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 شركة جمموعة صافوال
 شركة مسامهة سعودية()

 املوحدةاألولية قائمة املركز املايل 
   )غري مراجعة(    )غري مراجعة(   إيضاح     6135    6132          مارس 13           )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(

 املوجودات
 موجودات متداولة
  3.442.441   342.14111    نقد وما يعادله

 3.172.131   8294169    دينةمذمم 
 4.611.121   41394612.    خمزون

 6.169.924   341684166    أخرىذمم مدينة و  ا  مقدم ةمدفوع مصاريف
  54.121   9164188  1،3  مصنفة كمحتفظ هبا للبيعموجودات 

    846834.81   9.633.544 
 موجودات غري متداولة

 111.169   3614.66    لذمم مدينة طويلة األج
 4.316.119   9411.4622   4 إستثمارات

 2.979.725   642114116    ممتلكات ومصنع ومعدات
  3.323.373   .34312496    موجودات غري ملموسة

    364.664.38   32.215.974   
   65.437.554   6246314818    جمموع املوجودات

 املطلوابت
 مطلوابت متداولة

  1.414.564   4611..41.  5  األجل قصرية قروض
  641.249   1.4118.  2  األجل طويلة قروض من املتداول اجلزء
  6.424.573   6411.4112     دائنة ذمم
  6.436.591   6412942.2    أخرى ومطلوابت مستحقة اريفمص

  314.964   6184633  1،3  للبيع مصنفة كمحتفظ هبا تمطلواب
    96314.1342   9.473.119  

 مطلوابت غري متداولة
  4.529.941   4.984916.   2 قروض طويلة األجل

  77.263   614611    ضريبة مؤجلة
  344.312   3634118    ربح مؤجل

  24.133   164312    ذمم دائنة طويلة األجل
  175.943   314616.    للموظفني اخلدمة هناية مكافأة خمصص

    14389481.   5.672.116   
   34.747.143   3142114232    جمموع املطلوابت

 )يتبع(
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 املوحدة )تتمة(األولية قائمة املركز املايل 
  )غري مراجعة(    )غري مراجعة(   إيضاح     6135    6132          مارس 13           )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(

 
 لكيةامل حقوق

 يف الشركة األم سامهنيحقوق امللكية العائدة للم
 

  5.119.417   141184916  7  رأس املال
  146.974   .1.6486    إحتياطي عالوة إصدار

  3.594.931   3466.4191     إحتياطي نظامي
  4.111   4111.     عام إحتياطي

  1.912.411   43134661.    مبقاة أرابح
  12.453   (14238.)    إحتياطي القيمة العادلة

  (634.453)  (3634161)  3  أثر صفقة اإلستحواذ مع مسامهي األقلية
  (916.575)  (346134131)   حتويل عمالت أجنبية فروقات

 
  31.311.332   3143.14691    سامهنيجمموع حقوق امل

  927.313   8184119    قليةاألمسامهي حقوق 
 

   637.171.33   6814191433    لكيةجمموع حقوق امل
 

  65.437.554   6246314818    لكيةجمموع املطلوابت وحقوق امل
 

 33 التزامات حمتملة وتعهدات
 

 .املوحدة األولية املالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءا   12 رقم إىل 4 رقم من الصفحات يف اإليضاحات تعترب
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 شركة جمموعة صافوال
 ودية()شركة مسامهة سع

 املوحدةاألولية قائمة الدخل 
   )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(

  مارس 13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف    
 6132     إيضاح 

 )غري مراجعة(  
     6135 

 )غري مراجعة(   
    

 2.661.734  241614363   اإليرادات
 (5.124.559) (49114168.)  اإليرادات تكلفة

    إمجايل األرابح 
   346614186  3.359.355 
    

 وإيرادات زميلة شركات دخل صايف يف الشركة حصة
 صايف -من استثمارات متاحة للبيع  توزيعات أرابح  

 
4  3114131  346.239 

 3.113.774  341124316    الدخل جمموع
    

    :تشغيلية مصاريف
 (793.454) (.818411)  وتسويق بيع

 (319.176) (.323421)  وإدارية عمومية
 (913.611) (341614219)  املصاريف جمموع

 
 العمليات من الدخل

  6914.88  171.544 
 625.356  -       3  إستثمارات إستبعاد من ربح إيرادات )مصاريف( أخرى

 (93.332) (864612)  نفقات متويلية ، صايف
 544.541  38146.1   األجنبيةيبة الدخل ضر و  الزكاة قبل الدخل

 (14.394) (694186)  أجنبية دخل وضريبة زكاة
 512.142  32.4213   ن العمليات املستمرةم دخل

 (17.754) (3164116) 1،3 دخل من عمليات متوقفة
 424.264  ..1641   للفرتة دخلال صايف

    
 :صايف الدخل العائد

 الشركة األم لمسامهني يفل
 

 864866  471.531 
 (3.446) (114169)  تابعةال شركاتالفرتة لل دخل صايف يف األقليةمسامهي  صةحل

 424.264  ..1641   صايف الدخل للفرتة
 :السهم رحبية 

 
31   

 1.29  1411   العمليات من الدخل 
 1.44  1436   فرتة العائد ملسامهي الشركة األملل الدخل صايف 

    
 511.943  1114893  31 األسهم القائمة )ابآلالف(عدد 
 

 .املوحدة األولية املالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءا   12 رقم إىل 4 رقم من الصفحات يف اإليضاحات تعترب
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 املوحدةاألولية قائمة التدفقات النقدية 
 الف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك()مجيع املبالغ آب

 
  

  مارس 13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف      
       6132    6131  
 تشغيليةشنشطة الاألالتدفقات النقدية من    )غري مراجعة(    )غري مراجعة(       

  424.264   ..1641     صايف الدخل للفرتة
  تعديالت لبنود غري نقدية

  347.444   3614312  وإطفاء ربح مؤجل يف القيمة إخنفاضهالك وإطفاء و إست
  (625.356)  -           رأمسايل ربح

  341.937   864612     صايف – متويلية نفقات
  (346.239)  (3114131)    حصة الشركة يف صايف دخل شركات زميلة

 العامل املال رأس يف تغريات   -         -           ومعدات ومصنع ممتلكات بيعمن  أرابح
 (15.131)  (224.29)    مدينة ذمم

  342.324   114869.     خمزون
  (693.115)  (1624981)   أخرى ذمم مدينةو  مقدما   مدفوعة مصاريف

  (31.911)  34298     صايف التغري يف ذمم مدينة طويلة األجل
  375.119   (69.4.31)    دائنة ذمم

  42.644   69.4111     أخرى ومطلوابت ستحقةم مصاريف
  5.661   (613)    للموظفني اخلدمة هناية مكافأة خمصص

  -         114111  تشغيلية )عمليات متوقفة(أنشطة تدفقات النقدية من صايف ال
   467.943  934938     تشغيليةنشطة الالناتج عن األصايف النقد 

 اإلستثمارية التدفقات النقدية من األشنشطة
  931.111   -          متحصالت من بيع شركة اتبعة

  (511.141)  (634169.) ممتلكات ومصنع ومعدات شراء
  -         (664.11)   إضافات إلستثمارات

  (4.757)   (64126)  ملموسة غري موجودات يف التغري صايف
   -        (64911) فة(إستثمارية )عمليات متوقأنشطة تدفقات النقدية من صايف ال

   197.421   (1.4169.)  األنشطة اإلستثماريةالناتج عن  (املستخدم يف)صايف النقد 
 التدفقات النقدية من األشنشطة التمويلية

  (54.314)  314383.   األجل قصرية قروض يف التغري صايف
  (123.114)  (964.63)  األجل طويلة قروض يف التغري صايف

  3.751   (314689)   يف ذمم دائنة طويلة األجلصايف التغري
  6.641   (3149.3)  صايف التغري يف مطلوابت ضرائب مؤجلة

  39.654   (324818)  يف حقوق األقلية  اتتغري 
  (341.937)  (864612)  مدفوعة متويلية نفقات

  (6.154)  (8.9)  مدفوعة أرابحتوزيعات 
   (546.357)  .11243   األنشطة التمويلية (املستخدم يفالناتج عن ) صايف النقد   -         (3.34211) متويلية )عمليات متوقفة(أنشطة تدفقات النقدية من صايف ال

 )يتبع(
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 املوحدة )تتمة(األولية قائمة التدفقات النقدية 
 ا مل يذكر غري ذلك()مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية م

 
 

  مارس 13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف      
       6132    6131  
  )غري مراجعة(    )غري مراجعة(       

 
  641.244   (.113438) صايف التغري يف النقد وما يعادله

  (73.132)  (864138) أثر أسعار العمالت األجنبية على النقد وما يعادله
  3.214.536   641292641  فرتةال بدايةادله يف نقد وما يع

 
  3.442.441   342.14111  شنقد وما يعادله يف هناية الفرتة

 
 غري شنقديةمالية جدول تكميلي ملعلومات 

  51.932   (84.11.)  إحتياطي القيمة العادلة
 (313.494) (3964666)  حتويل عمالت أجنبية اتفروق

  551  111   مكافأة أعضاء جملس اإلدارة
 

 .املوحدة األولية املالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءا   12 رقم إىل 4 رقم من الصفحات يف اإليضاحات تعترب
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
  راجعة()غري م 6132 مارس 13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 

 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(
 
 

 معلومات عامة - 3
 

الشركة وشركاهتا من بـ "اجملموعة"( جمتمعة  اشركة جمموعة صافوال )"الشركة"( وشركاهتا التابعة )يشار إليه تتكون
 وإنشاء النباتية الزيوتبيع و  تصنيع التابعة شركاهتاو  الشركة أهداف ضمنتت .املختلفة األجنبيةالسعودية و التابعة 

 واإلستريادومواد التغليف  السريعة طعمةواأل واألجبان األلبان ومنتجات التجزئة ومنافذ هلا املكملة الصناعات
 .العقاري االستثمار وأنشطة الزراعية املنتجات تنميةو  التجارية، والوكاالت التجارية والتعهدات ريوالتصد

 
سجل جتاري رقم يف اململكة العربية السعودية مبوجب مسجلة شركة مسامهة سعودية هي الشركة 

أتسست  (.3979 يونيو 32هـ )املوافق 3199رجب  63يف مدينة جدة بتاريخ صادر  4111139714
ربيع  69بتاريخ  63املرسوم امللكي رقم م/الشركة مبوجب نظام الشركات يف اململكة العربية السعودية مبوجب 

برج صافوال، املقر الرئيسي لألعمال، وان املسجل للشركة هو نالعم(. 3974مارس  9هـ )املوافق 3194ول األ
 اململكة العربية السعودية.، 7111 -61533 شارع األمري فيصل بن فهد، جدة"ذا هيد كوارترز بزنيس ابرك" 

 
 احمللية واألجنبية. املوحدة هتا التابعة املوحدة املرفقة حساابت الشركة وشركااألولية تتضمن القوائم املالية 

 
 .6132 أبريل 39وافق جملس إدارة الشركة على إصدار هذه القوائم املالية املوحدة يف 

 
 ."اجملموعة"(جمتمعة )، لدى الشركة استثمارات يف الشركات التابعة التالية مارس 13كما يف  

 
 )أ( الشركات التابعة اململوكة مباشرة

 تشغيلي بعة ذات نشاط( شركات ات3)
 

