
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 شركة مجموعة صافوال

 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة) القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة

 م۲۰۱۹ یونیو ۳۰في  الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة فترةل

 مع 

 لمراجع الحسابات المستقلتقریر الفحص 

  



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة) القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة
 م۲۰۱۹ یونیو ۳۰في  المنتھیة والستة أشھر الثالثة أشھر فترةل
 

 صفحة  الفھرس
   

 --  األولیة الموحدة المختصرةالقوائم المالیة على فحص  المستقل الحسابات مراجعتقریر 
   

 ۱  المركز المالي الموحدة المختصرة قائمة
   

 ۳-۲     قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة المختصرة
   

 ٥-٤      قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة المختصرة 
   

 ٦-۷   قائمة التدفقات النقدیة الموحدة المختصرة
   

 ۳۳-۸  المختصرةالموحدة االیضاحات للقوائم المالیة األولیة 
 

 
 
 
 
 
 





















 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة األولیة الموحدة المختصرة  القوائم إیضاحات حول

  م۲۰۱۹ یونیو ۳۰المنتھیة في لفترة الستة أشھر 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۹ 

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

). تأسست الشركة بموجب نظام ۱۹۷۹یونیو  ۱٦ھـ (الموافق ۱۳۹۹رجب  ۲۱صادر في جدة بتاریخ  ٤۰۳۰۰۱۹۷۰۸
 ۹ھـ (الموافق ۱۳۹۸ربیع األول  ۲۹بتاریخ  ۲۱الشركات في المملكة العربیة السعودیة بموجب المرسوم الملكي رقم م/

 م). ۱۹۷۸مارس 
 

 یقع مكتب الشركة المسجل على العنوان التالي: 
 برج صافوال

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

 ،۷۳۳۳ -۲۳٥۱۱جدة 
 المملكة العربیة السعودیة.

 
شركة مجموعة صافوال ("الشركة") أو ("الشركة ل القوائم المالیةالمرفقة  حدة المختصرةالقوائم المالیة األولیة الموتتضمن 

باتیة ). تقوم المجموعة بتصنیع وبیع الزیوت الن"بالمجموعة "مجتمعینیشار إلیھم تھا التابعة المحلیة واألجنبیة (األم") وشركا
واإلستیراد والتعھدات التجاریة  والتصدیر واألطعمة السریعة وإنشاء الصناعات المكملة لھا ومنافذ التجزئة ومنتجات األلبان

 ستثمار العقاري.اإل والوكاالت التجاریة، وتنمیة المنتجات الزراعیة وأنشطة
 

 ): ""بالمجموعة مجتمعینإلیھم  یشار( لدى الشركة استثمارات في الشركات التابعة التالیة م۲۰۱۹ یونیو ۳۰ كما في
 
 المملوكة مباشرة للشركةالشركات التابعة  )۱

 
 شركات تابعة ذات نشاط تشغیلي -أ
 

 إسم الشركة التابعة
 

 بلد التأسیس
 النشاط التجاري

 الرئیسي
 

 ) ٪نسبة الملكیة المباشرة (
 یونیو ۳۰   

 م۹۲۰۱
 دیسمبر  ۳۱
 م۸۲۰۱

المملكة العربیة  )"إس إف سي"شركة صافوال لألغذیة (
 ۱۰۰ ۱۰۰ أغذیة السعودیة

المملكة العربیة  )"بنده"( للتجزئة  بندهشركة 
 ۹۷٫٥٥ ۹۸٫۸۷ تجزئة السعودیة

شركة المتون العالمیة لإلستثمار العقاري 
 القابضة

المملكة العربیة 
 ۸۰ ۸۰ اتعقار السعودیة

المملكة العربیة   شركة ھرفي لخدمات األغذیة
 السعودیة

إنتاج و مطعم
 ٤۹ ٤۹ مخبوزات

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة األولیة الموحدة المختصرة  القوائم إیضاحات حول

  م۲۰۱۹ یونیو ۳۰المنتھیة في لفترة الستة أشھر 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۱۰ 

  معلومات عامة (تابع) -۱
 
 )تابعالشركات التابعة المملوكة مباشرة للشركة ( )۱

 
 شركات تابعة متوقفة النشاط وشركات قابضة -ب

 بلد التأسیس  إسم الشركة التابعة
 النشاط التجاري

 الرئیسي
 

  (٪)نسبة الملكیة المباشرة 

   
 یونیو ۳۰

 م۲۰۱۹
 دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
المملكة العربیة  أدیم العربیة ("أدیم") شـركة

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة  السعودیة
المملكة العربیة  شركة األطر العربیة لإلستثمار التجاري

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة  السعودیة
المجمعات الموحدة لإلستثمار العقاري (تحت 

 التصفیة)
المملكة العربیة 

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة  السعودیة
 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة  األردن شركة مدارك لإلستثمارات

المملكة العربیة  الشركة المتحدة لتطویر الممتلكات 
 ۱۰۰ ۱۰۰ متوقفة النشاط  السعودیة

المملكة العربیة  *شركة الطعام الجید
 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة  السعودیة

 
مجموعة من حقوق ملكیة  ٪٥۱ووفقاً لشروط وأحكام اتفاقیة شراء األسھم، وافقت صافوال على استحواذ  ،م۲۰۱۸خالل  *

ملیون لایر سعودي. وتم تنفیذ الصفقة من خالل الشركة التابعة المملوكة للمجموعة بنسبة  ٥۷۱شركات الكبیر مقابل 
)). تم إستكمال عملیة دفع ٤( ۱(ایضاح  ، شركة الطعام الجید، وھي شركة تأسست في المملكة العربیة السعودیة۱۰۰٪

 م.۲۰۱۸كتوبر أ ۳۱العوض وإنھاء اإلجراءات ذات الصلة في 
  
 شركة صافوال لألغذیة  )۲

والتي   ("اس اف سي") من اسھم شركة صافوال لألغذیة) ٪۱۰۰: م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱( ٪۱۰۰نسبة االم تملك الشركة 
سبتمبر  ۱٦ھـ (۱٤۳٥ذو القعدة  ۲۱/ج بتاریخ ۲۳٦وفقا للقرار الوزاري رقم  مقفلةتم تاسیسھا كشركة مساھمة 

، كانت تعمل كشركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في مقفلةالى شركة مساھمة  إف سي إسم). وقبل ان تتحول ۲۰۱٤
 ۸ھـ (۱٤۲۹رجب  ٥یخ والصادر في جدة بتار ٤۰۳۰۱۸۰۷۸۲المملكة العربیة السعودیة تحت السجل التجاري رقم 

 م).۲۰۰۸یولیو 
 

غذائیة، وتعمل من خالل شركاتھا في تجارة الجملة والتجزئة للعناصر ال بشكل أساسيتعمل شركة صافوال لألغذیة 
كر ت الطعام والمعكرونة والسالتابعة المباشرة وغیر المباشرة في تصنیع وتسویق وتوزیع المنتجات المتضمنة زیو

 في األسواق المحلیة والدولیة.  واالستصالح الزراعيكوالت البحریة والحلویات والمأ
 
 
 
 

  



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة األولیة الموحدة المختصرة  القوائم إیضاحات حول

  م۲۰۱۹ یونیو ۳۰المنتھیة في لفترة الستة أشھر 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۱۱ 

  معلومات عامة (تابع) -۱
 
 

 )تابعلألغذیة (شركة صافوال  )۲
 

 :شركات تابعة تحت سیطرة شركة صافوال لألغذیة

 
 بلد التأسیس  إسم الشركة التابعة

 النشاط التجاري
 الرئیسي

 
 
 

  (٪)نسبة الملكیة المباشرة 
  

 
 یونیو ۳۰
 م۹۲۰۱

 دیسمبر  ۳۱
 م۸۲۰۱

 
 شركة عافیة العالمیة ("أي آي سي")

المملكة العربیة 
تصنیع زیوت  السعودیة

 ۹٥٫۱۹ ۹٥٫۱۹ الطعام
شركة صافوال لإلستثمارات الصناعیة ("أس أي 

 ي سي")آ
المملكة العربیة 

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة السعودیة
جمھوریة مصر  شركة الملكة للصناعات الغذائیة

 ۱۰۰ ۱۰۰ تصنیع المعكرونة العربیة
جمھوریة مصر  شركة الفراشة للصناعات الغذائیة

 ۱۰۰ ۱۰۰ تصنیع المعكرونة العربیة
  الناشئة المحدودةلألسواق ألغذیة لشركة صافوال 

  
الجزر 

البریطانیة 
 العذراء

 
 شركة قابضة

 
۹٥٫٤۳ 

 
۹٥٫٤۳ 

المملكة العربیة  شركة عافیة العالمیة للتوزیع والتسویق 
 ۹۹ ۹۹ تجارة وتوزیع السعودیة

 ۹٥ ۹٥ شركة قابضة جزر الكایمن لسكرلشركة صافوال لألغذیة 
اإلمارات العربیة  شركة صافوال لألغذیة الدولیة المحدودة 

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة المتحدة
للصناعات الغذائیة ("آي إف  ةیالشركة الدول

 آي")
المملكة العربیة 

 السعودیة
 الدھون عیتصن

 ۱۰۰ ۱۰۰ المتخصصة
اإلمارات العربیة  *شركة سي فود إنترناشیونال تو المنطقة الحرة

 المتحدة
تجارة المنتجات 
 ٦۰ ٦۰ البحریة والتوزیع

 شركة عافیة العربیة لألغذیة 
 

المملكة العربیة 
 ۱۰۰ ۱۰۰ متوقفة النشاط السعودیة 

 القابضة  ةیشركة المؤون العالم
 

 ةیالمملكة العرب
 ةیالسعود

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة

 ةیالمملكة العرب لإلستثمار العقاري المحدودة   ةیالدول نایمراس
 ةیالسعود

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة

 
 للشریك رةشركة سي فود إنترناشیونال تو المنطقة الحمن حقوق ملكیتھا في  %۱۰ بیع على لألغذیة صافوال شركةوافقت  *

 .بعد القانونیة االجراءتتكتمل  لم، ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ فياالخر. كما 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة األولیة الموحدة المختصرة  القوائم إیضاحات حول

  م۲۰۱۹ یونیو ۳۰المنتھیة في لفترة الستة أشھر 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۱۲ 

  معلومات عامة (تابع) -۱
 

 ):تابع) شركة صافوال لألغذیة (۲
 

 :شركات تابعة تحت سیطرة شركة عافیة العالمیة  -أ

 

