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تقرير فحص محدود
إىل السادة ادلسامهني
شركة رلموعة صافوال:
(شركة مسامهة سعودية)

احملًتمني

نطاق الفحص
لقد فحصنا قائمة ادلركز ادلايل األولية ادلوحدة ادلرفقة لشركة رلموعة صافوال (شركة مسامهة سعودية) ("الشركة") وشركاهتا
التابعة (رلتمعني "اجملموعة") كما يف  33سبتمرب  2303وقائمة الدخل األولية ادلوحدة لفًتيت الثالثة أشهر والتسعة
أشهر ادلنتهيتني يف  33سبتمرب  ،2303وقائمة التدفقات النقدية األولية ادلوحدة لفًتة التسعة أشهر ادلنتهية يف ذلك
التاريخ ،دبا يف ذلك اإليضاحات ادلتعلقة هبا واليت تعترب جزءا ال يتجزأ من ىذه القوائم ادلالية األولية ادلوحدة .إف ىذه
القوائم ادلالية األولية ادلوحدة ىي مسؤولية إدارة اجملموعة واليت أعدهتا وقدمتها لنا مع كافة ادلعلومات والبيانات اليت
طلبناىا.
كاف فحصنا فحصاً زلدوداً وفقاً دلعيار فحص التقارير ادلالية األولية الصادر من قبل اذليئة السعودية للمحاسبني
القانونيني .يتكوف الفحص احملدود بصفة أساسية من تطبيق إجراءات ربليلية على ادلعلومات والبيانات ادلالية واالستفسار
من االشخاص ادلسؤولني عن األمور ادلالية واحملاسبية .يُعد ىذا الفحص احملدود أقل يف نطاقاً من عملية ادلراجعة وفقاً
دلعايري ادلراجعة ادلتعارؼ عليها يف ادلملكة العربية السعودية واليت هتدؼ أساساً إىل إبداء الرأي حوؿ القوائم ادلالية ككل.
لذى فإننا ال نبدي مثل ىذا الرأي.
نتيجة الفحص
بناءً على الفحص احملدود الذي قمنا بو ،مل يتبني لنا وجود أية تعديالت ىامة يتعني علينا إدخاذلا على القوائم ادلالية
األولية ادلوحدة ادلرفقة لكي تتفق مع ادلعايري احملاسبية ادلتعارؼ عليها يف ادلملكة العربية السعودية.
برايس وترهاوس كوبرز

إبراىيم رضا حبيب
زلاسب قانوين -ترخيص رقم 383
 08ذو احلجة 0434ىػ
 23أكتػ ػػوبػ ػػر 2303ـ
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي األولية الموحدة
(مجيع ادلبالغ بآالؼ الريػاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
إيضاح
الموجودات
موجودات متداولة
نقد وما يف حكمو
ذمم مدينة
سلزوف
مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
موجودات مصنفة كمحتفظ هبا للبيع
موجودات غير متداولة
ذمم مدينة طويلة األجل
إستثمارات
شلتلكات ومصنع ومعدات
موجودات غري ملموسة

3
4
4

مجموع الموجودات
المطلوبات
مطلوبات متداولة
قروض قصرية األجل
اجلزء ادلتداوؿ من قروض طويلة األجل
ذمم دائنة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
مطلوبات مصنفة كمحتفظ هبا للبيع
مطلوبات غير متداولة
إيرادات مؤجلة
التزاـ ضرييب مؤجل
ذمم دائنة طويلة األجل
قروض طويلة األجل
سلصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني

5
6
3

6

مجموع المطلوبات

-3-

3300
(غير مراجعة)

 03سبتمبر

3303
(غير مراجعة)

053,05011
053,050,3
05,0,533,
35,135844
0035140
459035903

772,977
0,753,330
3,763,348
2,028,609
093,040
8,632,006

33,50,,
,543,5039
,5,195941
0508053,3
0,50805,38

327,374
5,466,237
5,500,902
0,335,040
02,603,664

3853,35101

20,202,783

858,35013
1,05804
353335330
059435443
03358,3
958,05000

3,269,996
887,774
2,533,493
2,302,686
093,335
8,863,950

0335480
8050,3
,,5031
8509,5,,0
08,5330
85,1353,0

037,566
55,609
2,200,049
343,495
2,704,829

0853005838

00,578,783

(يتبع)

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي األولية الموحدة (تتمة)
(مجيع ادلبالغ بآالؼ الريػاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

إيضاح

3300
(غير مراجعة)

 03سبتمبر

3303
(غير مراجعة)

حقوق الملكية
رأس ادلاؿ
إحتياطي نظامي
إحتياطي عاـ
إحتياطي القيمة العادلة
أثر معاملة اإلستحواذ على حقوؽ األقلية
بدوف تغيري يف السيطرة
فروقات ربويل عمالت أجنبية
أرباح مبقاة

,53335333
0530,5300
85333
,,534,

5,333,333
0,377,303
4,333
49,556

3,593,
()9085338
359345404

2,342
()434,933
2,407,428

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

4503053,,

8,045,033

حقوؽ األقلية

05,0959,,

0,488,897

مجموع حقوق الملكية

954105303

9,634,333

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

3853,35101

20,202,783

التزامات محتملة وتعهدات

7

00

تعترب اإليضاحات يف الصفحات من رقم  8إىل رقم  27جزءاً ال يتجزأ من ىذه القوائم ادلالية األولية ادلوحدة.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الدخل األولية الموحدة
(مجيع ادلبالغ بآالؼ الريػاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
فترة الثالثة أشهر المنتهية في  03سبتمبر
3303
3300
(غير مراجعة)
إيضاح (غير مراجعة)
150335003
(),50,35,,9
0501,50,0

إيرادات
تكلفة ادلبيعات
إمجايل الربح

6,869,782
()5,694,329
0,075,453

فترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر
3303
3300
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
3353005030
()0158005,33
054305130

23,447,836
()07,360,230
3,386,635

حصة الشركة يف صايف دخل شركات
زميلة ودخل توزيعات أرباح استثمارات
4
متاحة للبيع  -صايف

3,,5,33

054,634

,005901

398,365

مجموع الدخل

058335490

0,333,387

850,,5,0,

3,784,733

مصاريف تشغيلية
بيع وتسويق
عمومية وإدارية

()10,5143
()0035139

()586,839
()026,496

()054905080
()8,35084

()0,720,384
()433,802

رلموع ادلصاريف

(),145039

()703,335

()350805849

()2,025,096

الدخل من العمليات

1,85,48

606,752

353085334

0,659,534

()005,34
13354,1
(),053,1

46,822
()039,492
554,382
()54,265

()30053,4
054335,,3
()3135409

46,822
()335,763
0,433,563
()048,438

,1,5133

499,807

05,095900

0,252,025

8,,50,4

435,224

050835033

988,853

0035383

94,593

0995100

263,275

,1,5133

499,807

05,095900

0,252,025

0500

0,23

8530

3,32

3590

3,80

3534

0,98

إيرادات( /مصاريف) أخرى
ربح رأمسايل
نفقات سبويلية
الدخل قبل الزكاة والضرائب األجنبية
زكاة وضريبة دخل أجنبية

4

صافي الدخل للفترة
صافي الدخل العائد إلى:
مسامهي الشركة األـ
حصة حقوؽ األقلية لصايف دخل الفًتة
يف شركات تابعة
ربحية السهم:
 الدخل من العمليات
 صايف الدخل للفًتة العائد إىل
مسامهي الشركة األـ

03

تعترب اإليضاحات يف الصفحات من رقم  8إىل رقم  27جزءاً ال يتجزأ من ىذه القوائم ادلالية األولية ادلوحدة.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة
(مجيع ادلبالغ بآالؼ الريػاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صايف الدخل للفًتة
تعديالت لبنود غري نقدية
إستهالؾ وإطفاء واخنفاض يف القيمة
نفقات سبويلية  -صايف
حصة الدخل يف شركات زميلة
ربح رأمسايل
ربح من بيع شلتلكات ومصنع ومعدات
تغريات يف رأس ادلاؿ العامل
ذمم مدينة
سلزوف
مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
ذمم دائنة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
سلصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني
صايف النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية

فترة التسعة أشهر المنتهية في
 03سبتمبر 3303
 03سبتمبر 3300
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
إيضاح

05,095900

0,252,025

8085300
30053,4
()81,590,
()45109

434,957
335,763
()398,365
()46,822
()6,475

0135434
()0,,5800
()050,35333
(),035,93
,9,5903
335,33
3345380

65,639
()637,899
()727,023
()208,437
639,068
33,232
666,336

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
شراء شلتلكات ومصنع ومعدات
صايف التغري يف إستثمارات
متحصالت من بيع إستثمار
متحصالت من بيع شلتلكات ومصنع ومعدات
أثر معاملة االستحواذ على حقوؽ األقلية بدوف
تغيري يف السيطرة
صايف التغري يف موجودات غري ملموسة
صايف التغري يف ذمم مدينة طويلة األجل
صايف النقد ادلستخدـ يف األنشطة اإلستثمارية

()1995338
30,5380
03,5433

()603,892
088,554
072,620
46,284

835310
()0,533,
(),,58,4
()049533,

60,485
()24,686
()08,696
()088,333

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
5
صايف التغري يف قروض قصرية األجل
6
صايف التغري يف قروض طويلة األجل
صايف التغري يف حقوؽ األقلية
نفقات سبويلية -صايف
7
أرباح موزعة مدفوعة
صايف النقد الناتج عن( /ادلستخدـ يف) األنشطة التمويلية

