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118119 التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2019مالتقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2019م

الرأي
لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة مجموعة صافوال )"الشركة"( والشركات التابعة لها )"المجموعة"(، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحد كما 

في 31 ديسمبر 2019م، والقوائم الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك 
التاري�خ، واإليضاحات المرفقة مع القوائم المالية الموحدة، المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى. 

وفي رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م وأداءها 
المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاري�خ، وفقًا للمعاي�ير الدولية للتقري�ر المالي المعتمدة في المملكة العرب�ية 

السعودية، والمعاي�ير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانوني�ين.

أساس الرأي
لقد قمنا بالمراجعة وفقًا للمعاي�ير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العرب�ية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعاي�ير تم توضيحها في قسم 

"مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" في تقري�رنا هذا. ونحن مستقلون عن المجموعة وفقًا لقواعد سلوك وآداب المهنة 
المعتمدة في المملكة العرب�ية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، وقد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لتلك القواعد. 

ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا.

أمور المراجعة الرئيسية
 أمور المراجعة الرئيسية هي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للسنة الحالية. 

وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند ت�كوي�ن رأينا فيها، وال نبدي رأيًا منفصاًل في تلك األمور.

اختبار االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
راجع اإليضاح رقم 3)أ()2( الخاص بالسياسة المحاسبية المتعلقة بالشهرة، واإليضاح رقم 3)و( الخاص بالسياسة المحاسبية المتعلقة بالموجودات غير 

الملموسة، واإليضاح رقم 3)هـ( الخاص بالسياسة المحاسبية المتعلقة بالممتلكات واآلالت والمعدات، واإليضاح رقم 3)ع( الخاص بالسياسة المحاسبية 
المتعلقة بموجودات حق االستخدام، واإليضاح رقم 3)ط( الخاص بالسياسة المحاسبية المتعلقة باالنخفاض في القيمة، واإليضاح رقم 1 الخاص باإلفصاح عن 

الممتلكات واآلالت والمعدات، واإليضاح رقم 8 الخاص باإلفصاح عن الموجودات غير الملموسة والشهرة واإليضاح رقم 36 الخاص باإلفصاح عن خسارة االنخفاض 
في القيمة.

كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتناأمر المراجعة الرئيسي

كما في 31 ديسمبر 2019م، بلغت القيمة الدفترية للموجودات غير 
الملموسة والشهرة 832 مليون ريال سعودي )2018م: 906 مليون ريال 

سعودي(. باإلضافة لذلك، كما في 31 ديسمبر 2019م، بلغت القيمة الدفترية 
للممتلكات واآلالت والمعدات وموجودات حق االستخدام 6.512 مليون ريال 
سعودي )2018م: 6.755 مليون ريال سعودي( و4.320 مليون ريال سعودي 

 )2018م: ال شيء( على التوالي. بلغت خسائر االنخفاض في القيمة 
المعترف بها للموجودات غير المالية خالل السنة 73 مليون ريال سعودي 

)2018م: 200 مليون ريال سعودي(. 

تخضع الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد والشهرة 
 الختبار االنخفاض في القيمة سنويا بشكل إلزامي، وتخضع الممتلكات 

واآلالت والمعدات وموجودات حق االستخدام الختبار االنخفاض في القيمة 
عند وجود مؤشرات انخفاض داخلية أو خارجية. تقوم المجموعة بمراجعة 

القيم الدفترية لهذه الموجودات غير المالية لتحديد ما إذا كانت قيمها 
الدفترية ت�تجاوز المبالغ القابلة لالسترداد، القيمة العادلة ناقصا ت�كاليف 

البيع، أو قيمة استخدامه، أيهما أعلى. لغرض تقي�يم المجموعة لالنخفاض 
 في القيمة، استخدمت اإلدارة نموذج قيمة االستخدام لتحديد المبلغ 

القابل لالسترداد، والذي بموجبه تم خصم التدفقات النقدية المستقبلية 
المتعلقة بكل وحدة توليد نقد ومقارنتها بالقيم الدفترية الخاصة بكل منها. 
يتطلب نموذج القيمة المستخدمة مدخالت للعديد من االفتراضات الرئيسية، 

بما في ذلك تقديرات حجم المبيعات المستقبلية واألسعار وت�كاليف التشغيل 
والقيمة النهائية ومعدالت النمو ومعدالت الخصم.

