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كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، شركة مهنية مسجلة في المملكة 
المستقلة والتابعة لـ كي بي العربية السعودية وعضو غير شريك في شبكة شركات كي بي ام جي 

 ام جي العالمية، شركة تعاونية سويسرية. 

تقرير مراجع الحسابات المستقل 
مساهمي شركة مجموعة صافوالللسادة 

مقدمة 

م لشركة مجموعة صافوال )"الشركة"( 2020مارس  31لقد فحصنا القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة المرفقة في  
 التابعة )"المجموعة"( المكونة من:وشركاتها 

 م؛ 2020مارس  31قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة كما في  •

مارس   31المنتهية في رالثالثة أشه عن فترةقائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل اآلخرالموحدة المختصرة  •
 م؛ 2020

م؛ 2020مارس  31أشهر المنتهية في  فترة الثالثة عنقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المختصرة  •

م؛ و2020مارس   31المنتهية في  أشهر الثالثة عن فترةقائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة  •

اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة. •

المسئولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي إن اإلدارة هي 
( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسئوليتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم المالية 34)

 . إلى فحصنا األولية الموحدة المختصرة استنادا  

نطاق الفحص

( "فحص المعلومات المالية األولية الُمنفذ من قبل مراجع 2410الفحص ) للمعيار الدولي الرتباطات وفقا   بالفحص قمنا لقد
السعودية. ويتكون فحص القوائم المالية األولية من توجيه   العربية المملكة في الحسابات المستقل للمنشأة"، المعتمد

أساسي لألشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص  استفسارات بشكل  
أخرى. ويعد الفحص أقل بشكٍل كبير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها طبقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في 

حصول على تأكيد بأننا سنعلم بجميع األمور الهامة التي يمكن التعرف المملكة العربية السعودية، وبالتالي لن تمكننا من ال
 عليها خالل عملية مراجعه. وبناء  عليه، فلن نُبدي رأي مراجعة. 

االستنتاج

مارس    31إلى فحصنا، لم يلفت انتباهنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة المرفقة في    استنادا  
وشركاتها التابعة غير معدة، من جميع النواحي الجوهرية، وفقا للمعيار المحاسبي الدولي    لشركة مجموعة صافوال م  2020
 ( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية.34)

عن/ كي بي ام جي الفوزان وشركاه

 محاسبون ومراجعون قانونيون

ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إبراهيم عبود باعشن

 382ترخيص رقم 
هـ 1441رمضان    7 في جدة

م 2020أبريل  30الموافق 



 شركة مجموعة صافوال 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 قائمة المركز المالي الموحد المختصرة 
 )بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك(  

1 

  
 

 اإليضاح  
 مارس  31

 م2020
 ديسمبر  31

 م 2019
 )مراجعة( )غير مراجعة(  

    الموجودات
 6,512,256 6,417,396  ممتلكات وآالت ومعدات
 4,319,670 4,302,488  موجودات حق استخدام

 831,596 828,898  موجودات غير ملموسة وشهرة 
 29,881 29,021  عقارات استثمارية

 8,625,047 8,724,177   4 استثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
 347,590 287,019 5 بالقيمة العادلة من خالل الربح الشامل االخر استثمارات 

 7,268 7,222  ذمم مدينة طويلة األجل  
 1,999 1,372  مشتقة مالية

 12,480 12,744   اصل ضريبي مؤجل 
 20,687,787 20,610,337  إجمالي الموجودات غير المتداولة

    
 2,752,020 3,450,109  مخزون

 1,190,657 1,522,725  ذمم مدينة تجارية
 1,060,195 1,354,105  مقدما وذمم مدينة أخرىمدفوعات 

 26,516 41,561 5 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 940,536 1,275,444  النقد وما في حكمه

 5,969,924 7,643,944  إجمالي الموجودات المتداولة

 26,657,711 28,254,281  إجمالي الموجودات
    

    الملكية والمطلوباتحقوق 
    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

 (179,230) (262,415)  احتياطي القيمة العادلة 
المسيطرة دون تغير في تأثير المعامالت مع الحصص غير 

 (187,979) (187,979)  السيطرة
 (1,792,396) (1,840,634)  احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

 2,288,979 2,439,837  أرباح مبقاة
 7,590,240 7,609,675  حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة 

 948,830 954,028  مسيطرةالغير  حقوق الملكية
 8,539,070 8,563,703  حقوق الملكيةإجمالي 

    
    المطلوبات

 3,905,245 4,046,951 8 قروض وسلف 
 3,955,686 3,966,715  مطلوبات عقود إيجار

 747,201 773,112  منافع الموظفين
 204,146 250,408  ذمم دائنة طويلة األجل 

 188,094 194,761  مشتقة مالية
 139,609 139,975  مخصص مقابل تكلفة إعادة األصل لحالته  

 114,745 118,914  مطلوبات ضريبية مؤجلة

 9,254,726 9,490,836  إجمالي المطلوبات غير المتداولة
    

 3,639,250 3,235,129 8 قروض وسلف 
 676,840 630,016  مطلوبات عقود إيجار

 2,304,872 3,797,166  ذمم دائنة تجارية 
 2,242,953 2,537,431  مستحقات ومطلوبات أخرى

 8,863,915 10,199,742  إجمالي المطلوبات المتداولة
 18,118,641 19,690,578  إجمالي المطلوبات

 26,657,711 28,254,281  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 
ا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية   18إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم   جزء 

.  األولية الموحدة المختصرة



 شركة مجموعة صافوال 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة المختصرة )غير مراجعة( 
 )بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك(  
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 اإليضاح

 مارس 31
 م2020

 مارس  31
 م 2019

    

 5,387,893 6,119,750 13 اإليرادات
 (4,322,428) (4,896,754) 13 تكلفة اإليرادات

 1,065,465 1,222,996  إجمالي الربح

 ،فيها بطريقة حقوق الملكية نتائج شركات مستثمرالحصة في 
 114,119 135,104  والضريبة  بعد خصم الزكاة 
 (199,705) (208,670)  مصروفات إدارية  

 (774,020) (740,945)  مصروفات بيع وتوزيع

 205,859 408,485  النتائج من األنشطة التشغيلية 
    

 8,989 11,717  إيرادات تمويلية

 (188,938) (193,598)  تكلفة تمويلية

 (179,949) (181,881)  صافي التكلفة التمويلية

    
 42,706 -- 9 عكس مخصص انتفى الغرض منه
 68,616 226,604  الربح  قبل الزكاة وضريبة الدخل

    

 (20,342) (28,169) 9  وضريبة الدخل الزكاة مصروف 
    

 48,274 198,435  صافي الربح للفترة 

    
    الدخل الشامل اآلخر

    
    بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

 -- (23,079)  إعادة قياس التزام المنافع المحددة
  -استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 29,023 (60,571)  صافي التغير في القيمة العادلة 
    

    يعاد تصنيفها في قائمة الربح أو الخسارةبنود معاد أو قد 
 (9,675) (60,522)  فروق ترجمة عمالت أجنبية -عمليات أجنبية 

 -استثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 
 (13,533) (23,376)  الحصة في الدخل الشامل اآلخر  

الجزء الفعال من التغيرات في القيمة  -تحوطات التدفق النقدي 
 (55) 762  العادلة 

 5,760 (166,786)  )الخسارة( الشامل اآلخر / الدخل 

 54,034 31,649  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

            
 
 
 

ا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية   18إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم   جزء 
. األولية الموحدة المختصرة



 شركة مجموعة صافوال 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة المختصرة )غير مراجعة( )تابع(
 )بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك(  
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 اإليضاح 
 مارس 31

 م2020
 مارس  31

 م 2019
    الربح للفترة العائد إلى:

 6,330 172,755  مساهمي الشركة   

 41,944 25,680  المسيطرةغير  حقوق الملكية  

 48,274 198,435  الربح للفترة 

    
    إجمالي الدخل الشامل للفترة العائد إلى:

 13,922 19,435  مساهمي الشركة   

 40,112 12,214  المسيطرةغير  حقوق الملكية  

 54,034 31,649  للفترةإجمالي الدخل الشامل 

    
    الشركة )باللاير السعودي(: مساهميربحية  السهم العائدة إلى 

 0.01 0.32 11 األساسية والمخفضة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية   18إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم   جزء 
. األولية الموحدة المختصرة



 شركة مجموعة صافوال 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(

 )بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك(  
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   حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين في الشركة األم 

 عالوة إصدار رأس المال 
احتياطي 

 احتياطي عام نظامي
احتياطي 

 القيمة العادلة

تأثير المعامالت 
مع الحصص 

المسيطرة غير 
 دون تغير في

 السيطرة
احتياطي ترجمة 

 إجمالي أرباح مبقاة عمالت أجنبية
 حقوق الملكية

 مسيطرةالغير 
 إجمالي

 حقوق الملكية

            

