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" تقرير فحص محدود عمى القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة "
إلى السادة /المساهمين
شركة مجموعة صافوال
جدة  ،المممكة العربية السعودية
نطاق الفحص
لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموحدة المرفقة لشركة مجموعة صافوال (الشركة) والشركات التابعة ليا (المجموعة)
كما في  13مارس 1133ـ وقوائـ الدخؿ والتدفقات النقدية األولية الموحدة لفترة الثالثة أشير المنتيية في ذلؾ التاريخ
واإليضاحات الموجزة المرفقة مف ( )3إلى ( )31المعتبرة جزءاً مف ىذه القوائـ المالية األولية الموجزة الموحدة  .إف ىذه
القوائـ المالية األولية الموجزة الموحدة مف مسئولية إدارة المجموعة التي أعدتيا وتـ تقديميا لنا مع كافة المعمومات
واإليضاحات التي طمبناىا  .إف مسئوليتنا ىي التعبير عف نتيجة فحص ىذه القوائـ المالية األولية الموجزة الموحدة بناءاً
عمى الفحص الذي قمنا بو .
لقد قمنا فحصنا ووفقػاً لمعيار فحص التقارير المالية األولية الصادر مف قبؿ الييئة السعودية لممحاسبيف القانونييف .يتكوف
الفحص المحدود بصفة أساسية مف تطبيؽ إجراءات تحميمية عمى المعمومات المالية واإلستفسار مف األشخاص المسئوليف

في الشركة عف األمور المالية والمحاسبية .يعد ىذا الفحص أقؿ نطاقاً  ،بصفة جوىرية  ،مف عممية المراجعة التي تتـ وفقاً
لمعايير المراجعة المتعارؼ عمييا والتي تيدؼ أساساً إلى إبداء الرأي حوؿ القوائـ المالية ككؿ ،لذا فإننا ال نبدي مثؿ ىذا
الرأي.
نتيجة الفحص
بناءاً عمى الفحص الذي قمنا بو  ،لـ يتبيف لنا وجود أية تعديالت ميمة يتعيف إدخاليا عمى القوائـ المالية األولية الموجزة
الموحدة المرفقة لكي تتفؽ مع معايير المحاسبة المتعارؼ عمييا في المممكة العربية السعودية .
عن /كي .بي .أم .جي الفوزان والسدحان

جدة في  31جمادى األوؿ 3311ىػ
الموافؽ  35أبريؿ 1133ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طارق عبد الرحمن السدحان
ترخيص رقـم 151

كي بي إـ جي الفوزاف والسدحاف ،شركة تضامنية مسجمة في المممكة العربية السعودية

ومنشأة عضو بشبكة كي بي إـ جي المستقمة والتابعة لػ كي بي إـ جي العالمية ،إتحاد سويس ار

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساىمة سعودية)
قائمة المركز المالي األولية الموحدة (غير مدققة)

كما في  13مارس 1133ـ

(بآالؼ الرياالت السعودية)
الموجــودات
الموجــودات المتداولة :
النق ػ ػػد وما في حكمو
ذمـ مدينػػة تجارية
مخػػزوف
مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى
موجودات المخصصة لمبيع
مجموع الموجـودات المتداولة
الموجودات غير المتداولـة :
استثمارات
موجودات غير ممموسػة
ممتمكات  ،آالت ومعدات
مجموع الموجودات غير المتداولة
مجمـوع الموجـودات
المطموبات وحقوق الممكيـة
مطموبات متداولـة :
قروض بنكية قصيرة األجػؿ
جزء متداوؿ لقروض طويمة األجػؿ
ذمـ دائنػػة تجارية
مصروفات مستحقة ومطموبات متداولة أخػرى
مطموبات مخصصة لمبيع
مجموع المطموبات المتداولة
المطموبات غير المتداولة :
إيراد مؤجؿ
ذمـ دائنػة طويمة األجػؿ
قروض طويمة األجػؿ
مخصص مكافأة نياية الخدمة
مجموع المطموبات غير المتداولة
مجموع المطمـوبات
حقوق الممكية :
حقوق الممكية العائدة إلى مساهمي الشركة :
رأس الماؿ
احتياطي نظامي
احتياطي عاـ
(خسائر) غير محققة عف استثمارات
اثر معامالت االسػتحواذ مػع مسػاىميف االقميػة غيػر المػؤثره عمػى
السيطره
حساب تحويؿ عمالت أجنبيػة
أرباح مبقػاة
مجموع حقوق المساهمين
حقوق األقميــة
مجموع حقـوق الممكيـة
مجموع المطموبات وحقوق الممكية

1133م

1131ـ

إيضاح

521.111
3.275.721
1.337.113
3.113.111
131.734
1.733.251

213.131
3.113.123
1.331.113
532.341
-1.151.151

1

1.315.241
3.113.111
7.211.111
33.331.131
33.143.215

2.113.513
3.311.413
1.124.513
31.353.251
33.343.343

2
3

1.131.514
251.343
1.325.315
3.553.547
111.114
2.113.313

3.351.251
333.515
3.352.514
3.111.335
-1.143.315

314.157
54.331
1.112.444
131.515
1.232.117
31.171.311

53.125
21.325
1.313.223
111.311
1.313.314
4.114.413

5.111.111
451.221
7.111
()312.141

1.111.111
424.311
3.111
()31.113

()54.771
()171.242
3.715.111
2.133.375
3.111.253
3.175.111
33.143.215

35،131
()345.144
3،234،311
3.123.511
3.134.111
4.531.511
33.343.343

3

3

3

4

تعتبر اإليضاحات المرفقة مف  3إلى 31

جزءاً ال يتج أز مف ىذه القوائـ المالية األولية الموجزة الموحدة
3

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساىمة سعودية)
قائمة الدخل األولية الموحدة (غير مدققة)

لفترة الثالثة أشير المنتيية في  13مارس 1133ـ

(بآالؼ الرياالت السعودية)
1133م

1131ـ

إيضاح
اإليرادات  -بالصافػي
تكمفة اإليرادات

5.173.271

3.334.343

()7.223.213

()1.533.135

مجمل الربـــح

311.114

413.111

صافي حصة أرباح الشركات الزميمة والشركات
تحت السيطرة المشتركة وصافي إيرادات توزيعات أرباح

24.353

إيرادات أخػػرى  -بالصافي

1.717

475.113
المصـروفات :

بيع وتسويؽ

()511.431

51.433
15.541
514.114
()311.311

عمومية وادارية

()311.154

مجموع المصروفات

()151.423

()213.111

الربح من العمميات

133,111
--

113.312

أرباح بيع استثمارات

()331.311

352.122

مصروفات تمويؿ  -بالصافي

()53.147

()33.415

الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق األقمية

111.411

335.121

()12.323

()14.121

صافي الربح قبل حقوق األقمية

114.115

313.111

الزكاة وضريبة الدخؿ

حصة حقوؽ األقمية في صافي ربح الشركات التابعة الموحدة

()71.417

()12.523

صافي الربح

315.313

153.131

1.53

1.22

1.11

1.35

5

ربح السيـ (لاير سعودي)  -الدخؿ مف العمميات
 -صافي الربح

تعتبر اإليضاحات المرفقة مف  3إلى 31

جزءا ال يتج أز مف ىذه القوائـ المالية األولية الموجزة الموحدة
1

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساىمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة (غير مدققة)
لفترة الثالثة أشير المنتيية في  13مارس 1133ـ

(بآالؼ الرياالت السعودية)

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيمية :
صافي الربح

1133م

1131ـ

321.323

153.131

تسويات لمطابقة صافي الربح مع صافي النقد (المستخدـ في)
المتوفر مف األنشطة التشغيمية :
االستيالؾ  ،اإلطفػاء واالنخفاض في القيمة
(ربح) مف بيع ممتمكات  ،آالت ومعدات
(ربح) مف بيع استثمارات
مصروفات تمويؿ  -بالصافي
حصة حقوؽ األقمية في صافي ربح شركات تابعة موحدة
التغيرات في الموجودات والمطموبات التشغيمية :
ذمـ مدينػػة تجارية
مخػػزوف
مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى
ذمـ دائنػػة تجاريػة
مصروفات مستحقة ومطموبات متداولة أخرى
مخصص مكافأة نياية الخدمػة
إجمالي التسويات

