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  ىل السادة املسامهنيإ

 :شركة جمموعة صافوال
 

كما يف  وشـركاهتا التابعة    ")الشركة("األولية املرفقة لشركة جمموعة صافوال      لقد فحصنا قائمة املركز املايل املوحدة       
واالرباح املبقاة لفتريت الثالثة والستة أشهر املنتهيتني يف          املوجزة األولية للدخل    املوحدة ائموقال و 2005  يونيو 30

مبا يف ذلك   ذلك التاريخ،   يف   ة املنتهي ذلك التاريخ وقائمة التدفقات النقدية املوحدة املوجزة األولية لفترة الستة أشهر          
 .د هذه القوائم املالية املوحدة املوجزة األوليةان ادارة الشركة مسؤولة عن إعدا. اإليضاحات املوجزة املتعلقة هبا

 
يتكون . لقد كان فحصنا وفقاً ملعيار فحص التقارير املالية األولية الصادر عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني               

يف املسؤولني  االشخاص   واإلستفسار من    ،املاليةاملعلومات   على   ة حتليلي إجراءات تطبيق   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،.  الرأي حول القوائم املالية ككل     إبداءاليت هتدف أساساً إىل     اململكة العربية السعودية و   
 .الرأي

 
لفحص الذي قمنا به، مل يتبني لنا وجود أية تعديالت مهمة يتعني إدخاهلا على القوائم املالية املوحدة                   وبناًء على ا  

 ولفتريت الثالثة والستة اشهر املنتهيتني يف ذلك التاريخ لكي تتفق مع معايري             2005 يونيو   30املوجزة األولية كما يف     
 .ة واملالئمة لظروف الشركةاحملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودي

 
 سـندي وبتـرجي
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 
 )غري مدققة(  األوليةركز املايل املوحدةقائمة امل

 2004 و 2005 يونيو 30كما يف 
  )بآالف الرياالت السعودية(

 :موجودات متداولة  املوجودات   2004    2005        
اثلهنقد وما مي

  166.155   366.200     للبيع
    403.277   94.561  

اوراق مالية متاحة
صايف الذمم امل  296.476   845.076    دينة

صايف املخزون  516.314   1.005.599    
صايف االستثم  588.150   762.209    ارات   1.279.127   2.889.688    جمموع املوجودات املتداولة   205.621   269.536    اخرىوموجودات مدفوعات مقدمة 

صايف الشهرة  108.910   134.919    
موجودات غري مصايف   40.347   77.806    اخرى تداولة

 :مطلوبات متداولة  :لكيةاملطلوبات وحقوق امل   4.398.747   7.313.376    اجملموع   2.382.213   3.448.754    املوجودات الثابتةصايف 
  991.041   1.704.039     قصرية االجلبنكية قروض 

  97.058   152.935    اجلزء املتداول من قروض طويلة األجل
  313.570   846.378    ةدائنذمم 

   1.692.364   3.320.274    جمموع املطلوبات املتداولة   290.695   616.922    مصروفات مستحقة ومطلوبات اخرى
 طويلة االةذمم دائن

  280.053   1.022.169    قروض طويلة االجل
  104.059   132.478    جل

حقوق امللكية اخلاصة مبسامه :ي الشركة:لكيةقوق امل ح   2.154.912   4.575.406    جمموع املطلوبات   78.436   100.485    خمصص مكافأة هناية اخلدمة
  1.000.000   1.250.000    )6انظر ايضاح  (راس املال

 رعالوة إصدار
  344.394   394.631    احتياطي نظامي

  9.000   9.000     أس املال
  254.000   254.000    احتياطي عام
(( حتويل عمالت أجتعديالت

  15.293   69.659    ارباح استثمارات غري حمققة
  )63.452  )58.919   ةنبي

 .املوجزة األولية جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة 10 اىل رقم 1تعترب االيضاحات املرفقة من رقم    4.398.747   7.313.376    اجملموع   2.243.835   2.737.970    جمموع حقوق امللكية   405.755   623.466    حقوق االقلية   1.838.080   2.114.504    جمموع حقوق املسامهني   278.845   196.133    ارباح مبقاة
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 
 )قةغري مدق(قائمة الدخل واالرباح املبقاة املوحدة املوجزة األولية 

 2004 و 2005 يونيو 30 يف تنيلفتريت الثالثة والستة أشهر املنتهي
 ) ماعدا ربح السهمبآالف الرياالت السعودية(

 
 

    يونيو30 يف تني الستة أشهر املنتهي يتفتر     يونيو30 يف تني الثالثة أشهر املنتهي يتفتر   
   2005    2004    2005    2004  

