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۱ 
 وعضو غیر شریك السعودیة العربیة المملكة في مسجلة مھنیة شركة وشركاه محاسبون ومراجعون قانونیون، الفوزان جي ام بي كي

 محفوظة.سویسریة. جمیع الحقوق  تعاونیة شركة العالمیة، جي ام بي كي ل والتابعة المستقلة جي ام بي كي شركات شبكة في
 

 المستقل الحسابات تقریر مراجع
 مساھمي شركة مجموعة صافوالللسادة 

 الرأي 

لقد راجعنا القوائم المالیة الموحدة شركة مجموعة صافوال ("الشركة") والشركات التابعة لھا ("المجموعة")، والتي تشمل 
م، والقوائم الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر، ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱قائمة المركز المالي الموحدة كما في 

التغیرات في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، واإلیضاحات، المكونة من ملخص للسیاسات 
 األخرى.المحاسبیة الھامة والمعلومات التفسیریة 

 
ة كما للمجموع الموحد وفي رأینا، فإن القوائم المالیة المرفقة تعرض بعدل، من جمیع الجوانب الجوھریة، المركز المالي

ً سنة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقم وأداءھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدیة الموحدة لل۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في  عاییر للم ا
الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة 

 للمحاسبین القانونیین.

 أساس الرأي

ً لقد قمنا بالمراجعة وفق للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. ومسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر  ا
تم توضیحھا في قسم "مسؤولیات المراجع عن مراجعة القوائم المالیة الموحدة" في تقریرنا. ونحن مستقلون عن المجموعة 

عربیة السعودیة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة، كما وفقاً لقواعد سلوك وآداب المھنة المعتمدة في المملكة ال
وفینا أیضاً بمتطلبات سلوك وآداب المھنة األخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة 

 ومناسبة لتوفیر أساساً لرأینا في المراجعة.

 األمور الرئیسیة للمراجعة

ئیسیة للمراجعة ھي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المھني، لھا األھمیة البالغة عند مراجعتنا للقوائم األمور الر
المالیة الموحدة للسنة الحالیة. وقد تم تناول ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة ككل، وعند تكوین رأینا فیھا، 

 ولم نقدم رأیاً منفصالً في تلك األمور.
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 المستقل الحسابات تقریر مراجع
 (تابع) مساھمي شركة مجموعة صافوالللسادة 

 في قیمة الشھرة وبنود الممتلكات واآلالت والمعدات ھبوطاختبار ال 

(ھـ) للسیاسة المحاسبیة المتعلقة بالممتلكات  ۳) للسیاسة المحاسبیة المتعلقة بالشھرة، واإلیضاح ۲(أ) ( ۳راجع اإلیضاح 
لإلفصاح عن الممتلكات  ٦في القیمة، واإلیضاح  بالھبوط(ي) للسیاسة المحاسبیة المتعلقة  ۳واآلالت والمعدات، واإلیضاح 
 في القیمة. ھبوطإلفصاح لإلفصاح عن ال ۳٥اإلیضاح فصاح عن الشھرة ولإل ۷واآلالت والمعدات، واإلیضاح 

 كیفیة معالجة األمر الرئیسي في مراجعتنا أمر رئیسي للمراجعة

م، بلغت القیمة الدفتریة للشھرة ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 
ملیون لایر  ٥۱٤م: ۲۰۱۷ملیون لایر سعودي ( ۹۰٦

سعودي). بلغت القیمة الدفتریة للممتلكات واآلالت 
 ۷٫٥٦۲م: ۲۰۱۷ملیون لایر سعودي ( ٦٫۷٥٥والمعدات 

في القیمة  الھبوط ةملیون لایر سعودي). بلغت خسار
م: ۲۰۱۷ملیون لایر سعودي ( ۲۰۰المثبتة خالل السنة 

 ملیون لایر سعودي). ۲۲۲
 

ً في القیمة السنوي إلزامی الھبوطتخضع الشھرة الختبار  ، ا
ي ف الھبوطوتخضع الممتلكات واآلالت والمعدات الختبار 

 . تقومةأو خارجی ةداخلی ھبوطالقیمة عند وجود مؤشرات 
المجموعة بمراجعة القیمة الدفتریة للشھرة والبنود 

 تالمحددة للممتلكات واآلالت والمعدات لتحدید ما إذا كان
الدفتریة المبالغ القابلة لالسترداد، والتي تجاوزت قیمتھا 

 اً الستخدام أو القیمة العادلة ناقصقیمة ا ما بینھي أعلى 
القیمة،  في للھبوطتكالیف البیع. لغرض تقییم المجموعة 

استخدمت اإلدارة نموذج قیمة االستخدام لتحدید المبلغ 
لنقدیة تدفقات االقابل لالسترداد، والذي بموجبھ تم خصم ال

المستقبلیة المتعلقة بكل وحدة تولید للنقد ومقارنتھا بالقیم 
الدفتریة الخاصة بكل منھا. یتطلب نموذج القیمة 

العدید من االفتراضات الرئیسیة، بما  استخدامالمستخدمة 
في ذلك تقدیرات أحجام المبیعات المستقبلیة واألسعار 

عدالت النمو وتكالیف التشغیل والقیمة النھائیة وم
 ومعدالت الخصم.

 
قن في تقدیر القیمة القابلة لالسترداد تیھناك عدم 

للموجودات غیر المالیة والتي تنشأ بشكل أساسي من 
كل من التنبؤ بالتدفقات النقدیة لالمدخالت المستخدمة 

. إن الجمع بین أھمیة أرصدة والمخصومةالمستقبلیة 
االفتراضات یقن المتأصل في تالموجودات وعدم ال

الداعمة لتقییم الموجودات غیر المالیة، یعني أن تقییم 
القیمة الدفتریة ھو أحد المجاالت الرئیسیة في إصدار 

 األحكام.
 
لقد اعتبرنا تقییم الموجودات غیر المالیة بما في ذلك 
الشھرة من أمور المراجعة الرئیسیة بسبب الحكم المھم 
واالفتراضات الرئیسیة التي تنطوي علیھا عملیة تقییم 

 في القیمة. الھبوط

ي قیمة ف بالھبوطقمنا بإجراءات المراجعة التالیة فیما یتعلق 
 الموجودات غیر المالیة:

التصمیم والتنفیذ، واختبار فعالیة ضوابط المجموعة تقییم  -
 في القیمة؛ الھبوطحول تقییم 

تقییم لمشاركة خبیرنا المتخصص في التقییمات الداخلیة  -
االفتراضات األساسیة المستخدمة في حساب القیمة 
المستخدمة. عالوة على ذلك، قمنا بتقییم مدى معقولیة 

لنقدیة لق بالتدفقات اافتراضات اإلدارة الرئیسیة فیما یتع
 المستقبلیة المقدرة والنمو ومعدالت الخصم؛

مقارنة االفتراضات الرئیسیة مع المعاییر المستخدمة في  -
القطاع، كما طبقنا فھمنا للتوقعات المستقبلیة لألعمال من 
المصادر الداخلیة والخارجیة، وكذلك مقارنة التوقعات مع 

 التجارب السابقة؛
اسیة، والذي تضمن تقییم تأثیر إجراء تحلیل الحس  -

التخفیضات المحتملة إلى حد معقول في معدالت النمو 
والتدفقات النقدیة المتوقعة لتقییم التأثیر على االرتفاع 

 التقدیري الحالي لوحدات تولید النقد المعنیة؛
التحقق من دقة واكتمال المعلومات المستخدمة المعدة من  -

ي ف الھبوطساس لتقییم أقبل اإلدارة، والتي استخدمت ك
 القیمة؛ 

األخذ باالعتبار مدى كفایة اإلفصاحات ذات الصلة التي  -
 قامت بھا المجموعة من حیث معاییر المحاسبة المطبقة.
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 المستقل الحسابات تقریر مراجع
 (تابع) مساھمي شركة مجموعة صافوالللسادة 

 تقییم الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة

 ۹) للسیاسة المحاسبیة المتعلقة بالشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة واإلیضاح ۳(أ)(۳انظر اإلیضاح 
 لإلفصاحات ذات الصلة:

 كیفیة معالجة األمر الرئیسي في مراجعتنا أمر رئیسي للمراجعة

م، بلغت القیمة الدفتریة ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 
 ۸٬۳۰۱حقوق الملكیة  للشركات المستثمر فیھا بطریقة

ملیون لایر  ۷٬۹٦٤م: ۲۰۱۷ملیون لایر سعودي (
 سعودي).

 
یتم المحاسبة عن االستثمارات المحاسب عنھا بطریقة 

ً وفق حقوق الملكیة باستخدام طریقة حقوق الملكیة،  ا
لمتطلبات المعاییر الدولیة للتقریر المالي. وقد تم تحدید ھذا 

نتباه؛ بالنظر إلى أھمیة اال یسترعيكمصدر للخطر األمر 
ة في تاریخ قیم الدفتری، التعقیدات المرتبطة بتحدید الالمبالغ

ریر، المعامالت التجاریة والرأسمالیة مع المستثمرین، التق
لقیمة ا في الھبوطوالحكم الذي ینطوي علیھ تحدید خسائر 

 .ةالمحتمل

قمنا بتنفیذ إجراءات المراجعة التالیة فیما یتعلق بتقییم 
 لشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة:ا

تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة للمجموعة لقیاس  -
االستثمارات المحاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة بما 

 یتماشى مع متطلبات المعاییر الدولیة للتقریر المالي؛
وابط مدى فعالیة الضتقییم التصمیم والتنفیذ، واختبار   -

مجموعة فیما یتعلق باالعتراف والقیاس لالرقابیة ل
الالحق لالستثمارات المحاسب عنھا بطریقة حقوق 

 ؛في القیمة الھبوطالملكیة بما في ذلك عملیة تقییم 
التحقق من مكونات االستثمارات المحاسب عنھا بطریقة  -

 حقوق الملكیة من البیانات األساسیة والوثائق الداعمة؛
ھا طورت المجموعة توقعات تقییم العملیة التي من خالل -

التدفق النقدي للشركات المحاسب عنھا بطریقة حقوق 
في  ھبوطمؤشرات على ال ھناك توجد عندماالملكیة (
 القیمة)؛

المتخصص في التقییمات الداخلیة في  مشاركة خبیرنا -
تقییم االفتراضات األساسیة المستخدمة في حساب القیمة 
المستخدمة. عالوة على ذلك، قمنا بتقییم مدى معقولیة 
افتراضات اإلدارة الرئیسیة فیما یتعلق بالتدفقات النقدیة 
المستقبلیة المقدرة والنمو ومعدالت الخصم وقمنا بإجراء 

 لھذه االفتراضات الرئیسیة؛تحلیل حساسیة 
لومات المستخدمة كأساس لتقییم اختبار دقة واكتمال المع -

 في القیمة؛ و ھبوطال
األخذ باالعتبار مدى كفایة إفصاحات الشركات المستثمر  -

فیھا بطریقة حقوق الملكیة من حیث معاییر المحاسبة 
 المطبقة.
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 المستقل الحسابات تقریر مراجع
 (تابع) مجموعة صافوال مساھمي شركةللسادة 

 تقییم المخزون

 بخصوص اإلفصاح عن المخزون. ۱۱(ح) للسیاسة المحاسبیة المتعلقة بالمخزون واإلیضاح ۳راجع اإلیضاح 

 كیفیة معالجة األمر الرئیسي في مراجعتنا أمر رئیسي للمراجعة

م، بلغ رصید مخزون ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 
م: ۲۰۱۷سعودي (ملیون لایر  ۲٬٦۳۱المجموعة 

ملیون لایر سعودي) بعد خصم مخصص  ۳٬۱۹۰
ملیون لایر سعودي  ۹۸المخزون بطيء الحركة بمبلغ 

 ملیون لایر سعودي). ۸۷م: ۲۰۱۷(
 

یدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق،  
أیھا أقل، ویتم تكوین مخصص من قبل المجموعة، عند 
الضرورة، للمخزون المتقادم وبطيء الحركة. تحدد 
اإلدارة مستوى تقادم المخزون من خالل النظر في 
طبیعتھ، وعمره اإلنتاجي، وتواریخ انتھاء صالحیتھ 

استخدام االتجاھات التاریخیة وغیرھا وتوقعات المبیعات ب
من العوامل النوعیة. في تاریخ كل تقریر، یتم تخفیض 
تكلفة المخزون عندما یكون من المتوقع بیع المخزون بأقل 

 من التكلفة.
 
تتعامل المجموعة أیًضا في عقود التحوط السلعي 
لمخزونھا من السكر الخام. تقوم اإلدارة باحتساب العقود 

 ومراجعةطریقة حساب القیمة حسب السوق باستخدام 
التقییم وفعالیة التحوط في كل فترة تقریر من خالل 

 الحصول على أسعار الوسیط.
 

نحن نعتبر ذلك أمًرا رئیسیًا للمراجعة بسبب األحكام 
الجوھریة واالفتراضات الرئیسیة التي تطبقھا اإلدارة عند 
تحدید مخصص المخزون بطيء الحركة ومستوى 
انخفاض المخزون المطلوب على أساس تقییم صافي 
القیمة القابلة للتحقق.  عالوة على ذلك، ینطوي التحوط 
السلعي على استخدام طرق تقییم معقدة واالفتراضات 
الھامة مثل التبادل المطبق وعروض األسعار خارج 
السوق النظامیة، وفروق التعادل، وتقلب األسعار، وأداء 

 خاطر االئتمان.الطرف المقابل، وم

قمنا بتنفیذ إجراءات المراجعة التالیة فیما یتعلق بتقییم 
 المخزون:

تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة للمجموعة للتعرف  -
على وقیاس المخزون بما یتماشى مع متطلبات المعاییر 

 المحاسبیة ذات الصلة؛
ضوابط الفعالیة  مدى تقییم التصمیم والتنفیذ، واختبار -

لمجموعة حول إثبات المخزون والقیاس الالحق ل ابیةالرق
 بما في ذلك مراقبة مخصص البنود بطیئة الحركة؛

تقییم مدى مالءمة سیاسة المجموعة للمخصصات  -
الخاصة بالمخزون بطيء الحركة من خالل إجراء اختبار 
بأثر رجعي، ومقارنة التقدیرات التاریخیة مع الخسائر 

ة والمستقبلیة فیما یتعلق الفعلیة؛ والتوقعات الحالی
 بالمبیعات

إشراك خبیرنا الداخلي المختص في تقنیة المعلومات  -
سالمة تقریر تقادم المخزون الذي تستخدمھ  إلختبار

 اإلدارة في تحدید مخصص المخزون بطيء الحركة؛
للمخزون في مواقع مختارة لتحدید  الفعليحضور الجرد  -

 البنود منتھیة الصالحیة أو المفقودة أو بطیئة الحركة؛
اختبار صافي القیمة القابلة للتحقق لمخزون البضائع  -

الجاھزة من خالل النظر في المبیعات الفعلیة بعد نھایة 
السنة واالفتراضات المستخدمة من قبل اإلدارة للتحقق من 

بالتكلفة أو بصافي القیمة القابلة  تقدیر قیمة المخزون
 للتحقق، أیھما أقل؛

عالقة التحوط، ومراقبة  إنشاءاإلدارة على  رقابةاختبار  -
فعالیة التحوط ومدى مالءمة االفتراضات المستخدمة في 
تحدید قیم المشتقات حسب السوق في تاریخ التقریر بما 
في ذلك أسعار الصرف المدرجة وغیر ذلك من المدخالت 

 مباشرة وغیر المباشرة القابلة للمالحظة؛ال
النظر في كفایة اإلفصاح في القوائم المالیة الموحدة  -

 للمجموعة وفقًا للمعیار المحاسبي المطبق.
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 المستقل الحسابات تقریر مراجع
 (تابع) مساھمي شركة مجموعة صافوالللسادة 

 إثبات اإلیرادات

أ لتأثیر اعتماد معیار المحاسبة الجدید ٤(م) للسیاسة المحاسبیة المتعلقة بإثبات اإلیرادات، واإلیضاح ۳راجع اإلیضاح 
 لإلفصاحات ذات الصلة. ۳۰) واإلیضاح ۱٥(المعیار الدولي للتقریر المالي 

 كیفیة معالجة األمر الرئیسي في مراجعتنا أمر رئیسي للمراجعة

م، أثبتت ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱المنتھیة في خالل السنة 
ملیون لایر  ۲۱٬۸۱٥المجموعة إجمالي إیرادات بلغ 

 ملیون لایر سعودي). ۲۳٬۸۳۰م: ۲۰۱۷سعودي (
 
تُعتبر جمیع مبیعات المجموعة تقریبًا مباشرة، حیث یتم 

وتتطلب القلیل من  عند نقطة زمنیة محددةاالعتراف بھا 
الحكم. ومع ذلك، في بعض الحاالت، تقوم المجموعة 
بإثبات اإلیرادات من خالل المبیعات لألطراف ذات 

اع؛ رجستالعالقة وتتیح بعض المكونات للعمالء حق اإل
مما یزید من مستوى الحكم في إثبات اإلیرادات في نھایة 

 السنة.
 

ر الدولي موعة المعیاعالوة على ذلك، اعتمدت المج
"اإلیرادات من العقود مع  ۱٥ریر المالي إلعداد التق

المعیار  ویحلم، ۲۰۱۸ینایر  ۱العمالء" اعتباًرا من 
 ۱۸الجدید محل متطلبات معیار المحاسبة الدولي 

 "اإلیرادات".
أجرت اإلدارة تحلیًال تفصیلیًا لكل نوع من أنواع عقود 

تحدید یارین، واإلیرادات لتحدید الفروق بین متطلبات المع
التغییرات المطلوبة التي یتعین إجراؤھا على السیاسات 
المحاسبیة الحالیة وتحدید التعدیالت االنتقالیة والتغییرات 
المترتبة على العملیات والضوابط المطلوبة، خاصة فیما 
یتعلق بالفصل بین التزامات األداء المختلفة التي قد توجد 

 في عقد معین.
ًضا بتقییم اإلفصاحات اإلضافیة المطلوب قامت اإلدارة أی

إجراؤھا بواسطة المعیار الجدید في القوائم المالیة 
 الموحدة.

یعتبر إثبات اإلیرادات من األمور الرئیسیة للمراجعة 
نظر لخطر قیام اإلدارة بتجاوز الضوابط من خالل بال

إلیرادات من أجل تحقیق أھداف إلثبات االتحریف المتعمد 
من خالل تعدیل التقدیرات في نھایة الفترة أو  مالیة، إما

تسجیل معامالت وھمیة. عالوة على ذلك، یتطلب تطبیق 
الحكم من قبل اإلدارة  ۱٥المعیار الدولي للتقریر المالي 

 واستخدام افتراضات مھمة.
 
 

قمنا بإجراءات المراجعة التالیة فیما یتعلق بإثبات اإلیرادات 
 :۱٥قریر المالي وتطبیق المعیار الدولي للت

تقییم مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة المتعلقة بالسیاسات  -
المحاسبیة لتحقیق اإلیرادات الخاصة بالمجموعة من 
خالل األخذ باالعتبار متطلبات معاییر المحاسبة ذات 

 الصلة؛
تقییم التصمیم والتنفیذ واختبار مدى فاعلیة الضوابط   -

حة لضوابط الرقابیة لمكافالرقابیة للمجموعة، بما في ذلك ا
 الغش عند إثبات اإلیرادات وفقاً لسیاسة المجموعة؛

تقییم الترتیبات التعاقدیة الرئیسیة بما في ذلك ترتیبات  -
رجاع من خالل النظر في الوثائق ستالخصم واإل

 واالتفاقیات ذات الصلة مع العمالء؛
فحص عینة من معامالت المبیعات التي تمت قبل وبعد   -

السنة لتقییم ما إذا كانت اإلیرادات قد تم إثباتھا في نھایة 
 الفترة المحاسبیة الصحیحة؛

وضع توقع إلیرادات السنة الحالیة بناًء على تحلیل  -
االتجاھات والمعلومات، مع األخذ باالعتبار حجم 
المبیعات ومتوسط األسعار وفھمنا لكل قطاع سوقي. ومن 

الفعلیة، حیثما كانت ھناك ثم مقارنة التوقع مع اإلیرادات 
 ؛ واتالمزید من االستفسارات واالختبارقمنا بصلة، و

اختبار المجموعة األولى من قیود الیومیة المرحلة إلى  -
قیود اإلیرادات لتحدید البنود غیر العادیة أو غیر 

 المنتظمة.
مراجعة التحلیل التفصیلي لإلدارة لمختلف تدفقات  -

المعیار المحاسبي الجدید على اإلیرادات وكیفیة تأثیر 
 المجموعة؛

نھج اإلدارة في تنفیذ أي تغییرات في مالحصول على فھم ل -
السیاسة المحاسبیة عند اعتماد المعیار الدولي للتقریر 

 ؛۱٥المالي 
الحصول على فھم لطبیعة عقود اإلیرادات التي تستخدمھا  -

، واختبار عینة ةھامال یراداتاإل نوع منالمجموعة لكل 
ق لتأكید فھمنا وتقییم ما إذا كان تطبی الممثلةن عقود البیع م

 ۱٥اإلدارة لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي 
 یتوافق مع المعیار المحاسبي؛

النظر في كفایة اإلفصاح في القوائم المالیة الموحدة  -
 للمجموعة وفقًا للمعیار المحاسبي المطبق.
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 (تابع) مساھمي شركة مجموعة صافوالللسادة 

 "األدوات المالیة" ۹تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 

(ب)  ۳) واإلیضاح ۹ب لمعرفة تأثیر اعتماد المعیار المحاسبي الجدید (المعیار الدولي للتقریر المالي ٤راجع اإلیضاح 
لالطالع على اإلفصاحات ذات الصلة في القوائم المالیة  ۷۳واإلیضاح  ۱۰(ي) للسیاسة المحاسبیة، واإلیضاح  ۳و 

 الموحدة المرفقة.

 كیفیة معالجة األمر الرئیسي في مراجعتنا أمر رئیسي للمراجعة

 ۹طبقت المجموعة المعیار الدولي للتقریر المالي 
وحل ھذا  م۲۰۱۸ینایر  ۱"األدوات المالیة" اعتباًرا من 

 ۳۹المعیار الجدید محل متطلبات معیار المحاسبة الدولي 
 اإلثبات والقیاس". -"األدوات المالیة 

 
تصنیف وقیاس  ۹یعالج المعیار الدولي للتقریر المالي 

الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویقدم إلغاء إثبات و
ي ف للھبوطقواعد جدیدة لمحاسبة التحوط ونموذجاً جدیداً 

قیمة الموجودات المالیة. قررت اإلدارة أن أھم تأثیر 
للمعیار الجدید على القوائم المالیة للمجموعة یتعلق 

قیمة الذمم التجاریة المدینة  ھبوطبحساب مخصص 
وتحدید وتصنیف استثمارات المجموعة بالقیمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر واالستثمارات بالقیمة العادلة 

 ل الربح أو الخسارة.من خال

م، بلغت القیمة الدفتریة ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في  
الستثمارات المجموعة بالقیمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر واالستثمار بالقیمة العادلة من خالل الربح 

 ٤۷۲م: ۲۰۱۷ملیون لایر سعودي ( ۳۲٤أو الخسارة 
م: ۲۰۱۷ملیون لایر سعودي ( ۳۱ملیون لایر سعودي و 

 ۳۱ال شيء) على التوالي. عالوة على ذلك، كما في 
م، بلغت القیمة الدفتریة للذمم المدینة ۲۰۱۸دیسمبر 
 ۹۷۱م: ۲۰۱۷ملیون لایر سعودي ( ۱٫۰۷٤التجاریة 

في قیمة الذمم  ھبوطملیون لایر سعودي) ومخصص ال
ملیون لایر سعودي  ۱۰٥المدینة التجاریة بمبلغ 

 ملیون لایر سعودي). ۸۰م: ۲۰۱۷(

تقوم المجموعة بتاریخ كل تقریر مالي بتقییم ما إذا كانت 
الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة قد انخفضت 
قیمتھا االئتمانیة. طبقت إدارة المجموعة نموذج الخسارة 

یمة ق ھبوطیة المتوقعة المبسط لتحدید مخصص االئتمان
یة. یتضمن نموذج الخسائر االئتمانیة الذمم المدینة التجار

المتوقعة استخدام االفتراضات المختلفة وعوامل 
االقتصاد الكلي ودراسة االتجاھات التاریخیة المتعلقة 

 بتجمیع مجموعات الذمم المدینة التجاریة.
لقد اعتبرنا ھذا أمًرا رئیسیًا للمراجعة بسبب األحكام 

نیة خسارة االئتماوالتقدیرات المتعلقة بتطبیق نموذج ال
 المتوقعة.

قمنا بإجراءات المراجعة التالیة فیما یتعلق بتطبیق المعیار 
 :۹الدولي للتقریر المالي 

 
مراجعة تقییم اإلدارة لتأثیر المعیار الدولي للتقریر المالي  -

من حیث تصنیف وقیاس موجوداتھا ومطلوباتھا  ۹
ا بشكل درسننھج المتبع نحو التنفیذ. لقد مالمالیة، وفھم ال

 أثیر الرئیسيخاص صحة استنتاج اإلدارة بأن مجال الت
في قیمة الذمم المدینة التجاریة  ھبوطكان فیما یتعلق بال

وتحدید وتصنیف استثمارات المجموعة بالقیمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر واالستثمارات بالقیمة العادلة 

 من خالل الربح والخسارة.
الخسائر االئتمانیة المتوقعة بمتطلبات مقارنة نموذج  -

المعیار وفحص معقولیة المنھجیة مقارنة بأفضل 
 الممارسات المقبولة. كما اختبرنا الدقة الحسابیة للنموذج؛

اختبار االفتراضات الرئیسیة، مثل تلك المستخدمة لحساب  -
احتماالت التأخر عن السداد والخسارة الالحقة عند التأخر 

ریق مقارنة البیانات التاریخیة. كذلك عن السداد عن ط
نظرنا في دمج العوامل المستقبلیة (غالبًا اقتصادیة) 
لتعكس تأثیر األحداث المستقبلیة على الخسائر االئتمانیة 

 ؛المتوقعة
في فحص المنھجیة  شارك خبراؤنا المتخصصون -

واالفتراضات المستخدمة في نموذج الخسائر االئتمانیة 
 المتوقعة؛

منا بمراجعة مدى كفایة اإلفصاحات ذات الصلة كذلك ق  -
 في القوائم المالیة الموحدة للمجموعة.
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 المستقل الحسابات تقریر مراجع
 (تابع) مساھمي شركة مجموعة صافوالللسادة 

 األخرى المعلومات

المعلومات الواردة في التقریر السنوي، . وتشمل المعلومات األخرى األخرى المعلومات عن المسؤولة ھي اإلدارة إن
ولكن ال تتضمن القوائم المالیة الموحدة وتقریرنا عنھا. من المتوقع أن یكون التقریر السنوي متاًحا لنا بعد تاریخ ھذا 

 التقریر.
یما فتأكید الاستنتاجات نبدي أي شكل من أشكال  والال یغطي رأینا حول القوائم المالیة الموحدة المعلومات األخرى، و

 .یخص ذلك
إن مسؤولیتنا تنحصر في قراءة المعلومات األخرى المشار إلیھا أعاله فمراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة، بخصوص و

ائم بشكل جوھري مع القو غیر متسقةالقیام بذلك نأخذ في االعتبار إن كانت المعلومات األخرى  عنعندما تكون متاحة، و
 المالیة الموحدة أو مع المعلومات التي حصلنا علیھا خالل المراجعة أو أنھا تبدو خاطئة بشكل جوھري.

بالحوكمة عن  بإبالغ المكلفین مطالبین فیھ، نكون جوھري تحریف وجود إلى خلُصنا إذا عند قراءتنا للتقریر السنوي،
 األمر.

 مسؤولیات اإلدارة والمكلفین بالحوكمة عن القوائم المالیة الموحدة

إن اإلدارة ھي المسؤولة عن إعداد القوائم المالیة الموحدة وعرضھا العادل، وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة 
كام السعودیة للمحاسبین القانونیین وأح في المملكة العربیة السعودیة، والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة من الھیئة

نظام الشركات ونظام الشركة األساسي، وھي المسؤولة عن الرقابة الداخلیة التي تراھا اإلدارة ضروریة، لتمكینھا من 
 إعداد قوائم مالیة موحدة خالیة من تحریف جوھري، سواء بسبب غش أو خطأ.

دارة مسؤولة عن تقدیر قدرة المجموعة على البقاء كمجموعة مستمرة وعن وعند إعداد القوائم المالیة الموحدة، فإن اإل 
اإلفصاح، بحسب مقتضى الحال، عن األمور ذات العالقة باالستمراریة، واستخدام أساس االستمراریة في المحاسبة، ما 

 لم تكن ھناك نیة لتصفیة المجموعة أو إیقاف عملیاتھا، أو لیس ھناك خیار واقعي بخالف ذلك.
 

 والمكلفون بالحوكمة ھم المسؤولون عن اإلشراف على عملیة التقریر المالي في المجموعة.

 مسؤولیات المراجع عن مراجعة القوائم المالیة الموحدة

تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول عما إذا كانت القوائم المالیة الموحدة ككل خالیة من تحریف جوھري سواء 
إن "التأكید المعقول" ھو مستوى عاٍل من التأكید، إال بسبب غش أو  خطأ، وإصدار تقریر المراجع الذي یتضمن رأینا. 

أنھ لیس ضماناً على أن المراجعة التي تم القیام بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة 
جوًدا. ویمكن أن تنشأ التحریفات عن غش أو خطأ، وتُعد جوھریة إذا ستكشف دائماً عن تحریف جوھري عندما یكون مو

كان یمكن بشكل معقول توقع أنھا ستؤثر بمفردھا أو في مجموعھا على القرارات االقتصادیة التي یتخذھا المستخدمون 
 على أساس ھذه القوائم المالیة الموحدة.

لمعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، فإننا نمارس الحكم المھني وكجزء من المراجعة وفقا للمعاییر الدولیة للمراجعة ا
 ونحافظ على نزعة الشك المھني خالل المراجعة. وعلینا أیًضا:

تحدید مخاطر التحریفات الجوھریة في القوائم المالیة الموحدة وتقدیرھا سواء بسبب غش أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ  •
لتوفیر أساًسا لرأینا. ویعد  المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومناسبةإجراءات مراجعة استجابة لتلك 

خطر عدم اكتشاف تحریف جوھري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ینطوي على 
 تواطؤ أو تزویر أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلیة.

للرقابة الداخلیة ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصمیم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، ولیس الحصول على فھم  •
 بغرض إبداء رأي عن فاعلیة الرقابة الداخلیة بالمجموعة.

تقویم مدى مناسبة السیاسات المحاسبیة المستخدمة، ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة  •
 اإلدارة. التي قاموا بھا

 





















 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

۹  

 
 معلومات عامة .۱

 
شركة مجموعة صافوال ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموجب سجل تجاري رقم 

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

 م).۱۹۷۸مارس  ۹ھـ (الموافق ۱۳۹۸
 

 یقع المكتب المسجل للشركة في العنوان التالي:
 برج صافوال

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

 ۷۳۳۳-۲۳٥۱۱جدة 
 المملكة العربیة السعودیة.

 
الموحدة المرفقة القوائم المالیة لشركة مجموعة صافوال (الشركة) أو (الشركة األم) وشركاتھا تتضمن القوائم المالیة 

التابعة المحلیة واألجنبیة (یشار إلیھم مجتمعین بالمجموعة) حیث تقوم المجموعة بشكل جماعي بتصنیع وبیع الزیوت 
بان واألطعمة السریعة والتصدیر واالستیراد النباتیة وإنشاء الصناعات المكملة لھا ومنافذ التجزئة ومنتجات األل

 والتعھدات التجاریة والوكاالت التجاریة، وتنمیة المنتجات الزراعیة وأنشطة االستثمار العقاري.
 

ـ "المجموعة"):۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في   م، لدى الشركة استثمارات في الشركات التابعة التالیة (یشار إلیھا مجتمعة ب
 
 المملوكة مباشرة للشركةالشركات التابعة  )۱(

 
 شركات تابعة ذات نشاط تشغیلي )۱

 نسبة الملكیة (٪)  النشاط الرئیسي بلد التأسیس اسم الشركة التابعة

   
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
     

 شركة صافوال لألغذیة 
المملكة العربیة 

 ۱۰۰ ۱۰۰ أغذیة السعودیة
     

 شركة بنده للتجزئة ("بنده")*
المملكة العربیة 

 ۹۱ ۹۷٫٥٥ التجزئة السعودیة
     

شركة المتون العالمیة لالستثمار العقاري 
 القابضة

المملكة العربیة 
 السعودیة

 
 ۸۰ العقارات

 
۸۰ 

     

 شركة ھرفي لخدمات األغذیة ("ھرفي")
المملكة العربیة 

 السعودیة
مطعم وإنتاج 

 ٤۹ ٤۹ مخبوزات
     

التجاریة  شركة المخازن الكبرى
 ")**نتیا("ج

المملكة العربیة 
 ۱۰ -- التجزئة السعودیة

 
م، قرر مساھمي بنده في اجتماع الجمعیة العمومیة غیر العادیة استیعاب ۲۰۱۸یونیو  ۳۰* خالل الفترة المنتھیة في 
لتمویل العملیات ملیار لایر سعودي  ۱ملیون لایر سعودي وزیادة رأس المال بمبلغ  ٦۲٥الخسائر المتراكمة بمبلغ 

مما أدى إلى زیادة حصتھا في بالكامل ملیار لایر سعودي  ۱ المستقبلیة للشركة. وقامت الشركة األم بتمویل مبلغ
 الملكیة المباشرة في بنده.

  



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

۱۰  

 
 المعلومات القطاعیة (تابع) .۱

 
 الشركات التابعة المملوكة مباشرة للشركة (تابع)) ۱(
 

مبر شھر دیس خالل ملكیة مسیطرة في جیان من خالل ملكیة غیر مباشرة عن طریق بنده. حقوق** تمتلك المجموعة 
في جیان بالقیمة  ٪۱۰م، أبرمت الشركة اتفاقیة بیع / شراء أسھم مع بنده لتحویل حصة ملكیتھا البالغة ۲۰۱۷

یتم تكوین تسجیل التعدیالت ذات  ھ،الدفتریة. كما في نھایة السنة، اكتملت اإلجراءات النظامیة لعملیة النقل. وبناًء علی
 الصلة في ھذه القوائم المالیة الموحدة.

 
 شركات تابعة متوقفة النشاط وشركات قابضة )۲(
 

 نسبة الملكیة (٪) النشاط الرئیسي بلد التأسیس اسم الشركة التابعة

   
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
     

 *شركة أدیم العربیة ("أدیم")
العربیة المملكة 

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة السعودیة
     

 شركة األطر العربیة لالستثمار التجاري
المملكة العربیة 

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة السعودیة
     

المجمعات الموحدة لالستثمار العقاري 
 (تحت التصفیة)

المملكة العربیة 
 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة السعودیة

     
 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة األردن شركة مدارك لالستثمارات

     
 الشركة المتحدة لتطویر الممتلكات

المملكة العربیة 
 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة متوقفة النشاط السعودیة

المملكة العربیة  شركة الطعام الجید**
 -- ۱۰۰ شركة قابضة السعودیة

شركة صافوال لالستثمارات الصناعیة (إس 
 آي آي سي) ***

المملكة العربیة 
 ٥ -- شركة قابضة السعودیة

     
ملیون لایر  ٥۲٫۲۹في شركة أدیم مقابل مبلغ قدره  ٪۲۰م، استحوذت المجموعة على حصة ملكیة بنسبة ۲۰۱۷* خالل 

. نتج عن ھذه المعاملة استحواذ دون تغیر في السیطرة وتم ٪۱۰۰سعودي وقد أدى إلى زیادة حصة ملكیة المجموعة إلى 
ملیون لایر سعودي ضمن حقوق الملكیة تحت بند أثر المعامالت مع حقوق الملكیة غیر  ۹٫۷۷الناتج البالغ تسجیل المكسب 

 المسیطرة دون تغییر في السیطرة.
 

