
شركة مجموعة صافوال
(شركة مساهمة سعودية)

  القوائم املالية األولية املوحدة (غري مراجعة)
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠لفرتيت الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف 

وتقرير فحص حمدود



  مجموعة صافوالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  القوائم المالية األولية الموحدة (غير مراجعة)
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 

صفحة

  ٢  احلسابات جعيرامل فحص حمدود تقرير

  ٤-٣  األولية املوحدة قائمة املركز املايل

  ٥  األولية املوحدة قائمة الدخل

  ٧-٦  األولية املوحدة قائمة التدفقات النقدية

  ٣٠-٨  املوحدة القوائم املالية األوليةإيضاحات حول 
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-٣-

  شركة مجموعة صافوال
  مساهمة سعودية)(شركة 

  قائمة المركز المالي األولية الموحدة
ذلك) غريذكر ي ما ملت السعودية ريـااللبآالف ا(مجيع املبالغ 

    يونيو ٣٠كما في               
              ٢٠١٤        ٢٠١٥
(غري مراجعة)        (غير مراجعة)      إيضاح      

  الموجودات
  موجودات متداولة
    ١,٣٥١,٢٢٤      ٢,١٤٤,٢٨٥        نقد وما يعادله

    ١,٥٥١,٥٥٢      ١,٣١٥,٤٥٩        دينةمذمم 
    ٤,٥١٣,٦٩٤      ٤,٧٨٥,٤٩٢        خمزون

    ٢,٢٣٣,٧٠٩      ١,٩٧٣,٩٠٨        أخرىذمم مدينة و  اً مقدم ةمدفوع بالغم
    ٧٨,٢٠٧      ٤٠,٥٢٥    ٣    ǞȈƦǴǳ�Ƣđ�ǚǨƬƸǸǯ�ƨǨǼǐǷموجودات 

    ٩,٧٢٨,٣٨٦      ١٠,٢٥٩,٦٦٩    
  موجودات غير متداولة

    ٢٤,٧٨٠      ٣٢٧,٤٣٣        طويلة األجلذمم مدينة 
    ٨,٢٣٣,١٦٧      ٨,٣٣١,١١٥      ٤  إستثمارات
    ٦,٤٩٥,٩٢٩      ٧,٢٢١,٥٢٦        عداتمصنع و مممتلكات و 

    ١,٣٣٤,٤٢١      ١,١٥١,٩٣٩        موجودات غري ملموسة
    ١٦,٠٨٨,٢٩٧      ٠١٣,٢١٧,٠٣    

    ٢٥,٨١٦,٦٨٣      ٦٨٢,١٢٧,٢٩    مجموع الموجودات

المطلوبات
  متداولةمطلوبات 
    ٣,٩٩٤,٨٦٣      ٤,٢٨٠,٧٧٠    ٥    األجل قصرية قروض
    ٦٠١,٣٣٥      ٣٤٩,٩٦٠    ٦    األجل طويلة قروض من املتداول اجلزء
    ٣,١٤٢,٩١٨      ٣,٦١٦,٣١٣         دائنة ذمم
    ٢,٢٦٣,١٦٩      ٢,٣٥٩,٩٤٢        أخرى ومطلوبات مستحقة اريفمص

  مصنفةذات صلة مبوجودات  اتمطلوب
Ƣđ�ǚǨƬƸǸǯ ١٠٩,٨٤٩      ٨٤,١٩٨    ٣    للبيع    

    ١٠,١١٢,١٣٤      ١٨٣,١١٠,٦٩    
  مطلوبات غير متداولة

    ٤,١٩٠,١٩٢      ٤,٤١٣,٣١٩      ٦  قروض طويلة األجل
    ٤٣,٩١٤      ٧٩,٥٩٠        مطلوبات الضريبة املؤجلة

    ١٨٨,٢٦٥      ١٨٣,٨٦٢        ربح مؤجل
    ٥٣,٧٥٠      ٦٤,١٧٤        ذمم دائنة طويلة األجل

    ٣٦٣,٩٥٢      ٣٨٥,٤٥٣        للموظفني اخلدمة ƨȇƢĔ مكافأة خمصص
        ٤,٨٤٠,٠٧٣      ٥,١٢٦,٣٩٨    

    ١٤,٩٥٢,٢٠٧      ٥٨١,٧١٥,٨١    مجموع المطلوبات
)يتبع(



-٤-

  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  قائمة المركز المالي األولية الموحدة (تتمة)
ذلك) غريذكر ي ما ملت السعودية ريـااللبآالف ا(مجيع املبالغ 

    يونيو ٣٠                
              ٢٠١٤        ٢٠١٥
(غري مراجعة)        (غير مراجعة)      إيضاح      

  الملكية حقوق
    ٥,٣٣٩,٨٠٧      ٥,٣٣٩,٨٠٧    ٧    رأس املال

    ٣٤٢,٩٧٤      ٣٤٢,٩٧٤        احتياطي عالوة اصدار
    ١,٣٨٧,٦٧٨      ١,٥٩٤,٩١٠        إحتياطي نظامي

    ٤,٠٠٠      ٤,٠٠٠        عام إحتياطي
    ٣,٤٧٣,٤٥٣      ٤,١٠٣,٢٢٦        مبقاة أرباح

    ٢٣٢,٨٨٩      ٢٧٨,٧٦٦        إحتياطي القيمة العادلة
  مسامهي األقليةأثر صفقة اإلستحواذ مع 

  )١٨٤,١٩٩(    )٢١٨,٨٥١(      بدون تغيري يف السيطرة  
    )٧٠٧,٨٨٣(    )٩٦٩,٨٠٨(      حتويل عمالت أجنبية فروقات

    ٩,٨٨٨,٧١٩      ١٠,٤٧٥,٠٢٤      االم الشركة لمساهمي العائدة الحقوق

    ٩٧٥,٧٥٧      ٩٩٩,٠٧٧        األقليةمسامهي حقوق 

    ١٠,٨٦٤,٤٧٦      ١٠١,٤١١,٤٧    مجموع حقوق الملكية

    ٢٥,٨١٦,٦٨٣      ٦٨٢,١٢٧,٢٩مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

  ١١  التزامات محتملة وتعهدات

  .املوحدة األولية املالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءاً  ٣٠ إىل ٨ من الصفحات يف اإليضاحات تعترب



-٥-

  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  الموحدة قائمة الدخل األولية
ذلك) غريذكر ي ما ملت السعودية ريـااللبآالف ا(مجيع املبالغ 

يونيو٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في يونيو٣٠فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

٢٠١٥إيضاح
  (غير مراجعة)  

٢٠١٤
  (غري مراجعة)   

٢٠١٥
  (غير مراجعة)  

٢٠١٤
  (غري مراجعة)   

٧,٤٢١,٤٢٦٧,٣٣٦,٥٨٠١٣,٩٦٨,٤٥٤١٣,٥٧٧,٤٢٢اإليرادات
)١١,٢٣٣,١٠٢()١١,٤١٤,٧٧٦()٦,٠٨٥,١٩٦()٦,٠٤٩,٣٤٥(بيعاتاملتكلفة

١,٣٧٢,٠٨١١,٢٥١,٣٨٤٢,٥٥٣,٦٧٨٢,٣٤٤,٣٢٠الربحجمموع

وإيرادات  زميلة شركات دخل صايف يف الشركة حصة
٥٠٢,١٠٩   ٢٨٩,٥٩٣   ٢٦٨,٥١٦ ٦٧٠,١٦٢   صايف -من استثمارات متاحة للبيع  توزيعات أرباح

١,٥٨٨,٧٥١١,٥١٩,٩٠٠٢,٩١٢,٩٦٧٢,٨٤٦,٤٢٩الدخلمجموع

:تشغيليةمصاريف
)١,٣٤٩,٥٥٤()١,٦٧٧,٤١٣()٧٠٦,٣١٣()٨٨٤,٥٦١(وتسويقبيع

)٢٩٤,٩٢١()٢٩٤,٨٩٠()١٤٢,٣٩٧()١٤٩,٨٢٣(وإداريةعمومية

)١,٦٤٤,٤٧٥()١,٩٧٢,٣٠٣()٨٤٨,٧١٠()١,٠٣٤,٣٨٤(المصاريفمجموع

٥٥٤,٣٦٧٦٧١,١٩٠٩٤٠,٦٦٤١,٢٠١,٩٥٤العملياتمنالدخل

أخرى)اريفإيرادات (مص
١٧,٧٠٥٢٦٥,١٥٢١٧,٧٠٥-ربح من بيع استثمار

)١٦١,٥٧٥()١٩٨,٢٧٢()١١١,٩٥٨()٥٤,٣٥٥(صايف-نفقات متويلية 

٥٠٠,٠١٢٥٧٦,٩٣٧١,٠٠٧,٥٤٤١,٠٥٨,٠٨٤األجنبيةوالضرائبالزكاةقبلالدخل
)٥٩,١٦٤()٨٢,٢١٣()٣٣,٧٨٧()٤٣,٣١٠(أجنبيةدخلوضريبةزكاة

٤٥٦,٧٠٢٥٤٣,١٥٠٩٢٥,٣٣١٩٩٨,٩٢٠الدخل من العمليات املستمرة
٢٣,٢٦٥-١٨,٢٤٤-١دخل من عمليات متوقفة

١,٠٢٢,١٨٥   ٩٢٥,٣٣١   ٥٦١,٣٩٤ ٤٥٦,٧٠٢ للفترة الدخل صافي

  صايف الدخل العائد إىل:
٤٣٤,٣٦٦٥١٣,٢٧٤٩٠٤,٨٧٧٩٣٦,٥٣٤يف الشركة األمنياملسامه
 شركاتالفرتة لل دخل صايف يف األقليةمسامهي  حصة

٢٢,٣٣٦٤٨,١٢٠٢٠,٤٥٤٨٥,٦٥١تابعةال

٤٥٦,٧٠٢٥٦١,٣٩٤٩٢٥,٣٣١١,٠٢٢,١٨٥صافي الدخل للفترة

١٠:السهمربحية
١,٠٤١,٢٦١,٧٦٢,٢٥العملياتمنالدخل

٠,٨١٠,٩٦١,٦٩١,٧٥فرتة العائد ملسامهي الشركة األمللالدخلصايف

١٠٥٣٣,٩٨١٥٣٣,٩٨١٥٣٣,٩٨١٥٣٣,٩٨١املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة (باآلالف)

  .املوحدة األولية املالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءاً  ٣٠ إىل ٨ من الصفحات يف اإليضاحات تعترب
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  صافوالشركة مجموعة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة
ذلك) غريذكر ي ما ملت السعودية ريـااللبآالف ا(مجيع املبالغ 

    يونيو ٣٠ ة فيالستة أشهر المنتهية لفتر 

              ٢٠١٤        ٢٠١٥    
(غري مراجعة)        (غير مراجعة)        إيضاح      

  تشغيليةنشطة الاألالتدفقات النقدية من 
    ١,٠٢٢,١٨٥      ٩٢٥,٣٣١          صايف الدخل للفرتة

  تعديالت لبنود غري نقدية

    ٣١١,١٦٠      ٣١٧,٣٧٣          يف القيمة إخنفاضإستهالك وإطفاء و 
    )١٧,٧٠٥(    )٢٦٥,١٥٢(        أرباح رأمسالية

    ١٦١,٥٧٥      ١٩٨,٢٧٢          صايف – متويلية نفقات
    )٤٥٦,٠٢٥(    )٣٥٩,٢٨٩(        زميلةحصة الشركة يف صايف دخل شركات 

    )٧,٨٦٨(    )٨,٥٤٨(        إطفاء ربح مؤجل
    )٢,١٧٦(-        ومعدات ومصنع ممتلكات بيعمن  ربح

  العامل املال رأس يف تغريات
    )٣٧٣,٠٣٨(    )٢٨١,٦٤٨(        مدينة ذمم

    )٢٠٨,٩٧٦(    )٤٧٢,٧٣٦(        خمزون
    )٥٤٣,٩٦٧(    )٢٢٦,٣٣٠(        أخرىذمم مدينة و  مقدماً  مدفوعة بالغم

