
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 

 )غري مدققة (القوائم املالية املوحدة األولية املوجزة

 2006 مارس 31 ة يفاملنتهيأشهر  الثالثة ةلفتر

 فحص مراجعي احلساباتوتقرير 

 



 
 

 
 
 

 فحص مراجعي احلسابات تقرير 
 
  ىل السادة املسامهنيإ

 :شركة جمموعة صافوال
 

كما يف  وشـركاهتا التابعة    ")الشركة("املوحدة األولية املرفقة لشركة جمموعة صافوال       لقد فحصنا قائمة املركز املايل      
 التابعة هلا لفترة الثالثة     لتدفقات النقدية لوواألرباح املبقاة     املوحدة األولية املوجزة للدخل    ائموقال و 2006  مارس 31
إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد هذه       . مبا يف ذلك اإليضاحات املوجزة املتعلقة هبا      ذلك التاريخ،   يف   ة املنتهي أشهر

 .القوائم املالية املوحدة األولية املوجزة
 

يتكون . لقد كان فحصنا وفقاً ملعيار فحص التقارير املالية األولية الصادر عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني                
يف املسؤولني  األشخاص   واإلستفسار من    ،املاليةاملعلومات   على   ة حتليلي إجراءاتق   تطبي منساسية  أة  ف بص الفحص

يف  من عملية املراجعة اليت تتم وفقاً ملعايري املراجعة املتعارف عليها              أقل نطاقاً  انه. عن األمور املالية واحملاسبية   الشركة  
 نبدي مثل هذا    ال فإننا   وعليه،. ول القوائم املالية ككل    الرأي ح  إبداءاليت هتدف أساساً إىل     اململكة العربية السعودية و   

 .الرأي
 

وبناًء على الفحص الذي قمنا به، مل يتبني لنا وجود أية تعديالت مهمة يتعني إدخاهلا على القوائم املالية املوحدة األولية                    
ق مع معايري احملاسبة املتعارف      ولفترة الثالثة أشهر املنتهية يف ذلك التاريخ لكي تتف         2006 مارس   31املوجزة كما يف    

 .عليها يف اململكة العربية السعودية واملالئمة لظروف الشركة
 

 سـندي وبتـرجي
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 117 ترخيص رقم
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 
 )غري مدققة (قائمة املركز املايل املوحدة األولية

 2005 و 2006 مارس 31كما يف 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
ة  املوجودات   2005    2006        1.112جودات متداول :مو .1  792.557   1.186.056    صايف الذمم املدينة  231.247   -           متاحةأوراق مالية للبيع  265.248   078.    نقد وما يعادله 1.5)3انظر إيضاح  (ارات   2.442.096   3.978.578    جمموع املوجودات املتداولة   182.540   378.184    اخرىوموجودات مدفوعات مقدمة   970.504   302.260    صايف املخزون 1  602.055   09.452    ستثمصايف اال ا  :لوبات متداولةمط  :لكيةاملطلوبات وحقوق امل   6.494.983   9.728.682    اجملموع   3.252.389   4.075.209    املوجودات الثابتةصايف   63.668   74.833    صايف موجودات غري متداولة اخرى  34.775   90.610    صايف الشهرة .1)5ظر إي ح(ألجل حسابات بنكية دائنة قصرية ا ض .1  160.343   146.183    اجلزء املتداول من قروض طويلة األجل  163.492   595.513  ان جل   2.452.778   2.790.400    جمموع املطلوبات املتداولة     413.149   397.789   مصروفات مستحقة ومطلوبات اخرى  715.794   650.915    ذمم دائنة .1  153.688   117.331    الذمم دائنة طويلة ا  :املسامهني يف الشركةوق حق :حقوق امللكية   3.767.481   3.628.214    جمموع املطلوبات   100.330   129.841    خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني  060.685   590.642    قروض طويلة االجل

1.25 .2)6انظر إيضاح  ( إصدار  0.000   1.800.000    )6انظر إيضاح  (راس املال 51مي  9.000   100.000    عالوةإحتياطي  42  394.631   4.849    حتياطي نظاإ ويل عمالت أجنبية  32.448   -          أرباح غري حمققة من أوراق مالية متاحة للبيع  54.000   000.    احتياطي عام .5.2ق املسامهني     234.193   1.073.493    مبقاةأرباح  )59.398(  )111.587(    حتعديالتت    6.494.983   9.728.682    اجملموع   2.727.502   6.100.468    لكيةجمموع حقوق امل   612.628   719.713    األقليةحقوق   114.874   380.755    جمموع حقو
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 .وائم املالية املوحدة األولية املوجزة جزءا ال يتجزأ من هذه الق11 اىل رقم 1 املرفقة من رقم اإليضاحاتتعترب 



 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 
 )غري مدققة (املوحدة األولية املوجزة املبقاة واألرباحقائمة الدخل 

 2005 و 2006 مارس 31 يف تنياملنتهيأشهر لفتريت الثالثة 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 

       2006    2005  
 

  1.551.238   1.922.710  يراداتصايف اإل
  )1.310.380(  )1.603.781( اإليراداتتكلفة 

 
  240.858   318.929   الربحإمجايل

 
 :مصروفات

  )113.464(  )152.132( بيع وتسويق
  )66.095(  )80.325( عمومية وإدارية

 
  61.299   86.472  الدخل من العمليات

 
 :أخرى) مصروفات(إيرادات 
  79.987   85.122  اد االستثماراتصايف إير

  )16.709(  18.49  متويلية واخرى )مصروفات(صايف إيرادات 
 

  وضريبة الدخل األجنبية الربح قبل الزكاة الشرعية
  124.577   180.085     وحقوق األقلية

