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شركة مجموعة صافوال  
)شركة مساھمة سعودیة(

القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة )غیر مراجعة(
 م ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

صفحةالفھرس

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

١المركز المالي الموحد المختصرةقائمة 

٣ - ٢قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة المختصرة

٥ - ٤قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة المختصرة  

٧  – ٦قائمة التدفقات النقدیة الموحدة المختصرة

٢٨  – ٨الموحدة المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 



كي بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونیون

 مركز زھران لألعمال، الدور التاسع 
 شارع األمیر سلطان 

 ٥٥٠٧٨ص. ب 
 ٢١٥٣٤جدة 

 المملكة العربیة السعودیة 

 + ٩٦٦ ١٢ ٦٩٨ ٩٥٩٥ ھاتف
 + ٩٦٦ ١٢ ٦٩٨ ٩٤٩٤ فاكس
www.kpmg.com.sa إنترنت

١٩٩٢/٣/١١صادر في  ٣٢٣/١١/٤٦ترخیص رقم 

كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونیون، شركة مھنیة مسجلة في المملكة 
المستقلة والتابعة لـ كي بي العربیة السعودیة وعضو غیر شریك في شبكة شركات كي بي ام جي 

 ام جي العالمیة، شركة تعاونیة سویسریة. 

تقریر مراجع الحسابات المستقل 
مساھمي شركة مجموعة صافوالللسادة 

مقدمة 

م لشركة مجموعة صافوال )"الشركة"( ٢٠٢٠مارس  ٣١لقد فحصنا القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة المرفقة في  
 التابعة )"المجموعة"( المكونة من:وشركاتھا 

x  م؛ ٢٠٢٠مارس  ٣١قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة كما في 
x  مارس   ٣١المنتھیة في رالثالثة أشھ عن فترةقائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل اآلخرالموحدة المختصرة

 م؛ ٢٠٢٠
x  م؛ ٢٠٢٠مارس  ٣١أشھر المنتھیة في  فترة الثالثة عنقائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة المختصرة
x  م؛ و٢٠٢٠مارس   ٣١المنتھیة في  أشھر الثالثة عن فترةقائمة التدفقات النقدیة الموحدة المختصرة
x .اإلیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة

المسئولة عن إعداد وعرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة وفقا للمعیار المحاسبي الدولي إن اإلدارة ھي 
( "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. إن مسئولیتنا ھي إبداء رأي حول ھذه القوائم المالیة ٣٤)

 . إلى فحصنا األولیة الموحدة المختصرة استنادا  

نطاق الفحص

( "فحص المعلومات المالیة األولیة الُمنفذ من قبل مراجع ٢٤١٠الفحص ) للمعیار الدولي الرتباطات وفقا   بالفحص قمنا لقد
السعودیة. ویتكون فحص القوائم المالیة األولیة من توجیھ   العربیة المملكة في الحسابات المستقل للمنشأة"، المعتمد

أساسي لألشخاص المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة، وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات فحص  استفسارات بشكل  
أخرى. ویعد الفحص أقل بشكٍل كبیر في نطاقھ من المراجعة التي یتم القیام بھا طبقا للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في 

حصول على تأكید بأننا سنعلم بجمیع األمور الھامة التي یمكن التعرف المملكة العربیة السعودیة، وبالتالي لن تمكننا من ال
 علیھا خالل عملیة مراجعھ. وبناء  علیھ، فلن نُبدي رأي مراجعة. 

االستنتاج

مارس    ٣١إلى فحصنا، لم یلفت انتباھنا شيء یجعلنا نعتقد بأن القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة المرفقة في    استنادا  
وشركاتھا التابعة غیر معدة، من جمیع النواحي الجوھریة، وفقا للمعیار المحاسبي الدولي    لشركة مجموعة صافوال م  ٢٠٢٠
 ( "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة.٣٤)

عن/ كي بي ام جي الفوزان وشركاه
 محاسبون ومراجعون قانونیون

ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إبراھیم عبود باعشن

 ٣٨٢ترخیص رقم 
ھـ ١٤٤١رمضان    ٧ في جدة

م ٢٠٢٠أبریل  ٣٠الموافق 

















 شركة مجموعة صافوال 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

 م  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 )بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك(  

٨ 
 

 
 معلومات عامة   .١

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

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

 م(.  ١٩٧٨مارس  ٩ھـ )الموافق  ١٣٩٨
 

 یقع المكتب المسجل للشركة في العنوان التالي: 
 

 برج صافوال، 
 ذا ھید كوارترز بزنیس بارك، 
 شارع األمیر فیصل بن فھد،  

 ،  ٧٣٣٣-٢٣٥١١جدة 
 المملكة العربیة السعودیة. 

 
وحدة المرفقة القوائم المالیة لشركة مجموعة صافوال )الشركة( أو )الشركة تتضمن القوائم المالیة المختصرة األولیة الم

األم( وشركاتھا التابعة المحلیة واألجنبیة )یشار إلیھم مجتمعین بالمجموعة( حیث تقوم المجموعة بشكل جماعي  
واألطعمة السریعة  بتصنیع وبیع الزیوت النباتیة وإنشاء الصناعات المكملة لھا ومنافذ التجزئة ومنتجات األلبان

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

 
 م، لدى الشركة استثمارات في الشركات التابعة التالیة )یشار إلیھا مجتمعة بـ "المجموعة"(:٢٠٢٠مارس    ٣١كما في  

 
 التابعة المملوكة مباشرة للشركةالشركات  (١)

 
 شركات تابعة ذات نشاط تشغیلي (١

 النشاط الرئیسي بلد التأسیس اسم الشركة التابعة 
 حصة الملكیة

 )٪(المباشرة  

   
 مارس  ٣١

 م٢٠٢٠
 دیسمبر  ٣١

 م ٢٠١٩
شركة صافوال لألغذیة )"إس 

 إف سي"(
المملكة العربیة  

 ١٠٠ ١٠٠ أغذیة  السعودیة
     

 بنده للتجزئة )"بنده"(شركة 
المملكة العربیة  

 ٩٨٬٨٧ ٩٨٬٨٧ التجزئة السعودیة

 شركة الطعام الجید 
المملكة العربیة  

 ١٠٠ ١٠٠ شركة قابضة  السعودیة
     

شركة المتون العالمیة  
 لالستثمار العقاري القابضة 

المملكة العربیة  
 السعودیة

 
 عقارات

 
٨٠ 

 
٨٠ 

     

 األغذیة شركة ھرفي لخدمات 
المملكة العربیة  

 ٤٩ ٤٩ مطعم وإنتاج مخبوزات السعودیة
     

 
  



 شركة مجموعة صافوال 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

 م  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 )بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك(  

٩ 
 

 
 معلومات عامة )تابع( .١

 
 شركات تابعة مملوكة مباشرة للشركة )تابع( (١)
 

 الشركات التابعة متوقفة النشاط والقابضة  (٢
 

 النشاط الرئیسي بلد التأسیس اسم الشركة التابعة 
 حصة الملكیة

 )٪(المباشرة  

   
 مارس  ٣١

٢٠٢٠ 
دیسمبر  ٣١

 م ٢٠١٩

 شركة أدیم العربیة )أدیم( 
المملكة العربیة  

 ١٠٠ ١٠٠ شركة قابضة  السعودیة
     

شركة األطر العربیة لالستثمار 
  التجاري 

المملكة العربیة  
 ١٠٠ ١٠٠ شركة قابضة  السعودیة

     
 ١٠٠ ١٠٠ قابضة شركة  األردن  شركة مدارك لالستثمارات

     
الشركة المتحدة لتطویر 

 الممتلكات
المملكة العربیة  

 ١٠٠ ١٠٠ شركة متوقفة النشاط السعودیة
 

 شركة صافوال لألغذیة  (٢)
 

٪( من حصة الملكیة في شركة صافوال لألغذیة )اس  ١٠٠: م٢٠١٩دیسمبر  ٣١٪ )١٠٠الشركة األم تملك 
ذو   ٢١/ج بتاریخ ٢٣٦مساھمة مقفلة سعودیة وفقا للقرار الوزاري رقم  اف سي(، والتي تم تأسیسھا كشركة 

م(. وقبل أن تتحول إس إف سي إلى شركة مساھمة مقفلة، كانت تعمل ٢٠١٤سبتمبر  ١٦ھـ )١٤٣٥القعدة 
كشركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم  

