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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 
 ي الموحدةقائمة المركز المال

 4001و  4002ديسمبر  13كما في 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 .القوائم املالية املوحدةهذه من  جزءا ال يتجزأ 35رقم اىل  2رقم تعترب االيضاحات املرفقة من    3.143.668   2.214.136   اجملموع    2.641.646   6.838.655   جمموع حقوق املسامهني    385.188   453.333   أرباح مبقاة  (23.456)  (22.332)  حتويل عمالت أجنبية عديالتت  -         68.656  4 ات غري حمققةارباح استثمار   654.888   654.888  63 إحتياطي عام  344.314   314.232  66 إحتياطي نظامي  681.888   1.888  62 إحتياطي عالوة إصدار  688.888   2.888.888  68 رأس املال حقوق املسامهني:  38و  26 تعهدات والتزامات محتملة   338.456   236.316  2 حقوق األقلية   362.162.2   3.412.265   جمموع املطلوبات   32.632   282.332  21 خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني  242.854   2.851.634  24 قروض طويلة األجل  281.386   262.136  23 ذمم دائنة طويلة األجل   2.484.353   6.684.813  23 جمموع املطلوبات املتداولة    232.314   616.352  26 و 22 مصروفات مستحقة ومطلوبات اخرى  422.382   346.362  25و  2 ذمم دائنة  36.556   224.653  24 اجلزء املتداول من قروض طويلة األجل  336.215   116.223  23 حسابات بنكية دائنة قصرية األجل مطلوبات متداولة:  المطلوبات وحقوق المساهمين   3.143.668   2.214.136   موعاجمل   6.862.561   3.263.165  24و  26 املوجودات الثابتةصايف   66.311   22.532  22 صايف موجودات غري متداولة اخرى  281.242   231.186  28 صايف الشهرة  236.242   224.186  1 صايف االستثمارات   2.222.838   6.248.533  23 جمموع املوجودات املتداولة   226.386   6.63524  6 وموجودات أخرىمقدمة مدفوعات   533.682   136.365  3 صايف املخزون  614.218   226.866  2و  5 صايف الذمم املدينة  -         233.211  4 استثمارات متاحة للبيع  222.336   623.362  3 نقد وما يعادله موجودات متداولة:  الموجودات  2002       2002      ايضاح    
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 
 الموحدة قائمة الدخل

 4001و  4002ديسمبر  13للسنتين المنتهيتين في 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 

  2002       2002      ايضاح   
 

  4.263.682   5.282.131  2 صايف املبيعات
  (3.364.224) (4.263.666)  املبيعاتتكلفة 

 
  683.263   126.253   امجايل الربح

 
 مصروفات:

  (332.636)  (453.625) 64 وتسويقبيع 
  (622.632)  (642.364) 65و  2 عمومية وإدارية

 
  625.236   666.526   الربح من العمليات

 
 إيرادات )مصروفات( أخرى:

  234.165   326.333  62 صايف إيراد االستثمارات
  (38.331)  (55.386) 24 و 23 متويلفقات صايف ن

  21.512   26.556  63 صايف إيرادات أخرى
 

 الربح قبل الزكاة الشرعية وضريبة الدخل االجنبية 
  331.635   516.512   وحقوق األقلية   

  (3.885)  (21.234) 26 الزكاة الشرعية وضريبة الدخل االجنبية
 

ّ   336.638   533.423   ةالربح قبل حقوق األقلي  ّ 
 

  (32.341)  (32.843)حصة حقوق األقلية من صايف ارباح الشركات التابعة املوحدة
 

  382.862   586.334   صايف الربح
 

  25.85   65.26  61 ربح السهم
 
 

 .القوائم املالية املوحدةهذه جزءا ال يتجزأ من  35رقم اىل  2 رقم تعترب االيضاحات املرفقة من
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 
 الموحدة قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

 4001و  4002ديسمبر  13للسنتين المنتهيتين في 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 

 :رأس المال   2002       2002      ايضاح   
  266.532   688.888   يناير 2الرصيد كما يف 

   232.461   688.888  68 خالل السنةأسهم منحة صدرت 
 إحتياطي عالوة إصدار:   688.888   2.888.888   ديسمرب 32الرصيد كما يف 
  368.461   681.888   يناير 2الرصيد كما يف 

 :إحتياطي نظامي   681.888   1.888   ديسمرب 32الرصيد كما يف    (232.461)  (688.888) 68 أسهم منحة صدرت خالل السنة
  324.662   344.314   يناير  2الرصيد كما يف 

   38.286   58.633  66 احملول من االرباح املبقاة 
 إحتياطي عام:   344.314   314.232   ديسمرب  32الرصيد كما يف 
 ارباح استثمارات غير محققة:   654.888   654.888   ديسمرب  32يناير و  2الرصيد كما يف 
  -         -         ناير ي 2الرصيد كما يف 

 تعديالت تحويل عمالت أجنبية:   -         68.656   ديسمرب  32الرصيد كما يف    -         68.656  4 ارباح غري حمققة خالل السنة
  (41.622)  (23.456)  يناير 2الرصيد كما يف 

 أرباح مبقاة:   (23.456)  (22.332)  ديسمرب 32الرصيد كما يف    (23.562)  6.862   تعديالت خالل السنة
  218.621   385.188   يناير  2الرصيد كما يف 

  382.862   586.334   صايف الربح
  (38.286)  (58.633) 66 احملول اىل االحتياطي النظامي 

  (253.246)  (218.888) 33 ارباح موزعة مرحلية
  -         (226.888) 33 6883أرباح موزعة هنائية عن عام 

   (6.688)  (6.388) 66 مكافآت أعضاء جملس اإلدارة 
   2.641.646   6.838.655   مساهمينمجموع حقوق ال   385.188   453.333   ديسمرب  32الرصيد كما يف 

 .القوائم املالية املوحدةهذه جزءا ال يتجزأ من  35رقم اىل  2 رقم تعترب االيضاحات املرفقة من
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 والشركة مجموعة صاف
 )شركة مسامهة سعودية(

 
 الموحدة قائمة التدفقات النقدية

 4001و  4002ديسمبر  13للسنتين المنتهيتين في 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 

        2002       2002  
 

 التدفقات النقدية من العمليات:
  382.862   586.334  صايف الربح

 :من العملياتتعديالت لتسوية صايف الربح مع صايف النقد 
  (234.165)  (326.333) صايف إيراد االستثمارات

  65.315   62.323  إطفاءات
  232.345   228.338  استهالكات

  (2.824)  423  خسائر )أرباح( بيع موجودات ثابتة
  32.341   32.843  حصة االقلية يف صايف أرباح الشركات التابعة املوحدة

 ت تشغيلية:التغريات يف موجودات ومطلوبا
  (23.156)  (363.616) ذمم مدينة

  (262.623)  (434.121) خمزون 
  (68.516)  (35.533) اخرىمتداولة وموجودات  مةمدفوعات مقد

  64.356   336.312  ذمم دائنة 
  36.513   221.626  مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة اخرى

   5.353   34.585  خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني
   628.656   232.826  صايف النقد الناتج عن العمليات

 التدفقات النقدية من نشاطات االستثمار:
  (242.432)  (526.383) اضافات على استثمارات متاحة للبيع

  236.663   521.248  متحصالت بيع استثمارات متاحة للبيع
  226.164   268.118  أرباح موزعة مقبوضة من شركة زميلة

  314   286.632  صايف متحصالت بيع استثمارات
  (21.564)  (38.484) إضافات على االستثمارات

  (5.562)  (64.368) صايف اضافات/ تعديالت الشهرة
  (21.861)  (42.584) اضافات على موجودات غري متداولة اخرى

  -         23.286  متحصالت بيع موجودات ثابتة
  -         (636.553) مقتناة صايف موجودات ثابتة

   (383.356)  (2.822.344) صايف االضافات على موجودات ثابتة
   (683.463)  (2.211.226) نشاطات االستثمار يفاملستخدم صايف النقد 

 )يتبع( 
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 
 الموحدة )تتمة( قائمة التدفقات النقدية

 4001و  4002ديسمبر  13ن في للسنتين المنتهيتي
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 

        2002       2002  
 

 التدفقات النقدية من نشاطات التمويل:
  454.528   653.426  صايف التغري يف حسابات بنكية دائنة قصرية االجل

  (62.325)  (36.556) تسديد قروض طويلة االجل
  3.468   2.863.833  اضافات على قروض طويلة االجل

  (65.335)  218.183  تغريات يف حقوق االقلية
  (664.826)  (661.338) ارباح موزعة مدفوعة

 
  2.166   2.225.568  نشاطات التمويلالناتج عن  صايف النقد

 
  51.213   13.424  صايف التغري يف نقد وما يعادله

 
  2.23528   222.336  نقد وما يعادله كما يف بداية السنة

 
  222.336   623.362  نقد وما يعادله كما يف هناية السنة

 
 جدول تكميلي عن معلومات غير نقدية:

 
  6.688   6.388  مكافآت أعضاء جملس اإلدارة

  -         68.656  ارباح استثمارات غري حمققة
  23.562   (6.862) تعديالت حتويل عمالت أجنبية
  -         42.332  مقابل ذمم دائنة للشركة املستثمر هبامقاصة استثمار حتت التصفية 

  42.332   -        استثمار يف شركة تابعة مل توحد يف تلك السنة
  -         26.888  عكس خمصص

 
 

 .القوائم املالية املوحدةهذه جزءا ال يتجزأ من  35رقم اىل  2 رقم تعترب االيضاحات املرفقة من
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 شركة مجموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 
 ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 4001و  4002ديسمبر  13للسنتين المنتهيتين في 
 
 
 الشركة وشركاتها التابعة وطبيعة أعمالها - 3
 

تأسست وفقًا لنظام الشركات يف اململكة  هي شركة مسامهة سعودية )"الشركة"(جمموعة صافوال شركة ان  
(. 2136مارس  1هـ )2316ربيع األول  61بتاريخ  62مبوجب املرسوم امللكي رقم م/ية العربية السعود

 يونيو 22هـ )2311 رجـب 62 بتاريـخمدينة جدة  يف 4838821386 صدر سجل الشركة التجاري رقم
تتمثل أهداف الشركة يف إنتاج وتسويق الزيوت النباتية وانشاء الصناعات املكملة هلا ومنافذ (. 2131

جزئة، ومنتجات االلبان واالغذية اخلفيفة ومواد التغليف والتصدير واالسترياد والتعهدات التجارية والوكاالت الت
  التجارية باالضافـة اىل تنميـة احملاصيـل الزراعية. 

