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" تقريـر مراجعي الحسابات "

الســادة  /المساھمون
شركة مجموعة صافوال
جـده – المملكة العربية السعودية
لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة مجموعة صافوال وشركاتھا التابعة
)المجموعة( والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٠٩م والقوائم الموحدة
للدخل والتدفقات النقدية  ،التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتھية بذلك التاريخ واإليضاحات المرفقة
من ) (١إلى ) (٣١المعتبرة جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية الموحدة .
تعتبر اإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض ھذه القوائم المالية الموحدة بشكل عادل وفقا ً لمعايير المحاسبة
المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية ووفقا ً لنص المادة  ١٢٣من نظام الشركات وعقد تأسيس
الشركة  .تتضمن ھذه المسئولية تصميم وتطبيق واإلحتفاظ بنظام رقابة داخلية مناسب إلعداد وعرض
قوائم مالية بصورة عادلة وخالية من األخطاء الجوھرية ،سواءاً كانت ناشئة عن غش أو خطأ،
وإختيار وتطبيق سياسات محاسبية مالئمة ،وعمل تقديرات محاسبية معقولة في ظل ظروف الشركة.
كما أن اإلدارة قدمت لنا كافة المعلومات واإليضاحات التي طلبناھا للقيام بمراجعة القوائم المالية .
إن مسئوليتنا ھي إبداء رأي على ھذه القوائم المالية الموحدة استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بھا.
تمت مراجعتنا وفقا ً لمعايير المراجعة المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية وتتطلب تلك
المعايير إلتزامنا بمتطلبات أخالقيات المھنة وتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة
معقولة من التأكد بأن القوائم المالية خالية من االخطاء الجوھرية .
تتضمن المراجعة القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في القوائم
المالية .تعتمد اإلجراءات التي تم إختيارھا على تقديرنا بما في ذلك تقييمنا لمخاطر وجود أخطاء
جوھرية في القوائم المالية سواءاً كانت ناشئة عن غش أو خطأ ،وعند قيامنا بتقييم ھذه المخاطر نأخذ
في اإلعتبار نظام الرقابة الداخلية الخاص بإعداد وعرض قوائم مالية عادلة للمنشأة بغرض تصميم
إجراءات مراجعة مالئمة لظروف الشركة  ،ولكن ليس بھدف إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية
للمنشأة .كما تتضمن أعمال المراجعة تقييم مدى مالئمة المباديء المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات
المحاسبية التي إستخدمتھا اإلدارة ،باإلضافة إلى تقييم العرض العام للقوائم المالية .
نعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليھا كافية ومالئمة بحيث يمكن اإلعتماد عليھا كأساس إلبداء
رأينا.
بعـده ...ص٢/
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)(٢
وفي رأينا ،أن القوائم المالية الموحدة ككل :
 - ١تظھر بعدل من كافة النواحي الجوھرية  ،المركز المالـي الموحـد للمجموعـة كمـا فـي ٣١
ديسمبر ٢٠٠٩م ونتائج أعمالھا الموحدة وتدفقاتھا النقدية الموحدة للسنة المنتھية بذلك التاريخ،
وفقا ً لمعايير المحاسبة المتعارف عليھا في المملكـة العربية السعودية المالئمة لظروف الشـركة
وشركاتھا التابعة .
 - ٢تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم
المالية .

عن /كي .بي .أم .جي الفوزان وسدحان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طارق عبدالرحمن السدحان
ترخيص رقـم ٣٥٢

جدة في  ٨ربيع ااألول ١٤٣١ھـ
الموافق  ٢٢فبراير ٢٠١٠م

ﺷﺮﻛﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺻﺎﻓﻮﻻ
)شركة مساھمة سعودية(
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٠٩م
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إيضاح
الموجــودات
الموجــودات المتداولة :
النقـــــد وما في حكمه
ذمم مدينــة تجارية
إســتثمارات
مخــزون
مدفوعات مقدما ً وموجودات متداولة أخرى
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١.٠١٧.٢٦٢

مجموع الموجـودات المتداولة
الموجودات غير المتداولـة :
إسـتثمارات
موجودات غير ملموسـة
ممتلكات  ،آالت ومعدات
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٤.٧٢٩.١٤٨

) ٩أ (
١٠
١١

٥.٠٥٦.٣٨٧
١.٠٢٩.٨٦٩
٥.٥٣٦.٧٦١

٤.٧٧١.٣٧١
٧٩٤.٦٦٤
٤.٢٥٠.٦٦٣

١١.٦٢٣.٠١٧

٩.٨١٦.٦٩٨

١٧.٢٥٦.٥٢٤

١٤.٥٤٥.٨٤٦

مجموع الموجودات غير المتداولة
مجمـوع الموجـودات
المطلوبات وحقوق الملكيـة
مطلوبات متداولـة :
قروض قصيرة األجـل
جزء متداول لقروض طويلة األجـل
ذمم دائنــة تجارية
مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخـرى
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مجموع المطلوبات غير المتداولة
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١.٤٣٥.٨٨٠

مجموع المطلـوبات
حقوق الملكية :
حقوق الملكية العائدة إلى مساھمي الشركة :
رأس المال
إحتياطى نظامى
إحتياطى عام
)خسائر( غير محققة عن استثمارات
حساب تحويل عمالت أجنبيـة
أرباح مبقـاة
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مجموع حقوق المساھمين
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حقوق األقليــة
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مجموع حقـوق الملكيـة
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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٧.١٣٦.٦٨٠
١٤.٥٤٥.٨٤٦
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مجموع المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة :
إيراد مؤجل
ذمم دائنـة طويلة األجـل
قروض طويلة األجـل
مخصص مكافأة نھاية الخدمة

١٤
١٥
١٦

١٧
١٨

تعتبر االيضاحات المرفقة من  ١الى ٣١
جزءا ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية الموحدة
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قائمة الدخل الموحدة
عن السنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠٠٩م
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إيضـاح
اإليرادات ـ بالصافـي
تكلفة اإليرادات
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مجمل الربـــح
صافي حصة أرباح )خسائر( الشركات الزميلة والشركات
تحت السيطرة المشتركة وتوزيعات أرباح مستلمة
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مجموع المصروفات
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الدخل من العمليات
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صافي الربح قبل حقوق األقلية
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حصة حقوق األقلية في صافي خسارة ) ربح ( الشركات التابعة الموحدة
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إيرادات أخــرى ـ بالصافي
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المصـروفات :
بيع وتسويق
عمومية وإدارية

٢٠
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أرباح بيع إستثمارات
إنخفاض قيمة األصول
مصاريف تمويل ـ بالصافي
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الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق األقلية
٢٤

الزكاة وضريبة الدخل

ربح السھـم – الدخل من العمليات
 -صافي الدخـــل

تعتبر االيضاحات المرفقة من  ١الى ٣١
جزءا ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية الموحدة
٢
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قائمة التدفق النقدي الموحدة
عن السنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠٠٩م
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التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية :
صافي الربــح
تسويات لمطابقة صافي الدخل مع صافي النقد
المتوفر من األنشطة التشغيلية :
اإلســتھالك واإلطفـاء واإلنخفاض
)ربح( بيع ممتلكات  ،آالت ومعدات
أرباح من بيع استثمارات
مصاريف تمويل  -بالصافي
حصة حقوق األقلية في صافي دخل )خسارة( شركات تابعة موحدة
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :
ذمم مدينــة تجارية
مخــزون
مدفوعات مقدما ً وموجودات متداولة أخرى
ذمم دائنــة تجاريـة
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
مخصص مكافأة نھاية الخدمـة
إجمالي التســويات
صافي النقد المتوفر من األنشـطة التشـغيلية
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إضافات لإلستثمارات
صافي المتحصل من بيع إستثمارات
صافي التغير في إســتثمارات أخـرى
األثر النقدي لعدم تجميع شركة تابعة
صافي التغير في موجودات غير ملموسة
إضافة على الممتلكات  ،اآلالت والمعدات
صافي المتحصل من بيع ممتلكات  ،آالت ومعدات
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١.٣٣٦.٣٥٢
)( ٣٥.٩٧٤
-)( ٥٠٦.٩٢٤
)( ١.٠٠٩.٩٠٢
٧٢.٧٣٤
-------)( ٢.٣٥١.٤٦٣

صافي النقد )المستخدم في( األنشـطة اإلسـتثمارية

)(١.٥٠٠.٣٧٤

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية :
صافي التغير في قروض قصيرة األجـل
صافي التغير في قروض طويلة األجـل
صافي التغير في حقوق األقليــة
مصاريف مالية  -بالصافي
صافي التغير في ودائع مقيدة مقابل تمويل
أرباح موزعـة مدفوعـة

)(١.٥٧١.٧٦٨
١.٥١٦.٧٧٦
٤٤٠.١٩٩
)(٢٢٧.٣٣٧
)(٨٨.٨٠٢
)(٥١٣.٠٠٢

صافي النقد )المستخدم في( المتوفر من األنشـطة التمويليـة

)(٤٤٣.٩٣٤

١.٩٧٩.٥٠٨
٦٥٦.٩٢٧
١٦٢.١٣١
)( ١٥٣.٦٥٨
٣.٣٤٧
)( ٤٩٤.٧٧٠
-------٢.١٥٣.٤٨٥

صافي التغير في النقد وما في حكمـه

(٣٩٧.٣٥٨

٢٧٣.٦٩٨

النقد وما في حكمة في بداية السـنة

٦٠٣.٨٢٧

٣٣٠.١٢٩

النقد وما في حكمه في نھاية السـنة)ايضاح رقم(٥

١.٠٠١.١٨٥

٦٠٣.٨٢٧
يواصــل ...

٣

ﺷﺮﻛﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺻﺎﻓﻮﻻ
)شركة مساھمة سعودية(

قائمة التدفق النقدي الموحدة )تابع(
عن السنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠٠٩م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنـود غير نقديـة :
أرباح )خسائر( غير محققة عن استثمارات متاحة للبيع
تحويالت عمالت أجنبيـة
مكافأة مجلس اإلدارة

 ٢٠٠٩م
)ألف ريـال(

 ٢٠٠٨م
)ألف ريـال(

١٠٥.٦٥٢
)(٣٢.٩٢٤
٢.٢٠٠

)( ٥٧٨.١٨٢
)( ٦٨.٨٤٥
٢.٢٠٠

تعتبر االيضاحات المرفقة من  ١الى ٣١
جزءا ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية الموحدة

٤

الرصيد في  ٣١ديسـمبر ٢٠٠٩م

أرباح موزعة
صافي الربح
المحول لإلحتياطــي
تسويات أرباح )خسائر( غير محققة من استثمارات
تسويات تحويالت عمالت أجنبية
مكافأة مجلس اإلدارة
األرباح من تخفيض الملكية في شركات تابعة موحدة
التابعة موحدة )إيضاح (٤
تغيرات أخرى في حقوق األقلية

الرصيد في  ٣١ديسـمبر ٢٠٠٨م

أسھم منحة مصدرة
أرباح موزعة
صافي الربح
المحول لإلحتياطــي
تسويات )خسائر( غير محققة من استثمارات
تسويات تحويالت عمالت أجنبية
مكافأة مجلس اإلدارة
األرباح من تخفيض الملكية في شركات تابعة موحدة
)إيضاح (٤
تغيرات أخرى في حقوق األقلية

الرصيد في  ٣١ديسمبر ٢٠٠٧

--------٨٦٨.١٠٢

٩٥.١٥٦
-------٤.٠٠٠

-

-------)(١٩٣.٨٥١

)(٣٢.٩٢٤
-

--------)(٢١.٦٠١

١٠٥.٦٥٢
-

٤٩.٣٧٠
-------١.٣٠٣.٩٧٨

)(٥٠٠.٠٠٠
٩٥١.٥٦٥
)(٩٥.١٥٦
)(٢.٢٠٠

٤٩.٣٧٠
-------٦.٩٠٦.٦٢٨

)(٥٠٠.٠٠٠
٩٥١.٥٦٥
١٠٥.٦٥٢
)(٣٢.٩٢٤
)(٢.٢٠٠

٨١٩.٧٦٨
--------.
١.٥٦٧.٢٨٣

-

٤٩.٣٧٠
٨١٩.٧٦٨
-------٨.٥٢٧.٩١١

)(٥٠٠.٠٠٠
٩٥١.٥٦٥
١٠٥.٦٥٢
)(٣٢.٩٢٤
)(٢.٢٠٠

٥

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  ١إلى ٣١
جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم الماليـة الموحدة

-------٥.٠٠٠.٠٠٠

-

٣.٧٥٠.٠٠٠
١.٢٥٠.٠٠٠
-------٥.٠٠٠.٠٠٠
٩٠٢.٧١٠
)(١٥٠.٠٠٠
٢٠.٢٣٦
-------٧٧٢.٩٤٦

٤.٠٠٠
-------٤.٠٠٠

)(٩٢.٠٨٢
)(٦٨.٨٤٥
-------)(١٦٠.٩٢٧

٤٥٠.٩٢٩
)(٥٧٨.١٨٢
-------)(١٢٧.٢٥٣

٢.١٤١.٣٤٤
١.١٠٠.٠٠
)(٥٠٠.٠٠٠
٢٠٢.٣٥٨
)(٢٠.٢٣٦
)(٢.٢٠٠
١٧٩.١٣٣
-------٩٠٠.٣٩٩

٧.١٥٦.٩٠١
)(٥٠٠.٠٠٠
٢٠٢.٣٥٨
)(٥٧٨.١٨٢
)(٦٨.٨٤٥
)(٢.٢٠٠
١٧٩.١٣٣
-------٦.٣٨٩.١٦٥

٦١٥.٧٧٦
)(٣٢.٣٣٠
١٦٤.٠٦٩
-------٧٤٧.٥١٥

٧.٧٧٢.٦٧٧
)(٥٠٠.٠٠٠
١٧٠.٠٢٨
)(٥٧٨.١٨٢
)(٦٨.٨٤٥
)(٢.٢٠٠
١٧٩.١٣٣
١٦٤.٠٦٩
-------٧.١٣٦.٦٨٠

رأس المال
)ألف ريـال(

احتياطـي
نظاميــى
)ألف ريـال(

أرباح مبقاة
)ألف ريـال(

مجموع حقوق
المسـاھميـن
)ألف ريـال(

حقوق األقلية
)ألف ريـال(

مجمــوع
حقـــوق
الملكيــة
)ألف ريـال(

عائد لحقوق مسـاھمي الشــركة
أرباح)خسارة(
غير محققة من
حساب تحويل
إحتياطـي
اسـتثمــارات
عمالت أجنبية
عـــام
)ألف ريـال(
)ألف ريـال(
)ألف ريـال(

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________

)شركة مساھمة سعودية(
قائمة التغيرات الموحدة في حقوق الملكية
عن السنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠٠٩م

ﺷﺮﻛﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺻﺎﻓﻮﻻ

ﺷﺮﻛﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺻﺎﻓﻮﻻ
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ٣١ديسمبر ٢٠٠٩م
_____________________________________________________________________________________________________

