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 معلومات عامة -1
مجموعة صافوال هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 

بموجب (. تأسست الشركة 1979يونيو  16هـ )الموافق 1399رجب  21صادر في مدينة جدة بتاريخ  4030019708
هـ )الموافق 1398ربيع األول  29بتاريخ  21نظام الشركات في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/

 م(. 1978مارس  9
 

 يقع مكتب الشركة المسجل على العنوان التالي: 
 

 برج صافوال
 المقر الرئيسي لألعمال "ذا هيد كوارترز بزنيس بارك"

 فهد،  شارع األمير فيصل بن
 ،7333 -23511جدة 

 المملكة العربية السعودية.
 

شركة مجموعة صافوال )"الشركة"( أو )"الشركة ل القوائم الماليةالمرفقة  القوائم المالية األولية الموحدة المختصرةتتضمن 
ت النباتية تصنيع وبيع الزيو(. تقوم المجموعة ب"بالمجموعة "مجتمعينيشار إليهم تها التابعة المحلية واألجنبية )األم"( وشركا

واإلستيراد والتعهدات التجارية  والتصدير وإنشاء الصناعات المكملة لها ومنافذ التجزئة ومنتجات األلبان واألطعمة السريعة
 ستثمار العقاري.اإل والوكاالت التجارية، وتنمية المنتجات الزراعية وأنشطة

 
 (: ""بالمجموعة مجتمعينإليهم  يشار) في الشركات التابعة التاليةلدى الشركة استثمارات  م2019مارس  31 كما في

 
 الشركات التابعة المملوكة مباشرة للشركة (1

 
 شركات تابعة ذات نشاط تشغيلي -أ
 

 إسم الشركة التابعة
 

 بلد التأسيس
 النشاط التجاري

 الرئيسي
 

 ( ٪نسبة الملكية المباشرة )
 مارس 31   

 م9201
 ديسمبر  31
 م8201

المملكة العربية  ("إس إف سي"صافوال لألغذية )شركة 
 100 100 أغذية السعودية

المملكة العربية  ("بنده") للتجزئة  بندهشركة 
 97.55 98.87 تجزئة السعودية

شركة المتون العالمية لإلستثمار العقاري 
 القابضة

المملكة العربية 
 80 80 اتعقار السعودية

لكة العربية المم  شركة هرفي لخدمات األغذية
 السعودية

إنتاج و مطعم
 49 49 مخبوزات
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 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

10 

  معلومات عامة )تابع( -1
 
 (تابعالشركات التابعة المملوكة مباشرة للشركة ) (1

 شركات تابعة متوقفة النشاط وشركات قابضة -ب
 
 

 إسم الشركة التابعة

  
  

 بلد التأسيس 

 
 النشاط التجاري

 الرئيسي

 
 
 

  ()٪نسبة الملكية المباشرة 
   

مارس  31
 م2019

 ديسمبر  31
 م2018

المملكة العربية  أديم العربية )"أديم"( شـركة
 100 100 شركة قابضة  السعودية

المملكة العربية  شركة األطر العربية لإلستثمار التجاري
 100 100 شركة قابضة  السعودية

المجمعات الموحدة لإلستثمار العقاري )تحت 
 التصفية(

 ربيةالمملكة الع
 100 100 شركة قابضة  السعودية

 100 100 شركة قابضة  األردن شركة مدارك لإلستثمارات
المملكة العربية  الشركة المتحدة لتطوير الممتلكات 

 100 100 متوقفة النشاط  السعودية
المملكة العربية  *شركة الطعام الجيد

 100 100 شركة قابضة  السعودية
 
من حقوق ملكية مجموعة  ٪51شروط وأحكام اتفاقية شراء األسهم، وافقت صافوال على استحواذ ووفقاً ل ،م2018خالل  *

مليون لاير سعودي. وتم تنفيذ الصفقة من خالل الشركة التابعة المملوكة للمجموعة بنسبة  571شركات الكبير مقابل 
((. تم إستكمال عملية دفع 4) 1)ايضاح  ، شركة الطعام الجيد، وهي شركة تأسست في المملكة العربية السعودية100٪

 م.2018أكتوبر  31العوض وإنهاء اإلجراءات ذات الصلة في 
 
  
 شركة صافوال لألغذية  (2

والتي   )"اس اف سي"( من اسهم شركة صافوال لألغذية( ٪100: م2018ديسمبر 31) ٪100نسبة االم تملك الشركة 
سبتمبر  16هـ )1435ذو القعدة  21/ج بتاريخ 236زاري رقم وفقا للقرار الو مقفلةتم تاسيسها كشركة مساهمة 

، كانت تعمل كشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في مقفلةالى شركة مساهمة  إس إف سيم(. وقبل ان تتحول 2014
 8هـ )1429رجب  5يخ والصادر في جدة بتار 4030180782المملكة العربية السعودية تحت السجل التجاري رقم 

 م(.2008يوليو 
 

تعمل شركة صافوال لألغذية أساسيا في تجارة الجملة والتجزئة للعناصر الغذائية، وتعمل من خالل شركاتها التابعة 
والت كت الطعام والمعكرونة والسكر والمأالمباشرة وغير المباشرة في تصنيع وتسويق وتوزيع المنتجات المتضمنة زيو

 األسواق المحلية والدولية. في  واالستصالح الزراعيالبحرية والحلويات 
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  معلومات عامة )تابع( -1

 
 

 (تابعشركة صافوال لألغذية ) (2
 

 :شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية

 
 بلد التأسيس  إسم الشركة التابعة

 النشاط التجاري
 الرئيسي

 
 
 

  )٪(نسبة الملكية المباشرة 
  

 
 مارس 31
 م9201

 ديسمبر  31
 م8201

 
 عافية العالمية )"أي آي سي"(شركة 

المملكة العربية 
تصنيع زيوت  السعودية

 95.19 95.19 الطعام
شركة صافوال لإلستثمارات الصناعية )"أس أي 

 ي سي"(آ
المملكة العربية 

 100 100 شركة قابضة السعودية
جمهورية مصر  شركة الملكة للصناعات الغذائية

 100 100 تصنيع المعكرونة العربية
جمهورية مصر  ة الفراشة للصناعات الغذائيةشرك

 100 100 تصنيع المعكرونة العربية
  الناشئة المحدودةلألسواق ألغذية لشركة صافوال 

  
الجزر 

البريطانية 
 العذراء

 
 شركة قابضة

 
95.43 

 
95.43 

المملكة العربية  شركة عافية العالمية للتوزيع والتسويق 
 99 99 تجارة وتوزيع السعودية

 95 95 شركة قابضة جزر الكايمن لسكرلشركة صافوال لألغذية 
اإلمارات العربية  شركة صافوال لألغذية الدولية المحدودة 

 100 100 شركة قابضة المتحدة
للصناعات الغذائية )"آي إف  الشركة الدولية

 آي"(
المملكة العربية 

 السعودية
 تصنيع الدهون

 100 100 المتخصصة
اإلمارات العربية  رناشيونال تو المنطقة الحرةشركة سي فود إنت

 المتحدة
تجارة المنتجات 
 60 60 البحرية والتوزيع

 شركة عافية العربية لألغذية 
 

المملكة العربية 
 100 100 متوقفة النشاط السعودية 

 شركة المؤون العالمية القابضة 
 

 المملكة العربية
 السعودية

 100 100 شركة قابضة

 المملكة العربية ولية لإلستثمار العقاري المحدودة  مراسينا الد
 السعودية

 100 100 شركة قابضة
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  معلومات عامة )تابع( -1
 

 (:تابع( شركة صافوال لألغذية )2
 

 :شركات تابعة تحت سيطرة شركة عافية العالمية  -أ

 بلد التأسيس إسم الشركة التابعة
النشاط التجاري 

 )٪(المباشرة نسبة الملكية  الرئيسي
  

 
 مارس 31

 م9201
 ديسمبر 31
 م8201

     
الجمهورية اإلسالمية  ("إس بي إي سي"شركة صافوال بيشهر )

 اإليرانية
 90 90 شركة قابضة

 100 100 متوفقة النشاط لوكسمبرغ شـركة مالينترا القابضـة
الجزر البريطانية  ("إس إف إل"صافوال لألغذية المحدودة )

 العذراء
 100 100 ركة قابضةش 

 97.4 97.4 متوفقة النشاط  األردن شـركة عافية العالميـة ـ األردن
الجزر البريطانية  شـركة أنفسكز

