
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  

  

  شركة جممـوعـة صافوال 
  )شركة مساهمة سعودية(

  
  )غير مدققة( الموجزةالمرحلية  الموحدةالقوائم المالية 

   م ٢٠٠٧  مارس٣١ فيأشهر المنتهية  الثالثة ةلفتر
 



  
  
  
  
  
  
 
  

   "فحص مراقب الحساباتتقريـر " 
  

   المساهمين الســادة إلى 
   مجمـوعة صافوال شركة 
  المملكة العربية السعودية  – ةجـد

  
 مساهمة شركة – مجموعة صافوال  لشركةالمرفقةالمرحلية   الموحدةي قائمة المركز المالفحصنالقد 

المرحلية   الموحدة الدخلةائموقم ٢٠٠٧  مارس٣١ يف كما  وشركاتها التابعة)الشركة (–سعودية 
 ذلك التاريخ واإليضـاحاتهر المنتهية في  أشالثالثةلفترة المرحلية ي الموحدة التدفق النقد وقائمة

    .الموجزةالمرحلية  الموحدة  جزءاً من هذه القوائم الماليةالمعتبرة الموجزة
  

نات التي لنا مع كافة المعلومات والبيا وتم تقديمها لقد تم إعداد هذه القوائم المالية من قبل الشركة
ة السعودية الصادر من قبل الهيئالمرحلية لمالية  فحصنا وفقـاً لمعيار فحص التقارير اتم. طلبناها

يتكون الفحص المحدود بصفة أساسية من تطبيق إجراءات تحليلية على . للمحاسبين القانونيين
. لمالية والمحاسبية الشركة عن األمور افيالمعلومات المالية واإلستفسار من األشخاص المسؤولين 

 ي والت،  تتم وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليهايراجعة التيعد هذا الفحص أقل نطاقاً من عملية الم
تم فحص  .ي مثل هذا الرأي لذا فإننا ال نبد،  حول القوائم المالية ككليتهدف أساساً إلى إبداء الرأ

بواسطة م ٢٠٠٦ مارس ٣١ ي ف المقارنة المنتهيةالمرحلية الموجزة لفترة القوائم المالية الموحدة
ولم يحددوا فيه أي م ٢٠٠٦ أبريل ١٥ت آخرين والذين أصدروا تقرير فحصهم بتاريخ  حسابايمراقب

  .  القوائم المالية تلك علىايجب إجراؤهتعديالت مادية 
  

على القوائم مادية ينبغي إجراؤها بناء على الفحص الذى قمنا به ، لم يتبين لنا وجود أية تعديالت 
 في ذلك الثة أشهر المنتهية الثولفترةم ٢٠٠٧  مارس٣١ في الموجزة كماالمرحلية   الموحدةالمالية

ة لظروف في المملكة العربية السعودية والمالئم تتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها يلكالتاريخ 
   .الشركة وشركاتها التابعة

    
  

 كي بي أم جي الفوزان والسدحان / عن  
      

  
  ـــــــــــــــ    
  لسدحان طارق عبدالرحمن ا    
  ٣٥٢ص رقـم ـترخـي    
             
  هـ ١٤٢٨  ربيع األول٢٩ي ـجدة ف
 م ٢٠٠٧ أبريـل ١٧ق ـالمواف

  والسدحانكى بي أم جي  الفوزان
 +٩٦٦ ٢ ٦٥٠ ٤٦٠١  تليفون   مركز جده الدولي لألعمال

 + ٩٦٦ ٢ ٦٥١ ٩٢٤٢  فاكس    عبداهللا طريق الملك
 .sa.com.kpmg.www  انترنيت   ٦٦٥٩ب .ص

 ٢١٤٥٢جـده 
 المملكة العربية السـعودية 
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KPMG شركة تضامنية مسجلة في المملكة العربية السعودية الفوزان والسدحان   
  راـويسـ العالمية ـ اتحاد سKPMGعضو 



  ١

  جمموعة صافوال شركة 
 ) شركة مساهمة سعودية(

  
  ) غير مدققة(المرحلية   الموحدةيقائمة المركز المال
  م ٢٠٠٧  مارس٣١ فيكما 

  
    م ٢ ٠ ٠ ٦    م ٢ ٠ ٠ ٧  إيضاح        
  ) غير مدققـة(  )ـةغير مدقق(          

     ) ألف ريـال(  ) ألف ريـال(     الموجــودات
  :  متداولة ال موجــوداتال

   ١,١١٢,٠٧٨   ١,٥٤٩,٣٠٨    وما في حكمه نقـــــدال  
   -       ٨٣,٤٩٩   ٣  تثماراتـــإس  
   ١,١٨٦,٠٥٦   ١,٢٧٧,٠٨٩    ذمم مدينــة   
   ١,٣٠٢,٢٦٠   ١,٤٠٨,٢٩٤    مخــزون   
   ٣٧٨,١٨٤    ٤٠٢,٠١٤    ودات أخرى مدفوعات مقدماً وموج  
          -------- -  --------  
   ٣,٩٧٨,٥٧٨    ٤,٧٢٠,٢٠٤    المتداولة  مجموع الموجـودات   
          ---------  --------  

  : الموجودات غير المتداولـة 
   ١,٥٠٩,٤٥٢   ٢,٤٩٧,١٠٥   ٣  إسـتثمارات   
   ١٦٥,٤٤٣   ٢٨٨,٩٧٠     غير ملموسـة موجودات   
   ٤,٠٧٥,٢٠٩    ٣,١٤٣,٠٥٩      ومعدات ممتلكات ، آالت  
          -------- -  --------  
   ٥,٧٥٠,١٠٤    ٥,٩٢٩,١٣٤     الموجودات غير المتداولة مجموع   
          -------- -  --------  

   ٩,٧٢٨,٦٨٢   ١٠,٦٤٩,٣٣٨    مجمـوع الموجـودات 
          =========   ========  

  المطلوبات وحقوق الملكيـة 
  : متداولـة المطلوبات ال

   ٥٩٥,٥١٣   ٦٠٨,١٥٣   ٤   قصيرة األجـل  بنكيةقروض  
   ١٤٦,١٨٣   ١٢٦,٧٢٨   ٥  جزء متداول لقروض طويلة األجـل   
   ١,٦٥٠,٩١٥   ١,٥٥٣,٤٩٠     ذمم دائنــة   
   ٣٩٧,٧٨٩    ٥٠٣,٨٩٦      أخـرى  متداولةمصاريف مستحقة ومطلوبات  
          --------  --------   
   ٢,٧٩٠,٤٠٠    ٢,٧٩٢,٢٦٧     مجموع المطلوبات المتداولة   
          --------  --------   

