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 شركة مجموعة صافوال
 سعودیة)(شركة مساھمة 

  الموحدة القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 
 صفحة  الفھرس

   
 --  على القوائم المالیة الموحدةالمستقل مراجع الحسابات تقریر 

   
 ۲-۱    الموحدة قائمة المركز المالي 

   
 ٤-۳    الموحدة  أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الربح قائمة

   
 ٦-٥     الموحدة قائمة التغیرات في حقوق الملكیة 

   
 ۸-۷  الموحدة قائمة التدفقات النقدیة 

   
 ٤۹ -۹  الموحدة یضاحات للقوائم المالیة اإل

 
 
 
 
 
 
 





































 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة الموحدة القوائم إیضاحات حول 

  م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۹ 

 معلومات عامة -۱
مجموعة صافوال ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموجب سجل تجاري رقم 

). تأسست الشركة بموجب ۱۹۷۹یونیو  ۱٦ھـ (الموافق ۱۳۹۹رجب  ۲۱صادر في مدینة جدة بتاریخ  ٤۰۳۰۰۱۹۷۰۸
ھـ (الموافق ۱۳۹۸ربیع األول  ۲۹تاریخ ب ۲۱نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة بموجب المرسوم الملكي رقم م/

 م). ۱۹۷۸مارس  ۹
 

 یقع مكتب الشركة المسجل على العنوان التالي: 
 برج صافوال

 المقر الرئیسي لألعمال "ذا ھید كوارترز بزنیس بارك"
 شارع األمیر فیصل بن فھد، 

 ،۷۳۳۳ -۲۳٥۱۱جدة 
 المملكة العربیة السعودیة.

 
ھا تشركة مجموعة صافوال ("الشركة") أو ("الشركة األم") وشركال القوائم المالیةالمرفقة ة الموحدمالیة القوائم التتضمن 

 ). تقوم المجموعة بشكل جماعي بتصنیع وبیع الزیوت النباتیة"بالمجموعة "مجتمعینیشار إلیھم التابعة المحلیة واألجنبیة (
واإلستیراد والتعھدات التجاریة  والتصدیر واألطعمة السریعة وإنشاء الصناعات المكملة لھا ومنافذ التجزئة ومنتجات األلبان

 ستثمار العقاري.اإل والوكاالت التجاریة، وتنمیة المنتجات الزراعیة وأنشطة
 

 ):""بالمجموعة مجتمعینإلیھم  یشار( لدى الشركة استثمارات في الشركات التابعة التالیة م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ كما في
 
 المملوكة مباشرة للشركةالشركات التابعة  )۱

 
 شركات تابعة ذات نشاط تشغیلي -أ
 

 إسم الشركة التابعة
 

 بلد التأسیس
 النشاط التجاري

 الرئیسي
 نسبة الملكیة 

 ) ٪المباشرة (
 دیسمبر ۳۱   

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
المملكة العربیة  )"إس إف سي"شركة صافوال لألغذیة (

 ۱۰۰ ۱۰۰ أغذیة السعودیة

المملكة العربیة  )"بنده"( للتجزئة  بندهشركة 
 ۹۱ ۹۱ تجزئة السعودیة

شركة المتون العالمیة لإلستثمار العقاري 
 القابضة

المملكة العربیة 
 ۸۰ ۸۰ اتعقار السعودیة

المملكة العربیة  ("ھرفي") شركة ھرفي لخدمات األغذیة
 السعودیة

إنتاج و مطعم
 ٤۹ ٤۹ مخبوزات

("یو إس الشركة المتحدة للسكر، مصر 
 )۱۳و ۷یضاح إلى اإل أنظر) (سي إي"

جمھوریة مصر 
 ۱۹٫۳۲ -- تصنیع السكر  العربیة

التجاریة شركة المخازن الكبرى 
 )*"جیانت"(

المملكة العربیة 
 ۱۰ ۱۰ تجزئة السعودیة

 
ر خالل دیسمب .شركة بندهعن طریق  من خالل ملكیة غیر مباشرة "جیانت" * تملك المجموعة حصص ملكیة مسیطرة في

بسعر متفق  "جیانت"في  ٪۱۰، أبرمت الشركة اتفاقیة بیع / شراء أسھم مع شركة بنده لنقل حصة ملكیة بنسبة م۲۰۱۷
  للنقل. اءات القانونیةاإلجرلم تكتمل  السنة،نھایة کما في و .الطرفینبین  علیھ

 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة الموحدة القوائم إیضاحات حول 

  م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۱۰ 

  معلومات عامة (تابع) -۱
 
 )تابعللشركة (الشركات التابعة المملوكة مباشرة  )۱

 
 شركات تابعة متوقفة النشاط وشركات قابضة -ب

 
 إسم الشركة التابعة

  
 بلد التأسیس 

 النشاط التجاري
 ) (٪نسبة الملكیة المباشرة  الرئیسي

   
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
المملكة العربیة  ("أدیم")*شـركة أدیم العربیة المحدودة 

 ۸۰ ۱۰۰ شركة قابضة  السعودیة
 شركة األطر العربیة لإلستثمار التجاري

لإلستثمار  القابضة شركة األطر العربیة(
 )"سابقاً" التجاري

المملكة العربیة 
 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة  السعودیة

(تحت ستثمار العقاري المجمعات الموحدة لإل
 التصفیة)

المملكة العربیة 
 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة  السعودیة

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة  األردن لإلستثماراتشركة مدارك 
المملكة العربیة  الشركة المتحدة لتطویر الممتلكات 

 ۱۰۰ ۱۰۰ متوقفة النشاط  السعودیة
شركة صافوال لإلستثمارات الصناعیة ("إس 

 *آي آي سي")*
المملكة العربیة 

 ٥ ٥ شركة قابضة السعودیة

 شركة عافیة العربیة لألغذیة (المحولة لشركة
 صافوال لألغذیة)

المملكة العربیة 
 ۱۰۰ -- متوقفة النشاط السعودیة 

 
ملیون  ٥۲٫۲۹في شركة أدیم مقابل مبلغ قدره  ٪۲۰ على حصة ملكیة بنسبة المجموعة، استحوذت م۲۰۱۷خالل دیسمبر *

 .السیطرة في تغیرأي ستحواذ ا االھذعن  لم ینتجو. ٪۱۰۰أدى إلى زیادة حصة ملكیة المجموعة إلى  سعودي وقد لایر
أثر المعامالت مع حقوق الملكیة ملیون لایر سعودي ضمن حقوق الملكیة تحت بند " ۹٫۷۷ بمبلغ تم تسجیل الربح الناتج

 ".غیر المسیطرة دون تغییر في السیطرة
 

شركة صافوال تملك المجموعة حصص ملكیة مسیطرة في إس آي آي سي من خالل ملكیة غیر مباشرة عن طریق **
بإبرام إتفاقیة بیع / شراء أسھم مع شركة صافوال  م۲۰۱۷باإلضافة لذلك، قامت الشركة خالل شھر دیسمبر .لألغذیة

و کما في نھایة السنة ، لم تفق علیھ بین الطرفین بسعر م سيإس أي أي  في ٪ ٥لألغذیة حیث تقوم بتحویل نسبة ملكیة 
 تكتمل اإلجراءات القانونیة للنقل.

 
 لألغذیة شركة صافوال  )۲

والتي تم تاسیسھا   ("اس اف سي") من اسھم شركة صافوال لألغذیة) ٪۱۰۰م: ۲۰۱٦( ٪۱۰۰نسبة م األتملك الشركة 
م). وقبل ۲۰۱٤سبتمبر  ۱٦ھـ (۱٤۳٥ذو القعدة  ۲۱/ج بتاریخ ۲۳٦وفقا للقرار الوزاري رقم  مقفلةكشركة مساھمة 

تعمل كشركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في المملكة العربیة ، كانت مقفلةالى شركة مساھمة  إس إف سيان تتحول 
 م).۲۰۰۸یولیو  ۸ھـ (۱٤۲۹رجب  ٥یخ والصادر في جدة بتار ٤۰۳۰۱۸۰۷۸۲السعودیة تحت السجل التجاري رقم 

 
 تعمل شركة صافوال لألغذیة في تجارة الجملة والتجزئة للعناصر الغذائیة، وتعمل من خالل شركاتھا التابعة المباشرة

ت البحریة كوالت الطعام والمعكرونة والسكر والمأوغیر المباشرة في تصنیع وتسویق وتوزیع المنتجات المتضمنة زیو
 في األسواق المحلیة والدولیة.  واالستصالح الزراعيوالحلویات 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة الموحدة القوائم إیضاحات حول 

  م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۱۱ 

  معلومات عامة (تابع) -۱
 

 )تابعشركة صافوال لألغذیة ( )۲
 

 :شركات تابعة تحت سیطرة شركة صافوال لألغذیة
 

 بلد التأسیس  إسم الشركة التابعة
 النشاط التجاري

  (٪)نسبة الملكیة المباشرة  الرئیسي
  

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 

 سي")ي آي أ("شركة عافیة العالمیة 
المملكة العربیة 

 السعودیة
زیوت  تصنیع
 ۹٥٫۱۹ ۹٥٫۱۹ الطعام

ي أ سأ("شركة صافوال لإلستثمارات الصناعیة 
 أي سي")

المملكة العربیة 
 ۹٥ ۹٥ شركة قابضة السعودیة

جمھوریة مصر  شركة الملكة للصناعات الغذائیة
 ۱۰۰ ۱۰۰ تصنیع المعكرونة العربیة

جمھوریة مصر  شركة الفراشة للصناعات الغذائیة
 ۱۰۰ ۱۰۰ تصنیع المعكرونة العربیة

 شركة صافوال ألسواق األغذیة الناشئة المحدودة 
  

الجزر 
البریطانیة 

 العذراء
 

 شركة قابضة
 

۹٥٫٤۳ 
 

۹٥٫٤۳ 
المملكة العربیة  والتسویق شركة عافیة العالمیة للتوزیع 

 ۹۹ ۹۹ تجارة وتوزیع السعودیة
 ۹٥ ۹٥ شركة قابضة جزر الكایمن شركة صافوال لألغذیة والسكر

اإلمارات العربیة  شركة صافوال لألغذیة الدولیة المحدودة 
 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة المتحدة

الشركة الدولیة للصناعات الغذائیة ("آي إف 
 آي")*

المملكة العربیة 
 السعودیة

 تصنیع الدھون
 ۷٥ ۷٥ المتخصصة

اإلمارات العربیة  المنطقة الحرة شركة سي فود إنترناشیونال تو
 المتحدة

تجارة المنتجات 
 ٦۰ ٦۰ البحریة والتوزیع

 (المحولة منشركة عافیة العربیة لألغذیة 
 مجموعة صافوال)

المملكة العربیة 
 -- ۱۰۰ متوقفة النشاط السعودیة 

 شركة المؤون العالمیة القابضة ("المؤون")
 

 المملكة العربیة
 السعودیة

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة

مار العقاري المحدودة  مراسینا الدولیة لإلستث
 ")("مراسینا

 المملكة العربیة
 السعودیة

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة

 
ون لایر سعودي في شركتھا ملی ۷۷س مال إضافي بقیمة أم، قررت شركة صافوال لألغذیة ضخ ر۲۰۱۷خالل شھر یولیو *

عند االنتھاء  ٪۹۳إلى  ٪۷٥من آي إف آي في شركة صافوال لألغذیة ة ترتفع ملكیلذلك، سوف  ونتیجةي. التابعة آي إف آ
 اإلجراءات القانونیة.

 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة الموحدة القوائم إیضاحات حول 

  م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۱۲ 

  (تابع)معلومات عامة  -۱
 

 )تابع) شركة صافوال لألغذیة (۲
 

 :ة تحت سیطرة شركة عافیة العالمیةشركات تابع -أ

 بلد التأسیس إسم الشركة التابعة
النشاط التجاري 

 ) ٪(نسبة الملكیة المباشرة في  الرئیسي
  

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱٦
اإلسالمیة الجمھوریة  )"إس بي إي سي"شركة صافوال بیشھر (

 اإلیرانیة
 ۹۰ ۹۰ شركة قابضة

 ۱۰۰ ۱۰۰ متوفقة النشاط لوكسمبرغ شـركة مالینترا القابضـة
الجزر البریطانیة  )"إس إف إل"صافوال لألغذیة المحدودة (

 العذراء
 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة 

 ۹۷٫٤ ۹۷٫٤ متوفقة النشاط  األردن شـركة عافیة العالمیـة ـ األردن
الجزر البریطانیة  شـركة أنفسكز

 العذراء
 ۹۰ ۹۰ متوفقة النشاط

الجزر البریطانیة  عافیة للتجارة العالمیة  
 العذراء

 ۱۰۰ ۱۰۰ متوقفة النشاط 

الجزر البریطانیة  صافوال لألغذیة العالمیة
 العذراء

 ۱۰۰ ۱۰۰ متوقفة النشاط 

ھ إی تكاریتشركة كوغو غیدا یاتوم في 
 )"كوغو"إس (

 تركیا
  

 ۱۰۰ ۱۰۰ قابضةشركة 

 ۱إیضاح (شركة قابضة  –للغذاء  أسیل
 ))و(

 -- ۱۰۰ شركة قابضة جزر الكایمن

     إس بي إي سي
الجمھوریة اإلسالمیة  شركة بیشھر الصناعیة

 اإلیرانیة
تصنیع زیوت 

 الطعام
۷۹٫۹ ۷۹٫۹ 

الجمھوریة اإلسالمیة  شركة طلوع بخش افتاب 
 االیرانیة

 ۱۰۰ ۱۰۰ تجارة وتوزیع

الجمھوریة اإلسالمیة  شركة صافوال بیشھر للسكر
 االیرانیة

 ۱۰۰ ۱۰۰ تجارة وتوزیع

الجمھوریة اإلسالمیة  شركة نورتیكا جولدن ویت 
 اإلیرانیة

تصنیع األغذیة 
 والحلویات 

۹۰ ۹۰ 

     إس إف إل 
جمھوریة مصر العربیة  شركة عافیة العالمیة ـ مصر 

  
تصنیع زیوت 

 الطعام
۹۹٫۹٥ ۹۹٫۹٥ 

الجزر البریطانیة  التیمار الدولیة المحدودة
 العذراء

 ۱۰۰ ۱۰۰ متوقفة النشاط 

الجزر البریطانیة  الینجتون الدولیة المحدودة
 العذراء

 ۱۰۰ ۱۰۰ متوقفة النشاط 

     كوغو
شركة صافوال غیدا ساناي ڤي تاكریت 

أنونیم (یودوم غیدا صناعي في تاكریت 
 إیھ إس "سابقا")

 تركیا
  

تصنیع زیوت 
 الطعام

۱۰۰ ۱۰۰ 

 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة الموحدة القوائم إیضاحات حول 

  م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۱۳ 

  معلومات عامة (تابع) -۱
 

 )تابع) شركة صافوال لألغذیة (۲
 

 :ات الصناعیةستثمارإلشركات تابعة تحت سیطرة شركة صافوال ل -ب

 بلد التأسیس إسم الشركة التابعة
النشاط التجاري 

  )٪(نسبة الملكیة المباشرة  الرئیسي
 ردیسمب ۳۱   

 م۲۰۱۷
یسمبر د ۳۱

 م۲۰۱٦
المملكة العربیة  )"یو إس سي"الشركة المتحدة للسكر (

 السعودیة 
 السكر  تصنیع

۷٤٫٤۸ ۷٤٫٤۸ 
     یو اس سي

اس سي  یة للسكر، مصر ("أيشركة اإلسكندر
 إي")*

جمھوریة مصر 
 العربیة

 تصنیع السكر 
٦۲٫۱۳ ٦۲٫۱۳ 

     
جمھوریة مصر  )٦و ٤یضاح (أنظر اإل **یو إس سي إي

 العربیة
 تصنیع السكر 

-- ٥٦٫۷٥ 
     

 ۱۰۰ ۱۰۰ متوقفة النشاط  جزر كایمان  شركة صناعات سكر البنجر
     

     إیھ إس سي إي
جمھوریة مصر  شركة اإلسكندریة المتحدة إلستصالح األراضي 

 العربیة
إستصالح 
 ۱۰۰ ۱۰۰ األراضي

 
  :المحدودة شركات تابعة تحت سیطرة شركة صافوال ألسواق األغذیة الناشئة -ج

 انتاج زیوت المغرب  شركة صافوال المغرب 
 ۱۰۰ ۱۰۰ الطعام 

انتاج زیوت  السودان  المحدودة  صافوال لزیوت الطعام (السودان)
 ۱۰۰ ۱۰۰ الطعام 

انتاج زیوت  الجزائر  الجزائر  –شركة عافیة العالمیة 
 ۱۰۰ ۱۰۰ الطعام 

     
     
  صافوال لألغذیة الدولیة المحدودة:شركة تابعة تحت سیطرة شركة  -د

الجمھوریة  شركة بیھتام رویان كافیھ الحدیثة 
 اإلسالمیة االیرانیة

انتاج أطعمة 
 ۱۰۰ ۱۰۰ وحلویات 

     
 ابعة تحت سیطرة المؤون ومراسینا:شركة ت  -ه

اإلمارات العربیة  ي.سام.ام.دي تریدینغألوفوغ 
 المتحدة

 تجارة وتوزیع
۱۰۰ ۱۰۰ 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة الموحدة القوائم إیضاحات حول 

  م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۱٤ 

  عامة (تابع) معلومات -۱
 

 )تابع) شركة صافوال لألغذیة (۲
 

 ).٪ ۷۲٫۸۲م: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱( ٪ ٦۸ھي  مصر*إن نسبة الملكیة الفعلیة في شركة اإلسكندریة للسكر، 
 
وقعت المجموعة ومساھمون آخرون في  الرئیسیةم، كجزء من التقییم اإلستراتیجي للمجموعة لعملیاتھا ۲۰۱٦خالل مارس  **

ھم المتحدة للسكر، مصر بمشاركة مساالمدفوع للشركة مال الالشركة المتحدة للسكر، مصر على إتفاقیة مساھمین لزیادة رأس 
، الموجودات والمطلوبات تم تصنیف وعلى ذلك("إي بي ار دي").  والتنمیةجدید، وھو البنك األوروبي إلعادة اإلعمار 

الموحدة وتم اإلفصاح عن  المالي المركز قائمة في كمحتفظ بھا للبیعم ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱المتحدة للسكر، مصر في  للشركة
ر و الدخل الشامل اآلخ الربح أو الخسارةقائمة في  "مستمرةالكخسارة من العملیات غیر "نتائج اعمالھا خالل السنة المنتھیة 

 .الموحدة
 

من أسھم الشركة المتحدة  ملیون سھم ۱۲٫۷۷جمیع اإلجراءات القانونیة، تم إصدار  إلستكمالم، ونتیجة ۲۰۱۷مارس  ۲۸في 
ملكیة المجموعة في الشركة المتحدة للسكر، أن ("إي بي ار دي").  والتنمیةالعادة االعمار األوروبي  للبنك للسكر، مصر

الشركة المتحدة للسكر، مصر وعلى ذلك، تم الغاء على السیطرة  فقدان عنھج مصر انخفضت بعد اصدار ھذه األسھم ونت
أو  الربح قائمةملیون لایر سعودي في  ۳۰٫٤۸بمبلغ  صافي مكسببتوحیدھا من دفاتر المجموعة مما أدى الى االعتراف 

ملیون  ۹۹٫۷۳بقیمة  ع اآلجل"البیالشراء و  إن ھذا المكسب ھو صافي تكلفة "خیار. الموحدة الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
دة المتح بیع أسھم الشركةفي  ("إي بي ار دي")والتنمیة األوروبي إلعادة اإلعمار للبنك الحق یمنح  . والذيلایر سعودي

الل الفترة خ (" االتفاقیة") "والبیع االجلالشراء  خیاربالسعر المتفق علیھ وفقا لـ "اتفاقیة  المساھمینإلى  للسكر، مصر
  المنصوص علیھا في االتفاقیة.

 
 وتم  "شول بالك"نموذج بالقیمة العادلة باستخدام  "البیعالشراء وخیار " یمیتق، تم إعادة السنة نھایة باإلضافة لذلك، کما في

 .علی التواليسعودي  لایرملیون  ۱۰٫۲٤سعودي و  لایرملیون  ٦۰٫۲٥ مبلغبراد تمویلي وإیتمویلة  تكلفةتسجیلھا ضمن 
 ). ۳۲إیضاح (
 

، مصر للسكرالمتحدة  لشركةا على المالیةوجوھري على األنشطة االستراتیجیة والتشغیلیة ال ھاتأثیربتستمر المجموعة 
مقاسة  "ھا بطریقة حقوق الملكیةمحاسب عنستثمار في شركات ضمن "امصنفة  ٪۳۳٫۸۲ھي وملكیة فعلیة احتفظت بنسبة و

 ).۷إیضاح ( أساس حقوق الملكیة المحاسبيباستخدام تم قیاسھا  ومن ثم، تاریخ المعاملة.بالقیمة العادلة في 
  
وافقت بین شركة صافوال لألغذیة وشركة أفیس،  م۲۰۱۷ مارس ۲۳لشروط وأحكام اتفاقیة البیع والشراء الموقعة في  وفقاً  -و

 ٪٥۱شركة تأسست في تركیا) ( ("أفیس")من شركة أفیس فیس دیس تیكاریت ایھ اس  شراءعلى شركة صافوال لألغذیة 
 ۷۰٫۷۸( ملیون دوالر امریكي ۱۸٫۸۷ مبلغالكایمن) مقابل  رتأسست في جزشركة زیوت الطعام المتحدة (حصص من 

للغذاء،  أسیل، وھي شركة ٪۱۰۰. وقد انجزت ھذه الصفقة من خالل شركتھا التابعة المملوكة بنسبة )لایر سعوديملیون 
م ۲۰۱۷أبریل  ۱۰. وتم االنتھاء من جمیع اإلجراءات القانونیة عند سداد المبلغ في الكایمنوھي شركة تأسست في جزر 

تشارك ووالتي تأسست في جمھوریة العراق  .م .م .ركة بونوس لألغذیة ذمن ش ٪۱۰۰تمتلك زیوت الطعام المتحدة .تمتلك 
 السمن النباتي.   و الطعام زیوتفي اعمال تكریر وتعبئة 

 
  :للتجزئة بندهشركة  )۳

) والتي تم تأسیسھا كشركة مساھمة سعودیة ٪۹۱م: ۲۰۱٦( ")بنده(" للتجزئة بندهمن اسھم شركة  ٪۹۱نسبة  تملك الشركة األم
م) وقبل تحول الشركة إلى شركة ۲۰۱۰یولیو  ۳ھـ (۱٤۳۱رجب  ۲۲/ج بتاریخ ۲۳٥بموجب القرار الوزاري رقم  مقفلة

كانت تعمل الشركة كشركة ذات مسؤولیة محدودة في المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم  مقفلةمساھمة 
 م).۱۹۹٥یولیو  ۲۸ھـ (۱٤۱٦ربیع األول  ۱والصادرة بالریاض بتاریخ  ۱۰۱۰۱۳۷٤۱۷

 
التغذیة والمواد االستھالكیة. تعمل مجموعة وشركاتھا التابعة اعمالھا في تجارة الجملة والتجزئة في موارد  بندهتزاول شركة 

 السوبر ماركت والمتاجر الصغیرة التابعة لھا. و الھایبر ماركتمتاجر  شبكة من  من خالل بنده
 
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة الموحدة القوائم إیضاحات حول 

  م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۱٥ 

  معلومات عامة (تابع) -۱
 

 للتجزئة (تابع) بندهشركة  )۳
 

 :بندهشركات تابعة تحت سیطرة شركة 
 

 
 إسم الشركة التابعة

 
 

 بلد التأسیس

 
النشاط التجاري 

 الرئیسي
نسبة الملكیة المباشرة في 

 (٪)الشركة التابعة 
    

  
 

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۷

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

     
 ۹۰ ۹۰ تجزئة المملكة العربیة السعودیة شركة المخازن الكبرى التجاریة

لخدمات التشغیل والصیانة  بندهشركة 
 وخدمات العقود

 المملكة العربیة السعودیة
 ۱۰۰ ۱۰۰ خدمات وصیانة

 ۱۰۰ ۱۰۰ تجزئة جمھوریة مصر العربیة الدولیة لتجارة التجزئة بندهشركة 
 ۱۰۰ ۱۰۰ تجزئة اإلمارات العربیة المتحدة *الدولیة لتجارة التجزئة بندهشركة 
 ۱۰۰ ۱۰۰ مخابز المملكة العربیة السعودیة للمخابز المحدودة  بندهشركة 

     
     الكبرى التجاریةشركة المخازن 

 ۹٥ ۹٥ متوقفة النشاط المملكة العربیة السعودیة الشركة اللبنانیة للحلویات والمخابز 
 

كما  میع أصولھاجفیستیفال سیتي للتطویر العقاري ذ.م.م. لبیع  دبي من خالل شركتھا التابعة اتفاقیة مع شركة بندهأبرمت  *
("المتجر") في دبي  بندهوالموجودات الثابتة  لمتجر ھایبر بما في ذلك حقوق التأجیر و المخزون م ۲۰۱۷ابریل  ۱٥في 

ونتج عن االستبعاد ربح بمبلغ . ملیون درھم امارتي ۸۰فستیفال سیتي مول في االمارات العربیة المتحدة مقابل مبلغ اجمالي 
 .م۲۰۱۷یونیو  ۳۰ملیون لایر سعودي خالل الثالثة أشھر المنتھیة في  ٦۸٫۱

 
فیض الخسائر المتراكمة التي خفي اجتماع الجمعیة العامة الغیر العادیة، ت بنده مساھمير م، قر۲۰۱۷خالل شھر سبتمبر 

واالحتیاطي النظامي  وعالوة إصدارالمال رأس م مقابل تخفیض ۲۰۱۷یونیو  ۳۰ملیون لایر سعودي في  ۸۲٤٫۷۹بلغت 
 ملیون لایر سعودي على التوالي.    ۱۸۰٫۳٥ملیون لایر سعودي و ۱۹۱٫٦۰ملیون لایر سعودي و ٤٥۲٫۸٤بقیمة 

 
 أسس اإلعداد -۲

 
 االلتزام بالمعاییر  -أ

، والمعاییر دیةالسعولمعتمدة في المملكة العربیة اتقاریر المالیة للللمعاییر الدولیة  وفقاً  الموحدةمالیة القوائم الیتم إعداد ھذه 
 الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. منالبیانات األخرى الصادرة و
 

م وفقاً ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  السنة حتى الفترات لجمیععرض القوائم المالیة النظامیة قامت المجموعة بإعداد و
المشار ( الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیینالصادرة عن العربیة السعودیة و لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة

یما ف لشركات والنظام األساسي للشركةومتطلبات نظام اإلیھا بـ"المبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا قبل عملیة التحول")، 
 .القوائم المالیة الموحدةعرض تعلق بإعداد وی

 
م، تتطلب اللوائح المعمول بھا من الشركة إعداد وتقدیم القوائم المالیة ۲۰۱۷ینایر  ۱لتي تبدأ في بالنسبة للفترات المالیة ا

وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة والمعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر والتفسیرات التي تصدرھا الھیئة 
عداد ھذه عند إ .الموحدةتطلبات، قامت الشركة بإعداد ھذه القوائم المالیة السعودیة للمحاسبین القانونیین. كجزء من تلك الم

م، وھو تاریخ تحول المجموعة ۲۰۱٦ینایر  ۱، تم إعداد قائمة المرکز المالي االفتتاحیة للمجموعة في الموحدة القوائم المالیة
 العربیة السعودیة.إلی المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة المعتمدة في المملكة 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة الموحدة القوائم إیضاحات حول 
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۱٦ 

 أسس اإلعداد (تابع) -۲
 
 االلتزام بالمعاییر (تابع) -أ
 

م، یتعین على الشركة تطبیق ۲۰۱٦أكتوبر  ۱٦تعمیمھا الصادر بتاریخ  لوفقاً لمتطلبات ھیئة السوق المالیة من خال
والموجودات غیر الملموسة عند اعتماد  والممتلكات االستثماریة نموذج التكلفة لقیاس الممتلكات واآلالت والمعدات

 المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة لفترة ثالث سنوات بدءا من تاریخ اعتماد المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة.
 

قاریر المالیة للمرة تطبیق المعاییر الدولیة للت(، ۱یر المالیة یللتقار للمعیار الدوليوفقاً معدة الموحدة ھذه القوائم المالیة  إن
بتطبیق نفس السیاسات المحاسبیة على جمیع الفترات المعروضة، كما لو كانت ھذه السیاسات قامت المجموعة . )األولى

 ھي المطبقة دائماً.
 

 دیسمبر ۳۱تم تقدیم شرحاً، لكیفیة تأثیر التحول للمعایر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة على حقوق الملكیة كما في 
م، والذي یتضمن طبیعة وتأثیر التغیرات ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنةلشامل للشركة م، وعلى الدخل ا۲۰۱٦

المبینة في م ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱سنة المنتھیة في الجوھریة في السیاسات المحاسبیة المتبعة عند إعداد القوائم المالیة لل
 . ۳۷إیضاح 

 
 القیاس سسأ / المحاسبي العرف )۱

لتكلفة اأساس مبدأ على واالستمراریة مفھوم مبدأ االستحقاق المحاسبي و وفقاً لمبدأالموحدة تم إعداد القوائم المالیة 
لقیمة ضمن عالقة التحوط باالمدرج المخزون والتاریخیة باستثناء االستثمارات المتاحة للبیع، وااللتزامات المؤكدة، 

 ریقة وحدةطلاللتزام المستقبلي باستخدام  المدرجة بالقیمة الحالیة منافع الموظفینمشتقات األدوات المالیة وو العادلة
 تم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع عرض الفترة الحالیة. .المتوقعة االئتمان

 
  والوظیفةعملة العرض و )۲

 الوظیفیة للشركة.باللایر السعودي والذي یمثل العملة الموحدة مالیة القوائم الیتم عرض ھذه 
 

 تقدیرات وإفتراضات محاسبیة مؤثرة -ب
 

ي تطبیق ف تؤثرالتي ووافتراضات تقدیرات  والقیام بإصدار أحكام من اإلدارة  یتطلب الموحدة قائمة المركز المالي اعداد  إن
یة عن ھذه النتائج الفعل. قد تختلف والمصروفات اإلیراداتو  للمبالغ المبینة للموجودات والمطلوباتة یالسیاسات المحاسب

 التقدیرات.
 

 .لیامستقبیتم االعتراف بالتعدیالت علی التقدیرات  على أساس مستمر. الھامةتتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات 
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۱۷ 

 أسس اإلعداد (تابع) -۲
 

 تقدیرات وإفتراضات محاسبیة مؤثرة (تابع) -ب
 

 األحكام
عند تطبیق السیاسات المحاسبیة والتي لھا تأثیراً جوھریاً على المبالغ  لألحكامفیما یلي معلومات حول المجاالت الھامة 

 :كما یلي في اإلیضاحات تم إدراجھا، والموحدة القوائم المالیة في  بھا المعترف
 
  ما اذا كانت المجموعة تمارس السیطرة على الشركة المستثمر فیھا.۱(أ)، ،۳ إیضاح -۱
 فیھا بطریقة حقوق الملكیة.تصنیف شركات مستثمر  ۳ (أ)،،۳إیضاح  -۲
 .تطبیق محاسبة التحوط ۲، (ب)،۳إیضاح  -۳
 .عقود االیجار تصنیف، )ف(،۳إیضاح  -٤
 

 االفتراضات و تقدیرات عدم التأكد
لقوائم افیما یلي معلومات حول االفتراضات و تقدیرات عدم التأكد التي لھا تأثیراً جوھریاً على المبالغ المدرجة في 

 :الموحدةالمالیة 
 

 في قیمة االستثمارات المتاحة للبیع الھبوط )۱
في قیمة االستثمارات المتاحة للبیع وكذلك الموجودات التي تتعلق بھا.  الھبوطتمارس اإلدارة حكمھا لحساب خسارة 

االخذ في  تم. یاتوھذا یتضمن تقییم األدلة الموضوعیة التي تتسبب في حدوث انخفاض غیر مؤقت في قیمة االستثمار
ومتواصل في القیمة  جوھريفي القیمة في حالة ما اذا كان ھناك انخفاض  الھبوطاالعتبار كدلیل موضوعي على 

. إن تحدید ماھیة االنخفاض "الكبیر" و "المتواصل" یتطلب من الى اقل من تكلفتھ العادلة لإلستثمار في حقوق الملكیة
كما ترى اإلدارة . بالمتواصل تسعة أشھرفترة و جوھریاً  ٪۲۰خفاض بنسبة تعتبر المجموعة االن. احكاماإلدارة إجراء 

في القیمة سیكون مالئماً عند وجود دلیل على تراجع الوضع المالي للشركة المستثمر فیھا، وأداء  الھبوطأن فحص 
 ، والتغیرات في التكنولوجیا، والتدفقات النقدیة التشغیلیة والتمویلیة.والقطاع الصناعة

 
 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا )۲

لحسابات الذمم المدینة المشكوك في تحصیلھا عند وجود دلیل موضوعي على ھبوط في القیمة یتم تكوین مخصص 
ات المالیة . وتعد الصعوبللذمم المدینةأن المجموعة لن تستطیع تحصیل كافة المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلیة 

تمالیة إفالسھ أو إعادة الھیكلة المالیة لدیھ أو إخفاقھ في أو تأخره عن سداد الدفعات التي یتعرض لھا المدین وإح
قیمة الذمم المدینة التجاریة. ویتم إجراء تقدیر مستقل  ھبوط تعتبر أدلة موضوعیة على و  كبیرة المستحقة مؤشرات

ا نھا تجاوزت موعد إستحقاقھا، فإنھ یتم تقدیرھللمبالغ الھامة بحد ذاتھا. وبالنسبة للمبالغ غیر الجوھریة بحد ذاتھا ولك
 بشكل جماعي ویتم تكوین مخصص بناًء على الوقت ومعدالت التحصیل السابقة.

 
 مخصص مخزون متقادم )۳

تقوم المجموعة بتكوین مخصص ھبوط في القیمة للمخزون المتقادم على أساس الخبرة التاریخیة، ومعدل الدوران 
ون وحالتھ الراھنة، والتوقعات الحالیة والمستقبلیة فیما یتعلق بالمبیعات. إن اإلفتراضات المتوقع للمخزون، عمر المخز

المستند علیھا عند تحدید مخصص تقادم المخزون تتضمن اتجاھات المبیعات المستقبلیة، والمتطلبات المتوقعة للمخزون 
رات المجموعة لمخصص تقادم المخزون قد ومكونات المخزون الالزمة لدعم المبیعات المستقبلیة والعروض. إن تقدی

 تختلف جوھریاً من فترة إلى أخرى نتیجة للتغیرات في عروض المنتجات المتعلقة بالمخزون.
 

 األعمار اإلنتاجیة للممتلكات و آالت و معدات )٤
د التقدیرات بعتحدد اإلدارة العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات و آالت و معدات إلحتساب اإلستھالك. یتم تحدید ھذه 

األخذ في اإلعتبار الغرض من إستخدام ھذه الموجودات أو مدة العمر االفتراضي لھذه الموجودات. تقوم اإلدارة 
بمراجعة القیمة المتبقیة واألعمار االنتاجیة لھذه الموجوادت سنویاً ویتم تعدیل اإلستھالك في المستقبل عندما ترى 

 موجودات یختلف عن التقدیرات السابقة.اإلدارة أن العمر اإلنتاجي لھذه ال
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۱۸ 

 أسس اإلعداد (تابع) -۲
 

 تقدیرات وإفتراضات محاسبیة مؤثرة (تابع) -ب
 

 في قیمة الموجودات غیر المالیة الھبوط )٥
غیر المالیة بتاریخ كل تقریر (باستثناء االستثمار العقاري،  الدفتریة للموجودات القیمةمراجعة ب المجموعةتقوم 

في حالة وجود و. لھبوط في القیمةفیما إذا كان ھناك أي مؤشر لتحدید المخزون، والموجودات الضریبیة المؤجلة) 
 لقیمة.ا القیمة القابلة لالسترداد لألصل. ویتم فحص الشھرة سنویاً لتحدید الھبوط فيیتم تقدیرمثل ھذا المؤشر، 

 
لغرض فحص الھبوط في القیمة، یتم تجمیع الموجودات معا الى أصغر مجموعة من الموجودات التي تنتج تدفقات 

ألخرى ااالستخدام المستمر والتي تكون مستقلة إلى حد كبیر عن التدفقات النقدیة الداخلیة للموجودات  مننقدیة داخلة 
 مجموعات وحداتعلى تولید النقد أو على وحدات مج األعمال یتم توزیعھا الشھرة الناتجة من دأو وحدات تولید النقد.

 .اإلندماجتضافر تولید النقد المتوقع أن تستفید من 
 

 یعالقیمة العادلة بعد خصم تكالیف البالنقد ھي القیمة في االستخدام و أو وحدة تولید االصلسترداد القیمة القابلة لإل
تعتمد القیمة في االستخدام على تقدیرات التدفقات النقدیة المستقبلیة، بعد تخفیضھا إلى قیمتھا الحالیة . أیھما أعلى

بإستخدام معدل خصم ما قبل الضریبة الذي یعكس تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود و المخاطر المتعلقة 
 باألصل أو وحدة تولید النقد.

 
لقابلة ا قیمتھا أو وحدة تولید النقد لألصلعندما تتجاوز القیمة الدفتریة في القیمة  الھبوطخسارة ب عترافاإلیتم 

 لالسترداد.
 

تم  ي شھرةأللتخفیض القیمة الدفتریة  یتم توزیعھا أوالً . اوالخسارةالربح في  في القیمة الھبوط اإلعتراف بخسائریتم 
 اسبي.في وحدة تولید النقد على أساس تن األخرى لألصلالدفتریة  و من ثم لتخفیض القیمتوزیعھا لوحدة تولید النقد، 

 
 لھبوطااألخرى، یتم عكس خسارة  بالموجوداتفیما یتعلق . فیما یتعلق بالشھرة في القیمة الھبوطال یتم عكس خسارة 

تتجاوزه عنده القیمة الدفتریة لألصل القیمة الدفتریة التي تم تحدیدھا، بعد خصم ال الى الحد الذي  فقط في القیمة
 في القیمة. الھبوطخسارة ب االعترافاالستھالك واإلطفاء، في حال لم یتم 

 
 خطة المزایا المحددة –منافع الموظفین  )٦

لتقییم القیمة الحالیة إللتزامات القوائم المالیة من  ۱۹یضاح ة كما ھو مبین في اإلكتواریلقد تم تبني بعض اإلفتراضات اإل
لتلك  الخسائر أو المكاسبقد یؤثر على  المستقبلیة المنافع المحددة. إن أي تغییرات في تلك اإلفتراضات خالل السنوات 

 السنوات.
 

 مفھوم االستمراریة )۷
اإلستمراریة وھي على قناعة بأن لدیھا قدمت إدارة المجموعة تقییماً عن مدى قدراتھا على اإلستمرار وفقاً لمفھوم 

الموارد الالزمة لمواصلة العمل في المستقبل القریب. عالوة على ذلك فإن اإلدارة لیست على درایة بأي شكوك جوھریة 
قد تؤدي الى شك كبیر على قدرة الشركة في اإلستمرار وفقاً لمفھوم اإلستمراریة. وعلى ذلك، فقد تم إعداد القوائم 

 وفقاً ألساس مفھوم اإلستمراریة. المالیة
 

 افتراضات أخرى )۸
و التقدیرات الغیر مؤكدة: األخرى إن اإلیضاحات التالیة تتضمن معلومات حول االفتراضات  

      
 مخصص خسائر المخزون) ح، (۳إیضاح  )أ

 قیاس القیم العادلة ۳۳و )ب، (۳إیضاح  )ب
 المالیة المالیة و غیر الموجوداتفي قیمة  الھبوط )ي، (۳إیضاح  )ت
 قیاس التزامات المنافع المحددة) ل، (۳إیضاح  )ث
 .األصل لحالتھ إعادة تكلفةمقابل مخصص  )ك، (۳إیضاح  )ج
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۱۹ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة -۳
 

وعند إعداد  لموحدةامالیة القوائم التم تطبیق السیاسات المحاسبیة المبینة أدناه بشكل ثابت على جمیع الفترات المعروضة في 
، لغرض التحول للمعاییر م۲۰۱٦ینایر   ۱إلعداد التقاریر المالیة كما في اإلفتتاحیة للمركز المالي وفقاً للمعاییر الدولیةالقائمة 

 . إال إذا ذكر غیر ذلك ۳۷ اإلیضاحكما ھو مبین في  الدولیة إلعداد التقاریر المالیة
 
  اندماج االعمال )أ(

ویتم  .االستحواذیتم المحاسبة عن اندماج األعمال (باستثناء الشركات الخاضعة لسیطرة مشتركة) باستخدام طریقة 
 وأداة حقوق الملكیة الصادرة والمطلوبات المتكبدة أو المفترضقیمة العادلة للموجودات المقتناة،بال االستحواذقیاس تكلفة 

حوذ علیھا المست ویتم قیاس الموجودات. االستحواذف العائدة مباشرة إلى تحملھا في تاریخ التبادل، وتتضمن التكالی
والمطلوبات وااللتزامات المحتملة والمفترض تحملھا في عملیات اندماج األعمال مبدئیاً بالقیم العادلة  القابلة للتحدید

مستحوذ لالصل ال القیمة العادلةالزیادة في تكلفة االندماج في االعمال لحصة المجموعة في صافي . بتاریخ االستحواذ
، یتم عندما تكون الزیادة بالسالب علیة القابل للتحدید والمطلوبات وااللتزامات المحتملة یتم تصنیفھ ضمن الشھرة.