 ً مجموعة ملكیة  حقوقمن  ٪٥۱ ستحواذالشروط وأحكام اتفاقیة شراء األسھم، وافقت صافوال على  ** خالل السنة، ووفقا
ملیون لایر سعودي. وتم تنفیذ الصفقة من خالل الشركة التابعة المملوكة  ٥۷۱مقابل ) )٤( ۱(ایضاح شركات الكبیر 

ع دفعملیة  كمالستإ، وھي شركة تأسست في المملكة العربیة السعودیة. تم الطعام الجید، شركة ٪۱۰۰للمجموعة بنسبة 
 م.۲۰۱۸أكتوبر  ۳۱وإنھاء اإلجراءات ذات الصلة في  العوض

 
ملكیة مسیطرة في إس آي آي سي من خالل ملكیة غیر مباشرة عن طریق شركة صافوال  حقوق*** تمتلك المجموعة  

م، أبرمت الشركة اتفاقیة بیع / شراء أسھم مع شركة صافوال لألغذیة لتحویل ۲۰۱۷لألغذیة. باإلضافة إلى ذلك، وخالل 
لصناعیة بالقیمة الدفتریة. كما في نھایة السنة، اكتملت اإلجراءات في شركة صافوال لالستثمارات ا ٪٥حصة ملكیتھا البالغة 

 تسجیل التعدیالت ذات الصلة في ھذه القوائم المالیة الموحدة. تم. وبناًء علیھ، التحویلالنظامیة لعملیة 
 

أسیسھا ) من أسھم شركة صافوال لألغذیة ("اس اف سي")، والتي تم ت٪۱۰۰م: ۲۰۱۷( ٪۱۰۰تملك الشركة األم نسبة 
م). وقبل أن ۲۰۱٤سبتمبر  ۱٦ھـ (۱٤۳٥ذو القعدة  ۲۱/ج بتاریخ ۲۳٦كشركة مساھمة مقفلة وفقا للقرار الوزاري رقم 

شركة مساھمة مقفلة، كانت تعمل كشركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة  تتحول إس إف سي إلى
 م).۲۰۰۸یولیو  ۸ھـ (۱٤۲۹رجب  ٥ادر في جدة بتاریخ والص ٤۰۳۰۱۸۰۷۸۲بموجب السجل التجاري رقم 

 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

۱۱  

 
 المعلومات القطاعیة (تابع) .۱

 
 شركة صافوال لألغذیة )۳(

 
تعمل شركة صافوال لألغذیة في تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائیة. وتعمل من خالل شركاتھا التابعة المباشرة  

وغیر المباشرة في تصنیع وتسویق وتوزیع المنتجات المتضمنة زیوت الطعام والمعكرونة والسكر والمأكوالت 
 یة والدولیة.البحریة والحلویات واالستصالح الزراعي في األسواق المحل

 
 شركات تابعة تحت سیطرة شركة صافوال لألغذیة:

 
 نسبة الملكیة (٪) النشاط الرئیسي بلد التأسیس اسم الشركة التابعة

دیسمبر  ۳۱   
 م۲۰۱۸

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۷

     

 شركة عافیة العالمیة ("أي آي سي")
المملكة العربیة 

 ۹٥٫۱۹ ۹٥٫۱۹ تصنیع زیوت الطعام السعودیة
شركة صافوال لالستثمارات 

 الصناعیة ("أس أي سي")
المملكة العربیة 

 ۹٥ ۱۰۰ شركة قابضة السعودیة
 ۱۰۰ ۱۰۰ تصنیع المعكرونة مصر شركة الملكة للصناعات الغذائیة
 ۱۰۰ ۱۰۰ تصنیع المعكرونة مصر شركة الملكة للصناعات الغذائیة
شركة صافوال ألسواق األغذیة 

 الناشئة
 الجزر العذراء

 ۹٥٫٤۳ ۹٥٫٤۳ شركة قابضة البریطانیة
شركة عافیة العالمیة للتوزیع 

 والتسویق
المملكة العربیة 

 ۹۹ ۹۹ تجارة وتوزیع السعودیة
 ۹٥ ۹٥ شركة قابضة جزر كایمان شركة صافوال لألغذیة والسكر
شركة صافوال لألغذیة الدولیة 

 المحدودة
اإلمارات العربیة 

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة المتحدة
للصناعات الغذائیة  ةیالشركة الدول

 ("آي إف آي")*
المملكة العربیة 

 ۷٥ ۱۰۰ تصنیع الدھون السعودیة
شركة سي فود إنترناشیونال تو 

 المنطقة الحرة
اإلمارات العربیة 

 المتحدة
تجارة وتوزیع منتجات 

 ٦۰ ٦۰ األغذیة البحریة

 شركة عافیة العربیة لألغذیة
المملكة العربیة 

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة متوقفة النشاط السعودیة
شركة المؤون العالمیة القابضة 

 ("المؤون")
المملكة العربیة 

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة السعودیة
لالستثمار  ةیمراسینا الدول

 العقاري("مراسینا")
المملكة العربیة 

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة السعودیة
 

ملیون لایر سعودي في شركتھا  ۷۷إضافي بقیمة م، قررت شركة صافوال لألغذیة ضخ رأس مال ۲۰۱۷خالل * 
م. ۲۰۱۸یونیو  ۳۰التابعة آي إف آي. تم االنتھاء من اإلجراءات النظامیة ذات الصلة خالل الفترة المنتھیة في 

 .٪۹۳إلى  ٪۷٥ف آي من ونتیجة لذلك، زادت حصة ملكیة شركة صافوال لألغذیة في شركة آي إ
 
  



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

۱۲  

 
 (تابع)المعلومات القطاعیة  .۱

 
 شركة صافوال لألغذیة (تابع) )۳(
 

م، أبرمت شركة صافوال لألغذیة اتفاقیة بیع وشراء مع المساھم اآلخر في شركة آي إف آي لشراء ۲۰۱۸في أبریل 
ملیون لایر سعودي. تم االنتھاء  ۷٫٥من رأس المال، بسعر شراء  ٪۷سھم في شركة آي إف آي، تمثل  ۷٥۰٬۰۰۰

م. ونتیجة لذلك، زادت حصة ملكیة ۲۰۱۸النظامیة المتعلقة بنقل األسھم خالل الربع الثالث من سنة من اإلجراءات 
 .٪۱۰۰شركة صافوال لألغذیة في شركة آي إف آي إلى 

 
 شركات تابعة تحت سیطرة شركة صافوال لألغذیة: )أ

 
 نسبة الملكیة (٪) النشاط الرئیسي بلد التأسیس اسم الشركة التابعة

دیسمبر  ۳۱   
 م۲۰۱۸

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۷

شركة صافوال بیشھر ("إس بي إي 
 ۹۰ ۹۰ شركة قابضة إیران سي")

     
 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة متوقفة النشاط لوكسمبورج شـركة مالینترا القابضة

     
صافوال لألغذیة المحدودة ("إس إف 

 إل")
الجزر البریطانیة 

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة العذراء
     

 ۹۷٫٤ ۹۷٫٤ شركة متوقفة النشاط األردن األردن -عافیة العالمیة  شركة
     

 شـركة أنفسكز
الجزر البریطانیة 

 ۹۰ ۹۰ شركة متوقفة النشاط العذراء
     

 شركة عافیة العالمیة
الجزر البریطانیة 

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة متوقفة النشاط العذراء
     

 صافوال لألغذیة العالمیة
البریطانیة الجزر 

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة متوقفة النشاط العذراء
     

شركة كوغو غیدا یاتوم في تكاریت 
 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة تركیا إیھ إس ("كوغو")

     
 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة جزر كایمان شركة قابضة –أسیل للغذاء 

     
     إس بي إي سي

 ۷۹٫۹ ۷۹٫۹ تصنیع زیوت الطعام إیران شركة بیشھر الصناعیة
     

 ۱۰۰ ۱۰۰ تجارة وتوزیع إیران شركة طلوع بخش افتاب
     

 ۱۰۰ ۱۰۰ تجارة وتوزیع إیران شركة صافوال بیشھر للسكر
     

 ۹۰ ۹۰ تصنیع األغذیة والحلویات إیران شركة نورتیكا جولدن ویت
     

     إس إف إل
 ۹۹٫۹٥ ۹۹٫۹٥ تصنیع زیوت الطعام مصر شركة عافیة العالمیة ـ مصر

     
     كوغو

 يڤشركة صافوال غیدا ساناي 
 ۱۰۰ ۱۰۰ تصنیع زیوت الطعام تركیا تاكریت أنونیم

 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

۱۳  

 
 المعلومات القطاعیة (تابع) .۱

 
 شركة صافوال لألغذیة (تابع) )۳(
 

 شركات تابعة تحت سیطرة شركة صافوال لالستثمارات الصناعیة: )ب
 

 نسبة الملكیة (٪) النشاط الرئیسي التأسیسبلد  اسم الشركة التابعة
دیسمبر  ۳۱   

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
     

الشركة المتحدة للسكر ("یو إس 
 سي")

المملكة العربیة 
 ۷٤٫٤۸ ۷٤٫٤۸ تصنیع السكر السعودیة

     
     یو اس سي

شركة اإلسكندریة للسكر، مصر      
 ٦۲٫۱۳ ٦۲٫۱۳ تصنیع السكر مصر ("أي اس سي إي")*

     
 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة متوقفة النشاط جزر كایمان صناعات سكر البنجر

     
     إیھ إس سي إي

     
شركة اإلسكندریة المتحدة الستصالح 

 ۱۰۰ ۱۰۰ استصالح األراضي مصر األراضي
 

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

 ۱۰۰ ۱۰۰ تصنیع زیوت الطعام المغرب المغرب شركة صافوال
     

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

     
 ۱۰۰ ۱۰۰ تصنیع زیوت الطعام الجزائر الجزائر –شركة عافیة العالمیة 

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

 
 ۱۰۰ ۱۰۰ أطعمة وحلویات إنتاج إیران شركة بیھتام رویان كافیھ الحدیثة

 
 :نایشركة تابعة تحت سیطرة المؤون ومراس )ه

 

 ألوفوغ تریدینغ دي ام سي 

اإلمارات 
العربیة 
 ۱۰۰ ۱۰۰ تجارة وتوزیع المتحدة

 
 .)٪٦۸م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱( ٪ ٦۸إن نسبة الملكیة الفعلیة في شركة اإلسكندریة للسكر، مصر ھي  *

     
  



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

۱٤  

 
 المعلومات القطاعیة (تابع) .۱

 
 شركة بنده للتجزئة )٤(

 
من أسھم شركة بنده للتجزئة ("بنده")، والتي تم تأسیسھا كشركة  )٪۹۱م: ۲۰۱۷( ٪۹۷٫٥٥تملك الشركة األم نسبة 

م). وقبل ۲۰۱۰یولیو  ۳ھـ (۱٤۳۱رجب  ۲۲/ج بتاریخ ۲۳٥مساھمة سعودیة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم 
تحولھا إلى شركة مساھمة مقفلة، كانت بنده تعمل كشركة ذات مسؤولیة محدودة في المملكة العربیة السعودیة بموجب 

 م).۱۹۹٥یولیو  ۲۸ھـ (۱٤۱٦ربیع األول  ۱والصادرة بالریاض بتاریخ  ۱۰۱۰۱۳۷٤۱۷السجل التجاري رقم 
 

ملة والتجزئة في توریدات األغذیة والمواد االستھالكیة. تعمل تزاول شركة بنده وشركاتھا التابعة نشاط تجارة الج
 مجموعة بنده من خالل شبكة من متاجر الھایبر ماركت والسوبر ماركت والمتاجر الصغیرة التابعة لھا.

 
 شركات تابعة تحت سیطرة شركة بنده:

 
 نسبة الملكیة (٪) النشاط الرئیسي بلد التأسیس اسم الشركة التابعة

دیسمبر  ۳۱   
 م۲۰۱۸

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۷

     
 شركة المخازن الكبرى التجاریة

المملكة العربیة 
 ۹۰ ۱۰۰ التجزئة السعودیة

     
شركة بنده لخدمات التشغیل والصیانة 

 والمقاوالت
المملكة العربیة 

 ۱۰۰ ۱۰۰ الخدمات والصیانة السعودیة
     

 ۱۰۰ ۱۰۰ التجزئة مصر شركة بنده العالمیة للتجزئة
     

 شركة بنده الدولیة لتجارة التجزئة*
اإلمارات العربیة 

 ۱۰۰ -- تصفیتھا تم المتحدة
     

 شركة بنده للمخابز
المملكة العربیة 

 ۱۰۰ ۱۰۰ مخابز السعودیة
     

     جیان
     

 الشركة اللبنانیة للحلویات والمخابز
المملكة العربیة 

 ۹٥ ۹٥ النشاطشركة متوقفة  السعودیة
 

أبرمت بنده، من خالل شركتھا التابعة، اتفاقیة مع شركة دبي فیستیفال سیتي للتطویر العقاري ذ.م.م. لبیع جمیع  *
م بما في ذلك حقوق التأجیر والمخزون والموجودات الثابتة لمتجر ھایبر بنده ۲۰۱۷أبریل  ۱٥أصولھا كما في 

ملیون درھم إمارتي.  ۸۰جمالي رات العربیة المتحدة مقابل مبلغ إمااإل) في دبي فستیفال سیتي مول في ("المتجر"
 م.۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي خالل السنة المنتھیة في  ٦۸٫۱ونتج عن االستبعاد ربح بمبلغ 

 
ة مم، قرر مساھمي بنده في اجتماع الجمعیة العامة الغیر العادیة، تخفیض الخسائر المتراك۲۰۱۷خالل شھر سبتمبر 

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

 التوالي.
 

یة العامة غیر العادیة، تخفیض رأس مال الشركة بمبلغ بنده، في اجتماع الجمعمساھمي م، قرر ۲۰۱۹ینایر  ۱٦في 
ملیون لایر سعودي من  ۸۰۰ذلك ضخ رأس مال بمبلغ  خسائرھا المتراكمة وتال الطفاء ملیون لایر سعودي ٦۹٥

في ضخ رأس المال، مما أدى إلى زیادة حصة ملكیة  بشكل فرديقبل المساھمین. ساھمت مجموعة صافوال 
 .٪۹۸٫۸۷المجموعة في بنده إلى 

 
 
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

۱٥  

 
 المعلومات القطاعیة (تابع) .۱
 

  الجید الطعامشركة  )٥(
 

("جي إف سي")، والتي تم تأسیسھا كشركة  الطعام الجیدفي شركة  ٪۱۰۰تمتلك الشركة األم حصة ملكیة بنسبة 
الصادر في  ٤۰۳۰٦۰۳٦۷٤ذات مسئولیة محدودة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة تحت السجل التجاري رقم 

 ).م۲۰۱۸ینایر  ۸ھـ (۱٤۳۹ربیع الثاني  ۲۱جدة في 
 

في تصنیع وتجارة الجملة یتمثل نشاط شركة جي إف سي، من خالل شركاتھا التابعة المباشرة وغیر المباشرة، 
 والتجزئة وتوزیع األغذیة المجمدة والمأكوالت البحریة في األسواق المحلیة والخارجیة.

 
 "):الكبیر شركات مجموعة(یشار إلیھا مجتمعة بـ " شركات تابعة تحت سیطرة شركة جي إف سي

 
 نسبة الملكیة (٪) النشاط الرئیسي بلد التأسیس اسم الشركة التابعة

دیسمبر  ۳۱   
 م۲۰۱۸

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۷

     
 شركة مصنع األغذیة المتنوعة

المملكة العربیة  
 السعودیة

تصنیع األغذیة 
 -- ٥۱ المجمدة

     
 للتجارةشركة األحسن 

المملكة العربیة 
 -- ٥۱ تجارة وتوزیع السعودیة

     
 -- ٥۱ تجارة وتوزیع البحرین شركة الھالل لالستیراد والتصدیر

     
 المحدودة سھر مشاریع شركة

اإلمارات العربیة 
 -- ٥۱ تجارة وتوزیع المتحدة

     
 لألغذیة سھر مصنع شركة

اإلمارات العربیة 
 المتحدة

تصنیع األغذیة  
 -- ٥۱ المجمدة

     
 شركة الكبیر القابضة المحدودة

اإلمارات العربیة 
 -- ٥۱ شركة قابضة المتحدة

     
 لتجارة المواد الغذائیة  األفضلشركة 

اإلمارات العربیة 
 -- ٥۱ تجارة وتوزیع  المتحدة

 
 شركات تابعة تحت سیطرة شركة الكبیر القابضة المحدودة:

 
 نسبة الملكیة (٪) النشاط الرئیسي بلد التأسیس اسم الشركة التابعة

دیسمبر  ۳۱   
 م۲۰۱۸

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۷

     
 ةالمحدود لإلستثماراتشركة كاسكید 

اإلمارات العربیة 
 -- ۱۰۰ شركة استثماریة المتحدة

     
 البحریة  لألغذیةشركة كاسكید 

اإلمارات العربیة 
 المتحدة

تصنیع األغذیة 
 -- ۱۰۰ المجمدة

     
 یة الغذائ للموادالصباح  مشاریعشركة 

اإلمارات العربیة 
 -- ۱۰۰ تجارة وتوزیع المتحدة

     

 -- ۱۰۰ تجارة وتوزیع سلطنة عمان   لألغذیة األفضلشركة 
  



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

۱٦  

 
 اإلعداد سأس .۲
 

 المعاییر المحاسبیة المطبقة )أ
 

تم إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة 
تقاریر (المعاییر الدولیة لل للمحاسبین القانونیینوالمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة 

. ھذه ھي المجموعة األولى من القوائم المالیة للمجموعة التي تم فیھا تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالیة)
"اإلیراد من العقود مع العمالء" والتغییرات  ۱٥"األدوات المالیة" والمعیار الدولي للتقریر المالي  ۹المالي 

 .  ٤ناتجة على السیاسات المحاسبیة الھامة موضحة في اإلیضاح ال
 
 العرف المحاسبي / أسس القیاس )۱

 
تم إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفھوم االستمراریة وعلى أساس 

متاحة خالل الدخل الشامل اآلخر / الالتكلفة التاریخیة، باستثناء االستثمارات المصنفة بالقیمة العادلة من 
للبیع، والتزامات الشركة والمخزون في إطار عالقة التحوط للقیمة العادلة، واألدوات المالیة المشتقة 
ومنافع الموظفین والتي یتم إثباتھا بالقیمة الحالیة لاللتزام المستقبلي باستخدام طریقة وحدة االئتمان 

 رقام المقارنة لتتماشى مع العرض الحالي للقوائم المالیة.المخططة. تم إعادة تبویب بعض أ
 

 عملة النشاط والعرض )۲
 

یتم عرض ھذه القوائم المالیة الموحدة باللایر السعودي والذي یمثل عملة النشاط للشركة. تم تقریب جمیع 
 المبالغ ألقرب ألف، مالم یذكر خالف ذلك.

 
 التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة )ب

 
إعداد القوائم المالیة الموحدة من اإلدارة استخدام الحكم والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبیق یتطلب 

السیاسات المحاسبیة وعلى المبالغ المقرر عنھا للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات المقرر 
 عنھا. وقد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.

 
 إثبات مراجعات التقدیرات بأثر تمیقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. تتم مراجعة الت

 مستقبلي.
 

 األحكام
 
تشتمل اإلیضاحات التالیة على معلومات حول األحكام المستخدمة في تطبیق السیاسات المحاسبیة التي لھا  

 كبر على المبالغ المدرجة في القوائم المالیة الموحدة:األثر األ
 
 ما اذا كانت المجموعة تمارس السیطرة على الشركة المستثمر فیھا -) ۱(أ) ( ۳إیضاح  )۱(
 تصنیف شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة - )۳(أ ) (  ۳إیضاح  )۲(
 محاسبة التحوط تطبیق -) ٤(ب)(۳إیضاح  )۳(
 عقد اإلیجار تصنیف -(ف) ۳إیضاح  )٤(
 مدى زمني أو نقطة زمنیة محددةب بھا معترفاالعتراف باإلیراد: ما إذا كانت اإلیرادات  -) م( ۳إیضاح  )٥(

  



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

۱۷  

 
 أسس اإلعداد (تابع) .۲
 

 التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة (تابع)ب) 
 

 االفتراضات وتقدیرات عدم التأكد
 

جوھري على المبالغ المدرجة في فیما یلي معلومات حول االفتراضات وتقدیرات عدم التأكد التي لھا تأثیر 
 القوائم المالیة الموحدة:

 
 التجاریة المدینة الذمم قیمة في الھبوط )۱

 
یتم تكوین مخص��ص لالنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة عندما یكون ھناك دلیل موض��وعي على 

ة. األصلیة للذمم المدینأن المجموعة لن تكون قادرة على تحصیل جمیع المبالغ المستحقة وفقاً للشروط 
إن الص�������عوبات المالیة الكبیرة التي تواجھ العمیل، وإمكانیة دخول العمیل في مرحلة إفالس أو إعادة 
الھیكلة المالیة، والعجز أو التأخر في الس����داد تعتبر جمیعھا مؤش����رات لالنخفاض في قیمة الذمم المدینة 

دیة إجراء تقییم على أساس فردي. وبالنسبة للمبالغ غیر الفرالتجاریة. بالنسبة للمبالغ الفردیة الھامة، یتم 
الھامة، ولكنھا متأخرة، فیتم تقییمھا بش����كل جماعي، ویتم إثبات مخص����ص باألخذ باالعتبار طول المدة 

 ).ي ۳االیضاح  أنظر( الزمنیة وفقاً ألسعار االسترداد السابقة
 

 مخصص مخزون متقادم )۲
 

للمخزون المتقادم على أس�������اس الخبرة التاریخیة، ومعدل الدوران تقوم المجموعة بتحدید المخص�������ص 
المتوقع للمخزون، عمر المخزون وحالتھ الراھنة، والتوقعات الحالیة والمس���تقبلیة فیما یتعلق بالمبیعات. 
إن االفتراض�������ات المس�������تند علیھا عند تحدید مخص�������ص تقادم المخزون تتض�������من اتجاھات المبیعات 

ت المتوقعة للمخزون ومكونات المخزون الالزمة لدعم ھذه المبیعات والعروض المس������تقبلیة، والمتطلبا
المس��تقبلیة. إن تقدیر المجموعة لمخص��ص تقادم المخزون قد یختلف جوھریاً من فترة إلى أخرى نتیجة 

 للتغیرات في عروض المنتجات المتعلقة بھذه المنتجات.
 

 األعمار اإلنتاجیة للممتلكات واآلالت والمعدات )۳
 

تقدر اإلدارة العمر اإلنتاجي للممتلكات، اآلالت والمعدات الحتس��اب االس��تھالك. ویتم تحدید ھذا التقدیر 
مة  مادي. تقوم اإلدارة بمراجعة القی خدام المتوقع للموجودات أو التلف ال بار االس�������ت باالعت عد األخذ  ب

 ل متى ترى اإلدارة أن األعمارالمتبقیة واألعمار اإلنتاجیة س����نویا، ویتم تعدیل االس����تھالك في المس����تقب
 اإلنتاجیة تختلف عن التقدیرات السابقة.

  



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

۱۸  

 
 أسس اإلعداد (تابع) .۲
 

 التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة (تابع)ب) 
 

 في قیمة الموجودات غیر المالیةالھبوط  )٤
 

تقوم المجموع��ة في ت��اریخ ك��ل تقریر م��الي بمراجع��ة القیم ال��دفتری��ة لموجوداتھ��ا غیر الم��الی��ة (بخالف 
العقارات االس���تثماریة والمخزون وأص���ول الض���ریبة المؤجلة) لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤش���ر على 

في القیمة. وفي حالة وجود مثل ذلك المؤش��ر، یتم تقدیر المبلغ القابل لالس��ترداد من األص��ل. یتم الھبوط 
 في القیمة.الھبوط اختبار الشھرة سنویا لتحدید 

 
في القیمة، یتم تجمیع الموجودات معا في أص��غر مجموعة من الموجودات التي الھبوط ولغرض اختبار 

مس�������تمر والتي تكون مس�������تقلة إلى حد كبیر عن التدفقات النقدیة تنتج تدفقات نقدیة من االس�������تخدام ال
للموجودات األخرى أو الوح��دات المحقق��ة للنق��د. یتم توزیع الش�������ھرة الن��اتج��ة من دمج األعم��ال على 
الوحدات المولدة للنقد أو مجموعات الوحدات المنتجة للنقد التي من المتوقع أن تس�������تفید من عملیات 

 الدمج.
 

م أو قیمتھا العادلة بعد خص ھبلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد ھي قیمة استخدامإن القیمة القا
تكالیف البیع، أیھما أعلى. یس�تند تقدیر قیمة االس�تخدام إلى التدفقات النقدیة المس�تقبلیة المقدرة المخفضة 

مة ت الس����وق الحالیة للقیإلى قیمتھا الحالیة باس����تخدام معدل خص����م ما قبل الض����ریبة الذي یعكس تقییما
 الزمنیة للنقود والمخاطر المحددة لألصل أو وحدة إنتاج النقد.

 
في القیمة إذا زادت القیمة الدفتریة لألصل أو وحدة تولید النقد عن قیمتھ القابلة الھبوط یتم إثبات خسارة 

 لالسترداد.
 

 ةیالدفتر مةیتوزیعھا أوال لتخفیض الق تمیفي القیمة ض��من الربح أو الخس��ارة. الھبوط یتم إثبات خس��ائر 
للموجودات األخرى في وحدة  ةیالدفتر مةیألي ش�������ھرة موزعة على الوحدة المولدة للنقد، ثم لتقلیل الق

 أساس تناسبي. یإنتاج النقد عل
 

في القیمة فیما یتعلق بالش��ھرة. أما بالنس��بة للموجودات األخرى، فیتم عكس الھبوط ال یتم عكس خس��ارة 
في القیمة فقط للمدى الذي ال یتعدى فیھ المبلغ الدفتري لألصل مبلغھ الدفتري بعد خصم الھبوط خسارة 

 في القیمة.الھبوط االستھالك أو اإلطفاء التي كان من الممكن تحدیدھا ما لم یتم إثبات خسارة 
 

 التزام المنافع المحددة –ع الموظفین مناف )٥
 

حول ھذه القوائم المالیة لتقییم  ۲۱تم تطبیق بعض االفتراض����ات اإلكتواریة كما ھو مبین في اإلیض����اح 
القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة. إن أي تغییرات في تلك االفتراضات خالل السنوات القادمة قد 

 السنوات.یؤثر على أرباح وخسائر تلك 
 

 االستمراریة )٦
 

أجرت إدارة المجموعة تقییًما لقدرة المجموعة على البقاء كمنش�������أة مس�������تمرة، ولدیھا قناعة أن لدى 
المجموعة الموارد الكافیة الس���تمرار أعمالھ في المس���تقبل القریب. إض���افة لذلك، فإن اإلدارة لیس لدیھا 

لك، فإنھ ال یزال یتم إعداد القوائم المالیة على أي شكوك جوھریة في قدرة الشركة على االستمراریة. لذ
 أساس مبدأ االستمراریة.

  



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

۱۹  

 
 أسس اإلعداد (تابع) .۲
 

 التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة (تابع)ب) 
 

 افتراضات أخرى )۷
 

 تتضمن اإلیضاحات التالیة معلومات حول االفتراضات األخرى والتقدیرات غیر المؤكدة:
 
 خسائر المخزونمخصص  -(ح) ۳إیضاح  )۱
 قیاس القیم العادلة - ۳۷(ب) و إیضاح  )۲
 في قیمة الموجودات المالیة وغیر المالیةالھبوط  -(ي) ۳إیضاح  )۳
 قیاس التزامات المنافع المحددة -(ل)  ۳إیضاح  )٤
 مخصص تكلفة إعادة األصل لحالتھ -(ك)  ۳إیضاح  )٥

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة .۳

 
المبینة أدناه بشكل ثابت على جمیع الفترات المعروضة في ھذه القوائم المالیة الموحدة، تم تطبیق السیاسات المحاسبیة 

 مالم یذكر خالف ذلك.
 
 تجمیع األعمال )أ

 
یتم المحاسبة عن تجمیع األعمال (باستثناء الشركات الخاضعة لسیطرة مشتركة) باستخدام طریقة االستحواذ. 

للموجودات، وأدوات حقوق الملكیة الصادرة والمطلوبات المتكبدة أو ویتم قیاس تكلفة الشراء بالقیمة العادلة 
المفترض تحملھا في تاریخ التبادل، وتتضمن التكالیف العائدة مباشرة إلى الشراء. ویتم قیاس الموجودات 
والمطلوبات القابلة للتحدید والمطلوبات وااللتزامات المحتملة المفترض تحملھا في عملیات تجمیع األعمال 
ً بالقیم العادلة بتاریخ الشراء. التكلفة في عملیات تجمیع األعمال التي تزید على حصة المجموعة في  مبدئیا
صافي القیمة العادلة للموجودات المقتناة القابلة للتحدید والمطلوبات وااللتزامات المحتملة، یتم تصنیفھا كشھرة. 

كالیف ء مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة. یتم تحمیل تعندما یكون الفائض سلبیا، یتم إثبات ربح صفقة الشرا
 المعامالت عند تكبدھا، ما لم تكن متعلقة بإصدار سندات الدین أو حقوق الملكیة.

 
تقوم المجموعة باالختیار على أساس كل معاملة على حدة سواء لقیاس الحصة غیر المسیطرة بقیمتھا العادلة 

 المثبتة لصافي الموجودات المحددة في تاریخ االستحواذ.أو بحصتھا التناسبیة من القیمة 
 

إذا تم تحقیق دمج األعمال على مراحل، فإن أي حصة في حقوق الملكیة سبق اقتناؤھا یتم قیاسھا بالقیمة 
العادلة كما في تاریخ االستحواذ وأي مكسب أو خسارة ناتجة عن االستحواذ یتم تسجیلھا في قائمة الربح أو 

 الخسارة.
 

یتم إدراج تكالیف المعاملة، بخالف تلك المرتبطة بإصدار سندات الدین أو حقوق الملكیة، التي تتكبدھا 
 المجموعة فیما یتعلق بدمج األعمال كمصروفات عند تكبدھا.

  



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

۲۰  

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .۳ 
 

 تجمیعات األعمال (تابع) أ)
 

 المشتركةاستحواذ من المنشآت الخاضعة للسیطرة 
 

یتم قیاس عملیات تجمیع األعمال بما في ذلك الشركات أو األعمال الخاضعة لسیطرة مشتركة والمحاسبة 
عنھا باستخدام القیمة الدفتریة. ویتم إثبات قیمة الموجودات والمطلوبات المقتناة بالقیم الدفتریة عند انتقالھا من 

ات حقوق ملكیة الشركات المقتناة إلى نفس المكونات داخل دفاتر حسابات الشركة المسیطرة. ویتم إضافة مكون
 حقوق ملكیة المجموعة ویتم إثبات أي أرباح أو خسائر تنتج عن ذلك مباشرة في حقوق الملكیة.

 
 شركات تابعة )۱(

 
الشركات التابعة ھي منشآت تسیطر علیھا المجموعة. تعتبر المجموعة مسیطرة على المنشأة، عندما 

لدیھا الحق في الحصول على عوائد متغیرة من مشاركتھا مع المنشأة ولدیھا القدرة تتعرض أو یكون 
على التأثیر على تلك العوائد من خالل تحكمھا في المنشأة. یتم توحید القوائم المالیة للشركات التابعة في 

یستمر لسیطرة والقوائم المالیة من تاریخ االستحواذ، باعتباره التاریخ الذي تحصل فیھ المجموعة على ا
 التوحید حتى تاریخ توقف السیطرة.

 
جمیع األرصدة داخل المجموعة والمعامالت واإلیرادات والمصروفات واألرباح والخسائر الناتجة عن 
المعامالت داخل المجموعة والمدرجة في الموجودات یتم استبعادھا بالكامل. كذلك أي أرباح وخسائر 

 اخل المجموعة یتم استبعادھا عند التوحید.غیر محققة ناتجة عن المعامالت د
 

عندما تفقد المجموعة السیطرة على شركة تابعة، فإنھا تستبعد موجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأي 
غیر مسیطرة ذات صلة وعناصر حقوق الملكیة األخرى. یتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة  حقوق

فظ بھا في الشركة التابعة السابقة یتم قیاسھا بالقیمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة. أي حصة محت
 عند فقدان السیطرة.

 
یتم احتساب التغیرات في حصة المجموعة في ملكیة شركة تابعة لھا التي ال ینتج عنھا تغییر في السیطرة 

لمبلغ المدفوع عادلة لغیر المسیطرة مقابل القیمة ال حقوقكمعاملة حقوق ملكیة ویتم تعدیل القیمة الدفتریة لل
ویتم إثبات الفرق مباشرة في حقوق الملكیة تحت "تأثیر المعامالت مع الحصة غیر المسیطرة دون تغییر 

 في السیطرة".
 

 الشھرة )۲(
 

تتمثل الشھرة في الفرق بین تكلفة األعمال المشتراة وحصة المجموعة في صافي القیمة العادلة لموجودات 
الشركة المستحوذ علیھا القابلة للتحدید والموجودات والمطلوبات والمطلوبات المحتملة العائدة لألعمال 

سنویاً أو عند وجود أحداث أو  المشتراة بتاریخ الشراء. ویتم مراجعة تلك الشھرة لالنخفاض في قیمتھا
 سارةختغیرات في الظروف تشیر إلى أن القیمة الدفتریة قد تعرضت لالنخفاض في قیمتھا. وال یتم عكس 

 في قیمة الشھرة.الھبوط 
 

لك في القیمة. یتم إجراء التخصیص لتالھبوط یتم تخصیص الشھرة لوحدات محققة للنقد بغرض اختبار 
أو مجموعات الوحدات المحققة للنقد التي یتوقع أن تستفید من دمج األعمال التي الوحدات المحققة للنقد 

ارتفعت فیھا الشھرة. یتم تحدید الوحدات أو مجموعات الوحدات عند أقل مستوى تتم عنده مراقبة الشھرة 
 ألغراض اإلدارة الداخلیة، حیث أنھا تمثل ھي القطاعات التشغیلیة.

 
 
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

۲۱  

 
 الھامة (تابع)السیاسات المحاسبیة  .۳
 

 تجمیعات األعمال (تابع) أ)
 

 في الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة الحقوق )۳(
 

المجموعة في الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة حصص في شركات زمیلة  حصصتتضمن 
 ومشروعات مشتركة.

 
ھا جوھریًا، ولیس سیطرة، على سیاسات الشركات الزمیلة ھي تلك المنشآت التي تملك الشركة فیھا تأثیًرا

 ٪۲۰التمویلیة والتشغیلیة، ویعتبر التأثیر الجوھري قائماً بشكل عام عندما تملك الشركة ما یتراوح بین 
من حقوق التصویت في المنشأة األخرى. إن المشروع المشترك ھو ترتیب یكون للمجموعة فیھ  ٪٥۰و

في صافي موجودات الترتیب، ولیس في موجوداتھا سیطرة مشتركة حیث یكون للمجموعة حقوقًا 
 والتزاماتھا تجاه مطلوباتھا.

 
یتم احتساب االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشروعات المشتركة باستخدام طریقة حقوق الملكیة 

لك ذ(شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة) والتي یتم االعتراف بھا مبدئیًا بسعر التكلفة، بما في 
الشھرة المحددة عند االستحواذ. یتم إثبات حصة الشركة في أرباح وخسائر ما بعد االستحواذ في شركاتھا 
المستثمر في قائمة الربح أو الخسارة ویتم إثبات حصتھا في حركات ما بعد االستحواذ في قائمة الدخل 

صتھا في االستثمار في الشامل اآلخر للمجموعة. وعندما تزید حصة المجموعة من الخسارة على ح
المجموعة المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة، فإن القیمة الدفتریة لالستثمار تنخفض إلى الصفر ویتم 
االستمرار بتحمیل أي خسائر إضافیة عندما تتكبد المجموعة التزامات قانونیة أو تعاقدیة أو إذا دفعت أي 

 مبالغ نیابة عن الشركة المستثمر فیھا.
 

ستبعاد األرباح غیر المحققة الناتجة من المعامالت مع الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة یتم ا
 مقابل الموجودات / المطلوبات إلى حد حصة المجموعة في الشركة المستثمر فیھا.

 
 محولة.الموجودات الفي قیمة الھبوط كما یتم استبعاد الخسائر غیر المحققة مالم توفر المعاملة دلیالً على 

 
یتم إثبات األرباح والخسائر المخفضة الناتجة من الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة في قائمة 

 الربح أو الخسارة.
 

 غیر مسیطرة حقوق )٤(
 

في الشركات التابعة التي ال تحتفظ الشركة بھا والتي تقاس  الحقوقغیر المسیطرة في  الحقوقتتمثل 
سبیة في صافي الموجودات المحددة للشركة التابعة. ویتم معالجة المعامالت مع أطراف بالحصة التنا

 غیر المسیطرة كمعامالت مع أطراف من خارج المجموعة. الحقوق
 

سیطرة غیر الم الحقوقیتم احتساب التغیرات في حصة المجموعة في شركة تابعة كنتیجة للمعامالت مع 
التي ال ینتج عنھا فقدان للسیطرة كمعامالت حقوق ملكیة، أي كمعامالت مع المالك بصفتھم مالك. یتم 
تسجیل الفرق بین القیمة العادلة ألي مبالغ مدفوعة / مستلمة واألسھم ذات الصلة المستحوذ علیھا / 

 حقوق الملكیة. كما یتم تسجیل األرباحالمباعة بالقیمة الدفتریة لصافي موجودات الشركة التابعة ضمن 
 غیر المسیطرة ضمن حقوق الملكیة. الحقوقوالخسائر من بیع / شراء 

 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

۲۲  

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .۳
 

 األدوات المالیة )ب
 

 اإلثبات والقیاس األولي )۱(
 

ت یتم إثبات جمیع الموجودایتم إثبات الذمم المدینة التجاریة وأوراق الدین المصدرة مبدئیاً عند نشأتھا. 
 المالیة والمطلوبات المالیة األخرى عندما تصبح المجموعة طرفًا في األحكام التعاقدیة لألداة.

 
مالي لا اإللتزامألصل المالي (ما لم یكن ذمم مدینة تجاریةً دون مكون مالي كبیر) أو ل المبدئي قیاسالیتم 

مدرج بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكالیف المعاملة بالقیمة العادلة زائًدا، بالنسبة لبند غیر 
 دونب المدینة التجاریة بسعرالمعاملة للذمم المبدئي قیاسالطرح. یتم الالعائدة مباشرة إلى االستحواذ أو 

 .مكون تمویل جوھري
 

 التصنیف والقیاس الالحق )۲(
 

 م۲۰۱۸ینایر  ۱من  أعتبارا: السیاسة المطبقة المبدئيالقیاس  -المالیة  الموجودات
 

عند القیاس األولي، یتم تصنیف الموجودات المالیة على النحو المقاس بھ كما یلي: بالتكلفة المطفأة، 
كأداة دین؛ بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل  -بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 ة أو بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة.كأداة حقوق الملكی -
 

إذا قامت المجموعة بتغییر نموذج األعمال  إالالمبدئي ال یتم إعادة تصنیف الموجودات المالیة بعد القیاس 
إلدارة الموجودات المالیة، وفي ھذه الحالة یتم تصنیف جمیع الموجودات المالیة المتأثرة في أول یوم من 

 تعقب تغییر نموذج األعمال. التيریرتقالأیام فترة 
 

یقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا ما استوفى الشرطین التالیین وھو غیر محدد بالقیمة العادلة من 
 خالل الربح أو الخسارة:

 
یتم االحتفاظ بھ ضمن نموذج أعمال ھدفھ االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصیل التدفقات النقدیة  -

 التعاقدیة؛ و
تنشأ شروطھا التعاقدیة في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي تمثل فقط مدفوعات من أصل المبلغ  -

 وفائدة على أصل المبلغ القائم.
 

إذا استوفت الشرطین التالیین وھي غیر  تقاس أداة الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 الخسارة: محددة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو

 
االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال والذي یتحقق الغرض منھ عن طریق تحصیل كل من التدفقات  -

 النقدیة التعاقدیة وبیع الموجودات المالیة؛ و
تنشأ شروطھا التعاقدیة في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي تمثل فقط مدفوعات من أصل المبلغ  -

 م.وفائدة على أصل المبلغ القائ
 

عند اإلثبات األولي الستثمارات حقوق الملكیة التي ال یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة، یحق للمجموعة 
أن تختار بشكل نھائي عرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر. 

 یتم ھذا االختیار على أساس كل استثمار على حدة.
 

