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المالية  القوائم  المستقل عن فحص  الحسابات  مراجع  تقرير 
  األولية الموحدة المختصرة

مساهمي شركة مجموعة صافوالللسادة 

مقدمة 

المختصرة   الموحدة  األولية  المالية  القوائم  فحصنا  صافوال   المرفقة  م2021  سبتمبر  30في  كما  لقد  مجموعة  لشركة 
)"الشركة"( وشركاتها التابعة )"المجموعة"( المكونة من:

م؛ 2021 سبتمبر 30قائمة المركز المالي الموحد المختصرة كما في  •
30في    تينأشهر المنتهي  التسعة تي الثالثة ولفترالموحدة المختصرة  والدخل الشامل اآلخر  قائمة الربح أو الخسارة   •

 م؛ 2021 سبتمبر
م؛ 2021 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةفترة عن قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المختصرة  •
 م؛ و2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةالفترة عن قائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة  •
 اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة. •

 ً الدولي   ةلمعيار المحاسب  إن اإلدارة هي المسئولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقا
هذه القوائم المالية   استنتاج عنمسئوليتنا هي إبداء و( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية. 34)

 إلى فحصنا.  األولية الموحدة المختصرة استناداً 

نطاق الفحص 

ً  بالفحص  قمنا لقد المعلومات المالية األولية الُمنفذ من قبل مراجع  ( "فحص  2410الفحص ) للمعيار الدولي الرتباطات وفقا
المعتمد للمنشأة"،  المستقل  توجيه   العربية المملكة في الحسابات  من  األولية  المالية  القوائم  فحص  ويتكون  السعودية. 

إجراءات تحليلية وإجراءات   المالية والمحاسبية، وتطبيق  المسؤولين عن األمور  أساسي لألشخاص  استفسارات بشكل 
 ً للمعايير الدولية للمراجعة    فحص أخرى. ويعد الفحص أقل بشكٍل كبير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها طبقا

المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي لن تمكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنعلم بجميع األمور الهامة التي  
 عه. وبناًء عليه، فلن نُبدي رأي مراجعة. يمكن التعرف عليها خالل عملية مراج

االستنتاج

 سبتمبر   30في    كمايجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة    ينم إلى علمنا شيء  لمفإلى فحصنا،    استناداً 
ً   لشركة مجموعة صافوال  المرفقة  م2021  ة لمعيار المحاسب  وشركاتها التابعة غير معدة، من جميع النواحي الجوهرية، وفقا

 ( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية. 34الدولي )

لالستشارات المهنية م جيإكي بي 

ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ناصر أحمد الشطيري 

 454ترخيص رقم 
 م 2021 أكتوبر 27 في ،جدة

هـ1443 ربيع األول 21 الموافق

















 شركة مجموعة صافوال 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ المنتھیة فيلفترة التسعة أشھر 
 (بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك)  

۸ 
 

 
 معلومات عامة   .۱

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

). تأسست الشركة م۱۹۷۹یونیو    ۱٦ھـ (الموافق  ۱۳۹۹رجب    ۲۱صادر في مدینة جدة بتاریخ    ٤۰۳۰۰۱۹۷۰۸
الملكي رقم م/  المرسوم  السعودیة بموجب  العربیة  المملكة  ربیع األول   ۲۹بتاریخ    ۲۱بموجب نظام الشركات في 

 م).  ۱۹۷۸مارس  ۹الموافق  ھـ (۱۳۹۸
 

 یقع المكتب المسجل للشركة في العنوان التالي: 
 

 برج صافوال، 
 ذا ھید كوارترز بزنیس بارك، 

 شارع األمیر فیصل بن فھد،  
 ،  ۷۳۳۳-۲۳٥۱۱جدة 

 المملكة العربیة السعودیة. 
 

ة مجموعة صافوال (الشركة) أو (الشركة تتضمن القوائم المالیة المختصرة األولیة الموحدة المرفقة القوائم المالیة لشرك
بشكل جماعي   المجموعة  تقوم  بالمجموعة) حیث  إلیھم مجتمعین  (یشار  المحلیة واألجنبیة  التابعة  األم) وشركاتھا 
السریعة  واألطعمة  األلبان  ومنتجات  التجزئة  ومنافذ  لھا  المكملة  الصناعات  وإنشاء  النباتیة  الزیوت  وبیع  بتصنیع 

واالست االستثمار  والتصدیر  وأنشطة  الزراعیة  المنتجات  وتنمیة  التجاریة،  والوكاالت  التجاریة  والتعھدات  یراد 
 العقاري.

 
 م، لدى الشركة استثمارات في الشركات التابعة التالیة (یشار إلیھا مجتمعة بـ "المجموعة"):۲۰۲۱  سبتمبر  ۳۰كما في  

 
 الشركات التابعة المملوكة مباشرة للشركة  ) ۱(

 
 تابعة ذات نشاط تشغیلي شركات  )۱

 النشاط الرئیسي  بلد التأسیس  اسم الشركة التابعة 
 حصة الملكیة

 ) ٪(المباشرة 

   
 سبتمبر ۳۰

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
شركة صافوال لألغذیة ("إس 

 إف سي")
المملكة العربیة  

 ۱۰۰ ۱۰۰ أغذیة  السعودیة
     

 شركة بنده للتجزئة ("بنده") 
العربیة  المملكة 
 ۹۸٬۸۷ ۹۸٬۸۷ التجزئة السعودیة

 شركة الطعام الجید 
المملكة العربیة  

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة  السعودیة
     

شركة المتون العالمیة  
 لالستثمار العقاري القابضة 

المملكة العربیة  
 السعودیة

 
 عقارات

 
۸۰ 

 
۸۰ 

     

 شركة ھرفي لخدمات األغذیة 
المملكة العربیة  

 ٤۹ ٤۹ مطعم وإنتاج مخبوزات  السعودیة
     

 
  



 شركة مجموعة صافوال 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ المنتھیة فيلفترة التسعة أشھر 
 (بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك)  

۹ 
 

 
 معلومات عامة (تابع) .۱

 
 شركات تابعة مملوكة مباشرة للشركة (تابع)  ) ۱(
 

 الشركات التابعة متوقفة النشاط والقابضة  )۲
 

 النشاط الرئیسي  بلد التأسیس  اسم الشركة التابعة 
 حصة الملكیة

 (٪) المباشرة 

   
 سبتمبر ۳۰

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰

 شركة أدیم العربیة  
المملكة العربیة  

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة  السعودیة
     

شركة األطر العربیة لالستثمار 
  التجاري 

المملكة العربیة  
 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة  السعودیة

 شركة المتانة القابضة 

  
المملكة العربیة  

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة  السعودیة
     

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة  األردن  مدارك لالستثماراتشركة 
     

الشركة المتحدة لتطویر  
 الممتلكات 

المملكة العربیة  
 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة متوقفة النشاط السعودیة

 
 :شركات تابعة مسیطر علیھا من خالل شركة المتانة القابضة

   
شركة مجموعة صافوال  

 --  ۱۰۰ شركة قابضة  جزر كایمان للمشاریع المحدودة  
مجموعة صافوال لمشروع  شركة

 --  ۱۰۰ قابضة   شركة كایمان جزر السوق 
 

 شركة صافوال لألغذیة  ) ۲(
 

٪) من حصة الملكیة في شركة صافوال لألغذیة (اس  ۱۰۰:  م۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱٪ (۱۰۰الشركة األم  تملك  
ذو   ۲۱/ج بتاریخ ۲۳٦والتي تم تأسیسھا كشركة مساھمة مقفلة سعودیة وفقا للقرار الوزاري رقم  اف سي)، 

م). وقبل أن تتحول إس إف سي إلى شركة مساھمة مقفلة، كانت تعمل ۲۰۱٤سبتمبر    ۱٦ھـ (۱٤۳٥القعدة  
رق التجاري  السجل  بموجب  السعودیة  العربیة  المملكة  في  مسجلة  محدودة  مسؤولیة  ذات  م  كشركة 

 م). ۲۰۰۸یولیو  ۸ھـ ( ۱٤۲۹رجب  ۰٥والصادر في جدة بتاریخ  ٤۰۳۰۱۸۰۷۸۲
 

تعمل شركة صافوال لألغذیة في تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائیة. وتعمل من خالل شركاتھا التابعة 
 المباشرة وغیر المباشرة في تصنیع وتسویق وتوزیع المنتجات المتضمنة زیوت الطعام والمكرونة والسكر 

 والمأكوالت البحریة والحلویات واالستصالح الزراعي في األسواق المحلیة والدولیة. 
  



 شركة مجموعة صافوال 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ المنتھیة فيلفترة التسعة أشھر 
 (بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك)  

۱۰ 
 

 
 معلومات عامة (تابع) .۱

 
 شركة صافوال لألغذیة (تابع)  ) ۲(
 

 شركة صافوال لألغذیة:  تحت سیطرةشركات تابعة 

 النشاط الرئیسي  بلد التأسیس  اسم الشركة التابعة 
 حصة الملكیة

 (٪) المباشرة 
 سبتمبر ۳۰   

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
     

 ۹٥٬۱۹ ۹٥٬۱۹ تصنیع زیوت الطعام المملكة العربیة السعودیة  * شركة عافیة العالمیة ("أي آي سي")
     

شركة صافوال لالستثمارات الصناعیة 
 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة  المملكة العربیة السعودیة  ("أس أي أي سي")

     
 ۱۰۰ ۱۰۰ تصنیع المكرونة  مصر للصناعات الغذائیةشركة الملكة 

     
شركة صافوال ألسواق األغذیة الناشئة 

 المحدودة
الجزر العذراء  

 ۹٥٬٤۳ ۹٥٬٤۳ شركة قابضة  البریطانیة (بي في أي)
     

  شركة عافیة العالمیة للتوزیع والتسویق
 ۹۹ ۹۹ تجارة وتوزیع  المملكة العربیة السعودیة  ("أي دي سي")*

     
 ۹٥ ۹٥ شركة قابضة  جزر كایمان شركة صافوال لألغذیة والسكر 

     

 شركة صافوال لألغذیة الدولیة المحدودة
اإلمارات العربیة 

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة  المتحدة
     

  الغذائیة للصناعات ةیالشركة الدول
 ۱۰۰ ۱۰۰ الدھونتصنیع  المملكة العربیة السعودیة  ") أي إف("أي  المحدودة

     
شركة سي فود إنترناشیونال تو المنطقة 

 **  الحرة
اإلمارات العربیة 

 المتحدة
تجارة وتوزیع منتجات 

 ٦۰ ۱۰۰ األغذیة البحریة 
     

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة متوقفة النشاط المملكة العربیة السعودیة  شركة عافیة العربیة لألغذیة  
شركة سي فود انترناشیونال 

 ٥۰ ۱۰۰ شركة قابضة  جزر كایمان *** القابضة
     

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة  المملكة العربیة السعودیة  شركة المؤون العالمیة القابضة  
     

لالستثمار العقاري  ةیمراسینا الدول
 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة  المملكة العربیة السعودیة  المحدودة 

