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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(
 قائمة المركز المالي الموحدة

  5134    5132   إيضاح      ديسمبر 13كما في           ذلك( غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا)مجيع املبالغ 
 

 الموجودات
 موجودات متداولة

  3.614.235   561.961.2  6  يعادلهنقد وما 
  3.115.112   7306217  7  ذمم مدينة

  4.431.318   .06201611  8  خمزون
  3.825.552   362176152  9  أخرى مدينةذمم اً و مقدم ةمدفوعمصاريف 

  817.112.3   026112  4  للبيع صنفة كمحتفظ هبامموجودات 
     50.601.67   737.517.31  

 
 موجودات غير متداولة
  155.196   3996519   31  ذمم مدينة طويلة األجل

  7.951.736   260116511   33 إستثمارات
  6.722.236   9671.6911   35 ممتلكات ومصنع ومعدات

  283.362.3   951613363   31 موجودات غري ملموسة
     2.169396.5   919.361.36   

  656.413.56   1106317659    مجموع الموجودات
 

 المطلوبات
 مطلوبات متداولة

  1.964.179   060156255  34 األجل قصرية قروض
  646.514   2526922  32 من قروض طويلة األجل املتداول اجلزء
  5.751.893   1635.6120  36  دائنة ذمم
  5.175.626  561176995  37 أخرى ومطلوبات مستحقة اريفمص

  661.727   706511  4  لبيعل تفظ هباحمذات صلة مبوجودات مطلوبات 
    77.6373631   491.363.31  

 مطلوبات غير متداولة
   4.615.731    .06297617   32 قروض طويلة األجل

  81.512   3156715   37 التزام ضريبة مؤجلة
  395.431   3926130   38 ربح مؤجل

  64.288   6022..   39 ذمم دائنة طويلة األجل
  368.175   5103565  51  للموظفني اخلدمة هناية مكافأة

    .61091162   184.135.2   
   74.2471.32   2526101632    مجموع المطلوبات

 (يتبع)
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة المركز المالي الموحدة )تتمة(
  5134    5132   إيضاح      ديسمبر 13كما في           ذلك( غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا)مجيع املبالغ 

 
 الملكية حقوق

 حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم
  2.119.817   261176219  55  املال سأر 

  145.974   1056790     عالوة إصدار أسهم
  3.294.931   369906122  51   حتياطي نظاميإ

  4.111   06111     إحتياطي عام
  1.711.411   065926203     أرباح مبقاة

  (37.462)  16920  54   إحتياطي القيمة العادلة
 حقوق األقلية  معاإلستحواذ صفقة أثر 
  (559.965)  (3936192)   بدون تغيري يف السيطرة   

  (813.258)  (137612963)   حتويل عمالت أجنبية فروقات
 

  9.966.366   3162216157    حقوق الملكيةمجموع 
 

  886.639   .119672    حقوق األقلية
 

  125.958.13   621.633..1    لكيةمجموع حقوق الم
 

  656.413.56   1106317659    المطلوبات وحقوق الملكيةمجموع 
 

 12 التزامات محتملة وتعهدات
 

 .املوحدة املالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءاً  28 إىل 9 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 13 في المنتهية للسنة        

 
 5134    5132    إيضاح 
    

 56.287.845  .5.6052603  53 اإليرادات
 (53.754.355) (5361156519) 53 بيعاتامل تكلفة

     4.861.751  261716517   اإلمجايل الربح
 إيرادات توزيعو  زميلة شركات أرباح صايف يف الشركة حصة

 صايف - للبيع ةمتاح اتإستثمار  من أرباح   
 
33 

 
 97.6330  

 
 977.288  

  118.843.2   151626227   مجموع دخل التشغيل

 
 :تشغيلية (مصاريف/)تإيرادا

 
  

 (5.751.495) (160226209) 56 و53 وتسويق بيع
  (358.661)  (126321.) 57 و53 وإدارية عمومية

 (1.186.651) (061.16911)  التشغيل مصاريف مجموع
 العمليات من الدخل 

  362526.51  5.424.688 
 

 أخرى( اريفمص) إيرادات
 مطالبات تأمني 

 إستثمارات إستبعاد من ربح

 
 
52 
58 

 35.6211 
 5.26325 

      - 
 519.711 

 -       126251   أرض بيعربح من 
 (67.411) -       59 القيمةيف إخنفاض  خسارة
 (516.221) (5196527) 11 صايف - متويل نفقات
 5.161.412  .56102621    ألجنبيةيبة الدخل اضر و  الزكاة قبل الدخل

 (381.456) (3196915) 37 أجنبية دخل وضريبة زكاة
 5.381.119  367336310   الدخل من العمليات املستمرة

 21.582  -       5،4 دخل من عمليات متوقفة
   594.511.5   031633367   للسنة دخلال صافي

  صايف الدخل العائد:
  

 5.175.139  369736909   ملسامي الشركة األم 
 972.327   3376129   األقلية من صايف دخل السنة يف شركات تابعة  حقوق صةحل  

 5.511.594  367336310   للسنة الدخل صافي

   11 (:سعودي الـري) السهم ربحية
 4.61  1605   العمليات من الدخل 
 88.1  .161   سامي الشركة األمملالعائد  للسنة الدخل صايف 

 983.211  2116723   األسهم القائمة )باآلالف(عدد 
 

 .املوحدة املالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءاً  28 إىل 9 من الصفحات يف اإليضاحات تعترب
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 مجموعة صافوالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

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

 
   ديسمبر 13للسنة المنتهية في          

       5132    5134   
 العمياتالتدفقات النقدية من 

  5.511.594   367336310     صايف الدخل للسنة
 تعديالت لبنود غري نقدية

  657.247   516992.   وإطفاء ربح مؤجل يف القيمة إخنفاضو  إستهالك وإطفاء
  (911.321)  (.970670)  أرباحتوزيع إيرادات و  زميلةأرباح شركات صايف حصة يف 

  516.221   5196527     صايف -نفقات متويل 
  (519.711)  (5.26325)    إستثمارات بيعمن  ربح

  -         (35.6211)    دخل تشغيلي آخر
  (7.391)  (126251)    ومعدات ومصنع ممتلكات بيعمن  ربح

 
 العامل املال رأس يف تغريات

  (397.851)  16521.     مدينة ذمم
  (115.996)  (316057.)    خمزون

  74.628   516.20.    أخرىموجودات و  مقدماً  ةفوعمد مصاريف
  391.682   12061.7     دائنة ذمم
  118.146   796137     أخرى ومطلوبات مستحقة اريفمص
  633.61   006.10     للموظفني اخلدمة هناية مكافأة
 

  5.353.253   337659965     من العمليات صافي النقد الناتج
 

 التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار
  124.919   .571609    مستلمة أرباح توزيع

  155.219   7206733    إستثمارات بيع من تمتحصال
  4.154   3006227    تغري يف ذمم مدينة طويلة األجل

  347.693   .310692    ومعدات ومصنع ممتلكات بيع من تمتحصال
  (57.634)  (263.5)  وجودات غري ملموسةة ملإضاف
  (883.838.3)  (5619.6.12)  ممتلكات ومصنع ومعدات شراء
 

  (115.373.1)  (9126.25)  أنشطة اإلستثمار المستخدم فيصافي النقد 
 

 (يتبع)



 

- 7 -  

 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

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

 
 

  5134    5132   إيضاح      ديسمبر 13للسنة المنتهية في        
 

 التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
  845.771   2226729   األجل قصرية قروض يف التغري صايف

  417.288   (276977)  صايف -ضافات لقروض طويلة األجل إ
  (51.441)   (.526.3)  مقّيدة ودائعمتويل  يف التغيري صايف

  (254.889)   (5176909)   األقليةيف حقوق  اتتغري 
  (516.221)  (5196527)  صايف - متويل نفقات

  (149.395.3)  (317623361)  مدفوعة أرباح اتتوزيع
  (276.691)  (916211361)  أنشطة التمويل المستخدم فيصافي النقد 

 
  431.931   27367.7   يعادلهنقد وما الفي  تغيرالصافي 

  (43.715)  (3276031) يعادلهعملة األجنبية على النقد وما حتويل الأثر معامالت 
  754.161.3   36.106235  سنةيف بداية ال يعادلهنقد وما 

 
  3.715.912   561.961.2  سنةال هنايةيف  يعادلهنقد وما 

 
  (42.611)   -         للبيع مصنف كمحتفظ به يعادلهنقد وما ناقصاً: 
  (791.25)   -         الصلة بالشركة التابعة املباعة وذنقد الناقصاً: 

 
  235.614.3   561.961.2   من العمليات المستمرة سنةفي نهاية ال يعادلهنقد وما 

 
 جدول تكميلي لمعلومات غير نقدية

  5.511    56511  1-53 مكافأة أعضاء جملس اإلدارة
  (349.427) 536507  54 إحتياطيات القيمة العادلة

 (346.349) 5396227   عمالت أجنبية ويلفروقات حت
 األقلية بدون  حقوقأثر معاملة اإلستحواذ مع 

 (527.867) 226229  3 تغيري يف السيطرة  
 

 .املوحدة املالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءاً  28 إىل 9 من الصفحات يف اإليضاحات تعترب
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(
 الموحدة لكيةقائمة التغيرات في حقوق الم

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

 
 
 
 إيضاح

 
 
 
 المال رأس

 
 
 عالوة
 األسهم

 
 
 إحتياطي
 نظامي

 
 
 
 عام إحتياطي

 
 

 
 مبقاة أرباح

 
 
 اتإحتياطي

 القيمة العادلة

 صفقة أثر
 مع اإلستحواذ
 بدون حقوق األقلية

 السيطرة في تغيير

 
 
حويل ت فروقات
 أجنبية عمالت

 
 
 حقوق مجموع

 المساهمين

 
 
 
 األقلية  حقوق

 
 
 حقوق مجموع
 لكيةالم

            
 39933.79..  97.3337  939773.77  (3793..3) (9993979) (53377.) ..33..35.  ...33 ..379339. 393953. 933.5..73  5132 يناير 3

 3..3..39.  11.9911  191.191.1  - - - 191.191.1  - - - -                    للسنة الدخل صايف
 - - - - - - (11.9111) - 11.9111 - - 51       النظامي اإلحتياطي إىل احملّول
 (.3.75397.) - (19.119.11) - - - (19.119.11) - - - - 14                      أرباح اتتوزيع

 9.3939  - ...19.  - - ...19.  - - - - - 54ات القيمة العادلة   إحتياطي تعديل
 (9.53779) - (.11911.) (.11911.) - - - - - - - أجنبية عمالت ويلحت فروقات
 (..939) - (...9.) - - - (...9.) - - - - 53       اإلدارة جملس أعضاء ةمكافأ
 بدون األقلية حقوقمع  معاملة

 3                 السيطرة يف تغيري  
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 189181 

 
- 

 
 189181 

 
- 

 
 733735 

 (9739.7.) (1..1.19) - - - - - - - - - األقلية حقوق يف أخرى تغيريات
  ..7737.73.   53977..   ..77.3.993  (93.35..3.)  (5.3.57.)  .5333   33957333.   ...33  35533.37.  393953.  933.5..73  5132 ديسمبر 13
            
 1.98.191.1  9118...19  911.9.11.  (.111991) 1..19.  ...1919  ...99.1.9  ...9. 199819118 .9.1..9 1999.98.1  5134 يناير 3

 ...9.9.9.  1119.11  .9.1.991.  - - - .9.1.991.  - - - -                    للسنة الدخل صايف
 - - - - - - (.19.9..) - .19.9.. - - 51       النظامي اإلحتياطي إىل احملّول
 (19.11..19) - (19.11..19) - - - (19.11..19) - - - - 14                      أرباح اتتوزيع

 (9.11..1) - (9.11..1) - - (9.11..1) - - - - - 54ات القيمة العادلة   إحتياطي تعديل
 (..1.191) - (..1.191) (..1.191) - - - - - - - أجنبية عمالت ويلحت فروقات
 (...9.) - (...9.) - - - (...9.) - - - - 53       اإلدارة جملس أعضاء مكافأة

 بدونصفقة مع حقوق األقلية 
 تغيري يف السيطرة  

- - - - - - (.119811) - (.119811) - (.119811) 

 (919111.) (919111.) - - - - - - - - - األقلية حقوق يف أخرى تغيريات
  .891..1.9.   8819.11   .1119.119   (1.898.1)  (...1.9.)  (11911.)  9.919999.   .9...  91..1.91.  ..1.99. 8.1999.91  5134 ديسمرب 13
 

 
 

  
 

 
 

  
  

 
 .املوحدة املالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءاً  28 إىل 9 من الصفحات يف اإليضاحات تعترب
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 ذلك( غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا)مجيع املبالغ 
 
 
 معلومات عامة - 3

 
الشركة وشركاهتا من بـ "اجملموعة"( جمتمعة  اشركة جمموعة صافوال )"الشركة"( وشركاهتا التابعة )يشار إليه تتكون
 وإنشاء النباتية الزيوتبيع و  تصنيع التابعة شركاهتاو  الشركة أهداف ضمنتت .املختلفة األجنبيةالسعودية و التابعة 

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

 
 4111139718سجل جتاري رقم مبوجب  يف اململكة العربية السعوديةمسجلة شركة مسامة سعودية  الشركة
تأسست الشركة مبوجب نظام  (.3979 سبتمرب 36هـ )املوافق 3199رجب  53يف مدينة جدة بتاريخ صادر 

هـ 3198ربيع األول  59بتاريخ  53رقم م/ ياملرسوم امللكالشركات يف اململكة العربية السعودية مبوجب 
برج صافوال، املقر الرئيسي لألعمال، شارع األمري وان املسجل للشركة هو نالع .م(3978مارس  9)املوافق 

 اململكة العربية السعودية.، 51233 -7111فيصل بن فهد، جدة 
 

 تتضمن القوائم املالية املوحدة املرفقة حسابات الشركة وشركاهتا التابعة احمللية واألجنبية. 
 

