
 

 

 

 

 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 
 القوائم املالية األولية املوحدة )غري مراجعة(

 5302 سبتمرب 03أشهر املنتهيتني يف  التسعةلفرتيت الثالثة أشهر و 
 ملراجعي احلساابت وتقرير فحص حمدود

  



 

  

 جمموعة صافوالشركة 
 )شركة مسامهة سعودية(

 املوحدة )غري مراجعة(القوائم املالية األولية 
 5302 سبتمرب 03أشهر املنتهيتني يف  التسعةلفرتيت الثالثة أشهر و 

 
 

 صفحة 
 

 5 فحص حمدود تقرير
 

 4-0 األولية املوحدة قائمة املركز املايل
 

 2 األولية املوحدة قائمة الدخل
 

 7-6 األولية املوحدة قائمة التدفقات النقدية
 

 03-8 األولية املوحدةالقوائم املالية إيضاحات حول 
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 تقرير فحص حمدود 

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

 
 

 نطاق الفحص
 

)جمتمعني  ةالتابع كاهتا)"الشركة"( وشر  شركة جمموعة صافوالاألولية املوحدة املرفقة ل املركز املايللقد فحصنا قائمة 
أشهر  ثالثةال يتلفرت للدخل والتدفقات النقدية  ةاملوحدوائم األولية قالو  5302 سبتمرب 03كما يف "اجملموعة"(  

لية املوحدة للتدفقات النقدية لفرتة التسعة أشهر و والقائمة األ 5302سبتمرب  03 يف تنياملنتهيوالتسعة أشهر 
. إن هذه القوائم املالية األولية املوحدةهذه واليت تعترب جزءًا من  املتعلقة هبااإليضاحات و املنتهية يف ذلك التاريخ 

مات والبياانت اليت اليت أعدهتا وقدمتها لنا مع كافة املعلو  اجملموعةإدارة هي مسؤولية  القوائم املالية األولية املوحدة
 طلبناها.

 
اهليئة السعودية للمحاسبني ن عوفقًا ملعيار فحص التقارير املالية األولية الصادر كان فحصنا فحصًا حمدودًا 

مالية وبياانت بصفة أساسية من تطبيق إجراءات حتليلية على معلومات  احملدود القانونيني. يتكون الفحص
أقل نطاقًا من عملية  احملدود هذا الفحص يعدأمور مالية وحماسبية.  واإلستفسار من أشخاص مسؤولني عن

املراجعة اليت تتم وفقًا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية واليت هتدف إىل إبداء رأي حول 
 فإننا ال نبدي هذا الرأي. لذاالقوائم املالية ككل. 

 
 نتيجة الفحص

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

 .احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية بادئمع موافق لكي تتاملرفقة  األولية املوحدة
 

 برايس وترهاوس كوبرز
 
 
 
    

 علي عبدالرمحن العتييب
  073ترخيص رقم 

 هـ0407مــــــــــــــــــحــــــــــــرم    2
 م5302 أكــــــــــتـــــوبـــــــــــر 09
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 قائمة املركز املايل األولية املوحدة
   )غري مراجعة(    )غري مراجعة(   إيضاح     5304    5302          سبتمرب 03           ذلك( غريذكر ي ما ملت السعودية ريـااللآبالف ا)مجيع املبالغ 

 املوجودات
 موجودات متداولة
  062626062   50322.327    نقد وما يعادله

  065806687   000350055    دينةمذمم 
  465286478   404240730    خمزون

  069526529   003350032    أخرىذمم مدينة و  اً مقدم ةمدفوعصاريف م
  706560   230700  0  مصنفة كمحتفظ هبا للبيعموجودات 

    037.23022   960306825  
 موجودات غري متداولة
  4756783   0540030    ذمم مدينة طويلة األجل

  860206970   005750050   4 إستثمارات
  669506977   70450.370    عداتمصنع و مممتلكات و 

  060086678   000270703    ملموسةموجودات غري 
    0700050730   0668826436   

   5269896528   237.520043    جمموع املوجودات
 املطلوابت

 مطلوابت متداولة
  63.6.4..4   9.958.5.5  5  األجل قصرية قروض
  5.4.463   498.889  .  األجل طويلة قروض من املتداول اجلزء
  0.456.434   9.....7.9     دائنة ذمم
  0.444.5.2   7.8.9.889    أخرى ومطلوابت مستحقة اريفمص

 مصنفةذات صلة مبوجودات  تمطلواب
  0356082   300323  0  للبيع كمحتفظ هبا   

    504.770304   968306600  
 مطلوابت غري متداولة

  4.035.923   400720020   6 قروض طويلة األجل
  446860   730230    إلتزام ضرييب مؤجل

  0966682   0730200    ربح مؤجل
  206209   240022    ذمم دائنة طويلة األجل

  0866057   0300303    للموظفني اخلدمة هناية مكافأة
    203370302   467846045  
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  0462826772   570.720202    جمموع املطلوابت

 (يتبع)
 
 

 شركة جمموعة صافوال
 سعودية()شركة مسامهة 

 قائمة املركز املايل األولية املوحدة )تتمة(
  )غري مراجعة(    )غري مراجعة(   إيضاح     5304    5302          سبتمرب 03           ذلك( غريذكر ي ما ملت السعودية ريـااللآبالف ا)مجيع املبالغ 

 
 سامهنيامل حقوق

  260096837   200030037  7  رأس املال
  0456974    0450374    أسهم عالوة اصداراحتياطي 

  060876678   002340303    إحتياطي نظامي
  4.444   9.888    عام إحتياطي

  0.937.040   405370540    مبقاة أرابح
  577.340   050327    إحتياطي القيمة العادلة

 مسامهي األقليةأثر صفقة اإلستحواذ مع 
  (0846099)  (0300352)   بدون تغيري يف السيطرة  

  (083.087)  (003020503)   حتويل عمالت أجنبية فروقات
 

  ..4..24.33   49..88.7.4   االم الشركة ملسامهي العائدة احلقوق
 

  063676307   003330030    األقليةمسامهي حقوق 
 

  0064306480   445.740005    سامهنيجمموع حقوق امل
 

  9896528.52   723.520043    سامهنيامل جمموع املطلوابت وحقوق
 

 00 التزامات حمتملة وتعهدات
 

 .املوحدة األولية املالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءاً  34 إىل . من الصفحات يف اإليضاحات تعترب
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(
 املوحدة قائمة الدخل األولية

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

 سبتمرب 03أشهر املنتهية يف  التسعةفرتة  سبتمرب 03فرتة الثالثة أشهر املنتهية يف   
 5302     إيضاح 

 )غري مراجعة(  
     4102 
 )غري مراجعة(   

    5302 
 )غري مراجعة(  

     4102 
 )غري مراجعة(   

 0672427264  07.552.200  6.051.120  2.577.327   اإليرادات
5.405.554)  بيعاتامل تكلفة

) (2.666.616) 

(04.357.330) (06.464.214) 

 672657152  0.504.203  030517265  0.545.500   الربحإمجايل 

      
وإيرادات  زميلة شركات دخل صايف يف الشركة حصة

 صايف -من استثمارات متاحة للبيع  توزيعات أرابح
 
2 

 
 555.077 

 
 4457542  

 
 437.445 

 
 2427666  

 2.444.251  5.555.075  07266.644  0.200.505    الدخل جمموع
      

      :تشغيلية مصاريف

 (47141.606) (5.257.405) (654.426) (525.507)  وتسويق بيع
 (204.112) (550.540) (046.465) (055.075)  وإدارية عمومية
0.333.270)  املصاريف جمموع

) (244.022) 

(5.775.572) (47264.641) 

 
 العمليات من الدخل

 
 203.407  624.024 

 
 055205550 

 
 0.451.061 

 
 ( أخرىاريفإيرادات )مص

 
   

  

 4167211  542.025  0607662  -        اتربح من بيع استثمار 

 (425.162) (552.775) (46.506) (57.235)  صايف –نفقات متويل 
 0.402.266  0.503.440  256.656  550.007   األجنبية والضرائب الزكاة قبل الدخل

 (62.601) (000.775) (65.222) (00.240)  أجنبية دخل وضريبة زكاة
 032067446  0.004.557  2417616  070.224   الدخل من عمليات مستمرة 

 627101  -       067226  -        الدخل من عمليات متوقفة
 072567466 05004.557 2627654 070.224  صايف الدخل للفرتة

 :الفرتة العائدصايف دخل 
 يف الشركة األم نيلمسامهل

 

 070.222  2107261 

 
 055745505 

 
 076627666 

 0047426  53.522  667444  53.330   التابعة صة مسامهي األقلية يف الشركاتحل
 072567466  050045557  2627654  070.224   لفرتةلدخل الصايف 
 :السهم رحبية 

 
01   

  

 6.26  5.75  0740  3.74   العمليات من الدخل 
 6712  5.07  0760  3.73  فرتة العائد ملسامهي الشركة األملل الدخل صايف 

 5667640  200.750  5667640  200.750  01 املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة )ابآلالف(
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 .املوحدة األولية املالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءاً  34 إىل . من الصفحات يف اإليضاحات تعترب
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

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

  
  سبتمرب 03 ة يفأشهر املنتهي التسعةة لفرت     

       5302    5304  
   )غري مراجعة(    )غري مراجعة(    إيضاح   

 تشغيليةنشطة الاألالتدفقات النقدية من 
  067266806   000020007     صايف الدخل للفرتة

  تعديالت لبنود غري نقدية
  4706884   4300703     يف القيمة إخنفاضإستهالك وإطفاء و 

  (047,644)  (5220025)    رأمسايلربح 
  542.394   9...789     صايف – متويل نفقات

  (24..642)  (8....8.)    حصة الشركة يف صايف دخل شركات زميلة
   (22.734)  (87.874)    مؤجل ربحإطفاء 

 العامل املال رأس يف تغريات
  (245.263)  (888...)    مدينة ذمم

  044..4   (889.784)    خمزون
  (027.366)  (787.488)   أخرىذمم مدينة و  مقدماً  مدفوعةصاريف م

  .3.04   (9.7.7)    طويلة األجل ذمم مدينةصايف التغري يف 
  (020.705)  (94..788)    دائنة ذمم

