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۱ 

 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

  الموحدة األولیةقائمة المركز المالي 
 م ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في  كما في 

 الت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف الریا
 

 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ إیضاح 
 (غیر مراجعة)

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

    الموجودات
    موجودات متداولة
 ۲,۰٦۷,۰۷٤ ۱٫۳۱۹٫٥۰٤  نقد وما في حكمھ

 ۹۲۰,٦۲۰ ۸٦۰٫٥۹٥  ذمم مدینة
 ٤,۸٥۳,٤٥٤ ۳٫۲٥۱٫۰۷٦  مخزون

 ۱,٤۹۰,٥۷۱ ۱٫۲۹۸٫٦٤٥  مدفوعات مقدماوموجودات متداولة أخرى
 -- ۱٫۰۳٦٫۰۰۱ ٤و ۱ موجودات مصنفة كمحتفظ بھا بغرض البیع

 ۹٫۳۳۱٫۷۱۹ ۷٫۷٦٥٫۸۲۱  إجمالي الموجودات المتداولة
    

    موجودات غیر متداولة
 ۱۷۷٫۲۰۷ ۱۳,٤۰٥  ذمم مدینة طویلة األجل

 ۸٫٤۳۰٫۲۳۳ ۸,٥۲۷,٤۳۷ ٥ ستثماراتا
 ۷٫۹۱۱٫٤٦۷ ٦,۸۲۱,٥۸۷  ممتلكات وآالت ومعدات

 ٦۹٫۷٦۳ ۳٥,۷۸۲  صول ضریبیة مؤجلةأ
 ۱٫۱۱۳٫۷۲۰ ٦٦۲,۰۱۹  موجودات غیر ملموسة

 ۱۷٫۷۰۲٫۳۹۰ ۱٦٫۰٦۰٫۲۳۰  إجمالي الموجودات غیر المتداولة 
 ۲۷٫۰۳٤٫۱۰۹ ۲۳٫۸۲٦٫۰٥۱  إجمالي الموجودات

    

    الملكیةالمطلوبات وحقوق 
    المطلوبات 

    مطلوبات متداولة
 ٤,٤۸۱,۷٥۷ ۳,٦٦۷,٤۳۷ ٦ قروض قصیرة األجل

 ٥۲۸,۷۸٥ ۹۳۹,۷٤۳ ۷ الجزء المتداول من قروض طویلة األجل
 ۳,۱۳۳,٥٤٤ ۲,۰۲۰,٦۸۱  ذمم دائنة

 ۱,۸۸۱,۸۹۸ ۲,٥۳۱,٥۸۷  مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
 -- ٥٤۳,۱٤۱ ٤و ۱ بغرض البیع مطلوبات مصنفة كمحتفظ بھا
 ۱۰٫۰۲٥٫۹۸٤ ۹٫۷۰۲٫٥۸۹  اجمالي المطلوبات المتداولة 

    

    مطلوبات غیر متداولة
 ٤,٥۷۹,۰۹٦ ٤,۰۹۸,۰٦۲ ۷ قروض طویلة األجل

 ۱۰۲,۹۳۲ ٥۹,۸٤۰  ةمؤجل ةضریبی اتالتزام
 ۱۷٥,۳۱٤ ۱٥۸,۲۱۷  ربح مؤجل

 ۲۳۲,٤۹۷ ۲۱٦,۱۰۳  ذمم دائنة طویلة األجل
 ٤۱۲,۲۲۰ ٤۳۹,۳۸۰  مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

 ٥٫٥۰۲٫۰٥۹ ٤٫۹۷۱٫٦۰۲  اجمالي المطلوبات غیر المتداولة 
 ۱٥٫٥۲۸٫۰٤۳ ۱٤٫٦۷٤٫۱۹۱  إجمالي المطلوبات

    

    حقوق الملكیة
 ٥٫۳۳۹٫۸۰۷ ٥,۳۳۹,۸۰۷ ۸ رأس المال

 ۳٤۲٫۹۷٤ ۳٤۲,۹۷٤  إحتیاطي عالوة إصدار
 ۱٫۷۷٤٫۰۸٥ ۱,۷۷٤,۰۸٥  إحتیاطي نظامي

 ٤٫۰۰۰ ٤,۰۰۰  إحتیاطي عام
 ۳٫۷۸٤ (۲۲,۰۹۳)  إحتیاطي القیمة العادلة

أثر صفقة اإلستحواذ مع حقوق الملكیة غیر المسیطرة 
 دون تغییر في السیطرة

 
(۱۷۱,۳۷٥) )۱۷۱٫۳۷٥( 

 )۱٫۰۱۹٫۰۸۷( (۱,۹۳۱,۰۰٤)  فروقات تحویل عمالت أجنبیة
 ٤٫۲۷٥٫۸٤۱ ۳٫۱٥٤٫۸٥۷  أرباح مبقاة

 ۱۰٫٥٥۰٫۰۲۹ ۸٫٤۹۱٫۲٥۱  حقوق الملكیة العائدة إلى مساھمى الشركة األم
 ۹٥٦٫۰۳۷ ٦٦۰٫٦۰۹  حقوق الملكیة الغیر مسیطرة

 ۱۱٫٥۰٦٫۰٦٦ ۹٫۱٥۱٫۸٦۰  إجمالي حقوق الملكیة
 ۲۷٫۰۳٤٫۱۰۹ ۲۳٫۸۲٦٫۰٥۱  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة

    

   ۱۳ التزامات محتملة وتعھدات
 

  ۱٥إلى  ۱ المرفقة من تعتبر اإلیضاحات
 الموحدة.  جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة



 

۲ 

 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

  الموحدةاألولیة قائمة الدخل 
 م ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱ فيالمنتھیتین والسنة الثالثة أشھر  ةلفتر

 السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف الریاالت 
 

 

  ۱٥إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة.

 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في  دیسمبر ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في   
 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ إیضاح 

 (مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة)  
      العملیات المستمرة:

 ۲٥٫۱۲٥٫٥۹٦ ۲٥٫۰۰۸٫۲٥۳ ٦٫۲٦۱٫۸۳۰ ٦٫۲٤۸٫٤٤٤  اإلیرادات
 )۲۰٫۱۰۰٫۲۰٦( )۲۰٫٥۸۳٫۱۱۸( )٤٫۹۸۷٫۷۰٥( )٥٫٤۹۳٫۳۷٦(  تكلفة اإلیرادات

 ٥٫۰۲٥٫۳۹۰ ٤٫٤۲٥٫۱۳٥ ۱٫۲۷٤٫۱۲٥ ۷٥٥٫۰٦۸  مجمل الربح 
حصة الشركة في صافي دخل شركات 

زمیلة وإیرادات توزیعات أرباح من 
 صافي -استثمارات متاحة للبیع 

 

۱۳۳٫۳۹٥ ۱۸۸٫٤٤٦ ۷۸۲٫٥۷٦ ۷۹٦٫۱۱٤ 
  ۸۸۸٫٤٦۳ ۱٫٤٦۲٫٥۷۱ ٥٫۲۰۷٫۷۱۱ ٥٫۸۲۱٫٥۰٤ 

      مصروفات:
 )۳٫٤٥٤٫٥۱٥( )۳٫٦۳٦٫٦۹۱( )۹۲۷٫۸۹٥( )۸۷۷٫۸۱۹(  بیع وتسویق

 )٥۸۱٫٦۱۹( )۷۳٦٫۱٥۱( )۱٥٦٫٥٥۲( )۱۸٦٫۷٤۹(  عمومیة وإداریة
  )۱٫۰٦٤٫٥٦۸( )۱٫۰۸٤٫٤٤۷( )٤٫۳۷۲٫۸٤۲( )٤٫۰۳٦٫۱۳٤( 

 ۱٫۷۸٥٫۳۷۰ ۸۳٤٫۸٦۹ ۳۷۸٫۱۲٤ )۱۷٦٫۱۰٥(  (الخسارة) / الدخل من العملیات
      

      إیرادات أخرى / (مصروفات)
 ۱۲٦٫٥۰۰ -- ۱۲٦٫٥۰۰ --  سداد مطالبة تأمین

 ۲٦٥٫۱٥۲ -- -- -- ۱ ستثماراتاستبعاد اربح من 
 ۳۸٫۸۲۰ -- ۳۸٫۸۲۰ --  ستبعاد أرضاربح من 

 )۱٦۷٫۳۹٤( )٥٦٦٫۸٥٥( ٤۳٫٥۱٥ )۲۹۰٫٦۹۱(  أعباء / (إیرادات) تمویلیة، صافي
 -- )٥۷۳٫۸۹۲( -- )٥۷۳٫۸۹۲( ۹ في القیمة ھبوطخسارة 

(الخسارة) / الدخل قبل الزكاة 
وضربیة الدخل وحقوق الملكیة الغیر 

 مسیطرة من العملیات المستمرة

 

)۱٫۰٤۰٫٦۸۸( ٥۸٦٫۹٥۹ )۳۰٥٫۸۷۸( ۲٫۰٤۸٫٤٤۸ 
      

      العملیات غیر المستمرة:
 ۱٫۱٦۱ )۱۷٦٫۲٦۰( ۳۳٫۸٦٥ )۲۳٫٥٦۹( ۲-٤ غیر المستمرةالخسارة من العملیات 

(الخسارة) / الدخل قبل الزكاة 
وضربیة الدخل وحقوق الملكیة الغیر 

 مسیطرة 

 

)۱٫۰٦٤٫۲٥۷( ٦۲۰٫۸۲٤ )٤۸۲٫۱۳۸( ۲٫۰٤۹٫٦۰۹ 
 )۱۳۸٫٥۰٥( )۱۳۹٫٤۰۱( )۲٦٫٦۰۷( )۲٤٫٦۷۹(  زكاة وضریبة دخل أجنبیة

 صافي (الخسارة) / الدخل للفترة /
 للسنة

 
)۱٫۰۸۸٫۹۳٦( ٥۹٤٫۲۱۷ )٦۲۱٫٥۳۹( ۱٫۹۱۱٫۱۰٤ 

صافي (الخسارة) / الدخل للفترة / 
 للسنة العائد إلى:

 
    

 ۱٫۷۹۱٫۷٤۷ )٤٥۱٫۳۰۸( ٥۱٥٫۳۱٥ )۹٦٤٫۳۳۰(  المساھمین في الشركة األم -
 ۱۱۹٫۳٥۷ )۱۷۰٫۲۳۱( ۷۸٫۹۰۲ )۱۲٤٫٦۰٦(  حقوق الملكیة الغیر مسیطرة  -

للفترة /  صافي (الخسارة) / الدخل
 للسنة

 
)۱٫۰۸۸٫۹۳٦( ٥۹٤٫۲۱۷ )٦۲۱٫٥۳۹( ۱٫۹۱۱٫۱۰٤ 

 
 (خسارة) / ربحیة السھم:

 
۱۲     

 ۳٫۳٤ ۱٫٥٦ ۰٫۷۱ )۰٫۳۳(  الدخل من العملیات(الخسارة) / 
صافي (الخسارة) / الدخل للفترة / 
 للسنة العائد لمساھمي الشركة األم

 
)۱٫۸۱( ۰٫۹۷ )۰٫۸٥( ۳٫۳٦ 

األسھم القائمة المتوسط المرجح لعدد 
 ٥٥۳٫۹۸۱   ٥۳۳٫۹۸۱ ٥۳۳٫۹۸۱ ٥۳۳٫۹۸۱ ۸ (باآلالف)



 

۳ 

 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

  الموحدةاألولیة قائمة التدفقات النقدیة 
 م ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في للسنة 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)
 

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ إیضاح 
 (مراجعة) (غیر مراجعة)  

    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 ۱,۹۱۱,۱۰٤ (٦۲۱,٥۳۹)  صافي (الخسارة) / الدخل للسنة

    تعدیالت لبنود غیر نقدیة
 ٦۲۳,۷۷٥ ۷٤۲,٥۷۳  إستھالك وإطفاء 

 -- ٥۷۳,۸۹۲  في القیمة ھبوط
 (۷۹٦,۱۱٤) (۷۸۲,٥۷٦) ۹ حصة الشركة في صافي دخل شركات زمیلة، بالصافي 

 (۱۲٦,٥۰۰) --  صافي - سداد مطالبة تأمین
 ۲۰۷,۲۸۹ ٥٦٦,۸٥٥  صافي  - أعباء تمویلیة

 (۲٦٥,۱٥۲) --  من إستبعاد استثمارات  )ربح(
 (۱۷,۰۹۷) (۱۷,۰۹۷)   طفاء ربح مؤجلإ
 (۳۸,۸۲۰) --  الت ومعداتآ استبعاد ممتلكات، )ربح(
  ٤٦۲٫۱۰۸ ۱٫٤۹۸٫٤۸٥ 

    س المال العاملأتغیرات في ر
 ٦۳,۲۸۰ (۳۲,٤۷۸)  ذمم مدینة

 (٦۱۰,٤۲۹) ۱,۰۱۱,۹۱۳  مخزون
 ٥۹٥,۰۳۸ ۲۰,۳۱۲  مدفوعات مقدما وموجودات متداولة أخرى

 ۳۸٤,۳٦۹ (٦٦٤,۰٦۳)  ذمم دائنة
 ۸٦,٦۱٦ ۸٦۹,۳٦٤  مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

  ۱,٦٦۷,۱٥٦ ۲,۰۱۷,۳٥۹ 
 ٤٤,٦۳٤ ۳۹,۸۸۷  مكافأة نھایة الخدمة للموظفین، بالصافي 

 ۲٫۰٦۱٫۹۹۳ ۱٫۷۰۷٫۰٤۳  من األنشطة التشغیلیة الناتجصافي النقد 
    التدفقات النقدیة من األنشطة اإلستثماریة

 (۲,۰۷٦,٦۰٥) (۱,٤۸۱,٦۸۳)  شراء ممتلكات وآالت ومعدات
 ۲۹۰,٤۷٦ ۳۲۱,۰۸۲ ٥ توزیعات أرباح مستلمة 

 -- (٤۱)  مساھمات لتسویة مطلوبات شركة زمیلة 
 -- (۲۰,٤۰۳)  إضافات إلى استثمار في شركات زمیلة

 ۹۸٤,۹۱۱ --  متحصالت من بیع استثمار
 ۱٤٤,۸۸۹ ۱٦۳,٦٥۱  صافي التغیر في ذمم مدینة طویلة االجل 

 ۱۳٤,۷٥٦ --  متحصالت من استبعاد ممتلكات، آالت و معدات
 (٥,۱٦۲) ۲۷٦,٥٤۱  التغیر في موجودات غیر ملموسة

 )٥۲٦٫۷۳٥( )۷٤۰٫۸٥۳(  األنشطة اإلستثماریة )المستخدم في(صافي النقد 
    التمویلیةالتدفقات النقدیة من األنشطة 

 ٥۸٥,۹۸۷ (۲۳۲,٤۲۳)  صافي التغیر في قروض قصیرة األجل
 (۸۹,۷۹۹) ۳٤۷,۸۸٥  صافي التغیر في قروض طویلة األجل

 ۱,۸۹۷ (۱,۹٥۷)  صافي التغییر في ذمم دائنة طویلة االجل 
 ۲٦,۷۷۱ ۲٥,۸۹۸  صافي التغییر في مطلوبات ضریبة مؤجلة 

 (۲۰۹,۷٤۷) (۱۱۳,٦۹٦)  التغیرات في الحصة غیر المسیطرة
 (۲۰۷,۲۸۹) (٥٦٦,۸٥٥)  أعباء تمویلیة مدفوعة

 (۱,۰٥۱,۱۰۹) (٦٥٥,۰۲۸)  توزیعات أرباح مدفوعة
 )۹٤۳٫۲۸۹( )۱٫۱۹٦٫۱۷٦(  من األنشطة التمویلیة الناتجصافي النقد (المستخدم في) / 

 ٥۹۱,۹٦۹ )۲۲۹٫۹۸٦(  صافي التغیر في النقد وما في حكمھ
 (۱٥۹,٤۱۳) )۱۹٦٫۳٦٥(  العمالت األجنبیة على النقد وما في حكمھأثر أسعار 

 -- )۳۲۱٫۲۱۹( ٤ یخصم: نقد وما في حكمھ مصنف كمحتفظ بھ بغرض البیع
 ۱,٦۳٤,٥۱۸ ۲٫۰٦۷٫۰۷٤  نقد وما في حكمھ في بدایة الفترة

 ۲٫۰٦۷٫۰۷٤ ۱٫۳۱۹٫٥۰٤  نقد وما في حكمھ في نھایة السنة
    مالیة غیر نقدیةجدول إضافي لمعلومات 

 ۲۱٫۲٤۹ )۲٥٫۸۷۷(  إحتیاطي القیمة العادلة
 ۲۱۷٫٥٥۹ ۹۱۱٫۹۱۷  فروقات تحویل عمالت أجنبیة

