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" تقرير فحص محدود على القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة "
إلى السادة /المساھمين
شركة مجموعة صافوال
جدة  ،المملكة العربية السعودية
نطاق الفحص
لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموحدة المرفقة لشركة مجموعة صافوال )الشركة( والشركات التابعة لھا
)المجموعة( كما في  ٣٠يونيو٢٠١٠م والقوائم األولية الموحدة للدخل لفترتي الثالثة أشھر و الستة أشھر المنتھية في
ذلك التاريخ و القائمة األولية الموحدة للتدفقات النقدية لفترة الستة أشھر المنتھية في ذلك التاريخ واإليضاحات الموجزة
المرفقة من ) (١إلى ) (١٢المعتبرة جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  .إن ھذه القوائم
المالية األولية الموجزة الموحدة ھي مسئولية إدارة المجموعة التي أعدتھا وتم تقديمھا لنا مع كافة المعلومات والبيانات
التي طلبناھا .إن مسئوليتنا ھي التعبير عن نتيجة الفحص للقوائم المالية األولية الموجزة الموحدة بناءاً على الفحص الذي
قمنا به.
تم فحصنا المحدود وفقـا ً لمعيار فحص التقارير المالية األولية الصادر من قبل الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
يتكون الفحص المحدود بصفة أساسية من تطبيق إجراءات تحليلية على المعلومات المالية واالستفسار من األشخاص
المسئولين في الشركة عن األمور المالية والمحاسبية .يعد ھذا الفحص أقل نطاقا ً  ،بصفة جوھرية  ،من عملية المراجعة
التي تتم وفقا ً لمعايير المراجعة المتعارف عليھا والتي تھدف أساسا ً إلى إبداء الرأي حول القوائم المالية ككل ،لذا فإننا ال
نبدي مثل ھذا الرأي.
نتيجة الفحص
بناءاً على الفحص المحدود الذي قمنا به  ،لم يتبين لنا وجود أية تعديالت مھمة ينبغي إدخالھا على القوائم المالية األولية
الموجزة الموحدة المرفقة لكي تتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية .

عن /كي .بي .إم .جي الفوزان والسدحان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طارق عبد الرحمن السدحان
ترخيص رقـم ٣٥٢

جدة في  ٦شعبان ١٤٣١ھـ
الموافق  ١٨يوليو ٢٠١٠م
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ﺷﺮﻛﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺻﺎﻓﻮﻻ
)شركة مساھمة سعودية(
قائمة المركز المالي األولية الموحدة )غير مدققة(
كما في  ٣٠يونيو ٢٠١٠م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٠م
)ألف ريـال(

٢٠٠٩م
)ألف ريـال(

٥٨٩,٧٣٦

٦٦٠,٧٥٧

١,٥٦٣,١٩٨
٢,٣٧٩,٦٢٨
١,٢٢٨,٠٢١
٥,٧٦٠,٥٨٣

١,٥٩٦,٣٢٩
٢,٣٧٠,٢٩٤
٩٩٢,٦٧٣
٥,٦٢٠,٠٥٣

٥,٩٤٢,٢٦٠
١,١٠٧,٧٨٤
٥,٠٦٧,٤٧١
١٢,١١٧,٥١٥

٤,٥٨٩,٣٥٣
١,٢٥٧,٦١٦
٤,٦٠٩,٦٤٦
١٠,٤٥٦,٦١٥

مجمـوع الموجـودات

١٧,٨٧٨,٠٩٨

١٦,٠٧٦,٦٦٨

المطلوبات وحقوق الملكية
مطلوبات متداولـة :
قروض بنكية قصيرة األجـل
جزء متداول لقروض طويلة األجـل
ذمم دائنــة تجارية
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخـرى
مجموع المطلوبات المتداولة