     
 ۱۰۰ ۱۰۰ تجارة المملكة العربیة السعودیة  شركة مصدر السلع للتجارة  

     
شركة الوجبات الخفیفة والمكونات 

 الغذائیة القابضة المحدودة 
اإلمارات العربیة 

 -- ۱۰۰ شركة قابضة  المتحدة
     

 
 



 شركة مجموعة صافوال 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ المنتھیة فيلفترة التسعة أشھر 
 (بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك)  

۱۱ 
 

 
 معلومات عامة (تابع) .۱

 
 شركة صافوال لألغذیة (تابع)  ) ۲(

 
لشركة   التشغیلي  الدمج  عملیة  المجموعة  بدأت  آي سي مع شركة  أي دي سي  *  في  .  أي    سبتمبر   ۳۰كما 

 . إجراءات عملیة الدمج مستمرة، م۲۰۲۱
 

فبرایر   ۱٥ بتاریخ** خالل الفترة، استحوذت المجموعة على الحصة المتبقیة بناًء على اتفاقیة شراء األسھم  
 . م۲۰۲۱

 
شركة  ، سیطرت  ، وفقًا لشروط وأحكام اتفاقیة شراء األسھمم۲۰۲۱سبتمبر    ۳۰*** خالل الفترة المنتھیة في  

لألغذیة   انترناشیونال  صافوال  فود  الحصول على حصة ملكیة  القابضة  على شركة سي  ٪    ٥۰من خالل 
قامت المجموعة بإحتساب المعاملة بشكل مؤقت على ملیون لایر سعودي.    ٤٫۹مقابل نقدي قدره  ب المتبقیة

أساس القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحدید كما في تاریخ االقتناء وقیدت الشھرة المبدئیة بمبلغ 
 سعودي.  ملیون لایر ۷٫۹

 
 شركة عافیة العالمیة:  تحت سیطرةشركات تابعة  )أ

 

 النشاط الرئیسي  بلد التأسیس  اسم الشركة التابعة 
 حصة الملكیة

 (٪) المباشرة 
 سبتمبر ۳۰   

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
شركة صافوال بیشھر ("إس بي إي 

 ۹۰ ۹۰ شركة قابضة  إیران  سي") 
     

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة متوقفة النشاط لوكسمبورج  شـركة مالینترا القابضة 
     

صافوال لألغذیة المحدودة ("إس  
 إف إل")

الجزر البریطانیة 
 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة  العذراء 

     
األردن    –شركة عافیة العالمیة 

 ۹۸٫٥۷ ۹۸٫٥۷ شركة متوقفة النشاط االردن  (تحت التصفیة) 
     

 شـركة أنفسكز
البریطانیة الجزر 
 ۹۰ ۹۰ شركة قابضة  العذراء 

     

 شركة عافیة للتجارة العالمیة 
الجزر البریطانیة 

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة متوقفة النشاط العذراء 
     

 صافوال لألغذیة العالمیة 
الجزر البریطانیة 

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة متوقفة النشاط العذراء 
     

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

     
 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة  جزر كایمان شركة قابضة   – أسیل للغذاء 

     
 
 
 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ المنتھیة فيلفترة التسعة أشھر 
 (بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك)  

۱۲ 
 

 
 معلومات عامة (تابع) .۱

 
 شركة صافوال لألغذیة (تابع)  ) ۲(

 
 شركة عافیة العالمیة (تابع): تحت سیطرةتابعة أ) شركات 

 النشاط الرئیسي  التأسیس بلد  اسم الشركة التابعة 
 حصة الملكیة

 (٪) المباشرة 
 سبتمبر ۳۰   

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
     إس بي إي سي 

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

     
 ۱۰۰ ۱۰۰ تجارة وتوزیع  إیران  شركة طلوع بخش افتاب

     
 ۱۰۰ ۱۰۰ تجارة وتوزیع  إیران  شركة صافوال بیشھر للسكر

     

 إیران  شركة نورتیكا جولدن ویت 
تصنیع األغذیة 

 ۹۰ ۹۰ والحلویات
     

     إس إف إل 
     

 ۹۹٬۹٥ ۹۹٬۹٥ تصنیع زیوت الطعام مصر شركة عافیة العالمیة ـ مصر 
     

     كوغو
     

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

 
 شركة صافوال لالستثمارات الصناعیة:  سیطرة تابعة تحتشركات  ) ب

 

 النشاط الرئیسي  بلد التأسیس  اسم الشركة التابعة 
 حصة الملكیة

 (٪) المباشرة 
 سبتمبر ۳۰   

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
الشركة المتحدة للسكر ("یو  

 إس سي")
المملكة العربیة  

 ۷٤٬٤۸ ۷٤٬٤۸ تصنیع السكر السعودیة
     

     یو اس سي 
     

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

     
 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة متوقفة النشاط جزر كایمان صناعات سكر البنجر

     
     شركة اإلسكندریة للسكر

     
شركة اإلسكندریة المتحدة 

 ۱۰۰ ۱۰۰ استصالح األراضي  مصر الستصالح األراضي
 
 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ المنتھیة فيلفترة التسعة أشھر 
 (بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك)  

۱۳ 
 

 
 معلومات عامة (تابع) .۱

 
 شركة صافوال لألغذیة (تابع)  ) ۲(

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

 

 النشاط الرئیسي  بلد التأسیس  اسم الشركة التابعة 
 الملكیةحصة 

 (٪) المباشرة 
 سبتمبر ۳۰   

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
     

 ۱۰۰ ۱۰۰ تصنیع زیوت الطعام المغرب شركة صافوال المغرب
     

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

     
 ۱۰۰ ۱۰۰ الطعامتصنیع زیوت  الجزائر  الجزائر   –شركة عافیة العالمیة 

 
 تابعة مسیطر علیھا من خالل شركة صافوال لألغذیة الدولیة المحدودة:  اتشرك )د

 
شركة بیھتام رویان كافیھ  

 ۱۰۰ ۱۰۰ إنتاج أطعمة وحلویات  إیران  الحدیثة 
     

مشاریع لشركة الشرق االوسط 
 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة  جزر كایمان المحدودة لتقنیةا

 
 نا یسیطرة المؤون ومراسشركات تابعة تحت  ) ه

 ألوفوغ تریدینغ دي ام ام سي 
العربیة  اإلمارات

 ۱۰۰ ۱۰۰ تجارة وتوزیع  المتحدة
     

 الشركات التابعة التي یتم التحكم فیھا من خالل شركة سي فود إنترناشیونال تو المنطقة الحرةو)    
 

شركة سي فود إنترناشیونال 
 المنطقة الحرة ون 

العربیة  اإلمارات
 المتحدة

تجارة وتوزیع منتجات 
 ۸۰ ۸۰ األغذیة البحریة 

 
 ). ٪۷۱٫٦٦م:  ۲۰۲۰  دیسمبر  ۳۱٪ (۷۱٫٦٦* إن نسبة الملكیة الفعلیة في شركة اإلسكندریة للسكر، مصر ھي  

 
 شركة بنده للتجزئة ) ۳(
 

للتجزئة ("بنده")، والتي تم ٪) من أسھم شركة بنده  ۹۸٫۸۷:  م ۲۰۲۰  دیسمبر  ۳۱٪ (۹۸٫۸۷تملك الشركة األم نسبة  
یولیو   ۳ھـ (۱٤۳۱رجب    ۲۲/ج بتاریخ  ۲۳٥تأسیسھا كشركة مساھمة مقفلة سعودیة بموجب القرار الوزاري رقم  

م). وقبل تحولھا إلى شركة مساھمة مقفلة، كانت بنده تعمل كشركة ذات مسؤولیة محدودة في المملكة العربیة ۲۰۱۰
  ۲۸ھـ (۱٤۱٦ربیع األول    ۱والصادرة بالریاض بتاریخ    ۱۰۱۰۱۳۷٤۱۷  السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 

 م). ۱۹۹٥یولیو 
 

تزاول شركة بنده وشركاتھا التابعة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في توریدات األغذیة والمواد االستھالكیة. تعمل 
 مجموعة بنده من خالل شبكة من متاجر الھایبر ماركت والسوبرالتابعة لھا. 

 
 
 



 شركة مجموعة صافوال 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ المنتھیة فيلفترة التسعة أشھر 
 (بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك)  

۱٤ 
 

 
 معلومات عامة (تابع) .۱

 
 شركة بنده للتجزئة (تابع)  ) ۳(
 

 شركات تابعة تحت سیطرة شركة بنده:

 النشاط الرئیسي  بلد التأسیس  اسم الشركة التابعة 
 حصة الملكیة

 (٪) المباشرة 
 سبتمبر ۳۰   

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
     

 شركة المخازن الكبرى التجاریة 
المملكة العربیة  

 ۱۰۰ ۱۰۰ التجزئة السعودیة
     

شركة بنده لخدمات التشغیل والصیانة 
 والمقاوالت 

المملكة العربیة  
 ۱۰۰ ۱۰۰ الخدمات والصیانة  السعودیة

 شركة بنده العالمیة لتجارة التجزئة
جمھوریة مصر 

 ۱۰۰ ۱۰۰ التجزئة العربیة
     

 شركة بنده للمخابز
المملكة العربیة  

 ۱۰۰ ۱۰۰ متوقفة النشاطشركة  السعودیة
     

لالتصاالت شركة عتبة الباب 
 وتكنولوجیا المعلومات ش.م

المملكة العربیة  
 --  ۱۰۰ التجارة االلكترونیة  السعودیة

     
     المخازن الكبرى التجاریة 

     

 الشركة اللبنانیة للحلویات والمخابز
المملكة العربیة  

 ۹٥ ۹٥ النشاطشركة متوقفة  السعودیة
 

  من حقوق   ٪۱۰۰استحوذت شركة بندة للتجزئة على نسبة  ووفقا لشروط وأحكام اتفاقیة شراء األسھم،  * خالل الفترة،  
ملیون لایر سعودي. تم االنتھاء من   ۲۱٫۷٥مقابل  في عتبة الباب لالتصاالت وتكنولوجیا المعلومات ش.م.  الملكیة  

 م. ۲۰۲۱ینایر  ۲۷اإلجراءات ذات الصلة في  
 

والمطلوبات    تعمل المجموعة حالیًا على تخصیص مقابل الشراء للموجودات القابلة للتحدید (البرامج بشكل أساسي)
ملیون لایر سعودي.    ۲٥٫٤وقد سجلت شھرة مبدئیة بمبلغ  المحددة وااللتزامات والمطلوبات المحتملة المستحوذ علیھا.  

أساس القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحدید كما في تاریخ   قامت المجموعة بإحتساب المعاملة على
 االستحواذ.

 
إذا ظھرت معلومات جدیدة خالل سنة واحدة من تاریخ االستحواذ عن الحقائق والظروف التي كانت موجودة في  

موجودة في تاریخ االستحواذ، عندئٍذ تاریخ االستحواذ تحدد تعدیالت للمبالغ المذكورة أعاله، أو أي أحكام إضافیة  
 یتم مراجعة المحاسبة عن عملیة االستحواذ.