 
  2.355.850   3.142.913   1.237.708   1.599.381  صايف االيرادات

  )1.932.002(  )2.646.772(  )1.014.322(  )1.336.392( االيراداتتكلفة 
 

  423.848   496.141   223.386   262.989  امجايل الربح
 

 :مصروفات
  )195.360(  )254.572(  )99.958(  )141.108( بيع وتسويق

  )108.409(  )137.860(  )536.53(  )71.765( عمومية وإدارية
 

  120.079   103.709   69.892   50.116  الدخل من العمليات
 

 :اخرى) مصروفات(ايرادات 
  70.823   157.098   43.388   77.111  صايف الدخل من االستثمارات
  5.483   )2.332(  1.471   6.671  صايف ايرادات متويلية واخرى

 
  وضريبةيةالربح قبل الزكاة الشرع

 الدخل االجنبية وحقوق 
  196.385   258.475   114.751   133.898  االقلية

 
  وضريبة الدخلالزكاة الشرعية
  )4.022(  )6.467(  )2.183(  )4.241( االجنبية

 
  192.363   252.008   112.568   129.657  الربح قبل حقوق االقلية

 
  يف صايفحقوق األقليةحصة 

 ت التابعةارباح الشركا
  )36.218(  )33.412(  )22.582(  )17.117( املوحدة

 
  156.145   218.596   89.986   112.540  ربحالصايف 

 
  305.900   453.737   259.459   234.193  ارباح مبقاة كما يف بداية الفترة

  )182.000(  )225.000(  )70.000(  )150.000( ارباح موزعة
  )1.200(  )1.200(  )600(  )600( الدارةمكافأة أعضاء جملس ا
  -         )250.000(  -         -        اسهم منحة صدرت

 
  278.845   196.133   278.845   196.133  ارباح مبقاة كما يف هناية الفترة

 
  )بالريال السعودي(ربح السهم 

  6.25   8.74   3.60   4.50  )7انظر ايضاح    (
 

 .املوجزة األولية جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة 10  اىل رقم1احات املرفقة من رقم تعترب االيض
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 
 )غري مدققة(املوجزة األولية قائمة التدفقات النقدية املوحدة 

 2004 و 2005 يونيو 30 يف تنياملنتهي  الستة أشهريتلفتر
 )الرياالت السعوديةبآالف (

 
 

       2005    2004  
 

 :التدفقات النقدية من العمليات
  156.145   218.596     صايف الربح

 : العملياتالناتج عنربح مع صايف النقد التعديالت لتسوية صايف 
  76.565   105.636     استهالكات واطفاءات

  36.218   33.412     حقوق األقلية
  )70.823(  )157.098(    االستثماراتصايف الدخل من 

  )177.305(  )121.991( صايف التغريات يف موجودات ومطلوبات تشغيلية
 

  20.800   78.555     العمليات صايف النقد الناتج عن
 

 :التدفقات النقدية من نشاطات االستثمار
  120.990   100.825     أرباح موزعة مقبوضة من شركة زميلة

  1.148   )220.734(    ري يف االستثماراتصايف التغ
  )3.582(  )2.474(    التغريات يف الشهرة

  )21.506(  )22.103(    اضافات على موجودات غري متداولة اخرى
  )424.878(  )350.623(    صايف االضافات على املوجودات الثابتة

 
  )327.828(  )495.109(    نشاطات االستثماراملستخدم يف صايف النقد 

 
 :التدفقات النقدية من نشاطات التمويل

  252.345   711.876     صايف التغريات يف قروض بنكية قصرية االجل
  163.499   )49.027(    صايف التغريات يف قروض طويلة االجل
  )958(  )42.344(    صايف التغريات يف حقوق االقلية واخرى

  )179.669(  )64.460(    ارباح موزعة مدفوعة
 

  235.217   556.045      التمويلاتنشاطالناتج عن صايف النقد 
 

  )71.811(  139.491     مياثلهيف النقد وما التغري صايف 
 

  166.372   263.786     ه كما يف بداية الفترةمياثلنقد وما 
 

  94.561   403.277      كما يف هناية الفترةمياثلهنقد وما 
 
 

 .املوجزة األولية جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة 10 اىل رقم 1احات املرفقة من رقم تعترب االيض
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 
 )غري مدققة(املوجزة األولية ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة 

 2004و  2005 يونيو 30 يف تنياملنتهي الستة أشهرالثالثة و يتلفتر
 
 
  اطبيعة أعماهلوشركاهتا التابعة والشركة  - 1
 

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

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

الصناعات املكملة هلا ومنافذ التجزئة ومنتجات االلبان واالغذية اخلفيفة ومواد التغليف والتصدير                
 .كاالت التجارية باالضافة اىل تنمية احملاصيل الزراعيةواالسترياد والتعهدات التجارية والو