١,٣٩٤,١٩٩
٨٠٧,٦٣٥
٢,٠٣١,٨٩٩
١,٤١٣,١٠٠
٥,٦٤٦,٨٣٣

١,٨٧٢,٣٥٨
٣١٧,٢٦٨
١,٨٢٤,٠٥٥
١,٤٣١,٥٢٧
٥,٤٤٥,٢٠٨

٩٦,٠٥١
٥٩,٩٨٢
٣,٢١٣,٥٧٨
٢٦٩,١٤٩

٣٢,٢٦٥
٧٤,٢٣٣
٢,٧٢٠,٧٦٣
٢٤٤,٠٤٤

مجموع المطلوبات غير المتداولة

٣,٦٣٨,٧٦٠

٣,٠٧١,٣٠٥

مجموع المطلـوبات

٩,٢٨٥,٥٩٣

٨,٥١٦,٥١٣

حقوق الملكية :
حقوق الملكية العائدة إلى مساھمي الشركة :
رأس المال
إحتياطى نظامي
إحتياطى عام
)خسائر( غير محققة عن استثمارات
حساب ترجمة فروقات عمالت أجنبيـة
أرباح مبقـاة

٥,٠٠٠,٠٠٠
٨٦٨,١٠٢
٤,٠٠٠
)(٨٠,١٥٨
)(٢٠٤,٦٧٠
١,٥٢٩,٥٧٢

٥,٠٠٠,٠٠٠
٧٧٢,٩٤٥
٤,٠٠٠
)(٧١٧
)(١٩١,٩٥٦
٩٧٨,٨٠٧

٧,١١٦,٨٤٦
١,٤٧٥,٦٥٩
٨,٥٩٢,٥٠٥
١٧,٨٧٨,٠٩٨

٦,٥٦٣,٠٧٩
٩٩٧,٠٧٦
٧,٥٦٠,١٥٥
١٦,٠٧٦,٦٦٨

إيضاح
الموجــودات
الموجــودات المتداولة :
النقـــــد وما في حكمه
ذمم مدينــة تجارية
مخــزون
مدفوعات مقدما ً وموجودات متداولة أخرى
مجموع الموجـودات المتداولة
الموجودات غير المتداولـة :
استثمارات
موجودات غير ملموسـة
ممتلكات  ،آالت ومعدات
مجموع الموجودات غير المتداولة

٤

٥
٦

المطلوبات غير المتداولة :
إيراد مؤجل
ذمم دائنـة طويلة األجـل
قروض طويلة األجـل
مخصص مكافأة نھاية الخدمة

٦

٧

مجموع حقوق المساھمين
حقوق األقليــة
مجموع حقـوق الملكيـة
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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تعتبر اإليضاحات المرفقة من  ١إلى ١٢
جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة
١

ﺷﺮﻛﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺻﺎﻓﻮﻻ
)شركة مساھمة سعودية(

قائمة الدخل األولية الموحدة )غير مدققة(
لفترتي الثالثة أشھر و الستة أشھر المنتھية في  ٣٠يونيو ٢٠١٠م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لفتـرة الثـالثـة أشـھـر
المنتھية فـي  ٣٠يونيـو
٢ ٠ ٠ ٩م
٢ ٠ ١ ٠م
)ألف ريـال(
)ألف ريـال(
٤,٣٥٦,٧٩٩
٤,٨٦٨,٠٦٥

صافي اإليرادات
تكلفة اإليرادات

)(٤,١٥٨,٢٤٥
-------------٧٠٩,٨٢٠

الربـــح اإلجمالي
صافي حصة أرباح الشركات
الزميلة والمنشأة ذات السيطرة
المشتركة وتوزيعات األرباح
صافي إيرادات أخرى

المصـروفات :
مصروفات بيع وتسويق
مصروفات عمومية وإدارية
مجموع المصروفات
الدخل من العمليات
)الخسائر( األرباح من بيع
اإلستثمارات
إنخفاض في قيمة إستثمارات
متاحة للبيع
مصروفات تمويل ـ بالصافي
الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
وحقوق األقلية
الزكاة وضريبة الدخل
صافي الدخل قبل حقوق األقلية
حصة حقوق األقلية في صافي
ربح الشركات التابعة الموحدة
صافي الربح
ربح السھـم ) :إيضاح (٨
الدخل من العمليات
صافي الربح

)(٣,٥٨٠,٤٦٩
------------٧٧٦,٣٣٠

لفتـرة السـتـة أشـھـر
المنتھية فـي  ٣٠يونيـو
٢ ٠ ٠ ٩م
٢٠١٠م
)ألف ريـال(
)ألف ريـال(
٧,٩٩١,٨٤٢
٩,٦٣٢,٥١١
)(٨,١٣٢,٤٩٤
-------------١,٥٠٠,٠١٧

