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 تقرير المراجع المستقل

 المحترمين  إلى السادة مساهمي شركة التنمية الغذائية )"شركة األغذية الممتازة المحدودة" سابًقا(
 

 تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة  
 

  رأينا

في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد لشركة  
)مجتمعين "المجموعة"( كما التنمية الغذائية )"الشركة"( )"شركة األغذية الممتازة المحدودة" سابقًا( وشركاتها التابعة 

ً للمعايير 2019ديسمبر  31في  ، وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا
الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة  

 حاسبين القانونيين.السعودية للم
 

 ما قمنا بمراجعته
 تتألف القوائم المالية الموحدة للمجموعة مما يلي:

 

 . 2019ديسمبر  31قائمة المركز المالي الموحدة كما في  •

 قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.  •

 ذلك التاريخ.قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في  •

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.  •

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة، التي تتضمن ملخص السياسات المحاسبية الهامة. •
 

  أساس الرأي

ً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه  لقد قمنا بمراجعتنا وفقا
  .مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدةالمعايير تم توضيحها في تقريرنا بالتفصيل ضمن قسم 

 
 ا كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا.نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليه

  
 االستقالل

إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بمراجعتنا 
 للقوائم المالية الموحدة، كما التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه القواعد. 

 

 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة

إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في  
ومتطلبات  دية للمحاسبين القانونيينوالمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعوالمملكة العربية السعودية 

نظام الشركات والنظام األساسي للشركة، وعن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه اإلدارة ضرورياً لتتمكن من إعداد قوائم  
 مالية موحدة خالية من التحريفات الجوهرية، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. 

 
الموحدة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار في أعمالها واإلفصاح  عند إعداد القوائم المالية 

عن األمور المتعلقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تنو اإلدارة تصفية   -عند الضرورة  -
  المجموعة أو وقف عملياتها أو عدم وجود بديل حقيقي بخالف ذلك.

 
 المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.  إن

 
 

 
 ، 25برايس وترهاوس كوبرز، ترخيص رقم 

 ، المملكة العربية السعودية21464، جدة 16415جميل سكوير، ص.ب. 
  east-www.pwc.com/middle، + 966 (12) 610 - 4400، فاكس: + 966 (12) 610 - 4400 هاتف:

http://www.pwc.com/middle-east
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 )تتمة( تقرير المراجع المستقل

 المحترمين  إلى السادة مساهمي شركة التنمية الغذائية )"شركة األغذية الممتازة المحدودة" سابًقا(
 

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من التحريفات 
الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. يُعد التأكيد المعقول 

ة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ال يضمن أن عملية المراجع
في المملكة العربية السعودية، ستكشف دائماً عن تحريف جوهري عند وجوده. يمكن أن تنتج التحريفات من غش أو 

االقتصادية   خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات
 التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية الموحدة. 

 
ً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية،   وفي إطار عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقا

 وم أيضاً بما يلي:نمارس الحكم المهني ونحافظ على الشك المهني خالل عملية المراجعة. كما نق

تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ،  •
وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة هذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس 

هرية ناتجة عن الغش يعد أكبر من المخاطر الناتجة عن  إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف أي تحريفات جو
الخطأ حيث قد ينطوي الغش على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز نظام الرقابة  

  الداخلي.
الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة  •

 ف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة. للظرو

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات   •
  العالقة التي قامت بها اإلدارة.

وبناًء على أدلة المراجعة التي تم الحصول  استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي،  •
عليها، تحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير إلى وجود شك كبير 
حول قدرة المجموعة على االستمرار في أعمالها. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، يجب علينا لفت 

فصاحات ذات العالقة في القوائم المالية الموحدة، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه االنتباه في تقريرنا إلى اإل
اإلفصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع 

 ها.ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار المجموعة في أعمال

تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت  •
 القوائم الموحدة تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل. 

للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل  الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية  •
المجموعة، إلبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. كما أننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف والقيام بعملية 

 المراجعة للمجموعة، ونظل المسؤولين الوحيدين عن رأينا.
 

المخطط لعملية المراجعة ونتائج المراجعة  بالنطاق والتوقيت -من بين أمور أخرى  -نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة 
  الجوهرية، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلي التي نكتشفها خالل مراجعتنا.

 
 برايس وترهاوس كوبرز

 
 
 
 
 

 مفضل عباس علي
 447ترخيص رقم  -محاسب قانوني 

 
 هـ 1441رمضان   6
 2020  أبريل 29
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 شركة التنمية الغذائية
 " سابقًا(المحدودة )"شركة األغذية الممتازة

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
  قائمة المركز المالي الموحدة

 يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم 
 

  
 إيضاح

ديسمبر  31كما في 
2019 

ديسمبر  31كما في 
2018 

    

    الموجودات

    موجودات غير متداولة

 132,296,071 138,552,599 8 ممتلكات ومصنع ومعدات

 - 187,749,206 9 موجودات حق االستخدام

 1,960,646 1,382,156 10 موجودات غير ملموسة

  48,473,983  773,983 11 مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات 

  182,730,700  328,457,944  مجموع الموجودات غير المتداولة

    

    موجودات متداولة

  145,205,896  160,620,943 12 مخزون
  55,825,581  57,041,156 13 موجودات بيولوجية
  276,557  1,599,947 14 موجودات عقود
 351,055,005 430,629,905 15 ذمم مدينة تجارية

  71,591,392  70,401,734 16 مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى
  22,770,507  23,918,830 17 نقد وما يماثله

 646,724,938 744,212,515  مجموع الموجودات المتداولة
    

 829,455,638 1,072,670,459  مجموع الموجودات
    

    حقوق الملكية والمطلوبات

    حقوق الملكية

 100,000,000 200,000,000 18 رأس المال  

  21,216,697  7,082,296 19 احتياطي نظامي

  26,763,435  -  احتياطي الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  30,284,951  79,808,555  مبقاةأرباح 

  178,265,083  286,890,851  حقوق الملكية العائدة لُمالك الشركة
 )600(   -   حصة غير مسيطرة

  178,264,483  286,890,851  مجموع حقوق الملكية
    

    المطلوبات

    مطلوبات غير متداولة  
 59,244,978 65,957,275 20 التزامات منافع الموظفين

 - 128,883,979 9 مطلوبات إيجارية

 59,244,978 194,841,254  مجموع المطلوبات غير المتداولة

    
    مطلوبات متداولة

 281,959,100 318,322,813 21 اقتراضات

 135,566,332 139,501,770 22 ذمم دائنة تجارية

 85,768,318  69,292,746 23 مستحقات ومطلوبات أخرى

 -  55,829,274 9 مطلوبات إيجارية

 77,178,852 - 25 مطلوب إلى طرف ذي عالقة

  11,473,575   7,991,751 26 مخصص الزكاة
 591,946,177  590,938,354  مجموع المطلوبات المتداولة

     
 651,191,155 785,779,608  مجموع المطلوبات

 829,455,638 1,072,670,459  الملكية والمطلوباتمجموع حقوق 

 
 تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 



 

5 

 شركة التنمية الغذائية

 " سابقًا(المحدودة )"شركة األغذية الممتازة

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 قائمة الدخل الشامل الموحدة 

 المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك()جميع 
 

 للسنة المنتهية في  

  
 

2019ديسمبر  31 إيضاح 2018ديسمبر  31   
    

 1,091,358,825  1,145,655,260 27  اإليرادات
 )849,254,648(   )867,604,625(  28 تكلفة المبيعات
  242,104,177  278,050,635   إجمالي الربح

    
 )101,642,619(   )119,905,064(  29 مصاريف بيع وتوزيع

 )45,639,373(   )53,215,422(  30 مصاريف عمومية وإدارية
 )2,117,792(  )998,308(  15 خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

  881,699  3,289,606  إيرادات أخرى
  93,586,092  107,221,447  ربح التشغيل

    
 )11,366,954(  )28,419,449(  31 تكاليف تمويل، بالصافي

  82,219,138  78,801,998  الربح قبل الزكاة
    

 )7,322,809(  )7,979,042(  26 الزكاة
 74,896,329 70,822,956  ربح السنة

    
    الربح العائد إلى:
  74,897,529  70,822,956   ُمالك الشركة
 )1,200(   -   مسيطرةحصص غير 

  70,822,956  74,896,329  

    الدخل الشامل اآلخر
    بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

 )3,997,188(  20 إعادة قياس التزامات منافع نهاية الخدمة
 

 )1,256,449( 
العادلة من التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية بالقيمة 

 خالل الدخل الشامل اآلخر
 
11  )10,200,000(  )9,577,722( 

 مجموع الدخل الشامل اآلخر                                                                 
 

 )10,834,171(  )14,197,188(   مجموع الدخل الشامل للسنة
  56,625,768  64,062,158  

    
    الدخل الشامل العائد إلى:مجموع 

  64,063,358  56,625,768   ُمالك الشركة
 )1,200(   -   حصص غير مسيطرة

  56,625,768  64,062,158  

    ربحية السهم العائدة إلى ُمالك الشركة:
 4.99 3.86 34 األساسية والمخفضةربحية السهم 

 
    

  يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال 
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  المالية الموحدة.تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم 

 شركة التنمية الغذائية
 " سابقًا(المحدودة )"شركة األغذية الممتازة

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 

المالرأس    احتياطي نظامي مساهمة رأس المال   

احتياطي الموجودات 
المالية بالقيمة العادلة  

من خالل الدخل 
 الشامل اآلخر

أرباح مبقاة / )خسائر 
 متراكمة(

حقوق الملكية العائدة 
 حصة غير مسيطرة لمالك الشركة

مجموع حقوق 
 الملكية

         
 178,264,483 )600( 178,265,083 30,284,951 26,763,435 21,216,697 - 100,000,000  2019يناير  1الرصيد في 

 70,822,956 - 70,822,956 70,822,956 - - - - ربح السنة
 )14,197,188( - )14,197,188( )3,997,188( )10,200,000( - - - الخسارة الشاملة األخرى

 56,625,768 - 56,625,768 66,825,768 )10,200,000( - - - مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل للسنة
 50,000,000 - 50,000,000 - - - 50,000,000 - (18إضافات )إيضاح 

 2,000,000 - 2,000,000 2,000,000 - - - - (26مستردة من قبل المساهم )إيضاح 
إعادة التصنيف عند استبعاد الموجودات المالية 

 - - - 16,563,435 )16,563,435( - - -  خالل الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من 
 600 600 - - - - - - استبعاد شركة تابعة

 - - - )7,082,296( - 7,082,296 - - تحويل
 - - - )28,783,303( - )21,216,697( )50,000,000( 100,000,000 (18تحويالت )إيضاح 

 286,890,851 - 286,890,851 79,808,555 - 7,082,296 - 200,000,000 2019ديسمبر  31الرصيد في 

         
 99,430,465 )9,771,260( 109,201,725 )158,534,078(  43,083,980 13,726,944 110,924,879 100,000,000  2018يناير  1الرصيد في 

 74,896,329 )1,200( 74,897,529 74,897,529 - - - - ربح / )خسارة( السنة
( 10,834,171) - )10,834,171(  )1,256,449( )9,577,722( - - - الخسارة الشاملة األخرى  

 64,062,158 )1,200( 64,063,358 73,641,080 )9,577,722( - - - مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل للسنة
إعادة التصنيف عند استبعاد الموجودات المالية 
 - - - 6,742,823 )6,742,823( - - - بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 5,000,000 - 5,000,000 - - - 5,000,000 - إضافات
 - - - 115,924,879 - - )115,924,879(  - تحمل خسائر

 17,824,162 17,824,162 - - - - - - استبعاد شركة تابعة
(8,052,302) )8,052,302( - - - - - - مسيطرةاالستحواذ على حصة غير   

 - - - )7,489,753( - 7,489,753 - - تحويل

 178,264,483 )600( 178,265,083 30,284,951 26,763,435 21,216,697 - 100,000,000  2018ديسمبر  31الرصيد في 
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 شركة التنمية الغذائية
 " سابقًا(المحدودة )"شركة األغذية الممتازة

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 قائمة التدفقات النقدية الموحدة

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 

 للسنة المنتهية في  

 
 

2019ديسمبر  31 إيضاح 2018ديسمبر  31   

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 82,219,138 78,801,998  الربح قبل الزكاة

    تعديالت لـ:
  18,648,824  18,894,497 8  استهالك ممتلكات ومصنع ومعدات
  47,386,974 9 استهالك موجودات حق االستخدام

  811,271  578,490 10 ملموسةإطفاء موجودات غير 
  42,495  -  ممتلكات ومصنع ومعدات مشطوبة

  2,117,792  998,308 15 خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
 )1,568,690(  2,876,754 12 مخصص مخزون بطيء الحركة

  7,904,776  8,848,379 20 مخصص التزامات منافع الموظفين
 )13,083(   438,210  الخسارة من استبعاد ممتلكات ومصنع ومعداتصافي 

  11,366,954  16,808,539  تكاليف تمويل
 - 11,610,910 9 يةمطلوبات اإليجارالفائدة على 

 )39,004,162(  )52,587,127( 16 الدعم الحكومي المستحق خالل السنة
    

     التشغيلية:التغيرات في الموجودات والمطلوبات 
 )5,439,599(  )18,291,801(  مخزون

 )207,158,630(  )80,573,208(  ذمم مدينة تجارية
 )9,583,204(  )1,215,575(  موجودات بيولوجية
 )276,557(   )1,323,390(  موجودات عقود
 )763,394(   -  مطلوبات عقود

 43,393,834  55,823,491  مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى
  50,681,435  3,936,910  ذمم دائنة تجارية

 77,178,852 )25,178,852(  مطلوب إلى طرف ذي عالقة
 20,695,798 )14,445,515(  مستحقات ومطلوبات أخرى

     51,253,850 53,387,992  النقد الناتج من العمليات
 )4,082,270(  )6,133,270( 20 التزامات منافع موظفين مدفوعة

 )3,239,463(  )11,460,866( 26 زكاة مدفوعة
 )11,653,108(   )16,057,203(  تكاليف تمويل مدفوعة

  32,279,009   19,736,653  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 )12,026,268(   )25,654,448( 8 ممتلكات ومصنع ومعداتمدفوعات لشراء 

  15,428  66,685  متحصالت من استبعاد ممتلكات ومصنع ومعدات
 7,812,500 37,500,000  متحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  االستثماريةصافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة 
 

11,912,237 
 

)4,198,340( 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  5,000,000  -  إضافات إلى مساهمة رأس المال

 )38,566,198(   38,001,002  اقتراضات
 - )66,112,944(  العناصر الرئيسية لمدفوعات اإليجار

 )33,566,198(  )28,111,942(  التمويليةصافي النقد المستخدم في األنشطة 
    

 )5,485,529( 3,536,948   صافي التغيرات في النقد وما يماثله
 38,119,223 20,381,882 17 نقد وما يماثله في بداية السنة

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

 20,381,882 23,918,830 17 نقد وما يماثله في نهاية السنة 
    

  معلومات إضافية لمعلومات غير نقدية
 - 2,000,000  استرداد الزكاة من قبل المساهم

 - 50,000,000  لمساهمة رأس المال إضافات

 )17,842,162(  -  ("دكان")تموينات المحدودة اسبعاد شركة قيمة ودكان لل

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى طرف ذي استبعاد موجودات مالية بالقيمة 
 1,000,000 -   عالقة

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

    
 

 تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.



 
 

 شركة التنمية الغذائية
 )"شركة األغذية الممتازة المحدودة" سابقًا( 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 2019ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 معلومات عامة 1
 

التنمية الغذائية )"الشركة"( وشركاتها التابعة )مجتمعين "المجموعة"( هي شركة مساهمة سعودية مقفلة. تتكون المجموعة من الشركة إن شركة 
 ومختلف شركاتها التابعة المسجلة في السعودية واإلمارات العربية المتحدة والبحرين.

 
المتعلقة بالمواد الغذائية، وإعداد األعالف الحيوانية وأعالف الدواجن لألغراض  تعمل المجموعة بشكل رئيسي في تصنيع وتجارة الجملة والتجزئة

  التجارية وتجارة التجزئة والجملة في معدات الدواجن.
 

المواد ( من "شركة األغذية الممتازة" إلى "شركة التنمية لتجارة 2019مارس  11هـ )الموافق 1440رجب  4غيرت الشركة اسمها القانوني في 
 ( إلى "شركة التنمية الغذائية".2019مايو  8هـ )الموافق 1440رمضان  3الغذائية"، ثم الحقًا غيرت اسمها القانوني في 

 
( بموجب السجل 2019مارس  11هـ )الموافق  1440رجب  4باإلضافة إلى ذلك، تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة اعتباراً من 

الصادر  1010087483. في السابق، كانت الشركة تعمل كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم 1010087483التجاري رقم 
 2019يناير  1الفترة ابتداء" من الجمالي تم إعداد القوائم المالية المرفقة (. 1991أكتوبر  14هـ )الموافق  1412ربيع الثاني  6في الرياض بتاريخ 

تظل كما  هيكلهافان طبيعة عملياتها و 2019مارس  11في  مقفلةوعلى الرغم من تحول الشركة الى شركة مساهمة سعودية  2019ديسمبر  31الى 
 ، المملكة العربية السعودية.11632، الرياض 86909يقع المركز الرئيسي للشركة في شارع عمر بن عبد العزيز، ص.ب هي. و

 
تشمل القوائم المالية الموحدة المرفقة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة التي تعمل بموجب سجالت ، 2018ديسمبر  31و 2019ديسمبر  31في 

 .6كما هو مبين في اإليضاح رقم ردة تجارية منف
 

 أسس اإلعداد 2
 

العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة أعدت هذه القوائم المالية الموحدة طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة 
 عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

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

 
 أسس القياس 2-1

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

 

  التزامات منافع الموظفين، وتدرج بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. •

 كانت القيمة العادلة قابلة للقياس بصورة موثوقة.الموجودات البيولوجية، ويتم إثباتها بالقيمة العادلة في حال  •

  تقاس استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة. •
تازة وشركة األغذية يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي، وهو العملة الوظيفية لجميع شركات المجموعة باستثناء مصنع األغذية المم

والعملة الوظيفية لشركة األغذية الممتازة بالبحرين هي الدينار  الممتازة بالبحرين. إن العملة الوظيفية لمصنع األغذية الممتازة هي الدرهم اإلماراتي
 لاير سعودي، ما لم يذكر غير ذلك. . إن عملة العرض للمجموعة هي اللاير السعودي تم تقريب هذه القوائم المالية الموحدة إلى أقربالبحريني

 
  المعايير الجديدة والمعدلة التي قامت المجموعة بتطبيقها 2-2

)"عقود اإليجار"(، المعيار الجديد الوحيد الذي أصبح واجب التطبيق لسنة التقرير  16قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 أدناه. 5تأثير تطبيق هذا المعيار والسياسات المحاسبية الجديدة في اإليضاح رقم الحالية. ويتم اإلفصاح عن 

 
 الساريةالمعايير والتفسيرات والتعديالت الصادرة وغير  2-3

 
بعد حتى تاريخ إصدار هذه القوائم المالية الموحدة مبينة أدناه. تنوي المجموعة تطبيق تلك  غير الساريةإن المعايير والتفسيرات والتعديالت الصادرة 

  المعايير، إن لزم األمر، عندما تصبح سارية المفعول.



 
 

 شركة التنمية الغذائية
 )"شركة األغذية الممتازة المحدودة" سابقًا( 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 2019ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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2  
 التأثير تاريخ السريان المتطلبات الرئيسية العنوان

    
 –تعريف األهمية 
تعديالت على 

معيار المحاسبة 
 1الدولي رقم 

ومعيار المحاسبة 
 8الدولي رقم 

يقوم مجلس معايير المحاسبة الـدولي بـإجراء تعـديالت علـى معيـار المحاسـبة 
ــم  ــدولي رق ــم  1ال ــدولي رق ــار المحاســبة ال ــة" ومعي ــوائم المالي  8"عــرض الق

"السياسات المحاسـبية والتغيـرات فـي التقـديرات المحاسـبية واألخطـاء" الـذي 
ــا متســقًا لألهمـيـ  ــة للتقريــر المــالي يســتخدم تعريفً ة مــن خــالل المعــايير الدولي

واإلطار المفاهيمي للتقرير المـالي متـى تكـون المعلومـات جوهريـة وتتضـمن 
حـول المعلومـات غيـر  1بعض التوجيهات فـي معيـار المحاسـبة الـدولي رقـم 

 الهامة. على وجه الخصوص، توضح التعديالت ما يلي:
 

تتناول األوضاع التـي يكـون فيهـا أن اإلشارة إلى المعلومات غير الواضحة  •
التأثير مشابهاً لحذف أو إساءة استخدام تلك المعلومـات، وأن منشـأة مـا تقـي م 

 أهميتها في سياق القوائم المالية ككل.

معنى "المستخدمين الرئيسيين للقـوائم الماليـة لألغـراض العامـة" الـذين يـتم  •
علـى أنهـم "مسـتثمرون  توجيه هذه القوائم المالية إليهم، مـن خـالل تعـريفهم

حاليون ومحتملون، ومقرضـون ودائنـون آخـرون" يجـب أن يعتمـدوا علـى 
القــوائم الماليــة لألغــراض العامــة فــي الكثيــر مــن المعلومــات الماليــة التــي 

 يحتاجونها.
 