  املكتب الرئيسي للشركة على العنوان التايل:يقع  
 املركز السعودي لالعمال 
 املدينةطريق  
 24455ص.ب  
 62464جدة  
  العربية السعوديةاململكة  

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

  األغذية السريعة:بالتجزئة ومواد التغليف ومطاعم 
  نسبة امللكية الفعلية    
  )باملائة(    
  ديسمرب  32كما يف     

  6883 6884  بلد التأسيس    الشركة
 

  288  288 اململكة العربية السعودية شركة صافوال ألنظمة التغليف احملدودة
  288 288 اململكة العربية السعودية شركة االطر ملواد التغليف احملدودة

 شركة رؤية لتطوير نظم املعلومات وخدمات
  288 288 اململكة العربية السعودية احلاسب اآليل

 شركة صافوال للتجارة العاملية )"صافوال
  288 288 فريجن ايالندز للتجارة"(
  288 288 االمارات العربية املتحدة )املنطقة احلرة( شركة تيسري

  288 288 اململكة العربية السعودية ارية"(شركة العزيزية بندة التجارية )"بندة التج
 )سابقاً شركة  -شركة العزيزية بندة املتحدة 

  288 288 اململكة العربية السعودية العزيزية بندة القصيم(
 شركة صافوال لزيوت الطعام احملدودة

  18.43 18.23 اململكة العربية السعودية )"زيوت الطعام"(
  38 38 ململكة العربية السعوديةا شركة هريف للخدمات الغذائية

 شركة صافوال لالستثمارات الصناعية
  23.5 23.5 اململكة العربية السعودية )"االستثمارات الصناعية"(

 شركة املرافق احلديثة للتنمية العقارية املتحدة
  -   288 اململكة العربية السعودية )"التنمية العقارية"(
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 ركات التابعة املوحدة التالية:لدى شركة زيوت الطعام أيضا الش
 

  نسبة امللكية    
  الفعلية )باملائة(    
  ديسمرب  32كما يف     

  6883  6884  بلد التأسيس    الشركة
 

  288  288  لوكسمربغ شركة مالينرتا القابضة
 االردن )سابقاً شركة -شركة عافية العاملية 

  35  35  االردن صافوال االردن(   
  52  52  املغرب فوال املغربشركة صا

  58  58  فريجن ايالندز صافوال سامي فودز احملدودة )"سامي فودز"(
 شركة صافوال لزيوت الطعام )سودان( احملدودة

  -   25.1  السودان قيد االنشاء -   
  -   18  فريجن ايالندز شركة انفسكز انك )"انفسكز"(

  -   41  ايران شركة صافوال هبشاهر )"هبشاهر"(
 

باملائة من رأمسال الشركة املتحدة للسكر، وهي شركة  24.31متتلك شركة االستثمارات الصناعية نسبة 
سعودية ذات مسؤولية حمدودة مت توحيد قوائمها املالية مع القوائم املالية لشركة االستثمارات الصناعية قبل 

 إعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة.
 

باملائة من رأمسال شركة صافوال سامي مصر )"سامي مصر"(،  41.1أيضا ملكية فعلية بنسبة  متتلك اجملموعة
وهي شركة ذات مسؤولية حمدودة مسجلة يف مجهورية مصر العربية، واليت مت توحيد قوائمها املالية مع القوائم 

هذه القوائم املالية املوحدة. باملائة من سامي مصر( قبل اعداد  35املالية لشركة سامي فودز )حيث متتلك نسبة 
 لدى اجملموعة سيطرة هامة على شركة سامي مصر.

 
اسست الشركة شركة املرافق احلديثة للتنمية العقارية، وشركة بنده التجارية، وشركة صافوال للتجارة العاملية، 

مار يف العقارات. مل وشركة التيسري )املنطقة احلرة(، وهي شركات ذات مسؤولية حمدودة لغرض االجتار واالستث
 .2002ديسمرب  23تبدأ تلك الشركات عملياهتا كما يف 

 
، مت تأسيس شركة صافوال لزيوت الطعام )سودان( احملدودة )"صافوال السودان"( كشركة 6884خالل عام 

، كانت 6884ديسمرب  32ذات مسؤولية حمدودة لغرض انتاج والتجارة يف منتجات زيوت الطعام. كما يف 
 .6885صافوال السودان قيد االنشاء. تعتقد االدارة باهنا سوف تبدأ نشاطها يف عام  شـركة

 
باملائة من رأمسال شركة انفسكز انك، وهي شركة ذات  18، امتلكت الشركة نسبة 6884خالل عام 

ار مسؤولية حمدودة مسجلة مبوجب قوانني جزر فريجن ايالندز. ان الغرض الرئيسي النفسكز انك هو االستثم
 يف شركة مقرها مجهورية كازاخستان، واليت تعمل يف انتاج وتوزيع منتجات زيوت الطعام.

 
باملائة من رأمسال شركة هبشاهر، وهي شركة  24، امتلكت شركة زيوت الطعام نسبة 2002عام خالل  

رانيتني مسامهة مقفلة مسجلة يف ايران. إن الغرض االساسي لشركة هبشاهر هو االستثمار يف شركتني اي
مسامهتني تعمالن يف انتاج وتوزيع زيوت الطعام والسمن النبايت. لدى شركة زيوت الطعام سيطرة هامة على 

 شركة هبشاهر.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 4
 

قييم على أساس التكلفة التارخيية وفقا ملبدأ االستحقاق واملعدل باعادة تاعدت القوائم املالية املوحدة املرفقة  
عن االستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة من خالل حقوق املسامهني، وطبقًا للمبادئ احملاسبية الصادرة 

  اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني. تتلخص أهم السياسات احملاسبية باآليت:
 

 اسس توحيد القوائم المالية 
. لقد مت اعاله 3الية للشركة وشركاهتا التابعة املبينة يف ايضاح القوائم اململ القوائم املالية املوحدة على تتش 

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

. 2005مارس  20يف  القوائم املالية املوحدة املرفقة تتضمن شركة تابعة تنتهي الفرتة املالية السنوية هلاان  
مدرجة  2002ديسمرب  20وبالتايل، فان القوائم املالية هلذه الشركة التابعة عن فرتة التسعة اشهر املنتهية يف 

ضمن القوائم املالية املوحدة املرفقة. ال توجد احداث او معامالت ذات تأثري جوهري على املركز املايل املوحد 
 .2002ديسمرب  23و  2002ديسمرب  20الفرتة بني  او قائمة الدخل املوحدة وقعت خالل

 
 استخدام التقديرات 
يتطلب إعداد القوائم املالية املوحدة وفقاً للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها استخدام تقديرات وافرتاضات تؤثر  

ريخ القوائم املالية على مبالغ املوجودات واملطلوبات، واالفصاح عن املوجودات وااللتزامات احملتملة كما يف تا
املوحدة، وعلى مبالغ اإليرادات واملصروفات خالل تلك الفرتة. وبالرغم من أن هذه التقديرات مبني ة على 
أفضل ما توفر لالدارة من معلومات عن األحداث واالجراءات احلالية، فانه من املمكن ان ختتلف النتائج 

 الفعلية يف النهاية عن هذه التقديرات.
 

 ما يعادلهنقد و  
يتضمن النقد وما يعادله نقد يف الصندوق، نقد لدى البنوك واستثمارات قصرية االجل ذات سيولة عالية، إن  

 3وجدت، وهلا تواريخ استحقاق اقل من ثالثة اشهر، واليت تكون متاحة للشركة دون أية قيود )انظر ايضاح 
 فيما يتعلق بنقدية مقيدة(.

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

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

 
 مخزون 
حيدد سعر التكلفة على أساس طريقة املتوسط . ا أقليقيم املخزون على اساس سعر التكلفة أو السوق، أيهم 

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

 
 استثمارات في شركات تابعة غير موحدة 
عة اليت هي قيد االنشاء او حتت التصفية او اليت ال يتوفر شرط سيطرة مل توحد االستثمارات يف الشركات التاب 

 اجملموعة عليها، بل قيدت على اساس طريقة حقوق امللكية.
 