هناك عدم ت�أكد في تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات غير المالية 
والتي تنشأ بشكل أساسي من المدخالت المستخدمة في كل من التنبؤ 

بالتدفقات النقدية المستقبلية وخصمها. إن الجمع بين أهمية أرصدة 
الموجودات وعدم الت�أكد المت�أصل في االفتراضات الداعمة لتقي�يم 

الموجودات غير المالية، يعني أن تقي�يم القيمة الدفترية هو أحد المجاالت 
الرئيسية في إصدار األحكام.

 لقد اعتبرنا تقي�يم الموجودات غير المالية بما في ذلك الموجودات 
 غير الملموسة والشهرة من أمور المراجعة الرئيسية بسبب الحكم 

المهم واالفتراضات الرئيسية التي تنطوي عليها عملية تقي�يم االنخفاض 
في القيمة.

قمنا بتنفيذ إجراءات المراجعة التالية فيما يتعلق باالنخفاض في قيمة 
الموجودات غير المالية:

تقي�يم مدى مالءمة السياسات المحاسبية للمجموعة لقياس الموجودات 	 
غير المالية بما يتماشى مع متطلبات المعاي�ير الدولية للتقري�ر المالي؛

تقي�يم التصميم والتنفيذ، واختبار الفعالية التشغيلية للضوابط الرقابية 	 
للمجموعة حول تقي�يم االنخفاض في القيمة؛ 

مشاركة المتخصصين لدينا في التقي�يمات الداخلية لتقي�يم االفتراضات 	 
األساسية المستخدمة في حساب القيمة المستخدمة. باإلضافة لذلك، 

قمنا بتقي�يم مدى معقولية افتراضات اإلدارة الرئيسية فيما يتعلق 
بالتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة والنمو ومعدالت الخصم؛

مقارنة التوقعات مع الخبرة التاريخية؛ وطّبقنا فهمنا للتوقعات 	 
المستقبلية لألعمال من مصادر داخلية وخارجية؛ 

إجراء اختبار تحليل الحساسية، والذي يتضمن تقي�يم ت�أثير التخفيضات 	 
المحتملة إلى حد معقول في معدالت النمو والتدفقات النقدية 

المتوقعة لتقي�يم الت�أثير على االرتفاع التقديري الحالي لوحدات توليد 
النقد المعنية؛

التحقق من دقة واكتمال المعلومات المستخدمة المعدة من قبل 	 
اإلدارة، والتي استخدمت كأساس لتقي�يم االنخفاض في القيمة؛ 

التحقق من الدقة الحسابية للنماذج المستخدمة من قبل اإلدارة؛ و	 
األخذ باالعتبار مدى كفاية اإلفصاحات ذات الصلة التي قامت بها 	 

المجموعة وفقا لمعاي�ير المحاسبة المطبقة.

أمور المراجعة الرئيسية )تابع(
 تقي�يم الشركات المست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

 راجع اإليضاح رقم 3)أ()3( الخاص بالسياسة المحاسبية المتعلقة بالشركات المست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية واإليضاح رقم 10 الخاص باإلفصاحات 
ذات الصلة:

كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتناأمر المراجعة الرئيسي

كما في 31 ديسمبر 2019م، بلغت القيمة الدفترية للشركات المست�ثمر فيها 
 بطريقة حقوق الملكية 8.625 مليون ريال سعودي )2018م: 8.301 مليون 

ريال سعودي(.

