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 القوائم المالية الموحدة

 2001و  2002ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 وتقرير مراقبي الحسابات



 

 

 
 
 

 تقرير مراقبي الحسابات
 

 اىل السادة املسامهني
 :شركة جمموعة صافوال

 
، شركة مسامهة سعودية، وشركاهتا التابعة  ("الشركة")وعة صافوال قد راجعنا قائمة املركز املايل املوحدة املرفقة لشركة جممل

وقوائم الدخل والتغريات يف حقوق املسامهني والتدفقات النقدية املوحدة  2001و  2002 ديسمرب 31كما يف 
إن إدارة الشركة  .التابعة هلا للسنتني املنتهيتني يف ذلك التاريخ وااليضاحـات اليت تعترب جزءا من القوائم املالية املوحدة

مسؤولة عن هذه القوائم املالية املوحدة اليت أعدت وفقا ملتطلبات نظام الشركات واملقدمة لنا مع كافة املعلومات 
إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم املالية املوحدة بناء على املراجعة اليت قمنا  .واإليضاحات اليت طلبناها

 .هبا

 

جعتنا وفقا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية اليت تتطلب منا ختطيط واجراء قد قمنا مبرال
تشمل املراجعة اجراء  .الفحوصات للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم املالية ال حتتوي على أخطاء جوهرية

كما تتضمن املراجعة إجراء  .لواردة يف القوائم املاليةفحص اختباري للمستندات واألدلة املؤيدة للمبالغ واإليضاحات ا
ونعتقد  .تقييًم للمبادئ احملاسبية املطبقة والتقديرات اهلامة اليت اعدت مبعرفة اإلدارة ولطريقة العرض العام للقوائم املالية

 .أن مراجعتنا تعطينا أساساً مناسباً إلبداء رأينا

 

 :دة ككل واملشار اليها اعالهيف رأينا، ان القوائم املالية املوحو 

 

 و  2002ديسمرب  31لثل بصورة عادلة، من يميع النواحي اهلامة، املركز املالـي للشركـة ولشركاهتا التابعة كما يف مت
بادىء احملاسبية املتعارف ونتائج اعماهلا والتدفقات النقدية للسنتني املنتهيتني يف ذلك التاريخ وذلـك وفقـا للم 2001

 عليها يف اململكة العربية السعودية،

 

 تفق مع متطلبات نظام الشركات وعقد تأسيس الشركة فيما يتعلق باعداد وعرض القوائم املاليةت. 

 
 اجلريد وشركاه

 
 
 

_________________________ 

 الثــن اللثــو لسين و ــبنراي

 182ص رقم ترخي
 
 هـ1423 ذو احلجة 5

 (2003 فرباير 6)
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودي(

 
 ي الموحدةقائمة المركز المال

 2001و  2002ديسمبر  31كما في 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 

 الموجودات     1200       2200  ايضاح
 87.146   92.104  7  وموجودات أخرىدمًة قممدفوعات  476.074   415.939  6  صايف املخزون 390.529   393.162  5و 4  صايف الذمم املدينة 108.570   106.675  3  نقد وما يعادله :موجودات متداولة 
 

 1.062.319   1.007.880    جمموع املوجودات املتداولة
 3.577.736   3.471.634    اجملموع  1.838.736   1.863.088  11  املوجودات اللثابتةصايف  21.899   13.780  10  صايف النفقات املؤجلة 164.955   118.480  9  صايف الشهرة 489.827   468.406  8  صايف االستلثمارات 
 المطلوبات وحقوق المساهمين 
 358.240   345.578  14و 5 ذمم دائنة 138.150   81.766  13  يلة األجلاجلزء املتداول من قروض طو  250.379   284.135  12  حسابات بنكية دائنة قصرية األجل :مطلوبات متداولة 

 297.332   292.858  16و 15 مصروفات مستحقة ومطلوبات اخرى
 1.044.101   1.004.337    جمموع املطلوبات املتداولة 

 61.516   66.118    خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني 395.777   210.131  13  قروض طويلة األجل 85.359   89.321  17  ذمم دائنة طويلة األجل 
 1.586.753   1.369.907    جمموع املطلوبات 
  1.658.349   1.717.689    جمموع حقوق املسامهني   135.864   190.269    أرباح مبقاة (45.891)  (49.866)   حتويل عمالت أجنبية عديالتت (8.910)  -        24و  8 خسائر استلثمارات غري حمققة 254.000   254.000  21  إحتياطي عام 314.286   314.286  20  إحتياطي نظامي 380.429   380.429  19  إحتياطي عالوة إصدار 628.571   628.571  18  رأس املال :حقوق املسامهني  30و 28 تعهدات والتزامات محتملة  332.634   384.038  5  حقوق األقلية 

 3.577.736   3.471.634    اجملموع 
 .جزءا ال يتجزأ من القوائم املالية املوحدة 31اىل رقم  1تعترب االيضاحات املرفقة من رقم  
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 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مسامهة سعودية)
 

 الموحدة قائمة الدخل
 2001و  2002ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 (بآالف الرياالت السعودية)

 
 

     1200       2200  ايضاح

 
 3.355.544   3.623.736  5  صايف املبيعات
 )(2.846.213   تكلفة املبيعات

 )2.641.552( 
 

 713.992   777.523    ايمايل الربح
 

 :مصروفات
 (342.773)  (364.523) 22  وتسويقبيع 

 )222.433(  )(225.436 23و  5  عمومية وإدارية
 

 148.786   187.564    الربح من العمليات
 

 :أخرى (مصروفات)إيرادات 
 97.327   94.266  24  صايف إيراد استلثمارات

 (58.116)  (32.296) 13 و 12 متويلفقات ن
 30.501   43.926  30  إيراد اجيارات وإيرادات أخرى

 -         (8.191)   خسارة استبعاد موجودات ثابتة
 )(9.239        -  26  خسارة اخنفاض يف قيمة موجودات

 
 209.259   285.269    الربح قبل الزكاة الشرعية وحقوق األقلية

 
 )(6.457  )(9.042 16  الزكاة الشرعية

 
ّ  276.227    الربح قبل حقوق األقلية  ّ  202.802 

 
 )(49.580  )(68.665   حقوق األقلية

 
 153.222   207.562    صايف الربح للسنة

 
 

 .جزءا ال يتجزأ من القوائم املالية املوحدة 31اىل رقم  1املرفقة من رقم تعترب االيضاحات 
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 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مسامهة سعودية)
 

 الموحدة قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
 2001و  2002ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 (بآالف الرياالت السعودية)

 
 

     1200       2200  ايضاح

 
 628.571   628.571    المال  رأس

 
 380.429   380.429    إحتياطي عالوة إصدار

 
 :إحتياطي نظامي
 311.463   314.286    يناير  1الرصيد كما يف 

 2.823        -  31و  20 احملول من االرباح املبقاة 
 

 314.286   314.286    ديسمرب  31الرصيد كما يف 
 

 254.000   254.000    إحتياطي عام
 

 :خسائر استثمارات غير محققة
 -       (8.910)   يناير  1الرصيد كما يف 

 )(8.910  8.910  24و  8  تعديالت خالل السنة 
 

 )(8.910        -    ديسمرب  31الرصيد كما يف 
 

 :تعديالت تحويل عمالت أجنبية
 (16.076)  (45.891)   يناير  1الرصيد كما يف 

 )(29.815  )(3.975   نةتعديالت خالل الس
 

 )(45.891  )(49.866   ديسمرب  31الرصيد كما يف 
 

 :أرباح مبقاة
 126.151   135.864    يناير  1الرصيد كما يف 

 153.222   207.562    صايف الربح للسنة
 (2.823)  -        20  احملول اىل االحتياطي النظامي 

