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 تقریرالمراجع المستقل على فحص القوائم المالیة األولیة 

 نیالمساھمإلى السـادة / 
 شركة مجموعة صافوال 

 (شركة مساھمة سعودیة)

 المملكة العربیة السعودیة -جدة 

 مقدمة

م) المرفقة لشركة مجموعة صافوال ("الشركة") ۲۰۱۸مارس  ۳۱لقد فحصنا القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (
 والشركات التابعة لھا ("المجموعة") المكونة من:

 

 م،۲۰۱۸مارس  ۳۱قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة كما في  •

 م،۲۰۱۸مارس  ۳۱اآلخر الموحدة المختصرة عن فترة الثالثة أشھر المنتھیة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل  •

 م،۲۰۱۸مارس  ۳۱قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة المختصرة عن فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  •

 م، و۲۰۱۸مارس  ۳۱قائمة التدفقات النقدیة الموحدة المختصرة عن فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  •

 االیضاحات للقوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة.  •

) ۳٤إن اإلدارة ھي المسئولة عن إعداد وعرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي (

"التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة.  ومسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج عن ھذه القوائم المالیة األولیة 
 تناداً إلى فحصنا. الموحدة المختصرة اس

 نطاق الفحص

"فحص المعلومات المالیة األولیة الُمنفذ من قبل المراجع المستقل  )۲٤۱۰(لقد قمنا بالفحص طبقاً لمعیار ارتباطات الفحص 
للمنشأة" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. ویتكون فحص القوائم المالیة األولیة من توجیھ استفسارات بشكل أساسي 

ل أخرى. ویعد الفحص أق لألشخاص المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات فحص
بشكٍل كبیر في نطاقھ من المراجعة التي یتم القیام بھا طبقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، 
 وبالتالي لن تمكننا من الحصول على تأكید بأننا سنعلم بجمیع األمور الھامة التي یمكن التعرف علیھا خالل عملیة مراجعة.

 وعلیھ، فلن ُنبدي رأي مراجعة.
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 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساهمة سعودية(

 المركز المالي الموحدة المختصرة قائمة 

   )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

 
 إيضاح

 مارس 31
 م2018

 ديسمبر 31
 م7201 

 )مراجعة( )غير مراجعة(  
    الموجــودات

     الموجودات غير المتداولـة
 7,561,675  7,449,007  لكات، آالت ومعداتممت

 450,155  446,123  شهرة 
 30,613  34,081  استثمار عقاري

 7,924,389   8,035,948 4 استثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية
 471,507  429,273 1-5 استثمارات

 78,558   78,558  ذمم مدينة طويلة األجل
 10,240  10,240  مشتقة مالية 

 28,296  28,424  اصل ضريبي مؤجل
 16,555,433 16,511,654  إجمالي الموجـودات غير المتداولة

    الموجودات المتداولـة 
 3,125,503  3,393,195  مخزون

 970,618   1,217,786  ذمم مدينة تجارية
 1,219,472 1,467,309  مدفوعات مقدماً وذمم مدينة أخرى

 -- 73,793 3-5و 2-5 ارات استثم
 1,298,117  1,066,960  نقد وما في حكمه

  7,219,043 6,613,710 
 39,677 39,677  موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 6,653,387 7,258,720  إجمالي الموجودات المتداولة 
 23,208,820 23,770,374  إجمالي الموجودات 

    
    حقوق الملكية والمطلوبات 

    حقوق الملكية
 5,339,807  5,339,807 6 رأس المال

 342,974  342,974  عالوة إصدار
 1,774,085  1,774,085 7 احتياطي نظامي

 4,000  4,000  احتياطي عام
 (108,649)  (124,856)  احتياطي القيمة العادلة

أثر المعامالت مع حقوق الملكية غير المسيطرة دون تغيير في 
 سيطرةال

 
 (161,598)  (161,598) 

 (1,260,509) (1,366,392)  احتياطي تحويل عمالت أجنبية
 2,898,756 2,779,745  أرباح مبقاة

 8,828,866 8,587,765  حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
 879,114 847,086  حقوق الملكية غير المسيطرة

 9,707,980 9,434,851  إجمالي حقوق الملكية
    

    المطلوبات 
    المطلوبات غير المتداولة 

 3,529,434  3,396,270 8 سلف وقروض
 663,732  663,547 9 منافع الموظفين

 66,568  67,240  إلتزام ضريبي مؤجل
 210,436 209,841  ذمم دائنة طويلة األجل

 258,755 212,151  عقود إيجار طويلة األجل
 159,979 159,979  مشتقة مالية 

 98,078 99,154  مخصص مقابل تكلفة إعادة األصل لحالته
 4,986,982 4,808,182  المطلوبات غير المتداولة إجمالي

 
  42إلى  9تعتبر اإليضاحات المرفقة من الصفحة  

 .القوائم المالية األولية الموحدة المختصرةجزءاً ال يتجزأ من هذه 
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 شركة مجموعة صافوال

 اهمة سعودية()شركة مس

 )تابع(المركز المالي الموحدة المختصرة قائمة 

  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

  

 إيضاح

 مارس 31

 م2018 

 ديسمبر 31

 م7201 

 )مراجعة( )غير مراجعة(  

    

    المطلوبات المتداولة

 3,867,428 4,355,872 8 سلف وقروض

 2,471,121 2,910,114  جاريةذمم دائنة ت

 11,289 59,671  الجزء المستحق من عقود اإليجار

 2,164,020 2,201,684  مستحقات ومطلوبات أخرى

 8,513,858 9,527,341  إجمالي المطلوبات المتداولة 

 13,500,840 14,335,523   إجمالي المطلوبات

 23,208,820 23,770,374  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 42إلى  9تعتبر اإليضاحات المرفقة من الصفحة  

 .القوائم المالية األولية الموحدة المختصرةجزءاً ال يتجزأ من هذه 
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 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة( قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة المختصرة
 يع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك()جم 
 

 إيضـاح 
 مارس 31

 م2018 
 مارس 31
 م7201 

    العمليات المستمرة:
    

 5,786,905 5,145,433 14 اإليرادات
 (4,746,778) (4,199,705) 14 تكلفة اإليرادات

 1,040,127 945,728  مجمل الربح
فيها بطريقة حقوق الملكية، بعد حصة في ربح شركات مستثمر 

 120,870 114,730  خصم الزكاة وضريبة الدخل وتوزيعات أرباح مستلمة 
 (194,113) (187,106)  مصروفات إدارية

 (827,957) (815,806)  مصروفات بيع وتوزيع

 138,927 57,546  الناتج من األنشطة التشغيلية
    

 36,472 16,558  إيرادات تمويلية 
 (125,634) (142,407)  تكاليف تمويلية 

 (89,162) (125,849)  صافي التكلفة التمويلية 
    

 -- 3,269 5 ربح من استبعاد استثمار

 49,765 (65,034)  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل   /)الخسارة( 
    

 (36,293) (17,684) 10 مصروف الزكاة وضريبة الدخل

 13,472 (82,718)  من العمليات المستمرةالربح  /)الخسارة( 
    العمليات الغير مستمرة:

 15,605 --  مكسب من العمليات الغير مستمرة، بعد خصم الضريبة

 29,077 (82,718)  الربح  للفترة  /  )الخسارة( صافي 
    الدخل الشامل اآلخر

    بنود تم أو يمكن إعادة تصنيفها ضمن الربح أو الخسارة 
 29,797 (133,324)  فروق ترجمة عمالت أجنبية –عمليات أجنبية 

 –استثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية 
 (5,284) (2,824)  الحصة في الدخل الشامل اآلخر

الجزء الفعال للتغيرات في القيمة  –تحوطات التدفق النقدي 
 (404) 4,099  العادلة

 (14,433) (17,482)  ة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات بالقيمة العادل

 9,676 (149,531)  )الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر

 38,753 (232,249)  الدخل الشامل اآلخر للفترة  /إجمالي )الخسارة( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 42إلى  9تعتبر اإليضاحات المرفقة من الصفحة  
 .ة األولية الموحدة المختصرةالقوائم الماليجزءاً ال يتجزأ من هذه 
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 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تابع( )غير مراجعة( قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة المختصرة
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

 
 

 إيضـاح

 مارس 31

 م2018 

 مارس 31

 م7201 
    

    الربح  للفترة العائد إلى: خسارة( /)ال
 4,778 (84,315)  مساهمي الشركة

 24,299 1,597  حقوق الملكية غير المسيطرة

 29,077 (82,718)  )الخسارة( / الربح للفترة 

    
    إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل للفترة العائد إلى:

 10,761 (206,405)  مساهمي الشركة
 27,992 (25,844)  لكية غير المسيطرةحقوق الم

 38,753 (232,249)  إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل للفترة 

    
)خسارة( / ربحية السهم  العائدة الى مساهمي الشركة )باللاير 

    السعودي(:
 0.01 (0.16) 12 األساسي والمخفض

    
اهمي العمليات المستمرة العائد الى مس- )خسارة( السهم 

 الشركة )باللاير السعودي(:
 

  
 (0.03) (0.16) 12 األساسي والمخفض

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 42إلى  9تعتبر اإليضاحات المرفقة من الصفحة  
.القوائم المالية األولية الموحدة المختصرةجزءاً ال يتجزأ من هذه 
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة( ات في حقوق الملكية الموحدة المختصرةقائمة التغير
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
 

 
 
 
 
 
 

 42إلى  9تعتبر اإليضاحات المرفقة من الصفحة  
 .الموحدة المختصرة القوائم المالية األوليةجزءاً ال يتجزأ من هذه 

 

   حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم 
 

 
 
 

 
 
 

 رأس المال

 
 

 عالوة اصدار 

 
 

احتياطي 
 نظامي

 
 
 

احتياطي 
 عام

 
 

احتياطي القيمة 
 العادلة

ت مع أثر المعامال
حقوق الملكية 
غير المسيطرة 
دون تغيير في 

 السيطرة
احتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية

 
 
 
 

 أرباح مبقاة

 
 

 اجمالي
حقوق ملكية 
 المساهمين

 حقوق
 الملكية غير
 المسيطرة

 
 

إجمالي حقوق 
 الملكية

            
يناير  1الرصيد في 

سبق م 2018
 9,707,980 879,114 8,828,866 2,898,756 (1,260,509) (161,598) )649,108( 4,000 1,774,085 342,974 5,339,807 عنها سابقا التقرير 

تعديل ناتج عن 
تطبيق المعيار 

الدولي للتقارير 
)إيضاح   9المالية 

 (40,330) (6,184) (34,146) (34,146) -- -- -- -- -- -- -- )ب(( 17
 

يناير  1الرصيد في 
 9,667,650 872,930 8,794,720 2,864,610 (1,260,509) (161,598) (108,649) 4,000 1,774,085 342,974 5,339,807 معدل  -م2018

 /إجمالي )الخسارة( 
            الدخل الشامل للفترة

 /صافي  )الخسارة( 
 (82,718) 1,597 (84,315) (84,315) -- -- -- -- -- -- -- الربح للفترة  

الخسارة الشاملة 
 (149,531) (27,441) (122,090) -- (105,883) -- (16,207) -- -- -- -- األخرى  

 -- -- -- -- (16,207) -- (105,883) (84,315) (206,405) (25,844) (232,249) 
            

            الحركة  /التغيرات األخرى
            

مكافأة اعضاء مجلس 
 (550) -- (550) (550) -- -- -- -- -- -- -- االدارة

            
 31الرصيد في  

 9,434,851 847,086 8,587,765 2,779,745 (1,366,392) (161,598) (124,856) 4,000 1,774,085 342,974 5,339,807 م2018مارس 
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة(قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المختصرة 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
 

 
 
 

 42إلى  9تعتبر اإليضاحات المرفقة من الصفحة  
.القوائم المالية األولية الموحدة المختصرةجزءاً ال يتجزأ من هذه 

   حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم 
 

 
 
 

 
 
 

 راس المال

 
 

عالوة 
 دار اص

 
 

احتياطي 
 نظامي

 
 
 

احتياطي 
 عام

 
 

احتياطي 
 القيمة العادلة

أثر المعامالت 
مع حقوق 

الملكية غير 
المسيطرة دون 

تغيير في 
 السيطرة

احتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية

 
 
 
 

 أرباح مبقاة

 
 

 اجمالي
حقوق ملكية 
 المساهمين 

 حقوق
 الملكية غير
 المسيطرة

 
 

إجمالي حقوق 
 الملكية

            
 1الرصيد في 

 9,249,834 1,032,810  8,217,024 1,885,843 (926,287) (171,375) (32,023) 4,000 1,774,085 342,974 5,339,807 م2017يناير 
الخسارة(  ) /الدخل إجمالي 

            الشاملة للفترة 
  /الربح صافي 

 29,077 24,299 4,778  4,778  -- -- -- -- -- -- -- )الخسارة(   للفترة  
الخسارة( ) / الدخل

 9,676 3,693 5,983 -- 25,911 -- (19,928) -- -- -- -- الشاملة األخرى  
 -- -- -- -- (19,928) -- 25,911 4,778 10,761 27,992 38,753 
            

 (20,819) (20,819) -- -- -- -- -- -- -- -- -- توزيعات أرباح
التغيرات األخرى/  

            الحركة
الغاء توحيد يو إس 

 (34,913) (34,913) -- -- -- -- -- -- -- -- -- (4سي إي )إيضاح 
مكافأة اعضاء 
 (550) -- (550) (550) -- -- -- -- -- -- -- مجلس االدارة

            

 31الرصيد في 
 9,232,305 1,005,070 8,227,235 1,890,071 (900,376) (171,375) (51,951) 4,000 1,774,085 342,974 5,339,807 م2017مارس 



 

7 

 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة( قائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

 

 مارس 31  
 م2018 

 مارس 31
 م7201 

    
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 29,077 (82,718)  الربح للفترة  /صافي )الخسارة( 
    تسويات لـ:
 193,050 185,821  استهالك 

 89,162 125,849  صافي التكلفة التمويلية
حصة في ربح شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، بعد 

