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ﺗﻘرﯾراﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻋﻠﻰ ﻓﺣص اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ
إﻟﻰ اﻟﺳـﺎدة  /اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺻﺎﻓوﻻ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
ﺟدة  -اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﻣﻘدﻣﺔ
ﻟﻘد ﻓﺣﺻﻧﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﺧﺗﺻرة ) ۳۱ﻣﺎرس ۲۰۱۸م( اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺻﺎﻓوﻻ )"اﻟﺷرﻛﺔ"(
واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ )"اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"( اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن:
•
•
•
•
•

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﺧﺗﺻرة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱ﻣﺎرس ۲۰۱۸م،
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﺧﺗﺻرة ﻋن ﻓﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱ﻣﺎرس ۲۰۱۸م،
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﺧﺗﺻرة ﻋن ﻓﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱ﻣﺎرس ۲۰۱۸م،
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﺧﺗﺻرة ﻋن ﻓﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱ﻣﺎرس ۲۰۱۸م ،و
اﻻﯾﺿﺎﺣﺎت ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﺧﺗﺻرة.

إن اﻹدارة ھﻲ اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن إﻋداد وﻋرض ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﺧﺗﺻرة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ )(۳٤
"اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷوﻟﻲ" اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .وﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻧﺎ ھﻲ إﺑداء اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻋن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﺧﺗﺻرة اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ ﻓﺣﺻﻧﺎ.
ﻧطﺎق اﻟﻔﺣص
ﻟﻘد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﻔﺣص طﺑﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﯾﺎر ارﺗﺑﺎطﺎت اﻟﻔﺣص )" (۲٤۱۰ﻓﺣص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣُﻧﻔذ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘل
ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة" اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .وﯾﺗﻛون ﻓﺣص اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﻣن ﺗوﺟﯾﮫ اﺳﺗﻔﺳﺎرات ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ
ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻷﻣور اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺗطﺑﯾق إﺟراءات ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ وإﺟراءات ﻓﺣص أﺧرى .وﯾﻌد اﻟﻔﺣص أﻗل
ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﮫ ﻣن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،
ٍ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟن ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد ﺑﺄﻧﻧﺎ ﺳﻧﻌﻠم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣور اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ.
وﻋﻠﯾﮫ ،ﻓﻠن ُﻧﺑدي رأي ﻣراﺟﻌﺔ.

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
إيضاح
الموجــودات
الموجودات غير المتداولـة
ممتلكات ،آالت ومعدات
شهرة
استثمار عقاري
استثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية
استثمارات
ذمم مدينة طويلة األجل
مشتقة مالية
اصل ضريبي مؤجل
إجمالي الموجـودات غير المتداولة
الموجودات المتداولـة
مخزون
ذمم مدينة تجارية
مدفوعات مقدما ً وذمم مدينة أخرى
استثمارات
نقد وما في حكمه

4
1-5

 2-5و3-5

موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع
إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
عالوة إصدار
احتياطي نظامي
احتياطي عام
احتياطي القيمة العادلة
أثر المعامالت مع حقوق الملكية غير المسيطرة دون تغيير في
السيطرة
احتياطي تحويل عمالت أجنبية
أرباح مبقاة
حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
حقوق الملكية غير المسيطرة
إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
سلف وقروض
منافع الموظفين
إلتزام ضريبي مؤجل
ذمم دائنة طويلة األجل
عقود إيجار طويلة األجل
مشتقة مالية
مخصص مقابل تكلفة إعادة األصل لحالته
إجمالي المطلوبات غير المتداولة

6
7

 31مارس
2018م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر
2017م
(مراجعة)

7,449,007
446,123
34,081
8,035,948
429,273
78,558
10,240
28,424
16,511,654

7,561,675
450,155
30,613
7,924,389
471,507
78,558
10,240
28,296
16,555,433

3,393,195
1,217,786
1,467,309
73,793
1,066,960
7,219,043
39,677
7,258,720
23,770,374

3,125,503
970,618
1,219,472
-1,298,117
6,613,710
39,677
6,653,387
23,208,820

5,339,807
342,974
1,774,085
4,000
)(124,856

)(161,598
)(161,598
)(1,260,509) (1,366,392
2,898,756
2,779,745
8,828,866
8,587,765
879,114
847,086
9,707,980
9,434,851

8
9

3,396,270
663,547
67,240
209,841
212,151
159,979
99,154
4,808,182

تعتبر اإليضاحات المرفقة من الصفحة  9إلى 42
جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.
1

5,339,807
342,974
1,774,085
4,000
)(108,649

3,529,434
663,732
66,568
210,436
258,755
159,979
98,078
4,986,982

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة (تابع)
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

إيضاح

المطلوبات المتداولة
سلف وقروض
ذمم دائنة تجارية
الجزء المستحق من عقود اإليجار
مستحقات ومطلوبات أخرى
إجمالي المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

8

 31مارس
2018م
(غير مراجعة)

4,355,872
2,910,114
59,671
2,201,684

 31ديسمبر
2017م
(مراجعة)

3,867,428
2,471,121
11,289
2,164,020

8,513,858
9,527,341
13,500,840 14,335,523
23,208,820 23,770,374

تعتبر اإليضاحات المرفقة من الصفحة  9إلى 42
جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.
2

شركة مجموعة صافوال

(شركة مساهمة سعودية)

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

إيضـاح

العمليات المستمرة:

14
14

 31مارس
2018م

 31مارس
2017م

اإليرادات
تكلفة اإليرادات
مجمل الربح
حصة في ربح شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية ،بعد
خصم الزكاة وضريبة الدخل وتوزيعات أرباح مستلمة
مصروفات إدارية
مصروفات بيع وتوزيع
الناتج من األنشطة التشغيلية

5,145,433
)(4,199,705
945,728

5,786,905
)(4,746,778
1,040,127

114,730
)(187,106
)(815,806
57,546

120,870
)(194,113
)(827,957
138,927

إيرادات تمويلية
تكاليف تمويلية
صافي التكلفة التمويلية

16,558
)(142,407
)(125,849

36,472
)(125,634
)(89,162

ربح من استبعاد استثمار
(الخسارة)  /الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

5

3,269
)(65,034

-49,765

مصروف الزكاة وضريبة الدخل
(الخسارة)  /الربح من العمليات المستمرة
العمليات الغير مستمرة:
مكسب من العمليات الغير مستمرة ،بعد خصم الضريبة
صافي (الخسارة)  /الربح للفترة
الدخل الشامل اآلخر

10

)(17,684
)(82,718

)(36,293
13,472

-)(82,718

15,605
29,077

)(133,324

29,797

)(2,824

)(5,284

4,099
)(17,482
)(149,531
)(232,249

)(404
)(14,433
9,676
38,753

بنود تم أو يمكن إعادة تصنيفها ضمن الربح أو الخسارة

عمليات أجنبية – فروق ترجمة عمالت أجنبية
استثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية –
الحصة في الدخل الشامل اآلخر
تحوطات التدفق النقدي – الجزء الفعال للتغيرات في القيمة
العادلة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
(الخسارة)  /الدخل الشامل اآلخر
إجمالي (الخسارة)  /الدخل الشامل اآلخر للفترة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من الصفحة  9إلى 42
جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.
3

شركة مجموعة صافوال

(شركة مساهمة سعودية)

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة المختصرة )غير مراجعة( (تابع)
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

إيضـاح

 31مارس
2018م

(الخسارة)  /الربح للفترة العائد إلى:
مساهمي الشركة
حقوق الملكية غير المسيطرة
(الخسارة)  /الربح للفترة

)(84,315
1,597
)(82,718

إجمالي (الخسارة)  /الدخل الشامل للفترة العائد إلى:
مساهمي الشركة
حقوق الملكية غير المسيطرة
إجمالي (الخسارة)  /الدخل الشامل للفترة

)(206,405
)(25,844
)(232,249

(خسارة)  /ربحية السهم العائدة الى مساهمي الشركة (باللاير
السعودي):
األساسي والمخفض

12

)(0.16

(خسارة) السهم  -العمليات المستمرة العائد الى مساهمي
الشركة (باللاير السعودي):
األساسي والمخفض

12

)(0.16

تعتبر اإليضاحات المرفقة من الصفحة  9إلى 42
جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.
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 31مارس
2017م
4,778
24,299
29,077

10,761
27,992
38,753

0.01

)(0.03

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

رأس المال
الرصيد في  1يناير
2018م سبق
التقرير عنها سابقا
تعديل ناتج عن
تطبيق المعيار
الدولي للتقارير
المالية ( 9إيضاح
( 17ب))

احتياطي
نظامي

عالوة اصدار

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم
أثر المعامالت مع
حقوق الملكية
غير المسيطرة
دون تغيير في
احتياطي احتياطي القيمة
السيطرة
العادلة
عام

5,339,807

342,974

1,774,085

4,000

--

--

--

--

--

5,339,807

342,974

1,774,085

4,000

)(108,649

)(161,598

--

--

--

--

--

--

---

---

---

)(16,207
)(16,207

---

)(105,883
)(105,883

الرصيد في  1يناير
2018م -معدل
إجمالي (الخسارة) /
الدخل الشامل للفترة
صافي (الخسارة) /
-الربح للفترة
الخسارة الشاملة
-األخرى
--

)(108,649

احتياطي تحويل
عمالت أجنبية

أرباح مبقاة

حقوق
الملكية غير
المسيطرة

اجمالي
حقوق ملكية
المساهمين

إجمالي حقوق
الملكية

)(161,598

)(1,260,509

2,898,756

8,828,866

879,114

9,707,980

--

--

)(34,146

)(34,146

)(6,184

)(40,330

)(1,260,509

2,864,610

8,794,720

872,930

9,667,650

)(84,315

)(84,315

1,597

)(82,718

-)(84,315

)(122,090
)(206,405

)(27,441
)(25,844

)(149,531
)(232,249

التغيرات األخرى  /الحركة
مكافأة اعضاء مجلس
االدارة

--

--

--

--

--

--

--

)(550

)(550

--

)(550

الرصيد في 31
مارس 2018م

5,339,807

342,974

1,774,085

4,000

)(124,856

)(161,598

)(1,366,392

2,779,745

8,587,765

847,086

9,434,851

تعتبر اإليضاحات المرفقة من الصفحة  9إلى 42
جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.
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شركة مجموعة صافوال

(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

)(32,023

)(171,375

)(926,287

1,885,843

8,217,024

1,032,810

9,249,834

--

--

4,778

4,778

24,299

29,077

25,911
25,911

-4,778

5,983
10,761

3,693
27,992

9,676
38,753

--

--

)(20,819

)(20,819

--

)(34,913

)(34,913

--

)(550

1,005,070

9,232,305

عالوة
اصدار

5,339,807

342,974

1,774,085

4,000

--

--

--

--

--

---

---

---

---

)(19,928
)(19,928

---

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

)(550

)(550

342,974

1,774,085

4,000

)(51,951

)(171,375

)(900,376

1,890,071

8,227,235

إجمالي الدخل ( /الخسارة)
الشاملة للفترة
صافي الربح /

(الخسارة) للفترة
الدخل ( /الخسارة)
الشاملة األخرى

أرباح مبقاة

اجمالي
حقوق ملكية
المساهمين

حقوق
الملكية غير
المسيطرة

احتياطي
نظامي

راس المال
الرصيد في 1
يناير 2017م

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم
أثر المعامالت
مع حقوق
الملكية غير
المسيطرة دون
احتياطي تحويل
تغيير في
احتياطي
احتياطي
عمالت أجنبية
السيطرة
القيمة العادلة
عام

توزيعات أرباح
التغيرات األخرى/
الحركة
الغاء توحيد يو إس
سي إي (إيضاح -- )4
مكافأة اعضاء
-مجلس االدارة
الرصيد في 31
5,339,807
مارس 2017م
--

تعتبر اإليضاحات المرفقة من الصفحة  9إلى 42
جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.
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إجمالي حقوق
الملكية

شركة مجموعة صافوال

(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 31مارس
2018م
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي (الخسارة)  /الربح للفترة
تسويات لـ:
استهالك
صافي التكلفة التمويلية
حصة في ربح شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية ،بعد
خصم الزكاة والضريبة وتوزيعات أرباح مستلمة
مكسب من بيع عمليات غير مستمرة
ربح من استبعاد استثمار
خسارة من بيع ممتلكات ،آالت ومعدات
مخصص منافع الموظفين
مصروف الزكاة وضريبة الدخل

 31مارس
2017م

)(82,718

29,077

185,821
125,849

193,050
89,162

)(114,730
-)(3,269
)(253
26,350
17,684
154,734

)(120,870
)(30,481
--24,969
36,293
221,200

التغيرات في:
مخزون
ذمم مدينة تجارية
مدفوعات مقدما ً وذمم مدينة أخرى
ذمم دائنة تجارية
مستحقات ومطلوبات أخرى
النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

)(347,248
)(292,725
)(281,634
421,442
133,856
)(211,575

51,345
145,400
)(315,419
190,074
)(106,729
185,871

تكاليف تمويلية مدفوعة
منافع موظفين مدفوعة
صافي النقد (المستخدم في)  /من األنشطة التشغيلية