  : المطلوبات غير المتداولة 
   ١١٧,٣٣١   ٦٤,٥٥٣     ذمم دائنـة طويلة األجـل   
   ٥٩٠,٦٤٢   ٥٩٧,٢٤٦   ٥  قروض طويلة األجـل   
   ١٢٩,٨٤١   ١٥٥,٩٩٤    ص مكافأة نهاية الخدمة مخص  
          --------  --------   
   ٨٣٧,٨١٤   ٨١٧,٧٩٣    ة جموع المطلوبات غير المتداولم  
          --------  --------   

   ٣,٦٢٨,٢١٤   ٣,٦١٠,٠٦٠    مجموع المطلـوبات 
          --------  --------  

  : الملكيــة حقوق 
  :  حقوق المسـاهمين في الشـركة   
  ١,٨٠٠,٠٠٠   ٣,٧٥٠,٠٠٠   ٦    رأس المال   
   ٢,٦١٤,٨٤٩   ٧٧٩,٧٠٨     نظامــي إحتياطي   
   ٤,٠٠٠   ٤,٠٠٠       عــام إحتياطى  
   -         ٧٨,٠٧١     استثماراتمنغير محققة أرباح   
      ) ١١١,٥٨٧  (      ) ١٠٣,٣١٨  (    تسـويات تحويل عمالت أجنبيـة   
   ١,٠٧٣,٤٩٣   ١,٧٣٥,٩٨٢     أرباح مبقـاة   
          --------  --------    
   ٥,٣٨٠,٧٥٥  ٦,٢٤٤,٤٤٣      المساهمينمجموع حقوق   

  
   ٧١٩,٧١٣   ٧٩٤,٨٣٥     حقوق األقليــة   
          --------  --------  

   ٦,١٠٠,٤٦٨   ٧,٠٣٩,٢٧٨   الملكيـة حقـوق مجموع 
          --------  --------  

   ٩,٧٢٨,٦٨٢   ١٠,٦٤٩,٣٣٨      الملكية مجموع المطلوبات وحقوق 
          ========  ========  

  
   ١٢ الى ١ االيضاحات المرفقة من تعتبر

 األولية  الموحدةلمالية القوائم اال يتجزأ من هذهجزءا 



  ٢

  جمموعة صافوالشركة 
 ) شركة مساهمة سعودية(

  
  )غير مدققة(المرحلية  الموحدةـل قائمة الدخ

 م٢٠٠٧  مارس٣١ فيالمنتهية  أشهر  الثالثةيتلفتر
  

    م٢ ٠ ٠ ٦   م ٢ ٠ ٠ ٧        
   )غير مدققـة(  )غير مدققـة(        
  ) ألف ريـال(  ) الف ريـال(        
       

   ١,٩٢٢,٧١٠   ٢,٢٤٧,٦١٦  دات صافي اإليرا
  

    ) ١,٦٠٣,٧٨١  (    ) ١,٨٦٩,٤٩٩  (   تكلفة اإليرادات 
    ---------  --------  

   ٣١٨,٩٢٩    ٣٧٨,١١٧   الربـــحمجمل 
    --------  --------   

  : المصـروفات 
     ) ١٥٢,١٣٢  (     ) ١٨١,٢٦٦  (   وتسويقبيع مصروفات 
       ) ٨٠,٣٢٥  (       )٩٢,٩٠٧  (   عمومية وإداريةمصروفات 

      --------    --------   
     ) ٢٣٢,٤٥٧  (     ) ٢٧٤,١٧٣  (  مجموع المصروفات 

      --------    --------    
  ٨٦,٤٧٢   ١٠٣,٩٤٤   الدخل من العمليات

       
  :رى  أخ)مصروفات (إيرادات

   ٨٥,١٢٢    ٩٢,٥٨٠   شركات زميلة وصافي أرباح بيع اسثتمارات  الحصة في أرباح
   ٨,٤٩١       ) ١٤,٩٧٨  (   ماليــة صافي أعباء

    --------  --------    
   ١٨٠,٠٨٥    ١٨١,٥٤٦    وحقوق األقليةوضريبة الدخل األجنبيةالربح قبل الزكاة 

  
         ) ٩,٣١٦  (       ) ٢٣,٢٨٢  (  الزكاة وضريبة الدخل

    --------  --------  
   ١٧٠,٧٦٩   ١٥٨,٢٦٤      الدخل قبل حقوق األقلية فيصا

   
       ) ٣٤,٩٦٩  (       ) ٢٠,٨٠٤  (  ربح شركات تابعة موحدة  في صافي ةة حقوق األقليحص
    --------  --------   

   ١٣٥,٨٠٠    ١٣٧,٤٦٠   ربحالصافي 
    ========   ========  

    ٠,٣٧   ٠,٣٧    )٧إيضاح  ( ربح السهـم
      ========   ========   
      

 
  
  
  
  
  
  
  
 

   ١٢  الى١ االيضاحات المرفقة من تعتبر
 األولية  الموحدة القوائم الماليةال يتجزأ من هذهجزءا 

  
  
  
  



  ٣

  جمموعة صافوال شركة 
 ) شركة مساهمة سعودية(

  

  )غير مدققة(المرحلية  الموحدة التدفق النقديقائمة 
 م٢٠٠٧  مارس٣١ فيالمنتهية   أشهرةالثالث ةلفتر

  
     م ٢ ٠ ٠ ٦    م ٢ ٠ ٠ ٧        
   )ـةغير مدقق(   )غير مدققـة(        

     ) ألف ريـال(  ) ألف ريـال(   : األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
   ١٣٥,٨٠٠      ١٣٧,٤٦٠      الدخــل  فيصا  
        
   د النقفيمع صا ل صافي الدخويات لمطابقةتس  
   :األنشطة التشغيلية المتوفر من )المستخدم في(  
    )   ٨٥,١٢١  (    )   ٩٢,٥٨٠  (  صافي إيرادات اإلسـتثمارات    
   ٥٥,٣٧٩     ٦٦,٠٥١    اإلســتهالك واإلطفـاء    
   -                  ) ٢٧  (  من بيع ممتلكات ، آالت ومعدات  الربح    
  األقلية من صافي أرباح الشركات حصة حقوق     
   ٣٤,٩٦٩     ٢٠,٨٠٤    التابعة الموحدة       

  
  : التشغيلية  والمطلوبات  الموجوداتفيالتغيرات      
     ) ٢٤٣,١٨١  (   ٤٨,٥٢٨    ذمم مدينــة     
     ) ١٨٠,٠٥٩  (      ) ٧٠,١٢٧  (  مخــزون     
       ) ٩٣,٤٤٥  (    ) ١٣٠,٢٠٠  (  مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى     
   ٤٤٣,٠٣١     ٢١٣,٥٢٢    ذمم دائنــة     
       ) ٥١,٤٦٠  (   ٤٨,١٨٧    مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى     
   ٧,٥٢٥     ١٠,٨٢٤    ة للموظفين مكافأة نهاية الخدم    
          --------    --------   
     ) ١١٢,٣٦٢  (    ١١٤,٩٨٢    مجمـوع التســويات   
          --------    --------   
   ٢٣,٤٣٨      ٢٥٢,٤٤٢    المتوفر من األنشـطة التشـغيلية قد النفيصا