 (138.286)  (150.857) 31  أرباح مقرتح توزيعها
 )(2.400  )(2.300 31و  25 مكافآت أعضاء جملس اإلدارة 

 
 4135.86   190.269    ديسمرب  31الرصيد كما يف 

 
 1.658.349   1.717.689    مساهمينمجموع حقوق ال

 
 

 .جزءا ال يتجزأ من القوائم املالية املوحدة 31اىل رقم  1تعترب االيضاحات املرفقة من رقم 
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 افوالشركة مجموعة ص
 (شركة مسامهة سعودية)
 

 الموحدة قائمة التدفقات النقدية
 2001و  2002ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 (بآالف الرياالت السعودية)

 
 
2200   1200     

 
 :التدفقات النقدية من العمليات

 153.222   207.562  صايف الربح للسنة
 :العمليات تعديالت لتسوية صايف الربح مع صايف النقد من

 (97.327)  (94.266) صايف إيراد استلثمارات
 30.645   27.594  إطفاءات

 153.729   140.029  استهالكات
 (2.196)  8.097  بيع موجودات ثابتة (أرباح)خسائر 

 49.580   68.665  حصة االقلية يف صايف أرباح شركات تابعة موحدة
 :التغريات يف موجودات ومطلوبات تشغيلية

 132.450   17.291  مدينةذمم 
 73.059   60.135  خمزون 

 (8.044)  (4.958) اخرىمتداولة وموجودات  ةً مدفوعات مقدم
 18.680   (12.662) ذمم دائنة 

 47.414   (19.345) مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة اخرى
 2.982   4.602  خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني

 
 554.194   402.744  العمليات صايف النقد الناتج عن

 
 :التدفقات النقدية من نشاطات االستثمار

 87.996   100.825  أرباح موزعة مقبوضة من شركات زميلة
 20.352   32.413  متحصالت بيع استلثمارات
 (2.475)  -        إضافات على االستلثمارات

 (3.700)  (3.247) إضافات على الشهرة
 (3.544)  5.741  صايف تعديالت الشهرة

 (8.543)  (8.034) إضافات على النفقات املؤجلة
 )(26.277  )(172.478 صايف إضافات على املوجودات اللثابتة

 
 63.809   )(44.780 نشاطات االستلثمار (يفاملستخدم )الناتج عن صايف النقد 

 
 
 (يتبع)
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 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مسامهة سعودية)
 

 (تتمة)الموحدة  ةقائمة التدفقات النقدي
 2001و  2002ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 (بآالف الرياالت السعودية)

 
 
2200   1200     

 
 :التدفقات النقدية من نشاطات التمويل

 (113.273)  33.756  التغريات يف حسابات بنكية دائنة قصرية االجل
 (412.757)  (303.743) تسديد قروض طويلة االجل

 34.000   61.713  لى قروض طويلة االجلاضافات ع
 (134.368)  (134.324) ارباح موزعة مدفوعة

       -   )(17.261 تغريات يف حقوق االقلية
 

 )626.398(  )(359.859 صايف النقد املستخدم يف نشاطات التمويل
 

 (8.395)  (1.895) صايف النقص يف نقد وما يعادله
 

 116.965   108.570  لسنةنقد وما يعادله كما يف بداية ا
 

 108.570   106.675  نقد وما يعادله كما يف هناية السنة
 

 :جدول تكميلي عن معلومات غير نقدية
 

 93.000   112.924  ارباح موزعة من شركة زميلة محلت على ذمم مدينة اخرى
 

 127.797         -  تعديالت على الشهرة
 

 2.400   2.300  مكافآت أعضاء جملس اإلدارة
 

 138.286   150.857  أرباح مقرتح توزيعها
 

 35.359   3.962  تغري يف ذمم دائنة طويلة االجل
 

       -   8.910  خسائر استلثمارات غري حمققة قيدت يف قائمة الدخل املوحدة
 

 8.910         -  خسائر استلثمارات غري حمققة
 

 29.815   3.975  تعديالت حتويل عمالت أجنبية
 
 .جزءا ال يتجزأ من القوائم املالية املوحدة 31اىل رقم  1عترب االيضاحات املرفقة من رقم ت



- 7 - 

 شركة مجموعة صافوال
 (شركة مسامهة سعودية)

 
 ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2001و  2002ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
 
 
 الشركة وشركاتها التابعة وطبيعة أعمالها - 1

 
تأسست وفقًا لنظام الشركات يف اململكة العربية السعودية  هي شركة مسامهة سعودية ("الشركة")جمموعة صافوال شركة ان 

صدر سجل الشركة التجاري  .(1978مارس  9)هـ 1398ربيع األول  29بتاريخ  21/مبوجب املرسوم امللكي رقم م
تتملثل أهداف الشركة يف  .(1977 يونيو 16)هـ 1399 رجـب 21 بتاريـخمدينة جدة  يف 4030019708 رقم

إنتاج وتسويق الزيوت النباتية وانشاء الصناعات املكملة هلا ومنافذ التجزئة، ومنتجات االلبان واالغذية اخلفيفة ومواد 
 .التغليف واالسترياد والتصدير والتعهدات التجارية والوكاالت التجارية باالضافة اىل تنمية احملاصيل الزراعية

 
واليت تعمل كل منها مبوجب سجل جتاري خاص  ("اجملموعة"جمتمعة )الشركة استلثمارات يف الشركات التابعة املوحدة التالية  لدى

 :هبا ومتارس نشاطها يف جماالت إنتاج وتسويق املنتجات الغذائية ومنافذ البيع ومواد التغليف ومطاعم األغذية السريعة
 

 (باملائة)نسبة امللكية 
 ديسمرب 31كما يف 

 2001  2002  بلد التأسيس    الشركة
 

 100   100 اململكة العربية السعودية شركة صافوال ألنظمة التغليف احملدودة
 100  100 اململكة العربية السعودية الشركة السعودية لالكواب والعبوات الورقية

 100  100 اململكة العربية السعودية شركة االطر ملواد التغليف احملدودة
 شركة رؤية لتطوير نظم املعلومات وخدمات

 100  100 اململكة العربية السعودية احلاسب اآليل
 شركة صافوال لألغذية اخلفيفة احملدودة

 100  100 اململكة العربية السعودية ("األغذية اخلفيفة")
 صافوال")شركة صافوال للتجارة العاملية 

 100  100 فريجن ايالندز (8انظر ايضاح ) ("للتجارة
 -    100 االمارات العربية املتحدة (املنطقة احلرة) شركة تيسري

 شركة صافوال لزيوت الطعام احملدودة
 89.82  90.25 اململكة العربية السعودية ("زيوت الطعام")

 90  90 اململكة العربية السعودية القصيم -شركة العزيزية بندة 
 70  70 ة السعوديةاململكة العربي شركة هريف للخدمات الغذائية

 شركة صافوال لالستلثمارات الصناعية
 63.5  63.5 اململكة العربية السعودية ("االستلثمارات الصناعية")
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 :لدى شركة زيوت الطعام أيضا الشركات التابعة املوحدة التالية
 

 (باملائة)نسبة امللكية 
 ديسمرب 31كما يف 

 2001  2002  بلد التأسيس    الشركة
 

 100  100  لوكسمربغ القابضة مالينرتا
 ("صافوال البحرين")شركة صافوال البحرين 

 90  90  البحرين (28و  26انظر ايضاحي )
 51  51  االردن شركة صافوال االردن

 50  50  فريجن ايالندز ("سامي فودز")صافوال سامي فودز احملدودة 
 

وذلك  2001الية لشركة صافوال للتجارة واليت  م يتم توحيدها يف عام على القوائم امل 2002تشتمل القوائم املالية املوحدة لعام 
على القوائم املالية املوحدة لعام  2001ان أثر عدم توحيد صافوال للتجارة يف عام  .(8انظر ايضا ايضاح )لعدم أمهيتها 

