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128129 التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2019مالتقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2019م

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 

)بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 

1. معلومات عامة 
شركة مجموعة صافوال هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العرب�ية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 4030019708 صادر في مدينة جدة 

بتاري�خ 21 رجب 1399هـ )الموافق 16 يونيو 1979(. ت�أسست الشركة بموجب نظام الشركات في المملكة العرب�ية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/21 
بتاري�خ 29 رب�يع األول 1398هـ )الموافق 9 مارس 1978م(.

يقع المكتب المسجل للشركة في العنوان التالي:
برج صافوال، 

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

جدة 23511-7333، 
المملكة العرب�ية السعودية.

 ت�تضمن القوائم المالية الموحدة المرفقة القوائم المالية لشركة مجموعة صافوال )الشركة( أو )الشركة األم( وشركاتها التابعة المحلية واألجنبية 
)يشار إليهم مجتمعين بالمجموعة( حيث تقوم المجموعة بتصنيع وبيع الزي�وت النباتية وإنشاء الصناعات المكملة لها ومنافذ التجزئة ومنتجات األلبان 

واألطعمة السريعة والتصدير واالستيراد والتعهدات التجارية والوكاالت التجارية، وتنمية المنتجات الزراعية وأنشطة االست�ثمار العقاري.

كما في 31 ديسمبر 2019م، لدى الشركة است�ثمارات في الشركات التابعة التالية )يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة"(:

(I) الشركات التابعة المملوكة مباشرة للشركة
شركات تابعة ذات نشاط تشغيلي   )1

حصة الملكية (٪)

النشاط الرئيسيبلد الت�أسيساسم الشركة التابعة
31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر
2018م

شركة صافوال لألغذية )"إس إف سي"(
المملكة العرب�ية 

100100شركة قابضةالسعودية

شركة بنده للتجزئة )"بنده"(
المملكة العرب�ية 

98,8797,55التجزئةالسعودية

شركة الطعام الجيد*
المملكة العرب�ية 

100100شركة قابضةالسعودية

 شركة المتون العالمية لالست�ثمار 
العقاري القابضة

المملكة العرب�ية 
8080عقاراتالسعودية

شركة هرفي لخدمات األغذية )"هرفي"(
المملكة العرب�ية 

4949مطعم وإنتاج مخبوزاتالسعودية

خالل 2018م، ووفقًا لشروط وأحكام اتفاقية شراء األسهم، وافقت صافوال االستحواذ على 51٪ من حقوق ملكية مجموعة شركات الكبير )إيضاح 1)4(( مقابل 571 مليون ريال سعودي. وتم تنفيذ   *
الصفقة من خالل الشركة التابعة المملوكة للمجموعة بنسبة 100٪، شركة الطعام الجيد، وهي شركة ت�أسست في المملكة العرب�ية السعودية. تم إست�كمال عملية دفع العوض وإنهاء 

اإلجراءات ذات الصلة في 31 أكتوبر 2018م. خالل السنة، تم تعديل 34.3 مليون ريال سعودي مقابل الشراء.

2(  شركات تابعة متوقفة النشاط وشركات قابضة

حصة الملكية (٪)

النشاط الرئيسيبلد الت�أسيساسم الشركة التابعة
31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر
2018م

شركة أديم العرب�ية )"أديم"(
المملكة العرب�ية 

100100شركة قابضةالسعودية

شركة األطر العرب�ية لالست�ثمار التجاري
المملكة العرب�ية 

100100شركة قابضةالسعودية

شركة المجمعات الموحدة لالست�ثمار العقاري )تم تصفيتها(
المملكة العرب�ية 

100–شركة قابضةالسعودية

100100شركة قابضةاألردنشركة مدارك لالست�ثمارات

الشركة المتحدة لتطوي�ر الممتلكات
المملكة العرب�ية 

100100شركة متوقفة النشاطالسعودية

1. معلومات عامة )تابع(
(2) شركة صافوال لألغذية 

تملك الشركة االم نسبة 100٪ )31 ديسمبر 2018م: 100٪( من اسهم شركة صافوال لألغذية )"اس اف سي"( والتي تم تاسيسها كشركة مساهمة مقفلة وفقا 
للقرار الوزاري رقم 236/ج بتاري�خ 21 ذو القعدة 1435هـ )16 سبتمبر 2014م(. وقبل ان ت�تحول إس إف سي الى شركة مساهمة مقفلة، كانت تعمل كشركة ذات 

مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العرب�ية السعودية تحت السجل التجاري رقم 4030180782 والصادر في جدة بتاري�خ 5 رجب 1429هـ )8 يوليو 2008م(.

تعمل شركة صافوال لألغذية بشكل أساسي في تجارة الجملة والتجزئة للعناصر الغذائية، وتعمل من خالل شركاتها التابعة المباشرة وغير المباشرة في تصنيع 
وتسوي�ق وتوزيع المنتجات المتضمنة زي�وت الطعام والمعكرونة والسكر والمأكوالت البحرية والحلويات واالستصالح الزراعي في األسواق المحلية والدولية.

شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية:

حصة الملكية (٪)

النشاط الرئيسيبلد الت�أسيساسم الشركة التابعة
31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر
2018م

شركة عافية العالمية )"أي آي سي"(
المملكة العرب�ية 

95.1995.19تصنيع زي�وت الطعامالسعودية

 شركة صافوال لالست�ثمارات الصناعية 
)"أس أي أي سي"(

المملكة العرب�ية 
100100شركة قابضةالسعودية

100100تصنيع المكرونةمصرشركة الملكة للصناعات الغذائية

100100تصنيع المكرونةمصرشركة الفراشة للصناعات الغذائية

شركة صافوال ألسواق األغذية الناشئة 

 الجزر العذراء 
 البريطانية 

95.4395.43شركة قابضة)بي في أي(

شركة عافية العالمية للتوزيع والتسوي�ق
المملكة العرب�ية 

9999تجارة وتوزيعالسعودية

9595شركة قابضةجزر كايمانشركة صافوال لألغذية والسكر

شركة صافوال لألغذية الدولية المحدودة
اإلمارات العرب�ية 

100100شركة قابضةالمتحدة

الشركة الدولیة للصناعات الغذائية )"أي إف أي"(
المملكة العرب�ية 

100100تصنيع الدهونالسعودية

شركة سي فود إنترناشيونال تو المنطقة الحرة*
اإلمارات العرب�ية 

6060تجارة وتوزيع منتجات األغذية البحريةالمتحدة

شركة عافية العرب�ية لألغذية
المملكة العرب�ية 

100100شركة متوقفة النشاطالسعودية

شركة المؤون العالمية القابضة )"المؤون"(
المملكة العرب�ية 

100100شركة قابضةالسعودية

مراسينا الدولیة لالست�ثمار العقاري المحدودة 
)"مراسينا"(

المملكة العرب�ية 
100100شركة قابضةالسعودية

وافقت شركة صافوال لألغذية على بيع حصة ملكية بنسبة 10٪ في شركة سي فود إنترناشيونال تو المنطقة الحرة إلى المساهم اآلخر. كما في 31 ديسمبر 2019م، كانت اإلجراءات النظامية   *
ذات الصلة ما تزال تحت التنفيذ.
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130131 التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2019مالتقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2019م

1. معلومات عامة )تابع(
(2) شركة صافوال لألغذية )تابع(

أ( شركات تابعة تحت سيطرة شركة عافية العالمية:

حصة الملكية (٪)

النشاط الرئيسيبلد الت�أسيساسم الشركة التابعة
31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر
2018م

9090شركة قابضةإي�رانشركة صافوال بيشهر )"إس بي إي سي"(

100100شركة متوقفة النشاطلوكسمبورجشـركة مالينترا القابضة

صافوال لألغذية المحدودة )"إس إف إل"(
 الجزر البريطانية 

100100شركة قابضةالعذراء

98,5797.4شركة متوقفة النشاطاألردنشركة عافية العالمية - األردن )تحت التصفية(

شـركة أنفسكز
 الجزر البريطانية 

9090شركة متوقفة النشاطالعذراء

شركة عافية العالمية للتجارة
 الجزر البريطانية 

100100شركة متوقفة النشاطالعذراء

صافوال لألغذية العالمية
 الجزر البريطانية 

100100شركة متوقفة النشاطالعذراء

شركة كوغو غيدا ياتوم في ت�كاريت إيه إس 
100100شركة قابضةتركيا)"كوغو"(

100100شركة قابضةجزر كايمانأسيل للغذاء - شركة قابضة

إس بي إي سي

79.979.9تصنيع زي�وت الطعامإي�رانشركة بيشهر الصناعية

100100تجارة وتوزيعإي�رانشركة طلوع بخش افتاب

100100تجارة وتوزيعإي�رانشركة صافوال بيشهر للسكر

9090تصنيع األغذية والحلوياتإي�رانشركة نورتيكا جولدن ويت

إس إف إل

99.9599.95تصنيع زي�وت الطعاممصرشركة عافية العالمية - مصر

كوغو

100100تصنيع زي�وت الطعامتركياشركة صافوال غيدا ساناي ڤي ت�كاريت أنونيم

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 

)بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 

1. معلومات عامة )تابع(
(2) شركة صافوال لألغذية )تابع( 

ب( شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لالست�ثمارات الصناعية:
حصة الملكية (٪)

النشاط الرئيسيبلد الت�أسيساسم الشركة التابعة
31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر
2018م

الشركة المتحدة للسكر )"يو إس سي"(
المملكة العرب�ية 

74.4874.48تصنيع السكرالسعودية

يو اس سي

 شركة اإلسكندرية للسكر، مصر 
62.1362.13تصنيع السكرمصر)"أي اس سي إي"(*

100100شركة متوقفة النشاطجزر كايمانصناعات سكر البنجر

شركة اإلسكندرية للسكر

100100استصالح األراضيمصرشركة اإلسكندرية المتحدة الستصالح األراضي

ج( شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية لألسواق الناشئة:

100100تصنيع زي�وت الطعامالمغربشركة صافوال المغرب

100100تصنيع زي�وت الطعامالسودانصافوال لزي�وت الطعام )السودان(

100100تصنيع زي�وت الطعامالجزائرشركة عافية العالمية - الجزائر

د( شركة تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية الدولية:

100100إنتاج أطعمة وحلوياتإي�رانشركة بيهتام رويان كافيه الحديثة

هـ( شركة تابعة تحت سيطرة المؤون ومراسینا

ألوفوغ تريدينغ دي ام ام سي
اإلمارات العرب�ية 

100100تجارة وتوزيعالمتحدة

إن نسبة الملكية الفعلية في شركة اإلسكندرية للسكر، مصر هي 71.66٪ )31 ديسمبر 2018م: ٪71.66(.  *

(3) شركة بنده للتجزئة 
تملك الشركة األم 98.87٪ )31 ديسمبر 2018م: 97.55٪( في شركة بنده للتجزئة )"بنده"(، والتي تم ت�أسيسها كشركة مساهمة مقفلة سعودية بموجب القرار 

الوزاري رقم 235/ج بتاري�خ 22 رجب 1431هـ )3 يوليو 2010م(. وقبل تحولها إلى شركة مساهمة مقفلة، كانت بنده تعمل كشركة ذات مسؤولية محدودة في 
المملكة العرب�ية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010137417 والصادرة بالرياض بتاري�خ 1 رب�يع األول 1416هـ )28 يوليو 1995م(.

تزاول شركة بنده وشركاتها التابعة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في توريدات األغذية والمواد االستهالكية. تعمل مجموعة بنده من خالل شبكة من متاجر 
الهايبر ماركت والسوبر ماركت والمتاجر الصغيرة التابعة لها. 

شركات تابعة تحت سيطرة شركة بنده:

حصة الملكية (٪)

النشاط الرئيسيبلد الت�أسيساسم الشركة التابعة
31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر
2018م

شركة المخازن الكبرى التجارية
المملكة العرب�ية 

100100التجزئةالسعودية

شركة بنده لخدمات التشغيل والصيانة والمقاوالت
المملكة العرب�ية 

100100الخدمات والصيانةالسعودية

100100التجزئةمصرشركة بنده العالمية للتجزئة

شركة بنده للمخابز
المملكة العرب�ية 

100100شركة متوقفة النشاطالسعودية

جيان

الشركة اللبنانية للحلويات والمخابز
المملكة العرب�ية 

9595شركة متوقفة النشاطالسعودية

في 16 يناير 2019م، قرر مساهمي بنده، في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 695 مليون ريال سعودي الطفاء خسائرها المتراكمة وتال ذلك ضخ رأس مال بمبلغ 
800 مليون ريال سعودي من قبل المساهمين. ساهمت مجموعة صافوال بشكل فردي في ضخ رأس المال، مما أدى إلى زيادة حصة ملكية المجموعة في بنده إلى ٪98.87.
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132133 التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2019مالتقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2019م

1. معلومات عامة )تابع(
(4) شركة الطعام الجيد

تمتلك الشركة األم حصة ملكية بنسبة 100٪ )31 ديسمبر 2018م: 100٪( في شركة الطعام الجيد )"جي إف سي"(، والتي تم ت�أسيسها كشركة ذات مسئولية 
محدودة مسجلة في المملكة العرب�ية السعودية تحت السجل التجاري رقم 4030603674 الصادر في جدة في 21 رب�يع الثاني 1439هـ )8 يناير 2018م(.

يتمثل نشاط شركة جي إف سي، من خالل شركاتها التابعة المباشرة وغير المباشرة، في تصنيع وتجارة الجملة والتجزئة وتوزيع األغذية المجمدة والمأكوالت 
البحرية في األسواق المحلية والخارجية.

شركات تابعة تحت سيطرة شركة جي إف سي )يشار إليها مجتمعة بـ "مجموعة شركات الكبير"(:

حصة الملكية (٪)

النشاط الرئيسيبلد الت�أسيساسم الشركة التابعة
31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر
2018م

شركة مصنع األغذية المتنوعة 
المملكة العرب�ية 

5151تصنيع األغذية المجمدةالسعودية

شركة األحسن للتجارة
المملكة العرب�ية 

5151تجارة وتوزيعالسعودية

5151تجارة وتوزيعالبحري�نشركة الهالل لالستيراد والتصدير

شركة مشاريع سهر المحدودة
اإلمارات العرب�ية 

5151تجارة وتوزيعالمتحدة

شركة مصنع سهر لألغذية
اإلمارات العرب�ية 

5151تصنيع األغذية المجمدةالمتحدة

شركة الكبير القابضة المحدودة
اإلمارات العرب�ية 

5151شركة قابضةالمتحدة

شركة األفضل لتجارة المواد الغذائية
اإلمارات العرب�ية 

5151تجارة وتوزيعالمتحدة

شركات تابعة تحت سيطرة شركة الكبير القابضة المحدودة:

حصة الملكية (٪)

النشاط الرئيسيبلد الت�أسيساسم الشركة التابعة
31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر
2018م

شركة كاسكيد لإلست�ثمارات المحدودة
اإلمارات العرب�ية 

100100شركة است�ثماريةالمتحدة

شركة كاسكيد لألغذية البحرية
اإلمارات العرب�ية 

100100تصنيع األغذية المجمدةالمتحدة

شركة مشاريع الصباح للمواد الغذائية
اإلمارات العرب�ية 

100100تجارة وتوزيعالمتحدة

شركة كاسكيد لإلست�ثمارات المحدودة

100100تجارة وتوزيععمانشركة األفضل لألغذية 

2. أسس اإلعداد
أ) المعاي�ير المحاسبية المطبقة

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقا للمعاي�ير الدولية للتقاري�ر المالية المعتمدة في المملكة العرب�ية السعودية والمعاي�ير واإلصدارات األخرى 
الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانوني�ين. هذه هي المجموعة األولى من القوائم المالية للمجموعة التي تم فيها تطبيق المعيار الدولي 

للتقري�ر المالي 16 "عقود اإليجار" والتغي�يرات الناتجة على السياسات المحاسبية الهامة موضحة في اإليضاح 4. 

1 ( العرف المحاسبي/أسس القياس  
  تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم االستمرارية وعلى أساس الت�كلفة التاريخية، باست�ثناء االست�ثمارات 
المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، است�ثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتزامات الشركة والمخزون في إطار 

عالقة التحوط للقيمة العادلة، واألدوات المالية المشتقة ومنافع الموظفين والتي يتم إثباتها بالقيمة الحالية لاللتزام المستقبلي باستخدام طريقة 
وحدة االئ�تمان المخططة. تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لت�تماشى مع العرض الحالي للقوائم المالية.

2( عملة النشاط والعرض  
يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يمثل عملة النشاط للشركة. تم تقريب جميع المبالغ ألقرب ألف، ما لم يذكر خالف ذلك.  

ب) التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة 
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة من اإلدارة استخدام الحكم والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المقرر 

عنها للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المقرر عنها. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

ت�تم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل متواصل. يتم إثبات مراجعات التقديرات بأثر مستقبلي.

األحكام 
تشتمل اإليضاحات التالية على معلومات حول األحكام المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية التي لها أكبر ت�أثير على المبالغ المدرجة في القوائم 

المالية الموحدة:
ما اذا كانت المجموعة تمارس السيطرة على الشركة المست�ثمر فيها اإليضاح 3)أ( )1( –    )1(

تصنيف شركات مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية اإليضاح 3)أ( )3( –    )2(
تطبيق محاسبة التحوط )3( اإليضاح 3)ب( )4( –  

إثبات اإليرادات: ما إذا كانت اإليرادات يتم إثباتها على مدى زمني أو في وقت محدد اإليضاح 3)ل( –    )4(
تصنيف عقود اإليجار اإليضاح 3)ع( –    )5(

االفتراضات وتقديرات عدم الت�أكد
فيما يلي معلومات حول االفتراضات وتقديرات عدم الت�أكد التي لها ت�أثير جوهري على المبالغ المدرجة في القوائم المالية الموحدة:

1( االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
 يتطلب منهج نموذج األعمال بموجب المعيار الدولي للتقري�ر المالي 9 تطبيق حكمًا لضمان تصنيف الموجودات المالية للمجموعة في الفئة المناسبة. 

تحديد ما إذا كانت الفئات المصنفة ت�تطلب تقي�يم األحكام التعاقدية التي تؤدي إلى تغي�ير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية. قد يوجد دليل 
موضوعي في الظروف التي يكون فيها الطرف المقابل قد أفلس أو فشل في سداد أصل الدين والفائدة. وفي ظروف أخرى، تستخدم المجموعة الحكم 
من أجل تحديد ما إذا كانت قيمة أصل مالي ما قد انخفضت باستخدام نموذج الخسارة االئ�تمانية المتوقعة. تستخدم المجموعة الحكم لتحديد ما إذا كان من 

الممكن عكس االنخفاض في القيمة، وقد يكون االفتراض في عمل ذلك تحسينا في التصنيف االئ�تماني للمدين أو استالم المدفوعات المستحقة. باإلضافة 
 إلى ذلك، 

 تصدر المجموعة أيًضا أحكاًما بشأن تحديد ما إذا كان قياس خسائر االئ�تمان المتوقعة يعكس معلومات معقولة وداعمة متاحة دون ت�كلفة أو جهد ال داعي 
لهما يتضمن معلومات تاريخية وحالية وتوقعات.

2( مخصص تقادم مخزون
تقوم المجموعة بتحديد المخصص لتقادم المخزون على أساس الخبرة التاريخية، ومعدل الدوران المتوقع للمخزون، عمر المخزون وحالته الراهنة، 

والتوقعات الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بالمبيعات. إن االفتراضات المستند عليها عند تحديد مخصص تقادم المخزون ت�تضمن اتجاهات المبيعات 
المستقبلية، والمتطلبات المتوقعة للمخزون ومكونات المخزون الالزمة لدعم هذه المبيعات والعروض المستقبلية. إن تقدير المجموعة لمخصص تقادم 

المخزون قد يختلف جوهريا من فترة إلى أخرى نتيجة للتغيرات في عروض المنتجات المتعلقة بهذه المنتجات.

3( األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات 
تقدر اإلدارة العمر اإلنتاجي للممتلكات، اآلالت والمعدات الحتساب االستهالك. ويتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ باالعتبار االستخدام المتوقع للموجودات أو 

التلف المادي. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويا، ويتم تعديل االستهالك في المستقبل متى ترى اإلدارة أن األعمار 
اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

4( االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة في تاري�خ كل تقري�ر مالي بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها غير المالية )بخالف العقارات االست�ثمارية والمخزون وموجودات الضري�بة 

المؤجلة( لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على االنخفاض في القيمة. وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير قيمة الموجودات القابلة 
لالسترداد. يتم اختبار الشهرة سنويا لتحديد االنخفاض في القيمة.

ولغرض اختبار االنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات معا في أصغر مجموعة من الموجودات التي تنتج تدفقات نقدية من االستخدام المستمر 
والتي ت�كون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية للموجودات األخرى أو الوحدات المولدة للنقد. يتم توزيع الشهرة الناتجة من دمج األعمال على 

الوحدات المولدة للنقد أو مجموعات الوحدات المنتجة للنقد التي من المتوقع أن تستفيد من عمليات الدمج.

إن القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد هي القيمة األكثر استخداما أو قيمتها العادلة بعد خصم ت�كاليف البيع، أيهما أعلى. يستند 
تقدير قيمة االستخدام إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخفضة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضري�بة الذي يعكس 

تقي�يمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لألصل أو وحدة إنتاج النقد.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 

)بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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2. أسس اإلعداد )تابع(
ب) التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة )تابع(

4( االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية )تابع(
يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة إذا زادت القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد عن قيمته القابلة لالسترداد.

يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة. يتم توزيعها لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة موزعة على الوحدة المولدة للنقد، ثم 
لتقليل القيمة الدفترية للموجودات األخرى في وحدة إنتاج النقد على أساس تناسبي.

 ال يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة فيما يتعلق بالشهرة. أما بالنسبة للموجودات األخرى، فيتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة فقط للمدى 
 الذي ال يتعدى فيه المبلغ الدفتري لألصل مبلغه الدفتري بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء التي كان من الممكن تحديدها ما لم يتم إثبات خسارة االنخفاض 

في القيمة.

5( منافع الموظفين – التزام خطة المنافع المحددة
 تم تطبيق بعض االفتراضات االكتوارية كما هو مبين في اإليضاح 22 حول هذه القوائم المالية لتقي�يم القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة. 

إن أي تغي�يرات في تلك االفتراضات خالل السنوات القادمة قد يؤثر على أرباح وخسائر تلك السنوات.

6( االستمرارية
أجرت إدارة المجموعة تقي�يما لقدرة المجموعة على االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية، ولديها قناعة أن لدى المجموعة الموارد الكافية الستمرار أعماله 
في المستقبل القريب. إضافة لذلك، فإن اإلدارة ليس لديها أي شكوك جوهرية في قدرة الشركة على االستمرارية. لذلك، فإنه ال يزال يتم إعداد القوائم 

المالية على أساس مبدأ االستمرارية.

7(  افتراضات أخرى
ت�تضمن اإليضاحات التالية معلومات حول االفتراضات األخرى والتقديرات غير المؤكدة:

اإليضاح 3)ب( و38   قياس القيمة العادلة  )1   
مخصص خسائر المخزون اإليضاح 3)ح(    )2  

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وغير المالية اإليضاح 3)ط(    )3  
قياس التزامات المنافع المحددة اإليضاح 3)ك(    )4  

مخصص مقابل تجديد موجودات  اإليضاح 3)ي(    )5  

3. السياسات المحاسبية الهامة
تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية الموحدة، ما لم يذكر خالف ذلك.

أ) تجميع األعمال
يتم المحاسبة عن تجميع األعمال )باست�ثناء الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة( باستخدام طريقة االستحواذ. ويتم قياس ت�كلفة االستحواذ بالقيمة العادلة 
للموجودات، وأداة حقوق الملكية المصدرة والمطلوبات المت�كبدة أو المفترض تحملها في تاري�خ التبادل، وت�تضمن الت�كاليف العائدة مباشرة إلى االستحواذ. 

الموجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليها والمطلوبات وااللتزامات الطارئة المفترضة في تجميعات األعمال يتم قياسها مبدئيا بالقيمة العادلة في 
تاري�خ االستحواذ. الت�كلفة في عمليات تجميع األعمال التي تزيد على حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات المقتناة القابلة للتحديد 
والمطلوبات وااللتزامات المحتملة، يتم تصنيفها كشهرة. عندما يكون الفائض سلبيا، يتم إثبات ربح صفقة الشراء مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة. 

تقوم المجموعة باالختيار على أساس كل معاملة على حدة سواء لقياس الحصة غير المسيطرة بقيمتها العادلة أو بحصتها التناسبية من القيمة المثبتة 
لصافي الموجودات المحددة في تاري�خ االستحواذ.

إذا تم تحقيق تجميع األعمال على مراحل، فإن أي حصة في حقوق الملكية سبق اقتناؤها يتم قياسها بالقيمة العادلة كما في تاري�خ االستحواذ وأي ربح 
أو خسارة ناتجة عن االستحواذ يتم تسجيلها في قائمة الربح أو الخسارة.

 يتم إدراج ت�كاليف المعاملة، بخالف تلك المرتبطة بإصدار سندات الدين أو حقوق الملكية، التي ت�ت�كبدها المجموعة فيما يتعلق بدمج األعمال كمصروفات 
عند ت�كبدها.

االستحواذات على المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة
يتم قياس عمليات تجميع األعمال بما في ذلك الشركات أو األعمال الخاضعة لسيطرة مشتركة والمحاسبة عنها باستخدام القيمة الدفترية. ويتم إثبات 

قيمة الموجودات والمطلوبات المقتناة بالقيم الدفترية عند انتقالها من دفاتر حسابات الشركة المسيطرة. ويتم إضافة مكونات حقوق ملكية الشركات 
المقتناة إلى نفس المكونات داخل حقوق ملكية المجموعة ويتم إثبات أي أرباح أو خسائر تنتج عن ذلك مباشرة في حقوق الملكية.

3. السياسات المحاسبية الهامة )تابع(
أ) تجميع األعمال )تابع(

)1( الشركات التابعة
الشركات التابعة هي منشآت تسيطر عليها المجموعة. تعتبر المجموعة مسيطرة على المنشأة، عندما ت�تعرض أو يكون لديها الحق في الحصول على 

عوائد متغيرة من مشاركتها مع المنشأة ولديها القدرة على الت�أثير على تلك العوائد من خالل تحكمها في المنشأة. يتم توحيد القوائم المالية للشركات 
التابعة في القوائم المالية من تاري�خ االستحواذ، باعتباره التاري�خ الذي تحصل فيه المجموعة على السيطرة ويستمر التوحيد حتى تاري�خ توقف السيطرة.

 جميع األرصدة داخل المجموعة والمعامالت واإليرادات والمصروفات واألرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت داخل المجموعة والمدرجة في الموجودات 
يتم استبعادها بالكامل. كذلك أي أرباح وخسائر غير محققة ناتجة عن المعامالت داخل المجموعة يتم استبعادها عند التوحيد.

عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تستبعد موجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأي حصص غير مسيطرة ذات صلة وعناصر حقوق 
الملكية األخرى. يتم إثبات أي ربح أو خسارة ناتجة في قائمة الربح أو الخسارة. أي حصة محتفظ بها في الشركة التابعة السابقة يتم قياسها بالقيمة 

العادلة عند فقدان السيطرة.

يتم احتساب التغيرات في حصة المجموعة في ملكية شركة تابعة لها التي ال ينتج عنها تغي�ير في السيطرة كمعاملة حقوق ملكية ويتم تعديل القيمة 
 الدفترية للحصص غير المسيطرة مقابل القيمة العادلة للمبلغ المدفوع ويتم إثبات الفرق مباشرة في حقوق الملكية تحت "ت�أثير المعامالت مع الحصة 

غير المسيطرة دون تغي�ير في السيطرة".

)2( الشهرة
ت�تمثل الشهرة في الفرق بين ت�كلفة األعمال المشتراة وحصة المجموعة في صافي القيمة العادلة لموجودات المجموعة المستحوذ عليها القابلة 

للتحديد والموجودات والمطلوبات وااللتزامات المحتملة العائدة لألعمال المشتراة بتاري�خ الشراء. ويتم مراجعة تلك الشهرة لالنخفاض في قيمتها سنويا 
أو عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد تعرضت لالنخفاض في قيمتها. ال يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة فيما 

يتعلق بالشهرة.

يتم تخصيص الشهرة لوحدات مولدة للنقد بغرض اختبار االنخفاض في القيمة. يتم إجراء التخصيص لتلك الوحدات المولدة للنقد أو مجموعات الوحدات 
المولدة للنقد التي يتوقع أن تستفيد من دمج األعمال التي ارتفعت فيها الشهرة. يتم تحديد الوحدات أو مجموعات الوحدات عند أقل مستوى ت�تم عنده 

مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية، حيث أنها تمثل هي القطاعات التشغيلية.

)3( است�ثمارات في شركات مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
ت�ت�كون حصص المجموعة في الشركات المست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية من حصص في شركات زميلة ومشاريع مشتركة. 

الشركات الزميلة هي تلك المنشآت التي تملك الشركة فيها ت�أثيرا جوهريا ولكن ليست حصة مسيطرة، أو سيطرة مشتركة على سياساتها التمويلية 
والتشغيلية. إن المشروع المشترك هو ترتيب يكون للمجموعة فيه سيطرة مشتركة حيث يكون للمجموعة حقوقا في صافي موجودات الترتيب، وليس 

في موجوداتها والتزاماتها تجاه مطلوباتها. 

 يتم المحاسبة عن الحصص في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية )شركات مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية(. 
يتم إثباتها مبدئيا بالت�كلفة، والتي تشمل ت�كاليف المعامالت. الحقا لإلثبات األولي، ت�تضمن القوائم المالية الموحدة حصة المجموعة في الربح أو الخسارة 

والدخل الشامل اآلخر في شركات مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، حتى تاري�خ توقف الت�أثير الهام أو السيطرة المشتركة.

وعندما تزيد حصة المجموعة من الخسارة على حصتها في االست�ثمار في المجموعة المست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، فإن القيمة الدفترية 
لالست�ثمار تنخفض إلى الصفر ويتم االستمرار بتحميل أي خسائر إضافية عندما ت�ت�كبد المجموعة التزامات قانونية أو تعاقدية أو إذا دفعت أي مبالغ بالنيابة 

عن الشركة المست�ثمر فيها. 

يتم استبعاد األرباح غير المحققة الناتجة من المعامالت مع الشركات المست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية مقابل الموجودات/المطلوبات إلى حد حصة 
المجموعة في الشركة المست�ثمر فيها. 

كما يتم استبعاد الخسائر غير المحققة ما لم توفر المعاملة دليال على االنخفاض في قيمة الموجودات المحولة.

يتم إثبات األرباح والخسائر المخفضة الناتجة من الشركات المست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية في قائمة الربح أو الخسارة.

)4( حصص غير مسيطرة
ت�تمثل الحصص غير المسيطرة في الحصص في الشركات التابعة التي ال تحتفظ المجموعة بها والتي تقاس بالحصة التناسبية في صافي الموجودات 

المحددة للشركة التابعة. ويتم معالجة المعامالت مع أطراف الحصص غير المسيطرة كمعامالت مع أطراف من خارج المجموعة.

يتم احتساب التغيرات في حصة المجموعة في شركة تابعة كنتيجة للمعامالت مع الحصص غير المسيطرة التي ال ينتج عنها فقدان للسيطرة كمعامالت 
حقوق ملكية، أي كمعامالت مع المالك بصفتهم مالك. يتم تسجيل الفرق بين القيمة العادلة ألي مبالغ مدفوعة/مستلمة واألسهم ذات الصلة 

المستحوذ عليها/المباعة بالقيمة الدفترية لصافي موجودات الشركة التابعة ضمن حقوق الملكية. كما يتم تسجيل األرباح والخسائر من بيع/شراء الحصص 
غير المسيطرة ضمن حقوق الملكية.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 

)بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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3. السياسات المحاسبية الهامة )تابع(
ب) األدوات المالية

)1( اإلثبات والقياس األولي 
يتم إثبات الذمم المدينة التجارية وأوراق الدين المصدرة مبدئيا عند نشأتها. يتم إثبات جميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى عندما تصبح 

المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة.

يتم قياس األصل المالي )ما لم يكن ذمم مدينة تجاريًة دون مكون مالي كبير( أو مطلوبات مالية مبدئيا بالقيمة العادلة زائدا، بالنسبة لبند غير مدرج 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، ت�كاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى االستحواذ عليه أو طرحه. يتم قياس الذمم المدينة التجارية بدون مكون 

تمويلي كبير مبدئيا بسعر المعاملة.

)2( التصنيف والقياس الالحق 
الموجودات المالية - القياس األولي

 عند القياس األولي، يتم تصنيف الموجودات المالية على النحو المقاس به كما يلي: بالت�كلفة المطفأة، بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر - 
كأداة دين؛ بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل - كأداة حقوق الملكية أو بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة.

ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد القياس األولي إال إذا قامت المجموعة بتغي�ير نموذج األعمال إلدارة الموجودات المالية، وفي هذه الحالة يتم 
تصنيف جميع الموجودات المالية المت�أثرة في أول يوم من أيام أول فترة تقري�ر تعقب تغي�ير نموذج األعمال.

 
يقاس األصل المالي بالت�كلفة المطفأة إذا ما استوفى الشرطين التالي�ين وهو غير محدد بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

يتم االحتفاظ به ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و	 
تنشأ شروطها التعاقدية في تواري�خ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات من أصل المبلغ وفائدة على أصل المبلغ القائم.	 

 تقاس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط إذا استوفت الشرطين التالي�ين وهي غير محددة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
أو الخسارة:

االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال والذي يتحقق الغرض منه عن طري�ق تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية؛ و	 
تنشأ شروطها التعاقدية في تواري�خ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات من أصل المبلغ وفائدة على أصل المبلغ القائم.	 

عند اإلثبات األولي الست�ثمارات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يحق للمجموعة أن تختار بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في 
القيمة العادلة لالست�ثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا االختيار على أساس كل است�ثمار على حدة.

إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة كمقاسة بالت�كلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا لما تم بيانه أعاله، يتم 
قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يشمل ذلك جميع الموجودات المالية المشتقة. وعند اإلثبات األولي، قد تختار المجموعة بصورة غير 

قابلة لإللغاء قياس أصل مالي يفي بمتطلبات القياس بالت�كلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وكذلك بالقيمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يلغي أو يقلص بصورة جوهرية التباين المحاسبي الذي قد ينشأ.

الموجودات المالية - تقي�يم نموذج األعمال
تقوم المجموعة بعمل تقي�يم للهدف من نموذج األعمال الذي يكون األصل بموجبه محتفظ به على مستوى المحفظة ألن هذا يعكس الطريقة األمثل التي 

يدار بها العمل والمعلومات التي يتم إرسالها إلى اإلدارة. ت�تضمن المعلومات ما يلي:
يتم العمل على ضوء السياسات واألهداف المبينة للمحفظة. ويشمل ذلك ما إذا ما كانت استراتيجية اإلدارة تركز على تحقيق إي�رادات الفائدة التعاقدية 	 

أو االحتفاظ بمعدل فائدة محدد أو يكون هناك توافق بين مدة أي مطلوبات ذات صلة أو تدفقات نقدية أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع 
موجودات؛

كيفية تقي�يم أداء المحفظة وإرسال تقاري�ر بشأنها إلى إدارة المجموعة؛	 
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال( وكيفية إدارة المخاطر؛	 
كيفية تعويض المدراء، أي إذا ما استند التعويض على القيمة العادلة للموجودات التي تمت إدارتها أو التدفقات النقدية التعاقدية التي تم تحصيلها؛ و	 
ت�كرار وكمية وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في الفترات السابقة وأسباب البيع والتوقعات بشأن أنشطة المبيعات المستقبلية.	 

إن تحوي�ل الموجودات المالية إلى أطراف ثالثة في المعامالت التي ال تؤهل إللغاء اإلثبات ال تعتبر مبيعات لهذا الغرض، بما يتماشى مع إثبات المجموعة 
المستمر للموجودات.

 يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو التي ت�تم إدارتها وتقي�يم أدائها على أساس القيمة العادلة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
أو الخسارة.

3. السياسات المحاسبية الهامة )تابع(
ب) األدوات المالية )تابع(

الموجودات المالية – القياس الالحق واألرباح والخسائر
يتم تطبيق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية.

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة – يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة. يتم إثبات صافي األرباح والخسائر، 
وتشمل أي فائدة أو إي�رادات توزيعات األرباح، ضمن الربح أو الخسارة.

موجودات مالية بالت�كلفة المطفأة – يتم قياس هذه الموجودات الحقًا بالت�كلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة. يتم تخفيض الت�كلفة المطفأة 
بمقدار خسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت. 

يتم إثبات إي�رادات الفائدة وأرباح وخسائر ترجمة العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة. يتم إثبات أي ربح أو خسارة في الربح أو 
الخسارة.

است�ثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة. يتم إثبات توزيعات األرباح 
كإي�رادات في قائمة الربح أو الخسارة ما لم تمثل توزيعات األرباح بشكل واضح استرداد جزء من ت�كلفة االست�ثمار. يتم إثبات صافي األرباح والخسائر األخرى 

ضمن الدخل الشامل اآلخر وال يتم إعادة تصنيفها في قائمة الربح أو الخسارة.

المطلوبات المالية – التصنيف والقياس الالحق واألرباح والخسائر
يتم تصنيف المطلوبات المالية باعتبارها محسوبة بالت�كلفة على أنها محسوبة بالت�كلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم تصنيف 

االلتزام المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا تم تصنيفه كمحتفظ به بغرض المتاجرة، أو كان أحد المشتقات أو تم تصنيفه على هذا النحو 
عند اإلثبات األولي. يتم إثبات المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وصافي األرباح والخسائر، بما في ذلك أي مصروفات فائدة، 

في قائمة الربح أو الخسارة. يتم بعد ذلك قياس المطلوبات المالية األخرى بالت�كلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم إثبات مصروفات 
الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية في الربح أو الخسارة. يتم إثبات أي ربح أو خسارة أيضا في الربح أو الخسارة.

)3( إلغاء اإلثبات
الموجودات المالية

تقوم المجموعة بإلغاء إثبات األصل المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي أو تحوي�ل الحقوق في استالم التدفقات 
النقدية التعاقدية في معاملة يتم بموجبها انتقال كافة المخاطر والمزايا الخاصة بملكية أصل مالي أو التي ال تقوم فيها المجموعة بتحوي�ل أو االحتفاظ 

بكافة مخاطر ومزايا األصل وال تحتفظ بالسيطرة على األصل المالي.

المطلوبات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء إثبات المطلوبات المالية عندما يتم سداد التزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انقضاء مدتها. تقوم المجموعة أيضا بإلغاء إثبات 

المطلوبات المالية عندما يتم تعديل شروطها وتختلف التدفقات النقدية للمطلوبات المعدلة بشكل جوهري، وفي هذه الحالة يتم إثبات مطلوبات مالية 
جديدة بناًء على الشروط المعدلة بالقيمة العادلة.

عند إلغاء إثبات مطلوبات مالية، يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية المطفأة والمقابل المدفوع )بما في ذلك أي موجودات غير نقدية محولة أو 
مطلوبات مفترضة( في الربح أو الخسارة.

)4( مشتقات 
األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط

 تحتفظ المجموعة بأدوات مالية مشتقة للتحوط من مخاطر أسعار المخزون، وااللتزامات المؤكدة، ومخاطر أسعار الفائدة. عند التحديد األولي للتحوط، 
تقوم المجموعة بتوثيق العالقة بین أداة )أدوات( التحوط والبند )البنود( المتحوط لها، بما في ذلك أهداف واستراتيجية إدارة المخاطر في تنفيذ معاملة 

التحوط، باإلضافة إلی األساليب التي سيتم استخدامها لتقي�يم فعالية عالقة التحوط. 

 تقوم المجموعة بعمل تقي�يم، عند بداية عالقة التحوط وكذلك على أساس مستمر، لتحديد ما إذا كان من المتوقع أن ت�كون أدوات التحوط "عالية الفاعلية" 
في مقاصة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبنود المتحوط لها خالل الفترة التي تم تحديد التحوط لها، وما إذا كانت النتائج الفعلية لكل 

تغطية هي ضمن نطاق وفقا لسياسة إدارة المخاطر. بالنسبة للتحوط النقدي للتدفقات النقدية للمعاملة المتوقعة، ينبغي أن ت�كون المعاملة محتملة 
الحدوث بدرجة كبيرة وينبغي عرض التعرض للتغيرات في التدفقات النقدية التي قد تؤثر في نهاية المطاف على صافي الدخل المقرر عنها.

يتم إثبات المشتقات مبدئيا بالقيمة العادلة؛ ويتم إثبات ت�كاليف المعاملة المنسوبة في الربح أو الخسارة عند ت�كبدها. الحقا لإلثبات األولي، يتم قياس 
المشتقات بالقيمة العادلة ويتم المحاسبة عن التغيرات فيها كما هو موضح أدناه:

تحوط التدفق النقدي
عند تحديد أداة مشتقة كأداة تحوط للتدفقات النقدية المنسوبة إلى مخاطر معينة مرتبطة بأصل أو مطلوبات معترف بها، على سبيل المثال مقايضات 
أسعار الفائدة أو معاملة متوقعة محتملة الحدوث بدرجة كبيرة قد تؤثر على الربح أو الخسارة، يتم إثبات الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة 

للمشتقات المحددة والمؤهلة كتحوطات لتغيرات التدفقات النقدية في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكية. يتم إثبات الربح أو الخسارة 
المتعلقة بالجزء غير الفعال مباشرًة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن "إي�رادات التموي�ل أو الت�كلفة التمويلية". 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 

)بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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3. السياسات المحاسبية الهامة )تابع(
ب) األدوات المالية )تابع(

)4( مشتقات )تابع(
تحوط التدفق النقدي )تابع(

يعاد تصنيف المبالغ المتراكمة في حقوق الملكية إلى ربح أو خسارة في الفترات عندما يؤثر البند المتحوط له على الربح أو الخسارة )مثال: عندما يحدث 
البيع المتوقع المتحوط له(. يتم إثبات الربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء الفعال من قيمة السلعة في قائمة الربح أو الخسارة ضمن "ت�كلفة اإليرادات".

ومع ذلك، عندما ينتج عن المعاملة المتوقعة التي تم التحوط منها إثبات األصل غير المالي )على سبيل المثال، المخزون(، يتم تحوي�ل المبالغ المتراكمة 
في حقوق الملكية من حقوق الملكية وتدرج في القياس األولي للت�كلفة. وفي النهاية يتم إثبات المبالغ المتراكمة في ت�كلفة اإليرادات للمخزون.

عند انتهاء صالحية أداة التحوط، أو إنهاؤها، أو بيعها، أو التعامل بها، أو عندما ال يصبح التحوط مستوفيًا لمعاي�ير محاسبة التحوط، يتم إيقاف محاسبة 
التحوط بأثر مستقبلي. عندما يتم التوقف عن محاسبة التحوط لتحوطات التدفق النقدي، يظل المبلغ المتراكم ضمن حقوق الملكية ويتم إثباته عندما يتم 

إثبات المعاملة المتوقعة في النهاية في الربح أو الخسارة. عندما يصبح من غير المتوقع حدوث معاملة متوقعة، يتم فورٌا تحوي�ل الربح أو الخسارة 
المتراكمة التي تم إدراجها في حقوق الملكية وذلك في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن "إي�رادات تموي�ل أو ت�كلفة تموي�ل".

التحوط للقيمة العادلة
تقيد التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المحددة والمؤهلة كتحوطات للتغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة مع أي تغيرات في 

القيمة العادلة لألصل أو المطلوبات المتحوط لها المنسوبة إلى مخاطر التحوط لها. تطبق المجموعة فقط محاسبة التحوط بالقيمة العادلة لمخاطر 
قيمة سلع التحوط )السكر الخام(. يتم إثبات الربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء الفعال من معاملة التحوط في الربح أو الخسارة ضمن "ت�كلفة اإليرادات". يتم 

إثبات الربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء غير الفعال مباشرًة في الربح أو الخسارة ضمن "إي�رادات التموي�ل أو الت�كلفة التمويلية". يتم إثبات التغيرات في 
القيمة العادلة للتحوط المستقبلي في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن "ت�كلفة اإليرادات".

مشتقات أخرى
عندما ال يتم االحتفاظ بأداة مالية مشتقة لغرض المتاجرة، وال يتم تصنيفها ضمن عالقة تحوط مؤهلة، يتم إثبات كافة التغيرات في قيمتها العادلة 

مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن "إي�رادات تموي�ل أو ت�كلفة تموي�ل".

مقاصة
يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية ويعرض المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق قانوني نافذ إلجراء مقاصة 

لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما يكون لدى المجموعة نية سواء لتسويتها على أساس الصافي أو إلثبات األصل وتسوية المطلوبات في آن واحد.

نقد وما في حكمه
يت�كون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية لدى البنوك واالست�ثمارات األخرى قصيرة األجل عالية السيولة ذات 

االستحقاق األصلي ثالثة أشهر أو أقل، إن وجدت، والمتاحة للمجموعة دون أي قيود.

ج) التقاري�ر القطاعية
إن قطاع األعمال هو عنصر: 

يشارك في أنشطة األعمال التي من الممكن أن تحقق له إي�رادات ويتحمل بسببها مصروفات بما في ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالعمليات    )1
مع العناصر األخرى للمجموعة؛

يتم تحليل نتائج عملياته بشكل مستمر من قبل الرئيس المسئول عن صنع القرار التشغيلي وذلك التخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد وتقي�يم   )2
األداء؛ و

التي ت�توفر لها المعلومات المالية بشكل مستقل.  )3

ت�تضمن نتائج القطاعات المبلغ عنها لمتخذ القرارات التشغيلية الرئيسي والمتضمنة لبنود منسوبه مباشرة لقطاع بعينه وكذلك تلك التي يمكن توزيعها 
على أساس معقول.

د) ترجمة عمالت أجنبية
)1( معامالت بالعمالت األجنبية

يتم تحوي�ل المعامالت التي ت�تم بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية المعنية لمنشآت المجموعة وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاري�خ تلك 
المعامالت. 

تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية في تاري�خ القوائم المالية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في ذلك 
التاري�خ. بالنسبة للموجودات والمطلوبات غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعملة األجنبية، فيتم تحويلها إلى العملة الوظيفية وفقا ألسعار 

الصرف السائدة في تاري�خ تحديد القيمة العادلة. يتم إثبات فروقات صرف العمالت األجنبية الناتجة عن إعادة التحوي�ل في الربح أو الخسارة، باست�ثناء 
الفروقات الناتجة عن إعادة تحوي�ل أدوات الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وااللتزام المالي المحدد كتحوط لصافي االست�ثمار 

في عملية أجنبية، أو تحوطات التدفق النقدي المؤهل، والتي يتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل اآلخر. ويتم تحوي�ل البنود غير النقدية التي ت�تم 
بالعمالت األجنبية والتي تم قياسها بالت�كلفة التاريخية على أساس أسعار الصرف السائدة في تاري�خ المعاملة.

3. السياسات المحاسبية الهامة )تابع(
د) ترجمة عمالت أجنبية )تابع(

)2( العمليات األجنبية
يتم تحوي�ل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية بما فيها الشهرة وتعديالت القيمة العادلة الناشئة عن االستحواذ وفقا ألسعار الصرف السائدة في 

تاري�خ التقري�ر المالي. يتم تحوي�ل إي�رادات ونفقات العمليات األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاري�خ المعامالت.

يتم إثبات فروقات صرف العمالت األجنبية الناتجة عن العمليات األجنبية في قائمة الدخل الشامل اآلخر ويتم تجميعها في احتياطي ترجمة العمالت 
األجنبية، باست�ثناء الحد الذي يتم فيه توزيع فرق التحوي�ل على الحصة غير المسيطرة.

