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  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  قائمة المركز المالي الموحدة
ذلك) غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا(مجيع املبالغ 

    ديسمبر ٣١                

٢٠١٢        ٢٠١٣      إيضاح      

  الموجودات
  موجودات متداولة

    ٩٤٣،٢٥٩      ٥١،٣٦٣،٧٢٤    يف حكمهنقد وما 
١،٤٤٧،٩٦٠      ١،٢٦٥،١٠٤    ٦    ذمم مدينة

٧٤،٤٨٧،٦٦٣٣،٩٧٣،٤٢٢    خمزون
١،٩٩٣،٨٩٨      ٨١،٨١٩،٩١٣    أخرى موجوداتو  اً مقدم ةمدفوع بالغم

٩١٠٣،٩٧٩١٨٦،٣٥٣    للبيععدة مموجودات 
    ٣٨٣،٤٠٩،٠٨٩٢،٥٤٤،٨    

  موجودات غير متداولة
٨٥٢،٣٢٠١٦٧،٨٩٩ ذمم مدينة طويلة األجل

٧،٩٤٣،٣٦٧٧،٥٢٦،٦٦٠  ١٠واستثمارات أخرى زميلةيف شركات  إستثمارات
٦،٣٨٢،٩٥٨٥،٧٧٩،٩٥١  ١١ممتلكات ومصنع ومعدات

٨٢٨،٣٤١،٣١،٣٢٢،١٣٣      ١٢  ملموسةموجودات غري 
    ٧٣،٤٢٢١٥،٧١٤،٧٩٦،٦٤٣

    ٥٣٥،٣٤١،٢٣      ٨٥٦،٦٢٢٤،٧مجموع الموجودات

المطلوبات
  مطلوبات متداولة

    ٣،٥٣٤،٤٣٢٣،٥٢٧،٢٧٥    ١٣ األجل قصرية قروض
٧٤٦،٤٨٤٩١٠،٩٥٢    ١٤  من قروض طويلة األجل املتداول اجلزء
٢،٦٦٨،٣٢٨٢،٧٤٤،٢٠٤    ١٥   دائنة ذمم
    ٢،٠٧١،١٢١١،٩٦١،٢٥٩    ١٦  أخرى ومطلوبات مستحقة اريفمص

٧٣٧،٢٩١٥٩،٢٣٩    ٩    للبيععدة ممطلوبات 
٠٢١،٣١٩،١٩٢٩،٣٠٢،٩    

  مطلوبات غير متداولة
٣،٦١٢،٢٤٦        ٤،١٢٦،٣٧٨      ١٤قروض طويلة األجل
٤٥،٩٣٩٣٣،٥٨٣      ١٦  التزام ضريبة مؤجلة

١٨٠،١١٦١٠٣،١٩٣      ١٧  ربح مؤجل
٥٣،٧٨١      ٥٤،٨٠٧      ١٨  ذمم دائنة طويلة األجل

٣٥٠،٩٦٩٣٥٣،٧٥١    ١٩    للموظفني اخلدمة ƨȇƢĔ مكافأةخمصص 
        ٢٠٩،٤،٧٥٨٤،١٥٦،٥٥٤

    ١١،٣٨٧١،١٣٨٣٤،٤٥٩،١٣مجموع المطلوبات

)يتبع(
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  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  قائمة المركز المالي الموحدة (تتمة)
ذلك) غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا(مجيع املبالغ 

    ديسمبر ٣١            

٢٠١٢        ٢٠١٣      إيضاح      

  الملكية حقوق
٢١٥،٣٣٩،٨٠٧٥،٠٠٠،٠٠٠  رأس املال

-٣٤٢،٩٧٤    ٢١    عالوة األسهم
٢٢١،٣٨٧،٦٧٨١،٢١٧،٢٣١    إحتياطي نظامي

٤،٠٠٠٤،٠٠٠    عام إحتياطي
    ٣،٠٧٢،٠٠٠٢،٥٤٠،١٦٦    مبقاة أرباح

)٥،٧٠١(    ١٣١،٩٩٢  ١٠    القيمة العادلةيات إحتياط
  حقوق  مع اإلستحواذ صفقة أثر
٢،٠٤٢      ٢٧،٩٠٥        السيطرة بدون تغيري يف األقلية   

)٤٧١،٠٦٨(    )٣٧٩،٦٥٥(    عمالت أجنبية رمجةفروقات ت

  ٩،٦٥٠،٩٧٧٨،٢٨٦،٦٧٠      األم الشركة ملسامهي العائدة امللكية حقوق

٥٦٨،٢٤٠،١١،٥٩٥،٣٨٢        األقليةحقوق 

٥٤٥،١٩١٠،٨٥٢٠،٢٩،٨٨    مجموع حقوق الملكية

    ٥٣٥،٣٤١،٢٣      ٨٥٦،٦٢٢٤،٧مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

  ٢٩  التزامات محتملة وتعهدات

  .املوحدة املالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءاً  ٤٨ إىل ٩ من الصفحات يف اإليضاحات تعترب
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  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)
  قائمة الدخل الموحدة

ذلك) غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا(مجيع املبالغ 

    ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة

٢٠١٣٢٠١٢إيضاح

٢٠٢٦،٣٦٩،٩٧١٢٧،٣٩١،٤٩٣-٤اإليرادات
)٢٢،٥٩٩،٥٤٤()٢١،٤٣٣،٦٦٣(٢٠اإليراداتتكلفة

٤،٩٣٦،٣٠٨٤،٧٩١،٩٤٩الربحإمجايل

وتوزيعاتزميلةشركاتدخلصايفيفالشركةحصة
١٠٩٧٦٠،٣٧٥٧٨،٥٦٧صايف-للبيعمتاحإستثمارمنأرباح
٥،٦٩٦،٦٨٧٥،٣٧٠،٥١٦الدخلإجمالي

:تشغيليةمصاريف
)٢،٣٢٣،٩٥٢()٢،٤٧٦،٤٨٢(٢٣و٢٠وتسويقبيع

)٥٩٠،٣١٧()٦٣٣،٢٦٧(٢٤و٢٠وإداريةعمومية
)٢،٩١٤،٢٦٩()٣،١٠٩،٧٤٩(المصاريفمجموع

٢،٥٨٦،٩٣٨٢،٤٥٦،٢٤٧العملياتمنالدخل

  أخرى) اريفمص( إيرادات
إستثماراتإستبعادمنربح

١-٨ 
١٠٢٣١،٤١١٤٦،٦٥١و

-)١٠٠،٠٠٠(١٠يف القيمةاخنفاض خسارة
)٤٢٧،٣٨١()٢٥٨،٩٦١(٢٥صايف-متويليةنفقات
٢،٤٥٩،٣٨٨٢،٠٧٥،٥١٧ألجنبيةايبة الدخل ضر و الزكاةقبلالدخل

)٢٦٨،١٤٨()٣١٢،٢١٩(١٦أجنبيةدخلوضريبةزكاة
٢،١٤٧،١٦٩١،٨٠٧،٣٦٩للسنةدخلالصافي

صايف الدخل العائد إىل:
١،٧٠٤،٤٨١١،٤٠٢،٢٠٩الشركة األموامسامه
٤٤٢،٦٨٨٤٠٥،١٦٠يف شركات تابعة السنة من صايف دخل األقليةحقوقحصة
٢،١٤٧،١٦٩١،٨٠٧،٣٦٩للسنةالدخلصافي

٢٧):سعوديالـري(السهمربحية
٥,١٢٤,٩١العملياتمنالدخل
٣٧,٣٨٠,٢مسامهي الشركة األمالعائد إىل للسنةالدخلصايف

٥٠٥،٦٦٣٥٠٠،٠٠٠املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة (باآلالف)

  .املوحدة املالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءاً  ٤٨ إىل ٩ من الصفحات يف اإليضاحات تعترب
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  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  قائمة التدفقات النقدية الموحدة
ذلك) غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا(مجيع املبالغ 

    ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في               

              ٢٠١٢        ٢٠١٣

  تشغيليةنشطة الاألالتدفقات النقدية من 
    ٢،١٤٧،١٦٩١،٨٠٧،٣٦٩      صايف الدخل للسنة

  تعديالت لبنود غري نقدية

  يف القيمة إخنفاضو  إستهالك وإطفاء
    ٥٦٤،٠٠٧      ٦٥٧،٠١٢          وإطفاء ربح مؤجل   

)٥٦٨،٧٩٣(    )٧٤٩،٧٩٦(      ودخل أرباح زميلةأرباح شركات صايف حصة يف 
    ٤٢٧،٣٨١  ٢٥٨،٩٦١      صايف - نفقات متويلية 

)٤٦،٦٥١(      )٢٣١،٤١١(        إستثمارات إستبعادمن  ربح
)٣،٥٤٢()٢،٠٠٨(      ومعدات ومصنع ممتلكات بيعمن  ربح

  العامل املال رأس يف تغريات
٣٦٧،٦٨٠    ١٨٢،٨٥٥          مدينة ذمم

    )٨٢٠،٩٧٣(    )٥١٤،٢٤١(        خمزون
    )٦٦١،٩٢٥(      )٢٦٤،٩٣٨(        أخرىموجودات و  مقدماً  ةفوعمد بالغم

٢٥،٢٧٧    )٧٥،٨٧٦(        دائنة ذمم
    ٥٥٤،٨٧١      ١١٤،٦٥٨          أخرى ومطلوبات مستحقة اريفمص

٤٦،٤٨٨)٧٨٢،٢(      للموظفني اخلدمة ƨȇƢĔ مكافأةخمصص 

    ١٨٩،١٦٩،١      ٦٠٣،١٩٥،١تشغيليةنشطة الاأل عن صافي النقد الناتج

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
٣٥٢،٣٦٤٢٢٨،٠٩٨      مستلمة أرباح توزيعات
١٧٣،٠٤٩      ٦٧٢،١٠٧        إستثمارات بيع من تمتحصال

١١٥،٥٧٩١٤٠،٧٧٩      تغري يف ذمم مدينة طويلة األجل
  بدون  حقوق األقليةأثر صفقة االستحواذ مع 

٤٠،٠٦١٦١،٤٨٥      السيطرةيف تغيري    
١٥٢،٧٠٩٥٥،٨٥٣      ومعدات ومصنع ممتلكات بيع من تمتحصال
)٥١،٣٠٩(    )٨١،٢١٢(    موجودات غري ملموسة إىل إضافات

    )١،٠٠٤،٣٧٨(    )١،١٦٠،٥٢٧(    ممتلكات ومصنع ومعدات شراء
)١،٩٩٧،٨٣٢(-      لإلستثمارات إضافات

    )٣٩٤،٢٥٥،٢(٩١،٠٨١األنشطة اإلستثمارية )المستخدم فيالناتج عن (صافي النقد 

)يتبع(
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  شركة مجموعة صافوال
  سعودية) (شركة مساهمة

  قائمة التدفقات النقدية الموحدة (تتمة)
ذلك) غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا(مجيع املبالغ 

    ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في               
٢٠١٢        ٢٠١٣      إيضاح      

  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
٧٧١،٨٤٦      ٢١٢،٧٣١      األجل قصرية قروض يف التغري صايف

    ١،٠٤٥،٦٠١      ٤٠٤،٣٨٣      األجل طويلة قروض إىل إضافات
١٦،٥٨٦٨،٤٧٩مقّيدة ودائعمتويل  يف التغيري صايف

    )١٥٨،١٢٨(    )٣٠٠،٤٦٤(      األقليةتغري يف حقوق 
    )٤٢٧،٣٨١()٢٥٨،٩٦١(    صايف -  متويلية نفقات

)٧٤٢،٣٧١()٩٩٣،١١٩(    مدفوعة أرباح توزيعات
    ٠٤٦،٨٤٩)٩١٨،٨٤٤(  األنشطة التمويليةالناتج عن (المستخدم في) صافي النقد 

)٢٠٥،٠٢٠(    ٦٩١،٨٤٠      في حكمهنقد وما الفي  تغيرالصافي 
)٥٠٦٥،٨(    )٢٧١،٣٧٥(  أثر معامالت صرف العملة األجنبية على النقد وما يف حكمه

٩٤٣،٢٥٩١،٢١٤،٠٨٤سنةيف بداية ال يف حكمهنقد وما 

    ٧٢٤،٣١،٣٦٥٩٣،٢٤٩سنةفي نهاية ال في حكمهنقد وما 

  جدول تكميلي لمعلومات غير نقدية
٢،٢٠٠٢،٢٠٠  مكافأة أعضاء جملس اإلدارة

)٤،٨٩٣(    ١٣٧،٦٩٣    ١٠  ات أخرىإحتياطي
)١٦٧،٣٩٨(  )١٨٤،٣١١(  ١٠  عمالت أجنبية رمجةفروقات ت

  .املوحدة املالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءاً  ٤٨ إىل ٩ من الصفحات يف اإليضاحات تعترب
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  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
ذلك) غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا(مجيع املبالغ 

المالرأسإيضاح
  عالوة
األسهم

 إحتياطي
عامإحتياطينظامي

 اتإحتياطي
أخرى

اإلستحواذصفقةأثر
 حقوق األقلية مع

 في تغيير بدون
السيطرة

 فروقات
حويل ت

مبقاةأرباحأجنبيةعمالت
 حقوق مجموع

األقلية حقوقالمساهمين
 حقوق مجموع
لكيةالم

٢،٥٤٠،١٦٦٨،٢٨٦،٦٧٠١،٥٩٥،٣٨٢٩،٨٨٢،٠٥٢)٤٧١،٠٦٨(٢،٠٤٢)٥،٧٠١(١،٢١٧،٢٣١٤،٠٠٠-٢٠١٣٥،٠٠٠،٠٠٠يناير١
٦٨٢،٧٨١-٦٨٢،٧٨١------٣٣٩،٨٠٧٣٤٢،٩٧٤أسهم مت إصدارها

١،٧٠٤،٤٨١١،٧٠٤،٤٨١٤٤٢،٦٨٨٢،١٤٧،١٦٩-------للسنةالدخلصايف
---)١٧٠،٤٤٧(----١٧٠،٤٤٧--٢٢النظامياإلحتياطيإىلاحملّول

)١،٠٠٠،٠٠٠(-)١،٠٠٠،٠٠٠()١،٠٠٠،٠٠٠(-------٢٨أرباحتوزيعات
١٣٧،٦٩٣-١٣٧،٦٩٣---١٣٧،٦٩٣----١٠ات أخرىإحتياطيتعديل

)١٨٤،٣١١(-)١٨٤،٣١١(-)١٨٤،٣١١(------أجنبيةعمالترمجةتفروقات
)٢،٢٠٠(-)٢،٢٠٠()٢،٢٠٠(-------٢٠اإلدارةجملسأعضاءةمكافأ
تغيريبدوناألقليةحقوقإقتناء
٢٥،٨٦٣-٢٥،٨٦٣--٢٥،٨٦٣-----١السيطرةيف

)٧٩٧،٥٠٢()٧٩٧،٥٠٢(---------األقليةحقوقيفأخرىتغيريات
٣،٠٧٢،٠٠٠٩٧٧،٦٥٠،٩٥٦٨،٢٤٠،١٨٩١،٥٤٥،١٠)٦٥٥،٣٧٩(٢٠١٣٥،٣٣٩،٨٠٧٣٤٢،٩٧٤١،٣٨٧،٦٧٨٤،٠٠٠٩٩٢،١١٣٢٧،٩٠٥ديسمبر٣١

٢،٠٠٥،٣٧٨٧،٧٢٢،٤٦٧١،٣٤٨،٣٥٠٩،٠٧٠،٨١٧)٣٠٣،٦٧٠()٥٩،٤٤٣()٨٠٨(٢٠١٢٥،٠٠٠،٠٠٠١،٠٧٧،٠١٠٤،٠٠٠يناير١
١،٤٠٢،٢٠٩١،٤٠٢،٢٠٩٤٠٥،١٦٠١،٨٠٧،٣٦٩------للسنةالدخلصايف
---)١٤٠،٢٢١(----١٤٠،٢٢١-٢٢لنظاميااإلحتياطيإىلاحملّول

)٧٢٥،٠٠٠(-)٧٢٥،٠٠٠()٧٢٥،٠٠٠(------٢٨أرباحتوزيعات
)٤،٨٩٣(-)٤،٨٩٣(---)٤،٨٩٣(---١٠ات أخرىإحتياطيتعديل

)١٦٧،٣٩٨(-)١٦٧،٣٩٨(-)١٦٧،٣٩٨(-----أجنبيةعمالترمجة تفروقات
)٢،٢٠٠(-)٢،٢٠٠()٢،٢٠٠(------٢٠اإلدارةجملسأعضاءةمكافأ
تغيريبدوناألقليةحقوقإقتناء
السيطرةيف

----٦١،٤٨٥-٦١،٤٨٥--٦١،٤٨٥

)١٥٨،١٢٨()١٥٨،١٢٨(--------قليةاألحقوقيفأخرىتغيريات

٧٠٦،٨،٢٨٦١،٥٩٥،٣٨٢٩،٨٨٢،٠٥٢  ١٦٦،٥٤٠،٢ )٤٧١،٠٦٨(٢،٠٤٢)٥،٧٠١(٢٠١٢٥،٠٠٠،٠٠٠١،٢١٧،٢٣١٤،٠٠٠ديسمبر٣١

  .املوحدة املالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءاً  ٤٨ إىل ٩ من الصفحات يف اإليضاحات تعترب



 - ٩  -

  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ذلك) غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا(مجيع املبالغ 

معلومات عامة  - ١

�ƨǟȂǸĐ¦��ºƥ���ǞȈŦÂ�ƨǯǂǌǳ¦جمتمعة  ا�ƨǯǂǌǳ¦���ȏȂǧƢǏ�ƨǟȂǸů�ƨǯǂǋ��ȀȈǳ¤�°Ƣǌȇ��ƨǠƥƢƬǳ¦�ƢēƢǯǂǋÂ تتكون
�ƨǠƥƢƬǳ¦�ƢēƢǯǂǋ و  الشركة أهداف ضمنتت األجنبية.السعودية وƢēƢǯǂǋ النباتية الزيوتبيع و  تصنيع التابعة 

 التغليف ومواد السريعة طعمةواأل واألجبان األلبان ومنتجات التجزئة ومنافذ هلا املكملة الصناعات وإنشاء
 االستثمار وأنشطة الزراعية املنتجات تنميةو  التجارية، والوكاالت التجارية والتعهدات ريوالتصد واإلسترياد

  .العقاري

سجل جتاري رقم مبوجب  العربية السعوديةيف اململكة مسجلة شركة مسامهة سعودية هي  الشركة
   ).١٩٧٩يونيو  ١٦هـ (املوافق ١٣٩٩رجب  ٢١يف مدينة جدة بتاريخ صادر  ٤٠٣٠٠١٩٧٠٨

بتاريخ  ٢١رقم م/ ياملرسوم امللكتأسست الشركة مبوجب نظام الشركات يف اململكة العربية السعودية مبوجب 
وان املسجل للشركة هو املركز السعودي لألعمال، نالع .م)١٩٧٨مارس  ٩هـ (املوافق ١٣٩٨ربيع األول  ٢٩

طريق املدينة، اململكة العربية السعودية.