-١

الشركة وشركاتھا التابعة وطبيعة أعمالھا

إن شركة مجموعة صافوال )الشركة( ھى شركة مساھمة سعودية تأسست وفقا ً لنظام الشركات في
المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكى رقم م ٢١/بتاريخ  ٢٩ربيع األول ١٣٩٨ھـ )الموافق
 ٩مارس ١٩٧٨م(  .صدر سجل الشركة التجارى رقم  ٤٠٣٠٠١٩٧٠٨في مدينة جدة بتاريخ ٢١
رجب ١٣٩٩ھـ )الموافق  ١٦يونيو ١٩٧٩م(  .تتمثل أھداف الشركة في إنتاج وتسويق الزيوت النباتية
وإنشاء الصناعات المكملة لھا ومنافذ التجزئة ومنتجات األلبان واألغذية الخفيفة ومواد التغليف
والتصدير واإلستيراد والتعھدات التجارية والوكاالت التجارية  ،باإلضافة إلى تنمية المحاصيل الزراعية
.
يقع المركز الرئيسي للشركة في العنوان التالي :
المركز السـعودي لألعمـال ـ طريق المدينة الطالع
ـ جـده
ص .ب
المملكة العربية السـعودية
في  ٣١ديسمبر لدى الشركة استثمارات في الشركات التابعة الموحدة التالية )تعرف مجتمعة
بالمجموعة( والتي تعمل كل منھا بموجب سجل تجاري خاص بھا وتمارس نشاطھا بشكل رئيسي في
مجاالت إنتاج وتسويق الزيوت النباتية والمنتجات الغذائية ومنافذ التجزئة ومواد التغليف ومطاعم
األغذية السريعة  .أيضا ً تعمل المجموعة في العقار واألنشطة المتعلقة بذلك :
الشركات التابعة المملوكة مباشـرة
للشـــركة

بلد التأسيس

شركة صافوال ألنظمة التغليف المحدودة )صافوال
للتغليف(
شركة األطر لمواد التغليف المحدودة
شركة صافوال للتجارة العالمية المحدودة
شـركة تيسـير )المنطقـة الحرة(
شركة بتول للتجارة العالمية
شركة العزيزية بندة المتحدة
شركة صافوال لألغذية
شركة ھرفي للخدمات الغذائيـة المحدودة )ھرفي(
شركة صافوال لإلستثمارات الصناعية
الشركة المتحدة للممتلكات العقارية )المتحدة العقارية(
شـركة أديم العربية المحدودة )أديم(
شركة كامن الشرق لإلستثمارات الصناعية )كامن(
شركة صدوق العربية لإلتصاالت السلكية )صدوق(
شركة المؤن العالمية القابضة
شركة المتون العالمية القابضة لإلستثمار العقاري
شركة عافية العربية لألغذية
الشركة المتحدة للسكر – مصر
شركة المخازن الكبرى التجارية
الشركة المتحدة لألسواق المركزية

٦

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
الجزر البريطانية العذراء
اإلمارات العربية المتحدة
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
مصر
المملكة العربية السعودية
لبنان

نسبة الملكية الفعلية
)بالمائة( في  ٣١ديسمبر
٢٠٠٨م
٢٠٠٩م
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
٧٤.٤
٩٠
٧٠
٤.٥
١٠٠
٨٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
٨٠
١٠٠
١٨.٩
٨
٨

١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
٨٠
٨٥
٧٠
٤.٢٥
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٨.٨
٨
-

 - ١الشركة وشركاتھا التابعة وطبيعة أعمالھا )تابع(
منشآت تتم السيطرة عليھا من خالل شركات تابعة :

بلد التأسيس

شركة صافوال لألغذية
شركة عافية العالمية
شركة صافوال لإلستثمار الصناعي
شركة صافوال ألسواق األغذية الناشئة المحدودة

نسبة الملكية في
الشركة التابعة
)بالمائة(
٢٠٠٩م ٢٠٠٨م

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

٩٥.١٩
٩٥

٩٥.١٩
٩٥

الجزر البريطانية العذراء

٩٥.٤

٩٥.٤

شركة عافية العالمية
شركة صافوال بھشھر
شـركة مالينترا القابضـة
صافوال لألغذية المحدودة
شـركة عافية العالميـة ـ األردن
شـركة أنفسكز
عافية للتجارة العالمية
صافوال لألغذية العالمية
شركة كوغو غيدا ياتوم في تكاريت إيه إس )كوغو(

إيران
لوكسمبرغ
الجزر البريطانية العذراء
األردن
الجزر البريطانية العذراء
الجزر البريطانية العذراء
الجزر البريطانية العذراء
تركيا

٨٠
١٠٠
١٠٠
٩٧.٤
٩٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠

٨٠
١٠٠
١٠٠
٧٥
٩٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠

صافوال لألغذية المحدودة:
شركة عافية العالمية ـ مصر

مصر

٩٤.٥

٩٤.٥

كازخستان

١٠٠

١٠٠

تركيا

١٠٠

١٠٠

المملكة العربية السعودية

٦٤.٨

٦٤.٨

شركة أنفسكز:
تركواز لزيوت الطعام
كوغو
يادوم غيدا صناعي في تاكريت إيه إس )يودوم(
شركة صافوال لإلستثمارات الصناعية :
الشركة المتحدة للسـكر
الشركة المتحدة للسكر:
الشركة المتحدة للسكـر  -مصر

مصر

٥٣.٤٥

٥٣.٢

شركة صافوال ألسواق األغذية الناشئة :
شركة صافوال المغرب
شركة صافوال لزيوت الطعام المحدودة )السودان(
شركة عافية العالمية – الجزائر

المغرب
السودان
الجزائر

١٠٠
١٠٠
١٠٠

١٠٠
١٠٠
١٠٠

شركة صافوال ألنظمة التغليـف المحدودة:
شركة نيو مارينا للصناعات البالستيكية )نيومارينا(
شركة الشرق للصناعات البالستيكية المحدودة )الشرق(

مصـر
المملكة العربية السعودية

١٠٠
٩٣

٩٥
٩٩

شركة العزيزية بندة المتحدة
شركة المخازن الكبرى التجارية )جيان(
الشركة المتحدة لألسواق المركزية

المملكة العربية السعودية
لبنان

٩٠
١٤

٩٠
-

جيان
الشركة اللبانية للحلويات والمخابز
الشركة المتحدة لألسواق المركزية

المملكة العربية السعودية
لبنان

٩٥
٧٦

٩٥
٧٦

٧

حازت الشركة التابعhة للمجموعhة  ،شhركة عافيhة العالميhة علhى حصhة إضhافية  %٣١فhي شhركة صhافوال بھشhھر  ،منشhأة
قائمة تتم إدارتھا من خالل سيطرة مشتركة  ،من شركة بھشھر للتنمية الصناعية من خالل إتفاقيhة شhراء حصhة )اإلتفاقيhة(
خالل الربع الثاني من عام ٢٠٠٨م بعدھا زادت حصhة ملكيhة شhركة صhافوال بھشhھر مhن  %٤٩إلhى  . %٨٠عنhد إكمhال
كافة شروط ھذا الشراء اإلضافي  ،إعتباراً من  ١أبريل ٢٠٠٩م بدأت المجموعة توحيد شركة بھشhھر فhي قوائمھhا الماليhة
الموحدة.
خhhالل عhhام ٢٠٠٩م قامhhت المجموعhhة بتأسhhيس شhhركة أكhhوان ) %٦٢حصhhة تملhhك لسhhيارات األغhhراض الخاصhhة( وديhhار
المشرق ) %٣٧.٧حصة تملك في منشأة تحت سيطرة مشتركة( مع شركاء آخرين لتنفيhذ مشhروع عقhاري )أنظhر إيضhاح
) ٩ب( ).((١
في  ٣يونيو ٢٠٠٩م أبرمت المجموعة إتفاقية مع شhركة عبhد القhادر المھيhدب وأبنhاؤه )المھيhدب( لشhراء بعhض الممتلكhات
العقارية )مستأجرة لشركة العزيزية بندة المتحدة( .
قامhhت المجموعhhة بشhhراء تلhhك الموجhhودات مhhن خhhالل إحhhدى الشhhركات التابعhhة المملوكhhة  ،شhhركة المتhون العالميhhة القابضhhة
لإلستثمار العقاري بمبلغ  ٣٣٦مليون  jسعودي ودفعت بالتبhادل  ٩٧مليhون  jسhعودي نقhداً وأصhدرت حصhة %٢٠
في الشركة المشترية للمھيدب.
إعتبhhاراً مhhن  ١٦سhhبتمبر ٢٠٠٩م قامhhت المجموعhhة مhhن خhhالل شhhركة العزيزيhhة بنhدة المتحhhدة بشhhراء عمليhhات شhhركة جيhhان
السعودية المحدودة )جيان( – شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية .
بلغhhت القيمhhة العادلhhة لصhhافي الموجhhودات لھhhذه العمليhhات مبلhhغ  ٢٥٤.٥٤مليhhون  jسhhعودي تhhم ش hراؤھا بإجمhhالي مبلhhغ
 ٤٦٩.٣مليون  jسعودي  ،بناءاً◌ُ عليه  ،نتج عن الشراء تسجيل شھرة في دفhاترة الشhركة بمبلhغ  ٢٢٣.٧٦مليhون j
سعودي )أنظر أيضا ًح  ٤أ ) (٢للتفاصيل(.
إعتبhhاراً مhhن  ٢٤أكتhhوبر ٢٠٠٩م إشhhترت شhhركة العزيhhزة بنhhدة المتحhhدة حصhhة ملكيhhة  %١٤فhhي الشhhركة المتحhhدة لألسhhواق
المركزية – لبنان ) شركة تابعة قائمة لجيان(  .بلغت القيمة العادلhة لصhافي الموجhودات لھhذه العمليhات مبلhغ  ١.٢٧مليhون
 jسعودي تم شراؤھا بإجمالي مبلغ  ٢.٤٩مليون  jسعودي  ،بناءاً عليhه  ،نhتج عhن الشhراء تسhجيل شhھرة فhي دفhاتر
الشركة بمبلغ  ١.٢٢مليون  jسعودي.
في  ٢٢أكتوبر ٢٠٠٩م أبرمت الشركة إتفاقية مع شركة تاتي آند اليلي المحدودة لشراء حصhة أقليتھhا فhي الشhركة المتحhدة
للسhhكر -المملكhhة العربيhhة السhhعودية ) (%١٠.٣٣والشhhركة المتحhhدة للسhhكر  -مصhhر ) (%٣.٥٨بصhhافي تسhhوية ٤٨.٣٣٧
مليون دوالر أمريكي .
فيما يتعلق بشراء المجموعة للشرق )من خhالل شhركة صhافوال ألنظمhة التغليhف المحhدودة( فhي عhام ٢٠٠٥م حيhث أن فhي
وقت الحق رفع أحد المساھمين يملك  %١في الشرق رفع دعوى قضائية ضhد شhركة صhافوال ألنظمhة التغليhف المحhدودة
والمساھمين الحاليين.
وعلى ضوء قرار المحكمة لصالح مساھمي األقلية قامhت المجموعhة ببيhع  %٦مhن مليكhة شhركة صhافوال ألنظمhة التغليhف
المحدودة في الشرق لمساھم أقلية بمبلغ  ١٠.٥مليون  jسعودي بخسارة قدرھا  ٣٤٤ألف  jسعودي .

-٢

أسس اإلعداد
)أ( – قائمة اإللتزام بالمعايير

تhhم إعhhداد القhhوائم الماليhhة الموحhhدة المرفقhhة للشhhركة وفق hا ً لمعhhايير المحاسhhبة المتعhhارف عليھhhا فhhي المملكhhة
العربية السعودية الصادر عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
تم إعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة بواسطة مجلس اإلدارة في  ٢١فبراير ٢٠١٠م.
تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع عرض السنة الحالية.

)ب( أسس القياس

يتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية )فيما عدا اإلستثمارات المتاحhة للبيhع
والتي يتم إظھارھا بقيمتھا العادلة( باستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبي ومفھوم اإلستمرارية .

)ج(

عملة العرض والنشاط
تhhم عhhرض ھhhذه القhhوائم الماليhhة الموحhhدة بالريhhاالت السhhعودية والتhhي تمثhhل عملhhة النشhhاط  .كافhhة
المعلومات المعروضة بال jالسعودي تم تدويرھا ألقرب ألف .

٨

)د(

إستخدام التقديرات واألحكام المحاسبية الھامة
يتطلhب إعhداد القhوائم الماليhة الموحhدة مhhن اإلدارة اسhـتخدام بعhض التقhديرات واإلفتراضhات التhhي
تؤثر في المبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات أيضا ً يتطلب من اإلدارة ممارسhة حكمھhا فhي
عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة .
التقديرات واإلفتراضات الھامة تتم مراجعتھا على أساس مسhتمر  .مراجعhة التقhديرات المحاسhبية
يتم إظھارھا فhي الفتhرة التhي تhتم فيھhا مراجعhة التقhديرات وفhي فتhرة مراجعhة المسhتقبلية التhي قhد
تتأثر بنتائج تلك المراجعة .
وفيما يلي المناطق الھامة التي أستخدمت فيھا اإلدارة التقديرات واإلفتراضات واألحكام-:

) (١تقييم اإلستثمارات في صناديق األسھم الخاصة غير المدرجة
تhhم تسhhجيل اإلسhhتثمارات فhhي األسhhھم الخاصhhة غيhhر المدرجhhة وصhhناديق األسhhھم الخاصhhة
المصhhنفة تحhhت إسhhـتثمارات متاحhhة للبيhhع بالتكلفhhة فhhي غيhhاب القيمhhة العادلhhة الموثhhوق بھhhا .
)أنظر إيضاح . (٩

) (٢اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع
تمارس المجموعة الحكم لتقدير اإلنخفاض في قيمhة إسhتثمارات األسhھم المتاحhة للبيhع كمhا
ھو الحال في موجوداتھا الھامة .يتضمن ھذا الحكم تقييم األدلة الموضوعية التhي قhد تسhبب
إنخفاضhا ً غيhhر مؤقhhت فhhي قيمhhة اإلسhhتثمارات  .أي إنخفhhاض جhhوھري أو لفتhhرة طويلhhة فhhي
القيمة العادلة إلستثمار حقوق الملكية يقhل عhن تكلفتhه يعتبhر دليhل موضhوعي لإلنخفhاض .
إن تحديhhد مhhا ھhhو "جhhوھري" أو "الفتhhرة الطويلhhة " يحتhhاج للحكhhم  .تقhhوم المجموعhhة أيض hا ً
بإعتبار اإلنخفاض مالئما ً عندما يكون ھناك دليالً علhى التhدھور فhي الحالhة الماليhة للشhركة
المستثمر فيھا وفي أداء القطاع والصناعة والتغيرات في التقنيhة وفhي التhدفقات التشhغيلية و
التمويلية .

