شركة مجموعة صافوال

(شركة مساهمة سعودية)

القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  31ديسمبر 3113
وتقرير فحص محدود

شركة مجموعة صافوال

(شركة مساهمة سعودية)
القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  31ديسمبر 3113
صفحة
تقرير الفحص احملدود ملراجعي احلسابات

2

قائمة املركز املايل األولية املوحدة

4-3

قائمة الدخل األولية املوحدة

5

قائمة التدفقات النقدية األولية املوحدة

7-6

إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة

28-8

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي األولية الموحدة
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر يري ذلك)
إيضاح
الموجودات
موجودات متداولة
نقد وما يف حكمه
ذمم مدينة
خمزون
مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى
موجودات مصنفة كمحتفظ هبا للبيع
موجودات غير متداولة
ذمم مدينة طويلة األجل
إستثمارات
ممتلكات ومصنع ومعدات
موجودات يري ملموسة

3
4
4

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
مكاسب مؤجلة
التزام ضرييب مؤجل
ذمم دائنة طويلة األجل
مكافآت هناية اخلدمة للموظفني

3113
(غير مراجعة)

 31ديسمبر

3113
(مراجعة)

1233121.1
123352213
.2.222121
12.312518
1132.8.
.21.221..

943.259
3.447.961
3.973.422
3.993.898
386.353
8.544.892

..2.31
82.352382
223152382
123332.1.
1522..2...

367.899
7.526.661
5.779.953
3.322.333
34.796.643

3.28.12211

23.343.535

5
6

3251525..
8112318
3251.2123
321.82.22
.32838
12.112133

3.527.275
931.952
2.744.214
3.963.259
359.239
9.312.929

6

.21282113
1112112
.121.1
5.2111
3512..1
.28..2135

3.632.246
313.393
33.583
53.783
353.753
4.356.554

1328852158

33.459.483

3

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 يري ذلك)

إيضاح

3113
(غير مراجعة)

 31ديسمبر

3113
(مراجعة)

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

5233.2118
3.32.8.
12318228.
.2111
13.2.81

5.111.111
3.237.233
4.111
()5.713

382.15
()55.213.
321832111

2.142
()473.168
2.541.366

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

.28.12..8

8.286.671

حقوق األقلية

12315213.

3.595.382

مجموع حقوق الملكية

112.2.2131

9.882.152

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

3.28.12211

23.343.535

التزامات محتملة وتعهدات

7

33

تعترب اإليضاحات يف الصفحات من  8إىل  28جزءاً 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 يري ذلك)

إيضاح

فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31ديسمبر
3113
3113
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)

إيرادات
تكلفة املبيعات
إمجايل الربح

6.943.657 221332132
()5.538.343( )5211521..
3.415.334 121322.38

حصة الشركة يف صايف دخل شركات
زميلة ودخل توزيعات من أرباح
استثمارات متاحة للبيع  -صايف
مجموع الدخل

3182183
123..28..

4

381.512
3.585.836

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
3113
3113
(مراجعة)
(غير مراجعة)
27.393.493
3223252...
()22.599.544( )312.122.33
4.793.949
.2..12538

8512818
52811231.

578.567
5.371.536

مصاريف تشغيلية
بيع وتسويق
عمومية وإدارية

()2112.35
()1812.81

()612.571
()386.513

()325112585
()2312318

()2.323.952
()591.337

جمموع املصاريف

()8112.12

()789.173

()3213321.3

()2.934.269

دخل من العمليات

52323.3

796.743

325882.33

2.456.247

إيرادات( /مصاريف) أخرى
ربح من إستبعاد إستثمارات
خسائر إخنفاض يف القيمة
نفقات متويلية  -صايف

3312.11
()1112111
().12..5
253215.
()51223.
2132335

الدخل قبل الزكاة والضرائب األجنبية
زكاة وضريبة دخل أجنبية
صافي الدخل للفترة /للسنة
صافي الدخل العائد إلى:
مسامهي الشركة األم
حصة حقوق األقلية من صايف دخل
الفرتة /السنة يف شركات تابعة
صافي الدخل للفترة /للسنة
ربحية السهم:
 الدخل من العمليات
 صايف الدخل للفرتة /للسنة العائد
إىل مسامهي الشركة األم
املتوس املرجح لعدد األسهم
القائمة (باآلالف)

31

()373
()323.638
674.954
()339.731
555.244

3312.11
()1112111
()35.2313

32.5.2231
()3112.83
321.32158

46.653
()427.383
2.175.537
()268.348
3.817.369

52.2121

433.359

1281.2.11

3.412.219

3.2125
2132335

343.885
555.244

.312282
321.32158

415.361
3.817.369

1211

3.59

5211

4.93

1211

1.83

3238

2.81

533225.

511.111

5152223

511.111

تعترب اإليضاحات يف الصفحات من  8إىل  28جزءاً 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 يري ذلك)

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صايف الدخل للسنة
تعديالت لبنود يري نقدية
إستهالك وإطفاء واخنفاض يف القيمة
نفقات متويلية  -صايف
حصة من صايف دخل الشركات الزميلة
إيراد إستثمار
ربح من بيع ممتلكات ومصنع ومعدات
تغريات يف رأس املال العامل
ذمم مدينة
خمزون
مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى
ذمم دائنة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
مكافآت هناية اخلدمة للموظفني
صايف النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية

إيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
توزيعات أرباح مستلمة
متحصالت من بيع إستثمارات
التغري يف ذمم مدينة طويلة األجل
أثر معاملة االستحواذ على حقوق األقلية
بدون تغيري يف السيطرة
شراء ممتلكات ومصنع ومعدات
متحصالت من بيع ممتلكات ومصنع ومعدات
إضافات إىل نفقات مؤجلة
إضافات إىل إستثمارات
صايف النقد الناتج عن (املستخدم يف) األنشطة اإلستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
صايف الزيادة يف قروض قصرية األجل
صايف التغري يف قروض طويلة األجل
التغريات يف حقوق األقلية
نفقات متويلية -صايف
صايف التغري يف متويل اإليداعات املقيدة
7
أرباح موزعة مدفوعة
صايف النقد (املستخدم يف) /الناتج عن األنشطة التمويلية
5
6
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر
3113
3113
(مراجعة)
(غير مراجعة)

321.32158

3.817.369

2.12532
35.2313
()2812.1.
()1312.11
()1.2828

564.117
427.383
()568.793
()46.653
()3.542

1182.11
()123132.31
()1132318
()3112111
...2.33
322153
12111211.

367.681
()821.973
()663.925
25.277
554.873
46.488
3.693.389

353232.
2152111
1182188

228.198
373.149
341.779

.12121
()1213.232.
3.32125
()382312
3.12.18

63.485
()3.114.378
55.853
()53.319
()3.997.832
()2.394.255

1.32.13
.112333
()1332..5
()35.2313
()..121.3
()8832.38

773.846
3.145.613
()358.328
()427.383
8.479
()742.373
498.146

(يتبع)

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة (تتمة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر يري ذلك)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
3113
3113
(مراجعة)
(غير مراجعة)

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

2..212.
()3812511
..3235.

()215.121
()65.815
3.234.184

نقد وما في حكمه في نهاية السنة

1233121.1

943.259

جدول تكميلي لمعلومات غير نقدية
إحتياطي القيمة العادلة
فروقات حتويل عمالت أجنبية
مكافأة أعضاء جملس اإلدارة

1.12183
()112881
32311

()4.893
()367.398
2.211

تعترب اإليضاحات يف الصفحات من  8إىل  28جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوحدة.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  31ديسمبر ( 3113غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر يري ذلك)
 - 1معلومات عامة
شركة جمموعة صافوال (الشركة) هى شركة مسامهة سعودية تأسست وفقاً لنظام الشركات يف اململكة العربية السعودية
مبوجب املرسوم امللكى رقم م 23/بتاريخ  29ربيع األول 3398هـ (املوافق  9مارس 3978م) .صدر سجل
الشركة التجارى رقم  4131139718يف مدينة جدة بتاريخ  23رجب 3399هـ (املوافق  36يونيو 3979م).
تتضمن أهداف الشركة وشركاهتا التابعة إنتاج وتسويق الزيوت النباتية وإنشاء الصناعات املكملة هلا ومنافذ التجزئة
ومنتجات األلبان واأليذية السريعة ومواد التغليف والتصدير واإلسترياد والتعهدات التجارية والوكاالت التجارية،
باإلضافة إىل تنمية احملاصيل الزراعية واألنشطة املتعلقة باإلستثمارات العقارية.
تشمل القوائم املالية األولية املوحدة املرفقة حسابات الشركة وشركاهتا التابعة احمللية واألجنبية املوحدة.
كما يف  33ديسمرب ،لدى الشركة استثمارات يف الشركات التابعة التالية (يشار إليها جمتمعة بكلمة "اجملموعة").
(أ) الشركات التابعة المملوكة مباشرة
نسبة الملكية في
الشركة التابعة