 العذراء
 90 90 متوفقة النشاط

الجزر البريطانية  عافية للتجارة العالمية  
 العذراء

 100 100 متوقفة النشاط 

 الجزر البريطانية صافوال لألغذية العالمية
 العذراء

 100 100 متوقفة النشاط 

ه إي تكاريتي فشركة كوغو غيدا ياتوم 
 ("كوغو"إس )

 تركيا
  

 100 100 شركة قابضة

 100 100 شركة قابضة جزر الكايمن شركة قابضة  –للغذاء  أسيل
     إس بي إي سي

الجمهورية اإلسالمية  شركة بيشهر الصناعية
 اإليرانية

تصنيع زيوت 
 الطعام

79.9 79.9 

الجمهورية اإلسالمية  شركة طلوع بخش افتاب 
 االيرانية

 100 100 تجارة وتوزيع

الجمهورية اإلسالمية  شركة صافوال بيشهر للسكر
 االيرانية

 100 100 تجارة وتوزيع

الجمهورية اإلسالمية  شركة نورتيكا جولدن ويت 
 اإليرانية

تصنيع األغذية 
 والحلويات 

90 90 

     إس إف إل 
جمهورية مصر العربية  شركة عافية العالمية ـ مصر 

  
تصنيع زيوت 

 الطعام
99.95 99.95 

الجزر البريطانية  التيمار الدولية المحدودة
 العذراء

 100 100 متوقفة النشاط 

الجزر البريطانية  الينجتون الدولية المحدودة
 العذراء

 100 100 متوقفة النشاط 

     كوغو
ي تاكريت فا ساناي شركة صافوال غيد

 أنونيم 
 

 تركيا
  

تصنيع زيوت 
 الطعام

100 100 
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  معلومات عامة )تابع( -1
 

 (:تابع( شركة صافوال لألغذية )2
 

 ات الصناعيةستثمارإلشركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال ل -ب

 بلد التأسيس إسم الشركة التابعة
النشاط التجاري 

 )٪(نسبة الملكية المباشرة  الرئيسي
 مارس 31   

 م9201
 ديسمبر 31
 م8201

المملكة العربية  ("يو إس سي"الشركة المتحدة للسكر )
 السعودية 

 السكر  تصنيع
74.48 74.48 

     يو اس سي
اس سي  ية للسكر، مصر )"أيشركة اإلسكندر

 إي"(*
جمهورية مصر 

 العربية
 تصنيع السكر 

62.13 62.13 
     

 100 100 متوقفة النشاط  ر كايمان جز شركة صناعات سكر البنجر
     

     إيه إس سي إي
جمهورية مصر  شركة اإلسكندرية المتحدة إلستصالح األراضي 

 العربية
إستصالح 
 100 100 األراضي

     
 الناشئة المحدودةلألسواق غذية لألشركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال  -ج
    

 ج زيوتانتا المغرب  شركة صافوال المغرب 
 100 100 الطعام 

انتاج زيوت  السودان  المحدودة  صافوال لزيوت الطعام )السودان(
 100 100 الطعام 

انتاج زيوت  الجزائر  الجزائر  –شركة عافية العالمية 
 100 100 الطعام 

     
 شركة تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية الدولية المحدودة  -د
     

الجمهورية  ان كافيه الحديثة شركة بيهتام روي
 اإلسالمية االيرانية

انتاج أطعمة 
 100 100 وحلويات 

     
 شركة تابعة تحت سيطرة المؤون و مراسينا  -هـ 

     
اإلمارات العربية  ألوفوغ تريدينغ دي.ام.ام.سي

 المتحدة
 تجارة وتوزيع

100 100 
 

 (.٪68م: 2018ديسمبر  31) ٪ 68لسكر، مصر هي *إن نسبة الملكية الفعلية في شركة اإلسكندرية ل
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  معلومات عامة )تابع( -1
 

 للتجزئة  بندهشركة  (3
( والتي تم تأسيسها ٪97.55: م2018ديسمبر 31) "(بنده)" للتجزئة بندهمن اسهم شركة  ٪98.87نسبة  تملك الشركة األم

م( وقبل 2010يوليو  3هـ )1431رجب  22/ج بتاريخ 235بموجب القرار الوزاري رقم  مقفلةكشركة مساهمة سعودية 
كانت تعمل الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية بموجب  مقفلةمساهمة تحول الشركة إلى شركة 

 م(.1995يوليو  28هـ )1416ربيع األول  1والصادرة بالرياض بتاريخ  1010137417السجل التجاري رقم 
 

اتها التابعة اعمالها في تجارة الجملة والتجزئة في موارد التغذية والمواد االستهالكية. تعمل مجموعة وشرك بندهتزاول شركة 
 السوبر ماركت والمتاجر الصغيرة التابعة لها. و الهايبر ماركتمتاجر  شبكة من  من خالل بنده

 
 :بندهشركات تابعة تحت سيطرة شركة 

 
 

 إسم الشركة التابعة

 
 

 بلد التأسيس

 
شاط التجاري الن

 ()٪نسبة الملكية المباشرة  الرئيسي
    

  
 

مارس  31
 م9201

 ديسمبر 31
 م8201

     
 100 100 تجزئة المملكة العربية السعودية شركة المخازن الكبرى التجارية

لخدمات التشغيل والصيانة  بندهشركة 
 وخدمات العقود

 المملكة العربية السعودية
 100 100 خدمات وصيانة

 100 100 مخابز المملكة العربية السعودية للمخابز المحدودة  بندهشركة 
     

     شركة المخازن الكبرى التجارية
 95 95 متوقفة النشاط المملكة العربية السعودية الشركة اللبنانية للحلويات والمخابز 

 
على تخفيض رأسمال الشركة بمبلغ لعادية، في اجتماع الجمعية العامة غير ا بندهم، قرر مساهمي 9201 يناير 16في 

مليون لاير سعودي من قبل الشركاء.  800 رأس المال بمبلغل متبوعة بضخالخسائر  طفاءالمليون لاير سعودي  695
.٪98.87زادت حصتها في ملكية شركة بنده إلى  افوال بعملية ضخ رأس المال، ونتيجةً لذلكصقامت شركة   

 
 شركة الطعام الجيد  (4

والتي انشأت كشركة ذات مسؤولية محدودة. )"جي أف سي"(  في شركة الطعام الجيد ٪100ك الشركة األم حصة ملكية بنسبة تمتل
 1439ربيع الثاني  21صادر بتاريخ  4030603674مسجلة في جدة، المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 

 م. 2018يناير  8والموافق 
ل مباشر وغير مباشر في معالجة ومبيعات الجملة والتجزئة الجيد من خالل شركاتها التابعة بشك يتمثل نشاط شركة الطعام

 ألغذية المجمدة واألغذية البحرية في االسواق المحلية والعالمية. لوالتوزيع 
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  معلومات عامة )تابع( -1
 شركة الطعام الجيد  (3

 :ليها مجتمعة بمجموعة شركات الكبير()يشار إ الشركات التابعة تحت سيطرة شركة الطعام الجيد

 بلد التأسيس إسم الشركة التابعة
النشاط التجاري 

 نسبة الملكية المباشرة )٪( الرئيسي
مارس  31   

 م2018
ديسمبر  31

 م2017
المملكة العربية  شركة مصنع األغذية المتنوعة 

 السعودية 
تصنيع األغذية 

 51 51 المجمدة
لمملكة العربية ا شركة األحسن التجارية 

 السعودية
 تجارة وتوزيع 

51 51 
 51 51 تجارة وتوزيع البحرين  شركة الهالل لالستيراد والتصدير

األمارات العربية  المحدودةر هسشركة مشاريع 
 المتحدة 

 تجارة وتوزيع
51 51 

األمارات العربية  لألغذيةر هسشركة مصنع 
 المتحدة

تصنيع األغذية 
 51 51 المجمدة

األمارات العربية  الكبير القابضة المحدودة  شركة
 المتحدة

 شركة قابضة 
51 51 

األمارات العربية  شركة األفضل لتجارة المواد الغذائية
 المتحدة

 تجارة وتوزيع
51 51 

     
 شركات تابعة تحت سيطرة شركة الكبير القابضة المحدودة: 

    
 