 م(. ٢٠٠٨یولیو  ٠٨ھـ ) ١٤٢٩رجب  ٠٥جدة بتاریخ  والصادر في ٤٠٣٠١٨٠٧٨٢
 

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

 لحلویات واالستصالح الزراعي في األسواق المحلیة والدولیة. والمأكوالت البحریة وا
  



 شركة مجموعة صافوال 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

 م  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 )بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك(  

١٠ 
 

 
 معلومات عامة )تابع( .١

 
 شركة صافوال لألغذیة )تابع( (٢)
 

 شركة صافوال لألغذیة:  تحت سیطرةشركات تابعة 

 النشاط الرئیسي بلد التأسیس اسم الشركة التابعة 
 حصة الملكیة

 )٪(المباشرة  
 مارس  ٣١   

 م٢٠٢٠
دیسمبر  ٣١

 م ٢٠١٩
     

 ٩٥٬١٩ ٩٥٬١٩ تصنیع زیوت الطعام المملكة العربیة السعودیة  شركة عافیة العالمیة )"أي آي سي"(
     

شركة صافوال لالستثمارات الصناعیة 
 ١٠٠ ١٠٠ شركة قابضة  المملكة العربیة السعودیة  )"أس أي أي سي"(

     
 ١٠٠ ١٠٠ تصنیع المكرونة مصر شركة الملكة للصناعات الغذائیة

     
 ١٠٠ -- تصنیع المكرونة مصر * للصناعات الغذائیةالفراشة شركة 

     
شركة صافوال ألسواق األغذیة الناشئة 

 المحدودة
الجزر العذراء  

 ٩٥٬٤٣ ٩٥٬٤٣ شركة قابضة  البریطانیة )بي في أي(
     

 ٩٩ ٩٩ تجارة وتوزیع العربیة السعودیة المملكة  شركة عافیة العالمیة للتوزیع والتسویق
     

 ٩٥ ٩٥ شركة قابضة  جزر كایمان شركة صافوال لألغذیة والسكر 
     

 شركة صافوال لألغذیة الدولیة المحدودة
اإلمارات العربیة 

 ١٠٠ ١٠٠ شركة قابضة  المتحدة
     

الشركة الدولیة للصناعات الغذائیة  
 ١٠٠ ١٠٠ تصنیع الدھون المملكة العربیة السعودیة  المحدودة )"أي إف أي"( 

     
شركة سي فود إنترناشیونال تو المنطقة 

 **  الحرة
اإلمارات العربیة 

 المتحدة
تجارة وتوزیع منتجات 

 ٦٠ ٦٠ األغذیة البحریة 
     

 ١٠٠ ١٠٠ شركة متوقفة النشاط المملكة العربیة السعودیة  شركة عافیة العربیة لألغذیة  
     

 ١٠٠ ١٠٠ شركة قابضة  المملكة العربیة السعودیة  شركة المؤون العالمیة القابضة  
     

مراسینا الدولیة لالستثمار العقاري 
 ١٠٠ ١٠٠ شركة قابضة  المملكة العربیة السعودیة  المحدودة 

     
المجموعة بدمج عملیاتھا في قطاع المكرونة ، قامت م٢٠٢٠* تماشی ا مع خطط الدمج ألعمال المكرونة، في ینایر 

وبالتالي تم دمج شركة الفراشة للصناعات الغذائیة مع شركة الملكة للصناعات الغذائیة. تم االنتھاء من اإلجراءات  
 . م٢٠٢٠مارس  ٣١القانونیة خالل الفترة المنتھیة في 

سي فود إنترناشیونال تو المنطقة الحرة إلى  ٪ من حصتھا في شركة ١٠** وافقت شركة صافوال لألغذیة على بیع 
 ، اإلجراءات القانونیة ذات الصلة لم تنتھي بعد.م٢٠٢٠مارس  ٣١المساھم اآلخر. كما في 

 
 



 شركة مجموعة صافوال 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

 م  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 )بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك(  

١١ 
 

 
 معلومات عامة )تابع( .١

 
 شركة صافوال لألغذیة )تابع( (٢)
 

 شركة عافیة العالمیة:  تحت سیطرةشركات تابعة  (أ
 

 النشاط الرئیسي التأسیسبلد  اسم الشركة التابعة 
 حصة الملكیة

 )٪(المباشرة  
 مارس  ٣١   

٢٠٢٠ 
دیسمبر  ٣١

 م ٢٠١٩
شركة صافوال بیشھر )"إس بي إي 

 ٩٠ ٩٠ شركة قابضة  إیران  سي"(
     

 ١٠٠ ١٠٠ شركة متوقفة النشاط لوكسمبورج شـركة مالینترا القابضة 
     

صافوال لألغذیة المحدودة )"إس  
 إف إل"(

الجزر البریطانیة 
 ١٠٠ ١٠٠ شركة قابضة  العذراء 

     
األردن    –شركة عافیة العالمیة 

 ٩٨.٥٧ ٩٨.٥٧ شركة متوقفة النشاط األردن  )تحت التصفیة(
     

 شـركة أنفسكز
الجزر البریطانیة 

 ٩٠ ٩٠ شركة متوقفة النشاط العذراء 
     

 شركة عافیة للتجارة العالمیة 
البریطانیة الجزر 

 ١٠٠ ١٠٠ شركة متوقفة النشاط العذراء 
     

 صافوال لألغذیة العالمیة 
الجزر البریطانیة 

 ١٠٠ ١٠٠ شركة متوقفة النشاط العذراء 
     

شركة كوغو غیدا یاتوم في  
 ١٠٠ ١٠٠ شركة قابضة  تركیا تكاریت إیھ إس )"كوغو"(

     
 ١٠٠ ١٠٠ شركة قابضة  جزر كایمان شركة قابضة   – أسیل للغذاء 

     
     إس بي إي سي 

     
 ٧٩٬٩ ٧٩٬٩ تصنیع زیوت الطعام إیران  شركة بیشھر الصناعیة

     
 ١٠٠ ١٠٠ تجارة وتوزیع إیران  شركة طلوع بخش افتاب

     
 ١٠٠ ١٠٠ تجارة وتوزیع إیران  شركة صافوال بیشھر للسكر

     

 إیران  شركة نورتیكا جولدن ویت
تصنیع األغذیة 
 ٩٠ ٩٠ والحلویات

     
     إس إف إل 

     
 ٩٩٬٩٥ ٩٩٬٩٥ تصنیع زیوت الطعام مصر شركة عافیة العالمیة ـ مصر 

     
     كوغو

     
شركة صافوال غیدا ساناي ڤي  

 ١٠٠ ١٠٠ تصنیع زیوت الطعام تركیا تكاریت أنونیم 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

 م  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 )بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك(  

١٢ 
 

 
 معلومات عامة )تابع( .١

 
 شركة صافوال لألغذیة )تابع( (٢)
 

 شركة صافوال لالستثمارات الصناعیة: تحت سیطرة شركات تابعة  (ب
 

 النشاط الرئیسي بلد التأسیس اسم الشركة التابعة 
 حصة الملكیة

 )٪(المباشرة  
 مارس  ٣١   

 م٢٠٢٠
دیسمبر  ٣١

 م ٢٠١٩
     

الشركة المتحدة للسكر )"یو 
 سي"(إس 

المملكة العربیة  
 ٧٤٬٤٨ ٧٤٬٤٨ تصنیع السكر السعودیة

     
     یو اس سي 

     
شركة اإلسكندریة للسكر،  
 ٦٢٬١٣ ٦٢٬١٣ تصنیع السكر مصر "( * مصر )"أي اس سي إي

     
 ١٠٠ ١٠٠ شركة متوقفة النشاط جزر كایمان صناعات سكر البنجر

     
     شركة اإلسكندریة للسكر

     
شركة اإلسكندریة المتحدة 

 ١٠٠ ١٠٠ استصالح األراضي  مصر الستصالح األراضي
 

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

 ١٠٠ ١٠٠ تصنیع زیوت الطعام المغرب شركة صافوال المغرب
     

صافوال لزیوت الطعام 
 ١٠٠ ١٠٠ تصنیع زیوت الطعام السودان  )السودان( المحدودة 

     
 ١٠٠ ١٠٠ تصنیع زیوت الطعام الجزائر  الجزائر   –شركة عافیة العالمیة 

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

 
شركة بیھتام رویان كافیھ 

 ١٠٠ ١٠٠ إنتاج أطعمة وحلویات إیران  الحدیثة 
 

 سیطرة المؤون ومراسیناشركات تابعة تحت  (ه
  

 ألوفوغ تریدینغ دي ام ام سي 

اإلمارات 
العربیة 
 ١٠٠ ١٠٠ تجارة وتوزیع المتحدة

 
 (. ٪٧١.٦٦م:  ٢٠١٩دیسمبر    ٣١٪ )٧١.٦٦* إن نسبة الملكیة الفعلیة في شركة اإلسكندریة للسكر، مصر ھي  