 بلد التأسیس إسم الشركة التابعة
النشاط التجاري 

 (٪)نسبة الملكیة المباشرة  الرئیسي
  

 
 یونیو ۳۰

 م۹۲۰۱
 دیسمبر ۳۱
 م۸۲۰۱

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

 اإلیرانیة
 ۹۰ ۹۰ شركة قابضة

     
 ۱۰۰ ۱۰۰ متوفقة النشاط لوكسمبرغ شـركة مالینترا القابضـة

     
 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة  الجزر البریطانیة العذراء )"إس إف إل"صافوال لألغذیة المحدودة (

     
 ۹۷٫٤ ۹۷٫٤ متوفقة النشاط  األردن شـركة عافیة العالمیـة ـ األردن

     
 ۹۰ ۹۰ متوفقة النشاط العذراء الجزر البریطانیة شـركة أنفسكز

     
 ۱۰۰ ۱۰۰ متوقفة النشاط  الجزر البریطانیة العذراء عافیة للتجارة العالمیة  

     
 ۱۰۰ ۱۰۰ متوقفة النشاط  الجزر البریطانیة العذراء صافوال لألغذیة العالمیة

     
ھ إی تكاریتي فشركة كوغو غیدا یاتوم 

 )"كوغو"إس (
 تركیا

  
 ۱۰۰ ۱۰۰ قابضةشركة 

     
 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة جزر الكایمن شركة قابضة  –للغذاء  أسیل

     
     إس بي إي سي

الجمھوریة اإلسالمیة  شركة بیشھر الصناعیة
 اإلیرانیة

تصنیع زیوت 
 الطعام

۷۹٫۹ ۷۹٫۹ 

     
الجمھوریة اإلسالمیة  شركة طلوع بخش افتاب 

 االیرانیة
 ۱۰۰ ۱۰۰ تجارة وتوزیع

     
الجمھوریة اإلسالمیة  شركة صافوال بیشھر للسكر

 االیرانیة
 ۱۰۰ ۱۰۰ تجارة وتوزیع

     
الجمھوریة اإلسالمیة  شركة نورتیكا جولدن ویت 

 اإلیرانیة
تصنیع األغذیة 

 والحلویات 
۹۰ ۹۰ 

     
     إس إف إل 

جمھوریة مصر العربیة  شركة عافیة العالمیة ـ مصر 
  

زیوت تصنیع 
 الطعام

۹۹٫۹٥ ۹۹٫۹٥ 

     
 ۱۰۰ ۱۰۰ متوقفة النشاط  الجزر البریطانیة العذراء التیمار الدولیة المحدودة

     
 ۱۰۰ ۱۰۰ متوقفة النشاط  الجزر البریطانیة العذراء الینجتون الدولیة المحدودة

     كوغو
ي تاكریت فشركة صافوال غیدا ساناي 

 أنونیم 
 

 تركیا
  

 تصنیع زیوت
 الطعام

۱۰۰ ۱۰۰ 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة األولیة الموحدة المختصرة  القوائم إیضاحات حول

  م۲۰۱۹ یونیو ۳۰المنتھیة في لفترة الستة أشھر 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۱۳ 

  معلومات عامة (تابع) -۱
 

 ):تابع) شركة صافوال لألغذیة (۲
 

 :ات الصناعیةستثمارإلشركات تابعة تحت سیطرة شركة صافوال ل -ب

 بلد التأسیس إسم الشركة التابعة
النشاط التجاري 

 (٪)نسبة الملكیة المباشرة  الرئیسي
 یونو ۳۰   

 م۹۲۰۱
 دیسمبر ۳۱
 م۸۲۰۱

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

 السكر  تصنیع
۷٤٫٤۸ ۷٤٫٤۸ 

     یو اس سي
اس سي  یة للسكر، مصر ("أيشركة اإلسكندر

 *إي")*
جمھوریة مصر 

 العربیة
 تصنیع السكر 

٦۲٫۱۳ ٦۲٫۱۳ 
     

 ۱۰۰ ۱۰۰ متوقفة النشاط  جزر كایمان  شركة صناعات سكر البنجر
     

     إیھ إس سي إي
جمھوریة مصر  شركة اإلسكندریة المتحدة إلستصالح األراضي 

 العربیة
إستصالح 
 ۱۰۰ ۱۰۰ األراضي

     
 :الناشئة المحدودةلألسواق غذیة لألشركات تابعة تحت سیطرة شركة صافوال  -ج
    

 انتاج زیوت المغرب  شركة صافوال المغرب 
 ۱۰۰ ۱۰۰ الطعام 

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

انتاج زیوت  الجزائر  الجزائر  –شركة عافیة العالمیة 
 ۱۰۰ ۱۰۰ الطعام 

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

الجمھوریة  شركة بیھتام رویان كافیھ الحدیثة 
 االیرانیة اإلسالمیة

انتاج أطعمة 
 ۱۰۰ ۱۰۰ وحلویات 

     
  نایشركة تابعة تحت سیطرة المؤون و مراس -ھـ 

     
اإلمارات العربیة  ألوفوغ تریدینغ دي.ام.ام.سي

 المتحدة
 تجارة وتوزیع

۱۰۰ ۱۰۰ 
 
 ).٪٦۸م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱( ٪ ٦۸*إن نسبة الملكیة الفعلیة في شركة اإلسكندریة للسكر، مصر ھي *
 
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة األولیة الموحدة المختصرة  القوائم إیضاحات حول
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۱٤ 

  معلومات عامة (تابع) -۱
 

 للتجزئة  بندهشركة  )۳
) والتي تم تأسیسھا ٪۹۷٫٥٥: م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱( ")بنده(" للتجزئة بندهمن اسھم شركة  ٪۹۸٫۸۷نسبة  تملك الشركة األم

م) وقبل ۲۰۱۰یولیو  ۳ھـ (۱٤۳۱رجب  ۲۲/ج بتاریخ ۲۳٥بموجب القرار الوزاري رقم  مقفلةكشركة مساھمة سعودیة 
كانت تعمل الشركة كشركة ذات مسؤولیة محدودة في المملكة العربیة السعودیة بموجب  مقفلةمساھمة تحول الشركة إلى شركة 

 م).۱۹۹٥یولیو  ۲۸( ھـ۱٤۱٦ربیع األول  ۱والصادرة بالریاض بتاریخ  ۱۰۱۰۱۳۷٤۱۷السجل التجاري رقم 
 

وشركاتھا التابعة اعمالھا في تجارة الجملة والتجزئة في موارد التغذیة والمواد االستھالكیة. تعمل مجموعة  بندهتزاول شركة 
 السوبر ماركت والمتاجر الصغیرة التابعة لھا. و الھایبر ماركتمتاجر  شبكة من  من خالل بنده

 
 :بندهشركات تابعة تحت سیطرة شركة 

 
 إسم الشركة التابعة

 
 بلد التأسیس

النشاط التجاري 
 )(٪نسبة الملكیة المباشرة  الرئیسي

  
 

 یونیو ۳۰
 م۹۲۰۱

 دیسمبر ۳۱
 م۸۲۰۱

     
 ۱۰۰ ۱۰۰ تجزئة المملكة العربیة السعودیة شركة المخازن الكبرى التجاریة

لخدمات التشغیل والصیانة  بندهشركة 
 وخدمات العقود

 العربیة السعودیةالمملكة 
 ۱۰۰ ۱۰۰ خدمات وصیانة

 ۱۰۰ ۱۰۰ مخابز المملكة العربیة السعودیة للمخابز المحدودة  بندهشركة 
     

     شركة المخازن الكبرى التجاریة
 ۹٥ ۹٥ متوقفة النشاط المملكة العربیة السعودیة الشركة اللبنانیة للحلویات والمخابز 

 
 ٦۹٥على تخفیض رأسمال الشركة بمبلغ في اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة،  بندهم، قرر مساھمي ۲۰۱۹ ینایر ۱٦في 

ملیون لایر سعودي من قبل الشركاء. قامت شركة  ۸۰۰ رأس المال بمبلغل متبوعة بضخالخسائر  طفاءالملیون لایر سعودي 
 .٪۹۸٫۸۷زادت حصتھا في ملكیة شركة بنده إلى  افوال بعملیة ضخ رأس المال، ونتیجةً لذلكص

 
 شركة الطعام الجید  )٤

والتي انشأت كشركة ذات مسؤولیة محدودة. ("جي أف سي")  في شركة الطعام الجید ٪۱۰۰تمتلك الشركة األم حصة ملكیة بنسبة 
 ۱٤۳۹ربیع الثاني  ۲۱صادر بتاریخ  ٤۰۳۰٦۰۳٦۷٤مسجلة في جدة، المملكة العربیة السعودیة بموجب سجل تجاري رقم 

 م. ۲۰۱۸ینایر  ۸والموافق 
ئة ت الجملة والتجزل مباشر وغیر مباشر في معالجة ومبیعایتمثل نشاط شركة الطعام الجید من خالل شركاتھا التابعة بشك

 ألغذیة المجمدة واألغذیة البحریة في االسواق المحلیة والعالمیة. لوالتوزیع 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة األولیة الموحدة المختصرة  القوائم إیضاحات حول

  م۲۰۱۹ یونیو ۳۰المنتھیة في لفترة الستة أشھر 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۱٥ 

  معلومات عامة (تابع) -۱
 

 شركة الطعام الجید  )۳
 

 :(یشار إلیھا مجتمعة بمجموعة شركات الكبیر) الشركات التابعة تحت سیطرة شركة الطعام الجید
 

 التأسیسبلد  إسم الشركة التابعة
النشاط التجاري 

 نسبة الملكیة المباشرة (٪) الرئیسي
 یونیو ۳۰   

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
المملكة العربیة  شركة مصنع األغذیة المتنوعة 

 السعودیة 
تصنیع األغذیة 

 ٥۱ ٥۱ المجمدة
المملكة العربیة  شركة األحسن التجاریة 

 السعودیة
 تجارة وتوزیع 

٥۱ ٥۱ 
 ٥۱ ٥۱ تجارة وتوزیع البحرین  لالستیراد والتصدیرشركة الھالل 

مارات العربیة اإل المحدودةر ھسشركة مشاریع 
 المتحدة 

 تجارة وتوزیع
٥۱ ٥۱ 

مارات العربیة اإل لألغذیةر ھسشركة مصنع 
 المتحدة

تصنیع األغذیة 
 ٥۱ ٥۱ المجمدة

مارات العربیة اإل شركة الكبیر القابضة المحدودة 
 المتحدة

 شركة قابضة 
٥۱ ٥۱ 

مارات العربیة اإل شركة األفضل لتجارة المواد الغذائیة
 المتحدة

 تجارة وتوزیع
٥۱ ٥۱ 

     
 شركات تابعة تحت سیطرة شركة الكبیر القابضة المحدودة: 

    
 

