
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 

 القوائم املالية املوحدة
 ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ ديسمرب ٣١للسنتني املنتهيتني يف 

 وتقرير مراقيب احلسابات

 



 
 

 
 
 
 

 تقرير مراقيب احلسابات
 

 اىل السادة املسامهني
 :شركة جمموعة صافوال

 
، شركة مسامهة سعودية،    ")الشركة("وحدة املرفقة لشركة جمموعة صافوال       قد راجعنا قائمة املركز املايل امل      ل

والقوائم املوحدة للدخل والتغريات يف حقوق املسامهني والتدفقات         ٢٠٠٥ ديسمرب ٣١وشركاهتا التابعة كما يف     
إن إدارة  . الية املوحدة النقدية التابعة هلا للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وااليضاحـات اليت تعترب جزءا من القوائم امل              

الشركة مسؤولة عن هذه القوائم املالية املوحدة اليت اعدت وفقا ملتطلبات نظام الشركات واملقدمة لنا مع كافة                   
إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم املالية املوحدة استناداً اىل املراجعة             . املعلومات والبيانات اليت طلبناها   

 .اليت قمنا هبا
 
قد قمنا مبراجعتنا وفقا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية اليت تتطلب منا ختطيط واجراء                  ل

تشمل املراجعة اجراء فحص    . املراجعة للحصول على تأكيد معقول بأن القوائم املالية ال حتتوي على أخطاء جوهرية            
كما تتضمن املراجعة إجراء    . الغ واإليضاحات الواردة يف القوائم املالية     اختباري للمستندات واألدلة املؤيدة للمب    

. تقييم للمبادئ احملاسبية املطبقة والتقديرات اهلامة اليت اعدت مبعرفة اإلدارة ولطريقة العرض العام للقوائم املالية                
 .ونعتقد أن مراجعتنا تعطينا أساساً معقوالً إلبداء رأينا

 
  :م املالية املوحدة ككل واملشار اليها اعالهيف رأينا، ان القوائو
 
ديسمرب  ٣١ثل بصورة عادلة، من مجيع النواحي اجلوهرية، املركز املايل للشركة وشركاهتا التابعة كما يف                 مت •

 للمبادىء احملاسبية   ونتائج اعماهلا وتدفقاهتا النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وذلـك وفقـا             ٢٠٠٥
  .املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية واملالئمة لظروف الشركة وشركاهتا التابعة

 
تفق، من مجيع النواحي اجلوهرية، مع متطلبات نظام الشركات وعقد تأسيس الشركة فيما يتعلق باعداد                  ت •

 .وعرض القوائم املالية
 

 ندي وبتـرجيسـ
 
 
 
 
   

 عبد القادر علي سنـدي
 ١١٧ ترخيص رقم

 الجريد وشركاه
 أحد أعضاء برايس وترهاوس كوبرز

 
 
 

  
 وليد إبراهيم شكري

 ٣٢٩ترخيص رقم 
 
 هـ١٤٢٧  صفر٥ 
 )٢٠٠٦ مارس ٥(

 
 



 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 
  املوحدةقائمة املركز املايل

 ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ ديسمرب ٣١كما يف 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
ة  املوجودات    ٢٠٠٤       ٢٠٠٥      ايضاح   ٦  دينة   ١٣٧,٦٩٩   ٣٢٨,٦٤٢  ٤ أوراق مالية متاحة للبيع   ٢٦٣,٧٨٦   ٢٦٥,١٤٨  ٣ نقد وما يعادلهجودات متداول :مو ,١  ٦١٨,٠٨٨   ٩٤٢,٨٧٥   و٥صايف الذمم امل ١,١ارات   ٢,١٤٠,٥٧٣   ٢,٩٤٣,٦٠٥  ١٣ جمموع املوجودات املتداولة   ١٤٨,٢٧٥   ٢٨٤,٧٣٩  ٨ وموجودات أخرىمقدمة مدفوعات   ٩٧٢,٧٢٥   ١٢٢,٢٠١  ٧ صايف املخزون ١  ٦٦٤,٩٠٢   ٠٤,١٨٦  ٩ صايف االستثم ,١ :لوبات متداولةمط  لكيةاملطلوبات وحقوق امل   ٦,١٩٤,٩٣٨   ٨,١١٧,٢٧١   اجملموع   ٣,١٨٧,٩٨٥   ٣,٩١٧,٦١٢  ١٤ و ١٢ و ٦ تة املوجودات الثابصايف   ٦١,٥٧٦   ٦١,٤١٧  ١١ صايف موجودات غري متداولة اخرى  ٣٩,٩٠٢   ٩٠,٤٥١  ١٠ صايف الشهرة ,١  ١٦٤,٨٥٧   ١٩٥,٠٧٢  ١٤ اجلزء املتداول من قروض طويلة األجل    ٩٩٢,١٦٣   ٤٢٥,٦١٠  ١٣ حسابات بنكية دائنة قصرية األجل    ,١  ١٢١,٩٣٨   ١٢٨,٢١٢  ١٧ ذمم دائنة طويلة األجل     ٢,٢٠٤,٠٩٧   ٣,٢٧٩,٠١٥  ١٣ جمموع املطلوبات املتداولة    ٢٩٨,٣٥٦   ٤٥٠,٤٤٩  ١٨ و ١٦ مصروفات مستحقة ومطلوبات اخرى  ٧٤٨,٧٢١   ٢٠٧,٨٨٤  ١٥ و ٦ ذمم دائنة  ١,٥٠١,٠٠حقوق املس : يف الشركةامهني :حقوق امللكية  ٣٢ و ٣٠ تعهدات والتزامات حمتملة    ٣,٤٩١,٦٨٥   ٤,٤٧١,١٩٥   جمموع املطلوبات   ١٠٦,٣٧٦   ١٦١٢٢,٣  ١٩ خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني  ٠٥٩,٢٧٤   ٩٤١,٦٥٢  ١٤ قروض طويلة األجل ٥١مي   ٩,٠٠٠   ٩,٠٠٠  ٢١ احتياطي عالوة إصدار  ٠,٠٠٠   ٠,٠٠٠  ٢٠ رأس املال ٢٢   ٣٩٤,٦٣١   ٤,٨٤٩  ٢٢ احتياطي نظا ٤ ة متاحة للبيع   ٥٤,٠٠٠   ٤,٠٠٠  ٣احتياطي عام )ويل عمالت أجنبية    ٢٠,٨٥٨   ١٣١,٦٧٧  أرباح غري حمققة من أوراق مالي ,٢,٢وق املسامهني    ٤٥٣,٧٣٧   ٩٣٨,٢٩٣   أرباح مبقاة  )٦١,٣٧١(  ١١٢,٧٠٦(   حتعديالتت  .القوائم املالية املوحدةهذه  جزءا ال يتجزأ من ٣٥رقم  اىل ١رقم تعترب االيضاحات املرفقة من     ٦,١٩٤,٩٣٨   ٨,١١٧,٢٧١   اجملموع    ٢,٧٠٣,٢٥٣   ٣,٦٤٦,٠٧٦   حقوق امللكية جمموع    ٦٣٢,٣٩٨   ٦٦٠,٩٦٣  ٦ حقوق األقلية   ٠٧٠,٨٥٥   ٩٨٥,١١٣   جمموع حق
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 
  املوحدةقائمة الدخل

 ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥رب  ديسم٣١للسنتني املنتهيتني يف 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 

  ٢٠٠٤       ٢٠٠٥      ايضاح   
 

  ٥,٦٠١,٩٧٩   ٦,٨٥٦,٤٨٤  ٦ صايف اإليرادات
  )٤,٦٨٣,٨٢٢(  )٥,٧٠٠,٣٦٢(  اإليرادات تكلفة 

 
  ٩١٨,١٥٧   ١,١٥٦,١٢٢   امجايل الربح

 
 :مصروفات

  )٤٥٣,٨٦٥(  )٥٥٣,٠٢٣( ٢٤ وتسويق بيع 
  )٢٤١,٧٢٤(  )٣٥٢,٨٦٩( ٢٥ و ٦ عمومية وإدارية

 
  ٢٢٢,٥٦٨   ٢٥٠,٢٣٠   الربح من العمليات

 
 :أخرى) مصروفات(إيرادات 

  ٣٦٢,٧٧٣   ١,٠٩٨,٨٦٤  ٢٦ صايف إيراد االستثمارات
  )٥٥,٣٠٨(  )١٠٢,٢٣٩( ١٤  و١٣ متويلفقات صايف ن

  ٦٢,٥٥٨   ١٢٤,١٣٣  ٢٧ صايف إيرادات أخرى
 

 ضريبة الدخل االجنبية الربح قبل الزكاة الشرعية و
  ٥٩٢,٥٩١   ١,٣٧٠,٩٨٨      وحقوق األقلية 

  )١٩,١٧٤(  )٣٠,٧٨٠( ١٨ الزكاة الشرعية وضريبة الدخل االجنبية  
 

  ٥٧٣,٤١٧   ١,٣٤٠,٢٠٨   الربح قبل حقوق األقلية  
 

  )٧١,٠٤٣(  )١٣٨,٠٣٤( حصة حقوق األقلية من صايف ارباح الشركات التابعة املوحدة
 

  ٥٠٢,٣٧٤   ١,٢٠٢,١٧٤   حصايف الرب
 

  ٢٥,١٢   ٤٠,٠٧  ٢٩ )بالريال السعودي(ربح السهم 
 
 

 .القوائم املالية املوحدةهذه  جزءا ال يتجزأ من ٣٥رقم  اىل ١  رقمتعترب االيضاحات املرفقة من
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 
  املوحدةقائمة التغريات يف حقوق املسامهني

 ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ ديسمرب ٣١املنتهيتني يف للسنتني 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 

  ٢٠٠٤       ٢٠٠٥      ايضاح   
 

 :رأس املال
  ٨٠٠,٠٠٠   ١,٠٠٠,٠٠٠    يناير ١الرصيد كما يف 

  ٢٠٠,٠٠٠   ٥٠٠,٠٠٠  ٢٠ أسهم منحة صدرت خالل السنة
 

  ١,٠٠٠,٠٠٠   ١,٥٠٠,٠٠٠    ديسمرب ٣١الرصيد كما يف 
 

 :اطي عالوة إصدارإحتي
  ٢٠٩,٠٠٠   ٩,٠٠٠    يناير ١الرصيد كما يف 

  )٢٠٠,٠٠٠(  -        ٢٠ أسهم منحة صدرت خالل السنة
 

  ٩,٠٠٠   ٩,٠٠٠    ديسمرب ٣١الرصيد كما يف 
 

 :إحتياطي نظامي
  ٣٤٤,٣٩٤   ٣٩٤,٦٣١    يناير  ١الرصيد كما يف 

  ٧٥٠,٢٣   ١٢٠,٢١٨  ٢٢ احملول من االرباح املبقاة 
  

  ٣٩٤,٦٣١   ٥١٤,٨٤٩    ديسمرب  ٣١الرصيد كما يف 
 

 :إحتياطي عام
  ٢٥٤,٠٠٠   ٢٥٤,٠٠٠    يناير  ١الرصيد كما يف 

  -         )٢٥٠,٠٠٠( ٢٠ أسهم منحة صدرت خالل السنة
 

  ٢٥٤,٠٠٠   ٤,٠٠٠    ديسمرب ٣١الرصيد كما يف 
 

 :ارباح غري حمققة من أوراق مالية متاحة للبيع
  -         ٢٠,٨٥٨    يناير  ١ما يف الرصيد ك

  ٢٠,٨٥٨   ١١٠,٨١٩  ٤ ارباح غري حمققة خالل السنة 
 

  ٢٠,٨٥٨   ١٣١,٦٧٧    ديسمرب  ٣١الرصيد كما يف 
 

 )يتبع(
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 
 )تتمة( املوحدة قائمة التغريات يف حقوق املسامهني

 ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥رب  ديسم٣١للسنتني املنتهيتني يف 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 

  ٢٠٠٤       ٢٠٠٥      ايضاح   
 

 :تعديالت حتويل عمالت أجنبية
  )٦٣,٤٥٢(  )٦١,٣٧١(   يناير ١الرصيد كما يف 

  ٢,٠٨١   )٥١,٣٣٥( ٢٦ صايف تعديالت خالل السنة 
 

  )٦١,٣٧١(  )١١٢,٧٠٦(   ديسمرب ٣١الرصيد كما يف 
 

 :أرباح مبقاة
  ٣٠٥,٩٠٠   ٤٥٣,٧٣٧    يناير  ١يد كما يف الرص

  ٥٠٢,٣٧٤   ١,٢٠٢,١٧٤   صايف الربح
  )٥٠,٢٣٧(  )١٢٠,٢١٨( ٢٢ احملول اىل االحتياطي النظامي 

  -         )٢٥٠,٠٠٠( ٢٠ أسهم منحة صدرت خالل السنة
  )١٩٠,٠٠٠(  )٢٧٠,٠٠٠( ٣٣ ارباح موزعة مرحلية

  )١١٢,٠٠٠(  )٧٥,٠٠٠( ٣٣ ٢٠٠٣ و  ٢٠٠٤أرباح موزعة هنائية عن عامي 
  )٢,٣٠٠(  )٢,٤٠٠( ٣٣ و ٢٨ مكافآت أعضاء جملس اإلدارة 

 
  ٤٥٣,٧٣٧   ٩٣٨,٢٩٣    ديسمرب  ٣١الرصيد كما يف 

 
  ٢,٠٧٠,٨٥٥   ٢,٩٨٥,١١٣   ملسامهنيجمموع حقوق ا

 
 

 .ية املوحدةالقوائم املالهذه  جزءا ال يتجزأ من ٣٥رقم  اىل ١  رقمتعترب االيضاحات املرفقة من
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 
  املوحدةقائمة التدفقات النقدية

 ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ ديسمرب ٣١للسنتني املنتهيتني يف 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 

        ٢٠٠٤       ٢٠٠٥   
 :التدفقات النقدية من العمليات

  ٥٠٢,٣٧٤   ١,٢٠٢,١٧٤  صايف الربح
 :سوية صايف الربح مع صايف النقد من العملياتتعديالت لت

  )٣٦٢,٧٧٣(  )١,٠٩٨,٨٦٤( صايف إيراد االستثمارات
  ٢١,٣٦٧   ٨٧,٥٥٣  إطفاءات واخنفاض يف القيمة

  )٢٤,٧٢٠(  )٥,٠٩٨( صايف تعديالت الشهرة
  -         ٩,٢٣٦  تعديالت على موجودات اخرى غري متداولة

  ١٦٠,٧٧٠   ١٩٤,٩١٨  استهالكات
  ٤٦٣   )٤,٣٢٦( بيع موجودات ثابتة) أرباح(خسائر 

  ٧١,٠٤٣   ١٣٨,٠٣٤  حصة حقوق االقلية من صايف أرباح الشركات التابعة املوحدة
 :التغريات يف موجودات ومطلوبات تشغيلية