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

   :التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية 
     ) ١٢٢,٧٤٢  (     ) ٢٨٥,٧٨٢  (  صافي التغير في اإلســتثمارت   
      )  ١٧,٠٣١  (   )     ١٢,٤٦٢  (    موجودات غير ملموسة إضافة لصافي   
     ) ٢١٠,٦٣٩  (     ) ٢١٨,٣٧٤  (    ، اآلالت والمعدات لممتلكاتل إضافة  
          --------    --------   

     ) ٣٥٠,٤١٢  (     ) ٥١٦,٦١٨  (  سـتثمارية  األنشـطة اإل)المستخدم في(صافي النقد 
          --------    --------   

  : التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
     ) ٨٣٠,٠٩٧  (   ) ١,٠٩٤,٩٥٨  (   قصيرة األجـل  بنكيةصافي التغير في قروض  
     ) ٣٩٩,٨٩٩  (   ٣٢,٥١٦    صافي التغير في قروض طويلة األجـل   
   ٢٣,٧٨١         ) ١٧,٥٠٢  (  حقوق األقليــة صافي التغيرات في   
   ٢,٣٩١,٠٠٠     -         أسـهم جديدة  إصدارصافي المتحصالت من  
     ٣١,٢٥٥         ) ١٩,٤٣٧  (  التغير في ودائع مقـيدة   
       ) ١٠,٨٨١  (           )٥٥٢  (  أرباح موزعـة مدفوعـة   
          --------    --------   

    ١,٢٠٥,١٥٩     ) ١,٠٩٩,٩٢٣  (  المتوفر من األنشـطة التمويليـة  )المستخدم في (صافي النقد
           --------     --------   

    ٨٧٨,١٨٥     ) ١,٣٦٤,٠٩٩  (  صافي التغير في النقد وما في حكمـه 
  

    ٢٠٢,٤٤٨     ٢,٨٢٠,٠٨٦    النقد وما في حكمة في بداية الفـترة 
           --------     --------   

    ١,٠٨٠,٦٣٣     ١,٤٥٥,٩٨٧    ة الفترة النقد وما في حكمه في نهاي
          ========     ========  

  
  : بنود غير نقدية 

   ١,١١٩           ) ١٥  (  تسويات تحويل عمالت أجنبية 
   ) ١٣١,٦٧٧  (   ٢٤,٠٤٩     من بيع استثمارات أرباح غير محققة 

   ٦٠٠     ٦٠٠     المديرينمكافأة 
  

  ١٢ الى ١ االيضاحات المرفقة من تعتبر
 األولية القوائم المالية ال يتجزأ من هذهجزءا 



  ٤

  جمموعة صافوال شركة 
 ) شركة مساهمة سعودية(

  
   ) غير مدققة (الموجزةالمرحلية   الموحدةلقوائم الماليةحول اإيضاحات 

   م ٢٠٠٧  مارس٣١ في أشهر المنتهية الثالثةلفترة 
  
  
  
    وطبيعة أعمالها وشركاتها التابعةالشركة   - ١

مساهمة سعودية تأسست وفقاً لنظام الشركات شركة هى ) الشركة( جموعة صافوالمشركة إن   
 ربيع األول ٢٩ بتاريخ ٢١/ مالمرسوم الملكى رقم العربية السعودية  بموجب  المملكةفي

  ٤٠٣٠٠١٩٧٠٨صدر سجل الشركة التجارى رقم  . )م١٩٧٨ مارس ٩الموافق (هـ ١٣٩٨
تتمثل أهداف  ) .م١٩٧٩مارس  ١٦الموافق (هـ ١٣٩٩ رجب ٢١  مدينة جده بتاريخفي

الشركة في إنتاج وتسويق الزيوت النباتية وإنشاء الصناعات المكملة لها ومنافذ التجزئة 
ومنتجات األلبان واألغذية الخفيفة ومواد التغليف والتصدير واإلستيراد والتعهدات التجارية 

  . زراعية والوكاالت التجارية ، باإلضافة إلى تنمية المحاصيل ال
  

" مجتمعة ( استثمارات في الشركات التابعة الموحدة التالية  مارس٣١ في لدى الشركة  
والتي تعمل كل منها بموجب سجل تجاري خاص بها وتمارس نشاطها بشكل " ) المجموعة 

 عملياترئيسي في مجاالت إنتاج وتسويق المنتجات الغذائية ومنافذ التجزئة ومواد التغليف و
   :  كما تعمل المجموعة في مجال العقار واألنشطة المتعلقة بهالسريعةاألغذية 

  
نسبة الملكية الفعلية 

  ) بالمائة(
  

  منشـآت تابعة مملوكة مباشـرة 
  

  الشـــركة
  

  بلد التأسيس
  م٦٢٠٠  م٧٢٠٠

   ١٠٠   ١٠٠  المملكة العربية السعودية   شركة صافوال ألنظمة التغليف المحدودة 
   ١٠٠   ١٠٠  المملكة العربية السعودية   اد التغليف المحدودة شركة األطر لمو

شركة رؤية لتطوير نظم المعلومات وخدمات 
  الحاسب اآللي 

   ١٠٠   -  المملكة العربية السعودية 

   ١٠٠   ١٠٠  الندز  فيرجين اي  ة المحدودة يمشركة صافوال للتجارة العال
   ١٠٠   ١٠٠  بية المتحدة اإلمارات العر  ) المنطقـة الحرة(شـركة تيسـير 

سابقاً شركة (شركة العزيزية بندة التجاريـة 
  ) العزيزية بندة القصيم

   ١٠٠   ١٠٠  المملكة العربية السعودية 

   ١٠٠   ١٠٠  المملكة العربية السعودية   شركة العزيزية بندة المتحدة 
شركة عافية العالمية ، سابقاً صافوال لزيوت الطعام 

  ) العالميةعافية (المحدودة 
   ٩٠,٦   ٩٠,٦  المملكة العربية السعودية 

   ٧٠  ٧٠  المملكة العربية السعودية   شركة هرفي للخدمات الغذائيـة 
اإلستثمارات (شركة صافوال لإلستثمارات الصناعية 

  ) الصناعية
   ٦٣,٥   ٦٣,٥  المملكة العربية السعودية 

  ٧٠  ٧٠  المملكة العربية السعودية   ) المتحدة للعقار( للعقار  لتطويرالشركة المتحدة
   ١٠٠   ١٠٠  المملكة العربية السعودية   ) أديم(شـركة أديم العربية المحدودة 

   -   ٤٩  إيـران   للسـكر شركة صافوال بهشـاهر 
  
  
  
  
  