 .5136فرباير  54وافق جملس إدارة الشركة على إصدار هذه القوائم املالية املوحدة يف 
 

 .بـ "اجملموعة"(جمتمعة  ا)يشار إليهتالية لدى الشركة استثمارات يف الشركات التابعة الديسمرب،  13يف كما  
 

 )أ( الشركات التابعة المملوكة مباشرة
 تشغيلي ( شركات تابعة ذات نشاط3)
 
 التابعة ةالشركإسم 

  
  النشاط التجاري 

   الرئيسي                      بلد التأسيس

 نسبة الملكية )بالمائة(
 ديسمبر 13في 

5132 5130 
    

 311 311 أغذية اململكة العربية السعودية )إس إف سي( شركة صافوال لألغذية

 95 73 جتزئة اململكة العربية السعودية  )بنده( شركة بنده للتجزئة 

   تصنيع منتجات التعبئة اململكة العربية السعودية إس( هإ س بيشركة صافوال ألنظمة التغليف احملدودة )

 311 - والتغليف البالستيكية    

 81 21 عقار اململكة العربية السعودية  شركة املتون العاملية القابضة لإلستثمار العقاري 

 39،15 37,15 تصنيع السكر مجهورية مصر العربية *الشركة املتحدة للسكر، مصر )يو إس سي إي(

 31 31 جتزئة اململكة العربية السعودية *شركة املخازن الكربى التجارية )جيانت(

  2 2  شركة قابضة اململكة العربية السعودية صافوال لإلستثمارات الصناعية )إس آي آي سي(*شركة 
 

وشركة املخازن الكربى التجارية ، ملكية مسيطرة يف الشركة املتحدة للسكر ، مصر حصصمتلك اجملموعة 
 أخرى يف اجملموعة.من خالل ملكية غري مباشرة لشركات وشركة صافوال لإلستثمارات الصناعية )جيانت( 
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 ذلك( غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا)مجيع املبالغ 
 
 
 معلومات عامة )تتمة( - 3

 
 شركةعمليات  على، للمجموعة التابعة، الشركة  للتجزئة بندةشركة  استحوذت ،5119 سبتمرب 36 من إعتباراً 
اإلستحواذ على  لشركة جيان قشراء األسهم )"اإلتفاقية"( حي إتفاقية . مبوجب"(جيان)" احملدودة السعودية جيان
مارست وكانت "جيان" قد  .حد أقصىك  سنوات 1 ملدةو  5131إبتداًء من عام  هبندشركة  ملكية من ٪3نسبة 
ملكية حصة  مما أدى إىل إخنفاض يف هركة بندشمن ملكية  ٪3على نسبة  تإستحوذو  5131خالل عام حقها 

من  ٪3إال أن "جيان" مل متارس حقها يف اإلستحواذ على نسبة  ٪95إىل  ٪91جملموعة يف شركة بندة من ا
"جيان" حقها يف مارست ، 5132. خالل شهر أغسطس لعام 5134يف شركة بنده خالل عام امللكية 

مليون ريـال سعودي.  25.5بنده مقابل تعويض مببلغ شركة يف  ٪3بنسبة األخرية اإلستحواذ على حصة امللكية 
السنة املنتهية يف مليون ريـال سعودي خالل  52،8، فقد حققت اجملموعة رحبًا رأمساليا مببلغ الصفقةونتيجة هلذه 

ضمن "أثر صفقة اإلستحواذ مع حقوق األقلية دون تغيري يف  نياملساميف حقوق  ةقيدامل 5132ديسمرب  13
ديسمرب  13كما يف   ٪93إىل  ٪95خنفضت حصة ملكية اجملموعة يف شركة بنده من إذلك، وفقًا لالسيطرة". و 

 811، إرتفع رأس مال شركة بنده مببلغ 5132ديسمرب  13وإضافة إىل ذلك، وخالل السنة املنتهية يف  .5132
ريـال سعودي للسهم الواحد وذلك ملساميها  31مة يمليون سهم بق 81ل سعودي من خالل إصدار مليون ريـا
 نسبة املساهم القائمة.وفقاً لاحلاليني 

 
 ( شركات تابعة متوقفة النشاط وشركات تابعة قابضة5)
 
 
 التابعة ةالشركإسم 

  
  النشاط التجاري 

   الرئيسي                      بلد التأسيس

  نسبة الملكية )بالمائة(
 ديسمبر 13كما في 

5132 5130 

 311 311 شركة قابضة اململكة العربية السعودية قفزات الكونية للممتلكات العقارية احملدودة

 311 311 شركة قابضة اململكة العربية السعودية الكونية احملدودة وقاتاأل

 311 311 شركة قابضة السعوديةاململكة العربية  أعالينا الكونية احملدودة

 311 311 شركة قابضة اململكة العربية السعودية إبتكار الكونية احملدودة

 81 21 شركة قابضة اململكة العربية السعودية  )أيه أيه سي(شـركة أدمي العربية احملدودة 

 311 311 شركة قابضة األردن اتشركة مدارك لإلستثمار 
 311 311 شركة قابضة اململكة العربية السعودية )األطر( القابضة لإلستثمار التجاريالعربية شركة األطر 

 311 311 شركة قابضة اململكة العربية السعودية اجملمعات املوحدة لالستثمار العقاري )اجملمعات( 

 311 311 شركة قابضة اململكة العربية السعودية احملدودة يإلستثمار العقار الدولية لمراسينا 

 311 311 شركة قابضة اململكة العربية السعودية احملدودة يإلستثمار العقار الدولية لأصداء 

 311 311 شركة قابضة اململكة العربية السعودية احملدودة يإلستثمار العقار الدولية لمساعي 

 311 311 شركة قابضة اململكة العربية السعودية احملدودة يإلستثمار العقار الدولية لسرايا 

 311 311 متوقفة النشاط العذراء زر الربيطانيةاجل شركة صافوال للتجارة العاملية احملدودة

 311 311 متوقفة النشاط اململكة العربية السعودية دي سي( هملمتلكات )يو بيلتطوير االشركة املتحدة 

 311 311 متوقفة النشاط اململكة العربية السعودية شركة كامن الشرق لإلستثمارات الصناعية )كامن(

 311 311 متوقفة النشاط اململكة العربية السعودية  شركة صدوق العربية لإلتصاالت السلكية )صدوق( 

 311 311 متوقفة النشاط اململكة العربية السعودية  ن العاملية القابضة ؤو شركة امل

 311 311 النشاط متوقفة اململكة العربية السعودية  شركة عافية العربية لألغذية 

 311 311 متوقفة النشاط اململكة العربية السعودية  شركة املستبشرون العاملية لإلستثمار العقاري
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 ذلك( غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا)مجيع املبالغ 
 
 
 معلومات عامة )تتمة( - 3

  
 )ب( شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية

 
 
 

 إسم الشركة التابعة

 
 
 

 
  النشاط التجاري الرئيسي بلد التأسيس 

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

 5132  5130 

 92،39 72,37 طعامزيوت ال إنتاج اململكة العربية السعودية ي سي(آشركة عافية العاملية )إيه 
 92 72 شركة قابضة اململكة العربية السعودية ي سي(آي آ سإ) ةالصناعي اتشركة صافوال لإلستثمار 

 شركة صافوال ألسواق األغذية الناشئة احملدودة 
 (إم إيف إ)إس   

 
 العذراء اجلزر الربيطانية

 
 شركة قابضة

 
72,01 

 
92،41 

 92 72 شركة قابضة جزر الكامين شركة صافوال لألغذية والسكر )إس أف أس سي(
 311 311 تصنيع املعكرونة مجهورية مصر العربية شركة امللكة للصناعات الغذائية

 311 311 تصنيع املعكرونة مجهورية مصر العربية شركة الفراشة للصناعات الغذائية
 311 311 شركة قابضة اإلمارات العربية املتحدة شركة صافوال لألغذية الدولية احملدودة

 61 92 تصنيع الدهون املتخصصة اململكة العربية السعودية )أي إف أي( الشركة الدولية لصناعة األغذية
 39 37 تصنيع السكر مجهورية مصر العربية ، مصري(إس سي إ هيإشركة اإلسكندرية للسكر )

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

 311 311 األغذية واحللويات اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية احلديثة )إم يب آر كيه(فيه شركة بينهام رويان كار 
     

     شركة صافوال لإلستثمارات الصناعية
 74،48 90,02 تصنيع السكر العربية السعوديةاململكة  س سي(إالشركة املتحدة للسكر )يو 

     الشركة املتحدة للسكر 
 26،72 92,.2 تصنيع السكر مجهورية مصر العربية الشركة املتحدة للسكر، مصر

 65،31 5,31. تصنيع السكر مجهورية مصر العربية ، مصري(إس سي إ هيإشركة اإلسكندرية للسكر )
 311 311 متوقفة النشاط الكامينجزر  صناعات سكر البنجرشركة 

     
     الشركة املتحدة للسكر، مصر

 38،87 32,29 تصنيع السكر مجهورية مصر العربية ، مصرشركة اإلسكندرية للسكر
     

     ، مصرللسكراإلسكندرية شركة 
 311 311 زراعة األراضي مجهورية مصر العربية شركة اإلسكندرية املتحدة إلستصالح األراضي

     
     شركة صافوال ألسواق األغذية الناشئة احملدودة

 311 311 طعامزيوت ال إنتاج املغرب شركة صافوال املغرب
 311 311 طعامزيوت ال إنتاج السودان )السودان( احملدودة الطعامصافوال لزيوت 

 311 311 طعامزيوت ال إنتاج اجلزائر اجلزائر -شركة عافية العاملية 
 

يف الشركة الدولية  ٪32ضافية بنسبة إ، إستحوذت شركة صافوال لألغذية على حصة ملكية 5132خالل شهر ديسمرب 
 لصناعة األغذية بعد إستكمال اإلجراءات النظامية الالزمة.
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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  ة عافية العالميةشركشركات تابعة تحت سيطرة ( ج)
 
 

 
 

 

في نسبة الملكية 
الشركة التابعة 

 13كما في   )بالمائة(
 ديسمبر

 5134 5132 النشاط التجاري الرئيسي                     بلد التأسيس إسم الشركة التابعة
 91 71 شركة قابضة اجلمهورية اإلسالمية االيرانية سي(إي س يب إشركة صافوال بيشهر )
 311 311 شركة قابضة  لوكسمربغ شـركة مالينرتا القابضـة

 311 311 قابضةشركة  العذراء الربيطانيةزر اجل ف إل(إ إسصافوال لألغذية احملدودة )
 97.4 7960 متوفقة النشاط   األردن شـركة عافية العامليـة ـ األردن

 91 71 شركة قابضة العذراء زر الربيطانية اجل شـركة أنفسكز
 311 311 شركة جتارية العذراءزر الربيطانية اجل عافية للتجارة العاملية  
 311 311 متوقفة النشاط العذراءزر الربيطانية اجل صافوال لألغذية العاملية

 311 311 شركة قابضة  تركيا شركة كوغو غيدا ياتوم يف تكاريت إيه إس )كوغو(
    

    بيشهرشركة صافوال 
 79.9 9767 طعامتصنيع زيوت ال اجلمهورية اإلسالمية االيرانية الصناعية بيشهرشركة 

 311 311 جتارة وتوزيع اإلسالمية االيرانيةاجلمهورية  شركة طلوع خبش افتاب )يت بيه أي(
 311 311 جتارة وتوزيع اجلمهورية اإلسالمية االيرانية شركة صافوال بيشهر للسكر

 - 71 أغذية وحلويات اجلمهورية اإلسالمية االيرانية ورتيكا جولدن ويت )نورتيكا(نشركة 
    

    صافوال لألغذية احملدودة

 99.5 7765 طعامتصنيع زيوت ال مجهورية مصر العربية  )أي أي سي إي(شركة عافية العاملية ـ مصر 
 311 311 متوقفة النشاط اجلزر الربيطانية العذراء التيمار الدولية احملدودة

 311 311 متوقفة النشاط اجلزر الربيطانية العذراء الينجتون الدولية احملدودة
    

    ياتوم يف تكاريت إيه إس شركة كوغو غيدا
 311 311 طعامصنيع زيوت الت  تركيا (يودومغيدا صناعي يف تاكريت إيه إس ) يودوم

 
تيكا اليت ر يف شركة نو  من امللكية ٪91، إستحوذت شركة صافوال بيشهر على نسبة  5132خالل شهر سبتمرب 

 تعمل يف تصنيع منتجات احللويات.
 

حقوق امللكية يف شركة  حصةمن  ٪31، إستحوذت شركة عافية العاملية على نسبة 5134خالل شهر مايو 
من حقوق امللكية  ٪79.9صافوال بيشهر من شركة بيشهر للتنمية الصناعية، مقابل بيع ملكيتها غري املباشرة بنسبة 

لذلك، فقد سجلت اجملموعة تعدياًل يف "أثر  يف شركة مارجرين للتصنيع إىل شركة بيشهر للتنمية الصناعية. ووفقاً 
 .الصفقةاإلستحواذ مع حقوق األقلية دون تغيري يف السيطرة" يف هذه 
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(
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 معلومات عامة )تتمة( - 3

 
 ه( شركات تابعة تحت سيطرة شركة بندد)
 
 
 
 

 إسم الشركة التابعة

 
 
 

 
  النشاط التجاري الرئيسي بلد التأسيس 

في نسبة الملكية 
الشركة التابعة 

كما في   )بالمائة(
 ديسمبر 13

 5132 5130 

     هشركة بند

 91 71 جتزئة اململكة العربية السعودية التجاريةشركة املخازن الكربى 
 311 311 خدمات وصيانة اململكة العربية السعودية شركة بنده خلدمات التشغيل والصيانة وخدمات العقود

 311 311 جتزئة مجهورية مصر العربية شركة بنده الدولية لتجارة التجزئة
 311 311 جتزئة العربية املتحدةاإلمارات  شركة بنده الدولية لتجارة التجزئة

 - 311 خمابز اململكة العربية السعودية احملدودة شركة بنده للمخابز

     خازن الكربى التجاريةشركة امل

 92 72 متوقفة النشاط اململكة العربية السعودية الشركة اللبنانية للحلويات واملخابز )إل إس يب(
     

 
 

 المحاسبية الهامةملخص السياسات  - 5
 

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 5-3
 

 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
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 ذلك( غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا)مجيع املبالغ 
 
 
 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 5

 
 مؤثرةمحاسبية إفتراضات تقديرات و  5-5
 

يتطلب إعداد القوائم املالية وفقًا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها استخدام تقديرات وافرتاضات تؤثر 
تملة كما يف تاريخ القوائم احمللتزامات االوجودات و املعلى مبالغ املوجودات واملطلوبات، واإلفصاح عن 

بشكل  فرتاضاتيتم تقييم التقديرات واال املالية، وكذلك مبالغ اإليرادات واملصروفات خالل الفرتة املالية.
 واليت تعتربستقبلية املحدا  األمستمر وهي مبنية على خربة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات ب

تقديرات وافرتاضات متعلقة باملستقبل، واليت وفقًا لتعريفها، نادرا ما إجراء . تقوم الشركة بلظروفلمناسبة 
اليت قد اهلامة مناقشة التقديرات واالفرتاضات ذات املخاطر فيما يلي ت مت تتساوى مع النتائج الفعلية.

 :قادمةينتج عنها تعديالت جوهرية يف القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل السنة املالية ال
 

 الشهرةقيمة يف  اإلخنفاض )أ(
الشهرة. مت حتديد قيمة املبالغ قيمة يف  إخنفاضكان هناك بإجراء فحص ملعرفة إن  اجملموعة سنويًا  تقوم 

تتطلب هذه احلسابات للنقد بناًء على حساب القيمة املستخدمة.  نتجةالقابلة لالسرتداد من الوحدات امل
 استخدام تقديرات.

 
 يف قيمة اإلستثمارات املتاحة للبيعاإلخنفاض  )ب(

يف قيمة اإلستثمارات املتاحة للبيع  اإلخنفاضتقوم اجملموعة بإفرتاضات لتقييم اخلسارة الناجتة عن 
يعترب املسببه إلخنفاض غري مؤقت يف قيمة اإلستثمارات. املوضوعية تقييم األدلة هذا . يشمل موجوداهتاو 

موضوعياً على  تكلفته دليالً يف حقوق امللكية أقل من يف القيمة العادلة إلستثمار  كبري وممتد  أي إخنفاض
اجملموعة تعترب . معني فرتاضجراء إ" يتطلب إتدمم" أو "كبريد ما هو "يف القيمة. إن حتدياإلخنفاض 

 تدهور الوضع املايل للمستثمر فيه، أو يف القطاع لىع يلعندما يوجد دل اً مناسب اإلخنفاض يف القيمة
 التدفقات النقدية من العمليات والتمويل.و يف التكنولوجيا، تغريات أو وأدائه 

 
 حتصيلهامشكوك يف  ديونخمصص  )ج( 
أن اجملموعة على 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  
املالية لديه أو إخفاقه يف أو تأخره عن سداد اليت يتعرض هلا املدين وإحتمالية إفالسه أو إعادة اهليكلة 

الدفعات املستحقة مؤشرات على إخنفاض قيمة الذمم املدينة التجارية. ويتم إجراء تقدير مستقل للمبالغ 
يتم  ه، فإناجلوهرية حبد ذاهتا ولكنها جتاوزت موعد إستحقاقها. وبالنسبة للمبالغ غري اهلامة حبد ذاهتا

 تم تكوين خمصص بناًء على الوقت ومعدالت التحصيل السابقة.بشكل مجاعي ويتقديرها 
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 )تتمة(مؤثرة محاسبية إفتراضات تقديرات و  5-5
 
 خمصص خمزون متقادم (د)

 أعمار حتليلو  املتوقعة، املخزون ودورة سابقة، خربات على بناءاً  املتقادمة لبضاعةصها لخمص اجملموعةحتدد 
 تتضمن .بيعاتفيما يتعلق بامل واملستقبلية احلالية التوقعات إىل باإلضافة للمخزون، الراهنة واحلالة املخزون،

 متطلبات إىل باإلضافة للمبيعات، املستقبلية التقلبات املتقادم املخزون ملخصص األساسية االفرتاضات
خمصص املخزون املتقادم  تقدير إن .املستقبلةروض عوال املبيعات لدعم الالزمة املخزون ومكونات

 .املنتجاتتلك  روضلتغريات يف ع  وفقاً  أخرى إىل فرتة من جوهري بشكل يتغري قدللمجموعة 
 
 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واملصنع واملعدات (هـ)

حتدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية التقديرية للممتلكات واملصنع واملعدت حلساب اإلستهالك. يتم حتديد 
. تراجع اإلدارة الطبيعيبلى الهذا التقدير بعد األخذ بعني اإلعتبار اإلستخدام املتوقع للموجودات أو 

ة أن وياً ويتم تعديل رسوم إخنفاض القيمة املستقبلية عندما ترى اإلدار نالقيمة املتبقية واألعمار اإلنتاجية س
 التقديرات السابقة. األعمار اإلنتاجية ختتلف عن

 
 اتإستثمار  5-1
 
 شركات تابعة (أ)

هتا املالية والتشغيلية االقدرة على توجيه سياساليت لدى اجملموعة  تلك املنشآتالشركات التابعة هي 
يتم  التصويت. وقحقنصف للحصول على منافع إقتصادية وعادة ما تكون مصحوبة بإمتالك أكثر من 

اليت حالياً أو اليت ميكن ممارستها األخذ بعني االعتبار وجود وتأثري األسهم املتوقعة اليت هلا حق التصويت 
تسيطر على منشأة أخرى. يتم توحيد الشركات  اجملموعةقييم ما إذا كانت تعند ميكن حتويلها، وذلك 

كما تتوقف عملية التوحيد من تاريخ توقف اجملموعة عن ،  موعةجملإىل االسيطرة  حتويلالتابعة من تاريخ 
 السيطرة.

