شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم املالية األولية املوحدة (غري مراجعة)
لفتيت الثالثة أشهر والتسعة أشهر املنتهيتني يف  03سبتمرب 4302
وتقرير فحص حمدود ملراجعي احلسابات

شركة مجموعة صافوال

(شركة مساهمة سعودية)
القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر 4302
صفحة
تقرير فحص حمدود

4

قائمة املركز املايل األولية املوحدة

2-0

قائمة الدخل األولية املوحدة

5

قائمة التدفقات النقدية األولية املوحدة

7-6

إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة

47-8

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي األولية الموحدة
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
كما في  03سبتمبر

إيضاح
الموجودات
موجودات متداولة
نقد وما يعادله
ذمم مدينة
خمزون
مصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى
موجودات مصنفة كمحتفظ هبا للبيع
موجودات غير متداولة
ذمم مدينة طويلة األجل
إستثمارات
ممتلكات ومصنع ومعدات
موجودات غري ملموسة

0
2
2

مجموع الموجودات
المطلوبات
مطلوبات متداولة
قروض قصرية األجل
اجلزء املتداول من قروض طويلة األجل
ذمم دائنة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
مطلوبات مصنفة كمحتفظ هبا للبيع
مطلوبات غير متداولة
قروض طويلة األجل
التزام ضرييب مؤجل
أرباح مؤجلة
ذمم دائنة طويلة األجل
خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني

4302
(غير مراجعة)

4300
(غير مراجعة)

061,160,1
064,06,,7
2641,627,
063416413
7064,0
360306,14

0،350،066
0،470،074
0،705،345
4،763،288
003،680
8،203،204

27467,3
,60106370
,63406377
0600,6,7,
0,6,,1623,

445،057
7،835،032
5،762،286
0،020،454
05،020،732

4163,3641,

42،374،606

5
6

26,7067,2
1,26370
462176303
4633261,0
03460,1
36,306,00

2،274،063
670،208
4،433،430
0،284،883
044،253
2،250،000

6

260346313
226,,0
03,6,,1
106103
0,,6047
267,26024

2،027،550
20،074
043،820
55،036
025،430
2،763،470

0261,16771

02،400،232

0

مجموع المطلوبات
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(يتبع)

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي األولية الموحدة (تتمة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

إيضاح

كما في  03سبتمبر
4300
4302
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)

حقوق الملكية
رأس املال
عالوة إصدار أسهم
إحتياطي نظامي
إحتياطي عام
أرباح مبقاة
إحتياطي القيمة العادلة
أثر معاملة اإلستحواذ على حقوق األقلية
بدون تغيري يف السيطرة
فروقات حتويل عمالت أجنبية

160036,37
0246372
060,76,7,
26333
063376020
4776320

5،333،333
0،407،400
2،333
4،248،808
57،487

()0,26033
()70,60,3

47،235
()202،332

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

03600,62,,

8،040،457

حقوق األقلية

063,76307

0،502،275

مجموع حقوق الملكية

00623062,0

2،860،404

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

4163,3641,

42،374،606

التزامات محتملة وتعهدات

7

00

تعترب اإليضاحات يف الصفحات من  8إىل  47جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوحدة.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الدخل األولية الموحدة
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
فترة الثالثة أشهر المنتهية في  03سبتمبر
4302
(غير مراجعة)

4300
(غري مراجعة)

إيضاح

اإليرادات
تكلفة املبيعات
إمجايل األرباح

,62246400
()164136070
060,46,24

6،043،004
()5،054،752
0،067،070

حصة الشركة يف صايف دخل شركات زميلة وإيرادات
توزيعات أرباح من استثمارات متاحة للبيع  -صايف

فترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر
4302
(غير مراجعة)
4361,06130
()0,63726703
061,,6,,0

4300
(غري مراجعة)
43،400،040
()06،200،744
0،840،630

4,161,7

455،543

7,76,3,

500،206

مجموع الدخل

062,,6243

0،244،820

2607,6173

2،055،507

2

مصاريف تشغيلية:
بيع وتسويق
عمومية وإدارية
مجموع المصاريف

(),7163,3
()041677,
(),30670,

()607،683
()003،642
()768،032

()463076317
()20,62,4
()462716103

()0،820،020
()253،028
()4،020،282

الدخل من العمليات

,,,6,30

652،582

0633063,3

4،302،348

إيرادات (مصاريف) أخرى
ربح من بيع استثمار
نفقات متويلية
الدخل قبل الزكاة والضرائب األجنبية
زكاة وضريبة دخل أجنبية
صافي الدخل للفترة
صافي الدخل العائد إلى:
املسامهني يف الشركة األم
حصة مسامهي األقلية يف صايف دخل الفتة للشركات
التابعة
صافي الدخل للفترة
ربحية السهم:
 الدخل من العمليات
 صايف الدخل للفتة العائد ملسامهي الشركة األم
املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة (باآلالف)

2

03

03

0306332
(),76,00
7736,12
()0,6434
7026,14

()00،748
643،856
()50،456
567،633

4336733
()4176201
06,106021
()3,6133
0671,6,0,

()400،458
0،833،773
()463،802
0،502،200

7306203

257،058

06,0763,0

0،023،043

006444

003،424

00,6,70

022،600

7026,14

567،633

0671,6,0,

0،502،200

0641
0600

0،00
3،20

061,
0637

2،30
4،48

10063,0

533،333

10063,0

533،333

تعترب اإليضاحات يف الصفحات من  8إىل  47جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوحدة.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
فترة التسعة أشهر المنتهية في
 03سبتمبر 4300
 03سبتمبر 4302
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
إيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صايف الدخل للفتة
تعديالت لبنود غري نقدية
إستهالك وإطفاء واخنفاض يف القيمة
نفقات متويلية  -صايف
حصة الشركة يف صايف الدخل لشركات زميلة
ربح من ربيع إستثمار
ربح من بيع ممتلكات ومصنع ومعدات
تغريات يف رأس املال العامل
ذمم مدينة
خمزون
مصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى
صايف التغري يف ذمم مدينة طويلة األجل
ذمم دائنة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني
صايف النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية

2

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
توزيعات أرباح مستلمة وصايف التغري يف االستثمار
متحصالت من بيع إستثمار
متحصالت من بيع ممتلكات ومصنع ومعدات
صايف التغري يف إلتزام ضرييب مؤجل
شراء ممتلكات ومصنع ومعدات
صايف التغري يف موجودات غري ملموسة
تأثري معامالت مع حقوق األقلية دون تغيري يف السيطرة
صايف التغري يف ذمم مدينة طويلة األجل
صايف النقد املستخدم يف األنشطة اإلستثمارية

2706,,2
4176201
()7206,03
()4336733
()76177

202،400
400،458
()265،207
()8،602

()0316070
2,6423
()4036077
0643,
()4046341
0,,6200
2061,0
064106402

063،838
()077،200
()0،074،434
()504،523
525،204
43،734
438،320

0336010
4076712 2
0026300
016230
()0600,6302
()4,63,4
(),,36037

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
5
صايف التغري يف قروض قصرية األجل
6
صايف التغري يف قروض طويلة األجل
صايف التغري يف حقوق األقلية
نفقات متويلية -صايف
7
أرباح موزعة مدفوعة
صايف النقد (املستخدم يف) /الناتج عن األنشطة التمويلية
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0671,6,0,

0،502،200

0607261,0
()4316,03
()47260,,
()4176201
()73,6200
()0136414

407،320
047،834
()622،442
()07،447
23،360
()57،258
()082،335
0،020،372
026،727
()50،002
()400،458
()724،270
583،800

(يتبع)

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة (تتمة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
فترة التسعة أشهر المنتهية في
 03سبتمبر 4300
 03سبتمبر 4302
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)

صافي التغير في النقد وما يعادله
أثر معدالت حتويل عمالت أجنبية على النقد وما يف حكمه
نقد وما يعادله يف بداية الفتة

4346,11
()06402
060,06742

022،862
()420،764
220،452

نقد وما يعادله في نهاية الفترة

061,160,1

0،350،066

جدول تكميلي لمعلومات غير نقدية
إحتياطي القيمة العادلة
فروقات حتويل عمالت أجنبية
التعويض املدين من بيع اإلستثمار املصنف
كمدين طويل األجل
مكافأة أعضاء جملس اإلدارة