ت المالیة غیرالمصنفة كمقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل إن جمیع الموجودا
أعاله، یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وھذا یتضمن  للشرحالشامل اآلخر وفقاً 

ل قیاس أص نھائي بشكل، قد تختار المجموعة المبدئيجمیع الموجودات المالیة المشتقة. وعند اإلثبات 
مالي یفي بمتطلبات القیاس بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وكذلك 
بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القیام بذلك یلغي أو یقلص بصورة جوھریة التباین 

 المحاسبي الذي قد ینشأ.
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۲۳  

 
 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  .۳
 

 األدوات المالیة (تابع) ب)
 
 التصنیف والقیاس الالحق (تابع) )۲( 

 
 م۲۰۱۸ینایر  ۱: السیاسة المطبقة اعتباًرا من األعمالتقییم نموذج  -الموجودات المالیة 

 
 محتفظ بھ على مستوى المالي من نموذج األعمال الذي یكون األصل للغرضتقوم المجموعة بعمل تقییم 

المحفظة ألن ھذا یعكس الطریقة األمثل التي یدار بھا العمل والمعلومات التي یتم إرسالھا إلى اإلدارة. 
 تتضمن المعلومات ما یلي:

 
ویشمل  .السیاسات هوالعملیات المطبقة لھذ یتم العمل على ضوء السیاسات واألھداف المبینة للمحفظة −

جیة اإلدارة تركز على تحقیق إیرادات الفائدة التعاقدیة أواالحتفاظ بمعدل ذلك إذا ما كانت استراتی
دیة نقالتدفقات الصلة أوالذات  مالیة ي مطلوباتا وبمدة المالیة الموجوداتمدة  بمطابقةفائدة محدد 

 موجودات؛الأو تحقیق تدفقات نقدیة من خالل بیع 
 إلى إدارة المجموعة؛كیفیة تقییم أداء المحفظة وإرسال تقاریر بشأنھا  −
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج  −

 األعمال) وكیفیة إدارة المخاطر؛
كیفیة تعویض المدراء، أي إذا ما استند التعویض على القیمة العادلة للموجودات التي تمت إدارتھا  −

 لتي تم تحصیلھا؛ وأو التدفقات النقدیة التعاقدیة ا
تكرار وكمیة وتوقیت مبیعات الموجودات المالیة في الفترات السابقة وأسباب البیع والتوقعات بشأن  −

 أنشطة المبیعات المستقبلیة.
 

إن تحویل الموجودات المالیة إلى أطراف ثالثة في المعامالت التي ال تؤھل إللغاء اإلثبات ال تعتبر 
 یتماشى مع إثبات المجموعة المستمر للموجودات.مبیعات لھذا الغرض، بما 

 
یتم قیاس الموجودات المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة أو التي تتم إدارتھا وتقییم أدائھا على أساس القیمة 

 العادلة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

ینایر  ۱لمطبقة اعتباًرا من القیاس الالحق والمكاسب والخسائر: السیاسة ا –الموجودات المالیة 
 م۲۰۱۸

 
 یتم تطبیق السیاسات المحاسبیة التالیة على القیاس الالحق للموجودات المالیة.

 
یتم قیاس ھذه الموجودات الحقًا بالقیمة  - موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

العادلة. یتم إثبات صافي األرباح والخسائر، وتشمل أي فائدة أو إیرادات توزیعات األرباح، ضمن الربح 
 أو الخسارة.

 
یتم قیاس ھذه الموجودات الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة  - موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

 في القیمة، إن وجدت.الھبوط ة. یتم تخفیض التكلفة المطفأة بخسائر الفعال
ح أو في القیمة في قائمة الربالھبوط یتم إثبات إیرادات الفائدة وأرباح وخسائر ترجمة العمالت األجنبیة و

 الخسارة. یتم إثبات أي مكسب أو خسارة في الربح أو الخسارة.
 

یتم قیاس ھذه الموجودات الحقًا  - لة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات حقوق الملكیة بالقیمة العاد
بالقیمة العادلة. یتم اثبات توزیعات األرباح كإیرادات في قائمة الربح أو الخسارة ما لم تمثل توزیعات 
األرباح بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. یتم اثبات صافي األرباح والخسائر األخرى 

ً  ل الشامل اآلخر وال یتم إعادة تصنیفھاضمن الدخ  في قائمة الربح أو الخسارة. نھائیا
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۲٤  

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .۳

 
 األدوات المالیة (تابع) ب)

 
 التصنیف والقیاس الالحق (تابع) )۲( 

 
 ۲۰۱۸ینایر  ۱السیاسة المطبقة قبل  -الموجودات المالیة 

 
 المالیة ضمن أحد الفئات التالیة:المجموعة موجوداتھا  صنفت

 
 قروض وذمم مدینة؛ -
 متاحة للبیع؛ و -
 بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وضمن ھذه الفئة كـ: -

 محتفظ بھا للمتاجرة؛ •
 أدوات تحوط مشتقة؛ أو •
 مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. •

 
 م۲۰۱۸ینایر  ۱القیاس الالحق والمكاسب والخسائر: السیاسة المطبقة قبل  - موجودات مالیة

 
المقاسة بالقیمة العادلة والتغیرات فیھا، بما  -الربح أو الخسارة  موجودات مالیة بالقیمة عادلة من خالل

ات للمشتقفي ذلك أي فائدة أو إیرادات توزیعات األرباح، تم إثباتھا في الربح أو الخسارة. ومع ذلك، 
 المصنفة كأدوات تحوط.

 
 مقاسة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. - موجودات مالیة محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق

 
 مقاسة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعالة. -قروض وذمم مدینة 

القیمة،  فيالھبوط التغیرات فیھا، بخالف خسائر المقاسة بالقیمة العادلة و - موجودات مالیة متاحة للبیع
العمالت األجنبیة من أدوات الدین، تم إثباتھا في الدخل الشامل اآلخر وتتراكم  وفروقاتإیرادات الفوائد 

في احتیاطي القیمة العادلة. عندما تم إلغاء إثبات ھذه الموجودات، تم إعادة تصنیف الربح أو الخسارة 
 الملكیة ضمن الربح أو الخسارة.المتراكمة في حقوق 

 
 التصنیف والقیاس الالحق والمكاسب والخسائر –المطلوبات المالیة 

 
بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  مقاسة أنھایتم تصنیف المطلوبات المالیة باعتبار

الخسارة. یتم تصنیف االلتزام المالي بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا تم تصنیفھ كمحتفظ 
 یاسق. یتم المبدئيأو تم تصنیفھ على ھذا النحو عند اإلثبات مالي  مشتقبھ بغرض المتاجرة، أو كان 

الیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وصافي األرباح والخسائر، بما في ذلك أي المطلوبات الم
مصروفات فائدة، في قائمة الربح أو الخسارة. یتم بعد ذلك قیاس المطلوبات المالیة األخرى بالتكلفة 

العمالت  صرف المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. یتم إثبات مصروفات الفوائد ومكاسب وخسائر
 األجنبیة في الربح أو الخسارة. یتم إثبات أي مكسب أو خسارة أیًضا في الربح أو الخسارة.
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۲٥  

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .۳

 
 األدوات المالیة (تابع) ب)

 
 إلغاء اإلثبات )۳(

 
 الموجودات المالیة

 
الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من األصل المالي تقوم المجموعة بإلغاء إثبات األصل المالي عند انتھاء 

أو تحویل الحقوق في استالم التدفقات النقدیة التعاقدیة في معاملة یتم بموجبھا انتقال كافة المخاطر 
والمنافع الخاصة بملكیة أصل مالي أو التي ال تقوم فیھا المجموعة بتحویل أو االحتفاظ بكافة مخاطر 

 حتفظ بالسیطرة على األصل المالي.ومنافع األصل وال ت
 

 مطلوبات مالیة
 

تقوم المجموعة بإلغاء إثبات المطلوبات المالیة عندما یتم سداد التزاماتھا التعاقدیة أو إلغائھا أو انقضاءھا. 
تقوم المجموعة أیًضا بإلغاء إثبات المطلوبات المالیة عندما یتم تعدیل شروطھا وتختلف التدفقات النقدیة 

وبات المعدلة بشكل جوھري، وفي ھذه الحالة یتم إثبات مطلوبات مالیة جدیدة بناًء على الشروط للمطل
 المعدلة بالقیمة العادلة.

 
ع (بما في المدفو والعوضعند إلغاء إثبات مطلوبات مالیة، یتم إثبات الفرق بین القیمة الدفتریة المطفأة 

 رضة) في الربح أو الخسارة.ذلك أي موجودات غیر نقدیة محولة أو مطلوبات مفت
 

 األدوات المالیة المشتقة ومحاسبة التحوط )٤(
 

تحتفظ المجموعة بأدوات مالیة مشتقة للتحوط من مخاطر أسعار المخزون، وااللتزامات المؤكدة، 
) أداة (أدوات نیومخاطر أسعار الفائدة. عند التحدید األولي للتحوط، تقوم المجموعة بتوثیق العالقة ب

التحوط والبند (البنود) المتحوط لھا، بما في ذلك أھداف واستراتیجیة إدارة المخاطر في تنفیذ معاملة 
األسالیب التي سیتم استخدامھا لتقییم فعالیة عالقة التحوط. تقوم المجموعة بعمل  یالتحوط، باإلضافة إل

دید ما إذا كان من المتوقع أن تكون أدوات على أساس مستمر، لتحوتقییم، عند بدایة عالقة التحوط 
التغیرات في القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة للبنود المتحوط لھا  مواجھةفي  كبیرة فاعلیة لھاالتحوط 

سیاسة  ضمن نطاق(خالل الفترة التي تم تحدید التحوط لھا، وما إذا كانت النتائج الفعلیة لكل تغطیة ھي 
بة للتحوط النقدي للتدفقات النقدیة للمعاملة المتوقعة، ینبغي أن تكون المعاملة محتملة . بالنسإدارة المخاطر

الحدوث بدرجة كبیرة وینبغي عرض التعرض للتغیرات في التدفقات النقدیة التي قد تؤثر في نھایة 
 المطاف على صافي الدخل المقررعنھا.

 
ربح أو الخسارة في ال الناشئةعتراف بتكالیف المعاملة یتم إثبات المشتقات مبدئیا بالقیمة العادلة؛ ویتم اال

عند تكبدھا. الحقا لإلثبات األولي، یتم قیاس المشتقات بالقیمة العادلة ویتم المحاسبة عن التغیرات فیھا 
 كما ھو موضح أدناه.

 
 تحوط التدفق النقدي

 
نة مرتبطة إلى مخاطر معی الناشئةعند تحدید أداة مشتقة كأداة تحوط للتحوط للتغیرات في التدفقات النقدیة 

بأصل أو مطلوبات معترف بھا، على سبیل المثال مقایضات أسعار الفائدة أو معاملة متوقعة محتملة 
مة عال من التغیرات في القیالحدوث بدرجة كبیرة قد تؤثر على الربح أو الخسارة، یتم إثبات الجزء الف

العادلة للمشتقات المحددة والمؤھلة كتحوطات لتغیرات التدفقات النقدیة في حقوق الملكیة. یتم إثبات 
المكسب أو الخسارة المتعلقة بالجزء غیر الفعال مباشرةً في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن 

 "إیرادات تمویل أو تكلفة تمویل".
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۲٦  

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .۳

 
 األدوات المالیة (تابع) ب)

 
 (تابع) المالیة المشتقة ومحاسبة التحوطاألدوات  )٤( 

 
 (تابع) تحوط التدفق النقدي

 
یعاد تصنیف المبالغ المتراكمة في حقوق الملكیة إلى مكسب أو خسارة في الفترات عندما یؤثر البند 

الخسارة (مثالً: عندما یحدث البیع المتوقع المتحوط لھ). یتم إثبات الربح أو المتحوط لھ على الربح أو 
 الخسارة المتعلقة بالجزء الفعال من قیمة السلعة في قائمة الربح أو الخسارة ضمن "تكلفة اإلیرادات".

 
یل (على سبومع ذلك، عندما ینتج عن المعاملة المتوقعة التي تم التحوط منھا إثبات األصل غیر المالي 

المثال، المخزون)، یتم تحویل األرباح والخسائر المؤجلة سابقا في حقوق الملكیة من حقوق الملكیة 
 وتدرج في القیاس األولي للتكلفة. وفي النھایة یتم إثبات المبالغ المؤجلة في تكلفة اإلیرادات للمخزون.

 
عندما تنتھي صالحیة أداة التحوط أو یتم بیعھا أو عندما ال یصبح التحوط مستوفیا لمعاییر محاسبة 
التحوط، فإن أي أرباح أو خسائر متراكمة موجودة في حقوق الملكیة في ذلك الوقت تبقى في حقوق 

ر المتوقع دما یصبح من غیخسارة. عنالأو  الربحالملكیة ویتم إثباتھا عندما یتم إثبات المعاملة المتوقعة في 
أو الخسارة المتراكمة التي تم إدراجھا في حقوق الملكیة  الربححدوث معاملة متوقعة، یتم فوراٌ تحویل 

 في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن "إیرادات تمویل أو تكلفة تمویل".
 

 التحوط للقیمة العادلة
 

محددة والمؤھلة كتحوطات للتغیرات في القیمة العادلة في التغیرات في القیمة العادلة للمشتقات ال تسجل
قائمة الربح أو الخسارة مع أي تغیرات في القیمة العادلة لألصل أو المطلوبات المتحوط لھا المنسوبة 
إلى مخاطر التحوط لھا. تطبق المجموعة محاسبة التحوط بالقیمة العادلة لمخاطر قیمة سلع التحوط 

ثبات المكسب أو الخسارة المتعلقة بالجزء الفعال من معاملة التحوط في الربح أو (السكر الخام). یتم إ
الخسارة ضمن "تكلفة اإلیرادات". یتم إثبات المكسب أو الخسارة المتعلقة بالجزء غیر الفعال مباشرةً في 

لة للتحوط عادالربح أو الخسارة ضمن "إیرادات تمویل أو تكلفة تمویل". یتم إثبات التغیرات في القیمة ال
 المستقبلي في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن "تكلفة اإلیرادات".

 
 مشتقات غیر تجاریة أخرى

 
عندما ال یتم االحتفاظ بأداة مالیة مشتقة لغرض المتاجرة، وال یتم تصنیفھا ضمن عالقة تحوط مؤھلة، 

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن یتم االعتراف بكافة التغیرات في قیمتھا العادلة مباشرة في 
 "إیرادات تمویل أو تكلفة تمویل".

 
 م۲۰۱۸ینایر  ۱السیاسة المطبقة قبل  -مشتقات األدوات المالیة ومحاسبة التحوط 

 
م. مع ۲۰۱۸م مماثلة لتلك المطبقة لسنة ۲۰۱۷السیاسة المطبقة في المعلومات المقارنة المعروضة لسنة 

لمشتقات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على أنھا محتفظ بھا ذلك، تم اإلفصاح عن ا
 للمتاجرة في فترة المقارنة.
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 األدوات المالیة (تابع) ب)

 
 األدوات المالیة المشتقة والتحوط (تابع) )٤( 

 
 المقاصة

 
یتم إجراء مقاصة بین الموجودات والمطلوبات المالیة ویعرض المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي 
 فقط عند وجود حق قانوني نافذ إلجراء مقاصة لتلك المبالغ وكذلك عندما یكون لدى المجموعة نیة 

 في آن واحد. االلتزامتسویة ى أساس الصافي أو إلثبات األصل ولتسویتھا عل
 

 وما في حكمھنقد 
 

یتكون النقد وما في حكمھ من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجاریة لدى البنوك واالستثمارات 
األخرى قصیرة األجل عالیة السیولة ذات االستحقاق األصلي ثالثة أشھر أو أقل، إن وجدت، والمتاحة 

 للمجموعة دون أي قیود.
 

 التقاریر القطاعیة )ج
 

 األعمال ھو عنصر:إن قطاع 
 
یشارك في أنشطة األعمال التي من الممكن أن تحقق لھ إیرادات ویتحمل بسببھا مصروفات بما في ذلك   )۱

 اإلیرادات والمصروفات المتعلقة بالعملیات مع العناصر األخرى للمجموعة؛
ذلك التخاذ و یتم تحلیل نتائج عملیاتھ بشكل مستمر من قبل الرئیس المسئول عن صنع القرار التشغیلي )۲

 القرارات المتعلقة بتوزیع الموارد وتقییم األداء؛ و
 التي تتوفر لھا المعلومات المالیة بشكل مستقل.  )۳
 

تتضمن نتائج القطاعات المبلغ عنھا لمتخذ القرارات التشغیلیة الرئیسي والمتضمنة لبنود منسوبھ مباشرة 
 معقول.لقطاع بعینھ وكذلك تلك التي یمكن توزیعھا على أساس 

  
 ترجمة العمالت األجنبیة )د

 
 المعامالت بالعمالت األجنبیة )۱(

 
یتم تحویل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى العملة الوظیفیة المعنیة للمجموعة وفقًا ألسعار 
الصرف السائدة في تاریخ تلك المعامالت. یتم تحویل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت 

بیة في تاریخ القوائم المالیة إلى العملة التشغیلیة بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاریخ. بالنسبة األجن
للموجودات والمطلوبات غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بعملة األجنبیة، فیتم تحویلھا إلى العملة 

یة ة العادلة. یتم إدراج فروق العمالت األجنبالوظیفیة وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاریخ تحدید القیم
الناتجة عن إعادة التحویل في الربح أو الخسارة، باستثناء الفروق الناشئة عن إعادة تحویل أدوات حقوق 

م: االستثمارات المتاحة للبیع)، ۲۰۱۷الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (
من صافي االستثمار في عملیة أجنبیة (انظر أدناه)، أو تحوطات التدفقات  التزام مالي مصنف كتحوط

النقدیة المؤھلة، والتي یتم إثباتھا في الدخل الشامل اآلخر. ویتم تحویل البنود غیر النقدیة التي تتم بالعمالت 
 لمعاملة.ااألجنبیة والتي تم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة على أساس أسعار الصرف السائدة في تاریخ 
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 ترجمة العمالت األجنبیة (تابع)د) 
 

 العملیات األجنبیة )۲(
 

ما فیھا ب الجامحاالقتصادات ذات التضخم  باستثناءیتم تحویل موجودات ومطلوبات العملیات األجنبیة 
ألسعار الصرف السائدة في تاریخ التقریر الشھرة وتعدیالت القیمة العادلة الناشئة عن االستحواذ وفقا 

المالي. یتم تحویل إیرادات ونفقات العملیات األجنبیة إلى اللایر السعودي بأسعار الصرف السائدة في 
 تاریخ المعامالت.

 
یتم إثبات فروقات صرف العمالت األجنبیة الناتجة عن العملیات األجنبیة في قائمة الدخل الشامل اآلخر 

ا في احتیاطي ترجمة العمالت األجنبیة، باستثناء الحد الذي یتم فیھ توزیع فرق التحویل على ویتم تجمیعھ
 غیر المسیطرة. الحقوق

 
یتم تحویل توزیعات األرباح المستلمة من الشركة الزمیلة األجنبیة بأسعار التحویل السائدة بتاریخ المعاملة 

 .الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدةوتدرج فروقات الصرف الناتجة عن التحویل في قائمة 
 

عندما یتم بیع عملیة أجنبیة، یتم تحویل المبلغ ذي الصلة المحول إلى قائمة الربح أو الخسارة كجزء من 
الربح أو الخسارة عند البیع. وعند البیع الجزئي لشركة تابعة تتضمن عملیة أجنبیة، فإن النسبة ذات 

تراكمي یتم إعادة ربطھا بالحصة غیر المسیطرة. في أي عملیة بیع جزئي یتم إعادة الصلة بھذا المبلغ ال
 تصنیف الجزء ذي الصلة في قائمة الربح أو الخسارة.

 
أرباح أو خسائر صرف العمالت األجنبیة الناتجة عن بند نقدي مستحق من أو مستحق إلى عملیة أجنبیة، 

ن تحدث في المستقبل المنظور وتعتبر في جوھرھا جزًءا من والتي لم یتم التخطیط لتسویتھا أو یحتمل أ
صافي االستثمار في العملیة األجنبیة، یتم إثباتھا في قائمة الدخل الشامل اآلخر ضمن احتیاطي ترجمة 

 العمالت األجنبیة.
 

 االقتصادات ذات التضخم الجامح )۳(
 

الذي تعمل فیھ المجموعة جامح التضخم، والعملة الوظیفیة ألحد منشآت  البلدان احدىعندما یعتبر اقتصاد 
المجموعة ھي العملة المحلیة لھذا االقتصاد جامح التضخم، یتم تعدیل القوائم المالیة لھذه المنشآت بحیث 

روفات والمص الدخلیتم عرضھا فیما بعملة وحدة القیاس في نھایة فترة التقریر. ویشمل ذلك إعادة عرض 
تعكس التغیرات في مؤشر األسعار العام منذ بدایة فترة إعداد التقاریر وإعادة عرض البنود غیر النقدیة ل

في قائمة المركز المالي الموحدة، مثل الممتلكات واآلالت والمعدات والمخزون، لیعكس ذلك القوة 
ین باتھا ألول مرة. یتم تضمالشرائیة الحالیة كما في نھایة السنة باستخدام مؤشر أسعار عام من تاریخ إث

المكسب أو الخسارة على صافي المركز المالي في تكالیف التمویل أو الدخل للسنة. ال یتم تعدیل المبالغ 
المقارنة. عندما ال یكون اقتصاد بلد ما، حیث تعمل المجموعة، اقتصاًدا جامح التضخم، تتوقف المجموعة 

ات التضخم الجامح في نھایة فترة التقریر والتي تسبق عن تطبیق طریقة المحاسبة في االقتصادات ذ
مباشرة الفترة التي یتوقف فیھا وضع التضخم الجامح. تعتبر المبالغ المدرجة في القوائم المالیة الموحدة 
للمجموعة كما في ذلك التاریخ بمثابة القیم الدفتریة للقوائم المالیة الموحدة الالحقة للمجموعة. لغرض 

نات األجنبیة العاملة في اقتصادات التضخم الجامح؛ یتم ترجمة بنود قائمة المركز المالي توحید المكو
 والربح أو الخسارة بسعر اإلغالق.
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 ممتلكات وآالت ومعدات )ه

 
في  لھبوطلیتم قیاس الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم والخسارة المتراكمة 

القیمة. تتضمن التكلفة سعر الشراء وأي تكالیف ترتبط مباشرة بإحضار األصل إلى الموقع والحالة الالزمة 
 لجعلھ قادًرا على العمل بالطریقة التي تریدھا اإلدارة.

 
ن تكلفة الموجودات التي یتم بناؤھا ذاتیا تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأي تكالیف أخرى تنسب مباشرة تتضم

إلى جعل الموجودات في حالة صالحة لالستخدام المحدد لھا وتكالیف تفكیك وإزالة البنود واستعادة الموقع 
 الموجودات المؤھلة. یالمقامة علیھ وتكالیف االقتراض عل

 
یختلف العمر اإلنتاجي ألجزاء مھمة من أحد بنود الممتلكات واآلالت المعدات، تتم المحاسبة عن ذلك عندما 

 األصل كبند منفصل من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات.
 
تحدید األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات بمقارنة متحصالت االستبعاد  تمی

إثباتھا بالصافي ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل  تمیللممتلكات واآلالت والمعدات و ةیالدفتر مةیمع الق
 الشامل اآلخر الموحدة.

 
یتم إثبات تكلفة استبدال جزء من أحد بنود المصانع الممتلكات واآلالت والمعدات ضمن القیمة الدفتریة لذلك 

اقتصادیة من ذلك الجزء من األصل للمجموعة، وعندما یمكن األصل عندما یكون من المحتمل تدفق منافع 
قیاس التكلفة بشكل موثوق. یتم استبعاد القیمة الدفتریة للبند المستبدل. یتم إثبات تكلفة الخدمة الیومیة للممتلكات 

 والمعدات في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدھا.
 

لالستھالك ألحد الموجودات على مدى العمر اإلنتاجي المقدر یمثل االستھالك التوزیع المنتظم للمبلغ القابل 
 لھ. تمثل قیمة االستھالك تكلفة األصل، أو أي مبلغ آخر یتم استبدالھ بالتكلفة، بعد خصم قیمتھ المتبقیة.

 
یتم تحمیل االستھالك على قائمة الربح أو الخسارة باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي 

قدر للممتلكات واآلالت والمعدات. یتم إطفاء الموجودات المستأجرة على مدى فترة اإلیجار أو عمرھا الم
 اإلنتاجي أیھما أقل. ال یتم استھالك األراضي

 
 وفیما یلي األعمار اإلنتاجیة التقدیریة للموجودات:

 سنوات 
 ٥۰ - ۱۲٫٥ مباني

 ۳۳ - ۳ تحسینات على مباني مستأجرة
 ۳۰ - ۳ آالت ومعدات

 ۱٦ - ۳ أثاث ومعدات مكتبیة
 ۱۰ - ٤ سیارات

 
اإلنتاجیة والقیم المتبقیة سنویًا على األقل وتعدیلھا إذا لزم األمر. لتقییم  رتم مراجعة طرق االستھالك واألعمای

في قیمة الموجودات غیر الھبوط في قیمة الممتلكات واآلالت والمعدات، یرجى الرجوع إلى سیاسة الھبوط 
 "ي". ۳المالیة اإلیضاح، 
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 موجودات غیر ملموسة )و

 
یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة، بخالف الشھرة، التي یتم شراؤھا من قبل المجموعة ولھا أعمار إنتاجیة 

 المتراكمة.في القیمة الھبوط محددة بالتكلفة بعد خصم اإلطفاء المتراكم وخسائر 
 

تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزید المنافع االقتصادیة الكامنة في األصل التي تتعلق بھ تلك 
المصروفات. یتم إثبات جمیع المصروفات األخرى، بما في ذلك المصروفات على الشھرة والعالمات التجاریة 

 ھا.الناشئة داخلیاً، ضمن قائمة الربح أو الخسارة عند تكبد
 

یتم احتساب اإلھالك على أساس تكلفة األصل، أو أي مبلغ آخر مستبدل للتكلفة، بعد خصم قیمتھ المتبقیة ویتم 
إثباتھ في قائمة الربح أو الخسارة بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة 

األمثل التي تعكس بشكل دقیق مدى استھالك المنافع من تاریخ إتاحتھا لالستخدام حیث أن ھذه ھي الطریقة 
 االقتصادیة الكامنة في األصل.

 
 استثمار عقاري )ز

 
العقارات االستثماریة ھي العقارات المحتفظ بھا إما للحصول على إیرادات إیجار أو لزیادة رأس المال أو 

في إنتاج أو تورید السلع أو الخدمات أو لكلیھما، ولكن لیس للبیع في سیاق العمل االعتیادي أو االستخدام 
 ألغراض إداریة.

 
یتم قیاس العقارات االستثماریة بالتكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم والخسارة المتراكمة لالنخفاض في 
القیمة. عند تغییر استخدام األصل كأن یتم إعادة تبویبھ ضمن الممتلكات والمعدات، تصبح قیمتھ العادلة في 

 إعادة التبویب نفس تكلفتھ الحقًا.تاریخ 
 

 مخزون )ح
 

یتم إثبات المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل. ویتم تحدید التكلفة باستخدام طریقة 
المتوسط المرجح. وتتضمن التكلفة النفقات التي یتم تكبدھا لشراء المخزون، وتكالیف اإلنتاج أو التحویل 

التي یتم تحملھا لجلب المخزون إلى موقعھ الحالي وحالتھ الراھنة. في حالة المخزون  والتكالیف األخرى
المصنع واألعمال تحت التنفیذ، تتضمن التكلفة حصة مناسبة من المصروفات غیر المباشرة لإلنتاج على 

 أساس الطاقة التشغیلیة العادیة.
 

ر ألي مكسب أو خسارة من تحوطات التدفق وقد تتضمن التكلفة أیضا التحویالت من الدخل الشامل اآلخ
النقدي المؤھلة لمشتریات المخزون بالعمالت األجنبیة. باإلضافة إلى ذلك، قد یشمل المخزون أیضاً مكسب 
أو خسارة محولة من القیمة العادلة من االلتزامات المؤكدة بسبب محاسبة تحوط القیمة العادلة وأثر التقییم 

 خزون المتحوط لھ ضمن تحوط القیمة العادلة.العادل لمخاطر أسعار الم
 

تتكون صافي القیمة القابلة لالسترداد من سعر البیع التقدیري خالل السیر االعتیادي لألعمال بعد خصم أي 
تكالیف إنتاج إضافیة لإلكمال ومصروفات البیع والتوزیع. ویتم تكوین مخصص، عند اللزوم، للمخزون 

 والتالف.المتقادم وبطيء الحركة 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

۳۱  

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .۳

 
 موجودات ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بھا للبیع )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 االستخدام المستمر، كمحتفظ بھا للبیع. وقبل 

ً للسیاسیات  تصنیفھا كمحتفظ بھا للبیع، یتم إعادة قیاس الموجودات أو مكونات مجموعة االستبعاد وفقا
المحاسبیة للمجموعة. ولذلك، یتم قیاس الموجودات أو مجموعة االستبعاد بالقیمة الدفتریة والقیمة العادلة 
ناقًصا تكلفة البیع أیھما أقل. یتم توزیع خسارة انخفاض في القیمة بشكل عام للمجموعة المستبعدة أوالً على 

المطلوبات المتبقیة على أساس تناسبي، باستثناء أنھ ال یتم تخصیص أي الشھرة ومن ثم على الموجودات و
خسارة للمخزون والموجودات المالیة وموجودات الضرائب المؤجلة وأصول منافع الموظفین واالستثمارات 

لقیمة عند في االھبوط العقاریة والتي ال تزال تقاس وفقا للسیاسات المحاسبیة للمجموعة. یتم إثبات خسائر 
التصنیف المبدئي كمحتفظ بھا للبیع، وبعد ذلك یتم االعتراف بالمكاسب أو الخسائر الالحقة الناتجة عن إعادة 
 القیاس ضمن الربح أو الخسارة. ال یتم إثبات المكاسب التي تزید عن أي خسارة انخفاض في القیمة تراكمیة.

 
 تم بیعھا أو تصنیفھا كمحتفظ بھا للبیع و: العملیة المتوقفة ھي أحد مكونات (وحدة تولید النقد) لمنشأة

 
 یمثل خطاً رئیسیاً لألعمال أو منطقة جغرافیة للعملیات. •
تشكل جزًء من خطة واحدة منسقة للتصرف في خط تجاري كبیر أو مستقل أو منطقة جغرافیة للعملیات؛   •

 أو
 تعتبر شركة تابعة تم شرائھا بغرض إعادة بیعھا.  •

 
ر مستمرة عندما یحدث االستبعاد أو یحقق النشاط الشروط الالزمة لتصنیفھ كأصل یتم التصنیف كعملیة غی

محتفظ بھ للبیع، أیھما أسبق. عندما یصنف النشاط ضمن العملیات غیر المستمرة، یتم إعادة عرض قوائم 
لمستمرة ا المقارنة للربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخر كما لو كان النشاط تم تصنیفھ ضمن العملیات غیر

 من بدایة فترة المقارنة، بینما ال یتم إعادة عرض قائمة المركز المالي لفترة المقارنة.
 

 في القیمة ھبوط  )ي
 

 الموجودات المالیة .۱
 

 م۲۰۱۸ینایر  ۱السیاسة المطبقة اعتباًرا من 
 

 األدوات المالیة وموجودات العقود
 

  .موجودات مالیة مقاسة بالتكلفة المطفأة المتوقعة علىتقوم المجموعة بإثبات مخصصات للخسائر االئتمانیة 
 

تقوم المجموعة بقیاس مخصصات خسارة للذمم المدینة التجاریة والموجودات المالیة األخرى بمبلغ یعادل 
الخسائر االئتمانیة المتوقعة للعمر الكلي التي تنتج عن كل األحداث االفتراضیة المحتملة على مدى العمر 

 داة المالیة.المتوقع لأل
 

الفترة القصوى التي یتم أخذھا في االعتبار عند تقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي الحد األقصى للفترة 
 التعاقدیة التي تتعرض فیھا المجموعة لمخاطر االئتمان.

 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

۳۲  

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .۳
 

 ھبوط  في القیمة (تابع) ي)
 

 المالیة (تابع)الموجودات  .۱
 

 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة
 

الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي تقدیر مرجح للخسائر االئتمانیة. یتم قیاس الخسائر االئتمانیة بالقیمة الحالیة 
لتي تتوقع الكل العجز النقدي (أي الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة إلى المنشأة وفقًا للعقد والتدفقات النقدیة 

لمعلومات المعقولة والداعمة ذات ل. عند تقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة، تنظر المجموعة )المجموعة تلقیھا
الصلة والمتاحة دون تكلفة أو جھد غیر مبرر. ویشمل ذلك المعلومات والتحلیالت الكمیة والنوعیة استناداً إلى 

 .التطلعیةماني المدروس بما في ذلك المعلومات الخبرة التاریخیة للمجموعة والتقییم االئت
 

 عرض مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة في قائمة المركز المالي
 یتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالیة التي تقاس بالتكلفة المطفأة من القیمة الدفتریة للموجودات.

 
 م۲۰۱۸ینایر  ۱السیاسة المطبقة قبل 

 
أصل  في قیمة ھبوط یتم إجراء تقییم في تاریخ كل تقریر مالي لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على 

 ما. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل یتم إثبات أي خسارة انخفاض في القیمة في قائمة الربح أو الخسارة.
 

قیمتھا یمكن أن یشمل  ھبطتلمالیة) قد إن الدلیل الموضوعي على أن الموجودات المالیة (باستثناء األوراق ا
تأخر أو تخلف المدین عن السداد، وإعادة ھیكلة المبلغ المستحق للمجموعة بشروط ال تجد المجموعة خیاراً 
سوى قبولھا، أو وجود مؤشرات لدخول المدین أو الُمْصِدر مرحلة اإلفالس، أو عدم وجود سوق نشط لألوراق 

ل في الجوھري أو المتواص ھبوط وبالنسبة لالستثمار في أسھم حقوق الملكیة، فإن المالیة. باإلضافة إلى ذلك، 
 في القیمة. ھبوط قیمتھا العادلة إلى ما دون تكلفتھا یمثل دلیالً على 

 
في قیمة األوراق المالیة االستثماریة المتاحة للبیع بإعادة تصنیف الخسائر المتراكمة ھبوط ال خسارةیتم إثبات 

كلفة االستحواذ ت نیالقیمة العادلة ضمن قائمة الربح أو الخسارة. إن المبلغ المعاد تصنیفھ ھو الفرق ب في احتیاطي
بعد خصم أي خسارة انخفاض في  ةی(بالصافي بعد خصم أي دفعات رئیسیة واإلطفاء) والقیمة العادلة الحال

 القیمة تم إثباتھا سابقًا في قائمة الربح أو الخسارة.
 

إذا زادت القیمة العادلة ألحد الموجودات المالیة في فترة الحقة وكان من الممكن ربط الزیادة بشكل موضوعي 
ي القیمة، ف ھبوط في القیمة في قائمة الربح أو الخسارة، فیتم عكس خسارة  ھبوط بحدث وقع بعد إثبات خسارة 

ذلك، یتم إثبات أي استرداد الحق في القیمة العادلة مع المبلغ المعكوس المثبت في قائمة الربح أو الخسارة. ومع 
 النخفاض قیمة أداة حقوق ملكیة متاحة للبیع ضمن الدخل الشامل اآلخر.

 
 الموجودات غیر المالیة .۲
 

والموجودات الضریبیة  لمالیة للمجموعة، بخالف المخزونیتم مراجعة القیم الدفتریة للموجودات غیر ا
في القیمة. وفي حالة وجود  ھبوط المؤجلة، في تاریخ كل تقریر مالي لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر على 

 مثل ذلك المؤشر، یتم تقدیر المبلغ القابل لالسترداد من األصل.
 

حیث یمكن تحدید في قیمة الموجودات، یتم تجمیع الموجودات إلى أدنى مستوى لھا ب ھبوط لغرض تقییم 
یمة في القیمة عندما تتجاوز الق ھبوط التدفقات النقدیة لكل وحدة بصورة منفصلة (وحدة تولید النقد). یظھر 

الدفتریة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد القیمة القابلة لالسترداد والتي تمثل القیمة العادلة بعد خصم مصروفات 
أعلى. تستند قیمة االستخدام على أساس نموذج التدفق النقدي المخصوم، البیع أو قیمة استخدام األصل، أیھما 

حیث یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة باستخدام معدل خصم ما قبل الضریبة والذي یعكس تقییمات 
 السوق الحالیة للقیمة الوقتیة للمال والمخاطر المتعلقة باألصل.

 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

۳۳  

 
 ة (تابع)السیاسات المحاسبیة الھام .۳
 

 ھبوط  في القیمة (تابع) ي)
 

 الموجودات غیر المالیة (تابع) .۲
 
 

ي یتم في القیمة الت الھبوطالناتجة عن  الخسارةفي القیمة في الربح أو الخسارة. إن ھبوط ال خسارةیتم إثبات 
ھرة تم توزیعھا الدفتریة ألي شإدراجھا فیما یتعلق بالوحدات المحققة للنقد یتم توزیعھا في البدایة لتخفیض القیمة 

على الوحدات، ثم لتخفیض القیم الدفتریة للموجودات األخرى في الوحدة (أو مجموعة الوحدات) على أساس 
 تناسبي.

 
 سارةخفي القیمة فیما یتعلق بالشھرة. فیما یتعلق بالموجودات األخرى، یتم تقییم ھبوط الال یتم عكس خسارة 

في القیمة المثبتة في فترات سابقة في تاریخ كل تقریر لتحدید وجود أي مؤشرات على انخفاض الخسارة ھبوط ال
في القیمة إذا كان ھناك تغیراً في التقدیرات المستخدمة لتحدید القیمة القابلة ھبوط المن عدمھ. یتم عكس خسارة 

 یتعدى فیھ المبلغ الدفتري لألصل مبلغھ في القیمة فقط للمدى الذي الھبوط اللالسترداد. یتم عكس خسارة 
ي فھبوط الالدفتري بعد خصم االستھالك أو اإلطفاء التي كان من الممكن تحدیدھا ما لم یتم إثبات خسارة 

 القیمة.
 

