
 

 

 

 

 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 
 القوائم املالية األولية املوحدة )غري مراجعة(

 4302 يونيو 03لفرتيت الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف 
 وتقرير فحص حمدود ملراجعي احلساابت

  



 

  

 جمموعة صافوالشركة 
 )شركة مسامهة سعودية(

 املوحدة )غري مراجعة(القوائم املالية األولية 
 4302 يونيو 03لفرتيت الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف 
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 تقرير فحص حمدود 
 

 احملرتمني  إىل السادة املسامهني
 شركة جمموعة صافوال:
 )شركة مسامهة سعودية(

 
 

 نطاق الفحص
 

شركة"( )شركة مسامهة سعودية( )"ال شركة جمموعة صافوالاألولية املوحدة املرفقة ل لقد فحصنا قائمة املركز املايل
هر أش ثالثةال يتلفرت  ةاملوحد ةولياألالدخل  ةوقائم 4302 يونيو 03كما يف )جمتمعني "اجملموعة"(   ةالتابع كاهتاوشر 

ائمة التدفقات النقدية األولية املوحدة لفرتة الستة أشهر املنتهية يف وق 4302يونيو  03 يف تنياملنتهيوالستة أشهر 
القوائم . إن هذه وحدةالقوائم املالية األولية املهذه واليت تعترب جزءاً من  املتعلقة هبااإليضاحات مبا فيها ذلك التاريخ 

اليت  اليت أعدهتا اجملموعة وقدمتها لنا مع كافة املعلومات والبياانت اجملموعةإدارة هي مسؤولية  املالية األولية املوحدة
 طلبناها.

 
لمحاسبني القانونيني. اهليئة السعودية لن عوفقاً ملعيار فحص التقارير املالية األولية الصادر كان فحصنا فحصاً حمدوداً 

واإلستفسار من  ماليةوبياانت مات بصفة أساسية من تطبيق إجراءات حتليلية على معلو  احملدود يتكون الفحص
فقاً أقل نطاقًا من عملية املراجعة اليت تتم و  احملدود هذا الفحص يعدأشخاص مسؤولني عن أمور مالية وحماسبية. 

 ذالملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية واليت هتدف إىل إبداء الرأي حول القوائم املالية ككل. 
 ا ال نبدي مثل هذا الرأي.فإنن
 

 نتيجة الفحص
 
القوائم املالية لى يتعني إدخاهلا ع جوهريةالذي قمنا به، مل يتبني لنا وجود أي تعديالت  احملدود على الفحص ءاً بنا

 .لكي تتفق مع معايري احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعوديةاملرفقة  األولية املوحدة
 

 وترهاوس كوبرزبرايس 
 
 
    

 علي عبدالرمحن العتييب
  073ترخيص رقم 

 هـ0205رمضان  08
 4302يوليو  06
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 قائمة املركز املايل األولية املوحدة
   )غري مراجعة(    )غري مراجعة(   إيضاح     4300    4302          يونيو 03كما يف           ذلك( غريذكر ي ما ملت السعودية ريـااللآبالف ا)مجيع املبالغ 

 املوجودات
 موجودات متداولة
  015021724   050.05442    نقد وما يعادله

  012.416.2   4..05..05    دينةمذمم 
  017871746   25.005532    خمزون

  4122218.5   454005733    أخرىذمم مدينة و  اً مقدم ةمدفوع بالغم
  0631730   705437  0  مصنفة كمحتفظ هبا للبيعموجودات 

    357405005   .12331758  
 موجودات غري متداولة
  0751005   425703   2 ذمم مدينة طويلة األجل

  716001047   054005057   2 إستثمارات
  010231048   050025240    موجودات غري ملموسة

  6851.7516   5523.5343    عداتمصنع و مممتلكات و 
    0553005437   2751822102   

   4214251400   4.50055500    جمموع املوجودات
 املطلوابت

 مطلوابت متداولة
  210251645   053325050  5  األجل قصرية قروض
  7341588   .530500  6  األجل طويلة قروض من املتداول اجلزء
  417851708   050245300     دائنة ذمم
  414441336   454505053    أخرى ومطلوابت مستحقة اريفمص

  0541042   0335023  0  للبيع مصنفة كمحتفظ هبا تمطلواب
    0350045002   0313381380  

 مطلوابت غري متداولة
  0061238   .000545    ربح مؤجل

  2.1456   205302    مطلوابت الضريبة املؤجلة
  531.80   057.3.    ذمم دائنة طويلة األجل

  210231.23   250335034   6 قروض طويلة األجل
  0251203   05053.4    للموظفني اخلدمة هناية مكافأة خمصص

    250235370   217341..7   
  0217001378   0253.45437    جمموع املطلوابت

 (يتبع)
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 شركة جمموعة صافوال

 سعودية()شركة مسامهة 
 قائمة املركز املايل األولية املوحدة )تتمة(

  )غري مراجعة(    )غري مراجعة(   إيضاح     4300    4302          يونيو 03           ذلك( غريذكر ي ما ملت السعودية ريـااللآبالف ا)مجيع املبالغ 
 

 امللكية حقوق
  513331333   50035037.  7  رأس املال
  -         0245372    عالوة اصداراحتياطي 

  014071400   050075570    إحتياطي نظامي
  21333   25333    عام إحتياطي

  281608   4045003    إحتياطي القيمة العادلة
 مسامهي األقليةأثر صفقة اإلستحواذ مع 

  41324   (0025033)   بدون تغيري يف السيطرة  
حتويل عمالت  فروقات
(88.1605)  (7375000)   أجنبية

   
  .41744134   0527052.0    مبقاة أرابح

 
  810321035   350005703   االم الشركة ملسامهي العائدة احلقوق

 
  0124.1853   37.57.7    األقليةمسامهي حقوق 

 
  15021055.   0350525275    جمموع حقوق امللكية

 
  4214251400   4.50055500    جمموع املطلوابت وحقوق امللكية

 
 00 التزامات حمتملة وتعهدات

 
 .املوحدة األولية املالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءاً  47 إىل 8 من الصفحات يف اإليضاحات تعترب
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(
 املوحدة قائمة الدخل األولية

 ذلك( غريذكر ي ما ملت السعودية ريـااللآبالف ا)مجيع املبالغ 
 
 

 يونيو 03فرتة الستة أشهر املنتهية يف  يونيو 03فرتة الثالثة أشهر املنتهية يف   
 4302     إيضاح 

 )غري مراجعة(  
     4300 
 )غري مراجعة(   

    4302 
 )غري مراجعة(  

     4300 
 )غري مراجعة(   

      

 001.0010.0  0250405003  617401047  7554355.2   اإليرادات
 (4581.60100) (00570.5003) (5125.1740) (550035053)  بيعاتامل تكلفة
 416521448  452355320  014601636  054035732   الربح جمموع

      
ت وإيرادا زميلة شركات دخل صايف يف الشركة حصة

 ايفص -من استثمارات متاحة للبيع  توزيعات أرابح
  

 4505.05  

 
 0681064  

 
 .345033  

 
 0.51478  

 41.041640  4533050.3  012001.68  05003..05    الدخل جمموع
      

      :تشغيلية مصاريف

 (014501263) (050505337) (6401545) (7005002)  وتسويق بيع
 (.870100) (0045500) (4.51063) (.0.4573)  وإدارية عمومية
 (015701078) 055705703  (7801843) (0505003)  املصاريف جمموع

 
 العمليات من الدخل

 

 5325240  6281028 

 
 054025073 

 
0105.1225 

 
 ( أخرىاريفإيرادات )مص

 
   

  

 -       .07573  -       .07573   ربح من بيع استثمار

 (.503107) (0535.00) (501485) (0055420)  نفقات متويلية 
 0707.1.05  053045234  5.61860  .3.500.   األجنبية والضرائب الزكاة قبل الدخل

 (5801437) (535037) (771426) (025230)  أجنبية دخل وضريبة زكاة
  0041.74   0.0505344   .607150   505032.   للفرتة الدخل صايف

 صايف الدخل العائد إىل:
 يف الشركة األم نياملسامه

 

 .005472  0871760 

 
 3055.02 

 
 6841.60 

 ركاتشالفرتة لل دخل صايف يف األقليةمسامهي  حصة
 تابعةال

 

 205043  8561000 

 
 0.55.0 

 
 06.148. 

 741004.  .05344500  50.1607  505032.   صايف الدخل للفرتة
 
 :السهم رحبية

 
03   

  

 4174  4500  .014  050   العمليات من الدخل 
 0107  .057  3178  3535   فرتة العائد ملسامهي الشركة األملل الدخل صايف 
      

 5331333  005300.  5331333  005300.  03 املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة )ابآلالف(
 

 .املوحدة األولية املالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءاً  47 إىل 8 من الصفحات يف اإليضاحات تعترب
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 قائمة التدفقات النقدية األولية املوحدة
 ذلك( غريذكر ي ما ملت السعودية ريـااللآبالف ا)مجيع املبالغ 

  
  يونيو 03 ة يفالستة أشهر املنتهية لفرت     

       4302    4300  
   )غري مراجعة(    )غري مراجعة(    إيضاح   

 تشغيليةنشطة الاألالتدفقات النقدية من 
  741004.   .05344500     صايف الدخل للفرتة

  تعديالت لبنود غري نقدية
  46.1.77   0005053     يف القيمة إخنفاضإستهالك وإطفاء و 

  07.1503   0535.00     صايف – متويلية نفقات
  (4781034)  (.2.5534)    دخل شركات زميلةالشركة يف صايف حصة 

  -        (.07573)     ربح من بيع استثمار
   (51700)  (05270)    ومعدات ومصنع ممتلكات بيعمن  أرابح

 العامل املال رأس يف تغريات
  (0.61720)  (0705300)    مدينة ذمم

  (...0731)  (4305375)    خمزون
  (8.71577)  (205357.)    أخرىذمم مدينة و  مقدماً  مدفوعة بالغم