 شركة كاسكيد لإلستثمارات المحدودة 
ات العربية األمار

 المتحدة
شركة 

 100 100 استثمارية 
األمارات العربية  شركة كاسكيد لألغذية البحرية 

 المتحدة
تصنيع األغذية 

 100 100 المجمدة 
األمارات العربية   الغذائية للمواد الصباح مشاريع شركة

 المتحدة
التجارة 
 100 100 والتوزيع

     :شركة كاسكيد لإلستثمارات المحدودة
التجارة  عمان  شركة األفضل لألغذية

 100 100 والتوزيع
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 أسس اإلعداد -2
 

 االلتزام بالمعايير  -أ
ً  القوائم المالية األولية الموحدة المختصرةإعداد هذه  تم ألولية تقارير المالية الخاص بالتقارير المالية اللللمعايير الدولية  وفقا

 نم، و المعايير والبيانات األخرى الصادرة والمعتمدة في المملكة العربية السعودية "(34 لمعيار المحاسبي الدولي رقم)"ا
ً إلى جنب مع ة السعودية للمحاسبين القانونيين وينبغي قراءتها الهيئ ة القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في السنجنبا

 ."(السابقةم )"القوائم المالية السنوية 2018ديسمبر 31المنتهية في 
 

 ةوليالد إلعداد مجموعة كاملة للقوائم المالية المعده وفقا للمعاييرال تشمل هذه القوائم المالية جميع المعلومات المطلوبة 
للتقارير المالية، ومع ذلك، يتم ادراج السياسات المحاسبية والمالحظات التوضيحية المحددة لشرح األحداث والمعامالت 

القوائم المالية الموحدة للسنة السابقة. هذه هي المجموعة عداد إمركز المالي للمجموعة واألداء منذ الهامة لفهم التغييرات في ال
" وتم توضيح "عقود اإليجار16رير المالية رقم األولى للقوائم المالية للمجموعة التي تم فيها تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقا

 .3لهامة في إيضاح التغييرات الناتجة عن السياسات المحاسبية ا
 

 القياس اسس / المحاسبي العرف (1
ارية االستمر مفهوممبدأ االستحقاق المحاسبي واساس بأستخدام  القوائم المالية األولية الموحدة المختصرةتم إعداد 

في  ن، وااللتزامات المؤكدة، المخزوالمطفأةالمدرجة بالتكلفة  االستثمارات تلك ومبدأ التكلفة التاريخية باستثناء
تم والتي ي منافع الموظفينو يجاراإل عقود مطلوباتو المشتقة األدوات الماليةو العادلةإطارعالقة التحوط للقيمة 

أرقام  تم إعادة تصنيف بعض ،المخططة اإلئتمانباستخدام طريقة وحدة  الحالية لإللتزام المستقبليبالقيمة  إثباتها
 المقارنة لتتماشى مع عرض الفترة الحالية.

 
  والوظيفةعملة العرض و  (2

م ت باللاير السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للشركة. القوائم المالية األولية الموحدة المختصرةيتم عرض هذه 
 ذكر خالف ذلك. مالم ي ،ألف قربألتقريب جميع المبالغ 

 
 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة -ب
 

 تؤثر التيووافتراضات  تقديراتوالقيام بإصدار أحكام من اإلدارة  يتطلب المختصرة الموحدةقائمة المركز المالي اعداد  إن
نتائج الفعلية . قد تختلف الوالمصروفات اإليراداتو  للمبالغ المبينة للموجودات والمطلوباتة يفي تطبيق السياسات المحاسب

 عن هذه التقديرات.
 

 .ليامستقبيتم االعتراف بالتعديالت علی التقديرات  اس مستمر.على أس الهامةتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات 
 

لمجموعة ل للتقديرات الغير مؤكدة االحكام الهامة الصادرة عن اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية والمصادر الرئيسية  إن
لتقديرات لم الهامة والمصادر الرئيسية هي نفسها التي تم وصفها في القوائم المالية الموحدة السنوية السابقة، باستثناء االحكا

    .16الموضحة في إيضاح  16الدولي للتقرير المالي رقم المتعلقة بتطبيق المعيار  الغير مؤكدة
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 السياسات المحاسبية الهامة -3
 

فسها هي ن تصرةالقوائم المالية األولية الموحدة المخباستثناء ما هو موضح أدناه، فإن السياسات المحاسبية المطبقة في هذه 
من المتوقع أن يتم عكس التغيرات م. 2018ديسمبر  31المطبقة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في السنة المنتهية في 

 م.2019ديسمبر  31في السياسات المحاسبية في القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في السنة المنتهية في 
 

اإليضاح م، تأثير تطبيق المعيار موضح في 2019يناير  1من  16بدئي للمعيار الدولي للتقرير المالي بالتطبيق الم قامت الشركة
لها تأثير جوهري على القوائم  م والتي لن يكون2019يناير  1من  . هناك عدد من التعديالت األخرى سارية اعتباراً 16رقم 

 المالية األولية الموحدة المختصرة للمجموعة.
 

 نتيجةً للمستأجرين نموذجاً وحيداً للمحاسبة عن عقود اإليجار في قائمة المركز المالي.  16يار الدولي للتقرير المالي يقدم المع
بإثبات األصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة لذلك، فإن المجموعة كونها المستأجر، تقوم 

تبقى طريقة المحاسبة المتبعة من المؤجر مشابهة  .لذي يمثل التزامه بسداد دفعات اإليجارباإلضافة إلى مطلوبات اإليجار ا
 للمعيار الحالي.

 
بإستخدام طريقة األثر الرجعي، والذي  16للتقرير المالي رقم  قامت الشركة بتطبيق المعيار الدوليم، 2019يناير  1كما في 

ة بدئي تحت بند األرباح المبقاة. ووفقاً لذلك، لم يتم إعادة عرض بيانات المقارنة المعدبموجبه يتم إثبات األثر المتراكم للتطبيق الم
ل التغيرات تفاصيتم عرضها كما تم اإلقرار عنها سابقاً بموجب المعيار الدولي للمحاسبة والتفسيرات المتعلقة.  وم، 2018لسنة 

 في السياسات المحاسبية موضحة أدناه. 
 

  16بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم الهامة  السياسات المحاسبية
 

 ألصلا يتم قياس حق استخدام تقوم المجموعة بإثبات حق استخدام الموجودات والتزام عقد اإليجار في تاريخ بداية عقد اإليجار.
بعض عمليات ويتم تعديله وفقًا لنخفاض في القيمة، االمبدئيًا بالتكلفة، وبعد ذلك بالتكلفة ناقًصا أي استهالك متراكم وخسائر 

 إعادة القياس لمطلوبات اإليجار.
 

ويتم خصمها  ،بداية اإليجاريتم قياس مطلوبات اإليجار مبدئًيا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ 
قتراض معدل االلك المعدل بسهولة، باستخدام باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار أو، إذا لم يكن باإلمكان تحديد ذ

 وبشكل عام، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي كمعدل الخصم. اإلضافي للمجموعة.
 

 يتم زيادة مطلوبات اإليجار الحقًا من خالل تكلفة الفائدة على مطلوبات اإليجار وتخفيضها بمقدار مدفوعات اإليجار المسددة.
ندما يكون هناك تغيير في مدفوعات اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في مؤشر أو معدل، أو تغيير في يتم إعادة قياسها ع

حسب االقتضاء، التغييرات في تقييم ما إذا كان خيار الشراء أو  تقدير المبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية أو
 .بشكل مؤكداء هاإلن مؤكد، أوالتمديد بشكل 

 
ر فيها خيارات التجديد. عقود اإليجار التي يكونبعض قت المجموعة حكًما لتحديد مدة عقد اإليجار لطب يؤثر تقييم ما  للمستأجِّ

إذا كانت المجموعة لديها تأكيد معقول لممارسة مثل هذه الخيارات على مدة عقد اإليجار، مما يؤثر بشكل كبير على مبلغ 
 تخدام المثبتة.مطلوبات اإليجار وموجودات حق االس

 
بشكل عام، حق استخدام الموجودات يساوي التزام عقد اإليجار. وفي أي حال، إذا ظهرت تكاليف إضافية مثل تجهيز الموقع 

 إلى قيمة حق استخدام الموجودات.  يتم إضافتها بالعملية، المتعلقة أو الودائع غير المسترجعة والمصروفات األخرى
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 حاسب عنها بطريقة حقوق الملكيةاإلستثمار في شركات م -4
 محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية هي كما يلي:ستثمار المجموعة في شركات افيما يلي تفاصيل 