  32..744   597.59     أخرى ومطلوابت مستحقة مصاريف
   43.5.2   75.888     للموظفني اخلدمة هناية مكافأة

   356.30652   3700552     تشغيليةنشطة الاأل قد الناتج عنصايف الن
 التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

  (2.343.467)  (070440772) ممتلكات ومصنع ومعدات شراء
  347.353   785.485  توزيعات أرابح مستلمة

  224.422   -        ومصنع ومعداتمتحصالت من بيع ممتلكات 
  026.654   3030333    شركة اتبعةبيع متحصالت من 

  543..0   -        ربح مؤجليف صايف التغري 
   (7.0..0)  (.98348)  ملموسة غري موجودات يف التغري صايف

   (443.733)  (770.020)  األنشطة اإلستثماريةالناتج عن صايف النقد 
 النقدية من األنشطة التمويليةالتدفقات 

  2.264.5.2   898..8..8  5 األجل قصرية قروض يف التغري صايف
  (37..045)  (9.4.4.5) . األجل طويلة قروض يف التغري صايف
  (5746066)  04.340   األقلية مسامهي يف حقوق  اتتغري 

  (045.474)  (9...789)  مدفوعة، متويل نفقات
   (423..67)  (.48..8.) 6 مدفوعة موزعة أرابح

  (900.640)  223.525   األنشطة التمويلية املستخدم يف صايف النقد
 
 )يتبع(
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(
 املوحدة )تتمة( قائمة التدفقات النقدية األولية

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

 
  سبتمرب 03يف  ةأشهر املنتهي التسعةة لفرت      

       5302    5304  
  )غري مراجعة(    )غري مراجعة(       

 
  5356622   227.347  يف النقد وما يعادلهزايدة الصايف 

  (06504)  (0040235) نقد وما يعادلهعلى الجنبية األعمالت الصرف أسعار أثر 
  060606754   002040205  فرتةال بدايةنقد وما يعادله يف 

 
  062.262.0   327.25032  فرتةنقد وما يعادله يف هناية ال

 
 جدول تكميلي ملعلومات غري نقدية

  0426320   030455   إحتياطي القيمة العادلة
  (856830) (5000735)  حتويل عمالت أجنبية اتفروق

 التعويض املدين من بيع اإلستثمار املصنف
  4486333   -         كمدين طويل األجل   

  0.623  00223   مكافأة أعضاء جملس اإلدارة
 

 .املوحدة األولية املالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءاً  34 إىل . من الصفحات يف اإليضاحات تعترب
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
 )غري مراجعة( 5302 سبتمرب 03أشهر املنتهيتني يف  التسعةلفرتيت الثالثة أشهر و 

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

 
الشركة وشركاهتا من "اجملموعة"( جمتمعة شركة جمموعة صافوال )"الشركة"( وشركاهتا التابعة ) تتكون

 النباتية الزيوتبيع و  تصنيع التابعة شركاهتاو  الشركة أهداف ضمنتت األجنبية.السعودية و التابعة 
 ومواد السريعة طعمةواأل واألجبان األلبان ومنتجات التجزئة ومنافذ هلا املكملة الصناعات وإنشاء

 الزراعية املنتجات تنميةو  التجارية، والوكاالت التجارية توالتعهدا ريوالتصد واإلسترياد التغليف
 .العقاري االستثمار وأنشطة

 
سجل جتاري رقم مبوجب  يف اململكة العربية السعوديةمسجلة شركة مسامهة سعودية  الشركة

 سبتمرب 06هـ )املوافق 0099رجب  50يف مدينة جدة بتاريخ صادر  4303309738
املرسوم أتسست الشركة مبوجب نظام الشركات يف اململكة العربية السعودية مبوجب  (.0979

العنوان املسجل  .م(0978مارس  9هـ )املوافق 0098ربيع األول  59بتاريخ  50رقم م/ يامللك
 للشركة هو املركز السعودي لألعمال، طريق املدينة، اململكة العربية السعودية.

ولية املوحدة املرفقة حساابت الشركة وشركاهتا التابعة املوحدة احمللية تتضمن القوائم املالية األ
 واألجنبية.

 .5302أكتوبر  09وافق جملس إدارة الشركة على إصدار هذه القوائم املالية األولية املوحدة بتاريخ 
 :تاليةلدى الشركة استثمارات يف الشركات التابعة ال، سبتمرب 03يف كما  
 

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

  
  النشاط التجاري 

   الرئيسي                      بلد التأسيس

)ابملائة(  املباشرة نسبة امللكية 
 سبتمرب 03 كما يف

5302 5304 
    

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

 )بندة( "سابقا شركة  للتجزئةشركة بندة 
 95 30 جتزئة اململكة العربية السعودية  العزيزية بندة املتحدة"  

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

   والتغليف البالستيكية    

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

 09605 03005 تصنيع السكر مجهورية مصر العربية الشركة املتحدة للسكر، مصر )يو إس سي إي(

 03 03 جتزئة اململكة العربية السعودية شركة املخازن الكربى التجارية 

 
وشركة شركة املخازن الكربى التجارية و مصر  –لك اجملموعة حصة أسهم ملكية غالبة يف الشركة املتحدة للسكر مت

 .األخرى مباشرة يف شركات اجملموعةغري من خالل ملكية صافوال لإلستثمارات الصناعية 
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية األولية 
 )غري مراجعة( 5302 سبتمرب 03أشهر املنتهيتني يف  التسعةلفرتيت الثالثة أشهر و 

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

 
 السعودية جيان شركةعمليات  على،  للمجموعة التابعةالشركة ،  للتجزئة بندةشركة  استحوذت ،4116 سبتمرب 06 من إعتباراً 

 سعودي ريـال مليون 464 مببلغ يً نقدتعويضًا  اً متضمن سعودي ريـال مليون 266.6 جمموعه مبلغ مقابل"( جيان)" احملدودة
 04 يف النقدي املبلغقد دفعت  للتجزئة بندةشركة كانت . سعودي ريـال مليون 462.6 مببلغ مؤجلة ملكية حقوق وحصة
 عددها بلغ جديدة أسهم إصدار من خالل 4101 عام خالل املؤجل امللكية حقوق مكون تسويةبينما متت  4116 أكتوبر
 اإلتفاقية، هذه مبوجب. أيضا سعودي ريـال 50.6 سهم كل قيمة تبلغ للتجزئة بندةشركة  أسهم منجديد  سهم مليون 25.2

 ملدة وذلكقيمتها العادلة إختيارية تقارب  بقيمة سنويً  للتجزئة بندةشركة  أسهم من %0اإلستحواذ على نسبة  لشركة جيان قحي
اإلستحواذ على نسبة ، مارست شركة جيان حقها يف  5304سبتمرب  03خالل فرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  .سنوات 6بلغ ت

ذلك فقد إخنفضت نسبة . وبناءا على ديال سعو ـمليون ري 25,5حقوق امللكية يف شركة بندة مقابل تعويض قدره من  0%
ال سعودي مت ـمليون ري 5258رأمساليا مببلغ حبا وحققت اجملموعة ر  %90إىل  %95حقوق امللكية للمجموعة يف شركة بندة من 

جيان مل متارس إال أن شركة  األقلية دون تغيري يف السيطرة". قيده يف قائمة املركز املايل ضن بند "أتثري صفقة اإلستحواذ مع حقوق
 .5304من األسهم يف عام  ٪0ا يف اإلستحواذ على نسبة حقه

 
شركة تكوين للصناعات املتقدمة )طرف اثلث( لبيع وقعت اجملموعة إتفاقية البيع والشراء مع  5304خالل شهر ديسمرب لعام 

مارس  00يف الربع املنتهي حصة ملكيتها يف شركة صافوال ألنظمة التغليف اليت متثل قطاع البالستيك للمجموعة. خالل 
، مت إستكمال كافة اإلجراءات النظامية لبيع شركة صافوال ألنظمة التغليف. وفقًا للمعايري احملاسبية املتعارف عليها يف 5302

ولية يف قائمة الدخل األالتغليف اململكة العربية السعودية، فقد أعيد تصنيف املعلومات املالية املتعلقة بشركة صافوال ألنظمة 
 ."كدخل من عمليات متوقفة" 5304املوحدة لسنة 

 
 تسيطر شركة صافوال ألنظمة التغليف على الشركات التابعة التالية:

 
 
 التابعة ةالشركإسم 

  
  النشاط التجاري 

   الرئيسي                      بلد التأسيس

 )ابملائة(املباشرة نسبة امللكية 
 سبتمرب 30كما يف 

5302 5304 

   تصنيع منتجات التعبئة مصر نيو مارينا لصناعات البالستيك

 033 033 والتغليف البالستيكية    

   تصنيع منتجات التعبئة اململكة العربية السعودية شركة الشرق لصناعات البالستيك احملدودة

 033 033 والتغليف البالستيكية    

 قابضة( شركات اتبعة متوقفة النشاط وشركات اتبعة 5)
 
 
 التابعة ةالشركإسم 
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 )ابملائة(املباشرة نسبة امللكية 
 سبتمرب 30كما يف 

5302 5304 

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

 033 033 شركة قابضة اململكة العربية السعودية الكونية احملدودة وقاتاأل

 033 033 شركة قابضة اململكة العربية السعودية أعالينا الكونية احملدودة

 033 033 شركة قابضة اململكة العربية السعودية إبتكار الكونية احملدودة

 83 03 شركة قابضة اململكة العربية السعودية  شـركة أدمي العربية احملدودة 

 033 033 شركة قابضة األردن شركة مدارك لإلستثمارات
 033 033 شركة قابضة اململكة العربية السعودية )األطر( العربية القابضة لإلستثمار التجاريشركة األطر 
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 سبتمرب 30كما يف 

5302 5304 

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

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

 033 033 شركة قابضة اململكة العربية السعودية احملدودة يالعقار إلستثمار الدولية لأصداء 

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

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

 033 033 متوقفة النشاط العذراء زر الربيطانيةاجل العاملية احملدودةشركة صافوال للتجارة 

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

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

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

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

 033 033 متوقفة النشاط اململكة العربية السعودية  شركة عافية العربية لألغذية 

 
 تسيطر اجملموعة على ملكية األغلبية يف شركة صافوال لإلستثمار الصناعي من خالل السيطرة على شركة صافوال لألغذية. )*(