  ٥

  
  )تابع (االشركة وشركاتها التابعة وطبيعة أعماله   - ١
  

  : ركات تابعة تتم إدارتها من خالل ش/ منشـآت مملوكة باألغلبية   
  

في نسبة الملكية 
 الشركة التابعة

  ) بالمائة(
  

  بلد التأسيس  الشـــركة

  م٦٢٠٠  م٧٢٠٠
  

  :عافية العالمية 
   ركة ما لينترا القابضـة ـش

   عافية العالميـة ـ األردن شـركة
  شـركة صافوال المغـرب 

  )  المحدودةسايم فودزسابقاً صافوال (صافوال فودز المحدودة 
  المحدودة ) السودان(ة صافوال لزيوت الطعام ركـش

  أنفسكز إنكشـركة 
  شـركة صافوال بهشـاهر 
  عافية العالمية ـ الجزائر 

  عافية التجارية العالمية 
  
  

   : المحدودةصافوال فودز
 )  صافوال سـايم ـ مصـرسابقاً(شركة عافية العالمية 

  
  :شركة صافوال بهشـاهر 

  شركة بهشـاهر الصناعيـة 
   لإلدارة مارجينكة شر
  
  

  :صافوال لإلستثمارات الصناعية 
  الشركة المتحدة للسـكر 

  
  

  : الشركة المتحدة للسكر
  ) تحت التطوير(الشركة المتحدة للسكـر ـ مصر 

  
  

  :شركة صافوال ألنظمة التغليف المحدودة 
  نيو مارينا للصناعات البالستيكية 

  ) الشرق(شركة الشرق للصناعات البالستيكية المحدودة 

  
  

  لوكسمبرغ 
  األردن 

  المغـرب 
  الجزر البريطانية العذراء

  السـودان 
  يرجن إيالندز ف

  إيران 
  الجزائر 

  الجزر البريطانية العذراء
  
  
  

 مصر 
 
  

  إيران 
  إيران 

  
  
  

  السـعودية 
  
  
  
  

  مصر 
  
  

  مصر 
  السـعودية 

  
  

١٠٠   
٧٥  
٧٥  
١٠٠   
١٠٠   
٩٠   
٤٩   
١٠٠   
١٠٠  

  
  
  

٩٤,٥  
 
  

٨١,٢   
٦٦,٥   

  
  
  

٦٤,٨   
  
  
  
  
٥١    
  
  
٧٠  
٩٩   

  
  

١٠٠   
٧٥   
٦٠   
١٠٠  
٨٩  
٩٠   
٤٩  
-   
-  
   
  
  
٩٢ 

 
  

٨١,٢   
٥٣,٢   

  
  
  

٦٤,٨   
  
  
  
  
٥١   
  
   

٧٠  
٩٩   

  
  

شركة صافوال بهشاهر من % ٤٩م استحوذت الشركة على ٢٠٠٧خالل الربع األول من عام    
حت اإلنشاء ومصنع الشركة ت. يئت للعمل في مجال تغليف السكر والتي أعدت وهللسكر 

  . م ٢٠٠٧ويتوقع أن يبدأ النشاط التجاري في نهاية عام 
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المرحلية التقارير المالية  للشركة وفقاً لمعيار الموجزة المرفقةالمرحلية   القوائم الماليةتم إعداد   
لسياسات المحاسبية التى تطبقها الشركة ن اإ. عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الصادر 

 المستخدمة إلعداد القوائم  تتماشى مع مثيلتهاالموجزةالمرحلية   الموحدة إعداد القوائم الماليةفي
أهم السياسات المحاسبية  . م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في  السنويةالموحدةالمالية 

  :تتلخص فيما يلى المطبقة بواسطة الشركة 
  

الموجزة معبراً عنها بآالف الريـاالت      المرحلية  القوائم المالية الموحدة     – أسس اإلعداد    )أ(
 اإلستثمارات المتاحـة للبيـع   فيما عدا(بدأ التكلفة التاريخية     يتم إعدادها وفقاً لم    السعودية

باسـتخدام مبـدأ اإلسـتحقاق المحاسـبي ومفهـوم          ) والتي يتم إظهارها بقيمتها العادلة    
  .ة اإلستمراري

    
 بـشكل   تتكـون تتضمن القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة كافة التسويات التـي             

رئيس من المستحقات العادية المتكررة المعتبرة ضـرورية بواسـطة إدارة المجموعـة        
هذه القـوائم الماليـة     . لعرض مركز مالي عادل موحد ونتائج العمليات والتدفق النقدي          

جزة ينبغي قراءتها بالتزامن مع القوائم المالية الموحـدة الـسنوية       الموحدة المرحلية المو  
  . م ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١المدققة للشركة للسنة المنتهية في 

  
فتراضات التي  ارة اسـتخدام الحكـم والتقديرات واإل    ئم المالية من اإلد   يتطلب إعداد القوا    
بـات واإليـرادات    لموجـودات والمطلو  لتطبيق السياسات والمبـالغ المبينـة        في   ؤثرت

بالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل ما توفر لـإلدارة مـن               . والمصروفات
معلومات عن األحداث واإلجراءات الحالية ، فإنه من الممكن أن تختلف النتاج الفعليـة              

  . في النهاية عن هذه التقديرات 
  

مراجعـة التقـديرات   . ر ساس مستمأالتقديرات واإلفتراضات الهامة تتم مراجعتها على      
المحاسبية يتم إظهارها في الفترة التي تتم فيها مراجعة التقدير إذا كانت المراجعة تـؤثر        
فقط على تلك الفترة ، أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كانـت المراجعـة                

  . تؤثر في كٍل من الفترة الحالية والمستقبلية 
  
المـوجزة علـى   المرحلية ـ تشتمل القوائم المالية الموحدة       ليةتوحيد القوائم الما  أسس    )ب(

) ١(للشركة وشركاتها التابعة كما هو مبين في إيـضاح        المرحلية  القوائم المالية الموحدة    
كافة األرصدة الداخلية للمجموعة والمعامالت المالية الناتجة من المعامالت بين          . أعاله  

جة بين الشركات التابعة يتم استبعادها عنـد إعـداد          الشركة وشركاتها التابعة وتلك النات    
أيضاً ، أية أرباح وخسائر غير محققة ناتجة        . الموجزة  المرحلية  القوائم المالية الموحدة    
   .  القوائم الماليةتوحيد في المجموعة يتم استبعادها عند من معامالت داخلية

  
مشكوك الديون الة بعد حسم مخصص     تدرج الذمم المدينة بالمبالغ األصلي    ـ   ذمم مدينـة   )ج(

يقيد مخصص للديون المشكوك في تحصيلها عندما يكـون هنـاك شـك    . في تحصيلها   
جوهري بعدم إمكانية المجموعة تحصيل المبالغ بالكامل وفقاً للشروط األصـلية للـذمم             

  . المدينة 
  
 يحدد سـعر  . ـ يقيم المخزون على أساس سعر التكلفة أو السوق ، أيهما أقل  مخـزون  )د(