 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ المنتھیة فيلفترة التسعة أشھر 
 (بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك)  

۱٥ 
 

 
 معلومات عامة (تابع) .۱

 
 الطعام الجید شركة  )٤
 

("جي إف سي")،   الطعام الجیدفي شركة  )٪۱۰۰:  م ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱(٪  ۱۰۰تمتلك الشركة األم حصة ملكیة بنسبة  
التجاري رقم   السجل  السعودیة تحت  العربیة  المملكة  تأسیسھا كشركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في  تم  والتي 

 ). م۲۰۱۸ینایر  ۸ھـ ( ۱٤۳۹ربیع الثاني  ۲۱الصادر في جدة في   ٤۰۳۰٦۰۳٦۷٤
 

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

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

 

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

 سبتمبر ۳۰   
 م ۲۰۲۱

 دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

     
  شركة مصنع األغذیة المتنوعة

المملكة العربیة  
 السعودیة

تصنیع األغذیة 
 ٥۱ ٥۱ المجمدة

     
 شركة األحسن للتجارة 

المملكة العربیة  
 ٥۱ ٥۱ تجارة وتوزیع  السعودیة

     
 ٥۱ ٥۱ تجارة وتوزیع  البحرین شركة الھالل لالستیراد والتصدیر

     
 شركة مشاریع سھر المحدودة

اإلمارات العربیة 
 ٥۱ ٥۱ تجارة وتوزیع  المتحدة

     
 شركة مصنع سھر لألغذیة 

اإلمارات العربیة 
 المتحدة 

تصنیع األغذیة 
 ٥۱ ٥۱ المجمدة

     
 شركة الكبیر القابضة المحدودة

اإلمارات العربیة 
 ٥۱ ٥۱ شركة قابضة  المتحدة

     
 األفضل لتجارة المواد الغذائیةشركة 

اإلمارات العربیة 
 ٥۱ ٥۱ تجارة وتوزیع  المتحدة 

 
 شركات تابعة تحت سیطرة شركة الكبیر القابضة المحدودة: 

     
 شركة كاسكید لإلستثمارات المحدودة

اإلمارات العربیة 
 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة استثماریة المتحدة

     
 البحریة شركة كاسكید لألغذیة 

اإلمارات العربیة 
 المتحدة

تصنیع األغذیة 
 ۱۰۰ ۱۰۰ المجمدة

     
 شركة مشاریع الصباح للمواد الغذائیة

اإلمارات العربیة 
 ۱۰۰ ۱۰۰ تجارة وتوزیع  المتحدة

     
 ۱۰۰ ۱۰۰ تجارة وتوزیع  عمان لألغذیة شركة األفضل  

 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ المنتھیة فيلفترة التسعة أشھر 
 (بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك)  

۱٦ 
 

 
 أسس اإلعداد  .۲
 

 المطبقةالمعاییر المحاسبیة  )أ
 

تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة المرفقة للمجموعة وفقا للمعیار الدولي للتقریر المالي  
الدولي   المحاسبة  ("معیار  األولیة  المالیة  والمعاییر  ۳٤للتقاریر  السعودیة  العربیة  المملكة  في  المعتمد   ("

السع الھیئة  من  المعتمدة  األخرى  المالیة  واإلصدارات  القوائم  ھذه  قراءة  ویجب  القانونیین  للمحاسبین  ودیة 
األولیة الموحدة المختصرة جنبا إلى جنب مع آخر قوائم مالیة موحدة سنویة كما في وحتى السنة المنتھیة في 

 ("آخر قوائم مالیة سنویة"). م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 

عداد مجموعة كاملة من القوائم المالیة المعدة وفقا وال تتضمن ھذه القوائم المالیة جمیع المعلومات المطلوبة إل
للمعاییر الدولیة للتقریر المالي، ولكن تم إدراج اإلیضاحات التفسیریة المحددة لتفسیر األحداث والمعامالت  

 الھامة لفھم التغیرات في المركز المالي واألداء المالي للمجموعة منذ آخر قوائم مالیة سنویة.   
 

 المحاسبي / أسس القیاسالعرف  )۱
 

ومفھوم   المحاسبي  االستحقاق  مبدأ  باستخدام  المختصرة  الموحدة  األولیة  المالیة  القوائم  ھذه  إعداد  تم 
االستمراریة وعلى أساس التكلفة التاریخیة، باستثناء االستثمارات بخالف تلك المدرجة بالتكلفة المطفأة، 

عالقة التحوط للقیمة العادلة، واألدوات المالیة المشتقة ومنافع  والتزامات الشركة والمخزون في إطار  
الموظفین والتي یتم إثباتھا بالقیمة الحالیة لاللتزام المستقبلي باستخدام طریقة وحدة االئتمان المخططة.  

 تم إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع طریقة عرض الفترة الحالیة. 
 

 عملة النشاط والعرض  )۲
 

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

 
 التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة   )ب

 
اإلدارة استخدام الحكم والتقدیرات واالفتراضات  یتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة من  

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

 
 متواصل. یتم إثبات مراجعات التقدیرات بأثر مستقبلي.  وتتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات األساسیة بشكل

 
األحكام الھامة التي اتخذتھا اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسیة لعدم التأكد  
المجموعة   قامت  ذلك،  ومع  سنویة.  موحدة  مالیة  قوائم  آخر  في  وصفھا  تم  التي  نفسھا  ھي  التقدیرات  من 

ال لبمراجعة  الرئیسیة  السنویة  تقدیرات  مصادر  الموحدة  المالیة  القوائم  الكشف عنھا في  التي تم  التأكد   عدم 
(كوفید   كورونا  وباء  خلفیة  على  المتوقعة ۱۹  -األخیرة  االئتمانیة  الخسائر  بخالف  أنھ  اإلدارة  تعتقد   .(

عدم التأكد  تقدیرات  للموجودات المالیة، فإن خسارة انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة وجمیع مصادر  ل
األخرى تظل مماثلة لتلك التي تم اإلفصاح عنھا في القوائم المالیة الموحدة السنویة. ستستمر اإلدارة في مراقبة  

 لمستقبلیة الوضع وستنعكس أي تغییرات مطلوبة في فترات إعداد التقاریر ا 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة .۳
 

إن السیاسات المحاسبیة المطبقة على ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة ھي نفسھا المطبقة على القوائم 
المنتھیة في   للمجموعة كما في وللسنة  السنویة  الموحدة  التعدیالت على    م۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱المالیة  إن عدًدا من 

وبعض عملیات إعادة التصنیف التي تم إجراؤھا على أرقام المقارنة،    ۲۰۲۱ینایر    ۱التي تسري اعتباًرا من  المعاییر  
 لیس لھا تأثیر مادي على ھذه البیانات المالیة األولیة الموحدة المختصرة. 
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۱۷ 
 

 
 نقد وأرصدة لدى البنك  .٤

 
 سبتمبر ۳۰

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
   

 ۲۷٬۳۱۹ ۲۹٬۳۹٥ نقد في الصندوق  
 ٥٥۷٬۱٥۹ ۷۳٥٬۲۹۸ حساب جاري  –أرصدة لدى البنك 
 ٥۰۸٬۹۰۰ ٥۹۱٬۱٦٦ )۱-٤ودائع (االیضاح 

 ۱٬۰۹۳٬۳۷۸ ۱٬۳٥٥٬۸٥۹ النقد واألرصدة لدى البنوك 
 (٤۸۰٬۲۸۷) (٥٥٥٬۸۳۰) ودائع ذات تاریخ استحقاق أكثر من ثالثة شھور 

 (۱۱٦٬٥۹۷) (۱۹۹٬۷۸۹) السحب على المكشوف 
 ٤۹٦٬٤۹٤ ٦۰۰٬۲٤۰ النقد ومافي حكمھ ألغراض التدفقات النقدیة 

 
 محتفظ بھا لدى بنوك تجاریة بعوائد عموالت بأسعار السوق السائدة. الالودائع  ۱-٤

 
 االستثمار في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة  .٥

 
 المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة: شركات المجموعةفیما یلي بیان 

 

 بلد التأسیس  االسم 
قطاع األعمال 

 الرئیسي
 حصة
 القیمة (٪)الملكیة 

   
 سبتمبر ۳۰

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
 سبتمبر ۳۰

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
       

المملكة العربیة   شركة المراعي  
 السعودیة

المنتجات الغذائیة 
 ۸٬۱٦٤٬۰٥۱ ۸٬۲۰۳٬٥۰۷ ۳٤٫٥۲ ۳٤٫٥۲ الطازجة 

شركة كنان الدولیة  
للتطویر العقاري 

 ") كنان(" 
المملكة العربیة  

 ۳۸۸٬٥۱٤ ٤۰۲٬۷۷۷ ۲۹٫۹ ۲۹٫۹ عقارات السعودیة
الشركة المتحدة للسكر،  

یو إس سي (" مصر 
 ۲۸۰٬۸٥٤ ۲۸٤٬٥۲٥ ۳۳٫۸۲ ۳۳٫۸۲ تصنیع السكر  مصر ") *أي

شركة مدینة السیرة 
 للتطویر العقاري

المملكة العربیة  
 ۱٤٤٬۱۳۸ ۱٤٤٬۰۰۹ ٤۰ ٤۰ عقارات السعودیة

الشركة المتحدة للزیوت 
 ٤۱٬۱۲۱ ۳٦٬۳٦۰ ٥۱ ٥۱ شركة قابضة  جزر كایمان القابضة المحدودة

شركة إنتاج كابیتال 
 المحدودة 

الجمھوریة 
 ۱۳٬۰٤٦ ۱۳٬۰٤٦ ٤۹ ٤۹ إدارة الصنادیق التونسیة

شركة مطوري مدینة 
   المعرفة االقتصادیة 

المملكة العربیة  
 ۱٥٬۹۰٥ ۱٥٬۸۹٤ ۲٫۰۷ ۲٫۰۷ عقارات السعودیة

سي فود انترناشیونال  
ون المنطقة الحرة  

 )۱(إیضاح 
اإلمارات 

 العربیة المتحدة

توزیع منتجات  
المأكوالت  

 -- -- ٤۰ --  البحریة
  ونالیسي فود إنترناش

 ٦٬٥۰۷ -- ٥۰ --  شركة قابضة  جزر كایمان ) ۱(ایضاح  القابضة
     ۹٬۱۰۰٬۱۱۸ ۹٬۰٥٤٬۱۳٦ 

 
 ). ٪۱۰٬٦۲م: ۲۰۲۰ دیسمبر  ۳۱٪ (۱۰٫٦۲ إي  سي إس وی* تبلغ حصة الملكیة المباشرة للشركة في 
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۱۸ 
 

 
 االستثمارات   .٦
  

 
 سبتمبر ۳۰

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
   

 ۳۸۷٬۱۹٦ ٥۹٥٬۲۹۰ )۱-٦الدخل الشامل اآلخر (اإلیضاح استثمارات بالقیمة العادلة من خالل 
 ۲٬۷۹۲ ۲۷٬۱۳۲ استثمار بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 
 استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   ۱-٦