يتم المحاسبة عن االست�ثمارات المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية وفًقا 
لمعيار المحاسبة الدولي رقم 28 - االست�ثمارات في الشركات الزميلة 

والمشاريع المشتركة. وقد تم تحديد هذا كأمر مراجعة رئيسي نظرا ألهمية 
المبالغ المعنية، والتعقيدات المرتبطة بتحديد القيم الدفترية في تاري�خ 

التقري�ر، والمعامالت التجارية والرأسمالية مع المست�ثمري�ن، والحكم الذي 
ينطوي عليه تحديد خسائر انخفاض القيمة المحتملة.

قمنا بتنفيذ إجراءات المراجعة التالية فيما يتعلق بتقي�يم الشركات المست�ثمر 
فيها بطريقة حقوق الملكية:

تقي�يم مدى مالءمة السياسات المحاسبية للمجموعة لقياس االست�ثمارات 	 
المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية بما يتماشى مع متطلبات 

المعاي�ير الدولية للتقري�ر المالي؛ 
تقي�يم التصميم والتنفيذ، واختبار الفعالية التشغيلية للضوابط الرقابية 	 

للمجموعة فيما يتعلق باالعتراف والقياس الالحق لالست�ثمارات 
المست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بما في ذلك عملية تقي�يم 

االنخفاض في القيمة؛
التحقق من مكونات االست�ثمارات المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية 	 

من البيانات األساسية والوثائق الداعمة؛
تقي�يم العملية التي من خاللها طورت المجموعة توقعات التدفق 	 

النقدي للشركات المست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية )حيث توجد 
مؤشرات على االنخفاض في القيمة(؛

مشاركة المتخصصين لدينا في التقي�يمات الداخلية في تقي�يم االفتراضات 	 
األساسية المستخدمة في حساب القيمة المستخدمة. باإلضافة لذلك، 

قمنا بتقي�يم مدى معقولية افتراضات اإلدارة الرئيسية فيما يتعلق 
بالتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة والنمو ومعدالت الخصم وقمنا 

بإجراء تحليل حساسية لهذه االفتراضات الرئيسية؛
التحقق من الدقة الحسابية لنماذج االنخفاض في القيمة؛ 	 
اختبار دقة واكتمال المعلومات المستخدمة كأساس لتقي�يم االنخفاض 	 

في القيمة؛ و
األخذ باالعتبار مدى كفاية إفصاحات االست�ثمارات المحاسب عنها بطريقة 	 

حقوق الملكية وفقا لمعاي�ير المحاسبة المطبقة.

تقري�ر مراجع الحسابات المستقل
للسادة مساهمي شركة مجموعة صافوال



القوائم المالية التقري�ر االستراتيجي   I   تقري�ر مجلس اإلدارة   I   القوائم المالية

120121 التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2019مالتقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2019م

أمور المراجعة الرئيسية )تابع(
تقي�يم المخزون

راجع اإليضاح رقم 3)ح( الخاص بالسياسة المحاسبية المتعلقة بالمخزون واإليضاح رقم 12 الخاص باإلفصاح عن المخزون.

كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتناأمر المراجعة الرئيسي

 كما في 31 ديسمبر 2019م، بلغ رصيد مخزون المجموعة 2.752 مليون 
 ريال سعودي )2018م: 2.631 مليون ريال سعودي( بعد خصم مخصص 

المخزون بطيء الحركة بمبلغ 95 مليون ريال سعودي )2018م: 98 مليون 
ريال سعودي(. 

 يدرج المخزون بالت�كلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيها أقل، 
 ويتم ت�كوي�ن مخصص، عند الضرورة، للمخزون المتقادم وبطيء الحركة. 

تحدد اإلدارة مستوى تقادم المخزون من خالل النظر في طبيعته، وعمره 
اإلنتاجي، وتواري�خ انتهاء صالحيته وتوقعات المبيعات باستخدام االتجاهات 

التاريخية وغيرها من العوامل النوعية. في تاري�خ كل تقري�ر، يتم تخفيض 
ت�كلفة المخزون عندما يكون من المتوقع بيع المخزون بأقل من الت�كلفة.