.�ƨǟȂǸĐ¦��ºƥ�جمتمعة  ا(يشار إليهتالية لدى الشركة استثمارات يف الشركات التابعة الديسمرب،  ٣١يف كما   

  (أ) الشركات التابعة المملوكة مباشرة

  تشغيلي ) شركات تابعة ذات نشاط١(

التابعة ةالشركإسم 

    النشاط التجاري  

   الرئيسي                       بلد التأسيس

المباشرة نسبة الملكية 
 ٣١كما في  (بالمائة)

ديسمبر

٢٠١٣٢٠١٢

١٠٠٩٠أغذيةاململكة العربية السعودية(إس إف سي)شركة صافوال لألغذية

٩٢٧٤،٤جتزئةاململكة العربية السعودية يو)إيه بيهشركة العزيزية بندة املتحدة (

١٠٠١٠٠تصنيع منتجات التعبئةاململكة العربية السعوديةإس)هإ س بيشركة صافوال ألنظمة التغليف احملدودة (

والتغليف البالستيكية

٨٠٨٠عقاراململكة العربية السعودية شركة املتون العاملية القابضة لإلستثمار العقاري 

١٩،٣٢١٩،٣٢تصنيع السكرمجهورية مصر العربيةالشركة املتحدة للسكر، مصر (يو إس سي إي)

١٠٨جتزئةاململكة العربية السعوديةشركة املخازن الكربى التجارية (جيانت)

٨-جتزئةلبنانالشركة املتحدة لألسواق املركزية (يو سي سي إم)
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  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ذلك) غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا(مجيع املبالغ 

  ) شركات تابعة متوقفة النشاط وشركات تابعة قابضة٢(

التابعة ةالشركإسم 

    النشاط التجاري  

   الرئيسي                       بلد التأسيس

المباشرة نسبة الملكية 
 ٣١كما في  (بالمائة)

ديسمبر

٢٠١٣٢٠١٣

١٠٠٨٠شركة قابضةاململكة العربية السعوديةقفزات الكونية للممتلكات العقارية احملدودة

١٠٠٦٠شركة قابضةالعربية السعوديةاململكة الكونية احملدودةوقاتاأل

١٠٠١٠٠شركة قابضةاململكة العربية السعوديةأعالينا الكونية احملدودة

١٠٠٨٠شركة قابضةاململكة العربية السعوديةإبتكار الكونية احملدودة

١٠٠٨٠شركة قابضةاململكة العربية السعودية شـركة أدمي العربية احملدودة 

٥٤،٥شركة قابضةاململكة العربية السعوديةصافوال لإلستثمارات الصناعية (إس أي أي سي)شركة 

١٠٠١٠٠شركة قابضةاألردناتشركة مدارك لإلستثمار 

١٠٠١٠٠شركة قابضةاململكة العربية السعودية(األطر)العربية القابضة لإلستثمار التجاريشركة األطر 

��©ƢǠǸĐ¦��Ä°ƢǬǠǳ¦�°ƢǸưƬǇȐǳ�̈ƾƷȂŭ¦�©ƢǠǸĐ¦١٠٠١٠٠شركة قابضةاململكة العربية السعودية

١٠٠١٠٠شركة قابضةاململكة العربية السعوديةاحملدودةيإلستثمار العقار الدولية لمراسينا 

١٠٠١٠٠شركة قابضةاململكة العربية السعوديةاحملدودةيإلستثمار العقار الدولية لأصداء 

١٠٠١٠٠شركة قابضةاململكة العربية السعوديةاحملدودةيإلستثمار العقار الدولية لمساعي 

١٠٠١٠٠شركة قابضةاململكة العربية السعوديةاحملدودةيإلستثمار العقار الدولية لسرايا 

١٠٠١٠٠متوقفة النشاطجزر العذراء الربيطانيةشركة صافوال للتجارة العاملية احملدودة

١٠٠١٠٠متوقفة النشاطاململكة العربية السعوديةدي سي)هملمتلكات (يو بيلتطوير االشركة املتحدة 

١٠٠١٠٠متوقفة النشاطاململكة العربية السعوديةشركة كامن الشرق لإلستثمارات الصناعية (كامن)

١٠٠١٠٠متوقفة النشاطاململكة العربية السعودية شركة صدوق العربية لإلتصاالت السلكية (صدوق) 

١٠٠١٠٠متوقفة النشاطاململكة العربية السعودية ن العاملية القابضة ؤو شركة امل

١٠٠١٠٠متوقفة النشاطاململكة العربية السعودية شركة عافية العربية لألغذية 



 - ١١ -

  شركة مجموعة صافوال
  سعودية)(شركة مساهمة 

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ذلك) غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا(مجيع املبالغ 

معلومات عامة (تتمة)  - ١

(ب) شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية

 التجاري الرئيسيالنشاط   بلد التأسيس إسم الشركة التابعة

نسبة الملكية في الشركة 
  التابعة (بالمائة) 

ديسمبر٣١كما في 
٢٠١٣٢٠١٢

٩٥،١٩٩٥،١٩طعامزيوت الإنتاجاململكة العربية السعوديةي سي)آشركة عافية العاملية (إيه 
٩٥٩٥قابضةشركة اململكة العربية السعوديةي سي)آي آسإشركة صافوال لإلستثمار الصناعي (

شركة صافوال ألسواق األغذية الناشئة احملدودة 
٩٥،٤٣٩٥،٤٣شركة قابضةاجلزر الربيطانية العذراء)إمإيف إ(إس 

٩٥٩٥شركة قابضةجزر الكامينشركة صافوال لألغذية والسكر (إس أف أس سي)
١٠٠١٠٠املعكرونةتصنيع مجهورية مصر العربيةشركة امللكة للصناعات الغذائية

١٠٠١٠٠تصنيع املعكرونةمجهورية مصر العربيةشركة الفراشة للصناعات الغذائية
١٠٠١٠٠شركة قابضةاإلمارات العربية املتحدةشركة صافوال لألغذية الدولية احملدودة

٦٠٦٠تصنيع الدهون املتخصصةاململكة العربية السعوديةالشركة الدولية لصناعة األغذية
١٩١٩تصنيع السكرمجهورية مصر العربية، مصري)إس سي إهيإشركة اإلسكندرية للسكر (

غذية الدولية احملدودة (إس إف سي آي)شركة صافوال لأل

-١٠٠األغذية واحللوياتاجلمهورية اإلسالمية اإليرانيةشركة بينهام رويان كاري احلديثة (إم يب آر كيه)

شركة صافوال لإلستثمارات الصناعية

٧٤،٤٨٧٤،٤٨تصنيع السكراململكة العربية السعوديةالشركة املتحدة للسكر (يو أس سي)

الشركة املتحدة للسكر 

٥٦،٧٥٥٦،٧٥تصنيع السكرمجهورية مصر العربيةالشركة املتحدة للسكر، مصر
٦٢،١٣٦٢،١٣تصنيع السكرمجهورية مصر العربيةي)إس سي إهيإشركة اإلسكندرية للسكر (

١٠٠١٠٠متوقفة النشاطجزر الكامينشوجرشركة إستثمارات بيت 

الشركة املتحدة للسكر، مصر

١٨،٨٧١٨،٨٧تصنيع السكرمجهورية مصر العربيةشركة اإلسكندرية للسكر

الناشئة احملدودةشركة صافوال ألسواق األغذية 

١٠٠١٠٠طعامزيوت الإنتاجاملغربشركة صافوال املغرب
١٠٠١٠٠طعامزيوت الإنتاجالسودان(السودان) احملدودةالطعامصافوال لزيوت 

١٠٠١٠٠طعامزيوت الإنتاجاجلزائراجلزائر-شركة عافية العاملية 



 - ١٢ -

  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ذلك) غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا(مجيع املبالغ 

معلومات عامة (تتمة)  - ١

المباشرة نسبة الملكية ة عافية العالميةشركشركات تابعة تحت سيطرة ) ج(

  التابعة الشركةفي 

(بالمائة)                               

ديسمبر ٣١كما في 

  إسم الشركة التابعة

  سي)إي شركة صافوال بيشهر (أس يب 

  شـركة مالينرتا القابضـة 

  ف إل)إ إسصافوال لألغذية احملدودة (

  شـركة عافية العامليـة ـ األردن 

  شـركة أنفسكز 

  عافية للتجارة العاملية  

  صافوال لألغذية العاملية 

  شركة كوغو غيدا ياتوم يف تكاريت إيه إس (كوغو)

  بيشهرشركة صافوال 

  الصناعية بيشهرشركة 

  شركة مارجرين للتصنيع

  أي هيت بي

  صافوال لألغذية احملدودة

  (أي أي سي إي)شركة عافية العاملية ـ مصر 

  التيمار الدولية احملدودة

  الينجتون الدولية احملدودة

  شركة أنفسكز

  صافوال لألغذية (سي آي إس)شركة 

  شركة كوغو غيدا ياتوم يف تكاريت إيه إس

)ودوميغيدا صناعي يف تاكريت إيه إس (ودومي

النشاط التجاري الرئيسي    بلد التأسيس

  شركة قابضة  اجلمهورية اإلسالمية االيرانية

  شركة قابضة  لوكسمربغ

  شركة قابضة  الربيطانيةالعذراء جزر 

  طعامتصنيع زيوت ال  األردن 

  شركة قابضة   الربيطانيةالعذراء جزر 

  متوقفة النشاط  الربيطانيةالعذراء جزر 

  متوقفة النشاط   الربيطانيةالعذراء جزر 

  شركة قابضة  تركيا

  طعامتصنيع زيوت ال  اجلمهورية اإلسالمية االيرانية

  طعامتصنيع زيوت ال  اجلمهورية اإلسالمية االيرانية

  جتارة وتوزيع  اجلمهورية اإلسالمية االيرانية

  طعامتصنيع زيوت ال  مجهورية مصر العربية 

  متوقفة النشاط  راء الربيطانيةذزر العاجل

  متوقفة النشاط  راء الربيطانيةذزر العاجل

  طعامتصنيع زيوت ال                        كازاخستان

طعامتصنيع زيوت التركيا

٢٠١٣  

٨٠  

١٠٠  

١٠٠  

٩٧،٤

٩٠  

١٠٠  

١٠٠  

١٠٠  

٧٩،٩

٧٩،٩

١٠٠  

٩٩،٩٢

١٠٠  

١٠٠  

١٠٠  

١٠٠

٢٠١٢  

٨٠  

١٠٠  

١٠٠  

٩٧،٤

٩٠  

١٠٠  

١٠٠  

١٠٠  

٧٩،٩

٧٩،٩

١٠٠  

٩٩،٩٢

١٠٠  

١٠٠  

١٠٠  

١٠٠



 - ١٣ -

  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ذلك) غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا(مجيع املبالغ 

معلومات عامة (تتمة)  - ١

 ) شركات تابعة تحت سيطرة شركة العزيزية بندة المتحدةد(

المباشرة فينسبة الملكية 
التابعة (بالمائة)الشركة 

ديسمبر ٣١كما في 

  إسم الشركة التابعة

  شركة العزيزية بندة املتحدة

  شركة املخازن الكربى التجارية 
  الشركة املتحدة لألسواق املركزية

  املقاوالتالصيانة و خلدمات التشغيل و شركة بنده 

  شركة املخازن الكربى التجارية

الشركة اللبنانية للحلويات واملخابز (إل أس يب)

النشاط التجاري الرئيسي    التأسيسبلد 

    جتزئة    اململكة العربية السعودية
    جتزئة      لبنان

  صيانةالو التشغيل خدمات     اململكة العربية السعودية

متوقفة النشاطاململكة العربية السعودية

٢٠١٣    

٩٠  
-

١٠٠  

٩٥

٢٠١٢

٩٠  
٩٠  
-

٩٥

ألنظمة التغليف) شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال هـ(

  شركة صافوال ألنظمة التغليف

 مارينا اجلديدة للصناعات البالستيكية

شركة الشرق للصناعات البالستيكية (الشرق)

  تصنيع منتجات التعبئة والتغليف البالستيكية  مجهورية مصر العربية

تصنيع منتجات التعبئة والتغليف البالستيكية  اململكة العربية السعودية

١٠٠  

١٠٠

١٠٠  

١٠٠

، استحوذت العزيزية بندة املتحدة والتابعة للمجموعة على عمليات شركة جيان ٢٠٠٩سبتمرب  ١٦إعتبارًا من 
مليون ريـال سعودي  ٢٣٢تعويضًا نقدياً مببلغ مليون ريـال سعودي متضمناً ٤٦٩،٣احملدودة "جيان" مقابل مبلغ 

يف النقدي قامت شركة العزيزية بندة بدفع املبلغ  .ريـال سعوديمليون  ٢٣٧،٣ه ر ومبلغ حقوق ملكية مؤجل قد
على شكل إصدار أسهم  ٢٠١٠بينما مت سداد مكون حقوق امللكية املؤجل خالل عام  ٢٠٠٩أكتوبر  ١٢

ريـال  ٥١،٩٢مليون سهم من أسهم شركة العزيزية بندة املتحدة تبلغ قيمة كل سهم  ٤٥،٧جديدة يبلغ عددها 
 ثالثةمن األسهم سنويا بالقيمة العادلة وذلك ملدة  ٪١هذه االتفاقية احلق جليان باكتساب  تمنحسعودي. كما 

من امللكية يف شركة العزيزة  ٪١مارست جيانت حقها يف اإلستحواذ على نسبة ، ٢٠١٣خالل عام  سنوات.
�ǢǴƦŠ�ÅƢȈǳƢũ¢°�ÅƢŞ°�ƨǟȂǸĐ¦�ƪ ǬǬƷÂ��ǽƾǼƥمليون ريـال سعودي مت قيده يف قائمة املركز املايل ضمن "أثر  ٢٥،٨٧

إضافية من  ٪٢اإلستحواذ مع حقوق امللكية بدون تغري يف السيطرة". شركة جيانت مؤهلة لإلستحواذ على صفقة 
زيزية بنده املتحدة.حصة امللكية يف شركة الع
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معلومات عامة (تتمة)  - ١

يف  ٪١٨,٦بنسبة غري املسيطرة األقلية يف حقوق حصة إستحوذت الشركة على ، ٢٠١٣خالل سنة 
شركة صافوال لألغذية من شركة املهيدب القابضة مقابل إصدار يف  ٪١٠شركة العزيزية بنده املتحدة و

ريـال  ٣٩,٤ريـال سعودي مت إصدارها بسعر  ١٠قيمتها اإلمسية  مليون سهم جديد يف الشركة ٣٣،٩
ريـال سعودي مت مليون  ١,٣٣٨جمموع قيمتها أسهم وبناءًا عليه، مت إصدار . سعودي للسهم الواحد

مليون ريـال  ٩٩٩س مال وكان الرصيد املتبقي وقدره أمليون ريـال سعودي منها كر  ٣٣٩تصنيف 
ريـال سعودي متثل ليون م ٦٥٧,٨سعودي كعالوة أسهم حمققة. عالوة على ذلك، متت مقاصة مبلغ 

اء لصايف قيمة املوجودات حلصة التملك املستحوذ عليها يف شركة العزيزية بنده وشركة يف مبلغ الشر الزيادة 
 ٣١صافوال لألغذية وذلك من عالوة األسهم وفقًا للمعايري احملاسبية املطبقة. نتيجة لذلك، كما يف 

مت إستكمال مليون ريـال سعودي صايف كعالوة إصدار.  ٣٤٢,٩سجل مبلغ ، ٢٠١٣ديسمرب 
  .٢٠١٣عند موافقة املسامهني يف إجتماع اجلمعية العمومية غري العادية اليت عقدت يف نوفمرب  اإلجراءات

.٢٠١٤ فرباير ٢٠ بتاريخهذه القوائم املالية املوحدة إصدار على وافق جملس إدارة الشركة 

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة  - ٢

تتلخص أدناه السياسات احملاسبية الرئيسية املطبقة يف إعداد هذه القوائم املالية املوحدة. مت تطبيق هذه 
املعروضة، ما مل يذكر خالف ذلك. على كافة السنواتالسياسات بطريقة منتظمة 

  عدادإلا أسس  ١-٢

 قياسعادة إل املعدل احملاسيب اإلستحقاق ملبدأ وفقاً  التارخيية التكلفةب املرفقة املوحدة املالية القوائم أعدت
 عن الصادرة احملاسبية للمعايري وطبقاً العادلة، بقيمتها املشتقة املالية واألدوات للبيع املتاحة املالية األوراق

  .القانونيني للمحاسبني السعودية اهليئة

  هامةمحاسبية  أحكامتقديرات و   ٢-٢

للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها استخدام تقديرات وافرتاضات تؤثر يتطلب إعداد القوائم املالية وفقًا 
، واإلفصاح عن موجودات والتزامات حمتملة كما يف تاريخ املصرح عنها على مبالغ املوجودات واملطلوبات

 محكاالقوائم املالية، وكذلك مبالغ اإليرادات واملصروفات خالل الفرتة املالية. يتم تقييم التقديرات واال
�ƢĔ¢�ƾǬƬǠǻبشكل مستمر وهي مبنية على خربة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات بأحداث مستقبلية 

تقديرات وافرتاضات متعلقة باملستقبل، واليت وفقًا لتعريفها، إجراء . تقوم الشركة بيف ظل الظروفمناسبة 
تقديرات واالفرتاضات ذات مناقشة الفيما يلي متت  .ذات الصلة نادرا ما تتساوى مع النتائج الفعلية

اليت قد ينتج عنها تعديالت جوهرية يف القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل اهلامة املخاطر 
  :قادمةالسنة املالية ال
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  الشهرةقيمة يف  اإلخنفاض  (أ)
الشهرة طبقًا للسياسات احملاسبية املذكورة يف قيمة يف  إخنفاضإذا كان هناك عما ¦�ÅƢȇȂǼǇ�ƨǟȂǸĐتتأكد   

للنقد بناًء على حساب  نتجة). مت حتديد قيمة املبالغ القابلة لالسرتداد من الوحدات امل٣- ٢يضاح اإل(
  استخدام تقديرات.تتطلب هذه احلسابات القيمة املستخدمة. 

