
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساھمة سعودیة(

 )غیر مراجعة( القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة

 م٢٠١٩ دیسمبر ٣١في  تینالمنتھی والسنةأشھر الثالثة  فترةل

 مع 

 تقریر الفحص لمراجع الحسابات المستقل

  



 شركة مجموعة صافوال
 سعودیة()شركة مساھمة 

 )غیر مراجعة( القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة
 م٢٠١٩ دیسمبر ٣١ في تینالمنتھی والسنةأشھر  الثالثة فترةل

 
 صفحة  الفھرس

   
 --  القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرةعلى فحص  المستقل الحسابات مراجعتقریر 

   
 ٢ - ١  المركز المالي الموحدة المختصرة قائمة

   
 ٤ - ٣     قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة المختصرة

   
 ٦ - ٥      قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة المختصرة 

   
 ٨ - ٧   قائمة التدفقات النقدیة الموحدة المختصرة

   
 ٣٣ - ٩  المختصرةالموحدة االیضاحات للقوائم المالیة األولیة 

 
 
 
 
 
 
 





















 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساھمة سعودیة(

 
 المالیة األولیة الموحدة المختصرة  القوائم إیضاحات حول

  م٢٠١٩ دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنة 
 الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك()جمیع المبالغ بآالف 

 

̂ 

 معلومات عامة -١
مجموعة صافوال ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموجب سجل تجاري رقم 

(. تأسست الشركة بموجب نظام ١٩٧٩یونیو  ١٦ھـ )الموافق ١٣٩٩رجب  ٢١صادر في جدة بتاریخ  ٤٠٣٠٠١٩٧٠٨
 ٩ھـ )الموافق ١٣٩٨ربیع األول  ٢٩بتاریخ  ٢١الشركات في المملكة العربیة السعودیة بموجب المرسوم الملكي رقم م/

 م(. ١٩٧٨مارس 
 

 یقع مكتب الشركة المسجل على العنوان التالي: 
 برج صافوال

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

 ،٧٣٣٣ -٢٣٥١١جدة 
 المملكة العربیة السعودیة.

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

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

 ستثمار العقاري.اإل والوكاالت التجاریة، وتنمیة المنتجات الزراعیة وأنشطة
 

 (: ""بالمجموعة مجتمعینإلیھم  یشار) لدى الشركة استثمارات في الشركات التابعة التالیة م٢٠١٩ دیسمبر ٣١ كما في
 
 التابعة المملوكة مباشرة للشركةالشركات  (١

 
 شركات تابعة ذات نشاط تشغیلي -أ
 

 إسم الشركة التابعة
 

 بلد التأسیس
 النشاط التجاري

 الرئیسي
 

 ( ٪نسبة الملكیة المباشرة )
 دیسمبر ٣١   

 م٩٢٠١
 دیسمبر  ٣١
 م٨٢٠١

المملكة العربیة  ("إس إف سي"شركة صافوال لألغذیة )
 ١٠٠ ١٠٠ أغذیة السعودیة

المملكة العربیة  ("بنده") للتجزئة  بندهشركة 
 ٩٧.٥٥ ٩٨٫٨٧ تجزئة السعودیة

شركة المتون العالمیة لإلستثمار العقاري 
 القابضة

المملكة العربیة 
 ٨٠ ٨٠ اتعقار السعودیة

المملكة العربیة   شركة ھرفي لخدمات األغذیة
 السعودیة

إنتاج و مطعم
 ٤٩ ٤٩ مخبوزات

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساھمة سعودیة(

 
 المالیة األولیة الموحدة المختصرة  القوائم إیضاحات حول

  م٢٠١٩ دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنة 
 الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك()جمیع المبالغ بآالف 

 

˺˹ 

  معلومات عامة )تابع( -١
 
 (تابعالشركات التابعة المملوكة مباشرة للشركة ) (١

 
 شركات تابعة متوقفة النشاط وشركات قابضة -ب

 بلد التأسیس  إسم الشركة التابعة
 النشاط التجاري

 الرئیسي
 

 )٪( نسبة الملكیة المباشرة 

   
 دیسمبر ٣١

 م٢٠١٩
 دیسمبر  ٣١

 م٢٠١٨
المملكة العربیة  أدیم العربیة )"أدیم"( شـركة

 ١٠٠ ١٠٠ شركة قابضة  السعودیة
المملكة العربیة  شركة األطر العربیة لإلستثمار التجاري

 ١٠٠ ١٠٠ شركة قابضة  السعودیة
تمت المجمعات الموحدة لإلستثمار العقاري )

 (تصفیتھا
المملكة العربیة 

 ١٠٠ -- شركة قابضة  السعودیة
 ١٠٠ ١٠٠ شركة قابضة  األردن مدارك لإلستثماراتشركة 

المملكة العربیة  الشركة المتحدة لتطویر الممتلكات 
 ١٠٠ ١٠٠ متوقفة النشاط  السعودیة

المملكة العربیة  *شركة الطعام الجید
 ١٠٠ ١٠٠ شركة قابضة  السعودیة

 
٪ من حقوق ملكیة مجموعة ٥١ على ستحواذالوافقت صافوال اووفقاً لشروط وأحكام اتفاقیة شراء األسھم،  ،م٢٠١٨خالل  *

المملوكة للمجموعة بنسبة وملیون لایر سعودي. وتم تنفیذ الصفقة من خالل الشركة التابعة  ٥٧١شركات الكبیر مقابل 
إستكمال عملیة دفع ((. تم ٤) ١)ایضاح  ٪، شركة الطعام الجید، وھي شركة تأسست في المملكة العربیة السعودیة١٠٠

ملیون لایر سعودي مقابل  ٣٤.٣خالل السنة ، تم تعدیل  م.٢٠١٨أكتوبر  ٣١العوض وإنھاء اإلجراءات ذات الصلة في 
 الشراء.

  
 شركة صافوال لألغذیة  (٢

والتي   )"اس اف سي"( من اسھم شركة صافوال لألغذیة٪( ١٠٠: م٢٠١٨دیسمبر ٣١) ٪١٠٠نسبة االم تملك الشركة 
سبتمبر  ١٦ھـ )١٤٣٥ذو القعدة  ٢١ج بتاریخ /٢٣٦وفقا للقرار الوزاري رقم  مقفلةتم تاسیسھا كشركة مساھمة 

، كانت تعمل كشركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في مقفلةالى شركة مساھمة  إس إف سيم(. وقبل ان تتحول ٢٠١٤
 ٨ھـ )١٤٢٩رجب  ٥یخ والصادر في جدة بتار ٤٠٣٠١٨٠٧٨٢المملكة العربیة السعودیة تحت السجل التجاري رقم 

 م(.٢٠٠٨یولیو 
 

في تجارة الجملة والتجزئة للعناصر الغذائیة، وتعمل من خالل شركاتھا بشكل أساسي تعمل شركة صافوال لألغذیة 
السكر ت الطعام والمعكرونة والتابعة المباشرة وغیر المباشرة في تصنیع وتسویق وتوزیع المنتجات المتضمنة زیو

 في األسواق المحلیة والدولیة.  واالستصالح الزراعيكوالت البحریة والحلویات والمأ
 
 
 
 

  



 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساھمة سعودیة(

 
 المالیة األولیة الموحدة المختصرة  القوائم إیضاحات حول

  م٢٠١٩ دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنة 
 الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك()جمیع المبالغ بآالف 

 

˺˺ 

  معلومات عامة )تابع( -١
 
 

 (تابعشركة صافوال لألغذیة ) (٢
 

 :شركات تابعة تحت سیطرة شركة صافوال لألغذیة

 
 بلد التأسیس  إسم الشركة التابعة

 النشاط التجاري
 الرئیسي

 
 
 

 )٪( نسبة الملكیة المباشرة 
  

 
 دیسمبر ٣١

 م٢٠١٩
 دیسمبر  ٣١
 م٨٢٠١

 شركة عافیة العالمیة )"أي آي سي"(
المملكة العربیة 

تصنیع زیوت  السعودیة
 ٩٥.١٩ ٩٥٫١٩ الطعام

شركة صافوال لإلستثمارات الصناعیة )"أس أي 
 ي سي"(آ

المملكة العربیة 
 ١٠٠ ١٠٠ شركة قابضة السعودیة

 الملكة للصناعات الغذائیةشركة 
جمھوریة مصر 

 ١٠٠ ١٠٠ تصنیع المعكرونة العربیة

 شركة الفراشة للصناعات الغذائیة
جمھوریة مصر 

 ١٠٠ ١٠٠ تصنیع المعكرونة العربیة
الناشئة لألسواق ألغذیة لشركة صافوال 

 المحدودة 
  

الجزر 
البریطانیة 

 العذراء
 

 شركة قابضة
 

٩٥٫٤٣ 
 

٩٥.٤٣ 

 شركة عافیة العالمیة للتوزیع والتسویق 
المملكة العربیة 

 ٩٩ ٩٩ تجارة وتوزیع السعودیة
 لسكرلشركة صافوال لألغذیة 

 
 جزر الكایمن

 ٩٥ ٩٥ شركة قابضة

 شركة صافوال لألغذیة الدولیة المحدودة 
اإلمارات العربیة 

 ١٠٠ ١٠٠ شركة قابضة المتحدة
للصناعات الغذائیة )"آي إف  الشركة الدولیة

 آي"(
المملكة العربیة 

 السعودیة
 تصنیع الدھون

 ١٠٠ ١٠٠ المتخصصة

 *شركة سي فود إنترناشیونال تو المنطقة الحرة
اإلمارات العربیة 

 المتحدة
تجارة المنتجات 
 ٦٠ ٦٠ البحریة والتوزیع

 شركة عافیة العربیة لألغذیة 
 

المملكة العربیة 
 ١٠٠ ١٠٠ متوقفة النشاط السعودیة 

 شركة المؤون العالمیة القابضة 
 

 المملكة العربیة
 ١٠٠ ١٠٠ شركة قابضة السعودیة

 مراسینا الدولیة لإلستثمار العقاري المحدودة  
 المملكة العربیة

 ١٠٠ ١٠٠ شركة قابضة السعودیة
 

للشریك شركة سي فود إنترناشیونال تو المنطقة الحرة من حقوق ملكیتھا في  %١٠شركة صافوال لألغذیة على بیع وافقت  *
 .بعد ، لم تكتمل االجراءت القانونیةم٢٠١٩ دیسمبر ٣١االخر. كما في 