 االیتم تسجیل تكالیف المعاملة كمصروف عند تكبده،  .و الخسارةأالربح في  فوراً صفقة  الشراء  بمكاسباإلعتراف 
 .حقوق ملكیةدین أو اوراق لق بإصدار إذا كان ذلك یتع

 
غیر المسیطرة بقیمتھا العادلة أو  حقوق الملكیةلقیاس  إما هتقوم المجموعة باالختیار على أساس كل معاملة على حد

 بحصتھا التناسبیة من القیمة المحققة لصافي الموجودات المحددة في تاریخ االستحواذ.
ابقا بالقیمة العادلة في تاریخ على مراحل، یتم إعادة قیاس أي حصة ملكیة محتفظ بھا س االعمالفي حال تحقق دمج 

 .الربح والخسارة ناتجة في خسارةأو  مكاسبعتراف بأیة ستحواذ، ویتم االالا
ق لتلك المرتبطة بإصدار سندات الدین أو حقوق الملكیة، التي تتكبدھا المجموعة فیما یتع بخالفإن تكالیف المعاملة، 

 بدمج األعمال یتم إدراجھا كمصروفات عند تكبدھا.
 

 البدء بسبب إلعفاءات المتاحة ألول مرةلكجزء من عملیة التحول إلى المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ووفقا 
عرض إعادة اختیار ، قررت المجموعة ۱المعاییر الدولیة وفقا للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  في تطبیق

 .فقط م۲۰۱٦ینایر  ۱األعمال التي تمت في أو بعد تجمیع 
 

 اإلستحواذ من المنشآت الخاضعة للسیطرة المشتركة
یتم قیاس عملیات اندماج األعمال بما في ذلك الشركات أو األعمال الخاضعة لسیطرة مشتركة والمحاسبة عنھا باستخدام 

مة الموجودات والمطلوبات المقتناة بالقیم الدفتریة عند انتقالھا من دفاتر حسابات القیمة الدفتریة. ویتم اإلعتراف قی
الشركة المسیطرة. ویتم إضافة مكونات حقوق ملكیة الشركات المقتناة إلى نفس المكونات داخل حقوق ملكیة المجموعة 

 ویتم اإلعتراف بأي مكسب أو خسارة تنتج عن ذلك مباشرة في حقوق الملكیة.
 
 ت تابعةشركا -۱

الشركات التابعة ھي تلك المنشآت التي تسیطر علیھا المجموعة. تسیطر المجموعة على منشأه عندما تكون معرضة 
الى او لھا الحق في العوائد المتغیرة من مشاركتھا مع المنشأة ولھا القدرة على التأثیر على العوائد من خالل 

كات التابعة بالكامل في تاریخ االستحواذ وھو تاریخ تحول السیطرة سیطرتھا علیھا. یتم توحید القوائم المالیة للشر
 إلى المجموعة، وتستمر عملیة التوحید الى تاریخ توقف سیطرتھا.

 
كافة األرصدة داخل المجموعة والمعامالت واإلیرادات والمصروفات الناتجة عن المعامالت داخل المجموعة یتم 

وخسائر غیر محققة ناتجة عن المعامالت داخل المجموعة یتم استبعادھا عند استبعادھا بالكامل. كذلك أي مكاسب 
 التوحید.

 
عندما تفقد المجموعة السیطرة على شركة تابعھ، یتم إلغاء اإلعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأي 

عتراف بأي مكسب أو حقوق ملكیة غیر مسیطرة علیھا ومتعلق بھا وأي مكونات أخرى في حقوق الملكیة. یتم اال
 خسارة في الربح والخسارة. یتم قیاس أي فوائد مبقاة في الشركة الزمیلة السابقة بالقیمة العادلة عندما تفقد السیطرة. 
عند تغیر حصص ملكیة المجموعة في شركة تابعة والذي لم ینتج عنھ تغیر في السیطرة، یتم المحاسبة عنة كعملیة 

تعدیل المبالغ الدفتریة لحقوق الملكیة غیر مسیطر علیھا في مقابل القیمة العادلة للمبلغ  حقوق ملكیة ویتم على اثرة
المدفوع ویتم االعتراف بأي فرق مباشرة في حقوق الملكیة تحت بند "أثر صفقة االستحواذ مع حقوق الملكیة غیر 

 مسیطرة دون تغیر في السیطرة".
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۲۰ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) -۳
 
 ندماج األعمال (تابع)ا(أ)   

 
 الشھرة -۲

 یدوحصة الشركة في صافي القیمة العادلة القابلة للتحدالمستحوذ علیھا تتمثل الشھرة في الفرق بین تكلفة األعمال 
 یتم مراجعة االنخفاض. االستحواذوالمطلوبات وااللتزامات المحتملة العائدة لألعمال المشتراة بتاریخ  للموجودات
عند وجود أحداث أو تغیرات في الظروف تشیر إلى أن شكل متكرر سنویاً او  الناشئة من االستحواذفي الشھرة 

 في قیمة الشھرة. الھبوطفي قیمتھا. وال یتم عكس خسائر  للھبوطالقیمة الدفتریة قد تعرضت 
 

حدات المنتجة لتلك الو في القیمة. یتم إجراء التخصیص الھبوطالشھرة لوحدات منتجة للنقد لغرض إختبار  توزیعیتم 
للنقد أو مجموعات الوحدات المنتجة للنقد التي یتوقع أن تستفید من دمج األعمال التي إرتفعت فیھا الشھرة. یتم تحدید 
الوحدات أو مجموعات الوحدات عند أقل مستوى تتم عنده مراقبة الشھرة ألغراض اإلدارة الداخلیة حیث أنھا ھي 

 القطاعات التشغیلیة.
 

ء من عملیة التحول للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة و وفقاً لإلعفاءات المتاحة لتبني المعایر الدولیة للمرة كجز
، یتم قیاس الشھرة بالتكلفة المقدرة، و التي تمثل المبلغ ۱األولى بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

 الذي تم تعدیلھ وفقاً لالفتراضات الضمنیة لبعضالمتعارف علیھا قبل التحول، ویة المبادئ المحاسبالمسجل بموجب 
 .))د( ۳۷إیضاح ( األعمال تجمیعاألصول غیر الملموسة المعترف بھا في وقت معاملة 

 
 الحصص في الشركات المحاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة -۳
 

لة الشركات الزمیإن حصص المجموعة في الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة تتضمن الحصص في 
 المشروعات المشتركة.و
 

ة في السیاسات المالی الشركات الزمیلة ھي المنشآت التي یكون للشركة تأثیر كبیر علیھا ولكن بدون سیطرة
المشروع  من حقوق التصویت. ٪ ٥۰و  ٪ ۲۰، وعادة ما یصاحب ذلك ملكیة لنسبة تتراوح ما بین والتشغیلیة

 وجوداتموبحیث یكون للمجموعة حقوق في صافي  المشتركةالمشترك ھو ترتیب بحیث یكون للمجموعة السیطرة 
 والتزام تجاه المطلوبات. الموجودات، بدالً من أن یكون لھا حقوق في المشروع المشترك

 
 حقوق الملكیة (شركات باستخدام طریقة والمشروعات المشتركةستثمارات في الشركات الزمیلة یتم احتساب اإل

ند بسعر التكلفة بما في ذلك الشھرة المحددة ع والتي یتم االعتراف بھا مبدئیاً مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة) 
في  حواذاالستحصة الشركة في أرباح وخسائر الشركات والمنشآت المستثمر فیھا بعد ب االعتراف. یتم االستحواذ

 .الدخل الشامل االخرضمن  االستحواذحصتھا في حركة االحتیاطیات بعد ب االعتراف، ویتم الربح او الخسارة 
 بطریقة حقوقمن الخسارة على حصتھا في االستثمار في الشركة المستثمر فیھا  المجموعةوعندما تزید حصة 

تنخفض إلى الصفر ویتم االستمرار بتحمیل أي خسائر إضافیة  للمجموعة أو االستثمارالملكیة فإن القیمة الدفتریة 
 عندما تتكبد الشركة التزامات قانونیة أو تعاقدیة أو إذا دفعت أي مبالغ نیابة عن الشركة المستثمر فیھا.

 
قابل م المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیةالشركات  معمعامالت  نناشئة مغیر محققة مكاسب ویتم استبعاد أیة 

 .المستثمر فیھافي الشركات  المجموعةبالقدر الذي تكون علیھ حصة  مطلوبات/  الموجودات
 المحولة. األصلقیمة  ھبوطكما یتم استبعاد الخسائر غیر المحققة مالم توفر المعاملة دلیالً على 

 
من انخفاض الحصص في الشركات المحاسب عنھا بطریقة حقوق الناتجة  الخسائرأو  المكاسبب االعترافیتم 

 الملكیة في الربح او الخسارة.
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) -۳
 
 اندماج األعمال (تابع)(أ)   

 
 حقوق الملكیة غیر المسیطرة  -٤

تتمثل الحصص غیر المسیطرة في الحصص في الشركات التابعة التي ال تحتفظ المجموعة بھا والتي تقاس بالحصة 
التناسبیة في صافي الموجودات المحددة للشركة التابعة. ویتم معالجة المعامالت مع أطراف الحصص غیر 

 المسیطرة كمعامالت مع أطراف من خارج المجموعة.   
 

التغیرات في حصة المجموعة في الشركة التابعة نتیجة المعامالت مع حصص حقوق الملكیة الغیر المسیطرة التي 
حقوق الملكیة، كمعامالت مع المالك بصفتھم المالك. عملیات ضمن  یتم محاسبتھا للسیطرة  فقدانال ینتج عنھا 

بعدة المستحوذ علیھا / المستالمتصلة لمة واألسھم یتم تسجیل الفرق بین القیمة العادلة الي مبالغ مدفوعة / مست
 الخسائرأو  اسبالمكتسجیل  أیضاً  یتم. كما في حقوق الملكیة التابعة للشركةبالقیمة الدفتریة لصافي الموجودات من 

 حقوق الملكیة غیر المسیطرة في حقوق الملكیة./ استحواذ على   االستبعاداتمن 
  

 األدوات المالیة )ب(
 

 الموجودات المالیة غیر المشتقة -۱
والودائع في تاریخ نشوئھا. یتم اإلعتراف بجمیع  التجاریة الذمم المدینةب باإلعترافتقوم المجموعة مبدئیا 

 .ألداةحكام التعاقدیة لالموجودات المالیة األخرى مبدئیا في تاریخ المتاجرة الذي تصبح فیھ المجموعة طرفا في األ
 

 لتعاقدیة للتدفقات النقدیة من األصل أو تقوم بتحویلعندما تنتھي الحقوق ا مالي صلأ ثباتإإلغاء تقوم المجموعة ب
كافة مخاطر ل تحویفي معاملة یتم فیھا بشكل جوھري  األصل الماليالتدفقات النقدیة التعاقدیة على  الحقوق الستالم
شاؤھا أو المحولة التي یتم إن فائدة في الموجودات المالیةأي ب االعتراف. یتم المتعلقة باألصل الماليومنافع الملكیة 

 .منفصل إلتزامأو  كأصلحتفاظ بھا من قبل المجموعة اإل
والنقد  ،والقروض والذمم المدینة ،ستثمارات المتاحة للبیعالمالیة غیر المشتقة التالیة: االلدى المجموعة الموجودات 

 وما في حكمھ.
 

 للبیعالموجودات المالیة المتاحة 
تثمارات . تتكون االس الموجودات المالیة المتاحة للبیع ھي موجودات مالیة غیر مشتقة یتم تصنیفھا كمتاحة للبیع

 مشتملةغیر المدرجة وفي االستثمارات في األسھم المدرجة  ٪ ۲۰المتاحة للبیع بشكل رئیسي من حصة اقل من 
یتم االحتفاظ بھا لغرض المتاجرة وحیث ال یكون للمجموعة  االستثمارات في الصنادیق االستثماریة. والتي ال على

أن استثمارات المجموعة في االوارق المالیة قد تم تصنیفھا ضمن موجودات مالیة . و سیطرةجوھري أاي تأثیر 
لعادلة ار الممكن قیاس القیمة إذا كان من غی (إال، یتم قیاسھا بالقیمة العادلة األولي االعترافبعد . متاح للبیع 

مة وفروقات في القی الھبوطالتغیرات فیھا باستثناء خسائر وریقة موثوق منھا وتدرج بالتكلفة) وراق المالیة بطلأل
 ر وخالدخل الشامل اآلیتم إدراجھا ضمن و التي حقوق الملكیة المتاحة للبیع)  صرف العمالت األجنبیة من ادوات

یتم تحویل  ،بإستثمار االعترافیمة العادلة. عندما یتم إلغاء طي القعرضھا ضمن حقوق الملكیة في احتیاوالتي یتم 
 .الموحدة الربح او الخسارةقائمة  إلى االخرالدخل الشامل  فيالمتراكمة  الخسارةأو  المكسب
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۲۲ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) -۳
 
 األدوات المالیة (تابع)(ب)   

 
 المالیة غیر المشتقة (تابع) الموجودات -۱

 
 القروض و الذمم المدینة

خرى وھي موجودات مالیة ذات دفعات تتكون القروض والذمم المدینة من الذمم المدینة التجاریة والذمم المدینة األ
أیة  ائداً زعتراف بھذه الموجودات مبدئیا بالقیمة العادلة . یتم االةد وغیر مدرجة في سوق نشطثابتة أو قابلة للتحدی

دام خ، یتم إدراج القروض والذمم المدینة بالتكلفة المطفأة باستاألولي  االعترافبعد یف منسوبة مباشرة للمعاملة. تكال
ن مخصص دیوأي أي مخصص للدیون المشكوك في تحصیلھا. یتم تكوین  منھا ناقصاً طریقة الفائدة الفعلیة 

ضوعي على أن المجموعة لن تكون قادرة على تحصیل جمیع المشكوك في تحصیلھا عندما یكون ھناك دلیل مو
یتم و الربح او الخسارة. یتم تحمیل ھذه المخصصات على لغ المستحقة وفقا للشروط األصلیة للذمم المدینةالمبا

كون الذمم المدینة غیر قابلة للتحصیل، یتم شطبھا مقابل . عندما ت"مصاریف عمومیة وإداریة"إدراجھا تحت بند 
 مصروفاتل "قابسابقا م الغ تم شطبھاحقا لمبأیة مبالغ مستردة ال یتم قیدالدیون المشكوك في تحصیلھا.  اتمخصص

 .الموحدة الربح أو الخسارة قائمة عمومیة وإداریة" في
 

 النقد و ما في حكمھ
خرى واالستثمارات األجاریة الحسابات الیتكون النقد وما في حكمھ من النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك في 

 قصیرة األجل عالیة السیولة التي تستحق خالل ثالثة أشھر أو أقل، ان وجدت، والمتوفرة للمجموعة بدون أي قیود.
 

 المقاصة 
 حدة المو قائمة المركز الماليالمبلغ الصافي في  ویعرضیتم إجراء مقاصة بین الموجودات والمطلوبات المالیة 

جراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما یكون لدى المجموعة نیة لتسویتھا إل قانونيفقط عند وجود حق 
 في آن واحد. لتزامإلال تسویةاالعتراف باالصل و على أساس الصافي أو 

 
 األدوات المالیة المشتقة، بما في ذلك محاسبة التحوط -۲

ومخاطر أسعار  ،المؤكدةتزامات لالمخزون، واالتحتفظ المجموعة بأدوات مالیة مشتقة للتحوط من مخاطر أسعار 
 وطةبین أدوات التحوط والبنود المح رسمیاً  للتحوط، تقوم المجموعة بتوثیق العالقةبدایة التخصیص الفائدة. عند 

 ، بما في ذلك أھداف إدارة المخاطر واالستراتیجیة في تنفیذ معاملة التحوط، باإلضافة إلی األسالیب التي سیتملھ
لى أساس التحوط وكذلك ع موعة بعمل تقییم، عند بدایة عالقة. تقوم المجلھ تحوطمال فعالیة عالقة تقییمدامھا لاستخ

مقاصة التغیرات في القیمة العادلة أو  ن أدوات التحوط "فعالة للغایة" عندمستمر، فیما إذا كان من المتوقع أن تكو
  .النقدیة للبنود المتحوط التدفقات

 ۱۲٥ – ۸۰ التحوط لھا، وعما إذا كانت النتائج الفعلیة لكل تغطیة ھي ضمن حدود رة التي تم تحدیدخالل الفت لھا
 الحدوث حتملةاملة مأن تكون المع ینبغي. بالنسبة للتحوط النقدي للتدفقات النقدیة للمعاملة المتوقعة، مئویة نسبة

افي التي قد تؤثر في نھایة المطاف على صللتغیرات في التدفقات النقدیة  وینبغي عرض التعرضبدرجة كبیرة 
 .الدخل المبلغ عنھ

 
 الخسارةح أو في الرب المنسوبة یتم اإلعتراف بتكالیف المعاملةشتقات مبدئیا بالقیمة العادلة، والمب یتم االعتراف 

كما  ھاعن المحاسبةاي تغیر بعد ذلك یتم ، یتم قیاس المشتقات بالقیمة العادلة واألولي االعترافبعد . عند تكبدھا
 ھو موضح أدناه:
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۲۳ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) -۳
 
 األدوات المالیة (تابع)(ب)   

 
 األدوات المالیة المشتقة، بما في ذلك محاسبة التحوط (تابع) -۲

 
 التدفق النقديتحوط 

 في التدفقات النقدیة المنسوبة إلى مخاطر معینة مرتبطة للتغیراتأداة مشتقة كأداة تحوط للتحوط  تحدیدعندما یتم 
درجة ب الحدوث مقایضات أسعار الفائدة أو معاملة متوقعة محتملة على سبیل المثالمعترف بھا،  التزامأو  بأصل

الجزء الفعال من التغیرات في القیمة العادلة ب ھ یتم االعترافكبیرة والتي قد تؤثر على الربح أو الخسارة، فإن
أو الخسارة   بالمكسبعتراف ضمن حقوق الملكیة. یتم اإلوالمؤھلة كتحوطات للتدفقات النقدیة یتم  المحددةللمشتقات 

 ."ةتكالیف تمویلی إیرادات أو"ضمن  الموحدة الربح او الخسارة قائمة غیر الفعال مباشرة فيالبالجزء  المتعلقة
 

وط في الفترات عندما یؤثر البند المتح خسارةالأو  المكاسبیعاد تصنیف المبالغ المتراكمة في حقوق الملكیة إلى 
 سارةالخأو  المكسبب االعتراف(مثالً: عندما یحدث البیع المتوقع المتحوط لھ). یتم  الخسارةأو  المكسبلھ على 
 تكلفة االیرادات"."ضمن  الموحدة بح أو الخسارةالرقائمة الجزء الفعال من قیمة السلعة في ب المتعلق

تم ی(على سبیل المثال المخزون) مالي  غیرال األصلمع ذلك عندما ینتج االعتراف بعملیة متوقعة متحوط لھا في 
ة یتم . وفي النھایمبدئیاً  المقاسةتكلفة بالفي حقوق الملكیة وتدرج  المكاسب و الخسائر المؤجلة مسبقاً تحویل 

 االعتراف بالمبالغ المؤجلة في تكلفة اإلیرادات للمخزون.
 

أو  سبمكتحوط بمعاییر حساب التحوط، فإن أي العندما تنتھي صالحیة أداة تحوط أو یتم بیعھا، أو عندما ال یفي 
تم في عندما ی اإلعتراف بھامتراكمة وقائمة في حقوق الملكیة في ذلك الوقت تظل في حقوق الملكیة ویتم  خسارة

 فوراٌ تم ، یمتوقعة. عندما یصبح من غیر المتوقع حدوث معاملة في الربح او الخسارةالنھایة قید المعاملة المتوقعة 
 لموحدةا الربح أو الخسارةقائمة  فيالمتراكمة التي تم إدراجھا في حقوق الملكیة وذلك  الخسارةأو  المكسبتحویل 
 ".تكالیف تمویلیة إیرادات أو"ضمن 

 
 لقیمة العادلةلتحوط ال

الخسارة   الربح أووالمؤھلة كتحوطات للقیمة العادلة في قائمة  المحددةلمشتقات لتقید التغیرات في القیمة العادلة 
ة التحوط لھا. تطبق المجموع المنسوبة الى مخاطرالمتحوط لھ  االلتزاممع أي تغیرات في القیمة العادلة لألصل أو 

 الخسارةو أ المكسبیتم االعتراف بالتحوط بالقیمة العادلة لمخاطر قیمة سلع التحوط (السكر الخام).  محاسبةفقط 
  االعترافضمن "تكلفة اإلیرادات". كما یتم  الربح أو الخسارةالجزء الفعال من معاملة التحوط في المتعلق ب

یتم  ."یرادات أو تكالیف تمویلیةأ"ضمن رة  الربح أو الخسابالجزء غیر الفعال في  المتعلق الخسارةأو  المكسبب
 ".إیرادات تكلفة"ضمن  الخسارةالربح أو العادلة للتحوط المستقبلي في  ةاالعتراف بالتغیرات في القیم

 
 المشتقات األخرى غیر التجاریة

یتم تصنیفھا ضمن عالقة تحوط مؤھلة، یتم االعتراف  عندما ال یتم االحتفاظ بأداة مالیة مشتقة لغرض المتاجرة، و ال
 ."یةمویلت تكالیف إیرادات أوضمن "الموحدة  الخسارةأو  الربح قائمة فيبكافة التغیرات في قیمتھا العادلة مباشرة 

 
 المطلوبات المالیة غیر المشتقة -۳

وعة طرفا في فیھ المجم حبتصیتم اإلعتراف بجمیع المطلوبات المالیة غیر المشتقة مبدئیا في تاریخ المتاجرة الذي 
باشرة ماألحكام التعاقدیة لألداة. یتم اإلعتراف بھذه المطلوبات المالیة مبدئیا بالصافي بعد أیة تكالیف متعلقة 

 المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.األولي، یتم قیاس ھذه بالمعاملة. بعد االعتراف 
 

 تقوم المجموعة بإلغاء إثبات إلتزام مالي عندما یتم االنتھاء من االلتزامات التعاقدیة أو إلغائھا أو انتھاء مدتھا.
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 التقاریر القطاعیة )ج(
 

 عنصر:إن قطاع األعمال ھو 
 

رادات ك اإلیبسببھا مصروفات بما في ذل وتتكبدلھا إیرادات  أن تحقق من الممكن التي أنشطة االعمالیشارك في  )۱
 األخرى للمجموعة، مع العناصربالعملیات والمصروفات المتعلقة 

خاذ القرارات وذلك التالقرار التشغیلي  صنععن بشكل مستمر من قبل الرئیس المسئول  انتائج عملیاتھ یتم تحلیل )۲
 المتعلقة بتوزیع الموارد وتقییم األداء، و 

 التي تتوفر لھا المعلومات المالیة. )۳
 

لقطاع بعینھ  مباشرة منسوبھ لبنود والمتضمنةلمتخذ القرارت التشغیلیة الرئیسة تتضمن نتائج القطاعات المبلغ عنھا 
 وكذلك تلك التي یمكن توزیعھا على أساس معقول.

 
 العمالت األجنبیةتحویل  )د(

 
 المعامالت بالعمالت األجنبیة )۱

األجنبیة الى العمالت الوظیفیة لمنشآت المجموعة وفقا ألسعار الصرف  بالعمالتالتي تتم  المعامالت یتم تحویل
 یة فيجنبألا بالعمالتالمقّومة ت والمطلوبات النقدیة تحویل الموجوداإعادة المعنیة. یتم  المعامالتالسائدة بتاریخ 

والمطلوبات  تحویل الموجوداتإعادة یتم  تاریخ التقریر إلى العملة التشغیلیة بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاریخ.
قیاسھا بالقیمة العادلة إلى العملة الوظیفیة بأسعار الصرف السائدة في  تمغیر النقدیة المقّومة بالعمالت األجنبیة التي 

التحویل  الناتجة عن إعادة جنبیةعتراف بفروقات صرف العمالت األیتم اإل العادلة. التاریخ الذي تم فیھ تحدید القیمة
اإللتزام  وباستثناء الفروقات الناتجة عن إعادة تحویل أدوات حقوق الملكیة المتاحة للبیع   ،الربح او الخسارةفي 

لة، والتي مؤھلت النقدیة اتحوطات التدفقا، أو (انظر أدناه) كتحوط لصافي اإلستثمار في عملیة أجنبیة المالي المحدد
عملة لتاریخیة قیاسھا بالتكلفة ال تمخر. یتم تحویل البنود غیر النقدیة التي قائمة الدخل الشامل اآلعتراف بھا في یتم اإل

 .في تاریخ المعاملة السائد أجنبیة باستخدام سعر الصرف
 
 العملیات األجنبیة )۲

ستحواذ عن اال الناشئةت القیمة العادلة العملیات األجنبیة بما فیھا الشھرة وتعدیالیتم تحویل موجودات ومطلوبات 
إلى نبیة ج. یتم تحویل إیرادات و مصروفات العملیات األیخ التقاریر المالیةسعار الصرف السائدة في تاروفقا أل

 .الصرف السائدة في تاریخ المعامالتاللایر السعودي بأسعار 
 

في  وتتراكم الدخل الشامل اآلخرجنبیة ضمن عن العملیات األ الناشئةجنبیة بفروقات العمالت األعتراف یتم اإل
لملكیة احصص ات الترجمة على قوفر إلى الحد الذي یتم عنده توزیعجنبیة باستثناء احتیاطي تحویل العمالت األ

 .علیھا غیر المسیطرة
 

لمعاملة و ا الزمیلة األجنبیة بأسعار الصرف السائدة في تاریخیتم تحویل توزیعات األرباح المستلمة من الشرکات 
 .قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة تحویل العمالت في اتفروقب یتم اإلعتراف
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) -۳
 

 (تابع) تحویل العمالت األجنبیة )د(
 

ح أو الخسارة  الربكجزء من   الربح او الخسارةإلى  المتعلق بترجمة العمالتعند استبعاد عملیة أجنبیة، یتم تحویل المبلغ 
ھذا المبلغ لة بسبة ذات الصالن احتسابالجزئي لشركة تابعة تتضمن عملیة أجنبیة، یتم إعادة  االستبعاد. عند االستبعادعند 

أخرى لعملیة أجنبیة، یتم إعادة تصنیف  استبعاد جزئيأي عملیة  مسیطرة. و ضمنالغیر  حقوق الملكیة الىالمتراكم 
 .او الخسارة الربحالنسبة ذات الصلة إلى 

من بنود نقدیة مستحقة من او مدفوعة الى عملیة  الناشئةیتم االعتراف بمكاسب او خسائر صرف العمالت األجنبیة 
ھا او من المحتمل ان تحدث في المنظور القریب والتي تعتبر أساسا جزاً لتكوین اجنبیة والتسویھ التي ال یتم التخطط ل

 صافي االستثمار في العملیة األجنبیة في الدخل الشامل االخر ضمن احتیاطیات تحویل عمالت أجنبیة.
 

 معداتآالت وممتلكات و )ه(
. تتضمن اكمةالمتر في القیمة الھبوطبالتكلفة ناقصا االستھالك المتراكم وخسائر یتم قیاس الممتلكات واآلالت والمعدات 

لھ بالطریقة یتشغ لیتم في حالتھ الالزمةصل إلى الموقع ة تكالیف منسوبة مباشرة إلحضار األالتكلفة سعر الشراء وأی
 .التي تریدھا اإلدارة

 
باشرة إلى م منسوبةتتضمن تكلفة الموجودات التي یتم بناؤھا ذاتیا تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأي تكالیف أخرى 

كون الموقع الذي ت واصالح منھا وتكالیف تفكیك وإزالة العناصرجعل الموجودات في حالة صالحة لالستخدام المقصود 
 فیھ وتکالیف االقتراض علی األصول المؤھلة.

 
 تلفة، یتم احتسابھا كبنود منفصلةأعمار إنتاجیة مخوالمعدات وآالت الممتلكات من بند  تكون لألجزاء الھامةندما ع

 للممتلكات والمعدات.(مكونات رئیسیة) 
 

اد مع بمقارنة متحصالت االستبعالممتلكات وآالت والمعدات المكاسب والخسائر الناتجة عن استبعاد أحد بنود  تحدیدیتم 
ل الشامل الدخو الربح او الخسارةقائمة ضمن على أساس الصافي،  یتم االعترافوالقیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات، 

 .اآلخر
 

فق دیتم االعتراف بتكلفة استبدال جزء من بند الممتلكات وآالت والمعدات بالقیمة الدفتریة للبند إذا كان من المحتمل أن تت
المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة في ذلك الجزء إلى المجموعة و كان من الممكن قیاس تكلفتھا بشكل موثوق. یتم 
إلغاء االعتراف بالقیمة الدفتریة للجزء المستبدل و یتم اإلعتراف بتكالیف الخدمة الیومیة الممتلكات وآالت والمعدات في 

 الربح أو الخسارة عند تكبدھا.
 
مثل المبلغ تلھ. ی المقدر االفتراضيألصل على مدى العمر ك لتھالسللمبلغ القابل لالالمنتظم التوزیع في اإلستھالك  مثلتی

 المتبقیة. القیمةالتکلفة ناقصاً  بدیل عنتکلفة األصل أو مبلغ آخر  في القابل لالستھالك
 

ممتلكات لل ندلكل ببطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة  الخسارةأو  الربحیتم تحمیل اإلستھالك على 
. یتم استھالك الموجودات المؤجرة على مدى فترة اإلیجار وأعمارھا اإلنتاجیة أیھما أقصر. ال یتم وآالت والمعدات

 استھالك األرض.
 

 إن األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات ھي كما یلي:
 السنوات 

 ٥۰ -۱۲٫٥ مباني
 ۳۳ -۳ تحسینات على مباني مستأجرة

 ۳۰ -۳ ممتلكات و معدات
  ۱٦ -۳ أثاث و معدات مكتبیة

 ۱۰ -٤ سیارات
 

والقیم المتبقیة سنویا على األقل ویتم تعدیلھا بأثر مستقبلي إذا لزم  االفتراضیةتتم مراجعة طرق االستھالك واألعمار 
وجودات قیمة المفي  الھبوط، یرجى الرجوع إلى سیاسة الممتلكات وآالت والمعداتقیمة  الھبوط في  تقییملغرض األمر. 

 ."ي" ۳إیضاح غیر المالیة 
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 الموجودات غیر الملموسة )و(
 حددالمافتراضي علیھا من قبل المجموعة ذات العمر  فیما عدا الشھرة والمستحوذیتم قیاس الموجودات غیر الملموسة 

 اإلطفاء المتراكم وخسائر الھبوط في القیمة المتراكمة. ناقصاً بالتكلفة 
 

. ویتم بھ أصل محدد متعلقفي  المتضمنھیتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزید المنافع االقتصادیة المستقبلیة 
 اوح في الرب المولدة داخلیاً والعالمات التجاریةعلى الشھرة بما في ذلك النفقات  جمیع النفقات األخرى ب االعتراف 

 تكبدھا.الخسارة عند 
 

 اتراف بھعفة ناقصا قیمتھ المتبقیة ویتم اإلصل أو أي مبلغ آخر بدیل عن التكلیتم إحتساب اإلطفاء على أساس تكلفة اال
یخ رللموجودات غیر الملموسة من تانتاجیة المقدرة بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإل الربح أو الخسارةفي 

متضمنة في المستقبلیة ال االقتصادیةالمنافع  إلستھالكحیث أنھا تعكس بشكل وثیق النمط المتوقع  ،لالستخدام توفرھا
 .صلاأل
 

 عقاري استثمار )ز(
 الھماكالرأسمالیة أو ى عوائد ایجاریة  أو لرفع قیمتھ لغرض الحصول عل اما فظ بھالمحت العقار ھواإلستثمار العقاري 

و االستخدام  في اإلنتاج أو عرض البضائع اوالخدمات أو لألغراض أولیس لغرض البیع في سیاق العمل المعتاد 
 اإلداریة.

 
الغرض  ندما یتغیرع .تراكمیةالالقیمة التراكمي وخسائر الھبوط في یتم قیاس االستثمار العقاري بالتكلفة ناقصاً االستھالك 

 وفي تاریخ إعادة تصنیفھ تصبح قیمتھ العادلة ھي ،دة تصنیفھ كممتلكات، آالت ومعداتنھ یتم اعاإف إستخدام العقار، من
 تكلفتھ الحقاً.

 
 المخزون  )ح(

یتم قیاس المخزون بسعر التكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل. یتم تحدید التكلفة باستخدام طریقة المتوسط 
لشراء المخزون، وتكالیف اإلنتاج أو التحویل والتكالیف األخرى التي یتم  المتكبدةمصروفات الالمرجح. تتضمن التكلفة 

في حالة المخزون المصنع وتحت التصنیع، تتضمن التكلفة بحالتھ الراھنة.  وقعن أجل إحضار المخزون إلى المتكبدھا م
 عتیادیة.إلحصة مناسبة من تكالیف اإلنتاج  الغیر المباشرة على أساس الطاقة التشغیلیة ا

 
لمؤھلة اوقد تتضمن التكلفة أیضا التحویالت من الدخل الشامل اآلخر ألي مكسب أو خسارة من تحوطات التدفقات النقدیة 

مكسب أو خسارة  محولة من القیمة  لمشتریات المخزون بالعمالت األجنبیة. باإلضافة إلى ذلك، قد یشمل المخزون أیضاً 
العادلة من االلتزامات المؤكدة بسبب محاسبة تحوط القیمة العادلة وأثر التقییم العادل لمخاطر أسعار المخزون المتحوط 

 لھ ضمن تحوط القیمة العادلة.
 
تكالیف   عتیادي لألعمال بعد خصم أيتكون صافي القیمة القابلة للتحقق من سعر البیع التقدیري في ظروف النشاط اإلت

قادم وبطيء المت للمخزونانتاج اضافیة لإلكمال وتكالیف البیع والتوزیع المناسبة. ویتم تكوین مخصص ،عند اللزوم، 
 الحركة والتالف.
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 مطلوبات مصنفة كمتاحة للبیعموجودات و )ط(
یتم تصنیف الموجودات غیر المتداولة أو مجموعات االستبعاد التي تشتمل على موجودات ومطلوبات، التي یتوقع 
استردادھا بشكل رئیسي من خالل البیع ولیس من خالل اإلستخدام المستمر، كمحتفظ بھا للبیع. وقبل تصنیفھا كمحتفظ 

للبیع ، یتم إعادة قیاس الموجودات أو مكونات مجموعة االستبعاد وفقاً للسیاسیات المحاسبیة للمجموعة. وبعد ذلك بھا 
یتم قیاس الموجودات أو مجموعة االستبعاد بالقیمة الدفتریة والقیمة العادلة ناقصا تكلفة البیع أیھما أقل. یتم توزیع أي 

على الشھرة ومن ثم على الموجودات والمطلوبات المتبقیة  المستبعدة أوالً  ةھبوط في القیمة بشكل عام للمجموعخسارة 
على أساس تناسبي، فیما عدا أنھ ال یتم تخصیص أي خسارة للمخزون والموجودات المالیة وموجودات الضرائب المؤجلة 

العتراف بیة للمجموعة. یتم اوأصول منافع الموظفین واالستثمارات العقاریة والتي ال تزال تقاس وفقا للسیاسات المحاس
ائر ، وبعد ذلك  یتم االعتراف بالمكاسب أو الخس كمحتفظ بھا للبیعبخسائر الھبوط في القیمة عند التصنیف المبدئي 

الالحقة الناتجة عن إعادة القیاس ضمن الربح او الخسارة. ال یتم االعتراف بالمكاسب التي تزید عن أي خسارة ھبوط 
 .تراكمیة في القیمة

 
 :وھي یعكمحتفظ بھا للب اأو تم تصنیفھ اللنقد) في منشأة إما تم إستبعادھ مولدة(وحدة  عنصرالعملیة غیر المستمرة ھي 

 
 یمثل خطاً رئیسیاً لألعمال أو منطقة جغرافیة للعملیات. -
 جزء من خطة أحادیة منسقة إلستبعاد خط رئیسي منفصل أو منطقة جغرافیة للعملیات. -
 اإلستحواذ علیھا حصراً مع التطلع إلى إعادة بیعھا.شركة تابعة تم  -

 
یتم تصنیف العملیات غیر المستمرة عندما یحدث االستبعاد او یحقق النشاط الشروط المعنیة لتصنیفة كمحتفظ بھ لغرض 

او  بحللرالمقارنة  قوائمالبیع أیھما یحدث قبل. عندما یصنف النشاط ضمن العملیات غیر المستمرة یتم إعادة عرض 
الخسارة و الدخل الشامل االخر كما لو كان النشاط تم تصنیفھ ضمن العملیات غیر المستمرة من بدایة فترة المقارنة. 

 ة المركز المالي لفترة المقارنة.بینما ال یتم إعادة عرض قائم
 

 في القیمة الھبوط )ي(
 

 الموجودات غیر المالیة )۱
المخزون والموجودات الضریبیة المؤجلة في تاریخ  المالیة للمجموعة بخالفموجودات غیر یتم مراجعة القیم الدفتریة لل

لة شر، یتم تقدیر القیمة القابكل تقریر لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر على انخفاض القیمة. في حالة وجود مثل ھذا المؤ
 صل.لالسترداد لأل
بشكل  دیدھاتحتدفقاتھا النقدیة بحیث یمكن في القیمة، یتم تجمیع الموجودات عند أدنى مستویات  الھبوطلغرض تقییم 

نتجة للنقد المصل أو الوحدة ندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألفي القیمة ع الھبوط ویحدث. )للنقد" المولدة"الوحدة  ( منفصل
ستند القیمة قید أیھما أعلى. ت ،االستخدامالقیمة قید  واقصا تكالیف البیع سترداد والتي تمثل القیمة العادلة نالقیمة القابلة لال

إلى نموذج التدفقات النقدیة المخصومة، حیث یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة باستخدام معدل  االستخدام
 .لالصللمخاطر المحددة منیة للنقود واخصم ما قبل الضریبة الذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الز

یتعلق  في القیمة فیما الھبوطخسائر ب االعتراف. یتم الربح او الخسارةفي القیمة ضمن  الھبوطیتم االعتراف بخسائر 
الدفتریة  القیمة لتخفیضوحدات ومن ثم دات المنتجة للنقد أوالً لتخفیض القیمة الدفتریة ألي شھرة موزعة على البالوح

 على أساس تناسبي.للموجودات األخرى في الوحدة (مجموعة الوحدات) 
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 الھبوط في القیمة (تابع) )ي(
 

 الموجودات غیر المالیة (تابع) )۱
 

خسائر تراف باالعخرى، یتم تقییم لشھرة. فیما یتعلق بالموجودات األفي القیمة فیما یتعلق با الھبوطال یتم عكس خسارة 
دم وجودھا. أو ع وجود أي مؤشرات على انخفاض الخسارةفي القیمة في فترات سابقة في تاریخ كل تقریر لتحدید  الھبوط

كس ستخدمة لتحدید القیمة القابلة لالسترداد. یتم عفي القیمة إذا كان ھناك تغیر في التقدیرات الم الھبوطیتم عكس خسارة 
صافي بال، حدیدھاالتي تم تصل القیمة الدفتریة قیمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فیھ القیمة الدفتریة لألفي ال الھبوطخسارة 

 .في القیمة الھبوطاالستھالك أو اإلطفاء، إذا لم یتم اإلعتراف بخسائر  بعد
 

بالتالي ال یتم بشكل منفصل، و زمیلةالفي الشركة  لالستثمارمن القیمة الدفتریة  اإلعتراف بالشھرة التي تشكل جزءاً  ال یتم
في  الھبوطدید زمیلة لتحالشركة الإلستثمار في كامل مبلغ ا اختبار انخفاض القیمة بشكل منفصل. بدالً من ذلك، یتم اختبار

 قیمتھ. تھبط، عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على أن اإلستثمار في الشركة الزمیلة قد كأصل منفردالقیمة 
 

 الموجودات المالیة )۲
یتم إجراء تقییم في تاریخ کل تقریر لتحدید ما إذا کان ھناك دلیل موضوعي علی أن ھنالك ھبوط في قیمة اصل مالي 

 الربح او الخسارة. فيفي القیمة  ھبوطخسارة أي محدد. في حالة وجود مثل ھذا الدلیل، یتم اإلعتراف ب
 

إن الدلیل الموضوعي على أن الموجودات المالیة (باستثناء األوراق المالیة) قد ھبطت قیمتھا یمكن أن تشمل التأخر او 
عدم القدرة على السداد من قبل المدین، وإعادة ھیكلة المبلغ المستحقھ للمجموعة بشروط ال تقبلھا المجموعة، و مؤشرات 

ألوراق المالیة. وباإلضافة إلى ذلك، بالنسبة لس، أو اختفاء سوق نشطھ على أن المدین أو المصدر سیتعرض لإلفال
حقوق الملكیة، فإن االنخفاض الجوھري أو المتواصل في قیمتھا العادلة إلى ما دون تكلفتھا ھو دلیل أدوات في  لإلستثمار

  موضوعي على ھبوط القیمة.
 

