
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)

 م ۲۰۲۱ مارس ۳۱في  ةلفترة الثالثة أشھر المنتھی

 مع تقریر مراجع الحسابات المستقل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 شركة مجموعة صافوال  

 (شركة مساھمة سعودیة)
 

 القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)
 م ۲۰۲۱ مارس ۳۱في  ةلفترة الثالثة أشھر المنتھی

 
 صفحة الفھرس

  
 - تقریر مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة

  
 ۱ المركز المالي الموحد المختصرةقائمة 

 
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة المختصرة

 
۲ - ۳ 

 
 قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة المختصرة  

 
٥ - ٤ 

 
 قائمة التدفقات النقدیة الموحدة المختصرة

 
٦ –  ۷ 

  
 ۳۰  – ۸ الموحدة المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 

  
 

 



















 شركة مجموعة صافوال 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

 م  ۲۰۲۱ مارس ۳۱ المنتھیة فيلفترة الثالثة أشھر 
 (بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك)  

۸ 
 

 
 معلومات عامة   .۱

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

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

 م).  ۱۹۷۸مارس  ۹ھـ (الموافق  ۱۳۹۸
 

 ل للشركة في العنوان التالي: یقع المكتب المسج
 

 برج صافوال، 
 ذا ھید كوارترز بزنیس بارك، 

 شارع األمیر فیصل بن فھد،  
 ،  ۷۳۳۳-۲۳٥۱۱جدة 

 المملكة العربیة السعودیة. 
 

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

كاالت التجاریة، وتنمیة المنتجات الزراعیة وأنشطة االستثمار والتصدیر واالستیراد والتعھدات التجاریة والو
 العقاري.

 
 م، لدى الشركة استثمارات في الشركات التابعة التالیة (یشار إلیھا مجتمعة بـ "المجموعة"):۲۰۲۱  مارس  ۳۱كما في  

 
 الشركات التابعة المملوكة مباشرة للشركة )۱(

 
 شركات تابعة ذات نشاط تشغیلي )۱

 النشاط الرئیسي بلد التأسیس الشركة التابعة اسم 
 حصة الملكیة

 )٪(المباشرة 

   
 مارس ۳۱

 م۲۰۲۱
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
شركة صافوال لألغذیة ("إس 

 إف سي")
المملكة العربیة  

 ۱۰۰ ۱۰۰ أغذیة  السعودیة
     

 شركة بنده للتجزئة ("بنده")
المملكة العربیة  

 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  ۲۰۲۱ مارس ۳۱ المنتھیة فيلفترة الثالثة 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 

   
 مارس ۳۱

 م۲۰۲۱
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰

 شركة أدیم العربیة  
العربیة  المملكة 
 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  شركة مدارك لالستثمارات
     

الشركة المتحدة لتطویر 
 الممتلكات

المملكة العربیة  
 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة متوقفة النشاط السعودیة

 
 شركة صافوال لألغذیة  )۲(

 
٪) من حصة الملكیة في شركة صافوال لألغذیة (اس  ۱۰۰: م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱٪ (۱۰۰الشركة األم تملك 

ذو   ۲۱/ج بتاریخ ۲۳٦سعودیة وفقا للقرار الوزاري رقم  اف سي)، والتي تم تأسیسھا كشركة مساھمة مقفلة 
م). وقبل أن تتحول إس إف سي إلى شركة مساھمة مقفلة، كانت تعمل ۲۰۱٤سبتمبر  ۱٦ھـ (۱٤۳٥القعدة 

كشركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم  
 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 

 صالح الزراعي في األسواق المحلیة والدولیة. والمأكوالت البحریة والحلویات واالست
  



 شركة مجموعة صافوال 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

 م  ۲۰۲۱ مارس ۳۱ المنتھیة فيلفترة الثالثة 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 
 مارس ۳۱   

 م۲۰۲۱
 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 شركة الملكة للصناعات الغذائیة

     
شركة صافوال ألسواق األغذیة الناشئة 

 المحدودة
الجزر العذراء  

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

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

 ۹٥ ۹٥ قابضة شركة  جزر كایمان شركة صافوال لألغذیة والسكر 
     

 شركة صافوال لألغذیة الدولیة المحدودة
اإلمارات العربیة 

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة  المتحدة
     

الشركة الدولیة للصناعات الغذائیة  
 ۱۰۰ ۱۰۰ تصنیع الدھون المملكة العربیة السعودیة  المحدودة ("أي إف أي") 

     
المنطقة شركة سي فود إنترناشیونال تو 

 **  الحرة
اإلمارات العربیة 

 المتحدة
تجارة وتوزیع منتجات 

 ٦۰ ٦۰ األغذیة البحریة 
     

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة متوقفة النشاط المملكة العربیة السعودیة  شركة عافیة العربیة لألغذیة  
     

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة  المملكة العربیة السعودیة  شركة المؤون العالمیة القابضة  
     

مراسینا الدولیة لالستثمار العقاري 
 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة  المملكة العربیة السعودیة  المحدودة 

     
 ۱۰۰ ۱۰۰ تجارة المملكة العربیة السعودیة  شركة مصدر السلع للتجارة  

     
 

 
 
 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

 م  ۲۰۲۱ مارس ۳۱ المنتھیة فيلفترة الثالثة أشھر 
 (بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك)  

۱۱ 
 

 
 معلومات عامة (تابع) .۱

 
 شركة صافوال لألغذیة (تابع) )۲(
 

 شركة عافیة العالمیة:  تحت سیطرةشركات تابعة  )أ
 

 النشاط الرئیسي بلد التأسیس اسم الشركة التابعة 
 حصة الملكیة

 (٪)المباشرة 
 مارس ۳۱   

 م۲۰۲۱
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
شركة صافوال بیشھر ("إس بي إي 

 ۹۰ ۹۰ شركة قابضة  إیران  سي")
     

 ۱۰۰ ۱۰۰ متوقفة النشاطشركة  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
الجزر البریطانیة 

 ۹۰ ۹۰ قابضة شركة  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 قابضة شركة  تركیا تكاریت إیھ إس ("كوغو")

     
 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة  جزر كایمان شركة قابضة   – أسیل للغذاء 

     
     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
     

شركة صافوال غیدا ساناي ڤي  
 ۱۰۰ ۱۰۰ تصنیع زیوت الطعام تركیا تكاریت أنونیم 

 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

 م  ۲۰۲۱ مارس ۳۱ المنتھیة فيلفترة الثالثة أشھر 
 (بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك)  