 .اعادة عرضها  م يتم 2001وبالتايل، فان القوائم املالية املوحدة املرفقة لعام  . م يكن هاما 2001
 

، شركة ذات مسؤولية حمدودة، يف االمارات العربية املتحدة لغرض (املنطقة احلرة)، اسست شركة تيسري 2002خالل عام 
 .2002ديسمرب  31 م تبدأ عملياهتا كما يف  .التجارة يف املنتجات الغذائية

 
، وهي ("املتحدة للسكر")ركة املتحدة للسكر باملائة من رأمسال الش 64.79متتلك شركة االستلثمارات الصناعية نسبة 

شركة سعودية ذات مسؤولية حمدودة مت توحيد قوائمها املالية مع القوائم املالية لشركة االستلثمارات الصناعية قبل إعداد 
 .القوائم املالية املوحدة املرفقة

 
باملائة  10باملائة من خالل شركة زيوت الطعام و  90)باملائة  100ان نسبة امللكية الفعلية للمجموعة يف صافوال البحرين هي 

 .(من خالل الشركة
 

، وهي شركة ("سامي مصر")باملائةً من رأمسال شركة صافوال سامي مصر  49.9متتلك اجملموعة أيضا ملكية فعلية بنسبة 
قوائم املالية لشركة سامي فودز ذات مسؤولية حمدودة مسجلة يف يمهورية مصر العربية، واليت مت توحيد قوائمها املالية يف ال

 .قبل اعداد هذه القوائم املالية املوحدة (باملائة من سامي مصر 75واليت متتلك نسبة )
 

وبالتايل، بدأت الشركة  .، باعت شركة األغذية اخلفيفة يميع موجوداهتا ومطلوباهتا إىل أطراف أخرى2001خالل عام 
 .2002يف تصفية شركة االغذية اخلفيفة يف عام 

 
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 2
 

عن اهليئة على أساس التكلفة التارخيية وفقا ملبدأ االستحقاق وطبقاً للمبادئ احملاسبية الصادرة اعدت القوائم املالية املوحدة املرفقة 
 :تتلخص أهم السياسات احملاسبية باآليت .السعودية للمحاسبني القانونيني
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 م الماليةاسس توحيد القوائ

الشركات يف  لقد مت إستبعاد كافة االرصدة واملعامالت اهلامة اليت تتم بني .اعاله 1القوائم املالية للشركة وشركاهتا التابعة املبينة يف ايضاح مل القوائم املالية املوحدة على تتش
 .إعداد القوائم املالية املوحدة اجملموعة عند

 

 نقد وما يعادله
 .ل، واليت هلا تواريخ استحقاق اقل من ثالثة اشهر، ضمن بند نقد وما يعادلهتظهر الودائع ألج

 

 مخزون

مل تكلفة البضاعة تامة الصنع والبضاعة حتت التصنيع على تكلفة تتش .حيدد سعر التكلفة على أساس طريقة املتوسط املرجح .يقيم املخزون على اساس سعر التكلفة أو السوق، أيهما أقل
 .ة والعمالة ومصروفات التصنيع غري املباشرةاملواد االولي

 

 استثمارات في شركات زميلة

وفقًا هلذا املبدأ، تقيد هذه  .باملائة من رأمساهلا على أساس حقوق امللكية 50قيدت االستلثمارات يف شركات زميلة واليت متتلك اجملموعة حصص فعلية بنسب أقل من 
تقيد حصة اجملموعة يف ارباح  .ومن مث تعدل لتظهر حصة اجملموعة يف ارباح او خسائر الشركات واألرباح املوزعة منهااالستلثمارات يف بادئ األمر بسعر التكلفة 

 .او خسائر الشركات املستلثمر فيها يف قائمة الدخل املوحدة

 

 إستثمارات أخرى في حقوق الملكية

باملائة من رأمسال عدة شركات ذات مسؤولية  20غراض جتارية، بشكل رئيسي من حصص تقل عن تتكون اإلستلثمارات األخرى يف حقوق امللكية، واليت ال حيتفظ هبا أل
 .حمدودة، ويتم قيدها بالتكلفة عند شرائها

 

ر القيمة العادلة، يتم قيد هذه ويف حال عدم إمكانية تقدي .تعدل القيمة الدفرتية لالستلثمارات مبوجب القيمة العادلة هلذه الشركات كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة
إن  .تقيد األرباح أو اخلسائر غري احملققة والناجتة عن التغيري يف القيمة العادلة كبند مستقل ضمن مكونات حقوق املسامهني .االستلثمارات بسعر التكلفة

خسائر غري حمققة خاصة هبا، واليت كانت قد قيدت مباشرة يف وتباعا، فان أية  .اإلخنفاض الدائم يف قيمة هذه االستلثمارات يقيد يف قائمة الدخل املوحدة
 .حقوق املسامهني، تعكس وتقيد يف قائمة الدخل املوحدة

 

 نفقات مؤجلة

اللثابت  باستخدام طريقة القسطهذه املصروفات  ءيتم اطفا .تأسيس منافذ جتزئة جديدة ومشاريع أخرىعلى  اجملموعةمل النفقات املؤجلة على مصروفات تكبدهتا تتش
 .سنوات مخسعلى الفرتة املقدرة لالنتفاع هبا على أن ال تتجاوز 

 

فاؤها باستخدام طريقة القسط تشتمل النفقات املؤجلة أيضا على رسوم إعتماد قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي ورسوم اخرى متعلقة هبا واليت مت تأجيلها ويتم إط
 .هبااللثابت على فرتة سداد القروض اخلاصة 
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 شهرة

 40بإستخدام طريقة القسط اللثابت على فرتة ال تتجاوز هذا املبلغ  ء إطفامت .شراؤهالصايف املوجودات اليت مت  الدفرتيةالقيمة  لىع االستلثماراتمتلثل الشهرة زيادة تكلفة 

ان هذا التغري يف التقدير  م  .سنة 20ة اىل فرتة ال تتجاوز ، قامت إدارة الشركة باعادة تقدير العمر االنتاجي للشهر 2002خالل عام  .2001لغاية عام  سنة
 .2002يكن له اثر هام على القوائم املالية املوحدة لعام 

 

 موجودات ثابتة

 :كالتايل  بسعر التكلفة وجيري استهالكها بإستخدام طريقة القسط اللثابت وفقاً للعمر االنتاجي املقدر هلا املوجودات اللثابتةتظهر 

 

 سنـــة

 

 -  اراضي

 33 - 20  مباين

 20 - 3  آالت ومعدات

 10 - 4  معدات مكتبيةأثاث و 

 4 - 3  سيارات

 25 - 15  نات على مباينحتسي

 

 .إن املصروفات اخلاصة بالصيانة واإلصالح، واليت ال تزيد جوهريا من عمر املوجودات، يتم إدراجها ضمن املصروفات

 

 للموظفين مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 .قيد خمصص ملكافأة هناية اخلدمـة للموظفني يف الفرتة اجلارية وفقاً لنظام العمـل والعمال يف اململكة العربية السعودية يتم

 

 اليراداتتحقيق ا

ساس طريقة القسط اللثابت خالل ويقيد اإليراد من عقود اإلجيارات على أ .عند تسليم البضاعة او تقدمي اخلدمات اىل العمالءبعد تنـزيل اخلصومات وذلك تقيد املبيعات 
 .فرتة العقود