ــة أي  2020يناير  1 ــع المجموعــ ال تتوقــ
تــأثير هــام علــى قوائمهــا 
الماليــــة الموحــــدة بســــبب 

 التعديالت.تطبيق هذه 

-تعريف المنشأة 
تعديالت على 
المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

 3رقم 

ــة  ــدخالت وعملي ــتحواذ م ــدل أن يتضــمن االس ــأة المع ــف المنش ــب تعري يتطل
موضوعية تسهم معًا بشكل كبير في القدرة علـى إنشـاء مخرجـات. يـتم تعـديل 

ــى البضــائع والخــدمات الم ــز عل ــة تعريــف مصــطلح "المخرجــات" للتركي قدم
للعمالء، مما يحقق إيـرادات اسـتثمار وإيـرادات أخـرى، ويسـتبعد العوائـد فـي 
شكل تكاليف أقل ومنافع اقتصادية أخرى. ومـن المحتمـل أن تـؤدي التعـديالت 
إلى مزيد من عمليات االستحواذ التي يتم المحاسبة عنها مثـل االسـتحواذ علـى 

 الموجودات.

ــع  2020يناير  1 ــة أي ال تتوقــ المجموعــ
تــأثير هـــام علــى قوائمهـــا 
الماليــــة الموحــــدة بســــبب 
تطبيق هذه التعـديالت التـي 
تمت علـى معيـار التقـارير 

 .3المالية الدولي رقم 
 

 

اإلطــار المفـــاهيمي 
المعـــدل للتقريـــر 

 المالي

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي إطاًرا مفاهيميًا مراجعًـا سـيتم اسـتخدامه 
 المعايير بأثر فوري. تشمل التغيرات الرئيسية ما يلي:في قرارات وضع 

 تعزيز أهمية اإلدارة فيما يخص هدف التقرير المالي •

 إعادة الحيطة كعنصر للحيادية •

 تحديد كيان إلعداد التقرير، والذي قد يكون كيانًا قانونيًا أو جزًءا من كيان •

 تعديل تعريفات الموجودات والمطلوبات •

 احتمالية اإلثبات وإضافة إرشادات حول إلغاء اإلثباتإزالة مدى  •

 إضافة إرشادات على أسس قياس مختلفة •

اإلشــارة إلــى أن الــربح أو الخســارة هــي مؤشــر األداء الرئيســي وأنــه، فــي  •
األساس، يجب إعادة تدوير اإليرادات والمصاريف في الدخل الشامل اآلخـر 

 بياناتها. حيث يعزز ذلك من أهمية القوائم المالية وصحة
 
لن يتم إجراء أي تغيرات على أي من المعايير المحاسـبية الحاليـة. ومـع ذلـك، 
فإن الكيانات التي تعتمد على اإلطار في تحديد سياساتها المحاسـبية للمعـامالت 
أو األحـداث أو الظـروف التـي لــم يـتم التعامـل معهــا بطريقـة أخـرى بموجــب 

. كما 2020يناير  1إلطار المعدل من المعايير المحاسبية ستحتاج إلى تطبيق ا
أن هذه الكيانات ستحتاج إلى النظر فيما إذا كانت سياساتها المحاسـبية ال تـزال 

 مناسبة بموجب اإلطار المعدل.

نظــرت اإلدارة فــي اإلطــار  2020يناير  1
المفاهيمي المعدل وخلصـت 
إلى أن السياسات المحاسـبية 

 ال تزال مناسبة.

 
سارية معايير أخرى من المعايير الدولية للتقرير المالي أو تفسيرات صادرة من لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي والتي لم تكن ال توجد أي 

 المفعول بعد والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
 
 

  



 
 

 شركة التنمية الغذائية
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 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

10 

  ؤثرةتقديرات وافتراضات محاسبية م  3
 

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

 .فترة مستقبليةنتائج قد تتطلب تعديال جوهريا على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام الذي سيتأثر في 
 

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

غيرة تؤثر ت المتمراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرا
 على الفترات الحالية والفترات المستقبلية.

 
لها مخاطر  تشتمل االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ قائمة المركز المالي، والتي

 وبات خالل السنة المالية، على ما يلي:كبيرة تؤدي الى إحداث تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطل
 
 التزامات منافع الموظفين 3-1

 
ضمن التقييم تتمثل تكلفة منافع نهاية الخدمة للموظفين في القيم الحالية لاللتزامات ذات العالقة كما هو محدد باستخدام التقييمات االكتوارية. يت

المستقبلية الفعلية. وتشتمل على تحديد معد ل الخصم والزيادة المستقبلية في الراتب وترك  االكتواري القيام بوضع افتراضات عدة تختلف عن التطورات
ً محدداً الوظيفة قبل الوصول إلى سن التقاعد المحدد ومعدل الوفيات وغيرها. ونظراً لتعقيد التقييم، تعتبر االفتراضات وطبيعته طويلة األجل ال تزاما

 ذه االفتراضات. يتم فحص جميع االفتراضات في كل تاريخ تقرير.للمزايا حيث يتأثر بالتغيرات في ه
 

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

 لمزيد من التفاصيل. 20يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 
 
 الموجودات البيولوجية 3-2

 
الموجودات البيولوجية حتى نقطة الحصاد. وبسبب يجب قياس الموجودات البيولوجية بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكلفة البيع منذ اإلثبات المبدئي لهذه 

جوهرية عدم وجود سوق نشط للحوم في المملكة العربية السعودية والنقص في بيانات السوق القابلة للمالحظة، استخدمت اإلدارة بعض االفتراضات ال
ق. وفيما يلي االفتراضات الجوهرية المتخذة والقيود الناشئة عند في الوصول إلى التقييم العادل للموجودات البيولوجية وتقييمها في كل تاريخ تقرير الح

 تحديد القيمة العادلة لقطيع الدجاج:
 

يات عدم وجود سوق نشط لطيور التسمين الحية في المملكة العربية السعودية، مما يؤثر على مدى توفر بيانات موثوقة عن تواتر المبيعات والكم •
 واألسعار.

 ن وأسعارها بسبب الظروف الجوية والتهديدات األمنية الحيوية ومناعة الطيور التي تؤثر على نفوق الطيور.قد تتأثر كمية الدواج •
 

 لمزيد من التفاصيل حول االفتراضات. 13انظر اإليضاح رقم 
 
 موجودات حق االستخدام والمطلوبات اإليجارية 3-3

 
لتجديد. قامت المجموعة بتطبيق حكًما لتحديد مدة عقد اإليجار لبعض عقود اإليجار التي تكون فيها المجموعة مستأجر والتي تتضمن خيارات قابلة ل
مطلوبات يؤثر تقييم ما إذا كانت المجموعة متأكدة بشكل معقول من استخدام هذه الخيارات على مدة عقد اإليجار، مما يؤثر بشكل كبير على قيمة 

 لمزيد من التفاصيل.  9اإليجار وموجودات حق االستخدام المثبتة. انظر اإليضاح رقم 
 
 قياس القيمة العادلة للضمانات المالية 3-4

 
أساليب  امتتطلب القيم العادلة لألدوات المالية )بما في ذلك الضمانات المالية( غير المدرجة في سوق نشطة درجة من األحكام ويتم تحديدها باستخد
بل اإلدارة. التقييم، وبشكل رئيسي التدفقات النقدية المخصومة. يتم التحقق من النماذج المستخدمة لتحديد القيم العادلة ومراجعتها بشكل دوري من ق

عن التخلف عن السداد )أي  تتضمن المدخالت في نماذج التدفقات النقدية المخصومة مدخالت ال يمكن مالحظتها مثل التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة
بارات الخسارة عند التخلف عن السداد( وتعديل المخاطر الحتمالية التخلف عن السداد التي يتم دمجها في معدل الخصم. تشتمل األحكام على االعت

االفتراضات المتعلقة بهذه المدخالت الخاصة بالمدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر تقلبات األسعار. يمكن أن تؤثر التغييرات في 
 لمزيد من التفاصيل. 24على القيمة العادلة المدرجة لألدوات المالية. يتعلق التقدير الجوهري بتقييم عقد الضمان المالي. انظر اإليضاح رقم 

 
  قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة للضمانات المالية 3-5

 
االئتمانية المتوقعة فيما يتعلق بالضمانات المالية الصادرة عبارة عن تقدير هام يتضمن منهجية التحديد ونماذج ومدخالت البيانات، إن قياس الخسارة 

. إن المكونات التي لها تأثير جوهري على مخصص 2-33وقد تم اإلفصاح عن تفاصيل منهجية قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة في اإليضاح رقم 
إلى نماذج ة االئتمانية هي الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان، احتمالية التخلف عن السداد، الخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد، باإلضافة الخسار

الخسارة  لسيناريوهات االقتصاد الكلي. تقوم المجموعة بفحص النماذج ومدخالت النماذج والتحقق منها بشكل منتظم للحد من الفروق بين تقديرات
 االئتمانية المتوقعة والخبرة الفعلية في مجال الخسارة االئتمانية.



 
 

 شركة التنمية الغذائية
 )"شركة األغذية الممتازة المحدودة" سابقًا( 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 2019ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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  تعديل القوائم المالية للسنة السابقة المتعلقة بالرهون وعقود الضمانات المالية 4
 

محلية مقابل االقتراضات لبعض البنوك ال 2018، حددت اإلدارة بعض الرهون والضمانات المالية التي قدمتها المجموعة في 2019خالل نوفمبر 
الدباغ والتسهيالت االئتمانية األخرى التي حصلت عليها الشركة األم، شركة مجموعة الدباغ القابضة، وغيرها من الشركات التابعة لشركة مجموعة 

)"القوائم  2018ديسمبر  31منتهية في للشركة التي سبق إصدارها للسنة الالموحدة القابضة، التي لم يتم اإلفصاح عنها في القوائم المالية السنوية 
 .32 رقم واإليضاح 8بأثر رجعي من تاريخ البدء. انظر اإليضاح رقم  2019"(. ألغيت هذه الضمانات والرهون في 2018المالية لعام 

 
كل إفصاح  تعديلوالتي تم تصحيحها من خالل  2018ذات الصلة في القوائم المالية لعام  المحتملةومع ذلك، نتج عن ذلك عدم اإلفصاح عن الحاالت 

( ، والموجودات المالية 8والمعدات )إيضاح رقم المصنع من إفصاحات القوائم المالية المقارنة، بما في ذلك اإلفصاحات المتعلقة بالممتلكات ومتأثر 
( 32( ، واالرتباطات )إيضاح 24(، والمطلوبات المالية األخرى )إيضاح رقم 11خر )إيضاح رقم بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األ

( في القوائم المالية الموحدة المرفقة. عالوة على ذلك، قامت الشركة أيًضا بتضمين سياسة محاسبية محدثة 2-33وإفصاحات إدارة المخاطر )إيضاح 
(. لم يكن للتعديل أي 8-6حدة المرفقة، والتي تشمل المعالجة المحاسبية لعقود الضمانات المالية )إيضاح رقم لألدوات المالية في القوائم المالية المو

وقوائم الدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية  2018ديسمبر  31تأثير على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 
 .2018ديسمبر  31في 

 
 التغيرات في السياسات المحاسبية 5

 
"عقود اإليجار" على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. كما هو موضح في  16يشرح هذا اإليضاح تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

، ولكنها لم 2019يناير  1ود اإليجار" بأثر رجعي من "عق 16أعاله، قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  3-3اإليضاح رقم 
  وفقًا لما هو مسموح به بموجب أحكام التحول المحددة في المعيار. 2018تقم بتعديل األرقام المقارنة لسنة التقرير 

 
. تم 2019يناير  1مالي االفتتاحية بتاريخ لذلك، تم إثبات عمليات إعادة التصنيف والتعديالت الناتجة عن قواعد اإليجار الجديدة في قائمة المركز ال

 .6اإلفصاح عن السياسات المحاسبية الجديدة في اإليضاح رقم 
 

، قامت المجموعة بإثبات مطلوبات إيجارية فيما يتعلق بعقود اإليجار التي قد تم تصنيفها مسبقًا ضمن 16عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
"عقود اإليجار". تم قياس هذه المطلوبات بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار  - 17يلية" وفقًا لمبادئ معيار المحاسبة الدولي رقم "عقود اإليجار التشغ

. بلغ المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي للمستأجر 2019يناير  1المتبقية مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر كما في 
 في اإلمارات العربية المتحدة. %6.5في السعودية و %5.9ما نسبته  2019يناير  1ى المطلوبات اإليجارية في المطبق عل

 
 ألول مرة، استخدمت المجموعة الوسائل العملية التالية المسموح بها بموجب المعيار: 16عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 
 لمحفظة عقود اإليجار ذات خصائص مماثلة بشكل معقولتطبيق معدل خصم واحد  •

كعقود إيجار  2019يناير  1شهًرا كما في  12المحاسبة عن عقود اإليجار التشغيلية حيث تكون تواريخ استحقاق عقود اإليجار المتبقية أقل من  •
 قصيرة األجل

 في تاريخ التطبيق المبدئي. استثناء التكاليف المباشرة المبدئية من قياس موجودات حق االستخدام كما •

 استخدام المعرفة الالحقة في تحديد مدة اإليجار حيث يتضمن العقد خيارات لتمديد أو فسخ العقد، و •

كما  كلفةلم تكن هناك عقود م -القيمة في نخفاض االكبديل إلجراء فحص  كلفةاالعتماد على التقييمات السابقة حول ما إذا كانت عقود اإليجار م •
 .2019اير ين 1في 

 
 قياس المطلوبات اإليجارية

 
 186,964,560 2018ديسمبر  31ارتباطات اإليجار التشغيلي التي تم االفصاح عنها كما في 

 175,833,693 مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر كما في تاريخ التطبيق المبدئي
 39,268,205 إضافة: إعادة تقييم العقود كعقود إيجار

 )2,320,847(  )ناقصاً(: عقود اإليجار قصيرة األجل غير المثبتة كإلتزام

 212,781,051 2019يناير  1مطلوبات إيجارية مثبتة كما في 
  

  وتتمثل في:
 48,235,557 مطلوبات إيجارية متداولة

 164,545,494 مطلوبات إيجارية غير متداولة

 
 2019يناير  1قائمة المركز المالي الموحدة في التعديالت المثبتة في 

 
 :2019يناير  1أثر التغير في السياسة المحاسبية على البنود التالية في قائمة المركز المالي الموحدة كما في 

 
 لاير سعودي 208,704,287زادت بمبلغ  -موجودات حق االستخدام  •

 لاير سعودي 2,046,706بمبلغ زادت  --مبالغ مدفوعة مقدًما وذمم مدينة أخرى  •

 لاير سعودي 212,781,051زادت بمبلغ  -مطلوبات إيجار  •

 لاير سعودي 2,030,057انخفضت بمبلغ  –مستحقات ومطلوبات أخرى •
 

 كنتيجة للتغير في السياسة المحاسبية. 2019يناير  1ال يوجد تأثير على األرباح المبقاة في 



 
 

 شركة التنمية الغذائية
 )"شركة األغذية الممتازة المحدودة" سابقًا( 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 2019ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة 6
 

شكل منتظم على أهم السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المجموعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة تم إدراجها أدناه. تم تطبيق هذه السياسات ب
  جميع الفترات المعروضة، ما لم يذكر غير ذلك.

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 6

 

 أسس التوحيد 6-1
 

 التابعةالشركات  (أ)
 

وعة أو يكون تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة لجميع الفترات المعروضة. تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجم
هذه العوائد من خالل سلطتها  لها الحق في الحصول على العوائد المتغيرة من خالل مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على
 على الشركة المستثمر فيها. وتسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط إذا كان لدى المجموعة على وجه التحديد:

 

الشركة سيطرة على الشركة المستثمر فيها )على سبيل المثال الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة المتعلقة ب •
 المستثمر فيها(.

 التعرض أو الحق في الحصول على عوائد متغيرة من خالل مشاركتها في الشركة المستثمر فيها. •

 القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها. •
 

راض وعندما يكون لدى المجموعة أقل من أغلبية حقوق وبشكل عام هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت تؤدي إلى سيطرة. لدعم هذا االفت
لها سلطة  التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان

 على شركة مستثمر فيها، بما في ذلك:
 

 التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيهاالترتيبات التعاقدية مع أصحاب حقوق  •

  الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى. •

 حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة. •
 

أو أكثر من تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها عندما تشير الوقائع والظروف إلى وجود تغييرات على عنصر واحد 
تفقد العناصر الثالثة لتقييم السيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على حق السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما 

ليها أو المستبعدة المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. إن الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالشركة التابعة المستحوذ ع
تى تاريخ انتهاء خالل السنة يتم إدراجها في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من التاريخ الذي تكتسب فيه المجموعة حق السيطرة على الشركة التابعة ح

  سيطرة المجموعة عليها.
 

حملة حقوق الملكية في الشركة األم للمجموعة وإلى أصحاب الحصص غير يكون الربح أو الخسارة وكل من مكونات الدخل الشامل اآلخر منسوبة إلى 
 المسيطرة، حتى وإن كان ذلك يؤدي إلى وجود عجز لدى أصحاب الحصص غير المسيطرة. وعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية

من قبل المجموعة. يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق  للشركات التابعة وذلك حتى تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة
 مالية بالكامل.الملكية واإليرادات والمصاريف بين شركات المجموعة والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة عند توحيد القوائم ال

 
ون فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية في شركة تابعة د

 تقوم بما يلي:
 

 تستبعد الموجودات )بما في ذلك الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة. •

 تستبعد القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة. •

 ية.تستبعد فروقات التحويل المتراكمة المسجلة في حقوق الملك •

 تثبت القيمة العادلة للمبلغ المستلم؛ •

 تثبت القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به؛ •

  فائض أو قائمة الدخل الشامل؛ و أيتثبت  •

قيام تتم إعادة تصنيف حصة الشركة األم في المكونات المثبتة سابقاً في الربح أو الخسارة أو األرباح المبقاة، حسبما هو مناسب ومطلوب عند  •
 المجموعة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة بشكل مباشر.

 
 المعامالت المستبعدة عند التوحيد (ب)

 
الموحدة. يتم استبعاد األرصدة والمعامالت وأي إيرادات ومصاريف غير محققة ناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة عند إعداد القوائم المالية 

األرباح غير المحققة الناتجة من المعامالت مع الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية مقابل االستثمار إلى مستوى حصة المجموعة يتم استبعاد 
 في الشركة المستثمر فيها.

 
نخفاض االل على يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم بها استبعاد األرباح غير المحققة، ولكن فقط إلى الحد الذي ال يوجد فيه دلي

  القيمة.في 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 6
 

 أسس التوحيد )تتمة( 6-1
 

 التغيرات في حصص الملكية ( ج)
 

المجموعة المعامالت المبرمة مع حملة الحصص غير المسيطرة التي ال ينتج عنها فقدان السيطرة كمعامالت مع حاملي الحصص في تُعامل 
كة المجموعة. يؤدي التغير في حصة الملكية إلى إجراء تعديل بين القيم الدفترية للحصص المسيطرة وغير المسيطرة، بحيث يعكس حصصهم في الشر

بات أي فرق بين قيمة التعديل على الحصص غير المسيطرة وأي مقابل مدفوع أو مستلم في احتياطي منفصل ضمن حقوق الملكية العائدة التابعة. يتم إث
ك الشركة.  لُمال 

 
التأثير الجوهري، فإن عندما تتوقف المجموعة عن توحيد االستثمار أو احتسابه بطريقة حقوق الملكية بسبب فقدان السيطرة أو السيطرة المشتركة أو 

وتصبح هذه القيمة أي حقوق محتفظ بها في المنشأة يُعاد قياسها بالقيمة العادلة مع إثبات التغير في القيمة الدفترية ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة. 
زميلة أو مشروع مشترك أو موجودات مالية. العادلة هي القيمة الدفترية المبدئية ألغراض االحتساب الالحق للحقوق المحتفظ بها باعتبارها شركة 

مباشرة  وباإلضافة إلى ذلك، يتم احتساب أي مبالغ سبق إثباتها في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بتلك المنشأة كما لو كانت المجموعة قد قامت
 تة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة.باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة. وقد يعني هذا أن يُعاد تصنيف المبالغ المثب

 
  العمالت األجنبية 6-2

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض (1)

 

ملة الوظيفية"(. تقاس البنود المتضمنة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها الشركة )"الع
 القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي، وهو العملة الوظيفية للشركة.تعرض هذه 

 
 معامالت وأرصدة (2)

 
اريخ الذي تتأهل يتم تسجيل المعامالت المقومة بالعمالت األجنبية مبدئيا من قبل المجموعة بالعملة الوظيفية وفقاً ألسعار الصرف الفوري السائد في الت

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

 
ل البنود غير النقدية التي يتم إثبات الفروقات الناتجة عن تسوية أو تحويل البنود النقدية في قائمة الدخل الشامل الموحدة الخاصة بالمجموعة. يتم تحوي

نقدية التي يتم قياسها يتم قياسها وفقاً للتكلفة التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام أسعار الصرف في تواريخ المعامالت األولية. يتم تحويل البنود غير ال
 بالقيمة العادلة لعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف بتاريخ تحديد القيمة العادلة.