ت�تعامل المجموعة أيضا في عقود التحوط السلعي لمخزونها من السكر 
الخام. تقوم اإلدارة باحتساب العقود باستخدام طريقة حساب القيمة حسب 

السوق وفحص التقي�يم وفعالية التحوط في كل فترة تقري�ر من خالل 
الحصول على أسعار الوسيط. 

تم اعتبار ذلك أمر مراجعة رئيسي بسبب األحكام الجوهرية واالفتراضات 
الرئيسية التي تطبقها اإلدارة عند تحديد مخصص المخزون بطيء الحركة 

ومستوى انخفاض المخزون المطلوب على أساس تقي�يم صافي القيمة 
القابلة للتحقق. عالوة على ذلك، ينطوي التحوط السلعي على استخدام 
طرق التقي�يم المعقدة واالفتراضات الهامة مثل التبادل المطبق وعروض 

األسعار خارج السوق النظامية، وفروق التعادل، وتقلب األسعار، وأداء 
الطرف المقابل، ومخاطر االئ�تمان.

قمنا بتنفيذ إجراءات المراجعة التالية فيما يتعلق بتقي�يم المخزون:
تقي�يم مدى مالءمة السياسات المحاسبية للمجموعة باالعتراف وقياس 	 

المخزون بما يتماشى مع متطلبات المعاي�ير المحاسبية ذات الصلة؛
تقي�يم التصميم والتنفيذ، واختبار الفعالية التشغيلية للضوابط الرقابية 	 

للمجموعة حول االعتراف بالمخزون والقياس الالحق بما في ذلك مراقبة 
مخصص البنود بطيئة الحركة؛

تقي�يم مدى مالءمة سياسة المجموعة للمخصصات الخاصة بالمخزون 	 
بطيء الحركة من خالل إجراء اختبار بأثر رجعي، ومقارنة التقديرات 

التاريخية مع الخسائر الفعلية؛ والتوقعات الحالية والمستقبلية فيما 
يتعلق بالمبيعات؛

مشاركة المتخصصين لدينا في تقنية المعلومات في اختبار سالمة تقري�ر 	 
تقادم المخزون الذي تستخدمه اإلدارة في تحديد مخصص المخزون 

بطيء الحركة؛ 
حضور الجرد الفعلي للمخزون في مواقع مختارة لتحديد البنود منتهية 	 

الصالحية أو المفقودة أو بطيئة الحركة؛ 
اختبار صافي القيمة القابلة للتحقق لمخزون البضائع الجاهزة من خالل 	 

النظر في المبيعات الفعلية بعد نهاية السنة واالفتراضات المستخدمة 
من قبل اإلدارة للتحقق من تقدير قيمة المخزون بالت�كلفة أو بصافي 

القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل؛ 
اختبار الرقابة الداخلية لإلدارة في إقامة عالقة التحوط، ومراقبة فعالية 	 

التحوط ومدى مالءمة االفتراضات المستخدمة في تحديد قيم المشتقات 
حسب السوق في تاري�خ التقري�ر بما في ذلك أسعار الصرف المدرجة وغير 

ذلك من المدخالت المباشرة وغير المباشرة القابلة للمالحظة؛ 
األخذ باالعتبار مدى كفاية اإلفصاح في القوائم المالية الموحدة 	 

للمجموعة وفقا للمعيار المحاسبي المطبق.

أمور المراجعة الرئيسية )تابع(
تحقق اإليرادات

راجع اإليضاح رقم 3)ل( الخاص بالسياسة المحاسبية المتعلقة بتحقق اإليرادات واإليضاح رقم 31 الخاص باإلفصاحات ذات الصلة.

كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتناأمر المراجعة الرئيسي

 خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، اعترفت المجموعة 
بإجمالي إي�رادات بلغت 22.243 مليون ريال سعودي )2018م: 21.815 مليون 

ريال سعودي(. 

ُتعتبر معظم ترتيبات مبيعات المجموعة مباشرة، حيث يتم االعتراف بها عند 
نقطة زمنية محددة وت�تطلب القليل من الحكم. ومع ذلك، في بعض الحاالت، 

تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات من خالل المبيعات لألطراف ذات العالقة 
وت�تيح بعض المكونات للعمالء حق اإلرجاع، مما يزيد من مستوى الحكم في 

إثبات اإليرادات في نهاية السنة.