مة متاحة للبیع بإعادة تصنیف الخسائر المتراكالمالیة ال األوراقستثمارات في قیمة اإل الھبوط فياإلعتراف بخسائر  یتم
بالصافي بعد ( االستحواذ تكلفةھو الفرق بین ھ . إن المبلغ المعاد تصنیفاو الخسارة الربحاحتیاطي القیمة العادلة إلى  من

ا في القیمة تم االعتراف بھا سابقفي  ھبوططفاء) والقیمة العادلة الحالیة ناقصا أي خسارة اإل وخصم مبلغ السداد األصلي 
 .او الخسارة الربح

 
إذا حدث في أي فترة الحقة أن زادت القیمة العادلة لألصل المالي وكان من الممكن ربط ھذه الزیادة بشكل موضوعي 
 بحدث وقع بعد االعتراف بخسارة الھبوط في القیمة ضمن الربح او الخسارة، یتم عكس خسارة الھبوط في القیمة مع
االعتراف بمبلغ المعكوس ضمن الربح او الخسارة. ومع ذلك، فإنھ یتم االعتراف بأي استرداد الحق في القیمة العادلة 

 متاحة للبیع ضمن الدخل الشامل اآلخر.الملكیة اللھبوط قیمة اداة حقوق 
 

  المخصصات )ك(
رھا سابقة والتي یمكن تقدیمجموعة التزام قانوني أو ضمني حالي نتیجة ألحداث عتراف بالمخصص إذا كان لدى الیتم اإل

تزام. یتم تحدید لتسویة االل متطلبة تدفق منافع اقتصادیة بصورة موثوقة، ومن المحتمل أن تكون ھناك حاجة إلى
ات السوق ي یعكس تقییمالمخصصات عن طریق خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بمعدل ما قبل الضریبة الذ

 .ةیتمویل كتكلفة االرتباط بخصم فكاإلعتراف تزام. یتم نیة للنقود والمخاطر المحددة لاللالحالیة للقیمة الزم
 

یتم تقدیم ھذه  .تحسینات على مباني مستأجرةلمرافق التصنیع و تجدید  اإلزالةتقوم المجموعة بتسجیل مخصص لتكالیف 
 المتوقعة لتسویة االلتزام باستخدام التدفقات النقدیة المقدرة ویتم االعتراف بھا کجزء من للتكالیفالتکالیف بالقیمة الحالیة 

تکلفة األصل المحدد. یتم خصم التدفقات النقدیة بمعدل یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر 
الربح من ض بھ ویتم االعتراف  عندما یتم تكبده االرتباط  فك خصم مصروف تسجیل. یتم المحددة للمطلوبات ذات الصلة

. تم تعدیلھا حسب الحاجةسنویا وی التشغیل ایقاف التقدیریة لعملیة. یتم مراجعة التكالیف المستقبلیة یةكتكلفة تمویل أو الخسارة
 لفة األصل.او خصمة من تكى عدل الخصم المطبق یتم أضافتھ الأن التغیرات في التكالیف المستقبلیة التقدیریة أو في م
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 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین )ل(
 

 خطة المنافع المحددة
نھایة الخدمة للموظفین كخطة منافع محددة غیر ممولة ویتم احتسابھا  مكافأةیتم احتساب التزام المجموعة بموجب خطة 

المبلغ. یتم  خصم ذلكومن خالل تقدیر مبلغ المنافع المستقبلیة التي اكتسبھا الموظفون في الفترات الحالیة والسابقة 
عتراف یتم االئتمان المتوقعة. مؤھل باستخدام طریقة وحدة اال إكتوارياحتساب التزامات المنافع المحددة من قبل خبیر 

المجموعة  خر. تحددة مباشرة في الدخل الشامل اآلإكتواریوخسائر ا مكاسبوالتي تتضمن بقیاسات التزام المنافع المحددة 
تطبیق معدل الخصم المستخدم لقیاس التزام  للمنافع المحددة عن الفترة من خالا التزامصافي مصروفات الفوائد على 

لتزام اأي تغییرات في  الحسبانم المنافع المحددة آنذاك، مع األخذ في لتزاإلددة في بدایة الفترة السنویة المنافع المح
رى خمصروفات الفوائد والمصاریف األصافي باالعتراف . یتم لسداد تلك المنافعخالل الفترة نتیجة  المنافع المحددة

 .الخسارةأو  الربحفي لقة بخطط المنافع المحددة ضمن مصروفات الموظفین المتع
 

 منافع الموظفین قصیرة األجل
المبلغ المتوقع ب بااللتزام المتعلقة بھا. یتم االعتراف الخدماتیتم تسجیل منافع الموظفین قصیرة األجل عندما یتم تقدیم 

دفع ل تعاقديو أ حالي التزام قانوني ذا كان للمجموعةإو خطط مشاركة الربح. أجل ألت نقدیة قصیرة اآدفعة ضمن مكاف
 ذلك المبلغ نتیجًة لخدمة مقدمة في السابق من قبل الموظف وتم تقدیر قیمة االلتزام بشكل موثوق.

 
 اإلیرادات )م(

 الشروط التالیة:ب االعتراف بمقدار اإلیرادات یتم االعتراف
 
 وجود احتمالیة بتدفق منافع اقتصادیة للمجموعة. •
 موعد سدادھا.یمكن قیاسھا بشكل موثوق بغض النظر عن  •
 والتكالیف المستقبلیة المتوقعة وامكانیة قیاسھا بشكل موثوق.حتى تاریخھ  امكانیة تحدید التكلفة المتكبد •
 

استیفاء  جبیلشروط الدفع المحددة تعاقدیاً. الخاضعة  للمستحقات المستلم أو للمبلغیتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة 
 اإلیرادات.ب االعترافقبل   أدناهالموضحة معاییر المحددة ال

 
 مبیعات بضائع

اإلیرادات من المبیعات عند تسلیم أو شحن المنتجات التي یتم بمقتضاھا انتقال المخاطر والمنافع الھامة ب االعترافیتم 
المصاحبة لملكیة البضاعة إلى المشتري بحیث ال یكون للمجموعة سیطرة فعالة او مشاركة إداریة مستمرة بالدرجة التي 

 والخصم التجاري وخصم الكمیة. المردوداتصم ترتبط عادة بملكیة البضاعة. ویتم تسجیل المبیعات بعد خ
 

 إیرادات اإلیجار
االیجار  حوافزب االعترافیتم االعتراف باإلیرادات اإلیجار بطریقة القسط الثابت على مدى فترة عقد االیجار. ویتم 

 من اجمالي إیرادات االیجار على مدى فترة عقد االیجار. متممالممنوحھ كجزء 
 

 إیرادات الدعایة والعرض 
تتكون إیرادات الدعایة والعرض من اإلیرادات المكتسبة من اإلعالن والعرض عن عدة منتجات من قبل البائعین داخل 

 في الفترة التي تكتسب فیھا.  االعتراف بھامتاجر التجزئة للمجموعة ویتم 
 

 إیرادات العموالت
مل رئیسي في معاملة ما، فإن اإلیرادات المعترف بھا ھي صافي مبلغ عندما تعمل المجموعة بصفتھا وکیال ولیس کعا

 .العمولة التي تقوم بھا المجموعة
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 الزكاة والضرائب )ن(
لسعودیة اتخضع الشركة وشركاتھا التابعة للزكاة وضریبة الدخل وفقاً ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربیة 

ائمة الربح أو ق في ("الھیئة"). ویتم تحمیل الزكاة المستحقة على الشركة وحصتھا في الزكاة المستحقة على الشركات التابعة
الزكاة وضریبة الدخل العائدة إلى الشركاء السعودیین واألجانب اآلخرین في  .الموحدة ارة والدخل الشامل اآلخر الخس

مرفقة. ویتم الالموحدة  قائمة المركز الماليفي  الملكیة غیر المسیطر علیھا الشركات التابعة الموحدة یتم تحمیلھا على حقوق 
ي لربوط على سنوات سابقة من قبل الھیئة فاحتساب مطلوبات الزكاة وضریبة الدخل اإلضافیة، إن وجدت، والتي تتعلق با

 الفترة التي یتم فیھا إصدار الربوط النھائیة.
 

تقوم الشركة وشركاتھا التابعة في المملكة العربیة السعودیة باستقطاع ضرائب على المعامالت مع األطراف غیر المقیمة 
 ضریبة الدخل.ئة العامة للزكاة وألنظمة الھی وعلى توزیعات األرباح المدفوعة للشركاء األجانب وفقاً 

 
 ائمةق ئب الدخل علىضراالزكاة وضرائب الدخل في بلدانھا ذات الصلة. تحمل للزكاة و تخضع الشركات األجنبیة التابعة

  .الزكاة وضریبة الدخل مصروف ضمنالربح او الخسارة 
 

الفروقات المؤقتة بین األسس الضریبة للموجودات ، على جمیع لتزامطریقة اإل بإستخدامالضریبة المؤجلة  إحتسابیتم 
وااللتزامات وقیمتھا الدفتریة في تاریخ التقریر. یتم قیاس الموجودات وااللتزامات وفقا لمعدالت الضریبة التي یتوقع تطبیقھا 

یخ التقریر. یتم نیة في تارفي الفترة التي یتم االعتراف باألصل او تسویة االلتزام، وفقا للقوانین المعمول بھا في الدول المع
والمرحلة للموجودات الضریبیة الغیر مستغلة  االعتراف بالموجودات الضریبیة المؤجلة بجمیع الفروقات القابلة للخصم

والخسائر الضریبیة الغیر مستغلة الى حد وجود احتمال توفیر ربح خاضع للضریبة قابل لإلستخدام مقابل الفروقات المؤقتة 
لة للموجودات الضریبیة الغیر مستغلة والخسائر الضریبیة الغیر مستغلة. یتم مراجعة القیمة الدفتریة للخصم والمرح

افي خاضع یعد فیة احتمالیة توفر ربح كلم للموجودات الضریبیة المؤجلة في تاریخ كل تقریر ویتم تخفیضھا الى الحد الذي 
  یسمح بإستخدام كامل أو جزء من األصل الضریبي المؤجل.

 
 إذا تم استیفاء معاییر معینة.فقط مقاصة الموجودات والمطلوبات الضریبیة الحالیة والمؤجلة إجراء یتم 

 
 یةإیرادات وتكالیف تمویل )س(

من أدوات التحوط التي یتم  ومكاسبموجودات مالیة متاحة للبیع  استبعادمن  )خسائر( /مكاسب تتكون إیرادات التمویل من 
. و یتم اإلعتراف بإیرادات الفوائد عند استحقاقھا الموحدة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر اإلعتراف بھا ضمن 

أو الخسارة  قائمة الربحتوزیعات األرباح في  ة الفعلیة. یتم اإلعتراف بإیرادم طریقة الفائدباستخدا الربح او الخسارةضمن 
 .المبلغ فیھ إثبات حق المجموعة في استالم ذي یتمفي التاریخ ال الموحدة والدخل الشامل اآلخر 

 
على القروض بما في ذلك الصكوك والخسائر الناتجة عن استبعاد أعباء تمویلیة تتضمن التكالیف التمویلیة مصروفات 

ن ماالعتراف بھا ض تموالخسائر من أدوات التحوط التي خصم فك االرتباط  ومخصصاتالموجودات المالیة المتاحة للبیع 
 القتراض التي ال تتعلق مباشرة. یتم اإلعتراف بتكالیف االموجزة الموحدة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

باستخدام  الموجزة الموحدة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر باالستحواذ أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤھل ضمن 
 طریقة الفائدة الفعلیة.

 
 ضمن تكلفة تمویلیة.  نبیة على أساس الصافياألج العمالتوخسائر  مكاسبتسجیل  یتم
 

 توزیعات األرباح   )ع(
 في القوائم المالیة في الفترة التي تتم الموافقة علیھا من قبل مساھمي المجموعة. النھائیة تقید توزیعات األرباح

 
 في الفترة التي تتم الموافقة علیھا من قبل مجلس اإلدارة. كالتزام المرحلیة توزیعات األرباح  یتسجیلیتم 

 
 عقود إیجار  )ف(

عقود إیجار ك المصنف األصلتصنف عقود اإلیجار عندما یحتفظ المؤجر فعلیاً بكافة المخاطر والمنافع ذات الصلة بملكیة 
الشامل  لدخلاوالربح او الخسارة  المدفوعات التي تتم بموجب عقود اإلیجار التشغیلي في قائمةب االعترافتشغیلیة. یتم 

حوافز عقد االیجار المستلمة كجزء ال یتجزأ من ب االعترافبطریقة القسط الثابت على مدى فترة عقد االیجار. ویتم  اآلخر
 إجمالي مصروفات عقد اإلیجار على مدى فترة عقد االیجار.
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۳۱ 

 معداتأالت وممتلكات و -٤
  

 أرض
 

 مباني
تحسینات على 
 مباني مستأجرة

 
 مصنع ومعدات

أثاث ومعدات 
 مكتبیة

 
 سیارات

مشاریع تحت 
 التنفیذ

 
 المجموع

          المفترضةو التكلفة أ التكلفة
إیض�����اح م (۲۰۱٦ینایر  ۱الرص�����ید في 

 ۱۲٫٤۷۷٫٤۳۸ ۱٫۳۷۳٫۷۰٥  ٤٦٥٫۳۹۰  ۲٫٥۸۸٫۸٤۰  ۲٫۷۹۰٫۱۳٦  ۱٫۸۷٥٫٦۳٦  ۱٫۹۳۷,٤۸۸  ۱٫٤٤٦٫۲٤۳  (ب))-۳۷
 ۱٫۲٥۱٫٦۸۳  ٦٦۸٫۷۸۲  ٦۷٫۹۱۷  ۱۷۸٫۱٤۳  ۷٤٫٦۸۷  ۳۱٫۲٥۳  ۲۰٦٫۷۱۲  ۲٤٫۱۸۹  إضافات

 (۹۸٫٥۰۰)  (۱٫٦۸۷)  (٥٫۹۰۸)  (۳٥٫۸۱۳)  (۱٥٫٥٤٥)  (۳۳٫٤۷٤)  (٦٫۰۷۳)  -- إستبعادات
 --  )۸۱۸٫۰۸۸( ۲٫۷۲۱  ۱۳۹٫۱٥۸ ۳۲۸٫۲۹۱  ۷٦٫۲۱۰  ۲۷۱٫٥۱٥  ۱۹۳  مشاریع تحت التنفیذ ىلإ /المحول من 

 (۱٫۱۰۸٫۰٥٦) (۱٥٤٫٦۲٦)  (۳۲٫٦۸٤)  (۲۸٫٥٥٥)  (٦٥۰٫۱۸۹)  (۱۰٫۲٤۲)  (۱۹۲٫۹۹۰)  (۳۸٫۷۷۰)  أثر الحركة في أسعار الصرف 
 ۳٫۰۰۹  ۱٫۹۰۹  ۲٥۳  ۱٥۰  ٥٤۷  --  ۱٥۰  -- تعدیل التضخم المرتفع

تحویل موجودات مص�������نفة كمحتفظ بھا 
 (٥۰۷٫٥٥۱)  (۷٫۸۸٥)  (٦٫۹۱٤)  (۸٫٥۳٥)  (۲۹۸٫٦۹۷)  (۲۲٫۸٥٦)  (۱٥٦٫۰۳۸)  (٦٫٦۲٦)  للبیع

 ۱۲٫۰۱۸٫۰۲۳ ۱٫۰٦۲٫۱۱۰  ٤۹۰٫۷۷٥  ۲٫۸۳۳٫۳۸۸  ۲٫۲۲۹٫۲۳۰   ۱٫۹۱٦٫٥۲۷   ۲٫۰٦۰٫۷٦٤   ۱٫٤۲٥٫۲۲۹  م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الرصید في 
         

 ۱۲٫۰۱۸٫۰۲۳ ۱٫۰٦۲٫۱۱۰  ٤۹۰٫۷۷٥  ۲٫۸۳۳٫۳۸۸  ۲٫۲۲۹٫۲۳۰  ۱٫۹۱٦٫٥۲۷  ۲٫۰٦۰٫۷٦٤  ۱٫٤۲٥٫۲۲۹  م۲۰۱۷ینایر  ۱الرصید في 
 ٦۷۲٫۷٦۱  ۲٥۷٫٥۸۷  ٦٫۰۸٥  ٤۲٫۳۳۲  ۱۸٦٫۷۳۲  ۱۳٫٦۸۷  ۱٦٦٫۲۹۳  ٤٥  إضافات 

 (۲۳٤٫۹۸۸)  (٤٥٫۸٤٦)  (٦٫۸۳۳)  (٤۷٫٤۰۸)  (۹٫٤۱۰)  (۱۲۰٫٦۷۷)  (٤٫۷٤۹)  (٦٥)  إستبعادات
 -- (٥٥٥٫۷۳۱)  ۱۳٫۰۱۸  ۲٤۷٫۷٥۸  ۱۸۸٫٤٦۲  ۲۹٫۹۸۱  ۷۰،۳۷۸  ٦٫۱۳٤  مشاریع تحت التنفیذ إلىالمحول من / 

 --  --  --  --  --  (۹۱٫۹۸۲)  ۹۱٫۹۸۲  --  إعادة تصنیف فئة 
 (۲۸٦٫٦۳۲)  (۳۱٫۰٥۸)  (٥٫۲٥۹)  (۱۰٫٦۹٥)  (۱٤۸٫۲۲۲)   ٤٫٦٤٤  (٤۸٫۰۱۲)  (٤۸٫۰۳۰)  أثر الحركة في أسعار الصرف

 ۱۲٫۱٦۹٫۱٦٤ ٦۸۷٫۰٦۲  ٤۹۷٫۷۸٦  ۳٫۰٦٥٫۳۷٥ ۲٫٤٤٦٫۷۹۲ ۱٫۷٥۲٫۱۸۰ ۲٫۳۳٦٫٦٥٦ ۱٫۳۸۳٫۳۱۳ م۲۰۱۷دیسمبر   ۳۱الرصید في 
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۳۲ 

 (تابع) ممتلكات وأالت ومعدات -٤
 

 
 
 

 أرض

 
 

 مباني

تحسینات على 
مباني 

 مستأجرة

 
 

 مصنع ومعدات

 
أثاث ومعدات 

 مكتبیة

 
 

 سیارات

 
مشاریع تحت 

 التنفیذ

 
 

 المجموع
         االستھالكات المتراكمة

إیضاح م (۲۰۱٦ینایر  ۳۱الرصید في 
 (۳٫٦٥۸٫۷۲۷) -- (۲۸٦٫۸۷۰) (۱٫٤٤۱٫٥٥۲) (۷۸۳٫٥۲۲) (٦۱۸٫۷٦۷) (٥۲۸٫۰۱٦) -- (ب))-۳۷

 (۷۰۹٫۸٤۳) -- (٥٦٫۰۷٦) (۲۸۷٫۸٦٤) (۱۲۳٫٤۸۳) (۱٤٥٫٥٤۸) (۹٦٫۸۷۲) -- إستھالك
 ٦۸٫۷٦۹ -- ٥٫۸۷۱ ۲۹٫۱۷٥ ۱٥٫۲۷٤ ۱۲٫٤۳۱ ٦٫۰۱۸ -- إستبعادات

 ۱۹۹٫٦۱۲ -- ۱٤٫٥۷۳ ۱٤٫٤۷٦ ۱٤۰٫۹۱۲ ۷٦۷ ۲۸٫۸۸٤ -- أثر الحركة في أسعار الصرف
 (۱۸٥٫۱٤۰) (۳٫۳۹٥) (۹٦۱) (۲٥۱) (۱۷٦٫٥٤۸) (۱٫۲۳۷) (۲٫۷٤۸) -- القیمةخسائر ھبوط في 

 (۱۱۰) -- (٦) (۱۲) (۷۲) -- (۲۰) -- تعدیل التضخم المرتفع
تحویل موجودات مصنفة كمحتفظ بھا 

 ۲۳٤٫۰۳۸ -- ٥٫٤۷۷ ۷٫٥۱۸ ۱٦۰٫۸۹٤ ۷٫٤۸۸ ٥۲٫٦٦۱ -- للبیع
 (٤٫۰٥۱٫٤۰۱) (۳٫۳۹٥) (۳۱۷٫۹۹۲) (۱٫٦۷۸٫٥۱۰) (۷٦٦٫٥٤٥) (۷٤٤٫۸٦٦) (٥٤۰٫۰۹۳) -- م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الرصید في 

         
 (٤٫۰٥۱٫٤۰۱) (۳٫۳۹٥) (۳۱۷٫۹۹۲) (۱٫٦۷۸٫٥۱۰) (۷٦٦٫٥٤٥) (۷٤٤٫۸٦٦) (٥٤۰٫۰۹۳) -- م۲۰۱۷ینایر  ۱الرصید في 

 (۸۰۱٫٥۷۱) -- (٥۱٫٦٥٤) (۳۹۱٫۰۹۹) (۱٤۲٫٦٥۷) (۱۲۹٫۲۲۲) (۸٦٫۹۳۹) -- االستھالك للسنة
 ۱٦۰٫٦۹٥ -- ٦٫۱۰۳ ۳٦٫۲۲۱ ۲٫٦٥۲ ۱۰۹٫٦٤۸ ٦٫۰۷۱ -- إستبعادات

 -- -- -- -- -- ۸٫٦٥۳ (۸٫٦٥۳) -- إعادة تصنیف فئة
 ۸٤٫۷۸۸ -- ۹٫۷۸٥ ٤٫۱٥۹ ٥۳٫۱۷۲ ۱٫٥۲۷ ۱٦٫۱٤٥ -- أثر الحركة في أسعار الصرف

 (٤٫٦۰۷٫٤۸۹) (۳٫۳۹٥) (۳٥۳٫۷٥۸) (۲٫۰۲۹٫۲۲۹) (۸٥۳٫۳۷۸) (۷٥٤٫۲٦۰) (٦۱۳٫٤٦۹) -- م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 ۷٫٥٦۱٫٦۷٥ ٦۸۳٫٦٦۷ ۱٤٤٫۰۲۸ ۱٫۰۳٦٫۱٤٦ ۱٫٥۹۳٫٤۱٤ ۹۹۷٫۹۲۰ ۱٫۷۲۳٫۱۸۷ ۱٫۳۸۳٫۳۱۳ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ –القیم الدفتریة 
 ۷٫۹٦٦٫٦۲۲ ۱٫۰٥۸٫۷۱٥ ۱۷۲٫۷۸۳ ۱٫۱٥٤٫۸۷۸ ۱٫٤٦۲٫٦۸٥ ۱٫۱۷۱٫٦٦۱ ۱٫٥۲۰٫٦۷۱ ۱٫٤۲٥٫۲۲۹ م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ –القیم الدفتریة 
 ۸٫۸۱۸٫۷۱۱ ۱٫۳۷۳٫۷۰٥ ۱۷۸٫٥۲۰ ۱٫۱٤۷٫۲۸۸ ۲٫۰۰٦٫٦۱٤ ۱٫۲٥٦٫۸٦۹ ۱٫٤۰۹٫٤۷۲ ۱٫٤٤٦٫۲٤۳ م۲۰۱٦ینایر   ۱ –القیم الدفتریة 
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۳۳ 

 ممتلكات وآالت ومعدات (تابع)  -٤
ق إنتاج رفع مستوى وتحسین مرافذلك لتتعلق المشاریع تحت التنفیذ بإنشاء سوبر ماركت وھایبر ماركت لشركة بنده و -أ

 بعض الشركات التابعة لشركة صافوال لألغذیة.
 ملیون لایر سعودي  ۲۳۳٫۹بمبلغ  تم رھن بعض الممتلكات واآلالت والمعدات للشركات الخارجیة التابعة للمجموعة -ب

 .  )۱۸إیضاح ( كضمان لبنوك تجاریة
 .)۱۳إیضاح ( مصر ،لسكرل المتحدة شركةالللبیع تتعلق بالممتلكات واآلالت والمعدات المصنفة كمحتفظ بھا  -ج

 
 الشھرة -٥

 ) ما یلي:۳۱إیضاح في القیمة ( الھبوطبعد تعدیل احتیاطي تحویل العمالت وتعدیل خسارة تتضمن القیم الدفتریة للشھرة 
 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۷

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

 ینایر ۱
 م۲۰۱٦

    
 ۲۲۲٫۰۲٤ ۲۲۲٫۰۲٤ -- )۳۱إیضاح عملیات جیان (

 ۱٤۰٫۳٤۱ ۱۰۱٫۰۰٤ ۱۰۱٫۰۰٤ شركة صافوال لالستثمارات الصناعیة ("إس آي آي سي")
 ۸٤٫۰۱٦ ۸٤٫۰۱٦ ۸٤٫۰۱٦ شركة عافیة العالمیة ("أي آي سي")

 ۷٥٫۷۰۳ ۷٥٫۷۰۳ ۷٥٫۷۰۳ شركة المخازن الكبرى التجاریة
 ۲٦۷٫٦۸۹ ٥۲٫٤۲٦ ٥٤٫۱۷۸ شركة الملكة للصناعات الغذائیة

 ٤٦٫٦٤۹ ٤۱٫۱۲۱ ۳۸٫۹۹۷ یاتوم في تكاریت إیھ إس ("كوغو") شركة كوغو غیدا
 ۲٥٫۳۳۰ ۲٥٫۳۳۰ ۲٥٫۳۳۰ (أ))-۳۷إیضاح شركة ھرفي لخدمات األغذیة ("ھرفي") (

 ٥٥٫۳٤۸ ۲٤٫٤۸۲ ۲٥٫۳۰۰ شركة عافیة العالمیة ـ مصر
 ۲۲٫۷۰۲ ۲۰٫۷۸۰ ۱٦٫۱۰۱ شركة نورتیكا جولدن ویت

 ۱٤٫۹۱۲ ۱٤٫۹۱۲ ۱٤٫۹۱۲ الشركة المتحدة للسكر ("یو إس سي")
 ۳۰٫٤۱۷ ۷٫۳٤٤ ۷٫٥۸۹ شركة الفراشة للصناعات الغذائیة

 ٦۱٫٦۹۹  ۱۷٫۸٥٦   ۷٫۰۲٥ شركة بیشھر الصناعیة
 ۱۷٫۹۰۸ -- -- شركة اإلسكندریة للسكر، مصر ("أي اس سي إي")

 ٤٥۰٫۱٦ ٥٥۸٦٫۹۹۸ ۱٫۰٦٤٫۷۳۸ 
 

كانت القیمة الدفتریة تتجاوز المبالغ القابلة لالسترداد. لغرض اختبار ، لتحدید ما إذا للشھرةراجعت المجموعة القیم الدفتریة 
مدى وجود ھبوط، یتم تجمیع الموجودات الي مجموعات أصغر من الموجودات التي تولد تدفقات نقدیة داخلة من االستخدام 

 وحدة تولید النقد. المستمر بشكل مستقل الي حد كبیر عن التدفقات النقدیة الداخلیة من الموجودات األخرى او
 

مالیة أو وحدة تولید نقد أكبر من قیمتھا المتبقیة لالستخدام والقیمة العادلة بعد الالقیمة القابلة لالسترداد من الموجودات غیر 
ة لمدة رخصم تكالیف البیع. تستند القیمة المتبقیة لالستخدام على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة بخطة معتمدة من قبل اإلدا

 ۳۱إیضاح ( بة المخفض ونسبة القیمة النھائیةسنوات والمخفضة الي قیمتھا الحالیة باستخدام التالي، معدل ما قبل الضری ٥
 .(أ))
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۳٤ 

 إستثمار عقاري -٦
 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۷

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

   التكلفة
 ۳۷٫۹۰۷ ٥۰٫۷٦٦ الرصید في بدایة السنة

 ۱۲٫۸٥۹ ۷۸ إضافات
 ٥۰٫۷٦٦ ٥۰٫۸٤٤ الرصید في نھایة السنة

   اإلستھالك المتراكم والھبوط في القیمة
 )۷٫۲٦۹( )۱٦٫٥۱۰( الرصید في بدایة السنة

 )۹٫۲٤۱( )۳٫۷۲۱( اإلستھالك
 )۱٦٫٥۱۰( )۲۰٫۲۳۱( الرصید في نھایة السنة

   الدفتریة ةالقیم
 ۳۰٫٦۳۸ ۳٤٫۲٥٦ ینایر ۱

 ۳٤٫۲٥٦ ۳۰٫٦۱۳ دیسمبر ۳۱
 

 االستثمار في شركات محاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة -۷
 

 فیما یلي تفاصیل استثمار المجموعة في شركات محاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة:
 

 اإلسم
قطاع 

االعمال 
 الرئیسي

 
بلد   

  التأسیس
 

 نسبة الملكیة (٪)
دیسمبر ۳۱  

 ۲۰۱۷م
۳۱ دیسمبر 

 ۲۰۱٦م
۱ ینایر 
 ۲۰۱٦م

    ۲۰۱٦م ۲۰۱۷م  
شركة المراعي 

("المراعي") (أنظر 
)۱-۷إیضاح   

المنتجات 
الغذائیة 
 الطازجة

المملكة 
العربیة 

 السعودیة 
۳٤٫٥۲ ۳٦٫٥۲ ٦٫۹٤۲٫٥۲۱ ٦٫۷٦۸٫۰٦٫ ٦٤۳٥۰٫٥۸۰ 

شركة كنان العالمیة 
 للتطویر العقـاري 

 ("كنان")
 العقارات 

المملكة 
العربیة 

 السعودیة 
۲۹٫۹ ۲۹٫۹ ٥۰٦٫٥۱۳ ٥٦۲٫٤۹۲ ٦۱۷٫۱٤۳ 

یو إس سي إي 
) ۲-۷إیضاح (انظر   

تصنیع 
 -- -- ۲٤٦٫٤٤۹ -- ۳۳٫۸۲ مصر السكر

شركة مدینة السیرة 
 العقارات  للتطویر العقاري

المملكة 
العربیة 

 السعودیة 
٤۰ ٤۰ ۱٤۷٫٥۹۷ ۱٥۱٫٦۰۷ ۱٥۱٫۷۹۰ 

شركة مطوري مدینة 
 العقارات  المعرفة االقتصادیة

المملكة 
العربیة 

 السعودیة 
۲٫۰۷ ۲٫۰۷ ۱٦٫۲۷۰ ۱٦٫٤۳٥ ۱٦٫٤۳٥ 

شركة إنتاج كابیتال 
المحدودة ("إنتاج")  

تم إعادة تصنیفھا 
كمحتفظ بھا للبیع 

)۱۳إیضاح (  

صندوق 
 استثماري

الجمھوریة 
العربیة 
 التونسیة

٤۹ ٤۹ -- -- ۱۷۹٫۲٤٤ 

الشركة المتحدة 
للزیوت القابضة 

 المحدودة
شركة 
 قابضة

جزر 
 -- -- ٦٥٫۰۳۹ -- ٥۱ كایمان 

 ۱٫۹۹۹ -- -- -- -- -- -- أخرى 
     ۷٫۹۲٤٫۳۸۹ ۷٫٤۹۸٫٥۹۸ ۷٫۳۱۷٫۱۹۱ 

 
ملیار لایر سعودي  ۱٫۱في حصة ملكیتھا في شركة المراعي بمبلغ  ٪۲م، قامت المجموعة ببیع نسبة ۲۰۱۷خالل  ۷-۱

 ملیون لایر سعودي. ٦۹۳٫۹٤وحققت ربح بقیمة 
، ملكیة المجموعة  ٪۱۹٫۳۲م: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱( ٪۱۰٫٦۲الملكیة المباشرة للشركة في یو إس سي إي ھي إن حصة  ۷-۲

 ).٪٦۱٫٥۱الفعلیة 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة الموحدة القوائم إیضاحات حول 

  م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۳٥ 

 االستثمار في شركات محاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة (تابع)-۷
 

 ھي كما یلي: ملكیةشركات محاسب عنھا بطریقة حقوق الالحركة في االستثمار في 
 

 یضاحإ
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
    

  ۷٫۳۱۷٫۱۹۱  ۷٫٤۹۸٫٥۹۸  الرصید في بدایة السنة
  ٤۱ ۷۰٫۷۸۱  إضافات

 ۲۰٫٤۰۳ --  مساھمة في تسویة التزام شركة زمیلة
 -- ۲۲۹٫۰۲۱ ۱۳ المحول  بسبب فقدان السیطرة على الشركة المستثمر فیھا

  ۷۰۰٫۸۸٥  ۷٤۱٫۸۳۹  الدخلالحصة في صافي 
 )۱۲۲٫۱٦٤(  ٥۷٫۰۱۸ ۱٦ تعدیالت احتیاطي القیمة العادلة

 --  )٤۰۰٫۳۷۰( ۱-۷ إستبعادات 
  )۲٥۲٫۰۰۱(  )۲٦۲٫۹٥٦(  توزیعات أرباح

 )۱٦۹٫۲٤٤( -- ۱-۱۳ أستثمار مصنف كمحتفظ بھ للبیع
  ۳٫٤۸۷  )۹٫٥٤۲(  تعدیالت أخرى

 ۷٫٤۹۸٫٥۹۸ ۷٫۹۲٤٫۳۸۹  الرصید في نھایة السنة
 
بین المعلومات المالیة التسویة الجدول أیًضا  یوضحكما  .لخاصة بھاالمالیة ا قوائملاجة في درلمالملکیة وق احقبطریقة  المحاسب عنھالھامة ت اکارلمالیة للشت اماولمعلالتالي دول الجص ایلخ

 .حقوق الملكیةبطریقة  المحاسب عنھات المجموعة في الشركا لحصةالدفتریة  للقیمة
 

 الشركة المتحدة للسكر، مصر كنان المراعي 
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ 

 -- ۳۳٫۸۲ ۲۹٫۹ ۲۹٫۹ ۳٦٫٥۲ ۳٤٫٥۲ نسبة الملكیة
 -- ۲٦۰٫٤۰٥ ۳٫۲۸٥٫۹۱٤ ۲٫۹۰٥٫۱۹۰  ۲۳٫۸۱۲٫٦۰۰ ۲٥٫۰۸۳٫۰۷۳ موجودات غیر متداولة

 -- ٥۱٦٫۸۲۰ ۸۲۱٫٤٥۸ ۹۲۸٫٤۸۰  ٥٫۳۸۱٫۸۳۷  ٦٫۸۱۲٫۷۷٦ موجودات متداولة
 -- ۳۷٫٥۱۰ ۹۰۳٫۲۸۷ ۹٤۱٫۸٦٤  ۱۰٫۸۰۰٫۰۲٦ ۱۱٫۲٤۳٫٥۰۰ مطلوبات غیر متداولة

 -- ۳۱۸٫۱٦۰ ٥٥۰٫۹۰۹ ۳٦٤٫٤٦۱  ٤٫۹۱٥٫۹٤۲  ٥٫۷۷۱٫۱۰۹ مطلوبات متداولة
 -- ٤۲۱٫٥٥٥ ۲٫۲۸٥٫٥۹۱ ۲٫۲۳۲٫۷٦۹  ۱۳٫۰٥۷٫۲۱۹ ۱٤٫٤۸٤٫۳۷۳ )٪۱۰۰صافي الموجودات العائدة الى مساھمي الشركة (

 -- ۱٤۲٫٥۷۰ ٦۸۳٫۳۹۲ ٦٦۷٫٥۹۸  ٤٫۷٦۸٫٤۹٦  ٥٫۰۰۰٫۰۰٥ حصة المجموعة في صافي الموجودات
 -- ۲٤٦٫٤٤۹ ٥٦۲٫٤۹۲ ٥۰٦٫٥۱۳  ٦٫۷٦۸٫۰٦٤ ٦٫۹٤۲٫٥۲۱ القیمة الدفتریة للحصة في شركة زمیلة



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة الموحدة القوائم إیضاحات حول 

  م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۳٦ 

 االستثمار في شركات محاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة (تابع)-۷
 

  
 المراعي

 
 كنان

 
 مصر المتحدة للسكر،شركة ال

 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ 
       

 -- ۱٫۰۳۹٫٥۱۹  ٤۸٦٫۸٥۲  ٥۹٦٫۰٦٤  ۱٤٫۳۳۸٫٥۷۹   ۱۳٫۹۳٥٫٥۳۲  اإلیرادات
(الخسارة) من عملیات مستمرة العائد إلى مساھمي   /الربح

 -- ۳٦٫۳٤۸ (۳۰٦٫۸٦٥) (٥۹٫٦٤٥)  ۲٫۱٤۷٫۷۸٦  ۲٫۱۸۲٫۲۸٦ )٪۱۰۰الشركة (
 -- -- -- -- (۳٥۳٫٥۲۳)   ۷٤٫٥٦۳  )٪۱۰۰الدخل الشامل االخر العائد إلى مساھمي الشركة (

(الخسارة) الشامل العائد إلى مساھمي   /إجمالي الدخل
 -- ۳٦٫۳٤۸ (۳۰٦٫۸٦٥) (٥۹٫٦٤٥)  ۱٫۷۹٤٫۲٦۳   ۲٫۲٥٦٫۸٤۹  الشركة

وإجمالي الدخل حصة المجموعة من الربح / (الخسارة)  
 -- ۱۲٫۲۹۳ (۹۱٫۷٥۳) (۱۷٫۸۳٤)  ٦٥٥٫۲٦٥  ۷۷۹٫۰٦٤ الشامل
 

ملیون  ۱٦۸م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲۲۸٫۹قیمة إجمالیة دفتریة ببحد ذاتھا تشكل قیمة عالیة  الو غیر ھامةالمجموعة أیضا حصة في عدد من الشركات الزمیلة لدى  ۷-۳
 ملیون لایر سعودي) ۰٫۱م: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٥٫۲ھذه الكیانات  نتائجلایر سعودي). بلغت حصة الشركة من 

 
 
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة الموحدة القوائم إیضاحات حول 

  م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۳۷ 

 إستثمارات متاحة للبیع -۸
 

 اإلستثمارات المتاحة للبیع:تتمثل 

 اإلسم
قطاع 
 االعمال
 الرئیسي

 بلد
 التأسیس

 
 نسبة الملكیة (٪)

دیسمبر ۳۱  
 ۲۰۱۷م

دیسمبر ۳۱  
 ۲۰۱٦م

ینایر ۱  
 ۲۰۱٦م

    م۲۰۱٦ م۲۰۱۷   إستثمارات مدرجة

 العقارات مدینة المعرفة االقتصادیة

المملكة 
العربیة 

 ۳۳٦٫٦٦۰ ۳۹۲٫۲٦٥ ۲۷۸٫٦٦۷ ٦٫٤ ٦٫٤ السعودیة

 العقارات إعمار المدینة اإلقتصادیة 

المملكة 
العربیة 

 ۹٦٫۳۱۹ ۱۲۷٫۷۲۹ ۱۰۰٫٤۱۳ ۰٫۹ ۰٫۹ السعودیة

 العقارات شركة تعمیر األردنیة القابضة

المملكة 
االردنیة 
 -- -- -- ٥ ٥ الھاشمیة

        إستثمارات غیر مدرجة

 شركة جسور القابضة
شركة 
 قابضة

المملكة 
العربیة 

 ۱۳٥٫۸٦۹ -- -- ۱٤٫۸۱ ۱٤٫۸۱ السعودیة

سویكورب المملكة العربیة 
 السعودیة

خدمات 
إدارة 

 االستثمار

المملكة 
العربیة 

 ۱۱٥٫٦۷٤ ٦۷٫٦۷٤ ٦۷٫٦۷٤ ۱٥ ۱٥ السعودیة

)۱-۸إیضاح دار التملیك (  العقارات 

المملكة 
العربیة 

 ۲٤٫۷٥۳ ۲٤٫۷٥۳ ۲٤٫۷٥۳ ٥ ٥ السعودیة
     ٤۷۱٫٥۰۷ ٦۱۲٫٤۲۱ ۷۰۹٫۲۷٥ 

 
ربح قدره  ملیون لایر سعودي وحققت ۲۸٫۰۲م، باعت الشركة حصتھا في دار التملیك بمبلغ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱الحقا بعد  ۸-۱

 ملیون لایر سعودي. ۳٫۲۷
 فیما یلي الحركة في االستثمارات المتاحة للبیع: ۸-۲
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷ 
 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦ 

   

 ۷۰۹٫۲۷٥ ٦۱۲٫٤۲۱ الرصید في بدایة السنة
 )۱۸۳٫۸٦۹( -- )۳۱إیضاح الھبوط في القیمة (

 ۸۰٫۷۳۲ (۱٤۰٫۹۱٤) تعدیل احتیاطي القیمة العادلة
 ٦٫۲۸۳ -- تعدیالت أخرى

 ٦۱۲٫٤۲۱ ٤۷۱٫٥۰۷ الرصید في نھایة السنة
 
 ۱٫۱۷م: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ملیون ریـال سعودي ( ۱۰٫٥٤، حصلت المجموعة على توزیعات أرباح بمبلغ السنةخالل  ۸-۳

  .ملیون ریـال سعودي)
 
 
 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة الموحدة القوائم إیضاحات حول 

  م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۳۸ 

 المخزون -۹
 
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۷
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱٦
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
    

 ۳٫٥۷٥٫۲٦۸  ۱٫۹۱۱٫۱۱۱  ۱٫۷۰٦٫۰۳٦  بضاعة تامة الصنع
 ۱٫۱٦۲٫٤۲۸  ۹٦۳٫٥۷٤  ۹۷۸٫٤۸۲  مواد خام وتغلیف

 ۱۰۰٫٤۹۷  ۸۲٫۱۸٦  ۹٦٫۰٤۹  أعمال تحت التنفیذ
 ۲۰۰٫۰۸٦ ۱٦۰٫۱۳٥ ۱۸٥٫۳۲۹ قطع غیار ومستلزمات

 ۱۹٤٫۸٤۷ ۳۲۲٫۲۳۷ ۲٤٦٫٦٦۰ بضاعة بالطریق
 ۳٫۲۱۲٫٥٥٦ ۳٫٤۳۹٫۲٤۳ ٥٫۲۳۳٫۱۲٦ 

 )۲۲۳٫٤۱۲( )۱۲۲٫۱۱٥( (۸۷٫۰٥۳)  یخصم: مخصص مخزون متقادم و بطيء الحركة 
 ۳٫۱۲٥٫٥۰۳ ۳٫۳۱۷٫۱۲۸ ٥٫۰۰۹٫۷۱٤ 
 

إلى قیمتھ القابلة  ملیون لایر سعودي) ۱۱۷م: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲۱٥تم تخفیض المخزون البالغ قیمتة 
 للتحقق.