313.351
()1.331
-13.153
31.513

311.151
()3.351
()352.122
33.415
12.523

()131.131
()131.411
()312.312
55.153
11.115
3.315
()123.121

()313.315
34.311
()13.323
()33.451
()133.122
4.311
()131.241

صافي النقد (المستخدـ في) المتوفر مف األنشػطة التشػغيمية

()352.355

34.121

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية :
صافي التغير في االستثمارات
صافي التغير في موجودات غير ممموسة
صافي التغير في الممتمكات  ،اآلالت والمعدات
أثر عدـ توحيد شركة ىيرفي
صافي النقد (المستخدـ في ) األنشػطة االستثمارية

()51.143
()5.451
()311.352
-()111.231

التدفقات النقدية من األنشطة التمويمية :
صافي التغير في قروض قصيرة األجػؿ
صافي التغير في قروض طويمة األجػؿ
صافي التغير في حقوؽ األقميػػة
مصروفات تمويؿ  -بالصافي
صافي التغير في ودائع مقيدة مقابؿ تمويؿ
أرباح موزعػة مدفوعػة
صافي النقد المتوفر مف األنشػطة التمويميػة
صافي التغير في النقد وما في حكمػو
النقد وما في حكمة في بداية الفترة
النقد وما في حكمو في نياية الفترة

115.341
()22.311
()3.533
()13.153
54.315
()312.143
315.313
3.121
121.221
131.111

1

()234.111
2.412
()313.113
()11.121
()321.254
()312.344
311.333
34.333
()33.415
33.252
()121
111.111
()331.112
3.113.341
144.435

يتبع ...

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساىمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة (غير مدققة ) (تابع)
لفترة الثالثة أشير المنتيية في  13مارس 1133ـ

(بآالؼ الرياالت السعودية)
1133م
بنـود غير نقديـة :

1131ـ

(خسائر) أرباح غير محققة مف استثمارات متاحة لمبيع

()33.134

2.133

مكافأة مجمس اإلدارة

211

111

موجودات مخصصة لمبيع

131.335

-

مطموبات مخصصة لمبيع

111.215

-

()32.133

حساب تحويؿ عمالت أجنبية

تعتبر اإليضاحات المرفقة مف  3إلى 31

جزءا ال يتج أز مف ىذه القوائـ المالية الموحدة
3

3.121

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساىمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة ( غير مدققة )

لفترة الثالثة أشير المنتيية في  13مارس 1133ـ
(بآالؼ الرياالت السعودية)

 - 3الشركة وشركاتها التابعة وطبيعة أعمالها
إف شركة مجموعة صافوال (الشركة) ىي شركة مساىمة سعودية تأسست وفقاً لنظاـ الشركات في المممكة العربية
السعودية بموجب المرسوـ الممكي رقـ ـ 13/بتاريخ  15ربيع األوؿ 3154ىػ (الموافؽ  5مارس 3534ـ)  .صدر
سجؿ الشركة التجاري رقـ  3111135314في مدينة جدة بتاريخ  13رجب 3155ىػ (الموافؽ  32يونيو
3535ـ) .تتمثؿ أىداؼ الشركة وشركاتيا التابعة في إنتاج وتسويؽ الزيوت النباتية وانشاء الصناعات المكممة ليا
ومنافذ التجزئة ومنتجات األلباف واألغذية الخفيفة ومواد التغميؼ والتصدير واإلستيراد والتعيدات التجارية والوكاالت
التجارية  ،تنمية المحاصيؿ الزراعية وأنشطة متعمقة باالستثمار العقاري.
يقع المركز الرئيسي لمشركة في العنواف التالي :
المركز السػعودي لألعمػاؿ
طريؽ المدينة
جػده ،المممكة العربية السػعودية
في  13مارس لدى الشركة استثمارات في الشركات التابعة التالية (تعرؼ مجتمعة بالمجموعة).
نسبة الممكية الفعمية
(بالمائة) في  13مارس
بمد التأسيس
الشركات التابعة الممموكة مباشـرة والغير المباشرة
1131م
1133م
311
شركة صافوال ألنظمة التغميؼ المحدودة (صافوال لمتغميؼ) المممكة العربية السعودية 311
311
المممكة العربية السعودية 311
شركة األطر لمواد التغميؼ المحدودة
311
الجزر البريطانية العذراء 311
شركة صافوال لمتجارة العالمية المحدودة
311
اإلمارات العربية المتحدة 311
شػركة تيسػير (المنطقػة الحرة)
311
المممكة العربية السعودية 311
شركة بتوؿ لمتجارة العالمية
33.3
المممكة العربية السعودية 33.3
شركة العزيزية بندة المتحدة
51
المممكة العربية السعودية 51
شركة صافوال لألغذية
3.1
المممكة العربية السعودية 3.1
شركة صافوال لالستثمارات الصناعية
311
المممكة العربية السعودية 311
الشركة المتحدة لمممتمكات العقارية (المتحدة العقارية)
41
المممكة العربية السعودية 41
شػركة أديـ العربية المحدودة (أديـ)
311
المممكة العربية السعودية 311
شركة كامف الشرؽ لالستثمارات الصناعية (كامف)
311
المممكة العربية السعودية 311
شركة صدوؽ العربية لإلتصاالت السمكية (صدوؽ)
311
المممكة العربية السعودية 311
شركة المؤوف العالمية القابضة
41
المممكة العربية السعودية 41
شركة المتوف العالمية القابضة لالستثمار العقاري
311
المممكة العربية السعودية 311
شركة عافية العربية لألغذية
34.5
35.3
مصر
الشركة المتحدة لمسكر – مصر
4
المممكة العربية السعودية 4
شركة المخازف الكبرى التجارية
4
4
لبناف
الشركة المتحدة لألسواؽ المركزية
المممكة العربية السعودية 311
شركة قفزات الكونية المحدودة
المممكة العربية السعودية 311
شركة الوقت الكونية المحدودة
المممكة العربية السعودية 311
شركة أعالينا الكونية المحدودة
المممكة العربية السعودية 311
شركة إبتكار الكونية المحدودة
1

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساىمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة ( غير مدققة )

لفترة الثالثة أشير المنتيية في  13مارس 1133ـ
(بآالؼ الرياالت السعودية)
-3

الشركة وشركاتها التابعة وطبيعة أعمالها (تابع)
بمد التأسيس

نسبة الممكية في الشركة
التابعة (بالمائة)
1131م
1133م

منشآت تتم السيطرة عميها من خالل شركات تابعة :
شركة صافوال لألغذية
شركة عافية العالمية
شركة صافوال لالستثمار الصناعي
شركة صافوال ألسواؽ األغذية الناشئة المحدودة
شركة صافوال لالغذيو والسكر

المممكة العربية السعودية
المممكة العربية السعودية
الجزر البريطانية العذراء
جزر الكايماف

51.35
51
51.3
51

51.35
51
51.3
51

شركة عافية العالمية
شركة صافوال بيشير
شػركة مالينت ار القابضػة
صافوال لألغذية المحدودة
شػركة عافية العالميػة ػ األردف
شػركة أنفسكز
عافية لمتجارة العالمية
صافوال لألغذية العالمية
شركة كوغو غيدا ياتوـ في تكاريت إيو إس (كوغو)

إيراف
لوكسمبرغ
الجزر البريطانية
األردف
الجزر البريطانية
الجزر البريطانية
الجزر البريطانية
تركيا

