
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 شركة مجموعة صافوال

 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة) - القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة

 م۲۰۱۸یونیو  ۳۰ في تینالمنتھیأشھر  والستة الثالثة تيفترل

 مع 

 لمراجع الحسابات المستقلتقریر الفحص 

  



  

 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة) القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة
 م۲۰۱۸یونیو  ۳۰ في تینالمنتھیأشھر  والستة الثالثة تيفترل
 

 صفحة  الفھرس
   

 --  المختصرة القوائم المالیة األولیة الموحدةعلى فحص  المراجع المستقلتقریر 
   

 ۲-۱  المركز المالي الموحدة المختصرة قائمة
   

 ٤-۳     قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة المختصرة
   

 ٦-٥      قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة المختصرة 
   

 ۸-۷   قائمة التدفقات النقدیة الموحدة المختصرة
   

 ٤۳ -۹  المختصرةالموحدة االیضاحات للقوائم المالیة األولیة 
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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") ۲۰۱۸ یونیو ۳۰لقد فحصنا القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (
 والشركات التابعة لھا ("المجموعة") المكونة من:

 
 م،۲۰۱۸ یونیو ۳۰قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة كما في  •
یونیو  ۳۰ يف تینأشھر المنتھی والستة الثالثة تيفترلل اآلخر الموحدة المختصرة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشام •

 م،۲۰۱۸
 م،۲۰۱۸ یونیو ۳۰ أشھر المنتھیة في الستةقائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة المختصرة عن فترة  •
 م، و۲۰۱۸یونیو  ۳۰ أشھر المنتھیة في الستةقائمة التدفقات النقدیة الموحدة المختصرة عن فترة  •
 االیضاحات للقوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة.  •

) ۳٤إن اإلدارة ھي المسئولة عن إعداد وعرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي (
ة یتنا ھي إبداء استنتاج عن ھذه القوائم المالیة األولی"التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة.  ومسؤول

 الموحدة المختصرة استناداً إلى فحصنا. 

 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.

 

 





 

۱ 

 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 المركز المالي الموحدة المختصرة قائمة 
   ذلك)(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر 

 
 إیضاح 

 یونیو ۳۰
 م۲۰۱۸

 دیسمبر ۳۱
 م۷۲۰۱ 

 (مراجعة) (غیر مراجعة)  
    الموجــودات

     المتداولةالموجودات غیر 
 ۷,٥٦۱,٦۷٥  ۷,۳۱۳,٥٤۲  ممتلكات، آالت ومعدات

 ٤٥۰,۱٥٥  ٤٤۱,۳۸۳   شھرة 
 ۳۰,٦۱۳  ۳۳,۳۸٦    استثمار عقاري

 ۷,۹۲٤,۳۸۹   ۷,۹۸٦,۲۱۰ ٤ حقوق الملكیةاستثمار في شركات محاسب عنھا بطریقة 
 ٤۷۱,٥۰۷   ٤۰۷,٦٤٥  ۱-٥ استثمارات

 ۷۸,٥٥۸    ٦,٤۹۹   ة األجلذمم مدینة طویل
 ۱۰,۲٤۰   ٥,۷۳۷   مشتقة مالیة 

 ۲۸,۲۹٦  ۲۸,۱٤۹  اصل ضریبي مؤجل
 ۱٦,٥٥٥,٤۳۳ ۱٦,۲۲۲,٥٥۱  المتداولةإجمالي الموجـودات غیر 

    المتداولةالموجودات 
 ۳,۱۲٥,٥۰۳   ۳,۲۸۰,۹۱۳   مخزون

 ۹۷۰,٦۱۸   ۱,۲۱٤,٦٦۱   ذمم مدینة تجاریة
 ۱,۲۱۹,٤۷۲ ۱,٥٤۸,۰٦٥  مدفوعات مقدماً وذمم مدینة أخرى

 --  ۱۰,۷۲۳   ۲-٥ استثمارات 
 ۱,۲۹۸,۱۱۷  ۱,۱۱۸,۱۹۷  نقد وما في حكمھ

  ۷,۱۷۲,٥٥۹ ٦,٦۱۳,۷۱۰ 
 ۳۹,٦۷۷ ۳۳,۹٦۱  موجودات مصنفة كمحتفظ بھا للبیع

 ٦,٦٥۳,۳۸۷ ۷,۲۰٦,٥۲۰  المتداولةإجمالي الموجودات 
 ۲۳,۲۰۸,۸۲۰ ۲۳,٤۲۹,۰۷۱  إجمالي الموجودات 

    
    حقوق الملكیة والمطلوبات 

    حقوق الملكیة
 ٥,۳۳۹,۸۰۷   ٥,۳۳۹,۸۰۷  ٦ رأس المال

 ۳٤۲,۹۷٤   ۳٤۲,۹۷٤   عالوة إصدار
 ۱,۷۷٤,۰۸٥   ۱,۷۷٤,۰۸٥  ۷ احتیاطي نظامي

 ٤,۰۰۰   ٤,۰۰۰   احتیاطي عام
 (۱۰۸,٦٤۹)  (۱۷۱,۰٦۸)  احتیاطي القیمة العادلة

أثر المعامالت مع حقوق الملكیة غیر المسیطرة دون تغییر 
   في السیطرة

(۱٦۱,٥۹۸)  (۱٦۱,٥۹۸) 
 (۱,۲٦۰,٥۰۹) (۱,۲۹۸,٥۲۳)  احتیاطي تحویل عمالت أجنبیة

 ۲,۸۹۸,۷٥٦  ۲,۳۸٥,۸٦٥   أرباح مبقاة
 ۸,۸۲۸,۸٦٦ ۸,۲۱٥,٥٤۲  حقوق الملكیة العائدة لمساھمي الشركة

 ۸۷۹,۱۱٤ ۸۲۱,٦۱۷  حقوق الملكیة غیر المسیطرة
 ۹,۷۰۷,۹۸۰ ۹,۰۳۷,۱٥۹  إجمالي حقوق الملكیة

    
    المطلوبات 

    المتداولةالمطلوبات غیر 
 ۳,٥۲۹,٤۳٤  ۲,۸۲۱,۳۸۷ ۸ سلف وقروض
 ٦٦۳,۷۳۲   ٦۷۳,۱۳۸  ۹ منافع الموظفین

 ٦٦,٥٦۸   ٦۸,۸۸۱   إلتزام ضریبي مؤجل
 ۲۱۰,٤۳٦  ۲۰۹,۳٤٤   ذمم دائنة طویلة األجل

 ۲٥۸,۷٥٥ ۲۰۷,۰۲۸  عقود إیجار طویلة األجل
 ۱٥۹,۹۷۹  ۱٦٥,٤٦٥   مشتقة مالیة 

 ۹۸,۰۷۸  ۹۸,۸۰٤   مخصص مقابل تكلفة إعادة األصل لحالتھ
 ٤,۹۸٦,۹۸۲ ٤,۲٤٤,۰٤۷  المتداولةالمطلوبات غیر  إجمالي

 
 

  ٤۳إلى  ۹تعتبر اإلیضاحات المرفقة من الصفحة  
 .القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرةجزءاً ال یتجزأ من ھذه 



 

۲ 

 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تابع)المركز المالي الموحدة المختصرة قائمة 
  یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم 

 
  

 إیضاح
 یونیو ۳۰

 م۲۰۱۸ 
 دیسمبر ۳۱
 م۷۲۰۱ 

 (مراجعة) (غیر مراجعة)  
    

    المطلوبات المتداولة
 ۳,۸٦۷,٤۲۸ ٤,۷۸۱,۲٤۹ ۸ سلف وقروض

 ۲,٤۷۱,۱۲۱ ۲,۹۹۹,۲٥٤  ذمم دائنة تجاریة
 ۱۱,۲۸۹ ۹۳,۹۹٤  الجزء المستحق من عقود اإلیجار

 ۲,۱٦٤,۰۲۰ ۲,۲۷۳,۳٦۸  مستحقات ومطلوبات أخرى
 ۸,٥۱۳,۸٥۸ ۱۰,۱٤۷,۸٦٥  إجمالي المطلوبات المتداولة 

 ۱۳,٥۰۰,۸٤۰ ۱٤,۳۹۱,۹۱۲   إجمالي المطلوبات
 ۲۳,۲۰۸,۸۲۰ ۲۳,٤۲۹,۰۷۱  إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤۳إلى  ۹تعتبر اإلیضاحات المرفقة من الصفحة  
 .القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرةجزءاً ال یتجزأ من ھذه 



 

۳ 

 
 شركة مجموعة صافوال

 (شركة مساھمة سعودیة)

 )غیر مراجعة(  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة المختصرة
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

 
 

 ٤۳إلى  ۹تعتبر اإلیضاحات المرفقة من الصفحة  
 .القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرةجزءاً ال یتجزأ من ھذه 

 لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 یونیو ۳۰

 لفترة الستة أشھر المنتھیة في
 یونیو ۳۰

 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ إیضـاح 
      العملیات المستمرة:

 ۱۲,٤٤۰,۱٦۳ ۱۱,۲٦۷,۸۸۰ ٦,٦٥۳,۲٥۸ ٦,۱٥۹,۹۰٥ ۱٤ اإلیرادات
 (۱۰,۲٥۹,۹۹۳) (۹,۲۹۲,٥۲۱) (٥,٥۱۳,۲۱٥) (٥,۰۹۳,۰٤۹) ۱٤ تكلفة اإلیرادات

 ۲,۱۸۰,۱۷۰ ۱,۹۷٥,۳٥۹ ۱,۱٤۰,۰٤۳ ۱,۰٦٦,۸٥٦  مجمل الربح
حصة في نتائج شركات مستثمر فیھا 

بطریقة حقوق الملكیة، بعد خصم 
 االرباحضریبة وتوزیعات الالزكاة و

 مستلمة ال
 ۲۳٤,۲۰۱ ۲۱٦,٤۷۷ ۳٤۸,۹۳۱ ۳۳۷,۳٤۷ 

 (۳۸۷,٦۰۰) (۳۸۱,۰۱٦) (۱۹۲,٦۹٦) (۲۰۱,۳٥۳)  مصروفات إداریة
 (۱,۷۰۰,۳٤۲) (۱,٦٤۸,۷۸۹) (۸۷۲,۳۸٥) (۸٦٥,۱۷٤)  مصروفات بیع وتوزیع

 ٤۲۹,٥۷٥ ۲۹٤,٤۸٥ ۲۹۱,٤۳۹ ۲۳٤,٥۳۰  الناتج من األنشطة التشغیلیة
      

 ۷۳,۹٤۷ ۳٥,۸۱٦ ۳۷,٤۷٥ ۱۹,۲٥۸  إیرادات تمویلیة 
 (۲۳۰,۳۰۸) (۲۱۰,۸۸٦) (۱۰٥,٤٦٥) (٦٦,۰۷۰)  تكالیف تمویلیة 

 (۱٥٦,۳٦۱) (۱۷٥,۰۷۰) (٦۷,۹۹۰) (٤٦,۸۱۲)  صافي التكلفة التمویلیة 
      

 ٦۸٫۱٤۳ -- ٦۸,۱٤۳ --  ربح من بیع حقوق إیجار
 -- ۳,۲٦۹ -- -- ٥ ربح من استبعاد استثمار

 ۳٤۱,۳٥۷ ۱۲۲,٦۸٤ ۲۹۱,٥۹۲ ۱۸۷,۷۱۸  الربح قبل الزكاة وضریبة الدخل  
      

 (٥۷,۹۱۲) (۳٥,٤۷٦) (۲۱,٦۱۹) (۱۷,۷۹۲) ۱۰ مصروف الزكاة وضریبة الدخل
 ۲۸۳,٤٤٥ ۸۷,۲۰۸ ۲٦۹,۹۷۳ ۱٦۹,۹۲٦  العملیات المستمرةالربح من 

      
      العملیات الغیر مستمرة:

مكسب من العملیات الغیر مستمرة، بعد 
 ۱٥,٦۰٥ -- -- --  خصم الضریبة

 ۲۹۹,۰٥۰ ۸۷,۲۰۸ ۲٦۹,۹۷۳ ۱٦۹,۹۲٦  صافي الربح  للفترة 
      

      الدخل الشامل اآلخر
بنود تم أو یمكن إعادة تصنیفھا ضمن 

      الربح أو الخسارة 
فروق ترجمة عمالت  –عملیات أجنبیة 

   أجنبیة
۹۳,۸۸۹ 

 
(۲۲,۱۲٥) 

 
(۳۹,٤۳٥) 

 
۷,٦۷۲ 

استثمار في شركات محاسب عنھا 
الحصة في  –بطریقة حقوق الملكیة 

 الدخل الشامل اآلخر
 

 
 

(۲٥,٥۸۰) 

 
 

٤۱,۲٥۷ 

 
 

(۲۸,٤۰٤) ۳٥,۹۷۳ 
ل الجزء الفعا –تحوطات التدفق النقدي 

   للتغیرات في القیمة العادلة
۹۹٦ 

 
(٥,۸٥۲) ٥,۰۹٥ (٦,۲٥٦) 

استثمارات بالقیمة العادلة من خالل 
صافي التغیر  - الدخل الشامل اآلخر

 في القیمة العادلة 
 

(۲۱,٦۲۸) (٤۸,۸٤۸) (۳۹,۱۱۰) (٦۳,۲۸۱) 

   (الخسارة) الشامل اآلخر /الدخل 
٤۷,٦۷۷ 

 
(۳٥,٥٦۸) (۱۰۱,۸٥٤) (۲٥,۸۹۲) 

(الخسارة) الشامل  /إجمالي الدخل 
   اآلخر للفترة 

۲۱۷,٦۰۳ 
 

۲۳٤,٤۰٥ (۱٤,٦٤٦) ۲۷۳,۱٥۸ 



 

٤ 

 شركة مجموعة صافوال
 سعودیة)(شركة مساھمة 

 (تابع) )غیر مراجعة(  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة المختصرة
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤۳إلى  ۹تعتبر اإلیضاحات المرفقة من الصفحة  
.القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرةجزءاً ال یتجزأ من ھذه 

 لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 یونیو ۳۰

 لفترة الستة أشھر المنتھیة في
 یونیو ۳۰

 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ إیضـاح 
      للفترة العائد إلى:الربح 

 ۲۳٤,۰۹۱ ٥٦,۳۳٦ ۲۲۹,۳۱۳ ۱٤۰,٦٥۱  مساھمي الشركة
 ٦٤,۹٥۹ ۳۰,۸۷۲ ٤۰,٦٦۰ ۲۹,۲۷٥  حقوق الملكیة غیر المسیطرة

 ۲۹۹,۰٥۰ ۸۷,۲۰۸ ۲٦۹,۹۷۳ ۱٦۹,۹۲٦  الربح للفترة 
      

(الخسارة) الشامل  /إجمالي الدخل 
      للفترة العائد إلى:

 ۲۱۰,۳۹٦ (٤٤,۰۹۷) ۱۹۹,٥۸٤ ۱٦۲,۳۰۸  مساھمي الشركة
 ٦۲,۷٦۲ ۲۹,٤٥۱ ۳٤,۸۲۱ ٥٥,۲۹٥  حقوق الملكیة غیر المسیطرة

(الخسارة) الشامل  /إجمالي الدخل 
   للفترة 

۲۱۷,٦۰۳ 
 

۲۳٤,٤۰٥ (۱٤,٦٤٦) ۲۷۳,۱٥۸ 
      

ربحیة السھم العائدة الى مساھمي الشركة 
      (باللایر السعودي):

 ۰٫٤٤ ۰٫۱۱ ۰٫٤۳ ۰٫۲۷ ۱۲ األساسي والمخفض
      

العملیات المستمرة العائد الى - ربحیة السھم 
      مساھمي الشركة (باللایر السعودي):

 ۰٫٤۰ ۰٫۱۱ ۰٫٤۳ ۰٫۲۷ ۱۲ األساسي والمخفض
      



 

٥ 

 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة المختصرة
 الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف 

 

 
 

 ٤۳إلى  ۹تعتبر اإلیضاحات المرفقة من الصفحة  
 .المختصرةالقوائم المالیة األولیة الموحدة جزءاً ال یتجزأ من ھذه 

 

   حقوق الملكیة العائدة إلى مساھمي الشركة األم 
 

 
 
 

 
 
 

 رأس المال

 
 

 عالوة اصدار 

 
 

 احتیاطي نظامي

 
 
 

احتیاطي 
 عام

 
 

احتیاطي القیمة 
 العادلة

أثر المعامالت مع 
حقوق الملكیة 
غیر المسیطرة 
دون تغییر في 

 السیطرة
احتیاطي تحویل 
 عمالت أجنبیة

 
 
 
 

 أرباح مبقاة

 
 

 اجمالي
حقوق ملكیة 
 المساھمین

 حقوق
 الملكیة غیر
 المسیطرة

 
 

إجمالي حقوق 
 الملكیة

            
ینایر  ۱الرصید في 

كما سبق م ۲۰۱۸
 ۹,۷۰۷,۹۸۰ ۸۷۹,۱۱٤ ۸,۸۲۸,۸٦٦ ۷٥٦,۸۹۸,۲ )٥۰۹,۲٦۰,۱( (۱٦۱,٥۹۸) )٦٤۹,۱۰۸( ٤,۰۰۰ ۱,۷۷٤,۰۸٥ ۳٤۲,۹۷٤ ٥,۳۳۹,۸۰۷  التقریر عنھ 

تعدیل ناتج عن 
تطبیق المعیار 

الدولي للتقاریر 
(إیضاح   ۹المالیة 

 (٤۰,۳۳۰) (٦,۱۸٤) (۳٤,۱٤٦) (۳٤,۱٤٦) -- -- -- -- -- -- -- (ب)) ۱۷
 

ینایر  ۱الرصید في 
 ۹,٦٦۷,٦٥۰ ۸۷۲,۹۳۰ ۸,۷۹٤,۷۲۰ ۲,۸٦٤,٦۱۰ (۱,۲٦۰,٥۰۹) (۱٦۱,٥۹۸) )٦٤۹,۱۰۸( ٤,۰۰۰ ۱,۷۷٤,۰۸٥ ۳٤۲,۹۷٤ ٥,۳۳۹,۸۰۷ معدل -م۲۰۱۸

 /الدخلإجمالي 
(الخسارة) الشامل 

 للفترة
           

 ۸۷,۲۰۸ ۳۰,۸۷۲ ٥٦,۳۳٦ ٥٦,۳۳٦ -- -- -- -- -- -- -- صافي الربح للفترة  
الخسارة الشاملة 

 (۱۰۱,۸٥٤) (۱,٤۲۱) (۱۰۰,٤۳۳) -- (۳۸,۰۱٤) -- (٦۲,٤۱۹) -- -- -- -- األخرى  
 -- -- -- -- (٦۲,٤۱۹) -- (۳۸,۰۱٤)  ٥٦,۳۳٦  (٤٤,۰۹۷)  ۲۹,٤٥۱  (۱٤,٦٤٦) 