 8,539,070 948,830 7,590,240 2,288,979 (1,792,396) (187,979) (179,230) 4,000 1,774,085 342,974 5,339,807 م2020يناير  1الرصيد في 

            
)الخسارة( الشامل  / إجمالي الدخل

            للفترة

 198,435 25,680 172,755 172,755 -- -- -- -- -- -- -- لفترةلصافي ربح 

 (166,786) (13,466) (153,320) (21,897) (48,238) -- (83,185) -- -- -- -- الشامل اآلخر  )الخسارة(

 -- -- -- -- (83,185) -- (48,238) 150,858 19,435 12,214 31,649 

            

 (7,016) (7,016) -- -- -- -- -- -- -- -- -- توزيعات أرباح

 8,563,703 954,028 7,609,675 2,439,837 (1,840,634) (187,979) (262,415) 4,000 1,774,085 342,974 5,339,807 م2020مارس  31الرصيد في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية   18إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم   جزء 
. األولية الموحدة المختصرة



 شركة مجموعة صافوال 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المختصرة )غير مراجعة( )تابع(

 )بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك(  
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   حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين في الشركة األم 

 رأس المال 
عالوة 
 إصدار

احتياطي 
 نظامي

احتياطي 
 عام

احتياطي 
 القيمة العادلة

تأثير المعامالت مع 
الحصص غير 

المسيطرة دون تغير 
 في السيطرة

احتياطي ترجمة 
 إجمالي أرباح مبقاة عمالت أجنبية

 حقوق الملكية
 مسيطرةالغير 

إجمالي 
 حقوق الملكية

            

 8.021.941 894.498 7.127.443 1.797.256 ( 1.744.616) ( 187.979) ( 198.084) 4.000 1.774.085 342.974 5.339.807 م2019يناير  1الرصيد في 

            
)الخسارة( الشامل  / إجمالي الدخل

            للفترة

 48.274 41.944 6.330 6.330 -- -- -- -- -- -- -- لفترةلصافي ربح 

 5.760 ( 1.832) 7.592 -- ( 7.843) -- 15.435 -- -- -- -- الدخل الشامل اآلخر / )الخسارة(

 -- -- -- -- 15.435 -- (7.843 ) 6.330 13.922 40.112 54.034 

            

 8.075.975 934.610 7.141.365 1.803.586 ( 1.752.459) ( 187.979) ( 182.649) 4.000 1.774.085 342.974 5.339.807 م2019مارس  31الرصيد في 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية   18إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم   جزء 
. األولية الموحدة المختصرة



 شركة مجموعة صافوال 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 قائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(

 )بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك(  
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مارس  31

 م2020
مارس   31

 م 2019
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 48,274 198,435  صافي الربح للفترة
    تعديالت لـ:

 299,049 284,329  استهالك وإطفاء
 179,949 181,881  صافي التكلفة التمويلية

بعد خصم   ،فيها بطريقة حقوق الملكية نتائج شركات مستثمرالحصة في 
 (114,119) (135,104)  والضريبة الزكاة 

 (42,706) --  عكس مخصص انتفى الغرض منها

 4,493 (318)  )ربح( / خسارة بيع ممتلكات وآالت ومعدات

 20,342 28,169  وضريبة الدخل الزكاة مصروف 

  557,392 395,282 

    
    التغييرات في: 
 (778,007) (760,777)  مخزون

 (297,341) (376,118)  ذمم مدينة تجارية
 (369,917) (323,113)  مدفوعات مقدما وذمم مدينة أخرى

 938,934 1,534,826  ذمم دائنة تجارية 
 15,669 5,427  الموظفينمنافع 

 278,908 395,926  مستحقات ومطلوبات أخرى

 183,528 1,033,563  النقد الناتج من  األنشطة التشغيلية
 (159,850) (131,494)  تكلفة تمويلية مدفوعة 

 (545) (60,492)  الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة 

 23,133 841,577  صافي النقد الناتج من  األنشطة التشغيلية

    
    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (69,889) (83,917)  استحواذ على ممتلكات وآالت ومعدات

 3,064 1,397  متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
 -- 12,663  توزيعات أرباح مستلمة

 14,534 (15,045)  الربح أو الخسارةصافي التغيير في استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 (52,291) (84,902)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

    
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 1,388,460 (356,558)  الجزء المتداول  -صافي التغير في قروض وسلف  
 (876,597) 138,256  المتداولالجزء غير  -صافي التغير في قروض وسلف  

 (633) (678)  توزيعات أرباح مدفوعة
 (216,165) (178,312)  مدفوعات مطلوبات عقود إيجار

 -- (7,016)  مسيطرةالغير  لحقوق الملكيةتوزيعات أرباح مدفوعة 

 295,065 (404,308)  صافي النقد الناتج / )المستخدم في( من األنشطة التمويلية

    
 
 

ا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية   18إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم   جزء 
. األولية الموحدة المختصرة



 شركة مجموعة صافوال 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 قائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة )غير مراجعة( )تابع(

 ك(  )بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذل
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مارس  31

 م2020
مارس   31

 م 2019
    

 265,907 352,367  صافي التغيير في النقد وما في حكمه 
 (10,939) (17,459)  النقد وما في حكمه تأثير الحركة في أسعار صرف العمالت على 

 901,573 940,536  النقد وما في حكمه في بداية الفترة

 1,156,541 1,275,444  النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 

    
    جدول إضافي للمعلومات المالية غير النقدية:

 15,435 (83,185)  احتياطي القيمة العادلة 

 (9,675) (60,522)  ترجمة عمالت أجنبيةاحتياطي 

 -- (23,079)  احتياطي اكتواري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية   18إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم   جزء 
 . األولية الموحدة المختصرة

 
 



 شركة مجموعة صافوال 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م  2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 )بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك(  
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 معلومات عامة   .1

 
شركة مجموعة صافوال هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم  

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

 م(.  1978مارس  9هـ )الموافق  1398
 

 يقع المكتب المسجل للشركة في العنوان التالي: 
 

 برج صافوال، 
 ذا هيد كوارترز بزنيس بارك، 
 شارع األمير فيصل بن فهد،  

 ،  7333-23511جدة 
 المملكة العربية السعودية. 

 
وحدة المرفقة القوائم المالية لشركة مجموعة صافوال )الشركة( أو )الشركة تتضمن القوائم المالية المختصرة األولية الم

األم( وشركاتها التابعة المحلية واألجنبية )يشار إليهم مجتمعين بالمجموعة( حيث تقوم المجموعة بشكل جماعي  
واألطعمة السريعة  بتصنيع وبيع الزيوت النباتية وإنشاء الصناعات المكملة لها ومنافذ التجزئة ومنتجات األلبان

والتصدير واالستيراد والتعهدات التجارية والوكاالت التجارية، وتنمية المنتجات الزراعية وأنشطة االستثمار 
 العقاري.

 
 م، لدى الشركة استثمارات في الشركات التابعة التالية )يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة"(:2020مارس    31كما في  

 
 التابعة المملوكة مباشرة للشركةالشركات  (1)

 
 شركات تابعة ذات نشاط تشغيلي (1

 النشاط الرئيسي بلد التأسيس اسم الشركة التابعة 
 حصة الملكية

 )٪(المباشرة  

   
 مارس  31

 م2020
 ديسمبر  31

 م 2019
شركة صافوال لألغذية )"إس 

 إف سي"(
المملكة العربية  

 100 100 أغذية  السعودية
     

 بنده للتجزئة )"بنده"(شركة 
المملكة العربية  

 98,87 98,87 التجزئة السعودية

 شركة الطعام الجيد 
المملكة العربية  

 100 100 شركة قابضة  السعودية
     

شركة المتون العالمية  
 لالستثمار العقاري القابضة 

المملكة العربية  
 السعودية

 
 عقارات

 
80 

 
80 

     

 األغذية شركة هرفي لخدمات 
المملكة العربية  

 49 49 مطعم وإنتاج مخبوزات السعودية
     

 
  



 شركة مجموعة صافوال 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م  2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 )بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك(  
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 معلومات عامة )تابع( .1

 
 شركات تابعة مملوكة مباشرة للشركة )تابع( (1)
 

 الشركات التابعة متوقفة النشاط والقابضة  (2
 

 النشاط الرئيسي بلد التأسيس اسم الشركة التابعة 
 حصة الملكية

 )٪(المباشرة  

   
 مارس  31

2020 
ديسمبر  31

 م 2019

 شركة أديم العربية )أديم( 
المملكة العربية  

 100 100 شركة قابضة  السعودية
     

شركة األطر العربية لالستثمار 
  التجاري 

المملكة العربية  
 100 100 شركة قابضة  السعودية

     
 100 100 قابضة شركة  األردن  شركة مدارك لالستثمارات

     
الشركة المتحدة لتطوير 

 الممتلكات
المملكة العربية  

 100 100 شركة متوقفة النشاط السعودية
 

 شركة صافوال لألغذية  (2)
 