 خصم الزكاة والضريبة وتوزيعات أرباح مستلمة
 

(114,730) (120,870) 
 (30,481) --  مكسب من بيع عمليات غير مستمرة  

 -- (3,269)  ربح من استبعاد استثمار 
 -- (253)  خسارة من بيع ممتلكات، آالت ومعدات

 24,969 26,350  مخصص منافع الموظفين
 36,293 17,684  مصروف الزكاة وضريبة الدخل 

  154,734 221,200 

    التغيرات في:
 51,345 (347,248)  مخزون

 145,400 (292,725)  ذمم مدينة تجارية 
 (315,419) (281,634)  مدفوعات مقدماً وذمم مدينة أخرى

 190,074 421,442  ذمم دائنة تجارية 
 (106,729) 133,856  مستحقات ومطلوبات أخرى 

 185,871 (211,575)  النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
    

 (57,470) (93,037)  تكاليف تمويلية مدفوعة
 (15,138) (24,895)  منافع موظفين مدفوعة 

 113,263 (329,507)  األنشطة التشغيليةمن  / )المستخدم في(صافي النقد 

    
    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (160,007) (109,213)  استحواذ لممتلكات، آالت ومعدات
 -- 411  متحصالت من بيع ممتلكات، آالت ومعدات

 -- (73,793)  استحواذ على استثمارات  
 -- 28,022  متحصالت من بيع استثمار 

 (160,007) (154,573)  ي( األنشطة اإلستثماريةصافي النقد )المستخدم ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 42إلى  9تعتبر اإليضاحات المرفقة من الصفحة  
 .القوائم المالية األولية الموحدة المختصرةجزءاً ال يتجزأ من هذه 
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 جعة( )تابع( )غير مرا  قائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

 

 
 مارس 31 

 م2018 

 مارس 31

 م7201 

    

    التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

 409,945 482,743  المتداول –صافي التغير في السلف والقروض 

 (120,115) (132,791)  غير المتداول –صافي التغير في السلف والقروض 

 (2,546) (821)  توزيعات أرباح مدفوعة

 3,104 536  صافي التغير في اإللتزام الضريبي المؤجل

 (20,819) --  صافي التغير في حقوق الملكية غير المسيطرة

 269,569 349,667  صافي النقد من األنشطة التمويلية

    

 222,825 (134,413)  صافي التغير في النقد وما في حكمه

 4,369 (86,198)  أثر الحركة في أسعار الصرف على النقد وما في حكمه 

 1,404,750 1,298,117  النقد وما في حكمه في بداية الفترة

 -- (10,546) )ب(( 17)إيضاح  9تعديل ناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 1,631,944 1,066,960  ألغراض التدفق النقدي -النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 

    

    جدول إضافي لمعلومات مالية غير نقدية 

 (20,121) (16,207)  احتياطي القيمة العادلة 

 29,797 (133,324)  احتياطي ترجمة عمالت أجنبية 

 (550) (550)  مكافآة أعضاء مجلس اإلدارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 42إلى  9المرفقة من الصفحة  تعتبر اإليضاحات 

.القوائم المالية األولية الموحدة المختصرةجزءاً ال يتجزأ من هذه 



 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة 

  م2018 مارس 31المنتهية في  ثة أشهرعن الفترة الثال

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 معلومات عامة -1
مجموعة صافوال هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 

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

 م(. 1978مارس  9
 

 يقع مكتب الشركة المسجل على العنوان التالي: 
 برج صافوال

 بارك" المقر الرئيسي لألعمال "ذا هيد كوارترز بزنيس
 شارع األمير فيصل بن فهد، 

 ،7333 -23511جدة 
 المملكة العربية السعودية.

 
شركة مجموعة صافوال )"الشركة"( أو )"الشركة ل القوائم الماليةالمرفقة  القوائم المالية األولية الموحدة المختصرةتتضمن 

ع (. تقوم المجموعة بشكل جماعي بتصنيع وبي"لمجموعةبا "مجتمعينيشار إليهم تها التابعة المحلية واألجنبية )األم"( وشركا
واإلستيراد  والتصدير الزيوت النباتية وإنشاء الصناعات المكملة لها ومنافذ التجزئة ومنتجات األلبان واألطعمة السريعة

 ستثمار العقاري.اإل والتعهدات التجارية والوكاالت التجارية، وتنمية المنتجات الزراعية وأنشطة
 

 (: ""بالمجموعة مجتمعينإليهم  يشار) لدى الشركة استثمارات في الشركات التابعة التالية م2018مارس  31 يكما ف
 
 الشركات التابعة المملوكة مباشرة للشركة (1

 
 شركات تابعة ذات نشاط تشغيلي -أ
 

 إسم الشركة التابعة
 

 بلد التأسيس
 النشاط التجاري

 الرئيسي
 

 ( ٪نسبة الملكية المباشرة )

 مارس 31   
 م8201

 ديسمبر  31
 م7201

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

المملكة العربية  ("بنده") للتجزئة  بندهشركة 
 91 91 تجزئة السعودية

شركة المتون العالمية لإلستثمار العقاري 
 القابضة

المملكة العربية 
 80 80 اتعقار السعودية

المملكة العربية   شركة هرفي لخدمات األغذية
 السعودية

إنتاج و مطعم
 49 49 مخبوزات

التجارية شركة المخازن الكبرى 
 (*"جيانت")

المملكة العربية 
 10 10 تجزئة السعودية

 
ر خالل ديسمب .شركة بندهعن طريق  من خالل ملكية غير مباشرة "جيانت" * تملك المجموعة حصص ملكية مسيطرة في

بسعر متفق  "جيانت"في  ٪10، أبرمت الشركة اتفاقية بيع / شراء أسهم مع شركة بنده لنقل حصة ملكية بنسبة م2017
  للنقل. اءات القانونيةاإلجرلم تكتمل و الطرفينبين  عليه

 
 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة 

  م2018 مارس 31المنتهية في  ثة أشهرعن الفترة الثال

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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  معلومات عامة )تابع( -1
 
 (تابعالشركات التابعة المملوكة مباشرة للشركة ) (1

 شاط وشركات قابضةشركات تابعة متوقفة الن -ب

 
 

 إسم الشركة التابعة

  
  

 بلد التأسيس 

 
 النشاط التجاري

 الرئيسي

 
 
 

  )٪(نسبة الملكية المباشرة 

  
 

 مارس 31
 م2018

 ديسمبر 31
 م2017

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

المملكة العربية  ر التجاريشركة األطر العربية لإلستثما
 100 100 شركة قابضة  السعودية

المجمعات الموحدة لإلستثمار العقاري )تحت 
 التصفية(

المملكة العربية 
 100 100 شركة قابضة  السعودية

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

 100 100 متوقفة النشاط  ديةالسعو
المملكة العربية  شركة الطعام الجيد

 -- 100 شركة قابضة  السعودية
شركة صافوال لإلستثمارات الصناعية )"إس 

 آي آي سي"(**
المملكة العربية 

 السعودية
 5 5 شركة قابضة

 
 مليون لاير 52.29ل مبلغ قدره في شركة أديم مقاب  ٪ 20 ، استحوذت الشركة على حصة ملكية بنسبةم2017خالل  *

. و تم على السيطرةالحفاظ ذلك االستحواذ عن  ونتج. ٪100أدى إلى زيادة حصة ملكية المجموعة إلى  سعودي وقد
أثر المعامالت مع حقوق الملكية غير مليون لاير سعودي ضمن حقوق الملكية تحت بند " 9.77 بمبلغ تسجيل الربح الناتج

 ".ي السيطرةالمسيطرة دون تغيير ف

 
شركة صافوال تملك المجموعة حصص ملكية مسيطرة في إس آي آي سي من خالل ملكية غير مباشرة عن طريق **

بإبرام إتفاقية بيع / شراء أسهم مع شركة صافوال لألغذية حيث  م2017باإلضافة لذلك، قامت الشركة خالل  .لألغذية
 لم تكتمل اإلجراءات القانونية للنقل.وتفق عليه بين الطرفين ر مبسع سيإس أي أي  في ٪ 5تقوم بتحويل نسبة ملكية 

 
 شركة صافوال لألغذية  (2

والتي   )"اس اف سي"( من اسهم شركة صافوال لألغذية( ٪100: م2017ديسمبر 31) ٪100نسبة االم تملك الشركة 
سبتمبر  16هـ )1435قعدة ذو ال 21/ج بتاريخ 236وفقا للقرار الوزاري رقم  مقفلةتم تاسيسها كشركة مساهمة 

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

 م(.2008يوليو 
 

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

 في األسواق المحلية والدولية.  واالستصالح الزراعيالبحرية والحلويات 
 



 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة 

  م2018 مارس 31المنتهية في  ثة أشهرعن الفترة الثال

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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  لومات عامة )تابع(مع -1
 
 

 (تابعشركة صافوال لألغذية ) (2
 

 :شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية

 
 بلد التأسيس  إسم الشركة التابعة

 النشاط التجاري
 الرئيسي

 
 
 

  )٪(نسبة الملكية المباشرة 
  

 
 مارس 31

 م2018
 ديسمبر  31

 م2017
 

 شركة عافية العالمية )"أي آي سي"(
العربية المملكة 
 السعودية

تصنيع زيوت 
 95.19 95.19 الطعام

شركة صافوال لإلستثمارات الصناعية )"أس أي 
 أي سي"(

المملكة العربية 
 95 95 شركة قابضة السعودية

جمهورية مصر  شركة الملكة للصناعات الغذائية
 100 100 تصنيع المعكرونة العربية

ر جمهورية مص شركة الفراشة للصناعات الغذائية
 100 100 تصنيع المعكرونة العربية

 شركة صافوال ألسواق األغذية الناشئة المحدودة 
  

الجزر 
البريطانية 

 العذراء
 

 شركة قابضة
 

95.43 
 

95.43 
المملكة العربية  شركة عافية العالمية للتوزيع والتسويق 

 99 99 تجارة وتوزيع السعودية
 95 95 شركة قابضة جزر الكايمن شركة صافوال لألغذية والسكر

اإلمارات العربية  شركة صافوال لألغذية الدولية المحدودة 
 100 100 شركة قابضة المتحدة

الشركة الدولية للصناعات الغذائية )"آي إف 
 آي"(*

المملكة العربية 
 السعودية

 تصنيع الدهون
 75 75 المتخصصة

ربية اإلمارات الع شركة سي فود إنترناشيونال تو المنطقة الحرة
 المتحدة

تجارة المنتجات 
 60 60 البحرية والتوزيع

 شركة عافية العربية لألغذية 
 

المملكة العربية 
 100 100 متوقفة النشاط السعودية 

 شركة المؤون العالمية القابضة 
 

 المملكة العربية
 السعودية

 100 100 شركة قابضة

 كة العربيةالممل مراسينا الدولية لإلستثمار العقاري المحدودة  
 السعودية

 100 100 شركة قابضة

 
ون لاير سعودي في شركتها التابعة آي ملي 77س مال إضافي بقيمة أم، قررت شركة صافوال لألغذية ضخ ر2017خالل  *

 عند االنتهاء اإلجراءات القانونية. ٪93إلى  ٪75من آي إف آي ة الشركة في ترتفع ملكيلذلك، سوف  ونتيجةي. إف آ
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة 

  م2018 مارس 31المنتهية في  ثة أشهرعن الفترة الثال

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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  معلومات عامة )تابع( -1
 

 (:تابع( شركة صافوال لألغذية )2
 

 :شركات تابعة تحت سيطرة شركة عافية العالمية  -أ

 بلد التأسيس إسم الشركة التابعة
النشاط التجاري 

 )٪(نسبة الملكية المباشرة  الرئيسي
  

 
 مارس 31

 م8201
 ديسمبر 31
 م7201

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

 اإليرانية
 90 90 شركة قابضة

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

 العذراء
 100 100 شركة قابضة 

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

 العذراء
 90 90 متوفقة النشاط

الجزر البريطانية  عافية للتجارة العالمية  
 العذراء

 100 100 متوقفة النشاط 

الجزر البريطانية  صافوال لألغذية العالمية
 العذراء

 100 100 متوقفة النشاط 

ه إي تكاريتشركة كوغو غيدا ياتوم في 
 ("كوغو"إس )

 تركيا
  

 100 100 شركة قابضة

)إيضاح شركة قابضة  –للغذاء  أسيل
 ()و(1

 100 100 شركة قابضة جزر الكايمن

     إس بي إي سي
الجمهورية اإلسالمية  شركة بيشهر الصناعية

 اإليرانية
تصنيع زيوت 

 الطعام
79.9 79.9 

الجمهورية اإلسالمية  شركة طلوع بخش افتاب 
 االيرانية

 100 100 تجارة وتوزيع

الجمهورية اإلسالمية  شركة صافوال بيشهر للسكر
 االيرانية

 100 100 تجارة وتوزيع

الجمهورية اإلسالمية  شركة نورتيكا جولدن ويت 
 اإليرانية

تصنيع األغذية 
 والحلويات 

90 90 

     إس إف إل 
جمهورية مصر العربية  شركة عافية العالمية ـ مصر 

  
تصنيع زيوت 

 الطعام
99.95 99.95 

الجزر البريطانية  التيمار الدولية المحدودة
 العذراء

 100 100 متوقفة النشاط 

الجزر البريطانية  الينجتون الدولية المحدودة
 العذراء

 100 100 متوقفة النشاط 

     كوغو
شركة صافوال غيدا ساناي ڤي تاكريت 

 أنونيم 
 

 تركيا
  

تصنيع زيوت 
 الطعام

100 100 

 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة 

  م2018 مارس 31المنتهية في  ثة أشهرعن الفترة الثال

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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  ة )تابع(معلومات عام -1
 

 (:تابع( شركة صافوال لألغذية )2
 

 ات الصناعيةستثمارإلشركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال ل -ب