  يف قيمة اإلستثمارات املتاحة للبيعاض فاإلخن  (ب)
�Ǻǟ�ƨš ƢǼǳ¦�̈°ƢǈŬ¦�ǶȈȈǬƬǳ�©ƢǓ¦ŗǧƜƥ�ƨǟȂǸĐ¦�¿ȂǬƫيف قيمة اإلستثمارات املتاحة للبيع وأصوهلا.  اإلخنفاض

 أي إخنفاضيعترب املسببه إلخنفاض غري مؤقت يف قيمة اإلستثمارات. املوضوعية تقييم األدلة هذا يشمل 
موضوعيًا على تكلفته دليالً يف حقوق امللكية أقل من ، يف القيمة العادلة إلستثمار مستمرو جوهري 

¦ƨǟȂǸĐتعترب . معني فرتاضجراء إ" يتطلب إستمرم" أو "جوهرييف القيمة. إن حتديد ما هو "اإلخنفاض 
تدهور الوضع املايل للمستثمر فيه، أو يف القطاع، أو  لىع يلعندما يوجد دل اً مناسب اإلخنفاض يف القيمة

  التدفقات النقدية من العمليات والتمويل.و يف التكنولوجيا، تغريات 

  مشكوك يف حتصيلها ديونخمصص   (ج)  
¢�ƨǟȂǸĐ¦�Àعلى يتم تكوين خمصص حلسابات املدينني املشكوك يف حتصيلها عند وجود دليل موضوعي   

تعد الصعوبات املالية حلسابات املدينني. و  صليةاملبالغ املستحقة وفقاً للشروط األكافة لن تستطيع حتصيل  
خره عن سداد تأأو يف أو إخفاقه عرض هلا املدين وإحتمالية إفالسه أو إعادة اهليكلة املالية لديه تاليت ي

الدفعات املستحقة مؤشرات على إخنفاض قيمة الذمم املدينة التجارية ويتم إجراء تقدير مستقل للمبالغ 
Ƣē¦̄�ƾŞ�ƨǷƢŮ¦ جلوهريةا. وبالنسبة للمبالغ غري ƢȀǫƢǬƸƬǇ¤�ƾǟȂǷ�©±ÂƢš �ƢȀǼǰǳÂ�Ƣē¦̄�ƾŞǻƜǧيتم  ه��

بناًء على الوقت ومعدالت التحصيل السابقة.بشكل مجاعي ويتم تكوين خمصص تقديرها 

  خمصص خمزون متقادم  )د(
املتوقعة، املخزون ودورة السابقة، اخلربات على بناءاً  املتقادمة البضاعة خمصص بتحديد ¦ƨǟȂǸĐ تقوم

 بالنسبة واملستقبلية احلالية التوقعات إىل باإلضافة للمخزون، الراهنة واحلالة املخزون، أعمار حتليلو 
للمبيعات، املستقبلية التقلبات املتقادم املخزون ملخصص األساسية االفرتاضات تتضمن .للمبيعات
خمصص تقدير  إن .املستقبلةروض عوال املبيعات لدعم الالزمة املخزون ومكونات متطلبات إىل باإلضافة

 .املنتجاتهذه  لعروض وفقاً  أخرى إىل فرتة من جوهري بشكل يتغري قداملخزون املتقادم 

  األعمار اإلنتاجية للممتلكات واملصنع واملعدات  )هـ(
حتدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية التقديرية للممتلكات واملصنع واملعدت حلساب اإلستهالك. يتم حتديد 

. تراجع اإلدارة القيمة التقادمهذا التقدير بعد األخذ بعني اإلعتبار اإلستخدام املتوقع للموجودات أو 
ة أن املتبقية واألعمار اإلنتاجية سونيًا ويتم تعديل رسوم إخنفاض القيمة املستقبلية عندما ترى اإلدار 

  التقديرات السابقة. األعمار اإلنتاجية ختتلف عن
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  اتإستثمار   ٣-٢

  شركات تابعة  )أ(
¦�ƨȈǴȈǤǌƬǳ¦Â�ƨȈǳƢŭ¦�ƢȀƬǇƢȈǇ�ǾȈƳȂƫ�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�Ãƾǳ�Ŗǳ تلك املنشآتالشركات التابعة هي 

 األسهم اليت هلاللحصول على منافع إقتصادية وعادة ما تكون مصحوبة بإمتالك أكثر من نصف عدد 
اليت ميكن يتم األخذ بعني االعتبار وجود وتأثري األسهم املتوقعة اليت هلا حق التصويت  حق التصويت.

تسيطر على منشأة أخرى.  ¦ƨǟȂǸĐتقييم ما إذا كانت عند ميكن حتويلها، وذلك اليت حاليًا أو ممارستها 
كما تتوقف عملية التوحيد من تاريخ ،  مجموعةالسيطرة لل إنتقاليتم توحيد الشركات التابعة من تاريخ 

�̈ǂǘȈǈǳ¦�Ǻǟ�ƨǟȂǸĐ¦�Ǧ ǫȂƫ

على  يتم حتديد تكلفة اإلقتناءتابعة. الشركات ال يتم إستخدام طريقة الشراء احملاسبية لقيد عملية إقتناء
أو تلك اليت يتم حتملها كما يف  املطلوبات اليت مت تكبدها وأ، املقدمةأساس القيمة العادلة للموجودات 

 عن اإلقتناء تكلفة يف الزيادة قيد يتم باإلقتناء. زميلةال املباشرة باإلضافة إىل التكاليفتاريخ اإلقتناء، 
 الشهرةتقيد  .كشهرةاليت مت إقتناؤها   للتحديد القابلة املوجودات صايف يف ¦ƨǟȂǸĐ حلصة العادلة القيمة
 يتم .املرفقة املايل املركز قائمة يف "امللموسة غري املوجودات" بند ضمن تابعة شركات إقتناء نع الناجتة
رتاكم املطفاء خصم اإل بعد التكلفةصايف ب قيدها ويتم قيمتها يف خنفاضعرفة اإلمل سنوياً  الشهرة إختبار

ال يتم توحيد الشركات التابعة اليت تكون سيطرة  .وجدت إن القيمة، يف اإلخنفاض خسائر خصمو 
ƫÂ�ƨƬǫƚǷ�ƢȀȈǴǟ�ƨǟȂǸĐ¦زميلةكشركة   صنف.  

الناجتة عن تلك املعامالت بني بني الشركات يتم استبعاد املعامالت واألرصدة واألرباح غري احملققة 
Ƅ¦�©ƢǇƢȈǈǳ¦�ŚȈǤƫ�ǶƬȇ��ƨǬǬƄ¦�Śǣ�ǂƟƢǈŬ¦�®ƢǠƦƬǇ¦�ÅƢǔȇ¢�ǶƬȇ��ƨǟȂǸĐ¦�©Ƣǯǂǋ اسبية للشركات التابعة

�ƨǟȂǸĐ¦�ǲƦǫ�ǺǷ�̈ƾǸƬǠŭ¦�ƨȈƦǇƢƄ¦�©ƢǇƢȈǈǳ¦�ǞǷ وافقعند الضرورة لتت

§�¦ȈǴǸǠǯ��̈ǂǘȈǈǳتّقيد  ƢǈƬǯ¤�ƾǠƥ�ƨǠƥƢƫ�©Ƣǯǂǋ�Ŀ�ƨǟȂǸĐ¦�ƨȈǰǴǷ�ƨƦǈǻ�Ŀ�©¦ŚǤƬǳ¦يف حقوق  ات
الشراء املدفوع وأي فرق  امللكية وتعدل املبالغ الدفرتية حلقوق حصص األقلية مقابل القيمة العادلة لسعر

  ".بدون تغري يف السيطرة األقليةحقوق مع اإلقتناء حقوق امللكية حتت "أثر معامالت  يفيقيد مباشرًة 

  زميلةشركات   (ب)
وعادة ما تأثري هام عليها ولكن بدون سيطرة،  مجموعةهي الشركات اليت يكون لل زميلةالشركات ال

 إحتسابيتم باملائة من حقوق التصويت.  ٥٠و  باملائة ٢٠بني ما يصاحب ذلك ملكية لنسبة ترتاوح 
مبدئيًا بالتكلفة. تشمل وتقيد يف احملاسبة ستخدام طريقة حقوق امللكية إب زميلةاالستثمارات يف شركات 

بالصايف بعد خصم اإلطفاء  الشراءعلى الشهرة اليت حتدد عند  زميلةالشركات اليف  ¦ƨǟȂǸĐ إستثمارات
.يف القيمة، إن وجد اإلخنفاضخسائر املرتاكم و 
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، كما الدخلبعد الشراء يف قائمة  اليت تتحقق زميلةالشركات ال ربح أو خسارةيف  ¦ƨǟȂǸĐتقيد حصة 
التغريات تقيد حصتها يف التغري يف االحتياطيات الذي حيدث بعد الشراء يف االحتياطيات. يتم تعديل 

يف خسائر  ¦ƨǟȂǸĐ. عندما تكون حصة مقابل القيمة الدفرتية لإلستثمار املرتاكمة الالحقة لعملية الشراء
، مبا فيها والشركات ذات السيطرة املشرتكة زميلةال الشركةحلصتها يف و متجاوزة أمساوية  زميلةات الشركال

�ƾȈǬƫ�ȏ��ƨǻȂǸǔǷ�Śǣ�ƨǼȇƾǷ�ǶǷ̄�Ä¢ƨǟȂǸĐ¦ سدد تالتزامات أو  ةخسائر إضافية، ما مل تتكبد أي ةأي
.زميلةنيابة عن الشركة الدفعات 

  يف قائمة الدخل. زميلةيف شركات يتم قيد األرباح واخلسائر املخفضة الناجتة عن االستثمارات 

  استثمارات يف أوراق مالية متاحة للبيع  (ج)
من  ٪٢٠ حصص تقل عنمن  رئيسيتاحة للبيع بشكل امل اليةاملوراق األيف  تتكون االستثمارات

االستثمارات ضمن املوجودات  هذه. يتم قيد مدرجةغري و  لكية عدة شركات مدرجةستثمارات حقوق ما
اً من تاريخ قائمة املركز ثين عشر شهر إخالل  كانت نية اإلدارة بيع تلك االستثماراتغري املتداولة إال إذا  

تاريخ  يف العادلة  بالقيمة تقييمهابسعر التكلفة ومن مث يتم إعادة إبتداءًا ستثمارات اال هذهقيد ت. املايل
  :يلي امكل تقرير مايل ك

التقرير املايل بعد سعار السوق املتاحة بتاريخ أ أساس على درجةامل لألوراق املاليةالقيم العادلة  حتدد  )١
  .االستثمارات أي من هذهي قيود على حتويل أو بيع أ تعديلها مبوجب

الرجوع إىل بيتم حتديده  عقولحتدد القيم العادلة لألوراق املالية غري املدرجة على أساس تقدير م  )٢
مالية مدرجة أو على أساس التدفقات النقدية املتوقعة مماثلة و ألوراق املتداولة القيمة السوقية 

املخصومة.

حقوق  ضمن بنودمستقل  مكوناالستثمارات ك هذه عادة تقييمإة عن جتاملرتاكمة النا سوياتيتم قيد الت
  .حىت يتم استبعاد االستثمارأخرى  اتحتياطيكإامللكية  

  التقارير القطاعية  ٤-٢

  (أ) القطاع التشغيلي
  إن القطاع التشغيلي هو جمموعة من املوجودات والعمليات اليت:

.تعمل يف أنشطة تدر إيرادات  
�ǶȈȈǬƫÂ�°®Ƣǐŭ¦�Ǟȇ±ȂƬƥ�ǪǴǠƬƫ�Ŗǳ¦�©¦°¦ǂǬǳ¦�̄Ƣţ¦�ǲƳ¢�ǺǷ�ƢēƢȈǴǸǟ�ƲƟƢƬǻ�ǲȈǴƸƬƥ�°¦ǂǸƬǇƢƥ�̈°¦®ȍ¦�¿ȂǬƫ

األداء.
 مالية بشكل منفصل.تتوفر عنها معلومات
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  (ب) القطاع اجلغرايف
العمليات أو املنشآت اليت تقوم بأنشطة تدر إيرادات يف إن القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات أو 

  بيئة اقتصادية حمددة ختضع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك اليت تعمل يف بيئات اقتصادية أخرى.

  تحويل العمالت األجنبية  ٥-٢

  (أ) عملة العرض
  عملة عرض القوائم املالية للمجموعة. ويتم عرض القوائم املالية املوحدة بالريال السعودي وه

  (ب) معامالت وأرصدة
يتم حتويل املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية إىل الريال السعودي على أساس أسعـار الصـرف السائدة 
يف تاريخ تلك املعامالت. يتم قيد أرباح وخسائر فروق العملة الناجتة عن تسوية تلك املعامالت وكذلك 

«�ƢǠǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ¿�ة عن حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية الناجتتلك  ǂǐǳ¦�°ƢǠǇƘƥ بالعملة األجنبية يف
  قائمة الدخل. 

ƨǟȂǸĐ¦�©Ƣǯǂǋ��«�
جنبية واليت تكون عملتها واأل زميلةالتابعة واللشركات لاملركز املايل ونتائج األعمال ترمجة يقيد الناتج عن 

  ىل الريال السعودي كما يلي:الرئيسية غري الريال السعودي، إ

املوجودات واملطلوبات لكل قائمة مركز مايل بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ قائمة املركز  رتجمتُ   )١
املايل.  

اإليرادات واملصروفات لكل قائمة دخل على أساس متوسط سعر الصرف. رتجمتُ   )٢
.بداية البنود ذات الصلةاريخ و بنود حسابات حقوق امللكية بأسعار الصرف السائدة يف ت رتجمتُ   )٣

إىل الريال  زميلةالقوائم املالية للشركات األجنبية التابعة وال رمجةتدرج التعديالت املرتاكمة الناجتة عن ت
  السعودي كبند منفصل ضمن حقوق امللكية.

عة أجنبية وأي تعديالت للقيمة العادلة للقيم الدفرتية أي شهرة ناجتة عن إكتساب شركات تاب
للموجودات واملطلوبات الناجتة عن إكتساب يتم إعتبارها كموجودات ومطلوبات للشركات التابعة 

  األجنبية ويتم ترمجتها حسب السعر يف تاريخ اإلغالق وتقيد يف حقوق امللكية.

 رمجةبسعر الصرف يف تاريخ املعاملة ويتم قيد فروق ت زميلةيتم حتويل األرباح املوزعة املستلمة من شركات 
العملة األجنبية احملققة يف قائمة الدخل.

 رمجة، يتم قيد فروق تزميلةعند استبعاد أو بيع جزء من االستثمار يف الشركات األجنبية التابعة وال
املوحدة كجزء من ربح أو  العمالت األجنبية املقيدة سابقًا يف حقوق امللكية وذلك يف قائمة الدخل

    خسارة االستبعاد أو البيع.
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  (د) إقتصادات عالية التضخم

ƢȀǗƢǌǻ�ƨǟȂǸĐ¦�²عندما  °ƢŤ لمنشأة يف لالتضخم حتمًا تكون العملة الوظيفية صاد دول عالية قتيف إ
ǿ�ƨǟȂǸĐ¦ي �Ʈ ȈŞ�ƨǟȂǸĐ¦�Ŀ�©ƖǌǼǸǴǳ�ƨȈǳƢŭ¦�ǶƟ¦ȂǬǳ¦�ǲȇƾǠƫ�ǶƬȇ��ǶƼǔƬǳ¦�ŅƢǟ�®ƢǐƬǫȍ¦�Ǯ ǳ̄�ƨǴǸǟ

ƫ��Ǯ لةتدرج يف وحدة القياس املتداو  ǳ̄�Ƥ ǴǘƬȇÂ��ƨȈǳƢŭ¦�ǂȇ°ƢǬƬǳ¦�̈ŗǧ�ƨȇƢĔ�Ŀ عديل الدخل واملصاريف
لتعكس التغريات يف مؤشر السعر العام إبتداءاً من فرتة التقرير املايل وكذلك بنود غري نقدية يف قائمة املركز 

ƾƼƬǇƜƥ�̈ŗǨǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ƢǸǯ�ƨȈǳƢƷ�ƨȈ¦¿�ئون لتعكس قوة شراز املايل مثل املمتلكات واملصنع واملعدات واملخ
�ƨǼǈǴǳ�ĿƢǐǳ¦�ÄƾǬǼǳ¦�Ǆǯǂŭ¦�Ŀ�̈°ƢǈŬ¦�Â¢�ƶƥǂǳ¦��̈ǂǷ�¾Âȋ�ƢēƢƦƯإاريخ رًا من تتبامؤشر األسعار العام إع

  مدرج يف تكاليف أو إيرادات مالية. ال يتم تعديل املبالغ املقارنة.