) (٣اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تقي ّم المجموعة ،في تاريخ كل تقرير ،أو في أحيان كثيرة إذا أشارت األحhداث أو التغيhرات
الى أن ھناك دليالً على إنخفاض قيمة أصل ما  .في حالة وجود دليhل  ،أو فhي حالhة مhا إذا
تطلhhhب إجhhhراء إختبhhhار إنخفhhhاض سhhhنوي  ،تقhhhوم المجموعhhhة بتقhhhدير قيمhhhة األصhhhل القابلhhhة
لإلسترداد  .إن القيمة القابلة لإلسترداد لألصل ھي القيمة العادلة لألصل أو الوحhدة المولhدة
للنقhhد بعhhد خصhhم تكلفhhة البيhhع أو قيمhhة األصhhل عنhhد اإلسhhتخدام أيھمhhا أكبhhر  .ويhhتم تحديhhدھا
لألصل مالم يوفر األصل تدفق نقدي داخلي والhذي يسhتقل بشhكل كبيhر عhن الموجhودات او
المجموعات األخرى  .وعندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقhد عhن قيمتھhا
القابلة لإلسترداد يعتبر األصل منخفض القيمة ويتم تخفيضhه إلhى قيمتhه القابلhة لإلسhترداد .
ولتقيhhيم القيمhhة عنhhد اإلسhhتخدام يhhتم خصhhم التhhدفقات النقديhhة التقديريhhة المسhhتقبلية إلhhى قيمتھhhا
الحالية بإستخدام معhدل الخصhم قبhل الضhريبة والhذي يعكhس تقييمhات السhوق الحاليhة لقيمhة
النقود الوقتية والمخاطر المرتبطة باألصل  .لتحديد القيمhة العادلhة بعhد خصhم تكhاليف البيhع
يستخدم مصدر مالئم مثل أسعار السوق وفي حالة عدم وجود أسhعار سhوق مفتوحhة  ،فيhتم
إستخدام األسhعار التقديريhة للموجhودات المماثلhة و إذا لhم توجhد أسhعار تقديريhة لموجhودات
مماثلة  ،فيتم اإلعتماد على إحتساب التدفق النقدي المستقبلي المخصوم .
يتم تحديد إنخفاض قيمة الشھرة بواسطة تقييم القيمة القابلة لإلسhترداد لكhل وحhدة توليhد نقhد
)أو مجموعة وحدات توليد نقد( التي تتعلق بالشھرة  .يتم تسجيل خسhارة اإلنخفhاض عنhدما
تقل القيمة القابلة لإلسترداد لوحhدة تhوفير النقhد عhن قيمتھhا الدفتريhة .إن خسhائر اإلنخفhاض
المتعلقة بالشھرة ال يمكن عكسھا في الفترات المستقبلية عندما تكون ھناك زيادة الحقhة فhي
قيمتھا القابلة لإلسترداد. .

٩

)(٤

مخصص إنخفاض قيمة الذمم المدينة التجاية
يhhhتم إنشhhhاء مخصhhhص إنخفhhhاض قيمhhhة الhhhذمم المدينhhhة التجاريhhhة عنhhhدما يكhhhون ھنالhhhك دليhhhل
موضوعي أن المجموعة سوف لن تستطيع تحصيل كافة المبالغ المسhتحقة حسhب الشhروط
األصلية للذمم المدينة.
تعتبhhر الصhhعوبات الماليhhة الھامhhة للمhhدين  ،إحتمhhال أن المhhدين سhhوف يتعhhرض لإلفhhالس أو
إعادة تنظيم مالي أو عجز أو تأخير في المدفوعات كلھا تعتبر مؤشhرات إلhى إنخفhاض فhي
قيمة الذمم المدينة التجارية  .بالنسبة لمبالغ األفراد الھامhة  ،يhتم التقيhيم علhى اسhاس فhردي.
أمhhا المبhhالغ التhhي ال تعhhود ألفhhراد وكلھhhا متhhأخرة الhhدفع  ،يhhتم تقييمھhhا مجتمعhhه ويhhتم تكhhوين
مخصص أخذا في اإلعتبار طول الوقت ومعدالت السداد السابقة.

)(٥

مخصص أصناف مخزون بطيئة الحركة

تقوم المجموعة بتكوين مخصص لألصناف بطيئة الحركة يعتمد تقديرات القيمة القابلة للتحقق للمخزون
على أكثر األدلة مصداقية في الوقت الذي تتم فيه التقديرات  .تأخذ التقديرات في اإلعتبار تذبذب
السعر أو التكلفة المتعلقة مباشرة باألحداث التي تحدث في وقت الحق لتاريخ قائمة المركز المالي
وذلك إلى المدى الذي تؤكد فيه ھذه األحداث الظروف القائمة في نھاية السنة.

-٣

ملخص السياسات المحاسبية الھامة
السياسات المحاسبية الموضhحة أدنhاه تhم تطبيقھhا بشhكل ثابhت علhى كافhة الفتhرات المعروضhة فhي القhوائم
المالية .

)أ(

أسس توحيد القوائم المالية ـ تشتمل القhوائم الماليhة الموحhدة علhى القhوائم الماليhة للشhركة
وشhhركاتھا التابعhhة كمhhا ھhhو مبhhين فhhي إيضhhاح ) (١أعhhاله  .تhhتم المحاسhhبة عhhن الشhhركات الزميلhhة
والشركات تحت السيطرة المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية .
) (١الشXXXXركات التابعXXXXة :ھhhhhي منشhhhhآت يhhhhتم السhhhhيطرة عليھhhhhا بواسhhhhطة المجموعhhhhة  .توجhhhhد
السhhhhhيطرة عنhhhhhدما يكhhhhhون للمجموعhhhhhة المقhhhhhدرة علhhhhhى الhhhhhتحكم فhhhhhي السياسhhhhhات الماليhhhhhة
والتشhhhغيلية للمنشhhhأة وذلhhhك للحصhhhول علhhhى منhhhافع مhhhن أنشhhhطتھا  .لتقhhhدير السhhhيطرة فhhhإن
حقوق التصويت المحتملة التي تمارس حاليا ً يتم أخذھا في الحسبان  .يتم إدراج
القhhhوائم الماليhhhة للشhhhركات التابعhhhة فhhhي القhhhوائم الماليhhhة الموحhhhدة مhhhن تhhhاريخ بhhhدأ السhhhيطرة
حتى تاريخ توقفھا .
كافhhhة األرصhhhدة الداخليhhhة للمجموعhhhة والمعhhhامالت الماليhhhة الناتجhhhة مhhhن المعhhhامالت بhhhين
الشhhhركة وشhhhركاتھا التابعhhhة وتلhhhك الناتجhhhة بhhhين الشhhhركات التابعhhhة يhhhتم اسhhhتبعادھا عنhhhد
إعhhhداد القhhhوائم الماليhhhة الموحhhhدة  .أيضhhhا ً  ،أيhhhة أربhhhاح وخسhhhائر غيhhhر محققhhhة ناتجhhhة مhhhن
معامالت داخلية في المجموعة يتم استبعادھا عند توحيد القوائم المالية الموحدة.
) (٢حقوق األقلية  :تطبق المجموعة سياسة معالجhة المعhامالت مhع حقhوق األقليhة كمعhامالت
مع أطراف خارجيhة للمجموعhة  .اإلسhتبعادات لحقhوق األقليhة  ،إن وجhدت  ،إذا نhتج عنھhا
أربhhاح أو خسhhارة للمجموعhhة فيhhتم تسhhجيلھا فhhي قائمhhة الhhدخل إذا تhhم فقhhدان السhhيطرة عليھhhا.
المشتريات من حقوق األقلية التي ينتج عنھhا شhھرة حيhث أنھhا الفhرق بhين أي مبلhغ مhدفوع
والحصة المقتناه للقيمة الدفترية لصافي موجودات الشركة التابعة.

)ب(

تحويل العمالت األجنبيـة ـ تم إعداد القhوائم الماليhة الموحhدة بhال jالسhعودي الhذي يمثhل عملhة
العhhرض والنشhhاط للمجموعhhة  .تحhhدد كhhل منشhhأة فhhي المجموعhhة عملhhة نشhhاطھا ويhhتم قيhhاس البنhhود
المدرجة في القوائم المالية لكل منشأة بإستخدام عملة النشاط المذكورة .يجhرى تحويhل المعhامالت
التي تتم بالعمالت األجنبية إلى عملة النشhاط للمجموعhة علhى أسhاس أسhعار الصhرف السhائدة فhي
السhhوق بتhhاريخ تلhhك المعhhامالت  .الموجhhودات والمطلوبhhات التhhي تhhتم بhhالعمالت األجنبيhhة فيجhhري
تحويلھا لتعكس ما يعادلھا بعملة النشاط الرئيسية للمجموعة كما في تاريخ قائمة

١٠
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ملخص السياسات المحاسبية الھامة )تابع(
المركز المhالي الموحhدة  .تقيhد الفروقhات الناتجhة عhن تحويhل العمhالت األجنبيhة فhي قائمhة الhدخل
الموحدة للفترة الجارية .
يتم تحويل موجودات ومطلوبات الشhركات التابعhة والشhركات الزميلhة والمنشhآت تحhت السhيطرة
المشتركة األجنبيhة إلhى ال jhالسhعودي علhى أسhاس أسhعار الصhرف السhائدة فhي السhوق بتhاريخ
القhوائم الماليhhة الموحhـدة  .يhhتم تحويhل بنhhود حقhوق الملكيhhة فhي الشhhركات التابعhة والزميلhhة وتحhhت
السhhيطرة األجنبيhhة  ،باسhhتثناء األربhhاح المبقhhاة للشhhركات التابعhhة  ،علhhى اسhhاس أسhhعار الصhhرف
السائدة في السوق بتاريخ نشأة البنود ذات العالقة  .بينما يhتم تحويhل بنhود قائمhة الhدخل للشhركات
التابعة األجنبية على اساس المتوسhط المhرجح ألسhعار الصhرف خhالل الفتhرة  .التسhويات الناتجhة
عن تحويل القوائم المالية للشركات التابعة األجنبية إلى ال jالسعودي  ،إذا كانت جوھرية  ،يhتم
إدراجھا في بند منفصل ضمن حقوق المساھمين )حساب تحويل عملة أجنبيhة( فhي القhوائم الماليhة
الموحدة للشركة .
تتم معالجة أي شھرة ناتجة عن إقتناء شركة تابعة أجنبية وتسويات أي قيمة عادلة للقيمة الدفتريhة
للموجhودات والمطلوبhات الناتجhة عhن اإلقتنhhاء كموجhودات ومطلوبhات للشhركات التابعhة األجنبيhhة
ويتم تحويلھا بسعر اإلقفال .

)ج(

ذمم مدينـة تجارية ـ تدرج الذمم المدينة التجارية بالمبالغ األصلية للفاتورة بعhد حسhم مخصhص
الديون المشكوك في تحصيلھا  .يقيد مخصص للديون المشكوك فhي تحصhيلھا عنhدما يكhون ھنhاك
شك جوھري إلمكانية المجموعة تحصيل المبالغ بالكامل وفقا ً للشروط األصلية للذمم المدينة .

)د(

المخXXـزون ـ يقhhيم المخhhزون علhhى أسhhاس سhhعر التكلفhhة )المحhhدد علhhى أسhhاس المتوسhhط المhhرجح
للتكلفة( أو القيمة القابلة للتحقق  ،أيھما أقل  .تشتمل تكلفة البضاعة تامhة الصhنع والبضhاعة تحhت
التصhhنيع علhhى تكلفhhة المhhواد األوليhhة والعمالhhة المباشhhرة ومصhhروفات التصhhنيع غيhhر المباشhhرة .
البضاعة بالطريق يتم تقييمھا بالتكلفة .

)ھـ( اإلســتثمارات :
 - ١استثمارات في شركات زميلة وشركات تحت السيطرة المشتركة ـ الشhركات الزميلhة ھhي
تلك التي يكhون للمجموعhة تhأثير ھhام عليھhا ولكhن ليسhت لھhا سhيطرة عليھhا فhي السياسhات
المالية والتشغيلية  .الشركات تحت السيطرة المشتركة ھي تلك الشركات التhي تتقاسhم فيھhا
المجموعة سيطرة فعالة مع مساھمين آخرين للشركة المستثمر فيھا.
يتم المحاسبة عن إسhتثمارات المجموعhة فhي الشhركات الزميلhة والشhركات تحhت السhيطرة
المشhhتركة بإسhhتخدام طريقhhة حقhhوق الملكيhhة إعتبhhاراً مhhن تhhاريخ بدايhhة ذلhhك التhhأثير الھhhام أو
السhhيطرة المشhhتركة حتhhى تhhاريخ توقhhف ذلhhك التhhأثير .وفق hا ً لطريقhhة حقhhوق الملكيhhة ،فhhإن
اإلسhhتثمارات فhhي الشhhركات الزميلhhة والشhhركات تحhhت السhhيطرة المشhhتركة يhhتم تسhhجيله فhhي
قائمة المركز المالي بالتكلفة )بما في ذلك الشھرة المدفوعhة عنhد اإلسhتحواذ بعhد خصhم أيhة
خسhhائر إنخفhhاض( زائhhداً التغيhhرات التاليhhة لإلسhhتحواذ فhhي حصhhة المجموعhhة فhhي صhhافي
موجhhودات الشhhركة المسhhتثمر فيھhhا  .عنhhدما يكhhون ھنhhاك تغييhhر متحقhhق مباشhhرة فhhي حقhhوق
ملكية الشركة الزميلة أو الشركة تحت السيطرة المشتركة تقوم المجموعة بتسجيل حصhتھا
من ھذه التغيرات في القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق المساھمين .
عندما تتجاوز حصة المجموعة فhي الخسhائر نسhبة ملكيتھhا فhي أي شhركة زميلhة أو شhركة
تحhhت سhhيطرة مشhhتركة  ،يhhتم تخفhhيض القيمhhة الدفتريhhة لحصhhة للمجموعhhة إلhhى صhhفر ويhhتم
إيقاف تحمل أي خسائر أخرى بإستثناء المدى الذي تتكبد فيhه المجموعhة إلتزامhات قانونيhة
أو ضمنية أو القيام بأي مدفوعات نيابة عن الشركة الزميلة .

١١

-٣

ملخص السياسات المحاسبية الھامة )تابع(
)ھـ( اإلســتثمارات )تابع( :
 - ٢إسhhتثمارات متاحhhة للبيhhع ـ اإلسhhتثمارات المحhhتفظ بھhhا ألغhhراض غيhhر تجاريhhة ولhhيس
للمجموعة تأثير ھام أو سيطرة عليھا يhتم تصhنيفھا كاسhـتثمارات متاحhة للبيhع  .تشhمل ھhذه
اإلستثمارات بشكل رئيسي إسhتثمارات للمجموعhة تقhل حصhتھا فيھhا عhن  %٢٠مhن رأس
مhhال عhhدة شhhركات مسhhاھمة محليhhة مسhhجلة بالسhhوق الماليhhة وشhhركات غيhhر مسhhجلة .ھhhذه
اإلسhhتثمارات يhhتم تسhhجيلھا مبhhدئيا ً بالتكلفhhة ومhhن ثhhم يعhhاد قياسhhھا وتظھhhر فhhي قائمhhة المركhhز
المالي الموحدة بقيمتھhا العادلhة  .تحhدد القيمhة العادلhة بواسhطة الرجhوع للقيمhة السhوقية فhي
سوق مفتوح إن وجد  .في حالة غياب سوق مالية مفتوحة وعدم إمكانية تحديد قيمhة عادلhة
تقديريhhhة موثhhhوق بھhhhا بواسhhhطة وسhhhائل أخhhhرى تعتبhhhر التكلفhhhة ھhhhي القيمhhhة العادلhhhة لتلhhhك
اإلستثمارات  .تقيد األرباح أو الخسائر غير المحققة والناتجة عن التغير في القيمhة العادلhة
 ،إذا كانت جوھرية  ،كبند مسhتقل ضhمن مكونhات حقhوق المسhاھمين حتhى يhتم إسhتبعاد أو
تخفيض اإلستثمارات .عند استبعاد تلك اإلستثمارات تقيد ھذه األرباح والخسائر المتراكمhة
المستحقة سابقا ً في حقوق المساھمين في قائمة الدخل الموحدة  .عند وجhود إنخفhاض  ،يhتم
إدراج الفhhرق بhhين التكلفhhة والقيمhhة العادلhhة فhhي قائمhhة الhhدخل الموحhhدة كإنخفhhاض فhhي قيمhhة
الموجhhودات .اليhhتم إدراج اإلنعكhhاس فhhي خسhhائر اإلنخفhhاض فhhي حقhhوق الملكيhhة المصhhنفة
كإسhhتثمارات متاحhhة للبيhhع بقائمhhة الhhدخل الموحhhدة .إيhhرادات األربhhاح الموزعhhة لمثhhل ھhhذه
اإلستثمارات يتم قيدھا عند اإلعالن عنھا.
اإلستثمارات التي تعتزم اإلدارة إستبعادھا خالل فترة سنة واحدة يhتم تصhنيفھا كموجhودات
متداولة.
 - ٣استثمارات أخhرى ـ تمثhل إسhتثمارات المجموعhة فhي المشhاريع العقاريhة التhي ھhي تحhت
التطوير يتم تسجيلھا بالتكلفة .
)و(

دمXج األعمXXال ـ Xيhhتم المحاسhhبة عhhن دمhhج األعمhhال بإسhتخدام طريقhhة الشhhراء حيhhث يhhتم قيhhاس تكلفhhة
اإلسhhتحواذ بالقيمhhة العادلhhة للموجhhودات الممنوحhhة وأداة حقhhوق ملكيhhة ص hادرة ومطلوبhhات متكبhhدة او
مفترضhhhة مhhhن تhhhاريخ التبhhhادل وتتضhhhمن التكhhhاليف العائhhhدة مباشhhhرة لعمليhhhة اإلسhhhتحواذ .يhhhتم قيhhhاس
الموجودات المقتناة والمطلوبات المحتملة المفترضة عنhد دمhج األعمhال مبhدئيا ً بقيمھhا العادلhة بتhاريخ
اإلسhhتحواذ  .يhhتم تصhhنيف الزيhhادة فhhي تكلفhhة دمhhج األعمhhال عhhن حصhhة المجموعhhة فhhي صhhافي القيمhhة
العادلة للموجودات والمطلوبات المحتملة المستحوذ عليھا كشھرة .