۱۲ 
 

 
 معلومات عامة (تابع) .۱

 
 شركة صافوال لألغذیة (تابع) )۲(
 

 شركة صافوال لالستثمارات الصناعیة:  سیطرة تابعة تحتشركات  )ب
 

 النشاط الرئیسي بلد التأسیس اسم الشركة التابعة 
 حصة الملكیة

 (٪)المباشرة 
 مارس ۳۱   

 م۲۰۲۱
 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

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

 
 ۱۰۰ ۱۰۰ تصنیع زیوت الطعام المغرب المغربشركة صافوال 

     
صافوال لزیوت الطعام 

 ۱۰۰ ۱۰۰ تصنیع زیوت الطعام السودان  (السودان) المحدودة 
     

 ۱۰۰ ۱۰۰ تصنیع زیوت الطعام الجزائر  الجزائر   –شركة عافیة العالمیة 
 

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

شركة بیھتام رویان كافیھ 
 ۱۰۰ ۱۰۰ إنتاج أطعمة وحلویات إیران  الحدیثة 

     
مشاریع لشركة الشرق االوسط 

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة  جزر كایمان المحدودة لتقنیةا
 

 شركات تابعة تحت سیطرة المؤون ومراسینا )ه
  

 ألوفوغ تریدینغ دي ام ام سي 
العربیة  اإلمارات

 ۱۰۰ ۱۰۰ تجارة وتوزیع المتحدة
 

 ). ٪۷۱٫٦٦: م۲۰۲۰  مارس ۳۱٪ (۷۱٫٦٦* إن نسبة الملكیة الفعلیة في شركة اإلسكندریة للسكر، مصر ھي 
    

 



 شركة مجموعة صافوال 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

 م  ۲۰۲۱ مارس ۳۱ المنتھیة فيلفترة الثالثة أشھر 
 (بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك)  

۱۳ 
 

 
 معلومات عامة (تابع) .۱

 
 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. 

 
 تابعة تحت سیطرة شركة بنده:شركات 

 النشاط الرئیسي بلد التأسیس اسم الشركة التابعة 
 حصة الملكیة

 (٪)المباشرة 
 مارس ۳۱   

 م۲۰۲۱
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
     

 شركة المخازن الكبرى التجاریة 
المملكة العربیة  

 ۱۰۰ ۱۰۰ التجزئة السعودیة
     

والصیانة شركة بنده لخدمات التشغیل 
 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 شركة متوقفة النشاط 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 شركة متوقفة النشاط السعودیة
 

ووفقا لشروط وأحكام اتفاقیة شراء األسھم، وافقت شركة بنده على  ،  ۲۰۲۱مارس  ۳۱* خالل الفترة المنتھیة في 
ملیون   ۲۱٫۷٥مقابل في عتبة الباب لالتصاالت وتكنولوجیا المعلومات ش.م. ٪ من حقوق الملكیة ۱۰۰استحواذ 

 م. ۲۰۲۱ینایر  ۲۷لایر سعودي نقداً. تم االنتھاء من اإلجراءات 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.  

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

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

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



 شركة مجموعة صافوال 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

 م  ۲۰۲۱ مارس ۳۱ المنتھیة فيلفترة الثالثة أشھر 
 (بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك)  

۱٤ 
 

 
 معلومات عامة (تابع) .۱

 
 الطعام الجیدشركة  )٤
 

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

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

المباشرة، في تصنیع وتجارة الجملة  یتمثل نشاط شركة جي إف سي، من خالل شركاتھا التابعة المباشرة وغیر 
 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 

 مارس ۳۱   
 م۲۰۲۱

 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 قابضة شركة  المتحدة
     

 شركة األفضل لتجارة المواد الغذائیة
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
     

 كاسكید لألغذیة البحریة شركة 
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  ۲۰۲۱ مارس ۳۱ المنتھیة فيلفترة الثالثة أشھر 
 (بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك)  

۱٥ 
 

 
 أسس اإلعداد  .۲
 

 المحاسبیة المطبقةالمعاییر  )أ
 

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

اسبین القانونیین ویجب قراءة ھذه القوائم المالیة  واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمح
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
 

وعة كاملة من القوائم المالیة المعدة وفقا وال تتضمن ھذه القوائم المالیة جمیع المعلومات المطلوبة إلعداد مجم
للمعاییر الدولیة للتقریر المالي، ولكن تم إدراج السیاسات المحاسبیة واإلیضاحات التفسیریة المحددة لتفسیر 
األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغیرات في المركز المالي واألداء المالي للمجموعة منذ آخر قوائم مالیة  

 سنویة.  
 

 عرف المحاسبي / أسس القیاسال )۱
 

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

قة التحوط للقیمة العادلة، واألدوات المالیة المشتقة ومنافع والتزامات الشركة والمخزون في إطار عال
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
 

ض ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة باللایر السعودي والذي یمثل عملة النشاط یتم عر
 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 

التي تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة وعلى المبالغ المقرر عنھا للموجودات والمطلوبات واإلیرادات 
 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  
من التقدیرات ھي نفسھا التي تم وصفھا في آخر قوائم مالیة موحدة سنویة. ومع ذلك، قامت المجموعة  

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

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

 الوضع وستنعكس أي تغییرات مطلوبة في فترات إعداد التقاریر المستقبلیة
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة .۳
 

إن السیاسات المحاسبیة المطبقة على ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة ھي نفسھا المطبقة على القوائم 
إن عدًدا من التعدیالت على المعاییر   ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱المالیة الموحدة السنویة للمجموعة كما في وللسنة المنتھیة في  

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

 
 



 شركة مجموعة صافوال 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

 م  ۲۰۲۱ مارس ۳۱ المنتھیة فيلفترة الثالثة أشھر 
 (بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك)  

۱٦ 
 

 
 نقد وأرصدة لدى البنك  .٤

 
 مارس ۳۱

 م۲۰۲۱
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
   

 ۲۷٬۳۱۹ ٤۰٬۰۲۳ نقد في الصندوق  
 ٥٥۷٬۱٥۹ ٦۱۱٬۸۲۳ حساب جاري  –أرصدة لدى البنك 

 ٥۰۸٬۹۰۰ ٥۱۳٬٤۹۹ )۱-٤(االیضاح  ودائع
 ۱٬۰۹۳٬۳۷۸ ۱٬۱٦٥٬۳٤٥ النقد واألرصدة لدى البنوك 

 (٤۸۰٬۲۸۷) (٥۰۰٬۰۹۷) ودائع ذات تاریخ استحقاق أكثر من ثالثة شھور 
 (۱۱٦٬٥۹۷) (۲۲٥٬۸۳۹) السحب على المكشوف 