أثر صفقة اإلستحواذ مع حقوق الملكیة غیر المسیطرة دون 
 تغییر في السیطرة

 
-- ٥۸٫٥۸۷ 

 

  ۱٥إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
 الموحدة. زءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة ج



 

٤ 

 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 قائمة التغییرات في حقوق الملكیة األولیة الموحدة

 م ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 
 المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع 

 

 
 

  ۱٥إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
 الموحدة. جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة 

 

   حقوق الملكیة العائدة للشركاء في الشركة االم    
 

 
 رأس المال 

احتیاطي 
 عالوة اصدار

احتیاطي 
 نظامي

احتیاطي 
 عام

احتیاطي 
 القیمة العادلة

أثر صفقة 
اإلستحواذ مع 
حقوق الملكیة 
 غیر المسیطرة
دون تغییر في 

 السیطرة
 تحویلفروقات 
 یةبجنأعمالت 

 
 أرباح مبقاة

 
 جمالياإل

حقوق 
 غیرالالملكیة 

 مسیطرة
حقوق إجمالي 

 الملكیة

            
 ۱۱٫٥۰٦٫۰٦٦ ۹٥٦٫۰۳۷ ۱۰٫٥٥۰٫۰۲۹ ٤٫۲۷٥٫۸٤۱ )۱٫۰۱۹٫۰۸۷( )۱۷۱٫۳۷٥( ۳٫۷۸٤ ٤٫۰۰۰ ۱٫۷۷٤٫۰۸٥ ۳٤۲٫۹۷٤ ٥٫۳۳۹٫۸۰۷ (مراجعة)  م۲۰۱٦ینایر  ۱

 )٦۲۱٫٥۳۹( )۱۷۰٫۲۳۱( )٤٥۱٫۳۰۸( )٤٥۱٫۳۰۸( -- --  -- -- -- -- صافي الخسارة للسنة 
 )٦٦۷٫٤۷٦( -- )٦٦۷٫٤۷٦( )٦٦۷٫٤۷٦( -- --  -- -- -- -- )۸(إیضاح توزیعات أرباح 

 )۲٥٫۸۷۷( -- )۲٥٫۸۷۷( -- -- -- )۲٥٫۸۷۷( -- -- -- -- تسویات احتیاطي القیمة العادلة 
 )۹۱۱٫۹۱۷( -- )۹۱۱٫۹۱۷( -- )۹۱۱٫۹۱۷( --  -- -- -- -- فروقات تحویل عمالت أجنبیة 

 )۲٫۲۰۰( -- )۲٫۲۰۰( )۲٫۲۰۰(  --  -- -- -- -- المدیرین مكافأة 
تغییرات أخرى في حقوق الملكیة الغیر 

 )۱۲٥٫۱۹۷( )۱۲٥٫۱۹۷( -- -- -- -- -- -- -- -- -- مسیطرة 
 ۹٫۱٥۱٫۸٦۰ ٦٦۰٫٦۰۹ ۸٫٤۹۱٫۲٥۱ ۳٫۱٥٤٫۸٥۷ )۱٫۹۳۱٫۰۰٤( )۱۷۱٫۳۷٥( )۲۲٫۰۹۳( ٤٫۰۰۰ ۱٫۷۷٤٫۰۸٥ ۳٤۲٫۹۷٤ ٥٫۳۳۹٫۸۰۷ م (غیر مراجعة) ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱



 

٥ 

 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموحدةقائمة التغییرات في حقوق الملكیة األولیة 

 م ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱ المنتھیة فيللسنة 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

 
  ۱٥إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة  الموحدة.

   حقوق الملكیة العائدة للشركاء في الشركة االم 
 
 

 
 رأس المال 

احتیاطي 
عالوة 
 اصدار

 
احتیاطي 

 نظامي

 
احتیاطي 

 عام
احتیاطي 

 القیمة العادلة

أثر صفقة 
مع  اإلستحواذ

حقوق الملكیة غیر 
دون المسیطرة 

 تغییر في السیطرة
 تحویلفروقات 
 أجنبیةعمالت 

 
 أرباح مبقاة

 
 اإلجمالي

حقوق الملكیة 
 غیر مسیطرةال

اجمالي حقوق 
 الملكیة

            
 ۱۰٫۹۲۸٫۰٥۲ ۹٦۱٫۸۸٦ ۹٫۹٦٦٫۱٦٦ ۳٫۷۳۳٫٤۳۰ )۸۰۱٫٥۲۸( )۲۲۹٫۹٦۲( )۱۷٫٤٦٥( ٤٫۰۰۰ ۱٫٥۹٤٫۹۱۰ ۳٤۲٫۹۷٤ ٥٫۳۳۹٫۸۰۷ (مراجعة)  م۲۰۱٥ینایر  ۱

 ۱٫۹۱۱٫۱۰٤ ۱۱۹٫۳٥۷ ۱٫۷۹۱٫۷٤۷ ۱٫۷۹۱٫۷٤۷ -- -- -- -- -- -- -- صافي الدخل للسنة
 -- -- -- )۱۷۹٫۱۷٥( -- -- -- -- ۱۷۹٫۱۷٥ -- -- المحول لإلحتیاطي النظامي

 )۱٫۰٦۷٫۹٦۱( -- )۱٫۰٦۷٫۹٦۱( )۱٫۰٦۷٫۹٦۱( -- -- -- -- -- -- -- توزیعات أرباح 
 ۲۱٫۲٤۹ -- ۲۱٫۲٤۹ -- -- -- ۲۱٫۲٤۹ -- -- -- -- تسویات احتیاطي القیمة العادلة 
 )۲۱۷٫٥٥۹( -- )۲۱۷٫٥٥۹( -- )۲۱۷٫٥٥۹( -- -- -- -- -- -- فروقات تحویل عمالت أجنبیة 

 )۲٫۲۰۰( -- )۲٫۲۰۰( )۲٫۲۰۰( -- -- -- -- -- -- -- مكافأة  المدیرین
معامالت مع حقوق الملكیة غیر 

 ٥۸٫٥۸۷ -- ٥۸٫٥۸۷ -- -- ٥۸٫٥۸۷ -- -- -- -- -- المسیطرة دون تغییر في السیطرة 
تغییرات أخرى في حقوق الملكیة 

 )۱۲٥٫۲۰٦( )۱۲٥٫۲۰٦( -- -- -- -- -- -- -- -- -- الغیر مسیطرة 
 ۱۱٫٥۰٦٫۰٦٦ ۹٥٦٫۰۳۷ ۱۰٫٥٥۰٫۰۲۹ ٤٫۲۷٥٫۸٤۱ )۱٫۰۱۹٫۰۸۷( )۱۷۱٫۳۷٥( ۳٫۷۸٤ ٤٫۰۰۰ ۱٫۷۷٤٫۰۸٥ ۳٤۲.۹۷٤ ٥.۳۳۹.۸۰۷ م (مراجعة) ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة  

  م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في لفترة الثالثة أشھر والسنة المنتھیتین
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

٦ 
 

 
 معلومات عامة -۱

سجل تجاري رقم في المملكة العربیة السعودیة بموجب مسجلة شركة مساھمة سعودیة ھي  صافوالمجموعة 
). تأسست الشركة ۱۹۷۹ یونیو ۱٦ھـ (الموافق ۱۳۹۹رجب  ۲۱صادر في مدینة جدة بتاریخ  ٤۰۳۰۰۱۹۷۰۸

ربیع األول  ۲۹بتاریخ  ۲۱المرسوم الملكي رقم م/بموجب نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة بموجب 
 م). ۱۹۷۸مارس  ۹ھـ (الموافق ۱۳۹۸

 
 : يعلى العنوان التالالمسجل یقع مكتب الشركة 

 برج صافوال
 "ذا ھید كوارترز بزنیس بارك" المقر الرئیسي لألعمال

 شارع األمیر فیصل بن فھد، 
 ،۷۳۳۳ -۲۳٥۱۱ جدة

 المملكة العربیة السعودیة.
 

 مجموعة صافوال ("الشركة") أو ("الشركة األم")شركة الموحدة المرفقة حسابات األولیة تتضمن القوائم المالیة 
ع وبیع تصنیب بشكل جماعيتقوم المجموعة . مجتمعة بالمجموعة") ملیھإ("یشار  وشركاتھا التابعة المحلیة واألجنبیة

الزیوت النباتیة وإنشاء الصناعات المكملة لھا ومنافذ التجزئة ومنتجات األلبان واألطعمة السریعة واإلستیراد والتصدیر 
 والتعھدات التجاریة والوكاالت التجاریة، وتنمیة المنتجات الزراعیة وأنشطة االستثمار العقاري.

 
 الشركات التابعة التالیة:، لدى الشركة استثمارات في دیسمبر ۳۱ كما في

 
 للشركة (أ) الشركات التابعة المملوكة مباشرة

 
 شركات تابعة ذات نشاط تشغیلي )۱(

 بلد التأسیس إسم الشركة التابعة

 
 النشاط التجاري

 الرئیسي

نسبة الملكیة المباشرة 
 (بالمائة) في

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦   

 شركة صافوال لألغذیة (إس إف سي)
العربیة المملكة 
 ۱۰۰ ۱۰۰ أغذیة السعودیة

 شركة بنده للتجزئة (بنده) 
المملكة العربیة 

 ۹۱ ۹۱ تجزئة السعودیة

 شركة المتون العالمیة القابضة لإلستثمار العقاري 
المملكة العربیة 

 ۸۰ ۸۰ عقار السعودیة

 الشركة المتحدة للسكر، مصر (یو إس سي إي)*
جمھوریة مصر 

 ۱۹٫۳۲ ۱۹٫۳۲ تصنیع السكر  العربیة

 شركة المخازن الكبرى التجاریة (جیانت)*
المملكة العربیة 

 ۱۰ ۱۰ تجزئة السعودیة
شركة صافوال لإلستثمارات الصناعیة (إس آي 

 آي سي)*
المملكة العربیة 

 ٥ ٥ شركة قابضة السعودیة
 
 

الكبرى التجاریة (جیانت) ، وشركة المخازن مصر * تملك المجموعة حصص ملكیة مسیطرة في الشركة المتحدة للسكر
 وشركة صافوال لإلستثمارات الصناعیة من خالل ملكیة غیر مباشرة لشركات أخرى في المجموعة.

 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة  

  م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في لفترة الثالثة أشھر والسنة المنتھیتین
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

۷ 
 

 
  معلومات عامة (تابع) -۱

 شركات تابعة متوقفة النشاط وشركات تابعة قابضة) ۲(

 
 

 إسم الشركة التابعة

  
  

 بلد التأسیس 

 
 النشاط التجاري

 الرئیسي

نسبة الملكیة 
(بالمائة) المباشرة 

 دیسمبر ۳۱كما في 
 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦

المملكة العربیة  شـركة أدیم العربیة المحدودة 
 ۸۰ ۸۰ شركة قابضة  السعودیة

المملكة العربیة  شركة األطر العربیة القابضة لإلستثمار التجاري 
 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة  السعودیة

المملكة العربیة  المجمعات الموحدة لالستثمار العقاري 
 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة  السعودیة

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة األردن شركة مدارك لإلستثمارات
المملكة العربیة  الشركة المتحدة لتطویر الممتلكات 

 ۱۰۰ ۱۰۰ متوقفة النشاط  السعودیة
المملكة العربیة  شركة عافیة العربیة لألغذیة 

 ۱۰۰ ۱۰۰ متوقفة النشاط السعودیة 
(المحولة لشركة  ن العالمیة القابضةؤوشركة الم

  صافوال لألغذیة)
المملكة العربیة 

 ۱۰۰ -- متوقفة النشاط السعودیة 
 مراسینا الدولیة لإلستثمار العقاري المحدودة

 (المحولة لشركة صافوال لألغذیة)
المملكة العربیة 

 ۱۰۰ -- شركة قابضة  السعودیة
     
 )تم تصفیتھاشركات تابعة متوقفة النشاط وشركات تابعة قابضة () ۳(

المملكة العربیة  قفزات الكونیة للممتلكات العقاریة المحدودة
 ۱۰۰ -- شركة قابضة  السعودیة

المملكة العربیة  األوقات الكونیة المحدودة
 ۱۰۰ -- شركة قابضة  السعودیة

المملكة العربیة  الكونیة المحدودةأعالینا 
 ۱۰۰ -- شركة قابضة  السعودیة

المملكة العربیة  إبتكار الكونیة المحدودة
 ۱۰۰ -- شركة قابضة  السعودیة

المملكة العربیة  أصداء الدولیة لإلستثمار العقاري المحدودة
 ۱۰۰ -- شركة قابضة  السعودیة

المملكة العربیة  العقاري المحدودة مساعي الدولیة لإلستثمار
 ۱۰۰ -- شركة قابضة  السعودیة

المملكة العربیة  سرایا الدولیة لإلستثمار العقاري المحدودة
 ۱۰۰ -- شركة قابضة  السعودیة

المملكة العربیة  شركة كامن الشرق لإلستثمارات الصناعیة 
 ۱۰۰ -- متوقفة النشاط  السعودیة

المملكة العربیة  لإلتصاالت السلكیة شركة صدوق العربیة 
 ۱۰۰ -- متوقفة النشاط السعودیة 

جزر العذراء  شركة صافوال للتجارة العالمیة المحدودة
 ۱۰۰ -- متوقفة النشاط البریطانیة

المملكة العربیة  شركة المستبشرون العالمیة لإلستثمار العقاري 
 ۱۰۰ -- متوقفة النشاط السعودیة 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة  

  م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في لفترة الثالثة أشھر والسنة المنتھیتین
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

۸ 
 

 
 معلومات عامة (تابع)  -۱

م من قبل المجموعة مع شركة تكوین للصناعات ۲۰۱٤بموجب إتفاقیة البیع والشراء التي تم توقیعھا خالل شھر دیسمبر 
المتقدمة (طرف ثالث) لبیع حصة ملكیتھا في شركة صافوال ألنظمة التغلیف المحدودة، التي تمثل قطاع البالستیك 

م ونتج ۲۰۱٥مارس  ۳۱لبیع خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ل القانونیةجراءات للمجموعة، تم إستكمال كافة اإل
 ملیون ریـال سعودي. ۲٦٥عن ذلك تحقیق ربح من إستبعاد اإلستثمار بمبلغ 

 
 شركة صافوال لألغذیة   ب) 

كشركة  ) والتي تم تاسیسھا%۱۰۰م: ۲۰۱٥من اسھم شركة صافوال لألغذیة ( %۱۰۰تملك الشركة نسبة 
م). وقبل ۲۰۱٤سبتمبر  ۱٦ھـ (۱٤۳٥القعدة ذو  ۲۱/ج بتاریخ ۲۳٦مساھمة مغلقة وفقا للقرار الوزاري رقم 

ان تتحول الشركة الى شركة مساھمة مغلقة، كانت الشركة تعمل كشركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في 
ھـ ۱٤۲۹رجب  ٥والصادر في جدة بتاریخ  ٤۰۳۰۱۸۰۷۸۲المملكة العربیة السعودیة تحت السجل التجاري رقم 

 .م)۲۰۰۸یولیو  ۸(
 ھاكاتشرمن خالل وتعمل في تجارة الجملة والتجزئة للعناصر الغذائیة، أساسیا شركة صافوال لألغذیة  تعمل

 معكرونةوال الطعامزیوت  المتضمنةمنتجات ال في تصنیع وتسویق وتوزیع مباشرةالمباشرة وغیر ال تابعةال
 في األسواق المحلیة والدولیة.  والزراعاتوالحلویات والماكوالت البحریة والسكر 

 
 تحت سیطرة شركة صافوال لألغذیةشركات تابعة 

 
 إسم الشركة التابعة

بلد التأسیس 
 النشاط التجاري الرئیسي

نسبة الملكیة 
في الشركة المباشرة 

التابعة (بالمائة) كما 
 دیسمبر ۳۱ في

 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦   
المملكة العربیة  شركة عافیة العالمیة 

 السعودیة
إنتاج زیوت 

 ۱۹۹٥. ۱۹۹٥. الطعام
المملكة العربیة  شركة صافوال لإلستثمارات الصناعیة 

 ۹٥ ۹٥ شركة قابضة السعودیة
إیھ إس سي "شركة اإلسكندریة للسكر (

 )، مصر"إي
جمھوریة مصر 

 ۱۹ ۱۹ تصنیع السكر العربیة
شركة صافوال ألسواق األغذیة الناشئة 

 المحدودة 
الجزر البریطانیة 

 ۹٥٫٤۳ ۹٥٫٤۳ شركة قابضة العذراء
 ۹٥ ۹٥ شركة قابضة جزر الكایمن شركة صافوال لألغذیة والسكر