 
  )2.226(  )9.316(  وضريبة الدخل األجنبيةالزكاة الشرعية

 
  122.351   170.769  قليةألالربح قبل حقوق ا

 
  )16.295(  )34.969( حصة حقوق األقلية من صايف أرباح الشركات التابعة املوحدة

 
  106.056   135.800  صايف الربح

 
  453.737   938.293  أرباح مبقاة كما يف بداية الفترة

 
  )75.000(  -        أرباح موزعة

 
  )250.000(  -        أسهم منحة صدرت

 
  )600(  )600(  أعضاء جملس اإلدارةمكافأة

 
  234.193   1.073.493  أرباح مبقاة كما يف هناية الفترة

 
  0.62   0.76  )7انظر إيضاح ) (بالريال السعودي(ربح السهم 
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 . جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة األولية املوجزة11 اىل رقم 1 املرفقة من رقم اإليضاحاتتعترب 



 ركة جمموعة صافوالش
 )شركة مسامهة سعودية(

 
 )غري مدققة(قائمة التدفقات النقدية املوحدة األولية املوجزة 

 2005 و 2006 مارس 31 يف تني املنتهيالثالثة أشهر يتلفتر
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 

       2006    2005  
 

 :التدفقات النقدية من العمليات
  106.056   135.800     صايف الربح

 الناتج عن ربح مع صايف النقد التعديالت لتسوية صايف 
 : العمليات)املستخدم يف (

  )79.987(  )85.121(    صايف إيراد االستثمارات
  53.397   55.379     إستهالكات وإطفاءات 

  16.295   34.969  حصة حقوق األقلية من صايف أرباح الشركات التابعة املوحدة
 :يف موجودات ومطلوبات تشغيليةالتغريات 

  )174.469(  )243.181(    ذمم مدينة
  2.221   )180.059(    خمزون

  )34.265(  )93.445(   متداولة أخرى وموجودات مةمدفوعات مقد
  )32.927(  443.031     ذمم دائنة

  114.194   )51.460(  أخرىمصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة 
   )6.046(  7.525     ية اخلدمة للموظفنيخمصص مكافأة هنا

  )35.531(  23.438    العمليات) املستخدم يف (الناتج عن صايف النقد
 

 :التدفقات النقدية من نشاطات االستثمار
  )182.547(  )722.451(    إضافات على استثمارات
  142.598   599.709     متحصالت بيع استثمارات
  100.825   -            شركة زميلةأرباح موزعة مقبوضة من
  1.416   )159(    صايف التغريات يف الشهرة

  )4.809(  )16.872(    إضافات على موجودات غري متداولة أخرى
   )109.400(  )210.639(    صايف اإلضافات على املوجودات الثابتة

  )1751.9(  )350.412(    نشاطات االستثماراملستخدم يف صايف النقد 
 

 :التدفقات النقدية من نشاطات التمويل
  171.329   )830.097(   صايف التغري يف حسابات بنكية دائنة قصرية األجل   

  )3.104(  )399.899(    صايف التغريات يف قروض طويلة األجل
  )36.065(  23.781     صايف التغريات يف حقوق االقلية 

  -         2.391.000     صايف املتحصالت من إصدار اسهم جديدة
   )43.250(  )10.881(    أرباح موزعة مدفوعة

   88.910   1.173.904      التمويلات نشاطالناتج عنصايف النقد 
   1.462   846.930     يف النقد وما يعادلهالتغري صايف 

   263.786   265.148     نقد وما يعادله كما يف بداية الفترة
  265.248   1.112.078      كما يف هناية الفترةنقد وما يعادله
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 . جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة األولية املوجزة11 اىل رقم 1 املرفقة من رقم اإليضاحاتتعترب 



 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 
 )ةغري مدقق (ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة األولية املوجزة

 2005 و 2006 مارس 31 يف تنيلفتريت الثالثة أشهر املنتهي
 
 
  اطبيعة أعماهلوشركاهتا التابعة والشركة  - 1
 

تأسست وفقاً لنظام الشركات يف       هي شركة مسامهة سعودية    ")الشركة("جمموعة صافوال   شركة  ان   
 مارس  9(هـ  1398يع األول    رب 29 بتاريخ   21/مبوجب املرسوم امللكي رقم م    اململكة العربية السعودية    

 رجـب 21 بتاريـخ مدينة جدة    يف 4030019708 صدر سجل الشركة التجاري رقم    ). 1978
تتمثل أهداف الشركة يف إنتاج وتسويق الزيوت النباتية وإنشاء           ). 1979  يونيو 16(هـ  1399

لتغليف والتصدير  الصناعات املكملة هلا ومنافذ التجزئة ومنتجات األلبان واألغذية اخلفيفة ومواد ا             
 .واالسترياد والتعهدات التجارية والوكاالت التجارية، باإلضافة اىل تنمية احملاصيل الزراعية

 
واليت تعمل كل منها    ") اجملموعة"جمتمعة  (الشركة استثمارات يف الشركات التابعة املوحدة التالية          لدى 

الت إنتاج وتسويق املنتجات الغذائية     مبوجب سجل جتاري خاص هبا ومتارس نشاطها بشكل رئيسي يف جما          
 :ومنافذ التجزئة ومواد التغليف ومطاعم األغذية السريعة

 
  نسبة امللكية     
  )باملائة(الفعلية     
   مارس 31كما يف     
  2005  2006  بلد التأسيس     الشركة

 
 شركة صافوال ألنظمة التغليف احملدودة 

  100   100 ية السعوديةاململكة العرب ")صافوال للتغليف("
  100  100 اململكة العربية السعودية  ملواد التغليف احملدودةاألطرشركة 

 شركة رؤية لتطوير نظم املعلومات وخدمات
  100  100 اململكة العربية السعودية احلاسب اآليل

  100  100 فريجن ايالندز شركة صافوال للتجارة العاملية احملدودة 
  100  100 االمارات العربية املتحدة ) نطقة احلرةامل( شركة تيسري