 

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

 

 عقود ايجار تشغيلية

 .خالل فرتة العقود حتمل املصروفات املتعلقة بعقود االجيار التشغيلية على قائمة الدخل املوحدة على اساس طريقة القسط اللثابت

 

 والمصروفات العمومية واإلداريةوالتسويق مصروفات البيع 

ة يلمبادئ احملاسبلواملصروفات العمومية واإلدارية على التكاليف املباشرة وغري املباشرة اليت تكون حتديداً غري مرتبطة بتكلفة املبيعات وفقاً والتسويق تشتمل مصروفات البيع 
 .واملصروفات العمومية واإلدارية، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة سويقع هذه التكاليف بني تكلفة املبيعات ومصروفات البيع والتتوز  .املتعارف عليها
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 وضريبة الدخل شرعيةالزكاة ال

الشركات التابعة األجنبية ألنظمة ختضع  .والدخلة وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة ـللزكاة الشرعي شركة وشركاهتا التابعة املسجلة يف اململكة العربية السعوديةختضع ال
ال يوجد حاليًا إلتزامات ضريبية  .يتم حتميل الزكاة الشرعية على قائمة الدخل سنويا .الضرائب يف البالد املسجلة فيها

 .على الشركات التابعة األجنبية
 

 تحويل العمالت األجنبية
 
جيري حتويل املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية اىل الريال السعودي على اساس اسعار الصـرف السائدة يف السوق  .ديبالريال السعو  احملاسبيةسجالهتا ب لشركةفظ اتحت

ز قائمة املركأما املوجودات واملطلوبات اليت تتم بالعمالت االجنبية، فيجري حتويلها لتعكس ما يعادهلا بالريال السعودي كما يف تاريخ  .بتاريخ تلك املعامالت
 .املوحدة يف الفرتة اجلارية يف قائمة الدخل 2001و  2002واليت  م تكن جوهرية لعامي تقيد الفروقات الناجتة عن حتويل العمالت االجنبية  .املايل

 

يتم حتويل بنود  .املوحدة لقوائم املاليةاىل الريال السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة يف السوق بتاريخ ااألجنبية يتم حتويل موجودات ومطلوبات الشركات التابعة 
بينما يتم حتويل  .تاريخ نشأة البنود ذات العالقةب، باستلثناء االرباح املبقاة، على أساس أسعار الصرف السائدة يف السوق األجنبية حقوق امللكية يف الشركات

اىل التابعة االجنبية فروقات الناجتة عن حتويل القوائم املالية هلذه الشركات إن ال .عامبنود قائمة الدخل على اساس املتوسط املرجح السعار الصرف خالل ال
 .الريال السعودي يتم إدراجها يف بند منفصل ضمن حقوق املسامهني يف القوائم املالية املوحدة املرفقة

 
 إعادة تصنيف

 .2002لعام  املوحدة تصنيف القوائم املاليةلتتمشى مع  2001لعام املوحدة مت إعادة تصنيف بعض املبالغ يف القوائم املالية 
 
 

 نقد وما يعادله - 3
 
 :ديسمرب من اآليت 31كما يف   النقد وما يعادلهتكون ي
 

2002       2001 

 لاير سعودي    لاير سعودي

 (باآلالف   )   (باآلالف)

 

 86.133   52.765  ودائع ألجل

 18.262   49.035  حسابات جارية -نقد لدى البنوك 

 4.175   4.875  نقد يف الصندوق

 

 108.570   106.675  اجملموع

 
 (مليون لاير سعودي 47 - 2001)مليون لاير سعودي تقريبا  47على  2002ديسمرب   31الودائع ألجل كما يف تشتمل 

 .واليت مت رهنها مقابل تسهيالت بنكية منحت لشركة سامي مصر من قبل بنك أجنيب
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 ذمم مدينة - 4
 

 :ديسمرب من اآليت 31الذمم املدينة كما يف تتكون 
 

 
2002       2001 

 لاير سعودي    لاير سعودي

 (باآلالف   )   (باآلالف)

 
 250.859   210.743  ذمم مدينة جتارية

 144.441   172.642  مدينة اخرىذمم 
 24.079   36.815  5(ايضاح  )مطلوب من أطراف ذات عالقة

 
 419.379   420.200  اجملموع

 
 )28.850(  )(27.038 خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها- ناقصاً 

 
 390.529   393.162  صايف الذمم املدينة

 
 

 أمور تتعلق بأطراف ذات عالقة - 5
 

كان لدى اجملموعة املعامالت اجلوهرية التالية مع أطراف ذات عالقة وذلك ضمن نشاط أعماهلا العادية خالل السنتني املنتهيتني 
 :ديسمرب 31يف 

 
2002       2001 

 لاير سعودي    لاير سعودي

 (باآلالف   )   (باآلالف)

 
 515.082   478.698  مبيعات

 
 8.107   10.525  خدمات تقنية

 
 .يتم حتديد تسعري وشروط الدفع اخلاصة هبذه املعامالت من قبل إدارة الشركة واألطراف ذات العالقة

 
شراء بضاعة ومواد باجلملة من منشآت تابعة للشركة او من منشآت تابعة لبعض تقوم بعض الشركات يف اجملموعة ب

متت هذه املشرتيات ضمن األعمال العادية ألنشطة  .املسامهني وذلك هبدف إعادة بيعها ضمن أنشطة البيع بالتجزئة
 .البضاعة واملواد البيع بالتجزئة وفقاً للشروط احملددة من قبل اإلدارة مبوجب أسعار اجلملة يف السوق لتلك
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 :ديسمرب من اآليت 31تتكون االرصدة الناجتة عن العمليات املذكورة اعاله كما يف 
 

2002       2001 

 لاير سعودي    لاير سعودي

 (باآلالف   )   (باآلالف)

 

 -مطلوب من اطراف ذات عالقة 

 24.079   36.815  بعض الشركاء يف الشركة املتحدة للسكر

 

 -ذات عالقة  مطلوب الطراف

 6.585   6.192  ليمتد (جولف استيتس)شركة تيت آند اليل انفستمنتس 

 

وقد  .2001و  2002ديسمرب  31مليون لاير سعودي كما يف  69.8يشتمل حساب حقوق األقلية على دفعة مقدمة مببلغ 
سامهي األقلية يف الشركة املتحدة ، أحد م("املهيدب")دفع هذا املبلغ من قبل شركة املهيدب القابضة للتجارة والصناعة 

ال حيمل  .للسكر، إىل شركة االستلثمارات الصناعية هبدف زيادة حصة شركة املهيدب يف رأمسال الشركة املتحدة للسكر
 .هذا املبلغ أي نفقات متويل ويتوقع إستخدامه فقط لزيادة رأمسال الشركة املتحدة للسكر

 
 

 المخزون - 6
 

 :ديسمرب من اآليت 31يتكون املخزون كما يف 
 

2002       2001 

 لاير سعودي    لاير سعودي

 (باآلالف   )   (باآلالف)

 
 230.396   233.789  الصنع تامةبضاعة 

 132.209   96.405  مواد اولية
 68.004   66.569  قطع غيار غري معدة للبيع

 53.343   21.342  بضاعة يف الطريق
 18111.   11.583  حتت التصنيعبضاعة 

 
 495.133   429.688  اجملموع 

 
 )19.059(  )(13.749 خمصص بضاعة بطيئة احلركة -ناقصاً 

 
 476.074   415.939  صايف املخزون
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 مدفوعات مقدمًة وموجودات متداولة أخرى - 7
 