)(٦,٥٩٩,١٩٠
--------------١,٣٩٢,٦٥٢

١٢١,٢٦٠
٣٨,١١١
-----------٨٦٩,١٩١
-----------

١٠٠,٤١٣
٦٢,٨١٧
------------٩٣٩,٥٦٠
------------

٢١٥,١٠١
١١٢,٤٣١
------------١,٨٢٧,٥٤٩
-------------

٢٠٧,٢٨٨
٨٤,٧٥٧
--------------١,٦٨٤,٦٩٧
---------------

)(٤٥٤,٦٤٨
)(١١٩,٣٢٣
-------------)(٥٧٣,٩٧١
------------٢٩٥,٢٢٠

)(٤٢٤,١٠١
)(١٤٠,٥٢٧
------------)(٥٦٤,٦٢٨
------------٣٧٤,٩٣٢

)(٩٠٩,٧٤٨
)(٢٩١,٤٥٥
--------------)(١,٢٠١,٢٠٣
-------------٦٢٦,٣٤٦

)(٧٦٦,٥٩٢
)(٢٦٤,٥٨٥
-------------)(١,٠٣١,١٧٧
-------------٦٥٣,٥٢٠

)(١,٢١٠

٨٥,٤٨١

١٩٥,٠٥٦

١٠٠,٩٦٨

-

)(٧٤,٢٤١

-

)(٧٤,٢٤١

)(٤٦,٣٨٢
------------

)(٦٧,٨٦٢
-------------

)(٩٤,٢١١
-------------

)(١١٩,٧٥٧
---------------

٢٤٧,٦٢٨

٣١٨,٣١٠

٧٢٧,١٩١

٥٦٠,٤٩٠

)(٢٠,٧٣٧
------------٢٢٦,٨٩١

)(٢١,٢١٤
-------------٢٩٧,٠٩٦

)(٤٩,٢٩٧
-------------٦٧٧,٨٩٤

)(٣٥,٣١٨
--------------٥٢٥,١٧٢

)(١٩,٢٣٩
-------------٢٠٧,٦٥٢
========

)(٨٤,٥٩٤
-------------٢١٢,٥٠٢
========

)(٧٦,٢٠٠
-------------٦٠١,٦٩٤
========

)(١٢٠,١١٩
--------------٤٠٥,٠٥٣
========

٠,٥٩
========
٠,٤٢
========

٠,٧٥
========
٠,٤٣
========

١,٢٥
========
١,٢٠
========

١,٣١
========
٠,٨١
========
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ﻤﺎﺠﺩ ﻜﺭﻴﻡ
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ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  ١إلى ١٢
جزءا ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة
٢

ﺷﺮﻛﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺻﺎﻓﻮﻻ
)شركة مساھمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة )غير مدققة(
لفترة الستة أشھر المنتھية في  ٣٠يونيو ٢٠١٠م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٠م
)ألف ريـال(

٢٠٠٩م
)ألف ريـال(

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية :
صافي الربح

٦٠١,٦٩٤

٤٠٥,٠٥٣

تسويات لمطابقة صافي الربح مع صافي النقد )المستخدم في( المتوفر من
األنشطة التشغيلية :
االستھالك واإلطفـاء و اإلستنفاذ
)ربح( من بيع ممتلكات ،آالت ومعدات
)ربح( من بيع إستثمارات
مصروفات تمويل
حصة حقوق األقلية في صافي ربح الشركات التابعة الموحدة

٣٠٦,٦٦٥
)(٤,٠١٩
)(١٩٥,٠٥٦
٩٤,٢١١
٧٦,٢٠٠

٣٠٠,٢٧٢
)(٣,٣٠٤
) ( ١٠٠,٩٦٨
١١٩,٧٥٧
١٢٠,١١٩

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :
ذمم مدينــة تجارية
مخــزون
مدفوعات مقدما ً وموجودات متداولة أخرى
ذمم دائنــة تجاريـة
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
مخصص مكافأة نھاية الخدمـة