)ز( موجودات غير ملموسـة :
 - ١الشــھرة ـ تمثل الشـھرة زيادة تكلفة اإلستثمارات على القيمhة العادلhة لصhافي الموجhودات
التي تم اإلسhتحواذ عليھhا مhن خhالل دمhج األعمhال  .يhتم إختبhار الشhھرة سhنويا ً لإلنخفhاض
ويhhتم تسhhجيلھا بالتكلفhhة بع hد خصhhم خسhhائر اإلنخفhhاض المتhhراكم .تتضhhمن أربhhاح أو خسhhائر
إستبعاد منشأة ما القيمة الدفترية للشھرة المتعلقة بالمنشأة المباعة .
لغرض إختبار اإلنخفاض فإن الشھرة المقتناة من دمج نشاط ما ،ھhي مhن تhاريخ اإلقتنhاء ،
توزع على كل وحدة من وحدات توليد النقد التي يتوقhع أن تنتفhع مhن تكامhل عمليhات دمhج
األعمال بصرف النظر عن مhا إذا كانhت الموجhودات أو المطلوبhات األخhرى للمشhتري قhد
تم تخصيصھا لھذه الوحدات.
إذا كانت تكلفة اإلستثمار المستحوذ عليhه أقhل مhن قيمتhه العادلhة بتhاريخ الشhراء  ،فhإن ھhذا
الفرق تتم تسويته بتخفيض القيم العادلة للموجhودات غيhر المتداولhة للشhركة المسhتثمر فيھhا
بالتناسب مع قيمتھا الدفترية .
 - ٢نفقhات مؤجلhة ـ تتكhون النفقhات المؤجلhة أساسhا ً مhن مصhروفات تكبhدتھا المجموعhة علhى
تأسيس منافذ تجزئة جديدة ومشاريع أخرى  .يتم إطفاء ھذه المصروفات باسhتخدام طريقhة
القسط الثابت على الفترة المقدرة لإلنتفاع بھا حيث ال تزيد عن خمس سنوات .
تشhhتمل النفقhhات المؤجلhhة أيض hا ً علhhى رسhhوم إعتمhhاد قhhروض صhhندوق التنميhhة الصhhناعية
السعودي ورسوم أخرى متعلقة بھا والتي تم تأجيلھا ويتم إطفاؤھا بإسhتخدام طريقhة القسhط
الثابت على فترة تلك القروض .
١٢

)ح(

ممتلكات  ،آالت ومعدات :
تظھر الممتلكات  ،اآلالت والمعدات بسعر التكلفhة  ،بعhد خصhم اإلسhتھالكات المتراكمhة وخسhائر
اإلنخفhhاض  ،إن وجhhدت .يhhتم احتسhhاب اإلسhhتھالك باسhhتخدام طريقhhة القسhhط الثابhhت وفقhhا ً للعمhhر
اإلنتاجي المقدر للمتلكات  ،اآلالت والمعدات ويحمل لقائمة الدخل .ال يتم إحتساب إسhتھالك علhى
األراضي  .األعمار اإلنتاجية المقدرة ھي كالتالي :
مبانـي
تحسـينات على مبانـي مستأجرة
آالت ومعـدات
أثاث ومعدات مكتبيـة
ســيارات

ســـنة
٣٣ ~ ١٢.٥
٢٥ ~ ٣
٣٠ ~ ٣
١١ ~ ٤
١٠ ~ ٤

تتم رسملة نفقات التمويل على القروض المستخدمة لتمويل بناء موجودات ثابتة خالل فترة إعhداد
وتجھيز األصل للغرض الذي سيستخدم من أجله .
تقيد المصروفات الخاصة بالصيانة واإلصالح  ،والتي ال تزيد جوھريا ً مhن العمhر اإلنتhاجي لھhذه
الموجودات ضمن المصروفات .

)ط(

المخصصات – يتم إثبات المخصصات ما إذا كان للمجموعة إلتزام )قانوني أو ضhمني( ناشhيء
من حدث سابق  .ويمكن قياس تكاليف تسوية ھذا اإللتزام بشكل موثوق به.

)ي(

مخصص مكافأة نھاية الخدمة ـ يتم قيد مخصص مكافأة نھاية الخدمة للعاملين بموجب أنظمة
العمل والعمال في الدول المسجلة بھا الشركات األعضاء في المجموعة ويحمل على قائمة الhدخل
الموحدة .

)ك(

تحقق اإليرادات ـ يتم تحقيق اإليرادات عند تسـليم البضhاعة أو تقhديم الخhدمات للعمhـالء  ،وتقيhد
بالصافي بعد الحسومات التجارية .تتضمن اإليرادات أيضا ً :
 -١الدخل من عقود اإليجارات والذي يتم تحقيقه على مدار فترة تلك العقود .
 -٢إيرادات األصناف الدعائية المعروضة والتي يتم تحقيقھا عند اكتسابھا .
تنhhتج اإليhhرادات بشhhكل رئيسhhي مhhن أعمhhال التصhhنيع والبيhhع بالجملhhة والتجزئhhة للمhhواد الغذائيhhة
ومشتقاتھا .

)ل(

المصروفـات ـ تشتمل مصروفات البيع والتسويق والعموميhة واإلداريhة علhى التكhاليف المباشhرة
وغيhhر المباشhhرة التhhي تكhhون تحديhhداً غيhhر متربطhhة بتكلفhhة اإليhhرادات وفق hا ً للمبhhادىء المحاسhhبية
المتعhhارف عليھhhا  .مصhhروفات البيhhع والتوزيhhع ھhhي تلhhك المصhhروفات الناتجhhة مhhن مجھhhودات
المجموعhhة فhhي وظhhائف البيhhع والتسhhويق والتوزيhhع  .كافhhة المصhhروفات األخhhرى يhhتم تصhhنيفھا
كمصhhروفات عموميhhة وإداريhhة  .تhhوزع ھhhذه التكhhاليف بhhين تكلفhhة اإليhhرادات ومصhhروفات البيhhع
والتسويق والمصروفات العمومية واإلدارية  ،إن لزم األمر  ،بطريقة منتظمة .

)م(

مشXXتقات األدوات الماليXXة – محاسXXبة التحXXوط – تسhhتخدم الشhhركة مشhhتقات األدوات الماليhhة
)عقود السلع المستقبلية فضالً عن ترتيبات عالوة األدوات المشتقة( للتحوط لمخاطر سhعر المhواد
الخام فhي أعمhال السhكر  .يhتم قيhاس المشhتقات بالقيمhة العادلhة ويhتم تسhجيل التغييhرات فhي القيمhة
العادلة لمشتقة التحوط لألداة المالية في قائمة الدخل تحت تكلفة المبيعhات كتسhوية للقيمhة الدفتريhة
لبند التحوط – المخزون.

)ن(

عقود إيجار تشـغيلية ـ تحمل المصروفات المتعلقة بعقhود اإليجhار التشhغيلية علhى قائمhة الhدخل
على أساس القسط الثابت على مدى مدة اإليجار .

١٣

)س( الزكXXاة الشXXرعية وضXXريبة الXXدخل ـ  hتخضhhع الشhhركة وشhhركاتھا التابعhhة المسhhجلة فhhي المملكhhة
العربيhhة السhhعودية للزكhhاة الشhhرعية وفق hا ً ألنظمhhة مصhhحلة الزكhhاة والhhدخل )المصhhلحة(  .تخضhhع
الشhhركات األجنبيhhة التابعhhة ألنظمhhة الضhhرائب فhhي الhhبالد المسhhـجلة فيھhhا  .تحمhhل الزكhhاة وضhhريبة
الدخل على قائمة الدخل الموحدة للفترة الجارية .
يتم تسجيل الضريبة المؤجلة للموجودات والمطلوبات للفروقات المؤقتة بالنسhب الحاليhة للضhريبة
 .تتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات الضريبة المؤجلة في تاريخ كل قائمhة مركhز مhالي ويhتم
ف ومتاحhا ً
تخفيضھا إلى المدى الذي لم يعد من المحتمل أن يكون فيه الربح الخاضع للضhريبة كhا ٍ
في المستقبل القريب للسماح لجميع أو جزء من الضريبة المؤجلة لألصل أن يستخدم .
)ع( توزيعات األرباح ـ يتم قيد األرباح الموزعة المرحليhة كمطلوبhات فhي الفتhرة التhي يhتم اعتمادھhا
من قبل مجلس اإلدارة  .كما يتم قيد األرباح الموزعة الختاميhة فhي الفتhرة التhي يhتم إعتمادھhا مhن
قبل المساھمين .
)ف( النقد وما في حكمه ـ يتكون النقد وما فhي حكمhه ألغhراض التhدفقات النقديhة مhن نقhد بالصhندوق
ونقhhد لhhدى البنhhوك واسhhتثمارات أخhhرى قصhhيرة األجhhل ذات سhhيولة عاليhhة  ،إن وجhhدت  ،لفتhhرة
استحقاق أصلية لمدة ثالثة أشھر أو أقل والتي تتوفر للمجموعة بدون أية قيود .
)ص( التسـوية ـ تتم تسوية الموجودات والمطلوبات المالية وتظھر بالصافي في قائمhة المركhز المhالي
الموحhhدة عنhhدما يكhhون ھنhhاك حhhق قhhانوني واجhhب النفhhاذ لتسhhوية المبhhالغ المحققhhة وعنhhدما تعتhhزم
المجموعة أن تسدد على أساس صافي القيمة أو اإلعتراف باألصل وسداد اإللتزام في وقت واحد
)ض( التقارير المالية القطاعيXة ـ Xالقطhاع ھhو جhزء مميhز مhن المجموعhة يعمhل فhي تقhديم المنتجhات
والخدمات المعرضة للمخاطر والخاضعة لمنافع مختلفة عن مخاطر ومنافع القطاعhات األخhرى .
يعتمد نموذج المجموعة األساسي للتقارير القطاعية على قطاعhات العمhل  .تحhدد قطاعhات العمhل
بنا ًء على إدارة المجموعة وھيكل التقارير الداخلية .

-٤

دمج األنشطة والمعامالت مع مساھمي األقلية
)أ (
)(١

خالل السنة كان للمجموعة اإلقتناءات التالية :
شركة صافوال بھشھر )بھشھر( إيران كما ھو مبين في إيضاح ) (١فإن الشركة التابعة

للمجموعة  ،شركة عافية العالمية إستحوذت على حصة إضافية قدرھا  %٣١في شركة
صافوال بھشھر منشأة قائمة تحت سيطرة مشتركة من شركة بھشھر للتنمية الصناعية من خالل
شراء حصة طبقا ً إلتفاقية شراء أسھم )اإلتفاقية( بإجمالي قيمة  ٢٦٥مليون  jسعودي  .لقد
زادت حصة المجموعة في شركة بھشھر من  %٤٩إلى  %٨٠إعتباراً من  ١يوليو ٢٠٠٨م.
إال أن عافية وشركة بھشھر إتفقتا على أنه وحتى إستيفاء جميع شروط اإلتفاقية فإن بھشھر
سوف تعامل كمنشأة تحت سيطرة مشتركة وتتم إدارتھا بواسطة شركة بھشھر للتنمية الصناعية
وفقا ً لشروط إتفاقية الشراكة القائمة بتاريخ  ٥مارس ٢٠٠٤م  .عند إكتمال جميع شروط
اإلتفاقية المتعلقة باإلستحواذ اإلضافي بدأت المجموعة بتوحيد شركة صافوال بھشھر إعتباراً
من  ١أبريل ٢٠٠٩م.
) (٢شركة جيان السعودية المحدودة – كما ھو مبين في إيضاح ) (١إعتباراً من  ١٦سبتمبر
٢٠٠٩م قامت المجموعة بشراء  -من خالل شركة العزيزية بندة المتحدة  -عمليات شركة جيان
السعودية المحدودة )جيان(  ،شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة بالمملكة العربية السعودية .
يتكون مبلغ الشراء من  ٢٣٢مليون  jسعودي نقداً ومبلغ حقوق ملكية مؤجل قدره ٢٣٧.٣
مليون  jسعودي  ،قامت شركة العزيزية بندة المتحدة بدفع المبلغ النقدي في  ١٢أكتوبر ٢٠٠٩م
بينما سوف يتم دفع مكون حقوق الملكية المؤجل في شكل إصدار  ٤٥.٦٩٩سھم جديدة تقريبا ً
لشركة العزيزة بندة المتحدة بقيمة أسمية قدرھا ألف  jسعودي للسھم .قامت شركة العزيزية بندة
المتحدة بتسجيل ھذا المبلغ في قائمة مركزھا المالي تحت حقوق المساھمين "كزيادة مقترحة في
رأس المال" وعليه فإن ملكية المجموعة يتم تخفيضھا بنسبة  %٥.٦سوف يتم إصدار األسھم
الجديدة المقترحة بعالوة لمساھمي شركة بندة العزيزية المتحدة الذين وافقوا على تحويل شركة
العزيزية بندة إلى شركة مساھمة سعودية مقفلة في وقت إصدار أسھم حقوق الملكية المذكورة
أعاله وقد بدأت اإلجراءات القانونية لھذه العملية كما ھو في نھاية السنة .القيم العادلة للموجودات
والمطلوبات للشركات المذكورة أعاله بتاريخ إقتنائھا ھي كما يلي:
١٤

صافوال بھشھر

جيان

٧.٧٨٨
١.٣٤١.٢٣٥
المطلوبات المتداولة
٢٩٤.٢٤٥
٦٩٩.٨٩١
المطلوبات غير المتداولة
------------٣٠٢.٠٣٣
٢.٠٤١.١٢٦
مجموع الموجودات
------------)(٥١.٠٧١
)(١.٢٠٥.٦٥٩
المطلوبات المتداولة
)(٥.٤٢٣
)(٣٣.٩٣٨
المطلوبات غير المتداولة
------------)(٥٦.٤٩٤
)(١.٢٣٩.٥٩٧
مجموع المطلوبات
-------------٢٤٥.٥٣٨
٨٠١.٥٢٩
صافي الموجودات
٢٢٣.٧٦٤
تضاف  :الشھرة
-------------٤٦٩.٣٠٢
٨٠١.٥٢٩
مجموع سعر الشراء
-------------وفقا ً لمتطلبات القواعد المحاسبية المتعارف عليھا وسياسات المجموعة )أنظر إيضاح  ٣و( قامت
المجموعة بإجراء دراسة تقييم لشركة صافوال بھشھر لتحديد صافي الموجودات بمساعدة خبراء
خارجيين  .قد تم تعديل القيمة الدفترية لتلك الموجودات ألغراض التوحيد مع الشھرة المقابلة المسجلة
عند اإلقتناء ولقد تمت التسوية في قائمة الدخل الموحدة إعتباراً من  ١أبريل ٢٠٠٩م وقامت أيضا ً إدارة
المجموعة بتعيين شركة مستقلة لتقييم مدى مالءمة مثل ھذا التوزيع وتعتقد أن ھذه الدراسة سوف
تتوافق والفھم الحالي لإلدارة وليس ھنالك تسوية مؤثرة مطلوبة في القيمة العادلة لصافي الموجودات
المحددة إلظھارھا في ھذه القوائم المالية الموحدة.