  (71206)  05435     طويلة األجل ذمم مدينةصايف التغري يف 
  0641600   2745350     دائنة ذمم

  0.1504.   ..20355     أخرى ومطلوابت مستحقة مصاريف
   .441.3   405235     للموظفني اخلدمة هناية مكافأة خمصص

   7731025   3535050     تشغيليةنشطة الاأل قد الناتج عنصايف الن
 التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

  0.78.6   55042    صايف التغري يف مطلوابت ضريبة مؤجلة
  (2561560)  (5755073) ممتلكات ومصنع ومعدات شراء

  201835   755.03  متحصالت من بيع ممتلكات ومصنع ومعدات
  4041424   47.5035  توزيعات أرابح مستلمة

  -         03.57.2  متحصالت من بيع شركة اتبعة
   (071706)  (020540)  ملموسة غري موجودات يف التغري صايف

   (4081006)  (35244..)  صايف النقد املستخدم يف األنشطة اإلستثمارية
 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

  7281000   5503..2  5 األجل قصرية قروض يف التغري صايف
  07.1464   (.20500) 6 األجل طويلة قروض يف التغري صايف
  (761788)  (0055530)  األقلية مسامهي يف حقوق  اتتغري 

  (07.1503)  (0535.00)  ، صايفمتويلية نفقات
   (.2.4160)  (005772.) 7 مدفوعة موزعة أرابح

  0781206   (.540573)  األنشطة التمويلية (املستخدم يف) الناتج عن صايف النقد
 )يتبع(
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(
 املوحدة )تتمة( قائمة التدفقات النقدية األولية

 ذلك( غريذكر ي ما ملت السعودية ريـااللآبالف ا)مجيع املبالغ 
 

 
  يونيو 03يف  ةالستة أشهر املنتهية لفرت      

       4302    4300  
  )غري مراجعة(    مراجعة()غري        

 
  031425.   (005405) يف النقد وما يعادله التغريصايف 

  (0581764)  (05402) نقد وما يعادلهعلى الجنبية األعمالت الصرف أسعار أثر 
  .20145.   050505742  فرتةال بدايةنقد وما يعادله يف 

 
  015021724   050.05442  فرتةنقد وما يعادله يف هناية ال

 
 جدول تكميلي ملعلومات غري نقدية

  .52100   0045337   إحتياطي القيمة العادلة
  (2081527) (45.32.)  حتويل عمالت أجنبية اتفروق

  01033  05033   مكافأة أعضاء جملس اإلدارة
 

 .املوحدة األولية املالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءاً  47 إىل 8 من الصفحات يف اإليضاحات تعترب
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
 )غري مراجعة( 4302 يونيو 03لفرتيت الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف 

 ذلك( غريذكر ي ما ملت السعودية ريـااللآبالف ا)مجيع املبالغ 
 
 
  معلومات عامة - 0

 
ملكة كات يف املشركة مسامهة سعودية أتسست وفقًا لنظام الشر شركة جمموعة صافوال )"الشركة"( 

مارس  .هـ )املوافق 00.8ربيع األول  .4بتاريخ  40رقم م/ يمبوجب املرسوم امللك العربية السعودية
رجب  40يف مدينة جدة بتاريخ  230330.738صدر سجل الشركة التجاري رقم  .م(0.78
 تسويقو  تصنيع يف التابعة شركاهتا مع الشركة أهداف تتمثل (..0.7يونيو  06)املوافق  هـ..00
 واألغذية نواألجبا األلبان ومنتجات التجزئة ومنافذ هلا املكملة الصناعات وإنشاء النباتية الزيوت
 إىل ابإلضافة ،التجارية والوكاالت التجارية والتعهدات ريوالتصد واإلسترياد التغليف ومواد السريعة

 .هبا املرتبطة العقاري االستثمار وأنشطة الزراعية املنتجات تنمية
 

 لتابعة.حساابت الشركة وشركاهتا احمللية واألجنبية املوحدة ااملرفقة القوائم املالية األولية املوحدة  تشمل
 
تمعة جم إليهااملشار )تالية لدى الشركة استثمارات يف الشركات التابعة ال، يونيو 03يف كما  

 :بـ"اجملموعة"(
 

 للشركة )أ( الشركات التابعة مباشرة
 ( شركات اتبعة ذات نشاط0)
 
 التابعة ةالشركإسم 

  
  النشاط التجاري 

   الرئيسي                      بلد التأسيس

اشرة املبنسبة امللكية 
 03 )ابملائة( كما يف

 يونيو

4302 4300 

    

 3. 033 أغذية اململكة العربية السعودية )إس إف سي( شركة صافوال لألغذية

 7212 34 جتزئة اململكة العربية السعودية  يو( هبي هيإشركة العزيزية بندة املتحدة )

 033 033 تصنيع منتجات التعبئة اململكة العربية السعودية (إس هإ س بيشركة صافوال ألنظمة التغليف احملدودة )

   والتغليف البالستيكية    

 83 03 عقار اململكة العربية السعودية  املتون()شركة املتون العاملية القابضة لإلستثمار العقاري 

 0.104 03504 تصنيع السكر مجهورية مصر العربية الشركة املتحدة للسكر، مصر )يو إس سي إي(

 8 03 جتزئة السعوديةاململكة العربية  شركة املخازن الكربى التجارية 
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
 )غري مراجعة( 4302 يونيو 03لفرتيت الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف 

   ذلك( غريذكر ي ما ملت السعودية ريـااللآبالف ا)مجيع املبالغ 
 معلومات عامة )تتمة( - 0
 
 ( شركات اتبعة متوقفة النشاط وشركات اتبعة قابضة4)
 
 
 التابعة ةالشركإسم 

  
  النشاط التجاري 

   الرئيسي                      بلد التأسيس

ة املباشر نسبة امللكية 
 00كما يف   )ابملائة(

 ديسمرب

2430 4300 

 83 033 شركة قابضة اململكة العربية السعودية احملدودة تطوير العمراينقفزات الكونية لل

 63 033 شركة قابضة اململكة العربية السعودية الكونية احملدودة وقاتاأل

 033 033 شركة قابضة اململكة العربية السعودية أعالينا الكونية احملدودة

 83 033 شركة قابضة اململكة العربية السعودية إبتكار الكونية احملدودة

 83 033 شركة قابضة اململكة العربية السعودية  شـركة أدمي العربية احملدودة 

 275 . شركة قابضة اململكة العربية السعودية ي سي(آي آشركة صافوال لإلستثمارات الصناعية )إس 

 033 033 شركة قابضة األردن شركة مدارك لإلستثمارات
 033 033 شركة قابضة اململكة العربية السعودية األطر() التجاريالعربية القابضة لإلستثمار شركة األطر 

 033 033 شركة قابضة اململكة العربية السعودية اجملمعات املوحدة لالستثمار العقاري )اجملمعات( 

 033 033 شركة قابضة اململكة العربية السعودية احملدودة يإلستثمار العقار الدولية لمراسينا 

 033 033 شركة قابضة اململكة العربية السعودية احملدودة يإلستثمار العقار الدولية لأصداء 

 033 033 شركة قابضة اململكة العربية السعودية احملدودة يإلستثمار العقار الدولية لمساعي 

 033 033 شركة قابضة اململكة العربية السعودية احملدودة يإلستثمار العقار الدولية لسرااي 

 033 033 متوقفة النشاط جزر العذراء الربيطانية للتجارة العاملية احملدودةشركة صافوال 

 033 033 متوقفة النشاط اململكة العربية السعودية (دي سي هملمتلكات )يو بيلتطوير االشركة املتحدة 

 033 033 متوقفة النشاط اململكة العربية السعودية شركة كامن الشرق لإلستثمارات الصناعية )كامن(

 033 033 متوقفة النشاط اململكة العربية السعودية  شركة صدوق العربية لإلتصاالت السلكية )صدوق( 

 033 033 متوقفة النشاط اململكة العربية السعودية  ن العاملية القابضة ؤو شركة امل

 033 033 متوقفة النشاط اململكة العربية السعودية  شركة عافية العربية لألغذية 

 033 - متوقفة النشاط اململكة العربية السعودية  شركة الغراء العاملية للتطوير العقاري
 

 )ب( شركات اتبعة حتت سيطرة شركة صافوال لألغذية 
 
 
 
 التابعة ةالشركإسم 

  
  النشاط التجاري 

   الرئيسي                      بلد التأسيس

 نسبة امللكية )ابملائة(
 كما يفاملباشرة  
 يونيو 03

4302 4300 

 .510. 3.503 طعامتصنيع زيوت ال          اململكة العربية السعودية ي سي(أ)إيه  شركة عافية العاملية
 5. .3 شركة قابضة         اململكة العربية السعودية )سي أي أي سي( شركة صافوال لإلستثمار الصناعي

 5120. 3.520 شركة قابضة         اجلزر الربيطانية العذراء (ما إي)إس أف  احملدودةشركة صافوال ألسواق األغذية الناشئة 
 5. .3 شركة قابضة          الكامينجزر  )إس أف أس سي( شركة صافوال لألغذية والسكر
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
 )غري مراجعة( 4302 يونيو 03الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف لفرتيت 

   ذلك( غريذكر ي ما ملت السعودية ريـااللآبالف ا)مجيع املبالغ 
 معلومات عامة )تتمة( - 0
 
 )تتمة( )ب( شركات اتبعة حتت سيطرة شركة صافوال لألغذية 
 
 
 