    ٣,٢٠٦      )٦,٦٧٤(        طويلة األجل ذمم مدينةصايف التغري يف 
    ٤٧٢,٩٦٣      ٩٢٤,٥١٦          دائنة ذمم

    ٤٥٣,٦٤٧      ٣٠٦,١١٠          أخرى ومطلوبات مستحقة مصاريف
  ٢١,٤٠٦      ١٦,١٠٣        للموظفني اخلدمة ƨȇƢĔ مكافأة خمصص

    ١,٠٦٧,٣٢٨٣٨٧,٣٦٨          تشغيليةنشطة الاأل قد الناتج عنصايف الن

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
    )٦٧٧,٤٨١(    )٩٠٤,٦٣٩(  ممتلكات ومصنع ومعدات شراء

    ٢٧٥,٣٩٦      ٢٥٥,٣٥٢    توزيعات أرباح مستلمة
    ٧٦,٥٣٩  -    متحصالت من بيع ممتلكات ومصنع ومعدات

    ١٠٥,٧٥٤      ٩١٠,٠٠٠    متحصالت من بيع شركة تابعة
    )٨٤١,٢١  (    )١١,٨٦٠(    ملموسة غري موجودات يف التغري صايف

    )٩٧٦,١٣٢(    ٢٤٨,٨٥٣      األنشطة اإلستثمارية )املستخدم يفالناتج عن (صايف النقد 

  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
    ٤٥٥,٦٨٠      ٤٣٠,٥١٤    ٥  األجل قصرية قروض يف التغري صايف
    )٤١,٣٣٥(    )٤٤٨,٨١٢(  ٦  األجل طويلة قروض يف التغري صايف
    )٣٣٦,٦٩٣(    ٣٤,٠٠٦      األقلية مسامهي يف حقوق  اتتغري 

    )١٦١,٥٧٥(    )١٩٨,٢٧٢(    مدفوعة، متويلية نفقات
    )٥٣١,٧٧٤(    )٥٢٤,٥٠٩(  ٧  مدفوعة موزعة أرباح

    )٦٩٧,٥١٦(    )٠٧٣,٧٧٠(    األنشطة التمويلية املستخدم يف صايف النقد

  (يتبع)
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  مجموعة صافوالشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  الموحدة (تتمة) قائمة التدفقات النقدية األولية
ذلك) غريذكر ي ما ملت السعودية ريـااللبآالف ا(مجيع املبالغ 

    يونيو ٣٠في  ةالستة أشهر المنتهية لفتر 

              ٢٠١٤        ٢٠١٥    
(غري مراجعة)        (غير مراجعة)              

  )١١,٢٨٦(    ٦٠٩,١٠٨    في النقد وما يعادله التغيرصافي 
    )١,٢١٤()٩٩,٣٣٥(  نقد وما يعادلهعلى الجنبية األعمالت الصرف أسعار أثر 

  ١,٣٦٣,٧٢٤      ١,٦٣٤,٥١٢    فرتةال بدايةنقد وما يعادله يف 

  ١,٣٥١,٢٢٤      ٢,١٤٤,٢٨٥    فترةنقد وما يعادله في نهاية ال

  جدول تكميلي لمعلومات غير نقدية
    ١١٢,٩٠٧      ٢٩٦,٢٣١      إحتياطي القيمة العادلة

  )٥٢,٥٠٤(  )١٦٨,٢٨٠(    حتويل عمالت أجنبية اتفروق
    ٢,٠٢٥      ٤,٣٥٤          ضريبة مؤجلة

  ١,١٠٠    ١,١٠٠      مكافأة أعضاء جملس اإلدارة

  .املوحدة األولية املالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءاً  ٣٠ إىل ٨ من الصفحات يف اإليضاحات تعترب
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  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  (غير مراجعة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 

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

 معلومات عامة  - ١

من �ƨǟȂǸĐ¦��ºƥ��جمتمعة  ا�ƨǯǂǌǳ¦���ȏȂǧƢǏ�ƨǟȂǸů�ƨǯǂǋ��ȀȈǳ¤�°Ƣǌȇ��ƨǠƥƢƬǳ¦�ƢēƢǯǂǋÂ تتكون
�ƨǠƥƢƬǳ¦�ƢēƢǯǂǋ�ǞȈŦÂ�ƨǯǂǌǳ¦ و  الشركة أهداف ضمنتت األجنبية.السعودية وƢēƢǯǂǋ بيع و  تصنيع التابعة

 طعمةواأل واألجبان األلبان ومنتجات التجزئة ومنافذ هلا املكملة الصناعات وإنشاء النباتية الزيوت
 املنتجات تنميةو  التجارية، والوكاالت التجارية والتعهدات ريوالتصد واإلسترياد التغليف ومواد السريعة
  .العقاري االستثمار وأنشطة الزراعية

سجل جتاري رقم مبوجب  يف اململكة العربية السعوديةمسجلة شركة مسامهة سعودية  الشركة
 ).١٩٧٩يونيو  ١٦هـ (املوافق ١٣٩٩رجب  ٢١يف مدينة جدة بتاريخ صادر  ٤٠٣٠٠١٩٧٠٨

رقم  ياملرسوم امللكتأسست الشركة مبوجب نظام الشركات يف اململكة العربية السعودية مبوجب 
العنوان املسجل للشركة هو  .م)١٩٧٨مارس  ٩هـ (املوافق ١٣٩٨ربيع األول  ٢٩بتاريخ  ٢١م/

ملدينة، اململكة العربية السعودية.املركز السعودي لألعمال، طريق ا

�ƨȈǴƄ¦�¨ƾƷȂŭ¦�ƨǠƥƢƬǳ¦�ƢēƢǯǂǋÂ�ƨǯǂǌǳ¦�©ƢƥƢǈƷ�ƨǬǧǂŭ¦�¨ƾƷȂŭ¦�ƨȈǳÂȋ¦�ƨȈǳƢŭ¦�ǶƟ¦ȂǬǳ¦�ǺǸǔƬƫ
  واألجنبية.

جمتمعة  املشار إليها(تالية لدى الشركة استثمارات يف الشركات التابعة ال، يونيو ٣٠يف كما   
��ƨǟȂǸĐ¦�ºƥ:

  للشركة التابعة مباشرة(أ) الشركات 
  ) شركات تابعة ذات نشاط١(

التابعةةالشركإسم 
    النشاط التجاري  

الرئيسي   بلد التأسيس

المباشرة نسبة الملكية 
يونيو٣٠(بالمائة) كما في

٢٠١٥٢٠١٤

١٠٠١٠٠أغذيةاململكة العربية السعودية(إس إف سي)شركة صافوال لألغذية
٩٢٩٢جتزئةاململكة العربية السعودية للتجزئةشركة بندة 

١٠٠-تصنيع منتجات التعبئةاململكة العربية السعوديةإس)هإ س بيشركة صافوال ألنظمة التغليف احملدودة (
والتغليف البالستيكية

٨٠٨٠عقاراململكة العربية السعودية (املتون)شركة املتون العاملية القابضة لإلستثمار العقاري 
١٩,٣٢١٩,٣٢تصنيع السكرمجهورية مصر العربيةالشركة املتحدة للسكر، مصر (يو إس سي إي)

١٠١٠جتزئةاململكة العربية السعوديةشركة املخازن الكربى التجارية 
٥٥شركة قابضةالسعوديةاململكة العربية شركة صافوال لإلستثمارات الصناعية

�ǂǰǈǴǳ�̈ƾƸƬŭ¦�ƨǯǂǌǳ¦�Ŀ�ƨƦǳƢǣ�ƨȈǰǴǷ�ǶȀǇ¢�ƨǐƷ�ƨǟȂǸĐ¦�Ǯمت Ǵ–  وشركة شركة املخازن الكربى التجارية و مصر
�ƨǟȂǸĐ¦�©Ƣǯǂǋ�Ŀ�̈ǂǋƢƦǷ�ƨȈǰǴǷ�¾Ȑƻ�ǺǷصافوال لإلستثمارات الصناعية 



-٩-

  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  (غير مراجعة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 

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

معلومات عامة (تتمة)  - ١

 شركةعمليات  على للمجموعة التابعةالشركة  للتجزئة بندةشركة  استحوذت ،٢٠٠٩ سبتمرب ١٦ من إعتباراً 
 مببلغ ياً نقدتعويضًا اً متضمن سعودي ريـال مليون ٤٦٩,٣ جمموعه مبلغ مقابل") جيان(" احملدودة السعودية جيان
 بندةشركة  قامت. سعودي ريـال مليون ٢٣٧,٣ مببلغ ةمؤجل ملكية حقوق حصةو  سعودي ريـال مليون ٢٣٢

 عام خالل املؤجل امللكية حقوق مكون تسويةبينما متت  ٢٠٠٩ أكتوبر ١٢ يف النقدي املبلغ بدفع للتجزئة
 قيمة تبلغ للتجزئة بندةشركة  أسهم من سهم مليون ٤٥,٧ عددها يبلغ جديدة أسهم إصدار من خالل ٢٠١٠

 بندةشركة  أسهم من% ١ قتناءإ لشركة جيان قحي ،اإلتفاقية هذه مبوجب. سعودي ريـال ٥١,٩٢ سهم كل
، مارست جيان حقها يف ٢٠١٣يف سنة  .سنوات ٣ إىل تصل ملدة وذلك ادلةالع بالقيمة سنوياً  للتجزئة

إال أن شركة جيان مل متارس حقها  ٢٠١٣خالل عام  للتجزئة بندةشركة من امللكية يف  ٪١اإلستحواذ على نسبة 
.٢٠١٤% من األسهم يف سنة ١يف اإلستحواذ على نسبة 

�ǺȇȂǰƫ�ƨǯǂǋÂ�ƨǟȂǸĐ¦�ǲƦǫ�ǺǷ ٢٠١٤إحلاقًا إىل إتفاقية البيع والشراء املوقعة خالل شهر ديسمرب لعام 
للصناعات املتقدمة (طرف ثالث) لبيع حصة ملكيتها يف شركة صافوال ألنظمة التغليف اليت متثل قطاع 

مت إستكمال كافة اإلجراءات ، ٢٠١٥مارس  ٣١البالستيك للمجموعة. خالل فرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 
النظامية لبيع شركة صافوال ألنظمة التغليف وبالتايل مت قيد ربح رأمسايل يف الفرتة احلالية. وفقًا للمعايري احملاسبية 
املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية، فقد أعيد تصنيف املعلومات املالية املتعلقة بشركة صافوال ألنظمة 

كدخل من عمليات متوقفة. تسيطر شركة صافوال ألنظمة   ٢٠١٤قائمة الدخل األولية املوحدة لسنة يف التغليف 
  التغليف على الشركات التابعة التالية:

التابعة ةالشركإسم 
    النشاط التجاري  

   الرئيسي                       بلد التأسيس

المباشرة نسبة الملكية 
يونيو٣٠كما في (بالمائة)

٢٠١٥٢٠١٤

تصنيع منتجات التعبئةمصرنيو مارينا لصناعات البالستيك
١٠٠١٠٠والتغليف البالستيكية

تصنيع منتجات التعبئةاململكة العربية السعوديةشركة الشرق لصناعات البالستيك احملدودة
١٠٠١٠٠والتغليف البالستيكية

  وشركات تابعة قابضة) شركات تابعة متوقفة النشاط ٢(

التابعة ةالشركإسم 
    النشاط التجاري  

   الرئيسي                       بلد التأسيس

المباشرة نسبة الملكية 
يونيو٣٠كما في (بالمائة)

٢٠١٥٢٠١٤

١٠٠١٠٠شركة قابضةاململكة العربية السعوديةاحملدودةتطوير العمراينقفزات الكونية لل
١٠٠١٠٠شركة قابضةاململكة العربية السعوديةالكونية احملدودةوقاتاأل

١٠٠١٠٠شركة قابضةاململكة العربية السعوديةأعالينا الكونية احملدودة
١٠٠١٠٠شركة قابضةاململكة العربية السعوديةإبتكار الكونية احملدودة

٨٠٨٠شركة قابضةاململكة العربية السعودية شـركة أدمي العربية احملدودة 
١٠٠١٠٠شركة قابضةاألردنشركة مدارك لإلستثمارات

١٠٠١٠٠شركة قابضةاململكة العربية السعودية(األطر)العربية القابضة لإلستثمار التجاريشركة األطر 