    
 



 شركة مجموعة صافوال 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

 م  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 )بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك(  

١٣ 
 

 
 معلومات عامة )تابع( .١

 
 شركة بنده للتجزئة (٣)
 

٪( من أسھم شركة بنده للتجزئة )"بنده"(، والتي تم ٩٨.٨٧م:  ٢٠١٩دیسمبر    ٣١٪ )٩٨.٨٧تملك الشركة األم نسبة  
یولیو  ٣ھـ )١٤٣١رجب  ٢٢/ج بتاریخ ٢٣٥تأسیسھا كشركة مساھمة مقفلة سعودیة بموجب القرار الوزاري رقم 

كة ذات مسؤولیة محدودة في المملكة العربیة م(. وقبل تحولھا إلى شركة مساھمة مقفلة، كانت بنده تعمل كشر٢٠١٠
  ٢٨ھـ )١٤١٦ربیع األول  ١والصادرة بالریاض بتاریخ  ١٠١٠١٣٧٤١٧السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 

 م(. ١٩٩٥یولیو 
 

تزاول شركة بنده وشركاتھا التابعة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في توریدات األغذیة والمواد االستھالكیة. تعمل 
 وعة بنده من خالل شبكة من متاجر الھایبر ماركت والسوبر ماركت والمتاجر الصغیرة التابعة لھا.  مجم

 
 شركات تابعة تحت سیطرة شركة بنده:

 

 النشاط الرئیسي بلد التأسیس اسم الشركة التابعة 
 حصة الملكیة

 )٪(المباشرة  
 مارس  ٣١   

٢٠٢٠ 
دیسمبر  ٣١

 م ٢٠١٩
     

 المخازن الكبرى التجاریة شركة 
المملكة العربیة  
 ١٠٠ ١٠٠ التجزئة السعودیة

     
شركة بنده لخدمات التشغیل والصیانة 

 والمقاوالت
المملكة العربیة  
 ١٠٠ ١٠٠ الخدمات والصیانة  السعودیة

 شركة بنده العالمیة لتجارة التجزئة
جمھوریة مصر 

 ١٠٠ ١٠٠ التجزئة العربیة
     

 بنده للمخابزشركة 
المملكة العربیة  
 ١٠٠ ١٠٠ شركة متوقفة النشاط السعودیة

     
     جیان

     

 الشركة اللبنانیة للحلویات والمخابز
المملكة العربیة  

 ٩٥ ٩٥ شركة متوقفة النشاط السعودیة
 
 الطعام الجیدشركة  (٤)
 

)"جي إف سي"(، والتي تم تأسیسھا كشركة  الطعام الجید٪ في شركة ١٠٠تمتلك الشركة األم حصة ملكیة بنسبة 
الصادر في   ٤٠٣٠٦٠٣٦٧٤ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة تحت السجل التجاري رقم 

 (. ٢٠١٨ینایر  ٨ھـ )١٤٣٩ربیع الثاني  ٢١جدة في 
 

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

  



 شركة مجموعة صافوال 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

 م  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 )بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك(  

١٤ 
 

 
 معلومات عامة )تابع( .١

 
 )تابع( الطعام الجید شركة (    ٤)

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

 

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

 مارس ٣١   
 م٢٠٢٠

دیسمبر  ٣١
 م ٢٠١٩

     

  شركة مصنع األغذیة المتنوعة
المملكة العربیة  
 السعودیة

تصنیع األغذیة 
 ٥١ ٥١ المجمدة

     

 شركة األحسن للتجارة 
المملكة العربیة  
 ٥١ ٥١ تجارة وتوزیع السعودیة

     
 ٥١ ٥١ تجارة وتوزیع البحرین شركة الھالل لالستیراد والتصدیر

     

 شركة مشاریع سھر المحدودة
اإلمارات العربیة 

 ٥١ ٥١ تجارة وتوزیع المتحدة
     

 شركة مصنع سھر لألغذیة 
اإلمارات العربیة 

 المتحدة 
تصنیع األغذیة 
 ٥١ ٥١ المجمدة

     

 شركة الكبیر القابضة المحدودة
اإلمارات العربیة 

 ٥١ ٥١ شركة قابضة  المتحدة
     

 شركة األفضل لتجارة المواد الغذائیة
اإلمارات العربیة 

 ٥١ ٥١ تجارة وتوزیع المتحدة 
 

 الكبیر القابضة المحدودة: شركات تابعة تحت سیطرة شركة 
     

 شركة كاسكید لإلستثمارات المحدودة
اإلمارات العربیة 

 ١٠٠ ١٠٠ شركة استثماریة المتحدة
     

 شركة كاسكید لألغذیة البحریة 
اإلمارات العربیة 

 المتحدة
تصنیع األغذیة 
 ١٠٠ ١٠٠ المجمدة

     

 شركة مشاریع الصباح للمواد الغذائیة
اإلمارات العربیة 

 ١٠٠ ١٠٠ تجارة وتوزیع المتحدة
     

     شركة كاسكید لإلستثمارات المحدودة

 ١٠٠ ١٠٠ تجارة وتوزیع عمان شركة األفضل لألغذیة   
 

 أسس اإلعداد  .٢
 

 المعاییر المحاسبیة المطبقة (أ
 

تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة المرفقة للمجموعة وفقا للمعیار الدولي للتقریر المالي  
"( المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر ٣٤للتقاریر المالیة األولیة )"معیار المحاسبة الدولي 

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

 م )"آخر قوائم مالیة سنویة"(. ٢٠١٩دیسمبر  ٣١
  



 شركة مجموعة صافوال 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

 م  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 )بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك(  

١٥ 
 

 
 أسس اإلعداد )تابع( .٢
 

 )تابع(المعاییر المحاسبیة المطبقة  أ(
 

وال تتضمن ھذه القوائم المالیة جمیع المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالیة المعدة وفقا 
للمعاییر الدولیة للتقریر المالي، ولكن تم إدراج السیاسات المحاسبیة واإلیضاحات التفسیریة المحددة لتفسیر 

ي المركز المالي واألداء المالي للمجموعة منذ آخر قوائم مالیة  األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغیرات ف
 سنویة.  

 
 العرف المحاسبي / أسس القیاس (١

 
تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفھوم 

االستثمارات بخالف تلك المدرجة بالتكلفة المطفأة، االستمراریة وعلى أساس التكلفة التاریخیة، باستثناء  
والتزامات الشركة والمخزون في إطار عالقة التحوط للقیمة العادلة، واألدوات المالیة المشتقة ومنافع 
الموظفین والتي یتم إثباتھا بالقیمة الحالیة لاللتزام المستقبلي باستخدام طریقة وحدة االئتمان المخططة.  

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

 عملة النشاط والعرض (٢
 

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

 
 حاسبیة الھامة  التقدیرات واألحكام الم (ب

 
یتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة من اإلدارة استخدام الحكم والتقدیرات واالفتراضات  
التي تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة وعلى المبالغ المقرر عنھا للموجودات والمطلوبات واإلیرادات 

 النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.والمصروفات المقرر عنھا. وقد تختلف 
 

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

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

عدم التأكد  التي تم الكشف عنھا في القوائم المالیة الموحدة السنویة  تقدیرات بمراجعة المصادر الرئیسیة ل
(. تعتقد اإلدارة أنھ بخالف الخسائر االئتمانیة المتوقعة ١٩ -األخیرة على خلفیة وباء كورونا )كوفید 

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

 الوضع وستنعكس أي تغییرات مطلوبة في فترات إعداد التقاریر المستقبلیة
  



 شركة مجموعة صافوال 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

 م  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 )بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك(  

١٦ 
 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة .٣

 
المالیة األولیة الموحدة المختصرة ھي نفسھا المطبقة على القوائم إن السیاسات المحاسبیة المطبقة على ھذه القوائم 

م. ھناك عدد من التعدیالت على  ٢٠١٩دیسمبر  ٣١المالیة الموحدة السنویة للمجموعة كما في وللسنة المنتھیة في 
األولیة   م ولكن لیس لھا تأثیر جوھري على ھذه القوائم المالیة٢٠٢٠ینایر  ١المعاییر تسري أیضا اعتبارا من 

 الموحدة المختصرة.
         