 التابعة ةالشركإسم 

  
  النشاط التجاري 

   الرئيسي                      التأسيسبلد 

 املباشرة يفنسبة امللكية 
ما ك  )ابملائة(الشركة التابعة 
 يونيو 03 يف

4302 4300 

 للصناعات الغذائية امللكةشركة 
 للصناعات الغذائية شركة الفراشة

 شركة صافوال لألغذية الدولية احملدودة
 الشركة الدولية لصناعة األغذية

 اإلسكندرية للسكر )أي أس سي أي(شركة 
 

 شركة صافوال لإلستثمارات الصناعية
 )يو أس سي( كرالشركة املتحدة للس

 
 الشركة املتحدة للسكر 

 ، مصررالشركة املتحدة للسك
 شركة اإلسكندرية للسكر )أي أس سي أي(

 بيت شوجر صناعاتشركة 
 

 ، مصرالشركة املتحدة للسكر
 شركة اإلسكندرية للسكر

 
 ألسواق األغذية الناشئة احملدودةشركة صافوال 

 شركة صافوال املغرب
 )السودان( احملدودة الطعامصافوال لزيوت 

 اجلزائر –شركة عافية العاملية 

 تصنيع املعكرونة مجهورية مصر العربية 
 تصنيع املعكرونة مجهورية مصر العربية

 شركة قابضة اإلمارات
 الدهون املتخصصةتصنيع  اململكة العربية السعودية

 تصنيع السكر مجهورية مصر العربية
 
 

 تصنيع السكر اململكة العربية السعودية
 
 

 تصنيع السكر مجهورية مصر العربية 
 تصنيع السكر مجهورية مصر العربية 

 متوقفة النشاط جزر الكامين      
 
 

 تصنيع السكر مجهورية مصر العربية 
 
 

 الطعامتصنيع زيوت  املغرب
 طعامتصنيع زيوت ال السودان

 طعاميوت الز تصنيع  اجلزائر

033 
033 
033 
53 
03 
 
 

72520 
 
 

.557. 
54500 
033 

 
 

00507 
 
 

033 
033 
033 

033 
033 
033 
63 
0. 
 
 

72128 
 
 

56175 
64100 

033 
 
 

08187 
 
 

033 
033 
033  

 عافية العاملية( شركات اتبعة حتت سيطرة شركة ج)
 
 
 
 التابعة ةالشركإسم 

  التجاريالنشاط  
   الرئيسي                      بلد التأسيس

 املباشرة يفنسبة امللكية 
ما ك  )ابملائة(الشركة التابعة 
 يونيو 03 يف

4302 4300 

 83 33 شركة قابضة  اجلمهورية اإلسالمية االيرانية سي(إي شركة صافوال بيشهر )أس يب 
 033 033 قابضةشركة         لوكسمربغ شركة مالينرتا القابضة

 033 033 شركة قابضة       اجلزر الربيطانية العذراء صافوال لألغذية احملدودة )أس أف إل(
 712. 3752 الطعامتصنيع زيوت         األردن  األردن -شـركة عافية العامليـة 

 3. 33 شركة قابضة       اجلزر الربيطانية العذراء شـركة أنفسكز
 033 033 جتاريةشركة        اجلزر الربيطانية العذراء  عافية للتجارة العاملية  
 033 033 متوقفة النشاط       اجلزر الربيطانية العذراء صافوال لألغذية العاملية

 033 033 شركة قابضة        تركيا شركة كوغو غيدا ايتوم يف تكاريت إيه إس )كوغو(
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
 )غري مراجعة( 4302 يونيو 03لفرتيت الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف 

   ذلك( غريذكر ي ما ملت السعودية ريـااللآبالف ا)مجيع املبالغ 
  معلومات عامة )تتمة( - 0
 )تتمة(عافية العاملية( شركات اتبعة حتت سيطرة شركة ج)
 
 
 
 التابعة ةالشركإسم 

  
  النشاط التجاري 

   الرئيسي                             بلد التأسيس

 املباشرة يفنسبة امللكية 
ما ك  )ابملائة(الشركة التابعة 
 يونيو 03 يف

4302 4300 

 شركة صافوال بيشهر
 الصناعية بيشهرشركة 

 شركة مارجرين للتصنيع
 طلوع خبش افتابشركة 

 
 صافوال لألغذية احملدودة

 ي سي إي(آ إيه)شركة عافية العاملية ـ مصر 
 شركة التيمار العاملية احملدودة
 شركة إلنقنتون العاملية احملدودة

 شركة أنفسكز
 صافوال لألغذية )سي آي إس(شركة 

 شركة كوغو غيدا ايتوم يف تكاريت إيه إس
 م(إيه إس )يودو  ايدوم غيدا صناعي يف اتكريت

 
 طعامتصنيع زيوت ال اجلمهورية اإلسالمية االيرانية
 طعامتصنيع زيوت ال اجلمهورية اإلسالمية االيرانية
 جتارة وتوزيع اجلمهورية اإلسالمية االيرانية

 
 
 طعامتصنيع زيوت ال هورية مصر العربية مج

 متوقفة النشاط  اجلزر الربيطانية العذراء
 متوقفة النشاط  العذراءاجلزر الربيطانية 

 
 طعامتصنيع زيوت ال   كازاخستان

 
 طعامتصنيع زيوت ال تركيا

 
7353 
- 

033 
 
 

33534 
 033 

033 
 
- 
 

033 

 
7.1. 
7.1. 
033 

 
 

..1.4 
033 
033 

 
033 

 
033 

 
 يو( هيه بيإ) ( شركات اتبعة حتت سيطرة شركة العزيزية بندة املتحدةد)

 شرة ااملبنسبة امللكية               
 )ابملائة(التابعة  يف الشركة             

 يونيو 03كما يف       
  إسم الشركة التابعة

 شركة العزيزية بندة املتحدة
 شركة املخازن الكربى التجارية 
 اوالتواملق الصيانةو شركة بنده خلدمات التشغيل 
 شركة املخازن الكربى التجارية

 يب( سإالشركة اللبنانية للحلوايت واملخابز )إل 

 النشاط التجاري الرئيسي  بلد التأسيس
 

  جتزئة   اململكة العربية السعودية
 والصيانة دماتاخل   اململكة العربية السعودية

 
 متوقفة النشاط  اململكة العربية السعودية

4302  
 
33 
033 
 
3. 

4300 
 

.3 
033 

 
.5 

 
 احملدودة )إس يب إس( حتت سيطرة شركة صافوال ألنظمة التغليف( شركات اتبعة هـ)

 
  شركة صافوال ألنظمة التغليف

 (هبي )إن إم مارينا للصناعات البالستيكيةنيو 
 شركة الشرق للصناعات البالستيكية )الشرق(

 
 ةتصنيع منتجات التعبئة والتغليف البالستيكي مجهورية مصر العربية

 ةتصنيع منتجات التعبئة والتغليف البالستيكي السعوديةاململكة العربية 

 
033 
033 

 
033 
033 
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
 )غري مراجعة( 4302 يونيو 03لفرتيت الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف 

   ذلك( غريذكر ي ما ملت السعودية ريـااللآبالف ا)مجيع املبالغ 
  معلومات عامة )تتمة( - 0

 شركةيات عمل على للمجموعة التابعةالشركة  املتحدة بندة العزيزية استحوذت ،.433 سبتمرب 06 من إعتباراً 
 ايً نقدتعويضًا  اً متضمن سعودي ريـال مليون 26.10 جمموعه مبلغ مقابل"( جيان)" احملدودة السعودية جيان
 شركة قامت. سعودي ريـال مليون 40710 مببلغ ةمؤجل ملكية حقوق حصةو  سعودي ريـال مليون 404 مببلغ

 املؤجل امللكية حقوق مكون تسويةبينما متت  .433 أكتوبر 04 يف النقدي املبلغ بدفع املتحدة بندة العزيزية
 العزيزية شركة أسهم من سهم مليون 2517 عددها يبلغ جديدة أسهم إصدار من خالل 4303 عام خالل
 %0 قتناءإ جيانلشركة  قحي ،اإلتفاقية هذه مبوجب. سعودي ريـال 501.4 سهم كل  قيمة تبلغ املتحدة بندة
، 4300خالل عام  .سنوات 0 إىل تصل ملدة وذلك ادلةالع ابلقيمة سنوايً  املتحدة بندة العزيزية أسهم من

راً من وبناءاً عليه، وإعتباة بنده. يمن امللكية يف شركة العزيز  ٪0مارست جيان حقها يف اإلستحواذ على نسبة 
وحققت اجملموعة رحباً  ٪4.إخنفضت حقوق مليكة اجملموعة يف شركة العزيزية بنده إىل  4302 يونيو 03

مليون ريـال سعودي مت قيده يف قائمة املركز املايل ضمن "أثر صفقة اإلستحواذ مع  45787رأمساليًا مببلغ 
إضافية من حصة امللكية يف  ٪4بدون تغري يف السيطرة". شركة جيان مؤهلة لإلستحواذ على ي األقلية مسامه

 شركة العزيزية بنده املتحدة.
 