 

 شركات المجموعة (3)
 

ن عملة إن النتائج والمركز المالي للعمليات األجنبية )التي تتعامل بعمالت ذات اقتصادات غير مرتفعة التضخم( والتي لها عملة وظيفية تختلف ع
 العرض يتم تحويلها إلى عملة العرض على النحو التالي:

 

 موحدة بسعر اإلقفال في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدةيتم تحويل الموجودات والمطلوبات لكل قائمة مركز مالي  •

باً يتم تحويل اإليرادات والمصاريف لكل قائمة ربح أو خسارة وقائمة دخل شامل بمتوسط أسعار الصرف )إال إذا كان متوسط السعر ال يمثل تقري •
هذه الحالة يتم تحويل اإليرادات والمصاريف بأسعار في تواريخ معقوالً للتأثير المتراكم ألسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت، وفي 

 المعامالت(.

 يتم إثبات جميع فروق تحويل العمالت في الدخل الشامل اآلخر. •
 

 خرىعند التوحيد، يتم إثبات فروق التحويل الناتجة عن تحويل صافي االستثمارات في المنشآت األجنبية ومن االقتراضات واألدوات المالية األ
ار، يتم المصنفة كتحوطات لهذه االستثمارات، ضمن الدخل الشامل اآلخر. عند بيع عملية أجنبية أو سداد أي اقتراضات تشكل جزءاً من صافي االستثم

 إعادة تصنيف فروق الصرف المرتبطة بها ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة، كجزء من الربح أو الخسارة عند البيع.
 

ا لسعر التعامل مع الشهرة وتعديالت القيمة العادلة الناشئة عن استحواذ عملية أجنبية كموجودات ومطلوبات للعملية األجنبية وتتم تحويلها وفقيتم 
  اإلقفال.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 6
 

 التصنيف المتداول مقابل غير المتداول 6-3
 

والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس تصنيفها إلى متداولة/ غير متداولة. يعتبر األصل متداوالً في تعرض المجموعة الموجودات 
  إحدى الحاالت التالية:

 

  يتوقع تحقيقها أو يقصد بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادية. •

  يحتفظ بها بشكل رئيسي للمتاجرة. •

  اثنى عشر شهرا بعد فترة التقرير.يتوقع تحقيقها خالل  •

  رة التقرير.تكون مصنفة ضمن النقد وما يماثله ما لم يكن ممنوعاً استبدالها أو استخدامها لتسوية االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد فت •
 

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

  يتوقع تسويتها في دورة التشغيل العادية. •

  يحتفظ بها بشكل رئيسي للمتاجرة. •

  يستحق تسويتها خالل اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير. •

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

 لوبات األخرى باعتبارها غير متداولة.تصنف المجموعة جميع المط
 

 ممتلكات ومصنع ومعدات 6-4
 

 اإلثبات المبدئي
 

تلكات يتم إثبات الممتلكات والمصنع والمعدات كموجودات فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالمم
تحديد تكلفة األصل بشكل يعتمد عليه. يتم إثبات الممتلكات والمصنع والمعدات وقياسها مبدئيًا بالتكلفة. والمصنع والمعدات إلى المجموعة، وإذا أمكن 

ةً، مثل تشتمل التكلفة على القيمة العادلة للمقابل المدفوع القتناء األصل )بالصافي من الخصومات وخصومات الكمية( وأي تكاليف عائدة له مباشر
يف التوصيل والتركيب واألتعاب المهنية ذات العالقة والتكلفة المتوقعة لفك األصل وترحيله وإعادته إلى الموقع )إلى الحد تكاليف تجهيز الموقع وتكال

  الذي يتم عنده إثبات هذه التكاليف كمخصص(.
 

األجزاء ذات عمر إنتاجي مختلف عن في حال كانت أجزاء الممتلكات والمصنع والمعدات ذات تكلفة جوهرية مقارنة بمجموع تكاليف البند وكانت هذه 
 األجزاء األخرى، تقوم المجموعة بإثبات هذه األجزاء كموجودات فردية ويتم استهالكها وفقاً لذلك.

 
 القياس الالحق

 
لكات والمصنع تقوم المجموعة بتطبيق نموذج التكلفة لقياس كامل فئة الممتلكات والمصنع والمعدات. بعد إثباتها كموجودات، يظهر بند من الممت

 والمعدات كتكلفة ناقًصا أي استهالك متراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت.
 

 النفقات الالحقة
 

تمل أن تتدفق تدرج التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية للموجودات أو يتم إثباتها كموجودات منفصلة، إن لزم األمر، وذلك فقط عندما يكون من المح
 المجموعة منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بها ومن الممكن قياس تكلفتها بشكٍل يعتمد عليه.إلى 

 
 ستهالكا

 
يود النظامية تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية على أساس االستخدام المتوقع للموجودات والبلي والتلف المادي المتوقع والتقادم الفني والتجاري والق

ستخدام الموجودات والعوامل األخرى المشابهة. يتم مراجعة القيم المتبقية واألعمال اإلنتاجية للموجودات، وتعديلها عند والقيود المماثلة على ا
الدفترية لألصل الضرورة، في نهاية كل فترة تقرير. كما يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات مباشرة إلى القيمة القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة 

 من القيمة القابلة لالسترداد المقدرة.   أكبر
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 )تتمة( ممتلكات ومصنع ومعدات 6-4

 
  التالي:لنحو يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التالية ويتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل الموحدة على ا

 
بالسنوات -العمر اإلنتاجي  الفئة  

  
 20 مباني

7 - 6 تحسينات على عقار مستأجر  
10 - 4 آالت ومعدات  

6.67 - 4 سيارات  
10 – 6.67 أثاث وتجهيزات  

 
 إلغاء اإلثبات

 
ينتج عن استخدامها أو استبعادها أي منافع اقتصادية مستقبلية. يتم إلغاء إثبات الممتلكات والمصنع والمعدات عندما يتم استبعادها أو عندما ال يتوقع أن 

إلغاء إثبات  يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية. وتدرج في قائمة الدخل الشامل الموحدة عند
 البند.

 
 التنفيذ قيدأعمال رأسمالية 

  
الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير ضمن حساب األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ضمن ممتلكات ومصنع ومعدات. يتم تحويل الموجودات قيد تتم رسملة 

دام ة لالستخاإلنشاء أو التطوير إلى الفئة المناسبة ضمن الممتلكات والمصنع والمعد ات وذلك عند إيصال الموجودات إلى موقعها و/ أو حالتها الالزم
 على الوجه المقصود منها من قبل اإلدارة.

  
اإلنشاء أو تتمثل تكلفة بند األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ من سعر شرائها وتكلفة اإلنشاء / التطوير وأية تكاليف أخرى مرتبطة مباشرة بتكاليف 

 االستحواذ على بند ما على النحو المقصود منه من قبل اإلدارة.
 

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

  
 االقتراضتكاليف 

  
ة للتحضير إن تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بحيازة و / أو بناء موجودات الممتلكات والمصنع والمعدات التي تستغرق بالضرورة فترة زمنية طويل

دراج جميع تكاليف االقتراض الستخدامها المقصود وحصة متناسبة من االقتراضات العامة، يتم رسملتها لتكلفة تلك الممتلكات والمصنع والمعدات. يتم إ
 األخرى عند تكبدها ويتم إثباتها في تكاليف التمويل.

 
 موجودات غير ملموسة 6-5

 
تسجيل  الموجودات غير الملموسة التي يتم االستحواذ عليها بشكل منفصل يتم قياسها بالتكلفة عند اإلثبات المبدئي. وبعد اإلثبات المبدئي، يتم

 الملموسة بالتكلفة ناقصاً أي إطفاء متراكم وأي خسائر متراكمة النخفاض القيمة، إن وجدت.الموجودات غير 
 

نتاجي يتم تصنيف األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة على أنها إما محددة أو غير محددة. تطفأ الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإل
ض األصل غير المحدد على مدى العمر اإلنتاجي  االقتصادي ويتم تقييمها لمعرفة االنخفاض في قيمتها عندما يتوفر أي دليل يشير إلى احتمال تعر 

ل سنة الملموس النخفاٍض في قيمته. تتم مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء ألي أصل غير ملموس له عمر إنتاجي محدد مرة واحدة على األقل في نهاية ك
  مالية.

 
 العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك الفوائد االقتصادية المستقبلية المصاحبة لألصل يتم احتسابها عن طريق تعديل فترةإن التغيرات في 

سة ذات لملموأو طريقة اإلطفاء، حيثما يكون مالئماً، وتعامل باعتبارها تغيرات في التقديرات المحاسبية. يتم إثبات مصروف اإلطفاء للموجودات غير ا
 األعمار المحددة في قائمة الدخل الشامل الموحدة ضمن فئة المصاريف بما يتوافق مع وظيفة األصل غير الملموس.

 
وجدت. يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة، التي تتألف من برامج أجهزة حاسب آلي، بعد خصم اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، إن 

  سنوات. 10ودات غير الملموسة على أساس القسط الثابت على مدى يتم إطفاء الموج
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 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 6-6
 

انخفاض القيمة. يتم اختبار ال تخضع الموجودات ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد لالستهالك/ لإلطفاء وعوضا عن ذلك يتم اختبارها سنوياً من حيث 
د تكون غير الموجودات الخاضعة لالستهالك/ اإلطفاء لتحري االنخفاض في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغير في الظروف إلى أن القيمة الدفترية ق

ترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد وهي القيمة قابلة لالسترداد. يتم إثبات الخسارة الناتجة عن انخفاض القيمة، والتي تمثل الزيادة في القيمة الدف
أدنى مستوى  العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. ولغرض تقدير قيمة االنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات عند

مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الواردة من موجودات أخرى أو  لها حيث تتواجد تدفقات نقدية واردة قابلة للتحديد بشكل منفصل والتي تكون
  مجموعة موجودات )وحدات مدرة للنقد(.

 
يتم فحص الموجودات غير المالية، بخالف الشهرة، والتي سبق أن حدث انخفاض في قيمتها بشكل كلي أو جزئي بغرض احتمال عكس ذلك االنخفاض 

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

 
ة الدفترية لموجودات الوحدة المدرة للنقد )مجموعة الوحدات( على أساس تناسبي على أساس القيمة يتم توزيع خسائر االنخفاض في القيمة لخفض القيم

ت على الدفترية لكل من موجودات الوحدة )مجموعة الوحدات(. يعامل هذا االنخفاض في القيم الدفترية كخسائر انخفاض في القيمة لكل من الموجودا
 حده ويتم إثباته.

 
  مخزون 6-7

 
القابلة لالسترداد يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق )إذا كانت أقل من التكلفة(. تشتمل التكلفة على رسوم االستيراد والضرائب غير 

 وتكاليف النقل والمناولة وأي تكاليف أخرى متعلقة بها مباشرة ناقصا الخصومات وخصومات الكمية والبنود المماثلة.
 

قيمة تخفيض افي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر في سياق األعمال العادية، ناقصاً تكاليف اإلنجاز ومصاريف البيع التقديرية. يتم إثبات يمثل ص
ثبات مبلغ عكس بنود المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق وكافة خسائر المخزون كمصروف في الفترة التي يتم فيها التخفيض أو الخسارة. يتم إ

حدث فيها االنخفاض في المخزون الناتج عن زيادة في صافي القيمة القابلة للتحقق كانخفاض في قيمة المخزون ويتم إثباته كمصروف في الفترة التي ي
 العكس.

 
 األدوات المالية 6-8

 
 تصنيف الموجودات المالية

 
 التالية:تصنف المجموعة موجوداتها المالية ضمن الفئات 

 

 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. •

 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. •

 التكلفة المطفأة. •
 

 تستند هذه التصنيفات إلى نموذج األعمال الذي تستخدمه المجموعة في إدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية.
 

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

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

 
 القياس المبدئي

 
لمالية المسجلة بالقيمة عند اإلثبات المبدئي، يتم قياس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بقيمها العادلة. تُحتسب تكاليف المعاملة للموجودات ا

لم يتم قياسها العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصاريف في قائمة الدخل الشامل الموحدة. وفي حالة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية التي 
العائدة مباشرة إلى االستحواذ على أو إصدار األصل  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فتمثل قيمتها العادلة زائًدا أو ناقصا تكاليف المعاملة

 المالي أو االلتزام المالي قيمة اإلثبات المبدئي. تُقاس الذمم المدينة التجارية بسعر المعاملة.
 

 تصنيف المطلوبات المالية
 

استبعاد أو خفض القياس بشكل كبير أو عدم التطابق في تحدد المجموعة التزاًما ماليا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حال أدى ذلك إلى 
 اإلثبات، أو في حال إدارة مجموعة من المطلوبات المالية ويتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة.
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  األخرى الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.يتم قياس كافة المطلوبات المالية 
 

 المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية
 

وني واجب يتم إجراء مقاصة للموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في قائمة المركز المالي الموحدة حيث يكون للمجموعة حاليًا حق قان
 النفاذ بمقاصة المبالغ المحتسبة وعند وجود نية للتسوية على أساس الصافي أو بيع األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت.

 
 إعادة التصنيف

 
عندما تتغير ل، تتم إعادة تصنيف الموجودات المالية عندما تقوم المجموعة بتغيير نموذج األعمال الخاص بها إلدارة الموجودات المالية. على سبيل المثا

 نية اإلدارة في االحتفاظ باألصل لفترة قصيرة األجل أو طويلة األجل، ال يُعاد تصنيف الموجودات المالية.
 

 القياس الالحق
 

 وفيما يلي القياس الالحق للموجودات المالية:
 

 أدوات الدين
 

صل الدين والفائدة التكلفة المطفأة: يتم قياس الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل هذه التدفقات النقدية فقط مدفوعات أل
لفعلي. يتم إثبات أي أرباح أو بالتكلفة المطفأة. تدرج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة ا

اح وخسائر خسائر ناتجة عن إلغاء اإلثبات مباشرة في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة ويتم تقديمها في أرباح/ )خسائر( أخرى، باإلضافة إلى أرب
 حدة.القيمة كبند منفصل في قائمة الدخل الشامل الموفي نخفاض االصرف العمالت األجنبية. يتم عرض خسائر 

 
يتم قياس الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع الموجودات المالية، حيث تتمثل القيمة العادلة من خالل الدخل الشاكل اآلخر: 

. يتم استالم الحركة في القيمة الدفترية التدفقات النقدية للموجودات فقط في المدفوعات الرئيسية أو الفائدة، بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
األجنبية  من خالل الدخل الشامل اآلخر، عدا إثبات االنخفاض في قيمة الربح أو الخسارة، ويتم إثبات إيرادات الفائدة وأرباح وخسائر صرف العمالت

لخسارة المتراكمة المثبتة سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر من في الربح أو الخسارة. عند إلغاء إثبات الموجودات المالية، تتم إعادة تصنيف الربح أو ا
ضمن إيرادات  حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة ويتم إثباتها ضمن الربح / )الخسارة( األخرى. يتم إدراج إيرادات الفوائد من هذه القوائم المالية

  التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية.
 

أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية ضمن األرباح/ )الخسائر( األخرى ويتم إدراج مصاريف انخفاض القيمة كبند منفصل في قائمة بتم عرض 
 الدخل الشامل الموحدة.

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

ً بالقيمة العادلة م ن خالل الربح أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم إثبات الربح أو الخسارة من استثمار الديون الذي يتم قياسه الحقا
 في الفترة التي تنشأ فيها. الخسارة في قائمة الدخل الشامل الموحدة ويتم إدراجها بالصافي ضمن األرباح/ )الخسائر( األخرى

 
 أدوات حقوق الملكية

 
ن استثمارات تقيس المجموعة الحقا جميع استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة. عندما تختار إدارة المجموعة عرض أرباح وخسائر القيمة العادلة م

ائر القيمة العادلة إلى قائمة الدخل الشامل الموحدة بعد إلغاء إثبات حقوق الملكية في الدخل الشامل اآلخر، ال يتم الحقاً إعادة تصنيف أرباح وخس
في قبض  االستثمار. يستمر إثبات توزيعات األرباح من هذه االستثمارات في قائمة الدخل الشامل الموحدة كإيرادات أخرى عندما يتأكد حق المجموعة

  هذه المدفوعات.
 

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

ل كافة مختلغي  اطر ومنافع المجموعة إثبات األصل المالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية من األصل المالي، أو عندما تحو 
 ملكية الموجودات المالية.

 
غائه أو انقضائه. يعتبر التغير الكبير في شروط أداة الدين يتم إلغاء إثبات المطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بااللتزام المالي المذكور في العقد أو عند إل

 كإطفاء لاللتزام األصلي وإثبات التزام مالي جديد.
 

ديد. من المفترض تأخذ المجموعة في االعتبار التعديالت الجوهرية بالنسبة لاللتزام القائم أو جزء منه كإطفاء لاللتزام المالي األصلي وإثبات التزام ج
شروط مختلفة بشكل جوهري إذا كانت القيمة الحالية المخصومة من التدفقات النقدية بموجب الشروط الجديدة، بما في ذلك أي أتعاب مدفوعة أن تكون ال

نقدية عن القيمة الحالية المخصومة من التدفقات ال %10صافية من أي أتعاب مستلمة أو مخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلي تختلف على األقل بنسبة 
( القيمة الحالية للتدفقات 2( القيمة الدفترية لاللتزام قبل التعديل؛ و )1المتبقية لاللتزام المالي األصلي. إذا لم يكن التعديل جوهرياً، فإن الفرق بين: )

 .النقدية بعد التعديل يتم إثباته في الربح أو الخسارة كأرباح أو خسائر التعديل ضمن األرباح والخسائر األخرى
 

 موجودات مالية منخفضة القيمة االئتمانية
ة المقدرة لألصل يتم خفض القيمة االئتمانية لألصل المالي عندما يقع حدث أو أكثر من األحداث التي لها تأثيراً مضراً على التدفقات النقدية المستقبلي

 د بيانات يمكن مالحظتها حول األحداث التالية:المالي. تشمل األدلة على وجود انخفاض في القيمة االئتمانية لألصل المالي وجو
 )أ( صعوبة مالية كبيرة تواجه الجهة المصدرة أو المقترض؛

 ( أعاله(؛2)ب( خرق بنود العقد مثل التخلف عن السداد أو التأخر في السداد )انظر رقم )
بمنح المقترض امتياز )امتيازات( بأن المقرض  -بالصعوبة المالية للمقترضألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق -)ج( قيام مقرض )مقرضو( المقترض 

 )المقرضين( لن يأخذوا في االعتبار خالف ذلك؛
 )د( وجود احتمال بدخول المقترض في إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى؛ أو

 )هـ( اختفاء السوق النشطة لألصل المالي بسبب صعوبات مالية.
 

 ليةعقود الضمانات الما
 

 لى مما يلي:يتم إثبات عقود الضمانات المالية كالتزام مالي في وقت إصدار الضمان. يتم قياس االلتزام مبدئيًا بالقيمة العادلة وبعد ذلك أيهما أع
 

 الية" و"األدوات الم 9المبلغ المحدد وفقًا لنموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -
 - 15ر المالية رقم المبلغ الُمثبت مبدئيًا مخصوًما منه، ,وفقًا للضرورة، المبلغ التراكمي لإليرادات المعترف بها وفقًا لمبادئ المعيار الدولي للتقاري -

 "اإليرادات من العقود مع العمالء".
 

لفرق في التدفقات النقدية بين المدفوعات التعاقدية المطلوبة بموجب أداة الدين يتم تحديد القيمة العادلة للضمانات المالية على أساس القيمة الحالية ل
 والمدفوعات التي قد تكون مطلوبة دون ضمان، أو المبلغ المقدر الذي قد يتم دفعه إلى طرف ثالث مقابل تحمل االلتزامات.

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

 
االئتمان المتوقعة المتعلقة بموجوداتها المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة وعقود الضمانات المالية على أساس استطالع تقوم المجموعة بتقييم خسائر 

كيفية تحديد  2-33المستقبل. تعتمد طريقة انخفاض القيمة المطبقة على ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان. يبين اإليضاح رقم 
 ية انخفاض القيمة للذمم المدينة األخرى وعقود الضمانات المالية.المجموعة منهج

 
والذي يشترط إثبات الخسائر المتوقعة  9بالنسبة للذمم المدينة التجارية، تطبق المجموعة النهج المبسط الذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 ي لها.على مدار أعمار هذه الذمم اعتبارا من اإلثبات المبدئ
 

 نقد وما يماثله 6-9
 

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

من تتقلب من األرصدة المكشوفة إلى األرصدة الموجبة. يتم إظهار السحوبات البنكية على المكشوف، حيث ال يوجد حق في المقاصة، كاقتراضات ض
 المطلوبات المتداولة.
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  منافع الموظفين 6-10
 

  منافع الموظفين قصيرة األجل

 

 تقاس التزامات منافع الموظفين قصيرة األجل بقيم غير مخفضة وتحتسب كمصاريف على مدى فترة تقديم الخدمة.

 

مقابل خدمات سبق تقديمها للموظف مع يتم إثبات المطلوبات المتوقع دفعها في حال وجود التزامات قانونية حالية أو متوقعة على المجموعة لدفع المبالغ 

 وجود إمكانية لتقدير تلك االلتزامات على نحو موثوق به.

 

 التزام ما بعد الخدمة

 

دية ودول أخرى تقوم المجموعة بتنفيذ نظام واحد لمنافع نهاية الخدمة من خالل خطة منافع محددة وفقاً لمتطلبات نظام العمل في المملكة العربية السعو

  تعمل فيها المجموعة.