( )3شركات تابعة ذات نشاط تشغيلي

النشاط التجاري
الرئيسي

إسم الشركة التابعة

بلد التأسيس

شركة صافوال لأليذية (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)
الشركة املتحدة للسكر ،مصر (يو إس سي إي)

اململكة العربية السعودية

أيذية
جتزئة
تصنيع منتجات التعبئة
والتغليف البالستيكية
عقار

مجهورية مصر العربية

تصنيع السكر

اململكة العربية السعودية

جتزئة

لبنان

جتزئة

شركة املخازن الكربى التجارية (جيانت)
الشركة املتحدة لألسواق املركزية (يو سي سي إم)
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(بالمائة) كما في
 31ديسمبر
3113

3113

111
.3
111

91
74،4
311

11
1.,33

81
39،32

11
-

8
8

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  31ديسمبر ( 3113غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر يري ذلك)
-1

معلومات عامة (تتمة)

 )2شركات تابعة متوقفة النشاط وشركات تابعة قابضة

نسبة الملكية
(بالمائة) كما في
 31ديسمبر

النشاط التجاري
الرئيسي

3113

3113

قفزات الكونية للتطوير العمراين احملدودة
األوقات الكونية احملدودة
أعالينا الكونية احملدودة
أبتكار الكونية احملدودة
شـركة أدمي العربية احملدودة (ايه ايه سي)
شركة صافوال لإلستثمارات الصناعية (إس آي آي سي)
شركة مدارك لالستثمارات

اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
األردن
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
شركة قابضة
شركة قابضة

أصداء الدولية لإلستثمار العقاري احملدودة
مساعي الدولية لإلستثمار العقاري احملدودة
سرايا الدولية لإلستثمار العقاري احملدودة
شركة صافوال للتجارة العاملية احملدودة
الشركة املتحدة للممتلكات العقارية (يو بيه دي سي)
شركة كامن الشرق لإلستثمارات الصناعية (كامن)
شركة الصدوق العربية لإلتصاالت احملدودة (صدوق)
شركة املؤون العاملية القابضة
شركة عافية العربية لأليذية

اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اجلزر الربيطانية العذراء
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية

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

111
111
111
111
111
5
111
111
111
111

81
61
311
81
81
4،5
311
311
311
311

إسم الشركة التابعة

بلد التأسيس

شركة األطر العربية القابضة لالستثمار التجاري (األطر)
شركة اجملمعات املوحدة العقارية (جممعات)
مراسينا الدولية لإلستثمار العقاري احملدودة
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111
111
111
111
111
111
111
111
111

311
311
311
311
311
311
311
311
311

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  31ديسمبر ( 3113غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر يري ذلك)
-1

معلومات عامة (تتمة)

إسم الشركة التابعة

بلد التأسيس

النشاط التجاري الرئيسي

نسبة الملكية في الشركة
التابعة (بالمائة)
كما في  31ديسمبر
3113
3113

(ب) شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية

شركة عافية العاملية (إيه آي سي)
شركة صافوال لإلستثمار الصناعي (إس آي آي سي)
شركة صافوال ألسواق األيذية الناشئة احملدودة
(إس إف إي إم)

اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية

إنتاج زيوت الطعام
شركة قابضة

.5,1.
.5

95،39
95

اجلزر الربيطانية العذراء

شركة قابضة
شركة قابضة

.5,.3
.5
111
111
111
21
1.

95،43
95
311
311
311
61
39

جزر الكامين
مجهورية مصر العربية
مجهورية مصر العربية
اإلمارات العربية املتحدة

شركة صافوال لأليذية والسكر (إس أف أس سي)
شركة امللكة للصناعات الغذائية
شركة الفراشة للصناعات الغذائية
شركة صافوال لأليذية الدولية احملدودة
الشركة الدولية لصناعة األيذية
شركة اإلسكندرية للسكر (إيه إس سي إي) ،مصر

مجهورية مصر العربية

اململكة العربية السعودية

تصنيع املعكرونة
تصنيع املعكرونة
شركة قابضة
تصنيع الدهون املتخصصة

تصنيع السكر

شركة صافوال لأليذية الدولية احملدودة (إس إف سي آي)
شركة بينهام رويان كاري احلديثة (إم يب آر كيه)

اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية

األيذية واحللويات

111

-

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

اململكة العربية السعودية

تصنيع السكر

8.,.1

74،48

الشركة املتحدة للسكر
الشركة املتحدة للسكر ،مصر
شركة اإلسكندرية للسكر (إيه إس سي إي)
شركة إستثمارات بيت شوجر

مجهورية مصر العربية
مجهورية مصر العربية
جزر الكامين

تصنيع السكر
تصنيع السكر
متوقفة النشاط

52,85
23,13
111

56،75
62،33
311

الشركة املتحدة للسكر ،مصر
شركة اإلسكندرية للسكر

مجهورية مصر العربية

تصنيع السكر

11,18

38،87

شركة صافوال ألسواق األيذية الناشئة احملدودة
شركة صافوال املغرب
صافوال لزيوت الطعام (السودان) احملدودة
شركة عافية العاملية  -اجلزائر

املغرب
السودان
اجلزائر

إنتاج زيوت الطعام
إنتاج زيوت الطعام
إنتاج زيوت الطعام
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111
111
111

311
311
311

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  31ديسمبر ( 3113غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر يري ذلك)
-1

معلومات عامة (تتمة)

(ج) شركات تابعة تحت سيطرة شركة عافية العالمية

نسبة الملكية المباشرة في الشركة
التابعة (بالمائة)
كما في  31ديسمبر

إسم الشركة التابعة

بلد التأسيس

النشاط التجاري الرئيسي

3113

3113

شركة صافوال بيشهر (إس يب سي)
شـركة مالينرتا القابضـة

اجلمهورية اإلسالمية االيرانية
لوكسمربغ

شركة قابضة
شركة قابضة

صافوال لأليذية احملدودة (أس أف إل)
شـركة عافية العامليـة  -األردن
شـركة أنفسكز
عافية للتجارة العاملية
صافوال لأليذية العاملية
شركة كويو ييدا ياتوم يف تكاريت إيه إس (كويو)

اجلزر الربيطانية العذراء
األردن
اجلزر الربيطانية العذراء
اجلزر الربيطانية العذراء
اجلزر الربيطانية العذراء
تركيا

شركة قابضة
إنتاج زيوت الطعام
شركة قابضة
شركة جتارية
متوقفة النشاط
شركة قابضة

11
111

81
311

111
.8,.
.1
111
111
111

311
97،4
91
311
311
311

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

اجلمهورية اإلسالمية االيرانية
اجلمهورية اإلسالمية االيرانية
اجلمهورية اإلسالمية االيرانية

إنتاج زيوت الطعام
إنتاج زيوت الطعام
جتارة وتوزيع

8.,.
8.,.
111

79،9
79،9
311

صافوال لأليذية احملدودة
شركة عافية العاملية  -مصر
شركة التيمار العاملية احملدودة
شركة إلنقنتون العاملية احملدودة

مجهورية مصر العربية
اجلزر الربيطانية العذراء
اجلزر الربيطانية العذراء

إنتاج زيوت الطعام
متوقفة النشاط
متوقفة النشاط

..,.3
111
111

99،92
311
311

شركة أنفسكز
شركة صافوال لأليذية (سي آي إس)

كازاخستان

إنتاج زيوت الطعام

111

311

شركة كويو ييدا ياتوم يف تكاريت إيه إس
يادوم ييدا صناعي يف تاكريت إيه إس (يودوم)

إنتاج زيوت الطعام

تركيا
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111

311

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  31ديسمبر ( 3113غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر يري ذلك)
-1

معلومات عامة (تتمة)