على إقتناء حصة يف حقوق ملكية األقلية ابلشركة وافق أعضاء جملس اإلدارة  4300لعام  الثاينالربع خالل 
لألغذية وذلك من شركة املهيدب القابضة  اليف شركة صافو  ٪03بشركة العزيزية بنده وبنسبة  ٪0816بنسبة 

مليون سهم جديد للشركة. مت إستكمال املعاملة بعد موافقة املسامهني يف إجتماع غري  .001مقابل إصدار 
جة لذلك، وكما يف وبعض اإلجراءات القانونية األخرى. نتي 4300عادي للجمعية العمومية عقد يف نوفمرب 

وكذلك عالوة اإلصدار مليون ريـال سعودي  00.18متت زايدة رأس مال الشركة مببلغ  4300ديسمرب  00
 عند إصدار أسهم جديدة.مليون ريـال سعودي  .0241مببلغ 

 
 4300، وقع حادث حريق يف مستودع الشركة املتحدة للسكر اخلام يف جدة. وخالل 4300خالل يونيو 

ة املتخصصة واملعينة من قبل شركة التأمني التابعة للشركة املتحدة للسكر تقييمها املبدئي للخسائر أهنت اجله
لتسوية االيت مت تكبدها ورفعت تقريرها إىل شركة التأمني. تعتقد اإلدارة أنه لن تكون هناك خسارة جوهرية من 

 .النهائية للمطالبة
 

من أسهم حقوق امللكية يف شركة بيشهر الصناعية  %03نسبة  ، متلكت شركة عافية العاملية4302خالل مايو 
من أسهم حقوق امللكية يف شركة  %.7.1شهر للتنمية الصناعية، حقوق األقلية وابعت ما نسبته يمن شركة ب

مارجرين للتصنيع إىل شركة بيشهر للتنمية الصناعية. ووفقًا لذلك، فقد سجلت اجملموعة تعدياًل يف أثر متلك 
 مليون ريـال سعودي. 404ة بدون سيطرة يف هذه املعاملة مببلغ املعامل

 
 .4302 يوليو 06متت املوافقة على إصدار هذه القوائم املالية األولية املوحدة من قبل جملس إدارة الشركة بتاريخ 
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
 )غري مراجعة( 4302 يونيو 03لفرتيت الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف 

 ذلك( غريذكر ي ما ملت السعودية ريـااللآبالف ا)مجيع املبالغ 
 
 
 ملخص السياسات احملاسبية اهلامة - 4

 
ملوحدة. مت تطبيق اتتلخص أدانه السياسات احملاسبية الرئيسية املطبقة يف إعداد هذه القوائم املالية األولية 

 هذه السياسات بطريقة منتظمة جلميع الفرتات املعروضة، ما مل يذكر خالف ذلك.
 عدادإلا أسس 4-0
 

 احملاسيب، ستحقاقاإل ملبدأ ووفقاً  التارخيية التكلفة أساس على املرفقة املوحدة األولية املالية القوائم أعدت
 اهليئة عن الصادرة احملاسبية للمعايري وطبقاً  العادلة، بقيمتها للبيع املتاحة املالية األوراق لقياس واملعدل

 .القانونيني للمحاسبني السعودية
 

 وطبقاً  4302 يونيو 03لفرتيت الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف  املوحدة األولية املالية القوائم أعدت
 اجملمعة، الفرتات أساس على القانونيني، للمحاسبني السعودية اهليئة عن الصادرة األولية املالية القوائم ملعايري
 واخلسائر املصاريفو  حراباألو  اإليرادات فإن عليه، وبناءاً . املالية السنة من ال يتجزأ جزءاً  فرتة كل  تعترب واليت

 التعديالت، مجيع لىع املرفقة املوحدة األولية املالية القوائم تشتمل .الفرتة خالل حمققةاخلاصة ابلفرتة تعد 
 املركز لقوائم عادل لعرض ضرورية اإلدارة تعتربها اليت املتكررة، العادية املستحقات من معظمها يتكون اليت

 املعلومات يعمج املرفقة املوحدة األولية املالية القوائم تشمل ال. النقدية والتدفقات األعمال ونتائج املايل
 املدققة ملوحدةا املالية القوائم مع تقرأ أن وجيب السنوية، ملوحدةا املالية القوائم يف املطلوبة واإليضاحات

 .4300 ديسمرب 00 يف املنتهية للسنة للمجموعة
 
 هامةتقديرات وافرتاضات حماسبية  4-4
 

يتطلب إعداد القوائم املالية وفقاً للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها استخدام تقديرات وافرتاضات تؤثر على 
، واإلفصاح عن املوجودات وااللتزامات احملتملة كما يف اتريخ املصرح عنها املوجودات واملطلوابتمبالغ 

القوائم املالية، و كذلك تقدير مبالغ اإليرادات واملصاريف خالل الفرتة املالية. يتم تقييم التقديرات و 
حداث توقعات ابألاالفرتاضات بشكل مستمر و هي مبنية على خربة سابقة و عوامل أخرى تتضمن 

ملستقبل، واليت وفقاً بتقديرات وافرتاضات متعلقة اب موعةاملستقبلية و اليت تعترب مناسبة للظروف. تقوم اجمل
خاطر متت مناقشة أدانه التقديرات واالفرتاضات ذات امل لتعريفها، اندرا ما تتساوى مع النتائج الفعلية.

ة املالية يف القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوابت خالل السنالتالية اليت قد ينتج عنها تعديالت جوهرية 
 الالحقة:

 
 لشهرةالقيمة التقديرية لإخنفاض  )أ(

يضاح اإل )يف الشهرة طبقاً للسياسات احملاسبية املذكورة يف إخنفاضكان هناك ن  تقوم اجملموعة سنوايً ابلتأكد إ 
القيمة  تللنقد بناًء على حسااب نتجةمن الوحدات امل(. مت حتديد قيمة املبالغ القابلة لالسرتداد 4-0

 املستخدمة. إن القيام هبذه احلساابت يتطلب استخدام تقديرات.
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 قيمة اإلستثمارات املتاحة للبيعاإلخنفاض يف  )ب(
ة للبيع وأصوهلا يف قيمة اإلستثمارات املتاح اإلخنفاضتقوم اجملموعة إبفرتاضات لتقييم اخلسارة الناجتة عن 

 فاضاملسببه إلخنفاض غري مؤقت يف قيمة اإلستثمارات. أي إخناملوضوعية التابعة. هذا يشمل تقييم األدلة 
موضوعياً  ليالً حتت تكلفته يعترب ديف حقوق امللكية ، ولفرتة طويلة، يف القيمة العادلة لإلستثمار هام
 اجملموعةما تعد كإفرتاض.  تقدمي يف القيمة. إن حتديد ما هو "هام" أو "لفرتة طويلة" يتطلب  خنفاضلإل

أداء قطاعه غريات أو ت نشاطه،و  تدهور الوضع املايل للمستثمر فيهدليل على عندما يوجد  اً مناسب اإلخنفاض
 التكنولوجيا، أو تغري يف التدفقات النقدية من العمليات والتمويل.يف أو 

 
 مشكوك يف حتصيلها ديونخمصص  (ج) 

لن موعة جملأن اعلى عند وجود دليل موضوعي التجارية إلخنفاض قيمة الذمم املدينة يتم تكوين خمصص 
عد الصعوابت املالية اهلامة تحلساابت املدينني. و  صليةاملبالغ املستحقة وفقاً للشروط األكافة تستطيع حتصيل  

اليت يتعرض هلا املدين وإحتمالية إفالسه أو إعادة اهليكلة املالية لديه أو إخفاقه يف أو أتخره عن سداد 
املستحقة مؤشرات على إخنفاض قيمة الذمم املدينة التجارية ويتم إجراء تقدير مستقل للمبالغ الدفعات 

تقديرها يتم  هفإن ،اجلوهرية حبد ذاهتا ولكنها جتاوزت موعد إستحقاقها. وابلنسبة للمبالغ غري اهلامة حبد ذاهتا
 ة. بشكل مجاعي ويتم تكوين خمصص بناًء على الوقت ومعدالت التحصيل السابق

 
 خمصص خمزون متقادم (د)

وعمر  املتوقعة، املخزون ودورة السابقة، اخلربات على بناءاً  املتقادمة البضاعة خمصص بتحديد اجملموعة تقوم
 تتضمن .للمبيعات ابلنسبة واملستقبلية احلالية التوقعات إىل ابإلضافة للمخزون، الراهنة واحلالة املخزون،

 متطلبات إىل ابإلضافة للمبيعات، املستقبلية التقلبات املتقادم املخزون ملخصص األساسية االفرتاضات
 املتقادم للمخزون واالفرتاضات التقديرات إن .املستقبلة املبيعات لدعم الالزمة املخزون ومكوانت
 .املنتجات لعروض وفقاً  أخرى إىل فرتة من جوهري بشكل تغري قد للمجموعة

 
 يف شركات اتبعة إستثمار 4-0
 
 شركات اتبعة (أ)

لحصول اليت لدى اجملموعة القدرة على توجيه سياستها املالية والتشغيلية ل تلك املنشآتالشركات التابعة هي 
 ق التصويت.ح على منافع إقتصادية وعادة ما تكون مصحوبة إبمتالك أكثر من نصف عدد األسهم اليت هلا

ميكن حتويلها، ليت اعة اليت هلا حق التصويت حاليًا أو يتم األخذ بعني االعتبار وجود وأتثري األسهم املتوق
تسيطر على منشأة أخرى. يتم توحيد الشركات التابعة من اتريخ  اجملموعةتقييم ما إذا كانت عند وذلك 
 كما تتوقف عملية التوحيد من اتريخ توقف اجملموعة عن السيطرة.،  مجموعةالسيطرة لل إنتقال
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على  لفة اإلقتناءيتم حتديد تكتابعة. الشركات ال يتم إستخدام طريقة الشراء احملاسبية لقيد عملية إقتناء
ا كما يف أو تلك اليت يتم حتمله املطلوابت اليت مت تكبدها وأ، املقدمةأساس القيمة العادلة للموجودات 

 عن اإلقتناء تكلفة يف الزايدة قيد يتم ابإلقتناء.املرتبطة  املباشرة ابإلضافة إىل التكاليفاتريخ اإلقتناء، 
 إقتناء من الناجتة الشهرة .كشهرة املقتناة للتحديد القابلة املوجودات صايف يف اجملموعة حلصة العادلة القيمة

 إختبار يتم .املرفقة املايل املركز قائمة يف "امللموسة غري املوجودات" بند ضمن قيدها يتم اتبعة شركات
أي إطفاء مرتاكم أو  خصم بعد ابلتكلفة قيدها ويتم قيمتها يف إخنفاض وجود من للتحقق سنوايً  الشهرة
ال يتم توحيد الشركات التابعة اليت تكون سيطرة اجملموعة عليها  .وجدت إن القيمة، يف اإلخنفاض خسائر

 مؤقته وحتتسب كشركات زميلة.
 

بني شركات  يف معامالتيتم استبعاد املعامالت واألرصدة واألرابح غري احملققة الناجتة عن تلك املعامالت 
لسياسات احملاسبية املعتمدة مع اوافق تم تغيري السياسات احملاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لتتاجملموعة. ي

 من قبل اجملموعة.
 