 
حتديد تكلفة يتم تابعة. الشركات الاإلستحواذ على يتم إستخدام طريقة الشراء احملاسبية لقيد عملية 

أو تلك اليت يتم حتملها كما  املطلوبات اليت مت تكبدها وأ، املقدمةالقيمة العادلة للموجودات ب ستحواذاإل
 تكلفة يف الزيادة قيد يتم .اليت تعود مباشرة إىل اإلستحواذ باإلضافة إىل التكاليف، ستحواذيف تاريخ اإل

اليت مت اإلستحواذ  للتحديد القابلة املوجودات صايف يف اجملموعة حلصة العادلة القيمة عن ستحواذاإل
 غري املوجودات" بند ضمن تابعة شركاتعلى  اإلستحواذ نع الناجتة الشهرةتقيد  .كشهرةعليها  

 قيدها ويتم قيمتها يف خنفاضعرفة اإلمل سنوياً  الشهرة إختبار يتم .املرفقة املايل املركز قائمة يف "امللموسة
ال يتم  .وجدت إن القيمة، يف اإلخنفاض خسائر خصمخصم أي إطفاء مرتاكم و  بعد التكلفةصايف ب

 توحيد الشركات التابعة اليت تكون سيطرة اجملموعة عليها مؤقتة وتصنف كشركات زميلة.
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يتم إستبعاد معامالت وأرصدة وأرباح أو خسائر غري حمققة يف معامالت بني شركات اجملموعة. يتم تغيري 
 لضمان توافقها مع السياسات املعتمدة من اجملموعة.السياسات احملاسبية عند الضرورة 

 
يف حقوق  اتالتغريات يف نسبة ملكية اجملموعة يف شركات تابعة بعد إكتساب السيطرة، كعمليتّقيد 

الشراء املدفوع وأي فرق ثمن امللكية وتعدل املبالغ الدفرتية حلقوق حصص األقلية مقابل القيمة العادلة ل
 ".بدون تغري يف السيطرة األقليةحقوق مع  صفقةامللكية حتت "أثر  حقوق يفيقيد مباشرًة 

 
 زميلةشركات  )ب(

وعادة ما عليها ولكن بدون سيطرة، كبري تأثري   مجموعةاليت يكون لل نشآتهي امل زميلةالشركات ال
 حسابيتم باملائة من حقوق التصويت.  21و  باملائة 51بني ما يصاحب ذلك ملكية لنسبة ترتاوح 

مل تمبدئياً بالتكلفة. تشوتقيد يف احملاسبة ستخدام طريقة حقوق امللكية إب زميلةاالستثمارات يف شركات 
بالصايف بعد خصم اإلطفاء  الشراءعلى الشهرة اليت حتدد عند  زميلةالشركات اليف  اجملموعة إستثمارات

 .تيف القيمة، إن وجد اإلخنفاضاملرتاكم وخسائر 
 

، كما الدخلبعد الشراء يف قائمة  اليت تتحقق زميلةالشركات ال ربح أو خسارةيف  اجملموعةتقيد حصة 
التغريات تقيد حصتها يف التغري يف االحتياطيات الذي حيد  بعد الشراء يف االحتياطيات. يتم تعديل 

يف خسائر  اجملموعة. عندما تكون حصة مقابل القيمة الدفرتية لإلستثمار املرتاكمة الالحقة لعملية الشراء
، مبا فيها والشركات ذات السيطرة املشرتكة زميلةال الشركةحلصتها يف أو متجاوزة مساوية ات الزميلة شركال

سدد تأي خسائر إضافية، ما مل تتكبد أي التزامات أو  اجملموعةأي ذمم مدينة غري مضمونة، ال تقيد 
 .زميلةنيابة عن الشركة الدفعات 

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

 
يتم إستبعاد األرباح غري احملققة يف معامالت بني اجملموعة وشركاهتا الزميلة بقدر حصة اجملموعة يف 

لياًل على إخنفاض قيمة األصل كما يتم إستبعاد اخلسائر غري احملققة ما مل تقدم املعاملة د  الشركات الزميلة.
 املايل الذي مت حتويله.
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 استثمارات يف أوراق مالية متاحة للبيع )ج(
من  ٪51 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 االستثماراتداولة إال إذا  غري املت

القوائم تاريخ يف العادلة  بالقيمة تقييمهاعاد يبسعر التكلفة ومن مث إبتداءاً ستثمارات اال هذهقيد ت. املايل
 :يلي امك  املالية

 
عد القوائم املالية بسعار السوق املتاحة بتاريخ أ أساس على درجةامل لألوراق املاليةالقيم العادلة  حتدد (3

 .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 (5

مالية مدرجة أو على أساس التدفقات النقدية املتوقعة و  مماثلةألوراق املتداولة القيمة السوقية 
وق، تسجل اجملموعة هذا اإلستثمار ثعندما ال ميكن تقدير القيم العادلة بشكل مو  املخصومة.
 بالتكلفة.

 
حقوق  ضمن بنودمستقل  مكوناالستثمارات ك هذه عادة تقييمإة عن جتاملرتاكمة النا عديالتيتم قيد الت

 .حىت يتم استبعاد االستثمارأخرى  اتحتياطيكإامللكية  
 
 التقارير القطاعية 5-0
 

 األعمال)أ( قطاع 
 :أو املنشآت اليتالعمليات  وأهو جمموعة من املوجودات األعمال قطاع 

 
 إيرادات. ققتعمل يف أنشطة حت 
  املصادر وتقييم تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياهتا من أجل اختاذ القرارات اليت تتعلق بتوزيع

 األداء.
 .تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل 

 
 )ب( القطاع اجلغرايف

إيرادات يف  ققالقطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات أو العمليات أو املنشآت اليت تقوم بأنشطة حت
 بيئة اقتصادية حمددة ختضع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك اليت تعمل يف بيئات اقتصادية أخرى.
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 العمالت األجنبيةتحويل  5-2
 

 رئيسيةعملة الال)أ( 
عملة عرض القوائم املالية  وبالريال السعودي وهللمجموعة القوائم املالية املوحدة تظهر البنود يف 

 للمجموعة.
 

 )ب( معامالت وأرصدة
تتم بالعمالت األجنبية إىل الريال السعودي على أساس أسعـار الصـرف السائدة يتم حتويل املعامالت اليت 

اريخ تلك املعامالت. يتم قيد أرباح وخسائر فروق العملة الناجتة عن تسوية تلك املعامالت وكذلك و يف ت
جنبية يف بالعملة األبأسعار الصرف يف هناية العام الناجتة عن حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية تلك 

 . املوحدة قائمة الدخل
 

 )ج( شركات اجملموعة
جنبية واليت تكون عملتها واأل زميلةالتابعة واللشركات لاملركز املايل ونتائج األعمال ترمجة يقيد الناتج عن 

 الرئيسية غري الريال السعودي، إىل الريال السعودي كما يلي:
 
يف تاريخ قائمة املركز  عند اإلغالقاملوجودات واملطلوبات لكل قائمة مركز مايل بأسعار الصرف  ولحتُ  (3

 املايل. 
 اإليرادات واملصروفات لكل قائمة دخل على أساس متوسط سعر الصرف. ولحتُ  (5
عند بند اليت تعود لكل اريخ و تالبنود حسابات حقوق امللكية بأسعار الصرف يف  ولحتُ  (1

 .حدوثه 
 

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

 
لقيم إىل اللقيمة العادلة الحقة شركات تابعة أجنبية وأي تعديالت اإلستحواذ على أي شهرة ناجتة عن 

يتم إعتبارها كموجودات ومطلوبات للشركات  ستحواذإلااملطلوبات الناجتة عن الدفرتية للموجودات و 
 حسب سعر اإلغالق وتقيد يف حقوق امللكية. ويلهاالتابعة األجنبية ويتم حت

 
بسعر الصرف يف تاريخ املعاملة ويتم قيد فروق  زميلةاألرباح املستلمة من شركات توزيعات يتم حتويل 

 العملة األجنبية احملققة يف قائمة الدخل. رمجةت
 

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

  خسارة االستبعاد أو البيع.
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 التضخم مرتفعة)د( إقتصادات 
 

لمنشأة يف لالتضخم حتمًا تكون العملة الوظيفية  مرتفعةصاد دول قتيف إ عندما متارس اجملموعة نشاطها
التضخم، يتم تعديل القوائم املالية للمنشآت يف اجملموعة حبيث  مرتفععملة ذلك اإلقتصاد  ياجملموعة ه

يف هناية فرتة التقارير املالية. ويتطلب ذلك، تعديل الدخل واملصاريف  لةتدرج يف وحدة القياس املتداو 
لتعكس التغريات يف مؤشر السعر العام إبتداءاً من فرتة التقرير املايل وكذلك بنود غري نقدية يف قائمة املركز 

فرتة بإستخدام ية حالية كما يف هناية الئون لتعكس قوة شراز املايل مثل املمتلكات واملصنع واملعدات واملخ
للسنة مدرج يف  املايلاملركز صايف ألول مرة. الربح أو اخلسارة يف قيدها راً من تاريخ تبامؤشر أسعار عام إع
 . ال يتم تعديل املبالغ املقارنة.متويلتكاليف أو إيرادات 

 
اجملموعة عن تطبيق عندما ال يعد اإلقتصاد يف دولة تعمل فيها اجملموعة إقتصادًا مرتفع التضخم، تتوقف 

أي مباشرة قبل الفرتة اليت يتوقف فيها  ،حساب اإلقتصاديات مرتفعة التضخم يف هناية فرتة التقرير املايل
املبالغ يف القوائم املالية للمجموعة كما يف ذلك التاريخ كقيم دفرتية للقوائم املالية تعد . املرتفع التضخم

 الالحقة للمجموعة.
 
 يعادلهنقد وما  .-5
 

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

 
 مدينة ذمم 5-9
 
 تكوينيتم الذمم املدينة باملبالغ األصلية للفواتري ناقصًا خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها.  درجت

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 

ة غري قابلة للتحصيل، يتم ". عندما تكون الذمم املدينعمومية وإداريةالدخل وتظهر حتت بند "مصاريف 
شطبها مقابل خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها. تقيد أي مبالغ تسرتد يف وقت الحق لذمم قد مت 

 " يف قائمة الدخل.عمومية وإداريةشطبها بقيد دائن على "مصاريف 
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 مخزون 5-2
 

. حتدد التكلفة على أساس يقيد املخزون بسعر التكلفة أو صايف القيمة القابلة لإلسرتداد، أيهما أقل
 اإلنتاجتكلفة املواد األولية والعمالة ومصاريف  تامة الصنعتكلفة املنتجات  تتضمناملتوسط املرجح. 

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 قديري التصايف القيمة القابلة لإلسرتداد هو سعر البيع 

 استكمال العملية ومصاريف البيع.
 
 ممتلكات ومصنع ومعدات 2-9
 
املمتلكات واملصنع واملعدات بالتكلفة بعد خصم اإلستهالكات املرتاكمة ما عدا إنشاءات حتت  درجت

طريقة القسط بقائمة الدخل ال يتم إستهالك األراضي. حيمل االستهالك على  بالتكلفة. درجتف ،التنفيذ
 كما يلي:التقديرية  على مدى األعمار اإلنتاجية على قيمها املتبقية الثابت لتوزيع تكلفة هذه املوجودات 

 
  عدد السنوات  

 
  11 - 35،2  مباين

  11 - 1  مؤجرة مباين على حتسينات
  11 - 1  مصنع ومعدات

  36 - 1  أثا  ومعدات مكتبية
  31 - 4  سيارات

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

 الدخل.
 

لألصل يف  التقديريتقيد مصاريف الصيانة واإلصالحات العادية اليت ال تزيد جوهريا من العمر اإلنتاجي 
امة، إن وجدت، ويتم استبعاد األصل تم رمسلة التجديدات والتحسينات اهلتقائمة الدخل عند تكبدها. 

 الذي مت استبداله.
 
 



 

- 53 -  

 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 ذلك( غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا)مجيع املبالغ 
 
 
 )تتمة( الهامةملخص السياسات المحاسبية  - 5

 
 موجودات غير ملموسة 5-31
 
 الشهرة -3

تدرج الشهرة من اإلستحواذ على الشركات التابعة يف املوجودات غري امللموسة. ال يتم إطفاء 
الشهرة ولكن يتم فحصها ملعرفة اإلخنفاض يف القيمة سنويًا أو بصفة أكثر تكرارًا يف حال 

أن قيمتها قد تنخفض وتدرج بالتكلفة ناقصاً أشارت األحدا  أو التغريات يف الظروف إىل 
خسائر اإلخنفاض يف القيمة املرتاكمة. تتضمن األرباح واخلسائر من بيع منشأة القيمة الدفرتية 

 للشهرة فيما يتعلق باملنشأة املباعة.
 

يتم ختصيص الشهرة لوحدات منتجة للنقد لغرض إختبار اإلخنفاض يف القيمة. يتم إجراء 
الوحدات املنتجة للنقد أو جمموعات الوحدات املنتجة للنقد اليت يتوقع أن  التخصيص لتلك

تستفيد من دكج األعمال اليت إرتفعت فيها الشهرة. يتم حتديد الوحدات أو جمموعات 
الوحدات عند أقل مستوى تتم عنده مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية حيث أهنا هي 

 القطاعات التشغيلية.
 
 أخرى غير ملموسة ذات عمر إنتاجي غير محدد موجودات  -5
 

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 

 ة وال يتم إطفاؤها.املايل يف نشاط مشرتك. تدرج املوجودات بالتكلف
 
 نفقات مؤجلة -1

تم رمسلة تبينما الية للفرتة احلتقيد التكاليف اليت ليس هلا منافع مستقبلية ضمن قائمة الدخل 
واليت  النفقات املؤجلةكون تتتلك التكاليف اليت يتوقع اإلستفادة منها يف الفرتات املستقبلية. 