41
311
311
53.3
51
311
311
311

41
311
311
53.3
51
311
311
311

صافوال لألغذية المحدودة:
شركة عافية العالمية ػ مصر

مصر

55.51

55.4

شركة أنفسكز:
تركواز لزيوت الطعاـ

كازخستاف

311

311

كوغو
يادوـ غيدا صناعي في تاكريت إيو إس (يودوـ)

تركيا

311

311

شركة صافوال لالستثمارات الصناعية :
الشركة المتحدة لمسػكر

المممكة العربية السعودية

33.34

33.34

الشركة المتحدة لمسكر:
الشركة المتحدة لمسكػر  -مصر

مصر

12.31

12.31

شركة صافوال ألسواق األغذية الناشئة :
شركة صافوال المغرب
شركة صافوال لزيوت الطعاـ المحدودة (السوداف)
شركة عافية العالمية – الجزائر

المغرب
السوداف
الجزائر

311
311
311

311
311
311

شركة صافوال ألنظمة التغميـف المحدودة:
شركة نيو مارينا لمصناعات البالستيكية (نيومارينا)
شركة الشرؽ لمصناعات البالستيكية المحدودة (الشرؽ)

مصػر
المممكة العربية السعودية

311
311

311
51

شركة العزيزية بندة المتحدة
شركة المخازف الكبرى التجارية (جياف)
الشركة المتحدة لألسواؽ المركزية

المممكة العربية السعودية
لبناف

51
51

51
33

جيان
الشركة المبنانية لمحمويات والمخابز
الشركة المتحدة لألسواؽ المركزية

المممكة العربية السعودية
لبناف

51
-

51
32
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العذراء
العذراء
العذراء
العذراء

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساىمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة ( غير مدققة )

لفترة الثالثة أشير المنتيية في  13مارس 1133ـ
(بآالؼ الرياالت السعودية)

 - 3الشركة وشركاتها التابعة وطبيعة أعمالها (تابع)
خالؿ الربع األوؿ مف العاـ 1131ـ ،تـ عرض شركة ىرفي لمخدمات الغذائية التابعة لممجموعة لالكتتاب العاـ مف
خالؿ طرح عاـ أولي  %11مف أسيميا القائمة .وقد أدى ذلؾ إلى تخفيض حصة المجموعة في شركة ىرفي مف
 %31إلى  %35وبالتالي فقداف السيطرة عمييا .نالت المجموعة  145مميوف لاير سعودي لقاء عدد أسيميا البالغ
 1.23مميوف سيـ حيث تـ بيع السيـ الواحد مقابؿ  13رياالً سعودياً ،كما حققت الشركة ربحاً صافياً مف عممية البيع
بمغ  352مميوف لاير سعودي وقد تـ إدراجو في قائمة الدخؿ .تـ إيقاؼ توحيد ىرفي مع المجموعة إعتبا اًر مف تاريخ
إدراج أسيميا في البورصة وتـ اإلعتراؼ بيا كشركة زميمة في القوائـ المالية الحالية.

خالؿ الربع الثالث مف السنة ،توصمت المجموعة إلى عقد إتفاقيات أولية مع بعض مساىمي األقمية ضمف أعماؿ
البيع بالتجزئة وصناعة المنتجات الغذائية بيدؼ اإلستحواذ عمى حصصيـ مقابؿ إصدار  32.13مميوف سيـ جديد
مف المجموعة إضافة إلى تسوية نقدية صافية بمغت  11مميوف لاير سعودي تستحؽ عند إتماـ الصفقة .بيد أف
الصفقة لـ تنجز بنياية السنة مراعاة لموافقات الييئات التشريعية ومساىمي المجموعة.
خالؿ العاـ 1115ـ ،أبرمت الشركة إتفاقية مع شركة تايت آند اليؿ المحدودة مساىـ األقمية في كؿ مف الشركة
المتحدة لمسكر  -المممكة العربية السعودية والشركة المتحدة لمسكر  -مصر  %5.24و %1.14مف أسيـ الشركتيف
عمى التوالي مقابؿ إعتبار مبمغ  343.11مميوف لاير سعودي  .وقد أكتممت الصفقة في  2يناير 1133ـ بعد أف تـ
مجمد لحيف إتماـ المعامالت
إيداع الجزء األخير مف المعاممة البالغ  311.52مميوف لاير سعودي في حساب ضماف ّ
القانونية بشكؿ نيائي .بيد أنو طبقاً التفاقية شراء األسيـ ،كاف لممجموعة الحؽ في الحصوؿ عمى األرباح اعتبا اًر مف

 3يناير 1131ـ ،وبالتالي تـ إدراج ىذه األرباح في القوائـ المالية الموحدة الراىنة.

واعتبا اًر مف  32سبتمبر 1115ـ ،استحوذت العزيزية بندة المتحدة التابعة لممجموعة عمى عمميات شركة جياف
السعودية المحدودة ("جياف") مقابؿ قيمة إجمالية بمغت  325.1مميوف لاير سعودي .يتكوف مبمغ الشراء مف 111

مميوف لاير سعودي نقداً ومبمغ حقوؽ ممكية مؤجؿ قدره  113.1مميوف لاير سعودي .قامت شركة العزيزية بندة المتحدة

بدفع المبمغ النقدي في  31أكتوبر 1115ـ عمى أف يتـ دفع مكوف حقوؽ الممكية المؤجؿ في شكؿ إصدار أسيـ

جديدة يبمغ عددىا  31.3أسيـ لشركة العزيزة بندة المتحدة تبمغ قيمة كؿ سيـ  13.51لاير سعودي .كما أعطت ىذه
االتفاقية الحؽ لجياف باكتساب  %3مف األسيـ سنوياً بالقيمة العادلة وذلؾ لمدة تصؿ إلى  1سنوات.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساىمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة ( غير مدققة )

لفترة الثالثة أشير المنتيية في  13مارس 1133ـ
(بآالؼ الرياالت السعودية)
 - 1أسس اإلعداد
أ  -قائمة االلتزام بالمعايير

تػػـ إعػػداد الق ػوائـ الماليػػة األوليػػة المػػوجزة الموحػػدة المرفقػػة لممجموعػػة وفق ػاً لمعيػػار المعمومػػات الماليػػة األوليػػة
الصادر عف الييئة السعودية لممحاسبيف القانونييف .
ىػػذه الق ػوائـ الماليػػة األوليػػة المػػوجزة الموحػػدة يجػػب أف تػػتـ قراءتيػػا مقرونػػة مػػع الق ػوائـ الماليػػة السػػنوية المدققػػة
لممجموعة لمسنة المنتيية في  13ديسمبر 1131ـ .
تمت اعادة تصنيؼ بعض أرقاـ المقارنة لتتماشى مع عرض السنة الحالية.
ب -أسس القياس
يػػتـ إعػػداد القػوائـ الماليػػة األوليػػة المػػوجزة الموحػػدة وفقػاً لمبػػدأ التكمفػػة التاريخيػة (فيمػػا عػػدا االسػػتثمارات المتاحػػة
لمبيع والتي يتـ إظيارىا بقيمتيا العادلة) باستخداـ مبدأ االستحقاؽ المحاسبي ومفيوـ االستم اررية .
ج  -عممة العرض والنشاط
يتـ عرض ىذه القػوائـ الماليػة األوليػة المػوجزة الموحػدة المرفقػة بالريػاالت السػعودية والتػي تمثػؿ عممػة النشػاط .
كافة المعمومات المعروضة باللاير السعودي تـ تدويرىا ألقرب ألؼ .
د  -إستخدام التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة
يتطمب إعداد القوائـ المالية مف اإلدارة اسػتخداـ بعض التقديرات واإلفتراضات التي تؤثر في المبالغ المعروضة
لمموجػػودات والمطموبػػات .أيض ػاً يتطمػػب مػػف اإلدارة ممارسػػة حكميػػا فػػي عمميػػة تطبيػػؽ السياسػػات المحاسػػبية
لممجموع ػػة  .ت ػػتـ مراجع ػػة ى ػػذه التق ػػديرات واإلفت ارض ػػات عم ػػى أس ػػاس مس ػػتمر .ي ػػتـ إظي ػػار مراجع ػػة التق ػػديرات
المحاسػػبية فػػي الفت ػرة التػػي تػػتـ فييػػا مراجعػػة التقػػديرات وفػػي فت ػرة مراجعػػة المسػػتقبمية التػػي قػػد تتػػأثر بنتػػائ تمػػؾ
المراجعة .
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساىمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة ( غير مدققة )