تشتمل تكلفـة البـضاعة تامـة الـصنع         . التكلفة على أساس طريقة المتوسط المرجح       
والعمالـة المباشـرة ومـصروفات    المرحلية والبضاعة تحت التصنيع على تكلفة المواد   

   .  بالتكلفة ا بالطريق يتم تقييمهالبضاعة.  المباشرة  غيرالتصنيع
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   :اإلســتثمارات   )هـ(
  
  

وعة  للمجم يكونشركات الزميلة هي تلك التي ـ ال استثمارات في شركات زميلة   - ١
 .تأثير هام عليها ولكن ليست لها سيطرة عليها في السياسات المالية والتـشغيلية               

جزة حصة المجموعة فـي إجمـالي       الموالمرحلية  تتضمن القوائم المالية الموحدة     
 حقوق الملكية من تاريخ     على أساس األرباح والخسائر المتحققة للشركات الزميلة      

عنـدما تتجـاوز حـصة      . توقف ذلك التأثير    بداية ذلك التأثير الهام حتى تاريخ       
يتم تخفيض القيمة الدفتريـة     . المجموعة في الخسائر ملكيتها في أي شركة زميلة         

 بإستثناء المـدى الـذي      إيقافهاار أي خسائر أخرى يتم       وإظه صفرإلى  للمجموعة  
 .تتكبد فيه المجموعة إلتزامات قانونية أو قامت بدفعات نيابة عن الشركة الزميلة             

عة من أرباح أو خسائر الشركات المستثمر فيها فـي          تقيد أو تحمل حصة المجمو    
  . للفترة الجارية المرحلية قائمة الدخل الموحدة 

  
  
عندما تكون للشركة حـصة ملكيـة   ـ  متاحة للبيع واستثمارات أخرى  إستثمارات  - ٢

  أخـرى  شركاتو محلية    مسجلة من رأسمال عدة شركات مساهمة    % ٢٠تقل عن   
يتم تـصنيف تلـك      ،    بموجب اتفاقية  ليست للمجموعة تأثير هام أو سيطرة عليها      

  .  كاستثمارات متاحة للبيع اإلستثمارات
  

تم يبالتالي  ،   عام واحد     فترة اإلستمارات خالل  جزء من تلك     عادتعتزم اإلدارة استب  
سـتثمارات األخـرى يـتم      اال. قيد هذه اإلستثمارات ضمن الموجودات المتداولة       

  . تصنيفها في هذه القوائم المالية تحت بند الموجودات غير المتداولة 
  

سها وتظهر في قائمة    كافة اإلستثمارات يتم تسجيلها مبدئياً بالتكلفة ومن ثم يعاد قيا         
تحدد القيمة العادلة بواسطة الرجوع للقيمة السوقية       . المركز المالي بقيمتها العادلة     

في غياب سوق مالية تعتبر التكلفة القيمة العادلـة لتلـك           . في وجود سوق مفتوح     
تقيد األرباح أو الخسائر غير المحققة والناتجة عن التغير في القيمة           . اإلستثمارات  

. لة ، إذا كانت جوهرية ، كبند مستقل ضمن مكونـات حقـوق المـساهمين             العاد
  الموحـدة  األرباح أو الخسائر المحققة عن بيع اإلستثمارات تظهر بقائمة الـدخل          

إيرادات األرباح الموزعة لمثل هذه اإلستثمارات يتم قيدها عنـد          . للفترة الجارية   
  . إعالنها 

  
     

ـ ستثمارات في  ـ اإل ر موحدةستثمارات في شركات تابعة غيإ  - ٣  شركات التابعـة ال
ي قيد اإلنشاء أو تحت التصفية أو التي ال يتوفر شرط سيطرة المجموعـة              فالتي  

تم قيـدها    و الموجزةالمرحلية    الموحدة في هذه القوائم المالية   لم يتم توحيدها    عليها  
 .على أساس طريقة حقوق الملكية 

   
اإلستثمارات ، إن وجد ، فـي قائمـة الـدخل           يقيد اإلنخفاض الدائم في قيمة هذه       

  .  للفترة الجارية المرحلية الموحدة 

  
  



  ٨
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  :موجودات غير ملموسـة   )و(
  
 زيادة تكلفة اإلستثمارات على القيمة العادلة لـصافي  الشـهرةـ تمثل الشــهرة    - ١

 بالتكلفة بعـد  تم تقييم الشهرة سنوياًي. ط موحد  في نشا التي تم شراؤها  الموجودات
ال يتم عكس خسائر اإلنخفـاض بعـدما يـتم    . خصم خسائر اإلنخفاض المتراكمة   

تتضمن أرباح أو خسائر استبعاد منشأة القيمة المدرجة للـشهرة المتعلقـة            . دها  يق
    .بالمنشأة المباعة

  
 كما في تاريخ الشراء ، يـتم        ةقيمته العادل  تكلفة شراء اإلستثمار أقل من       كانتإذا  

 للموجـودات غيـر المتداولـة للـشركة         العادلةتعديل هذا الفرق بتخفيض القيمة      
   .  الدفتريةالمستثمر بها بالتناسب مع قيمتها 

    
ـ تتكون النفقات المؤجلة من مصروفات تكبدتها المجموعـة علـى   نفقات مؤجلة    - ٢

يتم إطفاء هذه المصروفات باستخدام     . تأسيس منافذ تجزئة جديدة ومشاريع أخرى       
طريقة القسط الثابت على الفترة المقدرة لإلنتفاع بها حيث ال تزيـد عـن خمـس           

  . سنوات 
  

 النفقات المؤجلة أيضاً على رسوم إعتماد قروض صندوق التنمية الصناعية           تشتمل  
ريقة السعودي ورسوم أخرى متعلقة بها والتي تم تأجيلها ويتم إطفاؤها بإستخدام ط           

  . القسط الثابت على فترة تلك القروض 
  
ـ تمثل العالوة على أرض مستأجرة مبالغ مدفوعـة  على أرض مستأجرة  عالوة   - ٣

بواسطة المجموعة لطرف ثالث للحصول على حق اسـتئجار أرض مـن جهـة              
يتم احتساب اإلطفاء باستخدام طريقة القسط الثابت علـى فتـرة عقـد             . حكومية  

  . ة أيهما أقل  سن٢٠اإليجار أو 
  
  
   : معداتممتلكات ، آالت و  )ز(

. بسعر التكلفة ، بعد خصم اإلستهالكات المتراكمة         الممتلكات ، األالت والمعدات   تظهر    
يتم احتساب اإلستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت وفقـاً للعمـر اإلنتـاجي المقـدر            

األعمـار  . لـى األراضـي    ال يتم إحتساب إسـتهالك ع .للمتلكات ، اآلالت والمعدات     
  :  كالتالي اإلنتاجية المقدرة هي