جمھوریة مصر  شركة الملكة للصناعات الغذائیة
 ۱۰۰ ۱۰۰ تصنیع المعكرونة العربیة

جمھوریة مصر  شركة الفراشة للصناعات الغذائیة
 ۱۰۰ ۱۰۰ تصنیع المعكرونة العربیة

العربیة اإلمارات   شركة صافوال لألغذیة الدولیة المحدودة
 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة المتحدة

المملكة العربیة  الشركة الدولیة لصناعة األغذیة 
 السعودیة

تصنیع الدھون 
 ۷٥ ۷٥ المتخصصة

شركة عافیة العالمیة للتوزیع والتسویق 
 ) أدناه)۱(  (انظر إیضاح

المملكة العربیة 
 -- ۹۹ تجارة وتوزیع السعودیة

طقة في المن شركة سي فود إنترناشیونال تو
 ) أدناه)۲(انظر إیضاح ( الحرة

مارات العربیة اإل
 المتحدة

تجارة المنتجات 
 -- ٦۰ البحریة والتوزیع

ن العالمیة القابضة (المحولة ؤوشركة الم
 لشركة صافوال لألغذیة) 

المملكة العربیة 
 -- ۱۰۰ متوقفة النشاط السعودیة 

العقاري  مراسینا الدولیة لإلستثمار
المحدودة (المحولة لشركة صافوال 

 لألغذیة)
المملكة العربیة 

 -- ۱۰۰ شركة قابضة  السعودیة



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة  

  م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في لفترة الثالثة أشھر والسنة المنتھیتین
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

۹ 
 

 
  معلومات عامة (تابع) -۱
 

 شركات تابعة تحت سیطرة شركة عافیة العالمیة 
 

 بلد التأسیس إسم الشركة التابعة
النشاط التجاري 

 الرئیسي

 نسبة الملكیة
في الشركة  المباشرة

التابعة (بالمائة) كما 
 دیسمبر ۳۱ في

 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦   
الجمھوریة  شركة صافوال بیشھر (إس بي إي سي)

 اإلسالمیة اإلیرانیة
 ۹۰ ۹۰ شركة قابضة

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة لوكسمبرغ شـركة مالینترا القابضـة
الجزر البریطانیة  صافوال لألغذیة المحدودة (إس إف إل)

 العذراء
 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة 

 ۹۷٫٤ ۹۷٫٤ متوفقة النشاط  األردن شـركة عافیة العالمیـة ـ األردن
الجزر البریطانیة  شـركة أنفسكز

 العذراء
 ۹۰ ۹۰ شركة قابضة 

الجزر البریطانیة  عافیة للتجارة العالمیة  
 العذراء

 ۱۰۰ ۱۰۰ متوقفة النشاط 

 الجزر البریطانیة صافوال لألغذیة العالمیة
 العذراء

 ۱۰۰ ۱۰۰ متوقفة النشاط 

شركة كوغو غیدا یاتوم في تكاریت إیھ إس 
 (كوغو)

 تركیا
  

 ۱۰۰ ۱۰۰ شركة قابضة

     
     شركة صافوال بیشھر

الجمھوریة  شركة بیشھر الصناعیة
 اإلسالمیة اإلیرانیة

تصنیع زیوت 
 الطعام

۷۹٫۹ ۷۹٫۹ 

الجمھوریة  شركة طلوع بخش افتاب 
 االیرانیةاإلسالمیة 

 ۱۰۰ ۱۰۰ تجارة وتوزیع

الجمھوریة  شركة صافوال بیشھر للسكر
 اإلسالمیة االیرانیة

 ۱۰۰ ۱۰۰ تجارة وتوزیع

الجمھوریة  شركة نورتیكا جولدن ویت 
 اإلسالمیة اإلیرانیة

 ۹۰ ۹۰ أغذیة وحلویات

     
     صافوال لألغذیة المحدودة

جمھوریة مصر  شركة عافیة العالمیة ـ مصر 
  العربیة 

تصنیع زیوت 
 الطعام

۹۹٫۹٥ ۹۹٫۹۲ 

الجزر البریطانیة  التیمار الدولیة المحدودة
 العذراء

 ۱۰۰ ۱۰۰ متوقفة النشاط 

الجزر البریطانیة  الینجتون الدولیة المحدودة
 العذراء

 ۱۰۰ ۱۰۰ متوقفة النشاط 

     
     شركة كوغو غیدا یاتوم في تكاریت إیھ إس

 تركیا غیدا صناعي في تاكریت إیھ إس یودوم
  

تصنیع زیوت 
 الطعام

۱۰۰ ۱۰۰ 

 
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة  

  م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في لفترة الثالثة أشھر والسنة المنتھیتین
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

۱۰ 
 

 
 معلومات عامة (تابع)  -۱

 
 : الصناعیةات شركات تابعة تحت سیطرة شركة صافوال لالستثمار

 بلد التأسیس إسم الشركة التابعة

النشاط 
التجاري 
 الرئیسي

ة المباشرنسبة الملكیة 
في الشركة التابعة 

 في (بالمائة) كما
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦   
المملكة العربیة  الشركة المتحدة للسكر (یو إس سي)

 السعودیة 
 انتاج السكر 

۷٤٫٤۸ ۷٤٫٤۸ 
     (یو اس سي)  للسكر شركة المتحدةال

مصر جمھوریة  *الشركة المتحدة للسكر مصر
 العربیة

 انتاج السكر 
٥٦٫۷٥٦٫ ٥۷٥ 

جمھوریة مصر    (أیھ اس سي إي) مصر شركة اإلسكندریة للسكر
 العربیة

 انتاج السكر 
٦۲٫۱۳ ٦۲٫۱۳ 

 ۱۰۰ ۱۰۰ متوقفة النشاط  جزر كایمان  شركة صناعات سكر البنجر
     

     شركة السكر المتحدة مصر (یو اس سي اي) 
جمھوریة مصر  مصر شركة االسكندریة للسكر

 العربیة
 انتاج السكر 

۱۸٫۸۷ ۱۸٫۸۷ 
     االسكندریة للسكر مصر (إیھ إس سي إي)شركة 

جمھوریة مصر  شركة اإلسكندریة المتحدة الستصالح األراضي 
 العربیة

زراعة 
 ۱۰۰ ۱۰۰ األرضي

     
 ألسواق األغذیة الناشئة المحدودةشركات تابعة تحت سیطرة شركة صافوال 

   
انتاج زیوت  المغرب  شركة صافوال المغرب 

 ۱۰۰ ۱۰۰ الطعام 
انتاج زیوت  السودان  المحدودة  صافوال لزیوت الطعام (السودان)

 ۱۰۰ ۱۰۰ الطعام 
انتاج زیوت  الجزائر  الجزائر  –شركة عافیة الدولیة 

 ۱۰۰ ۱۰۰ الطعام 
     

  ةالعالمیة المحدودصافوال لألغذیة شركات تابعة تحت سیطرة شركة 
 

 
  

الجمھوریة  شركة بیھتام رویان كافیھ الحدیثة 
اإلسالمیة 

 االیرانیة

انتاج أطعمة 
 وحلویات 

۱۰۰ ۱۰۰ 
 
كجزء من التقییم اإلستراتیجي للمجموعة لعملیاتھا الجوھریة وقعت المجموعة ومساھمون آخرون  ،م۲۰۱٦خالل مارس  * 

كة مصر بمشار –مساھمین لزیادة رأس مال الشركة المتحدة للسكر  مصر على إتفاقیة –في الشركة المتحدة للسكر 
ستكمال كافة اإلجراءات النظامیة (بما في ذلك نتیجة إلمساھم جدید، وھو البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتطویر. 

وعة مع مجمالوسوف تستمر مجموعة، الالموافقة من بعض الجھات الحكومیة والتنظیمیة في مصر). سیتم خفض ملكیة 
 مصر. –األنشطة اإلستراتیجیة والتشغیلیة والمالیة للشركة المتحدة للسكر بعلى التحكم البنك 

 
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة  

  م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في لفترة الثالثة أشھر والسنة المنتھیتین
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

۱۱ 
 

 
 معلومات عامة (تابع)  -۱

 دیسمبر ۳۱في مصر  –الشركة المتحدة للسكر تم تصنیف موجودات ومطلوبات  بالنظر إلى القرار المذكور أعاله،
لفترتي  اھقائمة المركز المالي األولیة  الموحدة وتم اإلفصاح عن نتائج عملیات لبیع" فيبغرض ا"كمحتفظ بھا  م ۲۰۱٦

 موحدة" في قائمة الدخل األولیة  الغیر مستمرة"كخسارة من عملیات في ذلك التاریخ المنتھییتین  سنةالثالثة أشھر وال
على  إلعادة اإلعمار والتطویر ملیون لایر سعودي من البنك األوروبي ۱۸۷٫٥استلمت المجموعة مبلغ  .)٤(إیضاح 

 حساب إصدار أسھم جدیدة، وھي بصدد استكمال اإلجراءات القانونیة إلصدار تلك األسھم.
 

مصر حصلت على موافقة من الھیئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة  –، الشركة المتحدة للسكر م۲۰۱۷ینایر  ٥في 
إلصدار أسھم الي البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتطویر. عند إصدار أسھم إلى المصرف األوروبي لإلعمار، سیتم 

 الصفقة. الناتجة منخسائر الح ورباألأبف ارتعمصر وسیتم اال –المتحدة للسكر  للشركة  التوحیدإلغاء 
 
بواسطة شركة  %٦۰للتوزیع والتسویق والمملوكة بنسبة  العالمیةتم تأسیس شركة عافیة م ۲۰۱٥دیسمبر خالل  )۱(

الیاً حشركة عافیة العالمیة للتوزیع والتسویق تعمل . العالمیةبواسطة شركة عافیة  %٤۰صافوال لألغذیة وبنسبة 
اھمین نتجیة لقرار المس داخل المملكة العربیة السعودیة الطعام لتجار الجملة والتجزئةفي تجارة وتوزیع منتجات 

في شركة عافیة العالمیة للتوزیع والتسویق وھي االن مملوكة  المساھمة تم تعدیل  م۲۰۱٦ أغسطس ۲۳بتاریخ 
 بواسطة شركة عافیة العالمیة. %۱بواسطة شركة صافوال لألغذیة وبنسبة  %۹۹بنسبة 

   
، تم تأسیس شركة سي فود انترناشیونال تو في المنطقة الحرة بجبل علي في دبي، اإلمارات م۲۰۱٦ ینایرخالل  )۲(

 في تجارة وتوزیع المنتجات البحریة.،الشركة تعمل العربیة المتحدة
 

 شركة بنده للتجزئة  ج) 
(بـ "شركة بنده  تعرف سابقاً ) والتي %۹۱م: ۲۰۱٥سھم شركة بنده للتجزئة (أ من %۹۱نسبة  الشركة األمتملك 

/ج ۲۳٥العزیزیة المتحدة") ("بنده") والتي تم تأسیسھا كشركة مساھمة سعودیة مغلقة بموجب القرار الوزاري رقم 
كانت تعمل الشركة كشركة قبل تحول الشركة إلى شركة مقفلة م) و۲۰۱۰یولیو  ۳ھـ (۱٤۳۱رجب  ۲۲بتاریخ 

والصادرة  ۱۰۱۰۱۳۷٤۱۷یة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم ذات مسؤولیة محدودة في المملكة العرب
 .)م۱۹۹٥ یولیو ۲۸ھـ (۱٤۱٦ربیع األول  ۱بتاریخ  بالریاض

 
وشركاتھا التابعة اعمالھا في تجارة الجملة والتجزئة في موارد التغذیة والمواد االستھالكیة. بنده تزاول شركة 

 ت والھایبر ماركت والمتاجر الصغیرة التابعة لھا. تعمل مجموعة بنده من خالل متاجر السوبر مارك
 

 شركات تابعة تحت سیطرة شركة بنده
 
 
 

 إسم الشركة التابعة

 
 
 

 بلد التأسیس

 
 

النشاط التجاري 
 الرئیسي

 نسبة الملكیة
في الشركة  المباشرة

التابعة (بالمائة) كما 
 دیسمبر ۳۱ في

 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦   شركة بنده
المملكة العربیة  التجاریةشركة المخازن الكبرى 

 ۹۰ ۹۰ تجزئة السعودیة
شركة بنده لخدمات التشغیل والصیانة وخدمات 

 العقود
المملكة العربیة 

 ۱۰۰ ۱۰۰ خدمات وصیانة السعودیة
جمھوریة مصر  شركة بنده الدولیة لتجارة التجزئة

 ۱۰۰ ۱۰۰ تجزئة العربیة
العربیة اإلمارات  شركة بنده الدولیة لتجارة التجزئة

 ۱۰۰ ۱۰۰ تجزئة المتحدة
المملكة العربیة  للمخابز المحدودة (بنده للمخابز)شركة بنده 

 ۱۰۰ ۱۰۰ مخابز السعودیة
     

  شركة المخازن الكبرى التجاریة
   

المملكة العربیة  الشركة اللبنانیة للحلویات والمخابز 
 ۹٥ ۹٥ متوقفة النشاط السعودیة

 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة  

  م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في لفترة الثالثة أشھر والسنة المنتھیتین
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

۱۲ 
 

 
 معلومات عامة (تابع)  -۱

 
 شركة بنده للتجزئة (تابع)ج)  

 
، بدات اإلدارة بمحاولة ترشید حجم المخزون و ذلك بمساعدة لسلوك االستھالكيتمشیاً مع التغیرات الحدیثة في ا

 الطلب وبالتالي في والتي تعاني من انخفاضوحدات المخزون المحتفظ بھ  جي. كشفت الدارسةمستشار خار
فقد قدمت بعض العروض الترویجیة الضخمة خالل الشھرین لذلك تتطلب تغییرات في استراتیجیات التخلص. 

لصافیة للتعرف والتحقق على القیمة الفعلیة االسنوات السابقة  فيالماضیین. وعالوة على ذلك، تم اتباع نھج ثابتا 
 الدفتریة. قیمتھااسترداد  من الخسائر المحققة من األصناف التي ال یمكن

 
  ۲٥٦و ملیون لایر سعودي). ۷۹م: ۲۰۱٥(ملیون لایر سعودي  ۲۲٤بھذا الصدد، تم إثبات مبالغ متراكمة و

في تكلفة اإلیرادات لفترة الثالثة أشھر والسنة المنتھیتین  ملیون لایر سعودي). ۹۲م: ۲۰۱٥( سعوديملیون لایر 
 م.۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

 
 أسس اإلعداد -۲

 
 االلتزام بالمعاییر  ۲-۱

ن الھیئة الصادرة عللقوائم المالیة األولیة للمعاییر المحاسبیة  المرفقة وفقاً الموحدة األولیة أعدت القوائم المالیة 
ضاحات جمیع المعلومات واإلیالمرفقة  الموحدة ال تتضمن القوائم المالیة األولیة السعودیة للمحاسبین القانونیین.

ویجب  ،المعدة وفقا لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة القوائم المالیةلوبة في المط
 .م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱للمجموعة للسنة المنتھیة في  المراجعة أن تقرأ مع القوائم المالیة الموحدة

وھریة إعادة التصنیفات تلك، غیر جتم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض للفترة الحالیة. إن 
 بطبیعتھا.

 
 أسس القیاس  ۲-۲

 باستثناء االستثمارات المتاحة للبیع(تم اعداد القوائم المالیة الموحدة المرفقة على أساس التكلفة التاریخیة، 
، وباستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفھوم االستمراریة. )واألدوات المالیة المشتقة والتي تظھر بالقیمة العادلة

 تمت إعادة تصنیف بعض ارقام المقارنة لتتماشى مع عرض الفترة الحالیة. 
 

 عملة العرض  ۲-۳
لمبالغ . تم تقریب جمیع اللشركة یتم عرض ھذه القوائم المالیة الموحدة باللایر السعودي والذي یمثل عملة العرض 

 مالم یذكر خالف ذلك.ألقرب ألف، 
 

 مؤثرةمحاسبیة إفتراضات تقدیرات و ٤-۲
تقدیرات وافتراضات تؤثر على مبالغ الموجودات الموحدة من اإلدارة القیام بیتطلب إعداد القوائم المالیة 

 قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.  المصروفات.االیرادات ووالمطلوبات، و
 

واالفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. التعدیالت التي تترتب عنھا مراجعة تتم مراجعة التقدیرات 
 التقدیرات المحاسبیة یتم إظھار أثرھا في فترة المراجعة والفترات المستقبلیة التي تتأثر بھذه التعدیالت.

 
عند تطبیق السیاسات فیما یلي معلومات حول المجاالت الھامة للتقدیرات وحاالت عدم التأكد واألحكام الھامة 

 المحاسبیة والتي لھا تأثیراً جوھریاً على المبالغ المدرجة في القوائم المالیة:
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۱۳ 
 

 
  أسس اإلعداد (تابع) -۲

 
 (تابع) تقدیرات وإفتراضات محاسبیة مؤثرة ٤-۲

 
 اإلنخفاض في قیمة الشھرة -أ

بالقیمة التي تتجاوز فیھا القیمة الدفتریة لألصل أو وحدة تولید النقد  نخفاض في القیمةویتم إثبات خسارة اإل
القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة لألصل بعد خصم تكالیف البیع والقیمة  قیمتھا القابلة لالسترداد.