0216310
(),46,30

64،288
()224،206

22,6333
06,13

0،653

تعترب اإليضاحات يف الصفحات من  8إىل  47جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوحدة.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر ( 4302غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 - 0معلومات عامة
شركة جمموعة صافوال ("الشركة") شركة مسامهة سعودية تأسست وفقاً لنظام الشركات يف اململكة
العربية السعودية مبوجب املرسوم امللكي رقم م 40/بتاريخ  42ربيع األول 0028هـ (املوافق  2مارس
0278م) .صدر سجل الشركة التجاري رقم  2303302738يف مدينة جدة بتاريخ  40رجب
0022هـ (املوافق  06يونيو  .)0272تتمثل أهداف الشركة مع شركاهتا التابعة يف تصنيع وتسويق
الزيوت النباتية وإنشاء الصناعات املكملة هلا ومنافذ التجزئة ومنتجات األلبان واألجبان واألغذية
السريعة ومواد التغليف واإلسترياد والتصدير والتعهدات التجارية والوكاالت التجارية ،باإلضافة إىل
تنمية املنتجات الزراعية وأنشطة االستثمار العقاري املرتبطة هبا.
تشمل القوائم املالية األولية املوحدة املرفقة حسابات الشركة وشركاهتا احمللية واألجنبية املوحدة التابعة.
كما يف  03سبتمرب ،لدى الشركة استثمارات يف الشركات التابعة التالية (يشار إليها جمتمعة
بـ"اجملموعة"):
(أ) الشركات التابعة مباشرة للشركة
( )0شركات تابعة ذات نشاط

النشاط التجاري
الرئيسي

إسم الشركة التابعة

بلد التأسيس

شركة صافوال لألغذية (إس إف سي)
شركة العزيزية بندة املتحدة (إيه بيه يو)
شركة صافوال ألنظمة التغليف احملدودة (إ س بيه إس)

اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية

شركة املتون العاملية القابضة لإلستثمار العقاري (املتون)

اململكة العربية السعودية

أغذية
جتزئة
تصنيع منتجات التعبئة
والتغليف البالستيكية
عقار

الشركة املتحدة للسكر ،مصر (يو إس سي إي)
شركة املخازن الكربى التجارية

مجهورية مصر العربية

تصنيع السكر

اململكة العربية السعودية

جتزئة
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نسبة الملكية
المباشرة (بالمائة)
كما في  03سبتمبر
4302

4300

033
34
033

23
70.2
033

,3

83

03.04
03

02.04
8

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر ( 4302غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
-0

معلومات عامة (تتمة)

( )4شركات تابعة متوقفة النشاط وشركات تابعة قابضة

نسبة الملكية المباشرة
(بالمائة) كما في 03
سبتمبر

النشاط التجاري
الرئيسي

4302

4300

قفزات الكونية للتطوير العمراين احملدودة
األوقات الكونية احملدودة
أعالينا الكونية احملدودة

اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية

شركة قابضة
شركة قابضة
شركة قابضة

إبتكار الكونية احملدودة
شـركة أدمي العربية احملدودة
شركة صافوال لإلستثمارات الصناعية (إس آي آي سي)
شركة مدارك لإلستثمارات
شركة األطر العربية ملواد التغليف احملدودة (األطر)
اجملمعات املوحدة لالستثمار العقاري (اجملمعات)
مراسينا الدولية لإلستثمار العقاري احملدودة
أصداء الدولية لإلستثمار العقاري احملدودة

اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
األردن
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية

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

033
033
033

83
63
033

مساعي الدولية لإلستثمار العقاري احملدودة
سرايا الدولية لإلستثمار العقاري احملدودة
شركة صافوال للتجارة العاملية احملدودة
الشركة املتحدة لتطوير املمتلكات (يو بيه دي سي)
شركة كامن الشرق لإلستثمارات الصناعية (كامن)
شركة صدوق العربية لإلتصاالت السلكية (صدوق)
شركة املؤون العاملية القابضة
شركة عافية العربية لألغذية

اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
جزر العذراء الربيطانية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية

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

033
033
033
033
033
033
033
033

إسم الشركة التابعة

بلد التأسيس

(ب) شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية
إسم الشركة التابعة

بلد التأسيس

شركة عافية العاملية (إيه آي سي)
شركة صافوال لإلستثمار الصناعي (إس إي إي سي)

اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اجلزر الربيطانية العذراء
جزر الكامين

شركة صافوال ألسواق األغذية الناشئة احملدودة (إس إف إي ام)
شركة صافوال لألغذية والسكر (إس إف إس سي)
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النشاط التجاري
الرئيسي
تصنيع زيوت الطعام
شركة قابضة
شركة قابضة
شركة قابضة

033
,3
1
033
033
033
033
033

83
83
2،5
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033

نسبة الملكية (بالمائة)
المباشرة كما في
 03سبتمبر
4300
4302
25.02 31.03
25
31
25.20 31.20
25
31

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر ( 4302غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 - 0معلومات عامة (تتمة)
(ب) شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية (تتمة)
إسم الشركة التابعة

بلد التأسيس

النشاط التجاري
الرئيسي

نسبة الملكية المباشرة في
الشركة التابعة (بالمائة) كما
في  03سبتمبر
4300
4302

شركة امللكة 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
مجهورية مصر العربية
اإلمارات
اململكة العربية السعودية
مجهورية مصر العربية

تصنيع املعكرونة
تصنيع املعكرونة
شركة قابضة
تصنيع الدهون املتخصصة
تصنيع السكر

033
033
033
,3
03

033
033
033
63
02

شركة صافوال لألغذية الدولية احملدودة
شركة بيهام رويان كاريه احلديثة (إم يب آر كيه)

إيران

األغذية واحللويات

033

033

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

اململكة العربية السعودية

تصنيع السكر

72.2,

72.28

الشركة املتحدة للسكر
الشركة املتحدة للسكر ،مصر
شركة اإلسكندرية للسكر (أي أس سي أي)
شركة صناعات بيت شوجر

مجهورية مصر العربية
مجهورية مصر العربية
جزر الكامين

تصنيع السكر
تصنيع السكر
متوقفة النشاط

1,.71
,4.00
033

56.75
64.00
033

الشركة املتحدة للسكر ،مصر
شركة اإلسكندرية للسكر

مجهورية مصر العربية

تصنيع السكر

0,.,7

08.87

شركة اإلسكندرية للسكر
شركة اإلسكندرية املتحدة إلستصالح األراضي

مجهورية مصر العربية

تنمية زراعية

033

-

شركة صافوال ألسواق األغذية الناشئة احملدودة
شركة صافوال املغرب
صافوال لزيوت الطعام (السودان) احملدودة
شركة عافية العاملية – اجلزائر

املغرب
السودان
اجلزائر

تصنيع زيوت الطعام
تصنيع زيوت الطعام
تصنيع زيوت الطعام

033
033
033

033
033
033

(ج) شركات تابعة تحت سيطرة شركة عافية العالمية
النشاط التجاري
الرئيسي

إسم الشركة التابعة

بلد التأسيس

شركة صافوال بيشهر (أس يب إي سي)
شركة مالينتا القابضة
صافوال لألغذية احملدودة (أس أف إل)
شـركة عافية العامليـة  -األردن
شـركة أنفسكز
عافية للتجارة العاملية
صافوال لألغذية العاملية
شركة كوغو غيدا ياتوم يف تكاريت إيه إس (كوغو)

اجلمهورية اإلسالمية االيرانية شركة قابضة
شركة قابضة
لوكسمربغ
شركة قابضة
اجلزر الربيطانية العذراء
تصنيع زيوت الطعام
األردن
شركة قابضة
اجلزر الربيطانية العذراء
شركة جتارية
اجلزر الربيطانية العذراء
متوقفة النشاط
اجلزر الربيطانية العذراء
شركة قابضة
تركيا
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نسبة الملكية المباشرة في
الشركة التابعة (بالمائة) كما
في  03سبتمبر
4300
4302
83
33
033
033
033
033
27.2
37.2
23
33
033
033
033
033
033
033

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر ( 4302غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 - 0معلومات عامة (تتمة)
(ج) شركات تابعة تحت سيطرة شركة عافية العالمية(تتمة)
إسم الشركة التابعة
شركة صافوال بيشهر
شركة بيشهر الصناعية
شركة مارجرين للتصنيع
شركة طلوع خبش افتاب
صافوال لألغذية احملدودة
شركة عافية العاملية ـ مصر (إيه آي سي إي)
شركة التيمار العاملية احملدودة
شركة إلنقنتون العاملية احملدودة
شركة أنفسكز
شركة صافوال لألغذية (سي آي إس)
شركة كوغو غيدا ياتوم يف تكاريت إيه إس
يادوم غيدا صناعي يف تاكريت إيه إس (يودوم)