  )٣٢٣,٨٩٨(  )٣٢٤,٧٨٧( ذمم مدينة
  )٤٣٤,٩١٩(  )١٤٩,٤٧٦( خمزون 

  )٣٥,٥٧٣(  )١٣٦,٤٦٤( ىاخرمتداولة  وموجودات مةمدفوعات مقد
  ٣٧٨,٣٩١   ٤٥٩,١٦٣  ذمم دائنة 

  ١١٩,٢٦٢   ٩٢,٣٦٥  مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة اخرى
   ٣٤,٥٠٥   ١٥,٩٤٠  خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني

   ١٠٦,٢٩٢   ٤٨٠,٣٦٨  صايف النقد الناتج عن العمليات
 :التدفقات النقدية من نشاطات االستثمار

  )٥١٨,٣٠٧(  )٤١١,٨٣١( ات على أوراق مالية متاحة للبيعاضاف
  ٥١٩,٦٤٠   ٥٢٥,٥١٩  متحصالت بيع أوراق مالية متاحة للبيع
  ١٢٠,٩٩٠   ١٠٠,٨٢٥  أرباح موزعة مستلمة من شركة زميلة

  ١٠٢,٨٧٦   ٩٣٥,٤٨٠  صايف متحصالت بيع استثمارات
  )٣٠,٤٠٤(  )٥١٣,٢٠٩( إضافات على االستثمارات

  )٤٦,٥٠٤(  )٤٢,٠٨١( تعديالت على موجودات غري متداولة اخرى/ فاتاضا
  ١٧,٦٠٨   ١٦,٤٩٤  متحصالت بيع موجودات ثابتة

 صايف الرصيد االفتتاحي للموجودات الثابتة اخلاصة بالشركات التابعة
  )٢٧٨,٥٥٣(  -           املقتناة

   )١,٠٦١,٧٤٤(  )٩٨٨,٠٤٨( إضافات على موجودات ثابتة
   )١,١٧٤,٣٩٨(  )٣٧٦,٨٥١(  نشاطات االستثماريفاملستخدم  النقد صايف

 )يتبع (
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 
 )تتمة( املوحدة قائمة التدفقات النقدية

 ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ ديسمرب ٣١للسنتني املنتهيتني يف 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 

        ٢٠٠٤       ٢٠٠٥  
 

 : النقدية من نشاطات التمويلالتدفقات
  ٢٥٣,٤٦٨   ٤٣٣,٤٤٧  صايف التغري يف حسابات بنكية دائنة قصرية االجل

  )٧٢,٥٥٨(  )١٦٤,٨٥٧( تسديد قروض طويلة االجل
  ١,٠٨٣,٠٧٧   ٧٧,٤٥٠  اضافات على قروض طويلة االجل

  ١٩٠,٩٠٣   )١٠٩,٤٦٩( تغري يف حقوق االقلية
  )٢٨٩,٣٧٠(  )٣٣٨,٧٢٦( ارباح موزعة مدفوعة

 
  ١,١٦٥,٥٢٠   )١٠٢,١٥٥( نشاطات التمويل) املستخدم يف( الناتج عن صايف النقد

  
  ٩٧,٤١٤   ١,٣٦٢  صايف الزيادة يف النقد وما يعادله

 
  ١٦٦,٣٧٢   ٢٦٣,٧٨٦  نقد وما يعادله كما يف بداية السنة

 
  ٢٦٣,٧٨٦   ٢٦٥,١٤٨  نقد وما يعادله كما يف هناية السنة

 
 

 : تكميلي عن معلومات غري نقديةجدول
  -         ٥٧,٣٢٨  مطلوب يتعلق بشراء شركة تابعة مقيد ضمن املطلوبات

  ٢,٣٠٠   ٢,٤٠٠  مكافآت أعضاء جملس اإلدارة
  ٢٠,٨٥٨   ١١٠,٨١٩  ارباح غري حمققة من أوراق مالية متاحة للبيع

 صايف الزيادة يف القيمة العادلة لصايف موجودات شركة تابعة
  -         ٤٨,٥٧٠     على سعر شرائها

  )٢,٠٨١(  )٥١,٣٣٥( تعديالت حتويل عمالت أجنبية
  ٤٦,٣٧٦   -        مقاصة استثمار حتت التصفية مقابل ذمم دائنة للشركة املستثمر هبا

  ١٨,٠٠٠   -        عكس خمصص بالزيادة مقابل الشهرة
 
 

 .القوائم املالية املوحدةهذه  جزءا ال يتجزأ من ٣٥م رق اىل ١  رقمتعترب االيضاحات املرفقة من
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 
 ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة

 ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ ديسمرب ٣١للسنتني املنتهيتني يف 
 
 
 الشركة وشركاهتا التابعة وطبيعة أعماهلا -  ١

تأسست وفقاً لنظام الشركات يف      شركة مسامهة سعودية   هي   ")الشركة("جمموعة صافوال   شركة  ان   
 مارس  ٩(هـ  ١٣٩٨ ربيع األول    ٢٩ بتاريخ   ٢١/مبوجب املرسوم امللكي رقم م    اململكة العربية السعودية    

 رجـب ٢١ بتاريـخ مدينة جدة    يف ٤٠٣٠٠١٩٧٠٨ صدر سجل الشركة التجاري رقم    ). ١٩٧٨
يف إنتاج وتسويق الزيوت النباتية وانشاء       تتمثل أهداف الشركة     ). ١٩٧٩  يونيو ١٦(هـ  ١٣٩٩

الصناعات املكملة هلا ومنافذ التجزئة، ومنتجات االلبان واالغذية اخلفيفة ومواد التغليف والتصدير               
  . واالسترياد والتعهدات التجارية والوكاالت التجارية باالضافـة اىل تنميـة احملاصيـل الزراعية

  :لعنوان التايلاملكتب الرئيسي للشركة على ايقع  
 املركز السعودي لالعمال 
 املدينةطريق  
 ١٤٤٥٥ب .ص 
 ٢١٤٢٤جدة  
  العربية السعوديةاململكة  

واليت تعمل كل منها    ") اجملموعة"جمتمعة  (الشركة استثمارات يف الشركات التابعة املوحدة التالية          لدى 
ت إنتاج وتسويق املنتجات الغذائية     مبوجب سجل جتاري خاص هبا ومتارس نشاطها بشكل رئيسي يف جماال          

  :والبيع بالتجزئة ومواد التغليف ومطاعم األغذية السريعة
  نسبة امللكية الفعلية      
  )باملائة(    
   ديسمرب  ٣١كما يف     
  ٢٠٠٤ ٢٠٠٥  بلد التأسيس     الشركة

 
 شركة صافوال ألنظمة التغليف احملدودة 

  ١٠٠   ١٠٠ ية السعوديةاململكة العرب ")صافوال للتغليف("
  ١٠٠  ١٠٠ اململكة العربية السعودية  ملواد التغليف احملدودةاألطرشركة 

 شركة رؤية لتطوير نظم املعلومات وخدمات
  ١٠٠  ١٠٠ اململكة العربية السعودية احلاسب اآليل

  ١٠٠  ١٠٠ فريجن ايالندز شركة صافوال للتجارة العاملية احملدودة 
  ١٠٠  ١٠٠ االمارات العربية املتحدة ) نطقة احلرةامل( شركة تيسري

  ١٠٠  ١٠٠ اململكة العربية السعودية شركة العزيزية بندة التجارية
  ١٠٠  ١٠٠ اململكة العربية السعودية ")بندة املتحدة("شركة العزيزية بندة املتحدة 

 شركة صافوال لزيوت الطعام احملدودة
  ٩٠,٦٢ ٩٠,٦٢ السعوديةاململكة العربية  ")زيوت الطعام("

  ٧٠  ٧٠ اململكة العربية السعودية ")هريف("شركة هريف للخدمات الغذائية 
 شركة صافوال لالستثمارات الصناعية

  ٦٣,٥  ٦٣,٥ اململكة العربية السعودية ")االستثمارات الصناعية("
  ١٠٠  ١٠٠ اململكة العربية السعودية شركة املرافق احلديثة للتنمية العقارية

- ٨ - 
  -    ٧٠ اململكة العربية السعودية ")املتحدة للعقار("الشركة املتحدة للعقار 



 :لدى شركة زيوت الطعام أيضا الشركات التابعة املوحدة التالية
 

  نسبة امللكية     
  )باملائة(الفعلية     
   ديسمرب  ٣١كما يف     
  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥  بلد التأسيس     الشركة

 
  ١٠٠  ١٠٠  لوكسمربغ ابضةشركة مالينترا الق

  ٧٥  ٧٥  األردن  األردن-شركة عافية العاملية 
  ٥١  ٦٠  املغرب شركة صافوال املغرب

  ٥٠  ١٠٠  فريجن ايالندز ")سامي فودز("صافوال سامي فودز احملدودة 
 احملدودة) السودان(شركة صافوال لزيوت الطعام 

  ٦٥,٩  ٨٩  السودان ")صافوال السودان   ("
  ٩٠  ٩٠  فريجن ايالندز ")انفسكز("كة انفسكز انك شر

  ٤٩  ٤٩  ايران ")هبشاهر("شركة صافوال هبشاهر 
 

املتحدة (" باملائة من رأمسال الشركة املتحدة للسكر         ٦٤,٧٩متتلك شركة االستثمارات الصناعية نسبة      
 واليت مت توحيدها مع     ، وهي شركة ذات مسؤولية حمدودة مسجلة يف اململكة العربية السعودية           ")للسكر

 .القوائم املالية لشركة االستثمارات الصناعية قبل إعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة
 

 مصر، وهي شركة ذات     -، أسست شركة املتحدة للسكر الشركة املتحدة للسكر          ٢٠٠٥خالل عام   
 مصر ألغراض   -سكر  تأسست الشركة املتحدة لل   . مسؤولية حمدودة مسجلة يف مجهورية مصر العربية       

إمتالك وتشغيل مصنع لتكرير قصب السكر يف مصر وبيع وتوزيع السكر املكرر واملنتجات الفرعية ذات                
 مصر، واليت   - باملائة من رأمسال الشركة املتحدة للسكر        ٣٨,٩متتلك اجملموعة ملكية فعلية بنسبة      . العالقة

 باملائة من الشركة املتحدة     ٥١واليت متتلك نسبة    (للسكر  مت توحيدها ايضاً مع القوائم املالية لشركة املتحدة         
لدى اجملموعة سيطرة جوهرية على الشركة املتحدة       . قبل اعداد هذه القوائم املالية املوحدة     )  مصر -للسكر  
 . مصر-للسكر 

 
، قامت الشركة بتأسيس الشركة املتحدة للعقار، وهي شركة ذات مسؤولية حمدودة             ٢٠٠٥خالل عام    

يف اململكة العربية السعودية ألغراض إدارة وتشغيل وتسويق وتطوير الفنادق واجملمعات السكنية             مسجلة  
  .والتجارية، إضافة اىل تقدمي خدمات الدعم الصناعي

خالل .  باملائة من شركة سامي فودز     ٥٠، كانت متتلك شركة زيوت الطعام       ٢٠٠٤ ديسمرب   ٣١كما يف    
.  باملائة يف شركة سامي فودز     ٥٠بشراء حصة اضافية بنسبة     ، قامت شركة زيوت الطعام      ٢٠٠٥عام  

. ٢٠٠٥ ديسمرب   ٣١ باملائة كما يف     ١٠٠وبالتايل، بلغت نسبة شركة زيوت الطعام يف شركة سامي فودز           
  . ٢٦أيضاً، انظر ايضاح 

فوال من رأمسال شركة صا   )  باملائة ٤٩,٩ - ٢٠٠٤( باملائة   ٨٤متتلك اجملموعة أيضاً ملكية فعلية بنسبة       
، وهي شركة ذات مسؤولية حمدودة مسجلة يف مجهورية مصر العربية، واليت مت             ")سامي مصر ("سامي مصر   

قبل )  باملائة من شركة سامي مصر     ٧٥واليت متتلك نسبة    (توحيدها ايضاً مع القوائم املالية لشركة سامي فودز         
  .اعداد هذه القوائم املالية املوحدة

ركة صافوال السودان كشركة ذات مسؤولية حمدودة يف مجهورية           ، مت تأسيس ش   ٢٠٠٤خالل عام   
، زادت شركة زيوت    ٢٠٠٥خالل عام   . السودان لغرض اإلنتاج والتجارة يف منتجات زيوت الطعام        

  . باملائة٨٩الطعام حصتها يف شركة صافوال السودان اىل نسبة 
أمسال شركة انفسكز، وهي شركة      باملائة من ر   ٩٠، امتلكت شركة زيوت الطعام نسبة       ٢٠٠٤خالل عام    

ان اهلدف الرئيسي النفسكز هو امتالك       . اعمال دولية مسجلة مبوجب قوانني بريتش فريجن ايالندز        
استثمار يف شركة مقرها مجهورية كازاخستان، واليت متارس عملها يف انتاج وتوزيع منتجات زيوت                

 .الطعام
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 باملائة من رأمسال شركة هبشاهر، وهي       ٤٩سبة  امتلكت شركة زيوت الطعام ايضاً ن     ،  ٢٠٠٤خالل عام   
إن اهلدف الرئيسي لشركة هبشاهر هو      . شركة مسامهة مغلقة مسجلة يف اجلمهورية االسالمية االيرانية        

. امتالك استثمارات يف شركتني ايرانيتني مسامهتني تعمالن يف انتاج وتوزيع زيوت الطعام والسمن النبايت              
 . جوهرية على شركة هبشاهرلدى شركة زيوت الطعام سيطرة

 
 
 ملخص السياسات احملاسبية اهلامة - ٢
 

على أساس التكلفة التارخيية وفقا ملبدأ االستحقاق واملعدل باعادة تقييم          اعدت القوائم املالية املوحدة املرفقة       
عن ية الصادرة   االستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية، وطبقاً للمبادئ احملاسب            

  :تتلخص أهم السياسات احملاسبية باآليت. اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني
 

 اسس توحيد القوائم املالية 
لقد مت  .  اعاله ١القوائم املالية للشركة وشركاهتا التابعة املبينة يف ايضاح         مل القوائم املالية املوحدة على      تتش 

 إعداد القوائم املالية     الشركات يف اجملموعة عند    ت اهلامة اليت تتم بني    إستبعاد كافة االرصدة واملعامال   
 .املوحدة

  
وبالتايل، مت توحيد   . ٢٠٠٥ مارس   ٢٠، كانت تنتهي السنة املالية لشركة هبشاهر يف         ٢٠٠٤خالل عام    

، ضمن  ٢٠٠٤ ديسمرب   ٢٠القوائم املالية املرحلية هلذه الشركة التابعة، واليت مشلت تسعة أشهر تنتهي يف             
 ديسمرب  ٢٠مل يكن هناك أية أحداث او عمليات جوهرية بني          . ٢٠٠٤القوائم املالية املوحدة املرفقة لعام      

، غريت شركة هبشاهر سنتها املالية      ٢٠٠٥خالل عام   .  لشركة هبشاهر  ٢٠٠٤ ديسمرب   ٣١ و   ٢٠٠٤
ة هبشاهر لفترة االثين عشر     وبالتايل، مت توحيد القوائم املالية لشرك     . ٢٠٠٥ ديسمرب   ٢٠حبيث تنتهي يف    
مل يكن هناك أية أحداث او      .  ضمن القوائم املالية املوحدة املرفقة     ٢٠٠٥ ديسمرب   ٢٠شهر املنتهية يف    