 بلد التأسيس إسم الشركة التابعة
النشاط التجاري 

 )٪(نسبة الملكية المباشرة  الرئيسي
 مارس 31   

 م8201
 ديسمبر 31
 م7201

لعربية المملكة ا ("يو إس سي"الشركة المتحدة للسكر )
 السعودية 

 السكر  تصنيع
74.48 74.48 

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

 إي"(*
جمهورية مصر 

 العربية
 تصنيع السكر 

62.13 62.13 
     

 100 100 متوقفة النشاط  جزر كايمان  شركة صناعات سكر البنجر
     

     إيه إس سي إي
جمهورية مصر  حدة إلستصالح األراضي شركة اإلسكندرية المت

 العربية
إستصالح 
 100 100 األراضي

     
 شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال ألسواق األغذية الناشئة المحدودة -ج
    

 انتاج زيوت المغرب  شركة صافوال المغرب 
 100 100 الطعام 

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

انتاج زيوت  الجزائر  الجزائر  –شركة عافية العالمية 
 100 100 الطعام 

     
 شركة تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية الدولية المحدودة  -د
     

الجمهورية  شركة بيهتام رويان كافيه الحديثة 
 اإلسالمية االيرانية

انتاج أطعمة 
 100 100 وحلويات 

     
 شركة تابعة تحت سيطرة المؤون و مراسينا  -هـ 

     
اإلمارات العربية  ألوفوغ تريدينغ دي.ام.ام.سي

 المتحدة
 تجارة وتوزيع

100 100 
 

 (.٪68م: 2017ديسمبر  31) ٪ 68*إن نسبة الملكية الفعلية في شركة اإلسكندرية للسكر، مصر هي 
 
 



 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة 

  م2018 مارس 31المنتهية في  ثة أشهرعن الفترة الثال
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  معلومات عامة )تابع( -1
 

 (:تابع لألغذية )( شركة صافوال2
 
وافقت بين شركة صافوال لألغذية وشركة أفيس،  2017 مارس 23لشروط وأحكام اتفاقية البيع والشراء الموقعة في  وفقاً  -و

صص شركة تأسست في تركيا(  ح) )"أفيس"(من شركة أفيس فيس ديس تيكاريت ايه اس  الشراءعلى شركة صافوال لألغذية 
 مليون دوالر امريكي 18.87 مبلغالكايمن( مقابل  رتأسست في جزشركة حدة )زيوت الطعام المتحصص من  51٪

 أسيل، وهي شركة ٪100. وقد انجزت هذه الصفقة من خالل شركتها التابعة المملوكة بنسبة (لاير سعوديمليون  70.78)
أبريل  10عند سداد المبلغ في . وقد تم االنتهاء من جميع اإلجراءات القانونية الكايمنللغذاء، وهي شركة تأسست في جزر 

والتي تأسست في جمهورية العراق  .م .م .ركة بونوس لألغذية ذمن ش ٪100تمتلك زيوت الطعام المتحدة .تمتلك م 2017
 والسمن النباتي.    الطعام زيوتتشارك في اعمال تكرير وتعبئة و

 
 للتجزئة  بندهشركة  (3

( والتي تم تأسيسها كشركة ٪91: م2017ديسمبر 31) "(بنده)" للتجزئة بندهمن اسهم شركة  ٪91نسبة  تملك الشركة األم
م( وقبل تحول 2010يوليو  3هـ )1431رجب  22/ج بتاريخ 235بموجب القرار الوزاري رقم  مقفلةمساهمة سعودية 

 دية بموجبكانت تعمل الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعو مقفلةمساهمة الشركة إلى شركة 
 م(.1995يوليو  28هـ )1416ربيع األول  1والصادرة بالرياض بتاريخ  1010137417السجل التجاري رقم 

 
وشركاتها التابعة اعمالها في تجارة الجملة والتجزئة في موارد التغذية والمواد االستهالكية. تعمل مجموعة  بندهتزاول شركة 

 السوبر ماركت والمتاجر الصغيرة التابعة لها. و ركتالهايبر مامتاجر  شبكة من  من خالل بنده
 

 :بندهشركات تابعة تحت سيطرة شركة 
 

 
 إسم الشركة التابعة

 
 

 بلد التأسيس

 
النشاط التجاري 

 ()٪نسبة الملكية المباشرة  الرئيسي
    

  بنده

 

مارس  31

 م2018

 ديسمبر 31

 م2017
     

 90 90 تجزئة لعربية السعوديةالمملكة ا شركة المخازن الكبرى التجارية
لخدمات التشغيل والصيانة  بندهشركة 

 وخدمات العقود
 المملكة العربية السعودية

 100 100 خدمات وصيانة
 100 100 تجزئة جمهورية مصر العربية الدولية لتجارة التجزئة بندهشركة 
 100 100 تجزئة اإلمارات العربية المتحدة الدولية لتجارة التجزئة بندهشركة 
 100 100 مخابز المملكة العربية السعودية للمخابز المحدودة  بندهشركة 

     
  شركة المخازن الكبرى التجارية

   
 95 95 متوقفة النشاط المملكة العربية السعودية الشركة اللبنانية للحلويات والمخابز 

 
ي اجتماع الجمعية العامة غير العادية، تحّمل الخسائر ف بندهم، قرر مساهمي 2018مارس  31خالل الفترة المنتهية في 

مليار لاير وذلك من أجل تمويل العمليات المستقبلية   سعودي وزيادة رأس المال بمبلغمليون لاير 625المتراكمة بمقدار
 للشركة.
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 أسس اإلعداد -2
 

 االلتزام بالمعايير  -أ
ة تقارير المالية الخاص بالتقارير المالية األوليللللمعايير الدولية  القوائم المالية األولية الموحدة المختصرةيتم إعداد هذه 

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

 "(.السابقةم )"القوائم المالية السنوية 2017ديسمبر 31المنتهية في 
 

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

القوائم المالية الموحدة للسنة السابقة. هذه هي المجموعة عداد إالهامة لفهم التغييرات في المركز المالي للمجموعة واألداء منذ 
"األدوات المالية" والمعايير  9ولي إلعداد التقارير المالية رقم األولى للقوائم المالية للمجموعة التي تم فيها تطبيق المعيار الد

"اإليرادات من عقود مع العمالء" وتم توضيح التغييرات الناتجة عن السياسات المحاسبية  15الدولية للتقارير المالية رقم 
 .17الهامة في إيضاح 

 
 القياس اسس / المحاسبي العرف (1

ارية االستمر مفهوممبدأ االستحقاق المحاسبي واساس بأستخدام  الموحدة المختصرة القوائم المالية األوليةتم إعداد 
مخزون ، وااللتزامات المؤكدة، الالمطفأةغير تلك المدرجة بالتكلفة  ومبدأ التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات

لحالية ابالقيمة  المعترف بها موظفينمنافع الات األدوات المالية ومشتقو ضمن عالقة التحوط بالقيمة العادلةالمدرج 
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع عرض الفترة  ،باستخدام طريقة الوحدة المقدرة لإللتزام المستقبلي

 الحالية.
 

  والوظيفةعملة العرض و  (2
 .عملة الوظيفية للشركةباللاير السعودي والذي يمثل ال القوائم المالية األولية الموحدة المختصرةيتم عرض هذه 

 
 تقديرات وإفتراضات محاسبية مؤثرة -ب
 

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

 عن هذه التقديرات.
 

 .ليامستقبيتم االعتراف بالتعديالت علی التقديرات  على أساس مستمر. الهامةتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات 
 

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

 .   17الموضحة في إيضاح  15والمعيار المالي  9المتعلقة بتطبيق المعيار المالي  الغير مؤكدة
 

 السياسات المحاسبية الهامة -3
 

فسها هي ن القوائم المالية األولية الموحدة المختصرةهو موضح أدناه، فإن السياسات المحاسبية المطبقة في هذه  باستثناء ما
م. لقد قامت المجموعة مبدئياً بتبني 2017ديسمبر  31المطبقة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في السنة المنتهية في 

م. 2018يناير  1"اإليرادات من عقود مع العمالء" من  15رقم "األدوات المالية" و 9الية رقم مالمعيار الدولي إلعداد التقارير ال
. وهناك عدد من المعايير والتعديالت الجديدة األخرى 17وقد تم تفسير أثر تطبيق هذه المعايير بشكل كامل في ايضاح رقم 

ر جوهري على القوائم المالية للمجموعة.م، ولكنها ال تحتوي على تأثي2018يناير  1السارية اعتباًرا من 
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 اإلستثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية -4
 محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية هي كما يلي:ستثمار المجموعة في شركات افيما يلي تفاصيل 

 

 اإلسم

 
 قطاع االعمال

 الرئيسي

 
بلد   

  التأسيس

 
 نسبة الملكية 

)٪( 
  

  
مارس 31  

 2018م
ديسمبر 31  

  2017م
مارس 31  

 2018م
ديسمبر 31  

  2017م
 6,942,521 7,058,512 34.52 34.52 المملكة العربية السعودية  المنتجات الغذائية الطازجة شركة المراعي

 506,513 513,992 29.9 29.9 المملكة العربية السعودية  العقارات  شركة كنان العالمية للتطوير العقـاري 
إي* يو إس سي  246,449 237,145 33.82 33.82 مصر تصنيع السكر 

 147,597 147,597 40 40 المملكة العربية السعودية  العقارات  شركة مدينة السيرة للتطوير العقاري
 16,270 16,270 2.07 2.07 المملكة العربية السعودية  العقارات  شركة مطوري مدينة المعرفة اإلقتصادية

لزيوت القابضة المحدودةالشركة المتحدة ل  65,039 62,432 51 51 جزر كايمان  شركة قابضة 

     8,035,948 7,924,389 
 

زيادة قية مساهمين لم، كجزء من التقييم اإلستراتيجي للمجموعة لعملياتها الرئيسية وقعت المجموعة ومساهمون آخرون في الشركة المتحدة للسكر، مصر على إتفا2016* خالل مارس 
 س المال المدفوع للشركة المتحدة للسكر، مصر بمشاركة مساهم جديد، وهو البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية )"إي بي ار دي"(. رأ

 
ى ونتج عنه خسارة السيطرة علملكية المجموعة في الشركة المتحدة للسكر، مصر بعد اصدار هذه األسهم انخفضت  ؛م، ونتيجة إلستكمال جميع اإلجراءات القانونية2017مارس  28في 

مليون لاير سعودي في قائمة الربح أو الخسارة  30.48الشركة المتحدة للسكر، مصر وعلى ذلك، تم الغاء توحيدها من دفاتر المجموعة مما أدى الى االعتراف بصافي مكسب بمبلغ 
مليون لاير سعودي. والذي يمنح الحق للبنك األوروبي إلعادة  99.73الشراء و البيع اآلجل" بقيمة  . إن هذا المكسب هو صافي تكلفة "خيارالمختصرة والدخل الشامل اآلخر الموحدة

ل الفترة الشراء والبيع االجل" )" االتفاقية"( خال اإلعمار والتنمية )"إي بي ار دي"( في بيع أسهم الشركة المتحدة للسكر، مصر إلى المساهمين بالسعر المتفق عليه وفقا لـ "اتفاقية خيار
 المنصوص عليها في االتفاقية. 

 
 60.25 غم، تم إعادة قياس خيار "الشراء والبيع" بالقيمة العادلة باستخدام نموذج بالك شول وتم تسجيلها ضمن تكلفة تمويلة وإيراد تمويلي بمبل2017باإلضافة لذلك، کما في ديسمبر 

 لي.مليون لاير سعودي علی التوا 10.24مليون لاير سعودي و 
 

ملكية الفعلية االعتراف بحصة المجموعة في التستمر المجموعة في التأثير بشكل جوهري على األنشطة االستراتيجية والتشغيلية والنشاطات المالية للشركة المتحدة للسكر، مصر. وقد تم 
 طريقة حقوق الملكية" بالقيمة العادلة كما في تاريخ المعاملة.في الشركة المتحدة للسكر، مصر كإستثمار في "شركات مستثمر فيها ب ٪33.82المحتفظ بها وهي 
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 إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة 
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 اإلستثمارات  -5
 
مارس 31   

 م2018
ديسمبر 31  

 م2017
   

 471,507 429,273 (1-5استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )إيضاح 
 -- 38,164 (2-5)إيضاح  ةفأطلمابالتكلفة استثمار 

 -- 35,629 (3-5ر بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )إيضاح استثما
 503,066 471,507 
 

 : استثمارات متاحة للبيع(م2017ديسمبر  31استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ) 5-1
 

 اإلسم

قطاع 
 االعمال
 الرئيسي

 
 بلد

 التأسيس

 
 نسبة الملكية

)٪( 
  

  
مارس 31  

 2018م
31 ديسمبر 

 2017م
مارس 31  

 2018م
31 ديسمبر 

 2017م

       إستثمارات مدرجة

 العقارات مدينة المعرفة االقتصادية

المملكة 
العربية 

 278,667 259,772 6.4 6.4 السعودية

 العقارات إعمار المدينة اإلقتصادية 

المملكة 
العربية 

 100,413 101,827 0.9 0.9 السعودية

 العقارات شركة تعمير األردنية القابضة

المملكة 
االردنية 
 -- -- 5 5 الهاشمية

       
       إستثمارات غير مدرجة

 شركة جسور القابضة
شركة 
 قابضة

المملكة 
العربية 

 -- -- 14.81 14.81 السعودية

سويكورب المملكة العربية 
 السعودية

خدمات 
إدارة 

 االستثمار

المملكة 
العربية 

عوديةالس  15 15 67,674 67,674 

 العقارات دار التمليك )إيضاح )أ( أدناه(

المملكة 
العربية 

 24,753 -- 5 -- السعودية

     429,273 471,507 

 
مليون  3.27مليون لاير سعودي وحققت ربح قدره  28.02، باعت الشركة حصتها في دار التمليك بمبلغ م2018 يناير  في (أ)

 لاير سعودي.
 