-٥

النقـد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه كما في  ٣١ديسمبر من اآلتي :
نقـد بالصـندوق
نقـد بالطـريق
نقـد لدى البنـوك ـ حسابات جارية
النقد وما في حكمه لغرض قائمة التدفق النقدي
ودائـع مقيـدة
المجمــوع

٢٠٠٩م
)ألف ريـال(
٢٥.١١٣
٣.٣٩٨
٩٧٢.٦٧٤
-------١.٠٠١.١٨٥

٢٠٠٨م
)ألف ريـال(
٢٠.٢٨٥
٢.٠١٤
٥٨١.٥٢٨
-------٦٠٣.٨٢٧

٨٩.٨٥٩
-------١.٠٩١.٠٤٤
========

١.٠٥٧
-------٦٠٤.٨٨٤
========

تتمثل الودائع المقيدة الودائع ألجل والتي تم حجزھا مقابل تسھيالت بنكية منحت لبعض الشركات التابعة
األجنبية بواسطة بنوك تجارية .
-٦

ذمم مدينــة تجارية
تتكون الذمم المدينة التجارية في  ٣١ديسمبر من اآلتي :
٢٠٠٩م
)ألف ريـال(
٨٢.٣٢٩
١.٤١٧.٨٢١
-------١.٥٠٠.١٥٠
)(٨٢.٨٩٨
-------١.٤١٧.٢٥٢
========

أطراف ذات عالقة )إيضاح  ٢٧أ(
عمالء آخرون
المجمــوع
ناقصا ً  :مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا

١٥

٢٠٠٨م
)ألف ريـال(
٦٢.٨٤٤
٩٠٥.٨٦٦
-------٩٦٨.٧١٠
) ( ٤٨.٩١٩
-------٩١٩.٧٩١
========

-٧

المخـــزون
يتكون المخـزون كما في  ٣١ديسمبر من اآلتي :
٢٠٠٩م
)ألف ريـال(

٢٠٠٨م
)ألف ريـال(

مواد أوليـة ومواد تغليـف
بضاعـة تحت التصـنيع
بضاعة تامة الصــنع
قطع غيار ومسـتلزمات
بضاعـة بالطريـق

٩٨٤.٧٧٠
٩٢.٥٤٧
١.٠٦٣.٩١٢
١٩٦.٢٤٧
٧٠.٠٨٧
-------٢.٤٠٧.٥٦٣

٩٢٥.٢٥٤
٨٨.٥١٣
٩١٤.٥٨٠
١٥٠.٩٣٧
١٩.٩٨١
-------٢.٠٩٩.٢٦٥

ناقصا ً  :مخصص بضاعة بطيئة الحركة

)(١١٠.٩٦٢
-------٢.٢٩٦.٦٠١
========

) ( ٥٩.٩٠٧
-------٢.٠٣٩.٣٥٨
========

المجمـوع

-٨

مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى
تتكون المدفوعات المقدمة والموجودات المتداولة األخرى كما في  ٣١ديسمبر من اآلتي :

ذمم مدينة غير تجارية
مدفوعات مقدما ً
مستحق من أطراف ذات عالقة )إيضاح رقم  ٢٧أ(
دفعات مقدمة لموردين
مستحق من جھات حكوميـة
سكن موظفين ودفعات مقدمه أخرى
رصيد متعلق بعقود سلع مستقبلية
موجودات مصنفة كمحتفظ بھا بغرض البيع
إيرادات تأجير مستحقة
موجودات ضريبية مؤجلة للشركات التابعة األجنبية
أخرى

٢٠٠٩م
)ألف ريـال(
١٧٤.١٣٤
١٥٩.٣١٧
١٤٩.٥٢٤
١٠١.٢٧٦
٦٥.٩١٨
٥٦.٩٢٩
٤٩.٠٠٠
١٦.١١٩
٤.٧٤٧
٣.٠٢٩
٤٨.٦١٧
------٨٢٨.٦١٠
=======

٢٠٠٨م
)ألف ريـال(
٨٤.٠٩٨
١٢٤.٠٠٧
٤٨٢.٨٤٣
٨٨.٢٥٤
٩٢.٨٢١
٣٥.٤٩٨
٣٠.٠٨٥
١٦.١١٩
٢٦.٨٠٥
٣٦.٧٣٢
------١.٠١٧.٢٦٢
=======

أ( -يتمثل المستحق من جھات حكومية مطالبات شركات تابعة أجنبية من جھات حكومية مختلفة عن ضريبة
قيمة مضافة ورسوم جمركية وضرائب مدفوعة مقدما ً.

-٩

إسـتثمارات
)أ(

تتكون االستثمارات في  ٣١ديسمبر من اآلتي :

صافي اإلستثمارات في شركات زميلة وشركات تحت
سـيطرة مشـتركة ـ صافي
استثمارت متاحة للبيع
إسـتثمارات أخــرى مسجلة بالتكلفة

٢٠٠٩م
)ألف ريـال(

٢٠٠٨م
)ألف ريـال(

٣.٣٧٣.٩٢٢
٨٣٥.٤٣٨
٨٤٧.٠٢٧
-------٥.٠٥٦.٣٨٧

٣.٢٠٥.٠٤٢
٧٦٤.٠٧٧
٩٥٠.١٠٥
-------٤.٩١٩.٢٢٤

المجمـوع
ناقصا ً  :استثمارات متاحة للبيـع محتفظ بھا لفترة قصيرة األجل
مصنفة تحت موجودات متداولة
-------٥.٠٥٦.٣٨٧
========
١٦

) ( ١٤٧.٨٥٣
-------٤.٧٧١.٣٧١
========

-٩

إسـتثمارات )تابع(
)ب( تتكـون اإلستثمـارات في شركات زميلة وشركات تحت السيطرة المشتركة كما في  ٣١ديسمبر
مما يلي :
٢٠٠٩م

٢٠٠٨م

األغذية

٢٦.٥

٢٨

)ألف ريـال(
١.٨٤٢.٠٨٩

)ألف ريـال(
١.٤٤٧.٣٣٦

العقار
صندوق
أسھم
خاصة
األغذية
العقار

٣٠
٤٩

٣٠
٤٩

٥٤٦.٤٩٩
٣٩٣.٣٢٤

٥٣٦.٥٩٩
٤٢٢.٣٧٩

٦٨.٥
٤٠

٦٨.٥
٤٠

٤٥.٥
١٧
٢٠

٤٥.٥
١٧
٢٠

١٣٤.٨٠٠
٢٣٤.٦٨٤
١٧٥.٣٧٢
١٣.٢٠٠
٢٣.٢٣٣

٥٩٤.٠١٨
١٣٤.٨٠٠
٣٠.٩٧٦
١٣.٢٠٠
١٨.٧٥٥

٢٠

٢٠

٤٠٠
١٠.٣٢١
٣.٣٧٣.٩٢٢
-

١٠.٠٠٠
٦.٠٧٥
٣.٢١٤.١٣٨

القطــاع
شركة المراعي المحدودة ـ
المملكة العربية السعودية )المراعي(
شركة كنان العالمية للتطوير
العقـاري
شركة إنتاج كابيتال المحدودة ـ الجزر العذراء
البريطانية
شركة صافوال بھشھر ـ إيران )بھشھر(
شركة مدينة السيرة لتطوير العقار
ديار المشرق )أنظر إيضاح )((١
شركة االسكندريه للسكر )أنظر إيضاح )((٢
مدينة مطوري مدينة المعرفة اإلقتصادية
شركة اإلستثمار الناشيء المحدودة
شركه كنان العربيه لالستثمار العقارى
أخـــرى
المجمــوع
ناقصا ً  :مخصص اإلنخفاض الدائم في قيمة
االستثمارات في الشركات الزميلة

األغذية
العقار
صندوق
أسھم
خاصة
العقار
-

نسبة الملكية السارية
)(%
٢٠٠٩م ٢٠٠٨م

٣.٣٧٣.٩٢٢

)(٩.٠٩٦
٣.٢٠٥.٠٤٢

) (١خالل السنة قامت الشركة األم بتحويل إستثماراتھا في قطعة أرض مسجلة بالتكلفة )مدرجه كإستثمارات
أخرى في فترة المقارنة(  .إلى شركة مملوكة بنسة ) %٦٢أكوان( الحقا ً قامت أكوان ببيع ھذه األرض
إلى منشأة تحت سيطرة مشتركة بنسبة ) %٣٧.٧ديار المشرق( بالقيمة العادلة ونتج عن ذلك تحقيق
المجموعة لتحقيق صافي ربح رأسمالي قدره  ٨٥.٨مليون  jسعودي من بيع األرض إلى شركاء في
منشأة تحت سيطرة مشتركة.
تتوقع المجموعة إستالم أسھم في ديار المشرق من خالل أكوان كمقابل لبيع ھذا العقار إلى ديار المشرق
بقيمة أسميه تعادل القيمة العادلة لألرض المحوله بمبلغ  ٢٣١.٥مليون  jسعودي وبالتالي فإن ھذا
المبلغ يتم إظھاره كجزء لإلستثمار في منشأة تحت سيطرة مشتركة في ھذه القوائم المالية الموحدة.
) (٢شركة األسكندرية للسكر ھي شركة مشروع تحت سيطرة مشتركة والذي تساھم فيھا شركة صافوال
لألغذية مع مساھمين آخرين لتطوير مصفاة السكر في مصر .
الشركة حاليا ً في مرحلة ما قبل التشغيل ويتحكم في نشاطھا بواسطة إتفاقية المساھمين
بموجب شروط ھذه اإلتفاقية قرر المساھمون أن الشركة المتحدة للسكر تحتفظ مؤقتا ً بجميع أسھم شركة
اإلسكندرية للسكر نيابة عن المساھمين اآلخرين حتى تتم اإلجراءات القانونية لتحويل األسھم  .لقد بدأت
عملية التحويل القانوني ويتوقع أن تكتمل في النصف األول من عام ٢٠١٠م كافة قرارات عمل شركة
اإلسكندرية يتطلب موافقة جميع المساھمين.

١٧

)ب( تتكون اإلستثمارات المتاحة للبيع في  ٣١ديسمبر ممايلي-:
٢٠٠٩م
)ألف ريـال(

٢٠٠٨م
)ألف ريـال(

التكلفة
٣٩٤.٢٥٣
٥٨٥.٩٤٥
-------٩٨٠.١٩٨
========

 أوراق مالية مدرجة إستثمارات غير مدرجةمجموع التكلفة

٨٢٨.١٩٩
٤٧٣.٧٩٧
-------١.٣٠١.٩٩٦
========

خسارة إنخفاض عن :
)(١٢٧.٨٩٣
)(١٦.٨٦٧

أوراق مالية مدرجة
إستثمارات غير مدرجة
مجموع خسارة اإلنخفاض
التكلفة المعدلة
)خسارة( غير محققة من أوراق مالية
مدرجة
القيمة الدفترية

)( ٣٥٥.٨٧٥
)( ٧٨.٠٧٥

-------)(١٤٤.٧٦٠
-------٨٣٥.٤٣٨

-------)( ٤٣٣.٩٥٠
-------٨٦٨.٠٤٦

--------٨٣٥.٤٣٨
========

)( ١٠٣.٩٦٩
-------٧٦٤.٠٧٧
========

)ج( إستثمارات غير مدرجة  -تشمل اإلستثمارات غير المدرجة ملكية المجموعة بنسبة  %١٤في شركة
سويكروب جوسور بمبلغ  ٢٠٩مليون  jسعودي )٢٠٠٨م ٢٠٩ :مليون  jسعودي( و  %١٥في
شركة سويكروب العربية السعودية بمبلغ  ١١٦مليون  jسعودي )٢٠٠٨م ١١٦:مليون j
سعودي(  %٥في دار التمليك بمبلغ  ٢٦.٥مليون  jسعودي )٢٠٠٨م ١٤ :مليون  jسعودي(
و % ٦.٤في مدينة المعرفة اإلقتصادية بمبلغ  ٢١٧مليون  jسعودي )٢٠٠٨م  ٢١٧ :مليون  jسعودي( .

)د( إستثمارات أخرى  -تمثل اإلستثمارات األخرى في  ٣١ديسمبر ٢٠٠٩م بشكل رئيسي اإلستثمارات في
المشاريع العقارية في المملكة العربية السعودية البالغه  ٨٠٤مليون  jسعودي )٢٠٠٨م٩٤١ :
مليون  jسعودي( وإستثمار  %١٠٠للمجموعة في شركة صافوال لألغذية الخفيفة المحدودة )
األغذية الخفيفة ( – شركة تحت التصفية  -وال يتوقع تكبد أرباح أو خسائر جوھرية نتيجة التصفية
وتتضمن أيضا ً ودائع بنكية طويلة األجل لشركة صافوال بھشھر بمبلغ  ٣١مليون  jسعودي .
)ھـ( ربح عن بيع إستثمارات – قامت المجموعة خالل ھذا العام بتسجيل صافي ربح قدره  ١٩٤.٩مليون
 jسعودي على حساب تخفيض ملكيتھا في شركة المراعي ونتج ھذا الربح بسبب إصدار المراعي
ألسھمھا إلى أطراف أخرى كمقابل لشراء عمل بعالوة إصدار  .يمثل مبلغ الربح الفرق بين القيمة
الدفترية مباشر ًة قبل وبعد عملية اإلستحواذ للمراعي .األرباح عن إسبعادات اإلستثمارات للسنة المنتھية
في  ٣١ديسمبر ٢٠٠٩م تتضمن أيضاً بيع المجموعة لحصتھا في شركة العزيزية لإلستثمار التجارية
وذلك بتسجيل ربح قدره  ٣٣مليون  jسعودي.