 ٤۹٦٬٤۹٤ ٤۳۹٬٤۰۹ 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 

   
 مارس ۳۱

 م۲۰۲۱
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
 مارس ۳۱

 م۲۰۲۱
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
       

المملكة العربیة   شركة المراعي  
 السعودیة

المنتجات الغذائیة 
 ۸٬۱٦٤٬۰٥۱ ۸٬۲۹۰٬۱۳۸ ۳٤٫٥۲ ۳٤٫٥۲ الطازجة 

شركة كنان الدولیة  
للتطویر العقاري 

 ")كنان(" 
المملكة العربیة  

 ۳۸۸٬٥۱٤ ۳۹۱٬۷۲۱ ۲۹٫۹ ۲۹٫۹ عقارات السعودیة
الشركة المتحدة للسكر،  

یو إس سي (" مصر 
 ۲۸۰٬۸٥٤ ۲۷۷٬٦٦۱ ۳۳٫۸۲ ۳۳٫۸۲ تصنیع السكر  مصر ") *أي

شركة مدینة السیرة 
 للتطویر العقاري

المملكة العربیة  
 ۱٤٤٬۱۳۸ ۱٤٤٬۰۰٥ ٤۰ ٤۰ عقارات السعودیة

الشركة المتحدة للزیوت 
 ٤۱٬۱۲۱ ۳۹٬٥٥٤ 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 
   االقتصادیة المعرفة 

المملكة العربیة  
 ۱٥٬۹۰٥ ۱٥٬۸۹۲ ۲٫۰۷ ۲٫۰۷ عقارات السعودیة

سي فود انترناشیونال 
اإلمارات  ون المنطقة الحرة 

 العربیة المتحدة

توزیع منتجات 
المأكوالت 

 -- -- ٤۰ ٤۰ البحریة
سي فود إنترناشیونال 

 ٦٬٥۰۷ ٦٬٤۱۹ ٥۰ ٥۰ شركة قابضة  جزر كایمان القابضة 
     ۹٬۱۷۸٬٤۳٦ ۹٬۰٥٤٬۱۳٦ 

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



 شركة مجموعة صافوال 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

 م  ۲۰۲۱ مارس ۳۱ المنتھیة فيلفترة الثالثة أشھر 
 (بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك)  

۱۷ 
 

 
 االستثمارات   .٦
  

 
 مارس ۳۱

 م۲۰۲۱
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
   

 ۳۸۷٬۱۹٦ ٥۲٤٬۲٦۳ )۱-٦استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (اإلیضاح 
 ۲٬۷۹۲ ۲٦٬۸۸۱ 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 

   
 مارس ۳۱

 م۲۰۲۱
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
 مارس ۳۱

 م۲۰۲۱
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
       استثمارات مدرجة 

 عقارات مدینة المعرفة االقتصادیة  
المملكة العربیة  

 ۲٥۸٬۰۳۳ ۳۸٤٬۰۱۰ ٦٫٤ ٦٫٤ السعودیة

 عقارات إعمار المدینة االقتصادیة  
المملكة العربیة  

 ٦۸٬٥٥٥ ۷۹٬٦٤٥ ۰٫۹ ۰٫۹ السعودیة
شركة فینكس العربیة 

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

 إدارة االستثمار شركة سویكورب
المملكة العربیة  

 ٦۰٬٦۰۸ ٦۰٬٦۰۸ ۱٥ ۱٥ السعودیة
  شركة جسور القابضة

 شركة قابضة  )تحت التصفیة(
المملكة العربیة  

 -- -- ۱٤٫۸۱ ۱٤٫۸۱ السعودیة

     ٥۲٤٬۲٦۳ ۳۸۷٬۱۹٦ 
 
 وإعالن أرباح رأس المال .۷

 
ملیار لایر سعودي یتكون  ٥٫۳م، فإن رأس مال المجموعة البالغ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱وم ۲۰۲۱ مارس ۳۱كما في 

 لایر سعودي.  ۱۰ملیون سھم مدفوع بالكامل قیمة كل منھا  ٥۳۳٫۹۸۱من 
 

ملیون لایر سعودي تمثل   ٤۰۰٫٤۹أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزیعات أرباح نھائیة بمبلغ    ،۲۰۲۱ینایر    ۲۷في  
 لایر سعودي للسھم للموافقة علیھا من قبل المساھمین.   ۰٫۷٥
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۱۸ 
 

 
 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:
 التفاصیل الوصف

 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۱۰ تاریخ المنح
 ۳٤۱٫٦۷٥ إجمالي األسھم الممنوحة
 سنوات ۳ الخدمة / فترة االستحقاق

 لایر سعودي  ٤۹ القیمة العادلة للسھم في تاریخ المنح
 

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

م، بموجب ۲۰۲۱  مارس  ۳۱في    فترة الثالثة أشھر المنتھیةبلغ إجمالي المصروفات المثبتة لخدمات الموظفین خالل  
مدرجة في "رواتب ومصروفات م: ال شيء) ال۲۰۲۰ مارس ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱٫۱البرنامج، مبلغ قدره 

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

ملیون   ۱٦٫٥سھم خزینة بمبلغ  ۳٤۱٫٦۷٥م، قامت المجموعة بشراء ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  السنة خالل 
لایر سعودي تتعلق بالخطة. یتضمن ذلك األسھم الممولة من بعض الشركات التابعة والتي تحتفظ بھا الشركة بصفة  

 ائتمانیة حتى االستحقاق.
خزینة في إطار برنامج سھم  ۱٫۲۰۰٫۰۰۰، أعلنت المجموعة عزمھا على إعادة شراء  ۲۰۲۱مارس  ۱۰في 

) للمدیرین التنفیذیین في مجموعة صافوال والشركات التابعة لھا بناًء على LTIPالحوافز طویلة األجل للموظفین (
موافقة مجلس اإلدارة الستكمال اإلجراءات المطلوبة الشریحتان الثانیة والثالثة تماشیاً مع اإلطار الزمني المحدد لكل  

 وشروطھ المعتمدة. شریحة ونطاق البرنامج

) ، ۲۷٦٫۰۹۷: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱( ۲٦٦٫۳٤٦، بلغ عدد األسھم التي سیتم اكتسابھا  ۲۰۲۱مارس  ۳۱كما في 
الخدمة لبعض سھًما) بسبب عدم اكتمال شرط  ٦٥٫٥۷۸: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱سھًما ( ۷٥٫۳۲۹بعد مصادرة 

 الموظفین.

 االحتیاطي النظامي .۹
 

٪  ۱۰ام الشركات في المملكة العربیة السعودیة، یتعین على الشركة سنویا تحویل وفقاً لنظام الشركة األساسي ونظ
٪ 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. 
 