(د) شركات تابعة تحت سيطرة شركة العزيزية بندة المتحدة

إسم الشركة التابعة
شركة العزيزية بندة املتحدة
شركة املخازن الكربى التجارية
الشركة املتحدة لألسواق املركزية
شركة بندة خلدمات التشغيل والصيانة واملقاوالت
شركة املخازن الكربى التجارية
الشركة اللبنانية للحلويات واملخابز (إل إس يب)

بلد التأسيس

النشاط التجاري الرئيسي

نسبة الملكية المباشرة في الشركة
التابعة (بالمائة)
كما في  31ديسمبر
3113 3113

اململكة العربية السعودية
لبنان
اململكة العربية السعودية

جتزئة
جتزئة
خدمات التشغيل والصيانة

.1
111

91
91
-

اململكة العربية السعودية

متوقفة النشاط

.5

95

(هـ) شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال ألنظمة التغليف
إسم الشركة التابعة

بلد التأسيس

شركة صافوال ألنظمة التغليف
مارينا اجلديدة للصناعات البالستيكية (إن إم يب)

مجهورية مصر العربية

شركة الشرق للصناعات البالستيكية (الشرق)

اململكة العربية السعودية

النشاط التجاري الرئيسي
تصنيع منتجات التعبئة
والتغليف البالستيكية
تصنيع منتجات التعبئة
والتغليف البالستيكية

3113

3113

111

311

111

311

إعتباراً من  36سبتمرب  ،2119استحوذت شركة العزيزية بنده املتحدة التابعة للمجموعة على عمليات شركة جيان
السعودية احملدودة ("جيان") مقابل مبلغ جمموعه  469،3مليون ريـال سعودي حيث يتألف مبلغ الشراء من قيمة نقدية
مببلغ  232مليون ريـال سعودي نقداً وقيمة حقوق ملكية مؤجلة مببلغ  237،3مليون ريـال سعودي .قامت شركة
العزيزية بندة املتحدة بدفع املبلغ النقدي يف  32أكتوبر  2119بينما متت تسوية حقوق امللكية املؤجلة خالل عام
 2131من خالل إصدار أسهم جديدة بلغ عددها  45،7مليون سهم من أسهم شركة العزيزية بندة املتحدة ،قيمة كل
سهم  53،92ريـال سعودي .كذلك مبوجب هذه اإلتفاقية حيق جليان اإلستحواذ على  ٪3من أسهم شركة العزيزية بنده
سنوياً بقيمة إختيارية تقارب قيمتها العادلة وملدة  3سنوات .خالل  2133مارست شركة جيان حقها يف اإلستحواذ
على نسبة  %3من حصص امللكية يف شركة العزيزية بنده املتحدة .وبناءاً على ذلك ،كما يف  33ديسمرب ،2133
إخنفضت حصة ملكية اجملموعة يف شركة العزيزية بنده من نسبة  ٪74،4إىل نسبة  ٪73،4وحققت اجملموعة رحباً
رأمسالياً مببلغ  25،87مليون ريـال سعودي مت قيده يف قائمة املركز املايل األولية املوحدة ضمن بند "أثر معاملة االستحواذ
على حقوق األقلية بدون تغيري يف السيطرة" .تستحق جيان االستحواذ على نسبة  ٪2إضافية يف حصص امللكية يف
شركة العزيزية بنده.
- 32 -

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  31ديسمبر ( 3113غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر يري ذلك)
-1

معلومات عامة (تتمة)
خالل الربع الثاين من سنة  ،2133وافق أعضاء جملس إدارة الشركة على اقتناء حصة األقلية بنسبة ٪38.6
يف حقوق األقلية يف شركة العزيزية بنده املتحدة و ٪31يف شركة صافوال لأليذية من شركة املهيدب القابضة
مقابل إصدار  33،9مليون سهم جديد يف الشركة .مت إستكمال املعاملة عند موافقة املسامهني يف إجتماع
اجلمعية العمومية يري العادية اليت عقدت يف نوفمرب  2133وإمتام بعض اإلجراءات النظامية األخرى.
نتيجة لذلك ،كما يف  33ديسمرب  ،2133زاد رأس مال الشركة مببلغ  339.8مليون ريـال سعودي وإزدادت
عالوة اإلصدار مببلغ  342.9مليون ريـال سعودي وذلك عند إصدار األسهم اجلديدة.
خالل يونيو  ،2133وقع حادث حريق يف مستودع الشركة املتحدة للسكر اخلام يف جدة .وخالل السنة أهنت
اجلهة املتخصصة واملعينة من قبل شركة التأمني التابعة للشركة املتحدة للسكر تقييمها املبدئي للخسائر اليت مت
تكبدها ورفعت تقريرها إىل شركة التأمني .تعتقد اإلدارة أنه لن تكون هناك خسارة جوهرية من جراء هذا
التقييم.
وافق جملس إدارة الشركة على إصدار هذه القوائم املالية األولية املوحدة بتاريخ  39يناير .2134

 - 3ملخص السياسات المحاسبية الهامة
تتلخص أدناه السياسات احملاسبية الرئيسية املطبقة يف إعداد هذه القوائم املالية األولية املوحدة .مت تطبيق هذه
السياسات بطريقة منتظمة جلميع الفرتات املعروضة ،ما مل يذكر خالف ذلك.
 1-3أسس اإلعداد
أعدت القوائم املالية األولية املوحدة املرفقة بالتكلفة التارخيية وفقاً ملبدأ اإلستحقاق احملاسيب ،واملعدل إلعادة
تقييم االستثمارات املتاحة للبيع ،وطبقاً للمعايري احملاسبية الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني.
أعدت القوائم املالية األولية املوحدة لفرتة الثالثة أشهر والسنة املنتهيتني يف  33ديسمرب  2133طبقاً ملعايري
القوائم املالية األولية الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني ،على أساس الفرتات اجملمعة ،واليت تعترب
كل فرتة أولية جزءاً ال يتجزأ من السنة املالية .وبناءاً عليه ،فقد مت إثبات اإليرادات واألرباح واملصاريف
واخلسائر خالل الفرتة .تشتمل القوائم املالية األولية املوحدة املرفقة على مجيع التعديالت ،اليت يتكون معظمها
من املستحقات املتكررة ،اليت تعتربها اإلدارة ضرورية لعرض عادل لقوائم املركز املايل ونتائج األعمال والتدفقات
النقدية .ال تتضمن القوائم املالية األولية املوحدة مجيع املعلومات واإلفصاحات املطلوبة يف القوائم املالية املوحدة
السنوية ،وجيب أن تقرأ مع القوائم املالية املوحدة املراجعة للمجموعة للسنة املنتهية يف  33ديسمرب .2132

