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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي الموحدة
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
إيضاح
الموجودات
موجودات متداولة
نقد وما يعادله
ذمم مدينة
خمزون
مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
موجودات معدة للبيع

5
6
7
8
9

موجودات غير متداولة
ذمم مدينة طويلة األجل
إستثمارات
ممتلكات ومصنع ومعدات
موجودات غري ملموسة

30
33
31
31

مجموع الموجودات

كما في  13ديسمبر
1031
1034
335143631
330673131
434313304
339763044
331163419
3031193939

3،161،714
3،165،304
4،487،661
3،839،931
301،979
9،040،181

1113075
937103935
539663635
333563643
3533513707

51،110
7،941،167
6،181،958
3،141،818
35،711،471

1534033515

14،761،856

المطلوبات
مطلوبات متداولة
قروض قصرية األجل
اجلزء املتداول من قروض طويلة األجل
ذمم دائنة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
مطلوبات ذات صلة مبوجودات معدة للبيع

34
35
36
37
9

مطلوبات غير متداولة
قروض طويلة األجل
التزام ضريبة مؤجلة
ربح مؤجل
ذمم دائنة طويلة األجل
خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني

137543097
5453104
139103473
130913565
9693550
3033533470

1،514،411
746،484
1،668،118
1،060،173
91،717
9،301،151

35
37
38
39
10

435013931
403106
3713430
543644
1913354
631313044

4،316،178
45،919
380،336
65،557
150،969
4،768،959

3634913494

31،873،133

مجموع المطلوبات
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(يتبع)

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي الموحدة (تتمة)
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
إيضاح
حقوق الملكية
رأس املال
عالوة األسهم
إحتياطي نظامي
إحتياطي عام
أرباح مبقاة
إحتياطيات القيمة العادلة
أثر صفقة اإلستحواذ مع حقوق
األقلية بدون تغيري يف السيطرة
فروقات حتويل عمالت أجنبية

11
3
11
14

كما في  13ديسمبر
1031
1034
631173409
1413794
336743730
43000
139113410
()393456

5،119،807
141،974
3،187،678
4،000
1،071،000
313،991

()1173751
()4033614

17،905
()655،179

حقوق امللكية العائدة ملسامهي الشركة األم

737553355

9،650،977

حقوق األقلية

7533445

3،140،568

مجموع حقوق الملكية

3037143061

30،893،545

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

1534033515

14،761،856

التزامات محتملة وتعهدات

14

تعترب اإليضاحات يف الصفحات من  9إىل  57جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الدخل الموحدة
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر
إيضاح
13
13

املبيعات
تكلفة املبيعات
الربح اإلمجايل

1034

15،180،738 1556495441
()10،507،381( )1339143311
4،771،516
434513910

حصة الشركة يف صايف أرباح شركات زميلة وإيرادات توزيع
أرباح من إستثمارات متاحة للبيع  -صايف
مجموع دخل التشغيل

33

مصاريف تشغيلية:
بيع وتسويق
عمومية وإدارية
مجموع مصاريف التشغيل
الدخل من العمليات

10و )139113471( 15
10و )5513314( 16
()131453510
134643544

إيرادات (مصاريف) أخرى
ربح من إستبعاد إستثمارات
خسارة هبوط يف القيمة
نفقات متويلية  -صايف
الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل األجنبية
زكاة وضريبة دخل أجنبية
الدخل من العمليات املستمرة
دخل من عمليات متوقفة
صافي الدخل للسنة

17
18
19
37
9،1

صايف الدخل العائد:
 ملسامهي الشركة األم
 حلصة حقوق األقلية من صايف دخل السنة يف شركات تابعة
صافي الدخل للسنة
ربحية السهم (ريـال سعودي):
 الدخل من العمليات
 صايف الدخل للسنة العائد إىل مسامهي الشركة األم
املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة (باآلالف)

11

1031

7993644
634433104

1073900
()593400
()1153661
131503416
()3403415
133403007
603146
131103174

760،179
5،511،935
()1،441،391
()600،996
()1،044،388
1،489،717
113،433
()300،000
()140،367
1،180،973
()101،113
1،077،650
69،539
1،347،369

130913137
3693796
131103174

3،704،483
441،688
1،347،369

4350
1344
6113743

4،91
1317
505،661

تعترب اإليضاحات يف الصفحات من  9إىل  57جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر
1031
1034

التدفقات النقدية من العميات
صايف الدخل للسنة
تعديالت لبنود غري نقدية
إستهالك وإطفاء وهبوط يف القيمة
وإطفاء ربح مؤجل
حصة يف صايف أرباح شركات زميلة وإيرادات توزيع أرباح
نفقات متويلية  -صايف
ربح من إستبعاد إستثمارات
ربح من بيع ممتلكات ومصنع ومعدات

131103174

1،347،369

5193649
()7103361
1153661
()1073900
()93371

657،031
()749،796
158،963
()113،433
()1،008

تغريات يف رأس املال العامل
ذمم مدينة
خمزون
مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
ذمم دائنة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني

()3793411
()1013775
943564
3713546
1453014
503533

381،855
()534،143
()164،918
()75،876
334،658
()1،781

صافي النقد الناتج من العمليات

133133613

3،539،601

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار
توزيع أرباح مستلمة
متحصالت من بيع إستثمارات
تغري يف ذمم مدينة طويلة األجل
أثر صفقة االستحواذ مع حقوق األقلية بدون
تغيري يف السيطرة
متحصالت من بيع ممتلكات ومصنع ومعدات
إضافات إىل موجودات غري ملموسة
شراء ممتلكات ومصنع ومعدات

1643717
1113607
43114

151،164
671،307
335،579

3493573
()193534
()334343443

40،063
351،709
()83،131
()3،360،517

صافي النقد (المستخدم في) الناتج عن أنشطة اإلستثمار

()350395011

93،083
(يتبع)
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة (تتمة)
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
إيضاح

للسنة المنتهية في  13ديسمبر
1031
1034

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
صايف التغري يف قروض قصرية األجل
متحصالت من قروض طويلة األجل  -صايف
صايف التغيري يف متويل ودائع مقيّدة
تغريات يف حقوق األقلية
نفقات متويلية  -صايف
توزيعات أرباح مدفوعة
صافي النقد (المستخدم في) الناتج عن أنشطة التمويل

4413990
4193644
()103441
()6143447
()1153661
()333713047
()5713695

131،713
404،181
36،586
()100،464
()158،963
()991،339
()938،844

صافي التغير في النقد وما يعادله
أثر معامالت صرف العملة األجنبية على النقد وما يعادله
نقد وما يعادله يف بداية السنة

4303731
()433911
331513914

693،840
()173،175
941،159

نقد وما يعادله يف هناية السنة

339113706

3،161،714

(3أ) ()463500
(3ب) ()613971

ناقصاً :نقد وما يعادله معد للبيع
ناقصاً :النقد ذي الصلة بالشركة التابعة املباعة
نقد وما يعادله في نهاية السنة من العمليات المستمرة
جدول تكميلي لمعلومات غير نقدية
مكافأة أعضاء جملس اإلدارة
إحتياطيات القيمة العادلة
فروقات حتويل عمالت أجنبية
أثر معاملة اإلستحواذ مع مسامهي األقلية بدون
تغيري يف السيطرة

335143631
13100
)3473469( 14
()3453347
()1693459

3،161،714
1،100
317،691
()384،133
-

تعترب اإليضاحات يف الصفحات من  9إىل  57جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
إحتياطيات
القيمة العادلة

أثر صفقة اإلستحواذ
مع حقوق األقلية
بدون تغيير في
السيطرة

رأس المال

عالوة
األسهم

إحتياطي
نظامي

73,,933,5
-

,393953
-

83,353353
23,7202
-

33,,,
-

(3ج)

73,,933,5

,393953

83793398,

33,,,

()853337

 3يناير 1031
أسهم مت إصدارها
صايف الدخل للسنة
11
احملول إىل اإلحتياطي النظامي
ّ
11
توزيع أرباح
تعديل إحتياطيات القيمة العادلة 14
فروقات ترمجة عمالت أجنبية
13
مكافأة أعضاء جملس اإلدارة
إقتناء حقوق األقلية بدون تغيري
( 3ج)
يف السيطرة
تغيريات أخرى يف حقوق األقلية
 13ديسمبر 1031

173337333
002773,
-

02272,2
-

,72,,720,
,,3722,
-

27333
-

()17,3,
,0,7120
-

27322
-

-

217710
-

إيضاح
 3يناير 1034
صايف الدخل للسنة
احملول إىل اإلحتياطي النظامي
ّ
توزيع أرباح
تعديل إحتياطيات القيمة العادلة
فروقات ترمجة عمالت أجنبية
مكافأة أعضاء جملس اإلدارة
إقتناء حقوق األقلية بدون تغيري
يف السيطرة
تغيريات أخرى يف حقوق األقلية
 13ديسمبر 1034

11
11
14
13

-

17002773,

-

02272,2

-

,707,71,7

إحتياطي عام

-

27333

فروقات
تحويل
عمالت أجنبية أرباح مبقاة

مجموع حقوق
المساهمين

حقوق األقلية

مجموع حقوق
الملكية

8,83999
(),22721,
-

9539,7
-

()3773,59
(),217,22
-

,3,593,,,
273,270,2
()23,7202
(),723,721,
()27233

9337,3955
93,593,89
()839,83375
()8393375
()8333839
()939,,

8393,3733
,1,72,1
-

8,33983737
939,,3993
()839,83375
()8393375
()8333839
()939,,

()21,771,
()9993939

()3,83793

,35,,33,,

()9753335
939333833

()2,,7317
(),7270,,
-

271237,11
,7,32727,
(),,3722,
(),73337333
()27233

33933335,
3393538
835,33338
()83,,,3,,,
8,5339,
()8333,88
()939,,

-

-

,0,7222

2,7231

()11170,2

073,27333

تعترب اإليضاحات يف الصفحات من  9إىل  57جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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97333,
-

9337,3955

()201711,
9383333
,71217072
2227177
(),2,7132

,72237117

()9753335
()3,33375
8,39933,79
933393,79
3393538
938353839
()83,,,3,,,
8,5339,
()8333,88
()939,,
97333,
()59537,9

8,33983737

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 - 3معلومات عامة
تتكون شركة جمموعة صافوال ("الشركة") وشركاهتا التابعة (يشار إليها جمتمعة بـ "اجملموعة") الشركة ومجيع
شركاهتا التابعة السعودية واألجنبية .تتضمن أهداف الشركة وشركاهتا التابعة تصنيع وبيع الزيوت النباتية
وإنشاء الصناعات املكملة هلا ومنافذ التجزئة ومنتجات األلبان واألجبان واألطعمة السريعة ومواد التغليف
واإلسترياد والتصدير والتعهدات التجارية والوكاالت التجارية ،وتنمية املنتجات الزراعية وأنشطة االستثمار
العقاري.
الشركة شركة مسامهة سعودية مسجلة يف اململكة العربية السعودية مبوجب سجل جتاري رقم
 4010039708صادر يف مدينة جدة بتاريخ  13رجب 3199هـ (املوافق  36يونيو  .)3979تأسست
الشركة مبوجب نظام الشركات يف اململكة العربية السعودية مبوجب املرسوم امللكي رقم م 13/بتاريخ  19ربيع
األول 3198هـ (املوافق  9مارس 3978م) .العنوان املسجل للشركة هو املركز السعودي لألعمال ،طريق
املدينة ،اململكة العربية السعودية.
كما يف  13ديسمرب ،لدى الشركة استثمارات يف الشركات التابعة التالية (يشار إليها جمتمعة بـ "اجملموعة").
(أ) الشركات التابعة المملوكة مباشرة
( )3شركات تابعة ذات نشاط تشغيلي

نسبة الملكية (بالمائة)
في  13ديسمبر

إسم الشركة التابعة

بلد التأسيس

النشاط التجاري
الرئيسي

1034

1031

شركة صافوال لألغذية (إس إف سي)
شركة بنده للتجزئة (بنده) (سابقاً شركة العزيزية بندة
املتحدة) (إيه بيه يو)
شركة صافوال ألنظمة التغليف احملدودة (إ س بيه إس)

اململكة العربية السعودية

أغذية

300

300

اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية

شركة املتون العاملية القابضة لإلستثمار العقاري
الشركة املتحدة للسكر ،مصر (يو إس سي إي)

جتزئة
تصنيع منتجات التعبئة
والتغليف البالستيكية
عقار

71

91

مجهورية مصر العربية

تصنيع السكر

شركة املخازن الكربى التجارية (جيانت)

اململكة العربية السعودية

جتزئة

300
40
37311

300
80
39،11

اململكة العربية السعودية

30

30

متلك اجملموعة نسب ملكية مسيطرة يف الشركة املتحدة للسكر  ،مصر وشركة املخازن الكربى التجارية (جيانت)
من خالل ملكية غري مباشرة لشركات أخرى يف اجملموعة.
-9-

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
-3

معلومات عامة (تتمة)

إعتباراً من  36سبتمرب  ،1009استحوذت العزيزية بنده املتحدة والتابعة للمجموعة على عمليات شركة جيان
احملدودة "جيان" مقابل مبلغ جمموعه  469،1مليون ريـال سعودي متضمناً تعويضاً نقدياً مببلغ  111مليون ريـال
سعودي ومبلغ حقوق ملكية مؤجل بواقع  117،1مليون ريـال سعودي .كانت شركة العزيزية بندة قد دفعت مثن
التعويض النقدي يف  31أكتوبر  1009بينما مت سداد مكون حقوق امللكية املؤجل خالل عام  1030من خالل
إصدار أسهم جديدة يبلغ عددها  45،7مليون سهم من أسهم شركة العزيزية بندة املتحدة حيث تبلغ قيمة كل
سهم  53،91ريـال سعودي .كما منحت هذه االتفاقية احلق جليان باكتساب  ٪3من األسهم سنويا بالقيمة
العادلة وذلك ملدة ثالث سنوات .خالل عام  ،1031مارست جيانت حقها يف اإلستحواذ على نسبة  ٪3من
امللكية يف شركة العزيزية بنده  ،إال أن جيانت مل متارس حقها يف اإلستحواذ على نسبة  ٪3من األسهم يف سنة
.1034
كجزء من التقييم اإلسرتاتيجي للمجموعة لعملياهتا الرئيسية ،يف ديسمرب  1034أبرمت اإلدارة إتفاقية بيع وشراء
(اإلتفاقية) مع طرف ثالث لبيع شركة صافوال ألنظمة التغليف والذي ميثل قطع البالستيك يف اجملموعة .كما يف
تاريخ هناية السنة فإن إمتام بيع شركة صافوال ألنظمة التغليف ما زال معلقاً حىت يتم إستكمال اإلجراءات النظامية
مبا يف ذلك موافقة بعض اجلهات احلكومية .وبناءاً عليه ،فقد مت تصنيف موجودات ومطلوبات شركة صافوال
ألنظمة التغليف كمحتفظ هبا للبيع يف قائمة املركز املايل املوحدة بتاريخ  13ديسمرب  1034ومت اإلفصاح عن
صايف الدخل لشركة لشركة أنظمة التغليف للسنة املنتهية يف  13ديسمرب  1034كدخل من عمليات متوقفة يف
قائمة الدخل املوحدة .وفقاً للمعايري احملاسبية املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودي ،فقد أعيد تصنيف املبالغ
ذات الصلة بشركة صافوال ألنظمة التغليف يف القوائم املالية املوحدة لعام  1031كدخل من عمليات متوقفة.
أيضاً أنظر اإليضاح رقم  9ملزيد من التفاصيل.
خالل الربع الثاين لعام  1031وافق جملس اإلدارة بالشركة على إقتناء حصة يف حقوق ملكية األقلية بنسبة
 ٪3836بشركة العزيزية بنده وبنسبة  ٪30يف شركة صافوال لألغذية وذلك من شركة املهيدب القابضة مقابل
إصدار  1139مليون سهم جديد للشركة .مت إستكمال املعاملة بعد موافقة املسامهني يف إجتماع غري عادي
للجمعية العمومية ،عقد يف نوفمرب  1031وبعض اإلجراءات النظامية األخرى .نتيجة لذلك ،وكما يف 13
ديسمرب  1031متت زيادة رأس مال الشركة مببلغ  11938مليون ريـال سعودي وكذلك متت زيادة عالوة اإلصدار
مببلغ  14139مليون ريـال سعودي عند إصدار أسهم جديدة.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
-3

