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 المستقلة جي إم بي شركات كي شبكة في وعضو غير شريك السعودية العربية المملكة في مسجلة مهنية شركة ركاه محاسبون ومراجعون قانونيون،وش الفوزان جي إم بي كي

 سويسرية تعاونية شركة العالمية، جي إم بي كي لـ والتابعة

 "تقريـر فحص على القوائم المالية األولية الموحدة"

    السادة / المساهمون 

 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية  جدة،

 

 نطاق الفحص 

إليهم  تها التابعة )يشاراالشركة"( وشرك") صافوال مجموعةمة المركز المالي األولية الموحدة المرفقة لشركة لقد فحصنا قائ

م، وقائمة الدخل األولية الموحدة لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 6302يونيو  03معاً بـ "المجموعة"( كما في 

تة أشهر المنتهية لفترة الس األولية الموحدةوالتغيرات في حقوق الملكية لية الموحدة ذلك التاريخ، وقائمتي التدفقات النقدية األو

( المعتبرة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة. 04( إلى )0في ذلك التاريخ ،واإليضاحات المرفقة من )

ة التي أعدتها وقدمتها لنا مع كافة المعلومات واإليضاحات إن هذه القوائم المالية األولية الموحدة من مسئولية إدارة الشرك

ي قمنا تال إلى أعمال الفحص إستناداً  الموحدة األوليةلهذه القوائم المالية  ناالتي طلبناها. إن مسئوليتنا هي تقديم نتيجة فحص

 .ابه

 

تكون الفحص السعودية للمحاسبين القانونيين. ي قمنا بالفحص وفقـاً لمعيار فحص التقارير المالية األولية الصادر من قبل الهيئة

بصفة أساسية من تطبيق إجراءات تحليلية على المعلومات والبيانات المالية، واإلستفسار من األشخاص المسئولين في الشركة 

 ً ير لمعاي عن األمور المالية والمحاسبية. يعد هذا الفحص أقل نطاقاً، بصفة جوهرية، من عملية المراجعة التي تتم وفقا

 المراجعة المتعارف عليها والتي تهدف أساساً إلى إبداء رأي على القوائم المالية ككل، لذا فإننا ال نبدي مثل هذا الرأي. 

 

 نتيجة الفحص 

رفقة مبناًء على الفحص الذي قمنا به، لم يتبين لنا وجود أية تعديالت هامة يتعين إدخالها على القوائم المالية األولية الموحدة ال

 لكي تتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

 

 وشركاه الفوزان جي إم بي كي/  عن

 قانونيون ومراجعون محاسبون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باعشنعبود  إبراهيم

 086 رقم ترخيص

 هـ0401 شوال 66 في جدة

 م6302يوليو  61فق  الموا
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 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة( الموحدة األوليةقائمة المركز المالي 

 م 6302 يونيو 03في   في كما

 الت السعودية ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف الريا
 

 م6305يونيو  03 م6302يونيو  03 إيضاح 
    الموجودات

    موجودات متداولة
 640444665 0808583,6  حكمه فيما نقد و

 040054456 083208300  ذمم مدينة
 441654466 085648054  مخزون

 046104636 080848062  مقدماًوموجودات متداولة أخرى مدفوعات
 434565 4468640 4و 0 لبيعا غرضبمحتفظ بها ك مصنفةموجودات 

 0346564226 860682,6,  إجمالي الموجودات المتداولة
    

    موجودات غير متداولة
 0614400 04384,2  ذمم مدينة طويلة األجل

 640004005 885328548 5 إستثمارات
 146604562 4844,8345  ومعدات وآالتممتلكات 

 040504606 083428008  موجودات غير ملموسة
 0143064300 0485068584  الموجودات غير المتداولة  إجمالي
 6146604266 ,628425864  وداتالموج إجمالي

    

    الملكية وحقوق المطلوبات
    المطلوبات 

    مطلوبات متداولة
 446634113 083,58324 2 قروض قصيرة األجل

 0464623 0588534 1 الجزء المتداول من قروض طويلة األجل
 042024000 083528520  ذمم دائنة

 640564646 686248256  خرىمستحقة ومطلوبات متداولة أ مصروفات
 644066 4248606 4و 0 لبيعا غرضبمحتفظ بها ك مصنفةمطلوبات 

 0342604060 ,,,,03,500  اجمالي المطلوبات المتداولة 
    

    مطلوبات غير متداولة
 444004006 080048420 1 قروض طويلة األجل

 0604626 0228425  ربح مؤجل
 164563 28500,  ضريبة مؤجلة

 244014 508802  ذمم دائنة طويلة األجل
 0654450 0608036  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 540624066 580828020  اجمالي المطلوبات غير المتداولة 
 0546014560 0584008023  المطلوبات إجمالي

    

    حقوق الملكية
 540064631 5800,8834 6 رأس المال

 0464614 0068,40  إصدار إحتياطي عالوة
 045644603 084408385  إحتياطي نظامي
 44333 08333  إحتياطي عام

 6164122 (008050)  إحتياطي القيمة العادلة
 المسيطرة غير الملكية حقوقأثر صفقة اإلستحواذ مع 

 السيطرة في تغيير بدون
 
0 (0408045) (6064650) 

 (6264636) (,00,,0865)  أجنبية عمالت تحويل فروقات
 440304662 ,08600880  مبقاة أرباح
 0344154364 03863,8804  الشركة األم مساهمىالملكية العائدة إلى  حقوق
 6664311 8608686  المسيطرة غير الحصة
 0044144030 ,008300800  الملكية حقوق إجمالي
 6146604266 ,628425864  الملكية وحقوق المطلوبات إجمالي

   06 لتزامات محتملة وتعهداتا
  04إلى  0 المرفقة من تعتبر اإليضاحات

 الموحدة.  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية
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 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة( الموحدةاألولية قائمة الدخل 

 م 6302 يونيو 03في  تينالمنتهيأشهر  والستةلفترتي الثالثة 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

 
 
 

  04إلى 0تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
 الية األولية الموحدة.جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الم

 
 يونيو 03للفترة الستة أشهر المنتهية في  يونيو 03للفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 م6305 م6302 م6305 م6302 إيضاح 
 (مراجعة)غير  (مراجعة)غير  (مراجعة)غير  (مراجعة)غير   
      

 0046234635 068,008664 143024460 2,8,38352  اإليرادات
 (0341414600) (0380338508) (542604650) (,58233802)  تكلفة اإليرادات

 645064066 ,68506824 040504606 0868,8584   الربح مجمل
حصة الشركة في صافي دخل 

شركات زميلة وإيرادات 
توزيعات أرباح من استثمارات 

 صافي -متاحة للبيع 

 
  

60,8500 6024213 0868504 0564666 
  0850,8008 045264636 688,58662 646104260 

      مصروفات:
 (042154063) (088088200) (6604506) (6,8203,)  بيع وتسويق

 (6604365) (0528882) (0404252) (0,58680)  عمومية وإدارية
  (080608,60) (043614066) (680,58503) (046564405) 
 

 الدخل من العمليات
 

00080,0 5464163 2,,82,2 6004622 
      

      (مصروفات)/  إيرادات أخرى
 6254056 -- -- -- 0 ربح من إستبعاد إستثمارات

 (0004626) (0,68060) (464150) (0338325)  ، صافييةتمويل أعباء
الدخل قبل الزكاة وضريبة 

 الدخل
 

000806, 4664626 5348045 043444553 
      

 (634165) (438004) (464236) (008505)  زكاة وضريبة دخل أجنبية
 6204155 0048608 4514021 6468580  دخل من العمليات المستمرةال
      

 غير العمليات من الخسارة
 المستمرة

 
 (064464) (00,8520) (225) (068652) 4و 0

 6654000 684,240 4524136 6038068  صافي الدخل للفترة

      
      :لىإ عائدال للفترةصافي الدخل 

 6344611 00,8580 4044022 6028220  لمساهمين في الشركة األما -
حقوق الملكية غير  -

 المسيطرة 
 

(028000) 664002 (508,03) 634454 
 6654000 6848240 4524136 6038068  صافي الدخل للفترة

 
 ربحية السهم:

 
00     

 0010 0700 0036 3748  من العمليات الدخل 

 صافي الدخل للفترة العائد 
 لمساهمي الشركة األم

 
3702 3060 3720 0026 

عدد األسهم المتوسط المرجح ل
 القائمة )باآلالف(

 
5008,80 5004660 5008,80 5004660 
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 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )غير مراجعة(  الموحدةاألولية قائمة التدفقات النقدية 

 م 6302 يونيو 03أشهر المنتهية في  الستة ةلفتر

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 

 إيضاح
 م6302يونيو  03

 )غير مراجعة(
 م6305يونيو  03

 )غير مراجعة(
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 6654000 6848240  صافي الدخل للفترة
    تعديالت لبنود غير نقدية

 0014010 0288300  إستهالك وإطفاء وإنخفاض في القيمة 
 (6254056) --  استثمارات  إستبعادالربح من 

 0664616 0,68060  صافي – يةتمويل أعباء
 (0564666) (0868504)  حصة الشركة في صافي دخل شركات زميلة، بالصافي 

 (64546) (,8850)  مؤجل ربحاطفاء 
  0528,00 6314661 

    تغيرات في رأس المال العامل
 (6604246) (6808066)  ذمم مدينة
 (4164102) 638,23  مخزون

 (6624003) 008345  أخرى متداولة موجوداتمقدماً و مدفوعات
 6644502 6668380  ذمم دائنة

 0324003 06883,5  أخرى متداولةمستحقة ومطلوبات  مصروفات
  8838460 043514666 

 024030 028,20  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، بالصافي 
 043144336 8,48288  األنشطة التشغيليةن م المتوفرصافي النقد 

    
    دية من األنشطة اإلستثماريةالتدفقات النق

 (6344206) (8008066)  ومعدات وآالتشراء ممتلكات 
 6554056 6808,88  توزيعات أرباح مستلمة 

 -- (638030)  مساهمات لتسوية مطلوبات شركة زميلة 
 (24214) 28008  صافي التغيير في ذمم مدينة طويلة االجل 

 603,333 --  متحصالت من بيع شركة تابعة
 (004623) 48586  التغير في موجودات غير ملموسة

 6464016 (5008,04)  األنشطة اإلستثماريةن م المتوفرصافي النقد )المستخدم في( / 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 4034504 048062  صافي التغير في قروض قصيرة األجل
 (4464606) (6008042)  لصافي التغير في قروض طويلة األج

 -- (08255)  صافي التغيير في ذمم دائنة طويلة االجل 
 -- 668400  ضريبة مؤجلة  مطلوباتصافي التغيير في 

 044332 (408255)  مسيطرةالحصة غير الالتغيرات في 
 (0664616) (0,68060)  مدفوعة يةتمويل أعباء

 (5644536) (0,08328) 6 توزيعات أرباح مدفوعة
 (1314310) (8008635)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

    
 2364036 (0408000)  حكمه فيصافي التغير في النقد وما 

 (664005) (408853)  حكمه فيأثر أسعار العمالت األجنبية على النقد وما 
 -- (0882,6) 4 البيع بغرض به كمحتفظ مصنف حكمه في وما نقد: يخصم
 042044506 683248328  في بداية الفترة حكمه فينقد وما 
 640444665 0808583,6  في نهاية الفترة حكمه فينقد وما 
    لمعلومات مالية غير نقدية إضافىجدول 

 6624600 (048,08)  إحتياطي القيمة العادلة
 (0264663) (6038656)  فروقات تحويل عمالت أجنبية

 
  04إلى  0حات المرفقة من تعتبر اإليضا

 الموحدة. جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية 
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 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 قائمة االتغييرات في حقوق الملكية األولية  الموحدة

 م 6302 يونيو 03أشهر المنتهية في  الستة ةلفتر

 ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

 

 

 

 

  04إلى  0تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 الموحدة. جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية 

   حقوق الملكية العائدة للشركاء في الشركة االم    

 

 

 رأس المال 

احتياطي 

 عالوة اصدار

احتياطي 

 نظامي 

احتياطي 

 عام 

احتياطي 

 القيمة العادلة 

أثر صفقة 

اإلستحواذ مع 

 الملكية حقوق

 المسيطرة غير

 فيبدون تغيير 

 السيطرة

 تحويلفروقات 

 أجنبية عمالت 

 

 رباح مبقاة أ

 

 جمالي اإل

حقوق 

الملكية غير 

 المسيطرة 

اجمالي حقوق 

 الملكية 

            

 0085328322 6524301 ,038553836 446154640 (043064361) (0104015) 04164 44333 041144365 0464614 540064631 )مراجعة(  6302يناير  0