تظهر ضمن "موجودات غري ملموسة" يف قائمة املركز املايل املرفقة من بعض تكاليف اإلنشاء 
يتم إطفاء  .ومرافق اإلنتاج للتجزئةغري املباشرة املتكبدة من قبل اجملموعة واملتعلقة بإنشاء حمالت 

 سنوات. مخستلك التكاليف على فرتات ال تتجاوز 
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 القيمةفي  نخفا اإل 5-33
 
 موجودات ملموسة وغري ملموسة (أ

، مبراجعة القيمة الدفرتية للموجودات طويلة األجل امللموسة وغري يف هناية كل سنة ماليةتقوم اجملموعة، 
يف قيمتها. ويف حالة وجود مثل هذا  دائم امللموسة للتأكد من وجود دليل على وقوع خسارة اخنفاض

لقيمة. الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لالسرتداد لذلك األصل لتحديد حجم خسارة االخنفاض يف ا
ساس املعلومات املستخدمة يف حساب القيمة احلالية. ويف احلاالت د القيمة القابلة لإلسرتداد على أحتد  

اليت ال ميكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسرتداد لذلك األصل، تقوم اجملموعة بتقدير القيمة القابلة 
 صل. اليت ينتمي إليها ذلك األققة للنقد لالسرتداد للوحدة احمل

 
ه دة املدرة للنقدية بأقل من قيمتر فيها املبلغ القابل لالسرتداد لألصل أو الوحويف احلاالت اليت يقد  

للنقد إىل القيمة القابلة لالسرتداد، ويتم ققة الدفرتية، عندئذ ختفض القيمة الدفرتية لألصل أو الوحدة احمل
 .املوحدةإثبات خسائر االخنفاض يف قيمة األصل يف قائمة الدخل 

 
 )ب(  املوجودات املالية

للتأكد من وجود دليل موضوعي على وجود اخنفاض يف  مراجعةيتم، بتاريخ كل قائمة مركز مايل، إجراء 
 يف قائمة الدخل الدائم قيمة أصل مايل. ويف حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم إثبات خسارة االخنفاض

 يف القيمة على النحو التايل: الدائم د االخنفاضحيد   .املوحدة
 
 لقيمة االمسيةيف القيمة الفرق بني ا الدائم بالقيمة العادلة، ميثل االخنفاض قيدةبالنسبة للموجودات امل -

 سابقاً يف قائمة الدخل املوحدة. املقيدةوالقيمة العادلة ناقصاً خسارة االخنفاض يف القيمة 
 
يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية  الدائم ميثل االخنفاض بالتكلفة، املقيدةبالنسبة للموجودات  -

ل العائد السائد حاليًا يف السوق والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املخصومة وفقًا ملعد  
 ألصل مايل مماثل. 

 
يف قيمة االستثمارات املتاحة للبيع، فإن األرباح أو اخلسائر غري احملققة  الدائم لالخنفاضبالنسبة  -

 املثبتة سابقاً يف حقوق املسامني تدرج يف قائمة الدخل املوحدة.
 

يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لألصل أو  الدائم اإلخنفاضإذا ما مت الحقًا عكس خسارة 
القيمة الدفرتية فيما  عن زيدي ، على أاللالسرتدادالقابلة تها لقيمل التقدير املعد  إىل للنقد ققة الوحدة احمل

يف السنوات للنقد  ققةالوحدة احمليف قيمة ذلك األصل أو  الدائم اإلخنفاض خسارةلو مل يتم إثبات 
 .املوحدة إيرادات يف قائمة الدخلكيف القيمة فورًا   الدائم اإلخنفاضالسابقة. يتم إثبات عكس خسارة 

 .الدائم املسجلة لالستثمارات يف حقوق ملكية متاحة للبيع والشهرة اإلخنفاضخسارة ال يتم عكس 
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 للبيعومطلوبات مصنفة كمحتفظ بها موجودات  5-35
 

يتم عندما  يتم تصنيف املوجودات غري املتداولة )أو جمموعة اإلستبعاد( كموجودات حمتفظ هبا للبيع
. وتدرج إىل حد بعيد حمتمالً البيع هذا إسرتداد قيمتها الدفرتية بشكل رئيسي من خالل معاملة بيع ويعد 

 بالقيمة الدفرتية أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع أيهما أقل.
 

 عمليات متوقفة
ة هي مكون )وحدة منتجة للنقد( يف منشأة إما مت إستبعاده أو مت تصنيفه كمحتفظ به فالعملية املتوق

 للبيع وهو:
 جغرافية للعمليات.ميثل نشاطاً رئيسياً أو منطقة  (أ

 حادية منسقة إلستبعاد نشاط رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات.أجزء من خطة  (ب
 إىل إعادة بيعها.مت اإلستحواذ عليها حصراً مع التطلع  شركة تابعة (ج

 
تعرض اجملموعة نتائج ما بعد الزكاة والضريبة من العمليات املتوقفة كمكون آحادي مستقل لقائمة الدخل.  
كما يتم إضافة إىل ذلك اإلفصاح عن اإليرادات واملصاريف والضرائب واألرباح أو اخلسائر عند القياس 

 بالنسبة للقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع و التدفقات النقدية.
 
 القرو  5-31
 

تم رمسلة ت ت.إن وجد املتكبدة ةاملستلمة بعد حسم تكاليف املعامل تحصالتالقروض بقيمة امل قيديتم 
 تلككجزء من   وذلك أو إنشاء أو إنتاج املوجودات املؤهلة باقتناءتكاليف القروض اليت ترتبط مباشرة 

 .قائمة الدخلتكاليف القروض األخرى على  حتميلاملوجودات. يتم 
 
 صكوك 5-30
 

 تصنف اجملموعة صكوكها كمطلوبات مالية وفقاً جلوهر األحكام التعاقدية للصكوك.
 
 دائنة ومستحقات ذمم 5-32
 

سواء  ،مقابل بضائع وخدمات مستلمةاملتعلقة باملبالغ املطلوب سدادها يف املستقبل املطلوبات  قيديتم 
 اجملموعة.إىل فواتري مبوجبها أم مل يتم تقدمي مت 
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 مخصصات .5-3
 

ناتج عن حد  سابق، ضمين حايل أو  نظامياملخصصات عندما يكون لدى اجملموعة إلتزام  قيديتم 
 لتسوية اإللتزام، وإمكانية تقدير املبلغ بشكل يعتمد عليه.نشوء تكاليف حتمال إوهناك 
 
 ائبضر الالزكاة و  5-39
 

 يف األجانب املسامون خيضعختضع الشركة للزكاة وفقًا ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل )"املصلحة"(. 
 املتعلقة الدخل ضريبة خمصص حيمل. الدخل لضريبة السعودية العربية اململكة يف املوحدة التابعة الشركات

 حيمل. املرفقة املوحدة املالية القوائم يف األقلية حقوق على التابعة الشركات يف األجانب سامنيبامل
 على السعودية العربية اململكة يف التابعة الشركاتمبلكية الشركة يف  املتعلقة والزكاة للشركة الزكاة خمصص

 حتديد عند وجدت، إن النهائية، ربوطال مبوجب تستحق اليت اإلضافية املبالغتقيد . املوحدة الدخل قائمة
 .هذه املبالغ

 
غري  جهاتالشركة وشركاهتا التابعة يف اململكة العربية السعودية ضرائب لبعض املعامالت مع تطع تق

 ضريبة الدخل السعودي. نظاممقيمة يف اململكة العربية السعودية وذلك حسب متطلبات 
 

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

 
 بنيالرئيسة  املؤقتة الفروقات وكافة رحلةامل باخلسائر املتعلقة املؤجلة الدخل ضريبة موجودات قيد يتم

 خاضع مستقبلي دخل توفر عنده حيتمل الذي احلد للضريبة إىل اخلاضع والدخلالدخلي احملاسيب 
 املؤجلة الدخل ضريبة مطلوبات قيد يتم .والفروقات املؤقتة رحلةامل الضريبية اخلسائر تلك لتغطيةللضريبةً 
 حتديد . يتميةمستقبليف فرتات دخل تؤدي إىل إلتزام بضريبة  أن املتوقع املؤقتة اجلوهرية بالفروقات املتعلقة
 عند تطبيقها يتوقع واليت املايل املركز قائمة بتاريخ مطبقة ضريبية نسب باستخدام املؤجلة الدخل ضرائب

 .املؤجلة الدخل ضريبة التزامات تسديد عند أو املؤجلة الدخل أصول ضريبة مبالغ حتقق
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 الخدمة للموظفين  نهايةمكافأة  5-32
 

 شروط أنظمة العمل والعمال يف اململكة العربية السعودية للموظفني مبوجب اخلدمةيتم قيد مكافأة هناية 
القيمة احلالية بيتم حساب مبلغ اإللتزام  .قائمة الدخل املوحدةوحيمل على وشركاهتا التابعة من قبل الشركة 

 لإلمتيازات املكتسبة اليت حتق للموظف فيما لو ترك املوظف عمله كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة.
يتم حساب املبالغ املسددة عند هناية اخلدمة على أساس رواتب وبدالت املوظفني األخرية وعدد سنوات 

 .، كما هو موضح يف أنظمة اململكة العربية السعوديةخدماهتم املرتاكمة
 

أخرى  كافآتالتابعة األجنبية بتكوين خمصص مقابل مكافأة هناية اخلدمة للموظفني وم تقوم الشركات
 فقا لقوانني الدولة اليت متارس فيها نشاطها. ال توجد خطط تقاعد ممولة أو غري ممولة للشركاتوذلك و 

 التابعة األجنبية.
 
 اإليرادات 5-37
 
تسليم املنتجات وقبوهلا من العمالء، إن تطلب األمر ذلك، أو عند تأدية  عند اإليرادات يتم إثبات 

 اخلدمات. يتم قيد اإليرادات بالصايف بعد اخلصومات وبعد إستبعاد املبيعات بني أعضاء اجملموعة.
 

 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 جيار. ويتكوناإل
 .الفرتة اليت يتم فيها إكتساهبا يف وتقيد اجملموعة يف بالتجزئة البيع متاجر داخل البائعني قبل من
 

 إيرادات توزيعات األرباح عند وجود حق بإستالم تلك املبالغ. قيديتم 
 
 عمومية وإداريةمصاريف مصاريف بيع وتسويق و  5-51
 

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  مرتبطةتكون حتديدًا غري 

 .بطريقة منتظمةالعمومية واإلدارية، إن لزم األمر، املصاريف ومصاريف البيع والتسويق و تكلفة املبيعات 
 
 أرباحتوزيعات  5-53
 

  تم املوافقة عليها من قبل مسامي اجملموعة.تاألرباح يف القوائم املالية يف الفرتة اليت توزيعات تقيد 
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 ركة مجموعة صافوالش
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 ذلك( غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا)مجيع املبالغ 
 
 
 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 5

 
 مشتقات األدوات المالية 5-55
 

تــاريخ إبــرام عقــد مشــتق ألداة ماليــة ومــن مث يعــاد  إبتــداًء بالقيمــة العادلــة يف املاليــة األدوات مشــتقاتتقيــد 
قياسها بقيمتها العادلة. تعتمد طريقة قيد األرباح أو اخلسائر الناجتة على ما إذا كان املشتق املايل قـد متـت 

 تسميته كأداة حتوط وإذا كان كذلك، فعلى طبيعة البند الذي يتم إجراء حتوط له.
 

 التايل:للمجموعة بعض املشتقات على النحو 
 
 أو إلتزام شركة )حتوط لقيمة عادلة( أو مقيدةإما كتحوطات للقيمة العادلة ملوجودات او مطلوبات  (أ

أو معاملــة متوقعــة جــداً )حتــوط  قيــدةكتحوطــات ملخــاطر معينــة ذات صــلة مبوجــودات أو مطلوبــات م (ب
 لتدفق نقدي(

 
وبنــود التحــوط وكــذلك أهــداف إدارة خماطرهــا توثــق اجملموعــة يف بدايــة املعاملــة العالقــة بــني أدوات التحــوط 

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 

 لة أو التدفقات النقدية للبنود اليت مت التحوط هلا.مقاصة التغريات يف القيم العاد
 

ــــة املختلفــــة واملســــتخدمة اعــــن القــــيم  3-9مت اإلفصــــاح يف اإليضــــاح رقــــم  لعادلــــة ملشــــتقات األدوات املالي
ألغــــراض التحــــوط. تصــــنف القيمــــة العادلــــة الكاملــــة ملشــــتق حتــــوط كأحــــد املوجــــودات أو املطلوبــــات غــــري 

شــهراً وكأصـــل أو مطلــوب متـــداول  35نـــد املتبقــي واملتحـــوط لــه أكثــر مـــن املتداولــة عنــدما يكـــون عمــر الب
 شهراً. 35عندما تكون مدة اإلستحقاق املتبقية للبند املتحوط له أقل من 

 
 التحوط للقيمة العادلة (أ

 
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 

فقط حسابات التحوط بالقيمة العادلة ملخاطر  موعةتعود إىل املخاطر اليت مت التحوط هلا. تطبق اجمل
املة التحوط يف قائمة قيمة سلع التحوط )السكر اخلام(. يتم قيد أرباح أو خسائر اجلزء الفعال من مع

الدخل ضمن "تكلفة املبيعات". كما يتم قيد األرباح أو اخلسائر ذات الصلة باجلزء غري الفعال يف 
صايف. يتم قيد التغريات يف القيمة العادلة للتحوطات  -قائمة الدخل ضمن إيرادات/ نفقات التمويل

 ."تكلفة املبيعات"املستقبلية يف قائمة الدخل ضمن 
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 مجموعة صافوالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(
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 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 ذلك( غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا)مجيع املبالغ 
 
 
 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 5

 
 )تتمة( مشتقات األدوات المالية 5-55

 
 للتدفقات النقديةالتحوط  (ب

 
عال من التغريات يف القيمة العادلة ملشتقات األدوات املالية اليت مت حتديدها واملؤهلة  فيقيد اجلزء ال

. يتم قيد أرباح أو خسائر اجلزء الفعال مباشرة يف قائمة حقوق امللكيةكتحوطات لتدفقات نقدية يف 
 صايف. –الدخل ضمن إيرادات/ نفقات التمويل 

 
تصنيف املبالغ املرتاكمة يف حقوق امللكية إىل أرباح أو خسائر يف الفرتات عندما يؤثر البند يعاد 

ح أو ا املتحوط له على األرباح أو اخلسائر )مثاًل: عندما حيد  البيع املتوقع املتحوط له(. يتم قيد أرب
ال أنه عندما تؤدي من تكلفة املبيعات". إضعال من قيمة السلعة يف قائمة الدخل "فخسائر اجلزء ال

األرباح املعاملة املتوقعة اليت مت التحوط هلا إىل إثبات أصل غري مايل )مثاًل: خمزون(، يتم حتويل 
واخلسائر اليت سبق وأن مت تأجيلها يف حقوق امللكية وذلك من حقوق املليكة ويتم إدراجها يف القياس 

 املؤجلة يف تكلفة السلع املباعة يف حالة املخزون. األويل لتكلفة املوجودات. يتم يف النهاية قيد املبالغ
 

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 

املعاملة املتوقعة يف قائمة الدخل. عندما يصبح من غري املتوقع حدو   قيدها عندما يتم يف النهاية قيد
معاملة مستقبلية، يتم مباشرة حتويل األرباح أو اخلسائر املرتاكمة اليت مت إدراجها يف حقوق امللكية 

 صايف. –وذلك إىل قائمة الدخل ضمن إيرادات/ نفقات متويل 
 
 إيجار تشغيلية عقود 5-51
 

اإلجيار عندما حيتفظ املؤجر فعليًا بكافة املخاطر واملنافع ذات الصلة مبلكية اصل مايل وذلك  تصنف عقود 
 كعقود إجيار تشغيلي.

 
على مدى فرتة املوحدة قائمة الدخل على  بطريقة القسط الثابتالتشغيلي اإلجيار  دفعات عقديتم حتميل 

 اإلجيار.
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 )شركة مساهمة سعودية(
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 5

 
 المبالغ المستردة من التأمين 5-50
 

وذلك عندما يتم التأكد بشكل هنائي من حدو  تدفق املبالغ املسرتدة من التأمني كأصل مايل يتم قيد 
للمنافع اإلقتصادية للمجموعة مع تأثري مقابل هلا يف قائمة الدخل املوحدة للفرتة اليت تصبح فيها هذه املبالغ 

 املسرتدة مؤكدة بشكل هنائي.
 
 إعادة تصنيف 5-52
 

لتتوافق مع  5134 عاماملقارنة لاملوحدة القوائم املالية بمعينة ذات صلة تصنيف مبالغ  أعيد، لعرض أفضل
 .5132عام عرض 

 
 
 األدوات المالية وإدارة المخاطر - 1

 
خماطر و  خماطر مالية خمتلفة، تتضمن: خماطر السوق )تشمل خماطر العملة ىلإإن أنشطة اجملموعة تعرضها 

االئتمان وخماطر السيولة. خماطر و وخماطر األسعار( لتدفقات النقدية على القيمة العادلة واسعر الفائدة 
األسواق املالية ويسعى إىل  بأوضاع ى عدم إمكانية التنبؤإدارة املخاطر العام للمجموعة عليركز برنامج 

. تستخدم اجملموعة إىل احلد األدىن املايل للمجموعة األداءى ة علاحملتمل العكسية اتالتأثري  خفض
 ر املعرضة هلا.مشتقات األدوات املالية للتحوط ضد بعض املخاط

 
 العلياإدارة املخاطر وفقًا لسياسات معتمدة من قبل جملس اإلدارة. تقوم اإلدارة  العليااإلدارة تتوىل 

 تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية للمجموعة. من خاللبتحديد وتقييم والتحوط ضد املخاطر املالية 
لتدفقات سعر الفائدة على القيمة العادلة واوخماطر  ةخماطر العملو  أهم أنواع املخاطر هي خماطر االئتمان

 النقدية.
 