ال یتم إثبات الشھرة التي تشكل جزءاً من القیمة الدفتریة لالستثمار في الشركة الزمیلة بشكل منفصل، وبالتالي 
في القیمة بشكل منفصل. بدال من ذلك، یتم اختبار كامل مبلغ االستثمار في الشركة الزمیلة  ھبوطالتبار ال یتم اخ
في القیمة كأصل واحد عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على أن االستثمار في شركة زمیلة قد  ھبوط لتحدید 

 تنخفض قیمتھ.
 

 مخصصات )ك
 

أن لدى المجموعة التزام حالي نظامي أو تعاقدي یمكن  یتم إثبات المخصص إذا ظھر نتیجة ألحداث سابقة
تقدیر مبلغھ بشكل موثوق ومن المحتمل أن یتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادیة لتسویة ھذا االلتزام. یتم 
تحدید المخصصات عن طریق خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بمعدل ما قبل الضریبة الذي یعكس 

 الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المحددة لاللتزام. یتم إثبات إلغاء الخصم كتكلفة تمویل. تقییمات السوق
 

تقوم المجموعة بتسجیل مخصص تكالیف اإلزالة أو مرافق التصنیع وتجدید تحسینات على مباني مستأجرة. 
دیة المقدرة ویتم االلتزام باستخدام التدفقات النقیتم توفیر ھذه التكالیف بالقیمة الحالیة للتكالیف المتوقعة لتسویة 

إثباتھا كجزء من تكلفة األصل المعین. یتم خصم التدفقات النقدیة بمعدل یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة 
الزمنیة للنقود والمخاطر المحددة لاللتزام ذي الصلة. یتم تحمیل إلغاء الخصم كمصروفات متكبدة وإثباتھ في 

لربح أو الخسارة كتكلفة تمویل. تتم مراجعة التكالیف المستقبلیة المقدرة إلیقاف التشغیل سنویًا ویتم قائمة ا
تعدیلھا بحسب مقتضى الحال. تتم إضافة التغییرات في التكالیف المستقبلیة المقدرة أو في معدل الخصم المطبق 

 أو یتم خصمھا من تكلفة األصل.
  



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

۳٤  

 
 الھامة (تابع)السیاسات المحاسبیة  .۳
 

 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین )ل
 

 خطة المنافع المحددة
 

یتم احتساب التزامات المجموعة وفقًا لخطة منافع نھایة الخدمة للموظفین كخطة منافع محددة غیر ممولة ویتم 
بقة احسابھا عن طریق تقدیر مبلغ االستحقاق المستقبلي الذي اكتسبھ الموظفون في الفترات الحالیة والس

وتخفیض ھذا المبلغ. یتم احتساب التزام المنافع المحددة من قبل خبیر إكتواري مؤھل باستخدام طریقة وحدة 
االئتمان المخططة. یتم إثبات تقییم التزامات المنافع المحددة التي تتكون من األرباح والخسائر اإلكتواریة 

تقوم المجموعة بتحدید صافي مصروفات الفوائد على مباشرة في قائمة الدخل الشامل اآلخر األولیة الموحدة. 
مطلوبات المنافع المحددة عن الفترة بتطبیق معدل الخصم المستخدم لقیاس التزام المنافع المحددة في بدایة 
الفترة السنویة إلى التزامات المنافع المحددة في ذلك التاریخ، مع األخذ في االعتبار أي تغیرات في صافي 

افع المحددة خالل الفترة كنتیجة للمنافع المدفوعة. یتم إثبات صافي مصروفات الفوائد مطلوبات المن
 والمصروفات األخرى المتعلقة بخطط المنافع المحددة ضمن مصروفات الموظفین في قائمة الربح أو الخسارة.

 
 منافع موظفین قصیرة األجل

 
عند تقدیم الخدمات ذات الصلة. یتم إثبات یتم احتساب مخصص منافع الموظفین قصیرة األجل كمصروفات 

المطلوبات الخاصة بالمبلغ المتوقع دفعھ في إطار المكافآت النقدیة قصیرة األجل أو خطط تقاسم األرباح، إذا 
كان لدى المجموعة التزامات قانونیة حالیة أو استداللیة لدفع ھذا المبلغ كنتیجة للخدمة السابقة التي تم تقدیمھا 

 مكن تقدیر االلتزام بشكل موثوق.للموظف وی
 

 اإلیرادات )م
 

 م۲۰۱۸ینایر  ۱السیاسة المطبقة قبل 
 

 تتحقق اإلیرادات عند استیفاء الشروط التالیة:
 

 .للمجموعةوجود احتمالیة بتدفق منافع اقتصادیة  •
 یمكن قیاسھا بشكل موثوق بغض النظر عن موعد سدادھا، و •
 والتكالیف المستقبلیة المتوقعة حتى تاریخھ وإمكانیة قیاسھا بشكل موثوق.إمكانیة تحدید التكلفة المتكبدة  •

 
یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو المبالغ المدینة وفقًا لشروط الدفع المحددة تعاقدیاً. ویجب 

 كذلك استیفاء معاییر التحقق المحددة أدناه قبل تحقق اإلیرادات.
 

 مبیعات بضائع
یتم إثبات اإلیرادات من المبیعات عند تسلیم أو شحن المنتجات التي یتم بمقتضاھا انتقال المخاطر والمنافع 
الھامة المرفقة لملكیة البضاعة إلى المشتري بحیث ال یكون للشركة سیطرة فعالة أو مشاركة إداریة مستمرة 

ت بعد خصم المردودات والخصم التجاري بالدرجة التي ترتبط عادة بملكیة البضاعة. ویتم تسجیل المبیعا
 وخصم الكمیة.

 
 إیرادات اإلیجار

 
یتم إثبات اإلیرادات من اإلیجار بطریقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار. یتم إثبات عوائد اإلیجارات 

 كجزء ال یتجزأ من إجمالي اإلیرادات اإلیجاریة على مدى مدة عقد اإلیجار.
 

 والعرضإیرادات الترویج 
 

تتكون إیرادات الدعایة والعرض من اإلیرادات المكتسبة من اإلعالن والعرض عن عدة منتجات من قبل 
 البائعین داخل متاجر التجزئة التابعة للمجموعة ویتم إثباتھا في الفترة التي تكتسب فیھا.
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۳٥  

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)    .۳

 
 اإلیرادات (تابع)   )م

 
 عموالتإیراد 

 
عندما تتصرف الشركة بصفتھا وكیالً ولیس كطرف رئیسي في معاملة ما، فإن اإلیرادات المعترف بھا تكون 

 ھي صافي مبلغ العمولة على المعاملة التي قامت بھا الشركة.
 

 م۲۰۱۸ینایر  ۱السیاسة المطبقة اعتباًرا من 
: ۱۱مع العمالء" یحل محل معیار المحاسبة الدولي : "اإلیرادات من العقود ۱٥المعیار الدولي للتقریر المالي 

: "اإلیرادات" والتفسیرات ذات الصلة، وھي تنطبق على جمیع ۱۸"عقود البناء"، معیار المحاسبة الدولي 
اإلیرادات الناشئة عن العقود مع العمالء، ما لم تكن تكون تلك العقود في نطاق المعاییر األخرى. یحدد المعیار 

ا من خمس خطوات للمحاسبة عن اإلیرادات الناشئة من العقود مع العمالء. بموجب المعیار الجدید نموذجً 
، یتم قیاس اإلیرادات على أساس المقابل المحدد في العقد مع العمیل. تقوم المجموعة ۱٥الدولي للتقریر المالي 

 بإثبات اإلیرادات عندما تنقل السیطرة على بضاعة أو خدمة إلى العمیل.
من المنشآت ممارسة الحكم، مع الوضع في االعتبار جمیع الحقائق  ۱٥المعیار الدولي للتقریر المالي  یتطلب

والظروف ذات الصلة عند تطبیق كل خطوة من خطوات النموذج على العقود مع عمالئھا. یحدد المعیار أیًضا 
 اشرة بتنفیذ العقد.المحاسبة عن التكالیف اإلضافیة للحصول على العقد والتكالیف المرتبطة مب

فیما یلي اإلفصاح عن طبیعة وتوقیت التزامات األداء في العقود المبرمة مع العمالء والسیاسات ذات الصلة 
 لالعتراف باإلیرادات:

 مبیعات بضائع
یتم إثبات اإلیرادات من المبیعات عند تسلیم أو شحن المنتجات التي یتم بمقتضاھا انتقال المخاطر والمنافع 

ة المرفقة لملكیة البضاعة إلى المشتري بحیث ال یكون للمجموعة سیطرة فعالة أو مشاركة إداریة مستمرة الھام
بالدرجة التي ترتبط عادة بملكیة البضاعة. ویتم تسجیل المبیعات بعد خصم المردودات والخصم التجاري 

 وخصم الكمیة.
 اإلیجارإیرادات 

خل متاجرھا بموجب عقود إیجار تشغیلي. تقوم المجموعة أیًضا تقوم المجموعة بتأجیر محالت عدیدة تقع دا
بتأجیر مساحة أرض داخل متاجرھا للموردین للقیام بأنشطة مختلفة مثل الجندول والفعالیات ونقاط العرض. 
یتم إثبات اإلیرادات من اإلیجار بطریقة القسط الثابت على مدى مدة عقد اإلیجار. یتم إثبات عوائد اإلیجارات 

 زء ال یتجزأ من إجمالي اإلیرادات اإلیجاریة على مدى مدة عقد اإلیجار.كج
 إیرادات ترویج 
تتكون إیرادات الترویج من الدخل المكتسب من ترویج المنتجات المختلفة من قبل البائعین داخل متاجر  

رویجي ات إیرادات التالمجموعة مثل وثالجات التبرید وفي المنشورات الترویجیة والنشرات اإلعالنیة. یتم إثب
 بمرور الوقت عند تقدیم الخدمات.

 إیرادات عموالت
عندما تقوم المجموعة بدور الوكیل ولیس الطرف الرئیسي في معاملة ما، فإن اإلیرادات المثبتة تكون ھي 

 صافي مبلغ العمولة على المعاملة التي قامت بھا المجموعة.
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 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  .۳

 
 الزكاة والضرائب )ن

 
وشركاتھا التابعة للزكاة وضریبة الدخل وفقاً ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة").  المجموعةتخضع 

وحصتھا في الزكاة المستحقة على الشركات التابعة على قائمة  المجموعةویتم تحمیل الزكاة المستحقة على 
اآلخر الموحدة. الزكاة وضریبة الدخل العائدة إلى الشركاء السعودیین الربح أو الخسارة والدخل الشامل 

غیر المسیطرة في قائمة المركز  الحقوقواألجانب اآلخرین في الشركات التابعة الموحدة یتم تحمیلھا على 
المالي الموحدة المرفقة. ویتم احتساب مطلوبات الزكاة وضریبة الدخل اإلضافیة، إن وجدت، والتي تتعلق 

 بالربوط على سنوات سابقة من قبل الھیئة في الفترة التي یتم فیھا إصدار الربوط النھائیة.
 

اع ضرائب على المعامالت مع األطراف غیر المقیمة وشركاتھا التابعة السعودیة باقتط المجموعةتقوم 
 وتوزیعات األرباح المدفوعة للمساھمین األجانب وفقاً ألنظمة الھیئة.

 
تخضع الشركات التابعة األجنبیة للزكاة وضرائب الدخل المطبقة في بلدان تأسیسھا. تحمل الزكاة وضرائب 

 وضریبة الدخل. الدخل على قائمة الربح او الخسارة ضمن مصروف الزكاة
 

یتم استخدام طریقة االلتزام عند تكوین مخصص بالضرائب المؤجلة على جمیع الفروقات المؤقتة بین األسس 
الضریبیة والقیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات بتاریخ القوائم المالیة. یتم قیاس الموجودات والمطلوبات 

ودات لتي یتوقع تطبیقھا في الفترة التي یتم فیھا تحقق الموجالضریبیة المؤجلة على أساس األسعار الضریبیة ا
أو تسویة المطلوبات على أساس األنظمة المعمول بھا في الدول المعنیة بتاریخ القوائم المالیة. یتم إثبات 
الموجودات الضریبیة المؤجلة لجمیع الفروقات المؤقتة القابلة للخصم والمرحل من كال من الموجودات 

غیر المستغلة والخسائر الضریبیة غیر المستغلة وذلك عند وجود احتمال توفر ربح خاضع للضریبة  الضریبیة
یمكن من استخدام كال من الفروقات الضریبیة المؤقتة القابلة للخصم والمرحل من الموجودات الضریبیة غیر 

لة في جودات الضریبیة المؤجالمستغلة والخسائر الضریبیة غیر المستغلة. تتم مراجعة القیم الدفتریة للمو
تاریخ كل تقریر مالي وتخفض إلى الحد الذي لم یعد فیھ من المحتمل توفر ربح خاضع للضریبة كافي یسمح 

 باستغالل جمیع أو جزء من الموجودات الضریبیة المؤجلة.
 

 ة.معاییر معینیتم إجراء مقاصة الموجودات والمطلوبات الضریبیة الحالیة والمؤجلة فقط إذا تم استیفاء 
 

 إیرادات وتكالیف التمویل )س
 

تتكون إیرادات التمویل من مكاسب من أدوات التحوط التي یتم إثباتھا ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل 
الشامل اآلخر الموحدة. ویتم إثبات إیرادات الفوائد عند استحقاقھا في قائمة الربح أو الخسارة باستخدام طریقة 

ة. یتم إثبات إیراد توزیعات األرباح في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة الفائدة الفعلی
 في تاریخ نشؤ حق المجموعة في استالم المدفوعات.

 
تتضمن التكالیف التمویلیة مصروفات أعباء تمویلیة على القروض بما في ذلك الصكوك وإلغاء الخصم على 

التحوط التي تم االعتراف بھا ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل المخصصات والخسائر من أدوات 
اآلخر الموجزة الموحدة. یتم إثبات تكالیف االقتراض التي ال تتعلق مباشرة باالستحواذ أو إنشاء أو إنتاج أصل 

 لفعلیة.مؤھل ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة باستخدام طریقة الفائدة ا
 

 یتم تسجیل أرباح وخسائر العمالت األجنبیة على أساس الصافي في تكلفة التمویل.
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 توزیعات أرباح )ع

 
 یتم قید توزیعات األرباح النھائیة في القوائم المالیة في الفترة التي یتم اعتمادھا فیھا من قبل مساھمي المجموعة.

 
 تسجیل توزیعات األرباح األولیة كمطلوبات في الفترة التي یتم فیھا اعتمادھا من قبل مجلس اإلدارة.یتم 

 
 عقود اإلیجار )ف

 
یتم تصنیف عقود اإلیجار التي یحتفظ المؤجر بموجبھا بجمیع مخاطر ومنافع الملكیة كعقود إیجار تشغیلي. 

التشغیلي في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل یتم إثبات المدفوعات التي تتم بموجب عقود اإلیجار 
اآلخر بطریقة القسط الثابت على مدى مدة عقد اإلیجار. ویتم إثبات حوافز عقد اإلیجار المستلمة كجزء ال 

 یتجزأ من إجمالي مصروفات عقد اإلیجار على مدى مدة عقد اإلیجار.
 

 التغییرات في السیاسات المحاسبیة .٤
 

ینایر  ۱اعتباًرا من  ۹والمعیار الدولي للتقریر المالي  ۱٥قامت المجموعة بالتطبیق للمعیار الدولي للتقریر المالي 
م، ولكن ۲۰۱۸ینایر  ۱م. ھناك عدد من المعاییر الجدیدة األخرى أو التعدیالت التي تسري أیًضا اعتباًرا من ۲۰۱۸

جموعة. ونظًرا لطرق التحول التي اختارتھا المجموعة عند تطبیق ھذه لیس لھا تأثیر جوھري على القوائم المالیة للم
المعاییر، لم یتم تعدیل معلومات المقارنة الواردة في ھذه القوائم المالیة لتعكس متطلبات المعاییر الجدیدة، باستثناء 

 وجودات العقود.في قیمة الذمم المدینة التجاریة ومالھبوط بعض متطلبات التحوط والعرض المنفصل لخسارة 
 
 اإلیراد من العقود مع العمالء - ۱٥المعیار الدولي للتقریر المالي  .أ

) إطار مفاھیم شامل لتحدید مبلغ وتوقیت إثبات اإلیرادات. ویحل ھذا المعیار ۱٥ینشئ المعیار الدولي للتقریر المالي (
"عقود اإلنشاءات" والتفسیرات ذات الصلة.  ۱۱"اإلیرادات" ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۸محل معیار المحاسبة الدولي 

ند تسلیم ع أي معینة زمنیة نقطةالعمیل على السیطرة على البضائع في تقوم المجموعة بإثبات اإلیرادات عند حصول 
. وبناًء علیھ، لیس ھناك أي ۱٥البضائع واإلقرار باستالمھا، بما یتماشى مع متطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي 

العمالء" على إثبات إیرادات  مع العقود من"اإلیراد  ۱٥تأثیر جوھري ناتج عن تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 
 ).م ۳المجموعة (لمزید من التفاصیل عن سیاسة اإلیرادات، یرجى الرجوع لإلیضاح 

 
 "األدوات المالیة" - ۹المعیار الدولي للتقریر المالي  .ب

متطلبات إثبات وقیاس الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وبعض عقود  ۹یحدد المعیار الدولي للتقریر المالي 
"األدوات المالیة: اإلثبات والقیاس.  ۳۹شراء أو بیع البنود غیر المالیة. ویحل ھذا المعیار محل معیار المحاسبة الدولي 

محاسبة التحوط فیما یتعلق بمعامالتھا بموجب عالقات  - ۹للتقریر المالي لم تقم المجموعة باعتماد المعیار الدولي 
"األدوات المالیة": وقد تم االلتزام باإلثبات  ۳۹لتحوط بموجب معیار المحاسبة الدولي لمحاسبة ال وبالتالي تمتالتحوط، 
 والقیاس.

 
اإلفصاحات :  األدوات المالیة ۷لتقریر المالي باإلضافة إلى ذلك، طبقت المجموعة تعدیالت الحقة على المعیار الدولي ل

م، ولكن لم یتم تطبیقھا بشكل عام على المعلومات المقارنة ذات الصلة في ۲۰۱۸المطبقة على اإلفصاحات عن سنة 
 .۹المعیار الدولي للتقریر المالي 

 
م یتعلق فقط ۲۰۱۸ینایر  ۱على القیم الدفتریة للموجودات المالیة في  ۹إن أثر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 

 في القیمة. للھبوطبالمتطلبات الجدیدة 
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وبموجب المعیار  ۳۹معیار المحاسبة الدولي فیما یلي توضیح لفئات التصنیف والقیاس األصلیة والجدیدة بموجب 

 م:۲۰۱۸ینایر  ۱على التوالي بالنسبة للموجودات المالیة الھامة للمجموعة كما في  ۹الدولي للتقریر المالي 
 

 

 التصنیف األصلي
بموجب معیار 

المحاسبة الدولي 
۳۹ 

التصنیف الجدید بموجب 
 المعیار الدولي للتقریر

 ۹المالي 

 القیمة الدفتریة
بموجب  األصلیة

معیار المحاسبة 
 ۳۹الدولي 

القیمة الدفتریة 
الجدیدة بموجب 
المعیار الدولي 
 ۹للتقریر المالي 

   
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
 ینایر ۱

 م۲۰۱۸
     الموجودات المالیة
 ۹٥۲٬۸٥٤ ۹۷۰٬٦۱۸ تكلفة مطفأة قروض وذمم مدینة ذمم مدینة تجاریة

 ۱٬۲۸۷٬٥۷۱ ۱٬۲۹۸٬۱۱۷ تكلفة مطفأة مدینةقروض وذمم  نقد وأرصدة لدى البنوك
مدفوعات مقدًما وذمم 

 ۱٬۲۰۷٬٤٥۲ ۱٬۲۱۹٬٤۷۲ تكلفة مطفأة قروض وذمم مدینة مدینة أخرى        

 متاحة للبیع استثمارات* متاحة للبیع

استثمارات حقوق ملكیة 
بالقیمة العادلة من خالل 

 ٤٤٦٬۷٥٤ ٤٤٦٬۷٥٤ الدخل الشامل اآلخر

 متاحة للبیع استثمارات متاحة للبیع

استثمارات حقوق ملكیة 
بالقیمة العادلة من خالل 

 ۲٤٬۷٥۳ ۲٤٬۷٥۳ الربح أو الخسارة
عقود تبادل مستقبلیة 

 مستخدمة للتحوط
أداة تحوط للقیمة 

 ۱۳٬۳۲٦ ۱۳٬۳۲٦ أداة تحوط للقیمة العادلة العادلة

 عقود تبادل مستقبلیة أخرى
    

مصنفة بالقیمة 
خالل العادلة من 

 الربح أو الخسارة

مصنفة بالقیمة العادلة 
من خالل الربح أو 

 ٤۰٬۸۲۱ ٤۰٬۸۲۱ الخسارة

 خیار الشراء

مصنفة بالقیمة 
العادلة من خالل 
 الربح أو الخسارة

مصنفة بالقیمة العادلة 
من خالل الربح أو 

 ۱۰٬۲٤۰ ۱۰٬۲٤۰ الخسارة

 ۳٬۹۸۳٬۷۷۱ ٤٬۰۲٤٬۱۰۱   اإلجمالي
 

االحتفاظ بھذه االستثمارات لغرض استراتیجي. ووفقاً لما ھو مسموح بھ في المعیار الدولي للتقریر * تعتزم المجموعة 
، قامت المجموعة بتصنیف ھذه االستثمارات في تاریخ التطبیق األولي كاستثمارات بالقیمة العادلة من خالل ۹المالي 

 بتلك االستثمارات المتعلقة القیمة العادلة المتراكمة ، فإن احتیاطیات۳۹. وبخالف معیار المحاسبة االخر الدخل الشامل
 في الربح أو الخسارة.   الن یتم إعادة تصنیفھ

 
 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

۳۹  

 
 التغییرات في السیاسات المحاسبیة (تابع) .٤

 
ملیون لایر سعودي.  ٤۰٫۳۳، أثبتت المجموعة خسائر ائتمانیة متوقعة بمبلغ ۹عند تبني المعیار الدولي للتقریر المالي 

ملیون لایر سعودي  ۳٤٫۱٥م، انخفضت األرباح المبقاة والحقوق غیر المسیطرة بمبلغ ۲۰۱۸ینایر  ۱وبناًء علیھ، في 
 ملیون لایر سعودي على التوالي. ٦٫۱۸و 

 

 كما ھو مدرج 
تسویة بموجب المعیار 

 ۹الدولي للتقریر المالي 

المبالغ دون تطبیق 
 المعیار الدولي
 ۹للتقریر المالي 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 
 قائمة المركز المالي الموحدة

    
 ۱٬۰۹٥٬۳٤٤ ۲۱٬۷۷۲ ۱٬۰۷۳٬٥۷۲ ذمم مدینة تجاریة

 ۱٬۲۷٤٬٥۷٦ ٥٬۲٤۹ ۱٬۲٦۹٬۳۲۷ مدفوعات مقدًما وذمم مدینة أخرى
 ۹۰۷٬٦٥۲ ٦٬۰۷۹ ۹۰۱٬٥۷۳ نقد وأرصدة لدى البنوك

 ۳٬۲٤٤٬٤۷۲ ۳۳٬۱۰۰ ۳٬۲۷۷٬٥۷۲ 
    

 والدخل الشامل اآلخر الموحدةقائمة الربح أو الخسارة 
    

  (۳٬۱۸۰٬٤۱۷) )۲۱٬۷۷۲(  (۳٬۲۰۲٬۱۸۹) مصروفات بیع وتوزیع
  (۷۸۲٬۳۱۲) )۱۱٬۳۲۸(  (۷۹۳٬٦٤۰) مصروفات إداریة

 (۳٬۹۹٥٬۸۲۹)  )۳۳٬۱۰۰( (۳٬۹٦۲٬۷۲۹)  
 
 االستحواذ على شركة تابعة .٥
 

من من حقوق الملكیة   ٪٥۱ استحواذخالل السنة، ووفقا لشروط وأحكام اتفاقیة شراء األسھم، وافقت صافوال على 
. وتم تنفیذ الصفقة من خالل الشركة التابعة المملوكة نقداً  ملیون لایر سعودي ٥۷۱مجموعة شركات الكبیر مقابل 

ست في المملكة العربیة السعودیة. تم إكمال دفع المقابل ، وھي شركة تأسالطعام الجید، شركة ٪۱۰۰للمجموعة بنسبة 
 م.۲۰۱۸أكتوبر  ۳۱وإنھاء اإلجراءات ذات الصلة في 

  



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

٤۰  

 
 االستحواذ على شركة تابعة (تابع) .٥

 
تعمل المجموعة حالیًا على تخصیص مقابل الشراء للموجودات والمطلوبات المحددة وااللتزامات والمطلوبات 
المحتملة المستحوذ علیھا. ومع ذلك، فقد قامت المجموعة باحتساب المعاملة بشكل مؤقت بناًء على القیمة الدفتریة 

تالي المبالغ المعترف بھا للموجودات المستحوذ علیھا یلخص الجدول الللموجودات والمطلوبات في تاریخ االستحواذ. 
 والمطلوبات المفترضة في تاریخ االستحواذ:

 
 أكتوبر ۳۱ 

 م۲۰۱۸
  

 ۱۱۹٬۹۱۸ ممتلكات وآالت ومعدات
 ۱۰٥٬٤۰٤ مخزون

 ۹۰٬٦۱۲ بالصافي -ذمم مدینة تجاریة 
 ۱۱۹٬۲۳٥ مدفوعات مقدًما وذمم مدینة أخرى

 ۱۲٬۸٤۷ نقد وما في حكمھ
  (٤۱٬۰۳۱)  منافع الموظفین
 (۹۳٬۹۱۲) قروض وسلف

 (٦٬۲۰۱) ذمم دائنة تجاریة ومطلوبات أخرى
 ۳۰٦٬۸۷۲ إجمالي صافي الموجودات المستحوذ علیھا القابلة للتحدید

 
 الموجوداتیجب أیًضا تقییم وتم قیاس القیمة العادلة لممتلكات وآالت ومعدات شركة جي إف سي بشكل مؤقت. 

 ، بما في ذلك شبكة التوزیع والعالمة التجاریة، على أساس تقییم مستقل.بالقیمة العادلة الملموسةغیر ال
 

معلومات جدیدة خالل سنة واحدة من تاریخ االستحواذ عن الحقائق والظروف التي كانت موجودة في  ظھرتإذا 
إضافیة موجودة في تاریخ االستحواذ، عندئٍذ تاریخ االستحواذ تحدد تعدیالت للمبالغ المذكورة أعاله، أو أي أحكام 

 یتم مراجعة المحاسبة عن عملیة االستحواذ.
 

 على النحو التالي: االستحواذتم إثبات شھرة مؤقتة ناشئة عن 
 

 
 

 أكتوبر ۳۱
 م۲۰۱۸

   
 ٥۷۰٬۹٤۹  المبلغ المحول

 (۱٥٦٬٥۰٦)  ٪٥۱ناقًصا: صافي الموجودات المستحوذ علیھا القابلة للتحدید بنسبة 
 ٤۱٤٬٤٤۳  الشھرة

 
ملیون لایر سعودي تخص أتعاب قانونیة وتكالیف فحص  ٦٫۲تكبدت المجموعة تكالیف ذات صلة باالستحواذ بلغت 

 نافي للجھالة. تم إدراج ھذه التكالیف في "المصروفات اإلداریة".



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

٤۱  

 
 ممتلكات وآالت ومعدات .٦

 
 مباني أرض 

تحسینات على 
 مباني

 مستأجرة
 آالت

 ومعدات 
أثاث ومعدات 

 سیارات مكتبیة

أعمال 
إنشاءات تحت 

 اإلجمالي التنفیذ
         التكلفة

 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)  استبعادات 
 -- (٥٥٥٬۷۳۱)  ۱۳٬۰۱۸  ۲٤۷٬۷٥۸  ۱۸۸٬٤٦۲  ۲۹٬۹۸۱  ۷۰٬۳۷۸  ٦٬۱۳٤  المحول من أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ

 -- -- -- -- -- (۹۱٬۹۸۲)  ۹۱٬۹۸۲  -- إعادة تصنیف الفئة
 (۲۸٦٬٦۳۲)  (۳۱٬۰٥۸)  (٥٬۲٥۹)  (۱۰٬٦۹٥)  (۱٤۸٬۲۲۲)  ٤٬٦٤٤  (٤۸٬۰۱۲)  (٤۸٬۰۳۰)  تأثیر الحركة في سعر 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 
         

 ۱۲٬۱٦۹٬۱٦٤ ٦۸۷٬۰٦۲  ٤۹۷٬۷۸٦  ۳٬۰٦٥٬۳۷٥ ۲٬٤٤٦٬۷۹۲ ۱٬۷٥۲٬۱۸۰ ۲٬۳۳٦٬٦٥٦ ۱٬۳۸۳٬۳۱۳  م۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید في 
من خالل عملیات تجمیع األعمال  استحواذ
 ۲۸٦٬٤۷۲ ٦٬۸۰۷ ۳۳٬۹۲٥ ۹٬۹۳۹ ٥۸٬٤٤۸ -- ۱٦۳٬۳٥۳ ۱٤٬۰۰۰ )٥(إیضاح 
 ۳۸۷٬۷٥۷ ۱٦۹٬٥٦۲  ۱۰٬۸۳۷  ۲۸٬٥٤٤ ۱۱٦٬۱٥٥  ۱٬٤۳۸  ٤۰٬٦٤٥  ۲۰٬٥۷٦  إضافات

 (۱۸٦٬۷۸۲) (۱۷٬۱۲٥)  (۱٤٬۸۳٥)  (۸۲٬٤۸۷) (٥٬٥۳۳)  (٥٥٬۲۷۹)  (۱۱٬٥۲۳)  -- استبعادات 
 --  (۳۲٦٬۸۹۰) ۱٬۰٤۷  ٥۱٬۱۸٤  ۱٥۳٬٥۲٥  ۲٬۱۳۰   ۱۱۹٬۰۰٤  -- المحول من أعمال إنشاءات تحت التنفیذ

 (۱٦٬٥۲۳)  (۱۸۱)  (٥۹۹)  (۹۳۱)  (۱۲٬۳٥۱)  -- (۲٬۳۸۰)  (۸۱)  تسویة التضخم الجامح
  (٤٤۹٬۱۹۰)  (۷٤٬٦۹۱) (٥٬٤۱۳)  (۱۳٬٥٥۸)  (۲۲۳٬٥٦٦)  (٤٤۹)  (٦۹٬۱٦۰)  (٦۲٬۳٥۳)  تأثیر الحركة في سعر الصرف

 ۱۲٬۱۹۰٬۸۹۸ ٤٤٤٬٥٤٤ ٥۲۲٬۷٤۸ ۳٬۰٥۸٬۰٦٦ ۲٬٥۳۳٬٤۷۰ ۱٬۷۰۰٬۰۲۰ ۲٬٥۷٦٬٥۹٥ ۱٬۳٥٥٬٤٥٥ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 

  



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

٤۲  

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات (تابع) .٦
 
 مباني أرض 

تحسینات على 
 مباني مستأجرة

 آالت
 ومعدات 

أثاث ومعدات 
 سیارات مكتبیة

أعمال إنشاءات 
 اإلجمالي تحت التنفیذ

         في القیمة الھبوطاالستھالك المتراكم / 
 (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)  -- للسنة استھالك
  ۱٦۰٬٦۹٥   --   ٦٬۱۰۳   ۳٦٬۲۲۱   ۲٬٦٥۲   ۱۰۹٬٦٤۸   ٦٬۰۷۱  -- استبعادات

  --   --   --   --   --   ۸٬٦٥۳  (۸٬٦٥۳)  -- إعادة تصنیف الفئة
  ۸٤٬۷۸۸   --   ۹٬۷۸٥   ٤٬۱٥۹   ٥۳٬۱۷۲   ۱٬٥۲۷   ۱٦٬۱٤٥  -- تأثیر الحركة في سعر الصرف

 (٤٬٦۰۷٬٤۸۹) (۳٬۳۹٥)  (۳٥۳٬۷٥۸) (۲٬۰۲۹٬۲۲۹) (۸٥۳٬۳۷۸)  (۷٥٤٬۲٦۰)  (٦۱۳٬٤٦۹)  -- م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱الرصید في  
         

 (٤٬٦۰۷٬٤۸۹) (۳٬۳۹٥)  (۳٥۳٬۷٥۸) (۲٬۰۲۹٬۲۲۹) (۸٥۳٬۳۷۸)  (۷٥٤٬۲٦۰)  (٦۱۳٬٤٦۹)  --  م۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید في 
من خالل عملیات تجمیع األعمال  استحواذ
 (۱٦٦٬٥٥٤) -- (۲۳٬۰۹٦) (۹٬۲۰۲) (٤٦٬۷۸۰) -- (۸۷٬٤۷٦) -- )٥(إیضاح 

  (۷٥۸٬۰۳٥)  --  (٤٦٬٦۷٥)   (۳۳٤٬۳٦۸) (۱٥۸٬۹۱٤)  (۱۲٥٬۸۲۲)   (۹۲٬۲٥٦) -- استھالك للسنة
 ۱٥۷٬۱٤۳  --   ۱٤٬۱۳۱  ۷۱٬٦٦۱    ٤٬۷٥۱   ٥٥٬۰۷۷  ۱۱٬٥۲۳ -- استبعادات

  (۱۹۹٬٥٥۰) -- -- -- -- (۹۹٬۸٥۲)  (۲۹٬۹۲٤)  (٦۹٬۷۷٤) )۳٥في القیمة (إیضاح  الھبوطخسارة 
 ۳٬۰۳۷ -- ۱۸۱ ۲۹۳ ۱٬٤۲۹ -- ۱٬۱۳٤ -- تسویة التضخم الجامح

 ۱۳٥٬۳٤۳ -- ۳٬۹۸٤ ۸٬۸۰۹ ۹٦٬٥٤۳ ۱۷٦ ۲٥٬۸۳۱ -- الحركة في سعر الصرفأثر
  (٥٬٤۳٦٬۱۰٥) (۳٬۳۹٥) (٤۰٥٬۲۳۳) (۲٬۲۹۲٬۰۳٦)  (۹٥٦٬۳٤۹)  (۹۲٤٬٦۸۱)  (۷۸٤٬٦۳۷) (٦۹٬۷۷٤) م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الرصید في 

         الدفتریة القیم
  ۷٬٥٦۱٬٦۷٥   ٦۸۳٬٦٦۷   ۱٤٤٬۰۲۸   ۱٬۰۳٦٬۱٤٦   ۱٬٥۹۳٬٤۱٤   ۹۹۷٬۹۲۰   ۱٬۷۲۳٬۱۸۷   ۱٬۳۸۳٬۳۱۳  م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
 ٦٬۷٥٤٬۷۹۳ ٤٤۱٬۱٤۹ ۱۱۷٬٥۱٥ ۷٦٦٬۰۳۰ ۱٬٥۷۷٬۱۲۱ ۷۷٥٬۳۳۹ ۱٬۷۹۱٬۹٥۸ ۱٬۲۸٥٬٦۸۱ م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱

 
 بعض الشركات التابعة.ل التجزئة ومنافذنتاج اإلرفع مستوى وتحسین مرافق برئیسي  بشكلتحت التنفیذ  أعمال إنشاءاتتتعلق   )أ

كضمان لبنوك تجاریة (إیضاح  )سعودي لایر ملیون ۲۳۳٫۹م: ۲۰۱۷( ملیون لایر سعودي ۲۳۷٫۹تم رھن بعض الممتلكات واآلالت والمعدات للشركات الخارجیة التابعة للمجموعة بمبلغ   )ب
۲۰.( 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

٤۳  

 
 الشھرة .۷
 

 ٥ ، ۱ ضاحایفي القیمة ( الھبوطتشمل القیم الدفتریة للشھرة بعد تعدیل احتیاطي تحویل العمالت وتعدیل خسارة 
 ) تشمل ما یلي:۳٥و

 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
   

 ۸٤٬۰۱٦         ۸٤٬۰۱٦  شركة عافیة الدولیة
 ۲٥٬۳۰۰         ۲٤٬۷۸۹          شركة عافیة العالمیة ـ مصر 
 ۷٬۰۲٥           ٦٬۳٥۲            شركة بیشھر الصناعیة 
 ۷٬٥۸۹           ۷٬٤۳۷            للصناعات الغذائیة الفراشةشركة  
 ٥٤٬۱۷۸         ٥۳٬۰۸۲          شركة الملكة للصناعات الغذائیة 
 ۹٥٬۲۰۹ ۹٥٬۲۰۹          شركة المخازن الكبرى التجاریة 

 --               ٤۱٤٬٤٤۳ الطعام الجیدشركة 
 ۲٥٬۳۳۰         ۲٥٬۳۳۰          شركة ھرفي لخدمات األغذیة

 ۳۸٬۹۹۷         ۲٦٬۷۷۸          شركة كوغو غیدا یاتوم في تكاریت إیھ إس 
 ۱٦٬۱۰۱         ۷٬٥٤٤            شركة نورتیكا جولدن ویت 
 ۱٤٥٬٦٦٤ ۱٤٥٬٦٦٤        شركة صافوال لالستثمارات الصناعیة 

 ۱٤٬۹۱۲         ۱٤٬۹۱۲          الشركة المتحدة للسكر
 ۹۰٥ ٥٬٥٥٦۱٤٬۳۲۱ 
 

راجعت المجموعة القیم الدفتریة للشھرة لتحدید ما إذا كانت القیم الدفتریة تتجاوز المبالغ القابلة لالسترداد. ولغرض 
في القیمة، یتم تجمیع الموجودات معا في أصغر مجموعة من الموجودات التي تنتج تدفقات نقدیة من الھبوط اختبار 

االستخدام المستمر والتي تكون مستقلة إلى حد كبیر عن التدفقات النقدیة للموجودات األخرى أو الوحدات المحققة 
 لنقد.

 
صم أو قیمتھا العادلة بعد خ ھلمولدة للنقد ھي قیمة استخدامإن القیمة القابلة لالسترداد لألصل غیر المالي أو الوحدة ا

تكالیف البیع، أیھما أعلى. تعتمد القیمة المتبقیة لالستخدام على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة بخطة معتمدة من 
ي ض ومعدل النمو فسنوات والمخفضة إلي قیمتھا الحالیة باستخدام معدل ما قبل الضریبة المخف ٥قبل اإلدارة لمدة 

 القیمة النھائیة.
 