- 33 -

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  31ديسمبر ( 3113غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر يري ذلك)
 - 3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 3-3تقديرات وأحكام محاسبية هامة
يتطلب إعداد القوائم املالية وفقاً للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها استخدام بعض التقديرات واالفرتاضات اهلامة
اليت تؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات املصرح عنها ،واإلفصاح عن املوجودات وااللتزامات احملتملة كما يف
تاريخ القوائم املالية ،وكذلك مبالغ اإليرادات واملصروفات املصرح عنها خالل الفرتة املالية .يتم تقييم التقديرات
واالحكام بشكل مستمر وهي مبنية على خربة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات بأحداث مستقبلية يعتقد
أهنا معقولة يف ظل الظروف .تقوم اجملموعة بإجراء تقديرات وافرتاضات متعلقة باملستقبل ،نادرا ما تتساوى
التقديرات الناجتة وفقاً لتعريفها مع النتائج الفعلية ذات الصلة .فيما يلي متت مناقشة التقديرات واالفرتاضات
ذات املخاطر اهلامة اليت قد ينتج عنها تعديالت جوهرية يف القيم الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل السنة
املالية القادمة:
(أ) اإلخنفاض التقديري يف قيمة الشهرة
تقوم اجملموعة سنوياً بإجراء فحص للتأكد عما إذا حدث أي إخنفاض يف قيمة الشهرة طبقاً للسياسات
احملاسبية املذكورة يف (اإليضاح  .)3-2مت حتديد قيم املبالغ القابلة لالسرتداد من الوحدات املنتجة للنقد بناءً
على حسابات القيمة املستخدمة .يتطلب القيام هبذه احلسابات استخدام تقديرات معينة.
(ب) إخنفاض قيمة االستثمارات املتاحة للبيع
تقوم اجملموعة بإجراء إفرتاضات حلساب اخلسارة الناجتة عن اإلخنفاض يف قيمة اإلستثمارات املتاحة للبيع
وموجوداهتا التابعة هلا .ويتضمن ذلك تقييم األدلة املوضوعية اليت تتسبب يف إخنفاض يري مؤقت يف قيمة
اإلستثمارات .يعد أي إخنفاض هام ومديد ،يف القيمة العادلة لإلستثمار يف حقوق امللكية حتت تكلفته دليالً
موضوعياً على اإلخنفاض يف القيمة .إن حتديد ما هو "هام" أو "مديد" يتطلب إجراء إفرتاض .كما تعد
اجملموعة اإلخنفاض يف القيمة مناسباً عندما يوجد دليل على تدهور الوضع املايل للمستثمر ،أو للصناعة أو
لألداء القطاعي ،أو للتغريات يف التكنولوجيا ،أو تغري يف التدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية.
(ج) خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها
يتم تكوين خمصص إلخنفاض قيمة الذمم املدينة التجارية عند وجود دليل موضوعي على أن اجملموعة لن
تستطيع حتصيل املبالغ املستحقة وفقاً للشروط األساسية للذمم املدينة .فالصعوبات املالية الكبرية اليت يتعرض
هلا املدين وإحتمالية إفالس املدين أو إعادة اهليكلة املالية واإلخفاق أو التأخر يف السداد (ألكثر من  31يوماً
بعد االستحقاق) تعد مؤشرات على أن الذمم املدينة التجارية قد إخنفضت قيمتها .ويتم عمل تقديرات
منفصلة للحسابات الفردية اهلامة .وبالنسبة للمبالغ الغري هامة حبد ذاهتا ولكن متأخرة يف الدفع ،فإنه يتم
تقييمها بشكل مجاعي ويتم تكوين خمصص هلا بناءً على طول املدة ومعدالت اإلسرتداد السابقة.
(د) خمصص خمزون متقادم
تقوم اجملموعة بتحديد خمصص البضاعة املتقادمة بناءاً على اخلربات السابقة ،ودورة املخزون املتوقعة وحتليل
أعمار املخزون ،واحلالة الراهنة للمخزون ،باإلضافة إىل التوقعات احلالية واملستقبلية فيما يتعلق باملبيعات.
تتضمن االفرتاضات املتعلقة مبخصص املخزون املتقادم التقلبات والتوجهات املستقبلية للمبيعات ،باإلضافة إىل
متطلبات ومكونات املخزون الالزمة لدعم عروض املبيعات املستقبلية .إن التقديرات واالفرتاضات ملخصص
املخزون املتقادم للمجموعة قد يتغري بشكل جوهري من فرتة إىل أخرى نظراً لتغريات يف عروض هذه
املنتجات.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  31ديسمبر ( 3113غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر يري ذلك)
 - 3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 3-3إستثمار في شركات تابعة
(أ) شركات تابعة
الشركات التابعة هي تلك املنشآت اليت لدى اجملموعة القدرة على توجيه سياساهتا 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 ميكن ممارستها حالياً أو حتويلها ،عند تقييم ما إذا
كانت اجملموعة تسيطر على منشأة أخرى .يتم توحيد الشركات التابعة بشكل كامل من تاريخ إنتقال السيطرة
إىل اجملموعة ،كما تتوقف عملية التوحيد من تاريخ توقف اجملموعة عن السيطرة.
يتم إستخدام طريقة الشراء احملاسبية لقيد عملية إقتناء الشركات التابعة .يتم قياس تكلفة اإلقتناء بالقيمة العادلة
للموجودات املقدمة ،أو املطلوبات اليت مت تكبدها أو تلك اليت يتم حتملها كما يف تاريخ اإلقتناء ،باإلضافة إىل
التكاليف اليت تعود مباشرة إىل اإلقتناء .يتم قيد الزيادة يف تكلفة اإلقتناء عن القيمة العادلة حلصة اجملموعة يف
صايف املوجودات القابلة للتحديد املقتناة كشهرة .يتم قيد الشهرة الناجتة من إقتناء شركات تابعة ضمن بند
"املوجودات يري امللموسة "يف قائمة املركز املايل املرفقة .يتم إختبار الشهرة سنوياً للتحقق من وجود إخنفاض يف
قيمتها ويتم قيدها بالتكلفة بعد خصم أي إطفاء مرتاكم وخسائر اإلخنفاض يف القيمة ،إن وجدت .ال يتم
توحيد الشركات التابعة اليت تكون هلا سيطرة مؤقتة من قبل اجملموعة ويتم احتساهبا كشركات زميلة.
يتم استبعاد املعامالت داخل اجملموعة واألرصدة واألرباح واخلسائر يري احملققة الناجتة عن تلك املعامالت عند
التوحيد بني شركات اجملموعة .يتم تغيري السياسات احملاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لتتوافق مع
السياسات احملاسبية املعتمدة من قبل اجملموعة.
تقيد التغريات يف حصة ملكية اجملموعة يف شركات تابعة بعد اكتساب السيطرة ،كمعامالت يف حقوق امللكية
وتعدل املبالغ الدفرتية حلصص األقلية مقابل القيمة العادلة لسعر الشراء املدفوع ويقيد أي فرق مباشرة يف
حقوق امللكية حتت بند "أثر معامالت االستحواذ على حقوق األقلية بدون تغري يف السيطرة".
(ب) شركات زميلة
الشركات الزميلة هي الشركات اليت يكون للمجموعة تأثري كبري عليها ولكن بدون سيطرة ،وعادة ما يصاحب
ذلك ملكية لنسبة ترتاوح ما بني  21باملائة و  51باملائة من حقوق التصويت .يتم إحتساب االستثمارات 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 مرتاكم وخسائر اإلخنفاض يف القيمة ،إن وجدت
تقيد حصة اجملموعة يف ربح أو خسارة الشركات الزميلة املتحققة بعد الشراء يف قائمة الدخل ،كما تقيد
حصتها يف التغري يف االحتياطيات الذي حيدث بعد الشراء يف االحتياطيات .يتم تعديل القيمة الدفرتية
لإلستثمار بالتغريات املرتاكمة الالحقة لعملية الشراء .عندما تكون حصة اجملموعة يف خسائر شركة زميلة تعادل
أو تتجاوز حصتها يف الشركة الزميلة وشركة ذات سيطرة مشرتكة ،مبا فيها أي ذمم مدينة يري مضمونة ،ال تقيد
اجملموعة أي خسائر إضافية ،ما مل تتكبد أي التزامات أو جتري أي عمليات سداد نيابة عن الشركة الزميلة.
يتم قيد األرباح واخلسائر املخفضة الناجتة عن االستثمارات يف شركات زميلة يف قائمة الدخل.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  31ديسمبر ( 3113غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر يري ذلك)
 - 3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 3-3إستثمار في شركات تابعة (تتمة)
(ج) استثمار يف استثمارات متاحة للبيع
تتكون االستثمارات املتاحة للبيع بشكل رئيسي من استثمارات يف حقوق امللكية بنسبة نقل عن  ٪21يف
استثمارات مدرجة /يري مدرجة .يتم قيد هذه االستثمارات ضمن املوجودات يري 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 يتم إعادة تقييمها بالقيمة العادلة يف تاريخ كل تقرير مايل على النحو التايل:
 )3حتدد القيم العادلة لألوراق املالية املدرجة بأسعار السوق املتاحة بتاريخ التقرير املايل بعد تعديلها مبوجب
أي قيود على حتويل أو بيع أي من هذه االستثمارات.
 )2حتدد القيم العادلة لألوراق املالية يري املدرجة على أساس تقدير معقول يتم حتديده بالرجوع إىل القيمة
السوقية املتداولة ألسهم إستثمار أخرى مدرجة ومماثلة أو على أساس تدفقات نقدية متوقعة وخمفضة.
يتم قيد التسويات املرتاكمة الناجتة عن إعادة تقييم هذه االستثمارات كبند مستقل ضمن حقوق امللكية
كإحتياطي للقيمة العادلة حىت يتم استبعاد االستثمار.
 .-3التقارير القطاعية
(أ) قطاع األعمال
قطاع األعمال هو جمموعة من املوجودات والعمليات اليت:




تعمل يف أنشطة تأيت بإيرادات.
تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياهتا من أجل اختاذ قرارات تتعلق بتوزيع املصادر وتقييم األداء.
تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل.