)(93,037
)(24,895
)(329,507

)(57,470
)(15,138
113,263

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
استحواذ لممتلكات ،آالت ومعدات
متحصالت من بيع ممتلكات ،آالت ومعدات
استحواذ على استثمارات
متحصالت من بيع استثمار
صافي النقد (المستخدم في) األنشطة اإلستثمارية

)(109,213
411
)(73,793
28,022
)(154,573

)(160,007
---)(160,007

تعتبر اإليضاحات المرفقة من الصفحة  9إلى 42
جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.
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شركة مجموعة صافوال

(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة (غير مراجعة) (تابع)
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 31مارس
2018م

 31مارس
2017م

التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية
صافي التغير في السلف والقروض – المتداول
صافي التغير في السلف والقروض – غير المتداول
توزيعات أرباح مدفوعة
صافي التغير في اإللتزام الضريبي المؤجل
صافي التغير في حقوق الملكية غير المسيطرة
صافي النقد من األنشطة التمويلية

482,743
)(132,791
)(821
536
-349,667

409,945
)(120,115
)(2,546
3,104
)(20,819
269,569

صافي التغير في النقد وما في حكمه
أثر الحركة في أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية الفترة
تعديل ناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ( 9إيضاح ( 17ب))
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة  -ألغراض التدفق النقدي

)(134,413
)(86,198
1,298,117
)(10,546
1,066,960

222,825
4,369
1,404,750
-1,631,944

جدول إضافي لمعلومات مالية غير نقدية
احتياطي القيمة العادلة
احتياطي ترجمة عمالت أجنبية
مكافآة أعضاء مجلس اإلدارة

)(16,207
)(133,324
)(550

تعتبر اإليضاحات المرفقة من الصفحة  9إلى 42
جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.
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)(20,121
29,797
)(550

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة
عن الفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 -1معلومات عامة
مجموعة صافوال هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم
 4030019708صادر في مدينة جدة بتاريخ  21رجب 1399هـ (الموافق  16يونيو  .)1979تأسست الشركة بموجب
نظام الشركات في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م 21/بتاريخ  29ربيع األول 1398هـ (الموافق
 9مارس 1978م).
يقع مكتب الشركة المسجل على العنوان التالي:
برج صافوال
المقر الرئيسي لألعمال "ذا هيد كوارترز بزنيس بارك"
شارع األمير فيصل بن فهد،
جدة ،7333 -23511
المملكة العربية السعودية.
تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة المرفقة القوائم المالية لشركة مجموعة صافوال ("الشركة") أو ("الشركة
األم") وشركاتها التابعة المحلية واألجنبية (يشار إليهم مجتمعين" بالمجموعة") .تقوم المجموعة بشكل جماعي بتصنيع وبيع
الزيوت النباتية وإنشاء الصناعات المكملة لها ومنافذ التجزئة ومنتجات األلبان واألطعمة السريعة والتصدير واإلستيراد
والتعهدات التجارية والوكاالت التجارية ،وتنمية المنتجات الزراعية وأنشطة اإلستثمار العقاري.
كما في  31مارس 2018م لدى الشركة استثمارات في الشركات التابعة التالية (يشار إليهم مجتمعين "بالمجموعة" ):
 )1الشركات التابعة المملوكة مباشرة للشركة
أ -شركات تابعة ذات نشاط تشغيلي
إسم الشركة التابعة

بلد التأسيس

المملكة العربية
شركة صافوال لألغذية ("إس إف سي")
السعودية
المملكة العربية
شركة بنده للتجزئة ("بنده")
السعودية
شركة المتون العالمية لإلستثمار العقاري المملكة العربية
السعودية
القابضة
المملكة العربية
شركة هرفي لخدمات األغذية
السعودية
شركة المخازن الكبرى التجارية المملكة العربية
السعودية
("جيانت")*

النشاط التجاري
الرئيسي
أغذية

نسبة الملكية المباشرة ()٪
 31ديسمبر
 31مارس
2017م
2018م
100
100

تجزئة

91

91

عقارات
مطعم وإنتاج
مخبوزات
تجزئة

80

80

49

49

10

10

* تملك المجموعة حصص ملكية مسيطرة في "جيانت" من خالل ملكية غير مباشرة عن طريق شركة بنده .خالل ديسمبر
2017م ،أبرمت الشركة اتفاقية بيع  /شراء أسهم مع شركة بنده لنقل حصة ملكية بنسبة  ٪10في "جيانت" بسعر متفق
عليه بين الطرفين ولم تكتمل اإلجراءات القانونية للنقل.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة
عن الفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 -1معلومات عامة (تابع)
 )1الشركات التابعة المملوكة مباشرة للشركة (تابع)
ب -شركات تابعة متوقفة النشاط وشركات قابضة

إسم الشركة التابعة
شـركة أديم العربية المحدودة ("أديم")*
شركة األطر العربية لإلستثمار التجاري
المجمعات الموحدة لإلستثمار العقاري (تحت
التصفية)
شركة مدارك لإلستثمارات
الشركة المتحدة لتطوير الممتلكات
شركة الطعام الجيد
شركة صافوال لإلستثمارات الصناعية ("إس
آي آي سي")**

بلد التأسيس
المملكة العربية
السعودية
المملكة العربية
السعودية
المملكة العربية
السعودية
األردن
المملكة العربية
السعودية
المملكة العربية
السعودية
المملكة العربية
السعودية

النشاط التجاري
الرئيسي

شركة قابضة
شركة قابضة

نسبة الملكية المباشرة ()٪
 31ديسمبر
 31مارس
2017م
2018م
100
100

100
100

شركة قابضة
شركة قابضة

100
100

100
100

متوقفة النشاط

100

100

شركة قابضة

100

--

شركة قابضة

5

5

* خالل 2017م ،استحوذت الشركة على حصة ملكية بنسبة  ٪ 20في شركة أديم مقابل مبلغ قدره  52.29مليون لاير
سعودي وقد أدى إلى زيادة حصة ملكية المجموعة إلى  .٪100ونتج عن ذلك االستحواذ الحفاظ على السيطرة .و تم
تسجيل الربح الناتج بمبلغ  9.77مليون لاير سعودي ضمن حقوق الملكية تحت بند "أثر المعامالت مع حقوق الملكية غير
المسيطرة دون تغيير في السيطرة".
**تملك المجموعة حصص ملكية مسيطرة في إس آي آي سي من خالل ملكية غير مباشرة عن طريق شركة صافوال
لألغذية .باإلضافة لذلك ،قامت الشركة خالل 2017م بإبرام إتفاقية بيع  /شراء أسهم مع شركة صافوال لألغذية حيث
تقوم بتحويل نسبة ملكية  ٪ 5في إس أي أي سي بسعر متفق عليه بين الطرفين ولم تكتمل اإلجراءات القانونية للنقل.
 )2شركة صافوال لألغذية
تملك الشركة االم نسبة  31( ٪100ديسمبر2017م )٪100 :من اسهم شركة صافوال لألغذية ("اس اف سي") والتي
تم تاسيسها كشركة مساهمة مقفلة وفقا للقرار الوزاري رقم /236ج بتاريخ  21ذو القعدة 1435هـ ( 16سبتمبر
2014م) .وقبل ان تتحول إس إف سي الى شركة مساهمة مقفلة ،كانت تعمل كشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في
المملكة العربية السعودية تحت السجل التجاري رقم  4030180782والصادر في جدة بتاريخ  5رجب 1429هـ (8
يوليو 2008م).
تعمل شركة صافوال لألغذية أساسيا في تجارة الجملة والتجزئة للعناصر الغذائية ،وتعمل من خالل شركاتها التابعة
المباشرة وغير المباشرة في تصنيع وتسويق وتوزيع المنتجات المتضمنة زيوت الطعام والمعكرونة والسكر والمأكوالت
البحرية والحلويات واالستصالح الزراعي في األسواق المحلية والدولية.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة
عن الفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 -1معلومات عامة (تابع)
 )2شركة صافوال لألغذية (تابع)
شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية:

إسم الشركة التابعة

شركة عافية العالمية ("أي آي سي")
شركة صافوال لإلستثمارات الصناعية ("أس أي
أي سي")
شركة الملكة للصناعات الغذائية
شركة الفراشة للصناعات الغذائية
شركة صافوال ألسواق األغذية الناشئة المحدودة
شركة عافية العالمية للتوزيع والتسويق
شركة صافوال لألغذية والسكر
شركة صافوال لألغذية الدولية المحدودة
الشركة الدولية للصناعات الغذائية ("آي إف
آي")*
شركة سي فود إنترناشيونال تو المنطقة الحرة
شركة عافية العربية لألغذية
شركة المؤون العالمية القابضة
مراسينا الدولية لإلستثمار العقاري المحدودة

بلد التأسيس
المملكة العربية
السعودية
المملكة العربية
السعودية
جمهورية مصر
العربية
جمهورية مصر
العربية
الجزر
البريطانية
العذراء
المملكة العربية
السعودية
جزر الكايمن
اإلمارات العربية
المتحدة
المملكة العربية
السعودية
اإلمارات العربية
المتحدة
المملكة العربية
السعودية
المملكة العربية
السعودية
المملكة العربية
السعودية

النشاط التجاري
الرئيسي

نسبة الملكية المباشرة ()٪
 31مارس  31ديسمبر
2017م
2018م

تصنيع زيوت
الطعام

95.19

95.19

شركة قابضة

95

95

تصنيع المعكرونة

100

100

تصنيع المعكرونة

100

100

شركة قابضة

95.43

95.43

تجارة وتوزيع
شركة قابضة

99
95

99
95

شركة قابضة
تصنيع الدهون
المتخصصة
تجارة المنتجات
البحرية والتوزيع

100

100

75

75

60

60

متوقفة النشاط
شركة قابضة

100
100

100
100

شركة قابضة

100

100

* خالل 2017م ،قررت شركة صافوال لألغذية ضخ رأس مال إضافي بقيمة  77مليون لاير سعودي في شركتها التابعة آي
إف آي .ونتيجة لذلك ،سوف ترتفع ملكية الشركة في آي إف آي من  ٪75إلى  ٪93عند االنتهاء اإلجراءات القانونية.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة
عن الفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 -1معلومات عامة (تابع)
 )2شركة صافوال لألغذية (تابع):
أ -شركات تابعة تحت سيطرة شركة عافية العالمية :
بلد التأسيس

إسم الشركة التابعة

شركة صافوال بيشهر ("إس بي إي سي") الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية
لوكسمبرغ
شـركة مالينترا القابضـة
صافوال لألغذية المحدودة ("إس إف إل") الجزر البريطانية
العذراء
األردن
شـركة عافية العالميـة ـ األردن
الجزر البريطانية
شـركة أنفسكز
العذراء
الجزر البريطانية
عافية للتجارة العالمية
العذراء
الجزر البريطانية
صافوال لألغذية العالمية
العذراء
تركيا
شركة كوغو غيدا ياتوم في تكاريت إيه
إس ("كوغو")
جزر الكايمن
أسيل للغذاء – شركة قابضة (إيضاح
(1و))
إس بي إي سي
الجمهورية اإلسالمية
شركة بيشهر الصناعية
اإليرانية
الجمهورية اإلسالمية
شركة طلوع بخش افتاب
االيرانية
الجمهورية اإلسالمية
شركة صافوال بيشهر للسكر
االيرانية
الجمهورية اإلسالمية
شركة نورتيكا جولدن ويت
اإليرانية
إس إف إل
جمهورية مصر العربية
شركة عافية العالمية ـ مصر
التيمار الدولية المحدودة
الينجتون الدولية المحدودة
كوغو
شركة صافوال غيدا ساناي ڤي تاكريت
أنونيم

النشاط التجاري
الرئيسي

نسبة الملكية المباشرة ()٪
 31ديسمبر
 31مارس
2017م
2018م

شركة قابضة

90

90

متوفقة النشاط
شركة قابضة

100
100

100
100

متوفقة النشاط
متوفقة النشاط

97.4
90

97.4
90

متوقفة النشاط

100

100

متوقفة النشاط

100

100

شركة قابضة

100

100

شركة قابضة

100

100

تصنيع زيوت
الطعام
تجارة وتوزيع

79.9

79.9

100

100

تجارة وتوزيع

100

100

تصنيع األغذية
والحلويات

90

90

الجزر البريطانية
العذراء
الجزر البريطانية
العذراء

تصنيع زيوت
الطعام
متوقفة النشاط

99.95

99.95

100

100

متوقفة النشاط

100

100

تركيا

تصنيع زيوت
الطعام

100

100
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة
عن الفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 -1معلومات عامة (تابع)
 )2شركة صافوال لألغذية (تابع):
ب -شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لإلستثمارات الصناعية
إسم الشركة التابعة
الشركة المتحدة للسكر ("يو إس سي")

بلد التأسيس
المملكة العربية
السعودية

يو اس سي
شركة اإلسكندرية للسكر ،مصر ("أي اس سي جمهورية مصر
العربية
إي")*
شركة صناعات سكر البنجر
إيه إس سي إي
شركة اإلسكندرية المتحدة إلستصالح األراضي

