




































































 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة  

  م۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰في  ةأشھر المنتھی التسعة ةلفتر
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

۳۲ 
 

 
 ربحیة السھم -۱۱

(بما بقسمة الدخل من العملیات  م۲۰۱٥و م۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰في أشھر المنتھیة  تسعةالفترة حساب ربحیة السھم لتم 
لمتوسط اعلى  فترتینلھاتین ال االم مساھمي الشركةالعائد لوصافي الدخل فیھا حصة حقوق الملكیة غیر المسیطرة) 

 . فترتینخالل ھاتین الملیون)  ٥۳۳٫۹۸۱م: ۲۰۱٥ملیون ( ٥۳۳٫۹۸۱بمبلغ عدد األسھم القائمة المرجح ل
 

 إلتزامات وتعھدات -۱۲
 ۲۳٫۳م: ۲۰۱٥ملیون ریـال سعودي ( ٤۹٫٦قائمة بمبلغ  م، كان على المجموعة إلتزامات۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰في 

 ملیون ریـال سعودي) تتعلق بإستثمارات.
 

 الزكاة وضریبة الدخل  -۱۳
 

 وىالزكالموقف  )أ
الصادر  يلدى الشركة إعتراضات قائمة على الربط الزكو. م۱۹۹۸أنھت الشركة وضعھا الزكوي حتى سنة 

ملیون  ۱٫۹م والذى یظھر فروقات زكویة بمبلغ ۲۰۰۰م و۱۹۹۹من الھیئة العامة للزكاة والدخل للسنوات 
وطالبت بفروقات زكویة  م۲۰۰۹لزكاة والدخل ربطاً زكویاً عن سنة ل الھیئة العامةأصدرت . يلایر سعود

الشركة بتقدیم اإلقرارات  قامتوقد  والتي قامت الشركة باالعتراض علیھ. سعودي ملیون ریـال ۱٫۳قدرھا 
قامت الھیئة العامة للزكاة والدخل مؤخراً بعمل فحص م. ۲۰۱۲م حتى ۲۰۰٥عن السنوات من  الزكویة

 م.۲۰۱۲م حتى ۲۰۰٥سجالت الشركة للسنوات من ل
 

استلمت بعض الشركات التابعة السعودیة شھادات زكویة نھائیة لبعض السنوات وشھادات زكویة مؤقتة لسنوات 
 ، والتي تم الردالھیئةحول السنوات قید المراجعة من قبل  الھیئةأخرى. كما استلمت أیضا استفسارات من 

علیھا أو في مرحلة الرد علیھا من قبل الشركات ذات العالقة. كما استلمت بعض الشركات التابعة السعودیة 
قید المراجعة،  ۲۰۱۲الي  ۲۰۰٥ من تتعلق باإلقرارات الزكویة للسنوات الھیئةفي المجموعة ربوطا زكویة من 

ملیون ریـال  ٤۲٫۷: م۲۰۱٥( تقریباً  ملیون ریـال سعودي ٤٦٫۸بزكاة إضافیة بمبلغ  الھیئةحیث طالبت 
 سعودي). تقدمت الشركات التابعة بإعتراضات على ھذه الربوط اإلضافیة.

 
 يالضریب الموقف )ب

تلتزم الشركات األجنبیة التابعة للمجموعة بدفع ضریبة دخل بموجب قوانین الضریبة المطبقة في دول تأسیسھا. 
تحدید . تقوم الشركات التابعة الخاضعة للضریبة بتحت فترة اإلعفاء الضریبي حالیاً بعض ھذه الشركات التابعة 

االلتزامات الضریبیة بناًء على المعدالت المطبقة للشركات فیما یتعلق بالدخل المعدل الخاضع للضریبة للسنة. 
 تحدیدھا على أساسكما أن بعض ھذه الشركات األجنبیة التابعة ملزمة بدفع ضریبة مقدمة ربع سنویة یتم 

 .ةالسابقللسنة وعاء االلتزام الضریبي 
 

استلمت بعض الشركات التابعة ربوطاً ضریبیة نھائیة لبعض السنوات وربوطاً ضریبیة مؤقتة لسنوات أخرى. 
 بعد الربط أو التفتیش للسنوات المفتوحة والتي تم تقدیم الردود علیھا. الھیئةكما استلمت أیًضا استفسارات من 

 
عتقد إدارة المجموعة أنھ لیس ھناك مبالغ كبیرة قید اإلعتراض لدى إدارات ضریبة الدخل في أي عملیات ت

 أجنبیة.
 

  مجلس اإلدارةاعتماد  -۱٤
 ۱۹الموافق ھـ ۱٤۳۸ محرم ۱۸ تم إعتماد القوائم المالیة األولیة الموحدة لإلصدار من قبل أعضاء مجلس اإلدارة في

 م.  ۲۰۱٦ أكتوبر


	Savola .pdf
	"تقريـر فحص على القوائم المالية الأولية الموحدة"
	دار التمليك