  100  100 اململكة العربية السعودية شركة العزيزية بندة التجارية
  100  100 اململكة العربية السعودية شركة العزيزية بندة املتحدة

 شركة عافية العاملية، سابقاً صافوال لزيوت 
  90.62 90.62 ة العربية السعوديةاململك ")عافية العاملية("الطعام احملدودة 

  70  70 اململكة العربية السعودية شركة هريف للخدمات الغذائية
 شركة صافوال لالستثمارات الصناعية

  63.5  63.5 اململكة العربية السعودية ")االستثمارات الصناعية("
  100  100 اململكة العربية السعودية شركة املرافق احلديثة للتنمية العقارية

  -    70 اململكة العربية السعودية ")املتحدة للعقار("الشركة املتحدة للعقار 
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  -    100 اململكة العربية السعودية ")أدمي("شركة أدمي العربية احملدودة 



 :لدى شركة عافية العاملية أيضا استثمارات يف الشركات التابعة املوحدة التالية
 

  )باملائة (نسبة امللكية      
   مارس 31كما يف     
  2005  2006  بلد التأسيس     الشركة

 
  100  100  لوكسمربغ شركة مالينترا القابضة

  75  75   األردن  األردن-شركة عافية العاملية 
  51  60   املغرب شركة صافوال املغرب

  50  100  فريجن ايالندز ")سامي فودز("صافوال سامي فودز احملدودة 
  65.9  89   السودان احملدودة) السودان(لزيوت الطعام شركة صافوال 

  90  90  فريجن ايالندز شركة انفسكز انك
  49  49   إيران شركة صافوال هبشاهر

 
 باملائة من رأمسال الشركة املتحدة للسكر، وهي شركة         64.79متتلك شركة االستثمارات الصناعية نسبة      

لعربية السعودية واليت مت توحيدها مع القوائم املالية لشركة          ذات مسؤولية حمدودة مسجلة يف اململكة ا       
 .االستثمارات الصناعية قبل إعداد هذه القوائم املالية املوحدة األولية املوجزة

 
 مصر، وهي شركة ذات     -، أسست الشركة املتحدة للسكر الشركة املتحدة للسكر         2005خالل عام   

 مصر ألغراض   -تأسست الشركة املتحدة للسكر     . ربيةمسؤولية حمدودة مسجلة يف مجهورية مصر الع       
إمتالك وتشغيل مصنع لتكرير قصب السكر يف مصر وبيع وتوزيع السكر املكرر واملنتجات الفرعية ذات                

 مصر، واليت   - باملائة من رأمسال الشركة املتحدة للسكر        38.9متتلك اجملموعة ملكية فعلية بنسبة      . العالقة
 باملائة من رأمسال    51واليت متتلك نسبة    (لقوائم املالية األولية لشركة املتحدة للسكر       مت توحيدها ايضاً مع ا    

لدى اجملموعة  . قبل إعداد هذه القوائم املالية املوحدة األولية املوجزة        )  مصر -الشركة املتحدة للسكر    
 . مصر-سيطرة جوهرية على الشركة املتحدة للسكر 

 
يس الشركة املتحدة للعقار، وهي شركة ذات مسؤولية حمدودة         ، قامت الشركة بتأس   2005خالل عام    

مسجلة يف اململكة العربية السعودية ألغراض إدارة وتشغيل وتسويق وتطوير الفنادق واجملمعات السكنية              
 .والتجارية، إضافة اىل تقدمي خدمات الدعم الصناعي
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 باملائة من شركة الشرق     100ة  ، وقعت شركة صافوال للتغليف اتفاقية المتالك نسب       2005خالل عام   
، وهي شركة ذات مسؤولية حمدودة مسجلة يف اململكة         ")شركة الشرق ("للصناعات البالستيكية احملدودة    

إن قيمة .  مليون ريال سعودي كدفعة مقدمة مقابل هذا االستثمار86العربية السعودية، وقامت بدفع مبلغ     
يف هذا السياق، قامت شركة صافوال للتغليف بقيد باقي         . طرفنيالدفعة النهائية حالياً متنازع عليها بني ال      

، قام الشريك   2006خالل الربع األول من عام      .  مليون ريال سعودي   57.3املطلوبات املقدرة مببلغ    
السابق بإجراءات قانونية ضد شركة صافوال للتغليف للمطالبة بالرصيد املتبقي من سعر الشراء، إضافة اىل               

2005أيضاً خالل الربع الثالث من عام       . د املتأخر لباقي الرصيد وعن األتعاب القانونية      تعويض عن السدا  
 باملائة من رأمسال شركة الشرق بإجراءات قانونية ضد شركة           1، بدأ شريك األقلية الذي ميلك نسبة         

ريك صافوال للتغليف الستخدام حقه يف إعادة شراء احلصص املباعة لشركة صافوال للتغليف من قبل ش               
ما زالت اإلجراءات القانونية يف مراحلها األولية وال ميكن توقع نتائجها بتاريخ            . األغلبية يف شركة الشرق   

، تقوم  2006 مارس   31إضافة اىل ذلك، كما يف      . إصدار هذه القوائم املالية املوحدة األولية املوجزة      
 31م املالية األولية لشركة الشرق كما يف        وبالتايل، مل يتم توحيد القوائ    . شركة الشرق بعملية إعادة هيكلة    

 ولفترة الثالثة أشهر املنتهية يف ذلك التاريخ، مع القوائم املالية املوحدة األولية املوجزة                2006مارس  
 .املرفقة، بانتظار حل األمور املشار إليها أعاله



 باملائة املتبقية من    50نسبة  ، وقعت شركة عافية العاملية اتفاقية لشراء        2005خالل الربع األخري من عام       
، ومقرها يف ماليزيا،    ")بريهاد("رأمسال شركة سامي فودز، وذلك مع شركة كنسلديتد بالنتيشنـز بريهاد           