 

 
قطاع األعمال 

 بلد التأسیس  الرئیسي
 حصة
 المبلغ (٪)الملكیة 

   
 سبتمبر ۳۰

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
 سبتمبر ۳۰

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
       استثمارات مدرجة 

 عقارات مدینة المعرفة االقتصادیة  
المملكة العربیة  

 ۲٥۸٬۰۳۳ ٤۱٦٬٥۹۰ ٦٫٤ ٦٫٤ السعودیة

 عقارات إعمار المدینة االقتصادیة  
المملكة العربیة  

 ٦۸٬٥٥٥ ۹۸٬۹۹۸ ۰٫۹ ۰٫۹ السعودیة
العربیة شركة فینكس 

 -- -- ٥ ٥ االردن  عقارات القابضة 
       استثمارات غیر مدرجة

 إدارة االستثمار شركة سویكورب 
المملكة العربیة  

 ٦۰٬٦۰۸ ٤۲٬۱۹۲ ۱٥ ۱٥ السعودیة

 كابیتر
 التجارة

  األلكترونیة
جمھوریة  

 -- ۱۸٬۷٥٥ -- ٤٫۲٥ موریشیوس 
اس بي او تي  

 التجزئة تكنولوجیا للتكنولوجیا* 
الوالیات المتحدة 

 -- ۱۸٬۷٥٥ --  --  األمریكیة
  شركة جسور القابضة

 شركة قابضة  ) تحت التصفیة(
المملكة العربیة  

 -- -- ۱٤٫۸۱ ۱٤٫۸۱ السعودیة
     ٥۹٥٬۲۹۰ ۳۸۷٬۱۹٦ 

 
ملیون لایر سعودي في شركة اس بي او   ۱۸٫۸استثمرت المجموعة    ،م۲۰۲۱  سبتمبر  ۳۰  في  المنتھیة  الفترة  خالل  *

 تي للكتنولوجیا في اتفاقیة مبسطة لترتیب حقوق الملكیة في المستقبل.
 

 وإعالن أرباح رأس المال .۷
 

ملیار لایر سعودي یتكون    ٥٫۳م، فإن رأس مال المجموعة البالغ  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱وم  ۲۰۲۱  سبتمبر  ۳۰كما في  
 لایر سعودي.  ۱۰ملیون سھم مدفوع بالكامل قیمة كل منھا  ٥۳۳٫۹۸۱من 

 
على توزیعات أرباح بمبلغ   الغیر عادیة ، وافق مساھمو الشركة في اجتماع الجمعیة العمومیةم۲۰۲۱أبریل  ۲۸في 

 . م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱عن السنة المنتھیة في   )لایر سعودي للسھم ۰٫۷٥تمثل (ملیون لایر سعودي  ٤۰۰٫٤۹
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۱۹ 
 

 
 ساس السھمأبرنامج مدفوعات على  .۸
 

م، وافق مساھمي الشركة على برنامج الحوافز طویلة األجل للموظفین ("البرنامج") لصالح  ۲۰۲۰أبریل    ۲۹في  
بعض كبار المسؤولین التنفیذیین المؤھلین في المجموعة ("المشاركون"). تمنح الخطة المشاركین حقًا مشروًطا في  

واحد في الشركة في تاریخ المنح)، بعد استیفاء    تلقي عدد من وحدات األسھم المقیدة (كل وحدة تساوي قیمة سھم
 شرط الخدمة.  

 فیما یلي أھم ممیزات البرنامج:

 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۰ الوصف
   

 م ۲۰۲۱سبتمبر  ۱۰ م ۲۰۲۰سبتمبر  ۱۰ تاریخ المنح
 ٤۰۳٬٦٤۷ ۳٤۱٬٦۷٥ إجمالي األسھم الممنوحة
 سنوات ۳ سنوات ۳ الخدمة / فترة االستحقاق

 لایر سعودي  ۳۹٫۲٥ لایر سعودي ٤۹٫۰ العادلة للسھم في تاریخ المنحالقیمة 
 

 القیمة العادلة للسھم في تاریخ المنح ھو سعر اإلقفال لكل سھم في تداول كما في تاریخ المنح. 

م، بموجب ۲۰۲۱  سبتمبر  ۳۰في    أشھر المنتھیة  التسعةفترة  بلغ إجمالي المصروفات المثبتة لخدمات الموظفین خالل  
) المدرجة في "رواتب ملیون لایر سعودي  ۰٫۳م:  ۲۰۲۰  سبتمبر  ۳۰ملیون لایر سعودي (  ۳٫۹البرنامج، مبلغ قدره  

، ضمن "احتیاطیات  المختصرة  ومصروفات الموظفین" مع زیادة مقابلة في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة
 أخرى".

شراء    الشركة  مساھمي  وافق   عادیة   الغیر  العمومیة  الجمعیة  اجتماع  خالل ،  م۲۰۲۱  أبریل  ۲۸في   إعادة  على 
) للمدیرین التنفیذیین في مجموعة LTIPسھم خزینة في إطار برنامج الحوافز طویلة األجل للموظفین (  ۱٬۲۰۰٬۰۰۰

 .صافوال والشركات التابعة لھا

)  ۳٤۱٬٦۷٥:  م۲۰۲۰سبتمبر    ۳۰(   ۳٤۹٬۰۷٦بشراء  م، قامت المجموعة  ۲۰۲۱سبتمبر    ۳۰خالل الفترة المنتھیة في  
. كما ھو مخطط لھملیون لایر سعودي)   ۱٦٫٥: م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ملیون لایر سعودي ( ۱۳٬۹أسھم خزینة بمبلغ 

 یتضمن ذلك األسھم الممولة من بعض الشركات التابعة والتي تحتفظ بھا الشركة بصفة ائتمانیة حتى االستحقاق.

)،  ۲۷٦٬۰۹۷:م۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱(  ٦٦٦٬٥٥٦، بلغ عدد األسھم التي سیتم اكتسابھا  م۲۰۲۱  سبتمبر  ۳۰كما في  
مصادرة   (  ۷۸٬۷٦٦بعد  شرط    ٦٥٫٥۷۸:  م ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱سھًما  اكتمال  عدم  بسبب  لبعض سھًما)  الخدمة 

 الموظفین.

 االحتیاطي النظامي  .۹
 

٪  ۱۰سعودیة، یتعین على الشركة سنویا تحویل  وفقاً لنظام الشركة األساسي ونظام الشركات في المملكة العربیة ال
٪ من رأس مالھا. وحیث أن الشركة قد  ۳۰من صافي دخلھا إلى احتیاطي نظامي حتى یبلغ ھذا االحتیاطي النظامي 

 وصلت إلى مستوى االحتیاطي اإللزامي، لذلك ال یلزم إجراء أي تحویالت إضافیة. 
 

ة األولیة الموحدة المختصرة ھو االحتیاطي النظامي للشركة. ھذا االحتیاطي یعتبر االحتیاطي النظامي في القوائم المالی
 حالیا غیر متاح للتوزیع على شركاء الشركة. 
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۲۰ 
 

 
 القروض والسلف  .۱۰

 
 تعكس المعلومات التالیة الشروط التعاقدیة لقروض وسلف المجموعة المحملة بفوائد والتي تقاس بالتكلفة المطفأة:

 سبتمبر ۳۰  
 م ۲۰۲۱

 دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

   المطلوبات غیر المتداولة 
 ۱۲۱٬۷٥۷ ۹۳٬۳۱٤ قروض بنكیة بضمان 
 ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ) ۲-۱۰(اإلیضاح صكوك غیر مضمونة 

 ۳٬۳٤۲٬٥٤٤ ۳٬٥۲۸٬۰٦۹ قروض بنكیة بال ضمان
 ٤٬٦۲۱٬۳۸۳ ٤٬٤٦٤٬۳۰۱ 

   المطلوبات المتداولة 
 ٥٦٬۲۲۷ ۲۳٬۳۲۹ مضمونةالجزء المتداول من قروض بنكیة 

 ٥۰۲٬٦٤۰ ٤٥۸٬٤٦۸ الجزء المتداول من قروض بنكیة بال ضمان
 ۲۱٬۰۸٤ ۱٤۳٬۷۱٤ قروض بنكیة بضمان 

 ۱٬۷۳۹٬٤٦۷ ۲٬۰۹۸٬۷۷۱ قروض بنكیة بال ضمان
 ۱۱٦٬٥۹۷ ۱۹۹٬۷۸۹ سحب على المكشوف

 ۲٬۹۲٤٬۰۷۱ ۲٬٤۳٦٬۰۱٥ 
 ۷٦٬ ٬٥٤٥٬٤٥٤۹۰۰٬۳۱٦ 

 

القروض  تمثل    ۱۰-۱ المالیة ھذه  والمؤسسات  التجاریة  البنوك  من  التابعة  وشركاتھا  األم  الشركة  علیھا  قروضا حصلت 
  ھذه القروض ھي باللایر السعودي والجنیھ المصري واللایر اإلیراني والدوالر األمریكي والدینار الجزائري .  األخرى

بعض ھذه القروض مضمونة بضمان ممتلكات .  والجنیھ السوداني  اإلماراتي  والدرھمواللیرة التركیة    المغربيوالدرھم  
اتفاقیات القروض تعھدات تتطلب، من بین شروط   بعض  تتضمن.  وآالت ومعدات لبعض الشركات التابعة في الخارج

  ۳۰كما في  .  بعض القروض للشركات التابعة مضمونة بضمان الشركة األم.  أخرى، الحفاظ على نسب مالیة معینة
ملیار لایر    ٦٫٥م، تشمل القروض والسلف تسھیالت تمویلیة متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة بقیمة  ۲۰۲۱  سبتمبر

 ). ملیار لایر سعودي ٥٫۹:  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱(سعودي 
 

ملیار    ۱م، أكملت المجموعة طرحھا لصكوك جدیدة، بموجب البرنامج الجدید، بقیمة إجمالیة تبلغ  ۲۰۱۹یولیو    ۹في   ۱۰-۲
  ٦٪ زائد سایبور لمدة  ۱٫٦۰سنوات وبعائد متوقع و متغیر على حاملي الصكوك قدره   ۷لایر سعودي بمدة صالحیة  

ملیون لایر سعودي    ٥۰۷م، شمل اإلصدار  ۲۰۲٦یولیو    ۹ستستحق الصكوك في  .  شھور یستحق بشكل نصف سنوي
 . من الصكوك السابقة والتي تم استردادھا وتبادلھا

 

لبعض )  ملیون لایر سعودي  ۲٥۲:  م۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱(ملیون لایر سعودي    ۱۳۰ممتلكات وآالت ومعدات بقیمة    ۱۰-۳
 .الشركات التابعة للمجموعة في الخارج مرھونة كضمان لدى بنوك تجاریة

 