 (٦۱٤,۷٤٥) (۸۰,۷٦٤) (٥۳۳,۹۸۱) (٥۳۳,۹۸۱) -- -- -- -- -- -- -- توزیعات أرباح
            

  /التغیرات األخرى
            الحركة

            
مكافأة اعضاء مجلس 

 (۱,۱۰۰) -- (۱,۱۰۰) (۱,۱۰۰) -- -- -- -- -- -- -- االدارة
            

 ۳۰الرصید في 
 ۹,۰۳۷,۱٥۹ ۸۲۱,٦۱۷ ۸,۲۱٥,٥٤۲ ۲,۳۸٥,۸٦٥ )٥۲۳,۲۹۸,۱( (۱٦۱,٥۹۸) )۰٦۸,۱۷۱( ٤,۰۰۰ ۱,۷۷٤,۰۸٥ ۳٤۲,۹۷٤ ٥,۳۳۹,۸۰۷ م۲۰۱۸یونیو 



 

٦ 

 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة) قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة المختصرة 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

 
 
 

 ٤۳إلى  ۹تعتبر اإلیضاحات المرفقة من الصفحة  
.القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرةجزءاً ال یتجزأ من ھذه 

   حقوق الملكیة العائدة إلى مساھمي الشركة األم 
 

 
 
 

 
 
 

 راس المال

 
 

عالوة 
 اصدار 

 
 

احتیاطي 
 نظامي

 
 
 

احتیاطي 
 عام

 
 

احتیاطي 
 القیمة العادلة

أثر المعامالت 
مع حقوق 

الملكیة غیر 
المسیطرة دون 

تغییر في 
 السیطرة

احتیاطي تحویل 
 عمالت أجنبیة

 
 
 
 

 أرباح مبقاة

 
 

 اجمالي
حقوق ملكیة 
 المساھمین 

 حقوق
 الملكیة غیر
 المسیطرة

 
 

إجمالي حقوق 
 الملكیة

            
 ۱الرصید في 

 ۹,۲٤۹,۸۳٤ ۱,۰۳۲,۸۱۰  ۸,۲۱۷,۰۲٤ ۱,۸۸٥,۸٤۳ (۹۲٦,۲۸۷) (۱۷۱,۳۷٥) (۳۲,۰۲۳) ٤,۰۰۰ ۱,۷۷٤,۰۸٥ ۳٤۲,۹۷٤ ٥,۳۳۹,۸۰۷ م۲۰۱۷ینایر 
إجمالي الدخل 
            الشامل للفترة 

 ۲۹۹,۰٥۰ ٦٤,۹٥۹ ۲۳٤,۰۹۱ ۲۳٤,۰۹۱ -- -- -- -- -- -- -- رة  للفت الربحصافي 
 )الخسارة( /الدخل 

 (۲٥,۸۹۲) (۲,۱۹۷) (۲۳,٦۹٥) -- ۷,۷۲٥ -- (۳۱,٤۲۰) -- -- -- --   الشامل األخر
 -- -- -- -- (۳۱,٤۲۰) -- ۷,۷۲٥ ۲۳٤,۰۹۱ ۲۱۰,۳۹٦ ٦۲,۷٦۲ ۲۷۳,۱٥۸ 
            

 (۷۹,٤۱۱) (۷۹,٤۱۱) -- -- -- -- -- -- -- -- -- توزیعات أرباح
التغیرات األخرى/  

            الحركة
الغاء توحید یو إس 

 (۳٤,۹۱۳) (۳٤,۹۱۳) -- -- -- -- -- -- -- -- -- )٤سي إي (إیضاح 
مكافأة اعضاء 
 (۱,۱۰۰) -- (۱,۱۰۰) (۱,۱۰۰) -- -- -- -- -- -- -- مجلس االدارة

            
 ۳۰الرصید في 

 ۹,٤۰۷,٥٦۸ ۹۸۱,۲٤۸ ۸,٤۲٦,۳۲۰ ۲,۱۱۸,۸۳٤ (۹۱۸,٥٦۲) (۱۷۱,۳۷٥) (٦۳,٤٤۳) ٤,۰۰۰ ۱,۷۷٤,۰۸٥ ۳٤۲,۹۷٤ ٥,۳۳۹,۸۰۷ م۲۰۱۷یونیو 



 

۷ 

 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  المختصرةقائمة التدفقات النقدیة الموحدة 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

 یونیو ۳۰  
 م۲۰۱۸ 

 یونیو ۳۰
 م۷۲۰۱ 

    
    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

 ۲۹۹,۰٥۰ ۸۷,۲۰۸  صافي الربح للفترة 
    تسویات لـ:
 ۳٤۰,۰۰٤ ۳۸۸,٦۰٦  استھالك 

 ۱٥٦,۳٦۱ ۱۷٥,۰۷۰  التمویلیةصافي التكلفة 
حصة في نتائج شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة، بعد 

   خصم الزكاة والضریبة وتوزیعات أرباح مستلمة
)۳٤۸٫۹۳۱( 

 
 )۳۳۷٫۳٤۷( 

 (۳۰,٤۸۲) --  مكسب من بیع عملیات غیر مستمرة  
 -- (۳,۲٦۹)  ربح من استبعاد استثمار 
 (٦۹,٤۱۹) (٤,۳۳۳)  آالت ومعداتمكسب من بیع ممتلكات، 
 ٥۳,۷٥۱ ٥۰,۱۳٥  مخصص منافع الموظفین

 ٥۷,۹۱۲ ۳٥,٤۷٦  مصروف الزكاة وضریبة الدخل 
  ۳۷۹,۹٦۲ ٤٦۹,۸۳۰ 

    التغیرات في:
 (۳۱,۸۰۳) (۱۸۹,۸۳٦)  مخزون

 (۳۰,۹۲۰) (۲۹۰,۷۹۷)  ذمم مدینة تجاریة 
 (٤۱۸,۷۰۷) (۲۳۲,۳٦۲)  مدفوعات مقدماً وذمم مدینة أخرى

 ۱۲۱,۷۷٥ ٥۲٦,۸۱۸  ذمم دائنة تجاریة 
 ۳۷۷,۸٤۲ ۱٤۳,۹۰٦  مستحقات ومطلوبات أخرى 

 ٤۸۸,۰۱۷ ۳۳۷,٦۹۱  النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة
 (۱٥٥,٦۹۸) (۱٥۸,۹٥٤)  تكالیف تمویلیة مدفوعة

 (٤۱,۳٥۹) (٤۲,٦٦۱)  زكاة و ضریبة دخل مدفوعة
 (۳۱,٤۸۳) (٤۱,۳۰۰)  منافع موظفین مدفوعة 

 ۲٥۹,٤۷۷ ۹٤,۷۷٦  من األنشطة التشغیلیة الناتج صافي النقد
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
 (۲۳۹,٤۷٥) (۱٦٤,۱٥۷)  استحواذ لممتلكات، آالت ومعدات

 ۸۲,٤۳۲ ٦,۸۲۹  متحصالت من بیع ممتلكات، آالت ومعدات
 (۷۰,۷۸۱) (۱۰,۷۲۳)  استحواذ على استثمارات  

 ۲٦۲,۹٥٦ ۲٥۸,۹۱٤  توزیعات أرباح مستلمة
 -- ۲۸,۰۲۲  متحصالت من بیع استثمارات

 -- ٥,۷۱٦  متحصالت من موجودات مصنفة كمحتفظ بھا للبیع
 (۲,۳۷۷) --  صافي التغیر في ذمم مدینة طویلة األجل

 ۳۲,۷٥٥ ۱۲٤,٦۰۱  األنشطة اإلستثماریةمن  الناتج صافي النقد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤۳إلى  ۹تعتبر اإلیضاحات المرفقة من الصفحة  
 .القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرةجزءاً ال یتجزأ من ھذه 



 

۸ 

 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة) (تابع)   قائمة التدفقات النقدیة الموحدة المختصرة
 لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما  
 

 یونیو ۳۰  
 م۲۰۱۸ 

 یونیو ۳۰
 م۷۲۰۱ 

    
    التدفقات النقدیة من االنشطة التمویلیة

 ٤۳٦,۲٦۲ ۹۲۹,۳۸٦  المتداول –صافي التغیر في السلف والقروض 
 (٥۰۳,٦٤۱) (۷۰٤,۸٤۳)  غیر المتداول –صافي التغیر في السلف والقروض 

 (۳,۳۱۱) (٥۲۱,۸٦۹)  توزیعات أرباح مدفوعة
 ٦,۷٤۷ ۲,۷۹۳  صافي التغیر في اإللتزام الضریبي المؤجل

 (۷۹,٤۱۱) (۸۰,۷٦٤)  صافي التغیر في حقوق الملكیة غیر المسیطرة
 (۱٤۳,۳٥٤) (۳۷٥,۲۹۷)  األنشطة التمویلیة المستخدم فيصافي النقد 

    
 ۱٤۸,۸۷۸ (۱٥٥,۹۲۰)  صافي التغیر في النقد وما في حكمھ

 ۷,۸۸۰ (۱۳,٤٥٤)  أثر الحركة في أسعار الصرف على النقد وما في حكمھ 
 ۱,٤۰٤,۷٥۰ ۱,۲۹۸,۱۱۷  النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة

 -- (۱۰,٥٤٦) (ب)) ۱۷(إیضاح  ۹تعدیل ناتج عن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
 ۱,٥٦۱,٥۰۸ ۱,۱۱۸,۱۹۷  التدفق النقدي ألغراض -النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة 

    
    :ي لمعلومات مالیة غیر نقدیةجدول إضاف

 (۳۱,٤۲۰) (٦۲,٤۱۹)  احتیاطي القیمة العادلة 
 ۷,٦۷۲ (۳۹,٤۳٥)  احتیاطي ترجمة عمالت أجنبیة 

 (۱,۱۰۰) (۱,۱۰۰)  مكافآة أعضاء مجلس اإلدارة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤۳إلى  ۹تعتبر اإلیضاحات المرفقة من الصفحة  
.القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرةجزءاً ال یتجزأ من ھذه 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

  م۲۰۱۸ یونیو ۳۰المنتھیة في  عن الفترة الثالثة أشھر
 السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف الریاالت 

 

۹ 

 معلومات عامة -۱
مجموعة صافوال ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموجب سجل تجاري رقم 

). تأسست الشركة بموجب ۱۹۷۹یونیو  ۱٦ھـ (الموافق ۱۳۹۹رجب  ۲۱صادر في مدینة جدة بتاریخ  ٤۰۳۰۰۱۹۷۰۸
ھـ (الموافق ۱۳۹۸ربیع األول  ۲۹تاریخ ب ۲۱نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة بموجب المرسوم الملكي رقم م/

 م). ۱۹۷۸مارس  ۹
 

 یقع مكتب الشركة المسجل على العنوان التالي: 
 برج صافوال

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

 ،۷۳۳۳ -۲۳٥۱۱جدة 
 المملكة العربیة السعودیة.

 
شركة مجموعة صافوال ("الشركة") أو ("الشركة ل القوائم المالیة ،المرفقة األولیة الموحدة المختصرةالقوائم المالیة تتضمن 

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

 ستثمار العقاري.اإل والتعھدات التجاریة والوكاالت التجاریة، وتنمیة المنتجات الزراعیة وأنشطة
 

 ): ""بالمجموعة مجتمعینإلیھم  یشار( لدى الشركة استثمارات في الشركات التابعة التالیة ،م۲۰۱۸ یونیو ۳۰ كما في
 
 الشركات التابعة المملوكة مباشرة للشركة )۱

 
 شركات تابعة ذات نشاط تشغیلي -أ
 

 إسم الشركة التابعة
 

 بلد التأسیس
 النشاط التجاري

 الرئیسي
 

 ) ٪نسبة الملكیة المباشرة (
 یونیو ۳۰   

 م۸۲۰۱
 دیسمبر  ۳۱
 م۷۲۰۱

المملكة العربیة  )"إس إف سي"شركة صافوال لألغذیة (
 ۱۰۰ ۱۰۰ أغذیة السعودیة

المملكة العربیة  *)"بنده"( للتجزئة  بندهشركة 
 ۹۱ ۹۷٫٥٥ تجزئة السعودیة

شركة المتون العالمیة لإلستثمار العقاري 
 القابضة

المملكة العربیة 
 ۸۰ ۸۰ اتعقار السعودیة

المملكة العربیة   شركة ھرفي لخدمات األغذیة
 السعودیة

إنتاج و مطعم
 ٤۹ ٤۹ مخبوزات

التجاریة شركة المخازن الكبرى 
 *)*"جیانت"(

المملكة العربیة 
 ۱۰ ۱۰ تجزئة السعودیة

 
الخسائر  اطفاء عادیةغیرالعامة الالجمعیة  اجتماعفي  بنده ھميمسام، قرر۲۰۱۸ یونیو ۳۰الفترة المنتھیة في ل *خال

ملیار لایر سعودي وذلك لتمویل العملیات  ۱ملیون لایر سعودي وزیادة راس مال الشركة بمبلغ  ٦۲٥المتراكمة بمبلغ 
مما أدى الى زیادة حصتھا في الملكیة لیار لایر سعودي) م ۱( مبلغالالمستقبلیة للشركة. قامت الشركة األم بتمویل كامل 

 .بندهالمباشرة في 
 

خالل دیسمبر  .شركة بندهعن طریق  من خالل ملكیة غیر مباشرة "جیانت" تملك المجموعة حصص ملكیة مسیطرة في **
بسعر متفق  "جیانت"في  ٪۱۰، أبرمت الشركة اتفاقیة بیع / شراء أسھم مع شركة بنده لنقل حصة ملكیة بنسبة م۲۰۱۷

  للنقل. اءات القانونیةاإلجرلم تكتمل و الطرفینبین  علیھ
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

  م۲۰۱۸ یونیو ۳۰المنتھیة في  عن الفترة الثالثة أشھر
 السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف الریاالت 

 

۱۰ 

  معلومات عامة (تابع) -۱
 
 )تابعالشركات التابعة المملوكة مباشرة للشركة ( )۱

 متوقفة النشاط وشركات قابضةشركات تابعة  -ب

 
 

 إسم الشركة التابعة

  
  

 بلد التأسیس 

 
 النشاط التجاري

 الرئیسي

 
 
 

  (٪)نسبة الملكیة المباشرة 
   

 یونیو ۳۰
 م۲۰۱۸

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۷

المملكة العربیة  شـركة أدیم العربیة المحدودة ("أدیم")*
 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة  السعودیة

المملكة العربیة  شركة األطر العربیة لإلستثمار التجاري
 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة  السعودیة

المجمعات الموحدة لإلستثمار العقاري (تحت 
 التصفیة)

المملكة العربیة 
 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة  السعودیة

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة  األردن شركة مدارك لإلستثمارات
المملكة العربیة  الشركة المتحدة لتطویر الممتلكات 

 ۱۰۰ ۱۰۰ متوقفة النشاط  السعودیة
المملكة العربیة  المحدودة** شركة الطعام الجید

 -- ۱۰۰ شركة قابضة  السعودیة
شركة صافوال لإلستثمارات الصناعیة ("إس 

 *آي آي سي")**
المملكة العربیة 

 ٥ ٥ شركة قابضة السعودیة
 
 ملیون لایر ٥۲٫۲۹في شركة أدیم مقابل مبلغ قدره   ٪ ۲۰ ، استحوذت الشركة على حصة ملكیة بنسبةم۲۰۱۷ خالل *

. وتم السیطرة في تغیر اياالستحواذ  ھذاعن  ولم ینتج. ٪۱۰۰أدى إلى زیادة حصة ملكیة المجموعة إلى  سعودي وقد
أثر المعامالت مع حقوق الملكیة غیر بند " ملیون لایر سعودي ضمن حقوق الملكیة تحت ۹٫۷۷ بمبلغ ربحتسجیل 

 ".المسیطرة دون تغییر في السیطرة
 

 ٪٥۱م، أبرمت الشركة اتفاقیة شراء أسھم ("االتفاقیة") لالستحواذ على نسبة ۲۰۱۸یونیو  ۳۰**خالل الفترة المنتھیة في 
بیع األسھم بموجب عملیة مال ملیون لایر سعودي. ومن المتوقع اكت ٥٦٥٫٥من أسھم مجموعة شركات الكبیر بقیمة 

 م.۲۰۱۸االتفاقیة خالل النصف الثاني من عام 
 
شركة صافوال تملك المجموعة حصص ملكیة مسیطرة في إس آي آي سي من خالل ملكیة غیر مباشرة عن طریق ***

بیع / شراء أسھم مع شركة صافوال لألغذیة حیث  بإبرام إتفاقیة م۲۰۱۷باإلضافة لذلك، قامت الشركة خالل  .لألغذیة
 لم تكتمل اإلجراءات القانونیة للنقل.وتفق علیھ بین الطرفین بسعر م سيإس أي أي  في ٪ ٥تقوم بتحویل نسبة ملكیة 

 
 شركة صافوال لألغذیة  )۲

والتي   ("اس اف سي") من اسھم شركة صافوال لألغذیة) ٪۱۰۰: م۲۰۱۷دیسمبر ۳۱( ٪۱۰۰نسبة االم تملك الشركة 
سبتمبر  ۱٦ھـ (۱٤۳٥ذو القعدة  ۲۱/ج بتاریخ ۲۳٦وفقا للقرار الوزاري رقم  مقفلةتم تاسیسھا كشركة مساھمة 

، كانت تعمل كشركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في مقفلةالى شركة مساھمة  إس إف سيم). وقبل ان تتحول ۲۰۱٤
 ۸ھـ (۱٤۲۹رجب  ٥یخ والصادر في جدة بتار ٤۰۳۰۱۸۰۷۸۲التجاري رقم المملكة العربیة السعودیة تحت السجل 

 م).۲۰۰۸یولیو 
 

تعمل شركة صافوال لألغذیة أساسیا في تجارة الجملة والتجزئة للعناصر الغذائیة، وتعمل من خالل شركاتھا التابعة 
كوالت أوالمعكرونة والسكر والم ت الطعامالمباشرة وغیر المباشرة في تصنیع وتسویق وتوزیع المنتجات المتضمنة زیو

 في األسواق المحلیة والدولیة.  واالستصالح الزراعيالبحریة والحلویات 
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

  م۲۰۱۸ یونیو ۳۰المنتھیة في  عن الفترة الثالثة أشھر
 السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف الریاالت 

 

۱۱ 

  معلومات عامة (تابع) -۱
 
 

 )تابعشركة صافوال لألغذیة ( )۲
 

 :شركات تابعة تحت سیطرة شركة صافوال لألغذیة

 
 بلد التأسیس  إسم الشركة التابعة

 النشاط التجاري
 الرئیسي

 
 
 

  (٪)نسبة الملكیة المباشرة 
  

 
 یونیو ۳۰

 م۲۰۱۸
 دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
 

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

تصنیع زیوت  السعودیة
 ۹٥٫۱۹ ۹٥٫۱۹ الطعام

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

المملكة العربیة 
 ۹٥ ۹٥ شركة قابضة السعودیة

جمھوریة مصر  الملكة للصناعات الغذائیةشركة 
 ۱۰۰ ۱۰۰ تصنیع المعكرونة العربیة

جمھوریة مصر  شركة الفراشة للصناعات الغذائیة
 ۱۰۰ ۱۰۰ تصنیع المعكرونة العربیة

 شركة صافوال ألسواق األغذیة الناشئة المحدودة 
  

الجزر 
البریطانیة 

 العذراء
 

 شركة قابضة
 

۹٥٫٤۳ 
 

۹٥٫٤۳ 
المملكة العربیة  شركة عافیة العالمیة للتوزیع والتسویق 

 ۹۹ ۹۹ تجارة وتوزیع السعودیة
 ۹٥ ۹٥ شركة قابضة جزر الكایمن شركة صافوال لألغذیة والسكر