 :ديسمرب من اآليت 31كما يف   املدفوعات املقدمة واملوجودات املتداولة األخرىتكون ت
 

2002       2001 

 لاير سعودي    لاير سعودي

 (باآلالف   )   (باآلالف)

 
 52.832   46.365  سلف مقدمة ملوردين وأخرى

 33.576   45.739  مدفوعات مقدمة
 738         -  أخرى

 
 87.146   92.104  اجملموع 

 
 

 إستثمارات - 8
 
 :ديسمرب من اآليت 31كما يف   اإلستلثماراتتكون ت
 

2002       2001 

 لاير سعودي    سعودي لاير

 (باآلالف   )   (باآلالف)

 
 447.044   447.906  صايف إستلثمارات يف شركات زميلة

 42.783   20.500  صايف إستلثمارات يف حقوق ملكية شركات أخرى
 

 489.827   468.406  صايف االستلثمارات
 

وعة الفعلية يف رأمسال الشركات ذات ديسمرب من حصة اجملم 31تتكون اإلستلثمارات يف شركات زميلة كما يف  (أ
 :املسؤولية احملدودة التالية

 
 2001       2002     نسبة

 لاير سعودي    لاير سعودي  امللكية

 (باآلالف   )   (باآلالف   ) باملائة

 
 431.596   449.668  40.33 اململكة العربية السعودية -شركة املراعي احملدودة 
 ة للزجاجالشركة السعودية العربي

 71.171   71.171  51  اململكة العربية السعودية - ("السعودية للزجاج")
 2.353   2.446  40  باكستان -شركة وزير علي 

 الشركة العربية لتقنية املياه املاحلة
 209   209 30 اململكة العربية السعودية - (حبار)احملدودة 

 شركة صناعات األغذية املتحدة
 17.093         -  -  كة العربية السعوديةاململ (- دمية)
 

523.494  522.422 
 )(75.378  )(75.588   خمصص هبوط قيمة االستلثمارات يف شركات زميلة :ناقصا

 
 447.044   447.906    صايف االستلثمارات يف شركات زميلة
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من القوائم املالية املوحدة املرفقة ض 2001و  2002 م يتم توحيد القوائم املالية للشركة السعودية للزجاج لعامي 
شطب الشهرة املتعلقة باستلثمارها  2000ديسمرب  31قررت اإلدارة يف  .وذلك لعدم توفر شرط سيطرة الشركة عليها

يف الشركة السعودية للزجاج وقيد خمصص هلذا االستلثمار بالكامل وذلك الن االدارة تعتقد هببوط قيمة هذا االستلثمار 
 .بشكل دائم

 
بقيد خمصص بقيمة استلثمارها بالكامل يف شركة حبار وذلك الن االدارة  2002ديسمرب  31امت اجملموعة كما يف ق

 .تعتقد هببوط قيمة هذا االستلثمار بشكل دائم
 

وذلك الن القيمة الدفرتية  2002 م تقيد اجملموعة حصتها يف خسائر الشركة السعودية للزجاج وشركة حبار لعام 
، وتعتقد االدارة ان الشركة لن تتكبد 2002ديسمرب  31لثمار يف هاتني الشركتني هي الشيء كما يف الصافية لالست

مليون لاير سعودي  282ولكن قدمت الشركة ضمانات لبنوك جتارية حملية تتعلق بقروض مببلغ  .خسائر اضافية
 .حصلت عليها الشركتني من تلك البنوك

 
نتج عن هذا البيع ربح والذي  .باملائة 20.4يف شركة دمية واليت كانت ، باعت اجملموعة حصتها 2002خالل عام 

 .(24انظر ايضاح )قيد ضمن ايراد استلثمارات 
 

ديسمرب من حصة اجملموعة الفعلية يف رأمسال  31تتكون االستلثمارات يف حقوق ملكية شركات أخرى كما يف  (ب
 :الشركات ذات املسؤولية احملدودة التالية

 
 2001       2002     نسبة

 لاير سعودي    لاير سعودي  امللكية

 (باآلالف   )   (باآلالف   ) باملائة

 
 اململكة العربية -شركة العزيزية لالستلثمار التجاري 

 41.091   41.091  10  السعودية
 - ("صافوال للتجارة")شركة صافوال للتجارة العاملية 

 1.125   -        100  فريجن ايالندز
 667   600  1اقل من   ارات اخرىاستلثم

 
41.691  42.883 

 خمصص هبوط قيمة االستلثمارات يف حقوق ملكية :ناقصا
 )(100  )(21.191    شركات أخرى

 
 42.783   20.500    صايف االستلثمارات يف حقوق ملكية شركات أخرى

 
مت توحيد هذه الشركة التابعة  .جوهرية على اساس أهنا غري 2001 م يتم توحيد حسابات شركة صافوال للتجارة لعام 

 .1انظر ايضا ايضاح  .2002يف القوائم املالية املوحدة لعام 
 

إضافة اىل ذلك، قامت  .، قيدت اجملموعة خمصص هلبوط دائم يف قيمة احدى االستلثمارات2002خالل عام 
 0.56سلطنة عمان، واليت كانت تبلغ  -اجملموعة بتصفية نسبة ملكيتها يف شركة ظفار للزيوت النباتية ومشتقاهتا 

 .(24انظر ايضاح )نتج عن هذا البيع صايف خسارة وقد قيدت ضمن ايراد إستلثمارات  .باملائة
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 الشهرة - 9
 
 :ديسمرب من اآليت 31كما يف   الشهرةتكون ت
 

2002       2001 

 لاير سعودي    لاير سعودي

 (باآلالف   )   (باآلالف)

 
 :التكلفة

 444.455   316.038  يف بداية السنة الرصيد كما
 3.700   3.247  إضافات

 )(132.117  )(42.401 خمصصات وتعديالت
 

 316.038   276.884  الرصيد كما يف هناية السنة
 

 :إطفاءات مرتاكمة
 (66.301)  (80.489) الرصيد كما يف بداية السنة

 )(14.188  )(11.441 احململ خالل السنة
 

 )(80.489  )(91.930 اية السنةالرصيد كما يف هن
 

 )(70.594  )(66.474 تسوية مقابل حقوق األقلية
 

 164.955   118.480  صايف الشهرة
 

مت  .متلثل تسوية الشهرة مقابل حقوق االقلية ذلك اجلزء من الشهرة يف دفاتر سامي فودز واليت تتعلق حبقوق االقلية يف تلك الشركة
وألغراض العرض، مت تنـزيلها من  .اخلاصة بسامي فودز يف القوائم املالية املوحدة للشركةإضافة املبلغ االيمايل للشهرة 

 .حقوق االقلية لتعكس حصة الشركة يف الشهرة
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 نفقات مؤجلة - 10
 
 :ديسمرب من اآليت 31كما يف   النفقات املؤجلةتكون ت
 

2002       2001 

 لاير سعودي    لاير سعودي

 (الفباآل   )   (باآلالف)

 
 :التكلفة

 142.736   151.279  الرصيد كما يف بداية السنة
 8.543   8.034  إضافات خالل السنة

 
 151.279   159.313  الرصيد كما يف هناية السنة

 
 :اإلطفاءات املرتاكمة

 (112.923)  (129.380) الرصيد كما يف بداية السنة
 )(16.457  )(16.153 احململ خالل السنة

 
 )(129.380  )(145.533 يف هناية السنة الرصيد كما

 
 21.899   13.780  صايف النفقات املؤجلة
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 موجودات ثابتة - 11
 

 :(بآالف الرياالت السعودية) ديسمرب من اآليت 31تتكون املوجودات اللثابتة كما يف 
 

 انشاءات   حتسينات      أثاث
 ااجملموع   اجملموع   حتت   على      ومعدات   اآلت 

 2001   2002   التنفيذ   مباين   سيارات   مكتبية   ومعدات   مباين   راضيأ
 التكلفة