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

مبوجب سجل جتاري خاص هبا ومتارس نشاطها بشكل رئيسي يف جماالت إنتاج وتسويق املنتجات الغذائية               
 :اد التغليف ومطاعم األغذية السريعةومنافذ جتزئة ومو

 
  نسبة امللكية     
  )باملائة(الفعلية     
   يونيو 30كما يف     
  2004  2005  بلد التأسيس     الشركة

 
  100   100 اململكة العربية السعودية شركة صافوال ألنظمة التغليف احملدودة
  100  100  السعوديةاململكة العربية شركة االطر ملواد التغليف احملدودة

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

 صافوال("شركة صافوال للتجارة العاملية 
  100  100 فريجن ايالندز ") للتجارة
  100  100 االمارات العربية املتحدة ")تيسري) ("املنطقة احلرة( شركة تيسري

  100  100 اململكة العربية السعودية ")بندة التجارية("العزيزية بندة التجارية شركة 
 سابقاً شركة(شركة العزيزية بندة املتحدة 
  100  100 اململكة العربية السعودية )العزيزية بندة القصيم

 شركة صافوال لزيوت الطعام احملدودة
  90.63 90.63 اململكة العربية السعودية ")زيوت الطعام("

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

  63.5  63.5 اململكة العربية السعودية ")االستثمارات الصناعية("
  -    100 اململكة العربية السعودية ")املرافق("شركة املرافق احلديثة للتنمية العقارية 
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 :يوت الطعام أيضا استثمارات يف الشركات التابعة املوحدة التاليةلدى شركة ز
 

  نسبة امللكية الفعلية      
   يونيو30كما يف )باملائة(   
  2004  2005  بلد التأسيس     الشركة

 
  100  100  لوكسمربغ شركة مالينترا القابضة

 سابقاً شركة( االردن -شركة عافية العاملية 
  75  75  االردن )   صافوال االردن

  51  51  املغرب شركة صافوال املغرب
  50  50  فريجن ايالندز ")سامي فودز("صافوال سامي فودز احملدودة 

 احملدودة) السودان(شركة صافوال لزيوت الطعام 
  60  74.86  السودان ")صافوال السودان(" قيد التأسيس -   

  -   90  فريجن ايالندز ")انفسكز("شركة انفسكز انك 
  -   49  ايران ")هبشاهر("شركة صافوال هبشاهر 

 
املتحدة (" باملائة من رأمسال الشركة املتحدة للسكر         64.79متتلك شركة االستثمارات الصناعية نسبة      

، وهي شركة ذات مسؤولية حمدودة مسجلة يف اململكة العربية السعودية واليت مت توحيدها مع                ")للسكر
 .ولية لشركة االستثمارات الصناعية قبل إعداد القوائم املالية املوحدة املوجزة األولية املرفقةالقوائم املالية األ

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

الك  مصر ألغراض إمت   -تأسست الشركة املتحدة للسكر     . حمدودة مسجلة يف مجهورية مصر العربية      
 .وتشغيل مصنع لتكرير قصب السكر يف مصر وبيع وتوزيع السكر املكرر واملنتجات الفرعية ذات العالقة

 
اتفاقية المتالك  ") صافوال للتغليف ("، وقعت شركة صافوال ألنظمة التغليف احملدودة        2005خالل عام   

، وهي شركة ذات    ")الشرقشركة  (" باملائة من شركة الشرق للصناعات البالستيكية احملدودة         100نسبة  
يتمثل الغرض الرئيسي لشركة الشرق يف تصنيع        . مسؤولية حمدودة مسجلة يف اململكة العربية السعودية       

، متر شركة الشرق مبرحلة اعادة      2005 يونيو   30كما يف   . وجتارة اجلملة والتجزئة للمنتجات البالستيكية    
رة على شركة الشرق خالل الربع الثالث من عام         وتتوقع ان تقوم شركة صافوال للتغليف بالسيط      . هيكلة

وبالتايل، مل يتم توحيد القوائم املالية لشركة الشرق مع القوائم املالية املوحدة املوجزة األولية                . 2005
  .املرفقة

، ")سامي مصر (" باملائة من رأمسال شركة صافوال سامي مصر         49.9متتلك اجملموعة أيضاً ملكية فعلية بنسبة       
كة ذات مسؤولية حمدودة مسجلة يف مجهورية مصر العربية، واليت مت توحيدها مع القوائم املالية                وهي شر 

