتم سداده وفقا الختيار الشركة.
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18- احتياطي نظامي

بموجب متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يجب على الشركة أن تحول 10٪ من صافي الربح للسنة إلى احتياطي قانوني حتى يعادل 30٪ من رأس 
مالها. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع على شركاء الشركة.

19- التزامات منافع الموظفين

تطبق المجموعة خطة منافع محددة تتوافق مع متطلبات نظام العمل في المملكة العربية السعودية. يتم احتساب المبالغ المسددة عند انتهاء خدمات الموظفين 
بموجب الخطة على أساس رواتب وبدالت الموظفين األخيرة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة كما في تاريخ نهاية خدماتهم، كما هو مبين في الشروط المنصوص عليها 
في نظام العمل في المملكة العربية السعودية. إن خطط منافع نهاية الخدمة للموظفين هي خطط غير ممولة ويتم استيفاء التزامات سداد المنافع عند استحقاقها 

عند انتهاء العمل.

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

59,244,97860,685,52457,212,514صافي مطلوبات المنافع المحددة

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

160,685,52457,212,514 يناير

-)6,519,501(استبعاد الشركة التابعة

6,191,0648,239,233تكلفة الخدمة الحالية

1,713,7121,818,159تكلفة الفائدة

)1,119,713(1,256,449ربح )خسارة( اكتوارية على االلتزام

 )5,464,669()4,082,270(منافع مدفوعة

3159,244,97860,685,524 ديسمبر

إن صافي مصروف المنافع المثبت في قائمة الدخل الشامل كما يلي:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

6,191,0648,239,233تكلفة الخدمة الحالية

1,713,7121,818,159تكلفة الفائدة

7,904,77610,057,392مصروف المنافع

فيما يلي صافي الربح االكتواري على االلتزام للسنة:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

)1,119,713(1,256,449أثر التغير في االفتراضات المالية

)1,119,713(1,256,449ربح )خسارة( اكتوارية على االلتزام

فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تحديد التزامات المنافع المحددة للمجموعة:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

3.25٪3.25٪معدل الخصم

2.5٪2.5٪معدالت الزيادات المستقبلية للرواتب

6060سن التقاعد
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19- التزامات منافع الموظفين )تتمة(

فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة على التزامات المنافع المحددة:

معدل الخصم:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

 4,465,484 4,016,810زيادة بنسبة 0.5٪ في معدل الخصم

 )1,353,613( )775,474( نقص بنسبة 0.5٪ في معدل الخصم

زيادات الرواتب المستقبلية:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

 )1,505,473( )927,535(زيادة بنسبة 0.5٪ في معدل زيادة الرواتب

 4,627,771 4,178,991نقص بنسبة 0.5٪ في معدل زيادة الرواتب

 فیما یلي تحليل االستحقاق المتوقع اللتزامات منافع الموظفين غير المخصومة:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

127,491,93826,985,421- 5 سنوات

54,800,20052,881,114أكثر من خمس سنوات

20- قروض

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

277,602,677341,158,011297,894,487قروض بنكية قصيرة األجل

2,388,6255,129,73141,926,691 سحوبات بنكية على المكشوف

1,967,7982,253,9521,756,337 فوائد مستحقة

281,959,100348,541,694341,577,515

حصلت المجموعة على تسهيالت قرض قصير األجل بمبلغ إجمالي وقدره 342 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2017م: 361 مليون ريال سعودي(. وبلغ رصيد هذه 
التسهيالت غير المستخدم في 31 ديسمبر2018م بمبلغ 44 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2017م: 15 مليون رال سعودي(. هذه التسهيالت محملة برسوم تمويل 
 إلى معدل سعر الفائدة السائد بين البنوك في السعودية )»سايبور«( ويتم ضمانها من خالل سندات إذنية عند الطلب موقعة من 

ً
بأسعار السوق، والتي تستند عموما

قبل شركة مجموعة الدباغ القابضة وضمان مؤسساتي مشترك من بعض الشركات األعضاء في شركة مجموعة الدباغ القابضة تراوحت أسعار الفائدة خالل السنة 
.
ً
لهذه التسهيالت بين 4.3٪ - 6.5٪ سنويا

تم تجميع تسهيالت السحوبات البنكية على المكشوف من البنوك المختلفة التي إلى 2.4 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2017م: 5.1 مليون ريال سعودي، 1 يناير 
2017م: 41.9 مليون ريال سعودي(. وتحمل زيادة على أساس السايبور.

قامت اإلدارة بتقييم أن القيمة العادلة للقروض تساوي تقريًبا قيمها الدفترية حيث أن االستحقاقات قصيرة األجل والفائدة المستحقة على هذه القروض قريبة من 
أسعار السوق الحالية.

تبلغ المصاريف المالية المثبتة كمصروف القروض المذكورة أعاله 11.3 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م )31 ديسمبر 2017م: 16.1 
مليون ريال سعودي وتشمل 7.8 مليون ريال سعودي تتعلق بالعمليات المستمرة و 8.3 مليون ريال سعودي للعمليات المتوقفة(.
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21- ذمم دائنة تجارية

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018مإيضاح

135,505,171156,679,850153,386,744ذمم دائنة تجارية

2461,1613,943,064832,161مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

135,566,332160,622,914154,218,905

الذمم الدائنة التجارية غير مضمونة ويتم سدادها عادة في غضون 3-12 شهًرا من تاريخ إثباتها. تمثل القيم الدفترية للذمم الدائنة التجارية نفس قيمها العادلة، 
وذلك بسبب طبيعتها قصيرة األجل.