-١٠-

  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  (غير مراجعة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 

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

معلومات عامة (تتمة)  - ١

التابعة ةالشركإسم 
    النشاط التجاري  

   الرئيسي                       بلد التأسيس

المباشرة نسبة الملكية 
يونيو٣٠كما في (بالمائة)

٢٠١٥٢٠١٤

��©ƢǠǸĐ¦��Ä°ƢǬǠǳ¦�°ƢǸưƬǇȐǳ�̈ƾƷȂŭ¦�©ƢǠǸĐ¦١٠٠١٠٠شركة قابضةاململكة العربية السعودية
١٠٠١٠٠شركة قابضةاململكة العربية السعوديةاحملدودةيإلستثمار العقار الدولية لمراسينا 
١٠٠١٠٠شركة قابضةاململكة العربية السعوديةاحملدودةيإلستثمار العقار الدولية لأصداء 

١٠٠١٠٠شركة قابضةاململكة العربية السعوديةاحملدودةيإلستثمار العقار الدولية لمساعي 
١٠٠١٠٠شركة قابضةاململكة العربية السعوديةاحملدودةيإلستثمار العقار الدولية لسرايا 

١٠٠١٠٠متوقفة النشاطالعذراءزر الربيطانيةاجلللتجارة العاملية احملدودةشركة صافوال 
١٠٠١٠٠متوقفة النشاطاململكة العربية السعوديةدي سي)هملمتلكات (يو بيلتطوير االشركة املتحدة 

١٠٠١٠٠متوقفة النشاطاململكة العربية السعوديةشركة كامن الشرق لإلستثمارات الصناعية (كامن)
١٠٠١٠٠متوقفة النشاطاململكة العربية السعودية شركة صدوق العربية لإلتصاالت السلكية (صدوق) 

١٠٠١٠٠متوقفة النشاطاململكة العربية السعودية ن العاملية القابضة ؤو شركة امل
١٠٠١٠٠متوقفة النشاطاململكة العربية السعودية شركة عافية العربية لألغذية 

(ب) شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية

التابعة ةالشركإسم 
    النشاط التجاري  

   الرئيسي                       بلد التأسيس

نسبة الملكية (بالمائة)
ونيوي٣٠كما فيالمباشرة  

٢٠١٥٢٠١٤

٩٥,١٩٩٥,١٩طعامزيوت التصنيع اململكة العربية السعوديةي سي)أ(إيه شركة عافية العاملية
٩٥٩٥شركة قابضةاململكة العربية السعودية(سي أي أي سي)شركة صافوال لإلستثمار الصناعي

٩٥,٤٣٩٥,٤٣شركة قابضةاجلزر الربيطانية العذراء)امإي(إس أف شركة صافوال ألسواق األغذية الناشئة احملدودة
٩٥٩٥شركة قابضةالكامينجزر سي)(إس أف أس شركة صافوال لألغذية والسكر

١٠٠١٠٠تصنيع املعكرونةمجهورية مصر العربية للصناعات الغذائيةامللكةشركة 
١٠٠١٠٠تصنيع املعكرونةمجهورية مصر العربيةللصناعات الغذائيةشركة الفراشة

١٠٠١٠٠شركة قابضةاإلماراتشركة صافوال لألغذية الدولية احملدودة
٦٠٦٠تصنيع الدهون املتخصصةاململكة العربية السعوديةالشركة الدولية لصناعة األغذية

١٩١٩تصنيع السكرمجهورية مصر العربيةشركة اإلسكندرية للسكر (أي أس سي أي)

  شركة صافوال لألغذية الدولية احملدودة

١٠٠١٠٠االغذية واحللوياتااليرانيةاجلمهورية اإلسالمية شركة بيهتام رويان كايف احلديثة

شركة صافوال لإلستثمارات الصناعية
٧٤,٤٨٧٤,٤٨تصنيع السكراململكة العربية السعودية(يو أس سي)كرالشركة املتحدة للس

الشركة املتحدة للسكر

٥٦,٧٥٥٦,٧٥تصنيع السكرمجهورية مصر العربية ، مصررالشركة املتحدة للسك
٦٢,١٣٦٢,١٣تصنيع السكرمجهورية مصر العربية شركة اإلسكندرية للسكر (أي أس سي أي)

١٠٠١٠٠متوقفة النشاطجزر الكامين      بيت شوجرصناعاتشركة 



-١١-

  شركة مجموعة صافوال

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 

  (غير مراجعة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠والستة أشهر المنتهيتين في  لفترتي الثالثة أشهر
ذلك) غريذكر ي ما ملت السعودية ريـااللبآالف ا(مجيع املبالغ 

  معلومات عامة (تتمة)  - ١

التابعة ةالشركإسم 
    النشاط التجاري  

الرئيسي   بلد التأسيس

نسبة الملكية (بالمائة)
ونيوي٣٠كما فيالمباشرة  

٢٠١٥٢٠١٤

، مصرالشركة املتحدة للسكر

١٨,٨٧١٨,٨٧تصنيع السكرمجهورية مصر العربية شركة اإلسكندرية للسكر

، مصرللسكراألسكندرية شركة 

-١٠٠زراعة األراضيمجهورية مصر العربية راضيلألاملتحدة شركة اإلسكندرية 

  ألسواق األغذية الناشئة احملدودةشركة صافوال 

١٠٠١٠٠الطعامتصنيع زيوت املغربشركة صافوال املغرب
١٠٠١٠٠طعامتصنيع زيوت الالسودان(السودان) احملدودةالطعامصافوال لزيوت 

١٠٠١٠٠طعاميوت الز تصنيع اجلزائراجلزائر–شركة عافية العاملية 

ȂǇȋ¦�Ŀ�ƢȀǨǫȂǷ�ƺȈǇǂƫ�ƨǟȂǸĐ¦�©°ǂǫ�ƾǬǧ��ƨȇǀǣȋ¦�¶Ƣǌǻ�ǖƦǓ�ƨȈƴȈƫ¦ŗǇ¤�ƨǠƳ¦ǂŭ�ƨƴȈƬǼǯ¦¼����٢٠١٠خالل 
الرئيسية وتقييم خروجها من بعض العمليات اخلارجية وبناًء على ذلك، فقد مت عرض أجزاء من مرافق التصنيع 

�ȂȈǻȂȇ�¾Ȑƻ��ǞȈƦǴǳ�Ƣđ�ǚǨƬƸǸǯ�ƨǟȂǸĐ¦�Ŀ�ƨȈƫƢƦǼǳ¦�©ȂȇǄǳ¦�̧ Ƣǘǫ�ǺǸǓب ٢٠١٤�¦ǀǿ�ǺǷ�Å ǄƳ�ƨǟȂǸĐ¦�̈°¦®¤�ƪ ǟƢ
  النشاط. 

، تعرض مستودع السكر اخلام للشركة املتحدة للسكر يف جدة حلريق. أمتت اجلهة املعينة من ٢٠١٣خالل يونيو 
قبل شركة التأمني للشركة املتحدة للسكر تقييمها األويل للخسائر املتكبدة وقدمت تقريرها إىل شركة التأمني. تعتقد 

  نه لن تكون هناك خسائر كبرية نتيجة للتسوية النهائية للمطالبة.اإلدارة أ

  عافية العالمية) شركات تابعة تحت سيطرة شركة ج(

    النشاط التجاري  التابعة ةالشركإسم 
   الرئيسي                       بلد التأسيس

المباشرة في نسبة الملكية 
 (بالمائة)الشركة التابعة 

يونيو٣٠كما في
٢٠١٥٢٠١٤

٩٠٩٠شركة قابضةاجلمهورية اإلسالمية االيرانيةسي)إي شركة صافوال بيشهر (أس يب 
١٠٠١٠٠شركة قابضةلوكسمربغشركة مالينرتا القابضة

١٠٠١٠٠شركة قابضةاجلزر الربيطانية العذراءصافوال لألغذية احملدودة (أس أف إل)
٩٧,٤٩٧,٤الطعامتصنيع زيوت األردن األردن-شـركة عافية العامليـة 

٩٠٩٠شركة قابضةاجلزر الربيطانية العذراءشـركة أنفسكز
١٠٠١٠٠جتاريةشركة اجلزر الربيطانية العذراء عافية للتجارة العاملية  
١٠٠١٠٠متوقفة النشاطاجلزر الربيطانية العذراءصافوال لألغذية العاملية

١٠٠١٠٠شركة قابضةتركياغيدا ياتوم يف تكاريت إيه إس (كوغو)شركة كوغو 

شركة صافوال بيشهر
٧٩,٩٧٩,٩طعامتصنيع زيوت الاجلمهورية اإلسالمية االيرانيةالصناعيةبيشهرشركة 
١٠٠١٠٠طعامتصنيع زيوت الاجلمهورية اإلسالمية االيرانيةسكرللبيشهرشركة 

١٠٠١٠٠جتارة وتوزيعاجلمهورية اإلسالمية االيرانيةافتابشركة طلوع خبش 
-٩٠صناعة األغذيةاجلمهورية اإلسالمية االيرانيةشركة نوتريكاجولدن ويت



-١٢-

  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  (غير مراجعة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتهيتين في لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر 

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

  معلومات عامة (تتمة)  - ١

التابعة ةالشركإسم 
    النشاط التجاري  

   الرئيسي                       بلد التأسيس

المباشرة في نسبة الملكية 
 (بالمائة)الشركة التابعة 

يونيو٣٠كما في

٢٠١٥٢٠١٤

صافوال لألغذية احملدودة

٩٩,٩٢٩٩,٩٢طعامتصنيع زيوت الهورية مصر العربية مجي سي إي)آإيه(مصر -شركة عافية العاملية 
١٠٠١٠٠متوقفة النشاطاجلزر الربيطانية العذراءشركة التيمار العاملية احملدودة

١٠٠١٠٠متوقفة النشاطاجلزر الربيطانية العذراءإلنقنتون العاملية احملدودةشركة 

شركة كوغو غيدا ياتوم يف تكاريت إيه إس

١٠٠١٠٠طعامتصنيع زيوت التركيايادوم غيدا صناعي يف تاكريت إيه إس (يودوم)

أسهم حقوق امللكية يف شركة بيشهر الصناعية  % من١٠، متلكت شركة عافية العاملية نسبة ٢٠١٤خالل مايو 
% من أسهم حقوق امللكية يف ٧٩,٩من شركة بيشهر للتنمية الصناعية، مقابل بيع ملكيتها غري املباشرة بنسبة 

�Ǯ ǴŤ�ǂƯ¢�Ŀ�ÅȐȇƾǠƫ�ƨǟȂǸĐ¦�ƪ ǴƴǇ�ƾǬǧ��Ǯ ǳǀǳ�ÅƢǬǧÂÂ��ƨȈǟƢǼǐǳ¦�ƨȈǸǼƬǴǳ�ǂȀǌȈƥ�ƨǯǂǋ�ń¤�ǞȈǼǐƬǴǳ�ǺȇǂƳ°ƢǷ�ƨǯǂǋ
  دون سيطرة يف هذه املعاملة.املعاملة ب

للتجزئة) شركات تابعة تحت سيطرة شركة بندة د(
المباشرة نسبة الملكية 

التابعة (بالمائة)في الشركة
يونيو ٣٠كما في 

إسم الشركة التابعة

  للتجزئةشركة بندة 
  شركة املخازن الكربى التجارية 

  خلدمات التشغيل والصيانة واملقاوالتشركة بنده 
  ذات مسؤولية حمدودة –شركة بنده الدولية للتجزئة 

  مصر -شركة بنده الدولية لتجارة التجزئة 

  شركة املخازن الكربى التجارية
س يب)إالشركة اللبنانية للحلويات واملخابز (إل 

النشاط التجاري الرئيسيبلد التأسيس

    جتزئة    السعوديةاململكة العربية 
  اخلدمات والصيانة    اململكة العربية السعودية
  جتزئة  اإلمارت العربية املتحدة

  جتزئة  مصر

متوقفة النشاطاململكة العربية السعودية

٢٠١٥

٩٠  
١٠٠  
١٠٠  
١٠٠  

٩٥

٢٠١٤

٩٠  
١٠٠  

-
-

٩٥

يوليو  ٢٨متت املوافقة على إصدار هذه القوائم املالية األولية املوحدة من قبل جملس إدارة الشركة بتاريخ   
٢٠١٥.  