مرھونة لدى بعض البنوك )  ملیون لایر سعودي  ۹۸:  م ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱( ملیون لایر سعودي    ۱۰۹بقیمة  مخزون    ٤-۱۰
 . األجنبیة مقابل تسھیالت لبعض الشركات التابعة في الخارج

 

دیسمبر   ۳۱(ملیار لایر سعودي    ٥٫۰  ، لدى المجموعة تسھیالت بنكیة غیر مستغلة تبلغم۲۰۲۱  سبتمبر  ۳۰كما في    ٥-۱۰
 . إلدارة متطلبات السیولة قصیرة األجل وطویلة األجل) ملیار لایر سعودي ٤٫۸:  م۲۰۲۰

 
 
 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ المنتھیة فيلفترة التسعة أشھر 
 (بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك)  

۲۱ 
 

 
 الزكاة وضرائب الدخل   .۱۱

 
 الموقف الزكوي  )أ(

م. قامت الھیئة العامة ۲۰۱۸م إلى  ۲۰۰٥م، أنھت الشـركة وضـعھا الزكوي للسـنوات من ۲۰۱۹خالل سـنة 
بعـمل فحص مـیداني  والضـــــریـبة والجـمارك (المعروفة ســـــابقـًا باســـــم الھیـئة الـعامة للزكاة والدخل)للزكاة 

ملیون   ۸٥٫۸  اضـافیة قدرھا ةیات زكوم، وطالبت بفروق۲۰۱۲م إلى  ۲۰۰٥للسـجالت الشـركة لألعوام من 
وســددت الشــركة  العامة للزكاة والضــریبة والجمارك  لایر ســعودي. بعد ذلك، تم تســویة المبلغ مع الھیئة 

من ربوط الشـــــرـكة  أیضـــــا ملیون لایر ســـــعودي. وعالوة على ذـلك، تم االنتـھاء    ۱۰٫۲االلتزاـمات بمبلغ  
خالل   ملیون لایر ســـــعودي.  ٥٫٤المـعدـلة بمبلغ  اإلقرارات م بـناء على  ۲۰۱۸م إلى ۲۰۱۳للســـــنوات من  

ــعودي  ٥۳  ، طالبت الھیئة بمبالغ زكاة إضــافیة  ۲۰۲۰ ــنوات  ملیون لایر س علما بأنھ تم   ۲۰۱۸-۲۰۱٤للس
الى األمانة العامة للجان    ضـــافیةاإلاإلدارة على ھذه المبالغ ا  اعترضـــتنتھاء من ھذه الســـنوات ســـابقا. اال

ــریبیة،و ــجیل مخصـــص في ھذه  اإلدارة أنھ من  تعتقدالضـ ــویة ھذه المبالغ، لذلك لم یتم تسـ الغیر متوقع تسـ
ملیون لایر ســعودي على   ۱٫۹لدى الشــركة إعتراضــات قائمة بمبلغ   القوائم المالیة الموحدة المختصــرة.  

 م.۲۰۰۰م و۱۹۹۹الربوط الزكویة الصادرة من الھیئة لعامي 
ــتلمت بعض الشــركات التابعة في قطاع تصــنیع األغذیة ع لى شــھادات زكویة نھائیة أو مؤقتة حتى عام  اس

ة مع  م۲۰۲۰ ة المبرـم اقـی ا لالتـف دفع وفقـً ة خطط اـل ابـع ك، تم مـت ذـل ا ـل ة .وفقـً اة والضـــــریـب ة للزـك اـم ة الـع الھیـئ
ویة النھائیة.والجمارك  عالوة على ذلك، طالبت الھیئة بزكاة إضـافیة   وتم تعدیل االلتزامات مقابل مبالغ التـس

ســــعودي فیما یتعلق بشــــركة تابعة لســــنوات معینة تم االنتھاء منھا ســــابقاً. ونتیجة ملیون لایر   ٦۳بمبلغ  
ــركة التابعة ضــد ھذه المطالبات، أصــدرت الھیئة تقییًما معدال دون أي  مطلوبات لالعتراض المقدم من الش

ملیون لایر سـعودي الحدى الشـركات التابعة   ٦۹٫۷باإلضـافة، طالبت الھیئة بمبالغ زكاة إضـافیة    إضـافیة.
. الشـــركة التابعة في طور عملیة االعتراض على ھذه المبالغ ااإلضـــافیة، تعتقد ۲۰۱۸-۲۰۱٥للســـنوات 

جیل مخصـص في ھذه القو ویة ھذه المبالغ، لذلك لم یتم تـس ائم المالیة الموحدة اإلدارة أنھ من الغیر متوقع تـس
 المختصرة.  

ربوط بعض الشركات التابعة   مطالبات إضافیة و  على معلقة    استئنافاتباإلضافة إلى ذلك، لدى المجموعة  
یبلغ مجموع   الزكویةالتي    ۷٫۸م: حوالي  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ٤۷٫۹فیھا    الفروقات 

 ملیون لایر سعودي).

 موقف ضریبة الدخل  ) ب(
.  تلتزم الشركات األجنبیة التابعة للمجموعة بدفع ضریبة دخل بموجب أنظمة الضریبة المطبقة في دول تأسیسھا

التابعة   المطبقة   مطلوباتھاالخاضعة للضریبة بتحدید  األجنبیة  تقوم الشركات  المعدالت  الضریبیة بناًء على 
للسنة  الخاضع للضریبة  المعدل  بالدخل  یتعلق  فیما  التابعة   كما.  للشركات  األجنبیة  أن بعض ھذه الشركات 

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

التابعة على روبط ضریبیة نھائیة لسنوات معینة وربوط ضریبیة مؤقتة   حصلت بعض الشركات األجنبیة 
استفسارات من إدارات ضریبة الدخل بعد تقییمھا أو فحصھا لسنوات قید المراجعة  كما تلقت  .  لسنوات أخرى

  .حیث تم تقدیم ردود لھا
 

تعتقد إدارة المجموعة أنھ ال یوجد ھناك مبالغ كبیرة محل اعتراض مع إدارات ضریبة الدخل في أي عملیة  
 .أجنبیة

 
 االرتباطات وااللتزامات المحتملة .۱۲

 
 سبتمبر ۳۰

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
 المبلغ بالمالیین  
  

 ۷۹ ٥۳ خطابات اعتماد
 ۸٦ ۱٥۱ ضمانات بنكیة 

 ۲٥۲ ۹۳٤ التزامات لشراء سكر خام 
 ٤٥۰ ٦٤۷ التزامات لبیع سكر مكرر 

 ٤۷ ٦۳ التزامات رأسمالیة
   

 الكمیة بالطن المتري  
  

 ۲۱۱٬۱۳٤ ٥٥٦٬٥۰۰ التزامات لشراء سكر خام  
 ۲٤۳٬٦٥٥ ۳۲۱٬۷۸۸ التزامات لبیع سكر مكرر  



 شركة مجموعة صافوال 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ المنتھیة فيلفترة التسعة أشھر 
 (بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك)  

۲۲ 
 

 
 ربحیة السھم .۱۳

بقسمة    م,۲۰۲۰  سبتمبر  ۳۰و    م۲۰۲۱  سبتمبر  ۳۰في    أشھر المنتھیة  التسعةفترة  تم احتساب ربحیة السھم األساسیة ل
ملیون   ٥۳۳٫٦۱۲العائد لمساھمي الشركة األم لھذه الفترات على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة    صافي الربح

 .خالل ھذه الفترات) ملیون ٥۳۳٫۹٥٤: م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰(

، بقسمة م۲۰۲۰  سبتمبر  ۳۰م و  ۲۰۲۱  سبتمبر  ۳۰أشھر المنتھیة في    التسعةلفترة  تم حساب ربحیة السھم المخفضة  
العائد لمساھمي الشركة األم لھذه الفترات على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة المعدلة بأثر التخفیض الربح  

 ملیون). ٥۳۳٫۹۸۱م: ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰ملیون ( ٥۳۳٫۹۸۱أي  المحتمل لألسھم العادیة
 

 كما یلي: لغرض احتساب ربحیة السھم األساسیة عدد األسھم العادیةل المرجح المتوسط

     
 المنتھیة في أشھر التسعةفترة 

 سبتمبر ۳۰
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ٥۳۳٬۹۸۰٬۷۰۰ ٥۳۳٬۹۸۰٬۷۰۰ األسھم العادیة المصدرة
 (۲٦٬۲۸۳) (۳٦۸٬٦۲٦) )۸تأثیر أسھم الخزینة (إیضاح 

 ٥۳۳٬۹٥٤٬٤۱۷ ٥۳۳٬٦۱۲٬۰۷٤ القائمة  معدل عدد األسھم العادیة
 

 األطراف ذات العالقة  .۱٤
 

تتضمن األطراف ذات العالقة المساھمین في المجموعة، والشركات الزمیلة والشقیقة، والمنشآت األخرى ذات العالقة  
المعامالت من قبل ببعض الشركات التابعة الموحدة وموظفي اإلدارة العلیا للمجموعة. یتم اعتماد شروط وأحكام ھذه  

 إدارة المجموعة. 
 

 المعامالت مع موظفي اإلدارة الرئیسیین 
 

 مكافآت موظفي اإلدارة العلیا 
 

تتضمن تعویضات موظفي اإلدارة العلیا في المجموعة رواتب، ومكافآت غیر نقدیة، ومنافع ما بعد التوظیف، وفیما 
  ۳۰أشھر المنتھیة في    التسعةلفترة  ملیون لایر سعودي    ۲۱٫۸  هیتعلق بذلك، قامت المجموعة بإثبات مصروف قدر

 ).ملیون لایر سعودي ۲٥٫٤: م ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰(م ۲۰۲۱ سبتمبر

  ۳۰(ملیون لایر سعودي    ۱٫٦مبلغ  م  ۲۰۲۱  سبتمبر  ۳۰أشھر المنتھیة في    التسعةلفترة  بلغت مكافآت مجلس اإلدارة  
الخسارة    وتم احتسابھا وفقا للوائح الشركة ویتم تحمیلھا على قائمة الربح  )  ملیون لایر سعودي  ۱٫٦:  م۲۰۲۰  سبتمبر

بلغت بدالت الحضور والنفقات األخرى ألعضاء مجلس اإلدارة  .  الموحدة وتم اعتبارھا كمخصصات في السنة السابقة
وتم  )  ملیون لایر سعودي  ۱٫۸:  م۲۰۲۰  سبتمبر  ۳۰(ملیون لایر سعودي      ۲٫٤وأعضاء لجان المجلس المختلفة  

 . قیدھا على المصروفات وإدراجھا ضمن المصروفات اإلداریة

 معامالت األطراف ذات العالقة األخرى 
 

لم تكن شروط وأحكام ھذه المعامالت أكثر مالئمة من تلك .  تعامل عدد من الشركات مع المجموعة خالل الفترة
بشكل معقول، في معامالت مماثلة مع موظفي اإلدارة العلیا لشركات  المتاحة، أو التي من المتوقع أن تكون متاحة  