يتم تحوي�ل توزيعات األرباح المستلمة من الشركة الزميلة األجنبية بأسعار التحوي�ل السائدة بتاري�خ المعاملة وتدرج فروقات الصرف الناتجة عن التحوي�ل في 
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

عندما يتم بيع عملية أجنبية، يتم تحوي�ل المبلغ ذي الصلة في احتياطي الترجمة إلى قائمة الربح أو الخسارة كجزء من الربح أو الخسارة عند البيع. وعند البيع 
الجزئي لشركة تابعة ت�تضمن عملية أجنبية، فإن النسبة ذات الصلة بهذا المبلغ التراكمي يتم إعادة ربطها بالحصة غير المسيطرة. في أي عملية بيع جزئي 

يتم إعادة تصنيف الجزء ذي الصلة في قائمة الربح أو الخسارة.

أرباح أو خسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن بند نقدي مستحق من أو مستحق إلى عملية أجنبية، مبلغ التسوية والتي لم يتم التخطيط لها أو يحتمل 
أن تحدث في المستقبل المنظور وتعتبر في جوهرها جزًء من صافي االست�ثمار في العملية األجنبية، يتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل اآلخر ضمن 

احتياطي ترجمة العمالت األجنبية.

)3( االقتصادات ذات التضخم الجامح
عندما يعتبر اقتصاد البلد الذي تعمل فيه المجموعة جامح التضخم، والعملة الوظيفية ألحد منشآت المجموعة هي العملة المحلية لهذا االقتصاد جامح 

التضخم، يتم تعديل القوائم المالية لهذه المنشآت بحيث يتم عرضها فيما بعملة وحدة القياس في نهاية فترة التقري�ر. ويشمل ذلك إعادة عرض اإليرادات 
والمصروفات لتعكس التغيرات في مؤشر األسعار العام منذ بداية فترة إعداد التقاري�ر وإعادة عرض البنود غير النقدية في قائمة المركز المالي الموحدة، 

مثل الممتلكات واآلالت والمعدات والمخزون، ليعكس ذلك القوة الشرائية الحالية كما في نهاية السنة باستخدام مؤشر أسعار عام من تاري�خ إثباتها ألول 
مرة. يتم تضمين الربح أو الخسارة على صافي المركز المالي في الت�كاليف التمويلية أو الدخل للسنة. ال يتم تعديل المبالغ المقارنة. عندما ال يكون اقتصاد 
بلد ما، حيث تعمل المجموعة، اقتصادا جامح التضخم، ت�توقف المجموعة عن تطبيق طريقة المحاسبة في االقتصادات ذات التضخم الجامح في نهاية فترة 

التقري�ر والتي تسبق مباشرة الفترة التي يتوقف فيها وضع التضخم الجامح. تعتبر المبالغ المدرجة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في ذلك 
التاري�خ بمثابة القيم الدفترية للقوائم المالية الموحدة الالحقة للمجموعة. لغرض توحيد المكونات األجنبية العاملة في اقتصادات التضخم الجامح؛ يتم 

ترجمة بنود قائمة المركز المالي والربح أو الخسارة بسعر اإلغالق.

هـ) ممتلكات وآالت ومعدات
 يتم قياس الممتلكات واآلالت والمعدات بالت�كلفة بعد خصم االستهالك المتراكم والخسارة المتراكمة لالنخفاض في القيمة. ت�تضمن الت�كلفة سعر الشراء 

وأي ت�كاليف ترتبط مباشرة بإحضار األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لجعله قادرا على العمل بالطريقة التي تريدها اإلدارة. 

ت�تضمن ت�كلفة الموجودات التي يتم بناؤها ذاتيا ت�كلفة المواد والعمالة المباشرة وأي ت�كاليف أخرى تنسب مباشرة إلى جعل الموجودات في حالة صالحة 
لالستخدام المحدد لها وت�كاليف تفكيك وإزالة البنود واستعادة الموقع المقامة عليه وت�كاليف االقتراض على الموجودات المؤهلة.

 عندما يختلف العمر اإلنتاجي ألجزاء مهمة من أحد بنود الممتلكات واآلالت المعدات، ت�تم المحاسبة عن ذلك األصل كبند منفصل من بنود الممتلكات 
واآلالت والمعدات.

يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات بمقارنة متحصالت االستبعاد مع القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت 
والمعدات ويتم إثباتها بالصافي ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

يتم إثبات ت�كلفة استبدال جزء من أحد بنود المصانع الممتلكات واآلالت والمعدات ضمن القيمة الدفترية لذلك األصل عندما يكون من المحتمل تدفق منافع 
اقتصادية من ذلك الجزء من األصل للمجموعة، وعندما يمكن قياس الت�كلفة بشكل موثوق. يتم استبعاد القيمة الدفترية للبند المستبدل. يتم إثبات ت�كلفة 

الخدمة اليومية للممتلكات والمعدات في قائمة الربح أو الخسارة عند ت�كبدها.

 يمثل االستهالك التوزيع المنتظم للمبلغ القابل لالستهالك ألحد الموجودات على مدى العمر اإلنتاجي المقدر له. تمثل قيمة االستهالك ت�كلفة األصل، 
أو أي مبلغ آخر يتم استبداله بالت�كلفة، بعد خصم قيمته المتبقية.

 يتم تحميل االستهالك على قائمة الربح أو الخسارة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات واآلالت والمعدات. 
يتم استهالك الموجودات المست�أجرة على مدى مدة اإليجار أو عمرها اإلنتاجي أيهما أقل. ال يتم استهالك األراضي.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 

)بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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3. السياسات المحاسبية الهامة )تابع(
هـ) ممتلكات وآالت ومعدات )تابع(

وفيما يلي األعمار اإلنتاجية التقديرية للموجودات:

سنوات

12.5 – 50مباني
3 – 33تحسينات على عقارات مست�أجرة

3 – 30آالت ومعدات
3 – 16أثاث ومعدات مكتبية

4 – 10سيارات

يتم مراجعة طرق االستهالك واألعمال اإلنتاجية والقيم المتبقية مرة واحدة سنويا على األقل وتعديلها إذا لزم األمر. لتقي�يم االنخفاض في قيمة 
الممتلكات واآلالت والمعدات، يرجى الرجوع إلى سياسة االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية اإليضاح، 3 "ط".

و) الموجودات غير الملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموسة، بخالف الشهرة، التي يتم شراؤها من قبل المجموعة ولها أعمار إنتاجية محددة بالت�كلفة بعد خصم اإلطفاء 

المتراكم وخسارة االنخفاض في القيمة المتراكمة. يتراوح العمر اإلنتاجي لهذه الموجودات غير الملموسة من 25 سنة إلى 28 سنة.

ت�تم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزيد المنافع االقتصادية الكامنة في األصل التي ت�تعلق به تلك المصروفات. يتم إثبات جميع المصروفات 
األخرى، بما في ذلك المصروفات على الشهرة والعالمات التجارية الناشئة داخليا، ضمن قائمة الربح أو الخسارة عند ت�كبدها.

يتم احتساب اإلطفاء على أساس ت�كلفة األصل، أو أي مبلغ آخر مستبدل للت�كلفة، بعد خصم قيمته المتبقية ويتم إثباته في قائمة الربح أو الخسارة بطريقة 
القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة من تاري�خ إتاحتها لالستخدام حيث أن هذه هي الطريقة األمثل التي تعكس بشكل 

دقيق مدى استهالك المنافع االقتصادية الكامنة في األصل.

يتم قياس الموجودات غير الملموسة التي حصلت عليها المجموعة والتي لها أعمار إنتاجية غير محددة بالت�كلفة بعد خصم خسائر انخفاض القيمة 
المتراكمة. ت�تم مراجعة العمر اإلنتاجي لهذه الموجودات كل فترة تقري�ر لتحديد ما إذا كانت األحداث والظروف مستمرة في دعم تقي�يم العمر اإلنتاجي غير 

المحدد لتلك الموجودات. يتم مراجعتها لتحديد االنففاض في القيمة سنويًا وعندما يكون هناك مؤشر على انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة.

ز) عقارات است�ثمارية
العقارات االست�ثمارية هي العقارات المحتفظ بها إما للحصول على إي�رادات إي�جار أو لتحقيق مكاسب رأسمالية أو لكليهما، ولكن ليس للبيع في سياق العمل 

االعتيادي أو االستخدام في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات أو ألغراض إدارية.

يتم قياس العقارات االست�ثمارية بالت�كلفة بعد خصم االستهالك المتراكم والخسارة المتراكمة لالنخفاض في القيمة. عند تغي�ير استخدام األصل كأن يتم إعادة 
تبوي�به ضمن الممتلكات والمعدات، تصبح قيمته العادلة في تاري�خ إعادة التبويب نفس ت�كلفته الحقا.

ح)  مخزون
يتم إثبات المخزون بالت�كلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. ويتم تحديد الت�كلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح. وت�تضمن الت�كلفة النفقات 

التي يتم ت�كبدها لشراء المخزون، وت�كاليف اإلنتاج أو التحوي�ل والت�كاليف األخرى التي يتم تحملها لجلب المخزون إلى موقعه الحالي وحالته الراهنة. في حالة 
المخزون المصنع واألعمال تحت التنفيذ، ت�تضمن الت�كلفة حصة مناسبة من المصروفات غير المباشرة لإلنتاج على أساس الطاقة التشغيلية العادية.

وقد ت�تضمن الت�كلفة أيضا التحويالت من الدخل الشامل اآلخر ألي ربح أو خسارة من تحوطات التدفق النقدي المؤهلة لمشتريات المخزون بالعمالت األجنبية. 
باإلضافة إلى ذلك، قد يشمل المخزون أيضا ربح أو خسارة محولة من القيمة العادلة من االلتزامات المؤكدة بسبب محاسبة تحوط القيمة العادلة وأثر التقي�يم 

العادل لمخاطر أسعار المخزون المتحوط لها ضمن تحوط القيمة العادلة.

ت�ت�كون صافي القيمة القابلة لالسترداد من سعر البيع التقديري خالل السير االعتيادي لألعمال بعد خصم أي ت�كاليف إنتاج إضافية لإلكمال ومصروفات البيع 
والتوزيع. ويتم ت�كوي�ن مخصص، عند اللزوم، للمخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف.

ط) االنخفاض في القيمة
الموجودات المالية  )1

األدوات المالية وموجودات العقود
تقوم المجموعة بإثبات مخصصات الخسارة للخسائر االئ�تمانية المتوقعة على الموجودات المالية المقاسة بالت�كلفة المطفأة.

تقوم المجموعة بقياس مخصصات خسارة للذمم المدينة التجارية والموجودات المالية األخرى المقاسة بمبلغ يعادل الخسائر االئ�تمانية المتوقعة للعمر 
 الكلي التي تنتج عن كل األحداث االفتراضية المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية باست�ثناء أن يكون رصيد البنك الذي تحدث فيه مخاطر االئ�تمان 

)أي مخاطر حدوث التخلف عن السداد على مدى العمر المتوقع لألداة المالية( لم تزدد بشكل كبير منذ اإلثبات األولي، والتي يتم قياسها على أساس 
الخسائر االئ�تمانية المتوقعة على مدى 12 شهرا.

3. السياسات المحاسبية الهامة )تابع(
ط) االنخفاض في القيمة )تابع(

الموجودات المالية )تابع(  )1
األدوات المالية وموجودات العقود )تابع(

عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئ�تمان ألصل مالي قد ازدادت بشكل كبير منذ اإلثبات األولي وعند تقدير الخسائر االئ�تمانية المتوقعة، فإن المجموعة تراعي 
 المعلومات المعقولة والقابلة للتدعيم ذات صلة والمتوفرة دون ت�كلفة أو مجهود غير ضروري. ويشمل ذلك المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية 

على حد سواء استنادا إلى الخبرة التاريخية للمجموعة والتقي�يم االئ�تماني المدروس، والذي يشمل المعلومات المستقبلية.

 الخسائر االئ�تمانية المتوقعة على مدى العمر هي الخسائر االئ�تمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر في السداد على مدار العمر المتوقع 
لألداة المالية.

إن الخسائر االئ�تمانية المتوقعة على مدى 12 شهرا هي جزء من خسائر االئ�تمان التي تنشأ عن أحداث التعثر في األدوات المالية المحتملة خالل 12 شهرا 
بعد تاري�خ التقري�ر المالي )أو فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة أقل من 12 شهًرا(.

 الفترة القصوى التي يتم أخذها في االعتبار عند تقدير الخسائر االئ�تمانية المتوقعة هي الحد األقصى للفترة التعاقدية التي ت�تعرض فيها المجموعة 
لمخاطر االئ�تمان.

قياس الخسائر االئ�تمانية المتوقعة
الخسائر االئ�تمانية المتوقعة هي تقدير مرجح للخسائر االئ�تمانية. يتم قياس الخسائر االئ�تمانية بالقيمة الحالية لكل العجز النقدي )أي الفرق بين التدفقات 

النقدية المستحقة إلى المنشأة وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي ت�توقع المجموعة استالمها(. 

يتم خصم الخسائر االئ�تمانية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلية لألصل المالي.

عرض مخصص الخسائر االئ�تمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي
يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية المقاسة بالت�كلفة المطفأة من القيمة الدفترية للموجودات.

2(  الموجودات غير المالية
يتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة، بخالف المخزون والموجودات الضري�بية المؤجلة، في تاري�خ كل تقري�ر مالي لتحديد ما إذا 

كان هناك أي مؤشر على االنخفاض في القيمة. وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير قيمة الموجودات القابلة لالسترداد.

لغرض تقي�يم االنخفاض في قيمة الموجودات، يتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لها بحيث يمكن تحديد التدفقات النقدية لكل وحدة بصورة 
منفصلة )وحدة توليد النقد(. يظهر االنخفاض في القيمة عندما ت�تجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد القيمة القابلة لالسترداد والتي 

تمثل القيمة العادلة بعد خصم مصروفات البيع أو قيمة استخدام األصل، أيهما أعلى. تستند قيمة االستخدام على أساس نموذج التدفق النقدي 
المخصوم، حيث يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام معدل خصم ما قبل الضري�بة والذي يعكس تقي�يمات السوق الحالية للقيمة 

الوقتية للمال والمخاطر المتعلقة باألصل.

يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة. يتم توزيع خسائر االنخفاض في القيمة المثبتة فيما يتعلق بالوحدات المولدة للنقد لتخفيض 
القيمة الدفترية ألي شهرة موزعة للوحدات، ومن ثم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة )مجموعة الوحدات( على أساس تناسبي.

ال يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة فيما يتعلق بالشهرة. فيما يتعلق بالموجودات األخرى، يتم تقي�يم خسارة االنخفاض في القيمة المثبتة في 
فترات سابقة في تاري�خ كل تقري�ر لتحديد وجود أي مؤشرات على انخفاض الخسارة من عدمه. يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة إذا كان هناك تغيرا 

في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد. يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة فقط للمدى الذي ال يتعدى فيه المبلغ الدفتري لألصل 
مبلغه الدفتري بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء التي كان من الممكن تحديدها ما لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة.

ال يتم إثبات الشهرة التي تشكل جزًء من القيمة الدفترية لالست�ثمار في الشركة الزميلة بشكل منفصل، وبالتالي ال يتم اختبار االنخفاض في القيمة بشكل 
 منفصل. بدال من ذلك، يتم اختبار كامل مبلغ االست�ثمار في الشركة الزميلة لتحديد االنخفاض في القيمة كأصل واحد عندما يكون هناك دليل موضوعي على 

أن االست�ثمار في شركة زميلة قد تنخفض قيمته.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 

)بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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3. السياسات المحاسبية الهامة )تابع(
ي) مخصصات

يتم إثبات المخصص إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى المجموعة التزام حالي نظامي أو تعاقدي يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق ومن المحتمل أن 
يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام. يتم تحديد المخصصات عن طري�ق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما 

قبل الضري�بة الذي يعكس تقي�يمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لاللتزام. يتم إثبات إلغاء الخصم كت�كلفة تمويلية.

تقوم المجموعة بتسجيل مخصص ت�كاليف اإلزالة أو مرافق التصنيع وتجديد تحسينات على عقارات مست�أجرة. يتم توفير هذه الت�كاليف بالقيمة الحالية 
للت�كاليف المتوقعة لتسوية االلتزام باستخدام التدفقات النقدية المقدرة ويتم إثباتها كجزء من ت�كلفة األصل المعين. يتم خصم التدفقات النقدية بمعدل 

يعكس تقي�يمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لاللتزام ذي الصلة. يتم تحميل إلغاء الخصم كمصروفات مت�كبدة وإثباته في 
قائمة الربح أو الخسارة كت�كلفة تموي�ل. ت�تم مراجعة الت�كاليف المستقبلية المقدرة لإلزالة سنويا ويتم تعديلها بحسب مقتضى الحال. ت�تم إضافة التغي�يرات 

في الت�كاليف المستقبلية المقدرة أو في معدل الخصم المطبق أو يتم خصمها من ت�كلفة األصل.

ك) مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
خطة المنافع المحددة

يتم احتساب التزامات المجموعة وفقا لخطة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين كخطة منافع محددة غير ممولة ويتم حسابها عن طري�ق تقدير مبلغ المنافع 
المستقبلية التي اكتسبها الموظفون في الفترة الحالية والفترات السابقة وتخفيض هذا المبلغ. يتم احتساب التزام المنافع المحددة من قبل خبير 

اكتواري مؤهل باستخدام طريقة وحدة االئ�تمان المخططة. يتم إثبات إعادة قياس مطلوبات المنافع المحددة التي ت�ت�كون من األرباح والخسائر االكتوارية 
مباشرة في قائمة الدخل الشامل اآلخر. تقوم المجموعة بتحديد صافي مصروفات الفوائد على مطلوبات المنافع المحددة عن الفترة بتطبيق معدل 

الخصم المستخدم لقياس التزام المنافع المحددة في بداية الفترة السنوية إلى التزامات المنافع المحددة في ذلك التاري�خ، مع األخذ في االعتبار أي 
تغيرات في صافي مطلوبات المنافع المحددة خالل الفترة كنتيجة للمنافع المدفوعة. يتم إثبات صافي مصروفات الفوائد والمصروفات األخرى المتعلقة 

بخطط المنافع المحددة ضمن مصروفات الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة.

منافع الموظفين قصيرة األجل
يتم احتساب منافع الموظفين قصيرة األجل كمصروفات عند تقديم الخدمات ذات الصلة. يتم إثبات المطلوبات الخاصة بالمبلغ المتوقع دفعه في إطار 

المكافآت النقدية قصيرة األجل أو خطط تقاسم األرباح، إذا كان لدى المجموعة التزامات قانونية حالية أو استداللية لدفع هذا المبلغ كنتيجة للخدمة 
السابقة التي تم تقديمها للموظف ويمكن تقدير االلتزام بشكل موثوق.

ل)  إي�رادات
يتم قياس اإليرادات على أساس المقابل المحدد في العقد مع العميل ويتم إثباتها عندما يحصل العميل على السيطرة على البضائع أو الخدمات. تحديد 

توقيت نقل السيطرة - بحلول وقت محدد أو على مدى زمني - يتطلب استخدام حكم.

العوض المتغير
يتم تقدير مبلغ العوض المتغير إما بقيمتها المتوقعة أو بالمبلغ األكثر ترجيحا ويتم إدراجها في اإليرادات إلى الحد الذي يكون من المحتمل جدا أال يتم فيه 

عكس اإليرادات.

مكون تموي�ل مهم في العقد
تقوم المجموعة بتقي�يم مكون التموي�ل الهام، إذا كانت الفترة بين سداد العميل ونقل البضائع/الخدمات )سواء للمدفوعات المقدمة أو المدفوعات 

المت�أخرة( أكثر من عام واحد. تقوم المجموعة بتعديل المبلغ المتعهد بدفعه مقابل القيمة الزمنية للنقود باستخدام معدل فائدة مناسب يعكس مخاطر 
االئ�تمان.

إي�رادات من بيع بضائع
يتم إثبات إي�رادات البيع في قائمة الربح أو الخسارة عندما يتم نقل مخاطر التقادم والخسارة إلى العميل، سواء قبل تاجر الجملة بالمنتجات وفقا لعقد 

المبيعات، أو انتهت شروط القبول، أو كان لدى الشركة أدلة موضوعية على أن جميع معاي�ير القبول مستوفاة.

إي�رادات إي�جارية
تقوم المجموعة بت�أجير محالت عديدة تقع داخل متاجرها بموجب عقود إي�جار تشغيلي. تقوم المجموعة أيضا بت�أجير مساحة أرض داخل متاجرها للموردين 

للقيام بأنشطة مختلفة مثل الجندول والفعاليات ونقاط العرض. يتم إثبات اإليرادات من اإليجار بطريقة القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار. يتم إثبات 
عوائد اإليجارات كجزء ال يتجزأ من إجمالي اإليرادات اإليجارية على مدى مدة عقد اإليجار. 

إي�رادات تروي�جية 
ت�ت�كون إي�رادات التروي�ج من الدخل المكتسب من تروي�ج المنتجات المختلفة من قبل البائعين داخل متاجر المجموعة مثل ثالجات التبريد وفي المنشورات 

التروي�جية والنشرات اإلعالنية. يتم إثبات إي�رادات التروي�ج على مدى زمني عند تقديم الخدمات.

إي�رادات عموالت
 عندما تقوم المجموعة بدور الوكيل وليس بصفة األصيل في معاملة ما، فإن اإليرادات المثبتة ت�كون هي صافي مبلغ العمولة على المعاملة التي قامت 

بها المجموعة.

3. السياسات المحاسبية الهامة )تابع(
م)  الزكاة والضرائب

تخضع الشركة وشركاتها التابعة للزكاة وضري�بة الدخل وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(. ويتم تحميل الزكاة المستحقة على الشركة 
وحصتها في الزكاة المستحقة على الشركات التابعة على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. الزكاة وضري�بة الدخل المتعلقة بالشركاء 

 السعودي�ين واألجانب اآلخري�ن في الشركات التابعة الموحدة يتم تحميلها على الحصص غير المسيطرة في قائمة المركز المالي الموحدة المرفقة. 
ويتم احتساب مطلوبات الزكاة وضري�بة الدخل اإلضافية، إن وجدت، والتي ت�تعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبل الهيئة في الفترة التي يتم فيها 

إصدار الربوط النهائية.

تقوم الشركة وشركاتها التابعة السعودية باقتطاع ضرائب على المعامالت مع األطراف غير المقيمة وتوزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين األجانب 
وفقا ألنظمة الهيئة.

تخضع الشركات التابعة األجنبية للزكاة وضرائب الدخل المطبقة في بلدان ت�أسيسها. تحمل الزكاة وضرائب الدخل على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن 
مصروف الزكاة وضري�بة الدخل.

يتم استخدام طريقة االلتزام عند ت�كوي�ن مخصص بالضرائب المؤجلة على جميع الفروقات المؤقتة بين األسس الضري�بية والقيمة الدفترية للموجودات 
والمطلوبات بتاري�خ القوائم المالية. يتم قياس الموجودات والمطلوبات الضري�بية المؤجلة على أساس األسعار الضري�بية التي يتوقع تطبيقها في الفترة 

التي يتم فيها تحقق الموجودات أو تسوية المطلوبات على أساس األنظمة المعمول بها في الدول المعنية بتاري�خ القوائم المالية. يتم إثبات 
الموجودات الضري�بية المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة القابلة للخصم والمرحل من كال من الموجودات الضري�بية غير المستغلة والخسائر الضري�بية غير 

المستغلة وذلك عند وجود احتمال توفر ربح خاضع للضري�بة يمكن من استخدام كال من الفروقات الضري�بية المؤقتة القابلة للخصم والمرحل من الموجودات 
الضري�بية غير المستغلة والخسائر الضري�بية غير المستغلة. ت�تم مراجعة القيم الدفترية للموجودات الضري�بية المؤجلة في تاري�خ كل تقري�ر مالي وتخفض 

 إلى الحد الذي 
لم يعد فيه من المحتمل توفر ربح خاضع للضري�بة كافي يسمح باستغالل جميع أو جزء من الموجودات الضري�بية المؤجلة.

يتم إجراء مقاصة الموجودات والمطلوبات الضري�بية الحالية والمؤجلة فقط إذا تم استيفاء معاي�ير معينة.