يعتبر االعتراف باإليرادات من أمور المراجعة الرئيسية نظرا لخطر قيام اإلدارة 
بتجاوز الضوابط من خالل التحريف المتعمد لمعامالت اإليرادات من أجل تحقيق 

أهداف مالية، إما من خالل تعديل التقديرات في نهاية الفترة أو تسجيل 
معامالت وهمية في األعمال.

قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية فيما يتعلق بتحقق اإليرادات:
تقي�يم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتعلقة بالسياسات 	 

المحاسبية لالعتراف باإليرادات الخاصة بالمجموعة من خالل األخذ باالعتبار 
متطلبات معاي�ير المحاسبة ذات الصلة؛

تقي�يم التصميم والتنفيذ واختبار مدى الفاعلية التشغيلية للضوابط 	 
 الرقابية للمجموعة، بما في ذلك الضوابط الرقابية لمكافحة الغش 

عند إثبات اإليرادات؛
تقي�يم التعاقدات الرئيسية وترتيبات المرتجعات من خالل النظر في 	 

الوثائق واالتفاقيات ذات الصلة مع العمالء؛ 
 فحص عينة من معامالت المبيعات التي تمت قبل وبعد نهاية 	 

السنة لتقي�يم ما إذا كانت اإليرادات قد تم االعتراف بها في الفترة 
المحاسبية الصحيحة؛ 

وضع توقع إليرادات السنة الحالية بناًء على تحليل االتجاهات أو 	 
المعلومات، مع األخذ باالعتبار حجم المبيعات ومتوسط األسعار وفهمنا 

لكل قطاع سوقي. ومن ثم قمنا بمقارنة هذا التوقع مع اإليرادات 
الفعلية، حيثما كانت هناك صلة، وأكملنا المزيد من االستفسارات 

واالختبار؛ و
اختبار المجموعة األولى من قيود اليومية المرحلة إلى حسابات 	 

اإليرادات في دفتر اليومية لتحديد البنود غير العادية أو غير المنتظمة؛
الحصول على فهم لطبيعة عقود اإليرادات التي تستخدمها المجموعة 	 

لكل تدفق إي�رادات هام، واختبار عينة من عقود البيع المعبرة لت�أكيد 
فهمنا وتقي�يم ما إذا كان تطبيق اإلدارة لمتطلبات المعيار الدولي 

للتقري�ر المالي 15 يتوافق مع المعيار المحاسبي من عدمه؛
األخذ باالعتبار مدى كفاية اإلفصاح في القوائم المالية الموحدة 	 

للمجموعة وفقا للمعيار المحاسبي المطبق.

تقري�ر مراجع الحسابات المستقل
للسادة مساهمي شركة مجموعة صافوال )تابع(
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تقري�ر مراجع الحسابات المستقل
للسادة مساهمي شركة مجموعة صافوال )تابع(

أمور المراجعة الرئيسية )تابع(
المعيار الدولي للتقري�ر المالي رقم 16 "عقود اإليجار"

راجع اإليضاح رقم 4 لمعرفة ت�أثير تطبيق المعيار المحاسبي الجديد )المعيار الدولي للتقري�ر المالي رقم 16( واإليضاح رقم 3)ع( الخاص بالسياسة المحاسبية، 
واإليضاح رقم 7 واإليضاح رقم 21 لالطالع على اإلفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية الموحدة المرفقة.

كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتناأمر المراجعة الرئيسي

 طبقت المجموعة بشكل أولي المعيار الدولي للتقري�ر المالي رقم 16 
"عقود اإليجار" اعتبارا من 1 يناير 2019م، يحل هذا المعيار الجديد محل متطلبات 

معيار المحاسبة الدولي رقم 17 "عقود اإليجار" وتفسير لجنة تفسيرات 
المعاي�ير الدولية للتقري�ر المالي للمعيار رقم 4.