 االستثمار في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة .٤
 

 فیما یلي بیان استثمار المجموعة في الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة:
 

 االسم 
قطاع األعمال 

 بلد التأسیس الرئیسي
 حصة
   )٪(الملكیة 

   
مارس  ٣١

 م٢٠٢٠
دیسمبر  ٣١

 م ٢٠١٩
مارس  ٣١

 م٢٠٢٠
دیسمبر  ٣١

 م ٢٠١٩
       

 "( المراعي)" شركة المراعي 
المنتجات الغذائیة 

 الطازجة 
المملكة العربیة  

 ٧٬٧٣٣٬٥١٥ ٧٬٨٤٢٬٣٥٩ ٣٤٬٥٢ ٣٤٬٥٢ السعودیة

شركة كنان الدولیة للتطویر 
 عقارات "(كنان)" العقاري 

المملكة العربیة  
 ٤٠٠٬٨٥٦ ٣٩١٬٢٢١ ٢٩٬٩ ٢٩٬٩ السعودیة

الشركة المتحدة للسكر، مصر  
 ٢٥٤٬٤٢١ ٢٥٤٬٦٥٥ ٣٣٬٨٢ ٣٣٬٨٢ مصر  تصنیع السكر "( *یو إس سي أي)" 

شركة مدینة السیرة للتطویر 
 عقارات العقاري

المملكة العربیة  
 ١٤٥٬٤٩٦ ١٤٥٬٤٩٦ ٤٠ ٤٠ السعودیة

الشركة المتحدة للزیوت 
 ٤٧٬٥٥٧ ٤٧٬٢٤٤ ٥١ ٥١ كایمانجزر  شركة قابضة  القابضة المحدودة

شركة إنتاج كابیتال المحدودة 
 إدارة الصنادیق )"إنتاج"(

الجمھوریة 
 ٢٧٬١٤٣ ٢٧٬١٤٣ ٤٩ ٤٩ التونسیة

شركة مطوري مدینة المعرفة  
 عقارات    االقتصادیة

المملكة العربیة  
 ١٦٬٠٥٩ ١٦٬٠٥٩ ٢٬٠٧ ٢٬٠٧ السعودیة

سي فود إنترناشیونال ون 
 الحرة المنطقة 

توزیع منتجات 
المأكوالت 
 البحریة

اإلمارات 
 -- -- ٤٠ ٤٠ العربیة المتحدة

     ٨٬٦٢٥٬٠٤٧ ٨٬٧٢٤٬١٧٧ 
 

 (. ٪١٠٬٦٢م: ٢٠١٩دیسمبر   ٣١٪ )١٠.٦٢* تبلغ حصة الملكیة المباشرة للشركة في یو إس سي إي 
 

  



 شركة مجموعة صافوال 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

 م  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 )بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك(  

١٧ 
 

 
 االستثمارات   .٥

  

 
مارس  ٣١

 م٢٠٢٠
 دیسمبر  ٣١

٢٠١٩ 
   

استثمارات محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 ٣٤٧٬٥٩٠ ٢٨٧٬٠١٩ (١-٥)اإلیضاح 

 ٢٦٬٥١٦ ٤١٬٥٦١ استثمار بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 
 استثمارات محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ١-٥

 

 
قطاع األعمال 

 بلد التأسیس الرئیسي
 حصة
  )٪(الملكیة 

   
مارس  ٣١

 م٢٠٢٠
دیسمبر  ٣١

 م ٢٠١٩
مارس  ٣١

 م٢٠٢٠
دیسمبر  ٣١

 م ٢٠١٩
       استثمارات مدرجة 

 عقارات مدینة المعرفة االقتصادیة  
العربیة  المملكة 

 ٢١٥٬٨٩٧ ١٧٥٬٤٩٨ ٦.٤ ٦.٤ السعودیة

 عقارات إعمار المدینة االقتصادیة  
المملكة العربیة  

 ٧١٬٠٨٥ ٥٠٬٩١٣ ٠.٩ ٠.٩ السعودیة
شركة فینكس العربیة 

 عقارات القابضة 
المملكة األردنیة  

 -- -- ٥ ٥ الھاشمیة
       استثمارات غیر مدرجة

 االستثمارإدارة  شركة سویكورب
المملكة العربیة  

 ٦٠٬٦٠٨ ٦٠٬٦٠٨ ١٥ ١٥ السعودیة
تحت  ) شركة جسور القابضة

 شركة قابضة  (التصفیة
المملكة العربیة  

 -- -- ١٤.٨١ ١٤.٨١ السعودیة

     ٣٤٧٬٥٩٠ ٢٨٧٬٠١٩ 
 
 رأس المال .٦

 
ملیار لایر سعودي یتكون  ٥.٣م، فإن رأس مال المجموعة البالغ ٢٠١٩دیسمبر  ٣١م و ٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

 لایر سعودي.  ١٠ملیون سھم مدفوع بالكامل قیمة كل منھا  ٥٣٣.٩٨١من 
 
 االحتیاطي النظامي .٧

 
٪  ١٠ى الشركة سنویا تحویل وفقا لنظام الشركة األساسي ونظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة، یتعین عل

٪ من رأس مالھا. وحیث أن الشركة قد  ٣٠من صافي دخلھا إلى احتیاطي نظامي حتى یبلغ ھذا االحتیاطي النظامي 
 وصلت إلى مستوى االحتیاطي اإللزامي، لذلك ال یلزم إجراء أي تحویالت إضافیة. 

 
ة المختصرة ھو االحتیاطي النظامي للشركة. ھذا االحتیاطي یعتبر االحتیاطي النظامي في القوائم المالیة األولیة الموحد

 حالیا غیر متاح للتوزیع على شركاء الشركة. 
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 م  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
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١٨ 
 

 
 القروض والسلف .٨

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

 مارس ٣١  
 م٢٠٢٠

 دیسمبر  ٣١
 م ٢٠١٩

   المطلوبات غیر المتداولة
 ١٣٠٬٢١٨ ١٣٢٬٩٥٥ قروض بنكیة بضمان 
 ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠ (٢-٨)اإلیضاح صكوك غیر مضمونة 
 ٢٬٧٧٥٬٠٢٧ ٢٬٩١٣٬٩٩٦ قروض بنكیة بال ضمان

 ٣٬٩٠٥٬٢٤٥ ٤٬٠٤٦٬٩٥١ 
   المطلوبات المتداولة

 ٦٠٬٤٦١ ٥٤٬٤١٠ الجزء المتداول من قروض بنكیة مضمونة
 ٦٧٩٬٣٢١ ١٬١٤٧٬٦٤٠ الجزء المتداول من قروض بنكیة بال ضمان

 ٩٩٣٬٠٠٠ -- (٢-٨)اإلیضاح صكوك غیر مضمونة 
 ٦٩٬٧٠٠ ٨٦٬٩٦٢ قروض بنكیة بضمان 

 ١٬٧٩٩٬٤٩٥ ١٬٨٨١٬٠٦٤ قروض بنكیة بال ضمان
 ٣٧٬٢٧٣ ٦٥٬٠٥٣ سحب على المكشوف

 ٣٬٦٣٩٬٢٥٠ ٣٬٢٣٥٬١٢٩ 
 

٧٬٥٤٤٬٤٩٥ ٧٬٢٨٢٬٠٨٠ 
 

ھذه القروض قروضا حصلت علیھا الشركة األم وشركاتھا التابعة من البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة تمثل    ١-٨
ھذه القروض ھي باللایر السعودي والجنیھ المصري واللایر اإلیراني والدوالر األمریكي والدینار . األخرى

بعض ھذه القروض مضمونة بضمان ممتلكات . داني الجزائري واللیرة التركیة و الدرھم اإلمارتي والجنیھ السو
تتضمن اتفاقیات القروض تعھدات تتطلب، من بین شروط . وآالت ومعدات لبعض الشركات التابعة في الخارج

بعض القروض طویلة األجل للشركات التابعة مضمونة بضمان الشركة . أخرى، الحفاظ على نسب مالیة معینة
م، تشمل القروض والسلف تسھیالت تمویلیة متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة ٢٠٢٠مارس  ٣١كما في . األم