ن) إي�رادات وت�كلفة تمويلية
ت�ت�كون إي�رادات التموي�ل من أرباح من أدوات التحوط التي يتم إثباتها ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. ويتم إثبات إي�رادات الفوائد 
عند استحقاقها في قائمة الربح أو الخسارة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم إثبات إي�راد توزيعات األرباح في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 

اآلخر الموحدة في تاري�خ نشؤ حق المجموعة في استالم المدفوعات.

 ت�تضمن الت�كاليف التمويلية مصروفات أعباء تمويلية على القروض بما في ذلك الصكوك والخسائر الناتجة عن استبعاد الموجودات المالية المتاحة للبيع 
 وإلغاء الخصم على المخصصات والخسائر من أدوات التحوط التي تم إثبات ها ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموجزة الموحدة. 

يتم إثبات ت�كاليف االقتراض التي ال ت�تعلق مباشرة باالستحواذ أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة 
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

يتم تسجيل أرباح وخسائر العمالت األجنبية على أساس الصافي في الت�كلفة التمويلية.

س) توزيعات أرباح
يتم قيد توزيعات األرباح النهائية في القوائم المالية في الفترة التي يتم اعتمادها فيها من قبل مساهمي المجموعة.

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

ع) عقود اإليجار
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقري�ر المالي 16 باستخدام طريقة األثر الرجعي المعدل، وعليه،لم يتم تعديل المعلومات المقارنة ويستمر 

التقري�ر عنها بموجب معيار المحاسبة الدولي 17 وتفسير لجنة تفسيرات المعاي�ير الدولية للتقري�ر المالي للمعيار 4.

السياسة المطبقة من 1 يناير 2019م
عند بدء العقد، تقوم المجموعة بتقي�يم ما إذا كان العقد ينطوي على عقد إي�جار. إن العقد هو عقد إي�جار أو يتضمن عقد إي�جار إذا كان العقد يتضمن حق 

السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة ما نظير مقابل معين. لتقي�يم ما إذا كان العقد يتضمن الحق في التحكم في استخدام أصل محدد، تستخدم الشركة 
تعريف عقد اإليجار في المعيار الدولي للتقري�ر المالي 16.

تطبق السياسة على العقود المبرمة في أو بعد تاري�خ 1 يناير 2019م.

كمست�أجِر
عند بدء أو تعديل عقد ينطوي على مكون إي�جار، تحدد المجموعة المقابل في العقد لكل مكون إي�جار على أساس سعره المستقل النسبي. أما بالنسبة 

لعقود إي�جار الممتلكات، فقد اختارت المجموعة عدم فصل المكونات غير اإليجارية واحتساب المكونات اإليجارية وغير اإليجارية كعنصر إي�جار واحد.

ت�ثبت المجموعة أصل حق االستخدام ومطلوبات اإليجار في تاري�خ بدء اإليجار. يتم قياس أصل حق االستخدام مبدئيا بالت�كلفة، والذي يشتمل على المبلغ 
المبدئي لمطلوبات اإليجار المعدلة ألي مدفوعات إي�جار تمت في أو قبل تاري�خ البدء باإلضافة إلى أي ت�كاليف مباشرة مبدئية مت�كبدة وتقدير ت�كاليف تفكيك 

وإزالة األصل األساسي أو الستعادة األصل األساسي أو الموقع الذي يقع فيه، مخصوما منه أي حوافز إي�جار.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 

)بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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3. السياسات المحاسبية الهامة )تابع(
ع) عقود اإليجار )تابع(

السياسة المطبقة من 1 يناير 2019م )تابع(
كمست�أجِر تابع

يتم الحقًا استهالك أصل حق االستخدام باستخدام طريقة القسط الثابت من تاري�خ البدء إلى نهاية مدة عقد اإليجار، ما لم ينقل عقد اإليجار ملكية األصل 
األساسي إلى المجموعة بنهاية مدة اإليجار أو تعكس ت�كلفة أصل حق االستخدام أن المجموعة سوف تمارس خيار الشراء. في هذه الحالة، سيتم استهالك 

أصل حق االستخدام على مدار العمر اإلنتاجي لألصل األساسي، والذي يتم تحديده على نفس األساس كالممتلكات والمعدات. باإلضافة إلى ذلك، يتم 
تخفيض أصل حق االستخدام بشكل دوري عن طري�ق خسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت، وتعديلها بسبب بعض عمليات إعادة قياس مطلوبات اإليجار.

يتم قياس مطلوبات اإليجار مبدئيا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاري�خ البدء، ويتم خصمها باستخدام سعر الفائدة الضمني 
في عقد اإليجار أو، إذا لم يكن باإلمكان تحديد ذلك المعدل بسهولة، باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة. وبشكل عام، تستخدم المجموعة 

معدل االقتراض اإلضافي كمعدل الخصم.

تحدد المجموعة معدل االقتراض اإلضافي من خالل الحصول على أسعار الفائدة من مصادر تموي�ل خارجية مختلفة وإجراء بعض التعديالت لتعكس شروط عقد 
اإليجار ونوع األصل المؤجر.

تشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس مطلوبات اإليجار ما يلي:
مدفوعات ثابتة، بما في ذلك المدفوعات الثابتة المتضمنة؛	 
مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، تقاس في البداية باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاري�خ البدء؛	 
المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و	 
سعر السهم في إطار خيار الشراء الذي من المؤكد أن المجموعة ستقوم باستخدامه، ومدفوعات اإليجار في فترة تجديد اختيارية إذا كانت المجموعة 	 

لديها قدر معقول من اليقين في خيار التمديد، وعقوبات اإلنهاء المبكر لعقد اإليجار ما لم ت�كن المجموعة على يقين معقول من عدم اإلنهاء مبكر.

تقاس مطلوبات عقود اإليجار بالت�كلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة. يتم إعادة قياسها عندما يكون هناك تغي�ير في مدفوعات اإليجار 
 المستقبلية الناشئة عن تغي�ير في مؤشر أو معدل، إذا كان هناك تغي�ير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، 

أو إذا غيرت المجموعة تقديرها ما إذا كانت المجموعة ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء أو كان هناك مدفوعات إي�جارية عينية ثابتة معدلة.

عندما يتم إعادة قياس مطلوبات اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تعديل مقابلة على القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام، أو يتم تسجيلها في الربح أو 
الخسارة إذا كانت القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام تم تخفيضها إلى الصفر.

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار منخفضة القيمة
اختارت المجموعة عدم إثبات موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار لعقود ت�أجير الموجودات منخفضة القيمة واإليجارات قصيرة األجل. ت�ثبت المجموعة 

مدفوعات اإليجار المرتبطة بعقود اإليجار كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى مدة اإليجار.

السياسة المطبقة قبل 1 يناير 2019م
يتم تصنيف عقود اإليجار التي يحتفظ المؤجر بموجبها بجميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات كعقود إي�جار تشغيلي. يتم إثبات المدفوعات التي ت�تم 

بموجب عقود اإليجار التشغيلي في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر بطريقة القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار. ويتم إثبات حوافز عقد 
اإليجار المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات عقد اإليجار على مدى مدة عقد اإليجار.

4. التغي�يرات في السياسات المحاسبية الهامة
 طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقري�ر المالي 16 - عقود اإليجار - اعتبارًا 1 يناير 2019م. هناك عدد من المعاي�ير الجديدة األخرى التي تسري أيضا اعتبارا من

1 يناير 2019م، ولكن ليس لها ت�أثير جوهري على القوائم المالية للمجموعة.

طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقري�ر المالي 16 باستخدام منهجية التطبيق بأثر رجعي المعدل. في تاري�خ التطبيق األولي، تبنت المجموعة سياسة إلثبات 
موجودات حق االستخدام بمبلغ يساوي مطلوبات اإليجار، بعد تعديله بواسطة مدفوعات اإليجار المدفوعة مسبًقا أو المستحقة ذات الصلة، والذي لم ينتج 

عنه أي تعديل على األرباح المبقاة كما في 1 يناير 2019م. وبناًء عليه، لم يتم تعديل معلومات المقارنة المعروضة لسنة 2018م، أي أنه يتم إعادة عرضها كما 
سبق التقري�ر عنها، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 17 والتفسيرات ذات الصلة. فيما يلي تفاصيل اإلفصاح عن التغي�يرات في السياسات المحاسبية. باإلضافة 

إلى ذلك، لم يتم تطبيق متطلبات اإلفصاح في المعيار الدولي للتقري�ر المالي 16 بشكل عام على المعلومات المقارنة.

أ( تعريف عقد اإليجار
في السابق، حددت المجموعة عند بدء العقد ما إذا كان الترتيب يمثل أو ينطوي على عقد إي�جار بموجب المعيار الدولي للتقري�ر المالي 4 - تحديد ما إذا كان 

ترتيب ما ينطوي على عقد إي�جار. تقوم المجموعة الشركة بتقي�يم ما إذا كان العقد يعتبر أو ينطوي على عقد إي�جار بناًء على تعريف عقد اإليجار، كما هو موضح 
في اإليضاح 3 )ع(.

 عند التحول إلى المعيار الدولي للتقري�ر المالي 16، اختارت المجموعة تطبيق الوسيلة العملية الست�ثناء تقي�يم ما هي المعامالت التي تمثل عقود إي�جار. 
لقد طبقت الشركة المعيار الدولي للتقري�ر المالي 16 فقط على العقود التي تم سابقا تحديدها كعقود إي�جار. لم يتم إعادة تقي�يم العقود التي لم يتم 

تحديدها كعقود إي�جار بموجب معيار المحاسبة الدولي 17 وتفسير لجنة تفسيرات المعاي�ير الدولية للتقري�ر المالي للمعيار 4، لمعرفة ما إذا كان هناك عقد إي�جار 
بموجب المعيار الدولي للتقري�ر المالي 16. لذلك، تم تطبيق تعريف عقد اإليجار بموجب المعيار الدولي للتقري�ر المالي 16، فقط على العقود المبرمة أو التي 

تم تغي�يرها في أو بعد 1 يناير 2019م.

4. التغي�يرات في السياسات المحاسبية الهامة )تابع(
ب( كمست�أجِر

كمست�أجر، تقوم المجموعة بت�أجير العديد من الموجودات بما في ذلك ممتلكات ومعدات إنتاج ومعدات ت�كنولوجيا معلومات. قامت المجموعة بتصنيف عقود 
اإليجار سابقا كعقود إي�جار تشغيلي أو تمويلي بناًء على تقي�يمها ما إذا كان عقد اإليجار قد قام بنقل جميع المخاطر والمكافآت المرتبطة بملكية األصل 

األساسي إلى المجموعة بشكل كبير. بموجب المعيار الدولي للتقري�ر المالي 16، ت�ثبت المجموعة موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإليجار لمعظم 
هذه اإليجارات - أي أن عقود اإليجار هذه مدرجة في قائمة المركز المالي.

عند بدء أو تعديل عقد ينطوي على مكون إي�جار، تحدد المجموعة المقابل في العقد لكل مكون إي�جار على أساس سعره المستقل النسبي.

أما بالنسبة لعقود إي�جار الممتلكات، فقد اختارت المجموعة عدم فصل المكونات غير اإليجارية واحتساب المكونات اإليجارية وغير اإليجارية ذات الصلة كمكون 
عقد إي�جار واحد.

عقود إي�جار مصنفة كعقود إي�جار تشغيلي بموجب معيار المحاسبة الدولي 17
 فيما سبق، كانت المجموعة تصنف عقود إي�جار العقارات كعقود إي�جار تشغيليي بموجب معيار المحاسبة الدولي 17. عند التحول، بالنسبة لهذه اإليجارات، 

 تم قياس مطلوبات اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية مخصومة بمعدل االقتراض اإلضافي للمجموعة كما في 1 يناير 2019م 
)انظر اإليضاح 4 )ج( )1((. يتم قياس موجودات حق االستخدام بمبلغ مساِو لمطلوبات اإليجار، بعد تعديلها بمبلغ أي مدفوعات إي�جار مدفوعة مسبقا أو مستحقة.

قامت المجموعة باختبار موجودات حق االستخدام لتحديد االنخفاض في القيمة في تاري�خ التحول وخلصت إلى أنه ال يوجد أي مؤشر على االنخفاض في قيمة 
موجودات حق االستخدام.

استخدمت المجموعة عددًا من الوسائل العملية عند تطبيق المعيار الدولي للتقري�ر المالي 16 على عقود اإليجار المصنفة سابقا كعقود إي�جار تشغيلي بموجب 
معيار المحاسبة الدولي 17. وعلى وجه التحديد، فإن المجموعة:

لم تقم بإثبات الموجودات والمطلوبات بحق االستخدام في عقود اإليجار التي تنتهي مدتها خالل 12 شهرا من تاري�خ التطبيق األولي؛	 
لم تقم بإثبات الموجودات والمطلوبات بحق االستخدام لموجودات العقود منخفضة القيمة؛	 
استبعاد الت�كاليف المباشرة األولية من قياس موجودات حق االستخدام في تاري�خ التطبيق األولي؛ و	 
استخدمت اإلدراك المت�أخر عند تحديد مدة عقد اإليجار.	 

ج( الت�أثير على القوائم المالية
1( الت�أثير عند التحول 

عند التحول إلى المعيار الدولي للتقري�ر المالي 16، قامت المجموعة بإثبات موجودات حق استخدام ومطلوبات إي�جار. يتم تعديل اإليجارات المدفوعة مسبقا 
والمستحقة مقابل موجودات حق االستخدام. 

فيما يلي ملخص ألثر التحول على قائمة المركز المالي الموحدة:
1 يناير 2019م

الت�أثير في:
4,988,919أصول حق االستخدام

208,488مستحقات ومطلوبات أخرى
(67,746)مخصص تجديد موجودات

(89,453)مدفوعات مقدما وذمم مدينة أخرى
(5,040,208)مطلوبات عقود إي�جار

وعند قياس مطلوبات اإليجار لعقود اإليجار التي تم تصنيفها كعقود إي�جار تشغيلي بموجب معيار المحاسبة الدولي 17، قامت المجموعة بخصم مدفوعات 
اإليجار باستخدام معدل اقتراضها اإلضافي كما في 1 يناير 2019م. معدل المتوسط المرجح المطبق في مناطق جغرافية مختلفة هو:

الدولة
معدل
المتوسط المرجح

3٪ – 5,8٪المملكة العرب�ية السعودية
18٪مصر
25٪إي�ران
20٪تركيا

5,69٪ – 6٪دول أخرى

1 يناير 2019م

الت�أثير في:
 التزامات عقود إي�جار تشغيلي في 31 ديسمبر 2018م كما هو مفصح عنها بموجب معيار المحاسبة الدولي 17 في 

6,915,172القوائم المالية الموحدة للمجموعة
(2,124,664)ت�أثير الخصم باستخدام معدل االقتراض اإلضافي في 1 يناير 2019م

(35,892)– اإلعفاء من إثبات عقود اإليجار ذات المدة األقل من 12 شهر عند التحول
285,592– خيارات تمديد من المؤكد ممارستها

5,040,208مطلوبات عقود إي�جار مثبتة في 1 يناير 2019م

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 

)بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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4. التغي�يرات في السياسات المحاسبية الهامة )تابع(
د( الت�أثير خالل السنة  

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، أثبتت المجموعة 537.1 مليون ريال سعودي مصروفات استهالك و261.9 مليون ريال سعودي ت�كلفة الفوائد 
من هذه اإليجارات، مما نتج عنه قيمة دفترية بمبلغ 4.320 مليون ريال سعودي و4.632 مليون ريال سعودي لموجودات بحق استخدام ومطلوبات إي�جار 

على التوالي كما في 31 ديسمبر 2019م.

5. حدث الحق
إن حدث انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( في مطلع 2020م وتفشيه في عدة مناطق جغرافية حول العالم مسببًا اضطرابات لألنشطة االقتصادية 

واألعمال. تعتقد المجموعة أن هذا الحدث يعتبر من األحداث الواقعة بعد فترة صدور قائمة المركز المالي والتي ال ت�تطلب تعديالت. في هذه المرحلة المبكرة 
من الحدث الذي يشهد تطورات مستمرة ومتسارعة قامت المجموعة بت�كوي�ن فري�ق عمل لتقي�يم اآلثار المتوقعة على أعمال المجموعة داخل المملكة 

وخارجها، وإلجراء دراسة أولية بغرض مراجعة وتقي�يم المخاطر المحتملة والمتعلقة بسلسلة إمدادات المواد الخام، والموارد البشرية، مستويات المخزون 
الحالية، وضمان استمرار تشغيل مرافق اإلنتاج لشركات المجموعة دون انقطاع. في هذا المرحلة، حيث فإنه يصعب عمليًا تقديم أي تقدير حسابي لآلثار 

المحتملة. ومع ذلك، وبالنظر لمستويات اإلنتاج الموسمية في السابق للفترة ما قبل رمضان، فإن المجموعة ال ت�توقع حدوث آثار جوهرية على عملياتها في 
المملكة والتي تمثل نسبة كبيرة من إجمالي عملياتها، وذلك في حال عودة األمور إلى طبيعتها خالل فترة زمنية معقولة. 

إن اإلدارة والمسئولين عن الحوكمة سيستمرون في مراقبة الوضع في جميع المناطق الجغرافية التي تعمل فيها المجموعة وتزويد أصحاب المصالح 
بالتطورات وفقًا لما ت�تطلبه األنظمة واللوائح. وفي حال حدوث أي تغي�يرات جوهرية في الظروف الحالية، سيتم تقديم إفصاحات إضافية أو إقرار التعديالت 

في القوائم المالية األولية الموحدة للمجموعة للفترات الالحقة خالل العام المالي 2020م. 

6. الممتلكات واآلالت والمعدات

مبانيأرض

 تحسينات 
على عقارات 
آالت ومعداتمست�أجرة

 أثاث 
سياراتومعدات مكتبية

أعمال إنشاءات 
اإلجماليتحت التنفيذ

الت�كلفة
687,06212,169,164 497,786 1,383,3132,336,6561,752,1802,446,7923,065,375الرصيد في 1 يناير 2018م

استحواذ من خالل تجميع أعمال 
58,4489,93933,9256,807286,472–14,000163,353)اإليضاح 8(

169,562387,757 10,837  28,544 116,155  1,438  40,645  20,576  إضافات 
)186,782( )17,125( )14,835( )82,487( )5,533( )55,279( )11,523( –استبعادات

 المحول من أعمال رأسمالية 
–)326,890( 1,047  51,184  153,525  2,130  119,004  –تحت التنفيذ

)16,523( )181( )599( )931( )12,351( – )2,380( )81( تعديل التضخم الجامح
)449,190()74,691()5,413( )13,558( )223,566( )449( )69,160( )62,353( ت�أثير الحركة في سعر الصرف

1,355,4552,576,5951,700,0202,533,4703,058,066522,748444,54412,190,898الرصيد في 31 ديسمبر 2018م

1,355,4552,576,5951,700,0202,533,4703,058,066522,748444,54412,190,898الرصيد في 1 يناير 2019م
7,9871,92231,94626,19020,649284,723373,417–إضافات 

(450,082)(5,529)(25,867)(252,186)(14,632)(146,426)(4,275)(1,167)استبعادات 
 المحول من أعمال رأسمالية 

–(312,751)107,89014,162112,49976,4851,715–تحت التنفيذ
––––11,640–(5,390)(6,250)إعادة تصنيف الفئة

(10,133)(68)(225)(350)(8,566)–(894)(30)تعديل التضخم الجامح
56,878(1,639)1,5485,4122,29643,9633,0962,202ت�أثير الحركة في سعر الصرف

43,763–5,918–11,224–26,621–تعديالت أخرى

1,349,5562,713,9461,571,9742,721,5442,911,301527,140409,28012,204,741الرصيد في 31 ديسمبر 2019م

6. الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع(

مبانيأرض

 تحسينات 
على عقارات 
آالت ومعداتمست�أجرة

 أثاث 
سياراتومعدات مكتبية

أعمال إنشاءات 
اإلجماليتحت التنفيذ

االستهالك المتراكم/االنخفاض 
في القيمة

)4,607,489()3,395( )353,758()2,029,229()853,378( )754,260( )613,469( – الرصيد في 1 يناير 2018م
استحواذ من خالل تجميع أعمال 

)166,554(–)23,096()9,202()46,780(–)87,476(–)اإليضاح 8(
)758,035(–  )46,675( )334,368()158,914( )125,822( )92,256(–إهالك السنة 

157,143–  14,131  71,661  4,751  55,077 11,523–استبعادات
خسارة االنخفاض في القيمة 

)199,550(––––)99,852()29,924()69,774()اإليضاح 36(
3,037–1,429293181–1,134–تعديل التضخم الجامح

135,343–25,83117696,5438,8093,984–ت�أثير الحركة في سعر الصرف

)5,436,105()3,395()405,233()2,292,036()956,349()924,681()784,637()69,774(الرصيد في 31 ديسمبر 2018م

(5,436,105)(3,395)(405,233)(2,292,036)(956,349)(924,681)(784,637)(69,774)الرصيد في 1 يناير 2019م
(659,917)–(42,163)(250,924)(169,381)(95,443)(102,006)–إهالك السنة 

406,607–1,345129,3785,378246,44024,066–استبعادات
(خسارة) االنخفاض في القيمة/

6,516––––25,636(7,046)(12,074)عكس (اإليضاح 36)
––––5,467–(5,467)–إعادة تصنيف الفئة

5,689–3,141318188–2,042–تعديل التضخم الجامح
(15,275)–(723)(1,444)(14,072)(1,031)1,995–ت�أثير الحركة في سعر الصرف

(5,692,485)(3,395)(423,865)(2,297,646)(1,125,816)(866,141)(893,774)(81,848)الرصيد في 31 ديسمبر 2019م

القيم الدفترية

311,285,6811,791,958775,3391,577,121766,030117,515441,1496,754,793 ديسمبر 2018م

311,267,7081,820,172705,8331,595,728613,655103,275405,8856,512,256 ديسمبر 2019م

أعمال اإلنشاءات تحت التنفيذ الجارية ت�تعلق بشكل رئيسي بترقية وتحسين مرافق اإلنتاج ومنافذ التجزئة لبعض الشركات التابعة. أ( 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 

)بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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7. موجودات حق االستخدام
اإلجماليأخرىسياراتمبانيأرض

866,6234,089,83113732,3284,988,919المثبت كما في 1 يناير 2019م 
21,675224,014–17,050185,289إضافات خالل السنة

)275,639()1,005(–)250,984()23,650(عقود إي�جار منتهية خالل السنة
)537,116()14,906()34()459,323()62,853(إهالك السنة

)79,254(––)79,254(–خسارة االنخفاض في القيمة )اإليضاح 36(
)1,254()492()15()450()297(ت�أثير الحركة في سعر الصرف

796,8733,485,1098837,6004,319,670رصيد اإلقفال

8. الموجودات غير الملموسة والشهرة
31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر
2018م

495,235905,556الشهرة )اإليضاح 1-8(

–252,271عالمات تجارية )اإليضاح 2-8(

–75,610قائمة عمالء )اإليضاح 2-8(

–8,480شبكة توزيع )اإليضاح 2-8(

831,596905,556

ت�تضمن القيم الدفترية للشهرة بعد تعديل احتياطي تحوي�ل العمالت األجنبية وتعديل خسارة االنخفاض في القيمة )اإليضاح 1، وإيضاح 36( ما يلي:   1-8

31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر
2018م

84,01684,016شركة عافية العالمية

24,789 27,678شركة عافية العالمية - مصر 

6,352 5,092شركة بيشهر الصناعية

7,437 8,303شركة الفراشة للصناعات الغذائية

53,082 59,268شركة الملكة للصناعات الغذائية

95,209 95,209شركة المخازن الكبرى التجارية 

414,443–شركة الطعام الجيد )اإليضاح 2-8(

25,330 25,330شركة هرفي لخدمات األغذية

26,778 23,716شركة كوغو غيدا ياتوم في ت�كاريت إيه إس

7,544 6,047شركة نورتيكا جولدن ويت

145,664 145,664شركة صافوال لالست�ثمارات الصناعية

14,912 14,912الشركة المتحدة للسكر

495,235905,556

راجعت المجموعة القيم الدفترية للشهرة لتحديد ما إذا كانت القيم الدفترية ت�تجاوز المبالغ القابلة لالسترداد. ولغرض اختبار االنخفاض في القيمة، يتم تجميع 
الموجودات معا في أصغر مجموعة من الموجودات التي تنتج تدفقات نقدية من االستخدام المستمر والتي ت�كون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية 

للموجودات األخرى أو الوحدات المولدة للنقد.