 
 

 
 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساھمة سعودیة(

 
 المالیة األولیة الموحدة المختصرة  القوائم إیضاحات حول

  م٢٠١٩ دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنة 
 الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك()جمیع المبالغ بآالف 

 

˺˻ 

 
  معلومات عامة )تابع( -١

 
 (:تابع( شركة صافوال لألغذیة )٢

 
 :شركات تابعة تحت سیطرة شركة عافیة العالمیة  -أ

 بلد التأسیس إسم الشركة التابعة
النشاط التجاري 

 )٪(نسبة الملكیة المباشرة  الرئیسي
  

 
 دیسمبر ٣١

 م٢٠١٩
 دیسمبر ٣١
 م٨٢٠١

     

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

 ٩٠ ٩٠ شركة قابضة اإلیرانیة
     

 ١٠٠ ١٠٠ متوفقة النشاط لوكسمبرغ شـركة مالینترا القابضـة
     

 ١٠٠ ١٠٠ شركة قابضة  الجزر البریطانیة العذراء ("إس إف إل"صافوال لألغذیة المحدودة )
     

شـركة عافیة العالمیـة ـ األردن )تحت 
 ٩٧.٤ ٩٨٫٥٧ متوفقة النشاط  األردن التصفیة(

     
 ٩٠ ٩٠ متوفقة النشاط الجزر البریطانیة العذراء شـركة أنفسكز

     
 ١٠٠ ١٠٠ متوقفة النشاط  الجزر البریطانیة العذراء عافیة للتجارة العالمیة  

     
 ١٠٠ ١٠٠ متوقفة النشاط  الجزر البریطانیة العذراء صافوال لألغذیة العالمیة

     
شركة كوغو غیدا یاتوم في تكاریت إیھ 

 )"كوغو"(إس 
 تركیا

 ١٠٠ ١٠٠ شركة قابضة  
     

 ١٠٠ ١٠٠ شركة قابضة جزر الكایمن شركة قابضة  –أسیل للغذاء 
     

     إس بي إي سي

 شركة بیشھر الصناعیة
الجمھوریة اإلسالمیة 

 اإلیرانیة
تصنیع زیوت 

 ٧٩.٩ ٧٩٫٩ الطعام
     

 شركة طلوع بخش افتاب 
اإلسالمیة الجمھوریة 

 ١٠٠ ١٠٠ تجارة وتوزیع االیرانیة
     

 شركة صافوال بیشھر للسكر
الجمھوریة اإلسالمیة 

 ١٠٠ ١٠٠ تجارة وتوزیع االیرانیة
     

 شركة نورتیكا جولدن ویت 
الجمھوریة اإلسالمیة 

 اإلیرانیة
تصنیع األغذیة 

 ٩٠ ٩٠ والحلویات 
     

     إس إف إل 

 جمھوریة مصر العربیة شركة عافیة العالمیة ـ مصر 
تصنیع زیوت 

 ٩٩.٩٥ ٩٩٫٩٥ الطعام
     

     كوغو
     

شركة صافوال غیدا ساناي في تاكریت 
  تركیا أنونیم 

تصنیع زیوت 
 ١٠٠ ١٠٠ الطعام والدھون

     
     



 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساھمة سعودیة(

 
 المالیة األولیة الموحدة المختصرة  القوائم إیضاحات حول

  م٢٠١٩ دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنة 
 الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك()جمیع المبالغ بآالف 

 

˺˼ 

  معلومات عامة )تابع( -١
 

 (:تابع( شركة صافوال لألغذیة )٢
 

 :ات الصناعیةستثمارإلشركات تابعة تحت سیطرة شركة صافوال ل -ب

 بلد التأسیس إسم الشركة التابعة
النشاط التجاري 

 )٪(نسبة الملكیة المباشرة  الرئیسي
 دیسمبر ٣١   

 م٢٠١٩
 دیسمبر ٣١
 م٨٢٠١

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

 ٧٤.٤٨ ٧٤٫٤٨ السكر  تصنیع السعودیة 
     یو اس سي

اس سي  یة للسكر، مصر )"أيشركة اإلسكندر
 *إي"(*

جمھوریة مصر 
 ٦٢.١٣ ٦٢٫١٣ تصنیع السكر  العربیة

     
 ١٠٠ ١٠٠ متوقفة النشاط  جزر كایمان  شركة صناعات سكر البنجر

     
     إیھ إس سي إي

 شركة اإلسكندریة المتحدة إلستصالح األراضي 
جمھوریة مصر 

 العربیة
إستصالح 
 ١٠٠ ١٠٠ األراضي

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

 المغرب  شركة صافوال المغرب 
 انتاج زیوت

 ١٠٠ ١٠٠ الطعام 

 السودان  المحدودة  )السودان(صافوال لزیوت الطعام 
انتاج زیوت 

 ١٠٠ ١٠٠ الطعام 

 الجزائر  الجزائر  –شركة عافیة العالمیة 
انتاج زیوت 

 ١٠٠ ١٠٠ الطعام 
     
 :شركة تابعة تحت سیطرة شركة صافوال لألغذیة الدولیة المحدودة -د
     

 شركة بیھتام رویان كافیھ الحدیثة 
الجمھوریة 

 اإلسالمیة االیرانیة
انتاج أطعمة 

 ١٠٠ ١٠٠ وحلویات 
     

 شركة تابعة تحت سیطرة المؤون و مراسینا  -ھـ 
     

 ألوفوغ تریدینغ دي.ام.ام.سي
اإلمارات العربیة 

 ١٠٠ ١٠٠ تجارة وتوزیع المتحدة
 
 ٪(.٧١.٦٦م: ٢٠١٨دیسمبر  ٣١٪ ) ٧١.٦٦*إن نسبة الملكیة الفعلیة في شركة اإلسكندریة للسكر، مصر ھي *
 
 



 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساھمة سعودیة(

 
 المالیة األولیة الموحدة المختصرة  القوائم إیضاحات حول

  م٢٠١٩ دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنة 
 الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك()جمیع المبالغ بآالف 

 

˺˽ 

  معلومات عامة )تابع( -١
 

 للتجزئة  بندهشركة  (٣
( والتي تم تأسیسھا ٪٩٧.٥٥: م٢٠١٨دیسمبر ٣١) "(بنده)" للتجزئة بندهمن اسھم شركة  ٪٩٨.٨٧نسبة  تملك الشركة األم

م( وقبل ٢٠١٠یولیو  ٣ھـ )١٤٣١رجب  ٢٢ج بتاریخ /٢٣٥بموجب القرار الوزاري رقم  مقفلةكشركة مساھمة سعودیة 
كانت تعمل الشركة كشركة ذات مسؤولیة محدودة في المملكة العربیة السعودیة بموجب  مقفلةمساھمة تحول الشركة إلى شركة 

 م(.١٩٩٥یولیو  ٢٨ھـ )١٤١٦ربیع األول  ١والصادرة بالریاض بتاریخ  ١٠١٠١٣٧٤١٧السجل التجاري رقم 
 

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

 
 :بندهشركات تابعة تحت سیطرة شركة 

 
 إسم الشركة التابعة

 
 بلد التأسیس

النشاط التجاري 
 )٪(نسبة الملكیة المباشرة  الرئیسي

  
 

 دیسمبر ٣١
 م٢٠١٩

 دیسمبر ٣١
 م٨٢٠١

     
 ١٠٠ ١٠٠ تجزئة السعودیةالمملكة العربیة  شركة المخازن الكبرى التجاریة

لخدمات التشغیل والصیانة  بندهشركة 
 وخدمات العقود

 المملكة العربیة السعودیة
 ١٠٠ ١٠٠ خدمات وصیانة

 ١٠٠ ١٠٠ تجزئة جمھوریة مصر العربیة  شركة بنده الدولیة للتجارة
 ١٠٠ ١٠٠  متوقفة النشاط المملكة العربیة السعودیة للمخابز المحدودة  بندهشركة 

     
     شركة المخازن الكبرى التجاریة

 ٩٥ ٩٥ متوقفة النشاط المملكة العربیة السعودیة الشركة اللبنانیة للحلویات والمخابز 
 

 ٦٩٥على تخفیض رأسمال الشركة بمبلغ في اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة،  بندهم، قرر مساھمي ٢٠١٩ ینایر ١٦في 
ملیون لایر سعودي من قبل الشركاء. قامت شركة  ٨٠٠ رأس المال بمبلغل متبوعة بضخالخسائر الطفاء ملیون لایر سعودي 

 .٪٩٨.٨٧زادت حصتھا في ملكیة شركة بنده إلى  افوال بعملیة ضخ رأس المال، ونتیجةً لذلكص
 

 شركة الطعام الجید  (٤
والتي انشأت كشركة ذات مسؤولیة محدودة. )"جي أف سي"(  في شركة الطعام الجید ٪١٠٠تمتلك الشركة األم حصة ملكیة بنسبة 

 ١٤٣٩ربیع الثاني  ٢١صادر بتاریخ  ٤٠٣٠٦٠٣٦٧٤مسجلة في جدة، المملكة العربیة السعودیة بموجب سجل تجاري رقم 
 م. ٢٠١٨ینایر  ٨والموافق 

ل مباشر وغیر مباشر في معالجة ومبیعات الجملة والتجزئة یتمثل نشاط شركة الطعام الجید من خالل شركاتھا التابعة بشك
 ألغذیة المجمدة واألغذیة البحریة في االسواق المحلیة والعالمیة. لوالتوزیع 
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˺˾ 