�ƢŷÂ�śƬǠƥƢƬǳ¦�ƢȀȈƬǯǂǋ�¾Ȑƻ�ǺǷ�À¦®Ȃǈǳ¦Â�À¦ǂȇ¤�Ŀ�ƢŮƢǸǟ¢�ƨǟȂǸĐ¦�² °ƢŤ

). وفقًا للمعلومات الواردة عن صندوق النقد وشركة صافوال السودان (املنشآت شركة صافوال بيشهر
الدويل (آي إم إف) فقد جتاوز معدل التضخم املرتاكم ملدة ثالث سنوات لكل من إيران والسودان نسبة 

. وقد أدى هذا مع مؤشرات أخرى إىل إعتبار إيران والسودان من ٢٠١٣ديسمرب  ٣١كما يف   ٪١٠٠
  .٢٠١٣اإلقتصادات عالية التضخم خالل ديسمرب 

  فيما يلي األهداف الرئيسية املرجوة من التطبيق أعاله:

 والبنود املختلفة حلقوق امللكية للمنشآت تعديل التكلفة التارخيية للموجودات واملطلوبات غري النقدية
�ƨǼǈǳ¦�ƨȇƢĔ�ń¤�ƨǟȂǸƴǸǴǳ�̈ƾƷȂŭ¦�ŅƢŭ¦�Ǆǯǂŭ¦�ƨǸƟƢǫ�Ŀ�ƢŮƢƻ®¤�Â¢�ƢȀƟ¦ǂǋ�ƺȇ°Ƣƫ�ǺǷ�©ƖǌǼŭ¦�Ŀ

لكي تظهر التغريات يف القوة الشرائية للعملة الناجتة عن التضخم.  ٢٠١٣ديسمرب  ٣١يف  املنتهية
 تعديل قائمة الدخل للمنشآت لتعكس األرباح/ اخلسائر املالية الناجتة عن تأثري التضخم خالل السنة

على صايف املطلوبات/ املوجودات النقدية (خسارة/ ربح يف القوة الشرائية).
كونات املختلفة للقوائم املالية هلذا املنشآت ملؤشر التضخم منذ إنتاجها.مت تعديل امل  
 طبقاملركز املايل للمنشآت إىل الريال السعودي طبقاً ملعيار احملاسبة املالنتائج و يتم حتويل:

حتّول املوجودات واملطلوبات لكل قائمة مركز مايل بأسعار الصرف السائدة عند اإلغالق يف -
املركز املايل تلك.تاريخ قائمة 

حتّول اإليرادات واملصروفات لكل قائمة دخل على أسعار الصرف السائدة عند اإلغالق.-
 حيث أن ذلك غري للقوائم املالية املوحدة للمجموعة اخلاصة باملنشآت  ٢٠١٢مل تعدل أرقام املقارنة

.طبقيف معيار احملاسبة املمطلوب 
 يف  ٢٠١٣احملاسبية آلثار التضخم يف الشركات للسنوات قبل يظهر األثر الرتاكمي للتعديالت

  .٢٠١٣فروقات التحويل يف بداية السنة املالية 



 - ٢٠ -

  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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�ǶƼǔƬǳ¦�ƨȈǳƢǟ�©ƢƥƢǈū¦�Ǻǟ�ƨšفيما يلي  ƢǼǳ¦�ȏȂǧƢǏ�ƨǟȂǸĐ�̈ƾƷȂŭ¦�ƨȈǳƢŭ¦�ǶƟ¦ȂǬǳ¦�ȄǴǟ�ƨȈǈȈƟǂǳ¦�°ƢƯȉ¦
  ديسمرب: ٣١إستخدام سعر الصرف عند اإلغالق) للسنة املنتهية يف و (اليت تتضمن كًال من رفع مؤشر 

بآالف الرياالت السعودية
٤٦٩,٧٢٢يراداتإخنفاض يف اإل
٥٩،٤٣٣العملياتمن دخل إخنفاض يف ال

٤٦٠,٤٥٩متداولةجمموع موجودات غري إرتفاع يف 
٤٢٠,٤٧٨فروقات حتويل عمالتإخنفاض يف 

أقرت اإلدارة تطبيق مؤشر أسعار املستهلك الذي قام بنشره البنك الدويل والبنوك املركزية للمنشآت ذات 
�ƢēƢǷȂǴǠǷ�ǲȇƾǠƬǳ�ƨǫȐǠǳ¦.املالية  

ومعامالت التحويل املستخدمة  ٢٠١٣ديسمرب  ٣١فيما يلي مؤشر األسعار للمستهلك إعتبارًا من 
  للتسوية:

السودانإيران

١,٣١,٢ليمعامل التحو 

في حكمهنقد وما   ٦-٢

على النقد يف الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات قصرية األجل األخرى  يف حكمهيشتمل النقد وما 
  عالية السيولة واليت تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء.

  مدينة ذمم  ٧-٢

تظهر الذمم املدينة باملبالغ األصلية للفواتري ناقصًا خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها. يتم عمل 
�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ¦�ǺǰŤ�¿ƾǟ�ȄǴǟ�ȆǟȂǓȂǷ�ǲȈǳ®�½ƢǼǿ�ÀȂǰȇ�ƢǷƾǼǟ�ƢȀǴȈǐŢ�Ŀ�½Ȃǰǌŭ¦�ÀȂȇƾǴǳ�ǎ ǐű

صصات يف قائمة حتصيل مجيع املبالغ املستحقة مبوجب الشروط األصلية للذمم املدينة. يتم قيد هذه املخ
". عندما تكون الذمم املدينة غري قابلة للتحصيل، يتم عمومية وإداريةالدخل وتظهر حتت بند "مصاريف 

شطبها مقابل خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها. تقيد أي مبالغ تسرتد يف وقت الحق لذمم قد مت 
  شطبها بقيد دائن على "مصاريف بيع وتسويق" يف قائمة الدخل.
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  مخزون  ٨-٢

. حتدد التكلفة على أساس يقيد املخزون بسعر التكلفة أو صايف القيمة القابلة لإلسرتداد، أيهما أقل
 اإلنتاجتتضمن تكلفة املواد األولية والعمالة ومصاريف  تامة الصنعاملتوسط املرجح. إن تكلفة املنتجات 

تقدر قيمة البضائع يف الطريق بالتكلفة. تقدر قطع الغيار ومستلزمات غري متاحة للبيع بالتكلفة العامة 
ناقصاً أي خمصص مواد بطيئة احلركة.

األعمال العادية بعد خصم تكاليف  طوريف التقديري إن صايف القيمة القابلة لإلسرتداد هو سعر البيع 
  استكمال العملية ومصاريف البيع.

ممتلكات ومصنع ومعدات٩-٢

املمتلكات واملصنع واملعدات بالتكلفة بعد خصم اإلستهالكات املرتاكمة ما عدا إنشاءات حتت  درجت
ال يتم إستهالك األراضي. حيمل االستهالك على قائمة الدخل على أساس  بالتكلفة. درجالتنفيذ واليت ت

على مدى األعمار اإلنتاجية على قيمها املتبقية طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة هذه املوجودات 
كما يلي:التقديرية  

    عدد السنوات  

    ٣٣ -  ١٢،٥    مباين
    ٣٣ -  ٣    مؤجرة مباين على حتسينات

    ٣٠ -  ٣    مصنع ومعدات
    ١٦ -  ٣    أثاث ومعدات مكتبية

    ١٠ -  ٤    سيارات

حتدد األرباح واخلسائر الناجتة عن االستبعاد مبقارنة املتحصالت مع القيمة الدفرتية وتقيد يف قائمة 
  الدخل.

تقيد مصاريف الصيانة واإلصالحات العادية اليت ال تزيد جوهريا من العمر اإلنتاجي املقدر لألصل يف 
تم رمسلة التجديدات والتحسينات اهلامة، إن وجدت، ويتم استبعاد األصل تقائمة الدخل عند تكبدها. 

  الذي مت استبداله.

  نفقات مؤجلة  ١٠-٢

تم رمسلة تلك التكاليف تتقيد التكاليف اليت ليس هلا منافع مستقبلية ضمن قائمة الدخل املوحدة بينما 
واليت تظهر ضمن "موجودات غري  النفقات املؤجلة ألفتتاليت يتوقع اإلستفادة منها يف الفرتات املستقبلية. 

�ƨǟȂǸĐ¦�ǲƦǫ�ǺǷ�̈ƾƦǰƬŭ¦�̈ǂǋƢƦŭ¦�Śملموسة" يف قائمة املركز املايل املرفقة من بعض تكاليف اإلنشاء غ
سنوات. ٥يتم إطفاء تلك التكاليف على فرتات ال تتجاوز  واملتعلقة بإنشاء احملالت التجارية.
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  في قيمة الموجودات غير المتداولة اإلنخفاض  ١١-٢

أو التغري يف  االتاإلخنفاض يف قيمتها عندما تشري احلب فيما يتعلقم مراجعة املوجودات غري املتداولة تت
الظروف إىل أن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة لالسرتداد. يتم إثبات اخلسارة الناجتة عن اإلخنفاض يف 
القيمة، واليت متثل الزيادة يف القيمة الدفرتية لألصل عن القيمة القابلة لالسرتداد وهي القيمة العادلة 

أيهما أعلى. لغرض تقدير اإلخنفاض، يتم جتميع ،لألصل ناقصًا تكاليف البيع أو قيمة االستخدام
(وحدات  ستقلاملوجودات على أدىن مستوى هلا حيث توجد تدفقات نقدية ميكن حتديدها بشكل م

منتجة للنقد). تتم مراجعة املوجودات غري املتداولة، خبالف املوجودات غري امللموسة، اليت سبق أن حدث 
إذا ما مت الحقاً ذلك اإلخنفاض، وذلك يف تاريخ كل فرتة مالية. إخنفاض يف قيمتها بغرض احتمال عكس 

إىل الوحدة املنتجة للنقد يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لألصل أو  اإلخنفاضعكس خسارة 
Ǻǟ�Ƣē®Ƣȇ±�ƪ زيدت الن ، على أتها املمكن اسرتدادهالقيمالتقدير املعدل  Ť�Ŗǳ¦�ƨȇŗǧƾǳ¦�ƨǸȈǬǳ¦  القيمة

الوحدة املنتجة يف قيمة ذلك األصل أو اإلخنفاض فيما لو مل يتم إثبات خسارة اليت مت حتديدها لدفرتية ا
 إيرادات يف قائمة الدخل.كيف القيمة فوراً   اإلخنفاضيف السنوات السابقة. يتم إثبات عكس خسارة للنقد 

  قيمة املوجودات غري امللموسة. يفاإلخنفاض خسارة ال يتم عكس 

  للبيععدة ومطلوبات مموجودات   ١٢-٢

للبيع عندما تكون قيمتها الدفرتية قابلة  معدةكموجودات للبيع  املعدة واملطلوبات يتم تصنيف املوجودات 
. تقاس كافة املوجودات اليت حتت جمموعة للبيع عدةمكتصنيفهاقبلمباشرةا. لإلسرتداد خالل بيعه
األدىن من القيمة الدفرتية أو القيمة العادلة ناقصًا أي تكاليف بيع. بعد اإلعرتاف اإلستبعاد عند احلد 

األويل بالتكلفة، أي خسارة من إخنفاض القيمة من جمموعة اإلستبعادات يتم أوًال توزيعها على الشهرة 
ع أي خسائر بينما ال يتم توزي ومن مث على املوجودات واملطلوبات املتبقية على أساس تناسيب(إن وجد) 

�Ä°ƢŪ¦�ƨǟȂǸĐ¦�Â¢�¾ȂǏȋ¦�ǽǀǿ�ǞȈƥ�Ǻǟ�ƨš على املوجودات املالية. ƢǼǳ¦�ǂƟƢǈŬ¦Â�¬Ƣƥ°ȋ¦�«°¦®¤�ǶƬȇÂ
  التخلص منها يف قائمة الدخل املوحدة يف نفس السنة.

بشكل أويل يتوقعتصفية،جمموعةأوواملطلوباتاملوجوداتللبيع املعدةاملوجوداتتتضمن
يفاملدرجةاملوجوداتقياسيتمإستخدامها. ،يفاإلستمرارمنبدالالبيعلخالمنإسرتدادها

األويل،التسجيلأقل ناقصاً تكلفة البيع. بعدأيهماالعادلةالقيمةأوالدفرتيةبالقيمةالتصفيةجمموعة
يتممثومنوجدت)للشهرة (إنالتصفيةجمموعةيفالقيمةبفعل اخنفاضخسارةأيتوزيعيتم

على خسارةأيتوزيعيتمالأنهتناسيب. غريأساسعلىاملتبقيةواملطلوباتاملوجوداتتوزيع
خسائرإثباتǶƬȇ��Ƣđاخلاصةاألّوليةاحملاسبيةللسياساتوفقاً قياسهاميكنحيثمالية،موجودات

الدخل املوحدة.قائمةيفالتصفيةجمموعةأواملوجوداتهذهتصفيةوأرباح

  القروض  ١٣-٢

تم ت ت.إن وجد املتكبدة ةاملستلمة بعد حسم تكاليف املعامل تحصالتالقروض بقيمة امليتم إثبات 
كجزء من   وذلك أو إنشاء أو إنتاج املوجودات املؤهلة باقتناءرمسلة تكاليف القروض اليت ترتبط مباشرة 

  .قائمة الدخلتكاليف القروض األخرى على  حتميلهذه املوجودات. يتم 
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  ذمم دائنة ومستحقات  ١٤-٢

سواء  ،مقابل بضائع وخدمات مستلمةاملتعلقة باملبالغ املطلوب سدادها يف املستقبل يتم إثبات املطلوبات 
¦�ƨǟȂǸĐإىل فواتري مبوجبها أم مل يتم تقدمي مت 

  مخصصات  ١٥-٢

ناتج عن حدث سابق، ضمين حايل أو  نظامي¦ǄƬǳ¤�ƨǟȂǸĐ¦�Ãƾǳ�ÀȂǰȇ�ƢǷƾǼǟ�©ƢǐǐƼŭ¦¿� يتم إثبات
ة اإللتزام، وإمكانية تقدير املبلغ بشكل يعتمد عليه.لتسوينشوء تكاليف حتمال إوهناك 

  الزكاة وضريبة الدخل  ١٦-٢

 يف األجانب الشركاء خيضعختضع الشركة للزكاة وفقًا ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل ("املصلحة"). 
 املتعلقة الدخل ضريبة خمصص حيمل. الدخل لضريبة السعودية العربية اململكة يف املوحدة التابعة الشركات
 خمصص حيمل. املرفقة املوحدة املالية القوائم يف األقلية حقوق على التابعة الشركات يف األجانب بالشركاء

 الدخل قائمة على السعودية العربية اململكة يف التابعة الشركات حبصة املتعلقة والزكاة للشركة الزكاة
  .حتديدها عند وجدت، إن النهائية، التسويات مبوجب تستحق اليت اإلضافية املبالغحتتسب . املوحدة

�ǞǷ�©ȐǷƢǠŭ¦�ǒ ǠƦǳ�Ƥ Ɵ¦ǂǓ�̧ ƢǘǬƬǇƜƥ�ƨȇ®ȂǠǈǳ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǰǴǸŭ¦�Ŀ�ƨǠƥƢƬǳ¦�ƢēƢǯǂǋÂ�ƨǯǂǌǳ¦�¿ȂǬƫجهات 
  ضريبة الدخل السعودي. نظامغري مقيمة يف اململكة العربية السعودية وذلك حسب متطلبات 

ذات الصلة. حتمل ضرائب الدخل  الدخل يف بلدان موطنهاختضع الشركات األجنبية التابعة لضرائب 
  على قائمة الدخل املوحدة.