النشاط التجاري
الرئيسي

بلد التأسيس

نسبة الملكية المباشرة في
الشركة التابعة (بالمائة) كما
في  03سبتمبر
4300
4302

اجلمهورية اإلسالمية االيرانية
اجلمهورية اإلسالمية االيرانية
اجلمهورية اإلسالمية االيرانية

تصنيع زيوت الطعام
تصنيع زيوت الطعام
جتارة وتوزيع

73.3
033

72.2
72.2
033

مجهورية مصر العربية
اجلزر الربيطانية العذراء
اجلزر الربيطانية العذراء

تصنيع زيوت الطعام
متوقفة النشاط
متوقفة النشاط

33.34
033
033

22.24
033
033

كازاخستان

تصنيع زيوت الطعام

-

033

تركيا

تصنيع زيوت الطعام

033

033

(د) شركات تابعة تحت سيطرة شركة العزيزية بندة المتحدة (إيه بيه يو)

إسم الشركة التابعة
شركة العزيزية بندة املتحدة
شركة املخازن الكربى التجارية
شركة بنده خلدمات التشغيل والصيانة واملقاوالت
بندة العاملية لتجارة التجزئة  -مصر
شركة املخازن الكربى التجارية
الشركة اللبنانية للحلويات واملخابز (إل إس يب)

النشاط التجاري الرئيسي

بلد التأسيس

نسبة الملكية المباشرة
في الشركة التابعة (بالمائة)
كما في  03سبتمبر
4300
4302

اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
مجهورية مصر العربية

جتزئة
اخلدمات والصيانة
متوقفة النشاط

33
033
033

23
033
-

اململكة العربية السعودية

متوقفة النشاط

31

25

(هـ) شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال ألنظمة التغليف المحدودة (إس بي إس)
شركة صافوال ألنظمة التغليف

نيو مارينا للصناعات البالستيكية (إن إم بيه)

شركة الشرق للصناعات البالستيكية (الشرق)

تصنيع منتجات التعبئة والتغليف البالستيكية
مجهورية مصر العربية
اململكة العربية السعودية تصنيع منتجات التعبئة والتغليف البالستيكية
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033
033

033
033

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر ( 4302غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
-0