  معلومات عامة )تابع( -١
 

 شركة الطعام الجید  (٣
 

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

 بلد التأسیس إسم الشركة التابعة
النشاط التجاري 

 نسبة الملكیة المباشرة )٪( الرئیسي
 دیسمبر ٣١   

 م٢٠١٩
دیسمبر  ٣١

 م٢٠١٨
المملكة العربیة  شركة مصنع األغذیة المتنوعة 

 السعودیة 
تصنیع األغذیة 

 ٥١ ٥١ المجمدة
المملكة العربیة  شركة األحسن التجاریة 

 السعودیة
 تجارة وتوزیع 

٥١ ٥١ 
 ٥١ ٥١ تجارة وتوزیع البحرین  لالستیراد والتصدیرشركة الھالل 

مارات العربیة اإل المحدودةسھر شركة مشاریع 
 المتحدة 

 تجارة وتوزیع
٥١ ٥١ 

مارات العربیة اإل لألغذیةسھر شركة مصنع 
 المتحدة

تصنیع األغذیة 
 ٥١ ٥١ المجمدة

مارات العربیة اإل شركة الكبیر القابضة المحدودة 
 المتحدة

 شركة قابضة 
٥١ ٥١ 

مارات العربیة اإل شركة األفضل لتجارة المواد الغذائیة
 المتحدة

 تجارة وتوزیع
٥١ ٥١ 

     
 شركات تابعة تحت سیطرة شركة الكبیر القابضة المحدودة: 

    
 

 شركة كاسكید لإلستثمارات المحدودة 
مارات العربیة اإل

 المتحدة
شركة 

 ١٠٠ ١٠٠ استثماریة 
مارات العربیة اإل شركة كاسكید لألغذیة البحریة 

 المتحدة
تصنیع األغذیة 

 ١٠٠ ١٠٠ المجمدة 
مارات العربیة اإل الغذائیة  للمواد الصباح مشاریع شركة

 المتحدة
التجارة 
 ١٠٠ ١٠٠ والتوزیع

     :شركة كاسكید لإلستثمارات المحدودة
التجارة  عمان  شركة األفضل لألغذیة

 ١٠٠ ١٠٠ والتوزیع
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˺˿ 

 أسس اإلعداد -٢
 

 االلتزام بالمعاییر  -أ
ً  القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرةإعداد ھذه تم  تقاریر المالیة الخاص بالتقاریر المالیة األولیة للللمعاییر الدولیة  وفقا
 من، والمعاییر والبیانات األخرى الصادرة والمعتمدة في المملكة العربیة السعودیة "(٣٤ لمعیار المحاسبي الدولي رقم)"ا

ً إلى جنب مع ة السعودیة للمحاسبین القانونیین وینبغي قراءتھا الھیئ القوائم المالیة الموحدة للمجموعة كما في السنة جنبا
 "(.السابقةم )"القوائم المالیة السنویة ٢٠١٨دیسمبر ٣١المنتھیة في 

 
 ةالدولی إلعداد مجموعة كاملة للقوائم المالیة المعده وفقا للمعاییرال تشمل ھذه القوائم المالیة جمیع المعلومات المطلوبة 

للتقاریر المالیة، ومع ذلك، یتم ادراج السیاسات المحاسبیة والمالحظات التوضیحیة المحددة لشرح األحداث والمعامالت 
القوائم المالیة الموحدة للسنة السابقة. ھذه ھي المجموعة عداد إالھامة لفھم التغییرات في المركز المالي للمجموعة واألداء منذ 

" وتم توضیح "عقود اإلیجار١٦ریر المالیة رقم مجموعة التي تم فیھا تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقااألولى للقوائم المالیة لل
 .٣التغییرات الناتجة عن السیاسات المحاسبیة الھامة في إیضاح 

 
 القیاس اسس / المحاسبي العرف (١

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

الحالیة بالقیمة  والتي یتم إثباتھا منافع الموظفینویجار عقود اإلمطلوبات و المشتقة األدوات المالیةو العادلةللقیمة 
تم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع عرض  ،المخططة اإلئتمانباستخدام طریقة وحدة  لإللتزام المستقبلي

 الفترة الحالیة.
 

  والوظیفةعملة العرض و  (٢
تم تقریب  والذي یمثل العملة الوظیفیة للشركة.باللایر السعودي  القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرةیتم عرض ھذه 

 ذكر خالف ذلك. مالم ی ،ألف قربألجمیع المبالغ 
 
 التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة -ب

 
 تؤثرالتي ووافتراضات  تقدیراتوالقیام بإصدار أحكام من اإلدارة  یتطلب المختصرةالموحدة قائمة المركز المالي اعداد  إن

. قد تختلف النتائج الفعلیة والمصروفات اإلیراداتو  للمبالغ المبینة للموجودات والمطلوباتة یفي تطبیق السیاسات المحاسب
 عن ھذه التقدیرات.

 
 .مستقبلیایتم االعتراف بالتعدیالت علی التقدیرات  على أساس مستمر. الھامةتتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات 

 
للمجموعة  للتقدیرات الغیر مؤكدة االحكام الھامة الصادرة عن اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة والمصادر الرئیسیة  إن

للتقدیرات ھي نفسھا التي تم وصفھا في القوائم المالیة الموحدة السنویة السابقة، باستثناء االحكام الھامة والمصادر الرئیسیة 
    .١٧الموضحة في إیضاح  ١٦الدولي للتقریر المالي رقم بیق المعیار المتعلقة بتط الغیر مؤكدة
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˺̀ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة -٣
 

ما ھو موضح أدناه، فإن السیاسات المحاسبیة كذات العمر اإلنتاجي غیر المحدد واإلیجارات الموجودات الغیر ملموسة  باستثناء
ھي نفسھا المطبقة في القوائم المالیة الموحدة للمجموعة كما في السنة  القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرةالمطبقة في ھذه 

م المالیة الموحدة التغیرات في السیاسات المحاسبیة في القوائتطبیق من المتوقع أن یتم م. ٢٠١٨دیسمبر  ٣١المنتھیة في 
 م.٢٠١٩دیسمبر  ٣١للمجموعة كما في السنة المنتھیة في 

 
اإلیضاح م، تأثیر تطبیق المعیار موضح في ٢٠١٩ینایر  ١من  ١٦بالتطبیق المبدئي للمعیار الدولي للتقریر المالي  قامت الشركة

لھا تأثیر جوھري على القوائم  التي لن یكونم و٢٠١٩ینایر  ١من  . ھناك عدد من التعدیالت األخرى ساریة اعتباراً ١٧رقم 
 المالیة األولیة الموحدة المختصرة للمجموعة.

 
نتیجةً للمستأجرین نموذجاً وحیداً للمحاسبة عن عقود اإلیجار في قائمة المركز المالي.  ١٦یقدم المعیار الدولي للتقریر المالي 

بإثبات األصل المتعلق بحق االستخدام الذي یمثل حقھ في استخدام األصل ذو الصلة لذلك، فإن المجموعة كونھا المستأجر، تقوم 
تبقى طریقة المحاسبة المتبعة من المؤجر مشابھة  .اإلیجار الذي یمثل التزامھ بسداد دفعات اإلیجارباإلضافة إلى مطلوبات 

 للمعیار الحالي.
 

كما في  بإستخدام طریقة األثر الرجعي،  ١٦للتقریر المالي رقم  قامت الشركة بتطبیق المعیار الدوليم، ٢٠١٩ینایر  ١كما في 
حق استخدام االصل بقیمة تساوي قیمة االلتزام االیجاري االعتراف بموعة بتطبیق سیاسة تاریخ التطبیق المبدئي، قامت المج

 ١كما في  بند األرباح المبقاةلم ینتج عنھ اي تعدیل ل، مدفوعات ایجار مستحقةاو  معدلة بأي مبالغ مدفوعھ مقدما ذات عالقة
ً لذلك، لم یتم إعادة عرض بیانات المقارنة الم٢٠١٩ینایر  تم عرضھا كما تم اإلقرارعنھا سابقاً و م، ٢٠١٨عدة لسنة . ووفقا

 :تفاصیل التغیرات في السیاسات المحاسبیة موضحة أدناهوالتفسیرات المتعلقة.  ١٧رقم  بموجب المعیار الدولي للمحاسبة
 

 الموجودات الغیر ملموسة ذات العمر اإلنتاجي غیر المحدد
یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة التي حصلت علیھا المجموعة والتي لھا أعمار إنتاجیة غیر محددة بالتكلفة مطروًحا منھا 

 .لإلنخفاض في القیمة المتراكمة رةخساال
 

قییم العمر تتم مراجعة العمر اإلنتاجي لھذه الموجودات كل فترة تقریر لتحدید ما إذا كانت األحداث والظروف تستمر في دعم ت
نخفاضات سنویًا وعندما یكون ھناك مؤشرعلى انخفاض قیمة اإلتتم مراجعة ھذه  اإلنتاجي غیر المحدد لتلك الموجودات.

 الموجودات غیر الملموسة.
 

  ١٦بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم الھامة  السیاسات المحاسبیة
 

 األصل یتم قیاس حق استخدام الموجودات والتزام عقد اإلیجار في تاریخ بدایة عقد اإلیجار.تقوم المجموعة بإثبات حق استخدام 
نخفاض في القیمة، ویتم تعدیلھ وفقًا لبعض عملیات االمبدئیًا بالتكلفة، وبعد ذلك بالتكلفة ناقًصا أي استھالك متراكم وخسائر 

 إعادة القیاس لمطلوبات اإلیجار.
 

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

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

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

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

 
یؤثر تقییم ما  للمستأِجر فیھا خیارات التجدید. التي یكون عقود اإلیجاربعض طبقت المجموعة حكًما لتحدید مدة عقد اإلیجار ل

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

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

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

 الموجودات غیر الملموسة والشھرة -٤
 

(. وبناءأ على ١خالل السنة، أكملت المجموعة عملیة تخصیص سعر الشراء المتعلقة باقتناء مجموعة شركات الكبیر )إیضاح 
ملیون لایر سعودي بالكامل للقیم العادلة للموجودات والمطلوبات والمطلوبات  ٤١٤تم تخصیص الشھرة المبدئیة البالغة ذلك، 

 المحتملة.
ملیون لایر سعودي ، وقد تم تسجیل األصول غیر الملموسة  ٤٣.٧لممتلكات واآلالت والمعدات بمبلغ في ھذا الصدد، تم زیادة ا

ملیون لایر  ٣٣٦.٣ذات العمر اإلنتاجي غیر المحدد الذي یمثل العالمات التجاریة وشبكة التوزیع وقائمة العمالء بمبلغ 
 سعودي.