نتيجة هلذه املعاملة وبعد    . وذلك بناء على قرار إستراتيجي لشركة بريهاد للخروج من شركة سامي فودز            
امللموسة لشركة سامي فودز، قامت شركة عافية العاملية بتحقيق         األخذ باالعتبار القيمة العادلة للموجودات      

 مليون  48.6صايف الزيادة يف القيمة العادلة لصايف موجودات شركة سامي فودز على سعر الشراء مببلغ                
 ديسمرب  31ريال سعودي كربح ومت قيده يف قائمة الدخل املوحدة لشركة عافية العاملية للسنة املنتهية يف                 

 سعر الشراء أقل من القيمة العادلة لصايف موجودات شركة سامي فودز بناءاً على الترتيبات                كان. 2005
كما نتج عن هذه املعاملة أن قامت شركة عافية العاملية بقيد            . اليت مت االتفاق عليها مع شركة بريهاد       

 .2005  مليون ريال سعودي خالل الربع األخري لعام66.2تعديالت حتويل عمالت أجنبية مببلغ 
 

الشركة بتأسيس شركة أدمي، وهي شركة ذات مسؤولية         قامت  ،  2006خالل الربع األول من عام        
 .حمدودة مسجلة يف اململكة العربية السعودية ألغراض التعامل يف جمال العقارات واألنشطة املرتبطة هبا

  
، ")سامي مصر ("صافوال سامي مصر     باملائة من رأمسال شركة      83.4متتلك اجملموعة أيضاً ملكية فعلية بنسبة        

وهي شركة مسامهة مسجلة يف مجهورية مصر العربية، واليت مت توحيدها ايضاً مع القوائم املالية األولية                  
قبل إعداد هذه القوائم املالية املوحدة      )  باملائة من سامي مصر    75واليت متتلك نسبة    (لشركة سامي فودز    

 .األولية املوجزة
 

ملالية املوحدة األولية املوجزة املرفقة على مجيع التسويات اليت يتكون معظمها من               القوائم ا تشتمل   
املستحقات العادية املتكررة اليت تعتربها إدارة اجملموعة ضرورية لعرض عادل لقائمة املركز املايل ونتائج               

 مارس  31هر املنتهية يف    إن نتائج التشغيل األولية لفتريت الثالثة أش      . العمليات والتدفقات النقدية املوحدة   
جيب ان تقرأ   .  رمبا ال تعطي انطباعات صحيحة عن نتائج التشغيل السنوية للمجموعة          2005 و   2006

هذه القوائم املالية املوحدة األولية املوجزة واإليضاحات مع القوائم املالية املوحدة السنوية املدققة للشركة               
 .2005 ديسمرب 31 واإليضاحات املتعلقة هبا للسنة املنتهية يف

 
 
 ملخص السياسات احملاسبية اهلامة - 2
 

 وفقا ملعيار التقارير املالية األولية الصادر عن اهليئة           املرفقة أعدت القوائم املالية املوحدة األولية املوجزة       
تكلفة التارخيية  تعد هذه القوائم املالية املوحدة األولية املوجزة وفقاً ملبدأ ال         . السعودية للمحاسبني القانونيني  

 اليت   اهلامة إن السياسات احملاسبية  . فيما عدا األوراق املالية املتاحة للبيع واليت يتم قياسها بقيمتها العادلة           
تتماشى مع مثيلتها املوضحة بالتقرير       تطبقها الشركة يف إعداد القوائم املالية املوحدة األولية املوجزة          

 :باآليتص  واليت تتلخ،2005عام ل للشركة السنوي
 

   توحيد القوائم املاليةأسس 
القوائم املالية املوحدة األولية للشركة وشركاهتا التابعة       على   مل القوائم املالية املوحدة األولية املوجزة     تتش 

 .عند التوحيد جلوهرية واملعامالت ااألرصدةلقد مت إستبعاد كافة .  أعاله1املبينة يف إيضاح 
 

 استخدام التقديرات 
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وفقاً للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها استخدام        طلب إعداد القوائم املالية املوحدة األولية املوجزة       يت 
تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات، واإلفصاح عن املوجودات وااللتزامات             

الغ اإليرادات واملصروفات خالل    احملتملة كما يف تاريخ القوائم املالية املوحدة األولية املوجزة، وعلى مب           
وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنّية على أفضل ما توفر لإلدارة من معلومات عن األحداث               . تلك الفترة 

 .واإلجراءات احلالية، فانه من املمكن ان ختتلف النتائج الفعلية يف النهاية عن هذه التقديرات



 يعادلهنقد وما  
د يف الصندوق، ونقد لدى البنوك واستثمارات أخرى قصرية األجل ذات سيولة            يتضمن النقد وما يعادله نق     

عالية، إن وجدت، وهلا تواريخ استحقاق أصلية لفترة ثالثة اشهر أو أقل، واليت تكون متاحة للمجموعة                 
 .دون أية قيود

 
 ذمم مدينة 
يقيد خمصص للديون   . هاتدرج الذمم املدينة باملبالغ االصلية بعد حسم خمصص ديون مشكوك يف حتصيل             

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

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

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

 
 استثمارات يف شركات تابعة غري موحدة 
رط مل توحد االستثمارات يف الشركات التابعة اليت هي قيد اإلنشاء او حتت التصفية او اليت ال يتوفر ش                    

سيطرة اجملموعة عليها يف هذه القوائم املالية املوحدة األولية املوجزة، بل قيدت على أساس طريقة حقوق                 
 .امللكية

 
 استثمارات يف شركات زميلة 
 باملائة يف   50تقيد االستثمارات يف شركات زميلة واليت متتلك اجملموعة حصص فعلية بنسب أقل من                 