یعتبر االحتیاطي النظامي في القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة ھو االحتیاطي النظامي للشركة. ھذا االحتیاطي 
 حالیا غیر متاح للتوزیع على شركاء الشركة. 
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۱۹ 
 

 
 القروض والسلف .۱۰

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

 مارس ۳۱  
 م۲۰۲۱

 دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

   المطلوبات غیر المتداولة
 ۱۲۱٬۷٥۷ ۹۸٬۳۷۳ قروض بنكیة بضمان 
 ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ) ۲-۱۰(اإلیضاح صكوك غیر مضمونة 

 ۳٬۳٤۲٬٥٤٤ ۳٬۳۸۸٬۲۸۲ قروض بنكیة بال ضمان
 ٤٬٤۸٤٬٤٦٤٬ ٦٬٦٥٥۳۰۱ 

   المطلوبات المتداولة
 ٥٦٬۲۲۷ ٥٥٬۹۹۰ الجزء المتداول من قروض بنكیة مضمونة

 ٥۰۲٬٦٤۰ ٥۳۷٬۷۲۱ الجزء المتداول من قروض بنكیة بال ضمان
 ۲۱٬۰۸٤ ۱۹٬۳۹۰ قروض بنكیة بضمان 

 ۱٬۷۳۹٬٤٦۷ ۲٬۲٤٤٬۹٦٥ قروض بنكیة بال ضمان
 ۱۱٦٬٥۹۷ ۲۲٥٬۸۳۹ سحب على المكشوف

 ۳٬۰۸۳٬۹۰٥ ۲٬٤۳٦٬۰۱٥ 
 ۷٬٥۷۰٬٥٦۰ ٦٬۹۰۰٬۳۱٦ 

 

ھذه القروض قروضا حصلت علیھا الشركة األم وشركاتھا التابعة من البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة تمثل  ۱۰-۱
  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

  ۳۱كما في . بعض القروض للشركات التابعة مضمونة بضمان الشركة األم. أخرى، الحفاظ على نسب مالیة معینة
ملیار لایر    ٦٫۲م، تشمل القروض والسلف تسھیالت تمویلیة متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة بقیمة  ۲۰۲۱  مارس

 ). ملیار لایر سعودي ٥٫۹:  م۲۰۲۰مبر دیس 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(لایر سعودي ملیون  ۲٤۱ممتلكات وآالت ومعدات بقیمة  ۱۰-۳
 .الشركات التابعة للمجموعة في الخارج مرھونة كضمان لدى بنوك تجاریة

 

مرھونة لدى بعض البنوك ) ملیون لایر سعودي ۹۸: م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱(ملیون لایر سعودي  ٤۲بقیمة مخزون  ٤-۱۰
 . الشركات التابعة في الخارجاألجنبیة مقابل تسھیالت لبعض 

 

دیسمبر  ۳۱(ملیار لایر سعودي  ٤٫٥ ، لدى المجموعة تسھیالت بنكیة غیر مستغلة تبلغم ۲۰۲۱مارس  ۳۱كما في  ٥-۱۰
 . إلدارة متطلبات السیولة قصیرة األجل وطویلة األجل) ملیار لایر سعودي ٤٫۸:  م۲۰۲۰
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۲۰ 
 

 
 الزكاة وضرائب الدخل  .۱۱

 
 الموقف الزكوي )أ(

م. قامت الھیئة العامة ۲۰۱۸م إلى  ۲۰۰٥م، أنھت الشـركة وضـعھا الزكوي للسـنوات من ۲۰۱۹خالل سـنة 
ات م، وطالبت بفروق۲۰۱۲م إلى  ۲۰۰٥للزكاة والدخل بعمل فحص میداني للســجالت الشــركة لألعوام من  

ویة المبلغ مع الھیئة العامة للزكاة والدخل ملیون لایر ـسعودي. بع  ۸٥٫۸زكویة اضـافیة قدرھا  د ذلك، تم تـس
من ربوط أیضا ملیون لایر سعودي. وعالوة على ذلك، تم االنتھاء   ۱۰٫۲وسددت الشركة االلتزامات بمبلغ 

 ملیون لایر ســـعودي. ٥٫٤المعدلة بمبلغ اإلقرارات  م بناء على  ۲۰۱۸م إلى  ۲۰۱۳الشـــركة للســـنوات من 
علما   ۲۰۱۸-۲۰۱٤للســـنوات  ملیون لایر ســـعودي  ٥۳  طالبت الھیئة بمبالغ زكاة إضـــافیة،    ۲۰۲۰خالل  

ــابقا. اإلدارة في طور عملیة االعتراض على ھذه المبالغ ابأنھ تم اال ــنوات سـ ــافیةاإلنتھاء من ھذه السـ ، ضـ
ــویة ھذه المبالغ، لذلك لم یتم تســجیل مخصــص في ھذه الق اإلدارة أنھ من تعتقد وائم المالیة الموحدة الغیر متوقع تس

ملیون لایر ـسعودي على الربوط الزكویة الصـادرة من الھیئة  ۱٫۹لدى الـشركة إعتراضـات قائمة بمبلغ  المختصـرة.  
 م.۲۰۰۰م و۱۹۹۹لعامي 

ــتلمت بعض الشــركات التابعة في قطاع تصــنیع األغذیة على شــھادات زكویة نھائیة أو مؤقتة حتى عام  اس
مـتابـعة خطط اـلدفع وفقـًا لالتـفاقـیة المبرـمة مع الھیـئة الـعاـمة للزـكاة واـلدـخل وتم تـعدـیل .وفقـًا ـلذـلك، تم م۲۰۱۹

ملیون لایر  ٦۳عالوة على ذلك، طالبت الھیئة بزكاة إضـافیة بمبلغ  االلتزامات مقابل مبالغ التـسویة النھائیة.
ة لالعتراض المقدم من الـشركة ـسعودي فیما یتعلق بـشركة تابعة لـسنوات معینة تم االنتھاء منھا ـسابقاً. ونتیج

باإلـضافة، طالبت الھیئة   إـضافیة.مطلوبات التابعة ـضد ھذه المطالبات، أـصدرت الھیئة تقییًما معدال دون أي 
. الشـركة ۲۰۱۸-۲۰۱٥ملیون لایر سـعودي الحدى الشـركات التابعة للسـنوات   ۸۰٫٥بمبالغ زكاة إضـافیة  

الغیر متوقع تســـویة ھذه اإلدارة أنھ من  مبالغ ااإلضـــافیة، تعتقدالتابعة في طور عملیة االعتراض على ھذه ال
 المبالغ، لذلك لم یتم تسجیل مخصص في ھذه القوائم المالیة الموحدة المختصرة.  