-١٣-

  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  (غير مراجعة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 

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

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة  - ٢

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

  عدادإلا أسس  ١-٢  

احملاسيب، اإلستحقاق ملبدأ ووفقاً  التارخيية التكلفة أساس على املرفقة املوحدة األولية املالية القوائم أعدت  
 اهليئة عن الصادرة احملاسبية للمعايري وطبقاً العادلة، بقيمتها للبيع املتاحة املالية األوراق لقياس واملعدل

  .القانونيني للمحاسبني السعودية

 القوائم ملعايري وطبقاً  ٢٠١٥ يونيو ٣٠يف  ةلستة أشهر املنتهياي ةلفرت  املوحدة األولية املالية القوائم أعدت  
 كل تعترب واليت ¦�ƨǠǸĐ الفرتات أساس على القانونيني، للمحاسبني السعودية اهليئة عن الصادرة األولية املالية
اخلاصة بالفرتة  واخلسائر املصاريفرباح و األو  اإليرادات فإن عليه،وبناءاً . املالية السنة من ال يتجزأ جزءاً  فرتة

 يتكون اليت التعديالت، مجيع على املرفقة املوحدة األولية املالية القوائم تشتمل .الفرتة خالل حمققةتعد 
 ونتائج املايل املركز لقوائم عادل لعرض ضرورية اإلدارة تعتربها اليت املتكررة، العادية املستحقات من معظمها
 واإليضاحات املعلومات مجيع املرفقة املوحدة األولية املالية القوائم تشمل ال. النقدية والتدفقات األعمال
 للسنة للمجموعة املدققة املوحدة املالية القوائم مع تقرأ أن وجيب السنوية، املوحدة املالية القوائم يف املطلوبة
  .٢٠١٤ ديسمرب ٣١ يف املنتهية

  هامةتقديرات وافتراضات محاسبية   ٢-٢

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

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

Đ¦�¿ȂǬƫ��» ÂǂǜǴǳ�ƨƦǇƢǼǷ�ŐƬǠƫوافرتاضات متعلقة باملستقبل، واليت وفقًا لتعريفها، نادرا ما  بتقديرات موعة
متت مناقشة أدناه التقديرات واالفرتاضات ذات املخاطر التالية اليت قد ينتج عنها  تتساوى مع النتائج الفعلية.

  تعديالت جوهرية يف القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل السنة املالية الالحقة:



-١٤-

  جموعة صافوالشركة م
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  (غير مراجعة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 

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

  لشهرةالقيمة التقديرية لإخنفاض   (أ)
يف الشهرة طبقًا للسياسات احملاسبية املذكورة يف  إخنفاضكان هناك ن  ¦�ƾǯƘƬǳƢƥ�ÅƢȇȂǼǇ�ƨǟȂǸĐ¤تقوم   

 اتللنقد بناًء على حساب نتجة). مت حتديد قيمة املبالغ القابلة لالسرتداد من الوحدات امل٣- ٢يضاح اإل(
�©¦ǂȇƾǬƫ�¿¦ƾƼƬǇ¦�Ƥ ǴǘƬȇ�©ƢƥƢǈū¦�ǽǀđ�¿ƢȈǬǳ¦�À¤��ƨǷƾƼƬǈŭ¦�ƨǸȈǬǳ¦

  قيمة اإلستثمارات املتاحة للبيعاإلخنفاض يف   (ب)
�Ǻǟ�ƨš ƢǼǳ¦�̈°ƢǈŬ¦�ǶȈȈǬƬǳ�©ƢǓ¦ŗǧƜƥ�ƨǟȂǸĐ¦�¿ȂǬƫيف قيمة اإلستثمارات املتاحة للبيع وأصوهلا  اإلخنفاض

 املسببه إلخنفاض غري مؤقت يف قيمة اإلستثمارات. أي إخنفاضاملوضوعية التابعة. هذا يشمل تقييم األدلة 
موضوعياً حتت تكلفته يعترب دليالً يف حقوق امللكية يلة، يف القيمة العادلة لإلستثمار ، ولفرتة طو هام
¦�ƨǟȂǸĐكما تعد إفرتاض.  تقدمي يف القيمة. إن حتديد ما هو "هام" أو "لفرتة طويلة" يتطلب  خنفاضلإل

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

  مشكوك يف حتصيلها ديونخمصص   )ج(  
لن موعة ¢Đ¦�Àعلى عند وجود دليل موضوعي إلخنفاض قيمة الذمم املدينة التجارية يتم تكوين خمصص 

تعد الصعوبات املالية اهلامة حلسابات املدينني. و  صليةروط األاملبالغ املستحقة وفقاً للشكافة تستطيع حتصيل  
اليت يتعرض هلا املدين وإحتمالية إفالسه أو إعادة اهليكلة املالية لديه أو إخفاقه يف أو تأخره عن سداد 
الدفعات املستحقة مؤشرات على إخنفاض قيمة الذمم املدينة التجارية ويتم إجراء تقدير مستقل للمبالغ 

ƢȀǫƢǬƸƬǇ¤�ƾǟȂǷ�©±ÂƢš. وبالنسبة للمبالغ غري Ƣē¦̄�ƾŞ�ƨǷاهلا �ƢȀǼǰǳÂ�Ƣē¦̄�ƾŞ�ƨȇǂǿȂŪ¦ǻƜǧتقديرها يتم  ه��
بشكل مجاعي ويتم تكوين خمصص بناًء على الوقت ومعدالت التحصيل السابقة. 

  خمصص خمزون متقادم  )د(
وعمر  املتوقعة، املخزون ودورة السابقة، اخلربات على بناءاً  املتقادمة البضاعة خمصص بتحديد ¦ƨǟȂǸĐ تقوم

 تتضمن .للمبيعات بالنسبة واملستقبلية احلالية التوقعات إىل باإلضافة للمخزون، الراهنة واحلالة املخزون،
 متطلبات إىل باإلضافة للمبيعات، املستقبلية التقلبات املتقادم املخزون ملخصص األساسية االفرتاضات
 للمجموعة املتقادم للمخزون واالفرتاضات التقديرات إن .املستقبلة املبيعات لدعم الالزمة املخزون ومكونات

  .املنتجات لعروض وفقاً  أخرى إىل فرتة من جوهري بشكل تغري قد

  األعمار اإلنتاجية للممتلكات واملصنع واملعدات  )هـ(
اإلدارة األعمار اإلنتاجية التقديرية للممتلكات واملصنع واملعدات حلساب اإلستهالك. يتم حتديد هذا  حتدد

التقدير بعد مراعاة اإلستعمال املتوقع للموجودات أو البلى الطبيعي. تراجع اإلدارة سنويًا القيمة املتبقية 
ما تعتقد اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية ختتلف واألعمار اإلنتاجية ويتم تعديل رسوم اإلستهالك املستقبلية عند

 عن التقديرات السابقة.
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  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  (غير مراجعة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 

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

  في شركات تابعة إستثمار  ٣-٢

  شركات تابعة  )أ(
¦�ƨȈǴȈǤǌƬǳ¦Â�ƨȈǳƢŭ¦�ƢȀƬǇƢȈǇ�ǾȈƳȂƫ�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�Ãƾǳ�Ŗǳ تلك املنشآتالشركات التابعة هي 

 هلاللحصول على منافع إقتصادية وعادة ما تكون مصحوبة بإمتالك أكثر من نصف عدد األسهم اليت 
اليت يتم األخذ بعني االعتبار وجود وتأثري األسهم املتوقعة اليت هلا حق التصويت حاليًا أو  حق التصويت.

تسيطر على منشأة أخرى. يتم توحيد الشركات  ¦ƨǟȂǸĐتقييم ما إذا كانت عند ميكن حتويلها، وذلك 
�Ǻǟ�ƨǟȂǸĐ¦�Ǧكما تتوقف عملية التوح،  مجموعةالسيطرة لل إنتقالالتابعة من تاريخ  ǫȂƫ�ƺȇ°Ƣƫ�ǺǷ�ƾȈ

  السيطرة.

على  يتم حتديد تكلفة اإلقتناءتابعة. الشركات ال يتم إستخدام طريقة الشراء احملاسبية لقيد عملية إقتناء
أو تلك اليت يتم حتملها كما يف  املطلوبات اليت مت تكبدها وأ، املقدمةأساس القيمة العادلة للموجودات 

 عن اإلقتناء تكلفة يف الزيادة قيد يتم باإلقتناء.املرتبطة  املباشرة افة إىل التكاليفباإلضتاريخ اإلقتناء، 
 إقتناء من الناجتة الشهرة .كشهرة املقتناة للتحديد القابلة املوجودات صايف يف ¦ƨǟȂǸĐ حلصة العادلة القيمة

 إختبار يتم .املرفقة املايل املركز قائمة يف "امللموسة غري املوجودات" بند ضمن قيدها يتم تابعة شركات
أي إطفاء مرتاكم أو  خصم بعد بالتكلفة قيدها ويتم قيمتها يف إخنفاض وجود من للتحقق سنوياً  الشهرة
�ƢȀȈǴǟ�ƨǟȂǸĐ¦�̈ǂǘȈǇ�ÀȂǰƫ�Ŗǳ¦�ƨǠƥƢƬǳ¦�©Ƣǯǂǌǳ¦�ƾȈƷȂƫ�ǶƬȇ�ȏ .وجدت إن القيمة، يف اإلخنفاض خسائر

 مؤقته وحتتسب كشركات زميلة.

بني شركات  يف معامالتيتم استبعاد املعامالت واألرصدة واألرباح غري احملققة الناجتة عن تلك املعامالت 
ƬƬǳ�̈°Âǂǔǳ¦�ƾǼǟ�ƨǠƥƢƬǳ¦�©ƢǯǂǌǴǳ�ƨȈƦǇƢƄ¦�©ƢǇƢȈǈǳ¦�ŚȈǤƫ�ǶƬȇ��ƨǟȂǸĐ¦ مع السياسات احملاسبية وافق

�ƨǟȂǸĐ¦�ǲƦǫ�ǺǷ�̈ƾǸƬǠŭ¦

§�¦ǸĐ¦�ƨȈǰǴǷǯ��̈ǂǘȈǈǳحقوق التغريات يف حتتسب  ƢǈƬǯ¦�ƾǠƥ�ƨǠƥƢƫ�©Ƣǯǂǋ�Ŀ�ƨǟȂ معامالت يف حقوق
األقلية مقابل القيمة العادلة لسعر الشراء املدفوع وأي فرق مسامهي الدفرتية حلقوق  القيمامللكية وتعدل 

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

  شركات زميلة  (ب)
وعادة ما تأثري هام عليها ولكن بدون سيطرة،  مجموعةالشركات الزميلة هي الشركات اليت يكون للإن 

 إحتسابيتم باملائة من حقوق التصويت.  ٥٠و  باملائة ٢٠يصاحب ذلك ملكية لنسبة ترتاوح بني 
 التكلفة. تشمل إستثماراتمبدئيًا بستخدام طريقة حقوق امللكية وتقيد إب استثمارات يف شركات زميلة

ƨǟȂǸĐ¦  اإلخنفاضإطفاء مرتاكم وخسائر أي بعد خصم  الشراءزميلة الشهرة اليت حتدد عند الشركات اليف 
.ت، إن وجديف القيمة



-١٦-

  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 

  (غير مراجعة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠أشهر المنتهيتين في لفترتي الثالثة أشهر والستة 
ذلك) غريذكر ي ما ملت السعودية ريـااللبآالف ا(مجيع املبالغ 

األولية  الدخلاملتحققة بعد الشراء يف قائمة  الشركات الزميلة ربح أو خسارةيف  ¦ƨǟȂǸĐتقيد حصة 
، كما تقيد حصتها يف التغري يف االحتياطيات الذي حيدث بعد الشراء يف االحتياطيات. يتم تعديل املوحدة

يف  ¦ƨǟȂǸĐ. عندما تكون حصة بالتغريات املرتاكمة الالحقة لعملية الشراءالقيمة الدفرتية لإلستثمار 
أو أكثر، مبا فيها أي ذمم مدينة غري مضمونة، ال  الزميلة الشركةمساوية حلصتها يف  خسائر شركة زميلة

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

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

�Ŀ�ƨǟȂǸĐ¦�ƨǐƷ�°ƾǬƥ�ƨǴȈǷǄǳ¦�ƢēƢǯǂǋÂ�ƨǟȂǸĐ¦�śƥ�©ȐǷƢǠǷ�Ŀ�ƨǬǬƄ¦�Śǣ تم إستبعاد األرباحي
الشركات الزميلة. كما يتم إستبعاد اخلسائر غري احملققة ما مل تقدم املعاملة دليًال على إخنفاض قيمة األصل 

  املايل الذي مت حتويله.