 ي مقابل الشراء.ملیون لایر سعود ٣٤.٣تم تعدیل المبلغ المتبقي وقدره 
 

 اإلستثمار في شركات محاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة -٥
 محاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة ھي كما یلي:ستثمار المجموعة في شركات افیما یلي تفاصیل 

 

 اإلسم
 
 

 بلد
  التأسیس

قطاع األعمال  
  الرئیسي

 نسبة الملكیة 
)٪(   

 دیسمبر ٣١  
 ٢٠١٩م

 دیسمبر ٣١
 ٢٠١٨م

 دیسمبر ٣١
 ٢٠١٩م

دیسمبر ٣١  
  ٢٠١٨م

       

المملكة العربیة  شركة المراعي
 السعودیة 

المنتجات 
الغذائیة 

 ٧٬٤٠٤٬١٩٩ ٧٬٧٣٣٬٥١٥ ٣٤.٥٢ ٣٤٫٥٢ الطازجة 
شركة كنان العالمیة 

 للتطویر العقـاري 
المملكة العربیة 

 ٤٠٨٬٠١٣ ٤٠٠٬٨٥٦ ٢٩.٩ ٢٩٫٩ العقارات  السعودیة 
المتحدة للسكر،  الشركة 

مصر )"یو إس سي 
 إي"(*

 تصنیع السكر مصر
٢٣٥٬٨٣٧ ٢٥٤٬٤٢١ ٣٣.٨٢ ٣٣٫٨٢ 

شركة مدینة السیرة 
 للتطویر العقاري

المملكة العربیة 
 ١٤٧٬٥٩٧ ١٤٥٬٤٩٦ ٤٠ ٤٠ العقارات  السعودیة 

الشركة المتحدة للزیوت 
 ٥٤٬٩٨٧ ٤٧٬٥٥٧ ٥١ ٥١ شركة قابضة جزر كایمان  القابضة المحدودة

انتاج كابیتال المحدودة 
 )"انتاج"(

جمھوریة 
 تونس 

إدارة الصنادیق 
المحافظ  /

 ٣٣٬٩٦١ ٢٧٬١٤٣ ٤٩ ٤٩ االستثماریة 
شركة مطوري مدینة 

 المعرفة اإلقتصادیة
المملكة العربیة 

 ١٦٬٢٧٠ ١٦٬٠٥٩ ٢.٠٧ ٢٫٠٧ العقارات  السعودیة

سي فود إنترناشیونال 
 ون المنطقة الحرة

اإلمارات 
 العربیة المتحدة

توزیع منتجات 
المأكوالت 

 -- -- ٤٠ ٤٠ البحریة 
     ٨٬٣٠٠٬٨٦٤ ٨٬٦٢٥٬٠٤٧ 

 
(. ٪١٠.٦٢: م٢٠١٨ دیسمبر ٣١) ٪١٠.٦٢حصة ملكیة الشركة المباشرة في یو إس سي إي بلغت * 



 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساھمة سعودیة(

 
 المالیة األولیة الموحدة المختصرة  القوائم إیضاحات حول

  م٢٠١٩ دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنة 
 الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك()جمیع المبالغ بآالف 

 

˺̂ 

 اإلستثمارات  -٦
 دیسمبر ٣١ 

 م٢٠١٩
دیسمبر ٣١  
 م٨٢٠١

   
 ٣٢٤٬٢٠٤ ٣٤٧٬٥٩٠ (١-٦استثمارات محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )إیضاح 

 ٣٠٬٨٨٨ ٢٦٬٥١٦ استثمار بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 ٣٥٥٬٠٩٢ ٣٧٤٬١٠٦ 
 

 استثمارات محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ١-٦
 

 اإلسم
 بلد

 التأسیس
 قطاع االعمال

 الرئیسي
 نسبة الملكیة

)٪(   

 دیسمبر ٣١  
 ٢٠١٩م

دیسمبر ٣١  
 ٢٠١٨م

 دیسمبر ٣١
 ٢٠١٩م

دیسمبر ٣١  
 ٢٠١٨م

       إستثمارات مدرجة
مدینة المعرفة 

 االقتصادیة
العربیة المملكة 
 ١٩٧٬٦٥٢ ٢١٥٬٨٩٧ ٦.٤ ٦٫٤ العقارات السعودیة

إعمار المدینة 
 اإلقتصادیة 

المملكة العربیة 
 ٥٨٬٨٧٨ ٧١٬٠٨٥ ٠.٩ ٠٫٩ العقارات السعودیة

شركة فینكس 
 العربیة القابضة

المملكة االردنیة 
 -- -- ٥ ٥ العقارات الھاشمیة

       
إستثمارات غیر 

       مدرجة
المملكة سویكورب 

 العربیة السعودیة
المملكة العربیة 

 ٦٧٬٦٧٤ ٦٠٬٦٠٨ ١٥ ١٥ إدارة االستثمار السعودیة
شركة جسور 

 القابضة
المملكة العربیة 

 -- -- ١٤.٨١ ١٤٫٨١ شركة قابضة السعودیة
     ٣٢٤٬٢٠٤ ٣٤٧٬٥٩٠ 

 
 رباحأعالن إو رأس المال -٧

 ٥٣٣.٩٨١ملیار لایر سعودي یتكون من  ٥.٣رأس مال المجموعة بلغ ، م٢٠١٨دیسمبر  ٣١و م٢٠١٩ دیسمبر ٣١كما في 
 .لایر سعودي للسھم ١٠مل بقیمة ملیون سھم مدفوع بالكا

 
ملیون لایر سعودي )تمثل  ١٦٠.١٩رباح نھائیة بمبلغ أبتوزیع  م٢٠٢٠ینایر  ٢٩االدارة في اجتماعھ بتاریخ وافق مجلس 

 لایر سعودي للسھم(.  ٠.٣٠
 

 إحتیاطي نظامي -٨
٪ من صافي ١٠تحویل المجموعة في المملكة العربیة السعودیة، یتعین على الشركات  ونظاماالساسي للشركة  للنظاموفقاً 

وحیث أن الشركة قد وصلت  ٪ من رأس المال.٣٠ھذا االحتیاطي النظامي  یتساويحتى  إلى إحتیاطي نظاميسنویًا دخلھا 
 .إلى مستوى االحتیاطي االلزامي، فإنھ ال یجب إجراء أي تحویالت إضافیة

 
ھذا االحتیاطي . للمجموعةھو االحتیاطي النظامي  القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرةإلحتیاطي النظامي المبین في ا

 .الشركة مساھميغیر متاح حالیا لتوزیعھا على 
  



 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساھمة سعودیة(

 
 المالیة األولیة الموحدة المختصرة  القوائم إیضاحات حول

  م٢٠١٩ دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنة 
 الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك()جمیع المبالغ بآالف 

 

˻˹ 

  قروضسلف و -٩
 المطفأة. بالتكلفةالتي تم قیاسھا للقروض والسلف المحملة بفوائد، والشروط التعاقدیة تعكس  التالیة معلوماتال
 
 دیسمبر ٣١ 

 م٢٠١٩
 دیسمبر ٣١

 م٢٠١٨ 
   مطلوبات غیر متداولة
 ٩٨٬٨٠٨ ٢٬٤٩٥ قروض بنكیة مضمونة

 ١٬٥٠٠٬٠٠٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠ (٢-٩سندات غیر مضمونة )صكوك( )إیضاح 
 ٢٬٦٦٧٬١٨٨ ٢٬٩٧٠٬٤٢٧ قروض بنكیة غیر مضمونة

 ٤٬٢٦٥٬٩٩٦ ٣٬٩٧٢٬٩٢٢ 
   مطلوبات متداولة

 ١٦٧٬٩٢٢ ١٥٬١٣٦ الجزء المتداول من قروض بنكیة مضمونة
 ٩٧٠٬٣١٠ ٦٥٦٬٩٦٩ الجزء المتداول من قروض بنكیة غیر مضمونة

 -- ٩٩٣٬٠٠٠ (٢-٩إصدار سندات غیر مضمونة )صكوك( )إیضاح 
 ٦٩٬٨٤٦ ٨٠٬٠٩٢ قروض بنكیة مضمونة

 ٢٬٤٢٥٬٢٤٣ ١٬٧٨٩٬١٠٣ قروض بنكیة غیر مضمونة
 ٥٦٬٥٩٤ ٣٧٬٢٧٣ سحب على المكشوف 

 ٣٬٦٨٩٬٩١٥ ٣٬٥٧١٬٥٧٣ 
 ٧٬٩٥٥٬٩١١ ٧٬٥٤٤٬٤٩٥ 

 
وشركاتھا التابعة الموحدة.  الشركة األم قبل أخرى منالقروض من بنوك تجاریة ومؤسسات مالیة  تم الحصول على ھذه  ١-٩

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

التابعة. تتضمن إتفاقیات القروض تعھدات تتطلب من بین أشیاء أخرى الحفاظ على نسب مالیة معینة. بعض القروض 
 بضمانات الشركة األم. مضمونةمعینة لشركات تابعة 

  
لایر  ملیار ٦.٥٥بمبلغ  ألحكام الشریعةمطابقة ، السلف والقروض تتضمن تسھیالت بنكیة م٢٠١٩ دیسمبر ٣١ كما في 

 ملیار لایر سعودي(. ٦.٩٨م: ٢٠١٨دیسمبر  ٣١) سعودي
 
ملیار ریـال سعودي بمدة  ١.٥ إجمالیة تبلغ  بقیمةصكوك ال إلصداراألولي  طرحھام أتمت المجموعة ٢٠١٣ینایر  ٢٢في  ٢-٩

. تنص ع بشكل نصف سنويتدف أشھر ٧٪ زائد سایبور ١.١٠سنوات وبعائد متوقع متغیر على حملة الصكوك  ٧صالحیة 
موعد استحقاق  خالل المدة.على شروط مالیة وغیرھا من الشروط أن تحافظ المجموعة خالل الفترة  أحكام الصكوك على

. بعد انتھاء الفترة المنتھیة، سلف وقروض قصیرة االجلضمن بند وتبعاً لذلك تم تصنیفھا م ٢٠٢٠ینایر  ٢٢الصكوك ھو 
  .  م٢٠٢٠ینایر  ٢٢تم سداد الصكوك في تاریخ 

 
ملیار لایر  ١بقیمة إجمالیة تبلغ طرحھا للصكوك الجدیدة، بموجب البرنامج الجدید،  المجموعة كملتأ، م٢٠١٩یولیو  ٩في 

أشھر تدفع بشكل نصف  ٧٪ زائد سایبور ١.٦٠متغیر على حملة الصكوك وسنوات وبعائد متوقع  ٧ صالحیةسعودي بمدة 
السابقة من الصكوك ملیون لایر سعودي  ٥٠٧یتضمن اإلصدار مبلغ  .م٢٠٢٦یولیو  ٩سنوي. موعد استحقاق الصكوك ھو 

ملیون  ٩٩٣ملیار لایر سعودي إلى  ١.٥لذلك، ستنخفض القیمة األسمیة للصكوك السابقة من ونتیجة التي تم استبدالھا. و
 لایر سعودي. 