0509053,9
0915,9,
(),05008
()30053,4
(),8358,0
,435400
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504,568
()378,674
()022,728
()335,763
()592,823
()885,407

(يتبع)

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة (تتمة)
(مجيع ادلبالغ بآالؼ الريػاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
فترة التسعة أشهر المنتهية في
 03سبتمبر 3303
 03سبتمبر 3300
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)

صافي التغير في النقد وما في حكمه
أثر معدالت ربويل عمالت أجنبية على النقد وما يف حكمو
نقد وما يف حكمو يف بداية الفًتة

0995419
()3905,13
98053,9

()437,700
()33,396
0,204,384

نقد وما في حكمه في نهاية الفترة

053,05011

772,977

جدول تكميلي لمعلومات غير نقدية
إحتياطي القيمة العادلة
فروقات ربويل عمالت أجنبية
مكافأة أعضاء رللس اإلدارة

135944
()8835901
051,3

53,364
()030,264
0,833

تعترب اإليضاحات يف الصفحات من رقم  8إىل رقم  27جزءاً ال يتجزأ من ىذه القوائم ادلالية األولية ادلوحدة.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر ( 3300غير مراجعة)
(مجيع ادلبالغ بآالؼ الريػاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 - 0معلومات عامة
شركة رلموعة صافوال (الشركة) ىى شركة مسامهة سعودية تأسست وفقاً لنظاـ الشركات يف ادلملكة العربية السعودية
دبوجب ادلرسوـ ادللكى رقم ـ 20/بتاريخ  29ربيع األوؿ 0398ىػ (ادلوافق  9مارس 0978ـ) .صدر سجل
الشركة التجارى رقم  4333309738يف مدينة جدة بتاريخ  20رجب 0399ىػ (ادلوافق  06يونيو 0979ـ).
تتضمن أىداؼ الشركة وشركاهتا التابعة إنتاج وتسويق الزيوت النباتية وإنشاء الصناعات ادلكملة ذلا ومنافذ التجزئة
ومنتجات األلباف واألغذية السريعة ومواد التغليف والتصدير واإلسترياد والتعهدات التجارية والوكاالت التجارية،
باإلضافة إىل تنمية احملاصيل الزراعية واألنشطة ادلتعلقة باإلستثمارات العقارية.
تشمل القوائم ادلالية األولية ادلوحدة ادلرفقة حسابات الشركة وشركاهتا التابعة احمللية واألجنبية ادلوحدة.
كما يف  33سبتمرب ،لدى الشركة استثمارات يف الشركات التابعة التالية (رلتمعة باسم "اجملموعة").
(أ) الشركات التابعة المملوكة مباشرة
نسبة الملكية في
الشركة التابعة

( )0شركات تابعة ذات نشاط تشغيلي

النشاط التجاري
الرئيسي

إسم الشركة التابعة

بلد التأسيس

شركة صافوال لألغذية (إس إؼ سي)
شركة العزيزية بندة ادلتحدة (آيو يب يو)
شركة صافوال ألنظمة التغليف احملدودة (إ س يب إس)

ادلملكة العربية السعودية
ادلملكة العربية السعودية
ادلملكة العربية السعودية

شركة ادلتوف العادلية القابضة لإلستثمار العقاري (ادلتوف)
الشركة ادلتحدة للسكر ،مصر (يو إس سي إي)

ادلملكة العربية السعودية

أغذية
ذبزئة
تصنيع منتجات التعبئة
والتغليف البالستيكية
عقار

مجهورية مصر العربية

تصنيع السكر

ادلملكة العربية السعودية

ذبزئة

لبناف

ذبزئة

شركة ادلخازف الكربى التجارية (جيانت)
الشركة ادلتحدة لألسواؽ ادلركزية (يو سي سي إـ)
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(بالمائة) كما في
 03سبتمبر
3300

3303

93
,058
033

93
74,4
033

43
0950

83
09,0

4
-

8
8

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر ( 3300غير مراجعة)
(مجيع ادلبالغ بآالؼ الريػاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
-0

معلومات عامة (تتمة)

 )2شركات تابعة متوقفة النشاط وشركات تابعة قابضة

نسبة الملكية
(بالمائة) كما في
 03سبتمبر

النشاط التجاري
الرئيسي

3300

3303

قفزات الكونية للممتلكات العقارية احملدودة
الوقات الكونية احملدودة
أعالينا الكونية احملدودة
إبتكار الكونية احملدودة
شػركة أدًن العربية احملدودة (ايو ايو سي)
شركة صافوال لإلستثمارات الصناعية (إس أي أي سي)
شركة مدارؾ لالستثمارات
شركة األطر دلواد التغليف احملدودة (األطر)
شركة اجملمعات ادلوحدة العقارية (رلمعات)
مراسينا العادلية إلستثمار العقار احملدودة

ادلملكة العربية السعودية
ادلملكة العربية السعودية
ادلملكة العربية السعودية
ادلملكة العربية السعودية
ادلملكة العربية السعودية
ادلملكة العربية السعودية
األردف
ادلملكة العربية السعودية
ادلملكة العربية السعودية
ادلملكة العربية السعودية

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

أصداء العادلية إلستثمار العقار احملدودة
مساعي العادلية إلستثمار العقار احملدودة
سرايا العادلية إلستثمار العقار احملدودة
شركة صافوال للتجارة العادلية احملدودة
الشركة ادلتحدة للممتلكات العقارية (يو يب دي سي)
شركة كامن الشرؽ لإلستثمارات الصناعية (كامن)
شركة صدوؽ العربية لإلتصاالت السلكية (صدوؽ)
شركة ادلؤوف العادلية القابضة
شركة عافية العربية لألغذية
شركة الغراء العادلية للتطوير العقاري القابضة

ادلملكة العربية السعودية
ادلملكة العربية السعودية
ادلملكة العربية السعودية
اجلزر الربيطانية العذراء
ادلملكة العربية السعودية
ادلملكة العربية السعودية
ادلملكة العربية السعودية
ادلملكة العربية السعودية
ادلملكة العربية السعودية
ادلملكة العربية السعودية

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

43
13
033
43
43
85,
033
033
033
033

033
033
033
033
83
4,5
033
033
033
033

إسم الشركة التابعة

بلد التأسيس

-9-

033
033
033
033
033
033
033
033
033
033

033
033
033
033
033
033
033
033
033
-

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر ( 3300غير مراجعة)
(مجيع ادلبالغ بآالؼ الريػاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
-0

معلومات عامة (تتمة)

إسم الشركة التابعة

بلد التأسيس

النشاط التجاري الرئيسي

نسبة الملكية في الشركة
التابعة (بالمائة)
كما في  03سبتمبر
3303
3300

(ب) شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية

شركة عافية العادلية (إيو إي سي)
شركة صافوال لإلستثمار الصناعي (سي أي أي سي)
شركة صافوال ألسواؽ األغذية الناشئة احملدودة
(إس أؼ أي أـ)

ادلملكة العربية السعودية
ادلملكة العربية السعودية

تصنيع زيوت الطعاـ
شركة قابضة

9,509
9,

95,09
95

اجلزر الربيطانية العذراء

شركة قابضة
شركة قابضة

9,58
9,
033
033
033
13
09

95,4
95
033
033
033
09

جزر الكادين
مجهورية مصر العربية
مجهورية مصر العربية
اإلمارات العربية ادلتحدة

شركة صافوال لألغذية والسكر (إس أؼ أس سي)
شركة ادللكة للصناعات الغذائية
شركة الفراشة للصناعات الغذائية
شركة صافوال لألغذية الدولية احملدودة
الشركة الدولية لصناعة األغذية
شركة اإلسكندرية للسكر (أي أس سي أي)

مجهورية مصر العربية

شركة صافوال لألغذية الدولية احملدودة (إس إؼ سي آي)
شركة بينهاـ روياف كاري احلديثة (إـ يب آر كيو)

إيراف

شركة صافوال لإلستثمارات الصناعية
الشركة ادلتحدة للسكر (يو أس سي)

ادلملكة العربية السعودية

الشركة ادلتحدة للسكر
الشركة ادلتحدة للسكر ،مصر
شركة اإلسكندرية للسكر (أي أس سي أي)
شركة إستثمارات بييت شوجر

مجهورية مصر العربية
مجهورية مصر العربية
جزر الكادين

الشركة ادلتحدة للسكر ،مصر
شركة اإلسكندرية للسكر

مجهورية مصر العربية

ادلملكة العربية السعودية

تصنيع ادلعكرونة
تصنيع ادلعكرونة
شركة قابضة
تصنيع الدىوف ادلتخصصة

تصنيع السكر

تصنيع الدىوف ادلتخصصة

تصنيع السكر
تصنيع السكر
تصنيع السكر
متوقفة النشاط
تصنيع السكر

033
,8584
,15,,
13500
033
0454,

74,48
56,75
62,03
033
08,87

شركة صافوال ألسواؽ األغذية الناشئة احملدودة
شركة صافوال ادلغرب
صافوال للزيوت الصاحلة لألكل (السوداف) احملدودة
شركة عافية العادلية  -اجلزائر

ادلغرب
السوداف
اجلزائر

تصنيع زيوت الطعاـ
تصنيع زيوت الطعاـ
تصنيع زيوت الطعاـ
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033
033
033

033
033
033

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر ( 3300غير مراجعة)
(مجيع ادلبالغ بآالؼ الريػاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
-0

معلومات عامة (تتمة)