ل هذا االستثمار الذي قامت به إحدى الشركات األجنبية التابعة للمجموعة في سندات قصيرة األجل بتاريخ استحقاق يمث  5-2

 م.2019في يناير 
 31يمثل هذا االستثمار الذي قامت به إحدى الشركات المحلية التابعة للمجموعة في الصناديق المشتركة للسلع. كما في  5-3

 مليون لاير سعودي في قائمة األرباح والخسائر للفترة. 0.06بمكسب غير محقق بمبلغ  م ، تم االعتراف2018مارس 



 شركة مجموعة صافوال
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 رأس المال -6
مليون سهم مدفوع  533.981مليار لاير سعودي يتكون من  5.3م، فإن رأس مال المجموعة يبلغ 2018 مارس 31كما في 

مليون سهم  533.981يتكون من   سعوديمليار لاير 5.3 :م 2017ديسمبر  31لاير سعودي للسهم ) 10مل بقيمة بالكا
 (.لاير سعودي للسهم 10مدفوع بالكامل بقيمة 

 
 إحتياطي نظامي -7

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

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

 .الشركة مساهميمتاح حاليا لتوزيعها على 
 

  قروضسلف و -8
 أة.المطف بالتكلفةالتي تم قياسها للقروض والسلف المحملة بفوائد، والشروط التعاقدية تعكس  التالية معلوماتال
 

 
 مارس 31

 م2018
 ديسمبر 31

 م2017 
   مطلوبات غير متداولة
 162,550  159,961 قروض بنكية مضمونة

  1,500,000  1,500,000 (2-8سندات غير مضمونة )صكوك( )إيضاح 
 1,866,884 1,736,309 قروض بنكية غير مضمونة

 3,396,270  3,529,434 
   مطلوبات متداولة

 35,322 30,578 الجزء المتداول من قروض بنكية مضمونة
 843,109 867,836 الجزء المتداول من قروض بنكية غير مضمونة

 221,585 196,311 قروض بنكية مضمونة
 2,664,825 3,202,355 روض بنكية غير مضمونةق

 102,587 58,792 سحب على المكشوف 
 4,355,872 3,867,428 

 7,752,142 7,396,862 

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

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

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

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

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

 
مليون  435.35: م2017ديسمبر  31لاير سعودي )مليون   489.69 الممتلكات، اآلالت و المعدات بمبلغ بعض تم رهن  8-3

 لدى بعض البنوك التجارية.كضمان للمجموعة  في الخارج التابعة شركاتلاير سعودي( لبعض ال
 
(  لدى بعض البنوك األجنبية مليون لاير سعودي 43: م2017ديسمبر  31لاير سعودي )مليون  52تم رهن المخزون بمبلغ  8-4

 في الخارج. التابعة لبعض الشركات تسهيالت كضمان مقابل 
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 منافع الموظفين -9
 

 منافع الموظفين بيان عام بخطة
ين كما الدائم موظفيهالصالح موافقة عليها  لمكافآة نهاية خدمة للموظفين غير الممولة برنامج خططبتشغيل  المجموعة تقوم

 في المملكة العربية السعودية و وفقاً للمتطلبات االنظمة المحلية  للشركات األجنبية التابعة. نظام العمل هو مطلوب بموجب
 

 :كالتالي محددةالمركز المالي الموحدة المختصرة ضمن قائمة  بهمعترف الإن المبلغ 
 

 مارس 31 
 م2018

 ديسمبر 31
 م2017

   
 663,732 663,547 القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة

 
 الحركة في صافي التزام المنافع المحددة

 /الفترة  خاللالمحددة. إن الحركة في التزام المنافع المحددة  إن صافي التزام المنافع المحددة يشتمل فقط على التزام المنافع
 السنة هو كاآلتي:

 مارس 31 
 م2018

 ديسمبر 31 
 م7201 

    
 609,251  663,732 السنة /  الرصيد في بداية الفترة

    
    المدرج ضمن الربح او الخسارة 

  81,706   21,476 تكلفة الخدمة الحالية
  22,950   4,874 تكلفة الفائدة

 26,350  104,656 
    المدرج ضمن الدخل الشامل اآلخر

    إعادة قياس خسارة:
 13,746  -- خسارة إكتوارية 

 (8,443)  (1,640) تأثير الحركة في معدالت الصرف
 (56,386)  (24,895) المنافع المدفوعة

 908  -- تسويات متعلقة بالموظفين المحولين
 663,732  663,547 نهاية الفترة / السنةالرصيد في 

 
 اإلفتراضات اإلكتوارية

 م ، كالتالي:2017ديسمبر  31هي نفسها المستخدمة في ا في تاريخ التقريرماالفتراضات االكتوارية األساسية ك

  
 ديسمبر  31

 م2017
   

 ٪20.25 - ٪4  معدل الخصم
 ٪21 - ٪6  بلمتوقع للرواتمعدل زيادة الرواتب مستقبلياً / معدل الزيادة ا

 ٪0.5 - ٪0.1  معدل الوفيات
 ٪17 - ٪6  معدل دوران العمل / معدل االستقاالت

 سنة 60   سن التقاعد
 

 .سنوات 9.65لى إ 4.5 بين  يتراوح ماالمنافع المحددة لتزام إلإن متوسط المدة المرجحة 
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 ضريبة الدخلالزكاة و -10
 
 الموقف الزكوي (أ

على الربط الزكوي الصادر من  م. لدى الشركة إعتراضات مستمرة1998ها الزكوي حتى سنة أنهت الشركة وضع
مليون لاير  1.9م والذى يظهر فروقات زكوية بمبلغ 2000م و1999للسنوات  )"الهيئة"( الهيئة العامة للزكاة والدخل

 سعودي. 
 

الهيئة العامة للزكاة والدخل بعمل فحص  م. وقامت2004م حتى 2001تم االنتهاء من الروبط الزكوية للسنوات من 
دي. مليون لاير سعو 85.8م، وطالبت بفروقات زكوية بمبلغ 2012م حتى 2005ميداني لسجالت الشركة للسنوات من 

م 2013قدمت الشركة أيضا اإلقرارات الزكوية للسنوات  الهيئة العامة للزكاة والدخل. وقد اعترضت الشركة على مطالبة
 م.2016إلى 

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

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

مليون  17.7بمبلغ ضافية إمطلوبات زكوية الهيئة  متيقيحيث  م 2012م و 2005تتعلق باإلقرارات الزكوية للسنوات 
هذه  تقدمت الشركات التابعة بإعتراضات على( ريـال سعوديمليون  17.7 :م2017ديسمبر  31ريـال سعودي تقريباً )

 الربوط اإلضافية.
 

 الموقف الضريبي  (ب
تلتزم الشركات األجنبية التابعة للمجموعة بدفع ضريبة دخل بموجب قوانين الضريبة المطبقة في دول تأسيسها. بعض 

ضريبي حالياً. تقوم الشركات التابعة الخاضعة للضريبة بتحديد االلتزامات  اعفاء لديهاهذه الشركات التابعة من 
ما أن بعض هذه كل المعدل الخاضع للضريبة للسنة. بناًء على المعدالت المطبقة للشركات فيما يتعلق بالدخالضريبية 

الشركات األجنبية التابعة ملزمة بدفع ضريبة مقدمة ربع سنوية يتم تحديدها على أساس وعاء االلتزام الضريبي للسنة 
 السابقة.

 
سنوات ضريبية مؤقتة ل وربوطضريبية نهائية لسنوات معينة  روبطحصلت بعض الشركات األجنبية التابعة على 

قديم حيث تم ت قيد المراجعةأخرى. كما تلقت إستفسارات من إدارات ضريبة الدخل بعد تقييمها أو فحصها لسنوات 
 .ردود لها

 
 أجنبية. ليةعمإدارات ضريبة الدخل في أي  معهناك مبالغ كبيرة محل إعتراض  اليوجدالمجموعة أنه إدارة تعتقد 

 
 إلتزامات وتعهدات -11

 

 مارس 31 
 م2018

 ديسمبر  31
 م2017

 المبالغ بالماليين 
 91 144 خطابات االعتمادات

 239 103 ضمانات بنكية
 102 102 ضمان اعتباري

 345 373 التزامات لشراء سكر الخام
 694 735 التزامات للبيع سكر المكرر 

 257 34 إلتزامات رأسمالية
   
 لكمية بالطن المتريا 

 262,300 300,355 التزامات لشراء السكر الخام
 360,478 413,455 التزامات للبيع السكر المكرر 
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 ربحية السهم  -12

بقسمة صافي الدخل  م 2017مارس  31وفي  م2018 مارس 31المنتهية في  عن الفترةتم حساب ربحية السهم األساسية 

 533.981توسط المرجح لعدد األسهم القائمة على المللفترة ائد لمساهمي الشركة األم العوالدخل من العمليات المستمرة و

 .خالل تلك الفترات (سهممليون  533.981: م2017 مارس 31) سهممليون 

 

صافي الدخل بقسمة  م2017 مارس 31وم 2018 مارس 31المنتهية في  عن الفترةتم احتساب ربحية السهم المخفضة 

على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة المعدلة  الفترات لتلك العائد لمساهمي الشركة األم ات المستمرةوالدخل من العملي

وحيث أنه اليوجد هناك إلتزام قابل للتحول ألدوات حقوق ملكية، فإن ربحية السهم بأثر التخفيض المحتمل لألسهم العادية. 

 المخفضة ال تختلف عن ربحية السهم األساسي.  

 

 طراف ذات عالقةأ -13

 بعضعالقة مع الاألخرى ذات والمنشأت والشقيقة األطراف ذات العالقة من مساهمي المجموعة والشركات الزميلة  تتضمن

 الشركات التابعة الموحدة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة. يتم اعتماد شروط وأحكام هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.

 

 اإلدارة العليا المعامالت مع موظفي

 

 تعويضات موظفي اإلدارة العليا

قامت  .منافع ما بعد التوظيفو نقدية،غير الرئيسيين للمجموعة رواتب، ومكافآت  العليا يتضمن التعويض لموظفي اإلدارة

: م2017ديسمبر  31م )2018 مارس 31المنتهية في  لفترة مليون لاير سعودي 5.92قدرة  بمصروفالمجموعة باالعتراف 

 مليون لاير سعودي(. 5.55

 

 :م2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 0.55 :م2018 مارس 31 المنتهية في  لفترةمكافاة اعضاء مجلس االدارة بلغت 

ي غيرات فقائمة الت( وقد تم احتسابها وفقا للنظام االساسي للشركة وتعتبر مخصصات موضحة في لاير سعوديمليون  0.55

 لجانمخصصات الحضور والمصروفات االخرى ألعضاء مجلس االدارة واعضاء إن  .حدة المختصرةحقوق الملكية المو

مصروفات ك تسجيلها وتممليون لاير سعودي(  0.69:م 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 0.23 بلغتالمجلس المختلفة 

 .  إداريةضمن مصروفات 

 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة أخرى

 محاباةه الشركات بإجراء معامالت مع المجموعة خالل الفترة. أحكام و شروط هذه المعامالت لم تكن بها هذ عدد من قامت 

يس ل شركاتمماثلة مع ، في معامالت الشروط واألحكام المتاحة، او التي من المتوقع انت تكون متاحة بشكل معقول منأكثر 

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

 

فترة  لخال اس تجاري بحت ويتم تسويتها نقداً يتم تحديد أسعارها على أسالعالقة إن كافة األرصدة القائمة مع األطراف ذات 

 الفترةية أو الحال لفترةأي مصروفات في ب االعترافغير مؤمنة. لم يتم  العالقةجميع هذي . المعاملةاالئتمان المتفق من تاريخ 

 ديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة من قبل أطراف ذات عالقة.السابقة لل
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 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

22 

 عامالت مع أطراف ذات عالقة )تابع(م -13
 

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

 

 العالقة اإلسم

 طبيعة

 المعامالت

  

 الرصيد الختامي مبلغ المعامالت

 ديسمبر  31 مارس 31 مارس 31 
 م7201 م8201 م7201 م8201 

     ذمم مدينة تجارية  –مستحق من أطراف ذات عالقة 
بعض مساهمي 

 الشركة المتحدة للسكر
مساهمون في 

 31,054 37,083 102,024 50,089 تجارية  شركة تابعة
بعض مساهمي شركة 

 عافية العالمية 
مساهمون في 

 9,129 16,056  17,689   18,829  تجارية  شركة تابعة
 5,014 6,938 18,656 15,456 تجارية  شركة زميلة المراعي 

المخابز الغربية 
 1,852 2,496 8,296 5,315 تجارية  شركة شقيقة المحدودة

سي فود إنترناشيونال 
 ون 

 تجارية   شركة زميلة
 7,117  3,035  16,049 -- 

شركة عبد القادر 
 -- -- 1,673 -- تجارية  مساهم المهيدب وأبناءه 

 3,525 2,825 12 35   أخرى 

     81,447 50,574 

    خرىمدفوعات مقدماً وذمم مدينة أ –مستحق من أطراف ذات عالقة 
 82,363 85,301 10,542 10,701 غير تجارية  شركة زميلة (1-13كنان )إيضاح 

سي فود إنترناشيونال 
 ون  

 غير تجارية   شركة زميلة
305 243 -- 14,907 

سي فود انترناشونال 

 هولدكو
 غير تجارية   شركة مشتركة 

-- -- 6,011 6,011 
شركة بونوس لألغذية 

 المحدودة 
 غير تجارية شركة زميلة

3,026 -- 1,922 1,104 
شركة عبدالقادر 
 المهيدب وأبناءه

 غير تجارية مساهم
1,696 2,204 1,962 -- 

دل مونتي السعودية 
 المحدودة

 غير تجارية شركة شقيقة
788 987 112 150 

 شركة المراكز العربية
شريك في شركة 

 تابعة 
 غير تجارية 

10,975 10,962  
            

960 -- 
الشركة المتحدة 

 للسكر، مصر
 غير تجارية شركة زميلة

19,498 -- 19,498 168 

     115,766 104,703 

     ذمم مدينة طويلة األجل -مستحق من أطراف ذات عالقة
     

 69,075 69,075 -- -- غير تجارية شركة زميلة (1-13كنان )إيضاح 

     69,075 69,075 
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 ابع(أطراف ذات عالقة )ت -13

 

 العالقة اإلسم
 طبيعة

 المعامالت
  

 الرصيد الختامي مبلغ المعامالت
 ديسمبر 31 مارس 31 مارس 31 
 م7201 م8201 م7201 م8201 

     ذمم دائنة تجارية –مستحق إلى أطراف ذات عالقة 

       