 2.959.222   2.820.642  47.881   117.638   77.081   170.068   1.323.928  600.986  483.060  يناير 1الرصيد كما يف 
 139.509   213.782   132.405   18.978   10.087   5.122   37.942   2.945   6.303  اضافات

 -         -         (48.190)  10.050   427   13.165   22.528   2.020   -        احملول من انشاءات حتت التنفيذ
 (36.742)  (2.994)  -         -         (245)  (199)  (2.483)  (303)  236  فرق حتويل عمالت اجنبية

 )(241.347  )(71.437  )(12.931  )(1.386  )(4.932  )(3.193  )(4.930  )28(831.  )(15.234 استبعادات
 

 2.820.642   2.959.993  119.165   145.280   82.418   184.963   1.376.985  576.817  474.365  ديسمرب 31الرصيد كما يف 
 

 االستهالكات المتراكمة
 995.230   981.906   -         29.105   60.717   111.379   628.420   152.285   -        يناير 1الرصيد كما يف 

 153.729   140.029   -         11.208   7.385   17.442   81.671   22.323   -        احململ خالل السنة
 (9.407)  (2.220)  -         -         (682)  32   (2.913)  1.343   -        فرق حتويل عمالت اجنبية

 )(157.646  )(22.810        -   )(18  )(4.688  )(2.823  )(2.744  )(12.537        -  استبعادات
 

 981.906   1.096.905        -   40.295   62.732   126.030   704.434   163.414         -  ديسمرب 31الرصيد كما يف 
 

 :صافي القيمة الدفترية كما في
 1.863.088  119.165   104.985   19.686   58.933   672.551   413.403  474.365  2002بر ديسم 31

 
 1.838.736      47.881   88.533   16.364   58.689   695.508   448.701  483.060  2001ديسمبر  31

 
فة توسعة معمل تكرير السكر يف الشركة املتحدة للسكر وتكلفة انشاء مستودعني لشركة زيوت الطعام، وانشاء جممعات تسويق بشكل رئيسي بتكل 2001و  2002ديسمرب  31تتعلق االنشاءات حتت التنفيذ كما يف 

 .للشركة واالت ومعدات متعددة للمجموعة
 

موعة عدة عقود إجيار تشغيلية قابلة للتجديد تتعلق بأراضي تقع عليها منشآت تلك الشركات مبوجب أحكام إتفاقيـات إجيار أراضي مع املدينة الصناعية جبدة وميناء جدة االسالمي، لدى الشركات االعضاء يف اجمل
 .إن مبالغ اإلجيار ونفقات اخلدمة السنوية للمدينة الصناعية جبدة وميناء جدة االسالمي هي مبالغ رمزية .الصناعية

 
هي مرهونة كضمان لصندوق التنمية الصناعية  (مليون لاير سعودي 440 - 2001) 2002ديسمرب  31مليون لاير سعودي كما يف  643فية ان بعض املوجودات اللثابتة للمجموعة واليت تبلغ قيمتها الدفرتية الصا

 .13انظر ايضا ايضاح  .السعودي وبنوك جتارية
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 حسابات بنكية دائنة قصيرة األجل - 12
 

ى املكشوف وقروض قصرية واليت حتمل نفقات تتكون احلسابات البنكية الدائنة قصرية األجل من حسابات سحب عل
وبعض الشركات  إن بعض القروض قصرية األجل مضمونة من قبل الشركة .متويل تساوي املعدالت السائدة يف السوق

 .التابعة للمجموعة
 
 

 قروض طويلة األجل - 13
 

 :ديسمرب من اآليت 31يف القروض طويلة األجل كما  تتكون
 

2002       2001 

 لاير سعودي    عوديلاير س

 (باآلالف   )   (باآلالف)

 
 260.605   234.664  ("صندوق التنمية")صندوق التنمية الصناعية السعودي 

 273.322   57.233  بنوك جتارية
 

 533.927   291.897  اجملموع
 

 :اجلزء املتداول -ناقصا 
 (42.150)  (52.708) التنمية صندوق

 )96.0(00  )(29.058 جتاريةبنوك 
 

 )(138.150  )(81.766 اجملموع
 

 395.777   210.131  قروض طويلة األجل
 

مليون لاير  2.3 - 2001) 2002مليون لاير سعودي خالل عام  2.7نفقات خدمة سنوية بلغت التنمية املمنوحة لبعض الشركات التابعة ض صندوق و مل قر حت
 .(سعودي

 

من قبل  تأجيلهاواليت مت  (مليون لاير سعودي 6.9 - 2001) 2002ديسـمرب  31كما يف   عوديـال سـمليون ري 8.3التنمية  إعتماد قروض صندوقرسوم جمموع بلغ 
 .اخلاصة هبا ضو سداد القر  اتإطفاؤها على فرت  الشركات التابعة ويتم

 

د محلت على حساب انشاءات حتت التنفيذ حيث ان هذا القرض مليون لاير سعودي من صندوق التنمية يف السنوات السابقة وق 2.5مت رمسلة رسوم اعتماد اضافية مببلغ 
 .يعود ملشروع توسعة

 

ة ومصروفات االجيار واالحتفاظ ـع االرباح واملصروفات الرأمساليـبعض االحكام اليت تفرض، من بني أمور اخرى، قيوداً على توزيالتنمية ض مع صندوق و القر  اتتشمل اتفاقي
 .مبعدالت مالية حمددة
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 - 2001) 2002ديسمرب  31مليون لاير سعودي كما يف  619املوجودات اللثابتة اخلاصة بالشركات التابعة ذات العالقة، واليت بلغت قيمتها الدفرتية الصافية ة إن كاف

 .ان قروض صندوق التنمية هي ايضا مضمونة من قبل الشركة .هي مرهونة لصاحل صندوق التنمية (مليون لاير سعودي 415

 

اضافة اىل ذلك، فان بعض  .كما أن جزء من هذه القروض مضمون من قبل الشركة .تساوي املعدالت السائدة يف السوقالتجارية نفقات متويل  البنكيةقروض الحتمل 
 25 - 2001) 2002 ديسـمرب 31مليـون لاير سـعودي كما يف  24املوجودات اللثابتة اخلاصة بالشركات يف اجملموعة، واليت بلغت قيمتها الدفرتية الصافية 

 .هي مرهونة لصاحل البنوك التجارية (مليون لاير سعودي

 

 :كما يلي 2002ديسمرب  31يتلخص جدول سداد القروض طويلة األجل اجملمعة كما يف 
 

 لاير سعودي

 (باآلالف)

 ديسمرب 31السنة املنتهية يف 
2003  81.766 
2004  73.266 
2005  71.058 
2006  65.807 

 
 291.897  اجملموع

 
 

 ذمم دائنة - 14
 

 :ديسمرب من اآليت 31يف الذمم الدائنة كما  تتكون
 

2002       2001 

 لاير سعودي    لاير سعودي

 (باآلالف   )   (باآلالف)

 
 259.773   239.748  ذممم دائنة جتارية

 68.784   74.435  ذمم دائنة غري جتارية
 23.098   25.203  ريذمم دائنة مقابل مشرتيات  م يصدر هبا فوات

 6.585   6.192  (5ايضاح )مطلوب ألطراف ذات عالقة 
 

 358.240   345.578  اجملموع
 
 



- 21 - 

 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة اخرى - 15
 

 :ديسمرب من اآليت 31يف املصروفات املستحقة واملطلوبات املتداولة األخرى كما  تتكون
 

2002       2001 

  سعوديلاير    لاير سعودي

 (باآلالف   )   (باآلالف)