معلومات عامة (تتمة)

( )1شركات تابعة متوقفة النشاط وشركات تابعة قابضة
نسبة الملكية (بالمائة)
كما في  13ديسمبر

النشاط التجاري
الرئيسي
شركة قابضة
شركة قابضة
شركة قابضة
شركة قابضة

1034

1031

شـركة أدمي العربية احملدودة (أيه أيه سي)
شركة صافوال لإلستثمارات الصناعية (إس أي أي سي)
شركة مدارك لإلستثمارات
شركة األطر العربية القابضة لإلستثمار التجاري (األطر)
اجملمعات املوحدة لالستثمار العقاري (اجملمعات)
مراسينا الدولية لإلستثمار العقاري احملدودة
أصداء الدولية لإلستثمار العقاري احملدودة
مساعي الدولية لإلستثمار العقاري احملدودة

اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
األردن
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية

شركة قابضة
شركة قابضة
شركة قابضة
شركة قابضة
شركة قابضة
شركة قابضة
شركة قابضة
شركة قابضة

300
300
300
300

300
300
300
300

سرايا الدولية لإلستثمار العقاري احملدودة
شركة صافوال للتجارة العاملية احملدودة
الشركة املتحدة لتطوير املمتلكات (يو بيه دي سي)
شركة كامن الشرق لإلستثمارات الصناعية (كامن)
شركة صدوق العربية لإلتصاالت السلكية (صدوق)
شركة املؤون العاملية القابضة
شركة عافية العربية لألغذية

اململكة العربية السعودية
اجلزر الربيطانية العذراء
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية

شركة قابضة
متوقفة النشاط
متوقفة النشاط
متوقفة النشاط
متوقفة النشاط
متوقفة النشاط
متوقفة النشاط

300
300
300
300
300
300
300

إسم الشركة التابعة
قفزات الكونية للممتلكات العقارية احملدودة
األوقات الكونية احملدودة
أعالينا الكونية احملدودة
إبتكار الكونية احملدودة

بلد التأسيس
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية

40
6
300
300
300
300
300
300

80
5
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

متلك اجملموعة نسب ملكية مسيطرة يف شركة صافوال لإلستثمارات الصناعية من خالل ملكية شركة صافوال
لألغذية.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
-3

معلومات عامة (تتمة)
نسبة الملكية في الشركة
التابعة (بالمائة) كما في
 13ديسمبر

(ب) شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية

إسم الشركة التابعة
شركة عافية العاملية (إيه آي سي)
شركة صافوال لإلستثمار الصناعي (إس آي آي سي)
شركة صافوال ألسواق األغذية الناشئة احملدودة
(إس إف إي إم)

شركة صافوال لألغذية والسكر (إس أف أس سي)
شركة امللكة للصناعات الغذائية
شركة الفراشة للصناعات الغذائية
شركة صافوال لألغذية الدولية احملدودة
الشركة الدولية لصناعة األغذية (أي إف أي)
شركة اإلسكندرية للسكر (إيه إس سي إي) ،مصر

بلد التأسيس

النشاط التجاري الرئيسي

اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية

إنتاج زيوت الطعام
شركة قابضة

اجلزر الربيطانية العذراء

شركة قابضة
شركة قابضة

جزر الكامين
مجهورية مصر العربية
مجهورية مصر العربية
اإلمارات العربية املتحدة

اململكة العربية السعودية

مجهورية مصر العربية

تصنيع املعكرونة
تصنيع املعكرونة
شركة قابضة
تصنيع الدهون املتخصصة

تصنيع السكر

1034

1031

76337
76

95،39
95

76341
76
300
300
300
50
37

95،41
95
300
300
300
60
39

شركة صافوال لألغذية الدولية احملدودة (إس إف سي آي)
شركة بينهام رويان كارفيه احلديثة (إم يب آر كيه)

اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية

األغذية واحللويات

300

300

شركة صافوال لإلستثمارات الصناعية
الشركة املتحدة للسكر (يو إس سي)

اململكة العربية السعودية

تصنيع السكر

94344

74،48

الشركة املتحدة للسكر
الشركة املتحدة للسكر ،مصر
شركة اإلسكندرية للسكر (إيه إس سي إي)
شركة صناعات سكر البنجر

مجهورية مصر العربية
مجهورية مصر العربية
جزر الكامين

تصنيع السكر
تصنيع السكر
متوقفة النشاط

65396
51331
300

56،75
61،31
300

الشركة املتحدة للسكر ،مصر
شركة اإلسكندرية للسكر
شركة اإلسكندرية املتحدة إلستصالح األراضي

مجهورية مصر العربية

مجهورية مصر العربية

تصنيع السكر
زراعة األراضي

34349
300

38،87
-

شركة صافوال ألسواق األغذية الناشئة احملدودة
شركة صافوال املغرب
صافوال لزيوت الطعام (السودان) احملدودة
شركة عافية العاملية  -اجلزائر

املغرب
السودان
اجلزائر

إنتاج زيوت الطعام
إنتاج زيوت الطعام
إنتاج زيوت الطعام
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300
300
300

300
300
300

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
-3

معلومات عامة (تتمة)

خالل  ،1030كنتيجة ملراجعة إسرتاتيجية ضبط نشاط األغذية ،فقد قررت اجملموعة ترسيخ موقفها يف األسواق
الرئيسية وتقييم خروجها من بعض العمليات اخلارجية وبناءً على ذلك ،فقد مت عرض أجزاء من مرافق التصنيع
ضمن قطاع الزيوت النباتية يف اجملموعة كمحتفظ هبا للبيع .خالل يونيو  1034باعت إدارة اجملموعة جزءً من هذا
النشاط بربح بلغ  1331مليون ريـال سعودي.
خالل يونيو  ، 1031تعرض مستودع السكر اخلام للشركة املتحدة للسكر يف جدة حلريق .أمتت اجلهة املعينة من
قبل شركة التأمني للشركة املتحدة للسكر تقييمها األويل للخسائر املتكبدة وقدمت تقريرها إىل شركة التأمني .تعتقد
اإلدارة أنه لن تكون هناك خسائر كبرية نتيجة للتسوية النهائية للمطالبة.

إسم الشركة التابعة

بلد التأسيس

النشاط التجاري الرئيسي

نسبة الملكية في
الشركة التابعة
(بالمائة) كما في 13
ديسمبر
1031 1034

شركة صافوال بيشهر (إس يب إي سي)
شـركة مالينرتا القابضـة
صافوال لألغذية احملدودة (إس إف إل)
شـركة عافية العامليـة ـ األردن
شـركة أنفسكز
عافية للتجارة العاملية
صافوال لألغذية العاملية
شركة كوغو غيدا ياتوم يف تكاريت إيه إس (كوغو)

اجلمهورية اإلسالمية االيرانية
لوكسمربغ
اجلزر الربيطانية العذراء
األردن
اجلزر الربيطانية العذراء
اجلزر الربيطانية العذراء
اجلزر الربيطانية العذراء
تركيا

شركة قابضة
شركة قابضة
شركة قابضة
تصنيع زيوت الطعام
شركة قابضة
متوقفة النشاط
متوقفة النشاط
شركة قابضة

70
300
300
7954
70
300
300
300

(ج) شركات تابعة تحت سيطرة شركة عافية العالمية

80
300
300
9734
90
300
300
300

شركة صافوال بيشهر
شركة بيشهر الصناعية
شركة مارجرين للتصنيع
شركة طلوع خبش افتاب (يت بيه أي)
شركة صافوال بيشهر للسكر

اجلمهورية اإلسالمية االيرانية
اجلمهورية اإلسالمية االيرانية
اجلمهورية اإلسالمية االيرانية
اجلمهورية اإلسالمية االيرانية

تصنيع زيوت الطعام
تصنيع زيوت الطعام
جتارة وتوزيع
جتارة وتوزيع

9757
300
300

7939
7939
300
-

صافوال لألغذية احملدودة
شركة عافية العاملية ـ مصر (أي أي سي إي)
التيمار الدولية احملدودة
الينجتون الدولية احملدودة

مجهورية مصر العربية
اجلزر الربيطانية العذراء
اجلزر الربيطانية العذراء
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تصنيع زيوت الطعام
متوقفة النشاط
متوقفة النشاط

7751
300
300

9931
300
300

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
-3

معلومات عامة (تتمة)

(ج) شركات تابعة تحت سيطرة شركة عافية العالمية (تتمة)

إسم الشركة التابعة
شركة أنفسكز

بلد التأسيس

شركة صافوال لألغذية (سي آي إس)

كازاخستان

نسبة الملكية في
الشركة التابعة
(بالمائة) كما في 13
ديسمبر
النشاط التجاري الرئيسي 1031 1034
تصنيع زيوت الطعام

-

300

شركة كوغو غيدا ياتوم يف تكاريت إيه إس
يودوم غيدا صناعي يف تاكريت إيه إس (يودوم)

تركيا

تصنيع زيوت الطعام

300

300

خالل مايو  ،1034متلكت شركة عافية العاملية نسبة  ٪30إضافية من أسهم حقوق امللكية يف شركة بيشهر
الصناعية من شركة بيشهر للتنمية الصناعية ،مقابل بيع ملكيتها غري املباشرة بنسبة  ٪7939من أسهم حقوق
امللكية يف شركة مارجرين للتصنيع إىل شركة بيشهر للتنمية الصناعية .ووفقاً لذلك ،فقد سجلت اجملموعة تعديالً
يف أثر متلك املعاملة بدون سيطرة يف هذه املعاملة مببلغ  15739مليون ريـال سعودي.
(د) شركات تابعة تحت سيطرة شركة العزيزية بندة المتحدة

إسم الشركة التابعة

بلد التأسيس

النشاط التجاري الرئيسي

نسبة الملكية في
الشركة التابعة
(بالمائة) كما في
 13ديسمبر

1034

1031

شركة العزيزية بندة املتحدة
شركة املخازن الكربى التجارية
شركة بنده خلدمات التشغيل والصيانة وخدمات العقود
شركة بنده الدولية لتجارة التجزئة
شركة بنده الدولية لتجارة التجزئة

اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
مجهورية مصر العربية
اإلمارات العربية املتحدة

جتزئة
خدمات وصيانة
جتزئة
جتزئة

70
300
300
300

90
300
-

شركة املخازن الكربى التجارية
الشركة اللبنانية للحليوات واملخابز (إل إس يب)

اململكة العربية السعودية
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متوقفة النشاط

76

95

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
-3

معلومات عامة (تتمة)

(د) شركات تابعة تحت سيطرة شركة العزيزية بندة المتحدة

إسم الشركة التابعة

نسبة الملكية في
الشركة التابعة
(بالمائة) كما في
 13ديسمبر
بلد التأسيس

النشاط التجاري الرئيسي

1034

1031

(هـ) شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال ألنظمة التغليف
شركة صافوال ألنظمة التغليف
مارينا اجلديدة للصناعات البالستيكية

مجهورية مصر العربية

شركة الشرق للصناعات البالستيكية (الشرق)

اململكة العربية السعودية

تصنيع منتجات التعبئة
والتغليف البالستيكية
تصنيع منتجات التعبئة
والتغليف البالستيكية