في صافي  موعةعن حصة المجاإلستحواذ تتمثل الشھرة في الفائض من تكلفة  المتبقیة لالستخدام أیھما أعلى.
فیھا كما بتاریخ اإلستحواذ وتظھر بالتكلفة بعد خصم أي انخفاض  المستحوذالقیمة العادلة لموجودات الشركة 

و في قیمة الشھرة أ لمعرفة ما إذا كان ھناك إنخفاضتقییم تقوم المجموعة سنویاً بإجراء  في القیمة إن وجد.
 أكثر عندما تشیر االحداث الى ان القیمة الدفتریة قد تتعرض لالنخفاض في القیمة. 

 
، یتم تحدید الشھرة للشركات التابعة منفصلة، اذ ان الشركات التابعة تعتبر وحدات اإلنخفاض في القیمةلتقییم 

 مستقلة لتوفیر النقد. 
ة المبلغ القابل للتحقق للوحدات المنتجة للنقد (شركة تابعة)، اذ أدى یتم تحدید االنخفاض في القیمة بمراجع

االستحواذ الى االرتفاع في الشھرة. عندما تكون القیمة القابلة للتحقق للشركة التابعة اقل من القیمة الدفتریة، 
یمة في اض القخسائر انخفیتم اثبات االنخفاض في القیمة في القائمة األولیة الموحدة للدخل. ال یتم عكس 

 الشھرة. 
 

 اإلنخفاض في قیمة اإلستثمارات المتاحة للبیع -ب
بإفتراضات لتقییم الخسارة الناتجة عن اإلنخفاض في قیمة اإلستثمارات المتاحة للبیع  االدارةتقوم 

ي ف. یشمل ھذا تقییم األدلة الموضوعیة المسببھ إلنخفاض غیر مؤقت في قیمة اإلستثمارات. موجوداتھاو
في القیمة العادلة إلستثمار في حقوق الملكیة أقل  كبیر وممتدیعتبر أي إنخفاض حالة أدوات حقوق الملكیة، 

ض " یتطلب إجراء إفترامتد" أو "مھاممن تكلفتھ دلیالً موضوعیاً على اإلنخفاض في القیمة. إن تحدید ما ھو "
باً عندما یوجد دلیل على تدھور الوضع المالي اإلنخفاض في القیمة مناس االدارة. تعتبر من االدارة معین

 وأدائھ أو تغیرات في التكنولوجیا، والتدفقات النقدیة من العملیات والتمویل. للمستثمر فیھ، أو في القطاع
النخفاض ھام عن التكلفة. بغض النظر أو اكثر كقیاس معقول  %۲۰باإلضافة الى ان اإلدارة تعتبر ان نسبة 

عن مدة االنخفاض ویتم اثباتھ في قائمة الدخل الموحدة كاتعاب انخفاض االستثمارات. یمثل االنخفاض 
اشھر او اكثر بغض النظر عن المبلغ، ویتم اثباتھ كانخفاض  ۹المطول أي انخفاض اقل من التكلفة على مدة 

الموحدة. ال یمكن عكس االنخفاض في القیمة الذي تم اثباتھ سابقا فیما  في قیمة االستثمارات في قائمة الدخل
 یتعلق باسثمارات حقوق الملكیة من خالل قائمة الدخل الموحدة. 

 
 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا -ج

المشكوك في تحصیلھا عند وجود دلیل موضوعي على أن الذمم المدینة یتم تكوین مخصص لحسابات 
عوبات المالیة . وتعد الصحقة وفقاً للشروط األصلیة لالتفاقیةتحصیل كافة المبالغ المست المجموعة لن تستطیع

التي یتعرض لھا المدین وإحتمالیة إفالسھ أو إعادة الھیكلة المالیة لدیھ أو إخفاقھ في أو تأخره عن سداد 
 لتجاریة. ویتم إجراءعلى إنخفاض قیمة الذمم المدینة اتعتبر أدلة موضوعیة الدفعات المستحقة مؤشرات 

تقدیر مستقل للمبالغ الھامة بحد ذاتھا. وبالنسبة للمبالغ غیر الجوھریة بحد ذاتھا ولكنھا تجاوزت موعد 
 إستحقاقھا، فإنھ یتم تقدیرھا بشكل جماعي ویتم تكوین مخصص بناًء على الوقت ومعدالت التحصیل السابقة.
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۱٤ 
 

 
  أسس اإلعداد (تابع) -۲

 
 وإفتراضات محاسبیة مؤثرة (تابع)تقدیرات  ٤-۲

 
 مخصص مخزون متقادم -د

تقوم اإلدارة بتكوین مخصص بالمخزون المتقادم وبطيء الحركة. وتستند تقدیرات صافي القیمة االستردادیة 
للمخزون على أكثر األدلة موثوقیة في وقت استخدام التقدیرات. وتأخذ ھذه التقدیرات باالعتبار التقلبات في 

التكالیف المرتبطة بشكل مباشرة بأحداث تقع بعد تاریخ قائمة المركز المالي بالقدر الذي یؤكد أن  األسعار أو
 ظروف ھذه األحداث قائمة كما في نھایة السنة.

 
 والمعداتواآلالت األعمار اإلنتاجیة للممتلكات  -ه

تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات والمعدات بغرض احتساب اإلھالك. یتم تحدید ھذا التقدیر 
بعد األخذ باالعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والضرر المادي الذي تتعرض لھ ھذه الموجودات. وتقوم 

ویتم تعدیل التغیر في مصروفات اإلھالك (إن اإلدارة بمراجعة القیمة المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة سنویاً 
 وجدت) في الفترات الحالیة والمستقبلیة. 

 
 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة -۳

تم تطبیق السیاسات المحاسبیة المبینة أدناه بشكل ثابت على جمیع الفترات المعروضة في القوائم المالیة األولیة  
 ك. ذل لم یذكر غیر ماناه بشكل ثابت على جمیع الفترات المعروضة، تم تطبیق السیاسات المذكورة ادالموحدة. 

 
 اندماج االعمال  ۳-۱

تم باستخدام طریقة الشراء. وی )باستثناء الشركات الخاضعة لسیطرة مشتركة(یتم المحاسبة عن اندماج األعمال 
وأداة حقوق الملكیة الصادرة والمطلوبات المتكبدة أو  قیاس تكلفة الشراء بالقیمة العادلة للموجودات المقتناة ،

المفترض تحملھا في تاریخ التبادل، وتتضمن التكالیف العائدة مباشرة إلى الشراء. ویتم قیاس الموجودات 
والمطلوبات القابلة للتحدید وااللتزامات المتكبدة والمفترض تحملھا في عملیات اندماج األعمال مبدئیاً بالقیم 

لة بتاریخ الشراء. التكلفة في عملیات اندماج األعمال التي تزید على حصة المجموعة في صافي القیمة العاد
العادلة للموجودات المقتناة القابلة للتحدید والمطلوبات وااللتزامات المحتملة، یتم تصنیفھا كشـھرة. وإذا كانت 

یض بتاریخ الشراء، یتم تسویة ھذا الفرق من خالل تخف تكلفة الشركة المستثمر فیھا المقتناة أقل من قیمتھا العادلة
 القیم العادلة للموجودات المقتناة غیر المتداولة للشركة المستثمر فیھا بما یتناسب مع قیمتھا الدفتریة. 

 
یتم قیاس عملیات اندماج األعمال بما في ذلك الشركات أو األعمال الخاضعة لسیطرة مشتركة والمحاسبة عنھا 

م القیمة الدفتریة. ویتم إثبات قیمة الموجودات والمطلوبات المقتناة بالقیم الدفتریة عند انتقالھا من دفاتر باستخدا
حسابات الشركة المسیطرة. ویتم إضافة مكونات حقوق ملكیة الشركات المقتناة إلى نفس المكونات داخل حقوق 

 مباشرة في حقوق الملكیة.ملكیة المجموعة ویتم إثبات أي أرباح أو خسائر تنتج عن ذلك 
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۱٥ 
 

 
 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  -۳

 
 اندماج االعمال (تابع) ۳-۱
 

 شركات تابعة -أ
ن السیطرة عندما یكو لدى المجموعة تسیطر علیھا المجموعة. تكون الشركات التابعة ھي تلك المنشآت التي

یتم األخذ  .من نشاطاتھا تھا المالیة والتشغیلیة للحصول على منافع إقتصادیةاالقدرة على توجیھ سیاس لدیھا
بعین االعتبار وجود وتأثیر األسھم المتوقعة التي لھا حق التصویت التي یمكن ممارستھا حالیاً أو التي یمكن 

ة من ت التابعتحویلھا، وذلك عند تقییم ما إذا كانت المجموعة تسیطر على منشأة أخرى. یتم توحید الشركا
 تاریخ توقف المجموعة عن السیطرة. حتىلمجموعة، كما تتوقف عملیة التوحید إلى االسیطرة  تحویلتاریخ 

كافة األرصدة داخل المجموعة والمعامالت المالیة الناتجة عن المعامالت بین الشركة والشركات التابعة 
كذلك أي أرباح وخسائر غیر محققة ناتجة عن والمعامالت بین الشركات التابعة یتم استبعادھا بالكامل. 

 موعة یتم استبعادھا عند التوحید.المعامالت داخل المج
في  اتطرة، كعملیالسی في التي ال تنتج عن التغییرالتغیرات في نسبة ملكیة المجموعة في شركات تابعة تّقید 

وع وأي الشراء المدفثمن ة العادلة لحقوق الملكیة وتعدل المبالغ الدفتریة لحقوق حصص األقلیة مقابل القیم
 ."بدون تغیر في السیطرة األقلیةحقوق مع  اتصفقالحقوق الملكیة تحت "أثر  فيفرق یقید مباشرًة 

 
 زمیلةشركات  -ب

علیھا ولكن بدون سیطرة، وعادة ما یصاحب كبیر تأثیر  للشركةالتي یكون  منشآتھي ال زمیلةالشركات ال
 بالمائة من حقوق التصویت. ٥۰بالمائة و  ۲۰بین ما ذلك ملكیة لنسبة تتراوح 

یتم احتساب االستثمارات في الشركات الزمیلة والمنشآت الخاضعة لسیطرة مشتركة باستخدام طریقة حقوق 
الملكیة (شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة) وتقید مبدئیا بسعر التكلفة بما في ذلك الشھرة المحددة 

دراج حصة الشركة في أرباح وخسائر الشركات والمنشآت المستثمر فیھا بعد الشراء في . یتم إالشراء عند 
قائمة الدخل الموحدة، ویتم إدراج حصتھا في حركة االحتیاطیات بعد الشراء ضمن حقوق الملكیة للشركة. 

ة حقوق قوعندما تزید حصة الشركة من الخسارة على حصتھا في االستثمار في الشركة المستثمر فیھا بطری
الملكیة فإن القیمة الدفتریة للشركة تنخفض إلى الصفر ویتم االستمرار بتحمیل أي خسائر إضافیة عندما تتكبد 

 نیابة عن الشركة المستثمر فیھا. الشركة التزامات قانونیة أو تعاقدیة أو إذا دفعت أي مبالغ
ة كات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیبین الشركة والشرللمعامالت ویتم استبعاد أیة أرباح غیر محققة  

بالقدر الذي تكون علیھ حصة الشركة في الشركات الزمیلة. كما یتم استبعاد الخسائر غیر المحققة مالم توفر 
 المعاملة دلیالً على انخفاض قیمة الموجودات المحولة.

 
زمیلة في قائمة الدخل األولیة یتم قید األرباح والخسائر المخفضة الناتجة عن االستثمارات في شركات 

 الموحدة.
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 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -۳

 
 اندماج االعمال (تابع) ۳-۱

 
 حقوق الملكیة غیر المسیطرة  -ج

تي تقاس بھا والالمجموعة تتمثل الحصص غیر المسیطرة في الحصص في الشركات التابعة التي ال تحتفظ 
بالحصة التناسبیة في صافي الموجودات المحددة للشركة التابعة. ویتم معالجة المعامالت مع أطراف 

 الحصص غیر المسیطرة كمعامالت مع أطراف من خارج المجموعة.   
قوق ح تعامل ضمنخسارة للسیطرة  ینتج عنھاال التي  االستحواذ مع حقوق الملكیة غیر المسیطرة معامالت
كمعامالت مع المالك بصفتھم المالك. یتم تسجیل الفرق بین القیمة العادلة الي مبالغ مدفوعة  أيالملكیة، 

القیمة الدفتریة لصافي الموجودات من الشركة التابعة. كما یتم تسجیل األرباح بواألسھم المستحوذ علیھا 
 لملكیة.والخسائر من استبعاد حقوق الملكیة غیر المسیطرة في حقوق ا

 
 الموجودات غیر الملموسة -د

 
 الشھرة )۱(

تتمثل الشھرة في الفرق بین تكلفة األعمال المشتراة وحصة الشركة في صافي القیمة العادلة للموجودات 
راجعة بتاریخ الشراء. ویتم م القابلة للتحدید والمطلوبات وااللتزامات المحتملة العائدة لألعمال المشتراة

تلك الشھرة لالنخفاض في قیمتھا سنویاً او عند وجود أحداث أو تغیرات في الظروف تشیر إلى أن 
 القیمة الدفتریة قد تعرضت لالنخفاض في قیمتھا. وال یتم عكس خسائر االنخفاض في قیمة الشھرة.

 
اإلنخفاض في القیمة. یتم إجراء التخصیص یتم تخصیص الشھرة لوحدات منتجة للنقد لغرض إختبار 

لتلك الوحدات المنتجة للنقد أو مجموعات الوحدات المنتجة للنقد التي یتوقع أن تستفید من دمج األعمال 
التي إرتفعت فیھا الشھرة. یتم تحدید الوحدات أو مجموعات الوحدات عند أقل مستوى تتم عنده مراقبة 

 حیث أنھا ھي القطاعات التشغیلیة. الشھرة ألغراض اإلدارة الداخلیة
 

 موجودات أخرى غیر ملموسة )۲(
تتكون الموجودات األخرى غیر الملموسة من أسماء تجاریة وموجودات أخرى معینة غیر ملموسة. 
تمثل الموجودات غیر الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غیر المحدد إستحواذ المجموعة لھذا األصل المالي 

ویتم مراجعة تلك الموجودات لالنخفاض في قیمتھا سنویاً  لموجودات بالتكلفة.في نشاط مشترك. تدرج ا
او عند وجود أحداث أو تغیرات في الظروف تشیر إلى أن القیمة الدفتریة قد تعرضت لالنخفاض في 

 قیمتھا.
 

 نفقات مؤجلة )۳(
من المصروفات المتكبدة من قبل المجموعة في تجھیز متاجرھا الجدیدة  تتكون النفقات المؤجلة أساسیاً 

مشاریع أخرى باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى نفقات وللتجزئة. ویتم إطفاء المصروفات من 
 سنوات.  ٥العمر االقتصادي المقدر والذي ال یتعدى 
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 االستثمارات المتاحة للبیع ۳-۲

من االستثمارات في األسھم المدرجة  %۲۰تتكون االستثمارات المتاحة للبیع بشكل رئیسي من حصة تقل عن 
ال و أو غیر المدرجة بما في ذلك االستثمارات في الصنادیق االستثماریة، وھي لیست استثمارات لغرض االتجار

سیطرة. وتقید ھذه االستثمارات مبدئیاً والحقاً یعاد قیاسھا بالقیمة  تمتلك المجموعة فیھا أي تأثیر جوھري أو
العادلة. ویتم قید أیة تغیرات في القیمة العادلة ضمن حقوق الملكیة كاحتیاطي قیمة عادلة حتى یتم استبعاد تلك 

قائمة الدخل  ) فياالستثمارات. ویتم قید أي انخفاض كبیر ومتواصل في قیمة االستثمارات المتاحة للبیع (إن وجد
الموحدة. ویتم تحدید القیمة العادلة لالستثمارات المتداولة في سوق مالي نشط بالرجوع إلى أسعار السوق 

فیھ تلك االستثمارات بنھایة یوم التداول في تاریخ قائمة المركز المالي الموحدة. وبالنسبة لالستثمارات  المدرجة
ي ذلك االستثمارات في حقوق الملكیة غیر المدرجة یتم تحدید القیمة غیر المتداولة في سوق مالي نشط، بما ف

العادلة باستخدام تقنیات تقییم معینة. وتتضمن ھذه التقنیات استخدام معامالت السوق األخیرة التي تمت بین 
دفقات التأطراف جادین، والرجوع إلى القیمة السوقیة الحالیة ألداة أخرى والتي تماثلھا إلى حد كبیر، وتحلیل 

 ، وبخالف ذلك، تعتبر التكلفة ھي القیمة العادلة لھذه االستثمارات.  دیة المخصومةالنق
 

 التقاریر القطاعیة ۳-۳
قطاع األعمال ھو مجموعة من األصول والعملیات المرتبطة بتقدیم منتجات أو خدمات تتعرض لمخاطر وعوائد 
تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى. ویشمل القطاع الجغرافي تقدیم منتجات أو خدمات ضمن بیئة 

 ى. عمل في بیئات اقتصادیة أخراقتصادیة محددة تتعرض لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات ت
 

 تحویل العمالت األجنبیة ٤-۳
 

 العرضعملة (أ) 
لقوائم ا والنشاط الموحدة للمجموعة باللایر السعودي وھو عملة عرض بنود في القوائم المالیة األولیةتظھر ال
 .للشركة األمالمالیة 

 
یتم تقییم البنود المدرجة في القوائم المالیة لكل من منشآت المجموعة بإستخدام عملة البیئة اإلقتصادیة األولیة 

 التي تعمل فیھا المنشأة (العملة الوظیفیة). 
 