 . لشركة هبشاهر٢٠٠٥ ديسمرب ٣١ و ٢٠٠٥ ديسمرب ٢٠عمليات جوهرية بني 
 

 استخدام التقديرات 
اسبية املتعارف عليها استخدام تقديرات وافتراضات      يتطلب إعداد القوائم املالية املوحدة وفقاً للمبادئ احمل        

تؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات، واالفصاح عن املوجودات وااللتزامات احملتملة كما يف تاريخ               
وبالرغم من أن هذه    . القوائم املالية املوحدة، وعلى مبالغ اإليرادات واملصروفات خالل تلك الفترة           

فضل ما توفر لالدارة من معلومات عن األحداث واالجراءات احلالية، فانه من              التقديرات مبنّية على أ   
 .املمكن ان ختتلف النتائج الفعلية يف النهاية عن هذه التقديرات

 
 نقد وما يعادله 
يتضمن النقد وما يعادله نقد يف الصندوق، ونقد لدى البنوك واستثمارات اخرى قصرية االجل ذات سيولة                 

، وهلا تواريخ استحقاق لفترة ثالثة اشهر أو أقل، واليت تكون متاحة للمجموعة دون أية               عالية، إن وجدت  
 ). فيما يتعلق بنقدية مقيدة٣انظر ايضاح (قيود 

 
 ذمم مدينة 
يقيد خمصص للديون   . تدرج الذمم املدينة باملبالغ االصلية بعد حسم خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها             

ن هناك شك جوهري بعدم امكانية اجملموعة حتصيل املبالغ بالكامل وفقا           املشكوك يف حتصيلها عندما يكو    
 .للذمم املدينة للشروط االصلية

- ١٠ - 



 خمزون 
حيدد سعر التكلفة على أساس طريقة       . يقيم املخزون على اساس سعر التكلفة أو السوق، أيهما أقل            

يع على تكلفة املواد االولية     مل تكلفة البضاعة تامة الصنع والبضاعة حتت التصن        تتش. املتوسط املرجح 
  .ومصروفات التصنيع غري املباشرة املباشرة والعمالة 

 
 استثمارات يف شركات تابعة غري موحدة 
مل توحد االستثمارات يف الشركات التابعة اليت هي قيد االنشاء او حتت التصفية او اليت ال يتوفر شرط                     

 .حقوق امللكيةسيطرة اجملموعة عليها، بل قيدت على اساس طريقة 
 

 استثمارات يف شركات زميلة 
 ٥٠ و   ٢٠تقيد االستثمارات يف شركات زميلة واليت متتلك اجملموعة حصص فعلية بنسب تتراوح بني                

وفقاً هلذا املبدأ، تقيد هذه االستثمارات يف بادئ األمر         . باملائة من رأمساهلا على أساس طريقة حقوق امللكية       
 لتظهر حصة اجملموعة من ارباح او خسائر الشركات املستثمر فيها واألرباح            بسعر التكلفة ومن مث تعدل    

تقيد حصة اجملموعة من ارباح او خسائر الشركات املستثمر فيها يف قائمة الدخل املوحدة               . املوزعة منها 
 .للفترة اجلارية

 
 أوراق مالية متاحة للبيع واستثمارات اخرى يف حقوق امللكية 
 باملائة من رأمسال عدة شركات      ٢٠الية املتاحة للبيع بشكل رئيسي من حصص تقل عن          تتكون األوراق امل   

تعتزم االدارة استبعاد هذه االستثمارات خالل عام واحد من تاريخ قائمة املركز املايل               . مسامهة حملية 
ة لتلك  تعدل القيمة الدفتري  . وبالتايل، مت قيد هذه االستثمارات ضمن املوجودات املتداولة         . املوحدة

تقيد االرباح او اخلسائر غري     . االستثمارات مبوجب قيمتها العادلة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة          
احملققة والناجتة عن التغري يف القيمة العادلة، إذا كانت جوهرية، كبند مستقل ضمن مكونات حقوق                  

 او اخلسائر غري احملققة على قائمة الدخل        عند استبعاد تلك االستثمارات، حتمل هذه االرباح      . املسامهني
 .املوحدة

 
تتكون اإلستثمارات األخرى يف حقوق امللكية، واليت ال حيتفظ هبا ألغراض جتارية، بشكل رئيسي من                  

تقيد هذه االستثمارات   .  باملائة يف رأمسال عدة شركات ذات مسؤولية حمدودة         ٢٠حصص تقل عن    
 . ادلة غري ممكنبالتكلفة حيث ان تقدير قيمتها الع

  
األخرى يف حقوق امللكية أيضاً إستثمارات حتت التأسيس او استثمارات مل يتم              اإلستثمارات  تتضمن   

 ). ج- ٩انظر ايضاح (توحيدها بسبب وجود شك حول تلك املعامالت 
 

 .اريةللفترة اجليقيد اإلخنفاض الدائم يف قيمة هذه االستثمارات، إن وجد، يف قائمة الدخل املوحدة  
 

 شهرة 
شراؤها، ويتم اطفاؤها    لصايف املوجودات اليت مت      العادلة القيمة   لى ع االستثماراتمتثل الشهرة زيادة تكلفة      

 . سنة٢٠بإستخدام طريقة القسط الثابت على فترة ال تتجاوز 
 

ذا الفرق  عندما تكون تكلفة شراء االستثمار أقل من قيمته العادلة كما يف تاريخ الشراء، يتم تعديل ه                  
 .بتخفيض القيمة العادلة للموجودات غري املتداولة للشركة املستثمر هبا بالتناسب مع قيمتها الدفترية

- ١١ - 



 موجودات اخرى 
تأسيس منافذ جتزئة   ى  عل اجملموعة مصروفات تكبدهتا    من النفقات املؤجلة     تتكون -مؤجلة  نفقات   )أ

خدام طريقة القسط الثابت على الفترة        باست ء هذه املصروفات   يتم اطفا  .جديدة ومشاريع أخرى  
 . سنواتحبيث ال تزيد عن مخساملقدرة لالنتفاع هبا 

 
تشتمل النفقات املؤجلة أيضا على رسوم إعتماد قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي ورسوم               

 اخرى متعلقة هبا واليت مت تأجيلها ويتم إطفاؤها باستخدام طريقة القسط الثابت على فترة تلك                 
 .القروض

 
 تقيد العالوة على أرض مستأجرة، واليت سددهتا الشركة اىل طرف            -عالوة على أرض مستأجرة      )ب

. ثالث للحصول على حق استئجار أرض من جهة حكومية، بالتكلفة بعد خصم االطفاءات املتراكمة             
 .، أيهما أقل سنة٢٠يتم احتساب االطفاء باستخدام طريقة القسط الثابت على فترة عقد االجيار او 

 
 موجودات ثابتة 
 يتم احتساب االستهالك   .بعد خصم االستهالكات املتراكمة    ، بسعر التكلفة  املوجودات الثابتة تظهر   

 :للموجودات كالتايلبإستخدام طريقة القسط الثابت وفقاً للعمر االنتاجي املقدر 
 

 سنـــة   
 

 - اراضي 
  ٣٣ - ١٢,٥ مباين 
  ٣٠ - ٣ آالت ومعدات  
  ١١ - ٤ معدات مكتبية ثاث وأ 
  ١٠ - ٤ سيارات 
 ٢٥ - ٣ نات على مباينحتسي 

 
تتم رمسلة نفقات التمويل على القروض املستخدمة لتمويل بناء موجودات ثابتة خالل فترة اعداد وجتهيز                 

 .تقيد نفقات التمويل االخرى ضمن املصروفات عند تكبدها. االصل لغرض استخدامه
 

، واليت ال تزيد جوهريا من العمر االنتاجي هلذه املوجودات،          واالصالحاصة بالصيانة   تقيد املصروفات اخل   
  .ضمن املصروفات

 
 يف قيمة املوجودات طويلة االجلاخنفاض  
يتم مراجعة املوجودات الثابتة واملوجودات غري املتداولة االخرى، فيما يتعلق باخلسائر الناجتة عن االخنفاض               

يتم اثبات  .  احلاالت او التغري يف الظروف اىل ان القيمة املدرجة غري قابلة لالسترداد            يف قيمتها عندما تشري   
اخلسارة الناجتة عن االخنفاض يف القيمة، إن وجدت، واليت متثل زيادة القيمة املقيدة عن القيمة القابلة                  

بيع وقيمة االستخدام،   ان القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة بعد خصم مصروفات ال           . لالسترداد
ولغرض تقييم االخنفاض يف قيمة املوجودات، يتم جتميع املوجودات على ادىن مستوى ممكن هلا . أيهما أكثر

 .حيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة وحمددة
 

 قروض 

- ١٢ - 
 .تدرج القروض بقيمة املبالغ اليت مت احلصول عليها، بعد خصم املصروفات املتعلقة هبذه املعامالت 



 اخرىخمصصات  
يتم قيد املخصصات االخرى عندما يكون لدى اجملموعة التزام حايل قانوين او متوقع ناتج عن حدث                   

 .سابق، وهناك احتمال وجود استخدام للموارد لتسوية االلتزام، وامكانية تقدير املبلغ بشكل يعتمد عليه
 

 خمصص مكافأة هناية اخلدمة 
ة للموظفني مبوجب شروط أنظمة العمل والعمال يف الدول املسجلة هبا           يتم قيد خمصص مكافأة هناية اخلدم      

يتم احتساب املبلغ   . الشركات االعضاء يف اجملموعة وحيمل على قائمة الدخل املوحدة للفترة اجلارية            
املستحق على اساس القيمة احلالية لالمتيازات املكتسبة اليت حتق للموظف فيما لو ترك عمله كما يف تاريخ                 

يتم دفع املبالغ املستحقة عند انتهاء خدمات املوظفني مبوجب الشروط املبينة يف            . مة املركز املايل املوحدة   قائ
 .قوانني تلك الدول

 
 اليراداتحتقيق ا 
يتم . ، وتقيد بالصايف بعد احلسومات    لعمالءل  او تقدمي اخلدمات    عند تسليم البضاعة   يتم حتقيق االيرادات   

 .اإلجيارات خالل فترة العقود ويقيد ضمن االيراداتحتقيق اإليراد من عقود 
 

 .تتكون االيرادات بشكل رئيسي من أعمال التصنيع والبيع باجلملة والتجزئة للمواد الغذائية ومشتقاهتا 
 

اإليرادات األخرى بشكل رئيسي من ايرادات العموالت والعرض ومبيعات اخلردة وتأجري حاويات            تتكون   
 . عند اكتساهباالزيوت ويتم حتقيقها

 
 عقود اجيار تشغيلية 
 .حتمل املصروفات املتعلقة بعقود االجيار التشغيلية على قائمة الدخل املوحدة خالل فترة العقود 

 
 والعمومية واإلداريةوالتسويق مصروفات البيع  
ري املباشرة اليت واملصروفات العمومية واإلدارية على التكاليف املباشرة وغ   والتسويق  تشتمل مصروفات البيع     

توزع هذه التكاليف   . ة املتعارف عليها  يلمبادئ احملاسب ل وفقاً   االيراداتتكون حتديداً غري مرتبطة بتكلفة      
 . والعمومية واإلدارية، إن لزم األمر، بطريقة منتظمةسويق ومصروفات البيع والتااليراداتبني تكلفة 

 
  وضريبة الدخلشرعيةالزكاة ال 
ة وفقاً ألنظمة   ـ للزكاة الشرعي  كاهتا التابعة املسجلة يف اململكة العربية السعودية       شركة وشر ختضع ال  

حتمل . الشركات التابعة األجنبية ألنظمة الضرائب يف البالد املسجلة فيها        ختضع   .مصلحة الزكاة والدخل  
ملوحدة للفترة  الزكاة الشرعية وضريبة الدخل االجنبية عن الشركات التابعة األجنبية على قائمة الدخل ا             

 .اجلارية
 

الشرعية وضريبة الدخل اإلضافية، إن وجدت، عند حتديدها بعد االنتهاء من الربوط اخلاصة             الزكاة  يتم قيد    
 .باجملموعة

 
 حتويل العمالت األجنبية 

- ١٣ - 

اىل جيري حتويل املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية        .  بالريال السعودي  احملاسبيةسجالهتا  ب لشركةفظ ا تحت 
أما املوجودات  . الريال السعودي على اساس اسعار الصـرف السائدة يف السوق بتاريخ تلك املعامالت            

واملطلوبات اليت تتم بالعمالت االجنبية، فيجري حتويلها لتعكس ما يعادهلا بالريال السعودي كما يف تاريخ               
واليت مل تكن جوهرية     ،مالت االجنبية تقيد الفروقات الناجتة عن حتويل الع     . قائمة املركز املايل املوحدة   

  . املوحدة للفترة اجلارية  يف قائمة الدخل ،٢٠٠٤ و ٢٠٠٥لعامي 



 اىل الريال السعودي على أساس أسعار الصرف         التابعة األجنبية  يتم حتويل موجودات ومطلوبات الشركات     
 التابعة   امللكية يف الشركات   يتم حتويل بنود حقوق   .  املوحدة السائدة يف السوق بتاريخ القوائم املالية      

تاريخ نشأة البنود ذات    ب، باستثناء االرباح املبقاة، على أساس أسعار الصرف السائدة يف السوق             األجنبية
إن . عامبينما يتم حتويل بنود قائمة الدخل على اساس املتوسط املرجح السعار الصرف خالل ال              . العالقة

، اذا كانت   اىل الريال السعودي  التابعة األجنبية   لشركات  لالية  الفروقات الناجتة عن حتويل القوائم امل      
  .يتم إدراجها يف بند منفصل ضمن حقوق املسامهني يف القوائم املالية املوحدة املرفقة جوهرية، 

 
 توزيعات األرباح 
عتمادها من قبل   يتم قيد األرباح املوزعة املرحلية يف القوائم املالية املوحدة للمجموعة يف الفترة اليت يتم إ                

 .كما يتم قيد االرباح املوزعة اخلتامية يف الفترة اليت يتم اعتمادها من قبل املسامهني. جمالس االدارة
 
 
 نقد وما يعادله - ٣
 

 : ديسمرب من اآليت٣١ كما يف النقد وما يعادلهتكون ي 
 

      ٢٠٠٤       ٢٠٠٥  
  ريال سعودي     ريال سعودي   
  )باآلالف (     )باآلالف(     

 
  ١٥٦,٧٣٤   ١٧٤,٤٨٥   حسابات جارية-نقد لدى البنوك 

  ٩٧,٨٠١   ٨٠,٩٦٦  ودائع ألجل
  ٩,٢٥١   ٧,٧٥٥  نقد يف الصندوق
  -         ١,٩٤٢  نقد يف الطريق

 
  ٢٦٣,٧٨٦   ٢٦٥,١٤٨  اجملموع

 
 مليون ريال سعودي    ٦٢,٧ على ودائع مقيدة بقيمة      ٢٠٠٥ ديسمرب   ٣١الودائع ألجل كما يف     تشتمل   