 6848240 (504603) 00,8580 006,564 -- -- -- -- -- -- -- صافي الدخل للفترة  

 (0338082) -- (0338082) (4334462) -- -- -- -- -- -- -- توزيعات أرباح 

 (048,08) -- (048,08) -- -- -- (014606) -- -- -- -- احتياطي القيمة العادلة  تسويات

 (6038656) -- (6038656) -- (6434656) -- -- -- -- -- -- عمالت أجنبية  تحويلفروقات 

 (08033) -- (08033) (04033) -- -- -- -- -- -- -- أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة

تغييرات أخرى في حقوق الملكية 

 (4,8805) (164645) -- -- -- -- -- -- -- -- -- غير المسيطرة 

 ,008300800 8608686 03863,8804 ,08600880 (,0865,800) (0408045) (008050) 08333 084408385 0068,40 5800,8834 م )غير مراجعة( 6302يونيو  03



 

5 

 شركة مجموعة صافوال

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 قائمة االتغييرات في حقوق الملكية األولية الموحدة

 م 6302 يونيو 03ر المنتهية في أشه الستة ةلفتر

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

 

  04إلى  0تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 اً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية  الموحدة.جزء

   االم الشركة في للشركاء العائدة الملكية حقوق 

 

 

 

 المال  رأس

 احتياطي

 عالوة

 اصدار

 

 احتياطي

 نظامي 

 

 احتياطي

 عام 

 احتياطي

القيمة 

 العادلة 

أثر صفقة 

اإلستحواذ مع 

كية المل حقوق

غير المسيطرة 

 يفبدون تغيير 

 السيطرة

 تحويل فروقات

 أجنبية عمالت

 

  مبقاة أرباح

 

  اإلجمالي

 حقوق

الملكية 

غير 

 المسيطرة 

حقوق  اجمالي

 الملكية 

            

 038,688356 6204662 8,228022, 041004403 (6304566) (6664626) (014425) 44333 045644603 0464614 540064631 )مراجعة(  6305يناير  0

 658000, 634454 308844, 6344611 -- -- -- -- -- -- -- الدخل للفترة  صافي

 (5008,80) -- (5008,80) (5004660) -- -- -- -- -- -- -- أرباح  توزيعات

 6,28600 -- 6,28600 -- -- -- 6624600 -- -- -- -- القيمة العادلة  احتياطي تسويات

 (0288683) -- (0288683) -- (0264663) -- -- -- -- -- --  أجنبية عمالت تحويل فروقات

 (08033) -- (08033) (04033) -- -- -- -- -- -- -- أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة

مع حقوق الملكية غير  معامالت

 008000 -- 008000 -- -- 004000 -- -- -- -- -- المسيطرة بدون تغيير في السيطرة 

أخرى في حقوق الملكية  اتتغيير

 028404 024101 -- -- -- -- -- -- -- -- -- غير المسيطرة 

 0080408030 8344,,, 0380458360 080308662 (2,8838,) (6088850) 6488422 08333 085,08,03 0068,40 5800,8834 م )غير مراجعة( 6305يونيو  03



 ة صافوالشركة مجموع

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة  

  م6302 يونيو 03في  ةأشهر المنتهي الستة ةلفتر

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

2 

 

 
 معلومات عامة -0

سجل تجاري رقم في المملكة العربية السعودية بموجب مسجلة شركة مساهمة سعودية هي  صافوال مجموعة
(. تأسست الشركة 0616 يونيو 02هـ )الموافق 0066رجب  60صادر في مدينة جدة بتاريخ  4303306136

ربيع األول  66بتاريخ  60المرسوم الملكي رقم م/الشركات في المملكة العربية السعودية بموجب  بموجب نظام
 م(. 0616مارس  6هـ )الموافق 0066

 
 : التالىالعنوان  علىالمسجل مكتب الشركة األم  يقع

 برج صافوال
 "ذا هيد كوارترز بزنيس بارك" المقر الرئيسي لألعمال

 شارع األمير فيصل بن فهد، 
 ،1000 -60500 جدة

 المملكة العربية السعودية.
 

 "(األم)"الشركة  أو)"الشركة"(  صافوال مجموعةشركة الموحدة المرفقة حسابات األولية تتضمن القوائم المالية 
 . مجتمعة بالمجموعة"( مليهإ)"يشار  وشركاتها التابعة المحلية واألجنبية

 
تصنيع وبيع الزيوت النباتية  المجموعةتتضمن أهداف  .ماراتثتاس لكتتم قابضة شركة هي صافوال مجموعة ان

وإنشاء الصناعات المكملة لها ومنافذ التجزئة ومنتجات األلبان واألطعمة السريعة واإلستيراد والتصدير والتعهدات 
 التجارية والوكاالت التجارية، وتنمية المنتجات الزراعية وأنشطة االستثمار العقاري.

 
 ، لدى الشركة استثمارات في الشركات التابعة التالية:نيويو 03كما في 

 
 للشركة )أ( الشركات التابعة المملوكة مباشرة

 
 ( شركات تابعة ذات نشاط تشغيلي0)

 بلد التأسيس إسم الشركة التابعة

 
 النشاط التجاري

 الرئيسي

 المباشرة نسبة الملكية
 )بالمائة( في

 يونيو 03
 م6305 م6302   

 ال لألغذية )إس إف سي(شركة صافو
المملكة العربية 

 033 033 أغذية السعودية

 شركة بنده للتجزئة )بنده( 
المملكة العربية 

 66 0, تجزئة السعودية

 شركة المتون العالمية القابضة لإلستثمار العقاري 
المملكة العربية 

 63 83 عقار السعودية

 الشركة المتحدة للسكر، مصر )يو إس سي إي(*
رية مصر جمهو
 06006 0,706 تصنيع السكر  العربية

 شركة المخازن الكبرى التجارية )جيانت(*
المملكة العربية 

 03 03 تجزئة السعودية
شركة صافوال لإلستثمارات الصناعية )إس آي 

 آي سي(*
المملكة العربية 

 5 5 شركة قابضة السعودية
 

دة للسكر، وشركة المخازن الكبرى التجارية )جيانت( * تملك المجموعة حصص ملكية مسيطرة في الشركة المتح
 وشركة صافوال لإلستثمارات الصناعية من خالل ملكية غير مباشرة لشركات أخرى في المجموعة.

 



 ة صافوالشركة مجموع

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة  

  م6302 يونيو 03في  ةأشهر المنتهي الستة ةلفتر

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

1 

 

 
 معلومات عامة )تابع(  -0
 

 شركات تابعة متوقفة النشاط وشركات تابعة قابضة( 6)

 
 

 إسم الشركة التابعة

  
  

 بلد التأسيس 

 
 لتجاريالنشاط ا

 الرئيسي

نسبة الملكية 
)بالمائة( المباشرة 
 يونيو 03كما في 

 م6305 م6302
المملكة العربية  قفزات الكونية للممتلكات العقارية المحدودة

 033 033 شركة قابضة  السعودية
المملكة العربية  األوقات الكونية المحدودة

 033 033 شركة قابضة  السعودية
المملكة العربية  لمحدودةأعالينا الكونية ا

 033 033 شركة قابضة  السعودية
المملكة العربية  إبتكار الكونية المحدودة

 033 033 شركة قابضة  السعودية
المملكة العربية  شـركة أديم العربية المحدودة 

 63 83 شركة قابضة  السعودية
 033 033 شركة قابضة  األردن شركة مدارك لإلستثمارات

المملكة العربية  طر العربية القابضة لإلستثمار التجاري شركة األ
 033 033 شركة قابضة  السعودية

المملكة العربية  المجمعات الموحدة لالستثمار العقاري 
 033 033 شركة قابضة  السعودية

المملكة العربية  مراسينا الدولية لإلستثمار العقاري المحدودة
 033 033 شركة قابضة  السعودية

المملكة العربية  صداء الدولية لإلستثمار العقاري المحدودةأ
 033 033 شركة قابضة  السعودية

المملكة العربية  مساعي الدولية لإلستثمار العقاري المحدودة
 033 033 شركة قابضة  السعودية

المملكة العربية  سرايا الدولية لإلستثمار العقاري المحدودة
 033 033 شركة قابضة  السعودية

الجزر البريطانية  شركة صافوال للتجارة العالمية المحدودة
 033 033 متوقفة النشاط  العذراء

المملكة العربية  الشركة المتحدة لتطوير الممتلكات 
 033 033 متوقفة النشاط  السعودية

المملكة العربية  شركة كامن الشرق لإلستثمارات الصناعية 
 033 033 متوقفة النشاط  ديةالسعو

المملكة العربية  شركة صدوق العربية لإلتصاالت السلكية 
 033 033 متوقفة النشاط السعودية 

المملكة العربية  ن العالمية القابضة ؤوشركة الم
 033 033 متوقفة النشاط السعودية 

المملكة العربية  شركة عافية العربية لألغذية 
 033 033 متوقفة النشاط السعودية 

بشرون العالمية لإلستثمار العقاري شركة المست
 (6302)تم تصفيتها خالل يونيو 

المملكة العربية 
 033 -- متوقفة النشاط السعودية 

 



 ة صافوالشركة مجموع

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة  

  م6302 يونيو 03في  ةأشهر المنتهي الستة ةلفتر

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

6 

 

 

 معلومات عامة )تابع(  -0

 

 صافوال لألغذية  شركة )ب( 

كشركة  تاسيسها( والتي تم %033م: 6305شركة صافوال لألغذية ) اسهممن  %033الشركة نسبة  تملك

م(. وقبل 6304سبتمبر  02هـ )0405ذو الحجة  60/ج بتاريخ 602مغلقة وفقا للقرار الوزاري رقم  مساهمة

ان تتحول الشركة الى شركة مساهمة مغلقة، كانت الشركة تعمل كشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في 

 هـ0466رجب  5 والصادر في جدة بتاريخ 4303063166المملكة العربية السعودية تحت السجل التجاري رقم 

 .م(6336يوليو  6)

 

 هاكاتشرخالل  من وتعملتجارة الجملة والتجزئة للعناصر الغذائية،  فيشركة صافوال لألغذية أساسيا  تعمل

والسكر  رونةوالمعك الطعام زيوتب منتجات متعلقة وتوزيع وتسويق تصنيع في مباشرةالوغير  مباشرةال تابعةال

 األسواق المحلية والدولية.  في والزراعات والحلوياتالبحرية  والماكوالت

 

 شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية

 

 

 إسم الشركة التابعة

بلد التأسيس 

 النشاط التجاري الرئيسي

نسبة الملكية 

في الشركة المباشرة 

التابعة )بالمائة( كما 

 يونيو 03في 

 م6305 م6302   

لمملكة العربية ا شركة عافية العالمية )إيه آي سي(

 السعودية

إنتاج زيوت 

 0665. 5,,0. الطعام

شركة صافوال لإلستثمارات الصناعية )إس آي 

 آي سي(

المملكة العربية 

 65 5, شركة قابضة السعودية

شركة اإلسكندرية للسكر )إيه إس سي إي(، 

 مصر

جمهورية مصر 

 06 ,0 تصنيع السكر العربية

 اشئة المحدودة شركة صافوال ألسواق األغذية الن

 )إس إف إي إم(

الجزر البريطانية 

 العذراء

 

 شركة قابضة

 

,5700 

 

65040 

 65 5, شركة قابضة جزر الكايمن شركة صافوال لألغذية والسكر )إس أف أس سي(

جمهورية مصر  شركة الملكة للصناعات الغذائية

 033 033 تصنيع المعكرونة العربية

جمهورية مصر  ةشركة الفراشة للصناعات الغذائي

 033 033 تصنيع المعكرونة العربية

اإلمارات العربية  شركة صافوال لألغذية الدولية المحدودة

 033 033 شركة قابضة المتحدة

المملكة العربية  الشركة الدولية لصناعة األغذية )أي إف أي( 

 السعودية

تصنيع الدهون 

 23 45 المتخصصة

ظر )انتسويق شركة عافية العالمية للتوزيع وال

 ( أدناه(0إيضاح )

المملكة العربية 

 -- 23 تجارة وتوزيع السعودية

شركة سي فود إنترناشيونال تو )إف زد أو( 

 ( أدناه(6)انظر إيضاح )

مارات العربية اإل

 المتحدة

تجارة المنتجات 

 -- 23 البحرية والتوزيع

 



 ة صافوالشركة مجموع

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة  

  م6302 يونيو 03في  ةأشهر المنتهي الستة ةلفتر

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

6 

 