(ب) القطاع اجلغرايف
القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات والعمليات اليت تقوم بأنشطة تأيت بإيرادات يف بيئة اقتصادية حمددة
ختضع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك اليت تعمل يف بيئات اقتصادية أخرى.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  31ديسمبر ( 3113غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر يري ذلك)
 - 3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 5-3معامالت العمالت األجنبية
(أ) عملة العرض
يتم عرض القوائم املالية األولية املوحدة للمجموعة بالريـال السعودي وهي عملة عرض القوائم املالية
للمجموعة.
(ب) معامالت وأرصدة
يتم حتويل املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية إىل الريـال السعودي بإستخدام أسعـار الصـرف السائدة يف
تواريخ تلك املعامالت .يتم قيد أرباح وخسائر فروق صرف العملة األجنبية الناجتة عن تسوية تلك املعامالت
وكذلك تلك الناجتة عن حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعملة األجنبية ،لفرتة السنتني املنتهيتني يف 33
ديسمرب  2133و  ،2132على أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما يف هناية الفرتة ضمن قائمة
الدخل األولية املوحدة.
(ج) شركات اجملموعة
يتم حتويل املركز املايل ونتائج األعمال لشركات أجنبية تابعة وشركات زميلة عملتها الرئيسية يري الريـال
السعودي ،إىل الريـال السعودي على النحو التايل:




ححتول املوجودات واملطلوبات لكل قائمة مركز مايل بأسعار الصرف السائدة عند اإليالق يف تاريخ قائمة
املركز املايل تلك.
ححتول اإليرادات واملصروفات لكل قائمة دخل على أساس متوس أسعار الصرف.
ححتول مكونات حسابات حقوق امللكية بأسعار الصرف املعمول هبا يف تواريخ نشوء البنود ذات الصلة.

تدرج التعديالت املرتاكمة الناجتة عن حتويل القوائم املالية للشركات األجنبية التابعة والزميلة إىل الريـال السعودي
كبند منفصل ضمن حقوق امللكية.
تعامل أي شهرة ناشئة عن شراء شركة تابعة أجنبية وأي تعديالت الحقة يف القيمة العادلة للقيم الدفرتية
للموجودات واملطلوبات الناشئة عن الشراء كموجودات ومطلوبات الشركات التابعة األجنبية وحتول يف تاريخ
اإليالق وتقيد يف حقوق امللكية.
يتم حتويل األرباح املوزعة املستلمة من شركات زميلة بسعر الصرف املعمول به يف تاريخ املعاملة ويتم قيد فروق
حتويل العملة األجنبية احملققة يف قائمة الدخل.
عند االستبعاد أو البيع اجلزئي لالستثمارات يف الشركات التابعة األجنبية والشركات الزميلة ،يتم قيد فروق حتويل
العمالت األجنبية املقيدة سابقاً يف حقوق امللكية يف قائمة الدخل كجزء من ربح أو خسارة االستبعاد أو
البيع.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  31ديسمبر ( 3113غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر يري ذلك)
 - 3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 5-3معامالت العمالت األجنبية (تتمة)
(د) إقتصادات عالية التضخم
متارس اجملموعة أعماهلا يف إيران والسودان من خالل شركتيها التابعتني ومها:
شركة صافوال بيشهر وشركة صافوال السودان (املنشآت) .وفقاً للمعلومات الواردة عن صندوق النقد الدويل
(آي إم إف) فقد جتاوز معدل التضخم املرتاكم ملدة ثالث سنوات لكل من إيران والسودان نسبة  ٪311كما
يف  33ديسمرب  . 2133وقد أدى هذا مع مؤشرات أخرى إىل إعتبار إيران والسودان من اإلقتصادات عالية
التضخم خالل ديسمرب .2133
ونتيجة لذلك ،ووفقاً للمعايري احملاسبية واإلرشادات الصادرة عن اهليئة العربية السعودية للمحاسبني القانونيني
(اهليئة) ،تعد إيران والسودان إقتصادات عالية التضخم لعام  .2133وفيما يلي التأثريات الرئيسية من ذلك:
 تعديل التكلفة التارخيية للموجودات واملطلوبات يري النقدية والبنود املختلفة حلقوق امللكية يف املنشآت من
تاريخ شرائها أو إدخاهلا يف قائمة املركز املايل األولية املوحدة للمجموعة إىل هناية السنة املنتهية يف 33
ديسمرب  2133لكي تظهر التغريات يف القوة الشرائية للعملة الناجتة عن التضخم.
 يظهر األثر الرتاكمي للتعديالت احملاسبية آلثار التضخم يف الشركات للسنوات قبل  2133يف فروقات
التحويل يف بداية السنة املالية .2133
 تعديل قائمة الدخل للمنشآت لكي تظهر األرباح /اخلسائر املالية الناجتة عن تأثري التضخم يف السنة على
صايف املطلوبات /املوجودات النقدية (خسارة /ربح يف القوة الشرائية).
 مت تعديل املكونات املختلفة للقوائم املالية هلذا املنشآت ملؤشر التضخم منذ إنتاجها.
 مل تعدل أرقام املقارنة  2132للقوائم املالية املوحدة للمجموعة اخلاصة باملنشآت لعدم تطلب ذلك يف
معيار احملاسبة املالئم.
 يتم حتويل املركز املايل للمنشآت إىل الريال السعودي طبقاً ملعيار احملاسبة املالئم:
 حتول املوجودات واملطلوبات لكل قائمة مركز مايل بأسعار الصرف السائدة عند اإليالق يف تاريخ
قائمة املركز املايل تلك.
 حتول اإليرادات واملصروفات لكل قائمة دخل على أسعار الصرف السائدة عند اإليالق.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  31ديسمبر ( 3113غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر يري ذلك)
 - 3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2-3نقد وما في حكمه
يشتمل النقد وما يف حكمه على نقد يف الصندوق ونقد لدى البنوك واستثمارات أخرى قصرية األجل عالية
السيولة تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء ،إن وجدت.
 8-3ذمم مدينة
تسجل الذمم املدينة باملبالغ األصلية للفواتري ناقصاً خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها .يتم عمل 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 حتميل هذه املخصصات على قائمة الدخل
وتسجل حتت بند "مصاريف بيع وتسويق" .عندما تكون الذمم املدينة يري قابلة للتحصيل ،يتم شطبها مقابل
خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها .تقيد أي مبالغ تسرتد يف وقت الحق لذمم قد مت شطبها بقيد دائن على
"مصاريف بيع وتسويق" يف قائمة الدخل.
 1-3مخزون
يقيد املخزون بسعر التكلفة أو صايف القيمة املمكن حتقيقها ،أيهما أقل .حتدد التكلفة بإستخدام طريقة
املتوس املرجح .تتضمن تكلفة املنتجات تامة الصنع تكلفة املواد اخلام والعمالة ومصاريف اإلنتاج يري
املباشرة.
صايف القيمة املمكن حتقيقها هو سعر البيع التقديري يف طور األعمال العادية بعد خصم تكاليف استكمال
العملية ومصاريف البيع.
 .-3ممتلكات ومصنع ومعدات
تسجل املمتلكات واملصنع واملعدات بالتكلفة بعد خصم اإلستهالك املرتاكم ما عدا اإلنشاء حتت التنفيذ الذي
يسجل بالتكلفة .ال يتم إستهالك األراضي .حيمل االستهالك على قائمة الدخل األولية املوحدة بإستخدام
طريقة القس الثابت لتوزيع تكاليف املوجودات ذات الصلة على قيمتها املتبقية على مدى األعمار اإلنتاجية
التقديرية التالية:
عدد السنوات
33 - 32،5
33 - 3
31 - 3
36 - 3
31 - 4