لفترة الثالثة أشير المنتيية في  13مارس 1133ـ
(بآالؼ الرياالت السعودية)

 - 1ممخص السياسات المحاسبية الهامة
السياسػات المحاسػبية المطبقػػة بواسػطة المجموعػػة إلعػداد ىػػذه القػوائـ الماليػػة األوليػة المػػوجزة الموحػدة تتفػػؽ مػع تمػػؾ
المستخدمة إلعداد القوائـ المالية السنوية الموحدة  .فيما يمى السياسات المحاسػبية اليامػة المطبقػة بواسػطة الشػركة

إلعداد ىذه القوائـ المالية األولية الموجزة الموحدة:
أ  -أسس توحيد القوائم المالية :

تشتمؿ القوائـ الماليػة األوليػة المػوجزة الموحػدة عمػى القػوائـ الماليػة األوليػة المػوجزة الموحػدة لمشػركة وشػركاتيا

التابعػػة كمػػا ىػػو مبػػيف فػػي إيضػػاح ( )3أعػػاله  .تػػتـ المحاسػػبة عػػف الشػػركات الزميمػػة والشػػركات تحػػت السػػيطرة
المشتركة باستخداـ طريقة حقوؽ الممكية .
- 3الشركات التابعة
الشركات التابعة ىي منشآت يتـ السيطرة عمييا بواسطة المجموعة  .توجد

السيطرة

عندما يكوف

لممجموعة المقدرة عمى التحكـ في السياسات المالية والتشغيمية لممنشأة وذلؾ لمحصوؿ عمى منافع مف
أنشطتيا  .لتقدير السيطرة فإف حقوؽ التصويت المحتممة التي تمارس حالياً يتـ أخذىا في الحسباف  .يتـ

إدراج القوائـ المالية لمشركات التابعة في القوائـ المالية األولية الموجزة الموحدة مف تاريخ بدأ السيطرة

حتى تاريخ توقفيا .كافة األرصدة الداخمية لممجموعة والمعامالت المالية الناتجة مف المعامالت بيف
الشركة وشركاتيا التابعة وتمؾ الناتجة بيف الشركات التابعة يتـ استبعادىا عند إعداد القوائـ المالية األولية
الموجزة الموحدة  .أيضاً  ،أية أرباح وخسائر غير محققة ناتجة مف معامالت داخمية في المجموعة يتـ
استبعادىا عند توحيد القوائـ المالية األولية الموجزة الموحدة.

- 1حقوق األقمية
سيتـ إحتساب أي تغيرات حاصمة في حقوؽ ممكية المجموعة في إحدى الشركات التابعة بعد إقتناء
السيطرة  ،كمعامالت حقوؽ ممكية عمى أف يتـ تعديؿ القيـ الدفترية لحقوؽ األقمية مقابؿ القيمة العادلة
لممبمغ المدفوع يتـ إدراج أي فرؽ مباشرةً في حقوؽ الممكية تحت "معامالت مع مساىمي األقمية غير
المؤثرة عمى السيطرة".
ينت عف شراء حقوؽ األقمية شيرة تجارية ،إذا تـ اإلستحواذ عمى السيطرة ،حيث أنيا الفرؽ بيف أي مبمغ
مدفوع والحصة المقتناه لمقيمة الدفترية لصافي موجودات الشركة التابعة.

ينت عف االستبعادات في حقوؽ األقمية ،إف وجدت ،أرباح وخسائر لممجموعة فيتـ تسجيميا في قائمة
الدخؿ إذا تـ فقداف السيطرة عمييا.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساىمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة ( غير مدققة )

لفترة الثالثة أشير المنتيية في  13مارس 1133ـ
(بآالؼ الرياالت السعودية)
-1

ممخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
ب  -تحويل العمالت األجنبيـة :
وتحدد كؿ منشأة
تـ إعداد القوائـ المالية الموحدة باللاير السعودي الذي يمثؿ عممة العرض والنشاط لممجموعة.
ّ
في المجموعة عممة نشاطيا ويتـ قياس البنود المدرجة في القوائـ المالية لكؿ منشأة باستخداـ عممة النشاط
المذكورة.
تتـ ترجمة المعامالت التي تتـ بالعمالت األجنبية إلى عممة نشاط المجموعة عمى أساس أسعار الصرؼ
السائدة في السوؽ بتاريخ تمؾ المعامالت .أما الموجودات والمطموبات ذات الطبيعة النقدية التي تتـ بالعمالت
األجنبية بتاريخ قائمة المركز المالي فتتـ ترجمتيا لتعكس ما يعادليا بعممة النشاط الرئيسية لممجموعة وفقاً

ألسعار الصرؼ السائدة بذلؾ التاريخ .تقيد الفروقات الناتجة عف ترجمة العمالت األجنبية في قائمة الدخؿ
الموحدة لمفترة الجارية.

يتـ تحويؿ موجودات ومطموبات الشركات التابعة والشركات الزميمة والمنشآت تحت السيطرة المشتركة األجنبية
إلى اللاير السعودي عمى أساس أسعار الصرؼ السائدة في السوؽ بتاريخ المركز المالي .يتـ تحويؿ بنود
حقوؽ الممكية في الشركات التابعة والزميمة وتحت السيطرة األجنبية ،باستثناء األرباح المبقاة لمشركات التابعة،
عمى اساس أسعار الصرؼ السائدة في السوؽ بتاريخ نشأة البنود ذات العالقة .بينما يتـ تحويؿ بنود قائمة

الدخؿ لمشركات التابعة األجنبية عمى اساس المتوسط المرجح ألسعار الصرؼ خالؿ الفترة .التسويات الناتجة
عف تحويؿ القوائـ المالية لمشركات التابعة األجنبية إلى اللاير السعودي  ،إذا كانت جوىرية ،يتـ إدراجيا في بند

منفصؿ ضمف حقوؽ المساىميف (حساب ترجمة عممة أجنبية) في القوائـ المالية الموحدة لمشركة.
تتـ معالجة أي شيرة ناتجة عف إقتناء شركة تابعة أجنبية وتسويات أي قيمة عادلة لمقيمة الدفترية لمموجودات

والمطموبات الناتجة عف اإلقتناء كموجودات ومطموبات لمشركات التابعة األجنبية ويتـ ترجمتيا بسعر اإلقفاؿ
بتاريخ المركز المالي.
ج  -ذمم مدينـة تجارية :

تدرج الذمـ المدينة التجارية بالمبالغ األصمية لمفاتورة بعد حسـ مخصص الديوف المشكوؾ في تحصػيميا  .يقيػد

مخصص لمديوف المشكوؾ فػي تحصػيميا عنػدما يكػوف ىنػاؾ شػؾ جػوىري إلمكانيػة المجموعػة تحصػيؿ المبػالغ
بالكامؿ وفقاً لمشروط األصمية لمذمـ المدينة .