٪( من حصة الملكية في شركة صافوال لألغذية )اس  100: م2019ديسمبر  31٪ )100الشركة األم تملك 
ذو   21/ج بتاريخ 236مساهمة مقفلة سعودية وفقا للقرار الوزاري رقم  اف سي(، والتي تم تأسيسها كشركة 

م(. وقبل أن تتحول إس إف سي إلى شركة مساهمة مقفلة، كانت تعمل 2014سبتمبر  16هـ )1435القعدة 
كشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  

 م(. 2008يوليو  08هـ ) 1429رجب  05جدة بتاريخ  والصادر في 4030180782
 

تعمل شركة صافوال لألغذية في تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية. وتعمل من خالل شركاتها التابعة 
المباشرة وغير المباشرة في تصنيع وتسويق وتوزيع المنتجات المتضمنة زيوت الطعام والمكرونة والسكر 

 لحلويات واالستصالح الزراعي في األسواق المحلية والدولية. والمأكوالت البحرية وا
  



 شركة مجموعة صافوال 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م  2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 )بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك(  
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 معلومات عامة )تابع( .1

 

 شركة صافوال لألغذية )تابع( (2)

 

 شركة صافوال لألغذية:  تحت سيطرةشركات تابعة 

 النشاط الرئيسي بلد التأسيس اسم الشركة التابعة 

 حصة الملكية

 )٪(المباشرة  

 مارس  31   

 م2020

ديسمبر  31

 م 2019

     
 95,19 95,19 تصنيع زيوت الطعام المملكة العربية السعودية  شركة عافية العالمية )"أي آي سي"(

     
شركة صافوال لالستثمارات الصناعية 

 100 100 شركة قابضة  المملكة العربية السعودية  )"أس أي أي سي"(

     
 100 100 تصنيع المكرونة مصر شركة الملكة للصناعات الغذائية

     
 100 -- تصنيع المكرونة مصر * للصناعات الغذائيةالفراشة شركة 

     
شركة صافوال ألسواق األغذية الناشئة 

 المحدودة

الجزر العذراء  

 95,43 95,43 شركة قابضة  البريطانية )بي في أي(

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

     
 95 95 شركة قابضة  جزر كايمان شركة صافوال لألغذية والسكر 

     

 شركة صافوال لألغذية الدولية المحدودة

اإلمارات العربية 

 100 100 شركة قابضة  المتحدة

     
الشركة الدولية للصناعات الغذائية  

 100 100 تصنيع الدهون المملكة العربية السعودية  المحدودة )"أي إف أي"( 

     
شركة سي فود إنترناشيونال تو المنطقة 

 **  الحرة

اإلمارات العربية 

 المتحدة

تجارة وتوزيع منتجات 

 60 60 األغذية البحرية 

     
 100 100 شركة متوقفة النشاط المملكة العربية السعودية  شركة عافية العربية لألغذية  

     
 100 100 شركة قابضة  المملكة العربية السعودية  شركة المؤون العالمية القابضة  

     
مراسينا الدولية لالستثمار العقاري 

 100 100 شركة قابضة  المملكة العربية السعودية  المحدودة 

     

المجموعة بدمج عملياتها في قطاع المكرونة ، قامت م2020* تماشي ا مع خطط الدمج ألعمال المكرونة، في يناير 

وبالتالي تم دمج شركة الفراشة للصناعات الغذائية مع شركة الملكة للصناعات الغذائية. تم االنتهاء من اإلجراءات  

 . م2020مارس  31القانونية خالل الفترة المنتهية في 

سي فود إنترناشيونال تو المنطقة الحرة إلى  ٪ من حصتها في شركة 10** وافقت شركة صافوال لألغذية على بيع 

 ، اإلجراءات القانونية ذات الصلة لم تنتهي بعد.م2020مارس  31المساهم اآلخر. كما في 

 
 



 شركة مجموعة صافوال 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م  2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 )بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك(  
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 معلومات عامة )تابع( .1

 
 شركة صافوال لألغذية )تابع( (2)
 

 شركة عافية العالمية:  تحت سيطرةشركات تابعة  (أ
 

 النشاط الرئيسي التأسيسبلد  اسم الشركة التابعة 
 حصة الملكية

 )٪(المباشرة  
 مارس  31   

2020 
ديسمبر  31

 م 2019
شركة صافوال بيشهر )"إس بي إي 

 90 90 شركة قابضة  إيران  سي"(
     

 100 100 شركة متوقفة النشاط لوكسمبورج شـركة مالينترا القابضة 
     

صافوال لألغذية المحدودة )"إس  
 إف إل"(

الجزر البريطانية 
 100 100 شركة قابضة  العذراء 

     
األردن    –شركة عافية العالمية 

 98.57 98.57 شركة متوقفة النشاط األردن  )تحت التصفية(
     

 شـركة أنفسكز
الجزر البريطانية 

 90 90 شركة متوقفة النشاط العذراء 
     

 شركة عافية للتجارة العالمية 
البريطانية الجزر 

 100 100 شركة متوقفة النشاط العذراء 
     

 صافوال لألغذية العالمية 
الجزر البريطانية 

 100 100 شركة متوقفة النشاط العذراء 
     

شركة كوغو غيدا ياتوم في  
 100 100 شركة قابضة  تركيا تكاريت إيه إس )"كوغو"(

     
 100 100 شركة قابضة  جزر كايمان شركة قابضة   – أسيل للغذاء 

     
     إس بي إي سي 

     
 79,9 79,9 تصنيع زيوت الطعام إيران  شركة بيشهر الصناعية

     
 100 100 تجارة وتوزيع إيران  شركة طلوع بخش افتاب

     
 100 100 تجارة وتوزيع إيران  شركة صافوال بيشهر للسكر

     

 إيران  شركة نورتيكا جولدن ويت
تصنيع األغذية 
 90 90 والحلويات

     
     إس إف إل 

     
 99,95 99,95 تصنيع زيوت الطعام مصر شركة عافية العالمية ـ مصر 

     
     كوغو

     
شركة صافوال غيدا ساناي ڤي  

 100 100 تصنيع زيوت الطعام تركيا تكاريت أنونيم 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م  2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 )بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك(  
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 معلومات عامة )تابع( .1

 
 شركة صافوال لألغذية )تابع( (2)
 

 شركة صافوال لالستثمارات الصناعية: تحت سيطرة شركات تابعة  (ب
 

 النشاط الرئيسي بلد التأسيس اسم الشركة التابعة 
 حصة الملكية

 )٪(المباشرة  
 مارس  31   

 م2020
ديسمبر  31

 م 2019
     

الشركة المتحدة للسكر )"يو 
 سي"(إس 

المملكة العربية  
 74,48 74,48 تصنيع السكر السعودية

     
     يو اس سي 

     
شركة اإلسكندرية للسكر،  
 62,13 62,13 تصنيع السكر مصر "( * مصر )"أي اس سي إي

     
 100 100 شركة متوقفة النشاط جزر كايمان صناعات سكر البنجر

     
     شركة اإلسكندرية للسكر

     
شركة اإلسكندرية المتحدة 

 100 100 استصالح األراضي  مصر الستصالح األراضي
 

 شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال ألسواق األغذية الناشئة المحدودة:  (ج
 

 100 100 تصنيع زيوت الطعام المغرب شركة صافوال المغرب
     

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

     
 100 100 تصنيع زيوت الطعام الجزائر  الجزائر   –شركة عافية العالمية 

 
 شركة تابعة مسيطر عليها من خالل شركة صافوال لألغذية الدولية المحدودة:  (د

 
شركة بيهتام رويان كافيه 

 100 100 إنتاج أطعمة وحلويات إيران  الحديثة 
 

 سيطرة المؤون ومراسيناشركات تابعة تحت  (ه
  

 ألوفوغ تريدينغ دي ام ام سي 

اإلمارات 
العربية 
 100 100 تجارة وتوزيع المتحدة

 
 (. ٪71.66م:  2019ديسمبر    31٪ )71.66* إن نسبة الملكية الفعلية في شركة اإلسكندرية للسكر، مصر هي  

    
 



 شركة مجموعة صافوال 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م  2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 )بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك(  
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 معلومات عامة )تابع( .1

 
 شركة بنده للتجزئة (3)
 

٪( من أسهم شركة بنده للتجزئة )"بنده"(، والتي تم 98.87م:  2019ديسمبر    31٪ )98.87تملك الشركة األم نسبة  
يوليو  3هـ )1431رجب  22/ج بتاريخ 235تأسيسها كشركة مساهمة مقفلة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم 