قبل اعداد هذه القوائم املالية املوحدة      )  باملائة من سامي مصر    75واليت متتلك نسبة    (لشركة سامي فودز    
  .لدى اجملموعة سيطرة جوهرية على شركة سامي مصر. املوجزة األولية

، مت تأسيس شركة صافوال السودان كشركة ذات مسؤولية حمدودة يف مجهورية              2004خالل عام   
، ال تزال شـركة    2005 يونيو   30كما يف   . السودان لغرض اإلنتاج والتجارة يف منتجات زيوت الطعام       

  .2005تعتقد االدارة باهنا سوف تبدأ نشاطها يف هناية عام . صافوال السودان قيد التأسيس
 باملائة من رأمسال شركة     90، امتلكت شركة زيوت الطعام نسبة       2004الثالث من عام    خالل الربع    

ان اهلدف الرئيسي   . انفسكز، وهي شركة اعمال دولية مسجلة مبوجب قوانني بريتش فريجن ايالندز            
النفسكز هو امتالك استثمار يف شركة مقرها مجهورية كازاخستان، واليت متارس عملها يف انتاج وتوزيع               

  .تجات الزيوت النباتيةمن
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 باملائة من رأمسال شركة   49امتلكت شركة زيوت الطعام ايضاً نسبة       ،  2004خالل الربع الثالث من عام      
إن اهلدف الرئيسي لشركة    . هبشاهر، وهي شركة مسامهة مغلقة مسجلة يف اجلمهورية االسالمية االيرانية         

مسامهتني تعمالن يف انتاج وتوزيع زيوت الطعام        هبشاهر هو امتالك استثمارات يف شركتني ايرانيتني         
 .لدى شركة زيوت الطعام سيطرة جوهرية على شركة هبشاهر. والسمن النبايت

 
القوائم املالية املوحدة املوجزة األولية املرفقة على مجيع التسويات اليت يتكون معظمها من                 تشتمل   

موعة ضرورية لعرض عادل لقائمة املركز املايل ونتائج         املستحقات العادية املتكررة اليت تعتربها ادارة اجمل      
ان النتائج األولية للعمليات لفتريت الثالثة والستة اشهر املنتهيتني يف          . العمليات والتدفقات النقدية املوحدة   

جيب ان تقرأ   .  رمبا ال متثل مؤشرا دقيقاً لنتائج العمليات السنوية للمجموعة         2004 و   2005 يونيو   30
ائم املالية املوحدة املوجزة األولية وااليضاحات مع القوائم املالية املوحدة املدققة السنوية للشركة             هذه القو 

 .2004 ديسمرب 31وااليضاحات املتعلقة هبا للسنة املنتهية يف 
 
 
 ملخص السياسات احملاسبية اهلامة - 2
 

ار التقارير املالية األولية الصادر عن اهليئة         وفقا ملعي  املوجزة األولية املرفقة  أعدت القوائم املالية املوحدة      
 اليت تطبقها الشركة يف إعداد القوائم املالية         اهلامة إن السياسات احملاسبية  . السعودية للمحاسبني القانونيني  

 واليت تتلخص   ،2004عام  ل للشركة   السنويتتماشى مع مثيلتها املوضحة بالتقرير      األولية   املوجزةاملوحدة  
 :باآليت

 
 سس توحيد القوائم املاليةا 
لقد مت  .  اعاله 1القوائم املالية للشركة وشركاهتا التابعة املبينة يف ايضاح         مل القوائم املالية املوحدة على      تتش 

 .عند التوحيد جلوهريةإستبعاد كافة االرصدة واملعامالت ا
 

 استخدام التقديرات 
وفقاً للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها استخدام       لية  املوجزة األو  يتطلب إعداد القوائم املالية املوحدة      

تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات، واالفصاح عن املوجودات وااللتزامات             
، وعلى مبالغ اإليرادات واملصروفات خالل      املوجزة األولية احملتملة كما يف تاريخ القوائم املالية املوحدة         

رغم من أن هذه التقديرات مبنّية على أفضل ما توفر لالدارة من معلومات عن األحداث               وبال. تلك الفترة 
 .واالجراءات احلالية، فانه من املمكن ان ختتلف النتائج الفعلية يف النهاية عن هذه التقديرات

 
 اثلهنقد وما مي 
قصرية االجل ذات سيولة    يتضمن النقد وما مياثله نقد يف الصندوق، ونقد لدى البنوك واستثمارات اخرى              

عالية، إن وجدت، وهلا تواريخ استحقاق اصلية اقل من ثالثة اشهر، واليت تكون متاحة للمجموعة دون                 
 .أية قيود