 شركة كاسكید لإلستثمارات المحدودة 
مارات العربیة اإل

 المتحدة
شركة 

 ۱۰۰ ۱۰۰ استثماریة 
مارات العربیة اإل شركة كاسكید لألغذیة البحریة 

 المتحدة
تصنیع األغذیة 

 ۱۰۰ ۱۰۰ المجمدة 
مارات العربیة اإل  الغذائیة للمواد الصباح مشاریع شركة

 المتحدة
التجارة 
 ۱۰۰ ۱۰۰ والتوزیع

     :شركة كاسكید لإلستثمارات المحدودة
التجارة  عمان  شركة األفضل لألغذیة

 ۱۰۰ ۱۰۰ والتوزیع
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۱٦ 

 أسس اإلعداد -۲
 

 االلتزام بالمعاییر  -أ
ً  القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرةإعداد ھذه  تم ألولیة تقاریر المالیة الخاص بالتقاریر المالیة اللللمعاییر الدولیة  وفقا

 نم، و المعاییر والبیانات األخرى الصادرة والمعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ")۳٤ لمعیار المحاسبي الدولي رقم("ا
ً إلى جنب مع ة السعودیة للمحاسبین القانونیین وینبغي قراءتھا الھیئ ة القوائم المالیة الموحدة للمجموعة كما في السنجنبا

 ").السابقةم ("القوائم المالیة السنویة ۲۰۱۸دیسمبر ۳۱المنتھیة في 
 

 ةولیالد إلعداد مجموعة كاملة للقوائم المالیة المعده وفقا للمعاییرال تشمل ھذه القوائم المالیة جمیع المعلومات المطلوبة 
للتقاریر المالیة، ومع ذلك، یتم ادراج السیاسات المحاسبیة والمالحظات التوضیحیة المحددة لشرح األحداث والمعامالت 

 مجموعةال ھي ھذه. السابقة للسنة الموحدة ةیالقوائم المالعداد إز المالي للمجموعة واألداء منذ الھامة لفھم التغییرات في المرك
" وتم توضیح "عقود اإلیجار۱٦ریر المالیة رقم التقا إلعداد الدولي المعیار تطبیق فیھا تم التي للمجموعة المالیة للقوائم األولى

 .۳التغییرات الناتجة عن السیاسات المحاسبیة الھامة في إیضاح 
 
 القیاس اسس / المحاسبي العرف )۱

ومبدأ ة االستمراری مفھوممبدأ االستحقاق المحاسبي واساس بأستخدام  القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرةتم إعداد 
عالقة التحوط في إطار، وااللتزامات المؤكدة، المخزون المطفأةالمدرجة بالتكلفة  االستثمارات التكلفة التاریخیة باستثناء

الحالیة ة بالقیم والتي یتم إثباتھا منافع الموظفینو یجاراإل عقود مطلوباتو المشتقة األدوات المالیةو العادلةللقیمة 
تم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع عرض  ،المخططة اإلئتمانباستخدام طریقة وحدة  لإللتزام المستقبلي

 الفترة الحالیة.
 

  والوظیفةعملة العرض و  )۲
م تقریب ت باللایر السعودي والذي یمثل العملة الوظیفیة للشركة. القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرةیتم عرض ھذه 

 ذكر خالف ذلك. مالم ی ،ألف قربألجمیع المبالغ 
 

 التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة -ب
 

 تؤثر التيووافتراضات  تقدیراتوالقیام بإصدار أحكام من اإلدارة  یتطلب المختصرةالموحدة قائمة المركز المالي اعداد  إن
الفعلیة نتائج . قد تختلف الوالمصروفات اإلیراداتو  للمبالغ المبینة للموجودات والمطلوباتة یفي تطبیق السیاسات المحاسب

 عن ھذه التقدیرات.
 

 .لیامستقب راتیالتقد یعل التیاالعتراف بالتعد تمی على أساس مستمر. الھامةتتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات 
 

لمجموعة ل للتقدیرات الغیر مؤكدة االحكام الھامة الصادرة عن اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة والمصادر الرئیسیة  إن
لتقدیرات لھي نفسھا التي تم وصفھا في القوائم المالیة الموحدة السنویة السابقة، باستثناء االحكام الھامة والمصادر الرئیسیة 

    .۱٦الموضحة في إیضاح  ۱٦الدولي للتقریر المالي رقم المتعلقة بتطبیق المعیار  الغیر مؤكدة
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۱۷ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة -۳
 

فسھا ھي ن القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرةباستثناء ما ھو موضح أدناه، فإن السیاسات المحاسبیة المطبقة في ھذه 
من المتوقع أن یتم عكس التغیرات م. ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱المطبقة في القوائم المالیة الموحدة للمجموعة كما في السنة المنتھیة في 

 م.۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱القوائم المالیة الموحدة للمجموعة كما في السنة المنتھیة في  في السیاسات المحاسبیة في
 

اإلیضاح م، تأثیر تطبیق المعیار موضح في ۲۰۱۹ینایر  ۱من  ۱٦بالتطبیق المبدئي للمعیار الدولي للتقریر المالي  قامت الشركة
لھا تأثیر جوھري على القوائم  م والتي لن یكون۲۰۱۹ینایر  ۱من  . ھناك عدد من التعدیالت األخرى ساریة اعتباراً ۱٦رقم 

 المالیة األولیة الموحدة المختصرة للمجموعة.
 

 نتیجةً في قائمة المركز المالي.  جارینموذجاً وحیداً للمحاسبة عن عقود اإل نیللمستأجر ۱٦یقدم المعیار الدولي للتقریر المالي 
 الصلة ذو لاألص استخدام في حقھ مثلیبإثبات األصل المتعلق بحق االستخدام الذي لذلك، فإن المجموعة كونھا المستأجر، تقوم 

المحاسبة المتبعة من المؤجر مشابھة  قةیتبقى طر .جاریاإل دفعات بسداد التزامھ مثلی الذي جاریاإل مطلوبات إلى باإلضافة
 الحالي. اریللمع

 
بإستخدام طریقة األثر الرجعي، والذي  ۱٦للتقریر المالي رقم  دوليقامت الشركة بتطبیق المعیار الم، ۲۰۱۹ینایر  ۱كما في 

 بموجبھ یتم إثبات األثر المتراكم للتطبیق المبدئي تحت بند األرباح المبقاة. ووفقاً لذلك، لم یتم إعادة عرض بیانات المقارنة المعدة
ل التغیرات تفاصیتم عرضھا كما تم اإلقرار عنھا سابقاً بموجب المعیار الدولي للمحاسبة والتفسیرات المتعلقة.  وم، ۲۰۱۸لسنة 

 في السیاسات المحاسبیة موضحة أدناه. 
 

  ۱٦بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم الھامة  السیاسات المحاسبیة
 

 ألصلا یتم قیاس حق استخدام تزام عقد اإلیجار في تاریخ بدایة عقد اإلیجار.تقوم المجموعة بإثبات حق استخدام الموجودات وال
عملیات  نخفاض في القیمة، ویتم تعدیلھ وفقًا لبعضاالمبدئیًا بالتكلفة، وبعد ذلك بالتكلفة ناقًصا أي استھالك متراكم وخسائر 

 إعادة القیاس لمطلوبات اإلیجار.
 

ویتم خصمھا  ،بدایة اإلیجاریتم قیاس مطلوبات اإلیجار مبدئًیا بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي لم یتم سدادھا في تاریخ 
قتراض معدل االباستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإلیجار أو، إذا لم یكن باإلمكان تحدید ذلك المعدل بسھولة، باستخدام 

 كل عام، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي كمعدل الخصم.وبش اإلضافي للمجموعة.
 

 یتم زیادة مطلوبات اإلیجار الحقًا من خالل تكلفة الفائدة على مطلوبات اإلیجار وتخفیضھا بمقدار مدفوعات اإلیجار المسددة.
ر في تغییر في مؤشر أو معدل، أو تغیییتم إعادة قیاسھا عندما یكون ھناك تغییر في مدفوعات اإلیجار المستقبلیة الناشئة عن 

حسب االقتضاء، التغییرات في تقییم ما إذا كان خیار الشراء أو  تقدیر المبلغ المتوقع دفعھ بموجب ضمان القیمة المتبقیة أو
 .بشكل مؤكداء ھاإلن مؤكد، أوالتمدید بشكل 

 
یؤثر تقییم ما  للمستأِجر فیھا خیارات التجدید. التي یكونعقود اإلیجار  بعضطبقت المجموعة حكًما لتحدید مدة عقد اإلیجار ل

إذا كانت المجموعة لدیھا تأكید معقول لممارسة مثل ھذه الخیارات على مدة عقد اإلیجار، مما یؤثر بشكل كبیر على مبلغ 
 مطلوبات اإلیجار وموجودات حق االستخدام المثبتة.

 
اإلیجار. وفي أي حال، إذا ظھرت تكالیف إضافیة مثل تجھیز الموقع أو  یساوي التزام عقد األصلبشكل عام، حق استخدام 

 . األصلإلى قیمة حق استخدام  یتم إضافتھا بالعملیة، المتعلقة الودائع غیر المسترجعة والمصروفات األخرى
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۱۸ 

 اإلستثمار في شركات محاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة -٤
 :ليی كما ھي ةیمحاسب عنھا بطریقة حقوق الملكستثمار المجموعة في شركات افیما یلي تفاصیل 

 

 اإلسم
 
 

 قطاع االعمال
 الرئیسي

بلد   
  التأسیس

 نسبة الملكیة 
(٪)   

یونیو ۳۰    
 ۲۰۱۹م

۳۱ دیسمبر 
 ۲۰۱۸م

یونیو ۳۰  
 ۲۰۱۹م

دیسمبر ۳۱  
  ۲۰۱۸م

       

 شركة المراعي
المنتجات 

الغذائیة 
 الطازجة

المملكة العربیة 
 ۷٬٤۰٤٬۱۹۹ ۷٬٤۲۱٬۸۱۲ ۳٤٫٥۲ ۳٤٫٥۲ السعودیة 

شركة كنان العالمیة 
المملكة العربیة  العقارات  للتطویر العقـاري 

 ٤۰۸٬۰۱۳ ٤۱٥٬۷٦۰ ۲۹٫۹ ۲۹٫۹ السعودیة 
  ،الشركة المتحدة للسكر

 سي إس وی(" مصر
 *")إي

 مصر تصنیع السكر
۳۳٫۸۲ ۳۳٫۸۲ ۲۳۷٬۹۸٤ ۲۳٥٬۸۳۷ 

مدینة السیرة شركة 
المملكة العربیة  العقارات  للتطویر العقاري

 ۱٤۷٬٥۹۷ ۱٤۷٬٥۹۷ ٤۰ ٤۰ السعودیة 
الشركة المتحدة للزیوت 

 ٥٤٬۹۸۷ ٥۱٬۳٦۱ ٥۱ ٥۱ جزر كایمان  شركة قابضة القابضة المحدودة

انتاج كابیتال المحدودة 
 ("انتاج")