، واليت مت ربطها مقابل تسهيالت بنكية منحت لبعض           ) مليون ريال سعودي   ٣٠ - ٢٠٠٤(تقريبا  
 .شركات اجملموعة

 
 
 أوراق مالية متاحة للبيع - ٤
 

االوراق املالية املتاحة للبيع أسهم يف شركات مسامهة حملية وقد مت قيـدها بالقيـمة العادلة كما يف                متثل   
 .يتم حتديد القيمة العادلة مبوجب االسعار املعلنة يف سوق االسهم. ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥  ديسمرب٣١

 
 : ديسمرب من اآليت٣١تتلخص حركة حساب األوراق املالية املتاحة للبيع للسنتني املنتهيتني يف  

 
        ٢٠٠٤       ٢٠٠٥  
   ريال سعودي     ريال سعودي     
  )باآلالف (     )باآلالف(       
 

  -         ١٣٧,٦٩٩   يناير١الرصيد كما يف  
  ٥١٨,٣٠٧   ٤١١,٨٣١  اضافات خالل السنة 
  )٤٠١,٤٦٦(  )٣٣١,٧٠٧(  خالل السنةاستبعادات 
  ٢٠,٨٥٨   ١١٠,٨١٩  صايف ارباح غري حمققة قيدت يف حساب حقوق املسامهني 

 
  ١٣٧,٦٩٩   ٣٢٨,٦٤٢   ديسمرب٣١الرصيد كما يف  

- ١٤ - 



 ينةذمم مد - ٥
 

 : ديسمرب من اآليت٣١تتكون الذمم املدينة كما يف  
 

        ٢٠٠٤       ٢٠٠٥  
  ريال سعودي    ريال سعودي     
  )باآلالف (     )باآلالف(       

 
  ٥٢٤,٠٩٣   ٧٠٢,٠٨٦  ذمم مدينة جتارية 
  ٥٨,٣٠١   ١١٨,٥٣١  مدينة اخرىذمم  
  ٥٥,٠٤٤   ٢,١٦٩١٥  )٦ايضاح  (مطلوب من أطراف ذات عالقة 

 
  ٦٣٧,٤٣٨   ٩٧٢,٧٨٦  اجملموع 
  
  )١٩,٣٥٠(  )٢٩,٩١١(  خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها-ناقصاً  
  
  ٦١٨,٠٨٨   ٩٤٢,٨٧٥  صايف الذمم املدينة 

 
 - ٢٠٠٤( مليون ريال سعودي     ٦٧,٦ على مبلغ    ٢٠٠٥ ديسمرب   ٣١تشتمل ذمم مدينة أخرى كما يف        

 .لوب من شركة جتارية حكومية ومقرها يف إيران، إلحدى شركات اجملموعة، ميثل الرصيد املط)ال شيء
 
 
 أمور تتعلق بأطراف ذات عالقة - ٦

  
كان لدى اجملموعة املعامالت اجلوهرية التالية مع أطراف ذات عالقة وذلك ضمن نشاط أعماهلا العادية                 

  : ديسمرب٣١خالل السنتني املنتهيتني يف 
 

        ٢٠٠٤       ٢٠٠٥  
  ريال سعودي     ريال سعودي     
  )باآلالف (     )باآلالف (      

 
 :ء يف شركات تابعة موحدةشركا 

  ٥٢٥,٢٤٥   ٦٩١,٢٥٢   صايف-ايرادات  
  ١٢,٦٠٦   ١٣,٧٦٥  خدمات تقنية 
  -         ٧,٢٩٢  بيع ارض 
  ٧٧١   ١,٢٤٩  اخرى 

 :أخرى 
 لصناعات دفعات ملوردين نيابة عن شركة الشرق ل 
  -         ٨٢,٧٦٥  ")شركة الشرق("   البالستيكية احملدودة  
 

 .يتم حتديد تسعري وشروط الدفع اخلاصة هبذه املعامالت من قبل إدارات اجملموعة واالطراف ذات العالقة
 

تقوم بعض شركات اجملموعة بشراء بضاعة وسلع باجلملة من منشآت تابعة للشركة او لبعض املسامهني                
تتم هذه املشتريات ضمن األعمال العادية ألنشطة       . لك هبدف إعادة بيعها ضمن أنشطة البيع بالتجزئة       وذ

يتم حتديد شروط تلك املعامالت من قبل اإلدارة مبوجب أسعار اجلملة يف السوق لتلك               . البيع بالتجزئة 
 .البضاعة والسلع

 

- ١٥ - 
 .هتا الشقيقة من خالل بنوك حمليةتقوم الشركة ايضاً بتنظيم التسهيالت االئتمانية لبعض شركا



 ديسمرب، تتكون االرصدة مع األطراف ذات العالقة والناجتة بشكل رئيسي عن العمليات               ٣١كما يف   
 :املذكورة اعاله من اآليت

 
      ٢٠٠٤       ٢٠٠٥  
  ريال سعودي     ريال سعودي   
  )باآلالف (      )باآلالف(    

 
 :مطلوب من اطراف ذات عالقة

  -          ٨٢,٧٦٥  شركة الشرق
  ٥٠,٦٥٥   ٤٩,٥٩٤  بعض الشركاء يف الشركة املتحدة للسكر
  -         ١٠,٢٥٣  شركة جولدن هوب بالنتيشن برهارد

  -         ٧,٧٨٤  شريك يف شركة هريف
  ٤,٣٨٩   ١,٧٧٣  اخرى

  
  ٥٥,٠٤٤   ١٥٢,١٦٩  اجملموع

 
 :مطلوب الطراف ذات عالقة

  ٧٢,٠١٧   ٢٦,٦٨٥  ")هبشاهر للتنمية("هر للتنمية الصناعية شركة هبشا
  ١١,٣٢١   ١١,٣٢١  ) ب- ٩انظر ايضاح ( شركة صافوال لالغذية اخلفيفة 

  ٥,٢٢٦   -        ليمتد) جولف ستاتس(شركة تيت آند اليل انفستمنتس 
 

  ٨٨,٥٦٤   ٣٨,٠٠٦  اجملموع
 

 اجلزء الغري مسدد من     ٢٠٠٤ ديسمرب   ٣١نمية كما يف    كان ميثل الرصيد املطلوب لشركة هبشاهر للت       
كان حيمل هذا الرصيد نفقات متويل على اساس         . ٢٠٠٤تكلفة االستثمار الذي مت شراؤه خالل عام         

يعدل على أساس ربع    ( باملائة   ٢، باإلضافة اىل هامش ربح بنسبة       )ليبور(معدل االقتراض بني بنوك لندن      
مبوجب إتفاقية الشراء، يتم سداد هذا الرصيد بعد إستالم          . القائمعلى اساس الرصيد اليومي     ) سنوي

، مت دفع هذا    ٢٠٠٥خالل عام   .  مليون ريال سعودي   ٥٢,٦االرباح املوزعة من شركة هبشاهر والبالغة       
 نفقات التمويل املتعلقة به     ٢٠٠٥ ديسمرب   ٣١ميثل الرصيد كما يف     . الرصيد لشركة هبشاهر للتنمية   

 مليون ريال سعودي، ويتم سداده لشركة هبشاهر        ٢٦ت اخرى مت حتديدها أخرياً مببلغ       باإلضافة اىل نفقا  
 .للتنمية عند استالم االرباح املوزعة من شركة هبشاهر

 
 مليون  ٦٩,٨ على دفعة مقدمة مببلغ      ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٥ ديسمرب   ٣١يشتمل حساب حقوق األقلية كما يف        

، أحد  ")املهيدب(" املهيدب القابضة للتجارة والصناعة      وقد دفع هذا املبلغ من قبل شركة      . ريال سعودي 
شركاء األقلية يف الشركة املتحدة للسكر، إىل شركة االستثمارات الصناعية هبدف زيادة حصة شركة                

 .ال حيمل هذا املبلغ أية نفقات متويل. املهيدب الفعلية يف رأمسال الشركة املتحدة للسكر
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 املخزون - ٧
 

 : ديسمرب من اآليت٣١ يف يتكون املخزون كما 
 

      ٢٠٠٤       ٢٠٠٥  
  ريال سعودي     ريال سعودي   
  )باآلالف (      )باآلالف(    

 
  ٣٦١,٧٦٨   ٤٩٥,٣٣٧   ومواد تغليفمواد اولية 
  ٣١٨,٢٢١   ٣٩٦,٤٢٨   الصنعتامةبضاعة  
  ١١٥,١٩٨   ١٢٠,٢٩٦  قطع غيار غري معدة للبيع 
  ١٤٧,٤٠٢   ٨٢,٣٢٠  بضاعة يف الطريق 
  ٤٢,٥١٢   ٦٢,٨٧٠  حتت التصنيعبضاعة  

 
  ٩٨٥,١٠١   ١,١٥٧,٢٥١  اجملموع  

 
  )١٢,٣٧٦(  )٣٥,٠٥٠(  خمصص بضاعة بطيئة احلركة-ناقصاً  

 
  ٩٧٢,٧٢٥   ١,١٢٢,٢٠١  صايف املخزون 

 
 
 مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى - ٨
 

 : ديسمرب من اآليت٣١ كما يف ت املتداولة األخرىاملدفوعات املقدمة واملوجوداتكون ت 
 

      ٢٠٠٤       ٢٠٠٥  
  ريال سعودي     ريال سعودي   
  )باآلالف (     )باآلالف (    

 
  ٣٠,١٧٩   ١٦١,٠٤٦  دفعات مقدمة ملوردين 
  ٨١,٥٣٢   ٦٩,٢٦٨  مصروفات مدفوعة مقدماً 
  ٢٩,١٢٧   ١٨,٣٩٤  سكن موظفني ومدفوعات مقدمة أخرى 
  ٧,٤٣٧   ٣٦,٠٣١  موجودات أخرى 

 
  ١٤٨,٢٧٥   ٢٨٤,٧٣٩  اجملموع  

 
تشتمل الدفعات املقدمة ملوردين بشكل رئيسي على الدفعات املقدمة من قبل بعض شركات اجملموعة                 

 .ملورديهم لغرض شراء مواد أولية
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 إستثمارات - ٩
 

 : ديسمرب من اآليت٣١ كما يف اإلستثماراتتكون ت 
 

      ٢٠٠٤       ٢٠٠٥  
  ريال سعودي     ريال سعودي   
  )باآلالف (      )باآلالف(    

 
  ٦٢١,٠٧١   ٩٣٠,٥٩٧  صايف االستثمارات يف شركات زميلة 
  ٨,٨٠٤   ٨,٨٠٤  إستثمار يف شركة تابعة غري موحدة 
  ٣٥,٠٢٧   ١٦٤,٧٨٥  صايف استثمارات اخرى يف حقوق امللكية 

 
  ٦٦٤,٩٠٢   ١,١٠٤,١٨٦  اتصايف االستثمار 

 
 : ديسمرب من اآليت٣١تتكون حركة حساب االستثمارات للسنتني املنتهيتني يف  

 
      ٢٠٠٤       ٢٠٠٥  
  ريال سعودي     ريال سعودي   
  )باآلالف (     )باآلالف(     

 
  ٦٧٨,١٤١   ٦٦٤,٩٠٢   يناير ١الرصيد كما يف  
  ١٤١,٨٣٥   ١٧١,٧٠٧  )٢٦ايضاح (ات زميلة صايف حصة الشركة من ارباح شرك 
  ٣٠,٤٠٤   ٥٧٠,٥٣٧  على استثماراتاضافات  
  )٣,٥٠٦(  )١٧٣,٩٢٤( استثمارات مباعة، بالصايف بعد املخصصات اخلاصة هبا 
  )١٠,٧٨٠(  )٢٨,٢١١(  مت توحيدهاستثمار 
  )١٢٠,٩٩٠(  )١٠٠,٨٢٥( ارباح موزعة مستلمة من شركة زميلة 
  شركة صافوال البحرين، بعد املقاصة مقابل يفاستثمار  
  )٤٤,٧٣٠(  -        الرصيد الدائن    
  )٥,٤٧٢(  -        اضافات على خمصص االستثمارات 

 
  ٦٦٤,٩٠٢   ١,١٠٤,١٨٦   ديسمرب٣١الرصيد كما يف  
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 رأمسال   ديسمرب من حصة اجملموعة الفعلية يف      ٣١تتكون اإلستثمارات يف شركات زميلة كما يف          )أ
 :الشركات ذات املسؤولية احملدودة التالية

 
   نسبة  
  ٢٠٠٤       ٢٠٠٥      امللكية  
   ريال سعودي     ريال سعودي   الفعلية  
  )باآلالف (     )باآلالف(    )باملائة(  

 
  -         ٤٧٦,٥١٦  ٣٠ ")املصرية لألمسدة("الشركة املصرية لألمسدة 

  اململكة العربية السعودية-ودة شركة املراعي احملد
  ٦١١,١٦٦   ٤٤٦,٢٨٨  ٢٨ ) باملائة ٤٠,٣٣ - ٢٠٠٤") (املراعي   ("

  ٩,٩٠٥   ٧,٧٩٣  متعددة استثمارات يف حقوق ملكية شركات يف ايران 
 شاندونغ زيوانغ صافوال اويلز آند فاتس كمباين 

  ٥,٤٧٢   ٥,٤٧٢  ٢٥  الصني-") شاندونغ ("   ليمتد 
 عربية لتقنية املياه املاحلةالشركة ال

  ٢٠٩   ٢٠٩  ٣٠  اململكة العربية السعودية -) حبار(احملدودة 
 

  ٦٢٦,٧٥٢   ٩٣٦,٢٧٨    اجملموع
  )٥,٦٨١(  )٥,٦٨١( خمصص اخنفاض يف قيمة استثمارات يف شركات زميلة: ناقصا

 
  ٦٢١,٠٧١   ٩٣٠,٥٩٧   صايف االستثمارات يف شركات زميلة

 
 باملائة من رأمسال الشركة املصرية لألمسدة، وهي شركة مسامهة          ٣٠امت الشركة بامتالك    السنة، ق خالل   

ان الغرض االساسي للشركة املصرية لألمسدة هو انتاج وجتارة          . مغلقة مسجلة يف مجهورية مصر العربية     
 .اجلملة والتجزئة لألمسدة

 
ا يف شركة املراعي من خالل االكتتاب العام   باملائة من استثماره   ٣٠أيضاً خالل السنة، قامت الشركة ببيع        

 ).٢٦انظر ايضاح (مت قيد الربح الناتج عن ذلك ضمن ايراد االستثمارات . املبدئي لشركة املراعي
 

تتكون االستثمارات يف حقوق ملكية شركات يف ايران من استثمارات قامت هبا شركات اجملموعة يف                 
يف ايران واليت يتمثل نشاطها يف زراعة بذور الزيت والتجارة          شركات ايرانية غري مدرجة يف سوق االسهم        

 . باملائة٢٠ باملائة و ٥تتراوح امللكية يف تلك الشركات بني . يف الزيوت النباتية
 

يتعلق االستثمار يف شركة شاندونغ بشركة ذات مسؤولية حمدودة مسجلة بالصني لغرض عصر بذور                
، قامت اجملموعة بقيد خمصص بالكامل الستثمارها       ٢٠٠٤ل عام   خال. الزيت وتكرير وتعبئة زيوت الطعام    