300

300

300

300

كما هو مبني يف اإليضاح رقم ( 3أ) ،مت تصنيف شركة صافوال ألنظمة التغليف وشركاهتا التابعة كمحتفظ هبا
للبيع.
وافق جملس إدارة الشركة على إصدار هذه القوائم املالية املوحدة بتاريخ  11فرباير .1035
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 - 1ملخص السياسات المحاسبية الهامة
تتلخص أدناه السياسات احملاسبية الرئيسية املطبقة يف إعداد هذه القوائم املالية املوحدة .مت تطبيق هذه
السياسات بطريقة منتظمة على كافة السنوات املعروضة ،ما مل يذكر خالف ذلك.
 3-1أسس اإلعداد
أعدت القوائم املالية املوحدة املرفقة بالتكلفة التارخيية وفقاً ملبدأ اإلستحقاق احملاسيب املعدل إلعادة قياس
األوراق املالية املتاحة للبيع واألدوات املالية املشتقة بقيمتها العادلة ،وطبقاً للمعايري احملاسبية الصادرة عن
اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني.
 1-1تقديرات وإفتراضات محاسبية مؤثرة
يتطلب إعداد القوائم املالية وفقاً للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها استخدام تقديرات وافرتاضات تؤثر
على مبالغ املوجودات واملطلوبات ،واإلفصاح عن املوجودات وااللتزامات احملتملة كما يف تاريخ القوائم
املالية ،وكذلك مبالغ اإليرادات واملصروفات خالل الفرتة املالية .يتم تقييم التقديرات واالفرتاضات بشكل
مستمر وهي مبنية على خربة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث املستقبلية واليت تعترب
مناسبة للظروف .تقوم الشركة بإجراء تقديرات وافرتاضات متعلقة باملستقبل ،واليت وفقاً لتعريفها ،نادرا ما
تتساوى مع النتائج الفعلية .متت فيما يلي مناقشة التقديرات واالفرتاضات ذات املخاطر اهلامة اليت قد
ينتج عنها تعديالت جوهرية يف القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل السنة املالية القادمة:
(أ) اإلخنفاض يف قيمة الشهرة
تتأكد اجملموعة سنوياً إذا كان هناك إخنفاض يف قيمة الشهرة طبقاً للسياسات احملاسبية املذكورة يف
(اإليضاح  .)1-1مت حتديد قيمة املبالغ القابلة لالسرتداد من الوحدات املنتجة للنقد بناءً على حساب
القيمة املستخدمة .تتطلب هذه احلسابات استخدام تقديرات.
(ب) اإلخنفاض يف قيمة اإلستثمارات املتاحة للبيع
تقوم اجملموعة بإفرتاضات لتقييم اخلسارة الناجتة عن اإلخنفاض يف قيمة اإلستثمارات املتاحة للبيع وأصوهلا.
يشمل هذا تقييم األدلة املوضوعية املسببه إلخنفاض غري مؤقت يف قيمة اإلستثمارات .يعترب أي إخنفاض
جوهري ومستمر ،يف القيمة العادلة إلستثمار يف حقوق امللكية أقل من تكلفته دليالً موضوعياً على
اإلخنفاض يف القيمة .إن حتديد ما هو "جوهري" أو "مستمر" يتطلب إجراء إفرتاض معني .تعترب اجملموعة
اإلخنفاض يف القيمة مناسباً عندما يوجد دليل على تدهور الوضع املايل للمستثمر فيه ،أو يف القطاع
وأدائه أو تغريات يف التكنولوجيا ،والتدفقات النقدية من العمليات والتمويل.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 - 1ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 1-1تقديرات وإفتراضات محاسبية مؤثرة (تتمة)
(ج) خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها
يتم تكوين خمصص حلسابات املدينني املشكوك يف حتصيلها عند وجود دليل موضوعي على أن اجملموعة
لن تستطيع حتصيل كافة املبالغ املستحقة وفقاً للشروط األصلية حلسابات املدينني .وتعد الصعوبات املالية
اليت يت عرض هلا املدين وإحتمالية إفالسه أو إعادة اهليكلة املالية لديه أو إخفاقه يف أو تأخره عن سداد
الدفعات املستحقة مؤشرات على إخنفاض قيمة الذمم املدينة التجارية ويتم إجراء تقدير مستقل للمبالغ
اهلامة حبد ذاهتا .وبالنسبة للمبالغ غري اجلوهرية حبد ذاهتا ولكنها جتاوزت موعد إستحقاقها ،فإنه يتم
تقديرها بشكل مجاعي ويتم تكوين خمصص بناءً على الوقت ومعدالت التحصيل السابقة.
(د) خمصص خمزون متقادم
تقوم اجملموعة بتحديد خمصص البضاعة املتقادمة بناءاً على خربات سابقة ،ودورة املخزون املتوقعة ،وحتليل
أعمار املخزون ،واحلالة الراهنة للمخزون ،باإلضافة إىل التوقعات احلالية واملستقبلية بالنسبة للمبيعات
تتضمن االفرتاضات األساسية ملخصص املخزون املتقادم التقلبات املستقبلية للمبيعات ،باإلضافة إىل
متطلبات ومكونات املخزون الالزمة لدعم املبيعات والعروض املستقبلة .إن تقدير خمصص املخزون
املتقادم للمجموعة قد يتغري بشكل جوهري من فرتة إىل أخرى وفقاً لعروض تلك املنتجات.
(هـ) األعمار اإلنتاجية للممتلكات واملصنع واملعدات
حتدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية التقديرية للممتلكات واملصنع واملعدت حلساب اإلستهالك .يتم حتديد
هذا التقدير بعد األخذ بعني اإلعتبار اإلستخدام املتوقع للموجودات أو البلى الطبيعي .تراجع اإلدارة
القيمة املتبقية واألعمار اإلنتاجية سونياً ويتم تعديل رسوم إخنفاض القيمة املستقبلية عندما ترى اإلدارة أن
األعمار اإلنتاجية ختتلف عن التقديرات السابقة.
 1-1إستثمارات
(أ) شركات تابعة
الشركات التابعة هي تلك املنشآت اليت لدى اجملموعة القدرة على توجيه سياستها املالية والتشغيلية
للحصول على منافع إقتصادية وعادة ما تكون مصحوبة بإمتالك أكثر من نصف حقوق التصويت يف
الشركات التابعة .يتم األخذ بعني االعتبار وجود وتأثري األسهم املتوقعة اليت هلا حق التصويت اليت ميكن
ممارستها حالياً أو اليت ميكن حتويلها ،وذلك عند تقييم ما إذا كانت اجملموعة تسيطر على منشأة أخرى.
يتم توحيد الشركات التابعة من تاريخ حتويل السيطرة للمجموعة ،كما تتوقف عملية التوحيد من تاريخ
توقف اجملموعة عن السيطرة.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 - 1ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 1-1إستثمارات (تتمة)
يتم إستخدام طريقة الشراء احملاسبية لقيد عملية إقتناء الشركات التابعة .يتم حتديد تكلفة اإلقتناء بالقيمة
العادلة للموجودات املقدمة ،أو املطلوبات اليت مت تكبدها أو تلك اليت يتم حتملها كما يف تاريخ اإلقتناء،
باإلضافة إىل التكاليف املباشرة اليت تعود مباشرة إىل اإلقتناء .يتم قيد الزيادة يف تكلفة اإلقتناء عن القيمة
العادلة حلصة اجملموعة يف صايف املوجودات القابلة للتحديد اليت مت إقتناؤها كشهرة .تقيد الشهرة الناجتة
عن إقتناء شركات تابعة ضمن بند" املوجودات غري امللموسة "يف قائمة املركز املايل املرفقة .يتم إختبار
الشهرة سنوياً ملعرفة اإلخنفاض يف قيمتها ويتم قيدها بصايف التكلفة بعد خصم اإلطفاء املرتاكم وخصم
خسائر اإلخنفاض يف القيمة ،إن وجدت .ال يتم توحيد الشركات التابعة اليت تكون سيطرة اجملموعة
عليها مؤقتة وتصنف كشركة زميلة.
ت ّقيد التغريات يف نسبة ملكية اجملموعة يف شركات تابعة بعد إكتساب السيطرة ،كعمليات يف حقوق
امللكية وتعدل املبالغ الدفرتية حلقوق حصص األقلية مقابل القيمة العادلة لثمن الشراء املدفوع وأي فرق
يقيد مباشرًة يف حقوق امللكية حتت "أثر معامالت اإلقتناء مع حقوق األقلية بدون تغري يف السيطرة".
(ب) شركات زميلة
الشركات الزميلة هي الشركات اليت يكون للمجموعة تأثري هام عليها ولكن بدون سيطرة ،وعادة ما
يصاحب ذلك ملكية لنسبة ترتاوح ما بني  10باملائة و  50باملائة من حقوق التصويت .يتم إحتساب
االستثمارات يف شركات زميلة بإستخدام طريقة حقوق امللكية يف احملاسبة وتقيد مبدئياً بالتكلفة .تشمل
إستثمارات اجملموعة يف الشركات الزميلة على الشهرة اليت حتدد عند الشراء بالصايف بعد خصم اإلطفاء
املرتاكم وخسائر اإلخنفاض يف القيمة ،إن وجدت.
يتم استبعاد املعامالت واألرصدة واألرباح أو اخلسائر غري احملققة بني الشركات الناجتة عن تلك املعامالت
بني شركات اجملموعة .يتم تغيري السياسات احملاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لتتوافق مع السياسات
احملاسبية املعتمدة من قبل اجملموعة.
تقيد حصة اجملموعة يف ربح أو خسارة الشركات الزميلة اليت تتحقق بعد الشراء يف قائمة الدخل ،كما
تقيد حصتها يف التغري يف االحتياطيات الذي حيدث بعد الشراء يف االحتياطيات .يتم تعديل التغريات
املرتاكمة الالحقة لعملية الشراء مقابل القيمة الدفرتية لإلستثمار .عندما تكون حصة اجملموعة يف خسائر
الشركات الزميلة مساوية أو متجاوزة حلصتها يف الشركة الزميلة والشركات ذات السيطرة املشرتكة ،مبا فيها
أي ذمم مدينة غري مضمونة ،ال تقيد اجملموعة أي خسائر إضافية ،ما مل تتكبد أي التزامات أو تسدد
دفعات نيابة عن الشركة الزميلة.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 - 1ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 1-1إستثمارات (تتمة)
يتم قيد األرباح واخلسائر املخفضة الناجتة عن االستثمارات يف شركات زميلة يف قائمة الدخل.
(ج) استثمارات يف أوراق مالية متاحة للبيع
تتكون االستثمارات يف األوراق املالية املتاحة للبيع بشكل رئيسي من حصص تقل عن  ٪10من
استثمارات حقوق ملكية عدة شركات مدرجة وغري مدرجة .يتم قيد هذه االستثمارات ضمن املوجودات
غري املتداولة إال إذا كانت نية اإلدارة بيع تلك االستثمارات خالل إثين عشر شهراً من تاريخ قائمة املركز
املايل .تقيد هذه االستثمارات إبتداءاً بسعر التكلفة ومن مث يتم إعادة تقييمها بالقيمة العادلة يف تاريخ
القوائم املالية كما يلي:
 )3حتدد القيم العادلة لألوراق املالية املدرجة على أساس أسعار السوق املتاحة بتاريخ القوائم املالية بعد
تعديلها مبوجب أي قيود على حتويل أو بيع أي من هذه االستثمارات.
 )1حتدد القيم العادلة لألوراق املالية غري املدرجة على أساس تقدير معقول يتم حتديده بالرجوع إىل
القيمة السوقية املتداولة ألوراق مماثلة ومالية مدرجة أو على أساس التدفقات النقدية املتوقعة
املخصومة .عندما ال ميكن تقدير القيم العادلة بشكل موثوق ،تسجل اجملموعة هذا اإلستثمار
بالتكلفة.
يتم قيد التسويات املرتاكمة الناجتة عن إعادة تقييم هذه االستثمارات كمكون مستقل ضمن بنود حقوق
امللكية كإحتياطيات أخرى حىت يتم استبعاد االستثمار.
 4-1التقارير القطاعية
(أ) القطاع التشغيلي
القطاع التشغيلي هو جمموعة من املوجودات أو العمليات أو املنشآت اليت:




تعمل يف أنشطة تدر إيرادات.
تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياهتا من أجل اختاذ القرارات اليت تتعلق بتوزيع املصادر وتقييم
األداء.
تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل.

- 39 -

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
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 - 1ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
(ب) القطاع اجلغرايف
القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات أو العمليات أو املنشآت اليت تقوم بأنشطة تدر إيرادات يف
بيئة اقتصادية حمددة ختضع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك اليت تعمل يف بيئات اقتصادية أخرى.
 6-1العمالت األجنبية
(أ) العملة الرئيسية
تظهر البنود يف القوائم املالية املوحدة للمجموعة بالريال السعودي وهو عملة عرض القوائم املالية
للمجموعة.
(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
تلك الناجتة عن حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بأسعار الصرف يف هناية العام بالعملة األجنبية يف
قائمة الدخل املوحدة.
(ج) شركات اجملموعة
يقيد الناتج عن ترمجة املركز املايل ونتائج األعمال للشركات التابعة والزميلة واألجنبية واليت تكون عملتها
الرئيسية غري الريال السعودي ،إىل الريال السعودي كما يلي:
ُ )3حتول املوجودات واملطلوبات لكل قائمة مركز مايل بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ قائمة املركز
املايل.
ُ )1حتول اإليرادات واملصروفات لكل قائمة دخل على أساس متوسط سعر الصرف.
ُ )1حتول بنود حسابات حقوق امللكية بأسعار الصرف السائدة يف التواريخ اليت تعود لكل بند عند
حدوثه.
تدرج التعديالت املرتاكمة الناجتة عن حتويل القوائم املالية للشركات األجنبية التابعة والزميلة إىل الريال
السعودي كبند منفصل ضمن حقوق امللكية.
أي شهرة ناجتة عن إكتساب شركات تابعة أجنبية وأي تعديالت للقيمة العادلة للقيم الدفرتية
للموجودات واملطلوبات الناجتة عن اإلكتساب يتم إعتبارها كموجودات ومطلوبات للشركات التابعة
األجنبية ويتم حتويلها حسب السعر يف تاريخ اإلغالق وتقيد يف حقوق امللكية.
يتم حتويل األرباح املوزعة املستلمة من شركات زميلة بسعر الصرف يف تاريخ املعاملة ويتم قيد فروق ترمجة
العملة األجنبية احملققة يف قائمة الدخل.
عند استبعاد أو بيع جزء من االستثمار يف الشركات األجنبية التابعة والزميلة ،يتم قيد فروق ترمجة
العمالت األجنبية املقيدة سابقاً يف حقوق امللكية وذلك يف قائمة الدخل املوحدة كجزء من ربح أو
خسارة االستبعاد أو البيع.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
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(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 - 1ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 6-1تحويل العمالت األجنبية (تتمة)
(د) إقتصادات عالية التضخم
عندما متارس اجملموعة نشاطها يف إقتصاد دول عالية التضخم حتماً تكون العملة الوظيفية للمنشأة يف
اجملموعة هي عملة ذلك اإلقتصاد عايل التضخم ،يتم تعديل القوائم املالية للمنشآت يف اجملموعة حبيث
تدرج يف وحدة القياس املتداولة يف هناية فرتة التقارير املالية .ويتطلب ذلك ،تعديل الدخل واملصاريف
لتعكس التغريات يف مؤشر السعر العام إبتداءاً من فرتة التقرير املايل وكذلك بنود غري نقدية يف قائمة املركز
املايل مثل املمتلكات واملصنع واملعدات واملخزون لتعكس قوة شرائية حالية كما يف هناية الفرتة بإستخدام
مؤشر األسعار العام إعتباراً من تاريخ إ ثباهتا ألول مرة .الربح أو اخلسارة يف املركز النقدي الصايف للسنة
مدرج يف تكاليف أو إيرادات مالية .ال يتم تعديل املبالغ املقارنة.
 5-1نقد وما يعادله
يشتمل النقد وما يعادله على النقد يف الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات األخرى قصرية األجل عالية
السيولة واليت تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء.
 9-1ذمم مدينة
تدرج الذمم املدينة باملبالغ األصلية للفواتري ناقصاً خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها .يتم تكوين
خمصص للديون املشكوك يف حتصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم متكن اجملموعة من
حتصيل مجيع املبالغ املستحقة مبوجب الشروط األصلية للذمم املدينة .يتم قيد هذه املخصصات يف قائمة
الدخل وتظهر حتت بند "مصاريف عمومية وإدارية" .عندما تكون الذمم املدينة غري قابلة للتحصيل ،يتم
شطبها مقابل خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها .تقيد أي مبالغ تسرتد يف وقت الحق لذمم قد مت
شطبها بقيد دائن على "مصاريف عمومية وإدارية" يف قائمة الدخل.
 4-1مخزون
يقيد املخزون بسعر التكلفة أو صايف القيمة القابلة لإلسرتداد ،أيهما أقل .حتدد التكلفة على أساس
املتوسط املرجح .تتضمن تكلفة املنتجات تامة الصنع تكلفة املواد األولية والعمالة ومصاريف اإلنتاج
العامة .تقدر قيمة البضائع يف الطريق بالتكلفة .تقدر قطع الغيار ومستلزمات غري متاحة للبيع بالتكلفة
ناقصاً أي خمصص مواد بطيئة احلركة.
صايف القيمة القابلة لإلسرتداد هو سعر البيع التقديري يف طور األعمال العادية بعد خصم تكاليف
استكمال العملية ومصاريف البيع.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 - 1ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 9-2ممتلكات ومصنع ومعدات
تدرج املمتلكات واملصنع واملعدات بالتكلفة بعد خصم اإلستهالكات املرتاكمة ما عدا إنشاءات حتت
التنفيذ ،تدرج بالتكلفة .ال يتم إستهالك األراضي .حيمل االستهالك على قائمة الدخل بطريقة القسط
الثابت لتوزيع تكلفة هذه املوجودات على قيمها املتبقية على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية كما يلي:
عدد السنوات
11 - 31،5
11 - 1
10 - 1
36 - 1
30 - 4