 (ب) معامالت وأرصدة
لتحویل أسعار ایتم تحویل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى العملة الوظیفیة للشركة على أساس 

السائدة بتاریخ تلك المعامالت. أما الموجودات والمطلوبات النقدیة التي تتم بالعمالت األجنبیة فیجري تحویلھا 
لتعكس ما یعادلھا بالعملة الوظیفیة للشركة بأسعار التحویل السائدة بتاریخ قائمة المركز المالي. تدرج فروقات 

 الموحدة للفترة الجاریة. االولیة ألجنبیة في قائمة الدخلالتحویل الناتجة عن تحویل العمالت ا
  

 (ج) شركات المجموعة
التي  التضخم ةعالی اتقتصادالباستثناء المتعلقة با والزمیلة األجنبیة یتم ترجمة القوائم المالیة للشركات التابعة

 یفیة كما یلي:م، إلى العملة الوظقوائمھم المالیة بعمالت أخرى خالف عملة العرض للشركة األ
 

 في تاریخ قائمة المركزاإلقفال ُتحول الموجودات والمطلوبات لكل قائمة مركز مالي بأسعار الصرف عند  )۱
 المالي.

 ُتحول اإلیرادات والمصروفات لكل قائمة دخل على أساس متوسط سعر الصرف. )۲
 بند عند حدوثھ.ُتحول بنود حسابات حقوق الملكیة بأسعار الصرف في التواریخ التي تعود لكل  )۳
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 تحویل العمالت األجنبیة (تابع) ٤-۳
 

 یتم تسجیل الفروقات الناجمة عن الترجمة كبند منفصل في حقوق الملكیة.
 

دفتریة لقیم الإلى اللقیمة العادلة الحقة شركات تابعة أجنبیة وأي تعدیالت اإلستحواذ على أي شھرة ناتجة عن 
یتم إعتبارھا كموجودات ومطلوبات للشركات التابعة األجنبیة  ستحواذإلاللموجودات والمطلوبات الناتجة عن 

 حسب سعر اإلغالق وتقید في حقوق الملكیة. حویلھاویتم ت
 

ید قبسعر الصرف في تاریخ المعاملة ویتم  أجنبیة زمیلةاألرباح المستلمة من شركات توزیعات یتم تحویل 
 .األولیة الموحدة العملة األجنبیة المحققة في قائمة الدخل رجمةفروق ت

 
العمالت  جمةر، یتم قید فروق تزمیلةعند استبعاد أو بیع جزء من االستثمار في الشركات األجنبیة التابعة وال

كجزء من ربح أو خسارة  الموحدة األولیة األجنبیة المقیدة سابقاً في حقوق الملكیة وذلك في قائمة الدخل 
 االستبعاد أو البیع.

 
 (د) إقتصادات مرتفعة التضخم

عندما تمارس المجموعة نشاطھا في إقتصاد دول مرتفعة التضخم حتماً تكون العملة الوظیفیة للمنشأة في 
ث تدرج یالمجموعة ھي عملة ذلك اإلقتصاد مرتفع التضخم، یتم تعدیل القوائم المالیة للمنشآت في المجموعة بح

في عملة وحدة القیاس في نھایة فترة التقاریر المالیة. ویتطلب ذلك، تعدیل الدخل والمصاریف لتعكس التغیرات 
في مؤشر السعر العام إبتداءاً من فترة التقریر المالي وكذلك بنود غیر نقدیة في قائمة المركز المالي األولیة  

مخزون لتعكس قوة شرائیة حالیة كما في نھایة الفترة بإستخدام والمعدات والواآلالت الموحدة مثل الممتلكات 
مؤشر أسعار عام إعتباراً من تاریخ قیدھا ألول مرة. الربح أو الخسارة في صافي المركز المالي للسنة مدرج 

 في تكالیف أو إیرادات تمویل. ال یتم تعدیل المبالغ المقارنة.
 

المجموعة إقتصاداً مرتفع التضخم، تتوقف المجموعة عن تطبیق  عندما ال یعد اإلقتصاد في دولة تعمل فیھا
حساب اإلقتصادیات مرتفعة التضخم في نھایة فترة التقریر المالي األولیة الموحدة، أي مباشرة قبل الفترة التي 

م دفتریة ییتوقف فیھا التضخم المرتفع. تعد المبالغ في القوائم المالیة الموحدة للمجموعة كما في ذلك التاریخ كق
فیتم  ،لغرض توحید مكونات األجنبیة العاملة في االقتصادات المتضخمة للقوائم المالیة الالحقة للمجموعة.

 ترجمة بنود قائمة المركز المالي و الدخل و المصروفات بأسعار الصرف السائدة في تاریخ اإلقفال.
 

من السودان تعد  مؤشرات أخرى، لم ، وبموجب معلومات مقدمة من صندوق النقد الدولي معم۲۰۱٦خالل 
عن تطبیق محاسبة  . وبناًء علیھ، توقفت المجموعةم۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱اإلقتصادیات مرتفعة التضخم كما في 

 . للسودان المفرطالتضخم 
 

 في حكمھنقد وما  ٥-۳
الیة قصیرة األجل علدى البنوك واالستثمارات األخرى النقد النقد في الصندوق وفي حكمھ من النقد وما  یتكون

 .الثة أشھر أو أقل والمتوفرة للمجموعة بدون أي قیودالسیولة والتي تستحق خالل ث
 

 ذمم مدینة ٦-۳
تظھر الذمم المدینة بمبلغ الفاتورة األصلي بعد خصم المخصصات بالدیون المشكوك في تحصیلھا. ویتم تكوین 

عي یشیر إلى عدم مقدرة المجموعة على تحصیل مخصص بالدیون المشكوك في تحصیلھا عند وجود دلیل موضو
المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلیة للذمم المدینة. ویتم شطب الدیون المعدومة عند تحدیدھا مقابل 
المخصصات المتعلقة بھا. ویتم تحمیل المخصصات على قائمة الدخل الموحدة. وأي إستردادات الحقة لمبالغ 

 .األولیة الموحدة طبھا سابقاً تضاف إلى قائمة الدخلالذمم المدینة والتي تم ش
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 مخزون ۳-۷

یتم قیاس المخزون بسعر التكلفة أو صافي القیمة القابلة لالسترداد أیھما أقل. ویتم تحدید التكلفة باستخدام طریقة 
المتوسط المرجح. وتتضمن التكلفة النفقات التي یتم تكبدھا لشراء المخزون، وتكالیف اإلنتاج أو التحویل 

 ون إلى الموقع بحالتھ الراھنة.  والتكالیف األخرى التي یتم تكبدھا من أجل إحضار المخز
 

في حالة المخزون المصنع وتحت التصنیع، تتضمن التكلفة حصة مناسبة من تكالیف اإلنتاج المباشرة على أساس 
 الطاقة التشغیلیة العادیة.

 
ون زیتم تقییم المخزون في الطریق بالتكلفة، ویتم تقییم المتاجر وقطع الغیار بالتكلفة، ناقصا: أي مخصص للمخ

 البطيء الحركة. 
 

تكالیف  االعتیادي لألعمال بعد خصمالنشاط من سعر البیع التقدیري خالل  تتكون صافي القیمة القابلة لالسترداد
االنتاج االضافیة لإلكمال ومصروفات البیع والتوزیع. ویتم تكوین مخصص (عند اللزوم) بالمخزون المتقادم 

 وبطيء الحركة والتالف.
 

 بغرض البیعموجودات ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بھا  ۳-۸
تم عندما یبغرض البیع یتم تصنیف الموجودات غیر المتداولة (أو مجموعة اإلستبعاد) كموجودات محتفظ بھا 

قیمتھا الدفتریة في المستقبل القریب بشكل رئیسي من خالل معاملة بیع ویعد ھذا البیع إلى حد بعید  إسترداد
 محتمالً. وتدرج بالقیمة الدفتریة أو القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع أیھما أقل.

 
 غیر المستمرةعملیات ال

غرض بھي مكون (وحدة منتجة للنقد) في منشأة إما تم إستبعاده أو تم تصنیفھ كمحتفظ بھ غیر المستمرة العملیة 
 وھو:البیع 

 یمثل نشاطاً رئیسیاً أو منطقة جغرافیة للعملیات. )أ
 جزء من خطة أحادیة منسقة إلستبعاد نشاط رئیسي منفصل أو منطقة جغرافیة للعملیات. )ب
 علیھا حصراً مع التطلع إلى إعادة بیعھا. شركة تابعة تم اإلستحواذ )ج

 
ة  كمكون مستقل لقائمة الدخل األولیغیر المستمرة تعرض المجموعة نتائج ما بعد الزكاة والضریبة من العملیات 

في الموحدة. كما یتم إضافة إلى ذلك اإلفصاح عن اإلیرادات والمصاریف والضرائب واألرباح أو الخسائر 
 ولیة الموحدة.القوائم المالیة األ
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 ومعداتوآالت ممتلكات  ۳-۹
یتم قیاس الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم اإلھالك المتراكم والخسارة المتراكمة لالنخفاض في 
القیمة. تتضمن التكلفة النفقات المباشرة القتناء األصل. یتم رسملة تكالیف التمویل للقروض التي استخدمت 

ة الستكمال تلك الموجودات وإعدادھا لالستخدامات مباشرة لتمویل إنشاء الموجودات خالل الفترة الزمنیة الالزم
 المحدد لھا. 

 
یتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزید من المنافع االقتصادیة المستقبلیة الكامنة في بند الممتلكات واآلالت 

 عند تكبدھا. األولیة الموحدة والمعدات. ویتم قید جمیع النفقات األخرى في قائمة الدخل
 

واحتسابھ بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة األولیة الموحدة میل اإلھالك على قائمة الدخل یتم تح
المقدرة لكل بند من الممتلكات واآلالت والمعدات. وفیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات التي سیتم 

 إھالكھا:
  عدد السنوات  

  ۳۳ - ٥٫۱۲    مباني
  ۳۳ - ۳  على مباني مؤجرةتحسینات 

  ۳۰ - ۳  ومعداتآالت 
  ۱٦ - ۳  أثاث ومعدات مكتبیة

  ۱۰ - ٤  سیارات
في  لألصل التقدیريالصیانة واإلصالحات العادیة التي ال تزید جوھریا من العمر اإلنتاجي مصروفات تقید 

 المصروفات. 
 

 اإلنخفاض في القیمة ۳-۱۰
 

 موجودات غیر مالیة  )أ
یتم مراجعة الموجودات غیر المتداولة طویلة االجل فیما إذا كان ھناك أي خسائر نتیجة االنخفاض في 
قیمتھا كلما كانت األحداث أو التغیرات في الظروف تشیر إلى أن القیمة الدفتریة قد ال تكون قابلة 

دفتریة جاوز فیھا القیمة اللالسترداد. ویتم إثبات خسارة االنخفاض في القیمة (إن وجدت) بالقیمة التي تت
لألصل قیمتھا القابلة لالسترداد.  القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة لألصل بعد خصم تكالیف البیع 
والقیمة المتبقیة لالستخدام أیھما أعلى. یتم تجمیع الموجودات إلى أدنى مستوى لھا حیث یوجد تدفقات 

راجعة الموجودات غیر المالیة بخالف الموجودات المالیة وتلك التي نقدیة مستقلة قابلة للتحدید. یتم م
تعرضت لالنخفاض في قیمتھا وذلك الحتمالیة عكس االنخفاض في القیمة بتاریخ كل قائمة مركز مالي. 
وعندما یتم الحقاً عكس خسارة االنخفاض في القیمة، یتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل أو وحدة تولید النقد 

التقدیر المعدل لقیمتھا القابلة لالسترداد، ولكن القیمة الدفتریة التي تمت زیادتھا یجب أن ال تتجاوز إلى 
القیمة الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھا، والتي فیما لو تم تحدیدھا لم یتم تسجیل أي خسارة لالنخفاض 

یتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في في قیمة الموجودات أو وحدة تولید النقد في السنوات السابقة. و
القیمة كإیرادات مباشرة في قائمة الدخل الموحدة. ال یتم عكس خسائر االنخفاض في القیمة التي تم 

 محدودة والشھرة.النتاجیة غیر ذات األعمار اإلإدراجھا للموجودات غیر الملموسة 
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 في القیمة (تابع) اإلنخفاض ۳-۱۰

 
 ب)  الموجودات المالیة

یتم، بتاریخ كل قائمة مركز مالي، إجراء مراجعة للتأكد من وجود دلیل موضوعي على وجود انخفاض 
في قیمة أصل مالي. وفي حالة وجود ھذا الدلیل، یتم إثبات خسارة االنخفاض الدائم في قائمة الدخل 

 األولیة الموحدة. 
 

إذا ما تم الحقاً عكس خسارة اإلنخفاض الدائم في القیمة، عندئذ تتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة 
ل لقیمتھا القابلة لالسترداد، على أال یزید عن القیمة الدفتریة فیما لو لم یتم  المحققة للنقد إلى التقدیر المعدَّ

 أو الوحدة المحققة للنقد في السنوات السابقة. یتم إثبات إثبات خسارة اإلنخفاض الدائم في قیمة ذلك األصل
عكس خسارة اإلنخفاض الدائم في القیمة فوراً كإیرادات في قائمة الدخل الموحدة. ال یتم عكس خسارة 

 حقوق ملكیة.في المتاحة للبیع المسجلة لالستثمارات في القیمة اإلنخفاض 
 

 صكوك ۳-۱۱
 كمطلوبات مالیة وفقاً لجوھر األحكام التعاقدیة للصكوك. الصادرة تصنف المجموعة صكوكھا

 
 ذمم دائنة ومستحقات ۳-۱۲

المطلوبات المتعلقة بالمبالغ المطلوب سدادھا في المستقبل مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سواء تم أم  قیدیتم 
 دیم فواتیر من قبل المورد ام ال. لم یتم تق

 
 مخصصات ۳-۱۳

التزام حالي قانوني أو تعاقدي یمكن المجموعة یتم االعتراف بالمخصص إذا ظھر نتیجة ألحداث سابقة أن لدى 
 تقدیر مبلغھ بشكل موثوق ومن المحتمل أن یتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادیة لتسویة ھذا االلتزام.

 
 

 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین  ۳-۱٤
نھایة الخدمة للموظفین وفقاً لنظام العمل والعمال بالمملكة العربیة السعودیة ویحمل یتم قید استحقاق مكافأة 

على قائمة الدخل. ویتم احتساب ھذا االلتزام على أساس المزایا المقررة التي یستحقھا الموظف في حالة تركھ 
 العمل في تاریخ قائمة المركز المالي.

 
صص مقابل مكافأة نھایة الخدمة للموظفین ومكافآت أخرى وذلك تقوم الشركات التابعة األجنبیة بتكوین مخ

وفقا لقوانین الدولة التي تمارس فیھا نشاطھا. ال توجد خطط تقاعد ممولة أو غیر ممولة للشركات التابعة 
 األجنبیة.
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 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -۳

 
 الزكاة والضرائب ۳-۱٥

العربیة  الدخل بالمملكةو الھیئة العامة للزكاةتخضع الشركة وشركاتھا التابعة للزكاة وضریبة الدخل وفقاً ألنظمة 
"). ویتم تحمیل الزكاة المستحقة على الشركة وحصتھا في الزكاة المستحقة على الشركات الھیئةالسعودیة ("

التابعة على قائمة الدخل الموحدة. الزكاة وضریبة الدخل العائدة إلى الشركاء السعودیین واألجانب اآلخرین في 
اب لي الموحدة المرفقة. ویتم احتسالشركات التابعة الموحدة یتم تحمیلھا على حقوق األقلیة في قائمة المركز الما

مطلوبات الزكاة وضریبة الدخل اإلضافیة، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبل المصلحة 
 في الفترة التي یتم فیھا إصدار الربوط النھائیة.