 

ستقل بناء على ال يتم تمويل خطط منافع ما بعد الخدمة للموظفين. وبالتالي، فإن تقييمات االلتزامات بموجب الخطط يتم تنفيذها من قبل خبير اكتواري م

نافع المنسوبة وذلك على أساس متساوي في كل سنة طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. إن التكاليف المتعلقة بهذه الخطط تتكون أساسا من القيمة الحالية للم

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

 

سجيل إطفاء االلتزام يتم إثبات تكاليف الخدمة الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد الخدمة على الفور في قائمة الدخل الشامل الموحدة في حين يتم ت

ات باعتبارها بمعدالت الخصم المستخدمة باعتباره تكلفة الفائدة. تؤخذ أي تغييرات في صافي االلتزام بسبب التقييم االكتواري والتغيرات في االفتراض

 إعادة قياس في الدخل الشامل اآلخر.

 

ة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تظهر بها مباشرة في الدخل يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التعديالت السابق

 الشامل اآلخر.

 

امل الموحدة يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة الناتجة من تعديالت أو تقليصات الخطة على الفور في قائمة الدخل الش

 كتكاليف خدمة سابقة.

 

 خصصاتم 6-11

 

أن يتطلب يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزامات )قانونية حالية أو استداللية( ناشئة عن أحداث سابقة وعندما يكون من المحتمل 

باإلمكان تقدير قيمة هذه االلتزامات األمر تدفقات صادرة سواء نقدية أو موارد متضمنة لمنافع اقتصادية مطلوبة للوفاء بتلك االلتزامات، وأن يكون 

 بشكل موثوق. وال يتم إثبات مخصصات خسائر التشغيل المستقبلية.

 

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

من الزيادة في المخصص نتيجة لمرور الزمن كمصروف فائدة. يتم عرض المصاريف المرتبطة بأي مخصص في قائمة الدخل الشامل الموحدة صافية 
 االستردادات.

 

  ذمم دائنة تجارية 6-12
 

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

  ويتم إثبات الذمم الدائنة التجارية مبدئياً بالقيمة العادلة وتُقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي.
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 الموجودات البيولوجية 6-13

 

ً لحالتها الطبيعية وقدرتهتشمل  ا الموجودات البيولوجية األمهات من الدواجن )الدجاج البياض( وبيض التفريخ ودجاج التسمين ويتم تجميعها وفقا

 التحويلية، باإلضافة إلى مرحلتها الخاصة في عملية اإلنتاج.

 

 الدجاج البياض

وضع البيض. تستخدم المجموعة طريقة التقييم هذه نظًرا ألنه ال يمكن ب هاألسبوع الذي تبدأ فيأسبوًعا من  35على مدار الدجاج البياض يتم إطفاء تكلفة 

سوق لمجموعة بقيمة سوقية وال يوجد سوق نشط للموجودات المماثلة المتاحة في الدجاج البياض لدى اتمتع يقياس القيمة العادلة بشكل موثوق حيث ال 

شراء الصيصان تكلفة . تشتمل تكلفة الدجاج األم، التي يتم تحديدها على أساس متوسط اإلنفاق األسبوعي، على في المملكة العربية السعوديةالدواجن 

تربية  كلفةتالتي يبلغ عمرها يوم واحد، والمصاريف المتكبدة في جلب الصيصان التي يبلغ عمرها يوم واحد إلى المزرعة والمصاريف المتكبدة في 

 وضع البيض.في هم حتى يبدأوا والحفاظ علي الدجاج البياض

 

 بيض التفريخ

المستوى الثالث تستند القيمة الدفترية لمخزون البيض إلى القيمة العادلة. تم تصنيف قياسات القيمة العادلة لبيض التفريخ على أنها القيم العادلة من 

يض التفريخ. يتم رسملة التكاليف المتكبدة المتعلقة بإنتاج البيض خالل استناداً إلى المدخالت في أساليب التقييم المستخدمة حيث ال توجد أسواق نشطة لب

ها فرق السعر بين دورة النمو. ويتم تطبيق تعديل القيمة العادلة على التكلفة الرأسمالية التراكمية لها. يتم تحديد تسوية القيمة العادلة للبيض على أن

 ذي يباع به بيض التفريخ في السوق الخارجي.إجمالي التكلفة المرسملة في نقطة البيع والسعر ال

 

 دجاج التسمين

ً منها تكلفة البيع المقدرة. تم تصنيف قياسات القيمة العادلة لدجاج التسمين على أنها الق يم العادلة في يدرج دجاج التسمين بالقيمة العادلة مطروحا

المستخدمة لعدم وجود أسواق نشطة لدجاج التسمين. تتضمن تكلفة البيع جميع التكاليف التي قد تكون المستوى الثالث بناًء على مدخالت أساليب التقييم 

 ضرورية لبيع الموجودات.

 

 منح حكومية   6-14

 

يوجد تأكيد معقول تتلقى المجموعة منحاً حكومية الستيراد األعالف لموجوداتها البيولوجية. يتم إثبات المنح المقدمة من الحكومة بقيمتها العادلة حينما 

الموحدة على أساس منتظم بأن المنحة سيتم استالمها وأن المجموعة ستلتزم بجميع الشروط المرفقة. يتم إثبات المنح الحكومية في قائمة الدخل الشامل 

دمة خالل الفترات التي تدرج فيها المجموعة ضمن المصاريف المخزون ذي الصلة الذي تهدف المنح إلى تعويضه. تم إدراج المنحة الحكومة المستخ

 "تكلفة المبيعات". ضمنخالل السنة 

 

 اإليرادات ثباتإ 6-15

 

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

 وق.الخصومات. يتم إثبات اإليرادات إلى الحد الذي يُحتمل عنده تحقق منافع اقتصادية المجموعة ويمكن قياس اإليرادات والتكاليف، بشكل موث
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 إثبات اإليرادات )تتمة( 6-15
 

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

 
  طرفين أو أكثر تؤسس حقوًقا وتعهدات وتضع معايير يجب الوفاء بها لكل عقد.تحديد العقد )العقود( مع العمالء: العقد هو اتفاقية تُعقد بين  - 1الخطوة 

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

 
الذي يتوقع أن تستحقه المجموعة مقابل تحويل البضائع أو الخدمات المصرح بها إلى تحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو المقابل المالي  - 3الخطوة 

  العميل، باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن الغير.
 

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

 
 إثبات اإليراد عندما تفي المجموعة بالتزام أداء. - 5الخطوة 

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

 
إن أداء المجموعة ال يترتب عليه أي موجودات للمجموعة مع أي استخدامات بديلة، ويكون للمجموعة حق نافذ في استالم دفعات لألداء  (أ

  المنجز حتى تاريخه.
 يُشكل أداء المجموعة أو يحس ن األصل الخاضع لسيطرة العميل عند إنشاء األصل أو تحسينه. (ب
  ويستهلك العميل في نفس الوقت المزايا الناتجة عن أداء المجموعة عند التنفيذ.يستلم  (ج

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

 
ت المصرح بها، ينتج عن ذلك أصل قائم على العقد للمقابل المالي المحقق من األداء. عند وفاء المجموعة بالتزام أداء من خالل تسليم البضائع أو الخدما

  عندما تتجاوز قيمة المقابل المالي المستلم من العميل قيمة اإليرادات المثبتة، ينشأ عن ذلك التزام العقد.
 

 بيع البضائع
السيطرة على المنتجات ويتم تسليم البضائع إليهم ويتم قبولها في مواقعهم. يتم تحرير يتم إثبات اإليرادات من بيع البضائع عندما يحصل العمالء على 

يوماً. يتم تحرير الفاتورة وتسجيلها ضمن اإليرادات  90 - 30الفواتير وإثبات اإليرادات في تلك الفترة الزمنية. وعادة ما يتم دفع الفواتير في غضون 
ق بالبنود المبيعة. ال يتم منح نقاط والء للعمالء، وبالتالي ال توجد إيرادات مؤجلة لكي يتم إثباتها للبنود صافية من الخصومات المطبقة والتي تتعل

 المبيعة.
 

 إنشاء مزارع الدواجن
طرة على سيتم إثبات اإليرادات من إنشاء مزرعة الدواجن مع مرور الوقت، ويتم قياسها على أساس نسبة طريقة اإلنجاز حيث يحصل العميل على السي

مستقل. كل أصل، أي التزام األداء المحدد بشكل منفصل. التزام األداء هو بضائع أو خدمات مميزة ضمن عقد يمكن للعميل االستفادة منه على أساس 
ة التزام األداء الفردي بالنسبة لعقود المجموعة، يعني التزام األداء عادة تسليم وحدة واحدة وتركيبها. يتم تعريف نسبة اإلنجاز على أنها نسبة تكلف

ات أصل العقد. إذا المتكبدة حتى اآلن من إجمالي التكاليف المقدرة اللتزام األداء المحدد. إذا تجاوزت الخدمات التي قدمتها المجموعة الفواتير، يتم إثب
 تجاوزت الفواتير الخدمات المقدمة، يتم إثبات التزام العقد.

 
يتم إثبات اإليراد إلى الحد الذي يكون فيه  15عميل بإرجاع أي بند، فبموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم بالنسبة لبعض العقود التي تسمح لل

تم تقديرها استناًدا احتمال حدوث عكس كبير في قيمة اإليرادات المتراكمة المثبتة. لذلك، يتم تعديل كمية اإليرادات المثبتة بالمرتجعات المتوقعة، والتي ي
 بيانات التاريخية. ويدرج االلتزام المتعلق بذلك في "الذمم الدائنة األخرى" ضمن "المستحقات والمطلوبات األخرى".إلى ال

 
 مصاريف عمومية وإدارية 6-16

 
ً لما  هو مطلوب بموجب تتضمن المصاريف العمومية واإلدارية التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تندرج تحديداً ضمن تكلفة المبيعات وفقا

 بين المصاريف العمومية واإلدارية وتكلفة المبيعات، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.يتم التوزيع المعايير المحاسبية المتعارف عليها. 
 

 مصاريف بيع وتوزيع 6-17
 

خرى تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئيسي من التكاليف المتكبدة لتوزيع وبيع منتجات المجموعة وخدماتها. ويتم تصنيف جميع المصاريف اال
 كمصاريف عمومية وإدارية.
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 الزكاة 6-18

 

موحدة. المجموعة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(. يتم تحميل مخصص الزكاة المستحقة على قائمة الدخل الشامل التخضع 

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

 

 ن معامالت محددة مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية، كما يتطلب نظام ضريبة الدخل السعودي.تقوم المجموعة باستقطاع ضرائب ع

 

  عقود اإليجار 6-19

 

المقدمة ، كانت عقود إيجار الممتلكات والمصنع والمعدات تصنف كعقود إيجار تشغيلية. يتم تحميل المدفوعات 2018حتى السنة المالية المنتهية في 

فترة بموجب عقود اإليجار التشغيلية )بعد خصم أي حوافز تستلم من المؤجر( على قائمة الدخل الشامل الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى 

ة األصل المؤجر ، يتم إثبات عقود اإليجار باعتبارها موجودات حق االستخدام ومطلوبات مقابلة في تاريخ إتاح2019يناير  1اإليجار. اعتباًرا من 

 لالستخدام من قبل المجموعة.

 

ية لمدفوعات يتم مبدئياً قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار على أساس القيمة الحالية. تتضمن مطلوبات اإليجار صافي القيمة الحال

 اإليجار التالية:

 

 اقصاً أي حوافز إيجار مستحقة القبض.المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة جوهرياً( ن •

 المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية. •

 سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار. •

 ارسة المستأجر لذلك الخيار.مدفوعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس مم •

 

دام معدل يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، عندها يتم استخ

الضرورية للحصول على موجودات ذات قيمة االقتراض اإلضافي للمستأجر، حيث يمثل المعدل الذي يجب على المستأجر سداده القتراض المبالغ 

 مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة بأحكام وشروط مماثلة.

 

بحيث يتم  يتم توزيع مدفوعات اإليجار بين المبلغ األصلي وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح أو الخسارة على مدى فترة اإليجار

 الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة.تحقيق معدل فائدة دوري ثابت على 

 

 يتم قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة التي تتضمن التالي:

 

 مبلغ القياس المبدئي للمطلوبات اإليجارية. •

 أي مدفوعات إيجار تم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة. •

 تكاليف التجديد.أي تكاليف مباشرة مبدئية، و  •

 

لثابت يتم إثبات المدفوعات المرتبطة بعقود إيجار المعدات والسيارات قصيرة األجل وجميع إيجارات الموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط ا

 شهراً أو أقل. 12كمصروف في الربح أو الخسارة. عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار ذات فترة إيجار مدتها 

 

ً لممارسة خيار التمديد، أو عدم ممعن ارسة خيار د تحديد مدة اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزاً اقتصاديا

 اً بشكل معقول.الفسخ. يتم إدراج خيارات التمديد )أو الفترات بعد خيارات الفسخ( فقط في مدة اإليجار إذا كان تمديد اإليجار )أو عدم فسخه( مؤكد
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 ذمم مدينة تجارية 6-20
 

تحق الذمم المدينة تُعد الذمم المدينة التجارية مبالغ مستحقة من العمالء للمنتجات التي تم بيعها أو الخدمات المقدمة في سياق األعمال االعتيادية. تُس

ً من الفاتورة، وعليه تُصنف جميعها كمتداولة. يتم إثبات الذمم المدينة التجارية مبدئياً بمبلغ المقابل غير  90-30التجارية بشكل عام خالل  يوما

تدفقات النقدية المشروط ما لم تحتوي على مكونات مالية جوهرية عند إثباتها بالقيمة العادلة. تحتفظ المجموعة بالذمم المدينة التجارية بهدف تحصيل ال

 لوصف لسياسات االنخفاض في القيمة للمجموعة. 8-6عاقدية وبالتالي تقيسها الحقاً بالتكلفة المطفأة. انظر اإليضاح الت
 

 ربحية السهم 6-21
 

الخسائر تعرض المجموعة معلومات ربحية السهم األساسية والمخفضة ألسهمها العادية. يتم احتساب ربحية السهم األساسية بتقسيم صافي األرباح أو 

ربحية السهم  العائدة إلى مالك الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة، ومعدلة وفقا لألسهم المحتفظ بها. يتم تحديد

ة معدلة وفقا لألسهم المحتفظ المخفضة عن طريق تعديل صافي الربح أو الخسارة العائدة إلى مالك الشركة والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائم

 بها بالنسبة لتأثيرات جميع األسهم العادية المخفضة المحتملة.
 

 التقارير القطاعية 6-22
 

ذلك  إن القطاعات التشغيلية هي أحد مكونات المجموعة التي تشارك في أنشطة األعمال التي قد تحقق من خاللها إيرادات وتتكبد مصاريف، بما في

اريف التي تتعلق بالمعامالت مع أي مكونات أخرى لدى المجموعة. يتم فحص كافة النتائج التشغيلية لقطاعات التشغيل بشكل منتظم اإليرادات والمص

 منفصلة عنها. من قبل الرئيس التنفيذي الذي يقوم باتخاذ القرارات حول الموارد التي سيتم تخصيصها للقطاع وتقييم أدائه، والتي تتوفر معلومات مالية
 

على  وزيعهان تتتضمن نتائج القطاعات التي يتم إعداد تقرير عنها إلى الرئيس التنفيذي البنود العائدة مباشرة إلى القطاع باإلضافة إلى تلك التي يمك

 أساس معقول.

 

  رأس المال 6-23
 

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

 من المتحصالت. ، الضريبة

 

 مساهمة رأس المال 6-24
 

 تصنف المساهمة من المساهمين كحقوق ملكية عندما ال يوجد أي التزامات تعاقدية بتحويل النقد أو موجودات مالية أخرى للمساهمين.

 

 االقتراضات 6-25
 

ً بالتكلفة المطفأة مع بيان أي فرق بين المتحصالت االقتراضات يتم إثبات  ً بالقيمة العادلة، صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة، وتقاس الحقا مبدئيا

فائدة )صافية من تكاليف المعاملة( والقيمة المستردة ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة على مدى فترة االقتراض باستخدام طريقة معدل ال

. يتم إثبات الرسوم المدفوعة على تسهيالت القروض كتكاليف معامالت لالقتراض إلى الحد الذي يكون عنده من المحتمل أن يتم سحب بعض أو الفعلي

كل عض أو كل التسهيالت. في هذه الحالة، يتم تأجيل هذه الرسوم حتى يتم سحب هذه التسهيالت. عندما ال يتوفر دليل بأنه من المحتمل أن يتم سحب ب

 التسهيالت، تتم رسملة الرسوم كمصاريف مدفوعة مقدماً مقابل خدمات السيولة، كما يتم إطفاؤها على مدى فترة التسهيل المتعلق بها.

 

بين القيمة الدفترية ق تُستبعد االقتراضات من قائمة المركز المالي الموحدة عند انقضاء االلتزام المحدد في العقد أو الوفاء به أو إلغائه. ويتم إثبات الفر

لة، في قائمة لاللتزام المالي الذي تم إنهاؤه أو تحويله إلى طرف آخر والمقابل المدفوع، بما فيه الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات الم حم 

 الدخل الشامل الموحدة كإيرادات أخرى أو تكاليف مالية.

 

وتصدر المنشأة أدوات حقوق ملكية إلى الطرف الدائن من أجل إطفاء كامل االلتزام أو جزء منه )دين  عند إعادة التفاوض حول شروط االلتزام المالي

ترية لاللتزام لمقايضة حقوق المساهمين(، يُدرج الربح أو الخسارة في قائمة الدخل الشامل الموحدة، والذي يتم قياسه على أساس الفرق بين القيمة الدف

 دوات حقوق المساهمين المصدرة.المالي والقيمة العادلة أل

 

شهرا بعد فترة  12يتم تصنيف االقتراضات كمطلوبات متداولة ما لم يكن لدى المجموعة حق غير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لفترة ال تقل عن 

  التقرير.



 
 

 شركة التنمية الغذائية
 )"شركة األغذية الممتازة المحدودة" سابقًا( 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 2019ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 حصص في منشآت أخرى  7
 

 الشركات التابعة الرئيسية 7-1
 

مدرجة أدناه. لدى هذه الشركات التابعة رأس مال يتكون فقط من أسهم عادية مملوكة  2019ديسمبر  31للمجموعة في إن الشركات التابعة الرئيسية 
و مباشرة من قبل المجموعة، وتتساوى نسبة حصص الملكية مع حقوق التصويت التي تحتفظ بها المجموعة ما لم يذكر غير ذلك. إن بلد التأسيس ه

 أيضا مقر العمل الرئيسي.
 

 بلد التأسيس ركة تابعةش 

نسبة الملكية الفعلية 
ديسمبر  31كما في 
2019  

 
نسبة الملكية الفعلية كما 

2018ديسمبر  31في   األنشطة الرئيسية 
     

شركة التنمية الزراعية 
 المحدودة

المملكة العربية 
 السعودية

100 %  100 % تجارة الجملة فـي منتجـات الـدواجن  
 واإلنتاج الزراعي

 
شركة تصنيع األغذية الممتازة  

 المحدودة

 
المملكة العربية 

 السعودية

 
100 %  

 
100 %  

 
ــة مــن  ــواع مختلف تصــنيع وإعــداد أن

 منتجات اللحوم.
 
شركة تالل الصحراء للخدمات  
البيطرية المحدودة )"شركة  

 تالل الصحراء"( 

 
المملكة العربية 

 السعودية

 
100 %  

 
100 %  

 
تجـارة الجملـة والتجزئـة فـي اآلالت 
ــة  ــال رعايــ ــي مجــ ــدات فــ والمعــ
ــات  ــن الحيوانــ الحيوانــــات ومالجــ
وأعالف الحيوانـات وفـراا الـدجاج 
وبيض التفريخ ومعـدات المختبـرات 
ــى  ــافة إل ــة باإلض ــة البيطري واألدوي

ــتيراد وتصــدير  ــويق واس ــودتس  البن
 ذات الصلة.

شركة مصنع األغذية الممتازة 
مسؤولية محدودة شركة ذات 

 )"شركة مصنع األغذية"(

اإلمارات العربية 
 المتحدة

100 %  100 %   
تصــــنيع وبيــــع منتجــــات اللحــــوم 

 والدواجن
 

شركة الدباغ الدولية )اإلمارات  
العربية المتحدة( )شركة ذات  

 مسؤولية محدودة(
 

اإلمارات العربية 
 المتحدة

100 %  100 %  التجارة العامة 

الممتازة  شركة األغذية 
 بالبحرين

% 100 مملكة البحرين  التجارة العامة - 

 
إلى شركة  خالل السنة، تمت تصفية الشركة التابعة الخاملة "شركة التنمية الغذائية المحدودة"، وتم تحويل فرع "شركة األغذية الممتازة بالبحرين" 

  تابعة.
 