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

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

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

على تكلفة املواد االولية    مل تكلفة البضاعة تامة الصنع والبضاعة حتت التصنيع          تتش. املتوسط املرجح 
  .والعمالة املباشرة ومصروفات التصنيع غري املباشرة 
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 استثمارات يف شركات تابعة غري موحدة 
ان االستثمارات يف الشركات التابعة اليت هي قيد االنشاء او حتت التصفية او اليت ال يتوفر شرط سيطرة                    

ة تنظيم، مل توحد يف هذه القوائم املالية املوجزة األولية،          اجملموعة عليها او اليت ختضع العادة هيكلة او اعاد        
 .بل قيدت على اساس 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     .  على أساس حقوق امللكية    رأمساهلا، واليت ال تنطبق عليها عملية التوحيد،       
االستثمارات يف بادئ األمر بسعر التكلفة ومن مث تعدل لتظهر حصة اجملموعة يف ارباح او خسائر                   

تقيد حصة اجملموعة يف ارباح او خسائر الشركات املستثمر      . الشركات املستثمر فيها واألرباح املوزعة منها     
 .املوجزة األولية للفترة اجلاريةل املوحدة فيها يف قائمة الدخ

 
  وإستثمارات أخرى يف حقوق امللكيةاوراق مالية متاحة للبيع 
 باملائة يف رامسال عدة شركات      20تتكون االوراق املالية املتاحة للبيع بشكل رئيسي من حصص تقل عن             

. خ قائمة املركز املايل املوحدة األولية     تنوي االدارة بيع هذه االستثمارات خالل سنة من تاري        . مسامهة حملية 
تتكون اإلستثمارات األخرى يف حقوق     . وبالتايل، مت قيد هذه االستثمارات ضمن املوجودات املتداولة        

 باملائة يف رأمسال عدة     20امللكية، واليت ال حيتفظ هبا ألغراض جتارية، بشكل رئيسي من حصص تقل عن              
ه االستثمارات بالتكلفة عند شرائها، مث تعدل القيمة الدفترية          تقيد هذ . شركات ذات مسؤولية حمدودة   

. لتلك االستثمارات مبوجب القيمة العادلة هلذه الشركات كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة األولية              
سائر تقيد األرباح أو اخل   . ويف حال عدم إمكانية تقدير القيمة العادلة، تقيد هذه االستثمارات بسعر التكلفة           

غري احملققة والناجتة عن التغري يف القيمة العادلة، اذا كانت جوهرية، كبند مستقل ضمن مكونات حقوق                 
وعند استبعاد تلك االستثمارات، تقيد هذه االرباح او اخلسائر غري احملققة يف قائمة الدخل                . املسامهني
ستثمارات، إن وجد، يف قائمة الدخل      يقيد اإلخنفاض الدائم يف قيمة هذه اال       . املوجزة األولية املوحدة  
 .املوجزة األولية للفترة اجلاريةاملوحدة 

 
 شهرة 
شراؤها، ويتم اطفاؤها    لصايف املوجودات اليت مت      العادلة القيمة   لى ع االستثماراتمتثل الشهرة زيادة تكلفة      

 . سنة20بإستخدام طريقة القسط الثابت على فترة ال تتجاوز 
 

راء االستثمار أقل من قيمته العادلة كما يف تاريخ الشراء، يتم تعديل هذا الفرق                عندما تكون تكلفة ش    
 .بتخفيض القيمة العادلة للموجودات غري املتداولة للشركة املستثمر هبا بالتناسب مع قيمتها الدفترية

 
 موجودات اخرى غري متداولة 
تأسيس منافذ جتزئة    لغرض اجملموعة مصروفات تكبدهتا    من النفقات املؤجلة     تتكون -مؤجلة  نفقات   )أ

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

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

تعلقة هبا واليت مت تأجيلها ويتم إطفاؤها باستخدام طريقة القسط الثابت على فترة تلك                اخرى م 
 .القروض
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 تقيد العالوة على أرض مستأجرة، واليت سددهتا اجملموعة اىل طرف            -عالوة على أرض مستأجرة      )ب
. كمةثالث للحصول على حق استئجار أرض من جهة حكومية، بالتكلفة بعد خصم االطفاءات املترا             

 . سنة، أيهما أقل20يتم احتساب االطفاء باستخدام طريقة القسط الثابت على فترة عقد االجيار او 
 

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

 :للموجودات كالتايلبإستخدام طريقة القسط الثابت وفقاً للعمر االنتاجي املقدر 
 

 سنـــة   
 

 -  اراضي 
  33 - 20 مباين 
  20 - 3  آالت ومعدات 
  10 - 4  معدات مكتبيةأثاث و 
  4 - 3  سيارات 
 25 - 15 نات على مباينحتسي 