 (.ملیار لایر سعودي ٦.٥: م٢٠١٩دیسمبر  ٣١) ملیار لایر سعودي  ٦.٣بقیمة 
 
ملیار لایر سعودي   ١.٥أتمت المجموعة طرحھا األولي بإصدار الصكوك بقیمة إجمالیة تبلغ م ٢٠١٣ینایر  ٢٢في    ٢-٨

شھور یستحق بشكل   ٦٪ زائد سایبور لمدة  ١.١٠سنوات وبعائد متوقع متغیر لحملة الصكوك قدره    ٧بمدة صالحیة  
غیرھا من الشروط  تنص أحكام الصكوك على أن تحافظ المجموعة خالل الفترة على شروط مالیة و . نصف سنوي
 . م ٢٠٢٠ینایر  ٢٢تم تسویة الصكوك في  .خالل المدة

  
ملیار   ١م، أكملت المجموعة طرحھا لصكوك جدیدة، بموجب البرنامج الجدید، بقیمة إجمالیة تبلغ  ٢٠١٩یولیو    ٩في  

٪ زائد سایبور لمدة ١.٦٠سنوات وبعائد متوقع و متغیر على حاملي الصكوك قدره  ٧لایر سعودي بمدة صالحیة 
ملیون لایر   ٥٠٧م، شمل اإلصدار ٢٠٢٦یولیو  ٩ستستحق الصكوك في . شھور یستحق بشكل نصف سنوي ٦

 .  سعودي من الصكوك السابقة والتي تم استردادھا وتبادلھا
 
لبعض ( ملیون لایر سعودي ٢٨٦: م٢٠١٩دیسمبر  ٣١) سعودي ملیون لایر ٢٧٢ممتلكات وآالت ومعدات بقیمة  ٣-٨

 .الشركات التابعة للمجموعة في الخارج مرھونة كضمان لدى بنوك تجاریة
 

مرھونة لدى بعض البنوك ( ملیون لایر سعودي ٦٢: م٢٠١٩دیسمبر  ٣١)ملیون لایر سعودي  ١٩بقیمة مخزون  ٤-٨
 . تابعة في الخارجاألجنبیة مقابل تسھیالت لبعض الشركات ال

 
دیسمبر  ٣١)ملیار لایر سعودي  ٤.٦ ، لدى المجموعة تسھیالت بنكیة غیر مستغلة تبلغ م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في  ٥-٨

 . إلدارة متطلبات السیولة قصیرة األجل وطویلة األجل( ملیار لایر سعودي ٥.٣:   م٢٠١٩
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١٩ 
 

 
 الزكاة وضرائب الدخل  .٩

 
 الموقف الزكوي (أ)

 
م. قامت الھیئة العامة ٢٠١٨م إلى  ٢٠٠٥م، أنھت الشــركة وضــعھا الزكوي للســنوات من ٢٠١٩خالل ســنة 

ــركة لألعوام من  ــجالت الشـ ات م، وطالبت بفروق٢٠١٢م إلى  ٢٠٠٥للزكاة والدخل بعمل فحص میداني للسـ
ة والدخل ملیون لایر ســعودي. بعد ذلك، تم تســویة المبلغ مع الھیئة العامة للزكا  ٨٥.٨زكویة اضــافیة قدرھا  

ملیون لایر سعودي. وعالوة على ذلك، تم االنتھاء من ربوط الشركة   ١٠.٢وسددت الشركة االلتزامات بمبلغ 
ملیون لایر ســعودي.باســتثناء عامي  ٥.٤م بناء على العوائد المعدلة بمبلغ ٢٠١٨م إلى  ٢٠١٣للســنوات من 

یون لایر سـعودي على الربط الزكوي مل  ١.٩م، والتي لدى الشـركة إعتراضـات قائمة بمبلغ ٢٠٠٠م و١٩٩٩
اسـتلمت بعض الشـركات التابعة في قطاع تصـنیع األغذیة الصـادر من الھیئة العامة للزكاة والدخل )"الھیئة"(.
ة حتى ـعام  ة أو مؤقـت ائـی اقـیة ٢٠١٨على شــــــھادات زكوـیة نـھ ا لالتـف ابـعة خطط اـلدفع وفقـ  ذـلك ، تم مـت ا ـل م.وفقـ 

 ة والدخل وتم تعدیل االلتزامات مقابل مبالغ التسویة النھائیة.المبرمة مع الھیئة العامة للزكا

باإلضافة إلى ذلك، لدى المجموعة اسئنافات معلقة ضد ربوط بعض الشركات التابعة التي یبلغ مجموع 
 .ملیون لایر سعودي تقریبا( ٨.٢م:  ٢٠١٩دیسمبر   ٣١ملیون لایر سعودي ) ٨.٢الفروقات الزكویة فیھا 

 
 ضریبة الدخلموقف  (ب)

 
. تلتزم الشركات األجنبیة التابعة للمجموعة بدفع ضریبة دخل بموجب أنظمة الضریبة المطبقة في دول تأسیسھا

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

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

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

  .حیث تم تقدیم ردود لھا
 

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

 
 االرتباطات وااللتزامات المحتملة .١٠

 
 مارس ٣١

 م٢٠٢٠
 دیسمبر ٣١

 م ٢٠١٩
 المبلغ بالمالیین 

 ٧١ ٦٠ خطابات اعتماد
 ١٨٠ ١٢٧ ضمانات بنكیة

 ١٨٩ ٣٤٠ التزامات لشراء سكر خام 
 ٣٣٣ ٥٠٢ التزامات لبیع سكر مكرر

 ٧٠ ٥٠ التزامات رأسمالیة
   

 الكمیة بالطن المتري 
 ١٧٤٬٧٥٢ ٢٥٨٬٢٧١ التزامات لشراء سكر خام  
 ١٩٩٬٧٤٤ ٢٩٥٬٥٣٢ التزامات لبیع سكر مكرر 
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٢٠ 
 

 
 ربحیة السھم .١١

 
م،  بقسمة صافي الربح  ٢٠١٩مارس  ٣١م و٢٠٢٠مارس  ٣١تم حساب ربحیة السھم األساسیة للفترة المنتھیة في 

الخسارة من العملیات المستمرة العائد لمساھمي الشركة األم لھذه الفترات على المتوسط  /والدخل ( الخسارة) /
 .خالل ھذه الفترات( ملیون ٥٣٣.٩٨١: م٢٠١٩مارس  ٣١)ملیون  ٥٣٣.٩٨١المرجح لعدد األسھم القائمة 

 

م، بقسمة صافي الربح  ٢٠١٩مارس  ٣١م و٢٠٢٠مارس  ٣١تم حساب ربحیة السھم المخفضة للفترة المنتھیة في 
الخسارة من العملیات المستمرة العائد لمساھمي الشركة األم لھذه الفترات على المتوسط المرجح   /الخسارة والربح    /

ولكن، في غیاب أي التزام قابل للتحول ألدوات . العادیة لعدد األسھم القائمة المعدلة بأثر التخفیض المحتمل لألسھم
 .حقوق ملكیة، فإن ربحیة السھم المخفضة ال تختلف عن ربحیة السھم األساسي

 
 األطراف ذات العالقة  .١٢

 
تتضمن األطراف ذات العالقة المساھمین في المجموعة، والشركات الزمیلة والشقیقة، والمنشآت األخرى ذات العالقة  

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

 
 المعامالت مع موظفي اإلدارة الرئیسیین

 
 مكافآت موظفي اإلدارة العلیا

 
تتضمن تعویضات موظفي اإلدارة العلیا في المجموعة رواتب، ومكافآت غیر نقدیة، ومنافع ما بعد التوظیف، وفیما 

  م ٢٠٢٠مارس    ٣١ملیون لایر سعودي للفترة المنتھیة في    ٨.٠یتعلق بذلك، قامت المجموعة بإثبات مصروف قدرة  
 (.ملیون لایر سعودي ٨.٦: م ٢٠١٩مارس  ٣١)

مارس  ٣١)ملیون لایر سعودي  ٠.٦مبلغ  م٢٠٢٠مارس  ٣١اإلدارة للسنة المنتھیة في بلغت مكافآت مجلس 
تم احتسابھا وفقا للوائح الشركة ویتم تحمیلھا على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة  (  ملیون لایر سعودي  ٠.٦:  م٢٠١٩

بلغت بدالت الحضور والنفقات األخرى ألعضاء مجلس اإلدارة . وتم اعتبارھا كمخصصات في السنة السابقة
وتم قیدھا (  ملیون لایر سعودي  ٠.٧:  م٢٠١٩مارس    ٣١)ملیون لایر سعودي    ٠.٧وأعضاء لجان المجلس المختلفة  

 .على المصروفات وإدراجھا ضمن المصروفات العمومیة واإلداریة

م، وافق مساھمو الشركة على برنامج ٢٠٢٠أبریل  ٢٩عقد في بعد انتھاء الفترة، في االجتماع العام السنوي المن
الحوافز طویلة األجل للموظفین )"الخطة"( على أساس أسھم الشركة لصالح بعض كبار المدیرین التنفیذیین المؤھلین 

 للمجموعة، وتخضع الخطة الستكمال المتطلبات القانونیة والتنظیمیة المعمول بھا.