 معامالت مع حصص غير مسيطرة 7-2
 

وشركة تالل الصحراء وشركة المحدودة إضافية من األسهم المصدرة من شركة التنمية الزراعية  %4، استحوذت الشركة على 2018يناير  1في 
، كانت الشركة تمتلك 2017ديسمبر  31لاير سعودي بقيمتها الدفترية كما في ذلك التاريخ. في  8,052,302بمبلغ المحدودة تصنيع األغذية الممتازة 

ثر األ. فيما يلي ملخص المحدودة وشركة تالل الصحراء وشركة تصنيع األغذية الممتازةالمحدودة % في شركة التنمية الزراعية 96حصة ملكية بنسبة 
 :2018ديسمبر  31و 2019ديسمبر  31ة إلى مالكي الشركة خالل السنة المنتهية في حقوق الملكية العائدعلى 

 
2019ديسمبر  31   2018ديسمبر  31   

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

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

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

 
-  - 

 
  



 
 

 شركة التنمية الغذائية
 )"شركة األغذية الممتازة المحدودة" سابقًا( 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 2019ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 معامالت مع حصص غير مسيطرة )تتمة( 7
 

 تفاصيل بيع شركة تابعة 7-3
 

، استبعدت الشركة استثمارها الكامل في شركة قيمة ودكان للتموينات المحدودة "دكان" لصالح شركة مجموعة الدباغ القابضة، وهي 2018يناير  1في 
 سعودي تمثل سعر مليون لاير 78 مبلغ دة في تاريخ االستبعادوبالقيمة الدفترية. بلغت القيمة الدفترية لصافي مطلوبات دكان المحدالنهائية الشركة األم 

  ، يرجى االطالع على الجدول أدناه.2018يناير  1كما في المعاملة. لمعرفة القيمة الدفترية لموجودات ومطلوبات دكان 
 

2018ديسمبر  31     
    

 77,857,529   الدفع  المبلغ المدفوع أو المستحق
 )77,857,529(    القيمة الدفترية لصافي الموجودات المباعة

 -   ربح من استبعاد

 
 (: 2018يناير  1فيما يلي القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات كما في تاريخ البيع )

 
2018يناير  1    

   
  12,251,812   نقد وما يماثله

  27,769,562   مخزون
  24,585,391   مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

  43,323,759   ومعدات، بالصافيممتلكات ومصنع 
  558,631   موجودات غير ملموسة، بالصافي

 108,489,155  مجموع الموجودات

   
 )160,646,392(    ذمم دائنة تجارية

 )24,989,136(    اقتراضات
   )12,015,817(   مستحقات ومطلوبات أخرى
 )6,519,501(    التزامات منافع الموظفين

 )204,170,846(   المطلوباتمجموع 

   
 )95,681,691(    صافي المطلوبات

 17,824,162  حصة غير مسيطرة

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



 
 شركة التنمية الغذائية

 )"شركة األغذية الممتازة المحدودة" سابقًا(
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2019ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 ممتلكات ومصنع ومعدات 8
 

 
 

 مباني أرض
تحسينات على عقار 

 أثاث وتجهيزات سيارات آالت ومعدات مستأجر
أعمال رأسمالية 

التنفيذقيد   
 

 المجموع
         لتكلفةا

  479,361,470   4,577,801   5,511,660   35,297,833   252,189,081   60,711,539   94,151,044   26,922,512   2018يناير  1في 
  12,026,268   3,489,869   52,128   142,330   6,307,581   544,531   1,489,829  - إضافات
 - )2,242,688(  - - 2,242,688 - - - تحويالت
 )66,427,309(  - )2,714,446(  )14,983,838(   )42,642,251(   )6,007,347(  )79,427(   - شطب

 )484,200(   - - )131,835(   )352,365(   - - - استبعادات
 )62,980,693(   )2,017,718(  )289,749(   - )21,515,940(   )39,157,286(   - - استبعاد شركة تابعة

  361,495,536   3,807,264   2,559,593   20,324,490   196,228,794   16,091,437   95,561,446   26,922,512  2018ديسمبر  31في 
 25,654,448 12,924,185 182,428 226,383 10,044,128 2,082,987 194,337 - إضافات

 1,472 - - - 1,472 - - - تحويالت من طرف ذي عالقة
 - )3,346,380(  - - 3,346,380 - - - تحويالت
 )1,008,171(  )317,395(  - )459,881(  )2,495(  )40,900(  - )187,500(  استبعادات

 386,143,285 13,067,674 2,742,021 20,090,992 209,618,279 18,133,524 95,755,783 26,735,012 2019ديسمبر  31في 
         

          االستهالك المتراكم
 279,074,244 -  4,960,601  34,972,449  )182,838,003(  )25,509,164(   48,794,027  -  2018يناير  1في 

  18,648,824  -   133,976   259,510   13,607,097   1,550,824   3,097,417  -   استهالك
 )66,384,814(   -  )2,703,627(  )14,973,779(   )42,624,464(   )6,004,125(  )78,819(   -  شطب

 )481,855(   -   -  )131,835(   )350,020(    -   -  -  استبعادات
 )19,656,934(  - )72,957(  - )11,087,689(  )8,496,288(  - - استبعاد شركة تابعة  

  229,199,465  -   2,317,993   20,126,345   142,382,927   12,559,575   51,812,625  -  2018ديسمبر  31في 
         

 18,894,497 - 99,640 95,197 13,729,573 1,586,920 3,383,167 -  استهالك
 )503,276(  - - )459,881(  )2,495(  )40,900(  - - استبعادات

 247,590,686 - 2,417,633 19,761,661 156,110,005 14,105,595 55,195,792 - 2019ديسمبر  31في 
         صافي القيمة الدفترية

 132,296,071 3,807,264 241,600 198,145 53,845,867 3,531,862 43,748,821  26,922,512   2018ديسمبر  31في 
 138,552,599 13,067,674 324,388 329,331 53,508,274 4,027,929 40,559,991 26,735,012  2019ديسمبر  31في 

   
  .تمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ التكلفة المتكبدة على توسيع السعة الحالية لمصنع التجهيز وإنشاء محطة إعادة تدوير مياه الصرف

 تم توزيع استهالك السنة على النحو التالي:

2019ديسمبر  31 إيضاح  2018ديسمبر  31   

  17,072,039  17,140,922 28 تكلفة المبيعات

  1,358,539  1,494,236 29 مصاريف بيع وتوزيع
  218,246  259,339 30 مصاريف عمومية وإدارية

  18,894,497  18,648,824  
 



 
 شركة التنمية الغذائية

 )"شركة األغذية الممتازة المحدودة" سابقًا(
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2019ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

27 

 ممتلكات ومصنع ومعدات )تتمة( 8
 

  تعديل القوائم المالية للسنة السابقة
 

مليون لاير سعودي مقابل اقتراضات شركة  7.5أراضيها التي تبلغ قيمتها الدفترية ، قامت المجموعة برهن قطعتين من 2018ديسمبر  31كما في 
 .2018ديسمبر  31مجموعة الدباغ القابضة. لم يتم اإلفصاح عن هذا الرهن في القوائم المالية السنوية الصادرة سابقًا للسنة المنتهية في 

 
  ، تاريخ بدء هذا الرهن.2018أغسطس  12عي بداية من ، قام البنك بإلغاء هذا الرهن بأثر رج2019ديسمبر  11في 

 
 عقود اإليجار  9

 
اإليجار  تقوم المجموعة بتأجير مختلف السكنات والمستودعات والمباني ومحطات معالجة الدواجن والمزارع والسيارات والمكاتب. وعادة ما تكون عقود

اإليجار على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال سنة. ويتم التفاوض على شروط  50إلى  1لفترات ثابتة من 
 تفرض اتفاقيات اإليجار أي تعهدات، ولكن ال يجوز استخدام الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض.

 
يعة متغيرة. تحتوي بعض عقود اإليجار على خيارات ، لم يكن لدى المجموعة أي عقود إيجار مصنفة كأصل حق االستخدام ذي طب2019ديسمبر  31في 

في عقود إيجار  تمديد تمارسها المجموعة قبل نهاية فترة العقد غير القابلة لإللغاء. وتسعى المجموعة، حيثما كان ذلك عمليًا، إلى تضمين خيارات تمديد
لمجموعة. تقوم المجموعة عند بدء اإليجار بتقدير ما إذا كان من المؤكد إلى حد جديدة لتوفير المرونة التشغيلية. تتم ممارسة خيارات التمديد فقط من قبل ا

 معقول ممارسة الخيارات. ال تقدم المجموعة ضمانات القيمة المتبقية فيما يتعلق بأي من عقود اإليجار الخاصة بها.
  
 ( المبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي1)

 
2019ديسمبر  31  2018ديسمبر  31   

   موجودات حق االستخدام

 - 151,272,488 مباني
 - 36,476,718 سيارات

 187,749,206 - 

  
2019ديسمبر  31  2018ديسمبر  31   

   مطلوبات إيجارية
 - 55,829,274 متداولة

 - 128,883,979 غير متداولة

 184,713,253 - 

 
 مليون لاير سعودي. 26.43مبلغ  2019ديسمبر  31االستخدام خالل السنة المنتهية في بلغ مجموع اإلضافات إلى موجودات حق 

 
 ( المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل الموحدة2) 

  
2019ديسمبر  31  2018ديسمبر  31   

   

 - 36,675,615 مباني -استهالك موجودات حق االستخدام 

 - 10,711,359 سيارات –استهالك موجودات حق االستخدام 

 47,386,974 - 

 - 11,610,910 (31إيضاح رقم  -تكاليف التمويل في مصروف الفائدة )مدرج 

 28إيضاح رقم  -المصاريف المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل )المدرجة في تكلفة المبيعات 
 - 9,109,728 (29رقم إيضاح  -ومصاريف البيع والتوزيع 

 
 مليون لاير سعودي. 66.11 مبلغ بلغ مجموع التدفقات النقدية الصادرة لعقود اإليجار خالل السنة

  



 
 شركة التنمية الغذائية

 )"شركة األغذية الممتازة المحدودة" سابقًا(
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2019ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 عقود اإليجار )تتمة( 9
 

 تم توزيع استهالك موجودات حق االستخدام للسنة على النحو التالي:
 

  
2019ديسمبر  31 إيضاح 2018ديسمبر  31   

    
 - 36,137,655 28 المبيعاتتكلفة 

 - 9,523,643 29  مصاريف بيع وتوزيع

 - 1,725,676 30 مصاريف عمومية وإدارية

  47,386,974 - 

  
 موجودات غير ملموسة 10

 
 برامج حاسب آلي 

  التكلفة
 14,573,139  2018يناير  1في 

 )741,299(    استبعاد شركة تابعة
 13,831,840  2018ديسمبر  31في 

 - إضافات

 13,831,840 2019ديسمبر  31
  

  اإلطفاء المتراكم
 11,242,591  2018يناير  1في 
 811,271 إطفاء

 )182,668(   استبعاد شركة تابعة

 11,871,194  2018ديسمبر  31في 
 578,490 إطفاء

 12,449,684 2019ديسمبر  31
  

  صافي القيمة الدفترية
 1,960,646  2018ديسمبر  31في 

 1,382,156 2019ديسمبر  31في 

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 11

 

 تصنيف موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 11-1

 

اآلخر على أسهم حقوق ملكية غير محتفظ بها للمتاجرة، والتي قامت بموجبها تشتمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 

المجموعة أن المجموعة بإجراء اختيار غير قابل لإللغاء عند اإلثبات المبدئي لغرض اإلثبات في هذه الفئة. وتعد هذه استثمارات استراتيجية واعتبرت 

 ذلك التصنيف أكثر مالءمة لها.

 

 استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 11-2

 
2019ديسمبر  31   2018ديسمبر  31   

    أوراق مالية مدرجة

 47,700,000 -  شركة البحر األحمر العالمية

    

    أوراق مالية غير مدرجة

 773,983 773,983   شركة اإلسكندرية كوبنهاجن

  773,983 48,473,983 

 

، كجزء من مبادرات إعادة الهيكلة االستراتيجية، أبرمت الشركة اتفاقية مع مجموعة تنميه التجارية، أحد المساهمين ، لتحويل كامل 2019نوفمبر  27في 

مليون لاير سعودي كما  37.5 لغتسوقية باستثماراتها في شركة البحر األحمر العالمية، وهي شركة سعودية مدرجة، إلى مجموعة تنمية التجارية، بقيمة 

عند ، المحددة باستخدام سعر السهم في سوق األسهم السعودية )"تداول"( كما في ذلك التاريخ. بلغ احتياطي القيمة العادلة التراكمي 2019نوفمبر  27في 

  مليون لاير سعودي. 16.6 مبلغ االستبعاد



 
 شركة التنمية الغذائية

 )"شركة األغذية الممتازة المحدودة" سابقًا(
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2019ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 امل اآلخر )تتمة(موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش   11

 
 مبالغ مثبتة في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 11-3

 

2019ديسمبر  31   2018ديسمبر  31   

    

 )9,577,722(  )10,200,000(   خسارة القيمة العادلة المثبتة في الدخل الشامل اآلخر

 
 القيمة العادلة والتعرض للمخاطر 11-4

 
 .33واالفتراضات المستخدمة في تحديد القيمة العادلة مبينة في اإليضاح رقم ساليب المتعلقة باالإن المعلومات 

 
 رهن حصص شركة البحر األحمر العالمية   11-5

 
 تعديل القوائم المالية للسنة السابقة

 
شركة البحر األحمر العالمية مقابل اقتراضات من شركة مجموعة الدباغ  في، قامت المجموعة برهن حصص محتفظ بها 2018ديسمبر  31كما في 

، تم بيع هذه الحصص إلى مجموعة تنمية التجارية. تم نقل الرهن ذي الصلة أيضا إلى مجموعة تنمية 2-11القابضة. كما هو مبين في اإليضاح رقم 

 .2جارية. انظر أيًضا اإليضاح رقم الت

 
 مخزون 12

 
2019ديسمبر  31   2018ديسمبر  31   

    
 15,691,553 22,077,545  بضائع جاهزة الصنع

 43,376,501 58,553,119  مواد أولية

 34,572,994 23,246,874  بضائع في الطريق

 16,228,071 16,562,542  منتجات الصحة الحيوانية

 15,299,605 17,591,011  دواجن ومواد غذائية أخرىلحوم 

 9,188,343 8,427,399  مواد تغليف

 7,402,677 8,321,349   قطع غيار

 4,217,621 5,364,164  معدات للبيع

 3,744,550 5,720,529   أخرى

 )4,516,019(  )5,243,589(   ناقصاً: مخصص مخزون بطيء الحركة

  160,620,943 145,205,896 

 
 .28 رقم تم اإلفصاح عن مبالغ المخزون المثبتة كمصروف في اإليضاح

 
 فيما يلي حركة مخصص المخزون بطيء الحركة:

 

  
 31السنة المنتهية في 

2019ديسمبر   

 31السنة المنتهية في 

2018ديسمبر   

    
 8,868,337 4,516,019  الرصيد االفتتاحي

( 1,568,690) 2,876,754  إضافات / )عكوسات(  

( 450,000) -  استبعاد شركة تابعة  

( 2,333,628) )2,149,184(   شطب  

 4,516,019 5,243,589  الرصيد الختامي

 
  



 
 شركة التنمية الغذائية

 )"شركة األغذية الممتازة المحدودة" سابقًا(
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2019ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 الموجودات البيولوجية 13
 

2019ديسمبر  31   2018ديسمبر  31   
    

 46,242,377 55,825,581  الرصيد االفتتاحي
 604,779,662 673,456,232   إضافات
 )42,751,988(  )56,062,345(   إطفاء

 )552,444,470(  )616,178,312(   تحويالت إلى المخزون

 55,825,581 57,041,156  الرصيد الختامي
    

    فئات الموجودات البيولوجية:
 18,797,974 13,250,387  دجاج التسمين
 29,289,701 35,610,381  تريبة وإنتاج -دجاج بياض 
 7,737,906 8,180,388  بيض التفريخ

  57,041,156 55,825,581 
 

(. عالوة على ذلك، دجاج التسمينمليون من  6.6: 2018ديسمبر  31التسمين ) دجاجمليون من  5.15، كان لدى المجموعة 2019ديسمبر  31كما في 

 التسمين(. دجاجمليون من  72.9: 2018ديسمبر  31) 2019ديسمبر  31التسمين خالل السنة المنتهية في دجاج مليون من  84.6تم ذبح 

 

من   مليون 1.1: 2018ديسمبر  31مليون من بيض التفريخ ) 7.2و الدجاج البياضمليون من  1.1، كان لدى المجموعة 2019ديسمبر  31في كما 

 مليون من بيض التفريخ(. 4.1والدجاج البياض 

 

يب التقييم تم تصنيف قياسات القيمة العادلة للموجودات البيولوجية على أنها قيم عادلة من المستوى الثالث بناًء على المدخالت المستخدمة في أسال

 والمستخدمة لتقييم الموجودات البيولوجية: المستخدمة. فيما يلي أساليب التقييم والمدخالت الهامة التي ال يمكن مالحظتها
 

موجودات 
 أساليب التقييم بيولوجية

القابلة المدخالت الهامة غير 
 للمالحظة

غير القابلة رئيسية العالقة بين المدخالت ال
 للمالحظة وقياس القيمة العادلة

    
دجاج التسمين 

 الحي
القيمة العادلة: يأخذ نموذج التقييم في 

االعتبار متوسط الوزن للطيور الحية ومعدل 
الوفيات وسعر البيع المقدر ناقًصا تكلفة البيع 
]بما في ذلك التكلفة اإلضافية الالزمة لجعل 

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

 معدل نفوق الطيور -
 متوسط وزن الطيور -
مكتملة سعر بيع الطيور  -

 النمو ناقصاً تكلفة البيع.

ستزيد/ )تنخفض( القيمة العادلة المقدرة إذا: 
كان النفوق أقل / )أعلى(. وكان متوسط وزن 
الطيور أعلى / )أقل(. وكان سعر بيع الطيور 
 مكتملة النمو ناقصاً تكلفة للبيع أعلى / )أقل(.

 
أسعار السوق لبيض التفريخ ناقًصا تكلفة البيع في نهاية السنة واالستفادة من االفتراضات التي تستند يتم تحديد القيم العادلة لبيض التفريخ بالرجوع إلى 

 .أساًسا إلى ظروف السوق السائدة في تاريخ كل تقرير

 

إعداد التقارير المالية، بما في ذلك القيم تتألف اإلدارة المالية للمجموعة من فريق يقوم بعمل تقييمات للموجودات البيولوجية التابعة للمجموعة ألغراض 

. ويرفع هذا الفريق تقاريره مباشرة إلى المدير المالي ويتم عقد مناقشات خاصة بعمليات التقييم والنتائج بين رئيس اإلدارة المالية 3العادلة من المستوى 

 وفريق التقييم مرة كل ستة أشهر على األقل.

 

 الرئيسية من قبل المجموعة كالتالي: 3ستوى يتم استخالص وتقييم مدخالت الم

 

 تم تحديد معدل نفوق الطيور على أساس المعدل التاريخي والعناصر البيئية. •

 

وضع  ينمو دجاج التسمين بمعدالت مختلفة، ويمكن أن يكون هناك هامش كبير في نوعية ووزن الدجاج الذي يؤثر على السعر الذي يتم تحقيقه. ويتم •

 فيما يخص متوسط وزن الدجاج القابلة للذبح والتي لم تصل بعد إلى وزن قابل للتسويق.افتراض 
 

  



 
 شركة التنمية الغذائية

 )"شركة األغذية الممتازة المحدودة" سابقًا(
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2019ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالعقود مع العمالء 14
 

 قامت المجموعة بإثبات الموجودات والمطلوبات التالية المتعلقة بالعقود مع العمالء:
 

2019ديسمبر  31   2018ديسمبر  31   
    

 276,557 1,599,947  موجودات عقود متعلقة بإنشاء مزارع دواجن
 

ديسمبر  31على أساس الوقت الذي يتم تكبده. ال توجد مطلوبات عقود في فوترتها جميع عقود إنشاء مزارع الدواجن هي لفترة سنة واحدة أو أقل أو يتم 
 تتعلق بالعقود مع العمالء. 2018ديسمبر  31و 2019

 

 مدينة تجاريةذمم  15
 

 
 
 

 إيضاح
2019ديسمبر  31 2018ديسمبر  31   

    
 161,908,611 165,070,878  ذمم مدينة تجارية

 200,810,921 273,318,755 25 مطلوب من أطراف ذات عالقة

  438,389,633 362,719,532 
 )11,664,527(  )7,759,728(   قيمة الذمم المدينة التجاريةفي نخفاض االناقًصا: مخصص 

  430,629,905 351,055,005 
 

يوما. قد تتأثر  90إلى  30الذمم المدينة التجارية هي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة محملة بالتكلفة المطفأة وتستحق بشكل عام على فترات من 
المقابلة. ليس من سياسة المجموعة الحصول على ضمانات مقابل الذمم المدينة التجارية لدى القيمة الدفترية بالتغيرات في مخاطر االئتمان لألطراف 

ربية السعودية. األطراف األخرى، وبالتالي فإن هذه األرصدة بدون ضمانات. تتركز الغالبية العظمى من الذمم المدينة التجارية للمجموعة في المملكة الع
( من الذمم المدينة التجارية القائمة. نظراً لقصر أجل %25: 2018ديسمبر  31) %38أكبر خمس عمالء معلقة ، تبلغ نسبة 2019ديسمبر  31كما في 

 الذمم المدينة التجارية، تعد قيمها الدفترية مقاربة لقيمها العادلة.
 

االسترداد العملية وخلصت إلى عدم وجود توقعات معقولة تقوم المجموعة بشطب الموجودات المالية، كلياً أو جزئياً، عندما تكون قد استنفدت جميع جهود 
 الستردادها. تقرر المجموعة أنه ال لالسترداد بمجرد عدم خضوع الذمم لنشاط اإلنفاذ.