(ج) شركات تابعة تحت سيطرة شركة عافية العالمية

نسبة الملكية في الشركة
التابعة (بالمائة)
كما في  03سبتمبر

إسم الشركة التابعة

بلد التأسيس

النشاط التجاري الرئيسي

3300

3303

شركة صافوال بيشهر (أس يب سي)
شػركة مالينًتا القابضػة

اجلمهورية اإلسالمية االيرانية
لوكسمربغ

شركة قابضة
شركة قابضة

صافوال لألغذية احملدودة (أس أؼ إؿ)
شػركة عافية العادليػة ػ األردف
شػركة أنفسكز
عافية للتجارة العادلية
صافوال لألغذية العادلية
شركة كوغو غيدا ياتوـ يف تكاريت إيو إس (كوغو)

اجلزر الربيطانية العذراء
األردف
اجلزر الربيطانية العذراء
اجلزر الربيطانية العذراء
اجلزر الربيطانية العذراء
تركيا

شركة قابضة
تصنيع زيوت الطعاـ
شركة قابضة
شركة ذبارية
متوقفة النشاط
شركة قابضة

43
033

83
033

033
9,58
93
033
033
033

033
97,4
93
033
033
033

شركة صافوال بيشهر
شركة بيشهر الصناعية
شركة مارجرين للتصنيع
شركة طلوع خبش افتاب

اجلمهورية اإلسالمية االيرانية
اجلمهورية اإلسالمية االيرانية
اجلمهورية اإلسالمية االيرانية

تصنيع زيوت الطعاـ
تصنيع زيوت الطعاـ
ذبارة وتوزيع

,959
,959
033

79,9
79,9
-

صافوال لألغذية احملدودة
شركة عافية العادلية ػ مصر (أي أي سي إي)
شركة التيمار العادلية احملدودة
شركة إلنقنتوف العادلية احملدودة

مجهورية مصر العربية
اجلزر الربيطانية العذراء
اجلزر الربيطانية العذراء

تصنيع زيوت الطعاـ
متوقفة النشاط
متوقفة النشاط

99593
033
033

99,92
033
033

شركة أنفسكز
شركة صافوال لألغذية (سي آي إس)

كازاخستاف

تصنيع زيوت الطعاـ

033

033

شركة كوغو غيدا ياتوـ يف تكاريت إيو إس
يادوـ غيدا صناعي يف تاكريت إيو إس (يودوـ)

تصنيع زيوت الطعاـ

تركيا
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033

033

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر ( 3300غير مراجعة)
(مجيع ادلبالغ بآالؼ الريػاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
-0

معلومات عامة (تتمة)

(د) شركات تابعة تحت سيطرة شركة العزيزية بندة المتحدة

إسم الشركة التابعة
شركة العزيزية بندة ادلتحدة
شركة ادلخازف الكربى التجارية
الشركة ادلتحدة لألسواؽ ادلركزية
شركة بندة خلدمات التشغيل والصيانة وادلقاوالت
شركة ادلخازف الكربى التجارية
الشركة اللبنانية للحلويات وادلخابز (إؿ أس يب)

النشاط التجاري الرئيسي

بلد التأسيس

نسبة الملكية في الشركة
التابعة (بالمائة)
كما في  03سبتمبر
3303
3300

ادلملكة العربية السعودية
لبناف
ادلملكة العربية السعودية

ذبزئة
ذبزئة
خدمات التشغيل والصيانة

93
033

93
93
-

ادلملكة العربية السعودية

متوقفة النشاط

9,

95

(هـ) شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال ألنظمة التغليف
النشاط التجاري الرئيسي

إسم الشركة التابعة

بلد التأسيس

شركة صافوال ألنظمة التغليف
مارينا اجلديدة للصناعات البالستيكية (إف إـ يب)
شركة الشرؽ للصناعات البالستيكية (الشرؽ)

تصنيع منتجات التعبئة والتغليف البالستيكية
مجهورية مصر العربية
ادلملكة العربية السعودية تصنيع منتجات التعبئة والتغليف البالستيكية

3300
033
033

3303
033
033

إعتباراً من  06سبتمرب  ،2339استحوذت شركة العزيزية بنده ادلتحدة التابعة للمجموعة على عمليات شركة جياف
("جياف") مقابل مبلغ رلموعو  469,3مليوف ريػاؿ سعودي حيث يتألف مبلغ الشراء من قيمة نقدية دببلغ  232مليوف
ريػاؿ سعودي نقداً وقيمة حقوؽ ملكية آجلو دببلغ  237,3مليوف ريػاؿ سعودي .قامت شركة العزيزية بندة ادلتحدة
بدفع ادلبلغ النقدي يف  02أكتوبر  2339بينما سبت تسوية حقوؽ ادللكية ادلؤجلة خالؿ عاـ  2303من خالؿ إصدار
أسهم جديدة بلغ عددىا  45,7مليوف سهم من أسهم شركة العزيزية بندة ادلتحدة حبيث تبلغ قيمة كل سهم 50,92
ريػاؿ سعودي .دبوجب ىذه اإلتفاقية حيق جلياف اإلستحواذ على  :من أسهم شركة العزيزية بنده سنوياً بقيمة عادلة
تقارب قيمتها العادلة ولفًتة  3سنوات .ووفقاً لذلك ،كما يف  33سبتمرب  ،2303إخنفضت حصة ملكية اجملموعة يف
شركة العزيزية بنده من نسبة  :74,4إىل نسبة  :73,4وحققت اجملموعة رحباً رأمسالياً دببلغ  25,87مليوف ريػاؿ
سعودي مت تسجيلو يف بند "أثر معاملة االستحواذ على حقوؽ األقلية بدوف تغيري يف السيطرة" .تستحق"جياف"
االستحواذ على نسبة  :2إضافية يف حصة ادللكية يف شركة العزيزية بنده.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر ( 3300غير مراجعة)
(مجيع ادلبالغ بآالؼ الريػاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
-0

معلومات عامة (تتمة)
خالؿ الربع الثاين من سنة  ،2303وافق أعضاء رللس اإلدارة على اقتناء حصة حقوؽ األقلية يف العزيزية بنده
ادلتحدة وشركة صافوال لألغذية من شركة ادلهيدب القابضة مقابل إصدار  33,9مليوف سهم جديد يف الشركة.
قامت الشركة بتوقيع اتفاقية شراء اسهم مع شركة ادلهيدب القابضة فيما يتعلق هبذه ادلعاملة وحصلت على
موافقة ىيئة سوؽ ادلاؿ لزيادة رأمساذلا من  5بليوف ريػاؿ سعودي إىل  5,3بليوف ريػاؿ سعودي .ال يزاؿ إسباـ
العملية متوقفاً على موافقة ادلسامهني يف االجتماع غري العادي للجمعية العمومية وبعض اإلجراءات القانونية
األخرى.
خالؿ يونيو  ،2303وقع حادث حريق يف مستودع الشركة ادلتحدة للسكر اخلاـ يف جدة .ومن مث أهنت اجلهة
ادلتخصصة بتقدير اخلسائر وادلعينة من قبل شركة التأمني التابعة للشركة ادلتحدة للسكر تقييمها ادلبدئي
للخسائر اليت مت تكبدىا ورفعت تقريرىا إىل شركة التأمني .تعتقد اإلدارة أنو لن تكوف ىناؾ خسارة كبرية من
جراء ىذا التقييم.
وافق رللس إدارة الشركة على إصدار ىذه القوائم ادلالية األولية ادلوحدة بتاريخ  23أكتوبر .2303