وفقاً هلذا املبدأ، تقيد هذه     .  عملية التوحيد، على أساس حقوق امللكية       رأمساهلا، واليت ال تنطبق عليها    
االستثمارات يف بادئ األمر بسعر التكلفة ومن مث تعدل لتظهر حصة اجملموعة من أرباح او خسائر                   

تقيد حصة اجملموعة من أرباح او خسائر الشركات         . الشركات املستثمر فيها واألرباح املوزعة منها      
 . للفترة اجلاريةا يف قائمة الدخل املوحدة األولية املوجزةاملستثمر فيه

 
  وإستثمارات أخرى يف حقوق امللكيةأوراق مالية متاحة للبيع 
 باملائة من رأمسال عدة شركات      20تتكون األوراق املالية املتاحة للبيع بشكل رئيسي من حصص تقل عن             

رات خالل عام واحد من تاريخ قائمة املركز املايل          تعتزم اإلدارة إستبعاد هذه االستثما    . مسامهة حملية 
تعدل القيمة الدفترية هلذه    . وبالتايل، مت قيد هذه االستثمارات ضمن املوجودات املتداولة       . املوحدة األولية 

تقيد األرباح أو   . االستثمارات مبوجب قيمتها العادلة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة األولية            
ري احملققة والناجتة عن التغري يف القيمة العادلة، اذا كانت جوهرية، كبند مستقل ضمن مكونات                اخلسائر غ 

عند استبعاد تلك االستثمارات، تقيد هذه األرباح او اخلسائر غري احملققة يف قائمة               . حقوق املسامهني 
 .الدخل املوحدة األولية املوجزة

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

تقيد هذه االستثمارات   .  باملائة يف رأمسال عدة شركات ذات مسؤولية حمدودة         20حصص تقل عن    
 .بالتكلفة حيث إن تقدير قيمتها العادلة غري ممكن

 
للفترة ة األولية املوجزة    يقيد اإلخنفاض الدائم يف قيمة هذه االستثمارات، إن وجد، يف قائمة الدخل املوحد             

 .اجلارية
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 شهرة 
شراؤها، وكان يتم    لصايف املوجودات اليت مت      العادلة القيمة   لى ع االستثماراتمتثل الشهرة زيادة تكلفة      

وفقاً . 2005 ديسمرب   31 حىت    سنة 20بإستخدام طريقة القسط الثابت على فترة ال تتجاوز         إطفاؤها  
 املتعارف عليه الصادر من قبل اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني فيما            للتعديل األخري للمعيار احملاسيب   

، 2006 يناير   1يتعلق بإطفاء الشهرة، قامت الشركة بتغيري سياستها احملاسبية إلطفاء الشهرة بدءاً من              
ا بالتكلفة،  والذي مبوجبه يتم تقييم الشهرة سنوياً لتحديد ما إذا كان هناك إخنفاض يف القيمة، وقد مت قيده                

ال يتم  . ، بعد حسم جممع خسائر االخنفاض     2005 ديسمرب   31واليت متثل صايف القيمة الدفترية كما يف        
تتضمن أرباح او خسائر استبعاد منشأة القيمة املدرجة للشهرة         . عكس خسائر االخنفاض بعدما يتم قيدها     

 مارس  31ترة الثالثة أشهر املنتهية يف      مل يكن هناك خسائر اخنفاض خالل ف      . املتعلقة باملنشأة املستبعدة  
 مارس  31لو مل يتم تغيري السياسة احملاسبية لإلطفاء، لبلغ اإلطفاء لفترة الثالثة اشهر املنتهية يف                . 2006
 . مليون ريال سعودي، والخنفض صايف الربح وإمجايل املوجودات بنفس املبلغ4.7 مبلغ 2006

 
ل من قيمته العادلة كما يف تاريخ الشراء، يتم تعديل هذا الفرق             عندما تكون تكلفة شراء االستثمار أق      

 .بتخفيض القيمة العادلة للموجودات غري املتداولة للشركة املستثمر هبا بالتناسب مع قيمتها الدفترية
 

 موجودات أخرى غري متداولة 
يس منافذ جتزئة   تأس على اجملموعة مصروفات تكبدهتا    من النفقات املؤجلة     تتكون -مؤجلة  نفقات   )أ

 باستخدام طريقة القسط الثابت على الفترة        إطفاء هذه املصروفات   يتم   .جديدة ومشاريع أخرى  
 . سنواتحبيث ال تزيد عن مخساملقدرة لالنتفاع هبا 

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

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

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

. ثالث للحصول على حق استئجار أرض من جهة حكومية، بالتكلفة بعد خصم االطفاءات املتراكمة             
 . سنة، أيهما أقل20إلطفاء باستخدام طريقة القسط الثابت على فترة عقد اإلجيار او يتم احتساب ا

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

 :للموجودات كالتايل املقدر اإلنتاجيبإستخدام طريقة القسط الثابت وفقاً للعمر 
 

 سنـــة   
 

 -  اراضي 
  33 - 12.5 مباين 
  30 - 3  آالت ومعدات 
  11 - 4  معدات مكتبيةأثاث و 
  10 - 4  سيارات 
 25 - 3  نات على مباينحتسي 
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تتم رمسلة نفقات التمويل على القروض املستخدمة لتمويل بناء موجودات ثابتة خالل فترة إعداد وجتهيز                 
 .تقيد نفقات التمويل األخرى ضمن املصروفات عند تكبدها. األصل لغرض استخدامه



 هلذه املوجودات،   اإلنتاجي، واليت ال تزيد جوهريا من العمر        واإلصالحتقيد املصروفات اخلاصة بالصيانة      
  .ضمن املصروفات

 
 يف قيمة املوجودات طويلة األجلاخنفاض  
ولة األخرى فيما يتعلق باخلسائر الناجتة عن االخنفاض        يتم مراجعة املوجودات الثابتة واملوجودات غري املتدا       