31

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساىمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة ( غير مدققة )
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ممخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
د  -مخـزون :
يقيـ المخزوف عمى أساس سعر التكمفة (المحدد عمى أساس المتوسط المرجح لمتكمفة) أو القيمة القابمة لمتحقؽ،
أييما أقؿ .تشتمؿ تكمفة البضاعة تامة الصنع والبضاعة تحت التصنيع عمى تكمفة المواد األولية والعمالة
المباشرة ومصروفات التصنيع غير المباشرة .البضاعة بالطريؽ يتـ تقييميا بالتكمفة .أما فيما يتعمؽ بالمخازف
أيضا بحسب التكمفة ناقص مخصصات السمع البطيئة الحركة.
وقطع الغيار فيتـ تقييميا ً
ه  -استثمارات :
 - 3استثمارات في شركات زميمة وشركات تحت السيطرة المشتركة
الشػػركات الزميمػػة ىػػي تمػػؾ التػػي يكػػوف لممجموعػػة تػػأثير ىػػاـ عمييػػا ولكػػف ليسػػت ليػػا سػػيطرة عمييػػا فػػي
السياسػػات الماليػػة والتشػػغيمية  .الشػػركات تحػػت السػػيطرة المشػػتركة ىػػي تمػػؾ الشػػركات التػػي تتقاسػػـ فييػػا
المجموعة سيطرة فعالة مع مساىميف آخريف لمشركة المستثمر فييا.
يتـ المحاسبة عػف إسػتثمار المجموعػة فػي الشػركات الزميمػة والشػركات تحػت السػيطرة المشػتركة بإسػتخداـ
طريقػة حقػػوؽ الممكيػػة إعتبػػا اًر مػػف تػاريخ بدايػة ذلػػؾ التػػأثير اليػػاـ أو السػيطرة المشػػتركة حتػػى تػػاريخ توقػػؼ
ذلؾ التأثير .وفقاً لطريقة حقوؽ الممكية ،فإف اإلستثمارات في الشركات الزميمة والشػركات تحػت السػيطرة
المشتركة يتـ تسجيمو في قائمة المركز المالي بالتكمفة (بما في ذلػؾ الشػيرة المدفوعػة عنػد اإلسػتحواذ بعػد
خصـ أية خسائر إنخفاض) ازئػداً التغيػرات التاليػة لإلسػتحواذ فػي حصػة المجموعػة فػي صػافي موجػودات
الشػػركة المسػػتثمر فييػػا  .عنػػدما يكػػوف ىنػػاؾ تغييػػر متحقػػؽ مباش ػرة فػػي حقػػوؽ ممكيػػة الشػػركة الزميمػػة أو
الشػركة تحػػت السػػيطرة المشػػتركة تقػوـ المجموعػػة بتسػػجيؿ حصػػتيا مػػف ىػذه التغيػرات فػػي القائمػػة الموحػػدة
لمتغيرات في حقوؽ المساىميف .
عنػػدما تتجػػاوز حصػػة المجموعػػة فػػي الخسػػائر نسػػبة ممكيتيػػا فػػي أي شػػركة زميمػػة أو شػػركة تحػػت سػػيطرة
مشتركة  ،يتـ تخفيض القيمػة الدفتريػة لحصػة لممجموعػة إلػى صػفر ويػتـ إيقػاؼ تحمػؿ أي خسػائر أخػرى
بإستثناء المدى الذي تتكبد فيػو المجموعػة إلت ازمػات قانونيػة أو ضػمنية أو القيػاـ بػأي مػدفوعات نيابػة عػف
الشركة الزميمة .
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 - 1استثمارات متاحة لمبيع

االستثمارات المحتفظ بيا ألغراض غير تجارية وليس لممجموعة تأثير ىاـ أو سػيطرة عمييػا يػتـ تصػنيفيا

كاسػتثمارات متاحة لمبيع  .تشمؿ ىذه االسػتثمارات بشػكؿ رئيسػي اسػتثمارات لممجموعػة تقػؿ حصػتيا فييػا
عػػف  %11مػػف رأس مػػاؿ عػػدة شػػركات مسػػاىمة محميػػة مسػػجمة بالسػػوؽ الماليػػة وشػػركات غيػػر مسػػجمة

وصناديؽ استثمار.

ىػػذه االسػػتثمارات يػػتـ تسػػجيميا مبػػدئياً بالتكمفػػة ومػػف ثػػـ يعػػاد قياسػػيا وتظيػػر فػػي قائمػػة المركػػز المػػالي

الموحدة بقيمتيا العادلة .تحدد القيمة العادلة بواسطة الرجوع لمقيمة السوقية في سوؽ مفتػوح إف وجػد .فػي
حالة غياب سوؽ مالية مفتوحة وعدـ إمكانية تحديد قيمة عادلة تقديرية موثوؽ بيا بواسػطة وسػائؿ أخػرى

تعتبر التكمفة ىي القيمة العادلة لتمؾ االسػتثمارات  .تقيػد األربػاح أو الخسػائر غيػر المحققػة والناتجػة عػف
التغيػر فػي القيمػة العادلػة  ،إذا كانػت جوىريػة  ،كبنػد مسػتقؿ ضػمف مكونػات حقػوؽ المسػاىميف حتػى يػتـ
إسػػتبعاد أو تخفػػيض اإلسػػتثمارات .عنػػد اسػػتبعاد تمػػؾ اإلسػػتثمارات تقيػػد ىػػذه األربػػاح والخسػػائر المتراكمػػة
المستحقة سابقاً في حقوؽ المساىميف في قائمة الدخؿ الموحػدة  .عنػد وجػود إنخفػاض  ،يػتـ إدراج الفػرؽ
ب ػػيف التكمف ػػة والقيم ػػة العادل ػػة ف ػػي قائم ػػة ال ػػدخؿ الموح ػػدة كإنخف ػػاض ف ػػي قيم ػػة الموج ػػودات .ال ي ػػتـ إدراج
اإلنعكػػاس فػػي خسػػائر اإلنخفػػاض فػػي حقػػوؽ الممكيػػة المصػػنفة كإسػػتثمارات متاحػػة لمبيػػع بقائمػػة الػػدخؿ
الموحدة .إيرادات األرباح الموزعة لمثؿ ىذه اإلستثمارات يتـ قيدىا عند اإلعالف عنيا.
 - 1استثمارات أخرى
تمثػؿ إسػػتثمارات المجموعػػة فػػي المشػػاريع العقاريػػة التػػي ىػػي تحػػت التطػػوير ويػػتـ تسػػجيميا بالتكمفػػة ناقصػاً
أي خسارة انخفاض في القيمة.

و -دمج األعمال :

يػػتـ المحاسػػبة عػػف دم ػ األعمػػاؿ بإسػػتخداـ طريقػػة الشػػراء حيػػث يػػتـ قيػػاس تكمفػػة اإلسػػتحواذ بالقيمػػة العادلػػة
لمموجػػودات الممنوحػػة وأداة حقػػوؽ ممكيػػة صػػادرة ومطموبػػات متكبػػدة او مفترضػػة مػػف تػػاريخ التبػػادؿ وتتضػػمف

التكاليؼ العائدة مباشرة لعمميػة اإلسػتحواذ .يػتـ قيػاس الموجػودات المقتنػاة والمطموبػات المحتممػة المفترضػة عنػد

دم األعماؿ مبدئياً بقيميا العادلة بتاريخ اإلستحواذ .

يػػتـ تصػػنيؼ الزي ػػادة فػػي تكمفػػة دمػ ػ األعمػػاؿ عػػف حص ػػة المجموعػػة ف ػػي ص ػػافي القيمػػة العادلػػة لمموج ػػودات

المطموبػ ػػات والمطموبػ ػػات المحتممػ ػػة المسػ ػػتحوذ عمييػ ػػا فػ ػػي تػ ػػاريخ االسػ ػػتحواذ كشػ ػػيرة (.انظػ ػػر الػ ػػي االيضػ ػػاح
رقـ (1أ) (.)1
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ز  -موجودات غير ممموسـة :
 - 3الشػػيرة

تمثؿ الشػيرة زيادة تكمفة اإلستثمارات عمى القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تـ اإلستحواذ عمييا مف

خػػالؿ دم ػ األعمػػاؿ  .يػػتـ إختبػػار الشػػيرة سػػنوياً لإلنخفػػاض ويػػتـ تسػػجيميا بالتكمفػػة بعػػد خصػػـ خسػػائر
اإلنخفاض المتراكـ .تتضمف أربػاح أو خسػائر إسػتبعاد منشػأة مػا القيمػة الدفتريػة لمشػيرة المتعمقػة بالمنشػأة
المباعة .