 إسم الشركة التابعة

  
  النشاط التجاري 

  الرئيسي          بلد التأسيس             

 شنسبة امللكية )ابملائة(
 مارس 13يف 

6132 6131 
    

 311 311 أغذية اململكة العربية السعودية شركة صافوال لألغذية )إس إف سي(

 96 83 جتزئة لكة العربية السعودية املم )بنده( شركة بنده للتجزئة 

 41 91 عقار اململكة العربية السعودية  شركة املتون العاملية القابضة لإلستثمار العقاري 

 39,16 38,16 تصنيع السكر مجهورية مصر العربية *الشركة املتحدة للسكر، مصر )يو إس سي إي(

 31 31 جتزئة ربية السعوديةاململكة الع *شركة املخازن الكربى التجارية )جيانت(

  5 1  شركة قابضة اململكة العربية السعودية شركة صافوال لإلستثمارات الصناعية )إس آي آي سي(*
 
وشركة املخازن الكربى التجارية ، ملكية مسيطرة يف الشركة املتحدة للسكر ، مصر حصصمتلك اجملموعة * 

 ن خالل ملكية غري مباشرة لشركات أخرى يف اجملموعة.موشركة صافوال لإلستثمارات الصناعية )جيانت( 
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
  )غري مراجعة( 6132 مارس 13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 

 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(
 

 
 معلومات عامة )تتمة( - 3

 
 شركةعمليات  على، للمجموعة التابعة، الشركة  للتجزئة بندةشركة  استحوذت ،6119 سبتمرب 32 من إعتبارا  
اإلستحواذ على  لشركة جيان قشراء األسهم )"اإلتفاقية"( حي إتفاقية . مبوجب"(جيان)" احملدودة السعودية جيان
مارست وكانت "جيان" قد  .حد أقصىك  سنوات 1ملدة و  6131من عام  إبتداء   هبندشركة  ملكية من ٪3نسبة 

ملكية حصة  مما أدى إىل إخنفاض يف هركة بندشمن ملكية  ٪3وإستحوذت على نسبة  6131حقها خالل عام 
من امللكية  ٪3إال أن "جيان" مل متارس حقها يف اإلستحواذ على نسبة  ٪96إىل  ٪91جملموعة يف شركة بندة من ا

"جيان" حقها يف اإلستحواذ على مارست ، 6135. خالل شهر أغسطس لعام 6134كة بنده خالل عام يف شر 
مليون ريـال سعودي. ونتيجة هلذه  56.6بنده مقابل تعويض مببلغ شركة يف  ٪3بنسبة األخرية حصة امللكية 

ديسمرب  13 لسنة املنتهية يف امليون ريـال سعودي خالل  65,4، فقد حققت اجملموعة رحبا  رأمساليا مببلغ الصفقة
وفقا  ضمن "أثر صفقة اإلستحواذ مع حقوق األقلية دون تغيري يف السيطرة". و  لكيةامليف حقوق  ةقيدامل 6135

عالوة و  .6135 ديسمرب 13كما يف   ٪93إىل  ٪96خنفضت حصة ملكية اجملموعة يف شركة بنده من إذلك، ل
مليون ريـال  411، إرتفع رأس مال شركة بنده مببلغ 6135سمرب دي 13املنتهية يف فرتة وخالل ال على ذلك،

وفقا  ريـال سعودي للسهم الواحد وذلك ملسامهيها احلاليني  31مة يمليون سهم بق 41سعودي من خالل إصدار 
 نسبة املساهم القائمة.ل

 
شركة تكوين للصناعات  مبوجب إتفاقية البيع والشراء اليت مت توقيعها خالل شهر سبتمرب من قبل اجملموعة مع

املتقدمة )طرف اثلث( لبيع حصة ملكيتها يف شركة صافوال ألنظمة التغليف، اليت متثل قطاع البالستيك 
للمجموعة، فقد مت إستكمال كافة اإلجراءات النظتمية لبيع شركة صافوال ألنظمة التغليف خالل فرتة الثالثة أشهر 

 مليون ريـال سعودي. 625قيق ربح من بيع اإلستثمار مببلغ ونتج عن ذلك حت 6135مارس  13املنتهية يف 
 

لعملياهتا اجلوهرية وقعت اجملموعة للمجموعة اإلسرتاتيجي  مكجزء من التقييو  6132خالل شهر مارس لعام 
مصر على إتفاقية مسامهني لزايدة رأس مال الشركة املتحدة للسكر  –ومسامهون آخرون يف الشركة املتحدة للسكر 

ر مبشاركة مساهم جديد، وهو البنك األورويب إلعادة اإلعمار والتطوير. عند إستكمال كافة اإلجراءات مص –
النظامية )مبا يف ذلك املوافقة من بعض اجلهات احلكومية والتنظيمية يف مصر( للزايدة املقرتحة يف رأس املال املدفوع 

موعة صافوال والشركة املتحدة للسكر، شركة اتبعة خفض ملكية جمابلتايل مصر. سيتم  –للشركة املتحدة للسكر 
على التوايل يف راس  ٪11.46و ٪31.17على التوايل إىل  ٪52.25و ٪39.16غري مباشرة يف اجملموعة، من 

تقوم اجملموعة مع البنك بتوجيه األنشطة  ٪42.16بينما ميلك البنك األوروريب  .املال املدفوع والذي متت زايدته
 .مصر –التشغيلية واملالية للشركة املتحدة للسكر اإلسرتاتيجية و 

 
الشركة املتحدة السعودية. مت تصنيف موجودات ومطلوابت  وفقا  للمعايري احملاسبية املتعارف عليها يف اململكة العربية

 "كمحتفظ هبا للبيع" يف قائمة املركز املايل األولية املوحدة ومت اإلفصاح عن 6132مارس  13للسكر كما يف 
من خسارة "ك 6132مارس  13مصر لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  –املتحدة للسكر نتائج عمليات الشركة 

 –. كما أعيد تصنيف املبالغ ذات الصلة ابلشركة املتحدة للسكر يف قائمة الدخل األولية املوحدة عمليات متوقفة"
يف قائمة الدخل األولية  من عمليات متوقفة"سارة "كخ 6135مارس  13فرتة الثالثة أشهر املنتهية يف لمصر 

 للتفاصيل. 1. أيضا ، أنظر اإليضاح رقم املوحدة
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
  )غري مراجعة( 6132 مارس 13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 

 الت السعودية ما مل يذكر غري ذلك()مجيع املبالغ آبالف الراي
 

  معلومات عامة )تتمة( - 3 
 ( شركات اتبعة متوقفة النشاط وشركات اتبعة قابضة6)
 
 

 إسم الشركة التابعة

  
  النشاط التجاري 

  الرئيسي          بلد التأسيس             

  شنسبة امللكية )ابملائة(
 مارس 13كما يف 

6132 6131 

 311 311 شركة قابضة اململكة العربية السعودية ية للممتلكات العقارية احملدودةقفزات الكون

 311 311 شركة قابضة اململكة العربية السعودية وقات الكونية احملدودةاأل

 311 311 شركة قابضة اململكة العربية السعودية أعالينا الكونية احملدودة

 311 311 شركة قابضة السعوديةاململكة العربية  إبتكار الكونية احملدودة

 41 91 شركة قابضة اململكة العربية السعودية  )أيه أيه سي(شـركة أدمي العربية احملدودة 

 311 311 شركة قابضة األردن شركة مدارك لإلستثمارات
 311 311 شركة قابضة اململكة العربية السعودية )األطر( العربية القابضة لإلستثمار التجاريشركة األطر 

 311 311 شركة قابضة اململكة العربية السعودية اجملمعات املوحدة لالستثمار العقاري )اجملمعات( 

 311 311 شركة قابضة اململكة العربية السعودية احملدودة يإلستثمار العقار الدولية لمراسينا 

 311 311 قابضة شركة اململكة العربية السعودية احملدودة يإلستثمار العقار الدولية لأصداء 

 311 311 شركة قابضة اململكة العربية السعودية احملدودة يإلستثمار العقار الدولية لمساعي 

 311 311 شركة قابضة اململكة العربية السعودية احملدودة يإلستثمار العقار الدولية لسرااي 

 311 311 ة النشاطمتوقف زر الربيطانية العذراءاجل شركة صافوال للتجارة العاملية احملدودة

 311 311 متوقفة النشاط اململكة العربية السعودية دي سي( هملمتلكات )يو بيلتطوير االشركة املتحدة 

 311 311 متوقفة النشاط اململكة العربية السعودية شركة كامن الشرق لإلستثمارات الصناعية )كامن(

 311 311 متوقفة النشاط العربية السعودية  اململكة شركة صدوق العربية لإلتصاالت السلكية )صدوق( 

 311 311 متوقفة النشاط اململكة العربية السعودية  ن العاملية القابضة ؤو شركة امل

 311 311 متوقفة النشاط اململكة العربية السعودية  شركة عافية العربية لألغذية 

 311 311 متوقفة النشاط السعودية  اململكة العربية شركة املستبشرون العاملية لإلستثمار العقاري

 
 )ب( شركات اتبعة حتت سيطرة شركة صافوال لألغذية

 
 

 إسم الشركة التابعة

 
 

 
  النشاط التجاري الرئيسي بلد التأسيس 

يف الشركة شنسبة امللكية 
كما يف   )ابملائة(التابعة 

 مارس 13
 6132  6131 

 95,39 81,38 طعامزيوت ال إنتاج عربية السعوديةاململكة ال ي سي(آشركة عافية العاملية )إيه 
 95 81 شركة قابضة اململكة العربية السعودية ي سي(آي آ سإ) ةالصناعي اتشركة صافوال لإلستثمار 

 شركة صافوال ألسواق األغذية الناشئة احملدودة 
 (إم إيف إ)إس   

 
 اجلزر الربيطانية العذراء

 
 شركة قابضة

 
81,.1 

 
95,41 

 95 81 شركة قابضة جزر الكامين افوال لألغذية والسكر )إس أف أس سي(شركة ص
 311 311 تصنيع املعكرونة مجهورية مصر العربية شركة امللكة للصناعات الغذائية

 311 311 تصنيع املعكرونة مجهورية مصر العربية شركة الفراشة للصناعات الغذائية
 311 311 شركة قابضة مارات العربية املتحدةاإل شركة صافوال لألغذية الدولية احملدودة

 21 61 تصنيع الدهون املتخصصة اململكة العربية السعودية * )أي إف أي( الشركة الدولية لصناعة األغذية
 39 38 تصنيع السكر مجهورية مصر العربية ، مصري(إس سي إ هيإشركة اإلسكندرية للسكر )

 - 21 جتارة وتوزيع اململكة العربية السعودية ** شركة عافية العاملية للتوزيع والتسويق
 - 21 جتارة املنتجات البحرية والتوزيع األمارات العربية املتحدة *** (أو دإف ز )سي فود إنرتانشيوانل تو شركة 
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة
 )غري مراجعة( 6132 مارس 13ر املنتهية يف لفرتة الثالثة أشه

 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(
 

 
 معلومات عامة )تتمة( - 3
 
 شركات اتبعة حتت سيطرة شركة صافوال لألغذية ب(
 
 

 إسم الشركة التابعة

 
 

 
 النشاط التجاري الرئيسي بلد التأسيس 

يف الشركة شنسبة امللكية 
كما يف   )ابملائة(تابعة ال

 مارس 13

    6132  6131 

     غذية الدولية احملدودة )إس إف سي آي(شركة صافوال لأل
 311 311 األغذية واحللوايت اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية رواين كافيه احلديثة )إم يب آر كيه(يهتام شركة ب