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

ان القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة بعد خصم مصروفات البيع وقيمة االستخدام،              . ردادلالست
ولغرض تقييم االخنفاض يف قيمة املوجودات، يتم جتميع املوجودات على أدىن مستوى ممكن              . أيهما أكثر 

 .هلا حيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة وحمددة
 

 قروض 
 .الغ اليت مت احلصول عليها، بعد خصم املصروفات املتعلقة هبذه املعامالتتدرج القروض بقيمة املب 

 
 أخرىخمصصات  
يتم قيد املخصصات األخرى عندما يكون لدى اجملموعة التزام قانوين حايل او متوقع ناتج عن حدث                   

 .يعتمد عليهسابق، وهناك احتمال وجود استخدام للموارد لتسوية االلتزام، وإمكانية تقدير املبلغ بشكل 
 

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

يتم . الشركات األعضاء يف اجملموعة وحيمل على قائمة الدخل املوحدة األولية املوجزة للفترة اجلارية              
اس القيمة احلالية لالمتيازات املكتسبة اليت حتق للموظف فيما لو ترك عمله            احتساب املبلغ املستحق على أس    

يتم دفع املبالغ املستحقة عند انتهاء خدمات املوظفني        . كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة األولية       
 .مبوجب الشروط املبينة يف قوانني تلك الدول

 
 اإليراداتحتقيق  
. ، وتقيد بالصايف بعد احلسومات    لعمالءل  او تقدمي اخلدمات    تسليم البضاعة   عند يتم حتقيق اإليرادات   

تتضمن اإليرادات دخل من عقود اإلجيارات والذي يتم حتقيقه خالل فترة تلك العقود، وإيرادات                  
 .العموالت والعرض واليت يتم حتقيقها عند إكتساهبا

 
 .باجلملة والتجزئة للمواد الغذائية ومشتقاهتاتتكون اإليرادات بشكل رئيسي من أعمال التصنيع والبيع  

 
 عقود إجيار تشغيلية 
خالل فترة   حتمل املصروفات املتعلقة بعقود اإلجيار التشغيلية على قائمة الدخل املوحدة األولية املوجزة             

 .العقود
 

 والعمومية واإلداريةوالتسويق مصروفات البيع  
 واإلدارية على التكاليف املباشرة وغري املباشرة اليت تكون          العموميةو والتسويقتشتمل مصروفات البيع     

توزع هذه التكاليف بني    . ة املتعارف عليها  يلمبادئ احملاسب ل وفقاً   اإليراداتحتديداً غري مرتبطة بتكلفة     
 . والعمومية واإلدارية، إن لزم األمر، بطريقة منتظمةسويق ومصروفات البيع والتاإليراداتتكلفة 
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  وضريبة الدخلشرعيةالزكاة ال 
ة وفقاً ألنظمة   ـ للزكاة الشرعي  شركة وشركاهتا التابعة املسجلة يف اململكة العربية السعودية        ختضع ال  

الشركات األجنبية التابعة ألنظمة الضرائب يف البالد املسجلة        ختضع   .")املصلحة ("مصلحة الزكاة والدخل  
نبية على قائمة الدخل املوحدة األولية املوجزة للفترة        حتمل ضريبة الدخل عن الشركات التابعة األج      . فيها

 .اجلارية
 

الزكاة الشرعية وضريبة الدخل اإلضافية املستحقة، ان وجدت، عند حتديدها بعد االنتهاء من               قيد  يتم   
 .الربوط اخلاصة للمجموعة

 
 حتويل العمالت األجنبية 
ري حتويل املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية اىل        جي.  بالريال السعودي  احملاسبيةسجالهتا  ب لشركةفظ ا تحت 

أما املوجودات  .  الصـرف السائدة يف السوق بتاريخ تلك املعامالت       أسعار أساسالريال السعودي على    
، فيجري حتويلها لتعكس ما يعادهلا بالريال السعودي كما يف تاريخ           األجنبيةواملطلوبات اليت تتم بالعمالت     

واليت مل تكن    األجنبية،تقيد الفروقات الناجتة عن حتويل العمالت        . يل املوحدة األولية  قائمة املركز املا  
 املوحدة األولية    يف قائمة الدخل   ،2005 و   2006 مارس   31جوهرية لفتريت الثالثة أشهر املنتهيتني يف       

  .املوجزة للفترة اجلارية
 

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

تاريخ ب املبقاة، على أساس أسعار الصرف السائدة يف السوق          األرباح، باستثناء    التابعة األجنبية  الشركات
 أساسعلى  األولية للشركات التابعة األجنبية     بينما يتم حتويل بنود قائمة الدخل       . نشأة البنود ذات العالقة   

  األولية إن الفروقات الناجتة عن حتويل القوائم املالية       . الفترةاملتوسط املرجح السعار الصرف خالل       
ضمن يتم إدراجها يف بند منفصل      ، إذا كانت جوهرية،     اىل الريال السعودي  التابعة األجنبية   لشركات  ل

 .املرفقة حقوق املسامهني يف القوائم املالية املوحدة األولية املوجزة
 

 توزيعات األرباح 
يتم قيد األرباح املوزعة املرحلية يف القوائم املالية املوحدة األولية املوجزة للمجموعة يف الفترة اليت يتم                   

تامية يف الفترة اليت يتم اعتمادها من قبل        كما يتم قيد األرباح املوزعة اخل     . إعتمادها من قبل جمالس اإلدارة    
 .املسامهني

 
  