 
لدى بنوك أجنبیة كضمان  )لایر سعوديملیون  ۰٫۱٤م: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱لایر سعودي (ملیون  ٤۰تم رھن المخزون البالغ 

 لبعض الشركات التابعة في الخارج. مقابل تسھیالت االقتراض البنكي
 

لایر ملیون  ۲۳۱: م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۸٥تبلغ  إجمالیة خام بتكلفةمن سكر  ،المواد الخامتتضمن 
، بلغت القیمة العادلة م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱القیمة العادلة. كما في  تحوطعالقة  والتي یتم االحتفاظ بھا بموجب )سعودي

 .)۱۱(ایضاح )سعوديلایر ملیون  ۱۹۸ :م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۹۷الخام لسكرل
 

 ذمم مدینة تجاریة -۱۰
 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
 دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱٦
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
    

 ۸٤۳٫۸۰۹   ۱٫۲۳۲٫۰٦٥   ۱٫۰۰٦٫۷۸۱ ذمم مدینة تجاریة
 (۷٤٫٤۰٤) (۷۲٫۷۳٤)  (۸۰٫۲۳۸) )۳۳إیضاح یخصم: مخصص خسائر ائتمانیة (

 ۹۲٦٫٥٤۳ ۱٫۱٥۹٫۳۳۱ ۷٦۹٫٤۰٥ 
 ۸٦٫۹۳۳ ۱۰۳٫٥٤۲ ٥۰٫٥۷٤ )۲٦إیضاح ذات عالقة ( مستحق من اطراف

 ۹۷۷٫۱۱۷ ۱٫۲٦۲٫۸۷۳ ۸٥٦٫۳۳۸ 
 )۲۸٫۲٤۷( (۱۰٫۷٥۱) (٦٫٤۹۹) یخصم: ذمم مدینة تجاریة غیر متداولة

 ۹۷۰٫٦۱۸ ۱٫۲٥۲٫۱۲۲ ۸۲۸٫۰۹۱ 
 

 فیما یلي الحركة في مخصص الخسائر االئتمانیة: 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
 دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱٦
   

  ۷٤٫٤۰٤  ۷۲٫۷۳٤ في بدایة السنةالرصید 
  ۱۲٫۰٤۰  ۱۰٫۲۲٥ المحمل للسنة

 (۹٫۹۲٦)  (۲٫۷۲۱) ترجمة عمالت
 (٥٤۸)  -- مصنف كمحتفظ بھ للبیع

 (۳٫۲۳٦)  --  مشطوبات
 ۷۲٫۷۳٤ ۸۰٫۲۳۸ الرصید في نھایة السنة

 
 .االئتمان مخاطرإلفصاحات  ۳۳إیضاح انظر 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة الموحدة القوائم إیضاحات حول 

  م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۳۹ 

 مدفوعات مقدماً وذمم مدینة أخرى -۱۱
 

 دیسمبر ۳۱ إیضاح   
 م۲۰۱۷

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

 ینایر ۱
 م۲۰۱٦

     
 ٤۲۹٫٦۸۷  ۳٥٥٫۳۳۹  ۳۰٦٫۳۱۹   إیجارات مدفوعة مقدماً 
 ٤۳۰٫۱۸۱  ۲۷۸٫۹۸۷  ۲۳٤٫۰۰۹   دفعات مقدمة لموردین 

 ۱۰۹٫٦۰٤  ۱۱٤٫۷٥۰  ۲۱٥٫٥۱٤  ۱-۱۱ مستحق من جھات حكومیة
 ۱٥۱٫٦٤٤  ۱۹۷٫۳۲۹  ۱۰٤٫۷۰۳  ۲٦ مستحق من أطراف ذات عالقة
 ٦۰٫۷٦٤  ۸٤٫۷۱۰  ۱۰۱٫۳۱۷  ۲-۱۱ رسوم جمركیة قابلة لالسترداد

 ۱٥٤٫۸٤۰ ٥۳٫۸۷۹ ٥٤٫۱٤۷ ۳-۱۱ القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات 
 ٥۸٫۳٦٤ ٥٦٫٦٥۷ ٤۷٫۳۸۲  مصروفات أخرى مدفوعة مقدما 

التغیر في القیمة العادلة لبند التحوط (التزامات 
 ۱۰۹٫۱۱۸ ۷۹٫٥٦۳ ۳٥٫٦۹٦  مؤكدة)

 ۲٥٫٦۷۹  ۳۳٫۳٦٥  ۳۳٫۸۹۸   توزیعات أرباح غیر مطالب بھا
 ۲۲٫۷۸٥    ۱۸٫۷٥۷  ۱٥٫۱۹۷   سلف للموظفین

 ۲۳٫۰۰٤  ۱٫۰۰۱  --  مطالبة تأمین مدینة
 ۱۳٥٫۱۳۸ ٦۸٫٦۳٦ ۷۱٫۲۹۰  أخرى

  ۱٫۲۱۹٫٤۷۲ ۱٫۳٤۲٫۹۷۳ ۱٫۷۱۰٫۸۰۸ 
 
بعض الشركات التابعة األجنبیة بسبب ضریبة القیمة المضافة واإلعانات لحكومیة  المستحقة من جھات المطالبات تتمثل ۱۱-۱

 .المدفوعة مقدماً والضرائب 
 

 الجھات الحكومیة الستیراد المواد الخام.  تدفع الىاألموال التي  ،ستردادتمثل الرسوم الجمركیة القابلة لال ۱۱-۲
 

 المشتقات  ۱۱-۳
 دیسمبر ۳۱    

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
     

     موجودات متداولة –مشتقات 
 ۱٥٤٫٥۹٤ ٥۰٫۹۰۷ ٥٤٫۱٤۷  عقود تبادل مستقبلیة

 ۲٤٦ ۲٫۹۷۲ --  مقایضات أسعار الفائدة
  ٥٤٫۱٤۷ ٥۳٫۸۷۹ ۱٥٤٫۸٤۰ 

     موجودات غیر متداولة –مشتقات 
خیار الشراء المتاح لشراء الشركة المتحدة للسكر، 

 -- -- ۱۰٫۲٤۰  )۱إیضاح مصر (
     

     مطلوبات متداولة –مشتقات 
 ۲۰۷٫۸۳۹ ۱۰۹٫۰۰۰ ٤٦٫۹٦۲  عقود تبادل مستقبلیة

 ۷٫۳۰۱ -- ٤٫۷۳٥  مقایضات أسعار الفائدة
  ٥۱٫٦۹۷ ۱۰۹٫۰۰۰ ۲۱٥٫۱٤۰ 

     مطلوبات غیر متداولة –مشتقات 
خیار البیع المتاح للبنك األوروبي العادة االعمار 

("إي بي ار دي") لبیع الشركة المتحدة والتنمیة 
 )۱إیضاح للسكر، مصر (

 
۱٥۹٫۹۷۹ -- -- 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة الموحدة القوائم إیضاحات حول 

  م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

٤۰ 

 مدفوعات مقدماً وذمم مدینة أخرى (تابع) -۱۱
 

 التحوطیة وأغراض أخرى:في سیاق األعمال العادیة، تستخدم المجموعة األدوات المالیة المشتقة التالیة لألغراض 
 
 

 العقود اآلجلة والمستقبلیة )أ
 

عر أو أداة مالیة محددة بس ما لشراء أو بیع عملة محددة أو سلعةاما ھي عبارة عن اتفاقیات تعاقدیة  المستقبلیةوالعقود اآلجلة 
 لعموالتاعقود العمالت االجنبیة و . یتم تداولمتاحة للسوقوتاریخ محددین في المستقبل. العقود اآلجلة ھي عقود مخصصة 

 المنظمة. االسواقالقیاسیة في  بالمبالغالخاصة  المستقبلیة
 
 مقایضات )ب
 

تقوم  ،بالنسبة لمقایضات أسعار الفائدة .خرىبمجموعة أعة واحدة من التدفقات النقدیة المقایضات ھي التزامات لتبادل مجمو
بلغ االساسي. المفي  تغیربعملة واحدة دون للمدفوعات المتغیرة الثابتة والخاصة الفائدة عموالت األطراف المقابلة عادة بتبادل 
   بعمالت مختلفة. االساسیة، یتم تبادل مدفوعات العموالت الخاصة الثابتة والمبالغ بالنسبة لعقود مقایضة العمالت

 
 خیارات )ج

 
، یس االلتزام، ولكن ل) الحقحامل عقد الخیار) للمشتري (كاتب عقد الخیارالخیارات ھي اتفاقیات تعاقدیة یمنح بموجبھا البائع (

، بمبلغ محدد من عملة ما أو سلعة أو أداة مالیة محدد أو في أي وقت خالل فترة محددةما للشراء أو البیع في تاریخ مستقبلي ا
 بسعر محدد مسبًقا.

 
البنك األوروبي  مع شراءالبیع والخیار یةاتفاق ")افوال لألغذیة ("إس إف سيشركة ص ، أبرمت۱إیضاح في  كما ھو مبین

، یمكن یةوفقا لالتفاقو .مصر ،للسكر المتحدة شركةالبیع الحصة في بفیما یتعلق إلعادة اإلعمار والتنمیة ("إي بي ار دي") 
 ممارسة ھذا الخیار على النحو التالي:

 
 األوروبي إلعادة اإلعمارالبنك ھم التي یحتفظ بھا لشراء جمیع األس طلبتقدیم إشعار " لـ "إس إف سيخیار الشراء: یحق 

ت ل ستة سنواخالوتنتھي  االكتتابالثالثة لتاریخ  السنةمن بدایة  مصر المتحدة للسكر،شركة الفي  والتنمیة ("إي بي ار دي")
 ؛ واالكتتاببعد تاریخ  نصفو
 

جمیع  لبیع ""إس إف سي لـتسلیم إشعار بیع  بنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة ("إي بي ار دي")لل خیار البیع: یحق
السابعة  لسنةابعد تاریخ االكتتاب وتنتھي في  نصفستة سنوات ومن تبدأ  ، مصرللسكرالشركة المتحدة األسھم التي یملكھا في 

 .االكتتابلتاریخ 
 

 لمشتقات المحتفظ بھا ألغراض أخرىا ٤-۱۱
 

 ر.لقصیدى الماعلی  والربح السلعوموازنة تبادل ، أخذ المراكزكرى خراض أألغت لمشتقاایتم استخدام 
 

 المشتقات المحتفظ بھا ألغراض التحوط ٥-۱۱
 

مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر  - ۳۳إیضاح انظر (لقیاس وإدارة المخاطر اعتمدت المجموعة نظاًما شامالً 
د الفائدة للحالمخزون وأسعار لتقلبات في أسعار إدارة تعرض المجموعة ل یتضمن السیولة). جزء من عملیة إدارة المخاطر

 مستویات مقبولة وفًقا لما یحدده مجلس اإلدارة.لأسعار الفائدة و لمخزونلمخاطر امن تعرضھا 
 

تعرضات المستقبلیة مراكز الو النظیرةلالطراف قام مجلس اإلدارة بتحدید مستویات مخاطر المخزون من خالل وضع حدود 
كما . مقررةالالمراكز ضمن الحدود  بقاءتستخدم استراتیجیات التحوط لضمان المراكز على أساس یومي ویتم مراقبة . للسلع

 .ةالمقررأسعار الفائدة للفترات  للفجوات فيبوضع حدود وذلك مخاطر أسعار الفائدة معین لحدد مجلس اإلدارة مستوى 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة الموحدة القوائم إیضاحات حول 

  م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

٤۱ 

 دینة أخرى (تابع)مدفوعات مقدماً وذمم م -۱۱
 

 المشتقات المحتفظ بھا ألغراض التحوط (تابع) ٥-۱۱
 

، لحاالتاالمكرر. في جمیع ھذه ؤكدة لبیع السكر مالتستخدم المجموعة العقود اآلجلة للسلع للتحوط ضد مخاطر أسعار المخزون على السكر الخام ومخاطر القیمة العادلة على االلتزامات 
 كتحوط للقیمة العادلة. المعامالت، ویتم احتساب البنود المتحوط لھا وأداة التحوط، بما في ذلك تفاصیل التحوطعالقة وھدف یتم توثیق 

 
 المبالغ االسمیة وفقاً لشروط االستحقاق   

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
 القیمة 
العادلة 
 اإلیجابیة

 القیمة 
 العادلة 
 السالبة

 
 االسميالمبلغ 

خالل ثالثة 
 أشھر

أشھر الى من ثالثة 
 سنة

من سنة الى خمس 
 أكثر من خمس سنوات سنوات

        بھ كتحوط للقیمة العادلة محتفظ
 -- ۱,۰۳۷ ۱۹٦,۰٤۳ ٦۳٦,٥٥۳ ۸۳۳,٦۳۳ (۳۸,۹۸۸) ۱۳,۳۲٦ عقود سلع مستقبلیة

        

        محتفظ بھ كتحوط للتدفق النقدي
 -- ۷٥۰,۰۰۰ -- -- ۷٥۰,۰۰۰ (٤,۷۳٥) -- مقایضات أسعار الفائدة

        

        محتفظ بھ ألغراض أخرى
 -- ۱۲٥,۲٦٤ ٤۸۲,۰۹٤ ۹۲۳,٥٤٦ ۱,٥۳۰,۹۰٥ (۷,۹۷٤) ٤۰,۸۲۱ عقود سلع مستقبلیة

        

 -- ۱۰,۲٤۰ -- -- -- -- ۱۰,۲٤۰ خیار الشراء
 ۱٥۹,۹۷۹ -- -- -- -- ۱٥۹,۹۷۹ -- خیار البیع

        
        م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱

        
        محتفظ بھ كتحوط للقیمة العادلة

 -- ۲۰٫۳۷۷ ۳۳۱٫٦٤۰ ٥۸٤٫٥۰٦ ۹۳٦٫٥۲۳ (۱٥٫۱۲۷) ٥۰٫۹۰۷ عقود سلع مستقبلیة
        

        محتفظ بھ كتحوط للتدفق النقدي
 -- ۷٥۰٫۰۰۰ -- -- ۷٥۰٫۰۰۰ (۳٫۹٥٤) ۹۸۲ مقایضات أسعار الفائدة

        

        محتفظ بھ ألغراض أخرى
 -- -- ۲۸۱٫۸۷۹ ۹۰۱٫٥۰٥ ۱٫۱۸۳٫۳۸٤ (۹۳٫۸۷۳) -- سلع مستقبلیةعقود 
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٤۲ 

 مدفوعات مقدماً وذمم مدینة أخرى (تابع) -۱۱
 

 المشتقات المحتفظ بھا ألغراض التحوط (تابع) ٥-۱۱
 
 .لةدلعاالقیمة وط والتحوأداة ایتھا طتغم یتلتي طر المخاطبیعة او، والمحافظ ود المتحوط لھاللبنز جومه نادول أدلجاضح وی
 

 
 ھالمتحوط ل للبندبیان 

القیمة 
 العادلة

 
 التكلفة

 
 المخاطر

 
 أداة التحوط

القیمة العادلة 
 اإلیجابیة

القیمة العادلة 
 السالبة

 
 ۸٥٫۰۹۱ ۹۷٫۳۰۰ المخزون

 
 قیمة السكر

عقود السلع 
 (۳۸٫۹۸۸) ۱۳٫۳۲٦ المستقبلیة

 
ملیون لایر  ۳٤: م۲۰۱٦ملیون لایر سعودي ( ۸٫۹أدوات التحوط الخاصة بتحوطات القیمة العادلة ھي  من خسائرالإن 

: م۲۰۱٦ملیون لایر سعودي ( ۱۰٫۷مخاطر ھي تحوط الإلى  المنسوبةسعودي). إن المكاسب المحققة من البنود المتحوط لھا 
ملیون لایر  ۱٫۳: م۲۰۱٦ملیون لایر سعودي ( ۱٫۸یة ھي ملیون لایر سعودي). وبالتالي، فإن القیمة العادلة الصاف ۳٥٫۳

 سعودي).
 

ذیة عن شركة صافوال لألغیتم إبرام جمیع مشتقات السلع مع بورصات السلع العالمیة ویتم تنفیذھا بشكل أساسي من خالل 
 قبة مخاطر السلع.مراطریق قسم 

 
تستخدم بفائدة متغیرة. المحملة الصكوكلخاصة على االمستقبلیة ت لنقدیة للعموالت التدفقاات المجموعة لتغیرض اتتعر

تم إبرامھا مع بنوك تجاریة معینة من أجل التحوط ضد مخاطر أسعار والتي  المجموعة مقایضات أسعار الفائدة كأدوات تحوط
 .العمولة الخاصة

 
 .لربح أو الخسارةأن تؤثر على اوالمتوقع فیما یلي الجدول الذي یشیر إلى الفترات التي تحدث فیھا التدفقات النقدیة المتحوط لھا 

 
 خالل سنة م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

 واحدة 
من سنة الى ثالث 

 سنوات
من ثالث الى خمس 

 سنوات
أكثر من خمس 

 سنوات
تدفقات نقدیة داخلة 

 -- -- ٤۱٫۲٤۳ ۲۱٫٤۱۳ (موجودات)
تدفقات نقدیة خارجیة 

 -- -- ۳۲٫۹۳۲ ۲۱٫۸۳٥ (مطلوبات)
 

 خالل سنة م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱
 واحدة 

من سنة الى ثالث 
 سنوات

من ثالث الى خمس 
 سنوات

أكثر من خمس 
 سنوات

تدفقات نقدیة داخلة 
 -- ۱٤٫۹٦۱ ٤۷٫٦۹٤ ۱۷٫٤٥۱ (موجودات)

تدفقات نقدیة خارجیة 
 -- ۱۱٫۰۳۷ ٤۳٫۷۳۰ ۲۱٫۸۳٥ (مطلوبات)

 
 فیما یلي الحركة في االحتیاطیات األخرى للتدفقات النقدیة المتحوط لھا:

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۷

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

   
 (۷٫۰٥٥) ۲٫۹۷۲ الرصید في بدایة السنة

(خسارة) / مكسب من التغیرات في القیمة العادلة المعترف بھا مباشرة في حقوق 
 ۱۰٫۰۲۷ (۷٫۷۰۷)  الملكیة، بالصافي (الجزء الفعال)

 ۲٫۹۷۲ (٤٫۷۳٥) الرصید في نھایة السنة
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٤۳ 

 ما في حكمھنقد و -۱۲
 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۷

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

 ریینا ۱
 م۲۰۱٦ 

    
 ۳۲٫۰۷٥  ۳۲٫۹۱٤ ۳۲٫۹۸۹ نقد في الصندوق

 ۱٫۳۰۹٫۰٦۸  ٥۱۱٫۳۲۱ ٥۲٥٫٤٥٤ حسابات جاریة  –نقد في البنك 
 ۷٤۸٫۸۳۹  ۸٦۰٫٥۷۳ ۷۳۹٫٦۷٤ )۱-۱۲إیضاح ودائع قصیرة األجل (

 ۱٫۲۹۸٫۱۱۷ ۱٫٤۰٤٫۸۰۸ ۲٫۰۸۹٫۹۸۲ 
 

 عموالت بأسعار السوق السائدة. بعوائدالبنوك التجاریة یتم االحتفاظ بالودائع قصیرة األجل في  ۱۲-۱
 
 
 عملیات غیر مستمرةو كمحتفظ بھا للبیعموجودات ومطلوبات مصنفة  -۱۳

 
 كالتالي: تتكون الموجودات والمطلوبات المصنفة كمحتفظ بھا لغرض البیع

  
 اإلیضاح

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۷

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

    بـ: ھموجودات مصنفة كمحتفظ بھا بغرض البیع، متعلق
 ۸۰٫۸٤٤ ۳۹٫٦۷۷ ۱-۱۳ االستثمار في إنتاج -
 ۱٫۰٥۱٫۱۸۲ -- ۲-۱۳ یو إس سي إي -
  ۳۹٫٦۷۷ ۱٫۱۳۲٫۰۲٦ 

    مطلوبات مصنفة كمحتفظ بھا بغرض البیع، متعلقھ بـ:
 ۱٫۰۱٤٫۱٦٥ -- ۲-۱۳ یو إس سي إي -

 
لبیع  لقرار اإلدارة وفقاً وذلك اإلستثمار في إنتاج كمحتفظ بھا لغرض البیع تم تصنیف م، ۲۰۱٦ منخالل الربع األخیر ۱۳-۱

تحدید القیمة ن إ القیمة القابلة لالسترداد.الى قیمتھ  وتخفیضتصنیف االستثمار عادة إونتیجة لذلك، تم  .نتاجإفي  حصتھا
بصورة رئیسیة على أسعار البیع الواردة من المشترین المحتملین ولكن التحدید أیًضا، تم العادلة ناقًصا تكلفة البیع اعتمد 

 الصادر من مدیر الصندوق فیما یختصاألخیر قدرت المجموعة التقریر یل داخلي تفصیلي لالستثمارات. بدعم من تحل
م ضاعفات األرباح المناسبة قبل خصوتم تعدیلھ لیتوافق مع التوقیت المحتمل للخروج، ومح المتا األصلبصافي قیمة 

القابلة  قیمتھ إلى إلستثمارا االفوائد والضریبة واالستھالك واإلطفاء وخصم السیولة الحالیة. ونتیجة لذلك، تم تخفیض ھذ
ملیون لایر سعودي  ۸۸٫٤ تملیون لایر سعودي وتم االعتراف بخسارة ھبوط في القیمة بلغ ۸۰٫۸المقدرة بمبلغ ق للتحق

 م.۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 

وكجزء من عملیة تخفیض محفظة استثمارات شركة إنتاج، قام مدیر الصندوق بإعادة تقییم استراتیجیة الخروج واستبعاد     
م بدفع مبلغ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  استثماراتھ الھامة. ونتیجة الستبعاد االستثمار، قام مدیر الصندوق خالل الفترة المنتھیة

ملیون لایر سعودي والذي یمثل حصة الشركة في عائدات استبعاد االستثمار. ونتیجة لذلك، انخفضت القیمة  ٤۱٫۱۷
ملیون لایر سعودي كما في نھایة السنة. وحیث إن القیمة القابلة لالسترداد من  ۳۹٫٦۷الدفتریة لالستثمار في إنتاج إلى 

دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  للسنةلم یتم تسجیل أي انخفاض في القیمة وساسیة لم تنخفض بشكل جوھري، االستثمارات األ
 م.۲۰۱۷
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٤٤ 

 موجودات ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بھا للبیع وعملیات غیر مستمرة (تابع) -۱۳
 
 للبنك سھم ملیون ۱۲٫۷۷للسكر، مصر الشركة المتحدة أصدرت  م۲۰۱۷مارس  ۲۸في  ،۱إیضاح وكما ھو مفصح في  ۱۳-۲

وبذلك فإن موجوداتھا ومطلوباتھا المجموعة.  معوتم الغاء توحیدھا  ("أي بي أر دي")والتنمیة االوروبي العادة االعمار 
 .م تم الغاء توحیدھا۲۰۱٦في  كمحتفظ بھا للبیعالتالیة المصنفة 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱٦

  الموجودات
 ۳٤۱،۹٥۸ نقد وما في حكمھ

 ۱۹٤،۳۰٥ وذمم مدینة أخرىذمم مدینة 
 ۲۳۷،٥٤۹ مخزون

 ۲۷۳،٥۱۳ ممتلكات، آالت ومعدات
 ۳،۸٥۷ موجودات غیر متداولة أخرى

 موجودات مفصح عنھا "كموجودات مصنفة كمحتفظ بھا للبیع" 
 ۱،۰٥۱،۱۸۲ ضمن قائمة المركز المالي الموحدة 

 
  المطلوبات

 ۱۱۸،۰۷۰ قروض وسلف
 ٤۸٥،۳۳۳ ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 ۳٥،۷٦۲ مطلوبات غیر متداولة
 ۳۷٥،۰۰۰ أموال االشتراك المستلمة من البنك األوروبي العادة االعمار والتنمیة ("أي بي ار دي")

 مطلوبات مفصح عنھا "كمطلوبات مصنفة كمحتفظ بھا للبیع" 
 ۱،۰۱٤،۱٦٥ ضمن قائمة المركز المالي الموحدة 

 
 :المنتھیة كما یليالسنة  /من العملیات غیر المستمرة للفترة  (الخسارة) /الربح فیما یلي تفاصیل 

 
 مارس ۲۸  

 م۲۰۱۷ 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
   

 ۱،۳۲۸،٦۲۷ ۳٥۹،۸۲۰ اإلیرادات
 (۱،٥۰۰،۹۷٥) (۳۷۳،۷۳۰) مصروفات 

 (۱۷۲،۳٤۸) (۱۳،۹۱۰) الخسارة  قبل ضرائب الدخل األجنبیة
 (۳،۹۱۲) (۹٦۷) ضریبة الدخل األجنبیة 

 (۱۷٦،۲٦۰) (۱٤،۸۷۷) تج من أنشطة التشغیلیة، بعد خصم الضریبةاالن
   

 -- ۳۰،٤۸۲ مكسب من بیع عملیة غیر مستمرة، صافي 
 (۱۷٦،۲٦۰) ۱٥،٦۰٥ (خسارة) من عملیة غیر مستمرة، بعد خصم الضریبة  /مكسب 

   
   مكسب / (خسارة) من عملیة غیر مستمرة العائد الى: 

 (۱۰۸،٥٥٦) ۲۱،۳۲۰ مساھمي الشركة  - 
 (٦۷،۷۰٤) (٥،۷۱٥) حقوق الملكیة الغیر مسیطرة   - 
 ۱٥,٦۰٥ (۱۷٦،۲٦۰) 

 )۰٫۲۰( ۰٫۰٤ (الخسارة) السھم األساسي والمخفض (باللایر السعودي)  /ربحیة 
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 موجودات ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بھا للبیع وعملیات غیر مستمرة (تابع) -۱۳
 

 : دفي تاریخ الغاء التوحیكما  یلي جدول إضافي لمعلومات مالیة غیر نقدیة تتعلق بالشركة المتحدة للسكر، مصرفیما 
 مارس ۲۸ 

 م۲۰۱۷ 
  

 ۸٦۷،٦٤٤ موجودات مصنفة كمحتفظ بھا للبیع
 ۷۸۹،٦٥۱ مطلوبات مصنفة كمتاحة للبیع 

 
 رأس المال -۱٤

ملیون سھم مدفوع  ٥۳۳٫۹۸۱ملیار لایر سعودي یتكون من  ٥٫۳م، فإن رأس مال المجموعة یبلغ ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱كما في 
لایر ملیار  ٥٫۳م: ۲۰۱٦ینایر  ۱لایر سعودي و  ملیار ٥٫۳م: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱لایر سعودي للسھم ( ۱۰بالكامل بقیمة 

 ).ودي للسھملایر سع ۱۰ملیون سھم مدفوع بالكامل بقیمة  ٥۳۳٫۹۸۱یتكون من  سعودي
 

 إحتیاطي نظامي -۱٥
دخلھا من صافي  ٪۱۰تحویل  الشركةفي المملكة العربیة السعودیة، یتعین على الشركات  ونظاماالساسي للشركة  للنظاموفقاً 

أن الشركة قد وصلت إلى  و حیث من رأس المال. ٪۳۰ھذا االحتیاطي النظامي  یتساويحتى  إلى إحتیاطي نظاميسنوًیا 
 .السنةمستوى االحتیاطي االلزامي، فإنھ ال یجب إجراء أي تحویالت إضافیة في نھایة 

 
عھا ھذا االحتیاطي غیر متاح حالیا لتوزی. للشركةھو االحتیاطي النظامي الموحدة القوائم المالیة إلحتیاطي النظامي المبین في ا

 .الشركة مساھميعلى 
 

 العادلةاحتیاطي القیمة  -۱٦
االستثمارات المتاحة للبیع وتحوط التدفقات النقدیة. حصة من احتیاطي الشركات الزمیلة،  یتضمن احتیاطي القیمة العادلة

 الحركة في احتیاطي القیمة العادلة ھي كما یلي:

 
 

 إیضاح
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
    

 (٦۱۸) (۳۲٫۰۲۳)  الرصید في بدایة السنة
 (۱۲۲٫۱٦٤) ٥۷٫۰۱۸ ۷ في التغیرات في االحتیاطیات األخرى للشركات الزمیلةالحصة 

 ۸۰٫۷۳۲ (۱۳٤٫۸٦۹)  تعدیل القیمة العادلة في االستثمارات المتاحة للبیع
    تعدیل أخر

 ۱۰٫۰۲۷ (۷٫۷۰۷)  تعدیل القیمة العادلة من األداة المالیة المشتقة ومتعلقة بتحوط التدفق النقدي
 -- ۸٫۹۳۲  تعدیل أخر 

 (۳۲٫۰۲۳) (۱۰۸٫٦٤۹)  الرصید في نھایة السنة
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 حقوق الملكیة غیر المسیطرة -۱۷
 

طرتھا قییم سی، عند التحول إلى المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، قامت المجموعة بإعادة  ت۳۷یضاح كما ھو مبین في اإل
بناءاً علیھ تم اإلعتراف باستثمارھا في شركة ھرفي "كاستثمار في شركة تابعة" كما ھو منصوص علیھ على استثماراتھا  و

، وبالتالي تم توحید موجودات ومطلوبات شركة ھرفي ضمن القوائم ۱۰بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
 ٤٤۲٫۰۹ مبلغ في ھرفي مسیطرةال غیرحقوق الملكیة م یشمل ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱الرصید كما في  ،نتیجة لذلك .الموحدةالمالیة 

 لایر سعودي).ملیون  ۳۷۰٫۰۲م: ۲۰۱٦ینایر  ۱لایر سعودي،  ملیون ٤۰۹٫۳۸م: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي (
، سیطرةمغیرھا حقوق ملكیة جوھریة یلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بكل من الشركات التابعة للمجموعة التي لدی

 بین شركات المجموعة:معامالت البینیة لل استبعاداتقبل أي 
 

 إس إف سي م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
 

 بنده
 

 ھرفي
 

 المتون
     

 ۲٦۳٫۹٤۸ ۱٫۰۸٥٫۲۸۳ ۳٫٦۸۱٫۱٥۰ ۳٫۰۸۳٫٦٥۹ موجودات غیر متداولة
 ٥۳٫۰٦۸ ۳۰٥٫۳۹٤ ۱٫۷٤٥٫۱٤۷ ٥٫۱٤٦٫٥٦۰ موجودات متداولة

 (۱٦٫٦۱٥) (۲٥٤٫۹۸۱) (۱٫٥٥۸٫۲٦۱) (۷٥٥٫۹٦۱) مطلوبات غیر متداولة
 (۳۰٫٦۸٦) (۲٦۸٫۸٤٦) (۳٫٥٤٥٫۸۸٤) (٤٫۲٥۰٫٦۹۹) مطلوبات متداولة

 ۲٦۹٫۷۱٥ ۸٦٦٫۸٥۰ ۳۲۲٫۱٥۲ ۳٫۲۲۳٫٥٥۹ )٪۱۰۰صافي الموجودات (
 -- -- (۳۰٤) ۳٦۸٫۹۳۲ القیمة الدفتریة لحقوق الملكیة غیر المسیطرة

     
 ٤٥٫۳۳۸ ۱٫۱٥۷٫۷۹۳ ۱۱٫٦٤٤٫۱٤۷ ۱۱٫۳۸٤٫۲۲۰ اإلیرادات

 ۱٤٫۲٥۲ ۲۰۰٫۰٤۲ (۱٫۰۱۹٫۱۸٤) ٦۸۹٫۸٤۰ الربح  / (الخسارة)
 -- (۱٥٦) (٦۱٦) (٤٤٥٫۷٥٥) الدخل الشامل االخر

 ۱٤٫۲٥۲ ۱۹۹٫۸۸٦ (۱٫۰۱۹٫۸۰۰) ۲٤٤٫۰۸٥ )٪۱۰۰إجمالي الدخل الشامل (
الربح / (الخسارة) الموزع على حقوق الملكیة 

 -- -- (۳٫۰۸۳) ۸۳٫۲٤۹ غیر المسیطرة
الدخل الشامل االخر الموزع على حقوق الملكیة 

 -- -- (٤۸٥) (۷۷٫٥۸۲) غیر المسیطرة

 
 المتون ھرفي بنده إس إف سي م٦۲۰۱دیسمبر  ۳۱

     
 ۲۷۸٫٥۷٥ ۱٫۰٤۰٫۱۲۰ ٤٫۳۰۹٫۳٦٦ ۲٫۸۷۰٫۲٤۹ موجودات غیر متداولة

 ۱۸٫۸۹۹ ۳۰۱٫۹٤۳ ۱٫۹٥۳٫۲۹۷ ٦٫۲۳۷٫۷٦۲ موجودات متداولة
 (۱۳٫۳٦۸) (۲۹۷٫۷٥۳) (۱٫۹٥۹٫۲۸٤) (۹۱۹٫۲۸٥) مطلوبات غیر متداولة

 (۲۸٫٦٤۲) (۲٤۱٫٦۰۱) (۲٫۹٦۱٫٥۲۷) (٥٫۱۳٦٫٦۱۷) مطلوبات متداولة
 ۲٥٥٫٤٦٤ ۸۰۲٫۷۰۹ ۱٫۳٤۱٫۸٥۲ ۳٫۰٥۲٫۱۰۹ )٪۱۰۰صافي الموجودات (

 -- -- ٥٫٤۹۷ ٤٥٦٫۳۷۷ القیمة الدفتریة لحقوق الملكیة غیر المسیطرة
 ٥٥٫۰۰۸ ۱٫۱٥٦٫٦۸۳ ۱۳٫٥۷۲٫۳۷٤ ۱۱٫۸۸٦٫۷۲۲ اإلیرادات

 (۱۱٫۱۸۳) ۲۱۷٫۰۸۰ (۸۱۱٫۳۹٦) (۱٦٫۱۳٤) (الخسارة) / الربح
 -- ٥۰۰ (٦۹٫۷٥۲) (۹٥٦٫۹۱۱) الدخل الشامل االخر

 (۱۱٫۱۸۳) ۲۱۷٫٥۸۰ (۸۸۱٫۱٤۸) (۹۷۳٫۰٤٥) )٪۱۰۰إجمالي الدخل / (الخسارة) الشامل (
 الملكیة غیر(الخسارة) / الربح الموزع على حقوق 

 -- -- (۷٦٦) (۱٤۲٫۲۲۲) المسیطرة
(الخسارة) / الدخل الشامل االخر الموزع على 

 -- -- (٥۸) (۷۸٫۱۱۲) حقوق الملكیة غیر المسیطرة
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  قروضسلف و -۱۸
 :التي تم قیاسھا بالتكلفة المطفأةالمحملة بفوائد، و والقروض سلفللالشروط التعاقدیة تعكس  التالیة معلوماتال
 

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
    مطلوبات غیر متداولة
 ٤۸٤٫۹۳۰ ۳۰۰٫٤٦۸ ۱٦۲٫٥٥۰   قروض بنكیة مضمونة

 ۱٫٥۰۰٫۰۰۰ ۱٫٥۰۰٫۰۰۰ ۱٫٥۰۰٫۰۰۰  )٤-۱۸إیضاح صكوك غیر مضمونة  (
 ۲٫۷۹۲٫۹۱٦ ۲٫٦٥٥٫٤۸۸ ۱٫۸٦٦٫۸۸٤ قروض بنكیة غیر مضمونة

  ۳٫٥۲۹٫٤۳٤٫٤٥٥٫ ٤۹٤٫ ٥٦۷۷۷٫۸٤٦ 
    مطلوبات متداولة

 ۲٥٫٦۹۱ ۳٦٫۱۸۸ ۳٥٫۳۲۲ الجزء المتداول من قروض بنكیة مضمونة
 ۱٫٥۰۲٫۰٥۲ ۹۳٥٫۰٦۳ ۸٤۳٫۱۰۹ الجزء المتداول من قروض بنكیة غیر مضمونة

 ۹۱٫۷۳۲ ۱٦٤٫٥٦۱ ۲۲۱٫٥۸٥ قروض بنكیة مضمونة
 ۳,۲٤۱٫٦۳۲ ۳,۳۳٤٫۷۳۱ ۲,٦٦٤٫۸۲٥ قروض بنكیة غیر مضمونة

 ۲۳۸٫۳۳٦ ۱٤۱٫٥۳۷ ۱۰۲٫٥۸۷ على المكشوفسحب 
 ۳٫۸٦۷٫٤۲۸ ٤٫٦۱۲٫۰۸۰ ٥٫۰۹۹٫٤٤۳ 
 ۷٫۳۹٦٫۸٦۲ ۹٫۰٦۸٫۰۳٦ ۹٫۸۷۷٫۲۸۹ 

 
 :للسلف والقروضالتحلیل الجغرافي ما یلي فی
 

 إجمالي السلف والقروض قروض قصیرة االجل قروض طویلة االجل الموقع
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ 

المملكة العربیة 
 ۸٫۱۰۳٫۲۷٥ ٦٫٤۷۰٫۲٦٤ ۳٫۰۸۳٫۸۱۹ ۲٫۲۹٤٫۱۲٤ ٥٫۰۱۹٫٤٥٦ ٤٫۱۷٦٫۱٤۰ السعودیة 

جمھوریة مصر 
 ٦٦۳٫۳۳٤ ٥۲۹٫٦٥۷ ۲۹۷٫۳۱۲ ۳۱۸٫۲٦۸ ۳٦٦٫۰۲۲ ۲۱۱٫۳۸۹ العربیة 

الجمھوریة 
 ۲۳٫۷۲۷ ۱۰۰٫۰۷٥ ۲۳٫۷۲۷ ۱۰۰٫۰۷٥ -- -- اإلسالمیة اإلیرانیة

 ۷۸٫۸٤۳ ۹۹٫۳۸۸ ٥۲٫۸۱۲ ۸۳٫۷٦۹ ۲٦٫۰۳۱ ۱٥,٦۱۹ تركیا 
 ٦۰٫۱٦۳ ٤٥٫۰٤۰ ٥۰٫۷۰۱ ٤۰٫۳۲۳ ۹٫٤٦۲ ٤٫۷۱۷ السودان 
 ٤۸٫۷۸٤ ۳۸٫۸۱۲ ٤۸٫۷۸٤ ۳۸٫۸۱۲ -- -- المغرب 
 ۸۹٫۹۱۰ ۱۱۳٫٦۲٦ ۸۳٫٦۷٤ ۱۱۳٫٦۲٦ ٦٫۲۳٦ -- الجزائر 

 ٤٫٤۰۷٫۸٥٫٤ ٦٥۲۷٫۲۰۷ ۲٫۹۸۸٫۹۹۷ ۳٫٦٤۰٫۸۲۹ ۷٫۳۹٦٫۸٦۲ ۹٫۰٦۸٫۰۳٦ 
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٤۸ 

 سلف وقروض (تابع) -۸۱
وشركاتھا التابعة الموحدة. ھذه  الشركة األم قبل أخرى منقروض من بنوك تجاریة ومؤسسات مالیة تم الحصول على  ۱۸-۱

 كیةاللیرة التروالدوالر األمریكي والدینار الجزائري راني واللایر اإلیباللایر السعودي والجنیھ المصري و ھي القروض
لممتلكات، ا بما في ذلك الموجودات تمثل قروض تم الحصول علیھا بضمان أن القروض البنكیة المضمونةالجنیھ السوداني. و

والمعدات والمخزون لبعض الشركات الخارجیة التابعة وال تشمل ھذه القروض التي تم الحصول علیھا ضمان صادر الت اآل
تتضمن إتفاقیات القروض تعھدات تتطلب من بین أشیاء أخرى الحفاظ على نسب مالیة معینة. بعض القروض من الشركة. 