معلومات عامة (تتمة)
إعتباراً من  06سبتمرب  ،4332استحوذت العزيزية بندة املتحدة الشركة التابعة للمجموعة على عمليات
شركة جيان السعودية احملدودة ("جيان") مقابل مبلغ جمموعه  262.0مليون ريـال سعودي متضمناً تعويضاً
نقدياً مببلغ  404مليون ريـال سعودي وحصة حقوق ملكية مؤجلة مببلغ  407.0مليون ريـال سعودي.
كانت شركة العزيزية بنده املتحدة قد سددت املبلغ النقدي يف  04أكتوبر  4332بينما متت تسوية مكون
حقوق امللكية املؤجل خالل عام  4303من خالل إصدار أسهم جديدة بلغ عددها  25.7مليون سهم
من أسهم شركة العزيزية بندة املتحدة ،قيمة كل سهم  50.24ريـال سعودي .أيضاً مبوجب هذه اإلتفاقية،
حيق لشركة جيان إقتناء  %0من أسهم العزيزية بندة املتحدة سنوياً بقيمة إختيارية تقارب قيمتها العادلة
وذلك ملدة متتد إىل  0سنوات .خالل عام  ،4300مارست جيان حقها يف اإلستحواذ على نسبة  ٪0من
امللكية يف شركة العزيزية بنده .وبناءاً عليه ،وإعتباراً من  03سبتمرب  4302إخنفضت حقوق مليكة اجملموعة
يف شركة العزيزية بنده إىل  ٪24وحققت اجملموعة رحباً رأمسالياً مببلغ  45،87مليون ريـال سعودي مت قيده يف
قائمة املركز املايل ضمن "أثر صفقة اإلستحواذ مع مسامهي األقلية بدون تغري يف السيطرة" .شركة جيان مؤهلة
لإلستحواذ على  ٪4إضافية من حصة امللكية يف شركة العزيزية بنده املتحدة.
وفقا للتقييم االستاتيجي للمجموعة لعملياهتا الرئيسية ،دخلت االدارة يف تفاوضات مع طرف مستقل إلحتمال
بيع شركة صافوال النظمة التغليف .كما يف  03سبتمرب  ،4302ما زالت املفاوضات قائمة حاليا مع الطرف
املستقل ومل يتم حىت االن التوصل اىل قرار هنائي لبيع شركة صافوال النظمة التغليف .كما أن اإلدارة تدرس حاليا
خيارات أخرى لشركة صافوال ألنظمة التغليف.
خالل الربع الثاين لعام  4300وافق أعضاء جملس اإلدارة بالشركة على إقتناء حصة يف حقوق ملكية األقلية
بنسبة  ٪08.6بشركة العزيزية بنده وبنسبة  ٪03يف شركة صافوال لألغذية وذلك من شركة املهيدب القابضة
مقابل إصدار  00.2مليون سهم جديد للشركة .مت إستكمال املعاملة بعد موافقة املسامهني يف إجتماع غري
عادي للجمعية العمومية ،عقد يف نوفمرب  4300وبعض اإلجراءات القانونية األخرى .نتيجة لذلك ،وكما
يف  00ديسمرب  4300متت زيادة رأس مال الشركة مببلغ  002.8مليون ريـال سعودي وكذلك عالوة
اإلصدار مببلغ  024.2مليون ريـال سعودي عند إصدار أسهم جديدة.
خالل يونيو  ، 4300وقع حادث حريق يف مستودع الشركة املتحدة للسكر اخلام يف جدة .وخالل 4300
أهنت اجلهة املتخصصة لتعزيز اخلسائر واملعينة من قبل شركة التأمني التابعة للشركة املتحدة للسكر تقييمها
املبدئي للخسائر املتكبدة ورفعت تقريرها إىل شركة التأمني .تعتقد اإلدارة أنه لن تكون هناك خسارة جوهرية
نتيجة التسوية النهائية هلذه املطالبة.
خالل مايو  ،4302متلكت شركة عافية العاملية نسبة  %03من أسهم حقوق امللكية يف شركة بيشهر
الصناعية من شركة بيشهر للتنمية الصناعية ،حقوق األقلية وباعت ما نسبته  %72.2من أسهم حقوق
امللكية يف شركة مارجرين للتصنيع إىل شركة بيشهر للتنمية الصناعية .ووفقاً لذلك ،فقد سجلت اجملموعة
تعديالً يف أثر متلك املعاملة بدون سيطرة يف هذه املعاملة مببلغ  404مليون ريـال سعودي.
متت املوافقة على إصدار هذه القوائم املالية األولية املوحدة من قبل جملس إدارة الشركة بتاريخ  40أكتوبر
.4302
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر ( 4302غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 - 4ملخص السياسات المحاسبية الهامة
تتلخص أدناه السياسات احملاسبية الرئيسية املطبقة يف إعداد هذه القوائم املالية األولية املوحدة .مت تطبيق
هذه السياسات بطريقة منتظمة جلميع الفتات املعروضة ،ما مل يذكر خالف ذلك.
 0-4أسس اإلعداد
أعدت القوائم املالية األولية املوحدة املرفقة على أساس التكلفة التارخيية وفقاً ملبدأ اإلستحقاق احملاسيب،
واملعدل لقياس األوراق املالية املتاحة للبيع بقيمتها العادلة ،وطبقاً للمعايري احملاسبية الصادرة عن اهليئة
السعودية للمحاسبني القانونيني.
أعدت القوائم املالية األولية املوحدة لفتيت الثالثة أشهر والتسعة أشهر املنتهيتني يف  03سبتمرب 4302
طبقاً ملعايري القوائم املالية األولية الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني ،على أساس الفتات
اجملمعة ،اليت تعترب كل فتة جزءاً ال يتجزأ من السنة املالية .وبناءاً عليه ،فإن اإليرادات واألرباح واملصاريف
واخلسائر اخلاصة بالفتة تعد حمققة خالل الفتة .تشتمل القوائم املالية األولية املوحدة املرفقة على مجيع
التعديالت ،اليت يتكون معظمها من املستحقات العادية املتكررة ،اليت تعتربها اإلدارة ضرورية لعرض عادل
لقوائم املركز املايل ونتائج األعمال والتدفقات النقدية .ال تشمل القوائم املالية األولية املوحدة املرفقة مجيع
املعلومات واإليضاحات املطلوبة يف القوائم املالية املوحدة السنوية ،وجيب أن تقرأ مع القوائم املالية املوحدة
املدققة للمجموعة للسنة املنتهية يف  00ديسمرب .4300
 4-4تقديرات وافتراضات محاسبية هامة
يتطلب إعداد القوائم املالية وفقاً للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها استخدام تقديرات وافتاضات تؤثر
على مبالغ املوجودات واملطلوبات املصرح عنها ،واإلفصاح عن املوجودات وااللتزامات احملتملة كما يف
تاريخ القوائم املالية ،و كذلك تقدير مبالغ اإليرادات واملصاريف خالل الفتة املالية .يتم تقييم التقديرات
واالفتاضات بشكل مستمر وهي مبنية على خربة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات بأحداث
مستقبلية تعترب مناسبة يف ظل الظروف .تقوم اجملموعة بتقديرات وافتاضات متعلقة باملستقبل ،واليت وفقاً
لتعريفها ،نادرا ما تتساوى مع النتائج الفعلية .فيما يلي متت مناقشة التقديرات واالفتاضات ذات
املخاطر التالية اليت قد ينتج عنها تعديالت جوهرية يف القيمة الدفتية للموجودات واملطلوبات خالل
السنة املالية الالحقة:
(أ) إخنفاض القيمة التقديرية للشهرة
تقوم اجملموعة سنوياً بالتأكد من وجود إخنفاض يف الشهرة طبقاً للسياسات احملاسبية املذكورة يف (اإليضاح
 .)0-4مت حتديد قيمة املبالغ القابلة لالستداد من الوحدات املنتجة للنقد بناءً على حسابات القيمة
املستخدمة .يتطلب القيام هبذه احلسابات استخدام تقديرات.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر ( 4302غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
(ب) اإلخنفاض يف قيمة اإلستثمارات املتاحة للبيع
تقوم اجملموعة بإفتاضات لتقييم اخلسارة الناجتة عن اإلخنفاض يف قيمة اإلستثمارات املتاحة للبيع وأصوهلا
التابعة .هذا يشمل تقييم األدلة املوضوعية املسببه إلخنفاض غري مؤقت يف قيمة اإلستثمارات .أي
إخنفاض هام ،ولفتة طويلة ،يف القيمة العادلة لإلستثمار يف حقوق امللكية حتت تكلفته يعترب دليالً
موضوعياً لإلخنفاض يف القيمة .إن حتديد ما هو "هام" أو "لفتة طويلة" يتطلب تقدمي إفتاض .كما تعد
اجملموعة اإلخنفاض مناسباً عندما يوجد دليل على تدهور الوضع املايل للمستثمر فيه ونشاطه ،أو تغريات
أداء قطاعه أو يف التكنولوجيا ،أو تغري يف التدفقات النقدية من العمليات والتمويل.
(ج) خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها
يتم تكوين خمصص إلخنفاض قيمة الذمم املدينة التجارية عند وجود دليل موضوعي على أن اجملموعة لن
تستطيع حتصيل كافة املبالغ املستحقة وفقاً للشروط األصلية حلسابات املدينني .وتعد الصعوبات املالية
اهلامة اليت يتعرض هلا املدين وإحتمالية إفالسه أو إعادة اهليكلة املالية لديه أو إخفاقه يف أو تأخره عن
سداد الدفعات املستحقة مؤشرات على إخنفاض قيمة الذمم املدينة التجارية ويتم إجراء تقدير مستقل
للمبالغ اهلامة حبد ذاهتا .وبالنسبة للمبالغ غري اجلوهرية حبد ذاهتا ولكنها جتاوزت موعد إستحقاقها ،فإنه
يتم تقديرها بشكل مجاعي ويتم تكوين خمصص بناءً على الوقت ومعدالت التحصيل السابقة.
(د) خمصص خمزون متقادم
تقوم اجملموعة بتحديد خمصص البضاعة املتقادمة بناءاً على اخلربات السابقة ،ودورة املخزون املتوقعة،
وعمر املخزون ،واحلالة الراهنة للمخزون ،باإلضافة إىل التوقعات احلالية واملستقبلية بالنسبة للمبيعات .
تتضمن االفتاضات األساسية ملخصص املخزون املتقادم التقلبات املستقبلية للمبيعات ،باإلضافة إىل
متطلبات ومكونات املخزون الالزمة لدعم املبيعات املستقبلة .إن التقديرات واالفتاضات للمخزون
املتقادم للمجموعة قد تتغري بشكل جوهري من فتة إىل أخرى وفقاً لعروض املنتجات.
 0-4إستثمار في شركات تابعة
(أ) شركات تابعة
الشركات التابعة هي تلك املنشآت اليت لدى اجملموعة القدرة على توجيه سياستها املالية والتشغيلية
للحصول على منافع إقتصادية وعادة ما تكون مصحوبة بإمتالك أكثر من نصف عدد األسهم اليت هلا
حق التصويت .يتم األخذ بعني االعتبار وجود وتأثري األسهم املتوقعة اليت هلا حق التصويت حالياً أو اليت
ميكن حتويلها ،وذلك عند تقييم ما إذا كانت اجملموعة تسيطر على منشأة أخرى .يتم توحيد الشركات
التابعة من تاريخ إنتقال السيطرة للمجموعة ،كما تتوقف عملية التوحيد من تاريخ توقف اجملموعة عن
السيطرة.
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(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
يتم إستخدام طريقة الشراء احملاسبية لقيد عملية إقتناء الشركات التابعة .يتم حتديد تكلفة اإلقتناء على
أساس القيمة العادلة للموجودات املقدمة ،أو املطلوبات اليت مت تكبدها أو تلك اليت يتم حتملها كما يف
تاريخ اإلقتناء ،باإلضافة إىل التكاليف املباشرة املرتبطة باإلقتناء .يتم قيد الزيادة يف تكلفة اإلقتناء عن
القيمة العادلة حلصة اجملموعة يف صايف املوجودات القابلة للتحديد املقتناة كشهرة .الشهرة الناجتة من
إقتناء شركات تابعة يتم قيدها ضمن بند" املوجودات غري امللموسة "يف قائمة املركز املايل املرفقة .يتم
إختبار الشهرة سنوياً للتحقق من وجود إخنفاض يف قيمتها ويتم قيدها بالتكلفة بعد خصم أي إطفاء
متاكم أو خسائر اإلخنفاض يف القيمة ،إن وجدت .ال يتم توحيد الشركات التابعة اليت تكون سيطرة
اجملموعة عليها مؤقته وحتتسب كشركات زميلة.
يتم استبعاد املعامالت واألرصدة واألرباح غري احملققة الناجتة عن تلك املعامالت يف معامالت بني شركات
اجملموعة .يتم تغيري السياسات احملاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لتتوافق مع السياسات احملاسبية
املعتمدة من قبل اجملموعة.
حتتسب التغريات يف حقوق ملكية اجملموعة يف شركات تابعة بعد اكتساب السيطرة ،كمعامالت يف
حقوق امللكية وتعدل القيم الدفتية حلقوق مسامهي األقلية مقابل القيمة العادلة لسعر الشراء املدفوع وأي
فرق يقيد مباشرة حتت حقوق امللكية حتت بند "أثر صفقة االستحواذ مع حقوق األقلية بدون تغري يف
السيطرة".
(ب) شركات زميلة
الشركات الزميلة هي الشركات اليت يكون للمجموعة تأثري هام عليها ولكن بدون سيطرة ،وعادة ما
يصاحب ذلك ملكية لنسبة تتاوح بني  43باملائة و  53باملائة من حقوق التصويت .يتم إحتساب
استثمارات يف شركات زميلة بإستخدام طريقة حقوق امللكية وتقيد مبدئياً بالتكلفة .تشمل إستثمارات
اجملموعة يف الشركات الزميلة الشهرة اليت حتدد عند الشراء بعد خصم أي إطفاء متاكم وخسائر
اإلخنفاض يف القيمة ،إن وجدت.
تقيد حصة اجملموعة يف ربح أو خسارة الشركات الزميلة املتحققة بعد الشراء يف قائمة الدخل األولية
املوحدة ،كما تقيد حص تها يف التغري يف االحتياطيات الذي حيدث بعد الشراء يف االحتياطيات .يتم
تعديل القيمة الدفتية لإلستثمار بالتغريات املتاكمة الالحقة لعملية الشراء .عندما تكون حصة اجملموعة
يف خسائر شركة زميلة مساوية حلصتها يف الشركة الزميلة أو أكثر ،مبا فيها أي ذمم مدينة غري مضمونة،
ال تقيد اجملموعة أي خسائر إضافية ،ما مل تتكبد أي التزامات أو تقوم بعمليات سداد نيابة عن الشركة
الزميلة.
يتم قيد األرباح واخلسائر املخفضة الناجتة عن االستثمارات يف شركات زميلة يف قائمة الدخل.
(ج) استثمارات يف أوراق مالية متاحة للبيع
تتكون االستثمارات يف أوراق مالية متاحة للبيع بشكل رئيسي من حصص تقل عن  43باملائة من
استثمارات حقوق ملكية عدة شركات مدرجة وغري مدرجة .يتم قيد تلك االستثمارات ضمن املوجودات
غري املتداولة إال إذا كانت نية اإلدارة بيع تلك االستثمارات خالل إثين عشر شهراً من تاريخ قائمة املركز
املايل .تقيد هذه االستثمارات إبتداءاً بسعر التكلفة ومن مث يعاد تقييمها بالقيمة العادلة بتاريخ كل تقرير
مايل كاآليت:
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(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 )0تعتمد القيم العادلة لألوراق املالية املدرجة على أساس أسعار السوق املتاحة بتاريخ التقرير املايل بعد
تعديلها مبوجب أي قيود على حتويل أو بيع أي من هذه االستثمارات.
 )4تعتمد القيم العادلة لألوراق املالية غري املدرجة على أساس تقدير مناسب يتم حتديده بالرجوع إىل
القيمة السوقية املتداولة ألوراق مالية لإلستثمار مدرجة ومماثلة أو على أساس التدفقات النقدية
املتوقعة واملخصومة.
يتم قيد التسويات املتاكمة الناجتة عن إعادة تقييم هذه االستثمارات كبند مستقل ضمن بنود حقوق
امللكية كإحتياطي القيمة العادلة حىت يتم استبعاد االستثمار.
 2-4التقارير القطاعية
(أ) قطاع األعمال
قطاع األعمال هو جمموعة من املوجودات والعمليات اليت:
 تعمل يف أنشطة تدر إيرادات.
 تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياهتا من أجل اختاذ القرارات اليت تتعلق بتوزيع املصادر وتقييم
األداء.
 تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل.
(ب) القطاع اجلغرايف
القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات أو العمليات اليت تقوم بأنشطة تدر إيرادات يف بيئة اقتصادية
حمددة ختضع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك اليت تعمل يف بيئات اقتصادية أخرى.
 1-4تحويل العمالت األجنبية
(أ) عملة العرض
يتم عرض القوائم املالية األولية املوحدة للمجموعة بالريـال السعودي وهو عملة عرض القوائم املالية
للمجموعة.
(ب) معامالت وأرصدة
يتم حتويل املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية إىل الريـال السعودي بأسعـار الصـرف السائدة يف تاريخ
تلك املعامالت .يتم قيد أرباح وخسائر فروق العملة الناجتة عن تسوية تلك املعامالت وكذلك تلك
الناجتة ع ـ ـ ـن حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعملـ ـ ـة األجنبية ،لفتـ ـرة الثالثـ ـة أشه ـ ـر والتسعة أشهر
املنتهيتني يف  03سبتمرب  4302و  ،4300على أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما يف هناية
الفتة ضمن قائمة الدخل األولية املوحدة.
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(ج) شركات اجملموعة
يقيد الناتج واملركز املايل للشركات األجنبية التابعة والشركات الزميلة واليت تكون عمالت العرض لديها غري
الريـال السعودي ،إىل الريـال السعودي كما يلي:




ححت ّول املوجودات واملطلوبات لكل قائمة مركز مايل بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ قائمة املركز
املايل.
ححت ّول اإليرادات واملصاريف لكل قائمة دخل على أساس متوسط سعر الصرف.
ححت ّول بنود حسابات حقوق امللكية بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ بداية كل بند.

تدرج التعديالت املتاكمة الناجتة عن حتويل القوائم املالية للشركات األجنبية التابعة والزميلة إىل الريـال
السعودي كبند مستقل ضمن حقوق امللكية.
أي شهرة ناجتة عن إقتناء شركات تابعة أجنبية وأي تعديالت للقيمة العادلة للقيم الدفتية للموجودات
واملطلوبات الناجتة عن اإلقتناء يتم اعتبارها كموجودات ومطلوبات للشركات التابعة األجنبية وتتم ترمجتها
حسب السعر يف تاريخ اإلغالق وتقيد يف حقوق امللكية.
يتم حتويل األرباح املوزعة املستلمة من شركات زميلة بسعر الصرف يف تاريخ املعاملة ويتم قيد فروق حتويل
العملة األجنبية احملققة يف قائمة الدخل.
عند استبعاد أو بيع جزء من االستثمار يف الشركات األجنبية التابعة والزميلة ،يتم قيد فروق حتويل
العمالت األجنبية املقيدة سابقاً يف حقوق امللكية وذلك يف قائمة الدخل األولية املوحدة كجزء من ربح
أو خسارة االستبعاد أو البيع.
(د) إقتصادات مرتفعة التضخم
عندما يكون إقتصاد دولة متارس اجملموعة نشاطها فيه حتماً مرتفع التضخم وتكون العملة الوظيفية لشركة
تابعة للمجموعة هي عملة ذلك اإلقتصاد ،مرتفع التضخم ،يتم تعديل القوائم املالية للشركات التابعة
للمجموعة حبيث تدرج ب وحدة القياس املتداولة يف هناية فتة التقارير املالية .ويتطلب ذلك ،تعديل الدخل
واملصاريف لتعكس التغريات يف مؤشر السعر العام إبتداءاً من فتة التقرير املايل وكذلك تعديل بنود غري
نقدية يف قائمة املركز املايل مثل املمتلكات واملصنع واملعدات واملخزون لتعكس قوة شرائية حالية كما يف
هناية الفتة بإستخدام مؤشر األسعار العام إعتباراً من تاريخ إثباهتا ألول مرة .الربح أو اخلسارة يف املركز
النقدي الصايف للسنة مدرج يف تكاليف أو إيرادات مالية .ال يتم تعديل املبالغ املقارنة.
متارس اجملموعة أعماهلا يف إيران والسودان من خالل شركتيها التابعتني بإسم شركة صافوال بيشهر وصافوال
السودان (املنشآت) .وفقاً للمعلومات الواردة عن صندوق النقد الدويل (آي إم إف) فقد جتاوز معدل
التضخم املتاكم ملدة ثالث سنوات إليران والسودان نسبة  ٪033كما يف  00ديسمرب  .4300وقد
أدى هذا مع مؤشرات أخرى إىل إعتبار إيران والسودان من اإلقتصادات مرتفعة التضخم خالل ديسمرب
 .4300نتيجة لذلك  ،قامت اجملموعة بتطبيق متطلبات احملاسبة إلرتفاع التضخم ملعيار احملاسبة الدويل
رقم  42على عمليات إيران والسودان إعتباراً من  0يناير .4300
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إستمرت اجملموعة يف تبين احملاسبة مرتفعة التضخم يف  03سبتمرب  4302وقد إستخدمت سعر الصرف
عند اإلغالق يف  03سبتمرب  4302بواقع  7.024ريـال إيراين و 0.54جنيه سوداين لتمجة كل من
قائمة الدخل وقائمة املركز املايل لصافوال بيشهر وصافوال السودان.
عوامل التحويل املستخدمة إلظهار القيم املتداولة مشتقة من مؤشر أسعار املستهلك الذي مت نشره من
قبل البنك الدويل والبنوك املركزية ذات الصلة للمنشآت لتعديل معلوماهتا املالية.
 ,-4نقد وما يعادله
يشتمل النقد وما يعادله على النقد يف الصندوق والنقد لدى البنوك واالستثمارات األخرى قصرية األجل
عالية السيولة واليت تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء ،إن وجد.
 7-4ذمم مدينة
تدرج الذمم املدينة باملبالغ األصلية للفواتري ناقصاً خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها .يتم تكوين
خمصص للديون املشكوك يف حتصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم متكن اجملموعة من
حتصيل مجيع املبالغ املستحقة مبوجب الشروط األصلية للذمم املدينة .يتم قيد هذه املخصصات يف قائمة
الدخل األولية 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 تستد يف وقت الحق
لذمم قد مت شطبها بقيد دائن على "مصاريف بيع وتسويق" يف قائمة الدخل.
 ,-4مخزون
يقيد املخزون بسعر التكلفة أو صايف القيمة القابلة لإلستداد ،أيهما أقل .حتدد التكلفة بطريقة املتوسط
املرجح .تتضمن تكلفة املنتجات تامة الصنع تكلفة املواد األولية والعمالة ومصاريف التصنيع غري املباشرة.
يتم تقييم املستودعات وقطع الغيار بالتكلفة ناقصاً أي خمصص بضاعة بطيئة احلركة.
صايف القيمة القابلة للتحقيق هو سعر البيع التقديري يف طور األعمال العادية بعد خصم تكاليف
استكمال العملية ومصاريف البيع.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر ( 4302غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 9-2ممتلكات ومصنع ومعدات
تدرج املمتلكات واملصنع واملعدات بالتكلفة بعد خصم اإلستهالكات املتاكمة ما عدا إنشاءات حتت
التنفيذ تدرج بالتكلفة .ال يتم إستهالك األراضي .حيمل االستهالك على قائمة الدخل األولية املوحدة
بطريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة هذه املوجودات على قيمها املتبقية على مدى األعمار اإلنتاجية
التقديرية التالية:
عدد السنوات
00 - 04،5
00 - 0
03 - 0
06 - 0
03 - 2