 استثمارات في شركات زميلة 



- 30 - 

باملائة من  50قيدت االستثمارات يف شركات زميلة واليت متتلك اجملموعة حصص فعلية بنسب أقل من  
قة حقوق امللكية. وفقًا هلذا املبدأ، تقيد هذه االستثمارات يف بادئ األمر بسعر رأمساهلا على أساس طري

التكلفة ومن مث تعدل لتظهر حصة اجملموعة يف ارباح او خسائر الشركات املستثمر فيها واألرباح املوزعة منها. 
 دة.تقيد حصة اجملموعة يف ارباح او خسائر الشركات املستثمر فيها يف قائمة الدخل املوح

 
 أوراق مالية متاحة للبيع واستثمارات اخرى في حقوق الملكية 
باملائة من رأمسال عدة شركات  20تتكون األوراق املالية املتاحة للبيع بشكل رئيسي من حصص تقل عن  

ة. مسامهة حملية. تعتزم االدارة استبعاد هذه االستثمارات خالل عام واحد من تاريخ قائمة املركز املايل املوحد
وبالتايل، مت قيد هذه االستثمارات ضمن املوجودات املتداولة. تتكون االستثمارات االخرى يف حقوق امللكية، 

باملائة يف رأمسال عدة شركات  20واليت ال حيتفظ هبا ألغراض جتارية، بشكل رئيسي من حصص تقل عن 
دفرتية لالستثمارات مبوجب القيمة العادلة ذات مسؤولية حمدودة، وتقيد بالتكلفة عند اقتنائها. تعدل القيمة ال

هلذه الشركات كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة. ويف حال عدم إمكانية تقدير القيمة العادلة، تقيد هذه 
االستثمارات بسعر التكلفة. تقيد االرباح او اخلسائر غري احملققة والناجتة عن التغري يف القيمة العادلة، إذا  

وهرية، كبند مستقل ضمن مكونات حقوق املسامهني. عند استبعاد تلك االستثمارات، حتمل هذه كانت ج
االرباح او اخلسائر غري احملققة على قائمة الدخل املوحدة. يقيد االخنفاض الدائم يف االستثمارات، إن وجد، 

 يف قائمة الدخل املوحدة للفرتة اجلارية.
 

 شهرة 
شراؤها، ويتم اطفاؤها لصايف املوجودات اليت مت  العادلةالقيمة  لىع الستثماراتامتثل الشهرة زيادة تكلفة  

 .سنة 20بإستخدام طريقة القسط الثابت على فرتة ال تتجاوز 
 

عندما تكون تكلفة الشراء أقل من القيمة العادلة للحصة املشرتاة، يتم ختفيض القيم العادلة اجلارية  
بني التكلفة والقيمة العادلة للحصة املشرتاة، ويوزع هذا الفرق علىتلك  للموجودات غري املتداولة بالفرق

 املوجودات بالتناسب بني قيمها الدفرتية.
 

 موجودات اخرى 
تأسيس منافذ جتزئة ى عل اجملموعةمصروفات تكبدهتا  منالنفقات املؤجلة  تتكون -مؤجلة نفقات  أ(

استخدام طريقة القسط الثابت على الفرتة املقدرة ب ء هذه املصروفاتيتم اطفا جديدة ومشاريع أخرى.
 .سنوات حبيث ال تزيد عن مخسلالنتفاع هبا 

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

 لك القرض.متعلقة هبا واليت مت تأجيلها ويتم إطفاؤها باستخدام طريقة القسط الثابت على فرتة ذ
 

تقيد العالوة على أرض مستأجرة، واليت سددهتا الشركة اىل طرف ثالث  -عالوة على أرض مستأجرة  ب(
للحصول على حق استئجار أرض من جهة حكومية، بالتكلفة، بعد خصم االطفاءات املرتاكمة. يتم 

 سنة، أيهما أقل. 20احتساب االطفاء باستخدام طريقة القسط الثابت وفقاً لفرتة اجيار االرض او 
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 موجودات ثابتة 
 يتم احتساب االستهالك بعد خصم االستهالكات املرتاكمة. ،بسعر التكلفة املوجودات الثابتةتظهر  

 للموجودات كالتايل:بإستخدام طريقة القسط الثابت وفقاً للعمر االنتاجي املقدر 
 

 سنـــة   
 

 -  اراضي 
  22 - 20 مباين 
  20 - 2  آالت ومعدات 
  30 - 2  معدات مكتبيةأثاث و  
  2 - 2  سيارات 
 25 - 35 نات على مباينحتسي 

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

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

، واليت ال تزيد جوهريا من العمر االنتاجي هلذه املوجودات، ضمن واالصالحصروفات اخلاصة بالصيانة تقيد امل 
  .املصروفات

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

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

مصروفات البيع او قيمة االستخدام، لالسرتداد. ان القيمة القابلة لالسرتداد هي القيمة العادلة بعد خصم 
أيهما أكثر. ولغرض تقييم االخنفاض يف قيمة املوجودات، يتم جتميع املوجودات على ادىن مستوى ممكن هلا 

 حيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة وحمددة.
 

 قروض 
 العمليات.تدرج القروض بقيمة املبالغ اليت مت احلصول عليها، بعد خصم املصروفات املتعلقة هبذه  

 
 اخرىمخصصات  
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.
 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
هناية اخلدمة للموظفني مبوجب شروط أنظمة العمل والعمال يف الدول املسجلة هبا  يتم قيد خمصص مكافأة 

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

املايل املوحدة. يتم دفع املبالغ املستحقة عند انتهاء خدمات املوظفني مبوجب الشروط املبينة يف قوانني تلك 
 الدول.
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 اليراداتتحقيق ا 
، وتقيد بالصايف بعد احلسومات. يقيد لعمالءل او تقدمي اخلدمات عند تسليم البضاعة يتم حتقيق االيرادات 

 من عقود اإلجيارات خالل فرتة العقود ويتم قيده ضمن االيرادات.اإليراد 
 

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

 عقود ايجار تشغيلية 
 فرتة العقود.حتمل املصروفات املتعلقة بعقود االجيار التشغيلية على قائمة الدخل املوحدة خالل  

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

بني  ة املتعارف عليها. توزع هذه التكاليفيلمبادئ احملاسبلتكون حتديدًا غري مرتبطة بتكلفة املبيعات وفقًا 
 والعمومية واإلدارية، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة. سويقتكلفة املبيعات ومصروفات البيع والت

 
 وضريبة الدخل شرعيةالزكاة ال 
ة وفقًا ألنظمة مصلحة الزكاة ـللزكاة الشرعي شركة وشركاهتا التابعة املسجلة يف اململكة العربية السعوديةختضع ال 

جنبية التابعة ألنظمة الضرائب يف البالد املسجلة فيها. حتمل الزكاة الشرعية الشركات األختضع  والدخل.
 وضريبة الدخل االجنبية على قائمة الدخل املوحدة للفرتة اجلارية.

 
 تحويل العمالت األجنبية 
ة اىل جيري حتويل املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبي. بالريال السعودي احملاسبيةسجالهتا ب لشركةفظ اتحت 

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 لعامي  ،لعمالت االجنبيةتقيد الفروقات الناجتة عن حتويل ا. قائمة املركز املايل املوحدة
  .املوحدة للفرتة اجلارية يف قائمة الدخل ،2002و  2002

 
اىل الريال السعودي على أساس أسعار الصرف  التابعة األجنبية يتم حتويل موجودات ومطلوبات الشركات 

، التابعة األجنبية وق امللكية يف الشركات. يتم حتويل بنود حقاملوحدة السائدة يف السوق بتاريخ القوائم املالية
تاريخ نشأة البنود ذات العالقة. بينما بباستثناء االرباح املبقاة، على أساس أسعار الصرف السائدة يف السوق 

. إن الفروقات الناجتة عاميتم حتويل بنود قائمة الدخل على اساس املتوسط املرجح السعار الصرف خالل ال
يتم إدراجها ، إن كانت جوهرية، اىل الريال السعوديالتابعة األجنبية ملالية هلذه الشركات عن حتويل القوائم ا

  يف بند منفصل ضمن حقوق املسامهني يف القوائم املالية املوحدة املرفقة.
 

 توزيعات األرباح 
يتم إعتمادها من قبل  يتم قيد األرباح املوزعة املرحلية يف القوائم املالية املوحدة للمجموعة يف الفرتة اليت 

 اعضاء جملس االدارة. ويتم قيد االرباح املوزعة اخلتامية يف الفرتة اليت يتم اعتمادها من قبل املسامهني.
 

 إعادة تصنيف 
 املوحدة مع تصنيف القوائم املالية وافقلتت 6883لعام املوحدة مت إعادة تصنيف بعض املبالغ يف القوائم املالية  

 .6884لعام 
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 نقد وما يعادله - 1
 

 ديسمرب من اآليت: 32كما يف   النقد وما يعادلهتكون ي 
 

      2002       2002  
  لاير سعودي     لاير سعودي   
  )باآلالف(      )باآلالف(     

 
  303.842   356.722  حسابات جارية -نقد لدى البنوك 

  56.022   47.803  ودائع ألجل
  8.225   4.253  نقد يف الصندوق

 
  366.272   262.786  اجملموع

 
مليون لاير سعودي تقريبا  38على ودائع مقيدة بقيمة  6884ديسمرب  32الودائع ألجل كما يف تشتمل  

 مليون لاير سعودي(، واليت مت ربطها مقابل تسهيالت بنكية منحت لبعض شركات اجملموعة. 43 - 6883)
 
 
 االستثمارات المتاحة للبيع - 2
 

االستثمارات املتاحة للبيع أوراق مالية تتعلق بأسهم يف شركات مسامهة حملية وقد مت قيدها بالقيمة العادلة  ثل مت 
 . يتم حتديد القيمة العادلة بالرجوع اىل االسعار املعلنة يف سوق االسهم.6884ديسمرب  32كما يف 

 
 ديسمرب من اآليت: 32 يف تتلخص حركة حساب االستثمارات املتاحة للبيع للسنتني املنتهيتني 

 
        2002       2002  
   لاير سعودي     لاير سعودي     
  )باآلالف(      )باآلالف(       
 

  -         -        يناير 2الرصيد كما يف  
  242.432   526.383  اضافات خالل السنة 
  (242.432)  (482.422) استبعادات 
  -         68.656  ولة اىل حساب حقوق املسامهنيصايف ارباح غري حمققة حم 