النشاط التجاري
الرئيسي

نسبة الملكية المباشرة ()٪
 31مارس  31ديسمبر
2017م
2018م

تصنيع السكر
74.48

74.48

تصنيع السكر
62.13

62.13

جزر كايمان

متوقفة النشاط

100

100

جمهورية مصر
العربية

إستصالح
األراضي

100

100

ج -شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال ألسواق األغذية الناشئة المحدودة
شركة صافوال المغرب

المغرب

صافوال لزيوت الطعام (السودان) المحدودة

السودان

شركة عافية العالمية – الجزائر

الجزائر

انتاج زيوت
الطعام
انتاج زيوت
الطعام
انتاج زيوت
الطعام

100

100

100

100

100

100

د -شركة تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية الدولية المحدودة
شركة بيهتام رويان كافيه الحديثة

انتاج أطعمة
الجمهورية
اإلسالمية االيرانية وحلويات

100

100

هـ  -شركة تابعة تحت سيطرة المؤون و مراسينا
ألوفوغ تريدينغ دي.ام.ام.سي

اإلمارات العربية
المتحدة

تجارة وتوزيع
100

*إن نسبة الملكية الفعلية في شركة اإلسكندرية للسكر ،مصر هي  31( ٪ 68ديسمبر 2017م.)٪68 :
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة
عن الفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 -1معلومات عامة (تابع)
 )2شركة صافوال لألغذية (تابع):
و -وفقا ً لشروط وأحكام اتفاقية البيع والشراء الموقعة في  23مارس  2017بين شركة صافوال لألغذية وشركة أفيس ،وافقت
شركة صافوال لألغذية على الشراء من شركة أفيس فيس ديس تيكاريت ايه اس ("أفيس") (شركة تأسست في تركيا) حصص
 ٪51من حصص زيوت الطعام المتحدة (شركة تأسست في جزر الكايمن) مقابل مبلغ  18.87مليون دوالر امريكي
( 70.78مليون لاير سعودي) .وقد انجزت هذه الصفقة من خالل شركتها التابعة المملوكة بنسبة  ،٪100وهي شركة أسيل
للغذاء ،وهي شركة تأسست في جزر الكايمن .وقد تم االنتهاء من جميع اإلجراءات القانونية عند سداد المبلغ في  10أبريل
2017م .تمتلك زيوت الطعام المتحدة تمتلك  ٪100من شركة بونوس لألغذية ذ .م .م .والتي تأسست في جمهورية العراق
وتشارك في اعمال تكرير وتعبئة زيوت الطعام والسمن النباتي.
 )3شركة بنده للتجزئة
تملك الشركة األم نسبة  ٪91من اسهم شركة بنده للتجزئة ("بنده") ( 31ديسمبر2017م )٪91 :والتي تم تأسيسها كشركة
مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم /235ج بتاريخ  22رجب 1431هـ ( 3يوليو 2010م) وقبل تحول
الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة كانت تعمل الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية بموجب
السجل التجاري رقم  1010137417والصادرة بالرياض بتاريخ  1ربيع األول 1416هـ ( 28يوليو 1995م).
تزاول شركة بنده وشركاتها التابعة اعمالها في تجارة الجملة والتجزئة في موارد التغذية والمواد االستهالكية .تعمل مجموعة
بنده من خالل شبكة من متاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت والمتاجر الصغيرة التابعة لها.
شركات تابعة تحت سيطرة شركة بنده:
إسم الشركة التابعة

بلد التأسيس

النشاط التجاري
الرئيسي

بنده

شركة المخازن الكبرى التجارية
شركة بنده لخدمات التشغيل والصيانة
وخدمات العقود
شركة بنده الدولية لتجارة التجزئة
شركة بنده الدولية لتجارة التجزئة
شركة بنده للمخابز المحدودة

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
جمهورية مصر العربية
اإلمارات العربية المتحدة
المملكة العربية السعودية

نسبة الملكية المباشرة ()٪
 31مارس
2018م

 31ديسمبر
2017م

تجزئة

90

90

خدمات وصيانة
تجزئة
تجزئة
مخابز

100
100
100
100

100
100
100
100

شركة المخازن الكبرى التجارية
الشركة اللبنانية للحلويات والمخابز

المملكة العربية السعودية

متوقفة النشاط

95

95

خالل الفترة المنتهية في  31مارس 2018م ،قرر مساهمي بنده في اجتماع الجمعية العامة غير العادية ،تحمّل الخسائر
المتراكمة بمقدار 625مليون لاير سعودي وزيادة رأس المال بمبلغ مليار لاير وذلك من أجل تمويل العمليات المستقبلية
للشركة.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة
عن الفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 -2أسس اإلعداد
أ -االلتزام بالمعايير
يتم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة للمعايير الدولية للتقارير المالية الخاص بالتقارير المالية األولية
("المعيار المحاسبي الدولي رقم  )"34والمعتمدة في المملكة العربية السعودية ،و المعايير والبيانات األخرى الصادرة من
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وينبغي قراءتها جنبا ً إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في السنة
المنتهية في  31ديسمبر2017م ("القوائم المالية السنوية السابقة").
ال تشمل هذه القوائم المالية جميع المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة للقوائم المالية المعده وفقا للمعايير الدولية
للتقارير المالية ،ومع ذلك ،يتم ادراج السياسات المحاسبية والمالحظات التوضيحية المحددة لشرح األحداث والمعامالت
الهامة لفهم التغييرات في المركز المالي للمجموعة واألداء منذ إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة السابقة .هذه هي المجموعة
األولى للقوائم المالية للمجموعة التي تم فيها تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم " 9األدوات المالية" والمعايير
الدولية للتقارير المالية رقم " 15اإليرادات من عقود مع العمالء" وتم توضيح التغييرات الناتجة عن السياسات المحاسبية
الهامة في إيضاح .17
 )1العرف المحاسبي  /اسس القياس
تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة بأستخدام اساس االستحقاق المحاسبي ومبدأ مفهوم االستمرارية
ومبدأ التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات غير تلك المدرجة بالتكلفة المطفأة ،وااللتزامات المؤكدة ،المخزون
المدرج ضمن عالقة التحوط بالقيمة العادلة ومشتقات األدوات المالية ومنافع الموظفين المعترف بها بالقيمة الحالية
لإللتزام المستقبلي باستخدام طريقة الوحدة المقدرة ،تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع عرض الفترة
الحالية.
 )2عملة العرض و والوظيفة
يتم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة باللاير السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للشركة.
ب -تقديرات وإفتراضات محاسبية مؤثرة
إن اعداد قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة يتطلب من اإلدارة القيام بإصدار أحكام وتقديرات وافتراضات والتي تؤثر
في تطبيق السياسات المحاسبية للمبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات و اإليرادات والمصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية
عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الهامة على أساس مستمر .يتم االعتراف بالتعديالت علی التقديرات مستقبليا.
إن االحكام الهامة الصادرة عن اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية والمصادر الرئيسية للتقديرات الغير مؤكدة للمجموعة
هي نفسها التي تم وصفها في القوائم المالية الموحدة السنوية السابقة ،باستثناء االحكام الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات
الغير مؤكدة المتعلقة بتطبيق المعيار المالي  9والمعيار المالي  15الموضحة في إيضاح .17
 -3السياسات المحاسبية الهامة
باستثناء ما هو موضح أدناه ،فإن السياسات المحاسبية المطبقة في هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة هي نفسها
المطبقة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في السنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م .لقد قامت المجموعة مبدئيا ً بتبني
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم " 9األدوات المالية" ورقم " 15اإليرادات من عقود مع العمالء" من  1يناير 2018م.
وقد تم تفسير أثر تطبيق هذه المعايير بشكل كامل في ايضاح رقم  .17وهناك عدد من المعايير والتعديالت الجديدة األخرى
السارية اعتبارً ا من  1يناير 2018م ،ولكنها ال تحتوي على تأثير جوهري على القوائم المالية للمجموعة.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة
عن الفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 -4اإلستثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية
فيما يلي تفاصيل استثمار المجموعة في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية هي كما يلي:

اإلسم
شركة المراعي
شركة كنان العالمية للتطوير العقـاري
يو إس سي إي*
شركة مدينة السيرة للتطوير العقاري
شركة مطوري مدينة المعرفة اإلقتصادية
الشركة المتحدة للزيوت القابضة المحدودة

قطاع االعمال
الرئيسي
المنتجات الغذائية الطازجة
العقارات
تصنيع السكر
العقارات
العقارات
شركة قابضة

بلد
التأسيس
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
مصر
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
جزر كايمان

نسبة الملكية
()٪
 31ديسمبر
 31مارس
2017م
2018م
34.52
34.52
29.9
29.9
33.82
33.82
40
40
2.07
2.07
51
51

 31ديسمبر
 31مارس
2017م
2018م
6,942,521 7,058,512
506,513
513,992
246,449
237,145
147,597
147,597
16,270
16,270
65,039
62,432
7,924,389 8,035,948

* خالل مارس  2016م ،كجزء من التقييم اإلستراتيجي للمجموعة لعملياتها الرئيسية وقعت المجموعة ومساهمون آخرون في الشركة المتحدة للسكر ،مصر على إتفاقية مساهمين لزيادة
رأ س المال المدفوع للشركة المتحدة للسكر ،مصر بمشاركة مساهم جديد ،وهو البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ("إي بي ار دي").
في  28مارس 2017م ،ونتيجة إلستكمال جميع اإلجراءات القانونية؛ انخفضت ملكية المجموعة في الشركة المتحدة للسكر ،مصر بعد اصدار هذه األسهم ونتج عنه خسارة السيطرة على
الشركة المتحدة للسكر ،مصر وعلى ذلك ،تم الغاء توحيدها من دفاتر المجموعة مما أدى الى االعتراف بصافي مكسب بمبلغ  30.48مليون لاير سعودي في قائمة الربح أو الخسارة
والدخل الشامل اآلخر الموحدة المختصرة .إن هذا المكسب هو صافي تكلفة "خيار الشراء و البيع اآلجل" بقيمة  99.73مليون لاير سعودي .والذي يمنح الحق للبنك األوروبي إلعادة
اإلعمار والتنمية ("إي بي ار دي") في بيع أسهم الشركة المتحدة للسكر ،مصر إلى المساهمين بالسعر المتفق عليه وفقا لـ "اتفاقية خيار الشراء والبيع االجل" (" االتفاقية") خالل الفترة
المنصوص عليها في االتفاقية.
باإلضافة لذلك ،کما في ديسمبر  2017م ،تم إعادة قياس خيار "الشراء والبيع" بالقيمة العادلة باستخدام نموذج بالك شول وتم تسجيلها ضمن تكلفة تمويلة وإيراد تمويلي بمبلغ 60.25
مليون لاير سعودي و  10.24مليون لاير سعودي علی التوالي.
تستمر المجموعة في التأثير بشكل جوهري على األنشطة االستراتيجية والتشغيلية والنشاطات المالية للشركة المتحدة للسكر ،مصر .وقد تم االعتراف بحصة المجموعة في الملكية الفعلية
المحتفظ بها وهي  ٪33.82في الشركة المتحدة للسكر ،مصر كإستثمار في "شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية" بالقيمة العادلة كما في تاريخ المعاملة.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة
عن الفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 -5اإلستثمارات
 31مارس
2018م
استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إيضاح )1-5
استثمار بالتكلفة المطفأة (إيضاح )2-5
استثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (إيضاح )3-5

429,273
38,164
35,629
503,066

 31ديسمبر
2017م
471,507
--471,507

 1-5استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ( 31ديسمبر 2017م :استثمارات متاحة للبيع)

اإلسم

قطاع
االعمال
الرئيسي

إستثمارات مدرجة
مدينة المعرفة االقتصادية

العقارات

إعمار المدينة اإلقتصادية

العقارات

شركة تعمير األردنية القابضة

العقارات

إستثمارات غير مدرجة

سويكورب المملكة العربية
السعودية

شركة
قابضة
خدمات
إدارة
االستثمار

دار التمليك (إيضاح (أ) أدناه)

العقارات

شركة جسور القابضة

نسبة الملكية
()٪
 31مارس  31ديسمبر
2017م
2018م

بلد
التأسيس

المملكة
العربية
السعودية
المملكة
العربية
السعودية
المملكة
االردنية
الهاشمية
المملكة
العربية
السعودية
المملكة
العربية
السعودية
المملكة
العربية
السعودية

 31مارس
2018م

 31ديسمبر
2017م

6.4

6.4

259,772

278,667

0.9

0.9

101,827

100,413

5

5

--

--

14.81

14.81

--

--

15

15

67,674

67,674

--

5

-429,273

24,753
471,507

(أ) في يناير 2018م ،باعت الشركة حصتها في دار التمليك بمبلغ  28.02مليون لاير سعودي وحققت ربح قدره  3.27مليون
لاير سعودي.
 2-5يمث ل هذا االستثمار الذي قامت به إحدى الشركات األجنبية التابعة للمجموعة في سندات قصيرة األجل بتاريخ استحقاق
في يناير 2019م.
 3-5يمثل هذا االستثمار الذي قامت به إحدى الشركات المحلية التابعة للمجموعة في الصناديق المشتركة للسلع .كما في 31
مارس 2018م  ،تم االعتراف بمكسب غير محقق بمبلغ  0.06مليون لاير سعودي في قائمة األرباح والخسائر للفترة.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة
عن الفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 -6رأس المال
كما في  31مارس 2018م ،فإن رأس مال المجموعة يبلغ  5.3مليار لاير سعودي يتكون من  533.981مليون سهم مدفوع
بالكامل بقيمة  10لاير سعودي للسهم ( 31ديسمبر 2017م  5.3 :مليار لاير سعودي يتكون من  533.981مليون سهم
مدفوع بالكامل بقيمة  10لاير سعودي للسهم).
 -7إحتياطي نظامي
وفقا ً للنظام االساسي للشركة ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية ،يتعين على الشركة تحويل  ٪10من صافي دخلها
سنويًا إلى إحتياطي نظامي حتى يتساوي هذا االحتياطي النظامي  ٪30من رأس المال .وحيث أن الشركة قد وصلت إلى
مستوى االحتياطي االلزامي ،فإنه ال يجب إجراء أي تحويالت إضافية.
اإلحتياطي النظامي المبين في القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة هو االحتياطي النظامي للشركة .هذا االحتياطي غير
متاح حاليا لتوزيعها على مساهمي الشركة.
 -8سلف وقروض
المعلومات التالية تعكس الشروط التعاقدية للقروض والسلف المحملة بفوائد ،والتي تم قياسها بالتكلفة المطفأة.