مباين
حتسينات على مباين مستأجرة
مصنع ومعدات
أثاث ومعدات مكتبية
سيارات

حتدد األرباح واخلسائر الناجتة عن االستبعاد مبقارنة املتحصالت مع القيم الدفتية وتقيد يف قائمة الدخل
األولية املوحدة.
تقيد مصاريف الصيانة واإلصالحات العادية اليت ال تزيد جوهريا من العمر اإلنتاجي التقديري لألصل يف
قائمة الدخل األولية املوحدة عند تكبدها .تتم رمسلة التجديدات والتحسينات اهلامة ،إن وجدت ،ويتم
استبعاد األصل الذي مت استبداله.
 03-4موجودات ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بها للبيع
تتضمن املوجودات املصنفة كمحتفظ هبا للبيع موجودات ومطلوبات أو جمموعة إستبعاد  ،يتوقع
إستدادها بشكل رئيسي من خالل البيع بدال من اإلستمرار يف إستخدامها .مباشرة قبل تصنيفها
على أهنا خمصصة للبيع ،يتم قياس املوجودات غري املتداولة املدرجة يف جمموعة إستبعاد بالقيمة
الدفتية أو القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع أيهما أقل .بعد التسجيل األويل ،يتم توزيع أي خسارة
اخنفاض يف القيمة يف جمموعة اإلستبعاد للشهرة (إن وجدت) ومن مث يتم توزيع املوجودات
واملطلوبات املتبقية على أساس تناسيب .غري أنه ال يتم توزيع أي خسارة من موجودات مالية ،ميكن
األولية اخلاصة هبا .يتم قيد األرباح أو اخلسائر من استبعاد هذه
قياسها وفقاً للسياسات احملاسبية ّ
املوجودات أو جمموعات اإلستبعاد حالياً يف قائمة الدخل األولية املوحدة.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر ( 4302غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 00-4نفقات مؤجلة
تقيد التكاليف اليت ليس هلا منافع مستقبلية ضمن قائمة الدخل األولية املوحدة بينما تتم رمسلة تلك
التكاليف اليت يتوقع اإلستفادة منها يف الفتات املستقبلية .تتألف النفقات املؤجلة واليت تدرج ضمن
"موجودات غري ملموسة" يف قائمة املركز املايل املرفقة من بعض تكاليف االنشاء غري املباشرة املتكبدة من
قبل اجملموعة واملتعلقة بإنشاء منافذ التجزئة اخلاصة هبا ومرافق إنتاج جديدة .يتم إطفاء تلك التكاليف
على فتات ال تتجاوز ( )5مخس سنوات.
 04-4اإلنخفا