عامالت يف حقوق مملكية اجملموعة يف شركات اتبعة بعد اكتساب السيطرة، كحقوق التغريات يف حتتسب 
فرق يقيد  مقابل القيمة العادلة لسعر الشراء املدفوع وأياألقلية مسامهي الدفرتية حلقوق  القيمامللكية وتعدل 

 ." السيطرةبدون تغري يفقوق األقلية حأثر صفقة االستحواذ مع " بند مباشرة حتت حقوق امللكية حتت
 

 شركات زميلة )ب(
عادة ما و أتثري هام عليها ولكن بدون سيطرة،  مجموعةالشركات الزميلة هي الشركات اليت يكون للإن 
 إحتسابيتم ابملائة من حقوق التصويت.  53و  ابملائة 43حب ذلك ملكية لنسبة ترتاوح بني يصا

 إستثمارات مبدئيًا ابلتكلفة. تشملستخدام طريقة حقوق امللكية وتقيد إب استثمارات يف شركات زميلة
 اإلخنفاضائر سإطفاء مرتاكم وخأي بعد خصم  الشراءزميلة الشهرة اليت حتدد عند الشركات اليف  اجملموعة

 .ت، إن وجديف القيمة
 

،  األولية املوحدة خلالداملتحققة بعد الشراء يف قائمة  الشركات الزميلة ربح أو خسارةيف  اجملموعةتقيد حصة 
كما تقيد حصتها يف التغري يف االحتياطيات الذي حيدث بعد الشراء يف االحتياطيات. يتم تعديل القيمة 

يف خسائر شركة  عةاجملمو . عندما تكون حصة ابلتغريات املرتاكمة الالحقة لعملية الشراءالدفرتية لإلستثمار 
أي  جملموعةاأو أكثر، مبا فيها أي ذمم مدينة غري مضمونة، ال تقيد  الزميلة الشركةمساوية حلصتها يف  زميلة

 ة الزميلة.نيابة عن الشرك بعمليات سدادتقوم التزامات أو  ةخسائر إضافية، ما مل تتكبد أي
 

 يتم قيد األرابح واخلسائر املخفضة الناجتة عن االستثمارات يف شركات زميلة يف قائمة الدخل.
 

 استثمارات يف أوراق مالية متاحة للبيع )ج(
من  ابملائة 43 حصص تقل عنمن  رئيسيتاحة للبيع بشكل م يف أوراق مالية تتكون االستثمارات

. يتم قيد تلك االستثمارات ضمن املوجودات مدرجةغري و  مدرجةلكية عدة شركات ستثمارات حقوق ما
ملركز اائمة قاً من اتريخ ثين عشر شهر إخالل  كانت نية اإلدارة بيع تلك االستثماراتغري املتداولة إال إذا  

عادلة بتاريخ كل تقرير ال ابلقيمة تقييمهابسعر التكلفة ومن مث يعاد إبتداءاً ستثمارات اال هذهقيد ت. املايل
 :مايل كاآليت



 

- 06 -  

 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
 )غري مراجعة( 4302 يونيو 03لفرتيت الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف 

 ذلك( غريذكر ي ما ملت السعودية ريـااللآبالف ا)مجيع املبالغ 
 
 

القيم العادلة لألوراق املالية على أساس أسعار السوق املتاحة بتاريخ التقرير املايل بعد تعديلها عتمد ت (0
 مبوجب أي قيود على حتويل أو بيع أي من هذه االستثمارات.

 
لرجوع إىل القيمة ابالقيم العادلة لألوراق املالية غري املدرجة على أساس تقدير مناسب يتم حتديده عتمد ت (4

مماثلة أو على أساس التدفقات النقدية املتوقعة و مدرجة لإلستثمار ألوراق مالية املتداولة السوقية 
 املخصومة.و 

 
حقوق امللكية   ن بنودضماالستثمارات كبند مستقل  هذه عادة تقييمإة عن جتاملرتاكمة النا سوايتيتم قيد الت

 .استبعاد االستثماردلة حىت يتم عاالقيمة الحتياطي كإ
 
 التقارير القطاعية 4-2
 األعمالقطاع  (أ)

 هو جمموعة من املوجودات والعمليات اليت:األعمال قطاع 
 .تعمل يف أنشطة تدر إيرادات 
  تقوم اإلدارة ابستمرار بتحليل نتائج عملياهتا من أجل اختاذ القرارات اليت تتعلق بتوزيع املصادر وتقييم

 األداء.
  معلومات مالية بشكل منفصل.تتوفر عنها 
 

 )ب( القطاع اجلغرايف
القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات أو العمليات اليت تقوم أبنشطة تدر إيرادات يف بيئة اقتصادية 

 حمددة ختضع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك اليت تعمل يف بيئات اقتصادية أخرى.
 
 العمالت األجنبيةحتويل  .-4
 

 العرض)أ( عملة 
ية عملة عرض القوائم املال وابلريـال السعودي وهللمجموعة يتم عرض القوائم املالية األولية املوحدة 

 للمجموعة.
 

 )ب( معامالت وأرصدة
ائدة يف اتريخ سعـار الصـرف السأبيتم حتويل املعامالت اليت تتم ابلعمالت األجنبية إىل الريـال السعودي 

الناجتة لك تح وخسائر فروق العملة الناجتة عن تسوية تلك املعامالت وكذلك تلك املعامالت. يتم قيد أراب
 يونيو 03  هيتني يفر املنتــــأشه ةـــثالثرة الـــة األجنبية، لفتـــــن حتويل املوجودات واملطلوابت النقدية ابلعملــــــع

الفرتة ضمن قائمة الدخل ، على أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما يف هناية 4300و  4302
 األولية املوحدة.
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 )ج( شركات اجملموعة
غري ت العرض لديها الزميلة واليت تكون عمال اتشركالتابعة و الجنبية األلشركات لاملركز املايل و يقيد الناتج 

 الريـال السعودي، إىل الريـال السعودي كما يلي:
 
  ّول املوجودات واملطلوابت لكل قائمة مركز مايل أبسعار الصرف السائدة يف اتريخ  ائمة املركز املايل.قحتح
 .ّول اإليرادات واملصاريف لكل قائمة دخل على أساس متوسط سعر الصرف  حتح
 .ّول بنود حساابت حقوق امللكية أبسعار الصرف السائدة يف اتريخ نشأة كل بند  حتح
 

 ريـالىل الإتدرج التعديالت املرتاكمة الناجتة عن حتويل القوائم املالية للشركات األجنبية التابعة والزميلة 
 السعودي كبند منفصل ضمن حقوق امللكية.

 
 أجنبية وأي تعديالت للقيمة العادلة للقيم الدفرتية للموجوداتاتبعة شركات عن إقتناء أي شهرة انجتة 

تم ترمجتها تيتم اعتبارها كموجودات ومطلوابت للشركات التابعة األجنبية و  قتناءاإلواملطلوابت الناجتة عن 
 يف اتريخ اإلغالق وتقيد يف حقوق امللكية.حسب السعر 

 
يتم حتويل األرابح املوزعة املستلمة من شركات زميلة بسعر الصرف يف اتريخ املعاملة ويتم قيد فروق حتويل 

 .كجزء من ربح أو خسارة اإلستبعاد أو البيع  العملة األجنبية احملققة يف قائمة الدخل األولية املوحدة
 

ت جزء من االستثمار يف الشركات األجنبية التابعة والزميلة، يتم قيد فروق حتويل العمالعند استبعاد أو بيع 
األجنبية املقيدة سابقًا يف حقوق امللكية وذلك يف قائمة الدخل األولية املوحدة كجزء من ربح أو خسارة 

 االستبعاد أو البيع.
 

 التضخممرتفعة )د( إقتصادات 
 

شركة يفية لتكون العملة الوظو التضخم حتمًا مرتفع  هنشاطها في موعةاجمل متارسيكون إقتصاد دولة عندما 
وحدة بحبيث تدرج ة شركات التابعالتضخم، يتم تعديل القوائم املالية لل مرتفعهي عملة ذلك اإلقتصاد اتبعة 

لتغريات يف االقياس املتداولة يف هناية فرتة التقارير املالية. ويتطلب ذلك، تعديل الدخل واملصاريف لتعكس 
ز املايل مثل بنود غري نقدية يف قائمة املركتعديل مؤشر السعر العام إبتداءًا من فرتة التقرير املايل وكذلك 

املمتلكات واملصنع واملعدات واملخزون لتعكس قوة شرائية حالية كما يف هناية الفرتة إبستخدام مؤشر األسعار 
اليف . الربح أو اخلسارة يف املركز النقدي الصايف للسنة مدرج يف تكالعام إعتباراً من اتريخ إثباهتا ألول مرة

 أو إيرادات مالية. ال يتم تعديل املبالغ املقارنة.
 