مباين
حتسينات على مباين مؤجرة
مصنع ومعدات
أثاث ومعدات مكتبية
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 التقديري لألصل يف
قائمة الدخل عند تكبدها .تتم رمسلة التجديدات والتحسينات اهلامة ،إن وجدت ،ويتم استبعاد األصل
الذي مت استبداله.
 30-1نفقات مؤجلة
تقيد التكاليف اليت ليس هلا منافع مستقبلية ضمن قائمة الدخل للفرتة اجلارية بينما تتم رمسلة تلك
التكاليف اليت يتوقع اإلستفادة منها يف الفرتات املستقبلية .تتكون النفقات املؤجلة واليت تظهر ضمن
"موجودات غري ملموسة" يف قائمة املركز املايل املرفقة من بعض تكاليف اإلنشاء غري املباشرة املتكبدة من
قبل اجملموعة واملتعلقة بإنشاء احملالت التجارية .يتم إطفاء تلك التكاليف على فرتات ال تتجاوز 5
سنوات.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 - 1ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 33-1موجودات أخرى غير ملموسة ذات عمر إنتاجي غير محدد
تتكون املوجودات األخرى غري امللموسة من أمساء جتارية وموجودات أخرى معينة غري ملموسة .متثل
املوجودات غري امللموسة ذات العمر اإلنتاجي غري احملدد إستحواذ اجملموعة هلذا األصل املايل يف نشاط
مشرتك .تدرج املوجودات بالتكلفة وال يتم إطفاؤها.
 31-1الهبوط في قيمة الموجودات غير المتداولة
تتم مراجعة املوجودات غري املتداولة ملعرفة إذا ما كان هناك هبوط يف قيمتها عندما تشري األحداث أو
التغريات يف الظروف إىل أن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة لالسرتداد .يتم إثبات اخلسارة الناجتة عن
اهلبوط يف القيمة ،واليت متثل الزيادة يف القيمة الدفرتية لألصل عن القيمة القابلة لالسرتداد وهي القيمة
العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو قيمة االستخدام ،أيهما أعلى .لغرض تقدير اهلبوط ،يتم جتميع
املوجودات عند أدىن مستوى هلا حيث توجد تدفقات نقدية ميكن حتديدها بشكل مستقل (وحدات
منتجة للنقد) .تتم مراجعة املوجودات غري املتداولة ،خبالف املوجودات غري امللموسة ،اليت سبق أن حدث
هبوط يف قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك اهلبوط ،وذلك يف تاريخ كل فرتة مالية .إذا ما مت الحقاً
عكس خسارة اهلبوط يف القيمة ،عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لألصل أو الوحدة املنتجة للنقد إىل
التقدير املعدل لقيمتها املمكن اسرتدادها ،على أن ال تزيد القيمة الدفرتية اليت متت زيادهتا عن القيمة
الدفرتية اليت مت حتديدها فيما لو مل يتم إثبات خسارة اهلبوط يف قيمة ذلك األصل أو الوحدة املنتجة للنقد
يف السنوات السابقة .يتم إثبات عكس خسارة اهلبوط يف القيمة فوراً كإيرادات يف قائمة الدخل .ال يتم
عكس خسارة اهلبوط يف قيمة املوجودات غري امللموسة.
 31-1موجودات ومطلوبات معدة للبيع
تتكون املوجودات واملطلوبات املعدة للبيع من املوجودات واملطلوبات أو جمموعة تصفية ،اليت يتوقع
بشكل أويل إسرتدادها من خالل البيع بدال من اإلستمرار يف إستخدامها .مباشرة قبل تصنيفها كمعدة
للبيع يتم قياس كافة املوجودات املدرجة يف جمموعة التصفية بالقيمة الدفرتية أو القيمة العادلة أيهما
أقل ناقصاً تكلفة البيع .بعد التسجيل األويل ،يتم توزيع أي خسارة بفعل هبوط القيمة يف جمموعة
التصفية للشهرة (إن وجدت) ومن مث يتم توزيع املوجودات واملطلوبات املتبقية على أساس تناسيب .غري
أنه ال يتم توزيع أي خسارة على موجودات مالية ،حيث ميكن قياسها وفقاً للسياسات احملاسبية
األولية اخلاصة هبا .مت إثبات خسائر وأرباح تصفية هذه املوجودات أو جمموعة التصفية يف قائمة
ّ
الدخل املوحدة حالياً.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 - 1ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 34-1القروض
يتم إثبات القروض بقيمة املتحصالت املستلمة بعد حسم تكاليف املعاملة املتكبدة إن وجدت .تتم رمسلة
تكاليف القروض اليت ترتبط مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج املوجودات املؤهلة وذلك كجزء من هذه
املوجودات .يتم حتميل تكاليف القروض األخرى على قائمة الدخل.
 36-1صكوك
تصنف اجملموعة صكوكها كمطلوبات مالية وفقاً جلوهر األحكام التعاقدية للصكوك.
 35-1ذمم دائنة ومستحقات
يتم إثبات املطلوبات املتعلقة باملبالغ املطلوب سدادها يف املستقبل مقابل بضائع وخدمات مستلمة،
سواء مت أم مل يتم تقدمي فواتري مبوجبها إىل اجملموعة.
 39-1مخصصات
يتم إثبات املخصصات عندما يكون لدى اجملموعة إلتزام نظامي حايل أو ضمين ناتج عن حدث سابق،
وهناك إحتمال نشوء تكاليف لتسوية اإللتزام ،وإمكانية تقدير املبلغ بشكل يعتمد عليه.
 34-1الزكاة والضرائب
ختضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل ("املصلحة") .خيضع الشركاء األجانب يف
الشركات التابعة املوحدة يف اململكة العربية السعودية لضريبة الدخل .حيمل خمصص ضريبة الدخل املتعلقة
بالشركاء األجانب يف الشركات التابعة على حقوق األقلية يف القوائم املالية املوحدة املرفقة .حيمل خمصص
الزكاة للشركة والزكاة املتعلقة حبصة الشركات التابعة يف اململكة العربية السعودية على قائمة الدخل
املوحدة .حتتسب املبالغ اإلضافية اليت تستحق مبوجب التسويات النهائية ،إن وجدت ،عند حتديد هذه
املبالغ.
تقتطع الشركة وشركاهتا التابعة يف اململكة العربية السعودية ضرائب لبعض املعامالت مع جهات غري
مقيمة يف اململكة العربية السعودية وذلك حسب متطلبات نظام ضريبة الدخل السعودي.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 - 1ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ختضع الشركات األجنبية التابعة لضرائب الدخل يف بلدان موطنها ذات الصلة .حتمل ضرائب الدخل على
قائمة الدخل املوحدة.
يتم إثبات موجودات ضريبة الدخل املؤجلة املتعلقة باخلسائر املدورة وكافة الفروقات املؤقتة الرئيسة بني
الدخلي احملاسيب والدخل اخلاضع للضريبة إىل احلد الذي حيتمل عنده توفر دخل مستقبلي خاضع للضريب ًة
ملقابلة تلك اخلسائر الضريبية املدورة والفروقات املؤقتة .يتم إثبات مطلوبات ضريبة الدخل املؤجلة املتعلقة
بالفروقات اجلوهرية املؤقتة إىل املدى الذي يكون فيه من املتوقع أن يكون الدخل اخلاضع للضريبة مستقبالً.
يتم حتديد ضرائب الدخل املؤجلة باستخدام نسب ضريبية مطبقة بتاريخ قائمة املركز املايل واليت يتوقع
تطبيقها عند حتقق مبالغ أصول ضريبة الدخل املؤجلة أو عند تسديد التزامات ضريبة الدخل املؤجلة.
 37-1مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يتم قيد خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني مبوجب شروط أنظمة العمل والعمال يف اململكة العربية
السعودية من قبل الشركة وحيمل على قائمة الدخل املوحدة .يتم إحتساب مبلغ اإللتزام بالقيمة احلالية
لإلمتيازات املكتسبة اليت حتق للموظف فيما لو ترك املوظف عمله كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة.
يتم إحتساب املبالغ املسددة عند هناية اخلدمة على أساس رواتب وبدالت املوظفني األخرية وعدد سنوات
خدماهتم املرتاكمة ،كما هو موضح يف أنظمة اململكة العربية السعودية.
تقوم الشركات التابعة األجنبية بتكوين خمصص مقابل مكافأة هناية اخلدمة للموظفني ومزايا أخرى وذلك
وفقا لقوانني الدولة اليت متارس فيها نشاطها .ال توجد خطط تقاعد ممولة أو غري ممولة للشركات التابعة
األجنبية.
 10-1اإليرادات
يتم إثبات اإليرادات عند تسليم املنتجات وقبوهلا من قبل العمالء ،إن تطلب األمر ذلك ،أو عند تأدية
اخلدمات .يتم قيد اإليرادات بالصايف بعد اخلصومات ومصاريف النقل وبعد إستبعاد املبيعات بني أعضاء
اجملموعة.
يقيد الدخل االجياري من عقود اإلجيار التشغيلية يف قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت خالل فرتة عقد
اإلجيار .ويتكون الدخل من الرتويج والعرض من الدخل املكتسب ترويج وعرض خمتلف منتجات املوردين
من قبل البائعني داخل متاجر البيع بالتجزئة يف اجملموعة وتقيد يف فرتة عرض املنتج.
يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح عند وجود حق بإستالم تلك املبالغ.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 - 1ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 13-1مصاريف بيع وتسويق ومصاريف عمومية وإدارية
تشتمل مصاريف البيع والتسويق واملصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف املباشرة وغري املباشرة اليت
تكون حتديداً غري مرتبطة بتكلفة اإلنتاج وفقاً للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها .توزع هذه التكاليف بني
تكلفة املبيعات ومصاريف البيع والتسويق واملصاريف العمومية واإلدارية ،إن لزم األمر ،بطريقة منتظمة.
 11-1أرباح موزعة
تقيد األرباح املوزعة يف القوائم املالية يف الفرتة اليت تتم املوافقة عليها من قبل مسامهي اجملموعة.
 11-1مشتقات األدوات المالية
تقيــد مشــتقات األدوات املاليــة إبتــداءً بالقيمــة العادلــة يف تــاريخ إب ـرام عقــد مشــتق أداة ماليــة ومــن مث يعــاد
قياسها بقيمها العادلة .تعتمد طريقة قيد األرباح أو اخلسائر الناجتة على مـا إذا كـان املشـتق املـايل قـد متـت
تسميته كأداة حتوط وإذا كان كذلك ،فعلى طبيعة البند الذي يتم إجراء حتوط له.
للمجموعة بعض املشتقات على النحو التايل:
أ) إما كتحوطات للقيمة العادلة ملوجودات او مطلوبات مثبتة أو إلتزام شركة (حتوط لقيمة عادلة) أو
ب) كتحوطــات ملخــاطر معينــة ذات صــلة مبوجــودات أو مطلوبــات مثبتــة أو معاملــة متوقعــة جــداً (حتــوط
لتدفق نقدي)
توثــق اجملموعــة يف بدايــة املعاملــة العالقــة بــني أدوات التحــوط وبنــود التحــوط وكــذلك أهــداف إدارة خماطرهــا
وإسرتاتيجية إجراء عدة معامالت حتوط خمتلفة .كما توثق اجملموعة تقييمها لكـل مـن بدايـة التحـوط وعلـى
أساس اإلسـتمرارية مـا إذا كانـت مشـتقات األدوات املاليـة املسـتخدمة يف معـامالت التحـوط فعالـة جـداً يف
مقاصة التغريات يف القيم العادلة أو التدفقات النقدية للبنود اليت مت التحوط هلا.
مت اإلفصـ ــاح يف اإليضـ ــاح رقـ ــم  1-8عـ ــن القـ ــيم لعادلـ ــة ملشـ ــتقات األدوات املاليـ ــة املختلفـ ــة واملسـ ــتخدمة
ألغـ ـراض التح ــوط .تض ــيف القيم ــة العادل ــة الكامل ــة ملش ــتق حت ــوط كأح ــد املوج ــودات أو املطلوب ــات غ ــري
املتداولــة عنــدما يكــون عمــر البنــد املتبقــي واملتحــوط لــه أكثــر مــن  31شــهراً وكأصــل أو مطلــوب متــداول
عندما تكون مدة اإلستحقاق املتبقية للبند املتحوط له أقل من  31شهراً.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 - 1ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 11-1مشتقات األدوات المالية (تتمة)
أ) التحوط للقيمة العادلة
تقيد التغريات يف القيمة العادلة ملشتقات األدوات املالية اليت مت حتديدها واملؤهلة كتحوطات للقيمة
العادلة وذلك يف قائمة الدخل مع أي تغريات يف القيمة العادلة لألصل أو املطلوب املتحوط له اليت
تعود إىل املخاطر اليت مت التحوط هلا .تطبق الشركة فقط حسابات التحوط بالقيمة العادلة ملخاطر
قيمة سلع التحوط (السكر اخلام) .يتم قيد أرباح أو خسائر اجلزء الفعال من معاملة التحوط يف قائمة
الدخل ضمن "تكلفة املبيعات" .كما يتم قيد األرباح أو اخلسائر ذات الصلة باجلزء غري الفعال يف
قائمة الدخل ضمن إيرادات /نفقات التمويل -صايف .يتم قيد التغريات يف القيمة العادلة للتحوطات
املستقبلية يف قائمة الدخل ضمن تكلفة املبيعات.
ب) التحوط للتدفقات النقدية
يقيد اجلزء الف عال من التغريات يف القيمة العادلة ملشتقات األدوات املالية اليت مت حتديدها واملؤهلة
كتحوطات لتدفقات نقدية يف إيرادات شاملة أخرى .يتم قيد أرباح أو خسائر اجلزء الفعال مباشرة يف
قائمة الدخل ضمن إيرادات /نفقات التمويل – صايف.
يعاد تصنيف املبالغ املرتاكمة يف حقوق امللكية إىل أرباح أو خسائر يف الفرتات عندما يؤثر البند
املتحوط له على األرباح أو اخلسائر (مثالً :عندما حيدث البيع املتوقع املتحوط له) .يتم قيد أرباح أو
خسائر اجلزء الفعال من قيمة السلعة يف قائمة الدخل "ضمن تكلفة املبيعات" .إال أنه عندما تؤدي
املعاملة املتوقعة اليت مت التحوط هلا إىل إثبات أصل غري مايل (مثالً :خمزون أو موجودات ثابتة) ،يتم
حتويل األرباح أو اخلسائر اليت سبق وأن مت تأجيلها يف حقوق امللكية وذلك من حقوق املليكة ويتم
إدراجها يف القياس األويل لتكلفة املوجودات .يتم يف النهاية قيد املبالغ املؤجلة يف تكلفة السلع املباعة
يف حالة املخزون أو يف اإلستالك يف حالة املوجودات الثابتة.
عندما تنتهي صالحية أداة حتوط أو يتم بيعها ،أو عندما ال يفي حتوط مبعايري حساب التحوط ،فإن
أي أرباح أو خسائر مرتاكمة وقائمة يف حقوق امللكية يف ذلك الوقت تظل يف حقوق امللكية ويتم
قيدها عندما يتم يف النهاية إثبات املعاملة املتوقعة يف قائمة الدخل .عندما يصبح من غري املتوقع
حدوث معاملة مستقبلية ،يتم مباشرة حتويل األرباح أو اخلسائر املرتاكمة اليت مت إدراجها يف حقوق
امللكية وذلك إىل قائمة الدخل ضمن إيرادات /نفقات متويل – صايف.
 14-1عقود إيجار تشغيلية
يتم حتميل مصاريف اإلجيار املتعلقة بعقود اإلجيار التشغيلية على قائمة الدخل على مدى فرتة اإلجيار.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 - 1األدوات المالية وإدارة المخاطر
إن أنشطة اجملموعة تعرضها إىل خماطر مالية خمتلفة ،تتضمن :خماطر السوق (تشمل خماطر العملة وخماطر
سعر الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية وخماطر األسعار) وخماطر االئتمان وخماطر السيولة.
يركز برنامج إدارة املخاطر العام للمجموعة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق املالية ويسعى إىل
خفض التأثريات العكسية احملتملة على األداء املايل للمجموعة إىل احلد األدىن .تستخدم اجملموعة
مشتقات األدوات املالية للتحوط ضد بعض املخاطر املعرضة هلا.
تتوىل اإلدارة التنفيذية إدارة املخاطر وفقاً لسياسات معتمدة من قبل جملس اإلدارة .تقوم اإلدارة التنفيذية
بتحديد وتقييم والتحوط ضد املخاطر املالية من خالل تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية للمجموعة.
أهم أنواع املخاطر هي خماطر االئتمان وخماطر العملة وخماطر سعر الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات
النقدية.
تتضمن األدوات املالية املعروضة ضمن قائمة املركز املايل النقد وما يعادله وذمماً مدينة وإستثمارات وذمماً
مدينة طويلة األجل وقروضاً قصرية األجل وطويلة األجل وذمماً دائنة ومصروفات مستحقة ومطلوبات
أخرى متداولة .إن طرق القيد املطبقة واخلاصة هبذه البنود مت اإلفصاح عنها ضمن السياسة احملاسبية لكل
منها.
يتم إجراء املقاصة بني املوجودات واملطلوبات املالية وصايف املبالغ املصرح عنها بالقوائم املالية عندما
يكون لدى اجملموعة حق نافذ نظاماً إلجراء املقاصة ويكون لدى اجملموعة النية للتسوية على أساس
الصايف أو إثبات املوجودات وسداد اإللتزامات يف آن واحد.
 3-1مخاطر العملة
خماطر العملة هي خماطر التغري يف قيمة أداة مالية بسبب التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية.
معظم معامالت اجملموعة هي بالريال السعودي والدوالر األمريكي والريال اإليراين واجلنيه املصري واجلنيه
السوداين واللرية الرتكية.
متارس اجملموعة عملها علي نطاق دويل وهي معرضة ملخاطر العملة اليت تنتج من التعرض لعمالت
خمتلفة .لدى اجملموعة أيضاً إستثمارات يف شركات أجنبية تابعة وزميلة حيث يتعرض صايف موجوداهتا
ملخاطر حتويل العملة .تتمثل تلك املخاطر حالياً يف تذبذات أسعار حتويل العملة بني العمالت احمللية
مقابل اللرية الرتكية واجلنية املصري واجلنيه السوداين والريال اإليراين .يتم قيد أثر هذه التعرضات يف بند
منفصل يف حقوق املسامهني يف القوائم املالية املرفقة .تقوم إدارة اجملموعة مبراقبة هذه التعرضات وتدير
أثرها على القوائم املالية املوحدة وفقاً لذلك.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 - 1األدوات المالية وإدارة المخاطر
 1-1مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة
خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة هي حاالت التعرض ملخاطر خمتلفة تتعلق بتأثري
تذبذبات أسعار الفائدة السائدة يف السوق على املركز املايل والتدفقات النقدية للمجموعة .تنتج خماطر
سعر الفائدة على اجملموعة بشكل رئيسي من الودائع قصرية األجل والقروض البنكية ،واليت هلا أسعار
عمولة عائمة ومت مراجعتها بشكل دوري .تراقب اإلدارة التغريات يف أسعار العمولة .خالل  1034أبرمت
اجملموعة ترتيباً خاصاً بأسعار العمولة وذلك ملراقبة خماطر أسعار العمولة بشكل مستمر .يعرف هذا الرتتيب
بالتحوط للتدفقات النقدية.
 1-1مخاطر األسعار
خماطر األسعار هي خماطر تعرض قيمة أداة مالية للتقلبات نتيجة للتغريات يف أسعار السوق سواء كانت
تلك التغريات ناجتة عن عوامل حمددة لألداة أو ُمصدرها أو عن عوامل تؤثر على مجيع األدوات املتداولة يف
السوق .اجملموعة معرضة ملخاطر األسعار فيما يتعلق بأسهم امللكية وذلك بالنسبة لإلستثمارات احملتفظ هبا
من قبل اجملموعة واملصنفة كإستثمارات متاحة للبيع يف قائمة املركز املايل .تقوم اجملموعة بتنويع حمفظتها
اإلستثمارية وذلك إلدارة خماطر األسعار الناجتة عن إستثماراهتا يف أسهم حقوق امللكية .تستخدم الشركة
املتحدة للسكر – مصر وشركة السكر املتحدة أدوات مالية مشتقة (عقود سلع مستقبلية) للتحوط ملخاطر
أسعار املواد اخلام يف السكر.
 4-1مخاطر االئتمان
خماطر االئتمان هي عدم مقدرة طرف يف أداة مالية على الوفاء بالتزاماته والتسبب يف تكبد الطرف األخر
خسارة مالية .ليس لدى اجملموعة تركيز هام ملخاطر االئتمان .يتم إيداع النقد وما يعادله لدى بنوك ذات
تصنيف ائتماين سليم .تقيد الذمم املدينة بعد حسم خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها.
 6-1مخاطر السيولة
خماطر السيولة هي املخاطر اليت تواجهها منشأة يف صعوبة تأمني األموال الالزمة للوفاء باإللتزامات املتعلقة
باألدوات املالية .قد تنتج خماطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد املوجودات املالية بسرعة وبقيمة
تقارب قيمته العادلة .تدار خماطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر أموال كافية ،مبا يف ذلك
إتفاقيات التسهيالت اإلئتمانية ،للوفاء بأي إلتزامات مستقبلية.
كما يف  13ديسمرب  ،1034لدى اجملموعة تسهيالت متويل غري مستخدمة مببلغ  1،9مليار ريـال
سعودي ( 1،3 : 1031مليار ريـال سعودي)
 5-1القيمة العادلة
القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن مبادلة أصل أو سداد التزام به بني طرفني بعلمهما وإرادهتما يف معاملة
تتم على أسس جتارية .حيث يتم جتميع األدوات املالية للمجموعة بطريقة التكلفة التارخيية 3فيما عدا
اإلستثمارات املتاحة للبيع اليت يتم قياسها بقيمتها العادلة ،فقد تنتج فروقات بني القيم الدفرتية وتقديرات
القيمة العادلة .تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة ال ختتلف إختالفاً
جوهرياً عن قيمتها الدفرتية.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 - 4معلومات قطاعية
تعمل اجملموعة بشكل رئيسي بالقطاعات الرئيسية التالية:
 قطاع االغذية ويشمل تصنيع وبيع زيوت الطعام والسكر ومنتجات املكرونة. قطاع التجزئة ،يشمل عمليات أسواق هايرب وسوبرماركت التابعة للمجموعة. البالستيك ،يشمل تصنيع وبيع منتجات البالستيك لالستخدامات الصناعية والتجارية. اإلستثمار والنشاطات األخرى ،يشمل الشركات التابعة للمجموعة اليت تعمل يف أنشطة العقارواالستثمارات يف الشركات الزميلة واستثمارات متاحة للبيع واستثمارات أخرى.
أ) مت تلخيص بعض املعلومات املالية املختارة كما يف  13ديسمرب 1034و 1031وللسنتني املنتهيتني
يف ذلك التاريخ وفقاً للقطاعات التشغيلية كما يلي:
األغذية