 82,163 103,221 129,100  187,206 تجارية  شركة زميلة المراعي 

 57,080 18,235 32,498 21,077 تجارية  شركة شقيقة لألغذيةشركة ميار 

شركة نستله العربية 

  40,453 55,802 79,383 120,911 تجارية شركة شقيقة المحدودة

شركة حائل للتنمية 

 15,373 -- 21,204 -- تجارية  شركة شقيقة الزراعية

دل مونتي السعودية 

 المحدودة

 

 4,468 8,268 21,940 18,161 تجارية شركة شقيقة

شركة المهباج الشامية 

 4,181 4,530 2,194 4,539 تجارية  شركة شقيقة التجارية  

شركة المنهل لمصنع 

  2,587 2,468 4,375 4,098 تجارية  شركة شقيقة المحدودة   المياه

 343 712 -- 2,191   أخرى

     193,236 206,648 

       

     مستحقات ومطلوبات أخرى –مستحق إلى أطراف ذات عالقة 

       

 شركة المراكز العربية
شريك في 

 شركة تابعة

 غير تجارية

-- -- -- 8,221 

شركة عبدالقادر 

 266 -- -- -- غير تجارية مساهم المهيدب و أبناءه

 1,791 286 1,014 1,016   أخرى

     286 10,278 
 

ملكية مباشرة وغير مباشرة في شركة ديار المشرق )مشروع مشارف( إلى  ، باعت الشركة األم حصةم2014في سبتمبر  13-1
، م2017. خالل2017ربعة أقساط حتى نوفمبر مليون لاير سعودي مستحقة على أ 593.6شركتها الزميلة كنان بمبلغ 

مليون لاير سعودي  153.97 إعادة جدولة المبلغ المتبقي المستحقتم التوقيع على اتفاق بين الطرفين حيث تم االتفاق على 
 م2019يونيو  30و  م2018ديسمبر  1مليون لاير سعودي في  74.27مليون لاير سعودي و  79.70على دفعتين بمبلغ 
 .بالغ القسطاألرصدة المدينة كما هو موضح أعاله يتم تسجيلها بالقيمة الحالية لمعلى التوالي. إن 
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 قطاعات التشغيل -14

 

ر قطاعية، كما هو موضح أدناه، وهي وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة. وتقدم وحدات لدى المجموعة أربعة تقاري

األعمال االستراتيجية منتجات وخدمات مختلفة، وتدار بشكل منفصل ألنها تتطلب تقنيات واستراتيجيات تسويقية مختلفة. لكل 

جعة التقارير بمرا (متخذ القرارات التشغيلية الرئيس) عةوحدة من وحدات االعمال االستراتيجية يقوم الرئيس التنفيذي للمجمو

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

 

 .ومنتجات األغذيةويشمل عمليات تصنيع وبيع وتوزيع زيوت الطعام والسكر والمعكرونة  -صناعات غذائية 

  

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

  

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

  

 تثمارات المتاحة للبيع و االستثماراتالنشاطات العقارية واالستثمارات في الشركات الزميلة و االس ويشمل - اإلستثمارات

 األخرى.

  

 ضمن ،م2017م و2018عامي في  ها ضمن قطاعات التقريرالكمية لتحديد حدودالقطاعات التي ال تستوفي أي من تصنف 

 ستبعادات.   " والتي تتضمن بشكل رئيسي اإلأخرى /"أستبعادات 

  

 ة الدخلصافي الربح قبل ضريبضمنه أدناه. يتم قياس األداء على أساس المعلومات المتعلقة بنتائج كل التقارير القطاعية مت

، كما هو مبين ضمن التقارير اإلدارة الداخلية. اإلدارة على قناعة ان تلك المعلومات هي اكثر عالقة لتقييم لكل قطاعوالزكاة 

 ألسعار فيما بين القطاعات يتم علىشأت أخرى تعمل ضمن تلك الصناعات. إن تحديد اننتائج  قطاعات معينة ومقارنتها بم

 أساس تجاري بحت.
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 التقارير القطاعية 
      

 اإلستثمارات الخدمات الغذائية التجزئة صناعات غذائية 
 عمليات غير

 اإلجمالي إستبعادات /أخرى  مستمرة
        31 مارس 2018م
 5,145,433 -- -- -- 279,779 2,413,720 2,451,934 اإليرادات الخارجية

 -- (138,574) -- 11,405 6,518 879 119,772 اإليرادات ما بين القطاعات

 5,145,433 (138,574) -- 11,405 286,297 2,414,599 2,571,706 اإليرادات القطاعية
 (4,199,705) 126,291 -- -- (207,098) (1,877,717) (2,241,181) تكلفة اإليرادات

في ربح / )خسارة( صا
 (84,315) (4,982) -- 87,898 47,745 (223,249) 8,273 القطاع

        

 23,770,374 (4,470,819) -- 12,818,540 1,447,522 5,791,099 8,184,032 موجودات القطاع

 14,335,523 (841,543) -- 3,822,291 532,927 5,692,138 5,129,710 مطلوبات القطاع

        
        31 مارس  2017م
 5,786,905 -- -- -- 267,259 2,673,084 2,846,562 اإليرادات الخارجية

 -- (127,834) -- 11,541 7,752 1,011 107,530 اإليرادات ما بين القطاعات

 5,786,905 (127,834) -- 11,541 275,011 2,674,095 2,954,092 اإليرادات القطاعية
 (4,746,778) 115,282 -- -- (188,149) (2,144,926) (2,528,985) تكلفة اإليرادات

 4,778 (9,893) 15,605 80,728 52,718 (229,440) 95,060 ربح / )خسارة( القطاع
        

 23,208,820   (4,877,443)       -- 13,039,070 1,390,677 5,426,297   8,230,219 موجودات القطاع

 13,500,840   (975,102)      -- 3,841,310  523,827    5,104,145   5,006,660    مطلوبات القطاع
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 إدارة المخاطر المالية -15
إن أنشطة المجموعة تعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر العملة، القيمة 

، مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. ويركز برنامج إدارة مخاطر سعر الفائدة ومخاطر األسعار(لالعادلة والتدفق النقدي 
ي من التأثيرات السلبية المحتملة على األداء المال ويسعى للتقليل ,المخاطر الكلية للمجموعة على تقلبات األسواق المالية 

 للمجموعة. تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة للتحوط من التعرض لمخاطر معينة.
 

 ارة المخاطر الماليةإطار إد
من قبل مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة العليا  معتمدة سياسات سياسة إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العليا بموجب ب العمليتم 

ر أهم أنواع المخاطر هي مخاطتقييم، والتحوط للمخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع وحدات التشغيل للمجموعة. و بتحديد، 
 اطر االئتمان، ومخاطر السيولة.السوق و مخ

 
يتولى مجلس اإلدارة المسؤولية الشاملة عن إنشاء واإلشراف على إطار إدارة المخاطر للمجموعة. فريق اإلدارة التنفيذية 

عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر للمجموعة. يقوم فريق العمل بإجراء إجتماعات بشكل منتظم، وإن  هو المسؤول
 ات أو أمور تتعلق باالمتثال للسياسات يتم إبالغ المجلس بها من خالل لجنة المراجعة. أي تغير

 
يتم مراجعة أنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فريق اإلدارة التنفيذية لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة 

 المجموعة. 
 

مخاطر للمجموعة وإجراءاتها، وتقوم بمراجعة مدى مالئمة إطار تشرف لجنة المراجعة على امتثال اإلدارة لسياسات إدارة ال
 إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة.

 
تتضمن النقد وما في حكمه، ذمم تجارية و و للمركز المالي المختصرة الموحدة القائمةاألدوات المالية ضمن يتم ادارج 

مدينة طويلة األجل، قروض، مشتقات، ذمم دائنة ومستحقات ومطلوبات متداولة أرصدة مدينة أخرى، استثمارات، ذمم 
 المتعلق بكل بند. ةطرق اإلثبات المتبعة في بيان السياسات الفرديتم اإلفصاح عن أخرى. 

 
ق نظامي ح للمجموعةيكون ما ، عندضمن القوائم المالية  صافييتم تسجيل ال و تزام الماليو اإلل االصلتتم المقاصة ما بين 

 باالصل اإلعترافو أأساس الصافي  علىيتم تسويتها  أنلديها النية إما  والمعترف بها  للمبالغ تسوية ال تلك جراءإلملزم 
 في آن واحد.لتزام اإلو
 

 مخاطر السوق
ات في أسعار تغيرلألدوات المالية بسبب ال المستقبلية أن القيمة العادلة أو التدفقات النقدية تذبذب مخاطر السوق هي مخاطر

أنواع من المخاطر وهي: مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر العمالت، ومخاطر األسعار  ثالثةمن السوق. تتكون مخاطر السوق 
 األخرى.

 
 مخاطر أسعار الفائدة 

 مجموعة.لهي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير تذبذب أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي والتدفقات النقدية ل
 

عومة مالودائع قصيرة االجل والتي تكون بأسعار فائدة و القروض تنشأ مخاطر أسعار الفائدة للمجموعة بشكل رئيسي من
 .ويتم مراقبة تلك التغيرات في أسعار الفائدة من قبل اإلدارة الى إعادة التسعير على أساس اعتيادي تخضع والتي 
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 ابع(إدارة المخاطر المالية )ت -15

 .فيما يلي ملخص بمعدل الفائدة على األدوات المالية المحملة بفائدة على المجموعة والذي تم اإلعالن عنة إلدارة المجموعة

 مارس 31 

 م8201

 ديسمبر 31

 م2017

   أدوات ذات معدل ثابت

  471,882  528,579 موجودات مالية

 255,276  301,615 مطلوبات مالية

   

   ل متغيرأدوات ذات معد

  267,792  52,959 موجودات مالية 

 7,141,233  7,450,527 مطلوبات مالية

 

 مخاطر العملة

األساسية  اهمعامالتللالمخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية  هي

 .ةالتركي ةاني والجنية المصري والجنية السوداني والليرباللاير السعودي والدوالر األمريكي واللاير اإلير

 

ة تابعالشركات الالمجموعة في إستثمارات  إن وهي معرضة لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية. دولياً تعمل المجموعة 

ات أسعار تذبذبر تلك المخاط معرضة للمخاطر تحويل العملة .حالياً تتعلق موجوداتهاوالتي تكون صافي جنبية األزميلة الو

. يتم قيد أثر هذه ةوالليرة التركي الجنية المصري والجنية السودانياللاير اإليراني ومقابل  األجنبيةتحويل العملة بين العمالت 

موعة المرفقة. تقوم إدارة المج  القوائم المالية األولية الموحدة المختصرةفي  الملكية في بند منفصل في حقوق  التقلبات 

 وفقاً لذلك.  القوائم المالية األولية الموحدة المختصرةوتدير أثرها على  تلك التذبذباتبة بمراق

 

مع التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات األساسية للمجموعة. باإلضافة إلى  تتطابقبعمالت  المقومةبشكل عام، فإن القروض 

بالتالي ومشتقات الالحاجة الى استخدام دون  اقتصادي تحوطذلك يوفر ذلك، فإن الفائدة على القروض مقومة بعملة القروض. 

 ال يتم تطبيق محاسبة التحوط في هذه الظروف.
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 الى عمالت اجنبية منفصلة:  )باآلالف( فيما يلي المركز المالي اإلجمالي المعرض والمصنف
 

سودانيجنيه  جنيه مصري لاير إيراني دوالر أمريكي  تركية ةلير   

      31 مارس 2018م
 148,210 25,378 908,501   1,409,825,250    20,733  ذمم مدينة تجارية

 27,892 24,109 165,878   796,072,089  79  أرصدة مدينة أخرى
 7,336 159,243   268,944 3,731,452,195 31,984  نقد و ما في حكمه

 52,796 5,937,349,534 1,343,323 208,730 183,438 
      

 (89,031)  (28,953)  (787,028)  (2,468,570,310)  (2,967)  ذمم دائنة تجارية
 (1,420)  (109,124)  (626,916)  (1,100,124,836)  (992)  أرصدة دائنة أخرى

 (126,236)  (526,006)  (2,803,307)  (1,316,550,893)  (1,854)  سلف وقروض
 (5,813) (4,885,246,039) (4,217,251) (664,083) (216,687) 

      
 (33,249) (455,353) (2,873,928) 1,052,103,495 46,983 صافي التعرض

      
      31 مارس 2017م

  140,149   129,997   462,406   1,098,444,415   17,488  ذمم مدينة تجارية
  27,447   20,673   193,500   756,816,731   1,281  أرصدة مدينة أخرى

  1,978   129,997   177,546   6,030,049,102   39,969  نقد وما في حكمة 
  58,738   7,885,310,248   833,452   280,667   169,574  

      
 (101,310)  (25,232)  (256,061)  (3,612,122,638) (17,123)  ذمم دائنة تجارية

نة أخرىأرصدة دائ   (234)  (547,387,226)  (620,176)  (53,871)  (3,428) 
 (99,917)  (325,884)  (2,679,191)  (389,052,630)  (206,329)  قروض و سلف

  (223,686) (4,548,562,494)  (3,555,428)  (404,987)  (204,655) 
      

 (35,081)  (124,320)  (2,721,976)   3,336,747,754  (164,948)  صافي التعرض
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 فيما يلي معدالت الصرف الهامة  المستخدمة خالل الفترة:

 الفوري المعدل متوسط المعدل ال 

 

 
 كما في  مارس 31للفترة المنتهية في 

 
 م2017 م2018

مارس  31
 م2018

 ديسمبر 31
 م2017

     
     ي سعودال لايرلل العملة األجنبية
 0.27 0.27 0.27 0.27 دوالر أمريكي

 11,320  13,101 8,681.1 12,554 لاير إيراني
 4.74 4.72 4.71 4.72 جنيه مصري
 7.40 9.25 4.82 9.75 جنيه سوداني

 1.01 0.94 0.98 0.97 ليرة تركية
 

 إن إستثمارات المجموعة في الشركات التابعة األجنبية غير متحوط لها.
 