 .يف شركة شاندونغ وذلك مقابل االخنفاض الدائم يف قيمة هذا االستثمار
 

 بقيد خمصص بالكامل مقابل استثمارها يف شركة        ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٥ ديسمرب   ٣١قامت اجملموعة كما يف     
 .شكل دائمحبار العتقاد االدارة باخنفاض قيمة هذا االستثمار ب

- ١٩ - 



 ديسمرب وللسنتني املنتهيتني يف     ٣١فيما يلي ملخص عن املعلومات املالية اجملمعة للشركات الزميلة كما يف             
 :ذلك التاريخ

 
      ٢٠٠٤       ٢٠٠٥  
  ريال سعودي     ريال سعودي   
  )باآلالف (      )باآلالف(    

 
  ٢,٣٩٩,٩٧٢   ٦,٧٣٣,٩٠٥  املوجوداتامجايل  
  ١,١٠٧,٣١٥   ٣,٨٨١,٩٨٦  املطلوباتايل امج 
  ١,٨٨٥,١١٢   ٢,٧٨٣,٢٣٦  صايف اإليرادات 
  ٣٧٠,٣٠٢   ٧٤٨,٢٠٣  صايف الربح 

 
 من االستثمار يف شركة     ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٥ ديسمرب   ٣١يتكون اإلستثمار يف شركة زميلة كما يف         )ب

ال يتوقع  . فيفة هي حاليا حتت التصفية    ان شركة األغذية اخل   "). األغذية اخلفيفة ("صافوال لألغذية اخلفيفة    
 .تكبد أرباح أو خسائر جوهرية نتيجة للتصفية

 
 : ديسمرب٣١فيما يلي ملخص عن املعلومات املالية لشركة األغذية اخلفيفة كما يف  

 
      ٢٠٠٤       ٢٠٠٥  
  ريال سعودي     ريال سعودي   
  )باآلالف (     )باآلالف(     

 
  ١١,٣٢١   ١١,٣٢١  داتاملوجوامجايل  
  ٢,٥١٧   ٢,٥١٧  املطلوباتامجايل  

 
 ديسمرب من حصة اجملموعة الفعلية يف       ٣١تتكون االستثمارات االخرى يف حقوق امللكية كما يف          )ج

 :رأمسال الشركات ذات املسؤولية احملدودة التالية
 

       ٢٠٠٤       ٢٠٠٥  
  ريال سعودي     ريال سعودي    
  )باآلالف (     )اآلالفب (     

 
  -         ١٤٣,٥٠٠    شركة الشرق

  اململكة العربية -شركة العزيزية لالستثمار التجاري 
  ٤١,٠٩١   ٤١,٠٩١    السعودية

  ١٥,٠٢٧   -           مصر-الشركة املتحدة للسكر 
  -         ١,٢٨٥     أخرى

 
  ٥٦,١١٨   ١٨٥,٨٧٦    اجملموع

 
 خنفاض يف قيمة االستثمارات االخرى خمصص ا: ناقصا

  )٢١,٠٩١(  )٢١,٠٩١(    يف حقوق امللكية
 

  ٣٥,٠٢٧   ١٦٤,٧٨٥    صايف االستثمارات االخرى يف حقوق امللكية
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 باملائة من شركة الشرق،     ١٠٠، وقعت شركة صافوال للتغليف اتفاقية المتالك نسبة         ٢٠٠٥خالل عام    
 مليون ريال ٨٦لة يف اململكة العربية السعودية، وقامت بدفع مبلغ   وهي شركة ذات مسؤولية حمدودة مسج     

ختضع الدفعة النهائية لنتيجة املفاوضات القائمة حالياً مع         . سعودي كدفعة جزئية مقابل هذا االستثمار     
 ٥٧,٣قامت شركة صافوال للتغليف بقيد االستحقاق للمبلغ املطلوب املتبقي واملقدر مببلغ            . املالك السابق 

يتمثل الغرض الرئيسي لشركة الشرق يف تصنيع وجتارة اجلملة         ). ١٦انظر ايضاح   (يون ريال سعودي    مل
 .والتجزئة للمنتجات البالستيكية

 
 باملائة من شركة الشرق     ١، بدأ شريك االقلية الذي ميلك نسبة         ٢٠٠٥خالل الربع الثالث من عام        

حقه يف اعادة شراء احلصص املباعة لشركة        بإجراءات قانونية ضد شركة صافوال للتغليف الستخدام         
ما زالت االجراءات القانونية يف مراحلها االوىل       . صافوال للتغليف من قبل شريك االغلبية يف شركة الشرق        

وبالتايل، وبسبب وجود شك حول     . وال ميكن توقع نتائجها بتاريخ اصدار هذه القوائم املالية املوحدة          
 مع القوائم املالية    ٢٠٠٥ ديسمرب   ٣١يتم توحيد شركة الشرق كما يف        االنتهاء من هذه املعاملة، مل       

 .املوحدة املرفقة، ولكن مت قيدها بالتكلفة
 

 باملائة يف شركة ذات مسؤولية      ١٠ميثل االستثمار يف شركة العزيزية لالستثمار التجاري ملكية بنسبة           
مليون ريال سعودي مقابل هذا      ٢١قيدت الشركة خمصص مببلغ     . حمدودة تعمل يف نشاطات االستثمار    

، حيث تعتقد االدارة ان هناك اخنفاض دائم يف قيمة هذا           ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٥ ديسمرب   ٣١االستثمار كما يف    
 .االستثمار

 
، املبلغ املسدد من قبل     ٢٠٠٤ ديسمرب   ٣١ مصر كما يف     -ميثل االستثمار يف الشركة املتحدة للسكر        

مت توحيد  .  مصر يف مجهورية مصر العربية     -املتحدة للسكر    النشاء الشركة    ٢٠٠٤اجملموعة خالل عام    
 .٢٠٠٥ مصر يف القوائم املالية املوحدة املرفقة لعام -الشركة املتحدة للسكر 

 
 
 الشهرة - ١٠

 
 : ديسمرب من اآليت٣١ كما يف الشهرةتكون ت 

 
      ٢٠٠٤       ٢٠٠٥  
  ريال سعودي     ريال سعودي   
   )باآلالف(      )باآلالف(     

 :التكلفة
  ٢٦١,٣٢١   ٣٠٣,٠٨١   يناير١الرصيد كما يف 

  ١٤,٦٠٥   -        إضافات
   ٢٧,١٥٥   ٣,٧٢٢  تعديالت

   ٣٠٣,٠٨١   ٣٠٦,٨٠٣   ديسمرب٣١الرصيد كما يف 
 :االطفاءات املتراكمة
  )١٠٦,٨٥٥(  )١٢٠,٨٩٥(  يناير١الرصيد كما يف 

  )١٤,٠٤٠(  )١٠,٧٤٣( احململ خالل السنة
  -         )٤٠,٩٠٨(  باملائة إضافية من شركة سامي فودز٥٠تعديل لشراء 

   -         )٤٣,٨٠٦( )٢٦ايضاح (خمصص خالل السنة 
   )١٢٠,٨٩٥(  )٢١٦,٣٥٢(  ديسمرب٣١الرصيد كما يف 

  )٤٢,٢٨٤(  -        تسوية مقابل حقوق األقلية
 

  ١٣٩,٩٠٢   ٩٠,٤٥١  صايف الشهرة
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، كانت متثل تسوية الشهرة مقابل حقوق االقلية ذلك اجلزء من الشهرة يف              ٢٠٠٤ ديسمرب   ٣١كما يف    
عند عملية التوحيد مت إضافة املبلغ      . دفاتر شركة سامي فودز واليت تتعلق حبقوق االقلية يف تلك الشركة           

اض العرض، مت   ولكن وألغر . االمجايل للشهرة اخلاص بسامي فودز يف القوائم املالية املوحدة للمجموعة          
، قامت اجملموعة بشراء    ٢٠٠٥خالل عام   . تسويتها مقابل حقوق االقلية لتعكس حصة اجملموعة يف الشهرة        

وبالتايل، مت عكس هذه التسوية كما مت قيد خمصص         .  باملائة الباقية من رأمسال شركة سامي فودز       ٥٠نسبة  
 ).٢٦ايضاح (هلا خالل السنة 

 
 
 رىموجودات غري متداولة اخ - ١١

 
 : ديسمرب من اآليت٣١ كما يف املوجودات غري املتداولة االخرىتكون ت 

 
      عالوة تتعلق    
      اجملموع     بأرض مستأجرة    نفقات مؤجلة  
  ريال سعودي      ريال سعودي      ريال سعودي  
  )باآلالف (     )باآلالف (    )باآلالف   (  

 
 التكلفة

  ٨٧,٨٨١   -         ٨٧,٨٨١  ٢٠٠٤ير  ينا١الرصيد كما يف 
  ٤٦,٥٠٤   ١٢,٨٠٠   ٣٣,٧٠٤  اضافات خالل السنة

 
  ١٣٤,٣٨٥   ١٢,٨٠٠   ١٢١,٥٨٥  ٢٠٠٤ ديسمرب ٣١الرصيد كما يف 

  ٤٢,٠٨١   -         ٤٢,٠٨١  اضافات خالل السنة
  )٢١,٥٠٩(  -         )٢١,٥٠٩( تعديالت

 
  ١٥٤,٩٥٧   ١٢,٨٠٠   ٤٢,١٥٧١  ٢٠٠٥ ديسمرب ٣١الرصيد كما يف 

 
 االطفاءات املتراكمة

  )٦٥,٤٨٢(  -         )٦٥,٤٨٢( ٢٠٠٤ يناير ١الرصيد كما يف 
  )٧,٣٢٧(  -         )٧,٣٢٧( اضافات خالل السنة

 
  )٧٢,٨٠٩(  -         )٧٢,٨٠٩( ٢٠٠٤ ديسمرب ٣١الرصيد كما يف 

  )٣٣,٠٠٤(  -         )٣٣,٠٠٤( اضافات خالل السنة
  ٣٧١٢,٢   -         ٣٧١٢,٢  تعديالت

 
  )٩٣,٥٤٠(  -         )٩٣,٥٤٠( ٢٠٠٥ ديسمرب ٣١الرصيد كما يف 

 
  ديسمرب٣١صايف الرصيد كما يف 

   ٦١,٤١٧   ١٢,٨٠٠   ٤٨,٦١٧  ٢٠٠٥  
 

  ديسمرب٣١صايف الرصيد كما يف 
   ٦١,٥٧٦   ١٢,٨٠٠   ٤٨,٧٧٦  ٢٠٠٤  

 
وعة بشطب بعض النفقات املؤجلة لعدم وجود منفعة مستقبلية متوقعة منها           ، قامت اجملم  ٢٠٠٥خالل عام    

تتعلق اإلضافات على النفقات املؤجلة خالل السنة بشكل رئيسي مبصروفات            . بناء على رأي اإلدارة   
 .تكبدهتا اجملموعة لتجهيز منافذ بيع بالتجزئة ومشاريع أخرى

- ٢٢ - 



 موجودات ثابتة - ١٢
 

 :)بآالف الرياالت السعودية ( ديسمرب من اآليت٣١ كما يف تتكون املوجودات الثابتة 
 

  /اضافات       
  ٢٠٠٥    استبعادات    تعديالت    ٢٠٠٤   

 
 التكلفة
  ١,٢١٦,٠٠٢   )٧,٧٠٨(  ١٤٤,٧٩٢   ١,٠٧٨,٩١٨  أراضي
  ٧٥٧,٥٦٠   )٤,٠٩٣(  ٧٦,٧٨٤   ٦٨٤,٨٦٩  مباين

  ١,٧٥٤,٩٣١   )١٤,٥٥١(  ١٢٢,٣٤٦   ١,٦٤٧,١٣٦  آالت ومعدات
  ٢٧٠,٠٩٥   )٣,٠٩٤(  ٣٨,٦٤٦   ٢٣٤,٥٤٣  آثاث ومعدات مكتبية

  ١٠٦,٠٢٠   )٢,٤٩٥(  ١٠,٦٨٠   ٩٧,٨٣٥  سيارات
  ٣٢٢,٧٠٢   )٨٨٣(  ٢٦,٩٠٥   ٢٩٦,٦٨٠  حتسينات على مباين
  ٩٨٦,٨٠٣   -      ٥١٦,٥٦٠   ٤٧٠,٢٤٣  انشاءات حتت التنفيذ

 
  ٥,٤١٤,١١٣   )٣٢,٨٢٤(  ٩٣٦,٧١٣   ٤,٥١٠,٢٢٤  اجملموع

 
 االستهالكات املتراكمة

  ٢٣٦,٣٥١   )٢,٥٤٨(  ٢٧,٥٣٨   ٢١١,٣٦١  مباين
  ٨٩٧,١٨٥   )١٢,٩١١(  ١٠٩,٠٠٢   ٨٠١,٠٩٤  آالت ومعدات

  ١٩٤,١٨٥   )٢,٥٩١(  ٢٤,٩٥٤   ١٧١,٨٢٢  آثاث ومعدات مكتبية
  ٨١,٨٤٦   )٢,١٩٩(  ٩,٠٤٧   ٧٤,٩٩٨  سيارات

  ٨٦,٩٣٤   )٤٠٧(  ٢٤,٣٧٧   ٦٢,٩٦٤  ينحتسينات على مبا
 

  ١,٤٩٦,٥٠١   )٢٠,٦٥٦(  ١٩٤,٩١٨   ١,٣٢٢,٢٣٩  اجملموع
 

  ٣,٩١٧,٦١٢        ٣,١٨٧,٩٨٥  املوجودات الثابتةصايف 
 

 ١١,٦ - ٢٠٠٤ (٢٠٠٥ مليون ريال سعودي خالل عام       ٣١,٧تتضمن االضافات فوائد مرمسلة مببلغ       
 باملائة خالل عام    ٤,٨ل املستخدم لتحديد مبلغ تكاليف التمويل املرمسلة        بلغ املعد ). مليون ريال سعودي  

 ). باملائة٣ - ٢٠٠٤ (٢٠٠٥
 

 بشكل رئيسي بتكلفة حتديث معمل      ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٥ ديسمرب   ٣١تتعلق االنشاءات حتت التنفيذ كما يف       
ة املتحدة للسكر   التكرير وعمليات التغليف يف شركة زيوت الطعام وتوسعة معمل تكرير السكر يف الشرك            

 .وانشاء جممعات تسويق للشركة
 

مبوجب أحكام إتفاقيـات إجيار أراضي مع املدينة الصناعية جبدة وميناء جدة االسالمي، لدى بعض                
. الشركات يف اجملموعة عدة عقود إجيار تشغيلية قابلة للتجديد تتعلق بأراضي تقع عليها منشآهتا الصناعية               

 .خلدمة السنوية للمدينة الصناعية جبدة وميناء جدة االسالمي هي رمزيةإن مبالغ اإلجيار ونفقات ا
 

- ٢٣ - 

 فيما يتعلق باملوجودات الثابتة للمجموعة املرهونة كضمان لصندوق التنمية الصناعية            ١٤انظر ايضاح    
 .السعودي وبنوك جتارية