 
ملیون لایر  ٢٣٧.٩: م٢٠١٨دیسمبر  ٣١لایر سعودي )ملیون  ٢٨٦ الممتلكات، اآلالت و المعدات بمبلغبعض تم رھن  ٣-٩

 لدى بعض البنوك التجاریة.كضمان للمجموعة  في الخارج التابعة سعودي( لبعض الشركات
 
(  لدى بعض البنوك األجنبیة ملیون لایر سعودي ٢٥: م٢٠١٨دیسمبر  ٣١لایر سعودي )ملیون  ٦٢تم رھن المخزون بمبلغ  ٤-٩

 في الخارج. التابعة لبعض الشركات تسھیالت كضمان مقابل 
 
دیسمبر  ٣١ملیار لایر سعودي ) ٥.٢٦م، لدى المجموعة تسھیالت بنكیة غیرمستغلة تبلغ ٢٠١٩ دیسمبر ٣١كما في  ٥-٩

 ملیار لایر سعودي( إلدارة متطلبات السیولة قصیرة األجل وطویلة األجل. ٤.٦٢م: ٢٠١٨



 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساھمة سعودیة(

 
 المالیة األولیة الموحدة المختصرة  القوائم إیضاحات حول

  م٢٠١٩ دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنة 
 الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك()جمیع المبالغ بآالف 
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 ضریبة الدخلالزكاة و -١٠
 
 الموقف الزكوي (أ

قامت الھیئة العامة للزكاة والدخل بعمل  .م٢٠١٨ الى ٢٠٠٥للسنوات من خالل السنة، أنھت الشركة وضعھا الزكوي 
ملیون  ٨٥.٨، وطالبت بفروقات زكویة اضافیة قدرھا ٢٠١٢الى  ٢٠٠٥فحص میداني للسجالت الشركة لألعوام من 

عودي. بعد ذلك ، تم  ویة المبلغ مع الھیئة العامة للزكاة والدخل لایر س ركة االلتزامات بمبلغ تس ددت الش  ١٠.٢وس
 .ملیون لایر سعودي

 
نوات من  ركة للس م بناء على العوائد المعدلة بمبلغ ٢٠١٨م إلى ٢٠١٣وعالوة على ذلك، تم االنتھاء من ربوط الش

عودي. ٥.٤ تثناء عامي ملیون لایر س ات قائمة بمبلغ ٢٠٠٠م و١٩٩٩باس ركة إعتراض ملیون  ١.٩م، والتي لدى الش
 اة والدخل )"الھیئة"(.لایر سعودي على الربط الزكوي الصادر من الھیئة العامة للزك

 
.وفقًا م٢٠١٧حتى عام و مؤقتة أشھادات زكویة نھائیة في قطاع تصنیع األغذیة على التابعة الشركات بعض استلمت 

لذلك ، تم متابعة خطط الدفع وفقًا لالتفاقیة المبرمة مع الھیئة العامة للزكاة والدخل وتم تعدیل االلتزامات مقابل مبالغ 
 النھائیة.التسویة 

 
 الزكویةفروقات الباإلضافة إلى ذلك، لدى المجموعة اسئنافات معلقة ضد ربوط بعض الشركات التابعة التي یبلغ مجموع 

 .(تقریبا ملیون لایر سعودي ١٠: م٢٠١٨دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي ) ٨.٢فیھا 
 

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

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

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

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

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

 
 إلتزامات وتعھدات -١١

 دیسمبر ٣١ 
 م٢٠١٩

 دیسمبر  ٣١
 م٨٢٠١

 المبالغ بالمالیین 
  

 ١٦٣ ٧١ خطابات االعتماد
 ٢٤٧ ١٨٠ ضمانات بنكیة

 ٣٥٠ ١٨٩ التزامات لشراء السكر الخام
 ٣٢٣ ٣٣٣ التزامات لبیع السكر المكرر 

 ٩٩ ٧٠ إلتزامات رأسمالیة
   
   
 الكمیة بالطن المتري 
  

 ٣٠٦٬٢٥٩ ١٧٤٬٧٥٢ التزامات لشراء السكر الخام
 ٣٢٣٬٢٠٤ ١٩٩٬٧٤٤ التزامات لبیع السكر المكرر 

 
  



 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساھمة سعودیة(

 
 المالیة األولیة الموحدة المختصرة  القوائم إیضاحات حول
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˻˻ 

 ربحیة السھم  -١٢
 

بقسمة صافي الدخل  م ٢٠١٨ دیسمبر ٣١وفي  م٢٠١٩ دیسمبر ٣١المنتھیة في  عن الفترةتم حساب ربحیة السھم األساس 
: م٢٠١٨ دیسمبر ٣١) سھمملیون  ٥٣٣.٩٨١توسط المرجح لعدد األسھم القائمة على المللفترة الشركة  لمساھميالعائد و

 .خالل تلك الفترات (سھمملیون  ٥٣٣.٩٨١
 

صافي الدخل بقسمة  م٢٠١٨ دیسمبر ٣١وم ٢٠١٩ دیسمبر ٣١المنتھیة في  عن الفترةتم احتساب ربحیة السھم المخفضة 
على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة المعدلة بأثر التخفیض المحتمل لألسھم العادیة.  الفترات لتلكالشركة  لمساھميالعائد 

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

 
 أطراف ذات عالقة -١٣

 بعضعالقة مع الاألخرى ذات والمنشأت والشقیقة األطراف ذات العالقة من مساھمي المجموعة والشركات الزمیلة  تتضمن
 الشركات التابعة الموحدة وموظفي اإلدارة العلیا للمجموعة. یتم اعتماد شروط وأحكام ھذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.

 
 المعامالت مع موظفي اإلدارة العلیا

 
 تعویضات موظفي اإلدارة العلیا

. قامت منافع ما بعد التوظیفو نقدیة،غیر الرئیسیین للمجموعة رواتب، ومكافآت  العلیا یتضمن التعویض لموظفي اإلدارة
دیسمبر  ٣١م )٢٠١٩دیسمبر  ٣١المنتھیة في  فترةلل ملیون لایر سعودي ٣٣.٨٧قدرة  بمصروفالمجموعة باالعتراف 

 ملیون لایر سعودي(. ٣٠.٣٥: م٢٠١٨
 

 :م٢٠١٨ دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي ) ٢.١٥ :م٢٠١٩ دیسمبر ٣١ المنتھیة في  لفترةمكافاة اعضاء مجلس االدارة بلغت 
الموحدة  الربح أو الخسارةقائمة في  وتم تحمیلھا( وقد تم احتسابھا وفقا للنظام االساسي للشركة لایر سعوديملیون  ٢.٢٠

 بلغتالمجلس المختلفة  لجانمخصصات الحضور والمصروفات االخرى ألعضاء مجلس االدارة واعضاء إن  .المختصرة
ضمن مصروفات مصروفات ك تسجیلھا وتمملیون لایر سعودي(  ٢.٧٣ :م٢٠١٨ دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي ) ٣.٠٣
 .  إداریة

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة أخرى

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

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

فترة  خالل اس تجاري بحت ویتم تسویتھا نقداً یتم تحدید أسعارھا على أسالعالقة إن كافة األرصدة القائمة مع األطراف ذات 
 الفترةالحالیة أو  لفترةلأي مصروفات ب االعترافغیر مؤمنة. لم یتم  ھذه االرصدةجمیع . المعاملةاالئتمان المتفق من تاریخ 

 السابقة للدیون المعدومة أو المشكوك في تحصیلھا فیما یتعلق بالمبالغ المستحقة من قبل أطراف ذات عالقة.
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 عامالت مع أطراف ذات عالقة )تابع(م -١٣
 

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

 

 العالقة اإلسم
 طبیعة

 المعامالت
  

 الرصید الختامي مبلغ المعامالت
 دیسمبر  ٣١ دیسمبر ٣١ دیسمبر ٣١ 
 م٢٠١٨ م٢٠١٩ م٢٠١٨ م٢٠١٩ 

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

 للسكر

مساھمون 
في شركة 

 ٢٢٬٣٧٢ ١٤٬٢٩٥ ١٧٩٬٥٤٢ ١٣١٬٠٢١ تجاریة  تابعة
بعض مساھمي 

شركة عافیة 
 العالمیة 

مساھمون 
في شركة 

 ١٥٬٤٦٩ ٢١٬٣٠٥ ٥٩٬٩٣٧ ٧٠٬٧٤٤ تجاریة  تابعة
شركة  شركة المراعي 

 ٣٬٥٩٣ ١٬٤٩٥ ٦١٬١٤٥ ٤٩٬٢٥٦ تجاریة  زمیلة
شركة المخابز 

 الغربیة 
شركة 
 ١٬٥٩٦ ٥٬٤٤٩ ٢٩٬٣٦٨ ٦٣٬٣٧٧ تجاریة  شقیقة

 ٢٬٠٩٥ ٥٩٠ ١٠٧ ٤٧٥    أخرى
     ٤٥٬١٢٥ ٤٣٬١٣٤ 

 مدفوعات مقدماً وذمم مدینة أخرى –مستحق من أطراف ذات عالقة 
    

شركة خیرات 
الشرق للتجارة 
العامة وصناعة 
 المواد الغذائیة 

شركة 
 ٢٬٧٦٨ ٢٢٬٣٢٢ ١٬٦٦٤ ١٩٬٨٥٣ غیر تجاریة  زمیلة

سي فود 
إنترناشیونال ون 

 المنطقة الحرة
مشروع 
 ٦٬٠١١ ٦٬٠١١ -- -- غیر تجاریة مشترك

شركة المھباج 
 الشامیة التجاریة 

شركة 
 -- ٣٬٨٠٦ -- ٧٬٣٩٩ غیر تجاریة  شقیقة 

-١٣كنان )ایضاح 
١  ) 