)(١٦٣,٢٧٦
)(١٢٦,٠٠٤
)(٤٠٩,٨٠١
٢٢٣,٠٤٦
)(١٦,٩٦٥
٢٦,٨٦٣

)( ٩٦,٩٩٢
١٥٨,٥٢٢
)(١١٥,١٢٦
٢٠٣,١٣٧
)(٥٦,٤٢٤
٥,١٧٢

إجمالي التسويات

)(١٨٨,١٣٦

٥٣٤,١٦٥

صافي النقد المتوفر من األنشـطة التشـغيلية

٤١٣,٥٥٨

٩٣٩,٢١٨

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية :
أثر عدم توحيد شركة ھيرفي
صافي التغير في إســتثمارات
صافي التغير في موجودات غير ملموسة
صافي اإل ضافة على الممتلكات  ،اآلالت والمعدات
صافي النقد )المستخدم في ( األنشـطة اإلسـتثمارية
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التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية :
صافي التغير في قروض قصيرة األجـل
صافي التغير في قروض طويلة األجـل
صافي التغير في حقوق األقليــة
مصروفات تمويل
التغيرات في ودائع مقيدة
أرباح موزعـة مدفوعـة
صافي النقد )المستخدم في( األنشـطة التمويليـة
صافي التغير في النقد وما في حكمـه

)(٨٣٢,٩٨٢
١,٢٤٨,٠٦١
)(٧٢,٨٠٩
)(٩٤,٢١١
٤٨,٥٥٦
)(٣٧٦,٠٤٩
)(٧٩,٤٣٤
)(٤٥٢,٧٥٢

)(١,٩٢٦,٥٩١
١,٧٦٣,٥١٦
٤٩,٥٦٦
)(١١٩,٧٥٧
)(٢٤٩,٨٠٠
)(٤٨٣,٠٦٦
٥٥,٨٧٣

١,٠٠١,١٨٥
٥٤٨,٤٣٣

٦٠٤,٨٨٤
٦٦٠,٧٥٧

)(١٠,٨١٨
)(٥٨,٥٥٧
١,١٠٠

)(٣١,٠٢٩
١٢٧,٩٧٠
١,٢٠٠

النقد وما في حكمة في بداية الفترة
النقد وما في حكمه في نھاية الفترة
بنـود غير نقديـة :
تسوية ترجمة فروقات عمالت أجنبية
)خسائر( أرباح غير محققة من بيع إستثمارات متاحة للبيع
مكافأة مجلس اإلدارة
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تعتبر اإليضاحات المرفقة من  ١إلى ١٢
جزءا ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة
٣
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)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة ) غير مدققة (
لفترتي الثالثة أشھر و الستة أشھر المنتھية في  ٣٠يونيو ٢٠١٠م
_____________________________________________________________________________________________________
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الشركة وشركاتھا التابعة وطبيعة أعمالھا
إن شركة مجموعة صافوال )الشركة( ھى شركة مساھمة سعودية تأسست وفقا ً لنظام الشركات في
المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكى رقم م ٢١/بتاريخ  ٢٩ربيع األول ١٣٩٨ھـ )الموافق
 ٩مارس ١٩٧٨م(  .صدر سجل الشركة التجارى رقم  ٤٠٣٠٠١٩٧٠٨في مدينة جدة بتاريخ ٢١
رجب ١٣٩٩ھـ )الموافق  ١٦يونيو ١٩٧٩م(  .تتمثل أھداف الشركة وشركاتھا التابعة في إنتاج وتسويق
الزيوت النباتية وإنشاء الصناعات المكملة لھا ومنافذ التجزئة ومنتجات األلبان واألغذية السريعة ومواد
التغليف والتصدير واإلستيراد والتعھدات التجارية والوكاالت التجارية ،باإلضافة إلى تنمية المحاصيل
الزراعية واألنشطة لمتعلقة باإلستثمارات العقارية.
في  ٣٠يونيو لدى الشركة استثمارات في الشركات التابعة التالية )تعرف مجتمعة بالمجموعة(.
الشركات التابعة المملوكة مباشـرة والغير المباشرة
بلد التأسيس
شركة صافوال ألنظمة التغليف المحدودة )صافوال
للتغليف(
شركة األطر لمواد التغليف المحدودة
شركة صافوال للتجارة العالمية المحدودة
شـركة تيسـير )المنطقـة الحرة(
شركة بتول للتجارة العالمية
شركة العزيزية بندة المتحدة
شركة صافوال لألغذية
شركة ھرفي للخدمات الغذائيـة المحدودة )ھرفي(
شركة صافوال لإلستثمارات الصناعية
الشركة المتحدة للممتلكات العقارية )المتحدة العقارية(
شـركة أديم العربية المحدودة )أديم(
شركة كامن الشرق لإلستثمارات الصناعية )كامن(
شركة صدوق العربية لإلتصاالت السلكية )صدوق(
شركة المؤون العالمية القابضة
شركة المتون العالمية القابضة لإلستثمار العقاري
شركة عافية العربية لألغذية
الشركة المتحدة للسكر – مصر
شركة المخازن الكبرى التجارية
الشركة المتحدة لألسواق المركزية