 حسابات بنكية دائنة قصرية األجل - ١٣
 

 األجل من حسابات سحب على املكشوف وقروض قصرية االجل          تتكون احلسابات البنكية الدائنة قصرية    
إن بعض هذه القروض    . وعقد متويل باملراحبة وحتمل نفقات متويل تساوي املعدالت السائدة يف السوق           

 .وبعض الشركات يف اجملموعة قصرية األجل مضمونة من قبل الشركة
 

 ديسمرب  ٣١ريال سعودي كما يف      مليون   ٥٢٥لدى اجملموعة تسهيالت بنكية غري مستخدمة مببلغ         
 .٢٠٠٥ ديسمرب ٣١كما يف . ٢٠٠٥

 
 

 قروض طويلة األجل - ١٤
 

 : ديسمرب من اآليت٣١يف  القروض طويلة األجل كما تتكون 
 

      ٢٠٠٤       ٢٠٠٥  
  ريال سعودي     ريال سعودي   
  )باآلالف (     )باآلالف(     

 
 "):دوق التنميةصن("صندوق التنمية الصناعية السعودي 

  ١٣٧,٨٧٧   ١٠٧,١٥٩  الشركة املتحدة للسكر
  ٣,٥١٠   ٩,٩٧٤  شركة هريف

  -         ١٠,٠٥٠  للتغليفشركة صافوال 
 

  ١٤١,٣٨٧   ١٢٧,١٨٣  اجملموع
 

 :بنوك جتارية
  ٧٤٠,٠٠٠   ٦٧٤,٠٠٠  الشركة

٣٣٤٢ت الطعام   ٧٤٤,   ١١,٥٥٤  شركة زيو
  -         ٢٣,٩٨٧  شركة هريف

 
  ١,٠٨٢,٧٤٤   ١,٠٠٩,٥٤١  اجملموع

 
  ١,٢٢٤,١٣١   ١,١٣٦,٧٢٤  جمموع القروض طويلة االجل

 
 :ناقصا اجلزء املتداول

  )٦٠,٠٠٠(  )٧٩,٠٧٧(  التنميةصندوق
  )١٠٤,٨٥٧(  )١١٥,٩٩٥( جتاريةبنوك 

 
  )١٦٤,٨٥٧(  )١٩٥,٠٧٢( اجملموع

 
  ١,٠٥٩,٢٧٤   ٩٤١,٦٥٢  قروض طويلة األجل

 

- ٢٤ - 



 دوق التنميةصنقروض  
 مليون ريال   ٢,٤ بلغت   ، واليت نفقات خدمة سنوية  التنمية للشركة املتحدة للسكر     مل قرض صندوق    حي 

 مع صندوق   اتفاقية القرض مل  تتش ). مليون ريال سعودي ٢,٨ - ٢٠٠٤ (٢٠٠٥سعودي خالل عام 
 ـةمبعدالت مالي ور اخرى، قيوداً على االحتفاظ      ـبعض االحكام اليت تفرض، من بني أم       التنمية على   

 ٥٩٢,٧املوجودات الثابتة للشركة املتحدة للسكر، واليت بلغت قيمتها الدفترية الصافية            إن كافة    .حمددة
 .، مرهونة وفقاً التفاقية القرض لصاحل صندوق التنمية٢٠٠٥ ديسمرب ٣١مليون ريال سعودي كما يف 

 
كتمويل جزئي إلنشاء مصنع هريف      ٢٠٠٤مت احلصول على قرض صندوق التنمية لشركة هريف يف عام            

 مليون ريال سعودي خالل     ١,٥حيمل قرض صندوق التنمية نفقات خدمة سنوية بلغت         . للحوم بالرياض 
ان كافة املوجودات الثابتة لشركة هريف اخلاصة مبصنع اللحوم بالرياض، واليت بلغت قيمتها             . ٢٠٠٥عام  

. ، مرهونة لصاحل صندوق التنمية    ٢٠٠٥ ديسمرب   ٣١ مليون ريال سعودي كما يف       ٣٠,٨الدفترية الصافية   
 .كما ان قرض صندوق التنمية مضمون بأمر دفع معتمد من قبل شريك االقلية يف شركة هريف

 
 كتمويل جزئي إلنشاء    ٢٠٠٥مت احلصول على قرض صندوق التنمية لشركة صافوال للتغليف يف عام             

لتنمية لشركة صافوال للتغليف نفقات خدمة      حيمل قرض صندوق ا   . مصنعي البالستيك يف جدة والرياض    
محل قرض صندوق التنمية ايضاً نفقات      . ٢٠٠٥ ريال سعودي خالل عام      ٧٤,٢٠٠سنوية، واليت بلغت    
، واليت مت رمسلتها واضافتها ضمن إنشاءات ٢٠٠٥ مليون ريال سعودي خالل عام       ٠,٦قبول القرض مبلغ    

التنمية على بعض االحكام اليت تفرض، من بني أمور          تشتمل اتفاقية القرض مع صندوق      . حتت التنفيذ 
ان كافة املوجودات الثابتة لشركة صافوال للتغليف،       . أخرى، قيوداً على االحتفاظ مبعدالت مالية حمددة      

، مرهونة  ٢٠٠٥ ديسمرب   ٣١ مليون ريال سعودي كما يف        ٨٢,١واليت بلغت قيمتها الدفترية الصافية      
  .لصاحل صندوق التنمية

 قروض من بنوك جتارية للشركة ال .مل قروض صندوق التنمية املشار اليها اعاله أية نفقات متويل حت
ان هذه القروض غري مضمونة وحتمل . مت احلصول على قروض للشركة من بنوك جتارية خمتلفة حملية ودولية      

ض االحكام اليت   تشتمل اتفاقيات تلك القروض على بع     . نفقات متويل تعادل املعدالت السائدة يف السوق      
 قروض من بنوك جتارية لشركة زيوت الطعام  .تفرض االحتفاظ ببعض املعدالت املالية

مت احلصول على قروض من بنوك خمتلفة حملية ودولية لشركة زيوت الطعام وشركاهتا التابعة وحتمل نفقات                
ض االحكام اليت تفرض    تشتمل اتفاقيات تلك القروض على بع     . متويل تعادل املعدالت السائدة يف السوق     

 مليون ريال سعودي،    ٢١٨تشتمل هذه القروض على قرض مببلغ        . االحتفاظ ببعض املعدالت املالية   
مضمون بضمان من الشركة وخبطاب صادر من شركة زيوت الطعام للبنك التجاري مت فيه التنازل عن                 

ايضاً، ان بعض هذه    .  البنك حقوقها ومستحقاهتا يف توزيعات االرباح من بعض شركاهتا التابعة لصاحل          
القروض املتعلقة بالشركات التابعة لشركة زيوت الطعام مضمونة عن طريق رهن املوجودات الثابتة اخلاصة              

 مليـون ريال سـعودي كما يف      ١٠,٣بتلك الشركات التابعة، واليت بلغت قيمتها الدفترية الصافيـة          
  .٢٠٠٥ ديسمرب ٣١

 : كما يلي٢٠٠٥ ديسمرب ٣١ طويلة األجل القائمة كما يف يتلخص جدول سداد امجايل القروض
 

  ريال سعودي   
  )باآلالف(     

  ديسمرب٣١السنوات املنتهية يف 
١٩٥,٠٧٢  ٢٠٠٦  
٤١٣,٨٥٠  ٢٠٠٧  
١٣٦,٦٦٠  ٢٠٠٨  
٢٧٤,١٣٢  ٢٠٠٩  
١١٦,٨٣٦  ٢٠١٠  
١٧٤  ٢٠١١   
  ١,١٣٦,٧٢٤  اجملموع

- ٢٥ - 



 ذمم دائنة - ١٥
 

 : ديسمرب من اآليت٣١يف  الذمم الدائنة كما تتكون 
  

      ٢٠٠٤       ٢٠٠٥  
  ريال سعودي     ريال سعودي   
  )باآلالف (     )باآلالف(     

  
  ٦٦٠,١٥٧   ١,١٦٩,٨٧٨  ذممم دائنة جتارية وأخرى

  ٨٨,٥٦٤   ٣٨,٠٠٦  )٦ايضاح (مطلوب ألطراف ذات عالقة 
  

  ٧٤٨,٧٢١   ١,٢٠٧,٨٨٤  اجملموع
  
 مليـون ريال   ٧٤ على مبـلغ    ٢٠٠٥ ديسمرب   ٣١ئنة التجارية واألخرى كما يف      تشتمل الذمم الدا   

والذي يتعلق بعملية إصدار أسهم وأرباح موزعة مل يتم         )  مليون ريال سعودي   ٢٩ - ٢٠٠٤(سـعودي  
 .املطالبة هبا خالل السنة

  
  

 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة اخرى - ١٦
 

 : ديسمرب من اآليت٣١يف طلوبات املتداولة األخرى كما  املصروفات املستحقة واملتتكون 
 

      ٢٠٠٤       ٢٠٠٥  
  ريال سعودي     ريال سعودي   
  )باآلالف (     )باآلالف(     

 
  ١٥٧,٨٨٧   ٢١٢,٨٨٧  مصروفات مستحقة 
  ٧٧,٥٣٩   ٩٠,٣٦٣  خمصصات اخرى

  -         ٥٧,٣٢٨  ) ج- ٩ايضاح (مطلوب يتعلق بشراء شركة الشرق 
  ٢٢,٥٢٥   ٤٩,١٨٦  مستحقات املوظفني

  ٣٥,٩٦٢   ٣٣,٦٧٠  دعاية واعالن 
  ٢,٥٦٣   ٥,١٣٥  )٣٣ و ٢٨ايضاحي (مكافآت أعضاء جملس االدارة 

  ١,٨٨٠   ١,٨٨٠  )١٨ايضاح (خمصص زكاة شرعية 
  

  ٢٩٨,٣٥٦   ٤٥٠,٤٤٩  اجملموع
  
  

 ذمم دائنة طويلة األجل - ١٧
 

- ٢٦ - 

نة طويلة األجل أرباح موزعة معلنة يف سنوات سابقة ومبالغ نتجت عن تقسيم األسهم يف               متثل الذمم الدائ  
ويف رأي اإلدارة، أنه    . سنوات سابقة، واليت مل يتم إستالمها من قبل املسامهني ذوي العالقة منذ عدة أعوام             

 املطلوبات غري   وبالتايل، مت تصنيفها ضمن   . ٢٠٠٦من غري املتوقع أن يتم دفع هذه املبالغ خالل عام            
 .املتداولة



 زكاة شرعية وضريبة دخل اجنبية - ١٨
 

تقوم الشركة وشركاهتا التابعة    . حتمل الزكاة الشرعية وضريبة الدخل االجنبية على قائمة الدخل املوحدة          
تتكون العناصر  . بتقدمي إقراراهتا للزكاة الشرعية وضريبة الدخل كل على حدة على أساس غري موحد              

للوعاء الزكوي لكل شركة سعودية من حقوق امللكية واملخصصات كما يف بداية العام والربح               الرئيسية  
 .الصايف املعدل، ناقصاً صايف القيمة الدفترية للموجودات الثابتة واالستثمارات وبنود أخرى حمددة

 
 املنتـهيتني يف   تتكون الزكاة الشرعية وضريبة الدخل االجنبية املقيدة يف قائمة الدخل املوحدة للسـنتني            

 : ديسمرب من اآليت٣١
 

      ٢٠٠٤       ٢٠٠٥  
  ريال سعودي     ريال سعودي   
  )باآلالف (     )باآلالف(     

 
  ٨٦٨   -        الزكاة الشرعية للشركة

 الزكاة الشرعية للشركات التابعة السعودية املوحدة
 سعودية   وضريبة الدخل االجنبية للشركات التابعة غري ال

  ١٨,٣٠٦   ٣٠,٧٨٠     املوحدة
 

  ١٩,١٧٤   ٣٠,٧٨٠  اجملموع
 

 الزكاة الشرعية املستحقة
 

واملقيدة ضمن   ديسمرب   ٣١ يف   تني املنتهي تنيللسنللشركة  تتلخص حركة حساب الزكاة الشرعية املستحقة       
 : ما يلياملصروفات املستحقة

 
      ٢٠٠٤       ٢٠٠٥  
  ودي ريال سع    ريال سعودي   
  )باآلالف (      )باآلالف(    

 
  ١,٠١٢   ١,٨٨٠   يناير١الرصيد كما يف 

  ٨٦٨   -        احململ خالل العام/ تعديالت
 

  ١,٨٨٠   ١,٨٨٠   ديسمرب٣١الرصيد كما يف 
 

 وضع التسويات النهائية
 

كما ان الشركة   . ١٩٩٧ ديسمرب   ٣١حصلت الشركة على شهادات الزكاة النهائية حىت السنة املنتهية يف           
 .٢٠٠٤ و ٢٠٠٣بصدد تقدمي االقرارات الزكوية النهائية لعامي 

 
 مليون ريال   ١٦,٨، قامت املصلحة بربط زكاة شرعية اضافية على الشركة مببلغ             ٢٠٠٤خالل عام   

، وقد اعترضت الشركة على هذا الربط ورفعت األمر اىل جلنة           ٢٠٠٢ اىل   ١٩٩٨سعودي عن االعوام من     
خالل العام، اصدرت جلنة االعتراض قرارها بتخفيض الزكاة الشرعية االضافية املستحقة على            . ضاالعترا

. غري أن املصلحة قامت باالستئناف ضد قرار جلنة االعتراض        .  ريال سعودي  ٢٩٢,٩٤٨الشركة اىل مبلغ    
 .ةما زالت نتنيجة االستئناف معلقة كما يف تاريخ اصدار القوائم املالية املوحدة املرفق

- ٢٧ - 



استلمت الشركات التابعة السعودية الشهادات الزكوية النهائية لبعض السنوات والشهادات الزكوية املؤقتة            
كما استلمت استفسارات من املصلحة حول السنوات اليت هي قيد املراجعة من قبل               . لسنوات اخرى 

 .لعالقةاملصلحة، واليت مت الرد عليها او سوف يتم الرد عليها من قبل الشركات ذات ا
 

، استلمت بعض شركات اجملموعة من املصلحة ربوط زكاة شرعية خبصوص اقراراهتا             ٢٠٠٥خالل عام   
قدمت .  مليون ريال سعودي   ٢,٥ حيث ربطت املصلحة زكاة شرعية اضافية مببلغ         ٢٠٠٤الزكوية لعام   

 . اجملموعة اعتراضها على هذه الربوط
 

شركات يف اجملموعة ربوط زكوية من املصلحة تتعلق        ، استلمت عدة    ٢٠٠٣ و   ٢٠٠٤ايضاً، خالل عامي    
 مليون ريال   ١٦,٤بالسنوات قيد املراجعة من قبل املصلحة، حيث طالبت املصلحة بزكاة اضافية مببلغ              

 .اعترضت الشركات على هذه الربوط ورفعت األمر اىل جلنة االعتراض. سعودي
 

 مليون ريال سعودي، ولكن مل يتم قيد خمصص         ٣٥,٧بلغت مطالبات الزكاة االضافية املشار اليها اعاله        
هلذا املبلغ يف القوائم املالية املوحدة املرفقة، إذ تعتقد ادارات تلك الشركات يف اجملموعة انه لن ينتج عن                   