اإلمارات العربیة  شركة صافوال لألغذیة الدولیة المحدودة 
 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة المتحدة

للصناعات الغذائیة ("آي إف  الشركة الدولیة
 آي")*

المملكة العربیة 
 السعودیة

 تصنیع الدھون
 ۷٥ ۹۳ المتخصصة

اإلمارات العربیة  شركة سي فود إنترناشیونال تو المنطقة الحرة
 المتحدة

تجارة المنتجات 
 ٦۰ ٦۰ البحریة والتوزیع

 شركة عافیة العربیة لألغذیة 
 

المملكة العربیة 
 ۱۰۰ ۱۰۰ النشاطمتوقفة  السعودیة 

 شركة المؤون العالمیة القابضة 
 

 المملكة العربیة
 السعودیة

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة

 المملكة العربیة مراسینا الدولیة لإلستثمار العقاري المحدودة  
 السعودیة

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة

 
ون لایر سعودي في شركتھا التابعة آي ملی ۷۷س مال إضافي بقیمة أم، قررت شركة صافوال لألغذیة ضخ ر۲۰۱۷خالل  *

 ارتفعتلذلك،  ونتیجة م.۲۰۱۸یونیو  ۳۰تم االنتھاء من اإلجراءات القانونیة المتعلقة خالل الفترة المنتھیة في  ي.إف آ
 .٪۹۳إلى  ٪۷٥من آي إف آي ة الشركة في ملكی

 
"آي إف في ر آلخمساھم االمع  شراء/  بیعة تفاقیاقیع وتم ت، م۲۰۱۸و نیوی ۳۰لمنتھیة في رة افتلل اخال، كلذعلی وة عال

 اإلجراءات القانونیة. إكتمالبشرط  ٪۱۰۰، سوف تزید ملكیة شركة صافوال لألغذیة إلى آي". بناًء على االتفاقیة
 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

  م۲۰۱۸ یونیو ۳۰المنتھیة في  عن الفترة الثالثة أشھر
 السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف الریاالت 

 

۱۲ 

  معلومات عامة (تابع) -۱
 

 ):تابع) شركة صافوال لألغذیة (۲
 

 :شركات تابعة تحت سیطرة شركة عافیة العالمیة  -أ

 بلد التأسیس الشركة التابعة إسم
النشاط التجاري 

 (٪)نسبة الملكیة المباشرة  الرئیسي
  

 
 یونیو ۳۰

 م۸۲۰۱
 دیسمبر ۳۱
 م۷۲۰۱

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

 اإلیرانیة
 ۹۰ ۹۰ شركة قابضة

 ۱۰۰ ۱۰۰ متوفقة النشاط لوكسمبرغ شـركة مالینترا القابضـة
الجزر البریطانیة  )"إس إف إل"صافوال لألغذیة المحدودة (

 العذراء
 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة 

 ۹۷٫٤ ۹۷٫٤ متوفقة النشاط  األردن شـركة عافیة العالمیـة ـ األردن
الجزر البریطانیة  شـركة أنفسكز

 العذراء
 ۹۰ ۹۰ متوفقة النشاط

الجزر البریطانیة  عافیة للتجارة العالمیة  
 العذراء

 ۱۰۰ ۱۰۰ متوقفة النشاط 

الجزر البریطانیة  صافوال لألغذیة العالمیة
 العذراء

 ۱۰۰ ۱۰۰ متوقفة النشاط 

ھ إی تكاریتشركة كوغو غیدا یاتوم في 
 )"كوغو"إس (

 تركیا
  

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة

(إیضاح شركة قابضة  –للغذاء  أسیل
 )(و)۱

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة جزر الكایمن

     إس بي إي سي
الجمھوریة اإلسالمیة  شركة بیشھر الصناعیة

 اإلیرانیة
تصنیع زیوت 

 الطعام
۷۹٫۹ ۷۹٫۹ 

الجمھوریة اإلسالمیة  شركة طلوع بخش افتاب 
 االیرانیة

 ۱۰۰ ۱۰۰ تجارة وتوزیع

الجمھوریة اإلسالمیة  شركة صافوال بیشھر للسكر
 االیرانیة

 ۱۰۰ ۱۰۰ تجارة وتوزیع

الجمھوریة اإلسالمیة   شركة نورتیكا جولدن ویت
 اإلیرانیة

تصنیع األغذیة 
 والحلویات 

۹۰ ۹۰ 

     إس إف إل 
جمھوریة مصر العربیة  شركة عافیة العالمیة ـ مصر 

  
تصنیع زیوت 

 الطعام
۹۹٫۹٥ ۹۹٫۹٥ 

الجزر البریطانیة  التیمار الدولیة المحدودة
 العذراء

 ۱۰۰ ۱۰۰ متوقفة النشاط 

الجزر البریطانیة  الدولیة المحدودة الینجتون
 العذراء

 ۱۰۰ ۱۰۰ متوقفة النشاط 

     كوغو
 شركة صافوال غیدا ساناي ڤي تاكریت

 أنونیم (یودوم غیدا صناعي في تاكریت
 إس "سابقا")  ھإی

 تركیا
  

تصنیع زیوت 
 الطعام

۱۰۰ ۱۰۰ 

 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

  م۲۰۱۸ یونیو ۳۰المنتھیة في  عن الفترة الثالثة أشھر
 السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف الریاالت 

 

۱۳ 

  معلومات عامة (تابع) -۱
 

 ):تابع) شركة صافوال لألغذیة (۲
 

 ات الصناعیةستثمارإلشركات تابعة تحت سیطرة شركة صافوال ل -ب

 بلد التأسیس إسم الشركة التابعة
النشاط التجاري 

 (٪)نسبة الملكیة المباشرة  الرئیسي
 یونیو ۳۰   

 م۸۲۰۱
 دیسمبر ۳۱
 م۷۲۰۱

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

 السكر  تصنیع
۷٤٫٤۸ ۷٤٫٤۸ 

     یو اس سي
اس سي  یة للسكر، مصر ("أيشركة اإلسكندر

 إي")*
جمھوریة مصر 

 العربیة
 تصنیع السكر 

٦۲٫۱۳ ٦۲٫۱۳ 
     

 ۱۰۰ ۱۰۰ متوقفة النشاط  جزر كایمان  شركة صناعات سكر البنجر
     

     إیھ إس سي إي
جمھوریة مصر  شركة اإلسكندریة المتحدة إلستصالح األراضي 

 العربیة
إستصالح 
 ۱۰۰ ۱۰۰ األراضي

     
 شركات تابعة تحت سیطرة شركة صافوال ألسواق األغذیة الناشئة المحدودة -ج
    

 انتاج زیوت المغرب  شركة صافوال المغرب 
 ۱۰۰ ۱۰۰ الطعام 

انتاج زیوت  السودان  المحدودة  صافوال لزیوت الطعام (السودان)
 ۱۰۰ ۱۰۰ الطعام 

انتاج زیوت  الجزائر  الجزائر  –شركة عافیة العالمیة 
 ۱۰۰ ۱۰۰ الطعام 

     
 شركة تابعة تحت سیطرة شركة صافوال لألغذیة الدولیة المحدودة  -د
     

الجمھوریة  شركة بیھتام رویان كافیھ الحدیثة 
 اإلسالمیة االیرانیة

انتاج أطعمة 
 ۱۰۰ ۱۰۰ وحلویات 

     
 تابعة تحت سیطرة المؤون و مراسینا  شركة -ھـ 

     
اإلمارات العربیة  ألوفوغ تریدینغ دي.ام.ام.سي

 المتحدة
 تجارة وتوزیع

۱۰۰ ۱۰۰ 
 

 ).٪٦۸م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱( ٪٦۸*إن نسبة الملكیة الفعلیة في شركة اإلسكندریة للسكر، مصر ھي 
 
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

  م۲۰۱۸ یونیو ۳۰المنتھیة في  عن الفترة الثالثة أشھر
 السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف الریاالت 

 

۱٤ 

  معلومات عامة (تابع) -۱
 

 ):تابع) شركة صافوال لألغذیة (۲
 
وافقت بین شركة صافوال لألغذیة وشركة أفیس،  م۲۰۱۷ مارس ۲۳لشروط وأحكام اتفاقیة البیع والشراء الموقعة في  وفقاً  -و

صص شركة تأسست في تركیا)  ح( ("أفیس")من شركة أفیس فیس دیس تیكاریت ایھ اس  الشراءعلى شركة صافوال لألغذیة 
 ملیون دوالر امریكي ۱۸٫۸۷ مبلغالكایمن) مقابل  رتأسست في جزشركة زیوت الطعام المتحدة (حصص من  ٥۱٪

 أسیل، وھي شركة ٪۱۰۰. وقد انجزت ھذه الصفقة من خالل شركتھا التابعة المملوكة بنسبة )لایر سعوديملیون  ۷۰٫۷۸(
أبریل  ۱۰لمبلغ في . وقد تم االنتھاء من جمیع اإلجراءات القانونیة عند سداد االكایمنللغذاء، وھي شركة تأسست في جزر 

والتي تأسست في جمھوریة العراق  .م .م .ركة بونوس لألغذیة ذمن ش ٪۱۰۰تمتلك زیوت الطعام المتحدة .تمتلك م ۲۰۱۷
 والسمن النباتي.    الطعام زیوتتشارك في اعمال تكریر وتعبئة و

 
 للتجزئة  بندهشركة  )۳

) والتي تم تأسیسھا كشركة ٪۹۱: م۲۰۱۷دیسمبر ۳۱( ")بنده(" للتجزئة بندهمن اسھم شركة  ٪۹۷٫٥٥نسبة  تملك الشركة األم
م) وقبل تحول ۲۰۱۰یولیو  ۳ھـ (۱٤۳۱رجب  ۲۲/ج بتاریخ ۲۳٥بموجب القرار الوزاري رقم  مقفلةمساھمة سعودیة 

 دیة بموجبكانت تعمل الشركة كشركة ذات مسؤولیة محدودة في المملكة العربیة السعو مقفلةمساھمة الشركة إلى شركة 
 م).۱۹۹٥یولیو  ۲۸ھـ (۱٤۱٦ربیع األول  ۱والصادرة بالریاض بتاریخ  ۱۰۱۰۱۳۷٤۱۷السجل التجاري رقم 

 
وشركاتھا التابعة اعمالھا في تجارة الجملة والتجزئة في موارد التغذیة والمواد االستھالكیة. تعمل مجموعة  بندهتزاول شركة 

 السوبر ماركت والمتاجر الصغیرة التابعة لھا. و ماركت الھایبرمتاجر  شبكة من  من خالل بنده
 

 :بندهشركات تابعة تحت سیطرة شركة 
 

 
 إسم الشركة التابعة

 
 

 بلد التأسیس

 
النشاط التجاري 

 )(٪نسبة الملكیة المباشرة  الرئیسي
    

  بنده
 

 یونیو ۳۰
 م۲۰۱۸

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۷

     
 ۹۰ ۹۰ تجزئة المملكة العربیة السعودیة شركة المخازن الكبرى التجاریة

لخدمات التشغیل والصیانة  بندهشركة 
 وخدمات العقود

 المملكة العربیة السعودیة
 ۱۰۰ ۱۰۰ خدمات وصیانة

 ۱۰۰ ۱۰۰ تجزئة جمھوریة مصر العربیة الدولیة لتجارة التجزئة بندهشركة 
 ۱۰۰ ۱۰۰ متوقفة النشاط المتحدةاإلمارات العربیة  الدولیة لتجارة التجزئة بندهشركة 
 ۱۰۰ ۱۰۰ مخابز المملكة العربیة السعودیة للمخابز المحدودة  بندهشركة 

     
     شركة المخازن الكبرى التجاریة

 ۹٥ ۹٥ متوقفة النشاط المملكة العربیة السعودیة الشركة اللبنانیة للحلویات والمخابز 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

  م۲۰۱۸ یونیو ۳۰المنتھیة في  عن الفترة الثالثة أشھر
 السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف الریاالت 

 

۱٥ 

 أسس اإلعداد -۲
 

 االلتزام بالمعاییر  -أ
ة تقاریر المالیة الخاص بالتقاریر المالیة األولیللللمعاییر الدولیة  القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرةیتم إعداد ھذه 

 نم، و المعاییر والبیانات األخرى الصادرة والمعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ")۳٤ لمعیار المحاسبي الدولي رقم("ا
ة القوائم المالیة الموحدة للمجموعة كما في السنجنباً إلى جنب مع ة السعودیة للمحاسبین القانونیین وینبغي قراءتھا الھیئ

 ").السابقةم ("القوائم المالیة السنویة ۲۰۱۷دیسمبر ۳۱المنتھیة في 
 

 ةولیالد وائم المالیة المعده وفقا للمعاییرإلعداد مجموعة كاملة للقال تشمل ھذه القوائم المالیة جمیع المعلومات المطلوبة 
للتقاریر المالیة، ومع ذلك، یتم ادراج السیاسات المحاسبیة والمالحظات التوضیحیة المحددة لشرح األحداث والمعامالت 

الموحدة للسنة السابقة. ھذه ھي المجموعة  القوائم المالیةعداد إالھامة لفھم التغییرات في المركز المالي للمجموعة واألداء منذ 
"األدوات المالیة" والمعاییر  ۹األولى للقوائم المالیة للمجموعة التي تم فیھا تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

ن السیاسات المحاسبیة "اإلیرادات من عقود مع العمالء" وتم توضیح التغییرات الناتجة ع ۱٥الدولیة للتقاریر المالیة رقم 
 .۱۷الھامة في إیضاح 

 
 القیاس اسس / المحاسبي العرف )۱

اریة االستمر مفھوممبدأ االستحقاق المحاسبي واساس بأستخدام  القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرةتم إعداد 
ات مشتقو التحوط بالقیمة العادلةضمن عالقة المدرج ومبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء االلتزامات المؤكدة، المخزون 

تم  ،قدرةباستخدام طریقة الوحدة الم الحالیة لإللتزام المستقبليبالقیمة  المعترف بھا منافع الموظفیناألدوات المالیة و
 إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع عرض الفترة الحالیة.

 
  الوظیفةعملة العرض و )۲

 باللایر السعودي والذي یمثل العملة الوظیفیة للشركة. األولیة الموحدة المختصرةالقوائم المالیة یتم عرض ھذه 
 

 تقدیرات وإفتراضات محاسبیة مؤثرة -ب
 

 تؤثر التيووافتراضات  تقدیراتوالقیام بإصدار أحكام من اإلدارة  یتطلب المختصرةالموحدة قائمة المركز المالي اعداد  إن
نتائج الفعلیة . قد تختلف الوالمصروفات اإلیراداتو  للمبالغ المبینة للموجودات والمطلوباتة یفي تطبیق السیاسات المحاسب

 عن ھذه التقدیرات.
 

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

لمجموعة ل للتقدیرات الغیر مؤكدة الھامة الصادرة عن اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة والمصادر الرئیسیة  األحكام إن
لتقدیرات لھي نفسھا التي تم وصفھا في القوائم المالیة الموحدة السنویة السابقة، باستثناء االحكام الھامة والمصادر الرئیسیة 

 .   ۱۷الموضحة في إیضاح  ۱٥والمعیار المالي  ۹یار المالي المتعلقة بتطبیق المع الغیر مؤكدة
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة -۳
 

فسھا ھي ن القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرةباستثناء ما ھو موضح أدناه، فإن السیاسات المحاسبیة المطبقة في ھذه 
م. لقد قامت المجموعة بتبني المعیار ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱المطبقة في القوائم المالیة الموحدة للمجموعة كما في السنة المنتھیة في 

م. وقد ۲۰۱۸ینایر  ۱"اإلیرادات من عقود مع العمالء" من  ۱٥رقم "األدوات المالیة" و ۹مالیة رقم الدولي إلعداد التقاریر ال
. وھناك عدد من المعاییر والتعدیالت الجدیدة األخرى الساریة ۱۷تطبیق ھذه المعاییر بشكل كامل في ایضاح رقم  تم تفسیر أثر
م، ولكنھا ال تحتوي على تأثیر جوھري على القوائم المالیة للمجموعة.۲۰۱۸ینایر  ۱اعتباًرا من 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

  م۲۰۱۸ یونیو ۳۰المنتھیة في  عن الفترة الثالثة أشھر
 السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف الریاالت 

 

۱٦ 

 اإلستثمار في شركات محاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة -٤
 محاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة ھي كما یلي:ستثمار المجموعة في شركات افیما یلي تفاصیل 

 

 اإلسم
 قطاع االعمال

 الرئیسي
 بلد

 التأسیس 
 نسبة الملكیة 

(٪)   

 یونیو ۳۰  
 م۲۰۱۸

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۷ 

 یونیو ۳۰
 م۲۰۱۸

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۷ 

 ٦,۹٤۲,٥۲۱ ۷,۰۰۲,۹۷٥ ۳٤٫٥۲ ۳٤٫٥۲ المملكة العربیة السعودیة  المنتجات الغذائیة الطازجة شركة المراعي
 ٥۰٦,٥۱۳ ٥۱۷,۹٥۸ ۲۹٫۹ ۲۹٫۹ المملكة العربیة السعودیة  العقارات  شركة كنان العالمیة للتطویر العقـاري 

 ۲٤٦,٤٤۹ ۲٤۰,۷٥۲ ۳۳٫۸۲ ۳۳٫۸۲ مصر تصنیع السكر یو إس سي إي*
 ۱٤۷,٥۹۷ ۱٤۷,٥۹۷ ٤۰ ٤۰ المملكة العربیة السعودیة  العقارات  شركة مدینة السیرة للتطویر العقاري

 ۱٦,۲۷۰ ۱٦,۲۷۰ ۲٫۰۷ ۲٫۰۷ المملكة العربیة السعودیة  العقارات  شركة مطوري مدینة المعرفة اإلقتصادیة
 ٦٥,۰۳۹ ٦۰,٦٥۸ ٥۱ ٥۱ جزر كایمان  شركة قابضة الشركة المتحدة للزیوت القابضة المحدودة

     ۷,۹۸٦,۲۱۰ ۷,۹۲٤,۳۸۹ 
 

زیادة مساھمین ل قیةم، كجزء من التقییم اإلستراتیجي للمجموعة لعملیاتھا الرئیسیة وقعت المجموعة ومساھمون آخرون في الشركة المتحدة للسكر، مصر على إتفا۲۰۱٦* خالل مارس 
 رأس المال المدفوع للشركة المتحدة للسكر، مصر بمشاركة مساھم جدید، وھو البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة ("إي بي ار دي"). 

 
اصدار ھذه األسھم ونتج عنھ خسارة السیطرة على  ملكیة المجموعة في الشركة المتحدة للسكر، مصر بعدانخفضت  ؛م، ونتیجة إلستكمال جمیع اإلجراءات القانونیة۲۰۱۷مارس  ۲۸في 

ملیون لایر سعودي في قائمة الربح أو الخسارة  ۳۰٫٤۸الشركة المتحدة للسكر، مصر وعلى ذلك، تم الغاء توحیدھا من دفاتر المجموعة مما أدى الى االعتراف بصافي مكسب بمبلغ 
ملیون لایر سعودي. والذي یمنح الحق للبنك األوروبي إلعادة  ۹۹٫۷۳و صافي تكلفة "خیار الشراء و البیع اآلجل" بقیمة . إن ھذا المكسب ھالمختصرة والدخل الشامل اآلخر الموحدة

ة") خالل الفترة (" االتفاقیالشراء والبیع االجل"  اإلعمار والتنمیة ("إي بي ار دي") في بیع أسھم الشركة المتحدة للسكر، مصر إلى المساھمین بالسعر المتفق علیھ وفقا لـ "اتفاقیة خیار
 المنصوص علیھا في االتفاقیة. 