 استثمار عقاري .۸
 
دیسمبر  ۳۱  

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
   التكلفة

 ٥۰٬۷٦٦ ٥۰٬۸٤٤ الرصید في بدایة السنة
 ۷۸ ٦٬٦٦۸ إضافات

 ٥۰٬۸٤٤ ٥۷٬٥۱۲ الرصید نھایة السنة
   في القیمةالھبوط االستھالك المتراكم و

 (۱٦٬٥۱۰) (۲۰٬۲۳۱) الرصید في بدایة السنة
 (۳٬۷۲۱) (٤٬۱۰۳) االستھالك خالل السنة

 (۲۰٬۲۳۱) (۲٤٬۳۳٤) الرصید نھایة السنة
 ۳۰٬٦۱۳ ۳۳٬۱۷۸ القیم الدفتریة

 
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

٤٤  

 
 االستثمارات في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة .۹

 

 المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة:فیما یلي بیان استثمارات المجموعة في الشركات التابعة 

 نسبة الملكیة (٪) بلد التأسیس قطاع األعمال الرئیسي االسم
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
   م۲۰۱۷ م۲۰۱۸   
       

 ٦٬۹٤۲٬٥۲۱ ۷٬٤۰٤٬۱۹۹ ۳٤٫٥۲ ۳٤٫٥۲ المملكة العربیة السعودیة المنتجات الغذائیة الطازجة )۱-۹شركة المراعي ("المراعي") (إیضاح 
 ٥۰٦٬٥۱۳ ٤۰۸٬۰۱۳ ۲۹٫۹ ۲۹٫۹ المملكة العربیة السعودیة العقارات شركة كنان الدولیة للتطویر العقاري ("كنان")

 ۲٤٦٬٤٤۹ ۲۳٥٬۸۳۷ ۳۳٫۸۲ ۳۳٫۸۲ مصر  تصنیع السكر )۱٥و  ۲-۹(یو إس سي أي) (إیضاح  مصر ،الشركة المتحدة للسكر
 ۱٤۷٬٥۹۷ ۱٤۷٬٥۹۷ ٤۰ ٤۰ المملكة العربیة السعودیة العقارات العقاريشركة مدینة السیرة للتطویر 

 ۳۹٬٦۷۷ ۳۳٬۹٦۱ ٤۹ ٤۹ التونسیة الجمھوریة صنادیق إدارة )٤-۹إنتاج كابیتال المحدودة ("إنتاج") (إیضاح  شركة
 ۱٦٬۲۷۰ ۱٦٬۲۷۰ ۲٫۰۷ ۲٫۰۷ المملكة العربیة السعودیة  العقارات  شركة مطوري مدینة المعرفة االقتصادیة
 ٦٥٬۰۳۹ ٥٤٬۹۸۷ ٥۱ ٥۱ جزر كایمان شركة قابضة الشركة المتحدة للزیوت القابضة المحدودة

     ۸٬۳۰۰٬۸٦٤ ۷٬۹٦٤٬۰٦٦ 
 

 لایر سعودي.ملیون  ٦۹۳٫۹٤ملیار لایر سعودي وحققت مكسب بقیمة  ۱٫۱في حصة ملكیتھا في شركة المراعي بمبلغ  ٪۲م، قامت المجموعة ببیع نسبة ۲۰۱۷خالل سنة  ۹-۱
 ).٪۱۰٫٦۲م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱( ٪۱۰٫٦۲إس سي إي  ویتبلغ حصة الملكیة المباشرة للشركة في  ۹-۲

 

 فیما یلي الحركة في االستثمارات في الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة:
 إیضاح 

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۸

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۷

    
 ۷٬٥٥٤٬۳٥۱ ۷٬۹٦٤٬۰٦٦  الرصید في بدایة السنة

  ۷۰٬۷۸۱ --  إضافات
 ۲۲۹٬۰۲۱ -- ۱٥ المحول بسبب فقدان السیطرة على الشركة المستثمر فیھا

  ۷٤۱٬۸۳۹  ٥۷٤٬۷٤۲  بالصافي ،الحصة في صافي الدخل
  ٥۷٬۰۱۸  ۲۷٬۰۹٤ ۱۸ تسویة احتیاطي القیمة العادلة

 (٤۰۰٬۳۷۰)  -- ۱-۹  استبعادات
 (۱٦٬۰۷٦) (٥٬۷۱٦)  الملكیة حقوق بطریقة فیھا مستثمر شركة من رأسمالیة توزیعات

 (۲٦۲٬۹٥٦)  (۲٥۸٬۹۱٤)  توزیعات أرباح
 (۹٬٥٤۲)  (٤۰۸)  أخرى تسویات

 ۷٬۹٦٤٬۰٦٦ ۸٬۳۰۰٬۸٦٤  الرصید نھایة السنة
 
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

٤٥  

 
 استثمار في شركات بطریقة حقوق الملكیة (تابع) .۹
 

المحاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة المدرجة في القوائم المالیة الخاصة بھا. كما یوضح الجدول أیًضا التسویة بین المعلومات یلخص الجدول التالي المعلومات المالیة للشركات الھامة 
 المالیة للقیمة الدفتریة لحصة المجموعة في الشركات المحاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة.

 
 یو اس سي أي كنان المراعي 
 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ 
       

 ۳۳٫۸۲ ۳۳٫۸۲ ۲۹٫۹ ۲۹٫۹ ۳٤٫٥۲ ۳٤٫٥۲ نسبة حصة الملكیة
 ۲٦۰٬٤۰٥ ۲٤٥٬۳۸۲ ۲٬۸٥۳٬۹۹۲ ۲٬۳٥٥٬۳۰٥ ۲٥٬۰۸۳٬۰۷۳ ۲٥٬۲۱۲٬٦۰۱ الموجودات غیر المتداولة

 ٥۱٦٬۸۲۰ ٤٦۷٬٥۹۹ ۱٬۰۱٤٬٦۷٥ ۸٦٤٬۷۹٥ ٦٬۸۱۲٬۷۷٦ ۷٬۱۰٥٬۸۱۹ موجودات متداولة
 ۳۷٬٥۱۰ ۲٦٬۰۷۲ ۹۷۳٬۱۳۰ ۳٦۰٬۲۰۰ ۱۱٬۲٤۳٬٥۰۰ ۱۲٬۳۹٦٬۳٦۳ مطلوبات غیر متداولة

 ۳۱۸٬۱٦۰ ۲۹٥٬۱٤٦ ۳٥۱٬٤۸۹ ۷٦۰٬٥۹۷ ٥٬۷۷۱٬۱۰۹ ٥٬٤۰٦٬۰٦۷ مطلوبات متداولة
 ٤۲۱٬٥٥٥ ۳۹۱٬۷٦۳ ۲٬۲٤۹٬۷۹٦ ۱٬۹۲۱٬۲٥۰ ۱٤٬٤۸٤٬۳۷۳ ۱۳٬۹۲٦٬۷۹٦ )٪۱۰۰صافي الموجودات العائدة إلى المساھمین (

 ۱٤۲٬٥۷۰ ۱۳۲٬٤۹٤ ٦۷۲٬٦۸۹ ٥۷٤٬٤٥٤ ٥٬۰۰۰٬۰۰٥ ٤٬۸۰۷٬٥۳۰ حصة المجموعة في صافي الموجودات
 ۲٤٦٬٤٤۹ ۲۳٥٬۸۳۷ ٥۰٦٬٥۱۳ ٤۰۸٬۲۸۳ ٦٬۹٤۲٬٥۲۱ ۷٬٤۰٤٬۱۹۹ القیمة الدفتریة للحصة في شركة زمیلة

       
 یو اس سي أي كنان المراعي 
 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ 
       

 ۱٬۰۳۹٬٥۱۹ ۱٬۱۹۲٬۲۰۹ ٥۹٦٬۰٦٤ ٥۲٥٬۸۸۸  ۱۳٬۹۳٥٬٥۳۲  ۱۳٬۷۲۲٬۷۹۷ إیرادات
الربح/ (الخسارة) من عملیات مستمرة العائد إلى 

 ۳٦٬۳٤۸ (۲٤٬٤۲۸) (۷۳٬۷٦٦) (۳۲۹٬٤۳۰)  ۲٬۱۸۲٬۲۸٦ ۲٬۰۰۸٬۸٦۹ )٪۱۰۰مساھمي الشركة (
الدخل الشامل االخر العائد إلى مساھمي الشركة 

)۱۰۰٪( ۸۱٬۱۰۹  ۷٤٬٥٦۳  ۸۸٤ ۳۸۰ -- -- 
(الخسارة) الشامل العائد إلى إجمالي الدخل/ 

 ۳٦٬۳٤۸ (۲٤٬٤۲۸)  (۷۳٬۳۸٥) (۳۲۸٬٥٤٦)  ۲٬۲٥٦٬۸٤۹  ۲٬۰۸۹٬۹۷۸ المساھمین
حصة المجموعة في الربح / (الخسارة) وإجمالي 

 ۱۲٬۲۹۳ (۱۰٬۲۰٤) (۲۱٬۹٤۲) (۹۸٬٤۹۹)  ۷۷۹٬۰٦٤ ۷۲۰٬٥۹۲ الدخل الشامل
 

ملیون لایر سعودي).  ۲۲۸٫۹م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲۱۸٫۸غیر الھامة. تبلغ القیمة الدفتریة اإلجمالیة  لدى المجموعة أیضا حصة في عدد من الشركات الزمیلة ۹-۳
 ملیون لایر سعودي). ٥٫۲م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱۰٫۱بلغت حصة الشركة من نتائج ھذه المنشآت 

ً لقرار اإلدارة لبیع حصتھا في إنتاج. ونتیجة لذلك، تم إعادة تصنیف االستثمار م، تم تصنیف ۲۰۱٦خالل الربع األخیر من  ٤-۹ اإلستثمار في إنتاج كمحتفظ بھا لغرض البیع وذلك وفقا
شركة إنتاج، قام مدیر الصندوق  م. وكجزء من عملیة تخفیض محفظة استثمارات۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي كما في  ۸۰٫۸٤وتخفیض قیمتھ الى القیمة القابلة لالسترداد بمبلغ 

ي عام ملیون لایر سعودي ف ٥٫۷۲ملیون لایر سعودي و  ٤۱٫۱۷بإعادة تقییم استراتیجیة الخروج واستبعاد استثماراتھ الھامة. ونتیجة الستبعاد االستثمار، قام مدیر الصندوق بدفع مبلغ 
ملیون لایر في الفترة  ۳۳٫۹٦ستبعاد االستثمار. ونتیجة لذلك، انخفضت القیمة الدفتریة لالستثمار في إنتاج إلى والذي یمثل حصة الشركة في عائدات ا م على التوالي۲۰۱۸م و ۲۰۱۷

 م.۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰المنتھیة في 
 

ي شركات للبیع وبالتالي أعادت اإلدارة التصنیف إلى "استثمار ف بھكمحتفظ  تصنیفھل المعاییرم ، لم یعد االستثمار المتبقي للمجموعة في انتاج یستوفي ۲۰۱۸خالل الربع األخیر من عام 
 محاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة" في قائمة  المركز المالي الموحد للفترات الحالیة والمقارنة.



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

٤٦  

 
 االستثمارات .۱۰

 
 دیسمبر مما یلي: ۳۱تتكون االستثمارات في  
 

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
   

استثمارات محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر / 
 ٤۷۱٬٥۰۷ ۳۲٤٬۲۰٤ )۱-۱۰م: استثمارات متاحة للبیع) (إیضاح ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱(

 -- ۳۰٬۸۸۸ )۲-۱۰استثمار بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (إیضاح 
 ۳٥٥٬۰۹۲ ٤۷۱٬٥۰۷ 
 

م: استثمارات متاحة ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱استثمارات محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ( ۱۰-۱
 للبیع):

 

 
قطاع األعمال 

  نسبة الملكیة (٪) بلد التأسیس الرئیسي

   
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
       استثمارات مدرجة

 العقارات  المعرفة االقتصادیةمدینة 
المملكة العربیة 

 ۲۷۸٬٦٦۷ ۱۹۷٬٦٥۲ ٦٫٤ ٦٫٤ السعودیة

 العقارات  إعمار المدینة االقتصادیة
المملكة العربیة 

 ۱۰۰٬٤۱۳ ٥۸٬۸۷۸ ۰٫۹ ۰٫۹ السعودیة
شركة فینكس العربیة 

القابضة (سابقا: شركة 
 العقارات تعمیر األردن القابضة)

المملكة األردنیة 
 -- -- ٥ ٥ الھاشمیة

       استثمارات غیر مدرجة

 إدارة االستثمار  سویكورب شركة
المملكة العربیة 

 ٦۷٬٦۷٤ ٦۷٬٦۷٤ ۱٥ ۱٥ السعودیة

 شركة قابضة  شركة جسور القابضة
المملكة العربیة 

 -- -- ۱٤٫۸۱ ۱٤٫۸۱ السعودیة
 دار التملیك (إیضاح

 العقارات )٤-۱۰
المملكة العربیة 

 ۲٤٬۷٥۳ -- ٥ -- السعودیة
     ۳۲٤٬۲۰٤ ٤۷۱٬٥۰۷ 

 
دیسمبر  ۳۱ كما في یمثل ذلك استثمار إحدى الشركات التابعة المحلیة للمجموعة في الصنادیق المشتركة للسلع. ۱۰-۲

م: ال شيء) تم إثباتھا في ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ألف لایر سعودي ( ۳٦٫۳م، بلغت األرباح غیر المحققة ۲۰۱۸
 قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة.

  



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

٤۷  

 
 استثمارات (تابع) .۱۰

 
 م:۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱الحركة في االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (  ۱۰-۳

 استثمارات متاحة للبیع) ھي كما یلي:
 

 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
   

 ٦۱۲٬٤۲۱ ٤۷۱٬٥۰۷ الرصید في بدایة السنة
سارة أو الخ الربح خالل من العادلة بالقیمةمعاد تصنیفھ  استثمار

 -- (۲٤٬۷٥۳) )٥-۱۰(إیضاح 
 (۱٤۰٬۹۱٤) (۱۲۲٬٥٥۰) تسویة احتیاطیات القیمة العادلة  

 ٤۷۱٬٥۰۷ ۳۲٤٬۲۰٤ الرصید نھایة السنة
 

 )ملیون لایر سعودي ۱۰٫٥٤ م:۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱حصل المجموعة على توزیعات أرباح (ت لمخالل السنة،  ٤-۱۰
 من الشركات المستثمر فیھا.

 
ادلة تصنیفھا كاستثمار بالقیمة الع اعادةفي دار التملیك، التي تم  ملكیتھا حقوقم، باعت الشركة ۲۰۱۸في ینایر  ٥-۱۰

ملیون لایر سعودي  ۲۸٫۰۲بمبلغ  ۹من خالل الربح أو الخسارة نتیجة لتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 
  ملیون لایر سعودي. ۳٫۲۷قدره  مكسبوحققت 

 
 المخزون .۱۱

 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
   

  ۱٬۷۰٦٬۰۳٦  ۱٬٥٥۹٬٥٦۱ منتجات جاھزة
 ۱٬۰٤۲٬۸۲٦ ٥٤۸٬۲٤۳ مواد خام ومواد تغلیف 
  ۹٦٬۰٤۹  ۷۸٬۲۲٥ أعمال تحت التنفیذ 
 ۱۸٥٬۳۲۹ ۱۸۳٬٦۹۷ قطع غیار ومستھلكات 

 ۲٤٦٬٦٦۰ ۳٥۹٬۱۹٦ بضائع بالطریق
 ۲٬۷۲۸٬۹۲۲ ۳٬۲۷٦٬۹۰۰ 

 (۸۷٬۰٥۳)  (۹۸٬۱٥۸) ناقًصا: مخصص مخزون متقادم / بطيء الحركة
 ۲٬٦۳۰٬۷٦٤ ۳٬۱۸۹٬۸٤۷ 
 

ملیون لایر سعودي) نتیجة  ۲۱٥م: ۲۰۱۷دیسمبر ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱٤۱٫۷تخفیض المخزون البالغ قیمتھ تم 
 للتخفیض إلى القیمة القابلة للتحقق.

 
ملیون لایر سعودي) مضمونة لدى بعض بنوك  ٤۷م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲٥یبلغ المخزون 

 التابعة الموحدة في الخارج. أجنبیة مقابل تسھیالت لبعض الشركات
 

ملیون لایر سعودي)  ۸٥م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱۰۰٫۲تتضمن المواد الخام سكر خام بتكلفة تبلغ 
م، بلغت القیمة العادلة للسكر الخام ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱والمحتفظ بھا بموجب عالقة تحوط للقیمة العادلة. كما في 

 ).۱۳ملیون لایر سعودي) (انظر اإلیضاح  ۹۷م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱(ملیون لایر سعودي  ۱۱۲٫۹
  



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

٤۸  

 
 الذمم المدینة التجاریة .۱۲

 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
   

 ۱٬۰۰٦٬۷۸۱ ۱٬۱٤۰٬٦۷۲ ذمم مدینة تجاریة
 (۸۰٬۲۳۸) (۱۰٤٬۷۸۲) )۳۷(إیضاح  ئتمانیةخسائر ا مخصصناقًصا: 

 ۱٬۰۳٥٬۸۹۰ ۹۲٦٬٥٤۳ 
 ٥۰٬٥۷٤ ٤٥٬۱۲٥ )۲۸ذات عالقة (إیضاح مستحق من أطراف 

 ۱٬۰۸۱٬۰۱٥ ۹۷۷٬۱۱۷ 
 (٦٬٤۹۹) (۷٬٤٤۳) ناقًصا: ذمم مدینة تجاریة غیر متداولة

 ۱٬۰۷۳٬٥۷۲ ۹۷۰٬٦۱۸ 
 

 في القیمة:الھبوط  خسارةفیما یلي الحركة في 
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
   

 ۷۲٬۷۳٤ ۸۰٬۲۳۸ ۳۹الدولي الرصید في بدایة السنة بموجب معیار المحاسبة 
 -- ۱۷٬۷٦٤ )٤(إیضاح  ۹تسویة عند التطبیق األولي للمعیار الدولي للتقریر المالي 

 ۷۲٬۷۳٤ ۹۸٬۰۰۲ ۹الرصید في بدایة السنة المعیار الدولي للتقریر المالي 
 -- ٦٥۹ )٥استحواذ من خالل تجمیع أعمال (إیضاح 

 ۱۰٬۲۲٥ ۲۸٬٤۰٦ المحمل للسنة
 (۲٬۷۲۱) (۲۲٬۲۸٥) عمالتترجمة 

 ۸۰٬۲۳۸ ۱۰٤٬۷۸۲ الرصید نھایة السنة
   

 المدفوعات مقدًما والذمم المدینة األخرى .۱۳

 إیضاح 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
    

 ۲۳٤٬۰۰۹  ۲٦٦٬۳۰٥  دفعات مقدمة لموردین
 ً  ۱۹۱٬۷٦۷ ۱۹۸٬٥٤٤  مصروفات أخرى مدفوعة مقدما

 ۲۱٥٬٥۱٤  ۱٦۷٬۹۸۰ ۱-۱۳ مستحق من جھات حكومیة
 ً  ۱٦۱٬۹۳٤ ۱۳٤٬۷۸۷  إیجارات مدفوعة مقدما

 ٥٤٬۱٤۷ ۱۰۲٬۳۱۷ ٤-۱۳ القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات
 ۱۰۱٬۳۱۷  ٦۲٬۱۰٦ ۲-۱۳ رسوم جمركیة قابلة لالسترداد

 ۱۰٤٬۷۰۳  ۸۹٬۳۰۷ ۲۸ مستحق من أطراف ذات عالقة
 -- ۷٥٬۸۲۷ ۳-۱۳ ذمم مدینة غیر تجاریة

 ۳۳٬۸۹۸  ۳۷٬۷٦۳  أرباح غیر مطالب بھاتوزیعات 
 ۱٥٬۱۹۷  ۲۱٬۱۱٦  سلف للموظفین

 -- ۲۳٬۲۰۲  ضریبة قیمة مضافة مستحقة 
 ۳٥٬٦۹٦ ۱٦٬۲۱۹  التغیر في القیمة العادلة لبند التحوط (التزامات مؤكدة)

 ۷۱٬۲۹۰ ۷۳٬۸٥٤  أخرى
  ۱٬۲٦۹٬۳۲۷ ۱٬۲۱۹٬٤۷۲ 
 

في مطالبات لبعض الشركات التابعة األجنبیة بسبب ضریبة القیمة المضافة تتمثل المستحقات من جھات حكومیة  ۱۳-۱
 والدعم والضرائب المدفوعة مقدًما.

 
 تمثل الرسوم الجمركیة القابلة لالسترداد، األموال التي تدفع إلى الجھات الحكومیة الستیراد المواد الخام. ۱۳-۲

 يذوال ملیون لایر سعودي ۳۳٫٥ مبلغب المخصصصافي  ھو أعاله المذكورالرصید إن  عالوة على ذلك،
 لالسترداد.  قابلةالبعض المبالغ غیر  ثلمی

 
 یمثل أرصدة غیر تجاریة مع الشركات الشقیقة للشركات التابعة. ۱۳-۳



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

٤۹  

 
 المدفوعات مقدًما والذمم المدینة األخرى (تابع) .۱۳

 
 مشتقات: ٤-۱۳

 

 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
   موجودات متداولة –مشتقات 

 ٥٤٬۱٤۷ ۱۰۱٬۰۳۱ عقود تبادل مستقبلیة
 -- ۱٬۲۸٦ مقایضات أسعار الفائدة

 ۱۰۲٬۳۱۷ ٥٤٬۱٤۷ 
   

   موجودات غیر متداولة –مشتقات 
 ۱۰٬۲٤۰ ۲٬٤۹٦ )۱٥خیار الشراء المتاح لشراء الشركة المتحدة للسكر، مصر (إیضاح 

   
   مطلوبات متداولة –مشتقات 

 ٤٦٬۹٦۲ ۷۹٬٦٤٤ عقود تبادل مستقبلیة
 ٤٬۷۳٥ -- مقایضات أسعار الفائدة

 ۷۹٥ ٬٦٤٤۱٬٦۹۷ 
   

   مطلوبات غیر متداولة –مشتقات 
 ۱٥۹٬۹۷۹ ۱۹۷٬۱۳۱ )۱٥خیار البیع المتاح لبیع الشركة المتحدة للسكر، مصر (إیضاح 

 
ألغراض التحوط وأغراض تقوم المجموعة، خالل دورة أعمالھا العادیة، باستخدام األدوات المالیة المشتقة التالیة 

 أخرى:
 

 العقود اآلجلة والمستقبلیة )أ(
 

ھي عبارة عن اتفاقیات تعاقدیة لشراء أو بیع عملة أو سلعة أو أداة مالیة معینة بسعر وتاریخ محددین في المستقبل. 
امیة. المالیة النظالعقود اآلجلة ھي عقود یتم تصمیمھا خصیصاً لتلبیة احتیاجات محددة والتعامل بھا خارج األسواق 

أما عقود الصرف األجنبي المستقبلیة وعقود أسعار العموالت الخاصة المستقبلیة، فیتم التعامل بھا وفق أسعار محددة 
 في األسواق المالیة النظامیة.

 
 مقایضات: )ب(

 
طراف ا تقوم األھي التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدیة بأخرى. بالنسبة لمقایضات أسعار الفائدة، عادة م

المتعاقدة بتبادل دفع العموالت الخاصة بسعر ثابت وعائم بعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ. أما مقایضات 
 العمالت، فیتم بموجبھا تبادل دفع العموالت الخاصة بسعر ثابت مع أصل المبلغ وذلك بعمالت مختلفة.

 
 خیارات  )ج(

 
ھا البائع (كاتب عقد الخیار) للمشتري (حامل عقد الخیار) الحق، ولكن الخیارات ھي اتفاقیات تعاقدیة یمنح بموجب

لیس االلتزام، إما للشراء أو البیع في تاریخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل فترة محددة، بمبلغ محدد من عملة 
 ما أو سلعة أو أداة مالیة بسعر محدد مسبقًا.

 
لألغذیة ("إس إف سي") اتفاقیة خیارالبیع والشراء مع البنك ، أبرمت شركة صافوال ۱كما ھو مبین في إیضاح 

األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة ("إي بي ار دي") فیما یتعلق ببیع الحصة في الشركة المتحدة للسكر، مصر. 
 ووفقًا لالتفاقیة، یمكن ممارسة ھذا الخیار على النحو التالي:



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

٥۰  

 
 األخرى (تابع)المدفوعات مقدًما والذمم المدینة  .۱۳

 
 المشتقات (تابع): ٤-۱۳

 
خیار الشراء: یحق لـ "إس إف سي" تقدیم إشعار طلب لشراء جمیع األسھم التي یحتفظ بھا البنك األوروبي  •

إلعادة اإلعمار والتنمیة ("إي بي ار دي") في الشركة المتحدة للسكر، مصر بدایة من السنة الثالثة لتاریخ 
 ت ونصف بعد تاریخ االكتتاب؛ واالكتتاب وتنتھي خالل ستة سنوا

خیار البیع: یحق للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة ("إي بي ار دي") تسلیم إشعار بیع لـ "إس إف سي"  •
لبیع جمیع األسھم التي یملكھا في الشركة المتحدة للسكر، مصر تبدأ من ستة سنوات ونصف بعد تاریخ االكتتاب 

 اریخ االكتتاب.وتنتھي في السنة السابعة لت
 

 المشتقات المحتفظ بھا ألغراض أخرى ٥-۱۳
 

 المشتقات المستخدمة ألغراض أخرى ھي ألغراض تحدید المراكز والموازنة وتحقیق األرباح قصیرة األجل.
 

 المشتقات المحتفظ بھا ألغراض التحوط ٦-۱۳
 
االئتمان ومخاطر السوق مخاطر  - ۳۷اعتمدت المجموعة نظاًما شامالً لقیاس وإدارة المخاطر (انظر إیضاح  

ومخاطر السیولة).  ویتعلق جزء من عملیة إدارة المخاطر بإدارة تعرض المجموعة للتقلبات في أسعار المخزون 
 وأسعار الفائدة للحد من تعرضھا لمخاطر المخزون وأسعار الفائدة لمستویات مقبولة وفقًا لما یحدده مجلس اإلدارة.

 
یات مخاطر المخزون من خالل وضع حدود لألطراف المناظرة ومراكز التعرضات قام مجلس اإلدارة بتحدید مستو

مراقبة المراكز على م یتوالمستقبلیة للسلع. تتعرض المجموعة لتغیرات التدفقات النقدیة للعموالت المستقبلیة الخاصة 
حدد مجلس اإلدارة  أساس یومي وتستخدم استراتیجیات التحوط لضمان بقاء المراكز ضمن الحدود المقررة. كما

 مستوى معین لمخاطر أسعار الفائدة وذلك بوضع حدود للفجوات في أسعار الفائدة للفترات المقررة.
 
تستخدم المجموعة العقود اآلجلة للسلع للتحوط ضد مخاطر أسعار المخزون على السكر الخام ومخاطر القیمة العادلة  

في جمیع ھذه الحاالت، یتم توثیق عالقة وھدف التحوط، بما في ذلك على االلتزامات المؤكدة لبیع السكر المكرر. و
 تفاصیل البنود المتحوط لھا وأداة التحوط، ویتم احتساب المعامالت كتحوط للقیمة العادلة.

 

 م۸۲۰۱دیسمبر  ۳۱

القیمة 
 العادلة
 الموجبة

القیمة العادلة 
 السالبة

 القیمة االسمیة حسب مدة االستحقاق

 االسمیةالقیمة 
 ۳خالل 

 شھور
۳ - ۱۲ 

 شھر
۱ -٥ 

 سنوات
 ٥أكثر من 
 سنوات

        
محتفظ بھ كتحوط 

        للقیمة العادلة
 -- ۸٬٦۷٥ ۱٤۱٬۲٥۳ ۹٦٤٬۸۳٦ ۱٬۱۱٤٬۷٦٥ (۲۹٬٤٦۷) ۱۸٬۲۸٤ عقود سلع مستقبلیة

        
محتفظ بھا للتحوط 

        للتدفق النقدي
 -- ۷٥۰٬۰۰۰ -- -- ۷٥۰٬۰۰۰ -- ۱٬۲۸٦ مقایضات أسعار الفائدة

        
محتفظ بھ ألغراض 

        أخرى
 -- ٦۰۰٬٤٦۱ ٥۰٦٬۹۲۳ ٥٥۳٬٤۸٤ ۱٬٦٦۰٬۸٦۸ (٥۰٬۱۷۷) ۸۲٬۷٤۷ عقود سلع مستقبلیة

 -- ۲٬٤۹٦ -- -- -- -- ۲٬٤۹٦ خیارات الشراء
 ۱۹۷٬۱۳۱ -- -- -- -- ۱۹۷٬۱۳۱ -- خیار البیع
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 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

٥۱  

 
 المدینة األخرى (تابع)المدفوعات مقدًما والذمم  .۱۳

 
 المشتقات المحتفظ بھا ألغراض التحوط (تابع) ٥-۱۳

 

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

القیمة 
 العادلة
 الموجبة

القیمة 
العادلة 
 السالبة

 القیمة االسمیة حسب مدة االستحقاق 

 القیمة االسمیة
 ۳خالل 
 شھور

۳ - ۱۲  
 شھر

۱ -٥  
 سنوات

 ٥أكثر من 
 سنوات

        
 كتحوط للقیمة محتفظ بھ

        العادلة
 -- ۱٬۰۳۷ ۱۹٦٬۰٤۳ ٦۳٦٬٥٥۳ ۸۳۳٬٦۳۳ (٤۳٬۷۳۸) ۱۸٬۰۷٦ عقود سلع مستقبلیة

        
محتفظ بھا للتحوط 

        للتدفق النقدي
 -- ۷٥۰٬۰۰۰ -- -- ۷٥۰٬۰۰۰ (٤٬۷۳٥) -- مقایضات أسعار الفائدة

        
محتفظ بھ ألغراض 

        أخرى
 -- ۱۲٥٬۲٦٤ ٤۸۲٬۰۹٤ ۹۲۳٬٥٤٦ ۱٬٥۳۰٬۹۰٥ (۱۸٬۳۷۱) ٥۱٬۰٤۳ مستقبلیةعقود سلع 

 -- ۱۰٬۲٤۰ -- -- -- -- ۱۰٬۲٤۰ خیارات الشراء
 ۱٥۹٬۹۷۹ -- -- -- -- ۱٥۹٬۹۷۹ -- خیار البیع

 
 لعادلة.ایوضح الجدول أدناه موجز للبنود المتحوط لھا وللمحافظ، وطبیعة المخاطر التي یتم تغطیتھا وأداة التحوط والقیمة 

 
: م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱۸٫٥۹إن الخسائر من أدوات التحوط الخاصة بتحوطات القیمة العادلة ھي 

ملیون لایر  ۱۸٫٦ملیون لایر سعودي). إن المكاسب من البنود المتحوط لھا العائدة إلى المخاطر المتحوط لھا ھي  ۸٫۹
ملیون لایر سعودي  ۰٫۳لایر سعودي). وبالتالي، یبلغ صافي القیمة العادلة ملیون  ۱۰٫۷م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱سعودي (

 ملیون لایر سعودي). ۱٫۸: م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱(
 

یتم إبرام جمیع مشتقات السلع مع بورصات السلع العالمیة ویتم تنفیذھا بشكل أساسي من خالل شركة صافوال لألغذیة عن 
 طریق قسم مراقبة مخاطر السلع.

 
لمجموعة لتغیرات التدفقات النقدیة للعموالت المستقبلیة الخاصة على الصكوك المحملة بفائدة متغیرة. تستخدم تتعرض ا

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

 
ى الفترات التي تحدث فیھا التدفقات النقدیة المتحوط لھا والمتوقع أن تؤثر على الربح أو فیما یلي الجدول الذي یشیر إل

 الخسارة:
 

 خالل سنة م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
۱-۳ 

 سنوات
۳-٥ 

 سنوات
 ٥أكثر من 
 سنوات

 -- -- ۱٤٬۹٦۲ ۲٦٬۲۸۱ تدفقات نقدیة داخلة (موجودات)     
 -- -- ۱۱٬۰۳۷ ۲۱٬۸۹٥ تدفقات نقدیة خارجة (مطلوبات)

 
     م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

 -- -- ٤۱٬۲٤۳ ۲۱٬٤۱۳ تدفقات نقدیة داخلة (موجودات)     
 -- -- ۳۲٬۹۳۲ ۲۱٬۸۳٥ تدفقات نقدیة خارجة (مطلوبات)

  



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

٥۲  

 
 المدفوعات مقدًما والذمم المدینة األخرى (تابع) .۱۳

 
 المشتقات المحتفظ بھا ألغراض التحوط (تابع) ٦-۱۳

 
 االحتیاطیات األخرى لتحوطات التدفق النقدي:فیما یلي الحركة في 

 

 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
   

 ۲٬۹۷۲ (٤٬۷۳٥) الرصید في بدایة السنة
تغیرات القیمة العادلة المثبتة مباشرة في حقوق  في) الخسارة/ ( المكسب

 ٦٬۰۲۱ الملكیة، بالصافي
 

(۷٬۷۰۷) 

 (٤٬۷۳٥) ۱٬۲۸٦ الرصید نھایة السنة
 

 النقد وما في حكمھ ۱٤
 

 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
   

 ۳۲٬۹۸۹ ۳٥٬۱٦۳ نقد في الصندوق
 ٥۲٥٬٤٥٤ ۳٦٦٬۱۹۰ حساب جاري -نقد لدى البنوك 

 ۷۳۹٬٦۷٤ ٥۰۰٬۲۲۰ )۱-۱٤ودائع قصیرة األجل (إیضاح 

 ۹۰۱٬٥۷۳ ۱٬۲۹۸٬۱۱۷ 
 

  بعوائد عموالت بأسعار السوق السائدة.یتم االحتفاظ بالودائع قصیرة األجل في بنوك تجاریة  ۱-۱٤
 

  
  



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

٥۳  

 
 العملیات غیر المستمرة  ۱٥

 
م، كجزء من التقییم االستراتیجي للمجموعة لعملیاتھا الرئیسیة وقعت المجموعة ومساھمون آخرون ۲۰۱٦خالل مارس 

 المتحدة للسكر، مصرفي الشركة المتحدة للسكر، مصر على اتفاقیة مساھمین لزیادة رأس المال المدفوع للشركة 
 بمشاركة مساھم جدید، وھو البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة (إي بي ار دي).

 
، وعقب إكمال جمیع اإلجراءات القانونیة؛ انخفضت ملكیة المجموعة في الشركة المتحدة للسكر، ۲۰۱۷مارس  ۲۸في 

لشركة المتحدة للسكر، مصر، وبالتالي، إلغاء توحیدھا مصر بعد إصدار أسھم جدیدة، مما أدى إلى فقدان السیطرة على ا
ملیون لایر سعودي في قائمة الربح أو الخسارة  ۳۰٫٤۸من دفاتر المجموعة مما أدى إلى تحقیق صافي مكسب بمبلغ 

ملیون لایر  ۹۹٫۷۳والدخل الشامل اآلخر الموحدة. إن ھذا المكسب ھو صافي تكلفة خیار الشراء والبیع اآلجل بقیمة 
سعودي، والذي یمنح الحق للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة (إي بي ار دي) في بیع أسھم الشركة المتحدة 
للسكر، مصر إلى المساھمین بالسعر المتفق علیھ وفقا لـ اتفاقیة خیار الشراء والبیع اآلجل ("االتفاقیة") خالل الفترة 

 المنصوص علیھا في االتفاقیة.  
 

باإلضافة لذلك، کما في نھایة السنة، تم إعادة قیاس خیارالشراء والبیع بالقیمة العادلة باستخدام نموذج "بالك شولز" 
ملیون  ٦۰٫۲٥م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۳۷٫۱٥وتم إثبات التغیرات فیھا ضمن تكلفة التمویل بمبلغ 

 ملیون لایر سعودي إیرادات)، على التوالي. ۱۰٫۲٤م: ۲۰۱۷ر دیسمب ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۷٫۷٤لایر سعودي) و 
 

تستمر المجموعة بتأثیرھا الجوھري على األنشطة االستراتیجیة والتشغیلیة والمالیة على الشركة المتحدة للسكر، مصر 
ة یمصنفة ضمن استثمار في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملك ٪۳۳٫۸۲واحتفظت بنسبة ملكیة فعلیة وھي 

 مقاسة بالقیمة العادلة في تاریخ المعاملة.
 

 فیما یلي تفاصیل المكسب / (الخسارة) من العملیات غیر المستمرة:
 

 
 مارس ۲۸

 م۲۰۱۷
  

 ۳٥۹٬۸۲۰ اإلیرادات
 (۳۷۳٬۷۳۰) المصروفات

 (۱۳٬۹۱۰) الخسارة قبل ضرائب الدخل األجنبیة
 (۹٦۷) ضریبة الدخل األجنبیة

 (۱٤٬۸۷۷) التشغیلیة، بعد خصم الضریبةالناتج من األنشطة 
  

 ۳۰٬٤۸۲ أرباح من بیع عملیات غیر مستمرة، بالصافي
 ۱٥٬٦۰٥ الربح من العملیات غیر المستمرة، بعد خصم الضریبة

  
  مكسب / (خسارة) من عملیة غیر مستمرة عائد إلى:

 ۲۱٬۳۲۰ مالك الشركة
 (٥٬۷۱٥) غیر مسیطرة حقوق

 ۱٥٬٦۰٥ 
 ۰٫۰٤ األساسیة والمخفضة للسھم (باللایر السعودي)الربحیة 

 
 رأس المال ۱٦

 
ملیون  ٥۳۳٫۹۸۱ملیار لایر سعودي یتكون من  ٥٫۳م، فإن رأس مال المجموعة البالغ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 

لایر سعودي) یتكون من  لیارم ٥٫۳م:۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱لایر سعودي ( ۱۰سھم مدفوع بالكامل قیمة كل منھا 
 لایر سعودي). ۱۰ملیون سھم مدفوع بالكامل قیمة كل منھا  ٥۳۳٫۹۸۱

  



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

٥٤  

 
 االحتیاطي النظامي ۱۷

 
من  ٪۱۰وفقًا لنظام الشركة األساسي ونظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة، یتعین على الشركة سنویًا تحویل 

لھا. وحیث أن الشركة قد من رأس ما ٪۳۰صافي دخلھا إلى احتیاطي نظامي حتى یبلغ ھذا االحتیاطي النظامي 
 وصلت إلى مستوى االحتیاطي اإللزامي، فإنھ ال یجب إجراء أي تحویالت إضافیة في نھایة السنة.