  ســـنة      
   ٣٣ ~ ١٢,٥  مبانـي     
   ٢٥ ~ ٣  تحسينات على عقار مستأجر     
   ٣٠ ~ ٣  آالت ومعـدات     
   ١١ ~ ٤  أثاث ومعدات مكتبيـة     
    ١٠ ~ ٤  ســيارات     

  
جودات ثابتة خـالل    تتم رسملة نفقات التمويل على القروض المستخدمة لتمويل بناء مو           

  . فترة إعداد وتجهيز األصل لغرض استخدامه 
  

تقيد المصروفات الخاصة بالصيانة واإلصالح ، والتي ال تزيد جوهريـاً مـن العمـر                 
  .اإلنتاجي لهذه الموجودات ضمن المصروفات 
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ـ  – نخفاض في قيمـة الموجـودات     إ  )ح(  الممتلكـات ، اآلالت والمعـدات     اجعـة   تم مر ت

والموجودات غير المتداولة األخرى فيما يتعلق بالخسائر الناتجة عن اإلنخفـاض فـي              
بلـة   قا غيـر القيمة الدفترية روف إلى أنـقيمتها عندما تشير الحاالت أو التغير في الظ 

ت ، والتـي   الناتجة عن اإلنخفاض في القيمة ، إن وجـد       يتم إثبات الخسارة  . لإلسترداد  
إن القيمة القابلة لإلسترداد هـي     . تمثل زيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لإلسترداد         

لغرض تقيـيم   . القيمة العادلة بعد خصم مصروفات البيع وقيمة اإلستخدام ، أيهما أكبر            
اإلنخفاض في قيمة الموجودات ، يتم تجميع الموجودات على أدنى مستوى ممكـن لهـا        

  . واجد تدفقات نقدية منفصلة ومحددة حيث تت
  

  للعـاملين   ـ يتم قيد مخصص مكافـأة نهايـة الخدمـة    مخصص مكافأة نهاية الخدمة  )ط(
بموجب شروط وأنظمة العمل والعمال في الدول المسجلة بها الشركات األعـضاء فـي             

    .   الموحدة المرحليةالمجموعة ويحمل على قائمة الدخل
  
ـ ق اإليراداتتحق  )ي( لبـضاعة أو تقـديم الخـدمات     يتم تحقيق اإليرادات عند تـسـليم ا  

  : تتضمن اإليرادات أيضاً . ، وتقيد بالصافي بعد الحسومات للعمـالء 
  .دخل من عقود اإليجارات والذي يتم تحقيقه خالل فترة تلك العقود   / أ 

  . إيرادات العموالت والعرض والتي يتم تحقيقها عند اكتسابها   /ب 
  

ن اإليرادات بشكل رئيسي من أعمال التصنيع والبيع بالجملـة والتجزئـة للمـواد              تتكو
  . الغذائية ومشتقاتها 

  
 ـ تحمل المصروفات المتعلقة بعقود اإليجـار التـشغيلية علـى     عقود إيجار تشـغيلية  )ك(

  . خالل فترة العقود المرحلية قائمة الدخل الموحدة 
  
والعمومية واإلدارية على التكـاليف  يع والتسويق مصروفات البتشتمل  ـ  المصروفـات  )ل(

 بتكلفـة اإليـرادات وفقـاً       مسموح بها المباشرة وغير المباشرة التي تكون تحديداً غير        
 هي تلك المـصروفات   مصروفات البيع والتسويق  .  للمبادىء المحاسبية المتعارف عليها   

توزيعات المصروفات   . التوزيعالناشئة من مجهودات المجموعة لمهام التسويق والبيع و       
 بين تكلفة اإليرادات ومصروفات البيـع والتـسويق والمـصروفات العموميـة             العامة

   . واإلدارية عندما يتطلب األمر تتم على أساس متناسق 
  

 ـ تخضع الشركة وشـركاتها التابعـة المـسجلة فـي      الزكاة الشرعية وضريبة الدخل  )م(
ية وفقـاً ألنظمـة مـصحلة الزكـاة والـدخل           المملكة العربية السعودية للزكاة الشرع    

 تخضع الشركات األجنبية التابعة ألنظمـة الـضرائب فـي الـبالد             ، بينما ) المصلحة(
تحمل ضريبة الدخل عن الشركات التابعة األجنبية على قائمة الـدخل           . جلة فيها   ـالمس

  . للفترة الجارية المرحلية الموحدة 
  
ظ الشركة بدفاترها وسـجالتها المحاسـبية بالريـال     ـ تحتف تحويل العمالت األجنبيـة  )ن(

يجرى تحويل المعامالت التـي   .  الذي يمثل العملة الرئيسية لهذه القوائم المالية   السعودي
ساس أسعار الـصرف الـسائدة فـي        أتتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي على        

لتي تتم بالعمالت األجنبيـة   أما الموجودات والمطلوبات ا   . السوق بتاريخ تلك المعامالت     
فيجري تحويلها لتعكس ما يعادلها بالريال السعودي كما في تاريخ قائمة المركز المـالي              

تقيد الفروقات الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الـدخل   . المرحلية  الموحدة  
  .للفترة الجارية المرحلية الموحدة 



  ١٠

  )تابع (ةسياسات المحاسبية الهامالملخص    - ٢
  

 موجودات ومطلوبات الشركات التابعة األجنبية إلى الريال الـسعودي علـى            يتم تحويل   
المرحليـة  سعار الصرف السائدة في السوق بتاريخ القوائم الماليـة الموحــدة            أأساس  

يتم تحويل بنود حقوق الملكية في الـشركات التابعـة األجنبيـة ، باسـتثناء               . الموجزة  
على اساس أسعار الصرف السائدة في السوق بتاريخ نشأة البنـود ذات          األرباح المبقاة ،    

للشركات التابعـة األجنبيـة علـى    المرحلية بينما يتم تحويل بنود قائمة الدخل   . العالقة  
التسويات الناتجة عـن تحويـل     . فترة  لاساس المتوسط المرجح ألسعار الصرف خالل ا      

األجنبية إلـى الريـال الـسعودي ، إذا كانـت      للشركات التابعة   المرحلية  القوائم المالية   
جوهرية ، يتم إدراجها في بند منفصل ضمن حقوق المـساهمين فـي القـوائم الماليـة             

    .الموجزة المرحلية 
  
  الموحـدة  ـ يتم قيد األرباح الموزعة المرحلية في القـوائم الماليـة   توزيعات األربـاح   )س(

كمـا  . يتم اعتمادها من قبل مجالس اإلدارة الموجزة للمجموعة في الفترة التي     المرحلية  
  . يتم قيد األرباح الموزعة الختامية في الفترة التي يتم إعتمادها من قبل المساهمين 

  
 ـ يتكون النقد وما في حكمه من نقد بالصندوق ونقد لـدى البنـوك    النقد وما في حكمه  )ع(