التجزئة

البالستيك

1034
املمتلكات واملصنع واملعدات  -صايف
املوجودات األخرى غري املتداولة
اإليرادات  -صايف
صايف الدخل

137413414 131533111
1113415
4063969
3131043199 3436733744
603146
6013547
5303146

1031
املمتلكات واملصنع واملعدات  -صايف
املوجودات األخرى غري املتداولة
اإليرادات  -صايف
صايف الدخل

518،557
315،754
69،510

1،175،861
869،689
34،551،193
610،770

3،917،769
111،868
30،914،601
405،171
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إستثمارات
وأنشطة أخرى
6303460
431973430
3193391
7193654

540،770
8،000،104
340،986
713،549

اإلستبعادات

المجموع

539663635
734043171
(1536493441 )1163565
(130913137 )143454

()117،106
()311،710

6،181،958
9،119،535
15،180،738
3،704،483

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 - 4معلومات قطاعية (تتمة)
ب) تباشر اجملموعة أعماهلا يف اململكة العربية السعودية ومجهورية مصر العربية ،واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
ويف دول أخرى .مت تلخيص بعض املعلومات املالية كما يف  13ديسمرب  1031و 1034وفقا للقطاعات
اجلغرافية كما يلي:

1034
املمتلكات واملصنع واملعدات
موجودات غري متداولة أخرى
اإليرادات  -صايف
صايف الدخل

الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية

المملكة العربية
السعودية

جمهورية مصر
العربية

4،371،073
8،791،109
36،780،850
3،861،104

3،611،537
443،669
1،551،118
()18،709

المملكة العربية

جمهورية مصر

الجمهورية اإلسالمية

السعودية

العربية

اإليرانية

535،616
60،956
1،461،333
358،909

دول أخرى

المجموع

414،191
331،559
1،793،551
88،835

539663635
734043171
1536493441
130913137

المجموع

دول أخرى

1031
املمتلكات واملصنع واملعدات
موجودات غري متداولة أخرى
اإليرادات  -صايف
صايف الدخل

-5

1،611،680
8،186،474
35،447،354
3،161،731

3،618،418
550،449
1،059،083
59،843

813،805
83،999
1،934،406
173،916

190،045
110،591
1،860،077
30،001

6،181،958
9،119،535
15،180،738
3،704،483

نقد وما يعادله

نقد يف الصندوق
نقد لدى البنوك
ودائع بنكية قصرية األجل

1034

1031

3133155
333153619
1453937
335143631

11،763
3،391،151
347،630
3،161،714

الودائع قصرية األجل موجودة لدى بنوك جتارية وتسفر عن إيراد مايل على أساس أسعار السوق السائدة.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
-6

ذمم مدينة
إيضاح
جتارية
ناقصاً :خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها
 1و13

جهات ذات عالقة

1034

1031

7743711
()693051

3،186،146
()315،599

7193457
3133141

3،350،647
334،457

330673131

3،165،304

 - 9مخزون
1034

1031

منتجات تامة الصنع
مواد خام وتغليف
منتجات حتت التصنيع
قطع غيار ومستلزمات غري ُمع ّدة للبيع
بضائع يف الطريق

139513416
333413647
3613470
3763516
1173174

1،194،019
3،543،405
380،913
107،348
161،816

ناقصاً :خمصص خمزون تالف  /بطيء احلركة

434713149
()403117

4،587،159
()99،696

434313304

4،487،661

مت رهن خمزون بقيمة  151،9مليون ريـال سعودي كما يف  13ديسمرب 196،7 :1031( 1034
مليون ريـال سعودي) مع بنوك أجنبية كضمان مقابل تسهيالت بنكية لشركات تابعة موحدة.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
-8

مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
إيضاح

1034

5163436
1503399
1013916
(3ب)
3613176 30،3-8
3103351
1-8
3333046
1-8
533364
143165
353440
3343176
339763044

دفعات مقدمة ملوردين وغريهم
إجيارات ومصاريف مدفوعة مقدم ًا
ذمم مطالبات تأمني
اجلزء املتداول من ذمم مدينة طويلة األجل
رصيد متعلق بعقود سلع مستقبلية
ذمم مدينة من جهات حكومية
سلف موظفني
ودائع مقيدة
توزيع ارباح غري مطلوبة
موجودات أخرى

1031
761،811
181،645
114،959
364،148
55،134
346،314
68،494
7،931
34،513
93،961
3،839،931

 3-4الجزء المتداول من ذمم مدينة طويلة األجل
خالل سنة  ،1033مت بيع قطع أراضي الشركة (إستثمار عقاري) إىل شركة كنان العاملية مببلغ جمموعة
 608مليون ريـال سعودي .مبوجب أحكام اإلتفاقية ،سددت شركة كنان العاملية الثمن على دفعات حىت
عام  .1034خالل سنة  ،1034حصلت اجملموعة على آخر قسط مببلغ  36431ريـال سعودي.
أيضاً ،أنظر إيضاح  3-33اجلزء املتداول من الذمم املدينة طويلة األجل مببلغ  351،9مليون ريـال
سعودي.
 1-4رصيد العقود المستقبلية والمرحلة
ميثل الرصيد املتعلق بالعقود املستقبلية واملرحلة عقوداً أبرمتها اجملموعة يف ترتيبات حتوط خمتلفة .لقد أثبت
إختبار فعالية التحوط الذي أجرى يف  13ديسمرب  1034أن التحوط للقيمة العادلة كان فعاالً جداً.
وبناءً عليه ،فقد مت حتميل اجلزء الفعال من التغريات يف القيمة العادلة للمشتقات مباشرة على تكلفة
املبيعات وفقاً للسياسة احملاسبية .يبلغ اجلزء غري الفعال الذي مت تسجيله يف األرباح أو اخلسائر اليت
نشأت من حتوطات القيمة العادلة رحباً بواقع  55مليون ريـال سعودي ( :1031ال شيء) .يبلغ اجلزء
الفعال الذي مت تسجيله يف إحتياطيات القيمة العادلة يف قائمة املركز املايل اليت نشأت من حتوطات
التدفقات النقدية رحباً بواقع  1،5مليون ريـال سعودي (:1031ال شيء).
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
-8

مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى (تتمة)
 1-4ذمم مدينة من جهات حكومية
متثل الذمم املدينة املطلوبة من جهات حكومية مطالبات من شركات أجنبية تابعة موحدة إىل جهات
حكومية حملية على حساب ضريبة القيمة املضافة ورسوم مجركية ومساعدات مالية وضريبة مقدمة.