 
ملیون لایر سعودي  ٦۰٫۲٥غ م، تم إعادة قیاس خیار "الشراء والبیع" بالقیمة العادلة باستخدام نموذج بالك شول وتم تسجیلھا ضمن تكلفة تمویلة وإیراد تمویلي بمبل۲۰۱۷کما في دیسمبر 

 توالي.ملیون لایر سعودي علی ال ۱۰٫۲٤و 
 

 خیارعادة قیاس إل نتیجةً ملیون لایر سعودي  ٤٫٥۰ملیون لایر سعودي و  ٥٫٤۸ بمبلغ تكالیف تمویلیةتكلفة إضافیة تحت بند ب االعترافم، تم ۲۰۱۸یونیو  ۳۰باإلضافة إلى ذلك، في 
 البیع والشراء.

 
یة والنشاطات المالیة للشركة المتحدة للسكر، مصر. وقد تم االعتراف بحصة المجموعة في الملكیة الفعلیة تستمر المجموعة في التأثیر بشكل جوھري على األنشطة االستراتیجیة والتشغیل

 في الشركة المتحدة للسكر، مصر كإستثمار في "شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة" بالقیمة العادلة كما في تاریخ المعاملة. ٪۳۳٫۸۲المحتفظ بھا وھي 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

  م۲۰۱۸ یونیو ۳۰المنتھیة في  عن الفترة الثالثة أشھر
 السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف الریاالت 

 

۱۷ 

 اإلستثمارات  -٥
 
 یونیو ۳۰ 

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
   

استثمارات متاحة  /استثمارات محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 ٤۷۱,٥۰۷ ٤۰۷,٦٤٥ )۱-٥(إیضاح  للبیع

 -- ۱۰,۷۲۳ )۲-٥(إیضاح استثمار بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 ٤۱۸,۳٦۸ ٤۷۱,٥۰۷ 
 

 : استثمارات متاحة للبیع)م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱استثمارات محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ( ۱-٥
 

 اإلسم

قطاع 
 االعمال
 الرئیسي

 
 بلد

 التأسیس

 
 نسبة الملكیة

(٪) 
  

 یونیو ۳۰  
 م۲۰۱۸

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۷

 یونیو ۳۰
 م۲۰۱۸

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۷

       إستثمارات مدرجة

 العقارات مدینة المعرفة االقتصادیة

المملكة 
العربیة 

 ۲۷۸,٦٦۷ ۲٥۰,٦٤۹ ٦٫٤ ٦٫٤ السعودیة

 العقارات إعمار المدینة اإلقتصادیة 

المملكة 
العربیة 

 ۱۰۰,٤۱۳ ۸۹,۳۲۲ ۰٫۹ ۰٫۹ السعودیة

 العقارات شركة تعمیر األردنیة القابضة

المملكة 
االردنیة 
 -- -- ٥ ٥ الھاشمیة

       إستثمارات غیر مدرجة

 شركة جسور القابضة
شركة 
 قابضة

المملكة 
العربیة 

 -- -- ۱٤٫۸۱ ۱٤٫۸۱ السعودیة

سویكورب المملكة العربیة 
 السعودیة

خدمات 
إدارة 

 االستثمار

المملكة 
العربیة 

 ٦۷,٦۷٤ ٦۷,٦۷٤ ۱٥ ۱٥ السعودیة

 العقارات (أ) أدناه) دار التملیك (إیضاح

المملكة 
العربیة 

 ۲٤,۷٥۳ -- ٥ -- السعودیة
     ٤۰۷,٤ ٦٤٥۷۱,٥۰۷ 

 
ملیون  ۳٫۲۷ملیون لایر سعودي وحققت ربح قدره  ۲۸٫۰۲، باعت الشركة حصتھا في دار التملیك بمبلغ م۲۰۱۸ ینایر  في )أ(

 لایر سعودي.
 
 ۳۰یمثل ھذا االستثمار الذي قامت بھ إحدى الشركات المحلیة التابعة للمجموعة في الصنادیق المشتركة للسلع. كما في  ۲-٥

في  لایر سعودي)شيء م: ال ۲۰۱۷یونیو  ۳۰( لایر سعودي الف ٥٫۳بمبلغ  محققةغیر  بخسارة، تم االعتراف م۲۰۱۸ یونیو
 للفترة. والخسارة الربحقائمة 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

  م۲۰۱۸ یونیو ۳۰المنتھیة في  عن الفترة الثالثة أشھر
 السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف الریاالت 

 

۱۸ 

 رأس المال -٦
ملیون سھم مدفوع  ٥۳۳٫۹۸۱ملیار لایر سعودي یتكون من  ٥٫۳م، فإن رأس مال المجموعة یبلغ ۲۰۱۸ یونیو ۳۰كما في 

ملیون سھم  ٥۳۳٫۹۸۱یتكون من  ملیار لایر سعودي ٥٫۳ :م ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱لایر سعودي للسھم ( ۱۰مل بقیمة بالكا
 ).لایر سعودي للسھم ۱۰مدفوع بالكامل بقیمة 

 
 نظاميإحتیاطي  -۷

دخلھا من صافي  ٪۱۰تحویل  الشركةفي المملكة العربیة السعودیة، یتعین على الشركات  ونظاماالساسي للشركة  للنظاموفقاً 
وحیث أن الشركة قد وصلت إلى  من رأس المال. ٪۳۰ھذا االحتیاطي النظامي  یتساويحتى  إلى إحتیاطي نظاميسنوًیا 

 .جب إجراء أي تحویالت إضافیةمستوى االحتیاطي االلزامي، فإنھ ال ی
 
ي غیر ھذا االحتیاط. للشركةھو االحتیاطي النظامي  القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرةإلحتیاطي النظامي المبین في ا

 .الشركة مساھميمتاح حالیا لتوزیعھا على 
 

  قروضسلف و -۸
 أة.المطف بالتكلفةالتي تم قیاسھا المحملة بفوائد، وللقروض والسلف الشروط التعاقدیة تعكس  التالیة معلوماتال
 

 یونیو ۳۰ 
 م۲۰۱۸

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۷ 

   مطلوبات غیر متداولة
 ۱٦۲,٥٥۰  ۱٥۱,۰٦۰ قروض بنكیة مضمونة

  ۱,٥۰۰,۰۰۰  ۱,٥۰۰,۰۰۰ )۲-۸سندات غیر مضمونة (صكوك) (إیضاح 
 ۱,۸٦٦,۸۸٤ ۱,۱۷۰,۳۲۷ قروض بنكیة غیر مضمونة

 ۲,۸۲۱,۳۸۷  ۳,٥۲۹,٤۳٤ 
   مطلوبات متداولة

 ۳٥,۳۲۲ ۳٦,۰۷٤ الجزء المتداول من قروض بنكیة مضمونة
 ۸٤۳,۱۰۹ ۷۰۷,۱٤۹ الجزء المتداول من قروض بنكیة غیر مضمونة

 ۲۲۱,٥۸٥ ۲٤۱,٦۱۰ قروض بنكیة مضمونة
 ۲,٦٦٤,۸۲٥ ۳,٦۹۱,٤۲۸ قروض بنكیة غیر مضمونة

 ۱۰۲,٥۸۷ ۱۰٤,۹۸۸ سحب على المكشوف 
 ٤,۷۸۱,۲٤۹ ۳,۸٦۷,٤۲۸ 
 ۷,٦۰۲,٦۳٦ ۷,۳۹٦,۸٦۲ 

 
وشركاتھا التابعة الموحدة.  الشركة األم قبل أخرى منالقروض من بنوك تجاریة ومؤسسات مالیة  تم الحصول على ھذه  ۸-۱

 تركیةالاللیرة والدوالر األمریكي والدینار الجزائري اللایر اإلیراني و ھذه القروض باللایر السعودي والجنیھ المصري و
برھن بعض الممتلكات واآلالت والمعدات لبعض الشركات التابعة. تتضمن  ةالجنیھ السوداني. بعض ھذه القروض مضمونو

إتفاقیات القروض تعھدات تتطلب من بین أشیاء أخرى الحفاظ على نسب مالیة معینة. بعض القروض للشركات التابعة 
 بضمانات الشركة األم. مضمونة

 
ملیار ریـال سعودي بمدة  ۱٫٥ إجمالیة تبلغ  بقیمةصكوك ال إلصداراألولي  طرحھام أتمت المجموعة ۲۰۱۳یر ینا ۲۲في  ۸-۲

. تنص ع بشكل نصف سنويتدف أشھر ٦زائد سایبور  ٪۱٫۱۰سنوات وبعائد متوقع متغیر على حملة الصكوك  ۷صالحیة 
  خالل المدة.على شروط مالیة وغیرھا من الشروط أن تحافظ المجموعة خالل الفترة  أحكام الصكوك على

 
ملیون  ٤۳٥٫۳٥: م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱لایر سعودي (ملیون   ٥٤٥٫۱۱ الممتلكات، اآلالت و المعدات بمبلغ بعض تم رھن  ۸-۳

 لدى بعض البنوك التجاریة.كضمان للمجموعة  في الخارج التابعة لایر سعودي) لبعض الشركات
 
)  لدى بعض البنوك ملیون لایر سعودي ٤۳: م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱لایر سعودي (ملیون  ۱۲۰تم رھن المخزون بمبلغ  ٤-۸

 في الخارج. التابعة لبعض الشركات تسھیالت األجنبیة كضمان مقابل 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

  م۲۰۱۸ یونیو ۳۰المنتھیة في  عن الفترة الثالثة أشھر
 السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف الریاالت 

 

۱۹ 

 منافع الموظفین -۹
 

 بیان عام بخطة منافع الموظفین
ین كما الدائم موظفیھالصالح موافقة علیھا  للموظفین غیر الممولةلمكافآة نھایة خدمة  برنامج خططبتشغیل  المجموعة تقوم

 في المملكة العربیة السعودیة و وفقاً للمتطلبات االنظمة المحلیة  للشركات األجنبیة التابعة. نظام العمل ھو مطلوب بموجب
 

 :كالتالي محددةالمركز المالي الموحدة المختصرة ضمن قائمة  بھالمعترف إن المبلغ 
 

 یونیو ۳۰ 
 م۲۰۱۸

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۷

   
 ٦٦۳,۷۳۲ ٦۷۳٫۱۳۸ القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة

 
 الحركة في صافي التزام المنافع المحددة

 /الفترة  خاللإن صافي التزام المنافع المحددة یشتمل فقط على التزام المنافع المحددة. إن الحركة في التزام المنافع المحددة 
 ھو كاآلتي:السنة 

 یونیو ۳۰ 
 م۲۰۱۸

 دیسمبر ۳۱ 
 م۷۲۰۱ 

    
 ٦۰۹,۲٥۱  ٦٦۳,۷۳۲ السنة /  الرصید في بدایة الفترة

    
    المدرج ضمن الربح او الخسارة 

  ۸۱,۷۰٦   ۳٥,۸۳۱  تكلفة الخدمة الحالیة
  ۲۲,۹٥۰   ۱٤,۳۰٤  تكلفة الفائدة

 ٥۰,۱۳٥  ۱۰٤,٦٥٦ 
    اآلخرالمدرج ضمن الدخل الشامل 

    إعادة قیاس خسارة:
 ۱۳,۷٤٦  -- خسارة إكتواریة 

 (۸,٤٤۳)  ٥۷۱ تأثیر الحركة في معدالت الصرف
 (٥٦,۳۸٦)  (٤۱,۳۰۰) المنافع المدفوعة

 ۹۰۸  -- تسویات متعلقة بالموظفین المحولین
 ٦٦۳,۷۳۲  ٦۷۳,۱۳۸ الرصید في نھایة الفترة / السنة

 
 اإلفتراضات اإلكتواریة

 م، كالتالي:۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ھي نفسھا المستخدمة في ا في تاریخ التقریرماالفتراضات االكتواریة األساسیة ك
  

   
   

 ٪۲۰٫۲٥ - ٪٤  معدل الخصم
 ٪۲۱ - ٪٦  معدل زیادة الرواتب مستقبلیاً / معدل الزیادة المتوقع للرواتب

 ٪۰٫٥ - ٪۰٫۱  معدل الوفیات
 ٪۱۷ - ٪٦  االستقاالتمعدل دوران العمل / معدل 

 سنة ٦۰   سن التقاعد
 

 .سنوات ۹٫٦٥لى إ ٤٫٥ بین  یتراوح ماالمنافع المحددة لتزام إلإن متوسط المدة المرجحة 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

  م۲۰۱۸ یونیو ۳۰المنتھیة في  عن الفترة الثالثة أشھر
 السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف الریاالت 

 

۲۰ 

 ضریبة الدخلالزكاة و -۱۰
 
 الموقف الزكوي )أ

الصادر من  على الربط الزكوي م. لدى الشركة إعتراضات مستمرة۱۹۹۸أنھت الشركة وضعھا الزكوي حتى سنة 
ملیون لایر  ۱٫۹م والذى یظھر فروقات زكویة بمبلغ ۲۰۰۰م و۱۹۹۹للسنوات  ("الھیئة") الھیئة العامة للزكاة والدخل

 سعودي. 
 

م. وقامت الھیئة العامة للزكاة والدخل بعمل فحص ۲۰۰٤م حتى ۲۰۰۱تم االنتھاء من الروبط الزكویة للسنوات من 
دي. ملیون لایر سعو ۸٥٫۸م، وطالبت بفروقات زكویة بمبلغ ۲۰۱۲م حتى ۲۰۰٥ن میداني لسجالت الشركة للسنوات م
م ۲۰۱۳قدمت الشركة أیضا اإلقرارات الزكویة للسنوات  الھیئة العامة للزكاة والدخل. وقد اعترضت الشركة على مطالبة

  م.۲۰۱٦إلى 
شھادات زكویة نھائیة لبعض السنوات وشھادات زكویة مؤقتة لسنوات أخرى. كما  التابعة استلمت الشركات السعودیة

د الرد علیھا أو في مرحلة الر او سوف یتم ، والتي تمالھیئة حول السنوات قید المراجعةاستلمت أیضا استفسارات من 
ة عة ربوطا زكویة من الھیئفي المجمو التابعة كما استلمت بعض الشركات السعودیة .المعنیةعلیھا من قبل الشركات 

ملیون  ۱۷٫۷بمبلغ ضافیة إمطلوبات زكویة الھیئة  متیقیحیث  م ۲۰۱۲م و ۲۰۰٥تتعلق باإلقرارات الزكویة للسنوات 
تقدمت الشركات التابعة بإعتراضات على ھذه ) ریـال سعوديملیون  ۱۷٫۷ :م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ریـال سعودي تقریباً (

 الربوط اإلضافیة.
 

 الضریبيالموقف   )ب
تلتزم الشركات األجنبیة التابعة للمجموعة بدفع ضریبة دخل بموجب قوانین الضریبة المطبقة في دول تأسیسھا. بعض 

ضریبي حالیاً. تقوم الشركات التابعة الخاضعة للضریبة بتحدید االلتزامات  اعفاء لدیھاھذه الشركات التابعة من 
ما أن بعض ھذه كل المعدل الخاضع للضریبة للسنة. كات فیما یتعلق بالدخالضریبیة بناًء على المعدالت المطبقة للشر

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

 
سنوات ضریبیة مؤقتة ل وربوطضریبیة نھائیة لسنوات معینة  روبطحصلت بعض الشركات األجنبیة التابعة على 

قدیم حیث تم ت قید المراجعةأخرى. كما تلقت إستفسارات من إدارات ضریبة الدخل بعد تقییمھا أو فحصھا لسنوات 
 .ردود لھا

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

 
 وتعھداتإلتزامات  -۱۱

 

 یونیو ۳۰ 
 م۲۰۱۸

 دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۷

 المبالغ بالمالیین 
 ۹۱ ٦۳ خطابات االعتماد

 ۲۳۹ ۱۲۲ ضمانات بنكیة
 ۱۰۲ ۱۰۲ ضمان اعتباري

 ۳٤٥ ۳۷۲ التزامات لشراء سكر الخام
 ٦۹٤ ۷۳٥ التزامات للبیع سكر المكرر 

 ۲٥۷ ٤۸ إلتزامات رأسمالیة
   
 الكمیة بالطن المتري 

 ۲٦۲,۳۰۰ ۳۰۰,۳٥٥ التزامات لشراء السكر الخام
 ۳٦۰,٤۷۸ ٤۱۳,٤٥٥ التزامات للبیع السكر المكرر 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

  م۲۰۱۸ یونیو ۳۰المنتھیة في  عن الفترة الثالثة أشھر
 السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف الریاالت 

 

۲۱ 

 ربحیة السھم  -۱۲
بقسمة صافي الدخل  م ۲۰۱۷ یونیو ۳۰وفي  م۲۰۱۸ یونیو ۳۰المنتھیة في  عن الفترةتم حساب ربحیة السھم األساسیة 
 ٥۳۳٫۹۸۱توسط المرجح لعدد األسھم القائمة على المللفترة العائد لمساھمي الشركة األم والدخل من العملیات المستمرة و

 .خالل تلك الفترات )سھمملیون  ٥۳۳٫۹۸۱: م۲۰۱۷ یونیو ۳۰( سھمملیون 
 

صافي الدخل والدخل بقسمة  م۲۰۱۷ یونیو ۳۰وم ۲۰۱۸ یونیو ۳۰المنتھیة في  عن الفترةتم احتساب ربحیة السھم المخفضة 
على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة المعدلة بأثر  الفترات لتلك العائد لمساھمي الشركة األم العملیات المستمرةمن 

وحیث أنھ الیوجد ھناك إلتزام قابل للتحول ألدوات حقوق ملكیة، فإن ربحیة السھم المخفضة التخفیض المحتمل لألسھم العادیة. 
 .  ال تختلف عن ربحیة السھم األساسي

 
 أطراف ذات عالقة -۱۳

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

 
 موظفي اإلدارة العلیا المعامالت مع

 
 تعویضات موظفي اإلدارة العلیا

قامت  .منافع ما بعد التوظیفو نقدیة،غیر الرئیسیین للمجموعة رواتب، ومكافآت  العلیا یتضمن التعویض لموظفي اإلدارة
: م۲۰۱۷یونیو  ۳۰م (۲۰۱۸ یونیو ۳۰المنتھیة في  لفترة ملیون لایر سعودي ۱٤٫۷۷قدرة  بمصروفالمجموعة باالعتراف 

 ملیون لایر سعودي). ۸٫۰۳
 

 ۱٫۱ :م۲۰۱۷یونیو  ۳۰ملیون لایر سعودي ( ۱٫۱ :م۲۰۱۸ یونیو ۳۰ المنتھیة في  لفترةمكافاة اعضاء مجلس االدارة بلغت 
ي حقوق قائمة التغیرات ف) وقد تم احتسابھا وفقا للنظام االساسي للشركة وتعتبر مخصصات موضحة في لایر سعوديملیون 

المجلس  لجانمخصصات الحضور والمصروفات االخرى ألعضاء مجلس االدارة واعضاء إن  .الملكیة الموحدة المختصرة
ضمن مصروفات ك تسجیلھا وتمملیون لایر سعودي)  ۱٫۳٥:م ۲۰۱۷یونیو  ۳۰ملیون لایر سعودي ( ۱٫٤۰ بلغتالمختلفة 

 .  إداریةمصروفات 
 

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

 لتي تتم على أسس تجاریة بحتة.االدارة العلیا وا بموظفي  لھا عالقة 
 

فترة  لخال اس تجاري بحت ویتم تسویتھا نقداً یتم تحدید أسعارھا على أسالعالقة إن كافة األرصدة القائمة مع األطراف ذات 
 الفترةیة أو الحال لفترةأي مصروفات في ب االعترافغیر مؤمنة. لم یتم  العالقةجمیع ھذي . المعاملةاالئتمان المتفق من تاریخ 

 السابقة للدیون المعدومة أو المشكوك في تحصیلھا فیما یتعلق بالمبالغ المستحقة من قبل أطراف ذات عالقة.
 