مطلوبات غير متداولة
قروض بنكية مضمونة
سندات غير مضمونة (صكوك) (إيضاح )2-8
قروض بنكية غير مضمونة
مطلوبات متداولة
الجزء المتداول من قروض بنكية مضمونة
الجزء المتداول من قروض بنكية غير مضمونة
قروض بنكية مضمونة
قروض بنكية غير مضمونة
سحب على المكشوف

 31مارس
2018م

 31ديسمبر
2017م

159,961
1,500,000
1,736,309
3,396,270

162,550
1,500,000
1,866,884
3,529,434

30,578
867,836
196,311
3,202,355
58,792
4,355,872
7,752,142

35,322
843,109
221,585
2,664,825
102,587
3,867,428
7,396,862

 1-8تم الحصول على هذه القروض من بنوك تجارية ومؤسسات مالية أخرى من قبل الشركة األم وشركاتها التابعة الموحدة.
هذه القروض باللاير السعودي والجنيه المصري واللاير اإليراني و الدوالر األمريكي والدينار الجزائري والليرة التركية
والجنيه السوداني .بعض هذه القروض مضمونة برهن بعض الممتلكات واآلالت والمعدات لبعض الشركات الخارجية
التابعة .تتضمن إتفاقيات القروض تعهدات تتطلب من بين أشياء أخرى الحفاظ على نسب مالية معينة .بعض القروض طويلة
األجل للشركات التابعة مضمونة بضمانات الشركة األم.
 2-8في  22يناير 2013م أتمت المجموعة طرحها األولي إلصدار الصكوك بقيمة إجمالية تبلغ  1.5مليار ريـال سعودي بمدة
صالحية  7سنوات وبعائد متوقع متغير على حملة الصكوك  ٪1.10زائد سايبور  6أشهر تدفع بشكل نصف سنوي .تنص
أحكام الصكوك على أن تحافظ المجموعة خالل الفترة على شروط مالية وغيرها من الشروط خالل المدة.
 3-8تم رهن بعض الممتلكات ،اآلالت و المعدات بمبلغ  489.69مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2017م 435.35 :مليون
لاير سعودي) لبعض الشركات التابعة في الخارج للمجموعة كضمان لدى بعض البنوك التجارية.
 4-8تم رهن المخزون بمبلغ  52مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2017م 43 :مليون لاير سعودي) لدى بعض البنوك األجنبية
كضمان مقابل تسهيالت لبعض الشركات التابعة في الخارج.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة
عن الفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 -9منافع الموظفين
بيان عام بخطة منافع الموظفين
تقوم المجموعة بتشغيل برنامج خطط لمكافآة نهاية خدمة للموظفين غير الممولة موافقة عليها لصالح موظفيها الدائمين كما
هو مطلوب بموجب نظام العمل في المملكة العربية السعودية و وفقا ً للمتطلبات االنظمة المحلية للشركات األجنبية التابعة.
إن المبلغ المعترف به ضمن قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة محددة كالتالي:
 31مارس
2018م
القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة

663,547

 31ديسمبر
2017م
663,732

الحركة في صافي التزام المنافع المحددة
إن صافي التزام المنافع المحددة يشتمل فقط على التزام المنافع المحددة .إن الحركة في التزام المنافع المحددة خالل الفترة /
السنة هو كاآلتي:
 31ديسمبر
 31مارس
2017م
2018م
الرصيد في بداية الفترة  /السنة

663,732

المدرج ضمن الربح او الخسارة
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الفائدة
المدرج ضمن الدخل الشامل اآلخر

609,251

21,476
4,874
26,350

81,706
22,950
104,656

-)(1,640
)(24,895
-663,547

13,746
)(8,443
)(56,386
908
663,732

إعادة قياس خسارة:

خسارة إكتوارية
تأثير الحركة في معدالت الصرف
المنافع المدفوعة
تسويات متعلقة بالموظفين المحولين
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

اإلفتراضات اإلكتوارية
االفتراضات االكتوارية األساسية كما في تاريخ التقريرهي نفسها المستخدمة في  31ديسمبر 2017م  ،كالتالي:
 31ديسمبر
2017م
معدل الخصم
معدل زيادة الرواتب مستقبليا ً  /معدل الزيادة المتوقع للرواتب
معدل الوفيات
معدل دوران العمل  /معدل االستقاالت
سن التقاعد

٪20.25 - ٪4
٪21 - ٪6
٪0.5 - ٪0.1
٪17 - ٪6
 60سنة

إن متوسط المدة المرجحة إللتزام المنافع المحددة يتراوح ما بين  4.5إلى  9.65سنوات.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة
عن الفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 -10الزكاة وضريبة الدخل
أ) الموقف الزكوي
أنهت الشركة وضعها الزكوي حتى سنة 1998م .لدى الشركة إعتراضات مستمرة على الربط الزكوي الصادر من
الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") للسنوات 1999م و2000م والذى يظهر فروقات زكوية بمبلغ  1.9مليون لاير
سعودي.
تم االنتهاء من الروبط الزكوية للسنوات من 2001م حتى 2004م .وقامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بعمل فحص
ميداني لسجالت الشركة للسنوات من 2005م حتى 2012م ،وطالبت بفروقات زكوية بمبلغ  85.8مليون لاير سعودي.
وقد اعترضت الشركة على مطالبة الهيئة العامة للزكاة والدخل .قدمت الشركة أيضا اإلقرارات الزكوية للسنوات 2013م
إلى 2016م.
استلمت الشركات السعودية التابعة شهادات زكوية نهائية لبعض السنوات وشهادات زكوية مؤقتة لسنوات أخرى .كما
استلمت أيضا استفسارات من الهيئة حول السنوات قيد المراجعة ،والتي تم او سوف يتم الرد عليها أو في مرحلة الرد
عليها من قبل الشركات المعنية .كما استلمت بعض الشركات السعودية التابعة في المجموعة ربوطا زكوية من الهيئة
تتعلق باإلقرارات الزكوية للسنوات 2005م و 2012م حيث قييمت الهيئة مطلوبات زكوية إضافية بمبلغ  17.7مليون
ريـال سعودي تقريبا ً ( 31ديسمبر 2017م 17.7 :مليون ريـال سعودي) تقدمت الشركات التابعة بإعتراضات على هذه
الربوط اإلضافية.
ب) الموقف الضريبي
تلتزم الشركات األجنبية التابعة للمجموعة بدفع ضريبة دخل بموجب قوانين الضريبة المطبقة في دول تأسيسها .بعض
من هذه الشركات التابعة لديها اعفاء ضريبي حالياً .تقوم الشركات التابعة الخاضعة للضريبة بتحديد االلتزامات
الضريبية بنا ًء على المعدالت المطبقة للشركات فيما يتعلق بالدخل المعدل الخاضع للضريبة للسنة .كما أن بعض هذه
الشركات األجنبية التابعة ملزمة بدفع ضريبة مقدمة ربع سنوية يتم تحديدها على أساس وعاء االلتزام الضريبي للسنة
السابقة.
حصلت بعض الشركات األجنبية التابعة على روبط ضريبية نهائية لسنوات معينة وربوط ضريبية مؤقتة لسنوات
أخرى .كما تلقت إستفسارات من إدارات ضريبة الدخل بعد تقييمها أو فحصها لسنوات قيد المراجعة حيث تم تقديم
ردود لها.
تعتقد إدارة المجموعة أنه اليوجد هناك مبالغ كبيرة محل إعتراض مع إدارات ضريبة الدخل في أي عملية أجنبية.
 -11إلتزامات وتعهدات
 31ديسمبر
 31مارس
2017م
2018م
المبالغ بالماليين

خطابات االعتمادات
ضمانات بنكية
ضمان اعتباري
التزامات لشراء سكر الخام
التزامات للبيع سكر المكرر
إلتزامات رأسمالية

144
103
102
373
735
34

التزامات لشراء السكر الخام
التزامات للبيع السكر المكرر

300,355
413,455

91
239
102
345
694
257

الكمية بالطن المتري
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262,300
360,478

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة
عن الفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 -12ربحية السهم
تم حساب ربحية السهم األساسية عن الفترة المنتهية في  31مارس 2018م وفي  31مارس 2017م بقسمة صافي الدخل
والدخل من العمليات المستمرة والعائد لمساهمي الشركة األم للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 533.981
مليون سهم ( 31مارس 2017م 533.981 :مليون سهم) خالل تلك الفترات.
تم احتساب ربحية السهم المخفضة عن الفترة المنتهية في  31مارس 2018م و 31مارس 2017م بقسمة صافي الدخل
والدخل من العمليات المستمرة العائد لمساهمي الشركة األم لتلك الفترات على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة المعدلة
بأثر التخفيض المحتمل لألسهم العادية .وحيث أنه اليوجد هناك إلتزام قابل للتحول ألدوات حقوق ملكية ،فإن ربحية السهم
المخفضة ال تختلف عن ربحية السهم األساسي.
 -13أطراف ذات عالقة
تتضمن األطراف ذات العالقة من مساهمي المجموعة والشركات الزميلة والشقيقة والمنشأت األخرى ذات العالقة مع بعض
الشركات التابعة الموحدة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة .يتم اعتماد شروط وأحكام هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.
المعامالت مع موظفي اإلدارة العليا

تعويضات موظفي اإلدارة العليا
يتضمن التعويض لموظفي اإلدارة العليا الرئيسيين للمجموعة رواتب ،ومكافآت غير نقدية ،ومنافع ما بعد التوظيف .قامت
المجموعة باالعتراف بمصروف قدرة  5.92مليون لاير سعودي لفترة المنتهية في  31مارس 2018م ( 31ديسمبر 2017م:
 5.55مليون لاير سعودي).
بلغت مكافاة اعضاء مجلس االدارة لفترة المنتهية في  31مارس 2018م 0.55 :مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2017م:
 0.55مليون لاير سعودي) وقد تم احتسابها وفقا للنظام االساسي للشركة وتعتبر مخصصات موضحة في قائمة التغيرات في
حقوق الملكية الموحدة المختصرة .إن مخصصات الحضور والمصروفات االخرى ألعضاء مجلس االدارة واعضاء لجان
المجلس المختلفة بلغت  0.23مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2017م  0.69:مليون لاير سعودي) وتم تسجيلها كمصروفات
ضمن مصروفات إدارية.