 
 معلومات عامة )تابع(  -0
 

 فية العالمية شركات تابعة تحت سيطرة شركة عا
 

 بلد التأسيس إسم الشركة التابعة
النشاط التجاري 

 الرئيسي

 نسبة الملكية
في الشركة  المباشرة

التابعة )بالمائة( كما 
 يونيو 03في 

  
 م6305 م6302 

الجمهورية  شركة صافوال بيشهر )إس بي إي سي(
 اإليرانيةاإلسالمية 

 63 3, شركة قابضة

 033 033 شركة قابضة لوكسمبرغ شـركة مالينترا القابضـة
الجزر البريطانية  صافوال لألغذية المحدودة )إس إف إل(

 العذراء
 033 033 شركة قابضة 

 6104 470, متوفقة النشاط  األردن شـركة عافية العالميـة ـ األردن
الجزر البريطانية  شـركة أنفسكز

 العذراء
 63 3, شركة قابضة 

الجزر البريطانية  عافية للتجارة العالمية  
 العذراء

 033 033 متوقفة النشاط 

الجزر البريطانية  صافوال لألغذية العالمية
 العذراء

 033 033 متوقفة النشاط 

شركة كوغو غيدا ياتوم في تكاريت إيه إس 
 )كوغو(

 تركيا
  

 033 033 شركة قابضة

المملكة العربية  شركة عافية العالمية للتوزيع والتسويق
 السعودية

 -- 03 تجارة وتوزيع

     
     شركة صافوال بيشهر

الجمهورية  شركة بيشهر الصناعية
 اإليرانيةاإلسالمية 

تصنيع زيوت 
 الطعام

4,7, 1606 

الجمهورية  شركة طلوع بخش افتاب )تي بيه أي(
 اإلسالمية االيرانية

 033 033 تجارة وتوزيع

الجمهورية  شركة صافوال بيشهر للسكر
 ية االيرانيةاإلسالم

 033 033 تجارة وتوزيع

الجمهورية  شركة نورتيكا جولدن ويت )نورتيكا(
 اإليرانيةاإلسالمية 

 63 3, أغذية وحلويات

     
     صافوال لألغذية المحدودة

جمهورية مصر  شركة عافية العالمية ـ مصر )أي أي سي إي(
  العربية 

تصنيع زيوت 
 الطعام

,,7,6 66066 

الجزر البريطانية  الدولية المحدودةالتيمار 
 العذراء

 033 033 متوقفة النشاط 

الجزر البريطانية  الينجتون الدولية المحدودة
 العذراء

 033 033 متوقفة النشاط 

     
     شركة كوغو غيدا ياتوم في تكاريت إيه إس

يودوم غيدا صناعي في تاكريت إيه إس 
 )يودوم(

 تركيا
  

تصنيع زيوت 
 مالطعا

033 033 



 ة صافوالشركة مجموع

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة  

  م6302 يونيو 03في  ةأشهر المنتهي الستة ةلفتر

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

03 

 

 
 معلومات عامة )تابع(  -0

 
 شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال الصناعية لالستثمار: 

 بلد التأسيس إسم الشركة التابعة

النشاط 
التجاري 
 الرئيسي

ة المباشرنسبة الملكية 
في الشركة التابعة 
 )بالمائة( كما في

 يونيو 03
   

6302 6305 
العربية  المملكة ي(س سإالشركة المتحدة للسكر )يو 

 السعودية 
 السكر  انتاج

40708 14046 
     اس سي(  يو) للسكر المتحدة شركةال

 مصر جمهورية (0)انظر إيضاح  الشركة المتحدة للسكر مصر
 العربية

 السكر  انتاج
52745 52015 

 مصر جمهورية رمص ،ي(إس سي إ هيإشركة اإلسكندرية للسكر )
 العربية

 السكر  انتاج
26700 26000 

 033 033 متوقفة النشاط   كايمان جزر البنجر سكر صناعاتشركة 
     

     اس سي اي(  يو) مصر المتحدة السكر شركة
 مصر جمهورية مصر االسكندرية للسكر شركة

 العربية
 السكر  انتاج

08784 06061 
     )إيه إس سي إي( مصراالسكندرية للسكر  شركة
 مصر جمهورية تحدة الستصالح األراضي اإلسكندرية الم شركة

 العربية
 زراعة

 033 033 األرضي
     

 ألسواق األغذية الناشئة المحدودةشركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال 
   

انتاج زيوت  المغرب  شركة صافوال المغرب 
 033 033 الطعام 

 انتاج زيوت السودان   المحدودة صافوال لزيوت الطعام )السودان(
 033 033 الطعام 

انتاج زيوت  الجزائر  الجزائر  –شركة عافية الدولية 
 033 033 الطعام 

     
  شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال العالمية المحدودة

 
 

  
الجمهورية  (كيه آر بي)إم  الحديثة كافيه رويان بيهتام شركة

اإلسالمية 
 االيرانية

انتاج أطعمة 
 وحلويات 

033 033 
 

كجزء من التقييم اإلستراتيجي للمجموعة لعملياتها الجوهرية وقعت المجموعة  ،6302خالل شهر مارس لعام 
مصر على إتفاقية مساهمين لزيادة رأس مال الشركة المتحدة للسكر  –ومساهمون آخرون في الشركة المتحدة للسكر 

ستكمال كافة اإلجراءات إل نتيجةوالتطوير.  مصر بمشاركة مساهم جديد، وهو البنك األوروبي إلعادة اإلعمار –
النظامية )بما في ذلك الموافقة من بعض الجهات الحكومية والتنظيمية في مصر( للزيادة المقترحة في رأس المال 

ة تابعة شرك)مصر. سيتم خفض ملكية مجموعة صافوال والشركة المتحدة للسكر  –المدفوع للشركة المتحدة للسكر 
المجموعة مع البنك بتوجيه األنشطة اإلستراتيجية والتشغيلية والمالية للشركة قوم وست، (المجموعةغير مباشرة في 
 مصر. –المتحدة للسكر 



 ة صافوالشركة مجموع

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة  

  م6302 يونيو 03في  ةأشهر المنتهي الستة ةلفتر

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

00 

 

 

 معلومات عامة )تابع(  -0

ي لبيع" فا بغرضتم تصنيف موجودات ومطلوبات الشركة المتحدة للسكر  "كمحتفظ بها  ،6302 يونيو 03 في كما

الثالثة  يتمصر لفتر –ولية  الموحدة وتم اإلفصاح عن نتائ  عمليات الشركة المتحدة للسكر قائمة المركز المالي األ

" في قائمة الدخل األولية  مستمرة غير"كخسارة من عمليات  6302 يونيو 03أشهر والستة اشهر المنتهييتين في 

 تينلمنتهيالثالثة والستة اشهر ا تيفترمصر ل –الموحدة. كما أعيد تصنيف المبالغ ذات الصلة بالشركة المتحدة للسكر 

 .(4)إيضاح " في قائمة الدخل األولية  الموحدة. أيضاً، مستمرة غير"كخسارة من عمليات  م6305 يونيو 03في 

 
للتوزيع والتسويق والمملوكة بنسبة  العالميةتم تأسيس شركة عافية  م6302يونيو  03الفترة المنتهية في  خالل (0)

للتوزيع  العالميةعافية  شركةبواسطة شركة عافية الدولية.  %43فوال لألغذية وبنسبة بواسطة شركة صا 23%
 .والتجزئة الجملة لتجار الطعاموتوزيع منتجات  تجارة فيوالتسويق تعمل 

 
، تم تأسيس شركة سي فود انترناشيونال تو في المنطقة الحرة بجبل م6302 يونيو 03 في المنتهية الفترةخالل  (6)

 ، اإلمارات العربية المتحدة للعمل في تجارة وتوزيع المنتجات البحرية.علي في دبي
 
 بنده للتجزئة  شركة( ج)

)بـ "شركة بنده  ( والتي تعرف سابقاً %66م: 6305شركة بنده للتجزئة ) اسهم من %60 نسبة الشركة تملك

/ج 605موجب القرار الوزاري رقم العزيزية المتحدة"( )"بنده"( والتي تم تأسيسها كشركة مساهمة سعودية مغلقة ب

م( وكانت تعمل الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة 6303يوليو  0هـ )0400رجب  66بتاريخ 

ربيع األول  0بتاريخ  بالرياضوالصادرة  0303001401العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

 (م0665 يوليو 66) هـ0402

 

تها التابعة اعمالها في تجارة الجملة والتجزئة في موارد التغذية والمواد االستهالكية. وشركا هبندشركة  تزاول

 الصغيرة التابعة لها.  ماركت والمتاجر والهايبرالسوبر ماركت  متاجرتعمل مجموعة بنده من خالل 
 

 شركات تابعة تحت سيطرة شركة بنده
 
 
 

 إسم الشركة التابعة

 
 
 

 بلد التأسيس

 
 

 اريالنشاط التج
 الرئيسي

 نسبة الملكية
في الشركة  المباشرة

التابعة )بالمائة( كما 
 يونيو 03في 

 م6305 م6302   شركة بنده
المملكة العربية  شركة المخازن الكبرى التجارية

 63 3, تجزئة السعودية
شركة بنده لخدمات التشغيل والصيانة وخدمات 

 العقود
المملكة العربية 

 033 033 خدمات وصيانة السعودية
جمهورية مصر  شركة بنده الدولية لتجارة التجزئة

 033 033 تجزئة العربية
اإلمارات العربية  شركة بنده الدولية لتجارة التجزئة

 033 033 تجزئة المتحدة
شركة بنده للمخابز المحدودة )بنده للمخابز( 

 ( أدناه(0)انظر إيضاح )
المملكة العربية 

 -- 033 مخابز السعودية
  ركة المخازن الكبرى التجاريةش

   
الشركة اللبنانية للحلويات والمخابز )إل إس 

 بي(
المملكة العربية 

 65 5, متوقفة النشاط السعودية
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة  

  م6302 يونيو 03في  ةأشهر المنتهي الستة ةلفتر

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

06 

 

 

 معلومات عامة )تابع(  -0

للتجزئة، الشركة التابعة للمجموعة، على عمليات شركة جيان  هبند، استحوذت شركة م6336سبتمبر  شهر خالل

 ٪0لمحدودة )"جيان"(. بموجب إتفاقية شراء األسهم )"اإلتفاقية"( يحق لشركة جيان اإلستحواذ على نسبة السعودية ا

حد أقصى. وكانت "جيان" قد مارست حقها وإستحوذت كسنوات  0لمدة و م6300شركة بنده إبتداًء من عام  ملكيةمن 

لمجموعة في شركة املكية حصة  لى إنخفاض فيمما أدى إ خالل الفترة المحددة، هركة بندشمن ملكية  ٪6على نسبة 

ً الصفقةونتيجة لهذه  ٪60إلى  ٪60بندة من  مليون ريـال سعودي  6546بمبلغ  مخففا، فقد حققت المجموعة ربحا

 ةالملكيضمن "أثر صفقة اإلستحواذ مع حقوق  لكيةالمفي حقوق  ةمقيدال م6305ديسمبر  00 السنة المنتهية في خالل 

 دون تغيير في السيطرة".  المسيطرة غير

 

مليون  633، إرتفع رأس مال شركة بنده بمبلغ م6305ديسمبر  00المنتهية في فترة وخالل ال عالوة على ذلك،و

وفقاً ريـال سعودي للسهم الواحد وذلك لمساهميها الحاليين  03مة يمليون سهم بق 63ريـال سعودي من خالل إصدار 

 نسبة المساهم القائمة.ل

 
، تم تأسيس بنده للمخابز في المملكة العربية السعودية وهي تعمل في تجارة الجملة م6305هر ديسمبر خالل ش (0)

 والتجزئة لمنتجات المخابز.

 

من قبل المجموعة مع شركة تكوين  م6304 ديسمبربموجب إتفاقية البيع والشراء التي تم توقيعها خالل شهر  )د(

تمثل قطاع  ، التيالمحدودة ملكيتها في شركة صافوال ألنظمة التغليف للصناعات المتقدمة )طرف ثالث( لبيع حصة

 لستةاالبالستيك للمجموعة، تم إستكمال كافة اإلجراءات النظتمية لبيع شركة صافوال ألنظمة التغليف خالل فترة 

ن ريـال مليو 625ار بمبلغ اإلستثم إستبعادونت  عن ذلك تحقيق ربح من  م6305 يونيو 03أشهر المنتهية في 

 سعودي.

 

 أسس اإلعداد -6
 

 بالمعايير  االلتزام 6-0

ن الهيئة الصادرة عللقوائم المالية األولية للمعايير المحاسبية  المرفقة وفقاالموحدة األولية أعدت القوائم المالية 

اإليضاحات ات وجميع المعلومالمرفقة  الموحدة ال تتضمن القوائم المالية األولية السعودية للمحاسبين القانونيين.