مباين
حتسينات على مباين مستأجرة
مصنع ومعدات
أثاث ومعدات مكتبية
سيارات
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  31ديسمبر ( 3113غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر يري ذلك)
 - 3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 .-3ممتلكات ومصنع ومعدات (تتمة)
حتدد األرباح واخلسائر الناجتة عن االستبعادات مبقارنة املتحصالت مع القيم الدفرتية وتدرج يف قائمة الدخل
األولية املوحدة.
حتمل مصاريف الصيانة واإلصالحات العادية اليت ال تزيد جوهريا من العمر اإلنتاجي التقديري لألصل املايل
على قائمة الدخل األولية املوحدة عند تكبدها .تتم رمسلة التجديدات والتحسينات اهلامة ،إن وجدت ،ويتم
استبعاد املوجودات اليت مت استبداهلا.
 11-3موجودات ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بها للبيع
تتضمن املوجودات احملتفظ هبا للبيع املوجودات واملطلوبات أو جمموعة تصفية ،يتوقع بشكل أويل
إسرتدادها من خالل البيع بدال من اإلستمرار يف إستخدامها .ومباشرة قبل تصنيفها على أهنا حمتفظ هبا
للبيع ،يتم قياس املوجودات املدرجة يف جمموعة التصفية بالقيمة الدفرتية أو القيمة العادلة أيهما أقل
ناقصاً تكلفة البيع .بعد التسجيل األويل ،يتم توزيع أي خسارة بفعل اخنفاض القيمة يف جمموعة التصفية
للشهرة (إن وجدت) ومن مث يتم توزيع املوجودات واملطلوبات املتبقية على أساس تناسيب .يري أنه ال يتم
توزيع أي خسارة على موجودات مالية ،حيث ميكن قياسها وفقاً للسياسات احملاسبية األولية اخلاصة هبا.
يتم إثبات خسائر وأرباح تصفية هذه املوجودات أو جمموعة التصفية يف قائمة الدخل األولية املوحدة.
 11-3نفقات مؤجلة
حتمل التكاليف اليت ليس هلا منافع مستقبلية على قائمة الدخل األولية املوحدة بينما تتم رمسلة تلك التكاليف
اليت يتوقع اإلستفادة منها يف الفرتات املستقبلية .تتألف النفقات املؤجلة اليت تظهر ضمن "موجودات يري
ملموسة" يف قائمة املركز املايل املرفقة من بعض تكاليف االنشاء املباشرة املتكبدة من قبل اجملموعة واملتعلقة
بإنشاء حمال التجزئة اخلاصة هبا .يتم إطفاء تلك التكاليف على فرتات ال تتجاوز مخس سنوات.
 13-3اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة
تت م مراجعة املوجودات يري املتداولة ملعرفة اإلخنفاض يف قيمتها عندما تشري األحداث أو التغريات يف الظروف
إىل أن القيمة الدفرتية قد تكون يري قابلة لالسرتداد .يتم إثبات اخلسارة الناجتة عن اإلخنفاض يف القيمة ،واليت
متثل الزيادة يف القيمة الدفرتية لألصل عن القيمة القابلة لالسرتداد وهي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف
البيع أو قيمة االستخدام ،أيهما أعلى .لغرض تقدير اإلخنفاض يف القيمة ،يتم جتميع املوجودات على أدىن
مستوى هلا حيث توجد تدفقات نقدية ميكن حتديدها بشكل منفصل (وحدات منتجة للنقد) .تتم مراجعة
املوجودات يري املتداولة ،خبالف املوجودات يري امللموسة ،اليت سبق أن حدث إخنفاض يف قيمتها بغرض
احتمال عكس قيد ذلك اإلخنفاض يف القيمة ،وذلك يف تاريخ كل فرتة مالية .إذا ما مت الحقاً عكس قيد
خسارة اإلخنفاض يف القيمة ،عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لألصل أو الوحدة املنتجة للنقد إىل التقدير املعدل
لقيمتها املمكن اسرتدادها ،على أن ال تزيد القيمة الدفرتية اليت متت زيادهتا عن القيمة الدفرتية اليت مت حتديدها
فيما لو مل يتم إثبات خسارة اإلخنفاض يف قيمة ذلك األصل أو الوحدة املنتجة للنقد يف السنوات السابقة .يتم
إثبات عكس قيد خسارة اإلخنفاض يف القيمة فوراً كإيرادات يف قائمة الدخل .ال يتم عكس قيد خسارة
اإلخنفاض يف قيمة املوجودات يري امللموسة.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  31ديسمبر ( 3113غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر يري ذلك)
 - 3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 13-3القروض
يتم إثبات القروض بقيمة املتحصالت املستلمة بعد حسم تكاليف املعاملة املتكبدة .تتم رمسلة تكاليف
القروض اليت ترتب مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج املوجودات املؤهلة وذلك كجزء من تلك املوجودات .يتم
حتميل تكاليف القروض األخرى على قائمة الدخل األولية املوحدة.
 1.-3ذمم دائنة ومستحقات
تسجل املطلوبات املتعلقة باملبالغ املطلوب سدادها مقابل بضائع وخدمات مستلمة ،سواء مت أم مل يتم تقدمي
فواتري مبوجبها إيل اجملموعة.
 15-3مخصصات
يتم إثبات املخصصات عندما يكون لدى اجملموعة إلتزام نظامي حايل أو ضمين ناتج عن حدث سابق،
ويكون هناك إحتمال وجود إستخدام للموارد لسداد اإللتزام ،وإمكانية تقدير املبلغ بصورة يعتمد عليها.
 12-3الزكاة وضريبة الدخل
ختضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل ("املصلحة") .خيضع الشركاء األجانب يف الشركات
التابعة املوحدة يف اململكة العربية السعودية لضريبة الدخل .حتمل خمصصات ضريبة الدخل املتعلقة بالشركاء
األجانب يف الشركات التابعة على حقوق األقلية يف القوائم املالية األولية املوحدة املرفقة .حيمل خمصص الزكاة
للشركة والزكاة املتعلقة مبلكية الشركة يف الشركات التابعة يف اململكة العربية السعودية على قائمة الدخل .حتتسب
املبالغ اإلضافية اليت تستحق عند االنتهاء من الربوط النهائية ،إن وجدت ،عند حتديد هذه املبالغ.
تقوم الشركة وشركاهتا التابعة يف اململكة العربية السعودية بإستقطاع ضرائب على بعض املعامالت مع جهات
يري مقيمة يف اململكة العربية السعودية وفقاً ملتطلبات نظام ضريبة الدخل السعودي.
ختضع الشركات األجنبية التابعة لضرائب الدخل يف بلدان موطنها ذات الصلة .حتمل ضرائب الدخل على
قائمة الدخل األولية املوحدة.
يتم إثبات موجودات ضريبة الدخل املؤجلة املتعلقة باخلسائر الضريبية املرحلة وكافة الفروقات الكبرية املؤقتة بني
اإليرادات املالية والدخل اخلاضع للضريبة إىل احلد الذي حيتمل عنده توفر ربح مستقبلي خاضع للضريبةً ملقابلة
تلك اخلسائر الضريبية املرحلة واإلستفادة من الفروقات املؤقتة .يتم إثبات مطلوبات ضريبة الدخل املؤجلة املتعلقة
بالفروقات اجلوهرية املؤقتة لكي يؤدي ذلك إىل التزام ضرييب على الدخل يف الفرتات املستقبلية .يتم حتديد
ضرائب الدخل املؤجلة باستخدام نسب ضريبية مطبقة بتاريخ قائمة املركز املايل ويتوقع تطبيقها عند حتقق مبالغ
ضريبة الدخل املؤجلة احملددة أو عند تسديد التزامات ضريبة الدخل املؤجلة.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  31ديسمبر ( 3113غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر يري ذلك)
 - 3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 18-3مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
حتتسب مكافأة هناية اخلدمة للموظفني مبوجب نظام العمل والعمال يف اململكة العربية السعودية من قبل الشركة
وشركاهتا التابعة يف اململكة العربية السعودية وحتمل على قائمة الدخل .يتم إحتساب مبلغ اإللتزام على أساس
القيمة احلالية لإلمتيازات املكتسبة اليت حتق للموظف فيما لو ترك املوظف عمله كما يف تاريخ قائمة املركز
املايل .يتم إحتساب املبالغ املسددة عند هناية اخلدمة على أساس رواتب وبدالت املوظفني األخرية وعدد
سنوات خدماهتم املرتاكمة ،كما هو موضح يف أنظمة اململكة العربية السعودية.
تقوم الشركات التابعة األجنبية بتكوين خمصص مقابل مكافأة هناية اخلدمة للموظفني ومزايا أخرى وفقا لقوانني
الدولة اليت متارس فيها نشاطها ،إن وجدت .ال توجد خط تقاعد ممولة أو يري ممولة للشركات التابعة
األجنبية.
 11-3اإليرادات
يتم إثبات اإليرادات عند تسليم املنتجات وقبوهلا من قبل العمالء ،إن تطلب األمر ذلك ،أو عند تأدية
اخلدمات .يتم قيد اإليرادات بالصايف بعد اخلصومات ومصاريف النقل وبعد إستبعاد املبيعات داخل اجملموعة.
يقيد الدخل االجياري من عقود اإلجيار التشغيلية يف قائمة الدخل خالل فرتة عقد اإلجيار .ويتكون الدخل من
الرتويج والعرض من الدخل املكتسب من الرتويج والعرض ملختلف املنتجات من قبل البائعني داخل متاجر
البيع بالتجزئة يف اجملموعة وتقيد يف فرتة إدراج املنتج.
يتم إثبات إيرادات األرباح املوزعة عند وجود حق إلستالم تلك املبالغ.
 1.-3مصاريف بيع وتسويق ومصاريف عمومية وإدارية
تشتمل مصاريف البيع والتسويق واملصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف املباشرة ويري املباشرة اليت ال
تكون حتديداً جزءاً من تكاليف املبيعات وفقاً للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها .توزع هذه التكاليف بني تكلفة
املبيعات ومصاريف البيع والتسويق واملصاريف العمومية واإلدارية ،إن لزم األمر ،بطريقة منتظمة.
 31-3أرباح موزعة
تقيد األرباح املوزعة يف القوائم املالية األولية املوحدة يف الفرتة اليت يتم املوافقة عليها من قبل مسامهي الشركة.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  31ديسمبر ( 3113غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر يري ذلك)
 - 3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 31-3عقود إيجار تشغيلية
يتم حتميل مصاريف اإلجيار املتعلقة بعقود اإلجيار التشغيلية على قائمة الدخل األولية املوحدة على مدى فرتة
اإلجيار.
 33-3إعادة تصنيف
لعرض أفضل ،متت إعادة تصنيف بعض املبالغ املتعلقة بالقوائم املالية األولية املوحدة املقارنة لعام  2132لتتوافق مع
عرض عام .2133
-3