لغرض إختبار اإلنخفػاض فػإف الشػيرة المقتنػاة مػف دمػ نشػاط مػا  ،ىػي مػف تػاريخ اإلقتنػاء  ،تػوزع عمػى

كػؿ وحػدة مػف وحػػدات توليػد النقػد التػػي يتوقػع أف تنتفػع مػػف تكامػؿ عمميػات دمػ األعمػاؿ بصػرؼ النظػػر

عف ما إذا كانت الموجودات أو المطموبات األخرى لممشتري قد تـ تخصيصيا ليذه الوحدات.

إذا كانت تكمفػة اإلسػتثمار المسػتحوذ عميػو أقػؿ مػف قيمتػو العادلػة بتػاريخ االسػتحواذ  ،فػإف ىػذا الفػرؽ تػتـ

تسػػويتو بتخفػػيض القػػيـ العادلػػة لمموجػػودات غيػػر المتداولػػة لمشػػركة المسػػتثمر فييػػا بالتناسػػب مػػع قيمتيػػا

الدفترية .

 - 1نفقات مؤجمة

تتك ػػوف النفق ػػات المؤجم ػػة أساسػ ػاً م ػػف مص ػػروفات تكب ػػدتيا المجموع ػػة عم ػػى تأس ػػيس مناف ػػذ تجزئ ػػة جدي ػػدة
ومشاريع أخرى  .يتـ إطفاء ىذه المصروفات باسػتخداـ طريقػة القسػط الثابػت عمػى الفتػرة المقػدرة لإلنتفػاع
بيا حيث ال تزيد عف خمس سنوات .

تشتمؿ النفقات المؤجمة أيضاً عمى رسوـ إعتماد قروض صندوؽ التنمية الصناعية السعودي ورسوـ
أخرى متعمقة بيا والتي تـ تأجيميا ويتـ إطفاؤىا بإستخداـ طريقة القسط الثابت عمى فترة تمؾ القروض.
ح  -الموجودات والمطموبات المخصصة لمبيع

تتضمف الموجودات المتاحة لمبيع الموجػودات والمطموبػات أو مجموعػة التصػفية ،التػي يتوقػع أف يػتـ إسػتردادىا

عوضا عف اإلستمرار في إستخداميا .مباشرة بعد التصػنيؼ عمػى أنيػا متاحػة لمبيػع ،يػتـ قيػاس
مف خالؿ البيع
ً
الموجػػودات غيػػر المتداولػػة المدرجػػة فػػي مجموعػػة التصػػفية بػػالمبمغ الػػدفتري األدنػػى ليػػا والقيمػػة العادلػػة نػػاقص
تكمفة البيع .بعد اإلظيار األولي ،يتـ تخصػيص أي خسػارة انخفػاض القيمػة فػي مجموعػة التصػفية لمشػيرة (إف

وجدت) فيما يتـ تخصيص الموجودات والمطموبات المتبقية عمى أساس تناسبي .غير أنو ال يتـ تخصيص أي
األوليػة الخاصػة بيػا .يػتـ إظيػار خسػائر
خسػارة مػف موجػودات ماليػة ،يمكػف قياسػيا وفقػاً لمسياسػات المحاسػبية ّ
وأرباح تصفية ىذه الموجودات أو مجموعة التصفية في قائمة الدخؿ لمفترة الجارية.
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ط  -ممتمكات  ،آالت ومعدات :
تظير الممتمكات  ،اآلالت والمعدات بسػعر التكمفػة  ،بعػد خصػـ اإلسػتيالكات المتراكمػة وخسػائر اإلنخفػاض ،
إف وجػػدت .يػػتـ احتسػػاب اإلسػػتيالؾ باسػػتخداـ طريقػػة القسػػط الثابػػت وفق ػاً لمعمػػر اإلنتػػاجي المقػػدر لممتمكػػات ،
اآلالت والمعػػدات ويحمػػؿ لقائمػػة الػػدخؿ .ال يػػتـ إحتسػػاب إسػػتيالؾ عمػػى األ ارضػػي  .األعمػػار اإلنتاجيػػة المقػػدرة
ىي كالتالي :

ســـنة
11 ~ 31.1
مبانػي
11 ~ 1
تحسػينات عمى مبانػي مستأجرة
11 ~ 1
آالت ومعػدات
32 ~ 1
أثاث ومعدات مكتبيػة
31 ~ 3
سػػيارات
تػػتـ رسػػممة نفقػػات التمويػػؿ عمػػى القػػروض المسػػتخدمة لتمويػػؿ بنػػاء موجػػودات ثابتػػة خػػالؿ فت ػرة إعػػداد وتجييػػز
األصؿ لمغرض الذي سيستخدـ مف أجمو .
تقيػػد المصػػروفات الخاصػػة بالصػػيانة واإلصػػالح  ،والتػػي ال تزيػػد جوىريػاً مػػف العمػػر اإلنتػػاجي ليػػذه الموجػػودات
ضمف المصروفات .
ي  -المخصصات
يتـ إثبات المخصصات ما إذا كاف لممجموعة إلتزاـ (قانوني أو ضمني) ناشيء مف حدث سابؽ ويمكف قياس
تكاليؼ تسوية ىذا اإللتزاـ بشكؿ موثوؽ بو.
ك  -مخصص مكافأة نهاية الخدمة
ي ػػتـ قي ػػد مخص ػػص مكاف ػػأة نياي ػػة الخدم ػػة لمع ػػامميف بموج ػػب أنظم ػػة العم ػػؿ والعم ػػاؿ ف ػػي ال ػػدوؿ المس ػػجمة بي ػػا
الشركات األعضاء في المجموعة ويحمؿ عمى قائمة الدخؿ األولية الموحدة .
ل  -تحقق اإليرادات
ي ػػتـ تحقي ػػؽ اإليػ ػرادات عن ػػد تسػ ػػميـ البض ػػاعة أو تق ػػديـ الخ ػػدمات لمعمػ ػػالء  ،وتقي ػػد بالص ػػافي بع ػػد الحس ػػومات
التجارية .تتضمف اإليرادات أيضاً :
 -3الدخؿ مف عقود اإليجارات والذي يتـ تحقيقو عمى مدار فترة تمؾ العقود .
 -1إيرادات األصناؼ الدعائية المعروضة والتي يتـ تحقيقيا عند اكتسابيا .
تنت اإليرادات بشكؿ رئيسي مف أعماؿ التصنيع والبيع بالجممة والتجزئة لممواد الغذائية ومشتقاتيا .
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م  -المصروفـات

تشػػتمؿ مصػػروفات البيػػع  ،التسػػويؽ والعموميػػة واإلداريػػة عمػػى التكػػاليؼ المباش ػرة وغيػػر المباش ػرة التػػي تكػػوف

تحديػػداً غيػػر متربطػػة بتكمفػػة اإليػرادات وفقػاً لممبػػادىء المحاسػػبية المتعػػارؼ عمييػػا  .مصػػروفات البيػػع والتسػػويؽ
ىي تمؾ المصروفات الناتجة مف مجيودات المجموعة في وظائؼ البيع والتسويؽ والتوزيع  .كافة المصػروفات

األخرى يتـ تصنيفيا كمصروفات عمومية وادارية  .توزع ىػذه التكػاليؼ بػيف تكمفػة اإليػرادات ومصػروفات البيػع
والتسويؽ والمصروفات العمومية واإلدارية  ،إف لزـ األمر  ،بطريقة منتظمة .