 - 3ملخص السياسات المحاسبية الهامة
تتلخص أدناه السياسات احملاسبية الرئيسية ادلطبقة يف إعداد ىذه القوائم ادلالية األولية ادلوحدة .مت تطبيق ىذه
السياسات بطريقة منتظمة جلميع الفًتات ادلعروضة ،ما مل يذكر خالؼ ذلك.
 0-3أسس اإلعداد
أعدت القوائم ادلالية األولية ادلوحدة ادلرفقة على أساس التكلفة التارخيية ووفقاً دلبدأ اإلستحقاؽ احملاسيب،
وادلعدؿ إلعادة تقييم االستثمارات ادلتاحة للبيع ،وطبقاً للمعايري احملاسبية الصادرة عن اذليئة السعودية
للمحاسبني القانونيني.
أعدت القوائم ادلالية األولية ادلوحدة لفًتيت الثالثة أشهر والتسعة أشهر ادلنتهيتني يف  33سبتمرب  2303طبقاً
دلعايري القوائم ادلالية األولية الصادرة عن اذليئة السعودية للمحاسبني القانونيني ،على أساس الفًتات اجملمعة،
واليت تعترب كل فًتة جزءاً ال يتجزأ من السنة ادلالية .وبناءاً عليو ،فقد مت إثبات اإليرادات والعوائد وادلصاريف
واخلسائر خالؿ الفًتة .تشتمل القوائم ادلالية األولية ادلوحدة ادلرفقة على مجيع التعديالت ،اليت يتكوف معظمها
من ادلستحقات ادلتكررة ،اليت تعتربىا اإلدارة ضرورية لعرض عادؿ لقوائم ادلركز ادلايل ونتائج األعماؿ والتدفقات
النقدية .قد ال سبثل نتائج عمليات الفًتة األولية مؤشراً صحيحاً للنتائج السنوية للعمليات .ال تتضمن القوائم
ادلالية األولية ادلوحدة ادلرفقة مجيع ادلعلومات واإلفصاحات ادلطلوبة يف القوائم ادلالية ادلوحدة السنوية ،وجيب أف
تقرأ مع القوائم ادلالية ادلوحدة ادلدققة للمجموعة للسنة ادلنتهية يف  30ديسمرب .2302
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر ( 3300غير مراجعة)
(مجيع ادلبالغ بآالؼ الريػاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 - 3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 3-3تقديرات وأحكام محاسبية هامة
يتطلب إعداد القوائم ادلالية وفقاً للمبادئ احملاسبية ادلتعارؼ عليها استخداـ بعض التقديرات واالفًتاضات اذلامة
اليت تؤثر على مبالغ ادلوجودات وادلطلوبات ادلصرح عنها ،واإلفصاح عن ادلوجودات وااللتزامات احملتملة كما يف
تاريخ القوائم ادلالية ،و كذلك مبالغ اإليرادات وادلصروفات ادلصرح عنها خالؿ الفًتة ادلالية .يتم تقييم
التقديرات واالحكاـ بشكل مستمر وىي مبنية على خربة سابقة و عوامل أخرى تتضمن توقعات بأحداث
مستقبلية يعتقد أهنا معقولة يف ظل الظروؼ .تقوـ اجملموعة بإجراء تقديرات وافًتاضات متعلقة بادلستقبل ،نادرا
ما تتساوى التقديرات الناذبة وفقاً لتعريفها مع النتائج الفعلية ذات الصلة .فيما يلي سبت مناقشة التقديرات
واالفًتاضات ذات ادلخاطر اذلامة اليت قد ينتج عنها تعديالت جوىرية يف القيم الدفًتية للموجودات وادلطلوبات
خالؿ السنة ادلالية القادمة:
(أ) اإلخنفاض التقديري يف قيمة الشهرة
تقوـ اجملموعة سنوياً بإجراء فحص للتأكد إذا حدث أي إخنفاض يف قيمة الشهرة طبقاً للسياسات احملاسبية
ادلذكورة يف (اإليضاح  .) 3-2مت ربديد قيم ادلبالغ القابلة لالسًتداد من الوحدات ادلنتجة للنقد بناءً على
حسابات القيمة ادلستخدمة .يتطلب القياـ هبذه احلسابات استخداـ تقديرات معينة.
(ب) إخنفاض قيمة االستثمارات ادلتاحة للبيع
تقوـ اجملموعة بإفًتاضات حلساب اخلسارة الناذبة عن اإلخنفاض يف قيمة اإلستثمارات ادلتاحة للبيع وموجوداهتا
التابعة ذلا .ويتضمن ذلك تقييم األدلة ادلوضوعية إلخنفاض غري مؤقت يف قيمة اإلستثمارات بعد أي إخنفاض
ىاـ ،ولفًتة طويلة ،يف القيمة العادلة لإلستثمار يف حقوؽ ادللكية ربت تكلفتو دليل موضوعي على اإلخنفاض
يف القيمة .إف ربديد ما ىو "ىاـ" أو "لفًتة طويلة" يتطلب إصدار إفًتاض .كما تعد اجملموعة اإلخنفاض يف
القيمة مناسباً عندما يوجد دليل على تدىور الوضع ادلايل للمستثمر فيها ،أو تغريات يف القطاع ،أو يف
التكنولوجيا ،أو تغري يف التدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية.
(ج) سلصص حسابات مشكوؾ يف ربصيلها
يتم تكوين سلصص إلخنفاض قيمة الذمم ادلدينة التجارية عند وجود دليل موضوعي على أف اجملموعة لن
تستطيع ربصيل ادلبالغ ادلستحقة وفقاً للشروط األساسية للذمم ادلدينة .فالصعوبات ادلالية الكبرية اليت يتعرض
ذلا ادلدين وإحتمالية إفالس ادلدين أو إعادة اذليكلة ادلالية واإلخفاؽ أو التأخر يف السداد (ألكثر من  33يوماً
بعد االستحقاؽ) تعد مؤشرات على أف الذمم ادلدينة التجارية قد إخنفضت قيمتها .ويتم عمل تقديرات
منفصلة للحسابات الفردية اذلامة .وبالنسبة للمبالغ الغري ىامة حبد ذاهتا ولكن متأخرة يف الدفع ،فإنو يتم
تقييمها بشكل مجاعي ويتم تكوين سلصص ذلا بناءً على الوقت ومعدالت التحصيل السابقة.
(د) سلصص سلزوف متقادـ
تقوـ اجملموعة بتحديد سلصص البضاعة ادلتقادمة بناءاً على اخلربات السابقة ،ودورة ادلخزوف ادلتوقعة وربليل
أعمار ادلخزوف ،واحلالة الراىنة للمخزوف ،باإلضافة إىل التوقعات احلالية وادلستقبلية فيما يتعلق بادلبيعات.
تتضمن االفًتاضات ادلتعلقة دبخصص ادلخزوف ادلتقادـ التقلبات والتوجهات ادلستقبلية للمبيعات ،باإلضافة إىل
متطلبات ومكونات ادلخزوف الالزمة لدعم وعروض ادلبيعات ادلستقبلية .إف التقديرات واالفًتاضات دلخصص
ادلخزوف ادلتقادـ للمجموعة قد يتغري بشكل جوىري من فًتة إىل أخرى وفقاً لعروض ادلنتجات.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر ( 3300غير مراجعة)
(مجيع ادلبالغ بآالؼ الريػاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 - 3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 0-3إستثمار في شركات تابعة
(أ) شركات تابعة
الشركات التابعة ىي تلك ادلنشآت اليت لدى اجملموعة القدرة على توجيو سياساهتا ادلالية والتشغيلية للحصوؿ
على منافع إقتصادية وعادة ما تكوف مصحوبة بإمتالؾ أكثر من نصف عدد األسهم اليت ذلا حق التصويت.
يتم األخذ بعني االعتبار وجود وتأثري األسهم ادلتوقعة اليت ديكن شلارستها حالياً أو ربويلها ،عند تقييم ما إذا
كانت اجملموعة تسيطر على منشأة أخرى .يتم توحيد الشركات التابعة من تاريخ إنتقاؿ السيطرة إىل اجملموعة،
كما تتوقف عملية التوحيد من تاريخ توقف اجملموعة عن السيطرة.
يتم إستخداـ طريقة الشراء احملاسبية لقيد عملية إقتناء الشركات التابعة .يتم قياس تكلفة اإلقتناء على أساس
القيمة العادلة للموجودات ادلقدمة ،أو ادلطلوبات اليت مت تكبدىا أو تلك اليت يتم ربملها كما يف تاريخ
اإلقتناء ،باإلضافة إىل التكاليف ادلباشرة الزميلة باإلقتناء .يتم قيد الزيادة يف تكلفة اإلقتناء عن القيمة العادلة
حلصة اجملموعة يف صايف ادلوجودات القابلة للتحديد ادلقتناة كشهرة .يتم قيد الشهرة الناذبة من إقتناء شركات
تابعة ضمن بند" ادلوجودات غري ادللموسة "يف قائمة ادلركز ادلايل ادلرفقة .يتم إختبار الشهرة سنوياً للتحقق من
وجود إخنفاض يف قيمتها ويتم قيدىا بالتكلفة بعد خصم أي إطفاء مًتاكم وخسائر اإلخنفاض يف القيمة ،إف
وجدت .ال يتم توحيد الشركات التابعة اليت تكوف ذلا سيطرة مؤقتة من قبل اجملموعة ويتم احتساهبا كشركات
زميلة.
يتم استبعاد ادلعامالت داخل اجملموعة واألرصدة واألرباح غري احملققة الناذبة عن تلك ادلعامالت عند التوحيد
بني شركات اجملموعة .يتم أيضاً استبعاد اخلسائر غري احملققة .يتم تغيري السياسات احملاسبية للشركات التابعة
عند الضرورة لتتوافق مع السياسات احملاسبية ادلعتمدة من قبل اجملموعة.
تقيد التغريات يف حصة ملكية اجملموعة يف شركات تابعة بعد اكتساب السيطرة ،كعملية يف حقوؽ ادللكية
وتعدؿ ادلبالغ الدفًتية حلقوؽ حصص األقلية مقابل القيمة العادلة لسعر الشراء ادلدفوع ويقيد أي فرؽ مباشرة
ربت حقوؽ ادللكية ربت بند "أثر معامالت االستحواذ على حقوؽ األقلية بدوف تغري يف السيطرة".
(ب) شركات زميلة
الشركات الزميلة ىي الشركات اليت يكوف للمجموعة تأثري كبري عليها ولكن بدوف سيطرة ،وعادة ما يصاحب
ذلك ملكية لنسبة تًتاوح ما بني  23بادلائة و  53بادلائة من حقوؽ التصويت .يتم إحتساب االستثمارات يف
شركات زميلة بإستخداـ طريقة حقوؽ ادللكية وتقيد مبدئياً بالتكلفة .تشمل إستثمارات اجملموعة يف الشركات
الزميلة الشهرة اليت ربدد عند الشراء بعد خصم اإلطفاء ادلًتاكم وخسائر اإلخنفاض يف القيمة ،إف وجدت
تقيد حصة اجملموعة يف ربح أو خسارة الشركات الزميلة ادلتحققة بعد الشراء يف قائمة الدخل ،كما تقيد
حصتها يف التغري يف االحتياطيات الذي حيدث بعد الشراء يف االحتياطيات .يتم تعديل القيمة الدفًتية
لإلستثمار بالتغريات ادلًتاكمة الالحقة لعملية الشراء .عندما تكوف حصة اجملموعة يف خسائر شركة زميلة تعادؿ
أو تتجاوز حصتها يف الشركة الزميلة وشركة ذات سيطرة مشًتكة ،دبا فيها أي ذمم مدينة غري مضمونة ،ال تقيد
اجملموعة أي خسائر إضافية ،ما مل تتكبد أي التزامات أو ذبري أي عمليات سداد نيابة عن الشركة الزميلة.
يتم قيد األرباح واخلسائر ادلخفضة الناذبة عن االستثمارات يف شركات زميلة يف قائمة الدخل.
- 05 -