إدارة الصنادیق 
/ المحافظ 
 االستثماریة

 جمھوریة تونس
٤۹ ٤۹ ۳۳٬۹٦۱ ۳۳٬۹٦۱ 

شركة مطوري مدینة 
المملكة العربیة  العقارات  المعرفة اإلقتصادیة

 ۱٦٬۲۷۰ ۱٦٬۲۷۰ ۲٫۰۷ ۲٫۰۷ السعودیة 
     ۸٬۳۲٤٬۷٤٥ ۸٬۳۰۰٬۸٦٤ 

 
). ٪۱۰٫٦۲دیسمبر:  ۳۱( ٪۱۰٫٦۲حصة ملكیة الشركة المباشرة في یو إس سي إي بلغت * 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة األولیة الموحدة المختصرة  القوائم إیضاحات حول

  م۲۰۱۹ یونیو ۳۰المنتھیة في لفترة الستة أشھر 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۱۹ 

 اإلستثمارات  -٥
یونیو ۳۰   

 م۹۲۰۱
دیسمبر ۳۱  
 م۸۲۰۱

   
 ۳۲٤٬۲۰٤ ۳٥٤٬۷٤۸ )۱-٥محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إیضاح  استثمارات

 ۳۰٬۸۸۸ ۱٬۲۲٦ استثمار بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 ۳٥٥٬۹۷٤ ۳٥٥٬۰۹۲ 
 

 استثمارات محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ۱-٥
 

 اإلسم
 قطاع االعمال

 الرئیسي
 بلد

 التأسیس
 نسبة الملكیة

(٪)   

یونیو ۳۰    
 ۲۰۱۹م

دیسمبر ۳۱  
 ۲۰۱۸م

یونیو ۳۰  
 ۲۰۱۹م

دیسمبر ۳۱  
 ۲۰۱۸م

إستثمارات 
       مدرجة

مدینة المعرفة 
 العقارات االقتصادیة

المملكة العربیة 
 ۱۹۷٬٦٥۲ ۲۱۲٬٦۳۹ ٦٫٤ ٦٫٤ السعودیة

إعمار المدینة 
 العقارات اإلقتصادیة 

العربیة المملكة 
 ٥۸٬۸۷۸ ۷٤٬٤۳٥ ۰٫۹ ۰٫۹ السعودیة

شركة فینكس 
العربیة 
 العقارات القابضة

المملكة االردنیة 
 -- -- ٥ ٥ الھاشمیة

       
إستثمارات 
       غیر مدرجة

شركة جسور 
 شركة قابضة القابضة

المملكة العربیة 
 ٦۷٬٦۷٤ ٦۷٬٦۷٤ ۱٥ ۱٥ السعودیة

سویكورب 
المملكة العربیة 

 إدارة االستثمار السعودیة
المملكة العربیة 

 -- -- ۱٤٫۸۱ ۱٤٫۸۱ السعودیة
     ۳٥٤٬۷٤۸ ۳۲٤٬۲۰٤ 

 
 رأس المال -٦

 ٥۳۳٫۹۸۱ملیار لایر سعودي یتكون من  ٥٫۳رأس مال المجموعة  بلغ، م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱و م۲۰۱۹ یونیو ۳۰كما في 
 .لایر سعودي للسھم ۱۰مل بقیمة ملیون سھم مدفوع بالكا

 
 نظاميإحتیاطي  -۷

من صافي  ٪۱۰تحویل  المجموعةفي المملكة العربیة السعودیة، یتعین على الشركات  ونظاماالساسي للشركة  للنظاموفقاً 
وحیث أن الشركة قد وصلت  من رأس المال. ٪۳۰ھذا االحتیاطي النظامي  یتساويحتى  إلى إحتیاطي نظاميسنویًا دخلھا 

 .یجب إجراء أي تحویالت إضافیة إلى مستوى االحتیاطي االلزامي، فإنھ ال
 
طي ھذا االحتیا. للمجموعةھو االحتیاطي النظامي  القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرةإلحتیاطي النظامي المبین في ا

 .الشركة مساھميغیر متاح حالیا لتوزیعھا على 
  



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة األولیة الموحدة المختصرة  القوائم إیضاحات حول

  م۲۰۱۹ یونیو ۳۰المنتھیة في لفترة الستة أشھر 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۲۰ 

  قروضسلف و -۸
 أة.المطف بالتكلفةالتي تم قیاسھا المحملة بفوائد، وللقروض والسلف الشروط التعاقدیة تعكس  التالیة معلوماتال
 

 یونیو ۳۰ 
 م۲۰۱۹

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۸ 

   مطلوبات غیر متداولة
 ۹۸٬۸۰۸ ۹٦٬۰۸۲ قروض بنكیة مضمونة

 ۱٬٥۰۰٬۰۰۰ -- )۲-۸سندات غیر مضمونة (صكوك) (إیضاح 
 ۲٬٦٦۷٬۱۸۸ ۳٬۱٤۰٬۲۳۱ قروض بنكیة غیر مضمونة

 ۳٬۲۳٦٬۳۱۳ ٤٬۲٦٥٬۹۹٦ 
   مطلوبات متداولة

 ۱٦۷٬۹۲۲ ۱٤۸٬٦۰۲ الجزء المتداول من قروض بنكیة مضمونة
 ۹۷۰٬۳۱۰ ٥٥٦٬۲٦۸ الجزء المتداول من قروض بنكیة غیر مضمونة

 -- ۱٬٥۰۰٬۰۰۰ )۲-۸إصدار سندات غیر مضمونة (صكوك) (إیضاح 
 ۲۰۰٬۲٥۰ ٤۰۸٬٥۱۱ قروض بنكیة مضمونة

 ۲٬۲۹٤٬۸۳۹ ۲٬۱۳۰٬۱۱۷ قروض بنكیة غیر مضمونة
 ٥٦٬٥۹٤ ٦٤٬۱۲۳ سحب على المكشوف 

 ٤٬۸۰۷٬٦۲۱ ۳٬٦۸۹٬۹۱٥ 
 ۸٬۰٤۳٬۹۳٤ ۷٬۹٥٥٬۹۱۱ 

 
وشركاتھا التابعة الموحدة.  الشركة األم قبل أخرى منالقروض من بنوك تجاریة ومؤسسات مالیة  تم الحصول على ھذه  ۸-۱

 ركیةاللیرة التوالدوالر األمریكي والدینار الجزائري اللایر اإلیراني و ھذه القروض باللایر السعودي والجنیھ المصري و
برھن بعض الممتلكات واآلالت والمعدات لبعض الشركات الخارجیة  ةالجنیھ السوداني. بعض ھذه القروض مضمونو

قروض طویلة بعض ال التابعة. تتضمن إتفاقیات القروض تعھدات تتطلب من بین أشیاء أخرى الحفاظ على نسب مالیة معینة.
 بضمانات الشركة األم. مضمونةاألجل للشركات التابعة 

 
ملیار ریـال سعودي بمدة  ۱٫٥ إجمالیة تبلغ  بقیمةصكوك ال إلصداراألولي  طرحھام أتمت المجموعة ۲۰۱۳ینایر  ۲۲في  ۸-۲

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

 . سلف وقروض قصیرة االجل م وتبعاً لذلك تم تصنیفھا ۲۰۲۰ینایر  ۲۲الصكوك ھو 
 
 ملیار ۱ غتبل إجمالیة بقیمة الجدید، البرنامج بموجب ،الجدیدة للصكوكطرحھا  المجموعة كملتأ ، الحالیةانتھاء الفترة  بعد ۸-۳

أشھر تدفع بشكل  ٦زائد سایبور  ٪۱٫٦متغیر على حملة الصكوك وسنوات وبعائد متوقع  ۷ صالحیة بمدة سعودي لایر
ملیون لایر سعودي  ٥۰۷یتضمن اإلصدار استبدال مبلغ  .م۲۰۲٦ ولیوی ۹نصف سنوي. موعد استحقاق الصكوك ھو 

 ۱٫٥ستنخفض القیمة األسمیة للصكوك السابقة من  لذلك، ونتیجةم. ۲۰۱۹یولیو  ۹تم استبدالھا في  التيوللصكوك السابقة 
 ملیون لایر سعودي.  ۹۹۳ملیار لایر سعودي إلى 

 
ملیون لایر  ۲۳۷٫۹: م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱لایر سعودي (ملیون  ۲۷۸ الممتلكات، اآلالت و المعدات بمبلغبعض تم رھن  ۸-۳

 لدى بعض البنوك التجاریة.كضمان للمجموعة  في الخارج التابعة سعودي) لبعض الشركات
 
)  لدى بعض البنوك األجنبیة ملیون لایر سعودي ۲٥: م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱لایر سعودي (ملیون  ۳۹تم رھن المخزون بمبلغ  ٤-۸

 في الخارج. التابعة لبعض الشركات تسھیالت كضمان مقابل 
 
م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیار لایر سعودي ( ٤٫٤۱م، لدى المجموعة تسھیالت بنكیة غیر مستغلة تبلغ ۲۰۱۹یونیو  ۳۰كما في  ٤-۸

 ملیار لایر سعودي) إلدارة متطلبات السیولة قصیرة األجل وطویلة األجل. ٤٫٦۲
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۲۱ 

 ضریبة الدخلالزكاة و -۹
 
 الزكويالموقف  )أ

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

 
م. وقامت الھیئة العامة للزكاة والدخل بعمل فحص ۲۰۰٤م حتى ۲۰۰۱تم االنتھاء من الروبط الزكویة للسنوات من 

دي. ملیون لایر سعو ۸٥٫۸م، وطالبت بفروقات زكویة بمبلغ ۲۰۱۲م حتى ۲۰۰٥میداني لسجالت الشركة للسنوات من 
م ۲۰۱۳وات قدمت الشركة أیضا اإلقرارات الزكویة للسن الھیئة العامة للزكاة والدخل. وقد اعترضت الشركة على مطالبة

 .م۲۰۱۸إلى 
 

السعودیة شھادات زكویة نھائیة لبعض السنوات وشھادات زكویة مؤقتة لسنوات أخرى. كما  التابعةاستلمت الشركات 
د الرد علیھا أو في مرحلة الر او سوف یتم ، والتي تمالھیئة حول السنوات قید المراجعةاستلمت أیضا استفسارات من 

في المجموعة ربوطا زكویة من الھیئة  السعودیة التابعة كما استلمت بعض الشركات .المعنیةعلیھا من قبل الشركات 
ملیون  ۷۳٫۳بمبلغ ضافیة إمطلوبات زكویة الھیئة  قیمتحیث م  ۲۰۱۷ الىم ۲۰۰٥تتعلق باإلقرارات الزكویة للسنوات 

) م۲۰۱۲الى  م۲۰۰٥للربوط الزكویة للسنوات  ریـال سعوديملیون  ۱۰ :م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ریـال سعودي تقریباً (
 تقدمت الشركات التابعة بإعتراضات على ھذه الربوط اإلضافیة.