ن  -مشتقات األدوات المالية – محاسبة التحوط

تستخدـ الشػركة مشػتقات األدوات الماليػة (عقػود السػمع المسػتقبمية فضػالً عػف ترتيبػات عػالوة األدوات المشػتقة)

لمتح ػػوط لمخ ػػاطر س ػػعر المػ ػواد الخ ػػاـ ف ػػي أعم ػػاؿ الس ػػكر .ي ػػتـ قي ػػاس المش ػػتقات بالقيم ػػة العادل ػػة وي ػػتـ تس ػػجيؿ
التغييرات في القيمة العادلة لمشتقة التحوط لألداة المالية في قائمة الدخؿ تحت تكمفػة المبيعػات كتسػوية لمقيمػة

الدفترية لبند التحوط– المخزوف.
س -عقود إيجار تشـغيمية

تحمػػؿ المصػػروفات المتعمقػػة بعقػػود اإليجػػار التشػػغيمية عمػػى قائمػػة الػػدخؿ األوليػػة الموحػػدة عمػػى أسػػاس القسػػط

الثابت عمى مدى مدة اإليجار .
ع  -الزكاة الشرعية وضريبة الدخل

تخضع الشػركة وشػركاتيا التابعػة المسػجمة فػي المممكػة العربيػة السػعودية لمزكػاة الشػرعية وفقػاً ألنظمػة مصػحمة
الزكػػاة والػػدخؿ ("المصػػمحة") .تخضػػع الشػػركات األجنبيػػة التابعػػة ألنظمػػة الض ػرائب فػػي الػػبالد المس ػػجمة فييػػا.
تحمؿ الزكاة وضريبة الدخؿ عمى قائمة الدخؿ الموحدة لمفترة الجارية.

يتـ تسػجيؿ الضػريبة المؤجمػة لمموجػودات والمطموبػات لمفروقػات المؤقتػة بالنسػب الحاليػة لمضػريبة .تػتـ مراجعػة
القيمة الدفترية لمموجودات الضريبة المؤجمة في تاريخ كؿ قائمة مركز مالي ويتـ تخفيضيا إلى المدى الذي لػـ
يعػد مػف المحتمػػؿ أف يكػوف فيػػو الػربح الخاضػع لمضػريبة كػاؼ ومتاحػاً فػي المسػتقبؿ القريػػب لمسػماح لجميػػع أو
جزء مف الضريبة المؤجمة لألصؿ أف يستخدـ.

ف -توزيعات األرباح

يتـ قيد األرباح الموزعة المرحمية كمطموبات في الفترة التي يتـ اعتمادىػا مػف قبػؿ مجمػس اإلدارة  .كمػا يػتـ قيػد

األرباح الموزعة الختامية في الفترة التي يتـ إعتمادىا مف قبؿ المساىميف.
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لفترة الثالثة أشير المنتيية في  13مارس 1133ـ
(بآالؼ الرياالت السعودية)
-1

ممخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
ص -النقد وما في حكمه
يتكوف النقد وما في حكمو ألغراض التدفقات النقديػة مػف نقػد بالصػندوؽ ونقػد لػدى البنػوؾ واسػتثمارات أخػرى
قصػػيرة األجػػؿ ذات سػػيولة عاليػػة  ،إف وجػػدت  ،لفتػرة اسػػتحقاؽ أصػػمية لمػػدة ثالثػػة أشػػير أو أقػػؿ والتػػي تتػػوفر
لممجموعة بدوف أية قيود .
ق  -التسـوية
تتـ تسوية الموجودات والمطموبات المالية وتظير بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة عندما يكوف ىنػاؾ
حؽ قانوني واجب النفاذ لتسوية المبالغ المحققة وعندما تعتزـ المجموعة أف تسدد عمى أساس صافي القيمػة أو
تصفية األصؿ وسداد اإللتزاـ في وقت واحد.
ر  -التقارير المالية القطاعية
القطاع ىو جزء مميز مف المجموعة يعمؿ في تقديـ المنتجات والخدمات المعرضة لممخاطر والخاضعة لمنافع
مختمفػػة عػػف مخػػاطر ومنػػافع القطاعػػات األخػػرى  .يعتمػػد نمػػوذج المجموعػػة األساسػػي لمتقػػارير القطاعيػػة عمػػى
بناء عمى إدارة المجموعة وىيكؿ التقارير الداخمية .
قطاعات العمؿ  .تحدد قطاعات العمؿ ً

 - 7الموجودات والمطموبات المخصصه لمبيع :
قررت المجموعة خالؿ الربع األخير كنتيجة لمراجعة إستراتيجية التشذيب الخاصة بتجارة المواد الغذائية لػدييا،
وضػػع نفسػػيا فػػي األسػواؽ األساسػػية والخػػروج مػػف بعػػض العمميػػات األجنبيػػة .وبػػذلؾ تػػـ تقػػديـ جػػزء مػػف منشػػآت
التصػػنيع ضػػمف قطػػاع الػػنفط كمجموعػػة تصػػفية مخصصػػة لمبيػػع .بػػدأت الجيػػود الراميػػة إلػػى بيػػع مجموعػػات
التصفية ويتوقع أف تتـ عممية بيع خالؿ السنة المالية المنتيية في  13ديسمبر 1133ـ.
تكونػػت مجموعػػة التصػػفية ،فػػي  13مػػارس 1133ـ مػػف موجػػودات بقيمػػة  131مميػػوف لاير سػػعودي بعػػد إظيػػار
خسارة إنخفاض القيمػة البالغػة  331مميػوف لاير سػعودي خػالؿ الربػع ال اربػع مػف عػاـ 1131ـ ومطموبػات بقيمػة
 342مميوف لاير سعودي عند إعادة قياس مجموعة التصفية بقيمتيا القابمة لالسترداد.
 - 5استثمارات
تتكوف االستثمارات في  13مارس مف اآلتي :

صافي االستثمارات في شركات زميمة وشركات تحت
سػيطرة مشػتركة (ايضاح رقـ )3-1
إستثمارت متاحة لمبيع (ايضاح رقـ )1-1
استثمارات أخػػرى  -بالتكمفة (ايضاح رقـ )1-1
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1133م
(غير مدققة)

1131ـ
(غير مدققة)

7.175.571
212.447
331.151
1.315.241

3.112.111
413.153
414.111
2.113.513
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لفترة الثالثة أشير المنتيية في  13مارس 1133ـ
(بآالؼ الرياالت السعودية)
-5

استثمارات (تابع)

3.1

استثمار في شركات زميمة وشركات تحت السيطرة المشتركة :

شركة المراعي المحدودة ػ المممكة العربية السعودية
شركة كناف العالمية لمتطوير العقػاري
شركة إنتاج كابيتاؿ المحدودة ػ الجزر العذراء البريطانية
ديار المشرؽ
شركة ىرفي لخدمات المواد الغذائية )ايضاح )3
شركة االسكندريو لمسكر
شركة ايمرج لالستثمار المحدوده
شركة مدينة السيرة لتطوير العقار
مدينة مطوري مدينة المعرفة اإلقتصادية
شكة المجمعات الموحده العقاريو
أخ ػػرى
المجمػػوع

نسبة الممكية السارية
()%
1133م 1131ـ
15.51 15.51
11
11
35
35
11
11
35
35
31.1
31.1
11
11
31
31
33
33
11
11
متنوعو
متنوعو

1133م
(غير مدققة)
1.313.152
531.472
133.774
113.341
111.113
335.131
31.514
357.311
32.111
711
35.131
7.175.571

1131ـ
( غير مدققة )
1.134.124
121.511
143.135
113.243
351.114
351.321
11.111
313.411
31.111
311
31.314
3.112.111

 1.5اإلستثمارات المتاحة لمبيع

تتكوف اإلستثمارات المتاحة لمبيع في  13مارس 1133ـ مف حصة الشركة  %1.5البالغة  333مميوف لاير سعودى