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر ( 3300غير مراجعة)
(مجيع ادلبالغ بآالؼ الريػاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 - 3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 0-3إستثمار في شركات تابعة (تتمة)
(ج) استثمار يف استثمارات متاحة للبيع
تتكوف االستثمارات ادلتاحة للبيع بشكل رئيسي من استثمارات يف حقوؽ ادللكية بنسبة نقل عن  :23يف
استثمارات مدرجة /غري مدرجة .يتم قيد ىذه االستثمارات ضمن ادلوجودات غري ادلتداولة إال إذا كانت نية
اإلدارة بيع تلك االستثمارات خالؿ إثين عشر شهراً من تاريخ قائمة ادلركز ادلايل .تقيد ىذه االستثمارات
إبتداءاً بسعر التكلفة ومن مث يتم إعادة تقييمها بالقيمة العادلة يف تاريخ كل تقرير مايل على النحو التايل:
 )0ربدد القيم العادلة لألوراؽ ادلالية ادلدرجة على أساس أسعار السوؽ ادلتاحة بتاريخ التقرير ادلايل بعد
تعديلها دبوجب أية قيود على ربويل أو بيع أي من ىذه االستثمارات.
 )2ربدد القيم العادلة لألوراؽ ادلالية غري ادلدرجة على أساس تقدير معقوؿ يتم ربديده بالرجوع إىل القيمة
السوقية ادلتداولة ألوراؽ مالية مستثمرة مدرجة وشلاثلة أو على أساس التدفقات النقدية ادلتوقعة ادلخفضة.
يتم قيد التسويات ادلًتاكمة الناذبة عن إعادة تقييم ىذه االستثمارات كبند مستقل ضمن بنود حقوؽ ادللكية
كإحتياطي القيمة العادلة حىت يتم استبعاد االستثمار.
 8-3التقارير القطاعية
(أ) قطاع األعماؿ
قطاع األعماؿ ىو رلموعة من ادلوجودات والعمليات اليت:




تعمل يف أنشطة تأيت بإيرادات.
تقوـ اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياهتا من أجل ازباذ القرارات اليت تتعلق بتوزيع ادلصادر وتقييم
األداء.
تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل.

(ب) القطاع اجلغرايف
القطاع اجلغرايف ىو رلموعة من ادلوجودات والعمليات اليت تقوـ بأنشطة تأيت بإيرادات يف بيئة اقتصادية زلددة
زبضع دلخاطر وعوائد سلتلفة عن تلك اليت تعمل يف بيئات اقتصادية أخرى.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر ( 3300غير مراجعة)
(مجيع ادلبالغ بآالؼ الريػاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 - 3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 ,-3معامالت العمالت األجنبية
(أ) عملة العرض
يتم عرض القوائم ادلالية األولية ادلوحدة للمجموعة بالريػاؿ السعودي وىي عملة عرض القوائم ادلالية
للمجموعة.
(ب) معامالت وأرصدة
يتم ربويل ادلعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية إىل الريػاؿ السعودي بإستخداـ أسعػار الصػرؼ السائدة يف
تواريخ تلك ادلعامالت .يتم قيد أرباح وخسائر فروؽ صرؼ العملة األجنبية الناذبة عن تسوية تلك ادلعامالت
وكذلك تلك الناذبة عن ربويل ادلوجودات وادلطلوبات النقدية بالعملة األجنبية ،لفًتة التسعة أشهر ادلنتهية يف
 33سبتمرب  2303و  ، 2302على أساس أسعار صرؼ العمالت السائدة كما يف هناية الفًتة ضمن قائمة
الدخل األولية ادلوحدة.
(ج) شركات اجملموعة
يتم ربويل ادلركز ادلايل ونتائج األعماؿ لشركات أجنبية تابعة وشركات زميلة عملتها الرئيسية غري الريػاؿ
السعودي ،إىل الريػاؿ السعودي كما يلي:




ُرب ّوؿ ادلوجودات وادلطلوبات لكل قائمة مركز مايل بأسعار الصرؼ السائدة عند اإلغالؽ يف تاريخ قائمة
ادلركز ادلايل تلك.
ُرب ّوؿ اإليرادات وادلصروفات لكل قائمة دخل على أساس متوسط أسعار الصرؼ.
ُرب ّوؿ بنود حسابات حقوؽ ادللكية بأسعار الصرؼ ادلعموؿ هبا يف تواريخ نشوء البنود ذات الصلة.

تدرج التعديالت ادلًتاكمة الناذبة عن ربويل القوائم ادلالية للشركات األجنبية التابعة والزميلة إىل الريػاؿ السعودي
كبند منفصل ضمن حقوؽ ادللكية.
تعامل أي شهرة ناشئة عن شراء شركة تابعة أجنبية وأي تعديالت الحقة للقيمة العادلة للقيم الدفًتية
للموجودات وادلطلوبات الناشئة عن الشراء كموجودات ومطلوبات الشركات التابعة األجنبية وربوؿ يف تاريخ
اإلغالؽ وتقيد يف حقوؽ ادللكية.
يتم ربويل األرباح ادلوزعة ادلستلمة من شركات زميلة بسعر الصرؼ ادلعموؿ بو يف تاريخ ادلعاملة ويتم قيد فروؽ
ربويل العملة األجنبية احملققة يف قائمة الدخل األولية.
عند االستبعاد أو البيع اجلزئي لالستثمارات يف الشركات التابعة األجنبية والشركات الزميلة ،يتم قيد فروؽ ربويل
العمالت األجنبية ادلقيدة سابقاً يف حقوؽ ادللكية يف قائمة الدخل كجزء من ربح أو خسارة االستبعاد أو
البيع.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر ( 3300غير مراجعة)
(مجيع ادلبالغ بآالؼ الريػاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 - 3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 1-3نقد وما في حكمه
يشتمل النقد وما يف حكمو على النقد يف الصندوؽ والنقد لدى البنوؾ واالستثمارات األخرى قصرية األجل
عالية السيولة اليت تستحق خالؿ ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء ،إف وجدت.
 ,-3ذمم مدينة
تسجل الذمم ادلدينة بادلبالغ األصلية للفواتري ناقصاً سلصص الديوف ادلشكوؾ يف ربصيلها .يتم عمل سلصص
للديوف ادلشكوؾ يف ربصيلها عندما يكوف ىناؾ دليل موضوعي على عدـ سبكن اجملموعة من ربصيل مجيع
ادلبالغ ادلستحقة دبوجب الشروط األصلية للذمم ادلدينة .يتم ربميل ىذه ادلخصصات على قائمة الدخل
وتسجل ربت بند "مصاريف بيع وتسويق" .عندما تكوف الذمم ادلدينة غري قابلة للتحصيل ،يتم شطبها مقابل
سلصص الديوف ادلشكوؾ يف ربصيلها .تقيد أي مبالغ تسًتد يف وقت الحق لذمم قد مت شطبها بقيد دائن على
"مصاريف بيع وتسويق" يف قائمة الدخل.
 4-3مخزون
يقيد ادلخزوف بسعر التكلفة أو صايف القيمة ادلمكن ربقيقها ،أيهما أقل .ربدد التكلفة بإستخداـ طريقة
ادلتوسط ادلرجح .تتضمن تكلفة ادلنتجات تامة الصنع تكلفة ادلواد اخلاـ والعمالة ومصاريف اإلنتاج غري
ادلباشرة.
صايف القيمة ادلمكن ربقيقها ىو سعر البيع التقديري يف طور األعماؿ العادية بعد خصم تكاليف استكماؿ
العملية ومصاريف البيع.
 9-3ممتلكات ومصنع ومعدات
تسجل ادلمتلكات وادلصنع وادلعدات بالتكلفة بعد خصم اإلستهالؾ ادلًتاكم ما عدا اإلنشاء ربت التنفيذ الذي
يسجل بالتكلفة .ال يتم إستهالؾ األراضي .حيمل االستهالؾ على قائمة الدخل األولية ادلوحدة بإستخداـ
طريقة القسط الثابت لتوزيع تكاليف ادلوجودات ذات الصلة على قيمتها ادلتبقية على مدى األعمار اإلنتاجية
التقديرية التالية:
عدد السنوات
33 - 02,5
33 - 3
33 - 3
06 - 3
03 - 4