ربوط بعض الشركات التابعة التي یبلغ مجموع  علىمعلقة  استئنافاتباإلضافة إلى ذلك، لدى المجموعة 
 ملیون لایر سعودي). ۷٫۸م: حوالي  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۷٫۸فیھا  الفروقات الزكویة

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

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

  .لتزام الضریبي للسنة السابقةملزمة بدفع ضریبة مقدمة ربع سنویة یتم تحدیدھا على أساس وعاء اال
 

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

  .حیث تم تقدیم ردود لھا
 

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

 
 االرتباطات وااللتزامات المحتملة .۱۲

 
 مارس ۳۱

 م۲۰۲۱
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
 المبلغ بالمالیین 
  

 ۷۹ ۳۲ خطابات اعتماد
 ۸٦ ۱۱۷ ضمانات بنكیة

 ۲٥۲ ۲۸۹ التزامات لشراء سكر خام 
 ٤٥۰ ٥٥۹ التزامات لبیع سكر مكرر

 ٤۷ ۱۰۰ التزامات رأسمالیة
   

 الكمیة بالطن المتري 
  

 ۲۱۱٬۱۳٤ ۱۸٤٬٥۰۰ التزامات لشراء سكر خام  
 ۲٤۳٬٦٥٥ ۲۹۸٬۲٥۷ التزامات لبیع سكر مكرر 
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۲۱ 
 

 
 ربحیة السھم .۱۳

بقسمة     م, ۲۰۲۰  مارس   ۳۱و    م ۲۰۲۱  مارس  ۳۱في    فترة الثالثة أشھر المنتھیةتم احتساب ربحیة السھم األساسیة ل
ملیون   ٥۳۳٫٦۳۹العائد لمساھمي الشركة األم لھذه الفترات على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة    صافي الربح

 .خالل ھذه الفترات) ملیون ٥۳۳٫۹۸۱: م ۲۰۲۰ مارس ۳۱(

، بقسمة م۲۰۲۰مارس  ۳۱م و ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في تم حساب ربحیة السھم المخفضة 
الربح العائد لمساھمي الشركة األم لھذه الفترات على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة المعدلة بأثر التخفیض 

 ملیون). ٥۳۳٫۹۸۱م: ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱ملیون ( ٥۳۳٫۹۸۱أي  المحتمل لألسھم العادیة
 

 معدل عدد األسھم العادیة كما یلي:

     
 المنتھیة في الثالثة أشھرفترة 

 مارس ۳۱
 م ۲۰۲۰ م۲۰۲۱ 
   

 ٥۳۳٬۹۸۰٬۷۰۰ ٥۳۳٬۹۸۰٬۷۰۰ األسھم العادیة المصدرة
 -- (۳٤۱٬٦۷٥) )۷تأثیر أسھم الخزینة (إیضاح 

 ٥۳۳٬۹۸۰٬۷۰۰ ٥۳۳٬٦۳۹٬۰۲٥ القائمة  معدل عدد األسھم العادیة
 

 األطراف ذات العالقة  .۱٤
 

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

 إدارة المجموعة. 
 

 مع موظفي اإلدارة الرئیسیین المعامالت
 

 مكافآت موظفي اإلدارة العلیا
 

تتضمن تعویضات موظفي اإلدارة العلیا في المجموعة رواتب، ومكافآت غیر نقدیة، ومنافع ما بعد التوظیف، وفیما 
  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في ملیون لایر سعودي   ۷٫۲یتعلق بذلك، قامت المجموعة بإثبات مصروف قدرة 

 ). ملیون لایر سعودي ۸:  م۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱(م ۲۰۲۱مارس 

 ۳۱(ملیون لایر سعودي  ۰٫٦مبلغ م ۲۰۲۱مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في بلغت مكافآت مجلس اإلدارة 
الخسارة    وتم احتسابھا وفقا للوائح الشركة ویتم تحمیلھا على قائمة الربح  )  ملیون لایر سعودي  ۰٫٦:  م۲۰۲۰  مارس

بلغت بدالت الحضور والنفقات األخرى ألعضاء مجلس اإلدارة  .  الموحدة وتم اعتبارھا كمخصصات في السنة السابقة
وتم قیدھا )  ملیون لایر سعودي  ۰٫۷:  م۲۰۲۰  مارس  ۳۱(ملیون لایر سعودي      ۰٫۷وأعضاء لجان المجلس المختلفة  

 .على المصروفات وإدراجھا ضمن المصروفات العمومیة واإلداریة

 معامالت األطراف ذات العالقة األخرى
 

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

 . لیست ذات عالقة على أساس تجاري

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

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

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

 



 شركة مجموعة صافوال 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

 م  ۲۰۲۱ مارس ۳۱ المنتھیة فيلفترة الثالثة أشھر 
 (بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك)  

۲۲ 
 

 
 األطراف ذات العالقة (تابع) .۱٤

 

 العالقة االسم 
طبیعة 

 رصید اإلقفال مبلغ المعامالت  المعامالت

   
 مارس ۳۱ سرما ۳۱

 م۲۰۲۱
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰ م۱۲۰۲ م ۲۰۲۰
 ذمم مدینة تجاریة –مستحق من أطراف ذات عالقة  

بعض مساھمي الشركة 
 المتحدة للسكر

 شركاء في 
 ۱۹٬٥۰٦ ۸٬٦۸۰ ۳٦٬٥۲۹ ٤۳٬۲۲۸ تجاریة تابعة شركة

عافیة  بعض شركاء شركة 
 العالمیة

 شركاء في 
 ۱۷٬۷٦۱ ۲۷٬٥٦۷ ۲٤٬۳۹٥ ۲٥٬۳۰۸ تجاریة تابعة شركة

 ٤٬٤۷٦ ۳٬۰۱۰ ٥٬۷٦۷ ۱۰٬۷۱۱ تجاریة شركة زمیلة شركة المراعي 

 ۳٬۰٦۸ ٤٬۹۰٦ ۱٥٬۳٦۰ ۱۱٬٦٦٦ تجاریة شركة شقیقة شركة المخابز الغربیة
 -الشركة المتحدة للسكر 

 -- -- -- ۳٬۹۰٥ تجاریة شركة زمیلة مصر
     ٤٤٬۱٦۳ ٤٤٬۸۱۱ 
 

 مدفوعات مقدما وذمم مدینة أخرى –مستحق من أطراف ذات عالقة  
شركة خیرات الشرق  

للتجارة العامة وصناعة  
 ۲۱٬٥۹۰ ۲۱٬۷۸۹ ٦٤۰ ۱۹۹ غیر تجاریة شركة شقیقة المواد الغذائیة  

شركة المھباج الشامیة 
 شركة شقیقة التجاریة

 غیر تجاریة
۱٬۸۹٤ ۲٬۲۰۰ ۳٬۳٤۸ ۳٬۰۷۸ 

سي فود إنترناشیونال ون 
 شركة شقیقة المنطقة الحرة  

 غیر تجاریة
-- ۸٥۲ -- -- 

شركة تجمیع وتدویر 
 شركة شقیقة المخلفات المحدودة   

 غیر تجاریة
۱٬٥۳۷ ۱٬۲٤۱ ۷۸۲ ۱٬۲٤۱ 

 ۳۷٤ ٤۲۰ ۲۳ ۷٦ غیر تجاریة شركة شقیقة زھور الریف 

 -- -- ۱٬۷٤۳ ۲٬۹۸٦ تجاریةغیر  شركة شقیقة  شركة المراكز العربیة 

     ۲٦٬۳۳۹ ۲٦٬۲۸۳ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

 م  ۲۰۲۱ مارس ۳۱ المنتھیة فيلفترة الثالثة أشھر 
 (بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك)  