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

  
  النشاط التجاري 

   الرئيسي                      بلد التأسيس

املباشرة  )ابملائة(نسبة امللكية 
 سبتمرب 03 كما يف

5302 5304 

 92609 32003 طعامتصنيع زيوت ال اململكة العربية السعودية ي سي(أ)إيه  شركة عافية العاملية
 92 32 شركة قابضة اململكة العربية السعودية )سي أي أي سي( يةالصناع اتشركة صافوال لإلستثمار 

 92640 32040 شركة قابضة اجلزر الربيطانية العذراء (ام إي)إس أف  الناشئة احملدودةشركة صافوال ألسواق األغذية 
 92 32 شركة قابضة الكامينجزر  )إس أف أس سي( شركة صافوال لألغذية والسكر

 033 033 تصنيع املعكرونة مجهورية مصر العربية  للصناعات الغذائية امللكةشركة 
 033 033 تصنيع املعكرونة مجهورية مصر العربية للصناعات الغذائية شركة الفراشة

 033 033 شركة قابضة اإلمارات شركة صافوال لألغذية الدولية احملدودة
 63 23 تصنيع الدهون املتخصصة اململكة العربية السعودية الشركة الدولية لصناعة األغذية

 09 03 تصنيع السكر مجهورية مصر العربية شركة اإلسكندرية للسكر )أي أس سي أي(
 

    شركة صافوال لألغذية الدولية احملدودة
 033 033 االغذية واحللويت اجلمهورية اإلسالمية االيرانية شركة بيهتام روين كايف احلديثة

    
 شركة صافوال لإلستثمارات الصناعية

 )يو أس سي( كرالشركة املتحدة للس
 

 تصنيع السكر السعوديةاململكة العربية 
 

74040 
 

74648 
    

    الشركة املتحدة للسكر
 26672 22072 تصنيع السكر مجهورية مصر العربية  ، مصررالشركة املتحدة للسك

 65600 25000 تصنيع السكر مجهورية مصر العربية  شركة اإلسكندرية للسكر )أي أس سي أي(
 033 033 متوقفة النشاط جزر الكامين       بيت شوجر صناعاتشركة 
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   الرئيسي                      بلد التأسيس

املباشرة  نسبة امللكية )ابملائة(
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    ، مصرالشركة املتحدة للسكر
     08687 00007 تصنيع السكر مجهورية مصر العربية  شركة اإلسكندرية للسكر

    ، مصرللسكراألسكندرية شركة 
     033 033 زراعة األراضي مجهورية مصر العربية  راضيلألاملتحدة شركة اإلسكندرية 

    ألسواق األغذية الناشئة احملدودةشركة صافوال 
 033 033 الطعامتصنيع زيوت  املغرب شركة صافوال املغرب

 033 033 طعامتصنيع زيوت ال السودان )السودان( احملدودة الطعامصافوال لزيوت 
  033 033 طعاميوت الز تصنيع  اجلزائر اجلزائر –شركة عافية العاملية 

كنتيجة ملراجعة إسرتاتيجية ضبط نشاط األغذية، فقد قررت اجملموعة ترسيخ موقفها يف و ، 5303 سنة خالل
األسواق الرئيسية وتقييم خروجها من بعض العمليات اخلارجية وبناًء على ذلك، فقد مت عرض أجزاء من مرافق 

ابعت إدارة اجملموعة  5304يونيو . خالل "كمحتفظ هبا للبيع"التصنيع ضمن قطاع الزيوت النباتية يف اجملموعة 
  جزًء من هذا النشاط. 

بعد الفرتة ، تعرض مستودع السكر اخلام للشركة املتحدة للسكر يف جدة حلريق. 5300 سبتمربشهر خالل 
، توصلت الشركة املتحدة للسكر إىل تسوية كاملة وهنائية مع شركة التأمني مببلغ  5302سبتمرب  03املنتهية يف 

 الفرتة.إنتهاء دي. مت قيد الربح املتعلق هبذه التسوية بعد مليون ريـال سعو  248
 
 عافية العاملية( شركات اتبعة حتت سيطرة شركة ج)
 
 
 التابعة ةالشركإسم 

  النشاط التجاري 
   الرئيسي                      بلد التأسيس

املباشرة يف نسبة امللكية 
 )ابملائة(الشركة التابعة 

 سبتمرب 03 كما يف

5302 5304 

 93 33 شركة قابضة   اجلمهورية اإلسالمية االيرانية سي(إي س يب إشركة صافوال بيشهر )
 033 033 شركة قابضة لوكسمربغ شركة مالينرتا القابضة

 033 033 شركة قابضة اجلزر الربيطانية العذراء س أف إل(إصافوال لألغذية احملدودة )شركة 
 9764 3704 الطعامتصنيع زيوت  األردن  األردن -شـركة عافية العامليـة 

 93 33 شركة قابضة اجلزر الربيطانية العذراء نفسكزإشـركة 
 033 033 جتاريةشركة  اجلزر الربيطانية العذراء  عافية للتجارة العاملية  شركة 
 033 033 متوقفة النشاط اجلزر الربيطانية العذراء صافوال لألغذية العامليةشركة 

     033 033 شركة قابضة تركيا شركة كوغو غيدا يتوم يف تكاريت إيه إس )كوغو(
    شركة صافوال بيشهر

 79.9 7303 طعامتصنيع زيوت ال اجلمهورية اإلسالمية االيرانية الصناعية بيشهرشركة 
 033 033 ارة وتوزيعجت اجلمهورية اإلسالمية االيرانية سكرلل بيشهرشركة 

 033 033 جتارة وتوزيع اجلمهورية اإلسالمية االيرانية خبش افتابشركة طلوع 
 - 33 واحللويت صناعة األغذية اجلمهورية اإلسالمية االيرانية )بيك، بيك ـ إيران( شركة نوتريكاجولدن ويت

 
 



 

- 00 -  

 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
 )غري مراجعة( 5302 سبتمرب 03أشهر املنتهيتني يف  التسعةالثالثة أشهر و  لفرتيت

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

 
 

  النشاط التجاري 
   الرئيسي                      بلد التأسيس

املباشرة يف نسبة امللكية 
 )ابملائة(الشركة التابعة 

 سبتمرب 03 كما يف

5302 5304 

    
    صافوال لألغذية احملدودة

 99695 33035 طعامتصنيع زيوت ال هورية مصر العربية مج ي سي إي(آ إيه)مصر  -شركة عافية العاملية 
 033 033 النشاط متوقفة اجلزر الربيطانية العذراء شركة التيمار العاملية احملدودة

 033 033 متوقفة النشاط اجلزر الربيطانية العذراء العاملية احملدودة نتو جشركة إلن
    
    

    شركة كوغو غيدا يتوم يف تكاريت إيه إس
 033 033 طعامتصنيع زيوت ال تركيا يدوم غيدا صناعي يف اتكريت إيه إس )يودوم(

 
اليت  امن ملكية شركة نوتريك %93بيشهر على نسبة صافوال ، إستحوذت شركة  5302خالل شهر سبتمرب 

 .صناعة منتجات احللويتتعمل يف 
 

صافوال من أسهم حقوق امللكية يف شركة  %03نسبة على شركة عافية العاملية إستحوذت ، 5304خالل مايو 
من أسهم حقوق امللكية  %7969ل بيع ملكيتها غري املباشرة بنسبة بيشهر من شركة بيشهر للتنمية الصناعية، مقاب

"أتثري يف شركة مارجرين للتصنيع إىل شركة بيشهر للتنمية الصناعية. ووفقًا لذلك، فقد سجلت اجملموعة تعدياًل يف 
 .صفقة اإلستحواذ مع األقلية دون تغيري يف السيطرة على هذه املعاملة"

 
 
 للتجزئة( شركات اتبعة حتت سيطرة شركة بندة د)

 املباشرة نسبة امللكية               
 التابعة )ابملائة( يف الشركة             

 سبتمرب 03كما يف       
  إسم الشركة التابعة

 
 للتجزئةشركة بندة 

 شركة املخازن الكربى التجارية 
 شركة بنده خلدمات التشغيل والصيانة واملقاوالت

 ذات مسؤولية حمدودة –شركة بنده الدولية للتجزئة 
 مصر -شركة بنده الدولية لتجارة التجزئة 

 
 شركة املخازن الكربى التجارية

 س يب(إالشركة اللبنانية للحلويت واملخابز )إل 

 النشاط التجاري الرئيسي  بلد التأسيس
 
 

  جتزئة  اململكة العربية السعودية
 اخلدمات والصيانة  يةاململكة العربية السعود

 جتزئة اإلمارت العربية املتحدة
 جتزئة مصر

 
 

 متوقفة النشاط اململكة العربية السعودية

5302  
 
 

33 
033 
033 
033 
 
 

32 

5304 
 
 

93 
033 

- 
033 

 
 

92 
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 ملخص السياسات احملاسبية اهلامة - 5
 

املوحدة. مت تطبيق هذه تتلخص أدانه السياسات احملاسبية الرئيسية املطبقة يف إعداد هذه القوائم املالية األولية  
 السياسات بطريقة منتظمة جلميع الفرتات املعروضة، ما مل يذكر خالف ذلك.