إن القيمة القابلة لالسترداد لألصل غير المالي أو الوحدة المولدة للنقد هي القيمة األكثر استخداما أو قيمتها العادلة بعد خصم ت�كاليف البيع، أيهما أعلى. 
تعتمد القيمة المتبقية لالستخدام على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بخطة معتمدة من قبل اإلدارة لمدة 5 سنوات والمخفضة إلي قيمتها الحالية 

باستخدام معدل ما قبل الضري�بة المخفض ومعدل النمو في القيمة النهائية.

خالل السنة، أكملت المجموعة عملية تخصيص سعر الشراء المتعلقة باالستحواذ على مجموعة شركات الكبير )اإليضاح 1(. بناء على ذلك، بلغت القيمة    2-8 
المبدئية للشهرة 414 مليون ريال سعودي والتي تم تخصيصها بالكامل في بند القيمة العادلة للموجودات، والمطلوبات، والمطلوبات المحتملة المعترف    

بها. وفي هذا الخصوص، ارتفعت الممتلكات واآلالت والمعدات بمبلغ 43.7 مليون ريال سعودي، تم االعتراف بالعالمات التجارية ذات عمر انتاجي غير    
محدود وشبكة توزيع وقائمة العمالء ذات عمر انتاجي محدود بمبلغ 336.4 مليون ريال سعودي. وقد تم تعديل المبلغ المتبقي والبالغ 34.3 مليون ريال    

سعودي مقابل سعر الشراء.  

9. عقارات است�ثمارية
31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر
2018م

الت�كلفة
57,51250,844الرصيد في بداية السنة

8786,668إضافات

58,39057,512الرصيد في نهاية السنة

االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة
)20,231((24,334)الرصيد في بداية السنة

)4,103((4,175)االستهالك خالل السنة

)24,334((28,509)الرصيد في نهاية السنة

29,88133,178القيم الدفترية

10. االست�ثمار في شركات مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
فيما يلي بيان است�ثمار المجموعة في الشركات التابعة المست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية:

بلد الت�أسيسقطاع األعمال الرئيسياالسم

31 ديسمبرحصة الملكية (٪)
2019م

31 ديسمبر
2018م 2018م2019م

المنتجات الغذائية شركة المراعي )"المراعي"( 
الطازجة

المملكة العرب�ية 
34.5234.527,733,5157,404,199السعودية

 شركة كنان الدولية للتطوي�ر العقاري 
عقارات)"كنان"(

المملكة العرب�ية 
29.929.9400,856408,013السعودية

 الشركة المتحدة للسكر، مصر 
33.8233.82254,421235,837مصرتصنيع السكر)"يو إس سي أي"( )اإليضاح 14(

شركة مدينة السيرة للتطوي�ر العقاري
عقارات

المملكة العرب�ية 
4040145,496147,597السعودية

515147,55754,987جزر كايمانشركة قابضةالشركة المتحدة للزي�وت القابضة المحدودة
شركة إنتاج كابيتال المحدودة )"إنتاج"(

إدارة الصناديق
 الجمهورية 
494927,14333,961التونسية

شركة مطوري مدينة المعرفة االقتصادية 
عقارات 

المملكة العرب�ية 
2.072.0716,05916,270السعودية

توزيع منتجات سي فود إنترناشیونال ون المنطقة الحرة
المأكوالت البحرية

اإلمارات العرب�ية 
––4040المتحدة

8,625,0478,300,864

تبلغ حصة الملكية المباشرة للشركة في یو إس سي إي 10.62٪ )31 ديسمبر 2018م: ٪10,62(.   1-10

فيما يلي الحركة في االست�ثمارات في الشركات المست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية:

31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر
2018م

8,300,8647,964,066الرصيد في بداية السنة

639,357574,742الحصة في صافي الدخل، بالصافي

27,094(2,699)تعديل احتياطي القيمة العادلة )ايضاح 18(

)5,716((6,819)توزيع رأس المال من شركة مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

)258,914((306,098)توزيعات أرباح

)408(442تعديالت أخرى

8,625,0478,300,864الرصيد في نهاية السنة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 

)بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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10. االست�ثمار في شركات مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية )تابع(
يلخص الجدول التالي المعلومات المالية ألهم الشركات المست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية:

الشركة المتحدة للسكركنانالمراعي

2018م2019م2018م2019م2018م2019م

34.5234.5229.929.933.8233.82نسبة حصة الملكية

25,823,33825,212,6012,444,6842,355,305233,755245,382موجودات غير متداولة
7,324,7047,105,819391,089864,795482,782467,599الموجودات المتداولة
12,164,26912,396,363524,102360,20039,16826,072مطلوبات غير متداولة
5,724,6535,406,067282,858760,597205,512295,146المطلوبات المتداولة

14,653,34913,926,7961,854,9631,921,250471,857391,763صافي الموجودات العائدة إلى المساهمين )٪100(

5,058,3364,807,530554,634574,454159,582132,494حصة المجموعة في صافي الموجودات

7,733,5157,404,199400,856408,013254,421235,837القيمة الدفترية للحصة في شركة زميلة

الشركة المتحدة للسكركنانالمراعي

2018م2019م2018م2019م2018م2019م

14,351,27713,722,797424,566525,8881,163,3921,192,209اإليرادات

الربح/)الخسارة( من عمليات مستمرة العائد إلى 
)24,428(43,504)329,430(1,811,7532,008,86917,929مساهمي الشركة )٪100(

الدخل الشامل االخر العائد إلى مساهمي الشركة 
)٪100(25,02181,109483884––

)24,428(43,504)328,546(1,836,7742,089,97818,412إجمالي الدخل/)الخسارة( الشامل العائد إلى الشركاء

 حصة المجموعة في الربح/(الخسارة) وإجمالي 
)10,204(18,584)98,499(622,752720,5925,505الدخل الشامل

لدى المجموعة أيضا حصة في عدد من الشركات المست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية. تبلغ القيمة الدفترية اإلجمالية 236.3 مليون ريال سعودي   2-10 
)31 ديسمبر 2018م: 252.8 مليون ريال سعودي(. بلغت حصة الشركة من خسائر هذه الشركات 9.7 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018م: 10.1 مليون    

ريال سعودي(.  

11. االست�ثمارات 
31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر
2018م

347,590324,204است�ثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )اإليضاح 1-11(
26,51630,888است�ثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )اإليضاح 4-11(

است�ثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:   1-11

بلد الت�أسيسقطاع األعمال الرئيسي

حصة الملكية (٪)

31 ديسمبر 
2019م

31 ديسمبر 
2018م

31 ديسمبر 
2019م

31 ديسمبر 
2018م

است�ثمارات مدرجة

المملكة العرب�ية عقاراتمدينة المعرفة االقتصادية 
6.46.4215,897197,652السعودية

المملكة العرب�ية عقاراتإعمار المدينة االقتصادية 
0.90.971,08558,878السعودية

المملكة األردنية عقاراتشركة فينكس العرب�ية القابضة
––55الهاشمية

است�ثمارات غير مدرجة

المملكة العرب�ية إدارة االست�ثمارشركة سويكورب
151560,60867,674السعودية

شركة قابضةشركة جسور القابضة )تحت التصفية(
المملكة العرب�ية 

––14.8114.81السعودية

347,590324,204

11. االست�ثمارات )تابع(
فيما يلي الحركة في االست�ثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:  2-11

31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر
2018م

324,204471,507الرصيد في بداية السنة
)24,753(–است�ثمار معاد تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )اإليضاح 3-11(

)122,550(23,386تعديل احتياطيات القيمة العادلة 

347,590324,204الرصيد في نهاية السنة

في يناير 2018م، باعت الشركة حصتها في دار التمليك، التي تم تصنيفها كاست�ثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كنتيجة لتطبيق المعيار   3-11 
الدولي للتقري�ر المالي 9 بمبلغ 28.0 مليون ريال سعودي وحققت ربح قدره 3.3 مليون ريال سعودي.  

يمثل است�ثمار تم من خالل احدى الشركات التابعة المحلية في صناديق است�ثمارية. كما في 31 ديسمبر 2019م، تم االعتراف بمكسب غير محقق بمبلغ   4-11 
51.5 ألف ريال سعودي )31 ديسمبر 2018م: 36.3 ألف ريال سعودي( في القوائم الموحدة للربح والخسارة.  

12. المخزون
31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر
2018م

1,605,6711,559,561منتجات جاهزة 
737,512548,243مواد خام ومواد تغليف 

79,53078,225أعمال تحت التنفيذ 
199,905183,697قطع غيار ومستهلكات

224,197359,196بضائع بالطري�ق 

2,846,8152,728,922
)98,158((94,795)يخصم: مخصص مخزون متقادم/مخزون بطيء الحركة

2,752,0202,630,764

تم تخفيض المخزون البالغ قيمته 127.5 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018م: 141.7 مليون ريال سعودي( نتيجة للتخفيض إلى القيمة القابلة للتحقق.

ت�تضمن المواد الخام، سكر خام بت�كلفة تبلغ 106.9 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018م: 100.2 مليون ريال سعودي( والمحتفظ بها بموجب عالقة تحوط 
للقيمة العادلة. كما في 31 ديسمبر 2019م، بلغت القيمة العادلة للسكر الخام 124.9 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018م: 112.9 مليون ريال سعودي(. 

13. الذمم المدينة التجارية
31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر
2018م

1,277,2951,140,672ذمم مدينة تجارية 
)104,782((122,504)يخصم: مخصص خسائر ائ�تمانية متوقعة )اإليضاح 38(

1,154,7911,035,890
43,13445,125مستحق من أطراف ذات عالقة )اإليضاح 29(

1,197,9251,081,015
)7,443((7,268)يخصم: ذمم مدينة تجارية غير متداولة

1,190,6571,073,572

فيما يلي حركة خسارة االنخفاض في القيمة:

31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر
2018م

104,78298,002الرصيد في بداية السنة 
659–استحواذ من خالل تجميع أعمال )اإليضاح 8(

19,65628,406خسارة االنخفاض في القيمة للسنة، بالصافي
)22,285((1,934)ترجمة عمالت

122,504104,782الرصيد في نهاية السنة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 

)بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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14. مدفوعات مقدمًا وذمم مدينة أخرى

اإليضاح
31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر
2018م

299,766266,305دفعات مقدمة لموردين
14200,441191,182-1مستحق من جهات حكومية

195,720198,544مصروفات أخرى مدفوعة مقدمًا
34,20716,219التغير في القيمة العادلة للمشتقات )التزامات مؤكدة(

57,25865,035سلف للموظفين وسلف مقدمة 
1439,970102,317-4القيمة العادلة االيجابة للمشتقات 

37,64337,763توزيعات أرباح غير مطالب بها
2934,72689,451مستحق من أطراف ذات عالقة

1435,95175,827-3ذمم مدينة غير تجارية
1424,12262,106-2رسوم جمركية قابلة لالسترداد

23,170134,787إي�جار مدفوع مقدما
77,22129,791أخرى 

1,060,1951,269,327

14-1 ت�تمثل المستحقات من جهات حكومية في مطالبات لبعض الشركات التابعة بسبب ضري�بة القيمة المضافة والدعم والضرائب األخرى.

 14-2 تمثل الرسوم الجمركية القابلة لالسترداد، األموال التي تدفع إلى الجهات الحكومية الستيراد المواد الخام. عالوة على ذلك، الرصيد بعد خصم مخصص 
80.5 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018م: 33.5 مليون ريال سعودي( لعدم إمكانية استرداد بعض المبالغ القابلة لالسترداد.  

14-3 يمثل أرصدة غير تجارية مع الشركات الشقيقة للشركات التابعة.

14-4 مشتقات:

31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر
2018م

مشتقات – موجودات متداولة
39,970101,031عقود تبادل مستقبلية 

1,286–مقايضات أسعار الفائدة

39,970102,317

مشتقات – موجودات غير متداولة
1,9992,496خيار الشراء )إيضاح ج(

مشتقات – مطلوبات متداولة
66,18679,644عقود تبادل مستقبلية

–547مقايضات أسعار الفائدة

66,73379,644

مشتقات – مطلوبات غير متداولة
188,094197,131خيار البيع )إيضاح ج( 

تقوم المجموعة، خالل دورة أعمالها العادية، باستخدام األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض التحوط وأغراض أخرى:

(أ)  العقود اآلجلة والمستقبلية  
هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو سلعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاري�خ محددين في المستقبل. العقود اآلجلة هي عقود يتم 
تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجات محددة والتعامل بها خارج األسواق المالية النظامية. أما عقود الصرف األجنبي المستقبلية وعقود أسعار العموالت 

الخاصة المستقبلية، فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في األسواق المالية النظامية.

(ب)  مقايضات:  
هي التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. بالنسبة لمقايضات أسعار الفائدة، عادة ما تقوم األطراف المتعاقدة بتبادل دفع العموالت 

الخاصة بسعر ثابت وعائم بعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ.

14. مدفوعات مقدمًا وذمم مدينة أخرى )تابع(
(ج)  الخيارات  

الخيارات هي اتفاقيات تعاقدية يمنح بموجبها البائع )كاتب عقد الخيار( للمشتري )حامل عقد الخيار( الحق، ولكن ليس االلتزام، إما للشراء أو البيع في تاري�خ 
مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل فترة محددة، بمبلغ محدد من عملة ما أو سلعة أو أداة مالية بسعر محدد مسبًقا.

 أبرمت شركة صافوال لألغذية )"إس إف سي"( اتفاقية خيارالبيع والشراء مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية )"إي بي ار دي"( خالل مارس 2017، 
فيما يتعلق ببيع الحصة في الشركة المتحدة للسكر، مصر. ووفًقا لالتفاقية، يمكن ممارسة هذا الخيار على النحو التالي:

 خيار الشراء: يحق لـ "إس إف سي" تقديم إشعار طلب لشراء جميع األسهم التي يحتفظ بها البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية )"إي بي ار دي"( 	 
في الشركة المتحدة للسكر، مصر بداية من السنة الثالثة لتاري�خ االكت�تاب وتنتهي خالل 6.5 سنوات بعد تاري�خ االكت�تاب؛ و

خيار البيع: يحق للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية )"إي بي ار دي"( تسليم إشعار بيع لـ "إس إف سي" لبيع جميع األسهم التي يملكها في الشركة 	 
المتحدة للسكر، مصر تبدأ من 6.5 سنوات بعد تاري�خ االكت�تاب وتنتهي في السنة السابعة لتاري�خ االكت�تاب.

14-5 المشتقات المحتفظ بها ألغراض أخرى
المشتقات المستخدمة ألغراض أخرى هي ألغراض تحديد المراكز والموازنة وتحقيق األرباح قصيرة األجل.

14-6 المشتقات المحتفظ بها ألغراض التحوط 
اعتمدت المجموعة نظاما شامال لقياس وإدارة المخاطر )انظر إيضاح 38 - مخاطر االئ�تمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة(. ويتعلق جزء من عملية إدارة 

 المخاطر بإدارة تعرض المجموعة للتقلبات في أسعار المخزون وأسعار الفائدة للحد من تعرضها لمخاطر المخزون وأسعار الفائدة لمستويات مقبولة وفقا 
لما يحدده مجلس اإلدارة.

قام مجلس اإلدارة بتحديد مستويات مخاطر المخزون من خالل وضع حدود لألطراف المناظرة ومراكز التعرضات المستقبلية للسلع. ت�تعرض المجموعة لتغيرات 
التدفقات النقدية للعموالت المستقبلية الخاصة ويتم مراقبة المراكز على أساس يومي وتستخدم استراتيجيات التحوط لضمان بقاء المراكز ضمن الحدود 

المقررة. كما حدد مجلس اإلدارة مستوى معين 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 القيمة العادلة على االلتزامات المؤكدة لبيع السكر 
المكرر. وفي جميع هذه الحاالت، يتم توثيق عالقة وهدف التحوط، بما في ذلك تفاصيل البنود المتحوط لها وأداة التحوط، ويتم احتساب المعامالت كتحوط 

للقيمة العادلة.

31 ديسمبر 2019م
 القيمة 
العادلة الموجبة

 القيمة 
العادلة السالبة

القيمة االسمية حسب مدة االستحقاق

أكثر من 5 سنوات1 -5 سنوات3-12 شهرخالل 3 شهورالقيمة االسمية

محتفظ به كتحوط للقيمة العادلة
–776,383636,556124,97114,856(52,303)15,606عقود سلع مستقبلية

محتفظ به للتحوط للتدفق النقدي
–––750,000750,000(547)–مقايضات أسعار الفائدة
محتفظ به ألغراض أخرى

––1,471,102740,752730,350(13,883)24,364عقود سلع مستقبلية
–1,999––––1,999خيارات الشراء

–188,094–––188,094–خيار البيع

31 ديسمبر 2018م
 القيمة 
العادلة الموجبة

 القيمة 
العادلة السالبة

القيمة االسمية حسب مدة االستحقاق

أكثر من 5 سنوات1 -5 سنوات3-12 شهرخالل 3 شهورالقيمة االسمية

محتفظ به كتحوط للقيمة العادلة
–1.114.765964.836141.2538.675)29.467(18.284عقود سلع مستقبلية

محتفظ به للتحوط للتدفق النقدي
–750.000––750.000–1.286مقايضات أسعار الفائدة
محتفظ به ألغراض أخرى

–1.660.868553.484506.923600.461)50.177(82.747عقود سلع مستقبلية
–2.496––––2.496خيارات الشراء

197.131––––197.131–خيار البيع

يتم إبرام جميع مشتقات السلع مع بورصات السلع العالمية ويتم تنفيذها بشكل أساسي من خالل شركة صافوال لألغذية عن طري�ق قسم مراقبة مخاطر السلع.

ت�تعرض المجموعة لتغيرات التدفقات النقدية للعموالت المستقبلية الخاصة على الصكوك المحملة بفائدة متغيرة. تستخدم المجموعة مقايضات أسعار 
الفائدة كأدوات تحوط والتي تم إبرامها مع بنوك تجارية معينة من أجل التحوط ضد مخاطر أسعار العمولة الخاصة، والتي انتهت صالحيتها في 22 يناير 2020م.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 

)بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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14. مدفوعات مقدمًا وذمم مدينة أخرى )تابع(
14-6 المشتقات المحتفظ بها ألغراض التحوط )تابع(

فيما يلي الحركة في االحتياطيات األخرى لتحوطات التدفق النقدي:

31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر
2018م

)4,735(1,286الرصيد في بداية السنة 
6,021(1,833))خسارة(/ربح من التغيرات في القيمة العادلة المعترف بها مباشرة في حقوق الملكية، بالصافي

1,286(547)الرصيد في نهاية السنة

15. النقد وما في حكمه
31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر
2018م

31,99835,163النقد في الصندوق
460,077366,190نقد لدى البنوك - حساب جاري

448,461500,220ودائع قصيرة األجل )اإليضاح 1-15(

940,536901,573

15-1 الودائع قصيرة األجل محتفظ بها لدى بنوك تجارية بعوائد عموالت بأسعار السوق السائدة.

16. رأس المال وتوزيعات أرباح
كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2018م، يت�كون رأس مال المجموعة البالغ 5.3 مليار ريال سعودي من 533.981 مليون سهم مدفوع بالكامل قيمة كل 

منها 10 ريال سعودي. 

بعد نهاية السنة، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نهائية بمبلغ 160.19 مليون ريال سعودي تمثل 0.30 ريال سعودي للسهم الواحد وذلك للموافقة 
عليها من قبل المساهمين.

17. االحتياطي النظامي
وفقًا لنظام الشركة األساسي ونظام الشركات في المملكة العرب�ية السعودية، يتعين على الشركة سنويا تحوي�ل 10٪ من صافي دخلها إلى احتياطي نظامي 

حتى يبلغ هذا االحتياطي النظامي 30٪ من رأس مالها. وحيث أن الشركة قد وصلت إلى مستوى االحتياطي اإللزامي، لذلك ال يلزم إجراء أي تحويالت إضافية 
كما في نهاية السنة. 

يعتبر االحتياطي النظامي في القوائم المالية الموحدة هو االحتياطي النظامي للشركة. هذا االحتياطي حاليًا غير متاح للتوزيع على الشركاء في الشركة.

18. احتياطي القيمة العادلة
يتضمن احتياطي القيمة العادلة حصة من احتياطي الشركات المست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، واالست�ثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر والتحوط للتدفق النقدي. فيما يلي الحركة في احتياطي القيمة العادلة:

اإليضاح
31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر
2018م

)108,649((198,084)الرصيد في بداية السنة
27,094(2,699)10الحصة في التغيرات في االحتياطيات األخرى لشركات زميلة

)122,550(1123,386تعديل القيمة العادلة من است�ثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
6,021(1,833)14تعديل القيمة العادلة من أدوات مالية مشتقة ومتعلقة بتحوط التدفق النقدي

)198,084((179,230)الرصيد في نهاية السنة 

19. الحصص غير المسيطرة
يلخص الجدول التالي المعلومات التي ت�تعلق بكل شركة تابعة من المجموعة والتي لديها حصة غير مسيطرة جوهرية فيها قبل استبعاد المعامالت بين 

شركات المجموعة:

جي إف سي المتونهرفيبندهإس إف سي31 ديسمبر 2019م

3,073,1776,068,1431,682,614334,742540,576موجودات غير متداولة
3,793,7981,442,169350,848745369,827الموجودات المتداولة
(608,803)(94,219)(627,360)(3,782,354)(875,081)مطلوبات غير متداولة
(95,433)(48,036)(408,116)(2,865,638)(3,700,278)المطلوبات المتداولة

2,291,616862,320997,986193,232206,167صافي الموجودات (٪100)

172,074–––251,777القيمة الدفترية لحصص الملكية غير المسيطرة

9,209,21311,496,7051,288,31043,599620,055اإليرادات
196,08810,39462,368(342,412)344,762ربح/)خسارة(

(2,074)–(336)11,998(57,559)الدخل الشامل االخر

195,75210,39460,294(330,414)287,203إجمالي الدخل/(الخسارة) الشاملة (٪100)

32,871–––52,382الربح المخصص للحصص غير المسيطرة
 )الخسارة(/الدخل الشامل اآلخر الموزع على حصص الملكية 

32,146–––(13,321)غير المسيطرة

جي إف سي *المتونهرفيبندهإس إف سي31 ديسمبر 2018م

2.751.6193.026.0211.103.257249.840547.174موجودات غير متداولة
4.035.9231.476.315339.14377.313293.021الموجودات المتداولة
)636.719()13.391()210.876()1.047.484()584.783(مطلوبات غير متداولة
)57.411()30.924()298.656()3.062.322()3.984.924(المطلوبات المتداولة

2.217.835392.530932.868282.838146.065صافي الموجودات )٪100(

150.367–––226.351القيمة الدفترية لحصص الملكية غير المسيطرة

9.735.47211.114.2411.227.27047.035180.374اإليرادات
)4.227(204.16913.123)917.429()17.272(ربح/)خسارة(

)922(–)439()9.629()574.244(الدخل الشامل االخر

)5.149(203.73013.123)927.058()591.516(إجمالي الدخل/)الخسارة( الشاملة )٪100(

167–––)1.102(الربح/)الخسارة( المخصص للحصص غير المسيطرة
 )الخسارة(/الدخل الشامل اآلخر الموزع على حصص الملكية 

)452(–––)86.807(غير المسيطرة

حققت المجموعة السيطرة على المنشآت التشغيلية في شركة الطعام الجيد في 31 أكتوبر 2018م. وبناًء عليه، فإن النتائج المالية المتعلقة بشركة الطعام الجيد هي فقط للفترة   * 
من 31 أكتوبر 2018م إلى 31 ديسمبر 2018م في هذه القوائم المالية الموحدة )إيضاح 8(.