 
الى ذلك، استلمت احدى الشركات التابعة ربوطا مبدئیة لبعض السنوات، ونتج عن ذلك عكس المخصص  باالضافة

 المتعلق بھا. 
 

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

ضریبي حالیاً. تقوم الشركات التابعة الخاضعة للضریبة بتحدید االلتزامات الضریبیة  اعفاء لدیھاھذه الشركات التابعة من 
ركات كما أن بعض ھذه الشالخاضع للضریبة للسنة. ل المعدل بناًء على المعدالت المطبقة للشركات فیما یتعلق بالدخ

 األجنبیة التابعة ملزمة بدفع ضریبة مقدمة ربع سنویة یتم تحدیدھا على أساس وعاء االلتزام الضریبي للسنة السابقة.
 

نوات أخرى. ضریبیة مؤقتة لس وربوطضریبیة نھائیة لسنوات معینة ربوط حصلت بعض الشركات األجنبیة التابعة على 
 .ھاحیث تم تقدیم ردود ل قید المراجعةكما تلقت إستفسارات من إدارات ضریبة الدخل بعد تقییمھا أو فحصھا لسنوات 

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

 
 إلتزامات وتعھدات -۱۰
 یونیو ۳۰ 

 م۹۲۰۱
 دیسمبر  ۳۱
 م۸۲۰۱

 نییالمبالغ بالمال 
 ۱٦۳ ۱۸ خطابات االعتماد

 ۲٤۷ ۱۷۹ ةیضمانات بنك
 ۳٥۰ ٤۷۲ التزامات لشراء السكر الخام
 ۳۲۳ ٤٦۸ التزامات لبیع السكر المكرر 

 ۹۹ ۳٥ إلتزامات رأسمالیة
   
   
 المتري بالطن ةیالكم 

 ۳۰٦٬۲٥۹ ٤۰۳٫۷٤۹ التزامات لشراء السكر الخام
 ۳۲۳٬۲۰٤ ۲۸۱٬٤۷٥ التزامات لبیع السكر المكرر 
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۲۲ 

 ربحیة السھم  -۱۱
 

العائد وبقسمة صافي الدخل  م ۲۰۱۸ یونیو ۳۰وفي  م۲۰۱۹ یونیو ۳۰المنتھیة في  عن الفترةتم حساب ربحیة السھم األساس 
 ٥۳۳٫۹۸۱: م۲۰۱۸ یونیو ۳۰( سھمملیون  ٥۳۳٫۹۸۱توسط المرجح لعدد األسھم القائمة على المللفترة الشركة  لمالك

 .خالل تلك الفترات )سھمملیون 
 

العائد صافي الدخل بقسمة  م۲۰۱۸ یونیو ۳۰وم ۲۰۱۹ یونیو ۳۰المنتھیة في  عن الفترةتم احتساب ربحیة السھم المخفضة 
حیث وعلى المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة المعدلة بأثر التخفیض المحتمل لألسھم العادیة.  الفترات لتلكالشركة  لمالك

 أنھ الیوجد ھناك إلتزام قابل للتحول ألدوات حقوق ملكیة، فإن ربحیة السھم المخفضة ال تختلف عن ربحیة السھم األساس.  
 

 أطراف ذات عالقة -۱۲
 بعضعالقة مع الاألخرى ذات والمنشأت والشقیقة األطراف ذات العالقة من مساھمي المجموعة والشركات الزمیلة  تتضمن

 الشركات التابعة الموحدة وموظفي اإلدارة العلیا للمجموعة. یتم اعتماد شروط وأحكام ھذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.
 

 المعامالت مع موظفي اإلدارة العلیا
 

 تعویضات موظفي اإلدارة العلیا
قامت  .منافع ما بعد التوظیفو نقدیة،غیر الرئیسیین للمجموعة رواتب، ومكافآت  العلیا یتضمن التعویض لموظفي اإلدارة

: م۲۰۱۸ یونیو ۳۰م (۲۰۱۹یونیو ۳۰المنتھیة في  فترةلل ملیون لایر سعودي ۱۷٫۳۹قدرة  بمصروفالمجموعة باالعتراف 
 لایر سعودي).ملیون  ۱٤٫۷۷

 
 ۱٫۱ :م۲۰۱۸ یونیو ۳۰ملیون لایر سعودي ( ۱٫۱ :م۲۰۱۹ یونیو ۳۰ المنتھیة في  لفترةمكافاة اعضاء مجلس االدارة بلغت 
 .دة المختصرةالموح الربح أو الخسارةقائمة في  وتم تحمیلھا) وقد تم احتسابھا وفقا للنظام االساسي للشركة لایر سعوديملیون 

ملیون  ۱٫٥۰ بلغتالمجلس المختلفة  لجانمخصصات الحضور والمصروفات االخرى ألعضاء مجلس االدارة واعضاء إن 
 .  إداریةضمن مصروفات مصروفات ك تسجیلھا وتمملیون لایر سعودي)  ۱٫٤۰:م ۲۰۱۸ یونیو ۳۰لایر سعودي (

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة أخرى

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

 أسس تجاریة بحتة.االدارة العلیا والتي تتم على  بموظفي  لھا عالقة 
 

فترة  لخال اس تجاري بحت ویتم تسویتھا نقداً یتم تحدید أسعارھا على أسالعالقة إن كافة األرصدة القائمة مع األطراف ذات 
 الفترة الحالیة أو لفترةلأي مصروفات ب االعترافغیر مؤمنة. لم یتم  االرصدة ھذهجمیع . المعاملةاالئتمان المتفق من تاریخ 

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

 
 
 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة األولیة الموحدة المختصرة  القوائم إیضاحات حول

  م۲۰۱۹ یونیو ۳۰المنتھیة في لفترة الستة أشھر 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۲۳ 

 عامالت مع أطراف ذات عالقة (تابع)م -۱۲
 

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

 

 العالقة اإلسم
 طبیعة

 المعامالت
  

 الرصید الختامي مبلغ المعامالت
 دیسمبر  ۳۱ یونیو ۳۰ یونیو ۳۰ 
 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ 

 ذمم مدینة تجاریة  –مستحق من أطراف ذات عالقة 
بعض مساھمي 
الشركة المتحدة 

 للسكر

مساھمون 
في شركة 

 ۲۲٬۳۷۲ ۲۲٬۸۹۱ ۱٦٦٬٤٦۳ ۷۰٬٦۹٤ تجاریة  تابعة
بعض مساھمي 

شركة عافیة 
 العالمیة 

مساھمون 
في شركة 

 ۱٥٬٤٦۹ ۱۸٬۷۲۳ ۲۲٬۱٦٦ ۳٤٬۳٥٦ تجاریة  تابعة
شركة  شركة المراعي 

 ۳٬٥۹۳ ٤٬٦٥۳ ۳۲٬۲٤۳ ۲٤٬٤٥۹ تجاریة  زمیلة
شركة المخابز 

 الغربیة 
شركة 
 ۱٬٥۹٦ ۱٬۸۸۲ ۹٬٥۷٦ ۲۷٬٤٦۱ تجاریة  شقیقة

شركة المھباج 
 الشامیة التجاریة 

شركة 
 -- ۲٬۷۲۷ -- ۲۱٬٥٥۹ تجاریة  شقیقة 

سي فود 
 انترناشونال

شركة 
 -- ٦٬۸۲۷ ٥٬۲۹۱ ۲٦٬۹٦۹ تجاریة  شقیقة 

المتحدة الشركة 
 للسكر، مصر

شركة 
 -- -- -- ۱٤٬۱٦۷ تجاریة زمیلة

 ۲٬۰۹٥ ۸٤ ٤۸ ۱۰۰   أخرى 
     ٥۷٬۷۸۷ ٤٥٬۱۲٥ 
       

 مدفوعات مقدماً وذمم مدینة أخرى –مستحق من أطراف ذات عالقة 
    

شركة  )۱-۱۲كنان (
 ۷۳٬۰۱٥ -- ۲۷٬۳۰٥ -- غیر تجاریة  زمیلة 

شركة خیرات 
الشرق للتجارة 
العامة وصناعة 
 المواد الغذائیة 

شركة 
 غیر تجاریة  زمیلة

۱۹٬٤۸٥ ۹٦۲ ۲۲٬۲٥۳ ۲٬۷٦۸ 
سي فود 

انترناشونال 
 ھولدكو

شركة 
 غیر تجاریة   مشتركة

-- -- ٦٬۰۱۱ ٦٬۰۱۱ 
شركة المراكز 

 العربیة
شریك في 

شركة 
 تابعة

 غیر تجاریة

۱۳٬٤۷۲ ۲۱٬۹٥۰ -- ۷٬٥۱۳ 
     ۲۸٬۲٦٤ ۸۹٬۳۰۷ 
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۲٤ 

 أطراف ذات عالقة (تابع) -۱۲
 

 
، باعت الشركة األم حصة ملكیة مباشرة وغیر مباشرة في شركة دیار المشرق (مشروع مشارف) إلى م۲۰۱٤في سبتمبر  ۱۲-۱

، م۲۰۱۷. خالل۲۰۱۷ربعة أقساط حتى نوفمبر ملیون لایر سعودي مستحقة على أ ٥۹۳٫٦ شركتھا الزمیلة كنان بمبلغ
ملیون لایر سعودي  ۱٥۳٫۹۷ إعادة جدولة المبلغ المتبقي المستحقبین الطرفین حیث تم االتفاق على  یةتم التوقیع على اتفاق
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰و م ۲۰۱۸دیسمبر  ۱ملیون لایر سعودي في  ۷٤٫۲۷ملیون لایر سعودي و  ۷۹٫۷۰على دفعتین بمبلغ 

 القائمة.  األرصدة استالم تم، م۲۰۱۹ یونیو ۳۰ في النتھیة الفترة خالل  على التوالي.
 