 . لیست ذات عالقة على أساس تجاري

جمیع األرصدة القائمة مع األطراف ذات العالقة یتم تحدید أسعارھا على أساس تجاري بحت ویتم تسویتھا نقدا خالل  
المعاملة المتفق من تاریخ  الفترة .  مؤمنة  جمیع ھذه األرصدة غیر.  فترة االئتمان  إثبات أي مصروفات في  لم یتم 

الحالیة أو الفترة السابقة للدیون المعدومة أو المشكوك في تحصیلھا فیما یتعلق بالمبالغ المستحقة إلى أطراف ذات  
 . عالقة

المتعلقة بمو تلك  ذلك  بما في  القائمة  العالقة واألرصدة  الطرف ذي  للمعامالت مع  القیمة اإلجمالیة  یلي  ظفي  فیما 
 : اإلدارة العلیا والكیانات التي لھم علیھا سیطرة أو تأثیر كبیر



 شركة مجموعة صافوال 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ المنتھیة فيلفترة التسعة أشھر 
 (بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك)  

۲۳ 
 

 
 األطراف ذات العالقة (تابع) .۱٤

 

 العالقة االسم 
طبیعة 

 رصید اإلقفال  مبلغ المعامالت  المعامالت

   
 سبتمبر ۳۰ سبتمبر ۳۰

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰ م ۱۲۰۲ م ۲۰۲۰
 مدینة تجاریةذمم  –مستحق من أطراف ذات عالقة  

بعض مساھمي الشركة 
 المتحدة للسكر

 شركاء في 
 ۱۹٬٥۰٦ ۳۰٬۷۸۹ ۱۲۲٬۹۰۹ ۱۲٦٬۲۷۰ تجاریة تابعة شركة

بعض شركاء شركة عافیة  
 العالمیة

 شركاء في 
 ۱۷٬۷٦۱ ۲۰٬۲٤٦ ٥٦٬٤۱۱ ٦۷٬۱۹۰ تجاریة تابعة شركة

 ٤٬٤۷٦ ٥٬۷۷٦ ۲٤٬٥۲۸ ۳٥٬۳٥۱ تجاریة شركة زمیلة شركة المراعي 

 ۳٬۰٦۸ ۸٬۷۹۷ ۳٥٬٤٥۹ ٤۱٬۰۱٦ تجاریة شركة شقیقة شركة المخابز الغربیة
 -الشركة المتحدة للسكر 

 --  --  ۲٬٦۱٤ ٤٬٦۰۷ تجاریة شركة زمیلة مصر
     ٦٥٬٦۰۸ ٤٤٬۸۱۱ 
 

 مدفوعات مقدما وذمم مدینة أخرى  –مستحق من أطراف ذات عالقة  
 -- ۲٥٬٦۹٤ ۲۷٬۷٤۷ ۹٦٬٤۰۹ تجاریةغیر  شركة زمیلة الشركة المتحدة للسكر
شركة خیرات الشرق  

للتجارة العامة وصناعة  
 ۲۱٬٥۹۰ ۲۲٬۲۷۷ ۹٦۳ ۷٦٥ غیر تجاریة شركة شقیقة المواد الغذائیة  

شركة المھباج الشامیة 
 شركة شقیقة التجاریة

 غیر تجاریة
٥٬۳۷٦٬٦٤ ٤۳ ۲٬٥٦۹ ۳٬۰۷۸ 

ون  ونالیسي فود إنترناش
 شركة شقیقة المنطقة الحرة  

 غیر تجاریة
-- ۱٬۷۱۹ -- -- 

شركة تجمیع وتدویر 
 شركة شقیقة المخلفات المحدودة   

 غیر تجاریة
٥٬٦۸۳ ٤٬٤۷۹ ٤٬۱٤٦ ۱٬۲٤۱ 

 ۳۷٤ ٤۲۰ ۲٥۹ ۱٦۹ غیر تجاریة شركة شقیقة زھور الریف 

     ٥٥٬۱۰٦ ۲٦٬۲۸۳ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ المنتھیة فيلفترة التسعة أشھر 
 (بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك)  

۲٤ 
 

 
 العالقة (تابع)األطراف ذات  .۱٤

 

 العالقة االسم 
طبیعة 

 رصید اإلقفال  مبلغ المعامالت  المعامالت

   
 سبتمبر ۳۰ سبتمبر ۳۰

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۰
    ذمم دائنة تجاریة -المستحق إلى أطراف ذات عالقة 

 ۱۰۹٬۷٦۹ ۱۰۰٬۱۸۱ ٦۰۷٬٤٦۹ ٦٥۰٬۹۰۹ تجاریة شركة زمیلة المراعي  
 ۳۸٬٥٦۳ ۳۷٬۹۸۰ ۲٦٤٬٤۸٤ ۳۰۸٬٥٦٦ تجاریة شركة شقیقة مجموعة نستلھ 

 ۲۲٬٤٥٤ ۲۲٬۲٥٥ ۸۳٬۷۱٦ ۹۱٬۷۳٤ تجاریة شركة شقیقة شركة میار لألغذیة 
شركة دل مونتي السعودیة  

 ۸٬۱٥۲ ٦٬٦۷۷ ۱۰٤٬۷٦۷ ۷۷٬٤٥۱ تجاریة شركة شقیقة المحدودة
شركة المھباج الشامیة 

 ۳٬۷۱٤ ۱٬۲۲۹ ۲۲٬٥۰۷ ۱٤٬۹۸٥ تجاریة شركة شقیقة التجاریة
-الشركة المتحدة للسكر

 ۲۹ --  ۲۳٬۳۰۸ ۳٤٤ تجاریة شركة زمیلة مصر
 ۹٬۳۷٥ --  ۱٥٬۸۰٥ -- تجاریة شركة شقیقة ون  ونالیسي فود إنترناش

شركة مصنع المنھل للمیاه 
 ۱٬٤۹۳ ۱٥۷ ٤٬٥۸۸ ٦٬۰۹٤ تجاریة شركة شقیقة المحدودة

مصنع الجزیرة للتمور 
 ٥۲ ٥۷ ۳۲ ٥ تجاریة شركة زمیلة  واألغذیة

     ۱٦۸٬٥۳٦ ۱۹۳٬٦۰۱ 
       

 مستحقات ومطلوبات أخرى  –مستحق إلى أطراف ذات عالقة  

  
 

    

 -- -- ۱٦٬۰۱۹ ۳۱٬۰٥۱ غیر تجاریة شركة شقیقة  شركة المراكز العربیة 

 شركة زمیلة كنان
 غیر تجاریة

۲۱٬۲٥۱ ۲٥٬٥۰۰ ۲۲۲ ۲۹٥ 

 -- -- -- ۱۰٬٥۰۰ غیر تجاریة شركة شقیقة شركة دور الضیافة  
 - للسكر المتحدة الشركة
 ۷۳٬۹۳۷ -- -- -- تجاریة  غیر زمیلة شركة مصر

شركة عبد القادر المھیدب 
 شریك وأبناءه 

 غیر تجاریة
-- ۷٬۲۰۰ -- -- 

شركة دل مونتي السعودیة  
 -- -- ٥٥٥ -- غیر تجاریة شركة شقیقة المحدودة

     ۲۲۲ ۷٤٬۲۳۲ 
 

 القطاعات التشغیلیة .۱٥
 

لدى المجموعة خمس قطاعات مقرر عنھا، كما ھو موضح أدناه، وھي تمثل وحدات األعمال االستراتیجیة للمجموعة. 
واستراتیجیات  وتقدم وحدات األعمال االستراتیجیة منتجات وخدمات مختلفة، وتدار بشكل منفصل ألنھا تتطلب تقنیات  

القرارات   (متخذ  للمجموعة  التنفیذي  الرئیس  یقوم  االستراتیجیة  األعمال  وحدات  من  وحدة  لكل  مختلفة.  تسویقیة 
التشغیلیة الرئیسي) بمراجعة التقاریر اإلداریة الداخلیة على أساس ربع سنوي على األقل. یوضح الملخص التالي  

 العملیات في كل قطاع من قطاعات المجموعة: 



 شركة مجموعة صافوال 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ المنتھیة فيلفترة التسعة أشھر 
 (بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك)  

۲٥ 
 

 
 القطاعات التشغیلیة (تابع)  .۱٥

 
 یشمل عملیات تصنیع وبیع وتوزیع زیوت الطعام والسكر والمكرونة ومنتجات األغذیة.  - الصناعات الغذائیة

 
 یشمل عملیات أسواق الھایبر ماركت والسوبر ماركت والمتاجر الصغیرة التابعة لھا. - التجزئة

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

 
 رھا شركة جود فود. یشمل تصنیع وتجارة الجملة والتجزئة للمنتجات الغذائیة المجمدة التي تدی - األغذیة المجمدة

 
 تشمل النشاطات العقاریة واالستثمارات في الشركات الزمیلة واالستثمارات األخرى.   - االستثمارات

 
م  ۲۰۲۱القطاعات التي ال تستوفي أي من حدود الكمیة القصوى لتحدد القطاعات التي یمكن التقریر عنھا في سنتي  

 استبعادات"، والتي تتضمن بشكل رئیسي االستبعادات.، تصنف تحت بند "أخرى / م۲۰۲۰و
 

یتم قیاس األداء على أساس صافي الربح قبل ضریبة الدخل والزكاة لكل قطاع، كما ھو متضمن في تقاریر اإلدارة  
الداخلیة. ترى اإلدارة أن تلك المعلومات ھي األكثر عالقة بتقییم نتائج قطاعات معینة ذات صلة بمنشآت أخرى تعمل 

المعلومات المتعلقة بنتائج كل التقاریر  ضمن تلك الصناعات. یتم تحدید التسعیر بین القطاعات على أساس تجاري.
 القطاعیة متضمنھ أدناه. 