۲۳ 
 

 
 األطراف ذات العالقة (تابع) .۱٤

 

 العالقة االسم 
طبیعة 

 رصید اإلقفال مبلغ المعامالت  المعامالت

   
 مارس ۳۱ مارس ۳۱

 م۲۰۲۱
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰ م۲۰۲۱ م ۲۰۲۰
    تجاریةذمم دائنة  -المستحق إلى أطراف ذات عالقة 

 ۱۰۹٬۷٦۹ ۱۳۳٬۸۹۹ ۲۳٤٬۸۰٦ ۲٤٥٬٦۱٤ تجاریة شركة زمیلة المراعي  
 ۳۸٬٥٦۳ ۷٦٬۳۲٦ ۱۲٦٬۷۳٥ ۱٥۹٬۸۱۲ تجاریة شركة شقیقة مجموعة نستلھ 

 ۲۲٬٤٥٤ ٥۰٬۷٥۸ ٥۳٬۳٤٤ ٤۷٬۷۲۱ تجاریة شركة شقیقة شركة میار لألغذیة 
شركة دل مونتي السعودیة  

 ۸٬۱٥۲ ۸٬۱۲٤ ۲۹٬۱٤۳ ۲۳٬٥٤۹ تجاریة شركة شقیقة المحدودة
شركة المھباج الشامیة 

 ۳٬۷۱٤ ۸٬۹۰۳ ۹٬۳۱٤ ۱۰٬۱۷۸ تجاریة شركة شقیقة التجاریة
-الشركة المتحدة للسكر

 ۲۹ ٦٦ ۱٬۷۹۱ ۳۰٤ تجاریة شركة زمیلة مصر
 ۹٬۳۷٥ -- ۲٬۹۱۷ -- تجاریة شركة شقیقة سي فود إنترناشیونال ون 

شركة مصنع المنھل للمیاه 
 ۱٬٤۹۳ ٥۹۸ ۱٬٥۳۲ ۱٬٤۲٥ تجاریة شركة شقیقة المحدودة

مصنع الجزیرة للتمور 
 ٥۲ ٥٥ ۱٦ ۳ تجاریة شركة زمیلة  واألغذیة

     ۲۷۸٬۷۲۹ ۱۹۳٬٦۰۱ 
       

 مستحقات ومطلوبات أخرى –مستحق إلى أطراف ذات عالقة  
 -الشركة المتحدة للسكر

 شركة زمیلة مصر
 غیر تجاریة

۲٬٦۸۱ ۱٤٬۹۱۲ ٦٦٬۳٥٤ ۷۳٬۹۳۷ 
شركة عبد القادر المھیدب 

 شریك وأبناءه
 غیر تجاریة

-- ۷٬۲۰۰ -- -- 

 شركة زمیلة كنان
 غیر تجاریة

٥٬۲۰۹ ٤٬۹۳۸ ۲۳٦ ۲۹٥ 

 -- -- -- ٥٬۲٥۰ غیر تجاریة شركة شقیقة شركة دور الضیافة  
شركة دل مونتي السعودیة  

 -- -- ٥٥٥ -- غیر تجاریة شركة شقیقة المحدودة
     ٦٦٬٥۹۰ 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  

تسویقیة مختلفة. لكل وحدة من وحدات األعمال االستراتیجیة یقوم الرئیس التنفیذي للمجموعة (متخذ القرارات  
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  ۲۰۲۱ مارس ۳۱ المنتھیة فيلفترة الثالثة أشھر 
 (بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك)  

۲٤ 
 

 
 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

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

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

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

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

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

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

 م۱۲۰۲ مارس ۳۱

   القطاعات المقرر عنھا
الصناعات 

 التجزئة الغذائیة
الخدمات 
 الغذائیة

األغذیة 
 استثمارات المجمدة

أخرى / 
 اإلجمالي استبعادات

        
 ٥٬۹٥۳٬٥۷۰ -- -- ۱٦۰٬٦۱۹ ۳۰۰٬۰٥۳ ۲٬۷۱۸٬۳٥۰ ۲٬۷۷٤٬٥٤۸ إیرادات خارجیة

 -- (۱٦۳٬۹٦۷) ۷٬۱۷۱ ۱٤٬۳٦۲ ۱۰٬۰٤۳ ۱٬۲۰۹ ۱۳۱٬۱۸۲ إیرادات بین القطاعات
 ٥٬۹٥۳٬٥۷۰ (۱٦۳٬۹٦۷) ۷٬۱۷۱ ۱۷٤٬۹۸۱ ۳۱۰٬۰۹٦ ۲٬۷۱۹٬٥٥۹ ۲٬۹۰٥٬۷۳۰ إیرادات قطاعیة

 (٤٬۷٤۱٬۹٤٤) ۱٥۳٬۷۱۲ -- (۱۱٤٬۳۷۲) (۲۲۷٬٦۲٤) (۲٬۱۱۳٬٥۸۱) (۲٬٤٤۰٬۰۷۹) تكلفة إیرادات
صافي الدخل القطاعات قبل 

 ۱۹۱٬۳۲٤ -- ۸۰٬۲۲۲ ۱۹٬٤۹٤ ۲٤٬۷٤٥ (٥۱٬٦۸۳) ۱۱۸٬٥٤٦ الحصص الغیر مسیطرة
صافي الربح / (الخسارة) 

 ۱٥۳٬۸۲٦ (۲۲٬٤۸٦) ۸۰٬۲۲۲ ۱۹٬٤۹٤ ۲٤٬۷٤٥ (٥۱٬٦۸۳) ۱۰۳٬٥۳٤ القطاعیة 
 ۲۹٬۱۳٤٬۲۰۳ (٥٬۱۸٦٬۹۰٤) ۱٥٬۱۷۲٬٤۲٤ ۹۹٦٬۲٦٦ ۱٬۸۹۰٬۳۷٦ ۸٬۳٤۸٬۱۹۳ ۷٬۹۱۳٬۸٤۸ موجودات قطاعیة

 ۱۹٬٦۷۳٬۷٤٥ (۱٬٤۲٤٬۱۹۷) ٦٬۳۸٥٬۷٤٥ ۷۱۱٬۱۷٦ ۹۰٥٬٤۸۰ ۷٬٤٥۳٬۰٤۹ ٥٬٦٤۲٬٤۹۲ مطلوبات قطاعیة
        

        م ۲۰۲۰مارس  ۳۱
        

 ٥٬۹۲۲٬۸۸٤ -- -- ۱۷۸٬٤٥۰ ۲۸۸٬٤٤٦ ۳٬۰۹۸٬۲٥٤ ۲٬۳٥۷٬۷۳٤ إیرادات خارجیة
 -- (۱٥۱٬۱۰۲) ۱۰٬۸۰۲ ۱۳٬۳۰۷ ۸٬٤۸۲ ٥۲۳ ۱۱۷٬۹۸۸ إیرادات بین القطاعات