موجودات ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بها للبيع
خالل الربع الرابع من  ، 2131ونتيجة إلستعراض إسرتاتيجية تقييم األعمال يف األيذية ،قررت اجملموعة ترسيخ
مكانتها يف األسواق الرئيسية وتقييم اخلروج من األسواق يف اخلارج .وبناءاً عليه ،مت عرض جزء من املرافق الصناعية
ضمن قطاع الزيوت بتصنيف احملتفظ هبا للبيع .لقد مت البدء يف عملية البيع للموجودات احملتفظ هبا للبيع .خالل
الفرتة احلالية ،أبرمت إدارة اجملموعة اتفاقية مع جهة ذات عالقة لبيع جزء واحد من تلك األعمال .إن صايف
اخلسارة املتعلقة مبجموع األعمال املستبعدة خالل عام  2133تبلغ  2.9مليون ريـال سعودي ( : 2132صايف
خسارة  2.3مليون ريـال سعودي) .كما يف  33ديسمرب  ،2133تتكون األعمال احملتفظ هبا للبيع من املوجودات
من  314مليون ريـال سعودي ( 386.3 : 2132مليون ريـال سعودي) بعد حتقيق خسارة بفعل اإلخنفاض يف
القيمة مببلغ  335مليون ريـال سعودي خالل الربع الرابع من  2131ومطلوبات مببلغ  92.7مليون ريـال سعودي
( 359.2 : 2132مليون ريـال سعودي).

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

إيضاح
3-4
2-4
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3113
(غير مراجعة)
821332532
11121.1

3113
(مراجعة)
6.816.659
694.234

32811

25.767

82.352382

7.526.661

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  31ديسمبر ( 3113غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر يري ذلك)
 - .إستثمارات (تتمة)
 1-.إستثمارات في شركات زميلة
نسبة الملكية الفعلية (بالمائة)

شركة املراعي ("املراعي") احملدودة
شركة كنان العاملية للتطوير العقـاري ("كنان العاملية")
شركة إنتاج كابيتال احملدودة
ديار املشرق
شركة هريف خلدمات املواد الغذائية
شركة مدينة السرية لتطوير العقار
شركة مطوري مدينة املعرفة اإلقتصادية
أخ ــرى

3113

2132

32,53
3.,.
..
31
..
.1
18
متنوعة

36.52
29،9
49
31
49
41
37
متنوعة

3113

(غير مراجعة)
52523213.
5112313
3.821..
3.821.1
3312582
12.2581
182311
32111
821332532

3113

(يري مراجعة)
5.211.273
533.857
365.144
263.231
282.477
364.578
37.211
2.111
6.816.659

(أ) خالل عام  2133أبرمت الشركة اتفاقية لبيع بعض قطع األراضي بقيمة  467مليون ريـال سعودي لشركة
مدينة املعرفة اإلقتصادية (مدينة املعرفة) .ومبوجب االتفاقية قامت الشركة بتحويل ملكيتها يف قطعيت أرض
تقعان يف املدينة املنورة إىل إحدى شركاهتا التابعة والحقاً قامت ببيع حصتها البالغة  ٪81يف الشركة التابعة إىل
مدينة املعرفة بقيمة  633.3مليون ريـال سعودي .مت إستكمال اإلجراءات النظامية للمعاملة خالل نوفمرب
 .2133وبناءاً عليه ،سجلت الشركة رحباً رأمسالياً مببلغ  233.4مليون ريـال سعودي يف القوائم املالية األولية
املوحدة املرفقة.
(ب) خالل عام  ، 2133مت بيع قطع أراضي الشركة الواقعة يف الرياض ذات القيمة الدفرتية  341مليون ريـال
سعودي إىل كنان العاملية (شركة زميلة) بسعر جمموعه  618مليون ريـال سعودي .حققت الشركة رحباً من
عمليات البيع تلك مببلغ  352،8مليون ريـال سعودي .وفقاً لشروط االتفاقية ،يتعني على شركة كنان العاملية
أن تدفع الثمن على أقساط حىت عام  .2134مت استالم جمموع الدفعات البالغة  425.6مليون ريـال سعودي
( 263.9 :2132مليون ريـال سعودي) من قبل الشركة كما يف  33ديسمرب .2133
يتم تصنيف األقساط املستحقة يف عام  2134والبالغة  367.9مليون ريـال سعودي كذمم مدينة متداولة
حتت بند مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى يف القوائم املالية األولية املوحدة املرفقة.
(ج) خالل ديسمرب  ،2133قيدت الشركة خسارة إخنفاض يف القيمة مببلغ  311مليون ريـال سعودي من
إستثمارها يف شركة إنتاج ،بناءاً على فحص اإلخنفاض يف القيمة قامت به اإلدارة على القيمة العادلة للشركة
املستثمر هبا.
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  31ديسمبر ( 3113غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر يري ذلك)
 - .إستثمارات (تتمة)
 3-.إستثمارات متاحة للبيع
تتكون االستثمارات املتاحة للبيع بشكل رئيسي كما يف  33ديسمرب مما يلي:
استثمارات مدرجة
إعمار املدينة االقتصادية (اعمار)
مدينة املعرفة االقتصادية
تعمري األردنية القابضة
استثمارات غير مدرجة

3113
(غير مراجعة)

2132
(مراجعة)

نسبة حصة الملكية الفعلية (بالمائة)
2132
3113
1,.
2,.
5

1،9
6،4
5

.12..1
31.2.18
-

63.782
273.672
9.534

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

1.211
15
متنوعة

34
35
متنوعة

11223.1
115228.
3.2853
11121.1

218.839
335.674
24.753
694.234

خالل  ،2132قامت الشركة باستبعاد جزء من استثماراهتا يف شركة إعمار بربح رأمسايل يبلغ  46،7مليون
ريـال سعودي.
 - 5قروض قصيرة األجل
تتكون القروض قصرية األجل من حسابات بنكية مكشوفة وقروض قصرية األجل وعقود متويل مراحبة من عدة
بنوك جتارية ومؤسسات مالية .تدفع على تلك الديون نفقات مالية على أساس املعدالت السائدة يف السوق.
بعض القروض قصرية األجل للشركات التابعة مضمونة بضمانات الشركات.
 - 2قروض طويلة األجل

3113

إيضاح
صندوق التنمية الصناعية السعودي ("الصندوق") (أ) 1.223.
(أ) 3232.2.11
بنوك جتارية
3238.2131
(ب) 125112111
صكوك
.218.2131
اجلزء املتداول من قروض طويلة األجل مدرج
()8112318
ضمن مطلوبات
.21282113
(غير مراجعة)
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2132