     
     شركة صافوال لإلستثمارات الصناعية

 74,44 9.,.6 تصنيع السكر اململكة العربية السعودية س سي(إكة املتحدة للسكر )يو الشر 
     الشركة املتحدة للسكر 

 52,75 12,61 تصنيع السكر مجهورية مصر العربية )أ((3)أنظر اإليضاح رقم  الشركة املتحدة للسكر، مصر
 26,31 26,31 تصنيع السكر عربيةمجهورية مصر ال ، مصري(إس سي إ هيإشركة اإلسكندرية للسكر )

 311 311 متوقفة النشاط جزر الكامين صناعات سكر البنجرشركة 
     

     الشركة املتحدة للسكر، مصر
 34,47 39,96 تصنيع السكر مجهورية مصر العربية ، مصرشركة اإلسكندرية للسكر

     
     ، مصرللسكراإلسكندرية شركة 

 311 311 زراعة األراضي مجهورية مصر العربية حدة إلستصالح األراضيشركة اإلسكندرية املت
     

     شركة صافوال ألسواق األغذية الناشئة احملدودة
 311 311 طعامزيوت ال إنتاج املغرب شركة صافوال املغرب

 311 311 طعامزيوت ال إنتاج السودان )السودان( احملدودة الطعامصافوال لزيوت 
 311 311 طعامزيوت ال إنتاج اجلزائر اجلزائر -العاملية  شركة عافية

 
يف الشركة الدولية  ٪35ضافية بنسبة إ، إستحوذت شركة صافوال لألغذية على حصة ملكية 6135خالل شهر ديسمرب * 

 لصناعة األغذية بعد إستكمال اإلجراءات النظامية الالزمة.
 

شركة حبيث متلك للتوزيع والتسويق  ية، مت أتسيس شركة عافية العامل6132مارس  13الربع السنوي املنتهي يف خالل ** 
شركة عافية العاملية وتعمل  ٪41ومتلك شركة عافية العاملية للتوزيع والتسويق منها نسبة  ٪21منها نسبة صافوال لألغذية 
 يف جتارية وتوزيع منتجات األغذية ابجلملة والتجزئة.للتوزيع والتسويق 

 
، مت أتسيس شركة سي فود انرتانشيوانل تو يف املنطقة احلرة جببل علي يف ديب، اإلمارات 6132مارس  *** خالل شهر

 العربية املتحدة للعمل يف جتارة وتوزيع املنتجات البحرية. 
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
  )غري مراجعة( 6132 مارس 13املنتهية يف لفرتة الثالثة أشهر 

 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(
 

 
 معلومات عامة )تتمة( - 3
 
  ة عافية العامليةشركشركات اتبعة حتت سيطرة ( ج)

 
 

 
 

 

يف شنسبة امللكية 
  )ابملائة(الشركة التابعة 

 مارس 13كما يف 

 6135 6132 النشاط التجاري الرئيسي                     التأسيسبلد  إسم الشركة التابعة
 91 81 شركة قابضة اجلمهورية اإلسالمية االيرانية سي(إي س يب إشركة صافوال بيشهر )
 311 311 شركة قابضة  لوكسمربغ شـركة مالينرتا القابضـة

 311 311 شركة قابضة العذراء الربيطانيةزر اجل ف إل(إ إسصافوال لألغذية احملدودة )
 97.4 .864 متوفقة النشاط   األردن شـركة عافية العامليـة ـ األردن

 91 81 شركة قابضة العذراء زر الربيطانية اجل شـركة أنفسكز
 311 311 شركة جتارية العذراءزر الربيطانية اجل عافية للتجارة العاملية  
 311 311 متوقفة النشاط العذراء زر الربيطانيةاجل صافوال لألغذية العاملية

 311 311 شركة قابضة  تركيا شركة كوغو غيدا ايتوم يف تكاريت إيه إس )كوغو(
 - 1. جتارة وتوزيع اململكة العربية السعودية شركة عافية العاملية للتوزيع والتسويق

    
    شركة صافوال بيشهر

 79.9 6848 طعامتصنيع زيوت ال يرانيةاجلمهورية اإلسالمية اال شركة بيشهر الصناعية
 311 311 جتارة وتوزيع اجلمهورية اإلسالمية االيرانية شركة طلوع خبش افتاب )يت بيه أي(

 311 311 جتارة وتوزيع اجلمهورية اإلسالمية االيرانية شركة صافوال بيشهر للسكر
 - 81 أغذية وحلوايت يةاجلمهورية اإلسالمية االيران ورتيكا جولدن ويت )نورتيكا(نشركة 

    
    صافوال لألغذية احملدودة

 99.6 8846 طعامتصنيع زيوت ال مجهورية مصر العربية  شركة عافية العاملية ـ مصر )أي أي سي إي(
 311 311 متوقفة النشاط اجلزر الربيطانية العذراء التيمار الدولية احملدودة

 311 311 متوقفة النشاط طانية العذراءاجلزر الربي الينجتون الدولية احملدودة
    

    شركة كوغو غيدا ايتوم يف تكاريت إيه إس
 311 311 طعامصنيع زيوت الت  تركيا (يودومغيدا صناعي يف اتكريت إيه إس ) يودوم

 
 تيكا اليتر يف شركة نو  من امللكية ٪91، إستحوذت شركة صافوال بيشهر على نسبة  6135خالل شهر سبتمرب * 

 تعمل يف تصنيع منتجات احللوايت.
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
  )غري مراجعة( 6132 مارس 13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 

 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(
 
 
 )تتمة(معلومات عامة  - 3
 
 ه( شركات اتبعة حتت سيطرة شركة بندد)

 
 
 

 إسم الشركة التابعة

 
 

 
  النشاط التجاري الرئيسي بلد التأسيس 

يف الشركة شنسبة امللكية 
كما يف   )ابملائة(التابعة 

 مارس 13

 6132 6131 

     هشركة بند
 91 81 جتزئة اململكة العربية السعودية شركة املخازن الكربى التجارية

 311 311 خدمات وصيانة اململكة العربية السعودية شركة بنده خلدمات التشغيل والصيانة وخدمات العقود
 311 311 جتزئة مجهورية مصر العربية شركة بنده الدولية لتجارة التجزئة
 311 311 جتزئة اإلمارات العربية املتحدة شركة بنده الدولية لتجارة التجزئة

 - 311 خمابز اململكة العربية السعودية * )بنده للمخابز( احملدودة شركة بنده للمخابز
     خازن الكربى التجاريةشركة امل

 95 81 متوقفة النشاط اململكة العربية السعودية الشركة اللبنانية للحلوايت واملخابز )إل إس يب(
 

السعودية وهي تعمل يف جتارة اجلملة  ، مت أتسيس بنده للمخابز يف اململكة العربية6135* خالل شهر ديسمرب 
 والتجزئة ملنتجات املخابز.

 
 

 ملخص السياسات احملاسبية اهلامة - 6
 

تتلخص أدانه السياسات احملاسبية الرئيسية املطبقة يف إعداد هذه القوائم املالية املوحدة. مت تطبيق هذه 
 كر خالف ذلك.املعروضة، ما مل يذ  على كافة السنواتالسياسات بطريقة منتظمة 

 
 اإلعداد أسس 6-3
 

عادة إل املعدل احملاسيب اإلستحقاق ملبدأ وفقا   التارخيية لتكلفةاب املرفقة املوحدةاألولية  املالية القوائم أعدت
 الصادرة احملاسبية للمعايري وطبقا   العادلة، بقيمتها املشتقة املالية واألدوات للبيع املتاحة اإلستثمارات قياس

 .القانونيني للمحاسبني السعودية اهليئة عن
 

يار فحص وطبقا  ملع 6132مارس  13أعدت القوائم املالية األولية املوحدة لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 
اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني، على أساس الفرتات اجملمعة، واليت التقارير املالية األولية الصادر عن 

ال يتجزأ من السنة املالية. وبناءا  عليه، فإن اإليرادات واألرابح واملصاريف واخلسائر  تعترب كل فرتة جزءا  
اخلاصة ابلفرتة تعد حمققة خالل الفرتة. تشتمل القوائم املالية األولية املوحدة على مجيع التعديالت، اليت 

لعرض عادل لقوائم املركز  يتكون معظمها من املستحقات العادية املتكررة، اليت تعتربها اإلدارة ضرورية
. قد ال متثل النتائج األولية للعمليات لفرتة الثالثة أشهر مؤشرا املايل ونتائج األعمال والتدفقات النقدية

. ال تشمل القوائم املالية األولية املوحدة مجيع املعلومات صحيحا للنتائج السنوية لعمليات الشركة
ية املوحدة السنوية، وجيب أن تقرأ مع القوائم املالية املوحدة املدققة واإليضاحات املطلوبة يف القوائم املال

 .6135ديسمرب  13للمجموعة للسنة املنتهية يف 
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
  )غري مراجعة( 6132 مارس 13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 

 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(
 

 
 )تتمة( ملخص السياسات احملاسبية اهلامة - 6

 
 مؤثرةحماسبية إفرتاضات تقديرات و  6-6
 

يتطلب إعداد القوائم املالية وفقا  للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها استخدام تقديرات وافرتاضات تؤثر على 
تملة كما يف اتريخ القوائم املالية، احمللتزامات االوجودات و املت واملطلوابت، واإلفصاح عن مبالغ املوجودا

بشكل مستمر  فرتاضاتوكذلك مبالغ اإليرادات واملصروفات خالل الفرتة املالية. يتم تقييم التقديرات واال
مناسبة  ليت تعتربواستقبلية املحدا  ألوهي مبنية على خربة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات اب

تقديرات وافرتاضات متعلقة ابملستقبل، واليت وفقا  لتعريفها، اندرا ما تتساوى جراء . تقوم الشركة إبلظروفل
اليت قد ينتج عنها اهلامة مناقشة التقديرات واالفرتاضات ذات املخاطر فيما يلي مع النتائج الفعلية. متت 

 :قادمةودات واملطلوابت خالل السنة املالية التعديالت جوهرية يف القيمة الدفرتية للموج
 

 الشهرةقيمة يف  اإلخنفاض )أ(
الشهرة. مت حتديد قيمة املبالغ قيمة يف  إخنفاضكان هناك ما إذا  إبجراء فحص ملعرفة اجملموعة سنواي   تقوم 

هذه احلساابت تتطلب للنقد بناء  على حساب القيمة املستخدمة.  نتجةالقابلة لالسرتداد من الوحدات امل
 استخدام تقديرات.