20. القروض والسلف
تعكس المعلومات التالية الشروط التعاقدية لقروض وسلف المجموعة المحملة بفوائد والتي تقاس بالت�كلفة المطفأة:

31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر
2018م

المطلوبات غير المتداولة
130,21898,808قروض بنكية بضمان

1,000,0001,500,000صكوك غير مضمونة )اإليضاح 2-20(
2,775,0272,667,188قروض بنكية بال ضمان

3,905,2454,265,996

المطلوبات المتداولة
60,461167,922الجزء المتداول من قروض بنكية مضمونة
679,321970,310الجزء المتداول من قروض بنكية بال ضمان

–993,000صكوك غير مضمونة )اإليضاح 2-20(
69,70069,846قروض بنكية بضمان

1,799,4952,425,243قروض بنكية بال ضمان
37,27356,594سحب على المكشوف

3,639,2503,689,915

7,544,4957,955,911

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 

)بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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20. القروض والسلف )تابع(
فيما يلي التحليل الجغرافي للقروض والسلف:

الموقع

إجمالي القروض والسلفقرض قصير األجلقروض طويلة األجل

2018م2019م2018م2019م2018م2019م

5,414,9285,191,8521,010,0001,745,0006,424,9286,936,852المملكة العرب�ية السعودية
223,099211,788312,893344,056535,992555,844مصر

130,405 211,570130,405211,570––الجزائر
146,839  171,968146,839171,968––تركيا
48,667 66,80348,66766,803––إي�ران

8,502 56,9888,50256,988––المغرب
47,80096,44447,80096,444––اإلمارات العرب�ية المتحدة

32,358 58828,44631,77028,446–السودان

5,638,0275,404,2281,906,4682,551,6837,544,4957,955,911

 20-1 تمثل هذه القروض قروضا حصلت عليها الشركة األم وشركاتها التابعة من البنوك التجارية والمؤسسات المالية األخرى. هذه القروض هي بالريال 
السعودي والجنيه المصري والريال اإليراني والدوالر األمريكي والدينار الجزائري والليرة التركية والدرهم اإلمارتي والجنيه السوداني. بعض هذه    

القروض مضمونة بضمان ممتلكات وآالت ومعدات لبعض الشركات التابعة في الخارج. ت�تضمن اتفاقيات القروض تعهدات ت�تطلب، من بين شروط أخرى،    
الحفاظ على نسب مالية معينة. بعض القروض طويلة األجل للشركات التابعة مضمونة بضمان الشركة األم. كما في 31 ديسمبر 2019م، تشمل القروض    

والسلف تسهيالت تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بقيمة 6.54 مليار ريال سعودي )31 ديسمبر 2018م: 6.98 مليار ريال سعودي(.  

 20-2 في 22 يناير 2013م أتمت المجموعة طرحها األولي بإصدار الصكوك بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار ريال سعودي بمدة صالحية 7 سنوات وبعائد متوقع 
متغير لحملة الصكوك قدره 1.10٪ زائد سايبور لمدة 6 شهور يستحق بشكل نصف سنوي. تنص أحكام الصكوك على أن تحافظ المجموعة خالل الفترة على    
شروط مالية وغيرها من الشروط خالل المدة. تستحق الصكوك في 22 يناير 2020م وبالتالي تم تصنيفها كقروض وسلف قصيرة األجل. بعد نهاية الفترة،    

تم تسوية الصكوك في 22 يناير 2020م.  

في 9 يوليو 2019م، أكملت المجموعة طرحها لصكوك جديدة، بموجب البرنامج الجديد، بقيمة إجمالية تبلغ 1 مليار ريال سعودي بمدة صالحية 7 سنوات     
وبعائد متوقع ومتغير على حاملي الصكوك قدره 1.60٪ زائد سايبور لمدة 6 شهور يستحق بشكل نصف سنوي. ستستحق الصكوك في 9 يوليو 2026م،    
شمل اإلصدار 507 مليون ريال سعودي من الصكوك السابقة والتي تم استردادها وتبادلها. وبناًء عليه، انخفضت القيمة االسمية للصكوك السابقة من    

1.5 مليار ريال إلى 993 مليون ريال سعودي.   

 20-3 ممتلكات وآالت ومعدات بقيمة 286 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018م: 237.9 مليون ريال سعودي( لبعض الشركات التابعة للمجموعة في الخارج 
  مرهونة كضمان لدى بنوك تجارية.

 20-4 مخزون بقيمة 62 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018م: 25 مليون ريال سعودي( مرهونة لدى بعض البنوك األجنبية مقابل تسهيالت لبعض الشركات 
التابعة في الخارج.  

21. مطلوبات عقود اإليجار
2019م

5,040,208المعترف به كما في 1 يناير 2019م )اإليضاح 4(
231,658إضافات خالل السنة

(261,995)عقود إي�جار تم انهائها خالل السنة
261,921مصروفات الفوائد للسنة )اإليضاح 37(

(639,266)مدفوعات خالل السنة

4,632,526الرصيد في نهاية السنة

21-1 فيما يلي مطلوبات عقود اإليجار المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة:

31 ديسمبر
2019م

3,955,686مطلوبات عقود إي�جار - الجزء غير المتداول
676,840مطلوبات عقود إي�جار - الجزء المتداول

4,632,526

22. منافع الموظفين
الوصف العام للخطة

تقوم المجموعة بتشغيل واعتماد برنامج/خطة لمكافأة نهاية الخدمة غير الممولة موافق عليها لصالح موظفيها الدائمين كما هو مطلوب بموجب نظام 
العمل في المملكة العرب�ية السعودية ووفقا للمتطلبات النظامية المحلية للشركات التابعة األجنبية.

یتم تحديد المبلغ المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة کما يلي:
31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر
2018م

747,201719,542القيمة الحالية اللتزامات خطة المنافع المحددة

 تم إجراء تحليل اكتواري مستقل في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م، لضمان كفاية مخصصات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقا للقواعد 
 المنصوص عليها في نظام العمل لكل منطقة جغرافية باستخدام طريقة وحدة االئ�تمان المخططة كما هو مطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي 19: 

منافع الموظفين.

الحركة في صافي مطلوبات المنافع المحددة
يت�كون صافي مطلوبات المنافع المحددة فقط من خطط المنافع المحددة. فيما يلي الحركة في التزام المنافع المحددة خالل السنة:

2018م2019م

719,542663,732الرصيد في بداية السنة
41,031–استحواذ من خالل تجميع أعمال 

مدرج ضمن الربح أو الخسارة
91,06378,589ت�كلفة الخدمة الحالية

34,33430,096ت�كلفة الفوائد

125,397108,685
ُمدرج ضمن الدخل الشامل اآلخر

)ربح(/خسارة إعادة القياس:
14,143(16,448))ربح(/خسارة اكتوارية 

)31,992((4,458)ت�أثير الحركة في أسعار الصرف
)76,185((76,832)منافع مدفوعة

128–تسويات متعلقة بالموظفين المنقولين

747,201719,542الرصيد في نهاية السنة

االفتراضات االكتوارية
فيما يلي االفتراضات االكتوارية األساسية في تاري�خ التقري�ر:

31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر
2018م

4٪ - 21٪3٪ - 19.4٪معدل الخصم
3٪ - 23٪3٪ - 21٪نمو الرواتب في المستقبل/المعدل المتوقع لزيادة الراتب

0.1٪ - 0.32٪0.1٪ - 2 .0٪معدل الوفيات
3٪ - 19.35٪3٪ - 10.28٪معدالت التسري�ح/االستقالة من الخدمة

60 سنة60 سنةسن التقاعد

يتراوح المتوسط المرجح لمدة مطلوبات المنافع المحددة ما بين 5 إلى 11.78 سنوات.

تحليل الحساسية
قد تؤثر التغي�يرات المحتملة بشكل معقول في تاري�خ التقري�ر، مع ثبات االفتراضات األخرى، على أحد االفتراضات االكتوارية ذات الصلة بالتزام خطة المنافع 

المحددة بمقدار المبالغ المبينة أدناه:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

النقصالزيادةالنقصالزيادة

46,555)48,764(54,943(47,446)معدل الخصم )1٪ حركة( 
)51,365(48,678(50,069)56,872نمو الرواتب المستقبلية )1٪ حركة( 

8,679)9,190(8,783(8,331)معدالت االستقالة )10٪ حركة( 
)283(281(660)675معدل الوفيات )الحركة لمدة سنة واحدة( 

 ال يأخذ هذا التحليل في االعتبار التوزيع الكامل للتدفقات النقدية المتوقعة في إطار الخطة، ويقدم فقط تقديرا مقاربا لحساسية االفتراضات الموضوعة 
في االعتبار.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 

)بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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23. الضري�بة المؤجلة 
الموجودات الخاضعة للضري�بة المؤجلة والمطلوبات ت�تعلق بما يلي:

الصافيمطلوباتالموجودات

2018م2019م2018م2019م2018م2019م

)70,840((85,562))70,840((85,562)––ممتلكات وآالت ومعدات
)9,095((11,090))13,186((15,450)4,3604,091مخصصات

)282((9,591))7,169((13,733)4,1426,887بنود أخرى
3,9786,815––3,9786,815خسائر ضري�بة مرحلة

)73,402((102,265))91,195((114,745)12,48017,793صافي الموجودات الضري�بية/)المطلوبات(

 فيما يلي الحركة في صافي المطلوبات الضري�بية المؤجلة، المثبتة في الربح والخسارة والدخل الشامل االخر – وفروقات ترجمة العمالت األجنبية هي 
كما يلي:

1 يناير 2019م
 مدرج ضمن الربح 
أو الخسارة

 المعترف بها 
 في قائمة 
الدخل الشامل 
اآلخر - احتياطي 
ترجمة عمالت

31 ديسمبر
2019م

(85,562)(8,611)(6,111)(70,840)ممتلكات وآالت ومعدات
(11,090)(514)(1,481)(9,095)مخصصات

(9,591)1,017(10,326)(282)بنود أخرى
473,978(2,884)6,815ضري�بة مرحلة

(73,402)(20,802)(8,061)(102,265)

1 يناير 2018م
 مدرج ضمن الربح 
أو الخسارة

 المعترف بها 
 في قائمة 
الدخل الشامل 
اآلخر - احتياطي 
ترجمة عمالت

31 ديسمبر
2018م

)70.840(235)12.326()58.749(ممتلكات وآالت ومعدات
)9.095()725()9.221(851مخصصات

)282()69(573)786(بنود أخرى
6.815)29()13.568(20.412ضري�بة مرحلة

)38.272()34.542()588()73.402(

24. الذمم الدائنة التجارية
اإليضاح

31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر
2018م

2,113,0442,221,758أطراف ثالثة
29191,828169,270أطراف ذات عالقة 

2,304,8722,391,028

25. المستحقات والمطلوبات األخرى 
اإليضاح

31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر
2018م

450,985500,391مصروفات مستحقة
290,187236,675مستحقات موظفين

26284,046228,691زكاة وضري�بة مستحقة
159,659137,301مستحقات تسوي�ق 
135,606146,667مستحقات خدمات 

101,74081,453أعباء تموي�ل مستحقة
27100,735100,735-1مخصص مقابل ضمان مالي

94,674122,097ذمم دائنة لمقاولين
2567,338146,272-1إي�جار مستحق

1466,73379,644القيمة العادلة السالبة للمشتقات 
2565,483111,451-2ذمم دائنة لجهات حكومية

2559,53860,016-3توزيعات أرباح غير مطالب بها
2959,45241,157مستحق إلى أطراف ذات عالقة

39,28423,552دفعات مقدمة من عمالء
2525,31421,962-4ذمم دائنة لشركة مارجري�ن الصناعية

15,72415,145التغير في القيمة العادلة لبند التحوط )التزامات مؤكدة(
11,08915,110مطلوبات متعلقة بالت�أمين

3,6312,988توزيعات أرباح مستحقة لحصص ملكية غير مسيطرة
211,735210,734مطلوبات أخرى

2,242,9532,282,041

25-1  يشمل ذلك اإليجار المستحق اإلضافي الناتج عن إلغاء عقود البيع بالتجزئة.

 25-2 تمثل الذمم الدائنة للجهات الحكومية المدفوعات التقديرية التي سوف تدفع للجهات الحكومية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وضري�بة القيمة 
  المضافة والدعم تعديالت األسعار من شراء زي�وت الطعام.

25-3 تمثل توزيعات األرباح غير المطالب توزيع أرباح معلن عنها من قبل الشركة في سنوات سابقة وأجزاء من أسهم نتجت عن تجزئة أسهم في سنوات 
سابقة. لم يطالب المساهمون أصحاب هذه المبالغ حتى اآلن. وترى اإلدارة أن األرباح غير المطالب بها تمثل المبلغ الذي يمكن المطالبة به خالل السنة 

المقبلة. ومع ذلك، فإن مبلغ توزيعات األرباح غير المطالب بها ألكثر من ثالث سنوات من غير المحتمل سداده خالل السنة القادمة، وبناًء عليه فقد تم 
تصنيفه تحت بند ذمم دائنة طويلة األجل.

 25-4 تمثل الذمم الدائنة لشركة مارجري�ن الصناعية )أم أم سي( مستحقات ت�تعلق بالفروقات السعرية للنفط الخام المدعوم والمستهلك من قبل شركة 
  بيشهر الصناعية إلنتاج منتجات السوق الحرة.

26. الزكاة وضرائب الدخل 
ت�ت�كون الزكاة والضرائب المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة مما يلي:

31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر
2018م

47,68449,489مخصص ضري�بة الدخل األجنبية الحالية
35,23218,043الزكاة

82,91667,532
20,80234,542المحمل لضري�بة الدخل األجنبية المؤجلة )اإليضاح 23(

103,718102,074

فيما يلي الحركة في الزكاة وضري�بة الدخل الحالية المستحقة:

31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر
2018م

228,691253,265الرصيد في بداية السنة
82,91667,532المحمل للسنة

)32,484(84,398ترجمة عمالت/تعديالت أخرى
)59,622((111,959)مدفوعات خالل السنة

284,046228,691الرصيد في نهاية السنة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 

)بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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26. الزكاة وضرائب الدخل )تابع(
(أ) الموقف الزكوي

خالل السنة، أنهت الشركة وضعها الزكوي للسنوات من 2005م إلى 2018م. قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بعمل فحص ميداني للسجالت الشركة لألعوام 
من 2005م إلى 2012م، وطالبت بفروقات زكویة اضافية قدرھا 85.8 مليون ريال سعودي. بعد ذلك، تم تسوية المبلغ مع الهيئة العامة للزكاة والدخل وسددت 

الشركة االلتزامات بمبلغ 10.2 مليون ريال سعودي. وعالوة على ذلك، تم االنتهاء من ربوط الشركة للسنوات من 2013م إلى 2018م بناء على العوائد المعدلة 
بمبلغ 5.4 مليون ريال سعودي. باست�ثناء عامي 1999م و2000م، والتي لدى الشركة إعتراضات قائمة بمبلغ 1.9 مليون ريال سعودي على الربط الزكوي الصادر 

من الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(.استلمت بعض الشركات التابعة في قطاع تصنيع األغذية على شهادات زكوية نهائية أو مؤقتة حتى عام 2018م.
وفًقا لذلك، تم متابعة خطط الدفع وفًقا لالتفاقية المبرمة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل وتم تعديل االلتزامات مقابل مبالغ التسوية النهائية.

 باإلضافة إلى ذلك، لدى المجموعة اسئنافات معلقة ضد ربوط بعض الشركات التابعة التي يبلغ مجموع الفروقات الزكوية فيها 8.2 مليون ريال سعودي 
)31 ديسمبر 2018م: 10 مليون ريال سعودي تقري�با(.

(ب) موقف ضري�بة الدخل
تلتزم الشركات األجنبية التابعة للمجموعة بدفع ضري�بة دخل بموجب أنظمة الضري�بة المطبقة في دول ت�أسيسها. بعض هذه الشركات التابعة لديها اعفاء 

ضري�بي حاليا. تقوم الشركات التابعة األجنبية الخاضعة للضري�بة بتحديد مطلوباتها الضري�بية بناًء على المعدالت المطبقة للشركات فيما يتعلق بالدخل 
المعدل الخاضع للضري�بة للسنة. كما أن بعض هذه الشركات األجنبية التابعة ملزمة بدفع ضري�بة مقدمة ربع سنوية يتم تحديدها على أساس وعاء االلتزام 

الضري�بي للسنة السابقة. 

حصلت بعض الشركات األجنبية التابعة على روبط ضري�بية نهائية لسنوات معينة وربوط ضري�بية مؤقتة لسنوات أخرى. كما تلقت استفسارات من إدارات 
ضري�بة الدخل بعد تقي�يمها أو فحصها لسنوات قيد المراجعة حيث تم تقديم ردود لها. 

تعتقد إدارة المجموعة أنه ال يوجد هناك مبالغ كبيرة محل اعتراض مع إدارات ضري�بة الدخل في أي عملية أجنبية. 

27. االرتباطات وااللتزامات المحتملة
31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر
2018م

71163خطابات اعتماد
180247ضمانات بنكية

189350التزامات لشراء سكر خام
333323التزامات لبيع سكر مكرر

7099التزامات رأسمالية

 الكمية بالطن المتري

174,752306,259التزامات لشراء سكر خام 
199,744323,204التزامات لبيع سكر خام 

أصدرت شركة مجموعة صافوال ضمان شركات لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى جانب بعض المنشآت األخرى )يشار إليها مجتمعة باسم   1-27 
ضامني صندوق التنمية الصناعية السعودي( لتسهيل القرض الذي توفره شركة الشرقية الصناعية )"إيكو"، الشركة التابعة لشركة "جسور القابضة" أو    

شركة تابعة للمجموعة(. في 2018م، تلقت الشركة إشعار من صندوق التنمية الصناعية السعودي لتسوية حصتها من الضمان بسبب تخلف شركة إيكو عن    
سداد قرض الصندوق، الناتج عن األداء المالي غير الجيد.   

وبناًء عليه، سجلت الشركة مخصصا بمبلغ 100.7 مليون ريال سعودي. بعد تاري�خ التقري�ر المالي، قامت المجموعة بدفع مبلغ جزئي 26.4 مليون ريال سعودي     
مقابل الضمان.  

27-2 انظر أيضا اإليضاح 20 فيما يخص الضمانات المقدمة مقابل قروض معينة، واإليضاح 26 فيما يخص االرتباطات الزكوية.

 27-3 لدى المجموعة عقود إي�جار تشغيلية مختلفة لمكاتبها ومستودعاتها ومنافذها للتجزئة ومرافقها اإلنتاجية. فيما يلي التزامات اإليجارات المستقبلية 
 بموجب عقود اإليجار التشغيلي:  

31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر
2018م

46,137631,942خالل سنة
2,305,617–من سنتين إلى خمس سنوات

3,977,613–أكثر من خمس سنوات

46,1376,915,172اإلجمالي

28. ربحية السهم
تم حساب ربحية السهم األساسية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بقسمة صافي الربح/)الخسارة( والدخل/الخسارة من العمليات المستمرة العائد 

لمساهمي الشركة األم لهذه الفترات على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 533.981 مليون )31 ديسمبر 2018م: 533.981 مليون( خالل هذه الفترات.

تم حساب ربحية السهم المخفضة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2018م، بقسمة صافي الربح/الخسارة والربح/الخسارة من العمليات 
 المستمرة العائد لمساهمي الشركة األم لهذه الفترات على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة المعدلة بأثر التخفيض المحتمل لألسهم العادية. 

ولكن، في غياب أي التزام قابل للتحول ألدوات حقوق ملكية، فإن ربحية السهم المخفضة ال تختلف عن ربحية السهم األساسي.

29. األطراف ذات العالقة
ت�تضمن األطراف ذات العالقة المساهمين في المجموعة، والشركات الزميلة والشقيقة، والمنشآت األخرى ذات العالقة ببعض الشركات التابعة الموحدة 

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

معامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسي�ين
مكافآت موظفي اإلدارة العليا

ت�تضمن تعويضات موظفي اإلدارة العليا في المجموعة رواتب، ومكافآت غير نقدية، ومنافع ما بعد التوظيف، وفيما يتعلق بذلك، قامت المجموعة بإثبات 
مصروف قدرة 32.5 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )31 ديسمبر 2018م: 30.4 مليون ريال سعودي(.

بلغت مكافآت مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مبلغ 2.1 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018م: 2.2 مليون ريال سعودي( تم احتسابها 
وفقا للوائح الشركة ويتم تحميلها على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وتم اعتبارها كمخصصات في السنة السابقة. بلغت بدالت الحضور والنفقات األخرى 

ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجان المجلس المختلفة 3.0 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018م: 2.7 مليون ريال سعودي( وتم قيدها على المصروفات 
وإدراجها ضمن المصروفات العمومية واإلدارية.

معامالت أطراف ذات عالقة أخرى
تعامل عدد من الشركات مع المجموعة خالل الفترة. لم ت�كن شروط وأحكام هذه المعامالت أكثر مالئمة من تلك المتاحة، أو التي من المتوقع أن ت�كون متاحة 

بشكل معقول، في معامالت مماثلة مع موظفي اإلدارة العليا لشركات ليست ذات عالقة على أساس تجاري.

جميع األرصدة القائمة مع األطراف ذات العالقة يتم تحديد أسعارها على أساس تجاري بحت ويتم تسويتها نقدا خالل فترة االئ�تمان المتفق من تاري�خ المعاملة. 
جميع هذه األرصدة غير مؤمنة. لم يتم إثبات أي مصروفات في السنة الحالية أو السنة السابقة للديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها فيما يتعلق 

بالمبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة.

فيما يلي القيمة اإلجمالية للمعامالت مع الطرف ذي العالقة واألرصدة القائمة بما في ذلك تلك المتعلقة بموظفي اإلدارة العليا والكيانات التي لهم عليها 
سيطرة أو ت�أثير كبير:

طبيعة المعامالتالعالقةاالسم

رصيد اإلقفالمبلغ المعامالت
31 ديسمبر 31 ديسمبر

2018م2019م2018م2019م

مستحق من أطراف ذات عالقة – ذمم مدينة تجارية
شركاء في بعض مساهمي الشركة المتحدة للسكر

131,021179,54214,29522,372تجاريةشركة تابعة
شركاء في بعض شركاء شركة عافية العالمية

70,74459,93721,30515,469تجاريةشركة تابعة
49,25661,1451,4953,593تجاريةشركة زميلةالمراعي 

63,37729,3685,4491,596تجاريةشركة شقيقةالمخابز الغرب�ية المحدودة
4751075902,095أخرى

43,13445,125

 مستحق من أطراف ذات عالقة – مدفوعات مقدما 
وذمم مدينة أخرى

 شركة خيرات الشرق للتجارة العامة وصناعة 
19,8531,66422,3222,768غير تجاريةشركة شقيقةالمواد الغذائية 

شريك في شركة شركة المراكز العرب�ية
7,513–52,20043,901غير تجاريةتابعة

–3,159–7,399غير تجاريةشركة شقيقةشركة المهباج الشامية التجارية
––6,8195,716غير تجاريةشركة زميلةإنتاج 

–3,060–5,945شركة زميلةشركة تجميع وتدوي�ر المخلفات المحدودة 
––3,3003,150شركة شقيقةشركة دل مونتي السعودية المحدودة 

6,0116,011––غير تجاريةشركة زميلةسي فود إنترناشیونال ون المنطقة الحرة 
73,015–––غير تجاريةشركة زميلةكنان )اإليضاح 1-29( 

482229174144غير تجاريةشركة زميلةزهور الريف
–––468غير تجاريةشركة زميلةشركة مدينة المعرفة

34,72689,451

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 

)بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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29. األطراف ذات العالقة )تابع(
معامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسي�ين )تابع(

معامالت أطراف ذات عالقة أخرى )تابع(

طبيعة المعامالتالعالقةاالسم

رصيد اإلقفالمبلغ المعامالت
31 ديسمبر 31 ديسمبر

2018م2019م2018م2019م

69,075–––غير تجاريةشركة زميلةكنان )اإليضاح 1-29( 

طبيعة المعامالتالعالقةاالسم

رصيد اإلقفالمبلغ المعامالت
31 ديسمبر 31 ديسمبر

2018م2019م2018م2019م

مستحق إلى أطراف ذات عالقة - ذمم دائنة تجارية
753,422742,548100,51683,915تجاريةشركة زميلةالمراعي 

383,240368,91641,15241,115تجاريةشركة شقيقةمجموعة نستله 
134,736136,95838,24334,124تجاريةشركة شقيقةشركة ميار لألغذية

70,80785,3125,9434,194تجاريةشركة شقيقةشركة دل مونتي السعودية المحدودة
22,8068,0363,6762,584تجاريةشركة شقيقةشركة المهباج الشامية التجارية

5,79812,8861,1571,894تجاريةشركة شقيقةشركة مصنع المنهل للمياه المحدودة
––28,46520,804تجاريةشركة زميلةسي فود إنترناشیونال ون 

––14,16720,625تجاريةشركة زميلةالشركة المتحدة للسكر-مصر
1641472933تجاريةشركة زميلةمصنع الجزي�رة للتمور واألغذية 

17,37914,9411,1121,411تجاريةأخرى

191,828169,270

 مستحق إلى أطراف ذات عالقة – مستحقات 
ومطلوبات أخرى

49,06174,38252,93520,372غير تجاريةشركة زميلةالشركة المتحدة للسكر- مصر
10,300–31,37732,437غير تجاريةشركة زميلةكنان

6,7836,7836,5173,125غير تجاريةشريكشركة عبد القادر المهيدب وأبناءه
3,333–10,50012,167غير تجاريةشركة زميلةشركة دور للضيافة

4,027–14718,175غير تجاريةشركة زميلةسي فود إنترناشیونال ون المنطقة الحرة

59,45241,157

 29-1 في سبتمبر 2014م، باعت الشركة األم حصة ملكية مباشرة وغير مباشرة في شركة ديار المشرق )مشروع مشارف( إلى شركتها الزميلة كنان بمبلغ
593.6 مليون ريال سعودي مستحقة على أربعة أقساط حتى نوفمبر 2017م. خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، تم التوقيع على اتفاقية بين 
الطرفين على إعادة جدولة المبلغ المتبقي المستحق 153.9 مليون ريال سعودي على دفعتين )2( بمبلغ 79.7 مليون ريال سعودي ومبلغ 74.3 مليون 

ريال سعودي في 1 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م على التوالي. خالل الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019م، تم استالم الرصيد المستحق.