-7

موجودات ومطلوبات معدة للبيع
كما هو مبني يف اإليضاح رقم  ،3خالل ديسمرب  ،1034وإحلاقاً إلبرام إتفاقية مع طرف آخر لبيع
شركة صافوال ألنظمة التغليف ،فقد صنفت اإلدارة موجودات ومطلوبات شركة صافال ألنظمة التغليف
(قطاع البالستيك) كمعدة للبيع) .تتعلق األرقام املقارنة بشركات األغذية .فيما يلي تفاصيل املوجودات
واملطلوبات املعدة للبيع يف  13ديسمرب:
إيضاح

1034

1031

موجودات معدة للبيع تتعلق بما يلي
(3أ)
(3ج)

 قطاع البالستيك -شركات األغذية

331743735
153713

3013979

331163419

301،979

مطلوبات ذات صلة بموجودات معدة للبيع
تتعلق بما يلي
 قطاع البالستيك -شركات األغذية

(3أ)
(3ج)
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5943653
413077

91،717

9693550

91،717

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
-7

موجودات ومطلوبات معدة للبيع (تتمة)
 3-7المركز المالي
فيما يلي املوجودات واملطلوبات اليت أعيد تصنيفها واملعدة للبيع كما يف  13ديسمرب  1034و:1031
1034
الموجودات
نقد وما يعادله
مصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى
خمزون
ممتلكات ومصنع ومعدات
دفعات عقود تأجري تشغيلي مدفوعة مقدماً
مبالغ مصرح عنها كموجودات مصنفة كمحتفظ
هبا للبيع يف قائمة املركز املايل املوحدة
المطلوبات
قروض
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
مطلوبات غري متداولة
مبالغ مصرح عنها كمطلوبات ذات صلة مبوجودات
حمتفظ هبا للبيع يف قائمة املركز املايل املوحدة

1031

463500
1603419
1963045
6103367
3143676

1،931
61،469
19،509
8،088
-

331163419

301،979

4943054
1463367
143419

15،813
66،936
-

9693550

91،717

كما يف  13ديسمرب  ،1034بلغت "فروق حتويل العمالت" و"تأثري معاملة اإلستحواذ على حقوق
األقلية دون تغيري يف السيطرة" فيما يتعلق بعمليات قطاع البالستيك غري املستمرة  1338مليون ريـال
سعودي و 3333مليون ريـال سعودي على التوايل.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
-7

موجودات ومطلوبات معدة للبيع (تتمة)
 1-7قائمة الدخل
فيما يلي تفاصيل الدخل من عمليات البيع يف قطاع البالستيك املتوقفة للسنتني املنتهيتني يف  13ديسمرب
 1034و:1031

املبيعات
تكلفة املبيعات
الربح اإلمجايل
مصاريف تشغيلية
بيع وتسويق
عمومية وإدارية
دخل من العمليات
إيرادات (مصاريف) أخرى
نفقات متويلية
دخل قبل ضرائب دخل أجنبية وزكاة
صايف الدخل للسنة مت التصريح عنه كدخل
من عمليات متوقفة يف قائمة الدخل املوحدة

1034

1031

333303440
()7913743
3153717

3،339،611
()964،064
355،569

()143904
()143154
513759

()16،600
()18،960
90،009

()303110
613494
()13451

()33،591
78،437
()8،898

603146

69،539

 1-7التدفقات النقدية
فيما يلي تفاصيل التدفقات النقدية عن عمليات البيع يف قطاع البالستيك املتوقفة للسنتني املنتهيتني يف
ديسمرب  1034و:1031
إيضاح 1034

1031

النقد الناتج من (املستخدم يف) العمليات
النقد املستخدم يف أنشطة اإلستثمار
النقد (املتسخدم يف ) الناتج من أنشطة التمويل

3043173
()603971
()963903

()31،904
()301،095
303،610

النقد املستخدم يف العمليات املتوقفة

()113101

()31،169
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -30ذمم مدينة طويلة األجل
إيضاح 1034
متحصالت مبيعات تستلم عن بيع
اإلستثمار يف شركة ديار
ذمم مدينة جتارية غري متداولة

1031

1743440 3-33
113535

51،110

1113075

51،110

 -33إستثمارات
إيضاح
إستثمارات يف شركات زميلة
إستثمارات متاحة للبيع
إستثمارات أخرى

3-33
1-33
1-33

1034

1031

933443379
9113637
-

7،315،109
830،340
8،038

937103935

7،941،167

 3-33إستثمارات في شركات زميلة
فيما يلي تفاصيل االستثمارات يف شركة زميلة كما يف  13ديسمرب:

شركة املراعي ("املراعي")
شركة كنان العاملية للتطوير العقـاري
("كنان العاملية")
شركة هريف خلدمات املواد الغذائية ("هريف")
شركة إنتاج كابيتال احملدودة ("إنتاج")
شركة مدينة السرية لتطوير العقار
شركة مطوري مدينة املعرفة اإلقتصادية
ديار املشرق ("ديار")
أخ ــرى

نسبة الملكية الفعلية بالمائة
1031
1034
16،51
15361
1737
47
47
40
39
متنوعة
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19،9
49
49
40
37
10
متنوعة

1031
1034
5،561،966 634653545
531،118
6793434
110،805
1533091
147،044
3473144
364،578
3543694
37،100
393100
198،189
3،999
33777
7،315،109 933443379

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -33إستثمارات (تتمة)
 3-33إستثمارات في شركات زميلة (تتمة)
فيما يلي احلركة يف اإلستثمار يف شركات زميلة:
إيضاح
 3يناير
حصة يف صايف الدخل
تعديل إحتياطيات القيمة العادلة
استبعادات
أرباح موزعة
تسويات
هبوط يف القيمة

14
3،3،33
1،3،33
18

 13ديسمرب

1034

1031

933163107
7103361
()743544
()1463015
()1643717
()403961
()493400

6،806،659
683،931
()3،405
()163،957
()300،000

933443379

7،315،109

 3-3-33خالل سبتمرب  ،1034باعت الشركة ملكيتها املباشرة وغري املباشرة يف ديار املشرق
(مشروع مشارف) إىل شركتها الزميلة ،شركة كنان ،مببلغ جمموعه  59136مليون ريـال سعودي .وبناءً
عليه ،فقد سجلت اجملموعة رحباً رأمسالياً يف هذه املعاملة مببلغ  38735مليون ريـال سعودي .مبوجب
أحكام اإلتفاقية ،يتعني على شركة كنان أن تدفع قيمة العقد على أربعة أقساط .مت سداد القسط األول
مببلغ  331مليون ريـال سعودي عند توقيع العقد .تستحق األقساط الثالثة املتبقية خالل ثالث سنوات
تنتهي يف  . 1037مت خصم مبالغ الذمم املدينة املذكورة أعاله من كنان بقيمها احلالية ذات الصلة ومت
اإلفصاح عنها كذمم مدينة طويلة األجل يف قائمة املركز املايل املوحدة .وفيما يلي تفاصيل الثالث
أقساط املتبقية واليت مت اإلفصاح عنها كذمم مدينة طويلة األجل.
السنوات المنتهية في  13ديسمبر:
 1035مصنفة ضمن مصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى
 1036مصنفة كذمم مدينة طويلة األجل

إيضاح
8
30

3615176
1743440
4633496

 3-3-33ميثل التعديل اآلخر التعديل يف ربح رأس املال من بيع شركة ديار بقدر النسبة املئوية مللكية
الشركة يف شركة كنان حيث أن كنان شركة زميلة يف اجملموعة.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -33إستثمارات (تتمة)
 1-33إستثمارات متاحة للبيع
تتكون االستثمارات املتاحة للبيع يف  13ديسمرب  1034مما يلي:
نسبة الملكية الفعلية
(بالمائة)
1031
1034

إستثمارات مدرجة:
إعمار املدينة اإلقتصادية "إعمار"
مدينة املعرفة اإلقتصادية
تعمري األردنية القابضة

037
534
6

إستثمارات غري مدرجة:
شركة سويكورب جسور
شركة سويكورب اململكة العربية السعودية
أخرى

34343
36
متنوعة

0،9
6،4
5
34،83
35
متنوعة

1034
443601
1593910
3163457
3363594
143961
9113637

1031
98،998
184،437
386،198
335،674
14،751
830،340

احلركة يف اإلستثمارات املتاحة للبيع هي كما يلي:
إيضاح
 3يناير
هبوط
تعديالت إحتياطيات القيمة العادلة
ختفيض رأس مال

18
14

 13ديسمرب

1034

1031

4303340
()373500
()193371
()103414

694،114
340،633
()140،705

9113637

830،340

 1-33إستثمارات أخرى
متثل اإلستثمارات األخرى يف  13ديسمرب  1031مببلغ  8مليون ريـال سعودي ( :1031صفر)
إيداعات طويلة األجل لشركة صافوال بيشهر.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -31ممتلكات ومصنع ومعدات
التكلفة
 3يناير 1034
إضافات
مصنفة كمعدة للبيع
إستبعادات
احملول (من)  /إىل مشاريع حتت التنفيذ
تعديل التضخم
تعديل حتويل عملة أجنبية
 13ديسمرب 1034
االستهالكات المتراكمة
 3يناير 1034
إضافات
مصنفة كمعدة للبيع
استبعادات
تعديل التخضم
تعديل حتويل عملة أجنبية
 13ديسمرب 1034
صافي القيمة الدفترية

تحسينات على
مباني مستأجرة

مصنع ومعدات

أثاث ومعدات
مكتبية

سيارات

676،097
419،318
()8،471
()54،931
()5،374
656
()71،498
961،814

3،016،741
18،080
()1،071
()47،846
()11،145
9،070
()43،571
919،056

3،180،716
341،114
()316،111
()5،191
340،354
930
()1،655
3،419،865

1،971،656
43،147
()3،039،577
()348،117
()8،840
()316،413
1،730،918

3،678،411
156،563
()33،878
()35،631
369،154
3،083
()9،010
1،068،938

118،543
46،161
()8،151
()8،735
()1،130
645
()1،449
151،811

3،684،581
874،369
()65،541
()3،439
()168،019
()15،531
()18،631
1،369،615

-

()403،461
()57،849
11،175
()3،615
5،964
()411،697

()184،675
()83،703
65،653
7،674
()3
()1،757
()196،809

()1،349،981
()377،041
630،648
311،354
()8،445
13،706
()3،570،961

()3،306،437
()377،818
9،967
39،631
()410
1،173
()3،151،814

()134،303
()19،654
6،051
33،073
()3،816
3،113
()117،316

()301
()301

()431653943
()6143096
5713137
3713949
()313119
193636
()134403611

7513414

6353167

330113065

333173756

4353074

3353575

133573611

539663635

أرض

مباني
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مشاريع تحت
التنفيذ

3035493949
334343443
()331413339
()3113975
()3453479
()133773
()1463117
3035153014

المجموع

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -31ممتلكات ومصنع ومعدات (تتمة)
أرض

التكلفة
 3يناير 1031
إضافات
إستبعادات
حتويل (من)  /إىل مشاريع حتت التنفيذ
تعديل التضخم
تعديل حتويل عملة أجنبية
 13ديسمرب 1031

679،499
99،330
()338،677
40،473
()30،614
5473957

االستهالكات المتراكمة
 3يناير 1031
إضافات
استبعادات
تعديل التخضم
تعديل حتويل عملة أجنبية
 13ديسمرب 1031
ناقصاً:القيمة الدفرتية للموجودات املتاحة للبيع
 13ديسمبر 1031

()197
()179
()5،908
5413454

مباني
3،741،383
1،887
()71،963
34،174
14،049
()99،063
335113457
()617،115
()55،436
16،331
()1،043
15،019
()5143643
()1،380
7753944

تحسينات على
مباني مستأجرة
678،131
16،883
()43،644
71،949
1،461
()1،530
9493461
()115،040
()73،541
6،186
935
()1473143
4643393

مصنع ومعدات

أثاث ومعدات
مكتبية

1،649،139
50،157
()63،406
161،394
1113157
()107،317
430153674

3،166،331
71،801
()83،014
63،099
353359
()35،111
334373435

()1،330،635
()107،486
54،718
()18،710
338،965
()133413314
334413465
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()849،169
()364،048
51،188
()1،708
33،081
()7613964
4555051

سيارات
104،199
49،689
()35،554
377
13900
()8،748
1113451
()394،891
()433661
31،165
()786
6،597
()1393497
3363144

مشاريع تحت
التنفيذ

اإلجمالي

3،191،743
846،803
()1،391
()433،791
91،911
()99،806
334373591

734343456
333503619
()1713467
6113111
()4443137
3035673515

334373591

()430393614
()6403366
3513997
()453156
3913647
()431543670
()43044
531413764

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -31ممتلكات ومصنع ومعدات (تتمة)
أ)
ب)
ج)
د)
هـ)
و)

ز)

تتعلق فوارق حتويل العمالت يف ديسمرب  1034بقوارق من حتويل العمالت للشركات اخلارجية التابعة
للمجموعة.
تتعلق املمتلكات واملصنع واملعدات املعدة للبيع بشركة صافوال املغرب والشركة التابعة للمجموعة يف
املغرب  .أنظر اإليضاح رقم  9ملزيد من التفاصيل.
تتعلق األعمال اإلنشلئية قيد التنفيذ بإنشاء أسواق سوبر ماركت وهايرب ماركت لشركة العزيزية بنده
املتحدة ورفع مستوى وحتسني مرافق إنتاج بعض الشركات التابعة لشركة صافوال لألغذية وشركة صافوال
ألنظمة التغليف.
تتضمن اإلستبعادات املمتلكات واملصنع واملعدات لشركة إم إم سي ،الشركة التابعة للمجموعة يف إيران
اليت مت بيعها خالل السنة .فضالً أنظر اإليضاح رقم  3ملزيد من التفاضيل.
يتم التعهد ببعض املمتلكات واملصنع واملعدات للشركات اخلارجية التابعة للمجموعة كضمان لبنوك
جتارية .أيضاً أنظر اإليضاح رقم .35
تتضمن اإلضافات مبلغ  5،10مليون ريـال سعودي فيما يتعلق بتكاليف التمويل اليت متت رمسلتها
خالل  51،6 :1031( 1034مليون ريـال سعودي) (يف بنده وصافوال لألغذية وصافوال ألنظمة
التغليف احملدودة) .كان متوسط املعدل املستخدم الذي متت رمسلته خالل  1034 1034فيما يتعلق
بتكاليف التمويل .)٪31 :1031( ٪1،4
ميثل األصل املايل املعد للبيع املمتلكات واملصنع واملعدات املتعلقة بعمليات البالستيك وبعض شركات
األغذية املصنفة كمعدة للبيع يف اإليضاح رقم .9