١٨

 -١٠الموجودات غير الملموسـة
)أ( تتكون الموجودات غير الملموسة في  ٣١ديسـمبر مما يلي :
٢٠٠٩م
)ألف ريـال(
١١٢.٢٥٨
٩١٧.٦١١
------١.٠٢٩.٨٦٩
=======

تكاليـف مؤجلـة
الشـــھرة

٢٠٠٨م
)ألف ريـال(
١٤٠.٢٩١
٦٥٤.٣٧٣
------٧٩٤.٦٦٤
=======

)ب( التكاليف المؤجلـة :
تتكون الحركة في التكاليف المؤجلة في  ٣١ديسمبر من اآلتي :
التكلفـــة :
الرصيد في بداية السـنة
إضافات خالل السـنة
الرصيد في نھاية الســنة
اإلطفاء المتراكـم :
الرصيد في بداية السـنة
المحمـل للسـنة
الرصيد في نھاية السـنة
صافي الرصيد في  ٣١ديسـمبر

٢٠٠٩م
)ألف ريـال(

٢٠٠٨م
)ألف ريـال(

٣٩٠.٥٥٩
٣٠.٧١٩
-------٤٢١.٢٧٨
--------

٢٧٣.٨٩٠
١١٦.٦٦٩
-------٣٩٠.٥٥٩
--------

)(٢٥٠.٢٦٨
)(٥٨.٧٥٢
-------)(٣٠٩.٠٢٠
-------١١٢.٢٥٨
========

)(١٩٥.٤٥٦
)(٥٤.٨١٢
-------)(٢٥٠.٢٦٨
-------١٤٠.٢٩١
========

تمثل اإلضافات للنفقات المؤجلة بشكل أساسي المصروفات المتكبد عن تأسيس منافذ تجزئة في
المملكة العربية السعودية والمبالغ المدفوعة لتملك مستأجرة.

)ج( الشــھرة
تتكون الحركة في الشھرة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر من اآلتي :
٢٠٠٩م
)ألف ريـال(
٦٥٤.٣٧٣

الرصـيد كما في بداية السـنة
إضـافات خالل الســنة :

٥٦.٣٦٨
٢٥.٩٨١
٩.٠٨٠
٢٢٤.٤٨٢
١.٢٢٥

شركة كوغو غيدا ياتوم في تاكريت ايه أس
شركة المخازن الكبرى التجارية
شركة صافوال لإلستثمارات الصناعية
شركة عافية العالمية
شركة صافوال لألغذية
شركة نيومارينا للصناعات البالستيكية
شركة جيان السعودية المحدودة
لشركة المتحدة لألسواق المركزية

تسويات ناتجة عن التقلبات في سعر الصرف
وخسائر اإلنخفاض

١٩

٢٠٠.٣٦٨
٨٣.٤٥٢
١١٦.١٥٠
٦٤.٢٠٤
-

٣١٧.١٣٦
-------٩٧١.٥٠٧

٤٦٤.١٧٤
--------٧٠٢.٥٨٨

)(٥٣.٨٩٨

) ( ٤٨.٢١٥

------٩١٧.٦١١
=======

الرصـيد في نھاية السـنة

٢٠٠٨م
)ألف ريـال(
٢٣٨.٤١٤

-------٦٥٤.٣٧٣
========

في  ٣١ديسـمبر ٢٠٠٨م

صافي القيمة الدفترية :
في  ٣١ديسـمبر ٢٠٠٩م

الرصيد كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٠٩م

الرصيد كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٠٩م
اإلستھالك المتراكـم :
الرصيد في  ١يناير ٢٠٠٩م
المحمل على السـنة
موجودات مقتناة من شراء شركات جديدة
استبعادات

التكلفـــة :
الرصيد في  ١يناير ٢٠٠٩م
إضـافات
تحويالت من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
موجودات مقتناة من شراء شركات جديدة
استبعادات

)أ (

١.٤٢٥.٤٨٨
٧٧.٨٥٣
٤٥٩.٢٤٧
)(٢١٥.١٩١
------١.٧٤٧.٣٩٧
------٣١٧.٤٠٦
٧٦.٨١٢
٥١.٢٢٧
)(١٢.١٨١
------٤٣٣.٢٦٤
------٨٩٠.٣٩٧
١.٣١٤.١٣٣
========
=======
٤٢٣.٤٨٩
١.١٠٨.٠٨٢
========= =======

٤٢٣.٤٨٩
١٦.٢٢٨
٤٨٣.١٥٢
)(٣٢.٤٧٢
-------٨٩٠.٣٩٧
---------------------

أراضــــي
)ألف ريـال(

مبانــــي
)ألف ريـال(

٢٠

٤٤٣.٦٧٧
=======
٣٣٣.٤٩٢
=======

٥٢٠.٦٤٩
١٣٩.٣٤٤
)(١.٥٨١
------٦٥٨.٤١٢
------١٨٧.١٥٧
٢٨.٢٢٤
)(٦٤٦
------٢١٤.٧٣٥
-------

تحسينات على
أراضـــي
مسـتأجـرة
)ألف ريـال(

١.٧٩٣.٨٦٢
=======
١.٦٣٥.٦٨٢
=======

٣.٠٣٤.٤٩٦
١٦٠.٥٨٣
٣٠٣.٨٥٤
)(٢٤.٠١٧
------٣.٤٧٤.٩١٦
------١.٣٩٨.٨١٤
١٦٩.٢٧٦
١٢٩.٦٣٣
)(١٦.٦٦٩
------١.٦٨١.٠٥٤
-------

آالت ومعدات
)ألف ريـال(

٥٣٨.٠٩٢
=======
٣٥٧.٥٧٥
=======

٧٦٣.١٨٤
١٢٨.٧٥٨
١٧٤.٥١٣
)(٣٣.٥٦٩
------١.٠٣٢.٨٨٦
------٤٠٥.٦٠٩
١٠٤.٠٥٠
١٣.٢٢٣
)(٢٨.٠٨٨
------٤٩٤.٧٩٤
-------

أثاث ومعدات
مكتبيـــة
)ألف ريـال(

يتم تحليل الحركة في الممتلكات وواآلالت والمعدات خالل السنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠٠٩م كمايلي :

 - ١١ممتلكات وآالت ومعدات

١٠٩.٨٣٢
=======
٧٥.٩٤٥
=======

١٧٤.٢١١
٦٩.٠٢٢
١٤.٩٧٩
)(١٥.١٢٢
------٢٤٣.٠٩٠
------٩٨.٢٦٦
٣٧.٧٤٦
٩.٩٢٤
)(١٢.٦٧٨
------١٣٣.٢٥٨
-------

ســيارات
)ألف ريـال(

٤٤٦.٧٦٨
=======
٣١٦.٣٩٨
=======

٣١٦.٣٩٨
٤٧.٩٣٦
٨٤.١٧٠
)(١.٧٣٦
------٤٤٦.٧٦٨
-------------------

أعمال رأسمالية
تحت التنفيــذ
)ألف ريـال(

٥.٥٣٦.٧٦١
=======
٤.٢٥٠.٦٦٣
=======

٦.٦٥٧.٩١٥
٦٣٩.٧٢٤
١.٥١٩.٩١٥
)(٣٢٣.٦٨٨
------٨.٤٩٣.٨٦٦
------٢.٤٠٧.٢٥٢
٤١٦.١٠٨
٢٠٤.٠٠٧
)(٧٠.٢٦٢
------٢.٩٥٧.١٠٥
-------

المجمــوع
)ألف ريـال(

 - ١١ممتلكات وآالت ومعدات )تابع(
)ب( تتضمن االضافات فوائد مرسملة بمبلغ  ١.٧مليون  jسعودي خالل عام ٢٠٠٨) ٢٠٠٩م:
 ١٢.٩مليون  jسعودي( .بلغ المعدل المستخدم لتحديد مبلغ تكاليف التمويل المرسملة خالل
عام ٢٠٠٩م .(%٦ : ٢٠٠٨) %٤
)ج( تتعلق األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بتشييد مراكز سوبرماركت وھايبرماركت العزيزية بنده
وتحديث وتحسين مرافق انتاج شركة عافية العالمية وشركة صافوال ألنظمة التغليف المحدودة
وبعض شركاتھا التابعة .

)د(

بموجب أحكام إتفاقيات إيجار أراضي مع المدينة الصناعية بجدة وميناء جدة االسالمي  ،والمدينة
الصناعية بالرياض لدى بعض الشركات التابعة في المجموعة عدة عقود إيجار تشغيلية قابلة
للتجديد تتعلق بأراضي تقع عليھا منشآتھا الصناعية .إن مبالغ اإليجار ونفقات الخدمة السنوية
للمؤجر تعتبر رمزية .

)ھـ( انظر ايضاح ) (١٦فيما يتعلق بالموجودات الثابتة للمجموعة المرھونة كضمان لصندوق التنمية
الصناعية السعودي وبنوك تجارية.

 - ١٢قروض قصيرة األجل
تتكون القروض قصيرة األجل من حسابات سحب على المكشوف وقروض قصيرة االجل وعقد تمويل
بالمرابحة من بنوك تجارية مختلفة ومؤسسات مالية أخرى وتحمل نفقات تمويل وفق المعدالت السائدة
في السوق .بعض ھذه القروض قصيرة األجل مضمونة بموجب ضمان شركة من قبل المجموعة .

-١٣

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة  -أخرى
تتكون المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى في  ٣١ديسمبر ممايلي-:

مصروفات مستحقة
زكاة وضريبة مستحقة )إيضاح  )٢٤ب((
رصيد مستحق متعلق بعقود آجلة
مستحقات موظفين
أرباح موزعة لم تتم المطالبة بھا
مستحقات دعاية وإعالن
مكافأة مجلس اإلدارة )إيضاح  ٢٧ب(
مستحق ألطراف ذات عالقة )إيضاح ) ٢٧أ((
إلتزام ضريبة مؤجلة
أخرى

٢٠٠٩م
)ألف ريـال(

٢٠٠٨م
)ألف ريـال(

٢٤٦.٥٨٧
٢٠٣.٩٤٨
٢٢٦.٠٣٠
٢١٨.٨٤٧
١٦٧.٨٢٢
٣٧.٥٣٥
٦.٧٢٢
١٨٩.٩٣٣
٦.٢٠٧
١٥٧.٢٤٨
------١.٤٦٠.٨٧٩
=======

٢١٨.٨٠٣
٨٨.٣٥٨
٢٠٠.٨٩١
١٣٧.٩٣٢
١٦٠.٣٤٧
٨٨.٥٢٠
٦.٤٠٦
١١٢.٢٤٧
٣١٠.٣٣٠
------١.٣٢٣.٨٣٤
=======

 -١٤أيراد مؤجل
خالل عام ٢٠٠٩م قامت شركة المتون وھي شركة عقار تابعة للمجموعة ببيع بعض أراضيھا ومبانيھا
)مؤجرة لشركة العزيزية بندة المتحدة( بصافي قيمة دفترية تبلغ  ٢٣١.٢٢مليون  jسعودي ):٢٠٠٨
 ٤٨.٣مليون  jسعودى( وحققت بذلك صافي أرباح رأسمالية بلغت  ٦٢.٧٨مليون  jسعودي
) ٣٤.٩٩ : ٢٠٠٨مليون  jسعودي( من ھذا البيع.
وتزامنا مع ذلك أبرم طرف ثالث إتفاقية إيجار تشغيلي مع شركة العزيزية بندة المتحدة إليجار نفس
الموجودات لفترة  ١٨سنة ) – ٢٠٠٨عشرة سنوات(  .وعليه قامت المجموعة بتأجيل الربح البالغ
 ٦٢.٧٨مليون  jسعودي ) ٣٤.٩٩ : ٢٠٠٨مليون  jسعودي( على مدى فترة اإليجار.

٢١

 -١٥ذمم دائنة طويلة األجل
تمثل ذمم دائنة طويلة األجل أرباح موزعة معلنة في سنوات سابقة وأسھم مجزئه والتي نتجت عن
تجزئة األسھم في سنوات سابقة .تلك المبالغ لم يتم المطالبة بھا بواسطة المساھمين المعنين لسنوات
عديدة  .وبرأي اإلدارة فإن مثل ھذه المبالغ من غير المحتمل دفعھا خالل  ٢٠١٠م وعليه  ،قد تم
تصنيفھا تحت مطلوبات غير متداولة .

 -١٦قروض طويلة األجـل
تتكون القروض طويلة األجل كما في  ٣١ديسمبر من اآلتي :
٢٠٠٩م
)ألف ريـال(

٢٠٠٨م
)ألف ريـال(

صندوق التنمية الصناعية السعودي )الصندوق(

٢١.١٣٤

٣٢.٢٣٩

بنوك تجاريــة ومؤسسات ماليـة

٢.٧٧٠.١٥٧
-------٢.٧٩١.٢٩١
========

١.٢٢٤.٥٣٨
-------١.٢٥٦.٧٧٧
========

٧٩٥.٠٨٩

١٣٩.٦٤١

١.٩٩٦.٢٠٢
-------٢.٧٩١.٢٩١
========

١.١١٧.١٣٦
-------١.٢٥٦.٧٧٧
========

معروضة في قائمة المركز المالي :
جزء متداول مضمن تحت مطلوبات متداولة
جزء غير متداول مضمن تحت مطلوبات غير متداولة

قروض صندوق التنمية الصناعية السـعودي :
قدم صندوق التنمية الصناعية السعودي قروض إلى )ھرفي وشركة صافوال ألنظمة التغليف المحدودة(
قروضا ً لتمويل المرافق الصناعية ومشاريع التوسعة  .القروض مضمونة بواسطة رھن على
الموجودات الثابتة وضمانات شركة مجموعة صافوال وضمانات شخصية لمساھمين آخرين  .في ٣١
ديسمبر ٢٠٠٩م ھناك ممتلكات وآالت ومعدات بقيمة  ٦٥١مليون  jسعودي )٢٠٠٨م ١.٧٥٧ :
مليون  jسعودي( تم رھنھا كضمان مقابل قروض صندوق التنمية  .تتضمن اتفاقيات قرض صندوق
التنمية بعض الشروط التي تتطلب من بين أمور أخرى قيود تتعلق بالمحافظة على بعض المعدالت
المالية .

قروض البنوك التجاريـة والمؤسسات المالية :
حصلت المجموعة على قروض وتمويل مرابحة من عدة بنوك محلية ومؤسسات مالية بغرض تمويل
المشاريع الرأسمالية واالستثمارات ومتطلبات رأس المال العامل  .نفقات تمويل القروض تعتمد على
أسعار السوق السائدة .
في  ٣١ديسمبر ٢٠٠٩م ھناك قروض بمبلغ  ١.٢٥٧مليون  jسعودي )٢٠٠٨م  ١٧٠ :مليون j
سعودي( مطلوبة من شركة تابعة مضمونة بواسطة ضمان مجموعة صافوال وخطاب تفاھم صادر
لصالح البنك التجاري .في  ٣١ديسمبر ٢٠٠٩م بلغت بعض القروض المتعلقة بالشركات التابعة
الخارجية  ٣٣٦مليون  jسعودي في ٢٠٠٩م )٢٠٠٨م  ٢٦٩ :مليون  jسعودي( مضمونة عن
طريق رھن الموجودات الثابتة الخاصة بتلك الشركات التابعة .
تتضمن اتفاقيات القروض بعض الشروط تتضمن من ضمن شروط أخرى المحافظة على بعض النسب
المالية .