وصافوال  يشهرشركة صافوال بإبسم  تنيها التابعيوالسودان من خالل شركتأعماهلا يف إيران  اجملموعةمتارس 
ن صندوق النقد الدويل )آي إم إف( فقد جتاوز معدل . وفقًا للمعلومات الواردة عالسودان )املنشآت(

. وقد أدى 4300ديسمرب  00كما يف   ٪033نسبة والسودان التضخم املرتاكم ملدة ثالث سنوات إليران 
 .4300التضخم خالل ديسمرب  مرتفعةمن اإلقتصادات والسودان هذا مع مؤشرات أخرى إىل إعتبار إيران 
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 .4ة الدويل رقم تضخم ملعيار احملاسبالإلرتفاع سبات انتيجة لذلك ، قامت اجملموعة بتطبيق متطلبات احمل
 .4300 يناير 0على عمليات إيران والسودان إعتباراً من 

 
عوامل التحويل املستخدمة إلظهار القيم املتداولة مشتقة من مؤشر أسعار املستهلك الذي مت نشره من قبل 

ق معيار احملاسبة نظرًا لتطبي املالية.البنك الدويل والبنوك املركزية ذات الصلة للمنشآت لتعديل معلوماهتا 
 قة.املالية األولية املوحدة املرفقائمة جوهرايً البنود التالية الواردة يف ال تثر فقدت أت .4الدويل رقم 

 
 الرايالت السعودية آبالف 

 42.1037 رتفع جمموع املوجودات املتداولة بواقعإ
 .0.3166 بواقع تداولةاملاملوجودات غري إرتفعت 

 051050 بواقعإرتفع جمموع املطلوابت املتداولة 
 4821.53 أتثرت فروقات حتويل العمالت بواقع

 
)مقابل  61635قدره و إستخدمت اجملموعة متوسط سعر صرف الرايل اإليراين  4300 يونيو 03يف أيضاً، 

جنيه  0108ريـال سعودي( لتحويل عمليات شركة صافوال بيشهر وكذلك متوسط سعر صرف قدره  0
ريـال سعودي( لتحويل عمليات صافوال السودان. كما ورد أعاله، خالل ديسمرب  0سوداين )مقابل 

عند  يتعني مبوجبها على اجملموعة إستخدام سعر الصرفحماسبات إرتفاع التضخم ، تبنت اجملموعة 4300
جنيه سوداين وذلك لرتمجة كل من  0153ريـال إيراين و 61623وقدره  4300ديسمرب  00اإلغالق يف 

موعة ال بيشهر وصافوال السودان على التوايل. كذلك، تستمر اجملو قائمة الدخل وقائمة املركز املايل لشركة صاف
 يونيو 03ستخدم سعر الصرف عند اإلغالق يف تو  4302 يونيو 03يف  حماسبات إرتفاع التضخميف تبين 
كل من قائمة الدخل وقائمة املركز املايل   مجةجنيه سوداين لرت  0154ريـال إيراين و 61860بواقع  4302

 لصافوال بيشهر وصافوال السودان.
 
 نقد وما يعادله 4-5
 

صرية األجل قاألخرى لدى البنوك واالستثمارات النقد يشتمل النقد وما يعادله على النقد يف الصندوق و 
 ن اتريخ الشراء، إن وجد.عالية السيولة واليت تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل م

 
 مدينة ذمم 4-7
 
خمصص  كوينتالذمم املدينة ابملبالغ األصلية للفواتري انقصاً خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها. يتم  درجت

للديون املشكوك يف حتصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم متكن اجملموعة من حتصيل مجيع 
وط األصلية للذمم املدينة. يتم قيد هذه املخصصات يف قائمة الدخل األولية املبالغ املستحقة مبوجب الشر 

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

  يد دائن على "مصاريف بيع وتسويق" يف قائمة الدخل.شطبها بق
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
 )غري مراجعة( 4302 يونيو 03لفرتيت الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف 

 ذلك( غريذكر ي ما ملت السعودية ريـااللآبالف ا)مجيع املبالغ 
 
 

 خمزون 4-0
 

املتوسط طريقة ب. حتدد التكلفة يقيد املخزون بسعر التكلفة أو صايف القيمة القابلة لإلسرتداد، أيهما أقل
املباشرة.  تكلفة املواد األولية والعمالة ومصاريف التصنيع غرياتمة الصنع تكلفة املنتجات تتضمن املرجح. 

 خمصص بضاعة بطيئة احلركة.أي يتم تقييم املستودعات وقطع الغيار ابلتكلفة انقصاً 
 

كاليف استكمال األعمال العادية بعد خصم ت طوريف التقديري هو سعر البيع  تحقيقصايف القيمة القابلة لل
 العملية ومصاريف البيع.

 
 ممتلكات ومصنع ومعدات 2-9
 
املمتلكات واملصنع واملعدات ابلتكلفة بعد خصم اإلستهالكات املرتاكمة ما عدا إنشاءات حتت  درجت

طريقة بال يتم إستهالك األراضي. حيمل االستهالك على قائمة الدخل األولية املوحدة  ابلتكلفة. درجالتنفيذ ت
هلا   التقديريةية عمار اإلنتاجعلى مدى األعلى قيمها املتبقية القسط الثابت لتوزيع تكلفة هذه املوجودات 

 كما يلي:
 

  عدد السنوات  
 

  00 - 0475  مباين
  00 - 0  مستأجرة مباين على حتسينات

  30 - 0  مصنع ومعدات
  06 - 0  أاثث ومعدات مكتبية

  03 - 2  سيارات
 

قيد يف قائمة الدخل وتحتدد األرابح واخلسائر الناجتة عن االستبعاد مبقارنة املتحصالت مع القيم الدفرتية 
 األولية املوحدة.

 
لألصل يف  ريالتقديتقيد مصاريف الصيانة واإلصالحات العادية اليت ال تزيد جوهراي من العمر اإلنتاجي 

تم رمسلة التجديدات والتحسينات اهلامة، إن وجدت، ويتم تقائمة الدخل األولية املوحدة عند تكبدها. 
 استبداله.استبعاد األصل الذي مت 
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 املوحدة  حات حول القوائم املالية األوليةإيضا
 )غري مراجعة( 4302 يونيو 03لفرتيت الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف 

 ذلك( غريذكر ي ما ملت السعودية ريـااللآبالف ا)مجيع املبالغ 
 
 

 للبيعمصنفة كمحتفظ هبا موجودات ومطلوابت  4-03
 

 يتوقع ، ستبعادجمموعة إ أو ومطلوابت موجودات للبيعنفة كمحتفظ هبا صامل املوجودات تتضمن
 تصنيفها قبل مباشرة .إستخدامها يف اإلستمرار من بدال البيع خالل منبشكل رئيسي  إسرتدادها

 الدفرتية ابلقيمةإستبعاد  جمموعة يف املدرجة املتداولة غري املوجودات قياس يتم للبيع، خمصصة أهنا على
 اخنفاض خسارة أي توزيع يتم األويل، التسجيل بعد. أقل أيهما انقصا تكاليف البيع العادلة القيمة أو
 املتبقية واملطلوابت املوجودات توزيع يتم مث منو  (وجدت إن) للشهرة اإلستبعاد جمموعة يف القيمة يف

 وفقاً  قياسها ميكن مالية، موجودات من خسارة أي توزيع يتم ال أنه غري. تناسيب أساس على
 أو املوجودات هذهأو اخلسائر من استبعاد  رابحقيد األ يتم. هبا اخلاصة األّولية احملاسبية للسياسات

 .األولية املوحدة الدخل قائمة يفحالياً اإلستبعاد ات جمموع
 
 نفقات مؤجلة 4-00
 

تم رمسلة تلك تتقيد التكاليف اليت ليس هلا منافع مستقبلية ضمن قائمة الدخل األولية املوحدة بينما 
ضمن  درجواليت ت لةالنفقات املؤج ألفتتالتكاليف اليت يتوقع اإلستفادة منها يف الفرتات املستقبلية. 

شرة املتكبدة من باغري امل"موجودات غري ملموسة" يف قائمة املركز املايل املرفقة من بعض تكاليف االنشاء 
ات ال تتجاوز يتم إطفاء تلك التكاليف على فرت  .منافذ التجزئة اخلاصة هبانشاء قبل اجملموعة واملتعلقة إب

 سنوات.مخس  (5)
 
 ملتداولةيف قيمة املوجودات غري ا فخنفا اإل 4-04
 
يف الظروف  اتلتغري أو ااألحداث اإلخنفاض يف قيمتها عندما تشري ملعرفة م مراجعة املوجودات غري املتداولة تت

إىل أن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة لالسرتداد. يتم إثبات اخلسارة الناجتة عن اإلخنفاض يف القيمة، 
ألصل انقصاً عن القيمة القابلة لالسرتداد وهي القيمة العادلة ل القيمة الدفرتية لألصلابملبلغ الذي تزيد فيه 

أدىن  ندعأيهما أعلى. لغرض تقدير اإلخنفاض، يتم جتميع املوجودات  ،تكاليف البيع أو قيمة االستخدام
مستوى هلا حيث توجد تدفقات نقدية ميكن حتديدها بشكل مستقل )وحدات منتجة للنقد(. تتم مراجعة 
املوجودات غري املتداولة، خبالف املوجودات غري امللموسة، اليت سبق أن حدث إخنفاض يف قيمتها بغرض 

 فاضاإلخنعكس خسارة  إذا ما مت الحقاً احتمال عكس ذلك اإلخنفاض، وذلك يف اتريخ كل فرتة مالية. 
القابلة تها لقيماملعدل  التقديرإىل الوحدة املنتجة للنقد يف القيمة، عندئذ تتم زايدة القيمة الدفرتية لألصل أو 

فيما لو مل مت حتديدها  اليتالقيمة الدفرتية  القيمة الدفرتية اليت متت زايدهتا عن زيدت الن ، على أسرتدادلال
ة. يتم إثبات يف السنوات السابقالوحدة املنتجة للنقد يف قيمة ذلك األصل أو اض اإلخنفيتم إثبات خسارة 

قيمة  يفاض اإلخنفخسارة ال يتم عكس  إيرادات يف قائمة الدخل.كيف القيمة فوراً   اإلخنفاضعكس خسارة 
 املوجودات غري امللموسة.
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 ملالية األولية املوحدة إيضاحات حول القوائم ا
 )غري مراجعة( 4302 يونيو 03لفرتيت الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف 

 ذلك( غريذكر ي ما ملت السعودية ريـااللآبالف ا)مجيع املبالغ 
 
 

 القرو  4-00
 

أو  ابقتناءاشرة تم رمسلة تكاليف القروض اليت ترتبط مبت. .املستلمة تحصالتالقروض بقيمة امليتم إثبات 
رى تكاليف القروض األخ حتميلكجزء من هذه املوجودات. يتم   وذلك إنشاء أو إنتاج املوجودات املؤهلة

 .قائمة الدخل األولية املوحدةعلى 
 
 ذمم دائنة ومستحقات 4-02
 
املستلمة، سواء  مقابل البضائع واخلدماتاملتعلقة ابملبالغ املطلوب سدادها يف املستقبل تقيد املطلوابت  

 هبا فواتري.أم مل تصدر صدرت 
 
 خمصصات .4-0
 

، انتج عن حدث سابقضمين أو  نظاميإلتزام حايل  الشركةيتم إثبات املخصصات عندما يكون لدى 
 .هاطريقة ميكن االعتماد عليتقدير املبلغ بمن املمكن لتسوية اإللتزام، و  حاجةنشوء وهناك إحتمال 

 
 الزكاة وضريبة الدخل 4-05
 

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

 حيمل. املرفقة ةاملوحد  األولية املالية القوائم يف األقليةمسامهي  حقوق على التابعة الشركات يف األجانب
 الدخل قائمة على يةالسعود العربية اململكة يف التابعة الشركات حبصة املتعلقة والزكاة للشركة الزكاة خمصص
 عند وجدت، إن هائية،الن التسوايت مبوجب تستحق اليت اإلضافية املبالغ عن احملاسبة تمت. املوحدة األولية
 .هذه املبالغ حتديد

 
ت مع أطراف غري طاع ضرائب لبعض املعامالتتقوم الشركة وشركاهتا التابعة يف اململكة العربية السعودية إبق

 السعودي.مقيمة يف اململكة العربية السعودية وذلك حسب متطلبات قانون ضريبة الدخل 
 

ب الدخل على ذات الصلة. حتمل ضرائأتسيسها ختضع الشركات األجنبية التابعة لضرائب الدخل يف بلدان 
 قائمة الدخل األولية املوحدة.