 

 اإلسم

 
 قطاع االعمال

 الرئيسي

 
بلد   

  التأسيس

 
 نسبة الملكية 

)٪( 
  

  

31 
 مارس
2019

 م

 31
ديسمبر 
 2018م

مارس 31  
 2019م

ديسمبر 31  
  2018م

       

 شركة المراعي
المنتجات 

الغذائية 
 الطازجة

المملكة العربية 
 7,404,199 7,506,669 34.52 34.52 السعودية 

شركة كنان العالمية للتطوير 
المملكة العربية  العقارات  العقـاري 

 408,013 412,111 29.9 29.9 السعودية 
 235,837 231,588 33.82 33.82 مصر تصنيع السكر يو إس سي إي*

شركة مدينة السيرة للتطوير 
المملكة العربية  العقارات  العقاري

 147,597 147,597 40 40 السعودية 
الشركة المتحدة للزيوت 

 جزر كايمان  شركة قابضة القابضة المحدودة
51 51 53,409 54,987 

 انتاج كابيتال المحدودة 

إدارة 
الصناديق / 

المحافظ 
 االستثمارية

 جمهورية تونس

49 49 33,961 33,961 
شركة مطوري مدينة المعرفة 

المملكة العربية  العقارات  اإلقتصادية
 16,270 16,270 2.07 2.07 السعودية 

       
     8,401,605 8,300,864 

 
(. ٪10.62ديسمبر:  31) ٪10.62حصة ملكية الشركة المباشرة في يو إس سي إي بلغت * 
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 اإلستثمارات  -5
 
مارس 31   

 م9201
ديسمبر 31  
 م8201

   
 324,204 353,227 (1-5استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )إيضاح 

 30,888 21,095 استثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 374,322 355,092 
 

 آلخر استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا 5-1
 

 اإلسم

قطاع 
 االعمال
 الرئيسي

 
 بلد

 التأسيس

 
 نسبة الملكية

)٪( 
  

مارس 31    
 2019م

31 ديسمبر 
 2018م

مارس 31  
 2019م

31 ديسمبر 
 2018م

       إستثمارات مدرجة

 العقارات مدينة المعرفة االقتصادية
المملكة العربية 

 197,652 211,118 6.4 6.4 السعودية

قتصادية إعمار المدينة اإل  العقارات 
المملكة العربية 

 58,878 74,435 0.9 0.9 السعودية

القابضةفينكس العربية شركة   العقارات 

المملكة 
االردنية 
 -- -- 5 5 الهاشمية

       
       إستثمارات غير مدرجة

 شركة جسور القابضة
شركة 
 قابضة

المملكة العربية 
 67,674 67,674 15 15 السعودية

ب المملكة العربية سويكور
 السعودية

إدارة 
 االستثمار

المملكة العربية 
 -- -- 14.81 14.81 السعودية

     353,227 324,204 
 
 
 رأس المال -6

مليون سهم مدفوع  533.981مليار لاير سعودي يتكون من  5.3م، فإن رأس مال المجموعة يبلغ 2019 مارس 31كما في 
 .لاير سعودي للسهم 10مل بقيمة بالكا

 
 إحتياطي نظامي -7

دخلها من صافي  ٪10تحويل  الشركةفي المملكة العربية السعودية، يتعين على الشركات  ونظاماالساسي للشركة  للنظاموفقاً 
وحيث أن الشركة قد وصلت إلى  من رأس المال. ٪30هذا االحتياطي النظامي  يتساويحتى  إلى إحتياطي نظاميسنويًا 

 .، فإنه ال يجب إجراء أي تحويالت إضافيةمستوى االحتياطي االلزامي
 
ي غير هذا االحتياط. للشركةهو االحتياطي النظامي  القوائم المالية األولية الموحدة المختصرةإلحتياطي النظامي المبين في ا

 .الشركة مساهميمتاح حاليا لتوزيعها على 
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  قروضسلف و -8
 أة.المطف بالتكلفةالتي تم قياسها لسلف المحملة بفوائد، وللقروض واالشروط التعاقدية تعكس  التالية معلوماتال
 

 مارس 31 
 م9201

 ديسمبر 31
 م8201 

   مطلوبات غير متداولة
 98,808 100,234 قروض بنكية مضمونة

 1,500,000 -- (2-8سندات غير مضمونة )صكوك( )إيضاح 
 2,667,188 3,292,768 قروض بنكية غير مضمونة

 3,393,002 4,265,996 
   مطلوبات متداولة

 167,922 148,844 الجزء المتداول من قروض بنكية مضمونة
 970,310 573,419 الجزء المتداول من قروض بنكية غير مضمونة

 -- 1,500,000 (2-8)إيضاح إصدار سندات غير مضمونة )صكوك( 
 200,250 298,575 قروض بنكية مضمونة

 2,294,839 2,452,914 قروض بنكية غير مضمونة
 56,594 98,854 سحب على المكشوف 

 5,072,606 3,689,915 
 8,465,608 7,955,911 

 
وشركاتها التابعة الموحدة.  الشركة األم قبل أخرى منالقروض من بنوك تجارية ومؤسسات مالية  تم الحصول على هذه  8-1

 ركيةالليرة التوالدوالر األمريكي والدينار الجزائري و  اللاير اإليرانيهذه القروض باللاير السعودي والجنيه المصري و
برهن بعض الممتلكات واآلالت والمعدات لبعض الشركات الخارجية  ةالجنيه السوداني. بعض هذه القروض مضمونو

ة لالتابعة. تتضمن إتفاقيات القروض تعهدات تتطلب من بين أشياء أخرى الحفاظ على نسب مالية معينة. بعض القروض طوي
 بضمانات الشركة األم. مضمونةاألجل للشركات التابعة 

 
مليار ريـال سعودي بمدة  1.5 إجمالية تبلغ  بقيمةصكوك ال إلصداراألولي  طرحهام أتمت المجموعة 2013يناير  22في  8-2

. تنص يع بشكل نصف سنوتدف أشهر 6زائد سايبور  ٪1.10سنوات وبعائد متوقع متغير على حملة الصكوك  7صالحية 
موعد استحقاق  خالل المدة.على شروط مالية وغيرها من الشروط أن تحافظ المجموعة خالل الفترة  أحكام الصكوك على

 .  قصيرة االجل سلف وقروضم وتبعاً لذلك تم تصنيفها 2020يناير  22الصكوك هو 
 
مليون لاير  237.9: م2018ديسمبر  31) لاير سعوديمليون   291 الممتلكات، اآلالت و المعدات بمبلغ بعض تم رهن  8-3

 لدى بعض البنوك التجارية.كضمان للمجموعة  في الخارج التابعة سعودي( لبعض الشركات
 
(  لدى بعض البنوك األجنبية مليون لاير سعودي 25: م2018ديسمبر  31لاير سعودي )مليون  39تم رهن المخزون بمبلغ  8-4

 في الخارج. التابعة تلبعض الشركا تسهيالت كضمان مقابل 
 
ديسمبر  31مليار لاير سعودي ) 4.48، لدى المجموعة تسهيالت بنكية غير مستغلة تبلغ م2019مارس  31كما في  8-4

 مليار لاير سعودي( إلدارة متطلبات السيولة قصيرة األجل وطويلة األجل. 4.62م: 2018
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 ضريبة الدخلالزكاة و -9
 
 الموقف الزكوي (أ

على الربط الزكوي الصادر من  م. لدى الشركة إعتراضات مستمرة1998وضعها الزكوي حتى سنة أنهت الشركة 
مليون لاير  1.9م والذى يظهر فروقات زكوية بمبلغ 2000م و1999للسنوات  )"الهيئة"( الهيئة العامة للزكاة والدخل

 سعودي. 
 