 م۱۲۰۲ سبتمبر ۳۰

   القطاعات المقرر عنھا
الصناعات 

 التجزئة  الغذائیة
الخدمات 
 الغذائیة

األغذیة  
 استثمارات  المجمدة

أخرى /  
 اإلجمالي استبعادات 

        
 ۱۷٬۹۱۳٬۸۹۸ -- -- ٤٤٥٬۸۲۲ ۹٥۸٬۱۲۲ ۸٬۰۹۳٬۱٥۰ ۸٬٤۱٦٬۸۰٤ إیرادات خارجیة

 -- (۳۱٥٬۱٦۹) ۲۱٬۲۹٥ ۳٦٬٦۹٥ ۲٦٬٥۸۱ ۱٬۸۱۲ ۲۲۸٬۷۸٦ إیرادات بین القطاعات 
 ۱۷٬۹۱۳٬۸۹۸ (۳۱٥٬۱٦۹) ۲۱٬۲۹٥ ٤۸۲٬٥۱۷ ۹۸٤٬۷۰۳ ۸٬۰۹٤٬۹٦۲ ۸٬٦٤٥٬٥۹۰ إیرادات قطاعیة 

 (۱٤٬٥٦۲٬۹۷۹) ۲۹۱٬٦٥۰ -- (۳۱۱٬۸۱۱) (۷۰٥٬۳۷۳) (٦٬۲۸٤٬۰۰۰) (۷٬٥٥۳٬٤٤٥) تكلفة إیرادات 
صافي الدخل القطاعات قبل  

 ٦۱۲٬۱۳۹ -- ۳۰۳٬۷۱٦ ٤۷٬۹٥۱ ۱۱۱٬٤۷۷ (۱٤٦٬۸٦۰) ۲۹٥٬۸٥٥ الحصص الغیر مسیطرة 
صافي الربح / (الخسارة)  

 ٤۷٦٬۲٤۱ (۸۱٬۷۰۷) ۳۰۳٬۷۱٦ ٤۷٬۹٥۱ ۱۱۱٬٤۷۷ (۱٤٦٬۸٦۰) ۲٤۱٬٦٦٤ القطاعیة 
 ۲۸٬۰۰۲٬۱۷۰ (٤٬۳۹٥٬٦۱۲) ۱٤٬٤۹۰٬٦۳٦ ۹۷۸٬٦۸۳ ۱٬۸۱۹٬٥۳٤ ۷٬۰٦۹٬۲۳٥ ۸٬۰۳۹٬٦۹٤ موجودات قطاعیة

 ۱۸٬٥۷۲٬۷٥٥ (۷۱٤٬۰۹۸) ٥٬۷٥٥٬۹۷۱ ٦٦٥٬۱۳٦ ۸۱۲٬٥۸۷ ٦٬۲٦۸٬٥۰٦ ٥٬۷۸٤٬٦٥۳ مطلوبات قطاعیة 
        
   القطاعات المقرر عنھا  

 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰
الصناعات  

 التجزئة  الغذائیة
الخدمات  
 الغذائیة

األغذیة 
 استثمارات  المجمدة 

أخرى /  
 اإلجمالي استبعادات 

        
 ۱٦٬٥۱۷٬۲۳٦ -- -- ٥۳۸٬٦۲۸ ۷٤۷٬٤۳۲ ۹٬۰۸۷٬۱۷۱ ٦٬۱٤٤٬۰۰٥ إیرادات خارجیة

 -- (۳۲۰٬۰۳۰) ۲۸٬٥۳۰ ٤٥٬۰٤۲ ۳۰٬۷۱۲ ۱٬٥۱۲ ۲۱٤٬۲۳٤ إیرادات بین القطاعات 
 ۱٦٬٥۱۷٬۲۳٦ (۳۲۰٬۰۳۰) ۲۸٬٥۳۰ ٥۸۳٬٦۷۰ ۷۷۸٬۱٤٤ ۹٬۰۸۸٬٦۸۳ ٦٬۳٥۸٬۲۳۹ إیرادات قطاعیة 

 (۱۲٬۹٥۱٬۱۲۳) ۲۹۱٬٥۰۰ -- (۳٥٦٬۹۸۷) (٥۹٦٬۱۸۲) (٦٬۹۳۲٬۹۱۱) (٥٬۳٥٦٬٥٤۳) تكلفة إیرادات 
صافي الدخل القطاعات قبل  

 ۹٥٥٬٥٦۱ -- ۳۸۹٬۳۷۲ ۷۷٬٥٤٥ ۲۹٬۷۱۲ ۱۷۲٬٦٤٥ ۲۸٦٬۲۸۷ الحصص الغیر مسیطرة 
صافي الربح / (الخسارة)  

 ۸٦٦٬۰۷٥ (٥۸٬۹۰۲) ۳۸۹٬۳۷۲ ۷۷٬٥٤٥ ۲۹٬۷۱۲ ۱۷۲٬٦٤٥ ۲٥٥٬۷۰۳ القطاعیة 
        م ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱

  ۲۷٬۰٥۸٬۳۸٤  (٤٬٤۸۱٬٥٤٦)  ۱٤٬۰٦۲٬۹۸٥  ۱٬۰۰۱٬۸۳۱  ۱٬۹٤۹٬۰۷۸  ۷٬۲۲٤٬۱۷٤  ۷٬۳۰۱٬۸٦۲ موجودات قطاعیة

  ۱۷٬۸۹۳٬۸۳۰  (۷۹۰٬۱٥۳)  ٥٬٥٦۲٬٦۰۱  ۷۲۱٬۲۰۱  ۹۸۸٬۹۲۷  ٦٬۲۷۷٬٦۸۳  ٥٬۱۳۳٬٥۷۱ مطلوبات قطاعیة 

 



 شركة مجموعة صافوال 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ المنتھیة فيلفترة التسعة أشھر 
 (بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك)  

۲٦ 
 

 
 إدارة المخاطر المالیة  .۱٦

 
 التصنیفات المحاسبیة والقیم العادلة )أ
 

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

 أمام المجموعة في ذلك التاریخ. وتعكس القیمة العادلة اللتزام ما مخاطر عدم أدائھ. 
 

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

 
وعند توافر إحداھا، تقوم المجموعة بقیاس القیمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعروض في سوق نشطة لتلك األداة. 
یعتبر سوق األداة المالیة نشط، في حال تكرر المعامالت بشكل مستمر مما یوفر معلومات كأساس لتسعیر األداة 

 الیة. الم
 

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

 التي قد تأخذ في االعتبار من قبل المشتركین في السوق عند تحدید األسعار.التقییم المختار یضم جمیع العوامل 
 

للمالحظة قدر اإلمكان. یتم   القابلة  السوق  المجموعة بیانات  التزام ما، تستخدم  العادلة ألصل أو  القیمة  عند قیاس 
إلى المدخالت المستخدمة في    تصنیف القیم العادلة إلى مستویات مختلفة في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة استنادا

 أسالیب التقییم كما یلي: 
 
 : األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتطابقة.۱المستوى  •
 
) القابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام،  ۱: المدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى (۲المستوى   •

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

 غیر القابلة للمالحظة). 
 

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

 
تثبت المجموعة التحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر التي حدث فیھا التغییر. 

م، لم تكن ھناك تحویالت بین ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱  والسنة المنتھیة في م۲۰۲۱  سبتمبر  ۳۰رة المنتھیة في  الفتخالل  
 .  ۲والمستوى  ۱فئات القیمة العادلة للمستوى 

  
 ً وفقا للمجموعة  المالیة  األدوات  تجمیع  یتم  المالیة    وحیث  االستثمارات واألدوات  عدا  فیما  التاریخیة،  التكلفة  لمبدأ 

المشتقة التي تظھر بالقیمة العادلة، فیمكن أن تنشأ فروقات بین تقدیرات القیمة الدفتریة والقیمة العادلة. وبرأي اإلدارة  
 عن قیمتھا الدفتریة.أن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة ال تختلف بصورة كبیرة 

 
یوضح الجدول التالي القیمة الدفتریة والقیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بما في ذلك مستویاتھا وتسلسل 
قیمتھا العادلة. وال یشمل ذلك معلومات القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة التي لم یتم قیاسھا بالقیمة العادلة  

 قیمة الدفتریة تمثل تقدیرا معقوال للقیمة العادلة. إذا كانت ال



 شركة مجموعة صافوال 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ المنتھیة فيلفترة التسعة أشھر 
 (بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك)  

۲۷ 
 

 
 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  .۱٦

 
 التصنیفات المحاسبیة والقیم العادلة (تابع)  )أ

 
 

 م ۱۲۰۲ سبتمبر  ۳۰

 القیمة العادلة  القیمة الدفتریة 
إلزامیا  
بالقیمة  

العادلة من  
خالل الربح  
  -أو الخسارة  

 أخرى

محددة  
بالقیمة  
 أدوات تحوط   العادلة 

القیمة العادلة  
من خالل  

  الدخل الشامل 
 اإلجمالي  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   اآلخر  

         
الموجودات المالیة المقاسة  

         بالقیمة العادلة  
استثمار بالقیمة العادلة من خالل  

 ۲۷٬۱۳۲ -- ۲٦٬۲٥۷ ۸۷٥ -- -- -- ۲۷٬۱۳۲ الربح أو الخسارة  
عقود تبادل مستقبلیة مستخدمة  

 ۱۲۷٬۳۸٦ -- ۱۲۷٬۳۸٦ -- -- ۱۲۷٬۳۸٦ -- -- للتحوط  
 ۱٬۰٤٦ ۱٬۰٤٦ -- -- -- -- ۱٬۰٤٦ -- خیار الشراء 

 ٥۹٥٬۲۹۰ -- ۷۹٬۷۰۲ ٥۱٥٬٥۸۸ ٥۹٥٬۲۹۰ -- -- -- ) ٦أوراق مالیة (اإلیضاح 
 ۲۷٬۱۳۲ ۱٬۰٤٦ ۱۲۷٬۳۸٥ ٦۹٥٬۲۹۰ ٥۱٦٬٤٦۳ ۲۳۳٬۳٤٥ ۱٬۰٤٦ ۷٥۰٬۸٥٤ 
         

مطلوبات مالیة مقاسة بالقیمة  
          العادلة 

عقود تبادل مستقبلیة مستخدمة  
 ۱۲۳٬٦۷۹ -- ۱۲۳٬٦۷۹ -- -- ۱۲۳٬٦۷۹ -- -- للتحوط 

 ۳۱٬٤٦۳ -- ۳۱٬٤٦۳ -- -- -- ۳۱٬٤٦۳ -- عقود تبادل مستقبلیة أخرى 
 ۱۹۷٬٤٤۲ ۱۹۷٬٤٤۲ -- -- -- -- ۱۹۷٬٤٤۲ -- خیار البیع

 -- ۲۲۸٬۹۰٥ ۱۲۳٬٦۷۹ -- -- ۱٥٥٬۱٤۲ ۱۹۷٬٤٤۲ ۳٥۲٬٥۸٤ 
         

 
 

 م۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱

 القیمة العادلة  القیمة الدفتریة 
إلزامیا بالقیمة 
العادلة من  
خالل الربح  
  - أو الخسارة 

 أخرى 

 محددة  
 بالقیمة
 أدوات تحوط  العادلة 

القیمة العادلة  
من خالل  

  الدخل الشامل 
 اإلجمالي  ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  اآلخر  

         
الموجودات المالیة المقاسة  

         بالقیمة العادلة  
استثمار بالقیمة العادلة من خالل  

 ۲٬۷۹۲ -- -- ۲٬۷۹۲ -- -- -- ۲٬۷۹۲ الربح أو الخسارة  
عقود تبادل مستقبلیة مستخدمة  

 ٤٥٬۷٥۹ -- ٤٥٬۷٥۹ -- -- ٤٥٬۷٥۹ -- -- للتحوط  
 ۲٬۳۱۱ ۲٬۳۱۱ -- -- -- -- ۲٬۳۱۱ -- خیار الشراء 

 ۳۸۷٬۱۹٦ -- ٦۰٬٦۰۸ ۳۲٦٬٥۸۸ ۳۸۷٬۱۹٦ -- -- -- ) ٦أوراق مالیة (اإلیضاح 
 ۲٬۷۹۲ ۲٬۳۱۱ ٤٥٬۷٥۹ ۳۸۷٬۱۹٦ ۳۲۹٬۳۸۰ ۱۰٦٬۳٦۷ ۲٬۳۱۱ ٤۳۸٬۰٥۸ 
         
مطلوبات مالیة مقاسة بالقیمة  ال

         العادلة  
مقایضات أسعار فائدة مستخدمة  

 ۸۰٬۸۷۱ -- ۸۰٬۸۷۱ -- -- ۸۰٬۸۷۱ -- -- للتحوط 
 ۱۲۷٬۲۳۹ -- ۱۲۷٬۲۳۹ -- -- -- ۱۲۷٬۲۳۹ -- عقود تبادل مستقبلیة أخرى 

 ۱۹۰٬٥٦۲ ۱۹۰٬٥٦۲ -- -- -- -- ۱۹۰٬٥٦۲ -- خیار البیع
 -- ۳۱۷٬۸۰۱ ۸۰٬۸۷۱ -- -- ۲۰۸٬۱۱۰ ۱۹۰٬٥٦۲ ۳۹۸٬٦۷۲ 



 شركة مجموعة صافوال 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ المنتھیة فيلفترة التسعة أشھر 
 (بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك)  

۲۸ 

 

 
 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  .۱٦

 
 القیم العادلةقیاس  )ب

 
 أسلوب التقییم والمدخالت الھامة غیر القابلة للمالحظة

 
  ی العادلة، باإلضافة إل  مةیللق ۳والمستوى  ۲یعرض الجدول التالي أسالیب التقییم المستخدمة في قیاس المستوى 

 المدخالت الھامة غیر القابلة للمالحظة المستخدمة.  
 