 
یعتبر االحتیاطي النظامي في القوائم المالیة الموحدة ھو االحتیاطي النظامي للشركة. ھذا االحتیاطي حالیًا غیر متاح  

 للتوزیع على الشركاء في الشركة.
 

 احتیاطي القیمة العادلة ۱۸
 

یتضمن احتیاطي القیمة العادلة حصة من احتیاطي الشركات الزمیلة واالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل 
م: االستثمارات المتاحة للبیع) وتحوط التدفق النقدي. فیما یلي الحركة في احتیاطي ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱الشامل اآلخر (
 القیمة العادلة:

 إیضاح 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
    

 (۳۲٬۰۲۳) (۱۰۸٬٦٤۹)  الرصید في بدایة السنة
الحصة في التغیرات في االحتیاطیات األخرى للشركات 

 ٥۷٬۰۱۸ ۲۷٬۰۹٤ ۹ الزمیلة
تعدیل القیمة العادلة من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل 

 -- (۱۲۲٬٥٥۰) ۱۰ الدخل الشامل اآلخر
 (۱۳٤٬۸٦۹) --  القیمة العادلة من استثمارات المتاحة للبیعتعدیل 

تعدیل القیمة العادلة من أدوات مالیة مشتقة ومتعلقة بتحوط 
 (۷٬۷۰۷) ٦٬۰۲۱ ۱۳ التدفق النقدي

 ۸٬۹۳۲ --  تعدیالت أخرى
 (۱۰۸٬٦٤۹) (۱۹۸٬۰۸٤)  الرصید نھایة السنة

  
 غیر المسیطرة الحقوق ۱۹

 
المعلومات التي تتعلق بكل شركة تابعة من المجموعة لدیھا حصة غیر مسیطرة جوھریة فیھا یلخص الجدول التالي 

 قبل أي استبعاد للتعامالت بین شركات المجموعة:
 

 جي إف سي * المتون ھرفي بنده إس إف سي م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
      

 ٥٤۷٬۱۷٤ ۲٤۹٬۸٤۰ ۱٬۱۰۳٬۲٥۷ ۳٬۰۲٦٬۰۲۱ ۲٬۷٥۱٬٦۱۹ الموجودات غیر المتداولة
 ۲۹۳٬۰۲۱ ۷۷٬۳۱۳ ۳۳۹٬۱٤۳ ۱٬٤۷٦٬۳۱٥ ٤٬۰۳٥٬۹۲۳ موجودات متداولة

 (٦۳٦٬۷۱۹) (۱۳٬۳۹۱) (۲۱۰٬۸۷٦) (۱٬۰٤۷٬٤۸٤) )٥۸٤٬۷۸۳( مطلوبات غیر متداولة
 (٥۷٬٤۱۱) (۳۰٬۹۲٤) (۲۹۸٬٦٥٦) (۳٬۰٦۲٬۳۲۲) )۳٬۹۸٤٬۹۲٤( مطلوبات متداولة

 ۱٤٦٬۰٦٥ ۲۸۲٬۸۳۸ ۹۳۲٬۸٦۸ ۳۹۲٬٥۳۰ ۲٬۲۱۷٬۸۳٥ )٪۱۰۰صافي الموجودات (
القیمة الدفتریة لحقوق الملكیة 

 ۱٥۰٬۳٦۷ -- -- -- ۲۲٦٬۳٥۱ غیر المسیطرة
 ۱۸۰٬۳۷٤ ٤۷٬۰۳٥ ۱٬۲۲۷٬۲۷۰ ۱۱٬۱۱٤٬۲٤۱ ۹٬۷۳٥٬٤۷۲ إیرادات

 (٤٬۲۲۷) ۱۳٬۱۲۳ ۲۰٤٬۱٦۹ (۹۱۷٬٤۲۹) (۱۷٬۲۷۲) الربح / (الخسارة)
 (۹۲۲) -- (٤۳۹) (۹٬٦۲۹) (٥۷٤٬۲٤٤) الدخل الشامل االخر

إجمالي الدخل / (الخسارة) 
 (٥٬۱٤۹) ۱۳٬۱۲۳ ۲۰۳٬۷۳۰ (۹۲۷٬۰٥۸) )٥۹۱٬۷۱٦( )٪۱۰۰الشامل (

الربح / (الخسارة) الموزعة 
على حقوق الملكیة غیر 

 ۱٦۷ -- -- -- (۱٬۱۰۲) المسیطرة
الدخل الشامل اآلخر الموزع 

على حقوق الملكیة غیر 
 (٤٥۲) -- -- -- (۸٦٬۸۰۷) المسیطرة



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

٥٥  

 
 غیر المسیطرة (تابع) الحقوق .۱۹

 
 جي إف سي المتون ھرفي بنده إس إف سي م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

      
 -- ۲٦۳٬۹٤۸ ۱٬۰۸٥٬۲۸۳ ۳٬٦۸۱٬۱٥۰ ۳٬۰۸۳٬٦٥۹ الموجودات غیر المتداولة

 -- ٥۳٬۰٦۸ ۳۰٥٬۳۹٤ ۱٬۷٤٥٬۱٤۷ ٥٬۲۱۰٬۹۰٤ موجودات متداولة
 -- (۱٦٬٦۱٥) (۲٥٤٬۹۸۱) (۱٬٥٥۸٬۲٦۱) (۷٥٥٬۹٦۱) مطلوبات غیر متداولة

 -- (۳۰٬٦۸٦) (۲٦۸٬۸٤٦) (۳٬٥٤٥٬۸۸٤) (٤٬۳۱٥٬۰٤۳) مطلوبات متداولة
 -- ۲٦۹٬۷۱٥ ۸٦٦٬۸٥۰ ۳۲۲٬۱٥۲ ۳٬۲۲۳٬٥٥۹ )٪۱۰۰صافي الموجودات (

القیمة الدفتریة لحقوق الملكیة 
 -- -- -- (۳۰٤) ۳٦۸٬۹۳۲ غیر المسیطرة

 -- ٤٥٬۳۳۸ ۱٬۱٥۷٬۷۹۳ ۱۱٬٦٤٤٬۱٤۷ ۱۱٬۳۸٤٬۲۲۰ إیرادات
 -- 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) الموزعة 
على حقوق الملكیة غیر 

 -- -- -- (۳٬۰۸۳) ۸۳٬۲٤۹ المسیطرة
الدخل الشامل اآلخر الموزع 

على حقوق الملكیة غیر 
 -- -- -- ٤ (۷۷٬٥۸۲) المسیطرة

 
م. وبناًء علیھ، فإن ۲۰۱۸أكتوبر  ۳۱في  الطعام الجید* حققت المجموعة السیطرة على المنشآت التشغیلیة في شركة 

م في ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م إلى ۲۰۱۸أكتوبر  ۳۱ھي فقط للفترة من  الطعام الجیدالمعلومات المالیة المتعلقة بشركة 
 ).٥ھذه القوائم المالیة الموحدة (إیضاح 

 
 القروض والسلف ۲۰

 
 تعكس المعلومات التالیة الشروط التعاقدیة للقروض والقروض والسلف المحملة بفوائد والتي تقاس بالتكلفة المطفأة:

 

 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
   

   مطلوبات غیر متداولة
 ۱٦۲٬٥٥۰   ۹۸٬۸۰۸ قروض مصرفیة بضمان

  ۱٬٥۰۰٬۰۰۰  ۱٬٥۰۰٬۰۰۰ )۲-۲۰صكوك غیر مضمونة (إیضاح 
 ۱٬۸٦٦٬۸۸٤ ۲٬٦٦۷٬۱۸۸ قروض بنكیة بال ضمان

 ٤٬۲٦٥٬۹۹٦  ۳٬٥۲۹٬٤۳٤  
   

   مطلوبات متداولة
 ۳٥٬۳۲۲ ۱٦۷٬۹۲۲ الجزء المتداول من قروض بنكیة بضمان

 ۸٤۳٬۱۰۹ ۹۷۰٬۳۱۰ المتداول من قروض بنكیة بال ضمان الجزء
 ۲۲۱٬٥۸٥ ۲۰۰٬۲٥۰ قروض مصرفیة بضمان
 ۲٬٦٦٤٬۸۲٥ ۲٬۲۹٤٬۸۳۹ قروض بنكیة بال ضمان

 ۱۰۲٬٥۸۷ ٥٦٬٥۹٤ سحب على المكشوف
 ۳٬٦۸۹٬۹۱٥ ۳٬۸٦۷٬٤۲۸ 
   
 ۷٬۹٥٥٬۹۱۱ ۷٬۳۹٦٬۸٦۲ 

  



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

٥٦  

 
 قروض وسلف (تابع) .۲۰

 
 للقروض والسلف: فیما یلي التحلیل الجغرافي

   
 إجمالي القروض والسلف قرض قصیر األجل قروض طویلة األجل مقر الشركة

 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ 
       

 ٦٬٤۷۰٬۲٦٤ ٦٬۹۳٦٬۸٥۲ ۲٬۲۹٤٬۱۲٤ ۱٬۷٤٥٬۰۰۰ ٤٬۱۷٦٬۱٤۰ ٥٬۱۹۱٬۸٥۲ المملكة العربیة السعودیة
 ٥۲۹٬٦٥۷ ٥٥٥٬۸٤٤ ۳۱۸٬۲٦۸ ۳٤٤٬۰٥٦ ۲۱۱٬۳۸۹ ۲۱۱٬۷۸۸ مصر
 ۱۰۰٬۰۷٥ ٤۸٬٦٦۷ ۱۰۰٬۰۷٥ ٤۸٬٦٦۷ -- -- إیران
 ۹۹٬۳۸۸ ۱٤٦٬۸۳۹ ۸۳٬۷٦۹ ۱٤٦٬۸۳۹ ۱٥٬٦۱۹ -- تركیا

 ٤٥٬۰٤۰ ۳۲٬۳٥۸ ٤۰٬۳۲۳ ۳۱٬۷۷۰ ٤٬۷۱۷ ٥۸۸ السودان
 ۳۸٬۸۱۲ ۸٬٥۰۲ ۳۸٬۸۱۲ ۸٬٥۰۲ -- -- المغرب

 -- ۹٦٬٤٤٤ -- ۹٦٬٤٤٤ -- -- اإلمارات العربیة المتحدة
 ۱۱۳٬٦۲٦ ۱۳۰٬٤۰٥ ۱۱۳٬٦۲٦ ۱۳۰٬٤۰٥ -- -- الجزائر

       
 ٥٬٤۰٤٬۲۲۸ ٤٬٤۰۷٬۸٦٥ ۲٬٥٥۱٬٦۸۳ ۲٬۹۸۸٬۹۹۷ ۷٬۹٥٥٬۹۱۱ ۷٬۳۹٦٬۸٦۲ 

 
تمثل ھذه القروض قروًضا حصلت علیھا الشركة األم وشركاتھا التابعة الموحدة من البنوك التجاریة والمؤسسات  ۲۰-۱

والجنیھ المصري واللایر اإلیراني والدوالر األمریكي والدینار المالیة األخرى. ھذه القروض باللایر السعودي 
الجزائري واللیرة التركیة والدرھم اإلماراتي والجنیھ السوداني. تمثل القروض البنكیة بضمان قروًضا تم 
الحصول علیھا بضمان الموجودات بما في ذلك الممتلكات، اآلالت والمعدات والمخزون لبعض الشركات 

تابعة وال تشمل ھذه القروض التي تم الحصول علیھا بضمان صادر من الشركة. تتضمن اتفاقیات الخارجیة ال
القرض تعھدات تتطلب، من بین شروط أخرى، الحفاظ على نسب مالیة معینة. بعض القروض طویلة األجل 

 للشركات التابعة تم الحصول علیھا بضمان الشركة األم.
 

ملیار لایر  ۱٫٥المجموعة طرحھا األولي إلصدار الصكوك بقیمة إجمالیة تبلغ م أتمت ۲۰۱۳ینایر  ۲۲في  ۲۰-۲
أشھر تدفع  ٦زائد سایبور  ٪۱٫۱۰سنوات وبعائد متوقع متغیر على حملة الصكوك  ۷سعودي بمدة صالحیة 

بشكل نصف سنوي. تنص أحكام الصكوك على أن تحافظ المجموعة خالل الفترة على شروط مالیة وغیرھا 
 وط خالل المدة.من الشر

  



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

٥۷  

 
 منافع الموظفین ۲۱

 
 الوصف العام للخطة

 
تقوم المجموعة بتشغیل واعتماد برنامج / خطة لمكافأة نھایة الخدمة غیر الممولة موافق علیھا لصالح موظفیھا الدائمین 

التابعة  للشركاتكما ھو مطلوب بموجب نظام العمل في المملكة العربیة السعودیة ووفقاً للمتطلبات النظامیة المحلیة 
 األجنبیة.

 
 تحدید المبلغ المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة کما یلي: تمی
 

 
 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۸ 

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۷

   
 ٦٦۳٬۷۳۲ ۷۱۹٬٥٤۲ القیمة الحالیة اللتزامات خطة المنافع المحددة

 
م، لضمان كفایة مخصصات مكافأة ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱تم إجراء تحلیل إكتواري مستقل في 

نھایة الخدمة للموظفین وفقًا للقواعد المنصوص علیھا في نظام العمل السعودي باستخدام طریقة وحدة االئتمان 
 : منافع الموظفین.۱۹المخططة كما ھو مطلوب بموجب معیار المحاسبة الدولیة رقم 

 
 الحركة في صافي مطلوبات المنافع المحددة

 
صافي مطلوبات المنافع المحددة فقط من خطط المنافع المحددة. فیما یلي الحركة في التزام المنافع المحددة یتكون 

 خالل السنة:
 

 
 دیسمبر ۳۱

  م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۷ 

    
 ٦۰۹٬۲٥۱  ٦٦۳٬۷۳۲ الرصید في بدایة السنة

    
 --  ٤۱٬۰۳۱ )٥استحواذ من خالل تجمیع أعمال (إیضاح 

    
    مدرج ضمن الربح أو الخسارة

 ۷٤٬۲۳٤  ۷۸٬٥۸۹ تكلفة الخدمة الحالیة
 ۳۰٬٤۲۲  ۳۰٬۰۹٦ تكلفة الفوائد

 ۱۰۸٬٦۸٥  ۱۰٤٬٦٥٦ 
    ُمدرج ضمن الدخل الشامل اآلخر

    خسائر إعادة القیاس:
 ۱۳٬۷٤٦  ۱٤٬۱٤۳ خسارة اكتواریة

    
 (۸٬٤٤۳)  (۳۱٬۹۹۲) تأثیر الحركة في أسعار الصرف

 (٥٦٬۳۸٦)  (۷٦٬۱۸٥) منافع مدفوعة
 ۹۰۸  ۱۲۸ تسویات متعلقة بالموظفین المنقولین

 ٦٦۳٬۷۳۲  ۷۱۹٬٥٤۲ الرصید نھایة السنة
 

  



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

٥۸  

 
 منافع الموظفین (تابع) .۲۱

 
 االفتراضات االكتواریة

 
 فیما یلي االفتراضات االكتواریة األساسیة في تاریخ التقریر:

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
   

 ٪۲۰٫۲٥ - ٪٤ ٪۲۱ - ٪٤ معدل الخصم
 ٪۲۱ - ٪٦ ٪۲۳ - ٪۳ نمو المرتبات في المستقبل / المعدل المتوقع لزیادة الراتب

 ٪۰٫٥ - ٪۰٫۱ ٪۰٫۳۲ - ٪۰٫۱ معدل الوفیات
 ٪۱۷ - ٪٦ ٪۱۹٫۳٥ - ٪۳ معدالت التسریح / االستقالة من الخدمة

 سنة ٦۰ سنة ٦۰ سن التقاعد
 

 سنوات. ۹٫٦٥إلى  ٤٫٥المتوسط المرجح لمدة مطلوبات المنافع المحددة ما بین یتراوح 
 

 تحلیل الحساسیة
 

قد تؤثر التغییرات المحتملة بشكل معقول في تاریخ التقریر، مع ثبات االفتراضات األخرى، على أحد االفتراضات 
 أدناه:االكتواریة ذات الصلة بخطة المنافع المحددة بمقدار المبالغ المبینة 

 
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 

 النقص الزیادة النقص الزیادة 
     
 ٥٥٬٤۹٤ )٤۷٬٦۸۹( ٤٦٬٥٥٥ (٤۸٬۷٦٤) حركة) ٪۱معدل الخصم ( 
 )٤۹٬٤۷۷( ٥٦٬٤٤۲ (٥۱٬۳٦٥) ٤۸٬٦۷۸ حركة) ٪۱نمو المرتبات المستقبلیة ( 

 ۷٬۲۳۱ (٦٬٥۰۹) ۸٬٦۷۹ (۹٬۱۹۰) حركة) ٪۱۰أسعار االنسحاب (
 (۹۲۲) ۷۰۲ (۲۸۳) ۲۸۱ معدل الوفیات (سنھ قبل / بعد) 
 

ال یأخذ ھذا التحلیل في االعتبار التوزیع الكامل للتدفقات النقدیة المتوقعة في إطار الخطة، ویقدم فقط تقدیًرا مقاربًا 
 لحساسیة االفتراضات الموضوعة في االعتبار.

  



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

٥۹  

 
 الضریبة المؤجلة ۲۲

 
 المؤجلة والمطلوبات تتعلق بما یلي:الموجودات الخاضعة للضریبة 

 
 الصافي المطلوبات الموجودات 
 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ 
       

 (٥۸٬۷٤۹) (۷۰٬۸٤۰) (٥۸٬۷٤۹) (۷۰٬۸٤۰) -- -- ممتلكات وآالت ومعدات
 ۸٥۱     (۹٬۰۹٥) (۱٬۰۰۳) (۱۳٬۱۸٦) ۱٬۸٥٤ ٤٬۰۹۱ مخصصات
 (۷۸٦) (۲۸۲) (٦٬۸۱٦) (۷٬۱٦۹) ٦٬۰۳۰ ٦٬۸۸۷ بنود أخرى

 ۲۰٬٤۱۲ ٦٬۸۱٥ -- -- ۲۰٬٤۱۲ ٦٬۸۱٥ ضریبة مرحلة
صافي األصول الضریبیة 

 (۳۸٬۲۷۲) (۷۳٬٤۰۲) (٦٦٬٥٦۸) (۹۱٬۱۹٥) ۲۸٬۲۹٦ ۱۷٬۷۹۳ / (المطلوبات)
 

 فیما یلي الحركة في صافي المطلوبات الضریبیة المؤجلة:
 

 
ینایر  ۱

 م۲۰۱۸

معترف بھ 
ضمن الربح أو 

 الخسارة

معترف بھ في 
الدخل الشامل 

احتیاطي  -اآلخر
 ترجمة عمالت

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۸

     
 (۷۰٬۸٤۰) ۲۳٥ (۱۲٬۳۲٦) (٥۸٬۷٤۹) ممتلكات وآالت ومعدات

 (۹٬۰۹٥) (۷۲٥) (۹٬۲۲۱) ۸٥۱ مخصصات
 (۲۸۲) (٦۹) ٥۷۳ (۷۸٦) بنود أخرى

 ٦٬۸۱٥ (۲۹) (۱۳٬٥٦۸) ۲۰٬٤۱۲ ضریبة مرحلة
 (۳۸٬۲۷۲) (۳٤٬٥٤۲) (٥۸۸) (۷۳٬٤۰۲) 

 

 
ینایر  ۱

م۲۰۱۷  

معترف بھ 
ضمن الربح أو 

 الخسارة

معترف بھ في 
الدخل الشامل 

احتیاطي  -اآلخر
 ترجمة عمالت

دیسمبر  ۳۱
م۲۰۱۷  

     
 (٥۸٬۷٤۹) (۳٬٦٦٦) (٥٬۹٥۹) (٤۹٬۱۲٤) ممتلكات وآالت ومعدات

 ۸٥۱ ۸۹ ۷۷۷ (۱٥) مخصصات
 (۷۸٦) ٤٦٤ (۹٬٥۹٥) ۸٬۳٤٥ بنود أخرى

 ۲۰٬٤۱۲ ۲۳٥ ٦٬٦۳۱ ۱۳٬٥٤٦ ضریبة مرحلة
 (۲۷٬۲٤۸) (۸٬۱٤٦) (۲٬۸۷۸) (۳۸٬۲۷۲) 

 
 الذمم الدائنة التجاریة ۲۳

 
 إیضاح 

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۸

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۷

    
 ۲٬۳۲۸٬۸۱۷ ۲٬۲۲۱٬۷۹۱  أطراف ثالثة

 ۲۰٦٬٦٤۸  ۱٦۹٬۲۳۷ ۲۸  أطراف ذات عالقة 
  ۲٬۳۹۱٬۰۲۸ ۲٬٥۳٥٬٤٦٥ 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

٦۰  

 
 أخرى ومطلوبات مستحقات ۲٤

 

 إیضاح 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
    

 ٥۰٤٬۲۰۸ ٥۰۰٬۳۹۱  مصروفات مستحقة
 ۱۸٤٬٤۸۲ ۲۳٦٬٦۷٥  مستحقات موظفین

 ۲٥۳٬۲٦٥ ۲۲۸٬٦۹۱ ۲٥ زكاة وضریبة مستحقة
 ۱۳۲٬۸۸۷ ۱٤٦٬٦٦۷  مستحقات خدمات

 ۳۹٬٤٤۸ ۱٤٦٬۲۷۲ ۱-۲٤ إیجار مستحق
 ۱٦۷٬٦٤۸ ۱۳۷٬۳۰۱  مستحقات تسویق

 ۱۷٤٬٦٥۱ ۱۲۲٬۰۹۷  ذمم دائنة لمقاولین
 -- ۱۰۰٬۷۳٥ ۱-۲٦ مخصص مقابل ضمان مالي

 ۲۲٤٬۸۲۰ ۸۷٬٤٦۲ ۲-۲٤ ذمم دائنة لجھات حكومیة
 ٥۱٬٦٤۲ ۸۱٬٤٥۳  أعباء تمویل مستحقة

 ٥۱٬٦۹۷ ۷۹٬٦٤٤ ۱۳  القیمة العادلة السالبة للمشتقات
 ٤۸٬۰۳۷ ٦۰٬۰۱٦ ۳-۲٤ توزیعات أرباح غیر مطالب بھا
 ۱۰٬۲۷۸ ۳۷٬۸۲٤ ۲۸ مستحق إلى أطراف ذات عالقة

 -- ۲۳٬۹۸۹  ضریبة قیمة مضافة مستحقة
 ٤٦٬۸٦٤ ۲۱٬۹٦۲ ٤-۲٤ ذمم دائنة لشركة مارجرین

 ۱٥٬۸۳۸ ۱٥٬۱٤٥  التغیر في القیمة العادلة لبند التحوط (التزامات مؤكدة)
 ۱٦٬۱٦۸ ۱٥٬۱۱۰  مطلوبات متعلقة بالتأمین
 ۲۹٬٥۱٦ ۹٬۸٤۸  دفعات مقدمة من عمالء

 ۳٦٬۱۱٦ ۲٬۹۸۸  ملكیة غیر مسیطرة حقوقتوزیعات أرباح مستحقة ل
 ۲٤۰٬٦۲۱ ۲۲۷٬۷۷۱  مطلوبات أخرى

  ۲٬۲۸۲٬۰٤۱ ۲٬۲۲۸٬۱۸٦ 
 

 .ایجار منافذ البیع بالتجزئة عن إلغاء عقود ناتج ضافيإیشمل ذلك إیجار مستحق  ۱-۲٤
 

التقدیریة التي سوف تدفع فیما یتعلق بالرسوم الجمركیة والدعم تمثل الذمم الدائنة للجھات الحكومیة المدفوعات  ۲-۲٤
 وفروقات األسعار من شراء زیوت الطعام.

 
تمثل توزیعات األرباح غیر المطالب توزیع أرباح معلن عنھا من قبل الشركة في سنوات سابقة وأجزاء من أسھم  ۳-۲٤

لم یطالب المساھمون أصحاب ھذه المبالغ حتى اآلن. وترى اإلدارة أن  نتجت عن تجزئة أسھم في سنوات سابقة.
األرباح غیر المطالب بھا تمثل المبلغ الذي یمكن المطالبة بھ خالل السنة المقبلة. ومع ذلك، فإن مبلغ توزیعات 

ھ لیھ فقد تم تصنیفاألرباح غیر المطالب بھا ألكثر من عامین من غیر المحتمل سداده خالل السنة القادمة، وبناًء ع
 تحت بند ذمم دائنة طویلة األجل.

 
تمثل الذمم الدائنة لشركة مارجرین (أم أم سي) مستحقات تتعلق بالفروقات السعریة للنفط الخام المدعوم والمستھلك  ٤-۲٤

 من قبل شركة بیشھر الصناعیة إلنتاج منتجات السوق الحرة.
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

٦۱  

 
 الزكاة وضریبة الدخل ۲٥

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

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
   

 ٥۰٬۹۷۲ ٤۹٬٤۸۹ مخصص ضریبة الدخل األجنبیة الحالیة
 ۱۲٬۸۰۷ ۱۸٬۰٤۳ الزكاة

 ٦۷٬٥۳۲ ٦۳٬۷۷۹ 
 ۸٬۱٤٦ ۳٤٬٥٤۲ )۲۲مخصص ضریبة الدخل األجنبیة المؤجلة (إیضاح 

 ۱۰۲٬۰۷٤ ۷۱٬۹۲٥ 
 

 فیما یلي الحركة في الزكاة وضریبة الدخل الحالیة المستحقة:
 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
   

 ۲۸۲٬۸٦۳ ۲٥۳٬۲٦٥ الرصید في بدایة السنة
 ٦۳٬۷۷۹ ٦۷٬٥۳۲ المحمل للسنة

 (۲۳٬۲٤۱) (۳۲٬٤۸٤) تسویة ترجمة عمالت
 (۷۰٬۱۳٦) (٥۹٬٦۲۲) مدفوعات/تعدیالت خالل السنة

 ۲٥۳٬۲٦٥ ۲۲۸٬٦۹۱ الرصید نھایة السنة
 

 الموقف الزكوي )أ(
 

م. لدى الشركة اعتراضات قائمة على الربط الزكوي الصادر ۱۹۹۸أنھت الشركة الربط الزكوي حتى سنة 
م والذى أظھر فروقات زكویة بمبلغ ۲۰۰۰م و ۱۹۹۹من الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") للسنوات 

 سعودي.ملیون لایر  ۱٫۹
 

م. وقامت الھیئة العامة للزكاة والدخل بعمل فحص ۲۰۰٤م إلى ۲۰۰۱تم االنتھاء من الربوط للسنوات من 
ملیون لایر  ۸٥٫۸م وطالبت بفروقات زكویة قدرھا ۲۰۱۲م حتى ۲۰۰٥لسجالت الشركة للسنوات من 

 قراراتھا الزكویة للسنواتوقدمت الشركة أیًضا إ سعودي. وقد تقدمت الشركة باعتراض على مطالبة الھیئة.
  م.۲۰۱۷م حتى ۲۰۱۳من 

 
حصلت الشركات التابعة السعودیة على شھادات زكاة نھائیة لبعض السنوات وعلى شھادات زكاة مؤقتة 
لسنوات أخرى. كما استلمت أیضاً استفسارات من الھیئة حول السنوات قید المراجعة، والتي تم الرد علیھا أو 

ن قبل الشركات ذات العالقة. كما استلمت بعض الشركات التابعة السعودیة ربوطاً في مرحلة الرد علیھا م
م، حیث طالبت الھیئة بفروقات ۲۰۱۲م حتى ۲۰۰٥زكویة من الھیئة تتعلق بإقراراتھا الزكویة للسنوات من 

ملیون لایر سعودي). اعترضت  ۱۷٫۷م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱لایر سعودي ( ملیون ۱۰زكویة إضافیة بمبلغ 
 الشركات التابعة على ھذه الربوط اإلضافیة.
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 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

٦۲  

 
 الزكاة وضریبة الدخل (تابع) .۲٥

 
 الضریبيموقف ال )ب(

 
تلتزم الشركات األجنبیة التابعة للمجموعة بدفع ضریبة دخل بموجب أنظمة الضریبة المطبقة في دول تأسیسھا. 

 التابعة الخاضعة للضریبة بتحدیدبعض ھذه الشركات التابعة لدیھا اعفاء ضریبي حالیاً. تقوم الشركات 
االلتزامات الضریبیة بناًء على المعدالت المطبقة للشركات فیما یتعلق بالدخل المعدل الخاضع للضریبة للسنة. 
كما أن بعض ھذه الشركات األجنبیة التابعة ملزمة بدفع ضریبة مقدمة ربع سنویة یتم تحدیدھا على أساس 

 لسابقة.وعاء االلتزام الضریبي للسنة ا
 

حصلت بعض الشركات األجنبیة التابعة على روبط ضریبیة نھائیة لسنوات معینة وربوط ضریبیة مؤقتة 
لسنوات أخرى. كما تلقت استفسارات من إدارات ضریبة الدخل بعد تقییمھا أو فحصھا لسنوات قید المراجعة 

 حیث تم تقدیم ردود لھا.
 

بالغ كبیرة محل اعتراض مع إدارات ضریبة الدخل في أي عملیة تعتقد إدارة المجموعة أنھ ال یوجد ھناك م
 أجنبیة.

 
 االرتباطات وااللتزامات المحتملة ۲٦

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
  

 ۹۱ ۱٦۳ خطابات اعتماد
 ۲۳۹ ۲٤۷ ضمانات بنكیة

 ۱۰۱ -- )۱-۲٦ضمان شركات (إیضاح 
 ۳٤٥ ۳٥۰ التزامات لشراء سكر خام

 ٦۹٤ ۳۲۳ سكر مكررالتزامات لبیع 
 ۲٥۷ ۹۹ التزامات رأسمالیة

   
 الكمیة بالطن المتري 

 ۲٦۲٬۳۰۰ ۳۰٦٬۲٥۹ التزامات لشراء سكر خام
 ۳٦۰٬٤۷۸ ۳۲۳٬۲۰٤ التزامات لبیع سكر خام

 
ضمان شركات لصالح صندوق التنمیة الصناعیة  بجانب بعض المنشآت األخرى أصدرت شركة مجموعة صافوال ۱-۲٦

الشرقیة  شركةلل الممنوحلقرض ل) "ضامني صندوق التنمیة الصناعیة السعودي"السعودي (یشار إلیھا مجتمعة باسم 
 للمجموعة). خالل العام، تلقت الشركة شقیقةالشركة التابعة لشركة جسور القابضة" أو شركة "الصناعیة ("إیكو"، 

حصتھا من الضمان بسبب تخلف شركة إیكو عن سداد قرض  سدیددوق التنمیة الصناعیة السعودي لتمن صن خطارإ
 جید. غیرالالصندوق، الناتج عن األداء المالي 

 
 م.۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي كما في  ۱۰۰٫۷وبناًء علیھ، سجلت الشركة مخصًصا بمبلغ  

 
فیما یخص التعھدات  ۲٥المقدمة مقابل قروض معینة، واإلیضاح رقم فیما یخص الضمانات  ۲۰انظر أیضاً اإلیضاح  ۲-۲٦

 الزكویة.
 

ي التزامات . فیما یلاالنتاجومرافق  التجزئة ومنافذلدى المجموعة عقود إیجار تشغیلیة مختلفة لمكاتبھا ومستودعاتھا  ۳-۲٦
 اإلیجارات المستقبلیة بموجب عقود اإلیجار التشغیلي:

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
   

 ۷٦۰٬۸٦۰  ٦۳۱٬۹٤۲ خالل سنة واحدة
 ۲٬٦۲۳٬۰۱۲  ۲٬۳۰٥٬٦۱۷ من سنتین إلى خمس سنوات 
 ٤٬۷۲٦٬٥۰۷   ۳٬۹۷۷٬٦۱۳ أكثر من خمس سنوات 

 ۸٬۱۱۰٬۳۷۹   ٦٬۹۱٥٬۱۷۲ اإلجمالي



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

٦۳  

 
 ربحیة السھم ۲۷

 
الربح / (الخسارة) والدخل / م بقسمة صافي ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱تم حساب ربحیة السھم األساسیة للسنة المنتھیة في 

الخسارة من العملیات المستمرة العائد لمساھمي الشركة األم للفترات على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة 
 ملیون دوالر) خالل ھذه الفترات. ٥۳۳٫۹۸۱م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون سھم ( ٥۳۳٫۹۸۱

 
م، بقسمة صافي الربح ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۱۸یسمبر د ۳۱تم حساب ربحیة السھم المخفضة للسنة المنتھیة في 

/ الخسارة والربح / الخسارة من العملیات المستمرة العائد لمساھمي الشركة األم لتلك الفترات على المتوسط المرجح 
دوات أللعدد األسھم القائمة المعدلة بأثر التخفیض المحتمل لألسھم العادیة. ولكن، في غیاب أي التزام قابل للتحول 

 حقوق ملكیة، فإن ربحیة السھم المخفضة ال تختلف عن ربحیة السھم األساسي.
 

 األطراف ذات العالقة ۲۸
 

تتضمن األطراف ذات العالقة المساھمین في المجموعة، والشركات الزمیلة والشقیقة، والمنشآت األخرى ذات العالقة 
یتم اعتماد شروط وأحكام ھذه المعامالت من قبل إدارة  بالشركات التابعة الموحدة وكبار موظفي اإلدارة للمجموعة.

 المجموعة.
 

 المعامالت مع موظفي اإلدارة الرئیسیین
 

 تعویضات كبار موظفي اإلدارة
تتضمن تعویضات كبار موظفي اإلدارة في المجموعة رواتب، ومكافآت غیر نقدیة، ومنافع ما بعد التوظیف، وفیما 

دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي للسنة المنتھیة في  ۳۰٫۳٥یتعلق بذلك، قامت المجموعة بإثبات مصروف قدرة 
 ملیون لایر سعودي). ۲٥٫۰۷م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱م (۲۰۱۸

 
دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲٫۲م مبلغ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱مجلس اإلدارة للسنة المنتھیة في  بلغت مكافآت

ً ملیون  ۲٫۲م: ۲۰۱۷ رة وتم تحمیلھا على قائمة الربح أو الخسا للشركة ياألساس للنظام لایر سعودي) تم احتسابھا وفقا
الموحدة وتم اعتبارھا كمخصصات في السنة السابقة. بلغت بدالت الحضور والنفقات األخرى ألعضاء مجلس اإلدارة 

ملیون لایر سعودي) وتم  ۲٫۷۷م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲٫۷۳وأعضاء لجان المجلس المختلفة 
 وإدراجھا ضمن المصروفات العمومیة واإلداریة.قیدھا على المصروفات 
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٦٤  

 
 األطراف ذات العالقة (تابع) .۲۸

 
 معامالت أطراف ذات عالقة أخرى

عدد من الشركات المتعاملة مع المجموعة خالل العام. لم تكن شروط وأحكام ھذه المعامالت أكثر مالئمة من تلك 
معقول، في معامالت مماثلة مع كبار موظفي إدارة شركات لیست المتاحة، أو التي من المتوقع أن تكون متاحة بشكل 

 ذات عالقة على أساس تجاري.
 

جمیع األرصدة القائمة مع األطراف ذات العالقة یتم تحدید أسعارھا على أساس تجاري بحت ویتم تسویتھا نقداً خالل 
لم یتم االعتراف بأي مصروفات في السنة فترة االئتمان المتفق من تاریخ المعاملة. جمیع ھذه األرصدة غیر مؤمنة. 

الحالیة أو السنة السابقة للدیون المعدومة أو المشكوك في تحصیلھا فیما یتعلق بالمبالغ المستحقة إلى أطراف ذات 
 عالقة.