 
 138.286   150.857  أرباح مقرتح توزيعها

 87.300   90.495  مصروفات مستحقة اخرى
 43.790   37.417  خمصصات أخرى

 15.156   10.716  دعاية وإعالن
 8.865   -        أرباح موزعة مستحقة

 2.400   2.300  (31ايضاح )مكافآت أعضاء جملس اإلدارة 
 1.535   1.073  (16ايضاح )خمصص زكاة شرعية 

 
 297.332   292.858  اجملموع

 
 

 زكاة شرعية وضريبة دخل - 16
 

وتقوم الشركة وشركاهتا التابعة بتقدمي إقرارات  .تقيد الزكاة الشرعية وضريبة الدخل االجنبية، إن وجدت، يف قائمة الدخل املوحدة
تتكون أهم عناصر الوعاء الزكوي لكل شركة بشكل  .حدة علىأساس غري موحد الزكاة الشرعية وضريبة الدخل كل على

رئيسي من حقوق امللكية واملخصصات كما يف بداية العام والربح الصايف املعدل، ناقصًا صايف القيمة الدفرتية 
 .للموجودات اللثابتة واالستلثمارات وبنود أخرى

 
 :ديسمرب من البنود التالية 31املوحدة للسنتني املنتهيتني يف تتكون الزكاة الشرعية املقيدة يف قائمة الدخل 

 
2002       2001 

 لاير سعودي    لاير سعودي

 (باآلالف   )   (باآلالف)

 
 886   -        الزكاة الشرعية املستحقة على الشركة

 5.571   9.042  حصة الشركة يف الزكاة الشرعية للشركات التابعة
 

 4576.   9.042  اجملموع
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 الزكاة الشرعية المستحقة
 

 :ديسمرب مبا يلي 31يف  تنياملنتهي تنيتتلخص حركة حساب الزكاة الشرعية املستحقة للسن

 

2002       2001 

 لاير سعودي    لاير سعودي

 (باآلالف   )   (باآلالف)

 
 649   1.535  يناير 1الرصيد كما يف 

 -        (462) تعديالت خالل العام
 886         -  الل العامخمصص خ

 
 1.535   1.073  ديسمرب 31الرصيد كما يف 

 
 وضع التسويات النهائية

 

كما استلمت الشركة استفسارات من مصلحة الزكاة والدخل  .1997ديسمرب  31حصلت الشركة على شهادات الزكاة النهائية لغاية السنة املنتهية يف 
 .ان االدارة بصدد اعداد الردود على استفسارات املصلحة .2001اىل  1998من تتعلق باقراراهتا للسنوات  ("املصلحة")

 

تعتقد االدارة ان املصلحة سوف تعيد  .وقد اعرتضت الشركة على هذا الربط 1998مليون لاير سعودي عن عام  0.6قامت املصلحة بربط زكاة اضافية بقيمة 
 .لغ يف القوائم املالية املوحدة املرفقةوبالتايل،  م يتم قيد خمصص هلذا املب .احتساب ربطها

 

كما استلمت الشركات التابعة استفسارات حول  .استلمت الشركات التابعة الشهادات الزكوية النهائية لبعض السنوات والشهادات الزكوية املؤقتة للبعض اآلخر
 .لعمل للرد عليها من قبل الشركات التابعة ذات العالقةالسنوات اليت هي قيد املراجعة من قبل املصلحة، واليت مت الرد عليها او جاري ا

 

مليون  8.6واليت نتج عنها زكاة اضافية مببلغ  2000اىل  1995، استلمت احدى الشركات التابعة ربوط من املصلحة عن السنوات من 2002خالل عام 
وبالتايل،  م يتم قيد أي  .عتقد بان املصلحة سوف تعيد النظر يف هذه الربوطوقد اعرتضت ادارة تلك الشركة التابعة على هذه الربوط وت .لاير سعودي تقريباً 

 .خمصص هلذا املبلغ يف القوائم املالية املوحدة املرفقة

 

 

 ذمم دائنة طويلة األجل - 17
 

يتم متلثل الذمم الدائنة طويلة األجل أرباح موزعة معلنة ومبالغ نتجت عن تقسيم األسهم يف سنوات سابقة، واليت  م 
ويف رأي اإلدارة، أنه من غري املتوقع أن يتم دفع هذه املبالغ  .إستالمها من قبل املسامهني ذوي العالقة منذ عدة أعوام

 .وبالتايل، فقد مت تصنيفها ضمن املطلوبات غري املتداولة .2003خالل عام 
 
 



- 23 - 

 رأس المال - 18
 

من  2001و  2002ديسمرب  31ما يف لاير سعودي ك 628.571.400يتكون رأس مال الشركة البالغ 
 .لاير سعودي مدفوعة بالكامل 50سهم، قيمة السهم الواحد  12.571.428

 
 

 إحتياطي عالوة إصدار - 19
 

الفرق بني القيمة األمسية والقيمة العادلة لالسهم  2001و  2002ديسمرب  31ميلثل إحتياطي عالوة إصدار كما يف 
 .هذا اإلحتياطي غري قابل حاليا للتوزيع على املسامهنيإن  .املصدرة يف السنوات السابقة

 
 

 إحتياطي نظامي - 20
 

إن هذا اإلحتياطي غري  .لشركة ونظام الشركات يف اململكة العربية السعودية، حتتفظ الشركة بإحتياطي نظامي يعادل نصف رأس املالا عقد تأسيسمبوجب 
 .قابل حالياً للتوزيع على املسامهني

 
 

 اطي عامإحتي - 21
 

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

 
 

 مصروفات بيع وتسويق - 22
 

 :ديسمرب من اآليت 31يف لتسويق للسنتني املنتهيتني مصروفات البيع وا تتكون
 

2002       2001 

 لاير سعودي    لاير سعودي

 (باآلالف   )   (باآلالف)

 
 115.225   136.370  تكلفة موظفني
 93.172   85.555  دعاية وإعالن

 43.332   46.091  استهالكات
 29.661   29.306  ماء وكهرباء

 23.799   24.589  (30انظر ايضاح )إجيار 
 8.440   9.697  ديون معدومة

 10.216   6.475  اصالح وصيانة ومستهلكات
 18.928   26.440  أخرى

 
 342.773   364.523  اجملموع
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 مصروفات عمومية وإدارية - 23
 

 :ديسمرب من اآليت 31يف املصروفات العمومية واإلدارية للسنتني املنتهيتني  تتكون
 

2002       2001 

 لاير سعودي    لاير سعودي

 (باآلالف   )   (باآلالف)

 
 95.345   105.661  تكلفة موظفني

 30.645   27.594  إطفاءات
 26.446   20.226  أتعاب مهنية
 14.188   11.454  استهالكات

 8.369   6.644  تدريب
 7.174   7.296  ماء وكهرباء وإتصاالت

 40.266   46.561  أخرى
 

 222.433   25.4362  اجملموع
 

لاير  3.122.225 - 2001) 2002ريـال سـعودي لعـام  3.665.617بلغت مكافأة العضو املنتدب للشركة 
 .وهي مقيدة يف تكلفة املوظفني اعاله (سعودي

 
 

 إيراد إستثمارات - 24
 

 :ديسمرب من اآليت 31يف إيراد االستلثمارات للسنتني املنتهيتني  تكوني
 

2002       2001 

 لاير سعودي    لاير سعودي

 (باآلالف   )   (باآلالف)

 
 122.061   138.914  صايف حصة اجملموعة من أرباح شركات زميلة

 (24.734)  3.629  استبعاد استلثمارات (خسارة)ربح 
 -         (18.000) خمصص اخنفاض قيمة الشهرة