مباين
ربسينات على مباين مستأجرة
مصنع ومعدات
أثاث ومعدات مكتبية
سيارات
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر ( 3300غير مراجعة)
(مجيع ادلبالغ بآالؼ الريػاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 - 3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 9-3ممتلكات ومصنع ومعدات (تتمة)
ربدد األرباح واخلسائر الناذبة عن االستبعادات دبقارنة ادلتحصالت مع القيم الدفًتية وتدرج يف قائمة الدخل
األولية ادلوحدة.
ربمل مصاريف الصيانة واإلصالحات العادية اليت ال تزيد جوىريا من العمر اإلنتاجي التقديري لألصل ادلايل
على قائمة الدخل األولية ادلوحدة عند تكبدىا .يتم رمسلة التجديدات والتحسينات اذلامة ،إف وجدت ،ويتم
استبعاد ادلوجودات اليت مت استبداذلا.
 03-3موجودات ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بها للبيع
تتضمن ادلوجودات احملتفظ هبا للبيع ادلوجودات وادلطلوبات أو رلموعة تصفية ،يتوقع بشكل أويل
إسًتدادىا من خالؿ البيع بدال من اإلستمرار يف إستخدامها مباشرة قبل تصنيفها على أهنا زلتفظ هبا
للبيع ،يتم قياس ادلوجودات ادلدرجة يف رلموعة التصفية بالقيمة الدفًتية أو القيمة العادلة أيهما أقل
ناقصاً تكلفة البيع .بعد التسجيل األويل ،يتم توزيع أي خسارة بفعل اخنفاض القيمة يف رلموعة التصفية
للشهرة (إف وجدت) ومن مث يتم توزيع ادلوجودات وادلطلوبات ادلتبقية على أساس تناسيب .غري أنو ال يتم
األولية اخلاصة هبا.
توزيع أي خسارة على موجودات مالية ،حيث ديكن قياسها وفقاً للسياسات احملاسبية ّ
يتم إثبات خسائر وأرباح تصفية ىذه ادلوجودات أو رلموعة التصفية يف قائمة الدخل ادلوحدة.
 00-3نفقات مؤجلة
ربمل التكاليف اليت ليس ذلا منافع مستقبلية على قائمة الدخل األولية ادلوحدة بينما تتم رمسلة تلك التكاليف
اليت يتوقع اإلستفادة منها يف الفًتات ادلستقبلية .تتألف النفقات ادلؤجلة اليت تظهر ضمن "موجودات غري
ملموسة" يف قائمة ادلركز ادلايل ادلرفقة من بعض تكاليف االنشاء ادلباشرة ادلتكبدة من قبل اجملموعة وادلتعلقة
بإنشاء زلاؿ التجزئة اخلاصة هبا .يتم إطفاء تلك التكاليف على فًتات ال تتجاوز  5سنوات.
 03-3اإلنخفا في قيمة الموجودات غير المتداولة
تتم مراجعة ادلوجودات غري ادلتداولة دلعرفة اإلخنفاض يف قيمتها عندما تشري األحداث أو التغريات يف الظروؼ
إىل أف القيمة الدفًتية قد تكوف غري قابلة لالسًتداد .يتم إثبات اخلسارة الناذبة عن اإلخنفاض يف القيمة ،واليت
سبثل الزيادة يف القيمة الدفًتية لألصل عن القيمة القابلة لالسًتداد وىي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف
البيع أو قيمة االستخداـ ،أيهما أعلى .لغرض تقدير اإلخنفاض يف القيمة ،يتم ذبميع ادلوجودات على أدىن
مستوى ذلا حيث توجد تدفقات نقدية ديكن ربديدىا بشكل منفصل (وحدات منتجة للنقد) .تتم مراجعة
ادلوجودات غري ادلتداولة ،خبالؼ ادلوجودات غري ادللموسة ،اليت سبق أف حدث إخنفاض يف قيمتها بغرض
احتماؿ عكس قيد ذلك اإلخنفاض يف القيمة ،وذلك يف تاريخ كل فًتة مالية .إذا ما مت الحقاً عكس قيد
خسارة اإلخنفاض يف القيمة ،عندئذ تتم زيادة القيمة الدفًتية لألصل أو الوحدة ادلنتجة للنقد إىل التقدير ادلعدؿ
لقيمتها ادلمكن اسًتدادىا ،على أف ال تزيد القيمة الدفًتية اليت سبت زيادهتا عن القيمة الدفًتية اليت مت ربديدىا
فيما لو مل يتم إثبات خسارة اإلخنفاض يف قيمة ذلك األصل أو الوحدة ادلنتجة للنقد يف السنوات السابقة .يتم
إثبات عكس قيد خسارة اإلخنفاض يف القيمة فوراً كإيرادات يف قائمة الدخل .ال يتم عكس قيد خسارة
اإلخنفاض يف قيمة ادلوجودات غري ادللموسة.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر ( 3300غير مراجعة)
(مجيع ادلبالغ بآالؼ الريػاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 - 3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 00-3القرو
يتم إثبات القروض بقيمة ادلتحصالت ادلستلمة بعد حسم تكاليف ادلعاملة ادلتكبدة .تتم رمسلة تكاليف
القروض اليت ترتبط مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج ادلوجودات ادلؤىلة وذلك كجزء من تلك ادلوجودات .يتم
ربميل تكاليف القروض األخرى على قائمة الدخل األولية ادلوحدة.
 08-3ذمم دائنة ومستحقات
تسجل ادلطلوبات ادلتعلقة بادلبالغ ادلطلوب سدادىا مقابل بضائع وخدمات مستلمة ،سواء مت أـ مل يتم تقدًن
فواتري دبوجبها إيل اجملموعة.
 0,-3مخصصات
يتم إثبات ادلخصصات عندما يكوف لدى اجملموعة إلتزاـ نظامي حايل أو ضمين ناتج عن حدث سابق ،وىناؾ
إحتماؿ وجود إستخداـ للموارد لتسوية اإللتزاـ ،وإمكانية تقدير ادلبلغ بشكل يعتمد عليو.
 01-3الزكاة وضريبة الدخل
زبضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل ("ادلصلحة") .خيضع الشركاء األجانب يف الشركات
التابعة ادلوحدة يف ادلملكة العربية السعودية لضريبة الدخل .حيمل سلصص ضريبة الدخل ادلتعلقة بالشركاء
األجانب يف الشركات التابعة على حقوؽ األقلية يف القوائم ادلالية األولية ادلوحدة ادلرفقة .حيمل سلصص الزكاة
للشركة والزكاة ادلتعلقة حبصة الشركات التابعة يف ادلملكة العربية السعودية على قائمة الدخل .ربتسب ادلبالغ
اإلضافية اليت تستحق عند االنتهاء من الربوط النهائية ،إف وجدت ،عند ربديدىا.
تقوـ الشركة وشركاهتا التابعة يف ادلملكة العربية السعودية بإستقطاع ضرائب على بعض ادلعامالت مع جهات
غري مقيمة يف ادلملكة العربية السعودية وفقاً دلتطلبات نظاـ ضريبة الدخل السعودي.
زبضع الشركات األجنبية التابعة لضرائب الدخل يف بلداف موطنها ذات الصلة .ربمل ضرائب الدخل على
قائمة الدخل األولية ادلوحدة.
يتم إثبات موجودات ضريبة الدخل ادلؤجلة ادلتعلقة باخلسائر ادلرحلة وكافة الفروقات الكبرية ادلؤقتة بني اإليرادات
ادلالية والدخل اخلاضع للضريبة ,إىل احلد الذي حيتمل عنده توفر ربح مستقبلي خاضع للضريبةً دلقابلة تلك
اخلسائر الضريبية ادلرحلة واإلستفادة من الفروقات ادلؤقتة .يتم إثبات مطلوبات ضريبة الدخل ادلؤجلة ادلتعلقة
بالفروقات اجلوىرية ادلؤقتة لكي يؤدي ذلك إىل التزاـ ضرييب على الدخل يف الفًتات ادلستقبلية .يتم ربديد
ضرائب الدخل ادلؤجلة باستخداـ نسب ضريبية مطبقة بتاريخ قائمة ادلركز ادلايل ويتوقع تطبيقها عند ربقق مبالغ
ضريبة الدخل ادلؤجلة احملددة أو عند تسديد التزامات ضريبة الدخل ادلؤجلة.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر ( 3300غير مراجعة)
(مجيع ادلبالغ بآالؼ الريػاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 - 3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 0,-3مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
ي ّقيد سلصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني دبوجب نظاـ العمل والعماؿ يف ادلملكة العربية السعودية من قبل
الشركة وشركاهتا التابعة يف ادلملكة العربية السعودية وحيمل على قائمة الدخل .يتم إحتساب مبلغ اإللتزاـ على
أساس القيمة احلالية لإلمتيازات ادلكتسبة اليت ربق للموظف فيما لو ترؾ ادلوظف عملو كما يف تاريخ قائمة
ادلركز ادلايل .يتم إحتساب ادلبالغ ادلسددة عند هناية اخلدمة على أساس رواتب وبدالت ادلوظفني األخرية وعدد
سنوات خدماهتم ادلًتاكمة ،كما ىو موضح يف أنظمة ادلملكة العربية السعودية.
تقوـ الشركة التابعة األجنبية بتكوين سلصص مقابل مكافأة هناية اخلدمة للموظفني ومزايا أخرى وفقا لقوانني
الدولة اليت سبارس فيها نشاطها ،إف وجدت .ال توجد خطط تقاعد شلولة أو غري شلولة للشركات التابعة
األجنبية.
 04-3اإليرادات
يتم إثبات اإليرادات عند تسليم ادلنتجات وقبوذلا من قبل العمالء ،إف تطلب األمر ذلك ،أو عند تأدية
اخلدمات .يتم قيد اإليرادات بالصايف بعد اخلصومات ومصاريف النقل وبعد إستبعاد ادلبيعات داخل اجملموعة.
يقيد الدخل االجياري من عقود اإلجيار التشغيلية يف قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت خالؿ فًتة عقد
اإلجيار .ويتكوف الدخل من الًتويج والعرض من الدخل ادلكتسب من الًتويج والعرض دلختلف ادلنتجات من
قبل البائعني داخل متاجر البيع بالتجزئة يف اجملموعة وتقيد يف فًتة إدراج ادلنتج.
يتم إثبات إيرادات األرباح ادلوزعة عند وجود حق إلستالـ تلك ادلبالغ.
 09-3مصاريف بيع وتسويق ومصاريف عمومية وإدارية
تشتمل مصروفات البيع والتسويق وادلصروفات العمومية واإلدارية على التكاليف ادلباشرة وغري ادلباشرة اليت ال
تكوف ربديداً جزءاً من تكاليف ادلبيعات وفقاً للمبادئ احملاسبية ادلتعارؼ عليها .توزع ىذه التكاليف بني تكلفة
ادلبيعات ومصاريف البيع والتسويق وادلصاريف العمومية واإلدارية ،إف لزـ األمر ،بطريقة منتظمة.
 33-3أرباح موزعة
تقيد األرباح ادلوزعة يف القوائم ادلالية األولية ادلوحدة يف الفًتة اليت يتم ادلوافقة عليها من قبل مسامهي الشركة.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر ( 3300غير مراجعة)
(مجيع ادلبالغ بآالؼ الريػاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 - 3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 30-3عقود إيجار تشغيلية
يتم ربميل مصاريف اإلجيار ادلتعلقة بعقود اإلجيار التشغيلية على قائمة الدخل األولية ادلوحدة على مدى فًتة
اإلجيار.
 33-3إعادة تصنيف
لعرض أفضل ،سبت إعادة تصنيف بعض ادلبالغ ادلتعلقة بالقوائم ادلالية األولية ادلوحدة ادلقارنة لعاـ  2302لتتوافق مع
عرض عاـ .2303
-0