كة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية م(. وقبل تحولها إلى شركة مساهمة مقفلة، كانت بنده تعمل كشر2010
  28هـ )1416ربيع األول  1والصادرة بالرياض بتاريخ  1010137417السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

 م(. 1995يوليو 
 

تزاول شركة بنده وشركاتها التابعة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في توريدات األغذية والمواد االستهالكية. تعمل 
 وعة بنده من خالل شبكة من متاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت والمتاجر الصغيرة التابعة لها.  مجم

 
 شركات تابعة تحت سيطرة شركة بنده:

 

 النشاط الرئيسي بلد التأسيس اسم الشركة التابعة 
 حصة الملكية

 )٪(المباشرة  
 مارس  31   

2020 
ديسمبر  31

 م 2019
     

 المخازن الكبرى التجارية شركة 
المملكة العربية  
 100 100 التجزئة السعودية

     
شركة بنده لخدمات التشغيل والصيانة 

 والمقاوالت
المملكة العربية  
 100 100 الخدمات والصيانة  السعودية

 شركة بنده العالمية لتجارة التجزئة
جمهورية مصر 

 100 100 التجزئة العربية
     

 بنده للمخابزشركة 
المملكة العربية  
 100 100 شركة متوقفة النشاط السعودية

     
     جيان

     

 الشركة اللبنانية للحلويات والمخابز
المملكة العربية  

 95 95 شركة متوقفة النشاط السعودية
 
 الطعام الجيدشركة  (4)
 

)"جي إف سي"(، والتي تم تأسيسها كشركة  الطعام الجيد٪ في شركة 100تمتلك الشركة األم حصة ملكية بنسبة 
الصادر في   4030603674ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية تحت السجل التجاري رقم 

 (. 2018يناير  8هـ )1439ربيع الثاني  21جدة في 
 

شركة جي إف سي، من خالل شركاتها التابعة المباشرة وغير المباشرة، في تصنيع وتجارة الجملة  يتمثل نشاط 
 والتجزئة وتوزيع األغذية المجمدة والمأكوالت البحرية في األسواق المحلية والخارجية. 

  



 شركة مجموعة صافوال 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م  2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 )بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك(  

14 

 

 
 معلومات عامة )تابع( .1

 
 )تابع( الطعام الجيد شركة (    4)

 
 شركة جي إف سي )يشار إليها مجتمعة بـ "مجموعة شركات الكبير"(:شركات تابعة تحت سيطرة 

 

 النشاط الرئيسي بلد التأسيس اسم الشركة التابعة 
 حصة
 )٪(الملكية 

 مارس 31   
 م2020

ديسمبر  31
 م 2019

     

  شركة مصنع األغذية المتنوعة
المملكة العربية  
 السعودية

تصنيع األغذية 
 51 51 المجمدة

     

 شركة األحسن للتجارة 
المملكة العربية  
 51 51 تجارة وتوزيع السعودية

     
 51 51 تجارة وتوزيع البحرين شركة الهالل لالستيراد والتصدير

     

 شركة مشاريع سهر المحدودة
اإلمارات العربية 

 51 51 تجارة وتوزيع المتحدة
     

 شركة مصنع سهر لألغذية 
اإلمارات العربية 

 المتحدة 
تصنيع األغذية 
 51 51 المجمدة

     

 شركة الكبير القابضة المحدودة
اإلمارات العربية 

 51 51 شركة قابضة  المتحدة
     

 شركة األفضل لتجارة المواد الغذائية
اإلمارات العربية 

 51 51 تجارة وتوزيع المتحدة 
 

 الكبير القابضة المحدودة: شركات تابعة تحت سيطرة شركة 
     

 شركة كاسكيد لإلستثمارات المحدودة
اإلمارات العربية 

 100 100 شركة استثمارية المتحدة
     

 شركة كاسكيد لألغذية البحرية 
اإلمارات العربية 

 المتحدة
تصنيع األغذية 
 100 100 المجمدة

     

 شركة مشاريع الصباح للمواد الغذائية
اإلمارات العربية 

 100 100 تجارة وتوزيع المتحدة
     

     شركة كاسكيد لإلستثمارات المحدودة

 100 100 تجارة وتوزيع عمان شركة األفضل لألغذية   
 

 أسس اإلعداد  .2
 

 المعايير المحاسبية المطبقة (أ
 

تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة المرفقة للمجموعة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  
"( المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير 34للتقارير المالية األولية )"معيار المحاسبة الدولي 

اسبين القانونيين ويجب قراءة هذه القوائم المالية  واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمح
األولية الموحدة المختصرة جنبا إلى جنب مع آخر قوائم مالية موحدة سنوية كما في وحتى السنة المنتهية في 

 م )"آخر قوائم مالية سنوية"(. 2019ديسمبر  31
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 أسس اإلعداد )تابع( .2
 

 )تابع(المعايير المحاسبية المطبقة  أ(
 

وال تتضمن هذه القوائم المالية جميع المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالية المعدة وفقا 
للمعايير الدولية للتقرير المالي، ولكن تم إدراج السياسات المحاسبية واإليضاحات التفسيرية المحددة لتفسير 

ي المركز المالي واألداء المالي للمجموعة منذ آخر قوائم مالية  األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات ف
 سنوية.  

 
 العرف المحاسبي / أسس القياس (1

 
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم 

االستثمارات بخالف تلك المدرجة بالتكلفة المطفأة، االستمرارية وعلى أساس التكلفة التاريخية، باستثناء  
والتزامات الشركة والمخزون في إطار عالقة التحوط للقيمة العادلة، واألدوات المالية المشتقة ومنافع 
الموظفين والتي يتم إثباتها بالقيمة الحالية لاللتزام المستقبلي باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة.  

 ب بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع طريقة عرض الفترة الحالية. تم إعادة تبوي
 

 عملة النشاط والعرض (2
 

يتم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة باللاير السعودي والذي يمثل عملة النشاط 
 للشركة. تم تقريب جميع المبالغ ألقرب ألف، ما لم يذكر خالف ذلك.

 
 حاسبية الهامة  التقديرات واألحكام الم (ب

 
يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة من اإلدارة استخدام الحكم والتقديرات واالفتراضات  
التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المقرر عنها للموجودات والمطلوبات واإليرادات 

 النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.والمصروفات المقرر عنها. وقد تختلف 
 

 وتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل متواصل. يتم إثبات مراجعات التقديرات بأثر مستقبلي.
 

األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد  
ها التي تم وصفها في آخر قوائم مالية موحدة سنوية. ومع ذلك، قامت المجموعة  من التقديرات هي نفس

عدم التأكد  التي تم الكشف عنها في القوائم المالية الموحدة السنوية  تقديرات بمراجعة المصادر الرئيسية ل
(. تعتقد اإلدارة أنه بخالف الخسائر االئتمانية المتوقعة 19 -األخيرة على خلفية وباء كورونا )كوفيد 

  عدم التأكد تقديرات للموجودات المالية، فإن خسارة انخفاض قيمة الموجودات غير المالية وجميع مصادر ل
األخرى تظل مماثلة لتلك التي تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة السنوية. ستستمر اإلدارة في مراقبة  

 الوضع وستنعكس أي تغييرات مطلوبة في فترات إعداد التقارير المستقبلية
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 السياسات المحاسبية الهامة .3

 
المالية األولية الموحدة المختصرة هي نفسها المطبقة على القوائم إن السياسات المحاسبية المطبقة على هذه القوائم 

م. هناك عدد من التعديالت على  2019ديسمبر  31المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 
األولية   م ولكن ليس لها تأثير جوهري على هذه القوائم المالية2020يناير  1المعايير تسري أيضا اعتبارا من 

 الموحدة المختصرة.
         

 االستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية .4
 

 فيما يلي بيان استثمار المجموعة في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية:
 

 االسم 
قطاع األعمال 

 بلد التأسيس الرئيسي
 حصة
   )٪(الملكية 

   
مارس  31

 م2020
ديسمبر  31

 م 2019
مارس  31

 م2020
ديسمبر  31

 م 2019
       

 "( المراعي)" شركة المراعي 
المنتجات الغذائية 

 الطازجة 
المملكة العربية  

 7,733,515 7,842,359 34,52 34,52 السعودية

شركة كنان الدولية للتطوير 
 عقارات "(كنان)" العقاري 

المملكة العربية  
 400,856 391,221 29,9 29,9 السعودية

الشركة المتحدة للسكر، مصر  
 254,421 254,655 33,82 33,82 مصر  تصنيع السكر "( *يو إس سي أي)" 

شركة مدينة السيرة للتطوير 
 عقارات العقاري

المملكة العربية  
 145,496 145,496 40 40 السعودية

الشركة المتحدة للزيوت 
 47,557 47,244 51 51 كايمانجزر  شركة قابضة  القابضة المحدودة

شركة إنتاج كابيتال المحدودة 
 إدارة الصناديق )"إنتاج"(

الجمهورية 
 27,143 27,143 49 49 التونسية

شركة مطوري مدينة المعرفة  
 عقارات    االقتصادية

المملكة العربية  
 16,059 16,059 2,07 2,07 السعودية

سي فود إنترناشيونال ون 
 الحرة المنطقة 

توزيع منتجات 
المأكوالت 
 البحرية

اإلمارات 
 -- -- 40 40 العربية المتحدة

     8,724,177 8,625,047 

 
 (. ٪10,62م: 2019ديسمبر   31٪ )10.62* تبلغ حصة الملكية المباشرة للشركة في يو إس سي إي 
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 االستثمارات   .5

  

 
مارس  31

 م2020
 ديسمبر  31

2019 
   

استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 347,590 287,019 (1-5)اإليضاح 

 26,516 41,561 استثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 
 استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  5-1

 

 
قطاع األعمال 

 بلد التأسيس الرئيسي
 حصة
  )٪(الملكية 

   
مارس  31

 م2020
ديسمبر  31

 م 2019
مارس  31

 م2020
ديسمبر  31

 م 2019
       استثمارات مدرجة 

 عقارات مدينة المعرفة االقتصادية  
العربية  المملكة 

 215,897 175,498 6.4 6.4 السعودية

 عقارات إعمار المدينة االقتصادية  
المملكة العربية  

 71,085 50,913 0.9 0.9 السعودية
شركة فينكس العربية 

 عقارات القابضة 
المملكة األردنية  

 -- -- 5 5 الهاشمية

       استثمارات غير مدرجة

 االستثمارإدارة  شركة سويكورب
المملكة العربية  

 60,608 60,608 15 15 السعودية
تحت  ) شركة جسور القابضة

 شركة قابضة  (التصفية
المملكة العربية  

 -- -- 14.81 14.81 السعودية

     287,019 347,590 

 
 رأس المال .6

 
مليار لاير سعودي يتكون  5.3م، فإن رأس مال المجموعة البالغ 2019ديسمبر  31م و 2020مارس  31كما في 

 لاير سعودي.  10مليون سهم مدفوع بالكامل قيمة كل منها  533.981من 
 
 االحتياطي النظامي .7

 
٪  10ى الشركة سنويا تحويل وفقا لنظام الشركة األساسي ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتعين عل

٪ من رأس مالها. وحيث أن الشركة قد  30من صافي دخلها إلى احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي النظامي 
 وصلت إلى مستوى االحتياطي اإللزامي، لذلك ال يلزم إجراء أي تحويالت إضافية. 

 
ة المختصرة هو االحتياطي النظامي للشركة. هذا االحتياطي يعتبر االحتياطي النظامي في القوائم المالية األولية الموحد

 حاليا غير متاح للتوزيع على شركاء الشركة. 
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 القروض والسلف .8

 
 تعكس المعلومات التالية الشروط التعاقدية لقروض وسلف المجموعة المحملة بفوائد والتي تقاس بالتكلفة المطفأة:

 مارس 31  
 م2020

 ديسمبر  31
 م 2019

   المطلوبات غير المتداولة
 130,218 132,955 قروض بنكية بضمان 
 1,000,000 1,000,000 (2-8)اإليضاح صكوك غير مضمونة 
 2,775,027 2,913,996 قروض بنكية بال ضمان

 4,046,951 3,905,245 

   المطلوبات المتداولة
 60,461 54,410 الجزء المتداول من قروض بنكية مضمونة
 679,321 1,147,640 الجزء المتداول من قروض بنكية بال ضمان

 993,000 -- (2-8)اإليضاح صكوك غير مضمونة 
 69,700 86,962 قروض بنكية بضمان 

 1,799,495 1,881,064 قروض بنكية بال ضمان
 37,273 65,053 سحب على المكشوف

 3,235,129 3,639,250 

 
7,282,080 7,544,495 

 
هذه القروض قروضا حصلت عليها الشركة األم وشركاتها التابعة من البنوك التجارية والمؤسسات المالية تمثل    8-1

هذه القروض هي باللاير السعودي والجنيه المصري واللاير اإليراني والدوالر األمريكي والدينار . األخرى
بعض هذه القروض مضمونة بضمان ممتلكات . داني الجزائري والليرة التركية و الدرهم اإلمارتي والجنيه السو

تتضمن اتفاقيات القروض تعهدات تتطلب، من بين شروط . وآالت ومعدات لبعض الشركات التابعة في الخارج
بعض القروض طويلة األجل للشركات التابعة مضمونة بضمان الشركة . أخرى، الحفاظ على نسب مالية معينة

م، تشمل القروض والسلف تسهيالت تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 2020مارس  31كما في . األم
 (.مليار لاير سعودي 6.5: م2019ديسمبر  31) مليار لاير سعودي  6.3بقيمة 

 
مليار لاير سعودي   1.5أتمت المجموعة طرحها األولي بإصدار الصكوك بقيمة إجمالية تبلغ م 2013يناير  22في    8-2

شهور يستحق بشكل   6٪ زائد سايبور لمدة  1.10سنوات وبعائد متوقع متغير لحملة الصكوك قدره    7بمدة صالحية  

غيرها من الشروط  تنص أحكام الصكوك على أن تحافظ المجموعة خالل الفترة على شروط مالية و . نصف سنوي

 . م 2020يناير  22تم تسوية الصكوك في  .خالل المدة

  
مليار   1م، أكملت المجموعة طرحها لصكوك جديدة، بموجب البرنامج الجديد، بقيمة إجمالية تبلغ  2019يوليو    9في  

٪ زائد سايبور لمدة 1.60سنوات وبعائد متوقع و متغير على حاملي الصكوك قدره  7لاير سعودي بمدة صالحية 
مليون لاير   507م، شمل اإلصدار 2026يوليو  9ستستحق الصكوك في . شهور يستحق بشكل نصف سنوي 6

 .  سعودي من الصكوك السابقة والتي تم استردادها وتبادلها
 
لبعض ( مليون لاير سعودي 286: م2019ديسمبر  31) سعودي مليون لاير 272ممتلكات وآالت ومعدات بقيمة  8-3

 .الشركات التابعة للمجموعة في الخارج مرهونة كضمان لدى بنوك تجارية
 

مرهونة لدى بعض البنوك ( مليون لاير سعودي 62: م2019ديسمبر  31)مليون لاير سعودي  19بقيمة مخزون  8-4
 . تابعة في الخارجاألجنبية مقابل تسهيالت لبعض الشركات ال

 

ديسمبر  31)مليار لاير سعودي  4.6 ، لدى المجموعة تسهيالت بنكية غير مستغلة تبلغ م2020مارس  31كما في  8-5
 . إلدارة متطلبات السيولة قصيرة األجل وطويلة األجل( مليار لاير سعودي 5.3:   م2019
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 الزكاة وضرائب الدخل  .9

 
 الموقف الزكوي (أ)

 
م. قامت الهيئة العامة 2018م إلى  2005م، أنهت الشــركة وضــعها الزكوي للســنوات من 2019خالل ســنة 

ــركة لألعوام من  ــجالت الشـ ات م، وطالبت بفروق2012م إلى  2005للزكاة والدخل بعمل فحص ميداني للسـ

ة والدخل مليون لاير ســعودي. بعد ذلك، تم تســوية المبلغ مع الهيئة العامة للزكا  85.8زكوية اضــافية قدرها  

مليون لاير سعودي. وعالوة على ذلك، تم االنتهاء من ربوط الشركة   10.2وسددت الشركة االلتزامات بمبلغ 

مليون لاير ســعودي.باســتثناء عامي  5.4م بناء على العوائد المعدلة بمبلغ 2018م إلى  2013للســنوات من 

يون لاير سـعودي على الربط الزكوي مل  1.9م، والتي لدى الشـركة إعتراضـات قائمة بمبلغ 2000م و1999

اسـتلمت بعض الشـركات التابعة في قطاع تصـنيع األغذية الصـادر من الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(.