شركة 
 ٧٣٬٠١٥ -- -- -- غیر تجاریة زمیلة

شركة المراكز 
 العربیة

شریك في 
شركة 

 ٧٬٥١٣ -- ٤٣٬٩٠١ ١٣٬٤٧٢ غیر تجاریة تابعة

 إنتاج
شركة 
 -- -- ٥٬٧١٦ ٦٬٨١٩ غیر تجاریة شقیقة

دل مونتي السعودیة 
 المحدودة

شركة 
 -- -- ٣٬١٥٠ ٣٬٣٠٠ غیر تجاریة   شقیقة

       
     ٨٩٬٣٠٧ ٣٢٬١٣٩ 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة )تابع( -١٣

 
، باعت الشركة األم حصة ملكیة مباشرة وغیر مباشرة في شركة دیار المشرق )مشروع مشارف( إلى م٢٠١٤في سبتمبر  ١-١٣

، م٢٠١٧. خاللم٢٠١٧ربعة أقساط حتى نوفمبر ملیون لایر سعودي مستحقة على أ ٥٩٣.٦بمبلغ شركتھا الزمیلة كنان 
ملیون لایر سعودي  ١٥٣.٩٧ إعادة جدولة المبلغ المتبقي المستحقبین الطرفین حیث تم االتفاق على  یةتم التوقیع على اتفاق
 م٢٠١٩یونیو  ٣٠و م ٢٠١٨دیسمبر  ١دي في ملیون لایر سعو ٧٤.٢٧ملیون لایر سعودي و  ٧٩.٧٠على دفعتین بمبلغ 

 ، تم استالم األرصدة القائمة. م٢٠١٩ دیسمبر ٣١نتھیة في مخالل الفترة العلى التوالي. 
 

 العالقة اإلسم
 طبیعة

 المعامالت
  

 الرصید الختامي مبلغ المعامالت
 دیسمبر ٣١ دیسمبر ٣١ دیسمبر ٣١ 
 م٢٠١٨ م٢٠١٩ م٢٠١٨ م٢٠١٩ 

    ذمم مدینة طویلة اجل –مستحق من أطراف ذات عالقة 
 ٦٩٬٠٧٥ -- -- -- (  شركة زمیلة غیر تجاریة١-١٣كنان )ایضاح 

     
 ذمم دائنة تجاریة –مستحق إلى أطراف ذات عالقة 

 ٨٣٬٩١٥ ١٠٠٬٥١٦ ٧٤٢٬٥٤٨ ٧٥٣٬٤٢٢ تجاریة  شركة زمیلة شركة المراعي 
شركة نستلھ 

 ٤١٬١١٥ ٣٨٬٥٨٤ ٣٦٨٬٩١٦ ٣٧٣٬٥٠٦ تجاریة شركة شقیقة العربیة المحدودة
شركة میار 

 ٣٤٬١٢٤ ٣٨٬٢٤٣ ١٣٦٬٩٥٨ ١٣٤٬٧٣٦ تجاریة  شركة شقیقة لألغذیة
دل مونتي 

 السعودیة المحدودة
 

 ٤٬١٩٤ ٥٬٩٤٣ ٨٥٬٣١٢ ٧٠٬٨٠٧ تجاریة شركة شقیقة
شركة المھباج 

 ٢٬٥٨٤ ٣٬٦٧٦ ٨٬٠٣٦ ٢٢٬٨٠٦ تجاریة  شركة شقیقة الشامیة التجاریة  
شركة المنھل 
  لمصنع المیاه

 ١٬٨٩٤ ١٬١٥٧ ١٢٬٨٨٦ ٥٬٧٩٨ تجاریة  شركة شقیقة المحدودة 
سي فود 

 -- -- ٢٠٬٨٠٤ ٢٨٬٤٦٥ تجاریة شركة زمیلة انترناشونال ون
الشركة المتحدة 

 -- -- ٢٠٬٦٢٥ ١٤٬١٦٧ تجاریة شركة زمیلة مصر -للسكر 
 ١٬٤١١ ١٬١١٢ ١٤٬٩٤١ ١٧٬٣٧٩   أخرى

     ١٦٩٬٢٣٧ ١٨٩٬٢٣١ 
 مستحقات ومطلوبات أخرى –مستحق إلى أطراف ذات عالقة 

       
الشركة المتحدة 

 ٢٠٬٣٧٢ ٥٢٬٩٣٥ ٧٤٬٣٨٢ ٤٩٬٠٦١ غیر تجاریة  شركة زمیلة مصر -للسكر 
 ١٠٬٣٠٠ -- ٣٢٬٤٣٧ ١٣٬٨٨٥ غیر تجاریة شركة زمیلة كنان

شركة عبدالقادر 
 ٣٬١٢٥ ٦٬٥١٧ ٦٬٧٨٣ ٦٬٧٨٣ تجاریةغیر  مساھم المھیدب و أبناءه

سي فود 
 ٤٬٠٢٧ -- ١٨٬١٧٥ -- غیر تجاریة شركة زمیلة انترناشونال ون

       
     ٣٧٬٨٢٤ ٥٩٬٤٥٢ 
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 قطاعات التشغیل -١٤
 

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

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

 
 .یةومنتجات األغذویشمل عملیات تصنیع وبیع وتوزیع زیوت الطعام والسكر والمعكرونة  -صناعات غذائیة 

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

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

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

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

  
 ضمن ،م٢٠١٨م و٢٠١٩عامي في  قطاعات التقریرھا ضمن الكمیة لتحدید حدودالقطاعات التي ال تستوفي أي من تصنف 

 ستبعادات.   " والتي تتضمن بشكل رئیسي اإلأخرى /"أستبعادات 
  

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

 معینة ذات صلة بمنشآت أخرى تعمل ضمن تلك الصناعات. یتم تحدید التسعیر بین القطاعات على أساس تجاري.
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 قطاعات التشغیل )تابع( -١٤
القطاعیةالتقاریر    
     

 اإلجمالي استبعادات/ أخرى  اإلستثمارات األغذیة المجمدة الخدمات الغذائیة التجزئة صناعات غذائیة 
        ٣١ دیسمبر ٢٠١٩م

 ٢٢٬٢٤٣٬٢٩٩ -- -- ٥٨٦٬٢٩٨ ١٬٢٥٩٬٢٩٤ ١١٬٤٩٢٬٩٠٣ ٨٬٩٠٤٬٨٠٤ اإلیرادات الخارجیة
 -- (̂˺˾က˽˺˽) ٤٣٬٥٩٩ ٣٣٬٦٩٣ ٢٩٬٠١٦ ٣٬٨٠٢ ٣٠٤٬٤٠٩ اإلیرادات ما بین القطاعات

 ٢٢٬٢٤٣٬٢٩٩ (̂˺˾က˽˺˽) ٤٣٬٥٩٩ ٦١٩٬٩٩١ ١٬٢٨٨٬٣١٠ ١١٬٤٩٦٬٧٠٥ ٩٬٢٠٩٬٢١٣ اإلیرادات القطاعیة
 (˺˼˿က̀˹˾က̀˺) ٣٧٠٬٩٢١ -- (˺က́́˿̂˼) (̂˿˺က˽̂́) (˹́˻က̂˾˻က́) (˻˻˻က́˼˼က̀) تكلفة اإلیرادات

 ٤٧٥٬٦٣٠ (̂˼က́́˻˺) ٣٩٧٬٧٧٩ ٦٢٬٣٦٨ ١٩٤٬٣٥٤ (˻˺˽က˻˽˼) ٢٩٢٬٣٨٠ صافي ربح / )خسارة( القطاع
        

 ٢٦٬٥٣٤٬٩٣٩ (́˽˹က˼˿˼က˽) ١٣٬٨٠٨٬٥٥٣ ٩٠٩٬٧٣٦ ٢٬٠٢٣٬٠٤٢ ٧٬٥٣٤٬٨٣٩ ٦٬٦٢١٬٨١٧ موجودات القطاع
 ١٧٬٩٩٥٬٨٦٩ (̀˼က̀˽˽˿) ٥٬٩٠٩٬٧٩٢ ٧٠٣٬٥٦٩ ١٬٠٢٤٬٦٨٨ ٦٬٦٧٢٬٦٤٦ ٤٬٣٢٩٬٩١١ مطلوبات القطاع

        
        ٣١ دیسمبر ٢٠١٨م
 ٢١٬٨١٤٬٥٦٣ -- -- ٨٩٬٥٤٩ ١٬١٩٨٬٩٥٧ ١١٬١١٤٬٢٤١ ٩٬٤١١٬٨١٦ اإلیرادات الخارجیة

 -- (٤٠٦٬٩١٥) ٤٧٬٠٣٥ ٤٬٥٥٧ ٢٨٬٣١٣ ٣٬٣٥٤ ٣٢٣٬٦٥٦ اإلیرادات ما بین القطاعات
 ٢١٬٨١٤٬٥٦٣ (٤٠٦٬٩١٥) ٤٧٬٠٣٥ ٩٤٬١٠٦ ١٬٢٢٧٬٢٧٠ ١١٬١١٧٬٥٩٥ ٩٬٧٣٥٬٤٧٢ اإلیرادات القطاعیة

 (١٧٬٩١٦٬٦٠٦) ٣٥٦٬٥٢٦ -- (٧٢٬٨٥٦) (٨٨٢٬٢٠٠) (٨٬٨٠٣٬٣٤٥) (٨٬٥١٤٬٧٣١) تكلفة اإلیرادات
 (٥٢٠٬٣٨٠) (٦٣٬٣٨٠) ٢٧٧٬٥٩٠ (٤٬٠٥٩) ٢٠٤٬١٧٠ (٩١٧٬٤٢٩) (١٧٬٢٧٢) صافي ربح / )خسارة( القطاع

        
م٢٠١٨دیسمبر  ٣١         

 ٢٢٬٢٥٢٬٤٥١ (٣٬٩٥١٬٦٩١) ١٢٬٥٦٢٬٧١٤ ٩٠٩٬١٥٩ ١٬٤٤٢٬٤٠٠ ٤٬٥٠٢٬٣٢٧ ٦٬٧٨٧٬٥٤٢ موجودات القطاع
 ١٤٬٢٣٠٬٥١٠ (٦٢١٬٨٥٣) ٤٬٩٠١٬٢١٤ ٧٦٣٬٠٩٤ ٥٠٨٬٦٢٧ ٤٬١٠٩٬٧٢١ ٤٬٥٦٩٬٧٠٧ مطلوبات القطاع
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 القیمة العادلة وإدارة المخاطر  –األدوات المالیة  -١٥
 

 التصنیف المحاسبي والقیم العادلة -أ
 

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

 التاریخ. وتعكس القیمة العادلة اللتزام ما مخاطر عدم أدائھ.
 