(1131ـ  132 :مميوف لاير سعودى  )%1.5في شركة إعمار  ،المدينة اإلقتصادية ( شركة مساىمة) .وتتضمف
حصة الشركة بنسبة  %33في شركة سويكروب جوسور بمبمغ  115مميوف لاير سعودي (1131ـ 115 :مميوف لاير
سعودي) و  %31في شركة سويكروب العربية السعودية بمبمغ  332مميوف لاير سعودي (1131ـ  332 :مميوف
لاير سعودي) و  % 2.3في مدينة المعرفة اإلقتصادية بمبمغ  333مميوف لاير سعودي (1131ـ  133 :مميوف لاير

سعودي) و %1في شركة تعمير األردنية القابضة (تعمير) بمبمغ  11مميوف لاير سعودى ( 1131ـ  31 :مميوف
لاير سعودى) .
 1.5إستثمارات أخرى

تمثؿ اإلستثمارات األخرى في  13مارس 1133ـ بشكؿ رئيسي اإلستثمارات في المشاريع العقارية في المممكة
العربية السعودية.
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لفترة الثالثة أشير المنتيية في  13مارس 1133ـ
(بآالؼ الرياالت السعودية)
 - 1قروض بنكية قصيرة األجل

تتكوف القروض قصيرة األجؿ مف حسابات سحب عمى المكشوؼ وقروض قصيرة االجؿ وعقد تمويؿ بالمرابحة مف
بنوؾ تجارية مختمفة ومؤسسات مالية أخرى وتحمؿ نفقات تمويؿ وفؽ المعدالت السائدة في السوؽ .بعض ىذه
القروض قصيرة األجؿ مضمونة بموجب ضماف شركة مف قبؿ المجموعة .
 - 2قروض طويمة األجـل
تمثؿ القروض طويمة األجؿ تمويؿ مف صندوؽ التنمية الصناعية السعودي ( الصندوؽ ) وبنوؾ تجارية ومؤسسات
مالية أخرى لشركة مجموعة صافوال وشركاتيا التابعة الموحدة  .بعض ىذه القروض مضموف بواسطة رىف عمى
ممتمكات وآالت ومعدات بعض الشركات التابعة  .تتضمف إتفاقيات القرض شروط و التي مف بيف أمور أخرى،
اإلحتفاظ ببعض النسب المالية.
 - 3رأس المـال واألرباح الموزعة
يتكوف رأس ماؿ الشركة في  13مارس 1133ـ 1131ـ مف مبمغ  1مميار لاير سعودي مقسـ عمى  111مميوف سيـ
مدفوع بالكامؿ قيمة كؿ سيـ  31لاير سعودي.
إعتمد مجمس اإلدارة في إجتماعو بتاريخ  34أبريؿ 1133ـ أرباح مرحمية بمبمغ  311مميوف لاير سعودي (تمثؿ
 1.11لاير سعودي لكؿ سيـ).
 - 4ربح السـهم
تـ إحتساب ربح السيـ لفترة الثالثة أشير المنتيية في  13مارس 1133ـ بشكؿ منفصؿ بتقسيـ صافي الربح مف
العمميات (بما في ذلؾ حصة األقمية) وصافي الدخؿ لتمؾ الفترة عمى المتوسط المرجح لعدد األسيـ العادية القائمة
خالؿ فترة الثالثة أشير المنتيية في  13مارس 1131ـ والذي بمغ  111مميوف سيـ .
 - 31التغيرات الموسمية
تتأثر بعض أنشطة المجموعة بالتحركات الموسمية المتعمقة بأشير رمضاف  ،شواؿ وموسـ الح  ،التي تسبب
زيادة في اإليرادات بشكؿ ىاـ خالؿ تمؾ الفترات  .أثر ىذه الفترة لعامي 1133ـ و1131ـ ىبط بشكؿ أساسي في
الربع الثالث والرابع مف السنة المالية  .عميو  ،فإف نتائ العمميات المعروضة في القوائـ المالية األولية الموجزة
الموحدة لمربع قد ال تكوف مؤش اًر عادالً لمنتائ والعمميات لمسنة كاممةً .
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لفترة الثالثة أشير المنتيية في  13مارس 1133ـ
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 - 33معمومات القطاعات
خالؿ فترة األشير الثالثة أشير المنتيية في  13مارس 1133ـ و1131ـ تتمثؿ األنشطة الرئيسية لممجموعة في
تصنيع وبيع الجممة وتسويؽ وتجارة التجزئة في مختمؼ أنواع األغذية والمنتجات المتعمقة بذلؾ .تـ تمخيص بعض
المعمومات المالية المختارة كما في  13مارس 1133ـ و1131ـ ولمفترتيف المنتييتيف في ذلؾ التاريخ وفقاً
لمقطاعات الجغرافية كما يمي :
استثمارات
تصنيع /
المجمـوع
في أنشطة أخـرى
تجزئـة
جممة
1133م (غير مدقق) :

صافي ممتمكات وآالت ومعدات

1.351.121

1.111.411

3.411

3,312.111

صافي موجودات غير متداولة أخرى

433.313

121.113

1.311.135

3,331.431

صافي اإليػرادات

1.325.551

1.333.311

__

1,233.331

صافي الربػح

53.113

14.421

13.551

321.323

1131م (غير مدقق) :
صافي ممتمكات وآالت ومعدات
صافي موجودات غير متداولة أخرى

1.314.113
533.111

1133م (غير مدقق)
صافي ممتمكات وآالت ومعدات
صافي موجودات غير متداولة أخرى
صافي اإليػرادات
صافي الربػح

1.331.513
2.341.135
1.222.313
311.141

1131م (غير مدقق) :
صافي ممتمكات وآالت ومعدات
صافي موجودات غير متداولة أخرى
صافي إيػرادات
صافي الربح

1.112.533
2.114.321
1.311.335
132.343

1.113.131
122.234

2.311
1.144.331

1.124.513
3,311.314

3,334.343
3,433.313 1.513.233
صافي إيػرادات
153.131
111.331
31.251
315.511
صافي الربح
تباشر المجموعة أعماليا في المممكة العربية السعودية  ،جميورية مصر العربية  ،والجميورية اإلسالمية االيرانية
وبعض المناطؽ الجغرافية األخرى .تـ تمخيص بعض المعمومات المالية كما في  13مارس 1133ـ و 1131ـ
ولفترتي الثالثة أشير المنتييتيف في ذلؾ التاريخ وفقا لمقطاعات الجغرافية كما يمي:
المممكة العربية
المجمـوع
دول أخرى
إيـــران
مصـــر
السـعوديــة
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331.444
155.111
114.243
()4.323

351.313
131.311
113.113
3.431

111.454
311.512
411.113
11.213

121.131
321.333
143.341
11.113

141.341
123.321
231,413
)(1,141

141.431
233.515
131.353
()11.421

3,312,111
3.331.431
1.233.331
321,323

1.124.513
3.313.121
3.323.332
153.131
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 - 31االرتباطات وااللتزامات المحتممة
االرتباطات
لدى المجموعة في  13مارس 1133ـ التزامات قائمة بمبمغ  314مميوف لاير سعودي (1131ـ 342 :مميوف لاير
سعودي) لالستثمارات .
االلتزامات المحتممة :

قامت مصمحة الزكاة والدخؿ (المصمحة) في  13مارس 1133ـ بربط إلتزاـ زكوي إضافي بمبمغ  21مميوف لاير
سعودي (1131ـ 31.3 :مميوف لاير سعودي) يتعمؽ بفترات سابقة عمى الشركة وبعض شركاتيا التابعة الموحدة
.قامت اإلدارة بإسئناؼ ىذه الربوطات وتعتقد أف المصمحة سوؼ تقوـ في النياية بعكس الربوطات .عميو لـ يتـ
تكويف مخصص ليذا المبمغ في القوائـ المالية األولية الموجزة الموحدة المرفقة .
 - 31إعتماد مجمس اإلدارة
تـ إعتماد ىذه القوائـ المالية األولية الموجزة الموحدة بواسطة مجمس إدارة الشركة في  34أبريؿ 1133ـ.
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