ة حتى ـعام  ة أو مؤقـت ائـي اقـية 2018على شــــــهادات زكوـية نـه ا لالتـف ابـعة خطط اـلدفع وفقـ  ذـلك ، تم مـت ا ـل م.وفقـ 

 ة والدخل وتم تعديل االلتزامات مقابل مبالغ التسوية النهائية.المبرمة مع الهيئة العامة للزكا

باإلضافة إلى ذلك، لدى المجموعة اسئنافات معلقة ضد ربوط بعض الشركات التابعة التي يبلغ مجموع 
 .مليون لاير سعودي تقريبا( 8.2م:  2019ديسمبر   31مليون لاير سعودي ) 8.2الفروقات الزكوية فيها 

 
 ضريبة الدخلموقف  (ب)

 
. تلتزم الشركات األجنبية التابعة للمجموعة بدفع ضريبة دخل بموجب أنظمة الضريبة المطبقة في دول تأسيسها

                                   الضريبية بناء  على المعدالت المطبقة  مطلوباتهاالخاضعة للضريبة بتحديد األجنبية تقوم الشركات التابعة 
كما أن بعض هذه الشركات األجنبية التابعة . للشركات فيما يتعلق بالدخل المعدل الخاضع للضريبة للسنة 

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

عة على روبط ضريبية نهائية لسنوات معينة وربوط ضريبية مؤقتة حصلت بعض الشركات األجنبية التاب
كما تلقت استفسارات من إدارات ضريبة الدخل بعد تقييمها أو فحصها لسنوات قيد المراجعة  .  لسنوات أخرى

  .حيث تم تقديم ردود لها
 

لدخل في أي عملية  تعتقد إدارة المجموعة أنه ال يوجد هناك مبالغ كبيرة محل اعتراض مع إدارات ضريبة ا
 .أجنبية

 
 االرتباطات وااللتزامات المحتملة .10

 
 مارس 31

 م2020
 ديسمبر 31

 م 2019
 المبلغ بالماليين 

 71 60 خطابات اعتماد
 180 127 ضمانات بنكية

 189 340 التزامات لشراء سكر خام 
 333 502 التزامات لبيع سكر مكرر

 70 50 التزامات رأسمالية
   

 الكمية بالطن المتري 
 174,752 258,271 التزامات لشراء سكر خام  
 199,744 295,532 التزامات لبيع سكر مكرر 

 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م  2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 )بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك(  

20 

 

 
 ربحية السهم .11

 
م،  بقسمة صافي الربح  2019مارس  31م و2020مارس  31تم حساب ربحية السهم األساسية للفترة المنتهية في 

الخسارة من العمليات المستمرة العائد لمساهمي الشركة األم لهذه الفترات على المتوسط  /والدخل ( الخسارة) /
 .خالل هذه الفترات( مليون 533.981: م2019مارس  31)مليون  533.981المرجح لعدد األسهم القائمة 

 

م، بقسمة صافي الربح  2019مارس  31م و2020مارس  31تم حساب ربحية السهم المخفضة للفترة المنتهية في 
الخسارة من العمليات المستمرة العائد لمساهمي الشركة األم لهذه الفترات على المتوسط المرجح   /الخسارة والربح    /

ولكن، في غياب أي التزام قابل للتحول ألدوات . العادية لعدد األسهم القائمة المعدلة بأثر التخفيض المحتمل لألسهم
 .حقوق ملكية، فإن ربحية السهم المخفضة ال تختلف عن ربحية السهم األساسي

 
 األطراف ذات العالقة  .12

 
تتضمن األطراف ذات العالقة المساهمين في المجموعة، والشركات الزميلة والشقيقة، والمنشآت األخرى ذات العالقة  

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

 
 المعامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسيين

 
 مكافآت موظفي اإلدارة العليا

 
تتضمن تعويضات موظفي اإلدارة العليا في المجموعة رواتب، ومكافآت غير نقدية، ومنافع ما بعد التوظيف، وفيما 

  م 2020مارس    31مليون لاير سعودي للفترة المنتهية في    8.0يتعلق بذلك، قامت المجموعة بإثبات مصروف قدرة  
 (.مليون لاير سعودي 8.6: م 2019مارس  31)

مارس  31)مليون لاير سعودي  0.6مبلغ  م2020مارس  31اإلدارة للسنة المنتهية في بلغت مكافآت مجلس 
تم احتسابها وفقا للوائح الشركة ويتم تحميلها على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة  (  مليون لاير سعودي  0.6:  م2019

بلغت بدالت الحضور والنفقات األخرى ألعضاء مجلس اإلدارة . وتم اعتبارها كمخصصات في السنة السابقة
وتم قيدها (  مليون لاير سعودي  0.7:  م2019مارس    31)مليون لاير سعودي    0.7وأعضاء لجان المجلس المختلفة  

 .على المصروفات وإدراجها ضمن المصروفات العمومية واإلدارية

م، وافق مساهمو الشركة على برنامج 2020أبريل  29عقد في بعد انتهاء الفترة، في االجتماع العام السنوي المن
الحوافز طويلة األجل للموظفين )"الخطة"( على أساس أسهم الشركة لصالح بعض كبار المديرين التنفيذيين المؤهلين 

 للمجموعة، وتخضع الخطة الستكمال المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

 قة األخرىمعامالت األطراف ذات العال
 

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

 . ليست ذات عالقة على أساس تجاري

األرصدة القائمة مع األطراف ذات العالقة يتم تحديد أسعارها على أساس تجاري بحت ويتم تسويتها نقدا خالل  جميع  
لم يتم إثبات أي مصروفات في الفترة . جميع هذه األرصدة غير مؤمنة. فترة االئتمان المتفق من تاريخ المعاملة

تحصيلها فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة إلى أطراف ذات   الحالية أو الفترة السابقة للديون المعدومة أو المشكوك في
 . عالقة

 
 



 شركة مجموعة صافوال 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م  2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 )بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك(  

21 

 

 
 األطراف ذات العالقة )تابع( .12

 
فيما يلي القيمة اإلجمالية للمعامالت مع الطرف ذي العالقة واألرصدة القائمة بما في ذلك تلك المتعلقة بموظفي 

 :تأثير كبيراإلدارة العليا والكيانات التي لهم عليها سيطرة أو 

 العالقة االسم 
طبيعة 

 رصيد اإلقفال مبلغ المعامالت  المعامالت

   
 مارس  31 مارس  31

 م2020
ديسمبر  31

 م 2019 م2020 م 2019

 ذمم مدينة تجارية –مستحق من أطراف ذات عالقة  

 بعض مساهمي 
 الشركة المتحدة للسكر

 شركاء في 
 14,295 22,367 39,797 36,529 تجارية شركة تابعة

 بعض شركاء 
 شركة عافية العالمية 

 شركاء في 
 21,305 23,760 16,998 24,395 تجارية شركة تابعة

 1,495 2,989 11,460 5,767 تجارية شركة زميلة شركة المراعي 

 شركة 
 5,449 5,891 12,475 15,360 تجارية شركة شقيقة المخابز الغربية

 590 -- 64 --   أخرى 

     55,007 43,134 

 مدفوعات مقدما وذمم مدينة أخرى –مستحق من أطراف ذات عالقة  
شركة خيرات الشرق  

للتجارة العامة وصناعة  
 22,322 22,962 19,134 640 غير تجارية شركة شقيقة المواد الغذائية  

 سي فود انترناشونال 
 6,011 6,011 -- -- غير تجارية مشروع مشترك القابضة 

شركة المهباج الشامية 
 شركة شقيقة التجارية

 غير تجارية
2,200 -- 4,333 3,159 

سي فود إنترناشيونال ون 
 شركة زميلة المنطقة الحرة  

 غير تجارية
852 20,538 2,752 -- 

شركة تجميع وتدوير 
 شركة زميلة المخلفات المحدودة   

 غير تجارية
1,241 -- 2,595 3,060 

 174 77 -- 23 غير تجارية زميلةشركة  زهور الريف 

 شركة المراكز العربية 
شريك في شركة  

 -- -- 876 1,743 غير تجارية تابعة
شركة دل مونتي السعودية  

 شركة شقيقة المحدودة 
 غير تجارية

555 788 -- -- 

     38,730 34,726 
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 األطراف ذات العالقة )تابع( .12
 

 العالقة االسم 
 طبيعة

 رصيد اإلقفال مبلغ المعامالت  المعامالت

   
 مارس  31 مارس  31

 م2020
ديسمبر  31

 م 2019 م2020 م 2019

 ذمم دائنة تجارية -المستحق إلى أطراف ذات عالقة 
       

 100,516 142,650 183,479 234,806 تجارية شركة زميلة المراعي  

 41,152 98,557 145,602 126,735 تجارية شركة شقيقة مجموعة نستله 

 38,243 56,186 39,531 53,344 تجارية شركة شقيقة شركة ميار لألغذية 
شركة دل مونتي السعودية  

 5,943 13,871 14,621 29,143 تجارية شركة شقيقة المحدودة

شركة المهباج الشامية 
 3,676 8,012 7,289 9,314 تجارية شركة شقيقة التجارية

 -- -- 12,818 1,791 تجارية شركة زميلة مصر-الشركة المتحدة للسكر

 -- -- 195 2,917 تجارية شركة زميلة سي فود إنترناشيونال ون 

شركة مصنع المنهل للمياه 
 1,157 888 1,098 1,532 تجارية شركة شقيقة المحدودة

مصنع الجزيرة للتمور 
 29 45 -- 16 تجارية شركة زميلة  واألغذية

 1,112 -- 4,336 --   أخرى 

     320,209 191,828 

 مستحقات ومطلوبات أخرى –مستحق إلى أطراف ذات عالقة  
 -الشركة المتحدة للسكر

 شركة زميلة مصر
 غير تجارية

14,912 24,672 59,901 52,935 
شركة عبد القادر المهيدب 

 شريك وأبناءه
 غير تجارية

7,200 1,696 -- 6,517 

 شركة زميلة كنان
 غير تجارية

4,938 7,998 -- -- 

 -- -- 458 --   أخرى 

     59,901 59,452 
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 القطاعات التشغيلية .13

 
لدى المجموعة خمس قطاعات مقرر عنها، كما هو موضح أدناه، وهي تمثل وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة. 