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

 .تقيد نفقات التمويل االخرى ضمن املصروفات عند تكبدها. غرض استخدامهاالصل ل
 

، واليت ال تزيد جوهريا من العمر االنتاجي هلذه املوجودات،          واالصالحتقيد املصروفات اخلاصة بالصيانة      
  .ضمن املصروفات

 
 يف قيمة املوجودات طويلة االجلاخنفاض  
دات األخرى غري املتداولة مبا يف ذلك الشهرة، فيما يتعلق باخلسائر           يتم مراجعة املوجودات الثابتة واملوجو     

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

ولغرض تقييم االخنفاض يف قيمة املوجودات، يتم جتميع املوجودات على ادىن           . عن القيمة القابلة لالسترداد   
 .مستوى ممكن هلا حيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة وحمددة

 
 قروض 
 .اتتدرج القروض بقيمة املبالغ اليت مت احلصول عليها، بعد خصم املصروفات املتعلقة هبذه العملي 

 
 اخرىخمصصات  
يتم قيد املخصصات االخرى عندما يكون لدى اجملموعة التزام حايل قانوين او متوقع ناتج عن حدث                   

 .سابق، وهناك احتمال وجود استخدام للموارد لتسوية االلتزام، وامكانية تقدير املبلغ بشكل يعتمد عليه
 

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

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

يتم دفع املبالغ املستحقة عند انتهاء خدمات املوظفني        . كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة األولية       
 .مبوجب الشروط املبينة يف قوانني تلك الدول
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 اليراداتحتقيق ا 
يقيد . ات، وتقيد بالصايف بعد احلسوم    لعمالءل  او تقدمي اخلدمات    عند تسليم البضاعة   يتم حتقيق االيرادات   

 .الدخل من عقود اإلجيارات خالل فترة العقود ويقيد ضمن االيرادات
 

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

 عقود اجيار تشغيلية 
خالل فترة   املوجزة األولية    وحدةحتمل املصروفات املتعلقة بعقود االجيار التشغيلية على قائمة الدخل امل           

 .العقود
 

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

 توزع هذه التكاليف بني     .ة املتعارف عليها  يلمبادئ احملاسب ل وفقاً   االيراداتحتديداً غري مرتبطة بتكلفة     
 . والعمومية واإلدارية، إن لزم األمر، بطريقة منتظمةسويق ومصروفات البيع والتااليراداتتكلفة 

 
  وضريبة الدخلشرعيةالزكاة ال 
ة وفقاً ألنظمة   ـ للزكاة الشرعي  شركة وشركاهتا التابعة املسجلة يف اململكة العربية السعودية        ختضع ال  

حتمل . الشركات األجنبية التابعة ألنظمة الضرائب يف البالد املسجلة فيها        ختضع   .لمصلحة الزكاة والدخ  
 .ضريبة الدخل للشركات االجنبية على قائمة الدخل املوحدة املوجزة األولية للفترة اجلارية

 
ية الزكاة الشرعية وضريبة الدخل االضافية، ان وجدت، والناجتة عن اهناء الربوط الزكوية والضريب             تقيد   

 .للمجموعة عندما يتم حتديدها
 

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

أما املوجودات  . الريال السعودي على اساس اسعار الصـرف السائدة يف السوق بتاريخ تلك املعامالت            
ات اليت تتم بالعمالت االجنبية، فيجري حتويلها لتعكس ما يعادهلا بالريال السعودي كما يف تاريخ               واملطلوب

واليت مل تكن    ،تقيد الفروقات الناجتة عن حتويل العمالت االجنبية       . قائمة املركز املايل املوحدة األولية    
  .لفترة اجلارية املوحدة املوجزة األولية ل يف قائمة الدخل،2004 و 2005جوهرية لعامي 

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

يتم حتويل بنود حقوق امللكية يف       .  املوحدة املوجزة األولية   السائدة يف السوق بتاريخ القوائم املالية      
تاريخ ب، على أساس أسعار الصرف السائدة يف السوق         ، باستثناء االرباح املبقاة    التابعة األجنبية  الشركات

على اساس  يف الشركات التابعة االجنبية     بينما يتم حتويل بنود قائمة الدخل        . نشأة البنود ذات العالقة   
لشركات لإن الفروقات الناجتة عن حتويل القوائم املالية         . الفترةاملتوسط املرجح السعار الصرف خالل      