  استثمارات يف أوراق مالية متاحة للبيع  (ج)
من  باملائة ٢٠ حصص تقل عنمن  رئيسيتاحة للبيع بشكل م يف أوراق مالية راتتتكون االستثما

. يتم قيد تلك االستثمارات ضمن املوجودات مدرجةغري و  لكية عدة شركات مدرجةستثمارات حقوق ما
ز ملركقائمة ااً من تاريخ ثين عشر شهر إخالل  كانت نية اإلدارة بيع تلك االستثماراتغري املتداولة إال إذا  

العادلة بتاريخ كل تقرير  بالقيمة تقييمهابسعر التكلفة ومن مث يعاد إبتداءاً ستثمارات اال هذهقيد ت. املايل
  :مايل كاآليت

القيم العادلة لألوراق املالية على أساس أسعار السوق املتاحة بتاريخ التقرير املايل بعد تعديلها عتمد ت)١
  هذه االستثمارات.مبوجب أي قيود على حتويل أو بيع أي من 

لرجوع إىل باالقيم العادلة لألوراق املالية غري املدرجة على أساس تقدير مناسب يتم حتديده عتمد ت  )٢
مماثلة أو على أساس التدفقات النقدية و مدرجة لإلستثمار ألوراق مالية املتداولة القيمة السوقية 

املخصومة.و املتوقعة 

حقوق  ضمن بنوداالستثمارات كبند مستقل  هذه عادة تقييمإة عن جتاملرتاكمة النا سوياتيتم قيد الت
  .دلة حىت يتم استبعاد االستثمارعاالقيمة الحتياطي كإامللكية  
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  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  (غير مراجعة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 

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

  التقارير القطاعية  ٤-٢
  األعمالقطاع ) أ(

  هو جمموعة من املوجودات والعمليات اليت:األعمال قطاع 
.تعمل يف أنشطة تدر إيرادات  
�̄Ƣţ¦�ǲƳ¢�ǺǷ�ƢēƢȈǴǸǟ�ƲƟƢƬǻ�ǲȈǴƸƬƥ�°¦ǂǸƬǇƢƥ�̈°¦®ȍ¦�¿ȂǬƫ القرارات اليت تتعلق بتوزيع املصادر وتقييم

األداء.
.تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل

  (ب) القطاع اجلغرايف
القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات أو العمليات اليت تقوم بأنشطة تدر إيرادات يف بيئة اقتصادية 

  بيئات اقتصادية أخرى. حمددة ختضع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك اليت تعمل يف

  العمالت األجنبيةتحويل   ٥-٢

  (أ) عملة العرض
عملة عرض القوائم املالية  وبالريـال السعودي وهللمجموعة يتم عرض القوائم املالية األولية املوحدة 

  للمجموعة.

  (ب) معامالت وأرصدة
أسعـار الصـرف السائدة يف تاريخ بيتم حتويل املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية إىل الريـال السعودي 

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

�ƨȈǳÂȋ¦�ǲƻƾǳ¦�ƨǸƟƢǫ�ǺǸǓ�̈ŗǨǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ƢǸǯ�̈ƾƟƢǈǳ¦

ƨǟȂǸĐ¦�©Ƣǯǂǋ��«�
غري الت العرض لديها زميلة واليت تكون عمال اتشركالتابعة و الجنبية األلشركات لاملركز املايل و يقيد الناتج 

:الريـال السعودي، إىل الريـال السعودي كما يلي

 ُحتّول املوجودات واملطلوبات لكل قائمة مركز مايل بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ قائمة املركز
املايل.

.ُحتّول اإليرادات واملصاريف لكل قائمة دخل على أساس متوسط سعر الصرف
.ُحتّول بنود حسابات حقوق امللكية بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ نشأة كل بند

 ريـالالتعديالت املرتاكمة الناجتة عن حتويل القوائم املالية للشركات األجنبية التابعة والزميلة إىل التدرج 
  السعودي كبند منفصل ضمن حقوق امللكية.
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  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  (غير مراجعة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠لمنتهيتين في لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر ا

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

أي شهرة ناجتة عن إقتناء شركات تابعة أجنبية وأي تعديالت للقيمة العادلة للقيم الدفرتية للموجودات 
ومطلوبات للشركات التابعة األجنبية وتتم ترمجتها واملطلوبات الناجتة عن اإلقتناء يتم اعتبارها كموجودات 

  حسب السعر يف تاريخ اإلغالق وتقيد يف حقوق امللكية.

يتم حتويل األرباح املوزعة املستلمة من شركات زميلة بسعر الصرف يف تاريخ املعاملة ويتم قيد فروق حتويل 
.أو خسارة اإلستبعاد أو البيعكجزء من ربح العملة األجنبية احملققة يف قائمة الدخل األولية  

عند استبعاد أو بيع جزء من االستثمار يف الشركات األجنبية التابعة والزميلة، يتم قيد فروق حتويل 
العمالت األجنبية املقيدة سابقاً يف حقوق امللكية وذلك يف قائمة الدخل األولية كجزء من ربح أو خسارة 

  االستبعاد أو البيع.

  التضخمتفعة مر (د) إقتصادات 

شركة تكون العملة الوظيفية لو التضخم حتماً مرتفع  هنشاطها في ¦ƨǟȂǸĐمتارس يكون إقتصاد دولة عندما 
حبيث تدرج شركات التابعة التضخم، يتم تعديل القوائم املالية لل مرتفعهي عملة ذلك اإلقتصاد تابعة 

�ǆب ǰǠƬǳ�Ǧ ȇ°Ƣǐŭ¦Â�ǲƻƾǳ¦�ǲȇƾǠƫ��Ǯ ǳ̄�Ƥ ǴǘƬȇÂ��ƨȈǳƢŭ¦�ǂȇ°ƢǬƬǳ¦�̈ŗǧ�ƨȇƢĔ�Ŀ�ƨǳÂ¦ƾƬŭ¦�² ƢȈǬǳ¦�̈ƾƷȂ
بنود غري نقدية يف قائمة املركز تعديل التغريات يف مؤشر السعر العام إبتداءًا من فرتة التقرير املايل وكذلك 

ƾƼƬǇƜƥ�̈ŗǨǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ƢǸǯ�ƨȈǳƢƷ�ƨȈƟ¦ǂ¦¿�املايل مثل املمتلكات واملصنع واملعدات واملخزون لتعكس قوة ش
�ƨǼǈǴǳ�ĿƢǐǳ¦�ÄƾǬǼǳ¦�Ǆǯǂŭ¦�Ŀ�̈°ƢǈŬ¦�Â¢�ƶƥǂǳ¦��̈ǂǷ�¾Âȋ�ƢēƢƦƯ¤�ƺȇ°Ƣƫ�ǺǷ�Å¦°ƢƦƬǟ¤�¿ƢǠǳ¦�°ƢǠǇȋ¦�ǂǋƚǷ

  مدرج يف تكاليف أو إيرادات مالية. ال يتم تعديل املبالغ املقارنة.

نقد وما يعادله  ٦-٢

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

  مدينة ذمم  ٧-٢

 تكوينالذمم املدينة باملبالغ األصلية للفواتري ناقصًا خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها. يتم  درجت
�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ¦�ǺǰŤ�¿ƾǟ�ȄǴǟ�ȆǟȂǓȂǷ�ǲȈǳ®�½ƢǼǿ�ÀȂǰȇ�ƢǷƾǼǟ�ƢȀǴȈǐŢ�Ŀ�½Ȃǰǌŭخمصص للديون ا

حتصيل مجيع املبالغ املستحقة مبوجب الشروط األصلية للذمم املدينة. يتم قيد هذه املخصصات يف قائمة 
 الدخل األولية املوحدة وتظهر حتت بند "مصاريف بيع وتسويق". عندما تكون الذمم املدينة غري قابلة

للتحصيل، يتم شطبها مقابل خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها. تقيد أي مبالغ تسرتد يف وقت 
الحق لذمم قد مت شطبها بقيد دائن على "مصاريف بيع وتسويق" يف قائمة الدخل.
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  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  (غير مراجعة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في لفترتي 

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

  مخزون  ٨-٢

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

  خمصص بضاعة بطيئة احلركة.أي يتم تقييم املستودعات وقطع الغيار بالتكلفة ناقصاً 

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

ممتلكات ومصنع ومعدات٩-٢

املمتلكات واملصنع واملعدات بالتكلفة بعد خصم اإلستهالكات املرتاكمة ما عدا إنشاءات حتت  درجت
ولية املوحدة ال يتم إستهالك األراضي. حيمل االستهالك على قائمة الدخل األ بالتكلفة. درجالتنفيذ ت

على مدى األعمار اإلنتاجية على قيمها املتبقية طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة هذه املوجودات ب
:التالية التقديرية

    عدد السنوات  

    ٣٣ -  ١٢،٥    مباين
    ٣٣ -  ٣    مستأجرة مباين على حتسينات

    ٣٠ -  ٣    مصنع ومعدات
    ١٦ -  ٣    أثاث ومعدات مكتبية

    ١٠ -  ٤    سيارات

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

لألصل يف  التقديريتقيد مصاريف الصيانة واإلصالحات العادية اليت ال تزيد جوهريا من العمر اإلنتاجي 
تم رمسلة التجديدات والتحسينات اهلامة، إن وجدت، ويتم تقائمة الدخل األولية املوحدة عند تكبدها. 

  استبعاد األصل الذي مت استبداله.

  نفقات مؤجلة  ١٠-٢

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

باشرة املتكبدة من غري امل"موجودات غري ملموسة" يف قائمة املركز املايل املرفقة من بعض تكاليف االنشاء 
ƥ�ƨǬǴǠƬŭ¦Â�ƨǟȂǸĐ¦�ǲƦǫإنشاء منافذ التجزئة اخلاصƢđ�ƨ.  يتم إطفاء تلك التكاليف على فرتات ال تتجاوز

سنوات.مخس  )٥(
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  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  الموحدة  حات حول القوائم المالية األوليةإيضا
  (غير مراجعة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 

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

  أخرى غير ملموسة ذات أعمار إنتاجية غير محدودةموجودات   ١١-٢

 األخرى غري امللموسة من إسم جتاري وأشياء ملموسة أخرى. متثل املوجودات غرياملوجوداتتتكون
�ǽǀǿ�ȄǴǟ�ƨǟȂǸĐ¦�̄¦ȂƸƬǇ¤�̈®ÂƾƄ¦�Śǣ�ƨȈƳƢƬǻȍ¦�°ƢǸǟȋ¦�©¦̄�ƨǇȂǸǴŭ¦ .املوجودات يف نشاط مشرتك

تقدي هذه املوجودات بالتكلفة وال يتم إطفاؤها.