 
 
 

 
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

  م۲۰۱۸ یونیو ۳۰المنتھیة في  عن الفترة الثالثة أشھر
 السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف الریاالت 

 

۲۲ 

 عامالت مع أطراف ذات عالقة (تابع)م -۱۳
 

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

 

 العالقة اإلسم
 طبیعة

 المعامالت
  

 الرصید الختامي مبلغ المعامالت
 دیسمبر  ۳۱ یونیو ۳۰ یونیو ۳۰ 
 م۷۲۰۱ م۸۲۰۱ م۷۲۰۱ م۸۲۰۱ 

     ذمم مدینة تجاریة  –مستحق من أطراف ذات عالقة 
بعض مساھمي 

 الشركة المتحدة للسكر
مساھمون في 

 تجاریة  شركة تابعة
             

۱٦٦,٤٦۳  
             

۱۷۹,۸۳۸  ۳۷,۰۷۸ ۳۱,۰٥٤ 
بعض مساھمي شركة 

 عافیة العالمیة 
مساھمون في 

 تجاریة  تابعة شركة
               

۲۲,۱٦٦  
               

٥۷,۹۰٦  ۱۷,۰۰٥ ۹,۱۲۹ 
 المراعي 

 تجاریة  شركة زمیلة
               

۳۲,۲٤۳  
               

٤۲,۱٥  ٥٥,۹٥ ٥٦,۰۱٤ 
المخابز الغربیة 

 تجاریة  شركة شقیقة المحدودة
                

۹,٥۷٦  
               

۱٤,٦۰٤  ۱,٤٤۷ ۱,۸٥۲ 
شركة عبد القادر 
 -- -- ۱,۷۳٦ -- تجاریة  مساھم المھیدب وأبناءه 

 ۳,٥۲٥ ۲,۹٦۹ ۱۲٤ ٤۸   أخرى 
     ٥ ٦٤,٤٥٥۰,٥۷٤ 

    مدفوعات مقدماً وذمم مدینة أخرى –مستحق من أطراف ذات عالقة 
 ۸۲,۳٦۳ ۱٥٤,۳۷٦ ۳۲,۰۰۷ ۲۷,۳۰٥ غیر تجاریة  شركة زمیلة )۱-۱۳كنان (إیضاح 

سي فود إنترناشیونال 
 غیر تجاریة   شركة زمیلة ون  

 
  

٥,۲۹۱ 

  
 

۷,۹۲٦  ۱۱,۱۰٦ ۱٤,۹۰۷ 
سي فود انترناشونال 

 ٦,۰۱۱ ٦,۰۱۱ -- -- غیر تجاریة   شركة مشتركة  ھولدكو
شركة بونوس لألغذیة 

 ۱,۱۰٤ ۲,۰٦٦ -- ۹٦۲ غیر تجاریة شركة زمیلة المحدودة 
شركة عبدالقادر 
 -- ۲٦٦  ٤,٤۰۷  ۳,۳۹۲ غیر تجاریة مساھم المھیدب وأبناءه

دل مونتي السعودیة 
 ۱٥۰ ۷٥ ۱,۷۷٤   ۱,٥۷٥ غیر تجاریة شركة شقیقة المحدودة

شریك في شركة  شركة المراكز العربیة
 -- ۷,۹۱٦ ۲۱,۹۲۳ ۲۱,۹٥۰ غیر تجاریة  تابعة 

الشركة المتحدة 
 ۱٦۸ -- ۱٥,۰۲۱ -- غیر تجاریة شركة زمیلة للسكر، مصر

     ۱۸۱,۸۱٦ ۱۰٤,۷۰۳ 
     ذمم مدینة طویلة األجل -مستحق من طرف ذو عالقة

     
 ٦۹,۰۷٥ -- -- -- غیر تجاریة شركة زمیلة )۱-۱۳كنان (إیضاح 

     -- ٦۹,۰۷٥ 
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۲۳ 

 أطراف ذات عالقة (تابع) -۱۳
 

 العالقة اإلسم
 طبیعة

 المعامالت
  

 الرصید الختامي مبلغ المعامالت
 دیسمبر ۳۱ یونیو ۳۰ یونیو ۳۰ 
 م۷۲۰۱ م۸۲۰۱ م۷۲۰۱ م۸۲۰۱ 

     ذمم دائنة تجاریة –مستحق إلى أطراف ذات عالقة 
       

 ۸۲,۱٦۳ ۱۰٥,۸٥۱  ۳۱٦,۷۷۳   ٤۰۰,۳۲۲ تجاریة  شركة زمیلة المراعي 
 ٥۷,۰۸۰ ٤۷,٤٦۹ ۱۳۲,۰۸۲ ۸۱,۲۳٤ تجاریة  شركة شقیقة شركة میار لألغذیة

شركة نستلھ العربیة 
  ٤۰,٤٥۳ ۱۲,۸٦٦ ۱۷٥,۹٥۸ ۲۲۳,۰٥۹ تجاریة شركة شقیقة المحدودة

شركة حائل للتنمیة 
 ۱٥,۳۷۳ -- ٤۰,٦۰۱ -- تجاریة  شركة شقیقة الزراعیة

الشركة المتحدة 
 -- -- -- ۲۰,٦۲٥ غیر تجاریة شركة زمیلة للسكر، مصر

دل مونتي السعودیة 
 المحدودة

 
 ٤,٤٦۸ ۷,۸۱۷ ٤٥,۸٦۸ ٤۸,٥۳۲ تجاریة شركة شقیقة

شركة المھباج الشامیة 
 ٤,۱۸۱ ۳,٤٥۹ ٥,۳٦۸ ۸,۸۳۹ تجاریة  شركة شقیقة التجاریة  

شركة المنھل لمصنع 
 المحدودة   المیاه

 تجاریة  شركة شقیقة

 
 

۸,۰٦۲  

 
 

۱۳,۰۰۳  ۲,٦۷٦ ۲,٥۸۷  
 ۳٤۳ -- -- --   أخرى

     ۱۸۰,۱۳۸ ۲۰٦,٦٤۸ 
       

     مستحقات ومطلوبات أخرى –مستحق إلى أطراف ذات عالقة 
       

 شركة المراكز العربیة
شریك في 
 شركة تابعة

 غیر تجاریة
-- -- -- ۸,۲۲۱ 

الشركة المتحدة 
 -- ۳٤,۱۷٦ -- ٦۳,۷٤۲ غیر تجاریة شركة زمیلة للسكر، مصر

شركة عبدالقادر 
 ۲٦٦ -- -- -- غیر تجاریة مساھم المھیدب و أبناءه

 ۱,۷۹۱ ۲٥۷ ۱۷۱ ۱۲٤   أخرى
     ۳٤,٤۳۳ ۱۰,۲۷۸ 

 
، باعت الشركة األم حصة ملكیة مباشرة وغیر مباشرة في شركة دیار المشرق (مشروع مشارف) إلى م۲۰۱٤في سبتمبر  ۱۳-۱

، م۲۰۱۷. خالل۲۰۱۷ربعة أقساط حتى نوفمبر ملیون لایر سعودي مستحقة على أ ٥۹۳٫٦شركتھا الزمیلة كنان بمبلغ 
ملیون لایر سعودي  ۱٥۳٫۹۷ إعادة جدولة المبلغ المتبقي المستحقتم التوقیع على اتفاق بین الطرفین حیث تم االتفاق على 

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰و  م۲۰۱۸دیسمبر  ۱ملیون لایر سعودي في  ۷٤٫۲۷ملیون لایر سعودي و  ۷۹٫۷۰على دفعتین بمبلغ 
الیة یتم تسجیلھا بالقیمة الحالتي األرصدة المدینة ة كما ھو موضح أعالة تتضمن أرصدة االطراف ذات العالق على التوالي.

 .بالغ القسطلم
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۲٤ 

 قطاعات التشغیل -۱٤
 

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

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

 
 .ومنتجات األغذیةویشمل عملیات تصنیع وبیع وتوزیع زیوت الطعام والسكر والمعكرونة  -صناعات غذائیة 

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

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

  
النشاطات العقاریة واالستثمارات في الشركات الزمیلة و االستثمارات المتاحة للبیع و االستثمارات  ویشمل - اإلستثمارات

 األخرى.
  

 ضمن ،م۲۰۱۷م و۲۰۱۸عامي في  ھا ضمن قطاعات التقریرالكمیة لتحدید حدودالقطاعات التي ال تستوفي أي من تصنف 
 ستبعادات.   " والتي تتضمن بشكل رئیسي اإلأخرى /"أستبعادات 

  
 ة الدخلصافي الربح قبل ضریبالمعلومات المتعلقة بنتائج كل التقاریر القطاعیة متضمنھ أدناه. یتم قیاس األداء على أساس 

اإلدارة على قناعة ان تلك المعلومات ھي اكثر عالقة لتقییم ، كما ھو مبین ضمن التقاریر اإلدارة الداخلیة. لكل قطاعوالزكاة 
شأت أخرى تعمل ضمن تلك الصناعات. إن تحدید األسعار فیما بین القطاعات یتم على ننتائج  قطاعات معینة ومقارنتھا بم

 أساس تجاري بحت.
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۲٥ 

 قطاعات التشغیل (تابع) -۱٤
 التقاریر القطاعیة 
      
 اإلستثمارات الخدمات الغذائیة التجزئة صناعات غذائیة 

 عملیات غیر
 اإلجمالي إستبعادات /أخرى  مستمرة

        م۸۲۰۱ یونیو ۳۰
 ۱۱,۲٦۷,۸۸۰ -- -- -- ٥٦٦,٥٦۸ ٥,٦۰٥,٥۳۳ ٥,۰۹٥,۷۷۹ اإلیرادات الخارجیة

 -- (۲۱۸,٤۷۰) -- ۲۲,۸۰۹ ۱۲,۸٦۰ ۱,٦۹٥ ۱۸۱,۱۰٦ اإلیرادات ما بین القطاعات
 ۱۱,۲٦۷,۸۸۰ (۲۱۸,٤۷۰) -- ۲۲,۸۰۹ ٥۷۹,٤۲۸ ٥,٦۰۷,۲۲۸ ٥,۲۷٦,۸۸٥ اإلیرادات القطاعیة

 (۹,۲۹۲,٥۲۱) ۱۸٥,۹۳۸ -- -- (٤۱٤,۷۲٥) (٤,٥۰۳,۳٦٥) (٤,٥٦۰,۳٦۹) تكلفة اإلیرادات
 ٥٦,۳۳٦ (۱۷,٦۳۱) -- ۲۷۱,۱۹٤ ۹۳,٦۳۲ (٤۳۳,۷۲۰) ۱٤۲,۸٦۱ ربح / (خسارة) القطاع

        
 ۲۳,٤۲۹,۰۷۱ (٥,٥٤۰,٤۲۹) -- ۱۳,۸۲۲,۷۳۱ ۱,٤۱۲,٥٤٥ ٥,٤۳۷,۸۸۰ ۸,۲۹٦,۳٤٤ القطاع موجودات

 ۱٤,۳۹۱,۹۱۲ (۱,۲٦۳,۱۹۸) -- ٥,۲۳۷,۱۷۲ ٥۲٥,۰۹۸ ٤,٥٤۹,٥٦٥ ٥,۳٤۳,۲۷٥ مطلوبات القطاع
        

        م۲۰۱۷یونیو  ۳۰
        

 ۱۲,٤٤۰,۱٦۳ -- -- -- ٥۳۲,۸۷۱ ٦,۰۰۳,۲٤۲ ٥,۹۰٤,۰٥۰ اإلیرادات الخارجیة
 -- (۲۳٥,۷۲٦) -- ۲۳,۱٤۹ ۱٤,۲٤۱ ۲,۳٥۲ ۱۹٥,۹۸٤ اإلیرادات ما بین القطاعات

 ۱۲,٤٤۰,۱٦۳ (۲۳٥,۷۲٦) -- ۲۳,۱٤۹ ٥٤۷,۱۱۲ ٦,۰۰٥,٥۹٤ ٦,۱۰۰,۰۳٤ اإلیرادات القطاعیة
 (۱۰,۲٥۹,۹۹۳) ۲۰۹,۲۱٤ -- -- (۳۸٤,۸۲۹) (٤,۸۹۰,۳۰٤) (٥,۱۹٤,۰۷٤) تكلفة اإلیرادات

صافي ربح / (خسارة) 
 ۲۳٤,۰۹۱ (۱۷,٤۹۱) ۱٥,٦۰٥ ۲۳۳,۱۷۱ ۹٦,۱۱۷ (۳۸۹,٦۰۸) ۲۹٦,۲۹۷ القطاع

        م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
 ۲۳,۲۰۸,۸۲۰ (٤,۸۷۷,٤٤۳) -- ۱۳,۰۳۹,۰۷۰ ۱,۳۹۰,٦۷۷ ٥,٤۲٦,۲۹۷ ۸,۲۳۰,۲۱۹ موجودات القطاع
 ۱۳,٥۰۰,۸٤۰ (۹۷٥,۱۰۲) -- ۳,۸٤۱,۳۱۰ ٥۲۳,۸۲۷ ٥,۱۰٤,۱٤٥ ٥,۰۰٦,٦٦۰ مطلوبات القطاع
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۲٦ 

 إدارة المخاطر المالیة -۱٥
إن أنشطة المجموعة تعرضھا لمجموعة متنوعة من المخاطر المالیة: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة، القیمة 

مخاطر سعر الفائدة ومخاطر األسعار)، مخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. ویركز برنامج إدارة لالعادلة والتدفق النقدي 
ي من التأثیرات السلبیة المحتملة على األداء المال ویسعى للتقلیل ,المخاطر الكلیة للمجموعة على تقلبات األسواق المالیة 

 للمجموعة. تستخدم المجموعة األدوات المالیة المشتقة للتحوط من التعرض لمخاطر معینة.
 

 إطار إدارة المخاطر المالیة
لیا م اإلدارة العمن قبل مجلس اإلدارة. تقو معتمدة سیاسات سیاسة إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العلیا بموجب ب العملیتم 

ر أھم أنواع المخاطر ھي مخاطتقییم، والتحوط للمخاطر المالیة بالتعاون الوثیق مع وحدات التشغیل للمجموعة. و بتحدید، 
 السوق و مخاطر االئتمان، ومخاطر السیولة.

 
یتولى مجلس اإلدارة المسؤولیة الشاملة عن إنشاء واإلشراف على إطار إدارة المخاطر للمجموعة. فریق اإلدارة التنفیذیة 

عن تطویر ومراقبة سیاسات إدارة المخاطر للمجموعة. یقوم فریق العمل بإجراء إجتماعات بشكل منتظم، وإن  ھو المسؤول
 اسات یتم إبالغ المجلس بھا من خالل لجنة المراجعة. أي تغیرات أو أمور تتعلق باالمتثال للسی

 
یتم مراجعة أنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فریق اإلدارة التنفیذیة لتعكس التغیرات في ظروف السوق وأنشطة 

 المجموعة. 
 

م بمراجعة مدى مالئمة إطار تشرف لجنة المراجعة على امتثال اإلدارة لسیاسات إدارة المخاطر للمجموعة وإجراءاتھا، وتقو
 إدارة المخاطر فیما یتعلق بالمخاطر التي تواجھھا المجموعة.

 
تتضمن النقد وما في حكمھ، ذمم تجاریة و و للمركز المالي المختصرة الموحدة القائمةاألدوات المالیة ضمن یتم ادارج 

أرصدة مدینة أخرى، استثمارات، ذمم مدینة طویلة األجل، قروض، مشتقات، ذمم دائنة ومستحقات ومطلوبات متداولة 
 المتعلق بكل بند. ةطرق اإلثبات المتبعة في بیان السیاسات الفردیتم اإلفصاح عن أخرى. 

 
ق نظامي ح للمجموعةیكون ما ، عندضمن القوائم المالیة  صافيیتم تسجیل ال و ام الماليتزو اإلل االصلتتم المقاصة ما بین 

 باالصل اإلعترافو أأساس الصافي  علىیتم تسویتھا  أنلدیھا النیة إما  والمعترف بھا  للمبالغ تسویة ال تلك جراءإلملزم 
 في آن واحد.لتزام اإلو
 

 مخاطر السوق
سعار لألدوات المالیة بسبب التغیرات في أ المستقبلیة أن القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة تذبذب مخاطر السوق ھي مخاطر

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

 
 مخاطر أسعار الفائدة 

 بتأثیر تذبذب أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي والتدفقات النقدیة للمجموعة. ھي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة
 

عومة مالودائع قصیرة االجل والتي تكون بأسعار فائدة و القروض تنشأ مخاطر أسعار الفائدة للمجموعة بشكل رئیسي من
 .یرات في أسعار الفائدة من قبل اإلدارةویتم مراقبة تلك التغ الى إعادة التسعیر على أساس اعتیادي تخضع والتي 
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۲۷ 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) -۱٥
 .فیما یلي ملخص بمعدل الفائدة على األدوات المالیة المحملة بفائدة على المجموعة والذي تم اإلعالن عنة إلدارة المجموعة

 یونیو ۳۰ 
 م۸۲۰۱

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۷

   أدوات ذات معدل ثابت
  ٤۷۱,۸۸۲  ٦۰۳,۱٥۲ مالیةموجودات 

 ۲٥٥,۲۷٦  ۲۷۸,۱۸۷ مطلوبات مالیة
   

   أدوات ذات معدل متغیر
  ۲٦۷,۷۹۲  ۱۲۲,۲۰٤ موجودات مالیة 
 ۷٫۱٤۱٫٥۸٦ ۷,۳۲٤,٤٤۹ مطلوبات مالیة

 
 مخاطر العملة

األساسیة  اھمعامالتللالمخاطر الناجمة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة  ھي
 .ةالتركی ةباللایر السعودي والدوالر األمریكي واللایر اإلیراني والجنیة المصري والجنیة السوداني واللیر

 
ة تابعالشركات الالمجموعة في إستثمارات  إن وھي معرضة لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبیة. دولیاً تعمل المجموعة 

ات أسعار تذبذبتلك المخاطر  معرضة للمخاطر تحویل العملة .حالیاً تتعلق موجوداتھاوالتي تكون صافي جنبیة األزمیلة الو
. یتم قید أثر ھذه ةواللیرة التركی الجنیة المصري والجنیة السودانياللایر اإلیراني ومقابل  األجنبیةتحویل العملة بین العمالت 

موعة المرفقة. تقوم إدارة المج  القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرةفي  الملكیة في بند منفصل في حقوق  التقلبات 
 وفقاً لذلك.  القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرةوتدیر أثرھا على  تلك التذبذباتبمراقبة 