(مراجعة)

39.689
4.513.519
4.523.398
4.523.398

()931.952
3.632.246

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  31ديسمبر ( 3113غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر يري ذلك)
-2

قروض طويلة األجل (تتمة)
(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
القروض تعهدات مالية تتطلب من بني أمور أخرى ،احلفاظ على مستوى معني من املؤشرات املالية .بعض هذه
القروض طويلة األجل للشركات التابعة مضمون بضمانات الشركات.
(ب) يف إجتماع يري عادي للجمعية العمومية عقد بتاريخ  35ديسمرب  ،2132وافق مسامهو الشركة على إنشاء
برنامج صكوك ميكن مبوجبه للشركة إصدار صكوك من خالل شرحية أو أكثر مببلغ ال يتجاوز رأس مال الشركة
املدفوع.
كما يف  22يناير  ،2133إستكملت اجملموعة الطرح األويل مبوجب هذا الربنامج بإصدار صكوك بقيمة إمجالية
قدرها  3،5مليار ريـال سعودي .الصكوك املصدرة مدهتا  7سنوات ومت طرحها بقيمة امسية مع عائد متوقع متغري
حلاملي الصكوك ملدة  6أشهر ومبعدل فائدة ثابت (سايبور) باإلضافة إىل  3،31باملائة.
تتطلب التعهدات املالية للصكوك من اجملموعة احلفاظ على بعض املؤشرات املالية ويريها من الشروط.

 - 8رأس المال واإلعالن عن توزيعات األرباح
كما يف  33ديسمرب  2133يتكون رأس مال الشركة البالغ  5.3مليار ريـال سعودي من  533.9مليون سهم،
مدفوعة بالكامل قيمة السهم الواحد  31ريـال سعودي مدفوعة بالكامل ( 33ديسمرب  5 – 2132مليار ريـال
سعودي مكون من  511مليون سهم مدفوعة بالكامل ،قيمة السهم الواحد  31ريـال سعودي) .أيضاً يرجى
الرجوع إىل اإليضاح رقم .3
فيما يلي تفاصيل األرباح املوزعة األولية املعتمدة واألرباح النهائية املقرتحة من قبل جملس اإلدارة.
التاريخ
 33أبريل 2133
 36يوليو 2133
 23أكتوبر 2133
 39يناير 2134

سعر توزيع األرباح

أولي /نهائي

 1.51للسهم الواحد
 1.51للسهم الواحد
 1.51للسهم الواحد
 1.51للسهم الواحد

أويل
أويل
أويل
هنائي 2133
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المبلغ بالريال
السعودي بالماليين
251
251
251
226.99

شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  31ديسمبر ( 3113غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر يري ذلك)
 - 1تغيرات موسمية
تتأثر بعض أنشطة اجملموعة ببعض الفرتات املومسية املتعلقة بأشهر رمضان وشوال وموسم احلج ،واليت تتسبب يف
زيادة اإليرادات بشكل ملحوظ خالل تلك الفرتات .يصادف هذا التأثري يف الفرتة لعام  2133و  2132بشكل
رئيسي يف الربع الثاين والربع الثالث من السنة املالية.
 - .معلومات عن القطاعات التشغيلية
خالل السنة املنتهية يف  33ديسمرب  2133و 2132متثل األنشطة الرئيسية للمجموعة ذات الصلة األيذية وجتارة
التجزئة يف أنواع خمتلفة من األيذية واملنتجات ذات الصلة وصناعة البالستيك واالستثمارات وأنشطة أخرى ذات
صلة .فيما يلي معلومات مالية خمتارة كما يف  33ديسمرب وللسنة املنتهية يف تلك التواريخ امللخصة حسب
القطاع:

( 3113غير مراجعة)
املمتلكات واملصنع
واملعدات – صايف
املوجودات يري املتداولة
األخرى
اإليرادات  -صايف
صايف الدخل

( 3113مراجعة)
املمتلكات واملصنع
واملعدات – صايف
املوجودات يري املتداولة
األخرى
اإليرادات  -صايف
صايف الدخل

التغذية

التجزئة

البالستيك

اإلستثمارات
وأنشطة أخرى

3.373.395

3.927.769

545.343

541.773

867.462
34.543.832
631.771

335.341
31.934.711
415.372

338.616
3.332.263
69.459

7.968.131
75.738
733.549

التغذية

التجزئة

البالستيك

اإلستثمارات
وأنشطة أخرى

2.917.916

3.739.791

511.999

653.256

873.157
36.388.682
626.275

338.576
31.356.523
333.462

339.332
3.153.383
311.393

7.685.947
338.536
535.613

اإلستبعادات

المجموع

-

223152382

()339.162
()332.669

.231.2311
3223252...
1281.2.11

اإلستبعادات

المجموع

-

5288.2.51

()345.429
()353.324

.211222.3
3823.12..3
12.13231.

تباشر اجملموعة أعماهلا يف اململكة العربية السعودية ومجهورية مصر العربية  ،واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ويف
دول أخرى .مت تلخيص بعض املعلومات املالية املختارة كما يف  33ديسمرب وللسنة املنتهية يف ذلك التاريخ
وفقا للقطاعات اجلغرافية على النحو التايل:
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شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في  31ديسمبر ( 3113غير مراجعة)
(مجيع املبالغ بآالف الريـاالت السعودية ما مل يذكر يري ذلك)
-.

معلومات عن القطاعات التشغيلية (تتمة)

( 3113غير مراجعة)
املمتلكات واملصنع واملعدات  -صايف
املوجودات يري املتداولة األخرى
اإليرادات – صايف
صايف الدخل

( 3113مراجعة)
املمتلكات واملصنع واملعدات  -صايف
املوجودات يري املتداولة األخرى
اإليرادات  -صايف
صايف الدخل

المملكة العربية
السعودية
3.595.355
8.358.231
36.452.319
3.362.732
المملكة العربية
السعودية
3.464.689
7.963.777
36.436.689
3.334.183

جمهورية مصر
العربية
3.635.259
548.396
3.366.513
59.843
جمهورية مصر
العربية
3.553.251
525.738
3.294.778
32.939

الجمهورية االسالمية
اإليرانية
833.567
83.999
3.886.559
273.926
الجمهورية االسالمية
اإليرانية
533.693
338.361
4.414.435
217.333

دول أخرى
323.295
321.593
2.861.178
31.112
دول أخرى
231.339
431.837
3.255.633
68.174

المجموع
223152382
.231.2311
3223252...
1281.2.11
المجموع
5288.2.51
.211222.3
3823.12..3
12.13231.

 - 11ربحية السهم
مت إحتساب رحبية السهم لفرتيت الثالثة أشهر والسنتني املنتهيتني يف  33ديسمرب  2133و  2132بقسمة
الدخل من العمليات وصايف الدخل العائد إىل مسامهي الشركة هلذه الفرتتني /السنتني على متوس عدد
األسهم املرجح القائم خالل تلك الفرتتني /السنتني .مت إحتساب متوس عدد األسهم املرجح لفرتة الثالثة
أشهر والسنة املنتهيتني يف  33ديسمرب  2133بناءاً على عدد األسهم األصلية يف بداية الفرتة /السنة واألسهم
اجلديدة الصادرة إىل املهيدب يف نوفمرب  .2133أيضاً أنظر اإليضاح  3و.7
 - 11إلتزامات محتملة وتعهدات
( )3كما يف  33ديسمرب  2133لدى اجملموعة تعهدات قائمة مببلغ  333مليون ريـال سعودي (:2132
 338مليون ريـال سعودي) ،صدرت لإلستثمارات.
( )2كما يف  33ديسمرب  ،2133قامت مصلحة الزكاة وضريبة الدخل ("املصلحة") بإصدار ربوط زكاة
إضافية مببلغ  43.7مليون ريـال سعودي ( 31.6 : 2132مليون ريـال سعودي) للفرتات السابقة على
الشركة وبعض من شركاهتا التابعة املوحدة .قدمت إدارة الشركة إعرتاضاً على هذه الربوط وتعتقد بأن
املصلحة ستقوم يف النهاية بإلغاء هذه الربوط النهائية .وبناءاً عليه ،مل تقيد الشركة خمصصاً هلذه الربوط يف
القوائم املالية األولية املوحدة املرفقة.
- 28 -