 -31موجودات غير ملموسة
التكلفة
 3يناير 1034
إضافات
تعديالت
إستبعاد شركة تابعة
تعديل حتويل عملة أجنبية
 13ديسمرب 1034
اإلطفاء
 3يناير 1034
إضافات
 13ديسمرب 1034
صايف الرصيد

مصاريف مؤجلة

موجودات أخرى
غير ملموسة

918،070
()315،909
()30،781
4033197

573،696
19،730
()30،684
6703911

161،376
()10،100
1413495

339913741
173930
()3153671
()103100
()303941
335143799

4033197

()419،334
3،998
()41،180
()4573175

1413495

()4173334
33774
()413140
()4573175
333563643

الشهرة
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المجموع

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -31موجودات غير ملموسة (تتمة)

التكلفة
 3يناير 1031
إضافات
تعديالت
إستبعاد شركة تابعة
تعديل حتويل عملة أجنبية
 13ديسمرب 1031
اإلطفاء
 3يناير 1031
إضافات
 13ديسمرب 1031
صايف الرصيد

مصاريف مؤجلة

موجودات أخرى
غير ملموسة

970،881
()3،115
()13،588
918،070

489،160
81،416
573،696

161،376
161،376

الشهرة

المجموع
3،711،139
81،416
()3،115
()13،588
3،771،941

-

()403،386
()17،918
()419،334

-

()403،3867
()17،918
()419،334

918،070

341،581

161،376

3،141،818

 3-31الشهرة
إختبار الهبوط في قيمة الشهرة
يتم حتديد القيمة املسرتدة للشهرة على أساس حساب القيمة العادلة .يتم استخدام طريقة التدفقات
النقدية يف حساب القيمة العادلة على أساس املوازنة املالية املعتمدة من قبل اإلدارة يف كل مخسة سنوات.
التقديرات األساسية املستخدمة يف حساب القيمة العادلة كما يلي:
-3
-1
-1

هامش إمجايل الربح التقديري.
معدل النمو املتوسط املرجح.
معدل اخلصم املطبق لتوقعات التدفقات النقدية.

حتدد اإلدارة هامش إمجايل الربح التقديري ومعدل منو املتوسط املرجح على أساس األداء السابق وتوقعات
النمو يف السوق .معدالت اخلصم هي ضريبة ما قبل الزكاة والدخل وتعكس خماطر حمددة ذات عالقة
بالصناعة ..بناءا على اختبار اهلبوط يف قيمة الشهرة كما يف  13ديسمرب  1034مت التوصل إىل أنه ال
توجد مؤشرات هبوط متوقعة.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -34قروض قصيرة األجل
تتكون القروض قصرية األجل من سحوبات على املكشوف من عدة بنوك جتارية خمتلفة ومؤسسات مالية.
تدفع رسوم متويل على هذه الديون باسعار السوق السائدة .مت ضمان قروض بنكية حمددة قصرية األجل
بضمانات من الشركة.
 -36قروض طويلة األجل
إيضاح

1034

1031

3-35
قروض بنوك جتارية
1-35
صكوك
قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي 1-35

139443739
336003000
-

1،158،111
3،500،000
34،619

اجلزء املتداول ضمن املطلوبات املتداولة

631443739
()5453104

4،871،861
()746،484

435013931

4،316،178

 3-36قروض بنوك تجارية
حصلت اجملموعة على قروض ومتويل مراحبة من عدة بنوك جتارية ومؤسسات مالية لتمويل مشاريع رأس
مالية وإستثمارات وإحتياجات رأس املال العامل .حتتسب النفقات التمويلية على هذه القروض على أساس
املعدالت السائدة يف السوق.
كما يف  13ديسمرب  ،1034تتضمن املمتلكات واملصنع واملعدات موجودات بعض الشركات التابعة
واملوحدة يف هذه القوائم واليت تبلغ صايف قيمتها الدفرتية  1،681مليون ريـال سعودي (3،161 :1031
مليون ريـال سعودي) مرهونة مع بنوك أجنبية كضمان مقابل تسهيالت قروض .تتضمن اإلتفاقيات
التمويلية بعض الشروط اليت تتطلب مستوى معيناً لبعض النسب املالية.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -36قروض طويلة األجل (تتمة)
 1-36صكوك
يف إجتماع غري عادي للجمعية العمومية عقد يف  35ديسمرب  1031إعتمد املسامهون يف الشركة تأسيس
برنامج صكوك الذي ميكن للشركة مبوجبه أن تصدر صكاً من خالل شرحية أو أكثر مببلغ ال يتجاوز رأس
مال الشركة املدفوع.
كما يف  11يناير  1031أمتت اجملموعة عرضها اإلبتدائي مبوجب هذا الربنامج من خالل إصدار صك
قيمته اإلمجالية  335مليار ريـال سعودي .مدة صالحية الصكوك الصادرة  7سنوات وقد مت عرضها بقيمة
إمسية بعائد متوقع غري ثابت على محلة الصكوك ملدة ستة شهور بواقع  ٪3330زائد معدل سايبور .تنص
أحكام الصكوك على أن حتافظ اجملموعة على شروط مالية وغريها.
 1-36قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي
قدم صندوق التنمية السعودي قروضاً لشركة صافوال ألنظمة التغليف احملدودة لتمويل منشآت صناعية
ومشاريع توسعة .القروض مضمونة من خالل رهن املمتلكات واملصنع واملعدات وضمانات من املسامهني.
كما يف  13ديسمرب  1034فإن املمتلكات واملصنع واملعدات بقيمة دفرتية صافية مقدارها 116،7
مليون ريـال سعودي ( 140،9 :1031مليون ريـال سعودي) قد مت رهنها مقابل قروض صندوق التنمية
الصناعية السعودي .تتطلب إتفاقيات قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي مستوى معيناً من
النسب املالية .صنفت شركة صافوال ألنظمة التغليف (قطاع البالستيك كمعدة للبيع إيضاح رقم .9
لذلك صنف قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي مببلغ  8،8مليون ريـال سعودي كمطلوبات ذات
صلة مبوجودات معدة للبيع.
 4-36إستحقاقات القروض طويلة اآلجلة
للسنوات املنتهية يف  13ديسمرب:
1035
1036
1037
1038
 1039وما بعد ذلك

5453104
336973354
6513416
1473313
133333741
631443739

 6-36مقايضات أسعار الفائدة
خالل سنة  ،1034أبرمت الشركة عقود مقايضة ألسعار فائدة مع بنوك جتارية حملية للتحوط ضد
تعرضها ألسعار الفائدة عندما تقوم باإل قرتاض .بلغت القيمة العادلة هلذه العقود القائمة كما يف تاريخ
هناية السنة  11،5مليون ريـال سعودي ( :1031الشيء) واليت مت اإلفصاح عنها يف "مصاريف مستحقة
ومطلوبات أخرى" وتسويات القيمة العادلة ومت قيد املبالغ ضمن حقوق املسامهني حتت بند "إحتياطي
القيمة العادلة" .أنظر اإليضاح رقم .14
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -35ذمم دائنة
إيضاح
جتارية
جهات ذات عالقة

1-13

1034

1031

135113137
793591

1،577،575
90،751

139103473

1،668،118

 -39مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
إيضاح
مصاريف مستحقة
زكاة وضريبة مستحقة
إستحقاقات تسويق ذات صلة
فائدة مستحقة
إستحقاقات متعلقة باملوظفني
توزيع أرباح غري مطلوبة
ذمم دائنة للمقاولني
أرصدة ذات صلة بعقود مؤجلة
مرافق مستحقة
دفعات مقدمة من العمالء
ذمم دائنة جلهات حكومية
خمصص توزيع أرباح حلقوق األقلية
مطلوبات أخرى

1034

1031

4413141
1903140 3-37
1103141
3473476
3443471
3413665
3693146
413034 1-8
413945
163169
373315
343411
1543794

471،071
176،004
365،806
385،591
365،011
371،634
301،013
10،685
49،113
19،301
15،539
19،991
155،969

130913565

1،060،173

 3-39أمور تتعلق بالزكاة وضريبة الدخل
الزكاة وضربية الدخل ضمن قائمة الدخل املوحدة حيتويان على التايل:
ضريبة دخل
زكاة
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1034

1031

3153611
613474

181،117
18،891

3403415

131،139

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -39مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى (تتمة)
احلركة يف خمصص الزكاة وضريبة الدخل كما يلي:

1034

1031

 3يناير
مبالغ حمملة
مطلوبات ذات صلة مبوجودات مصنفة كمعدة للبيع
إستبعاد شركة تابعة
دفعات مسددة /تعديل حتويل العمالت

1953004
3403415
()313547
()133406
()1433075

141،117
131،139
()178،551

 13ديسمرب

1905140

176،004

 3-3-39مكونات الوعاء الزكوي
تقدم الشركات السعودية التابعة للمجموعة إقراراهتا الزكوية والضريبية على أساس غري موحد .تتكون بشكل
رئيسي مكونات الوعاء الزكوي اهلامة لكل شركة حتت نظام الزكاة وضريبة الدخل من حقوق املسامهني
وخمصصات يف بداية السنة وقروض طويلة األجل وضريبة دخل تقديرية ختضع للزكاة ،ناقصاً القيمة الدفرتية
الصافية للممتلكات واملصنع واملعدات واإلستثمارات وبعض البنود األخرى.
 1-3-39وضع الربوط النهائية
أ) وضع الزكاة
أهنت الشركة ربوطها الزكوية مع املصلحة حىت سنة  .1004كما قدمت الشركة بتقدمي اإلقرارات
الزكوية من عام  1005حىت عام .1033
أصدرت مصلحة الزكاة والدخل ربطاً زكوياً عن سنة  1009بربط فروقات زكوية قدرها  3،1مليون
ريـال سعودي .وقد دفعت الشركة هذه الفروقات الزكوية وقامت الشركة باالستئناف إىل جلنة
االعرتاض االبتدائية مبصلحة الزكاة والدخل.
استلمت بعض الشركات التابعة السعودية شهادات زكوية هنائية لبعض السنوات وشهادات زكوية
مؤقتة لسنوات أخرى .كما استلمت أيضا استفسارات من املصلحة حول السنوات قيد املراجعة من
قبل املصلحة ،واليت مت الرد عليها أو يف مرحلة الرد عليها من قبل الشركات ذات العالقة.
كما استلمت بعض الشركات التابعة السعودية املوحدة يف اجملموعة ربوطا زكوية من املصلحة تتعلق
باإلقرارات الزكوية للسنوات قيد املراجعة ،حيث طالبت املصلحة بزكاة إضافية مببلغ  47،3مليون
ريـال سعودي ( 4137 :1031مليون ريـال سعودي) تقريبًا .تقدمت الشركات التابعة بإعرتاضات
على هذه الربوط اإلضافية.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -39مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى (تتمة)
ب) وضع ضريبة الدخل
تلتزم الشركات األجنبية التابعة للمجموعة بدفع ضريبة دخل مبوجب قوانني الضريبة املطبقة يف دول
تأسيسها .بعض هذه الشركات التابعة حتت فرتة اإلعفاء الضرييب حاليًا .تقوم الشركات التابعة
اخلاضعة للضريبة بتحديد االلتزامات الضريبية بناءًا على املعدالت املطبقة للشركات فيما يتعلق
بالدخل املعدل اخلاضع للضريبة للسنة؛ كما أن بعض هذه الشركات األجنبية التابعة ملزمة بدفع
ضريبة مقدمة ربع سنوية يتم حتديدها على أساس وعاء االلتزام الضرييب للعام السابق.
استلمت بعض الشركات التابعة ربوطاً ضريبية هنائية لبعض السنوات وربوطاً ضريبية مؤقتة لسنوات
أيضا استفسارات من املصلحة بعد الربط أو التفتيش للسنوات املفتوحة واليت مت
أخرى .كما استلمت ً
تقدمي الردود عليها.
تعتقد إدارة اجملموعة أنه ليس هناك مبالغ هامة قيد النظر لدى إدارات ضريبة الدخل يف أي عمليات
أجنبية.
 1-39إلتزام ضريبة مؤجلة

1034

1031

 3يناير
إضافات
إستبعاد شركة تابعة

463717
193973
()13616

11،581
31،156
-

 13ديسمرب

403106

45،919

 -34ربح مؤجل

1034

1031

 3يناير
إضافات
إطفاءات

3403335
143601
()353104

301،391
87،994
()33،073

 13ديسمرب

3713430

380،336

يتعلق اإليراد املؤجل بشكل جوهري بتأجيل ربح رأمسايل على بيع أرض ومبىن وإعادة إجيار تشغيلي عن
طريق الشركات التابعة للمجموعة .مت تأجيل هذه األرباح على مدى فرتة عقد اإلجيار.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -37ذمم دائنة طويلة األجل
توزيع أرباح غري مطالب يها
ذمم إجيار دائنة مؤجلة

إيضاح

3-39
1-39

1034

613191
333136
543644

1031
54،807
30،750
65،557

 3-37توزيع أرباح غير مطالب بها
متثل الذمم الدائنة طويلة األجل توزيع أرباح معلن عنها يف سنوات سابقة وأجزاء من أسهم نتجت عن
جتزئة أسهم يف سنوات سابقة .مل يتقدم املسامني أصحاب هذه املبالغ باملطالبة هبا لسنوات عديدة .وبناءاً
عليه ،ترى اإلدارة أن من غري احملتمل سداد هذه املبالغ خالل سنة  1034وبناءً عليه فقد مت تصنيفها
حتت بند مطلوبات غري متداولة
 1-37ذمم إيجار دائنة مؤجلة
تتعلق الذمم الدائنة لإلجيار املؤجلة بالشركة املتحدة للسكر ،مصر ،وتتمثل يف مبلغ الفروقات بني سداد
اإلجيار الشهري لقطعة أرض ومصاريف اإلجيار الشهرية املعاقد عليها اليت حتتوي على دفعات مرتفعة يف
املستقبل .مصاريف اإلجيار الشهري هو مبلغ كافة دفعات اإلجيار خالل مدة عقد اإلجيار مقسوماً على
عدد الفرتات املتضمنة يف عقد اإلجيار اليت تعرف باإلطفاء بالقسط الثابت .ختتلف مصاريف اإلجيار هذه
عن دفعات اإلجيار الشهري ويعرض هذا الفرق كذمة دائنة مؤجلة.
 1-37ذمم دائنة أخرى طويلة األجل
متثل الذمم الدائنة األخرى إستحقاقات لقضية قانونية مرفوعة ضد إحدى الشركات األجنبية التابعة
للمجموعة.
 -10مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 3يناير
خمصصات
مصنفة ضمن "مطلوبات ذات صلة مبوجودات
معدة للبيع"
إستبعاد شركة تابعة
دفعات مسددة /تعديل حتويل العمالت
 13ديسمرب
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1034