 .ذلك يف النهاية زكاة اضافية مستحقة
 

ئية القراراهتا الزكوية   سوف تقوم الشركات يف اجملموعة بقيد الزكاة االضافية اليت تنتج عن الربوط النها             
 . وذلك عند تسويتها مع املصلحة٢٠٠٤حىت عام 

 
 

 خمصص مكافأة هناية اخلدمة - ١٩
 

 : ديسمرب من اآليت٣١تتكون حركة خمصص مكافأة هناية اخلدمة للسنتني املنتهيتني يف 
 

      ٢٠٠٤       ٢٠٠٥  
  ريال سعودي     ريال سعودي   
  )فباآلال (     )باآلالف(     

 
  ٧١,٨٧١   ١٠٦,٣٧٦   يناير١الرصيد كما يف 

  ٤٥,٦٦٢   ٣٢,٣٥٤  اضافات خالل السنة
  )١١,١٥٧(  )١٦,٤١٤( تعديالت خالل السنة/ تسديدات

 
  ١٠٦,٣٧٦   ١٢٢,٣١٦   ديسمرب٣١الرصيد كما يف 

 
 
 رأس املال - ٢٠

 
 زيادة رأس   ٢٠٠٤ مايو   ١٨ انعقدت يف    قرر املسامهون يف الشركة خالل اجلمعية العمومية غري العادية اليت         

نتيجة لذلك، زاد   . مال الشركة عن طريق منح سهم واحد لكل أربعة أسهم قائمة كما يف ذلك التاريخ               
متت هذه الزيادة   .  مليون سهم  ٢٠ مليار ريال سعودي، كما زاد عدد االسهم اىل          ١رأس مال الشركة اىل     

 . ريال سعودي من حساب عالوة اصدار رأس املال مليون٢٠٠يف رأس املال عن طريق حتويل مبلغ 
 

- ٢٨ - 



 زيادة راس مال    ٢٠٠٥ مارس   ١٩قرر املسامهون خالل اجلمعية العمومية غري العادية اليت انعقدت يف             
الشركة عن طريق منح سهم واحد لكل اربعة اسهم قائمة كما يف ذلك التاريخ ووافقوا على دفع توزيع                   

نتيجة لذلك، زاد راس مال الشركة اىل        .  ريال سعودي اىل املسامهني     مليون ٧٥االرباح النهائية مببلغ    
متت هذه الزيادة يف راس املال      .  مليون سهم  ٢٥ مليون ريال سعودي كما زاد عدد االسهم اىل          ١,٢٥٠

 . مليون ريال سعودي من حساب االرباح املبقاة٢٥٠عن طريق حتويل مبلغ 
 

 زيادة رأس مال    ٢٠٠٥ يوليو   ١٦ة غري العادية املنعقدة يف      كما قرر املسامهون خالل اجلمعية العمومي      
نتيجة لذلك، زاد رأس    . الشركة عن طريق منح سهم واحد لكل مخسة اسهم قائمة كما يف ذلك التاريخ             

متت هذه  .  مليون سهم  ٣٠ مليون ريال سعودي كما زاد عدد االسهم اىل           ١,٥٠٠مال الشركة اىل    
 . مليون ريال سعودي من حساب االحتياطي العام٢٥٠ويل مبلغ الزيادة يف رأس املال عن طريق حت

 
 - ٢٠٠٤ (٢٠٠٥ ديسمرب   ٣١ مليون ريال سعودي كما يف       ١,٥٠٠يتكون رأس مال الشركة البالغ      

، قيمة السهم الواحد    ) مليون سهم  ٢٠ - ٢٠٠٤( مليون سهم    ٣٠من  )  مليون ريال سعودي   ١,٠٠٠
 . ريال سعودي مصدرة ومدفوعة بالكامل٥٠
 

 زيادة  ٢٠٠٥ نوفمرب   ١٦قرر املسامهون يف الشركة خالل اجلمعية العمومية غري العادية اليت إنعقدت يف              
 ريال سعودي   ٥٠ مليون سهم جديد بقيمة امسية بلغت         ٦رأس مال الشركة وذلك عن طريق إصدار         

دة وسوف تتم هذه الزيا   .  ريال سعودي للسهم الواحد     ٣٥٠للسهم الواحد، وبعالوة إصدار بلغت       
، حصلت الشركة على املوافقة القانونية هلذه        ٢٠٠٦ يناير   ١٨يف  . للمسامهني املسجلني بذلك التاريخ   

 .الزيادة يف رأس املال
 

 
 إحتياطي عالوة إصدار - ٢١

 
 الفرق بني القيمة األمسية والقيمة العادلة       ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٥ ديسمرب   ٣١ميثل إحتياطي عالوة إصدار كما يف        

). ٢٠انظر ايضاح    (٢٠٠٤ السنوات السابقة، ناقصاً التحويالت اىل رأس املال يف عام           لالسهم املصدرة يف  
 .إن هذا اإلحتياطي غري قابل حالياً للتوزيع على املسامهني

 
 
 إحتياطي نظامي - ٢٢

 
مبوجب عقد تأسيس الشركة ونظام الشركات يف اململكة العربية السعودية، يتوجب على الشركة سنوياً                

إن .  باملائة من رأس مال الشركة     ٥٠ باملائة من صايف الربح اىل االحتياطي النظامي حىت يبلغ            ١٠حتويل  
 .هذا االحتياطي غري قابل حالياً للتوزيع على املسامهني

 
 
 إحتياطي عام - ٢٣
 

قرر املسامهون يف السنوات السابقة جتنيب إحتياطي عام بتخصيص مبلغ من األرباح املبقاة وذلك ملقابلة                 
ميكن زيادة أو ختفيض هذا اإلحتياطي بناء على قرار          . اإلحتياجات التوسعية املستقبلية ألعمال الشركة    

 .املسامهني
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 مصروفات بيع وتسويق - ٢٤
 

 : ديسمرب من اآليت٣١يف  مصروفات البيع والتسويق للسنتني املنتهيتني تتكون 
 
      ٢٠٠٤       ٢٠٠٥  
  ريال سعودي     ريال سعودي   
  )باآلالف (     )باآلالف(     

 
  ١٧١,٣٨١   ١٩٦,٨٢٦  تكلفة موظفني
  ١٢٢,٩٠٤   ١٥٠,٦٢٧  دعاية وإعالن

  ٣٧,٠٩٢   ٦٩,١٥٢  )٣٢انظر ايضاح (إجيار 
  ٥٠,٧٢٨   ٦٥,٩٣٠  استهالكات
  ٣٢,٨١٢   ٤٢,٢٩٨  ماء وكهرباء
  -         ٨,٨٦٦  ديون معدومة

  ٨,٧٦٩   ٨,٤٦٧  اصالح وصيانة ومستهلكات
  ٣٠,١٧٩   ١٠,٨٥٧  أخرى

 
  ٤٥٣,٨٦٥   ٥٥٣,٠٢٣  اجملموع

 
 
 مصروفات عمومية وإدارية - ٢٥

 
 : ديسمرب من اآليت٣١يف  املصروفات العمومية واإلدارية للسنتني املنتهيتني تتكون 

 
      ٢٠٠٤       ٢٠٠٥  
  ريال سعودي     ريال سعودي   
  )باآلالف (     )باآلالف(     

 
  ١٣٣,٥٢٨   ١٩٦,٠٣١  تكلفة موظفني 

  ٧,٣٢٧   ٣٣,٠٠٤  اطفاءات وشطب نفقات مؤجلة
  ١٠,٢١٢   ٢٤,١٥١  أتعاب مهنية

  ١٤,٠٤٠   ١٠,٧٤٣  اطفاءات واخنفاض يف الشهرة
  ٧,٦٦٦   ١٠,٠٧٨  سفر

  ١٢,٥١١   ٩,٢٧٢  استهالكات
  ٤,٧٣٦   ٧,٣٨٦  تدريب

  ٧,٥٠٦   ٥,٨٣٢  ماء وكهرباء وإتصاالت
  ٣,٠٩٥   ٤,٧٥٠  تأمني

  ٣,٤٧٧   ٤,٣١٨  مصروفات تتعلق باحلاسب اآليل
  ١,٧٩٧   ٢,٨٠٢  اجيار

  ٢,٦٨٢   ٢,٦٨٨  اصالح وصيانة
  ٣٣,١٤٧   ٤١,٨١٤  أخرى

 

- ٣٠ - 
  ٢٤١,٧٢٤   ٣٥٢,٨٦٩  اجملموع



 بلغت املستحقات املدفوعة للعضو املنتدب للشركة على شكل رواتب شهرية وبدالت سكن ومواصالت            
).  مليون ريال سعودي   ٦,٦ - ٢٠٠٤ (٢٠٠٥ ديسمرب   ٣١ مليون ريال سعودي للسنة املنتهية يف        ٤,٦

 مليون ريال   ٧,٤، مبلغ   ٢٠٠٥إضافة لذلك، استلم العضو املنتدب السابق، والذي استقال يف مارس            
 ).٢٦ايضاح (سعودي، والذي ميثل عمولته إلجناح االكتتاب العام املبدئي لشركة املراعي 

 
 
 إيراد االستثمارات - ٢٦
 

 : ديسمرب من اآليت٣١يف  إيراد االستثمارات للسنتني املنتهيتني تكوني 
 

      ٢٠٠٤       ٢٠٠٥  
  ريال سعودي     ريال سعودي   
  )باآلالف (     )باآلالف(     

 
 صايف ربح بيع جزئي من استثمار يف شركة زميلة

  -         ٧١٢,٢١٥  ) أ- ٩ايضاح    (
  ١١٨,١٧٤   ١٩٣,٨١٢  ربح بيع أوراق مالية متاحة للبيع

  ١٤١,٨٣٥   ١٧١,٧٠٧  صايف حصة اجملموعة من أرباح شركات زميلة
 صايف الزيادة يف القيمة العادلة لصايف موجودات شركة 

  -         ٤٨,٥٧٠     تابعة على سعر شرائها
  ٨٩,٠٠٤   ١٦,٣٦٦  صايف ربح بيع استثمارات

  -         )٤٣,٨٠٦( اض يف الشهرةخمصص اخنف
  ١٣,٧٦٠   -        تعديل خمصص وايرادات اخرى/ عكس

 
  ٣٦٢,٧٧٣   ١,٠٩٨,٨٦٤  صايف ايراد االستثمارات

 
 مليون ريال سعودي يتعلق ببيع إحدى شركات         ٩٠ مبلغ   ٢٠٠٤يتضمن ربح بيع استثمارات لعام       

 .اجملموعة الستثمارها يف شركة تابعة أخرى
 

 باملائة املتبقية من شركة سامي      ٥٠، وقعت شركة زيوت الطعام اتفاقية لشراء نسبة          ٢٠٠٥ عام   خالل 
، ومقرها يف ماليزيا، وذلك بناء على       ")بريهاد("فودز، وذلك مع شركة كنسلديشن بالنتيشنـز بريهاد        

الخذ باالعتبار  نتيجة هلذه املعاملة وبعد ا    . قرار إستراتيجي لشركة بريهاد للخروج من شركة سامي فودز        
القيمة العادلة للموجودات غري امللموسة لشركة سامي فودز، قامت شركة زيوت الطعام بتحقيق صايف                

 مليون ريال   ٤٨,٦الزيادة يف القيمة العادلة لصايف موجودات شركة سامي فودز على سعر الشراء مببلغ               
، ٢٠٠٥ ديسمرب   ٣١لسنة املنتهية يف    سعودي وقد مت قيده يف قائمة الدخل املوحدة لشركة زيوت الطعام ل           

كان سعر الشراء أقل من القيمة العادلة لصايف موجودات         . كما مت قيده يف قائمة الدخل املوحدة املرفقة       
كما نتج عن هذه املعاملة أن      . شركة سامي فودز بناءاً على الترتيبات اليت مت االتفاق عليها مع شركة بريهاد            

 مليون ريال سعودي خالل     ٦٦تعديالت حتويل عمالت أجنبية مببلغ      قامت شركة زيوت الطعام بقيد      
 .السنة

 
 بشكل  ٢٠٠٥ ديسمرب   ٣١ مليون ريال سعودي للسنة املنتهية يف        ٤٣,٨يتعلق اإلخنفاض يف الشهرة مببلغ       

 .أساسي بتخفيض الشهرة من قبل اجملموعة واملتعلقة ببعض الشركات التابعة

- ٣١ - 



 إيرادات أخرى - ٢٧
 

 : ديسمرب من اآليت٣١يف يرادات االخرى للسنتني املنتهيتني  االتكونت 
 

      ٢٠٠٤       ٢٠٠٥  
  ريال سعودي     ريال سعودي   
  )باآلالف (     )باآلالف(     

 
  ٣٣,٢١٣   ٥٥,٣٠٦  ايراد من عروض تروجيية

  ١٤,٤٣٠   ٢٩,٦٨٢  بيع خردة
  -         ٢٠,٥١٩  ايرادات رسوم صناعية

  ٨,٧٧٩   ١١,٤٥٩   اجياراتإيراد من
  ٦,١٣٦   ٧,١٦٧   بالصايف-اخرى 

 
  ٦٢,٥٥٨   ١٢٤,١٣٣  صايف ايرادات اخرى

 
 

 مكافآت أعضاء جملس اإلدارة - ٢٨
 

 ديسمرب  ٣١ مليون ريال سعودي للسنة املنتهية يف         ٢,٤بلغت مكافآت أعضاء جملس اإلدارة املستحقة        
ما بلغ بدل حضور إجتماعات جملس االدارة عن         ك).  مليون ريال سعودي   ٢,٣ - ٢٠٠٤ (٢٠٠٥

 مليون ريال   ٠,٥ - ٢٠٠٤( مليون ريال سعودي     ٠,٥ مبلغ   ٢٠٠٥االجتماعات املنعقدة خالل عام     
 ).سعودي

 
 

 ربح السهم  - ٢٩
 

 ٣٠ بتقسيم صايف الربح لذلك العام على        ٢٠٠٤ ديسمرب   ٣١مت احتساب ربح السهم للسنة املنتهية يف        
 .٢٠ على اثر رجعي بعد األخذ يف االعتبار زيادة رأس املال كما هو مبني يف ايضاح مليون سهم للحصول

 
 

 تعهدات وإلتزامات حمتملة - ٣٠
 

 مليون ريـال سـعودي كمـا     ١٢٥,٦لدى اجملموعة خطابات ضمان وإعتمادات مستندية قائمة مببلغ         
. ياق االعمال العادية  واليت صدرت يف س   )  مليون ريال سعودي   ٣٦ - ٢٠٠٤ (٢٠٠٥ ديسمرب   ٣١يف  

 فيما يتعلق بالدعوى القضائية اخلاصة باستثمار الشركة يف شركة الشرق، وايضاح             ٩انظر ايضا إيضاح    
 فيما يتعلق بااللتزامات الزكوية     ١٨ فيما يتعلق بالضمانات املمنوحة مقابل بعض القروض، وايضاح          ١٤