 خسائر ناجتة عن استلثمار يف شركة العزيزية لالستلثمار
 يدت سابقا كخسائر استلثمارات غري حمققة ضمناليت ق

 -         (8.910) حقوق املسامهني
       -   )(21.367 خمصص اخنفاض دائم يف قيمة االستلثمارات

 
 97.327   94.266  صايف ايراد استلثمارات
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 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة - 25
 

 2001)مليون لاير سعودي  2.3مبلغ  2002ديسمرب  31ية يف بلغت مكافآت أعضاء جملس اإلدارة املستحقة للسنة املنته
 2002لاير سعودي يف عام  263.200كما بلغ بدل حضور إجتماعات اجمللس  .(مليون لاير سعودي 2.4 -

 .(لاير سعودي 162.000 - 2001)
 
 

 خسارة إنخفاض في قيمة موجودات - 26
 

مليون لاير سعودي مبقابل خسائر تكبدهتا  6.5صص مببلغ متلثل خم 2001إن خسارة اخنفاض يف قيمة موجودات لعام 
مليون لاير سعودي والذي ميلثل اخلسائر املتوقعة من  2.7شركة صافوال البحرين نتيجة الغالق مصنعها وخمصص مببلغ 

 .تصفية شركة ريتش
 
 

 ربح السهم - 27
 

 .(لاير سعودي 12.19 - 2001) 2002ديسمرب  31لاير سعودي للسنة املنتهية يف  16.51بلغ ربـح السهم 
 
 

 تعهدات وإلتزامات محتملة - 28
 

ديسمرب  31مليون ريـال سـعودي كمـا يف  36.4لدى اجملموعة خطابات ضمان وإعتمادات مستندية قائمة مببلغ 
ملتعلق بااللتزامات وا 16انظر ايضا ايضاح  .للمجموعة واليت صدرت يف سياق االعمال العادية (مليون لاير سعودي 21 - 2001) 2002

 .الزكوية

 

 31مليون لاير سعودي كما يف  7.3وفقا لربنامج متاح اساسا للموظفني السعوديني، تضمن الشركة قروضا المتالك منـزل مقدمة من بنوك جتارية حملية بلغت 

لاير  666.807ية املتعلقة هبذه القروض واليت بلغت باالضافة اىل ذلك، تتحمل الشركة االعباء املال .(مليون لاير سعودي 11.2 - 2001) 2002ديسمرب 
 .واليت قيدت ضمن املصروفات العمومية واالدارية (لاير سعودي 652.193 - 2001) 2002ديسمرب  31سعودي للسنة املنتهية يف 

 
ر السائدة يف تاريخ الشحن، واليت ميتد طن تقريبا من السكر اخلام باالسعا 995.000، كان لدى شركة تابعة تعهدات لشراء 2002ديسمرب  31كما يف 

 .2003طن تقريبا يف عام  150.000كما لدى هذه الشركة التابعة التزامات ببيع سكر مكرر بكمية  .2004ويونيو  2003تاريخ تسديدها بني يناير 

 

ة حاليا بدراسة تقوم االدار  .، أوقفت شركة صافوال البحرين نشاطها االساسي يف البحرين2000يونيو  30إعتبار من 
ميلثل ايقاف نشاط  .عدة خيارات تتعلق مبستقبل شركة صافوال البحرين، من بينها بيع الشركة، تصفيتها او تغيري نشاطها

إضافة اىل ذلك، إن ادارة  .الشركة وجود شكوك جوهرية حول امكانية شركة صافوال البحرين من االستمرار يف اعماهلا
ة حاليا على حتديد قيمة بيع هذه املمتلكات واملصنع واملعدات وقطع الغيار واملواد اخلام شركة صافوال البحرين غري قادر 

ال  .مليون لاير سعودي تقريبا وذلك لطبيعتها الفريدة وحملدودية عدد املستلثمرين احملتملني 8املتعلقة باملخزون البالغة 
وبالتايل،  م يتم قيد أي خمصص  .اء بيع تلك املوجوداتميكن حاليا تقدير املبلغ النهائي اليت ميكن احلصول عليه من جر 

 .إضايف للخسائر املتوقعة يف القوائم املالية املوحدة املرفقة
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 قطاعات العمل - 29
 

ديسمرب وللسنتني املنتهيتني يف ذلك التاريخ  31تتكون موجودات ومطلوبات ومبيعات وصايف دخل اجملموعة كما يف 
 :(الف الرياالت السعوديةبآ)حسب القطاعات التالية 

 
 اجملموع   أخرى   جتزئة    تصنيع

 

2002 

 

 3.471.634  1.008.5671.933.479529.588 املوجودات

 1.369.907  341.788  332.447  695.672 املطلوبات

 3.623.736  -       1.924.0781.699.658 صايف املبيعات

 207.562  23.366  32.854  151.342 صايف الدخل

 

2001 

 

 3.577.736  1.195.7511.909.629472.356 املوجودات

 1.586.753  370.672  300.521 ّ   915.560 املطلوبات

 3.355.544  -       1.937.6191.417.925 صايف املبيعات

 153.222  37.249  25.784  90.189 صايف الدخل

 
 

ديسمرب وللسنتني املنتهيتني يف ذلك  31لرئيسية التالية كما يف تقوم اجملموعة بتأدية أعماهلا حسب القطاعات اجلغرافية ا
 :(بآالف الرياالت السعودية)التاريخ 

 
 دول   يمهورية   اململكة العربية

 اجملموع   أخرى   مصر العربية   السعودية 

 

2002 

 

 3.471.634  56.412  316.870 3.098.352 املوجودات

 1.369.907  33.090  86.123 1.250.694 املطلوبات

 3.623.736  73.362  348.945 3.201.429 صايف املبيعات

 207.562  687  4.949   201.926 صايف الدخل

 

2001 

 

 3.577.736  40.917  430.437 3.106.382 املوجودات

 1.586.753  18.303  193.252 1.375.198 املطلوبات

 3.355.544  41.524  387.049 2.926.971 صايف املبيعات

 153.222  147  (10.105)  163.180 (اخلسارة)صايف الدخل 
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 إيجارات - 30
 

 31مليون لاير سعودي للسنة املنتهية يف  33.9بلغت مصروفات االجيار  .لدى اجملموعة اجيارات تشغيلية متعددة للمطاعم وسكن املوظفني والسـيارات
 .(مليون لاير سعودي 28.1 - 2001) 2002ديسمرب 

 

 :كالتايل 2002ديسمرب  31بلغت االلتزامات املستقبلية مقابل االجيارات طويلة األجل غري القابلة لإللغاء كما يف 
 

 لاير سعودي

 (باآلالف)

 
 5.229  اجيارات تنتهي خالل سنة

 24.278  إجيارات تنتهي بني سنتني و مخس سنوات
 687.281  إجيارات تنتهي بعد أكلثر من مخس سنوات

 
 716.788  اجملموع

 
 

 تخصيص صافي األرباح - 31
 

مارس  9)هـ 1422ذو احلجة  25وافقت اجلمعية العمومية للمسامهني يف إجتماعها السنوي العادي املنعقد بتاريخ 
 :2001على ختصيص املبالغ التالية من الربح الصايف لعام  (2002

 
  مليون لاير سعودي اىل االحتياطي النظامي 2.8حتويل مبلغ. 
 مليون لاير سعودي مكافآت ألعضاء جملس اإلدارة 2.4مبلغ  دفع. 
  (لاير سعودي للسهم الواحد 11)مليون لاير سعودي على املسامهني  138.3توزيع أرباح مببلغ. 

 
 
 