في قيمة الموجودات غير المتداولة

تتم مراجعة املوجودات غري املتداولة ملعرفة اإلخنفاض يف قيمتها عندما تشري األحداث أو التغريات يف
الظروف إىل أن القيمة الدفتية قد تكون غري قابلة لالستداد .يتم إثبات اخلسارة الناجتة عن اإلخنفاض يف
القيمة ،باملبلغ الذي تزيد فيه القيمة الدفتية لألصل عن القيمة القابلة لالستداد وهي القيمة العادلة
لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو قيمة االستخدام ،أيهما أعلى .لغرض تقدير اإلخنفاض ،يتم جتميع
املوجودات عند أدىن 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 احتمال عكس ذلك اإلخنفاض ،وذلك يف تاريخ كل فتة مالية .إذا ما مت الحقاً
عكس خسارة اإلخنفاض يف القيمة ،عندئذ تتم زيادة القيمة الدفتية لألصل أو الوحدة املنتجة للنقد إىل
التقدير املعدل لقيمتها القابلة لالستداد ،على أن ال تزيد القيمة الدفتية اليت متت زيادهتا عن القيمة
الدفتية اليت مت حتديدها فيما لو مل يتم إثبات خسارة اإلخنفاض يف قيمة ذلك األصل أو الوحدة املنتجة
للنقد يف السنوات السابقة .يتم إثبات عكس خسارة اإلخنفاض يف القيمة فوراً كإيرادات يف قائمة الدخل.
ال يتم عكس خسارة اإلخنفاض يف قيمة املوجودات غري امللموسة.
 00-4القرو
يتم إثبات القروض بقيمة املتحصالت املستلمة .تتم رمسلة تكاليف القروض اليت ترتبط مباشرة باقتناء أو
إنشاء أو إنتاج املوجودات املؤهلة وذلك كجزء من هذه املوجودات .يتم حتميل تكاليف القروض األخرى
على قائمة الدخل األولية املوحدة.
 02-4ذمم دائنة ومستحقات
تقيد املطلوبات املتعلقة باملبالغ املطلوب سدادها يف املستقبل مقابل البضائع واخلدمات املستلمة ،سواء
صدرت أم مل تصدر هبا فواتري.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر ( 4302غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 01-4مخصصات
يتم إثبات املخصصات عندما يكون لدى الشركة إلتزام حايل نظامي أو ضمين ناتج عن حدث سابق،
وهناك إحتمال إستخدام موارد لتسوية اإللتزام ،ومن املمكن تقدير املبلغ بطريقة ميكن االعتماد عليها.
 0,-4الزكاة والضرائب
ختضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل ("املصلحة") .خيضع الشركاء األجانب يف
الشركات التابعة املوحدة يف اململكة العربية السعودية لضريبة الدخل .حيمل خمصص ضريبة الدخل املتعلقة
بالشركاء األجانب يف الشركات التابعة على حقوق مسامهي األقلية يف القوائم املالية األولية املوحدة املرفقة.
حيمل خمصص الزكاة للشركة والزكاة املتعلقة حبصة الشركات التابعة يف اململكة العربية السعودية على قائمة
الدخل األولية املوحدة .تتم احملاسبة عن املبالغ اإلضافية اليت تستحق مبوجب التسويات النهائية ،إن
وجدت ،عند حتديد هذه املبالغ.
تقوم الشركة وشركاهتا التابعة يف اململكة العربية السعودية بإقتطاع ضرائب لبعض املعامالت مع أطراف غري
مقيمة يف اململكة العربية السعودية وذلك حسب متطلبات قانون ضريبة الدخل السعودي.
ختضع الشركات األجنبية التابعة لضرائب الدخل يف بلدان تأسيسها ذات الصلة .حتمل ضرائب الدخل
على قائمة الدخل األولية املوحدة.
يتم إثبات موجودات ضريبة الدخل املؤجلة املتعلقة باخلسائر املدورة وكافة الفروقات املؤقتة بني اإليرادات
املالية والدخل اخلاضع للضريبة إىل احلد الذي حيتمل عنده توفر دخل مستقبلي خاضع للضريبة للوفاء
بتلك اخلسائر الضريبية املدورة والفروقات املؤقتة .يتم إثبات مطلوبات ضريبة الدخل املؤجلة املتعلقة
بالفروقات اجلوهرية حىت يتوقع أن يكون الدخل اخلاضع للضريبة يف املستقبل .يتم حتديد ضرائب الدخل
املؤجلة باستخدام نسب ضريبية مطبقة بتاريخ قائمة املركز املايل واليت يتوقع تطبيقها عند حتقق مبالغ
ضريبة الدخل املؤجلة احملددة أو عند تسديد التزامات ضريبة الدخل املؤجلة.
 07-4مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يتم قيد خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني مبوجب شروط أنظمة العمل والعمال يف اململكة العربية
السعودية من قبل الشركة وحيمل على قائمة الدخل األولية املوحدة .يتم إحتساب مبلغ اإللتزام على
أساس القيمة احلالية لإلمتيازات املكتسبة اليت حتق للموظف فيما لو ترك املوظف عمله كما يف تاريخ
قائمة املركز املايل األولية املوحدة .يتم إحتساب املبالغ املسددة عند هناية اخلدمة على أساس رواتب
وبدالت املوظفني األخرية وعدد سنوات خدماهتم املتاكمة ،كما هو موضح يف أنظمة اململكة العربية
السعودية.
تقوم الشركات التابعة األجنبية حالياً بتكوين خمصص مقابل مكافأة هناية اخلدمة للموظفني ومزايا أخرى
وذلك وفقا لقوانني الدولة اليت متارس فيها نشاطها .ال توجد خطط تقاعد ممولة أو غري ممولة للشركات
التابعة األجنبية.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر ( 4302غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 0,-4اإليرادات
يتم إثبات اإليرادات عند تسليم املنتجات وقبوهلا من العمالء ،إن تطلب األمر ذلك ،أو عند تأدية
اخلدمات .يتم قيد اإليرادات بالصايف بعد اخلصومات ومصاريف النقل وبعد إستبعاد املبيعات بني أعضاء
اجملموعة.
يقيد الدخل االجياري من عقود اإلجيار التشغيلية يف قائمة الدخل األولية املوحدة بطريقة القسط الثابت
خالل فتة عقد اإلجيار .ويتكون الدخل من التويج والعرض من الدخل املكتسب من التويج والعرض
ملختلف املنتجات من قبل البائعني داخل متاجر البيع بالتجزئة يف اجملموعة وتقيد يف فتة إدراج املنتج.
يتم حتقيق توزيعات األرباح عند إثبات حق إستالم الدفعة.
 03-4مصاريف بيع وتسويق ومصاريف عمومية وإدارية
تشتمل مصاريف البيع والتسويق واملصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف املباشرة وغري املباشرة اليت
تكون حتديداً غري مرتبطة بتكلفة املبيعات وفقاً للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها .توزع هذه التكاليف بني
تكلفة املبيعات ومصاريف البيع والتسويق واملصاريف العمومية واإلدارية ،إن لزم األمر ،بطريقة ثابتة.
 43-4أرباح موزعة
تقيد األرباح املوزعة يف القوائم املالية األولية املوحدة يف الفتة اليت تتم املوافقة عليها من مسامهي الشركة.
 40-4عقود إيجار تشغيلية
يتم حتميل املصاريف املتعلقة بعقود اإلجيار التشغيلية على قائمة الدخل األولية املوحدة على مدى فتة
اإلجيار.
 44-4إعادة تصنيف
لعرض أفضل ،متت إعـادة تصنيف بعض املبالغ يف القوائم املالية األولية املوحدة املقارنة لعام  4300لكي
تتوافق مع عرضها لعام .4302
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر ( 4302غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 - 0موجودات ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بها للبيع
خالل  ،4303ونتيجة إلستعراض إستاتيجية األعمال يف نشاط األغذية ،قررت اجملموعة ترسيخ مكانتها يف
األسواق الرئيسية وتقييم اخلروج من بعض األسواق يف اخلارج .وبناءاً عليه ،فقد مت عرض أجزاء من املرافق
الصناعية ضمن قطاع زيوت الطعام كبنود "حمتفظ هبا للبيع" .خالل الفتة املنتهية يف  03يونيو ،4302
دخلت إدارة اجملموعة يف إتفاقية مع طرف آخر لبيع جزء من هذا النشاط بربح قدره  06.2مليون ريـال
سعودي .بلغ صايف الربح املتعلق مبجموعات إستبعاد النشاط هذه  2.2مليون ريـال سعودي خالل 4302
( :4300صايف خسارة بواقع  3.20مليون ريـال سعودي) .يف  03سبتمرب  4302تكون النشاط "احملتفظ
به للبيع" من موجودات بقيمة  70.4مليون ريـال سعودي ( 003.7 :4300مليون ريـال سعودي) بعد
إثبات خسارة إخنفاض القيمة بواقع  005مليون ريـال سعودي خالل  4303ومطلوبات مببلغ 034.0
مليون ريـال سعودي ( 044.2 :4300مليون ريـال سعودي).
 - 2إستثمارات

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

إيضاح

4302
(غير مراجعة)

0-2
4-2

760746,44
3736023
-

,60106370

4300
(غير مراجعة)
7،360،630
724،024
0،066
7،835،032

 0-2استثمارات في شركات زميلة
نسبة الملكية الفعلية (بالمائة)
4300
4302
شركة املراعي احملدودة ("املراعي")
شركة كنان العاملية للتطوير العقـاري
شركة هريف خلدمات املواد الغذائية
شركة إنتاج كابيتال احملدودة
شركة مدينة السرية لتطوير العقار
شركة مدينة مطوري مدينة املعرفة اإلقتصادية
ديار املشرق
أخ ــرى

0,614
4363
23
23
23
07
متنوعة
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06،54
42،2
22
22
23
07
03
متنوعة

4302
(غير مراجعة)
167,063,,
,0,63,7
0046073
4036122
0,2617,
076433
,71
760746,44

4300
(غري مراجعة)
5،247،002
500،808
048،320
050،522
062،578
07،433
458،060
875
7،360،630

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر ( 4302غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 4-2إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
تتكون االستثمارات يف أوراق مالية متاحة للبيع بشكل رئيسي كما يف  03سبتمرب من اآليت:
نسبة الملكية الفعلية (بالمائة)
4302
استثمارات مدرجة
مدينة املعرفة االقتصادية
اعمار املدينة االقتصادية (اعمار)
شركة تعمري األردنية القابضة

,62
363
-

4300
6،2
3،2
5

4302

4300

(غير مراجعة)
14064,3
0436,,,
-

(غري مراجعة)
044،524
86،025
6،703

استثمارات غير مدرجة
شركة جسور القابضة (جسور)
شركة سويكورب ،اململكة العربية السعودية
أخ ــرى

026,0
01
متنوعة

02،80
05
متنوعة

0,,643,
0016,72
4,6200

086،428
005،672
42،750

3736023

724،024

خالل سبتمرب  ،4302باعت الشركة ملكيتها املباشرة وغري املباشرة يف ديار املشرق (مشروع مشارف)
إىل شركتها الزميلة ،شركة كنان ،مببلغ جمموعه  520.6مليون ريـال سعودي .وبناءً عليه ،فقد سجلت
اجملموعة رحباً رأمسالياً يف هذه املعاملة مببلغ  087.5مليون ريـال سعودي .مبوجب أحكام اإلتفاقية ،يتعني
على شركة كنان أن تدفع قيمة العقد على أربعة أقساط .مت سداد القسط األول مببلغ  004مليون ريـال
سعودي عند توقيع العقد .تستحق األقساط الثالثة املتبقية خالل ثالث سنوات تنتهي يف .4307
مبالغ الذمم املدينة املذكورة أعاله من كنان مت خصمها بقيمها احلالية ذات الصلة ومت اإلفصاح عنها
كذمم مدينة طويلة األجل يف قائمةاملركز املايل املوحدة.
 - 1قرو

قصيرة األجل

تتكون القروض قصرية األجل من سحوبات بنكية على املكشوف وقروض قصرية األجل وعقود متويل
باملراحبة من عدة بنوك جتارية ومؤسسات مالية .حتمل تلك الديون نفقات متويلية على أساس املعدالت
السائدة يف السوق .بعض القروض قصرية األجل للشركات التابعة مضمون بضمانات الشركة.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر ( 4302غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 - ,قرو