 
  -         233.211  ديسمرب 32الرصيد كما يف  
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 ذمم مدينة - 5
 

 ديسمرب من اآليت: 32تتكون الذمم املدينة كما يف  
 

        2002       2002  
   لاير سعودي     لاير سعودي     
  )باآلالف(      )باآلالف(       
 

  683.331   564.813  مدينة جتاريةذمم  
  32.112   56.382  مدينة اخرىذمم  
  34.461   55.844  (2)ايضاح  مطلوب من أطراف ذات عالقة 

 
  325.251   233.436  اجملموع 

 
  (68.121)  (21.358) خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها -ناقصاً  
  
  614.218   226.866  صايف الذمم املدينة 

 
 
 أمور تتعلق بأطراف ذات عالقة - 6

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

  ديسمرب: 32خالل السنتني املنتهيتني يف 
 

        2002       2002  
  لاير سعودي     لاير سعودي     
  )باآلالف(      )باآلالف(       
 

 ء يف شركة تابعة موحدة:شركا 
  581.663   565.645  صايف -ايرادات  
  23.632   26.282  خدمات تقنية 
  6.122   332  اخرى 

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

 
ملة من منشآت تابعة للشركة او لبعض املسامهني وذلك تقوم بعض شركات اجملموعة بشراء بضاعة وسلع باجل

هبدف إعادة بيعها ضمن أنشطة البيع بالتجزئة. تتم هذه املشرتيات ضمن األعمال العادية ألنشطة البيع 
بالتجزئة. يتم حتديد شروط تلك املعامالت من قبل اإلدارة مبوجب أسعار اجلملة يف السوق لتلك البضاعة 

 والسلع.
 

 ركة ايضاً بتنظيم التسهيالت االئتمانية لبعض شركاهتا التابعة من خالل البنوك احمللية.تقوم الش
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 ديسمرب، تتكون االرصدة الناجتة بشكل رئيسي عن العمليات املذكورة اعاله من اآليت: 32كما يف 
 

      2002       2002  
  لاير سعودي     لاير سعودي   
  )باآلالف(      )باآلالف(     

 
 مطلوب من اطراف ذات عالقة:

  20.238   50.655  بعض الشركاء يف الشركة املتحدة للسكر
  3.303   -        شركة صافوال املغرب

  2.430   2.284  اخرى
  

  22.224   55.022  اجملموع
 

 مطلوب الطراف ذات عالقة:
  26.276   -        ب( - 4شركة صافوال البحرين )انظر ايضاح 

  33.772   33.223  ب( - 4صافوال لالغذية اخلفيفة ) انظر ايضاح شركة 
 شركة تيت آند اليل انفستمنتس )جولف ستاتس( ليمتد

  6.735   5.226  )شركة شقيقة(   
  223   -        اخرى

 
  65.345   36.527  اجملموع

 
ديسمرب  32كما يف   مليون لاير سعودي 21.6يشتمل حساب حقوق األقلية على دفعة مقدمة مببلغ  

. وقد دفع هذا املبلغ من قبل شركة املهيدب القابضة للتجارة والصناعة )"املهيدب"(، أحد 6883و  6884
الشركاء األقلية يف الشركة املتحدة للسكر، إىل شركة االستثمارات الصناعية هبدف زيادة حصة شركة املهيدب 

 مل هذا املبلغ أية نفقات متويل.الفعلية يف رأمسال الشركة املتحدة للسكر. ال حي
 
 
 المخزون - 7
 

 ديسمرب من اآليت: 32يتكون املخزون كما يف  
 

      2002       2002  
  لاير سعودي     لاير سعودي   
  )باآلالف(      )باآلالف(     

 
  224.244   322.326  وتغليف مواد اولية 
  658.624   326.662  الصنع تامةبضاعة  
  53.128   243.486  ة يف الطريقبضاع 
  26.114   225.216  قطع غيار غري معدة للبيع 
  23.516   46.526  حتت التصنيعبضاعة  

 
  552.428   165.282  اجملموع  

 
  (23.284)  (26.332) خمصص بضاعة بطيئة احلركة -ناقصاً  

 
  533.682   136.365  صايف املخزون 
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 دات متداولة أخرىمدفوعات مقدمة وموجو  - 8
 

 ديسمرب من اآليت: 32كما يف   املدفوعات املقدمة واملوجودات املتداولة األخرىتكون ت 
 

      2002       2002  
  لاير سعودي     لاير سعودي   
  )باآلالف(      )باآلالف(     

 
  52.136   51.382  دفعات مقدمة ملوردين وأخرى 
  63.132   36.136  مدفوعة مقدماً اجيارات  
  36.311   52.832  مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى 

 
  226.386   246.635  اجملموع  

 
 
 إستثمارات - 9
 

 ديسمرب من اآليت: 32كما يف   اإلستثماراتتكون ت 
 

      2002       2002  
  لاير سعودي     لاير سعودي   
  )باآلالف(      )باآلالف(     

 
  518.362   262.832  ات يف شركات زميلةصايف االستثمار  
  23.668   6.684  إستثمارات يف شركات تابعة غري موحدة 
   68.888   35.863  صايف االستثمارات االخرى يف حقوق امللكية 
   236.242   224.186  صايف االستثمارات 
 ديسمرب من اآليت: 32تتكون حركة االستثمارات للسنتني املنتهيتني يف  

 
      2002       2002  
  لاير سعودي     لاير سعودي   
   )باآلالف(      )باآلالف(     

  426.482   236.242  يناير  2الرصيد كما يف  
  248.253   242.635  (62حصة االرباح من شركة زميلة )ايضاح  
  24.262   38.484  على استثماراتاضافات  
  (588)  (33.263) استثمارات مباعة 
  -         (28.368) مت توحيده استثمار 
  -         (268.118) ارباح موزعة مستلمة من شركة زميلة 
 يف شركة صافوال البحرين، بعد املقاصة مقابل استثمار  
  -         (44.338) الرصيد الدائن    
 استثمار يف شركة صافوال البحرين، بعد حسم حصة  
  44.338   -        االشركة من ارباحه    
 استثمار يف شركة صافوال لالغذية اخلفيفة بعد حسم حصة  
  6.684   -        الشركة من ارباحها    
   2.626   26.245  صايف احلركة يف خمصص االستثمارات 
  236.242   224.186  ديسمرب 32الرصيد كما يف  
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ديسمرب من حصة اجملموعة الفعلية يف رأمسال  32تتكون اإلستثمارات يف شركات زميلة كما يف  أ(
 الشركات ذات املسؤولية احملدودة التالية:

 
  نسبة   
  2002       2002     امللكية   
   لاير سعودي     لاير سعودي  الفعلية   
  )باآلالف(      )باآلالف(    باملائة()  

 
  518.362   222.222  48.33 اململكة العربية السعودية -شركة املراعي احملدودة 

  -         1.185  متعددة  استثمارات يف ايران
 شاندونغ زيوانغ صافوال اويلز آند فاتس كمباين 

  -         5.436  65 الصني -ليمتد )"شاندونغ"(    
 الشركة العربية لتقنية املياه املاحلة

  681   681  38 اململكة العربية السعودية -احملدودة )حبار( 
 الشركة السعودية العربية للزجاج 

  32.232   -        - اململكة العربية السعودية -)"السعودية للزجاج"( 
  6.442   -        -  باكستان -شركة وزير علي 

 
    262.356   224.243  

  (33.662)  (5.262)ناقصا: خمصص هبوط قيمة االستثمارات يف شركات زميلة
 

  518.362   262.832   ات يف شركات زميلةصايف االستثمار 
 

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

 باملائة. 68باملائة اىل  5تلك الشركات من ترتاوح امللكية يف 
 

مليون لاير سعودي. وقد  18خالل العام، قامت اجملموعة ببيع استثمارها يف الشركة السعودية للزجاج مببلغ 
مت سابقًا تكوين خمصص بالكامل هلذا االستثمار. مت قيد االرباح الناجتة عن عملية البيع ضمن ايراد 

وذلك  6883(. مل يتم توحيد القوائم املالية للشركة السعودية للزجاج لعام 62 االستثمارات )انظر ايضاح
 لعدم توفر شرط سيطرة اجملموعة عليها.

 
يتعلق االستثمار يف شركة شاندونغ بشركة ذات مسؤولية حمدودة انشأت حديثاً ومسجلة بالصني لغرض عصر 

قامت اجملموعة بقيد خمصص الستثمارها يف ، 6884بذور الزيت وتكرير وتعبئة زيوت الطعام. خالل عام 
 شركة شاندونغ وذلك مقابل االخنفاض الدائم يف قيمة االستثمار.
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بقيد خمصص بالكامل مقابل استثمارها يف شركة  6883و  6884ديسمرب  32قامت اجملموعة كما يف 
 حبار العتقاد االدارة هببوط قيمة هذا االستثمار بشكل دائم.

 
وذلك الن القيمة الدفرتية الصافية  6883و  6884عة حصتها يف نتائج شركة حبار لعامي مل تقيد اجملمو 

، وتعتقد االدارة ان اجملموعة لن تتكبد 6883و  6884ديسمرب  32هلذا االستثمار هي الشيء كما يف 
 خسائر اضافية. 