30. القطاعات التشغيلية
لدى المجموعة خمس قطاعات مقرر عنها، كما هو موضح أدناه، وهي تمثل وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة. وتقدم وحدات األعمال االستراتيجية 

منتجات وخدمات مختلفة، وتدار بشكل منفصل ألنها ت�تطلب تقنيات واستراتيجيات تسويقية مختلفة. لكل وحدة من وحدات األعمال االستراتيجية يقوم الرئيس 
التنفيذي للمجموعة )متخذ القرارات التشغيلية الرئيسي( بمراجعة التقاري�ر اإلدارية الداخلية على أساس ربع سنوي على األقل. يوضح الملخص التالي العمليات 

في كل قطاع من قطاعات المجموعة:

الصناعات الغذائية – يشمل عمليات تصنيع وبيع وتوزيع زي�وت الطعام والسكر والمكرونة ومنتجات األغذية.

التجزئة – يشمل عمليات أسواق الهايبر ماركت والسوبر ماركت والمتاجر الصغيرة التابعة لها.

الخدمات الغذائية – يشمل المنتجات الغذائية وسلسلة مطاعم الوجبات السريعة التي تديرها هرفي.

األغذية المجمدة – يشمل تصنيع وتجارة الجملة والتجزئة للمنتجات الغذائية المجمدة التي تديرها شركة جود فود.

االست�ثمارات – يشمل النشاطات العقارية واالست�ثمارات في الشركات الزميلة واالست�ثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة واالست�ثمارات بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واالست�ثمارات األخرى.

30. القطاعات التشغيلية )تابع(
القطاعات التي ال تستوفي أي من حدود الكمية القصوى لتحدد القطاعات التي يمكن التقري�ر عنها، تصنف تحت بند "أخرى/استبعادات"، والتي ت�تضمن بشكل 

رئيسي االستبعادات.

 المعلومات المتعلقة بنتائج كل التقاري�ر القطاعية متضمنه أدناه. يتم قياس األداء على أساس صافي الربح قبل ضري�بة الدخل لكل قطاع، كما هو متضمن 
في تقاري�ر اإلدارة الداخلية. ترى اإلدارة أن تلك المعلومات هي األكثر عالقة بتقي�يم نتائج قطاعات معينة ذات صلة بمنشآت أخرى تعمل ضمن تلك الصناعات. 

يتم تحديد التسعير بين القطاعات على أساس تجاري.

31 ديسمبر 2019م 

القطاعات المقرر عنها

الصناعات 
التجزئةالغذائية

الخدمات 
الغذائية

األغذية 
است�ثماراتالمجمدة

أخرى/
اإلجمالياستبعادات

22,243,363––8,904,80411,492,9031,259,294586,362إي�رادات خارجية
–(414,519)304,4093,80229,01633,69343,599إي�رادات بين القطاعات

22,243,363(414,519)9,209,21311,496,7051,288,310620,05543,599إي�رادات قطاعية

(17,739,059)370,921–(397,702)(895,673)(8,952,280)(7,864,325)ت�كلفة إي�رادات
475,630(128,839)194,35462,368397,779(342,412)292,380صافي الربح/)الخسارة( القطاعية 

26,657,711(4,315,510)6,870,2357,510,9182,033,463910,40313,648,202موجودات قطاعية

18,118,641(644,711)4,578,3296,648,7251,035,109704,2365,796,953مطلوبات قطاعية

31 ديسمبر 2018م

القطاعات المقرر عنها

الصناعات 
التجزئةالغذائية

الخدمات 
الغذائية

األغذية 
است�ثماراتالمجمدة

أخرى/
اإلجمالياستبعادات

21.814.563––9.411.81611.114.2411.198.95789.549إي�رادات خارجية
–)406.915(323.6563.35428.3134.55747.035إي�رادات بين القطاعات

21.814.563)406.915(9.735.47211.117.5951.227.27094.10647.035إي�رادات قطاعية

)17.916.606(356.526–)72.856()882.200()8.803.345()8.514.731(ت�كلفة إي�رادات
)520.380()63.380(277.590)4.059(204.170)917.429()17.272(صافي الربح/)الخسارة( القطاعية 

22.252.451)3.951.691(6.787.5424.502.3271.442.400909.15912.562.714موجودات قطاعية

14.230.510)621.853(4.569.7074.109.721508.627763.0944.901.214مطلوبات قطاعية

31. اإليرادات
تحصل المجموعة على إي�رادات بشكل رئيسي من بيع البضائع. وتشمل المصادر األخرى لإليرادات إي�رادات التروي�ج والعرض واإليرادات اإليجارية وإي�رادات العموالت.

31 ديسمبر 2019م 

القطاعات المقرر عنها

أخرى/
اإلجمالياستبعادات

الصناعات 
التجزئةالغذائية

الخدمات 
الغذائية

األغذية 
است�ثماراتالمجمدة

21,373,622(370,920)–9,208,73810,627,4391,288,310620,055منتجات منقولة عند نقطة من الزمن 
869,741(43,599)43,599––475869,266منتجات وخدمات منقولة على مدى زمني

22,243,363(414,519)9,209,21311,496,7051,288,310620,05543,599إجمالي اإليرادات 

31 ديسمبر 2018م 

القطاعات المقرر عنها

أخرى/
اإلجمالياستبعادات

الصناعات 
التجزئةالغذائية

الخدمات 
الغذائية

األغذية 
است�ثماراتالمجمدة

21.003.356)359.880(–9.735.47210.306.3881.227.27094.106منتجات منقولة عند نقطة من الزمن 
811.207)47.035(47.035––811.207–منتجات وخدمات منقولة على مدى زمني

21.814.563)406.915(9.735.47211.117.5951.227.27094.10647.035إجمالي اإليرادات 

 32. ت�كلفة اإليرادات
31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر
2018م

15,881,79416,400,186مخزون مستخدم/مباع
665,344593,404رواتب ومصروفات موظفين

549,540462,290المصروفات غير المباشرة
286,452278,234استهالك ممتلكات وآالت ومعدات
–119,254استهالك موجودات حق استخدام

236,675182,492شحن ومناولة

17,739,05917,916,606

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 

)بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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33. مصروفات البيع والتوزيع
2018م2019م

1,397,4961,281,060رواتب ومصروفات موظفين
–410,226استهالك موجودات حق استخدام

305,769286,017إعالن
291,104396,139استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

245,867270,669منافع عامة 
97,223746,145إي�جار

65,43855,777صيانة
40,31634,102عمولة

33,97741,730ت�أمين
10,13011,246اتصاالت

44,14079,304أخرى 

2,941,6863,202,189

34. المصروفات اإلدارية
2018م2019م

501,949486,422رواتب ومصروفات موظفين
86,53687,765استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

53,65746,685أتعاب مهنية 
35,79031,418ت�كاليف تقنية معلومات

17,76719,540ت�أمين
16,84115,174مرافق وت�كلفة هواتف واتصاالت

15,98711,009سفر
9,3778,338عالقات عامة وإعالن

8,8227,330إصالح وصيانة
–7,636استهالك موجودات حق استخدام

4,7578,080إي�جار
4,6466,150تدريب
56,51565,729أخرى 

820,280793,640

35. محاسبة التضخم الجامح
لدى المجموعة عمليات في السودان من خالل شركتها التابعة صافوال لزي�وت الطعام )السودان(، والتي تم إعالنها كاقتصاد جامح التضخم من قبل مجلس 

معاي�ير المحاسبة الدولية.

فيما يلي الت�أثيرات الرئيسية على القوائم المالية الموحدة للمجموعة نتيجة لمحاسبة التضخم الجامح )والتي تشمل كال من فهرسة واستخدام سعر صرف 
اإلغالق( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

2018م2019م

23,93459,539النقص في اإليرادات بواقع
12,69718,492النقص اإليرادات من العمليات بواقع

1,44313,486النقص في إجمالي الموجودات غير المتداولة بواقع 
8,16215,138الت�أثر في فروقات ترجمة العمالت بواقع

طبقت اإلدارة مؤشر أسعار المستهلك، الذي نشره البنك الدولي والبنك المركزي بخصوص تعديل المنشآت لمعلوماتها المالية. وفيما يلي عوامل التحول 
المستخدمة لتعديل مؤشر أسعار المستهلك:

1.5908عامل التحول للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
1.6553عامل التحول للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

36. خسارة االنخفاض في القيمة
 راجعت المجموعة القيم الدفترية لموجوداتها غير المالية، بما في ذلك الشهرة، لتحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية ت�تجاوز المبالغ القابلة لالسترداد. 

ولغرض اختبار االنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات معا في أصغر مجموعة من الموجودات التي تنتج تدفقات نقدية من االستخدام المستمر والتي 
ت�كون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية للموجودات األخرى أو الوحدات المولدة للنقد.

إن القيمة القابلة لالسترداد لألصل غير المالي أو الوحدة المولدة للنقد هي القيمة األكثر استخداما أو قيمتها العادلة بعد خصم ت�كاليف البيع، أيهما أعلى. 
تعتمد القيمة المتبقية لالستخدام على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بخطة معتمدة من قبل اإلدارة لمدة 5 سنوات والمخفضة إلي قيمتها الحالية 

باستخدام معدالت النمو التالية ومعدالت الخصم ما قبل الضري�بة ونسب القيمة النهائية.

36. خسارة االنخفاض في القيمة )تابع(
أ) خسارة االنخفاض في القيمة في قيمة قطع األراضي المملوكة:

أثبتت المجموعة انخفاَضا في القيمة بمبلغ 12.1 مليون ريال سعودي )2018م: 69.7 مليون ريال سعودي( على األرض المملوكة. يمثل ذلك شطب القيمة 
الدفترية لهذه األراضي إلى قيمها القابلة لالسترداد بسبب التغيرات غير الجيدة في البيئة االقتصادية وديناميكيات السوق. 

يعتمد المبلغ القابل لالسترداد على طريقة "قابلية المقارنة" وتم تحديده على مستوى الموجودات الفردية كما حددتها اإلدارة. عند تحديد القيمة السوقية، 
تم اختيار العقارات ذات الخصائص المتماثلة في نفس منطقة السوق التي تم بيعها مؤخرا. بمجرد العثور على تلك الممتلكات، تمت مقارنتها بالعقار المعني 

وتم إجراء تعديل في القيمة لتحديد أوجه القصور والمزايا المقارنة.

ب) خسارة االنخفاض في قيمة المبلغ المسترد من موجودات غير متداولة باست�ثناء األرض المملوكة:
 خالل السنة، تم إثبات خسائر انخفاض في القيمة بمبلغ 60.6 مليون ريال سعودي )2018م: 129.8 مليون ريال سعودي( على بند ممتلكات وآالت ومعدات 

وبند موجودات حق استخدام نتيجة للتغيرات في البيئة االقتصادية والتي أثرت على اإلقبال وحجم السلة )اإليضاح 6 واإليضاح 7(. 

تم إعداد توقعات التدفق النقدي باستخدام الربح قبل الفائدة والزكاة واالستهالك واإلطفاء في الميزانية التقديرية، مع األخذ في االعتبار التجارب السابقة، 
والعوامل التالية:

 )1( اإليرادات المقدرة والربح قبل الفائدة والضري�بة واالستهالك واإلطفاء في الميزانية التقديرية لمدة السنوات الخمس القادمة على أساس حجم المبيعات 
 المتوقع ونمو األسعار خالل هذه السنوات.

)2( التحسن المقدر في مجموع الهوامش والربح قبل الفائدة والضري�بة واالستهالك واإلطفاء كنتيجة لبرامج التحسين التي تنفذها المجموعة حاليا.

 تم خصم هذه التدفقات النقدية باستخدام معدل خصم بعد الضري�بة التي تم تقديرها باستخدام متوسط الصناعة المرجح لت�كلفة رأس المال وت�كلفة الدين، 
مع استهداف نسبة الدين إلى حقوق الملكية بمعدل 53.8٪ بعد ت�كلفة الدين للزكاة عند نسبة ٪2.5.

فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد المبالغ القابلة لالسترداد:
2018م2019م

25.2٪ إلى 27.8٪22.5٪ إلى 29.7٪هامش اإلجمالي التقديري
-2٪ إلى 12٪-2٪ إلى 12٪متوسط معدل نمو اإليرادات 

19.4٪ إلى 24.4٪7.3٪ إلى 28.0٪مصروفات تشغيل
1.3٪ إلى 8.5٪-1.5٪ إلى 20.2٪هوامش الربح قبل الفائدة والضري�بة واالستهالك واإلطفاء في الميزانية التقديرية

12٪10,2٪معدل الخصم

إن حساب قيمة االستخدام يعتبر أكثر حساسية لالفتراضات األساسية المستخدمة التالية:
تحسينات األداء المستقبلي	 
معدل التخفيض المطبق على عروض التدفقات النقدية	 
أسعار المبيعات والكميات	 

37. صافي الت�كلفة التمويلية
2018م2019م

54,12570,463إي�رادات عمولة على ودائع بنكية 
–39,253مكسب من إعادة قياس عقود سلع مستقبلية أخرى

–9,037القيمة العادلة اإليجابية للخيارات 

102,41570,463إي�رادات تمويلية

429,065398,840أعباء رسوم تموي�ل على القروض
–261,921مصروفات فوائد على مطلوبات عقود إي�جار

54,05346,619عموالت بنكية
42,70899,308خسائر تحوي�ل عمالت أجنبية، بالصافي

49744,896القيمة العادلة السالبة للخيارات
13,922–خسارة من إعادة قياس عقود سلع مستقبلية أخرى، بالصافي

8332,927إلغاء الخصم على مخصص تجديد الموقع 

789,077606,512ت�كلفة تمويلية

686,662536,049صافي الت�كلفة التمويلية المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 

)بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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38. إدارة المخاطر المالية 
إن أنشطة المجموعة تعرضھا لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر العمالت ومخاطر القيمة العادلة والتدفقات 

النقدية ألسعار الفائدة ومخاطر األسعار( ومخاطر االئ�تمان ومخاطر السيولة. وي�ركز برنامج إدارة المخاطر في المجموعة بشكل عام على عدم إمكانية التنبؤ 
باألسواق المالية ويسعى إلى تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة. تستخدم المجموعة أدوات مالية مشتقة للتحوط من التعرض 

لمخاطر معينة.

إطار إدارة المخاطر
ت�تولى اإلدارة العليا إدارة المخاطر وفقا للسياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة العليا بتحديد وتقي�يم والتحوط ضد المخاطر المالية من خالل 

تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية للمجموعة. ت�تمثل أهم أنواع المخاطر في مخاطر السوق ومخاطر االئ�تمان ومخاطر السيولة.
 

يتحمل مجلس اإلدارة كامل المسؤولية عن ت�أسيس إطار المخاطر في المجموعة واإلشراف عليه. إن اإلدارة التنفيذية مسؤولة عن تطوي�ر ومراقبة سياسات 
إدارة المخاطر في المجموعة. يجتمع الفري�ق بانتظام ويتم اإلبالغ عن أي تغي�يرات ومشكالت االلتزام بالمعاي�ير إلى مجلس اإلدارة من خالل لجنة المراجعة.

يتم مراجعة أنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فري�ق اإلدارة التنفيذية لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. تهدف المجموعة، 
من خالل معاي�ير وإجراءات التدريب واإلدارة، إلى تطوي�ر بيئة رقابة منضبطة وبناءة يتفهم فيها جميع الموظفين أدوارهم والتزاماتهم.

تقوم لجنة المراجعة لدى المجموعة بمتابعة كيفية قيام اإلدارة بمراقبة مدى االلتزام بإجراءات وسياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة كما تقوم بمراجعة 
مدى كفاية اإلطار العام إلدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة.

تشمل األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة النقد وما في حكمه والذمم المدينة التجارية واألخرى واالست�ثمارات والذمم المدينة 
طويلة األجل والقروض والمشتقات والذمم الدائنة والمستحقات والمطلوبات المتداولة األخرى. تم اإلفصاح عن طرق اإلثبات المتبعة في بيان السياسات 

المنفصل المتعلق بكل بند.

يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق نظامي ملزم للمجموعة 
بإجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما يكون لدى المجموعة نية لتسويتها على أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد.

مخاطر السوق
ت�تمثل مخاطر السوق في تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية للتذبذب نتيجة التغير في أسعار السوق. ت�تضمن مخاطر 

السوق ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر سعر العموالت، مخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى.

مخاطر أسعار الفائدة
 مخاطر سعر الفائدة هي مخاطر التعّرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بت�أثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المراكز المالية للمجموعة 

وتدفقاتها النقدية. 

تنشأ مخاطر سعر الفائدة للمجموعة بشكل رئيسي من قروضها وودائعها قصيرة األجل، والتي ت�كون بسعر فائدة عائم وتخضع إلعادة التسعير على أساس 
منتظم تراقب اإلدارة التقلبات في أسعار الفائدة بشكل دقيق.

 خالل سنة 2014م، دخلت المجموعة في مقايضات معدالت الفائدة إلدارة تعرضها بشكل جزئي لمخاطر اسعار الفائدة على قيمة إصدار الصكوك بقيمة
 1.5 مليار ريال سعودي، لتصل إلى 750 مليون ريال سعودي. وقد تم تصنيفها كمخصص تحوط للتدفق النقدي. تنتهي صالحية مقايضات معدالت الفائدة في

22 يناير 2020.

فيما يلي ملخص أسعار الفائدة على األدوات المالية للمجموعة التي تحمل أسعار فائدة بحسب ما تم إبالغ إدارة المجموعة به:

31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر
2018م

أدوات ذات أسعار ثابتة
413,609499,546الموجودات المالية

1,236,165239,341المطلوبات المالية

أدوات بأسعار متغيرة
34,852674الموجودات المالية 

6,351,1817,716,570المطلوبات المالية

تحليل الحساسية لألدوات ذات األسعار الثابتة
يؤدي التغير بنسبة 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة إلى زيادة أو انخفاض حقوق الملكية والربح قبل الزكاة وضري�بة الدخل للسنة بمبلغ 8 مليون ريال 

سعودي )31 ديسمبر 2018م: 2.9 مليون ريال سعودي(.

تحليل الحساسية لألدوات ذات المعدل المتغير
يؤدي التغير بنسبة 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة إلى زيادة أو انخفاض حقوق الملكية والربح قبل الزكاة وضري�بة الدخل للسنة بمبلغ 66.5 مليون ريال 

سعودي )31 ديسمبر 2018م: 50.5 مليون ريال سعودي(.

38. إدارة المخاطر المالية )تابع(
مخاطر العمالت 

مخاطر العمالت هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية لمعامالتها بشكل أساسي بالريال السعودي والدوالر 
األمريكي والريال اإليراني والجنية المصري والدرهم اإلماراتي والجنيه السوداني والليرة التركية. تقوم المجموعة بإجراء معامالت دولية وهي معرضة 

لمخاطر صرف العمالت األجنبية. است�ثمارات المجموعة في الشركات التابعة األجنبية والشركات الزميلة التي ت�تعرض موجوداتها الصافية لمخاطر ترجمة 
العمالت. حاليا، ت�تعلق هذه المخاطر بشكل أساسي بتحركات سعر الصرف بين العمالت األجنبية مقابل الريال اإليراني والجنيه المصري والجنيه السوداني والليرة 
التركية. يتم تسجيل هذه التقلبات كعنصر منفصل في حقوق الملكية )إحتياطي ترجمة عمالت أجنبية( في القوائم المالية الموحدة المرفقة. تقوم المجموعة 

بمراقبة هذه التذبذب وإدارة أثرها على القوائم المالية الموحدة بناًء على ذلك.

بشكل عام، فإن القروض المقومة بعمالت ت�تطابق مع التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات األساسية للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك، فإن الفائدة على 
القروض مقومة بعملة القروض. يوفر ذلك تحوط اقتصادي دون الحاجة إلى استخدام المشتقات، وبالتالي ال يتم تطبيق محاسبة التحوط في هذه الظروف. 

في ما يلي إجمالي التعرض الهام للمركز المالي )بآالف( المصنف حسب العمالت األجنبية المنفصلة:

31 ديسمبر 2019م 

درهم إماراتيليرة تركيةجنيه سودانيجنيه مصريريال إي�رانيدوالر أمريكي

22,5782,008,037,075368,714110,367223,67534,083ذمم مدينة تجارية
11,83818,025,389325,155135,9256,1202,492ذمم مدينة أخرى 

9,4783,108,459,981247,071532,7781,05372نقد وما في حكمه

43,8945,134,522,445940,940779,070230,84836,647

(18,898)(66,669)(46,275)(380,454)(2,381,970,302)(83,538)ذمم دائنة تجارية
(5,120)(5,512)(251,669)(656,513)(249,617,632)(1,586)ذمم دائنة أخرى

(41,239)(281,260)(675,025)(2,062,955)(2,013,150,154)(13,184)قروض وسلف

(98,308)(4,644,738,088)(3,099,922)(972,969)(353,441)(65,257)

(28,610)(122,593)(193,899)(2,158,982)489,784,357(54,414)صافي التعرض 

31 ديسمبر 2018م 

درهم إماراتيليرة تركيةجنيه سودانيجنيه مصريريال إي�رانيدوالر أمريكي

52.804 19.1881.114.905.409449.84738.802163.419ذمم مدينة تجارية
2.156 –13.1451.945.259.196299.89141.271ذمم مدينة أخرى 

8.910 27.5602.656.160.765247.753338.058231نقد وما في حكمه

59.8935.716.325.370997.491418.131163.65063.870

)22.651( )62.934()182.551()350.792()505.193.866()16.310(ذمم دائنة تجارية
)17.132( )5.795()78.696()681.093()2.440.000.367()423(ذمم دائنة أخرى

)94.303( )141.632()569.512()2.310.317()1.175.592.310()18.603(قروض وسلف

)35.336()4.120.786.543()3.342.202()830.759()210.361()134.086(

)70.216()46.711()412.628()2.344.711(24.5571.595.538.827صافي التعرض 

فيما يلي أسعار الصرف الهامة المطبقة خالل السنة:

السعر الفوريمتوسط السعر
كما في 31 ديسمبرللسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2018م2019م2018م2019م

العملة األجنبية لكل ريال سعودي 
0.270.270.270.27دوالر أمريكي

27,14516,60930,13624,155ريال إي�راني
4.544.764.294.79جنيه مصري

20.6714.8523.7317.60جنيه سوداني
1.451.471.511.40ليرة تركية

1.021.021.021.02درهم إماراتي

ال تقوم المجموعة بالتحوط لالست�ثمار في الشركات التابعة األجنبية.