 ٥٬۹۲۲٬۸۸٤ (۱٥۱٬۱۰۲) ۱۰٬۸۰۲ ۱۹۱٬۷٥۷ ۲۹٦٬۹۲۸ ۳٬۰۹۸٬۷۷۷ ۲٬٤۷٥٬۷۲۲ إیرادات قطاعیة
 (٤٬٦۹۹٬۸۸۸) ۱٤۰٬۳۰۰ -- (۱۲٥٬۹٦٥) (۲۱۹٬۸۹٥) (۲٬۳۹۳٬۷۰٦) (۲٬۱۰۰٬٦۲۲) تكلفة إیرادات

صافي الدخل القطاعات قبل 
 ۱۹۸٬٤۳٥ -- ٦۸٬٥٦۱ ۱۸٬٤۹۷ ۲٥٬۱۳۱ ۱۰٬۸۲٦ ۷٥٬٤۲۰ الحصص الغیر مسیطرة

صافي الربح / (الخسارة) 
 ۱۷۲٬۷٥٥ (۲۳٬٤۳۹) ٦۸٬٥٦۱ ۱۸٬٤۹۷ ۲٥٬۱۳۱ ۱۰٬۸۲٦ ۷۳٬۱۷۹ 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  ۲۰۲۱ مارس ۳۱ المنتھیة فيلفترة الثالثة أشھر 
 (بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك)  

۲٥ 
 

 
 القطاعات التشغیلیة (تابع) .۱٥

 
، قررت اإلدارة أن الدخل التجاري والترویجي من الموردین في تجارة التجزئة والذي تم االعتراف  م۲۰۲۰خالل عام   )أ

تفسیرات المعیار الدولي إلعداد التقاریر بھ تاریخیًا كجزء من اإلیرادات ، ال یمثل بالضرورة التزام أداء متمیز بموجب  
"اإلیرادات من العقود مع العمالء". وبناًء على ذلك ، تم االعتراف بھذا الدخل اآلن على أنھ تخفیض   ۱٥المالیة رقم 

  "السیاسات  ۸في تكلفة اإلیرادات مع التطبیق بأثر رجعي على المبالغ المقارنة وفقًا لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي 
 المحاسبیة والتغییرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء" من أجل التوافق مع العرض الحالي. 

 
أو على نتائج التشغیل   ۲۰۲۰مارس    ۳۱لم یكن لھذا التعدیل أي تأثیر على المركز المالي الموحد للمجموعة كما في  

للسھم والتدفقات النقدیة الموحدة  فضةالمخ الموحدة بما في ذلك إجمالي الربح وصافي الربح واألرباح األساسیة أو
للفترة المنتھیة بذلك التاریخ. وعلیھ ، فقد تم تعدیل المبالغ المدرجة لإلیرادات وتكلفة اإلیرادات لفترة المقارنة على  

 النحو التالي: 
 

 لفترة الثالثة شھور المنتھیة في
  م ۲۰۲۱مارس  ۳۱

 سابقامقرر عنھ  تأثیر التعدیل المبلغ المعدل 
    

یرادات ا ٦٬۱۱۹٬۷٥۰ (۱۹٦٬۸٦٦) ٥٬۹۲۲٬۸۸٤  
 تكلفة ایرادات (٤٬۸۹٦٬۷٥٤) ۱۹٦٬۸٦٦ (٤٬٦۹۹٬۸۸۸)

 أجمالي الربح  ۱٬۲۲۲٬۹۹٦ -- ۱٬۲۲۲٬۹۹٦
 

 إدارة المخاطر المالیة .۱٦
 

 التصنیف المحاسبي والقیم العادلة )أ
 

دفعھ لتحویل التزام في معاملة نظامیة بین المشاركین القیمة العادلة ھي المبلغ الذي یتم استالمھ مقابل بیع أصل أو 
في السوق في 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. 
 

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

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

معامالت بشكل مستمر مما یوفر معلومات كأساس لتسعیر األداة یعتبر سوق األداة المالیة نشط، في حال تكرر ال
 المالیة. 

 
إذا كان سوق األداة المالیة غیر نشط، تقوم المجموعة بتحدید القیمة العادلة باستخدام أسلوب تقییم ویعتمد أسلوب 

بالشركة. وإن أسلوب  التقییم المختار على أقصى استخدام لمدخالت السوق وعلى أقل ما یمكن من التقدیرات الخاصة  
 التقییم المختار یضم جمیع العوامل التي قد تأخذ في االعتبار من قبل المشتركین في السوق عند تحدید األسعار.

 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

 م  ۲۰۲۱ مارس ۳۱ المنتھیة فيلفترة الثالثة أشھر 
 (بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك)  

۲٦ 
 

 
 إدارة المخاطر المالیة (تابع) .۱٦

 
 المحاسبیة والقیم العادلة (تابع)أ)  التصنیفات 

 
ما، تستخدم المجموعة بیانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان. یتم عند قیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام 

تصنیف القیم العادلة إلى مستویات مختلفة في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة في  
 أسالیب التقییم كما یلي:

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

 سواًء بصورة مباشرة (أي كأسعار) أو غیر مباشرة (أي مستمدة من األسعار).
 
لتي ال تستند إلى بیانات السوق القابلة للمالحظة (المدخالت  : المدخالت للموجودات أو المطلوبات ا۳المستوى  •

 غیر القابلة للمالحظة). 
 

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

 
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 و السنة المنتھیة في۲۰۲۱مارس  ۳۱الفترة المنتھیة في خالل 
 .  ۲والمستوى  ۱للمستوى   فئات القیمة العادلة

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

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  

 كانت القیمة الدفتریة تمثل تقدیرا معقوال للقیمة العادلة. إذا 
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 إدارة المخاطر المالیة (تابع) .۱٦

 
 التصنیفات المحاسبیة والقیم العادلة (تابع) )أ

 
 

 م ۱۲۰۲  مارس ۳۱

 القیمة العادلة  القیمة الدفتریة 
إلزامیا  
بالقیمة  

العادلة من  
خالل الربح  
  -أو الخسارة  

 أخرى

محددة  
بالقیمة  
 العادلة 

أدوات تحوط  
بالقیمة  
 العادلة 

القیمة العادلة  
من خالل  

  الدخل الشامل 
 اإلجمالي  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   اآلخر  

         
الموجودات المالیة المقاسة  

         بالقیمة العادلة  
استثمار بالقیمة العادلة من خالل  

 ۲٦٬۸۸۱ ۲٦٬۲٥۷ -- ٦۲٤ -- -- -- ۲٦٬۸۸۱ الربح أو الخسارة  
عقود تبادل مستقبلیة مستخدمة  