 الشركة األم. بضمان تم الحصول علیھاطویلة األجل للشركات التابعة 
 

ملیون لایر  ٤٤۰م: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱لایر سعودي (ملیون  ٤۳٥٫۳٥ الممتلكات، اآلالت و المعدات بمبلغبعض تم رھن  ۱۸-۲
لدى كضمان للمجموعة  في الخارج التابعة ملیون لایر سعودي) لبعض الشركات ۱٫٤۳٤٫۷م: ۲۰۱٦ینایر  ۱سعودي، 

 بعض البنوك التجاریة.
 

م: ۲۰۱٦ینایر  ۱ملیون لایر سعودي،  ۰٫۱٤م: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱لایر سعودي (ملیون   ٤۳تم رھن المخزون بمبلغ ۱۸-۳
 لخارج.في ا التابعة لبعض الشركات تسھیالتلدى بعض البنوك األجنبیة كضمان مقابل ملیون لایر سعودي)  ۳٦٦٫۸

 
ملیار ریـال سعودي بمدة  ۱٫٥م أتمت المجموعة طرحھا األولي إلصدار الصكوك بقیمة إجمالیة تبلغ ۲۰۱۳ینایر  ۲۲في  ٤-۱۸

أشھر تدفع بشكل نصف سنوي. تنص  ٦زائد سایبور  ٪۱٫۱۰سنوات وبعائد متوقع متغیر على حملة الصكوك  ۷صالحیة 
 ى شروط مالیة وغیرھا من الشروط خالل المدة. أحكام الصكوك على أن تحافظ المجموعة خالل الفترة عل

 
 منافع الموظفین -۱۹

 
 عام بخطة منافع الموظفینتفصیلي بیان 
ین كما الدائم موظفیھالصالح موافقة علیھا  لمكافآة نھایة خدمة للموظفین غیر الممولة برنامج خططبتشغیل  المجموعة تقوم

 وفقاً للمتطلبات االنظمة المحلیة  للشركات األجنبیة التابعة.العربیة السعودیة و في المملكة نظام العمل ھو مطلوب بموجب
 

 :كالتالي محددةالموحدة المركز المالي ضمن قائمة  بھالمعترف إن المبلغ 
 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۷

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

 ینایر ۱
 م۲۰۱٦

    
 ٥٤۳،۱۱٥ ٦۰۹،۲٥۱ ٦٦۳،۷۳۲ القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة

 
م، للتأكد من كفایة ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۱٦ینایر  ۱مستقل كما في  إكتواريتم إجراء تقییم 

مخصص مكافآة نھایة الخدمة للموظفین وفقاً لقوانین نظام  العمل في المملكة العربیة السعودیة بإستخدام طریقة وحدة االئتمان 
 : منافع الموظفین.۱۹اً لمعاییر المحاسبة الدولیة رقم المتوقعة كما ھو متتطلب وفق
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٤۹ 

 منافع الموظفین (تابع) -۹۱
 

 الحركة في صافي التزام المنافع المحددة
السنة ھو  خاللإن صافي التزام المنافع المحددة یشتمل فقط على التزام المنافع المحددة. إن الحركة في التزام المنافع المحددة 

 كاآلتي:
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱٦
    

 ٥٤۳,۱۱٥  ٦۰۹,۲٥۱ الرصید في بدایة السنة 
    

    المدرج ضمن الربح او الخسارة 
 ۷۱,٥۱۳   ۸۱,۷۰٦  تكلفة الخدمة الحالیة

 ۲۷,۰۲٥   ۲۲,۹٥۰  تكلفة الفائدة
 ۱۰٤,٦٥٦  ۹۸,٥۳۸ 

    المدرج ضمن الدخل الشامل اآلخر
     الخسارة:إعادة قیاس 

 ۲٥,۰٦۰  ۱۳,۷٤٦ ة إكتواریخسارة 
    

 (۹,٤٤٦)  (۸,٤٤۳) تأثیر الحركة في معدالت الصرف
    

 (٤٥,٦٦۸)  (٥٦,۳۸٦) المنافع المدفوعة
 ۲,۰٥٤  ۹۰۸ تسویات متعلقة بالموظفین المحولین

 (٤,٤۰۲)  -- المصنف ضمن "مطلوبات مرتبطة بالموجودات المحتفظ بھا بغرض للبیع"
 ٦۰۹,۲٥۱  ٦٦۳,۷۳۲ الرصید في نھایة السنة

 
 ةكتواریاإلفتراضات اإل

 ا في تاریخ التقریر:مة األساسیة ككتواریفیما یلي االفتراضات اإل

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۷

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

 ینایر ۱
 م۲۰۱٦

    
 ٪۲۰٫۳ - ٪۳٫۹٥ ٪۲۰٫٤ - ٪٤ ٪۲۰٫۲٥ - ٪٤ معدل الخصم

 ٪۲۱ - ٪۷ ٪۲۱ - ٪٦ ٪۲۱ - ٪٦ مستقبلیاً / معدل الزیادة المتوقع للرواتبمعدل زیادة الرواتب 
 ٪۰٫٥ - ٪۰٫۱ ٪۰٫٥ - ٪۰٫۱ ٪۰٫٥ - ٪۰٫۱ معدل الوفیات

 ٪۲۱ - ٪٥ ٪۱۷ - ٪٦ ٪۱۷ - ٪٦ معدل دوران العمل / معدل االستقاالت
 سنة    ٦۰ سنة ٦۰  سنة ٦۰ سن التقاعد

 
 .سنوات ۹٫٦٥لى إ ٤٫٥ بین یتراوح ماالمنافع المحددة لتزام إلإن متوسط المدة المرجحة 
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٥۰ 

 منافع الموظفین (تابع) -۹۱
 

 تحلیل الحساسیة
ت ة ذات الصلة، مع ثبات االفتراضاكتواریاالفتراضات اإلتاریخ التقریر لواحدة من  كما فيالمحتملة المعقولة إن التغییرات 

 المحددة بالمبالغ المبینة أدناه. التزامات المنافععلى  ، قد تؤثراألخرى
 

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 النقص الزیادة النقص الزیادة 
     

  ٤۹٫۹٦۰  (٤۲٫۹۹٤)   ٥٥٫٤۹٤  (٤۷٫٦۸۹)  )٪۱معدل الخصم (الحركة بنسبة 
 (٤۱٫٦٤۸)   ٤۷٫٥۲۷  (٤۹٫٤۷۷)   ٥٦٫٤٤۲  )٪۱معدل زیادة الرواتب المستقبلیة (الحركة بنسبة 

  ۱٤٫٤۸٥  (۹٫٤۸٤)   ۱۲٫۲۱۸  (۹٫۷۷۳)  )٪۱التضخم (الحركة بنسبة 
  ۱۸٦  (۱۰٫٥۱۸)   ۷٫۲۳۱  (٦٫٥۰۹)  )٪۱االستقاالت (الحركة بنسبة  /معدل دوران العمل 

 (۱۷۱)   ٤۹٤  (۹۲۲)   ۷۰۲  )بعد /سنھ قبل معدل الوفیات (
 

 يللتقدیر التقریب فتراضاتا فقط یوفر، والنقدیة المتوقعة في إطار الخطة الكامل للتدفقاتن التحلیل ال یأخذ في االعتبار التوزیع إ
 .التي تم النظر فیھا تحلیل الحساسیةل

 
 ضریبة مؤجلة -۲۰

 
 :التاليإلى  ةمنسوبالموجودات والمطلوبات الضریبیة المؤجلة ن إ

 
 الصافي المطلوبات الموجودات 
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ 
       

 (٤۹٫۱۲٤) (٥۸٫۷٤۹) (٤۹٫۱۲٤) (٥۸٫۷٤۹) -- -- آالت ومعدات ممتلكات،
 (۱٥)  ۸٥۱     (۱٫٤۲۸) (۱٫۰۰۳) ۱٫٤۱۳ ۱٫۸٥٤ مخصصات
 ۸٫۳٤٥ (۷۸٦) (٥٫۳۸۹) (٦٫۸۱٦) ۱۳٫۷۳٤ ٦٫۰۳۰ بنود أخرى

 ۱۳٫٥٤٦ ۲۰٫٤۱۲ -- -- ۱۳٫٥٤٦ ۲۰٫٤۱۲ ضریبة مرحلة 
 (۲۷٫۲٤۸) (۳۸٫۲۷۲) (٥٥٫۹٤۱) (٦٦٫٥٦۸) ۲۸٫٦۹۳ ۲۸٫۲۹٦ صافي األصل الضریبي / (المطلوبات) 
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٥۱ 

 ضریبة مؤجلة (تابع) -۲۰
 

 ھي كما یلي: الصافيب ،االلتزام الضریبيإن الحركة في 
 

 

 
 
 
 
 

الرصید في 
ینایر  ۱

 م۲۰۱٦

 
 
 
 
 

 معترف بھ
في الربح 
 أو الخسارة

 
 معترف بھ

الدخل في 
الشامل 

 -اآلخر
احتیاطي 
ترجمة 
 عمالت

 
 
 
 
 

الرصید في 
۳۱ 

دیسمبر 
 م۲۰۱٦

 
 
 
 

معترف 
 بھ في

الربح أو 
 الخسارة

معترف 
بھ في 
الدخل 
الشامل 

 -اآلخر
احتیاطي 
ترجمة 
 عمالت

 
 
 
 
 

الرصید في 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
        

ممتلكات،آالت 
 (٥۸٫۷٤۹) (۳٫٦٦٦) (٥٫۹٥۹) (٤۹٫۱۲٤) ٦٥٫۹۸۷ (۱٥٫٥۳۸) (۹۹٫٥۷۳) ومعدات

 ۸٥۱ ۸۹ ۷۷۷ (۱٥) (۸۷۳) (۲٥۲) ۱٫۱۱۰ مخصصات
 (۷۸٦) ٤٦٤ (۹٫٥۹٥) ۸٫۳٤٥ (٦٫۰۱۱) ۲۰٫۷۷۹ (٦٫٤۲۳) بنود أخرى

 ۲۰٫٤۱۲ ۲۳٥ ٦٫٦۳۱ ۱۳٫٥٤٦ (۲۷٫۰۷۷) (۱۷٫٥۷۷) ٥۸٫۲۰۰ ضرائب مرحلة 
 (٤٦٫٦۸٦) (۱۲٫٥۸۸) ۳۲٫۰۲٦ (۲۷٫۲٤۸) (۸٫۱٤٦) (۲٫۸۷۸) (۳۸٫۲۷۲) 
 

 تجاریةذمم دائنة  -۲۱
 

  
 إیضاح

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۷

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

 ینایر ۱
 م۲۰۱٦

     
 ۳٫۱۲٦٫٤۱۱ ۲٫۳٦۸٫۳۱۳ ۲٫۲٦٤٫٤۷۳  أطراف أخرى

 ۸۷٫۳۷۹  ۱۲۷٫٤۳٥  ۲۰٦٫٦٤۸  ۲٦ أطراف ذات عالقة
  ۲٫٤۷۱٫۱۲۱ ۲٫٤۹٥٫۷٤۸ ۳٫۲۱۳٫۷۹۰ 
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٥۲ 

 ومطلوبات أخرى اتمستحق -۲۲
 

 إیضاح 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 ینایر ۱

 م۲۰۱٦
     

 ۳۲٦,٤۸٥ ۳٦۲,۷٤٦ ٤٤۰,۰٤۲  مصروفات مستحقة 
 ۲٦٥,٤۸۱ ۲۸۲,۸٦۳ ۲٥۳,۲٦٥ ۲۳ زكاة وضریبة مستحقة

 ۸۰,۳۱۰ ۲٥۱,۱۲۲ ۲۲٤,۸۲۰ ۱-۲۲ ذمم دائنة لجھات حكومیة
 ۱٦۸,۲۸۹ ۲۰٤,٥۸۱ ۱۸٤,٤۸۲  استحقاقات متعلقة بالموظفین

 ۸۹,۳۳۳ ٥۰,۳۷۰ ۱۷٤,٦٥۱  ذمم دائنة لمقاولین
 ۲۲۲,۹۰۳ ۱٥۹,۰۹٦ ۱٦۷,٦٤۸  استحقاقات متعلقة بالتسویق 

 ۱۲۱,۱۱٥ ۱٥۸,۹٤۷ ۱۳۲,۸۸۷  منافع مستحقة
 ۲۱٥,۱٤۰ ۱۰۹,۰۰۰ ٥۱,٦۹۷ ۲-۱۱ القیمة العادلة السالبة للمشتقات

 ۱٦۷,٥۸٦ ۱٤۱,۳٤۲ ٥۱,٦٤۲  أعباء تمویلیة مستحقة
 ۳٥,۲۳۲ ٥۱,٦٤۰ ٤۸,۰۳۷ ۲-۲۲ توزیعات ارباح غیر مطالب بھا 

 ٥۱,٥۹۲ ٦۳,٤۳۸ ٤٦,۸٦٤ ۳-۲۲ ذمم دائنة لشركة مارجرین
 ۱٥,۰٤٦ ۱٥,۰۰۳ ۳۹,٤٤۸  إیجار مستحق 

 ۲۳,٥۲۰ ٦,۳٤۹ ۳٦,۱۱٦  توزیعات أرباح مستحقة لحقوق الملكیة الغیر مسیطرة 
 ٥۰,۲٤٤ ۲٦,۸٤۱ ۲۹,٥۱٦  دفعات مقدمة من العمالء 
 ۳۳,۳۹۹ ۳۰,۱٥٤ ۱٦,۱٦۸  مطلوبات متعلقة بالتأمین

التغیر في القیمة العادلة لبند التحوط (التزامات 
 ۱۹,٤۳۱ ۱۸,٦٦۰ ۱٥,۸۳۸  مؤكدة)

 ٥,۲۳۲ ۲۱,۲٤۲ ۱۰,۲۷۸ ۲٦ مستحق ألطراف ذات عالقة
 ۱۳۳,۰۳۸ ۲۸۳,۱٤۲ ۲٤۰,٦۲۱  مطلوبات أخرى

  ۲,۱٦٤,۰۲۰ ۲,۲۳٦,٥۳٦ ۲,۰۲۳,۳۷٦ 
 

الجمركیة  سومبالرفیما یتعلق للجھات الحكومیة التقدیریة التي سوف تدفع  المدفوعاتللجھات الحكومیة الذمم الدائنة تمثل  ۲۲-۱
 .الطعام زیوت شراء مناألسعار واإلعانات وفروقات 

 
تمثل توزیعات األرباح غیر المطالب توزیع أرباح معلن عنھا من قبل الشركة في سنوات سابقة وأجزاء من أسھم نتجت  ۲۲-۲

إلدارة، ا ىوتر عن تجزئة أسھم في سنوات سابقة. لم یتقدم المساھمون أصحاب ھذه المبالغ بالمطالبة بھا لسنوات عدیدة.
غیر  مبلغ توزیعات األرباحفإن  ولذلك، یمكن المطالبة بھ خالل العام المقبل.المبلغ الذي تمثل األرباح غیر المطالب بھا 

 وبناًء علیھ فقد تم تصنیفھا تحت بند مطلوبات غیر متداولة.مین غیر محتملھ السداد مطالب بھا ألكثر من عاال
 

ن لنفط الخام المدعوم والمستھلك متمثل الذمم الدائنة لشركة مارجرین (أم أم سي) مستحقات تتعلق بالفروقات السعریة ل ۲۲-۳
 قبل شركة بیشھر الصناعیة إلنتاج منتجات في السوق الحرة. 
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٥۳ 

 ضریبة الدخلالزكاة و -۲۳
 

 إن الزكاة والضرائب المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة تتكون مما یلي:
 

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
   

 ۱۱۰٫۸٥۱ ٥۰٫۹۷۲ األجنبیة الحالیةضریبة الدخل 
 ۲۹٫٥۸۳ ۱۲٫۸۰۷ الزكاة

 ٦۳٫۷۷۹ ۱٤۰٫٤۳٤ 
 ۱۲٫٥۸۸ ۸٫۱٤٦ )۲۰إیضاح ضریبة الدخل األجنبیة المؤجلة (

 ۷۱٫۹۲٥ ۱٥۳٫۰۲۲ 
 

 الدخل الحالیة ھي كما یلي: وضرائبإن الحركة في الزكاة المستحقة 
 

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
   

 ۲٦٥٫٤۸۱ ۲۸۲٫۸٦۳ بدایة السنةالرصید في 
 ۱٤۰٫٤۳٤ ٦۳٫۷۷۹ المحمل للسنة

 )٥٫۱۰٤( -- )۱۳إیضاح المحول الى "مطلوبات مصنفة كمحتفظ بھا للبیع" (
 )۲٤٫۰۱۳( (۲۳٫۲٤۱) تعدیل ترجمة عمالت

 )۹۳٫۹۳٥( (۷۰٫۱۳٦) مدفوعات / التعدیل خالل السنة
 ۲۸۲٫۸٦۳ ۲٥۳٫۲٦٥ الرصید في نھایة السنة

 
 الزكوي الموقف )أ

على الربط الزكوي الصادر من الھیئة قائمة م. لدى الشركة إعتراضات ۱۹۹۸أنھت الشركة وضعھا الزكوي حتى سنة 
 ملیون لایر سعودي.  ۱٫۹م والذى یظھر فروقات زكویة بمبلغ ۲۰۰۰م و۱۹۹۹للسنوات  ("الھیئة") العامة للزكاة والدخل

 
قامت الھیئة العامة للزكاة والدخل بعمل فحص لسجالت وم ۲۰۰٤م حتى ۲۰۰۱ عن السنوات من الربطقد تم االنتھاء من 

ملیون ریـال سعودي والتي قامت  ۸۷٫٦م وطالبت بفروقات زكویة قدرھا ۲۰۱۲ى م حت۲۰۰٥الشركة للسنوات من 
 م.۲۰۱٦م حتى ۲۰۱۳زكویة عن السنوات من الالشركة باالعتراض علیھ. وقد قامت الشركة أیضا بتقدیم اإلقرارات 

 
استلمت الشركات التابعة السعودیة شھادات زكویة نھائیة لبعض السنوات وشھادات زكویة مؤقتة لسنوات أخرى. كما 

د الرد علیھا أو في مرحلة الر او سوف یتم استلمت أیضا استفسارات من الھیئة حول السنوات قید المراجعة ، والتي تم
كما استلمت بعض الشركات التابعة السعودیة في المجموعة ربوطا زكویة من الھیئة  .المعنیةعلیھا من قبل الشركات 

ملیون  ۱۷٫۷بمبلغ ضافیة إمطلوبات زكویة الھیئة  متیقیحیث م ۲۰۱۲م و ۲۰۰٥تتعلق باإلقرارات الزكویة للسنوات 
بإعتراضات على ھذه الربوط تقدمت الشركات التابعة ) ریـال سعودي ملیون ٤۲٫۷ :م۲۰۱٦ریـال سعودي تقریباً (

 اإلضافیة.
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٥٤ 

 الزكاة وضریبة الدخل (تابع) -۲۳
  

 الموقف الضریبي  )ب
تلتزم الشركات األجنبیة التابعة للمجموعة بدفع ضریبة دخل بموجب قوانین الضریبة المطبقة في دول تأسیسھا. بعض 

ضریبي حالیاً. تقوم الشركات التابعة الخاضعة للضریبة بتحدید االلتزامات  اعفاء لدیھاھذه الشركات التابعة من 
ما أن بعض ھذه كل المعدل الخاضع للضریبة للسنة. الضریبیة بناًء على المعدالت المطبقة للشركات فیما یتعلق بالدخ

ي للسنة عاء االلتزام الضریبالشركات األجنبیة التابعة ملزمة بدفع ضریبة مقدمة ربع سنویة یتم تحدیدھا على أساس و
 السابقة.

 
سنوات ضریبیة مؤقتة ل وربوطضریبیة نھائیة لسنوات معینة  روبطحصلت بعض الشركات األجنبیة التابعة على 

قدیم حیث تم ت قید المراجعةأخرى. كما تلقت إستفسارات من إدارات ضریبة الدخل بعد تقییمھا أو فحصھا لسنوات 
 .ردود لھا

 
 أجنبیة. عملیةإدارات ضریبة الدخل في أي  معھناك مبالغ كبیرة محل إعتراض  الیوجدالمجموعة أنھ إدارة تعتقد 

 
 إلتزامات وتعھدات -۲٤
 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۷

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

 ینایر ۱
 م۲۰۱٦

 المبالغ بالمالیین 
 ۸۲ ۲٥۸ ۹۱ خطابات االعتمادات

 ۲۰۱ ۲۷۳ ۲۳۹ ضمانات بنكیة
 ۱۰۲ ۱۰۲ ۱۰۲ )۱-۲٤إیضاح ضمان الشركة (

 ۳۱۳ ۹۸ ۳٤٥ التزامات لشراء سكر خام
 ۸٥٥ ٥٤۹ ٦۹٤ التزامات لبیع سكر مكرر

 ٤۹٫٦ ٤۹٫٦ -- التزامات استثمار
 ٦۷۲ ۳۹٤ ۲٥۷ التزامات رأسمالیة

    

 الكمیة بالطن المتري 
 ۲۸٤٫۹٥۰ ٤۸,۷٥۰ ۲٦۲٫۳۰۰ التزامات لشراء سكر خام
 ٤۰۹٫۸٥۱ ۲٤۳٫٦۹٥ ۳٦۰٫٤۷۸ التزامات لبیع سكر مكرر

 
 ملیون لایر سعودي، ۱۰۲م: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱۰۲، بمبلغ شامل یضاً ضمان أصدرت الشركة أ ۱-۲٤

 .زمیلةلى صندوق التنمیة الصناعیة السعودي لشركة إملیون لایر سعودي)،  ۱۰۲م: ۲۰۱٦ ینایر ۱

فیما یتعلق بتعھدات  ۲۳رقم یضاح اإلوبما یخص ضمانات مقدمة مقابل قروض معینة،  ۱۸رقم یضاح أنظر أیضاً اإل ۲-۲٤
 زكویة.
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٥٥ 

 إلتزامات وتعھدات (تابع) -۲٤
 

لدى المجموعة عقود إیجار تشغیلیة مختلفة لمكاتبھا ومستودعاتھا ومرافق انتاجھا. وفیما یلي التزامات اإلیجار  ۳-۲٤
 المستقبلیة بموجب ھذه العقود:

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۷

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

 ینایر ۱
 م۲۰۱٦

    
 ۷۰٤٫۳٥۱  ۷٦۰٫۸٥۲  ۷٦۰٫۸٦۰  خالل سنة واحد

 ۲٫۸٥۰٫۱۷۰  ۲٫۷۳۹٫۲۸٥  ۲٫٦۲۳٫۰۱۲  بین سنتین وخمس سنوات
 ٥٫۸٥۰٫۰۷٦  ٤٫۸٤۲٫۸٥۱  ٤٫۷۲٦٫٥۰۷   أكثر من خمس سنوات

 ۹٫٤۰٤٫٥۹۷  ۸٫۳٤۲٫۹۸۸  ۸٫۱۱۰٫۳۷۹   المجموع 
 

 ربحیة السھم  -۲٥
من  / الخسارة والدخل / الخسارة م بقسمة صافي الدخل۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنةتم حساب ربحیة السھم األساسیة 

 سھمملیون  ٥۳۳٫۹۸۱توسط المرجح لعدد األسھم القائمة على المللفترة العائد لمساھمي الشركة األم العملیات المستمرة و
 .خالل تلك الفترات )سھمملیون  ٥۳۳٫۹۸۱: م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱(
 

/  صافي الدخلبقسمة  م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱و م ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للفترةتم احتساب ربحیة السھم المخفضة 
على المتوسط المرجح لعدد  الفترات لتلك العائد لمساھمي الشركة األم من العملیات المستمرة / الخسارة والدخل الخسارة

وحیث أنھ الیوجد ھناك إلتزام قابل للتحول ألدوات حقوق ملكیة، األسھم القائمة المعدلة بأثر التخفیض المحتمل لألسھم العادیة. 
 فإن ربحیة السھم المخفضة ال تختلف عن ربحیة السھم األساسي.  

 
 أطراف ذات عالقة -۲٦

 بعضعالقة مع الاألخرى ذات والمنشأت والشقیقة المجموعة والشركات الزمیلة األطراف ذات العالقة من مساھمي  تتضمن
 الشركات التابعة الموحدة وموظفي اإلدارة العلیا للمجموعة. یتم اعتماد شروط وأحكام ھذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.

 
 المعامالت مع موظفي اإلدارة العلیا

 
 تعویضات موظفي اإلدارة العلیا

، وفیما منافع ما بعد التوظیفو نقدیة،غیر الرئیسیین للمجموعة رواتب، ومكافآت  العلیا التعویض لموظفي اإلدارة یتضمن
م ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة ملیون لایر سعودي ۲٥٫۰۷ قدرة بمصروفقامت المجموعة باالعتراف یتعلق بذلك، 

 ملیون لایر سعودي). ۲٥٫۲۳م: ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱(
 

م: ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۲٫۲م ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ المنتھیة في  للسنةمكافاة اعضاء مجلس االدارة بلغت 
إن  .لموحدةاملكیة في قائمة التغیرات في حقوق ال وتعتبرمخصصة) وقد تم احتسابھا وفقا للنظام االساسي للشركة الشي

ملیون  ۲٫۷۷ بلغتالمجلس المختلفة  لجانمخصصات الحضور والمصروفات االخرى ألعضاء مجلس االدارة واعضاء 
 .إداریةضمن مصروفات مصروفات ك تسجیلھا وتمملیون لایر سعودي)  ۲٫٦۰م:۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱لایر سعودي (
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٥٦ 

 أطراف ذات عالقة (تابع) -۲٦
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة أخرى
 محاباة. أحكام و شروط ھذه المعامالت لم تكن بھا معامالت مع المجموعة خالل السنة ھذه الشركات بإجراء عدد من قامت 
یس ل شركاتمماثلة مع ، في معامالت الشروط واألحكام المتاحة، او التي من المتوقع انت تكون متاحة بشكل معقول منأكثر 

 على أسس تجاریة بحتة. االدارة العلیا والتي تتمبموظفي  لھا عالقة 
 

ترة ف خالل اس تجاري بحت ویتم تسویتھا نقداً یتم تحدید أسعارھا على أسالعالقة إن كافة األرصدة القائمة مع األطراف ذات 
لسنة اأي مصروفات في السنة الحالیة أو ب االعتراف غیر مؤمنة. لم یتم  العالقةجمیع ھذي . المعاملةاالئتمان المتفق من تاریخ 

 السابقة للدیون المعدومة أو المشكوك في تحصیلھا فیما یتعلق بالمبالغ المستحقة من قبل أطراف ذات عالقة.
 

إن القیمة اإلجمالیة للمعامالت واألرصدة القائمة الطراف ذات العالقة  بما في ذلك موظفي اإلدارة العلیا والمنشآت التي 
 ما یلي:ھي كأو لدیھم تأثیر ھام علیھا یسیطرون علیھا 

 

 العالقة اإلسم
 طبیعة

 المعامالت
  

 الرصید الختامي مبلغ المعامالت
 دیسمبر ۳۱ دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ ذمم مدینة تجاریة  – مستحق من أطراف ذات عالقة
     

بعض مساھمي 
 الشركة المتحدة للسكر

مساھمون في 
 ٤۹,۰۷۸ ۳۱,۰٥٤ ۲۰۷,٥۰۸ ۳۰۸,۹۰۰ تجاریة  شركة تابعة

       
بعض مساھمي شركة 

 عافیة العالمیة 
مساھمون في 

 ٤۰,۹۹۲ ۹,۱۲۹ ۱۳۱,۹۳۷ ۷۹,۷٥٥ تجاریة  شركة تابعة
       

 ۷,۸٥٥ ٥,۰۱٤ ۸۳,٤۲٦ ۷۹,٤۳۲ تجاریة  شركة زمیلة المراعي 
       

الشركة المتحدة للسكر، 
 تجاریة  شركة زمیلة مصر

۳۱,٦٤٦ -- -- -- 

       
 ۲,۸۸۲ ۱,۸٥۲ ۲٥,٥۱٥ ۲٦,۳۹۱ تجاریة  شركة شقیقة المخابز الغربیة المحدودة

       
شركة المھباج الشامیة 

 ٦۸ -- ۱,٤۰۷ -- تجاریة  شركة شقیقة  التجاریة  
       

سي فود إنترناشیونال 
 -- -- ۲۳,٤٦۷ ۸,۳۲٥ تجاریة شركة زمیلة  ون 

       
شركة عبد القادر 
 ۹۳۷ -- ۳,٥۰٦ ۱,۷۳٦ تجاریة  مساھم المھیدب وأبناءه 

       
 ۱,۷۳۰ ۳,٥۲٥ ۱٤۲ ۷۷   أخرى 

     ٥۰,٥۷٤ ۱۰۳,٥٤۲ 
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 أطراف ذات عالقة (تابع) -۲٦
 

 العالقة اإلسم
 طبیعة

 المعامالت
  

 الرصید الختامي مبلغ المعامالت
 دیسمبر ۳۱ دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ 

مدفوعات مقدماً وذمم  –أطراف ذات عالقة  مستحق من
     مدینة أخرى

     
 ۱٤۹٫۳۹۰ ۸۲٫۳٦۳ ٤۱٫٤۰۳ ٥۳٫۰۲۰ غیر تجاریة  شركة زمیلة )۱-۲٦إیضاح كنان (
 ۲۷٫۲۰۰ -- -- ۱٦٫۰۷٦ غیر تجاریة  شركة زمیلة إنتاج

سي فود إنترناشیونال 
  ون 

 ۱۹٫۳٤٦ ۱٤٫۹۰۷ ٤۲٫۸۱۰ ۱۲٫۷٦۱ غیر تجاریة   شركة زمیلة

سي فود انترناشونال 
 ھولدكو

 -- ٦٫۰۱۱ -- ٦٫۰۱۱ غیر تجاریة   شركة مشتركة 

شركة بونوس لألغذیة 
 -- ۱٫۱۰٤ -- ۱٫۱۰٤ غیر تجاریة شركة زمیلة المحدودة 

شركة مستثمر  شركة جسور القابضة 
 فیھا

 -- -- -- ۳٫۷٥۰ غیر تجاریة  

عبدالقادر شركة 
 المھیدب و أبناءه

 ۱٫۳۹۳ -- ۹٫۱۷۱ -- غیر تجاریة مساھم

دل مونتي السعودیة 
 -- ۱٥۰ ۲٫٥۰۰ ۳٫۳٤۹ غیر تجاریة شركة شقیقة المحدودة

الشركة المتحدة 
 للسكر، مصر

 -- ۱٦۸ -- ٤٥٫۲٥٤ غیر تجاریة شركة زمیلة

     ۱۰٤٫۷۰۳ ۱۹۷٫۳۲۹ 
     مدینة طویلة األجل ذمم -مستحق من أطراف ذات عالقة

     
 -- ٦۹٫۰۷٥ -- -- غیر تجاریة شركة زمیلة )۱-۲٦إیضاح كنان (

مساھم في الشركة 
المتحدة للسكر، 

 بالصافي

شریك في شركة 
 تابعة

 تجاریة
-- -- -- ۳٫۹٦٦ 

     ٦۹٫۰۷٥ ۳٫۹٦٦ 
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٥۸ 

 أطراف ذات عالقة (تابع) -۲٦
 

 العالقة اإلسم
 طبیعة

 المعامالت
  

 الرصید الختامي مبلغ المعامالت
 دیسمبر ۳۱ دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ 

     ذمم دائنة تجاریة –مستحق إلى أطراف ذات عالقة 
       

 ٥٥٫۲۰۲ ۸۲,۱٦۳ ٥۱٤٫٦۱۱ ٥٤۱٫٦٤٥ تجاریة  شركة زمیلة المراعي 
 ٤۰٫۸٦٤ ٥۷٫۰۸۰ ۲۳۳٫۷٥۹ ۲۳٤٫٦٤۳ تجاریة  شركة شقیقة شركة میار لألغذیة

شركة نستلھ العربیة 
  ٥٫۱۹۹ ٤۰٫٤٥۳ ۳۲٤٫٥٦٤ ۳۳۲٫٦۹٦ تجاریة شركة شقیقة المحدودة

شركة حائل للتنمیة 
 ۱۲٫۷٥۹ ۱٥٫۳۷۳ ۹۱٫۹٤٦ ۱۰٤٫٥٤٤ تجاریة  شركة شقیقة الزراعیة

دل مونتي السعودیة 
 المحدودة

 
 ٦٫٥۰٦ ٤٫٤٦۸ ۱۳۳٫۹۸۹  ۱۰۰٫۳۸٦  تجاریة شركة شقیقة

شركة المھباج الشامیة 
 ۳٫۲۲۱ ٤٫۱۸۱ ۱۷٫۱۲٦ ۱۱٫۸٦۹ تجاریة  شركة شقیقة التجاریة  

شركة المنھل لمصنع 
  ۳٫٦۸٤  ۲٫٥۸۷  ۱۹٫۸۳٤  ۲۳٫۳۸۲ تجاریة  شركة شقیقة المحدودة   المیاه

       
 -- ۳٤۳ -- ٥٫۰٤٤   أخرى

     ۲۰٦٫٦٤۸ ۱۲۷٫٤۳٥ 
       

     مستحقات ومطلوبات أخرى –مستحق إلى أطراف ذات عالقة 
       

 شركة المراكز العربیة
شریك في 
 شركة تابعة

 غیر تجاریة
٤۳٫۹۰۱ ٤٤٫۲٤۸ ۸٫۲۲۱ ۱۹٫۷۳۰ 

شركة عبدالقادر 
 -- ۲٦٦ -- ۱۱٫۱٦۱ غیر تجاریة مساھم المھیدب و أبناءه

 ۱٫٥۱۲ ۱٫۷۹۱ ۱۲٫٤۲۳ ۱۰٫۳۳٥   أخرى
     ۱۰٫۲۷۸ ۲۱٫۲٤۲ 
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٥۹ 

 ذات عالقة (تابع) أطراف -۲٦
 

، باعت الشركة األم حصة ملكیة مباشرة وغیر مباشرة في شركة دیار المشرق (مشروع مشارف) إلى م۲۰۱٤في سبتمبر  ۱-۲٦
 الفترة . خاللم۲۰۱۷ربعة أقساط حتى نوفمبرملیون لایر سعودي مستحقة على أ ٥۹۳٫٦شركتھا الزمیلة كنان بمبلغ 

 ۱٥۳٫۹۷ إعادة جدولة المبلغ المتبقي المستحقبین الطرفین على  یةالتوقیع على اتفاق ، تمم۲۰۱۷دیسمبر ۳۱في  ةالمنتھی
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۱ملیون لایر سعودي في  ۷٤٫۲۷ملیون لایر سعودي و  ۷۹٫۷۰ملیون لایر سعودي على دفعتین بمبلغ 

 .بالغ القسطبالقیمة الحالیة لم األرصدة المدینة كما ھو موضح أعاله یتم تسجیلھاعلى التوالي. إن  م۲۰۱۹یونیو  ۳۰و
 
 قطاعات التشغیل -۲۷

 
لدى المجموعة أربعة تقاریر قطاعیة، كما ھو موضح أدناه، وھي وحدات األعمال االستراتیجیة للمجموعة. وتقدم وحدات 

لفة. لكل تاألعمال االستراتیجیة منتجات وخدمات مختلفة، وتدار بشكل منفصل ألنھا تتطلب تقنیات واستراتیجیات تسویقیة مخ
ة التقاریر بمراجع )متخذ القرارات التشغیلیة الرئیس( وحدة من وحدات االعمال االستراتیجیة یقوم الرئیس التنفیذي للمجموعة

 اإلداریة الداخلیة على أساس ربع سنوي على األقل. یوضح الملخص التالي العملیات في كل قطاع من قطاعات المجموعة:
 

 .ومنتجات األغذیةعملیات تصنیع وبیع وتوزیع زیوت الطعام والسكر والمعكرونة  ویشمل -صناعات غذائیة 
  

 ویشمل عملیات أسواق الھایبر ماركت والسوبرماركت والمتاجر الصغیرة التابعة لھا. - التجزئة
  

 ویشمل المنتجات الغذائیة وسلسلة مطاعم الوجبات السریعة التي تدیرھا ھرفي. - الخدمات الغذائیة
  

النشاطات العقاریة واالستثمارات في الشركات الزمیلة و االستثمارات المتاحة للبیع و االستثمارات  ویشمل - اإلستثمارات
 األخرى.