موجودات ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بها للبيع
خالؿ الربع الرابع من  ، 2303ونتيجة إلستعراض إسًتاتيجية تقييم األعماؿ يف األغذية ،قررت اجملموعة ترسيخ
مكانتها يف األسواؽ الرئيسية وتقييم اخلروج من األسواؽ يف اخلارج .وبناءاً عليو ،مت عرض جزء من ادلرافق الصناعية
ضمن قطاع الزيوت بتصنيف احملتفظ هبا للبيع .لقد مت البدء يف عملية البيع للموجودات احملتفظ هبا للبيع .خالؿ
الفًتة احلالية ،أبرمت إدارة اجملموعة اتفاقية مع جهة ذات عالقة لبيع جزء واحد من تلك األعماؿ .إف صايف
اخلسارة ادلتعلقة دبجموع األعماؿ ادلستبعدة تبلغ  3,43مليوف ريػاؿ سعودي ( : 2302صايف دخل  0,47مليوف
ريػاؿ سعودي) .كما يف  33سبتمرب  ، 2303تتكوف األعماؿ احملتفظ هبا للبيع من ادلوجودات من  033,7مليوف
ريػاؿ سعودي ( 093 : 2302مليوف ريػاؿ سعودي) بعد ربقيق خسارة بفعل اإلخنفاض يف القيمة دببلغ 005
مليوف ريػاؿ سعودي خالؿ الربع الرابع من  2303ومطلوبات دببلغ  022,4مليوف ريػاؿ سعودي (093 : 2302
مليوف ريػاؿ سعودي).

 - 8إستثمارات
إستثمارات يف شركات زميلة
إستثمارات متاحة للبيع
إستثمارات أخرى تتمثل معظمها يف ودائع
بنكية طويلة األجل لشركة تابعة

إيضاح
0-4
2-4
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3300
(غير مراجعة)
,53105130
,835083

3303
(غير مراجعة)
4,707,376
733,973

05011

07,888

,543,5039

5,466,237

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر ( 3300غير مراجعة)
(مجيع ادلبالغ بآالؼ الريػاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 0-8إستثمارات في شركات زميلة
نسبة الملكية الفعلية (بالمائة)
2302
3300
شركة ادلراعي احملدودة ("ادلراعي")
شركة كناف العادلية للتطوير العقػاري
شركة إنتاج كابيتاؿ احملدودة
ديار ادلشرؽ
شركة ىريف خلدمات ادلواد الغذائية
شركة مدينة السرية لتطوير العقار
شركة مدينة مطوري مدينة ادلعرفة اإلقتصادية
أخ ػػرى

015,3
3959
49
30
49
40
17
متنوعة

29,95
29,9
49
30
49
43
07
متنوعة

3300
(غير مراجعة)
,583,5008
,005404
0,05,88
3,45010
0345390
0185,,4
0,5333
4,,
,53105130

3303
(غري مراجعة)
3,024,330
525,323
367,364
258,347
258,533
064,578
07,233
2,333
4,707,376

(أ) خالؿ أكتوبر  ،2302قامت الشركة بإقتناء حصة إضافية بنسبة  :6,57يف شركة ادلراعي بالتكلفة دببلغ
 0,98مليار ريػاؿ سعودي .بفعل االقتناء إرتفعت حصة ادللكية يف شركة ادلراعي إىل .:36,52
(ب) خالؿ عاـ  2300أبرمت الشركة اتفاقية لبيع بعض قطع األراضي بقيمة  467مليوف ريػاؿ سعودي
لشركة مدينة ادلعرفة اإلقتصادية (مدينة ادلعرفة) وبناءاً عليو مت تصنيفها كمحتفظ هبا للبيع يف القوائم ادلالية األولية
ادلوحدة ادلرفقة وأدرجت يف "مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى" يف قائمة ادلركز ادلايل األولية ادلوحدة.
ودبوجب االتفاقية ستقوـ الشركة بتحويل ملكيتها يف قطعيت أرض تقعاف يف ادلدينة ادلنورة إىل إحدى شركاهتا
التابعة بقيمة بيعية تبلغ  630,3مليوف ريػاؿ سعودي وتبيع يف وقت الحق  :83من أسهم الشركة يف الشركة
التابعة إىل مدينة ادلعرفة االقتصادية .دبوجب اإلتفاقية قامت مدينة ادلعرفة االقتصادية بسداد دفعو مقدمة دببلغ
 06,3مليوف ريػاؿ سعودي إىل الشركة عند توقيع االتفاقية وسيتم دفع باقي القيمة بعد االنتهاء من اإلجراءات
الرمسية لتحويل  :83من أسهم الشركة التابعة إىل مدينة ادلعرفة االقتصادية .حالياً اإلجراءات النظامية قيد
التنفيذ.
(ج) خالؿ عاـ  ،2300مت بيع قطع أراضي الشركة الواقعة يف الرياض ذات القيمة الدفًتية  343مليوف ريػاؿ
سعودي إىل كناف الدولية (شركة زميلة) بسعر إمجايل بقيمة  638مليوف ريػاؿ سعودي .حققت الشركة رحباً من
عملية البيع تلك دببلغ  052,8مليوف ريػاؿ سعودي .وفقاً لشروط االتفاقية ،سوؼ تقوـ كناف الدولية بدفع
الثمن على أقساط حىت عاـ  .2304ومت استالـ امجايل الدفعات البالغة  260,9مليوف ريػاؿ سعودي من قبل
الشركة كما يف  33سبتمرب .2303
يتم خصم ادلبالغ ادلستلمة ادلذكورة أعاله من كناف الدولية بقيمتها احلالية ويتم االفصاح عنها كذمم مدينة
طويلة األجل يف قائمة ادلركز ادلايل .يتم تصنيف األقساط ادلستحقة يف عاـ  2304البالغة  073,4مليوف ريػاؿ
سعودي كذمم مدينة طويلة األجل يف القوائم ادلالية ادلوحدة ادلرفقة.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر ( 3300غير مراجعة)
(مجيع ادلبالغ بآالؼ الريػاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 - 8إستثمارات (تتمة)
 3-8إستثمارات متاحة للبيع
تتكوف االستثمارات ادلتاحة للبيع بشكل رئيسي كما يف  33سبتمرب شلا يلي:

استثمارات مدرجة
اعمار ادلدينة االقتصادية (اعمار)
مدينة ادلعرفة االقتصادية
تعمري األردنية القابضة

نسبة الملكية الفعلية (بالمائة)
2302
3300
359
158
,

3,9
6,4
5

3300
(غير مراجعة)
41508,
0335,83
15,03

2302
(غري مراجعة)
66,990
334,383
03,656

استثمارات غير مدرجة
شركة جسور القابضة (جسور)
شركة سويكورب ،ادلملكة العربية السعودية
أخ ػػرى

08
0,
متنوعة

04
05
متنوعة

0415394
00,51,8
385,,0

238,809
005,674
24,753

,835083

733,973

خالؿ الربع ادلنتهي يف  33سبتمرب  ،2302قامت الشركة باستبعاد جزء من استثماراهتا يف إعمار بربح رأمسايل
يبلغ  46,8مليوف ريػاؿ سعودي.
 - ,قرو

قصيرة األجل

تتكوف القروض قصرية األجل من حسابات بنكية مكشوفة وقروض قصرية األجل وعقود سبويل مراحبة من عدة
بنوؾ ذبارية ومؤسسات مالية .ربمل تلك الديوف نفقات مالية على أساس ادلعدالت السائدة يف السوؽ.
بعض القروض قصرية األجل للشركات التابعة مضمونة بضمانات الشركات.
 - 1قرو

طويلة األجل

3300
إيضاح
(غير مراجعة)
085139
(أ)
صندوؽ التنمية الصناعية السعودي (الصندوؽ)
050,15013
(أ)
بنوؾ ذبارية
050,35949
(ب) 05,335333
صكوؾ
854,35949
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2302
(غري مراحعة)
20,759
3,377,064
3,398,923
3,398,923

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر ( 3300غير مراجعة)
(مجيع ادلبالغ بآالؼ الريػاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
-1

قرو

طويلة األجل (تتمة)