 اً وذمم وإستثمارات مدينة اً وذمم يعادلهنقد وما التتضمن األدوات املالية املعروضة ضمن قائمة املركز املايل 
مستحقة ومطلوبات  روفاتدائنة ومص اً وذمم قصرية األجل وطويلة األجل اً وقروضمدينة طويلة األجل 

. إن طرق القيد املطبقة واخلاصة هبذه البنود مت اإلفصاح عنها ضمن السياسة احملاسبية لكل متداولة أخرى
 منها.
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 ذلك( غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا)مجيع املبالغ 
 
 )تتمة( األدوات المالية وإدارة المخاطر - 1 

 
الية عندما بالقوائم املصايف املبالغ املصرح عنها بني املوجودات واملطلوبات املالية و  املقاصةيتم إجراء  

النية للتسوية على أساس يكون لدى اجملموعة و  املقاصةجراء نافذ نظامًا إل يكون لدى اجملموعة حق
 سداد اإللتزامات يف آن واحد.أو إثبات املوجودات و  الصايف

 
 العملة مخاطر 1-3

مالية بسبب التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية.  ةهي خماطر التغري يف قيمة أدا خماطر العملة
واجلنيه السعودي والدوالر األمريكي والريال اإليراين واجلنيه املصري  بالريالمعظم معامالت اجملموعة هي 

 واللرية الرتكية.السوداين 
 

متارس اجملموعة عملها علي نطاق دويل وهي معرضة ملخاطر العملة اليت تنتج من التعرض لعمالت  
صايف موجوداهتا حيث يتعرض  وزميلة خمتلفة. لدى اجملموعة أيضًا إستثمارات يف شركات أجنبية تابعة

العمالت احمللية ًا يف تذبذات أسعار حتويل العملة بني ملخاطر حتويل العملة. تتمثل تلك املخاطر حالي
. يتم قيد أثر هذه التعرضات يف بند واجلنيه السودايناللرية الرتكية واجلنية املصري مقابل الريال اإليراين و 

التعرض ت حاالاملرفقة. تقوم إدارة اجملموعة مبراقبة املوحدة منفصل يف حقوق املسامني يف القوائم املالية 
  دير أثرها على القوائم املالية املوحدة وفقاً لذلك.وت

 
 فائدةلسعر ال لتدفقات النقديةاالقيمة العادلة و  مخاطر 1-5

التعرض ملخاطر خمتلفة تتعلق بتأثري حاالت هي  فائدةلسعر اللتدفقات النقدية االقيمة العادلة و خماطر 
خماطر  تنشأتذبذبات أسعار الفائدة السائدة يف السوق على املركز املايل والتدفقات النقدية للمجموعة. 

سعر الفائدة على اجملموعة بشكل رئيسي من الودائع قصرية األجل والقروض البنكية، واليت هلا أسعار 
خالل . عمولةاإلدارة التغريات يف أسعار التراقب . شكل منتظمختضع إلعادة تسعريها بعائمة و  عمولة

. فائدةخاطر أسعار الإلدارة تعرضها ملوذلك مبقايضة أسعار الفائدة ترتيباً خاصاً أبرمت اجملموعة  5134
 .يعرف هذا الرتتيب بالتحوط للتدفقات النقدية

 
 راسعاألمخاطر  1-1

سواء كانت  لتغريات يف أسعار السوقلنتيجة  قلباتللت ماليةقيمة أداة هي خماطر تعرض  راسعخماطر األ
عوامل تؤثر على مجيع األدوات املتداولة عن تلك التغريات ناجتة عن عوامل حمددة لألداة أو ُمصدرها أو 

ر فيما يتعلق بأسهم امللكية وذلك بالنسبة لإلستثمارات اسعاجملموعة معرضة ملخاطر األ يف السوق.
. تقوم املوحدة قبل اجملموعة واملصنفة كإستثمارات متاحة للبيع يف قائمة املركز املايلاحملتفظ هبا من 

ر الناجتة عن إستثماراهتا يف أسهم حقوق اسعاجملموعة بتنويع حمفظتها اإلستثمارية إلدارة خماطر األ
)عقود سلع مصر وشركة السكر املتحدة أدوات مالية مشتقة  –تستخدم الشركة املتحدة للسكر  امللكية.

 مستقبلية( للتحوط ملخاطر أسعار املواد اخلام يف السكر.
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 ذلك( غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا)مجيع املبالغ 
 
 
 )تتمة( وإدارة المخاطراألدوات المالية  - 1
 

 االئتمانمخاطر  1-0
تكبد الطرف والتسبب يف مالية على الوفاء بالتزاماته يف أداة عدم مقدرة طرف خماطر هي  خماطر االئتمان

لدى بنوك وما يعادله تركيز هام ملخاطر االئتمان. يتم إيداع النقد  اجملموعةخر خسارة مالية.  ليس لدى اآل
 . تقيد الذمم املدينة بعد حسم خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها.مرتفعذات تصنيف ائتماين 

 
يوضح اجلدول أدناه احلد األقصى من التعرض ملخاطر اإلئتمان للمكونات اهلامة لقائمة املركز املايل 

 املوحدة:
  

  5132 5130 
    

 3.292.269 561036372  أرصدة بنكية وودائع قصرية األجل
 917.869 29062.2  ذمم مدينة

 675.134 6222..0  موجودات أخرى متداولة
  155.196  3996519  موجودات أخرى طويلة األجل

  276222162  248.71.25   
 

 السيولة مخاطر 1-2
اإللتزامات املتعلقة ب للوفاءالالزمة  موالتأمني األ ةصعوبيف منشأة اليت تواجهها خاطر 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 

 إلتزامات مستقبلية.للوفاء بأي إتفاقيات التسهيالت اإلئتمانية، 
 

مليار ريـال  1،2غري مستخدمة مببلغ بنكي متويل ، لدى اجملموعة تسهيالت 5132ديسمرب  13كما يف 
 ال سعودي(ـري مليار 1،3:  5134)سعودي 

 
 العادلة القيمة .-1

وإرادهتما يف معاملة بعلمهما  نيبني طرفبه التزام  دادأصل أو س املبلغ الذي ميكن مبادلةالقيمة العادلة هي 
فيما عدا , طريقة التكلفة التارخييةبللمجموعة . حيث يتم جتميع األدوات املالية تتم على أسس جتارية

قد تنتج فروقات بني ف اليت يتم قياسها بقيمتها العادلة،ومشتقات األدوات املالية اإلستثمارات املتاحة للبيع 
تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية  القيمة العادلة. القيم الدفرتية وتقديرات

 .الدفرتية قيمتها عن اً جوهريإختالفاً للمجموعة ال ختتلف 
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 ذلك( غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا)مجيع املبالغ 
 
 
 مصنفة كمحتفظ بها للبيع ومطلوبات ذات صلة بموجودات محتفظ بها للبيعموجودات  - 0

 
، وقعت اجملموعة على إتفاقية بيع وشراء مع شركة تكوين للصناعات املتقدمة 5134خالل شهر ديسمرب 

التغليف واليت متثل قطاع البالستيك للمجموعة.  )طرف ثالث( لبيع حصة ملكيتها يف شركة صافوال ألنظمة
وكانت إدارة اجملموعة قد صنفت موجودات ومطلوبات شركة صافوال ألنظمة التغليف كمحتفظ هبا للبيع يف 

، مت إستكمال كافة اإلجراءات النظامية 5132مارس  13. وخالل الربع املنتهي يف 5134ديسمرب  13
وكمحصلة لفحص إسرتاتيجية تقليص أعماهلا  5131ف. أيضاً خالل عام لبيع شركة صافوال ألنظمة التغلي

يف جمايل األغذية، قررت اجملموعة ترسيخ موقعها يف األسواق األساسية وقيمت اخلروج من بعض األعمال 
اخلارجية. وبناًء على ذلك، مت عرض أجزاء من مرافق التصنيع ضمن قطاع الزيوت النباتية للمجموعة  

 ديسمرب: 13لبيع". فيما يلي تفاصيل موجودات ومطلوبات حمتفظ هبا للبيع يف ا لكمحتفظ هب
 

 موجودات مصنفة كمحتفظ هبا للبيع ذات صلة مبا يلي: 
     2513    0513  
 

  3.598.936   -         قطاع البالستيك
  16.953   026112   شركات األغذية

    026112   3.112.817  
 

 مبوجودات حمتفظ هبا للبيع ذات صلة مبا يلي:مطلوبات ذات صلة 
 

  674.263   -         قطاع البالستيك
  81.199   706511   شركات األغذية

    706511   727.661  
 

 ديسمرب: 13فيما يلي تفاصيل املوجودات واملطلوبات احملتفظ هبا للبيع يف 
 
 الموجودات والمطلوبات المحتفظ بها للبيع 0-3 
     2513    0513  
 موجوداتال

  42.611   .   نقد وما يعادله
  121.417   596339   ذمم مدينة وذمم مدينة أخرى

  572.146   316302   خمزون
  211.329   069.0   ممتلكات ومصنع ومعدات

 موجودات أخرى غري متداولة مصرح عنها كموجودات
 مصنفة كمحتفظ هبا للبيع يف قائمة املركز املايل   
  314.292   -         املوحدة  
 
    026112   817.23.11   
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 ذلك( غريذكر ي مل مالرياالت السعودية بآالف ا)مجيع املبالغ 
 
 
 مصنفة كمحتفظ بها للبيع ومطلوبات ذات صلة بموجودات محتفظ بها للبيع )تتمة(موجودات  - 0
 

 الموجودات والمطلوبات المحتفظ بها للبيع )تتمة( 0-3 
 

     2513    0513  
 

 طلوباتمال
  478.164   026712   قروض

  542.329   026572   ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
  417.14   -         مطلوبات غري متداولة

 مبالغ مصرح عنها كمطلوبات ذات صلة مبوجودات
  7.66172   706511  حمتفظ هبا للبيع يف قائمة املركز املايل األولية املوحدة  

 
تبلغ "فروقات حتويل العمالت" و"أثر معاملة اإلستحواذ على حقوق ، 5134ديسمرب  13كما يف  

مليون ريـال سعودي  53.3تغيري يف السيطرة" فيما يتعلق بعمليات قطاع البالستيك املتوقفة األقلية دون 
 .صفر( :5132ديسمرب  13. )مليون ريـال سعودي على التوايل 33.3و

 
 الدخل من العمليات المتوقفة 0-5 
ديسمرب  13ة يف فيما يلي تفاصيل الدخل من عمليات البيع يف قطاع البالستيك املتوقفة للسنة املنتهي 

5134: 
 

  0513  
 
 بيعاتامل

  
 3.331.881 

  (943.971)  تكلفة املبيعات

 316.919   إمجايل الربح
   

   مصاريف تشغيلية
 (18.714)  بيع وتسويق

  (568.14)  عمومية وإدارية

 61.967   دخل من العمليات
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 ذلك( غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا)مجيع املبالغ 
 
 
 مصنفة كمحتفظ بها للبيع ومطلوبات ذات صلة بموجودات محتفظ بها للبيع )تتمة(موجودات  - 0
 

 الدخل من العمليات المتوقفة )تتمة( 0-5 
 

  0513  
   إيرادات )مصاريف( أخرى

  (551.31)  نفقات متويل
 21.747   زكاةالجنبية و األدخل القبل ضرائب الدخل 

  (1.465)  دخل أجنبية ضرائبزكاة و 

 منعنه كدخل املعلن صايف الدخل للسنة 
 املوحدةالدخل عمليات متوقفة يف قائمة   

 
 

 
 21.582 

 
 متوقفةتدفقات نقدية من عمليات  0-1 
 13فيما يلي تفاصيل التدفقات النقدية عن عمليات البيع يف قطاع البالستيك املتوقفة للسنة املنتهية يف  

 :5134ديسمرب 
  0513  

 
 تدفقات نقدية من أنشطة تشغيلية

  
 314.593 

 (21.791)  تدفقات نقدية من أنشطة إستثمارية
 (72.713)  تدفقات نقدية من أنشطة متويل

  جمموع التدفقات النقدية من العمليات املتوقفة

 
(55.511) 

 
 

 معلومات قطاعية - 2
 

 بالقطاعات الرئيسية التالية: بشكل رئيسياجملموعة تعمل 
 .واحللويات السكر ومنتجات املكرونةالطعام و يشمل تصنيع وبيع زيوت و  قطاع االغذية  -
 .وعمليات أسواق بنديت التابعة للمجموعة وسوبرماركتهايرب عمليات أسواق قطاع التجزئة، يشمل   -
الشركات التابعة للمجموعة اليت تعمل يف أنشطة اإلستثمار والنشاطات األخرى، يشمل قطاع   -

  استثمارات متاحة للبيع واستثمارات أخرى.و  زميلةاالستثمارات يف الشركات الالعقار و  
 

 .5132خالل شهر مارس  باعت اجملموعة عملياهتا يف قطاع البالستيك
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 ذلك( غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا)مجيع املبالغ 
 
 
 )تتمة( معلومات قطاعية - 2

 
 ةاملنتهي ةسنولل  5134و 5132ديسمرب 13 يف كما املختارة املالية املعلومات بعض تلخيص مت أ( 

 : يلي كما للقطاعات وفقاً  
 

  
 األغذية

 
 التجزئة

 البالستيك
 (مباعة)عمليات 

إستثمارات 
 وأنشطة أخرى

 
 اإلستبعادات

 
 المجموع

        5132 ديسمبر 13

 9671.6911 -       316530. -       162226022 160336113 املمتلكات واملصنع واملعدات

 7695363.1 -       262116505 -       1126912 2256321 املتداولة غري  األخرىاملوجودات 

 .5.6052603 (1.06372) .300622 -       3162156913 3163356150 ، صايفاإليرادات

 369736909 (306229) .795612 -       30.6127 296227. صايف الدخل 

 
  

 األغذية

 
 التجزئة

 البالستيك
 )عمليات متوقفة(

إستثمارات 
 وأنشطة أخرى

 
 اإلستبعادات

 
 المجموع

        5130 ديسمبر 13

 6.722.236 -       231.821 -       5.981.414 1.563.515 املمتلكات واملصنع واملعدات

 9.418.191 -       8.579.831 -       155.856 812.727 املتداولة غري  األخرىاملوجودات 

 56.287.845 (112.626) 357.371 -       35.514.177 34.293.948  ، صايفاإليرادات

 5.175.139 (58.464) 917.264 21.582 215.649 631.582 صايف الدخل

 
 .صايف الدخل هو صايف الدخل يف العائد إىل املسامني يف الشركة األم

 
 اإليرانية اإلسالمية واجلمهورية العربية، مصر مجهوريةو  السعودية العربية اململكة يف أعماهلا اجملموعة تباشر( ب
 للقطاعات وفقا 5134و 5132 ديسمرب 13 يف كما  املالية املعلومات بعض تلخيص مت. أخرى يف دولو 

 :يلي كما  اجلغرافية
المملكة العربية  

 السعودية

 جمهورية مصر
 العربية

 الجمهورية اإلسالمية
 اإليرانية

 
 دول أخرى

 
 المجموع

5132 
 املمتلكات واملصنع واملعدات

 صايف  

 
 

261226029 

 
 
 36.3.6111 

 
 

9116312 

 
 

5136212 

 
 

9671.6911 

 7695363.1 26352 36.77. 1216532 761106332 موجودات غري متداولة أخرى

 .5.6052603 56.7.61.7 569136272 160.26701  3962.36217 صايف -اإليرادات 

 369736909 3126101 .515631 (5269.1) 360216122 / )اخلسارة(صايف الدخل
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 ذلك( غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا)مجيع املبالغ 
 
 
 )تتمة( معلومات قطاعية - 2

 
المملكة العربية  

 السعودية

 جمهورية مصر
 العربية

 الجمهورية اإلسالمية
 اإليرانية

 
 دول أخرى

 
 المجموع

5130      

 املمتلكات واملصنع واملعدات
 صايف  

 
4.371.173 

 
 3.615.237 

 
739.489 

 
511.419 

 
6.722.236 

 9.418.191 331.229 61.926 443.669  8.795.519 موجودات غري متداولة أخرى

 56.287.845 5.794.394 1.461.333 1.211.116  36.797.213 صايف -اإليرادات 

 5.175.139 89.419 328.919 (16.821) 3.861.853 / )اخلسارة(صايف الدخل

 
 
 يعادله وما نقد -.