 ۱۱٥٬٤۰۳ -- ۱۱٥٬٤۰۳ -- -- ۱۱٥٬٤۰۳ -- -- للتحوط  
 ۱٬۷۸۱ ۱٬۷۸۱ -- -- -- -- ۱٬۷۸۱ -- خیار الشراء 

 ٥۲٤٬۲٦۳ ٦۰٬٦۰۸ -- ٤٦۳٬٦٥٥ ٥۲٤٬۲٦۳ -- -- -- ) ٦أوراق مالیة (اإلیضاح 
 ۲٦٬۸۸۱ ۱٬۷۸۱ ۱۱٥٬٤۰۳ ٥۲٤٬۲٦۳ ٤٦٤٬۲۷۹ ۱۱٥٬٤۰۳ ۸۸٦٦ ٬٦٤٦۸٬۳۲۸ 
         

مطلوبات مالیة مقاسة بالقیمة  
          العادلة 

عقود تبادل مستقبلیة مستخدمة  
 ٤۰٬٥۳۳ -- ٤۰٬٥۳۳ -- -- ٤۰٬٥۳۳ -- -- للتحوط 

 ۱۳٬۰۰٤ -- ۱۳٬۰۰٤ -- -- -- ۱۳٬۰۰٤ -- عقود تبادل مستقبلیة أخرى 
 ۱۸٤٬۷٥۰ ۱۸٤٬۷٥۰ -- -- -- -- ۱۸٤٬۷٥۰ -- خیار البیع

 -- ۱۹۷٬۷٤ ٥٤۰٬٥۳۳ -- -- ٥۳٬٥۳۷ ۱۸٤٬۷٥۰ ۲۳۸٬۲۸۷ 
         

 
 

 م ۲۰۲۰مارس  ۳۱

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

 أخرى 

 محددة  
 بالقیمة
 العادلة 

أدوات تحوط  
 بالقیمة
 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  

 ۳۰٬۳۹۹ -- ۳۰٬۳۹۹ -- -- ۳۰٬۳۹۹ -- -- للتحوط  
 ۲٬۳۱۱ ۲٬۳۱۱ -- -- -- -- ۲٬۳۱۱ -- خیار الشراء 

 ۳۸۷٬۱۹٦ ٦۰٬٦۰۸ -- ۳۲٦٬٥۸۸ ۳۸۷٬۱۹٦ -- -- -- ) ٦أوراق مالیة (اإلیضاح 
 ۲٬۷۹۲ ۲٬۳۱۱ ۳۰٬۳۹۹ ۳۸۷٬۱۹٦ ۳۲۹٬۳۸۰ ۳۰٬۳۹۹ ٦۲٬۹۱۹ ٤۲۲٬٦۹۸ 
         
مطلوبات مالیة مقاسة بالقیمة  ال

         العادلة  
مقایضات أسعار فائدة مستخدمة  

 ۷۰٬٥۲۱ -- ۷۰٬٥۲۱ -- -- ۷۰٬٥۲۱ -- -- للتحوط 
 ۱۲۷٬۲۳۹ -- ۱۲۷٬۲۳۹ -- -- -- ۱۲۷٬۲۳۹ -- عقود تبادل مستقبلیة أخرى 

 ۱۹۰٬٥٦۲ ۱۹۰٬٥٦۲ -- -- -- -- ۱۹۰٬٥٦۲ -- خیار البیع
 -- ۳۱۷٬۸۰۱ ۷۰٬٥۲۱ -- -- ۱۹۷٬۷٦۰ ۱۹۰٬٥٦۲ ۳۸۸٬۳۲۲ 
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 العادلةقیاس القیم  )ب

 
 أسلوب التقییم والمدخالت الھامة غیر القابلة للمالحظة

 
للقیمة العادلة، باإلضافة إلی   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،  
السعر مقابل القیمة 

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) 

العادلة سوف  الزیادة في القیمة 
تقلل من قیمة خیار البیع وتزید 

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

 والشراء. 
    

مقایضات أسعار 
 الفائدة

التدفقات النقدیة  
 غیر قابل التطبیق غیر قابل التطبیق المخصومة

  
 إدارة رأس المال .۱۷

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

تتمكن من االستمرار في توفیر عوائد للمساھمین ومنافع ألصحاب المصلحة اآلخرین، وللحفاظ على رأس مال  
 أساسي قوي لدعم التنمیة المستدامة ألعمالھا.
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 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

 م  ۲۰۲۱ مارس ۳۱ المنتھیة فيلفترة الثالثة أشھر 
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۲۹ 

 

 
 إدارة رأس المال (تابع) .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 

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

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

 

 
 مارس ۳۱
 م۱۲۰۲

 مارس  ۳۱ 
 م ۲۰۲۰

    
 ۱۷٬۸٤۱٬۲٥۸  ۱۹٬٦۷۳٬۷٤٥ إجمالي المطلوبات

 (۱٬۰٦۸٬۲۳۰)  (۱٬۱٦٥٬۳٤٥) یخصم: النقد و أرصدة لدى البنوك
 ۱٦٬۷۷۳٬۰۲۸  ۱۸٬٥۰۸٬٤۰۰ صافي الدین المعدل

    
 ۹٬۱۸۲٬۲۳۸  ۹٬٤٦۰٬٤٥۸ إجمالي حقوق الملكیة  

 (٤٬۰۱۹)  ٤٬٤٦۲ یخصم: احتیاطي التحوط
 ۹٬۱۷۸٬۲۱۹  ۹٬٤٦٤٬۹۲۰ حقوق الملكیة المعدلة

 ۱٫۸۳  ۱٫۹٦ نسبة صافي الدین المعدل إلى حقوق الملكیة
  

 بعد المفعول ساریة التعدیالت على المعاییر والمعاییر الصادرة وغیر .۱۸
 

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

 الفترات المستقبلیة:
 
 اھیم في المعاییر الدولیة للتقریر المالي. التعدیالت على مراجع إطار المف •
 )۳تعریف األعمال (التعدیل على المعیار الدولي للتقریر المالي   •
 ) ۸ومعیار المحاسبة الدولي  ۱تعریف األھمیة النسبیة (التعدیل على معیار المحاسبة الدولي  •
والمعیار   ۳۹ومعیار المحاسبة الدولي    ۹إصالح معیار سعر الفائدة (التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي   •

 )۷الدولي للتقریر المالي  
 

 اإلعالنات الصادرة ولم تصبح ساریة المفعول بعد
 

م مع السماح بالتطبیق المبكر، ۲۰۲۱ینایر    ۱یسري عدد من التصریحات الجدیدة للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  
 معاییر الجدیدة أو المعدلة في إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة المختصرة.إال أن المجموعة لم تقم بالتطبیق المبكر لل

 
 عقود التأمین. - ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي  •
 )۱تصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة (التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي   •

  