 
مع التدفقات النقدیة الناتجة عن العملیات األساسیة للمجموعة. باإلضافة إلى  تتطابقبعمالت  المقومةبشكل عام، فإن القروض 

بالتالي ومشتقات الالحاجة الى استخدام دون  اقتصادي تحوطیوفر ذلك ذلك، فإن الفائدة على القروض مقومة بعملة القروض. 
 محاسبة التحوط في ھذه الظروف.ال یتم تطبیق 
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 الى عمالت اجنبیة منفصلة:  (باآلالف) فیما یلي المركز المالي اإلجمالي المعرض والمصنف
 

 تركیة ةلیر جنیھ سوداني جنیھ مصري لایر إیراني دوالر أمریكي 
      م۲۰۱۸ یونیو ۳۰

 ۲۸,٤٤۲ ۲٤,٦۷۳  ۳۳۷,۰٥۷  ۱,۱٤۱,۰۰۱,۰۰۷  ۱۹,٥٤۳  ذمم مدینة تجاریة
 ۱۲۱,۱۷۹  ۱۹,٥۳۸  ۱٥۷,٦٤۳  ٤۷۰,۷۳٥,۷۷٦  ۱,۲٦۰  أرصدة مدینة أخرى

 ۲,۲٥۱ ۲۲۷,٥۸٦ ٤٦٥,٦٥۸ ٤,۰۹۰,۸۱۷,۰۰۹ ۲٦,۸۰٦  نقد و ما في حكمھ
 ٤۷,٦۰۹ ٥,۷۰۲,٥٥۳,۷۹۲ ۹٦۰,۳٥۸ ۲۷۱,۷۹۷ ۱٥۱,۸۷۲ 
      

 (٦٤,٥٦۹)  (۲٤,۳۹۷)  (۸۰۸,٤۸۳)  (۱,۱۰۸,۱٥۰,۹۱۸)  (٦۸,۰۳۹)  تجاریةذمم دائنة 
 (٥,۲٤۳)  (۹۷,٤۰٤)  (۷۷۱,۳۷۹)  (۲,۱۹۹,۷٦۱,۳۱۹)  (۷۰۳)  أرصدة دائنة أخرى

 (۱٤۹,٤۰٦) (٤۳۲,۱۳۹) (۲,۷٥۲,۷۹٤) (۸٤٦,۳۰۳,۱٥۷) (۸۲,۷٤۱) سلف وقروض
 (۱٥۱,٤۸۳) (٤,۱٥٤,۲۱٥,۳۹٤) (٤,۳۳۲,٦٥٦) (٥٥۳,۹٤۰) (۲۱۹,۲۱۸) 
      

 (٦۷,۳٤٦) (۲۸۲,۱٤۳) (۳,۳۷۲,۲۹۸) ۱,٥٤۸,۳۳۸,۳۹۸ (۱۰۳,۸۷٤) صافي التعرض
      

      م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
  ۱٤۰,۱٤۹   ۱۲۹,۹۹۷   ٤٦۲,٤۰٦   ۱,۰۹۸,٤٤٤,٤۱٥   ۱۷,٤۸۸  ذمم مدینة تجاریة

  ۲۷,٤٤۷   ۲۰,٦۷۳   ۱۹۳,٥۰۰   ۷٥٦,۸۱٦,۷۳۱   ۱,۲۸۱  أرصدة مدینة أخرى
  ۱,۹۷۸   ۱۲۹,۹۹۷   ۱۷۷,٥٤٦   ٦,۰۳۰,۰٤۹,۱۰۲   ۳۹,۹٦۹  نقد وما في حكمة 

  ٥۸,۷۳۸   ۷,۸۸٥,۳۱۰,۲٤۸   ۸۳۳,٤٥۲   ۲۸۰,٦٦۷   ۱٦۹,٥۷٤  
      

 (۱۰۱,۳۱۰)  (۲٥,۲۳۲)  (۲٥٦,۰٦۱)  (۳,٦۱۲,۱۲۲,٦۳۸)  (۱۷,۱۲۳)  ذمم دائنة تجاریة
 (۳,٤۲۸)  (٥۳,۸۷۱)  (٦۲۰,۱۷٦)  (٥٤۷,۳۸۷,۲۲٦)  (۲۳٤)  أرصدة دائنة أخرى

   قروض و سلف
(۲۰٦,۳۲۹)  (۳۸۹,۰٥۲,٦۳۰)  (۲,٦۷۹,۱۹۱)  (۳۲٥,۸۸٤)  (۹۹,۹۱۷) 

  (۲۲۳,٦۸٦) (٤,٥٤۸,٥٦۲,٤۹٤)  (۳,٥٥٥,٤۲۸)  (٤۰٤,۹۸۷)  (۲۰٤,٦٥٥) 
      

 (۳٥,۰۸۱)  (۱۲٤,۳۲۰)  (۲,۷۲۱,۹۷٦)   ۳,۳۳٦,۷٤۷,۷٥٤  (۱٦٤,۹٤۸)  صافي التعرض
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 فیما یلي معدالت الصرف الھامة  المستخدمة خالل الفترة:
 الفوري المعدل متوسط المعدل ال 
 

 كما في  یونیو ۳۰للفترة المنتھیة في  

 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ 
 یونیو ۳۰

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
     

     سعودي ال لایرلل العملة األجنبیة
 ۰٫۲۷ ۰٫۲۷ ۰٫۲۷ ۰٫۲۷ دوالر أمریكي

 ۱۱,۳۲۰  ۱۱,۳٤۱ ۸,٦۸۱.۱ ۱۱,۹۳۲ لایر إیراني
 ٤٫۷٤ ٤٫۷۸ ٤٫۷۱ ٤٫۷٤ جنیھ مصري
 ۷٫٤۰ ۱۱٫۱٥ ٤٫۸۲ ۱۰٫۱٥ جنیھ سوداني

 ۱٫۰۱ ۱٫۲۲ ۰٫۹۸ ۱٫۰۹ لیرة تركیة
 

 متحوط لھا.إن إستثمارات المجموعة في الشركات التابعة األجنبیة غیر 
 

 مخاطر األسعار
أو باألداة  بطةمرت نتیجة لتغیر أسعار السوق، سواء كانت تلك التغیرات نتیجة لعوامل مالیة  اداةتتمثل في مخاطر تذبذب قیمة 

 تؤثر على جمیع األدوات المتداولة في السوق. عواملالجھة المصدرة لألداة أو 
 
مدرجة ال حقوق الملكیة  أسھم استثمار في بعض ألن المجموعة تمتلك حقوق الملكیة  أدواتتتعرض المجموعة لمخاطر أسعار  

لى أساس عاألوراق المالیة  نسبھ. تقوم إدارة المجموعة بمراقبة للبیعكاستثمارات متاحة  ضمن  قائمة المركز المالي والمصنفة
ت على أساس االستثمارا تلكإدارة یتم في محفظتھا االستثماریة بناء على مؤشرات السوق.  تناسبي لنسبتھا في حقوق الملكیة

 باستخدام الشركة المتحدة للسكرتقوم ضافة الى ذلك باإلفردي ویتم اعتماد جمیع قرارات الشراء والبیع من قبل لجنة االستثمار. 
 أسعار المواد الخام في قطاع السكر. المستقبلیة) للتحوط من مخاطر عقود السلعأدوات مالیة مشتقة (

 
 ٥ یضاحاإن تفاصیل المحفظة االستثماریة للمجموعة المعرضة لمخاطر األسعار كما في تاریخ التقریر تم اإلفصاح عنھا في 

لمخاطر األسعار  الكلي م، یقتصر تعرض الشركة۲۰۱۸ یونیو ۳۰. كما في القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرةمن ھذه 
 على القیمة العادلة لتلك المراكز.

 
 مخاطر االئتمان

لطرف خسائر مالیة لبمما یتسبب  على الوفاء بإلتزامتھ ألداة مالیة طرف ما عدم مقدرةمخاطر االئتمان ھي المخاطر المتمثلة في 
التعرض لمخاطر االئتمان وضعت المجموعة عملیة  ولتخفیضاآلخر. ال یوجد لدى المجموعة تركیز كبیر لمخاطر االئتمان. 

ئتمان لإلرض التع مخاطربمراقبة بشكل متواصل اعتماد بحیث یتم تطبیق الحدود االئتمانیة على العمالء. كما تقوم اإلدارة أیضا 
 اد السابقةالسدوتواریخ على أساس ملف العمیل  ھي مقابل األرصدة المشكوك في تحصیلھا والتي مخصصتجاه العمالء وتكوین 

ا في المجموعة أیض دخلتبشكل منتظم. ولتلبیة مخاطر االئتمان من المدینین،  تتم مراقبة ذمم العمالء المدینة القائمة. للسداد
 ترتیبات تأمین في مناطق جغرافیة معینة.
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 كما في تاریخ التقریر ھي كما یلي:في المجموعة إن إجمالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 
 

 یونیو ۳۰ 
 م۸۲۰۱

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۷

   الموجودات المالیة
 ۷۸,٥٥۸ ٦,٤۹۹ استثمارات طویلة األجل

 ۹۷۰,٦۱۸ ۱,۲۱٤,٦٦۱ ذمم مدینة تجاریة
 ۳٥۷,٥۰۱ ٥۱۰,۸۷۷ أرصدة مدینة أخرى

 ٦٤,۳۸۷ ۸٤,۲۲۱ مشتقات 
 -- ۱۰,۷۲۳ خالل الربح او الخسارةاستثمار بالقیمة العادلة من 

 ۱,۲٦٥,۱۲۸ ۱,۰٦٥,۲۳۳ أرصدة بنكیة
 ۲,۸۹۲,۲۱٤ ۲,۷۳٦,۱۹۲ 

 
 .مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا قید الذمم المدینة التجاریة والذمم المدینة األخرى بالصافي بعد خصمیتم 

 
 ۳۱لایر سعودي ( ملیون ۱۱۰٫۸٤ مبلغأشھر  ستةألكثر من  تبلغ الذمم المدینة المستحقة والمتأخرة، التقریركما في تاریخ 

 ۱۰٦٫۸٦مبلغ  م۲۰۱۸ یونیو ۳۰). بلغ إجمالي مخصص خسائر االئتمان في ملیون لایر سعودي ۱۲۱٫۰٥: م۲۰۱۷دیسمبر 
متأخرة أو منخفضة القیمة  أي ذمم مدینةلایر سعودي). لم یكن ھناك  ملیون ۸۰٫۲۳: م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱لایر سعودي (ملیون 

 م.۲۰۱۸ یونیو ۳۰ذات عالقة كما في  األطرافمن 
 

 تركیز المخاطر 
 مبین أدناه: طویلة األجلإن التحلیل القطاعي للذمم المدینة، والذي یشمل الذمم المدینة التجاریة والذمم المدینة 

 یونیو ۳۰ 
 م۲۰۱۸

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۷

    
 ۷٥۸٫٥۰٤  ۹۰۱,۷۸٥ التجزئة  / الجملة 
 ۱۷۷,۲٥۱  ۲۹٤,۲۸۳ التصنیع

 ۹٦,۷۸٤  ۹٥,٥٥۳ التصدیر 
 ۹٦٫۸۷٥  ۳٦,٤۰۳ أخرى 

 ۱,۳۲۸,۰۲٤  ۱,۱۲۹,٤۱٤ 
    

 (۸۰,۲۳۸)  (۱۰٦,۸٦٤) یخصم : مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
 ۱,۲۲۱,۱٦۰  ۱,۰٤۹,۱۷٦ 

 
 ما یلي:ك ر االئتمان وفقاً للقطاع الجغرافيلمخاط المدینة طویلة األجل والذمم المدینة التجاریة  الذممإن الحد األقصى لتعرض 

 یونیو ۳۰ 
 م۲۰۱۸

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۷

    
 ٦۸۲,۱۰۲   ۷۹۱,۳۹٦  المملكة العربیة السعودیة

 ۱۱۹,۳۸٤   ۱۰۹,۱۰۰  إیران
  ۱٤٥,۱۲۷   ۱۳۳,٤۹۳  تركیا
 ۱۲۳,۱۱٤   ۲۲٦,۷٥۲  مصر

 ٥۹,٦۸۷   ٦۷,۲۸۳  مناطق أخرى
 ۱,۳۲۸,۰۲٤  ۱,۱۲۹,٤۱٤ 
     

 (۸۰,۲۳۸)  (۱۰٦,۸٦٤) یخصم: مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
 ۱,۲۲۱,۱٦۰  ۱,۰٤۹,۱۷٦ 
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 مخاطر السیولة
 

مرتبطة  بإلتزاماتھي المخاطر المتمثلة في تعرض المجموعة لصعوبات في الحصول على التمویل الالزم للوفاء  السیولة مخاطر
مخاطر  دارة ویتم إ عدم القدرة على بیع أصل مالي بسرعة وبمبلغ یقارب قیمتھ العادلة. منتنتج مخاطر السیولة قد . بأدوات مالیة

 مستقبلیة.ات باي التزامللوفاء  أموال كافیة من خالل تسھیالت بنكیة متاحةللتأكد من توفر  بشكل دوري السیولة وذلك بمراقبتھا 
 

من أن لدیھا دائماً سیولة كافیة للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا في بالقدر الممكن إن منھج المجموعة في إدارة السیولة ھو التأكد 
دون تكبد خسائر غیر مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة. ولھذا الغرض، حافظت المجموعة  والغیرعادیةظل الظروف العادیة 

، لدى المجموعة م۲۰۱۸ یونیو ۳۰ على حدود االئتمان مع بنوك تجاریة مختلفة من أجل تلبیة متطلبات السیولة لدیھا. كما في
 إلدارة لایر سعودي)  ملیار ٤٫۷: م۲۰۱۷دیسمبر ۳۱سعودي (لایر  لیارم ۳٫٦ غیر مستخدمة بمبلغ بنكیةتسھیالت تمویل 

 متطلبات السیولة قصیرة األجل ومتطلبات السیولة طویلة األجل.
 

تتضمن وومة وغیر مخص اجمالیةالمبالغ إن في تاریخ التقریر.كما فیما یلي االستحقاقات التعاقدیة للمطلوبات المالیة المتبقیة 
 المقاصة. اتیاتفاقمدفوعات فوائد تعاقدیة باستثناء تأثیر 

 
 
 
 
 
 
 

 تعاقدیةال نقدیةالتدفقات ال  
 
 
 م۲۰۱۸ یونیو ۳۰ 

 
 القیمة الدفتریة

 
ستة أقل من 

 أشھر 

 
ستة أشھر 

 سنةإلى  

 
سنة إلى ثالث 

 سنوات

ثالث سنوات 
إلى خمس 

 سنوات

أكثر من 
خمس 
 سنوات

       مالیة غیر مشتقة مطلوبات
       

 --  ۱۹۷,۱٥٥  ۲,۸۳۳,٤۸۳   ۸۰٥,۸٦۸  ٤,۱٦۲,۳٥۹  ۷,٦۰۲,٦۳٦ سلف وقروض
 -- -- -- -- ۲,۹۹۹,۲٥٤ ۲,۹۹۹,۲٥٤ ذمم دائنة تجاریة 

 -- -- -- -- ۲,۰۹۱,٤۰۳ ۲,۰۹۱,٤۰۳ مستحقات ومطلوبات أخرى
 -- -- -- -- ۲٦۹,۲۲٥ ۲٦۹,۲۲٥ توزیعات أرباح غیر مطالب بھا

 ۱۲,۹٦۲,٥۱۸ ۹,٥۲۲,۲٤۱ ۸۰٥,۸٦۸ ۲,۸۳۳,٤۸۳ ۱۹۷,۱٥٥ -- 
       

       مطلوبات مالیة مشتقة
       

مقایضة أسعار الفائدة المستخدمة 
 -- -- ٦,۷٤٥ ۱,٥٦٦ ۳٤۸ ۹۱٥ للتحوط

عقود المشتقات المستخدمة 
 ٦۲,٦٤۸ ٦۲,٦٤۸ للتحوط

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 ۱۷۸,٤۳۷ -- -- -- -- ۱٦٥,٤٦٥ خیار البیع
المشتقات األخرى لیست عقود 

 للتحوط
 

۱,۳۸۹ 
 

۱,۳۸۹ 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 ۲۳۰,٤۱۷ ٦٤,۳۸٥ ۱,٦ ٥٦٦,۷٤٥ -- ۱۷۸,٤۳۷ 
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 تدفقات نقدیة تعاقدیة  
 
 

 م۷۲۰۱دیسمبر  ۳۱
 

 القیمة الدفتریة

 
أقل من ستة 

 أشھر

 
ستة أشھر 
 إلى  سنة

 
سنة إلى ثالث 

 سنوات

سنوات ثالث 
إلى خمس 

 سنوات

أكثر من 
خمس 
 سنوات

مالیة غیر  مطلوبات
 مشتقة

      

       
 -- ۳٦٦,۲۷۲  ۳,۳٦٤,۰۷۷ ٤٦۱,۲۷٥  ۳,٦٤۳,٥۷۷ ۷,۳۹٦,۸٦۲ سلف وقروض

 -- -- -- -- ۲,٤۷۱,۱۲۱ ۲,٤۷۱,۱۲۱ ذمم دائنة تجاریة 
مستحقات ومطلوبات 

 ۱,۷۸٦,۳٥۸  أخرى
 

۱,۷۸٦,۳٥۸ -- -- -- -- 
أرباح غیر توزیعات 
 -- -- -- -- ۲٥۸,٤۷۳ ۲٥۸,٤۷۳ مطالب بھا

 ۱۱,۹۱۲,۸۱٤ ۸,۱٥۹,٥۲۹ ٤٦۱,۲۷٥  ۳٫۳٦٤٫۰۷۷  ۳٦٦,۲۷۲ -- 
  

 
     

       مطلوبات مالیة مشتقة
       

مقایضة أسعار الفائدة 
 -- -- ۹,۸۳۱  ۳٤۸  (۷۷۰)  ٤,۷۳٥  المستخدمة للتحوط

عقود المشتقات 
 -- -- --  ۱۱۹  ۳۸,۸٦۹  ۳۸,۹۸۸  المستخدمة للتحوط

 ۱٦۲,٤۰۰ -- -- -- -- ۱٥۹,۹۷۹ خیار البیع 
عقود المشتقات األخرى 

 -- -- -- -- ۷,۹۷٤ ۷,۹۷٤ لیست للتحوط
 ۲۱۱,٦۷٤٦ ٦,۰۷۳  ٤٦۷   ۹,۸۳۱  -- ۱٦۲,٤۰۰ 

 
 تلفة جوھریاً.جداً أو بمبالغ مخأنھ لیس من المتوقع أن تصبح التدفقات النقدیة المدرجة في تحلیل االستحقاق مستحقھ بشكل مبكر 

 
 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات

 
مشاركین بین ال منظمةفي معاملة  مقابل تحویل إلتزامالمدفوع ما أو بیع اصل مقابلسعر الذي سیتم استالمة الالقیمة العادلة ھو 

، في غیابھ السوق األكثر فائدة التي یمكن للمجموعة الوصول إلیھا في ذاك التاریخ. القیمة لسوق في تاریخ القیاس األساسي اوفي ا
 تعكس مخاطر عدم القدرة على األداء. لإللتزامالعادلة 

 
 العادلة، للموجودات والمطلوبات المالیة وغیر المالیة. قیمھا قیاس تتطلبعدد من السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات للمجموعة ن إ
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یتم . ةفي سوق نشطة لتلك االدامتوفرة، تقوم المجموعة بقیاس القیمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعلن  ھناك أداةعندما تكون 
 توفیرل إعادة اعتبار السوق كسوق نشط اذا كانت المعامالت لألصل أو اإللتزام یتعامل بھا بشكل متكرر كافي وكمیات كافیة

 معلومات عن األسعار على أساس مستمر. 
   