معامالت مع أطراف ذات عالقة أخرى
قامت عدد من هذه الشركات بإجراء معامالت مع المجموعة خالل الفترة .أحكام و شروط هذه المعامالت لم تكن بها محاباة
أكثر من الشروط واألحكام المتاحة ،او التي من المتوقع انت تكون متاحة بشكل معقول ،في معامالت مماثلة مع شركات ليس
لها عالقة بموظفي االدارة العليا والتي تتم على أسس تجارية بحتة.
إن كافة األرصدة القائمة مع األطراف ذات العالقة يتم تحديد أسعارها على أساس تجاري بحت ويتم تسويتها نقداً خالل فترة
االئتمان المتفق من تاريخ المعاملة .جميع هذي العالقة غير مؤمنة .لم يتم االعتراف بأي مصروفات في لفترة الحالية أو الفترة
السابقة لل ديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة من قبل أطراف ذات عالقة.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة
عن الفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 -13معامالت مع أطراف ذات عالقة (تابع)
إن القيمة اإلجمالية للمعامالت واألرصدة القائمة الطراف ذات العالقة بما في ذلك موظفي اإلدارة العليا والمنشآت التي
يسيطرون عليها أو لديهم تأثير هام عليها هي كما يلي:
اإلسم

العالقة

طبيعة
المعامالت

مبلغ المعامالت
 31مارس
2017م
2018م

الرصيد الختامي
 31مارس  31ديسمبر
2017م
2018م

مستحق من أطراف ذات عالقة – ذمم مدينة تجارية
بعض مساهمي
الشركة المتحدة للسكر
بعض مساهمي شركة
عافية العالمية
المراعي
المخابز الغربية
المحدودة
سي فود إنترناشيونال
ون
شركة عبد القادر
المهيدب وأبناءه
أخرى

مساهمون في
شركة تابعة
مساهمون في
شركة تابعة
شركة زميلة

تجارية

50,089

102,024

37,083

31,054

تجارية
تجارية

18,829
15,456

17,689
18,656

16,056
6,938

9,129
5,014

شركة شقيقة

تجارية

5,315

8,296

2,496

1,852

شركة زميلة

تجارية

7,117

3,035

16,049

--

مساهم

تجارية

-35

1,673
12

-2,825
81,447

-3,525
50,574

مستحق من أطراف ذات عالقة – مدفوعات مقدماً وذمم مدينة أخرى
شركة زميلة

غير تجارية

كنان (إيضاح )1-13
سي فود إنترناشيونال
ون
سي فود انترناشونال
هولدكو
شركة بونوس لألغذية
المحدودة
شركة عبدالقادر
المهيدب وأبناءه
دل مونتي السعودية
المحدودة

شركة زميلة

غير تجارية

شركة مشتركة

غير تجارية

شركة زميلة

غير تجارية

مساهم

غير تجارية

شركة شقيقة

غير تجارية

شركة المراكز العربية

شريك في شركة
تابعة

غير تجارية

الشركة المتحدة
للسكر ،مصر

شركة زميلة

غير تجارية

10,701

10,542

85,301

82,363

305

243

--

14,907

--

--

6,011

6,011

3,026

--

1,922

1,104

1,696

2,204

1,962

--

788

987

112

150

10,975
19,498

10,962
--

960

--

19,498
115,766

168
104,703

مستحق من أطراف ذات عالقة -ذمم مدينة طويلة األجل
كنان (إيضاح )1-13

شركة زميلة

غير تجارية

--
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69,075
69,075

69,075
69,075

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة
عن الفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 -13أطراف ذات عالقة (تابع)
اإلسم

العالقة

طبيعة
المعامالت

مبلغ المعامالت
 31مارس
2017م
2018م

الرصيد الختامي
 31مارس  31ديسمبر
2017م
2018م

مستحق إلى أطراف ذات عالقة – ذمم دائنة تجارية
المراعي
شركة ميار لألغذية
شركة نستله العربية
المحدودة
شركة حائل للتنمية
الزراعية
دل مونتي السعودية
المحدودة
شركة المهباج الشامية
التجارية
شركة المنهل لمصنع
المياه المحدودة
أخرى

شركة زميلة
شركة شقيقة

تجارية
تجارية

187,206
21,077

129,100
32,498

103,221
18,235

82,163
57,080

شركة شقيقة

تجارية

120,911

79,383

55,802

40,453

شركة شقيقة

تجارية

--

21,204

--

15,373

شركة شقيقة

تجارية

18,161

21,940

8,268

4,468

شركة شقيقة

تجارية

4,539

2,194

4,530

4,181

شركة شقيقة

تجارية

4,098
2,191

4,375
--

2,468
712
193,236

2,587
343
206,648

مستحق إلى أطراف ذات عالقة – مستحقات ومطلوبات أخرى
شريك في
شركة المراكز العربية
شركة تابعة
شركة عبدالقادر
مساهم
المهيدب و أبناءه
أخرى

غير تجارية

غير تجارية

--

--

--

8,221

-1,016

-1,014

-286
286

266
1,791
10,278

 1-13في سبتمبر 2014م ،باعت الشركة األم حصة ملكية مباشرة وغير مباشرة في شركة ديار المشرق (مشروع مشارف) إلى
شركتها الزميلة كنان بمبلغ  593.6مليون لاير سعودي مستحقة على أربعة أقساط حتى نوفمبر  .2017خالل2017م،
تم التوقيع على اتفاق بين الطرفين حيث تم االتفاق على إعادة جدولة المبلغ المتبقي المستحق  153.97مليون لاير سعودي
على دفعتين بمبلغ  79.70مليون لاير سعودي و  74.27مليون لاير سعودي في  1ديسمبر 2018م و  30يونيو 2019م
على التوالي .إن األرصدة المدينة كما هو موضح أعاله يتم تسجيلها بالقيمة الحالية لمبالغ القسط.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة
عن الفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 -14قطاعات التشغيل
لدى المجموعة أربعة تقاري ر قطاعية ،كما هو موضح أدناه ،وهي وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة .وتقدم وحدات
األعمال االستراتيجية منتجات وخدمات مختلفة ،وتدار بشكل منفصل ألنها تتطلب تقنيات واستراتيجيات تسويقية مختلفة .لكل
وحدة من وحدات االعمال االستراتيجية يقوم الرئيس التنفيذي للمجموعة (متخذ القرارات التشغيلية الرئيس) بمراجعة التقارير
اإلدارية الداخلية على أساس ربع سنوي على األقل .يوضح الملخص التالي العمليات في كل قطاع من قطاعات المجموعة:
صناعات غذائية  -ويشمل عمليات تصنيع وبيع وتوزيع زيوت الطعام والسكر والمعكرونة ومنتجات األغذية.
التجزئة  -ويشمل عمليات أسواق الهايبر ماركت والسوبرماركت والمتاجر الصغيرة التابعة لها.
الخدمات الغذائية  -ويشمل المنتجات الغذائية وسلسلة مطاعم الوجبات السريعة التي تديرها هرفي.
اإلستثمارات  -ويشمل النشاطات العقارية واالستثمارات في الشركات الزميلة و االستثمارات المتاحة للبيع و االستثمارات
األخرى.
تصنف القطاعات التي ال تستوفي أي من حدود الكمية لتحديدها ضمن قطاعات التقرير في عامي 2018م و2017م ،ضمن
"أستبعادات  /أخرى" والتي تتضمن بشكل رئيسي اإلستبعادات.
المعلومات المتعلقة بنتائج كل التقارير القطاعية متضمنه أدناه .يتم قياس األداء على أساس صافي الربح قبل ضريبة الدخل
والزكاة لكل قطاع  ،كما هو مبين ضمن التقارير اإلدارة الداخلية .اإلدارة على قناعة ان تلك المعلومات هي اكثر عالقة لتقييم
نتائج قطاعات معينة ومقارنتها بمنشأت أخرى تعمل ضمن تلك الصناعات .إن تحديد األسعار فيما بين القطاعات يتم على
أساس تجاري بحت.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة
عن الفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 -14قطاعات التشغيل (تابع)

التقارير القطاعية
صناعات غذائية

التجزئة

الخدمات الغذائية

عمليات غير
مستمرة

اإلستثمارات

أخرى  /إستبعادات

اإلجمالي

 31مارس 2018م
اإليرادات الخارجية
اإليرادات ما بين القطاعات
اإليرادات القطاعية
تكلفة اإليرادات
صافي ربح ( /خسارة)
القطاع

2,451,934
119,772
2,571,706
)(2,241,181

2,413,720
879
2,414,599
)(1,877,717

279,779
6,518
286,297
)(207,098

-11,405
11,405
--

-----

-)(138,574
)(138,574
126,291

5,145,433
-5,145,433
)(4,199,705

8,273

)(223,249

47,745

87,898

--

)(4,982

)(84,315

موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

8,184,032
5,129,710

5,791,099
5,692,138

1,447,522
532,927

12,818,540
3,822,291

---

)(4,470,819
)(841,543

23,770,374
14,335,523

 31مارس 2017م
اإليرادات الخارجية
اإليرادات ما بين القطاعات
اإليرادات القطاعية
تكلفة اإليرادات
ربح ( /خسارة) القطاع

2,846,562
107,530
2,954,092
)(2,528,985
95,060

2,673,084
1,011
2,674,095
)(2,144,926
)(229,440

267,259
7,752
275,011
)(188,149
52,718

-11,541
11,541
-80,728

----15,605

-)(127,834
)(127,834
115,282
)(9,893

5,786,905
-5,786,905
)(4,746,778
4,778

موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

8,230,219
5,006,660

5,426,297
5,104,145

1,390,677
523,827

13,039,070
3,841,310

---

)(4,877,443
)(975,102

23,208,820
13,500,840
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة
عن الفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 -15إدارة المخاطر المالية
إن أنشطة المجموعة تعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية :مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة ،القيمة
العادلة والتدفق النقدي لمخاطر سعر الفائدة ومخاطر األسعار) ،مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .ويركز برنامج إدارة
المخاطر الكلية للمجموعة على تقلبات األسواق المالية  ,ويسعى للتقليل من التأثيرات السلبية المحتملة على األداء المالي
للمجموعة .تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة للتحوط من التعرض لمخاطر معينة.
إطار إدارة المخاطر المالية
يتم العمل بسياسة إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العليا بموجب سياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة .تقوم اإلدارة العليا
بتحديد ،و تقييم ،والتحوط للمخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع وحدات التشغيل للمجموعة .أهم أنواع المخاطر هي مخاطر
السوق و مخاطر االئتمان ،ومخاطر السيولة.
يتولى مجلس اإلدارة المسؤولية الشاملة عن إنشاء واإلشراف على إطار إدارة المخاطر للمجموعة .فريق اإلدارة التنفيذية
هو المسؤول عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر للمجموعة .يقوم فريق العمل بإجراء إجتماعات بشكل منتظم ،وإن
أي تغيرات أو أمور تتعلق باالمتثال للسياسات يتم إبالغ المجلس بها من خالل لجنة المراجعة.
يتم مراجعة أنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فريق اإلدارة التنفيذية لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة
المجموعة.
تشرف لجنة المراجعة على امتثال اإلدارة لسياسات إدارة المخاطر للمجموعة وإجراءاتها ،وتقوم بمراجعة مدى مالئمة إطار
إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة.
يتم ادارج األدوات المالية ضمن القائمة الموحدة المختصرة للمركز المالي وتتضمن النقد وما في حكمه ،ذمم تجارية و
أرصدة مدينة أخرى ،استثمارات ،ذمم مدينة طويلة األجل ،قروض ،مشتقات ،ذمم دائنة ومستحقات ومطلوبات متداولة
أخرى .تم اإلفصاح عن طرق اإلثبات المتبعة في بيان السياسات الفردية المتعلق بكل بند.
تتم المقاصة ما بين االصل و اإللتزام المالي و يتم تسجيل الصافي ضمن القوائم المالية  ،عندما يكون للمجموعة حق نظامي
ملزم إلجراء تلك التسوية للمبالغ المعترف بها و لديها النية إما أن يتم تسويتها على أساس الصافي أو اإلعتراف باالصل
واإللتزام في آن واحد.
مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب أن القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار
السوق .تتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر وهي :مخاطر أسعار الفائدة ،مخاطر العمالت ،ومخاطر األسعار
األخرى.
مخاطر أسعار الفائدة
هي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير تذبذب أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة.
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة للمجموعة بشكل رئيسي من القروض والودائع قصيرة االجل والتي تكون بأسعار فائدة معومة
والتي تخضع الى إعادة التسعير على أساس اعتيادي ويتم مراقبة تلك التغيرات في أسعار الفائدة من قبل اإلدارة.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة
عن الفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 -15إدارة المخاطر المالية (تابع)
فيما يلي ملخص بمعدل الفائدة على األدوات المالية المحملة بفائدة على المجموعة والذي تم اإلعالن عنة إلدارة المجموعة.
 31ديسمبر
 31مارس
2017م
2018م
أدوات ذات معدل ثابت
471,882
528,579
موجودات مالية
255,276
301,615
مطلوبات مالية
أدوات ذات معدل متغير
موجودات مالية
مطلوبات مالية

52,959
7,450,527

267,792
7,141,233

مخاطر العملة
هي المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية للمعامالتها األساسية
باللاير السعودي والدوالر األمريكي واللاير اإليراني والجنية المصري والجنية السوداني والليرة التركية.
تعمل المجموعة دوليا ً وهي معرضة لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية .إن إستثمارات المجموعة في الشركات التابعة
والزميلة األجنبية والتي تكون صافي موجوداتها معرضة للمخاطر تحويل العملة .حاليا ً تتعلق تلك المخاطر بتذبذات أسعار
تحويل العملة بين العمالت األجنبية مقابل اللاير اإليراني والجنية المصري والجنية السوداني والليرة التركية .يتم قيد أثر هذه
التقلبات في بند منفصل في حقوق الملكية في القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة المرفقة .تقوم إدارة المجموعة
بمراقبة تلك التذبذبات وتدير أثرها على القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقا ً لذلك.
بشكل عام ،فإن القروض المقومة بعمالت تتطابق مع التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات األساسية للمجموعة .باإلضافة إلى
ذلك ،فإن الفائدة على القروض مقومة بعملة القروض .يوفر ذلك تحوط اقتصادي دون الحاجة الى استخدام المشتقات وبالتالي
ال يتم تطبيق محاسبة التحوط في هذه الظروف.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة
عن الفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 -15إدارة المخاطر المالية (تابع)
فيما يلي المركز المالي اإلجمالي المعرض والمصنف (باآلالف) الى عمالت اجنبية منفصلة:
دوالر أمريكي
 31مارس 2018م
ذمم مدينة تجارية
أرصدة مدينة أخرى
نقد و ما في حكمه