 بنيالرئيسة  املؤقتة الفروقات املدورة وكافة باخلسائر املتعلقة املؤجلة الدخل ضريبة موجودات إثبات يتم
للضريبةً  خاضع مستقبلي دخل توفر عنده حيتمل الذي احلد للضريبة إىل اخلاضع والدخل املالية اإليرادات

 املتعلقة املؤجلة الدخل ضريبة مطلوبات إثبات يتم .املدورة والفروقات املؤقتة الضريبية اخلسائر تلك ملقابلة
 للضريبة اخلاضع الدخل يكون أن املتوقع من فيه يكون الذي املدى إىل املؤقتة اجلوهرية بالفروقات

 واليت املايل املركز قائمة بتاريخ مطبقة ضريبية نسب باستخدام املؤجلة الدخل ضرائب حتديد مستقبًال. يتم
 الدخل ضريبة التزامات تسديد عند أو املؤجلة الدخل أصول ضريبة مبالغ حتقق عند تطبيقها يتوقع

  .املؤجلة
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  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ذلك) غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا(مجيع املبالغ 

  الخدمة للموظفين  نهايةمكافأة مخصص   ١٧-٢

�ƨȇƢĔ�̈ƘǧƢǰǷ�ǎ ǐű�ƾȈǫ�ǶƬȇشروط أنظمة العمل والعمال يف اململكة العربية  للموظفني مبوجب اخلدمة
يتم إحتساب مبلغ اإللتزام على  .قائمة الدخل األولية املوحدةوحيمل على من قبل الشركة  السعودية

أساس القيمة احلالية لإلمتيازات املكتسبة اليت حتق للموظف فيما لو ترك املوظف عمله كما يف تاريخ 
�©ȏƾƥÂ�Ƥ ƫ¦Â°�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�ƨǷƾŬ¦�ƨȇƢĔ�ƾǼǟ�̈®ƾǈŭ¦�ǢǳƢƦŭ¦�§ ƢǈƬƷ¤�ǶƬȇ��̈ƾƷȂŭ¦�ŅƢŭ¦�Ǆǯǂŭ¦�ƨǸƟƢǫ

ƨǸǯ¦ŗŭ¦�ǶēƢǷƾƻ�©¦ȂǼǇ�®ƾǟÂ�̈Śƻȋ¦�śǨǛȂŭ¦ƨȇ®ȂǠǈǳ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǰǴǸŭ¦�ƨǸǜǻ¢�Ŀ�ƶǓȂǷ�Ȃǿ�ƢǸǯ��.

�Ǯ تقوم الشركات ǳ̄Â�Ãǂƻ¢�Ƣȇ¦ǄǷÂ�śǨǛȂǸǴǳ�ƨǷƾŬ¦�ƨȇƢĔ�̈ƘǧƢǰǷ�ǲƥƢǬǷ�ǎ ǐű�ǺȇȂǰƬƥ�ƨȈƦǼƳȋ¦�ƨǠƥƢƬǳ¦
التابعة  أو غري ممولة للشركات وفقا لقوانني الدولة اليت متارس فيها نشاطها. ال توجد خطط تقاعد ممولة

  األجنبية.

  اإليرادات  ١٨-٢

تسليم املنتجات وقبوهلا من قبل العمالء، إن تطلب األمر ذلك، أو عند تأدية  عند اإليراداتيتم إثبات  
اخلدمات. يتم قيد اإليرادات بالصايف بعد اخلصومات ومصاريف النقل وبعد إستبعاد املبيعات بني أعضاء 

�ƨǟȂǸĐ¦

 عقد فرتة خالل الثابت القسط الدخل بطريقة قائمة يف التشغيلية اإلجيار عقود من االجياري الدخل يقيد
 خمتلف منتجات املوردين وعرض ترويج املكتسب الدخل من والعرض الرتويج من الدخل اإلجيار. ويتكون

 .املنتج عرضفرتة  يف وتقيد ¦ƨǟȂǸĐ يف بالتجزئة البيع متاجر داخل البائعني قبل من

  يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح عند وجود حق بإستالم تلك املبالغ.

عمومية وإداريةمصاريف مصاريف بيع وتسويق و   ١٩-٢

العمومية واإلدارية على التكاليف املباشرة وغري املباشرة اليت املصاريف تشتمل مصاريف البيع والتسويق و 
بتكلفة اإلنتاج وفقًا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها. توزع هذه التكاليف بني  زميلةتكون حتديدًا غري 

العمومية واإلدارية، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.املصاريف تكلفة املبيعات ومصاريف البيع والتسويق و 

  موزعة أرباح  ٢٠-٢

�ƨǟȂǸĐ¦�ȆŷƢǈǷ�ǲƦǫ�ǺǷ�ƢȀȈǴǟ�ƨǬǧ¦Ȃتقيد األرباح املوزعة يف القوائم املالية يف الفرتة اليت يتم امل
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ذلك) غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا(مجيع املبالغ 

  مشتقات األدوات المالية  ٢١-٢

 األدوات عــالوة ترتيبــات عــن فضــالً  املســتقبلية الســلع عقــود( املاليــة األدوات مشــتقات موعــة¦Đ تســتخدم
 ويــتم العادلــة بالقيمــة املشــتقات قيــاس يــتم .الســكر أعمــال يف اخلــام املــواد ســعر ملخــاطر للتحــوط) املشــتقة
 املبيعــات تكلفــة حتــت الــدخل قائمــة يف املاليــة لــألداة التحــوط ملشــتقة العادلــة القيمــة يف التغيــريات تســجيل
   .املخزون – التحوط لبند الدفرتية للقيمة كتسوية

  إيجار تشغيلية عقود  ٢٢-٢

  على مدى فرتة اإلجيار. قائمة الدخل املتعلقة بعقود اإلجيار التشغيلية على اإلجيار  اريفيتم حتميل مص

  األدوات المالية وإدارة المخاطر  - ٣

�ƢȀǓǂǠƫ�ƨǟȂǸĐ¦�ƨǘǌǻ¢�À¤خماطر و  خماطر مالية خمتلفة، تتضمن: خماطر السوق (تشمل خماطر العملة ىلإ
خماطر االئتمان وخماطر السيولة. و وخماطر األسعار) خماطر سعر الفائدة للتدفقات النقدية القيمة العادلة و 

األسواق املالية ويسعى إىل  بأوضاع ى عدم إمكانية التنبؤإدارة املخاطر العام للمجموعة عليركز برنامج 
���ƨǟȂǸĐ¦�¿ƾƼƬǈƫإىل احلد األدىن املايل للمجموعة األداءى ة علاحملتمل العكسية اتالتأثري  خفض

  مشتقات األدوات املالية للتحوط ضد بعض املخاطر املعرضة هلا.

دارة. تقوم اإلدارة تم إدارة املخاطر من قبل اإلدارة التنفيذية وفقًا لسياسات معتمدة من قبل جملس اإلت
تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية  من خاللالتنفيذية بتحديد وتقييم والتحوط ضد املخاطر املالية 

خماطر سعر وخماطر القيمة العادلة و  ةللمجموعة. إن أهم أنواع املخاطر هي خماطر االئتمان، خماطر العمل
  لتدفقات النقدية.الفائدة ل

 وإستثمارات مدينة اً وذمم يف حكمهنقد وما الملعروضة ضمن قائمة املركز املايل تتضمن األدوات املالية ا
مستحقة  روفاتدائنة ومص اً وذمم قصرية األجل وطويلة األجل اً وقروضمدينة طويلة األجل  اً وذمم

��¤�ƨǇƢȈǈǳ¦�ǺǸǓ�ƢȀǼǟ�¬Ƣǐǧȍ¦�Ļ�®ȂǼƦǳ¦�ǽǀđ�ƨǏƢŬ¦Â�ƨǬƦǘŭ¦�ƾȈǬǳ¦�¼ǂǗ�Àمتداولة ومطلوبات أخرى
  اسبية لكل منها.احمل

الية عندما بالقوائم املصايف املبالغ املصرح عنها بني املوجودات واملطلوبات املالية و  املقاصةيتم إجراء   
ǪƷ�ƨǟȂǸĐ¦�Ãƾǳ�ÀȂǰȇو  املقاصةجراء نافذ نظامًا إل�ƨǟȂǸĐ¦�Ãƾǳ�ÀȂǰȇ النية للتسوية على أساس

  آن واحد.سداد اإللتزامات يف أو إثبات املوجودات و  الصايف
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  العملة مخاطر  ١-٣
هي خماطر التغري يف قيمة األدوات املالية بسبب التغريات يف أسعار صرف العمالت  خماطر العملة

�Ȇǿ�ƨǟȂǸĐ¦�©ȐǷƢǠǷ�ǶǜǠǷ�À¤��ƨȈƦǼƳȋ¦السعودي والدوالر األمريكي والريال اإليراين واجلنيه  بالريال
  املصري واللرية الرتكية.

ǴǸǠǳ¦�ǂǗƢƼŭ�ƨǓǂǠǷ�ȆǿÂ�ŅÂ®�¼Ƣǘǻ�ȆǴǟ�ƢȀǴǸǟ�ƨǟȂǸĐ¦�² °ƢŤ ة اليت تنتج من التعرض لعمالت
ƨǠƥƢƫ�ƨȈƦǼƳ¢�©Ƣǯǂǋ�Ŀ�©¦°ƢǸưƬǇ¤�ÅƢǔȇ¢�ƨǟȂǸĐ¦�Ãƾǳ��ƨǨǴƬű  زميلةو �Ƣē¦®ȂƳȂǷ�ĿƢǏ�µ ǂǠƬƫ�Ŗǳ¦Â

ملخاطر حتويل العملة. تتمثل تلك املخاطر حاليًا يف تذبذات أسعار حتويل العملة بني الريال السعودي 
إليراين. يتم قيد أثر هذه التعرضات يف بند منفصل يف حقوق واللرية الرتكية واجلنية املصري والريال ا

�®ȂǬǟ�¿¦ƾƼƬǇ¤�µ ǂǠƬǈƫÂ�©ƢǓǂǠƬǳ¦�ǽǀǿ�ƨƦǫ¦ǂŠ�ƨǟȂǸĐ¦�̈°¦®¤�¿ȂǬƫ��ƨǬǧǂŭ¦�ƨȈǳƢŭ¦�ǶƟ¦ȂǬǳ¦�Ŀ�śŷƢǈŭ¦
العمالت األجنبية اآلجلة واالقرتاض بالعملة األجنبية املناسبة وذلك للتحوط ضد تقلبات أسعار 

   بية.العمالت األجن

  لتدفقات النقديةمخاطر سعر الفائدة لالقيمة العادلة و  مخاطر  ٢-٣
هي التعرضات ملخاطر خمتلفة تتعلق بتأثري لتدفقات النقدية خماطر سعر الفائدة لخماطر القيمة العادلة و 

خماطر سعر تذبذبات أسعار الفائدة السائدة يف السوق على املركز املايل والتدفقات النقدية للمجموعة. إن 
�̈ƾƟƢǧ�°ƢǠǇ¢�ƢŮ�Ŗǳ¦Â��ƨȈǰǼƦǳ¦�µ ÂǂǬǳ¦Â�ǲƳȋ¦�̈Śǐǫ�ǞƟ¦®Ȃǳ¦�ǺǷ�ȆǈȈƟ°�ǲǰǌƥ�ƲƬǼƫ�ƨǟȂǸĐ¦�ȄǴǟ�̈ƾƟƢǨǳ¦

. ابرمت الشركة املتحدة عائمة ويتم مراجعتها بشكل دوري. إن اإلدارة تراقب التغريات يف أسعار الفائدة
الفائدة وذلك إلدارة تعرضها ملخاطر أسعار الفائدة. ترتيبًا خاصًا بأسعار العربية مصر مجهورية  –للسكر 

  .يعرف هذا الرتتيب بالتحوط للتدفقات النقدية

  راسعاألمخاطر   ٣-٣
سواء كانت  لتغريات يف أسعار السوقلنتيجة  قلباتللت قيمة أداة ماليةهي خماطر تعرض  راسعخماطر األ

عوامل تؤثر على مجيع األدوات املتداولة يف عن أو تلك التغريات ناجتة عن عوامل حمددة لألداة أو ُمصدرها 
�Ƣđ�ǚǨƬƄ¦�©¦°ƢǸưƬǇȎǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ�Ǯاسع¦ȋ¦�ǂǗƢƼŭ�ƨǓǂǠǷ�ƨǟȂǸĐ السوق. ǳ̄Â�ƨȈǰǴŭ¦�ǶȀǇƘƥ�ǪǴǠƬȇ�ƢǸȈǧ�°

�ƢȀƬǜǨŰ�ǞȇȂǼƬƥ�ƨǟȂǸĐ¦�¿ȂǬƫ��ŅƢŭ¦�Ǆǯǂŭ¦�ƨǸƟƢǫ�Ŀ�ǞȈƦǴǳ�ƨƷƢƬǷ�©¦°ƢǸưƬǇƜǯ�ƨǨǼǐŭ¦Â�ƨǟȂǸĐ¦�ǲƦǫ�ǺǷ
�ƨȈǰǴŭ¦�¼ȂǬƷ�ǶȀǇ¢�Ŀ�Ƣē¦°ƢǸưƬǇ¤�Ǻǟ�ƨšاسعية وذلك إلدارة خماطر األاإلستثمار  ƢǼǳ¦�°  تستخدم الشركة

مصر وشركة السكر املتحدة أدوات مالية مشتقة (عقود سلع مستقبلية) للتحوط ملخاطر  –املتحدة للسكر 
  أسعار املواد اخلام يف السكر.

  االئتمانمخاطر   ٤-٣
تكبد الطرف األخر والتسبب يف مالية على الوفاء بالتزاماته يف أداة هي عدم مقدرة طرف  خماطر االئتمان

لدى بنوك وما يف حكمه تركيز هام ملخاطر االئتمان. يتم إيداع النقد  ¦ƨǟȂǸĐخسارة مالية.  ليس لدى 
  ها.. تقيد الذمم املدينة بعد حسم خمصص الديون املشكوك يف حتصيلسليمذات تصنيف ائتماين 
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  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ذلك) غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا(مجيع املبالغ 

  السيولة مخاطر  ٥-٣
اإللتزامات املتعلقة ب للوفاءالالزمة  موالتأمني األ ةصعوبيف نشأة اليت تواجهها املخاطر املهي  خماطر السيولة

باألدوات املالية. قد تنتج خماطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد املوجودات املالية بسرعة وبقيمة 
كافية، مبا يف ذلك   أموالتقارب قيمته العادلة. تدار خماطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر 

، لدى ٢٠١٣ديسمرب  ٣١إلتزامات مستقبلية. كما يف للوفاء بأي تسهيالت اإلئتمانية، إتفاقيات ال
�©ȐȈȀǈƫ�ƨǟȂǸĐ¦ ال ـري مليار ٣،٢:  ٢٠١٢ال سعودي (ـري مليار ٣,١غري مستخدمة مببلغ متويل

  سعودي)

  العادلة القيمة  ٦-٣
�ƨǴǷƢǠǷ�Ŀ�ƢǸē®¦°¤Â�ƢǸȀǸǴǠƥ نيني طرفببه التزام  دادأصل أو س املبلغ الذي ميكن مبادلةالقيمة العادلة هي 

، للمجموعة على أساس طريقة التكلفة التارخيية. حيث يتم جتميع األدوات املالية تتم على أسس جتارية
قد تنتج فروقات بني القيم الدفرتية ف فيما عدا اإلستثمارات املتاحة للبيع اليت يتم قياسها بقيمتها العادلة،

القيمة العادلة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة ال  وتقديرات
  .الدفرتية قيمتها عن اً جوهريإختالفاً ختتلف 

  معلومات قطاعية  - ٤

  بالقطاعات الرئيسية التالية: بشكل رئيسي¦�ƨǟȂǸĐتعمل 
السكر ومنتجات املكرونة.الطعام و يشمل تصنيع وبيع زيوت و  قطاع االغذية - 
.التابعة للمجموعة هايرب وسوبرماركتعمليات أسواق قطاع التجزئة، يشمل -
البالستيك، يشمل تصنيع وبيع منتجات البالستيك لالستخدامات الصناعية والتجارية.-
اخلاضعة للسيطرة  والشركات زميلةاالستثمارات يف الشركات الاإلستثمار والنشاطات األخرى، يشمل -

استثمارات متاحة للبيع واستثمارات أخرى.و  املشرتكة  

املنتهيتنيسنتنيولل ٢٠١٢و ٢٠١٣ديسمرب ٣١يفكمااملختارةاملاليةاملعلوماتبعضتلخيصمتأ) 
:يليكماالتشغيليةللقطاعاتوفقاً التاريخذلكيف

  اإلستثمارات          
    المجموع      اإلستبعادات    وأنشطة أخرى    البالستيك    التجزئة    األغذية  

٢٠١٣  

٦،٣٨٢،٩٥٨-٣،٣٧٥،٨٦٢١،٩٢٧،٧٦٩٥٣٨،٥٥٧٥٤٠،٧٧٠صايف - عدات مصنع و متلكات و مم
  ٩،٣٣٩،٥١٥-٨٦٩،٦٨٩٣٣٣،٨٦٨١٣٥،٧٥٤٨،٠٠٠،٢٠٤أخرىتداولة مموجودات غري 

٢٦،٣٦٩،٩٧١)٣٦٧،٦٤١(١٤،٥٥٢،٣٩١١٠،٩٢٤،٦٠٢١،١١٩،٦٣٣١٤٠،٩٨٦صايف -  اإليرادات
١،٧٠٤،٤٨١  )١٣٢،٧٣٠(    ٧٣١،٥٤٩  ٦٩،٥٢٠      ٦٣٠،٧٧٠٤٠٥،٣٧٢  صايف الدخل

٢٠١٢  

٥،٧٧٩،٩٥١-٢،٩٠٧،٩٠٦١،٧١٩،٧٩٠٥٠٠،٩٩٩٦٥١،٢٥٦صايف - عدات مصنع و متلكات و مم
٩،٠١٦،٦٩٢-٨٧٣،٠٥٧٣١٨،٥٧٦١٣٩،١١٢٧،٦٨٥،٩٤٧أخرىتداولة مموجودات غري 

٢٧،٣٩١،٤٩٣)٣٤٥،٤٢٩(١٦،٣٨٨،٦٨٢١٠،١٥٦،٥٢١١،٠٥٣،١٨٣١٣٨،٥٣٦صايف -  اإليرادات
١،٤٠٢،٢٠٩)١٥١،٣٢٤(٦٢٦،٢٧٥٣١١،٤٦٢١٠٠،١٩٣٥١٥،٦٠٣  صايف الدخل
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  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتهية في للسنة 

ذلك) غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا(مجيع املبالغ 

 اإليرانية اإلسالمية واجلمهورية العربية، مصر مجهوريةو  السعودية العربية اململكة يف أعماهلا ¦ƨǟȂǸĐ تباشر) ب
 وفقا ٢٠١٢و ٢٠١٣ ديسمرب ٣١ يف كما املالية املعلومات بعض تلخيص مت. األخرى الدول وبعض