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

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

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

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

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

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

 
x  األسعار المدرجة )غیر المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتطابقة.١المستوى : 

 
x  المدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى األول القابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام، ٢المستوى :

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

x  المدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بیانات السوق القابلة للمالحظة )المدخالت غیر ٣المستوى :
 القابلة للمالحظة(.

 
للقیمة العادلة، إذا كانت المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام تقع في مستویات مختلفة من التسلسل الھرمي 

 فإنھ یتم تصنیف القیاس بالكامل ضمن أقل مستوى للمدخالت الذي یعتبر جوھریاً للقیاس ككل.
 

تعترف المجموعة بالتحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر التي حدث فیھا التغییر. خالل 
، لم تكن ھناك تحویالت بین مستویات القیمة العادلة للمستوى م٢٠١٨دیسمبر  ٣١و م٢٠١٩ دیسمبر ٣١الفترات المنتھیة في 

 األول والمستوى الثاني.
 

نظًرا ألن األدوات المالیة للمجموعة یتم تجمیعھا بموجب طریقة التكلفة التاریخیة، باستثناء االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل 
المشتقة التي یتم إدراجھا بالقیمة العادلة، یمكن أن تنشأ فروقًا بین القیم الدفتریة وتقدیرات الدخل الشامل اآلخر، واألدوات المالیة 

بصورة كبیرة عن قیمتھا اإلدارة أن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة ال تختلف  ترىالقیمة العادلة. و
 الدفتریة.

 
الجدول التالي القیمة الدفتریة والقیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بما في ذلك مستویاتھا وتسلسل قیمتھا العادلة. یوضح 

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

 م٢٠١٩ دیسمبر ٣١

القیمة ب ةملزم
العادلة من خالل 

 و الخسارةالربح أ
  أخرى  –

 مخصصة
 العادلةبالقیمة 

 القیمة العادلة 
 ألدوات التحوط

القیمة العادلة 
للدخل الشامل 

 االخر
 المستوى 

 األول
 المستوى

 الثاني 
 المستوى

 اإلجمالي الثالث 
         

         موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة
ستثمار بالقیمة العادلة من خالل الربح او ا

 ٢٦٬٥١٦ -- -- ٢٦٬٥١٦ -- -- -- ٢٦٬٥١٦ الخسارة
 ١٥٬٦٠٦ -- ١٥٬٦٠٦ -- -- ١٥٬٦٠٦ -- -- مستقبلیة مستخدمة للتحوطعقود صرف 

 ٢٤٬٣٦٤ -- ٢٤٬٣٦٤ -- -- -- ٢٤٬٣٦٤ -- عقود صرف مستقبلیة أخرى
 ١٬٩٩٩ ١٬٩٩٩ -- -- -- -- ١٬٩٩٩ -- خیار الشراء

 ٣٤٧٬٥٩٠ ٦٠٬٦٠٨ -- ٢٨٦٬٩٨٢ ٣٤٧٬٥٩٠ -- -- -- (٦أوراق مالیة تمثل حقوق ملكیة )إیضاح 
 ٤١٦٬٠٧٥ ٦٢٬٦٠٧ ٣٩٬٩٧٠ ٣١٣٬٤٩٨ ٣٤٧٬٥٩٠ ١٥٬٦٠٦ ٢٦٬٣٦٣ ٢٦٬٥١٦ 
         

         مطلوبات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة
 ٥٤٧ -- ٥٤٧ -- -- ٥٤٧ -- -- مقایضات معدالت الفائدة المستخدمة للتحوط

 ٥٢٬٣٠٣ -- ٥٢٬٣٠٣ -- -- ٥٢٬٣٠٣ -- -- عقود صرف مستقبلیة مستخدمة للتحوط
 ١٣٬٨٨٣ -- ١٣٬٨٨٣ -- -- -- ١٣٬٨٨٣ -- عقود صرف مستقبلیة أخرى 

 ١٨٨٬٠٩٤ ١٨٨٬٠٩٤ -- -- -- -- ١٨٨٬٠٩٤ -- خیار البیع 
 -- ٢٥٤٬٨٢٧ ١٨٨٬٠٩٤ ٦٦٬٧٣٣ -- -- ٥٢٬٨٥٠ ٢٠١٬٩٧٧ 
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 القیمة العادلة الدفتریةالقیمة  
 
 
 

 م٢٠١٨ دیسمبر ٣١

ملزمة بالقیمة 
العادلة من خالل 
الربح او الخسارة 

 أخرى   –
 مخصصة

 بالقیمة العادلة
 القیمة العادلة 
 ألدوات التحوط

القیمة العادلة 
للدخل الشامل 

 االخر
 المستوى 

 األول
 المستوى

 الثاني 
 المستوى

 اإلجمالي الثالث 
         

         موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة
أستثمار بالقیمة العادلة من خالل الربح او 

 ٣٠٬٨٨٨ -- -- ٣٠٬٨٨٨ -- -- -- ٣٠٬٨٨٨ الخسارة
 ١٨٬٢٨٤ -- ١٨٬٢٨٤ -- -- ١٨٬٢٨٤ -- -- عقود صرف مستقبلیة مستخدمة للتحوط

 ٨٢٬٧٤٧ -- ٨٢٬٧٤٧ -- -- -- ٨٢٬٧٤٧ -- عقود صرف مستقبلیة أخرى
 ٢٬٤٩٦ ٢٬٤٩٦ -- -- -- -- ٢٬٤٩٦ -- خیار الشراء

 ١٬٢٨٦ -- ١٬٢٨٦ -- -- ١٬٢٨٦ -- -- مقایضات معدالت الفائدة المستخدمة للتحوط
 ٣٢٤٬٢٠٤ ٦٧٬٦٧٤ -- ٢٥٦٬٥٣٠ ٣٢٤٬٢٠٤ -- -- -- (٦أوراق مالیة تمثل حقوق ملكیة )إیضاح 

 ٤٥٩٬٩٠٥ ٧٠٬١٧٠ ١٠٢٬٣١٧ ٢٨٧٬٤١٨ ٣٢٤٬٢٠٤ ١٩٬٥٧٠ ٨٥٬٢٤٣ ٣٠٬٨٨٨ 
         
         

         مطلوبات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة
 ٢٩٬٤٦٧ -- ٢٩٬٤٦٧ -- -- ٢٩٬٤٦٧ -- -- عقود صرف مستقبلیة مستخدمة للتحوط

 ٥٠٬١٧٧ -- ٥٠٬١٧٧ -- -- -- ٥٠٬١٧٧ -- عقود صرف مستقبلیة أخرى 
 ١٩٧٬١٣١ ١٩٧٬١٣١ -- -- -- -- ١٩٧٬١٣١ -- خیار البیع 

 -- ٢٧٦٬٧٧٥ ١٩٧٬١٣١ ٧٩٬٦٤٤ -- -- ٢٩٬٤٦٧ ٢٤٧٬٣٠٨ 
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 قیاس القیم العادلة  -ب
 الھامة التي ال یمكن مالحظتھا تأسالیب التقییم والمدخال

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

 
 األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة

 
 

 النوع

 
 

 أسالیب التقییم

 
معطیات ال یمكن 

 رصدھا

العالقة بین المدخالت الھامة 
و قیاسات  رصدھاالتي ال یمكن 

 القیمة العادلة
    

أوراق مالیة تمثل حقوق 
 ملكیة

 

 أسلوب مقارنة السوق،
 ،األرباحسعر مضاعفات 

 السعر للقیمة الدفتریة

سعر مضاعفات األرباح، السعر 
مقابل القیمة الدفتریة، السعر 

 القیمة الدفتریة الملموسةمقابل 

 غیر قابل للتطبیق

    

 غیر قابل للتطبیق غیر قابل للتطبیق تسعیرة الوسیط عقود مستقبلیة
    

 والبیعخیار الشراء 
 

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

 العادلة(

الزیادة في القیمة العادلة سوف 
 یزیدو  قیمة خیار البیعیقلل من 

 .الشراءمن قیمة خیار 
زیادة تقلب المؤشر سوف یزید من 

 قیمة خیار البیع والشراء. 
    

التدفقات النقدیة  مقایضات معدل الفائدة
 المخصومة

 غیر قابل للتطبیق غیر قابل للتطبیق

 
 إدارة رأس المال -١٦
 

المجموعة عند إدارة رأس المال إلى ضمان قدرة المجموعة على االستمرار بمبدأ مفھوم االستمراریة لكي  تتكمن من تھدف 
االستمرار في توفیر عوائد للمساھمین ومنافع لحاملي األسھم اآلخرین، وللحفاظ على رأس مال أساسي قوي لدعم التنمیة المستدامة 

 ألعمالھا.
 