 
مت تكوين خمصص له  خالل العام، قامت اجملموعة ببيع استثمارها يف شركة وزير علي، والذي كان قد

 (.62بالكامل. مت قيد نتيجة عملية البيع يف ايراد االستثمارات )انظر ايضاح 
 

 ديسمرب من اآليت: 32تتكون االستثمارات يف شركات تابعة غري موحدة كما يف  ب(
 

      2002       2002  
  لاير سعودي     لاير سعودي   
  )باآلالف(      )باآلالف(     

 
  
  6.684   6.684  صافوال لالغذية اخلفيفةة شرك 
  46.632   -        شركة صافوال البحرين 
  28.368   -        شركة صافوال املغرب 

 
  23.668   6.684  اجملموع 

 
ديسمرب وللسنتني  32فيما يلي ملخص عن املعلومات املالية اجملمعة للشركات التابعة غري املوحدة كما يف  

 يف ذلك التاريخ: املنتهيتني
 

      2002       2002  
  لاير سعودي     لاير سعودي   
  )باآلالف(      )باآلالف(     

 
  6.331   -        الربحصايف  
  32.451   22.362  املوجوداتامجايل  
  3.231   6.523  املطلوباتامجايل  

 
باملائة من خالل شركة  18باملائة ) 288حرين هي ان نسبة امللكية الفعلية للمجموعة يف شركة صافوال الب 

، قرر الشركاء يف شركة صافوال 6884سبتمرب  23باملائة من خالل الشركة(. يف  28زيوت الطعام و 
. قام املصفي 6883و  6884البحرين تصفيتها ومت تعيني مصفيًا هلا. وبالتايل، مل يتم توحيدها يف عامي 

والذي مت اعتماده من الشركاء يف  6884ابريل  38صافوال البحرين كما يف  باعداد مركز مايل ختامي لشركة
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. كما يف تاريخ االقفال، مت تسوية قيمة 6884يونيو  62اجلميعة العمومية غري العادية اليت انعقدت يف 
سمرب دي 32(. كما يف 2االستثمار يف شركة صافوال البحرين مقابل الرصيد الدائن املستحق هلا )انظر ايضاح 

، اهنى املصفي معظم االجراءات القانونية املطلوبة للتصفية ويف انتظار الغاء السجل التجاري من قبل 6884
 وزارة التجارة يف البحرين.

 
، 6886. خالل عام 6883و  6884عامي خالل مل متارس شركة صافوال لالغذية اخلفيفة أية عمليات  

خلفيفة ومت تعيني مصفيًا هلا. وبالتايل، مل يتم توحيدها يف عامي قررت الشركة تصفية شركة صافوال لالغذية ا
ً. ختضع شركة صافوال لالغذية اخلفيفة الجراءات التصفية حالياً. ال يتوقع تكبد ارباح او 6883و  6884

 خسائر جوهرية نتيجة للتصفية. 
 

. 6883ديسمرب  32 ، مت تأسيس شركة صافوال املغرب، وكانت قيد االنشاء كما يف6883عام خالل  
. وبالتايل، مت توحيدها مع القوائم املالية املوحدة لعام 6884بدأت شركة صافوال املغرب نشاطها خالل عام 

6884. 
 

ديسمرب من حصة اجملموعة الفعلية يف رأمسال  32تتكون االستثمارات االخرى يف حقوق امللكية كما يف  ج(
 :الشركات ذات املسؤولية احملدودة التالية

 
       2002       2002  
   لاير سعودي     لاير سعودي    
  )باآلالف(      )باآلالف(      

 
 اململكة العربية  -شركة العزيزية لالستثمار التجاري 

  42.812   42.812    السعودية
  -         25.863    استثمار يف مجهورية مصر العربية

 ت االخرى ناقصا: خمصص هبوط قيمة االستثمارا
  (62.812)  (62.812)    يف حقوق امللكية

 
  68.888   35.863    صايف االستثمارات االخرى يف حقوق امللكية

 
باملائة يف شركة ذات مسؤولية حمدودة  28ميثل االستثمار يف شركة العزيزية لالستثمار التجاري ملكية بنسبة 

مليون لاير سعودي مقابل هذا االستثمار كما  62بلغ تعمل يف نشاطات االستثمار. قيدت الشركة خمصص مب
 ، حيث تعتقد االدارة ان هناك اخنفاض دائم يف قيمة هذا االستثمار.6883و  6884ديسمرب  32يف 
 

، املبلغ املسدد من قبل شركة يف 6884ديبسمرب  32ميثل االستثمار يف مجهورية مصر العربية كما يف  
ء شركة تابعة يف مجهورية مصر العربية. إن الغرض من الشركة التابعة هو النشا 6884اجملموعة خالل عام 

 امتالك وادارة مصنع لتكرير قصب السكر يف مصر وبيع وتوزيع السكر املكرر واملنتجات التابعة هلا.
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مليون دوالر  55مليون لاير سعودي ) 682.65راس املال املقرتح للشركة التابعة يف مصر هو مجايل إن إ 
باملائة من رامسال تلك الشركة التابعة، بينما ميتلك  21يكي(. سوف تقوم اجملموعة يف النهاية بامتالك امر 

 باملائة. ان االجراءات القانونية لتسجيل تلك الشركة التابعة ال تزال قيد التنفيذ. 32شركاء سعوديون واجانب 
 
 

 الشهرة - 30
 

 ديسمرب من اآليت: 32كما يف   الشهرةتكون ت 
 

      2002       2002  
  لاير سعودي     لاير سعودي   
  )باآلالف(      )باآلالف(     

 
 التكلفة:

  632.664   622.362  يناير 2الرصيد كما يف 
  2.662   63.262  إضافات

  (23.441)  26.834  خمصصات وتعديالت
 

  622.362   383.862  ديسمرب 32الرصيد كما يف 
 

 اكمة:االطفاءات املرت 
  (12.138)  (282.655) يناير 2الرصيد كما يف 

  (24.165)  (24.848) احململ خالل السنة
 

  (282.655)  (268.615) ديسمرب 32الرصيد كما يف 
 

  (45.365)  (46.664) تسوية مقابل حقوق األقلية
 

  281.242   231.186  صايف الشهرة
 

اجلزء من الشهرة يف دفاتر شركة سامي فودز واليت تتعلق حبقوق متثل تسوية الشهرة مقابل حقوق االقلية ذلك  
االقلية يف تلك الشركة. مت إضافة املبلغ االمجايل للشهرة اخلاصة بسامي فودز يف القوائم املالية املوحدة 

 للمجموعة. وألغراض العرض، مت خصمها من حقوق االقلية لتعكس حصة اجملموعة يف الشهرة.
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 ر متداولة اخرىموجودات غي - 33
 

 ديسمرب من اآليت: 32كما يف   املوجودات غري املتداولة االخرىتكون ت 
 

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

 
 التكلفة
  354.232   -         354.232  2002يناير  3كما يف الرصيد  

  (40.523)  -         (40.523) شطب تكاليف مؤجلة مطفأة بالكامل
  34.084   -         34.084  اضافات خالل السنة

 
  87.883   -         87.883  2002ديسمرب  23الرصيد كما يف 

  0226.5   32.800   22.702  اضافات خالل السنة
 

  322.285   32.800   323.585  2002ديسمرب  23الرصيد كما يف 
 

 االطفاءات املرتاكمة
  (325.522)  -         (325.522) 2002يناير  3الرصيد كما يف 

  40.523   -         40.523  شطب تكاليف مؤجلة مطفأة بالكامل
  (30.270)  -         (30.270) اضافات خالل السنة

 
  (65.282)  -         (65.282) 2002ديسمرب  23د كما يف الرصي

 
  (7.227)  -         (7.227) اضافات خالل السنة

 
  (72.804)  -         (72.804) 2002ديسمرب  23الرصيد كما يف 

 
 ديسمرب 23صايف الرصيد كما يف 

   2002  28.776   32.800   63.576  
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 موجودات ثابتة - 34
 

 :)بآالف الرياالت السعودية( ديسمرب من اآليت 32كما يف   املوجودات الثابتةتتكون  
 

 اولارصدة        
         املدة للشركات       
  2002    استبعادات    اضافات    التابعة املقتناة    2002   

 التكلفة
  3.078.438   (8.832)  278.237   8.826   600.578  أراضي
  682.864   (3.204)  73.282   52.063   563.622  مباين

  3.627.326   (4.523)  355.632   326.627   3.262.207  آالت ومعدات
  222.522   (232)  26.634   30.322   347.442  آثاث ومعدات مكتبية

  47.825   (8.503)  7.224   33.234   87.678  سيارات
  246.680   (2.652)  328.222   5   353.486  حتسينات على مباين

  270.222   (2.885)  372.420   334.868   380.220  انشاءات حتت التنفيذ
 

  2.530.222   (25.845) 3.063.722  224.770   2.322.605  اجملموع
 

 االستهالكات املرتاكمة
  233.263   (354)  22.222   36.687   370.200  مباين

  803.042   (8.248)  42.607   25.043   683.642  آالت ومعدات
  373.822   (370)  37.856   2.482   350.352  آثاث ومعدات مكتبية

  72.448   (7.868)  30.206   5.257   67.002  سيارات
  62.462   (3.224)  35.268   -         28.825  حتسينات على مباين

 
  3.222.224   (2237.8)  360.770   63.230   3.338.076  اجملموع

 
  2.387.485            2.026.524  املوجودات الثابتةصايف 

 
ال شيء(.  - 6883) 6884مليون لاير سعودي خالل عام  22.2تتضمن االضافات فوائد مرمسلة مببلغ  

 .6884باملائة خالل عام  3ان املعدل املستخدم لتحديد مبلغ تكاليف التمويل املرمسلة بلغ 
 

بشكل رئيسي بتكلفة حتديث معمل  2002و  2002ديسمرب  23نشاءات حتت التنفيذ كما يف تتعلق اال
التكرير وعمليات التغليف يف شركة زيوت الطعام وتوسعة معمل تكرير السكر يف الشركة املتحدة للسكر 

 وانشاء جممعات تسويق للشركة.
 

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

 اإلجيار ونفقات اخلدمة السنوية للمدينة الصناعية جبدة وميناء جدة االسالمي هي رمزية.
 