 
قیمة مع جھات غیر م تقتطع الشركة وشركاتھا التابعة في المملكة العربیة السعودیة ضرائب لبعض المعامالت

 في المملكة العربیة السعودیة وذلك حسب متطلبات نظام ضریبة الدخل السعودي.
 

تخضع الشركات األجنبیة التابعة لضرائب الدخل في بلدانھا ذات الصلة. تحمل ضرائب الدخل على قائمة الدخل 
 الموحدة.  األولیة

 
ئب المؤجلة على جمیع الفروقات المؤقتة بین األسس یتم استخدام طریقة االلتزام عند تكوین مخصص بالضرا

الضریبیة والقیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات بتاریخ القوائم المالیة الموحدة. یتم قیاس الموجودات 
والمطلوبات الضریبیة المؤجلة على أساس المعدالت الضریبیة التي یتوقع تطبیقھا في الفترة التي یتم فیھا تحقق 

ت أو تسویة المطلوبات على أساس األنظمة المعمول بھا في الدول المعنیة بتاریخ القوائم المالیة. یتم الموجودا
االعتراف بالموجودات الضریبیة المؤجلة لجمیع الفروقات المؤقتة القابلة للخصم والمرحل من كال من 

اضع ند وجود احتمال توفر ربح خالموجودات الضریبیة غیر المستغلة والخسائر الضریبیة غیر المستغلة وذلك ع
للضریبة یمكن من استخدام كال من الفروقات الضریبیة المؤقتة القابلة للخصم والمرحل من الموجودات الضریبیة 
غیر المستغلة والخسائر الضریبیة غیر المستغلة. تتم مراجعة القیم الدفتریة للموجودات الضریبیة المؤجلة بتاریخ 

خفض إلى الحد الذي لم یعد فیھ من المحتمل توفر ربح خاضع للضریبة كافي یسمح كل قائمة مركز مالي وت
 باستغالل جمیع او جزء من الموجودات الضریبیة المؤجلة.

   
 اإلیرادات ۳-۱٦

 تتحقق اإلیرادات عند استیفاء الشروط التالیة:
 وجود احتمالیة بتدفق منافع اقتصادیة للمجموعة. •
 بغض النظر عن موعد سدادھا.یمكن قیاسھا بشكل موثوق  •
 امكانیة تحدید التكلفة المتكبدة والتكالیف المستقبلیة المتوقعة حتى تاریخھ وامكانیة قیاسھا بشكل موثوق. •

 
یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو لشروط الدفع المحددة تعاقدیاً. ویجب كذلك استیفاء معاییر 

 قبل تحقق اإلیرادات. التحقق المحددة أدناه
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 اإلیرادات (تابع) ۳-۱٦

 
 مبیعات بضائع

یتم إثبات اإلیرادات من المبیعات عند تسلیم أو شحن المنتجات التي یتم بمقتضاھا انتقال المخاطر والمنافع 
یكون للمجموعة سیطرة فعالة او مشاركة إداریة الھامة المصاحبة لملكیة البضاعة إلى المشتري بحیث ال 

مستمرة بالدرجة التي ترتبط عادة بملكیة البضاعة. ویتم تسجیل المبیعات بعد خصم المردودات والخصم 
 التجاري وخصم الكمیة.

 
 إیرادات اإلیجار

 یتم إثبات اإلیرادات من اإلیجار بطریقة القسط الثابت على مدى فترة عقد االیجار.
 

 إیرادات الدعایة والعرض 
تتكون إیرادات الدعایة والعرض من اإلیرادات المكتسبة من اإلعالن والعرض عن عدة منتجات من قبل 

 البائعین داخل متاجر التجزئة للمجموعة ویتم اثباتھا في الفترة التي تكتسب فیھا. 
 

 إیرادات توزیعات األرباح 
 استالمھا.في حق ینشأ الیتم اثبات إیرادات توزیعات األرباح عندما 

 
  المصروفات ۳-۱۷

مصروفات البیع والتسویق ھي تلك المصروفات الناجمة عن جھود الشركة التي تقوم بھا إدارات التسویق 
مویل، التوالبیع والتوزیع. ویتم تصنیف جمیع المصروفات األخرى، باستثناء تكلفة المبیعات وأعباء 

كمصروفات عمومیة وإداریة. ویتم إجراء توزیع للمصروفات المشتركة بین تكلفة المبیعات ومصروفات البیع 
 والتسویق والمصروفات العمومیة واإلداریة، عند اللزوم، على أساس ثابت.

 
 أرباحتوزیعات  ۳-۱۸

 الموافقة علیھا من قبل مساھمي المجموعة.األرباح في القوائم المالیة في الفترة التي تتم توزیعات تقید 
 

 یتم اثبات توزیعات األرباح األولیة في الفترة التي یتم اعتمادھا فیھا من قبل مجلس اإلدارة. 
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 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -۳

 
 مشتقات األدوات المالیة ۳-۱۹

بالقیمة العادلة في تاریخ إبرام عقد مش���تق ألداة مالیة ومن ثم یعاد قیاس���ھا  تقید مش���تقات األدوات المالیة إبتداءً 
بقیمتھا العادلة. تعتمد طریقة قید األرباح أو الخس���ائر الناتجة على ما إذا كان المش���تق المالي قد تمت تس���میتھ 

 كأداة تحوط وإذا كان كذلك، فعلى طبیعة البند الذي یتم إجراء تحوط لھ.
 

 المشتقات على النحو التالي:للمجموعة بعض 
 

 إما كتحوطات للقیمة العادلة لموجودات او مطلوبات مقیدة أو إلتزام شركة (تحوط لقیمة عادلة) أو )أ
كتحوطات لمخاطر معینة ذات ص���لة بموجودات أو مطلوبات مقیدة أو معاملة متوقعة جداً (تحوط لتدفق  )ب

 .نقدي)
 

توثق المجموعة في بدایة المعاملة العالقة بین أدوات التحوط وبنود التحوط وكذلك أھداف إدارة مخاطرھا 
وإس�������تراتیجیة إجراء عدة معامالت تحوط مختلفة. كما توثق المجموعة تقییمھا لكل من بدایة التحوط وعلى 

عامالت التحوط فعالة جداً في أس�����اس اإلس�����تمراریة ما إذا كانت مش�����تقات األدوات المالیة المس�����تخدمة في م
 مقاصة التغیرات في القیم العادلة أو التدفقات النقدیة للبنود التي تم التحوط لھا.

 
تص����نف القیمة العادلة الكاملة لمش����تق تحوط كأحد الموجودات أو المطلوبات غیر المتداولة عندما یكون عمر 

طلوب متداول عندما تكون مدة اإلستحقاق المتبقیة شھرا وكأصل أو م ۱۲البند المتبقي والمتحوط لھ أكثر من 
 شھراً. ۱۲للبند المتحوط لھ أقل من 

 
 التحوط للقیمة العادلة )أ

تقید التغیرات في القیمة العادلة لمشتقات األدوات المالیة التي تم تحدیدھا والمؤھلة كتحوطات للقیمة العادلة 
صل أو المطلوب المتحوط لھ التي تعود إلى المخاطر في قائمة الدخل مع أي تغیرات في القیمة العادلة لأل

التي تم التحوط لھا. تطبق المجموعة فقط حسابات التحوط بالقیمة العادلة لمخاطر قیمة سلع التحوط (السكر 
". اإلیراداتالخام). یتم قید أرباح أو خسائر الجزء الفعال من معاملة التحوط في قائمة الدخل ضمن "تكلفة 

 -لتمویلاأعباء األرباح أو الخسائر ذات الصلة بالجزء غیر الفعال في قائمة الدخل ضمن إیرادات/ كما یتم قید 
 صافي. یتم قید التغیرات في القیمة العادلة للتحوطات المستقبلیة في قائمة الدخل ضمن "تكلفة المبیعات".

 
 
 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة  

  م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في لفترة الثالثة أشھر والسنة المنتھیتین
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

۲٥ 
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 األدوات المالیة (تابع)مشتقات  ۳-۱۹
 

 التحوط للتدفقات النقدیة )ب
عال من التغیرات في القیمة العادلة لمشتقات األدوات المالیة التي تم تحدیدھا والمؤھلة كتحوطات فیقید الجزء ال

. یتم قید أرباح أو خسائر الجزء الفعال مباشرة في قائمة الدخل ضمن إیرادات/ حقوق الملكیةلتدفقات نقدیة في 
 صافي. –التمویل أعباء 

 
یعاد تصنیف المبالغ المتراكمة في حقوق الملكیة إلى أرباح أو خسائر في الفترات عندما یؤثر البند المتحوط 

زء ح أو خسائر الجالھ على األرباح أو الخسائر (مثالً: عندما یحدث البیع المتوقع المتحوط لھ). یتم قید أرب
". إال أنھ عندما تؤدي المعاملة المتوقعة التي االیراداتمن تكلفة ضلدخل "عال من قیمة السلعة في قائمة افال

األرباح والخسائر التي سبق وأن تم تم التحوط لھا إلى إثبات أصل غیر مالي (مثالً: مخزون)، یتم تحویل 
. یتم في تتأجیلھا في حقوق الملكیة وذلك من حقوق الملیكة ویتم إدراجھا في القیاس األولي لتكلفة الموجودا

 النھایة قید المبالغ المؤجلة في تكلفة السلع المباعة في حالة المخزون.
 

عندما تنتھي صالحیة أداة تحوط أو یتم بیعھا، أو عندما ال یفي تحوط بمعاییر حساب التحوط، فإن أي أرباح 
م في یدھا عندما یتأو خسائر متراكمة وقائمة في حقوق الملكیة في ذلك الوقت تظل في حقوق الملكیة ویتم ق

النھایة قید المعاملة المتوقعة في قائمة الدخل. عندما یصبح من غیر المتوقع حدوث معاملة مستقبلیة، یتم 
 لملكیة وذلك إلى قائمة الدخل ضمنمباشرة تحویل األرباح أو الخسائر المتراكمة التي تم إدراجھا في حقوق ا

 صافي. –تمویل أعباء 
 

 تشغیلیةعقود إیجار  ۳-۲۰
تصنف عقود اإلیجار عندما یحتفظ المؤجر فعلیاً بكافة المخاطر والمنافع ذات الصلة بملكیة اصل مالي وذلك 

یتم اثبات المدفوعات التي تتم بموجب عقود اإلیجار التشغیلي في قائمة الدخل الموحدة  .ةكعقود إیجار تشغیلی
م اثبات حوافز عقد االیجار المستلمة كجزء ال یتجزأ بطریقة القسط الثابت على مدى فترة عقد االیجار. ویت

 من إجمالي مصروفات عقد اإلیجار على مدى فترة عقد االیجار.
 
 المقاصة ۳-۲۱

یتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي 
إجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما یكون لدى الموحدة فقط عند وجود حق نظامي ملزم 

 المجموعة نیة لتسویتھا على أساس الصافي أو بیع الموجودات لتسدید المطلوبات في آن واحد.
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 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

۲٦ 
 

 
 بغرض البیعمصنفة كمحتفظ بھا ومطلوبات موجودات  -٤

م، قررت المجموعة ۲۰۱٦دیسمبر  ۲٦لشركة صافوال لألغذیة في اجتماعھم بتاریخ  اإلدارةالحقاً لقرار مجلس  -أ
الیة ترة الحللف في قائمة الدخل المبالغتصنیف  إیقاف خطة االستبعاد ألعمال زیت الطعام في المغرب وإعادة

ممتلكات واآلالت القیمة الدفتریة لل إلىملیون لایر سعودي  ۲٦٫٥، تم رد مبلغ نتیجة لذلكوفترات المقارنة. و
 .والمعدات إلحاقاً لھذا التعدیل

 
م، تم تصنیف اإلستثمار في إنتاج كابیتال المحدودة ("إنتاج") كإستثمار ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱الفترة المنتھیة في خالل  -ب

ض قیمة االستثمار تخفی، تم نتیجة لذلكسنة واحدة.  خالل "إنتاج"محتفظ بھ للبیع تبعاً لقرار اإلدارة لبیع حصتھا في 
ملیون لایر سعودي مما أدى  ۱٦۹٫۲الدفتریة حیث تبلغ قیمتھ  ملیون لایر سعودي ۸۰٫۸لقیمتھ العادلة والبالغة 

(إیضاح  في قائمة المركز المالي تصنیفھاتم ملیون لایر سعودي و ۸۸٫٤ بمبلغ القیمةفي إلى االعتراف بخسارة 
۹(. 
 

مطلوبات الموجودات وال م بتصنیف۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱كما في  المجموعة قامت ،۱كما ھو مبین في اإلیضاح رقم  -ج
 وكما باإلضافة إلى ذلك. بغرض البیعكمحتفظ بھا  كموجودات ومطلوبات مصنفةمصر  - لشركة المتحدة للسكرل

ملیات عالطریقة المناسبة ل، والتي تمثل الوظیفیةعملة المصر  للسكر شركة المتحدةالم غیرت ۲۰۱٦ینایر  ۱في 
 .الشركة

 
 م۲۰۱٦ 
 (غیر مراجعة) 

  موجودات محتفظ بھا للبیع تتعلق بـ:
 ۸۰٫۸٤٤ اإلستثمار في إنتاج كابیتال المحدودة

 ۹٥٥٫۱٥۷ )۱-٤ إیضاح( شركة السكر المتحدة، مصر
 ۱٫۰۳٦٫۰۰۱ دیسمبر ۳۱كما في 

  
  مطلوبات مصنفة كمحتفظ بھا للبیع، تتعلق بـ:

 ٥٤۳٫۱٤۱ )۱-٤ (إیضاح المتحدة، مصرشركة السكر 

 
 
 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة  

  م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في لفترة الثالثة أشھر والسنة المنتھیتین
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

۲۷ 
 

 
 موجودات ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بھا للبیع (تابع)   -٤

 
دیسمبر ھي كما  ۳۱إن تفاصیل الموجودات و المطلوبات في شركة السكر المتحدة ، مصر، المحتفظ بھا للبیع كما في 

 یلي:
 

 بغرض البیعات والمطلوبات المحتفظ بھا الموجود ۱-٤ 
 م۲۰۱٦ 
 (غیر مراجعة) 

  الموجودات
 ۳۲۱٫۲۱۹ نقد وما في حكمھ

 ۱۱۹٫۰۱۸ ذمم مدینة وموجودات متداولة أخرى 
 ۲۳۷٫٥٤۹ مخزون

 ۲۷۳٫٥۱٤ ممتلكات آالت ومعدات
 ۳٫۸٥۷ موجودات أخرى غیر متداولة

مبالغ مصرح عنھا كموجودات مصنفة كمحتفظ بھا بغرض البیع في قائمة المركز 
 األولیة  الموحدةالمالي 

 
۹٥٥٫۱٥۷ 

  
  المطلوبات

 ۱۱۸٫۰۷۰ قروض
 ۳۸۹٫۳۰۸ ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 ۳٥٫۷٦۳ مطلوبات غیر متداولة
مبالغ مصرح عنھا كمطلوبات مصنفة كمحتفظ بھا بغرض البیع في قائمة المركز 

 المالي األولیة  الموحدة
 

٥٤۳٫۱٤۱ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة  

  م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في لفترة الثالثة أشھر والسنة المنتھیتین
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

۲۸ 
 

 
 مصنفة كمحتفظ بھا للبیع (تابع)موجودات ومطلوبات    -٤
 

 غیر المستمرةالدخل من العملیات (الخسارة) /  ۲-٤
 :دیسمبر ۳۱المنتھیة في للسنة  ة لشركة السكر المتحدة، مصرالمتوقف الدخل من العملیات تفاصیلالفیما یلي 

 
 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ 
 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ۱٫۲۹۹٫۸۲۰ ۱٫۳۲۸٫٦۲۷ المبیعات
 )۱٫۲۳۲٫۰۰۱( )۱٫۳۰۸٫۳۷۲( اإلیراداتتكلفة 

 ٦۷٫۸۱۹ ۲۰٫۲٥٥ إجمالي الربح
   

   مصروفات تشغیلیة
 )٤٫۰۳۲( )۳٫۲٥۲( بیع وتسویق

 )۲۳٫٥۳٤( )۲۰٫۹٤۲( عمومیة وإداریة
 ٤۰٫۲٥۳ )۳٫۹۳۹( (خسارة) / دخل من العملیات

 )۳۹٫۸۹٥( )۱٦۸٫٤۰۹( صافي  –أعباء تمویل 
 ۳٥۸ )۱۷۲٫۳٤۸( قبل ضرائب الدخل األجنبیة والزكاة )/ الدخلالخسارة(

 ۸۰۳ )۳٫۹۱۲( زكاة وضرائب دخل أجنبیة
للفترة المعلن عنھا كخسارة  ) / الدخلالخسارة(صافي 