  
م. ۲۰۱٦م و ۲۰۱۷الكمیة القصوى لتحدید القطاعات التي یمکن التقریر عنھا في عامي  حدودالقطاعات التي ال تستوفي أي من 

 ستبعادات.   والتي تتضمن بشكل رئیسي اإل "أخرى /"أستبعادات صنف ت
  

لكل  الدخل صافي الربح قبل ضریبةالمعلومات المتعلقة بنتائج كل التقاریر القطاعیة متضمنھ أدناه. یتم قیاس األداء على أساس 
اعات ة لتقییم نتائج  قطقطاع ، كما ھو مبین ضمن التقاریر اإلدارة الداخلیة. اإلدارة على قناعة ان تلك المعلومات ھي اكثر عالق

 شأت أخرى تعمل ضمن تلك الصناعات. إن تحدید األسعار فیما بین القطاعات یتم على أساس تجاري بحت.نمعینة ومقارنتھا بم
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٦۰ 

 قطاعات التشغیل (تابع) -۲۷
  التقاریر القطاعیة 

 اإلستثمارات الخدمات الغذائیة التجزئة صناعات غذائیة 
 عملیات غیر

 اإلجمالي إستبعادات /أخرى  مستمرة
        ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۷م

 ۲۳٫۸۳۰٫٤۷٥  --  --  --   ۱٫۱۲۹٫٦۸۱ ۱۱٫٦۳۸٫۸۳۳  ۱۱٫۰٦۱٫۹٦۱  اإلیرادات الخارجیة
اإلیرادات ما بین 

 --  (۳۹۹٫۹۰۰) --  ٤٥٫۳۳۷ ۲۸٫۱۱۲  ٤٫۱۹۱    ۳۲۲٫۲٦۰   القطاعات
القطاعیةاإلیرادات    ۱۱٫۳۸٤٫۲۲۱    ۱۱٫٦٤۳٫۰۲٤  ۱٫۱٥۷٫۷۹۳    ٤٥٫۳۳۷   --   (۳۹۹٫۹۰۰)  ۲۳٫۸۳۰٫٤۷٥ 

 (۹٫٦٥۳٫٥۷۱)   تكلفة اإلیرادات
  

(۹٫۳۱۷٫۳٦۳)   (۸۱٦٫۰٤۸)  --  --   ۳٤۷٫۰۱۰ 
 

(۱۹٫٤۳۹٫۹۷۲) 
صافي ربح / (خسارة) 

 ٥۹۱٫۰٦٥    القطاع
  

(۱٫۰۱٦٫۰۲۲)  ۱۹۹٫۹۲۱    ۱٫۲٤۹٫٤٤٦   ۱٥٫٦۰٥  (۱٤٫۳۹۷)    ۱٫۰۲٥٫٦۱۸ 
 ۲۳٫۲۰۸٫۸۲۰   (٤٫۸۷۷٫٤٤۳)     --   ۱۳،۰۳۹،۰۷۰ ۱٫۳۹۰٫٦۷۷   ٥٫٤۲٦٫۲۹۷    ۸٫۲۳۰٫۲۱۹   موجودات القطاع
 ۱۳٫٥۰۰٫۸٤۰  (۹۷٥٫۱۰۲)  --   ۳،۸٤۱،۳۱۰ ٥۲۳٫۸۲۷   ٥٫۱۰٤٫۱٤٥    ٥٫۰۰٦٫٦٦۰ مطلوبات القطاع

        
        ۳۱ دیسمبر ۲۰۱٦م
 ۲٦٫۳۳۰٫۸۰۲  --   --  --  ۱٫۱۲۸٫۰۱۷   ۱۳٫٥٦۷٫۹۳۳ ۱۱٫٦۳٤٫۸٥۲   اإلیرادات الخارجیة

اإلیرادات ما بین 
 --   (۳۳۹٫۹۸٦)  --  ٥٥٫۰۰۸    ۲۸٫٦٦٦  ٤٫٤٤۱     ۲٥۱٫۸۷۱  القطاعات

 ۲٦٫۳۳۰٫۸۰۲  (۳۳۹٫۹۸٦)  --   ٥٥٫۰۰۸    ۱٫۱٥٦٫٦۸۳ ۱۳٫٥۷۲٫۳۷٤ ۱۱٫۸۸٦٫۷۲۳   اإلیرادات القطاعیة
 (۲۱٫٦۷۷٫۸۳۸)  ۳٦۸٫۱٦۳  --   --   (۸۰۹٫۰۸۰)    (۱۱٫۲۱۹٫٦۲۷) (۱۰٫۰۱۷٫۲۹٤)  تكلفة اإلیرادات

 (۳٦۳٫۲۸۷) (۱۰۳٫۰۱۷)   (۱۷٦٫۲٦۰)  ۲۰٦٫٦۹٤ ۲۱۷٫٥۷۹   (۸۱۰٫٦۳۱)    ۳۰۲٫۳٤۸  ربح / (خسارة) القطاع
 ۲٥٫۲۸۷٫۳۹٦ (٥٫۰۳٤٫٤۱۰)    ۱٫۰٥۱٫۱۸۲  ۱۳٫٦۰۹٫۰٦۹ ۱٫۳٤۲٫۰٦۳  ٦٫۲٦۲٫٦٦۳ ۸٫۰٥٦٫۸۲۹    موجودات القطاع
 ۱٦٫۰۳۷٫٥٦۲   (٤۸۱٫۰۰۱)   ۱٫۰۱٤٫۱٦٥  ٥٫۰۰۲٫٤۹٦ ٥۳۹٫۳٥٤   ٤٫۹۲۰٫۸۱۱   ٥٫۰٤۱٫۷۳۷ مطلوبات القطاع
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٦۱ 

 تكلفة اإلیرادات -۲۸
 

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
   

 ۲۰٫۰٤۱٫۳۰۷ ۱۷٫۷۸۳٫٤۱٤ مخزون
 ٦۱۷٫٦۰۹ ٦۱٥٫٤۷٤ ومنافعرواتب وأجور 

 ٥۸۰٫۳۰۸ ٦۰۷٫٤۹۹ تكالیف غیر مباشرة
 ۲٦۷٫۱۸۷ ۲٦۸٫۹۹۱ استھالك وإطفاء

 ۱۷۱٫٤۲۷ ۱٦٤٫٥۹٤ شحن ومناولھ
 ۱۹٫٤۳۹,۹۷۲ ۲۱٫٦۷۷٫۸۳۸ 
 

 إداریةمصروفات  -۲۹
 

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
   

 ٤۸۱٫٤۰٥ ٤۳۷٫۰۲۲ رواتب وأجور ومنافع
 ٦۰٫۰٤۷ ۹٤٫۸٥۳ استھالك وإطفاء

 ٤۷٫۸٥٤ ٥٥٫۳۱٤ أتعاب مھنیة
 ۲۳٫٦۳۷ ۳۷٫٤٥۱ تكلفة متعلقة بتكنولوجیا المعلومات

 ۲۹٫۳۰۹ ۲٥٫۲۱۰ تأمین
 ۱۱٫۱۹۳ ۲۰٫٤٥٦ العالقات العامة واإلعالن

 ۱۷٫۳۷۹ ۱۷٫۱٦۹ إیجار
 ۱٤٫٤۷۳ ۱۷٫٥٥۹ مرافق وتكلفة اتصاالت

 ۹٫۹۹٤ ۱۱٫٥٦٦ سفر
 ٥٫۳۱٥ ۱۰٫۲۹۳ إصالحات وصیانة

 ٥٫٥۷٥ ٥٫۳۸۷ تدریب
 ٥٤٫٤۷٥ ۳٥٫۳۹۳ أخرى

 ۷٦۷٫٦۷۳ ۷٦۰٫٦٥٦ 
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٦۲ 

 توزیعمصروفات بیع و -۳۰
 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۷

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

   
 ۱٫۳٥۰٫۱۱۹ ۱٫۳۰۸٫۷٤٥ رواتب وأجور ومنافع

 ۸٥۱٫۱۷۱ ۷۱٥٫٥۳٦ إیجار
 ۳۸٥٫۲۹۷ ۳۰۰٫۲۳۰ إعالن

 ۳۹۱٫۸٥۰ ٤٤۱٫٤٤۸ إستھالك وإطفاء
 ۳۰۰٫٦۸٦ ۲۹۷٫۲۸۸ منافع

 ۸۷٫۷۱۰ ۷۱٫۹٦۷ تأمین 
 ٥۰٫۸٦۱ ٥۳٫۸۹۲ صیانة
 ٥۱٫۷۷۸ ٤۳٫۹٤۹ عمولة 

 ۱۱٫٥۳٥ ۱۷٫۰٥۹ اتصاالت
 ٦٦٫۸۰٤ ۱۰۳٫٤٤۰ أخرى

 ۳٫۳٥۳٫٥٥٤ ۳٫٥٤۷٫۸۱۱ 
 

 خسائر الھبوط في القیمة -۳۱
 

العادلة لألوراق المالیة المتاحة للبیع والمبالغ القابلة لالسترداد لموجودات معینة، بما  ةكجزء من عملیة تقییم المجموعة للقیم
في ذلك االستبعاد الجماعي والموجودات غیر الملموسة في نھایة السنة، سجلت المجموعة خسارة ھبوط تراكمیة في القیمة 

 .  سعودي)ملیون لایر ٥۷۳٫۸۹: م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱(ملیون لایر سعودي  ۲۲۲٫۰۲بلغت 
 

 :توزیع المبلغ بحسب فئة الموجوداتوفیما یلي 
 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۷

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

   
   خسائر ھبوط في قیمة:

اح یضالمبالغ الممكن استردادھا من الموجودات غیر المالیة، بما في ذلك الشھرة: (اإل -
 ۳۰۱٫٦۲۳ ۲۲۲٫۰۲٤ "أ" أدناه)

 ۱۸۳٫۸٦۹ -- "ب" أدناه)یضاح المتاحة للبیع (اإلالقیمة العادلة لإلستثمارات  -
 ۸۸٫٤۰۰ -- "ج" أدناه)یضاح إعادة تقییم شركة شقیقة مملوكة لغرض البیع (اإل -

 ٥۷۳٫۸۹۲ ۲۲۲٫۰۲٤ إجمالي الھبوط في القیمة
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٦۳ 

 خسائر الھبوط في القیمة (تابع) -۳۱
 

 من الموجودات غیر المالیة، بما في ذلك الشھرة: استردادھاالممكن  المبالغالھبوط في القیمة على  -أ
راجعت المجموعة القیم الدفتریة لموجوداتھا غیر المالیة، بما في ذلك الشھرة، لتحدید ما إذا كانت القیمة الدفتریة تتجاوز 

ر من أصغ ، یتم تجمیع الموجودات الي مجموعاتفي القیمة المبالغ القابلة لالسترداد. لغرض اختبار مدى وجود ھبوط
الموجودات التي تولد تدفقات نقدیة داخلة من االستخدام المستمر بشكل مستقل الي حد كبیر عن التدفقات النقدیة الداخلیة 

 من الموجودات األخرى او وحدة تولید النقد.
 

خدام المتبقیة لالست ھي األكبر ما بین القیمةالقیمة القابلة لالسترداد من الموجودات غیر مالیة أو وحدة تولید نقد إن 
بلیة المقدرة بخطة على التدفقات النقدیة المستق بناءً القیمة المتبقیة لالستخدام  تتحددوالقیمة العادلة بعد خصم تكالیف البیع. 

سنوات والمخفضة الي قیمتھا الحالیة باستخدام التالي، معدل ما قبل الضریبة المخفض  ٥معتمدة من قبل اإلدارة لمدة 
 القیمة النھائیة (االفتراضیات األساسیة مفصح عنھا في الجدول أدناه). مو فيمعدل النو
 

 كالتالي: كما في السنة المنتھیة للشھرة  القیمةخسارة الھبوط في تفاصیل 
 

 
 
 
 
 

 االفتراضات األساسیة خسارة الھبوط وحدة تولید النقد
   
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 

 -- ۲۲۲,۰۲٤ عملیات جیان

 والضرائب واإلھالك واإلطفاء قبل خصم الفوائد المیزانیة ھامش 
   ۲٫۱لى ٪إ  ٪ ۳٫۷-
  ۲٫٦في القیمة النھائیة  معدل النمو ٪ ۱۳٫۹معدل الخصم٪ 

    

شركة الملكة 
 ٤۱,٥٥۰ -- للصناعات الغذائیة

 قبل خصم الفوائد والضرائب  معدل النمو في األرباح المیزانیة
 )٪۳۳٫۷م: ۲۰۱٦( ٪۱۹٫۲٦واإلھالك واإلطفاء 

  ۲٤٫۸٦م: ۲۰۱٦( ٪ ۲۷٫۰۱معدل الخصم ٪( 
 ٥٫٥م: ۲۰۱٦( ٪٥في القیمة النھائیة  معدل النمو ٪( 

    

شركة الفراشة 
 ۳,٦۲۷ -- للصناعات الغذائیة

  معدل المیزانیة قبل خصم الفوائد والضرائب واإلھالك واإلطفاء
 )٪۱۷٫٥۱: م۲۰۱٦( ٪۱٤
  ۲٤٫۸٦ م:۲۰۱٦( ٪ ۲۷٫۰۱معدل الخصم ٪( 
 ٥٫٥ م:۲۰۱٦( ٪٥٫٥في القیمة النھائیة  معدل النمو٪( 

    
كة صافوال شر

لإلستثمارات 
یو إس  -الصناعیة 

 ۳۹,۳۳۸ -- سي إي

 قبل خصم الفوائد والضرائب  معدل النمو في األرباح المیزانیة
 )٪۱٫۰۸- :م۲۰۱٦( ٪۱٫۰۸- واإلھالك واإلطفاء

  ۱۲٫۸ :م۲۰۱٦( ٪ ۱۲٫۸معدل الخصم ٪( 
 ۳: م۲۰۱٦( ٪۳في القیمة النھائیة  معدل النمو٪( 

    

شركة اإلسكندریة 
للسكر مصر (أي 

 ۱۷,۹۰۸ -- اس سي)

 قبل خصم الفوائد والضرائب  معدل النمو في األرباح المیزانیة
 )٪٥٫۷- م:۲۰۱٦( الشيواإلھالك واإلطفاء 

  ۲٥٫٦ م:۲۰۱٦الشي (معدل الخصم ٪( 
 ٥٫٥ م:۲۰۱٦( الشي  في القیمة النھائیة  معدل النمو٪( 

  ۱۰۲,٤۲۳ ۲۲۲,۰۲٤ المجموع 
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٦٤ 

 خسائر الھبوط في القیمة (تابع) -۳۱
 

 قیمة االستخدام:تحدید االفتراضات األساسیة المستخدمة في 
 

حددت اإلدارة معدل نمو المبیعات المتوقع ومجمل الربح على أساس األداء السابق وتوقعاتھا لنمو السوق. تعكس معدالت 
احة تعتماًدا على المعلومات العامة المتم عمل تقدیرات التضخم ا التخفیض تقییم اإلدارة للمخاطر المحددة المتعلقة بالقطاع.

 للنتائج المستقبلیة.، والتي اسُتخِدمت كمؤشر والنتائج التاریخیة الفعلیة
 

وقد تم استخدامھ للتقدیر االستقرائي  ٪٥بیعات یعتبر حساب قیمة االستخدام أكثر حساسیة لالفتراضات الخاصة بمعدل نمو الم
 ضافة إلى القیمة النھائیة.، باإلوما بعدھا سنوات ٥فترة الموازنة والبالغة لللتدفقات النقدیة 

 
 الموجوادات غیر المالیة األخرى:       
 

دیسمبر  ۳۱كما في السنة المنتھیة في  لایر سعوديملیون  ۱۹۹٫۲القیمة بمبلغ ھبوط في ب اإلعتراف، تم باإلضافة لذلك
 االخرىموجودات الومعدات الآالت وو ممتلكات،البعض لتخفیض  ویتضمن .علی موجودات غیر مالیة أخرى م۲۰۱٦

 (أیھ یو سي أر)شركة اإلسكندریة المتحدة إلستصالح األراضي ریة للسكر، مصر (أیھ اس سي إي) وشركة اإلسكندل
، والزیادة في عرضللالسكر والتحرك الدائم  السلبي ألسعارالتغیر  المبالغ القابلة لالسترداد نتیجة إلى حد(الشركات التابعة) 

 .اضطراب المبیعاتوالتكالیف نتیجة رفع الدعم 
 

اعتمد تقدیر المبلغ القابل لالسترداد على طریقة "قیمة االستخدام" وتم تحدیده على مستوى وحدة تولید النقد كما ھو محدد 
تحدید قیمة االستخدام لوحدات تولید النقد، (المحددة باستخدام ة. عند ل اإلدارة ویتكون من صافي الموجودات التشغیلیمن قب

على  )٪۲٥٫٦الى  ٪۱۲٫۸م  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱(  ٪۱۳٫۹تم خصمھا بمعدل خطة العمل للسنوات الخمس والموازنة) 
كان معدل متوسط النمو المقدر المستخدم لتقدیر التدفقات  م.۲۰۲۲أساس ما بعد احتساب الضریبة وتم عرضھا حتى سنة 

وتعتقد اإلدارة أن معدل ) ٪٥٫٥الى  ٪۳م  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱( ٪۲٫٦سنوات ھو  ٥النقدیة بطریقة استقرائیة لما بعد فترة 
حساب قیمة النمو ھذا ال یتجاوز متوسط معدل النمو على المدى الطویل بالنسبة للسوق الذي تمارس نشاطھا فیھ. إن 

 االستخدام یعتبر أكثر حساسیة لالفتراضات األساسیة الحالیة المستخدمة التالیة:
 

 تحسینات األداء المستقبلي •
 معدل التخفیض المطبق على عروض التدفقات النقدیة •
 أسعار المبیعات والكمیات •

 
 ھبوط في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع: -ب
 

في أسھم سویكورب العربیة السعودیة، وجسور القابضة وتصنفھا ضمن االستثمارات المتاحة للبیع. تمتلك الشركة استثماًرا 
استخدام م ب۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱أجرت الشركة دراسة داخلیة لتقدیر القیمة العادلة لھذه االستثمارات غیر المدرجة كما في 

تریة مقارنًة بالقیمة الدفتریة، السعر مقارنًة بالقیمة الدف، السعر بما في ذلك سعر مضاعفات الربحیةتقنیات التقییم المتعدد 
ملیون لایر سعودي  ٤۸ولذلك بلغت خسائر الھبوط في القیمة  .اً ض األخیر في القیمة العادلة كبیراعتبار االنخفا الملموسة. تم

 نة.لي للفترة المقارواملیون لایر سعودي لشركة سویكورب العربیة السعودیة وشركة جسور القابضة على الت ۱۳٥٫۹و
 

في  ةیإضاف ھبوطیتم االعتراف بأي خسارة لم تم تحدید القییم العادلة باستخدام النھج الثابت وم ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في 
 القیمة.
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٦٥ 

 خسائر الھبوط في القیمة (تابع) -۳۱
 

 خسائر ھبوط في القیمة عند إعادة تقییم شركة شقیقة مملوكة بغرض البیع: -ج
 

ُصنِّف االستثمار في إنتاج كابیتال المحدودة كاستثمار  م،۲۰۱٦خالل الربع األخیر من  ،۱۳یضاح في اإل كما ھو موضح
ن تحدید القیمة إة العادلة بعد خصم تكلفة البیع. محتفظ بھ بغرض البیع مما نتج عنھ تقییمھ بأقل من القیمة الدفتریة أو القیم

 سیة على أسعار البیع الواردة من المشترین المحتملین ولكن التحدید أیًضا تم بدعمالعادلة ناقًصا تكلفة البیع اعتمد بصورة رئی
من التحلیل الداخلي التفصیلي لالستثمارات.  أعادت الشركة صافي قیم الموجودات األخیر المتاحة من مدیر صندوق االستثمار 

لفوائد والضریبة واالستھالك واإلطفاء وعدلتھا بنفس التوقیت المحتمل للخروج، ومضاعفات األرباح قبل احتساب ا
واالنخفاض الحالي في السیولة تم أخذھا في الحسبان. ونتیجة لذلك، تم تخفیض ھذه االستثمارات إلى قیمتھا العادلة المقدرة 

 ۳۱السنة المنتھیة في  كما فيملیون لایر سعودي  ۸۸٫٤ملیون لایر سعودي وتم تسجیل ھبوط في القیمة بلغ  ۸۰٫۸بمبلغ 
تم تحدید القیمھ العادلة باستخدام النھج الثابت ولم یتم االعتراف بأي خسارة  ،م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في  م.۲۰۱٦دیسمبر 

 في القیمة. ةھبوط إضافی
  

 یةتكلفة التمویلالصافي  -۳۲
 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
   

 ۱۹٦٫۰۸۳ ۱۲۷٫۳۹۱ دخل العمولة على الودائع البنكیة
 -- ۱۰٫۲٤۰ العادلة اإلیجابیة لخیار الشراءالقیمة 

 ۱۹٦٫۰۸۳ ۱۳۷٫٦۳۱ إیرادات تمویل
   

 ۳٦۹٫۱٤٦ ۳٤۰٫۰٥٦ أعباء تمویل على القروض
 -- ٦۰٫۲٥۳ القیمة العادلة السالبة لخیار البیع

 ۳٥۳٫۷۸۲ ٥۷٫۷۱۱ ، بالصافيخسارة صرف عمالت
 ۲۲٫٦٦۷ ٥۲٫۱۲۹ عمولة بنكیة

 ۸٫۱۱۱ ۷٫۸۳۹ قیاس عقود سلع مستقبلیة أخرى، بالصافيخسارة غیر محققة من إعادة 
 ۹٦۹ ٤٫۹۲٥ الخصم على ترمیم الموقع أثر تغیر

 ۷٥٤٫٦۷٥ ٥۲۲٫۹۱۳ تكلفة تمویل
 ٥٥۸٫٥۹۲ ۳۸٥٫۲۸۲ صافي تكلفة تمویل معترف بھ ضمن الربح أو الخسارة
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٦٦ 

 إدارة المخاطر المالیة -۳۳
إن أنشطة المجموعة تعرضھا لمجموعة متنوعة من المخاطر المالیة: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة، القیمة 

مخاطر سعر الفائدة ومخاطر األسعار)، مخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. ویركز برنامج إدارة لالعادلة والتدفق النقدي 
من التأثیرات السلبیة المحتملة على األداء المالي  ویسعى للتقلیل .المالیة  المخاطر الكلیة للمجموعة على تقلبات األسواق

 للمجموعة. تستخدم المجموعة األدوات المالیة المشتقة للتحوط من التعرض لمخاطر معینة.
 

 إطار إدارة المخاطر المالیة
من قبل مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة العلیا  سیاسات معتمدةسیاسة إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العلیا بموجب ب العملیتم 

أنواع المخاطر ھي مخاطر  أھمتقییم، والتحوط للمخاطر المالیة بالتعاون الوثیق مع وحدات التشغیل للمجموعة. وبتحدید، 
 مخاطر االئتمان، ومخاطر السیولة.السوق و

 
و ھیتولى مجلس اإلدارة المسؤولیة الشاملة عن إنشاء واإلشراف على إطار إدارة المخاطر للمجموعة. فریق اإلدارة التنفیذیة 

عن تطویر ومراقبة سیاسات إدارة المخاطر للمجموعة. یقوم فریق العمل بإجراء إجتماعات بشكل منتظم، وإن أي  المسؤول
 اسات یتم إبالغ المجلس بھا من خالل لجنة المراجعة. تغیرات أو أمور تتعلق باالمتثال للسی

 
یتم مراجعة أنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فریق اإلدارة التنفیذیة لتعكس التغیرات في ظروف السوق وأنشطة 

ون ءة بحیث یكالمجموعة. تھدف المجموعة من خالل التدریب ومعاییر اإلدارة واإلجراءات لتطویر بیئة رقابیة مسئولة وبنا
 جمیع الموظفین على درایة بأدوارھم والتزاماتھم.

تشرف لجنة المراجعة على امتثال اإلدارة لسیاسات إدارة المخاطر للمجموعة وإجراءاتھا، وتقوم بمراجعة مدى مالئمة إطار 
 إدارة المخاطر فیما یتعلق بالمخاطر التي تواجھھا المجموعة.

 
أرصدة مدینة النقد وما في حكمھ، ذمم تجاریة وتتضمن و للمركز الماليالموحدة  القائمةن األدوات المالیة ضمیتم ادارج 

تم اإلفصاح ومستحقات ومطلوبات متداولة أخرى. أخرى، استثمارات، ذمم مدینة طویلة األجل، قروض، مشتقات، ذمم دائنة 
 المتعلق بكل بند. ةطرق اإلثبات المتبعة في بیان السیاسات الفردیعن 

 
نظامي  حق للمجموعةیكون ما عندضمن القوائم المالیة،  صافيیتم تسجیل الو تزام المالياإللو االصلتتم المقاصة ما بین 

لتزام اإلو االصلب اإلعترافوأالصافي أساس  علىیتم تسویتھا  أنلدیھا النیة إما والمعترف بھا  للمبالغتسویة ال تلك جراءإلملزم 
 في آن واحد.

 
 مخاطر السوق

عار لألدوات المالیة بسبب التغیرات في أس المستقبلیة أن القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة تذبذب مخاطر السوق ھي مخاطر
أنواع من المخاطر وھي: مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر العمالت، ومخاطر األسعار  ثالثةمن السوق. تتكون مخاطر السوق 

 األخرى.
 

 مخاطر أسعار الفائدة 
 التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثیر تذبذب أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي والتدفقات النقدیة للمجموعة.ھي 

 
عومة مالودائع قصیرة االجل والتي تكون بأسعار فائدة و القروض تنشأ مخاطر أسعار الفائدة للمجموعة بشكل رئیسي من

 .ویتم مراقبة تلك التغیرات في أسعار الفائدة من قبل اإلدارة عتیاديالى إعادة التسعیر على أساس ا تخضع والتي 
 

م، دخلت المجموعة في مقایضات معدالت الفائدة إلدارة تعرضھا بشكل جزئي لمخاطر اسعار الفائدة على ۲۰۱٤خالل عام 
للتدفقات  كتحوطتحدیدھا  تم ملیون لایر سعودي. وقد ۷٥۰ملیار لایر سعودي، لتصل الى  ۱٫٥قیمة الصكوك المصدرة بقیمة 

 النقدیة.
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 مخاطر أسعار الفائدة (تابع)
 .إلدارة المجموعة ھفیما یلي ملخص بمعدل الفائدة على األدوات المالیة المحملة بفائدة على المجموعة والذي تم اإلعالن عن

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
   معدل ثابتأدوات ذات 

 ٥٥٦٫٦۹۳ ٤۷۱٫۸۸۲  موجودات مالیة
 ۳۰۳٫٤۱۸ ۲٥٥٫۲۷٦  مطلوبات مالیة

   
   أدوات ذات معدل متغیر

 ۳۰۳٫۸۸۰ ۲٦۷٫۷۹۲  موجودات مالیة 
 ۸٫۷٦۰٫۸۱۳ ۷٫۱٤۱٫۲۳۳ مطلوبات مالیة

 
 ةتحلیل الحساسیة لمعدل األدوات الثابت

كان سیرفع أو یقلل حقوق الملكیة  ، في أسعار الفائدة، مع ثبات جمیع المتغیرات األخرى نقطة أساس ۱۰۰إن التغییر في 
 ملیون لایر سعودي). ۲٫۹: م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲٫٥الزكاة وضریبة الدخل للسنة بمبلغ والربح قبل 

 
 ةلمعدل األدوات المتغیرتحلیل الحساسیة 

 یة حقوق الملك یقللأو  سیرفعكان ، مع ثبات جمیع المتغیرات األخرىفي أسعار الفائدة،  نقطة أساس ۱۰۰إن التغیر في 
ملیون لایر  ٥۹٫٦۳ م:۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٦۰٫۹۳قبل الزكاة وضریبة الدخل للسنة بمبلغ  والربح
 .)سعودي

 
 مخاطر العملة

 اھمعامالتللالمخاطر الناجمة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة  ھي
 .ةاألساسیة باللایر السعودي والدوالر األمریكي واللایر اإلیراني والجنیة المصري والجنیة السوداني واللیره التركی

 
عة تابالشركات الالمجموعة في إستثمارات  إن وھي معرضة لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبیة. دولیاً تعمل المجموعة 

بذات أسعار تذبتلك المخاطر  معرضة للمخاطر تحویل العملة .حالیاً تتعلق موجوداتھاوالتي تكون صافي جنبیة األزمیلة الو
. یتم قید أثر ةواللیرة التركی لجنیة المصري والجنیة السودانيااللایر اإلیراني ومقابل  األجنبیةتحویل العملة بین العمالت 

لك تالمرفقة. تقوم إدارة المجموعة بمراقبة  الموحدة في القوائم المالیة  الملكیة في بند منفصل في حقوق  التقلبات ھذه 
 وفقاً لذلك. الموحدة  رھا على القوائم المالیة األولیةوتدیر أث التذبذبات

 
مع التدفقات النقدیة الناتجة عن العملیات األساسیة للمجموعة. باإلضافة  تتطابقبعمالت  المقومةبشكل عام، فإن القروض 

تقات مشالالحاجة الى استخدام دون  اقتصادي تحوطیوفر ذلك إلى ذلك، فإن الفائدة على القروض مقومة بعملة القروض. 
 ھذه الظروف.وبالتالي ال یتم تطبیق محاسبة التحوط في 
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 الى عمالت اجنبیة منفصلة:  (باآلالف) فیما یلي المركز المالي اإلجمالي المعرض والمصنف
 

م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱     
 لیره تركیة جنیھ سوداني جنیھ مصري لایر إیراني دوالر أمریكي 
      

مدینة تجاریةذمم    ۱۷٫٤۸۸   ۱٫۰۹۸٫٤٤٤٫٤۱٤٦   ٥۲٫٤۰٦   ۱۲۹٫۹۹۷   ۱٤۰٫۱٤۹  
  ۲۷٫٤٤۷   ۲۰,٦۷۳   ۱۹۳٫٥۰۰   ۷٥٦٫۸۱٦٫۷۳۱   ۱٫۲۸۱  أرصدة مدینة أخرى

  ۱٫۹۷۸   ۱۲۹٫۹۹۷   ۱۷۷٫٥٤٦   ٦٫۰۳۰٫۰٤۹٫۱۰۲   ۳۹٫۹٦۹  نقد وما في حكمھ
  ٥۸٫۷۳۸   ۷٫۸۸٥٫۳۱۰٫۲٤۸   ۸۳۳٫٤٥۲   ۲۸۰٫٦٦۷   ۱٦۹٫٥۷٤  

 (۱۰۱٫۳۱۰)  (۲٥٫۲۳۲)  (۲٥٦٫۰٦۱)  (۳٫٦۱۲٫۱۲۲٫٦۳۸) (۱۷٫۱۲۳)  ذمم دائنة تجاریة
 (۳٫٤۲۸)  (٥۳٫۸۷۱)  (٦۲۰٫۱۷٦)  (٥٤۷٫۳۸۷٫۲۲٦)  (۲۳٤)  أرصدة دائنة أخرى

 (۹۹٫۹۱۷)  (۳۲٥٫۸۸٤)  (۲٫٦۷۹٫۱۹۱)  (۳۸۹٫۰٥۲٫٦۳۰)  (۲۰٦٫۳۲۹) قروض وسلف
  (۲۲۳٫٦۸٦) (٤٫٥٤۸٫٥٦۲٫٤۹٤)  (۳٫٥٥٥٫٤۲۸)  (٤۰٤٫۹۸۷)  (۲۰٤٫٦٥٥) 
      

 (۳٥٫۰۸۱)  (۱۲٤٫۳۲۰)  (۲٫۷۲۱٫۹۷٦)   ۳٫۳۳٦٫۷٤۷٫۷٥٤  (۱٦٤٫۹٤۸)  صافي التعرض
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م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱   
 لیره تركیة جنیھ سوداني جنیھ مصري لایر إیراني دوالر أمریكي 
      

مدینة تجاریةذمم   ٤٫۷٦۱ ۹٥۱٫٥۳٥٫٤۸٦ ۲۱۲٫۲۷۳ ۳۹٫۷۰۱ ۱٦۸٫۲۱۰ 
 ۳۰٫٦۲۷ ۲۸٫۲٦۷ ٦۸٫۳٥۳ ٥۰۸٫٥۱٥٫٤۷۲ ۳٫۰۱٥ أرصدة مدینة أخرى
 ٤٫۰۹٥ ٦٤٫۰۸۲ ٥٦۰٫۳۲٤ ٦٫۰۳۹٫۱۸۹٫۲۲۸ ۳٥٫٦۷۳ نقد و ما في حكمة 

 ٤۳٫٤٤۹ ۷٫٤۹۹٫۲٤۰٫۱۸٦ ۸٤۰٫۹٥۰ ۱۳۲٫۰٥۰ ۲۰۲٫۹۳۲ 
 (۱۰۲٫۳٦٤) (٥۹٫٥۷۳) (۱۹۷٫٦۸٤) (۸٦۰٫۰۰۱٫۷۳۳) (٦۲٫٦۲۲) ذمم دائنة تجاریة

 (٥٫۱٤۲) (۲۲٫۹٥٤) (۳۰۰٫٥٦۷) (۲٫۷۱۸٫۰۹۷٫۱٥۲) (٦۸٫۰۰۰) أرصدة دائنة أخرى
 (٦۸٫۱۲۸) (۳۱۲٫۲٤۸) (۱٫۰۹٦٫۷۳٥) (۱۹۲٫۳۰٤٫۰٥۲) (۱۸۹٫٦۳۱) قروض و سلف

 (۳۲۰٫۲٥۳) (۳٫۷۷۰٫٤۰۲٫۹۳۷) (۱٫٥۹٤٫۹۸٦) (۳۹٤٫۷۷٥) (۱۷٥٫٦۳٤) 
      

التعرضصافي   (۲۷٦٫۸۰٤) ۳٫۷۲۸٫۸۳۷٫۲٤۹ (۷٥٤٫۰۳٦) (۲٦۲٫۷۲٥) ۲۷٫۲۹۸ 
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 فیما یلي معدالت الصرف الھامة  المستخدمة خالل الفترة:
 الفوري المعدل متوسط المعدل ال 

 دیسمبر  ۳۱كما في  دیسمبر  ۳۱للفترة المنتھیة في  
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ 
     

     سعودي ال لایرلل العملة األجنبیة
 ۰٫۲۷ ۰٫۲۷ ۰٫۲۷ ۰٫۲۷ دوالر أمریكي

 ۸٫۱۲۰ ۱۱٫۳۲۰ ۸٫۱۰٥ ۹٫۰٥۷ لایر إیراني
 ٤٫۹ ٤٫۷٤ ۲٫۲۸ ٤٫۷٦ جنیھ مصري
 ٥٫۱۹ ۷٫٤۰ ۳٫۹۸ ٥٫٦۳ جنیھ سوداني

 ۰٫۹٤ ۱٫۰۱ ۰٫۸۱ ۰٫۹۷ لیره تركیة
 

 إن إستثمارات المجموعة في الشركات التابعة األجنبیة غیر متحوط لھا.
 

 تحلیل الحساسیة
 

 اعارتفأو  انخفاضجمیع المتغیرات األخرى ثابتة سیؤدي إلى بقاء إفي سعر الصرف مع  ٪۱بنسبة  انخفاضأو  ارتفاعكل 
 ملیون لایر سعودي). ۲٫۹: م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٦٫۹قبل الزكاة وضریبة الدخل للسنة بمبلغ  الربح

 
مقابل اللایر  ٪۱ة بنسبة العملة األجنبی انخفاض/  ارتفاعفي أسعار الصرف. في حالة ریوضح الجدول التالي حساسیة التغی

دیسمبر  ۳۱المجموعة قبل الزكاة وضریبة الدخل في  ربح، سیكون التأثیر على ، مع ثبات جمیع المتغیرات األخرىالسعودي
 :كما یلي م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱و م۲۰۱۷

زیادة / نقص  
في معدالت 

 الصرف

 
 

 دوالر أمریكي

 
 

 لایر إیراني

 
 

 جنیھ مصري

 
 

 جنیھ سوداني 

 
 

 ةتركیلیرة 
       م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

 (۳٤۹)  (۲۹۳) (٦٫۰۰۲)   ۲٫۹٤۸ (۳٫۲۳۷)  ٪+۱ لایر سعودي
  ۳٤۹  ۲۹۳  ٦٫۰۰۲  (۲٫۹٤۸)  ۳٫۲۳۷   ٪-۱ لایر سعودي

       
       م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱

  ۲۹۰ (٥۰٦) (۱٫٥۳۳)   ٤٫۳۰٤ (٥٫٤٥۹)   ٪+۱ لایر سعودي
 (۲۹۰)  ٥۰٦   ۱٫٥۳۳  (٤٫۳۰٤)  ٥٫٤٥۹   ٪-۱ لایر سعودي

 
 
 
 
 
 
 

  



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة الموحدة القوائم إیضاحات حول 

  م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۷۱ 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) -۳۳
 

 مخاطر األسعار
باألداة  رتبطةم نتیجة لتغیر أسعار السوق، سواء كانت تلك التغیرات نتیجة لعوامل مالیة  اداةتتمثل في مخاطر تذبذب قیمة 
 تؤثر على جمیع األدوات المتداولة في السوق. عواملأو الجھة المصدرة لألداة أو 

 
 حقوق الملكیة  أسھم استثمار في بعض ألن المجموعة تمتلك حقوق الملكیة  أدواتتتعرض المجموعة لمخاطر أسعار  

المالیة  األوراق نسبھ. تقوم إدارة المجموعة بمراقبة للبیعكاستثمارات متاحة  ضمن  قائمة المركز المالي المدرجة والمصنفة
االستثمارات  لكتإدارة تم یفي محفظتھا االستثماریة بناء على مؤشرات السوق.  على أساس تناسبي لنسبتھا في حقوق الملكیة

كة المتحدة الشرتقوم ضافة الى ذلك باإلعلى أساس فردي ویتم اعتماد جمیع قرارات الشراء والبیع من قبل لجنة االستثمار. 
 المستقبلیة) للتحوط من مخاطر أسعار المواد الخام في قطاع السكر. عقود السلعأدوات مالیة مشتقة ( باستخدامللسكر 

 
یضاح إإن تفاصیل المحفظة االستثماریة للمجموعة المعرضة لمخاطر األسعار كما في تاریخ التقریر تم اإلفصاح عنھا في 

لمخاطر األسعار على القیمة  الكلي م، یقتصر تعرض الشركة۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱. كما في الموحدةمن ھذه القوائم المالیة  ۸
 العادلة لتلك المراكز.

 
 تحلیل الحساسیة

 ٥٫۲م: ۲۰۱٦بر دیسم ۳۱(لایر سعودي  ملیون ۳٫۷۹بمبلغ سترتفع / (تنخفض)  المجموعةلدى  الموجوداتصافي أن 
مع بقاء  ٪۱ة بنسبالقیم العادلة في  االنخفاض/  االرتفاعبسبب  حقوق الملكیة تتفاوتلایر سعودي) إذا كانت أسعار ملیون 

 جمیع العوامل األخرى ثابتة.
 

 مخاطر االئتمان
لیة اخسائر مبمما یتسبب  على الوفاء بإلتزامتھ ألداة مالیة طرف ما عدم مقدرةمخاطر االئتمان ھي المخاطر المتمثلة في 

التعرض لمخاطر االئتمان وضعت المجموعة  ولتخفیضیوجد لدى المجموعة تركیز كبیر لمخاطر االئتمان. للطرف اآلخر.ال
التعرض  طرمخابمراقبة منتظم بشكل عملیة اعتماد بحیث یتم تطبیق الحدود االئتمانیة على العمالء. كما تقوم اإلدارة أیضا 

أو ما ، انونًیاق ان فرداَ أو كیاًنا، بما في ذلك ما إذا كعمالء وفًقا لخصائصھم االئتمانیةیتم تصنیف الئتمان تجاه العمالء ولإل
ادیة وبات مالیة / اقتصجود أي صعوو مصناعتھطبیعة ، وئة أو مصنعین، وموقعھم الجغرافيكانوا بائعین بالجملة / تجز إذا
اریخ السداد وتوأساس ملف العمیل  تعتمد على مقابل األرصدة المشكوك في تحصیلھا والتيبالتالي یتم تسجیل مخصص و

عة أیضا المجمو دخلتبشكل منتظم. ولتلبیة مخاطر االئتمان من المدینین،  العمالء المدینة القائمةتتم مراقبة ذمم . السابقة
 في ترتیبات تأمین في مناطق جغرافیة معینة.