 قة األخرىمعامالت األطراف ذات العال
 

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

 . لیست ذات عالقة على أساس تجاري

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

تحصیلھا فیما یتعلق بالمبالغ المستحقة إلى أطراف ذات   الحالیة أو الفترة السابقة للدیون المعدومة أو المشكوك في
 . عالقة
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 األطراف ذات العالقة )تابع( .١٢

 
فیما یلي القیمة اإلجمالیة للمعامالت مع الطرف ذي العالقة واألرصدة القائمة بما في ذلك تلك المتعلقة بموظفي 

 :تأثیر كبیراإلدارة العلیا والكیانات التي لھم علیھا سیطرة أو 

 العالقة االسم 
طبیعة 

 رصید اإلقفال مبلغ المعامالت  المعامالت

   
 مارس  ٣١ مارس  ٣١

 م٢٠٢٠
دیسمبر  ٣١

 م ٢٠١٩ م٢٠٢٠ م ٢٠١٩

 ذمم مدینة تجاریة –مستحق من أطراف ذات عالقة  
 بعض مساھمي 

 الشركة المتحدة للسكر
 شركاء في 
 ١٤٬٢٩٥ ٢٢٬٣٦٧ ٣٩٬٧٩٧ ٣٦٬٥٢٩ تجاریة شركة تابعة

 بعض شركاء 
 شركة عافیة العالمیة 

 شركاء في 
 ٢١٬٣٠٥ ٢٣٬٧٦٠ ١٦٬٩٩٨ ٢٤٬٣٩٥ تجاریة شركة تابعة

 ١٬٤٩٥ ٢٬٩٨٩ ١١٬٤٦٠ ٥٬٧٦٧ تجاریة شركة زمیلة شركة المراعي 
 شركة 

 ٥٬٤٤٩ ٥٬٨٩١ ١٢٬٤٧٥ ١٥٬٣٦٠ تجاریة شركة شقیقة المخابز الغربیة
 ٥٩٠ -- ٦٤ --   أخرى 

     ٤٣٬١٣٤ ٥٥٬٠٠٧ 
 مدفوعات مقدما وذمم مدینة أخرى –مستحق من أطراف ذات عالقة  

شركة خیرات الشرق  
للتجارة العامة وصناعة  

 ٢٢٬٣٢٢ ٢٢٬٩٦٢ ١٩٬١٣٤ ٦٤٠ غیر تجاریة شركة شقیقة المواد الغذائیة  
 سي فود انترناشونال 

 ٦٬٠١١ ٦٬٠١١ -- -- غیر تجاریة مشروع مشترك القابضة 
شركة المھباج الشامیة 

 شركة شقیقة التجاریة
 غیر تجاریة

٣٬١٥٩ ٤٬٣٣٣ -- ٢٬٢٠٠ 
سي فود إنترناشیونال ون 

 شركة زمیلة المنطقة الحرة  
 غیر تجاریة

٢٬٧٥٢ ٢٠٬٥٣٨ ٨٥٢ -- 
شركة تجمیع وتدویر 
 شركة زمیلة المخلفات المحدودة   

 غیر تجاریة
٣٬٠٦٠ ٢٬٥٩٥ -- ١٬٢٤١ 

 ١٧٤ ٧٧ -- ٢٣ غیر تجاریة زمیلةشركة  زھور الریف 

 شركة المراكز العربیة 
شریك في شركة  

 -- -- ٨٧٦ ١٬٧٤٣ غیر تجاریة تابعة
شركة دل مونتي السعودیة  

 شركة شقیقة المحدودة 
 غیر تجاریة

٧٨٨ ٥٥٥ -- -- 

     ٣٤٬٧٢٦ ٣٨٬٧٣٠ 
 
 
 

  



 شركة مجموعة صافوال 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

 م  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 )بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك(  

٢٢ 
 

 
 األطراف ذات العالقة )تابع( .١٢
 

 العالقة االسم 
 طبیعة

 رصید اإلقفال مبلغ المعامالت  المعامالت

   
 مارس  ٣١ مارس  ٣١

 م٢٠٢٠
دیسمبر  ٣١

 م ٢٠١٩ م٢٠٢٠ م ٢٠١٩
 ذمم دائنة تجاریة -المستحق إلى أطراف ذات عالقة 

       
 ١٠٠٬٥١٦ ١٤٢٬٦٥٠ ١٨٣٬٤٧٩ ٢٣٤٬٨٠٦ تجاریة شركة زمیلة المراعي  

 ٤١٬١٥٢ ٩٨٬٥٥٧ ١٤٥٬٦٠٢ ١٢٦٬٧٣٥ تجاریة شركة شقیقة مجموعة نستلھ 
 ٣٨٬٢٤٣ ٥٦٬١٨٦ ٣٩٬٥٣١ ٥٣٬٣٤٤ تجاریة شركة شقیقة شركة میار لألغذیة 

شركة دل مونتي السعودیة  
 ٥٬٩٤٣ ١٣٬٨٧١ ١٤٬٦٢١ ٢٩٬١٤٣ تجاریة شركة شقیقة المحدودة

شركة المھباج الشامیة 
 ٣٬٦٧٦ ٨٬٠١٢ ٧٬٢٨٩ ٩٬٣١٤ تجاریة شركة شقیقة التجاریة

 -- -- ١٢٬٨١٨ ١٬٧٩١ تجاریة شركة زمیلة مصر-الشركة المتحدة للسكر

 -- -- ١٩٥ ٢٬٩١٧ تجاریة شركة زمیلة سي فود إنترناشیونال ون 
شركة مصنع المنھل للمیاه 

 ١٬١٥٧ ٨٨٨ ١٬٠٩٨ ١٬٥٣٢ تجاریة شركة شقیقة المحدودة
مصنع الجزیرة للتمور 

 ٢٩ ٤٥ -- ١٦ تجاریة شركة زمیلة  واألغذیة
 ١٬١١٢ -- ٤٬٣٣٦ --   أخرى 

     ١٩١٬٨٢٨ ٣٢٠٬٢٠٩ 
 مستحقات ومطلوبات أخرى –مستحق إلى أطراف ذات عالقة  

 -الشركة المتحدة للسكر
 شركة زمیلة مصر

 غیر تجاریة
٥٢٬٩٣٥ ٥٩٬٩٠١ ٢٤٬٦٧٢ ١٤٬٩١٢ 

شركة عبد القادر المھیدب 
 شریك وأبناءه

 غیر تجاریة
٦٬٥١٧ -- ١٬٦٩٦ ٧٬٢٠٠ 

 شركة زمیلة كنان
 غیر تجاریة

٧٬٩٩٨ ٤٬٩٣٨ -- -- 

 -- -- ٤٥٨ --   أخرى 
     ٥٩٬٤٥٢ ٥٩٬٩٠١ 
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 )شركة مساھمة سعودیة(
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 القطاعات التشغیلیة .١٣

 
لدى المجموعة خمس قطاعات مقرر عنھا، كما ھو موضح أدناه، وھي تمثل وحدات األعمال االستراتیجیة للمجموعة. 