 
 يف قيمة اإلستثمارات املتاحة للبيعاإلخنفاض  )ب(

يف قيمة اإلستثمارات املتاحة للبيع  اإلخنفاضتقوم اجملموعة إبفرتاضات لتقييم اخلسارة الناجتة عن 
يعترب رات. املسببه إلخنفاض غري مؤقت يف قيمة اإلستثمااملوضوعية تقييم األدلة هذا . يشمل موجوداهتاو 

موضوعيا  على  تكلفته دليال  يف حقوق امللكية أقل من يف القيمة العادلة إلستثمار  كبري وممتد  أي إخنفاض
اجملموعة تعترب . معني فرتاضجراء إ" يتطلب إتدمم" أو "هاميف القيمة. إن حتديد ما هو "اإلخنفاض 

وأدائه  ضع املايل للمستثمر فيه، أو يف القطاعتدهور الو  لىع يلعندما يوجد دل ا  مناسب اإلخنفاض يف القيمة
 التدفقات النقدية من العمليات والتمويل.و يف التكنولوجيا، تغريات أو 

 
 مشكوك يف حتصيلها ديونخمصص  )ج( 
أن اجملموعة على يتم تكوين خمصص حلساابت املدينني املشكوك يف حتصيلها عند وجود دليل موضوعي  

تعد الصعوابت املالية حلساابت املدينني. و  صليةبالغ املستحقة وفقا  للشروط األاملكافة لن تستطيع حتصيل  
اليت يتعرض هلا املدين وإحتمالية إفالسه أو إعادة اهليكلة املالية لديه أو إخفاقه يف أو أتخره عن سداد 

ستقل للمبالغ الدفعات املستحقة مؤشرات على إخنفاض قيمة الذمم املدينة التجارية. ويتم إجراء تقدير م
يتم  ه، فإناجلوهرية حبد ذاهتا ولكنها جتاوزت موعد إستحقاقها. وابلنسبة للمبالغ غري اهلامة حبد ذاهتا

 بشكل مجاعي ويتم تكوين خمصص بناء  على الوقت ومعدالت التحصيل السابقة.تقديرها 
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

  األولية املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية 
  )غري مراجعة( 6132 مارس 13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 

 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(
 

 
 )تتمة( ملخص السياسات احملاسبية اهلامة - 6
 

 )تتمة(مؤثرة حماسبية إفرتاضات تقديرات و  6-6
 

 خمصص خمزون متقادم )د(
 أعمار حتليلو  املتوقعة، املخزون ودورة سابقة، خربات على بناءا   املتقادمة لبضاعةصها لخمص عةاجملمو حتدد 

 تتضمن .بيعاتفيما يتعلق ابمل واملستقبلية احلالية التوقعات إىل ابإلضافة للمخزون، الراهنة واحلالة املخزون،
 متطلبات إىل ابإلضافة للمبيعات، املستقبلية التقلبات املتقادم املخزون ملخصص األساسية االفرتاضات

خمصص املخزون املتقادم  تقدير إن .املستقبلةروض عوال املبيعات لدعم الالزمة املخزون ومكوانت
 .املنتجاتتلك  روضلتغريات يف ع  وفقا   أخرى إىل فرتة من جوهري بشكل يتغري قدللمجموعة 

 
 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واملصنع واملعدات (هـ)

د اإلدارة األعمار اإلنتاجية التقديرية للممتلكات واملصنع واملعدت حلساب اإلستهالك. يتم حتديد هذا حتد
اإلدارة القيمة  فحص. تبلى الطبيعيالالتقدير بعد األخذ بعني اإلعتبار اإلستخدام املتوقع للموجودات أو 

ة أن ة املستقبلية عندما ترى اإلدار واي  ويتم تعديل رسوم إخنفاض القيمناملتبقية واألعمار اإلنتاجية س
 التقديرات السابقة. األعمار اإلنتاجية ختتلف عن

 
 إستثمارات 6-1
 

 شركات اتبعة )أ(
هتا املالية والتشغيلية االشركات التابعة هي تلك املنشآت اليت لدى اجملموعة القدرة على توجيه سياس

التصويت. يتم  وقحقنصف تالك أكثر من للحصول على منافع إقتصادية وعادة ما تكون مصحوبة إبم
حاليا  أو اليت اليت ميكن ممارستها األخذ بعني االعتبار وجود وأتثري األسهم املتوقعة اليت هلا حق التصويت 

ميكن حتويلها، وذلك عند تقييم ما إذا كانت اجملموعة تسيطر على منشأة أخرى. يتم توحيد الشركات 
جملموعة، كما تتوقف عملية التوحيد من اتريخ توقف اجملموعة عن إىل اة السيطر  حتويلالتابعة من اتريخ 

 السيطرة.
 

الشركات التابعة. يتم حتديد تكلفة اإلستحواذ على يتم إستخدام طريقة الشراء احملاسبية لقيد عملية 
م حتملها كما لقيمة العادلة للموجودات املقدمة، أو املطلوابت اليت مت تكبدها أو تلك اليت يتاب ستحواذاإل

 تكلفة يف الزايدة قيد يتم .اليت تعود مباشرة إىل اإلستحواذ، ابإلضافة إىل التكاليف ستحواذيف اتريخ اإل
اليت مت اإلستحواذ عليها   للتحديد القابلة املوجودات صايف يف اجملموعة حلصة العادلة القيمة عن ستحواذاإل

 يف "امللموسة غري املوجودات" بند ضمن اتبعة شركاتعلى  اإلستحواذ نع الناجتة الشهرةتقيد  .كشهرة
 التكلفةصايف ب قيدها ويتم قيمتها يف خنفاضعرفة اإلمل سنواي   الشهرة إختبار يتم .املرفقة املايل املركز قائمة

ال يتم توحيد الشركات التابعة اليت تكون سيطرة  .وجدت إن القيمة، يف اإلخنفاض ائرخسخصم  بعد
 مؤقتة وتصنف كشركات زميلة.اجملموعة عليها 
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 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(
 
 
 )تتمة( سبية اهلامةملخص السياسات احملا - 6

 
 )تتمة( إستثمارات 6-1
 

يتم إستبعاد معامالت وأرصدة وأرابح أو خسائر غري حمققة يف معامالت بني شركات اجملموعة. يتم تغيري 
 السياسات احملاسبية عند الضرورة لضمان توافقها مع السياسات املعتمدة من اجملموعة.

 
يف حقوق  اتالسيطرة، كعملي تحواذ علىساإلشركات اتبعة بعد  التغريات يف نسبة ملكية اجملموعة يفتّقيد 

الشراء املدفوع وأي فرق ثمن امللكية وتعدل املبالغ الدفرتية حلقوق حصص األقلية مقابل القيمة العادلة ل
 ".بدون تغري يف السيطرة األقليةحقوق مع  اتصفقالحقوق امللكية حتت "أثر  يفيقيد مباشرة  

 
 زميلةشركات  )ب(

عليها ولكن بدون سيطرة، وعادة ما كبري اليت يكون للمجموعة أتثري   نشآتهي امل زميلةالشركات ال
ابملائة من حقوق التصويت. يتم حساب  51ابملائة و  61بني ما يصاحب ذلك ملكية لنسبة ترتاوح 

مل تابلتكلفة. تشوتقيد مبدئيا  يف احملاسبة إبستخدام طريقة حقوق امللكية  زميلةاالستثمارات يف شركات 
على الشهرة اليت حتدد عند الشراء ابلصايف بعد خصم خسائر  زميلةإستثمارات اجملموعة يف الشركات ال

 .تيف القيمة، إن وجد اإلخنفاض
 

بعد الشراء يف قائمة الدخل، كما  اليت تتحقق زميلةتقيد حصة اجملموعة يف ربح أو خسارة الشركات ال
حتياطيات الذي حيد  بعد الشراء يف االحتياطيات. يتم تعديل التغريات تقيد حصتها يف التغري يف اال

. عندما تكون حصة اجملموعة يف خسائر مقابل القيمة الدفرتية لإلستثمار املرتاكمة الالحقة لعملية الشراء
ا فيها والشركات ذات السيطرة املشرتكة، مب زميلةحلصتها يف الشركة الأو متجاوزة مساوية ات الزميلة شركال

سدد أي ذمم مدينة غري مضمونة، ال تقيد اجملموعة أي خسائر إضافية، ما مل تتكبد أي التزامات أو ت
 .زميلةنيابة عن الشركة الدفعات 

 
األولية  يف قائمة الدخل زميلةيتم قيد األرابح واخلسائر املخفضة الناجتة عن االستثمارات يف شركات 

 .املوحدة
 

 احملققة يف معامالت بني اجملموعة وشركاهتا الزميلة بقدر حصة اجملموعة يف يتم إستبعاد األرابح غري
كما يتم إستبعاد اخلسائر غري احملققة ما مل تقدم املعاملة دليال  على إخنفاض قيمة األصل   الشركات الزميلة.

 املايل الذي مت حتويله.
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

  ئم املالية األولية املوحدة إيضاحات حول القوا
  )غري مراجعة( 6132 مارس 13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 

 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(
 

 
 )تتمة( ملخص السياسات احملاسبية اهلامة - 6

 
 )تتمة( إستثمارات 6-1
 

 استثمارات يف أوراق مالية متاحة للبيع )ج(
من  ٪61تاحة للبيع بشكل رئيسي من حصص تقل عن املالية املوراق األون االستثمارات يف تتك

االستثمارات ضمن املوجودات  هذهاستثمارات حقوق ملكية عدة شركات مدرجة وغري مدرجة. يتم قيد 
ائمة املركز غري املتداولة إال إذا كانت نية اإلدارة بيع تلك االستثمارات خالل إثين عشر شهرا  من اتريخ ق

القوائم اتريخ يف عاد تقييمها ابلقيمة العادلة يبسعر التكلفة ومن مث إبتداءا  املايل. تقيد هذه االستثمارات 
 :يلي امك  املالية

 
عد القوائم املالية بحتدد القيم العادلة لألوراق املالية املدرجة على أساس أسعار السوق املتاحة بتاريخ  (3

 د على حتويل أو بيع أي من هذه االستثمارات.تعديلها مبوجب أي قيو 
 
لرجوع إىل ابيتم حتديده  عقولحتدد القيم العادلة لألوراق املالية غري املدرجة على أساس تقدير م (6

مالية مدرجة أو على أساس التدفقات النقدية املتوقعة مماثلة و ألوراق املتداولة القيمة السوقية 
وق، تسجل اجملموعة هذا اإلستثمار ثالقيم العادلة بشكل مو  عندما ال ميكن تقدير املخصومة.
 ابلتكلفة.

 
مستقل ضمن بنود حقوق  مكوناملرتاكمة الناجتة عن إعادة تقييم هذه االستثمارات ك عديالتيتم قيد الت

 حىت يتم استبعاد االستثمار.القيمة العادلة امللكية كإحتياطي 
 
 التقارير القطاعية .-6
 

 الاألعم)أ( قطاع 
 :أو املنشآت اليتالعمليات  وأهو جمموعة من املوجودات األعمال قطاع 

 
 إيرادات. ققتعمل يف أنشطة حت 
  تقوم اإلدارة ابستمرار بتحليل نتائج عملياهتا من أجل اختاذ القرارات اليت تتعلق بتوزيع املصادر وتقييم

 األداء.
 .تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل 

 
 غرايف)ب( القطاع اجل

إيرادات يف  ققالقطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات أو العمليات أو املنشآت اليت تقوم أبنشطة حت
 بيئة اقتصادية حمددة ختضع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك اليت تعمل يف بيئات اقتصادية أخرى.
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  ة األولية املوحدة إيضاحات حول القوائم املالي
  )غري مراجعة( 6132 مارس 13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 

 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(
 

 )تتمة( ملخص السياسات احملاسبية اهلامة - 6 
 
 العمالت األجنبيةحتويل  6-1
 

 رئيسيةعملة الال)أ( 
عملة عرض القوائم املالية  وابلرايل السعودي وهللمجموعة املوحدة األولية لية القوائم املاتظهر البنود يف 

 للمجموعة.
 