 
  5132 5134 

   
 18.941 526291 ندوقالص يف نقد
 3.518.821 .36110679  وكالبن لدى نقد
 186.739 91.6555 األجل قصرية بنكية عودائ

  561.961.2 
 

3.614.235 

 
 .السائدة السوق أسعار أساس على اً مالي إيراداً  ققوحت جتارية بنوك لدى موجودة األجل قصرية الودائع

 
 

 مدينة ذمم -9
 5134 5132 إيضاح                                                

   
 994.915  7136521   جتارية
 (27.161) (2.6932) حتصيلها يف مشكوك ديون خمصص: ناقصاً 

  29062.2  917.869 

  64.366   176700  53، 5 جهات ذات عالقةمطلوب من 

  7306217   115.112.3  
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 5132ديسمبر  13المنتهية في  للسنة

 ذلك( غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا)مجيع املبالغ 
 
 
 مخزون -2
 

    5132    5134  
 

  5.765.812   160206223   منتجات تامة الصنع
  3.345.289   3633.6579   وتغليف خام مواد

  325.891   3116079   أعمال قيد التنفيذ
  392.612   5116020   للبيع ُمعّدة غري ومستلزمات غيار قطع 

  198.519   3276.32   الطريق يف بضائع
 
   261.36900   4.491.147  

  (519.81)  (5536012) بطيء احلركة متقادم /ناقصاً: خمصص خمزون 
 
   06201611.   318.431.4  

 
 121.9: 5134) 5132ديسمرب  13كما يف   مليون ريـال سعودي 166.8بقيمة  مت رهن خمزون

 .موحدة تابعة لشركات بنكيةقروض  تسهيالت مقابل كضمان  أجنبية بنوك معمليون ريـال سعودي( 
 
 

 ذمم مدينة أخرىمقدمًا و  ةدفوعمصاريف م -7
  

 5134       5132        إيضاح  

   
 652.832 0976712 وغريهم وردينمل مقدمة دفعات

 161.377 0016137 3-3-33 ومصاريف مدفوعة مقدماً إجيارات 
 511.752 516110  مدينة ذمم مطالبات تأمني

 321.192 3216121 3،31-33 األجل طويلة مدينة ذمم من املتداول اجلزء
 351.365 226190 3-9  ومرحلة مستقبلية سلع بعقود متعلق رصيد
 333.182 526237 5-9  حكومية جهات من مدينة ذمم

 63.328 2.6511 ذمم مدينة ملوظفني 
 58.126 2.6795 قابلة لإلسرتدادودائع 

 27.377 056111 5-53 مطلوب من جهات ذات عالقة
 36.881 526.97 توزيعات ارباح غري مطلوبة

 334.592 3236021  أخرى

 362176152 3.825.552 



 - ٣٧ -

  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

(مجيع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

مقدمًا وموجودات أخرى (تتمة) ةدفوعمصاريف م  -٩

  رصيد العقود المستقبلية واآلجلة ١-٩

�ƨȇƢĔ�ƺȇ°Ƣƫ�Ŀللسلع ميثل الرصيد املتعلق بالعقود املستقبلية واآلجلة القيمة العادلة لعقود حتوط قائمة 
��ƨǼǈǳ¦�¾Ȑƻ�ƨǟȂǸĐ¦�ǾƬǷǂƥ¢�Äǀǳ¦�ƨǼǈǳ¦ مت اإلفصاح عن موجودات العقود اآلجلة واملستقبلية كما يف

يف اإليضاح أعاله ومت اإلفصاح عن مطلوبات العقود اآلجلة واملستقبلية يف  ٢٠١٥ديسمرب  ٣١
أثبت إختبار فعالية التحوط الذي أجرته ). ١٧"مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى" (اإليضاح رقم 

كان فعاالً للغاية. وبناًء عليه، فقد مت حتميل اجلزء الفعال من التغريات يف   اإلدارة أن التحوط للقيمة العادلة
القيمة العادلة للمشتقات مباشرة على تكلفة املبيعات وفقًا للسياسة احملاسبية. مت قيد عقود التحوط اليت 

: ٢٠١٤مليون ريـال سعودي ( ٩٧,٦مل تتأهل حلساب التحوط يف قائمة الدخل مببلغ ربح يعادل 
. يبلغ اجلزء الفعال الذي مت تسجيله يف إحتياطيات القيمة )٣٠(اإليضاح رقم  مليون ريـال) ٥٥,٥

ربح بواقع صفر ريـال سعودي كالعادلة يف قائمة املركز املايل اليت نشأت من حتوطات التدفقات النقدية  
  مليون ريـال سعودي). ٢,٤: ٢٠١٤(

مليون  ١,١٣١اإلمسية للعقود اآلجلة واملستقبلية القائمة كانت املبالغ الرئيسية   ٢٠١٥ديسمرب  ٣١يف 
  مليون ريـال سعودي). ٢,١٦٨: ٢٠١٤ريـال سعودي (

  من جهات حكومية ذمم مدينة ٢-٩

جهات  منموحدة املطلوبة من جهات حكومية مطالبات شركات أجنبية تابعة الذمم املدينة متثل 
.ائب مدفوعة مقدماً وضر ومساعدات مالية  حكومية حملية على حساب ضريبة القيمة املضافة

  ذمم مدينة طويلة األجل  -١٠
٢٠١٥٢٠١٤إيضاح

متحصالت مبيعات مدينة من بيع 
١١٤٨,٩٦٠٢٩٨,٤٨٠-١-١١إستثمار يف شركة ديار املشرق

٢٨,٢٤٧٢٣,٦١٦ذمم مدينة جتارية غري متداولة

١٧٧,٢٠٧٣٢٢,٠٩٦
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 ذلك( غريذكر ي ما مللرياالت السعودية ابآالف )مجيع املبالغ 
 
 
 إستثمارات -33

  5134    5132   إيضاح  
 

  7.388.397   969516722  3-33 زميلة شركات يف إستثمار
  715.239   9176592  5-33 للبيع متاحة إستثمارات

 
   126011651   736.951.7  

 
 زميلةإستثمار في شركات  33-3

 
 :مما يلي ديسمرب 13يف يتكون اإلستثمار يف شركات زميلة كما 

 
   نسبة الملكية الفعلية بالمائة 

5132  5134  5132   5134   
     

 2.826.686 61.56.12. 16.25 1.625 )"املراعي"( شركة املراعي 
 شركة كنان العاملية للتطوير العقـاري 

 ("كنان العاملية")  
 

5767 
 

59.9 
 

.396301 
 

297.438 
 163.175 1736917 49 07 ("هريف"شركة هريف خلدمات املواد الغذائية )

 389.544 3976500 49 07 ("إنتاج")شركة إنتاج كابيتال احملدودة 
 364.278 3236971 41 01 شركة مدينة السرية لتطوير العقار 

 37.511 3.6012 37 39 مطوري مدينة املعرفة اإلقتصاديةشركة 
   999.3   36777 متنوعة متنوعة أخـــرى 

   969516722  397.388.7  

 
  فيما يلي احلركة يف اإلستثمار يف شركات زميلة:

  5134    5132   إيضاح  
 
  7.352.519   963226379   يناير 3

  911.321   9706702   الدخلصايف  يفالشركة  حصة
  (98.648)  596353  54 القيمة العادلةإحتياطيات  تعديل

  (582.156)  -         3-3-33 استبعادات
  (124.919)  (5276112)  5-3-33  أرباحتوزيعات 

  (81.725)  -          تعديالت أخرى
   (811.47)  -         95 إخنفاض يف القيمة

  397.388.7   296951672   ديسمرب 13 
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

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

 
 )تتمة( إستثمارات -33

 
 بيع اإلستثمار يف شركة ديار 33-3-3 
، باعت الشركة ملكيتها املباشرة وغري املباشرة يف ديار املشرق )مشروع 5134خالل سبتمرب  

مليون ريـال سعودي. وبناًء  291.6مشارف( إىل شركتها الزميلة، شركة كنان، مببلغ جمموعه 
مليون ريـال سعودي.  387.2اجملموعة رحبًا رأمساليًا يف هذه املعاملة مببلغ حققت عليه، فقد 

على أربعة أقساط. مت  املتحصالتية، يتعني على شركة كنان أن تدفع مبوجب أحكام اإلتفاق
ومت سداد القسط الثاين  مليون ريـال سعودي عند توقيع العقد 335سداد القسط األول مببلغ 

. مت خصم مبالغ الذمم املدينة املذكورة 5132خالل عام  مليون ريـال سعودي 367.6مببلغ 
ذات الصلة ومت اإلفصاح عنها كذمم مدينة طويلة األجل يف  بقيمها احلالية "كنان"أعاله من 

 القيمة احلالية للقسطني املتبقيني:قائمة املركز املايل املوحدة. وفيما يلي 
 

 ديسمبر: 13السنوات المنتهية في 
 

      
5136      3216121  
5137       30267.1  

       0157761  
 

بشكل رئيسي التعديل يف ربح رأس املال مبوجب  5134متثل التعديالت األخرى خالل عام  
  شركة عند بيع شركة ديار بقدر النسبة املئوية مللكية الشركة يف املباديء احملاسبية املتعارف عليها

 كنان، حيث أن شركة كنان شركة زميلة يف اجملموعة.
 
 ات متاحة للبيعإستثمار  33-5

 
 مما يلي: بشكل رئيسيديسمرب  13املتاحة للبيع يف ستثمارات اال كونتت

 
نسبة الملكية الفعلية  

 )بالمائة(
  

  5132   5134     5132      5134 

     :درجةإستثمارات م

 88.211 7.6137 1،9 1,7 إعمار املدينة اإلقتصادية "إعمار"
 167.751 1..11.6 6،4 0,. مدينة املعرفة اإلقتصادية
 -       -       2 2 تعمري األردنية القابضة
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

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

 
 )تتمة( إستثمارات -33

 
  )تتمة( ات متاحة للبيعإستثمار  33-5
الملكية الفعلية نسبة  

 )بالمائة(
  

  5132   5134     5132      5134 
     

     :درجةإستثمارات غري م

 312.869 31262.7 34،83 30,23 شركة سويكورب جسور
 332.674 3326.90 32 32 شركة سويكورب اململكة العربية السعودية

 54.721 506921 2 2 دار التمليك
   9176592 715.239 

 
: 5134ريـال سعودي )مليون  3،37، حصلت اجملموعة على توزيعات أرباح مببلغ 5132خالل عام 

 مليون ريـال سعودي( من بعض اإلستثمارات املتاحة للبيع املذكورة أعاله. 47،4
 

  :يلي كما  للبيع املتاحة اإلستثمارات يف احلركة
   5134    5132   إيضاح 

  831.341   9156237    يناير 3
  (39.611)  -        59 يف القيمة إخنفاض

  (52.191)  (506219) 54 تعديالت إحتياطيات القيمة العادلة
  (11.858)  -         ختفيض رأس مال

   (5.311)  362.1   أخرى
  239.715   9176592   ديسمرب 13
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 صافوالشركة مجموعة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

  ذلك( غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا)مجيع املبالغ 
 
  ممتلكات ومصنع ومعدات -35

  
 أر 

 
 مباني

 تحسينات على
 مستأجرة مباني

 
 مصنع ومعدات

 معداتأثاث و 
 مكتبية

 
 سيارات

 مشاريع تحت
 التنفيذ

 
 المجموع

         التكلفة
 316.1.6112  5.369.652  121.855  5.168.938  5.731.958  3.459.862  919.126  961.854  5132يناير  3

 5619.6.12  3.124.154  64.593  187.514  71.571  7.116  313.187  165.751  إضافات
 (069.0) -       -       -       -       -       -       (4.764) للبيعموجودات مصنفة كمحتفظ هبا 

 (3906011) (56.322) (52.142) (48.446) (212) -       (51.229) (21.191) إستبعادات
 -       (915.811) 3.191  341.173  392.986  591  263.761  -       / إىل مشاريع حتت التنفيذ (من)احملول 

 (536571) 143  (664) (3.113) (9.427) -       (31.439) (91) املرتفع تعديل التضخم
 (5706212) (52.111) (2.818) (53.436) (367.241) (5.787) (67.855) (4.315) عملة أجنبية ويلحت فوارق

 3565396.92  5.571.159  187.686  5.258.611  5.799.682  3.414.177  3.211.316  3.564.362  5132ديسمرب  13
         

         المتراكمة االستهالكات
 (162216255) (311) (517.356) (3.525.854) (3.271.961) (196.819) (455.697) -       5132يناير  3

 (2226251) -       (43.523) (539.747) (328.271) (1.519) (366.141) -       إضافات
 9260.9  -       51.959  45.119  3.842  -       31.624  -       استبعادات
 6927.  -       111  498  2.242  -       436  -       املرتفعضخم تعديل الت

 916333  311  629  35.876  41.965  692  37.836  -       عملة أجنبية حتويل فوارق
 (061316792) -       (521.429) (3.437.328) (3.683.384) (199.151) (229.823) -       5132 ديسمرب 13
           

 9671.6911  565916157  3106559  363336095  363326213  361126120  7916522  365.063.2  صافي القيمة الدفترية
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

  ذلك( غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا)مجيع املبالغ 
 
 )تتمة( ممتلكات ومصنع ومعدات -35

 
  

 أر 
 
 مباني

 تحسينات على
 مستأجرة مباني

 
 مصنع ومعدات

 معداتأثاث و 
 مكتبية

 
 سيارات

 مشاريع تحت
 التنفيذ

 
 المجموع

         التكلفة
 316.096929  3.684.285  158.243  3.678.415  1.975.626  3.581.716  3.156.741  676.197  5134يناير  3

 362326223  874.369  46.165  526.263  43.147  341.514  58.181  459.358  إضافات
 (365016339) (62.245) (8.125) (33.878) (3.139.277) (356.555) (1.171) (8.471) للبيع حتفظ هبامصنفة كمموجودات 
 (.311697) (3.439) (8.732) (32.635) -       (2.595) (47.846) (24.935) إستبعادات

 (30.6079) (568.119) (5.531) 369.124  (348.517) 341.324  (15.142) (2.374) / إىل مشاريع حتت التنفيذ (مناحملول )
 (536773) (52.231) 642  3.183  (8.841) 931  9.171  626  املرتفع تعديل التضخم

 (5226557) (58.631) (5.449) (9.151) (356.453) (1.622) (43.271) (71.498) عملة أجنبية ويلحت فوارق
 316.1.6112  5.369.652  121.855  5.168.938  5.731.958  3.459.862  919.126  961.854  5134ديسمرب  13
         

         المتراكمة االستهالكات
 (0652.6903) (311) (534.313) (3.316.437) (5.349.981) (184.672) (413.465) -       5134يناير  3

 (2106192) -       (19.624) (377.858) (377.141) (83.713) (27.849) -       إضافات
 756137.  -       6.121  9.967  631.648  62.623  -       -       للبيع هباحتفظ مصنفة كمموجودات 
 3756929  -       33.173  39.631  355.324  7.674  15.572  -       استبعادات
 (356159) -       (3.856) (411) (8.442) (3) (3.652) -       املرتفع ضخمتعديل الت

 196232  -       3.113  5.573  13.716  (1.727) 2.964  -       عملة أجنبية حتويل فوارق
 (162216255) (311) (517.356) (3.525.854) (3.271.961) (196.819) (455.697) -       5134 ديسمرب 13