22 مستحقات ومطلوبات أخرى

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

53,218,85644,845,56041,853,822مصاريف مستحقة

27,869,03425,104,20327,264,983تكاليف موظفين مستحقة

2,221,2833,900,3534,585,583 مرافق دائنة

1,629,9212,167,7122,684,567 دفعات مقدمة من عمالء

829,2241,069,0531,498,469 مخصصات أخرى

85,768,31877,086,88177,887,424

تتم تسوية المصاريف المستحقة وتكاليف الموظفين المستحقة، والمرافق الدائنة عادة خالل 12 شهًرا من تاريخ التقرير. وبالتالي، تمثل القيمة الدفترية لهذه 
األرصدة نفس قيمتها العادلة.

23- مخصص الزكاة

23-1 مكونات الوعاء الزكوي
 تقدم الشركة وشركاتها التابعة المسجلة في المملكة العربية السعودية إقرارات زكوية منفصلة على أساس غير موحد. تتألف المكونات الرئيسية للوعاء الزكوي 
 الخصومات لصافي القيمة الدفترية المعدل 

ً
لكل شركة وفق نظام الزكاة وضريبة الدخل من حقوق الشركاء والمخصصات في بداية السنة والدخل المعدل ناقصا

للممتلكات والمصنع والمعدات واإلعانة الحكومية والموجودات البيولوجية.

23-2 مخصص الزكاة

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

17,390,2297,472,485 يناير

7,322,8093,164,000مخصصات

)3,246,256()3,239,463(مدفوعات

3111,473,5757,390,229 ديسمبر
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23- مخصص الزكاة )تتمة(

23-3 وضع الربوط النهائية

قامت الشركة بإنهاء الربوط الزكوية مع الهيئة حتى عام 2002. عالوة على ذلك، حصلت الشركة على الزكاة للسنوات من 2011 إلى 2013 على أساس موحد حيث 
حصلت الشركة على موافقة من الهيئة لتقديم إقرارها الزكوي الموحد. خالل عام 2014، بسبب نقل أسهمها في الشركات التابعة، لم تعد الشركة تمتلك 100٪ من 
األسهم في الشركات التابعة لها بشكل فعال، وبالتالي قدمت إقرارات زكوية غير موحدة للسنوات المنتهية في 2014 حتى عام 2017م. قدمت شركة التنمية الزراعية 

وشركة تالل الصحراء وشركة تصنيع األغذية الممتازة المحدودة إقرار زكوي منفصل للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2014 إلى 2017م.

خالل السنوات السابقة، تلقت الشركة ربط زكوي إضافي بمبلغ 27 مليون ريال سعودي للسنوات المنتهية في 31 مارس 2003 إلى 31 مارس 2010 وقصيرة األجل 
المنتهية في 31 ديسمبر 2010. قامت الشركة بتقديم باعتراض إلى الهيئة ضد هذا الربط. بناًء على الربط الداخلي الذي قامت به اإلدارة، احتفظت الشركة بمبلغ قدره 

4 مليون ريال سعودي مقابل هذه الربوط اإلضافية.

24- األرصدة والمعامالت مع أطراف ذات عالقة

إن الشركة عضو في مجموعة من الشركات الشقيقة التي يتم التحكم بها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شركة مجموعة الدباغ القابضة، شريك األغلبية األسا�سي.

فيما يلي قائمة األطراف ذات العالقة التي تمتلك المجموعة معها معامالت وأرصدة هامة:

طبيعة العالقةاسم الطرف ذي العالقة

الشركة األم األساسيةشركة مجموعة الدباغ القابضة

شركة شقيقةشركة الخليج للطاقة

شركة شقيقةالشركة العلمية الوطنية المحدودة

شركة شقيقةشركة الخدمات البترولية المتقدمة المحدودة

شركة شقيقةشركة ساعد إسناد للموارد )ساعد اسناد(

شركة شقيقةشركة ساعد العالمية لالستقدام )»ساعد(

شركة شقيقةشركة دكان

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 و2017م، تم إجراء عدد من المعامالت في سياق العمل االعتيادي مع الشركات الشقيقة، والتي تستند إلى األسعار وشروط 
العقد التي يتم االتفاق عليها بشكل متبادل من قبل إدارة المجموعة. يتم ذكر القيم اإلجمالية لهذه المعامالت مع الشركات الشقيقة على النحو التالي:

24-1 المعامالت مع موظفي اإلدارة العليا

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

10,325,48014.086.703مكافأة

476,234628.072منافع نهاية الخدمة

يشمل موظفي اإلدارة العليا المدير التنفيذي ورؤساء األقسام. يشمل تعويض موظفي اإلدارة العليا في المجموعة الرواتب والمنافع غير النقدية والمساهمات في خطة 
منافع نهاية الخدمة للموظفين المحددة.

24-2 معامالت مع أطراف ذات عالقة أخرى

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

-25,194,054مبيعات

)13,167,684()8,106,346(تكلفة موظفين مدفوعة لطرف ذي عالقة

3,407,3364,170,999نفقات مالية محملة على طرف ذي عالقة

-7,157,058مصاريف محملة على طرف ذي عالقة
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24- األرصدة والمعامالت مع أطراف ذات عالقة )تتمة(

24-3 أرصدة أطراف ذات عالقة

فيما يلي أرصدة نهاية السنة الجوهرية الناتجة عن المعامالت مع األطراف ذات العالقة:

)1( ذمم مدينة تجارية - أطراف ذات عالقة

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

--199,922,133شركة دكان

257,845257,845257,845شركة الخليج العالمية للطاقة الكهربائية المحدودة

630,943344,965514,197الشركة العلمية الوطنية المحدودة

185,556--شركة التقدم للخدمات البترولية

200,810,921602,810957,598

)2( ذمم دائنة تجارية - أطراف ذات عالقة

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

1,803,787509,003-شركة ساعد

--61,161شركة التقدم للخدمات البترولية

1,789,920192,128-شركة ساعد

349,357131,030شركة مجموعة الدباغ القابضة

61,1613,943,064832,161

)i( دفعة مقدمة مدفوعة لطرف ذي عالقة

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

466,373439,088-شركة ساعد العالمية لالستقدام )»ساعد«(

)ii( مطلو( إلى طرف ذي عالقة

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

--77,178,852شركة مجموعة الدباغ القابضة

يتعلق الرصيد المذكور أعاله بشكل أسا�سي ببيع شركة دكان إلى شركة مجموعة الدباغ القابضة بمركز صافي االلتزام. انظر اإليضاح رقم 7-4 لمزيد من التفصيل.
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25- اإليرادات

2018م

إنشاء مزارع الدواجنالمواد الغذائّية والزراعة

المجموع المملكة العربية 
السعودية

اإلمارات العربية 
المتحدة

دول مجلس التعاون 
الخليجي األخرى

المملكة العربية 
السعودية

895,111,00466,387,663124,564,0985,296,0601,091,358,825إيرادات القطاعات

-----إيرادات ما بين القطاعات

895,111,00466,387,663124,564,0985,296,0601,091,358,825إيرادات من العمالء الخارجيين

توقيت إثبات اإليرادات

1,086,062,765 -895,111,00466,387,663124,564,098عند نقطة من الزمن

5,296,060 5,296,060---على مدى زمني

895,111,00466,387,663124,564,0985,296,0601,091,358,825

2017م

المواد الغذائّية والزراعة
إنشاء مزارع 
الدواجن

المجموع

 التجزئة
)العمليات المتوقفة 
- انظر اإليضاح 7(

المملكة العربية 
السعودية

اإلمارات العربية 
المتحدة

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

األخرى

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

400,284,593 147,442,15911,940,6211,028,875,854 73,760,555 795,732,519إيرادات القطاعات

-)33,678,393(---)33,678,393(إيرادات ما بين القطاعات

400,284,593 147,442,15911,940,621995,197,461 73,760,555 762,054,126إيرادات من العمالء الخارجيين

توقيت إثبات اإليرادات

400,284,593 983,256,840 -73,760,555147,442,159 762,054,126عند نقطة من الزمن

 - 11,940,62111,940,621---على مدى زمني

762,054,126 73,760,555 147,442,15911,940,621995,197,461 400,284,593

تمثل إيرادات العمالء الخمسة األوائل في قطاع االغذية والزراعة 23٪ من إيرادات المجموعة )2017م: ٪25(.
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2٦- تكلفة اإليرادات

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018مإيضاح

559,049,460534,912,222مواد مستهلكة

فين
َّ
144,728,192112,611,694تكاليف متعلقة بالموظ

40,943,70739,962,041إيجار

817,072,03918,267,939 استهالك

36,939,56129,707,586انتقال وسفر

11,605,50710,401,328 إصالح وصيانة

26,577,50028,868,002 مرافق

1,690,6422,203,937 تأمين

9200,55912,222 اإلطفاء

10,447,4819,808,350 أخرى

849,254,648786,755,321

27- مصاريف عمومية وإدارية

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018مإيضاح

فين
َّ
40,749,22841,892,587تكاليف متعلقة بالموظ

3,181,9642,905,988أتعاب مهنية

891,1911,123,929تكاليف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

9610,7121,176,839إطفاء

8218,246182,106استهالك

648,310767,280مرافق

2,277,8721,150,272انتقال وسفر

4,218,9083,582,499أخرى

-)7,157,058(24نفقات غير مباشرة معاد تحميلها إلى طرف ذي عالقة

45,639,37352,781,500

28- مصاريف بيع وتوزيع

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018مإيضاح

فين
َّ
42,735,62839,906,682تكاليف متعلقة بالموظ

30,038,57926,633,863انتقال وسفر

7,990,3298,263,089إيجار

6,651,4555,926,751عمولة مبيعات

2,336,5655,500,672اعالنات وترويج مبيعات

81,358,5391,819,393استهالك

1,753,4962,083,800مرافق

1,509,7741,596,464تأمين

1,039,4931,443,129إصالح وصيانة

6,228,7613,150,230أخرى

101,642,61996,324,073
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29- إيرادات أخرى، بالصافي

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018مإيضاح

2,250,000-10توزيعات أرباح

881,6994,135,761إيرادات أخرى

 881,699 6,385,761

30- االرتباطات وعقود اإليجار التشغيلية

30-1 ارتباطات

بلغت النفقات الرأسمالية التي تعاقدت عليها المجموعة ولم يتم تكبدها حتى 31 ديسمبر 2018م تقريبا 0.21 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2017م:  	
0.21 مليون ريال سعودي(.

أصدر البنك ضمانات نيابة عن المجموعة بمبلغ 21.6مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2017م: 11 مليون ريال سعودي(. كان لدى المجموعة خطاب  	
اعتماد الصادرة في سياق األعمال االعتيادية البالغة 33.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م )2017م: 6 مليون ريال سعودي(.

30-2 عقود إيجار تشغيلية

أبرمت المجموعة عقود إيجار تشغيلية لمباني مزارعها ومكاتبها.

فيما يلي الحد األدنى لإليجارات المستقبلية المستحقة بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

42,127,51862,026,508خالل سنة واحدة

112,055,223181,819,004بعد سنة واحدة وال تزيد عن خمس سنوات

32,781,819151,682,421أكثر من خمس سنوات

186,964,560395,527,933

31 األدوات المالية

31-1 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية

  قياسات القيمة العادلة المثبتة)أ(

القيمة العادلة هي المبلغ الذي قد يتم استالمه لبيع أصل أو مدفوع لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين األطراف المشاركة في السوق في تاريخ القياس في السوق 
 للمجموعة في ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء به.