يقدم المعيار الدولي للتقري�ر المالي رقم 16 - عقود اإليجار - نموذجًا جديدًا 
الحتساب عقود اإليجار، حيث يتوجب على المست�أجري�ن االعتراف بموجودات 
حق االستخدام ومطلوبات عقود اإليجار الناشئة عن عقد إي�جار في قائمة 
المركز المالي. تم تطبيق المعيار الدولي للتقري�ر المالي رقم 16 - عقود 

اإليجار - من قبل المجموعة اعتباًرا من 1 يناير 2019م، باستخدام نهج التعديل 
بأثر رجعي. يتم تعديل اإليجارات المدفوعة مسبقا والمستحقة مقابل 

 موجودات حق االستخدام. قامت المجموعة باإلعتراف بمطلوبات عقود 
 إي�جار بمبلغ 5.040 مليون ريال سعودي وموجودات حق استخدام بمبلغ

4.989 مليون ريال سعودي في تاري�خ التحول. 

يتعين استخدام قدر كبير من الحكم في االفتراضات والتقديرات المستخدمة 
لتطبيق تعريف عقد اإليجار، وتطبيق معدل الخصم، ومدة اإليجار لحساب 

موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإليجار.

لقد اعتبرنا هذه أمر مراجعة رئيسي بسبب الطبيعة التقديرية لتحديد 
مطلوبات عقود اإليجار والت�أثير الكبير الناشئ عن تعديالت عملية التحول.

قمنا بتنفيذ اإلجراءات المراجعة التالية فيما يتعلق بتطبيق المعيار الدولي 
للتقري�ر المالي رقم 16:

قمنا بتقي�يم مدى مالءمة اختيار السياسات المحاسبية بناًء على متطلبات 	 
المعيار الدولي للتقري�ر المالي رقم 16 بما في ذلك عوامل مثل منهجية 

التحول، والوسائل العملية المطبقة؛
قمنا باختبار تصميم وتنفيذ الضوابط الرقابية للمجموعة المتعلقة 	 

بمعالجة عقود اإليجار بموجب المعيار الدولي للتقاري�ر المالية رقم 16؛
قمنا بتقي�يم مدى اكتمال اجمالي عقود اإليجار التى تم النظر فيها ضمن 	 

تعديالت عملية التحول؛
قمنا بتقي�يم واختبار معقولية االفتراضات والتقديرات المستخدمة من 	 

قبل اإلدارة ضمن تعديالت عملية التحول؛ 
قمنا بالحصول على تحديد ادارة المجموعة الكمي لموجودات حق 	 

االستخدام ومطلوبات عقود اإليجار. بالنسبة لعينة من عقود اإليجار، 
اتفقنا على أن المدخالت المستخدمة في التحديد الكمي التفاقيات 

عقود اإليجار وقمنا بإعادة احتساب مطلوبات عقود اإليجار. باإلضافة إلى 
ذلك، وبالنسبة للعينة المختارة، قمنا بإعادة حساب موجودات حق 

االستخدام وفًقا لتعديالت عملية التحول التي راعتها اإلدارة؛ 
قمنا بتقدير وتقي�يم مدى معقولية شروط عقود اإليجار المستخدمة في 	 

حساب مطلوبات عقود اإليجار وموجودات حق االستخدام؛
قمنا بتقي�يم واختبار مدى مالءمة معدالت الخصم المطبقة في تحديد 	 

مطلوبات عقود اإليجار؛ و
قمنا بتقي�يم ما إذا كانت اإلفصاحات ذات الصلة ضمن القوائم المالية 	 

الموحدة مناسبة وفًقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقري�ر المالي رقم 16 
"عقود اإليجار".

المعلومات األخرى
إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى. وتشمل المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقري�ر السنوي، ولكنها ال ت�تضمن القوائم المالية 

الموحدة وتقري�رنا عنها. ومن المتوقع أن يكون التقري�ر السنوي متاحا لنا بعد تاري�خ تقري�رنا هذا.