تحليل الحساسية
كل زيادة أو نقص بنسبة 1٪ في سعر الصرف مع ثبات جميع المتغيرات األخرى سيقلل أو يزيد من األرباح قبل الزكاة وضري�بة الدخل للسنة بمبلغ 6.5 مليون ريال 

سعودي )31 ديسمبر 2018م: 3.9 مليون ريال سعودي(.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 

)بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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38. إدارة المخاطر المالية )تابع(
مخاطر األسعار 

ت�تمثل المخاطر في تعرض قيمة أداة مالية للتغير نتيجة التغيرات في أسعار السوق، سواء كانت هذه التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة بكل أداة مالية على حدة 
أو على مصدرها أو نتيجة عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المتاجر بها في السوق. ت�تعرض المجموعة لمخاطر أسعار أدوات حقوق الملكية بما أن 

المجموعة تمتلك است�ثمار في بعض أسهم حقوق الملكية المدرجة والمصنفة ضمن قائمة المركز المالي كاست�ثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر. تقوم إدارة المجموعة بمراقبة حصة األوراق المالية في محفظتها االست�ثمارية بناًء على مؤشرات السوق. تدار االست�ثمارات على أساس فردي 

ويتم اعتماد جميع قرارات الشراء والبيع من لجنة االست�ثمار. باإلضافة إلى ذلك تقوم الشركة المتحدة للسكر باستخدام أدوات مالية مشتقة )عقود سلع 
مستقبلية( للتحوط من مخاطر أسعار المواد الخام في قطاع السكر.

 عالوة على ذلك، وكما هو مفصح عنه في اإليضاح 14، يتم تقي�يم خيار البيع والشراء بصفة دورية بناًء على نموذج بالك سكولز باستخدام افتراضات معينة 
بما في ذلك أسعار السكر، والذي تؤثر تقلباتها على التقي�يمات.

يتم اإلفصاح عن تفاصيل المحفظة االست�ثمارية للمجموعة المعرضة لمخاطر األسعار، في تاري�خ التقري�ر في اإليضاح 11 حول هذه القوائم المالية الموحدة 
المعدة لغرض خاص. كما في 31 ديسمبر 2019م، يقتصر تعرض الشركة الكلي لمخاطر األسعار على القيمة العادلة لتلك المراكز.

تحليل الحساسية
سيرتفع/)ينخفض( صافي موجودات المجموعة بمبلغ 2.9 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018م: 2.6 مليون ريال سعودي( إذا كانت أسعار األسهم المدرجة 

ت�تفاوت بسبب الزيادة/النقص في القيم العادلة بنسبة 1٪ مع بقاء جميع العوامل األخرى ثابتة.

مخاطر االئ�تمان 
مخاطر االئ�تمان هي مخاطر عدم مقدرة طرف ما في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر. ليس لدى المجموعة تركيز 

جوهري لمخاطر االئ�تمان. لتقليل التعرض لمخاطر االئ�تمان، لدى المجموعة آلية لالعتماد حيث يتم تطبيق حدود ائ�تمان على عمالئها. كما تقوم اإلدارة أيضا 
بمراقبة التعرض لمخاطر االئ�تمان للعمالء بشكل منتظم حيث يتم تجميع العمالء وفقا لخصائص االئ�تمان الخاصة بهم، وتاريخهم في الدفع، سواًء كانوا أفرادا أو 

كيانات قانونية، وسواء كانوا بائعي جملة/تجزئة أو مصنعين، وحسب موقعهم الجغرافي، وعلى أسلس وجود أي صعوبات مالية/اقتصادية، بما في ذلك 
مخاطر التخلف عن السداد المرتبطة بالقطاع والدولة التي تعملون فيها، وبالتالي تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة مقابل تلك األرصدة المشكوك في 

تحصيلها. ت�تم مراقبة الذمم المدينة القائمة للعمالء بانتظام. ولتلبية مخاطر االئ�تمان من المدينين، دخلت المجموعة أيضا في ترتيبات ت�أمين في مناطق 
جغرافية معينة.

فيما يلي بيان ألقصى حد لمخاطر االئ�تمان ت�تعرض له المجموعة كما في تاري�خ التقري�ر:

31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر 
2018م

الموجودات المالية
7,2687,443ذمم مدينة طويلة األجل

1,190,6571,073,572ذمم مدينة تجارية
326,263462,007ذمم مدينة أخرى

41,632103,527مشتقات
26,51630,888است�ثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

908,538866,410أرصدة بنكية

2,500,8742,543,847

يتم قيد الذمم المدينة التجارية واألخرى بالصافي بعد خصم خسارة االنخفاض في القيمة.

 كما في تاري�خ التقري�ر، بلغت الذمم المدينة المت�أخرة السداد ألكثر من ستة أشهر 145.6 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018م: 81.6 مليون ريال سعودي(. 
بلغ إجمالي مخصص خسائر االئ�تمان المتوقعة في 31 ديسمبر 2019م مبلغ 122.5مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018م: 104.8 مليون ريال سعودي(. لم يكن 

هناك أي ذمم مدينة مت�أخرة أو منخفضة القيمة من األطراف ذات عالقة بخالف 3.8 مليون ريال سعودي مستحقة من شركة مست�ثمر فيها بطريقة حقوق 
الملكية، شركة جسور القابضة، كما هو مبين في إيضاح 29. "أطراف ذات عالقة". سجلت الشركة هبوطًا كاماًل مقابل هذا الرصيد المدين.

 يتم حساب معدالت الخسارة باستخدام طريقة "معدل التعثر" استنادا إلى احتمال وجود معالجة لذمم مدينة من خالل المراحل المت�تالية للعجز في الحذف. 
يتم حساب معدالت التعثر بشكل منفصل للمخاطر في قطاعات مختلفة بناًء على خصائص مخاطر االئ�تمان المشتركة التالية - المنطقة الجغرافية ومدة العالقة 

مع العميل ونوع المنتج المشترى.

38. إدارة المخاطر المالية )تابع(
مخاطر االئ�تمان )تابع(

يوفر الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئ�تمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية ومستحقات طويلة األجل كما في 31 ديسمبر 2019م:

مجموع القيمة الدفترية

2018م2019م

915,526817,869متداول )غير مت�أخر السداد(
146,56398,013مت�أخر لمدة 1-30 يوم

46,899121,937مت�أخر لمدة 31-60 يوم
45,79229,456مت�أخر لمدة 61-90يوم

165,649118,522متجاوز لتاري�خ االستحقاق بمدة أكثر من 90 يوم

1,320,4291,185,797اإلجمالي

تستند معدالت الخسارة إلى الخبرة السابقة لخسارة االئ�تمان ويتم تعديلها لتعكس الفروق بين الظروف االقتصادية خالل الفترة التي تم خاللها جمع البيانات 
التاريخية والظروف الحالية ورؤية المجموعة لألوضاع االقتصادية على مدى العمر المتوقع للذمم المدينة.

ذمم مدينة أخرى
تم قياس االنخفاض في قيمة الذمم المدينة األخرى على أساس الخسارة المتوقعة للعمر الكلي وتعكس فترات االستحقاق القصيرة للتعرضات ذات مخاطر 

االئ�تمان المنخفضة.

نقد وما في حكمه
 تم قياس خسائر االنخفاض في قيمة النقد وما في حكمه على أساس الخسارة المتوقعة للعمر الكلي ويعكس مدد االستحقاق القصيرة للمخاطر. 

ترى المجموعة أن النقد وما في حكمه لديها يتعرض لمخاطر ائ�تمانية منخفضة استنادا إلى التصنيفات االئ�تمانية الخارجية لألطراف المقابلة.

مخاطر التركز
فيما يلي بيان التحليل القطاعي للذمم المدينة، والذي يشمل الذمم المدينة التجارية وطويلة األجل:

31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر 
2018م

871,568768,568الجملة/التجزئة
253,767188,023التصنيع

73,622102,809الصادرات

121,472126,397أخرى

1,320,4291,185,797
)104,782((122,504)يخصم: خسارة االنخفاض في القيمة

1,197,9251,081,015

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئ�تمان بالنسبة للذمم المدينة التجارية والذمم المدينة طويلة األجل حسب المنطقة الجغرافية هو كما يلي:

31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر 
2018م

802,999715,629المملكة العرب�ية السعودية
150,233135,274تركيا
129,526145,053مصر
78,47661,274إي�ران

34,85739,419اإلمارات العرب�ية المتحدة
124,33889,148مناطق أخرى

1,320,4291,185,797
)104,782((122,504)يخصم: خسارة االنخفاض في القيمة

1,197,9251,081,015

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 

)بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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38. إدارة المخاطر المالية )تابع(
مخاطر السيولة 

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض المنشأة لصعوبات في الحصول على التموي�ل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات مالية. قد تنشأ مخاطر 
السيولة نتيجة عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة من خالل المراقبة المنتظمة للت�أكد من توفر 

السيولة الكافية من خالل التسهيالت االئ�تمانية المتعهد بها لتلبية أي التزامات مستقبلية. 

يتمثل نهج المجموعة في إدارة السيولة في ضمان أنها سيكون لديها دائما، قدر اإلمكان، السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، تحت الظروف 
العادية واالضطرارية، دون ت�كبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة. لهذا الغرض، حافظت المجموعة على خطوط ائ�تمان مع بنوك تجارية 

مختلفة لتلبية متطلبات السيولة لديها. كما في 31 ديسمبر 2019م، لدى المجموعة تسهيالت بنكية غير مستغلة تبلغ 5.26 مليار ريال سعودي )31 ديسمبر 
2018م: 4.62 مليار ريال سعودي( إلدارة متطلبات السيولة قصيرة األجل وطويلة األجل.

فيما يلي االستحقاقات التعاقدية المتبقية للمطلوبات المالية في تاري�خ التقري�ر. إن المبالغ هي مبالغ إجمالية وبدون خصومات، وتشمل مدفوعات فوائد 
تعاقدية وتست�ثنى ت�أثير التصفية.

القيمة الدفترية31 ديسمبر 2019م

التدفقات النقدية التعاقدية

أقل من 6 شهور
 6 شهور إلى
1 سنة

 1 سنة إلى
3 سنوات

 3 سنوات إلى
5 سنوات

 أكثر من
5 سنوات

المطلوبات المالية غير المشتقة
7,544,4953,442,283890,4241,648,431780,3441,931,556قروض وسلف

4,632,526321,673304,3981,163,5181,075,2683,067,968مطلوبات عقود إي�جار
––––204,146204,146ذمم دائنة تجارية 

––––1,858,3291,858,329مستحقات ومطلوبات أخرى
––––263,684263,684توزيعات أرباح غير مطالب بها

14,503,1806,090,1151,194,8222,811,9491,855,6124,999,524

المطلوبات المالية المشتقة
––––547547مقايضات أسعار فائدة مستخدمة للتحوط )األصل(

–52,30349,4811,235960289عقود مشتقات مستخدمة للتحوط
–207,848–––188,094خيار البيع

––13,8833,7563,8416,287عقود مشتقات أخرى ليست للتحوط

254,82753,7845,0767,247208,137–

ليس من المتوقع حدوث التدفقات النقدية المتضمنة في تحليل االستحقاق في وقت مبكر بشكل كبير أو بمبالغ مختلفة بشكل كبير باست�ثناء توزيعات األرباح 
غير المطالب بها. وبناًء عليه، فقد تم تصنيفها على هذا النحو.

القيمة الدفترية31 ديسمبر 2018م

التدفقات النقدية التعاقدية

أقل من 6 شهور
 6 شهور إلى
1 سنة

 1 سنة إلى
3 سنوات

 3 سنوات إلى
5 سنوات

 أكثر من
5 سنوات

مطلوبات مالية غير مشتقة
–7.955.9112.905.625972.6444.184.824166.929قروض وسلف

––––2.391.0282.391.028ذمم دائنة تجارية 
––––1.851.6031.851.603مستحقات ومطلوبات أخرى

––––266.090266.090توزيعات أرباح غير مطالب بها

12.464.6327.414.346972.6444.184.824166.929–

المطلوبات المالية المشتقة
––)3.924()2.821()1.780()1.286(مقايضات أسعار فائدة مستخدمة للتحوط - )األصل(

–––29.46729.37691عقود مشتقات مستخدمة للتحوط
228.973––––197.131خيار البيع

––50.17731.55414.7823.841عقود مشتقات أخرى ليست للتحوط

275.48959.15012.052)83(–228.973

38. إدارة المخاطر المالية )تابع(
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو دفعه لتحوي�ل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق في تاري�خ القياس في 
السوق الرئيسية أو، في ظل غياب السوق الرئيسية، في السوق األكثر منفعة المتاحة أمام المجموعة في ذلك التاري�خ. وتعكس القيمة العادلة اللتزام ما 

مخاطر عدم أدائه.

يتطلب عدد من السياسات المحاسبية واإلفصاحات من المجموعة قياس القيم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية.

وعند توافر إحداها، تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعروض في سوق نشطة لتلك األداة. يعتبر سوق األداة المالية نشط، 
في حال ت�كرر المعامالت بشكل مستمر مما يوفر معلومات كأساس لتسعير األداة المالية.

إذا كان سوق األداة المالية غير نشط، تقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة باستخدام أسلوب تقي�يم ويعتمد أسلوب التقي�يم المختار على أقصى استخدام 
لمدخالت السوق وعلى أقل ما يمكن من التقديرات الخاصة بالشركة. وإن أسلوب التقي�يم المختار يضم جميع العوامل التي قد ت�أخذ في االعتبار من قبل 

المشتركين في السوق عند تحديد األسعار.

عند قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما، تستخدم المجموعة بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان. يتم تصنيف القيم العادلة إلى مستويات 
مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة في أساليب التقي�يم كما يلي:

المستوى 1: األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتطابقة.	 
 المستوى 2: المدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى )1( القابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام، سواًء بصورة مباشرة )أي كأسعار( 	 

أو غير مباشرة )أي مستمدة من األسعار(.
المستوى 3: المدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة )المدخالت غير القابلة للمالحظة(.	 

إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة ألصل أو التزام تقع في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، فإنه يتم تصنيف 
القياس بالكامل ضمن أقل مستوى للمدخالت الذي يعتبر جوهريا للقياس ككل.

ت�ثبت المجموعة التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقري�ر التي حدث فيها التغي�ير.
 

وحيث يتم تجميع األدوات المالية للمجموعة وفقا لمبدأ الت�كلفة التاريخية، فيما عدا االست�ثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، واست�ثمارات 
بالقيمة العادلة من الربح أو الخسارة المخزون وااللتزامات المؤكدة بموجب عالقات التحوط لتغيرات القيمة العادلة واألدوات المالية المشتقة التي تظهر 
بالقيمة العادلة، يمكن أن تنشأ فروقات بين تقديرات القيمة الدفترية والقيمة العادلة. وبرأي اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية 

للمجموعة ال تختلف بصورة كبيرة عن قيمتها الدفترية.

 يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها وتسلسل قيمتها العادلة. وال يشمل 
 ذلك معلومات القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تمثل تقديرا معقوال 

للقيمة العادلة.

31 ديسمبر 2019م

القيمة العادلةالقيمة الدفترية

إلزاميا 
بالقيمة 
العادلة من 
خالل الربح أو 
 الخسارة -
أخرى

محددة 
بالقيمة 
العادلة

 أدوات 
 تحوط 
بالقيمة 
العادلة

 القيمة 
العادلة من 
خالل الدخل 
 الشامل

اإلجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 1اآلخر 

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة 
26,516––26,516–––26,516است�ثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

15,606–15,606––15,606––عقود تبادل مستقبلية مستخدمة للتحوط 
24,364–24,364–––24,364–عقود تبادل مستقبلية أخرى

1,9991,999––––1,999–خيار الشراء
60,608347,590–347,590286,982–––أوراق مالية )اإليضاح 11(

26,51626,36315,606347,590313,49839,97062,607416,075

مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة 
547–547––547––مقايضات أسعار فائدة مستخدمة للتحوط
52,303–52,303––52,303––عقود تبادل مستقبلية مستخدمة للتحوط

13,883–13,883–––13,883–عقود تبادل مستقبلية أخرى
188,094188,094––––188,094–خيار البيع

–201,97752,850––66,733188,094254,827

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 

)بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 



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

172173 التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2019مالتقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2019م

38. إدارة المخاطر المالية )تابع(
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات )تابع(

31 ديسمبر 2018م

القيمة العادلةالقيمة الدفترية

 إلزاميا 
بالقيمة 
العادلة من 
خالل الربح أو 
 الخسارة -
أخرى

محددة 
بالقيمة 
العادلة

 أدوات 
 تحوط 
بالقيمة 
العادلة

القيمة 
العادلة من 
خالل الدخل 
 الشامل

اإلجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 1اآلخر 

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة 
30.888––30.888–––30.888است�ثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

18.284–18.284––18.284––عقود تبادل مستقبلية مستخدمة للتحوط 
82.747–82.747–––82.747–عقود تبادل مستقبلية أخرى

2.4962.496––––2.496–خيار الشراء
1.286–1.286––1.286––مقايضات أسعار فائدة مستخدمة للتحوط

67.674324.204–324.204256.530–––أوراق مالية )اإليضاح 11(

30.88885.24319.570324.204287.418102.31770.170459.905

 

مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة 
29.467–29.467––29.467––عقود تبادل مستقبلية مستخدمة للتحوط

50.177–50.177–––50.177–عقود تبادل مستقبلية أخرى
197.131197.131––––197.131–خيار البيع

–247.30829.467––79.644197.131276.775

أسلوب التقي�يم والمدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة
يعرض الجدول التالي أساليب التقي�يم المستخدمة في قياس المستوى 2 والمستوى 3 من القیمة العادلة، باإلضافة إلی المدخالت الهامة غير القابلة 

للمالحظة المستخدمة.

أدوات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظةأسلوب التقي�يمالنوع
العالقة بين المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة 

وقياسات القيمة العادلة

 أسلوب مقارنة السوق. أوراق مالية
 مضاعف ربحية السهم، 

السعر إلى القيمة الدفترية.

 مضاعف ربحية السهم، 
 السعر مقابل القيمة الدفترية، 

 السعر مقابل القيمة 
الدفترية الملموسة.

غير قابل التطبيق

غير قابل التطبيقغير قابل التطبيقتسعيرة الوسيطعقود مستقبلية 

سعر التنفيذنموذج بالك شولزخيار الشراء والبيع
تقلب مؤشر السكر

السعر الفوري )القيمة العادلة(

الزيادة في القيمة العادلة سوف 
تقلل من قيمة خيار البيع وتزيد من 

قيمة خيار الشراء.
الزيادة في مؤشر التقلب سوف تزيد 

من قيمة خيارات البيع والشراء.

غير قابل التطبيقغير قابل التطبيقالتدفقات النقدية المخصومةمقايضات أسعار الفائدة

39. إدارة رأس المال
تهدف المجموعة عند إدارة رأس المال إلى ضمان قدرة المجموعة على االستمرار بمبدأ مفهوم االستمرارية لكي ت�تمكن من االستمرار في توفير عوائد 

للمساهمين ومنافع ألصحاب المصلحة اآلخري�ن، وللحفاظ على رأس مال أساسي قوي لدعم التنمية المستدامة ألعمالها.

تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال من خالل مراقبة العائد على صافي الموجودات وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية. 
ولغرض الحفاظ على أو تعديل هيكل رأس المال، قد تقوم المجموعة بتعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو قد تقوم بإصدار أسهم جديدة. 
كما تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال باستخدام نسبة المديونية، والتي يتم حسابها كإجمالي المطلوبات )كما هو مبين في قائمة المركز المالي( بعد 

خصم النقد وما في حكمه.

39. إدارة رأس المال )تابع( 
تشمل األسهم المعدلة جميع مكونات حقوق الملكية بخالف المبالغ المتراكمة في احتياطيات التحوط. فيما يلي نسبة المديونية كما في 31 ديسمبر 2019م 

و31 ديسمبر 2018م:

31 ديسمبر
2019م

31 ديسمبر 
2018م

18,118,64114,230,510إجمالي المطلوبات

)901,573((940,536)يخصم: نقد وما في حكمه

17,178,10513,328,937صافي الدين المعدل

خدمات
8,539,0708,021,941إجمالي حقوق الملكية 

)1,286(547يخصم: احتياطي التحوط

8,539,6178,020,655حقوق الملكية المعدلة

2.011.66نسبة صافي الدين المعدل إلى حقوق الملكية

40. المعاي�ير الجديدة أو التعديالت لسنة 2019م وما بعدها من متطلبات
إن تطبيق التعديالت التالية على المعاي�ير الحالية ليس له أي ت�أثير مالي جوهري على القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة للمجموعة في السنة 

الحالية أو السنوات السابقة ومن المتوقع أال يكون لها ت�أثير كبير في الفترات المستقبلية:

أ) التحسينات السنوية للمعاي�ير الدولية للتقري�ر المالي – دورة 2015م – 2017م
المعيار الدولي للتقري�ر المالي 3 - تجميع األعمال - تقوم الشركة بإعادة تقي�يم حصتها المحتفظ بها سابقا في عملية مشتركة عندما تحقق الشركة 	 

السيطرة على األعمال.
المعيار الدولي للتقري�ر المالي 11 - الترتيبات المشتركة - ال تقوم الشركة بإعادة تقي�يم الفائدة المحتفظ بها سابقا في عملية مشتركة عندما تحقق الشركة 	 

السيطرة على األعمال.
معيار المحاسبة الدولي 12 ضرائب الدخل - تقوم الشركة باحتساب تبعات ضري�بة الدخل لمدفوعات توزيعات األرباح بالطريقة نفسها.	 
معيار المحاسبة الدولي 23 "ت�كاليف االقتراض" - تعامل الشركة كجزء من القروض العامة أي قروض تم الحصول عليها أصال لتطوي�ر أصل ما عندما يكون األصل 	 

جاهزا لالستخدام في الغرض الذي تم إعداد األصل من أجله.

ب) تعديالت أخرى
من غير المتوقع أن يكون للمعاي�ير المعدلة والتفسيرات التالية ت�أثيرا جوهريا على القوائم المالية الموحدة المختصرة األولية للمجموعة:

تفسير لجنة تفسيرات المعاي�ير الدولية للتقري�ر المالي للمعيار 23 - عدم الت�أكد حول معالجة التعامالت الضري�بية.	 
خصائص المدفوعات مقدما مع التعويض السالب )تعديالت على المعيار الدولي للتقري�ر المالي 9(.	 
الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 28(.	 
تعديل أو تقليص أو تسوية الخطة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 19(.	 

اإلعالنات الصادرة ولم تصبح سارية المفعول بعد
يسري عدد من التصريحات الجديدة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2020م مع السماح بالتطبيق المبكر، إال أن المجموعة لم تقم بالتطبيق المبكر 

للمعاي�ير الجديدة أو المعدلة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة المختصرة.

التعديالت على مراجع إطار المفاهيم في المعاي�ير الدولية للتقري�ر المالي.	 
تعريف األعمال )التعديل على المعيار الدولي للتقري�ر المالي 3(	 
تعريف األهمية النسبية )التعديل على معيار المحاسبة الدولي 1 ومعيار المحاسبة الدولي 8(	 
عقود الت�أمين )المعيار الدولي للتقري�ر المالي 17(	 
بيع أو مساهمة الموجودات بين المست�ثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك )التعديالت على المعيار الدولي للتقري�ر المالي 10 ومعيار المحاسبة 	 

الدولي 28(

41. تاري�خ اعتماد القوائم المالية لإلصدار
تم اعتماد هذه القوائم المالية لإلصدار من قبل مجلس إدارة الشركة في 22 رجب 1441هـ الموافق 17 مارس 2020م.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 

)بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 