  في قيمة الموجودات غير المتداولة نخفاضاإل  ١٢-٢

يف  اتأو التغري األحداث اإلخنفاض يف قيمتها عندما تشري ملعرفة م مراجعة املوجودات غري املتداولة تت
ابلة لالسرتداد. يتم إثبات اخلسارة الناجتة عن اإلخنفاض يف الظروف إىل أن القيمة الدفرتية قد تكون غري ق

القيمة الدفرتية لألصل عن القيمة القابلة لالسرتداد وهي القيمة العادلة باملبلغ الذي تزيد فيه القيمة، 
أيهما أعلى. لغرض تقدير اإلخنفاض، يتم جتميع ،لألصل ناقصًا تكاليف البيع أو قيمة االستخدام

أدىن مستوى هلا حيث توجد تدفقات نقدية ميكن حتديدها بشكل مستقل (وحدات  عنداملوجودات 
، اليت سبق أن حدث إخنفاض يف الشهرةمنتجة للنقد). تتم مراجعة املوجودات غري املتداولة، خبالف 

إذا ما مت الحقًا عكس قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك اإلخنفاض، وذلك يف تاريخ كل فرتة مالية. 
التقدير إىل الوحدة املنتجة للنقد يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لألصل أو  إلخنفاضاخسارة 
Ǻǟ�Ƣē®Ƣȇ±�ƪ زيدت الن ، على أسرتدادالقابلة لالتها لقيماملعدل  Ť�Ŗǳ¦�ƨȇŗǧƾǳ¦�ƨǸȈǬǳ¦  اليت القيمة الدفرتية

يف الوحدة املنتجة للنقد ك األصل أو يف قيمة ذلاإلخنفاض فيما لو مل يتم إثبات خسارة مت حتديدها 
ال يتم  إيرادات يف قائمة الدخل.كيف القيمة فورًا   اإلخنفاضالسنوات السابقة. يتم إثبات عكس خسارة 

  قيمة املوجودات غري امللموسة. يفاإلخنفاض خسارة عكس 

  وعمالت متوقفة موجودات ومطلوبات غير متداولة مصنفة كمحتفظ بها للبيع  ١٣-٢

�ƨȇŗǧƾǳ¦�ƨǸȈǬǳ¦�ƪتصن ǻƢǯ�¦̄¤�ǞȈƦǴǳ�Ƣđ�ǚǨƬƸǸǯ��®ƢǠƦƬǇȍ¦�ƨǟȂǸů�Â¢��¾Â¦ƾƬŭ¦�Śǣ�ǲǏȋ¦�ƨǟȂǸĐ¦�Ǧ
ستسرتد بشكل رئيسي من خالل معاملة بيع بدًال من بيع مستمر. جيب أن يكون األصل غري املتداول 

تعارف عليها حلاالت بيع متوفرًا للبيع الفوري يف حالته الراهنة فقط مبوجب األحكام اليت تعد معتادة وم
هذه املوجودات (أو جمموعات اإلستبعاد). وجيب التخطيط لبيعها واإللتزام به وأن يكون كربنامج نشط 
يتم البدء به لتحديد مشرتي وإستكمال خطة خالل سنة واحدة وجيب تسويق األصل (جمموعة 

  تداولة.اإلستبعاد) بشكل نشط مقابل مثن معقول بالنسبة لقيمته العادلة امل

يقّيد األصل غري املتداول احملتفظ به للبيع بقيمته الدفرتية أو قيمته العادلة ناقصاً تكاليف بيعه أيهما أقل. 
يتم إثبات خسائر إخنفاض القيمة من خالل قائمة الدخل املوحدة ألي قيد أويل أو الحق لألصل املايل 

اليف البيع. يتم إثبات األرباح الالحقة يف القيمة (أو جمموعة اإلستبعاد) إىل القيمة العادلة ناقصًا تك
العادلة ناقصًا تكاليف البيع إىل احلد األدىن الذي ال يتجاوز عنده خسائر إخنفاض القيمة املرتاكمة اليت 
مت قيدها سابقاً. ال يتم إستهالك األصل غري املتداول عندما يصنف كمحتفظ به للبيع أو عندما يكون 

�ǞȈƦǴǳ�Ƣđ�ǚǨƬŰ�®ƢǠƦƬجزًء من جمموعة إس



-٢١-

  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  (غير مراجعة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 

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

  موجودات ومطلوبات غير متداولة مصنفة كمحتفظ بها للبيع وعمالت متوقفة (تتمة)  ١٣-٢

��®ƢǠƦƬǇȍ¦�ƨǟȂǸů�Â¢��ǞȈƦǴǳ�Ƣđ�ǚǨƬƄ¦�ƨǳÂ¦ƾƬŭ¦�Śǣ�ƨȇǂǿǄŪ¦�©¦®ȂƳȂŭ¦�ǲǐǨǼǷ�ǲǰǌƥ�ƨǟȂǸĐ¦�Ǧ Ǽǐƫ
واملطلوبات يف قائمة املركز املايل املوحدة. وعالوة على ذلك، يتم اإلفصاح عن كافة درجات املوجودات 

الرئيخل أو مصروف مرتاكم كبند منفصل ضمن حقوق املسامهني. ال يتم متثيل مبالغ الفرتة السابقة 
  حبيث تعكس تصنيف املوجودات (أو جمموعة اإلستبعاد) يف الفرتة احلالية.

ȀǨȈǼǐƫ�®ƢǠȇÂ�ǞȈƦǴǳ�Ƣđ�ǚǨƬƸǸǯ��Ƣǿ®ƢǠƦƬǇ¤�ǶƬȈǇ�Ŗǳ¦��ƨǳÂ¦ƾƬŭ¦�Śǣ�©¦®ȂƳȂŭ¦�Ǧ ȈǼǐƫ�ǶƬȇ�ȏ  ا
  كعمليات متوقفة بقدر حتقيقها ملتطلبات العمليات املتوقفة يف الفرتة التالية. 

�®ƢǠȇ��ƨǨǫȂƬǷ�©ƢȈǴǸǠǯ�Â¢�ǞȈƦǴǳ�Ƣđ�ǚǨƬƸǸǯ��®ƢǠƦƬǇ¤�ƨǟȂǸů�Â¢��¾Â¦ƾƬǷ�Śǣ�ǲǏ¢�Ǧ ȈǼǐƫ�°ǀǠƫ�¦̄¤
  عروضة.تصنيف نتائج العمليات وتدرج يف قائمة الدخل املوحدة من العمليات املستمرة لكافة الفرتات امل

  عمليات متوقفة

��¢�Â�ǞȈƦǴǳ�Ƣđ�ǚǨƬƸǸǯ�ƢȀǨȈǼǐƫ�Â¢�Ƣǿ®ƢǠƦƬǇ¤�Ļ�̈ƘǌǼŭ��ƾǬǼǴǳ�ƨƴƬǼǷ�̈ƾƷÂ��ÀȂǰǷ�Ȇǿ�ƨǨǫȂƬŭ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦
ية للعمليات، أو (ب) تعد جزًء من خطة احادية مت التنسيق هلا فمتثل خط نشاط رئيسي أو منطقة جغرا

جغرافية للعمليات أو (ج) شركة تابعة مت اإلستحواذ إلستبعاد خط نشاط رئيسي مستقل أو منطقة 
عليها حصرياً مع التطلع إىل إعادة بيعها.

�ǶƬȇ��ǲƻƾǳ¦�ƨǸƟƢǬǳ�ǲǬƬǈǷ�Ä®ƢƷ¢�ÀȂǰǸǯ�ƨǨǫȂƬŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦�ǺǷ�ƨƦȇǂǔǳ¦�ƾǠƥ�ƢǷ�ƲƟƢƬǻ�ƨǟȂǸĐ¦�ǲưŤ
لقياس للقيمة بشكل إضايف اإلفصاح عن اإليرادات واملصاريف والضرائب واألرباح أو اخلسائر من ا

العادلة ناقصاً تكاليف البيع والتدفقات النقدية. يعاد تصنيف الفرتات السابقة بعرض كافة العمليات اليت 
  مت توقفها يف تاريخ قائمة املركز املايل آلخر فرتة مت عرضها.

  القروض  ١٤-٢

إن وجدت. تتم رمسلة كبدة تيتم إثبات القروض باملتحصالت املستلمة بعد طرح تكاليف املعاملة امل  
تكاليف القروض اليت ترتبط مباشرة باإلقتناء أو إنشاء أو إنتاج املوجودات املؤهلة وذلك كجزء من هذه 

  املوجودات. يتم حتميل تكاليف القروض األخرى على قائمة الدخل.

  صكوك  ١٥-٢

�ȂǰǐǴǳ�ƨȇƾǫƢǠƬǳ¦�¿ƢǰƷȋ¦�ǂǿȂŪ�ÅƢǬǧÂ�ƨȈǳƢǷ�©ƢƥȂǴǘǸǯ�ƢȀǯȂǰǏ�ƨǟȂǸĐ¦�Ǧ ǐǼƫ.ك  

  ذمم دائنة ومستحقات  ١٦-٢

مقابل البضائع واخلدمات املستلمة، سواء املتعلقة باملبالغ املطلوب سدادها يف املستقبل تقيد املطلوبات   
�Śƫ¦Ȃǧ�Ƣđأم مل تصدر صدرت 
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  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  (غير مراجعة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  لفترتي الثالثة

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

  مخصصات  ١٧-٢

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

  الزكاة وضريبة الدخل  ١٨-٢

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

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

  .هذه املبالغ حتديد عند وجدت، إن النهائية،

ǫƜƥ�ƨȇ®ȂǠǈǳ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǰǴǸŭ¦�Ŀ�ƨǠƥƢƬǳ¦�ƢēƢǯǂǋÂ�ƨǯǂǌǳ¦�¿ȂǬƫطاع ضرائب لبعض املعامالت مع أطراف ت
  يبة الدخل السعودي.غري مقيمة يف اململكة العربية السعودية وذلك حسب متطلبات قانون ضر 

ذات الصلة. حتمل ضرائب الدخل تأسيسها ختضع الشركات األجنبية التابعة لضرائب الدخل يف بلدان 
  على قائمة الدخل األولية املوحدة.

 اإليرادات بني املؤقتة الفروقات املدورة وكافة باخلسائر املتعلقة املؤجلة الدخل ضريبة موجودات إثبات يتم
 للوفاء للضريبة خاضع مستقبلي دخل توفر عنده حيتمل الذي احلد إىل للضريبة اخلاضع والدخل املالية

 املتعلقة املؤجلة الدخل ضريبة مطلوبات إثبات يتم .والفروقات املؤقتة املدورة الضريبية اخلسائر تلكب
 الدخل ضرائب حتديد مستقبًال. يتم للضريبة اخلاضع الدخل يكون أن توقعي حىت اجلوهرية بالفروقات

 مبالغ حتقق عند تطبيقها يتوقع واليت املايل املركز قائمة بتاريخ مطبقة ضريبية نسب باستخدام املؤجلة
  .املؤجلة الدخل ضريبة التزامات تسديد عند أو احملددة املؤجلة الدخل ضريبة

  الخدمة للموظفين  نهايةمخصص مكافأة   ١٩-٢

�ƨȇƢĔ�̈ƘǧƢǰǷ�ǎ ǐű�ƾȈǫ�ǶƬȇشروط أنظمة العمل والعمال يف اململكة العربية  للموظفني مبوجب اخلدمة
يتم إحتساب مبلغ اإللتزام على  .قائمة الدخل األولية املوحدةوحيمل على من قبل الشركة  السعودية

أساس القيمة احلالية لإلمتيازات املكتسبة اليت حتق للموظف فيما لو ترك املوظف عمله كما يف تاريخ 
�Ƥقائمة  ƫ¦Â°�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�ƨǷƾŬ¦�ƨȇƢĔ�ƾǼǟ�̈®ƾǈŭ¦�ǢǳƢƦŭ¦�§ ƢǈƬƷ¤�ǶƬȇ��̈ƾƷȂŭ¦�ƨȈǳÂȋ¦�ŅƢŭ¦�Ǆǯǂŭ¦

ƨǸǯ¦ŗŭ¦�ǶēƢǷƾƻ�©¦ȂǼǇ�®ƾǟÂ�̈Śƻȋ¦�śǨǛȂŭ¦�©ȏƾƥÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǰǴǸŭ¦�ƨǸǜǻ¢�Ŀ�ƶǓȂǷ�Ȃǿ�ƢǸǯ��
  .السعودية

Ĕ�̈ƘǧƢǰǷ�ǲƥƢǬǷ�ǎحاليًا التابعة األجنبية  اتتقوم الشرك ǐű�ǺȇȂǰƬƥ اية اخلدمة للموظفني ومزايا أخرى
 اتوذلك وفقا لقوانني الدولة اليت متارس فيها نشاطها. ال توجد خطط تقاعد ممولة أو غري ممولة للشرك

  التابعة األجنبية.
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  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  (غير مراجعة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠والستة أشهر المنتهيتين في لفترتي الثالثة أشهر 