ً
الرئيسية أو، في حالة عدم وجودها، في أفضل سوق يكون متاحا

عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم المجموعة بيانات السوق الجديرة بالمالحظة بأق�سى قدر ممكن. يتم تصنيف القيم العادلة إلى 
مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على أساس المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على النحو التالي:

المستوى 1: األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة. 	

المستوى 2: مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى 1 والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام إما مباشرة )مثل األسعار( أو بشكل غير مباشر )أي  	
مشتقة من األسعار(.

المستوى 3: مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تستند إلى بيانات سوق يمكن مالحظتها )مدخالت غير ملحوظة(. 	
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31- أدوات مالية )تتمة(

31-1 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(

  التسلسل الهرمي للقيمة العادلة)((

31 ديسمبر 2018م

القيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر

المستوى 3المستوى 2المستوى 1المجموعالتكلفة المطفأة

موجودات مالية

- -47,700,00047,700,000 -47,700,000أسهم حقوق ملكية مدرجة

773,983- -773,983 -773,983أسهم حقوق الملكية غير المدرجة

-- -351,055,005351,055,005-ذمم مدينة تجارية

-- -18,508,28418,508,284-نقد لدى البنوك

إعانة حكومية وذمم مدينة للموظفين 
وذمم مدينة أخرى

-30,939,75430,939,754---

773,983 -48,473,983400,503,043448,977,02647,700,000مجموع الموجودات المالية

31 ديسمبر 2017م

القيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر

المستوى 3المستوى 2المستوى 1المجموعالتكلفة المطفأة

موجودات مالية

--57,360,00057,360,000-57,360,000أسهم حقوق ملكية مدرجة

9,504,205--9,504,205-9,504,205أسهم حقوق الملكية غير المدرجة

---146,285,065146,285,065-ذمم مدينة تجارية

---37,904,36137,904,361-نقد لدى البنوك

إعانة حكومية وذمم مدينة للموظفين 
وذمم مدينة أخرى

-47,280,74647,280,746---

9,504,205-66,864,205231,470,172298,334,37757,360,000مجموع الموجودات المالية

1 يناير 2017م

القيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر

المستوى 3المستوى 2المستوى 1المجموعالتكلفة المطفأة

موجودات مالية

--88,500,00088,500,000-88,500,000أسهم حقوق ملكية مدرجة

9,175,095--9,175,095-9,175,095أسهم حقوق الملكية غير المدرجة

---144,626,452144,626,452-ذمم مدينة تجارية

---12,499,51112,499,511-نقد لدى البنوك

إعانة حكومية وذمم مدينة للموظفين 
وذمم مدينة أخرى

-50,220,65650,220,656---

9,175,095-97,675,095207,346,619305,021,71488,500,000مجموع الموجودات المالية

تقارب القيمة الدفترية لجميع الموجودات المالية المصنفة كتكلفة مطفأة القيمة العادلة في كل تاريخ تقرير.
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31- أدوات مالية )تتمة(

31-1 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(

  أساليب التقييم المستخدمة لتحديد القيم العادلة)((

تشمل أساليب التقييم الخاصة المستخدمة في تقييم األدوات المالية ما يلي:

بالنسبة ألسهم حقوق الملكية المدرجة - استخدام أسعار السوق المدرجة ألسهم حقوق الملكية المدرجة. 	

بالنسبة لألدوات المالية األخرى - تحليل التدفقات النقدية المخصومة. 	

  قياسات القيمة العادلة باستخدام المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة )المستوى 3()د(

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

19,504,2059,175,095 يناير

82,278329,110األرباح المثبتة في الدخل الشامل اآلخر

-)8,812,500(استبعادات

31773,9839,504,205 ديسمبر

  عملية التقييم)((

تشتمل اإلدارة المالية للمجموعة على فريق يقوم بتقييم البنود غير العقارية المطلوبة ألغراض إعداد التقارير المالية، بما في ذلك القيم العادلة من المستوى 3. يقدم 
هذا الفريق تقاريره مباشرة إلى المدير المالي. تستمد المدخالت الرئيسية من المستوى 3 التي تستخدمها المجموعة وتقييمها على النحو التالي:

التدفقات النقدية الواردة من استبعاد االستثمار. 	

يعتمد عامل نمو األرباح ألسهم حقوق الملكية غير المدرجة على معدل النمو الفعلي للشركة المستثمر فيها حتى تاريخ االستبعاد. 	

31-2 إطار إدارة المخاطر

تضطلع اإلدارة العليا للمجموعة بالمسؤولية الكاملة عن إنشاء ومراقبة إطار عمل إدارة المخاطر لدى المجموعة.

إن سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة مصممة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ووضع حدود وضوابط مالئمة لها ومراقبتها مع االلتزام بتلك 
الحدود. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكٍل منتظم بما يعكس آثار التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. تهدف المجموعة، من خالل 
تدريباتها وإدارة المعايير واإلجراءات، إلى الحفاظ على بيئة رقابية منضبطة وبّناءة، يستطيع من خاللها كل موظف أن يدرك المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه.

تتولى إدارة المجموعة مراقبة كيفية قيام اإلدارة بااللتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر في المجموعة وفحص مدى كفاية إطار عمل إدارة المخاطر فيما يتعلق 
بالمخاطر التي تواجهها المجموعة. وتتولى إدارة المراجعة الداخلية مساعدة لجنة المراجعة بالمجموعة في دورها اإلشرافي. وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بمراجعات 

منتظمة وبصفة خاصة على الضوابط واإلجراءات الرقابية ويتم إبالغ النتائج إلى اإلدارة.