 سعارمخاطر األ
أو باألداة  بطةمرت نتيجة لتغير أسعار السوق، سواء كانت تلك التغيرات نتيجة لعوامل مالية  اداةتتمثل في مخاطر تذبذب قيمة 

 تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق. عواملالجهة المصدرة لألداة أو 
 
مدرجة ال حقوق الملكية  أسهم استثمار في بعض تمتلك  ألن المجموعةحقوق الملكية  أدواتتتعرض المجموعة لمخاطر أسعار  

لى أساس عاألوراق المالية  نسبه. تقوم إدارة المجموعة بمراقبة للبيعكاستثمارات متاحة  ضمن  قائمة المركز المالي والمصنفة
ت على أساس االستثمارا تلكإدارة يتم في محفظتها االستثمارية بناء على مؤشرات السوق.  تناسبي لنسبتها في حقوق الملكية

 باستخدام الشركة المتحدة للسكرتقوم ضافة الى ذلك باإلفردي ويتم اعتماد جميع قرارات الشراء والبيع من قبل لجنة االستثمار. 
 المستقبلية( للتحوط من مخاطر أسعار المواد الخام في قطاع السكر. عقود السلعأدوات مالية مشتقة )

 
 5 يضاحاثمارية للمجموعة المعرضة لمخاطر األسعار كما في تاريخ التقرير تم اإلفصاح عنها في إن تفاصيل المحفظة االست

لمخاطر األسعار  الكلي م، يقتصر تعرض الشركة2018 مارس 31. كما في القوائم المالية األولية الموحدة المختصرةمن هذه 
 على القيمة العادلة لتلك المراكز.

 
 مخاطر االئتمان

لطرف خسائر مالية لبمما يتسبب  على الوفاء بإلتزامته ألداة مالية طرف ما عدم مقدرةتمان هي المخاطر المتمثلة في مخاطر االئ
التعرض لمخاطر االئتمان وضعت المجموعة عملية  ولتخفيضاآلخر. ال يوجد لدى المجموعة تركيز كبير لمخاطر االئتمان. 

ئتمان لإلرض التع مخاطربمراقبة بشكل متواصل ى العمالء. كما تقوم اإلدارة أيضا اعتماد بحيث يتم تطبيق الحدود االئتمانية عل
 لسابقةوتواريخ السداد اعلى أساس ملف العميل  هي مقابل األرصدة المشكوك في تحصيلها والتي مخصصتجاه العمالء وتكوين 

ا في المجموعة أيض دخلتر االئتمان من المدينين، بشكل منتظم. ولتلبية مخاط تتم مراقبة ذمم العمالء المدينة القائمة. للسداد
 ترتيبات تأمين في مناطق جغرافية معينة.
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 كما في تاريخ التقرير هي كما يلي:في المجموعة إن إجمالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 
 

 مارس 31 
 م8201

 ديسمبر 31
 م2017

   يةالموجودات المال
 78,558 78,558 استثمارات طويلة األجل

 970,618 1,217,786 ذمم مدينة تجارية
 357,501 412,966 أرصدة مدينة أخرى

 64,387 98,437 مشتقات 
 -- 35,629 استثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

 1,265,128 973,174 أرصدة بنكية
 2,816,550 2,736,192 

 
 .مخصص الديون المشكوك في تحصيلها د الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى بالصافي بعد خصمقييتم 

 
ديسمبر  31لاير سعودي ) مليون 106.9 مبلغأشهر  ستةألكثر من  تبلغ الذمم المدينة المستحقة والمتأخرة، التقريركما في تاريخ 

لاير مليون  95.2مبلغ  م2018 مارس 31مخصص خسائر االئتمان في (. بلغ إجمالي مليون لاير سعودي 115.1: م2017
 األطرافمتأخرة أو منخفضة القيمة من  أي ذمم مدينةلاير سعودي(. لم يكن هناك  مليون 80.23: م2017ديسمبر  31سعودي )

 م.2018مارس  31ذات عالقة كما في 
 

 تركيز المخاطر 
 مبين أدناه: طويلة األجلشمل الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة إن التحليل القطاعي للذمم المدينة، والذي ي

 مارس 31 
 م2018

 ديسمبر 31 
 م2017

    
 737,053  866,393 التجزئة  / الجملة 
 177,251  240,176 التصنيع

 96,784  106,969 التصدير 
 118,326  177,969 أخرى 

 1,391,507  1,129,414 
    

 (80,238)  (95,163) ديون مشكوك في تحصيلها يخصم : مخصص
 1,296,344  1,049,176 

 
 ما يلي:ك ر االئتمان وفقاً للقطاع الجغرافيلمخاط والذمم المدينة طويلة األجل المدينة التجارية  الذممإن الحد األقصى لتعرض 

 مارس 31 
 م2018

 ديسمبر 31 
 م2017

    
 682,102   825,029 المملكة العربية السعودية

 119,384   128,462 إيران
  145,127   166,977 تركيا
 123,114   214,341 مصر

 59,687   56,698 مناطق أخرى
 1,391,507  1,129,414 
     

 (80,238)  (95,163) يخصم: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 1,296,344  1,049,176 
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 لسيولةمخاطر ا
 

هي المخاطر المتمثلة في تعرض المجموعة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بإلتزامات مرتبطة  السيولة مخاطر
مخاطر  دارة ويتم إ عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. منتنتج مخاطر السيولة قد . بأدوات مالية

 مستقبلية.ات باي التزامللوفاء  أموال كافية من خالل تسهيالت بنكية متاحةللتأكد من توفر  بشكل دوري قبتها السيولة وذلك بمرا
 

من أن لديها دائماً سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها في بالقدر الممكن إن منهج المجموعة في إدارة السيولة هو التأكد 
دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة. ولهذا الغرض، حافظت المجموعة  ةوالغيرعاديظل الظروف العادية 

، لدى المجموعة م2018 مارس 31على حدود االئتمان مع بنوك تجارية مختلفة من أجل تلبية متطلبات السيولة لديها. كما في
 إلدارة لاير سعودي(  مليار 4.7: م2017ديسمبر  31سعودي )لاير  مليار 4.6 غير مستخدمة بمبلغ بنكيةتسهيالت تمويل 

 متطلبات السيولة قصيرة األجل ومتطلبات السيولة طويلة األجل.
 

تتضمن وومة وغير مخص اجماليةالمبالغ إن في تاريخ التقرير.كما فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية المتبقية 
 المقاصة. اتياتفاقر مدفوعات فوائد تعاقدية باستثناء تأثي

 
 
 
 
 
 
 

 تعاقديةال نقديةالتدفقات ال  

 
 
 م2018 مارس 31 

 
 القيمة الدفترية

 
ستة أقل من 

 أشهر 

 
ستة أشهر 

 سنةإلى  

 
سنة إلى ثالث 

 سنوات

ثالث سنوات 
إلى خمس 

 سنوات

أكثر من 
خمس 
 سنوات

       مالية غير مشتقة مطلوبات
       

 -- 431,685 3,210,396 685,798 3,828,517 7,752,142 سلف وقروض
 -- -- -- -- 3,042,453 3,042,453  ذمم دائنة تجارية 

 -- -- -- -- 1,732,535  1,732,535  مستحقات ومطلوبات أخرى
 -- -- -- -- 256,292  256,292  توزيعات أرباح غير مطالب بها

 12,783,422 8,859,797 685,798 3,210,396 431,685 -- 

       
       مطلوبات مالية مشتقة

       
مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة 

 -- -- 6,745 1,566 348 635 للتحوط
عقود المشتقات المستخدمة 

 -- -- -- 6,903 60,080 66,983 للتحوط
 162,400 -- -- -- -- 159,979 خيار البيع

عقود المشتقات األخرى ليست 
 -- -- -- -- 4,068 4,068 للتحوط

 231,665 64,496 8,469 6,745 -- 162,400 
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 تدفقات نقدية تعاقدية  

 

 

 م7201ديسمبر  31

 

 القيمة الدفترية

 

أقل من ستة 

 أشهر

 

ستة أشهر 

 إلى  سنة

 

سنة إلى ثالث 

 سنوات

ثالث سنوات 

إلى خمس 

 سنوات

أكثر من 

خمس 

 سنوات

 مالية غير مطلوبات

 مشتقة

      

       

 -- 366,272  3,364,077 461,275  3,643,577 7,396,862 سلف وقروض

 -- -- -- -- 2,471,121 2,471,121 ذمم دائنة تجارية 

مستحقات ومطلوبات 

 1,786,358  أخرى
 

1,786,358 -- -- -- -- 

توزيعات أرباح غير 

 -- -- -- -- 258,473 258,473 مطالب بها

 11,912,814 8,159,529 461,275  ,364,0773  366,272 -- 

  

 

     

       مطلوبات مالية مشتقة

       

مقايضة أسعار الفائدة 

 -- -- 9,831  348  (770)  4,735  المستخدمة للتحوط

عقود المشتقات 

 -- -- --  119  38,869  38,988  المستخدمة للتحوط

 162,400 -- -- -- -- 159,979 خيار البيع 

عقود المشتقات األخرى 

 -- -- -- -- 7,974 7,974 ليست للتحوط

 211,676 46,073  467   9,831  -- 162,400 

 
 أنه ليس من المتوقع أن تصبح التدفقات النقدية المدرجة في تحليل االستحقاق مستحقه بشكل مبكر جداً أو بمبالغ مختلفة جوهرياً.

 

 والمطلوباتالقيمة العادلة للموجودات 

 

مشاركين بين ال منظمةفي معاملة  مقابل تحويل إلتزامالمدفوع ما أو بيع اصل مقابلسعر الذي سيتم استالمة الالقيمة العادلة هو 

، في غيابه السوق األكثر فائدة التي يمكن للمجموعة الوصول إليها في ذاك التاريخ. القيمة لسوق في تاريخ القياس األساسي اوفي ا

 تعكس مخاطر عدم القدرة على األداء. لإللتزامة العادل

 

 العادلة، للموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية. قيمها قياس تتطلبعدد من السياسات المحاسبية واإلفصاحات للمجموعة ن إ
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يتم . ةفي سوق نشطة لتلك االدالة لألداة باستخدام السعر المعلن متوفرة، تقوم المجموعة بقياس القيمة العاد هناك أداةعندما تكون 

 توفيرلإعادة اعتبار السوق كسوق نشط اذا كانت المعامالت لألصل أو اإللتزام يتعامل بها بشكل متكرر كافي وكميات كافية 

 معلومات عن األسعار على أساس مستمر. 

   

مجموعة تقنيات التقييم التي تزيد من استخدام المدخالت المرصدة ذات الصلة إذا لم يوجد سعر معلوم في سوق نشطة، تستخدم ال

اسلوب التقييم المختارة يتضمن جميع العوامل التي يأخذها في الحسبان المشاركون أن وتقلل من استخدام المدخالت الغير مرصدة. 

 في السوق عند تسعير المعاملة.

 

، تستخدم المجموعة البيانات التي يمكن رصدها في السوق قدر المستطاع. يتم تصنيف ام االلتزألصل أو لعند قياس القيمة العادلة 

 القيم العادلة ضمن مستويات تسلسل هرمي على أساس المعطيات المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي:

 

  طلوباتالمموجودات أو لل مماثلة( في أسواق نشطة ة"معدل")غير  المتداولةالمستوى األول: االسعار. 

 

  لألصلالمستوى الثاني: المدخالت باستثناء االسعار المتداولة  المدرجة ضمن المستوى األول التي يمكن رصدها 

 من األسعار(. مشتقمثال: األسعار( أو بشكل غير مباشر )مثال : بشكل مباشر )اما ،  وااللتزام

 

 :ير غلى بيانات يمكن رصدها في السوق )مدخالت لعال تستند  االلتزام التيالمدخالت لألصل أو  المستوى الثالث

 (.ملحوظة

 

في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي للقيمة  تندرج تزام إلأو لألصل إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة  

دنى مستوى قيمة العادلة حيث أن أالعادلة، فإن قياس القيمة العادلة يتم تصنيفه بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الهرمي لل

 للمدخالت يعد جوهرياً للقياس بالكامل.

 

الل خ بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث فيها التغيير.بالتحويالت تعترف المجموعة 

مستويات القيمة العادلة للمستوى ت بين م، لم تكن هناك تحويال2017ديسمبر  31م و2018مارس  31الفترات المنتهية في 

 .األول والمستوى الثاني

 

 المحملةوحيث يتم تجميع األدوات المالية للمجموعة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا االستثمارات ومشتقات األدوات المالية 

 المطلوباتولعادلة. تعتقد اإلدارة أن القيم العادلة للموجودات تقديرات القيمة االفروقات بين القيمة الدفترية وقد تنشأ بالقيمة العادلة، 

 المالية للمجموعة ال تختلف جوهريا عن قيمتها الدفترية.