 .6922623.  563.76255  .33.6.7  23.6170  3631767.2  .36111612  23.6127  7.16250  صافي القيمة الدفترية
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 ذلك( غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا)مجيع املبالغ 
 
 
 )تتمة( ومصنع ومعداتممتلكات  -35

 
وارق من حتويل العمالت للشركات فب 5134و 5132تتعلق فوارق حتويل العمالت يف ديسمرب  (أ

 اخلارجية التابعة للمجموعة.
ورفع ئية قيد التنفيذ بإنشاء أسواق سوبر ماركت وهايرب ماركت لشركة بنده اتتعلق األعمال اإلنش (ب

 التابعة لشركة صافوال لألغذية.مستوى وحتسني مرافق إنتاج بعض الشركات 
عض املمتلكات واملصنع واملعدات للشركات اخلارجية التابعة للمجموعة كضمان لبنوك جتارية. رهن بمت  ج(

 .32أيضاً أنظر اإليضاح رقم 
مليون ريـال سعودي فيما يتعلق بتكاليف التمويل اليت متت رمسلتها خالل  15تتضمن اإلضافات مبلغ  د(

لتحديد كان متوسط املعدل املستخدم ،  5132خالل مليون ريـال سعودي(.  28 :5134) 5132
 (. ٪35 إىل ٪5،4 :5134) ٪5،2مبلغ تكاليف التمويل املرمسلة 

 
 

  موجودات غير ملموسة -31
  

 الشهرة
 
 مؤجلة مصاريف

أخرى موجودات 
 غير ملموسة

 
 المجموع

     التكلفة
 36.106799  545.876 291.755 813.179  5132 يناير 3

 5962.0  -       2.365 55.715  إضافات
 (596.90) -       -       (57.674) عملة أجنبية ويلحت فوارق

 36.1263.9  .505629 2726220 97.6019  5132ديسمرب  13
     اإلطفاء 

 (.0.7617) -       (469.196) -       5132 يناير 3
  (256123)  -        (25.123)  -       إضافات

 (2536009) -       (2536009) -       5132 ديسمرب 13
  951631363   .505629  906019   97.6019  الرصيدصايف 
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 ذلك( غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا)مجيع املبالغ 
 
 
 )تتمة( موجودات غير ملموسة -31
  

  
 الشهرة

 
 مؤجلة مصاريف

موجودات أخرى 
 غير ملموسة

 
 المجموع

     التكلفة
 369956705  561.376  273.696  918.171  5134 يناير 3

 576931  -       59.731  -       إضافات
 (31.6271) -       (31.684) (352.919) للبيع تفظ هبامصنفة حتت موجودات حم

 (516111) (51.111) -       -       إستبعاد شركة تابعة
 (316925) -       -       (31.785) عملة أجنبية ويلحت فوارق

 36.106799  .505629  2716955  2136197  5134ديسمرب  13
     اإلطفاء 

 (0576330) -       (459.334) -       5134 يناير 3
 36772  -       3.998  -       للبيع تفظ هبامصنفة حتت موجودات حم

  (521605)  -        (581.45)  -       إضافات
 (.0.7617) -       (.0.7617) -       5134 ديسمرب 13

  22363.263   29.6505   15.6353   1976213  الرصيدصايف 
  
 الشهرة 31-3
 
 الشهرةفي قيمة ات اإلنخفا  ختبار إ

 
. يتم املستخدمة بإستخدام حتليل التدفقات النقدية املخصومةيتم حتديد القيمة املسرتدة للشهرة على أساس القيمة 

اليت املعتمدة من قبل اإلدارة املالية استخدام طريقة التدفقات النقدية يف حساب القيمة العادلة على أساس املوازنة 
 سنوات.تغطي فرتة مخس 

 
املستخدمة معدالت اخلصم . ٪2إىل  ٪1و ٪39إىل  ٪8بني  نمو املستمرالترتاوح معدالت اخلصم ومعدالت 

أشارت نتائج إختبار إخنفاض القيمة . بالصناعةهي ضريبة ما قبل الزكاة والدخل وتعكس خماطر حمددة ذات عالقة 
 إىل أنه ال توجد رسوم على إخنفاض القيمة. 5134و 5132 ديسمرب 13يف 
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 ذلك( غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا)مجيع املبالغ 
 
 
 قرو  قصيرة األجل -30

 
وقروض قصرية األجل وترتيبات متويل على املكشوف بنكية قصرية األجل من سحوبات القروض تتكون 
فع رسوم متويل على هذه الديون باسعار السوق دمن عدة بنوك جتارية خمتلفة ومؤسسات مالية. تباملراحبة 
  بعض القروض قصرية األجل للشركات التابعة مضمون بضمانات من الشركة. السائدة.
 
 

 رو  طويلة األجلق -32
 
  5134    5132   إيضاح  

 
  1.748.937   16.196223  3-32 جتارية بنوكقروض 

  111.211.3   362116111  5-32 صكوك 
 
     263196223   2.548.937  

  (514.646)  (2526922)    املتداولة املطلوبات ضمن املتداول اجلزء
 
     06297617.   731.615.4  

 
 بنوك تجاريةقرو   32-3
 

ذه القروض بالريال هللشركة وشركاهتا التابعة املوحدة.  قروض من بنوك جتارية ومؤسسات مالية متويالً متثل ال
بعض هذه القروض مضمون بغرض رسوم على . والدوالر األمريكي السعودي واجلنيه املصري واللرية الرتكية

مليون  3.915يل ابلغ صايف قيمتها الدفرتية حو يلكات واملصنع واملعدات لبعض الشركات التابعة اليت تاملم
. تتضمن إتفاقيات القروض تعهدات تتطلب من ال سعودي(ـمليون ري 5،685: 5134ريـال سعودي )

 مضمون يلة األجل للشركات التابعةبني أشياء أخرى احلفاظ على نسب مالية معينة. بعض القروض طو 
 بضمانات الشركة.
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 ذلك( غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا)مجيع املبالغ 
 
 
 )تتمة( قرو  طويلة األجل -32

 
 صكوك 32-5

 
إعتمد املسامون يف الشركة تأسيس  5135ديسمرب  32يف 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.

 
أمتت اجملموعة عرضها اإلبتدائي مبوجب هذا الربنامج من خالل إصدار صك  5131يناير  55كما يف 

سنوات وقد مت عرضها بقيمة  7ريـال سعودي. مدة صالحية الصكوك الصادرة  مليار 3.2قيمته اإلمجالية 
 معدل سايبور. عن زائد  ٪3.31إمسية بعائد متوقع غري ثابت على محلة الصكوك ملدة ستة شهور بواقع 

 
 حكام الصكوك على أن حتافظ اجملموعة على شروط مالية وغريها.تنص أ

 
 جلإستحقاق القرو  طويلة األجدول  32-1
     5132    5134   

  ديسمرب: 13للسنوات املنتهية يف 
5132         -   646.514  
5136   2526922   3.279.364  
5137   360116.33   265.412  
5138   2706.91   149.313  
5139   2.96211   633.981  

   3.211.111   367256797   ذلك بعد وما 5151
    263196223   2.548.937  

 
  مقايضات أسعار الفائدة 32-0

سعار الفائدة أل هاسعار فائدة مع بنوك جتارية حملية للتحوط ضد تعرضأل ةأبرمت الشركة عقود مقايض
 5132ديسمرب  13كما يف .  5151ومن املتوقع أن تستحق السداد يف عام  قرتاضما تقوم باإلعند

مليون ريـال  51،2: 5134)مليون ريـال سعودي  7،12بلغت القيمة العادلة هلذه العقود القائمة 
ومت تسويات القيمة العادلة و واليت مت اإلفصاح عنها يف "مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى" ( سعودي

 .54. أنظر اإليضاح رقم "إحتياطي القيمة العادلة"قيد املبالغ ضمن حقوق املسامني حتت بند 
 

مليون  721بلغت املبالغ الرئيسية اإلمسية لعقود مقايضة أسعار الفائدة القائمة ، 5132ديسمرب  13يف 
 مليون ريـال سعودي(. 721: 5134ريـال سعودي )
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 شركة مجموعة صافوال
 اهمة سعودية()شركة مس

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 ذلك( غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا)مجيع املبالغ 
 
 
  ذمم دائنة -.3

   5134    5132   إيضاح  
  5.651.539   161316212   جتارية

   675.97   2076353  5-35 عالقة ذات جهات
    120635.61   893.751.5  

 
 

  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى -39
   5134    5132   إيضاح  

  679.124   2326327    ومطلوبات أخرى مستحقة مصاريف
  571.581   5226310  3-37  مستحقة ضريبةو  زكاة

  551.581   5326021    ذات صلة تسويقإستحقاقات 
  389.492   51963.9    فائدة مستحقة

  75.988   3526027    مستحقةمرافق وأتعاب أخرى شحن 
  384.895   3126221    باملوظفني متعلقةإستحقاقات 

  381.226   5136500    مطلوبة غري أرباح اتتوزيع
  327.582   3096917    ملقاولنيدائنة ذمم 

  45.138   1061.9  4-32،3-9  آجلةأرصدة ذات صلة بعقود 
  12.527   216500    العمالء من مقدمة دفعات

  39.356   56011.    حكوميةجلهات دائنة  ذمم
   455.38   516251    األقلية توزيعات أرباح مستحقة حلقوق

     995611765   626.175.5  
 
  ضريبةالو  زكاةأمور تتعلق بال 39-3

 :مما يليضمن قائمة الدخل املوحدة  ائبضر الالزكاة و تتكون 
 

    5132    5134    
  356.215   3306017   دخل ضريبة

  894.21   5165.1   زكاة
 

    9156931   456.381  
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 ذلك( غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا)مجيع املبالغ 
 
 
 )تتمة( مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى -39

 
 كما يلي:  ائبضر الالزكاة و مستحق  يفاحلركة 
     5132    5134  

 
  176.114   5916521   يناير 3

  381.456   3196915   مبالغ حمملة
 مبالغ مصنفة ضمن "مطلوبات ذات صلة

  (31.649)  -         مبوجودات حمتفظ هبا للبيع"  
  (13.412)   (.176.1)  إستبعاد شركة تابعة

  (196.543)  (5356331)  / تعديل حتويل العمالتدفعات مسددة
 

  571.581   5226310   ديسمرب 13
 
 مكونات الوعاء الزكوي 39-3-3
 

تتكون . على أساس غري موحدوالضريبية  ةا الزكوياهتالتابعة للمجموعة إقرار السعودية الشركات  تقدم
لكل شركة حتت نظام الزكاة وضريبة الدخل من حقوق  اهلامةالوعاء الزكوي مكونات بشكل رئيسي 

، ناقصاً خاضع للضريبة تقديريروض طويلة األجل ودخل قو  ةخمصصات يف بداية السنو  املسامني
 األخرى.القيمة الدفرتية للممتلكات واملصنع واملعدات واإلستثمارات وبعض البنود خصومات صايف 

 
 وضع الربوط النهائية 39-3-5

 
 الزكاة وضع (أ

 
من للسنوات مت اإلقرارات الزكوية دقو  .5114 سنة حىت املصلحة مع الزكويوضعها  الشركة أهنت
وطالبت  5119 ةسن عن اً زكوي اً ربط والدخل الزكاة مصلحة أصدرت .5133حىت عام  5112عام 

هذه الفروقات مبوجب إستئناف  الشركةدفعت  وقد. سعودي الـري مليون 3،1 قدرها زكوية فروقاتب
 .الزكوية

 
 مؤقتة زكوية وشهادات السنوات لبعض هنائية زكوية شهادات السعودية التابعة الشركات بعض استلمت
 قبل من املراجعة قيد السنوات حول املصلحة من استفسارات أيضا استلمت كما.  أخرى لسنوات

 استلمت كما  .العالقة ذات الشركات قبل من عليها الرد مرحلة يف أو عليها الرد مت واليت املصلحة،
 الزكوية باإلقرارات تتعلق املصلحة من زكوية ربوطا اجملموعة يف السعودية التابعة الشركات بعض

 مليون ريـال سعودي 46،8 مببلغ إضافية بزكاة املصلحة طالبت حيث ،قيد املراجعة للسنوات
تقدمت الشركات التابعة بإعرتاضات على هذه الربوط . تقريًباال سعودي( ـمليون ري 47.3: 5134)

 اإلضافية.
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 ذلك( غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا)مجيع املبالغ 
 
 
 )تتمة( مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى -39
 

 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 عضب. تأسيسها
 يتعلق فيما للشركات املطبقة املعدالت على بناًءا الضريبية االلتزامات بتحديد للضريبة اخلاضعة
 بدفع ملزمة التابعةاألجنبية  الشركات هذه بعض أن كما  .للسنة للضريبة اخلاضع املعدل بالدخل

 .السابق للعام الضرييب االلتزاموعاء  أساس على حتديدها يتم سنوية ربع مقدمة ضريبة
 

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

 
 أي يف ضريبة الدخلإدارات  لدى كبرية قيد اإلعرتاض  مبالغ هناك ليس أنه اجملموعة إدارة تعتقد

 .أجنبية عمليات
 
 إلتزام ضريبة مؤجلة 39-5
     5132    5134  

 
  42.919   216512   يناير 3

  17.793   556959   ةإضاف
  (252.1)  -         ستبعاد شركة تابعةإ

  512.81   3156715   ديسمرب 13
 

على أساس فرق مؤقت من خمصص هناية اخلدمة والذمم الدائنة املؤجل يتم حساب اإللتزام الضرييب 
طريقة لإلجيارات املؤجلة واملمتلكات واملصنع واملعدات لبعض الشركات األجنبية التابعة للمجموعة مبوجب 

 االلتزام بإستخدام السعر الضرييب الفعال.
 
 مؤجل ربح -32

     5132    5134  
 
  381.336   3756031   يناير 3

  58.215   -         ةإضاف
  (518.36)  (.39617)  إطفاء

  431.395   3926130   ديسمرب 13
 

وإعادة إجيار تشغيلي عن  ومبىن أرض بيع علىرأمسايل  ربح تأجيلب رئيسي بشكل املؤجل اإليراديتعلق 
 مت تأجيل هذه األرباح على مدى فرتة عقد اإلجيار.. الشركات التابعة للمجموعةطريق 
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 مجموعة صافوالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

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

 
 ذمم دائنة طويلة األجل -37

   5134    5132   إيضاح  
  21.571   256019  3-39 أرباح غري مطالب يها اتتوزيع

   132.33   306102   مؤجلة ذمم إجيار دائنة
      ..6022   288.64  

 
  هابأرباح غير مطالب  اتتوزيع 37-3

وزيع أرباح معلن عنها يف سنوات ت 5134و 5132ديسمرب  13يف متثل الذمم الدائنة طويلة األجل 
أصحاب هذه  مونيتقدم املسامل سابقة وأجزاء من أسهم نتجت عن جتزئة أسهم يف سنوات سابقة. 