 أدوات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة

 أسلوب التقییم  النوع
المدخالت الھامة غیر القابلة  

 للمالحظة 

العالقة بین المدخالت الھامة 
 غیر القابلة للمالحظة  

 العادلة  القیمة وقیاسات
    

أسلوب مقارنة السوق.   أوراق مالیة 
مضاعف ربحیة السھم،  

السعر إلى القیمة  
 الدفتریة. 

مضاعف ربحیة السھم،  
القیمة السعر مقابل 

الدفتریة، السعر مقابل 
 غیر قابل التطبیق القیمة الدفتریة الملموسة. 

    
 غیر قابل التطبیق غیر قابل التطبیق تسعیرة الوسیط  عقود مستقبلیة  

    
خیار الشراء  

 والبیع
 سعر التنفیذ  نموذج بالك شولز

 تقلب مؤشر السكر 
السعر الفوري (القیمة  

 العادلة) 

في   سوف  الزیادة  العادلة  القیمة 
وتزید  البیع  قیمة خیار  تقلل من 

 من قیمة خیار الشراء. 
سوف  التقلب  مؤشر  في  الزیادة 
البیع  خیارات  قیمة  من  تزید 

 والشراء. 
    

مقایضات أسعار  
 الفائدة

التدفقات النقدیة  
 غیر قابل التطبیق غیر قابل التطبیق المخصومة

  
 إدارة رأس المال .۱۷

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

مال   وللحفاظ على رأس  اآلخرین،  المصلحة  للمساھمین ومنافع ألصحاب  توفیر عوائد  في  االستمرار  تتمكن من 
 أساسي قوي لدعم التنمیة المستدامة ألعمالھا.

  



 شركة مجموعة صافوال 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ المنتھیة فيلفترة التسعة أشھر 
 (بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك)  

۲۹ 

 

 
 المال (تابع) إدارة رأس  .۱۷

 
تقوم المجموعة بإدارة ھیكل رأس المال من خالل مراقبة العائد على صافي الموجودات وإجراء التعدیالت علیھ في  
ضوء التغیرات في الظروف االقتصادیة. ولغرض الحفاظ على أو تعدیل ھیكل رأس المال، قد تقوم المجموعة بتعدیل 

أو قد تقوم بإصدار أسھم جدیدة. كما تقوم المجموعة أیضا بمراقبة رأس    مبلغ توزیعات األرباح المدفوعة للمساھمین
، وھو صافي الدیون، القروض المحملة بالفوائد والسلف بما في ذلك تكالیف التمویل، الرفع المالي المال باستخدام نسبة  

  الرفع المالي فیما یلي نسبة    الذمم الدائنة التجاریة واألرصدة الدائنة األخرى بعد خصم النقد واألرصدة لدى البنوك.
 م: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱وم ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰كما في 

 

 
 سبتمبر ۳۰
 م ۱۲۰۲

 دیسمبر ۳۱ 
 م ۲۰۲۰

    
 ۱۷٬۸۹۳٬۸۳۰  ۱۸٬٥۷۲٬۷٥٥ إجمالي المطلوبات

 (۱٬۰۹۳٬۳۷۸)  (۱٬۳٥٥٬۸٥۹) یخصم: النقد و أرصدة لدى البنوك
 ۱٦٬۸۰۰٬٤٥۲  ۱۷٬۲۱٦٬۸۹٦ صافي الدین المعدل 

    
 ۹٬۱٦٤٬٥٥٤  ۹٬٤۲۹٬٤۱٥ إجمالي حقوق الملكیة  

 (٤٬۰۱۹)  (۲۲٬۰۳٤) یخصم: احتیاطي التحوط
 ۹٬۱٦۰٬٥۳٥  ۹٬٤۰۷٬۳۸۱ حقوق الملكیة المعدلة

 ۱٫۸۳  ۱٫۸۳ نسبة صافي الدین المعدل إلى حقوق الملكیة
  

 بعد المفعول ساریة التعدیالت على المعاییر والمعاییر الصادرة وغیر .۱۸
 

لم تصدر معاییر جدیدة، إال أن تطبیق التعدیالت التالیة على المعاییر الحالیة لیس لھ أي تأثیر مالي جوھري على  
القوائم المالیة الموحدة للمجموعة في الفترة الحالیة أو الفترات السابقة ومن المتوقع أال یكون لھا تأثیر كبیر في الفترات 

 المستقبلیة:
 
) ( تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة ۱۹  -امتیاز االیجار المتعلق بفایروس كورونا (كوفید   •

۱٦  .( 
ومعیار المحاسبة   ۹المرحلة الثانیة من إصالح معیار سعر الفائدة ( التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي   •

والمعیار الدولي للتقریر المالي    ٤و والمعیار الدولي للتقریر المالي    ۷للتقریر المالي  والمعیار الدولي    ۳۹الدولي  
۱٦ .( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 شركة مجموعة صافوال 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ المنتھیة فيلفترة التسعة أشھر 
 (بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك)  

۳۰ 

 

 
 (تابع)  بعد المفعول ساریةالتعدیالت على المعاییر والمعاییر الصادرة وغیر  .۱۸

 
 اإلعالنات الصادرة ولم تصبح ساریة المفعول بعد 

 
م مع السماح بالتطبیق المبكر، ۲۰۲۱ینایر    ۱الجدیدة للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  یسري عدد من التصریحات  

 إال أن المجموعة لم تقم بالتطبیق المبكر للمعاییر الجدیدة أو المعدلة في إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة المختصرة.
 

 ). ۳۷ر المحاسبة الدولي تكلفة إتمام العقد (التعدیل على معیا –عقود متوقع خسارتھا  •
 . ۲۰۲۰-۲۰۱۸التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة للتقریر المالي  •
 ).۱٦( التعدیل على معیار المحاسبة الدولي  الممتلكات واآلالت والمعدات: عائدات االستخدام المقصود •
(التعدیل على المعیار الدولي للتقریر  التعدیالت على مراجع إطار المفاھیم في المعاییر الدولیة للتقریر المالي   •

 ). ۳المالي 
  .)۱۷(المعیار الدولي للتقریر المالي   وتعدیالتھ عقود التأمین •
 .)۸تعریف التقدیر المحاسبي (التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  •
 .)۱تصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة (التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي   •
للمعاییر الدولیة    ۲وبیان الممارسة    ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي    -اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة   •

 إلعداد التقاریر المالیة ؛ و 
بیع أو مساھمة الموجودات بین المستثمر وشركتھ الزمیلة أو المشروع المشترك (التعدیالت على المعیار الدولي   •

 .)۲۸المحاسبة الدولي ومعیار  ۱۰للتقریر المالي 
 

 ) ۱۹  -تأثیر فیروس كورونا (كوفید  .۱۹
 

) وانتشر عبر مناطق جغرافیة متعددة، مما ۱۹  -م، تأكَّد ظھور فیروس كورونا المستجد (كوفید  ۲۰۲۰في مطلع سنة  
وما )  ۱۹  -تسبب في اضطراب في األنشطة التجاریة والنشاط االقتصادي. استجابة النتشار فیروس كورونا (كوفید  

ینتج عنھ من توقف في األنشطة االجتماعیة واالقتصادیة، قامت إدارة المجموعة بتجھیز فریق عمل لتقییم ومراقبة  
التأثیر المحتمل على أعمالھا في المملكة العربیة السعودیة ومناطق جغرافیة أخرى تعمل فیھا المجموعة. كما اتخذت 

الوقائیة لضمان ص حة وسالمة موظفیھا وعمالئھا والمجتمع األوسع وكذلك لضمان اإلدارة سلسلة من اإلجراءات 
 استمراریة عملیاتھا.

  
وحالیا، تتعامل العدید من البلدان، بما في ذلك البلدان التي تعمل فیھا المجموعة، باستمرار مع الزیادة المستمرة في 

بحالة من التطور،   ۱۹  -فیروس كوفید    واآلثار المترتبة على االقتصاد. ویمر  ۱۹  -الحاالت المسجلة لفیروس كوفید  
حیث تراقب المجموعة عن كثب أي آثار جوھریة على العملیات واستمراریة أنشطة األعمال. وتظل أولویة المجموعة  
ھي حمایة صحة وسالمة ورعایة الموظفین والعمالء والشركاء، باإلضافة إلى دعم الحكومة ووكاالتھا أثناء عملھم 

  .الجائحة للحد من تأثیر تفشي
  

بشكل موثوق، نظًرا لغیاب الیقین   ۱۹  -في ھذه المرحلة، ال تستطیع المجموعة تقدیر التأثیر المستقبلي لجائحة كوفید  
یمكن أن یستمر في التأثیر على حیث  بشأن الموعد النھائي المحتمل النتھاء الجائحة أو تلقیح جزء كبیر من المجتمع  

مسؤولیة ب  والمكلفالمجموعة تراقب الوضع باستمرار من خالل فریق العمل الخاص    اقتصادات العالم. ومع ذلك، فإن
، وتخفیف أكبر قدر ممكن من التأثیر السلبي وتوجیھ المجموعة نحو التكیف مع الواقع الحالي.  األحداثمتابعة تطور  

ى العاملة ومستویات المخزون والحد  ووفقًا لذلك، تتم باستمرار مراقبة المخاطر المحتملة المتعلقة بتورید المواد والقو
األدنى من االنقطاعات لمرافق اإلنتاج في جمیع المناطق الجغرافیة ویتم إطالع أصحاب المصلحة عن االنحرافات  

 الجوھریة في الوقت المناسب.
 
 
 
 