الھا من خالل مراقبة العوائد على صافي الموجودات وتقوم بإجراء التعدیالت علیھا في ضوء تدیرالمجموعة ھیكل رأس م
التغیرات في الظروف االقتصادیة. ولغرض الحفاظ على أو تعدیل ھیكل رأس المال، قد تقوم المجموعة بتعدیل مبلغ توزیعات 

ً بمراقبة رأس المال بإستخدام معدل األرباح المدفوعة للمساھمین أو قد تقوم بإصدار أسھم جدیدة. ما تقو م المجموعة أیضا
المدیونیة، وھو صافي الدیون، القروض المحملة بالفوائد والسلف بما في ذلك تكالیف التمویل، الذمم الدائنة التجاریة واألرصدة 

م ھو ٢٠١٨دیسمبر  ٣١م و٢٠١٩ دیسمبر ٣١الدائنة األخرى بعد خصم النقد واألرصدة لدى البنوك. إن معدل المدیونیة كما في 
 كالتالي:

 دیسمبر ٣١ 
 م٢٠١٩

 دیسمبر ٣١ 
 م٨٢٠١

    
 ١٤٬٢٣٠٬٥١٠  ١٧٬٩٩٥٬٨٦٩ إجمالي المطلوبات 

 (٩٠١٬٥٧٣)  (˽˹˻က˻˻̂) ناقصاً:  نقد وما في حكمھ
 ١٣٬٣٢٨٬٩٣٧  ١٧٬٠٧٣٬٦٦٥ صافي الدین المعدل

    
 ٨٬٠٢١٬٩٤١  ٨٬٥٣٩٬٠٧٠ إجمالي حقوق الملكیة

 (١٬٢٨٦)  ٥٤٧ احتیاطي التحوط
 ٨٬٠٢٠٬٦٥٥  ٨٬٥٣٩٬٦١٧ حقوق الملكیة المعدلھ 

 ١.٦٦  ٢٫٠٠ نسبة صافي الدین المعدل إلى حقوق الملكیة المعدلة
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˼˺ 

 "االیجار عقود" ١٦تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  -١٧
 

محل التوجیھات الحالیة لعقود اإلیجار بما "عقود اإلیجار". ھذا المعیاریحل  ١٦المعیار الدولي للتقریر المالي طبقت المجموعة 
"تحدید ما  ٤"تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمعیار  -عقود اإلیجار  – ١٧في ذلك معیار المحاسبة الدولي 

الحوافز"،  -التشغیلي  -"عقود اإلیجار  ١٥إیجار"، وتفسیر لجنة التفسیرات القیاسیة للمعیار إذا كان ترتیب ما ینطوي على عقد 
 تقویم جوھر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإلیجار". ٢٧و"تفسیر لجنة التفسیرات القیاسیة 

 
تفسیر لجنة تفسیرات في السابق، حددت المجموعة عند بدء العقد ما إذا كان الترتیب یمثل أو ینطوي على عقد إیجار بموجب 

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

 ھو عقد إیجار أو ینطوي على عقد إیجار إذا كان العقد یتضمن حق السیطرة على استخدام أصل محدد لفترة ما مقابل ثمن معین.
 

م. ٢٠١٩ینایر  ١م ویسري على الفترات السنویة التي تبدأ من أو بعد ٢٠١٦یر في ینا ١٦لقد صدر المعیار الدولي للتقریر المالي 
أن یتم األعتراف بعقود اإلیجار والحقوق التعاقدیة وااللتزامات في قائمة المركز المالي  ١٦یشترط المعیار الدولي للتقریر المالي 

اإلیجار ألصل منخفض القیمة. لذلك، فقد تم استبعاد  شھراً أو أقل أو كان ١٢ للمجموعة، إال في حال إذا كانت مدة اإلیجار
لكل عقد إیجار، یقوم المستأجر "عقود اإلیجار".  ١٧تصنیفھا كعقود إیجار تشغیلي أو تمویلي بموجب معیار المحاسبة الدولي 

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

 
المعامالت ، اختارت المجموعة تطبیق الوسیلة العملیة الستثناء تقییم ما ھي ١٦عند التحول إلى المعیار الدولي للتقریر المالي 

فقط على العقود التي تم سابقًا تحدیدھا كعقود إیجار. لم یتم  ١٦التي تمثل عقود إیجار. لقد طبقت المعیار الدولي للتقریر المالي 
وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة  ١٧إعادة تقییم العقود التي لم یتم تحدیدھا كعقود إیجار بموجب معیار المحاسب الدولي 

، فقط على العقود المبرمة أو ١٦لذلك، تم تطبیق تعریف عقد اإلیجار بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي  .٤ر المالي للتقری
 م.٢٠١٩ینایر  ١التي تم تغییرھا في أو بعد 

 
، تم قیاس مطلوبات اإلیجار ١٧عند التحول، بالنسبة لعقود اإلیجار المصنفة كعقود إیجار تشغیلي بموجب معیار المحاسبة الدولي 

 م. ٢٠١٩ینایر  ١بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار المتبقیة مخصومة بمعدل االقتراض اإلضافي للمجموعة في 
 

 اِو لمطلوبات اإلیجار، بعد تعدیلھا بمبلغ أي مدفوعات إیجار مدفوعة مسبقًا أو مستحقة.بمبلغ مس یتم قیاس موجودات حق االستخدام
 

على عقود اإلیجار المصنفة سابقًا كعقود  ١٦استخدمت المجموعة الوسائل العملیة التالیة عند تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 
 : ١٧إیجار تشغیلي بموجب معیار المحاسبة الدولي 

 
 شھًرا. ١٢قت إعفاء عدم إثبات موجودات حق االستخدام ومطلوبات لعقود اإلیجار المتبقي على انتھاء مدتھا أقل من طب -
 في تاریخ التطبیق األولي.األصل استبعاد التكالیف المباشرة األولیة من قیاس حق استخدام  -
 توي على خیارات لتمدید أو إنھاء عقد اإلیجار.استخدمت األثر الرجعي عند تحدید مدة عقد اإلیجار إذا كان العقد یح -
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساھمة سعودیة(

 
 المالیة األولیة الموحدة المختصرة  القوائم إیضاحات حول

  م٢٠١٩ دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنة 
 الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك()جمیع المبالغ بآالف 

 

˼˻ 

 االیجار" )تابع( "عقود ١٦تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  -١٧
 
 التأثیر عند التحول -أ
 

، قامت المجموعة بإثبات حق موجودات االستخدام ومطلوبات عقود ١٦عند التحول للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
تم تلخیص تأثیر التحول على قائمة  .والمستحقھ تم تعدیلھا مقابل حق أستخدام االصل مقدما، االیجارات المدفوعة اإلیجار

 الموحدة المختصرة أدناه: األولیة المركز المالي في القوائم المالیة 
 

 م ٢٠١٩ ینایر ١ التأثیر على:
  

 ٤٬٩٨٨٬٩١٩ حق استخدام األصل
 ٢٠٨٬٤٨٨ ومطلوبات أخرىمستحقات 

 )˿˽က̀̀˿( مخصص مقابل تكلفة إعادة األصل لحالتھ
 )˼˾˽က̂́( مدفوعات مقدماً وذمم مدینة أخرى

 )́˹˻က˹˽˹က˾( مطلوبات عقود اإلیجار
 

دفعات وعة بخصم ، قامت المجم١٧االیجار المصنفة كعقود تشغلیة بموجب معیار المحاسبة الدولي عند قیاس مطلوبات عقود 
م. أن معدل المتوسط المرجح المطبق في مناطق جغرافیة ٢٠١٩ینایر  ١االیجار باستخدام معدالت االقتراض المتزاید في 

 مختلفة ھو:

 الدولة
معدل المتوسط 

 المرجح 
  

  %٥٫٨ - %٣ المملكة العربیة السعودیة
 ٪١٨ مصر
 ٪٢٥ إیران
 ٪٢٠ تركیا

 ٪– ٦ ٪٥٫٦٩ دول أخرى
 

 التأثیر على الفترة:  -ب
 

لایر سعودي كمصروفات  ملیون ٥٣٧.١م، قامت المجموعة بإثبات مبلغ ٢٠١٩ دیسمبر ٣١المنتھیة في  السنةخالل فترة 
ملیون لایر  ٤.٢٨٧لایر سعودي كتكالیف فوائد لھذه اإلیجارات. نتج عن ذلك قیمة دفتریة بمبلغ  ملیون٢٦١.٩استھالك ومبلغ 
 م.٢٠١٩ دیسمبر ٣١ومطلوبات اإلیجار في األصل لحق استخدام ملیون لایر سعودي  ٤.٦٠٢سعودي ومبلغ 

 
 المعاییر الصادرة والتي لم تصبح ساریة المفعول بعد -١٨

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

 .، ومن المتوقع أن ال یكون لھا أي تأثیر كبیر في الفترات المستقبلیةأو الفترات السابقة للمجموعة على الفترة الحالیة
 
 م( ٢٠١٧ –م ٢٠١٥)دورة لمالیة ایر رلیة للتقاولدالسنویة للمعاییر ت التعدیالا -أ
 
تقوم الشركة بإعادة قیاس الحصص  -لمالي الي للتقریر ولدر المعیال واألعمااندماج ا ٣لمالي الي للتقریر ولدر المعیاا -

 المحتفظ بھا سابقاً في العملیات المشتركة عندما تتحقق السیطرة على األعمال. 
ت لعملیاال تقوم الشركة بإعادة قیاس الحصص المحتفظ بھا سابقاً ا -لمشتركة ت الترتیباا ١١المعیار الدولي للتقریر المالي  -

 عندما تتحقق السیطرة على األعمال.لمشتركة ا
ت یعازلناتجة من توالدخل ائب اضرت كافة تبعاتقوم الشركة بالمحاسبة عن  -لدخل ائب اضر ١٢لي ولدالمحاسبة ر امعیا -

 ح بالطریقة ذاتھا. باأر
ان اي قرض تم الحصول علیھ بشكل أساسي لتطویر أصل عندما یكون  –تكالیف اإلقتراض  ٢٣معیار المحاسبة الدولي  -

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