ويجب  ،المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية لوبة في القوائم الماليةالمط

 .م6305ديسمبر  00للمجموعة للسنة المنتهية في  المراجعة أن تقرأ مع القوائم المالية الموحدة

 

 القياس  أسس 6-6

دة المرفقة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء االستثمارات المتاحة للبيع واألدوات اعداد القوائم المالية الموح تم 

المالية المشتقة والتي تظهر بالقيمة العادلة، وباستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم االستمرارية. تمت إعادة 

 تصنيف بعض ارقام المقارنة لتتماشى مع عرض الفترة الحالية. 

 

 العرض  ةعمل 6-0

 المبالغ يعجم تقريب تم. للشركة العرض عملة يمثل والذي السعودي باللاير الموحدة المالية القوائم هذه عرض يتم 

 .ذلك خالف يذكر مالم ألف، ألقرب
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 )تابع(  اإلعداد أسس -6

  

 مؤثرةمحاسبية إفتراضات تقديرات و 6-0

تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ الموجودات ب القيام اإلدارة من الموحدةيتطلب إعداد القوائم المالية 

 قد تختلف النتائ  الفعلية عن هذه التقديرات.  المصروفات.و االيراداتوالمطلوبات، و

 

 راجعةم عنها تترتب التي التعديالت. مستمر أساس على بها المتعلقة واالفتراضات التقديرات مراجعة تتم

 .تعديالتال بهذه تتأثر التي المستقبلية والفترات المراجعة فترة في أثرها إظهار يتم المحاسبية التقديرات

 

 السياسات تطبيق عند الهامة واألحكام التأكد عدم وحاالت للتقديرات الهامة المجاالت حول معلومات يلي فيما

ً  تأثيراً  لها والتي المحاسبية  :المالية القوائم في المدرجة المبالغ على جوهريا

 

 في قيمة الشهرة اإلنخفاض -أ

بالقيمة التي تتجاوز فيها القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد  نخفاض في القيمةويتم إثبات خسارة اإل

القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع والقيمة  قيمتها القابلة لالسترداد.

مثل الشهرة في الفائض من تكلفة اإلستثمار عن حصة المجموعة في صافي تت المتبقية لالستخدام أيهما أعلى.

القيمة العادلة لموجودات الشركة المستثمر فيها كما بتاريخ اإلستحواذ وتظهر بالتكلفة بعد خصم أي انخفاض 

رة أو هلمعرفة ما إذا كان هناك إنخفاض في قيمة الش تقييمتقوم المجموعة سنوياً بإجراء  في القيمة إن وجد.

 أكثر عندما تشير االحداث الى ان القيمة الدفترية قد تتعرض لالنخفاض في القيمة. 

 

يتم تحديد الشهرة للشركات التابعة منفصلة، اذ ان الشركات التابعة تعتبر وحدات  ،في القيمة اإلنخفاض لتقييم

 مستقلة لتوفير النقد. 

ابل للتحقق للوحدات المنتجة للنقد )شركة تابعة(، اذ أدى تحديد االنخفاض في القيمة بمراجعة المبلغ الق يتم

االستحواذ الى االرتفاع في الشهرة. عندما تكون القيمة القابلة للتحقق للشركة التابعة اقل من القيمة الدفترية، 

 يتم اثبات االنخفاض في القيمة في القائمة األولية الموحدة للدخل. ال يتم عكس خسائر انخفاض القيمة في

 الشهرة. 

 

 اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع -ب

بإفتراضات لتقييم الخسارة الناتجة عن اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع  االدارةتقوم 

 يف. يشمل هذا تقييم األدلة الموضوعية المسببه إلنخفاض غير مؤقت في قيمة اإلستثمارات. موجوداتهاو

في القيمة العادلة إلستثمار في حقوق الملكية أقل  كبير وممتديعتبر أي إنخفاض لملكية، حالة أدوات حقوق ا

ض " يتطلب إجراء إفترامتد" أو "مهاممن تكلفته دليالً موضوعياً على اإلنخفاض في القيمة. إن تحديد ما هو "

على تدهور الوضع المالي اإلنخفاض في القيمة مناسباً عندما يوجد دليل  االدارة. تعتبر من االدارة معين

 وأدائه أو تغيرات في التكنولوجيا، والتدفقات النقدية من العمليات والتمويل. للمستثمر فيه، أو في القطاع

هام عن التكلفة. بغض النظر  النخفاضكقياس معقول  اكثرأو  %63باإلضافة الى ان اإلدارة تعتبر ان نسبة 

انخفاض االستثمارات. يمثل االنخفاض  كاتعابالدخل الموحدة عن مدة االنخفاض ويتم اثباته في قائمة 

او اكثر بغض النظر عن المبلغ، ويتم اثباته كانخفاض  اشهر 6المطول أي انخفاض اقل من التكلفة على مدة 

في قيمة االستثمارات في قائمة الدخل الموحدة. ال يمكن عكس االنخفاض في القيمة الذي تم اثباته سابقا فيما 

 حقوق الملكية من خالل قائمة الدخل الموحدة.  باسثماراتق يتعل
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 تقديرات وإفتراضات محاسبية مؤثرة )تابع( 6-0

 

 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها -ج

المشكوك في تحصيلها عند وجود دليل موضوعي على أن المدينة  الذمميتم تكوين مخصص لحسابات 

عوبات المالية . وتعد الصالتفاقيةحقة وفقاً للشروط األصلية لتحصيل كافة المبالغ المست المجموعة لن تستطيع

التي يتعرض لها المدين وإحتمالية إفالسه أو إعادة الهيكلة المالية لديه أو إخفاقه في أو تأخره عن سداد 

 لتجارية. ويتم إجراءعلى إنخفاض قيمة الذمم المدينة اأدلة موضوعية  تعتبرالدفعات المستحقة مؤشرات 

تقدير مستقل للمبالغ الهامة بحد ذاتها. وبالنسبة للمبالغ غير الجوهرية بحد ذاتها ولكنها تجاوزت موعد 

 إستحقاقها، فإنه يتم تقديرها بشكل جماعي ويتم تكوين مخصص بناًء على الوقت ومعدالت التحصيل السابقة.
 

 مخصص مخزون متقادم -د

 السترداديةابالمخزون المتقادم وبطيء الحركة. وتستند تقديرات صافي القيمة  اإلدارة بتكوين مخصص تقوم

للمخزون على أكثر األدلة موثوقية في وقت استخدام التقديرات. وتأخذ هذه التقديرات باالعتبار التقلبات في 

ذي يؤكد أن لقدر الاألسعار أو التكاليف المرتبطة بشكل مباشرة بأحداث تقع بعد تاريخ قائمة المركز المالي با

 ظروف هذه األحداث قائمة كما في نهاية السنة.

 

 والمعدات واآلالتاألعمار اإلنتاجية للممتلكات  -ه

 قديرالت هذا تحديد يتم. اإلهالك احتساب بغرض والمعدات للممتلكات المقدرة اإلنتاجية األعمار اإلدارة تحدد

 قوموت. الموجودات هذه له تتعرض الذي المادي والضرر للموجودات المتوقع االستخدام باالعتبار األخذ بعد

ً  اإلنتاجية واألعمار المتبقية القيمة بمراجعة اإلدارة )إن  اإلهالك مصروفات في التغير تعديل ويتم سنويا

  .والمستقبلية الحالية الفترات في( وجدت

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة -0

  ألوليةادناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في القوائم المالية تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أ تم

 ك. ذل لم يذكر غير ماتطبيق السياسات المذكورة ادناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة،  تمالموحدة. 
 

 االعمال  اندماج 0-0

 ويتم. اءالشر طريقة باستخدام (تركةمش لسيطرة الخاضعة الشركات باستثناء) األعمال اندماج عن المحاسبة يتم

، وأداة حقوق الملكية الصادرة والمطلوبات المتكبدة أو  المقتناة للموجودات العادلة بالقيمة الشراء تكلفة قياس

المفترض تحملها في تاريخ التبادل، وتتضمن التكاليف العائدة مباشرة إلى الشراء. ويتم قياس الموجودات 

ً بالقيم والمطلوبات القابلة لل تحديد وااللتزامات المتكبدة والمفترض تحملها في عمليات اندماج األعمال مبدئيا

العادلة بتاريخ الشراء. التكلفة في عمليات اندماج األعمال التي تزيد على حصة المجموعة في صافي القيمة 

نت يتم تصنيفها كشـهرة. وإذا كا القابلة للتحديد والمطلوبات وااللتزامات المحتملة، المقتناةالعادلة للموجودات 

أقل من قيمتها العادلة بتاريخ الشراء، يتم تسوية هذا الفرق من خالل تخفيض  المقتناةتكلفة الشركة المستثمر فيها 

 غير المتداولة للشركة المستثمر فيها بما يتناسب مع قيمتها الدفترية.  المقتناةالقيم العادلة للموجودات 
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 حاسبية الهامة )تابع( ملخص السياسات الم -0

 

 اندماج االعمال )تابع( 0-0

قياس عمليات اندماج األعمال بما في ذلك الشركات أو األعمال الخاضعة لسيطرة مشتركة والمحاسبة عنها  يتم

 من دفاتر بالقيم الدفترية عند انتقالها المقتناةباستخدام القيمة الدفترية. ويتم إثبات قيمة الموجودات والمطلوبات 

 إلى نفس المكونات داخل حقوق المقتناةحسابات الشركة المسيطرة. ويتم إضافة مكونات حقوق ملكية الشركات 

 ملكية المجموعة ويتم إثبات أي أرباح أو خسائر تنت  عن ذلك مباشرة في حقوق الملكية.

 

 شركات تابعة -أ

ن السيطرة عندما يكو ى المجموعةلد تسيطر عليها المجموعة. تكون الشركات التابعة هي تلك المنشآت التي

يتم األخذ  .من نشاطاتها تها المالية والتشغيلية للحصول على منافع إقتصاديةاالقدرة على توجيه سياس لديها

بعين االعتبار وجود وتأثير األسهم المتوقعة التي لها حق التصويت التي يمكن ممارستها حالياً أو التي يمكن 

ا إذا كانت المجموعة تسيطر على منشأة أخرى. يتم توحيد الشركات التابعة من تحويلها، وذلك عند تقييم م

 تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة. حتىلمجموعة، كما تتوقف عملية التوحيد إلى االسيطرة  تحويلتاريخ 

 

ابعة كافة األرصدة داخل المجموعة والمعامالت المالية الناتجة عن المعامالت بين الشركة والشركات الت

والمعامالت بين الشركات التابعة يتم استبعادها بالكامل. كذلك أي أرباح وخسائر غير محققة ناتجة عن 

 المعامالت داخل المجموعة يتم استبعادها عند التوحيد.

 

في  اتطرة، كعمليالسي في التغيير عن تنت  ال التيالتغيرات في نسبة ملكية المجموعة في شركات تابعة تقّيد 

وع وأي الشراء المدفثمن الملكية وتعدل المبالغ الدفترية لحقوق حصص األقلية مقابل القيمة العادلة لحقوق 

 ."بدون تغير في السيطرة األقليةحقوق مع  اتصفقالحقوق الملكية تحت "أثر  فيفرق يقيد مباشرةً 

 

 زميلةشركات  -ب

ولكن بدون سيطرة، وعادة ما يصاحب  عليهاكبير تأثير  للشركةالتي يكون  منشآتهي ال زميلةالشركات ال

 بالمائة من حقوق التصويت. 53بالمائة و  63بين ما ذلك ملكية لنسبة تتراوح 

 

احتساب االستثمارات في الشركات الزميلة والمنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة باستخدام طريقة حقوق  يتم

محددة يا بسعر التكلفة بما في ذلك الشهرة الالملكية )شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية( وتقيد مبدئ

. يتم إدراج حصة الشركة في أرباح وخسائر الشركات والمنشآت المستثمر فيها بعد الشراء في  الشراءعند 

قائمة الدخل الموحدة، ويتم إدراج حصتها في حركة االحتياطيات بعد الشراء ضمن حقوق الملكية للشركة. 

الخسارة على حصتها في االستثمار في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق  وعندما تزيد حصة الشركة من

الملكية فإن القيمة الدفترية للشركة تنخفض إلى الصفر ويتم االستمرار بتحميل أي خسائر إضافية عندما تتكبد 

 الشركة التزامات قانونية أو تعاقدية أو إذا دفعت أي مبالغ نيابة عن الشركة المستثمر فيها.