ت الثابتة للمجموعة واملرهونة كضمان لصندوق التنمية الصناعية فيما يتعلق باملوجودا 32انظر ايضاح  
 السعودي وبنوك جتارية.
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 حسابات بنكية دائنة قصيرة األجل - 31
 

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

 وبعض الشركات يف اجملموعة. األجل مضمونة من قبل الشركة
 

.  6884ديسمرب  32مليون لاير سعودي كما يف  365لدى اجملموعة تسهيالت بنكية غري مستخدمة مببلغ 
وعة عن جمموع موجوداهتا ، زاد جمموع املطلوبات املتداولة املوحدة للمجم6884ديسمرب  32كما يف 

مليون لاير سعودي. تعتقد االدارة بانه سوف يتم استخدام التسهيالت البنكية غري  24املتداولة املوحدة مببلغ 
 املستخدمة لسداد االلتزامات املالية للمجموعة عند استحقاقها.

 
 

 قروض طويلة األجل - 32
 

 آليت:ديسمرب من ا 32يف القروض طويلة األجل كما  تتكون 
 

      2002       2002  
  لاير سعودي     لاير سعودي   
  )باآلالف(      )باآلالف(     

 
 صندوق التنمية الصناعية السعودي )"صندوق التنمية"(:

  263.133   233.633  الشركة املتحدة للسكر
  -         2.530  شركة هريف للخدمات الغذائية

  2.588   -        حملدودةشركة صافوال ألنظمة التغليف ا
 

  265.433   242.363  اجملموع
 

 بنوك جتارية:
  65.888   348.888  الشركة

  3.235   346.344  شركة زيوت الطعام
 

  66.235   2.866.344  اجملموع
 

  623.226   2.664.232  جمموع القروض طويلة االجل
 

 ناقصا اجلزء املتداول:
  (22.588)  (28.888) التنمية صندوق

  (22.856)  (284.653) جتاريةبنوك 
 

  (36.556)  (224.653) اجملموع
 

  242.854   2.851.634  قروض طويلة األجل
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 صندوق التنميةقروض  
مليون لاير  2.8بلغت  ، واليتنفقات خدمة سنويةالتنمية للشركة املتحدة للسكر مل قرض صندوق حي 

 ليون لاير سعودي(.م 2.7 - 2002) 2002سعودي خالل عام 
 

بعض االحكام اليت تفرض، من بني أمور اخرى، قيودًا على التنمية على مع صندوق  اتفاقية القرضمل تتش 
 ة ومصروفات االجيار واالحتفاظ مبعدالت مالية حمددة.ـع االرباح واملصروفات الرأمساليـتوزي
 

مليون لاير  545.2لغت صايف قيمتها الدفرتية املوجودات الثابتة للشركة املتحدة للسكر، واليت بإن كافة  
 ، مرهونة وفقاً التفاقية القرض لصاحل صندوق التنمية.2002ديسمرب  23سعودي كما يف 

 
كتمويل   2002ان قرض صندوق التنمية لشركة هريف للخدمات الغذائية )"هريف"( مت احلصول عليه يف عام 

 2.5مليون لاير سعودي، استخدم منه  37.3ايل القرض جزئي إلنشاء مصنع هريف للحوم بالرياض. بلغ امج
 .2002ديسمرب  23مليون لاير سعودي كما يف 

 
 33ان كافة املوجودات الثابتة لشركة هريف اخلاصة مبصنع اللحوم بالرياض، واليت بلغت صايف قيمتها الدفرتية 

ة. كما ان قرض صندوق ، مرهونة لصاحل صندوق التنمي2002ديسمرب  23مليون لاير سعودي كما يف 
 التنمية مضمون بأمر دفع معتمد من قبل شريك االقلية.

 
 قروض من بنوك تجارية للشركة

مت احلصول علىقروض للشركة من بنوك جتارية خمتلفة حملية ودولية. ان هذه القروض غري مضمونة وحتمل 
قروض على بعض االحكام اليت نفقات متويل تعادل املعدالت السائدة يف السوق. تشتمل اتفاقيات تلك ال

 تفرض االحتفاظ ببعض املعدالت املالية.
 

 قروض من بنوك تجارية لشركة زيوت الطعام
مت احلصول على قروض من بنوك خمتلفة حملية ودولية لشركة زيوت الطعام وشركاهتا التابعة. تشتمل اتفاقيات 

الت املالية. تشتمل هذه القروض على تلك القروض على بعض االحكام اليت تفرض االحتفاظ ببعض املعد
مليون لاير سعودي، مضمون بضمان من الشركة وخبطاب تفهم صادر من شركة زيوت  250قرض مببلغ 

الطعام للبنك التجاري مت فيه التنازل للبنك عن حقوقها ومستحقاهتا يف توزيعات االرباح. ايضاً، ان بعض 
ة زيوت الطعام مضمونة عن طريق رهن املوجودات الثابتة اخلاصة هذه القروض املتعلقة بالشركات التابعة لشرك

 .2002ديسمرب  23مليون لاير سعودي كما يف  37.6بتلك الشركات التابعة، واليت بلغت قيمتها الدفرتية 
 

 كما يلي:  6884ديسمرب  32يتلخص جدول سداد امجايل القروض طويلة األجل القائمة كما يف 
 

  لاير سعودي   
  باآلالف()     

 ديسمرب 32السنة املنتهية يف 
6885  224.653  
6882  436.812  
6883  283.222  
6886  218.513  
6881  236.426  
6828  284.452  

 
  2.664.232  اجملموع
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 ذمم دائنة - 35
 

 ديسمرب من اآليت: 32يف الذمم الدائنة كما  تتكون 
 

      2002       2002  
   سعودي لاير    لاير سعودي   
  )باآلالف(      )باآلالف(     

 
  383.854   532.811  ذممم دائنة جتارية

  46.453   212.835  ذمم دائنة غري جتارية
  25.215   22.543  (2مطلوب ألطراف ذات عالقة )ايضاح 

 
  422.382   346.362  اجملموع

  
 6883مليـون لاير سـعودي ) 36على مبـلغ  6884ديسمرب  32تشتمل الذمم الدائنة غري التجارية كما يف  

 ال شيء(، والذي ميثل اجلزء غري املدفوع من تكلفة اقتناء استثمار من قبل اجملموعة خالل العام. -
 
 

 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة اخرى - 36
 

 يت:ديسمرب من اآل 32يف املصروفات املستحقة واملطلوبات املتداولة األخرى كما  تتكون 
 

      2002       2002  
  لاير سعودي     لاير سعودي   
  )باآلالف(      )باآلالف(     

 
  16.436   268.426  مصروفات مستحقة 

  45.664   33.531  خمصصات اخرى
  61.668   35.126  دعاية واعالن 

  2.826   2.668  (26خمصص زكاة شرعية وضريبة دخل )ايضاح 
  6.688   6.523  (33لس االدارة )ايضاح مكافآت أعضاء جم

 
  232.314   616.352  اجملموع

 
 

 ذمم دائنة طويلة األجل - 37
 

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

 . وبالتايل، مت تصنيفها ضمن املطلوبات غري املتداولة.6885غري املتوقع أن يتم دفع هذه املبالغ خالل عام 
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 زكاة شرعية وضريبة دخل اجنبية - 38
 

شركاهتا التابعة بتقدمي حتمل الزكاة الشرعية وضريبة الدخل االجنبية على قائمة الدخل املوحدة. تقوم الشركة و  
إقراراهتا للزكاة الشرعية وضريبة الدخل كل على حدة على أساس غري موحد. تتكون العناصر الرئيسية للوعاء 
الزكوي لكل شركة سعودية من حقوق امللكية واملخصصات كما يف بداية العام والربح الصايف املعدل، ناقصاً 

 واالستثمارات وبنود أخرى حمددة. صايف القيمة الدفرتية للموجودات الثابتة
 

 32تتكون الزكاة الشرعية وضريبة الدخل االجنبية املقيدة يف قائمة الدخل املوحدة للسـنتني املنتـهيتني يف 
 ديسمرب من اآليت:

 
      2002       2002  
  لاير سعودي     لاير سعودي   
  )باآلالف(      )باآلالف(     

 
  -         626  كةالزكاة الشرعية للشر 

 الزكاة الشرعية للشركات التابعة السعودية املوحدة
 وضريبة الدخل االجنبية للشركات التابعة غري السعودية   
  3.885   26.382  املوحدة   
 

  3.885   21.234  اجملموع
 

 الزكاة الشرعية المستحقة
 

 تنياملنتهي تنيللسنضمن املصروفات املستحقة  للشركة واملقيدةتتلخص حركة حساب الزكاة الشرعية املستحقة 
 ديسمرب مبا يلي: 23يف 
 

      2002       2002  
  لاير سعودي     لاير سعودي   
  )باآلالف(      )باآلالف(     

 
  2.833   2.826  يناير 2الرصيد كما يف 

  (22)  626  تعديالت/ احململ خالل العام
 

  2.826   668.2  ديسمرب 32الرصيد كما يف 
 

 وضع التسويات النهائية
 

. كما ان الشركة 3447ديسمرب  23حصلت الشركة على شهادات الزكاة النهائية حىت السنة املنتهية يف 
 .2002بصدد تقدمي االقرار الزكوي لعام 
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 مليون لاير 36.8قامت مصلحة الزكاة والدخل )"املصلحة"( بربط زكاة شرعية اضافية على الشركة مببلغ 
، وقد اعرتضت الشركة على هذا الربط. تعتقد االدارة ان 2002حىت  3448سعودي عن االعوام من 

 املصلحة سوف تعيد احتساب ربطها. وبالتايل، مل يتم قيد خمصص هلذا املبلغ يف القوائم املالية املوحدة املرفقة.
 