االستراتيجية منتجات وخدمات مختلفة، وتدار بشكل منفصل ألنها تتطلب تقنيات واستراتيجيات وتقدم وحدات األعمال  
تسويقية مختلفة. لكل وحدة من وحدات األعمال االستراتيجية يقوم الرئيس التنفيذي للمجموعة )متخذ القرارات  

على األقل. يوضح الملخص التالي  التشغيلية الرئيسي( بمراجعة التقارير اإلدارية الداخلية على أساس ربع سنوي 
 العمليات في كل قطاع من قطاعات المجموعة: 

 
 يشمل عمليات تصنيع وبيع وتوزيع زيوت الطعام والسكر والمكرونة ومنتجات األغذية.  - الصناعات الغذائية

 
 يشمل عمليات أسواق الهايبر ماركت والسوبر ماركت والمتاجر الصغيرة التابعة لها. - التجزئة

 يشمل المنتجات الغذائية وسلسلة مطاعم الوجبات السريعة التي تديرها هرفي.  - الخدمات الغذائية
 ا شركة جود فود. يشمل تصنيع وتجارة الجملة والتجزئة للمنتجات الغذائية المجمدة التي تديره - األغذية المجمدة

 تشمل النشاطات العقارية واالستثمارات في الشركات الزميلة واالستثمارات األخرى.   - االستثمارات
 

م  2020القطاعات التي ال تستوفي أي من حدود الكمية القصوى لتحدد القطاعات التي يمكن التقرير عنها في سنتي 
 تتضمن بشكل رئيسي االستبعادات. م، تصنف تحت بند "أخرى / استبعادات"، والتي2019و 
 

المعلومات المتعلقة بنتائج كل التقارير القطاعية متضمنه أدناه. يتم قياس األداء على أساس صافي الربح قبل ضريبة  
الدخل والزكاة لكل قطاع، كما هو متضمن في تقارير اإلدارة الداخلية. ترى اإلدارة أن تلك المعلومات هي األكثر 

نتائج قطاعات معينة ذات صلة بمنشآت أخرى تعمل ضمن تلك الصناعات. يتم تحديد التسعير بين عالقة بتقييم 
 القطاعات على أساس تجاري. 

 

 م 2020مارس   31

   القطاعات المقرر عنها 
الصناعات  

 التجزئة  الغذائية

الخدمات  

 الغذائية

األغذية  

 استثمارات  المجمدة 

أخرى /  

 اإلجمالي  استبعادات 

        

 6,119,750 -- -- 178,450 288,446 3,295,120 2,357,734 إيرادات خارجية 

 -- (151,102) 10,802 13,307 8,482 523 117,988 إيرادات بين القطاعات 

 6,119,750 (151,102) 10,802 191,757 296,928 3,295,643 2,475,722 إيرادات قطاعية

 (4,896,754) 140,300 -- (125,965) (219,895) (2,590,572) (2,100,622) تكلفة إيرادات 

صافي الربح /  

 172,755 (23,439) 68,561 18,497 25,131 10,826 73,179 )الخسارة( القطاعية  

        

 28,254,281 (4,913,474) 13,940,179 945,149 2,036,871 8,943,976 7,301,580 موجودات قطاعية 

 19,690,578 (1,203,946) 6,064,659 727,501 1,013,723 8,087,372 5,001,269 قطاعية مطلوبات 

        

        م 2019مارس  31

        

 5,387,893 -- -- 121,620 305,302 2,669,706 2,291,265 إيرادات خارجية 

 -- (144,351) 10,994 7,284 8,101 824 117,148 إيرادات بين القطاعات 

 5,387,893 (144,351) 10,994 128,904 313,403 2,670,530 2,408,413 إيرادات قطاعية

 (4,322,428) 133,356 -- (80,796) (219,862) (2,113,865) (2,041,261) تكلفة إيرادات 

صافي الربح /  

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

        

        م2019ديسمبر  31

 26,657,711 (4,315,510) 13,648,202 910,403 2,033,463 7,510,918 6,870,235 موجودات قطاعية 

 18,118,641 (644,711) 5,796,953 704,236 1,035,109 6,648,725 4,578,329 مطلوبات قطاعية 

 



 شركة مجموعة صافوال 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م  2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 )بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك(  

24 

 

 
 إدارة المخاطر المالية .14

 
 التصنيف المحاسبي والقيم العادلة (أ

 
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين 
في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسية أو، في ظل غياب السوق الرئيسية، في السوق األكثر منفعة المتاحة  

 وعة في ذلك التاريخ. وتعكس القيمة العادلة اللتزام ما مخاطر عدم أدائه. أمام المجم
 

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

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

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

 
د أسلوب إذا كان سوق األداة المالية غير نشط، تقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة باستخدام أسلوب تقييم ويعتم

التقييم المختار على أقصى استخدام لمدخالت السوق وعلى أقل ما يمكن من التقديرات الخاصة بالشركة. وإن أسلوب  
 التقييم المختار يضم جميع العوامل التي قد تأخذ في االعتبار من قبل المشتركين في السوق عند تحديد األسعار.

 
التزام ما، تستخدم المجموعة بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان. يتم عند قياس القيمة العادلة ألصل أو 

تصنيف القيم العادلة إلى مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة في  
 أساليب التقييم كما يلي:

 

 النشطة للموجودات والمطلوبات المتطابقة. : األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق1المستوى  •
 

( القابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام،  1: المدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى )2المستوى   •
 سواء  بصورة مباشرة )أي كأسعار( أو غير مباشرة )أي مستمدة من األسعار(.

 

المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة )المدخالت  : المدخالت للموجودات أو 3المستوى  •
 غير القابلة للمالحظة(. 

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

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

تثبت المجموعة التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث فيها التغيير. 
م، لم تكن هناك تحويالت بين فئات القيمة العادلة  2019ديسمبر    31م و2020مارس    31خالل الفترات المنتهية في  

 .  2والمستوى  1توى للمس
  

وحيث يتم تجميع األدوات المالية للمجموعة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا االستثمارات واألدوات المالية  
المشتقة التي تظهر بالقيمة العادلة، فيمكن أن تنشأ فروقات بين تقديرات القيمة الدفترية والقيمة العادلة. وبرأي اإلدارة  

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة ال تختلف بصورة كبيرة عن قيمتها الدفترية.أن 
 

يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها وتسلسل 
لموجودات والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة  قيمتها العادلة. وال يشمل ذلك معلومات القيمة العادلة ل

 إذا كانت القيمة الدفترية تمثل تقديرا معقوال للقيمة العادلة. 
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 التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة )تابع( (أ

 
 

 م 2020مارس   31

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 
إلزاميا بالقيمة  

العادلة من خالل  
الربح أو  
  - الخسارة 
 أخرى

محددة  
بالقيمة  
 العادلة 

أدوات  
تحوط  
بالقيمة  
 العادلة 

القيمة العادلة  
من خالل  

  الدخل الشامل 
 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى   اآلخر  

         
الموجودات المالية المقاسة  

         بالقيمة العادلة  
استثمار بالقيمة العادلة من خالل  

 41,561 -- -- 41,561 -- -- -- 41,561 الربح أو الخسارة  
عقود تبادل مستقبلية مستخدمة  

 125,307 -- 125,307 -- -- 125,307 -- -- للتحوط  
 166,788 -- 166,788 -- -- -- 166,788 -- عقود تبادل مستقبلية أخرى 

 1,372 1,372 -- -- -- -- 1,372 -- خيار الشراء 
 287,019 60,608 -- 226,411 287,019 -- -- -- ( 5أوراق مالية )اإليضاح 