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

  اإليرادات  ٢٠-٢

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

�ƨǟȂǸĐ¦

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

 .املنتج إدراج فرتة يف وتقيد ¦ƨǟȂǸĐ يف بالتجزئة البيع متاجر داخل البائعني قبل من املنتجات ملختلف

  تلك املبالغ.يتم إثبات إيرادات األرباح املوزعة عند وجود حق بإستالم 

عمومية وإداريةمصاريف مصاريف بيع وتسويق و   ٢١-٢

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

العمومية واإلدارية، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.املصاريف تكلفة املبيعات ومصاريف البيع والتسويق و 

  موزعة أرباح  ٢٢-٢

  .موعةĐ¦�ȆŷƢǈǷ�ǺǷ�ƢȀȈǴǟ�ƨǬǧ¦Ȃŭ¦�ǶƬتتقيد األرباح املوزعة يف القوائم املالية األولية املوحدة يف الفرتة اليت 

  الماليةمشتقات األدوات   ٢٣-٢

إبتـــداًء بالقيمـــة العادلـــة يف تـــاريخ إبـــرام عقـــد أداة ماليـــة مشـــتقة ومـــن مث يعـــاد  املاليـــة األدوات مشـــتقاتتقيـــد 
قياسـها بقيمهـا العادلـة. تعتمـد طريقـة قيـد األربـاح أو اخلسـائر الناجتـة علـى مـا إذا كانـت األداة املاليـة املشــتقة 

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

  للمجموعة بعض املشتقات على النحو التايل:

إما كتحوطات للقيمة العادلة ملوجودات او مطلوبات مثبتة أو إلتزام شركة (حتوط لقيمة عادلة) أو) أ
لتـدفق كتحوطات ملخاطر معينة ذات صلة مبوجودات أو مطلوبات مثبتة أو معاملة متوقعة جداً (حتوط ) ب

نقدي)

�ƢºººǿǂǗƢű�̈°¦®¤�» ¦ƾººǿ¢�Ǯ ǳǀºººǯÂ�¶ȂººƸƬǳ¦�®ȂºººǼƥÂ�¶ȂººƸƬǳ¦�©¦Â®¢�śºººƥ�ƨººǫȐǠǳ¦�ƨºººǴǷƢǠŭ¦�ƨººȇ¦ƾƥ�Ŀ�ƨºººǟȂǸĐ¦�ǪººƯȂƫ
�ȄººǴǟÂ�¶ȂººƸƬǳ¦�ƨºȇ¦ƾƥ�ǺººǷ�ǲºǰǳ�ƢººȀǸȈȈǬƫ�ƨººǟȂǸĐ¦�ǪºƯȂƫ�ƢººǸǯ��ƨºǨǴƬű�¶ȂººŢ�©ȐǷƢººǠǷ�̈ƾºǟ� ¦ǂººƳ¤�ƨȈƴȈƫ¦ŗºǇ¤Â

ملســتخدمة يف معــامالت التحــوط فعالــة جــداً يف أســاس اإلســتمرارية مــا إذا كانــت مشــتقات األدوات املاليــة ا
  مقاصة التغريات يف القيم العادلة أو التدفقات النقدية للبنود اليت مت التحوط هلا.
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  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  (غير مراجعة) ٢٠١٥ نيويو  ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 

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

تصــنف القيمــة العادلــة الكاملــة ملشــتق حتــوط كأحــد املوجــودات أو املطلوبــات غــري املتداولــة عنــدما يكــون عمــر 
مـــدة اإلســـتحقاق شـــهراً وكأصـــل أو مطلـــوب متـــداول عنـــدما تكـــون  ١٢البنـــد املتبقـــي املتحـــوط لـــه أكثـــر مـــن 

شهراً. ١٢املتبقية للبند املتحوط له أقل من 

التحوط للقيمة العادلة) أ

تقيد التغريات يف القيمة العادلة ملشتقات األدوات املالية اليت مت حتديدها واملؤهلة كتحوطات للقيمة العادلة 
تحوط له اليت تعود إىل وذلك يف قائمة الدخل مع أي تغريات يف القيمة العادلة لألصل أو املطلوب امل

املخاطر اليت مت التحوط هلا. تطبق الشركة فقط حسابات التحوط بالقيمة العادلة ملخاطر قيمة سلع التحوط 
(السكر اخلام). يتم قيد أرباح أو خسائر اجلزء الفعال من معاملة التحوط يف قائمة الدخل ضمن "تكلفة 

ات الصلة باجلزء غري الفعال يف قائمة الدخل ضمن إيرادات/ املبيعات". كما يتم قيد األرباح أو اخلسائر ذ
  صايف.  -نفقات التمويل

التحوط للتدفقات النقدية) ب

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

  صايف. –الدخل ضمن إيرادات/ نفقات التمويل 

إىل أرباح أو خسائر يف الفرتات عندما يؤثر البند  سامهنييعاد تصنيف املبالغ املرتاكمة يف حقوق امل
املتحوط له). يتم قيد أرباح أو  املتحوط له على األرباح أو اخلسائر (مثًال: عندما حيدث البيع املتوقع

خسائر اجلزء الفعال من قيمة السلعة يف قائمة الدخل "ضمن تكلفة املبيعات". إال أنه عندما تؤدي 
املعاملة املتوقعة اليت مت التحوط هلا إىل إثبات أصل غري مايل (مثًال: خمزون أو موجودات ثابتة)، يتم 

مت تأجيلها يف حقوق املسامهني وذلك من حقوق املسامهني حتويل األرباح أو اخلسائر اليت سبق وأن 
ويتم إدراجها يف القياس األويل لتكلفة املوجودات. يتم يف النهاية قيد املبالغ املؤجلة يف تكلفة السلع 

  الك يف حالة املوجودات الثابتة.هاملباعة يف حالة املخزون أو يف اإلست

عها، أو عندما ال يفي حتوط مبعايري حساب التحوط، فإن عندما تنتهي صالحية أداة حتوط أو يتم بي
ويتم  سامهنيأي أرباح أو خسائر مرتاكمة وقائمة يف حقوق امللكية يف ذلك الوقت تظل يف حقوق امل

قيدها عندما يتم يف النهاية إثبات املعاملة املتوقعة يف قائمة الدخل. عندما يصبح من غري املتوقع 
تم مباشرة حتويل األرباح أو اخلسائر املرتاكمة اليت مت إدراجها يف حقوق حدوث معاملة مستقبلية، ي

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



-٢٥-

  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  (غير مراجعة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتهيتين في لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر 

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

  إيجار تشغيلية عقود  ٢٤-٢

  على مدى فرتة اإلجيار. قائمة الدخل األولية املتعلقة بعقود اإلجيار التشغيلية على  اريفيتم حتميل املص

  إعادة تصنيف  ٢٥-٢

لكي تتوافق مع  ٢٠١٤ سنةإعـادة تصنيف املبالغ يف القوائم املالية األولية املقارنة ل تمت ،لعرض أفضل
  .٢٠١٥عرضها لعام 

  مصنفة كمحتفظ بها للبيعموجودات ومطلوبات   - ٣

 مكانتها ترسيخ ¦ƨǟȂǸĐ قررت األغذية،نشاط  يف األعمال إسرتاتيجية إلستعراض ونتيجة ،٢٠١٠ خالل
 املرافق من ءاجز أ عرض مت عليه،وبناءاً . اخلارج يف األسواقبعض  من اخلروج وتقييم الرئيسية األسواق يف

�ǞȈƦǴǳ�Ƣđ�ǚǨƬŰ��®ȂǼƦǯ�¿ƢǠǘǳ¦.�Ƣđ�ǚǨƬƄ¦�©¦®ȂƳȂŭ¦�ǽǀǿ�ǞȈƥ�®ȂȀƳ�©¢ƾƥ زيوت قطاع ضمن الصناعية
ǀǿ�ǺǷ�Å ǄƳ�ƨǟȂǸĐ¦�̈°¦®¤�ƪ¦�٢٠١٤للبيع. خالل سنة  ǟƢƥبلغ صايف الربح املتعلق مبجموعات  .لنشاطا��

 ١,٩: صايف خسارة مببلغ ٢٠١٤( ٢٠١٥خالل سنة  .مليون ريـال سعودي ٢,١إستبعاد هذه األنشطة 
 ٤٠,٥تكون النشاط احملتفظ به للبيع من موجودات مببلغ ، ٢٠١٥يونيو  ٣٠يف  مليون ريـال سعودي).
 ٦٥مببلغ قيمة يف البعد إثبات خسارة إخنفاض مليون ريـال سعودي)  ٧٨,٢: ٢٠١٤مليون ريـال سعودي (

مليون  ١٠٩,٨: ٢٠١٤مليون ريـال سعودي ( ٨٤,٢ومطلوبات مببلغ  ٢٠١٠مليون ريـال سعودي خالل 
  ريـال سعودي).

  إستثمارات  - ٤

  ٢٠١٤        ٢٠١٥      إيضاح    

    (غري مراجعة)        (غير مراجعة)

    ٧,٣٢٨,٩٦٥      ٧,٣٥١,٨٩٨    ١-٤   زميلة شركات يف إستثمارات
    ٨٩٦,١٨٤      ٩٧٩,٢١٧    ٢-٤  للبيع متاحة مالية أوراق يف إستثمارات
  يتمثل معظمها يف ودائع  – أخرى إستثمارات

    ٨,٠١٨      -      بنكية طويلة األجل لشركة تابعة  

٨,٢٣٣,١٦٧      ١١٥,١٨,٣٣    



-٢٦-

  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  (غير مراجعة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 

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

  استثمارات في شركات زميلة  ١-٤

)بالمائة(فعليةنسبة الملكية ال

٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

٣٦،٥٢٣٦،٥٢(املراعي)شركة املراعي احملدودة

(غير مراجعة)

٦,٠٠٢,٥٥٩

(غري مراجعة)

٥,٦٢٦,٢٥٢

٢٩،٩٢٩،٩٦٠٦,٦٦٢٦٤٦,٥١١للتطوير العقـاريدوليةشركة كنان ال

٤٩٤٩٣٧٤,٢٤٨٣٤٥,٤٧٨خلدمات املواد الغذائيةشركة هريف

٤٠٤٠١٦٤,٥٧٨١٦٤,٥٧٨العقارشركة مدينة السرية لتطوير 

٤٩٤٩١٨٤,٢٤٤٢٤٢,٠٤٤شركة إنتاج كابيتال احملدودة 

٢٨٥,٦٥٣-٣٠-ديار املشرق 

١٧١٧١٧,٢٠٠١٧,٢٠٠مدينة مطوري مدينة املعرفة اإلقتصاديةشركة 

٢,٤٠٧١,٢٤٩متنوعةمتنوعةأخـــرى 

٨٩٨,١٧,٣٥٧,٣٢٨,٩٦٥

، باعت الشركة ملكيتها املباشرة وغري املباشرة يف ديار املشرق (مشروع ٢٠١٤شهر سبتمرب خالل  ١-١-٤
مليون ريـال سعودي. وبناًء على ذلك،  ٥٩٣,٦مشارف) إىل شركتها الزميلة، شركة كنان، مببلغ جمموعه 

�ǢǴƦŠ�ƨǴǷƢǠŭ¦�ǽǀǿ�ǺǷ�ÅƢȈǳƢũ¢°�ÅƢŞ°�ƨǟȂǸĐ¦�ƪ ǴƴǇأحكام اإلتفاقية ،  مليون ريـال سعودي. مبوجب ١٨٧,٥
مليون  ١١٢يتعني على شركة كنان أن تدفع املتحصالت على أربعة أقساط. مت سداد القسط األول مببلغ 

ريـال سعودي عند توقيع العقد. تستحق األقساط الثالثة املتبقية خالل فرتة ثالث سنوات تنتهي يف سنة 
كنان بقيمها احلالية ذات الصلة وتدرج يف الذمم   . يتم خصم املبالغ املدينة املذكورة أعاله من شركة٢٠١٧

املدينة طويلة األجل يف قائمة املركز املايل األولية املوحدة. فيما يلي تستحق جداول إستالم األقساط الثالثة 
  املتبقية للمعامالت أعاله:

  ديسمرب ٣١للسنوات املنتهية يف 

١٥٣,٣٩٥    ٢٠١٥      
    ٢٩٨,٤٨٠    وما بعدها ٢٠١٦

      ٤٥١,٨٧٥    



-٢٧-

  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  (غير مراجعة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 

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

  مالية متاحة للبيعإستثمارات في أوراق   ٢-٤

  يونيو من اآليت: ٣٠تتكون االستثمارات يف أوراق مالية متاحة للبيع بشكل رئيسي كما يف 

)بالمائة(فعليةنسبة الملكية ال
٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤

درجةاستثمارات م
٦,٤٦,٤مدينة املعرفة االقتصادية

(غير مراجعة)
٥٩٢,٠٨٧

(غري مراجعة)
٤٥٤,٣٨٢

٠,٩٠,٩١١٠,٨٣٤١١٥,٠٧٦اعمار املدينة االقتصادية (اعمار)
--٥٥شركة تعمري األردنية القابضة

غير مدرجةاستثمارات 

١٤,٨١١٤,٨١١٣٥,٨٦٩١٨٦,٢٩٩شركة جسور القابضة
١٥١٥١١٥,٦٧٤١١٥,٦٧٤شركة سويكورب، اململكة العربية السعودية

٢٤,٧٥٣٢٤,٧٥٣متنوعةمتنوعةأخـــرى 

٩٧٩,٢١٧٨٩٦,١٨٤

  قروض قصيرة األجل  - ٥

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

  .مضمون بضمانات الشركةالقروض قصرية األجل للشركات التابعة  السائدة يف السوق. بعض

  قروض طويلة األجل  - ٦
٢٠١٥٢٠١٤إيضاح

(غري مراحعة)(غير مراجعة)
٣,٢٦٣,٢٧٩٣,٢٧٩,٧١٨(أ)بنوك جتارية

١١,٨٠٩-(أ)صندوق التنمية الصناعية السعودي (الصندوق)
٣,٢٦٣,٢٧٩٣,٢٩١,٥٢٧

١,٥٠٠,٠٠٠١,٥٠٠,٠٠٠(ب)صكوك
٤,٧٦٣,٢٧٩٤,٧٩١,٥٢٧

)٦٠١,٣٣٥()٣٤٩,٩٦٠(اجلزء املتداول املدرج حتت املطلوبات

٤,٤١٣,٣١٩٤,١٩٠,١٩٢



-٢٨-

  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  (غير مراجعة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 

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

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

على مستوى معني من املؤشرات املالية.  أخرى احلفاظ أمور بني من تتطلب ،تعهدات القرض إتفاقيات
  الشركة.بعض هذه القروض الطويلة األجل للشركات التابعة مضمون بضمانات 

، وافق مسامهو الشركة ٢٠١٢ديسمرب  ١٥(ب) يف إجتماع غري عادي للجمعية العمومية الذي عقد بتاريخ 
على إنشاء برنامج صكوك الذي مبوجبه ميكن للشركة إصدار صكوك من خالل شركة أو أكثر ملبلغ ال 

  يتجاوز رأس مال الشركة املدفوع. 

٢٠١٣�ƨǟȂǸĐ¦�ƪيناير  ٢٢كما يف  Ĕ¢�� الطرح األويل مبوجب هذا الربنامج بإصدار صكوك بقيمة جمموعها
سنوات ومت طرحها بقيمة امسية مع عائد متوقع  ٧مليار ريـال سعودي. مدة الصكوك اليت مت إصدارها  ١،٥

  باملائة. ١،١٠أشهر (سايبور) باإلضافة إىل  ٦ومتغري حلملة الصكوك ملدة 

Đ¦�ǺǷ�½ȂǰǐǴǳ�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ƾȀǠƬǳ¦�Ƥ ǴǘƬƫ.موعة احلفاظ على بعض الشروط املالية وغريها  

  توزيعات األرباحواإلعالن عن رأس المال   - ٧

 سهم مليون  ٥٣٣,٩ من سعودي ريـال مليار ٥,٣ البالغ الشركة مال رأس يتكون ٢٠١٥يونيو  ٣٠ يف كما
 سعودي ريـال مليار ٥,٣ :٢٠١٤يونيو  ٣٠( الواحد لسهمل سعودي ريـال ١٠ قيمةب بالكامل، مدفوعة

  .١أنظر اإليضاح  .)الواحد لسهمل سعودي ريـال ١٠ قيمةب مدفوعة بالكامل سهم مليون ٥٣٣,٩تضمنة م

 مببلغأولية  أرباحتوزيعات  علىاملوافقة  ٢٠١٥ أبريل ١٩يف إجتماعه الذي عقد يف  اإلدارة جملس وافق
   .)الواحد للسهم سعودي ريـال ٠,٥متثل ( سعودي ريـال مليون ٢٦٦,٩٩

ريـال سعودي  ٠,٥٠مليون ريـال سعودي (متثل  ٢٦٦,٩٩وافق جملس اإلدارة على توزيع أرباح أولية مببلغ 
  للسهم الواحد).

  تغيرات موسمية  - ٨

ÀƢǔǷ°�ǂȀǋƘƥ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ƨȈũȂŭ¦�©Ƣǯǂū¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ¦�ƨǘǌǻ¢�ǒ Ǡƥ�ǂƯƘƬƫ  شوال وموسم احلج، واليت و
و  ٢٠١٥لفرتة لعام اتأثري  يصادفتتسبب يف زيادة اإليرادات بشكل ملحوظ خالل تلك الفرتات. 

  الثالث من السنة املالية. الثاين و الربع بشكل رئيسي  ٢٠١٤



-٢٩-

  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  (غير مراجعة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 

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

  التشغيلية القطاعات عن معلومات  - ٩

بتجارة  تتعلقللمجموعةالرئيسيةاألنشطةكانت،م٢٠١٤وم٢٠١٥يونيو  ٣٠يفملنتهيةافرتةالخالل
 .ذات الصلة واإلستثمارات وأنشطة أخرى ذات عالقةواملنتجاتاألغذيةأنواعخمتلفاألغذية يف يفالتجزئة 

تلك التواريخيففرتة الستة أشهر املنتهيةوليونيو  ٣٠يفكمااملختارةاملاليةاملعلوماتعضبتلخيصمت
:يليكماللقطاعاتوفقاً 

التجزئةاألغذية
إستثمارات 
المجموعاإلستبعاداتوأنشطة أخرى

(غير مراجعة)٢٠١٥يونيو ٣٠

٧,٢٢١,٥٢٦-٣,١٨٨,٤٢٦٣,٥٠٠,٣٨٤٥٣٢,٧١٦صايف-املمتلكات واملصنع واملعدات 
٩,٨١٠,٤٨٧-٨٢٦,٥٦٥٣٣٤,٤٩٣٨,٦٤٩,٤٢٩املتداولة غري األخرىاملوجودات 
١٣,٩٦٨,٤٥٤)١٩٨,٩٨٥(٧,١٦٣,٩٧٠٦,٩٧٤,٠٨٤٢٩,٣٨٥صايف-اإليرادات 

٩٠٤,٨٧٧)١٤,٦٢٠(٣٠٤,٦٧٩٦٦,٦٨١٥٤٨,١٣٧صايف الدخل 

البالستيكالتجزئةاألغذية
إستثمارات 
المجموعاإلستبعاداتوأنشطة أخرى

(غير مراجعة)٢٠١٤يونيو ٣٠

٦,٤٩٥,٩٢٩-٣,١٥٩,٨٨٣٢,٣٠١,٨١٤٥٣٤,٩٨٢٤٩٩,٢٥٠صايف-املمتلكات واملصنع واملعدات 
٩,٥٩٢,٣٦٨-٨٧٧,٣١٧٣٤٣,٥٢٨١٣٥,٥٠٠٨,٢٣٦,٠٢٣املتداولة غري األخرىاملوجودات 
١٣,٥٧٧,٤٢٢)١٣٩,٣٨٠(٣١,٦٩٤-٧,٥٨٣,٤٧٨٦,١٠١,٦٣٠صايف-اإليرادات 

٩٣٦,٥٣٤)١٧,٦١١(٣٦٨,٩٥٢١٤٦,٠٢٧٢٣,٢٦٥٤١٥,٩٠١صايف الدخل 

يف دول و  اإليرانية اإلسالمية اجلمهوريةو  العربية مصر هوريةومج السعودية العربية اململكة يف أعماهلا ¦ƨǟȂǸĐ ارسمت
 اريخو الت لكت يف ةاملنتهيالستة أشهر  ةولفرت  يونيو ٣٠ يف كما املالية املعلومات بعضل تلخيصفيما يلي . أخرى
  : اجلغرافية للقطاعات وفقا

المملكة العربية 
السعودية

جمهورية مصر
العربية

الجمهورية االسالمية
المجموعدول أخرىاإليرانية

(غير مراجعة)٢٠١٥يونيو ٣٠

٤,٧١٢,٤٧٧١,٥٨٦,٥٣٤٧١٣,١٥٧٢٠٩,٣٥٨٧,٢٢١,٥٢٦صايف-املمتلكات واملصنع واملعدات 
٩,٠٦١,٠٣٨٤٢٧,٢٣٧٧٨,٧٥٥٢٤٣,٤٥٧٩,٨١٠,٤٨٧املوجودات األخرى غري املتداولة 

٩,١٣٠,٧٢٤٢,٠١٥,٨٤٤١,٤٥٩,٦١١١,٣٦٢,٢٧٥١٣,٩٦٨,٤٥٤صايف-اإليرادات 
٧٠,١٢٧٥٢,١٧٥٩٠٤,٨٧٧)٥٨,٨٩٥(٨٤١,٤٧٠صايف الدخل 



-٣٠-

  شركة مجموعة صافوال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  (غير مراجعة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في لفترتي 

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

المملكة العربية 
السعودية

جمهورية مصر
العربية

الجمهورية 
  اإلسالمية
اإليرانية

المجموعدول أخرى

(غير مراجعة)٢٠١٤يونيو ٣٠

٣,٩٥٢,٣٣٣١,٥٩٨,٨١٣٦٩٢,٥٨١٢٥٢,٢٠٢٦,٤٩٥,٩٢٩صايف-املصنع واملعداتو املمتلكات
٨,٦٨٤,٢٦٩٤٩٦,٠٩١٩٤,٤٩٧٣١٧,٥١١٩,٥٩٢,٣٦٨غري املتداولةاألخرىاملوجودات 
٨,٥٠٨,٢٤٦١,٨٦٥,١٨٥١,٧٥٧,٧٥١١,٤٤٦,٢٤٠١٣,٥٧٧,٤٢٢صايف–اإليرادات 

٩٣,٥٧٢٤٩,٣٧٧٩٣٦,٥٣٤)٢٢,٩٨٥(٨١٦,٥٧٠صايف الدخل 

  ربحية السهم  - ١٠

عن  ٢٠١٤و  ٢٠١٥ يونيو ٣٠يف  تنياملنتهيوالستة أشهر الثالثة أشهر  يتلفرت  السهم مت حساب رحبية
توسط العائد إىل مسامهي الشركة لتلك الفرتات على املطريق قسمة الدخل من العمليات وصايف الدخل 

  الفرتتني. مااألسهم القائمة خالل تلك املرجح لعدد

  إلتزامات محتملة وتعهدات  - ١١

 ريـالمليون  ٢٣,٣تعهدات قائمة لإلستثمارات مببلغ ¦�ƨǟȂǸĐ، لدى٢٠١٥يونيو  ٣٠كما يف )١(
.سعودي) ريـالمليون  ١٥٦,٤: ٢٠١٤سعودي (

مببلغ إضافية بزكاة مطالبة ) صلحةالدخل (املو مصلحة الزكاة  أصدرت، ٢٠١٥ يونيو ٣٠ كما يف)٢(
 ضدسعودي) متعلقة بفرتات سابقة  ريـالمليون  ٤٤,٢:  ٢٠١٤سعودي ( ريـالمليون  ٤٢,٧

عتقد بأن وت دارة بتقدمي إعرتاض على هذه الربوطاإلقامت  .املوحدةالشركة وبعض الشركات التابعة 
يف لذلك املبلغ  اً د الشركة خمصصتقي، مل وبناءاً عليه. ستقوم يف النهاية بعكس هذه الربوطصلحة امل

.املرفقة القوائم املالية األولية املوحدة