ستخدام عملة البيئة اإلقتصادية اجملموعة إب تيتم تقييم البنود املدرجة يف القوائم املالية لكل من منشآ
، غريت أحد منشآت اجملموعة 6132يناير  3األولية اليت تعمل فيها املنشأة )العملة الوظيفية(. يف 

 عملتها الوظيفية الذي ابتت حتما  أكثر مالءمة لتلك املنشأة.
 

 )ب( معامالت وأرصدة
السعودي على أساس أسعـار الصـرف السائدة  يتم حتويل املعامالت اليت تتم ابلعمالت األجنبية إىل الرايل

اريخ تلك املعامالت. يتم قيد أرابح وخسائر فروق العملة الناجتة عن تسوية تلك املعامالت وكذلك و يف ت
ابلعملة األجنبية يف أبسعار الصرف يف هناية العام الناجتة عن حتويل املوجودات واملطلوابت النقدية تلك 

 . وحدةاملاألولية  قائمة الدخل
 

 )ج( شركات اجملموعة
جنبية واليت تكون عملتها واأل زميلةالتابعة واللشركات لاملركز املايل ونتائج األعمال ترمجة يقيد الناتج عن 

 الرئيسية غري الرايل السعودي، إىل الرايل السعودي كما يلي:
 
يف اتريخ قائمة املركز  إلغالقعند ااملوجودات واملطلوابت لكل قائمة مركز مايل أبسعار الصرف  ولحتُ  (3

 املايل. 
 اإليرادات واملصروفات لكل قائمة دخل على أساس متوسط سعر الصرف. ولحتُ  (6
عند بند اليت تعود لكل اريخ و تالبنود حساابت حقوق امللكية أبسعار الصرف يف  ولحتُ  (1

 .حدوثه 
 

إىل الرايل  زميلةللشركات األجنبية التابعة والالقوائم املالية  ويلتدرج التعديالت املرتاكمة الناجتة عن حت
 السعودي كبند منفصل ضمن حقوق امللكية.

 
لقيم إىل اللقيمة العادلة الحقة شركات اتبعة أجنبية وأي تعديالت اإلستحواذ على أي شهرة انجتة عن 

ت للشركات يتم إعتبارها كموجودات ومطلواب ستحواذإلاالدفرتية للموجودات واملطلوابت الناجتة عن 
 حسب سعر اإلغالق وتقيد يف حقوق امللكية. ويلهاالتابعة األجنبية ويتم حت

 
بسعر الصرف يف اتريخ املعاملة ويتم قيد فروق  زميلةاألرابح املستلمة من شركات توزيعات يتم حتويل 

 .األولية املوحدة العملة األجنبية احملققة يف قائمة الدخل رمجةت
 

العمالت  رمجة، يتم قيد فروق تزميلةزء من االستثمار يف الشركات األجنبية التابعة والعند استبعاد أو بيع ج
املوحدة كجزء من ربح أو خسارة األولية األجنبية املقيدة سابقا  يف حقوق امللكية وذلك يف قائمة الدخل 

  االستبعاد أو البيع.
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 )شركة مسامهة سعودية(

  ئم املالية األولية املوحدة إيضاحات حول القوا
  )غري مراجعة( 6132 مارس 13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 

 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(
 
 
 )تتمة( ملخص السياسات احملاسبية اهلامة - 6

 
 )تتمة( حتويل العمالت األجنبية 6-1
 

 التضخم مرتفعة)د( إقتصادات 
 

لمنشأة يف لالتضخم حتما  تكون العملة الوظيفية  مرتفعةصاد دول قتيف إ ما متارس اجملموعة نشاطهاعند
التضخم، يتم تعديل القوائم املالية للمنشآت يف اجملموعة حبيث  مرتفععملة ذلك اإلقتصاد  ياجملموعة ه
عديل الدخل واملصاريف لتعكس وحدة القياس يف هناية فرتة التقارير املالية. ويتطلب ذلك، تعملة تدرج يف 

التغريات يف مؤشر السعر العام إبتداءا  من فرتة التقرير املايل وكذلك بنود غري نقدية يف قائمة املركز املايل 
ية حالية كما يف هناية الفرتة إبستخدام مؤشر ئون لتعكس قوة شراز مثل املمتلكات واملصنع واملعدات واملخ

للسنة مدرج يف  املايلاملركز صايف ألول مرة. الربح أو اخلسارة يف قيدها  را  من اتريختباأسعار عام إع
 . ال يتم تعديل املبالغ املقارنة.متويلتكاليف أو إيرادات 

 
عندما ال يعد اإلقتصاد يف دولة تعمل فيها اجملموعة إقتصادا  مرتفع التضخم، تتوقف اجملموعة عن تطبيق 

أي مباشرة قبل الفرتة اليت يتوقف فيها  ،هناية فرتة التقرير املايل حساب اإلقتصادايت مرتفعة التضخم يف
للمجموعة كما يف ذلك التاريخ كقيم دفرتية للقوائم املوحدة املبالغ يف القوائم املالية تعد . املرتفع التضخم

 املالية الالحقة للمجموعة.
 
 يعادلهشنقد وما  6-2
 

وق ولدى البنوك واالستثمارات األخرى قصرية األجل عالية على النقد يف الصند يعادلهيشتمل النقد وما 
 السيولة واليت تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من اتريخ الشراء.

 
 مدينة ذمم 6-6
 
 تكوينالذمم املدينة ابملبالغ األصلية للفواتري انقصا  خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها. يتم  درجت

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

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

 .األولية املوحدة " يف قائمة الدخلعمومية وإداريةلذمم قد مت شطبها بقيد دائن على "مصاريف 
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 )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
  )غري مراجعة( 6132 مارس 13لثالثة أشهر املنتهية يف لفرتة ا

 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(
 
 
 )تتمة( ملخص السياسات احملاسبية اهلامة - 6

 
 خمزون 6-9
 

س . حتدد التكلفة على أسايقيد املخزون بسعر التكلفة أو صايف القيمة القابلة لإلسرتداد، أيهما أقل
 اإلنتاجتكلفة املواد األولية والعمالة ومصاريف  اتمة الصنعتكلفة املنتجات  تتضمناملتوسط املرجح. 

تقدر قيمة البضائع يف الطريق ابلتكلفة. تقدر قطع الغيار ومستلزمات غري متاحة للبيع ابلتكلفة العامة. 
 انقصا  أي خمصص مواد بطيئة احلركة.

 
األعمال العادية بعد خصم تكاليف  طوريف التقديري د هو سعر البيع صايف القيمة القابلة لإلسرتدا

 استكمال العملية ومصاريف البيع.
 
 ممتلكات ومصنع ومعدات 2-9
 
املمتلكات واملصنع واملعدات ابلتكلفة بعد خصم اإلستهالكات املرتاكمة ما عدا إنشاءات حتت  درجت

األولية املوحدة مل االستهالك على قائمة الدخل ابلتكلفة. ال يتم إستهالك األراضي. حي درجتف ،التنفيذ
على مدى األعمار اإلنتاجية على قيمها املتبقية طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة هذه املوجودات ب

 كما يلي:التقديرية  
 

  عدد السنوات  
 

  11 - 36,5  مباين
  11 - 1  مؤجرة مباين على حتسينات

  11 - 1  مصنع ومعدات
  32 - 1  ت مكتبيةأاث  ومعدا

  31 - 4  سيارات
 

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

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

تم رمسلة التجديدات والتحسينات اهلامة، إن وجدت، ويتم تعند تكبدها. األولية املوحدة لدخل قائمة ا
 استبعاد األصل الذي مت استبداله.
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 )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
  راجعة()غري م 6132 مارس 13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 

 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(
 

 
 )تتمة( ملخص السياسات احملاسبية اهلامة - 6

 
 موجودات غري ملموسة 6-31
 
 الشهرة -3

تدرج الشهرة من اإلستحواذ على الشركات التابعة يف املوجودات غري امللموسة. ال يتم إطفاء 
اإلخنفاض يف القيمة سنواي  أو بصفة أكثر تكرارا  يف حال  الشهرة ولكن يتم فحصها ملعرفة

أشارت األحدا  أو التغريات يف الظروف إىل أن قيمتها قد تنخفض وتدرج ابلتكلفة انقصا  
خسائر اإلخنفاض يف القيمة املرتاكمة. تتضمن األرابح واخلسائر من بيع منشأة القيمة الدفرتية 

 عة.للشهرة فيما يتعلق ابملنشأة املبا
 

يتم ختصيص الشهرة لوحدات منتجة للنقد لغرض إختبار اإلخنفاض يف القيمة. يتم إجراء 
التخصيص لتلك الوحدات املنتجة للنقد أو جمموعات الوحدات املنتجة للنقد اليت يتوقع أن 

الوحدات ج األعمال اليت إرتفعت فيها الشهرة. يتم حتديد الوحدات أو جمموعات متستفيد من د
مستوى تتم عنده مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية حيث أهنا هي القطاعات  عند أقل

 التشغيلية.
 
 موجودات أخرى غري ملموسة ذات عمر إشنتاجي غري حمدد  -6
 

تتكون املوجودات األخرى غري امللموسة من أمساء جتارية وموجودات أخرى معينة غري ملموسة. 
مر اإلنتاجي غري احملدد إستحواذ اجملموعة هلذا األصل املايل متثل املوجودات غري امللموسة ذات الع

 يف نشاط مشرتك. تدرج املوجودات ابلتكلفة وال يتم إطفاؤها.
 
 شنفقات مؤجلة -1

الية للفرتة احلاألولية املوحدة تقيد التكاليف اليت ليس هلا منافع مستقبلية ضمن قائمة الدخل 
النفقات كون اإلستفادة منها يف الفرتات املستقبلية. تتتم رمسلة تلك التكاليف اليت يتوقع تبينما 

املرفقة األولية املوحدة املؤجلة واليت تظهر ضمن "موجودات غري ملموسة" يف قائمة املركز املايل 
 للتجزئةمن بعض تكاليف اإلنشاء غري املباشرة املتكبدة من قبل اجملموعة واملتعلقة إبنشاء حمالت 

 سنوات. مخسفاء تلك التكاليف على فرتات ال تتجاوز . يتم إطومرافق اإلنتاج
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  إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
  )غري مراجعة( 6132 مارس 13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 

 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(
 
 
 )تتمة( ملخص السياسات احملاسبية اهلامة - 6

 
 القيمةيف  اإلخنفاض 6-33
 
 موجودات ملموسة وغري ملموسة (أ

، مبراجعة القيمة الدفرتية للموجودات طويلة األجل امللموسة وغري يف هناية كل سنة ماليةتقوم اجملموعة، 
. ويف حالة وجود هذا الدليل، امللموسة للتأكد من وجود دليل على وقوع خسارة اخنفاض دائم يف قيمتها

يتم تقدير القيمة القابلة لالسرتداد لذلك األصل لتحديد حجم خسارة االخنفاض يف القيمة. حتدَّد القيمة 
القابلة لإلسرتداد على أساس املعلومات املستخدمة يف حساب القيمة احلالية. ويف احلاالت اليت ال ميكن 

لذلك األصل، تقوم اجملموعة بتقدير القيمة القابلة لالسرتداد للوحدة  فيها تقدير القيمة القابلة لالسرتداد
 اليت ينتمي إليها ذلك األصل. ققة للنقد احمل
 

للنقد أبقل من قيمته  نتجةويف احلاالت اليت يقدَّر فيها املبلغ القابل لالسرتداد لألصل أو الوحدة امل
للنقد إىل القيمة القابلة لالسرتداد، ويتم ققة حدة احملالدفرتية، عندئذ ختفض القيمة الدفرتية لألصل أو الو 

 املوحدة.األولية إثبات خسائر االخنفاض يف قيمة األصل يف قائمة الدخل 
 

 )ب(  املوجودات املالية
يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مايل، إجراء مراجعة للتأكد من وجود دليل موضوعي على وجود اخنفاض يف 

لة وجود هذا الدليل، يتم إثبات خسارة االخنفاض الدائم يف قائمة الدخل قيمة أصل مايل. ويف حا
 املوحدة. حيدَّد االخنفاض الدائم يف القيمة على النحو التايل:

 
ابلقيمة العادلة، ميثل االخنفاض الدائم يف القيمة الفرق بني القيمة االمسية  قيدةابلنسبة للموجودات امل -

  املوحدة.األولية سابقا  يف قائمة الدخل  املقيدةة االخنفاض يف القيمة والقيمة العادلة انقصا  خسار 
ابلتكلفة، ميثل االخنفاض الدائم يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية  املقيدةابلنسبة للموجودات  -

لسوق والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املخصومة وفقا  ملعدَّل العائد السائد حاليا  يف ا
 ألصل مايل مماثل. 