لاير إيراني

جنيه مصري

جنيه سوداني

ليرة تركية

20,733
79
31,984
52,796

1,409,825,250
796,072,089
3,731,452,195
5,937,349,534

908,501
165,878
268,944
1,343,323

25,378
24,109
159,243
208,730

148,210
27,892
7,336
183,438

ذمم دائنة تجارية
أرصدة دائنة أخرى
سلف وقروض

)(2,967
)(992
)(1,854
)(5,813

)(2,468,570,310
)(1,100,124,836
)(1,316,550,893
)(4,885,246,039

)(787,028
)(626,916
)(2,803,307
)(4,217,251

)(28,953
)(109,124
)(526,006
)(664,083

)(89,031
)(1,420
)(126,236
)(216,687

صافي التعرض

46,983

1,052,103,495

)(2,873,928

)(455,353

)(33,249

17,488
1,281
39,969
58,738

1,098,444,415
756,816,731
6,030,049,102
7,885,310,248

462,406
193,500
177,546
833,452

129,997
20,673
129,997
280,667

140,149
27,447
1,978
169,574

ذمم دائنة تجارية
أرصدة دائنة أخرى
قروض و سلف

)(17,123
)(234
)(206,329
)(223,686

)(3,612,122,638
)(547,387,226
)(389,052,630
)(4,548,562,494

)(256,061
)(620,176
)(2,679,191
)(3,555,428

)(25,232
)(53,871
)(325,884
)(404,987

)(101,310
)(3,428
)(99,917
)(204,655

صافي التعرض

)(164,948

3,336,747,754

)(2,721,976

)(124,320

)(35,081

 31مارس 2017م
ذمم مدينة تجارية
أرصدة مدينة أخرى
نقد وما في حكمة
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة
عن الفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 -15إدارة المخاطر المالية (تابع)
فيما يلي معدالت الصرف الهامة المستخدمة خالل الفترة:
المعدل المتوسط

المعدل الفوري

للفترة المنتهية في  31مارس

كما في

2017م

2018م

 31مارس
2018م

 31ديسمبر
2017م

العملة األجنبية لللاير السعودي
دوالر أمريكي
لاير إيراني
جنيه مصري
جنيه سوداني
ليرة تركية

0.27
8,681.1
4.71
4.82
0.98

0.27
12,554
4.72
9.75
0.97

0.27
13,101
4.72
9.25
0.94

0.27
11,320
4.74
7.40
1.01

إن إستثمارات المجموعة في الشركات التابعة األجنبية غير متحوط لها.
مخاطر األسعار
تتمثل في مخاطر تذبذب قيمة اداة مالية نتيجة لتغير أسعار السوق ،سواء كانت تلك التغيرات نتيجة لعوامل مرتبطة باألداة أو
الجهة المصدرة لألداة أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق.
تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار أدوات حقوق الملكية ألن المجموعة تمتلك استثمار في بعض أسهم حقوق الملكية المدرجة
والمصنفة ضمن قائمة المركز المالي كاستثمارات متاحة للبيع .تقوم إدارة المجموعة بمراقبة نسبه األوراق المالية على أساس
تناسبي لنسبتها في حقوق الملكية في محفظتها االستثمارية بناء على مؤشرات السوق .يتم إدارة تلك االستثمارات على أساس
فردي ويتم اعتماد جميع قرارات الشراء والبيع من قبل لجنة االستثمار .باإلضافة الى ذلك تقوم الشركة المتحدة للسكر باستخدام
أدوات مالية مشتقة (عقود السلع المستقبلية) للتحوط من مخاطر أسعار المواد الخام في قطاع السكر.
إن تفاصيل المحفظة االستثمارية للمجموعة المعرضة لمخاطر األسعار كما في تاريخ التقرير تم اإلفصاح عنها في ايضاح 5
من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة .كما في  31مارس 2018م ،يقتصر تعرض الشركة الكلي لمخاطر األسعار
على القيمة العادلة لتلك المراكز.
مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزامته ألداة مالية مما يتسبب بخسائر مالية للطرف
اآلخر .ال يوجد لدى المجموعة تركيز كبير لمخاطر االئتمان .ولتخفيض التعرض لمخاطر االئتمان وضعت المجموعة عملية
اعتماد بحيث يتم تطبيق الحدود االئتمانية على العمالء .كما تقوم اإلدارة أيضا بشكل متواصل بمراقبة مخاطر التعرض لإلئتمان
تجاه العمالء وتكوين مخصص مقابل األرصدة المشكوك في تحصيلها والتي هي على أساس ملف العميل وتواريخ السداد السابقة
للسداد .تتم مراقبة ذمم العمالء المدينة القائمة بشكل منتظم .ولتلبية مخاطر االئتمان من المدينين ،دخلت المجموعة أيضا في
ترتيبات تأمين في مناطق جغرافية معينة.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة
عن الفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 -15إدارة المخاطر المالية (تابع)
إن إجمالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في المجموعة كما في تاريخ التقرير هي كما يلي:
 31مارس
2018م

الموجودات المالية
استثمارات طويلة األجل
ذمم مدينة تجارية
أرصدة مدينة أخرى
مشتقات
استثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
أرصدة بنكية

78,558
1,217,786
412,966
98,437
35,629
973,174
2,816,550

 31ديسمبر
2017م
78,558
970,618
357,501
64,387
-1,265,128
2,736,192

يتم قيد الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى بالصافي بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.
كما في تاريخ التقرير ،تبلغ الذمم المدينة المستحقة والمتأخرة ألكثر من ستة أشهر مبلغ  106.9مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر
2017م 115.1 :مليون لاير سعودي) .بلغ إجمالي مخصص خسائر االئتمان في  31مارس 2018م مبلغ  95.2مليون لاير
سعودي ( 31ديسمبر 2017م 80.23 :مليون لاير سعودي) .لم يكن هناك أي ذمم مدينة متأخرة أو منخفضة القيمة من األطراف
ذات عالقة كما في  31مارس 2018م.
مخاطر التركيز
إن التحليل القطاعي للذمم المدينة ،والذي يشمل الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة طويلة األجل مبين أدناه:
 31ديسمبر
 31مارس
2017م
2018م
الجملة  /التجزئة
التصنيع
التصدير
أخرى

866,393
240,176
106,969
177,969
1,391,507

737,053
177,251
96,784
118,326
1,129,414

يخصم  :مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

)(95,163
1,296,344

)(80,238
1,049,176

إن الحد األقصى لتعرض الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة طويلة األجل لمخاطر االئتمان وفقا ً للقطاع الجغرافي كما يلي:
 31ديسمبر
 31مارس
2017م
2018م
المملكة العربية السعودية
إيران
تركيا
مصر
مناطق أخرى

825,029
128,462
166,977
214,341
56,698
1,391,507

682,102
119,384
145,127
123,114
59,687
1,129,414

يخصم :مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

)(95,163
1,296,344

)(80,238
1,049,176
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة
عن الفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 -15إدارة المخاطر المالية (تابع)
مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض المجموعة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بإلتزامات مرتبطة
بأدوات مالية .قد تنتج مخاطر السيولة من عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة .ويتم إدارة مخاطر
السيولة وذلك بمراقبتها بشكل دوري للتأكد من توفر أموال كافية من خالل تسهيالت بنكية متاحة للوفاء باي التزامات مستقبلية.
إن منهج المجموعة في إدارة السيولة هو التأكد بالقدر الممكن من أن لديها دائما ً سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها في
ظل الظروف العادية والغيرعادية دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة .ولهذا الغرض ،حافظت المجموعة
على حدود االئتمان مع بنوك تجارية مختلفة من أجل تلبية متطلبات السيولة لديها .كما في 31مارس 2018م ،لدى المجموعة
تسهيالت تمويل بنكية غير مستخدمة بمبلغ  4.6مليار لاير سعودي ( 31ديسمبر 2017م 4.7 :مليار لاير سعودي) إلدارة
متطلبات السيولة قصيرة األجل ومتطلبات السيولة طويلة األجل.
فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية المتبقية كما في تاريخ التقرير.إن المبالغ اجمالية وغير مخصومة وتتضمن
مدفوعات فوائد تعاقدية باستثناء تأثير اتفاقيات المقاصة.
التدفقات النقدية التعاقدية
أكثر من
ثالث سنوات
خمس
إلى خمس
ستة أشهر سنة إلى ثالث
أقل من ستة
سنوات
سنوات
سنوات
إلى سنة
أشهر
القيمة الدفترية
 31مارس 2018م

مطلوبات مالية غير مشتقة

سلف وقروض
ذمم دائنة تجارية
مستحقات ومطلوبات أخرى
توزيعات أرباح غير مطالب بها

7,752,142
3,042,453
1,732,535
256,292
12,783,422

3,828,517
3,042,453
1,732,535
256,292
8,859,797

685,798
---685,798

3,210,396
---3,210,396

431,685
---431,685

------

مطلوبات مالية مشتقة
مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة
للتحوط
عقود المشتقات المستخدمة
للتحوط
خيار البيع
عقود المشتقات األخرى ليست
للتحوط

635

348

1,566

6,745

--

--

66,983
159,979

60,080
--

6,903
--

---

---

-162,400

4,068
231,665

4,068
64,496

-8,469

-6,745

---

-162,400
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة
عن الفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 -15إدارة المخاطر المالية (تابع)
تدفقات نقدية تعاقدية

 31ديسمبر 2017م

القيمة الدفترية

أقل من ستة
أشهر

ستة أشهر
إلى سنة

سنة إلى ثالث
سنوات

ثالث سنوات
إلى خمس
سنوات

أكثر من
خمس
سنوات

مطلوبات مالية غير
مشتقة
سلف وقروض
ذمم دائنة تجارية
مستحقات ومطلوبات
أخرى
توزيعات أرباح غير
مطالب بها

7,396,862
2,471,121

3,643,577
2,471,121

461,275
--

3,364,077
--

366,272
--

---

1,786,358

1,786,358

--

--

--

--

258,473
11,912,814

258,473
8,159,529

-461,275

-3,364,077

-366,272

---

مطلوبات مالية مشتقة
مقايضة أسعار الفائدة
المستخدمة للتحوط
عقود المشتقات
المستخدمة للتحوط
خيار البيع
عقود المشتقات األخرى
ليست للتحوط

4,735

)(770

348

9,831

--

--

38,988
159,979

38,869
--

119
--

---

---

-162,400

7,974
211,676

7,974
46,073

-467

-9,831

---

-162,400

أنه ليس من المتوقع أن تصبح التدفقات النقدية المدرجة في تحليل االستحقاق مستحقه بشكل مبكر جداً أو بمبالغ مختلفة جوهرياً.
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات
القيمة العادلة هو السعر الذي سيتم استالمة مقابل بيع اصل ما أوالمدفوع مقابل تحويل إلتزام في معاملة منظمة بين المشاركين
في السوق في تاريخ القياس األساسي او ،في غيابه السوق األكثر فائدة التي يمكن للمجموعة الوصول إليها في ذاك التاريخ .القيمة
العادلة لإللتزام تعكس مخاطر عدم القدرة على األداء.
إن عدد من السياسات المحاسبية واإلفصاحات للمجموعة تتطلب قياس قيمها العادلة ،للموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة
عن الفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 -15إدارة المخاطر المالية (تابع)
عندما تكون هناك أداة متوفرة ،تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعلن في سوق نشطة لتلك االداة .يتم
إعادة اعتبار السوق كسوق نشط اذا كانت المعامالت لألصل أو اإللتزام يتعامل بها بشكل متكرر كافي وكميات كافية لتوفير
معلومات عن األسعار على أساس مستمر.
إذا لم يوجد سعر معلوم في سوق نشطة ،تستخدم المجموعة تقنيات التقييم التي تزيد من استخدام المدخالت المرصدة ذات الصلة
وتقلل من استخدام المدخالت الغير مرصدة .أن اسلوب التقييم المختارة يتضمن جميع العوامل التي يأخذها في الحسبان المشاركون
في السوق عند تسعير المعاملة.
عند قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام  ،تستخدم المجموعة البيانات التي يمكن رصدها في السوق قدر المستطاع .يتم تصنيف
القيم العادلة ضمن مستويات تسلسل هرمي على أساس المعطيات المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي:


المستوى األول :االسعار المتداولة (غير "معدلة") في أسواق نشطة مماثلة للموجودات أو المطلوبات.