1603757
3073171
()163444
()43414
()643391
1913354

1031
151،753
85،168
()88،050
150،969

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -13أمور تتعلق بجهات ذات عالقة
متثل املعامالت مع اجلهات ذات العالقة بشكل رئيسي بيع منتجات يف طور نشاطها العادي ملؤسسات
ذات صلة ببعض الشركات التابعة املوحدة .يتم االتفاق على شروط تلك املعامالت بني اجلهات .يتم
اعتماد كافة معامالت اجلهات ذات العالقة من قبل اإلدارة.
 3-13معامالت مع جهات ذات عالقة
فيما يلي املعامالت اهلامة اليت أجرهتا اجملموعة يف الطور العادي لألعمال مع اجلهات ذات العالقة
واملدرجة يف القوائم املالية:
مبيعات
مشرتيات
مصروف إجيار مت حتميله على جهات ذات عالقة
مكافأة املدراء التنفيذيني
1-13

1034
5113644
9563147
3313771
403707

1031
674،156
581،133
87،156
17،647

أرصدة جهات ذات عالقة

فيما يلي أرصدة هناية السنة الناجتة عن معامالت مع جهات ذات عالقة:
أ) ذمم مدينة من جهات ذات عالقة
إسم الشركة
بعض مسامهي شركة السكر املتحدة
إنتاج
كنان العاملية
أخرى

العالقة
مسامهون يف شركة تابعة
شركة زميلة
شركة زميلة
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1034

1031

543355
403664
363375
33419

61،351
53،806
499

3133141

334،457

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -13أمور تتعلق بجهات ذات عالقة (تتمة)
أ) ذمم دائنة إىل جهات ذات عالقة
العالقة

إسم الشركة

شركة املراعي
شركة عبدالقادر املهيدب
شركة حائل للتنمية الزراعية
شركة هريف خلدمات املواد الغذائية
أخرى

1-13

1034

1031

443166
زميلة
مساهم يف الشركة 113036
313361
تابعة
13415
زميلة
33431

14،987
46،573
30،788
6،808
3،599

793591

90،751

مكافأة مجلس اإلدارة

يف السنة املنتهية يف  13ديسمرب  ،1034بلغت املكافآت املستحقة ألعضاء جملس اإلدارة  1،1مليون
ريـال سعودي ( 1،1 :1031مليون ريـال سعودي) مت احتساهبا وفقاً للوائح الداخلية للشركة والذي اعترب
توزيعاً ظاهراً يف قائمة التغريات يف حقوق امللكية .كما بلغت بدالت احلضور جمللس اإلدارة وأعضاء
خمتلف اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة للسنة املنتهية يف  13ديسمرب  1،061 1034ألف ريـال
سعودي ( 3،554 :1031ألف ريـال سعودي) ومت حتميلها على املصروفات وأدرجت ضمن املصروفات
العمومية واإلدارية.
 -11رأس المال
يتكون رأس مال الشركة كما يف  13ديسمرب  1034من  5،1مليار ريـال سعودي يتكون من 51139
مليون سهم مدفوع القيمة بالكامل بواقع  30ريـال سعودي لكل سهم ( 13ديسمرب 5،1 :1031
مليار ريـال سعودي مكونة من  511،9مليون سهم مدفوعة بالكامل بواقع  30ريـال سعودي للسهم
الواحد) يرجى أيضاً الرجوع إىل اإليضاح رقم (3أ) لألسهم اليت صدرت خالل سنة .1031
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -11إحتياطي نظامي
مبوجب نظام الشركات يف اململكة العربية السعودية ،يتعني على الشركة سنويًا حتويل  ٪30من صايف
دخلها إىل االحتياطي النظامي حىت يبلغ هذا اإلحتياطي  ٪50من رأس مال الشركة .االحتياطي النظامي
يف القوائم املالية املوحدة هو إحتياطي نظامي للشركة .هذا االحتياطي النظامي غري قابل للتوزيع على
املسامهني يف الشركة.
 -14إحتياطي القيمة العادلة

إيضاح

1034

1031

 3يناير
تعديل القيمة العادلة من إستثمار يف
3-33
شركات زميلة
تعديل القيمة العادلة من إستثمار يف
1-33
إستشمارات متاحة للبيع
تعديل القيمة العادلة من أدوات مالية
مشتقة ذات صلة بالتحوط للتدفقات
35 ،1-8
النقدية

3133771

()5،703

()743544

()3،405

()163071

340،633

()163935

()3،531

 13ديسمرب

()393456

313،991

 -16مصاريف بيع وتسويق

1034

رواتب ومستحقات ومكافآت
إجيار
إعالن
إستهالك وإطفاء
خدمات مرافق
صيانة
عمولة
أخرى
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1031

330343116
6363904
1713411
1343609
3693351
3193191
443174
3353441

861،053
415،094
436،766
170،959
369،450
319،960
85،311
81،790

139113471

1،441،391

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -15مصاريف عمومية وإدارية

رواتب ومستحقات ومكافآت
إستهالك وإطفاء
أتعاب مهنية
تأمني
إجيار
سفر
تدريب
مرافق وهاتف وتكلفة إتصاالت
توريد وتغليف
عمولة
عمليات إصالح وصيانة
أخرى

1034

1031

4313941
553450
153111
193113
333463
303714
313017
13141
13714
43111
13454
403401

190،376
14،199
14،468
31،108
31،155
33،660
31،130
6،003
5،011
4،096
1،130
81،661

5513314

598،578

 -19ربح من بيع إستثمارات
إيضاح
3-33
ربح من بيع إستثمار يف شركة زميلة
(3ب)
ربح من بيع إستثمار يف شركة تابعة
ربح من بيع ممتلكات ومعدات معدة لغرض البيع 3-17

1034

1031

3493606
113376
-

113،433

1073900

113،433

 3-17يتعلق الربح من بيع إستثمارات مببلغ  113،43مليون ريـال سعودي يف  1031ببيع بعض قطع
األراضي إىل مدينة املعرفة اإلقتصادية.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -14خسارة إنخفاض القيمة
خالل ديسمرب  ،1034قيدت الشركة خمصص إخنفاض يف القيمة مببلغ  67،4مليون ريـال سعودي
( 300 :1031مليون ريـال سعودي من إستثمار يف شركة إنتاج) من إستثمارها يف شركة إنتاج وشركة
جسور.
 -17نفقات تمويل
إيضاح
عموالت بنكية
نفقات متويل على قروض
الدخل من املشتقات
خسارة من حتويل عمالت أجنبية
دخل من ودائع قصرية األجل

35،34
83 1
5

1034

1031

13060
1973919
()663615
173941
()3373443

1،854
146،851
61،433
()73،950

1153661

140،367

 -10حساب التضخم المرتفع
لدى اجملموعة عمليات يف إيران والسودان من خالل شركتيها التابعتني ومها شركة صافوال بشهري وشركة
صافوال السودان (املنشآت) .وفقا للمعلومات املقدمة من صندوق النقد الدويل (آي إم إف) فقد جتاوز
معدل التضخم املرتاكم لثالث سنوات لكل من إيران والسودان نسبة  ٪300إعتباراً من  13ديسمرب
 . 1031وقد أدى هذا مع مؤشرات أخرى إىل إعتبار كل من إيران والسودان من الدول ذات اإلقتصاد
مرتفع التضخم خالل  .1031وكما يف  13ديسمرب  1034تظل إيران والسودان من اإلقتصاديات
مرتفعة التضخم وفقاً لصندوق النقد الدويل.
قامت اجملموعة بتطبيق متطلبات احملاسبة إلرتفاع التضخم ملعيار احملاسبة الدويل رقم  19على عمليات
إيران والسودان إعتباراً من  3يناير  .1031كما إستمرت اجملموعة يف تبين احملاسبة مرتفعة التضخم يف
 13ديسمرب  1034وقد إستخدمت سعر الصرف عند اإلغالق يف  13ديسمرب  1034للريـال اإليراين
واجلنيه ال سوداين لرتمجة كل من قائمة الدخل وقائمة املركز املايل لصافوال بيشهر وصافوال السودان .فيما
يلي النتائج الرئيسة للتطبيق أعاله:
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -10حساب التضخم المرتفع (تتمة)






تعديل املوجودات واملطلوبات غري النقدية للمنشآت والبنود املختلفة حلقوق امللكية يف املنشآت من
تاريخ االستحواذ أو ادراجها يف قائمة املركز املايل املوحدة للمجموعة حىت هناية السنة املنتهية يف 13
ديسمرب  1034لتعكس التغريات يف القوة الشرائية للعملة بسبب التضخم.
تعديل قائمة الدخل للمنشآت لتعكس االرباح  /اخلسائر املالية بسبب تأثري التضخم خالل السنة
على صافية املطلوبات  /املوجودات النقدية (خسارة  /ربح يف القوة الشرائية)
مت تعديل املكونات املختلفة للقوائم املالية هلذه املنشآت ملؤشر التضخم منذ بدايتها.
يتم حتويل النتائج واملركز املايل للمنشآت اىل الريال السعودي وفقا ملتطلبات معيار احملاسبة املعمول
به:

 يتم حتويل املوجودات واملطلوبات لكل بند يف قائمة املركز املايل بسعر الصرف عند االغالق بتاريخفائمة املركز املايل تلك و
 يتم حتويل االيرادات واملصاريف لكل قائمة دخل بسعر الصرف عند االغالقفيما يلي التأثريات الرئيسية على القوائم املالية املوحدة مبجموعة صافوال نتيجة حلساب التضخم املرتفع
(الذي يتضمن كالً من إرتفاع وإستخدام سعر صرف العمالت عند اإلغالق) للسنة املنتهية يف 13
ديسمرب :1031
طبقت االدارة مؤشر أسعار املستهلك الصادر عن البنك الدويل والبنوك املركزية ذات الصلة للمنشآت
لتعديل معلوماهتا املالية .فيما يلي معامالت التحويل املستخدمة لتعديل مؤشر أسعار املستهلك أدناه:
بآالف الرياالت السعودية
1031
1034
3573941
()163477
333095
()453794

إرتفع (إخنفض)اإليراد مببلغ
(إخنفض) إرتفع الدخل من العمليات مببلغ
إرتفع جمموع املوجودات غري املتداولة مببلغ
إرتفعت فروق حتويل العمالت مببلغ

معامل التحويل للسنة املنتهية يف  13ديسمرب 1034
معامل التحويل للسنة املنتهية يف  13ديسمرب 1031

()469،711
59،411
460،459
410،478

ايران

السودان

3،36
3،10

3،17
3،10

طبقت االدارة مؤشر أسعار املستهلك الصادر عن البنك الدويل والبنوك املركزية ذات الصلة للمنشآت
لتعديل معلوماهتا املالية.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -13عقود إيجارات تشغيلية
يف السنة املنتهية يف  13ديسمرب  ،1034لدى اجملموعة عدد من عقود اإلجيار التشغيلية ملكاتبها
ومستودعاهتا ومرافق اإلنتاج لديها .بلغت املصاريف اإلجيارية  519،8مليون ريـال سعودي (:1031
 467،1مليون ريـال سعودي) .فيما يلي التعهدات املستقبلية هلذه اإلجيارات كما يف  13ديسمرب
 1034مبوجب عقود التأجري التشغيلية:
1034
خالل سنة
ما بني سنتني ومخس سنوات
أكثر من  5سنوات

1031

5393190
334433311
639453453

554،750
1،519،466
4،046،630

431463161

7،340،816

 -11ربحية السهم
مت إحتساب رحبية السهم للسنة املنتهية يف  13ديسمرب  1034و 1031بقسمة الدخل من العمليات
وصايف الدخل العائد إىل مسامهي الشركة هلاتني السنتني بطريقة املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة
خالل هاتني السنتني .مت إحتساب املتوسط املرجح لعدد األسهم للسنة املنتهية يف  13ديسمرب 1031
بناءاً على عدد األسهم األصلية الصادرة يف بداية السنة واألسهم اجلديدة الصادرة إىل شركة املهيدب
القابضة يف نوفمرب  .1034أيضاً أنظر اإليضاح رقم  .3أنظر احلساب أدناه أيضاً.

 3يناير 1031
 3نوفمرب 1031
 13ديسمرب 1031
حساب املتوسط املرجح
 3يناير = 31/30 × 500،000 = 1031
 3نوفمرب = 31/1 × 511،983 = 1031
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مجموع عدد
األسهم

المتوسط المرجح
لعدد األسهم

500،000
11،983
6113743

436،667
88،997
6063551

436،667
88،997

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1034
(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 -11أرباح موزعة
وافق مسامهوا الشركة على توزيع أرباح مببلغ  3،10634مليون ريـال سعودي خالل  .1034فيما يلي
تفاصيل األرباح املوزعة املرحلية املعتمدة واألرباح النهائية املقرتحة من قبل جملس اإلدارة:
التاريخ

معدل األرباح املوزعة

مرحلي  /هنائي

 37أبريل 1034
 36يوليو 1034
 11أكتوبر 1034
 38يناير 1035

 0،50ريـال للسهم
 0،50ريـال للسهم
 0،75ريـال للسهم
 0،50ريـال للسهم

مرحلية
مرحلية
مرحلية
هنائية 1034

املبلغ
مليون ريـال سعودي
166،99
166،99
400،49
166،99

 -14إلتزامات وتعهدات
 )3لدى اجملموعة ضمانات بنكية وخطابات اعتماد تبلغ  664،6مليون ريـال سعودي يف  13ديسمرب
 174،1 :1031( 1034مليون ريـال سعودي) واليت صدرت يف سياق النشاط العادي.
 )1أنظر أيضاً اإليضاح رقم  34مبا خيص ضمانات مقدمة مقابل بعض القروض ،اإليضاح رقم  37مبا
خيص تعهدات زكوية واإليضاح رقم  13مبا خيص اإلجيارات.
 )1يف  13ديسمرب  1034كان إلحدى الشركات التابعة التزامات لبيع حوايل  731،197طن مرتي
من السكر املكرر خالل عام  198،317 :1031( 1035طن للبيع يف عام  )1034بأسعار
تقارب أسعار السوق السائدة يف تواريخ العقد .يتم حتوط سعر السكر اخلام لعقود البيع امللتزم هبا
من خالل العقود اآلجلة.
 )4يف  13ديسمرب  ،1034كان للمجموعة تعهدات قائمة مببلغ  83،3مليون ريـال سعودي
( 333 :1031مليون ريـال سعودي) تتعلق بإستثمارات.
 )5يف  13ديسمرب  ،1034كان لدى اجملموعة تعهدات رأمسالية قائمة مببلغ  578،7مليون ريـال
سعودي ( 143،5 :1031مليون ريـال سعودي).
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