 

ها الهرمي المالية بما في ذلك مستوياتها وتسلسل المطلوباتوالمالية  يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات

لعادلة إذا يتم قياسها بالقيمة ا لمالمالية التي  المطلوباتو المالية . ال تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجوداتالقيمة العادلة في

 .ة تقريبيه معقوله للقيمة العادلةكانت القيمة الدفترية هي قيم
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 القيمة العادلة القيمة الدفترية 
 
 
 

 م2018مارس  31

القيمة  في هملزم
العادلة من خالل 
 الربح او الخسارة

  أخرى  –
 مخصصة

 ةالعادلبالقيمة 

 القيمة العادلة 
ألدوات 
 التحوط

القيمة العادلة 
للدخل الشامل 

 االخر
 المستوى 

 األول
 المستوى

 الثاني 
 المستوى

 اإلجمالي الثالث 
         

         موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
 35,629 -- -- 35,629 -- -- -- 35,629 ار بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة أستثم

 42,672 -- 42,672 -- -- 42,672 -- -- عقود صرف مستقبلية مستخدمة للتحوط
 45,525 -- 45,525 -- -- -- 45,525 -- عقود صرف مستقبلية أخرى

 10,240 10,240 -- -- -- -- 10,240 -- خيار الشراء
 429,273 67,674 -- 361,599 429,273 -- -- -- ( 5)إيضاح أوراق مالية تمثل حقوق ملكية 

 35,629 55,765 42,672 429,273 397,228 88,197 77,914 563,339 
         
         

         مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
 (635) -- (635) -- -- (635) -- -- مقايضات معدالت الفائدة المستخدمة للتحوط

 (66,983) -- (66,983) -- -- (66,983) -- -- عقود صرف مستقبلية مستخدمة للتحوط
 (4,068) -- (4,068) -- -- -- (4,068) -- عقود صرف مستقبلية أخرى 

 (159,979) (159,979) -- -- -- -- (159,979) -- خيار البيع 
 -- (164,047) (67,618) -- -- (71,686) (159,979) (231,665) 
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 القيمة العادلة القيمة الدفترية 
 
 

 م2017ديسمبر  31
 مخصصة

 بالقيمة العادلة

 القيمة العادلة 
ألدوات 
 متاح للبيع التحوط

 المستوى 
 األول

 المستوى
 الثاني 

 المستوى
 الثالث 

 
 اإلجمالي

        
        ت مالية مقاسة بالقيمة العادلةموجودا

 -- -- -- -- -- -- -- أستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة 

 13,326 -- 13,326 -- -- 13,326 -- عقود صرف مستقبلية مستخدمة للتحوط
 40,821 -- 40,821 -- -- -- 40,821 عقود صرف مستقبلية أخرى

 10,240 10,240 -- -- -- -- 10,240 خيار الشراء
 471,507 92,427 --  379,080 471,507 -- -- ( 5)إيضاح  أوراق مالية تمثل حقوق ملكية

 51,061 13,326 471,507 379,080 54,147 102,667 535,894 
        
        

        مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
 (4,735) -- (4,735) -- -- (4,735) -- لتحوطمقايضات معدالت الفائدة المستخدمة ل

 (38,988) -- (38,988) -- -- (38,988) -- عقود صرف مستقبلية مستخدمة للتحوط
 (7,974) -- (7,974) -- -- -- (7,974) عقود صرف مستقبلية أخرى 

 (159,979) (159,979) -- -- -- -- (159,979) خيار البيع 
 (167,953) (43,723) -- -- (51,697) (159,979) (211,676) 
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 الهامة التي ال يمكن مالحظتها تأساليب التقييم والمدخال
لمدخالت الهامة ا، ومن القيمة العادلة الثالث المستوىالجدول التالي يبين أساليب التقييم المستخدمة لقياس المستوى الثاني وأن 

 .رصدهاال يمكن المستخدمة التي 
 

 األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
 
 

 النوع

 
 

 أساليب التقييم

 
معطيات ال يمكن 

 رصدها

العالقة بين المدخالت 
 رصدهاالهامة التي ال يمكن 

 و قياسات القيمة العادلة
    

سعر  أسلوب مقارنة السوق، أوراق مالية تمثل حقوق ملكية
السعر  ،األرباحمضاعفات 

 لقيمة الدفتريةل

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

 الملموسة

 غير قابل للتطبيق

    

 غير قابل للتطبيق غير قابل للتطبيق تسعيرة الوسيط عقود مستقبلية
    

 والبيعخيار الشراء 
 

سعر التنفيذ لتقلب السعر  نموذج بالك شول
ري لمؤشر السكر الفو

 )القيمة العادلة(

الزيادة في القيمة العادلة 
قيمة خيار سوف يقلل من 

من قيمة خيار  يزيدو  البيع
 .الشراء

زيادة تقلب المؤشر سوف 
يزيد من قيمة خيار البيع 

 والشراء. 
 

    

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

 مخاطر إدارة رأس المال  -16
 

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

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

د تقوم بإصدار أسهم جديدة. ما تقوم المجموعة أيضاً بمراقبة رأس المال بإستخدام معدل األرباح المدفوعة للمساهمين أو ق
المديونية، وهو صافي الديون، القروض المحملة بالفوائد والسلف بما في ذلك تكاليف التمويل، الذمم الدائنة التجارية واألرصدة 

س المال حقوق الملكية كما هو مبين في قائمة المركز المالي الدائنة األخرى بعد خصم النقد واألرصدة لدى البنوك. يمثل رأ
 م هو كالتالي:2017ديسمبر  31م و2018 مارس 31زائداً صافي الدين. إن معدل المديونية كما في المختصرة الموحدة 

 مارس 31 
 م8201

 ديسمبر 31 
 م2017

    
 13,500,840  14,335,523 إجمالي المطلوبات 

 (1,298,117)  (1,066,960) في حكمه ناقصاً:  نقد وما
 12,202,723  13,268,563 صافي الدين المعدل

    
 9,707,980  9,434,851 إجمالي حقوق الملكية

 4,735  635 إضافة: احتياطي التحوط
 9,712,715  9,435,486 حقوق الملكية المعدله 

    
 1.25  1,41 نسبة صافي الدين المعدل إلى حقوق الملكية المعدلة
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ابتدأً من التالية  المصدرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية المعايير الجديدة والتعديالت تطبيق كما هو مناسب، المجموعة تبنت

 .م2018يناير  1تاريخ 
 
 اإليرادات من العقود مع العمالء 15المعيار الدولي للتقرير المالي   -أ

 
ويحل هذا المعيار محل معيار بلغ وتوقيت اإلعتراف باإليرادات. إطار شامل لتحديد م 15شئ المعيار الدولي للتقرير المالي ين

"عقود اإلنشاءات" والتفسيرات المتعلقة بها. تقوم المجموعة بإثبات  11"اإليرادات" ومعيار المحاسبة الدولي  18المحاسبة الدولي 
يل على السيطرة على البضائع في المرحلة الزمنية عند تسليم البضائع واالقرار باستالمها، بما يتماشى اإليرادات عند حصول العم

 15من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالي جوهري . وعليه، ليس هناك أي أثر 15مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 
 يرادات المجموعة."اإليرادات من العقود مع العمالء" على إثبات إ

 
باستخدام طريقة األثر المتراكم وإثبات أثر تطبيق هذا المعيار بتاريخ  15قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

ر اوفقاً لمعي، م(. وعليه، لم يتم تعديل المعلومات المقدمة للسنة السابقة، كما تم إدراجها سابقاً 2018يناير  1التطبيق األولي )
 والتقسيرات المتعلقة بها.  18المحاسبة الدولي 

 
 األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقرير المالي  -ب

 
متطلبات إثبات وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية وبعض عقود شراء أو بيع  9يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي 

فيما يلي تفاصيل وات المالية: االعتراف والقياس". "األد 39عيار المحاسبة الدولي البنود غير المالية. ويحل هذا المعيار محل م
 :السياسات المحاسبية الهامة الجديدة وطبيعة التغيرات التي طرأت على السياسات المحاسبية السابقة

 
 تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية:

 
س قياف وتصنيدف به 39لي دولالمحاسبة ر الحالية في معيات الباطبالمتر كبيل بشك 9 لمالير ايرلي للتقدولر المعياظ ايحتف

بها ظ لمحتفالمالية ودات اجولمتعلقة بالما 39لي دولالمحاسبة ر اسابقاً في معياواردة لت الفئاد انه يستبعأال إلمالية. ت اباولطلما
 .لمتاحة للبيعوامدينة الذمم الوروض لقق واالستحقاايخ رحتى تا

 
لمتعلقة واعة ولخاصة بالمجمالمحاسبية ت السياسااعلى وهري جر ثأله ن يكم ل 9لمالي ر ايرللتق ليدولر المعياق ابيطتإن 
ودات جولمس اقياو تصنيفعلى  9 لمالياللتقرير لي دولر المعياتطبيق ار ثأوفيما يلي لمشتقة .المالية دوات األوالمالية ت اباولطبالم

 :لماليةا
 
بالتكلفة مالية مقاسة ودات جونها مألمالية على ودات اجولمف اتصنيم يت، ليوألا االثباتد عن، 9لمالي ر ايرلي للتقدولر اياللمعفقاً و
ل لشامل اخدلل اخالن لة مدلعاابالقيمة ن، أو يدلأدوات افي رات ستثماا –ر آلخل الشامل اخدلل اخالن لة مدلعاابالقيمة ، أو ةفأطلما
فقا ولمالية ودات اجولمف اتصنيرة. إن لخساأو ابح رلل اخالن لة مدلعاابالقيمة ، أو لملكيةوق احقوات أدفي رات ستثماا –ر آلخا

ص خصائك لذكو الموجودات الماليةاإدارة خالله ن مم يتذي لل األعماوذج الى نمد إما يستندًة عا 9لمالي ر ايرلي للتقدولر اللمعيا
ن ضمف لمضياي هلمالية ودات اجولمافيها ون لتي تكود العقالمتضمنة في ت المشتقاال فصداً بم أية. ال يتدلتعاقاية دلنقافقاتها دت
 تصنيفها.دف بهل ة ككطلمختلالمالية داة األم اتقييم يتك، لن ذالً مدبر، ولمعياق ااطن
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 يف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تابع(تصن

 
أو بح رلل اخالن لة مدلعاابالقيمة  تخصيصهام ال يته ونان أديرطلشاكال ت فوستة إذا افأطلمالمالية بالتكلفة ودات اجولمس اقيام يت
 رة.لخساا
 
 ، ويةدية تعاقدنقت فقادتل لتحصيودات جوبالمظ الحتفاالى دف إيهذي لل األعماوذج انمن بها ضمظ الحتفام ايت -
لمبلغ ل اصأعلى دة لفائوالمبلغ ل األصت عاوفدمط فقل لتي تمثاية دلنقت افقادللتددة يخ محوارية في تدلتعاقابنودها تنشأ   -

 م.لقائا
 

يتم يتم قياس االستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال
 تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 
ودات جوبيع موية دية تعاقدنقت فقادتل تحصيق ين طرمنه عدف لهق ايتحقذي لل األعماوذج انمن بها ضمظ الحتفام ايت -

 ،و مالية
 م.لقائالمبلغ ل اصأعلى دة لفائاولمبلغ ل األصت عاوفدمط فقل لتي تمثاية دلنقت افقادللتددة يخ محوارية في تدلتعاقا بنودهاتنشأ  -
 

ر تختاأن عة وللمجمق يحرة، لمتاجرض ابها بغظ الحتفام التي ال يتالملكية وق احقأدوات في رات لي لالستثماوألت االثباد اعن
ل كس ساأعلى ر لخياهذا ا ميتر. آلخل الشامل اخدلن اضمر لة لالستثمادلعاالقيمة الالحقة في رات التغيرض انهائي عل بشك

 دة.على حر ستثماا
 

م فقاً لما تر وآلخل الشامل اخدلل اخالن لة مدلعاابالقيمة ة أو فأطلمالمصنفة كمقاسة بالتكلفة ر المالية غيودات اجولماجميع إن 
  .رةلخساأو ابح رلل اخالن لة مدلعااقياسها بالقيمة م يته، عالأبيانه 

 
لمالية ودات اجولمانهائي ل بشكص تخصأن عة وللمجمق يح، يلوألت االثباد اعنولمشتقة. المالية ودات اجولماجميع ن يتضموهذا 

مالية ودات جوكمر، آلخل الشامل اخدلل اخالن لة مدلعاابالقيمة ة أو فأطلمابالتكلفة س لقيات الباطفي متوتسترى خأيقة طرلتي با
رى أو خأيقة طرينشأ بد قذي لا لمحاسبيق اابطلتدم اعذف بحوم تقك، لذبت قامرة، وإذا لخساأو ابح رلل اخالن لة مدلعاابالقيمة 

 ر.كبيل تخفيضه بشك
 
لمعاملة( ر الي بسعل أوبشكس مقاوهري مالي جر عنصدون ية رينة تجادمم من ذتكم لمالية )ما لودات اجولي للموألس القيام ايت

باقتنائها ق لتي تتعلالمعاملة ف اتكاليداً ئرة، زالخساأو ابح رلل اخالن لة مدلعاابالقيمة س لمقار اغيد بالنسبة للبن، لةدلعاابالقيمة 
 ر.مباشل بشك

 
  لمالية.ودات اجوللمق لالحس القياالتالية على المحاسبية ت السياساق ابيطتم يت
 
ت ثبام إلة. يتدلعاابالقيمة ودات جولمذه الهق لالحس القيام ايت -رة لخساأو ابح رلل اخالن لة مدلعاالمالية بالقيمة ودات اجولما

 .األرباح أو الخسائرن ضمح، بات أريعاوزتل خدة أو دفائل أي تشمر، وسائلخب والمكاساصافي 
  
م لفعلية. يتدة الفائايقة دام طرباستخة فأطلمابالتكلفة ودات جولمذه الهق لالحس القيام ايت - ةفأطلمابالتكلفة  لماليةودات اجولما

ألجنبية ت العمالل ايوتحر خسائح وبادة وأرلفائرادات ايت إثبام إ. يتان وجد، لقيمةافي لهبوط اربخسائة فأطلمالتكلفة ض اتخفي
 ر.لخسائااألرباح أو ن ضم من استبعاد رةخساأو  مكسبت اي ثبام إيتر. لخسائح أو ابارألن القيمة ضمافي ض النخفاوا
 
لة. دلعااالقيمة بودات جولمذه الهق لالحس القيام ايت -رآلخل الشامل اخدلل اخالن لة مدلعاابالقيمة ن يدلأدوات افي رات الستثماا

ض النخفاواألجنبية ت العمالل ايوتحر خسائح وباك أرلذك، ولفعليةدة الفائايقة دام طرحتسابها باستخم التي يتدة الفائرادات ايإن إ
د عنر. وآلخل الشامل اخدلن اضمرى ألخر الخسائح وابارألاصافي ت ثبام ايتر. لخسائح أو ابارألن اثباتها ضمم القيمة يتافي 

 ر.لخسائح أو ابارألالى إتصنيفها د يعار آلخل الشامل اخدلاكمة في رالمتر الخسائح وابارألن افإت، ثباالن اعف قولتا
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بالقيمة ودات جولمذه الهق لالحس القيام ايت -ر آلخل الشامل اخدلل اخالن لة مدلعاالملكية بالقيمة وق احقأدوات  فيرات الستثماا
زء جرداد ستاضح ل وابشكح بارألت ايعاوزتل تمثم ما لر لخسائح أو ابارألن اضمرادات كإيح بارألت ايعاوزتت ثبام الة. يتدلعاا
ح أو بارألالى داً إبأتصنيفها دة عام إال يتر وآلخل الشامل اخدلن اضمرى ألخر اسائلخح وابارألت اثبام ايتر. الستثمااتكلفة ن م
 ر.لخسائا
 