امت الهيئة العامة للزكاة والدخل بعمل فحص م. وق2004م حتى 2001تم االنتهاء من الروبط الزكوية للسنوات من 
دي. مليون لاير سعو 85.8م، وطالبت بفروقات زكوية بمبلغ 2012م حتى 2005ميداني لسجالت الشركة للسنوات من 

م 2013قدمت الشركة أيضا اإلقرارات الزكوية للسنوات  الهيئة العامة للزكاة والدخل. وقد اعترضت الشركة على مطالبة
 .م2017إلى 

 
السعودية شهادات زكوية نهائية لبعض السنوات وشهادات زكوية مؤقتة لسنوات أخرى. كما التابعة استلمت الشركات 

د الرد عليها أو في مرحلة الر او سوف يتم ، والتي تمالهيئة حول السنوات قيد المراجعةاستلمت أيضا استفسارات من 
في المجموعة ربوطا زكوية من الهيئة  السعودية التابعة الشركاتكما استلمت بعض  .المعنيةعليها من قبل الشركات 

مليون  82بمبلغ ضافية إمطلوبات زكوية الهيئة  قيمتحيث م  2017 الىم 2005تتعلق باإلقرارات الزكوية للسنوات 
( م2012الى  م2005للربوط الزكوية للسنوات  ريـال سعوديمليون  10 :م2018ديسمبر  31ريـال سعودي تقريباً )

 تقدمت الشركات التابعة بإعتراضات على هذه الربوط اإلضافية.
 

باالضافة الى ذلك، استلمت احدى الشركات التابعة ربوطا مبدئية لبعض السنوات، ونتج عن ذلك عكس المخصص 
 المتعلق بها. 

 
 الموقف الضريبي  (ب

ا. بعض الضريبة المطبقة في دول تأسيسه األجنبية للمجموعة بدفع ضريبة دخل بموجب قوانين التابعة تلتزم الشركات
ضريبي حالياً. تقوم الشركات التابعة الخاضعة للضريبة بتحديد االلتزامات  اعفاء لديهاهذه الشركات التابعة من 

ما أن بعض هذه كل المعدل الخاضع للضريبة للسنة. الضريبية بناًء على المعدالت المطبقة للشركات فيما يتعلق بالدخ
ألجنبية التابعة ملزمة بدفع ضريبة مقدمة ربع سنوية يتم تحديدها على أساس وعاء االلتزام الضريبي للسنة الشركات ا

 السابقة.
 

سنوات ضريبية مؤقتة ل وربوطضريبية نهائية لسنوات معينة  ربوطحصلت بعض الشركات األجنبية التابعة على 
قديم حيث تم ت قيد المراجعةقييمها أو فحصها لسنوات أخرى. كما تلقت إستفسارات من إدارات ضريبة الدخل بعد ت

 .ردود لها
 

 ة.أجنبي عملياتإدارات ضريبة الدخل في أي  معهناك مبالغ كبيرة محل إعتراض  اليوجدالمجموعة أنه إدارة تعتقد 
 

 إلتزامات وتعهدات -10
 مارس 31 

 م9201
 ديسمبر  31
 م8201

 المبالغ بالماليين 
 163 32 خطابات االعتماد

 247 208 ضمانات بنكية
 350 285 سكر الخامالالتزامات لشراء 

 323 478 سكر المكرر الالتزامات لبيع 
 99 40 إلتزامات رأسمالية

   
   
 المتري بالطن ةيالكم 

 306,259 241,366 التزامات لشراء السكر الخام
 323,204 277,337 التزامات لبيع السكر المكرر 
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 السهم  ربحية -11
 

بقسمة صافي الدخل  م 2018مارس  31وفي  م2019 مارس 31المنتهية في  عن الفترةتم حساب ربحية السهم األساسية 
: م2018 مارس 31) سهممليون  533.981توسط المرجح لعدد األسهم القائمة على المللفترة العائد لمساهمي الشركة األم و

 .خالل تلك الفترات (سهممليون  533.981
 

العائد صافي الدخل بقسمة  م2018 مارس 31وم 2019 مارس 31المنتهية في  عن الفترةب ربحية السهم المخفضة تم احتسا
على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة المعدلة بأثر التخفيض المحتمل لألسهم العادية.  الفترات لتلك لمساهمي الشركة األم

دوات حقوق ملكية، فإن ربحية السهم المخفضة ال تختلف عن ربحية السهم وحيث أنه اليوجد هناك إلتزام قابل للتحول أل
 األساسي.  

 
 أطراف ذات عالقة -12

 بعضعالقة مع الاألخرى ذات والمنشأت والشقيقة األطراف ذات العالقة من مساهمي المجموعة والشركات الزميلة  تتضمن
 تم اعتماد شروط وأحكام هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.الشركات التابعة الموحدة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة. ي

 
 المعامالت مع موظفي اإلدارة العليا

 
 تعويضات موظفي اإلدارة العليا

قامت  .منافع ما بعد التوظيفو نقدية،غير الرئيسيين للمجموعة رواتب، ومكافآت  العليا يتضمن التعويض لموظفي اإلدارة
: م2018 مارس 31م )2019 مارس 31المنتهية في  فترةلل مليون لاير سعودي 8.57قدرة  وفبمصرالمجموعة باالعتراف 

 مليون لاير سعودي(. 5.92
 

 :م2018 مارس 31مليون لاير سعودي ) 0.55 :م2019 مارس 31 المنتهية في  لفترةمكافاة اعضاء مجلس االدارة بلغت 
لموحدة ا الربح أو الخسارةقائمة في  وتم تحميلهام االساسي للشركة ( وقد تم احتسابها وفقا للنظالاير سعوديمليون  0.55

 بلغتالمجلس المختلفة  لجانمخصصات الحضور والمصروفات االخرى ألعضاء مجلس االدارة واعضاء إن  .المختصرة
ضمن مصروفات مصروفات ك تسجيلها وتممليون لاير سعودي(  0.70:م 2018 مارس 31مليون لاير سعودي ) 0.74

 .  داريةإ
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة أخرى
 محاباةهذه الشركات بإجراء معامالت مع المجموعة خالل الفترة. أحكام و شروط هذه المعامالت لم تكن بها  عدد من قامت 
ليس  تشركامماثلة مع ، في معامالت الشروط واألحكام المتاحة، او التي من المتوقع انت تكون متاحة بشكل معقول منأكثر 

 االدارة العليا والتي تتم على أسس تجارية بحتة. بموظفي  لها عالقة 
 

فترة  لخال اس تجاري بحت ويتم تسويتها نقداً يتم تحديد أسعارها على أسالعالقة إن كافة األرصدة القائمة مع األطراف ذات 
 الفترة الحالية أو لفترةلأي مصروفات ب العترافاغير مؤمنة. لم يتم  هذه االرصدةجميع . المعاملةاالئتمان المتفق من تاريخ 

 السابقة للديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة من قبل أطراف ذات عالقة.
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 مع أطراف ذات عالقة )تابع( عامالتم -12
 

في ذلك موظفي اإلدارة العليا والمنشآت التي  إن القيمة اإلجمالية للمعامالت واألرصدة القائمة الطراف ذات العالقة  بما
 هي كما يلي:أو لديهم تأثير هام عليها يسيطرون عليها 

 

 العالقة اإلسم
 طبيعة

 المعامالت
  

 الرصيد الختامي مبلغ المعامالت
 ديسمبر  31 مارس 31 مارس 31 
 م8201 م9201 م8201 م9201 

   ارية ذمم مدينة تج –مستحق من أطراف ذات عالقة 
بعض 

مساهمي 
الشركة 

 المتحدة للسكر

 
 

مساهمون في 
 22,372 25,161 50,089 39,797 تجارية  شركة تابعة

بعض 
مساهمي 

شركة عافية 
 العالمية 

 
 

مساهمون في 
 15,469 19,415  18,829  16,998 تجارية  شركة تابعة

شركة 
 3,593 3,644 15,456 11,460 تجارية  شركة زميلة المراعي 

المخابز شركة 
 1,596 1,642 5,315 12,475 تجارية  شركة شقيقة الغربية 
الشركة 
المتحدة 

 للسكر، مصر
 تجارية شركة زميلة

12,818 -- -- -- 
 2,095 1,387 35 64   أخرى 

     51,249 45,125 
       

  مدفوعات مقدماً وذمم مدينة أخرى –مستحق من أطراف ذات عالقة 
    

غير   زميلةشركة  (1-12كنان )
 73,015 73,015 -- -- تجارية 

غير  شركة زميلة يإيو اس سي 
 -- 34,440 19,498 24,672 تجارية 

شركة خيرات 
الشرق للتجارة 

العامة 
وصناعة 

 المواد الغذائية 

غير  شركة زميلة
 تجارية 

19,134 3,026 21,902 2,768 
سي فود 

انترناشونال 
 هولدكو

شركة 
 مشتركة

ر غي
 6,011 6,011 -- -- تجارية  

       
شركة المراكز 

 العربية
شريك في 
 شركة تابعة

غير 
 7,513 677  10,975 876 تجارية

     136,045 89,307 
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 أطراف ذات عالقة )تابع( -12
 