 

 لنشاط اإلنفاذ. 2018و 2019ديسمبر  31ال تخضع الذمم المدينة التجارية المشطوبة خالل السنتين المنتهيتين في 
 

 قيمة الذمم المدينة التجارية:في نخفاض االصص فيما يلي الحركة في مخ

  
 31السنة المنتهية في 

2019ديسمبر   
 31السنة المنتهية في 

2018ديسمبر   

    

 12,062,670 11,664,527  الرصيد االفتتاحي

 2,117,792 998,308  إضافات

 )2,515,935(  )4,903,107(   شطب

 11,664,527 7,759,728  الرصيد الختامي

 
  مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى  16

 

 

ديسمبر 31   
2019 

ديسمبر 31   
2018 

   
 15,314,429 25,842,179 دفعات مقدمة إلى موردين

 27,174,213 18,962,577 إعانة حكومي ة مدينة

 25,337,209 15,814,518 مصاريف مدفوعة مقدماً 

 2,564,725 2,660,611 ذمم مدينة للموظفين

 1,200,816 7,121,849 ذمم مدينة أخرى

 70,401,734 71,591,392 

 
  



 
 شركة التنمية الغذائية

 )"شركة األغذية الممتازة المحدودة" سابقًا(
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2019ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى )تتمة( 16
 

الموظفين وذمم تحصل المجموعة على إعانة من وزارة المالية الستيراد بعض المواد الخام لمصانع األعالف التابعة لها. يتم تسوية اإلعانة الحكومية 
لة، نظًرا لطبيعتها قصيرة شهًرا من تاريخ التقرير. وبالتالي، تعتبر القيمة العادلة لهذه األرصدة مماثلة لقيمها العاد 12خرى في غضون والذمم األالمدينة 
 األجل.

 
 فيما يلي الحركة في اإلعانة الحكومية المدينة:

 

 

 31السنة المنتهية في  
2019ديسمبر   

 31السنة المنتهية في 
2018ديسمبر   

    
 40,872,648  27,174,213    الرصيد االفتتاحي

 39,004,162 52,587,127  إضافات

 )52,702,597(  )60,798,763(   تحصيالت

 27,174,213   18,962,577  الرصيد الختامي

 
 نقد وما يماثله 17

 

2019 ديسمبر 31  2018ديسمبر  31   

   

 18,508,284 19,517,303 نقد لدى البنوك
 4,262,223 4,401,527 نقد في الصندوق

  23,918,830 22,770,507 

 
ة حسابات جارية لدى البنوك التي لها تصنيفات ائتمانية جيدة وال تحمل أي هامش. تقارب القيمة العادلة للنقد وما يماثله القيمة الدفترييتم االحتفاظ بالنقد في 
 في كل فترة تقرير.

 
 تسوية قائمة التدفقات النقدية

 
 الموحدة في نهاية كل سنة مالية على النحو التالي:تتطابق األرقام أعاله مع مبلغ النقد الظاهر في قائمة التدفقات النقدية 

 
 
2019ديسمبر  31 إيضاح 2018ديسمبر  31   

    

 22,770,507 23,918,830  نقد وما يماثله

( 2,388,625) - 21  ناقصاً: سحوبات بنكية على المكشوف  

 20,381,882   23,918,830  النقد وما يماثله ألغراض التدفقات النقدية

 
 رأس المال 18

 
لاير سعودي لكل  10مليون سهم مصدر ومدفوع بالكامل بقيمة  20مليون لاير سعودي ويتكون من  200، بلغ رأس مال الشركة 2019ديسمبر  31في 

ي لكل سهم(. فيما يلي نمط لاير سعود 1,000سهماً بقيمة  100,000مليون لاير سعودي وهو مكون من  100: بلغ رأس مال 2018ديسمبر  31سهم )
  التملك لرأس مال الشركة:

 

2019ديسمبر  31 بلد التأسيس مساهم 2018ديسمبر  31   

    

% 96 سعودية شركة مجموعة الدباغ القابضة المحدودة  96 %  

%4 سعودية مجموعة التنمية التجارية  4%  
  100 %  100 %  

 
 

  



 
 شركة التنمية الغذائية

 )"شركة األغذية الممتازة المحدودة" سابقًا(
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2019ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 رأس المال )تتمة( 18

 

ديسمبر  31. خالل السنة المنتهية في 2018و 2019ديسمبر  31مجموعة التنمية التجارية مملوكة بالكامل لشركة مجموعة الدباغ القابضة كما في 

ن ممليون لاير سعودي دون أي تغير في نمط التملك. نتجت الزيادة في رأس المال  200مليون لاير سعودي إلى  100، زاد رأس مال الشركة من 2019

مليون لاير سعودي من رأس  50مبلغ مليون لاير سعودي من االحتياطي النظامي و 21مبلغ مليون لاير سعودي من األرباح المبقاة، و 29 مبلغ تحويل

 الشركة إلى شركة مجموعة الدباغ القابضة(. من قبلالمال المساهم )من خالل التحويل من الرصيد المملوك 

 

لاير سعودي للسهم  10لاير سعودي إلى  1,000، وبالتالي انخفض سعر كل سهم من 1مقابل  100تقسيم أسهم الشركة بنسبة عالوة على ذلك، تم 

 الواحد.

 

 احتياطي نظامي 19

 

نظامي حتى يعادل % من صافي الربح للسنة إلى احتياطي 10بموجب أحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يجب على الشركة أن تحول 

، قرر مساهمو الشركة 2019ديسمبر  31% من رأس مالها. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع على مساهمي الشركة. خالل السنة المنتهية في 30

 (.18رسملة رصيد االحتياطي النظامي )انظر اإليضاح رقم 

 

 التزامات منافع الموظفين 20

 

توافق مع متطلبات نظام العمل في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة والبحرين. يتم احتساب المبالغ تطبق المجموعة خطة منافع محددة ت

دماتهم، كما المسددة عند نهاية الخدمة بموجب الخطة على أساس رواتب وبدالت الموظفين األخيرة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة كما في تاريخ نهاية خ

في نظام العمل في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة والبحرين. إن خطط منافع نهاية الخدمة للموظفين هي خطط غير هو موضح 

 ممولة ويتم استيفاء التزامات سداد المنافع عند استحقاقها.

 

 

 31السنة المنتهية في 

2019ديسمبر   

 31السنة المنتهية في 

2018ديسمبر   

   

   54,166,023 59,244,978 الرصيد االفتتاحي

   6,191,064 6,986,250 تكلفة الخدمة الحالية

   1,713,712 1,862,129  تكلفة الفائدة

 1,256,449 3,997,188 خسارة اكتوارية على االلتزامات

 )4,082,270(  )6,133,270(  منافع مدفوعة

 59,244,978 65,957,275 الرصيد الختامي

 

 فيما يلي المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل الموحدة المتعلقة بالتزامات منافع الموظفين:

 

 للسنة المنتهية في 

 

ديسمبر 31   

2019 

ديسمبر 31   

2018 

   

 6,191,064 6,986,250 تكلفة الخدمة الحالية

 1,713,712 1,862,129 تكلفة الفائدة

 7,904,776 8,848,379 المبلغ المثبت في قائمة الربح أو الخسارة الموحدةمجموع 

 1,256,449 3,997,188 أثر التغير في االفتراضات االكتوارية

 9,161,225 12,845,567 مجموع المبلغ المثبت في قائمة الدخل الشامل الموحدة
 

  



 
 شركة التنمية الغذائية

 )"شركة األغذية الممتازة المحدودة" سابقًا(
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2019ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 التزامات منافع الموظفين )تتمة( 20
 

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

 
ديسمبر 31   

2019 
ديسمبر 31   

2018 
   

%3.25 معدل الخصم  3.25%  

%2.5 المستقبلية للرواتب ةمعدل الزياد  2.5%  

 60 60 سن التقاعد
 

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

 معدل الخصم:

 
ديسمبر 31   

2019 
ديسمبر 31   

2018 
   

 )4,465,484(  )5,400,518(  في معدل الخصم %0.5زيادة بنسبة 

 775,474 410,924 في معدل الخصم %0.5نقص بنسبة 
 

 الرواتب المستقبلية: نمو

 
ديسمبر 31   

2019 
ديسمبر 31   

2018 
   

 927,535 579,986 في معدل زيادة الرواتب %0.5بنسبة زيادة 

 )4,627,771(  )5,580,433(  في معدل زيادة الرواتب %0.5نقص بنسبة 

 

 فيما يلي تحليل االستحقاق المتوقع لاللتزامات غير المخصومة المتعلقة بالتزامات منافع الموظفين:
 

 
ديسمبر 31   

2019 
ديسمبر 31   

2018 

   
 27,491,938 29,813,886 سنوات 5 -1

 54,800,200 58,555,992 أكثر من خمس سنوات
 

 االقتراضات 21
 

 

ديسمبر 31   
2019 

ديسمبر 31  
2018 

   

 277,602,677 315,603,679 قروض بنكية قصيرة األجل
 2,388,625 - سحوبات بنكية على المكشوف

 1,967,798 2,719,134 فوائد مستحقة الدفع

  318,322,813 281,959,100 
 

مليون لاير  342: 2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 517األجل من بنوك تجارية بمبلغ  ةض قصيروحصلت المجموعة على تسهيالت قر
مليون لاير  7: 2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 151مبلغ  2019ديسمبر  31هذه التسهيالت في غير المستخدم لرصيد السعودي(. بلغ 

)"سايبور"( ويتم  سعودي(. هذه التسهيالت محملة بتكاليف تمويل بأسعار السوق، والتي تستند عموًما إلى معدل سعر الفائدة السائد بين البنوك في السعودية
عند الطلب موقعة من قبل منشأة االقتراض، وبعدة ضمانات بالتضامن من مساهمي شركة مجموعة الدباغ القابضة  ضمانها من خالل سندات إذنية

 سنوياً. %7.5 - %4مشترك من بعض الشركات األعضاء في مجموعة الدباغ . تراوحت أسعار الفائدة خالل السنة لهذه التسهيالت بين  شركاتوضمان 
 

مليون لاير سعودي(، وهي  2.4: 2018ديسمبر  31لبنكية على المكشوف المستخدمة من بنوك مختلفة بمبلغ ال شيء )تم تجميع تسهيالت السحوبات ا
 محملة بهامش على أساس معدل سايبور.

 

ثة أشهر أو أقل وتكون الفائدة قامت اإلدارة بتقييم أن القيمة العادلة لالقتراضات تساوي تقريبًا قيمها الدفترية حيث أن االستحقاقات قصيرة األجل البالغة ثال
 المستحقة على هذه االقتراضات بأسعار السوق الحالية.

 

  .31على االقتراضات أعاله في اإليضاح رقم  صروفتم اإلفصاح عن تكاليف التمويل المثبتة كم



 
 شركة التنمية الغذائية

 )"شركة األغذية الممتازة المحدودة" سابقًا(
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2019ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 ذمم دائنة تجارية 22
 

 

 
 

2019ديسمبر  31 إيضاح 2018ديسمبر  31   
    

 135,505,171 139,501,770  ذمم دائنة تجارية
 61,161 - 25 مطلوب إلى طرف ذي عالقة

   139,501,770 135,566,332     
 

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

 

 مستحقات ومطلوبات أخرى 23
 

2019ديسمبر  31  2018ديسمبر  31   
   

 53,218,856 32,238,952 مصاريف مستحقة
   27,869,034   28,122,250 تكاليف موظفين مستحقة
   1,629,921 3,756,726 دفعات مقدمة من عمالء

   2,221,283 3,163,752 مرافق دائنة
 829,224 2,011,066  أخرى

  69,292,746  85,768,318 
 

شهًرا من تاريخ التقرير. وبالتالي، تُعد القيم الدفترية لهذه  12تتم تسوية المصاريف المستحقة وتكاليف الموظفين المستحقة والمرافق الدائنة عادة خالل 
 األرصدة مقاربة لقيمتها العادلة.

 

 مطلوبات مالية أخرى 24
 

 تعديل القوائم المالية للسنة السابقة
 

، قدمت المجموعة ضمانات مالية مشتركة لبعض البنوك المحلية مقابل التسهيالت االئتمانية المختلفة التي حصلت عليها شركة 2018ديسمبر  31كما في 
: ألغيت هذه الضمانات المالية. انظر إيضاح 2019مليون لاير سعودي ) 327بمبلغ الدباغ القابضة مجموعة الدباغ القابضة وغيرها من شركات مجموعة 

المالي لشركة مجموعة الدباغ القابضة وغيرها من شركات مجموعة الدباغ  وضعوالالديون متأخرة السدلد (. قامت إدارة المجموعة بتقييم وضع 32رقم 
دية للمجاالت التي تعمل فيها هذه المنشآت وخلصت إلى أن القيمة العادلة عند اإلثبات المبدئي القابضة بموجب الضمان باإلضافة إلى التوقعات االقتصا

على إلى إنه للضمانات المالية الصادرة نيابة عن شركة مجموعة الدباغ القابضة وغيرها من شركات مجموعة الدباغ القابضة تُعد غير جوهرية، استناًدا 
المجموعة بموجب هذا الترتيب وبالتالي لم يتم تسجيل أي التزام مالي. بناًء على ما تقدم، خلصت اإلدارة إلى أن عدم دفع أي مبالغ من قبل  االرجح

المعلومات  2-33. يقدم اإليضاح رقم 2018ديسمبر  31الخسارة االئتمانية المتوقعة من عقود الضمان المالي بعد اإلثبات المبدئي كانت غير جوهرية في 
 .واالفتراضات المستخدمة في تحديد القيمة العادلة عند اإلثبات المبدئي وتحديد الخسارة االئتمانية المتوقعة من عقود الضمانات الماليةليب ساالمتعلقة باال

 
 معامالت وأرصدة األطراف ذات عالقة 25

 
بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شركة مجموعة الدباغ القابضة، مساهم  السيطرة عليهاإن الشركة عضو في مجموعة من الشركات الشقيقة التي يتم 

 .النهائياألغلبية 
 

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

 طبيعة العالقة العالقةاسم الطرف ذي 
  

النهائيةالشركة األم  شركة مجموعة الدباغ القابضة المحدودة  
 شركة شقيقة شركة الخليج العالمية للطاقة الكهربائية المحدودة 

 شركة شقيقة الشركة العلمية الوطنية المحدودة
 شركة شقيقة شركة الخدمات البترولية المتقدمة المحدودة

 شركة شقيقة إسناد للموارد )"ساعد إسناد"(شركة ساعد 
 شركة شقيقة شركة ساعد العالمية لالستقدام )"ساعد استقدام"(

 شركة شقيقة شركة دكان
 
  



 
 شركة التنمية الغذائية

 )"شركة األغذية الممتازة المحدودة" سابقًا(
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2019ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة )تتمة( 25
 

العمل االعتيادي مع الشركات الشقيقة، والتي تستند إلى ، تم إجراء عدد من المعامالت في سياق 2018و 2019ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

ات الشقيقة على األسعار وشروط العقد التي يتم االتفاق عليها بشكل متبادل من قبل إدارة المجموعة. يتم ذكر القيم اإلجمالية لهذه المعامالت مع الشرك

 النحو التالي:
 

 المعامالت مع موظفي اإلدارة العليا  25-1
 

2019ديسمبر  31  2018ديسمبر  31   

   

 10,325,480 11,693,924 تعويضات

 476,234 562,770 مخصص التزامات منافع الموظفين

 

المنافع غير يشمل موظفي اإلدارة العليا مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي ورؤساء األقسام. يشمل تعويض موظفي اإلدارة العليا في المجموعة الرواتب و

 النقدية والمساهمات في خطة منافع نهاية الخدمة للموظفين المحددة.
 

 معامالت أخرى مع أطراف ذات عالقة 25-2

 

 

 

2019ديسمبر  31 إيضاح 2018ديسمبر  31   

    

 25,194,054 18,888,028  مبيعات لشركة شقيقة

 )8,106,346(  )5,638,870(   تكاليف الموظفين المدفوعة لشركة شقيقة

 - 37,500,000 11 الدولية الى شركة شقيقة األحمراستبعاد استثمار في شركة البحر 

 - 50,000,000 18 مساهمة راس المال من قبل الشركة االم

 - 8,707,982  عن الشركة االمبالنيابة مبالغ مدفوعة 

 7,157,058 2,640,549 30  لى شركة شقيقةإمصاريف أعيد تحميلها 

 3,407,336 - 31 لى شركة شقيقةإتكاليف تمويل محملة 

  

 تعديل القوائم المالية للسنة السابقة
 

، قدمت المجموعة ضمانات مشتركة )بما في ذلك الرهون والضمانات المالية( للبنوك المحلية مقابل التسهيالت االئتمانية المختلفة 2018ديسمبر  31في 

 .24شركة مجموعة الدباغ القابضة وشركات مجموعة الدباغ القابضة األخرى. انظر إيضاح رقم التي حصلت عليها 
 

 رهن النقد مقابل قرض حصلت عليه شركة مجموعة الدباغ القابضة 
 

امت ( وق" المقرض" من بنك تجاري محلي ) سعودي مليون لاير 275، حصلت شركة مجموعة الدباغ القابضة على قرض بمبلغ 2019خالل عام 

الموضحة في اإليضاح  لألسبابهذه المعاملة ما يتعلق بمن شركة دكان. اال أن المجموعة لم تثبت المبالغ فيبتحويلها الى المجموعة لسداد المبلغ المستحق 

 .1-32رقم 

 

 األطراف ذات العالقةأرصدة  25-3
 

 أطراف ذات عالقة:فيما يلي األرصدة الهامة لنهاية السنة الناتجة عن معامالت مع 
 

 (15أطراف ذات عالقة )إيضاح  -ذمم مدينة تجارية  ( 1)
 

2019ديسمبر  31  2018ديسمبر  31   

   

 199,922,133 252,276,504 شركة دكان

 - 21,029,131 شركة مجموعة الدباغ القابضة

 257,845 - شركة الخليج العالمية للطاقة الكهربائية المحدودة

 630,943 10,442 العلمية الوطنية المحدودةالشركة 

 - 2,678 شركة التقدم للخدمات البترولية المحدودة

 273,318,755 200,810,921 

  



 
 شركة التنمية الغذائية

 )"شركة األغذية الممتازة المحدودة" سابقًا(
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2019ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة )تتمة( 25

 

 أرصدة األطراف ذات العالقة )تتمة( 25-3

 

 (22طرف ذي عالقة )إيضاح  -ذمم دائنة تجارية  ( 2)

 

2019ديسمبر  31  2018ديسمبر  31   

   

 61,161 - شركة مجموعة الدباغ القابضة المحدودة

 

 طرف ذي عالقةلمطلوب  ( 3)

 

2019ديسمبر  31  2018ديسمبر  31   

   

 77,178,852 - شركة مجموعة الدباغ القابضة المحدودة

 
 أمور تتعلق بالزكاة 26

 
   مكونات الوعاء الزكوي  26-1

 
ي الشركة وشركاتها التابعة المسجلة في المملكة العربية السعودية إقرارات زكوية على أساس موحد. تتألف المكونات الرئيسية للوعاء الزكوتقدم 

رية لدفتللمجموعة وفق نظام الزكاة وضريبة الدخل من حقوق المساهمين والمخصصات في بداية السنة والدخل المعدل ناقصاً الخصومات لصافي القيمة ا
 المعدل للممتلكات والمصنع والمعدات واإلعانة الحكومية والموجودات البيولوجية.

 
  الحركة في مخصص الزكاة 26-2

 
2019ديسمبر  31  2018ديسمبر  31   

   

 7,390,229 11,473,575 الرصيد االفتتاحي

 7,322,809 7,979,042 مخصص للسنة

 )3,239,463(  )11,460,866(  مدفوعات

 11,473,575 7,991,751 الرصيد الختامي

 
  وضع الربوط النهائية    26-3

 
مليون لاير سعودي  27. خالل السنوات السابقة، تلقت الشركة ربوطاً زكوية إضافية بمبلغ 2002أنهت الشركة ربوطها الزكوية مع الهيئة حتى عام 

. اعترضت الشركة على هذه الربوط 2010ديسمبر  31والفترة القصيرة المنتهية في  2010مارس  31إلى  2003مارس  31للسنوات المنتهية في 
مليون لاير سعودي  4 مبلغ الشركةخصصت ، 2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي. كما في  6بمبلغ  2019وصلت إلى تسوية مع الهيئة خالل وت

، شركة مجموعة الدباغ القابضة، وبموجبها يتم هامع مساهم 2019مقابل هذه الربوط اإلضافية. عالوة على ذلك، أبرمت الشركة اتفاقية خالل عام 
من شركة مجموعة الدباغ القابضة. بناًء على ذلك، تم استرداد  2018ديسمبر  31جميع المطلوبات المتعلقة بالربوط حتى السنة المنتهية في د استردا

 مليون لاير سعودي المدفوع مقابل التسوية المذكور أعاله من شركة مجموعة الدباغ القابضة. 2المبلغ اإلضافي البالغ 
 

على أساس موحد حيث حصلت الشركة على موافقة من الهيئة لتقديم  2013إلى  2011الزكاة للسنوات من  استحقاقالشركة  سجلتعالوة على ذلك، 
في الشركات التابعة لها  حصص% من ال100في الشركات التابعة، لم تعد الشركة تمتلك  حصصها، بسبب نقل 2014إقرار زكوي موحد. خالل عام 

وشركة المحدودة . قدمت شركة التنمية الزراعية 2018حتى عام  2014قرارات زكوية غير موحدة للسنوات المنتهية في ، وبالتالي قدمت إيبشكل فعل
. لم تكتمل بعد 2018إلى  2014ديسمبر  31للسنوات المنتهية في  ةمنفصل ةزكوي اتتالل الصحراء وشركة تصنيع األغذية الممتازة المحدودة إقرار

 ربوط تلك السنوات.
 

بالكامل اآلن ، عادت الشركة إلى استحقاق الزكاة على أساس موحد بعد الحصول على موافقة من الهيئة ألن جميع الشركات التابعة مملوكة 2019منذ سنة 
  إلى الشركة.