إذا لم یوجد سعر معلوم في سوق نشطة، تستخدم المجموعة تقنیات التقییم التي تزید من استخدام المدخالت المرصدة ذات الصلة 
لمشاركون في الحسبان ا اسلوب التقییم المختارة یتضمن جمیع العوامل التي یأخذھاأن وتقلل من استخدام المدخالت الغیر مرصدة. 

 في السوق عند تسعیر المعاملة.
 

، تستخدم المجموعة البیانات التي یمكن رصدھا في السوق قدر المستطاع. یتم تصنیف االلتزامألصل أو لعند قیاس القیمة العادلة 
 یلي: القیم العادلة ضمن مستویات تسلسل ھرمي على أساس المعطیات المستخدمة في أسالیب التقییم كما

 
 .المطلوباتموجودات أو لل مماثلة) في أسواق نشطة ة"معدل"(غیر  المتداولةالمستوى األول: االسعار  •

 
 لألصلالمستوى الثاني: المدخالت باستثناء االسعار المتداولة  المدرجة ضمن المستوى األول التي یمكن رصدھا  •

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

یر غعلى بیانات یمكن رصدھا في السوق (مدخالت لال تستند  االلتزام التيالمدخالت لألصل أو المستوى الثالث:  •
 ).ملحوظة

 
في مستویات مختلفة من التسلسل الھرمي للقیمة  تندرج تزام إلأو لألصل إذا كانت المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة  

العادلة، فإن قیاس القیمة العادلة یتم تصنیفھ بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة حیث أن أدنى مستوى 
 للمدخالت یعد جوھریاً للقیاس بالكامل.

 
خالل  ر.یمة العادلة في نھایة فترة التقریر التي حدث فیھا التغییبین مستویات التسلسل الھرمي للقبالتحویالت تعترف المجموعة 

مستویات القیمة العادلة للمستوى األول م، لم تكن ھناك تحویالت بین ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱م و۲۰۱۸ یونیو ۳۰الفترات المنتھیة في 
 .والمستوى الثاني

 
 المحملةوحیث یتم تجمیع األدوات المالیة للمجموعة وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیة، فیما عدا االستثمارات ومشتقات األدوات المالیة 

 المطلوباتوتقدیرات القیمة العادلة. تعتقد اإلدارة أن القیم العادلة للموجودات الفروقات بین القیمة الدفتریة وقد تنشأ بالقیمة العادلة، 
 مالیة للمجموعة ال تختلف جوھریا عن قیمتھا الدفتریة.ال
 

ھا الھرمي المالیة بما في ذلك مستویاتھا وتسلسل المطلوباتوالمالیة  یوضح الجدول التالي القیمة الدفتریة والقیمة العادلة للموجودات
لعادلة إذا یتم قیاسھا بالقیمة ا لمالمالیة التي  المطلوباتو المالیة القیمة العادلة. ال تتضمن معلومات القیمة العادلة للموجودات في

 .ة تقریبیھ معقولھ للقیمة العادلةكانت القیمة الدفتریة ھي قیم
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 القیمة العادلة القیمة الدفتریة 
 
 
 

 م۲۰۱۸ یونیو ۳۰

القیمة  ھ فيملزم
العادلة من خالل 
 الربح او الخسارة

  أخرى  –
 مخصصة

 ةالعادلبالقیمة 

 القیمة العادلة 
ألدوات 
 التحوط

القیمة العادلة 
للدخل الشامل 

 االخر
 المستوى 

 األول
 المستوى

 الثاني 
 المستوى

 اإلجمالي الثالث 
         

         موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة
 ۱۰,۷۲۳ -- -- ۱۰,۷۲۳ -- -- -- ۱۰,۷۲۳ أستثمار بالقیمة العادلة من خالل الربح او الخسارة 

 ۱۷,٥۱۰ -- ۱۷,٥۱۰ -- -- ۱۷,٥۱۰ -- -- عقود صرف مستقبلیة مستخدمة للتحوط
 ٦۰,۹۷٤ -- ٦۰,۹۷٤ -- -- -- ٦۰,۹۷٤ -- عقود صرف مستقبلیة أخرى

 ٥,۷۳۷ ٥,۷۳۷ -- -- -- -- ٥,۷۳۷ -- خیار الشراء
 ۱,۲۷٦ -- ۱,۲۷٦ -- -- ۱,۲۷٦ -- -- مقایضات معدالت الفائدة المستخدمة للتحوط

 ٤۰۷,٦٤٥ ٦۷,٦۷٤ -- ۳۳۹,۹۷۱ ٤۰۷,٦٤٥ -- -- -- ) ٥أوراق مالیة تمثل حقوق ملكیة (إیضاح 
 ۱۰,۷۲۳ ٦٦,۷۱۱ ۱۸,۷۸٤ ٦۰۷,٦٤٥ ۳٥۰,٦۹٤ ۷۹,۷٦۰ ۷۳,٤۱۱ ٥۰۳,۸٦٥ 
         
         

         مالیة مقاسة بالقیمة العادلةمطلوبات 
 (۹۱٥) -- (۹۱٥) -- -- (۹۱٥) -- -- مقایضات معدالت الفائدة المستخدمة للتحوط

 (٦۲,٦٤۸) -- (٦۲,٦٤۸) -- -- (٦۲,٦٤۸) -- -- عقود صرف مستقبلیة مستخدمة للتحوط
 (۱,۳۸۹) -- (۱,۳۸۹) -- -- -- (۱,۳۸۹) -- عقود صرف مستقبلیة أخرى 

 (۱٦٥,٤٦٥) (۱٦٥,٤٦٥) -- -- -- -- (۱٦٥,٤٦٥) -- خیار البیع 
 -- (۱٦٦,۸٥٤) (٦۳,٥٦۳) -- -- (٦٤,۹٥۲) (۱٦٥,٤٦٥) (۲۳۰,٤۱۷) 
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۳٥ 

 
 إدارة المخاطر المالیة (تابع) -۱٥

 
 القیمة العادلة القیمة الدفتریة 
 
 

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
 مخصصة

 بالقیمة العادلة

 القیمة العادلة 
ألدوات 
 متاح للبیع التحوط

 المستوى 
 األول

 المستوى
 الثاني 

 المستوى
 الثالث 

 
 اإلجمالي

        
        موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة

 -- -- -- -- -- -- -- أستثمار بالقیمة العادلة من خالل الربح او الخسارة 
 ۱۳,۳۲٦ -- ۱۳,۳۲٦ -- -- ۱۳,۳۲٦ -- عقود صرف مستقبلیة مستخدمة للتحوط

 ٤۰,۸۲۱ -- ٤۰,۸۲۱ -- -- -- ٤۰,۸۲۱ عقود صرف مستقبلیة أخرى
 ۱۰,۲٤۰ ۱۰,۲٤۰ -- -- -- -- ۱۰,۲٤۰ خیار الشراء

 ٤۷۱,٥۰۷ ۹۲,٤۲۷ --  ۳۷۹,۰۸۰ ٤۷۱,٥۰۷ -- -- ) ٥(إیضاح  أوراق مالیة تمثل حقوق ملكیة
 ٥۱,۰٦۱ ۱۳,۳۲٤ ٦۷۱,٥۰۷ ۳۷۹,۰۸۰ ٥٤,۱٤۷ ۱۰۲,٦٦۷ ٥۳٥,۸۹٤ 
        
        

        مطلوبات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة
 (٤,۷۳٥) -- (٤,۷۳٥) -- -- (٤,۷۳٥) -- مقایضات معدالت الفائدة المستخدمة للتحوط

 (۳۸,۹۸۸) -- (۳۸,۹۸۸) -- -- (۳۸,۹۸۸) -- عقود صرف مستقبلیة مستخدمة للتحوط
 (۷,۹۷٤) -- (۷,۹۷٤) -- -- -- (۷,۹۷٤) عقود صرف مستقبلیة أخرى 

 (۱٥۹,۹۷۹) (۱٥۹,۹۷۹) -- -- -- -- (۱٥۹,۹۷۹) خیار البیع 
 (۱٦۷,۹٥۳) (٤۳,۷۲۳) -- -- (٥۱,٦۹۷) (۱٥۹,۹۷۹) (۲۱۱,٦۷٦) 
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 الھامة التي ال یمكن مالحظتھا تأسالیب التقییم والمدخال
لمدخالت الھامة ا، ومن القیمة العادلة الثالث المستوىیبین أسالیب التقییم المستخدمة لقیاس المستوى الثاني و الجدول التاليأن 

 .رصدھاالمستخدمة التي ال یمكن 
 

 األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة
 
 

 النوع

 
 

 أسالیب التقییم

 
معطیات ال یمكن 

 رصدھا

العالقة بین المدخالت 
 رصدھاالھامة التي ال یمكن 

 و قیاسات القیمة العادلة
    

سعر  أسلوب مقارنة السوق، أوراق مالیة تمثل حقوق ملكیة
السعر  ،األرباحمضاعفات 

 للقیمة الدفتریة

سعر مضاعفات األرباح، 
السعر مقابل القیمة الدفتریة، 
السعر مقابل القیمة الدفتریة 

 الملموسة

 غیر قابل للتطبیق

    

 غیر قابل للتطبیق غیر قابل للتطبیق تسعیرة الوسیط عقود مستقبلیة
    

 والبیعخیار الشراء 
 

سعر التنفیذ لتقلب السعر  نموذج بالك شول
الفوري لمؤشر السكر 

 (القیمة العادلة)

الزیادة في القیمة العادلة 
قیمة خیار سوف یقلل من 

من قیمة خیار  یزیدو  البیع
 .الشراء

زیادة تقلب المؤشر سوف 
یزید من قیمة خیار البیع 

 والشراء. 
 

    

 غیر قابل للتطبیق غیر قابل للتطبیق التدفقات النقدیة المخصومة مقایضات معدل الفائدة
 

 مخاطر إدارة رأس المال  -۱٦
 

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

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

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

قوق الملكیة كما ھو مبین في قائمة المركز المالي الدائنة األخرى بعد خصم النقد واألرصدة لدى البنوك. یمثل رأس المال ح
 م ھو كالتالي:۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱م و۲۰۱۸ یونیو ۳۰زائداً صافي الدین. إن معدل المدیونیة كما في المختصرة الموحدة 

 یونیو ۳۰ 
 م۸۲۰۱

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۷

    
 ۱۳,٥۰۰,۸٤۰  ۱٤,۳۹۱,۹۱۲ إجمالي المطلوبات 

 (۱,۲۹۸,۱۱۷)  (۱,۱۱۸,۱۹۷) حكمھناقصا:  نقد وما في 
 ۱۲,۲۰۲,۷۲۳  ۱۳,۲۷۳,۷۱٥ صافي الدین المعدل

    
 ۹,۷۰۷,۹۸۰  ۹,۰۳۷,۱٥۹ إجمالي حقوق الملكیة

 ٤,۷۳٥  (۳٦۱) احتیاطي التحوط
 ۹,۷۱۲,۷۱٥  ۹,۰۳٦,۷۹۸ حقوق الملكیة المعدلھ 

    
 ۱٫۲٥  ۱٫٤۷ نسبة صافي الدین المعدل إلى حقوق الملكیة المعدلة
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۳۷ 

 المعاییر الجدیدة والتعدیالت  -۱۷
 
ابتدأً من التالیة  المصدرة من مجلس معاییر المحاسبة الدولیة المعاییر الجدیدة والتعدیالت تطبیق كما ھو مناسب، المجموعة تبنت

 .م۲۰۱۸ینایر  ۱تاریخ 
 
 اإلیرادات من العقود مع العمالء ۱٥المعیار الدولي للتقریر المالي   -أ

 
ویحل ھذا المعیار محل معیار بلغ وتوقیت اإلعتراف باإلیرادات. إطار شامل لتحدید م ۱٥المعیار الدولي للتقریر المالي ینشئ 

"عقود اإلنشاءات" والتفسیرات المتعلقة بھا. تقوم المجموعة بإثبات  ۱۱"اإلیرادات" ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۸المحاسبة الدولي 
یتماشى  ااإلیرادات عند حصول العمیل على السیطرة على البضائع في المرحلة الزمنیة عند تسلیم البضائع واالقرار باستالمھا، بم

 ۱٥من تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالي جوھري . وعلیھ، لیس ھناك أي أثر ۱٥مع متطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي 
 "اإلیرادات من العقود مع العمالء" على إثبات إیرادات المجموعة.

 
األثر المتراكم وإثبات أثر تطبیق ھذا المعیار بتاریخ  باستخدام طریقة ۱٥قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 

 وفقاً لمعیار، م). وعلیھ، لم یتم تعدیل المعلومات المقدمة للسنة السابقة، كما تم إدراجھا سابقاً ۲۰۱۸ینایر  ۱التطبیق األولي (
 والتقسیرات المتعلقة بھا.  ۱۸المحاسبة الدولي 

 
 ات المالیةاألدو ۹المعیار الدولي للتقریر المالي  -ب

 
متطلبات إثبات وقیاس الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وبعض عقود شراء أو بیع  ۹یحدد المعیار الدولي للتقریر المالي 

فیما یلي تفاصیل وات المالیة: االعتراف والقیاس". "األد ۳۹البنود غیر المالیة. ویحل ھذا المعیار محل معیار المحاسبة الدولي 
 :المحاسبیة الھامة الجدیدة وطبیعة التغیرات التي طرأت على السیاسات المحاسبیة السابقةالسیاسات 

 
 تصنیف وقیاس الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة:

 
س قیاف وتصنیدف بھ ۳۹لي دولالمحاسبة ر الحالیة في معیات الباطبالمتر كبیل بشك ۹لمالي ر ایرلي للتقدولر المعیاظ ایحتف

بھا ظ لمحتفالمالیة ودات اجولمتعلقة بالما ۳۹لي دولالمحاسبة ر اسابقاً في معیاواردة لت الفئاد انھ یستبعأال إلمالیة. ا تباولطلما
 لمتاحة للبیع.وامدینة الذمم الوروض لقق واالستحقاایخ رحتى تا

 
لمتعلقة واعة ولخاصة بالمجما لمحاسبیةت السیاسااعلى وھري جر ثألھ ن یكم ل ۹لمالي ر ایرللتق ليدولر المعیاق ابیطتإن 
ودات جولمس اقیاو تصنیفعلى  ۹ لمالياللتقریر لي دولر المعیاتطبیق ار ثأوفیما یلي لمشتقة .المالیة دوات األوالمالیة ت اباولطبالم

 :لمالیةا
 
بالتكلفة مالیة مقاسة ودات جونھا مألمالیة على ودات اجولمف اتصنیم یت، ليوألا االثباتد عن، ۹لمالي ر ایرلي للتقدولر اللمعیافقاً و
ل لشامل اخدلل اخالن لة مدلعاابالقیمة ن، أو یدلأدوات افي رات ستثماا –ر آلخل الشامل اخدلل اخالن لة مدلعاابالقیمة ، أو ةفأطلما
فقا ویة لمالودات اجولمف اتصنیرة. إن لخساأو ابح رلل اخالن لة مدلعاابالقیمة ، أو لملكیةوق احقأدوات في رات ستثماا –ر آلخا

ص خصائك لذكو الموجودات المالیةاإدارة خاللھ ن مم یتذي لل األعماوذج الى نمد إما یستندًة عا ۹لمالي ر ایرلي للتقدولر اللمعیا
ن ضمف لمضیاي ھلمالیة ودات اجولمافیھا ون لتي تكود العقالمتضمنة في ت المشتقال افصداً بم أیة. ال یتدلتعاقایة دلنقافقاتھا دت
 تصنیفھا.دف بھل ة ككطلمختلالمالیة داة األم اتقییم یتك، لن ذالً مدبر، ولمعیاق ااطن
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۳۸ 

 المعاییر الجدیدة والتعدیالت (تابع) -۱۷
 
 األدوات المالیة (تابع) ۹المعیار الدولي للتقریر المالي  -ب

 
 تصنیف وقیاس الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (تابع)

 
أو بح رلل اخالن لة مدلعاابالقیمة  تخصیصھام ال یته ونان أدیرطلشاكال ت فوستة إذا افأطلمالمالیة بالتكلفة ودات اجولمس اقیام یت
 رة.لخساا
 
 ، ویةدیة تعاقدنقت فقادتل لتحصیودات جوبالمظ الحتفاالى دف إیھذي لل األعماوذج انمن بھا ضمظ الحتفام ایت -
لمبلغ ل اصأعلى دة لفائوالمبلغ ل األصت عاوفدمط فقل لتي تمثایة دلنقت افقادللتددة یخ محواریة في تدلتعاقابنودھا تنشأ   -

 م.لقائا
 

لة من خالل الدخل الشامل االخر إذا استوفت كال الشرطین أدناه والیتم یتم قیاس االستثمارات في أدوات الدین بالقیمة العاد
 تخصیصھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 
ودات جوبیع مویة دیة تعاقدنقت فقادتل تحصیق ین طرمنھ عدف لھق ایتحقذي لل األعماوذج انمن بھا ضمظ الحتفام ایت -

 ،و مالیة
 م.لقائالمبلغ ل اصأعلى دة لفائوالمبلغ ل األصت عاوفدمط فقل لتي تمثایة دلنقت افقادللتددة یخ محواریة في تدلتعاقا بنودھاتنشأ  -
 

ر تختاأن عة وللمجمق یحرة، لمتاجرض ابھا بغظ الحتفام التي ال یتالملكیة وق احقأدوات في رات لي لالستثماوألت االثباد اعن
ل كس ساأعلى ر لخیاھذا ا میتر. آلخل الشامل اخدلن اضمر لة لالستثمادلعااقیمة لالالحقة في رات التغیرض انھائي عل بشك

 دة.على حر ستثماا
 

م فقاً لما تر وآلخل الشامل اخدلل اخالن لة مدلعاابالقیمة ة أو فأطلمالمصنفة كمقاسة بالتكلفة ر المالیة غیودات اجولماجمیع إن 
  .رةلخساأو ابح رلل اخالن لة مدلعااقیاسھا بالقیمة م یته، عالأبیانھ 

 
لمالیة ودات اجولمانھائي ل بشكص تخصأن عة وللمجمق یح، ليوألت االثباد اعنولمشتقة. المالیة ودات اجولماجمیع ن یتضموھذا 

مالیة ودات جوكمر، آلخل الشامل اخدلل اخالن لة مدلعاابالقیمة ة أو فأطلمابالتكلفة س لقیات الباطفي متوتسترى خأیقة طرلتي با
رى أو خأیقة طرینشأ بد قذي لالمحاسبي ق اابطلتدم اعذف بحوم تقك، لذبت قامرة، وإذا لخساأو ابح رلل اخالن لة مدلعاابالقیمة 

 ر.كبیل تخفیضھ بشك
 
لمعاملة) ر الي بسعل أوبشكس مقاوھري مالي جر عنصدون یة رینة تجادمم من ذتكم لمالیة (ما لودات اجولي للموألس القیام ایت

باقتنائھا ق لتي تتعلالمعاملة ف اتكالیداً ئرة، زالخساأو ابح رلل اخالن لة مدلعاابالقیمة س لمقار اغید بالنسبة للبن ،لةدلعاابالقیمة 
 ر.مباشل بشك