وال يغطي رأينا في القوائم المالية الموحدة المعلومات األخرى، وال ُنبدي أي شكل من أشكال استنتاجات الت�أكيد فيما يخص ذلك.

 وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المشار إليها أعاله عندما تصبح متاحة، وعند القيام بذلك، 
نأخذ بعين االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خالل المراجعة، أو 

يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري. 

عند قراءتنا للتقري�ر السنوي، عندما يكون متاحا لنا، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري فيه، نكون مطالبين بإبالغ المكلفين بالحوكمة عن األمر.

مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة
إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة، وفقا للمعاي�ير الدولية للتقري�ر المالي المعتمدة في المملكة العرب�ية 

السعودية، والمعاي�ير واإلصدارات األخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانوني�ين، واألحكام المعمول بها في نظام الشركات ونظام الشركة 
األساسي، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريف جوهري، سواء بسبب 

غش أو خطأ. 

 وعند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقي�يم قدرة المجموعة على االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية، وعن اإلفصاح، 
بحسب ما هو مناسب، عن األمور ذات العالقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس في المحاسبة، ما لم ت�كن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية 

المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك. 

إن مجلس اإلدارة، هم المسؤولون عن اإلشراف على عملية التقري�ر المالي في المجموعة.

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة
ت�تمثل أهدافنا في الحصول على ت�أكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقري�ر 
مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن الت�أكيد المعقول هو مستوى عالٍ من الت�أكيد، إال أنه ليس ضمانًا على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقًا للمعاي�ير 

الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العرب�ية السعودية ست�كشف دائمًا عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجودًا. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو 
خطأ، وُتَعد جوهرية إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على 

هذه القوائم المالية الموحدة.

وكجزء من المراجعة وفقًا للمعاي�ير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العرب�ية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك 
المهني خالل المراجعة. وعلينا أيضًا:

تحديد مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة وتقديرها سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة لتلك 	 
المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج 

عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوي�ر أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية.
الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي عن فاعلية 	 

أنظمة الرقابة الداخلية بالمجموعة.
تقي�يم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة. 	 
استنتاج مدى مناسبة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية كأساس في المحاسبة، واستنادًا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك 	 

عدم ت�أكد جوهري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد ت�ثير شكًا كبيرًا بشأن قدرة المجموعة على االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية. وإذا تبين لنا وجود عدم ت�أكد 
جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقري�رنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير 

كافية، فإننا يتعين علينا تعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاري�خ تقري�رنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف 
المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن االستمرار وفقًا لمبدأ االستمرارية. 

تقي�يم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تعبر عن المعامالت 	 
واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عرضًا بصورة عادلة.

الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية ضمن المجموعة، إلبداء رأي حول القوائم 	 
المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وأداء عملية المراجعة للشركة. ونظل الجهة الوحيدة المسئولة عن رأينا في المراجعة.

لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة، من بين أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة 
في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خالل المراجعة لشركة مجموعة صافوال )"الشركة"( والشركات التابعة لها )"المجموعة"(.

كما زودنا المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة المتعلقة باالستقاللية، وأبلغناهم بجميع العالقات واألمور األخرى 
التي قد نعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقاللنا، وإجراءات الوقاية ذات العالقة، إذا تطلب ذلك.

ومن ضمن األمور التي تم إبالغها للمكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد تلك األمور التي اعتبرناها األكثر أهمية عند مراجعة القوائم المالية الموحدة للسنة 
الحالية، والتي ُتَعد من أمور المراجعة الرئيسية. ونوضح هذه األمور في تقري�رنا ما لم يمنع نظام أو الئحة اإلفصاح العلني عن األمر، أو عندما نرى، في ظروف 

نادرة للغاية، أن األمر ينبغي أال يتم اإلبالغ عنه في تقري�رنا ألن التبعات السلبية للقيام بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المصلحة العامة 
المترتبة على هذا اإلبالغ.

عن/كي بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون 

إبراهيم عبود باعشن 
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