(أ) سبثل القروض من الصندوؽ وبنوؾ ذبارية ومؤسسات مالية أخرى سبويالً من الشركة وشركاهتا التابعة ادلوحدة.
بعض ىذه القروض مضموف برىن ادلمتلكات وادلصنع وادلعدات لبعض الشركات التابعة .تتضمن إتفاقيات
القروض تعهدات مالية تتطلب من بني أمور أخرى ،احلفاظ على مستوى معني من ادلؤشرات ادلالية .بعض ىذه
القروض طويلة األجل للشركات التابعة مضموف بضمانات الشركات.
(ب) يف إجتماع غري عادي للجمعية العمومية الذ عقد بتاريخ  05ديسمرب  ،2302وافق مسامهو الشركة على
إنشاء برنامج صكوؾ الذي دبوجبو ديكن للشركة إصدار صكوؾ من خالؿ شرحية أو أكثر دببلغ ال يتجاوز رأس
ماؿ الشركة ادلدفوع البالغ  5مليار ريػاؿ سعودي.
كما يف  22يناير  ، 2303قامت اجملموعة باإلنتهاء من الطرح األويل دبوجب ىذا الربنامج بإصدار صكوؾ بقيمة
إمجالية قدرىا  0,5مليار ريػاؿ سعودي .الصكوؾ ادلصدرة مدهتا  7سنوات ومت طرحها بقيمة امسية مع عائد متوقع
متغري حلاملي الصكوؾ دلدة  6أشهر ودبعدؿ فائدة ثابت (سايبور) باإلضافة إىل  0,03بادلائة.
تتطلب التعهدات ادلالية للصكوؾ من اجملموعة احلفاظ على بعض ادلؤشرات ادلالية وغريىا من الشروط.
 - ,رأس المال واإلعالن عن توزيعات األرباح
كما يف  33سبتمرب  2303يتكوف رأس ماؿ الشركة البالغ  5مليار ريػاؿ سعودي من  533مليوف سهم ،قيمة
السهم الواحد  03ريػاؿ سعودي مدفوعة بالكامل ( 33سبتمرب  5 – 2302مليار ريػاؿ سعودي من 533
مليوف سهم ،قيمة السهم الواحد  03ريػاؿ سعودي مدفوعة بالكامل).
كما ىو مبني يف اإليضاح رقم  0حوؿ القوائم ادلالية األولية ادلوحدة ادلرفقة خالؿ الربع الثاين من عاـ  2303وافق
رللس إدارة الشركة على إقتناء حصة حقوؽ االقلية من شركة ادلهيدب القابضة يف شركة العزيزية بندة ادلتحدة وشركة
صافوال األغذية مقابل إصدار أسهم جديدة للشركة قدرىا  33,9مليوف سهم .وقعت الشركة على إتفاقية شراء
األسهم مع شركة ادلهيدب القابضة فيما يتعلق هبذه العملية وحصلت على موافقة ىيئة سوؽ ادلاؿ لزيادة رأس ماذلا
من  5بليوف ريػاؿ سعودي إىل  5,3بليوف ريػاؿ سعودي .إال أف إهناء ادلعاملة متوقف على موافقة ادلسامهني يف
االجتماع غري العادي للجمعية العمومية وبعض اإلجراءات النظامية األخرى.
عقد أعضاء رللس اإلدارة إجتماعاً يف  00أبريل  ، 2303حيث سبت ادلوافقة على توزيعات األرباح األولية دببلغ
 253مليوف ريػاؿ سعودي (سبثل  3,5ريػاؿ سعودي للسهم الواحد).
عقد أعضاء رللس اإلدارة إجتماعاً يف  06يوليو  ،2303حيث سبت ادلوافقة على توزيعات األرباح األولية
دببلغ  253مليوف ريػاؿ سعودي (سبثل  3,5ريػاؿ سعودي للسهم الواحد).
عقد أعضاء رللس اإلدارة إجتماعاً يف  23أكتوبر  ،2303حيث سبت ادلوافقة على توزيعات األرباح األولية
دببلغ  253مليوف ريػاؿ سعودي (سبثل  3,5ريػاؿ سعودي للسهم الواحد).
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر ( 3300غير مراجعة)
(مجيع ادلبالغ بآالؼ الريػاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 - 4تغيرات موسمية
تتأثر بعض أنشطة اجملموعة ببعض الفًتات ادلومسية ادلتعلقة بأشهر رمضاف وشواؿ وموسم احلج ،واليت تتسبب يف
زيادة اإليرادات بشكل ملحوظ خالؿ تلك الفًتات .يصادؼ ىذا التأثري يف الفًتة لعاـ  2303و  2302بشكل
رئيسي يف الربع الثاين والربع الثالث من السنة ادلالية .وبناءاً عليو ،فإف النتائج التشغيلية ادلوضحة يف القوائم ادلالية
األولية ادلوحدة للربع قد ال تكوف مؤشراً عادالً للنتائج التشغيلية للعاـ كامالً.
 - 9معلومات عن القطاعات التشغيلية
خالؿ فًتة التسعة أشهر ادلنتهية يف  33سبتمرب  2303و 2302سبثل األنشطة الرئيسية للمجموعة ذات الصلة
األغذية وذبارة التجزئة يف أنواع سلتلفة من األغذية وادلنتجات ذات الصلة وصناعة البالستيك واالستثمار وأنشطة
أخرى ذات صلة .فيما يلي معلومات مالية سلتارة كما يف  33سبتمرب ولفًتة التسعة أشهر ادلنتهية يف تلك التواريخ
ادللخصة حسب القطاع:
التغذية

3300
ادلمتلكات وادلصنع
وادلعدات  -صايف
ادلوجودات غري ادلتداولة
األخرى
اإليرادات  -صايف
صايف الدخل

3303
ادلمتلكات وادلصنع
وادلعدات  -صايف
ادلوجودات غري ادلتداولة
األخرى
اإليرادات  -صايف
صايف الدخل

البالستيك

التجزئة

اإلستثمارات
وأنشطة أخرى

اإلستبعادات

-

2,850,237

0,737,074

549,035

632,473

899,346
00,487,023
562,825

329,259
8,355,272
200,053

033,054
858,538
59,935

8,302,959
()225,459
57,882
()003,473
409,883

التغذية

التجزئة

البالستيك

اإلستثمارات
وأنشطة أخرى

2,772,252

0,626,723

480,868

630,369

893,507
02,300,986
475,242

307,339
7,478,624
037,200

028,358
833,056
64,339

5,762,538
()232,799
59,869
()85,250
397,339

اإلستبعادات

-

المجموع

,5,195941
950,05,04
3353005030
050835033
المجموع

,5,005903
,53945,,3
33588,5401
94454,3

تباشر اجملموعة أعماذلا يف ادلملكة العربية السعودية ومجهورية مصر العربية  ،واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ويف
دوؿ أخرى .مت تلخيص بعض ادلعلومات ادلالية ادلختارة كما يف  33سبتمرب  2303و  2302ولفًتة التسعة
أشهر ادلنتهية يف ذلك التاريخ وفقا للقطاعات اجلغرافية كما يلي:
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر ( 3300غير مراجعة)
(مجيع ادلبالغ بآالؼ الريػاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
-9

معلومات عن القطاعات التشغيلية (تتمة)

3300
ادلمتلكات وادلصنع وادلعدات  -صايف
ادلوجودات غري ادلتداولة األخرى
اإليرادات  -صايف
صايف الدخل

3303
ادلمتلكات وادلصنع وادلعدات  -صايف
ادلوجودات غري ادلتداولة األخرى
اإليرادات  -صايف
صايف الدخل

المملكة العربية
السعودية

جمهورية مصر
العربية

0,608,593 3,532,494
552,803 8,285,420
2,382,708 02,080,862
09,386
863,963
المملكة العربية
السعودية
3,278,663
6,327,735
02,336,737
786,563

جمهورية مصر
العربية
0,465,273
530,533
2,455,267
25,758

الجمهورية االسالمية
اإليرانية
426,307
88,930
3,433,825
239,083
الجمهورية االسالمية
اإليرانية
536,408
003,590
3,098,048
022,058

دول أخرى

المجموع

222,585
444,553
2,234,908
07,788

,5,195941
950,05,04
3353005030
050835033

دول أخرى
260,564
455,923
2,457,684
54,370

المجموع
,5,005903
,53945,,3
33588,5401
94454,3

 - 03ربحية السهم
مت إحتساب رحبية السهم لفًتة التسعة أشهر ادلنتهية يف  33سبتمرب  2303و  2302عن طريق قسمة الدخل
من العمليات وصايف الدخل العائد إىل مسامهي الشركة لتلك الفًتات لكل فًتة على متوسط عدد األسهم
ادلرجح القائمة خالؿ تلك الفًتتني.
 - 00إلتزامات محتملة وتعهدات
( )0كما يف  33سبتمرب  2303لدى اجملموعة تعهدات قائمة دببلغ  035,8مليوف ريػاؿ سعودي (:2302
 038مليوف ريػاؿ سعودي) ،صدرت لإلستثمارات.
( )2كما يف  33سبتمرب  ،2303قامت مصلحة الزكاة وضريبة الدخل ("ادلصلحة") بإصدار ربوط زكاة
إضافية دببلغ  8,4مليوف ريػاؿ سعودي ( 24,0 : 2302مليوف ريػاؿ سعودي) للفًتات السابقة على
الشركة وبعض من شركاهتا التابعة ادلوحدة .قامت إدارة الشركة بتقدًن إعًتاض على ىذه الربوط وتعتقد
بأف ادلصلحة ستقوـ بعكس الربوط النهائية .وبناءاً عليو ،مل تقيد الشركة سلصصاً ذلذه الربوط يف القوائم
ادلالية األولية ادلوحدة ادلرفقة.
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