  



 
 شركة التنمية الغذائية

 )"شركة األغذية الممتازة المحدودة" سابقًا(
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2019ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 إيرادات 27
 

 31للسنة المنتهية في 
 2019ديسمبر 

 
 

 لمجموعا إنشاء مزارع الدواجن المواد الغذائية والزراعة

المملكة العربية 
 السعودية

اإلمارات العربية 
 المتحدة

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

 األخرى
المملكة العربية 

 السعودية

 

    إيرادات من العمالء الخارجيين
    توقيت إثبات اإليرادات
 1,138,494,330 - 133,229,056 63,355,713 941,909,561 عند نقطة من الزمن

 7,160,930 7,160,930 - - - على مدى زمني

 941,909,561 63,355,713 133,229,056 7,160,930 1,145,655,260 
 

 31للسنة المنتهية في 
 2018ديسمبر 

 
 

 المجموع إنشاء مزارع الدواجن المواد الغذائية والزراعة

المملكة العربية 
 السعودية

اإلمارات العربية 
 المتحدة

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

 األخرى
المملكة العربية 

 السعودية

 

    إيرادات من العمالء الخارجيين
    توقيت إثبات اإليرادات
 1,086,062,765 -  124,564,098   66,387,663   895,111,004  عند نقطة من الزمن

  5,296,060   5,296,060  - - - على مدى زمني
  895,111,004   66,387,663   124,564,098   5,296,060   1,091,358,825  

 
 (.%23: 2018من إيرادات المجموعة ) %33عمالء في قطاع االغذية والزراعة نسبة أعلى خمسة تمثل إيرادات 

 
 تكلفة المبيعات 28

 للسنة المنتهية في  

2019ديسمبر  31 إيضاح  2018ديسمبر  31   
    

 559,049,460 526,231,026  مواد مستهلكة

   144,728,192 182,227,739  تكاليف متعلقة بالموظَّفين

 36,939,561 39,356,535  انتقال وسفر

 - 36,137,655 9 استهالك موجودات حق االستخدام

 26,577,500 29,701,817  مرافق

 17,072,039 17,140,922 8 استهالك ممتلكات ومصنع ومعدات

   11,605,507 12,836,048  إصالحات وصيانة

 40,943,707 8,280,383  إيجار

   1,690,642 2,212,705  تأمين

   200,559 188,730  إطفاء

 10,447,481 13,291,065  أخرى

  867,604,625 849,254,648 

 
 مصاريف بيع وتوزيع 29

 

 للسنة المنتهية في  

2019ديسمبر  31 إيضاح  2018ديسمبر  31   
    

   42,735,628 49,110,700  تكاليف متعلقة بالموظَّفين

 30,038,579 25,765,526  انتقال وسفر

 - 9,523,643 9 استهالك موجودات حق االستخدام

 6,822,955 9,499,263  عمولة مبيعات

 2,336,565 5,709,094  إعالن وترويج مبيعات

 7,990,329 4,445,926  إيجار

 1,753,496 2,533,177  مرافق

 1,358,539 1,494,236 8 استهالك ممتلكات ومصنع ومعدات

 1,509,774 1,512,765  تأمين

 1,039,493 1,190,063  إصالحات وصيانة

 6,057,261 9,120,671  أخرى

  119,905,064 101,642,619 



 
 شركة التنمية الغذائية

 )"شركة األغذية الممتازة المحدودة" سابقًا(
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2019ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 مصاريف عمومية وإدارية 30
 

 المنتهية فيللسنة   

2019ديسمبر  31 إيضاح  2018ديسمبر  31   
    

 40,749,228 43,441,462  تكاليف متعلقة بالموظَّفين

 3,181,964 2,662,350  أتعاب مهنية

 2,277,872 1,973,308  انتقال وسفر

 - 1,725,676 9 استهالك موجودات حق االستخدام

 891,191 860,484  لتكنولوجيا المعلوماتتكاليف البنية التحتية 

 648,310 715,488  مرافق

 610,712 384,543  إطفاء

 218,246 259,339 8 استهالك ممتلكات ومصنع ومعدات

 4,218,908 3,833,321  أخرى

 )7,157,058(  )2,640,549(  2-25 لى شركة شقيقةإمصاريف معاد تحميلها 

  53,215,422 45,639,373 

  

 تكاليف تمويل، بالصافي 31
 للسنة المنتهية في  

 
 

 إيضاح
2019ديسمبر  31 2018ديسمبر  31   

    
   13,225,743 14,722,460  فائدة على االقتراضات قصيرة األجل

 - 11,610,910 9 يةمطلوبات اإليجارالفائدة على 
 1,548,547 2,086,079  أخرى

   )3,407,336( - 2-25 شقيقةلى شركة إالمحمل 

  28,419,449 11,366,954 
 

  ارتباطات 32
 

  ارتباطات 32-1
ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 23.6 مبلغ تقريبا 2019ديسمبر  31بلغت النفقات الرأسمالية التي تعاقدت عليها المجموعة ولم يتم تكبدها حتى  •

  مليون لاير سعودي(. 0.2: 2018
مليون لاير سعودي(. كان لدى المجموعة  21.6: 2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 5.8أصدر البنك ضمانات نيابة عن المجموعة بمبلغ  •

 33.4: 2018ديسمبر  31) 2019ديسمبر  31لاير سعودي في  45.2كذلك خطابات اعتماد صادرة نيابة عنها في سياق األعمال االعتيادية بمبلغ 
 مليون لاير سعودي(.

 

 تعديل القوائم المالية للسنة السابقة
 

مقابل التسهيالت نك معين مليون لاير سعودي لب 327 مبلغمالية مشتركة( بشركات ، قدمت المجموعة ضمانات مشتركة )ضمانات 2018ديسمبر  31في 
، قام البنك 2019ديسمبر  24. في الدباغ القابضة االئتمانية المختلفة التي حصلت عليها شركة مجموعة الدباغ القابضة وغيرها من شركات مجموعة

 بأثر رجعي اعتباًرا من تاريخ بدء هذه الضمانات.المالية بإلغاء هذه الضمانات 
 

 مجموعة الدباغ القابضة  ةرهن النقد مقابل قرض لشرك
 

(. كان " المقرض" مليون لاير سعودي من بنك تجاري محلي ) 275، حصلت شركات مجموعة الدباغ القابضة على قرض بمبلغ 2019خالل عام 
 طرح العامللمجموعة قبل ال لألسهم األجل الغرض من القرض تسوية الرصيد القائم بين الشركات بين المجموعة وشركة دكان وتوفير تمويل قصير

للمجموعة. تم تحويل متحصالت القرض الى المجموعة وتم إيداع هذا المبلغ في حساب وسيط باسم المجموعة لضمان الحصول على القرض  األولي
مقاصة المبلغ في الحساب الوسيط مقابل القرض مجموعة الدباغ القابضة. قدمت المجموعة تعهدا غير قابل للنقض يمكن المقرض من  ةمن قبل شرك

أن  علي. وهذا يعني بشكل ف2020أبريل  30بحلولالعام االولي  الطرحليه شركة مجموعة الدباغ القابضة في حال لم يكتمل الذي حصلت ع
 . الدباغ القابضة متحصالت القرض قد تم حفظها كرهن لضمان القرض الذي حصلت عليه شركة مجموعة

 
مليون لاير  275مبلغ تخدم والمقرض تنص على انه كان يفترض ان يسالدباغ القباضة وعلى الرغم من أن اتفاقية القرض بين شركة مجموعة 

بحيث ال يمكن للمجموعة الوصول على حساب الوسيط هذا والمبلغ لسداد المبلغ المستحق من شركة دكان، فقد تم إيداع هذا المبلغ في حساب وسيط 
لتمويل عملياتها. وبالتالي، فانه ال يحق للمجموعة أي استفادة اقتصادية من هذا المبلغ ولذلك لم تثبت  خدمهفيه ال يمكن للمجموعة أن تستالذي 

ائمها قو المجموعة المبلغ الذي تم استالمه أو االلتزام ذي الصلة الناجم عن الرهن. واستمرت المجموعة في اثبات الذمة المدينة من شركة دكان في
 المالية. 

 



 
 شركة التنمية الغذائية

 )"شركة األغذية الممتازة المحدودة" سابقًا(
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2019ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( ارتباطات 32
 

 عقود إيجار تشغيلية 32-2
 

، قامت المجموعة بإثبات موجودات حق 2019يناير  1، أبرمت المجموعة عقود إيجار تشغيلية لمزارعها ومباني مكاتبها. اعتباًرا من 2019يناير  1قبل 
 األجل ومنخفضة القيمة.االستخدام لهذه العقود، باستثناء عقود اإليجار قصيرة 

 

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

2019ديسمبر  31  2018ديسمبر  31   
   

 42,127,518 - خالل سنة واحدة
 112,055,223 - بعد سنة واحدة وال تزيد عن خمس سنوات

 32,781,819 - سنواتأكثر من خمس 

 - 186,964,560 

 
 عقود ايجار قصيرة األجل 32-3

 
  لاير سعودي.مليون  1,2مبلغ  2019ديسمبر  31تبلغ ارتباطات عقود اإليجار قصيرة األجل كما في 

 
 األدوات المالية 33

 
 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية 33-1

   
 قياسات القيمة العادلة المثبتة (أ

 
ريخ القياس في القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين األطراف المشاركة في السوق في تا

 مخاطر عدم الوفاء به.السوق الرئيسية أو، في حالة عدم وجودها، في أفضل سوق يكون متاحاً للمجموعة في ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام 
 

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

 : األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.1المستوى  •

التي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام بشكل مباشر )مثال: األسعار( أو غير  1: المدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى 2المستوى  •
 : مستمدة من األسعار(.مباشر )مثال

 : مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات سوق يمكن مالحظتها )مدخالت غير ملحوظة(.3المستوى  •
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة (ب
 

 2019ديسمبر  31 

 

 
القيمة العادلة 

من خالل 
الدخل الشامل 

 اآلخر

 
 
 
 

 المجموع التكلفة المطفأة

 
 
 
 

1المستوى   

 
 
 
 

2المستوى   

 
 
 
 

3المستوى   
       موجودات مالية

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

 - - - 430,629,905 430,629,905 - ذمم مدينة تجارية
 - - - 19,517,303 19,517,303 - نقد لدى البنوك

       
إعانة حكومية وذمم مدينة 

 - - - 6,311,512 6,311,512 - للموظفين وذمم مدينة أخرى

 773,983 - - 476,458,720 476,458,720 773,983 مجموع الموجودات المالية

 
  



 
 شركة التنمية الغذائية

 )"شركة األغذية الممتازة المحدودة" سابقًا(
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2019ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 األدوات المالية )تتمة( 33
 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة( 33-1
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة )تتمة(    (ب
 

 2018ديسمبر  31 

  
القيمة العادلة 

من خالل الدخل 
 الشامل اآلخر

 
 
 

 التكلفة المطفأة

 
 
 

 المجموع

 
 
  

1المستوى   

 
 
 

 المستوى 2

 
 
 

 المستوى 3
       موجودات مالية

 - - 47,700,000 47,700,000 - 47,700,000 أسهم حقوق ملكية مدرجة
 773,983 - - 773,983 - 773,983 أسهم حقوق الملكية غير مدرجة

 - - - 351,055,005 351,055,005 - ذمم مدينة تجارية
 - - - 18,508,284 18,508,284 - نقد لدى البنوك

إعانة حكومية وذمم مدينة 
 للموظفين وذمم مدينة أخرى

 
- 

 
30,939,754 

 
30,939,754 

 
- 

 
- 

 
- 

 773,983 - 47,700,000 448,977,026 400,503,043 48,473,983 مجموع الموجودات المالية

 
المجموعة تشمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أسهم حقوق ملكية غير محتفظ بها للمتاجرة، والتي قامت بموجبها 

اإلثبات المبدئي لغرض اإلثبات في هذه الفئة. وتعد هذه بمثابة استثمارات استراتيجية واعتبرت المجموعة أن ذلك بإجراء اختيار غير قابل لإللغاء عند 
 التصنيف أكثر مالءمة لها.

 
المالية بموجب التكلفة بالتكلفة المطفأة. تقارب القيم الدفترية للمطلوبات  2018ديسمبر  31و 2019ديسمبر  31تقاس جميع المطلوبات المالية كما في 

 المطفأة قيمها العادلة.
 

 يتم تقريب القيمة الدفترية لجميع الموجودات المالية المصنفة كتكلفة مطفأة إلى قيمتها العادلة في كل تاريخ تقرير.
 

شركة مجموعة الدباغ القابضة وشركات ، إن القيمة العادلة لإلثبات المبدئي بالضمانات المالية الصادرة نيابة عن 24كما هو مبين في اإليضاح رقم 
دفع أي مبالغ من قبل المجموعة بموجب هذا الترتيب. ومع ذلك، يخضع هذا التقدير  من المرجح عدمالمجموعة األخرى غير جوهرية استناًدا إلى إنه 

ذمم المالية المدينة التي يحتفظ بها الطرف المقابل للتغيير بناًء على احتمالية مطالبة الطرف المقابل بموجب الضمان، وهو يعتمد على احتمال تعرض ال
 المضمون إلى خسائر ائتمانية.

 
 أساليب التقييم المستخدمة لتحديد القيم العادلة (ج

 
 تشمل أساليب التقييم المستخدمة في تقييم األدوات المالية ما يلي:

 

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

 .تحليل التدفقات النقدية المخصومة -بالنسبة لألدوات المالية األخرى  •
 

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

2019ديسمبر  31  2018ديسمبر  31   
   

 9,504,205 773,983 الرصيد االفتتاحي
 82,278 - األرباح المثبتة في الدخل الشامل اآلخر

 )8,812,500(  - استبعادات
 773,983 773,983 الرصيد الختامي

 
 عملية التقييم هـ(

 
. 3ذلك القيم العادلة من المستوى تشتمل اإلدارة المالية للمجموعة على فريق يقوم بتقييم األدوات المالية المطلوبة ألغراض إعداد التقارير المالية، بما في 

 التي تستخدمها المجموعة وتقييمها على النحو التالي: 3يقدم هذا الفريق تقاريره مباشرة إلى المدير المالي. تستمد المدخالت الرئيسية من المستوى 
 

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

نهج التقييم احتمال تعديل التدفقات النقدية الخارجة لعقود الضمانات المالية على أساس "السعر" الذي ستطلبه الجهة المصدرة لقبول التزام الضمان.  •
ة باألطراف المقابلة )بما في ذلك االفتراضات حول معدالت هذا لتحديد الضمانات المالية عند اإلثبات المبدئي. تُستمد تعديالت المخاطر الخاص

  التخلف عن سداد االئتمان( من تصنيف مخاطر االئتمان الذي تحدده اإلدارة.
  



 
 شركة التنمية الغذائية

 )"شركة األغذية الممتازة المحدودة" سابقًا(
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2019ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
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  إطار إدارة المخاطر 33-2

 

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

 

مع إن سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة مصممة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ووضع حدود وضوابط مالئمة لها ومراقبتها 

ظروف السوق وأنشطة المجموعة. تهدف االلتزام بتلك الحدود. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكٍل منتظم بما يعكس آثار التغيرات في 

ن يدرك المهام المجموعة، من خالل تدريباتها وإدارة المعايير واإلجراءات، إلى الحفاظ على بيئة رقابية منضبطة وبن اءة، يستطيع من خاللها كل موظف أ

 والمسؤوليات الملقاة على عاتقه.

 

بااللتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر بالشركة وفحص مدى كفاية إطار عمل إدارة تتولى إدارة المجموعة اإلشراف على كيفية قيام اإلدارة 

افي. وتقوم إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها الشركة. وتتولى إدارة المراجعة الداخلية مساعدة لجنة المراجعة بالمجموعة في دورها اإلشر

   بصفة خاصة على الضوابط واإلجراءات الرقابية ويتم إبالغ النتائج إلى اإلدارة.المراجعة الداخلية بمراجعات منتظمة و

 

 تتعرض المجموعة للمخاطر التالية الناتجة عن األدوات المالية:

 

 مخاطر االئتمان -

 مخاطر السيولة -

 الفائدة ومخاطر األسعار(مخاطر السوق )مخاطر العملة ومخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر   -

 

 مخاطر االئتمان (أ

 

 .االئتمان للعمالء بما في ذلك الذمم المدينة القائمة وعقود الضمانات المالية تعرضاتتنشأ مخاطر االئتمان من النقد وما يماثله، و

 

 إدارة المخاطر •

 

فقط. وبالنسبة للذمم  P-2تتم إدارة مخاطر االئتمان على أساس المجموعة. بالنسبة للبنوك، يتم قبول األطراف المصنفة بشكل مستقل بتصنيف أعلى من 

الي وخبراتهم السابقة وعوامل المدينة التجارية، يقوم قسم الرقابة على المخاطر الداخلية بتقييم الجودة االئتمانية للعمالء، مع األخذ في االعتبار مركزهم الم

ل اإلدارة. يشترط أن يتم أخرى. يتم تعيين حدود المخاطر الفردية وفقًا للحدود التي تحددها اإلدارة. تتم مراقبة التزام العمالء بحدود االئتمان بانتظام من قب

لتركيزات مخاطر االئتمان للذمم  15ر االئتمان. راجع اإليضاح رقم بطاقات ائتمانية رئيسية لتخفيف مخاط تسديد المبيعات إلى العمالء نقداً أو باستخدام

، هناك أيًضا تركيز مخاطر االئتمان على البنوك المحلية فيما يتعلق بالضمانات المالية 2018ديسمبر  31المدينة التجارية. عالوة على ذلك، كما في 

 مليون لاير سعودي المقدمة لهذه البنوك. 372البالغة 

 

يوماً في تسديد دفعاته التعاقدية. يحدث التخلف عن سداد الذمم  30في مخاطر االئتمان إذا كان المدين قد تأخر ألكثر من  جوهريةحدوث زيادة يُفترض 

المدينة لشطبها  يوماً من تاريخ استحقاقها. وتقوم المجموعة بتصنيف الذمم 90المدينة التجارية عندما يفشل الطرف المقابل في سداد دفعاته تعاقدية خالل 

ً من تاريخ االستحقاق. وعندما يتم شطب الذمم المدينة، تستمر المجموعة في  365عندما يفشل المدين في سداد دفعاته التعاقدية لمدة تزيد على  يوما

 ئمة الدخل الشامل الموحدة.ممارسة نشاط اإلنفاذ لمحاولة استرداد الذمم المدينة المستحقة. وعندما يتم استرداد المبالغ، يتم إثباتها في قا

 

 • عقود الضمانات المالية

 

هو لبنك محلي واحد والذي هو أيًضا الحد األقصى للتعرض  2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  372إن تعرض الضمانات المالية بمبلغ 

. أقصى تعرض للمجموعة فيما يتعلق بالضمانات 2019ديسمبر  24. تم إلغاء هذه الضمانات المالية في 2018ديسمبر  31لمخاطر االئتمان كما في 

 المالية هو أقصى مبلغ يمكن للمجموعة دفعه إذا تم طلب الضمان. يشمل التعرض المبلغ المسحوب كما في تاريخ التقرير.

  
  



 
 شركة التنمية الغذائية

 )"شركة األغذية الممتازة المحدودة" سابقًا(
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  إطار إدارة المخاطر )تتمة( 33-2

 

 مخاطر االئتمان )تتمة( (أ

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعقود الضمانات المالية• 

 

 تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير كما يلي:

 

2019ديسمبر  31  2018ديسمبر  31   

   

  18,508,284  19,517,303 نقد لدى البنوك

   

  161,908,611  165,070,878 خارجيةأطراف  -ذمم مدينة تجارية 

  200,810,921  273,318,755 أطراف ذات عالقة -ذمم مدينة تجارية 

 276,557 1,599,947 موجودات عقود

ذمم مدينة أخرى )مدرجة ضمن مبالغ مدفوعة مقدماً وإعانة حكومية وذمم مدينة من الموظفين 

 30,939,754  26,311,512 وذمم مدينة أخرى(

 485,818,395  412,444,127 
 
 

نموذج "الخسارة المتکبدة" بنموذج "الخسارة االئتمانية المتوقعة" على أساس استطالع المستقبل. يتم إيداع  9يستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
المدينة األخرى ذات مخاطر ائتمان منخفضة وبالتالي النقد لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تعتبر اإلعانة الحكومية والذمم المدينة للموظفين والذمم 

شهًرا لتقييم االنخفاض في القيمة. بناًء على تقييم اإلدارة لالنخفاض في القيمة، فإنه ال يوجد أي مخصص  12تم استخدام نموذج الخسارة المتوقعة لمدة 
 مطلوب فيما يتعلق بهذه األرصدة لجميع السنوات المعروضة.

 
لمدينة التجارية، تطبق المجموعة النهج المبسط لرصد مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير بالنسبة للذمم ا
والذي يسمح باستخدام مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة لجميع الذمم المدينة التجارية على أساس مصفوفة المخصصات. ولقياس  9المالي رقم 

  ر االئتمانية المتوقعة، يتم تجميع الذمم المدينة التجارية بناء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وأيام التأخر في السداد.الخسائ
 

عدالت الخسارة تأخذ مصفوفة المخصصات في االعتبار خبرة الخسارة االئتمانية السابقة وتعديلها وفقا لمتوسط معدالت االسترداد التاريخية. كما تعتبر م
دينة. حددت المجموعة تعكس المعلومات الحالية والمستقبلية حول عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء على تسوية الذمم الملالتاريخية 

أنها أن تؤثر على الناتج المحلي اإلجمالي ومعدل البطالة للدول التي تبيع منتجاتها فيها لكي تكون العوامل االقتصادية الكلية األكثر مالءمة التي من ش
لمجموعة لم تدرج تأثير هذه العوامل في مصفوفة مخاطر االئتمان للعمالء، ولكن بما أن هذه العوامل االقتصادية الكلية تشير إلى نظرة إيجابية، فإن ا

 المخصصات الخاصة بها.
 