٤

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

نسبة الملكية الفعلية
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 - ١الشركة وشركاتھا التابعة وطبيعة أعمالھا )تابع(
بلد التأسيس

منشآت تتم السيطرة عليھا من خالل شركات تابعة :

نسبة الملكية في الشركة
التابعة )بالمائة(
٢٠١٠م
٢٠٠٩م

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

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

إيران
لوكسمبرغ
الجزر البريطانية العذراء
األردن
الجزر البريطانية العذراء
الجزر البريطانية العذراء
الجزر البريطانية العذراء
تركيا
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صافوال لألغذية المحدودة:
شركة عافية العالمية ـ مصر

مصر
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شركة أنفسكز:
تركواز لزيوت الطعام
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شركة صافوال لإلستثمارات الصناعية :
الشركة المتحدة للسـكر

المملكة العربية السعودية
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الشركة المتحدة للسكر:
الشركة المتحدة للسكـر  -مصر

مصر
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شركة صافوال ألسواق األغذية الناشئة :
شركة صافوال المغرب
شركة صافوال لزيوت الطعام المحدودة )السودان(
شركة عافية العالمية – الجزائر
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السودان
الجزائر
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شركة صافوال ألنظمة التغليـف المحدودة:
شركة نيو مارينا للصناعات البالستيكية )نيومارينا(
شركة الشرق للصناعات البالستيكية المحدودة )الشرق(

مصـر
المملكة العربية السعودية
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شركة العزيزية بندة المتحدة
شركة المخازن الكبرى التجارية
الشركة المتحدة لألسواق المركزية

المملكة العربية السعودية
لبنان
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جيان
الشركة اللبنانية للحلويات والمخابز
الشركة المتحدة لألسواق المركزية