 
تقاس التكلفة املرتاكمة على أهنا الفرق ابلنسبة لالخنفاض الدائم يف قيمة االستثمارات املتاحة للبيع،  -

خنفاض يف القيمة من ذلك األصل ادلة املتداولة انقصا  أي خسارة إاإلستحواذ والقيمة العتكلفة بني 
من حقوق امللكية واملثبت يف قائمة الدخل األولية  عدتبواملسثبت مسبقا  يف قائمة الدخل املاملايل 

  املوحدة.
يف القيمة، عندئذ تتم زايدة القيمة الدفرتية لألصل أو  الدائم اإلخنفاضإذا ما مت الحقا  عكس خسارة 

فيما القيمة الدفرتية  عن زيدي ، على أاللالسرتدادالقابلة تها لقيمالتقدير املعدَّل إىل للنقد ققة الوحدة احمل
يف السنوات للنقد  ققةالوحدة احمليف قيمة ذلك األصل أو  الدائم اإلخنفاض خسارةلو مل يتم إثبات 

ال  .املوحدة إيرادات يف قائمة الدخلكيف القيمة فورا    الدائم اإلخنفاضالسابقة. يتم إثبات عكس خسارة 
 متاحة للبيع والشهرة. الدائم املسجلة لالستثمارات يف حقوق ملكية اإلخنفاضخسارة يتم عكس 
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 )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
  )غري مراجعة( 6132 مارس 13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 

 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(
 

 
 )تتمة( هلامةملخص السياسات احملاسبية ا - 6

 
 للبيعومطلوابت مصنفة كمحتفظ هبا موجودات  6-36
 

يتم عندما  يتم تصنيف املوجودات غري املتداولة )أو جمموعة اإلستبعاد( كموجودات حمتفظ هبا للبيع
. وتدرج إىل حد بعيد حمتمال  البيع هذا إسرتداد قيمتها الدفرتية بشكل رئيسي من خالل معاملة بيع ويعد 

 لدفرتية أو القيمة العادلة انقصا  تكاليف البيع أيهما أقل.ابلقيمة ا
 

 عمليات متوقفة
ة هي مكون )وحدة منتجة للنقد( يف منشأة إما مت إستبعاده أو مت تصنيفه كمحتفظ به للبيع فالعملية املتوق

 وهو:
 ميثل نشاطا  رئيسيا  أو منطقة جغرافية للعمليات. (أ

 شاط رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات.حادية منسقة إلستبعاد نأجزء من خطة  (ب
 إىل إعادة بيعها.مت اإلستحواذ عليها حصرا  مع التطلع  شركة اتبعة (ج

 
 تعرض اجملموعة نتائج ما بعد الزكاة والضريبة من العمليات املتوقفة كمكون آحادي مستقل لقائمة الدخل

رادات واملصاريف والضرائب واألرابح أو اخلسائر . كما يتم إضافة إىل ذلك اإلفصاح عن اإلياألولية املوحدة
 عند القياس ابلنسبة للقيمة العادلة انقصا  تكاليف البيع و التدفقات النقدية.

 
 القروض 6-31
 

تم رمسلة ت ت.القروض بقيمة املتحصالت املستلمة بعد حسم تكاليف املعاملة املتكبدة إن وجد قيديتم 
 تلكابقتناء أو إنشاء أو إنتاج املوجودات املؤهلة وذلك كجزء من  تكاليف القروض اليت ترتبط مباشرة

 املوجودات. يتم حتميل تكاليف القروض األخرى على قائمة الدخل.
 
 صكوك .6-3
 

 تصنف اجملموعة صكوكها كمطلوابت مالية وفقا  جلوهر األحكام التعاقدية للصكوك.
 
 ذمم دائنة ومستحقات 6-31
 

مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سواء مت لقة ابملبالغ املطلوب سدادها يف املستقبل املتعاملطلوابت  قيديتم 
 اجملموعة.إىل فواتري مبوجبها أم مل يتم تقدمي 
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  مراجعة( )غري 6132 مارس 13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 

 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(
 

 
 )تتمة( ملخص السياسات احملاسبية اهلامة - 6

 
 خمصصات 6-32
 

انتج عن حد  سابق، ضمين حايل أو  نظامياملخصصات عندما يكون لدى اجملموعة إلتزام  قيديتم 
 كانية تقدير املبلغ بشكل يعتمد عليه.لتسوية اإللتزام، وإمنشوء تكاليف وهناك إحتمال 

 
 ائبضر الالزكاة و  6-36
 

 يف األجانب املسامهون خيضعختضع الشركة للزكاة وفقا  ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل )"املصلحة"(. 
 املتعلقة الدخل ضريبة خمصص حيمل. الدخل لضريبة السعودية العربية اململكة يف املوحدة التابعة الشركات

 حيمل. املرفقة املوحدةاألولية  املالية القوائم يف األقلية حقوق على التابعة الشركات يف األجانب سامهنيابمل
 على السعودية العربية اململكة يف التابعة الشركاتمبلكية الشركة يف  املتعلقة والزكاة للشركة الزكاة خمصص

 عند وجدت، إن النهائية، ربوطال مبوجب قتستح اليت اإلضافية املبالغتقيد . املوحدةاألولية  الدخل قائمة
 .هذه املبالغ حتديد

 
غري  جهاتالشركة وشركاهتا التابعة يف اململكة العربية السعودية ضرائب لبعض املعامالت مع تطع تق

 ضريبة الدخل السعودي. نظاممقيمة يف اململكة العربية السعودية وذلك حسب متطلبات 
 

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

 
 بنيالرئيسة  املؤقتة الفروقات وكافة رحلةامل ابخلسائر املتعلقة املؤجلة الدخل ضريبة موجودات قيد يتم

 خاضع مستقبلي دخل توفر عنده حيتمل الذي احلد للضريبة إىل اخلاضع والدخلالدخلي احملاسيب 
 املؤجلة الدخل ضريبة مطلوابت قيد يتم .والفروقات املؤقتة رحلةامل الضريبية اخلسائر تلك لتغطية للضريبة
 حتديد . يتميةمستقبليف فرتات دخل تؤدي إىل إلتزام بضريبة  أن املتوقع املؤقتة اجلوهرية ابلفروقات املتعلقة
 عند تطبيقها يتوقع واليت املايل املركز قائمة بتاريخ طبقةم ضريبية نسب ابستخدام املؤجلة الدخل ضرائب

 .املؤجلة الدخل ضريبة التزامات تسديد عند أو املؤجلة الدخل أصول ضريبة مبالغ حتقق
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
  )غري مراجعة( 6132 مارس 13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 

 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(
 

 
 )تتمة( ملخص السياسات احملاسبية اهلامة - 6

 
 اخلدمة للموظفني  هنايةمكافأة  6-39
 

ية من يتم قيد مكافأة هناية اخلدمة للموظفني مبوجب شروط أنظمة العمل والعمال يف اململكة العربية السعود
لقيمة اباملوحدة. يتم حساب مبلغ اإللتزام األولية وحيمل على قائمة الدخل وشركاهتا التابعة قبل الشركة 

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

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

أخرى  كافآتتقوم الشركات التابعة األجنبية بتكوين خمصص مقابل مكافأة هناية اخلدمة للموظفني وم
ال توجد خطط تقاعد ممولة أو غري ممولة للشركات وذلك وفقا لقوانني الدولة اليت متارس فيها نشاطها. 

 التابعة األجنبية.
 
 اإليرادات 6-38
 

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

 
 الثابت القسط بطريقةاألولية املوحدة الدخل  قائمة يف التشغيلية اإلجيار عقود من االجياري الدخل يقيد

خمتلف  وعرض ترويج املكتسب الدخل من والعرض الرتويج من الدخل اإلجيار. ويتكون عقد فرتة خالل
الفرتة اليت يتم فيها  يف وتقيد موعةاجمل يف ابلتجزئة البيع متاجر داخل البائعني قبل من منتجات املوردين

 .إكتساهبا
 

 إيرادات توزيعات األرابح عند وجود حق إبستالم تلك املبالغ. قيديتم 
 
 عمومية وإداريةمصاريف مصاريف بيع وتسويق و  6-61
 

 العمومية واإلدارية على التكاليف املباشرة وغري املباشرة اليتاملصاريف تشتمل مصاريف البيع والتسويق و 
بتكلفة اإلنتاج وفقا  للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها. توزع هذه التكاليف بني  مرتبطةتكون حتديدا  غري 

 .بطريقة منتظمةالعمومية واإلدارية، إن لزم األمر، املصاريف تكلفة املبيعات ومصاريف البيع والتسويق و 
 
 أرابحتوزيعات  6-63
 

  تم املوافقة عليها من قبل مسامهي اجملموعة.تالية يف الفرتة اليت األرابح يف القوائم املتوزيعات تقيد 
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
  )غري مراجعة( 6132 مارس 13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 

 غري ذلك( )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر
 
 
 )تتمة( ملخص السياسات احملاسبية اهلامة - 6

 
 مشتقات األدوات املالية 6-66
 

إبتــداء  ابلقيمــة العادلــة يف اتريــخ إبــرام عقــد مشــتق ألداة ماليــة ومــن مث يعــاد  املاليــة األدوات مشــتقاتتقيــد 
ا إذا كان املشتق املـايل قـد متـت قياسها بقيمتها العادلة. تعتمد طريقة قيد األرابح أو اخلسائر الناجتة على م

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

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

ــ (ب أو معاملــة متوقعــة جــدا  )حتــوط  قيــدةة ذات صــلة مبوجــودات أو مطلــوابت مكتحوطــات ملخــاطر معين
 لتدفق نقدي(

 
توثــق اجملموعــة يف بدايــة املعاملــة العالقــة بــني أدوات التحــوط وبنــود التحــوط وكــذلك أهــداف إدارة خماطرهــا 

لتحـوط وعلـى وإسرتاتيجية إجراء عدة معامالت حتوط خمتلفة. كما توثق اجملموعـة تقييمهـا لكـل مـن بدايـة ا
أسـاس اإلســتمرارية مـا إذا كانــت مشــتقات األدوات املاليـة املســتخدمة يف معــامالت التحـوط فعالــة جــدا  يف 

 مقاصة التغريات يف القيم العادلة أو التدفقات النقدية للبنود اليت مت التحوط هلا.
 