 
 اإليرادات بني املؤقتة الفروقات املدورة وكافة ابخلسائر املتعلقة املؤجلة الدخل ضريبة موجودات إثبات يتم

 للوفاء للضريبة خاضع مستقبلي دخل توفر عنده حيتمل الذي احلد إىل للضريبة اخلاضع والدخل املالية
 املتعلقة املؤجلة الدخل ضريبة مطلوابت إثبات يتم .والفروقات املؤقتة املدورة الضريبية اخلسائر تلكب

 الدخل ضرائب حتديد مستقباًل. يتم للضريبة اخلاضع الدخل يكون أن توقعي حىت اجلوهرية ابلفروقات
 ضريبة مبالغ حتقق عند تطبيقها يتوقع واليت املايل املركز قائمة بتاريخ مطبقة ضريبية نسب ابستخدام املؤجلة
  .املؤجلة الدخل ضريبة التزامات تسديد عند أو احملددة املؤجلة الدخل
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
 )غري مراجعة( 4302 يونيو 03لفرتيت الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف 

 ذلك( غريذكر ي ما ملت السعودية ريـااللآبالف ا)مجيع املبالغ 
 
 

 اخلدمة للموظفني  هنايةخمصص مكافأة  4-07
 

ة شروط أنظمة العمل والعمال يف اململكة العربي للموظفني مبوجب اخلدمةيتم قيد خمصص مكافأة هناية 
أساس  يتم إحتساب مبلغ اإللتزام على .قائمة الدخل األولية املوحدةوحيمل على من قبل الشركة  السعودية

القيمة احلالية لإلمتيازات املكتسبة اليت حتق للموظف فيما لو ترك املوظف عمله كما يف اتريخ قائمة املركز 
املوحدة. يتم إحتساب املبالغ املسددة عند هناية اخلدمة على أساس رواتب وبدالت املوظفني  املايل األولية

 .، كما هو موضح يف أنظمة اململكة العربية السعوديةاألخرية وعدد سنوات خدماهتم املرتاكمة
 

مزااي أخرى و بتكوين خمصص مقابل مكافأة هناية اخلدمة للموظفني حاليًا التابعة األجنبية  اتتقوم الشرك
 تاوذلك وفقا لقوانني الدولة اليت متارس فيها نشاطها. ال توجد خطط تقاعد ممولة أو غري ممولة للشرك

 التابعة األجنبية.
 
 اإليرادات 4-00
 

تسليم املنتجات وقبوهلا من العمالء، إن تطلب األمر ذلك، أو عند أتدية اخلدمات.  عند اإليرادات يتم إثبات 
 يتم قيد اإليرادات ابلصايف بعد اخلصومات ومصاريف النقل وبعد إستبعاد املبيعات بني أعضاء اجملموعة.

 
 الثابت القسط بطريقة املوحدةاألولية  الدخل قائمة يف التشغيلية اإلجيار عقود من االجياري الدخل يقيد

 والعرض الرتويج من املكتسب الدخل من والعرض الرتويج من الدخل ويتكون. اإلجيار عقد فرتة خالل
 .املنتج إدراج فرتة يف وتقيد اجملموعة يف ابلتجزئة البيع متاجر داخل البائعني قبل من املنتجات ملختلف

 
 تلك املبالغ.يتم إثبات إيرادات األرابح املوزعة عند وجود حق إبستالم 

 
 عمومية وإداريةمصاريف مصاريف بيع وتسويق و  4-03
 

رة اليت العمومية واإلدارية على التكاليف املباشرة وغري املباشاملصاريف تشتمل مصاريف البيع والتسويق و 
ني ب تكون حتديداً غري مرتبطة بتكلفة املبيعات وفقاً للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها. توزع هذه التكاليف

 نتظمة.العمومية واإلدارية، إن لزم األمر، بطريقة ماملصاريف تكلفة املبيعات ومصاريف البيع والتسويق و 
 
 موزعة أرابح 4-43
 
 ها من مسامهي الشركة.تم املوافقة عليتتقيد األرابح املوزعة يف القوائم املالية األولية املوحدة يف الفرتة اليت  
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 شركة جمموعة صافوال
 مسامهة سعودية( )شركة

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
 )غري مراجعة( 4302 يونيو 03لفرتيت الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف 

 ذلك( غريذكر ي ما ملت السعودية ريـااللآبالف ا)مجيع املبالغ 
 
 

 إجيار تشغيلية عقود 4-40
 

 لى مدى فرتة اإلجيار. ع قائمة الدخل األولية املوحدةاملتعلقة بعقود اإلجيار التشغيلية على  اريفيتم حتميل املص
 
 إعادة تصنيف 4-44
 

لكي تتوافق مع  4300إعـادة تصنيف املبالغ يف القوائم املالية األولية املوحدة املقارنة لعام  تمت ،لعرض أفضل
 .4302عرضها لعام 

 
 
 مصنفة كمحتفظ هبا للبيعموجودات ومطلوابت  - 0

 
 يف كانتهام ترسيخ اجملموعة قررت األغذية،نشاط  يف األعمال إسرتاتيجية إلستعراض ونتيجة ،4303 خالل

 الصناعية املرافق من ءاجز أ عرض مت عليه، وبناءاً . اخلارج يف األسواقبعض  من اخلروج وتقييم الرئيسية األسواق
، دخلت إدارة 4302يونيو  03املنتهية يف خالل الفرتة . "هبا للبيعحمتفظ "كبنود الطعام   زيوت قطاع ضمن

. بلغ صايف مليون ريـال سعودي .061بربح قدره  إتفاقية مع طرف آخر لبيع جزء من هذا النشاطاجملموعة يف 
: صايف خسارة 4300) 4302مليون ريـال سعودي خالل  812ط هذه االربح املتعلق مبجموعات إستبعاد النش

مة من موجودات بقي "احملتفظ به للبيع"تكون النشاط  4302 يونيو 03يف  .مليون ريـال سعودي( 3178 بواقع
بعد إثبات خسارة إخنفاض القيمة بواقع مليون ريـال سعودي(  06317: 4300مليون ريـال سعودي ) 7814
 05410: 4300مليون ريـال سعودي ) 03.18ومطلوابت مببلغ  4303مليون ريـال سعودي خالل  005

 مليون ريـال سعودي(.
 
 
 إستثمارات - 2
 

  4300    4302   إيضاح  
  )غري مراجعة(    )غري مراجعة(    

 
  618.41444   .75040535  0-2  زميلة شركات يف إستثمارات
  7071.08   0355002  4-2 للبيع متاحة مالية أوراق يف إستثمارات
 يف ودائع معظمها تمثل ي – أخرى إستثمارات

  01067   05300   اتبعة ةاألجل لشرك ةبنكية طويل  
 
   054005057   716001047  
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
 )غري مراجعة( 4302 يونيو 03لفرتيت الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف 

 ذلك( غريذكر ي ما ملت السعودية ريـااللآبالف ا)مجيع املبالغ 
 
 

 استثمارات يف شركات زميلة 2-0
 

   (ةابملائ) فعليةنسبة امللكية ال 

4302 4300 4302  4300  

 
 )املراعي( شركة املراعي احملدودة

 
05,.4 

 
06754 

 )غري مراجعة(

.554554.4 

 )غري مراجعة(
514701856 

 5001203 5255.00 .4.7 43,3 للتطوير العقـاري دوليةشركة كنان ال

 0361847 02.5270 .2 23 خلدمات املواد الغذائية شركة هريف

 4601308 40.55.0 03 03 داير املشرق 

 0561322 4245322 .2 23 شركة إنتاج كابيتال احملدودة 

 0621578 0525.70 23 23 شركة مدينة السرية لتطوير العقار

 071433 075433 07 07 مدينة مطوري مدينة املعرفة اإلقتصاديةشركة 

 .0142  05423 متنوعة متنوعة أخـــرى 

   75040535.  618.41444  

 
 إستثمارات يف أوراق مالية متاحة للبيع 2-4
 

 من اآليت: يونيو 03تتكون االستثمارات يف أوراق مالية متاحة للبيع بشكل رئيسي كما يف 
 

   (ةابملائ) فعليةامللكية النسبة  

4302 4300 4302  4300  

 درجةاستثمارات م
 مدينة املعرفة االقتصادية

 
552 

 
612 

 )غري مراجعة(

2.25004 

 )غري مراجعة(
0371008 

 721360 00.5375 .31 353 اعمار املدينة االقتصادية )اعمار(

 714.0 -       5 - تعمري األردنية القابضةشركة 

     

     غري مدرجةاستثمارات 

 .438180 0055433 02 02500 القابضة شركة جسور

 0051672 00.5572 05 .0 شركة سويكورب، اململكة العربية السعودية

 421750  4257.0 متنوعة متنوعة أخـــرى 

   0355002 7071.08 

 
 

 قرو  قصرية األجل - .
 