المملكة العربية السعودية
لبنان
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الشركة وشركاتھا التابعة وطبيعة أعمالھا )تابع(
إعتباراً من  ١٦سبتمبر ٢٠٠٩م قامت المجموعة من خالل شdركة العزيزيdة بنdدة المتحdدة بشdراء عمليdات شdركة
جيان السعودية المحدودة )جيان( – شdركة ذات مسdئولية محdدودة مسdجلة فdي المملكdة العربيdة السdعودية .شdملت
قيمة تلك العمليات  ٢٣٢مليون  eسعودي نقداً وقيمة أسھم فى حقوق الملكية مؤجلة بمبلdغ  ٢٣٧,٣مليdون e
سعودى  .قامت شركة العزيزية بندة المتحدة بدفع القيمdة النقديdة فdى  ١٢إكتdوبر ٢٠٠٩م وسdوف يdتم دفdع القيمdة
المؤجلة فى شكل إصدار أسھم جديدة قدرھا  ٤٥,٦٩٩سھم )تقريبا ً( من أسھم شركة العزيزية بندة المتحdدة بقيمdة
اسمية قدرھا  e ١,٠٠٠سعودي للسھم الواحد  .وقامت شركة العزيزيdة بنdدة المتحdدة بتسdجيل ھdذا المبلdغ فdى
قائمة مركزھا المالي ضمن حقوق المساھمين ك " :زيادة مقترحة فdي رأس المdال " وبالتdالي تdم تخفdيض ملكيdة
المجموعة بنسبة  . %٥,٦سوف يdتم إصdدار األسdھم الجديdدة المقترحdة بعdالوة ووافdق مسdاھمو شdركة العزيزيdة
بندة المتحدة أيضا ً على تحويل شركة العزيزية بندة إلى شdركة مسdاھمة مقفلdة عنdد وقdت اإلصdدار ألسdھم حقdوق
الملكية المذكورة أعاله  .وجاري إستكمال اإلجراءات النظامية .
إعتبddاراً مddن  ٢٤أكتddوبر ٢٠٠٩م اشddترت شddركة العزيddزة بنddدة المتحddدة حصddة ملكيddة  %١٤فddي الشddركة المتحddدة
لألسواق المركزية – لبنان ) شركة تابعة قائمة لجيان(  .بلغdت القيمdة العادلdة لصdافي الموجdودات لھdذه العمليdات
مبلddغ  ١,٢٧مليddون  eسddعودي تddم شddراؤھا بإجمddالي مبلddغ  ٢,٤٩مليddون  eسddعودي  ،بنddاءاً عليddه  ،نddتج عddن
الشراء تسجيل شھرة في دفاتر الشركة بمبلغ  ١,٢٢مليون  eسعودي.
فيما يتعلق بشراء المجموعة للشرق )من خالل شركة صافوال ألنظمة التغليف المحدودة( فdي عdام ٢٠٠٥م حيdث
أن في وقت الحق رفع أحد المساھمين يملك  %١في الشرق دعوى قضائية ضد شركة صافوال ألنظمdة التغليdف
المحدودة والمساھمين الحاليين .وعلى ضوء قdرار المحكمdة لصdالح مسdاھمي األقليdة قامdت المجموعdة ببيdع %٦
من ملكيdة شdركة صdافوال ألنظمdة التغليdف المحdدودة فdي الشdرق لمسdاھم أقليdة بمبلdغ  ١٠,٥مليdون  eسdعودي
بخسارة قدرھا  ٣٤٤ألف  eسعودي .
خالل الربع األول في عام ٢٠٠٩م،عرضت شركة ھرفى للخدمات الغذائية  ,شركة تابعdة للمجموعdة  ,لإلكتتdاب
العام من خالل طرح إكتتdاب أولdى ) االكتتdاب (  %٣٠مdن أسdھمھا القائمdة  .وقdد نdتج عdن ھdذا تخفdيض لحصdة
المجموعة في ھرفى من  %٧٠إلى  %٤٩وفقدان للسيطرة .أستلمت المجموعة مبلغ  ٢٨٩مليdون  eسdعودي
كقيمة لعدد  ٥,٦٧مليون سھم من أسھمھا بسعر  e ٥١سعودي للسھم وحققت صافى ربح من البيع قdدره ١٩٦
مليون  eسعودي .وتم عدم توحيد ھرفى من تاريخ إدراجھا في سوق المال وبالتالي تم تسجيلھا كشdركة زميلdة
في ھذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة .

-٢

أسس اإلعداد
)أ(

قائمة االلتزام بالمعايير

تddم إعddداد القddوائم الماليddة األوليddة المddوجزة الموحddدة المرفقddة للمجموعddة وفق dا ً لمعيddار إعddداد القddوائم الماليddة
األولية الصادر عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
ھddذه القddوائم الماليddة األوليddة المddوجزة الموحddدة يجddب أن تddتم قراءتھddا مقرونddة مddع القddوائم الماليddة السddنوية
المدققة للمجموعة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠٠٩م .

)ب( أسس القياس

يdddتم إعdddداد القdddوائم الماليdddة األوليdddة المdddوجزة الموحdddدة وفقdddا ً لمبdddدأ التكلفdddة التاريخيdddة )فيمdddا عdddدا
االسdddتثمارات المتاحdddة للبيdddع والتdddي يdddتم إظھارھdddا بقيمتھdddا العادلdddة( وباسdddتخدام مبdddدأ االسdddتحقاق
المحاسبي ومفھوم االستمرارية .

)ج( عملة العرض والنشاط
يتم عرض ھذه القوائم الماليdة المdوجزة الموحdدة المرفقdة بالريdاالت السdعودية والتdي تمثdل عملdة
النشاط  .كافة المعلومات المعروضة بال eالسعودي تم تدويرھا ألقرب ألف .

٦
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أسس اإلعداد)تابع(
)د( استخدام التقديرات واألحكام المحاسبية الھامة
يتطلب إعداد القوائم المالية الموجزة الموحدة من اإلدارة اسـتخدام بعض التقديرات واإلفتراضdات
التddي تddؤثر فddي المبddالغ المعروضddة للموجddودات والمطلوبddات أيض dا ً يتطلddب مddن اإلدارة ممارسddة
حكمھا في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة .
تddتم مراجعddة ھddذه التقddديرات واإلفتراضddات علddى أسddاس مسddتمر  ,وتعتمddد علddى الخبddرة السddابقة
وعوامل أخرى بما فى ذلdك الحصdول علdى إستشdارة مھنيdة وتوقعdات األحdداث المسdتقبلية والتdى
يعتقد انھا مناسبة تحت الظروف الحالية .
يتم إظھار مراجعة التقديرات المحاسdبية فdي الفتdرة التdي تdتم فيھdا مراجعdة التقdديرات وفdي فتdرة
مراجعة المستقبلية التي قد تتأثر بنتائج تلك المراجعة .