 

 الملكية قحقو بطريقة فيها المستثمر والشركات الشركة بين للمعامالتاستبعاد أية أرباح غير محققة  ويتم 

 توفر المم المحققة غير الخسائر استبعاد يتم كما. الزميلة الشركات في الشركة حصة عليه تكون الذي بالقدر

 .المحولة الموجودات قيمة انخفاض على دليالً  المعاملة

 

د األرباح والخسائر المخفضة الناتجة عن االستثمارات في شركات زميلة في قائمة الدخل األولية يتم قي

 الموحدة.
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02 

 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(   -0

 

 اندماج االعمال )تابع( 0-0

 

  المسيطرة غير الملكية حقوق -ج

التي تقاس و بها المجموعةالحصص غير المسيطرة في الحصص في الشركات التابعة التي ال تحتفظ  تتمثل

بالحصة التناسبية في صافي الموجودات المحددة للشركة التابعة. ويتم معالجة المعامالت مع أطراف 

 الحصص غير المسيطرة كمعامالت مع أطراف من خارج المجموعة.   

 

 ةالموجودات غير الملموس -د

 

 الشهرة (0)

 وحصة الشركة في صافي القيمة العادلة للموجودات المشتراةالشهرة في الفرق بين تكلفة األعمال  تتمثل

راجعة بتاريخ الشراء. ويتم م المشتراةالقابلة للتحديد والمطلوبات وااللتزامات المحتملة العائدة لألعمال 

ً او عند وجود أحد اث أو تغيرات في الظروف تشير إلى أن تلك الشهرة لالنخفاض في قيمتها سنويا

 القيمة الدفترية قد تعرضت لالنخفاض في قيمتها. وال يتم عكس خسائر االنخفاض في قيمة الشهرة.

 

يتم تخصيص الشهرة لوحدات منتجة للنقد لغرض إختبار اإلنخفاض في القيمة. يتم إجراء التخصيص 

المنتجة للنقد التي يتوقع أن تستفيد من دم  األعمال لتلك الوحدات المنتجة للنقد أو مجموعات الوحدات 

التي إرتفعت فيها الشهرة. يتم تحديد الوحدات أو مجموعات الوحدات عند أقل مستوى تتم عنده مراقبة 

 الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية حيث أنها هي القطاعات التشغيلية.

 

 موجودات أخرى غير ملموسة (6)

الملموسة من أسماء تجارية وموجودات أخرى معينة غير ملموسة.  تتكون الموجودات األخرى غير

تمثل الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد إستحواذ المجموعة لهذا األصل المالي 

خفاض لالن الموجوداتويتم مراجعة تلك  في نشاط مشترك. تدرج الموجودات بالتكلفة وال يتم إطفاؤها.

اً او عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد تعرضت في قيمتها سنوي

 لالنخفاض في قيمتها.

 

 نفقات مؤجلة (0)

ً  تتكون من المصروفات المتكبدة من قبل المجموعة في تجهيز متاجرها الجديدة  النفقات المؤجلة أساسيا

تخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر للتجزئة. ويتم إطفاء المصروفات من المشاريع األخرى باس

 سنوات.  5االقتصادي المقدر والذي ال يتعدى 
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01 

 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(   -0

 

 مع حقوق الملكية غير المسيطرة  معامالت 0-6

 قوقح التكمعام للسيطرة خسارة عن تنت  ال والتي المسيطرة غير الملكية حقوق مع المعامالت احتساب يتم

وعة مبالغ مدف اليتسجيل الفرق بين القيمة العادلة  يتموذلك كمعامالت مع المالك بصفتهم المالك.  الملكية،

واألسهم المستحوذ عليها من القيمة الدفترية لصافي الموجودات من الشركة التابعة. كما يتم تسجيل األرباح 

 حقوق الملكية.  والخسائر من استبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة في

 

 استثمارات متاحة للبيع 0-0

 المدرجة األسهم في االستثمارات من %63 عن تقل حصة من رئيسي بشكل للبيع المتاحة االستثمارات تتكون

 وال تجاراال لغرض استثمارات ليست وهي االستثمارية، الصناديق في االستثمارات ذلك في بما المدرجة غير أو

ً  االستثمارات هذه وتقيد. سيطرة أو جوهري تأثير أي فيها المجموعة تمتلك ً  مبدئيا  القيمةب قياسها يعاد والحقا

 تلك تبعاداس يتم حتى عادلة قيمة كاحتياطي الملكية حقوق ضمن العادلة القيمة في تغيرات أية قيد ويتم. العادلة

 الدخل قائمة في( وجد)إن  للبيع احةالمت االستثمارات قيمة في ومتواصل كبير انخفاض أي قيد ويتم. االستثمارات

 قالسو أسعار إلى بالرجوع نشط مالي سوق في المتداولة لالستثمارات العادلة القيمة تحديد ويتم. الموحدة

 ستثماراتلال وبالنسبة. الموحدة المالي المركز قائمة تاريخ في التداول يوم بنهاية االستثمارات تلك فيه المدرجة

 لقيمةا تحديد يتم المدرجة غير الملكية حقوق في االستثمارات ذلك في بما نشط، مالي قسو في المتداولة غير

 بين متت التي األخيرة السوق معامالت استخدام التقنيات هذه وتتضمن. معينة تقييم تقنيات باستخدام العادلة

 دفقاتالت وتحليل كبير، حد إلى تماثلها والتي أخرى ألداة الحالية السوقية القيمة إلى والرجوع جادين، أطراف

   .االستثمارات لهذه العادلة القيمة هي التكلفة تعتبر ذلك، وبخالف ،المخصومة ديةالنق

 

 التقارير القطاعية 0-0

األعمال هو مجموعة من األصول والعمليات المرتبطة بتقديم منتجات أو خدمات تتعرض لمخاطر وعوائد  قطاع

أعمال أخرى. ويشمل القطاع الجغرافي تقديم منتجات أو خدمات ضمن بيئة تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات 

 اقتصادية محددة تتعرض لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية أخرى. 

 

 تحويل العمالت األجنبية 0-5

 

 العرضعملة )أ( 

لقوائم ا والنشاط وعة باللاير السعودي وهو عملة عرضالموحدة للمجم بنود في القوائم المالية األوليةتظهر ال

 المالية للمجموعة.

 

يتم تقييم البنود المدرجة في القوائم المالية لكل من منشآت المجموعة بإستخدام عملة البيئة اإلقتصادية األولية 

 التي تعمل فيها المنشأة )العملة الوظيفية(. 
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06 

 

 

 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة   -0

 

 تحويل العمالت األجنبية )تابع( 0-5

 

 )ب( معامالت وأرصدة

 لتحويلا أسعار أساس على للشركة الوظيفية العملة إلى األجنبية بالعمالت تتم التي المعامالت تحويل يتم

 تحويلها جريفي األجنبية بالعمالت تتم التي النقدية والمطلوبات الموجودات أما. المعامالت تلك بتاريخ السائدة

 فروقات تدرج .المالي المركز قائمة بتاريخ السائدة التحويل بأسعار للشركة الوظيفية بالعملة يعادلها ما لتعكس

 الموحدة للفترة الجارية. االولية الدخل قائمة في األجنبية العمالت تحويل عن الناتجة التحويل

  

 )ج( شركات المجموعة

 التي التضخم ةعالي اتقتصادالباستثناء المتعلقة با والزميلة األجنبية التابعة للشركات المالية القوائم ترجمة يتم

 كما يلي: الوظيفية العملة إلى م،األ للشركة العرض عملة خالف أخرى بعمالت المالية قوائمهم

 

 في تاريخ قائمة المركز قفالاإلتُحول الموجودات والمطلوبات لكل قائمة مركز مالي بأسعار الصرف عند  (0

 لمالي.ا

 

 تُحول اإليرادات والمصروفات لكل قائمة دخل على أساس متوسط سعر الصرف. (6

 

 تُحول بنود حسابات حقوق الملكية بأسعار الصرف في التواريخ التي تعود لكل بند عند حدوثه. (0

 

 .الملكية حقوق في منفصل كبند الترجمة عن الناجمة الفروقات تسجيل يتم

 

الدفترية  لقيمإلى اللقيمة العادلة الحقة شركات تابعة أجنبية وأي تعديالت على اإلستحواذ أي شهرة ناتجة عن 

يتم إعتبارها كموجودات ومطلوبات للشركات التابعة األجنبية  ستحواذإلاللموجودات والمطلوبات الناتجة عن 

 حسب سعر اإلغالق وتقيد في حقوق الملكية. حويلهاويتم ت

 

د بسعر الصرف في تاريخ المعاملة ويتم قي أجنبية زميلةتلمة من شركات األرباح المستوزيعات يتم تحويل 

 .األولية الموحدة العملة األجنبية المحققة في قائمة الدخل رجمةفروق ت

 

العمالت  جمةر، يتم قيد فروق تزميلةعند استبعاد أو بيع جزء من االستثمار في الشركات األجنبية التابعة وال

 ً الموحدة كجزء من ربح أو خسارة  األولية في حقوق الملكية وذلك في قائمة الدخل  األجنبية المقيدة سابقا

 االستبعاد أو البيع.
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06 

 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(   -0

 
 تحويل العمالت األجنبية )تابع( 0-5

 
 )د( إقتصادات مرتفعة التضخم

ً تكون العملة الوظيفية للمنشأة في عندما تمارس المجموعة نشاطها في إقتصاد دول مرتفعة ا لتضخم حتما
المجموعة هي عملة ذلك اإلقتصاد مرتفع التضخم، يتم تعديل القوائم المالية للمنشآت في المجموعة بحيث تدرج 
في عملة وحدة القياس في نهاية فترة التقارير المالية. ويتطلب ذلك، تعديل الدخل والمصاريف لتعكس التغيرات 

  ألوليةاعر العام إبتداءاً من فترة التقرير المالي وكذلك بنود غير نقدية في قائمة المركز المالي في مؤشر الس
والمعدات والمخزون لتعكس قوة شرائية حالية كما في نهاية الفترة بإستخدام  واآلالتالموحدة مثل الممتلكات 

ارة في صافي المركز المالي للسنة مدرج مؤشر أسعار عام إعتباراً من تاريخ قيدها ألول مرة. الربح أو الخس
 في تكاليف أو إيرادات تمويل. ال يتم تعديل المبالغ المقارنة.

 
عندما ال يعد اإلقتصاد في دولة تعمل فيها المجموعة إقتصاداً مرتفع التضخم، تتوقف المجموعة عن تطبيق 

رة التي الموحدة، أي مباشرة قبل الفت وليةاألحساب اإلقتصاديات مرتفعة التضخم في نهاية فترة التقرير المالي 
يتوقف فيها التضخم المرتفع. تعد المبالغ في القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في ذلك التاريخ كقيم دفترية 

 للقوائم المالية الالحقة للمجموعة.
 

 حكمه فينقد وما  0-2
البنوك واالستثمارات األخرى قصيرة األجل عالية لدى  النقدالنقد في الصندوق و من حكمه فيالنقد وما  يتكون

 .قيود أي بدون للمجموعة والمتوفرةالثة أشهر أو أقل السيولة والتي تستحق خالل ث
 

 ذمم مدينة 0-4
الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي بعد خصم المخصصات بالديون المشكوك في تحصيلها. ويتم تكوين  تظهر

تحصيلها عند وجود دليل موضوعي يشير إلى عدم مقدرة المجموعة على تحصيل  مخصص بالديون المشكوك في
ً للشروط األصلية للذمم المدينة. ويتم شطب الديون المعدومة عند تحديدها مقابل  المبالغ المستحقة وفقا

غ لالحقة لمبا إسترداداتالمخصصات المتعلقة بها. ويتم تحميل المخصصات على قائمة الدخل الموحدة. وأي 
 .األولية الموحدة الذمم المدينة والتي تم شطبها سابقاً تضاف إلى قائمة الدخل

 
 مخزون 0-8

قياس المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة لالسترداد أيهما أقل. ويتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة  يتم
 المخزون، وتكاليف اإلنتاج أو التحويل المتوسط المرجح. وتتضمن التكلفة النفقات التي يتم تكبدها لشراء

 والتكاليف األخرى التي يتم تكبدها من أجل إحضار المخزون إلى الموقع بحالته الراهنة.  
 

 أساس على رةالمباش اإلنتاج تكاليف من مناسبة حصة التكلفة تتضمن التصنيع، وتحت المصنع المخزون حالة في
 .العادية التشغيلية الطاقة

 
المخزون في الطريق بالتكلفة، ويتم تقييم المتاجر وقطع الغيار بالتكلفة، ناقصا: أي مخصص للمخزون تقييم  يتم

 البطيء الحركة. 
 