  :يلي كما اجلغرافية للقطاعات

المملكة العربية 

السعودية

  جمهورية مصر

العربية

  الجمهورية اإلسالمية

المجموعدول أخرىاإليرانية

٢٠١٣

٣،٦٢٢،٦٨٠١،٦٣٨،٤٢٨٨٣١،٨٠٥٢٩٠،٠٤٥٦،٣٨٢،٩٥٨املمتلكات واملصنع واملعدات

٨،٣٨٦،٤٧٤٥٥٠،٤٤٩٨١،٩٩٩٣٢٠،٥٩٣٩،٣٣٩،٥١٥موجودات غري متداولة أخرى

١٦،٤٠٥،٨٦٢٣،١٨٩،٢٥٩٣،٩٣٤،٨٨٢٢،٨٣٩،٩٦٨٢٦،٣٦٩،٩٧١صايف-اإليرادات 

١،٣٦٢،٧١٢٥٩،٨٤١٢٧١،٩٢٦١٠،٠٠٢١،٧٠٤،٤٨١صايف الدخل 

المملكة العربية 

السعودية

  جمهورية مصر

العربية

  الجمهورية اإلسالمية

المجموعدول أخرىاإليرانية

٢٠١٢

٣،٤٦٤،٦٨٩١،٥٥٣،٢٥٠٥٣١،٦٩٣٢٣٠،٣١٩٥،٧٧٩،٩٥١املمتلكات واملصنع واملعدات

٧،٩٦١،٧٧٧٥٢٥،٧٣٨١١٨،٣٦٠٤١٠،٨١٧٩،٠١٦،٦٩٢موجودات غري متداولة أخرى

١٦،٤٣٦،٦٨٩٣،٢٩٤،٧٧٨٤،٤٠٤،٤١٥٣،٢٥٥،٦١١٢٧،٣٩١،٤٩٣صايف-اإليرادات 

١،١١٤،٠٨٣١٢،٩١٩٢٠٧،١٣٣٦٨،٠٧٤١،٤٠٢،٢٠٩صايف الدخل 

في حكمه وما دنق-٥

٢٠١٣٢٠١٢

٢٢،٧٦١٢٧،٤٢٤ندوقالصيفنقد
١،١٩٣،٣٥٣٧٨٣،٤٩١وكالبنلدىنقد
١٤٧،٦١٠١٣٢،٣٤٤األجلقصريةبنكيةعودائ

١،٣٦٣،٧٢٤٩٤٣،٢٥٩

  .السائدة السوق أسعار أساس على مايل إيراد عن وتسفر جتارية بنوك لدى موجودة األجل قصرية الودائع



 - ٢٩ -

  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ذلك) غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا(مجيع املبالغ 

  مدينة ذمم-٦

٢٠١٣٢٠١٢إيضاح

١،٢٨٦،٢٤٦١،٥٤١،٤٨٩جتارية
)١٩٩،٨٠٨()١٣٥،٥٩٩(حتصيلهايفمشكوكديونخمصص:ناقصاً 

١،١٥٠،٦٤٧١،٣٤١،٦٨١

٢٠٤٥٧،٤١١١٠٦،٢٧٩و٢ذات عالقةجهات

١٠٤،٦٥،٢١١،٤٤٧،٩٦٠

  مخزون  - ٧

        ٢٠١٢        ٢٠١٣  

٢،٣٩٤،٠٣٩١،٩٨١،٣٦٧  منتجات تامة الصنع
١،٥٤١،٤٠٥١،٤٥٤،٦٠٦  وتغليف خام مواد

١٨٠،٩٣١١٨٠،٤٣١  التصنيع حتت منتجات
٢٠٧،١٤٨٢١٠،٠٩٨  للبيع ُمعّدة غري ومستلزمات غيار قطع  

٢٦٣،٨٣٦٢٤٣،٢٢٩  الطريق يف بضائع

٤،٥٨٧،٣٥٩٤،٠٦٩،٧٣١
)٩٦،٣٠٩()٩٩،٦٩٦(بطيء احلركة تالف /ناقصاً: خمصص خمزون 

٤،٤٨٧،٦٦٣٣،٩٧٣،٤٢٢

 بنكية تسهيالت مقابل كضمان أجنبية بنوك مع ٢٠١٣ديسمرب  ٣١املخزون كما يف بعض مت رهن 
  .تابعة لشركات



 - ٣٠ -

  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ذلك) غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا(مجيع املبالغ 

أخرى موجوداتو  اً مقدم ةدفوعم بالغم-٨

٢٠١٣٢٠١٢إيضاح

٧٦٣،٨٢٢٧٣٥،٠٠٧وغريهموردينملمقدمةدفعات
٤٦٧،٣٥٩-١-٨للبيعمتاحةكإستثماراتمصنفةممتلكاتإستثمار 

٢٨٢،٦٤٥٢٣١،٥٨٩مدفوعة مقدماً اريفإجيارات ومص
-٢٢٢٤،٩٥٩-٨ذمم مطالبات تأمني

٣١٦٤،٢٤٨١٦٣،٦٨٧-٨األجلطويلةمدينةذمممناملتداولاجلزء
٤١٤٦،١٢٤١٩٨،١١٣-٨حكوميةجهاتمنمدينةذمم

٦٨،٤٩٤٦٤،٦١٤موظفني سلف
٥٥،٢١٤٤٤،٨٦٥مستقبليةسلعبعقودمتعلقرصيد

١٤،٥٣١١٢،٠٤٤توزيعات ارباح غري مطلوبة
٧،٩١٣٢٤،٤٩٩ودائع مقيدة
٩١،٩٦٣٥٢،١٢١أخرىموجودات 

١،٨١٩،٩١٣١،٩٩٣،٨٩٨

  متاحة للبيعكإستثمارات مصنفة  إستثمارات عقارية  ١-٨

مليون ريـال سعودي إىل مدينة  ٤٦٧أبرمت الشركة إتفاقية لبيع قطع أراضي مببلغ ، ٢٠١١خالل سنة 
املعرفة اإلقتصادية. مبوجب اإلتفاقية حولت الشركة ملكيتها يف قطعيت أرض يف املدينةاملنورة إىل أحد 

�ƨƦǈǻ�ƪ ǟƢƥ�ŅƢƬǳƢƥÂ�ƨǠƥƢƬǳ¦�ƢēƢǯǂǋرفة من حقوق ملكيتها يف الشركة التابعة إىل مدينة املع ٪٨٠
مليون ريـال سعودي. كانت الشركة قد حصلت على دفعة مقدمة مببلغ  ٦٣١،٣اإلقتصادية مببلغ 

 مت). ١٦ضاح يمليون ريـال سعودي مقابلة عملية البيع هذه يف السنوات السابقة (اإل ١١٩،٣٨
رأمسالياً . وبناءًا عليه سجلت الشركة رحبًا ٢٠١٣إستكمال اإلجراءات النظامية للمعاملة خالل نوفمرب 

  مليون ريـال سعودي يف القوائم املالية املوحدة املرفقة. ٢٣١،٤مببلغ 

  ذمم مطالبات تأمين مدينة ٢-٨

، إندلع حريق يف خمزن جدة للسكر اخلام التابع للشركة املتحدة للسكر. أكملت ٢٠١٣خالل يونيو 
تقديرها األويل للخسائر املتكبدة ورفعت تقريراً اجلهة املعنية بتقييم اخلسائر واملعينة من قبل شركة التأمني 

إىل شركة التأمني. سجلت الشركة املتحدة للسكر مطالبة تأمني اليت تتعلق بشكل رئيسي باألضرار اليت 
  حلقت باملخزون واملمتلكات واملصنع واملعدات واملستودع واخلسارة يف املطالبة باألرباح.
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  شركة مجموعة صافوال
  سعودية)(شركة مساهمة 

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ذلك) غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا(مجيع املبالغ 

  األجل طويلة مدينة ذمم من المتداول الجزء ٣-٨

مليون ريـال  ٣٤٠، مت بيع قطع أراضي الشركة الواقعة يف مدينة الرياض اليت تبلغ قيمتها الدفرتية ٢٠١١ خالل
مليون ريـال سعودي. حققت الشركة  ٦٠٨) بسعر إمجايل وقدره زميلةسعودي إىل شركة كنان العاملية (شركة 

كام اإلتفاقية يتعني على شركة كنان مليون ريـال سعودي من عملية البيع هذه. مبوجب أح ١٥٢،٨رحباً مببلغ 
مليون ريـال  ٤٢٥،٦. حصلت الشركة على دفعات جمموعها ٢٠١٤العاملية أن تسدد املبلغ على أقساط حىت 

  .٣٠١٣ديسمرب  ٣١مليون ريـال سعودي) كما يف  ٢٦١،٩: ٢٠١٢سعودي (

ون ريـال سعودي ملي ١٦٤،٢مببلغ  ٢٠١٤، تصنف األقساط املستحقة يف ٢٠١٣ديسمرب  ٣١كما يف 
أخرى يف  موجوداتكذمم مدينة متداولة مبوجب الدفعات املقدمة و : املصنفة كذمم مدينة األجل)  ٢٠١٢(

  القوائم املالية املوحدة املرفقة.

ذمة مدينة طويلة األجل مصر  –و الشركة املتحدة للسكر  بيشهر، كان لشركة ٢٠١٣ديسمرب  ٣١كما يف 
  : صفر).٢٠١٢سعودي (مليون ريـال  ٥٢،٣مببلغ 

  من جهات حكومية ذمم مدينة ٤-٨

املطلوبة من جهات حكومية مطالبات من شركات أجنبية تابعة إىل جهات حكومية الذمم املدينة متثل 
  وضريبة مقدمة.ومساعدات مالية رسوم مجركية و  حملية على حساب ضريبة القيمة املضافة

  للبيع عدةموجودات ومطلوبات م  -٩

، كنتيجة ملراجعة اسرتاتيجيات العمل ضمن جمال األغذية، قررت ٢٠١٠الربع الرابع من عام خالل 
��ǾȈǴǟÂ��®Âƾū¦�«°Ƣƻ�̈®ƾŰ�ǪǗƢǼǷ�Ŀ�ƢēƢȈǴǸǟ�» ƢǬȇ¤�ǶȈȈǬƫÂ�¼Ȃǈǳ¦�Ŀ�ƢǿǄǯǂǷ�ǖȈǌǼƫ�ƨǟȂǸĐ¦ مت فقد

ع. مت البدء ضمن جمموعة اإلستبعادات املعروضة للبي الطعامعرض مرافق صناعية يف جمال تصنيع زيوت 
�ǞȈƦǳ�Ʈ .يف جهود بيع جمموعة اإلستبعادات ǳƢƯ�» ǂǗ�ǞǷ�ƨȈǫƢǨƫ¤�ƨǟȂǸĐ¦�ƪ Ƿǂƥ¢�ƨǼǿ¦ǂǳ¦�̈ŗǨǳ¦�¾Ȑƻ

البيع  املعدةيبلغ صايف اخلسارة املتعلق بالعمل من تلك املوجودات واملطلوبات جزء من هذا النشاط. 
ال سعودي). ـريمليون  ٢،١بلغت صايف اخلسائر  :٢٠١٢( ٢٠١٣ال سعودي خالل ـمليون ري ٢،٩

  :كاآليت  ٢٠١٣ديسمرب  ٣١املوجودات واملطلوبات املعدة للبيع كما يف تقدر جمموعة 



 - ٣٢ -

  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ذلك) غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا(مجيع املبالغ 

          ٢٠١٢        ٢٠١٣  

  بقيمتها القابلة لإلسترداد البيععدة المالموجودات 

    ٨،٠٨٨١٦،٩٧٦  ومعدات ومصنع ممتلكات
٢٩،٥٠٩٨٢،٨٢٠  خمزون
    ٦٦،٣٨٢٥٥٧،٨٦  أخرى موجوداتو  جتارية مدينة ذمم

١٠٣،٩٧٩١٨٦،٣٥٣
لبيععدة لممطلوبات 

٢٥،٨٢١١٣٣،٩٧١  قروض
٢٥،٢٦٨      ٩١٦،٦٦      أخرى ومطلوبات جتارية دائنة ذمم

    ٧٣٧،٢٩١٥٩،٢٣٩

  إستثمارات  -١٠

  ٢٠١٢        ٢٠١٣      إيضاح    

١٧،١٢٥،٢٠٩٦،٨٠٦،٦٥٩- ١٠  زميلة شركات يف إستثمارات
٢٨١٠،١٤٠٦٩٤،٢٣٤- ١٠  للبيع متاحة إستثمارات
٣٨،٠١٨٢٥،٧٦٧- ١٠  أخرى إستثمارات

٧،٩٤٣،٣٦٧٧،٥٢٦،٦٦٠



 - ٣٣ -

  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ذلك) غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا(مجيع املبالغ 

  زميلةإستثمارات في شركات   ١-١٠

الفعلية بالمائةنسبة الملكية 
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢

٣٦،٥٢٣٦،٥٢٥،٥٦٢،٩٦٦٥،٢٠٠،٢٧٣("املراعي") شركة املراعي 
  شركة كنان العاملية للتطوير العقـاري 

٢٩،٩٢٩،٩٥١٢،٣٢٨٥١١،٨٥٧(كنان العاملية)
٤٩٤٩٣٢٠،٨٠٥٢٨٢،٤٧٧)هريفشركة هريف خلدمات املواد الغذائية (

٤٩٤٩٢٤٧،٠٤٤٣٦٥،٠٤٤(إنتاج)شركة إنتاج كابيتال احملدودة 
٣٠٣٠٢٩٨،٢٨٩٢٦٣،٢٣٠(ديار)ديار املشرق 

٤٠٤٠١٦٤،٥٧٨١٦٤،٥٧٨شركة مدينة السرية لتطوير العقار 
١٧١٧١٧،٢٠٠١٧،٢٠٠مطوري مدينة املعرفة اإلقتصاديةشركة 

١،٩٩٩٢،٠٠٠متنوعةمتنوعةأخـــرى 

٧،١٢٥،٢٠٩٦،٨٠٦،٦٥٩

  :زميلةفيما يلي احلركة يف اإلستثمار يف شركات 

          ٢٠١٢        ٢٠١٣  

٦،٨٠٦،٦٥٩٤،٥٢٨،٠٧٥  يناير ١
١،٩٨٠،٦٧٩-  إضافات

٦٨١،٩١٢٥٦٨،٧٩٣  الدخلصايف  يف حصة
    )٤١،٢٠٥(      )١،٤٠٥(    القيمة العادلةإحتياطيات  تعديل

)١،٧٤٨(-      استبعادات
)٢٢٨،٠٩٨()٢٦١،٩٥٧(    موزعة أرباح

    ٣١٦      )٠٠١٠٠،٠(    إخنفاض يف القيمةخسارة 

٩٥٦،٨٠٦،٦    ٧،١٢٥،٢٠٩    ديسمرب ٣١  

مليون ريـال سعودي  ١٠٠، قيدت الشركة خمصصًا إلخنفاض القيمة مببلغ ٢٠١٣ديسمرب خالل   
  إلستثمارها يف "إنتاج".



 - ٣٤ -

  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ذلك) غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا(مجيع املبالغ 

  ات متاحة للبيعإستثمار   ٢-١٠

  مما يلي: ٢٠١٣ديسمرب  ٣١املتاحة للبيع يف ستثمارات اال كونتت

الفعلية نسبة الملكية 
(بالمائة)

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢

:درجةإستثمارات م
٠،٩٠،٩٩٨،٩٩٨٦١،٧٨٢إعمار املدينة اإلقتصادية "إعمار"

٦،٤٦،٤٣٨٤،٤١٧٢٧٣،٦٧٢مدينة املعرفة اإلقتصادية
٩،٥٣٤-٥٥تعمري األردنية القابضة

:درجةإستثمارات غري م

١٤،٨١١٤١٨٦،٢٩٨٢٠٨،٨١٩شركة سويكورب جسور
١٥١٥١١٥،٦٧٤١١٥،٦٧٤شركة سويكورب اململكة العربية السعودية

٢٤،٧٥٣٢٤،٧٥٣متنوعةمتنوعةأخرى
٨١٠،١٤٠٦٩٤،٢٣٤

  :يلي كما هي للبيع املتاحة اإلستثمارات يف احلركة

        ٢٠١٢        ٢٠١٣  

٦٩٤،٢٣٤٧٩٥،٤٧٢    يناير ١
)١٢٤،٦٥٠(-      إستبعادات

١٢٥،٤٤٠٣٦،٣١٢      تعديالت إحتياطيات أخرى
)١٢،٩٠٠()٩،٥٣٤(    تعديالت أخرى

٨١٠،١٤٠٦٩٤،٢٣٤    ديسمرب ٣١

مليون ريـال  ٤٦،٧إستثمارها يف (إعمار) بربح رأس مايل وقدره الشركة باعت ، ٢٠١٢خالل عام 
  سعودي.