 العالقة اإلسم
 طبيعة

 المعامالت
  

 الرصيد الختامي مبلغ المعامالت
 رديسمب 31 مارس 31 مارس 31 
 م8201 م9201 م8201 م9201 

   ذمم دائنة تجارية –مستحق إلى أطراف ذات عالقة 
       

شركة  المراعي شركة 
 83,915 101,616  187,206 183,479 تجارية  زميلة

شركة نستله 
 العربية المحدودة

شركة 
 41,115 92,044 120,911 145,602 تجارية شقيقة

شركة ميار 
 لألغذية

شركة 
 34,124 43,561 21,077 39,531 تجارية  شقيقة

دل مونتي السعودية 
 المحدودة

 
شركة 
 4,194 14,269 18,161 14,621 تجارية شقيقة

شركة المهباج 
 الشامية التجارية  

شركة 
 2,584 6,156 4,539 7,289 تجارية  شقيقة

شركة المنهل 
  لمصنع المياه

 المحدودة 
شركة 
 1,894 2,512 4,098 1,098 تجارية  شقيقة

 1,411 1,515 2,191 4,336   أخرى
     261,673 169,237 
       

   مستحقات ومطلوبات أخرى –مستحق إلى أطراف ذات عالقة 
       

شركة  كنان
 10,300 10,381 10,701 7,998 غير تجارية زميلة

سي فود 
 ونانترناشونال 

شركة 
 4,027 16,427 -- 20,538 غير تجارية   زميلة

شركة عبدالقادر 
 3,125 1,429 1,696 1,696 غير تجارية مساهم المهيدب و أبناءه

دل مونتي السعودية 
 المحدودة

 
شركة 
 -- 788 788 788 غير تجارية شقيقة

شركة  يو اس سي أي
 20,372 -- -- -- غير تجارية  زميلة

 -- 2,818 1,016 458   أخرى
     31,843 37,824 

 
، باعت الشركة األم حصة ملكية مباشرة وغير مباشرة في شركة ديار المشرق )مشروع مشارف( إلى م2014بر في سبتم 12-1

، م2017. خالل2017ربعة أقساط حتى نوفمبر مليون لاير سعودي مستحقة على أ 593.6شركتها الزميلة كنان بمبلغ 
مليون لاير سعودي  153.97 ة المبلغ المتبقي المستحقإعادة جدولتم التوقيع على اتفاق بين الطرفين حيث تم االتفاق على 

 م2019يونيو  30و م 2018ديسمبر  1مليون لاير سعودي في  74.27مليون لاير سعودي و  79.70على دفعتين بمبلغ 
 .بالغ القسطاألرصدة المدينة كما هو موضح أعاله يتم تسجيلها بالقيمة الحالية لمعلى التوالي. إن 
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 لقطاعات التشغي -13

 
تقارير قطاعية، كما هو موضح أدناه، وهي وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة. وتقدم وحدات  خمسةلدى المجموعة 

األعمال االستراتيجية منتجات وخدمات مختلفة، وتدار بشكل منفصل ألنها تتطلب تقنيات واستراتيجيات تسويقية مختلفة. لكل 
جعة التقارير بمرا (متخذ القرارات التشغيلية الرئيس) قوم الرئيس التنفيذي للمجموعةوحدة من وحدات االعمال االستراتيجية ي

 اإلدارية الداخلية على أساس ربع سنوي على األقل. يوضح الملخص التالي العمليات في كل قطاع من قطاعات المجموعة:
 

 .ومنتجات األغذيةعكرونة ويشمل عمليات تصنيع وبيع وتوزيع زيوت الطعام والسكر والم -صناعات غذائية 
  

 ويشمل عمليات أسواق الهايبر ماركت والسوبرماركت والمتاجر الصغيرة التابعة لها. - التجزئة
  

 ويشمل المنتجات الغذائية وسلسلة مطاعم الوجبات السريعة التي تديرها هرفي. - الخدمات الغذائية
 

 للمنتجات الغذائية المجمدة التي تديرها شركة الطعام الجيد. يشمل تصنيع وتجارة الجملة والتجزئة - األغذية المجمدة
 

 النشاطات العقارية واالستثمارات في الشركات الزميلة واالستثمارات األخرى. ويشمل - اإلستثمارات
  

 ضمن ،م2018م و2019عامي في  ها ضمن قطاعات التقريرالكمية لتحديد حدودالقطاعات التي ال تستوفي أي من تصنف 
 ستبعادات.   " والتي تتضمن بشكل رئيسي اإلأخرى /تبعادات "أس

  
المعلومات المتعلقة بنتائج كل التقارير القطاعية متضمنه أدناه. يتم قياس األداء على أساس صافي الربح قبل ضريبة الدخل 

ات كثر عالقة بتقييم نتائج قطاعلكل قطاع، كما هو متضمن في تقارير اإلدارة الداخلية. ترى اإلدارة أن تلك المعلومات هي األ
 معينة ذات صلة بمنشآت أخرى تعمل ضمن تلك الصناعات. يتم تحديد التسعير بين القطاعات على أساس تجاري.
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 قطاعات التشغيل )تابع( -13
 التقارير القطاعية 
     

 اإلجمالي إستبعادات/ أخرى  اإلستثمارات األغذية المجمدة الخدمات الغذائية التجزئة صناعات غذائية 
        31 مارس 2019م
 5,387,893 -- -- 121,620 305,302 2,669,706 2,291,265 اإليرادات الخارجية

 -- (144,351) 10,994 7,284 8,101 824 117,148 اإليرادات ما بين القطاعات
 5,387,893 (144,351) 10,994 128,904 313,403 2,670,530 2,408,413 اإليرادات القطاعية

 (4,322,428) 133,356 -- (80,796) (219,862) (2,113,865) (2,041,261) تكلفة اإليرادات
صافي ربح / )خسارة( 

 6,330 (21,251) 56,854 3,014 48,008 (192,729) 112,434 القطاع
        

 28,555,791 (4,758,258) 13,441,286 1,056,509 2,054,752 9,190,345 7,571,157 موجودات القطاع
 20,472,888 (851,018) 5,939,225 888,655 1,066,860 8,190,799 5,238,367 مطلوبات القطاع

        
        31 مارس  2018م
 5,107,975 -- -- -- 279,779 2,376,262 2,451,934 اإليرادات الخارجية

 -- (138,574) 11,405 -- 6,518 879 119,772 اإليرادات ما بين القطاعات
إليرادات القطاعيةا  2,571,706 2,377,141 286,297 -- 11,405 (138,574) 5,107,975 

 (4,199,472) 126,291 -- -- (207,098) (1,877,484) (2,241,181) تكلفة اإليرادات
صافي ربح / )خسارة( 

 (84,315) (4,982) 87,898 -- 47,745 (223,249) 8,273 القطاع
        

م2018مبر ديس 31         
 22,252,451 (3,951,691) 12,562,714 909,159 1,442,400 4,502,327 6,787,542 موجودات القطاع
 14,230,510 (621,853) 4,901,214 763,094 508,627 4,109,721 4,569,707 مطلوبات القطاع
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ي المبلغ الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق في القيمة العادلة ه
تاريخ القياس في السوق الرئيسية أو، في ظل غياب السوق الرئيسية، في السوق األكثر منفعة المتاحة أمام المجموعة في ذلك 

 ما مخاطر عدم أدائه.التاريخ. وتعكس القيمة العادلة اللتزام 
 

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

 
تبر سوق عوعند توافر إحداها، تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعروض في سوق نشطة لتلك األداة. ي

 األداة المالية نشط، في حال تكرر المعامالت بشكل مستمر مما يوفر معلومات كأساس لتسعير األداة المالية.
 

إذا كان سوق األداة المالية غير نشط، تقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة باستخدام أسلوب تقييم ويعتمد أسلوب التقييم المختار 
السوق وعلى أقل ما يمكن من التقديرات الخاصة بالشركة. وإن أسلوب التقييم المختار يضم جميع على أقصى استخدام لمدخالت 

 العوامل التي قد تأخذ في االعتبار من قبل المشتركين في السوق عند تحديد األسعار.
 