 المستوى الثاني :المدخالت باستثناء االسعار المتداولة المدرجة ضمن المستوى األول التي يمكن رصدها لألصل
وااللتزام  ،اما بشكل مباشر (مثال  :األسعار) أو بشكل غير مباشر (مثال :مشتق من األسعار).
 المستوى الثالث :المدخالت لألصل أو االلتزام التي ال تستند على بيانات يمكن رصدها في السوق (مدخالت لغير
ملحوظة).
إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو إلتزام تندرج في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي للقيمة
العادلة ،فإن قياس القيمة العادلة يتم تصنيفه بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة حيث أن أدنى مستوى
للمدخالت يعد جوهريا ً للقياس بالكامل.
تعترف المجموعة بالتحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث فيها التغيير .خالل
الفترات المنتهية في  31مارس 2018م و 31ديسمبر 2017م ،لم تكن هناك تحويالت بين مستويات القيمة العادلة للمستوى
األول والمستوى الثاني.
حيث يتم تجميع األدوات المالية للمجموعة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية ،فيما عدا االستثمارات ومشتقات األدوات المالية والمحملة
بالقيمة العادلة ،قد تنشأ الفروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة .تعتقد اإلدارة أن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات
المالية للمجموعة ال تختلف جوهريا عن قيمتها الدفترية.
يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها وتسلسلها الهرمي
في القيمة العادلة .ال تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا
كانت القيمة الدفترية هي قيمة تقريبيه معقوله للقيمة العادلة.
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(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة
عن الفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 -15إدارة المخاطر المالية (تابع)

 31مارس 2018م

ملزمه في القيمة
العادلة من خالل
الربح او الخسارة
– أخرى

القيمة الدفترية
مخصصة
بالقيمة العادلة

القيمة العادلة
ألدوات
التحوط

القيمة العادلة
القيمة العادلة
للدخل الشامل
االخر

المستوى
األول

المستوى
الثاني

المستوى
الثالث

اإلجمالي

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
أستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
عقود صرف مستقبلية مستخدمة للتحوط
عقود صرف مستقبلية أخرى
خيار الشراء
أوراق مالية تمثل حقوق ملكية (إيضاح )5

35,629
----35,629

--45,525
10,240
-55,765

مقايضات معدالت الفائدة المستخدمة للتحوط
عقود صرف مستقبلية مستخدمة للتحوط
عقود صرف مستقبلية أخرى
خيار البيع

------

)(635
-)(66,983
--)(4,068
)-- (159,979
)(67,618) (164,047

-42,672
---42,672

----429,273
429,273

-35,629
42,672
-45,525
----- 361,599
88,197 397,228

---10,240
67,674
77,914

35,629
42,672
45,525
10,240
429,273
563,339

مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
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)(635
-)(635
)(66,983
)-- (66,983
)(4,068
)-- (4,068
)(159,979) (159,979
-)(231,665) (159,979) (71,686

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة
عن الفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 -15إدارة المخاطر المالية (تابع)

 31ديسمبر 2017م

القيمة الدفترية
القيمة العادلة
ألدوات
مخصصة
التحوط
بالقيمة العادلة

القيمة العادلة
متاح للبيع

المستوى
األول

المستوى
الثاني

المستوى
الثالث

اإلجمالي

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
أستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
عقود صرف مستقبلية مستخدمة للتحوط
عقود صرف مستقبلية أخرى
خيار الشراء
أوراق مالية تمثل حقوق ملكية (إيضاح )5

--40,821
10,240
-51,061

-13,326
---13,326

----471,507
471,507

--13,326
-40,821
----- 379,080
54,147 379,080

---10,240
92,427
102,667

-13,326
40,821
10,240
471,507
535,894

مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

مقايضات معدالت الفائدة المستخدمة للتحوط
عقود صرف مستقبلية مستخدمة للتحوط
عقود صرف مستقبلية أخرى
خيار البيع

--)(7,974
)(159,979
)(167,953

)(4,735
)(38,988
--)(43,723
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)(4,735
)-- (4,735
)(38,988
)-- (38,988
)(7,974
)-- (7,974
)(159,979) (159,979
-)(211,676) (159,979) (51,697

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة
عن الفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 -15إدارة المخاطر المالية (تابع)
أساليب التقييم والمدخالت الهامة التي ال يمكن مالحظتها
أن الجدول التالي يبين أساليب التقييم المستخدمة لقياس المستوى الثاني والمستوى الثالث من القيمة العادلة ،والمدخالت الهامة
المستخدمة التي ال يمكن رصدها.
األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
النوع
أوراق مالية تمثل حقوق ملكية

العالقة بين المدخالت
الهامة التي ال يمكن رصدها
و قياسات القيمة العادلة

معطيات ال يمكن
رصدها

أساليب التقييم

أسلوب مقارنة السوق ،سعر سعر مضاعفات األرباح ،غير قابل للتطبيق
مضاعفات األرباح ،السعر السعر مقابل القيمة الدفترية،
السعر مقابل القيمة الدفترية
للقيمة الدفترية
الملموسة

عقود مستقبلية

تسعيرة الوسيط

غير قابل للتطبيق

غير قابل للتطبيق

خيار الشراء والبيع

نموذج بالك شول

سعر التنفيذ لتقلب السعر
الفوري لمؤشر السكر
(القيمة العادلة)

الزيادة في القيمة العادلة
سوف يقلل من قيمة خيار
البيع و يزيد من قيمة خيار
الشراء.
زيادة تقلب المؤشر سوف
يزيد من قيمة خيار البيع
والشراء.

مقايضات معدل الفائدة

التدفقات النقدية المخصومة

غير قابل للتطبيق

غير قابل للتطبيق

 -16مخاطر إدارة رأس المال
تهدف المجموعة عند إدارة رأس المال إلى ضمان قدرة المجموعة على االستمرار بمبدأ مفهوم االستمرارية لكي تتكمن من
االستمرار في توفير عوائد للمساهمين ومنافع لحاملي األسهم اآلخرين ،وللحفاظ على رأس مال أساسي قوي لدعم التنمية المستدامة
ألعمالها.
تديرالمجموعة هيكل رأس مالها من خالل مراقبة العوائد على صافي الموجودات وتقوم بإجراء التعديالت عليها في ضوء
التغيرات في الظروف االقتصادية .ولغرض الحفاظ على أو تعديل هيكل رأس المال ،قد تقوم المجموعة بتعديل مبلغ توزيعات
األرباح المدفوعة للمساهمين أو قد تقوم بإصدار أسهم جديدة .ما تقوم المجموعة أيضا ً بمراقبة رأس المال بإستخدام معدل
المديونية ،وهو صافي الديون ،القروض المحملة بالفوائد والسلف بما في ذلك تكاليف التمويل ،الذمم الدائنة التجارية واألرصدة
الدائنة األخرى بعد خصم النقد واألرصدة لدى البنوك .يمثل رأس المال حقوق الملكية كما هو مبين في قائمة المركز المالي
الموحدة المختصرة زائداً صافي الدين .إن معدل المديونية كما في  31مارس 2018م و 31ديسمبر 2017م هو كالتالي:
 31ديسمبر
 31مارس
2017م
2018م
إجمالي المطلوبات
ناقصاً :نقد وما في حكمه
صافي الدين المعدل

14,335,523
)(1,066,960
13,268,563

13,500,840
)(1,298,117
12,202,723

إجمالي حقوق الملكية
إضافة :احتياطي التحوط
حقوق الملكية المعدله

9,434,851
635
9,435,486

9,707,980
4,735
9,712,715

نسبة صافي الدين المعدل إلى حقوق الملكية المعدلة

1,41

1.25

36

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة
عن الفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 -17المعايير الجديدة والتعديالت
تبنت المجموعة كما هو مناسب ،تطبيق المعايير الجديدة والتعديالت المصدرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية التالية ابتدأً من
تاريخ  1يناير 2018م.
أ -المعيار الدولي للتقرير المالي  15اإليرادات من العقود مع العمالء
ينشئ المعيار الدولي للتقرير المالي  15إطار شامل لتحديد مبلغ وتوقيت اإلعتراف باإليرادات .ويحل هذا المعيار محل معيار
المحاسبة الدولي " 18اإليرادات" ومعيار المحاسبة الدولي " 11عقود اإلنشاءات" والتفسيرات المتعلقة بها .تقوم المجموعة بإثبات
اإليرادات عند حصول العميل على السيطرة على البضائع في المرحلة الزمنية عند تسليم البضائع واالقرار باستالمها ،بما يتماشى
مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  .15وعليه ،ليس هناك أي أثر جوهري من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالي 15
"اإليرادات من العقود مع العمالء" على إثبات إيرادات المجموعة.
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  15باستخدام طريقة األثر المتراكم وإثبات أثر تطبيق هذا المعيار بتاريخ
التطبيق األولي ( 1يناير 2018م) .وعليه ،لم يتم تعديل المعلومات المقدمة للسنة السابقة ،كما تم إدراجها سابقا ً ،وفقا ً لمعيار
المحاسبة الدولي  18والتقسيرات المتعلقة بها.
ب -المعيار الدولي للتقرير المالي  9األدوات المالية
يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي  9متطلبات إثبات وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية وبعض عقود شراء أو بيع
البنود غير المالية .ويحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي " 39األدوات المالية :االعتراف والقياس" .فيما يلي تفاصيل
السياسات المحاسبية الهامة الجديدة وطبيعة التغيرات التي طرأت على السياسات المحاسبية السابقة:

تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية:
يحتفظ المعيار الدولي للتقرير المالي  9بشكل كبير بالمتطلبات الحالية في معيار المحاسبة الدولي  39بهدف تصنيف وقياس
المطلوبات المالية .إال أنه يستبعد الفئات الواردة سابقاً في معيار المحاسبة الدولي  39المتعلقة بالموجودات المالية المحتفظ بها
حتى تاريخ االستحقاق والقروض والذمم المدينة والمتاحة للبيع.
إن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9لم يكن له أثر جوهري على السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة والمتعلقة
بالمطلوبات المالية واألدوات المالية المشتقة .وفيما يلي أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9على تصنيف وقياس الموجودات
المالية:
وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،9عند االثبات األولي ،يتم تصنيف الموجودات المالية على أنها موجودات مالية مقاسة بالتكلفة
المطفأة ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – استثمارات في أدوات الدين ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر – استثمارات في أدوات حقوق الملكية ،أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .إن تصنيف الموجودات المالية وفقا
للمعيار الدولي للتقرير المالي  9عاد ًة ما يستند إلى نموذج األعمال الذي يتم من خالله إدارة االموجودات المالية وكذلك خصائص
تدفقاتها النقدية التعاقدية .ال يتم أبداً فصل المشتقات المتضمنة في العقود التي تكون فيها الموجودات المالية هي المضيف ضمن
نطاق المعيار ،وبدالً من ذلك ،يتم تقييم األداة المالية المختلطة ككل بهدف تصنيفها.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة
عن الفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 -17المعايير الجديدة والتعديالت (تابع)
ب -المعيار الدولي للتقرير المالي  9األدوات المالية (تابع)

تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية (تابع)
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة.
-

يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ،و
تنشأ بنودها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ
القائم.

يتم قياس االستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر إذا استوفت كال الشرطين أدناه واليتم
تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
-

يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات
مالية،و
تنشأ بنودها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم.

عند االثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة ،يحق للمجموعة أن تختار
بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر .يتم هذا الخيار على أساس كل
استثمار على حدة.
إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة كمقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقاً لما تم
بيانه أعاله ،يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
وهذا يتضمن جميع الموجودات المالية المشتقة .وعند االثبات األولي ،يحق للمجموعة أن تخصص بشكل نهائي الموجودات المالية
التي بطريقة أخرى تستوفي متطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،كموجودات مالية
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،وإذا قامت بذلك ،تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة أخرى أو
تخفيضه بشكل كبير.
يتم القياس األولي للموجودات المالية (ما لم تكن ذمم مدينة تجارية دون عنصر مالي جوهري مقاس بشكل أولي بسعر المعاملة)
بالقيمة العادلة ،بالنسبة للبند غير المقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،زائداً تكاليف المعاملة التي تتعلق باقتنائها
بشكل مباشر.
يتم تطبيق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية.
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم إثبات
صافي المكاسب والخسائر ،وتشمل أي فائدة أو دخل توزيعات أرباح ،ضمن األرباح أو الخسائر.
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة  -يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم
تخفيض التكلفة المطفأة بخسائرالهبوط في القيمة ،ان وجد .يتم إثبات إيرادات الفائدة وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية
واالنخفاض في القيمة ضمن األرباح أو الخسائر .يتم إثبات اي مكسب أو خسارة من استبعاد ضمن األرباح أو الخسائر.
االستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة.
إن إيرادات الفائدة التي يتم احتسابها باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ،وكذلك أرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية واالنخفاض
في القيمة يتم اثباتها ضمن األرباح أو الخسائر .يتم اثبات صافي األرباح والخسائر األخرى ضمن الدخل الشامل اآلخر .وعند
التوقف عن االثبات ،فإن األرباح والخسائر المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر يعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة
عن الفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 -17المعايير الجديدة والتعديالت (تابع)
ب -المعيار الدولي للتقرير المالي  9األدوات المالية (تابع)

تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية (تابع)
االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة
العادلة .يتم اثبات توزيعات األرباح كإيرادات ضمن األرباح أو الخسائر ما لم تمثل توزيعات األرباح بشكل واضح استرداد جزء
من تكلفة االستثمار .يتم اثبات األرباح والخسائر األخرى ضمن الدخل الشامل اآلخر وال يتم إعادة تصنيفها أبداً إلى األرباح أو
الخسائر.
إن أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9على القيم الدفترية للموجودات المالية في  1يناير 2018م يتعلق فقط بالمتطلبات
الجديدة للهبوط في القيمة ،كما هو مبين أدناه.
يعرض الجدول التالي واإليضاحات المرفقة فئات القياس األصلية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  39وكذلك وفئات القياس الجديدة
وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  9لفئة الموجودات المالية الهامة الخاصة بالمجموعة كما في  1يناير 2018م:

الموجودات المالية

التصنيف األساسي وفقا ً
لمعيار المحاسبة الدولي
39

ذمم مدينة تجارية
النقد وما في حكمه
استثمارات متاحة
للبيع*

قروض وذمم مدينة
قروض وذمم مدينة
استثمارات متاحة للبيع

استثمارات متاحة
للبيع

استثمارات متاحة للبيع

عقود صرف
مستقبلية مستخدمة
للتحوط
عقود صرف
مستقبلية أخرى
خيار البيع

القيمة العادلة  -ألدوات
التحوط

اإلجمالي

مخصصه للقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة
مخصصه للقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة

التصنيف الجديد
وفقا ً للمعيار الدولي
للتقرير المالي 9
التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة
القيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر  -االستثمارات
محاسب عنها بطريقة حقوق
الملكية
القيمة العادلة من الربح او
الخسارة  -االستثمارات المحاسب
عنها بطريقة حقوق الملكية
القيمة العادلة  -ألدوات التحوط
مخصصه للقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة والدخل
مخصصه للقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
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القيمة الدفترية
األساسية وفقا ً
لمعيار المحاسبة
الدولي 39

القيمة الدفترية
الجديدة وفقاً
للمعيار الدولي
للتقرير المالي 9

970,618
1,298,117

952,854
1,287,011

446,754

446,754

24,753

24,753

13,326

13,326

40,821

40,821

10,240
2,804,629

10,240
2,775,759

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة
عن الفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 -17المعايير الجديدة والتعديالت (تابع)
ب -المعيار الدولي للتقرير المالي  9األدوات المالية (تابع)

تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية (تابع)
*تنوى المجموعة االحتفاظ بهذه األستثمارات ألغراض استراتيجية .ووفقاً لما هو مسموح في المعيار الدولي للتقرير المالي ،9
قامت المجموعة بتصنيف هذه االستثمارات في تاريخ التطبيق األولي على أنها تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل.
وبخالف معيار المحاسبة  39فإنه ال يتم إعادة تصنيف احتياطي القيمة العادلة المتراكمة فيما يتعلق بتلك االستثمارات في األرباح
أو الخسائر أبداً.

الهبوط في قيمة الموجودات المالية
يستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي  9نموذج "الخسارة المتكبدة" في معيار المحاسبة الدولي  39بنموذج "الخسائر االئتمانية
المتوقعة ".ويتم تطبيق نموذج الهبوط الجديد على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وموجودات العقود واالستثمارات
في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،وليس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية .ووفقاُ للمعيار الدولي
للتقرير المالي  9يتم االعتراف بالخسائراالئتمانية بشكل ابكر من معيار المحاسبة الدولي .39
الموجودات المالية ذات القيمة االئتمانية المنخفضة
تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ذات قيمة ائتمانية منخفضة.
ويعتبر األصل المالي "منخفض القيمة االئتمانية" عند حصول حدث أو أكثر له أثرعلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل
المالي.
عرض الهبوط في القيمة
يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية االجمالية للموجودات.

المحاسبة عن التحوط
يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي  9من المجموعة التأكد من عالقات محاسبة التحوط تتماشى مع أهداف واستراتيجيات إدارة
المخاطر في المجموعة وتطبيق نهج أكثر نوعية ونظرة مستقبلية لتقييم فعالية التحوط.

التحول
حصلت المجموعة على إعفاء يسمح لها بعدم تعديل معلومات المقارنة للفترات السابقة فيما يتعلق بالتغيرات في التصنيف والقياس
(يشمل الهبوط في القيمة) .تم اإلعتراف بالفروقات في القيم الدفترية للموجودات المالية الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقرير
المالي  9بمبلغ يصل إلى  34.1مليون لاير سعودي في األرباح المبقاة كما في  1يناير 2018م.
تم التقييم التالي على أساس الحقائق والظروف القائمة بتاريخ التطبيق األولي:
 تحديد نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ باألصل المالي فيه. تحديد وإلغاء التسميات السابقة لبعض الموجودات المالية. تصنيف بعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها لغرض المتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملاآلخر.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة
عن الفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 -18المعايير الصادرة والتي لم يتم تطبيقها
فيما يلي بيان بالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة على السنوات ابتدأً بعد  1يناير 2018م مع إمكانية التطبيق
الحقا او المبكر ومع ذلك لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر لها عند إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.
أ -المعيار الدولي للتقرير المالية  16عقود االيجار
يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي  16للمستأجرين نموذج وحيد للمحاسبة عن عقود اإليجار في قائمة المركز المالي .يقوم
المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى التزام
اإليجار الذي يمثل التزامه بسداد دفعات اإليجار .توجد إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات
القيمة المنخفضة .تبقى طريقة المحاسبة المتبعة من المؤجر مشابهة للمعيار الحالي – أي يستمر المؤجرون في تصنيف
عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلي او تشغيلي.
يحل المعيار الدولي للتقرير المالي  16محل التوجيهات الحالية لعقود االيجار بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي  17عقود
االيجار ،والتفسيرالصادرعن لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية  4للتحديد ما إذا كان ترتيب ما يتضمن عقد إيجار ،وتفسير
لجنة التفسيرات الدولية  15عقود اإليجار التشغيلي  -الحوافز ،وتفسير لجنة التفسيرات الدولية  27تقييم جوهر المعامالت
التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار .إن هذا المعيار يسري مفعوله للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد  1يناير 2019م
مع السماح بالتبني المبكر للمنشات التي تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  15اإليرادات من العقود مع العمالء في أو قبل
تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي .16

تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد إيجار
يمكن للمجموعة عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  ، 16إختيار إما:
 تطبيق تعريف المعيار الدولي للتقرير المالي  16لعقد اإليجار لكافة عقودها ،أو -تطبيق وسيلة عملية وعدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد يمثل إيجاراً أو يحتوي على إيجار.

التحول
كمستأجر ،يمكن للمجموعة تطبيق المعيار إما بـ:
 منهج األثر الرجعي ،أو منهج األثر الرجعي المعدل مع وسائل عملية إختيارية.يقوم المستأجر بتطبيق الخيار باستمرار على جميع عقود اإليجار .وتخطط المجموعة حاليا تطبيق المعيار الدولي للتقرير
المالي  16مبدئيا في  1يناير  2019م .لم تحدد المجموعة بعد نهج التحول الذي ستقوم بتطبيقه.ال يتطلب من المجموعة
كمؤجر إجراء أي تعديالت لعقود اإليجار التي تكون فيها مؤجراً بخالف مؤجر وسيط في عقد تأجير بالباطن.
ب -الﺘعﺪيالت الﺴﻨﻮية للﻤعايﯿﺮ الﺪولﯿة للﺘقاريﺮ الﻤالﯿة (دورة 2015م – 2017م)
-

الﻤعﯿار الﺪولي للﺘقﺮيﺮ الﻤالي  3اندماج األعﻤال والﻤعﯿار الﺪولي للﺘقﺮيﺮ الﻤالي  11الﺘﺮتﯿﺒات الﻤﺸﺘﺮكة  -يﻮضح طﺮيقة
مﺤاسﺒة الﺸﺮكة عﻦ زيادة حﺼﺼها في العﻤلﯿات الﻤﺸﺘﺮكة الﺘي تﺴﺘﻮفي تعﺮيﻒ األعﻤال الﺘﺠارية.




إذا احﺘفﻆ طﺮف ما (أو حﺼﻞ على) سﯿﻄﺮة مﺸﺘﺮكة فال يعاد قﯿاس الﺤﺼة الﻤﺤﺘفﻆ بها سابقاً.
إذا حﺼﻞ طﺮف ما على سﯿﻄﺮة فإن الﻤعاملة هي دمج أعﻤال يﺘﻢ الﺤﺼﻮل علﯿها مﻦ خالل مﺮاحﻞ ويقﻮم الﻄﺮف
الﻤﺴﺘﺤﻮذ بإعادة قﯿاس الﺤﺼة الﻤﺤﺘفﻆ بها سابقاً بالقﯿﻤة العادلة.
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إيضاحات حول المالية األولية الموحدة المختصرة
عن الفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018م
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 -18المعايير الصادرة والتي لم يتم تطبيقها (تابع)
ب -الﺘعﺪيالت الﺴﻨﻮية للﻤعايﯿﺮ الﺪولﯿة للﺘقاريﺮ الﻤالﯿة (دورة 2015م – 2017م) (تابع)
-

معﯿار الﻤﺤاسﺒة الﺪولي  12ضﺮائﺐ الﺪخﻞ  -يﺒﯿﻦ أن كافة تﺒعات ضﺮائﺐ الﺪخﻞ الﻨاتﺠة مﻦ تﻮزيعات أرباح (بﻤا فﯿها
الﻤﺪفﻮعات لألدوات الﻤالﯿة الﻤﺼﻨفة كﺤقﻮق ملﻜﯿة) يﺘﻢ االعﺘﺮاف بها بﺸﻜﻞ ثابﺖ ضﻤﻦ المعامالت الﺘي نﺘج عﻨها أرباح
قابلة للﺘﻮزيع في المكسب أو الخسارة ،الﺪخﻞ الﺸامﻞ اآلخﺮ أو حقﻮق الﻤلﻜﯿة.

-

معﯿار الﻤﺤاسﺒة الﺪولي  23تﻜالﯿﻒ االقﺘﺮاض  -تﻮضح أن مﺠﻤﻮعة القﺮوض العامة الﻤﺴﺘﺨﺪمة الحﺘﺴاب تﻜالﯿﻒ االقﺘﺮاض
الﻤﺆهلة يﺴﺘﺜﻨي فقﻂ القﺮوض الﻤﺤﺪدة لﺘﻤﻮيﻞ الﻤﻮجﻮدات الﻤﺆهلة الﺘي الزالﺖ تﺤﺖ الﺘﻄﻮيﺮ أو اإلنﺸاء .أما القﺮوض
الﻤﺤﺪدة لﺘﻤﻮيﻞ الﻤﻮجﻮدات الﻤﺆهلة الﺠاهﺰة اآلن لالسﺘﺨﺪام الﻤﺤﺪد أو الﺒﯿع أو أي مﻮجﻮدات غﯿﺮ مﺆهلة فﯿﺘﻢ إدراجها في
تلﻚ الﻤﺠﻤﻮعة العامة .ونﻈﺮاً ألن تﻜالﯿﻒ تﻄﺒﯿﻖ بأثﺮ رجعي قﺪ يفﻮق الﻤﺰايا فﯿﺘﻢ تﻄﺒﯿﻖ الﺘغﯿﺮات بأثﺮ مﺴﺘقﺒلي على تﻜالﯿﻒ
االقﺘﺮاض الﻤﺘﻜﺒﺪة في أو بعﺪ تاريخ تﻄﺒﯿﻖ الﻤﻨﺸأة للﺘعﺪيالت.

ت -الﺘعﺪيالت األخﺮى
الﻤعايﯿﺮ الﺠﺪيﺪة والﺘعﺪيالت على الﻤعايﯿﺮ أدناه لﻢ يﺘﻢ تﻄﺒﯿقها حﺘى اآلن وال يﺘﻮقع أن يﻜﻮن لها تأثﯿﺮ جﻮهﺮي على القﻮائﻢ المالية
األولية الموحدة المختصرة:
-

تفﺴﯿﺮ لﺠﻨة تفﺴﯿﺮات الﻤعايﯿﺮ الﺪولﯿة للﺘقﺮيﺮ الﻤالي  23حالة عﺪم الﺘأكﺪ حﻮل معالﺠات ضﺮيﺒة الﺪخﻞ  -يوضح المحاسبة
عن معالجات ضريبة الدخل التي لم يتم قبولها من قبل السلطات الضريبية بعد.
خصائص الﻤﺪفﻮعات مقﺪماً مع الﺘعﻮيﺾ الﺴالﺐ (تعﺪيالت على الﻤعﯿار الﺪولي للﺘقﺮيﺮ الﻤالي .)9
الﺤﺼﺺ طﻮيلة األجﻞ في الﺸﺮكات الﺰمﯿلة والﻤﺸاريع الﻤﺸﺘﺮكة ( تعﺪيالت على معﯿار الﻤﺤاسﺒة الﺪولي .)28
تعﺪيالت الﺨﻄﻂ أو االخﺘﺼار أو الﺘﺴﻮية (تعﺪيالت على معﯿار الﻤﺤاسﺒة الﺪولي .)19

 -19حدث الحق
الحقا ً ،بعد الفترة المنتهية في  31مارس 2018م ،أبرمت الشركة اتفاقية شراء أسهم ("االتفاقية") لالستحواذ على نسبة ٪51
من أسهم مجموعة شركات الكبير بقيمة  565.5مليون لاير سعودي .ومن المتوقع اكتمال بيع األسهم بموجب االتفاقية خالل
النصف الثاني من عام 2018م.
 -20تاريخ إعتماد القوائم المالية لإلصدار
تم إعتماد القوائم المالية الموحدة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في تاريخ  23شعبان 1439هـ الموافق  9مايو 2018م.
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