 
 عدادإلا أسس 7-8 

 
 احملاسيب، اإلستحقاق ملبدأ ووفقاً  التارخيية التكلفة أساس على املرفقة املوحدة األولية املالية القوائم أعدت 

 احملاسبية للمعايري وطبقاً  ،إبعادة تقييم إستثمارات متاحة للبيع وأدوات مالية مشتقة إىل قيمتها العادلة  واملعدل
 .القانونيني للمحاسبني السعودية اهليئة عن الصادرة

 
 القوائم ملعايري وطبقاً  0425 سبتمرب 34يف  ةأشهر املنتهي التسعة ةلفرت  املوحدة األولية املالية القوائم أعدت 

 كل تعترب واليت اجملمعة، الفرتات أساس على القانونيني، للمحاسبني السعودية اهليئة عن الصادرة األولية املالية
اخلاصة  واخلسائر املصاريفرابح و األو  اإليراداتيتم إثبات  ، عليه وبناءاً . املالية السنة من ال يتجزأ جزءاً  فرتة

 معظمها يتكون اليت التعديالت، مجيع على املرفقة املوحدة األولية املالية القوائم تشتمل .الفرتة خاللابلفرتة 
 األعمال ونتائج املايل املركز لقوائم عادل لعرض ضرورية اإلدارة تعتربها اليت املتكررة، العادية املستحقات من

 يف املطلوبة واإليضاحات املعلومات مجيع املرفقة املوحدة األولية املالية القوائم تشمل ال. النقدية والتدفقات
 32 يف املنتهية للسنة للمجموعة املدققة املوحدة املالية القوائم مع تقرأ أن وجيب السنوية، املوحدة املالية القوائم

 .0424 ديسمرب
 

 هامةتقديرات وافرتاضات حماسبية  5-5
 

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

املالية، و كذلك تقدير مبالغ اإليرادات واملصاريف خالل الفرتة املالية. يتم تقييم التقديرات و االفرتاضات 
مبنية على خربة سابقة و عوامل أخرى تتضمن توقعات ابألحداث املستقبلية و اليت  بشكل مستمر و هي

بتقديرات وافرتاضات متعلقة ابملستقبل، واليت وفقًا لتعريفها، اندرا ما  موعةتعترب مناسبة للظروف. تقوم اجمل
التالية اليت قد ينتج عنها متت مناقشة أدانه التقديرات واالفرتاضات ذات املخاطر  تتساوى مع النتائج الفعلية.

 تعديالت جوهرية يف القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوابت خالل السنة املالية الالحقة:
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 لشهرةالقيمة التقديرية لإخنفاض  )أ(
يف الشهرة طبقًا للسياسات احملاسبية املذكورة يف  إخنفاضكان هناك ن  تقوم اجملموعة سنوًي ابلتأكد إ 

 تللنقد بناًء على حسااب نتجةلالسرتداد من الوحدات امل(. مت حتديد قيمة املبالغ القابلة 0-5يضاح اإل)
 القيمة املستخدمة. إن القيام هبذه احلساابت يتطلب استخدام تقديرات.

 
 قيمة اإلستثمارات املتاحة للبيعاإلخنفاض يف  )ب(

موجوداهتا يف قيمة اإلستثمارات املتاحة للبيع و  اإلخنفاضتقوم اجملموعة إبفرتاضات لتقييم اخلسارة الناجتة عن 
 املسببه إلخنفاض غري مؤقت يف قيمة اإلستثمارات. أي إخنفاضاملوضوعية التابعة. هذا يشمل تقييم األدلة 

موضوعياً  حتت تكلفته يعترب دليالً يف حقوق امللكية ، ولفرتة طويلة، يف القيمة العادلة لإلستثمار هام
اجملموعة كما تعد إفرتاض.  تقدمي ة. إن حتديد ما هو "هام" أو "لفرتة طويلة" يتطلب يف القيم خنفاضلإل

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

 
 مشكوك يف حتصيلها ديونخمصص  (ج) 

لن تستطيع موعة أن اجملعلى عند وجود دليل موضوعي إلخنفاض قيمة الذمم املدينة يتم تكوين خمصص 
تعد الصعوابت املالية اهلامة اليت حلساابت املدينني. و  صليةاملبالغ املستحقة وفقًا للشروط األكافة حتصيل  

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

بشكل تقديرها يتم  ه، فإناجلوهرية حبد ذاهتا ولكنها جتاوزت موعد إستحقاقها. وابلنسبة للمبالغ غري ذاهتا
 اعي ويتم تكوين خمصص بناًء على الوقت ومعدالت التحصيل السابقة. مج
 
 خمصص خمزون متقادم (د)

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

 متطلبات إىل ابإلضافة للمبيعات، املستقبلية التقلبات املتقادم املخزون ملخصص األساسية االفرتاضات
 املتقادم للمخزون واالفرتاضات التقديرات إنية والعروض. املستقبل املبيعات لدعم الالزمة املخزون ومكوانت
ت نظرا لتغريات يف عروض املنتج املنتجا لعروض وفقاً  أخرى إىل فرتة من جوهري بشكل تغريي قد للمجموعة

 لتلك املنتجات.
 
 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واملصنع واملعدات (هـ)

اإلدارة األعمار اإلنتاجية التقديرية للممتلكات واملصنع واملعدات حلساب اإلستهالك. يتم حتديد هذا  حتدد
التقدير بعد مراعاة اإلستعمال املتوقع للموجودات أو البلى الطبيعي. تراجع اإلدارة سنوًي القيمة املتبقية 

ما تعتقد اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية ختتلف واألعمار اإلنتاجية ويتم تعديل رسوم اإلستهالك املستقبلية عند
  عن التقديرات السابقة.
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 يف شركات اتبعة إستثمار 5-0
 
 شركات اتبعة (أ)

اليت لدى اجملموعة القدرة على توجيه سياستها املالية والتشغيلية  تلك املنشآتالشركات التابعة هي 
 للحصول على منافع إقتصادية وعادة ما تكون مصحوبة إبمتالك أكثر من نصف عدد األسهم اليت هلا

اليت يتم األخذ بعني االعتبار وجود وأتثري األسهم املتوقعة اليت هلا حق التصويت حاليًا أو  حق التصويت.
تسيطر على منشأة أخرى. يتم توحيد الشركات  اجملموعةتقييم ما إذا كانت عند ميكن حتويلها، وذلك 

ن اتريخ توقف اجملموعة عن كما تتوقف عملية التوحيد م،  مجموعةالسيطرة لل إنتقالالتابعة من اتريخ 
 السيطرة.

 
يتم حتديد تكلفة تابعة. الشركات ال اإلستحواذ علىيتم إستخدام طريقة الشراء احملاسبية لقيد عملية 

أو تلك اليت يتم  املطلوابت اليت مت تكبدها وأ، املقدمةعلى أساس القيمة العادلة للموجودات ستحواذ اإل
 يف الزيدة قيد يتم .ستحواذابإلاملرتبطة  املباشرة ابإلضافة إىل التكاليف، ستحواذحتملها كما يف اتريخ اإل

ستحوذ عليها امل للتحديد القابلة املوجودات صايف يف اجملموعة حلصة العادلة القيمة عن ستحواذاإل تكلفة
 "امللموسة غري املوجودات" بند ضمن قيدها يتم اتبعة شركاتاإلستحواذ على  من الناجتة الشهرةة. كشهر 

 قيدها ويتم قيمتها يف إخنفاض وجود من للتحقق سنويً  الشهرة إختبار يتم .املرفقة املايل املركز قائمة يف
ال يتم توحيد الشركات  .وجدت إن القيمة، يف اإلخنفاض خسائرأي إطفاء مرتاكم أو  خصم بعد ابلتكلفة

 ركات زميلة.التابعة اليت تكون سيطرة اجملموعة عليها مؤقته وحتتسب كش
 

 يف معامالتغري احملققة الناجتة عن تلك املعامالت أو اخلسائر يتم استبعاد املعامالت واألرصدة واألرابح 
مع السياسات وافق بني شركات اجملموعة. يتم تغيري السياسات احملاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لتت

 احملاسبية املعتمدة من قبل اجملموعة.
 

معامالت يف حقوق ملكية اجملموعة يف شركات اتبعة بعد اكتساب السيطرة، كحقوق التغريات يف حتسب 
األقلية مقابل القيمة العادلة لسعر الشراء املدفوع وأي فرق مسامهي الدفرتية حلقوق  القيمامللكية وتعدل 

بدون تغري يف قوق األقلية حأثر صفقة االستحواذ مع " بند يقيد مباشرة حتت حقوق امللكية حتت
 ."السيطرة

 
 شركات زميلة )ب(

وعادة ما أتثري هام عليها ولكن بدون سيطرة،  مجموعةالشركات الزميلة هي الشركات اليت يكون لل
 حسابيتم ابملائة من حقوق التصويت.  23و  ابملائة 53بني ما يصاحب ذلك ملكية لنسبة ترتاوح 

 مبدئيًا ابلتكلفة. تشمل إستثماراتستخدام طريقة حقوق امللكية وتقيد إب زميلةالشركات الستثمار يف إلا
 اإلخنفاضإطفاء مرتاكم وخسائر أي بعد خصم  الشراءزميلة الشهرة اليت حتدد عند الشركات اليف  اجملموعة

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

يف  اجملموعة. عندما تكون حصة ابلتغريات املرتاكمة الالحقة لعملية الشراءالقيمة الدفرتية لإلستثمار 
أو أكثر، مبا فيها أي ذمم مدينة غري مضمونة، ال  الزميلة الشركةية حلصتها يف مساو  خسائر شركة زميلة

نيابة عن الشركة  بعمليات سدادتقوم أي خسائر إضافية، ما مل تتكبد أي التزامات أو  اجملموعةتقيد 
 الزميلة.

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

 
تم إستبعاد األرابح غري احملققة يف معامالت بني اجملموعة وشركاهتا الزميلة بقدر حصة اجملموعة يف ي

الشركات الزميلة. كما يتم إستبعاد اخلسائر غري احملققة ما مل تقدم املعاملة دلياًل على إخنفاض قيمة األصل 
 املايل الذي مت حتويله.

 
 متاحة للبيع استثمارات يف أوراق مالية )ج(

من  ابملائة 53 نسبة حصص تقل عنمن  رئيسيتاحة للبيع بشكل م يف أوراق مالية تتكون االستثمارات
االستثمارات ضمن املوجودات هذه . يتم قيد مدرجةغري و  لكية عدة شركات مدرجةستثمارات حقوق ما

ملركز قائمة ااً من اتريخ ثين عشر شهر إخالل  كانت نية اإلدارة بيع تلك االستثماراتغري املتداولة إال إذا  
العادلة بتاريخ كل تقرير  ابلقيمة تقييمهابسعر التكلفة ومن مث يعاد إبتداءاً ستثمارات اال هذهقيد ت. املايل

 :مايل كاآليت
 

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

 
لرجوع إىل ابالقيم العادلة لألوراق املالية غري املدرجة على أساس تقدير مناسب يتم حتديده عتمد ت (5

مماثلة أو على أساس التدفقات النقدية و مدرجة لإلستثمار ألوراق مالية املتداولة القيمة السوقية 
عندما يتعذر تقدير القيم العادلة بشكل يعتمد عليه ، تقيد اجملموعة هذا  املخصومةو املتوقعة 

 اإلستثمار ابلتكلفة.
 