ى تقييم اإلدارة إن رصيد الذمم المدينة التجارية من األطراف ذات العالقة هي من الشركات الشقيقة للمجموعة التي لها نفس الشريك األساسي. استناًدا إل
 بهذه األرصدة لجميع السنوات المعروضة نظًرا ألنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة. لالنخفاض في القيمة، ال يوجد مخصص مطلوب فيما يتعلق

 
، لتحديد 9الي رقم إضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بعقود الضمانات المالية استخدمت اإلدارة نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة للمعيار الدولي للتقرير الم

الضمانات المالية، وبناًء على تقييم اإلدارة، ال توجد زيادة في مخاطر االئتمان لدى شركة مجموعة الدباغ القابضة  الخسارة االئتمانية المتوقعة على عقود
لة االقتصادية وغيرها من شركات المجموعة التي قدمت المجموعة لها ضمانات مالية. يستند هذا التقييم إلى الوضع المالي للشركات المستفيدة وكذلك الحا

ن التي تعمل فيها هذه المنشآت. وفقًا لذلك، لم يتم تسجيل أي مخصصات خسارة فيما يتعلق بعقود الضمانات المالية الصادرة للبنوك نيابة عللصناعات 
 األطراف ذات العالقة المذكورة أعاله نظًرا ألن هذه األطراف لديها مخاطر ائتمانية منخفضة.

 
قيمة العادلة للضمانات المالية هي احتمالية التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد؛. تعكس إن االفتراضات األساسية المستخدمة لتحديد ال

تقديم هذه  احتمالية التخلف عن السداد والخسارة عن التخلف عن السداد تقديرات اإلدارة استناًدا إلى مخاطر محددة تتعلق بشركات المجموعة التي تم
 لتي تعمل فيها وتقييم اإلدارة لألداء السابق والتوقعات المستقبلية لشركات المجموعة.الضمانات لها والصناعات ا

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

 
 للسنة المنتهية في 

2019ديسمبر  31  2018ديسمبر  31   
   

 2,117,792  998,308 قيمة الذمم المدينة التجاريةخسارة االنخفاض في 

 
  



 
 شركة التنمية الغذائية
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  إطار إدارة المخاطر )تتمة( 33-1

 

 مخاطر االئتمان )تتمة( (أ
 

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

  2019ديسمبر  31
المتوسط المرجح لمعدل 

 الخسارة
إجمالي القيمة 

 مخصص الخسارة الدفترية
    

%0.06 متداولة )غير متأخرة السداد(   98,936,637   60,784  
%0.11 يوًما 90 - 1متأخرة السداد من    48,602,253   52,397  
%0.54 يوًما 180 - 90متأخرة السداد من    2,541,532   13,792  
%1.59 يوًما 270 - 180متأخرة السداد من    1,837,466   29,219  
%1.89 يوما 360 - 270متأخرة السداد من    1,831,390   34,552  

%30.43 يوًما 360متأخرة السداد ألكثر من    5,394,028   1,641,412  
% 100.00 مخصص محدد   5,927,572   5,927,572  

 4.70%   165,070,878   7,759,728  
 

  2018ديسمبر  31
المتوسط المرجح لمعدل 

 الخسارة
إجمالي القيمة 

 مخصص الخسارة الدفترية
    

%0.06 متداولة )غير متأخرة السداد(   94,865,222   57,626  
%0.13 يوًما 90 - 1متأخرة السداد من    48,678,400   61,150  
%0.50 يوًما 180 - 90متأخرة السداد من    3,196,862   15,945  
%1.18 يوًما 270 - 180متأخرة السداد من    1,338,189   15,787  
%3.60 يوما 360 - 270متأخرة السداد من    1,289,857   46,483  

%70.51 يوًما 360متأخرة السداد ألكثر من    3,637,044   2,564,499  
%100.00 محددمخصص    8,903,037   8,903,037  

 7.20%   161,908,611   11,664,527  
 

الناتج عن عقود الضمانات المالية ليس جوهريًا؛ لذلك لم  2018ديسمبر  31و 2019ديسمبر  31كما هو موضح أعاله، فإن مبلغ مخصص الخسارة في 
 يتم االعتراف بمخصص الخسارة في قائمة الدخل الشامل لهذه العقود.

 
  مخاطر السيولة (ب

لية. قد تنتج مخاطر السيولة إن مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة منشأة صعوبات في تأمين السيولة الالزمة للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات الما
توفر سيولة  عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمتها العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من

زات مخاطر السيولة من شروط سداد المطلوبات المالية التزامات مستقبلية. على سبيل المثال، قد تنشأ تركيبأي كافية، من خالل تسهيالت ائتمانية، للوفاء 
 أو االعتماد على سوق معينة يتم فيها تحقيق الموجودات السائلة.السحب البنكي على المكشوف أو )بما في ذلك ضمانات مالية( 

  

أشهر 3خالل      
 12أشهر إلى  3 

  شهرا
أشهر 12أكثر من   

  المجموع 
     2019ديسمبر  31

 322,898,703 - - 322,898,703 اقتراضات
 139,501,770 - 139,501,770 - ذمم دائنة تجارية

     
 461,448,132 405,618,858 23,662,669 32,166,605 مطلوبات إيجارية

 65,536,020 -  65,536,020 - مستحقات ومطلوبات أخرى

 355,065,308 228,700,459 405,618,858 989,384,625 
 

أشهر 3خالل      
 12أشهر إلى  3 

  شهرا
أشهر 12أكثر من   

  المجموع 
         )معدلة( 2018ديسمبر  31

 327,000,000 - - 327,000,000 عقود الضمانات المالية
 285,765,548 -  -   285,765,548  اقتراضات

 135,566,332 -  135,566,332   -  ذمم دائنة تجارية
 77,178,852 - 77,178,852 - مطلوب إلى طرف ذي عالقة
 84,138,397 -  84,138,397  - مستحقات ومطلوبات أخرى

 612,765,548 296,883,581 - 909,649,129 

  



 
 شركة التنمية الغذائية

 )"شركة األغذية الممتازة المحدودة" سابقًا(
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
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  إطار إدارة المخاطر )تتمة( 33-2

 

 مخاطر السيولة )تتمة( (ب
 

وفاء بأي السيولة من خالل المتابعة المنتظمة بما يضمن توفر ما يكفي من الموارد المالية والتسهيالت البنكية والتسهيالت االئتمانية األخرى للتدار مخاطر 
اد المبالغ إما للتسهيالت االئتمانية غير المستخدمة. تنص شروط البيع الخاصة بالمجموعة على سد 21ارتباطات مستقبلية للمجموعة. راجع اإليضاح رقم 

 بالسداد نقدا عند التسليم أو على أساس الشروط.
 
 

  تعديل القوائم المالية للسنة السابقة -االرتباطات المتعلقة بالضمانات المالية 
 

الصادرة المتعلقة بعقد الضمان المالي، والتي لم يتم اإلفصاح عنها في القوائم  النقديةليشمل التدفقات  2018ديسمبر  31تم تعديل جدول السيولة كما في 
  .2018ديسمبر  31المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 
د الضمانات المالية هي الحد األقصى للمبلغ الذي يمكن أن تضطر المجموعة إلى تسويته بموجب أعاله لعقو 2018إن المبالغ المدرجة في جدول عام 

(. بناًء على التوقعات في نهاية الفترة المشمولة 1-32الترتيب الخاص بالمبلغ المضمون الكامل إذا طلب الطرف المقابل هذا الضمان )انظر إيضاح رقم 
تمل أال يتم دفع أي مبلغ بموجب هذا الترتيب. ومع ذلك، يخضع هذا التقدير للتغيير بناًء على احتمالية مطالبة بالتقرير، ترى المجموعة أنه من المح

تمانية. يعتمد الطرف المقابل بموجب الضمان، األمر الذي يعتمد على احتمال تعرض الذمم المالية المضمونة التي يحتفظ بها الطرف المقابل إلى خسائر ائ
 ، ألغى البنك الضمانات المالية بأثر رجعي من تاريخ بدئها.2019ديسمبر  24ق التعاقدي على أقرب تاريخ يمكن فيه للمجموعة الدفع. في تاريخ االستحقا

 
 مخاطر السوق (ج

 
مما يؤثر على  -األسهم مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار  -مخاطر السوق هي مخاطر أن تؤثر التغيرات في أسعار السوق 

ود مقبولة، إيرادات المجموعة أو قيمة مقتنياتها من األدوات المالية. الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن حد
لية نتيجة لتغيرات في أسعار أرباح السوق أو مع تحسين العوائد. مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة ما

لطلب على أسعار السوق لألوراق المالية بسبب تغير في معدل االئتمان للمصدر أو األداة أو تغير في انطباعات السوق أو أنشطة المضاربة والعرض وا
 خاطر العملة ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر األسعار األخرى.األوراق المالية والسيولة في السوق. تكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: م

 
 مخاطر العملة (1

 
المعامالت  مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تنشأ مخاطر العملة عندما يتم تقويم

بتة بعملة غير العملة الوظيفية للمجموعة. إن معامالت المجموعة مقومة بشكل رئيسي باللاير السعودي التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات المث
ة بعمالت مربوطة والدرهم اإلماراتي والدينار البحريني واليورو والدوالر األمريكي. تعتقد اإلدارة أنه ال توجد مخاطر عملة ناشئة عن المعامالت المقوم

 باللاير السعودي.
 

 تعرض المجموعة لمخاطر العملة الناشئة عن العمالت غير المرتبطة باللاير السعودي ال يعد جوهرياً في هذه القوائم المالية الموحدة.إن 
 

 مخاطر أسعار الفائدة (2
 

مالي للمجموعة والتدفقات النقدية. إن مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض لمخاطر مختلفة مرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز ال
لمطلوبات التي تحمل تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار الفائدة من خالل المراقبة المنتظمة لجداول أسعار الفائدة لألدوات المالية التي تحمل فائدة. إن ا

متغيرة تخضع إلعادة التسعير. تراقب اإلدارة التغيرات في فائدة الخاصة بالمجموعة، والتي هي بشكل رئيسي اقتراضات بنكية، تكون بمعدالت فائدة 
تحمل فائدة في نهاية أسعار الفائدة وتعتقد أن مخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية للمجموعة ليست جوهرية. ال توجد موجودات مالية 

 فترة التقرير.
 

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

2019ديسمبر  31  2018ديسمبر  31   

   

 279,991,302  318,322,813 مطلوبات مالية، بشكل رئيسي االقتراضات

 
  



 
 شركة التنمية الغذائية

 )"شركة األغذية الممتازة المحدودة" سابقًا(
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2019ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
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 األدوات المالية )تتمة( 33
 

  إطار إدارة المخاطر )تتمة( 33-2
 

 ج( مخاطر السوق )تتمة(
 

ي تغيير محتمل يتأثر الربح أو الخسارة بمصروف فائدة أعلى / أقل على االقتراضات نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة. يوضح الجدول التالي الحساسية أل
 معقول في سعر الفائدة ألرباح المجموعة قبل الضريبة، من خالل تأثير االقتراضات التي تحمل سعر فائدة متغير:

 
 ة فيللسنة المنتهي 

2019ديسمبر  31  2018ديسمبر  31   
   

 )1,136,695(  )2,841,945(  نقطة أساس 100زيادة معدل الفائدة بمقدار 
 1,136,695 2,841,945 نقطة أساس 100انخفاض معدل الفائدة بمقدار 

 
 مخاطر األسعار (3

 
للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار السوق )عدا تلك الناشئة تمثل مخاطر األسعار المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة 

و بعوامل عن مخاطر عموالت خاصة أو مخاطر العمالت( سواء كانت هذه التغيرات نتيجة لعوامل محددة تتعلق بأداة مالية ما أو بالجهة المصدرة لها أ
 ة المشابهة المتداولة في السوق.أخرى توثر على كافة األدوات المالي

 
المالي  ينشأ تعرض المجموعة لمخاطر أسعار أسهم حقوق الملكية الناشئة من االستثمارات المحتفظ بها من قبل المجموعة والمصنفة في قائمة المركز

الملكية الناشئة من االستثمارات، تقوم المجموعة بتنويع الموحدة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. إلدارة مخاطر أسعار أسهم حقوق 
 محفظتها. غالبية استثمارات المجموعة في األسهم يتم تداولها علنًا.

 
د ارتفع يلخص الجدول أدناه أثر ارتفاع/ انخفاض سعر السوق للسهم على حقوق ملكية المجموعة. يستند التحليل على افتراض أن مؤشر حقوق الملكية ق

 مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة وأن أدوات حقوق الملكية للمجموعة قد تحركت وفقاً لسعر السوق. %5خفض بنسبة أو ان
 

 األثر على الدخل الشامل اآلخر 

2019ديسمبر  31  2018ديسمبر  31   
   

 2,385,000 - % 5يزيد بنسبة  -سعر السوق للسهم 
 )2,385,000(  - % 5ينخفض بنسبة  -سعر السوق للسهم 

 
 إدارة رأس المال د(

 
مساهمين. إن الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه المجموعة من إدارة رأس المال هو ضمان الحفاظ على نسب رأس مال مناسبة لدعم أعمالها وزيادة قيمة ال

:  2018ديسمبر  31) 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي في  286,9يشمل هيكل رأس المال جميع مكونات حقوق المساهمين البالغ مجموعها 
مليون لاير سعودي(. تدير المجموعة هيكل رأس المال وتقوم بتعديله في ضوء التغيرات التي تطرأ على الظروف االقتصادية. للحفاظ على أو  178,3

 اهمين أو إعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة.تعديل هيكل رأس المال، قد تقوم المجموعة بتعديل دفعات توزيعات األرباح للمس
 

 مال.تقوم الشركة وشركاتها التابعة بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المديونية. يتم حساب هذه النسبة بقسمة صافي الدين على مجموع رأس ال
 

 2018ديسمبر  31 2019ديسمبر  31 
   

 281,959,100 318,322,813 اقتراضات
 - 184,713,253 مطلوبات إيجارية

 77,178,852 - مطلوب إلى طرف ذي عالقة
 )22,770,507(  )23,918,830(  ناقًصا: النقد وما يماثله

 336,367,445 479,117,236 صافي الدين )أ(

   
 178,265,083 766,008,087 حقوق المساهمين )ب(

 514,632,528 492,702,452 ب(مجموع رأس المال )أ + 

% 63 نسبة المديونية )أ / )أ + ب((  65 %  
 

  



 
 شركة التنمية الغذائية
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 األدوات المالية )تتمة( 33

 

  إطار إدارة المخاطر )تتمة( 33-2

 

 

 هـ( استراتيجيات إدارة المخاطر المالية للموجودات البيولوجية

 

 والمناخية.تتعرض المجموعة لمخاطر ناشئة عن التغيرات البيئية 

 

 المخاطر التنظيمية والبيئية .1

 

المحلية  تخضع المجموعة ألنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية. وضعت المجموعة سياسات وإجراءات بيئية تهدف إلى االلتزام بالقوانين البيئية

 وغيرها من القوانين.

 

 المخاطر المناخية وغيرها .2

 

رات المناخية واألمراض والقوى الطبيعية األخرى. لدى المجموعة عمليات واسعة النطاق تهدف إلى مراقبة تتعرض المجموعة لخطر الخسارة من التغي

 وتخفيف تلك المخاطر، بما في ذلك عمليات التفتيش الصحية المنتظمة، وسياسات التطعيم ووضع المزارع لتوفير حاجز ضد األمراض.

 

 ربحية السهم 34

 

 ربح للسنة العائد إلى مالك الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة.التم احتساب ربحية السهم بقسمة صافي 

 

2019ديسمبر  31  2018ديسمبر  31   

   

 74,897,529 70,822,956 صافي الربح العائد إلى مالك الشركة

 15,000,000 18,333,333 المتوسط المرجح لعدد األسهم

 4.99 3.86 األساسية / المخفضة )باللاير السعودي للحصة الواحدة( سهمربحية ال

 

إلى  100,000صدرة من ممما أدى إلى زيادة عدد األسهم ال 1مقابل  100، تم تقسيم أسهم الشركة بنسبة 2019ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

. 20,000,000صدرة إلى ممليون لاير سعودي مما أدى إلى زيادة في األسهم ال 100 بلغالشركة بزيادة رأس مالها بم. الحقًا، قامت 10,000,000

 2018ديسمبر  31لمزيد من التفاصيل. وبالتالي، يتم استخدام زيادة رأس المال لحساب ربحية السهم للسنة المقارنة المنتهية في  18انظر إيضاح رقم 

 أيًضا.

 

 معلومات القطاعات 35

 

مكونات  تعمل المجموعة أساًسا في قطاعي األعمال الرئيسيين، كما هو موضح أدناه، وهما مكونان اثنان لألعمال االستراتيجية لدى المجموعة. تقدم

  واستراتيجيات تسويق مختلفة.األعمال االستراتيجية منتجات وخدمات مختلفة، ويتم إدارتها بشكل منفصل ألنها تتطلب تقنيات 

 

 :التي يجب التقرير عنهايصف الملخص التالي العمليات في كل قطاع من قطاعات المجموعة 

 

 منتجات الدواجن.الدواجن وتصنيع وتوزيع ويتضمن يشمل قطاع الزراعة والغذاء  •

  تشمل عمليات محالت البقالة. -تجارة التجزئة  •

  



 
 شركة التنمية الغذائية

 )"شركة األغذية الممتازة المحدودة" سابقًا(
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 )تتمة(معلومات القطاعات  35
 

 2019ديسمبر  31 

 المجموع اإلمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية 
    

 138,552,599 45,048,447 93,504,152 ممتلكات ومصنع ومعدات
 187,749,206 16,277,340 171,471,866 موجودات حق االستخدام
 1,382,156 242,344 1,139,812 موجودات غير ملموسة

 773,983 - 773,983 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 

  2018ديسمبر  31 

 المجموع اإلمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية 
    

 132,296,071 48,360,733   83,935,338 ممتلكات ومصنع ومعدات
   1,960,646     353,744     1,606,902   موجودات غير ملموسة

   48,473,983 -   48,473,983 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 

لمعرفة تركز العمالء واإليرادات الناتجة من داخل المملكة العربية السعودية وخارج المملكة العربية السعودية للسنتين المنتهيتين  27 رقم انظر اإليضاح
  .2018و 2019ديسمبر  31في 

 
 معلومات التدفقات النقدية 36

 
 صافي الدين (أ)

 

2019ديسمبر  31   2018ديسمبر  31   

    

  20,381,882  23,918,830  نقد وما يماثله

 - )184,713,253(   مطلوبات إيجارية

 )277,602,677(   )315,603,679(   مستحقة السداد خالل سنة واحدة -اقتراضات 

 )257,220,795(   )476,398,102(   صافي الدين

 
 تحمل اقتراضات المجموعة معدالت فائدة متغيرة.

 
 صافي تسوية الدين (ب)

 

يماثلهنقد وما     
مستحقة  -اقتراضات 

 المجموع عقود اإليجار السداد خالل سنة واحدة
      

( 341,158,011)   38,119,223   2018يناير  1  - (303,038,788 )  
(5,485,529)   التدفقات النقدية   38,566,198    -  33,080,669  

( 12,251,812)   استبعاد شركة تابعة   24,989,136  -  12,737,324  

( 277,602,677)   20,381,882   2018ديسمبر  31  -  (257,220,795 )  
 مثبتة بسبب تطبيق المعيار الدولي

 )212,781,050(  )212,781,050(  - -  16للتقرير المالي رقم   
 )26,434,237(  )26,434,237(  - -  اقتناء عقود اإليجار

 )11,610,910(  )11,610,910(  - -  يةمطلوبات اإليجارالفائدة على 
 31,648,890 66,112,944 )38,001,002(  3,536,948  التدفقات النقدية

 )476,398,102(  )184,713,253(  )315,603,679(  23,918,830  2019ديسمبر  31

 
  



 
 شركة التنمية الغذائية
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 اعتماد القوائم المالية 37
 

 .2020أبريل  26من قبل مجلس إدارة المجموعة في  2019ديسمبر  31تم اعتماد إصدار القوائم المالية الوحدة للسنة المنتهية في 
 

 أحداث ما بعد قائمة المركز المالي 38
 

مما تسبب في اضطرابات في  األوسطوقد انتشر عبر الصين ومن ثم الى الشرق  2020( في أوائل عام 19 –)كوفيد  مستجدتم تأكيد فايروس كرونا ال
 قائمة المركز المالي. تاريخللتعديل بعد  موجبيعتبر حدثا غير  تفشيالوالنشاط االقتصادي. وترى المجموعة أن هذا  األعمال

 
هذه القوائم المالية الموحدة،  إصدارغير مؤكد. حتى تاريخ  اإلمدادواستمرارية التجاري لمجموعة فيروس كورونا على أداء ا تفشيويظل التأثير المحتمل ل

المحتملة على  ثاربمراقبة الموقف عن كثب بما في ذلك اآلالمجموعة ستمر تتأثير جوهري على النتائج التجارية للمجموعة. ومع ذلك،  تفشيلم يكن لهذا ال
فيروس كورونا تأثير جوهري  تفشيويصبح من غير المؤكد ان يكون لوقت  أي. وقد يتغير الموقف في اإلمداد والموظفين ةالنتائج التجارية واستمراري

 على النتائج المستقبلية للمجموعة. سالب 
 

في مخصصات الخسارة للمجموعة  9تقديرات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ضمن  ليعلى توقعات االقتصاد الك التفشيتأثير هذا  إدراجوسيتم 
 .2020االئتمانية المتوقعة في عام 

 