-٣

ملخص السياسات المحاسبية الھامة
السياسddات المحاسddبية المطبقddة بواسddطة المجموعddة إلعddداد ھddذه القddوائم الماليddة األوليddة المddوجزة الموحddدة
تتفق مع تلك المستخدمة إلعداد القوائم المالية السنوية الموحdدة  .فيمdا يلdى السياسdات المحاسdبية الھامdة
المطبقة بواسطة المجموعة إلعداد ھذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة.

)أ(

أسس توحيد القوائم المالية :
تشتمل القdوائم الماليdة األوليdة المdوجزة الموحdدة علdى القdوائم الماليdة األوليdة المdوجزة الموحdدة للشdركة

وشddركاتھا التابعddة كمddا ھddو مبddين فddي إيضddاح ) (١أعddاله  .تddتم المحاسddبة عddن الشddركات الزميلddة
والشركات تحت السيطرة المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية .
الشركات التابعة ھي منشآت يتم السيطرة عليھا بواسطة المجموعة  .توجد السيطرة عندما
يكون للمجموعة المقدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة وذلك للحصول على
منافع من أنشطتھا  .لتقدير السيطرة فإن حقوق التصويت المحتملة التي تمارس حاليا ً يتم أخذھا
في الحسبان  .يتم إدراج القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية األولية الموجزة
الموحدة من تاريخ بدأ السيطرة حتى تاريخ توقفھا .
كافة األرصدة الداخلية للمجموعة والمعامالت المالية الناتجة من المعامالت بين الشركة
وشركاتھا التابعة وتلك الناتجة بين الشركات التابعة يتم استبعادھا عند إعداد القوائم المالية األولية
الموجزة الموحدة  .أيضا ً  ،أية أرباح وخسائر غير محققة ناتجة من معامالت داخلية في
المجموعة يتم استبعادھا عند توحيد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة.

)ب( تحويل العمالت األجنبيـة :
تddم إعddداد القddوائم الماليddة األوليddة المddوجزة الموحddدة بddال eالسddعودي الddذي يمثddل عملddة العddرض
والنشاط للمجموعة  .تحدد كل منشأة في المجموعة عملة نشاطھا ويdتم قيdاس البنdود المدرجdة فdي
القوائم المالية لكل منشأة بإستخدام عملة النشاط المذكورة.
يجرى تحويdل المعdامالت التdي تdتم بdالعمالت األجنبيdة إلdى عملdة النشdاط للمجموعdة علdى أسdاس
أسddعار الصddرف السddائدة فddي السddوق بتddاريخ تلddك المعddامالت  .الموجddودات والمطلوبddات التddي تddتم
بالعمالت األجنبية فيجري تحويلھا لdتعكس مdا يعادلھdا بعملdة النشdاط الرئيسdية للمجموعdة كمdا فdي
تاريخ قائمdة المركdز المdالي الموحdدة  .تقيdد الفروقdات الناتجdة عdن تحويdل العمdالت األجنبيdة فdي
قائمة الدخل الموحدة للفترة الجارية .

٧
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)ب( تحويل العمالت األجنبيـة :
يddتم تحويddل موجddودات ومطلوبddات الشddركات التابعddة األجنبيddة إلddى ال eddالسddعودي علddى أسddاس
أسعار الصرف السائدة في السوق بتاريخ قائمة المركز المdالى  .يdتم تحويdل بنdود حقdوق الملكيdة
في الشركات التابعة والزميلة وتحت السيطرة األجنبية  ،باستثناء األرباح المبقاة للشركات التابعdة
 ،علddى اسddاس أسddعار الصddرف السddائدة فddي السddوق بتddاريخ نشddأة البنddود ذات العالقddة  .بينمddا يddتم
تحويل بنود قائمة الدخل للشركات التابعة األجنبية على اساس المتوسط المرجح ألسعار الصdرف
خالل الفترة  .التسويات الناتجdة عdن تحويdل القdوائم الماليdة للشdركات التابعdة األجنبيdة إلdى الed
السعودي  ،إذا كانdت جوھريdة  ،يdتم إدراجھdا فdي بنdد منفصdل ضdمن حقdوق المسdاھمين )حسdاب
تحويل عملة أجنبية( في القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للشركة .
تتم معالجة أي شھرة ناتجة عن إقتناء شركة تابعة أجنبية وتسويات أي قيمة عادلة للقيمة الدفتريdة
للموجdودات والمطلوبdات الناتجdة عdن اإلقتنddاء كموجdودات ومطلوبdات للشdركات التابعdة األجنبيddة
ويتم تحويلھا بسعر اإلقفال بتاريخ قائمة المركز المالي.