حقوق  ضمن بنوداالستثمارات كبند مستقل  هذه عادة تقييمإة عن جتاملرتاكمة النا سويتيتم قيد الت
 .دلة حىت يتم استبعاد االستثمارعاالقيمة الحتياطي كإامللكية  
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 التقارير القطاعية 5-4
 األعمالقطاع  (أ)

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

 األداء.
 .تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل 
 

 )ب( القطاع اجلغرايف
إيرادات يف قق اليت تقوم أبنشطة حتأو املنشآت القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات أو العمليات 

 بيئة اقتصادية حمددة ختضع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك اليت تعمل يف بيئات اقتصادية أخرى.
 
 العمالت األجنبيةحتويل  5-2
 

 )أ( عملة العرض
عملة عرض القوائم املالية  وابلريـال السعودي وهللمجموعة ة املوحدة يتم عرض القوائم املالية األولي

 للمجموعة.
 

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

تلك تلك املعامالت. يتم قيد أرابح وخسائر فروق العملة الناجتة عن تسوية تلك املعامالت وكذلك 
ة األجنبية، على أساس أسعار صرف العمالت ـــــن حتويل املوجودات واملطلوابت النقدية ابلعملــــــالناجتة ع

 ئمة الدخل األولية.السائدة كما يف هناية الفرتة ضمن قا
 

 )ج( شركات اجملموعة
غري الت العرض لديها زميلة واليت تكون عمال اتشركالتابعة و الجنبية األلشركات لاملركز املايل و يقيد الناتج 

 الريـال السعودي، إىل الريـال السعودي كما يلي:
 
 ّول املوجودات واملطلوابت لكل قائمة مركز مايل أبسعار الصرف السائدة يف اتريخ قائمة املركز  حتح

 املايل.
 .ّول اإليرادات واملصاريف لكل قائمة دخل على أساس متوسط سعر الصرف  حتح
 .ّول بنود حساابت حقوق امللكية أبسعار الصرف السائدة يف اتريخ نشأة كل بند  حتح
 

 ريـالوالزميلة إىل ال تدرج التعديالت املرتاكمة الناجتة عن حتويل القوائم املالية للشركات األجنبية التابعة
 .سامهنيالسعودي كبند منفصل ضمن حقوق امل
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
 )غري مراجعة( 5302 سبتمرب 03أشهر املنتهيتني يف  التسعةلفرتيت الثالثة أشهر و 

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

شركات اتبعة أجنبية وأي تعديالت للقيمة العادلة للقيم الدفرتية  اإلستحواذ علىأي شهرة انجتة عن 
يتم اعتبارها كموجودات ومطلوابت للشركات التابعة ستحواذ للموجودات واملطلوابت الناجتة عن اإل

 .سامهنياإلغالق وتقيد يف حقوق املاألجنبية وتتم ترمجتها حسب السعر يف اتريخ 
 

يتم حتويل األرابح املوزعة املستلمة من شركات زميلة بسعر الصرف يف اتريخ املعاملة ويتم قيد فروق حتويل 
 العملة األجنبية احملققة يف قائمة الدخل.

 
فروق حتويل عند استبعاد أو بيع جزء من االستثمار يف الشركات األجنبية التابعة والزميلة، يتم قيد 

وذلك يف قائمة الدخل األولية كجزء من ربح أو  سامهنيالعمالت األجنبية املقيدة سابقًا يف حقوق امل
 خسارة االستبعاد أو البيع.

 
 التضخممرتفعة )د( إقتصادات 

 
شركة تكون العملة الوظيفية لو التضخم حتمًا مرتفع  هنشاطها في اجملموعةمتارس يكون إقتصاد دولة عندما 
حبيث تدرج شركات التابعة التضخم، يتم تعديل القوائم املالية لل مرتفعهي عملة ذلك اإلقتصاد اتبعة 

وحدة القياس املتداولة يف هناية فرتة التقارير املالية. ويتطلب ذلك، تعديل الدخل واملصاريف لتعكس ب
بنود غري نقدية يف قائمة املركز تعديل ذلك التغريات يف مؤشر السعر العام إبتداءًا من فرتة التقرير املايل وك

املايل مثل املمتلكات واملصنع واملعدات واملخزون لتعكس قوة شرائية حالية كما يف هناية الفرتة إبستخدام 
مؤشر األسعار العام إعتبارًا من اتريخ إثباهتا ألول مرة. الربح أو اخلسارة يف املركز النقدي الصايف للسنة 

 أو إيرادات مالية. ال يتم تعديل املبالغ املقارنة. مدرج يف تكاليف
 
 نقد وما يعادله 5-2
 

قصرية األجل األخرى لدى البنوك واالستثمارات النقد يشتمل النقد وما يعادله على النقد يف الصندوق و 
 عالية السيولة واليت تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من اتريخ الشراء.

 
 مدينة ذمم 5-7
 
 تكوينم املدينة ابملبالغ األصلية للفواتري انقصًا خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها. يتم الذم درجت

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

". عندما تكون الذمم املدينة غري قابلة عمومية وإداريةالدخل األولية املوحدة وتظهر حتت بند "مصاريف 
للتحصيل، يتم شطبها مقابل خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها. تقيد أي مبالغ تسرتد يف وقت الحق 

 ل.لذمم قد مت شطبها بقيد دائن على "مصاريف بيع وتسويق" يف قائمة الدخ
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
 )غري مراجعة( 5302 سبتمرب 03أشهر املنتهيتني يف  التسعةلفرتيت الثالثة أشهر و 

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

 خمزون 5-0
 

املتوسط بطريقة . حتدد التكلفة التكلفة أو صايف القيمة القابلة لإلسرتداد، أيهما أقليقيد املخزون بسعر 
تكلفة املواد األولية والعمالة ومصاريف التصنيع غري املباشرة. اتمة الصنع تكلفة املنتجات تتضمن املرجح. 

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

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

 
 ممتلكات ومصنع ومعدات 5-3
 
املمتلكات واملصنع واملعدات ابلتكلفة بعد خصم اإلستهالكات املرتاكمة ما عدا إنشاءات حتت  درجت

ال يتم إستهالك األراضي. حيمل االستهالك على قائمة الدخل األولية املوحدة  ابلتكلفة. درجتفالتنفيذ 
على مدى األعمار اإلنتاجية على قيمها املتبقية طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة هذه املوجودات ب

 :التالية التقديرية
 

  عدد السنوات  
 

  00 - 0552  مباين
  33 - 3  مستأجرة مباين على حتسينات

  30 - 0  مصنع ومعدات
  06 - 0  أاثث ومعدات مكتبية

  03 - 4  سيارات
 

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

 
لألصل يف  التقديريتقيد مصاريف الصيانة واإلصالحات العادية اليت ال تزيد جوهري من العمر اإلنتاجي 

تم رمسلة التجديدات والتحسينات اهلامة، إن وجدت، ويتم تقائمة الدخل األولية املوحدة عند تكبدها. 
 استبعاد األصل الذي مت استبداله.

 
 نفقات مؤجلة 5-03
 

تم رمسلة تلك ت ليس هلا منافع مستقبلية ضمن قائمة الدخل األولية املوحدة بينما تقيد التكاليف اليت
ضمن  درجواليت ت النفقات املؤجلة تتضمنالتكاليف اليت يتوقع اإلستفادة منها يف الفرتات املستقبلية. 

املتكبدة من باشرة غري امل"موجودات غري ملموسة" يف قائمة املركز املايل املرفقة بعض تكاليف االنشاء 
يتم إطفاء تلك التكاليف على فرتات ال تتجاوز  .نشاء منافذ التجزئة اخلاصة هباقبل اجملموعة واملتعلقة إب

 سنوات.مخس  (2)
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 املوحدة  حات حول القوائم املالية األوليةإيضا
 )غري مراجعة( 5302 سبتمرب 03أشهر املنتهيتني يف  التسعةلفرتيت الثالثة أشهر و 

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

 أخرى غري ملموسة ذات أعمار إنتاجية غري حمدودةموجودات  5-00
 

 األخرى غري امللموسة من إسم جتاري وأشياء ملموسة أخرى. متثل املوجودات غري املوجودات تتكون
امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية غري احملدودة إستحواذ اجملموعة على هذه املوجودات يف نشاط مشرتك. 

 هذه املوجودات ابلتكلفة وال يتم إطفاؤها.يد تق
 
 يف قيمة املوجودات غري املتداولة فخنفا اإل 5-05
 
يف  اتأو التغري األحداث اإلخنفاض يف قيمتها عندما تشري ملعرفة م مراجعة املوجودات غري املتداولة تت

الظروف إىل أن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة لالسرتداد. يتم إثبات اخلسارة الناجتة عن اإلخنفاض يف 
القيمة الدفرتية لألصل عن القيمة القابلة لالسرتداد وهي القيمة العادلة ابملبلغ الذي تزيد فيه القيمة، 

أيهما أعلى. لغرض تقدير اإلخنفاض، يتم جتميع  ،ل انقصًا تكاليف البيع أو قيمة االستخداملألص
أدىن مستوى هلا حيث توجد تدفقات نقدية ميكن حتديدها بشكل مستقل )وحدات  عنداملوجودات 

، اليت سبق أن حدث إخنفاض يف الشهرةللنقد(. تتم مراجعة املوجودات غري املتداولة، خبالف  ققةحم
إذا ما مت الحقًا عكس قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك اإلخنفاض، وذلك يف اتريخ كل فرتة مالية. 