طويلة األجل

صندوق التنمية الصناعية السعودي (الصندوق)
بنوك جتارية
صكوك
اإلستحقاق احلايل املبني حتت بند املطلوبات

4302
إيضاح
(غير مراجعة)
(أ) ,6,33
(أ) 0601,6402
060,76340
(ب) 061336333
26,,76340
()1,26370
260346313

4300
(غري مراحعة)
02،642
0،056،063
0،073،282
0،533،333
2،873،282
()670،208
2،027،550

(أ) متثل القروض من الصندوق وبنوك جتارية ومؤسسات مالية أخرى متويالً من الشركة وشركاهتا التابعة
املوحدة  .بعض هذه القروض مضمون برهن املمتلكات واملصنع واملعدات لبعض الشركات التابعة .تتضمن
إتفاقيات القرض تعهدات ،تتطلب من بني أمور أخرى احلفاظ على مستوى معني من املؤشرات املالية.
بعض هذه القروض الطويلة األجل للشركات التابعة مضمون بضمانات الشركة.
(ب) يف إجتماع غري عادي للجمعية العمومية الذي عقد بتاريخ  05ديسمرب  ،4304وافق مسامهو الشركة
على إنشاء برنامج صكوك الذي مبوجبه ميكن للشركة إصدار صكوك من خالل شركة أو أكثر ملبلغ ال
يتجاوز رأس مال الشركة املدفوع وقده مخسة مليار ريـال سعودي.
كما يف  44يناير  ،4300أهنت اجملموعة الطرح األويل مبوجب هذا الربنامج بإصدار صكوك بقيمة جمموعها
 0،5مليار ريـال سعودي .مدة الصكوك اليت مت إصدارها  7سنوات ومت طرحها بقيمة امسية مع عائد متوقع
ومتغري حلملة الصكوك ملدة  6أشهر (سايبور) باإلضافة إىل  0،03باملائة.
تتطلب التعهدات املالية للصكوك من اجملموعة احلفاظ على بعض الشروط املالية وغريها.
 - 7رأس المال وتوزيعات األرباح المعلنة
كما يف  03سبتمرب  4302يتكون رأس مال الشركة البالغ  5.0مليار ريـال سعودي من  500.2مليون
سهم مدفوعة بالكامل ،بقيمة  03ريـال سعودي للسهم الواحد ( 03سبتمرب  5 :4300مليار ريـال
سعودي متضمنة  533مليون سهم مدفوعة بالكامل بقيمة  03ريـال سعودي للسهم الواحد) .أنظر أيضاً
اإليضاح رقم .0
إعتمد جملس اإلدارة يف إجتماعه الذي عقد يف  07أبريل  4302املوافقة على توزيعات أرباح أولية مببلغ
 467مليون ريـال سعودي (متثل  3.53ريـال سعودي للسهم الواحد).
يف  06يوليو  ،4302أقر جملس اإلدارة توزيع أرباح أولية مببلغ  467مليون ريـال سعودي (متثل مبلغ 3.53
للسهم الواحد).
يف  40أكتوبر  ،4302أقر جملس اإلدارة توزيع أرباح أولية مببلغ  233،5مليون ريـال سعودي (متثل مبلغ
 3.75للسهم الواحد).
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر ( 4302غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
 - ,تغيرات موسمية
تتأثر بعض أنشطة اجملموعة من خالل احلركات املومسية املتعلقة بأشهر رمضان وشوال وموسم احلج ،واليت
تتسبب يف زيادة اإليرادات بشكل ملحوظ خالل تلك الفتات .يصادف تأثري الفتة لعام  4302و
 4300بشكل رئيسي الربع الثاين والثالث من السنة املالية.
 - 3معلومات عن القطاعات التشغيلية
خالل فتيت الثالثة أشهر والتسعة أشهر املنتهيتني يف  03سبتمرب 4302م و4300م ،تتمثل األنشطة
الرئيسية للمجموعة املتعلقة بتجارة التجزئة يف األغذية يف خمتلف أنواع األغذية واملنتجات ذات الصلة
والصناعات البالستيكية واإلستثمارات وأنشطة أخرى ذات عالقة .مت تلخيص بعض املعلومات املالية املختارة
كما يف  03سبتمرب ولفتة التسعة أشهر املنتهية يف تلك التواريخ وفقاً للقطاعات كما يلي:

( 4302غير مراجعة)
املمتلكات واملصنع واملعدات  -صايف
املوجودات األخرى غري املتداولة
اإليرادات  -صايف
صايف الدخل

( 4300غير مراجعة)
املمتلكات واملصنع واملعدات  -صايف
املوجودات األخرى غري املتداولة
اإليرادات  -صايف
صايف الدخل

إستثمارات
وأنشطة أخرى

اإلستبعادات

المجموع

1026232
0016070
,706,20
076300

2,06332
,60,26,34
276303
,106440

()4216434
()4,6,,3

,63406377
363,06243
4361,06130
06,0763,0

األغذية

التجزئة

البالستيك

إستثمارات
وأنشطة أخرى

اإلستبعادات

4،850،407
822،026
00،287،043
564،845

0،707،072
042،452
8،355،474
400،050

522،035
003،052
858،538
52،205

األغذية

التجزئة

467046232 060746371
0106,03 060006741
,63,36,02 03634360,3
43,6070
27,620,
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البالستيك

604،273
8،304،252
57،884
202،883

()445،252
()000،270

المجموع
5،762،286
2،070،708
43،400،040
0،023،043

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر ( 4302غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)
متارس اجملموعة أعماهلا يف اململكة العربية السعودية ومجهورية مصر العربية واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ويف دول
أخرى .فيما يلي تلخيص لبعض املعلومات املالية كما يف  03سبتمرب ولفتة التسعة أشهر املنتهية يف ذلك التاريخ
وفقا للقطاعات اجلغرافية:
( 4302غير مراجعة)
املمتلكات واملصنع واملعدات  -صايف
املوجودات األخرى غري املتداولة
اإليرادات  -صايف
صايف الدخل

المملكة العربية
السعودية

06,0262,3
26012631,
2336003
,61046713
46,436210 0060036,31
()236230
062,36,0,
المملكة العربية
السعودية

( 4300غير مراجعة)
املمتلكات واملصنع واملعدات  -صايف
املوجودات األخرى غري املتداولة
اإليرادات  -صايف
صايف الدخل

جمهورية مصر
العربية

0،534،222
8،485،240
04،080،864
860،260

جمهورية مصر
العربية

0،608،523
554،800
4،084،708
02،086

الجمهورية االسالمية
اإليرانية
,,,61,2
1026273
462336,,,
002642,
الجمهورية
اإلسالمية
اإليرانية

246،007
88،200
0،200،845
402،080

دول أخرى

المجموع

4206311
2416,,0
460306117
,06072

,63406377
363,06243
4361,06130
06,0763,0

دول أخرى

444،585
222،550
4،402،208
07،788

المجموع

167,363,,
36070670,
4364006040
060236043

 - 03ربحية السهم
مت حساب رحبية السهم لفتيت الثالثة أشهر والتسعة أشهر املنتهيتني يف  03سبتمرب  4302و 4300
بقسمة الدخل من العمليات وصايف الدخل العائد إىل مسامهي الشركة لتلك الفتات على املتوسط املرجح
لعدد األسهم القائمة خالل تلكما الفتتني .أيضاً أنظر اإليضاح  0واإليضاح .7
 - 00إلتزامات محتملة وتعهدات
( )0كما يف  03سبتمرب  ،4302لدى اجملموعة تعهدات قائمة لإلستثمارات مببلغ  056.2مليون
ريـال سعودي ( 035.8 :4300مليون ريـال سعودي).
( )4كما يف  03سبتمرب  ،4302أصدرت مصلحة الزكاة والدخل (املصلحة) مطالبة بزكاة إضافية مببلغ
 20.2مليون ريـال سعودي ( 8.2 : 4300مليون ريـال سعودي) متعلقة بفتات سابقة ضد
الشركة وبعض الشركات التابعة املوحدة .قامت اإلدارة بتقدمي إعتاض على هذه الربوط وتعتقد بأن
املصلحة ستقوم يف النهاية بعكس هذه الربوط .وبناءاً عليه ،مل تقيد الشركة خمصصاً لذلك املبلغ يف
القوائم املالية األولية املوحدة املرفقة.
- 47 -