 
وظفي م فیما یلي القیمة اإلجمالیة للمعامالت مع األطراف ذات العالقة واألرصدة القائمة بما في ذلك تلك المتعلقة بكبار

 اإلدارة والكیانات لھم علیھا سیطرة تأثیر كبیر:
 رصید اإلقفال  مبلغ المعامالت العالقة  العالقة  االسم

 دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱     
 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸  م۲۰۱۷ م۲۰۱۸     

                ذمم مدینة تجاریة –مستحق من أطراف ذات عالقة 
بعض مساھمي الشركة المتحدة 

 للسكر
مساھمون في 
 ۳۱٬۰٥٤ ۲۲٬۳۷۲  ۳۰۸٬۹۰۰ ۱۷۹٬٥٤۲ تجاریة   شركة تابعة

          
بعض مساھمي شركة عافیة 

 العالمیة
مساھمون في 
 ۹٬۱۲۹ ۱٥٬٤٦۹  ۷۹٬۷٥٥ ٥۹٬۹۳۷ تجاریة   شركة تابعة

          
 ٥٬۰۱٤ ۳٬٥۹۳  ۷۹٬٤۳۲ ٦۱٬۱٤٥ تجاریة  شركة زمیلة  المراعي

          
 ۱٬۸٥۲ ۱٬٥۹٦  ۲٦٬۳۹۱ ۲۹٬۳٦۸ تجاریة  شركة شقیقة المحدودة المخابز الغربیةشركة 

          
          

 -- --  ۱٬۷۳٦ -- تجاریة  مساھم  شركة عبد القادر المھیدب وأبناءه
         

 ۳٬٥۲٥ ۲٬۰۹٥  ۷۷ ۱۰۷    أخرى

       ٤٥٬۱۲٥ ٥۰٬٥۷٤ 
 
  



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
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٦٥  

 
 األطراف ذات العالقة (تابع) .۲۸

 
 رصید اإلقفال  مبلغ المعامالت العالقة  العالقة  االسم

 دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱     
 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸  م۲۰۱۷ م۲۰۱۸     

      مدفوعات مقدماً وذمم مدینة أخرى –مستحق من أطراف ذات عالقة 
          

 ۸۲٬۳٦۳ ۷۳٬۰۱٥  ٥۳٬۰۲۰ -- غیر تجاریة  شركة زمیلة  )۱-۲۸كنان (إیضاح 
          

 شركة في شریك العربیة المراكز شركة
 تابعة

 -- ۷٬٥۱۳  -- ٤۳٬۹۰۱ غیر تجاریة 
          

          
 ٦٬۰۱۱ ٦٬۰۱۱  ٦٬۰۱۱ -- غیر تجاریة  شركة مشتركة سي فود انترناشونال ھولدكو

          
          

شركة خیرات الشرق للتجارة 
 العامة وصناعة المواد الغذائیة

(سابقًا: شركة بونوس  المحدودة
 لألغذیة المحدودة)

 ۱٬۱۰٤ ۲٬۷٦۸  ۱٬۱۰٤ ۱٬٦٦٤ غیر تجاریة  شركة شقیقة

          

شركة   إنتاج
 -- --  ۱٦٬۰۷٦ ٥٬۷۱٦ غیر تجاریة  شقیقة

ون  ونالیسي فود إنترناش
 ۱٤٬۹۰۷ --  ۱۲٬۷٦۱ -- غیر تجاریة  شركة زمیلة  المنطقة الحرة

          

شركة مستثمر  جسور القابضة شركة
 فیھا

 -- --  ۳٬۷٥۰ -- غیر تجاریة 
          

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

         
          

 ۱٦۸ --  ٤٥٬۲٥٤ -- غیر تجاریة  شركة زمیلة یو اس سي أي
       ۸۹٬۳۰۷ ۱۰٤٬۷۰۳ 

      ذمم مدینة طویلة األجل -أطراف ذات عالقة مستحق من 
       

 ٦۹٬۰۷٥ --  -- -- غیر تجاریة  شركة زمیلة )۱-۲۸كنان (إیضاح 
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 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

٦٦  

 
 األطراف ذات العالقة (تابع) .۲۸

 
 رصید اإلقفال  مبلغ المعامالت العالقة  العالقة  االسم

 دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱     
 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸  م۲۰۱۷ م۲۰۱۸     

       ذمم دائنة تجاریة: -مستحق إلى أطراف ذات عالقة 
          

 ۸۲٬۱٦۳ ۸۳٬۹۱٥  ٥٤۱٬٦٤٥ ۷٤۲٬٥٤۸ تجاریة  شركة زمیلة   المراعي
 ٤۰٬٤٥۳ ٤۱٬۱۱٥  ۳۳۲٬٦۹٦ ۳٦۸٬۹۱٦ تجاریة  شركة شقیقة  شركة نستلھ العربیة المحدودة

 ٥۷٬۰۸۰ ۳٤٬۱۲٤  ۲۳٤٬٦٤۳ ۱۳٦٬۹٥۸ تجاریة  شركة شقیقة  شركة میار لألغذیة
شركة دل مونتي السعودیة 

  المحدودة
 شركة شقیقة

 
 تجاریة

۸٥٬۳۱۲ ۱۰۰٬۳۸٤٬  ٦۱۹٤٬٤٦ ٤۸ 
 ٤٬۱۸۱ ۲٬٥۸٤  ۱۱٬۸٦۹ ۸٬۰۳٦ تجاریة  شركة شقیقة  شركة المھباج الشامیة التجاریة

شركة مصنع المنھل للمیاه 
 ۲٬٥۸۷ ۱٬۸۹٤  ۲۳٬۳۸۲ ۱۲٬۸۸٦ تجاریة  شركة شقیقة  المحدودة

 ۱٥٬۳۷۳ --   ۱۰٤٬٥٤٤ -- تجاریة  شركة شقیقة  شركة حائل للتنمیة الزراعیة
ون  ونالیسي فود إنترناش

 -- --  ۸٬۳۲٥ ۲۰٬۸۰٤ تجاریة  شركة شقیقة  المنطقة الحرة
 -- --  ۳۱٬٦٤٦ ۲۰٬٦۲٥ تجاریة  شركة شقیقة  مصر للسكر، المتحدة الشركة

 ۳٤۳ ۱٬٤۱۱  ٥٬۰٤٤ ۱٤٬۹٤۱     أخرى 
        ۱٦۹٬۲۳۷ ۲۰٦٬٦٤۸ 

      مستحقات ومطلوبات أخرى –مستحق إلى أطراف ذات عالقة 
          

  شركة زمیلة  يإیو اس سي 
غیر 

 -- ۲۰٬۳۷۲  -- ۷٤٬۳۸۲ تجاریة

  شركة زمیلة  كنان
غیر 

 -- ۱۰٬۳۰۰  ٤۳٬۰۲۰ ۳۲٬٤۳۷ تجاریة
ون  ونالیسي فود إنترناش

  شركة زمیلة  المنطقة الحرة
غیر 

 -- ٤٬۰۲۷  -- ۱۸٬۱۷٥ تجاریة
شركة عبد القادر المھیدب 

  مساھم  وأبناءه
غیر 

 ۲٦٦ ۳٬۱۲٥  ۱۱٬۱٦۱ ٦٬۷۸۳ تجاریة

  شركة المراكز العربیة
شریك في 
  شركة تابعة

غیر 
 ۸٬۲۲۱ --  ٤۳٬۹۰۱ -- تجاریة

 ۱٬۷۹۱ --  -- --      أخرى

        ۳۷٬۸۲٤ ۱۰٬۲۷۸ 
 

م، باعت الشركة األم حصة ملكیة مباشرة وغیر مباشرة في شركة دیار المشرق (مشروع مشارف) ۲۰۱٤في سبتمبر  ۲۸-۱
م  خالل ۲۰۱۷ملیون لایر سعودي مستحقة على أربعة أقساط حتى نوفمبر ٥۹۳٫٦إلى شركتھا الزمیلة كنان بمبلغ 

الطرفین على إعادة جدولة المبلغ المتبقي المستحق  م، تم التوقیع على اتفاقیة بین۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱السنة المنتھیة في 
ملیون لایر سعودي في  ۷٤٫۲۷ملیون لایر سعودي ومبلغ  ۷۹٫۷۰ملیون لایر سعودي على دفعتین بمبلغ  ۱٥۳٫۹۷

م على التوالي. یتم تسجیل األرصدة المدینة كما ھو مفصح عنھا أعاله بالقیم ۲۰۱۹یونیو  ۳۰م و ۲۰۱۸دیسمبر  ۱
 الغ األقساط.  الحالیة لمب
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٦۷  

 
 القطاعات التشغیلیة ۲۹

 
قطاعات تشغیلیة، كما ھو موضح أدناه، وھي تمثل وحدات األعمال االستراتیجیة للمجموعة.  لدى المجموعة خمس

وتقدم وحدات األعمال االستراتیجیة منتجات وخدمات مختلفة، وتدار بشكل منفصل ألنھا تتطلب تقنیات واستراتیجیات 
لكل وحدة من وحدات االعمال االستراتیجیة یقوم الرئیس التنفیذي للمجموعة (متخذ القرارات التشغیلیة تسویقیة مختلفة. 

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

 
 یشمل عملیات تصنیع وبیع وتوزیع زیوت الطعام والسكر والمعكرونة ومنتجات األغذیة. - غذائیةالصناعات ال
 

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

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

 .ام الجیدالطعیشمل تصنیع وتجارة الجملة والتجزئة للمنتجات الغذائیة المجمدة التي تدیرھا شركة  - األغذیة المجمدة
 

یشمل النشاطات العقاریة واالستثمارات في الشركات الزمیلة واالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل  - االستثمارات
الربح أو الخسارة واالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر / االستثمارات المتاحة للبیع 

 واالستثمارات األخرى.
 
م ۲۰۱۸كمیة القصوى لتحدد القطاعات التي یمكن التقریر عنھا في سنتي القطاعات التي ال تستوفي أي من حدود ال 

 ، تصنف تحت بند "أخرى / استبعادات"، والتي تتضمن بشكل رئیسي االستبعادات.م۲۰۱۷و 
 

المعلومات المتعلقة بنتائج كل التقاریر القطاعیة متضمنھ أدناه. یتم قیاس األداء على أساس صافي الربح قبل ضریبة 
لكل قطاع، كما ھو متضمن في تقاریر اإلدارة الداخلیة. ترى اإلدارة أن تلك المعلومات ھي األكثر عالقة بتقییم الدخل 

نتائج قطاعات معینة ذات صلة بمنشآت أخرى تعمل ضمن تلك الصناعات. یتم تحدید التسعیر بین القطاعات على 
 أساس تجاري.
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٦۸  

 
 التشغیلیةالقطاعات  ۲۹

 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

   القطاعات المقرر عنھا 

 استثمارات األغذیة المجمدة الخدمات الغذائیة التجزئة الصناعات الغذائیة
العملیات غیر 

 اإلجمالي أخرى / استبعادات المستمرة
         

 ۲۱٬۸۱٤٬٥٦۳ -- -- -- ۸۹٬٥٤۹ ۱٬۱۹۸٬۹٥۷ ۱۱٬۱۱٤٬۲٤۱ ۹٬٤۱۱٬۸۱٦ إیرادات خارجیة
 -- (٤۰٦٬۹۱٥) -- ٤۷٬۰۳٥ ٤٬٥٥۷ ۲۸٬۳۱۳ ۳٬۳٥٤ ۳۲۳٬٦٥٦ إیرادات بین القطاعات

 ۲۱٬۸۱٤٬٥٦۳ (٤۰٦٬۹۱٥) -- ٤۷٬۰۳٥ ۹٤٬۱۰٦ ۱٬۲۲۷٬۲۷۰ ۱۱٬۱۱۷٬٥۹٥ ۹٬۷۳٥٬٤۷۲ إیرادات قطاعیة
 (۱۷٬۹۱٦٬٦۰٦) ۳٥٦٬٥۲٦ -- -- (۷۲٬۸٥٦) (۸۸۲٬۲۰۰) (۸٬۸۰۳٬۳٤٥) (۸٬٥۱٤٬۷۳۱) تكلفة اإلیرادات
(الخسارة)  صافي الربح /

 (٥۲۰٬۳۸۰) (٦۳٬۳۸۰) -- ۲۷۷٬٥۹۰ (٤٬۰٥۹) ۲۰٤٬۱۷۰ (۹۱۷٬٤۲۹) (۱۷٬۲۷۲) القطاعیة
 ۲۲٬۲٥۲٬٤٥۱ (۳٬۹٥۱٬٦۹۱) -- ۱۲٬٥٦۲٬۷۱٤ ۹۰۹٬۱٥۹ ۱٬٤٤۲٬٤۰۰ ٤٬٥۰۲٬۳۲۷ ٦٬۷۸۷٬٥٤۲ موجودات قطاعیة 

 ۱٤٬۲۳۰٬٥۱۰ (٦۲۱٬۸٥۳) -- ٤٬۹۰۱٬۲۱٤ ۷٦۳٬۰۹٤ ٥۰۸٬٦۲۷ ٤٬۱۰۹٬۷۲۱ ٤٬٥٦۹٬۷۰۷ مطلوبات قطاعیة
         م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

 ۲۳٬۸۳۰٬٤۷٥  --   --   --   -- ۱٬۱۲۹٬٦۸۱ ۱۱٬٦۳۸٬۸۳۳  ۱۱٬۰٦۱٬۹٦۱  إیرادات خارجیة
  --  (۳۹۹٬۹۰۰)  --  ٤٥٬۳۳۷ --  ۲۸٬۱۱۲  ٤٬۱۹۱    ۳۲۲٬۲٦۰   إیرادات بین القطاعات

 ۲۳٬۸۳۰٬٤۷٥  (۳۹۹٬۹۰۰)     --   ٤٥٬۳۳۷    --  ۱٬۱٥۷٬۷۹۳  ۱۱٬٦٤۳٬۰۲٤    ۱۱٬۳۸٤٬۲۲۱  إیرادات قطاعیة 
 (۱۹٬٤۳٦٬۳٦۰)  ۳٤۷٬۰۱۰     --    --  -- (۸۱٦٬۰٤۸)   (۹٬۳۱۷٬۳٦۳)   (۹٬٦٤۹٬۹٥۹)    تكلفة اإلیرادات

صافي الربح / (الخسارة) 
 ۱٬۰۲٥٬٦۱۸    (۱٤٬۳۹۷)  ۱٥٬٦۰٥   ۱٬۲٤۹٬٤٤٦    --  ۱۹۹٬۹۲۱  (۱٬۰۱٦٬۰۲۲)   ٥۹۱٬۰٦٥    القطاعیة

 ۲۳٬۳۳۷٬۳۳۰ (٤٬۸۱۳٬۲۷۷)   --   ۱۳٬۰۳۹٬۰۷۰    --   ۱٬۳۹۰٬٦۷۷   ٥٬٤۲٦٬۲۹۷    ۸٬۲۹٤٬٥٦۳   موجودات قطاعیة
 ۱۳٬٦۲۹٬۳٥۰ (۹۱۰٬۹۳٦)   --   ۳٬۸٤۱٬۳۱۰    -- ٥۲۳٬۸۲۷   ٥٬۱۰٤٬۱٤٥    ٥٬۰۷۱٬۰۰٤ التزامات قطاعیة
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٦۹  

 
 اإلیرادات ۳۰

تحصل المجموعة على إیرادات بشكل رئیسي من بیع البضائع وإیرادات اإلیجار. وتشمل المصادر األخرى لإلیرادات 
 ض وإیرادات العموالت.وإیرادات الترویج والعر

 

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۸

   القطاعات المقرر عنھا 
الصناعات 

 التجزئة الغذائیة
الخدمات 
 الغذائیة

األغذیة 
 استثمارات المجمدة

أخرى / 
 اإلجمالي استبعادات

        
منتجات منقولة في 

 ۲۱٬۰۰۳٬۳٥٦ (۳٥۹٬۸۸۰) -- ۹٤٬۱۰٦ ۱٬۲۲۷٬۲۷۰ ۱۰٬۳۰٦٬۳۸۸ ۹٬۷۳٥٬٤۷۲ وقت معین
منتجات وخدمات 

 ۸۱۱٬۲۰۷ (٤۷٬۰۳٥) ٤۷٬۰۳٥ -- -- ۸۱۱٬۲۰۷ -- منقولة بمرور الوقت
 ۲۱٬۸۱٤٬٥٦۳ (٤۰٦٬۹۱٥) ٤۷٬۰۳٥ ۹٤٬۱۰٦ ۱٬۲۲۷٬۲۷۰ ۱۱٬۱۱۷٬٥۹٥ ۹٬۷۳٥٬٤۷۲ إجمالي اإلیرادات

 
باستخدام طریقة األثر المتراكم وإثبات أثر تطبیق ھذا المعیار  ۱٥قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 

 م). وبناًء علیھ، لم یتم إعادة عرض إیرادات السنة السابقة، وفقًا لمعیار المحاسبة۲۰۱۸ینایر  ۱بتاریخ التطبیق األولي (
والتفسیرات ذات الصلة. باإلضافة إلى ذلك، لم یتم تطبیق متطلبات اإلفصاح في المعیار الدولي للتقریر المالي  ۱۸الدولي 

 بشكل عام على المعلومات المقارنة. ۱٥
 

 تكلفة اإلیرادات ۳۱
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
   

 ۱۷٬۷۷۹٬۸۰۲ ۱٦٬٤۰۰٬۱۸٦ مخزون
 ٦۱٥٬٤۷٤ ٥۹۳٬٤۰٤ ومزایارواتب وأجور 

 ٦۰۷٬٤۹۹ ٤٦۲٬۲۹۰ المصروفات غیر المباشرة
 ۲٦۸٬۹۹۱ ۲۷۸٬۲۳٤ استھالك وإطفاء

 ۱٦٤٬٥۹٤ ۱۸۲٬٤۹۲ شحن ومناولة
 ۱۷٬۹۱٦٬٦۰٦ ۱۹٬٤۳٦٬۳٦۰ 
 

 مصروفات إداریة ۳۲
دیسمبر  ۳۱  

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
    

 ٤۳۷٬۰۲۲ ٤۸٦٬٤۲۲  ومزایارواتب وأجور 
 ۹٤٬۸٥۳ ۸۷٬۷٦٥  استھالك وإطفاء

 ٥٥٬۳۱٤ ٤٦٬٦۸٥  أتعاب مھنیة
 ۳۷٬٤٥۱ ۳۱٬٤۱۸  تكالیف تقنیة معلومات

 ۲٥٬۲۱۰ ۱۹٬٥٤۰  تأمین
 ۱۷٬٥٥۹ ۱٥٬۱۷٤  مرافق وتكلفة ھواتف واتصاالت

 ۱۱٬٥٦٦ ۱۱٬۰۰۹  سفر
 ٤٬۲۱۲ ۸٬۳۳۸  عالقات عامة وإعالن

 ۱۷٬۱٦۹ ۸٬۰۸۰  إیجار
 ۱۰٬۲۹۳ ۷٬۳۳۰  إصالحات وصیانة

 ٥٬۳۸۷ ٦٬۱٥۰  تدریب
 ۳٥٬۳۹۳ ٦٥٬۷۲۹  أخرى  

  ۷۹۳٬٦٤۰ ۷٥۱٬٤۲۹ 
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۷۰  

 
 مصروفات بیع وتوزیع ۳۳

دیسمبر  ۳۱  
 م۲۰۱۸

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۷

    
 ۱٬۳۰۸٬۷٤٥ ۱٬۲۸۱٬۰٦۰  ومزایارواتب وأجور 

 ۷۱٥٬٥۳٦ ۷٤٦٬۱٤٥  إیجار
 ٤٤۱٬٤٤۸ ۳۹٦٬۱۳۹  استھالك وإطفاء

 ۳۱٦٬٤۷٤ ۲۸٦٬۰۱۷  إعالن
 ۲۹۷٬۲۸۸ ۲۷۰٬٦٦۹  منافع عامة

 ۷۱٬۹٦۷ ٥٥٬۷۷۷  صیانة
 ٥۳٬۸۹۲ ٤۱٬۷۳۰  تأمین

 ٤۳٬۹٤۹ ۳٤٬۱۰۲  عموالت
 ۱۷٬۰٥۹ ۱۱٬۲٤٦  اتصاالت

 ۱۰۳٬٤٤۰ ۷۹٬۳۰٤  أخرى
  ۳٬۲۰۲٬۱۸۹ ۳٬۳٦۹٬۷۹۸ 

 
 محاسبة التضخم الجامح ۳٤

 
، والتي تم إعالنھا )السودان( الطعام لزیوتلدى المجموعة عملیات في السودان من خالل شركتھا التابعة صافوال 
 م.۲۰۱۸كاقتصاد جامح التضخم من قبل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في سنة 

 
فیما یلي التأثیرات الرئیسیة على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة نتیجة لمحاسبة التضخم الجامح (والتي تشمل كال 

 م:۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في  من فھرسة واستخدام سعر صرف اإلغالق) للسنة المنتھیة
 

 

السنة المنتھیة في 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
  

 ٥۹٬٥۳۹ الزیادة في اإلیرادات بواقع
 ۱۸٬٤۹۲ النقص في اإلیرادات من العملیات بواقع

 ۱۳٬٤۸٦ النقص في إجمالي الموجودات غیر المتداولة بواقع
 ۱٥٬۱۳۸ التأثر في فروقات ترجمة العمالت بواقع

 
مؤشر أسعار المستھلك، الذي نشره البنك الدولي والبنك المركزي بخصوص تعدیل المنشآت لمعلوماتھا طبقت اإلدارة 

 المالیة. وفیما یلي عوامل التحول المستخدمة لتعدیل مؤشر أسعار المستھلك:
  

 ۱٫٦٥٥۳ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱عامل التحول للسنة المنتھیة في 
 ۱٫۲٥۱٥ م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱عامل التحول للسنة المنتھیة في 
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۷۱  

 
 في القیمة الھبوط ارةخس ۳٥

 
 غیر المالیة بما في ذلك الشھرة في نھایة العام، للموجوداتمبالغ القابلة لالسترداد للكجزء من عملیة تقییم المجموعة 

 ۲۲۲٫۰۲م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي (۱۹۹٫٥٥ھبوط في قیمة تراكمیة بلغت  خسارةسجلت المجموعة 
 ملیون لایر سعودي).

 
المالیة، بما في ذلك الشھرة، لتحدید ما إذا كانت القیمة الدفتریة -راجعت المجموعة القیم الدفتریة لموجوداتھا غیر
في القیمة، یتم تجمیع الموجودات معا في أصغر مجموعة الھبوط تتجاوز المبالغ القابلة لالسترداد. ولغرض اختبار 

دفقات نقدیة من االستخدام المستمر والتي تكون مستقلة إلى حد كبیر عن التدفقات النقدیة من الموجودات التي تنتج ت
 للموجودات األخرى أو الوحدات المحققة لنقد.

 
م أو قیمتھا العادلة بعد خص ھإن القیمة القابلة لالسترداد لألصل غیر المالي أو الوحدة المولدة للنقد ھي قیمة استخدام

تكالیف البیع، أیھما أعلى. یعتمد تحدید القیمة المتبقیة لالستخدام على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة بخطة معتمدة 
ما قبل الضریبة  معدل ،معدل النموسنوات والمخفضة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام التالي،  ٥من قبل اإلدارة لمدة 

 .معدل النمو في القیمة النھائیةو المخفض
 
 وفیما یلي توزیع المبلغ بحسب فئة الموجودات: 

 

 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
   في القیمة في:الھبوط خسارة 

 المبلغ القابل لالسترداد من قطع األراضي المملوكة -
 -- ٦۹٬۷۷٤ (إیضاح "أ" أدناه)  

 رضاأل باستثناء والمعدات الممتلكاتالمبلغ القابل لالسترداد من  -
 -- ۱۲۹٬۷۷٦ (إیضاح "ب" أدناه) المملوكة

المبلغ المسترد من الموجودات غیر المالیة بما في ذلك الشھرة  -
 ۲۲۲٬۰۲٤ -- " أدناه)ج(إیضاح "

 ۱۹۹٬٥٥۰ ۲۲۲٬۰۲٤ 
 

 في القیمة في قیمة قطع األراضي المملوكة:الھبوط خسارة  )أ
 

م: ال شيء) في أراضي مملوكة. ۲۰۱۷ملیون لایر سعودي ( ٦۹٫۷بمبلغ في القیمة  ھبوطاً سجلت المجموعة 
بیئة ھا القابلة لالسترداد بسبب التغیرات غیرالجیدة في التیمثل ذلك شطب القیمة الدفتریة لھذه األراضي إلى قیم

 السوق. ةاالقتصادیة ودینامیكی
 

ه على مستوى الموجودات الفردیة كما حددتھا یعتمد المبلغ القابل لالسترداد على طریقة "المقارنة" وتم تحدید
اإلدارة. عند تحدید القیمة السوقیة، تم اختیار العقارات ذات الخصائص المتماثلة في نفس منطقة السوق التي 
تم بیعھا مؤخًرا. بمجرد العثور على تلك الممتلكات، تمت مقارنتھا بالعقار المعني وتم إجراء تعدیل في القیمة 

 .والممیزاتقصور لل المقارنةلتحدید أوجھ 
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۷۲  

 
 في القیمة (تابع) الھبوط ارةخس ۳٥

 
 القابل لالسترداد من الممتلكات والمعدات باستثناء األراضي المملوكة: للمبلغ القیمة في الھبوطخسارة  )ب
 

 ۳۱ملیون لایر سعودي خالل السنة المنتھیة في  ۱۲۹٫۸في القیمة بمبلغ  ھبوطباإلضافة لذلك، تم إثبات 
ھا القابلة تموجودات غیر مالیة أخرى. یمثل ذلك شطب ممتلكات ومعدات معینة إلى قیم یم عل۲۰۱۸دیسمبر 

 التي أثرت في اإلقبال وحجم السلة.البیئة االقتصادیة  فيلالسترداد بسبب التغیرات غیر الجیدة 
 

تقدیر المبلغ القابل لالسترداد على طریقة "قیمة االستخدام" وتم تحدیده على مستوى وحدة تولید النقد اعتمد 
دام تحدید قیمة االستخ عندكما ھو محدد من قبل اإلدارة ویتكون من صافي الموجودات التشغیلیة في كل متجر. 

 انیةللسنوات الخمس والمیز م خطة العمللوحدات تولید النقد، تم تخفیض التدفقات النقدیة (المحددة باستخدا
م. كان ۲۰۲۳على أساس بعد احتساب الزكاة وتم عرضھا حتى سنة  ٪۱۲بمعدل  المخفضة) الموافق علیھما

سنوات الخمس بعد ال ما لفترةالمستخدم لتقدیر التدفقات النقدیة بطریقة استقرائیة ومعدل متوسط النمو المقدر 
اإلدارة أن معدل النمو ھذا ال یتجاوز متوسط معدل النمو على المدى الطویل بالنسبة للسوق  وتعتقد ٪۲٫٥ھو 

 الذي تمارس نشاطھا فیھ.
 

 فیما یلي االفتراضات الرئیسیة المستخدمة لتحدید المبالغ القابلة لالسترداد:
 

 ٪۲۷٫۸ - ٪۲٥٫۸ المقدر الربحھامش 
 ٪٤٫۱۲ معدل نمو اإلیرادات

 ٪۱۲ معدل الخصم
 ٪۲٫٥ الطویلعلى المدى القیمة النھائیة  فيمعدل النمو 

 
 حساب قیمة االستخدام یعتبر أكثر حساسیة لالفتراضات األساسیة التالیة: طریقةإن 
 
 تحسینات األداء المستقبلي •
 التقدیریة المطبق على التدفقات النقدیة الخصممعدل  •
 أسعار المبیعات والكمیات •
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۷۳  

 
 في القیمة (تابع)الھبوط  خسارة .۳٥

 
 خسارة الھبوط في القیمة في المبلغ المسترد من الموجودات غیر المالیة، بما في ذلك الشھرة: )ج

 
 في القیمة للشھرة كما في السنة المنتھیة:الھبوط فیما یلي توزیع خسارة 

 

 االفتراضات األساسیة خسارة انخفاض في القیمة وحدة تولید النقد

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

  م۲۰۱۷

 ۲۲۲٬۰۲٤ -- عملیات جیان

ھامش الربح قبل الفائدة والضریبة واالستھالك  �
إلى  ٪ ۳٫۷-واإلطفاء في المیزانیة التقدیریة من 

٪۲٫۱ 
ومعدل نمو القیمة النھائیة  ٪ ۱۳٫۹معدل الخصم   �

۲٫٦٪ 
 

 االفتراضات األساسیة المستخدمة في تحدید قیمة االستخدام:
 

اإلدارة معدل نمو المبیعات المتوقع ومجمل الربح على أساس األداء السابق وتوقعاتھا لنمو السوق. تعكس حددت 
أسعار التخفیض تقییم اإلدارة للمخاطر المحددة المتعلقة بالقطاع. تم عمل تقدیرات التضخم اعتماًدا على المعلومات 

 خِدمت كمؤشر للنتائج المستقبلیة.العامة المتاحة والنتائج التاریخیة الفعلیة، والتي استُ 
 
وقد تم استخدامھ للتقدیر  ٪٥یعتبر حساب قیمة االستخدام أكثر حساسیة لالفتراضات الخاصة بمعدل نمو المبیعات  

 سنوات وما بعدھا، باإلضافة إلى القیمة النھائیة. ٥االستقرائي للتدفقات النقدیة لفترة الموازنة والبالغة 
 

 ةیالتمویل التكالیفصافي  ۳٦
 

  
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
    

 ۱۲۷٬۳۹۱ ۷۰٬٤٦۳  دخل العمولة على الودائع البنكیة
 ۱۰٬۲٤۰ --  القیمة العادلة اإلیجابیة لخیار الشراء

 ۱۳۷٬٦۳۱ ۷۰٬٤٦۳  إیرادات تمویل
    

 ۳٤۰٬۰٥٦ ۳۹۸٬۸٤۰  أعباء تمویل على القروض
 ٥۷٬۷۱۱ ۹۹٬۳۰۸  بالصافي األجنبیة، العمالت صرف خسارة
 ٥۲٬۱۲۹ ٤٦٬٦۱۹  بنكیة  عمولة
 ٦۰٬۲٥۳ ٤٤٬۸۹٦  البیع لخیار السالبة العادلة القیمة

 ۱۱٬٤٥۱ ۱۳٬۹۲۲  خسارة من إعادة قیاس عقود سلع مستقبلیة أخرى، بالصافي
 ٤٬۹۲٥ ۲٬۹۲۷  إلغاء الخصم على مخصص تجدید الموقع

 ٥۲٦٬٥۲٥ ٦۰٦٬٥۱۲  تكالیف تمویلیة
 ۳۸۸٬۸۹٤ ٥۳٦٬۰٤۹  صافي تكلفة التمویل المثبت في قائمة الربح أو الخسارة
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۷٤  

 
 إدارة المخاطر المالیة ۳۷

 
: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العمالت ةیإن أنشطة المجموعة تعرضھا لمجموعة متنوعة من المخاطر المال

یركز . وولةیألسعار الفائدة ومخاطر األسعار) ومخاطر االئتمان ومخاطر الس ةیالعادلة والتدفقات النقد مةیومخاطر الق
برنامج إدارة المخاطر بشكل عام على عدم إمكانیة التنبؤ باألسواق المالیة ویسعى إلى تقلیل اآلثار السلبیة المحتملة 

 رض لمخاطر معینة.على األداء المالي للمجموعة. تستخدم المجموعة أدوات مالیة مشتقة للتحوط من التع
 

 إطار عمل إدارة المخاطر
 

ً لسیاسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة العلیا بتحدید وتقییم  تتولى اإلدارة العلیا إدارة المخاطر وفقا
 والتحوط ضد المخاطر المالیة من خالل تعاون وثیق مع الوحدات التشغیلیة للمجموعة. تتمثل أھم أنواع المخاطر في

 مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة.
 

یتحمل مجلس اإلدارة كامل المسؤولیة عن تأسیس إطار عمل المخاطر في المجموعة واإلشراف علیھ. إن اإلدارة 
التنفیذیة مسؤولة عن تطویر ومراقبة سیاسات إدارة المخاطر في المجموعة. یجتمع الفریق بانتظام ویتم اإلبالغ عن 

 رات ومشكالت االلتزام بالمعاییر إلى مجلس اإلدارة من خالل لجنة المراجعة.أي تغیی
 

یتم مراجعة أنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فریق اإلدارة التنفیذیة لتعكس التغیرات في ظروف السوق 
بیئة رقابة منضبطة  وأنشطة المجموعة. تھدف المجموعة، من خالل معاییر وإجراءات التدریب واإلدارة، إلى تطویر

 وبناءة یتفھم فیھا جمیع الموظفین أدوارھم والتزاماتھم.
 

تقوم لجنة المراجعة لدى المجموعة بمتابعة كیفیة قیام اإلدارة بمراقبة مدى االلتزام بإجراءات وسیاسات إدارة المخاطر 
یتعلق بالمخاطر التي تواجھھا  لدى المجموعة كما تقوم بمراجعة مدى كفایة اإلطار العام إلدارة المخاطر فیما

 المجموعة.
 

تشمل األدوات المالیة المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة النقد وما في حكمھ والذمم المدینة التجاریة واألرصدة 
المدینة األخرى واالستثمارات والذمم المدینة طویلة األجل والقروض والمشتقات والذمم الدائنة والمستحقات 

 والمطلوبات المتداولة األخرى. تم اإلفصاح عن طرق اإلثبات المتبعة في بیان السیاسات المنفصل المتعلق بكل بند.
 

یتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عند 
لمدرجة وكذلك عندما یكون لدى المجموعة نیة لتسویتھا على وجود حق نظامي ملزم بإجراء مقاصة لتلك المبالغ ا

 أساس الصافي أو بیع الموجودات لتسدید المطلوبات في آن واحد.
 

 مخاطر السوق
 

تتمثل مخاطر السوق في تعرض القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة للتذبذب نتیجة التغیر في 
مخاطر السوق ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر سعر العموالت، مخاطر العمالت ومخاطر  أسعار السوق. تتضمن

 األسعار األخرى.
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۷٥  

 
 إدارة المخاطر المالیة (تابع) .۳۷

 
 مخاطر السوق (تابع)

 
 مخاطر سعر الفائدة

 
لى الفائدة السائدة عمخاطر سعر الفائدة ھي مخاطر التعّرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثیر التقلبات في أسعار 

 المراكز المالیة للمجموعة وتدفقاتھا النقدیة.
 
تنشأ مخاطر سعر الفائدة للمجموعة بشكل رئیسي من قروضھا وودائعھا طویلة األجل، والتي تكون بسعر فائدة عائم  

 وتخضع إلعادة التسعیر على أساس منتظم تراقب اإلدارة التقلبات في أسعار الفائدة بشكل دقیق.
 

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

 تصنیفھا كمخصص تحوط للتدفقات النقدیة.
 

لى األدوات المالیة للمجموعة التي تحمل أسعار فائدة بحسب ما تم إبالغ إدارة فیما یلي ملخص أسعار الفائدة ع
 المجموعة بھ:

 

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
   األدوات ذات المعدل الثابت

  ٤۷۱٬۸۸۲  ٤۹۹٬٥٤٦ الموجودات المالیة
 ۲٥٥٬۲۷٦  ۲۳۹٬۳٤۱ مطلوبات مالیة

   
   المتغیرةاألدوات ذات أسعار الفائدة 

  ۲٦۷٬۷۹۲  ٦۷٤ الموجودات المالیة
 ۷٬۱٤۱٬۲۳۳  ۷٬۷۱٦٬٥۷۰ مطلوبات مالیة

 
 تحلیل الحساسیة لألدوات ذات المعدل الثابت

 
نقطة أساس في أسعار الفائدة إلى زیادة أو انخفاض حقوق الملكیة والربح قبل الزكاة  ۱۰۰یؤدي التغیر بنسبة 

 ملیون لایر سعودي). ۲٫٥م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲٫۹وضریبة الدخل للسنة بمبلغ 
 

 تحلیل الحساسیة لألدوات ذات المعدل المتغیر
 

نقطة أساس في أسعار الفائدة إلى زیادة أو انخفاض حقوق الملكیة والربح قبل الزكاة  ۱۰۰یؤدي التغیر بنسبة 
 ملیون لایر سعودي). ٦۰٫۹۳م: ۲۰۱۷مبر دیس ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٥۰٫٥وضریبة الدخل للسنة بمبلغ 
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۷٦  

 
 إدارة المخاطر المالیة (تابع) .۳۷

 
 مخاطر السوق (تابع)

 
 مخاطر العمالت

 
مخاطر العمالت ھي مخاطر تقلب قیمة أداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة لمعامالتھا 

واللایر اإلیراني والجنیة المصري والجنیھ السوداني واللیرة بشكل رئیسي باللایر السعودي والدوالر األمریكي 
التركیة. تعمل المجموعة دولیاً وھي معرضة لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبیة. استثمارات المجموعة في 

 قالشركات التابعة األجنبیة والشركات الزمیلة التي تتعرض أصولھا الصافیة لمخاطر ترجمة العمالت. حالیاً، تتعل
ھذه المخاطر بشكل أساسي بتحركات سعر الصرف بین العمالت األجنبیة مقابل اللایر اإلیراني والجنیھ المصري 
والجنیھ السوداني واللیرة التركیة. یتم تسجیل ھذه التقلبات كعنصر منفصل في حقوق الملكیة في القوائم المالیة 

 وإدارة أثرھا على القوائم المالیة الموحدة بناًء على ذلك.الموحدة المرفقة. تقوم المجموعة بمراقبة ھذه التذبذب 
 

بشكل عام، فإن القروض المقومة بعمالت تتطابق مع التدفقات النقدیة الناتجة عن العملیات األساسیة للمجموعة. 
 باإلضافة إلى ذلك، فإن الفائدة على القروض مقومة بعملة القروض. یوفر ذلك تحوط اقتصادي دون الحاجة الى

 استخدام المشتقات، وبالتالي ال یتم تطبیق محاسبة التحوط في ھذه الظروف.
 
 في ما یلي إجمالي تصنیف التعرض الھام للمركز المالي (بآالف) حسب العمالت األجنبیة المنفصلة: 
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 

 
 دوالر 

 لیرة تركیة جنیھ سوداني جنیھ مصري لایر إیراني أمریكي
 الدرھم

 اإلماراتي
       

  ٥۲٬۸۰٤ ۱٦۳٬٤۱۹ ۳۸٬۸۰۲ ٤٤۹٬۸٤۷ ۱٬۱۱٤٬۹۰٥٬٤۰۹ ۱۹٬۱۸۸ ذمم مدینة تجاریة
  ۲٬۱٥٦ -- ٤۱٬۲۷۱ ۲۹۹٬۸۹۱ ۱٬۹٤٥٬۲٥۹٬۱۹٦ ۱۳٬۱٤٥ ذمم مدینة أخرى 
  ۸٬۹۱۰ ۲۳۱ ۳۳۸٬۰٥۸ ۲٤۷٬۷٥۳ ۲٬٦٥٦٬۱٦۰٬۷٦٥ ۲۷٬٥٦۰ نقد وما في حكمھ 
 ٥۹٬۸۹۳ ٥٬۷۱٦٬۳۲٥٬۳۷۰ ۹۹۷٬٤۹۱ ٤۱۸٬۱۳۱ ۱٦۳٬٦٥۰ ٦۳٬۸۷۰ 
       

  (۲۲٬٦٥۱) (٦۲٬۹۳٤) (۱۸۲٬٥٥۱) (۳٥۰٬۷۹۲) (٥۰٥٬۱۹۳٬۸٦٦) (۱٦٬۳۱۰) ذمم دائنة تجاریة
  (۱۷٬۱۳۲) (٥٬۷۹٥) (۷۸٬٦۹٦) (٦۸۱٬۰۹۳) (۲٬٤٤۰٬۰۰۰٬۳٦۷) (٤۲۳) ذمم دائنة أخرى 
  (۹٤٬۳۰۳) (۱٤۱٬٦۳۲) (٥٦۹٬٥۱۲) (۲٬۳۱۰٬۳۱۷) (۱٬۱۷٥٬٥۹۲٬۳۱۰) (۱۸٬٦۰۳) قروض وسلف 
 (۳٥٬۳۳٦) (٤٬۱۲۰٬۷۸٦٬٥٤۳) (۳٬۳٤۲٬۲۰۲) (۸۳۰٬۷٥۹) (۲۱۰٬۳٦۱) (۱۳٤٬۰۸٦) 
       

 (۷۰٬۲۱٦) (٤٦٬۷۱۱) (٤۱۲٬٦۲۸) (۲٬۳٤٤٬۷۱۱) ۱٬٥۹٥٬٥۳۸٬۸۲۷ ۲٤٬٥٥۷ صافي التعرض
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 مخاطر العمالت (تابع)

 
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 

 لیرة تركیة جنیھ سوداني جنیھ مصري لایر إیراني أمریكيدوالر  
      

  ۱٤۰٬۱٤۹   ۱۲۹٬۹۹۷   ٤٦۲٬٤۰٦   ۱٬۰۹۸٬٤٤٤٬٤۱٥  ۱۷٬٤۸۸  ذمم مدینة تجاریة
  ۲۷٬٤٤۷   ۲۰٬٦۷۳   ۱۹۳٬٥۰۰   ۷٥٦٬۸۱٦٬۷۳۱   ۱٬۲۸۱  ذمم 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)  ذمم 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
 

 فیما یلي أسعار الصرف الھامة المطبقة خالل الفترة:
 
 الفوريسعر الصرف  متوسط السعر 

 دیسمبر ۳۱كما في  دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في  
 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ 

     العملة األجنبیة لكل لایر سعودي
 ۰٫۲۷ ۰٫۲۷ ۰٫۲۷ ۰٫۲۷ دوالر أمریكي 

 ۱۱٬۳۲۰  ۲٤٬۱٥٥ ۹٬۰٥۷ ۱٦٬٦۰۹ لایر إیراني
 ٤٫۷٤ ٤٫۷۹ ٤٫۷٦ ٤٫۷٦ جنیھ مصري
 ۷٫٤۰ ۱۷٫٦۰ ٥٫٦۳ ۱٤٫۸٥ جنیھ سوداني

 ۱٫۰۱ ۱٫٤۰ ۰٫۹۷ ۱٫٤۷ لیرة تركیة
 ۱٫۰۲ ۱٫۰۲ ۱٫۰۲ ۱٫۰۲ الدرھم اإلماراتي

 
 ال تقوم المجموعة بالتحوط لالستثمار في الشركات التابعة األجنبیة.