التقدير إىل للنقد احملققة الوحدة يف القيمة، عندئذ تتم زيدة القيمة الدفرتية لألصل أو  اإلخنفاضخسارة 
اليت القيمة الدفرتية  متت زيدهتا عن القيمة الدفرتية اليت زيدت الن ، على أسرتدادالقابلة لالتها لقيماملعدل 

يف للنقد ققة الوحدة احمليف قيمة ذلك األصل أو اإلخنفاض فيما لو مل يتم إثبات خسارة مت حتديدها 
ال يتم  إيرادات يف قائمة الدخل.كيف القيمة فورًا   اإلخنفاضالسنوات السابقة. يتم إثبات عكس خسارة 

 .لشهرةقيمة ا يفاإلخنفاض خسارة عكس 
 
 متوقفةليات وعم موجودات ومطلوابت غري متداولة مصنفة كمحتفظ هبا للبيع 5-00
 

تصنف اجملموعة األصل غري املتداول )أو جمموعة اإلستبعاد( كمحتفظ هبا للبيع إذا كانت القيمة الدفرتية 
مستمر. جيب أن يكون األصل غري إستخدام ستسرتد بشكل رئيسي من خالل معاملة بيع بداًل من 

املتداول متوفرًا للبيع الفوري يف حالته الراهنة فقط مبوجب األحكام اليت تعد معتادة ومتعارف عليها 
حلاالت بيع هذه املوجودات )أو جمموعات اإلستبعاد(. وجيب التخطيط لبيعها واإللتزام به وأن يكون  

تسويق األصل  كربانمج نشط يتم البدء به لتحديد مشرتي وإستكمال خطة خالل سنة واحدة وجيب
 )جمموعة اإلستبعاد( بشكل نشط مقابل مثن معقول ابلنسبة لقيمته العادلة املتداولة.

 
يقّيد األصل غري املتداول احملتفظ به للبيع بقيمته الدفرتية أو قيمته العادلة انقصاً تكاليف بيعه أيهما أقل. 

ي قيد أويل أو الحق لألصل املايل يتم إثبات خسائر إخنفاض القيمة من خالل قائمة الدخل املوحدة أل
 )أو جمموعة اإلستبعاد( إىل القيمة العادلة انقصاً تكاليف البيع.

 
يتم إثبات األرابح الالحقة يف القيمة العادلة انقصًا تكاليف البيع إىل احلد األدىن الذي ال يتجاوز عنده 

ستهالك األصل غري املتداول عندما يصنف  خسائر إخنفاض القيمة املرتاكمة اليت مت قيدها سابقاً. ال يتم إ
 كمحتفظ به للبيع أو عندما يكون جزًء من جمموعة إستبعاد حمتفظ هبا للبيع.
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
 )غري مراجعة( 5302 سبتمرب 03أشهر املنتهيتني يف  التسعةلفرتيت الثالثة أشهر و 

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

 موجودات ومطلوابت غري متداولة مصنفة كمحتفظ هبا للبيع وعمالت متوقفة )تتمة( 5-00
 

هرية غري املتداولة احملتفظ هبا للبيع )أو جمموعة اإلستبعاد( و تصنف اجملموعة بشكل منفصل املوجودات اجل
يف قائمة املركز املايل املوحدة. وعالوة على ذلك، يتم اإلفصاح عن كافة درجات املوجودات واملطلوابت 

حقوق املسامهني. ال يتم ي دخل أو مصروف مرتاكم كبند مستقل ضمن أالرئيسية. يتم اإلفصاح عن 
 ة السابقة حبيث تعكس تصنيف املوجودات )أو جمموعة اإلستبعاد( يف الفرتة احلالية.متثيل مبالغ الفرت 

 
ال يتم تصنيف املوجودات غري املتداولة، اليت سيتم إستبعادها، كمحتفظ هبا للبيع ويعاد تصنيفها  

 التالية. قرة كعمليات متوقفة بقدر حتقيقها ملتطلبات العمليات املتوقفة يف الف
 

نيف أصل غري متداول )أو جمموعة إستبعاد( كمحتفظ هبا للبيع أو كعمليات متوقفة، يعاد إذا تعذر تص
 تصنيف نتائج العمليات وتدرج يف قائمة الدخل املوحدة من العمليات املستمرة لكافة الفرتات املعروضة.

 
 عمليات متوقفة

 
للنقد( ملنشأة مت إستبعادها أو تصنيفها كمحتفظ هبا للبيع و)أ(  ققةالعملية املتوقفة هي مكون )وحدة حم

ية للعمليات، أو )ب( تعد جزًء من خطة احادية مت التنسيق هلا فمتثل خط نشاط رئيسي أو منطقة جغرا
إلستبعاد خط نشاط رئيسي مستقل أو منطقة جغرافية للعمليات أو )ج( شركة اتبعة مت اإلستحواذ 

 تطلع إىل إعادة بيعها.عليها حصريً مع ال
 

متثل اجملموعة نتائج ما بعد الضريبة من العمليات املتوقفة كمكون أحادي مستقل لقائمة الدخل. يتم 
بشكل إضايف اإلفصاح عن اإليرادات واملصاريف والضرائب واألرابح أو اخلسائر من القياس للقيمة 

صنيف الفرتات السابقة بعرض كافة العمليات اليت العادلة انقصاً تكاليف البيع والتدفقات النقدية. يعاد ت
 مت توقفها يف اتريخ قائمة املركز املايل آلخر فرتة مت عرضها.

 
 القرو  5-04
 
كبدة إن وجدت. تتم رمسلة تيتم إثبات القروض ابملتحصالت املستلمة بعد طرح تكاليف املعاملة امل 

اء أو إنتاج املوجودات املؤهلة وذلك كجزء من هذه تكاليف القروض اليت ترتبط مباشرة ابإلقتناء أو إنش
 املوجودات. يتم حتميل تكاليف القروض األخرى على قائمة الدخل.

 
 صكوك 5-02
 

 تنصف اجملموعة صكوكها كمطلوابت مالية وفقاً جلوهر األحكام التعاقدية للصكوك.
 
 ذمم دائنة ومستحقات 5-02
 
مقابل البضائع واخلدمات املستلمة، سواء املتعلقة ابملبالغ املطلوب سدادها يف املستقبل تقيد املطلوابت  

  هبا فواتري.أم مل تصدر صدرت 
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 )شركة مسامهة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
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 خمصصات 5-07
 

انتج عن حدث سابق، ضمين أو  نظاميإلتزام حايل  الشركةيتم إثبات املخصصات عندما يكون لدى 
 .االعتماد عليهاطريقة ميكن تقدير املبلغ بمن املمكن لتسوية اإللتزام، و  حاجةنشوء وهناك إحتمال 

 
 الزكاة وضريبة الدخل 5-00
 

 يف األجانب الشركاء خيضعختضع الشركة للزكاة وفقًا ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل )"املصلحة"(. 
 املتعلقة الدخل ضريبة خمصص حيمل. الدخل لضريبة السعودية العربية اململكة يف املوحدة التابعة الشركات
 املوحدة  األولية املالية القوائم يف األقليةمسامهي  حقوق على التابعة الشركات يف األجانب ابلشركاء

 السعودية العربية اململكة يف التابعة الشركات حبصة املتعلقة والزكاة للشركة الزكاة خمصص حيمل. املرفقة
 التسويت مبوجب تستحق اليت اإلضافية املبالغ عن احملاسبة تمت. املوحدة األولية الدخل قائمة على

 .هذه املبالغ حتديد عند وجدت، إن النهائية،
 

طاع ضرائب لبعض املعامالت مع أطراف تتقوم الشركة وشركاهتا التابعة يف اململكة العربية السعودية إبق
 غري مقيمة يف اململكة العربية السعودية وذلك حسب متطلبات قانون ضريبة الدخل السعودي.

 
ذات الصلة. حتمل ضرائب الدخل أتسيسها بعة لضرائب الدخل يف بلدان ختضع الشركات األجنبية التا

 على قائمة الدخل األولية املوحدة.
 
 اإليرادات بني املؤقتة الفروقات املدورة وكافة ابخلسائر املتعلقة املؤجلة الدخل ضريبة موجودات إثبات يتم

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

 الدخل ضرائب حتديد مستقباًل. يتم للضريبة اخلاضع الدخل يكون أن توقعي حىت اجلوهرية ابلفروقات
 مبالغ حتقق عند تطبيقها يتوقع واليت املايل املركز قائمة بتاريخ مطبقة ضريبية نسب ابستخدام املؤجلة
 .املؤجلة الدخل ضريبة التزامات تسديد عند أو احملددة املؤجلة الدخل ضريبة
 
 اخلدمة للموظفني  هنايةمكافأة  5-03
 

 شروط أنظمة العمل والعمال يف اململكة العربية السعودية للموظفني مبوجب اخلدمةيتم قيد مكافأة هناية 
يتم حساب مبلغ اإللتزام على أساس القيمة  .قائمة الدخل األولية املوحدةمل على حتو من قبل الشركة 

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

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

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

 التابعة األجنبية.
 



 

- 54 -  

 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
 )غري مراجعة( 5302 سبتمرب 03أشهر املنتهيتني يف  التسعةلفرتيت الثالثة أشهر و 

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

 اإليرادات 5-53
 

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

 اجملموعة.
 

 خالل الثابت القسط بطريقة املوحدةاألولية  الدخل قائمة يف التشغيلية اإلجيار عقود من االجيار دخل يقيد
 ملختلف والعرض الرتويج من املكتسب الدخل من والعرض الرتويج من الدخل ويتكون. اإلجيار عقد فرتة

 .املنتج إدراج فرتة يف يتم إثباهتاو  اجملموعة يف ابلتجزئة البيع متاجر داخل البائعني قبل من املنتجات
 

 إبستالم تلك املبالغ.يتم إثبات إيرادات األرابح املوزعة عند وجود حق 
 
 عمومية وإداريةمصاريف مصاريف بيع وتسويق و  5-50
 

العمومية واإلدارية على التكاليف املباشرة وغري املباشرة اليت املصاريف تشتمل مصاريف البيع والتسويق و 
التكاليف بني تكون حتديداً غري مرتبطة بتكلفة املبيعات وفقًا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها. توزع هذه 

 العمومية واإلدارية، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.املصاريف تكلفة املبيعات ومصاريف البيع والتسويق و 
 
 موزعة أرابح 5-55
 
 .موعةتم املوافقة عليها من مسامهي اجملتتقيد األرابح املوزعة يف القوائم املالية األولية املوحدة يف الفرتة اليت  
 
 دوات املاليةمشتقات األ 5-50
 

إبتـــداًء ابلقيمـــة العادلـــة يف اتريـــخ إبـــرام عقـــد أداة ماليـــة مشـــتقة ومـــن مث يعـــاد  املاليـــة األدوات مشـــتقاتتقيـــد 
قياسها بقيمهـا العادلـة. تعتمـد طريقـة قيـد األرابح أو اخلسـائر الناجتـة علـى مـا إذا كانـت األداة املاليـة املشـتقة 