من العملیات غیر المستمرة في قائمة الدخل األولیة  
 الموحدة

 
)۱۷٦٫۲٦۰( 

 
۱٫۱٦۱ 

 
 تدفقات نقدیة من عملیات متوقفة ۳-٤

 ۳۱ لمنتھیة فياللسنة ضمن قائمة التدفقات النقدیة غیر المستمرة عملیات التم عرض تفاصیل التدفقات النقدیة من  
 .م۲۰۱٦دیسمبر 

  



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة  

  م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في لفترة الثالثة أشھر والسنة المنتھیتین
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

۲۹ 
 

 
 إستثمارات -٥

  
 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ إیضاح 
 مراجعة)( (غیر مراجعة)  
    

 ۷٫۷۲۰٫۹٥۸ ۷٫۹۱٥٫۰۱٦  ۱-٥   إستثمار في شركات زمیلة
 ۷۰۹٫۲۷٥ ٦۱۲٫٤۲۱ ۲-٥  إستثمارات متاحة للبیع

  ۸٫٥۲۷٫٤۳۷ ۸٫٤۳۰٫۲۳۳ 
 

 في شركات زمیلة اتإستثمار ۱-٥
 

 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ نسبة الملكیة الفعلیة بالمائة 
 مراجعة)( (غیر مراجعة) م۲۰۱٥ م۲۰۱٦

     
 ٦٫۳٦۲٫٦۰۸ ٦٫۷٥٥٫٥۱٥ ۳٦٫٥۲ ۳٦٫٥۲ شركة المراعي المحدودة ("المراعي") 
 شركة كنان العالمیة للتطویر العقـاري 

 ٦۱۷,۱٤۳ ٥٦۲,٤۹۲ ۲۹٫۹ ۲۹٫۹ ("كنان")
 ۳۹۱,۷۳۹ ٤۲۸,۹٦۷ ٤۹ ٤۹ شركة ھرفي لخدمات المواد الغذائیة 
 ۱٥۱,۷۹۰ ۱٥۱,٦۰۷ ٤۰ ٤۰ شركة مدینة السیرة للتطویر العقاري

 ۱٦,٤۳٥ ۱٦,٤۳٥ ۱۷ ۱۷ شركة مطوري مدینة المعرفة اإلقتصادیة
 كابیتال المحدودة ("إنتاج")شركة إنتاج 

 ٤اح ضیكمحتفظ بھا للبیع (إأعادة تصنیفھا 
 ۱۷۹,۲٤٤ -- ٤۹ ٤۹ (ب))

 -- -- -- ٤۰ ةالمنطقة الحر في سي فود إنترناشیونال ون
 ۱,۹۹۹ -- متنوعة متنوعة أخـــرى 

   ۷٫۹۱٥٫۰۱٦ ۷٫۷۲۰٫۹٥۸ 
 

 كما یلي: الزمیلیة الحركة في الشركات 
 

 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ 
 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ۷٫۱۸۸٫۱۹۷ ۷٫۷۲۰٫۹٥۸ ینایر   ۱في 
 -- ۲۰٫٤٤٤ إضافات خالل السنة

 ۷۹٤٫۹٤۸ ۷۸۱٫٤۰۸ الحصة في صافي الدخل للسنة
 ۲۷٫۱۲۱ )۱۱۸٫٦۳٦( الحصة في صافي احتیاطي للسنة

 )۲۸۹٫۳۰۸( )۳۱۹٫۹۱٤( یخصم: توزیعات أرباح
لإلستثمارات المحتفظ بھا للبیع محولة  –یخصم: إستثمارات في إنتاج 

 -- )۱٦۹٫۲٤٤( )٤(إیضاح 
 ۷٫۷۲۰٫۹٥۸ ۷٫۹۱٥٫۰۱٦ دیسمبر ۳۱في 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة  

  م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في لفترة الثالثة أشھر والسنة المنتھیتین
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

۳۰ 
 

 
 إستثمارات (تابع)   -٥

 
 إستثمارات في شركات زمیلة (تابع) ۱-٥

 
م، باعت الشركة ملكیتھا المباشرة وغیر المباشرة في دیار المشرق (مشروع مشارف) إلى ۲۰۱٤في سبتمبر 

ملیون ریـال سعودي. وبناًء علیھ، فقد حققت المجموعة  ٥۹۳٫٦مبلغ إجمالي الزمیلة، شركة كنان، بشركتھا 
ملیون ریـال سعودي. بموجب أحكام اإلتفاقیة، یتعین على شركة  ۱۸۷٫٥ربحاً رأسمالیاً في ھذه المعاملة بمبلغ 

ملیون ریـال سعودي عند توقیع  ۱۱۲كنان أن تدفع المتحصالت على أربعة أقساط. تم سداد القسط األول بمبلغ 
خالل  متم دفعھ ملیون لایر سعودي ۱٥۰٫٤و  ملیون لایر سعودي ۱٦۷٫٦بمبلغ  و الثالث والقسط الثاني العقد
ملیون لایر  ۱٤۸٫۹بواقع  الحالیة القیمتھ ةالمتبقیخفیض األقساط تتم . م على التوالي۲۰۱٦و  م۲۰۱٥عام 

 م:۲۰۱۷تستحق في و  سعودي
 

 إستثمارات متاحة للبیع ۲-٥
 بشكل رئیسي مما یلي:ر دیسمب ۳۱تتكون االستثمارات المتاحة للبیع في 

  
نسبة الملكیة الفعلیة  

 (بالمائة)
  

   
 م۲۰۱٦

 
 م۲۰۱٥

 م۲۰۱٦
 (غیر مراجعة)

 م۲۰۱٥
 (مراجعة)

     إستثمارات مدرجة:
 ۳۳٦٫٦٦۰ ۳۹۲٫۲٦٥ ٦٫٤ ٦٫٤ مدینة المعرفة اإلقتصادیة
 ۹٦٫۳۱۹ ۱۲۷٫۷۲۹ ۰٫۹ ۰٫۹ )"إعمار"(إعمار المدینة اإلقتصادیة 

 -- -- ٥ ٥ تعمیر األردنیة القابضة
     

     إستثمارات غیر مدرجة:
 ۱۳٥٫۸٦۹ -- ۱٤٫۸۱ ۱٤٫۸۱ )۹("جسور") (إیضاح  جسور القابضةشركة 

 شركة سویكورب المملكة العربیة السعودیة
 )۹(إیضاح 

۱٥ ۱٥ 
٦۷٫٦۷٤ ۱۱٥٫٦۷٤ 

 ۲٤٫۷٥۳ ۲٤٫۷٥۳ ٥ ٥ دار التملیك
   ٦۱۲٫٤۲۱ ۷۰۹٫۲۷٥ 

 
 قروض قصیرة األجل -٦

تتكون القروض قصیرة األجل من سحوبات بنكیة على المكشوف وقروض قصیرة األجل وترتیبات تمویل بالمرابحة 
السوق السائدة. بعض  من عدة بنوك تجاریة مختلفة ومؤسسات مالیة. تدفع رسوم تمویل على ھذه الدیون باسعار

 . األم القروض قصیرة األجل للشركات التابعة مضمون بضمانات من الشركة
 

 
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة  

  م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في لفترة الثالثة أشھر والسنة المنتھیتین
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

۳۱ 
 

 
 قروض طویلة األجل -۷

 
 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ إیضاح 
 مراجعة)( (غیر مراجعة)  
    

 ۳٫٦۰۷٫۸۸۱ ۳٫٥۳۷٫۸۰٥ (أ) بنوك تجاریة
 ۱٫٥۰۰٫۰۰۰ ۱٫٥۰۰٫۰۰۰ (ب) صكوك

    
 )٥۲۸٫۷۸٥( )۹۳۹٫۷٤۳(  المطلوبات المتداولةالجزء المتداول ضمن 

  ٤٫۰۹۸٫۰٦۲ ٤٫٥۷۹٫۰۹٦ 
 

وشركاتھا التابعة الموحدة. بعض ھذه  ماأل تمثل القروض من بنوك تجاریة ومؤسسات مالیة تمویالً للشركة )أ
. تتضمن في الخارج والمعدات لبعض الشركات التابعةواآلالت رسوم على الممتلكات بالقروض مضمون 

إتفاقیات القروض تعھدات تتطلب من بین أشیاء أخرى الحفاظ على نسب مالیة معینة. بعض القروض طویلة 
 .ماأل األجل للشركات التابعة مضمون بضمانات الشركة

 
أتمت المجموعة عرضھا اإلبتدائي بموجب ھذا البرنامج من خالل إصدار صك قیمتھ  م۲۰۱۳ینایر  ۲۲في  )ب

على حملة الصكوك لمدة ستة شھور متغیر سنوات وبعائد متوقع  ۷ مدتھملیار ریـال سعودي  ۱٫٥إلجمالیة ا
 على شروط خالل الفترة  زائد عن معدل سایبور. تنص أحكام الصكوك على أن تحافظ المجموعة ٪۱٫۱۰بواقع 

 .س مال الشركة المدفوعأرشرائح الصكوك ال تتجاوز أن ، بما فیھا، ولیس حصراً   من الشروط مالیة وغیرھا
 

ملیار ریـال  ۳٫۷ بمبلغمستخدمة ، لدى المجموعة تسھیالت تمویل بنكیة غیر م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱ كما في
 ملیار ریـال سعودي). ۳٫٥: م۲۰۱٥سعودي (

 
 رأس المال وتوزیعات األرباح المعلنة -۸

ملیون  ٥۳۳٫۹ملیار ریـال سعودي من  ٥٫۳البالغ یتكون رأس مال الشركة  م۲۰۱٥و م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱كما في 
 .عودي للسھم الواحدریـال س ۱۰سھم مدفوعة بالكامل، بقیمة 

 
 على النحو التالي: م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ المنتھیة فيالسنة خالل وافق أعضاء مجلس اإلدارة على توزیعات أرباح أولیة 

 
 المبلغ اإلجمالي باللایر السعودي الربح للسھم باللایر السعودي   نھائیةال /مرحلیةال تاریخ الموافقة

 ملیون ۲٦٦٫۹۹ ۰٫٥ ۲۰۱٥نھائیة  م۲۰۱٦ینایر  ۲۰
 ملیون ۱۳۳٫٥ ۰٫۲٥ ۲۰۱٦مرحلیة  م۲۰۱٦ابریل  ۱۹
 ملیون ۱۳۳٫٥ ۰٫۲٥ ۲۰۱٦مرحلیة  م۲۰۱٦یولیو  ۲۷
 ملیون ۱۳۳٫٥ ۰٫۲٥ ۲۰۱٦مرحلیة  م۲۰۱٦أكتوبر  ۱۹

    
 



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة  

  م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في لفترة الثالثة أشھر والسنة المنتھیتین
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

۳۲ 
 

 
 االنخفاض في القیمة ارةخس -۹
 

موجودات معینة، لكجزء من عملیة تقییم المجموعة للقیم العادلة لألوراق المالیة المتاحة للبیع والمبالغ القابلة لالسترداد 
بما في ذلك االستبعاد الجماعي للموجودات والموجودات غیر الملموسة في نھایة السنة، سجلت المجموعة خسارة 

. م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  ٥۷۳٫۸۹مة بلغت في القی ھبوط تراكمیة
 وفیما یلي توزیع المبلغ بحسب فئة الموجودات وأساس التحدید:

 
 م۲۰۱٦ 
 (غیر مراجعة) 

  في قیمة: ھبوطخسائر 
 ۱۸۳٫۸٦۹ القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع (اإلیضاح "أ" أدناه) -
 ۸۸٫٤۰۰ إعادة تقییم شركة شقیقة مملوكة بغرض البیع (اإلیضاح "ب" أدناه) -

(اإلیضاح  من الموجودات غیر المالیة، بما في ذلك الشھرة: المبالغ الممكن استردادھا
 ۳۰۱٫٦۲۳ "ج" أدناه)

  
 ٥۷۳٫۸۹۲ في القیمة الھبوطإجمالي 

 
 في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع: ھبوط -أ
 

تمتلك المجموعة استثماًرا في أسھم شركة سویكورب العربیة السعودیة، وشركة جسور القابضة وتصنفھا ضمن 
 العادلة الموثوقة لھذه االستثمارات غیر القیمةاالستثمارات المتاحة للبیع. أجرت المجموعة دراسة داخلیة لتقدیر 

باستخدام تقنیات التقییم المتعدد. وقد رصدت الدراسة تراجع األداء المالي  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱المدرجة كما في 
للشركات، كما تشیر أیًضا إلى مجموعة تقنیات التقییم العادل المقبولة مثل مضاعفات الربحیة، السعر مقارنًة 

ادلة كبیًرا األخیر في القیمة الع االنخفاض، السعر مقارنًة بالقیمة الدفتریة الملموسة. تم اعتبار بالقیمة الدفتریة
شركة سویكورب لملیون لایر سعودي  ۱۳٦ملیون لایر سعودي و ٤۸في القیمة  الھبوطولذلك بلغت خسائر 

 العربیة السعودیة وشركة جسور القابضة على التوالي.
 

 ند إعادة تقییم شركة شقیقة مملوكة بغرض البیع:في القیمة ع ھبوطخسائر  -ب
 

)، ُصنِّف االستثمار في شركة إنتاج كابیتال المحدودة كاستثمار ٤كما سبق شرحھ تفصیًال في اإلیضاح رقم (
بغرض البیع مما نتج عنھ تقییمھ بأقل من القیمة الدفتریة أو القیمة العادلة بعد خصم تكلفة البیع.  إن  محتفظ بھ

القیمة العادلة ناقًصا تكلفة البیع اعتمد بصورة رئیسیة على أسعار البیع الواردة من المشترین المحتملین تحدید 
ولكن التحدید أیًضا تم بدعم من التحلیل الداخلي التفصیلي لالستثمارات.  أعادت المجموعة صافي قیم الموجودات 

توقیت المحتمل للخروج، ومضاعفات األرباح قبل األخیر المتاحة من مدیر صندوق االستثمار وعدلتھا بنفس ال
ونتیجة  .تم أخذھا في الحسبان احتساب الفوائد والضریبة واالستھالك واإلطفاء واالنخفاض الحالي في السیولة

 ھبوطملیون لایر سعودي وتم تسجیل  ۸۰٫۸لذلك، تم تخفیض ھذه االستثمارات إلى قیمتھا العادلة المقدرة بمبلغ 
 .م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  ۸۸٫٤غ في القیمة بل
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۳۳ 
 

 
 تابع)خسائر االنخفاض في القیمة (   -۹

 
 من الموجودات غیر المالیة، بما في ذلك الشھرة: الممكن استردادهفي القیمة على المبلغ  الھبوط -ج
 

ة القیمة في قیمة الموجودات بمقارن الھبوط. ویتم إجراء اختبار سنویاً القیمة  ھبوطتخضع الشھرة الختبارات تقییم 
 الدفتریة لكل وحدة تولید نقد مع المبالغ القابلة لالسترداد، التي تم تحدیدھا اعتماًدا على حساب قیمة استخدام

ي تغطي فترة علیا التالتدفقات النقدیة اعتماًدا على التنبؤات المالیة المعتمدة من اإلدارة ال توقعاتباستخدام  األصل
 %۱۲٫۸التدفقات النقدیة التي تتراوح نسبتھا بین  توقعاتخمس سنوات. تم تطبیق معدل الخصم ھذا على 

عند تطبیقھا على كل وحدة تولید نقد.  تم تحدید معدل النمو النھائي اعتماًدا على تقدیر اإلدارة لمعدل  %۲٥٫٦و
ستھالك واإلطفاء واالنخفاض، بما یتفق مع االفتراض بأن السوق األرباح قبل احتساب الفوائد والضریبة واال

 سیسیر على ھذا النحو.
 

، راجعت المجموعة القیم الدفتریة لموجوداتھا غیر المالیة، بما في ذلك الشھرة، لتحدید م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 
بإعادة تقییم خطط األعمال ما إذا كانت القیمة الدفتریة تتجاوز المبالغ القابلة لالسترداد. قامت المجموعة 

والظروف التشغیلیة لوحدات تولید النقد في قطاع إنتاج المكرونة (الملكة والفراشة)، شركة صافوال لالستثمارات 
الصناعیة (ذات الصلة بالشركة المتحدة للسكر)، شركة اإلسكندریة للسكر والتأثیر ذلك على الشھرة. طبقت 

ملیون لایر  ٤٥د االستخدام وتوصلت إلى أن القیمة الكاملة للشھرة تبلغ الدراسة منھج تحدید قیمة األصل عن
ملیون لایر سعودي) على التوالي وتم خفض قیمتھا. في حالة شركة  ۱۸ملیون لایر سعودي و ۳۹سعودي، 

 ملیون لایر سعودي إلى ۱٦۰القیمة والبالغ  الھبوط فياإلسكندریة للسكر، تم تخصیص المبلغ المتبقي من قیمة 
 .تناسبيموجودات أخرى على أساس 

 
 محددة لخمس سنوات ومعدل نمو نھائي تبًعا لذلك. تقدیراتالتدفق النقدي  توقعاتتضمنت 

 
 :قیمة االستخدام حساباالفتراضات األساسیة المستخدمة في 

 
حددت اإلدارة معدل نمو المبیعات المتوقع ومجمل الربح على أساس األداء السابق وتوقعاتھا لنمو السوق. تعكس 

اد الخام وتضخم سعر الم تقدیراتمعدالت التخفیض تقییم اإلدارة للمخاطر المحددة المتعلقة بالقطاع. تم عمل 
اد الخام، والتي اسُتخِدمت كمؤشر وة الفعلیة لسعر الماعتماًدا على المعلومات العامة المتاحة والحركات التاریخی

 لتحركات السعر المستقبلیة. تعتمد معدالت النمو على متوسطات الصناعة.
 