ترى اإلدارة أن من غري احملتمل سداد هذه املبالغ خالل سنة لذلك، املبالغ باملطالبة هبا لسنوات عديدة. و 
 وبناًء عليه فقد مت تصنيفها حتت بند مطلوبات غري متداولة 5136

 
 
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -51

     5132    5134   
  121.969   19563.2   يناير 3

  319.591   .99622   خمصصات
 مصنفة ضمن "مطلوبات ذات صلة مبوجودات

  (52.484)  -         للبيع"تفظ هبا حم  
  (8.418)  -         إستبعاد شركة تابعة

  (375.24)  (196210)  تعديل حتويل العمالت /سددةم دفعات
  368.175   0356551   ديسمرب 13

 
 

 عالقة ذات جهاتب تتعلق أمور -53
 

 العادي نشاطال طور يف منتجاتوشراء  بيعبشكل رئيسي  عالقةال ذاتمع اجلهات  عامالتامل متثل
 هذه شروط على االتفاق يتم .املوحدة التابعة الشركات ببعض ومنشآت أخرى ذات صلةزميلة لشركات 
 .اإلدارة قبل من العالقة ذات هاتاجل معامالت كافة  اعتماد يتم .هاتاجل بني املعامالت
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 ذلك( غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا)مجيع املبالغ 
 
 
 )تتمة( عالقة ذات جهاتب تتعلق أمور -53

 
 عالقة ذات جهات مع معامالت 53-3

 
يف الطور العادي لألعمال واملدرجة يف القوائم مع جهات ذات عالقة  اهلامة لمعامالتتلخيص ل يلي فيما
 : املالية

 
      5132     5134 

 655.288 1016521 مبيعات
 762.189 2226712  مشرتيات
 331.991 3116229 جهات ذات عالقة منمت حتميله  إجيارمصروف 

 41.919 .52629 التنفيذيني  املدراءكبار   مكافأة
 
 عالقة ذات جهات أرصدة 53-5

 
 :عالقة ذاتجهات  مع معامالت عن الناجتة السنة نهايةهامة ل أرصدةفيما يلي 

 
 جتارية - عالقة ذات جهات منمطلوب  (أ

 
  5134    5132   العالقة إسم الشركة

 
  366.64   176700  تابعة شركة يف نو مسام املتحدة السكر شركة مسامي بعض

 
 غري جتارية – عالقة ذات جهاتمطلوب من  (ب
 

  5134    5132   العالقة إسم الشركة
 

  41.224   016220  زميلة شركة  إنتاج
  32.396   222  زميلة شركة كنان العاملية

  457.3   750   أخرى
 
    111650   27.377  
 

 مدينة طويلة األجل من جهة ذات عالقة.فيما يتعلق بذمم  31أيضاً، أنظر اإليضاح رقم 
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 ذلك( غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا)مجيع املبالغ 
 
 
 )تتمة( عالقة ذات جهاتب تتعلق أمور -53

 
 عالقة ذات هاتجل مطلوب (ج
 

  5134      5132      العالقة   إسم الشركة
 

  48.522   .25612  زميلةشركة  شركة املراعي
  15.132   326105  مساهم يف الشركة املهيدب عبدالقادر شركة

  31.321   356751  شقيقةشركة  شركة حائل للتنمية الزراعية
  5.416   26952  زميلةشركة  الغذائية شركة هريف خلدمات املواد

  831.3   .51651   أخرى
 
    2076335   675.97  
 
 اإلدارة مجلسأعضاء  مكافأة 53-1

 
 مليون 5،5 اإلدارة جملس ألعضاء املستحقة املكافآت بلغت، 5132 ديسمرب 13يف السنة املنتهية يف 

 اعترب والذي لشركةالداخلي ل نظاملل وفقاً  حساهبا مت( سعودي الـري مليون 5،5: 5134) سعودي الـري
 بدالت بلغت 5132 ديسمرب 13 يف املنتهية للسنة .نيمساامل حقوق يف التغريات قائمة يف راً ظاه اً توزيع

 اإلدارة جملس عن املنبثقة اللجان خمتلف عضاءألأو  اإلدارة جملسألعضاء مصاريف أخرى و  احلضور
 الـري ألف 1.161: 5134) سعودي الـري ألف 4.417مببلغ  5132ديسمرب  13للسنة املنتهية يف 

  .واإلدارية العمومية املصروفات ضمنوأدرجت  املصروفات على حتميلها ومت( سعودي
 
 

 المال رأس -55
 

 211،9سعودي من مليار ريـال  2،1الذي يبلغ لشركة اأس مال يتكون ر  5132ديسمرب  13كما يف 
 2،1: 5134ديسمرب  13)سهم  لكال سعودي لـري 31مليون سهم مدفوع القيمة بالكامل بواقع 

ريـال سعودي للسهم  31مليون سهم مدفوعة بالكامل بواقع  211،9ريـال سعودي مكونة من  مليار
 .(الواحد
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 ذلك( غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا)مجيع املبالغ 
 
 
 نظامي إحتياطي -51

 
 صايف من ٪31 حتويل سنويًا الشركة على عنييت السعودية، العربية اململكة يف الشركات نظام مبوجب
 النظامي االحتياطي .الشركة مال رأس من ٪21 هذا اإلحتياطي يبلغ حىت النظامي االحتياطي إىل دخلها

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

 
 
 إحتياطي القيمة العادلة -50

  5134    5132   إيضاح  
 

  313.995   (3960.2)   يناير  3
 تعديل القيمة العادلة من إستثمار يف 

  (98.648)  596353  3-33 شركات زميلة  
 تعديل القيمة العادلة من إستثمار يف 

  (52.191)  (506219) 5-33 متاحة للبيع أوراق مالية  
 تعديل القيمة العادلة من أدوات مالية

 مشتقة ذات صلة بالتحوط للتدفقات  
  (736.52)  232671  32، 3-9 النقدية  

  
  (462.37)  92061    ديسمرب 13 

 
 
 مطالبات تأمين -52

 
 –إندلع حريق يف مستودع السكر اخلام للشركة املتحدة للسكر يف جدة  5131خالل شهر يونيو لعام 

، توصلت الشركة املتحدة للسكر 5132 مربديس 13اململكة العربية السعودية. خالل السنة املنتهية يف 
مليون ريـال سعودي وسجلت جتاوزًا ملبلغ مطالبة  248إىل تسوية كاملة وهنائية مع شركة التأمني مببلغ 

 .املوحدة مليون ريـال سعودي يف قائمة الدخل 356.2مببلغ املشطوبة التكلفة مبا يزيد عن التأمني 
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 شركة مجموعة صافوال
 سعودية()شركة مساهمة 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 ذلك( غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا)مجيع املبالغ 
 
 
 وتسويق بيع مصاريف -.5

     5132    5134  
 

  3.134.512   361306220   ومستحقات ومكافآت رواتب
  232.714   9336352   إجيار

  191.415   01.6192   إعالن
  134.217   17565.1   وإطفاء إستهالك

  327.365   5206270   مرافق
  357.575   3006392   صيانة
  84.598   161.2.   عمولة
  885.336   30561.1   أخرى

  
    209622061   495.751.5  

 
 
 وإدارية عمومية مصاريف -59

 
     5132    5134  

 
  435.781   1.96301   ومستحقات ومكافآت رواتب

  66.861   260.2.   وإطفاء إستهالك
  56.511   126119   مهنية أتعاب
  57.113   .11602   تأمني
  33.423   336923   إجيار
  31.918   336917   سفر

  31.159   316311   تدريب
  1.185   6171.   إتصاالتتكلفة و وهاتف  مرافق
  1.958   161.3   وتغليفتوريد 

  4.151   06010   إتصاالت
  5.468   06923   وصيانةعمليات إصالح 

  154.81   026257   أخرى
 
    .126321   358.661  
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 ذلك( غريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف ا)مجيع املبالغ 
 
 
 ربح من بيع إستثمارات -52

  5134    5132   إيضاح  
 

  387.212   -        3-33 ربح من بيع إستثمار يف شركة زميلة
  55.392   5.26325  3-58 ربح من بيع إستثمار يف شركة تابعة

 
    5.26325   711.519  

 
بإستبعاد شركة صافوال ملنتجات  5132يتعلق الربح من بيع إستثمار يف شركة تابعة يف عام  52-3 

ببيع الشركة التابعة  5134للتفاصيل. يتعلق الربح يف عام  4البالستيك والتغليف. أنظر اإليضاح رقم 
 للمجموعة يف كزاخستان.

 
 
 خسارة إنخفا  القيمة -57
 

من  مليون ريـال سعودي 67،4، قيدت الشركة خمصص إخنفاض يف القيمة مببلغ 5134عام خالل  
 .(33اإليضاح رقم )وإستثمارات يف شركات زميلة إستثماراهتا املتاحة للبيع 

 
 
 نفقات تمويل -11

  5134    5132   إيضاح  
 

  5.121   06921    عموالت بنكية
  179.717   1956722  32و34 على قروض نفقات متويل

  (22.216)   (796.01 ) 3-9 الدخل من املشتقات
  59.781   3306310    خسارة من حتويل عمالت أجنبية

 من ودائعمن عمولة مكتسبة دخل 
  (483.339)  (73.62.3) 6 قصرية األجلبنكية   
 
    1965275   221.516  

 
 
 حساب التضخم المرتفع -13
 

والسودان من خالل شركتيها التابعتني وما شركة صافوال بشهري وشركة لدى اجملموعة عمليات يف إيران 
صافوال السودان )املنشآت(. وفقا للمعلومات املقدمة من صندوق النقد الدويل )آي إم إف( فقد جتاوز 

ديسمرب  13كما يف   ٪311معدل التضخم املرتاكم لثال  سنوات لكل من إيران والسودان نسبة 
ى هذا مع مؤشرات أخرى إىل إعتبار كل من إيران والسودان من الدول ذات . وقد أد5131و 5134

   .اإلقتصاد مرتفع التضخم
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 حساب التضخم المرتفع )تتمة( -13

 
، ومبوجب معلومات مقدمة من صندوق النقد الدويل مع مؤشرات أخرى، مل 5132خالل شهر ديسمرب 

. وبناًء عليه، توقفت اجملموعة 5132ديسمرب  13خم كما يف ضتعد إيران من اإلقتصاديات مرتفعة الت
اجملموعة يف تطبيق حماسبة التضخم املرتفع لصافوال  ستمرعن تطبيق حماسبة التضخم املرتفع إليران. وت

ديسمرب  13. وقد إستخدمت معدل الصرف عند اإلغالق يف 5132ديسمرب  13السودان كما يف 
 كل من قائمة الدخل وقائمة املركز املايل لصافوال السودان.  حويللت 5132

 
 فيما يلي املؤشرات الرئيسية للتطبيق أعاله:

 
  تعديل املوجودات واملطلوبات غري النقدية للمنشآت والبنود املختلفة حلقوق امللكية يف املنشآت من

 13تاريخ االستحواذ أو ادراجها يف قائمة املركز املايل املوحدة للمجموعة حىت هناية السنة املنتهية يف 
 لتعكس التغريات يف القوة الشرائية للعملة بسبب التضخم. 5134ديسمرب 

 ملنشآت لتعكس االرباح / اخلسائر املالية بسبب تأثري التضخم خالل ذه اعديل قائمة الدخل هلت
 السنة على صايف املطلوبات / املوجودات النقدية )خسارة / ربح يف القوة الشرائية(

 .مت تعديل املكونات املختلفة للقوائم املالية هلذه املنشآت ملؤشر التضخم منذ بدايتها 
 نتائج واملركز املايل للمنشآت اىل الريال السعودي وفقا ملتطلبات معيار احملاسبة املعمول يتم حتويل ال

  به:
يتم حتويل املوجودات واملطلوبات لكل بند يف قائمة املركز املايل بسعر الصرف عند االغالق بتاريخ  -

 ائمة املركز املايل تلك وق
  يتم حتويل االيرادات واملصاريف لكل قائمة دخل بسعر الصرف عند االغالق  -
فيما يلي التأثريات الرئيسية على القوائم املالية املوحدة مبجموعة صافوال نتيجة حلساب التضخم املرتفع  

 13)الذي يتضمن كاًل من إرتفاع وإستخدام سعر صرف العمالت عند اإلغالق( للسنة املنتهية يف 
 سمرب:دي

     5132    5134   
  369.745   356292   اإليراد مببلغإرتفع 

  (12.899)  (216173)  مببلغ الدخل من العمليات (إخنفض)
  33.176   (116270) جمموع املوجودات غري املتداولة مببلغخنفض( إ)إرتفع 

   (46.978)  (0.6711)  إرتفعت فروق حتويل العمالت مببلغ
مؤشر أسعار املستهلك الصادر عن البنك الدويل والبنوك املركزية ذات الصلة للمنشآت طبقت االدارة 

  لتعديل معلوماهتا املالية. فيما يلي معامالت التحويل املستخدمة لتعديل مؤشر أسعار املستهلك أدناه:
  السودان  ايران         

  3،19  3،16 5132 ديسمرب 13 /5132 سبتمرب 11املنتهية يف  فرتةمعامل التحويل لل
  3،57  3،36   5134ديسمرب  13معامل التحويل للسنة املنتهية يف 

 
 تاريخ إيقاف تطبيق حماسبة التضخم املرتفع على إيران* 

طبقت االدارة مؤشر أسعار املستهلك الصادر عن البنك الدويل والبنوك املركزية ذات الصلة للمنشآت  
  .لتعديل معلوماهتا املالية
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 تشغيلية إيجاراتعقود  -15

 
لسنة املنتهية ل. رافق اإلنتاج لديهاوملدى اجملموعة عدد من عقود اإلجيار التشغيلية ملكاتبها ومستودعاهتا 

 218.4: 5134ال سعودي )ـمليون ري 755،8املصاريف اإلجيارية بلغت ، 5132ديسمرب  13يف 
مبوجب عقود ديسمرب  13كما يف جيارات  ذه اإلهلالتعهدات املستقبلية فيما يلي ال سعودي(. ـمليون ري

 :التأجري التشغيلية
     5132    5134  

 
  637.571   2236221   سنة خالل

  3.843.355   560.56115   سنوات ومخس سنتني بني ما
  863.786.2   263926311   سنوات 2 من أكثر

 
    260736.22   521.542.8  

 
 
 ربحية السهم -11

 
قسمة الدخل من العمليات ب 5134و 5132ديسمرب  13يف  تنياملنتهي تنيللسن السهم مت حساب رحبية
  .هاتني السنتنيعدد األسهم القائمة خالل على  اتني السنتنيهلسامي الشركة العائد ملوصايف الدخل 

 
 
 أرباحتوزيعات  -10

 
 .5132 يف عامال سعودي ـمليون ري 3.167،96أرباح مببلغ وسداد الشركة على توزيع  واساموافق م

 جملسمن قبل  املقرتحة النهائية األرباحتوزيعات و  املعتمدة األولية األرباحتوزيعات  تفاصيل يلي فيما
 :اإلدارة

 
 املبلغ هنائي/  أويل املوزعة األرباح معدل التاريخ

 سعودي الـري مليون   
 566،99 5134هنائي  للسهم الـري 1،21 5132 يناير 38
 566،99 5132أويل  للسهم الـري 1،21 5132 أبريل 39
 566،99 5132أويل  للسهم الـري 1،21 5132 يوليو 58
 566،99 5132 أويل للسهم الـري 1،21 5132 أكتوبر 39
   3.167،96 

 566،99 5132 مقرتحهنائي/  للسهم الـري 1،21 5136يناير  51
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 إلتزامات وتعهدات -12

 
 ديسمرب 13 يف سعودي الـري مليون 466 مببلغ اعتماد وخطابات بنكية ضمانات اجملموعة لدى (3

 .للنشاط العاديالطور  يف صدرت واليت( سعودي الـري مليون 574،1: 5134) 5132
 
فيما  37 رقم يضاحاإل ،معينة قروض مقابلمقدمة  ضمانات خيص مبا 32 رقم يضاحاإل أيضاً  أنظر (5

 .اإلجيارعقود  خيص مبا 15قم ر  يضاحاإلو  زكوية عهداتيتعلق بت
 
 طن 419.863 حوايل لبيع التزامات التابعة الشركات إحدىعلى  كان  5132 مربديس 13 يف (1

 عام يف للبيعمرتي  طن  731.597: 5134) 5136 عام خالل املكرر السكر منمرتي 
 اخلام السكر سعرل حوطتال يتم .العقد تواريخ يف السائدة السوق أسعار تقارب بأسعار( 5132

  .5136واملتوقع أن يستحق سدادها يف  اآلجلة العقود خالل من هبا امللتزم البيع لعقود
 
 سعودي الـري مليون 49،6 مببلغ قائمة تعهدات جملموعةعلى ا كان  ،5132 ديسمرب 13 يف (4

 .ستثماراتإب تتعلق( سعودي الـري مليون 83،3: 5134)
 
 سعودي الـري مليون 238 مببلغ قائمة رأمسالية إلتزامات اجملموعة على كان  ،5132 ديسمرب 13 يف (2

 (.سعودي الـري مليون 278،7: 5134)
 
قانونية خمتلفة يف الطور العادي للنشاط. مت تكوين خمصص اجملموعة مّدعى عليها يف عدة قضايا  (6

القائمة املتاحة هلذه  بالغلبعض املطالبات بناًء على املعلومات املتوفرة حالياً. تعتقد اإلدارة أن امل
املطالبات كافية. ومن غري املتوقع أن يكون ألي مبلغ إضايف قد ينتج فيما يتعلق مبطالبات أخرى أي 

 لى املركز املايل للشركة أو نتائج أعماهلا.تأثري جوهري ع
 