 كذلك، فعلى طبيعة البند الذي يتم إجراء حتوط له.قد متت تسميتها كأداة حتوط وإذا كانت  
 

 للمجموعة بعض املشتقات على النحو التايل:
 
 إما كتحوطات للقيمة العادلة ملوجودات او مطلوابت مثبتة أو إلتزام شركة )حتوط لقيمة عادلة( أو (أ

)حتوط لتـدفق كتحوطات ملخاطر معينة ذات صلة مبوجودات أو مطلوابت مثبتة أو معاملة متوقعة جداً  (ب
 نقدي(

 
توثــق اجملموعـــة يف بدايــة املعاملـــة العالقــة بـــني أدوات التحـــوط وبنــود التحـــوط وكــذلك أهـــداف إدارة خماطرهـــا 
وإسـرتاتيجية إجــراء عــدة معــامالت حتــوط خمتلفـة. كمــا توثــق اجملموعــة تقييمهــا لكـل مــن بدايــة التحــوط وعلــى 

اليــة املســتخدمة يف معــامالت التحــوط فعالــة جــداً يف أســاس اإلســتمرارية مــا إذا كانــت مشــتقات األدوات امل
 مقاصة التغريات يف القيم العادلة أو التدفقات النقدية للبنود اليت مت التحوط هلا.
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تصــنف القيمــة العادلــة الكاملــة ملشــتق حتــوط كأحــد املوجــودات أو املطلــوابت غــري املتداولــة عنــدما يكــون عمــر 
تكـــون مـــدة اإلســـتحقاق  شـــهراً وكأصـــل أو مطلـــوب متـــداول عنـــدما 04البنـــد املتبقـــي املتحـــوط لـــه أكثـــر مـــن 

 شهراً. 04املتبقية للبند املتحوط له أقل من 
 
 التحوط للقيمة العادلة (أ

 
تقيد التغريات يف القيمة العادلة ملشتقات األدوات املالية اليت مت حتديدها واملؤهلة كتحوطات للقيمة العادلة 

لمخاطر لوذلك يف قائمة الدخل مع أي تغريات يف القيمة العادلة لألصل أو املطلوب املتحوط له اليت تعود 
مة العادلة ملخاطر قيمة سلع التحوط )السكر اليت مت التحوط هلا. تطبق الشركة فقط حساابت التحوط ابلقي

اخلام(. يتم قيد أرابح أو خسائر اجلزء الفعال من معاملة التحوط يف قائمة الدخل ضمن "تكلفة املبيعات".  
إيرادات/ نفقات "كما يتم قيد األرابح أو اخلسائر ذات الصلة ابجلزء غري الفعال يف قائمة الدخل ضمن 

 . "صايف -التمويل
 

 ط للتدفقات النقديةالتحو  (ب
 

يقيد اجلزء الفعال من التغريات يف القيمة العادلة ملشتقات األدوات املالية اليت مت حتديدها واملؤهلة  
. يتم قيد أرابح أو خسائر اجلزء الفعال مباشرة يف قائمة قائمة الدخلكتحوطات لتدفقات نقدية يف 

 ."صايف –إيرادات/ نفقات التمويل "الدخل ضمن 
 

إىل أرابح أو خسائر يف الفرتات عندما يؤثر البند  سامهنيتصنيف املبالغ املرتاكمة يف حقوق امليعاد 
املتحوط له على األرابح أو اخلسائر )مثاًل: عندما حيدث البيع املتوقع املتحوط له(. يتم قيد أرابح أو 

 خسائر اجلزء الفعال من قيمة السلعة يف قائمة الدخل "ضمن تكلفة املبيعات".
 

إال أنه عندما تؤدي املعاملة املتوقعة اليت مت التحوط هلا إىل إثبات أصل غري مايل )مثاًل: خمزون أو 
موجودات اثبتة(، يتم حتويل األرابح أو اخلسائر اليت سبق وأن مت أتجيلها يف حقوق املسامهني وذلك 

يتم يف النهاية قيد املبالغ املؤجلة من حقوق املسامهني ويتم إدراجها يف القياس األويل لتكلفة املوجودات. 
 الك يف حالة املوجودات الثابتة.هيف تكلفة السلع املباعة يف حالة املخزون أو يف اإلست

 
عندما تنتهي صالحية أداة حتوط أو يتم بيعها، أو عندما ال يفي حتوط مبعايري حساب التحوط، فإن 

ويتم  سامهنييف ذلك الوقت تظل يف حقوق املأي أرابح أو خسائر مرتاكمة وقائمة يف حقوق امللكية 
قيدها عندما يتم يف النهاية إثبات املعاملة املتوقعة يف قائمة الدخل. عندما يصبح من غري املتوقع 
حدوث معاملة مستقبلية، يتم مباشرة حتويل األرابح أو اخلسائر املرتاكمة اليت مت إدراجها يف حقوق 

  ."صايف –إيرادات/ نفقات متويل "ضمن وذلك إىل قائمة الدخل  سامهنيامل



 

- 56 -  

 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
 )غري مراجعة( 5302 سبتمرب 03أشهر املنتهيتني يف  التسعةلفرتيت الثالثة أشهر و 

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

 إجيار تشغيلية عقود 5-54
 

 على مدى فرتة اإلجيار. قائمة الدخل األولية املتعلقة بعقود اإلجيار التشغيلية على  اريفيتم حتميل املص
 
 املبالغ املسرتدة من التأمني 5-52
 

مت إثبات املبالغ املسرتدة من التأمني كأصل مايل وذلك عندما يتم التأكد بشكل هنائي من حدوث تدفق 
هذه املبالغ املسرتدة  هاقائمة الدخل للفرتة اليت تصبح فيهلا يف للمنافع اإلقتصادية للمجموعة مع أتثري مقابل 

 ة بشكل هنائي.دمؤك
 
 إعادة تصنيف 5-52
 

لكي تتوافق  5304 سنةاملقارنة لاملوحدة إعـادة تصنيف املبالغ يف القوائم املالية األولية  تمت ،لعرض أفضل
 .5302عرضها لعام مع 
 

 مصنفة كمحتفظ هبا للبيعموجودات ومطلوابت  - 0
 

 مكانتها ترسيخ اجملموعة قررت األغذية،نشاط  يف األعمال إسرتاتيجية إلستعراض ونتيجة ،0424 خالل
 املرافق من ءاجز أ عرض مت عليه، وبناءاً . اخلارج يف األسواقبعض  من اخلروج وتقييم الرئيسية األسواق يف

بدأت جهود بيع هذه املوجودات احملتفظ هبا . الطعام كبنود "حمتفظ هبا للبيع" زيوت قطاع ضمن الصناعية
بلغ صايف الربح املتعلق مبجموعات  .لنشاطا، ابعت إدارة اجملموعة جزًء من هذا 0424للبيع. خالل سنة 

مليون  3مببلغ ربح : صايف 0424) 0425خالل سنة مليون ريـال سعودي  0.5إستبعاد هذه األنشطة 
 54.6من موجودات مببلغ  "احملتفظ به للبيع"تكون النشاط ، 0425 سبتمرب 34يف  ريـال سعودي(.

مببلغ قيمة يف الد إثبات خسارة إخنفاض مليون ريـال سعودي( بع 62.0: 0424مليون ريـال سعودي )
 240.0: 0424مليون ريـال سعودي ) 73.7ومطلوابت مببلغ  0424مليون ريـال سعودي خالل  5.

 مليون ريـال سعودي(.
 
  إستثمارات - 4

  5304    5302   إيضاح  
  )غري مراجعة(    )غري مراجعة(    

  00..6.260   58..994..  2-4 إستثمارات يف شركات زميلة 
  767.347   88.448.  0-4 إستثمارات يف أوراق مالية متاحة للبيع

   88.7.7.87   ..252.762  
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 استثمارات يف شركات زميلة 4-0
    (ابملائة) فعليةنسبة امللكية ال 

5302  5304  5302  5304  

 
 )املراعي( شركة املراعي احملدودة

 
02725 

 
06525 

 )غري مراجعة(

205370753 

 )غري مراجعة(

267806368 

 6066987 2050340 5959 5373 للتطوير العقـاري دوليةشركة كنان ال

 0056073 0270202 49 43 خلدمات املواد الغذائية شركة هريف

 5096244 0000744 49 43 شركة إنتاج كابيتال احملدودة 

 0646278 0240270 43 43 شركة مدينة السرية لتطوير العقار

 076533 070533 07 07 مدينة املعرفة اإلقتصاديةمدينة مطوري شركة 

  872 50320 متنوعة متنوعة أخـــرى 

   702200730 760756655  

 
، ابعت الشركة ملكيتها املباشرة وغري املباشرة يف دير املشرق )مشروع 5304خالل شهر سبتمرب  4-0-0

مليون ريـال سعودي. وبناًء على ذلك،  29066مشارف( إىل شركتها الزميلة، شركة كنان، مببلغ جمموعه 
مليون ريـال سعودي. مبوجب أحكام اإلتفاقية  08762سجلت اجملموعة رحبًا رأمساليًا من هذه املعاملة مببلغ 

مليون  005، يتعني على شركة كنان أن تدفع املتحصالت على أربعة أقساط. مت سداد القسط األول مببلغ 
تستحق األقساط الثالثة املتبقية خالل فرتة ثالث سنوات تنتهي يف سنة  ريـال سعودي عند توقيع العقد.