 تكاليف خصم دبع لألعمال االعتيادي النشاط خالل التقديري البيع سعر من لالسترداد القابلة القيمة صافي تتكون
 لمتقادما بالمخزون( اللزوم)عند  مخصص تكوين ويتم. وزيعوالت البيع ومصروفات لإلكمال االضافية االنتاج
 .والتالف الحركة وبطيء
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(   -0

 

 لبيعا بغرضموجودات ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بها  ,-0

تم عندما يلبيع ا بغرضيتم تصنيف الموجودات غير المتداولة )أو مجموعة اإلستبعاد( كموجودات محتفظ بها 

المستقبل القريب بشكل رئيسي من خالل معاملة بيع ويعد هذا البيع إلى حد بعيد  فيإسترداد قيمتها الدفترية 

 محتمالً. وتدرج بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع أيهما أقل.

 

 المستمرة غيرعمليات ال

 غرضبمنتجة للنقد( في منشأة إما تم إستبعاده أو تم تصنيفه كمحتفظ به هي مكون )وحدة  المستمرة غيرالعملية 

 وهو:لبيع ا

 يمثل نشاطاً رئيسياً أو منطقة جغرافية للعمليات. (أ

 جزء من خطة أحادية منسقة إلستبعاد نشاط رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات. (ب

 بيعها. شركة تابعة تم اإلستحواذ عليها حصراً مع التطلع إلى إعادة (ج

 

ة  كمكون مستقل لقائمة الدخل األولي المستمرة غيرتعرض المجموعة نتائ  ما بعد الزكاة والضريبة من العمليات 

 فيالموحدة. كما يتم إضافة إلى ذلك اإلفصاح عن اإليرادات والمصاريف والضرائب واألرباح أو الخسائر 

 .الموحدة األولية المالية القوائم

 

 ومعدات توآالممتلكات  0-03

قياس الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم اإلهالك المتراكم والخسارة المتراكمة لالنخفاض في  يتم

القيمة. تتضمن التكلفة النفقات المباشرة القتناء األصل. يتم رسملة تكاليف التمويل للقروض التي استخدمت 

ية الالزمة الستكمال تلك الموجودات وإعدادها لالستخدامات مباشرة لتمويل إنشاء الموجودات خالل الفترة الزمن

 المحدد لها. 

 

 واآلالت متلكاتالم بند في الكامنة المستقبلية االقتصادية المنافع من تزيد عندما فقط الالحقة النفقات رسملة يتم

 .عند تكبدها األولية الموحدة الدخل قائمة في األخرى النفقات جميع قيد ويتم. والمعدات

 

 إلنتاجيةا األعمار مدى على الثابت القسط بطريقة واحتسابهالموحدة  األوليةتحميل اإلهالك على قائمة الدخل  يتم

 يتمس التي للموجودات المقدرة اإلنتاجية األعمار يلي وفيما. والمعدات واآلالت الممتلكات من بند لكل المقدرة

 :إهالكها
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 هامة )تابع(ملخص السياسات المحاسبية ال   -0

 

 ومعدات )تابع( وآالتممتلكات  0-03

  عدد السنوات  

 

  00 - 5006    مباني

  00 - 0  تحسينات على مباني مؤجرة

  03 - 0  ومعدات آالت

  02 - 0  أثاث ومعدات مكتبية

  03 - 4  سيارات

 

 في لألصل التقديريمر اإلنتاجي الصيانة واإلصالحات العادية التي ال تزيد جوهريا من الع مصروفاتتقيد 

 المصروفات. 

 

 اإلنخفاض في القيمة 0-00

 

 غير مالية  موجودات (أ

مراجعة الموجودات غير المتداولة طويلة االجل فيما إذا كان هناك أي خسائر نتيجة االنخفاض في  يتم

ة ال تكون قابل قيمتها كلما كانت األحداث أو التغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد

لالسترداد. ويتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة )إن وجدت( بالقيمة التي تتجاوز فيها القيمة الدفترية 

لألصل قيمتها القابلة لالسترداد.  القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع 

تم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لها حيث يوجد تدفقات والقيمة المتبقية لالستخدام أيهما أعلى. ي

نقدية مستقلة قابلة للتحديد. يتم مراجعة الموجودات غير المالية بخالف الموجودات المالية وتلك التي 

تعرضت لالنخفاض في قيمتها وذلك الحتمالية عكس االنخفاض في القيمة بتاريخ كل قائمة مركز مالي. 

 ً عكس خسارة االنخفاض في القيمة، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد  وعندما يتم الحقا

ال تتجاوز  نأإلى التقدير المعدل لقيمتها القابلة لالسترداد، ولكن القيمة الدفترية التي تمت زيادتها يجب 

نخفاض يتم تسجيل أي خسارة لالالقيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها، والتي فيما لو تم تحديدها لم 

في قيمة الموجودات أو وحدة توليد النقد في السنوات السابقة. ويتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في 

القيمة كإيرادات مباشرة في قائمة الدخل الموحدة. ال يتم عكس خسائر االنخفاض في القيمة التي تم 

 محدودة والشهرة.النتاجية غير اإل األعمار ذاتإدراجها للموجودات غير الملموسة 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(   -0

 

 اإلنخفاض في القيمة )تابع( 0-00

 

 )ب(  الموجودات المالية

يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء مراجعة للتأكد من وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في 

ذا الدليل، يتم إثبات خسارة االنخفاض الدائم في قائمة الدخل األولية قيمة أصل مالي. وفي حالة وجود ه

 الموحدة. يحدَّد االنخفاض الدائم في القيمة على النحو التالي:

 

بالنسبة للموجودات المقيدة بالقيمة العادلة، يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة االسمية والقيمة  -

 اض في القيمة المقيدة سابقاً في قائمة الدخل األولية  الموحدة.العادلة ناقصاً خسارة االنخف
 

بالنسبة للموجودات المقيدة بالتكلفة، يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية  -

 ماثل. م للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة وفقاً لمعدَّل العائد السائد حالياً في السوق ألصل مالي
 

بالنسبة لالنخفاض الدائم في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع، تقاس التكلفة المتراكمة على أنها الفرق  -

ً أي خسارة إنخفاض في القيمة من ذلك األصل  بين تكلفة اإلستحواذ والقيمة العادلة المتداولة ناقصا

ً في قائمة الدخل والمستبعد من حقوق الم لكية والمثبت في قائمة الدخل األولية  المالي المثبت مسبقا

 الموحدة.
 

إذا ما تم الحقاً عكس خسارة اإلنخفاض الدائم في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة 

 مالمحققة للنقد إلى التقدير المعدَّل لقيمتها القابلة لالسترداد، على أال يزيد عن القيمة الدفترية فيما لو لم يت

إثبات خسارة اإلنخفاض الدائم في قيمة ذلك األصل أو الوحدة المحققة للنقد في السنوات السابقة. يتم إثبات 

عكس خسارة اإلنخفاض الدائم في القيمة فوراً كإيرادات في قائمة الدخل الموحدة. ال يتم عكس خسارة 

 لكية.حقوق مفي للبيع  المتاحةالمسجلة لالستثمارات  القيمة فياإلنخفاض 

 

 صكوك 0-06

 تصنف المجموعة صكوكها كمطلوبات مالية وفقاً لجوهر األحكام التعاقدية للصكوك.

 

 ذمم دائنة ومستحقات 0-00

المطلوبات المتعلقة بالمبالغ المطلوب سدادها في المستقبل مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سواء تم أم  قيديتم 

 . قبل المورد ام ال منديم فواتير لم يتم تق

 

 مخصصات 0-00

 مكني تعاقدي أو قانوني حالي التزام المجموعة لدى أن سابقة ألحداث نتيجة ظهر إذا بالمخصص االعتراف يتم

 .تزاماالل هذا لتسوية اقتصادية لمنافع خارجة تدفقات يتطلب أن المحتمل ومن موثوق بشكل مبلغه تقدير
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  0-05

ً لنظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية وي للموظفينمكافأة نهاية الخدمة  استحقاق قيديتم  مل حوفقا

م على أساس المزايا المقررة التي يستحقها الموظف في حالة تركه لتزااال اهذ احتسابعلى قائمة الدخل. ويتم 

 ة المركز المالي.العمل في تاريخ قائم

 

تقوم الشركات التابعة األجنبية بتكوين مخصص مقابل مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ومكافآت أخرى وذلك 

وفقا لقوانين الدولة التي تمارس فيها نشاطها. ال توجد خطط تقاعد ممولة أو غير ممولة للشركات التابعة 

 األجنبية.

 

 الزكاة والضرائب 0-02

 العربية كةبالممل الدخلو للزكاة العامة الهيئةركاتها التابعة للزكاة وضريبة الدخل وفقاً ألنظمة الشركة وش تخضع

"(. ويتم تحميل الزكاة المستحقة على الشركة وحصتها في الزكاة المستحقة على الشركات الهيئة)" السعودية

لشركاء السعوديين واألجانب اآلخرين في التابعة على قائمة الدخل الموحدة. الزكاة وضريبة الدخل العائدة إلى ا

الشركات التابعة الموحدة يتم تحميلها على حقوق األقلية في قائمة المركز المالي الموحدة المرفقة. ويتم احتساب 

لحة على سنوات سابقة من قبل المص بالربوطمطلوبات الزكاة وضريبة الدخل اإلضافية، إن وجدت، والتي تتعلق 

 النهائية. الربوطتم فيها إصدار في الفترة التي ي

 

تقتطع الشركة وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية ضرائب لبعض المعامالت مع جهات غير مقيمة 

 في المملكة العربية السعودية وذلك حسب متطلبات نظام ضريبة الدخل السعودي.

 

ات الصلة. تحمل ضرائب الدخل على قائمة الدخل تخضع الشركات األجنبية التابعة لضرائب الدخل في بلدانها ذ

 الموحدة.  األولية

 

 األسس نبي المؤقتة الفروقات جميع على المؤجلة بالضرائب مخصص تكوين عند االلتزام طريقة استخدام يتم

 داتالموجو قياس يتم. الموحدة المالية القوائم بتاريخ والمطلوبات للموجودات الدفترية والقيمة الضريبية

 تحقق فيها يتم يالت الفترة في تطبيقها يتوقع التي الضريبية المعدالت أساس على المؤجلة الضريبية المطلوباتو

 يتم .المالية القوائم بتاريخ المعنية الدول في بها المعمول األنظمة أساس على المطلوبات تسوية أو الموجودات

 من كال من والمرحل للخصم القابلة المؤقتة الفروقات لجميع المؤجلة الضريبية بالموجودات االعتراف

 خاضع بحر توفر احتمال وجود عند وذلك المستغلة غير الضريبية والخسائر المستغلة غير الضريبية الموجودات

 لضريبيةا الموجودات من والمرحل للخصم القابلة المؤقتة الضريبية الفروقات من كال استخدام من يمكن للضريبة

 بتاريخ المؤجلة الضريبية للموجودات الدفترية القيم مراجعة تتم. المستغلة غير الضريبية خسائروال المستغلة غير

 سمحي كافي للضريبة خاضع ربح توفر المحتمل من فيه يعد لم الذي الحد إلى وتخفض مالي مركز قائمة كل

 .المؤجلة الضريبية الموجودات من جزء او جميع باستغالل
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 المحاسبية الهامة )تابع(ملخص السياسات    -0

 

 اإليرادات 0-04

 :التالية الشروط استيفاء عند اإليرادات تتحقق

 للمجموعة اقتصادية منافع بتدفق احتمالية وجود. 

 سدادها موعد عن النظر بغض موثوق بشكل قياسها يمكن. 

 موثوق بشكل هاقياس يةوامكان تاريخه حتى المتوقعة المستقبلية والتكاليف المتكبدة التكلفة تحديد امكانية. 