تتعرض المجموعة للمخاطر التالية الناتجة عن األدوات المالية:

مخاطر االئتمان 	

مخاطر السيولة 	

مخــاطر السوق )مخاطر العملة، ومخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر الفائدة، ومخاطر األسعار( 	
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31- أدوات مالية )تتمة(

31-2 إطار إدارة المخاطر )تتمة(

  مخاطر االئتمان)أ(

تنشأ مخاطر االئتمان من النقد وما يماثله، ومخاطر االئتمان للعمالء بما في ذلك الذمم المدينة القائمة.

إدارة المخاطر	

تتم إدارة مخاطر االئتمان على أساس المجموعة. بالنسبة للبنوك، يتم قبول األطراف المصنفة بشكل مستقل بتصنيف أعلى من P-2 فقط. وبالنسبة للذمم المدينة 
التجارية، يقوم قسم الرقابة على المخاطر الداخلية بتقييم الجودة االئتمانية للعميل، مع األخذ في االعتبار مركزه المالي وخبراته السابقة وعوامل أخرى. يتم تعيين 
حدود المخاطر الفردية وفًقا للحدود التي تحددها اإلدارة. تتم مراقبة التزام العمالء بحدود االئتمان بانتظام من قبل اإلدارة. يشترط أن يتم تسديد المبيعات إلى 

 اإليضاح 14 لتركيزات مخاطر االئتمان.
ً
 أو باستخدام بطاقات ائتمانية رئيسية لتخفيف مخاطر االئتمان. انظر أيضا

ً
عمالء التجزئة نقدا

ُيفترض حدوث زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان إذا تأخر المدين ألكثر من 90 يوًما في تسديد أي دفعة تعاقدية. إن التعثر في سداد الذمم المدينة تجارية هو عندما 
يفشل الطرف المقابل في سداد أي مدفوعات تعاقدية خالل 90 يوًما من تاريخ استحقاقها. تقوم المجموعة بتصنيف الذمم المدينة لشطبها عندما يخفق المدين 
في سداد مدفوعات تعاقدية لفترة تزيد عن 365 يوًما. عندما يتم شطب الذمم المدينة، تستمر الشركة في ممارسة نشاط اإلنفاذ في محاولة السترداد الذمم المدينة 

المستحقة. عند القيام باالسترداد، يتم إثبات الذمم المدينة في الربح أو الخسارة.

انخفاض قيمة الموجودات المالية	

تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير كما يلي:

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

18,508,28437,904,36112,499,511نقد لدى البنوك

161,908,611157,744,925161,142,900ذمم مدينة تجارية - أطراف أخرى

200,810,921602,810957,598ذمم مدينة تجارية - أطراف ذات عالقة

174,440-276,557موجودات عقود

إعانة حكومية وذمم مدينة للموظفين وذمم مدينة أخرى )مدرجة ضمن مبالغ مدفوعة 
 وذمم مدينة أخرى(

ً
مقدما

30,939,75447,280,74650,220,656

412,444,127243,532,842224,995,105

يستبدل المعیار الدولي للتقر�ر المالي رقم 9 نموذج »الخسارة المتکبدة« بنموذج »الخسارة االئتمانية المتوقعة« على أساس استطالع مستقبلي. يودع النقد لدى البنوك 
ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تعتبر اإلعانة الحكومية والذمم المدينة للموظفين والذمم المدينة األخرى وبالتالي تم استخدام نموذج الخسارة المتوقعة لمدة 12 شهًرا 

لتقييم االنخفاض في القيمة. بناًء على تقييم اإلدارة لالنخفاض في القيمة، فإنه ال يوجد أي مخصص مطلوب فيما يتعلق بهذه األرصدة لجميع الفترات المعروضة.

بالنسبة للذمم المدينة التجارية، تطبق المجموعة النهج المبسط لرصد مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
9 والتي تسمح باستخدام مخصص الخسارة المتوقعة على مدار عمر كافة الذمم المدينة التجاري. ولقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، يتم تجميع الذمم المدينة 

التجارية بناء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وأيام التأخر في السداد. عالوة على ذلك، تتضمن الخسائر االئتمانية المتوقعة المعلومات المستقبلية.

يتم تعديل معدالت الخسارة التاريخية لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية على العوامل االقتصادية الكلية التي تؤثر على قدرة العمالء على تسوية الذمم 
المدينة. حددت المجموعة إجمالي الناتج المحلي ومعدل البطالة للدول التي تبيع بضائعها فيها لكي تكون العوامل األكثر مالءمة، وعليه تقوم بتعديل معدالت الخسارة 

التاريخية بناء على التغيرات المتوقعة في هذه العوامل.

إن رصيد الذمم المدينة التجارية من األطراف ذات العالقة هي من الشركات التابعة للمجموعة التي لها نفس الشريك األسا�سي. استناًدا إلى تقييم اإلدارة لالنخفاض 
في القيمة، ال يوجد مخصص مطلوب فيما يتعلق بهذه األرصدة طوال السنة المعروضة نظًرا ألنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة.
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شركة األغذية الممتازة المحدودة

)شركة ذات مسؤولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

31- أدوات مالية )تتمة(

31-2 إطار إدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر االئتمان )تتمة( )أ(	

انخفاض قيمة الموجودات المالية )تتمة( 	

حصلت المجموعة على ضمان من الشريك النهائي لشركة مجموعة الدباغ القابضة للرصيد المستحق من شركة دكان بمبلغ 200 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2018م. وبالتالي، لم تفكر المجموعة في أي انخفاض في رصيد الذمم المدينة.

يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة للموجودات المالية في قائمة الدخل الشامل كما يلي:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

)1,305,423()2,117,792(خسارة االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية

يقدم الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية من العمالء الخارجيين:

مخصص الخسارةإجمالي القيمة الدفتريةالمتوسط المرجح لمعدل الخسارة31 ديسمبر 2018م

0.0694,865,22257,626٪متداولة )غير متأخرة السداد(

ً
0.1348,678,40061,150٪ متأخرة السداد من 1-90 يوما

ً
0.503,196,86215,945٪ متأخرة السداد من 90-180 يوما

ً
1.181,338,18915,787٪ متأخرة السداد من 180-270 يوما

ً
3.601,289,85746,483٪ متأخرة السداد من 270-360 يوما

70.513,637,0442,564,499٪ متأخرة السداد ألكثر من 360 يوم

100.008,903,0378,903,037٪ مخصص محدد

٪7.20161,908,61111,664,527
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شركة األغذية الممتازة المحدودة

)شركة ذات مسؤولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

31- أدوات مالية )تتمة(

31-2 إطار إدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر االئتمان )تتمة( )أ(	

مخصص الخسارةإجمالي القيمة الدفتريةالمتوسط المرجح لمعدل الخسارة31 ديسمبر 2017م

0.2499,015,134241,617٪متداولة )غير متأخرة السداد(

ً
0.5733,316,823189,486٪متأخرة السداد من 1-90 يوما

ً
1.307,187,87193,535٪متأخرة السداد من 90-180 يوما

ً
2.874,286,596123,198٪متأخرة السداد من 180-270 يوما

ً
8.751,002,52987,698٪متأخرة السداد من 270-360 يوما

79.047,677,4586,068,622٪متأخرة السداد ألكثر من 360 يوم

100.005,258,5145,258,514٪مخصص محدد

٪7.66157,744,92512,062,670

خسارة مخصصإجمالي القيمة الدفتريةالمتوسط المرجح لمعدل الخسارة1 يناير 2017م

0.294,831,560233,151٪متداولة )غير متأخرة السداد(

ً
1.238,902,234448,922٪متأخرة السداد من 1-90 يوما

ً
8.56,500,256551,408٪متأخرة السداد من 90-180 يوما

ً
16.83,180,226534,884٪متأخرة السداد من 180-270 يوما

ً
18.1318,99457,705٪متأخرة السداد من 270-360 يوما

85.211,900,70310,139,049٪متأخرة السداد ألكثر من 360 يوم

100.05,508,9275,508,927٪مخصص محدد

٪10.8161,142,90017,474,046

  مخاطر السيولة)((

إن مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة منشأة صعوبات في تأمين التمويل الالزم للوفاء باالرتباطات المتعلقة باألدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة 
على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمتها العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر تمويل كافي، من خالل تسهيالت 
ائتمانية، للوفاء باالرتباطات المستقبلية. على سبيل المثال، قد تنشأ تركيزات مخاطر السيولة من شروط سداد المطلوبات المالية أو مصادر االقتراض أو االعتماد 

على سوق معينة يتم فيها تحقيق الموجودات السائلة.

 المجموعبدون تاريخ استحقاق ثابت <12 شهر من 3 أشهر إلى 12 شهر خالل 3 أشهر

31 ديسمبر 2018م

285,765,548---285,765,548قروض

135,566,332--135,566,332ذمم دائنة تجارية

77,178,85277,178,852مطلوب إلى طرف ذي عالقة

84,138,397---84,138,397مستحقات ومطلوبات أخرى

369,903,945212,745,184--582,649,129
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شركة األغذية الممتازة المحدودة

)شركة ذات مسؤولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

31- أدوات مالية )تتمة(

31-2 إطار إدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر السيولة )تتمة( 	))(

 المجموعبدون تاريخ استحقاق ثابت <12 شهر من 3 أشهر إلى 12 شهر خالل 3 أشهر

31 ديسمبر 2017م

352,909,654-- - 352,909,654قروض

160,622,914- - 160,622,914-ذمم دائنة تجارية

74,919,169--- 74,919,169مستحقات ومطلوبات أخرى

427,828,823 160,622,914 - -588,451,737

1 يناير 2017م

345,541,773-- - 345,541,773قروض

154,218,905- - 154,218,905-ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

75,202,857--- 75,202,857مستحقات ومطلوبات أخرى

420,744,630 154,218,905 - -574,963,535

باإلضافة إلى ذلك، لدى المجموعة تسهيالت السحوبات البنكية على المكشوف وخطوط ائتمان من البنوك بمبلغ 342 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2017م: 
361 مليون ريال سعودي(. لدى المجموعة تسهيالت بنكية غير مستخدمة بقيمة 44 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2017م: 15 مليون ريال سعودي( كما في تاريخ 

قائمة المركز المالي لتلبية متطلبات السيولة.

تدار مخاطر السيولة من خالل المتابعة المنتظمة بما يضمن توفر ما يكفي من الموارد التمويل والتسهيالت البنكية والتسهيالت االئتمانية األخرى للوفاء بأي ارتباطات 
مستقبلية للمجموعة. تنص شروط البيع الخاصة بالمجموعة على سداد المبالغ إما بالسداد نقدا عند التسليم أو على أساس الشروط.

  مخــاطر السوق)((

مخاطر السوق هي مخاطر أن تؤثر التغيرات في أسعار السوق مما يؤثر على إيرادات المجموعة أو قيمة مقتنياتها من األدوات المالية. الهدف من إدارة مخاطر السوق 
هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة، مع تحسين العائد. مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية 
ألداة مالية نتيجة لتغيرات في أسعار أرباح السوق أو أسعار السوق لألوراق المالية بسبب تغير في معدل االئتمان للمصدر أو األداة أو تغير في انطباعات السوق أو أنشطة 

المضاربة والعرض والطلب على األوراق المالية والسيولة في السوق.

تتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر العمالت ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر األسعار األخرى.

1( مخاطر العملة

مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تنشأ مخاطر العملة عندما يتم تقويم المعامالت التجارية 
المستقبلية والموجودات والمطلوبات المثبتة بعملة ليست العملة الوظيفية للمجموعة. إن معامالت المجموعة مقومة بشكل رئي�سي بالريال السعودي والدرهم 

اإلماراتي والدينار البحريني واليورو والدوالر األمريكي. تعتقد اإلدارة أنه ال توجد مخاطر العملة الناشئة عن المعامالت بالعمالت المرتبطة بالريال السعودي.

إن تعرض المجموعة لمخاطر العملة الناشئة عن العمالت غير المرتبطة بالريال السعودي ليس جوهرًيا في هذه القوائم المالية.
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شركة األغذية الممتازة المحدودة

)شركة ذات مسؤولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

31- أدوات مالية )تتمة(

31-2 إطار إدارة المخاطر )تتمة(

2( مخاطر أسعار الفائدة

إن مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض لمخاطر مختلفة مرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي للمجموعة والتدفقات النقدية. تقوم 
المجموعة بإدارة مخاطر أسعار الفائدة من خالل المراقبة المنتظمة لجداول أسعار الفائدة لألدوات المالية التي تحمل فائدة. إن المطلوبات التي تحمل فائدة 
الخاصة بالمجموعة، والتي هي بشكل رئي�سي قروض بنكية، تكون بمعدالت فائدة متغيرة تخضع إلعادة التسعير. تراقب اإلدارة التغيرات في أسعار الفائدة وتعتقد أن 

مخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية للمجموعة ليست جوهرية. ال توجد موجودات مالية تحمل فائدة في نهاية فترة التقرير.

فيما يلي بيان سعر الفائدة لألدوات المالية للمجموعة التي تحمل فائدة كما تم اإلبالغ عنها إلدارة المجموعة:

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

---موجودات مالية

279,991,302346,287,742339,821,178المطلوبات المالية، بشكل رئي�سي القروض

279,991,302346,287,742339,821,178

يتأثر الربح أو الخسارة بمصروف فائدة أعلى / أقل على القروض نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة. يوضح الجدول التالي الحساسية ألي تغيير محتمل معقول في سعر 
الفائدة ألرباح المجموعة قبل الضريبة، من خالل تأثير القروض التي تحمل سعر فائدة متغير:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

)1,610,836()1,136,695(زيادة سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس

1,136,6951,610,836انخفاض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس

3( مخاطر األسعار

مخاطر األسعار هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق )بخالف تلك الناتجة عن مخاطر 
أسعار العموالت الخاصة أو مخاطر العملة( سواء كانت هذه التغييرات ناتجة عن عوامل خاصة باألدوات المالية الفردية أو مصدرها، أو العوامل التي تؤثر على جميع 
األدوات المالية المماثلة المتداولة في السوق. ينشأ تعرض المجموعة لمخاطر أسعار أسهم حقوق الملكية من استثمارات تحتفظ بها المجموعة وتصنف في قائمة 
المركز المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. إلدارة مخاطر األسعار الناشئة عن االستثمارات في أسهم حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتنويع 

محفظتها. إن غالبية استثمارات المجموعة في حقوق الملكية يتم تداولها علًنا.

يلخص الجدول أدناه أثر ارتفاع/ انخفاض في هذين المؤشر على حقوق الملكية بالمجموعة. يستند التحليل على افتراض أن مؤشرات حقوق الملكية قد ارتفعت أو 
 للمؤشر.

ً
انخفضت بنسبة 5٪ مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة وأن أدوات حقوق الملكية للمجموعة قد تحركت وفقا

التأثير على الدخل الشامل اآلخر

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

2,385,0002,868,000سوق تداول لألسهم - زيادة ٪5

)2,868,000()2,385,000(سوق تداول لألسهم - انخفاض ٪5
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شركة األغذية الممتازة المحدودة

)شركة ذات مسؤولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

31- أدوات مالية )تتمة(

31-2 إطار إدارة المخاطر )تتمة(

  إدارة رأس المال)د(

إن الهدف الرئي�سي الذي تسعى إليه المجموعة من إدارة رأس المال هو ضمان الحفاظ على نسب رأس مال مناسبة لدعم أعمالها وزيادة قيمة الشركاء. يشمل هيكل 
رأس المال جميع مكونات حقوق الشركاء البالغ مجموعها 178 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م )31 ديسمبر 2017م: 109 مليون ريال سعودي(. تدير 
المجموعة هيكل رأس المال وتقوم بتعديله في ضوء التغييرات التي تطرأ على الظروف االقتصادية ومتطلبات التعهدات المالية. للحفاظ على أو تعديل هيكل رأس 

المال، قد تقوم المجموعة بتعديل دفعات توزيعات األرباح للشركاء أو إعادة رأس المال إلى الشركاء أو إصدار أسهم جديدة.

تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المديونية. يتم حساب هذه النسبة بقسمة صافي الدين على إجمالي رأس المال.

1 يناير 2017م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

281,959,100348,541,694341,577,515قروض

135,566,332160,622,914154,218,905ذمم دائنة تجارية

--77,178,852مطلوب إلى طرف ذي عالقة

)20,122,711()43,248,954()22,770,507(ناقصا: النقد وما يماثله

471,933,777465,915,654475,673,709صافي الدين )أ(

178,265,083109,201,725152,526,945حقوق الشركاء )ب(

650,198,860575,117,379628,200,654مجموع رأس المال )أ + ب(

76٪81٪73٪نسبة المديونية )أ / )أ+ب((

  استراتيجيات إدارة المخاطر المالية للموجودات البيولوجية)((

تتعرض المجموعة لمخاطر ناشئة عن التغيرات البيئية والمناخية.