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

 الرد عليها او سوف يتم الرد عليها من قبل الشركات ذات العالقة.
 

 3445ن السنوات من ، استلمت احدى شركات اجملموعة ربوط معدلة من املصلحة ع2002خالل عام 
مليون لاير سعودي تقريباً. وقد قامت الشركة باصدار  0.5واليت نتج عنها زكاة اضافية مببلغ  2003حىت 

ضمان بنكي لصاحل املصلحة مقابل هذا املبلغ. وبالتايل، مل يتم قيد خمصص هلذا املبلغ يف القوائم املالية 
 املوحدة املرفقة.

 
تابعة سابقاً، وهي الشركة السعودية لالكواب والعبوات الورقية، الربوط  ، استلمت شركة2002خالل عام 

، وقد نتج عنها مطالبة املصلحة بزكاة اضافية مببلغ 2003حىت  3445الزكوية النهائية عن السنوات من 
مليون لاير سعودي من الشركة، كوهنا كانت شريك االغلبية يف تلك الفرتة، وقد قامت الشركة بإصدار  2.2

، استلمت 2002و  2002ضمان بنكي لصاحل املصلحة مقابل هذا املبلغ. اضافة اىل ذلك، خالل عامي 
عدة شركات يف اجملموعة ربوط زكوية من املصلحة تتعلق بالسنوات قيد املراجعة من قبل املصلحة، نتج عنها 

رفعت األمر اىل جلنة مليون لاير سعودي. اعرتضت الشركات على هذه الربوط و  36.3زكاة اضافية مببلغ 
االعرتاض. وتعتقد االدارة بانه لن ينتج عن ذلك زكاة اضافية مستحقة. وبالتايل، مل يتم قيد خمصص هلذه 

 املبالغ يف القوائم املالية املوحدة املرفقة.
 

ية حىت عام سوف تقوم الشركات يف اجملموعة بقيد الزكاة االضافية اليت تنتج عن الربوط النهائية القراراهتا الزكو 
 وذلك عند تسويتها مع املصلحة. 2002

 
 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة - 39
 

 :ديسمرب من اآليت 23تتكون حركة خمصص مكافأة هناية اخلدمة للسنتني املنتهيتني يف 
 

      2002       2002  
  لاير سعودي     لاير سعودي   
  )باآلالف(      )باآلالف(     

 
  22.226   32.632  يناير 2الرصيد كما يف 

  3.282   45.226  اضافات/ اقتناء استثمارات خالل السنة
  (2.653)  (22.253) تسديدات/ تعديالت خالل السنة

 
  32.632   282.332  ديسمرب 32الرصيد كما يف 
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 رأس المال - 40
 

زيادة رأس  6884مايو  26يف  قرر املسامهون يف الشركة خالل اجلمعية العمومية غري العادية اليت انعقدت
مال الشركة عن طريق منح سهم واحد لكل أربعة أسهم قائمة كما يف ذلك التاريخ. نتيجة لذلك، زاد رأس 

مليون سهم. متت هذه الزيادة يف رأس  68مليار لاير سعودي، كما زاد عدد االسهم اىل  2مال الشركة اىل 
 عودي من حساب عالوة اصدار رأس املال.مليون لاير س 688املال عن طريق حتويل مبلغ 

 
مليون  688 - 6883) 6884ديسمرب  32مليار لاير سعودي كما يف  2يتكون رأس مال الشركة البالغ 

لاير سعودي  58مليون سهم(، قيمة السهم الواحد  22 - 6883مليون سهم ) 68لاير سعودي( من 
 مدفوعة بالكامل.

 
زيادة أخرى لرأس مال الشركة  6884سبتمرب  25اعهم املنعقد يف قرر اعضاء جملس االدارة خالل اجتم

لاير سعودي لكل سهم، باالضافة اىل عالوة اصدار  58مليون سهم جديد بقيمة أمسية  5وذلك باصدار 
لاير سعودي لكل سهم، وذلك للمسامهني املسجلني كما يف ذلك التاريخ. ان الشركة حالياً  358بقيمة 

 وافقة القانونية هلذه الزيادة يف رأس املال.بصدد احلصول على امل
 

 
 إحتياطي عالوة إصدار - 43

 
الفرق بني القيمة األمسية والقيمة العادلة  6883و  6884ديسمرب  32ميثل إحتياطي عالوة إصدار كما يف  

ا (. إن هذ68لالسهم املصدرة يف السنوات السابقة، ناقصًا التحويالت اىل رأس املال )انظر ايضاح 
 اإلحتياطي غري قابل حالياً للتوزيع على املسامهني.

 
 

 إحتياطي نظامي - 44
 

مبوجب عقد تأسيس الشركة ونظام الشركات يف اململكة العربية السعودية، يتوجب على الشركة سنويًا حتويل  
إن هذا باملائة من رأس مال الشركة.  58باملائة من صايف الربح اىل االحتياطي النظامي حىت يبلغ  28

 .االحتياطي غري قابل حالياً للتوزيع على املسامهني
 
 

 إحتياطي عام - 41
 

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

 املسامهني.
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 مصروفات بيع وتسويق - 42
 

 ديسمرب من اآليت: 32يف مصروفات البيع والتسويق للسنتني املنتهيتني  تتكون 
 

      2002       2002  
  لاير سعودي     لاير سعودي   
  )باآلالف(      )باآلالف(     

 
  242.542   232.362  تكلفة موظفني
  64.356   266.184  دعاية وإعالن

  46.684   58.366  استهالكات
  63.346   33.816  (36إجيار )انظر ايضاح 

  61.633   36.626  ماء وكهرباء
  3.366   6.321  اصالح وصيانة ومستهلكات

  4.158   3.236  حمروقات وزيوت
  2.352   6.834  تأمني
  6.222   2.325  سفر

  2.633   664  اتصاالت
  38.126   66.134  أخرى

 
  332.636   453.625  اجملموع

 
 

 مصروفات عمومية وإدارية - 45
 

 ديسمرب من اآليت: 32يف املصروفات العمومية واإلدارية للسنتني املنتهيتني  تتكون 
 

      2002       2002  
  لاير سعودي     لاير سعودي   
  )باآلالف(      )باآلالف(     

 
  228.283   233.566  تكلفة موظفني 

  24.165   24.848  اطفاء الشهرة
  1.424   26.522  استهالكات
  28.353   28.626  أتعاب مهنية

  5.343   3.222  سفر
  3.863   3.582  ماء وكهرباء وإتصاالت

  28.438   3.363  إطفاء نفقات مؤجلة
  3.352   4.332  تدريب

  3.812   3.433  مصروفات تتعلق باحلاسب اآليل
  2.611   3.815  تأمني

  6.243   6.266  اصالح وصيانة
  2.286   2.313  اجيار

  38.532   33.243  أخرى
 

  622.632   642.364  اجملموع
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بلغت املستحقات املدفوعة للعضو املنتدب للشركة على شكل رواتب شهرية وبدالت سكن ومواصالت 
لاير  2.518.888 - 6883) 6884يسمرب د 32لاير سعودي للسنة املنتهية يف  2.518.888

لاير سـعودي  5.863.348باملائة من صايف ارباح الشركة  2سعودي( وبلغت مكافأته السنوية واليت متثل 
لاير سعودي(. كما بلغت استحقاقاته  3.828.523 - 6883) 6884ديسمرب  32للسـنة املنتهية يف 

 - 6883) 6884ديسمرب  32ة املنتهية يف لاير سعودي للسن 265.343ملكافأة هناية اخلدمة 
 لاير سعودي(. 265.888

 
 

 إيراد االستثمارات - 46
 

 ديسمرب من اآليت: 32يف إيراد االستثمارات للسنتني املنتهيتني  تكوني 
 

      2002       2002  
  لاير سعودي     لاير سعودي   
  )باآلالف(      )باآلالف(     

 
  248.253   242.635  ن أرباح شركة زميلةصايف حصة اجملموعة م

  -         61.884  صايف ربح بيع استثمارات
  38.162   226.234  ربح بيع استثمارات متاحة للبيع

  3.482   23.328  عكس/ تعديل خمصص وايرادات اخرى
 

  234.165   326.333  صايف ايراد استثمارات
 
 

 إيرادات أخرى - 47
 

 ديسمرب من اآليت: 32يف االخرى للسنتني املنتهيتني  االيرادات تكونت 
 

      2002       2002  
  لاير سعودي     لاير سعودي   
  )باآلالف(      )باآلالف(     

 
  22.126   33.623  ايراد من عروض تروجيية

  453   24.438  بيع خردة
  -         6.331  اجيار

  3.622   2.232  بالصايف -اخرى 
 

  21.512   26.556  صايف ايرادات اخرى
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 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة - 48
 

ديسمرب  32مليون لاير سعودي للسنة املنتهية يف  6.3بلغت مكافآت أعضاء جملس اإلدارة املستحقة  
مليون لاير سعودي(. كما بلغ بدل حضور إجتماعات اعضاء جملس االدارة عن  6.6 - 6883) 6884

مليون لاير  8.4 - 6883مليون لاير سعودي ) 8.5مبلغ  6884املنعقدة خالل عام االجتماعات 
   سعودي(.