 
 
 

 العالقة اإلسم
 طبیعة

 المعامالت
  

 الرصید الختامي مبلغ المعامالت
 دیسمبر ۳۱ یونیو  ۳۰ یونیو  ۳۰ 
 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ 

 ذمم دائنة تجاریة –مستحق إلى أطراف ذات عالقة 
 ۸۳٬۹۱٥ ۹٤٬۸۹۱ ٤۰۰٬۳۲۲ ۳٦۹٬۰۲۸ تجاریة  شركة زمیلة شركة المراعي 

شركة نستلھ 
 ٤۱٬۱۱٥ ۲۳٬٦۰۱ ۲۲۳٬۰٥۹ ۲۱٦٬٤٦٦ تجاریة شركة شقیقة العربیة المحدودة

شركة میار 
 ۳٤٬۱۲٤ ٥۸٬٥٦۷ ۸۱٬۲۳٤ ۸٥٬٤۲۷ تجاریة  شركة شقیقة لألغذیة

دل مونتي 
 السعودیة المحدودة

 
 ٤٬۱۹٤ ٥٬۳٤۷ ٤۸٬٥۳۲ ۳۳٬۲٥۹ تجاریة شركة شقیقة

شركة المھباج 
 ۲٬٥۸٤ ٦٬۱۳۷ ۸٬۸۳۹ ۱٤٬۰۱۳ تجاریة  شركة شقیقة الشامیة التجاریة  

شركة المنھل 
  لمصنع المیاه

 ۱٬۸۹٤ ۱٬٤۸۸ ۸٬۰٦۲ ۲٬٥٤۳ تجاریة  شركة شقیقة المحدودة 
 ۱٬٤۱۱ ۱٬۲۱۱ -- ۹٬۱٥۳   أخرى

     ۱۹۱٬۲٤۲ ۱٦۹٬۲۳۷ 
       

 ومطلوبات أخرىمستحقات  –مستحق إلى أطراف ذات عالقة 
 ۱۰٬۳۰۰ -- ۱۰٬۷۰۱ ۱۱٬۲٤٤ غیر تجاریة شركة زمیلة كنان

سي فود 
 ٤٬۰۲۷ -- -- -- غیر تجاریة   شركة زمیلة انترناشونال ون

شركة عبدالقادر 
 ۳٬۱۲٥ ۳٬۱۲٥ ۱٬٦۹٦ ۳٬۳۹۲ غیر تجاریة مساھم المھیدب و أبناءه

دل مونتي 
 السعودیة المحدودة

 
 -- -- ۷۸۸ ۱٬٥۷٥ غیر تجاریة شركة شقیقة

 ۲۰٬۳۷۲ ۲۳٬٥٤٥ ٦۳٬۷٤۲ ۳٦٬٦۱٥ غیر تجاریة  شركة زمیلة یو اس سي أي
 -- ۲٦۲ ۱۲٤ ٥۲٤   أخرى

     ۲٦٬۹۳۲ ۳۷٬۸۲٤ 
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 المالیة األولیة الموحدة المختصرة  القوائم إیضاحات حول

  م۲۰۱۹ یونیو ۳۰المنتھیة في لفترة الستة أشھر 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۲٥ 

 قطاعات التشغیل -۱۳
 

تقاریر قطاعیة، كما ھو موضح أدناه، وھي وحدات األعمال االستراتیجیة للمجموعة. وتقدم وحدات  خمسةلدى المجموعة 
األعمال االستراتیجیة منتجات وخدمات مختلفة، وتدار بشكل منفصل ألنھا تتطلب تقنیات واستراتیجیات تسویقیة مختلفة. لكل 

جعة التقاریر بمرا )متخذ القرارات التشغیلیة الرئیس( للمجموعةوحدة من وحدات االعمال االستراتیجیة یقوم الرئیس التنفیذي 
 اإلداریة الداخلیة على أساس ربع سنوي على األقل. یوضح الملخص التالي العملیات في كل قطاع من قطاعات المجموعة:

 
 .األغذیةومنتجات ویشمل عملیات تصنیع وبیع وتوزیع زیوت الطعام والسكر والمعكرونة  -صناعات غذائیة 

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

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

 
 یشمل تصنیع وتجارة الجملة والتجزئة للمنتجات الغذائیة المجمدة التي تدیرھا شركة الطعام الجید. - األغذیة المجمدة

 
 النشاطات العقاریة واالستثمارات في الشركات الزمیلة واالستثمارات األخرى. ویشمل - اإلستثمارات

  
 ضمن ،م۲۰۱۸م و۲۰۱۹عامي في  التقریرھا ضمن قطاعات دیالكمیة لتحد حدودالقطاعات التي ال تستوفي أي من تصنف 

 ستبعادات.   " والتي تتضمن بشكل رئیسي اإلأخرى /"أستبعادات 
  

المعلومات المتعلقة بنتائج كل التقاریر القطاعیة متضمنھ أدناه. یتم قیاس األداء على أساس صافي الربح قبل ضریبة الدخل 
الداخلیة. ترى اإلدارة أن تلك المعلومات ھي األكثر عالقة بتقییم نتائج قطاعات لكل قطاع، كما ھو متضمن في تقاریر اإلدارة 

 معینة ذات صلة بمنشآت أخرى تعمل ضمن تلك الصناعات. یتم تحدید التسعیر بین القطاعات على أساس تجاري.
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۲٦ 

 قطاعات التشغیل (تابع) -۱۳
 التقاریر القطاعیة 
     

 اإلجمالي استبعادات/ أخرى  اإلستثمارات األغذیة المجمدة الخدمات الغذائیة التجزئة صناعات غذائیة 
        ۳۰ یونیو ۲۰۱۹م
 ۱۱٬٤۱۱٬۸۲۸ -- -- ۲۹٤٬۱۰۰ ٦۰۹٬٦۳۱ ٥٬۹۲۲٬۳٥۷ ٤٬٥۸٥٬۷٤۰ اإلیرادات الخارجیة

 -- (۲۲٤٬۹٥۱) ۲۱٬۳٤۲ ۱٦٬٥۳۱ ۱۳٬۰۷۳ ۱٬٤۱٤ ۱۷۲٬٥۹۱ اإلیرادات ما بین القطاعات
 ۱۱٬٤۱۱٬۸۲۸ (۲۲٤٬۹٥۱) ۲۱٬۳٤۲ ۳۱۰٬٦۳۱ ٦۲۲٬۷۰٤ ٥٬۹۲۳٬۷۷۱ ٤٬۷٥۸٬۳۳۱ اإلیرادات القطاعیة

 (۹٬۱۸۳٬۲۰۲) ۲۰۳٬٦۰۹ -- (۱۹۲٬۹۹۷) (٤٤۱٬۰۸۳) (٤٬۷٤۳٬۱٤٤) (٤٬۰۰۹٬٥۸۷) تكلفة اإلیرادات
صافي ربح / (خسارة) 

 ۱۱٦٬٥٦۰ (٤۱٬۲٦۱) ۱۸۹٬۹۱۰ ۱۳٬۱۳٤ ۸۸٬۹۱٥ (۳۱۱٬۹٦۷) ۱۷۷٬۸۲۹ القطاع
        

 ۲۷٬۲۲٥٬۸٤۳ (٥٬٦٦٤٬۹۱٦) ۱٤٬۳۹۳٬۳۹٦ ۹۹٦٬۳۰۲ ۲٬۰۱۲٬٥۲۳ ۸٬۲۷٥٬۸۳۱ ۷٬۲۱۲٬۷۰۷ موجودات القطاع
 ۱۹٬۰۷۲٬٥۱۰ (۲٬۰۳۳٬۲۱۲) ٦٬۷۹٥٬۱۱٤ ۸۰۷٬۰۹۰ ۱٬۰٥٦٬٦٦۱ ۷٬۳۹٥٬۹۱٥ ٥٬۰٥۰٬۹٤۲ مطلوبات القطاع

        
        ۳۰ یونیو ۲۰۱۸م

 ۱۱٬۲٥٥٬٥٥۸ -- -- -- ٥٦٦٬٥٦۸ ٥٬٦۰٥٬٥۳۳ ٥٬۰۸۳٬٤٥۷ اإلیرادات الخارجیة
 -- (۲۱۸٬٤۷۰) ۲۲٬۸۰۹ -- ۱۲٬۸٦۰ ۱٬٦۹٥ ۱۸۱٬۱۰٦ اإلیرادات ما بین القطاعات

إلیرادات القطاعیةا  ٥٬۲٦٤٬٥٦۳ ٥٬٦۰۷٬۲۲۸ ٥۷۹٬٤۲۸ -- ۲۲٬۸۰۹ (۲۱۸٬٤۷۰) ۱۱٬۲٥٥٬٥٥۸ 
 (۹٬۲۸۰٬۱۹۹) ۱۸٥٬۹۳۸ -- -- (٤۱٤٬۷۲٥) (٤٬٥۰۳٬۳٦٥) (٤٬٥٤۸٬۰٤۷) تكلفة اإلیرادات

صافي ربح / (خسارة) 
 ٥٦٬۳۳٦ (۱۷٬٦۳۱) ۲۷۱٬۱۹٤ -- ۹۳٬٦۳۲ (٤۳۳٬۷۲۰) ۱٤۲٬۸٦۱ القطاع

        
م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱         

 ۲۲٬۲٥۲٬٤٥۱ (۳٬۹٥۱٬٦۹۱) ۱۲٬٥٦۲٬۷۱٤ ۹۰۹٬۱٥۹ ۱٬٤٤۲٬٤۰۰ ٤٬٥۰۲٬۳۲۷ ٦٬۷۸۷٬٥٤۲ موجودات القطاع
 ۱٤٬۲۳۰٬٥۱۰ (٦۲۱٬۸٥۳) ٤٬۹۰۱٬۲۱٤ ۷٦۳٬۰۹٤ ٥۰۸٬٦۲۷ ٤٬۱۰۹٬۷۲۱ ٤٬٥٦۹٬۷۰۷ مطلوبات القطاع
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۲۷ 

 القیمة العادلة وإدارة المخاطر  –األدوات المالیة  -۱٤
 

 العادلة والقیم المحاسبي التصنیف )أ
 

ي السوق في المشاركین ف القیمة العادلة ھي المبلغ الذي یتم استالمھ مقابل بیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة نظامیة بین
تاریخ القیاس في السوق الرئیسیة أو، في ظل غیاب السوق الرئیسیة، في السوق األكثر منفعة المتاحة أمام المجموعة في ذلك 

 التاریخ. وتعكس القیمة العادلة اللتزام ما مخاطر عدم أدائھ.
 

لقیم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالیة وغیر یتطلب عدد من السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات من المجموعة قیاس ا
 المالیة.

 
وعند توافر إحداھا، تقوم المجموعة بقیاس القیمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعروض في سوق نشطة لتلك األداة. یعتبر سوق 

 اس لتسعیر األداة المالیة.األداة المالیة نشط، في حال تكرر المعامالت بشكل مستمر مما یوفر معلومات كأس
 

إذا كان سوق األداة المالیة غیر نشط، تقوم المجموعة بتحدید القیمة العادلة باستخدام أسلوب تقییم ویعتمد أسلوب التقییم المختار 
میع جعلى أقصى استخدام لمدخالت السوق وعلى أقل ما یمكن من التقدیرات الخاصة بالشركة. وإن أسلوب التقییم المختار یضم 

 العوامل التي قد تأخذ في االعتبار من قبل المشتركین في السوق عند تحدید األسعار.
 