إلى موجب  %۳یعتبر حساب قیمة االستخدام أكثر حساسیة لالفتراضات الخاصة بمعدل نمو المبیعات (سالب 
) وقد تم استخدامھ للتقدیر االستقرائي للتدفقات %۱٦إلى موجب  %۳) وتضخم تكلفة المبیعات (سالب %۱٦

 سنوات، باإلضافة إلى القیمة النھائیة باستخدام نموذج غوردون للنمو. ٥البالغة الموازنة والنقدیة لما بعد فترة 
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۳٤ 
 

 
 تابع)خسائر االنخفاض في القیمة (   -۹

 
 ممتلكات، آالت ومعدات:

 
قیمة الموجودات األخرى یمثل االنخفاض في ممتلكات وآالت ومعدات معینة تابعة لشركة اإلسكندریة  الھبوط فيإن 

للسكر، مصر (إیھ إس سي إي) وشركة اإلسكندریة المتحدة الستصالح األراضي (أیھ یو سي أر) (شركات تابعة) 
كل التكالیف ، والزیادة في ھیرك الدائم للتوریدوالتحإلى حد المبالغ القابلة لالسترداد نتیجة لعدم استقرار أسعار السكر 
 نتیجة رفع الدعم وفترات التوقف التي نتج عنھا تناقص الربحیة.

 
نظًرا للعوامل المذكورة أعاله، فإن القیمة الدفتریة لممتلكات وآالت ومعدات شركة اإلسكندریة للسكر وشركة 

ملیون لایر سعودي على  ۳۹ملیون لایر سعودي و  ۱٦۰ اإلسكندریة المتحدة الستصالح األراضي قد انخفضت بقیمة
 التوالي، إلى قیمھا القابلة لالسترداد.

 
على طریقة "قیمة االستخدام" وتم تحدیده على مستوى  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱اعتمد تقدیر المبلغ القابل لالسترداد كما في 

جودات التشغیلیة لشركة اإلسكندریة للسكر وحدة تولید النقد كما ھو محدد من قبل اإلدارة ویتكون من صافي المو
وشركة اإلسكندریة المتحدة الستصالح األراضي. في تحدید قیمة االستخدام لوحدات تولید النقد، تم تخفیض التدفقات 

على أساس ما بعد احتساب الضریبة  %۲٥٫٦) بمعدل والموازنةالنقدیة (المحددة باستخدام خطة العمل للسنوات الخمس 
. كان معدل متوسط النمو المقدر المستخدم لتقدیر التدفقات النقدیة بطریقة استقرائیة لما م۲۰۲۱ا حتى سنة وتم عرضھ

وال شيء بالنسبة لشركة اإلسكندریة للسكر وشركة اإلسكندریة المتحدة الستصالح  %٥٫٥سنوات ھو  ٥بعد فترة 
جاوز متوسط معدل النمو على المدى الطویل بالنسبة األراضي على التوالي، وتعتقد اإلدارة أن معدل النمو ھذا ال یت

للسوق الذي تمارس نشاطھا فیھ. إن حساب قیمة االستخدام یعتبر أكثر حساسیة لالفتراضات األساسیة الحالیة 
 المستخدمة التالیة:

 
 تحسینات األداء المستقبلي •
 معدل التخفیض المطبق على عروض التدفقات النقدیة •

 المبیعات والكمیاتأسعار  • 
 

 نتائج التشغیل  موسمیة -۱۰
ي الحج، والتي تتسبب فومن خالل الحركات الموسمیة المتعلقة بأشھر رمضان وشوال  رسمیا تتأثر أنشطة المجموعة 

 ینبشكل رئیسي في الربع م۲۰۱٥و  م۲۰۱٦لسنتي زیادة اإلیرادات بشكل ملحوظ خالل تلك الفترات. یقع تأثیر الفترة 
 الثاني والثالث من السنة المالیة. 
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۳٥ 
 

 
 معلومات قطاعیة -۱۱

 القطاع التشغیلي ھو جزء من المنشأة والذي:

یزاول أنشطة قد ینتج عنھا إیرادات ویتكبد عنھا مصروفات (بما في ذلك اإلیرادات والمصروفات المتعلقة  -أ
 بالمعامالت مع القطاعات األخرى في نفس المنشأة)؛ و 

نتائجھ التشغیلیة بانتظام من قبل صانع قرار التشغیل الرئیسي التخاذ قرارات بشأن الموارد المطلوب تتم مراجعة  -ب
 تخصیصھا وتوجیھھا للقطاع وتقییم أدائھ؛ و

 تتوفر عنھ معلومات مالیة مستقلة. -ج

 التالیة:التشغیلیة القطاعات إلى یتم تقسیم المجموعة ألغراض اإلدارة 
مأكوالت والوبیع زیوت الطعام والسكر  وتوزیع تصنیع شركات التابعة التي تزاولعملیات ال ویشمل - االغذیة

 .في األسواق المحلیة والدولیة واالستصالح الزراعي المكرونة والحلویاتالبحریة و
 
 والمواد ئیةالغذافي المواد التي تزاول تجارة الجملة والتجزئة التابعة الشركات یشمل عملیات و - التجزئة 

 .االستھالكیة
  

 طةباإلستثمارات واألنش ةللعملیات المتعلق يالمركز الرئیس ھذا القطاع یشملو – اإلستثمار والنشاطات األخرى
 خرى. األ
 

 :م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱ المنتھیة فيالسنة  لومات مالیة مختارة. كما فيفیما یلي تلخیص بالقطاع لمع
 

 

 األغذیة التجزئة

الشركة 
المتحدة للسكر 

(عملیات مصر 
 غیر مستمرة)

إستثمارات 
 اإلجمالي اإلستبعادات  وأنشطة أخرى

       (غیر مراجعة) م۲۰۱٦ 
 ۲٥,۰۰۸,۲٥۳ (۳۸٥,٦٤٥) ۱۳۷,٦۱۰ -- ۱۱,۷۸۱,٦۱٤ ۱۳,٤۷٤,٦۷٤ اإلیرادات، بالصافي 

 (۲۰,٥۸۳,۱۱۸) ۲٤۸,۰۳٥ -- -- (۱۰,۰۰۰,۸۸٦) (۱۰,۸۳۰,۲٦۷) تكلفة اإلیرادات
 (٤٥۱,۳۰۸) ٦,۷٤۸ ۲۹۹,۹۷۲ (۱۷٦,۲٦۰) ۱۹۰,۷٤۱ (۷۷۲,٥۰۹) صافي الدخل / (الخسارة) 

الممتلكات واآلالت 
 ٦,۸۲۱,٥۸۷ -- ٥٤٦,۲٦٦ -- ۲,۳۰۲,۳۲۱ ۳,۹۷۳,۰۰۰ والمعدات، صافي

الموجودات األخرى غیر 
 ۹,۲۳۸,٦٤۳ -- ۸,٥۲۷,٤۳٦ -- ٤۱۳,٤۳۱ ۲۹۷,۷۷٦ المتداولة 

       
       (مراجعة) م۲۰۱٥ 

  ۲٥,۱۲٥,٥۹٦  (۳٦٤,۱۹٦)   ۱٤٤,۸٥٦  --  ۱۱,۸۱۲,۲۰٤   ۱۳,٥۳۲,۷۳۲  اإلیرادات، صافي
 (۲۰,۱۰۰,۲۰٦)  ۲۳٤,٥۳۲   -   (۱۰,۰۳۱,۳٥۰) (۱۰,۳۰۳,۳۸۸)  تكلفة اإلیرادات

  ۱,۷۹۱,۷٤۷  (۱٤,٥٥۷)   ۹۷۲,۳۸٦  ۱,۱٦۱  ٦۸٦,۳۹۸   ۱٤٦,۳٥۹  صافي الدخل / (الخسارة)
الممتلكات واآلالت 

  ۷,۹۱۱,٤٦۷   --  ٦۱۰,۲۱٤  ۲۹٥,۲۱٥  ۳,۱۲۰,٥۸۰   ۳,۸۸٥,٤٥۸  والمعدات، بالصافي 
الموجودات األخرى غیر 

  ۹,۷۹۰,۹۲۳   --   ۸,٥۳۰,۲٤۲  ۳,۷۰۰ ۹۱۸,۲٤۳   ۳۳۸,۷۳۸  المتداولة 
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۳٦ 
 

 
 معلومات قطاعیة (تابع) -۱۱

 
المجموعة أعمالھا في المملكة العربیة السعودیة وجمھوریة مصر العربیة، والجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة  تمارس

للقطاعات الجغرافیة  وفقاً  دیسمبر ۳۱كما في السنة المنتھیة في المختارة وفي دول أخرى. تم تلخیص المعلومات المالیة 
 كما یلي:

 

 
 ربحیة السھم -۱۲

بقسمة الدخل من العملیات  م۲۰۱٥و م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱ فيالمنتھیة  للسنة لفترة الثالثة أشھر و تم حساب ربحیة السھم
المتوسط لى ع فترتینلھاتین ال االم مساھمي الشركةالعائد لوصافي الدخل (بما فیھا حصة حقوق الملكیة غیر المسیطرة) 

 . فترتینخالل ھاتین الملیون)  ٥۳۳٫۹۸۱م: ۲۰۱٥ملیون ( ٥۳۳٫۹۸۱بمبلغ عدد األسھم القائمة المرجح ل
 

 إلتزامات وتعھدات -۱۳
 ٤۹٫٦م: ۲۰۱٥ملیون ریـال سعودي ( ٤۹٫٦م، كان على المجموعة إلتزامات قائمة بمبلغ ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱ في

 ملیون ریـال سعودي) تتعلق بإستثمارات.
 

 
المملكة العربیة 

 السعودیة

 
 جمھوریة مصر

 العربیة

الجمھوریة 
 اإلسالمیة
 اإلیرانیة

 
 

 دول أخرى

 
 

 اإلجمالي
      (غیر مراجعة) م۲۰۱٦

 ۲٥,۰۰۸,۲٥۳  ۲,۲۷۸,۸٦٥  ۲,۷٥٥,٥۲۹   ۲,۰۱۷,٥٥۸  ۱۷,۹٥٦,۳۰۱  اإلیرادات، بالصافي 

 (۲۰,٥۸۳,۱۱۸)  (۲,۰۱۷,٥٤۱)  (۲,۳۷۱,٦۰۰)  (۱,٦۰٤,۹٤۷)  (۱٤,٥۸۹,۰۳۰)  تكلفة اإلیرادات

 (٤٥۱,۳۰۸)  ۱۲٤,٤۱۳  ۱۳٥,۹۷۲  (٤۸٦,۷٤٥)  (۲۲٤,۹٤۸)  صافي الدخل / (خسارة) 

الممتلكات واآلالت والمعدات، 
 ٦,۸۲۱,٥۸۷  ۱۸٤,۷۳۱  ۷۲۳,٥۷۲  ٤۲٤,۹٦٥  ٥,٤۸۸,۳۱۹  صافي

 ۹,۲۳۸,٦٤۳  ٤۸,۹٦۰  ٤۰,٦۹۹  ۱۱۲,٤۹٥  ۹,۰۳٦,٤۸۹  موجودات غیر متداولة أخرى

      

      (مراجعة)م ۲۰۱٥
 ۲٥,۱۲٥,٥۹٦  ۲,۷۰۱,٦٤۲  ۲,۷۰۱,٥۹۸  ۲,۱٦٤,٥۳۷  ۱۷,٥٥۷,۸۱۹  اإلیرادات، بالصافي

 (۲۰,۱۰۰,۲۰٦)  (۲,۳۷٤,٦۸٥)  (۲,۳۰۸,۸۱۸)  (۱,۸٥٤,٤۳۰)  (۱۳,٥٦۲,۲۷۳)  تكلفة اإلیرادات

 ۱,۷۹۱,۷٤۷  ۱۰٥,۳٤۳  ۲۳۲,۱۰٦  (۲۸,۷٦۰)  ۱,٤۸۳,۰٥۸  صافي الدخل/ (الخسارة)

والمعدات الممتلكات واآلالت 
 ۷,۹۱۱,٤٦۷  ۲۰٦,٦۰۲  ۷۳۰,۱۰٥  ۱,٦۱٦,۳۰۳  ٥,۳٥۸,٤٥۷  صافي

 ۹,۷۹۰,۹۲۳  ۱۳,٦۷۱  ٦۱,٦۹۹  ٤۱۱,٤۳٥  ۹,۳۰٤,۱۱۸  موجودات غیر متداولة أخرى



 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة  

  م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في لفترة الثالثة أشھر والسنة المنتھیتین
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

۳۷ 
 

 
 الزكاة وضریبة الدخل  -۱٤

 
 وىالزكالموقف  )أ

الصادر  يم. لدى الشركة إعتراضات قائمة على الربط الزكو۱۹۹۸أنھت الشركة وضعھا الزكوي حتى سنة 
ملیون  ۱٫۹م والذى یظھر فروقات زكویة بمبلغ ۲۰۰۰م و۱۹۹۹من الھیئة العامة للزكاة والدخل للسنوات 

وطالبت بفروقات زكویة  م۲۰۰۹لزكاة والدخل ربطاً زكویاً عن سنة ل الھیئة العامةأصدرت . يلایر سعود
قامت الشركة بتقدیم اإلقرارات قد و والتي قامت الشركة باالعتراض علیھ. ملیون ریـال سعودي ۱٫۳قدرھا 

قامت الھیئة العامة للزكاة والدخل مؤخراً بعمل فحص م. ۲۰۱۲م حتى ۲۰۰٥الزكویة عن السنوات من 
 م.۲۰۱۲م حتى ۲۰۰٥سجالت الشركة للسنوات من ل

 
ت ااستلمت بعض الشركات التابعة السعودیة شھادات زكویة نھائیة لبعض السنوات وشھادات زكویة مؤقتة لسنو

 ، والتي تم الردالھیئةحول السنوات قید المراجعة من قبل  الھیئةاستفسارات من  أخرى. كما استلمت أیضاً 
علیھا أو في مرحلة الرد علیھا من قبل الشركات ذات العالقة. كما استلمت بعض الشركات التابعة السعودیة 

قید  م۲۰۱۲ ىلإ م۲۰۰٥من  للسنوات تتعلق باإلقرارات الزكویة الھیئةفي المجموعة ربوطا زكویة من 
ملیون  ٤٦٫۸: م۲۰۱٥( تقریباً  ملیون ریـال سعودي ٤۲٫۷بزكاة إضافیة بمبلغ  الھیئةالمراجعة، حیث طالبت 

 ریـال سعودي). تقدمت الشركات التابعة بإعتراضات على ھذه الربوط اإلضافیة.
 

 يالضریب الموقف )ب
بدفع ضریبة دخل بموجب قوانین الضریبة المطبقة في دول تأسیسھا. تلتزم الشركات األجنبیة التابعة للمجموعة 

تحدید . تقوم الشركات التابعة الخاضعة للضریبة ببعض ھذه الشركات التابعة تحت فترة اإلعفاء الضریبي حالیاً 
 لسنة. لااللتزامات الضریبیة بناًء على المعدالت المطبقة للشركات فیما یتعلق بالدخل المعدل الخاضع للضریبة 

 
كما أن بعض ھذه الشركات األجنبیة التابعة ملزمة بدفع ضریبة مقدمة ربع سنویة یتم تحدیدھا على أساس 

 .ةالسابقللسنة وعاء االلتزام الضریبي 
 

أخرى.  ضریبیة مؤقتة لسنوات استلمت بعض الشركات التابعة ربوطاً ضریبیة نھائیة لبعض السنوات وربوطاً 
 بعد الربط أو التفتیش للسنوات المفتوحة والتي تم تقدیم الردود علیھا. الھیئةكما استلمت أیًضا استفسارات من 

 
تعتقد إدارة المجموعة أنھ لیس ھناك مبالغ كبیرة قید اإلعتراض لدى إدارات ضریبة الدخل في أي عملیات 

 أجنبیة.
 

  مجلس اإلدارةاعتماد  -۱٥
 الموافقھـ ۱٤۳۸ربیع الثاني  ۲۱ تم إعتماد القوائم المالیة األولیة الموحدة لإلصدار من قبل أعضاء مجلس اإلدارة في

   م.۲۰۱۷ینایر  ۱۹
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