، لفترة استحقاق أصلية     وجدت   إنواستثمارات أخرى قصيرة األجل ذات سيولة عالية ،         
م ٢٠٠٧ مارس   ٣١في  . لمدة ثالثة أشهر أو أقل والتي تتوفر للمجموعة بدون أية قيود            

 ٣١,٤: م  ٢٠٠٦( مليون ريال سـعودي      ٩٣,٣لدى المجموعة ودائع بنكية مقيدة بلغت       
      ) . مليون ريال سعودي

   
  
   اســتثمارات    - ٣

  : يلي مما   مارس٣١مارات كما في تتكون اإلستث  
   م٢ ٠ ٠ ٦   م٢ ٠ ٠ ٧      
  )غير مدققـة(  )غير مدققـة(      
     ) ألف ريـال(  ) ألف ريـال(      

  
   ٩٢٥,٤٠٤   ١,٧٨٩,٧٤٩  ـ صافي اإلستثمارات في شركات زميلة   
   ٣٧٢,٨٠١   ٧٧٣,١٢٥  اسـتثمارات متاحة للبيـع   
   ٢١١,٢٤٧   ١٧,٧٣٠   إسـتثمارات أخــرى  
       --- -----   --- -----   
   ١,٥٠٩,٤٥٢   ٢,٥٨٠,٦٠٤   مــوع المج  

  
   -              ) ٨٣,٤٤٩  (  استثمارات مصنفة تحت موجودات متداولة : يخصم   
         --- -----     --- -----   
        ١,٥٠٩,٤٥٢     ٢,٤٩٧,١٠٥   
      ========   ========    
 الشركة ملكيةم بشكل أساسي ٢٠٠٧ مارس ٣١تمثل اإلستثمارات في شركات زميلة كما في   

: م ٢٠٠٦% (٢٦) المراعي(شركة المراعي المحدودة ) شركتين: م ٢٠٠٦(الث شركات في ث
وشركة المرافق الحديثة لتطوير %) ٣٠: م ٢٠٠٦% (٣٠ ، شركة األسمدة المصرية%) ٢٨

   % .٣٠ العقار
  

م بشكل رئيسي تتمثل في ملكية الشركة ٢٠٠٧ مارس ٣١اإلستثمارات المتاحة للبيع كما في   
شركة ( مليون ريال سعودي في شركة إعمار المدينة اإلقتصادية ٤٢٥مة بقي% ٢,٩نسبة 

والتي أسست لتطوير مدينة الملك عبداهللا اإلقتصادية وذلك من خالل شركة ) مساهمة عامة
  . تابعة مملوكة بالكامل هي أديم العربية 

  
 سوروب جرومن ملكية شركة سويك% ١٠ على نسبة ةكم استحوذت الشر٢٠٠٧خالل عام   
  . السعودية سويكوربمن % ١٥و



  ١١

    قصيرة األجـل  بنكيةقروض   - ٤
 قصيرة األجل من حسابات سحب على المكشوف وقروض قصيرة  البنكيةتتكون القروض  

 مختلفة ، وتحمل نفقات تمويل  ومؤسسات ماليةاألجل وعقد تمويل بالمرابحة مع بنوك تجارية
 القروض قصيرة األجل مضمونة من قبل إن بعض. على أساس المعدالت السائدة في السوق 

  . الشركة وبعض الشركات األعضاء في المجموعة 
  

    
  
   طويلة األجـل  قروض   - ٥

) الصندوق(طويلة األجل التمويل المقدم من صندوق التنمية الصناعية السعودي  تمثل القروض  
عض هذه القروض ب. وبنوك تجارية أخرى لشركة مجموعة صافوال وشركاتها التابعة الموحدة 
 ذات ركات التابعةـمضمون بواسطة رهن على الممتلكات ، اآلالت والمعدات لبعض الش

رى تتطلب اإلحتفاظ تتضمن اتفاقية القرض بعض التعهدات والتي من ضمن أشياء أخ . العالقة
  . ة نيبنسب مالية مع

  
  
  
   وإعالن توزيعات األرباح رأس المال    - ٦

 ١,٨٠٠: م ٢٠٠٦( مليون ريال سعودي ٣,٧٥٠أس مال الشركة رم بلغ ٢٠٠٧ مارس ٣١في 
 ريال سعودي مصدرة ١٠قيمة السهم الواحد  مليون سهم ٣٧٥من يتكون ) مليون ريال سعودي

  .  ) ريال سعودي٥٠ مليون سهم قيمة كل سهم ٣٦ :م ٢٠٠٦(ومدفوعة بالكامل 
  

مبلغ بأرباح  إقتراح توزيع م٢٠٠٧  يناير٢٠إعتمد مجلس اإلدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 
 ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في )  للسهم سعودي ريال٠,٢٥تمثل ( مليون ريال سعودي ٩٣,٧٥
 . م ٢٠٠٧ أبريل ١٨ المساهمين في إجتماعهم المزمع عقده في م التي تخضع لموافقة٢٠٠٦

  
  

  
   ربح السـهم    - ٧

 صافي ربح م بقسة٢٠٠٧  مارس٣١ في  أشهر المنتهية الثالثةتم احتساب ربح السهم لفترة
شهر المنتهية أ الثالثة  فترةتلك الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل

  .   مليون سهم٣٧٥م الذي بلغ ٢٠٠٧  مارس٣١في 
  

 صافي ربح تلك بقسمةم ٢٠٠٦مارس  ٣٠أشهر المنتهية في لثالثة لتم احتساب ربح السهم 
 ٣١ خالل فترة الثالثة اشهر المنتهية في توسط المرجح لعدد األسهم القائمةلمعلى االفترة 
   .  همـ مليون س٣٧١,٢٥م والبالغ عددها ٢٠٠٦مارس 

  
  
  
   التغيرات الموسـمية    - ٨

 موسم الحج و شوال رمضان ، بأشهرمية مرتبطة شطة المجموعة بحركة موسنتتأثر بعض أ  
م ٢٠٠٧يتمثل تأثير هذه الفترة لعامي . يعات تلك الفترة حيث تنتج عنها زيادة كبيرة في مب

عليه ، فإن نتائج . بشكل رئيسي في الربع األول والربع األخير من السنة المالية م ٢٠٠٦و
الموجزة للفترة قد ال تكون مؤشراً المرحلية   الموحدةالتشغيل المعروضة في القوائم المالية

  .عادالً لنتائج التشغيل لسنة كاملة 
  
  



  ١٢

   قطاعات العمــل   - ٩ 
  
تمثلت األنشطة م ٢٠٠٦وم ٢٠٠٧مارس  ٣١ أشهر المنتهية في الثالثةخالل فترة   )أ(

عة في التصنيع والتجارة بالجملة والتجزئة في أصناف متعددة من الرئيسية للمجمو
مل إن المعلومات المالية المنتقاة والخاصة بقطاعات الع. األغذية والمنتجات التابعة لها 