أخرىات إستثمار   ٣-١٠

          ٢٠١٢        ٢٠١٣  

٨،٠١٨٢٥،٧٦٧      سيإي أس يب ودائع بنكية طويلة األجل من 



 - ٣٥ -

  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ذلك) غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا(مجيع املبالغ 

  ممتلكات ومصنع ومعدات  -١١

مبانيأرض
تحسينات على

مصنع ومعداتمستأجرةمباني
معداتأثاث و 

سياراتمكتبية
مشاريع تحت

اإلجماليالتنفيذ
التكلفة

٢٠١٣٦٧٩،٤٩٩١،٧٤٣،١٨١٦٧٨،٣١٣٣،٦٤٩،٢١٩١،٣٦٦،١١٣٣٠٤،٣٩٩١،٣٩٣،٧٤١٩،٨١٤،٤٦٥يناير ١
٩٩،١١٠٣،٨٨٧٣٦،٨٨١٥٠،٣٥٧٧٣،٨٠٢٤٩،٦٨٩٨٤٦،٨٠١١،١٦٠،٥٢٧إضافات

)٣٩٣،٤٥٩()٢،١٩٣()١٥،٥٥٤()٨١،٠٢٤()٦١،٤٠٦()٤١،٦٤٤()٧٢،٩٦١()١١٨،٦٧٧(إستبعادات
-)٤١١،٧٩٣(١٤،٣٧٤٧٣،٩٤٩٢٦٢،١٩٤٦١،٠٩٩١٧٧-/ إىل مشاريع حتت التنفيذ)من(حتويل 

٤٠،٤٧١٣٤،٠٤٩٣،٤٦٣٣٣٣,٣٥٧١٥,١٥٩٢,٩٠٠٩٢،٩٢٣٥٢٢،٣٢٢تعديل التضخم
)٤٤٤،٢١٩()٩٩،٨٠٦()٨،٧٤٨()١٥،٣٣٣()٢٠٧،١٢٧()٣،٥١٠()٩٩،٠٦١()١٠،٦٣٤(تعديل ترمجة عملة أجنبية

٢٠١٣٦٨٩،٧٦٩١،٦٢٣،٤٦٩٧٤٧،٤٥٢٤،٠٢٦،٥٩٤١،٤١٩،٨١٦٣٣٢،٨٦٣١،٨١٩،٦٧٣١٠،٦٥٩،٦٣٦ديسمرب ٣١

المتراكمةاالستهالكات
)٤،٠١٧،٥٣٨(-)١٩٤،٨٩٢()٨٤٩،٣٦٩()٢،١١٠،٦١٥()٢٢٥،٠٤٠()٦٣٧،٢٢٥()٣٩٧(٢٠١٣يناير ١

)٥٤٠،١٥٥(-)٤١,٦٦٣()١٦٤،٠٤٨()٢٠٧،٤٨٦()٧١،٥٤٢()٥٥،٤١٦(-إضافات
١٦٢،٧٧٩-٣٦،١١٢٦،٣٨٦٥٤،٧٢٨٥٢،٢٨٨١٣،٢٦٥-استبعادات

)٤٦،٢٦٥()٧٨٦()٣،٧٠٨()٣٨،٧٣٠(-)٣،٠٤١(-تعديل التخضم
١٧٢،٥٨٩-٣٥،٠٢٩٩١٥١١٨،٩٦٥١١،٠٨٣٦،٥٩٧-تعديل ترمجة عملة أجنبية

)٤،٢٦٨،٥٩٠(-)٢١٧،٤٧٩()٩٥٣،٧٥٤()٢،١٨٣،١٣٨()٢٨٩،٢٨١()٦٢٤،٥٤١()٣٩٧(٢٠١٣ديسمرب٣١
)٨،٠٨٨(-----)٢،١٨٠()٥،٩٠٨(للموجودات املتاحة للبيعناقصاً:القيمة الدفرتية

٢٠١٣٦٨٣،٤٦٤٩٩٦،٧٤٨٤٥٨،١٧١١،٨٤٣،٤٥٦٤٦٦,٠٦٢١١٥،٣٨٤١،٨١٩،٦٧٣٦،٣٨٢،٩٥٨ديسمبر ٣١
)١٦،٩٧٦()٢٩٩(----)١٣،١٠٤()٣،٥٧٣(للموجودات املتاحة للبيعناقصاً:القيمة الدفرتية

٢٠١٢٦٧٥،٥٢٩١،٠٩٢،٨٥٢٤٥٣،٢٧٣١،٥٣٨،٦٠٤٥١٦،٧٤٤١٠٩،٥٠٧١،٣٩٣،٤٤٢٥،٧٧٩،٩٥١ديسمبر ٣١



 - ٣٦ -

  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ذلك) غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا(مجيع املبالغ 

خالل فيما يتعلق بتكاليف التمويل اليت متت رمسلتها سعودي  الـريمليون  ٥٣،٦اإلضافات تتضمن )١
النفقات  تحديدالنسبة املستخدمة لمتوسط ال سعودي). إن ـمليون ري ٣١: ٢٠١٢( ٢٠١٣سنة 

).٪١٢: ٢٠١٢( ٪١٢هي  ٢٠١٣التمويلية املرمسلة خالل 

املتحدة وتطوير وحتسني  هاألعمال حتت التنفيذ بإنشاء مراكز سوبر وهايرب لشركة العزيزية بندتتعلق )٢
�ƨǠƥƢƬǳ¦�ǶēƢǯǂǋ�ǺǷ�ǒرافق اإلنتاج م ǠƥÂ�Ǧ ȈǴǤƬǴǳ�ȏȂǧƢǏÂ�ƨȈŭƢǠǳ¦�ƨȈǧƢǟ�Ŗǯǂǌǳ

نات لصندوق التنمية الصناعي السعودي وبنوك اكضمبعض املمتلكات واملصنع واملعدات مرهونة  )٣
.)١٤يضاح اإلأنظر ( جتارية

  موجودات غير ملموسة  -١٢

مؤجلة مصاريفالشهرة
أخرى موجودات 

المجموع  غير ملموسة

التكلفة

٢٠١٣٩٧٠،٨٨٣٦٥٠،٣٠٠١٨١،١٧٧١،٨٠٢،٣٦٠يناير١
٨٢،٤٣٦-٨٢،٤٣٦-إضافات
)١،٢٢٥(--)١،٢٢٥(تعديالت

)٣١،٥٨٨(--)٣١،٥٨٨(تعديل ترمجة عملة أجنبية
٢٠١٣٩٣٨،٠٧٠٧٣٢،٧٣٦١٨١،١٧٧١،٨٥١،٩٨٣ديسمرب ٣١

اإلطفاء

)٤٨٠،٢٢٧()٧،١٢٥()٤٧٣،١٠٢(-٢٠١٣يناير١
)٢٧،٩٢٨()١٤،٨٤٠()١٣،٠٨٨(-إضافات

)٥٠٨،١٥٥()٢١،٩٦٥()٤٨٦،١٩٠(-٢٠١٣ديسمرب٣١

٢٠١٣٩٣٨،٠٧٠٦٤٢٤٦،٥١٥٩،٢١٢٨٢٨،٣١،٣٤ديسمرب ٣١كما يف صايفال



 - ٣٧ -

  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ذلك) غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا(مجيع املبالغ 

مؤجلة مصاريفالشهرة
موجودات أخرى 

المجموع  غير ملموسة

التكلفة
١،٧٥٦،٩٢٤-٢٠١٢١،١٥٣،٢٥٠٦٠٣،٦٧٤يناير١

٥١،٣٠٩-٥١،٣٠٩-إضافات
-١٨١،١٧٧-)١٨١،١٧٧(تعديالت

)٤،٦٨٣(-)٤،٦٨٣(-شطب
)١،١٩٠(--)١،١٩٠(تعديل ترمجة عملة أجنبية

٢٠١٢٩٧٠،٨٨٣٦٥٠،٣٠٠١٨١،١٧٧١،٨٠٢،٣٦٠ديسمرب ٣١

اإلطفاء
)٤٥٤،٦٣٠(-)٤٥٤،٦٣٠(-٢٠١٢يناير١

)٢٥،٥٩٧()٧،١٢٥()١٨،٤٧٢(-إضافات
)٤٨٠،٢٢٧()٧،١٢٥()٤٧٣،١٠٢(-٢٠١٢ديسمرب٣١

٢٠١٢٩٧٠،٨٨٣١٩٨،٧١٧١٧٤،٠٥٢١،٣٢٢،١٣٣ديسمرب ٣١الصايف كما يف 

  الشهرة ١-١٢

  الشهرةاإلنخفاض في قيمة ختبار إ

يتم حتديد القيمة املسرتدة للشهرة على أساس حساب القيمة العادلة. يتم استخدام طريقة التدفقات 
  سنوات.النقدية يف حساب القيمة العادلة على أساس املوازنة املعتمدة من قبل اإلدارة يف كل مخسة 

  التقديرات األساسية يف حساب القيمة العادلة كما يلي:

.جممل الربح التقديري-١
.ملعدل النمو املتوسط املرجح-٢
  .فائدة املتوقعة حاليا للتدفقات النقدية املستقبليةمعدل ال-٣

وتوقعات النمو عدل النمو على أساس األداء السابق ملواملتوسط املرجح  جممل الربح التقديريحتدد اإلدارة 
وضريبة الدخل ما قبل الزكاة  فائدة املتوقعة حاليا للتدفقات النقدية املستقبليةيف السوق. يستخدم معدل ال

 ٣١الشهرة كما يف قيمة يف  اإلخنفاض. بناءا على اختبار صناعةوالذي يعكس خماطر حمددة خاصة بال
  .توقعةم مؤشرات إخنفاضمت التوصل إىل أنه ال يوجد  ٢٠١٣ديسمرب 
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 شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ذلك) غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا(مجيع املبالغ 

  قروض قصيرة األجل  -١٣

وتسفر عن نفقات متويلية واملؤسسات املالية هذه القروض هي تسهيالت من عدد من البنوك التجارية 
ديسمرب  ٣١حسب النسب السائدة يف السوق. مت ضمان قروض بنكية حمددة قصرية األجل كما يف 

  . الشركةبواسطة ضمانات من  ٢٠١٣

  قروض طويلة األجل  -١٤

  ٢٠١٢        ٢٠١٣      إيضاح    

١٣،٣٥٨،٢٣٣٤،٥٠٣،٥٠٩- ١٤  جتارية بنوكقروض 
-١،٥٠٠،٠٠٠      ٢- ١٤  صكوك  

١٤،٦٢٩١٩،٦٨٩      ٣- ٤١   السعودي الصناعية التنمية صندوققروض 

٤،٨٧٢،٨٦٢٤،٥٢٣،١٩٨
)٩١٠،٩٥٢(    )٤٨٤،٧٤٦(         املتداولة املطلوبات ضمن املتداول اجلزء

      ٣٧٨،٤،١٢٦٣،٦١٢،٢٤٦

  بنوك تجاريةقروض   ١-١٤

ȄǴǟ�ƨǟȂǸĐ¦�ƪ ǴǐƷ  قروض ومتويل مراحبة من عدة بنوك جتارية ومؤسسات مالية لتمويل مشاريع رأس
إستثمارات وإحتياجات رأس املال العامل. إن النفقات التمويلية على هذه القروض حتتسب على و  مالية

  .يف السوق أساس املعدالت السائدة

بعض الشركات التابعة ات موجوداملمتلكات واملصنع واملعدات تتضمن ، ٢٠١٣ديسمرب  ٣١كما يف 
: ٢٠١٢ال سعودي تقريبًا (ـمليون ري ١،٣٦٢يف هذه القوائم واليت تبلغ صايف قيمتها الدفرتية املوحدة و 

ال سعودي) مرهونة مع بنوك أجنبية كضمان مقابل تسهيالت قروض. إن اإلتفاقيات ـمليون ري ١،٢٣٥
  لبعض النسب املالية. اً التمويلية تتضمن بعض الشروط اليت تتطلب مستوى معين
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  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ذلك) غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا(مجيع املبالغ 

  صكوك  ٢-١٤

إعتمد املسامهون يف الشركة تأسيس  ٢٠١٢ديسمرب  ١٥يف إجتماع غري عادي للجمعية العمومية عقد يف 
يتجاوز رأس  لشركة مبوجبه أن تصدر صكًا من خالل شرحية أو أكثر مببلغ اللبرنامج صكوك الذي ميكن 

  مال الشركة املدفوع.

�ȆƟ¦ƾƬƥȍ¦�ƢȀǓǂǟ�ƨǟȂǸĐ¦�ƪ ٢٠١٣يناير  ٢٢كما يف  Ť¢ مبوجب هذا الربنامج من خالل إصدار صك
سنوات وقد مت عرضها  ٧بليون ريـال سعودي. مدة صالحية الصكوك الصادرة  ١,٥قيمته اإلمجالية 

زائد معدل سايبور.  ٪١,١٠بقيمة إمسية بعائد متوقع غري ثابت على محلة الصكوك ملدة ستة شهور بواقع 
Ǵǟ�ƨǟȂǸĐ¦�ǚǧƢŢ�À¢�ȄǴǟ�½Ȃǰǐǳ¦�¿ƢǰƷ¢�ǎ Ǽƫ.ى شروط مالية وغريها  

  صندوق التنمية الصناعية السعوديقروض   ٣-١٤

لتمويل منشآت صناعية احملدودة التغليف  نظمةلشركة صافوال أل اً صندوق التنمية السعودي قروضقدم 
من خالل رهن املمتلكات واملصنع واملعدات وضمانات من  ضمونةومشاريع توسع. إن القروض م

٣٤٠،٩فإن املمتلكات واملصنع واملعدات بقيمة دفرتية صافية  ٢٠١٣ديسمرب  ٣١املسامهني. كما يف 
ال سعودي) قد رهنت مقابل قروض صندوق التنمية ـمليون ري ٢٩٢: ٢٠١٢ال سعودي (ـمليون ري

من  اً الصناعية السعودي. إن إتفاقيات قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي تتطلب مستوى معين
  النسب املالية.

  إستحقاقات القروض الطويلة اآلجلة  ٤-١٤

  ديسمرب: ٣١للسنوات املنتهية يف 

٧٤٦،٤٨٤    ٢٠١٤
١،٦٤٨،١٢٨      ٢٠١٥
٣٩٨،١٧٩      ٢٠١٦
٣٤٤،٨٩٩      ٢٠١٧

١،٧٣٥،١٧٢      ذلك بعد وما ٨٢٠١

٤،٨٧٢،٨٦٢
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 شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ذلك) غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا(مجيع املبالغ 

  ذمم دائنة  -١٥

  ٢٠١٢        ٢٠١٣      إيضاح    

٢،٥٧٧،٥٧٥٢،٦٥٨،٤٥٢      جتارية
٧٥٣،٩٠٨٥،٧٥٢    ٢- ٢٠  عالقة ذات جهات

٣٢٨،٨٦٢،٦٢،٧٤٤،٢٠٤

  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى  -١٦

  ٢٠١٢        ٢٠١٣      إيضاح    

٤٨٥،٦٠٢٤١٣،٦٨٤    مستحقة مصاريف
    ٣٤٢،٣٣٧      ٣٧٦،٠٠٤    ١- ١٦    مستحقة ضريبةو  زكاة

١٨٥،٥٩٣٢١٤،١١٣        فائدة مستحقة
١٦٥،٠٣٢١٧٤،٧١٨    باملوظفني متعلقة مستحقة مصاريف
١٧٠،٧٣٠      ١٦٥،٨٠٦        مستحقة تسويق مصاريف

١٦٥،٠٥٤      ١٧٢،٦١٤        مطلوبة غري أرباح
١١٩،٣٧٨-    ١-٨    أراضي بيع مقابل مقدمة دفعات
١٠٣،٠٣١٧٨،٦٧٩        للمقاولنيدائنة ذمم 

٣٩،١٠٣٥٦،٩٧١        العمالء من مقدمة دفعات
٢٥،٥١٩٥٣،٢٧٦        حكوميةجلهات دائنة  ذمم

٤٩،٢٢١٤٣،٤١٥        مستحقةمهمات 
٢٩،٩٩٢٣١،٣٧٠        حلقوق األقلية خمصص توزيعات أرباح

٢٠،٦٨٥٥،٤٥٨        أرصدة ذات صلة بعقود مؤجلة
٩١٩،٢٥٢٩٢،٠٧٦        أخرىمطلوبات 

٥٩٢،١،٩٦١      ١٢١،٧١٢،٠

  دخلال ضريبةو  زكاةأمور تتعلق بال  ١-١٦

  الدخل املوحدة حيتويان على التايل: الزكاة وضربية الدخل ضمن قائمة

        ٢٠١٢        ٢٠١٣    

٢٨٣،٣٢٧٢٢٥،٩٥٥  دخل ضريبة
٢٨،٨٩٢٤٢،١٩٣  زكاة

٣١٢،٢١٩٢٦٨،١٤٨
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 شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ذلك) غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا(مجيع املبالغ 

  خمصص الزكاة وضريبة الدخل كما يلي: يفاحلركة 

          ٢٠١٢        ٢٠١٣  

٣٤٢،٣٣٧٢١٤،٢١٨      يناير ١
    ٣١٢،٢١٩٢٦٨،١٤٨      مبالغ حمملة

    )٠٢٩،٤٠١(    )٥٥٢،٢٧٨(    / تعديل حتويل العمالتدفعات مسددة

    ٣٣٧،٣٤٢      ٠٠٤،٣٧٦      ديسمرب ٣١

  مكونات الوعاء الزكوي  ١-١-١٦

. على أساس غري موحدوالضريبية  ةا الزكوي¦ēالتابعة للمجموعة تقوم بتقدمي إقرار السعودية إن الشركات 
لكل شركة حتت نظام الزكاة وضريبة الدخل تتكون بشكل رئيسي من  اهلامةمكونات الوعاء الزكوي 

، ختضع للزكاة تقديريةروض طويلة األجل وضريبة دخل قو  ةبداية السن خمصصات يفو  حقوق املسامهني
ناقصاً القيمة الدفرتية الصافية للممتلكات واملصنع واملعدات واإلستثمارات وبعض البنود األخرى.