 
 كما في تاریخ التقریر ھي كما یلي:في المجموعة إن إجمالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦ 

   الموجودات المالیة
 ۱۰٫۷٥۱ ۷۸٫٥٥۸ استثمارات طویلة األجل

 ۱٫۲٥۲٫۱۲۲ ۹۷۰٫٦۱۸ ذمم مدینة تجاریة
 ٤۲۱٫٥٤۱ ۳٥۷٫٥۰۱ أرصدة مدینة أخرى

 ٥۰٫۹۰۷ ٦٤٫۳۸۷ مشتقات 
 ۱٫۳۷۱٫۸۹٤ ۱٫۲٦٥٫۱۲۸ أرصدة بنكیة

 ۲٫۷۳٦٫۱۹۲ ۳,۱۰۷٫۲۱٥ 
 

 .الذمم المدینة المشكوك في تحصیلھامخصص  بعد خصمقید الذمم المدینة التجاریة بالصافي یتم 
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۷۲ 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) -۳۳
 

 مخاطر االئتمان (تابع)
 ۳۱لایر سعودي ( ملیون ۱۲۱٫۰٥ مبلغأشھر  ستةألكثر من  تبلغ الذمم المدینة المستحقة والمتأخرة، التقریركما في تاریخ 

 ۸۰٫۲۳مبلغ  م۲۰۱۷دیسمبر ۳۱). بلغ إجمالي مخصص خسائر االئتمان في ملیون لایر سعودي ۱٤۸٫۲۲: م۲۰۱٦دیسمبر 
متأخرة أو منخفضة  أي ذمم مدینةلایر سعودي). لم یكن ھناك  ملیون ۷۲٫۷۳: م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱لایر سعودي (ملیون 

ملیون لایر سعودي مستحقة من شركة مستثمر فیھا، شركة جسور القابضة،  ۳٫۷٥ذات عالقة بخالف  األطرافالقیمة من 
 سجلت الشركة انخفاض كامل مقابل ھذا الذمم المدینة. "العالقةاألطراف ذات " ۲٦إیضاح كما ھو مبین في 

 
 تركیز المخاطر 

 مبین أدناه: طویلة األجلإن التحلیل القطاعي للذمم المدینة، والذي یشمل الذمم المدینة التجاریة والذمم المدینة 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷ 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱٦ 
    

 ۷۷۳٫۱۰٤  ۷۳۷٫۰٥۳ التجزئة  / الجملة 
 ۳٦٦٫٥٦۷  ۱۷۷٫۲٥۱ التصنیع

 ۹۰٫۰۱٥  ۹٦٫۷۸٤ التصدیر 
 ۱۰٥٫۹۲۱  ۱۱۸٫۳۲٦ أخرى 

 ۱٫۱۲۹٫٤۱٤  ۱٫۳۳٥٫٦۰۷ 
    

 (۷۲٫۷۳٤)  (۸۰٫۲۳۸) یخصم : مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
 ۱٫۰٤۹٫۱۷٦  ۱٫۲٦۲٫۸۷۳ 

 
ما ك ر االئتمان وفقاً للقطاع الجغرافيلمخاط والذمم المدینة طویلة األجل المدینة التجاریة  الذممإن الحد األقصى لتعرض 

 یلي:
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷ 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱٦ 
    

 ۹٤٥٫۹٦٦  ٦۸۲٫۱۰۲  المملكة العربیة السعودیة
 ۱٤٤٫۳۲۱  ۱۱۹٫۳۸٤  إیران
 ۱۳٤٫۲۹۰   ۱٤٥٫۱۲۷  تركیا
 ٥۹٫٦۹۱  ۱۲۳٫۱۱٤  مصر

 ٥۱٫۳۳۹  ٥۹٫٦۸۷ مناطق أخرى
 ۱٫۱۲۹٫٤۱٤  ۱٫۳۳٥٫٦۰۷ 

    یخصم: مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
 (۸۰٫۲۳۸)  (۷۲٫۷۳٤) 

 ۱٫۰٤۹٫۱۷٦  ۱٫۲٦۲٫۸۷۳ 
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۷۳ 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) -۳۳
 

 مخاطر السیولة
 

ھي المخاطر المتمثلة في تعرض المجموعة لصعوبات في الحصول على التمویل الالزم للوفاء بإلتزامات  السیولة مخاطر
یتم و عدم القدرة على بیع أصل مالي بسرعة وبمبلغ یقارب قیمتھ العادلة. منتنتج مخاطر السیولة قد . مرتبطة بأدوات مالیة

باي لوفاء ل أموال كافیة من خالل تسھیالت بنكیة متاحةللتأكد من توفر  بشكل دوري مخاطر السیولة وذلك بمراقبتھا  إدارة 
 مستقبلیة.التزامات 

 
من أن لدیھا دائماً سیولة كافیة للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا كن بالقدر الممإن منھج المجموعة في إدارة السیولة ھو التأكد 

دون تكبد خسائر غیر مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة. ولھذا الغرض، حافظت  والغیرعادیةفي ظل الظروف العادیة 
، م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المجموعة على حدود االئتمان مع بنوك تجاریة مختلفة من أجل تلبیة متطلبات السیولة لدیھا. كما في

لایر  ملیار ۳٫۷: م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱سعودي (لایر  ملیار  ٤.۷لدى المجموعة تسھیالت تمویل بنکیة غیر مستخدمة بمبلغ
 متطلبات السیولة قصیرة األجل ومتطلبات السیولة طویلة األجل. إلدارة سعودي) 

 
تتضمن ومخصومة  وغیر اجمالیةالمبالغ إن في تاریخ التقریر.كما فیما یلي االستحقاقات التعاقدیة للمطلوبات المالیة المتبقیة 

 المقاصة. اتیاتفاقمدفوعات فوائد تعاقدیة باستثناء تأثیر 

 
 ختلفة جوھریاً أو بمبالغ م جداً  مبكربشكل ھ مستحق قدیة المدرجة في تحلیل االستحقاقالتدفقات الن تصبحلیس من المتوقع أن أنھ 

 لذلك، فقد تم تصنیفھا على ھذا النحو. وفقاً وغیر المطالب بھا. الرباح األباستثناء توزیعات 
 
 
 

 تعاقدیةال نقدیةالتدفقات ال  

  م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱
 القیمة الدفتریة

 
ستة أقل من 

 أشھر 

 
ستة أشھر 

 سنةإلى  

 
سنة إلى ثالث 

 سنوات

ثالث سنوات 
إلى خمس 

 سنوات

أكثر من 
خمس 
 سنوات

       مالیة غیر مشتقة مطلوبات
       

 -- ۳٦٦٫۲۷۲  ۳٫۳٦٤٫۰۷۷  ٤٦۱٫۲۷٥ ۳٫٦٤۳٫٥۷۷ ۷٫۳۹٦٫۸٦۲ قروض وسلف
 -- -- -- -- ۲٫٤۷۱٫۱۲۱ ۲٫٤۷۱٫۱۲۱ ذمم دائنة تجاریة 

 -- -- -- -- ۱٫۷۸٦٫۳٥۸ ۱٫۷۸٦٫۳٥۸  مستحقات ومطلوبات أخرى
توزیعات أرباح غیر مطالب 

 -- -- -- -- ۲٥۸٫٤۷۳  ۲٥۸٫٤۷۳ بھا

 ۱۱٫۹۱۲٫۸۱٤ ۸٫۱٥۹٫٥۲۹ ٤٦۱٫۲۷٥ ۳٫۳٦٤٫۰۷۷  ۳٦٦٫۲۷۲ -- 
       

       مطلوبات مالیة مشتقة
       

مقایضة أسعار الفائدة 
 -- --  ۹٫۸۳۱   ۳٤۸  (۷۷۰)   ٤٫۷۳٥  المستخدمة للتحوط

عقود المشتقات المستخدمة 
 -- -- --  ۱۱۹  ۳۸٫۸٦۹  ۳۸٫۹۸۸  للتحوط

 ۱٦۲٫٤۰۰ -- -- -- -- ۱٥۹٫۹۷۹ خیار البیع
 -- -- -- -- ۷٫۹۷٤ ۷٫۹۷٤ عقود المشتقات األخرى 

 ۲۱۱٫٦۷٤٦٫ ٦۰۷۳  ٤٦۷   ۹٫۸۳۱  -- ۱٦۲٫٤۰۰ 
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 تدفقات نقدیة تعاقدیة  
 
 

 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱

 
 

 القیمة الدفتریة

 
أقل من ستة 

 أشھر

 
ستة أشھر 
 إلى  سنة

 
سنة إلى ثالث 

 سنوات

ثالث سنوات 
إلى خمس 

 سنوات

أكثر من 
خمس 
 سنوات

       
مالیة غیر  مطلوبات

       مشتقة

       
 ۸۰٫۰۰۰ ۲٫٥۷٥٫۹۱۲ ۲٫۰٥٦٫۸۹۲ ٦۲٦٫٥۰۸ ٤٫۰٥۷٫۳۳٤ ۹٫۰٦۸٫۰۳٦ قروض وسلف

 -- -- -- -- ۲٫٤۹٥٫۷٤۸ ۲٫٤۹٥٫۷٤۸ ذمم دائنة تجاریة 
مستحقات ومطلوبات 

 -- -- -- -- ۱٫۷٦۸٫۳۳۹ ۱٫۷٦۸٫۳۳۹ أخرى

توزیعات أرباح غیر 
 -- -- -- -- ۲٥۸٫٤۷۳ ۲٥۸٫٤۷۳ مطالب بھا

 ۱۳٫٥۹۰٫٥۹٦ ۸٫٥۷۹٫۸۹٦ ٤۲٦٫٥۰۸ ۲٫۰٥٦٫۸۹۲ ۲٫٥۷٥٫۹۱۲ ۸۰٫۰۰۰ 
       

       مالیة مشتقة مطلوبات
       

مقایضة أسعار الفائدة 
 -- ۳٫۹۲٤ ۳٫۹٦٥ )۲٫۲٥۲( )۲٫۱۳۱( )۲٫۹۷۲( المستخدمة للتحوط

عقود المشتقات 
 -- -- -- ۳٫۸٥٥ ۱۱٫۲۷۲ ۱٥٫۱۲۷ المستخدمة للتحوط

عقود المشتقات 
 -- -- -- ٤٫۳٤۳ ۸۹٫٥۳۰ ۹۳٫۸۷۳ األخرى 

 ۱۰٦٫۰۲۸ ۹۸٫٦۷۱ ٥٫۹٤٦ ۳٫۹٦٥ ۳٫۹۲٤ -- 
 

 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات
 

ین المشاركین ب منظمةفي معاملة  مقابل تحویل إلتزامالمدفوع ما أو بیع اصل مقابلسعر الذي سیتم استالمة الالقیمة العادلة ھو 
، في غیابھ السوق األكثر فائدة التي یمكن للمجموعة الوصول إلیھا في ذاك التاریخ. القیمة في تاریخ القیاس اولسوق في ا

 تعكس مخاطر عدم القدرة على األداء. لإللتزامالعادلة 
 
العادلة، للموجودات والمطلوبات المالیة وغیر  قیمھا قیاس تتطلبعدد من السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات للمجموعة ن إ

 المالیة.
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 إدارة المخاطر المالیة (تابع) -۳۳
 

 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات (تابع)
 

. االداة في سوق نشطة لتلكمتوفرة، تقوم المجموعة بقیاس القیمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعلن  ھناك أداةعندما تكون 
یتم إعادة اعتبار السوق كسوق نشط اذا كانت المعامالت لألصل أو اإللتزام یتعامل بھا بشكل متكرر كافي وكمیات كافیة 

 معلومات عن األسعار على أساس مستمر.  لتوفیر
   

إذا لم یوجد سعر معلوم في سوق نشطة، تستخدم المجموعة تقنیات التقییم التي تزید من استخدام المدخالت المرصدة ذات 
اسلوب التقییم المختارة یتضمن جمیع العوامل التي یأخذھا في الحسبان أن الصلة وتقلل من استخدام المدخالت الغیر مرصدة. 

 لة.المشاركون في السوق عند تسعیر المعام
 

، تستخدم المجموعة البیانات التي یمكن رصدھا في السوق قدر المستطاع. یتم االلتزام ألصل أو لعند قیاس القیمة العادلة 
 تصنیف القیم العادلة ضمن مستویات تسلسل ھرمي على أساس المعطیات المستخدمة في أسالیب التقییم كما یلي:

 
 .المطلوباتموجودات أو لل مماثلة) في أسواق نشطة ة"معدل"(غیر  المتداولةالمستوى األول: االسعار  •

 
 لألصلالمستوى الثاني: المدخالت باستثناء االسعار المتداولة  المدرجة ضمن المستوى األول التي یمكن رصدھا  •

 من األسعار). مشتقمثال: األسعار) أو بشكل غیر مباشر (مثال : بشكل مباشر (اما ،  وااللتزام
 

یر غعلى بیانات یمكن رصدھا في السوق (مدخالت لال تستند  االلتزام التيالمدخالت لألصل أو  الثالث:المستوى  •
 ).ملحوظة

 
في مستویات مختلفة من التسلسل الھرمي  تندرج تزام إلأو لألصل إذا كانت المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة  

للقیمة العادلة، فإن قیاس القیمة العادلة یتم تصنیفھ بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة حیث أن 
 أدنى مستوى للمدخالت یعد جوھریاً للقیاس بالكامل.

 
 غییر.قیمة العادلة في نھایة فترة التقریر التي حدث فیھا التبین مستویات التسلسل الھرمي لل بالتحویالت تعترف المجموعة 

 
حیث یتم تجمیع األدوات المالیة للمجموعة وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیة، فیما عدا االستثمارات المتاحة للبیع والمخزون 

روقات الفقد تنشأ لقیمة العادلة، با والمحملةبموجب عالقات القیمة العادلة ومشتقات األدوات المالیة  وااللتزامات المؤكدة 
وعة ال تختلف المالیة للمجم والمطلوباتتقدیرات القیمة العادلة. تعتقد اإلدارة أن القیم العادلة للموجودات بین القیمة الدفتریة و

 جوھریا عن قیمتھا الدفتریة.
ھا سلسلالمالیة بما في ذلك مستویاتھا وت المطلوباتوالمالیة  یوضح الجدول التالي القیمة الدفتریة والقیمة العادلة للموجودات

یاسھا یتم ق لمالمالیة التي  و المطلوبات المالیة القیمة العادلة. ال تتضمن معلومات القیمة العادلة للموجودات الھرمي في 
 ة تقریبیھ معقولھ للقیمة العادلةبالقیمة العادلة إذا كانت القیمة الدفتریة ھي قیم
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 القیمة العادلة القیمة الدفتریة 

 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱
 محددة

 بالقمیة العادلة
 القیمة العادلة 

 التحوط ألدوات
 متاح
 اإلجمالي ۳ المستوى ۲المستوى  ۱المستوى  للبیع

        
        العادلةموجودات مالیة مقاسة بالقیمة 

        
 ۱۳٫۳۲٦ -- ۱۳٫۳۲٦ -- -- ۱۳٫۳۲٦ -- عقود صرف مستقبلیة مستخدمة للتحوط

 ٤۰٫۸۲۱ -- ٤۰٫۸۲۱ -- -- -- ٤۰٫۸۲۱ عقود صرف مستقبلیة أخرى
 ۱۰٫۲٤۰ ۱۰٫۲٤۰ -- -- -- -- ۱۰٫۲٤۰ خیار الشراء

 ٤۷۱٫٥۰۷ ۹۲٫٤۲۷ -- ۳۷۹٫۰۸۰ ٤۷۱٫٥۰۷ -- -- أوراق مالیة تمثل حقوق ملكیة
 ٥۱٫۰٦۱ ۱۳٫۳۲٤ ٦۷۱٫٥۰۷ ۳۷۹٫۰۸۰ ٥٤٫۱٤۷ ۱۰۲٫٦٦۷ ٥۳٥٫۸۹٤ 
        

        مطلوبات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة
        

 (٤٫۷۳٥) -- (٤٫۷۳٥) -- -- (٤٫۷۳٥) -- مقایضات معدالت الفائدة المستخدمة للتحوط
 (۳۸٫۹۸۸) -- (۳۸٫۹۸۸) -- -- (۳۸٫۹۸۸) -- عقود صرف مستقبلیة مستخدمة للتحوط

 (۷٫۹۷٤) -- (۷٫۹۷٤) -- -- -- (۷٫۹۷٤) عقود صرف مستقبلیة أخرى 
 (۱٥۹٫۹۷۹) (۱٥۹٫۹۷۹) -- -- -- -- (۱٥۹٫۹۷۹) خیار البیع 

 (۱٦۷٫۹٥۳) (٤۳٫۷۲۳) -- -- (٥۱٫٦۹۷) (۱٥۹٫۹۷۹) (۲۱۱٫٦۷٦) 
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 العادلةالقیمة  القیمة الدفتریة 
 

 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱
 محددة

 بالقمیة العادلة
 القیمة العادلة 
 ألدوات التحوط

 متاح
 اإلجمالي ۳ المستوى ۲المستوى  ۱المستوى  للبیع

        موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة
        

 ٥۰٫۹۰٦ -- ٥۰٫۹۰٦ -- -- ٥۰٫۹۰۷ -- عقود صرف مستقبلیة مستخدمة للتحوط
 -- -- -- -- -- -- -- صرف مستقبلیة أخرىعقود 

 ٦۱۲٫٤۲۱ ۹۲٫٤۲۷ -- ٥۱۹٫۹۹٤ ٦۱۲٫٤۲۱ -- -- أوراق مالیة تمثل حقوق ملكیة
 -- ٥۰٫۹۰۷ ٦۱۲٫٤۲۱ ٥۱۹٫۹۹٥ ٤۰٫۹۰٦ ۹۲٫٤۲۷ ٦٦۳٫۳۲۷ 

        مطلوبات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة
        

 (۲٫۹۷۲) -- (۲٫۹۷۲) -- -- (۲٫۹۷۲) -- مقایضات معدالت الفائدة المستخدمة للتحوط
 (۱٥٫۱۲۷) -- (۱٥٫۱۲۷) -- -- (۱٥٫۱۲۷) -- عقود صرف مستقبلیة مستخدمة للتحوط

 (۹۳٫۸۷۳) -- (۹۳٫۸۷۳) -- -- -- (۹۳٫۸۷۳) عقود صرف مستقبلیة أخرى
 (۹۳٫۸۷۳) (۱۸٫۰۹۹) -- -- (۱۱۱٫۹۷۲) -- (۱۱۱٫۹۷۲) 
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۷۸ 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) -۳۳
 

 الھامة التي ال یمكن مالحظتھا تأسالیب التقییم والمدخال
المدخالت و ،من القیمة العادلة الثالث المستوىالجدول التالي یبین أسالیب التقییم المستخدمة لقیاس المستوى الثاني وأن 

 .رصدھاالھامة المستخدمة التي ال یمكن 
 

 المقاسة بالقیمة العادلةاألدوات المالیة 
 
 

 النوع

 
 

 أسالیب التقییم

 
معطیات ال یمكن 

 رصدھا

العالقة بین المدخالت 
 رصدھاالھامة التي ال یمكن 

 و قیاسات القیمة العادلة
    

سعر  أسلوب مقارنة السوق، أوراق مالیة تمثل حقوق ملكیة
السعر  ،األرباحمضاعفات 

 للقیمة الدفتریة

األرباح، سعر مضاعفات 
السعر مقابل القیمة الدفتریة، 
السعر مقابل القیمة الدفتریة 

 الملموسة

 غیر قابل للتطبیق

 غیر قابل للتطبیق غیر قابل للتطبیق تسعیرة الوسیط عقود مستقبلیة
 خیار الشراء 

  
سعر التنفیذ لتقلب السعر  نموذج بالك شول

الفوري لمؤشر السكر 
 (القیمة العادلة)

الزیادة في القیمة العادلة 
قیمة خیار سوف یقلل من 

من قیمة خیار  یزیدو  البیع
 .الشراء

زیادة تقلب المؤشر سوف 
یزید من قیمة خیار البیع 

 والشراء. 
 

 غیر قابل للتطبیق غیر قابل للتطبیق التدفقات النقدیة المخصومة مقایضات معدل الفائدة
 

 مخاطر إدارة رأس المال  -۳٤
 

المجموعة عند إدارة رأس المال إلى ضمان قدرة المجموعة على االستمرار بمبدأ مفھوم االستمراریة لكي  تتكمن من تھدف 
االستمرار في توفیر عوائد للمساھمین ومنافع لحاملي األسھم اآلخرین، وللحفاظ على رأس مال أساسي قوي لدعم التنمیة 

 المستدامة ألعمالھا.
تدیرالمجموعة ھیكل رأس مالھا من خالل مراقبة العوائد على صافي الموجودات وتقوم بإجراء التعدیالت علیھا في ضوء 
التغیرات في الظروف االقتصادیة. ولغرض الحفاظ على أو تعدیل ھیكل رأس المال، قد تقوم المجموعة بتعدیل مبلغ توزیعات 

صدار أسھم جدیدة. ما تقوم المجموعة أیضاً بمراقبة رأس المال بإستخدام معدل األرباح المدفوعة للمساھمین أو قد تقوم بإ
المدیونیة، وھو صافي الدیون، القروض المحملة بالفوائد والسلف بما في ذلك تكالیف التمویل، الذمم الدائنة التجاریة واألرصدة 

قوق الملكیة كما ھو مبین في قائمة المركز المالي الدائنة األخرى بعد خصم النقد واألرصدة لدى البنوك. یمثل رأس المال ح
 م ھو كالتالي:۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱الموحدة زائداً صافي الدین. إن معدل المدیونیة كما في 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۷

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱٦

    
 ۱٦٫۰۳۷٫٥٦۲  ۱۳٫٥۰۰٫۸٤۰ إجمالي المطلوبات 

 (۱٫٤۰٤٫۸۰۸)  (۱٫۲۹۸٫۱۱۷) ناقصاً:  نقد وما في حكمھ
 ۱٤٫٦۳۲٫۷٥٤  ۱۲٫۲۰۲٫۷۲۳ صافي الدین المعدل

    
 ۹٫۲٤۹٫۸۳٤  ۹٫۷۰۷٫۹۸۰ إجمالي حقوق الملكیة

 ۲٫۹۷۲  ٤٫۷۳٥ نقاصاً: احتیاطي التحوط
 ۹٫۲٥۲٫۸۰٦  ۹٫۷۱۲٫۷۱٥ حقوق الملكیة المعدلھ 

    
 ۱٫٥۸  ۱٫۲٥ نسبة صافي الدین المعدل إلى حقوق الملكیة المعدلة
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۷۹ 

 االرباحتوزیعات   -۳٥
 

لایر سعودي للسھم  ۱ملیون لایر سعودي تمثل  ٥۳۳٫۹۸، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزیع أرباح نھائیة بمبلغ بعد نھایة السنة
 من قبل المساھمین.علیھا للموافقة وذلك الواحد 
 

  لمعاییر الجدیدة والتعدیالت والمعاییر الصادرة ولكن لم یتم تطبیقھاا -۳٦
 

 :حالیاً مطبقة ال راتیالمعاییر الجدیدة، والتعدیالت على المعاییر والتفس ۱-۳٦
 

 :م۲۰۱۷ینایر  ۱ ابتدأً من تاریخ بتطبیق المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر الدولیة التالیة  كما ھو مناسب، المجموعة تبنت
 
   )۷یالت على معیار المحاسبة الدوليتعد(مبادرة اإلفصاح    )أ(
 

القوائم المالیة من تقییم التغیرات في المطلوبات الناشئة عن انشطھ التمویل  التي تمكن مستخدميوالت االفصاحات تتطلب التعدی
 والتي تشمل كال من التغیرات الناشئة عن التغیرات في التدفقات النقدیة وغیر النقدیة.

 
عدا  ، تمثل تغیرات في التدفقات النقدیة فقط، ماالموحدة في قائمة التدفقات النقدیة مفصحاألنشطة التمویلیة للمجموعة، كما ھو 

 النقدیة من األنشطة التشغیلیة. التدفقات من منعكسالتكلفة المدفوعة للتمویل والتي تمثل تغیر غیر نقدي 
 
 )۱۲المحاسبة الدولي الموجودات الضریبیة المؤجلة للخسائر غیر المحققة (تعدیالت على معیار ب االعتراف  )ب(
 

توضح التعدیالت المحاسبة عن الموجودات الضریبیة المؤجلة للخسائر غیر المحققة على أدوات الدین التي تم قیاسھا بالقیمة 
 العادلة.

 
 تأثیر على القوائم المالیة. لھذا التعدیلفال یوجد ولذلك بالقیمة العادلة  مقاسھ دینال تحتفظ المجموعة بأیة أدوات  
 
 ۱۲ر المالیة رقم تعدیالت على معیار التقاری( م۲۰۱٦ – م۲۰۱٤السنویة للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة دورة  التحسینات )ت(

 .)في المنشأت األخرى حقوق الملكیةاإلفصاح عن 
 

 تصنیفھا م التي یت حقوق الملكیةعلى تنطبق في المنشأت األخرى،  حقوق الملكیةمتطلبات االفصاح عن  عنتوضح التعدیالت 
 التعدیل على القوائم المالیة للمجموعة.یوجد أي تأثیر لھذا . ال او للتوزیع كمحتفظ بھا لغرض البیع

 
 والتي لم یتم تطبیقھا المعاییر الصادرة  ۲-۳٦

 
 إمكانیة التطبیقم مع ۲۰۱۸ینایر  ۱بعد  ابتدأً فیما یلي بیان بالمعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر المطبقة على السنوات 

ر الموحدة. المجموعة في طوالمالیة  عند إعداد ھذه القوائم المالیةبالتطبیق المبكر لھا لم تقم المجموعة  ومع ذلك الحقا او المبكر
 تقییم تأثیر ھذه المعاییر.

 
 اإلیرادات من العقود مع العمالء ۱٥المعیار الدولي للتقریر المالي   -أ

 
إطار شامل لتحدید مبلغ وتوقیت اإلعتراف باإلیرادات. ویحل ھذا المعیار محل إرشادات  ۱٥ینشئ المعیار الدولي للتقریر المالي 

 عقود االنشاءات ۱۱ومعیار المحاسبي الدولي  اإلیرادات ۱۸معیار المحاسبة الدولي  وتشملاإلیرادات الحالي االعتراف ب
 "برامج والء العمیل". ۱۳للتقاریر المالیة  لجنة المعاییر الدولیةوتفسیرات 

 
 م. ۲۰۱۸ینایر  ۱للفترات السنویة  التي تبدأ من أو بعد  ۱٥یسري المعیار الدولي للتقریر المالي 
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۸۰ 

 لم یتم تطبیقھا (تابع)لكن المعاییر الجدیدة والتعدیالت والمعاییر الصادرة و -۳٦
 

 المعاییر الصادرة والتي لم یتم تطبیقھا (تابع) ۲-۳٦
 

 األدوات المالیة ۹المعیار الدولي للتقریر المالي  -ب
 

األدوات المالیة. إن  ۹م النسخة النھائیة من المعیار الدولي للتقریر المالي ۲۰۱٤المحاسبة الدولیة في یولیو  أصدر مجلس معاییر
 بتبني التطبیقم مع السماح ۲۰۱۸ینایر  ۱لتي تبدأ من أو بعد للفترات السنویة ا تطبیقھیسري  ۹المعیار الدولي للتقریر المالي 

   المبكر لھا.
 

 الموجودات المالیة –التصنیف 
تعكس نموذح األعمال التي التي على تصنیف جدید وطریقة قیاس للموجودات المالیة  ۹یتضمن المعیار الدولي للتقریر المالي 

 إدارة الموجودات من خاللھ وخصائص تدفقاتھا النقدیة. فیھا یتم
 

ة بالتكلف المقاسةرئیسیة للموجودات المالیة وھي: الموجودات المالیة  ثالثة تصنیفات ۹المعیار الدولي للتقریر المالي  یتضمن
المطفأة، والقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة . ھذا المعیار یستبعد  فئات 

 الحالیة للمحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق، والقروض والذمم المدینة والمتاحة للبیع. ۳۹معیار المحاسبة الدولي 
 

 ضمن ھو أصل مالي المستقبلقود التي یكون فیھا المدمجة في العالیتم تقسیم المشتقات ، ۹بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي 
 ككل بغرض تصنیفھا. جینةالھنطاق المعیار. وبدال من ذلك، یتم تقییم األداة المالیة 

 
 الموجودات المالیة وموجودات العقود –في القیمة  الھبوط
 

 المستقبلیة  النظرةبنموذج  ۳۹نموذج "الخسارة المتكبدة" في معیار المحاسبة الدولي  ۹یستبدل المعیار الدولي للتقریر المالي 
بشأن كیفیة تأثیر التغیرات في العوامل االقتصادیة على نماذج الخسارة  مدروساً  حكماً المتوقعة". وھذا یتطلب لخسارة اإلئتمان "

 االئتمانیة المتوقعة والتي سیتم تحدیدھا على أساس االحتمال المرجح. 
 

 لفي القیمة على الموجودات المالیة التي تقاس بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخ للھبوطسیتم تطبیق النموذج الجدید 
 االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة وكذلك على موجودات العقود. بإستثناءالشامل اآلخر 

 
 ، سیتم قیاس مخصصات الخسارة وفقاً ألحد األسس التالیة:۹بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي 

 
اً بعد تاریخ شھر ۱۲خالل  السداد محتملالتي تتنج حاالت حدوث تعثر في شھراً . ۱۲الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى  -

 التقریر.
 
لمتوقع على مدار العمر امحتمل  السدادالتي تنتج عن جمیع حاالت حدوث تعثر في الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر.  -

 لألداة المالیة.
 

كل المخاطر اإلئتمانیة للموجودات المالیة بش للخسارة اإلئتمانیة المتوقعة على مدى العمر، یتم تطبیق القیاس إذا زادت بالنسبة
شھرا إذا لم تزید ھذه  ۱۲كبیر في تاریخ التقریر منذ اإلعتراف األولي لھا، ویطبق قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى 

 یكونالة أن في حلألصل المالي كبیر  بشكلة تحدید عدم زیادة المخاطر اإلئتمانیة یجوز للمنشا .كبیر بشكلئتمانیة المخاطر اال
قھ اإلئتمان المتوقعة على مدى العمر یتم تطبی خسائرفي تاریخ التقریر. إال أن قیاس  منخفضة لمخاطر إئتمانیة  معرض االصل

یضاً أ على الدوام للذمم المدینة التجاریة وموجودات العقد بدون أي مكونات تمویل ھامة. یجوز للمنشأة إختیار تطبیق ھذه السیاسة
 للذمم المدینة التجاریة وموجودات العقد بمكونات تمویل ھامة.
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۸۱ 

 المعاییر الجدیدة والتعدیالت والمعاییر الصادرة ولكن لم یتم تطبیقھا (تابع) -۳٦
 

 المعاییر الصادرة والتي لم یتم تطبیقھا (تابع) ۲-۳٦
 

 المطلوبات المالیة  –التصنیف 
المطلوبات  ھاتصنیفل ۳۹بشكل كبیر بالمتطلبات الحالیة في معیار المحاسبة الدولي  ۹یحتفظ المعیار الدولي للتقریر المالي 

 المالیة.
 

القیمة ب المحددةجمیع التغیرات في القیمة العادلة للمطلوبات ب ھ یتم االعتراففإن ۳۹الدولي  المحاسبةإال أنھ وبموجب معیار 
یر بینما یتم بموجب المعیار الدولي للتقر الخسائرالربح أو الخسارة  یتم االعتراف بھا في األرباح أو في  العادلة من خالل 

 كما یلي:بشكل عام عرض ھذه التغیرات في القیمة العادلة  ۹المالي 
 ل الشامل اآلخر.في الدخ لإللتزامئتمانیة مبلغ التغیر في القیمة العادلة المتعلق بالتغیرات في المخاطر االیتم عرض  -
 .المبلغ المتبقي من التغیر في القیمة العادلة في الربح أو الخسارةیتم عرض  -

 
 المحاسبة عن التحوط

بات في تطبیق متطلر سیاستھا المحاسبیة  لالستمرار مبدئیاً إختیا ۹یجوز للمجموعة عند تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 
 .۹ بدالً من المتطلبات الواردة في المعیار الدولي للتقریر المالي ۳۹التحوط الواردة في معیار المحاسبة الدولي  محاسبة

 
أھداف تتماشى مع أن من المجموعة التأكد من عالقات محاسبة التحوط  ۹سیتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي 

 ما یقدمعالیة التحوط. كنھج أكثر نوعیة ونظرة مستقبلیة  لتقییم فوتطبیق  المجموعةطر في واستراتیجیات  إدارة المخا
االختیاري  االستمرارمتطلبات جدیدة تتعلق بإعادة التوازن لعالقة التحوط ویمنع عدم  ۹ الماليللتقریر  الدولير المعیا

خاطر ستكون مؤھلة للمحاسبة الم ادارةمن المحتمل أن أكثر استراتیجیات عن التحوط. وبموجب النموذج الجدید،  للمحاسبة
 عن التحوط، وبالتحدید تلك التي تتضمن تحوط عنصر مخاطر للبند غیر المالي (ما عدا مخاطر العمالت األجنبیة).

 
مة في المبالغ المتراك یتم إعادة تصنیف، فیما یتعلق بجمیع تحوطات التدفقات النقدیة،  ۳۹بموجب معیار المحاسبة الدولي 

نقدیة في نفس الفترة حیث أن التدفقات ال تصنیفكتعدیل إعادة  الخسائرأو  الربح احتیاطي تحوط التدفقات النقدیة إلى 
ت یتعلق بتحوطا، وفیما ۹الدولي  للتقریر المالي  المعیار جبوبموعلى الربح أو الخسارة. إال انھ  المتوقعة المتحوط لھا تؤثر

حتیاطي ، فإن المبالغ المتراكمة في اماليغیر  االصل مشتریاتالمرتبطة بتوقع طر العمالت األجنبیة النقدیة  لمخا التدفقات
 ل الغیر ماليلألصتحوط التدفقات النقدیة وتكلفة احتیاطي التحوط سیتم إدراجھا عوضاَ عن ذلك مباشرة في التكلفة األولیة 

 .االعتراف بھاغیر المالیة عند 
 

 حاتاالفصا
افصاحات جدیدة شاملة خاصة فیما یتعلق بالمحاسبة عن التحوط ومخاطر االئتمان  ۹سیتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي 

 والخسائر االئتمانیة المتوقعة.
 

 التحول
بأثر رجعي باستثناء ما  ۹المعیار الدولي للتقریر المالي  تبنيعادة یتم تطبیق التغیرات في السیاسات المحاسبیة الناتجة من 

 یلي:
 
یما یتعلق بقة فمعلومات المقارنة للفترات السا لھا بعدم تعدیل یسمحمن اإلعفاء الذي  لإلستفاذة في القیمةخطط المجموعة  -

 یة للموجوداترت في القیم الدفتبالفروقا). عادة یتم اإلعتراف في القیمة بما في ذلك الھبوط( وقیاس تصنیفي ف بالتغیرات
 م. ۲۰۱۸ینایر  ۱كما في . األرباح المبقاه واالحتیاطات ۹المعیار الدولي للتقریر المالي الناتجة من  والمطلوبات المالیة

متوقع لالتحوط الجدیدة عادة بأثر مستقبلي. إال أنھ یجوز للمجموعة إختیار تطبیق التغیر ا محاسبةیجب تطبیق متطلبات  -
 المحاسبة عن نقاط اآلجل بأثر رجعي. في
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 االیجار عقود ۱٦ المالیة للتقریر الدولي المعیار -ج
 

. یقوم للمحاسبة عن عقود اإلیجار في قائمة المركز المالي موحدللمستأجرین نموذج  ۱٦یقدم المعیار الدولي للتقریر المالي 
ى التزام فة إلاباإلض الصلةذو  األصل استخدامالذي یمثل حقھ في  االستخدامالمتعلق بحق المستأجر باالعتراف باألصل 

دفعات اإلیجار .توجد إعفاءات اختیاریة لعقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات اإلیجار الذي یمثل التزامھ بسداد 
صنیف تالمؤجرون في  یستمرأي  –بھة للمعیار الحالي مشا . تبقى طریقة المحاسبة المتبعة من المؤجرة المنخفضةالقیم

 تشغیلي.او عقود إیجار تمویلي عقود اإلیجار ك
 

عقود  ۱۷الدولي  ار بما في ذلك معیار المحاسبةمحل التوجیھات الحالیة لعقود االیج ۱٦ر المالي یحل المعیار الدولي للتقری
عقد إیجار، وتفسیر لجنة  یتضمنتحدید ما إذا كان ترتیب ما  ٤وتفسیرات لجنة المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة االیجار، 

جوھر المعامالت التي  تقییم  ۲۷وتفسیر لجنة التفسیرات الدولیة  الحوافز، - عقود اإلیجار التشغیلي ۱٥لدولیة التفسیرات ا
 تأخذ الشكل القانوني لعقد اإلیجار.

 
المبكر للمنشات التي  بالتبنيم مع السماح ۲۰۱۹ینایر  ۱لتي تبدأ من أو بعد مفعولھ للفترات السنویة ا يإن ھذا المعیار یسر

االیراد من العقود مع العمالء في أو قبل تاریخ التطبیق األولي للمعیار الدولي  ۱٥تطبق المعیار الدولي للتقریر المالي 
 .۱٦للتقریر المالي 

 
 تحدید ما إذا كان الترتیب یتضمن عقد إیجار

 
 ، إختیار إما: ۱٦یجوز للمجموعة عند التحول إلى المعیار الدولي للتقریر المالي 

 لعقد اإلیجار لكافة عقودھا، أو ۱٦تطبیق تعریف المعیار الدولي للتقریر المالي  -
 تطبیق وسیلة عملیة وعدم إعادة تقییم ما إذا كان العقد یمثل إیجار أو یحتوي على إیجار. -
 

 التحول
 

 یجوز للمجموعة كمستأجر إما تطبیق المعیار باستخدام:
  ، أوالرجعياألثر منھج  -
 .وسائل عملیة إختیاریة منھج األثر الرجعي المعدل مع -
 

یقوم المستأجر بتطبیق الخیار باستمرار على جمیع عقود اإلیجار. وتخطط المجموعة حالیا  تطبیق المعیار الدولي للتقریر 
 تطبیقھ.م. لم تحدد المجموعة بعد نھج التحول الذي ستقوم ب ۲۰۱۹ینایر  ۱مبدئیا في  ۱٦المالي 

 
أجیر ت عقدالتي تكون فیھا مؤجرا بخالف مؤجر وسیط في  االجارلعقود  تعدیالتكمؤجر إجراء أي  المجموعةال یتطلب من 

 بالباطن.
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۸۳ 

 المعاییر الجدیدة والتعدیالت والمعاییر الصادرة ولكن لم یتم تطبیقھا (تابع) -۳٦
 

 المعاییر الصادرة والتي لم یتم تطبیقھا (تابع) ۲-۳٦
 
 م۲۰۱٦ –م ۲۰۱٤اریر المالیة دورة السنویة للمعاییر الدولیة للتق التحسینات -د
 

دولیة تم إلغاء إعفاءات تبني المعاییر الالتطبیق األولي للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة،  ۱المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  -
 للتقاریر المالیة للمرة األولى.

 م.۲۰۱۸ینایر  ۱عد لتي تبدأ في أو بللتقاریر المالیة للمرة األولى، المعیار قابل للتطبیق للفترات ا عند تطبیق المعاییر الدولیة
 
اإلستثمارات في الشركات الزمیلة والمشروعات المشتركة، یحق للمشاریع المشتركة  ۲۸معیار المحاسبة الدولي رقم  -

 إختیار قیاس إستثماراتھا في الشركات الزمیلة أو المشاریع المشتركة على أساس القیمة مؤھلةأو أي منشأة أخرى  الراسمالیة
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یحق تطبیق ھذا المعیار على أساس كل استثمار على حدى.

 
لتابعة ا منشاتھالى ثماریة، اإلستمرار في تطبیق محاسبة القیمة العادلة عاإلس المنشأتبخالف  المستثمر تآللمنشیحق  -

والمطبقة بواسطة بواسطة مستثمر في شركة زمیلة أو مستثمر في مشروع مشترك. یحق تطبیق ھذا المعیار بشكل منفصل 
تبدأ في أو  لتيعلى الفترات ابأثر رجعي على كل استثمار في شركة زمیلة أو في مشروع مشترك. یتم تطبیق ھذا المعیار 

 ح بالتطبیق المبكر.م مع السما۲۰۱۸ینایر  ۱بعد 
 
 تعدیالت أخرى -ه

 
المعاییر الجدیدة أو المعدلة الواردة أدناه لم تطبق بعد، كما ال یتوقع أن یكون لھا تاثیر جوھري على القوائم المالیة الموحدة 

 للمجموعة.
 
(تعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولیة  معامالت حصة المدفوعاتتصنیف وقیاس المدفوعات المحسوبة على أساس  -

 .)۲رقم 
 
 التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر( المشترك المشروع الزمیلة أو  وشركتة ما مسثمر الموجودات بین  مساھمة بیع أو   -

 ).۲۸ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ۱۰المالي رقم 
 عقود التأمین ٤األدوات المالیة مع تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم  ۹تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم  -

مجاالت األعمال بخصوص تأثیرات  اتلمالحظ) تتمثل التعدیالت في االستجابة ٤عیار التقاریر المالیة الدولیة (تعدیالت م
 تعدد تواریخ التطبیق.