يتم إدراجها يف بند منفصل ضمن حقوق املسامهني يف القوائم املالية           ،   الريال السعودي  اىلالتابعة األجنبية   
 .املرفقةاملوجزة األولية املوحدة 

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

ويتم قيد االرباح املوزعة اخلتامية يف الفترة اليت يتم فيها اعتمادها من قبل             .  جملس االدارة  إعتمادها من قبل  
 .املسامهني

 
 إعادة تصنيف 
عام مع تصنيف    وافق لتت 2004لعام  املوحدة املوجزة األولية    مت إعادة تصنيف بعض املبالغ يف القوائم املالية          

2005. 
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 استثمارات - 3
 

 - 2004( مليون ريال سعودي     578.5 على مبلغ      2005 يونيو   30كما يف   تشتمل االستثمارات    
 باملائة يف شركة املراعي احملدودة      40.33تتعلق مبلكية الشركة بنسبة     )  مليون ريال سعودي   529.7

 باملائة من حصة    30قرر اعضاء جملس ادارة الشركة بيع نسبة         . وهي شركة زميلة  ") شركة املراعي ("
راعي وذلك عند القيام باالكتتاب العام لشركة املراعي، والذي من املتوقع ان يكتمل             الشركة يف شركة امل   

  .2005خالل الربع الثالث من عام 
 
 
 التغريات املومسية - 4
 

، حيث تنتج عنها زيادة     االضحىاجملموعة حبركة مومسية مرتبطة بشهر رمضان وعيد        بعض أنشطة   تأثر  ت 
 الربع  يفبشكل رئيسي    2004 و   2005 لعاميتمثل تأثري هذه الفترة     وي. كبرية يف مبيعات تلك الفترة    

  .السنة املاليةاألخري من األول و
 
 
5
 

 قروض قصرية األجل - 
تتكون القروض قصرية األجل من حسابات سحب على املكشوف وقروض قصرية االجل وعقد مراحبة               

عض القروض قصرية األجل مضمونة     إن ب . وحتمل نفقات متويل على أساس املعدالت السائدة يف السوق        
 .وبعض الشركات االعضاء يف اجملموعة من قبل الشركة

 
. 2005 يونيو   30 مليون ريال سعودي كما يف       310لدى اجملموعة تسهيالت بنكية غري مستخدمة مببلغ        

، زاد جمموع املطلوبات املتداولة املوحدة للمجموعة عن جمموع موجوداهتا           2005 يونيو   30كما يف   
تعتقد االدارة بانه سوف يتم استخدام التسهيالت        .  مليون ريال سعودي   431تداولة املوحدة مببلغ    امل

 .البنكية غري املستخدمة لسداد االلتزامات املالية للمجموعة عند استحقاقها
 
 
 رأس املال - 6
 

 - 2004 (2005 يونيو   30 مليون ريال سعودي كما يف       1.250يتكون رأس مال الشركة البالغ      
، قيمة السهم الواحد    ) مليون سهم  20 - 2004( مليون سهم    25من  )  مليون ريال سعودي   1.000

 . ريال سعودي مدفوعة بالكامل50
 

 زيادة راس مال    2005 مارس   19قرر املسامهون خالل اجلمعية العمومية غري عادية اليت انعقدت يف             
 ذلك التاريخ ووافقوا على دفع االرباح       الشركة عن طريق منح سهم واحد لكل اربعة اسهم قائمة كما يف           

 1.250نتيجة لذلك، زاد راس مال الشركة اىل        .  مليون ريال سعودي اىل املسامهني     75النهائية بقيمة   
متت هذه الزيادة يف راس املال عن طريق        .  مليون سهم  25مليون ريال سعودي كما زاد عدد االسهم اىل         

 .ساب االرباح املبقاة مليون ريال سعودي من ح250حتويل مبلغ 
 

 مليون  250 زيادة رأس مال الشركة مببلغ       2005 مايو   4قرر جملس االدارة خالل اجتماعه املنعقد يف         
من املتوقع ان يكتمل اصدار اسهم      . ريال سعودي عن طريق منح سهم واحد لكل مخسة اسهم قائمة           

الل اجتماع اجلمعية العمومية غري      بعد اعتماد املسامهني خ    2005املنحة خالل الربع الثالث من عام        
 .العادية القادم وبعد احلصول على املوافقات القانونية

 
 ريال  6 على توزيع ارباح مرحلية بواقع       2005 يونيو   20وافق جملس االدارة يف اجتماعه املنعقد يف        كما   

 .سعودي للسهم
 

 أخرى لرأس مال الشركة وذلك       زيادة 2004 سبتمرب   15قرر جملس االدارة خالل اجتماعه املنعقد يف         
ان الشركة حالياً بصدد احلصول على املوافقة القانونية        . باصدار أسهم جديدة وذلك للمسامهني املسجلني     

 .هلذه الزيادة يف رأس املال
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 ربح السهم للفترة - 7
 

 الفترة   بقسمة صايف الربح لتلك    2004 يونيو   30مت احتساب ربح السهم لفترة الستة أشهر املنتهية يف           
 مليون سهم للحصول على اثر رجعي بعد األخذ يف االعتبار اسهم املنحة اليت صدرت يف مارس                 25على  

2005. 
 