٢٢

 -١٧رأس المـال واألرباح الموزعة
يتكون رأس مال الشركة من مبلغ  ٥مليار  jسعودي في  ٣١ديسمبر ٢٠٠٩م مقسم على  ٥٠٠مليون
سھم مدفوع بالكامل قيمة كل سھم  j ١٠سعودي )٢٠٠٨م ٥ :مليار  jسعودي مقسم على ٥٠٠
مليون سھم مدفوع بالكامل قيمة كل سھم .(j ١٠
تفاصيل األرباح الموزعة المرحلية المعتمدة واألرباح المقترحة بواسطة مجلس اإلدارة ھي كمايلي :
التاريـــخ

معدل األرباح الموزعـة

نھائي  /مرحلي

 ١٩ﺃﺒﺭﻴل ٢٠٠٩ﻡ

 ٠.٢٥ﺭﻴﺎل ﻝﻠﺴـﻬﻡ

ﻤﺭﺤﻠﻴﺔ

١٢٥

 ١٨ﻴﻭﻝﻴﻭ ٢٠٠٩ﻡ

 ٠.٢٥ﺭﻴﺎل ﻝﻠﺴـﻬﻡ

ﻤﺭﺤﻠﻴﺔ

١٢٥

 ١٧ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ٢٠٠٩ﻡ

 ٠.٢٥ﺭﻴﺎل ﻝﻠﺴـﻬﻡ

ﻤﺭﺤﻠﻴﺔ

١٢٥

 ١٧ﻴﻨﺎﻴﺭ ٢٠١٠ﻡ

 ٠.٢٥ﺭﻴﺎل ﻝﻠﺴـﻬﻡ

ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ

١٢٥

المبـــلــغ
ﻤﻠـﻴﻭﻥ ﺭﻴﺎل

 -١٨إحتياطي نظامي
بموجب عقد تأسيس الشركة ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية ،يتوجب على الشركة سنويا ً
تحويل  % ١٠من صافي الربح الى االحتياطي النظامي حتى يبلغ  % ٥٠من رأس مال الشركة .
االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع على المساھمين  .حيث يستخدم اإلحتياطي النظامي لمقابلة خسائر
الشركة أو لزيادة رأس مالھا  .إذا تجاوز اإلحتياطي نصف رأس مال الشركة  ،قد يقرر إجتماع الجمعية
العمومية توزيع مثل ھذه الزيادة كأرباح موزعة على المساھمين في السنوات التي تفشل الشركة فيھا في
تحقيق أرباح صافية لتوزيع الحد األدنى لألرباح المقررة في عقد تأسيس الشركة .

-١٩

اإليرادات األخـرى ـ صافي
تتكون اإليرادات األخرى للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر مما يلي :

رسوم تسجيل منتجات ورسوم فتح مراكز تجزئة
بيـع خردة
إيراد من إيجـارات
أخرى  -بالصافي

٢٠٠٩م
)ألف ريـال(

٢٠٠٨م
)ألف ريـال(

٣٠.٠٠٨
٣٤.١٢٠
١.٨٤٤
١٣.٩٠٥
------٧٩.٨٧٧
=======

٥٢.٩٦٧
١٥.٨٨١
٩٨٨
٤٠.٦٩٠
------١١٠.٥٢٦
=======

تتكون رسوم تسجيل منتجات من رسوم مستلمة لمرة واحدة من موردين لتسجيل منتجاتھم في إفتتاح
محالت التجزئة الجديدة ويتم تسجيلھا في فترة إكتسابھا.

٢٣

 -٢٠مصروفات بيع وتسـويق
تتكون مصروفات البيع والتسويق للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر من اآلتي :
٢٠٠٩م
)ألف ريـال(
٥٦٥.٢١٠
١٨٨.٤٨٦
٢٥٦.٢١٤
١٩٢.٦٥٠
١١٠.٩٤٨
٥٠.٥٦٥
٨.٠٧٤
١٦١.٤٢٧
------١.٥٣٣.٥٧٤
=======

تكلفـة موظفـين
إيجـار
دعاية وترويج مبيعات
إسـتھالك
منافــع
إصالح وصيانة ومسـتلزمات مسـتھلكة
ديون مشكوك في تحصيلھا ومعدومة
أخــرى

٢٠٠٨م
)ألف ريـال(
٤٥٤.٢٠٠
١٣٤.٩٩٠
١٩٨.٥١٥
١٠٩.٠٣٦
٧٨.٧٥٩
٣١.٢٠٥
٣.٤٩١
١١٢.٨٣٧
------١.١٢٣.٠٣٣
=======

 -٢١مصروفات عمومية وإداريـة
تتكون المصروفات العمومية واإلدارية للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر من اآلتي :

تكلفـة موظفـين
اإلطفاءات واإلنخفاض في الموجودات غير الملموسـة
اسـتھالك
إيجار
أتعـاب مھنيـة وفنيـة
منافع وھاتف واتصاالت
ســفر
إصالح وصيانة
تدريـب
تأميــن
مصروفات تتعلق بالحاسب اآللـي
أخــرى
المجمــوع

-٢٢

٢٠٠٩م
)ألف ريـال(

٢٠٠٨م
)ألف ريـال(

٣٧٨.٣٣٨
٤٣.٣٢٩
١٨.٨٧٠
١٨.٩٩٤
٢٤.١١٨
١٤.٠٠١
١٣.٩١٨
٧.٢٧٢
٦.٧٧٢
٦.٢٨٠
٣.٩٥٨
٩٢.٩٣٣

٢٩٦.٩٤٤
٢٧.٥٢١
٢٣.٠٣٧
١٢.٧٨٩
٢٨.٦٧١
١٢.٨١٤
١٢.٤٥٩
٨.٦٥١
٦.٩٤٥
٨.٨١٧
٣.٥٦٩
٢٣.٢٧٤

----------------------------

----------------------------

٦٢٨.٧٨٣
=======

٤٦٥.٤٩١
=======

إنخفاض قيمة الموجودات
خالل السنة قامت المجموعة بإعادة تقييم القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع وأجرت تسوية خسارة
إنخفاض بمبلغ  ١٤٥مليون ٢٠٠٨) jم  ٤٣٢ :مليون  jسعوودي( تمثل الفرق بين القيمة الدفترية
والقيمة العادلة في  ٣١ديسمبر ٢٠٠٩م.
وفقا ً لمتطلبات معيار الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين "الموجودات غير الملموسة" قامت إدارة
الموجموعة بإجراء إختبار عن اإلنخفاض في القيمة فيما يتعلق بالشھرة المسجلة في القوائم المالية
الموحدة للمجموعة لبعض عملياتھا الخارجية.
لقد تم تحديد المبالغ القابلة لإلسترداد بناءاً على القيمة المستخدمة ومؤشرات األداء المالي األخرى.
اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة إلحتساب القيمة المستخدمة ھي كما يلي :
 .١مجمل الربح التقديري .
 .٢معدل المتوسط المرجح للنمو.
 .٣معدل الخصم المطبق في تقديرات التدفق النقدي.
قامت اإلدارة بتحديد مجمل الربح التقديري ومعدل المتوسط المرجح للنمو بناءاً على اإلداء السابق
وتوقعاتھا للتطور اإلقتصادي المناسب .معدالت الخصم المستخدمة ھي ما قبل الزكاة  /الضريبة وتعكس
المخاطر المحددة المتعلقة بالصناعة.
نتائج إختبار اإلنخفاض في القيمة في  ٣١ديسمبر ٢٠٠٩م نتج عنھا مصاريف إنخفاض بمبلغ ٤٤.٩٦
مليون  jسعودي في ھذه القوائم المالية الموحدة .
٢٤

 -٢٣مصروفات التمويل ـ صافي
تتكون مصروفات التمويل ـ بالصافي للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر من اآلتي :

فوائد بنكية على القروض والقروض األخـرى
اإليردات المكتسبة على الودائع البنكية قصيرة األجل

٢٠٠٩م
)ألف ريـال(

٢٠٠٨م
)ألف ريـال(

٢٤٤.٤٦٨

١٦٢.٨٠٠

)(١٧.١٣١
-------٢٢٧.٣٣٧
========

) ( ٩.١٤٢
-------١٥٣.٦٥٨
========

 -٢٤الزكـــاة الشرعيـة وضريبة الدخــل
)أ(

المحمل على السـنة :
تقوم الشركة وشركاتھا التابعة بتقديم إقراراتھا للزكاة الشرعية وضريبة الدخل كل على حدة على
أساس غير موحد باستخدام طريقة حقوق الملكية  .تتكون العناصر الرئيسية للوعاء الزكوي لكل
شركة سعودية من حقوق الملكية والمخصصات كما في بداية العام والربح الصافي المعدل،
ناقصا ً الحسومات لصافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة واالستثمارات وبنود أخرى محددة .و
في حالة وجود وعاء للزكاة سلبي  ،فلم تكن ھناك زكاة مستحقة الدفع بواسطة الشركة للسنة .
تتكون الزكاة وضريبة الدخل المحملة على السـنة للسـنة المنتھـية في  ٣١ديسمبر مما يلي -:
٢٠٠٨م
٢٠٠٩م
)ألف ريـال(
)ألف ريـال(
الزكـاة :

 للسـنة الحاليـة -سـنوات سـابقة

ضريبة الدخل  -للسـنة الحالية

٢٣.٥٦٤
-

١٦.٩٨٢
١٠.١٧٥

٣٩.٧٥٩
------٦٣.٣٢٣
=======

٢٦.٢٣٠
------٥٣.٣٨٧
=======

)ب( الزكاة الشرعية والضريبة المسـتحقة :
يتم تحليل الحركة في الزكاة الشرعية وضريبة الدخل المسـتحقة للشركة للسـنة المنتھية في ٣١
ديسمبر كمايلي :

الرصيد في بداية السـنة
تسويات نتيجة توحيد الشركات التابعة
المحمـل على الســنة
المسـدد وتسويات خالل السنة
الرصيد في نھاية السـنة

٢٥

٢٠٠٩م
)ألف ريـال(

٢٠٠٨م
)ألف ريـال(

٨٨.٣٥٨
١١١.٢٥١
٦٣.٣٢٣
)(٥٨.٩٨٤
------٢٠٣.٩٤٨
=======

١١٢.٤٤٩
٥٣.٣٨٧
) ( ٧٧.٤٧٨
------٨٨.٣٥٨
=======

)ج(

موقف الزكـاة :
حصلت الشركة على شھادات الزكاة النھائية حتى السنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ١٩٩٨م ،
وحصلت على شھادات زكاة مؤقتة حتى  ٣١ديسمبر ٢٠٠٧م  .قدمت الشركة االقرارات
الزكوية النھائية لعام ٢٠٠٧م .
خالل عام  ،٢٠٠٤قامت المصلحة بربط زكاة شرعية اضافية على الشركة بمبلغ  ١٦.٨مليون
 jسعودي عن االعوام من  ١٩٩٩الى  ،٢٠٠٢وقد اعترضت الشركة على ھذا الربط
ورفعت خطابي إعتراض الى لجنة االعتراض .اصدرت لجنة االعتراض قرارھا عن األعوام
 ١٩٩٩و  ٢٠٠٠لصالح الشركة والذي بموجبه تم تخفيض الفروقات الزكوية من
 ٤.٩مليون  jسعودي إلى  ٢٩٢ألف  jسعودي .غير أن المصلحة قامت باالستئناف لدى
لجنة اإلستئناف الزكوية العليا ضد قرار لجنة االعتراض في  ١٠مارس ٢٠٠٧م .قدمت
الشركة إستئنافا ً ضد قرار لجنة اإلستئناف الزكوي العليا لدى ديوان المظالم  ،ما زالت نتنيجة
االستئناف معلقة  .وفيما يتعلق بالسنوات  ٢٠٠١و ٢٠٠٢أصدرت لجنة اإلعتراض قراراھا
والذي بموجبه تم تخفيض الفروقات الزكوية من  ١١.٨مليون  jسعودي إلى  ٣مليون j
سعودي إال أن الشركة قدمت إستئناف إلى لجنة اإلسئناف الزكوية العليا ضد الرصيد المتبقي
البالغ  ٣مليون  jسعودي مع الضمان البنكي لھذا الرصيد .وأصدرت لجنة اإلسئناف الزكوية
العليا قرارھا لصالح الشركة الذي نتج عنه إلغاء الرصيد المتبقي البالغ  ٣مليون  jسعودي.
فيما يتعلق بالسنتين ٢٠٠٣م و٢٠٠٤م أصدرت المصلحة ربطھا وطالبت بفروقات زكوية قدرھا
 ٤.٣مليون  jسعودي .وقامت الشركة بتقديم إعتراض على ھذه الفروقات الزكوية إلى لجنة
اإلعتراض اإلبتدائية الثانية التي أصدرت قرارھا وخفضت الفروقات من  ٤.٣مليون j
سعودي إلى  ٣.٥مليون  jسعودي وقامت الشركة باإلستئناف إلى لجنة اإلعتراض الزكوي
العليا على قرار لجنة اإلعتراض اإلبتدائية الثانية وقدمت ضمان بنكي بمبلغ  ٣,٥مليون j
سعودي .ونتيجة ھذا اإلسئناف لم تحسم بعد حتى تاريخ إصدار ھذه القوائم المالية الموحدة.
فيما يتعلق بالسنوات ٢٠٠٥م و٢٠٠٦م و٢٠٠٧م لم تصدر المصلحة ربطھا حتى تاريخه .
استلمت بعض الشركات التابعة السعودية الشھادات الزكوية النھائية لبعض السنوات والشھادات
الزكوية المؤقتة لسنوات اخرى .كما استلمت أيضا ً استفسارات من المصلحة حول السنوات قيد
المراجعة من قبل المصلحة ،والتي تم الرد عليھا أو في مرحلة الرد عليھا من قبل الشركات ذات
العالقة .
أيضا ً ،استلمت بعض شركات السعودية الموحدة في المجموعة ربوطا ً زكوية من المصلحة
تتعلق باإلقرارات الزكوية للسنوات المفتوحة  ،حيث طالبت المصلحة بزكاة اضافية بمبلغ ٣٦.٦
مليون  jسعودي تقريبا ً نتج ھذا المبلغ من تطبيق القرار الوزاري رقم  ١٠٠٥مقابل القوائم
المالية ألحدى الشركات التابعة لعامي ٢٠٠٥م و٢٠٠٦م  .اعترضت الشـركات على ھذه
الربوط ورفعت قضايا اليزال األمر معلقا ً مع المصلحة ولجان اإلستئناف .

)د(

موقف ضريبة الدخل:
تلتزم الشركات التابعة األجنبية للمجموعة بدفع ضريبة دخل بموجب قوانين الضريبة المطبقة
في دول تأسيسھا  .بعض ھذه الشركات التابعة تحت فترة اإلعفاء الضريبي حالياً  ،تقوم
الشركات التابعة الخاضعة للضريبة بتحديد اإللتزامات الضريبية بناءاً على المعدالت المطبقة
للشركات فيما يتعلق بالدخل المعدل الخاضع للضريبة للسنة كما أن بعض ھذه الشركات التابعة
ملتزمة بدفع ضريبة مقدمة ربع سنوية تمت تحديدھا في العام السابق على أساس اإللتزام
الضريبي.
إستلمت بعض الشركات التابعة ربوطات ضريبة نھائية لبعض السنوات وربط ضريبي مؤقت
لسنوات أخرى كما إستلمت أيضا ً إستفسارات من المصلحة بعد الربط أو التفتيش للسنوات
المفتوحة والتي تم تقديم الردود عليھا  ،تعتقد إدارة المجموعة أنه ليس ھنالك مبالغ ھامة قيد
النظر لدى المصلحة في اي عمليات أجنبية.
٢٦

 -٢٥ربح السـھم
تم احتساب ربح السھم للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠٠٩م بشكل منفصل بتقسيم صافي الربح من
العمليات )بما في ذلك حصة األقلية( وصافي الدخل لتلك الفترة على المتوسط المرحج لعدد األسھم
العادية القائمة خالل السنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠٠٩م والذي بلغ  ٥٠٠مليون سھم .