ت لباطبالمتط فقق يتعلم 2018ر يناي 1لمالية في ودات اجوية للمرفتدلم القياعلى  9لمالي ر ايرلي للتقدولر المعياق ابيطتر ثإن أ
 ه.نان أدمبيهو كما ، لقيمةافي  للهبوطدة يدلجا
 

دة يدلجس القيات افئاك ولذكو 39لي دولالمحاسبة ر افقاً لمعياوألصلية س القيات افقة فئارلمت اإليضاحاوالتالي دول الجرض ايع
 م:2018ر يناي 1عة كما في ولخاصة بالمجما الهامة لماليةودات اجولمالفئة  9لمالي ر ايرلي للتقدولر افقاً للمعياو
 
 
 
 
 لماليةودات اجولما

اً قالتصنيف األساسي وف
الدولي  المحاسبة لمعيار

39 

 التصنيف الجديد
 وفقاً للمعيار الدولي 

 9للتقرير المالي  

القيمة الدفترية 
األساسية وفقاً 

لمعيار المحاسبة 
 39الدولي  

ية رفتدلالقيمة ا
فقاً دة ويدلجا

لي دولللمعيار ا
 9لمالي ر ايرللتق

     
     

 952,854 970,618 لفة المطفأةالتك  مدينةقروض وذمم  ذمم مدينة تجارية
 1,287,011 1,298,117 التكلفة المطفأة  مدينةقروض وذمم  النقد وما في حكمه
استثمارات متاحة 

 للبيع*
 القيمة العادلة من خالل الدخل استثمارات متاحة للبيع

االستثمارات  -الشامل اآلخر 
محاسب عنها بطريقة حقوق 

 446,754 446,754 الملكية
رات متاحة استثما
 للبيع

القيمة العادلة من الربح او  استثمارات متاحة للبيع
االستثمارات المحاسب  -الخسارة 

 24,753 24,753 عنها بطريقة حقوق الملكية
عقود صرف 

مستقبلية مستخدمة 
 للتحوط

ألدوات  -القيمة العادلة 
 التحوط

 ألدوات التحوط -القيمة العادلة 

13,326 13,326 
عقود صرف 

 تقبلية أخرىمس
مخصصه للقيمة العادلة من 

 خالل الربح أو الخسارة 
مخصصه للقيمة العادلة من خالل 

 40,821 40,821 الربح أو الخسارة والدخل 
مخصصه للقيمة العادلة من  خيار البيع

 خالل الربح أو الخسارة 
مخصصه للقيمة العادلة من خالل 

 10,240 10,240 الربح أو الخسارة
 2,775,759 2,804,629   اإلجمالي 

 
 
 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة 

  م2018 مارس 31المنتهية في  ثة أشهرعن الفترة الثال

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

40 

 المعايير الجديدة والتعديالت )تابع( -17
 

 األدوات المالية )تابع( 9المعيار الدولي للتقرير المالي  -ب
 

 تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تابع(
 
، 9لمالي ر ايرلي للتقدولر المعياافي ح ومسمهو فقاً لما ووتيجية. راستراض األغبهذه األستثمارات ظ الحتفااعة ولمجمتنوى ا*

ل. لشامل اخدلل اخالن لة مدلعاابالقيمة س نها تقاألي على وألق ابيطلتايخ رفي تارات الستثماف هذه اعة بتصنيولمجمت اقام
ح بارألافي رات الستثماك ابتلق يتعلفيما كمة رالمتالة دلعاالقيمة اي طحتياايتم إعادة تصنيف  ه النفإ 39لمحاسبة ر امعياف بخالو

 .أبداً  رلخسائأو ا
 

 لماليةودات اجولمافي قيمة الهبوط 
 

الئتمانية ر الخسائوذج "ابنم 39لي دولالمحاسبة ر افي معيادة" لمتكبرة الخساوذج "انم 9لمالي ر ايرلي للتقدولر المعيادل ايستب
رات الستثماود والعقودات اجومة وفأطلماتكلفة بال لمقاسةالمالية ودات اجولماعلى د يدلجا الهبوط وذجنمق بيطتم يتوقعة." ولمتا

لي دولر افقاُ للمعياوولملكية. وق احقأدوات في رات الستثماس اليو ،رآلخل الشامل اخدلل اخالن لة مدلعاابالقيمة ن يدلأدوات افي 
 .39لي دولالمحاسبة ر امعيابشكل ابكر من الئتمانية رابالخسائراف العتم ايت 9لمالي ر ايرللتق

 
 لمنخفضةاالئتمانية القيمة ذات المالية ا وداتجولما
 
ئتمانية منخفضة. اقيمة ة ذات فأطلماجة بالتكلفة درلمالمالية ودات اجولمت اكانإذا ما م بتقيير يرتقل يخ كرعة بتاولمجموم اتق
ل لألصدرة لمقابلية لمستقاية دلنقت افقادلتاعلى رثله أر كثدث أو أحول حصعند  الئتمانية"القيمة ض المالي "منخفال ألصر ايعتبو
 لمالي.  ا
 
 لقيمةافي رض الهبوط ع
 
 ودات.جوللم االجمالية يةرفتدلالقيمة ن امة فأطلمابالتكلفة س لتي تقاالمالية ودات اجوللمر لخسائت امخصصام خصم يت
 
 وطلتحن المحاسبة عا
 
ت إدارة تيجياراستأهداف واتتماشى مع وط حلتامحاسبة ت عالقان مد لتأكاعة ولمجمن ام 9لمالي ر ايرلي للتقدولر المعياب الطيت
 وط. لتحافعالية م مستقبلية لتقييظرة نوعية ونر كثأنهج ق بيطتوعة ولمجمافي طر لمخاا
  

 التحول 
 

س لقياف والتصنيافي رات بالتغيق لسابقة فيما يتعلرات انة للفترلمقات اماومعلل يدتعدم يسمح لها بعء عفاإعة على ولمجمت احصل
ر يرلي للتقدولر المعياق ابيطتن لناتجة مالمالية ودات اجوية للمرفتدلم القيافي ت قاروبالفراف إلعتا تم .(لقيمةافي  بوطالهل يشم)
 .م2018ر يناي 1كما في ة لمبقاح ابارألافي  مليون لاير سعودي 34.1بمبلغ يصل إلى  9لمالي ا
 
 لي:وألق ابيطلتا يخرلقائمة بتاظروف الق والحقائس اساألتالي على م التقييم ات
 
 فيه. باألصل المالي ظ الحتفام ايتذي لل األعماوذج انمد يدتح -
 لمالية. ودات اجولمض السابقة لبعت التسمياء الغاد وإيدتح -
ل لشامل اخدلل اخالن لة مدلعاابالقيمة رة لمتاجرض ابها لغظ لمحتفر الملكية غيوق احقأدوات في رات الستثماض ابعف تصني -
 ر.  آلخا
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م مع إمكانية التطبيق 2018يناير  1فيما يلي بيان بالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة على السنوات ابتدأً  بعد 
 الموحدة المختصرة.المالية األولية الحقا او المبكر ومع ذلك لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر لها عند إعداد هذه القوائم 

 
 االيجار عقود 16 المالية للتقرير الدولي المعيار -أ

 
للمحاسبة عن عقود اإليجار في قائمة المركز المالي. يقوم  وحيدللمستأجرين نموذج  16يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي 

ام صل ذو الصلة باإلضافة إلى التزالمستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األ
اإليجار الذي يمثل التزامه بسداد دفعات اإليجار .توجد إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات 

ف أي يستمر المؤجرون في تصني –القيمة المنخفضة. تبقى طريقة المحاسبة المتبعة من المؤجر مشابهة للمعيار الحالي 
 اإليجار كعقود إيجار تمويلي او تشغيلي. عقود

 
عقود  17محل التوجيهات الحالية لعقود االيجار بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي  16يحل المعيار الدولي للتقرير المالي 

قد إيجار، وتفسير ما إذا كان ترتيب ما يتضمن ع للتحديد 4لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية  والتفسيرالصادرعنااليجار، 
تقييم  جوهر المعامالت  27الحوافز، وتفسير لجنة التفسيرات الدولية  -عقود اإليجار التشغيلي  15لجنة التفسيرات الدولية 

م 2019يناير  1إن هذا المعيار يسري مفعوله للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد خذ الشكل القانوني لعقد اإليجار. التي تأ
من العقود مع العمالء في أو قبل  اتيراداإل 15يار الدولي للتقرير المالي بالتبني المبكر للمنشات التي تطبق المع مع السماح

 .16تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 
 

 تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد إيجار
 

 ، إختيار إما: 16ر المالي للمجموعة عند التحول إلى المعيار الدولي للتقري يمكن
 لعقد اإليجار لكافة عقودها، أو 16تطبيق تعريف المعيار الدولي للتقرير المالي  -
 أو يحتوي على إيجار. اً تطبيق وسيلة عملية وعدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد يمثل إيجار -
 

 التحول
 

 :إما بـ تطبيق المعيار ، يمكن للمجموعةكمستأجر
 الرجعي، أو  منهج األثر -
 منهج األثر الرجعي المعدل مع وسائل عملية إختيارية. -
 

يقوم المستأجر بتطبيق الخيار باستمرار على جميع عقود اإليجار. وتخطط المجموعة حاليا  تطبيق المعيار الدولي للتقرير 
ال يتطلب من المجموعة بتطبيقه.نهج التحول الذي ستقوم  م. لم تحدد المجموعة بعد 2019يناير  1مبدئيا في  16المالي 

 بخالف مؤجر وسيط في عقد تأجير بالباطن. اإليجار التي تكون فيها مؤجراً كمؤجر إجراء أي تعديالت لعقود 
 

 م( 2017 –م 2015)دورة لمالیة اير رلیة للتقاولدالسنوية للمعايیر ت التعديالا -ب
 

ريقة طيوضح  -لمشتركة ت الترتیباا 11لمالي الي للتقرير ولدار لمعیاال وألعمااندماج ا 3لمالي الي للتقرير ولدر المعیاا -
 ية.رلتجال األعماالتي تستوفي تعريف المشتركة ت العملیااحصصها في دة يازلشركة عن امحاسبة 

 
  لمحتفظ بها سابقاً. الحصة س اقیاد مشتركة فال يعاة حصل على( سیطر)أو ما ف رطحتفظ اإذا 
  ف لطرم ايقووحل امرل علیها من خالل لحصوايتم ل عماأمج دي هلمعاملة ن افإة ما على سیطرف رطحصل إذا

 لة.دلعاالمحتفظ بها سابقاً بالقیمة الحصة س اقیادة بإعاذ لمستحوا
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 م( )تابع(2017 –م 2015)دورة لمالیة اير رلیة للتقاولدالسنوية للمعايیر ت التعديالا -ب
 

بما فیها ) حبات أريعازلناتجة من توالدخل ائب اضرت كافة تبعاأن يبین  - لدخلائب اضر 12لي ولدالمحاسبة ر ایامع -
ح باأرلتي نتج عنها ا المعامالتبها بشكل ثابت ضمن اف العترايتم  (ملكیةق لمصنفة كحقوالمالیة دوات الألت لمدفوعاا

 لملكیة.  ق احقوأو آلخر ال لشامالدخل ا الخسارة،أو  المكسبيع في زقابلة للتو
 

اض القتراتكالیف ب لمستخدمة الحتساالعامة وض القرامجموعة أن توضح  - اضالقتراتكالیف  23لي ولدالمحاسبة ر امعیا -
وض لقراما ء. أإلنشاأو التطوير الت تحت زالتي الالة هلمؤدات الموجوالتمويل دة لمحدوض القرالة يستثني فقط هلمؤا
جها في إدرالة  فیتم هغیر مؤدات موجوأو أي لبیع د أو المحدام الالستخدن آلة ازهلجاالة هلمؤات ادلموجوالتمويل دة لمحدا

مستقبلي على تكالیف بأثر ات لتغیرايا فیتم تطبیق المزق اجعي قد يفورتكالیف تطبیق بأثر ن ألاً نظرولعامة. المجموعة اتلك 
 ت. الللتعدية لمنشأايخ تطبیق ربعد تاأو في ة لمتكبداض االقترا

 
  ىألخرت التعديالا -ت
 
المالية ئم القواعلى ي رهلها تأثیر جون يكوأن ال يتوقع ن وآلالم يتم تطبیقها حتى ه ناأدلمعايیر اعلى ت لتعديالة والجديدالمعايیر ا

 :األولية الموحدة المختصرة
 
يوضح المحاسبة  -لدخل ايبة ضرت معالجال لتأكد حوم احالة عد 23 لماليالیة للتقرير ولدالمعايیر ات اتفسیر لجنة تفسیر -

 عن معالجات ضريبة الدخل التي لم يتم قبولها من قبل السلطات الضريبية بعد.
 (. 9لمالي الي للتقرير ولدر المعیااعلى ت لسالب )تعديالالتعويض امقدماً مع ت لمدفوعاخصائص ا -
 (. 28لي ولدالمحاسبة ر ااعلى معیت لمشتركة ) تعديالايع رلمشاوالزمیلة ت الشركااألجل في اويلة طلحصص ا -
  (.19لي ولدالمحاسبة ر اعلى معیات لتسوية )تعديالر أو االختصاأو الخطط ت اتعديال -
 
 حدث الحق  -19

 
 ٪51االتفاقية"( لالستحواذ على نسبة ") أسهمشراء الشركة اتفاقية  أبرمتم، 2018مارس  31، بعد الفترة المنتهية في الحقاً 

مليون لاير سعودي. ومن المتوقع اكتمال بيع األسهم بموجب االتفاقية خالل  565.5يمة بق مجموعة شركات الكبير من أسهم
 م.2018النصف الثاني من عام 

 
 تاريخ إعتماد القوائم المالية لإلصدار -20

 
 .م2018 مايو 9الموافق  هـ1439 شعبان 23 لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في تاريخالموحدة القوائم المالية  تم إعتماد

 
 
 
  