االستراتیجیة منتجات وخدمات مختلفة، وتدار بشكل منفصل ألنھا تتطلب تقنیات واستراتیجیات وتقدم وحدات األعمال  
تسویقیة مختلفة. لكل وحدة من وحدات األعمال االستراتیجیة یقوم الرئیس التنفیذي للمجموعة )متخذ القرارات  

على األقل. یوضح الملخص التالي  التشغیلیة الرئیسي( بمراجعة التقاریر اإلداریة الداخلیة على أساس ربع سنوي 
 العملیات في كل قطاع من قطاعات المجموعة: 

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

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

 یشمل المنتجات الغذائیة وسلسلة مطاعم الوجبات السریعة التي تدیرھا ھرفي.  - الخدمات الغذائیة
 ا شركة جود فود. یشمل تصنیع وتجارة الجملة والتجزئة للمنتجات الغذائیة المجمدة التي تدیرھ - األغذیة المجمدة

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

م  ٢٠٢٠القطاعات التي ال تستوفي أي من حدود الكمیة القصوى لتحدد القطاعات التي یمكن التقریر عنھا في سنتي 
 تتضمن بشكل رئیسي االستبعادات. م، تصنف تحت بند "أخرى / استبعادات"، والتي٢٠١٩و 
 

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

نتائج قطاعات معینة ذات صلة بمنشآت أخرى تعمل ضمن تلك الصناعات. یتم تحدید التسعیر بین عالقة بتقییم 
 القطاعات على أساس تجاري. 

 

 م ٢٠٢٠مارس   ٣١

   القطاعات المقرر عنھا 
الصناعات  

 التجزئة  الغذائیة
الخدمات  
 الغذائیة

األغذیة  
 استثمارات  المجمدة 

أخرى /  
 اإلجمالي  استبعادات 

        
 ٦٬١١٩٬٧٥٠ -- -- ١٧٨٬٤٥٠ ٢٨٨٬٤٤٦ ٣٬٢٩٥٬١٢٠ ٢٬٣٥٧٬٧٣٤ إیرادات خارجیة 

 -- (١٥١٬١٠٢) ١٠٬٨٠٢ ١٣٬٣٠٧ ٨٬٤٨٢ ٥٢٣ ١١٧٬٩٨٨ إیرادات بین القطاعات 
 ٦٬١١٩٬٧٥٠ (١٥١٬١٠٢) ١٠٬٨٠٢ ١٩١٬٧٥٧ ٢٩٦٬٩٢٨ ٣٬٢٩٥٬٦٤٣ ٢٬٤٧٥٬٧٢٢ إیرادات قطاعیة
 (٤٬٨٩٦٬٧٥٤) ١٤٠٬٣٠٠ -- (١٢٥٬٩٦٥) (٢١٩٬٨٩٥) (٢٬٥٩٠٬٥٧٢) (٢٬١٠٠٬٦٢٢) تكلفة إیرادات 
صافي الربح /  

 ١٧٢٬٧٥٥ (٢٣٬٤٣٩) ٦٨٬٥٦١ ١٨٬٤٩٧ ٢٥٬١٣١ ١٠٬٨٢٦ ٧٣٬١٧٩ )الخسارة( القطاعیة  
        

 ٢٨٬٢٥٤٬٢٨١ (٤٬٩١٣٬٤٧٤) ١٣٬٩٤٠٬١٧٩ ٩٤٥٬١٤٩ ٢٬٠٣٦٬٨٧١ ٨٬٩٤٣٬٩٧٦ ٧٬٣٠١٬٥٨٠ موجودات قطاعیة 
 ١٩٬٦٩٠٬٥٧٨ (١٬٢٠٣٬٩٤٦) ٦٬٠٦٤٬٦٥٩ ٧٢٧٬٥٠١ ١٬٠١٣٬٧٢٣ ٨٬٠٨٧٬٣٧٢ ٥٬٠٠١٬٢٦٩ قطاعیة مطلوبات 

        
        م ٢٠١٩مارس  ٣١
        

 ٥٬٣٨٧٬٨٩٣ -- -- ١٢١٬٦٢٠ ٣٠٥٬٣٠٢ ٢٬٦٦٩٬٧٠٦ ٢٬٢٩١٬٢٦٥ إیرادات خارجیة 
 -- (١٤٤٬٣٥١) ١٠٬٩٩٤ ٧٬٢٨٤ ٨٬١٠١ ٨٢٤ ١١٧٬١٤٨ إیرادات بین القطاعات 

 ٥٬٣٨٧٬٨٩٣ (١٤٤٬٣٥١) ١٠٬٩٩٤ ١٢٨٬٩٠٤ ٣١٣٬٤٠٣ ٢٬٦٧٠٬٥٣٠ ٢٬٤٠٨٬٤١٣ إیرادات قطاعیة
 (٤٬٣٢٢٬٤٢٨) ١٣٣٬٣٥٦ -- (٨٠٬٧٩٦) (٢١٩٬٨٦٢) (٢٬١١٣٬٨٦٥) (٢٬٠٤١٬٢٦١) تكلفة إیرادات 
صافي الربح /  

 ٦٬٣٣٠ (٢١٬٢٥١) ٥٦٬٨٥٤ ٣٬٠١٤ ٤٨٬٠٠٨ (١٩٢٬٧٢٩) ١١٢٬٤٣٤ )الخسارة( القطاعیة  
        
        م٢٠١٩دیسمبر  ٣١

 ٢٦٬٦٥٧٬٧١١ (٤٬٣١٥٬٥١٠) ١٣٬٦٤٨٬٢٠٢ ٩١٠٬٤٠٣ ٢٬٠٣٣٬٤٦٣ ٧٬٥١٠٬٩١٨ ٦٬٨٧٠٬٢٣٥ موجودات قطاعیة 
 ١٨٬١١٨٬٦٤١ (٦٤٤٬٧١١) ٥٬٧٩٦٬٩٥٣ ٧٠٤٬٢٣٦ ١٬٠٣٥٬١٠٩ ٦٬٦٤٨٬٧٢٥ ٤٬٥٧٨٬٣٢٩ مطلوبات قطاعیة 
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 إدارة المخاطر المالیة .١٤

 
 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 تاریخ القیاس في السوق الرئیسیة أو، في ظل غیاب السوق الرئیسیة، في السوق األكثر منفعة المتاحة  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
x  النشطة للموجودات والمطلوبات المتطابقة. : األسعار المدرجة )غیر المعدلة( في األسواق١المستوى 
 
x   ( القابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام،  ١: المدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى )٢المستوى

 سواء  بصورة مباشرة )أي كأسعار( أو غیر مباشرة )أي مستمدة من األسعار(.
 
x  المطلوبات التي ال تستند إلى بیانات السوق القابلة للمالحظة )المدخالت  : المدخالت للموجودات أو ٣المستوى

 غیر القابلة للمالحظة(. 
 

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

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

م، لم تكن ھناك تحویالت بین فئات القیمة العادلة  ٢٠١٩دیسمبر    ٣١م و٢٠٢٠مارس    ٣١خالل الفترات المنتھیة في  
 .  ٢والمستوى  ١توى للمس

  
وحیث یتم تجمیع األدوات المالیة للمجموعة وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیة، فیما عدا االستثمارات واألدوات المالیة  
المشتقة التي تظھر بالقیمة العادلة، فیمكن أن تنشأ فروقات بین تقدیرات القیمة الدفتریة والقیمة العادلة. وبرأي اإلدارة  

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

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

 إذا كانت القیمة الدفتریة تمثل تقدیرا معقوال للقیمة العادلة. 
 

 
 



 شركة مجموعة صافوال 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

 م  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 )بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك(  

٢٥ 
 

 
 إدارة المخاطر المالیة )تابع( .١٤
 

 التصنیفات المحاسبیة والقیم العادلة )تابع( (أ

 
 

 م ٢٠٢٠مارس   ٣١

 القیمة العادلة  القیمة الدفتریة 
إلزامیا بالقیمة  

العادلة من خالل  
الربح أو  
  - الخسارة 
 أخرى

محددة  
بالقیمة  
 العادلة 

أدوات  
تحوط  
بالقیمة  
 العادلة 

القیمة العادلة  
من خالل  

  الدخل الشامل 
 اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   اآلخر  

         
الموجودات المالیة المقاسة  

         بالقیمة العادلة  
استثمار بالقیمة العادلة من خالل  

 ٤١٬٥٦١ -- -- ٤١٬٥٦١ -- -- -- ٤١٬٥٦١ الربح أو الخسارة  
عقود تبادل مستقبلیة مستخدمة  

 ١٢٥٬٣٠٧ -- ١٢٥٬٣٠٧ -- -- ١٢٥٬٣٠٧ -- -- للتحوط  
 ١٦٦٬٧٨٨ -- ١٦٦٬٧٨٨ -- -- -- ١٦٦٬٧٨٨ -- عقود تبادل مستقبلیة أخرى 

 ١٬٣٧٢ ١٬٣٧٢ -- -- -- -- ١٬٣٧٢ -- خیار الشراء 
 ٢٨٧٬٠١٩ ٦٠٬٦٠٨ -- ٢٢٦٬٤١١ ٢٨٧٬٠١٩ -- -- -- ( ٥أوراق مالیة )اإلیضاح 