 

م العادلة قدر اإلمكان. يتم تصنيف القيعند قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما، تستخدم المجموعة بيانات السوق القابلة للمالحظة 
 إلى مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة استنادًا إلى المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي:

 
x  األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتطابقة.1المستوى : 

 
x  خالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى األول القابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام، : المد2المستوى

 سواًء بصورة مباشرة )أي كأسعار( أو غير مباشرة )أي مستمدة من األسعار(.
 

x  ر الت غي: المدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة )المدخ3المستوى
 القابلة للمالحظة(.

 
إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة ألصل أو التزام تقع في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي للقيمة 

 العادلة، فإنه يتم تصنيف القياس بالكامل ضمن أقل مستوى للمدخالت الذي يعتبر جوهرياً للقياس ككل.
 

. خالل رييالتغ هايالتي حدث ف ريفترة التقر ةيالعادلة في نها مةيالتسلسل الهرمي للق اتيمستو نيت بتعترف المجموعة بالتحويال
، لم تكن هناك تحويالت بين مستويات القيمة العادلة للمستوى األول م2018ديسمبر  31و م2019مارس  31الفترات المنتهية في 

 والمستوى الثاني.
 

موعة يتم تجميعها بموجب طريقة التكلفة التاريخية، باستثناء االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل نظًرا ألن األدوات المالية للمج
 تالدخل الشامل اآلخر، واألدوات المالية المشتقة التي يتم إدراجها بالقيمة العادلة، يمكن أن تنشأ فروقًا بين القيم الدفترية وتقديرا

بصورة كبيرة عن قيمتها يمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة ال تختلف القيمة العادلة. وبرأي اإلدارة أن الق
 الدفترية.

 
العادلة.  متهايق وتسلسل اتهايبما في ذلك مستو ةيالعادلة للموجودات والمطلوبات المال مةيوالق ةيالدفتر مةيالجدول التالي الق وضحي

جودات والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية وال يشمل ذلك معلومات القيمة العادلة للمو
تمثل تقديًرا معقوالً للقيمة العادلة.
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 القيمة العادلة القيمة الدفترية 
 
 
 

 م2019مارس  31

القيمة  ه فيملزم
ن خالل العادلة م

الربح او 
 – الخسارة

  أخرى 
 مخصصة

 العادلةبالقيمة 
 القيمة العادلة 
 ألدوات التحوط

القيمة العادلة للدخل 
 الشامل االخر

 المستوى 
 األول

 المستوى
 الثاني 

 المستوى
 اإلجمالي الثالث 

         
موجودات مالية مقاسة 

         بالقيمة العادلة
ن أستثمار بالقيمة العادلة م
 9521,0 -- -- 9521,0 -- -- -- 9521,0 خالل الربح او الخسارة
عقود صرف مستقبلية 

 13,258 -- 13,258 -- -- 13,258 -- -- مستخدمة للتحوط
 41,099 -- 41,099 -- -- -- 41,099 -- عقود صرف مستقبلية أخرى

 2,323 2,323 -- -- -- -- 2,323 -- خيار الشراء
ئدة مقايضات معدالت الفا

 1,231 -- 1,231 -- -- 1,231 -- -- المستخدمة للتحوط
أوراق مالية تمثل حقوق ملكية 

 7353,22 67,674 -- 3285,55 7353,22 -- -- -- (5)إيضاح 
         
 9521,0 43,422 14,489 7353,22 648,306 55,588 69,997 233,432 
         

مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة 
         العادلة

عقود صرف مستقبلية 
 4,935 -- 4,935 -- -- 4,935 -- -- مستخدمة للتحوط

 28,395 -- 28,395 -- -- -- 28,395 -- عقود صرف مستقبلية أخرى 
 197,539 197,539 -- -- -- -- 197,539 -- خيار البيع 

 -- 225,934 935,4 -- -- 33,330 197,539 230,869 



 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة 

  م2019 مارس 31المنتهية في  عن الفترة الثالثة أشهر
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

29 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر )تابع( –األدوات المالية  -14
 
 القيمة العادلة القيمة الدفترية 
 
 

 م2018ديسمبر  31

ملزمه في القيمة 
العادلة من خالل 
الربح او الخسارة 

 أخرى   –
 مخصصة

 بالقيمة العادلة
 القيمة العادلة 
 متاح للبيع ألدوات التحوط

 المستوى 
 األول

 المستوى
 الثاني 

 المستوى
 ثالثال 

 
 اإلجمالي

         
         موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

أستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح او 
 30,888 -- -- 30,888 -- -- -- 30,888 الخسارة 

 18,284 -- 18,284 -- -- 18,284 -- -- عقود صرف مستقبلية مستخدمة للتحوط
 82,747 -- 82,747 -- -- -- 82,747 -- عقود صرف مستقبلية أخرى

 2,496 2,496 -- -- -- -- 2,496 -- خيار الشراء
 1,286 -- 1,286 -- -- 1,286 -- -- مقايضات معدالت الفائدة المستخدمة للتحوط 

 324,204 67,674 -- 256,530 324,204 -- -- -- ( 5أوراق مالية تمثل حقوق ملكية )إيضاح 
 30,888 85,243 19,570 324,204 287,418 102,317 70,170 459,905 
         
         

         مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
 29,467 -- 29,467 -- -- 29,467 -- -- عقود صرف مستقبلية مستخدمة للتحوط

 50,177 -- 50,177 -- -- -- 50,177 -- عقود صرف مستقبلية أخرى 
 197,131 197,131 -- -- -- -- 197,131 -- خيار البيع 

 -- 247,308 29,467 -- -- 79,644 197,131 276,775 
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 قياس القيم العادلة 
 الهامة التي ال يمكن مالحظتها تأساليب التقييم والمدخال

المدخالت الهامة و ،من القيمة العادلة الثالث المستوىلمستخدمة لقياس المستوى الثاني والجدول التالي يبين أساليب التقييم اأن 
 .رصدهاالمستخدمة التي ال يمكن 

 
 األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

 
 

 النوع

 
 

 أساليب التقييم

 
معطيات ال يمكن 

 رصدها

العالقة بين المدخالت 
 رصدهاالهامة التي ال يمكن 

 القيمة العادلةو قياسات 
    

 أوراق مالية تمثل حقوق ملكية
 

سعر  أسلوب مقارنة السوق،
السعر  ،األرباحمضاعفات 

 للقيمة الدفترية

سعر مضاعفات األرباح، 
السعر مقابل القيمة الدفترية، 
السعر مقابل القيمة الدفترية 

 الملموسة

 غير قابل للتطبيق

    

 غير قابل للتطبيق ابل للتطبيقغير ق تسعيرة الوسيط عقود مستقبلية
    

 والبيعخيار الشراء 
 

سعر التنفيذ لتقلب السعر  نموذج بالك شول
الفوري لمؤشر السكر 

 )القيمة العادلة(

الزيادة في القيمة العادلة 
قيمة خيار سوف يقلل من 

من قيمة خيار  يزيدو  البيع
 .الشراء

زيادة تقلب المؤشر سوف 
ع يزيد من قيمة خيار البي

 والشراء. 
 

    

 غير قابل للتطبيق غير قابل للتطبيق التدفقات النقدية المخصومة مقايضات معدل الفائدة
 

 إدارة رأس المال -15
 

تهدف المجموعة عند إدارة رأس المال إلى ضمان قدرة المجموعة على االستمرار بمبدأ مفهوم االستمرارية لكي  تتكمن من 
ساهمين ومنافع لحاملي األسهم اآلخرين، وللحفاظ على رأس مال أساسي قوي لدعم التنمية المستدامة االستمرار في توفير عوائد للم

 ألعمالها.
 