  وضع الربوط النهائية  ٢-١-١٦

  الزكاة وضع) أ

ƪ Ĕ¢ مي اإلقرارات قدالشركة بتكما قامت  .٢٠٠٤ سنة حىت املصلحة مع الزكوية ربوطها الشركة
  .٢٠١١حىت عام  ٢٠٠٥الزكوية من عام 

١،٣ قدرها زكوية فروقات بربط ٢٠٠٩ ةسن عن زكوي ربط بإصدار والدخل الزكاة مصلحة قامت
 جلنة إىل باالستئناف الشركة وقامت الزكويةهذه الفروقات  الشركةدفعت  وقد. سعودي الـري مليون

  .الزكاة والدخلمبصلحة  االبتدائية االعرتاض

 زكوية وشهادات السنوات لبعض ƨȈƟƢĔ زكوية شهادات السعودية التابعة الشركات بعض استلمت
 من املراجعة قيد السنوات حول املصلحة من استفسارات أيضا استلمت كما. أخرى لسنوات مؤقتة
  .العالقة ذات الشركات قبل من عليها الرد مرحلة يف أو عليها الرد مت واليت املصلحة، قبل

 تتعلق املصلحة من زكوية ربوطا ¦ƨǟȂǸĐ يف املوحدة السعودية التابعة الشركات بعض استلمت كما
مليون ريـال  ٤٣,٧ مببلغ إضافية بزكاة املصلحة طالبت حيث املفتوحة، للسنوات الزكوية باإلقرارات

التابعة بإعرتاضات على تقدمت الشركات . تقريًباال سعودي) ـمليون ري ٢٠،١: ٢٠١٢( سعودي
  هذه الربوط اإلضافية.
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  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ذلك) غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا(مجيع املبالغ 

  الدخل ضريبة وضع) ب

 دول يف املطبقة الضريبة قوانني مبوجب دخل ضريبة بدفع للمجموعة التابعةاألجنبية  الشركات تلتزم
 التابعة الشركات تقوم. حالًيا الضرييب اإلعفاء فرتة حتت التابعة الشركات هذه بعض إن. تأسيسها
 يتعلق فيما للشركات املطبقة املعدالت على بناًءا الضريبية االلتزامات بتحديد للضريبة اخلاضعة
 بدفع ملزمة التابعةاألجنبية  الشركات هذه بعض أن كما للسنة؛ للضريبة اخلاضع ملعدلا بالدخل
  .السابق للعام الضرييب االلتزاموعاء  أساس على حتديدها يتم سنوية ربع مقدمة ضريبة

 لسنوات ةمؤقت ةضريبي اً طو ورب السنوات لبعض ƨȈƟƢĔ ةيضريب ربوطاً  التابعة الشركات بعض استلمت
 مت واليت املفتوحة للسنوات التفتيش أو الربط بعد املصلحة من استفسارات أيًضا استلمت كما. أخرى
  .عليها الردود تقدمي

  .أجنبية عمليات أي يف املصلحة لدى النظر قيد هامة مبالغ هناك ليس أنه ¦ƨǟȂǸĐ إدارة تعتقد

  إلتزام ضريبة مؤجلة  ٢-١٦

ƢƥȂǴǘǷ��ƨǷƾŬ¦�ƨȇƢĔ�̈ƘǧƢǰǷ�Ǻǟ�ƨš©�إلتزام ضريبة مؤجلة يتم إحتسابه  ƢǼǳ¦Â�ǾƬǫƚŭ¦�©ƢǫÂǂǨǳ¦�ȄǴǟ�Å¦ ƢǼƥ
إجيار مؤقته باإلضافة إىل إلتزام الضريبة املؤجل الناتج عن املمتلكات واملصنع واملعدات باستخدام معدل 

  الضريبة السائدة.

مؤجل ربح-١٧

          ٢٠١٢        ٢٠١٣  

١٠٣،١٩٣١٠٣،١٨١      يناير ١
٨٧،٩٩٤٩،١٢٠      إضافات

)٩،١٠٨()١١،٠٧١(    اتإطفاء
١٨٠،١١٦١٠٣،١٩٣      ديسمرب ٣١

وإعادة إجيار تشغيلي عن  ومبىن أرض بيع علىرأمسايل  ربح تأجيلب جوهري بشكل املؤجل اإليراديتعلق 
ƨǟȂǸĐ¦�ǪȇǂǗ ..مت تأجيل هذه األرباح على مدى فرتة عقد اإلجيار  
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  شركة مجموعة صافوال
  مساهمة سعودية) (شركة

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ذلك) غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا(مجيع املبالغ 

األجل طويلة دائنة ذمم-١٨

 جتزئة عن نتجت جمزئة وأسهم سابقة سنوات يف معلنة موزعة اً أرباح األجل طويلة الدائنة الذمم متثل
اإلدارة، وبرأي .عديدة لسنوات املبالغ تلكمل يطالب املسامهون ذو العالقة ب .سابقة سنوات يف األسهم

  .متداولة غري مطلوبات ضمن تصنيفها مت فقد وعليه، ٢٠١٣ خاللسدادها  حيتمل ال املبالغ هذه فإن

  مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمخصص   -١٩

          ٢٠١٢        ٢٠١٣  

    ٣٥٣،٧٥١٣٠٧،٢٦٣      يناير ١
٨٥،٢٦٨٨٤،٠٨٢      خمصصات

)٤٣٧،٥٩()٨٨،٠٥٠(    / تعديل حتويل العمالتدفعات مسددة

٣٥٠،٩٦٩٣٥٣،٧٥١      ديسمرب ٣١

  عالقة ذات جهاتب تتعلق أمور  -٢٠

 ملؤسسات العادي نشاطها طور يف منتجات بيعبشكل رئيسي  عالقةال ذاتمع اجلهات  عامالتامل متثل
لدى  .هاتاجل بني املعامالت تلك شروط على االتفاق يتم .املوحدة التابعة الشركات ببعض ذات صلة

 خالل من تابعةال ƢēƢǯǂǌǳ االئتمانية التسهيالت برتتيب أيضا الشركة تقومالشركة وظيفة خزانة للمجموعة 
  .اإلدارة قبل من العالقة ذات هاتاجل معامالت كافة اعتماد يتم .حملية جتارية بنوك

  عالقة ذات جهات مع معامالت  ١-٢٠

 العالقة ذات هاتاجل معيف الطور العادي لألعمال  ¦ƢēǂƳ¢ƨǟȂǸĐ اليت اهلامة املعامالت يلي فيما
  : واملدرجة يف القوائم املالية

٢٠١٣٢٠١٢

٦٧٤،٢٥٦٦٣٨،٦١٨مبيعات
٥٨٣،٣١١٥٠٨،٨٢٢مشرتيات
٨٧،٣٥٦٨٨،٣٣٩مت حتميله على جهات ذات عالقةإجيارمصروف 

٣٧،٦٤٧٣١،٢٨٢التنفيذيني املدراءمكافأة



 - ٤٤ -

  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ذلك) غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا(مجيع املبالغ 

  عالقة ذات جهات أرصدة  ٢-٢٠

  :عالقة ذاتجهات  مع معامالت عن الناجتة السنة ƨȇƢĔ أرصدةفيما يلي 

  عالقة ذات جهات من ذمم مدينة) أ

  ٢٠١٢        ٢٠١٣      العالقة    

٥١،٨٠٦٥١،٨٠٦    زميلة شركة  احملدودة كابيتال إنتاج
٦٢،١٥٢٤٥،١٥١    تابعة شركة يف نو مسامه  املتحدة السكر شركة مسامهي بعض
٣،٣٥١-    زميلة شركة  العاملية كنان
٢،٧٥٧-    زميلة شركة  العامليةوجنز  عافية شركة
    ٢١٤،٣      ٤٩٩      أخرى

١٠٦،٢٧٩    ٤٥٧،٤١١

  عالقة ذات ذمم دائنة إىل جهات) ب

  ٢٠١٢         ٢٠١٣         العالقة      

٣٣،٤٣٣    ٤٦،٥٧١    الشركة مساهم يف  املهيدب عبدالقادر شركة
٢٤،٩٨٧٢٧،٨٧١      زميلة  شركة املراعي

  شركة هريف خلدمات املواد
٦،٨٠٨٧،٣٧٥      زميلة  الغذائية   

١٠،٧٨٨٤،٣٢٩      تابعة  شركة حائل للتنمية الزراعية
١،٥٩٩١٢،٧٤٤      أخرى

٩٠،٧٥٣٨٥،٧٥٢

  اإلدارة مجلس مكافأة  ٣-٢٠

 الـري مليون ٢٠١٣،٢،٢ ديسمرب ٣١ يف املنتهية للسنة اإلدارة جملس ألعضاء املستحقة املكافآت بلغت
 اعترب والذي لشركةللوائح الداخلية ل وفقاً ¦ƢđƢǈƬƷ مت) سعودي الـري مليون ٢،٢: ٢٠١٢( سعودي

ǆ احلضور بدالت بلغت كما .امللكية حقوق يف التغريات قائمة يف راً ظاه اً توزيع ǴĐ وأعضاء اإلدارة 
 الـري ألف ١،٥٥٤ مبلغ ٢٠١٣ ديسمرب ٣١ يف املنتهية للسنة اإلدارة جملس عن املنبثقة اللجان خمتلف

 املصروفات ضمنوأدرجت  املصروفات على حتميلها ومت) سعودي الـري ألف ٦٧٥: ٢٠١٢( سعودي
 .واإلدارية العمومية



 - ٤٥ -

  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ذلك) غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا(مجيع املبالغ 

  المال رأس  -٢١

 ٥٣٣,٩سعودي يتكون من ريـال بليون  ٥،٣من  ٢٠١٣ديسمرب  ٣١لشركة كما يف اأس مال يتكون ر 
بليون  ٥: ٢٠١٢ديسمرب  ٣١(سهم  لكال سعودي لـري ١٠مليون سهم مدفوع القيمة بالكامل بواقع 

) الواحدريـال سعودي للسهم  ١٠مليون سهم مدفوعة بالكامل بواقع  ٥٠٠ريـال سعودي مكونة من 
  .١يرجى أيضاً الرجوع إىل اإليضاح 

  نظامي إحتياطي  -٢٢

 صايف من ٪١٠ حتويل سنويًا الشركة على عنييت السعودية، العربية اململكة يف الشركات نظام مبوجب
 القوائم يف النظامي االحتياطي .الشركة مال رأس من ٪٥٠ يبلغ حىت النظامي االحتياطي إىل دخليها

يف  املسامهني على للتوزيع قابل غري النظامي االحتياطيهذا  .لشركةل نظامي إحتياطي هو املوحدة املالية
  .الشركة

  وتسويق بيع مصاريف  -٢٣

          ٢٠١٢        ٢٠١٣  

٨٧٧،٥١٩٨١٧،٩٣٢      ومستحقات ومكافآت موظفني رواتب
٤٢٧،٠٨٩٣٨٠،٦٣٩  إجيار

٤١٦،٩٨١٤١٠،٤٨٣  إعالن
٢٧٢،٠٩٨٢٧٦،٠٢٤  وإطفاء إستهالك
١٧٠،١٩٧١٥٤،٥٠٤  مرافق خدمات

١٣٠،٤٣١١٠٩،٠١٤  وصيانةعمليات إصالح 
٨٥،١٢٢١١٦،٠٩٣      عمولة

١٤،١٢٠١٠،٥٥٢      نقل
٨٢،٩٢٥٤٨،٧١١  أخرى

٢،٤٧٦،٤٨٢٩٥٢،٢٣٢،٣



 - ٤٦ -

  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ذلك) غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا(مجيع املبالغ 

  وإدارية عمومية مصاريف  -٢٤

          ٢٠١٢        ٢٠١٣  

    ٣٩٤،٦٥٧      ٤١٢،٩٢٣      ومستحقات ومكافآت موظفني رواتب
٣٥،٥٦٩٢٤،٢٢٦      وإطفاء إستهالك

٢٥،٦٦٦٢٨،٠٤٨      مهنية أتعاب
١٤،٠٢٥١٠،٧٠٤      تأمني
١٢،٨٩٣١٢،٢٢٥      إجيار
١٢،٣٣١١٢،٧٥٠      سفر

١٢،٣١٠١٠،٣٢٧      تدريب
٧،٩٧٧١٠،٩٦٧      إتصاالتتكلفة و  مرافق

٣،٦٢٨٤،٢٠٥      تقنية معلومات
٣،٥٩٥٤،٤٨٠      توريد وتغليف

    ٩،١٦٥  ٢،٣١٠      وصيانةعمليات إصالح 
٩٠،٠٤٠٦٨،٥٦٣      أخرى

٣١٧،٠٥٩      ٦٣٣،٢٦٧  

  نفقات تمويلية  -٢٥

  ٢٠١٢        ٢٠١٣      إيضاح

١٤،١٣٣٣٠،٩١١٤٥٦،١٧٤  عموالت بنكية على قروض وديون أخرى
)٢٨،٧٩٣()٧١،٩٥٠(٥  إيرادات ناجتة عن ودائع قصرية األجل

٢٥٨،٩٦١٤٢٧،٣٨١



 - ٤٧ -

  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ذلك) غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا(مجيع املبالغ 

  تشغيلية إيجاراتعقود   -٢٦

ǷÂ�ƢēƢǟ®ȂƬǈǷÂ�ƢȀƦƫƢǰŭ�ƨȈǴȈǤǌƬǳ¦�°ƢŸȍ¦�®ȂǬǟ�ǺǷ�®ƾǟ�ƨǟȂǸĐ¦�Ãƾǳبلغت . رافق اإلنتاج لديها
 ٣٩٣: ٢٠١٢ال سعودي (ـمليون ري ٤٦٧،٢ ٢٠١٣ديسمرب  ٣١املصاريف اإلجيارية للسنة املنتهية يف 

مبوجب  ٢٠١٣ديسمرب  ٣١كما يف جيارات  ذه اإلهلالتعهدات املستقبلية فيما يلي ال سعودي). ـمليون ري
  :عقود التأجري التشغيلية

          ٢٠١٢        ٢٠١٣  

٥٥٤،٧٥٠٤٩٧،٦٨٥      سنة خالل
٢،٥٣٩،٤٦٦٢،٦١١،٤٧٤      سنوات ومخس سنتني بني ما

٤،٠٤٦،٦١٠٤،١٤٩،٦٦٩      سنوات ٥ من أكثر

٧،١٤٠،٨٢٦٧،٢٥٨،٨٢٨

  ربحية السهم  -٢٧

عن طريق قسمة الدخل من  ٢٠١٢و  ٢٠١٣ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف  السهم مت إحتساب رحبية
عدد األسهم املرجح لتوسط املبطريقة  ذه السنةهلالعائد إىل مسامهي الشركة العمليات وصايف الدخل 

  .سنةالقائمة خالل تلك ال

بناءاً على عدد األسهم  ٢٠١٣ديسمرب  ٣١مت إحتساب املتوسط املرجح لعدد األسهم للسنة املنتهية يف 
. أيضًا أنظر ٢٠١٣نوفمرب  األصلية الصادرة يف بداية السنة واألسهم اجلديدة الصادرة إىل املهيدب يف

  .٢١واإليضاح  ١اإليضاح 

  أرباح موزعة  -٢٨

   .٢٠١٣ال سعودي خالل ـمليون ري ١،٠١٧الشركة على توزيع أرباح مببلغ  واسامهوافق م

  :اإلدارة جملس بواسطة املقرتحة النهائية واألرباح املعتمدة املرحلية املوزعة األرباح تفاصيل يلي فيما

املبلغȆƟƢĔ/مرحلياملوزعةاألرباحمعدلالتاريخ
سعوديالـريمليون

٢٥٠مرحليةللسهمالـري٢٠١٣٠،٥٠أبريل١١
٢٥٠مرحليةللسهمالـري٢٠١٣٠،٥٠يوليو١٦
٢٥٠مرحليةللسهمالـري٢٠١٣٠،٥٠أكتوبر٢٣
ƨȈƟƢĔ٢٠١٣٢٦٦،٩٩للسهمالـري٢٠١٤٠،٥٠يناير١٩



 - ٤٨ -

  مجموعة صافوالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

ذلك) غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا(مجيع املبالغ 

  إلتزامات وتعهدات  -٢٩

 يف سعودي الـري مليون ٢٧٤،٣ تبلغ مسددة غري اعتماد وخطابات بنكية ضمانات ¦ƨǟȂǸĐ لدى)١
 النشاط سياق يف صدرت واليت) سعودي الـري مليون ٢٢٧،٤: ٢٠١٢( ٢٠١٣ ديسمرب ٣١

.العادي

 مبا ١٦ رقم يضاحاإل القروض، بعض مقابلمقدمة  ضمانات خيص مبا ١٤ رقم يضاحاإل أيضاً  أنظر)٢
.اإلجيارات خيص مبا ٢٦ يضاحاإلو  زكوية تعهدات خيص

مرتي  طن ٣٩٨،١٣٧ حوايل لبيع التزامات التابعة الشركات إلحدى كان ٢٠١٣ مربديس ٣١ يف)٣
 بأسعار) ٢٠١٣ عام يف للبيع طن ٣٧٨،٦٨٢: ٢٠١٢( ٢٠١٤ عام خالل املكرر السكر من

Ƣđ امللتزم البيع لعقود اخلام السكر سعر وطحت يتم .العقد تواريخ يف السائدة السوق أسعار تقارب
 .اآلجلة العقود خالل من

 سعودي الـري مليون ١١١ مببلغ قائمة تعهدات للمجموعة كان ،٢٠١٣ ديسمرب ٣١ يف)٤
.ستثماراتإب تتعلق) سعودي الـري مليون ١٦٧،٣: ٢٠١٢(

 الـري مليون ٣٤١،٥ مببلغ قائمة رأمسالية تعهدات ¦ƨǟȂǸĐ لدى كان ،٢٠١٣ ديسمرب ٣١ يف)٥
  ).سعودي الـري مليون ٢٩٥،٥: ٢٠١٢( سعودي