 

 قطاعات العمل - 8
 

، متثلت االنشطة الرئيسية للمجموعة     2004 و   2005 يونيو   30خالل فتريت الستة اشهر املنتهيتني يف       
ان املعلومات  . اف متعددة من األغذية واملنتجات التابعة هلا      يف التصنيع والتجارة باجلملة والتجزئة يف أصن      

 ولفتريت الستة اشهر املنتهيتني     2004 و   2005 يوينو   30املالية املنتقاة واخلاصة بقطاعات العمل كما يف        
 ):بآالف الرياالت السعودية(يف ذلك التاريخ هي كالتايل 

 
      اجملموع     أخرى       جتزئة باجلملة/ تصنيع 

 
2005 

 
  3.448.754 19.717  1.980.248 1.448.789 املوجودات الثابتةصايف 

  974.934  512.985  238.761  223.188 صايف املوجودات غري املتداولة األخرى 
  3.142.913 4.063  1.122.687 2.016.163 صايف االيرادات
  218.596  106.494  40.785  71.317 صايف الربح

 
2004 

 
  2.382.213 18.757  1.532.442  831.014 املوجودات الثابتةيف صا

  737.407  549.832  100.287  87.288 صايف املوجودات غري املتداولة األخرى
  2.355.850 -         969.891  1.385.959 صايف املبيعات
  156.145  29.596  33.345  93.204 صايف الربح

 
ململكة العربية السعودية ومجهورية مصر العربية واجلمهورية االسالمية االيرانية         ان اعمال اجملموعة هي يف ا     

 يونيو  30ان املعلومات املالية املنتقاة واخلاصة بالقطاعات اجلغرافية كما يف            . ومناطق جغرافية اخرى  
 ):لسعوديةبآالف الرياالت ا( ولفتريت الستة اشهر املنتهيتني يف ذلك التاريخ هي كالتايل 2004 و 2005

 
     اجلمهورية         
 دول    االسالمية   مجهورية  اململكة العربية   
  اجملموع   أخرى     االيرانية    مصر العربية    السعودية   

 
2005 

 
  3.448.754 134.939  463.324  60.953 2.789.538 املوجودات الثابتةصايف 

  974.934  95.086   6.385  9.471  863.992 صايف املوجودات غري املتداولة األخرى
  3.142.913 161.175  491.577  217.972 2.272.189 صايف االيرادات

  218.596  )23.279(  1.186  1.696  238.993 )اخلسارة(صايف الربح 
 

2004 
 

  2.382.213  23.663   -        58.061 2.300.489 املوجودات الثابتةصايف 
  737.407 140.839   -        -        596.568 املتداولة األخرىصايف املوجودات غري 

  2.355.850 217.254   -        186.270 1.952.326 صايف االيرادات
  156.145  5.645   -        1.890  148.610 صايف الربح 
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 تعهدات والتزامات حمتملة وامور اخرى - 9
 

ية مشاركة لشراء حصة يف شركة مصرية تعمل يف جمال االمسدة           ، ابرمت الشركة اتفاق   2005يونيو  خالل   
 .2005تتوقع الشركة امتام هذه الصفقة يف ديسمرب .  مليون ريال سعودي تقريبا405ًمببلغ 

 
باملطالبة بزكاة شرعية اضافية عن فترات سابقة تتعلق بالشركة         ") املصلحة("قامت مصلحة الزكاة والدخل      

اعترضت االدارة على هذه الربوط     .  مليون ريال سعودي   34.5ملوحدة مببلغ   وبعض شركاهتا التابعة ا   
وبالتايل، مل يتم قيد أي خمصص هلذا املبلغ يف القوائم املالية           . وتعتقد بان املصلحة سوف تعكس هذه الربوط      

 .املوحدة املوجزة األولية املرفقة
 
 

 موافقة جملس اإلدارة - 10
 

 الشـركة بتاريخ دارة  جملس إ من قبل   املوحدة املوجزة األولية     املالية   لقوائمهذه ا اصدار  متت املوافقة على     
 .2005 يوليو 16
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