 41,561 168,160 125,307 287,019 267,972 292,095 61,980 622,047 
         

بالقيمة  مطلوبات مالية مقاسة 
          العادلة 

عقود تبادل مستقبلية مستخدمة  
 75,043 -- 75,043 -- -- 75,043 -- -- للتحوط 

 148,407 -- 148,407 -- -- -- 148,407 -- عقود تبادل مستقبلية أخرى 
 194,761 194,761 -- -- -- -- 194,761 -- خيار البيع

 -- 343,168 75,043 -- -- 223,450 194,761 418,211 

         

 
 
 م2019ديسمبر  31

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 
إلزاميا بالقيمة 
العادلة من  

خالل الربح أو  
  - الخسارة 
 أخرى 

محددة  
بالقيمة 
 العادلة 

أدوات  
تحوط  
بالقيمة 
 العادلة 

القيمة العادلة  
من خالل  
  الدخل الشامل 
 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى  اآلخر  

         
الموجودات المالية المقاسة  

         بالقيمة العادلة  
استثمار بالقيمة العادلة من خالل  

 الربح أو الخسارة  
26,516 -- -- -- 26,516 -- -- 26,516 

عقود تبادل مستقبلية مستخدمة  
 للتحوط  

-- -- 15,606 -- -- 15,606 -- 15,606 

 24,364 -- 24,364 -- -- -- 24,364 -- تبادل مستقبلية أخرى عقود 
 1,999 1,999 -- -- -- -- 1,999 -- خيار الشراء 

 347,590 60,608 -- 286,982 347,590 -- -- -- ( 5أوراق مالية )اإليضاح 

 26,516 26,363 15,606 347,590 313,498 39,970 62,607 416,075 

         
مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة  

         العادلة  
مقايضات أسعار فائدة مستخدمة  

 للتحوط 
-- -- 547 -- -- 547 -- 547 

عقود تبادل مستقبلية مستخدمة  
 للتحوط 

-- -- 52,303 -- -- 52,303 -- 52,303 

 13,883 -- 13,883 -- -- -- 13,883 -- عقود تبادل مستقبلية أخرى 
 188,094 188,094 -- -- -- -- 188,094 -- البيعخيار 

 -- 201,977 52,850 -- -- 66,733 188,094 254,827 
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 قياس القيم العادلة (ب

 
 للمالحظةأسلوب التقييم والمدخالت الهامة غير القابلة 

 
للقيمة العادلة، باإلضافة إلی   3والمستوى  2يعرض الجدول التالي أساليب التقييم المستخدمة في قياس المستوى 

 المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة المستخدمة.  
 

 أدوات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

 أسلوب التقييم النوع
المدخالت الهامة غير القابلة 

 للمالحظة

لمدخالت الهامة العالقة بين ا
 غير القابلة للمالحظة 

 العادلة القيمة وقياسات
    

أسلوب مقارنة السوق.   أوراق مالية 
مضاعف ربحية السهم،  

السعر إلى القيمة  
 الدفترية. 

مضاعف ربحية السهم،  
السعر مقابل القيمة 

الدفترية، السعر مقابل 
 غير قابل التطبيق القيمة الدفترية الملموسة. 

    
 غير قابل التطبيق غير قابل التطبيق تسعيرة الوسيط عقود مستقبلية 

    
خيار الشراء  

 والبيع
 سعر التنفيذ نموذج بالك شولز

 تقلب مؤشر السكر
السعر الفوري )القيمة  

 العادلة( 

الزيادة في القيمة العادلة سوف  
تقلل من قيمة خيار البيع وتزيد 

 من قيمة خيار الشراء. 
الزيادة في مؤشر التقلب سوف 
تزيد من قيمة خيارات البيع 

 والشراء. 
    

مقايضات أسعار 
 الفائدة

التدفقات النقدية  
 غير قابل التطبيق غير قابل التطبيق المخصومة

  
 إدارة رأس المال .15

 
مفهوم االستمرارية لكي  تهدف المجموعة عند إدارة رأس المال إلى ضمان قدرة المجموعة على االستمرار بمبدأ 

تتمكن من االستمرار في توفير عوائد للمساهمين ومنافع ألصحاب المصلحة اآلخرين، وللحفاظ على رأس مال  
 أساسي قوي لدعم التنمية المستدامة ألعمالها.
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صافي الموجودات وإجراء التعديالت عليه في  تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال من خالل مراقبة العائد على 

ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية. ولغرض الحفاظ على أو تعديل هيكل رأس المال، قد تقوم المجموعة بتعديل 
مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو قد تقوم بإصدار أسهم جديدة. كما تقوم المجموعة أيضا بمراقبة رأس  

خدام نسبة المديونية، وهو صافي الديون، القروض المحملة بالفوائد والسلف بما في ذلك تكاليف التمويل، المال باست
الذمم الدائنة التجارية واألرصدة الدائنة األخرى بعد خصم النقد واألرصدة لدى البنوك. فيما يلي نسبة المديونية كما 

 م: 2019ديسمبر  31م و 2020مارس  31في 
 

 
 مارس  31
 م0202

 ديسمبر 31 
 م 2019

    

 18,118,641  19,690,578 إجمالي المطلوبات
 (940,536)  (1,275,444) يخصم: النقد وما في حكمه 

 17,178,105  18,415,134 صافي الدين المعدل
    

 8,539,070  8,563,703 إجمالي حقوق الملكية  
 547  -- يخصم: احتياطي التحوط

 8,539,617  8,563,703 المعدلةحقوق الملكية 

 2.01  2.15 نسبة صافي الدين المعدل إلى حقوق الملكية

  
 بعد المفعول سارية التعديالت على المعايير والمعايير الصادرة وغير .16
 

لم تصدر معايير جديدة، إال أن تطبيق التعديالت التالية على المعايير الحالية ليس له أي تأثير مالي جوهري على  
القوائم المالية الموحدة للمجموعة في الفترة الحالية أو الفترات السابقة ومن المتوقع أال يكون لها تأثير كبير في 

 الفترات المستقبلية:
 

 التعديالت على مراجع إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي.  •

 (3المالي  تعريف األعمال )التعديل على المعيار الدولي للتقرير  •

 ( 8ومعيار المحاسبة الدولي  1تعريف األهمية النسبية )التعديل على معيار المحاسبة الدولي  •

والمعيار   39ومعيار المحاسبة الدولي    9إصالح معيار سعر الفائدة )التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي   •
 (7الدولي للتقرير المالي  

 
 رية المفعول بعداإلعالنات الصادرة ولم تصبح سا

 
م مع السماح بالتطبيق المبكر، 2021يناير    1يسري عدد من التصريحات الجديدة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  

 إال أن المجموعة لم تقم بالتطبيق المبكر للمعايير الجديدة أو المعدلة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة المختصرة.
 

 عقود التأمين. - 17تقرير المالي المعيار الدولي لل •

 (1تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي   •
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 (19 -تأثير فيروس كورونا )كوفيد  .17

 
في عدة مناطق جغرافية حول   هم وتفشي2020في مطلع    (19  -)كوفيد  استجابة لحدث انتشار فيروس كورونا المستجد  

قامت المجموعة بتكوين فريق عمل لتقييم اآلثار  العالم وما نتج عنه من اضطرابات لألنشطة االقتصادية واألعمال،
كما قامت المجموعة باتخاذ سلسلة من اإلجراءات الوقائية  المتوقعة على أعمال المجموعة داخل المملكة وخارجها.

 ا وعمالئها والمجتمع وكذلك لضمان استمرارية عملياتها.لضمان صحة وسالمة موظفيه
 

لمستويات اإلنتاج الموسمية في السابق للفترة ما قبل رمضان، فإن قطاعات التجزئة ومعالجة األغذية واألغذية  وبالنظر  
المجمدة للمجموعة سجلت نتائج إيجابية وبالتالي ال تتوقع حدوث آثار جوهرية بسبب فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

 م.  2020مارس  31هية في ج للفترة المنت( على قائمة المركز المالي والنتائ19 -
 

وبما أن نطاق هذه اآلثار ومدتها ال يزاالن غير مؤكدين ويعتمدان على التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها 
إن اإلدارة والمسئولين عن الحوكمة سيستمرون في مراقبة الوضع في جميع المناطق الجغرافية  بدقة في الوقت الراهن،  

والموارد    مجموعة بغرض مراجعة وتقييم المخاطر المحتملة والمتعلقة بسلسلة إمدادات المواد الخام،التي تعمل فيها ال
انقطاع وتزويد   البشرية، مستويات المخزون الحالية، وضمان استمرار تشغيل مرافق اإلنتاج لشركات المجموعة دون

 األنظمة واللوائح.ه لما تتطلب                               أصحاب المصالح بالتطورات وفقا  
 

 تاريخ اعتماد القوائم المالية لإلصدار .18
 

أبريل   29هـ الموافق 1441رمضان  6تم اعتماد هذه القوائم المالية لإلصدار من قبل مجلس إدارة الشركة في 
    م.2020

 