 -٢٦تعھدات والتزامات محتملة
لدى المجموعة ضمانات بنكية وخطابات اعتماد غير مسددة تبلغ  ٧٨٦مليون  jسعودي في ٣١
ديسمبر ٢٠٠٩م )٢٠٠٨م  ٣٣٨ :مليون  jسعودي( والتي صدرت من خالل التعامل العادي للنشاط
 .أيضا ً  ،أنظر إيضاح ) (١١فيما يتعلق بالضمانات الممنوحة لبعض القروض  ،وإيضاح ) (٢٣فيما
يتعلق بااللتزامـات الزكوية وإيضاح ) (٢٨فيما يتعلق باإليجارات .
قدمت الشركة أيضا ً ضمان شركة لمقابلة قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي ألحد الشركات
الزميلة بالتناسب مع قيمة ملكيتھا في ھذه الشركة الزميلة .
في  ٣١ديسـمبر ٢٠٠٩م كان إلحدى الشركات التابعة التزامات لبيع حوالي  ١٩٦.٧٣١طن خالل عام
٢٠١٠م )٢٠٠٨م  ٣٧١.٧٢٥ :طن للبيع في عام ٢٠٠٩م( من السكر المكرر بأسعار تقارب أسعار
السوق السائدة في تواريخ العقد  .سعر السكر الخام لعقود البيع الملتزم بھا مغطاة من خالل العقود
المستقبلية .
في  ٣١ديسمبر ٢٠٠٩م كان للمجموعة تعھدات قائمة بمبلغ  ٢٠٤مليون  jسعودي )٢٠٠٨م ٤١٩ :
مليون  jسعودي( تتعلق بإستثمارات.

 -٢٧معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقـة
تمثل معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة في بيع منتجات من خالل التعامل العادي للنشاط لمنشآت
تتعلق ببعض الشركات التابعة الموحدة  .شروط تلك المعامالت يتم اإلتفاق عليھا بين األطراف .احدى
الشركات التابعة الموحدة كانت تقوم بتقديم خدمات فنية بواسطة احد مساھميھا األجانب  .كما تقوم
الشركة أيضا ً بترتيب التسھيالت االئتمانية لمنشآتھا المنتسبة من خالل البنوك التجارية المحلية .
للمجموعة بعض المعامالت تتعلق بإستثمار وأرصدة حسابات جارية مع بعض الشركات المنتسبة .
كافة معامالت األطراف ذات العالقة يتم اعتمادھا بواسطة اإلدارة
كان لدى المجموعة خالل السنة المنتھية في  ٣١ديسمبر  ،المعامالت الجوھرية التالية مع األطراف
ذات عالقة :
مساھمون في شركات تابعـة :
إيرادات ـ بالصافـي
شراء خدمات فنيـة
إيجار محمل بواسطة مساھم في شركة تابعة
رواتب وأتعاب إدارة محملة بواسطة مساھم في شركة تابعة

٢٧

٢٠٠٩م
)ألف ريـال(

٢٠٠٨م
)ألف ريـال(

٥٨٨.٨٦٣
٧.١٣٨
٦٠٠
٤.٨١٥

٥٤٧.٠٧٠
٣.٧٥٠
٣٠٠
٣.٧١٣

)أ(

تتكون األرصدة مع األطراف ذات العالقة في  ٣١ديسمبر والناتجة بشكل رئيسي عن المعامالت
المذكورة أعاله من اآلتي :
٢٠٠٩م
)ألف ريـال(

مطلوب من أطراف ذات عالقـة )ظاھر تحت
ذمم مدينة تجاريـة( :
بعض المساھمين في الشركة المتحدة للسـكر
مطلوب من أطراف ذات عالقة )ظاھر تحت
مدفوعات مقدما ً وموجودات متداولة أخرى :
أرباح موزعة مستحقة من شركة صافوال بھاشر
مدينة السـيرة للتطوير العقـاري
شـركة صافوال بھشھر
مساھمين في شركة زميلة
صافي المستحق من شركة المھيدب القابضة )إيضاح (٤
إنتاج رأس المال المحدودة
شـركة أجنحة عافية العالمية المحدودة
شركة السعودية للتجزئة
شركة برونتو ديجتال
أكوان
حسون
أخـــرى
المجمــوع
مطلوب ألطـراف ذات عالقـة )ظاھر تحت
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى :
شركة بھشھر للتنمية الصناعية )بھشھر للتنمية(
حساب جاري مع شركة كنان العالمية للتطوير العقاري المحدودة
كنان العربية للعقار
شركة صافوال لألغذية الخفيفة )أنظر إيضاح /٩د(
حماد
شركة المھيدب القابضة
شركة عبد القادر المھيدب
المھيدب وأبناؤه
ديار المشرق
اإلجمالي

٢٠٠٨م
)ألف ريـال(

٨٢.٣٢٩

٦٢.٨٤٤

=======

=======

٣٠.٢٦٥
٤٠.٠٠٠
٧٠.٥٦٠
٢.٧٥٧
٣.٧٣٦
٥٦٩
١٤٢
١.١٠٧
٣٨٨
------١٤٩.٥٢٤
=======
١٩.٣٩٥
٥٠.٠٠٠
١٠.٣٢٧
١.٣٣٠
٢١.٩٤٢
٢٣.٣١٦
٥٩.٨٠٠
٣.٨٢٣
-------١٨٩.٩٣٣
========

١٠٤.٤٧٩
٩٠.٩٥٨
٢٥.٦٤٤
٤٠.٠٠٠
١٤٦.٥٤٤
٧٠.٥٦٠
٢.٧٥٧
١.٩٠١
-----٤٨٢.٨٤٣
======
٣٩.٣٩٩
١٢.٥٢١
٥٠.٠٠٠
١٠.٣٢٧
-------١١٢.٢٤٧
========

)ب( بلغت المكافآت المستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠٠٩م  ٢.٢مليون j
سعودي )٢٠٠٨م  ٢.٢ :مليون  jسعودي( تم احتسابھا وفقا ً لعقد تأسيس الشركة والذي اعتبر توزيعا ً
ظاھراً في قائمة التغيرات في حقوق المساھمين  .كما بلغت بدالت الحضور لمجلس اإلدارة وأعضاء
مختلف اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠٠٩م مبلغ
 ٥٥٤ألف  jسعودي )٢٠٠٨م  ٣٦٥ :ألف  jسعودي( وتم تحميلھا للمصاريف المضمنة تحت
المصروفات العمومية واإلدارية .

٢٨

- ٢٨

قطاعات العمـل
خالل السنة المنتھية في  ٣١ديسمبر٢٠٠٩م و٢٠٠٨م تمثلت األنشطة الرئيسية للمجموعة في تصنيع وبيع
الجملة وتسويق وتجارة التجزية في مختلف أنواع األغذية والمنتجات المتعلقة بذلك .تم تلخيص بعض المعلومات
المالية المختارة كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٠٩م و٢٠٠٨م وللسنتين المنتھيتين في ذلك التاريخ وفقا ً للقطاعات
الجغرافية كما يلي :

٢٠٠٩م
ممتلكات وآالت ومعدات  -صافي
صافي موجودات غير متداولة أخرى
صافي اإليـرادات
صافي الربـح
٢٠٠٨م :
ممتلكات وآالت ومعدات
صافي موجودات غير متداولة أخرى
صافي إيـرادات
صافي الربح

استثمارات
في أنشطة
أخـــرى
)ألف (j

المجمـوع
)ألف (j

تصنيع  /جملة
)ألف (j

تجزئــة
)ألف (j

٢.٨٨١.١٩٠
٨٢٤.٦٤٨
٩.٩٩٧.١٠٦
٤٧٧.٥٧٣

٥.٥٣٦.٧٦١
٥.٤٢٢ ٢.٦٥٠.١٤٩
٤١٧.٨٦٠
٦.٠٨٦.٢٥٦ ٤.٨٤٣.٧٤٨
- ٧.٩٢٠.٠٩٦
١٧.٩١٧.٢٠٢
٣٣٧.٢٠٩
٩٥١.٥٦٥
١٣٦.٧٨٣

٢.٢٤٤.١٨٨
١.٢٩٩.٢٥٦
٧.٧٠١.٧٣٦
٤٦.٧٧٣

٥.٩٦١ ٢.٠٠٠.٥١٤
٤.٢٥٠.٦٦٣
٥.٥٦٦.٠٣٥ ٤.٠٤٢.٤٨٧
٢٢٤.٢٩٢
١٣.٨٢١.٣٧٧
- ٦.١١٩.٦٤١
)(٢١.٧٨٩
٢٠٢.٣٥٨
١٧٧.٣٧٤

تباشر المجموعة أعمالھا في المملكة العربية السعودية ،وجمھورية مصر العربية ،والجمھورية
االسالمية االيرانية وبعض المناطق الجغرافية األخرى .تم تلخيص بعض المعلومات المالية كما في ٣١
ديسمبر  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨وللسنتين المنتھيتين في ذلك التاريخ وفقا للقطاعات الجغرافية كما يلي )بآالف
الرياالت السعودية( :

٢٠٠٩م
ممتلكات وآالت ومعدات ـ صافي
صافي موجودات غير متداولة أخرى
صافي اإليـرادات
صافي الربـح
٢٠٠٨م :
ممتلكات وآالت ومعدات
صافي موجودات غير متداولة أخرى
صافي إيـرادات
صافي الربح

المملكة العربية
السـعوديــة
)ألف (j

مصـــر
)ألف (j

٣.٦٧٤.٢٤٧
٥.١١١.٥١١
١١.٨١٧.٠٣٥
٨٣٢.١١٨

٤١٠.٩٢٥
٥.٥٣٦.٧٦١
٦٥٨.١١٨
٧٩٣.٤٧١
٦٨٠.١٥٦
٦.٠٨٦.٢٥٦
٢٩٤.٥٨٩
١٧.٩١٧.٢٠٢ ٢.١٧٧.٢٨٧ ١.٨٢٢.١٤٩ ٢.١٠٠.٧٣١
٩٥١.٥٦٥
٥٦.٤٩٦
١٣٤.٣٧٦
٤١.٥٦٧

٣.١١٤.٧٩٣
٤.٦٦٢.٥١١
١٠.٤٨٥.٥٩٧
٣٧٦.٢٦٧

٤.٢٥٠.٦٦٣
٣٤٧.٤٥٥
٥.٥٦٦.٠٣٥
٢٤٩.٠٣٩
١٣.٨٢١.٣٧٧ ١.٥٩٢.١٤٥
)٢٠٢.٣٥٨ (١٨٦.٩١٠

٢٩

إيـــران
)ألف (j

٧٨٨.٤١٥
٥٩٤.٠١٨
٦٠.٤٦٧
- ١.٧٤٣.٦٣٥
٦٧.٣١٨
)(٥٤.٣١٧

دول أخرى
)ألف (j

المجمـوع
)ألف (j

-٢٩

إيجـارات
لدى المجموعة إيجارات تشغيلية متعددة للمكاتب والمطاعم والسوبرماركت ومنافذ التجزئة وسكن
الموظفين والسيارات .بلغت مصروفات االيجار  ٢٣٦مليون  jسـعودي للسنة المنتھية في ٣١
ديسمبر  ١٨٠ : ٢٠٠٨) ٢٠٠٩مليون  jسعودي(.
يتم تحليل اإللتزامات المحملة تحت االيجارات التشغيلية في  ٣١ديسمبر ٢٠٠٩م كما يلي :
٢٠٠٩م
)ألف ريـال(
خالل ســنة ٣٣١.٢٧٦
بين سنتين وخمس سنوات
أكثر من خمس سـنوات

٣١٣.٨٧٦
١.٩٢٤.١٨٩
------٢.٥٦٩.٣٤١
=======

المجمـوع

 - ٣٠االدوات المالية وإدارة المخاطر
تتضمن االدوات المالية المقيدة في قائمة المركز المالي الموحدة النقد وما في حكمه وذمم مدينة تجارية
واإلستثمارت وقروض بنكية قصيرة االجل وذمم دائنة وبعض الموجودات والمطلوبات األخرى
وقروض طويلة االجل.
مخاطر االئتمان  -ھي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الى تكبد الطرف اآلخر
لخسارة مالية .ليس لدى المجموعة تركيز جوھري لمخاطر االئتمان .تم ايداع النقد وما في حكمه لدى
بنوك محلية وعالمية ذات تصنيف ائتماني مرتفع .تستحق الذمم المدينة التجارية واالخرى بشكل رئيسي
من عمالء في السوق المحلية واطراف ذات عالقة وھي مقيدة بالقيمة القابلة لالسترداد المقدرة.
القيمة العادلة والتدفقات النقدية ومخاطر سعر الفائدة  -ھي التعرض لعدة مخاطر بسبب التغيرات
في اسعار الفائدة في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة .بما انه ليس لدى
المجموعة موجودات جوھرية تحمل فوائد ،فان ربح المجموعة وتدفقاتھا النقدية من العمليات مستقلة
عن التغيرات في اسعار الفائدة في السوق .تنتج مخاطر اسعار الفائدة على المجموعة بشكل رئيسي من
قروضھا قصيرة االجل وطويلة االجل ،وھي مبنية على اساس سعر فائدة عائم .ان القروض قصيرة
االجل قابلة العادة التسعير بشكل منتظم .تقوم االدارة بمراقبة التغيرات في اسعار الفائدة وتعتقد ان
مخاطر القيمة العادلة ومخاطر سعر الفائدة للتدفقات النقدية المعرضة لھا المجموعة ھي غير جوھرية.
مخاطر السيولة  -ھي مخاطر عدم مقدرة المنشأة على تأمين السيولة الالزمة لمقابلة االلتزامات
المتعلقة باالدوات المالية .قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع اصل مالي بسرعة وبقيمة
تقارب قيمته العادلة .تدار السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية لمقابلة
االلتزامات المستقبلية للمجموعة.
مخاطر العملة  -ھي مخاطر التغير في قيمة االدوات المالية بسبب التغيرات في اسعار صرف
العمالت االجنبية .ان معامالت المجموعة االساسية ھي بال jالسعودي والدوالر االمريكي واليورو
وال jااليراني والليرة التركية والجنيه المصري .بعض من ھذه المعامالت معرضه لمخاطر تقلب
أسعار العمالت المعامالت األخرى بالعمالت األجنبية غير جوھرية.

٣٠

 - ٣٠االدوات المالية وإدارة المخاطر)تابع(
مخاطر سعر السوق
ھي المخاطر التي فيھا تتذبذب القيمة العادلة إلستثمارات المجموعة المتاحة للبيع بسبب التغيرات في
أسعار السوق تحتفظ المجموعة بإستثمار في بعض األسھم المسجلة في السعودية والبورصة األردنية
التي تنطوي على بعض مخاطر سعر السوق.
تحاول المجموعة تقليل المخاطر من خالل التنوع في مختلف القطاعات المدرجة في سوق تداول
األسھم وتحد من تعرضاتھا للقطاعات التي تتعلق بأنشطة المجموعة.
القيمة العادلة  -ھي القيمة التي يتم فيھا تبادل أصل او تسوية التزام بين اطراف راغبة في ذلك وتتم
بنفس شروط التعامل مع االطراف االخرى .بما انه يتم اعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة على
اساس طريقة التكلفة التاريخية ،باستثناء تقييم األوراق المالية المتاحة للبيع بقيمتھا العادلة من خالل
حقوق الملكية ،وتوحيد القوائم المالية لشركات تابعة على اساس قيمتھا العادلة  ،قد تنتج فروقات بين
القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة .تعتقد االدارة ان القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
للمجموعة ال تختلف بشكل جوھري عن قيمتھا الدفترية.

 -٣١أحداث الحقة:
في  ١٧يناير  ٢٠١٠أكملت المجموعة اإلكتتاب العام األولى في سوق المال السعودي بحصة
مقدارھا  %٣٠من رأسمالھا مال في ھرفي بإرتفاع  ٤١٣.١مليون  jسعودي .تم تسجيل
األسھم في سوق اوراق المال )تداول( في  ٢فبرير ٢٠١٠م .

٣١