 ٦٢٢٬٠٤٧ ٦١٬٩٨٠ ٢٩٢٬٠٩٥ ٢٦٧٬٩٧٢ ٢٨٧٬٠١٩ ١٢٥٬٣٠٧ ١٦٨٬١٦٠ ٤١٬٥٦١ 
         

بالقیمة  مطلوبات مالیة مقاسة 
          العادلة 

عقود تبادل مستقبلیة مستخدمة  
 ٧٥٬٠٤٣ -- ٧٥٬٠٤٣ -- -- ٧٥٬٠٤٣ -- -- للتحوط 

 ١٤٨٬٤٠٧ -- ١٤٨٬٤٠٧ -- -- -- ١٤٨٬٤٠٧ -- عقود تبادل مستقبلیة أخرى 
 ١٩٤٬٧٦١ ١٩٤٬٧٦١ -- -- -- -- ١٩٤٬٧٦١ -- خیار البیع

 -- ٤١٨٬٢١١ ١٩٤٬٧٦١ ٢٢٣٬٤٥٠ -- -- ٧٥٬٠٤٣ ٣٤٣٬١٦٨ 
         

 
 
 م٢٠١٩دیسمبر  ٣١

 القیمة العادلة  القیمة الدفتریة 
إلزامیا بالقیمة 
العادلة من  

خالل الربح أو  
  - الخسارة 
 أخرى 

محددة  
بالقیمة 
 العادلة 

أدوات  
تحوط  
بالقیمة 
 العادلة 

القیمة العادلة  
من خالل  
  الدخل الشامل 
 اإلجمالي  ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  اآلخر  

         
الموجودات المالیة المقاسة  

         بالقیمة العادلة  
استثمار بالقیمة العادلة من خالل  

 الربح أو الخسارة  
٢٦٬٥١٦ -- -- ٢٦٬٥١٦ -- -- -- ٢٦٬٥١٦ 

عقود تبادل مستقبلیة مستخدمة  
 للتحوط  

-- -- ١٥٬٦٠٦ -- ١٥٬٦٠٦ -- -- ١٥٬٦٠٦ 

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

 ٣٤٧٬٥٩٠ ٦٠٬٦٠٨ -- ٢٨٦٬٩٨٢ ٣٤٧٬٥٩٠ -- -- -- ( ٥أوراق مالیة )اإلیضاح 
 ٤١٦٬٠٧٥ ٦٢٬٦٠٧ ٣٩٬٩٧٠ ٣١٣٬٤٩٨ ٣٤٧٬٥٩٠ ١٥٬٦٠٦ ٢٦٬٣٦٣ ٢٦٬٥١٦ 
         

مطلوبات مالیة مقاسة بالقیمة  
         العادلة  

مقایضات أسعار فائدة مستخدمة  
 للتحوط 

-- -- ٥٤٧ -- ٥٤٧ -- -- ٥٤٧ 

عقود تبادل مستقبلیة مستخدمة  
 للتحوط 

-- -- ٥٢٬٣٠٣ -- ٥٢٬٣٠٣ -- -- ٥٢٬٣٠٣ 

 ١٣٬٨٨٣ -- ١٣٬٨٨٣ -- -- -- ١٣٬٨٨٣ -- عقود تبادل مستقبلیة أخرى 
 ١٨٨٬٠٩٤ ١٨٨٬٠٩٤ -- -- -- -- ١٨٨٬٠٩٤ -- البیعخیار 

 -- ٢٥٤٬٨٢٧ ١٨٨٬٠٩٤ ٦٦٬٧٣٣ -- -- ٥٢٬٨٥٠ ٢٠١٬٩٧٧ 



 شركة مجموعة صافوال 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

 م  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 )بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك(  

٢٦ 

 

 
 إدارة المخاطر المالیة )تابع( .١٤

 
 قیاس القیم العادلة (ب

 
 للمالحظةأسلوب التقییم والمدخالت الھامة غیر القابلة 

 
للقیمة العادلة، باإلضافة إلی   ٣والمستوى  ٢یعرض الجدول التالي أسالیب التقییم المستخدمة في قیاس المستوى 

 المدخالت الھامة غیر القابلة للمالحظة المستخدمة.  
 

 أدوات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة

 أسلوب التقییم النوع
المدخالت الھامة غیر القابلة 

 للمالحظة

لمدخالت الھامة العالقة بین ا
 غیر القابلة للمالحظة 

 العادلة القیمة وقیاسات
    

أسلوب مقارنة السوق.   أوراق مالیة 
مضاعف ربحیة السھم،  

السعر إلى القیمة  
 الدفتریة. 

مضاعف ربحیة السھم،  
السعر مقابل القیمة 

الدفتریة، السعر مقابل 
 غیر قابل التطبیق القیمة الدفتریة الملموسة. 

    
 غیر قابل التطبیق غیر قابل التطبیق تسعیرة الوسیط عقود مستقبلیة 

    
خیار الشراء  

 والبیع
 سعر التنفیذ نموذج بالك شولز

 تقلب مؤشر السكر
السعر الفوري )القیمة  

 العادلة( 

الزیادة في القیمة العادلة سوف  
تقلل من قیمة خیار البیع وتزید 

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

 والشراء. 
    

مقایضات أسعار 
 الفائدة

التدفقات النقدیة  
 غیر قابل التطبیق غیر قابل التطبیق المخصومة

  
 إدارة رأس المال .١٥

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

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

  



 شركة مجموعة صافوال 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

 م  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 )بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك(  

٢٧ 

 

 
 إدارة رأس المال )تابع( .١٥

 
صافي الموجودات وإجراء التعدیالت علیھ في  تقوم المجموعة بإدارة ھیكل رأس المال من خالل مراقبة العائد على 

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

خدام نسبة المدیونیة، وھو صافي الدیون، القروض المحملة بالفوائد والسلف بما في ذلك تكالیف التمویل، المال باست
الذمم الدائنة التجاریة واألرصدة الدائنة األخرى بعد خصم النقد واألرصدة لدى البنوك. فیما یلي نسبة المدیونیة كما 

 م: ٢٠١٩دیسمبر  ٣١م و ٢٠٢٠مارس  ٣١في 
 

 
 مارس  ٣١
 م٠٢٠٢

 دیسمبر ٣١ 
 م ٢٠١٩

    
 ١٨٬١١٨٬٦٤١  ١٩٬٦٩٠٬٥٧٨ إجمالي المطلوبات

 (٩٤٠٬٥٣٦)  (١٬٢٧٥٬٤٤٤) یخصم: النقد وما في حكمھ 
 ١٧٬١٧٨٬١٠٥  ١٨٬٤١٥٬١٣٤ صافي الدین المعدل

    
 ٨٬٥٣٩٬٠٧٠  ٨٬٥٦٣٬٧٠٣ إجمالي حقوق الملكیة  

 ٥٤٧  -- یخصم: احتیاطي التحوط
 ٨٬٥٣٩٬٦١٧  ٨٬٥٦٣٬٧٠٣ المعدلةحقوق الملكیة 

 ٢.٠١  ٢.١٥ نسبة صافي الدین المعدل إلى حقوق الملكیة
  

 بعد المفعول ساریة التعدیالت على المعاییر والمعاییر الصادرة وغیر .١٦
 

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

 الفترات المستقبلیة:
 
x  .التعدیالت على مراجع إطار المفاھیم في المعاییر الدولیة للتقریر المالي 
x  (٣المالي  تعریف األعمال )التعدیل على المعیار الدولي للتقریر 
x  ( ٨ومعیار المحاسبة الدولي  ١تعریف األھمیة النسبیة )التعدیل على معیار المحاسبة الدولي 
x   والمعیار   ٣٩ومعیار المحاسبة الدولي    ٩إصالح معیار سعر الفائدة )التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي

 (٧الدولي للتقریر المالي  
 

 ریة المفعول بعداإلعالنات الصادرة ولم تصبح سا
 

م مع السماح بالتطبیق المبكر، ٢٠٢١ینایر    ١یسري عدد من التصریحات الجدیدة للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  
 إال أن المجموعة لم تقم بالتطبیق المبكر للمعاییر الجدیدة أو المعدلة في إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة المختصرة.

 
x عقود التأمین. - ١٧تقریر المالي المعیار الدولي لل 
x   (١تصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة )التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 

  