 استثمارات - 3
 

 :)بآالف الرياالت السعودية ( من اآليتمارس 31 كما يف اإلستثماراتتكون ت 
 

    2006    2005  
  )غري مدققة(    )غري مدققة(    

 
  539.906   913.328  صايف االستثمارات يف شركات زميلة

   62.149   596.124  رىاستثمارات أخ
 

  602.055   1.509.452  اجملموع
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 من حصة الشركة يف ملكية شركتني       2006 مارس   31تتكون االستثمارات يف شركات زميلة كما يف         
والشركة املصرية لألمسدة   ") املراعي("، ومها شركة املراعي احملدودة      ) شركة واحدة  - 2005(زميلتني  

 ").األمسدة("
 

 باملائة من رأمسال شركة األمسدة، وهي       30، قامت الشركة بامتالك     2005 الثاين من عام     الربعخالل   
ان الغرض األساسي لشركة األمسدة هو إنتاج        . شركة مسامهة مغلقة مسجلة يف مجهورية مصر العربية        

 .وجتارة اجلملة والتجزئة لألمسدة
 

عاد جزء من استثماراهتا يف شركة املراعي       ، قامت الشركة باستب   2005أيضاً خالل الربع الثالث من عام        
 .من خالل االكتتاب العام املبدئي لشركة املراعي

 
 من استثمارات الشركة يف شركة الشرق مببلغ        2006 مارس   31تتكون االستثمارات األخرى كما يف       

لك من مشروع مدينة امل    باملائة   4.2، ومن ملكية بنسبة     )1انظر إيضاح   ( مليون ريال سعودي     143.5
 . مليون ريال سعودي352.8عبد اهللا االقتصادية مببلغ 

 
 
 التغريات املومسية - 4
 

، حيث تنتج عنها زيادة     األضحىاجملموعة حبركة مومسية مرتبطة بشهر رمضان وعيد        بعض أنشطة   تأثر  ت 
بع  الر يفبشكل رئيسي    2005 و   2006 لعاميويتمثل تأثري هذه الفترة     . كبرية يف مبيعات تلك الفترة    

  .السنة املاليةاألخري من األول والربع 
 
 
 قروض بنكية قصرية األجل - 5
 

تتكون القروض البنكية قصرية األجل من حسابات سحب على املكشوف وقروض قصرية األجل وعقد               
إن بعض القروض قصرية    . متويل باملراحبة، وحتمل نفقات متويل على أساس املعدالت السائدة يف السوق           

 .وبعض الشركات األعضاء يف اجملموعة ة من قبل الشركةاألجل مضمون
 

 .2006 مارس 31 مليار ريال سعودي كما يف 1.7لدى اجملموعة تسهيالت بنكية غري مستخدمة مببلغ 
 
 
 رأس املال وتوزيعات األرباح - 6
 

 - 2005 (2006 مارس   31 مليون ريال سعودي كما يف       1.800يتكون رأس مال الشركة البالغ      
، قيمة السهم الواحد    ) مليون سهم  25 - 2005( مليون سهم    36من  )  مليون ريال سعودي   1.250

 . ريال سعودي مصدرة ومدفوعة بالكامل50
 

 زيادة رأس   2005 يوليو   16قرر مسامهو الشركة خالل اجلمعية العمومية غري العادية اليت انعقدت يف              
كنتيجة لذلك، زاد   . ة كما يف ذلك التاريخ    مال الشركة عن طريق منح سهم واحد لكل مخسة اسهم قائم          
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متت هذه  .  مليون سهم  30 مليون ريال سعودي كما زاد عدد األسهم اىل          1.500رأس مال الشركة اىل     
 . مليون ريال سعودي من حساب االحتياطي العام250الزيادة يف رأس املال عن طريق حتويل مبلغ 

 
 زيادة  2005 نوفمرب   16ة غري العادية اليت إنعقدت يف       كما قرر مسامهو الشركة خالل اجلمعية العمومي       

 ريال سعودي   50 مليون سهم جديد بقيمة امسية بلغت         6رأس مال الشركة وذلك عن طريق إصدار         
 ريال سعودي للسهم الواحد للمسامهني املسجلني كما يف          350للسهم الواحد، وبعالوة إصدار بلغت      

. لشركة على املوافقة القانونية هلذه الزيادة يف رأس املال         ، حصلت ا  2006 يناير   18يف  . ذلك التاريخ 
 مليون ريال سعودي، كما زاد احتياطي عالوة         1.800كنتيجة لذلك، زاد رأس مال الشركة اىل         

 مليون  9بالصايف بعد إستبعاد مصروفات ذات عالقة مببلغ        ( مليون ريال سعودي     2.100اإلصدار اىل   
 . مليون سهم36م اىل ، كما زاد عدد األسه)ريال سعودي

 
، مت جتزئة اسهم الشركة على أساس مخسة        2006 مارس   27على قرار هيئة السوق املالية بتاريخ        اًبناء 

 ريال  50أسهم لكل سهم قائم وذلك بتخفيض القيمة االمسية لكل سهم مصدر ومدفوع بالكامل من                
وبالتايل، زاد عدد   . 2006 أبريل   15 رياالت سعودية للسهم الواحد، وذلك اعتباراً من         10سعودي اىل   

 مليون سهم كما يف ذلك       180 مليون سهم اىل     36أسهم الشركة املصدرة واملدفوعة بالكامل من        
 .التاريخ

 
 زيادة راس مال الشركة عن      2006 يناير   29أيضا، اقترح جملس اإلدارة يف إجتماعه الذي انعقد يف            

 كما يف ذلك التاريخ، كما اقترح توزيع أرباح هنائية          طريق إصدار سهمني منحة لكل ثالثة أسهم قائمة       
 180 ريال سعودي للسهم الواحد وذلك لعدد        0.60متثل  ( مليون ريال سعودي     108للمسامهني مببلغ   

سيتم قيد هذه   ).  مليون سهم منحة اليت سوف يتم إصدارها       120مليون سهم، وهي ال تشتمل على عدد        
 بعد اعتمادها من قبل املسامهني يف       2006كة خالل الربع الثاين من عام       املعامالت يف القوائم املالية للشر    
 .اجتماع اجلمعية العمومية السنوي