 

ً  المحددة الدفع لشروط أو المستلم للمقابل العادلة بالقيمة اإليرادات قياس يتم  معايير ستيفاءا كذلك ويجب. تعاقديا

 .اإليرادات تحقق قبل أدناه المحددة التحقق

 

 بضائع مبيعات

 المنافعو المخاطر انتقال قتضاهابم يتم التي المنتجات شحن أو تسليم عند المبيعات من اإليرادات إثبات يتم

 إدارية مشاركة او فعالة سيطرة للمجموعة يكون ال بحيث المشتري إلى البضاعة لملكية المصاحبة الهامة

 خصموال المردودات خصم بعد المبيعات تسجيل ويتم. البضاعة بملكية عادة ترتبط التي بالدرجة مستمرة

 .الكمية وخصم التجاري
 

 اإليجار إيرادات

 .االيجار عقد فترة مدى على الثابت القسط بطريقة اإليجار من اإليرادات إثبات تمي

 

 الدعاية والعرض  إيرادات

إيرادات الدعاية والعرض من اإليرادات المكتسبة من اإلعالن والعرض عن عدة منتجات من قبل  تتكون

 تكتسب فيها. البائعين داخل متاجر التجزئة للمجموعة ويتم اثباتها في الفترة التي 

 

 توزيعات األرباح  إيرادات

 .استالمها في حقال نشأي عندما األرباح توزيعات إيرادات اثبات يتم

 

  المصروفات 0-08

 قالتسوي إدارات بها تقوم التي الشركة جهود عن الناجمة المصروفات تلك هي والتسويق البيع مصروفات

 مويل،الت وأعباء المبيعات تكلفة باستثناء خرى،األ المصروفات جميع تصنيف ويتم. والتوزيع والبيع

 البيع اتومصروف المبيعات تكلفة بين المشتركة للمصروفات توزيع إجراء ويتم. وإدارية عمومية كمصروفات

 .ثابت أساس على اللزوم، عند واإلدارية، العمومية والمصروفات والتسويق
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 أرباحتوزيعات  ,0-0

 األرباح في القوائم المالية في الفترة التي تتم الموافقة عليها من قبل مساهمي المجموعة.توزيعات تقيد 

 

 اثبات توزيعات األرباح األولية في الفترة التي يتم اعتمادها فيها من قبل مجلس اإلدارة.  يتم

 

 مشتقات األدوات المالية 0-63

المالية إبتداًء بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد مشتتتتق ألداة مالية ومن ثم يعاد قياستتتها تقيد مشتتتتقات األدوات 

بقيمتها العادلة. تعتمد طريقة قيد األرباح أو الخستتتائر الناتجة على ما إذا كان المشتتتتق المالي قد تمت تستتتميته 

 كأداة تحوط وإذا كان كذلك، فعلى طبيعة البند الذي يتم إجراء تحوط له.

 

 للمجموعة بعض المشتقات على النحو التالي:

 

 إما كتحوطات للقيمة العادلة لموجودات او مطلوبات مقيدة أو إلتزام شركة )تحوط لقيمة عادلة( أو (أ

كتحوطات لمخاطر معينة ذات صتتتلة بموجودات أو مطلوبات مقيدة أو معاملة متوقعة جداً )تحوط لتدفق  (ب

 نقدي(

 

املة العالقة بين أدوات التحوط وبنود التحوط وكذلك أهداف إدارة مخاطرها توثق المجموعة في بداية المع

وإستتتتتتتتراتيجية إجراء عدة معامالت تحوط مختلفة. كما توثق المجموعة تقييمها لكل من بداية التحوط وعلى 

 أستتتتتاس اإلستتتتتتمرارية ما إذا كانت مشتتتتتتقات األدوات المالية المستتتتتتخدمة في معامالت التحوط فعالة جداً في

 مقاصة التغيرات في القيم العادلة أو التدفقات النقدية للبنود التي تم التحوط لها.

 

تصتتتتنف القيمة العادلة الكاملة لمشتتتتتق تحوط كأحد الموجودات أو المطلوبات غير المتداولة عندما يكون عمر 

اإلستحقاق المتبقية شهرا وكأصل أو مطلوب متداول عندما تكون مدة  06البند المتبقي والمتحوط له أكثر من 

 شهراً. 06للبند المتحوط له أقل من 

 

 التحوط للقيمة العادلة (أ

تقيد التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات األدوات المالية التي تم تحديدها والمؤهلة كتحوطات للقيمة العادلة 

تي تعود إلى المخاطر في قائمة الدخل مع أي تغيرات في القيمة العادلة لألصل أو المطلوب المتحوط له ال

التي تم التحوط لها. تطبق المجموعة فقط حسابات التحوط بالقيمة العادلة لمخاطر قيمة سلع التحوط )السكر 

". اإليراداتالخام(. يتم قيد أرباح أو خسائر الجزء الفعال من معاملة التحوط في قائمة الدخل ضمن "تكلفة 

 -لتمويلا أعباءة بالجزء غير الفعال في قائمة الدخل ضمن إيرادات/ كما يتم قيد األرباح أو الخسائر ذات الصل

 صافي. يتم قيد التغيرات في القيمة العادلة للتحوطات المستقبلية في قائمة الدخل ضمن "تكلفة المبيعات".
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(   -0

 

 مشتقات األدوات المالية )تابع( 0-63

 

 قات النقديةالتحوط للتدف (ب

عال من التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات األدوات المالية التي تم تحديدها والمؤهلة كتحوطات فيقيد الجزء ال

. يتم قيد أرباح أو خسائر الجزء الفعال مباشرة في قائمة الدخل ضمن إيرادات/ حقوق الملكيةلتدفقات نقدية في 

 صافي. –التمويل  أعباء

 

بالغ المتراكمة في حقوق الملكية إلى أرباح أو خسائر في الفترات عندما يؤثر البند المتحوط يعاد تصنيف الم

زء ح أو خسائر الجاله على األرباح أو الخسائر )مثالً: عندما يحدث البيع المتوقع المتحوط له(. يتم قيد أرب

ندما تؤدي المعاملة المتوقعة التي ". إال أنه عااليراداتمن تكلفة ضعال من قيمة السلعة في قائمة الدخل "فال

األرباح والخسائر التي سبق وأن تم تم التحوط لها إلى إثبات أصل غير مالي )مثالً: مخزون(، يتم تحويل 

تأجيلها في حقوق الملكية وذلك من حقوق المليكة ويتم إدراجها في القياس األولي لتكلفة الموجودات. يتم في 

 في تكلفة السلع المباعة في حالة المخزون. النهاية قيد المبالغ المؤجلة

 

عندما تنتهي صالحية أداة تحوط أو يتم بيعها، أو عندما ال يفي تحوط بمعايير حساب التحوط، فإن أي أرباح 

أو خسائر متراكمة وقائمة في حقوق الملكية في ذلك الوقت تظل في حقوق الملكية ويتم قيدها عندما يتم في 

ة المتوقعة في قائمة الدخل. عندما يصبح من غير المتوقع حدوث معاملة مستقبلية، يتم النهاية قيد المعامل

 لملكية وذلك إلى قائمة الدخل ضمنمباشرة تحويل األرباح أو الخسائر المتراكمة التي تم إدراجها في حقوق ا

 صافي. –تمويل  أعباء

 

 عقود إيجار تشغيلية 0-60

ؤجر فعلياً بكافة المخاطر والمنافع ذات الصلة بملكية اصل مالي وذلك تصنف عقود اإليجار عندما يحتفظ الم

 الموحدة الدخل قائمة في التشغيلي اإليجار عقود بموجب تتم التي المدفوعات اثبات يتم .ةكعقود إيجار تشغيلي

 يتجزأ ال كجزء المستلمة االيجار عقد حوافز اثبات ويتم. االيجار عقد فترة مدى على الثابت القسط بطريقة

 .االيجار عقد فترة مدى على اإليجار عقد مصروفات إجمالي من

 

 المقاصة 0-66

الصافي في قائمة المركز المالي  المبلغبين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج  مقاصة إجراءتم ي

يكون لدى عندما  كذلكلتلك المبالغ المدرجة و مقاصة إجراءفقط عند وجود حق نظامي ملزم  الموحدة

 تسديد المطلوبات في آن واحد.لو بيع الموجودات أساس الصافي أنية لتسويتها على  المجموعة
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 لبيعا بغرضمصنفة كمحتفظ بها ومطلوبات موجودات  -0

مصر وشركة  لشركة المتحدة للسكرلمطلوبات الموجودات والالمجموعة  تصنف ،0كما هو مبين في اإليضاح رقم 

باإلضافة إلى . م6302 يونيو 03في كما لبيع ا بغرضكمحتفظ بها  جودات ومطلوبات مصنفةكمو صافوال المغرب

الطريقة المناسبة ، والتي تمثل الوظيفيةعملة المصر  للسكر شركة المتحدةالم غيرت 6302يناير  0في  وكما ذلك

 عمليات الشركة. ل

 :يونيو 03للبيع في لموجودات والمطلوبات المحتفظ بها لالمجمعة  تفاصيلالفيما يلي 

 

 لبيعا بغرضات والمطلوبات المحتفظ بها الموجود 0-0 

 م6305 م6302 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

   الموجودات

 -- 0882,6 حكمه فينقد وما 

 634201 0828035 متداولة أخرى  موجوداتذمم مدينة و

 034260 ,6568,6 مخزون

 64661 6,08382 ومعدات آالتممتلكات 

 -- 08626 موجودات أخرى غير متداولة

يع لبا بغرضمبالغ مصرح عنها كموجودات مصنفة كمحتفظ بها 

  434565 4468640 في قائمة المركز المالي األولية  الموحدة

   

   المطلوبات

 024621 6408306 قروض

 414600 ,0548,2 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 -- 058630 مطلوبات غير متداولة

بيع لا بغرضحتفظ بها مك مصنفةبالغ مصرح عنها كمطلوبات م

  644066 4248606 في قائمة المركز المالي األولية  الموحدة
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 (تابعموجودات ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بها للبيع )   -0

 

 المستمرة غيرالدخل من العمليات  0-6

 :يونيو 03أشهر المنتهية في  الستةلفترة  المتوقف يةقطاع األغذلدخل من لالمجتمعة  تفاصيلالفيما يلي 

 

 م6305 م6302 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

   

 1464020 ,503808 المبيعات

 )1304315( )56,88,5( اإليراداتتكلفة 

 404662 0,0 إجمالي الربح

   

   تشغيلية مصروفات

 (64360) (08446) بيع وتسويق

 )004625( )805,,( عمومية وإدارية

 614066 (038004) / دخل من العمليات( خسارة)

 (244435) (0028308) صافي  –تمويل  أعباء

 )014331( )0028045( الخسارة قبل ضرائب الدخل األجنبية والزكاة

 (04401) (,0838) زكاة وضرائب دخل أجنبية

ت عملياال لن عنها كخسارة منصافي الخسارة للفترة المع

 )064464( )00,8520( في قائمة الدخل األولية  الموحدة تمرةالمس غير

 

 تدفقات نقدية من عمليات متوقفة 0-0

 03ي ضمن قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية ف المستمرة غيرعمليات التم عرض تفاصيل التدفقات النقدية من  

 .م6302 يونيو
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 إستثمارات -5

  

 6305 6302 إيضاح 

 )غير مراجعة( ة()غير مراجع  

    

 140504666 488388608 0-5 إستثمار في شركات زميلة

 6164601 2,88023 6-5 إستثمارات متاحة للبيع

    

  885328548 640004005 

 

 إستثمار في شركات زميلة 5-0

 

 6305 6302 نسبة الملكية الفعلية بالمائة 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 6305 6302

     

 243364556 280608,08 02056 02756 شركة المراعي المحدودة )"المراعي"( 

 شركة كنان العالمية للتطوير العقـاري 

 )"كنان"(  

 

6,7, 

 

6606 2068436 2324226 

شركة هرفي لخدمات المواد الغذائية 

 0144646 03486,0 46 ,0 )"هرفي"(

 0244516 0508234 43 03 يلتطوير العقارلشركة مدينة السيرة 

 0644644 0408600 46 ,0 شركة إنتاج كابيتال المحدودة )"إنتاج"(

 014633 028005 01 04 شركة مطوري مدينة المعرفة اإلقتصادية

 64431 ,,,08 متنوعة متنوعة أخـــرى 

     

   488388608 140504666 

 

ة في ديار المشرق )مشروع مشارف( إلى ، باعت الشركة ملكيتها المباشرة وغير المباشرم6304خالل سبتمبر 

مليون ريـال سعودي. وبناًء عليه، فقد حققت المجموعة ربحاً  56002شركتها الزميلة، شركة كنان، بمبلغ مجموعه 

مليون ريـال سعودي. بموجب أحكام اإلتفاقية، يتعين على شركة كنان أن تدفع  06105رأسمالياً في هذه المعاملة بمبلغ 

يستحق سداد  .مليون ريـال سعودي عند توقيع العقد 006لى أربعة أقساط. تم سداد القسط األول بمبلغ المتحصالت ع

أعاله من  تم خصم مبالغ الذمم المدينة المذكورة. م6301تنتهي في عام  سنتينخالل فترة المتبقية  متبقيينال ينالقسط

 كنان بقيمها الحالية.شركة 
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 (ابعتإستثمارات )   -5

 

 يلي جدول إستالم القسطين المتبقيين للمعامالت أعاله: فيما

 

 :ديسمبر 00في  السنوات المنتهية

  

6302 0558508 

6301 0088,23 

  

 03080,8 

 

 إستثمارات متاحة للبيع 5-6

 بشكل رئيسي مما يلي: يونيو 03تتكون االستثمارات المتاحة للبيع في 

 

نسبة الملكية الفعلية  

 )بالمائة(

  

   

6302 

 

  6305 

6302 

 )غير مراجعة(

6305 

 )غير مراجعة(

     إستثمارات مدرجة:

 5664361 0008532 204 270 مدينة المعرفة اإلقتصادية

 0034604 0348558 306 ,37 إعمار المدينة اإلقتصادية "إعمار"

 -- -- 5 5 تعمير األردنية القابضة

     

ة فمثبتة بالتكل –إستثمارات غير مدرجة 

 ناقص االنخفاض بالقيمة:

  

  

 0054626 ,005882 04060 00780 شركة سويكورب جسور القابضة

 0054214 0058240 05 05 شركة سويكورب المملكة العربية السعودية

 644150 608450 5 5 دار التمليك

   2,88023 6164601 
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 قروض قصيرة األجل -2

كية على المكشوف وقروض قصيرة األجل وترتيبات تمويل بالمرابحة تتكون القروض قصيرة األجل من سحوبات بن

من عدة بنوك تجارية مختلفة ومؤسسات مالية. تدفع رسوم تمويل على هذه الديون باسعار السوق السائدة. بعض 

 . األم القروض قصيرة األجل للشركات التابعة مضمون بضمانات من الشركة

 

 قروض طويلة األجل -4

 

 6305 6302 إيضاح 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة(  

 046204616 080328640 )أ( بنوك تجارية

 045334333 085338333 )ب( صكوك

  088328640 441204616 

 (0464623) (0588534)  الجزء المتداول ضمن المطلوبات المتداولة

    

  080048420 444004006 

 

وشركاتها التابعة الموحدة. بعض هذه  االم مويالً للشركةتمثل القروض من بنوك تجارية ومؤسسات مالية ت (أ

من . تتضفي الخارج والمعدات لبعض الشركات التابعة واآلالترسوم على الممتلكات بالقروض مضمون 

إتفاقيات القروض تعهدات تتطلب من بين أشياء أخرى الحفاظ على نسب مالية معينة. بعض القروض طويلة 

 .االم ضمون بضمانات الشركةاألجل للشركات التابعة م

 

مون في الشركة إعتمد المساه م6306ديسمبر  05عقد في المن العادىغير  العموميةلجمعية افي إجتماع  (ب

أتمت المجموعة عرضها اإلبتدائي بموجب هذا  م6300يناير  66في وال حقا،  ،تأسيس برنام  صكوك

سنوات وبعائد  1مدة صالحية ريـال سعودي بمليار  005إلجمالية البرنام  من خالل إصدار صك قيمته ا

زائد عن معدل سايبور. تنص أحكام  ٪0003على حملة الصكوك لمدة ستة شهور بواقع  متغيرمتوقع 

ال  أن، بما فيها، وليس حصراً  من الشروط الصكوك على أن تحافظ المجموعة على شروط مالية وغيرها

 .راس مال الشركة المدفوعالصكوك  شرائحتتجاوز 

 

مليار ريـال  001بمبلغ  مستخدمة، لدى المجموعة تسهيالت تمويل بنكية غير م6302 يونيو 03كما في  

  مليار ريـال سعودي(. 400: م6305سعودي )
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 رأس المال وتوزيعات األرباح المعلنة -8

مليون سهم  50006مليار ريـال سعودي من  500يتكون رأس مال الشركة البالغ  م6305و م6302 يونيو 03كما في 

 .عودي للسهم الواحدريـال س 03مدفوعة بالكامل، بقيمة 
 

مليون  00005على توزيعات أرباح أولية بمبلغ  م6302 يوليو 61وافق أعضاء مجلس اإلدارة في إجتماعهم في 

  ريـال سعودي للسهم(. 3065ل ريـال سعودي )تمث

 

 نتائج التشغيل  موسمية -,

ل الحركات الموسمية المتعلقة بأشهر رمضان وشوال وموسم الح ، والتي تتسبب تتأثر بعض أنشطة المجموعة من خال 

بشكل رئيسي في  م6305و  م6302 لسنتيفي زيادة اإليرادات بشكل ملحوظ خالل تلك الفترات. يقع تأثير الفترة 

ً الثاني والثالث من السنة المالية.  ينالربع لموحدة مؤشر م المالية األولية الذلك، فال تعد نتائ  العمليات في القوائ ووفقا

 عادل على نتائ  عمليات السنة بأكملها. 

 

 معلومات قطاعية -03

 القطاع التشغيلي هو جزء من المنشأة والذي:

يزاول أنشطة قد ينت  عنها إيرادات ويتكبد عنها مصروفات )بما في ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة  -أ

 س المنشأة(؛ و بالمعامالت مع القطاعات األخرى في نف

تتم مراجعة نتائجه التشغيلية بانتظام من قبل صانع قرار التشغيل الرئيسي التخاذ قرارات بشأن الموارد المطلوب  -ب

 تخصيصها وتوجيهها للقطاع وتقييم أدائه؛ و

 تتوفر عنه معلومات مالية مستقلة. -ج

 

 :التالية التشغيليةالقطاعات إلى تقسيم المجموعة  يتماإلدارة  ألغراض

 مأكوالتوالالسكر و الطعاموبيع زيوت  وتوزيع تصنيع عمليات الشركات التابعة التي تزاول ويشمل - االغذية

 .والدولية المحليةفي األسواق  واالستصالح الزراعي المكرونة والحلوياتو البحرية

 

 والمواد ئيةالغذا وادفي الم والتجزئة الجملة تجارة تزاول التي التابعة الشركات عملياتيشمل و - التجزئة 

 .االستهالكية

  

 نشطةواأل باإلستثمارات ةالمتعلقللعمليات  يالرئيس المركز هذا القطاع يشملو – اإلستثمار والنشاطات األخرى

 خرى. األ
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 (تابعمعلومات قطاعية )  -03

 م. 6302يونيو  03في أشهر المنتهية  الستةفترة  فيلومات مالية مختارة. كما فيما يلي تلخيص بالقطاع لمع

 

 

المجموعة أعمالها في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، والجمهورية اإلسالمية اإليرانية  تمارس

وفقا للقطاعات  يونيو 03هر المنتهية في أش الستةفترة  فيكما المختارة وفي دول أخرى. تم تلخيص المعلومات المالية 

 الجغرافية كما يلي:

 

 األغذيةا التجزئة

الشركة المتحدة 

)عمليات للسكر مصر 

 غير مستمرة(

 غير)عمليات 

 (مستمرة

إستثمارات 

وأنشطة 

إستثمارات أخرى

 وأنشطة أخرى

اإلساالستبعادات

 اإلجمالياإلجمالي تبعادات

       )غير مراجعة( 6302 

 068,008664 (08082,6) ,,6480 -- 58,668050 480058324 بالصافي  اإليرادات،

 00,8580 (,66848) 6468504 (00,8520) 0038433 (0308033) الدخل / )الخسارة(  صافي

 واآلالتالممتلكات 

 4844,8345 -- 2008,60 -- 083468,23 083,080,0 والمعدات، صافي

الموجودات األخرى غير 

 8450,506, -- 882258880 -- 44880,2 03,8000 المتداولة 

       )غير مراجعة( 6305 

 0046234635 (0664665) 664065 -- 244554160 246144364 اإليرادات، صافي

 6344611 (044263) 5464001 (064464) 0404030 224260 صافي الدخل / )الخسارة(

 واآلالتالممتلكات 

 146604562 -- 5064101 6564450 646054614 045334064 بالصافي  ،والمعدات

الموجودات األخرى غير 

 646034461 -- 642464466 04620 6604036 0044460 المتداولة 

المملكة  

العربية 

 السعودية

 

 جمهورية مصر

 العربية

الجمهورية 

 اإلسالمية

 اإليرانية

 

 

 دول أخرى

 

 

 اإلجمالي

      )غير مراجعة( 6302

 068,008664 080838520 086048052 086238458 86008553, بالصافي  اإليرادات،

 00,8580 688003 0,82,3 (00,8486) 0008622 الدخل / )خسارة(  يصاف

 4844,8345 8628,,0 40,8004 086308066 5826,8628 والمعدات، صافي واآلالتالممتلكات 

 84508506, 6608203 8,8830 02,8863 83468658, موجودات غير متداولة أخرى

      )غير مراجعة( 6305

 0046234635 040264615 044564200 040314565 640034164 صافيبالاإليرادات، 

 6344611 564015 134061 (564665) 6404413 صافي الدخل/ )الخسارة(

 146604562 6364056 1004051 045624504 441064411 والمعدات صافي واآلالتالممتلكات 

 646034461 6404451 164155 4614601 643204306 موجودات غير متداولة أخرى



 ة صافوالشركة مجموع

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة  

  م6302 يونيو 03في  ةأشهر المنتهي الستة ةلفتر

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

04 

 

 

 ربحية السهم -00
)بما فيها بقسمة الدخل من العمليات  م6305و م6302 يونيو 03في أشهر المنتهية  الستةفترة تم حساب ربحية السهم ل

 المرجح سطالمتوعلى  فترتينلهاتين ال االم مساهمي الشركةالعائد لوصافي الدخل حصة حقوق الملكية غير المسيطرة( 
 . فترتينخالل هاتين المليون(  5000660م: 6305مليون ) 5000660 بمبلغعدد األسهم القائمة ل

 
 إلتزامات وتعهدات -06

مليون  6000: م6305مليون ريـال سعودي ) 4602قائمة بمبلغ  إلتزاماتلمجموعة على ا، كان م6302 يونيو 03في 
 ريـال سعودي( تتعلق بإستثمارات.

 
 وضريبة الدخل  الزكاة -00
 

 وىالزك الموقف (أ
وقدمت اإلقرارات م. 6334 حتىم 6330 من وللسنوات م0666الزكوي حتى سنة  أنهت الشركة وضعها
 يالزكوقائمة على الربط  إعتراضاتالشركة  لدى .م6306 سنةحتى  م6335 سنةالزكوية للسنوات من 

 006بمبلغ  زكويةيظهر فروقات  والذىم 6333م و0666لزكاة والدخل للسنوات ل العامة الهيئةالصادر من 
وطالبت بفروقات  م6336لزكاة والدخل ربطاً زكوياً عن سنة ل العامة الهيئةأصدرت . يسعود مليون لاير

 امتق هذه الفروقات الزكوية. على إعتراض بعملالشركة  قامتوقد  ،مليون ريـال سعودي 000زكوية قدرها 
 م.6306م حتى 6335لسجالت الشركة للسنوات من  ميدانىلزكاة والدخل مؤخراً بعمل فحص ل العامة الهيئة

 
استلمت بعض الشركات التابعة السعودية شهادات زكوية نهائية لبعض السنوات وشهادات زكوية مؤقتة لسنوات 

 ، والتي تم الردالهيئةحول السنوات قيد المراجعة من قبل  الهيئةأخرى. كما استلمت أيضا استفسارات من 
العالقة. كما استلمت بعض الشركات التابعة السعودية عليها أو في مرحلة الرد عليها من قبل الشركات ذات 

 لهيئةاتتعلق باإلقرارات الزكوية للسنوات قيد المراجعة، حيث طالبت  الهيئةفي المجموعة ربوطا زكوية من 
ً  مليون ريـال سعودي 4604بزكاة إضافية بمبلغ  مليون ريـال سعودي(. تقدمت  4601: م6305) تقريبا
 راضات على هذه الربوط اإلضافية.الشركات التابعة بإعت

 
 يالضريب الموقف (ب

تلتزم الشركات األجنبية التابعة للمجموعة بدفع ضريبة دخل بموجب قوانين الضريبة المطبقة في دول تأسيسها. 
 ً تحديد . تقوم الشركات التابعة الخاضعة للضريبة ببعض هذه الشركات التابعة تحت فترة اإلعفاء الضريبي حاليا

ات الضريبية بناًء على المعدالت المطبقة للشركات فيما يتعلق بالدخل المعدل الخاضع للضريبة للسنة. االلتزام
كما أن بعض هذه الشركات األجنبية التابعة ملزمة بدفع ضريبة مقدمة ربع سنوية يتم تحديدها على أساس 

 .ةالسابق للسنةوعاء االلتزام الضريبي 
 

طاً ضريبية نهائية لبعض السنوات وربوطاً ضريبية مؤقتة لسنوات أخرى. استلمت بعض الشركات التابعة ربو
 بعد الربط أو التفتيش للسنوات المفتوحة والتي تم تقديم الردود عليها. الهيئةكما استلمت أيًضا استفسارات من 

 
 ي عملياتتعتقد إدارة المجموعة أنه ليس هناك مبالغ كبيرة قيد اإلعتراض لدى إدارات ضريبة الدخل في أ

 أجنبية.
 

  اإلدارة مجلس اعتماد -00
 61هـ الموافق 0401 شوال 66 تم إعتماد القوائم المالية األولية الموحدة لإلصدار من قبل أعضاء مجلس اإلدارة في

 م.  6302 يوليو

  