  ربح السهم  - 49
مليون سهم  68، مت احتساب رحبية السهم بقسمة صايف الربح هلذا العام على 6883ديسمرب  32كما يف 

   .68ني يف ايضاح للحصول على اثر رجعي بعد األخذ يف االعتبار زيادة رأس املال كما هو مب
  تعهدات وإلتزامات محتملة - 10

 32مليون ريـال سـعودي كمـا يف  32لدى اجملموعة خطابات ضمان وإعتمادات مستندية قائمة مببلغ 
. انظر ايضا واليت صدرت يف سياق االعمال العاديةمليون لاير سعودي(  16.6 - 6883) 6884ديسمرب 
فيما يتعلق بااللتزامات الزكوية  38ملمنوحة لبعض القروض، وايضاح فيما يتعلق بالضمانات ا 32ايضاح 

 فيما يتعلق باالجيارات. 22احملتملة، وايضاح 
 

  مليون لاير سعودي مقابل قرض من صندوق التنمية لشركة زميلة. 66.1كما اصدرت الشركة ضمان مببلغ 
طن تقريبـا  205.250شراء ، كان لدى احدى شركات اجملموعة تعهدات ل2002ديسمرب  23كما يف 

طن( من السكر اخلام بأسعار تعادل االسعار السائدة يف السوق بتاريخ الشحن،  727.600 - 2002)
. كما كان لدى تلك الشركة التزامات لبيع كمية 2005وابريل  2005واليت لديها تواريخ تسليم بني يناير 

طن لبيعها يف عام  383.000 - 2002) 2005طن تقريبا من السكر املكرر يف عام  326.252
   ( باسعار تعادل االسعار السائدة يف السوق كما يف تواريخ العقود.2002

 قطاعات العمل - 13
 

، متثلت االنشطة الرئيسية للمجموعة يف 6883و  6884ديسمرب  32خالل السنتني املنتهيتني يف 
ام واملنتجات ذات العالقة. مت تلخيص بعض التصنيع، وجتارة اجلملة والتجزئة يف العديد من اصناف الطع

وللسنتني املنتهيتني يف ذلك التاريخ وفقا لقطاعات  6883و  6884ديسمرب  32املعلومات املالية كما يف 
  العمل كما يلي )بآالف الرياالت السعودية(:

   اجملموع   أخرى   جتزئة   تصنيع/ باجلملة 2002
  2.387.485  34.222 3.782.023 3.285.532 صايف املوجودات الثابتة

 صايف موجودات غري متداولة 
  866.280  622.270  322.284  304.623 اخرى   

  5.603.474  35.228 2.042.508 2.242.022 صايف املبيعات
  502.272  382.263  60.400  258.232 صايف الربح
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  اجملموع   أخرى   جتزئة   تصنيع/ باجلملة 2002
 

  2.026.524  34.020 3.342.626  832.882 وجودات الثابتةصايف امل
 صايف موجودات غري متداولة

  804.683  667.725  78.672  62.272 اخرى   
  2.327.803  8.762 3.862.725 2.252.242 صايف املبيعات

  203.083  82.603  22.342  372.288 صايف الربح
 

ربية السعودية، ومجهورية مصر العربية، واجلمهورية االسالمية االيرانية تباشر اجملموعة اعماهلا يف اململكة الع
 6883و  6884ديسمرب  32وبعض املناطق اجلغرافية األخرى. مت تلخيص بعض املعلومات املالية كما يف 

 وللسنتني املنتهيتني يف ذلك التاريخ وفقا للقطاعات اجلغرافية كما يلي )بآالف الرياالت السعودية(:
 

     اجلمهورية         
 دول    االسالمية   مجهورية    اململكة العربية  

  اجملموع   أخرى    االيرانية   مصر العربية    السعودية   2002
 

  2.387.485  322.326  220.820  56.572   2.768.267 صايف املوجودات الثابتة
 صايف موجودات غري متداولة

  866.280  75.830   4.362  35.004   765.820 اخرى   
  5.603.474  222.665  667.622  225.220   2.326.250 صايف املبيعات

  502.272  (32.573)  20.320  2.506   242.244 صايف الربح )اخلسارة( 
 

2002 
 

  2.026.524  22.363   -        57.202   3.422.462 صايف املوجودات الثابتة
 ةصايف موجودات غري متداول

  804.683  40.726   -        -         738.455 اخرى   
  2.327.803  322.232   -        288.627   2.546.850 صايف املبيعات

  203.083  (2.323)  -        30.625   242.587 صايف الربح )اخلسارة(
 
 

 إيجارات - 14
 

والسوبرماركت ومنافذ التجزئة وسكن املوظفني لدى اجملموعة اجيارات تشغيلية متعددة للمكاتب واملطاعم 
 6884ديسمرب  32مليون لاير سـعودي للسنة املنتهية يف  42.3والسيارات. بلغت مصروفات االجيار 

 مليون لاير سعودي(. 34.2 - 6883)
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ديسمرب  23بلغت االجيارات التشغيلية اليت لديها فرتات تنتهي خالل سنة وبعد اكثر من سنة كما يف 
 كالتايل:  2002

 
  لاير سعودي   
  )باآلالف(     

 
  -        خالل سنة

  6.22  بني سنتني و مخس سنوات
  266.53  أكثر من مخس سنوات

 
  212.24  اجملموع

 
قامت الشركة بتأجري العديد من احملالت املتواجدة يف مراكزها ومتاجرها التسويقية كاجيارات تشغيلية. بلغت 

 6884ديسمرب  32مليون لاير سـعودي للسنة املنتهية يف  32.5ت من تلك احملالت ايرادات االجيارا
 مليون لاير سعودي(. 68.4 - 6883)

 
بلغت االجيارات التشغيلية لألماكن املؤجرة اليت لديها فرتات تنتهي خالل سنة وبعد اكثر من سنة كما يف 

 كالتايل:  2002ديسمرب  23
 

  لاير سعودي   
  ()باآلالف     

 
  23.86  خالل سنة

  62.62  بني سنتني و مخس سنوات
  3.86  أكثر من مخس سنوات

 
  42.46  اجملموع

 
 

 تخصيص صافي األرباح - 11
 

 64هـ )2465صفر  3وافقت اجلمعـية العموميـة العادية للمسامهني يف إجتماعها السـنوي املنعقد بتاريخ 
 :6883لربح الصايف لعام ( على ختصيص املبالغ التالية من ا6884مارس 

 
  مليون لاير سعودي مكافآت ألعضاء جملس اإلدارة. 6.6دفع مبلغ 
  لاير سعودي للسهم الواحد(. 3مليون لاير سعودي )بواقع  226توزيع أرباح على املسامهني مببلغ 
 

سامهني مببلغ على توزيع ارباح مرحلية للم 6884كما وافق جملس االدارة يف اجتماعاهتم املنعقدة خالل عام 
انظر ايضاح  -مليون سهم  68لاير سعودي للسهم الواحد ولعدد  1.5مليون لاير سعودي )بواقع  218

(. يتوقع إعتماد هذا القرار من قبل املسامهني يف اجتماع اجلمعية العموميـة العاديـة املتوقع إنعقاده خالل 68
 .6885عام 
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 االدوات المالية وإدارة المخاطر - 12
 

من االدوات املالية املقيدة يف قائمة املركز املايل املوحدة نقد وما يعادله وذمم مدينة جتارية واخرى تتض
وحسابات بنكية دائنة قصرية االجل وذمم دائنة ومصروفات مستحقة ومطلوبات اخرى وقروض طويلة 

 االجل.
 

ي اىل تكبد الطرف اآلخر خلسارة هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤد -مخاطر االئتمان 
مالية. ليس لدى اجملموعة تركيز جوهري ملخاطر االئتمان. مت ايداع النقد وما يعادله لدى بنوك حملية وعاملية 
ذات تصنيف ائتماين مرتفع. تستحق الذمم املدينة التجارية واالخرى بشكل رئيسي من عمالء يف السوق 

 ة بالقيمة القابلة لالسرتداد املقدرة.احمللية واطراف ذات عالقة وهي مقيد
 

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

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

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

 للتدفقات النقدية املعرضة هلا اجملموعة هي غري جوهرية.
 

علقة هي خماطر عدم قدرة املنشأة على تأمني السيولة الالزمة ملقابلة االلتزامات املت -مخاطر السيولة 
باالدوات املالية. قد تنتج خماطر السيولة عن عدم القدرة على بيع اصل مايل بسرعة وبقيمة تقارب قيمته 
العادلة. تدار السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية ملقابلة االلتزامات املستقبلية 

 .23للمجموعة. ايضا انظر ايضاح 
 

غري يف قيمة االدوات املالية بسبب التغريات يف اسعار صرف العمالت هي خماطر الت -مخاطر العملة 
االجنبية. ان معامالت اجملموعة االساسية هي بالريال السعودي والدوالر االمريكي واليورو والريال االيراين 

رهتا بشكل واجلنيه املصري والتنجية الكازاخستاين. تعتقد االدارة ان خماطر العملة ملشرتيات املخزون يتم إدا
 مناسب عن طريق عقود آجلة. ان املعامالت األخرى بالعمالت األجنبية هي غري جوهرية.

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

ملوحدة للمجموعة على اساس طريقة شروط التعامل مع االطراف االخرى. مبا انه يتم اعداد القوائم املالية ا
التكلفة التارخيية، قد تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد االدارة ان القيمة العادلة 

 للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة ال ختتلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفرتية.
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 أحداث الحقة - 15
 

زيادة رأس مال الشركة مبنح سهم واحد  2005فرباير  4خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ  قرر جملس االدارة 
مليون لاير  75اسهم قائمة كما يف ذلك التاريخ. كما وافق على دفع توزيع االرباح النهائية مببلغ  2لكل 

سهم جديد مليون  5مليون سهم، واليت تشمل  25لاير سعودي للسهم عن  2سعودي اىل املسامهني )متثل 
سوف يتم اصدارها(. من املتوقع ان يتم املصادقة على هذه القرارات من قبل املسامهني خالل اجلمعية 

 .2005مارس  34غري العادية واليت سوف تنعقد يف العمومية 
 

 .2005ابريل  4مت اعتماد هذه القوائم املالية املوحدة من قبل جملس اإلدارة بتاريخ 
 
 