 . فيما يتعلق باالجيارات٣٢احملتملة، وايضاح 
 

- ٣٢ - 



 مليون ريال   ٨٨,٩ - ٢٠٠٤( مليون ريال سعودي     ٨٦,٨ الشركة بإصدار ضمان مببلغ       كما قامت 
 .مقابل قرض من صندوق التنمية لشركة زملية) سعودي

 
 طن  ٣٤١,٠٠٠، كان لدى احدى شركات اجملموعة تعهدات لشراء           ٢٠٠٥ ديسمرب   ٣١كما يف   
ار السائدة يف السوق بتاريخ     من السكر اخلام بأسعار تعادل االسع     )  طن ٣٠٥,٤٥٠ - ٢٠٠٤(تقريبـا  

كما كان لدى تلك الشركة التزامات . ٢٠٠٦ وابريل ٢٠٠٦الشحن، واليت لديها تواريخ تسليم بني يناير      
 طن لبيعها يف    ١٢٦,٤٥٤ - ٢٠٠٤ (٢٠٠٦ طن تقريبا من السكر املكرر يف عام         ١٠٦,٢٠٢لبيع كمية   

 .يف تواريخ العقودباسعار تعادل االسعار السائدة يف السوق كما ) ٢٠٠٥عام 
 

، قامت شركة هبشاهر بإصدار اذون دفع لبعض البنوك احمللية يف إيران بلغت             ٢٠٠٥ ديسمرب   ٣١كما يف    
مقابل التسهيالت البنكية   )  مليون ريال سعودي   ٨١٨,٧ - ٢٠٠٤( بليون ريال سعودي تقريباً      ١,٦

 .املقدمة من تلك البنوك لشركاهتا التابعة
 
 مليون دوالر   ١٠٠، قامت الشركة بتوقيع خطاب إلتزام لالستثمار مببلغ          ٢٠٠٥خالل شهر ديسمرب     

، والذي يتمثل   )مقترحة(كحد أقصى يف شركة سويكورب جسور       )  مليون ريال سعودي   ٣٧٥(أمريكي  
 .غرضها األساسي يف االستثمار يف مشاريع الطاقة واملشاريع البتروكيماوية

 
 باملائة من رأمسال املقترح     ٤,٢الستثمار حبد أقصى بنسبة     ، قرر جملس ا   ٢٠٠٥أيضاً خالل شهر ديسمرب     

 .ملشروع مدينة امللك عبد اهللا االقتصادية
 
 
 قطاعات العمل - ٣١

 
، متثلت االنشطة الرئيسية للمجموعة يف التصنيع،  ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٥ ديسمرب   ٣١خالل السنتني املنتهيتني يف     

مت تلخيص بعض املعلومات    . م واملنتجات ذات العالقة   وجتارة اجلملة والتجزئة يف العديد من اصناف الطعا       
 وللسنتني املنتهيتني يف ذلك التاريخ وفقا لقطاعات العمل كما ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ ديسمرب   ٣١املالية كما يف    

 ):بآالف الرياالت السعودية(يلي 
 

  اجملموع   أخرى   جتزئة   باجلملة/ تصنيع ٢٠٠٥
 

  ٣,٩١٧,٦١٢  ١٨,٤١٣ ٢,٤٣٧,٥٧٩ ١,٤٦١,٦٢٠ صايف املوجودات الثابتة
 صايف موجودات غري متداولة 

  ١,٢٥٦,٠٥٤  ٩٣٥,٤٩٥  ١٠٥,٣٩٧  ٢١٥,١٦٢    اخرى
  ٦,٨٥٦,٤٨٤  ١٥,٥٨٨ ٢,٤٣٣,٣٢٧ ٤,٤٠٧,٥٦٩ صايف االيرادات
  ١,٢٠٢,١٧٤  ٩٢٧,٢٧٧  ٥٤,٨٢٣  ٢٢٠,٠٧٤ صايف الربح

- ٣٣ - 



  اجملموع   أخرى   جتزئة   باجلملة/ تصنيع ٢٠٠٤
 

  ٣,١٨٧,٩٨٥  ١٩,٤٣٢ ١,٧٨٢,٦١٤ ١,٣٨٥,٩٣٩  املوجودات الثابتةصايف
 صايف موجودات غري متداولة

  ٨٦٦,٣٨٠  ٦٣٤,٣٨٨  ١٢١,٠٢٣  ١١٠,٩٦٩    اخرى
  ٥,٦٠١,٩٧٩  ١٥,٤٢٨ ٢,٠٩٢,٤٨٠ ٣,٤٩٤,٠٧١ صايف االيرادات
  ٥٠٢,٣٧٤  ١٨٢,٩٥٣  ٦١,٢٠٨  ٢٥٨,٢١٣ صايف الربح

 
ملكة العربية السعودية، ومجهورية مصر العربية، واجلمهورية االسالمية االيرانية         تباشر اجملموعة اعماهلا يف امل    

 ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٥ ديسمرب   ٣١مت تلخيص بعض املعلومات املالية كما يف        . وبعض املناطق اجلغرافية األخرى   
 ):ديةبآالف الرياالت السعو(وللسنتني املنتهيتني يف ذلك التاريخ وفقا للقطاعات اجلغرافية كما يلي 

 
     اجلمهورية          
 دول    االسالمية   مجهورية    اململكة العربية    

  اجملموع   أخرى     االيرانية    مصر العربية     السعودية    ٢٠٠٥
 

  ٣,٩١٧,٦١٢  ١٤٤,٤٩٥  ٤٢٧,١٠٨  ٨٩,١٦٣   ٣,٢٥٦,٨٤٦ صايف املوجودات الثابتة
 صايف موجودات غري متداولة

  ١,٢٥٦,٠٥٤  ٧١,٨١٤   ٨,٠٧٦  ٤٨٢,٩٣١   ٦٩٣,٢٣٣    اخرى
  ٦,٨٥٦,٤٨٤  ٣٥٩,٥٨٧ ١,٠٦٤,٣٤١  ٥٧٩,٨٨١   ٤,٨٥٢,٦٧٥ صايف االيرادات

  ١,٢٠٢,١٧٤  )٨٠,٣٣٦(  ٨٧,١٥٩  ٨٥,١٢٣   ١,١١٠,٢٢٨ ) اخلسارة(صايف الربح 
 

٢٠٠٤ 
 

  ٣,١٨٧,٩٨٥  ١٣٢,٢٣٣  ٤٢٥,٦٢٦  ٥٦,٥٧٢   ٢,٥٧٣,٥٥٤ صايف املوجودات الثابتة
  موجودات غري متداولةصايف

  ٨٦٦,٣٨٠  ٩٠,٨١٦   ٩,٩٠٦  ١٥,٠٠٩   ٧٥٠,٦٤٩    اخرى
  ٥,٦٠١,٩٧٩  ٣٤٢,٦٦٥  ٦٦٧,٦٢٤  ٤٤٥,٣٤٠   ٤,١٤٦,٣٥٠ صايف االيرادات

  ٥٠٢,٣٧٤  )١٣,٥٧١(  ١٧,٤٧٧  ٢,٥٠٦   ٤٩٥,٩٦٢ )اخلسارة(صايف الربح 
 
 

 إجيارات - ٣٢
 

مكاتب واملطاعم والسوبرماركت ومنافذ التجزئة وسكن املوظفني لدى اجملموعة اجيارات تشغيلية متعددة لل 
 ٢٠٠٥ ديسمرب   ٣١ مليون ريال سـعودي للسنة املنتهية يف        ٣٨,٦بلغت مصروفات االجيار    . والسيارات

 ). مليون ريال سعودي٤١,٧ - ٢٠٠٤(
 

 ديسمرب  ٣١يف  بلغت االجيارات التشغيلية اليت لديها فترات تنتهي خالل سنة وبعد اكثر من سنة كما                 
 : كالتايل٢٠٠٥

 
  ريال سعودي   
  )باملاليني(     

 
  ٣٣٣,٠  خالل سنة

  ١٧٢,٣  بني سنتني و مخس سنوات
  ١٩٠,٣  أكثر من مخس سنوات

 
  ٦٩٥,٦  اجملموع

 
- ٣٤ - 



. قامت الشركة بتأجري العديد من احملالت املتواجدة يف مراكزها ومتاجرها التسويقية كاجيارات تشغيلية             
 ديسمرب  ٣١ مليون ريال سـعودي للسنة املنتهية يف         ٩٥,٢ادات االجيارات من تلك احملالت      بلغت اير 
 ). مليون ريال سعودي٣١,٥ - ٢٠٠٤ (٢٠٠٥

 
بلغت االجيارات التشغيلية للمحالت املؤجرة اليت لديها فترات تنتهي خالل سنة وبعد اكثر من سنة كما                 

 : كالتايل٢٠٠٥ ديسمرب ٣١يف 
 

  ريال سعودي   
  )باملاليني(     

 
  ٧٣,٦  خالل سنة

  ١٨٧,١  بني سنتني و مخس سنوات
  ٣٢٠,٦  أكثر من مخس سنوات

 
  ٥٨١,٣  اجملموع

 
 
 ختصيص صايف األرباح - ٣٣

 
 ربيع األول   ٢٥وافقت اجلمعـية العموميـة العادية للمسامهني يف إجتماعها السـنوي املنعقد بتاريخ            

 :٢٠٠٤ص املبالغ التالية من الربح الصايف لعام على ختصي) ٢٠٠٥ مايو ٤(هـ ١٤٢٦
 

• . مليون ريال سعودي مكافآت ألعضاء جملس اإلدارة٢,٣دفع مبلغ  
 ). ريال سعودي للسهم الواحد٣بواقع ( مليون ريال سعودي ٧٥توزيع أرباح على املسامهني مببلغ  •
 

 ارباح مرحلية للمسامهني مببلغ     ، وافق جملس االدارة على توزيع     ٢٠٠٥يف اجتماعاته املنعقدة خالل عام      
 مليون سهم قائمة يف ذلك      ٣٠ ريال سعودي للسهم الواحد ولعدد       ٩بواقع  ( مليون ريال سعودي     ٢٧٠
يتوقع إعتماد هذا القرار من قبل املسامهني يف اجتماع اجلمعية العموميـة            ). ٢٠ انظر ايضاح    -التاريخ

 .٢٠٠٦ أبريل ١٥العاديـة املتوقع إنعقادها يف 
 
 
 االدوات املالية وإدارة املخاطر - ٣٤

 
تتضمن االدوات املالية املقيدة يف قائمة املركز املايل املوحدة نقد وما يعادله وذمم مدينة جتارية واخرى                  

 .وحسابات بنكية دائنة قصرية االجل وذمم دائنة ومطلوبات اخرى وقروض طويلة االجل
 

لوفاء بالتزاماته مما يؤدي اىل تكبد الطرف اآلخر خلسارة هي عدم مقدرة طرف ما على ا -خماطر االئتمان 
مت ايداع النقد وما يعادله لدى بنوك حملية         . ليس لدى اجملموعة تركيز جوهري ملخاطر االئتمان       . مالية

تستحق الذمم املدينة التجارية واالخرى بشكل رئيسي من عمالء يف          . وعاملية ذات تصنيف ائتماين مرتفع    
 .اطراف ذات عالقة وهي مقيدة بالقيمة القابلة لالسترداد املقدرةالسوق احمللية و

- ٣٥ - 



هي التعرض لعدة خماطر بسبب التغريات يف        -القيمة العادلة والتدفقات النقدية وخماطر سعر الفائدة         
مبا انه ليس لدى اجملموعة      . اسعار الفائدة يف السوق على املركز املايل والتدفقات النقدية للمجموعة           

جوهرية حتمل فوائد، فان ربح اجملموعة وتدفقاهتا النقدية من العمليات مستقلة عن التغريات يف              موجودات  
تنتج خماطر اسعار الفائدة على اجملموعة بشكل رئيسي من قروضها قصرية االجل            . اسعار الفائدة يف السوق   

بلة العادة التسعري   ان القروض قصرية االجل قا    . وطويلة االجل، وهي مبنية على اساس سعر فائدة عائم        
تقوم االدارة مبراقبة التغريات يف اسعار الفائدة وتعتقد ان خماطر القيمة العادلة وخماطر سعر              . بشكل منتظم 

 .الفائدة للتدفقات النقدية املعرضة هلا اجملموعة هي غري جوهرية
 

لة االلتزامات املتعلقة   هي خماطر عدم مقدرة املنشأة على تأمني السيولة الالزمة ملقاب           -خماطر السيولة   
قد تنتج خماطر السيولة عن عدم القدرة على بيع اصل مايل بسرعة وبقيمة تقارب قيمته                . باالدوات املالية 

تدار السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية ملقابلة االلتزامات املستقبلية               . العادلة
 .١٣ايضا انظر ايضاح . للمجموعة

 
هي خماطر التغري يف قيمة االدوات املالية بسبب التغريات يف اسعار صرف العمالت                -ملة  خماطر الع 
ان معامالت اجملموعة االساسية هي بالريال السعودي والدوالر االمريكي واليورو والريال االيراين         . االجنبية

ات املخزون يتم إدارهتا بشكل     تعتقد االدارة ان خماطر العملة ملشتري     . واجلنيه املصري والتنجيه الكازاخستاين   
 .ان املعامالت األخرى بالعمالت األجنبية هي غري جوهرية. مناسب عن طريق عقود آجلة

 
هي القيمة اليت يتم فيها تبادل أصل او تسوية التزام بني اطراف راغبة يف ذلك وتتم بنفس                -القيمة العادلة   

 القوائم املالية املوحدة للمجموعة على اساس طريقة        مبا انه يتم اعداد   . شروط التعامل مع االطراف االخرى    
التكلفة التارخيية، باستثناء تقييم األوراق املالية املتاحة للبيع بقيمتها العادلة من خالل حقوق امللكية،                 
وتوحيد القوائم املالية لشركات تابعة على اساس قيمتها العادلة بعد تعديلها مببلغ الشهرة بالسالب، قد                 

تعتقد االدارة ان القيمة العادلة للموجودات      . قات بني القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة      تنتج فرو 
 .واملطلوبات املالية للمجموعة ال ختتلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية

 
 

 أحداث الحقة - ٣٥
 

ركة عن طريق منح     زيادة رأس مال الش    ٢٠٠٦ يناير   ٢٩قرر جملس االدارة خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ         
كما وافق على توزيع االرباح النهائية اىل        .  اسهم قائمة كما يف ذلك التاريخ       ٣سهمني اضافيني لكل    

 مليون سهم، ما عدا     ٣٦ ريال سعودي للسهم لعدد      ٣متثل  ( مليون ريال سعودي     ١٠٨املسامهني مببلغ   
 يتوقع املصادقة على هذه القرارات      ). مليون سهم واليت سوف يتم اصدارها      ٢٤أسهم املنحة اجلديدة بعدد     

 .٢٠٠٦ أبريل ١٥من قبل املسامهني خالل اجلمعية العمومية العادية اليت ستعقد يف 
 

 .٢٠٠٦ مارس ٥مت اعتماد هذه القوائم املالية املوحدة من قبل جملس اإلدارة بتاريخ  
 
 

- ٣٦ - 
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