 لتاريخ هيا ذلك أشهر المنتهية في ولفترة الثالثةم ٢٠٠٦وم ٢٠٠٧مارس  ٣١كما في 
  :ملخصة حسب كل قطاع كالتالي 

   

  تجزئــة  بالجملة / تصنيع 
 اســتثمارات 
 المجمــوع   وأنشطة أخرى

  )ألف ريـال(  )ألف ريـال(  )ألف ريـال(  ) ألف ريـال(  
  ) : غير مدققة(م ٧٢٠٠

   ات ، اآلالت والمعدات الممتلكصافي 
  صافي الموجودات غير المتداولة األخرى 

  صافي اإليرادات 
  صافي الدخـل 

  
  
  ) : غير مدققة(م ٦٢٠٠

   الممتلكات ، اآلالت والمعدات صافي 
  صافي الموجودات غير المتداولة األخرى 

  صافي اإليرادات 
  صافي الدخـل 

   
٢,٠١٠,٧٥٥  
٢٢٩,٨٦٤  

١,٤٠٠,٨٦٧  
٢٩,٤٥٦   

  
  
  

١,٤٩٤,٠٢١  
٢٤٥,٥٧٣  

١,٢٢١,٢١٥   
٢٩,٠٢٩   

  
١,١١٧,٤٨٤  

٨٣,٧١٢  
٨٤٦,٧٤٩  
١,٤١١   

  
  
  

٢,٥٦٣,٥٠٦  
١١٦,٠٤٨  
٧٠٠,٣٥١  
١٩,١٨٦   

  
١٤,٨٢٠  

٢,٤٧٢,٤٩٩  
-  

١٠٦,٥٩٣   
  
  
  

١٧,٦٨٢  
١,٣١٢,٩٧٤  

١,١٤٤  
٨٧,٥٨٥  

  
٣,١٤٣,٠٥٩  
٢,٧٨٦,٠٧٥  
٢,٢٤٧,٦١٦  
١٣٧,٤٦٠   

  
  
  

٤,٠٧٥,٢٠٩  
١,٦٧٤,٨٩٥  
١,٩٢٢,٧١٠  
١٣٥,٨٠٠   

  

 
 
 المجموعة في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية رس عملياتتما  ) ب(

إن المعلومات المالية المنتقاة . والجمهورية اإلسالمية اإليرانية ومناطق جغرافية أخرى 
ولفترة الثالثة أشهر م ٢٠٠٦وم ٢٠٠٧مارس  ٣١والخاصة بالقطاعات الجغرافية كما في 

  : فيما يلي تتلخص في ذلك التاريخ المنتهية
 

   

  المملكــة
  العربيــة 
  السـعودية 

  جمهورية 
  مصــر 
  العربيـة  

  الجمهورية 
  اإلسالمية 
  المجموع   دول أخرى   اإليرانيـة 

  )ألف ريـال(  )ألف ريـال(  )ألف ريـال(  )ألف ريـال(  )ألف ريـال(  
  ) : غير مدققة(م ٧٢٠٠

   الممتلكات ، اآلالت والمعدات صافي 
  وجودات غير المتداولة األخرى صافي الم

  صافي اإليرادات 
  ) الخسـارة(صافي الربح 

  
  
  ) : غير مدققة(م ٦٢٠٠

   الممتلكات ، اآلالت والمعدات صافي 
  صافي الموجودات غير المتداولة األخرى 

  صافي اإليرادات 
  ) الخسارة(صافي الربح 

  
٢,٠٩٣,٣٧٣  
٢,١١٢,٥٠٩  
١,٥٢٥,٦٥٢  

٩٤,٣٢٤   
  
  
  

٣,٤٠١,٩٤٤  
١,١٧٧,٣٣٢  
١,٣٠١,٢٢٧  
١٥٤,٩٦٣   

  
٣٨١,٣٧٧  
٦٤٥,٥١٥  
١٨٠,٤٠٩  
٤٣,١١١   

  
  
  

١٠٥,٨٩٢  
٤٣٣,٨٧٦  
١٥١,٩٠٦  

)٣٩,٨١٦ (   

  
٤٢٨,٨٣١  
٨,٥٩٣  

٤٠٧,٠٩٢  
١٩,٤٦٥   

  
  
  

٤٢٢,٣١٤  
٤٤,١٥٩  
٣٧٣,٠٤٨  
٣٨,٧١٥   

  
٢٣٩,٤٧٨  
١٩,٤٥٨  
١٣٤,٤٦٣  

)١٩,٤٤٠ (   
  
  
  

١٤٥,٠٥٩  
١٩,٥٢٨  
٩٦,٥٢٩  

)١٨,٠٦٢ (  

  
٤,١٤٣,٠٥٩  
٢,٧٨٦,٠٧٥  
٢,٢٤٧,٦١٦  
١٣٧,٤٦٠   

  
  
  

٤,٠٧٥,٢٠٩  
١,٦٧٤,٨٩٥  
١,٩٢٢,٧١٠  
١٣٥,٨٠٠   

  
  
  
  



  ١٣

   تعهدات والتزامات محتملة   - ١٠
  

   :التعهــدات   )أ(
: م ٢٠٠٦( مليون ريال سعودي ٣٣٧على الشركة مبلغ كان م ٢٠٠٧ مارس ٣١في 
والذي ) في مرحلة التطوير(سور وويكورب جسفي شركة ) ريال سعودي مليون ٤٧٤

  . غرضها األساسي في اإلستثمار في الطاقة والمشاريع البتروكيماوية المتعلقة بها يتمثل 
  

   :إلتزامات محتملـة   )ب(
 بربط زكاة شرعية إضافية بمبلغ  الزكاة و الدخلمصلحةقامت  م٢٠٠٧ مارس ٣١في 
عن فترات سابقة تتعلق )  ريال سعوديمليون٣٠,٨ :م ٢٠٠٦(ريال سعودي مليون  ٢٧

اعترضت اإلدارة على هذه الربوط وتعتقد . عض شركاتها التابعة الموحدة بالشركة وب
وبالتالي لم يتم تكوين مخصص لهذا .  هذه الربوط  أخيراًلمصلحة سوف تعكسابأن 

  . الموجزة المرفقة المرحلية المبلغ في القوائم المالية الموحدة 
  
  
  

   مجلس اإلدارة موافقة   - ١١
الموجزة من قبل مجلس إدارة المرحلية ذه القوائم المالية الموحدة  على إصدار هتمت الموافقة

  . م ٢٠٠٧  أبريل١٦الشركة بتاريخ 
  
  
  

     أرقام المقارنـة  - ١٢
م ٢٠٠٦الموجزة لعام المرحلية ض المبالغ في القوائم المالية الموحدة تم إعادة تصنيف بع

    .م ٢٠٠٧عام لجزة الموالمرحلية وافق مع عرض القوائم المالية الموحدة تلت