 
إال في  العقاري األصل ال یتم تحویل  –) ٤۰المحاسبة الدولي رقم لى معیار تحویل الممتلكات االستثماریة (تعدیالت ع -

 فقط ال غیر. االستخدام وجود دلیل على تغیر فعلي في 
 
وضح التفسیر  –المعامالت بالعملة األجنبیة والمقدمات المدفوعة  ۲۲تفسیرات لجنة معاییر التقاریر المالیة الدولیة رقم  -

 عر الصرف.عاملة المستخدم لتحدید ستاریخ الم
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۸٤ 

 توضیح التحول للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  -۳۷
 

القوائم  م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ للسنة المنتھیة في للمجموعةالموحدة القوائم المالیة  ھذهتعد ، )أ( ۲یضاح كما ھو مبین في اإل
ة العربیة في المملك ة" المعتمدالمالیة إلعداد التقاریر"للمعاییرالدولیة وفقاً األولى للمجموعة المعدة السنویة المالیة الموحدة 

كز ربعض المعاییر األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. باإلضافة لذلك، فإن قائمة الموالسعودیة 
 ھو تاریخ التحول.م ۲۰۱٦ینایر  ۱إعدادھا كما في  المالي اإلفتتاحیة للمجموعة قد تم

 
 دیسمبر ۳۱المنتھیة في للسنوات  الموحدة عند إعداد القوائم المالیة ۳رقم إیضاح یاسات المحاسبیة الواردة في تم تطبیق الس

ر اریللتق الدولیةعدة وفقاً للمعاییر قائمة المركز المالي المالرصید االفتتاحي ل إعداد عندو م ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱و م۲۰۱۷
 المجموعة).م (تاریخ تحول ۲۰۱٦ینایر  ۱كما في المالیة 

 
ن عنھا ، قامت المجموعة بتعدیل المبالغ المعلة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیةعند إعداد قائمة المركز المالي اإلفتتاحی

 سابقاً ضمن القوائم المالیة المعدة وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف علیھا الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین
ین الھیئة السعودیة للمحاسب معاییر من یوجد شرح عن كیفیة التحول. علیھا قبل التحول)حاسبیة المتعارف (المبادئ الم

تأثیرھا على یر المالیة  والمعاییر الدولیة للتقار القانونیین (وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف علیھا قبل عملیة التحول) إلى
 .   بالجداولت المعنیة، في الجداول التالیة والتوضیحات المرفقة المركز المالي للمجموعة للفترا

 
بعض ارقام المقارنة تم إعادة تصنیفھا وفقاً لمبادى المحاسبة المتعارف علیھا قبل عملیة التحول لتتوافق مع عرض المعاییر 

 الدولیة للتقاریر المالیة. 
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۸٥ 

 (تابع) للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةتوضیح التحول -۳۷
 

 مطابقة قائمة المركز المالي الموحدة 

 
 

  

مبادىء المحاسبة 
المتعارف علیھا قبل 

 فترة التحول 

 أثر التحول إلى
المعاییر الدولیة 

المالیةللتقاریر  

المعاییر الدولیة 
 للتقاریر
 المالیة

مبادىء المحاسبة 
المتعارف علیھا قبل 

 فترة التحول 

 أثر التحول إلى
المعاییر الدولیة 

المالیةللتقاریر  

المعاییر الدولیة 
 للتقاریر
 المالیة

یضاحإ الموجودات م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱٦ینایر  ۱   
    

ك،ب،أ ممتلكات، آالت ومعدات  ٦٫۸٦٤٫۸۰۸ ۱٫۱۰۱٫۸۱٤ ۷٫۹٦٦٫٦۲۲ ۷٫۸٥۲٫۷۱۲ ۹٦٥٫۹۹۹ ۸٫۸۱۸٫۷۱۱ 
موجودات غیر ملموسة 

ج،د،أ وشھرة  ٦٦۱٫٦٦۹ ۲٥٫۳۲۹ ٦۸٦٫۹۹۸ ۱٫۱۱۳٫۷۲۰ (٤۸٫۹۸۲) ۱٫۰٦٤٫۷۳۸ 
 ۳۰٫٦۳۸ ۳۰٫٦۳۸ -- ۳٤٫۲٥٦ ۳٤٫۲٥٦ -- أ استثمار عقاري

استثمار في شركات محاسب 
 ۷٫۳۱۷٫۱۹۱ (٤۰۳٫۷٦۷)  ۷٫۷۲۰٫۹٥۸ ۷٫٤۹۸٫٥۹۸ (٤۱٦٫٤۱۸) ۷٫۹۱٥٫۰۱٦ ھـ عنھا بطریقة حقوق الملكیة

 ۷۰۹٫۲۷٥ -- ۷۰۹٫۲۷٥ ٦۱۲٫٤۲۱ -- ٦۱۲٫٤۲۱  استثمارات متاحة للبیع
 ۱۷۷٫۲۰۷ -- ۱۷۷٫۲۰۷ ۱۰٫۷٥۱ -- ۱۰٫۷٥۱  ذمم مدینة طویلة األجل

 ٦۹٫۷٦۳ -- ٦۹٫۷٦۳ ۲۸٫٦۹۳ -- ۲۸٫٦۹۳ ي موجودات ضریبیة مؤجلة
إجمالي الموجـودات غیر 

 ۱۸٫۱۸۷٫٥۲۳ ٥٤۳٫۸۸۸ ۱۷٫٦٤۳٫٦۳٥ ۱٦٫۸۳۸٫۳۳۹ ۷٤٤٫۹۸۱ ۱٦٫۰۹۳٫۳٥۸  المتداولة
        

ز،و،أ مخزون  ۳٫۲۰٤٫٤۸۲ ۱۱۲٫٦٤٦ ۳٫۳۱۷٫۱۲۸ ٤٫۸٥۳٫٤٥٤ ۱٥٦٫۲٦۰ ٥٫۰۰۹٫۷۱٤ 
زأ، ذمم مدینة تجاریة  ۱٫۲۲۸٫٦۱٦ ۲۳٫٥۰٦ ۱٫۲٥۲٫۱۲۲ ۹۲۰٫٦۲۰ (۹۲٫٥۲۹) ۸۲۸٫۰۹۱ 

مدفوعات مقدما وذمم مدینة 
ح،أ أخرى  ۱٫۳۰۲٫۳۰۸ ٤۰٫٦٦٥ ۱٫۳٤۲٫۹۷۳ ۱٫٦٦۹٫۲۰۸ ٤۱٫٦۰۰ ۱٫۷۱۰٫۸۰۸ 

 ۲٫۰۸۹٫۹۸۲ ۲۲٫۹۰۸ ۲٫۰٦۷٫۰۷٤ ۱٫٤۰٤٫۸۰۸ ۷۳٫۲۸٤ ۱٫۳۳۱٫٥۲٤ أ نقد وما في حكمھ
  ۷٫۰٦٦٫۹۳۰ ۲٥۰٫۱۰۱ ۷٫۳۱۷٫۰۳۱ ۹٫٥۱۰٫۳٥٦ ۱۲۸٫۲۳۹ ۹٫٦۳۸٫٥۹٥ 

موجودات مصنفة كمحتفظ 
 -- -- -- ۱٫۱۳۲٫۰۲٦ -- ۱٫۱۳۲٫۰۲٦  بھا للبیع

 ۹٫٦۳۸٫٥۹٥ ۱۲۸٫۲۳۹ ۹٫٥۱۰٫۳٥٦ ۸٫٤٤۹٫۰٥۷ ۲٥۰٫۱۰۱ ۸٫۱۹۸٫۹٥٦  إجمالي الموجودات المتداولة 
 ۲۷٫۸۲٦٫۱۱۸ ٦۷۲٫۱۲۷ ۲۷٫۱٥۳٫۹۹۱ ۲٥٫۲۸۷٫۳۹٦ ۹۹٥٫۰۸۲ ۲٤٫۲۹۲٫۳۱٤  إجمالي الموجودات 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة الموحدة القوائم إیضاحات حول 

  م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۸٦ 

 توضیح التحول للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (تابع)-۳۷
 

 )تابعمطابقة قائمة المركز المالي الموحدة (

 
 
 
 
 

 

  

مبادىء المحاسبة 
المتعارف علیھا قبل 

 فترة التحول 

 أثر التحول إلى
المعاییر الدولیة 

المالیةللتقاریر  

المعاییر الدولیة 
 للتقاریر
 المالیة

مبادىء المحاسبة 
المتعارف علیھا قبل 

 فترة التحول 

 أثر التحول إلى
المعاییر الدولیة 

المالیةللتقاریر  

المعاییر الدولیة 
 للتقاریر
 المالیة

م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ إیضاح  م۲۰۱٦ینایر  ۱   
        حقوق الملكیة

 ٥٫۳۳۹٫۸۰۷ -- ٥٫۳۳۹٫۸۰۷ ٥٫۳۳۹٫۸۰۷ -- ٥٫۳۳۹٫۸۰۷  رأس المال
 ۳٤۲٫۹۷٤ -- ۳٤۲٫۹۷٤ ۳٤۲٫۹۷٤ -- ۳٤۲٫۹۷٤  عالوة إصدار

 ۱٫۷۷٤٫۰۸٥ -- ۱٫۷۷٤٫۰۸٥ ۱٫۷۷٤٫۰۸٥ -- ۱٫۷۷٤٫۰۸٥  احتیاطي نظامي
 ٤٫۰۰۰ -- ٤٫۰۰۰ ٤٫۰۰۰ -- ٤٫۰۰۰  احتیاطي عام

ھـأ، إحتیاطي القیمة العادلة  (۲۲٫۰۹۳) (۹٫۹۳۰) (۳۲٫۰۲۳) ۳٫۷۸٤ (٤٫٤۰۲) (٦۱۸) 
أثر المعامالت مع حقوق الملكیة 

غیر المسیطرة دون تغییر في 
 (۱۷۱٫۳۷٥) -- (۱۷۱٫۳۷٥) (۱۷۱٫۳۷٥) -- (۱۷۱٫۳۷٥)  السیطرة

 -- ۱٫۰۱۹٫۰۸۷ (۱٫۰۱۹٫۰۸۷) (۹۲٦٫۲۸۷) ۱٫۰۱٤٫۸۰۱ (۱٫۹٤۱٫۰۸۸) م احتیاطیات تحویل عمالت أجنبیة
 ۲٫۹۳۸٫۲۸۲ (۱٫۳۳۷٫٥٥۹) ٤٫۲۷٥٫۸٤۱ ۱٫۸۸٥٫۸٤۳ (۱٫۲۷۱٫۲۱٤) ۳٫۱٥۷٫۰٥۷  أرباح مبقاة

حقوق الملكیة العائدة لمساھمي 
 ۱۰٫۲۲۷٫۱٥٥ (۳۲۲٫۸۷٤) ۱۰٫٥٥۰٫۰۲۹ ۸٫۲۱۷٫۰۲٤ (۲٦٦٫۳٤۳) ۸٫٤۸۳٫۳٦۷  الشركة

المسیطرةحقوق الملكیة غیر   ۱٫۳۰۸٫۹۳۹ ۳٥۲٫۹۰۲ ۹٥٦٫۰۳۷ ۱٫۰۳۲٫۸۱۰ ۳۹۸٫٥۳۱ ٦۳٤٫۲۷۹ أ 
 ۱۱٫٥۳٦٫۰۹٤ ۳۰٫۰۲۸ ۱۱٫٥۰٦٫۰٦٦ ۹٫۲٤۹٫۸۳٤ ۱۳۲٫۱۸۸ ۹٫۱۱۷٫٦٤٦  إجمالي حقوق الملكیة



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة الموحدة القوائم إیضاحات حول 

  م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۸۷ 

 توضیح التحول للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (تابع)-۳۷
 

 )تابعمطابقة قائمة المركز المالي الموحدة (

 
 

 
 

مبادىء المحاسبة 
المتعارف علیھا قبل 

 فترة التحول 

 أثر التحول إلى
المعاییر الدولیة 

المالیةللتقاریر  

المعاییر الدولیة 
 للتقاریر
 المالیة

مبادىء المحاسبة 
المتعارف علیھا 
 قبل فترة التحول 

 أثر التحول إلى
المعاییر الدولیة 

المالیةللتقاریر  

المعاییر الدولیة 
 للتقاریر
 المالیة

م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ إیضاح  م۲۰۱٦ینایر  ۱   
        المطلوبات 

 ٤٫۷۷۷٫۸٤٦  ۱۹٥٫۹٤٤  ٤٫٥۸۱٫۹۰۲ ٤٫٤٥٥٫۹٥٦  ۲۳۸٫٤۷۸  ٤٫۲۱۷٫٤۷۸ أ سلف وقروض
طأ، منافع الموظفین  ٤۳۹٫۳۸۱  ۱٦۹٫۸۷۰  ٦۰۹٫۲٥۱ ٤۱۲٫۲۲۰  ۱۳۰٫۸۹٥٤  ٥۳٫۱۱٥ 

 ۱۱٦٫٤٤۹  ۱۳٫٥۱۷  ۱۰۲٫۹۳۲ ٥٥٫۹٤۱  ٥٫۳۹۰  ٥۰٫٥٥۱ ي إلتزام ضریبي مؤجل
 -- (۱۷٥٫۳۱٤)  ۱۷٥٫۳۱٤ -- (۱٥۸٫۲۱۷)  ۱٥۸٫۲۱۷ ل أیراد مؤجل

 ۲۳۲٫٤۹۷  --  ۲۳۲٫٤۹۷ ۲۱٥٫٥۸۱  --  ۲۱٥٫٥۸۱  ذمم دائنة طویلة األجل
 ۱٦۰٫۳۰۷ ۱٦۰٫۳۰۷ -- ۲۰۲٫۲٤۸ ۲۰۲٫۲٤۸ --  عقود إیجار طویلة األجل

مخصص مقابل تكلفة إعادة 
 ۹۷٫۰۸۳ ۹۷٫۰۸۳  -- ۹۲٫۳۲٦ ۹۲٫۳۲٦  -- ك األصل لحالتھ

 ٥٫۹۲۷٫۲۹۷ ٤۲۲٫٤۳۲  ٥٫٥۰٤٫۸٦٥ ٥٫٦۳۱٫۳۰۳ ٥٥۰٫۰۹٥  ٥٫۰۸۱٫۲۰۸  إجمالي المطلوبات غیر المتداولة
        

 ٥٫۰۹۹٫٤٤۳ ۸۷٫۷۳۰  ٥٫۰۱۱٫۷۱۳ ٤٫٦۱۲٫۰۸۰ ۱۲٥٫۸۸۲  ٤٫٤۸٦٫۱۹۸ أ سلف وقروض
وأ، ذمم دائنة تجاریة  ۲,٤۱٥٫٥۰۳ ۸۰٫۲٤٥ ۲٫٤۹٥٫۷٤۸ ۳٫۱۱۸٫۷٤۷  ۹٥٫۰٤۳ ۳٫۲۱۳٫۷۹۰ 

 ۲٦٫۱۱۸ ۲٦٫۱۱۸ -- ٤۷٫۷۳۰ ٤۷٫۷۳۰ --  الجزء المستحق من عقود اإلیجار
 ۲٫۰۲۳٫۳۷٦  ۱۰٫۷۷٦  ۲٫۰۱۲٫٦۰۰  ۲٫۲۳٦٫٥۳٦ ٥۸٫۹٤۲ ۲٫۱۷۷٫٥۹٤ أ مستحقات ومطلوبات أخرى

  ۹٫۰۷۹٫۲۹٥ ۳۱۲٫۷۹۹ ۹٫۳۹۲٫۰۹٤  ۱۰٫۱٤۳٫۰٦۰ ۲۱۹٫٦٦۷   ۱۰٫۳٦۲٫۷۲۷ 
كمتاحة للبیعمطلوبات مصنفة    ۱٫۰۱٤٫۱٦٥  --  ۱٫۰۱٤٫۱٦٥ -- --  -- 

 ۱۰٫۳٦۲٫۷۲۷   ۲۱۹٫٦٦۷  ۱۰٫۱٤۳٫۰٦۰   ۱۰٫٤۰٦٫۲٥۹ ۳۱۲٫۷۹۹ ۱۰٫۰۹۳٫٤٦۰  إجمالي المطلوبات المتداولة 
 ۱٦٫۲۹۰٫۰۲٤ ٦٤۲٫۰۹۹ ۱٥٫٦٤۷٫۹۲٥  ۱٦٫۰۳۷٫٥٦۲ ۸٦۲٫۸۹٤ ۱٥٫۱۷٤٫٦٦۸  إجمالي المطلوبات

 ۲۷٫۸۲٦٫۱۱۸ ٦۷۲٫۱۲۷ ۲۷٫۱٥۳٫۹۹۱  ۲٥٫۲۸۷٫۳۹٦ ۹۹٥٫۰۸۲ ۲٤٫۲۹۲٫۳۱٤  إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة الموحدة القوائم إیضاحات حول 

  م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۸۸ 

 توضیح التحول للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (تابع)-۳۷
 

 الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموجزة الموحدةمطابقة 
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في   

 
 إیضاح

مبادىء المحاسبة 
المتعارف علیھا قبل 

 فترة التحول

تأثیر التحول 
للمعاییر الدولیة  

 للتقاریر المالیة

المعاییر الدولیة 
 للتقاریر
 المالیة

     العملیات المستمرة
 ۲٦٫۳۳۰٫۸۰۲ ۱٫۲۲٤٫۸٤۸ ۲٥٫۱۰٥٫۹٥٤ ل، زأ،  اإلیرادات

 (۲۱٫٦۷۷٫۸۳۸) (۷۸٦٫۲٦٦) (۲۰٫۸۹۱٫٥۷۲) أ، ح، ط، ك تكلفة اإلیرادات
 ٤٫٦٥۲٫۹٦٤ ٤۳۸٫٥۸۲ ٤٫۲۱٤٫۳۸۲  مجمل الربح

حصة من نتائج شركات مستثمر فیھا بطریقة 
حقوق الملكیة، بعد خصم الزكاة وضریبة الدخل 

 ۷۰۲٫۰۱۱ (۸۰٫٥٦٥) ۷۸۲٫٥۷٦ ھـ وتوزیعات أرباح مستلمة
 (۷٦۰٫٦٥٦) (۲۱٫۰۷۲) (۷۳۹٫٥۸٤) أ، ب، ج، ط مصروفات إداریة

 (۳٫٥٤۷٫۸۱۱) (۱۲۲٫۸٤۷) (۳٫٤۲٤٫۹٦٤) طأ،ب، وتوزیعمصروفات بیع 
 (٥۷۳٫۸۹۲) -- (٥۷۳٫۸۹۲)  القیمة ھبوط فيخسائر 

 ٤۷۲٫٦۱٦ ۲۱٤٫۰۹۸ ۲٥۸٫٥۱۸  الناتج من األنشطة التشغیلیة
     

 ۱۹٦٫۰۸۳ -- ۱۹٦٫۰۸۳  إیرادات تمویلیة 
 (۷٥٤٫٦۷٥) (۸٫۸۸۳) (۷٤٥٫۷۹۲) كأ،  تكالیف تمویلیة 

 (٥٥۸٫٥۹۲) (۸٫۸۸۳) (٥٤۹٫۷۰۹)  صافي التكلفة التمویلیة 
     
 (۸٥٫۹۷٦) ۲۰٥٫۲۱٥ (۲۹۱٫۱۹۱) أ، ي قبل الزكاة وضریبة الدخل  لخسارة ا
     

 (۱٥۳٫۰۲۲) ۳٫۸۷۸ (۱٥٦٫۹۰۰) كأ،  مصروف الزكاة وضریبة الدخل
 (۲۳۸٫۹۹۸) ۲۰۹٫۰۹۳ (٤٤۸٫۰۹۱)  من العملیات المستمرة الخسارة

     العملیات الغیر مستمرة
الخسارة من العملیات الغیر مستمرة، بعد خصم 

 (۱۷٦٫۲٦۰) -- (۱۷٦٫۲٦۰)  الضریبة
 (٤۱٥٫۲٥۸) ۲۰۹٫۰۹۳ (٦۲٤٫۳٥۱)   للسنة الخسارةصافي 

     
     اآلخر ةالشامل الخسارة

     
     بنود لن یتم تصنیفھا ضمن الربح أو الخسارة

 (۲٥٫۰٦۰) (۲٥٫۰٦۰) -- ط قیاس التزام المنافع المحددةإعادة 
     

بنود تم أو یمكن إعادة تصنیفھا ضمن الربح او 
     الخسارة

 (۱٫۰۰۱٫٦۰۲) -- (۱٫۰۰۱٫٦۰۲)  فروق ترجمة عمالت أجنبیة –عملیات أجنبیة 
إستثمار في شركات محاسب عنھا بطریقة حقوق 

 (۱۲۲٫۱٦٤) -- (۱۲۲٫۱٦٤)  اآلخرالحصة في الدخل الشامل  –الملكیة 
رات الجزء الفعال للتغی –تحوط للتدفقات النقدیة 

 ۱۰٫۰۲۷ -- ۱۰٫۰۲۷  في القیمة العادلة
 صافي التغیر في –موجودات مالیة متاحة للبیع 

 ۸۷٫۰۱٥ -- ۸۷٫۰۱٥  القیمة العادلة
 (۱٫۰٥۱٫۷۸٤) (۲٥٫۰٦۰) (۱٫۰۲٦٫۷۲٤)  اآلخرالخسارة الشامل 

 (۱٫٤٦۷٫۰٤۲) ۱۸٤٫۰۳۳ (۱٫٦٥۱٫۰۷٥)  للسنةالشامل اآلخر  الخسارةإجمالي 
 
وفقاً لمبادىء المحاسبة المتعارف علیھا قبل فترة التحول، إشتملت قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة على التغیر في *

حركة على الدخل الشامل اآلخر. 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة الموحدة القوائم إیضاحات حول 

  م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۸۹ 

 للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (تابع) توضیح التحول-۳۷
 

 األرباح المبقاة مطابقة

 
 

 إیضاح
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱٦
 ینایر ۱ 

 م۲۰۱٦
     

األرباح المبقاة بموجب معاییر الھیئة السعودیة للمحاسبین 
 ۳,۱٥۷,۰٥۷  القانونیین  كما في

 
٤,۲۷٥,۸٤۱ 

     
 (۲۱,۲۲۰)  ۲٦,۹٦٦ ب ممتلكات، آالت ومعدات
 (٥۷,٦۸۲)  -- جد،  موجودات غیر ملموسة

 (۱٦,۸۹۳)  ۸,۰٥۱ ھـ إستثمار في شركات محاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة 
 (۳۳,۹۷٦)  -- ز مبیعات لموزعین

 (۲۱۳,۸۰۷)  (۲٥۳,۲۷۷) ح تسویة عقود االیجار –ترتیبات عقود إیجار تشغیلي 
 (٦۸,٥۳۲)  (۹۸,۳٦۸) ط منافع موظفین

 (۱۳,٥۱۷)  (٥,۷۹۹) ي إلتزام ضریبي مؤجل
 (۳٥,۳۹۲)  (٤٤,٤۷۰) ك تكلفة إعادة األصل لحالتھ

 ۱٤۲,٥٤۷  ۱۱٤,۷۷۰ ل ربح مؤجل
 (۱,۰۱۹,۰۸۷)  (۱,۰۱۹,۰۸۷) م إعادة تصنیف احتیاطي ترجمة عمالت أجنبیة

 (۱,۳۳۷,٥٥۹)  (۱,۲۷۱,۲۱٤)  اإلنخفاض في األرباح المبقاة
أرباح مبقاة بموجب المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة 

 ۱,۸۸٥,۸٤۳  كما في السنة المنتھیة 
 

۲,۹۳۸,۲۸۲ 
 
 توحید منشأة تم االعتراف بھ مسبقاً كشركة زمیلة وفقاً لمعاییر الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین )أ

لمبادئ المحاسبة المتعارف علیھا قبل عملیة التحول، تبنت المجموعة سیاسة االعتراف بالمنشأة كشركة تابعة إذا كانت  وفقاً 
للمجموعة القدرة على التحكم في السیاسات المالیة والتشغیلیة للحصول على منافع اقتصادیة التي عادة ما تكون مصاحبة لحصة 

لمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، تعتبر المنشأة التي تسیطر علیھا المجموعة شركة ل تزید عن نصف حقوق التصویت. وفقاً 
لى أو لدیھا حقوق في العائدات المتغیرة نتیجة لمشاركتھا مع المنشأة، ولدیھا القدرة على إالمجموعة معرضة  كون أنتابعة، 

عند التحول إلى المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، قامت التأثیر على تلك العائدات من خالل سیطرتھا على المنشأة. 
المجموعة بإعادة تقییم سیطرتھا على الشركات المستثمر فیھا والتي نتج أن الشركة لدیھا السیطرة على ھرفي لخدمات الغذائیة 

ن ھذه القوائم ومطلوبات شركة ھرفي ضم بناًء علیھ، تم توحید موجودات. و۱۰ر الدولي للتقاریر المالیة وفقا لمتطلبات المعیا
ملیون لایر سعودي كما ھو معلن عنھا ضمن القوائم  ۷۲٥٫٥۳ونتیجة لذلك، فإن صافي الموجودات البالغة المالیة الموحدة. 

ملیون لایر سعودي) تم إدراجھا ضمن  ۸۰۲٫۷۱م: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱م (۲۰۱٦ینایر  ۱المالیة المراجعة للسنة المنتھیة في 
 ۲٥٫۳۳ذلك االعتراف بشھرة بمبلغ نتج عن طلوبة وفقاً للمعاییر الدولیة. وبعد إجراء التعدیالت الم الموحدة القوائم المالیة ھذه

 م وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة۲۰۱٦ینایر  ۱ملیون لایر سعودي (مدرجة ضمن موجودات غیر ملموسة) كما في 
 ۳۱ملیون لایر سعودي في تاریخ التحول ( ۳۷۰٫۰۲اف بحقوق الملكیة غیر المسیطرة بمبلغ . باإلضافة لذلك، تم  االعتر۱رقم 

 ملیون لایر سعودي). ٤۰۹٫۳۸م: ۲۰۱٦دیسمبر 
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 )(تابع الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیینمنشأة تم االعتراف بھ مسبقاً كشركة زمیلة وفقاً لمعاییر توحید  أ) 
 

 توحید ھرفي ھي كما یلي:ل نتیجةالموحدة الموجودات والمطلوبات المتضمنة في ھذه القوائم المالیة 
 

 ینایر ۱ 
 م۲۰۱٦

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

   الموجودات غیر المتداولة
 ۹۱۰٫۰۷۸ ۱٫۰۰٥٫۸٦۳ ممتلكات، آالت ومعدات

 ۳۰٫٦۳۸ ۳٤٫۲٥٦ استثمار عقاري 
 ۹٤۰٫۷۱٦ ۱٫۰٤۰٫۱۱۹ إجمالي الموجودات غیر المتداولة

   

   الموجودات المتداولة
 ۱۰۸٫۹٤٦ ۱۰۱٫۷٦۲  مخزون

 ۲۳٫۲۰٤ ۲۹٫٥۱۳  ذمم مدینة تجاریة
 ۸٥٫۳٤۳ ۹۷٫٤٤۱  مستحقات أخرىمدفوعات مقدماً و
 ۲۲٫۹۰۸ ۷۳٫۲۲٦  نقد وما في حكمھ

 ۲٤۰٫٤۰۱ ۳۰۱٫۹٤۲  اجمالي الموجودات المتداولة  
 ۱٫۱۸۱٫۱۱۷ ۱٫۳٤۲٫۰٦۱ اجمالي الموجودات

   

   المطلوبات
   المطلوبات غیر المتداولة

 ۱۹۸٫۷٥۰  ۲۳۸٫٤۷۸  سلف وقروض
 ٥۳٫۲٦۹  ٥۹٫۲۷٦  منافع موظفین

 ۲٥۲٫۰۱۹ ۲۹۷٫۷٥٤  إجمالي المطلوبات غیر المتداولة
   

   المطلوبات المتداولة
 ۸۸٫۹۰۱  ۱۲٥٫۸۸۱  قروضسلف و

 ٥۷٫٥٤۱  ٦۱٫۸۷٥  ذمم دائنة تجاریة 
 ٥۷٫۱۲۷  ٥۳٫۸٤٤  مستحقات ومطلوبات أخرى
 ۲۰۳٫٥٦۹ ۲٤۱٫٦۰۰  إجمالي المطلوبات المتداولة

 ٤٥٥٫٥۸۸  ٥۳۹٫۳٥٤ إجمالي المطلوبات
 

 توحید ھرفي ھي كما یلي:ل نتیجةالموحدة النتائج التشغیلیة المتضمنة في ھذه القوائم المالیة 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱٦
  

 ۱٫۱٥٦٫٦۸۳ إیرادات
 (۸۰۹٫۰۸۰)  تكلفة اإلیرادات

 ۳٤۷٫٦۰۳  مجمل الربح
  

 (۷۰٫۸٥٦)  مصروفات إداریة
 (٤۷٫٥۰۳) مصروفات بیع وتوزیع 

  ۲۲۹٫۲٤٤  النتائج من األنشطة التشغیلیة 
 (۷٫۹۱٤)  تكلفة تمویلیة

 ۲۲۱٫۳۳۰  الربح قبل الزكاة 
   

 (٤٫۲٥۰)  مصروف الزكاة 
 ۲۱۷٫۰۸۰  صافي الربح للسنة 
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 معداتممتلكات، آالت و )ب
 

 رئیسیةلاالمكونات  صل بالمحاسبة عنعند التحول إلی المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، تقوم المجموعة بشکل منف )۱
تلكات، المم لبنودالعمر اإلنتاجي اإلجمالي اآلالت والمعدات التي لھا أعمار إنتاجیة تختلف جوھریا عن تلك ، الممتلكاتلبنود 

 ضمن تم تحدید ھذه المكونات الرئیسیة . بناء على التحلیل التفصیلي من قبل اإلدارة،اآلالت والمعدات أو تختلف عن عنصر آخر
  على أساس تناسبيالمحددة الھامھ القیم الدفتریة للمكونات  تحدید، تم م۲۰۱٦ر ینای ۱لمجموعة. كما في التشغیلیة ل اآلالت 

 لمكونات.تلك ال لمكونات القیم العادلة بدون تعدیل القیم الدفتریة الكلیة
 

 .م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱المنتھیة في ملیون لایر سعودي للسنة  ٥۹٫۲٦ بمبلغ عكس تسجیل االستھالكبقامت المجموعة عاله، أل نتیجة
 

اؤھا فیما رئیسیة تم إجرصیانة إصالحات ویتم تكبد أي تكالیف ، وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف علیھا قبل عملیة التحول )۲
المجموعة  امتقعداد التقاریر المالیة، التحول إلى المعاییر الدولیة إل وضمن. نفس الفترة التي تم تكبدھافي  اآلالتبفي یتعلق 
لدفتریة على ا ةالقیم توزیعاختارت بما أن المجموعة و .رسملتھامن إمكانیة  التحققلیتم الرئیسیة صیانة الو اإلصالحاتبتقییم 

لم ة للرسملة وفھي مؤھل تكبدھا مسبقاً لإلصالحات والصیانةتاثیر المصروفات التي تم  فإن تاریخ التحول،بأساس القیمة العادلة 
 تم احتسابھا بشكل منفصل.ی

 
لصیانة ا مصروفاتقامت أعمال التجزئة للمجموعة برسملة بعض  ،المحاسبة المتعارف علیھا قبل عملیة التحولوفقا لمبادئ  )۳

لتكالیف سیاسة اإلعتراف با بتبني، قامت المجموعة لتقاریر المالیةد الكمي. وفقا للمعاییر الدولیة إلعداد ابناء على سیاسة الح
منافع اقتصادیة مستقبلیة منھا  یتحقق أنط إذا كان من المحتمل مالیة فقحقة مثل مصروفات الصیانة كمصروفات رأسالال

ملیون لایر سعودي  ۲۳٫۳۱ بمبلغ لمصروفات الراسمالیة با السابقاالعتراف . وبناء على ذلك، قامت المجموعة بإلغاء للمجموعة
ملیون  ۲٫۰۹ملیون لایر سعودي و  ۲۱٫۲۲بمبلغ  علیھا مسیطرةالملكیة غیر الوحقوق  مع انخفاض مقابل في األرباح المبقاة

 .لایر سعودي على التوالي
 

 موجودات غیر ملمومسة )ج
 

لمخازن لة إطفاء مصاریف التسویق والتوظیف المجموعة سیاس تبنت، وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف علیھا قبل عملیة التحول 
لة لیتم إن ھذه التكلفة غیر مؤھلتقاریر المالیة، فعداد اللمعاییر الدولیة إلالجدیدة على مدى فترة ال تتجاوز ثالث سنوات. وفقا 

و تم تكبدھا ملیون لایر سعودي  ۲۱٫٥، بلغت ھذه التكالیف التحول الرسملة. وفي تاریخ للمعاییر ھابسبب عدم استیفاء رسملتھا
المجموعة من قبل سملتھا رتم التشغیل / بدء التشغیل التي ذلك، فإن التكلفة المؤجلة التي تمثل تكلفة ما قبل ل . باإلضافةكمصروفات

امت عداد التقاریر المالیة. وبناء علیھ، قالدولیة إل للمعاییروفقاً تستوفي معاییر الرسملة  ملیون لایر سعودي ال ٤۸٫۰۸لبالغة وا
بمبلغ  األرباح المبقاةمقابل في انخفاض ملیون لایر سعودي مع  ٦۹٫٥۹مؤجلة بمبلغ  مصروفاتالمجموعة بإلغاء احتساب 

 ملیون لایر سعودي.  ٥۷٫٦۸
 

 وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف علیھا قبل عملیة التحول،المصروفات المؤجلة المعترف بھا  فقد تم رد إطفاءباإلضافة إلی ذلك، 
 .م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في المنتھیة للسنةلایر سعودي ملیون  ٦۸٫۲والبالغة 
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 السابقة عملیات دمج األعمالموجودات غیر ملموسة معترف بھا بموجب  )د

 
الیة تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر الم عدمالمجموعة  اختارتلدولیة إلعداد التقاریر المالیة، قد عند التحول إلی المعاییر ا

في إطار معاییر الھیئة السعودیة للمحاسبین  سیستمر اإلعتراف بالشھرةي دمج أعمال سابق. وبناء على ذلك، ألبأثر رجعي 
عالمات التجاریة وسة مثل الالقانونین وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، ویخضع ذلك لتغییر بعض الموجودات غیر الملم

ملیون  ۲٤۲٫۸۷. وبناء علیھ، زادت الشھرة بمبلغ ۱ضمن الشھرة، وفقا لمتطلبات المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
 لایر سعودي مع انخفاض مماثل في القیمة الدفتریة للعالمات التجاریة المصنفة ضمن الموجودات غیر الملموسة.

 
 ركات محاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیةاإلستثمار في ش )ه

 
عداد التقاریر المالیة. لتحول إلى المعاییر الدولیة إلعن ا ناتجةمبقاة  خسائر  /بأرباح باالعترافقامت الشركات الزمیلة للمجموعة 

مع انخفاض مقابل ملیون لایر سعودي  ۱٦٫۸۹لغ الشركة الزمیلة بمب فيستثمار اإلرصید نتج عن ھذا التعدیل انخفاض في وقد 
 للمجموعة كما في تاریخ التحول. في األرباح المبقاة

 
دیسمبر  ۳۱حقوق الملکیة عن السنة المنتھیة في  بطریقة الشرکات المستثمر فیھا الربح منباإلضافة إلی ذلك، تم تعدیل حصة 

 . لایر سعوديملیون   ۸۰٫٥٦بمبلغ  م۲۰۱٦
 

ثمار تالقیمة الدفتریة إلسب اإلعترافإلغاء  نتج عنھ ھرفي فإن توحید شركة، عاله"أ" یضاح اإلفي  مفصح، وكما ھو أیضاً  
لایر  ملیون ٤۲۸٫۹۷: م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي كما في تاریخ التحویل. (  ۳۹۱٫۷٤بمبلغ  ھرفيالمجموعة في 

 ).سعودي
 

 المخزون )و
 

معدات بعض قطع الغیار االستراتیجیة وال قامت المجموعة بالمحاسبة عن، وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف علیھا قبل عملیة التحول
عداد التقاریر المالیة، تم تصنیف ھذه الموجودات عند كمخزون. بعد التحول إلى المعاییر الدولیة إل الصیانة معداتاالحتیاطیة / 

ع الغیار قطنیف وبناء علیھ، تم إعادة تص ت والمعدات.، اآلالالممتلكات لمعاییر ذات الصلة كعنصر منفصل في بندالوفاء با
. الممتلكات، اآلالت و المعدات في تاریخ التحول إلى المخزونملیون لایر سعودي من  ۲۸٫۸۲لغة یة البااالستراتیجعدات والم

المنتھیة في  للسنةلایر سعودي ملیون  ۲٫۸۹ بمبلغاالستراتیجیة  قطع الغیار والمعداتلفقد تم تسجیل االستھالك ونتیجة لذلك، 
 .م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱

  
 مبیعات للموزعین )ز

 
لمخزون المباع إلى موزعیھا مع ل ، قامت المجموعة بإثبات إیراداتوفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف علیھا قبل عملیة التحول

لتقاریر عداد اذات الصلة التي سیتم تحویلھا على أساس التوزیع. وفقا للمعاییر الدولیة إل المخاطر والمنافععتبار األخذ بعین اال
 ٦۹٫٤۲بمبلغ  الطریقبیخ التحول، زاد المخزون على ذلك، في تار اً ھذه اإلیرادات. وبناء، لم یتم الوفاء بشروط اثبات المالیة

تعدیل التجاریة. كما نتج عن ال المدینة  سعودي في الذممملیون لایر ۱۰٥٫۱۱بمبلغ  ملیون لایر سعودي مع انخفاض مقابل
 االعتراف، تم م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱في  المنتھیة السنةملیون لایر سعودي. خالل  ۳۳٫۹۸بمبلغ  انخفاض في األرباح المبقاة

 .السنةلتلك الموحدة  الدخل الشامل اآلخر قائمة المبیعات وتم إدراج األثر الناتج عن ذلك فيب
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 ترتیبات عقود إیجار تشغیلي )ح

 
الغ وفي یجار بالمبمصروفات اإلاالعتراف بت المجموعة سیاسة ، تبنوفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف علیھا قبل عملیة التحول

یجار بخالف اإل باإلعتراف بمصروفاتلتقاریر المالیة، قامت الشركة عداد االفترة التي تستحق فیھا. وفقا للمعاییر الدولیة إل
 ت، انخفضوبناء على ذلك، في تاریخ التحولجار. س القسط الثابت على مدى فترة اإلیعلى أسا المحملةمصاریف اإلیجار 

و  ملیون لایر سعودي ٤۸٫٤۸ لغتحت بند مدفوعات مقدماً و ذمم مدینة أخرى بمبالمدرجة مصاریف اإلیجار المدفوعة مقدما 
ملیون  ۲۱۳٫۸۱ مبقاة بمبلغمقابل في األرباح المع انخفاض  ملیون لایر سعودي ۱۸٦٫٤۲زیادة في التزام عقود اإلیجار بمبلغ 

 .لایر سعودي
 

 ۳۱المنتھیة في  السنة لسعودي خاللایر  ملیون ٦۰٫۷٥لك، فقد زادت مصروفات اإلیجار للمجموعة بمبلغ ضافة إلى ذباإل
 .م۲۰۱٦ دیسمبر

 
 منافع الموظفین  )ط

 
یة مكافآت نھا المدرجة تحتتزامات لوفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف علیھا قبل عملیة التحول، قامت المجموعة باحتساب اال

عداد المعاییر الدولیة إلالتحول إلى قانون العمل. عند  بموجبالمنصوص علیھا  فین بالرجوع إلى طریقة المحاسبةالخدمة للموظ
محددة. وبناء على ذلك، قامت المجموعة لمجموعة مخصصات نھایة الخدمة للموظفین كالتزامات منافع التقاریر المالیة، تحتسب ا

ر ینای ۱ما في ك العداد التقاریر المالیة الدولیة للمعاییرللتحول مستقل لحساب التزامات المنافع المحددة  إكتواريبتعیین خبیر 
ملیون لایر سعودي مع  ۷۷٫٦۳لغ نھایة الخدمة للموظفین بمب زاد التزام مكأفاة. كما في تاریخ التحول، وما بعد ذلك م۲۰۱٦

 ملیون لایر سعودي.  ٦۸٫٥۳بمبلغ  األرباح المبقاةمقابل في انخفاض 
 

 ۳۱سعودي خالل السنة المنتھیة في  ملیون لایر ۷٫۸باإلضافة لذلك، انخفضت مكافأة نھایة خدمة الموظفین للمجموعة بمبلغ 
 م.۲۰۱٦دیسمبر 

 
وظفین الم منافعبموجب  إلتزامھاالمجموعة سجلت وعالوة على ذلك، وفقاً لمبادى المحاسبة المتعارف علیھا قبل عملیة التحول، 

 كتواريإلمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، المجموعة قامت بإجراء تقییم  وفقاً  إلتزامھا ولتحدیدعلى اساس المتطلبات التنظیمیة. 
ملیون لایر سعودي في الدخل الشامل االخر   ۲٥٫۰٦ة بمبلغ إكتواری اإلعتراف بخسارةمفصل لمنافع موظفیھا. ونتیجة لذلك، تم 

ة المذكورة كتواریالمجموعة من الخسائر اإل تبلغ حصة م.۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱مع زیادة مقابلة في االلتزام، للسنة المنتھیة في 
 .م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي والتي تم تسجلھا في األرباح المبقاة كما في للسنة المنتھیة في  ۲۱٫٦۷

 
 ضریبة مؤجلة )ي

 
اح غیر األرب عنالضریبة المؤجلة ب باإلعتراف المجموعة ، لم تقوموفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف علیھا قبل عملیة التحول

 عنؤجلة مات الضریبیة المتزاااللب االعترافتقاریر المالیة، یجب للمعاییر الدولیة إلعداد ال لتابعة. وفقاً لشركات االموزعة من ا
 ۱۳٫٥ضریبیة مؤجلة إضافیة بمبلغ  بإلتزامات اإلعترافى ذلك، في تاریخ التحول، تم عل اً رباح غیر الموزعة. وبناءھذه األ
 ملیون لایر سعودي. ۱۳٫٥بمبلغ لایر سعودي مع انخفاض مقابل في األرباح المبقاة ملیون 

 
 ، قامت المجموعة بشكل منفصل بتصنیفعداد التقاریر المالیةباإلضافة إلى ما ذكر أعاله، عند التحول إلى المعاییر الدولیة إل

قبل  و الذمم المدینة األخرى المقدمةمدفوعات ال و الذي تم إدراجھ ضمنملیون لایر سعودي  ٦۹٫۷٦بقیمة  أصل ضریبي مؤجل
 .تاریخ التحویل

 
 
 
 