عند قیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام ما، تستخدم المجموعة بیانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان. یتم تصنیف القیم 
 عادلة استناًدا إلى المدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم كما یلي:العادلة إلى مستویات مختلفة في التسلسل الھرمي للقیمة ال

 
 : األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتطابقة.۱المستوى  •

 
 االلتزام،: المدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى األول القابلة للمالحظة لألصل أو ۲المستوى  •

 سواًء بصورة مباشرة (أي كأسعار) أو غیر مباشرة (أي مستمدة من األسعار).
 
: المدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بیانات السوق القابلة للمالحظة (المدخالت غیر ۳المستوى  •

 القابلة للمالحظة).
 

ألصل أو التزام تقع في مستویات مختلفة من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة، إذا كانت المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة 
 فإنھ یتم تصنیف القیاس بالكامل ضمن أقل مستوى للمدخالت الذي یعتبر جوھریاً للقیاس ككل.

 
. خالل رییالتغ ھایالتي حدث ف ریفترة التقر ةیالعادلة في نھا مةیالتسلسل الھرمي للق اتیمستو نیتعترف المجموعة بالتحویالت ب

، لم تكن ھناك تحویالت بین مستویات القیمة العادلة للمستوى األول م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱و م۲۰۱۹ یونیو ۳۰الفترات المنتھیة في 
 والمستوى الثاني.

 
لعادلة من خالل ا نظًرا ألن األدوات المالیة للمجموعة یتم تجمیعھا بموجب طریقة التكلفة التاریخیة، باستثناء االستثمارات بالقیمة

 تالدخل الشامل اآلخر، واألدوات المالیة المشتقة التي یتم إدراجھا بالقیمة العادلة، یمكن أن تنشأ فروقًا بین القیم الدفتریة وتقدیرا
ھا تبصورة كبیرة عن قیماإلدارة أن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة ال تختلف  ترىالقیمة العادلة. و

 الدفتریة.
 
العادلة.  متھایل قوتسلس اتھایبما في ذلك مستو ةیالعادلة للموجودات والمطلوبات المال مةیوالق ةیالدفتر مةیالجدول التالي الق وضحی

وال یشمل ذلك معلومات القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة التي لم یتم قیاسھا بالقیمة العادلة إذا كانت القیمة الدفتریة 
تمثل تقدیًرا معقوالً للقیمة العادلة.



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة األولیة الموحدة المختصرة  القوائم إیضاحات حول

  م۲۰۱۹ یونیو ۳۰المنتھیة في لفترة الستة أشھر 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۲۸ 

 القیمة العادلة وإدارة المخاطر (تابع) –األدوات المالیة  -۱٤
 

 
 

 العادلةالقیمة  القیمة الدفتریة 
 
 
 

 م۲۰۱۹ یونیو ۳۰

القیمة ب ةملزم
العادلة من خالل 
 الربح او الخسارة

  أخرى  –
 مخصصة

 العادلةبالقیمة 
 القیمة العادلة 
 ألدوات التحوط

القیمة العادلة 
للدخل الشامل 

 االخر
 المستوى 

 األول
 المستوى

 الثاني 
 المستوى

 اإلجمالي الثالث 
         

         بالقیمة العادلةموجودات مالیة مقاسة 
أستثمار بالقیمة العادلة من خالل الربح او 

 ۱٬۲۲۷ -- -- ۱٬۲۲۷ -- -- -- ۱٬۲۲۷ الخسارة
 ۱۳٬۱٦۱ -- ۱۳٬۱٦۱ -- -- ۱۳٬۱٦۱ -- -- عقود صرف مستقبلیة مستخدمة للتحوط

 ٤٦٬٥۳۰ -- ٤٦٬٥۳۰ -- -- -- ٤٦٬٥۳۰ -- عقود صرف مستقبلیة أخرى
 ۱٬۷۷٦ ۱٬۷۷٦ -- -- -- -- ۱٬۷۷٦ -- خیار الشراء

 ۱۳٦ -- ۱۳٦ -- -- ۱۳٦ -- -- مقایضات معدالت الفائدة المستخدمة للتحوط
 ۳٥٤٬۷٤۸ ٦۷٬٦۷٤ -- ۲۸۷٬۰۷٤ ۳٥٤٬۷٤۸ -- -- -- )٥أوراق مالیة تمثل حقوق ملكیة (إیضاح 

 ۱٬۲۲۷ ٤۸٬۳۰٦ ۱۳٬۲۹۷ ۳٥٤٬۷٤۸ ۲۸۸٬۳۰۱ ٥۹٬۸۲۷ ٦۹٬٤٥۰ ٤۱۷٬٥۷۸ 
         
         

         مطلوبات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة
 ۱۷٬۳۸۱ -- ۱۷٬۳۸۱ -- -- ۱۷٬۳۸۱ -- -- عقود صرف مستقبلیة مستخدمة للتحوط

 ۲٥٬٦٥۰ -- ۲٥٬٦٥۰ -- -- -- ۲٥٬٦٥۰ -- عقود صرف مستقبلیة أخرى 
 ۲۰۰٬۲۱۹ ۲۰۰٬۲۱۹ -- -- -- -- ۲۰۰٬۲۱۹ -- خیار البیع 

 -- ۲۲٥٬۸٦۹ ۱۷٬۳۸۱ -- -- ٤۳٬۰۳۱ ۲۰۰٬۲۱۹ ۲٤۳٬۲٥۰ 
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 المالیة األولیة الموحدة المختصرة  القوائم إیضاحات حول
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۲۹ 

 القیمة العادلة وإدارة المخاطر (تابع) –األدوات المالیة  -۱٤
 

 

 القیمة العادلة القیمة الدفتریة 

 
 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

القیمة ب ةملزم
العادلة من خالل 
الربح او الخسارة 

 أخرى   –
 مخصصة

 بالقیمة العادلة
 القیمة العادلة 
 للبیعمتاح  ألدوات التحوط

 المستوى 
 األول

 المستوى
 الثاني 

 المستوى
 الثالث 

 
 اإلجمالي

         
         موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة

أستثمار بالقیمة العادلة من خالل الربح او 
 ۳۰٬۸۸۸ -- -- ۳۰٬۸۸۸ -- -- -- ۳۰٬۸۸۸ الخسارة 

 ۱۸٬۲۸٤ -- ۱۸٬۲۸٤ -- -- ۱۸٬۲۸٤ -- -- عقود صرف مستقبلیة مستخدمة للتحوط
 ۸۲٬۷٤۷ -- ۸۲٬۷٤۷ -- -- -- ۸۲٬۷٤۷ -- عقود صرف مستقبلیة أخرى

 ۲٬٤۹٦ ۲٬٤۹٦ -- -- -- -- ۲٬٤۹٦ -- خیار الشراء
 ۱٬۲۸٦ -- ۱٬۲۸٦ -- -- ۱٬۲۸٦ -- -- مقایضات معدالت الفائدة المستخدمة للتحوط 

 ۳۲٤٬۲۰٤ ٦۷٬٦۷٤ -- ۲٥٦٬٥۳۰ ۳۲٤٬۲۰٤ -- -- -- ) ٥أوراق مالیة تمثل حقوق ملكیة (إیضاح 
 ۳۰٬۸۸۸ ۸٥٬۲٤۳ ۱۹٬٥۷۰ ۳۲٤٬۲۰٤ ۲۸۷٬٤۱۸ ۱۰۲٬۳۱۷ ۷۰٬۱۷۰ ٤٥۹٬۹۰٥ 
         
         

         مطلوبات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة
 ۲۹٬٤٦۷ -- ۲۹٬٤٦۷ -- -- ۲۹٬٤٦۷ -- -- عقود صرف مستقبلیة مستخدمة للتحوط

 ٥۰٬۱۷۷ -- ٥۰٬۱۷۷ -- -- -- ٥۰٬۱۷۷ -- عقود صرف مستقبلیة أخرى 
 ۱۹۷٬۱۳۱ ۱۹۷٬۱۳۱ -- -- -- -- ۱۹۷٬۱۳۱ -- خیار البیع 

 -- ۲٤۷٬۳۰۸ ۲۹٬٤٦۷ -- -- ۷۹٬٦٤٤ ۱۹۷٬۱۳۱ ۲۷٦٬۷۷٥ 
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۳۰ 

 القیمة العادلة وإدارة المخاطر (تابع) –األدوات المالیة  -۱٤
 

 قیاس القیم العادلة  )ب
 الھامة التي ال یمكن مالحظتھا تأسالیب التقییم والمدخال

المدخالت الھامة و ،من القیمة العادلة الثالث المستوىالجدول التالي یبین أسالیب التقییم المستخدمة لقیاس المستوى الثاني وأن 
 .رصدھاالمستخدمة التي ال یمكن 

 
 األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة

 
 

 النوع

 
 

 أسالیب التقییم

 
معطیات ال یمكن 

 رصدھا

العالقة بین المدخالت الھامة 
و قیاسات  رصدھاالتي ال یمكن 

 القیمة العادلة
    

أوراق مالیة تمثل حقوق 
 ملكیة

 

 أسلوب مقارنة السوق،
 ،األرباحسعر مضاعفات 

 السعر للقیمة الدفتریة

سعر مضاعفات األرباح، السعر 
ر السعمقابل القیمة الدفتریة، 

 مقابل القیمة الدفتریة الملموسة

 غیر قابل للتطبیق

    

 غیر قابل للتطبیق غیر قابل للتطبیق تسعیرة الوسیط عقود مستقبلیة
    

 والبیعخیار الشراء 
 

سعر التنفیذ لتقلب السعر  نموذج بالك شول
الفوري لمؤشر السكر (القیمة 

 العادلة)

الزیادة في القیمة العادلة سوف 
 یدیزو  قیمة خیار البیعیقلل من 

 .الشراءمن قیمة خیار 
زیادة تقلب المؤشر سوف یزید من 

 قیمة خیار البیع والشراء. 
    

التدفقات النقدیة  مقایضات معدل الفائدة
 المخصومة

 غیر قابل للتطبیق غیر قابل للتطبیق

 
 إدارة رأس المال -۱٥

 
المجموعة عند إدارة رأس المال إلى ضمان قدرة المجموعة على االستمرار بمبدأ مفھوم االستمراریة لكي  تتكمن من تھدف 

االستمرار في توفیر عوائد للمساھمین ومنافع لحاملي األسھم اآلخرین، وللحفاظ على رأس مال أساسي قوي لدعم التنمیة المستدامة 
 ألعمالھا.