 
 تحلیل الحساسیة

 
في سعر الصرف مع ثبات جمیع المتغیرات األخرى سیقلل أو یزید من األرباح قبل  ٪۱كل زیادة أو نقص بنسبة 

 ملیون لایر سعودي). ٦٫۹م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۳٫۹الزكاة وضریبة الدخل للسنة بمبلغ 
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 مخاطر األسعار

 
األدوات المالیة للتغیر نتیجة التغیرات في أسعار السوق، سواء كانت ھذه تتمثل مخاطر األسعار في تعرض قیمة 

التغیرات ناتجة عن عوامل خاصة بكل أداة مالیة على حدة أو على مصدرھا أو نتیجة عوامل تؤثر على جمیع 
ك موعة تمتلاألدوات المالیة المتاجر بھا في السوق. تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار أدوات حقوق الملكیة ألن المج

استثمار في بعض أسھم حقوق الملكیة المدرجة والمصنفة ضمن قائمة المركز المالي كاستثمارات بالقیمة العادلة من 
م: استثمارات متاحة للبیع). تقوم إدارة المجموعة بمراقبة حصة األوراق المالیة ۲۰۱۷خالل الدخل الشامل اآلخر (

ات السوق. تدار االستثمارات على أساس فردي ویتم اعتماد جمیع قرارات في محفظتھا االستثماریة بناًء على مؤشر
الشراء والبیع من لجنة االستثمار. باإلضافة الى ذلك تقوم الشركة المتحدة للسكر باستخدام أدوات مالیة مشتقة (عقود 

 سلع مستقبلیة) للتحوط من مخاطر أسعار المواد الخام في قطاع السكر.
 

، یتم تقییم خیار البیع والشراء بصفة دوریة بناًء على نموذج ۱۳وكما ھو مفصح عنھ في اإلیضاح عالوة على ذلك، 
 بالك سكولز باستخدام افتراضات معینة بما في ذلك أسعار السكر، والذي تؤثر تقلباتھا على التقییمات.

 
یضاح ، في تاریخ التقریر في اإلیتم اإلفصاح عن تفاصیل المحفظة االستثماریة للمجموعة المعرضة لمخاطر األسعار

م، یقتصر تعرض الشركة ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱حول ھذه القوائم المالیة الموحدة المعدة لغرض خاص. كما في  ۱۰
 الكلي لمخاطر األسعار على القیمة العادلة لتلك المراكز.

 
 تحلیل الحساسیة 
 

 ۳٫۷۹م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲٫٥٦سیرتفع / (ینخفض) صافي موجودات المجموعة بمبلغ 
مع  ٪۱ملیون لایر سعودي) إذا كانت أسعار األسھم المدرجة تتفاوت بسبب الزیادة / النقص في القیم العادلة بنسبة 

 بقاء جمیع العوامل األخرى ثابتة.  
 

 مخاطر االئتمان
 

تمان ھي مخاطر عدم مقدرة طرف ما في أداة استثماریة على الوفاء بالتزاماتھ مما یتسبب في خسائر مخاطر االئ
مالیة للطرف اآلخر. لیس لدى المجموعة تركیز جوھري لمخاطر االئتمان. لتقلیل التعرض لمخاطر االئتمان، لدى 

تقوم اإلدارة أیًضا بمراقبة التعرض لمخاطر المجموعة آلیة لالعتماد حیث یتم تطبیق حدود ائتمان على عمالئھا. كما 
االئتمان للعمالء بشكل منتظم حیث یتم تجمیع العمالء وفقًا لخصائص االئتمان الخاصة بھم، وتاریخھم في الدفع، 
سواًء كانوا أفراًدا أو كیانات قانونیة، وسواء كانوا بائعي جملة / تجزئة أو مصنعین، وحسب موقعھم الجغرافي، 

وجود أي صعوبات مالیة / اقتصادیة، بما في ذلك مخاطر التخلف عن السداد المرتبطة بالقطاع والدولة  وعلى أسلس
في القیمة مقابل تلك األرصدة المشكوك في تحصیلھا. تتم مراقبة الھبوط التي تعمل فیھا، وبالتالي تسجیل خسارة 

 ن من المدینین، دخلت المجموعة أیضا في ترتیبات تأمینالذمم المدینة القائمة للعمالء بانتظام. ولتلبیة مخاطر االئتما
 في مناطق جغرافیة معینة.
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 مخاطر االئتمان (تابع)

 
 فیما یلي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في المجموعة كما في تاریخ التقریر:

 

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
   الموجودات المالیة

 ۷۸٬٥٥۸ ۷٬٤٤۳ ذمم مدینة طویلة األجل
 ۹۷۰٬٦۱۸ ۱٬۰۷۳٬٥۷۲ ذمم مدینة تجاریة
 ۳٥۷٬٥۰۱ ٤٦۲٬۰۰۷ ذمم مدینة أخرى

 ٦٤٬۳۸۷ ۱۰۳٬٥۲۷ مشتقات
 -- ۳۰٬۸۸۸ استثمار بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 ۱٬۲٦٥٬۱۲۸ ۸٦٦٬٤۱۰ أرصدة بنكیة
 ۲٬٥٤۳٬۸٤۷ ۲٬۷۳٦٬۱۹۲ 
 

 في القیمة.الھبوط  خسارةیتم قید الذمم المدینة التجاریة واألرصدة المدینة األخرى بالصافي بعد خصم 
 

 ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۸۱٫٦كما في تاریخ التقریر، بلغت الذمم المدینة المستحقة والمتأخرة ألكثر من ستة أشھر 
م ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱إجمالي مخصص خسائر االئتمان في ملیون لایر سعودي). بلغ  ۱۲۱٫۰٥م: ۲۰۱۷دیسمبر 

ملیون لایر سعودي). لم یكن ھناك أي ذمم مدینة  ۸۰٫۲۳م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱۰٤٫۷۸مبلغ 
ملیون لایر سعودي مستحقة من شركة مستثمر  ۳٫۷٥متأخرة أو منخفضة القیمة من األطراف ذات عالقة بخالف 

. "أطراف ذات عالقة". سجلت الشركة ھبوًطا كامالً مقابل ۲۸قابضة، كما ھو مبین في إیضاح فیھا، شركة جسور ال
 ھذا الرصید المدین.

 
تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة التجاریة من العمالء األفراد، 

 الصغیرة.والتي تشتمل على عدد كبیر جًدا من األرصدة 
 

 خالل مراحل تمر یتم حساب معدالت الخسارة باستخدام طریقة "معدل التعثر" استناًدا إلى احتمال وجود ذمم مدینة
. یتم حساب معدالت التعثر بشكل منفصل للمخاطر في قطاعات من التخلف عن السداد إلى مرحلة الشطب متتالیة

المنطقة الجغرافیة ومدة العالقة مع العمیل ونوع المنتج  :التالیة مختلفة بناًء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة
 المشترى.

 
 ۳۱یوفر الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان للذمم المدینة التجاریة من العمالء األفراد كما في 

 م:۲۰۱۸دیسمبر 
 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
مجموع القیمة 

 الدفتریة
  

 ۸۷۹٬۰۸٦ السداد)متداول (غیر متأخر 
 ۹۸٬۰۱۳ یوم ۳۰-۱متأخر لمدة 
 ۱۲۱٬۹۳۷ یوم ٦۰-۳۱متأخر لمدة 
 ۲۹٬٤٥٦ یوم ۹۰-٦۱متأخر لمدة 

 ۱۱۸٬٥۲۲ یوم ۹۰متأخر ألكثر من 
 ۱٬۲٤۷٬۰۱٤ اإلجمالي

 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

۸۰  

 ملیون لایر سعودي. ۱۰٤٫۷۸الخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة التجاریة بلغ إجمالي 
 

 المخاطر المالیة (تابع)إدارة  .۳۷
 

 مخاطر االئتمان (تابع)
 

تستند معدالت الخسارة إلى الخبرة السابقة لخسارة االئتمان ویتم تعدیلھا لتعكس الفروق بین الظروف االقتصادیة 
خالل الفترة التي تم خاللھا جمع البیانات التاریخیة والظروف الحالیة ورؤیة المجموعة لألوضاع االقتصادیة على 

 دى العمر المتوقع للذمم المدینة.م
 

 ذمم مدینة أخرى
في قیمة الذمم المدینة األخرى على أساس الخسارة المتوقعة للعمر الكلي وتعكس فترات االستحقاق الھبوط تم قیاس 

 القصیرة للتعرضات ذات مخاطر االئتمان المنخفضة.
 

ینایر  ۱في القیمة كما في  ھبوط، أثبتت المجموعة مخصص ۹عند التطبیق األولي للمعیار الدولي للتقریر المالي 
ملیون لایر سعودي خالل السنة  ٤۱٫٤ملیون لایر سعودي. تم تقدیم مبلغ المخصص بقیمة  ۱۲٫۰۲م بمبلغ ۲۰۱۸

 م.۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 
 
 نقد وما في حكمھ 

في قیمة النقد وما في حكمھ أساس الخسارة المتوقعة للعمرالكلي ویعكس مدد االستحقاق القصیرة الھبوط تم قیاس 
للمخاطر. ترى المجموعة أن النقد وما في حكمھ لدیھا یتعرض لمخاطر ائتمانیة منخفضة استناًدا إلى التصنیفات 

 االئتمانیة الخارجیة لألطراف المقابلة.
 

ینایر  ۱في القیمة كما في  الھبوط، أثبتت المجموعة مخصص ۹عیار الدولي للتقریر المالي عند التطبیق األولي للم
ملیون لایر سعودي خالل السنة  ۲٫٦٤ملیون لایر سعودي. تم عكس مبلغ المخصص بقیمة  ۱۰٫٥٥م بمبلغ ۲۰۱۸

 م.۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 
 

 زیمخاطر الترك
 

 المدینة، والذي یشمل الذمم المدینة التجاریة وطویلة األجل: فیما یلي بیان التحلیل القطاعي للذمم
 

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱  

 م۲۰۱۷
    

 ۷۳۷٬۰٥۳  ۷٦۸٬٥٦۸ الجملة / التجزئة
 ۱۷۷٬۲٥۱  ۱۸۸٬۰۲۳ التصنیع

 ۹٦٬۷۸٤  ۱۰۲٬۸۰۹ الصادرات
 ۱۱۸٬۳۲٦  ۱۲٦٬۳۹۷ أخرى

 ۱٬۱۸٥٬۷۹۷  ۱٬۱۲۹٬٤۱٤ 
    

 (۸۰٬۲۳۸)  (۱۰٤٬۷۸۲) في القیمة الھبوطناقًصا: خسارة 
 ۱٬۰۸۱٬۰۱٥  ۱٬۰٤۹٬۱۷٦ 
 

  



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

۸۱  

 
 إدارة المخاطر المالیة (تابع) .۳۷

 
 ز (تابع)یمخاطر الترك

 
الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة للذمم المدینة التجاریة والذمم المدینة طویلة األجل حسب المنطقة 

 الجغرافیة ھو كما یلي:
 

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷ 
    

 ٦۸۲٬۱۰۲   ۷۱٥٬٦۲۹ المملكة العربیة السعودیة
 ۱۱۹٬۳۸٤   ٦۱٬۲۷٤ إیران
  ۱٤٥٬۱۲۷   ۱۳٥٬۲۷٤ تركیا

 ۱۲۳٬۱۱٤   ۱٤٥٬۰٥۳ مصر 
 --  ۳۹٬٤۱۹ اإلمارات العربیة المتحدة

 ٥۹٬٦۸۷  ۸۹٬۱٤۸ مناطق أخرى
 ۱٬۱۸٥٬۷۹۷  ۱٬۱۲۹٬٤۱٤ 
    

 (۸۰٬۲۳۸)  (۱۰٤٬۷۸۲) في القیمة الھبوطناقًصا: خسارة 
 ۱٬۰۸۱٬۰۱٥  ۱٬۰٤۹٬۱۷٦ 
 

 مخاطر السیولة
 

مخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في تعرض المنشأة لصعوبات في الحصول على التمویل الالزم للوفاء بالتزامات 
على بیع أصل مالي ما بسرعة وبقیمة تقارب قیمتھ مرتبطة بأدوات مالیة. وقد تنتج مخاطر السیولة عند عدم القدرة 

 العادلة. تدار مخاطر السیولة من خالل المراقبة المنتظمة للتأكد من توفر السیولة الكافیة للوفاء بأي التزامات مستقبلیة.
 

 الكافیة للوفاءیتمثل نھج المجموعة في إدارة السیولة في ضمان أنھا سیكون لدیھا دائًما، قدر اإلمكان، السیولة 
بالتزاماتھا عند استحقاقھا، تحت الظروف العادیة واالضطراریة، دون تكبد خسائر غیر مقبولة أو المخاطرة بسمعة 
المجموعة. لھذا الغرض، حافظت المجموعة على خطوط ائتمان مع بنوك تجاریة مختلفة لتلبیة متطلبات السیولة 

 ۳۱ملیار لایر سعودي ( ٤٫٦۲وعة تسھیالت بنكیة غیر مستغلة تبلغ م، لدى المجم۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱لدیھا. كما في 
 ملیار لایر سعودي) إلدارة متطلبات السیولة قصیرة األجل وطویلة األجل. ٤٫۷م: ۲۰۱۷دیسمبر 

 
فیما یلي االستحقاقات التعاقدیة المتبقیة للمطلوبات المالیة في تاریخ التقریر. إن المبالغ ھي مبالغ إجمالیة وبدون 

 خصومات، وتشمل مدفوعات فوائد تعاقدیة وتستثنى تأثیر التصفیة.
  



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

۸۲  

 
 إدارة المخاطر المالیة (تابع) .۳۷

 
 (تابع) مخاطر السیولة

 

دیسمبر  ۳۱
 القیمة الدفتریة م۲۰۱۸

 التدفقات النقدیة التعاقدیة

 أشھر ٦أقل من 
أشھر إلى  ٦

 سنوات ۳ - ۱ سنة
۳ - ٥ 

 سنوات
 ٥أكثر من 
 سنوات

       
      مطلوبات مالیة غیر مشتقة

 -- ۱٦٦٬۹۲۹ ٤٬۱۸٤٬۸۲٤ ۹۷۲٬٦٤٤ ۲٬۹۰٥٬٦۲٥ ۷٬۹٥٥٬۹۱۱ قروض وسلف       
 -- -- -- -- ۲٬۳۹۱٬۰۲۸ ۲٬۳۹۱٬۰۲۸ ذمم دائنة تجاریة

مستحقات 
 -- -- -- -- ۱٬۸٥۱٬٦۰۳ ۱٬۸٥۱٬٦۰۳ ومطلوبات أخرى
توزیعات أرباح 
 -- -- -- -- ۲٦٦٬۰۹۰ ۲٦٦٬۰۹۰ غیر مطالب بھا

 ۱۲٬٤٦٤٬٦۳۲ ۷٬٤۱٤٬۳٤٦ ۹۷۲٤٬ ٬٦٤٤۱۸٤٬۸۲٤ ۱٦٦٬۹۲۹ -- 
      مطلوبات مالیة مشتقة

مقایضات أسعار        
فائدة مستخدمة 

 -- -- (۳٬۹۲٤) (۲٬۸۲۱) (۱٬۷۸۰) (۱٬۲۸٦) للتحوط
عقود مشتقات 

 -- -- -- ۹۱ ۲۹٬۳۷٦ ۲۹٬٤٦۷ مستخدمة للتحوط
 ۲۲۸٬۹۷۳ -- -- -- -- ۱۹۷٬۱۳۱ خیار البیع

عقود مشتقات 
أخرى لیست 

 -- -- ۳٬۸٤۱ ۱٤٬۷۸۲ ۳۱٬٥٥٤ ٥۰٬۱۷۷ للتحوط
 ۲۷٥٬٤۸۹ ٥۹٬۱٥۰ ۱۲٬۰٥۲ )۸۳( -- ۲۲۸٬۹۷۳ 

 
لیس من المتوقع حدوث تدفقات نقدیة متضمنة في تحلیل االستحقاق في وقت مبكر بشكل كبیر أو بمبالغ مختلفة بشكل 

 المطالب بھا. وبناًء علیھ، فقد تم تصنیفھا على ھذا النحو.كبیر باستثناء توزیعات األرباح غیر 
 
  



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك(

۸۳  

 
 إدارة المخاطر المالیة (تابع) .۳۷

 
 مخاطر السیولة (تابع)

 

 القیمة الدفتریة م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

 التدفقات النقدیة التعاقدیة

 أشھر ٦أقل من 
 أشھر إلى ٦

 سنوات ۳ - ۱ سنة
۳ - ٥ 

 سنوات
 ٥أكثر من 
 سنوات

       
     مطلوبات مالیة غیر مشتقة

 -- ۳٦٦٬۲۷۲  ۳٬۳٦٤٬۰۷۷ ٤٦۱٬۲۷٥  ۳٬٦٤۳٬٥۷۷ ۷٬۳۹٦٬۸٦۲ قروض وسلف       
 -- -- -- -- ۲٬٥۳٥٬٤٦٥ ۲٬٥۳٥٬٤٦٥ ذمم دائنة تجاریة

مستحقات ومطلوبات 
 -- -- -- -- ۱٬۷۸٦٬۳٥۸  ۱٬۷۸٦٬۳٥۸  أخرى

توزیعات أرباح غیر 
 -- -- -- -- ۲٥۸٬٤۷۳  ۲٥۸٬٤۷۳ مطالب بھا

 ۱۱٬۹۷۷٬۱٥۸ ۸٬۲۲۳٬۸۷۳   ٤٦۱٬۲۷٥ ۳٬۳٦٤٬۰۷۷ 
  

۳٦٦٬۲۷۲ -- 

      مطلوبات مالیة مشتقة
مقایضات أسعار فائدة        

 -- -- (۹٬۸۳۱)  (۳٤۸)  ۷۷۰  ٤٬۷۳٥  مستخدمة للتحوط
عقود مشتقات 

 -- -- --  ۱۱۹  ۳۸٬۸٦۹  ۳۸٬۹۸۸  مستخدمة للتحوط
 ۱٦۲٬٤۰۰ -- -- -- -- ۱٥۹٬۹۷۹ خیار البیع

عقود مشتقات أخرى 
 -- -- -- -- ۷٬۹۷٤ ۷٬۹۷٤ لیست للتحوط

 ۲۱۱٬٦۷٤ ٦۷٬٦۱۳ (۲۲۹)  (۹٬۸۳۱) -- ۱٦۲٬٤۰۰ 
 

 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات
 

القیمة العادلة ھي المبلغ الذي یتم استالمھ مقابل بیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة نظامیة بین المشاركین 
في السوق في تاریخ القیاس في السوق الرئیسیة أو، في ظل غیاب السوق الرئیسیة، في السوق األكثر منفعة المتاحة 

 أمام المجموعة في ذلك التاریخ. وتعكس القیمة العادلة اللتزام ما مخاطر عدم أدائھ.
 

العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات یتطلب عدد من السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات من المجموعة قیاس القیم 
 المالیة وغیر المالیة.

 
وعند توافر إحداھا، تقوم المجموعة بقیاس القیمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعروض في سوق نشطة لتلك األداة. 

داة سعیر األیعتبر سوق األداة المالیة نشط، في حال تكرر المعامالت بشكل مستمر مما یوفر معلومات كأساس لت
 المالیة.

 
إذا كان سوق األداة المالیة غیر نشط، تقوم المجموعة بتحدید القیمة العادلة باستخدام أسلوب تقییم ویعتمد أسلوب 
التقییم المختار على أقصى استخدام لمدخالت السوق وعلى أقل ما یمكن من التقدیرات الخاصة بالشركة. وإن أسلوب 

 العوامل التي قد تأخذ في االعتبار من قبل المشتركین في السوق عند تحدید األسعار.التقییم المختار یضم جمیع 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال
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۸٤  

 
 إدارة المخاطر المالیة (تابع) .۳۷

 
 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات (تابع)

 
تم اإلمكان. یعند قیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام ما، تستخدم المجموعة بیانات السوق القابلة للمالحظة قدر 

تصنیف القیم العادلة إلى مستویات مختلفة في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة استناًدا إلى المدخالت المستخدمة في 
 أسالیب التقییم كما یلي:

 
 : األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتطابقة.۱المستوى  •
 
بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى األول القابلة للمالحظة لألصل أو  : المدخالت۲المستوى  •

 االلتزام، سواًء بصورة مباشرة (أي كأسعار) أو غیر مباشرة (أي مستمدة من األسعار).
 
: المدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بیانات السوق القابلة للمالحظة (المدخالت ۳المستوى  •

 غیر القابلة للمالحظة).
 

إذا كانت المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام تقع في مستویات مختلفة من التسلسل الھرمي 
 للقیمة العادلة، فإنھ یتم تصنیف القیاس بالكامل ضمن أقل مستوى للمدخالت الذي یعتبر جوھریاً للقیاس ككل.

 
 .رییالتغ ھایي حدث فالت ریفترة التقر ةیمستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة في نھا نیتثبت المجموعة التحویالت ب

 
نظًرا ألن األدوات المالیة للمجموعة یتم تجمیعھا بموجب طریقة التكلفة التاریخیة، باستثناء االستثمارات بالقیمة 

لبیع)، ومخزون الشركة وااللتزامات المؤكدة م: االستثمارات المتاحة ل۲۰۱۷العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (
بموجب عالقات القیمة العادلة، واألدوات المالیة المشتقة التي یتم إدراجھا بالقیمة العادلة، یمكن أن تنشأ فروقًا بین 

جموعة ال مالقیم الدفتریة وتقدیرات القیمة العادلة. وبرأي اإلدارة أن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة لل
 تختلف بصورة كبیرة عن قیمتھا الدفتریة.

 
وتسلسل  تھاایبما في ذلك مستو ةیالعادلة للموجودات والمطلوبات المال مةیوالق ةیالدفتر مةیالجدول التالي الق وضحی
العادلة. وال یشمل ذلك معلومات القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة التي لم یتم قیاسھا بالقیمة العادلة  متھایق

 إذا كانت القیمة الدفتریة تمثل تقدیًرا معقوالً للقیمة العادلة.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۸٥ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) .۳۷
 

 العادلة للموجودات والمطلوبات (تابع)القیمة 
 

 

 
 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

 القیمة العادلة القیمة الدفتریة
إلزامیًا بالقیمة 

العادلة من خالل 
 -الربح أو الخسارة 

 أخرى
محددة بالقیمة 

 العادلة
القیمة العادلة 
 ألدوات التحوط

القیمة العادلة من 
 خالل الدخل الشامل

 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  اآلخر
         

مالیة مقاسة بالقیمة  موجودات
         العادلة

االستثمار بالقیمة العادلة من خالل 
 ۳۰٬۸۸۸ -- -- ۳۰٬۸۸۸ -- -- -- ۳۰٬۸۸۸ الربح أو الخسارة

عقود صرف مستقبلیة مستخدمة 
 ۱۸٬۲۸٤ -- ۱۸٬۲۸٤ -- -- ۱۸٬۲۸٤ -- -- للتحوط

 ۸۲٬۷٤۷ -- ۸۲٬۷٤۷ -- -- -- ۸۲٬۷٤۷ -- أخرىعقود صرف مستقبلیة 
 ۲٬٤۹٦ ۲٬٤۹٦ -- -- -- -- ۲٬٤۹٦ -- الشراءخیار 

مقایضات معدالت الفائدة 
 ۱٬۲۸٦ -- ۱٬۲۸٦ -- -- ۱٬۲۸٦ -- -- المستخدمة للتحوط

 ۳۲٤٬۲۰٤ ٦۷٬٦۷٤ -- ۲٥٦٬٥۳۰ ۳۲٤٬۲۰٤ -- -- -- )۱۰(إیضاح  ملكیة حقوق أدوات
 ۳۰٬۸۸۸ ۸٥٬۲٤۳ ۱۹٬٥۷۰ ۳۲٤٬۲۰٤ ۲۸۷٬٤۱۸ ۱۰۲٬۳۱۷ ۷۰٬۱۷۰ ٤٥۹٬۹۰٥ 

مطلوبات مالیة مقاسة بالقیمة 
         العادلة

         
عقود تبادل مستقبلیة مستخدمة 

 ۲۹٬٤٦۷ -- ۲۹٬٤٦۷ -- -- ۲۹٬٤٦۷ -- -- للتحوط
 ٥۰٬۱۷۷ -- ٥۰٬۱۷۷ -- -- -- ٥۰٬۱۷۷ -- عقود تبادل مستقبلیة أخرى

 ۱۹۷٬۱۳۱ ۱۹۷٬۱۳۱ -- -- -- -- ۱۹۷٬۱۳۱ -- خیار البیع
 -- ۲٤۷٬۳۰۸ ۲۹٬٤٦۷ -- -- ۷۹٬٦٤٤ ۱۹۷٬۱۳۱ ۲۷٦٬۷۷٥ 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۸٦ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) .۳۷
 

 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات (تابع)
 

 
 
 

 
 

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

 القیمة العادلة القیمة الدفتریة

 محددة بالقیمة العادلة
القیمة العادلة  

 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  للبیعمتاحة  ألدوات التحوط
        

موجودات مالیة مقاسة بالقیمة 
        العادلة

عقود تبادل مستقبلیة مستخدمة 
 ۱۳٬۳۲٦ -- ۱۳٬۳۲٦ -- -- ۱۳٬۳۲٦ -- للتحوط

 ٤۰٬۸۲۱ -- ٤۰٬۸۲۱ -- -- -- ٤۰٬۸۲۱ عقود تبادل مستقبلیة أخرى
 ۱۰٬۲٤۰ ۱۰٬۲٤۰ -- -- -- -- ۱۰٬۲٤۰ خیار الشراء

 ٤۷۱٬٥۰۷ ۹۲٬٤۲۷ -- ۳۷۹٬۰۸۰ ٤۷۱٬٥۰۷ -- -- )۱۰أدوات حقوق ملكیة (إیضاح 
 ٥۱٬۰٦۱ ۱۳٬۳۲٤ ٦۷۱٬٥۰۷ ۳۷۹٬۰۸۰ ٥٤٬۱٤۷ ۱۰۲٬٦٦۷ ٥۳٥٬۸۹٤ 
        

مطلوبات مالیة مقاسة بالقیمة 
        العادلة

        
مقایضات أسعار فائدة مستخدمة 

 (٤٬۷۳٥) -- (٤٬۷۳٥) -- -- (٤٬۷۳٥) -- للتحوط
عقود تبادل مستقبلیة مستخدمة 

 (۳۸٬۹۸۸) -- (۳۸٬۹۸۸) -- -- (۳۸٬۹۸۸) -- للتحوط
 (۷٬۹۷٤) -- (۷٬۹۷٤) -- -- -- (۷٬۹۷٤) عقود تبادل مستقبلیة أخرى

 (۱٥۹٬۹۷۹) (۱٥۹٬۹۷۹) -- -- -- -- (۱٥۹٬۹۷۹) خیار البیع
 (۱٦۷٬۹٥۳) (٤۳٬۷۲۳) -- -- (٥۱٬٦۹۷) (۱٥۹٬۹۷۹) (۲۱۱٬٦۷٦) 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۸۷ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) .۳۷
 

 
 أسلوب التقییم والمدخالت الھامة غیر القابلة للمالحظة

 
 یالعادلة، باإلضافة إل مةیمن الق ۳والمستوى  ۲یعرض الجدول التالي أسالیب التقییم المستخدمة في قیاس المستوى 

 المدخالت الھامة غیر القابلة للمالحظة المستخدمة.
 
 أدوات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة 

 أسلوب التقییم النوع
المدخالت الھامة غیر القابلة 

 للمالحظة

العالقة بین المدخالت الھامة 
غیر القابلة للمالحظة وقیاسات 

 القیمة العادلة
    
أسلوب مقارنة السوق.  األوراق المالیة 

مضاعف ربحیة السھم، 
السعر إلى القیمة 

 الدفتریة.

مضاعف ربحیة السھم، 
السعر مقابل القیمة 

الدفتریة، السعر مقابل 
 غیر قابل التطبیق القیمة الدفتریة الملموسة.

    
 غیر قابل التطبیق غیر قابل التطبیق تسعیرة الوسیط  عقود مستقبلیة

    
 سعر التنفیذ نموذج بالك شولز خیار الشراء والبیع

 تقلب مؤشر السكر
(القیمة السعر الفوري 

 العادلة)

الزیادة في القیمة العادلة سوف 
تقلل من قیمة خیار البیع و تزید 

 من قیمة خیار الشراء.
الزیادة في مؤشر التقلب سوف 
تزید من قیمة خیارات البیع 

 والشراء.
    

التدفقات النقدیة  مقایضات أسعار الفائدة
 غیر قابل التطبیق غیر قابل التطبیق المخصومة

 
 رأس المال إدارة ۳۸

 
تھدف المجموعة عند إدارة رأس المال إلى ضمان قدرة المجموعة على االستمرار بمبدأ مفھوم االستمراریة لكي 
تتكمن من االستمرار في توفیر عوائد للمساھمین ومنافع لحاملي األسھم اآلخرین، وللحفاظ على رأس مال أساسي 

 قوي لدعم التنمیة المستدامة ألعمالھا.
 

مجموعة ھیكل رأس مالھا من خالل مراقبة العوائد على صافي الموجودات وتقوم بإجراء التعدیالت علیھا في تدیر ال
ضوء التغیرات في الظروف االقتصادیة. ولغرض الحفاظ على أو تعدیل ھیكل رأس المال، قد تقوم المجموعة بتعدیل 

سھم جدیدة. كما تقوم المجموعة أیًضا بمراقبة رأس مبلغ توزیعات األرباح المدفوعة للمساھمین أو قد تقوم بإصدار أ
المال باستخدام معدل المدیونیة، وھو صافي الدیون، القروض المحملة بالفوائد والسلف بما في ذلك تكالیف التمویل، 
الذمم الدائنة التجاریة واألرصدة الدائنة األخرى بعد خصم النقد واألرصدة لدى البنوك. ویمثل رأس المال حقوق 

 ۳۱الملكیة كما ھو مبین في قائمة المركز المالي الموحدة مضافًا إلیھ صافي الدین. فیما یلي معدل المدیونیة كما في 
 م:۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۱۸دیسمبر 

  
  



 شركة مجموعة صافوال
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۸۸ 
 

 إدارة رأس المال (تابع) .۳۸

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۷
    

 ۱۳٬٦۲۹٬۳٥۰  ۱٤٬۲۳۰٬٥۱۰ إجمالي المطلوبات
 (۱٬۲۹۸٬۱۱۷)  (۹۰۱٬٥۷۳) ناقًصا: نقد وما في حكمھ

 ۱۲٬۳۳۱٬۲۳۳  ۱۳٬۳۲۸٬۹۳۷ صافي المدینین المعدل
    

 ۹٬۷۰۷٬۹۸۰  ۸٬۰۲۱٬۹٤۱ إجمالي حقوق الملكیة
 ٤٬۷۳٥  (۱٬۲۸٦) ناقًصا: احتیاطي التحوط

 ۹٬۷۱۲٬۷۱٥  ۸٬۰۲۰٬٦٥٥ حقوق الملكیة المعدلة
    

 ۱٫۲۷  ۱٫٦٦ الملكیة المعدلةصافي المدینین إلى حقوق 
 

 المعاییر الصادرة والتي لم تصبح ساریة المفعول بعد ۳۹
 

م مع السماح بالتطبیق المبكر، إال أن ۲۰۱۹ینایر  ۱یسري عدد من المعاییر الجدیدة للفترات السنویة التي تبدأ بعد 
 ھذه القوائم المالیة الموحدة.المجموعة لم تقم بالتطبیق المبكر للمعاییر الجدیدة أو المعدلة في إعداد 

 
 ۱٦من بین تلك المعاییر التي لم تصبح ساریة المفعول بعد، من المتوقع أن یكون المعیار الدولي للتقریر المالي 

 تأثیًرا جوھریًا على القوائم المالیة للمجموعة في فترة التطبیق المبدئي.
 

 عقود اإلیجار - ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي  )أ
 

م. قامت المجموعة بتقییم األثر ۲۰۱۹ینایر  ۱في  ۱٦یتعین على المجموعة تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 
على القوائم المالیة الموحدة كما ھو موضح أدناه. قد تتغیر  ۱٦المتوقع للتطبیق المبدئي للمعیار الدولي للتقریر المالي 

 لألسباب التالیة: ۲۰۱۹ایر ین ۱التأثیرات الفعلیة لتطبیق المعیار في 
 
تخضع السیاسات المحاسبیة الجدیدة للتغییر لحین تقدیم المجموعة قوائمھا المالیة األولى التي تتضمن تاریخ  •

 التطبیق المبدئي.
 

في قائمة المركز  جارینموذجاً وحیداً للمحاسبة عن عقود اإل نیللمستأجر ۱٦یقدم المعیار الدولي للتقریر المالي 
افة حقھ في استخدام األصل ذو الصلة باإلض مثلیالمستأجر بإثبات األصل المتعلق بحق االستخدام الذي  قومی. المالي

. وھناك إعفاءات من إثبات عقود اإلیجار قصیرة األجل جاریالتزامھ بسداد دفعات اإل مثلیالذي  جاریإلى التزام اإل
أي  –ي الحال اریالمحاسبة المتبعة من المؤجر مشابھة للمع قةیوعقود إیجار البنود ذات القیمة المنخفضة. تبقى طر

 .ليیتشغ جاریوعقود إ ليیتمو جاریإلى عقود إ جاریعقود اإل فیالمؤجرون في تصن ستمری
 

محل التوجیھات الحالیة لعقود االیجار بما في ذلك معیار المحاسبة الدولي  ۱٦یحل المعیار الدولي للتقریر المالي 
"تحدید ما إذا كان ترتیب ما  ٤االیجار، تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمعیار رقم عقود  ۱۷

الحوافز"،  -"عقود اإلیجار التشغیلي  ۱٥ینطوي على عقد إیجار"، وتفسیر لجنة التفسیرات القیاسیة للمعیار رقم 
 عامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإلیجار.تقویم جوھر الم ۲۷وتفسیر لجنة التفسیرات القیاسیة رقم 
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۸۹ 
 

 المعاییر الصادرة ولكن لم تصبح ساریة المفعول بعد (تابع) .۳۹
 

 عقود اإلیجار (تابع) –۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي  )أ
 

 عقود اإلیجار التي تكون فیھا المجموعة ھي الطرف المستأجر .۱
 

والمطلوبات الجدیدة لعقود اإلیجار التشغیلي الخاصة بھا. ستتغیر اآلن طبیعة ستقوم المجموعة بإثبات الموجودات 
المصروفات المتعلقة بتلك العقود ألن المجموعة ستقوم بإثبات مخصص استھالك لحق استخدام الموجودات 

 ومصروفات الفائدة على مطلوبات عقود اإلیجار.
 

اإلیجار التشغیلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة في السابق، قامت المجموعة بإثبات مصروفات عقود 
اإلیجار، وإثبات الموجودات والمطلوبات فقط إلى الحد الذي یوجد فیھ فرق في التوقیت بین دفعات اإلیجار الفعلیة 

 والمصروفات المسجلة.
 

قود التشغیلي الذي تعتبره من العباإلضافة إلى ذلك، لن تقوم المجموعة بعد اآلن بإثبات مخصصات لعقد اإلیجار 
المتوقع خسارتھا. وبدالً من ذلك، ستقوم المجموعة بإدراج الدفعات المستحقة بموجب عقد اإلیجار في مطلوباتھا 

 اإلیجار.
 

 ال یتوقع وجود أثر جوھري على عقود اإلیجار التمویلي للمجموعة.
 

 ملیار ٥٫۱ة أنھا ستحقق مطلوبات عقود إیجار إضافیة بمبلغ استناًدا إلى المعلومات المتوفرة حالیًا، تقدر المجموع
 م.۲۰۱۹ینایر  ۱لایر سعودي كما في 

 
ر  .۲  عقود اإلیجار التي تكون فیھا المجموعة ھي الطرف المؤّجِ

 
ر.  من غیر المتوقع أن یكون ھناك تأثیر كبیر لعقود اإلیجار التي تكون فیھ المجموعة ھي الطرف المؤّجِ

 
 التحول .۳

 
ً في  ۱٦المجموعة لتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي تخطط  م باستخدام منھج األثر ۲۰۱۹ینایر  ۱مبدئیا

كتسویة على الرصید  ۱٦الرجعي المعدل. لذلك، سیتم إثبات التأثیر التراكمي العتماد المعیار الدولي للتقریر المالي 
 عرض معلومات المقارنة. م، بدون إعادة۲۰۱۹ینایر  ۱االفتتاحي لألرباح المبقاة في 

 
وتخطط المجموعة لتطبیق الوسائل العملیة بھدف استثناء تعریف عقد اإلیجار عند التحول. وھذا یعني أنھا ستطبق 

م والمحددة كعقود إیجار وفقًا ۲۰۱۹ینایر  ۱على جمیع العقود المبرمة قبل  ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي 
  .٤فسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي وت ۱۷لمعیار المحاسبة الدولي 