 
 
 ربح السهم للفترة - 7
 

 بتقسيم صايف ربح تلك الفترة على       2006 مارس   31مت احتساب ربح السهم للثالثة أشهر املنتهية يف          
، الذي بلغ   2006 مارس   31الل الثالثة أشهر املنتهية يف      املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة خ      

 ).6انظر إيضاح  (2006 أبريل 15 مليون سهم، مبا يف ذلك تأثري جتزئة األسهم اليت متت يف 178.2
 

 بتقسيم صايف ربح تلك الفترة على       2005 مارس   31مت إحتساب ربح السهم للثالثة أشهر املنتهية يف         
 على أثر رجعي ألسهم املنحة اليت صدرت خالل الربع الثالث لعام              مليون سهم وذلك للحصول    171

 واثر  2006 مارس   31 مليون سهم أحقية جديد خالل الثالثة أشهر املنتهية يف           6، وأثر إصدار    2005
 .2006 أبريل 15جتزئة األسهم الذي مت يف 
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 قطاعات العمل - 8
 

، متثلت األنشطة الرئيسية للمجموعة     2005 و   2006 مارس   31خالل فتريت الثالثة اشهر املنتهيتني يف       
ان املعلومات  . يف التصنيع والتجارة باجلملة والتجزئة يف أصناف متعددة من األغذية واملنتجات التابعة هلا             

 ولفتريت الثالثة أشهر    2005 و   2006 مارس   31املالية املنتقاة واخلاصة بقطاعات العمل كما يف         
 ):بآالف الرياالت السعودية(ي كالتايل املنتهيتني يف ذلك التاريخ ه

 
    استثمارات     
      اجملموع وأنشطة أخرى       جتزئة باجلملة/ تصنيع  

 
 )غري مدققة (2006

 
  4.075.209 17.682  2.563.506 1.494.021  املوجودات الثابتةصايف 

1.312.974  116.048  245.873  صايف املوجودات غري املتداولة األخرى 
 1.674.895  

  1.922.710 1.144  700.351  1.221.215  صايف اإليرادات
  135.800  87.585  19.186  29.029  صايف الربح 

 
 )غري مدققة (2005

 
 3.252.389 19.142  1.829.004 1.404.243  املوجودات الثابتةصايف 

  800.498  569.046  128.243  103.209  صايف املوجودات غري املتداولة األخرى
 1.551.238 1.458  545.168  1.004.612  صايف اإليرادات
  106.056  64.801  9.873  31.382  صايف الربح

 
ان أعمال اجملموعة هي يف اململكة العربية السعودية ومجهورية مصر العربية واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية              

 مارس  31املنتقاة واخلاصة بالقطاعات اجلغرافية كما يف        ان املعلومات املالية    . ومناطق جغرافية أخرى  
بآالف الرياالت  ( ولفتريت الثالثة أشهر املنتهيتني يف ذلك التاريخ هي كالتايل              2005 و   2006
 ):السعودية

 
     اجلمهورية          
 دول    اإلسالمية    مجهورية   اململكة العربية 
  اجملموع   أخرى    نيةاإليرا    مصر العربية    السعودية  

 
 )غري مدققة (2006

 
  4.075.209 145.059  422.314   105.892  3.401.944 املوجودات الثابتةصايف 

  1.674.895  19.528   44.159   433.876  1.177.332 صايف املوجودات غري املتداولة األخرى
  1.922.710  96.529  373.048   151.906  1.301.227 صايف اإليرادات

  135.800  )18.062(  38.715  )39.816(  154.963 )اخلسارة(صايف الربح 
 

 )غري مدققة (2005
 

  3.252.389 142.212  422.545   60.207  2.627.425 املوجودات الثابتةصايف 
  800.498  82.744   9.614   -         708.140 صايف املوجودات غري املتداولة األخرى

- 14 - 



  1.551.238  63.762  282.798   106.097  1.098.581 راداتصايف اإلي
  106.056  )10.435(  2.201   429   113.861 )اخلسارة(صايف الربح 

 تعهدات والتزامات حمتملة  - 9
 

قامت املصلحة بربط زكاة شرعية إضافية عن فترات سابقة تتعلق بالشركة وبعض شركاهتا التابعة املوحدة                 
اعترضت اإلدارة على هذه الربوط وتعتقد بان املصلحة سوف تعكس          . ليون ريال سعودي   م 30.8مببلغ  

 .وبالتايل، مل يتم قيد أي خمصص هلذا املبلغ يف القوائم املالية املوحدة األولية املوجزة املرفقة. هذه الربوط
 

 100قصى مبلغ   ، قامت الشركة بالتوقيع على خطاب إلتزام لالستثمار حبد أ         2005خالل شهر ديسمرب     
، والذي يتمثل   )مقترحة(يف شركة سويكورب جسور     )  مليون ريال سعودي   375(مليون دوالر أمريكي    

 .غرضها األساسي يف االستثمار يف الطاقة واملشاريع البتروكيماوية ذات العالقة
 

 .ركة الشرق فيما يتعلق باإلجراءات القانونية املتعلقة باستثمار اجملموعة يف ش1أيضاً انظر إيضاح  
 
 

 إعادة تصنيف - 10
  
 لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف      ة املوجزة ـدة األولي ـمت إعادة تصنيف بعض املبالغ يف القوائم املالية املوح         

القوائم املالية املوحدة األولية املوجزة لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف           عرض مع   وافق لتت 2005 مارس   31
 .2006 مارس 31

 
 

 موافقة جملس اإلدارة - 11
 

 الشـركة بتاريخ دارة  جملس إ من قبل    هذه القوائم املالية املوحدة األولية املوجزة     إصدار  متت املوافقة على     
 .2006 أبريل 15
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