املتداولة عندما يكـون عمـر تصنف القيمة العادلة الكاملة ملشتق حتوط كأحد املوجودات أو املطلوابت غري 
شــهرا  وكأصـل أو مطلـوب متـداول عنــدما تكـون مـدة اإلســتحقاق  36البنـد املتبقـي واملتحـوط لــه أكثـر مـن 

 شهرا . 36املتبقية للبند املتحوط له أقل من 
 
 التحوط للقيمة العادلة (أ

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

العادلة وذلك يف قائمة الدخل مع أي تغريات يف القيمة العادلة لألصل أو املطلوب املتحوط له اليت 
فقط حساابت التحوط ابلقيمة العادلة ملخاطر  موعةتعود إىل املخاطر اليت مت التحوط هلا. تطبق اجمل

ائر اجلزء الفعال من معاملة التحوط يف قائمة قيمة سلع التحوط )السكر اخلام(. يتم قيد أرابح أو خس
الدخل ضمن "تكلفة املبيعات". كما يتم قيد األرابح أو اخلسائر ذات الصلة ابجلزء غري الفعال يف 

صايف. يتم قيد التغريات يف القيمة العادلة للتحوطات  -قائمة الدخل ضمن إيرادات/ نفقات التمويل
 ."لفة املبيعاتتك"املستقبلية يف قائمة الدخل ضمن 
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
  )غري مراجعة( 6132 مارس 13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 

 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(
 
 
 )تتمة( ملخص السياسات احملاسبية اهلامة - 6

 
 )تتمة( مشتقات األدوات املالية 6-66

 
 التحوط للتدفقات النقدية (ب

 
عال من التغريات يف القيمة العادلة ملشتقات األدوات املالية اليت مت حتديدها واملؤهلة  فيقيد اجلزء ال

 . يتم قيد أرابح أو خسائر اجلزء الفعال مباشرة يف قائمةحقوق امللكيةكتحوطات لتدفقات نقدية يف 
 صايف. –الدخل ضمن إيرادات/ نفقات التمويل 

 
يعاد تصنيف املبالغ املرتاكمة يف حقوق امللكية إىل أرابح أو خسائر يف الفرتات عندما يؤثر البند 

ح أو املتحوط له على األرابح أو اخلسائر )مثال : عندما حيد  البيع املتوقع املتحوط له(. يتم قيد أراب
من تكلفة املبيعات". إال أنه عندما تؤدي ضمة السلعة يف قائمة الدخل "عال من قيفخسائر اجلزء ال

األرابح املعاملة املتوقعة اليت مت التحوط هلا إىل إثبات أصل غري مايل )مثال : خمزون(، يتم حتويل 
واخلسائر اليت سبق وأن مت أتجيلها يف حقوق امللكية وذلك من حقوق املليكة ويتم إدراجها يف القياس 

 ويل لتكلفة املوجودات. يتم يف النهاية قيد املبالغ املؤجلة يف تكلفة السلع املباعة يف حالة املخزون.األ
 

عندما تنتهي صالحية أداة حتوط أو يتم بيعها، أو عندما ال يفي حتوط مبعايري حساب التحوط، فإن 
حقوق امللكية ويتم أي أرابح أو خسائر مرتاكمة وقائمة يف حقوق امللكية يف ذلك الوقت تظل يف 

قيدها عندما يتم يف النهاية قيد املعاملة املتوقعة يف قائمة الدخل. عندما يصبح من غري املتوقع حدو  
معاملة مستقبلية، يتم مباشرة حتويل األرابح أو اخلسائر املرتاكمة اليت مت إدراجها يف حقوق امللكية 

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

 عقود إجيار تشغيلية 6-61
 

تصنف عقود اإلجيار عندما حيتفظ املؤجر فعليا  بكافة املخاطر واملنافع ذات الصلة مبلكية اصل مايل وذلك  
على قائمة الدخل  بطريقة القسط الثابتالتشغيلي اإلجيار  دفعات عقديتم حتميل  .ةكعقود إجيار تشغيلي

 على مدى فرتة اإلجيار.املوحدة 
 
 املبالغ املسرتدة من التأمني .6-6
 

يتم قيد املبالغ املسرتدة من التأمني كأصل مايل وذلك عندما يتم التأكد بشكل هنائي من حدو  تدفق 
للمنافع اإلقتصادية للمجموعة مع أتثري مقابل هلا يف قائمة الدخل املوحدة للفرتة اليت تصبح فيها هذه املبالغ 

 املسرتدة مؤكدة بشكل هنائي.
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
  )غري مراجعة( 6132 مارس 13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 

 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(
 
 
 )تتمة( ملخص السياسات احملاسبية اهلامة - 6

 
 إعادة تصنيف 6-61
 

لتتوافق مع  6135 عاماملقارنة لاملوحدة لقوائم املالية ابمعينة ذات صلة تصنيف مبالغ  أعيد، لعرض أفضل
 .6132عام عرض 

 
 
 مصنفة كمحتفظ هبا للبيعومطلوابت موجودات  - 1

 
وعة اجملم تصنف 6132ومبوجب إتفاقية املسامهني املوقعة يف مارس  3كما هو مبني يف اإليضاح رقم 

أيضا  خالل عام . 6132مارس  13موجودات ومطلوابت الشركة املتحدة للسكر كمحتفظ هبا للبيع يف 
األغذية، قررت اجملموعة ترسيخ موقعها يف  سرتاتيجية تقليص أعماهلا يف جمالوكمحصلة لفحص إ 6131

رض أجزاء من مرافق األسواق األساسية وقيمت اخلروج من بعض األعمال اخلارجية. وبناء  على ذلك، مت ع
التصنيع ضمن قطاع الزيوت النباتية للمجموعة كمحتفظ هبا للبيع". فيما يلي تفاصيل موجودات ومطلوابت 

 :6132 مارس 13حمتفظ هبا للبيع يف 
 

 موجودات مصنفة كمحتفظ هبا للبيع ذات صلة مبا يلي: 
     6132    6131  
  )غري مراجعة(    )غري مراجعة(     

 
  54.121   9164188   ألغذيةا قطاع

 
 مطلوابت ذات صلة مبوجودات حمتفظ هبا للبيع ذات صلة مبا يلي:

 
  314.964   6184633   األغذية قطاع

 
 :مارس 13فيما يلي تفاصيل املوجودات واملطلوابت احملتفظ هبا للبيع يف 
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

  ية األولية املوحدة إيضاحات حول القوائم املال
  )غري مراجعة( 6132 مارس 13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 

 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(
 
 
 )تتمة( مصنفة كمحتفظ هبا للبيعومطلوابت موجودات  - 1
 

 املوجودات واملطلوابت احملتفظ هبا للبيع 1-3 
     6132    6131  
  )غري مراجعة(    )غري مراجعة(     

 املوجودات
  5   3114616   نقد وما يعادله

  31.457   38.42.3   ذمم مدينة وذمم مدينة أخرى
  15.644   3914111   خمزون

  9.654   6814.31   ممتلكات ومصنع ومعدات
  -         14621   موجودات أخرى غري متداولة

 
 صنفة كمحتفظم كموجوداتمبالغ مصرح عنها  

  54.121   9164188   املوحدةاألولية هبا للبيع يف قائمة املركز املايل  
 
 

     6132    6131  
  )غري مراجعة(    )غري مراجعة(     

 
 املطلوابت

  24.714   164881.   قروض
  41.394   ...6364   ذمم دائنة ومطلوابت أخرى

  -         .1.466   مطلوابت غري متداولة
 مبالغ مصرح عنها كمطلوابت ذات صلة مبوجودات

  314.964   6334186  املوحدةاألولية حمتفظ هبا للبيع يف قائمة املركز املايل   
 

  



 

- 11 -  

 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
  ري مراجعة()غ 6132 مارس 13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 

 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(
 
 
 )تتمة( مصنفة كمحتفظ هبا للبيعومطلوابت موجودات  - 1
 

 الدخل من العمليات املتوقفة 1-6 
 مارس: 13قطاع األغذية لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف فيما يلي تفاصيل الدخل من  

 
 6132 

  )غري مراجعة(
6132 

  )غري مراجعة(

 
 املبيعات

 
 3884663 

 
 169.622 

  (112.464)  (6314612) تكلفة املبيعات

 66.446  (334.11) الربح)اخلسارة( إمجايل 
   

   مصاريف تشغيلية
 (3.191) (921) بيع وتسويق

  (5.712)  (41.1.) عمومية وإدارية

 35.241  (3242.1) من العملياتخسارة/ دخل 
   

   إيرادات )مصاريف( أخرى
  (656.29)  (984123) صايف  – نفقات متويل

 (17.149) (3114613) قبل ضرائب الدخل األجنبية والزكاةسارة اخل
   (719)   (34212) زكاة وضرائب دخل أجنبية

 منسارة خا كاملعلن عنه فرتةلل سارةصايف اخل
 دةاملوحاألولية عمليات متوقفة يف قائمة الدخل   

 
(3164116)  

 
(17.754)  

 
 تدفقات شنقدية من عمليات متوقفة 1-1 
مت عرض تفاصيل التدفقات النقدية من عمليات متوقفة ضمن قائمة التدفقات النقدية للفرتة املنتهية يف  

 .6132مارس  13
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

  ة إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحد
  )غري مراجعة( 6132 مارس 13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 

 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(
 
 
 إستثمارات -.

     6132    6131  
  )غري مراجعة(    )غري مراجعة(   إيضاح  

 
  7.659.672   649194311  3،4 زميلة شركات يف إستثمار

  476.711   2624233  6،4 للبيع متاحة إستثمارات
 

   9411.4622   4.316.119  
 

 زميلةإستثمار يف شركات  3-.
 

   شنسبة امللكية الفعلية ابملائة 

 
6132  

 
6135  

6132 
  )غري مراجعة(

6131 
  )غري مراجعة(

     
 5.492.111 24.124869 12.56 12416 )"املراعي"( احملدودة شركة املراعي 

 كة كنان العاملية للتطوير العقـاري شر 
 )"كنان"(  

 
6848 

 
69.9 

 
216428. 

 
213.293 

 342.745 ..36246 49 8. )"إنتاج"(شركة إنتاج كابيتال احملدودة 
 149.944 634111. 49 8. ("هريف"شركة هريف خلدمات املواد الغذائية )

 324.574 .313486 41 1. شركة مدينة السرية لتطوير العقار 
 37.611 324.11 37 36 مطوري مدينة املعرفة اإلقتصاديةشركة 

   6.744   64111 متنوعة متنوعة أخـــرى 

   649194311  7.659.672  

 
 بيع اإلستثمار يف شركة داير 4-3-3

، ابعت الشركة ملكيتها املباشرة وغري املباشرة يف داير املشرق )مشروع مشارف( 6134خالل سبتمرب 
مليون ريـال سعودي. وبناء  عليه، فقد حققت  591.2كتها الزميلة، شركة كنان، مببلغ جمموعه إىل شر 

مليون ريـال سعودي. مبوجب أحكام اإلتفاقية، يتعني  347.5اجملموعة رحبا  رأمساليا  يف هذه املعاملة مببلغ 
مليون ريـال  336بلغ على شركة كنان أن تدفع املتحصالت على أربعة أقساط. مت سداد القسط األول مب

تنتهي يف عام  سنتنيخالل فرتة املتبقية  تبقينيامل نييستحق سداد القسط .سعودي عند توقيع العقد
مت خصم مبالغ الذمم املدينة املذكورة أعاله من "كنان" بقيمها احلالية ذات الصلة ومت اإلفصاح . 6137

 املوحدة. األولية  عنها كذمم مدينة طويلة األجل يف قائمة املركز املايل
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
  )غري مراجعة( 6132 مارس 13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 

 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(
 

 
 )تتمة( إستثمارات -.