. يتم خصم املبالغ املدينة املذكورة أعاله من شركة كنان بقيمها احلالية ذات الصلة وتدرج يف الذمم 5307
ساط الثالثة املدينة طويلة األجل يف قائمة املركز املايل األولية املوحدة. فيما يلي تستحق جداول إستالم األق

 املتبقية للمعامالت أعاله:
 

 ديسمرب 00للسنوات املنتهية يف 
 

5302  0206092   
  5986483  وما بعدها 5306

 
   4206872  
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 إستثمارات يف أوراق مالية متاحة للبيع 4-5
 

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

   (ابملائة) فعليةنسبة امللكية ال 

5302 5304 5302  5304  

 درجةاستثمارات م
 مدينة املعرفة االقتصادية

 
204 

 
664 

 )غري مراجعة(

0200450 

 )غري مراجعة(

2506583 

 0596666 030200 369 303 اعمار املدينة االقتصادية )اعمار(

 -       -       2 2 شركة تعمري األردنية القابضة

     

     غري مدرجةاستثمارات 

 0866598 0020023 04680 04000 )جسور( شركة جسور القابضة

 0026674 0020274 02 02 شركة سويكورب، اململكة العربية السعودية

  566400 540720 متنوعة متنوعة أخـــرى 

   7000003 9796049 

 
 قرو  قصرية األجل - 2
 

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

 .مضمون بضماانت الشركةالقروض قصرية األجل للشركات التابعة  السائدة يف السوق. بعض
 
 قرو  طويلة األجل - 2

  5304      5302      إيضاح    
 )غري مراحعة( )غري مراجعة(  

 060286504  005000502 )أ( بنوك جتارية
 86839  -       )أ( صندوق التنمية الصناعية السعودي )الصندوق(

  005000502  060676350 
 062336333  002330333 )ب( صكوك

  407000502  466676350 
 (2646370) (0400004)  حتت املطلوابت اجلزء املتداول املدرج

  400720020  460356923 
 

 التابعة وشركاهتامتوياًل من الشركة  أخرى مالية ومؤسسات جتارية وبنوك صندوقال من القروض متثل)أ( 
 تتضمن. التابعة الشركات بعضل عداتاملو املصنع و  متلكاتامل رهنب مضمون القروض هذه بعض.  املوحدة

على مستوى معني من املؤشرات املالية.  أخرى احلفاظ أمور بني من تتطلب ،تعهدات القرض إتفاقيات
  بعض هذه القروض الطويلة األجل للشركات التابعة مضمون بضماانت الشركة.
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
 )غري مراجعة( 5302 سبتمرب 03أشهر املنتهيتني يف  التسعةلفرتيت الثالثة أشهر و 

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

، وافق مسامهو الشركة 5305ديسمرب  02)ب( يف إجتماع غري عادي للجمعية العمومية الذي عقد بتاريخ 
ر صكوك من خالل شركة أو أكثر ملبلغ ال على إنشاء برانمج صكوك الذي مبوجبه ميكن للشركة إصدا

 يتجاوز رأس مال الشركة املدفوع. 
 

، أهنت اجملموعة الطرح األويل مبوجب هذا الربانمج إبصدار صكوك بقيمة 5300يناير  55كما يف 
سنوات ومت طرحها بقيمة امسية مع  7مليار ريـال سعودي. مدة الصكوك اليت مت إصدارها  052جمموعها 

 ابملائة. 0503أشهر )سايبور( ابإلضافة إىل نسبة  6متوقع ومتغري حلملة الصكوك ملدة عائد 
 

 تتطلب التعهدات املالية للصكوك من اجملموعة احلفاظ على بعض الشروط املالية وغريها.
 

 توزيعات األرابحواإلعالن عن رأس املال  - 7
 

 مليون 533.7 من سعودي ريـال مليار 5.3 البالغ الشركة مال رأس يتكون 0425 سبتمرب 34 يف كما
 ريـال مليار 5.3 :0424 سبتمرب 34) الواحد لسهمل سعودي ريـال 24 قيمةب ابلكامل، مدفوعة سهم

أنظر  .(الواحد لسهمل سعودي ريـال 24 قيمةب مدفوعة ابلكامل سهم مليون 533.7تضمنة م سعودي
 .2اإليضاح 

 
 77...0 مببلغأولية  أرابحتوزيعات  على 0425 أبريل 27عقد يف يف إجتماعه الذي  اإلدارة جملس وافق

  .(الواحد للسهم سعودي ريـال 4.5متثل ) سعودي ريـال مليون
 

مليون ريـال سعودي )متثل  77...0على توزيع أرابح أولية مببلغ  0425يوليو  .0يف وافق جملس اإلدارة 
 ريـال سعودي للسهم الواحد(. 4.54

 
مليون ريـال سعودي )متثل  77...0على توزيع أرابح أولية مببلغ  0425اكتوبر  27وافق جملس اإلدارة يف 

 ريـال سعودي للسهم الواحد(. 4.54
 

 تغريات مومسية - 0
 

شوال وموسم احلج، واليت و  تتأثر بعض أنشطة اجملموعة من خالل احلركات املومسية املتعلقة أبشهر رمضان 
و  5302 يلفرتة لعاماأتثري  يصادفتتسبب يف زيدة اإليرادات بشكل ملحوظ خالل تلك الفرتات. 

 الثالث من السنة املالية.الثاين و الربع بشكل رئيسي  5304
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
 )غري مراجعة( 5302 سبتمرب 03أشهر املنتهيتني يف  التسعةلفرتيت الثالثة أشهر و 

 ذلك( غريذكر ي ما ملت السعودية ريـااللآبالف ا)مجيع املبالغ 
 
 
 التشغيلية القطاعات عن معلومات - 5
 

 يفتتعلق بتجارة التجزئة  للمجموعة الرئيسية األنشطة كانت م،5102و م5102سبتمرب  03 يف ملنتهيةا فرتةال خالل
 عضب تلخيص . متذات الصلة واإلستثمارات وأنشطة أخرى ذات عالقة واملنتجات األغذية أنواع خمتلفاألغذية يف 

 : يلي كما للقطاعات وفقاً  تلك التواريخ يف فرتة التسعة أشهر املنتهيةسبتمرب ول 03 يف كما املختارة املالية املعلومات
 

  
 األغذية

 
 التجزئة

إستثمارات 
 وأنشطة أخرى

 
 اإلستبعادات

 
 اجملموع

      )غري مراجعة( 5302سبتمرب  03

 774500370 -       2307323 002530377 000320020 صايف -املمتلكات واملصنع واملعدات 

 307240753 -       072057320 0520225 0420532 املتداولة غري  األخرىاملوجودات 

 0300420200 (5227330) 440370 0303220300 303300433 صايف -اإليرادات 

 075720405 (077200) 7230777 0070234 4020233 )*(صايف الدخل 

 
  

 األغذية

 
 التجزئة

 
 البالستيك

إستثمارات 
 وأنشطة أخرى

 
 اإلستبعادات

 
 اجملموع

       )غري مراجعة( 5304 سبتمرب 03

56705649 060756372 صايف -املمتلكات واملصنع واملعدات 

4 

2046434 4806334       - 669506977 

 969606459 -       8.6056644 0026070 0206609 8606770 املتداولة غري  األخرىاملوجودات 

036953608 صايف -اإليرادات 

9 

86969680

4 

      - 476309 (539.783) 09.757.465 

 066076960 (566883) 8206550 076300 5966070 4786408 )*(صايف الدخل 

 
 ميثل صايف الدخل العائد للمسامهني يف الشركة األم. )*(
 
 بعضل تلخيصفيما يلي . يف دول أخرىو  اإليرانية اإلسالمية اجلمهوريةو  العربية مصر هوريةومج السعودية العربية اململكة يف أعماهلا اجملموعة ارسمت

 : اجلغرافية للقطاعات وفقا اريخو الت لكت يف ةاملنتهيأشهر  التسعة ولفرتة سبتمرب 34 يف كمااملختارة   املالية املعلومات
 

اململكة العربية  
 السعودية

 مجهورية مصر
 العربية

 اجلمهورية االسالمية
 اإليرانية

 
 دول أخرى

 
 اجملموع

      )غري مراجعة( 5302 سبتمرب 03

 704500370 5300003 7530574 072730734 403520003 صايف -املمتلكات واملصنع واملعدات 

 307240753 0300522 0350052 4500422 000050070 املوجودات األخرى غري املتداولة 

 0300420200 003200200 570300474 577307000 0003750532 صايف -اإليرادات 

 005720405 270302 0020723 (720020) 000730352 )اخلسارة(صايف الدخل 

      سبتمرب 03القطاع املنتهية يف فرتة 
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
 )غري مراجعة( 5302 سبتمرب 03لفرتيت الثالثة أشهر والتسعة أشهر املنتهيتني يف 

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

  
اململكة العربية 
 السعودية

 
 مجهورية مصر
 العربية

اجلمهورية 
 اإلسالمية
 اإليرانية

 
 

 دول أخرى

 
 
 اجملموع

      )غري مراجعة( 5304سبتمرب  03

 669506977 5406922 6886284 066046483  460246928 صايف - املصنع واملعداتو  املمتلكات

 969606459 4526880 86.258 4936009  8.963.730 املوجودات األخرى غري املتداولة

 09.757.465 560306227 564996888 5.759.847  05.094.073 صايف –اإليرادات 

 066076960 806074 0046546 (496490) 064696806 صايف الدخل 

 
 .ميثل صايف الدخل العائد للمسامهني يف الشركة األم )*(
 

 رحبية السهم - 03
 

 5304و  5302 سبتمرب 03يف  تنياملنتهيأشهر  التسعةو الثالثة أشهر  يتلفرت  السهم رحبيةمت حساب 
املرجح توسط العائد إىل مسامهي الشركة لتلك الفرتات على املقسمة الدخل من العمليات وصايف الدخل ب

 األسهم القائمة خالل تلك الفرتتني. لعدد
 

 إلتزامات حمتملة وتعهدات - 00
 
 ريـالمليون  5060تعهدات قائمة لإلستثمارات مببلغ اجملموعة  ، لدى5302 سبتمرب 03كما يف  (0)

 .سعودي( ريـالمليون  02664: 5304سعودي )
 

إضافية بزكاة مطالبة ( صلحةالدخل )املو مصلحة الزكاة  أصدرت، 5302 سبتمرب 03 كما يف (5)
سعودي( متعلقة بفرتات سابقة  ريـالمليون  40.4:  5304سعودي ) ريـالمليون  4567مببلغ 
عتقد وت دارة بتقدمي إعرتاض على هذه الربوطاإلقامت  .املوحدةالتابعة  االشركة وبعض شركاهت ضد

لذلك املبلغ  اً تقيد الشركة خمصص، مل وبناءاً عليه. ستقوم يف النهاية بعكس هذه الربوطصلحة أبن امل
  .املرفقة يف القوائم املالية األولية املوحدة

 