أ( المخاطر التنظيمية والبيئية

تخضع المجموعة ألنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية. وضعت المجموعة سياسات وإجراءات بيئية تهدف إلى االلتزام بالقوانين البيئية المحلية وغيرها من 
القوانين.

(( المخاطر المناخية وغيرها

تتعرض المجموعة لخطر الخسارة من التغيرات المناخية واألمراض والقوى الطبيعية األخرى. لدى المجموعة عمليات واسعة النطاق تهدف إلى مراقبة وتخفيف تلك 
المخاطر، بما في ذلك عمليات التفتيش الصحية المنتظمة، وسياسات التطعيم ووضع المزارع لتوفير حاجز ضد األمراض.

32- )خسارة(/ ربحية السهم

تم احتساب خسارة السهم بقسمة صافي الربح / الخسارة العائد إلى مالك الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة.

ضة
ّ
1- ربحية السهم األساسية والمخف

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

 748.98513.75من العمليات المستمرة العائدة لمالك الشركة

)1,283.04(- من العمليات المتوقفة

)769.29(748.98إجمالي الربح / )الخسارة( األساسية للسهم العائد إلى مالك الشركة
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شركة األغذية الممتازة المحدودة

)شركة ذات مسؤولية محدودة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
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32 )خسارة(/ ربحية السهم )تتمة(

2- تسويات األرباح المستخدمة في حسا( ربحية السهم

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

ربحية السهم األساسية

الربح /)الخسارة( العائد إلى مالك الشركة والمستخدمة في حسا( ربحية السهم األساسية:

74,897,52951,375,248من العمليات المستمرة

 )128,304,396(- من العمليات المتوقفة

3- تسويات األرباح المستخدمة في حسا( ربحية السهم

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

100,000100,000المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدمة كمقام في احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة للسهم الواحد

33- معلومات القطاعات

تعمل المجموعة بشكل أسا�سي في قطاعي األعمال الرئيسيين، كما هو موضح أدناه، وهي مكونات األعمال االستراتيجية للمجموعة. تقدم مكونات األعمال االستراتيجية 
منتجات وخدمات مختلفة، ويتم إدارتها بشكل منفصل ألنها تتطلب تقنيات واستراتيجيات تسويق مختلفة. يصف الملخص التالي العمليات في كل قطاع من قطاعات 

المجموعة:

يشمل قطاع الزراعة والغذاء تصنيع وتوزيع منتجات الدواجن.	

تجارة التجزئة - تشمل عمليات محالت البقالة.	

 لقد استبعدت المجموعة من قطاع التجزئة الخاص بها اعتباًرا من 1 يناير 2018م. وبالتالي، ال توجد معلومات قطاعية متعلقة بقطاع التجزئة المدرجة في القوائم 
المالية لعام 2018م.

تم عرض توزيع الموجودات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2018م بناًء على موقعها أدناه.

31 ديسمبر 2018م

المجموعاإلمارات العربية المتحدةالمملكة العربية السعودية

83,935,33848,360,733132,296,071ممتلكات ومصنع ومعدات

1,606,902353,7441,960,646موجودات غير ملموسة

48,473,983-48,473,983موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
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)جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

33- معلومات القطاعات )تتمة(

انظر اإليضاح رقم 25 لالطالع على اإليرادات المتحققة داخل المملكة العربية السعودية وخارج المملكة العربية السعودية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

المجموعالحذفالتجزئةالمواد الغذائّية والزراعة2017م

1,395,482,054-995,197,461400,284,593إيرادات خارجية

-)33,678,393(-33,678,393 إيرادات ما بين القطاعات

1,395,482,054)33,678,393(1,028,875,854400,284,593إيرادات القطاعات

)1,152,430,989(33,678,393)365,675,668()820,433,714( تكلفة اإليرادات

)29,851,711(-)9,616,471()20,235,240(استهالك

)1,263,074(-)74,015()1,189,059(اإلطفاء

)16,108,355(-)8,273,000()7,835,355(نفقات مالية

)3,164,000(--)3,164,000(الزكاة

)81,639,709(-)135,057,259(53,417,550صافي الربح/ )الخسارة( للقطاع

754,521,101)103,530,962(749,562,908108,489,155موجودات القطاع

655,090,636)103,530,962(554,454,208204,167,390 مطلوبات القطاع

14,347,267-11,473,5572,873,710.00 إضافات إلى ممتلكات ومصنع ومعدات

34- معلومات التدفقات النقدية

)أ( صافي تسوية الدين

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

 20,381,882 38,119,223نقد وما يماثله

)341,158,011()277,602,677( قروض - مستحقة السداد خالل سنة واحدة

)303,038,788()257,220,795(صافي الدين

تحمل القروض من الشركة معدالت فائدة متغيرة.

)(( صافي تسوية الدين

نقد وما يماثله
قروض - مستحقة السداد 

خالل سنة واحدة
المجموع

)319,698,467()297,894,487()21,803,980(1 يناير 2017م

 16,659,679)43,263,524( 59,923,203التدفقات النقدية

)303,038,788()341,158,011( 38,119,223 31 ديسمبر 2017م

 33,080,669 38,566,198)5,485,529(التدفقات النقدية

 12,737,324 24,989,136)12,251,812( استبعاد شركة تابعة

)257,220,795()277,602,677( 20,381,882 31 ديسمبر 2018م

35- اعتماد القوائم المالية

تمت الموافقة على هذه القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م )بما في ذلك أرقام المقارنة( إلصدارها من قبل إدارة المجموعة بتاريخ 8 ابريل 
2019م.