األجل وعقود متويل  قصرية وقروضسحوابت بنكية على املكشوف من  األجل قصرية القروض تتكون 
حتمل تلك الديون نفقات متويلية على أساس املعدالت ومؤسسات مالية.  جتارية بنوكعدة  من راحبةابمل

 .مضمون بضماانت الشركةالقروض قصرية األجل للشركات التابعة  السائدة يف السوق. بعض
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 شركة جمموعة صافوال
 مسامهة سعودية()شركة 

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
 )غري مراجعة( 4302 يونيو 03لفرتيت الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف 

 ذلك( غريذكر ي ما ملت السعودية ريـااللآبالف ا)مجيع املبالغ 
 
  
 قرو  طويلة األجل - 5

    
  إيضاح

    4302      4300  
 )غري مراحعة( مراجعة()غري   

صندوق التنمية الصناعية السعودي 
 )الصندوق(

 .07105  005033  )أ(
  .01046106  054735700  )أ( بنوك جتارية

   054305.47  010201548 
  015331333  05.335333  )ب( صكوك

   257305.47  218201548  
 (7341588) (.530500)  اجلزء املتداول املدرج حتت املطلوابت

   250335034  210231.23 
 

 املوحدة لتابعةا وشركاهتامن الشركة  متويالً  أخرى مالية ومؤسسات جتارية وبنوك صندوقال من القروض متثل)أ( 
 إتفاقيات ضمنتت. التابعة الشركات بعضل عداتاملو املصنع و  متلكاتامل رهنب مضمون القروض هذه بعض. 

على مستوى معني من املؤشرات املالية. بعض هذه  احلفاظأخرى  أمور بني من تتطلب ،تعهدات القرض
 .ةمون بضماانت الشركمضطويلة األجل للشركات التابعة الالقروض 

 
، وافق مسامهو الشركة 4304ديسمرب  05بتاريخ  الذي عقدالعمومية غري عادي للجمعية )ب( يف إجتماع 

 يتجاوز ملبلغ الشركة أو أكثر لشركة إصدار صكوك من خالل على إنشاء برانمج صكوك الذي مبوجبه ميكن ل
 . وقده مخسه مليار ريـال سعودي رأس مال الشركة املدفوع

 
موعها جمصدار صكوك بقيمة إباجملموعة الطرح األويل مبوجب هذا الربانمج أهنت ، 4300يناير  44كما يف 

سنوات ومت طرحها بقيمة امسية مع عائد متوقع  7اليت مت إصدارها الصكوك  مدةمليار ريـال سعودي.  075
 ابملائة. 0703ابإلضافة إىل  (سايبور)أشهر  6الصكوك ملدة  ةمتغري حلملو 

 
 املالية وغريها. وطتتطلب التعهدات املالية للصكوك من اجملموعة احلفاظ على بعض الشر 

 
 
 علنةرأس املال وتوزيعات األرابح امل - 7
 

 سهم مليون .5001 من سعودي ريـال مليار 510 البالغ الشركة مال رأس يتكون 4302 يونيو 03 يف كما
تضمنة م سعودي ريـال مليار 5 :4300 يونيو 03) الواحد لسهمل سعودي ريـال 03 قيمةب ابلكامل، مدفوعة
 .0أنظر اإليضاح  .(الواحد لسهمل سعودي ريـال 03 قيمةب مدفوعة ابلكامل سهم مليون 533

 
 مببلغأولية  أرابحتوزيعات  علىاملوافقة  4302 أبريل 07يف الذي عقد يف إجتماعهم  اإلدارة جملسإعتمد 
  .(الواحد للسهم سعودي ريـال 315متثل ) سعودي ريـال مليون 467

 
 315مليون ريـال سعودي )متثل مبلغ  467، أقر جملس اإلدارة توزيع أرابح أولية مببلغ 4302يوليو  06يف 

 للسهم الواحد(.
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
 )غري مراجعة( 4302 يونيو 03لفرتيت الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف 

 ذلك( غريذكر ي ما ملت السعودية ريـااللآبالف ا)مجيع املبالغ 
 
 
 تغريات مومسية - 0
 

حلج، واليت شوال وموسم او  أنشطة اجملموعة من خالل احلركات املومسية املتعلقة أبشهر رمضانتتأثر بعض  
 4300و  4302 لفرتة لعاماأتثري  صادفيتتسبب يف زايدة اإليرادات بشكل ملحوظ خالل تلك الفرتات. 

 الثالث من السنة املالية. الثاين و الربع بشكل رئيسي 
 
 
 التشغيلية القطاعات عن معلومات - 3
 

املتعلقة  للمجموعة الرئيسية األنشطة تتمثل ،م4300و م4302 يونيو 03 يف املنتهية أشهر الثالثة فرتة خالل
ذات الصلة والصناعات البالستيكية واإلستثمارات  واملنتجات األغذية أنواع خمتلفاألغذية يف  يفبتجارة التجزئة 

أشهر  ستةفرتة الول يونيو 03 يف كما املختارة املالية املعلومات عضب تلخيص مت .وأنشطة أخرى ذات عالقة
 : يلي كما للقطاعات وفقاً  يخر تلك التوا يف املنتهية

 
 

  
 األغذية

 
 التجزئة

 
 البالستيك

إستثمارات 
 وأنشطة أخرى

 
 اإلستبعادات

 
 اجملموع

       )غري مراجعة( 4302

 5523.5343 -       23354.3 025304. 450305002 050.35000 ايفص -املمتلكات واملصنع واملعدات 

 35.345050 -       054055340 00.5.33 0205.40 0775007 املتداولة غري  األخرىاملوجودات 

 0250405003 (0505252) 005532 555324. 550305503 75.005270 صايف -اإليرادات 

  3055.02 (075500) 20.5330 .40545 0255347 05053.4 صايف الدخل 
 

  
 األغذية

 
 التجزئة

 
 البالستيك

إستثمارات 
 وأنشطة أخرى

 
 اإلستبعادات

 
 اجملموع

       )غري مراجعة( 0430

 516.71685 -       60.14.2 5021034 017381808 418051250 ايفص -املمتلكات واملصنع واملعدات 

 102617.3. -       717861584 0031406 0451785 321087. املتداولة غري  األخرىاملوجودات 

 001.0010.0 (0661245) 081588 5501560 514201753 814251705 صايف -اإليرادات 

    6841.60 (701304) 4361555 0.1364 0031870 1285..0 صايف الدخل 
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
 )غري مراجعة( 4302 يونيو 03لفرتيت الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف 

 ذلك( غريذكر ي ما ملت السعودية ريـااللآبالف ا)مجيع املبالغ 
 
 

يف دول و  إليرانيةا اإلسالمية اجلمهوريةو  العربية مصر هوريةومج السعودية العربية اململكة يف أعماهلا اجملموعة ارسمت
 وفقا يخالتار  ذلك يف ةاملنتهي أشهر ستةال ةولفرت  يونيو 03 يف كما  املالية املعلومات بعضل تلخيصفيما يلي . أخرى

 : اجلغرافية للقطاعات
 

اململكة العربية  
 السعودية

 مجهورية مصر
 العربية

 اجلمهورية االسالمية
 اإليرانية

 
 دول أخرى

 
 اجملموع

      )غري مراجعة( 4302

 5523.5343 4.45434 5345.00 05.305000  053.45000 ايفص -املمتلكات واملصنع واملعدات 
 35.345050 0075.00 325237 2355330  055025453 غري املتداولة األخرى املوجودات 
 0250405003 052255423 057.757.0 053445404  0533.5037 صايف -اإليرادات 

 3055.02 235077 305.74 (.44530) 0055.73 صايف الدخل 
 

اململكة العربية  
 السعودية

 مجهورية مصر
 العربية

اجلمهورية 
 اإلسالمية
 اإليرانية

 
 دول أخرى

 
 اجملموع

      )غري مراجعة( 4300

 516.71685 4201.08 24310.0 015621684 0126818.4 صايف - املصنع واملعداتو  املمتلكات
 102617.3. 2531408 216.6. 5501664 8135310.2 املتداولةغري  األخرىاملوجودات 
 001.0010.0 015.712.2 415521002 .015.4127 8106.1032 صايف -اإليرادات 

  6841.60 061.65 0501253 01084 5001066 صايف الدخل 
 

 رحبية السهم - 03
 

عن  4300و  4302 يونيو 03يف  تنياملنتهيوالستة أشهر الثالثة أشهر  يتلفرت  السهم مت حساب رحبية
توسط ملاالعائد إىل مسامهي الشركة لتلك الفرتات على طريق قسمة الدخل من العمليات وصايف الدخل 

 .7اإليضاح و  0يضاح اإلأيضاً أنظر  الفرتتني. اماألسهم القائمة خالل تلك املرجح لعدد
 
 

 إلتزامات حمتملة وتعهدات - 00
 
 ريـالمليون  05612مببلغ لإلستثمارات تعهدات قائمة اجملموعة  ، لدى4302 يونيو 03كما يف  (0)

 .سعودي( ريـالمليون  03518: 4300سعودي )
 

لغ مببإضافية بزكاة مطالبة ( صلحةالدخل )املو مصلحة الزكاة  أصدرت، 4302 يونيو 03 كما يف (4)
ركة الش ضدسعودي( متعلقة بفرتات سابقة  ريـالمليون  815:  4300سعودي ) ريـالمليون  2214

صلحة قد أبن املعتوت دارة بتقدمي إعرتاض على هذه الربوطاإلقامت  .املوحدةوبعض الشركات التابعة 
يف القوائم ملبلغ لذلك ا اً تقيد الشركة خمصص، مل وبناءًا عليه. الربوطهذه بعكس يف النهاية ستقوم 

  .املرفقة املالية األولية املوحدة