تديرالمجموعة هيكل رأس مالها من خالل مراقبة العوائد على صافي الموجودات وتقوم بإجراء التعديالت عليها في ضوء 
و تعديل هيكل رأس المال، قد تقوم المجموعة بتعديل مبلغ توزيعات التغيرات في الظروف االقتصادية. ولغرض الحفاظ على أ

ً بمراقبة رأس المال بإستخدام معدل  األرباح المدفوعة للمساهمين أو قد تقوم بإصدار أسهم جديدة. ما تقوم المجموعة أيضا
رصدة ل، الذمم الدائنة التجارية واألالمديونية، وهو صافي الديون، القروض المحملة بالفوائد والسلف بما في ذلك تكاليف التموي

م هو 2018ديسمبر  31م و2019 مارس 31الدائنة األخرى بعد خصم النقد واألرصدة لدى البنوك. إن معدل المديونية كما في 
 كالتالي:

 
 مارس 31 

 م9201
 ديسمبر 31 

 م8201
    

 14,230,510  20,479,816 إجمالي المطلوبات 
 (901,573)  (1,156,541) مهناقصاً:  نقد وما في حك

 13,328,937  19,323,275 صافي الدين المعدل
    

 8,021,941  8,075,975 إجمالي حقوق الملكية
 (1,286)  (1,231) احتياطي التحوطناقصاً: 

 8,020,655  8,074,744 حقوق الملكية المعدله 
 1.66  2.39 نسبة صافي الدين المعدل إلى حقوق الملكية المعدلة
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محل التوجيهات الحالية لعقود اإليجار بما  ". هذا المعياريحلعقود اإليجار" 16المعيار الدولي للتقرير المالي  طبقت المجموعة
"تحديد  4ت المعايير الدولية للتقرير المالي للمعيار "تفسير لجنة تفسيرا -عقود اإليجار  – 17في ذلك معيار المحاسبة الدولي 

 -التشغيلي  -"عقود اإليجار  15ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار"، وتفسير لجنة التفسيرات القياسية للمعيار 
 د اإليجار".تقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعق 27الحوافز"، و"تفسير لجنة التفسيرات القياسية 

 
في السابق، حددت المجموعة عند بدء العقد ما إذا كان الترتيب يمثل أو ينطوي على عقد إيجار بموجب المعيار الدولي للتقرير 

تقوم المجموعة اآلن بتقييم ما إذا كان العقد يعتبر أو ينطوي  "تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار". 4المالي 
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي، فإن العقد هو عقد إيجار أو ينطوي على  ر بناًء على تعريف عقد اإليجار.على عقد إيجا

 عقد إيجار إذا كان العقد يتضمن حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة ما مقابل ثمن معين.
 

م. 2019يناير  1ى الفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد م ويسري عل2016في يناير  16لقد صدر المعيار الدولي للتقرير المالي 
أن يتم األعتراف بعقود اإليجار والحقوق التعاقدية وااللتزامات في قائمة المركز المالي  16يشترط المعيار الدولي للتقرير المالي 

فض القيمة. لذلك، فقد تم استبعاد شهراً أو أقل أو كان اإليجار ألصل منخ 12 للمجموعة، إال في حال إذا كانت مدة اإليجار
لكل عقد إيجار، يقوم المستأجر "عقود اإليجار".  17تصنيفها كعقود إيجار تشغيلي أو تمويلي بموجب معيار المحاسبة الدولي 

يساوي  يبإثبات مطلوبات إلتزامات اإليجار المتكبدة في المستقبل. وتبعاً لذلك، يتم رسملة حق استخدام الموجودات المؤجرة، والذ
 القيمة الحالية لدفعات اإليجار المستقبلية زائداً التكاليف المتعلقة المباشرة والتي يتم استهالكها على مدى العمر اإلنتاجي. 

 
، اختارت المجموعة تطبيق الوسيلة العملية الستثناء تقييم ما هي المعامالت 16عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 

فقط على العقود التي تم سابقًا تحديدها كعقود إيجار. لم يتم  16عقود إيجار. لقد طبقت المعيار الدولي للتقرير المالي  التي تمثل
وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية  17إعادة تقييم العقود التي لم يتم تحديدها كعقود إيجار بموجب معيار المحاسب الدولي 

، فقط على العقود المبرمة أو 16م تطبيق تعريف عقد اإليجار بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي لذلك، ت .4للتقرير المالي 
 م.2019يناير  1التي تم تغييرها في أو بعد 

 
، تم قياس مطلوبات اإليجار 17عند التحول، بالنسبة لعقود اإليجار المصنفة كعقود إيجار تشغيلي بموجب معيار المحاسبة الدولي 

 م. 2019يناير  1مة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية مخصومة بمعدل االقتراض اإلضافي للمجموعة في بالقي
 

 بمبلغ مساوِّ لمطلوبات اإليجار، بعد تعديلها بمبلغ أي مدفوعات إيجار مدفوعة مسبقًا أو مستحقة. يتم قياس موجودات حق االستخدام
 

على عقود اإليجار المصنفة سابقًا  16ة عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي استخدمت المجموعة الوسائل العملية التالي
 : 17كعقود إيجار تشغيلي بموجب معيار المحاسبة الدولي 

 
 شهًرا. 12طبقت إعفاء عدم إثبات موجودات حق االستخدام ومطلوبات لعقود اإليجار المتبقي على انتهاء مدتها أقل من  -
 ف المباشرة األولية من قياس حق استخدام الموجودات في تاريخ التطبيق األولي.استبعاد التكالي -
 استخدمت األثر الرجعي عند تحديد مدة عقد اإليجار إذا كان العقد يحتوي على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار. -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة 

  م2019 مارس 31المنتهية في  عن الفترة الثالثة أشهر
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 التأثير عند التحول (أ
 

، ، قامت المجموعة بإثبات حق موجودات االستخدام ومطلوبات عقود اإليجار16عند التحول للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
مالي لتم تلخيص تأثير التحول على قائمة المركز ا .والمستحقه تم تعديلها مقابل حق أستخدام االصل مقدماااليجارات المدفوعة 

 في القوائم المالية الموحدة المختصرة أدناه: 

 :التأثير على
 يناير 1

 م 2019
  

 4,988,919 موجودات بحق االستخدام
 208,488 مستحقات ومطلوبات أخرى

 (67,746) مخصص مقابل تكلفة إعادة األصل لحالته
  (89,453) مدفوعات مقدماً وذمم مدينة أخرى

  (5,040,208) مطلوبات عقود اإليجار
 

 دفعات بخصم وعةالمجم قامت ،17المصنفة كعقود تشغلية بموجب معيار المحاسبة الدولي  االيجارمطلوبات عقود  قياس عند
معدل المتوسط المرجح المطبق في مناطق جغرافية مختلفة  أنم. 2019يناير  1 فياالقتراض المتزايد  معدالت باستخدام االيجار

 هو:
 

 الدولة
توسط الم معدل

 المرجح 
  

 ٪3– ٪5.8 السعودية العربية المملكة
 ٪18 مصر
 ٪25 إيران
 ٪20 تركيا
 ٪– 6 ٪5.69 أخرى دول

 
 على الفترة:  التأثير (ب

 
لاير سعودي كمصروفات  مليون 130.7م، قامت المجموعة بإثبات مبلغ 2019مارس  31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

مليون لاير  4,858لاير سعودي كتكاليف فوائد لهذه اإليجارات. نتج عن ذلك قيمة دفترية بمبلغ  يونمل 65.6استهالك ومبلغ 
 م.2019 مارس 31لحق استخدام الموجودات ومطلوبات اإليجار في مليون لاير سعودي  5,041سعودي ومبلغ 

 
 المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية المفعول بعد -17

 
الية على المعايير الحالية لم يكن له أي تأثير مالي كبير على القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة إن تطبيق التعديالت الت

 .للمجموعة على الفترة الحالية أو الفترات السابقة ، ومن المتوقع أن ال يكون لها أي تأثير كبير في الفترات المستقبلية
 

 م( 2017 –م 2015)دورة لمالیة ا يررلیة للتقاولدالسنوية للمعايیر ت التعديالا -أ
 

تقوم الشركة بإعادة قياس  -لمالي الي للتقرير ولدر المعیاال وألعمااندماج ا 3لمالي الي للتقرير ولدر المعیاا -
 الحصص المحتفظ بها سابقاً في العمليات المشتركة عندما تتحقق السيطرة على األعمال. 

عندما لمشتركة ت العملیااعادة قياس الحصص المحتفظ بها سابقاً ال تقوم الشركة بإ -لمشتركة ت الترتیباا 11 -
 تتحقق السيطرة على األعمال.

لناتجة من الدخل ائب اضرت كافة تبعاتقوم الشركة بالمحاسبة عن  -لدخل ائب اضر 12لي ولدالمحاسبة ر امعیا -
 ح بالطريقة ذاتها. بات أريعازتو
ان اي قرض تم الحصول عليه بشكل أساسي لتطوير أصل  –ض تكاليف اإلقترا 23معيار المحاسبة الدولي    -

 عندما يكون هذا األصل جاهز لإلستخدام أو البيع يتم التعامل معه كجزء من قرض عام. 