 
الھا من خالل مراقبة العوائد على صافي الموجودات وتقوم بإجراء التعدیالت علیھا في ضوء تدیرالمجموعة ھیكل رأس م

التغیرات في الظروف االقتصادیة. ولغرض الحفاظ على أو تعدیل ھیكل رأس المال، قد تقوم المجموعة بتعدیل مبلغ توزیعات 
ً بمراقبة رأس المال بإستخدام معدل األرباح المدفوعة للمساھمین أو قد تقوم بإصدار أسھم جدیدة. ما تقو م المجموعة أیضا

المدیونیة، وھو صافي الدیون، القروض المحملة بالفوائد والسلف بما في ذلك تكالیف التمویل، الذمم الدائنة التجاریة واألرصدة 
م ھو ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱و م۲۰۱۹ یونیو ۳۰الدائنة األخرى بعد خصم النقد واألرصدة لدى البنوك. إن معدل المدیونیة كما في 

 كالتالي:
 

 یونیو ۳۰ 
 م۹۲۰۱

 دیسمبر ۳۱ 
 م۸۲۰۱

    
 ۱٤٬۲۳۰٬٥۱۰  ۱۹٬۰۷۲٬٥۱۰ إجمالي المطلوبات 

 (۹۰۱٬٥۷۳)  (۱٬۰٥۲٬٦٦۲) ناقصاً:  نقد وما في حكمھ
 ۱۳٬۳۲۸٬۹۳۷  ۱۸٬۰۱۹٬۸٤۸ صافي الدین المعدل

    
 ۸٬۰۲۱٬۹٤۱  ۸٬۱٥۳٬۳۳۳ إجمالي حقوق الملكیة

 (۱٬۲۸٦)  (۱۳٦) ناقصاً: احتیاطي التحوط
 ۸٬۰۲۰٬٦٥٥  ۸٬۱٥۳٬۱۹۷ حقوق الملكیة المعدلھ 

 ۱٫٦٦  ۲٫۲۱ نسبة صافي الدین المعدل إلى حقوق الملكیة المعدلة
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۳۱ 

 "االیجار عقود" ۱٦تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  -۱٦
 

محل التوجیھات الحالیة لعقود اإلیجار بما  المعیاریحل ھذا"عقود اإلیجار".  ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي  المجموعة طبقت
"تحدید ما  ٤"تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمعیار  -عقود اإلیجار  – ۱۷في ذلك معیار المحاسبة الدولي 

الحوافز"،  -التشغیلي  -"عقود اإلیجار  ۱٥القیاسیة للمعیار إذا كان ترتیب ما ینطوي على عقد إیجار"، وتفسیر لجنة التفسیرات 
 تقویم جوھر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإلیجار". ۲۷و"تفسیر لجنة التفسیرات القیاسیة 

 
تقریر دولي للفي السابق، حددت المجموعة عند بدء العقد ما إذا كان الترتیب یمثل أو ینطوي على عقد إیجار بموجب المعیار ال

تقوم المجموعة اآلن بتقییم ما إذا كان العقد یعتبر أو ینطوي على  "تحدید ما إذا كان ترتیب ما ینطوي على عقد إیجار". ٤المالي 
بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي، فإن العقد ھو عقد إیجار أو ینطوي على عقد  عقد إیجار بناًء على تعریف عقد اإلیجار.

 ذا كان العقد یتضمن حق السیطرة على استخدام أصل محدد لفترة ما مقابل ثمن معین.إیجار إ
 

م. ۲۰۱۹ینایر  ۱م ویسري على الفترات السنویة التي تبدأ من أو بعد ۲۰۱٦في ینایر  ۱٦لقد صدر المعیار الدولي للتقریر المالي 
إلیجار والحقوق التعاقدیة وااللتزامات في قائمة المركز المالي أن یتم األعتراف بعقود ا ۱٦یشترط المعیار الدولي للتقریر المالي 

شھراً أو أقل أو كان اإلیجار ألصل منخفض القیمة. لذلك، فقد تم استبعاد  ۱۲ للمجموعة، إال في حال إذا كانت مدة اإلیجار
لكل عقد إیجار، یقوم المستأجر  "عقود اإلیجار". ۱۷تصنیفھا كعقود إیجار تشغیلي أو تمویلي بموجب معیار المحاسبة الدولي 

بإثبات مطلوبات إلتزامات اإلیجار المتكبدة في المستقبل. وتبعاً لذلك، یتم رسملة حق استخدام الموجودات المؤجرة، والذي یساوي 
 اإلنتاجي.  رالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار المستقبلیة زائداً التكالیف المتعلقة المباشرة والتي یتم استھالكھا على مدى العم

 
، اختارت المجموعة تطبیق الوسیلة العملیة الستثناء تقییم ما ھي المعامالت ۱٦عند التحول إلى المعیار الدولي للتقریر المالي 

فقط على العقود التي تم سابقًا تحدیدھا كعقود إیجار. لم یتم  ۱٦التي تمثل عقود إیجار. لقد طبقت المعیار الدولي للتقریر المالي 
وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة  ۱۷إعادة تقییم العقود التي لم یتم تحدیدھا كعقود إیجار بموجب معیار المحاسب الدولي 

، فقط على العقود المبرمة أو ۱٦لذلك، تم تطبیق تعریف عقد اإلیجار بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي  .٤للتقریر المالي 
 م.۲۰۱۹ینایر  ۱بعد  التي تم تغییرھا في أو

 
، تم قیاس مطلوبات اإلیجار ۱۷عند التحول، بالنسبة لعقود اإلیجار المصنفة كعقود إیجار تشغیلي بموجب معیار المحاسبة الدولي 

 م. ۲۰۱۹ینایر  ۱بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار المتبقیة مخصومة بمعدل االقتراض اإلضافي للمجموعة في 
 

 بمبلغ مساِو لمطلوبات اإلیجار، بعد تعدیلھا بمبلغ أي مدفوعات إیجار مدفوعة مسبقًا أو مستحقة. حق االستخدامیتم قیاس موجودات 
 

على عقود اإلیجار المصنفة سابقًا كعقود  ۱٦استخدمت المجموعة الوسائل العملیة التالیة عند تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 
 : ۱۷سبة الدولي إیجار تشغیلي بموجب معیار المحا

 
 شھًرا. ۱۲طبقت إعفاء عدم إثبات موجودات حق االستخدام ومطلوبات لعقود اإلیجار المتبقي على انتھاء مدتھا أقل من  -
 في تاریخ التطبیق األولي. األصلاستبعاد التكالیف المباشرة األولیة من قیاس حق استخدام  -
 اإلیجار إذا كان العقد یحتوي على خیارات لتمدید أو إنھاء عقد اإلیجار.استخدمت األثر الرجعي عند تحدید مدة عقد  -
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیة األولیة الموحدة المختصرة  القوائم إیضاحات حول

  م۲۰۱۹ یونیو ۳۰المنتھیة في لفترة الستة أشھر 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۳۲ 

 االیجار" (تابع) "عقود ۱٦تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  -۱٦
 

 التأثیر عند التحول )ت
 

االستخدام ومطلوبات عقود ، قامت المجموعة بإثبات حق موجودات ۱٦عند التحول للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
تم تلخیص تأثیر التحول على قائمة  .والمستحقھ تم تعدیلھا مقابل حق أستخدام االصل مقدمااالیجارات المدفوعة  ،اإلیجار

 الموحدة المختصرة أدناه: األولیة المركز المالي في القوائم المالیة 
 م ۲۰۱۹ ینایر ۱ التأثیر على:

  
 ٤٬۹۸۸٬۹۱۹ األصل حق استخدام

 ۲۰۸٬٤۸۸ أخرى ومطلوبات مستحقات
 )٦۷٬۷٤٦( مخصص مقابل تكلفة إعادة األصل لحالتھ

 )۸۹٬٤٥۳( مدفوعات مقدماً وذمم مدینة أخرى
 )٥٬۰٤۰٬۲۰۸( مطلوبات عقود اإلیجار

 
 دفعات بخصم وعةالمجم قامت ،۱۷المصنفة كعقود تشغلیة بموجب معیار المحاسبة الدولي  االیجارمطلوبات عقود  قیاس عند

معدل المتوسط المرجح المطبق في مناطق جغرافیة  أنم. ۲۰۱۹ینایر  ۱ فياالقتراض المتزاید  معدالت باستخدام االیجار
 مختلفة ھو:

 الدولة
المتوسط  معدل

 المرجح 
  

 ٪۳– ٪٥٫۸ السعودیة العربیة المملكة
 ٪۱۸ مصر
 ٪۲٥ إیران
 ٪۲۰ تركیا
 ٪– ٦ ٪٥٫٦۹ أخرى دول

 
 على الفترة:  التأثیر )ث

 
لایر سعودي كمصروفات  ملیون ۲٦۷٫٤م، قامت المجموعة بإثبات مبلغ ۲۰۱۹ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  ستةخالل فترة ال

ملیون لایر  ٤٫٦۲٤لایر سعودي كتكالیف فوائد لھذه اإلیجارات. نتج عن ذلك قیمة دفتریة بمبلغ  ملیون ۱۳۳٫۳استھالك ومبلغ 
 م.۲۰۱۹ یونیو ۳۰ومطلوبات اإلیجار في  األصللحق استخدام لایر سعودي  ملیون ٤٫۷۳٤سعودي ومبلغ 

 
 المعاییر الصادرة والتي لم تصبح ساریة المفعول بعد -۱۷

 
إن تطبیق التعدیالت التالیة على المعاییر الحالیة لم یكن لھ أي تأثیر مالي كبیر على القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

 .، ومن المتوقع أن ال یكون لھا أي تأثیر كبیر في الفترات المستقبلیةأو الفترات السابقة للمجموعة على الفترة الحالیة
 
 م) ۲۰۱۷ –م ۲۰۱٥(دورة  لمالیةا یررللتقا لیةولدا للمعاییر لسنویةا تلتعدیالا -أ
 
تقوم الشركة بإعادة قیاس الحصص  - لماليا للتقریر ليولدا رلمعیاوا لألعمااندماج ا ۳ لماليا للتقریر ليولدا رلمعیاا -

 المحتفظ بھا سابقاً في العملیات المشتركة عندما تتحقق السیطرة على األعمال. 
ً  بھا المحتفظ الحصص قیاس بإعادة الشركة تقوم ال - لمشتركةا تلترتیباا ۱۱المعیار الدولي للتقریر المالي  -  تلعملیاا سابقا

 .األعمال على السیطرة تتحقق عندما لمشتركةا
 تیعازتو من لناتجةا لدخلا ئباضر تتبعا كافةتقوم الشركة بالمحاسبة عن  - لدخلا ئباضر ۱۲ ليولدا لمحاسبةا رمعیا -

 بالطریقة ذاتھا.  حباأر
ان اي قرض تم الحصول علیھ بشكل أساسي لتطویر أصل عندما یكون  –تكالیف اإلقتراض  ۲۳معیار المحاسبة الدولي  -

 ھذا األصل جاھز لإلستخدام أو البیع یتم التعامل معھ كجزء من قرض عام. 
 
 