 
  لمالیة.ودات اجوللمق لالحس القیاالتالیة على المحاسبیة ت السیاساق ابیطتم یت
 
ت ثبام إلة. یتدلعاابالقیمة ودات جولمذه الھق لالحس القیام ایت - رةلخساأو ابح رلل اخالن لة مدلعاالمالیة بالقیمة ودات اجولما

 .األرباح أو الخسائرن ضمح، بات أریعاوزتل خدة أو دفائل أي تشمر، ولخسائب والمكاساصافي 
  
م لفعلیة. یتا دةلفائایقة دام طرباستخة فأطلمابالتكلفة ودات جولمذه الھق لالحس القیام ایت - ةفأطلمابالتكلفة  لمالیةودات اجولما

ألجنبیة ت العمالل ایوتحر خسائح وبادة وأرلفائرادات ایت إثبام إ. یتان وجد، لقیمةافي لھبوط اربخسائة فأطلمالتكلفة ض اتخفی
 ر.لخسائااألرباح أو ن ضم من استبعاد رةخساأو  مكسبت اي ثبام إیتر. لخسائح أو ابارألن القیمة ضمافي ض النخفاوا
 
لة. دلعاابالقیمة ودات جولمذه الھق لالحس القیام ایت -رآلخل الشامل اخدلل اخالن لة مدلعاابالقیمة ن یدلاأدوات في رات الستثماا

ض النخفاواألجنبیة ت العمالل ایوتحر خسائح وباك أرلذك، ولفعلیةدة الفائایقة دام طرحتسابھا باستخم التي یتدة الفائرادات ایإن إ
د عنر. وآلخل الشامل اخدلن اضمرى ألخر الخسائح وابارألاصافي ت ثبام ایتر. ئلخساح أو ابارألن اثباتھا ضمم القیمة یتافي 

 ر.لخسائح أو ابارألالى إتصنیفھا د یعار آلخل الشامل اخدلاكمة في رالمتر الخسائح وابارألن افإت، الثبان اعف قولتا
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 المعاییر الجدیدة والتعدیالت (تابع) -۱۷
 
 المالیة (تابع)األدوات  ۹المعیار الدولي للتقریر المالي  -ب

 
 تصنیف وقیاس الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (تابع)

 
بالقیمة ودات جولمذه الھق لالحس القیام ایت -ر آلخل الشامل اخدلل اخالن لة مدلعاالملكیة بالقیمة وق احقأدوات في رات الستثماا
زء جرداد ستاضح ل وابشكح بارألت ایعاوزتل تمثم ل مار لخسائح أو ابارألن اضمرادات كإیح بارألت ایعاوزتت ثبام الة. یتدلعاا
ح أو بارألالى داً إبأتصنیفھا دة عام إال یتر وآلخل الشامل اخدلن اضمرى ألخر الخسائح وابارألت اثبام ایتر. الستثمااتكلفة ن م
 ر.لخسائا
 

ت لباطبالمتط فقق یتعلم ۲۰۱۸ر ینای ۱لمالیة في ودات اجویة للمرفتدلم القیاعلى  ۹لمالي ر ایرلي للتقدولر المعیاق ابیطتر ثإن أ
 ه.نان أدمبیھو كما ، لقیمةافي  للھبوطدة یدلجا
 

لي دولر افقاً للمعیادة ویدلجس القیات افئاك ولذكو ۳۹لي دولالمحاسبة ر افقاً لمعیاوألصلیة س القیات التالي فئادول الجرض ایع
 م:۲۰۱۸ر ینای ۱عة كما في ولخاصة بالمجما الھامة لمالیةودات اجولمالفئة  ۹لمالي ر ایرللتق

 
 
 
 
 لمالیةودات اجولما

التصنیف األساسي وفقاً 
الدولي  المحاسبة لمعیار

۳۹ 

 التصنیف الجدید
 وفقاً للمعیار الدولي 

 ۹للتقریر المالي  

القیمة الدفتریة 
األساسیة وفقاً 

لمعیار المحاسبة 
 ۳۹الدولي  

یة رفتدلالقیمة ا
فقاً دة ویدلجا

لي دولللمعیار ا
 ۹لمالي ر ایرللتق

 دیسمبر ۳۱   
 م۲۰۱۷

 رینای ۱
 م۲۰۱۸

     
 ۹٥۲,۸٥٤ ۹۷۰,٦۱۸ التكلفة المطفأة قروض وذمم مدینة  ذمم مدینة تجاریة

 ۱,۲۸۷,۰۱۱ ۱,۲۹۸,۱۱۷ المطفأةالتكلفة  قروض وذمم مدینة  النقد وما في حكمھ
استثمارات متاحة 

 للبیع*
 القیمة العادلة من خالل الدخل استثمارات متاحة للبیع

االستثمارات  -الشامل اآلخر 
محاسب عنھا بطریقة حقوق 

 ٤٤٦,۷٥٤ ٤٤٦,۷٥٤ الملكیة
استثمارات متاحة 

 للبیع
القیمة العادلة من الربح او  استثمارات متاحة للبیع

االستثمارات المحاسب  - الخسارة
 ۲٤,۷٥۳ ۲٤,۷٥۳ عنھا بطریقة حقوق الملكیة

عقود صرف 
مستقبلیة مستخدمة 

 للتحوط

ألدوات  -القیمة العادلة 
 التحوط

 ألدوات التحوط -القیمة العادلة 

۱۳,۳۲٦ ۱۳,۳۲٦ 
عقود صرف 

 مستقبلیة أخرى
مخصصھ للقیمة العادلة من 

 خالل الربح أو الخسارة 
مخصصھ للقیمة العادلة من خالل 

 ٤۰,۸۲۱ ٤۰,۸۲۱ الربح أو الخسارة والدخل 
مخصصھ للقیمة العادلة من  خیار البیع

 خالل الربح أو الخسارة 
مخصصھ للقیمة العادلة من خالل 

 ۱۰,۲٤۰ ۱۰,۲٤۰ الربح أو الخسارة
 ۲,۷۷٥,۷٥۹ ۲,۸۰٤,٦۲۹   اإلجمالي 
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٤۰ 

 (تابع)المعاییر الجدیدة والتعدیالت  -۱۷
 

 األدوات المالیة (تابع) ۹المعیار الدولي للتقریر المالي  -ب
 

 تصنیف وقیاس الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (تابع)
 
، ۹لمالي ر ایرلي للتقدولر المعیاافي وح مسمھو فقاً لما ووتیجیة. راستراض األغبھذه األستثمارات ظ الحتفااعة ولمجمتنوى ا*

ل. لشامل اخدلل اخالن لة مدلعاابالقیمة س نھا تقاألي على وألق ابیطلتایخ رفي تارات الستثماھذه اف عة بتصنیولمجمت اقام
ح بارألافي رات الستثماك ابتلق یتعلفیما كمة رالمتالة دلعاالقیمة اي طحتیاایتم إعادة تصنیف  ھ النفإ ۳۹لمحاسبة ر امعیاف بخالو

 .أبداً  رلخسائأو ا
  

 
 أعلنكما 

التعدیل بموجب المعیار 
 الدولي 

 ۹للتقاریر المالیة 

المبالغ من غیر تطبیق 
 المعیار الدولي 
 ۹للتقاریر المالیة 

    
 م۲۰۱۸یونیو ۳۰ 

     قائمة المركز المالي الموحدة
 ۱,۲۳۰,۲۰٤ ۱٥,٥٤۳ ۱,۲۱٤,٦٦۱ ذمم مدینة تجاریة

 ۱,٥٦۱,٦۳٤ ۱۳,٥٦۹ ۱,٥٤۸,۰٦٥ مدفوعات مقدماً وذمم مدینة أخرى
 ۱,۱۲٦,۰٦۳ ۷,۸٦٦ ۱,۱۱۸,۱۹۷  بنكیةال واألرصدةالنقد 

 ۳,۸۸۰,۹۲۳ ۳٦,۹۷۸ ۳,۹۱۷,۹۰۱ 
    

  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة 
    

 (۱,٦٥۱,۰۰۹) ۲,۲۲۰ (۱,٦٤۸,۷۸۹) مصروفات بیع وتوزیع
 (۳۸۲,۱٤۸) ۱,۱۳۲ (۳۸۱,۰۱٦) مصروفات إداریة

 (۲,۰۲۹,۸۰٥) ۳,۳٥۲ (۲,۰۳۳,۱٥۷) 
 

 لمالیةودات اجولمافي قیمة الھبوط 
 

الئتمانیة ر الخسائوذج "ابنم ۳۹لي دولالمحاسبة ر افي معیادة" لمتكبرة الخساوذج "انم ۹لمالي ر ایرلي للتقدولر المعیادل ایستب
رات الستثماود والعقودات اجومة وفأطلمابالتكلفة  لمقاسةالمالیة ودات اجولماعلى د یدلجا الھبوط وذجنمق بیطتم یتوقعة." ولمتا

لي دولر افقاُ للمعیاوولملكیة. وق احقأدوات في رات الستثماس الیو ،رآلخل الشامل اخدلل اخالن لة مدلعاابالقیمة ن یدلأدوات افي 
 .۳۹لي دولالمحاسبة ر امعیابشكل ابكر من الئتمانیة رابالخسائراف العتم ایت ۹لمالي ر ایرللتق

 
 لمنخفضةاالئتمانیة القیمة ذات المالیة ودات اجولما
 
ئتمانیة منخفضة. اقیمة ة ذات فأطلماجة بالتكلفة درلمالمالیة ودات اجولمت اكانإذا ما م بتقییر یرتقل یخ كرعة بتاولمجموم اتق
ل لألصدرة لمقالمستقبلیة ایة دلنقت افقادلتاعلى رثلھ أر كثدث أو أحول حصعند الئتمانیة" القیمة ض المالي "منخفال ألصر ایعتبو
 لمالي.  ا
 
 لقیمةافي رض الھبوط ع
 
 ودات.جوللم االجمالیة یةرفتدلالقیمة ن امة فأطلمابالتكلفة س لتي تقاالمالیة ودات اجوللمر لخسائت امخصصام خصم یت
 
  وطلتحن المحاسبة عا
ت إدارة تیجیاراستأھداف واتتماشى مع وط لتحامحاسبة ت عالقان مد لتأكاعة ولمجمن ام ۹لمالي ر ایرلي للتقدولر المعیاب الطیت
 وط. لتحافعالیة م مستقبلیة لتقییظرة نوعیة ونر كثأنھج ق بیطتوعة ولمجمافي طر لمخاا
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٤۱ 

 المعاییر الجدیدة والتطبیقات (تابع) -۱۷
 

 األدوات المالیة (تابع) ۹للتقریر المالي المعیار الدولي  -ب
 

 التحول 
 

ف لتصنیافي رات بالتغیق لسابقة فیما یتعلرات انة للفترلمقات اماومعلل یدتعدم یسمح لھا بعء عفاإعة على ولمجمت احصل
ر لمعیاق ابیطتن لناتجة مالمالیة ودات اجویة للمرفتدلم القیافي ت قاروبالفراف إلعتا تم .)لقیمةافي  الھبوطل یشم(س لقیاوا
 .م۲۰۱۸ر ینای ۱كما في ة لمبقاح ابارألافي  ملیون لایر سعودي ۳٤٫۱بمبلغ یصل إلى  ۹لمالي ر ایرلي للتقدولا
 
 لي:وألق ابیطلتایخ رلقائمة بتاظروف الق والحقائس اساألتالي على م التقییم ات
 
 فیھ. باألصل المالي ظ الحتفام ایتذي لل األعماوذج انمد یدتح -
 لمالیة. ودات اجولمض السابقة لبعت التسمیاء الغاد وإیدتح -
ل خدلل اخالن لة مدلعاابالقیمة رة لمتاجرض ابھا لغظ لمحتفر الملكیة غیوق احقأدوات في رات الستثماض ابعف تصنی -
 ر.  آلخل الشاما

 
 المعاییر الصادرة والتي لم یتم تطبیقھا  -۱۸

 
م مع إمكانیة التطبیق ۲۰۱۸ینایر  ۱فیما یلي بیان بالمعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر المطبقة على السنوات ابتدأً  بعد 

 یة الموحدة المختصرة.المالیة األولالحقا او المبكر ومع ذلك لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر لھا عند إعداد ھذه القوائم 
 
 االیجار عقود ۱٦ المالیة للتقریر الدولي المعیار -أ

 
للمحاسبة عن عقود اإلیجار في قائمة المركز المالي. یقوم  وحیدللمستأجرین نموذج  ۱٦یقدم المعیار الدولي للتقریر المالي 

المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي یمثل حقھ في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى التزام 
ات ل وعقود اإلیجار ذاإلیجار الذي یمثل التزامھ بسداد دفعات اإلیجار .توجد إعفاءات اختیاریة لعقود اإلیجار قصیرة األج

ف أي یستمر المؤجرون في تصنی –القیمة المنخفضة. تبقى طریقة المحاسبة المتبعة من المؤجر مشابھة للمعیار الحالي 
 عقود اإلیجار كعقود إیجار تمویلي او تشغیلي.

 
عقود  ۱۷محل التوجیھات الحالیة لعقود االیجار بما في ذلك معیار المحاسبة الدولي  ۱٦یحل المعیار الدولي للتقریر المالي 

ما إذا كان ترتیب ما یتضمن عقد إیجار، وتفسیر  للتحدید ٤لجنة المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  والتفسیرالصادرعناالیجار، 
تقییم  جوھر المعامالت  ۲۷الحوافز، وتفسیر لجنة التفسیرات الدولیة  -عقود اإلیجار التشغیلي  ۱٥لجنة التفسیرات الدولیة 

م ۲۰۱۹ینایر  ۱إن ھذا المعیار یسري مفعولھ للفترات السنویة التي تبدأ من أو بعد خذ الشكل القانوني لعقد اإلیجار. التي تأ
من العقود مع العمالء في أو قبل  اتیراداإل ۱٥ر الدولي للتقریر المالي یامع السماح بالتبني المبكر للمنشات التي تطبق المع

 .۱٦تاریخ التطبیق األولي للمعیار الدولي للتقریر المالي 
 

 تحدید ما إذا كان الترتیب یتضمن عقد إیجار
 

 ، إختیار إما: ۱٦للمجموعة عند التحول إلى المعیار الدولي للتقریر المالي  یمكن
 لعقد اإلیجار لكافة عقودھا، أو ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي تطبیق تعریف  -
 أو یحتوي على إیجار. اً تطبیق وسیلة عملیة وعدم إعادة تقییم ما إذا كان العقد یمثل إیجار -
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٤۲ 

 المعاییر الصادرة والتي لم یتم تطبیقھا (تابع) -۱۸
 

 التحول
 

 :إما بـ تطبیق المعیار ، یمكن للمجموعةكمستأجر
 منھج األثر الرجعي، أو  -
 منھج األثر الرجعي المعدل مع وسائل عملیة إختیاریة. -
 

یقوم المستأجر بتطبیق الخیار باستمرار على جمیع عقود اإلیجار. وتخطط المجموعة حالیا  تطبیق المعیار الدولي للتقریر 
ال یتطلب من المجموعة نھج التحول الذي ستقوم بتطبیقھ. م. لم تحدد المجموعة بعد ۲۰۱۹ینایر  ۱مبدئیا في  ۱٦المالي 

 بخالف مؤجر وسیط في عقد تأجیر بالباطن. اإلیجار التي تكون فیھا مؤجراً كمؤجر إجراء أي تعدیالت لعقود 
 

 م) ۲۰۱۷ –م ۲۰۱٥(دورة لمالیة ایر رلیة للتقاولدالسنویة للمعاییر ت التعدیالا -ب
 

ریقة طیوضح  -لمشتركة ت الترتیباا ۱۱لمالي الي للتقریر ولدر المعیاال وألعمااندماج ا ۳لمالي الي للتقریر ولدر المعیاا -
 یة.رلتجال األعماالتي تستوفي تعریف المشتركة ت العملیااحصصھا في دة یازلشركة عن امحاسبة 

 
 لمحتفظ بھا سابقاً. الحصة س اقیاد مشتركة فال یعاة حصل على) سیطر(أو ما ف رطحتفظ اإذا  •
ف لطرم ایقووحل امرل علیھا من خالل لحصوایتم ل عماأمج دي ھلمعاملة ن افإة ما على سیطرف رط حصلإذا  •

 لة.دلعاالمحتفظ بھا سابقاً بالقیمة الحصة س اقیادة بإعاذ لمستحوا
 
 

بما فیھا ( حبات أریعازلناتجة من توالدخل ائب اضرت كافة تبعاأن یبین  - لدخلائب اضر ۱۲لي ولدالمحاسبة ر امعیا -
ح باأرلتي نتج عنھا ا المعامالتبھا بشكل ثابت ضمن اف العترایتم  )ملكیةق لمصنفة كحقوالمالیة دوات الألت لمدفوعاا

 لملكیة.  ق احقوأو آلخر الشامل الدخل ا الخسارة،أو  المكسبیع في زقابلة للتو
 

اض القتراتكالیف ب لمستخدمة الحتساالعامة وض القرامجموعة أن توضح  - اضالقتراتكالیف  ۲۳لي ولدالمحاسبة ر امعیا -
وض لقراما ء. أإلنشاأو التطویر الت تحت زالتي الالة ھلمؤدات الموجوالتمویل دة لمحدوض القرالة یستثني فقط ھلمؤا
جھا في إدرالة  فیتم ھغیر مؤدات موجوأو أي لبیع د أو المحدام الالستخدن آلة ازھلجاالة ھلمؤدات الموجوالتمویل دة لمحدا

مستقبلي على تكالیف بأثر ات لتغیرایا فیتم تطبیق المزق اجعي قد یفورتكالیف تطبیق بأثر ن ألاً نظرولعامة. اوعة لمجماتلك 
 ت. للتعدیالة لمنشأایخ تطبیق ربعد تاأو في ة لمتكبداض االقترا

 
  ىألخرت التعدیالا -ت

 
ئم القواعلى ي رھلھا تأثیر جون یكوأن ال یتوقع ن وآلالم یتم تطبیقھا حتى ه ناأدلمعاییر اعلى ت لتعدیالة والجدیدالمعاییر ا

 :المالیة األولیة الموحدة المختصرة
 

یوضح  -لدخل اضریبة ت معالجال لتأكد حوم احالة عد ۲۳ لماليالیة للتقریر ولدالمعاییر ات اتفسیر لجنة تفسیر -
 بة عن معالجات ضریبة الدخل التي لم یتم قبولھا من قبل السلطات الضریبیة بعد.المحاس

 ). ۹لمالي الي للتقریر ولدر المعیااعلى ت لسالب (تعدیالالتعویض امقدماً مع ت لمدفوعاخصائص ا -
 ). ۲۸لي ولدالمحاسبة ر اعلى معیات تعدیاللمشتركة (ایع رلمشاوالزمیلة ت االشركاألجل في اویلة طلحصص ا -
  ).۱۹لي ولدالمحاسبة ر اعلى معیات لتسویة (تعدیالر أو االختصاأو الخطط ت اتعدیال -
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٤۳ 

 تاریخ إعتماد القوائم المالیة لإلصدار -۱۹
 

 .م۲۰۱۸أغسطس  ٦الموافق  ھـ۱٤۳۹ذو القعدة   ۲٤ لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في تاریخالموحدة القوائم المالیة  تم إعتماد
 
 
 
  