 
 دول إستالم القسطني املتبقيني للمعامالت أعاله:فيما يلي ج

 
 السنوات املنتهية:

 
      

6132      3114191  
6137       3.94821  

       68841.1  
 
، مت أتسيس شركة سي فود انرتانشيوانل ون 6132مارس  13خالل الربع السنوي املنتهي يف  4-3-6

. يقع مقر شركة سي فود ٪41نسبة لألغذية )إف زد سي أو ( حبيث متلك منها شركة صافوال 
انرتانشيوانل يف املنطقة احلرة جببل علي بديب يف اإلمارات العربية املتحدة وتعمل يف جتارة املنتجات 

  البحرية.
 
 إستثمارات متاحة للبيع 6-.

 
 بشكل رئيسي مما يلي: مارس 13تتكون االستثمارات املتاحة للبيع يف 

 
ة شنسبة امللكية الفعلي 

 )ابملائة(
  

   
6132 

 
  6131 

6132 
  )غري مراجعة(

6131 
  )غري مراجعة(

     :إستثمارات مدرجة

 94.341 3114916 1,9 1,8 إعمار املدينة اإلقتصادية "إعمار"
 494.657 6824.69 2,4 .,2 مدينة املعرفة اإلقتصادية
 -       -       5 1 تعمري األردنية القابضة

     
     :ات غري مدرجةإستثمار 

 315.429 3114928 34,43 93,.3 القابضة شركة سويكورب جسور
 335.274 .331426 35 31 شركة سويكورب اململكة العربية السعودية

 64.751 6.4611 5 1 دار التمليك
   2624233 476.711 
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

  األولية املوحدة  إيضاحات حول القوائم املالية
  )غري مراجعة( 6132 مارس 13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 

 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(
 

 
 قروض قصرية األجل -1

 
قصرية األجل من سحوابت بنكية على املكشوف وقروض قصرية األجل وترتيبات متويل القروض تتكون 

عدة بنوك جتارية خمتلفة ومؤسسات مالية. تدفع رسوم متويل على هذه الديون ابسعار السوق  ابملراحبة من
  بعض القروض قصرية األجل للشركات التابعة مضمون بضماانت من الشركة. السائدة.

 
 
 قروض طويلة األجل -2

 
     6132    6131  
  )غري مراجعة(    )غري مراجعة(   إيضاح  

 
  1.151.276   149.2..14  )أ( جتارية بنوك

  3.511.111   341114111  )ب( صكوك 
 

     .48.149.2   4.451.276  
  (641.249)  (1.4118.)    املتداولة املطلوابت ضمن املتداول اجلزء

 
     .4.984916   4.529.941  

 
ة املوحدة. بعض هذه للشركة وشركاهتا التابع قروض من بنوك جتارية ومؤسسات مالية متويال  متثل ال أ( 

القروض مضمون بغرض رسوم على املمتلكات واملصنع واملعدات لبعض الشركات التابعة. تتضمن 
إتفاقيات القروض تعهدات تتطلب من بني أشياء أخرى احلفاظ على نسب مالية معينة. بعض 

 القروض طويلة األجل للشركات التابعة مضمون بضماانت الشركة.
 

إعتمد املسامهون يف الشركة  6136ديسمرب  35ادي للجمعية العمومية عقد يف يف إجتماع غري عب( 
أتسيس برانمج صكوك الذي ميكن للشركة مبوجبه أن تصدر صكا  من خالل شرحية أو أكثر مببلغ ال 

 يتجاوز رأس مال الشركة املدفوع.
 

ج من خالل إصدار أمتت اجملموعة عرضها اإلبتدائي مبوجب هذا الربانم 6131يناير  66كما يف  
سنوات وقد مت  7مليار ريـال سعودي. مدة صالحية الصكوك الصادرة  3.5صك قيمته اإلمجالية 

زائد  ٪3.31عرضها بقيمة إمسية بعائد متوقع غري اثبت على محلة الصكوك ملدة ستة شهور بواقع 
من  غريهاعن معدل سايبور. تنص أحكام الصكوك على أن حتافظ اجملموعة على شروط مالية و 

 .الشروط
 

مليار  1.12، لدى اجملموعة تسهيالت متويل بنكية غري مستحقة مببلغ 6132مارس  13كما يف  
  مليار ريـال سعودي(. 4.2: 6135ريـال سعودي )
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
  )غري مراجعة( 6132 مارس 13ية يف لفرتة الثالثة أشهر املنته

 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(
 

 
  علنةرأس املال وتوزيعات األرابح امل - 6

 من سعودي ريـال مليار 5.1 البالغ الشركة مال رأس يتكون 6135و 6132 مارس 13 يف كما
  .3أنظر اإليضاح رقم  .الواحد لسهمل سعودي الريـ 31 قيمةب ابلكامل، مدفوعة سهم مليون 511.9

 311.51 مببلغأولية  أرابحتوزيعات  على 6132 أبريل 39يف إجتماعهم يف  اإلدارة جملس أعضاءوافق 
  .(للسهم سعودي ريـال 1.65متثل ) سعودي ريـال مليون

 
 
 تغريات مومسية - 9
 

شوال وموسم احلج، واليت و  املتعلقة أبشهر رمضانتتأثر بعض أنشطة اجملموعة من خالل احلركات املومسية  
 6135و  6132لفرتة لعام اقع أتثري يتتسبب يف زايدة اإليرادات بشكل ملحوظ خالل تلك الفرتات. 

 الثالث من السنة املالية. الثاين و  نييف الربعبشكل رئيسي 
 
 معلومات قطاعية - 8
 

نت األنشطة الرئيسية تتعلق ابألغذية وجتارة ، كا6135و 6132مارس  13فرتة املنتهية يف لخالل ا
التجزئة يف أنواع خمتلفة من األغذية ومنتجاهتا ذات الصلة وإستثمارات وأنشطة أخرى ذات صلة. فيما 

مارس ولفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف تلك  13يلي تلخيص ابلقطاع ملعلومات مالية خمتارة. كما يف 
 التواريخ:

 
 

  
 
 

 األغذية

املتحدة  الشركة
مصر  –للسكر 

 )عمليات متوقفة(
 1إيضاح رقم 

 
 
 

 التجزئة

 
 

إستثمارات 
 وأشنشطة أخرى

 
 
 

 اإلستبعادات

 
 
 

 اجملموع

       )غري مراجعة( 6132 

 642114116 - 2324111 41664196.  - 648264661 ، صايفاملمتلكات واملصنع واملعدات

 849364126 - 942824619 13.4.68  - 9114911 املتداولة غري  األخرىاملوجودات 

 241614363 (934.89) 3146.8 146634662  - .64938428 ، صايفاإليرادات

 864866 (634168) 684122 (634611) (3164116) 3214.61 )اخلسارة(صايف الدخل 
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

   إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة
  )غري مراجعة( 6132 مارس 13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 

 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(
 
 
 )تتمة( معلومات قطاعية - 8
 

  
 
 

 األغذية

الشركة املتحدة 
مصر  –للسكر 

 )عمليات متوقفة(
 1إيضاح رقم 

 
 
 

 التجزئة

 
 

إستثمارات 
 وأشنشطة أخرى

 
 
 

 ستبعاداتاإل

 
 
 

 اجملموع

       )غري مراجعة( 6131

 2.979.725 -       566.572 1.674.213 131.172  6.425.536 املمتلكات واملصنع واملعدات

 9.262.619 -       4.344.414 143.134 1.549  3.316.424 املتداولة غري  األخرىاملوجودات 

 2.661.734 (71.313) 34.291 1.396.496 -       1.142.221  ، صايفاإليرادات

 471.531 (31.415) 127.749 34.413 (17.754) 316.531 )اخلسارة( صايف الدخل

 
يف و  اإليرانية اإلسالمية واجلمهورية العربية، مصر مجهوريةو  السعودية العربية اململكة يف أعماهلا اجملموعة متارس
ولفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف تلك  مارس 13 يف كما  املختارة املالية املعلومات تلخيص مت. أخرى دول

 :يلي كما  اجلغرافية للقطاعات وفقاالتواريخ 
 

اململكة العربية  
 السعودية

 مجهورية مصر
 العربية

اجلمهورية 
 اإلسالمية
 اإليراشنية

 
 دول أخرى

 
 اجملموع

 )غري مراجعة( 6132
 صايف ،املمتلكات واملصنع واملعدات

 
141684622 

 
3436.4..1 

 
66941.6 

 
3614188 

 
642114116 

 849364126 6614136 8.4.91 18.4299 8431.4166 موجودات غري متداولة أخرى

 241614363 1914111 2214166 1334218 46264811. صايف ،اإليرادات

 864866 314161 194631 (3.146.8) 3684319 / )اخلسارة(صايف الدخل

 
اململكة العربية  

 السعودية

 مجهورية مصر
 العربية

 اجلمهورية اإلسالمية
 اإليراشنية

 
 دول أخرى

 
 اجملموع

      )غري مراجعة( 6131

 2.979.725 634.365 764.441 3.526.232  4.474.344 صايف املمتلكات واملصنع واملعدات

 9.262.619 645.957 44.153 411.114  4.426.491 موجودات غري متداولة أخرى

 2.616.734 272.111 794.575 557.119  4.393.511 صايف –اإليرادات 

 471.531 65.257 15.327 (77.153) 442.717 / )اخلسارة(صايف الدخل

 



 

- 12 -  

 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة 
  ة()غري مراجع 6132 مارس 13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 

 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(
 

 
 

 رحبية السهم -31
 

قسمة الدخل من ب 6135و 6132 مارس 13يف فرتة الثالثة أشهر املنتهية مت حساب رحبية السهم ل
تني هاعدد األسهم القائمة خالل على  فرتتنياتني الهلسامهي الشركة العائد ملالعمليات وصايف الدخل 

  .فرتتنيال
 
 

 إلتزامات وتعهدات -33
 
 سعودي الـري مليون 49.2 مببلغ قائمة إلتزامات جملموعةعلى ا كان  ،6132 ديسمرب 13 يف (3

 .إبستثمارات تتعلق( سعودي الـري مليون 43,3: 6135)
 
ل مليون ريـا 45.2قيمت مصلجة الزكاة والدخل إلتزاما  زكواي  إضافيا  مببلغ  ،6132 مارس 13 يف (6

بفرتات سابقة على الشركات وبعض فيما يتعلق  مليون ريـال سعودي( 46.7: 6135سعودي )
اإلدارة على هذه الربوط وتعتقد أن املصلحة يف النهاية ستعكس  عرتضتشركاهتا التابعة املوحدة. إ

ألولية هذه الربوط لصاحلها. وبناء  على ذلك، مل يتم تكوين خمصص هلذا املبلغ يف القوائم املالية ا
  املوحدة املرفقة.

 
 