)ج(

ذمم مدينـة تجارية :
تدرج الذمم المدينة التجارية بالمبالغ األصdلية للفdاتورة بعdد حسdم مخصdص الdديون المشdكوك فdي
تحصيلھا  .يقيد مخصص للديون المشكوك في تحصيلھا عندما يكون ھناك شك جوھري إلمكانية
المجموعة تحصيل المبالغ بالكامل وفقا ً للشروط األصلية للذمم المدينة .

)د(

مخـزون :
يقيم المخزون على أساس سdعر التكلفdة )المحdدد علdى أسdاس المتوسdط المdرجح للتكلفdة( أو القيمdة
القابلddة للتحقddق  ،أيھمddا أقddل  .تشddتمل تكلفddة البضddاعة تامddة الصddنع والبضddاعة تحddت التصddنيع علddى
تكلفة المواد األوليdة والعمالdة المباشdرة ومصdروفات التصdنيع غيdر المباشdرة  .البضdاعة بdالطريق
يتم تقييمھا بالتكلفة

)ھـ( استثمارات :
 - ١إستثمارات في شركات زميلة وشركات تحت السيطرة المشتركة
الشركات الزميلة ھي تلك التي يكون للمجموعdة تdأثير ھdام عليھdا ولكdن ليسdت لھdا سdيطرة
عليھddا فddي السياسddات الماليddة والتشddغيلية  .الشddركات تحddت السddيطرة المشddتركة ھddي تلddك
الشركات التي تتقاسم فيھا المجموعة سيطرة فعالة مع مسdاھمين آخdرين للشdركة المسdتثمر
فيھا.
يتم المحاسبة عن إسdتثمارات المجموعdة فdي الشdركات الزميلdة والشdركات تحdت السdيطرة
المشddتركة بإسddتخدام طريقddة حقddوق الملكيddة إعتبddاراً مddن تddاريخ بدايddة ذلddك التddأثير الھddام أو
السddيطرة المشddتركة حتddى تddاريخ توقddف ذلddك التddأثير .وفق dا ً لطريقddة حقddوق الملكيddة ،فddإن
اإلسddتثمارات فddي الشddركات الزميلddة والشddركات تحddت السddيطرة المشddتركة يddتم تسddجيله فddي
قائمة المركز المالي بالتكلفة )بما في ذلك الشھرة المدفوعdة عنdد اإلسdتحواذ بعdد خصdم أيdة
خسddائر إنخفddاض( زائddداً التغيddرات التاليddة لإلسddتحواذ فddي حصddة المجموعddة فddي صddافي
موجddودات الشddركة المسddتثمر فيھddا  .عنddدما يكddون ھنddاك تغييddر متحقddق مباشddرة فddي حقddوق
ملكية الشركة الزميلة أو الشركة تحت السيطرة المشتركة تقوم المجموعة بتسجيل حصdتھا
من ھذه التغيرات في القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق المساھمين .
عندما تتجاوز حصة المجموعة فdي الخسdائر نسdبة ملكيتھdا فdي أي شdركة زميلdة أو شdركة
تحddت سddيطرة مشddتركة  ،يddتم تخفddيض القيمddة الدفتريddة لحصddة للمجموعddة إلddى صddفر ويddتم
إيقاف تحمل أي خسائر أخرى بإستثناء المدى الذي تتكبد فيdه المجموعdة إلتزامdات قانونيdة
أو ضمنية أو القيام بأي مدفوعات نيابة عن الشركة الزميلة .
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)ھـ( استثمارات )تابع(
 - ٢إستثمارات متاحة للبيع
اإلسdتثمارات المحddتفظ بھddا ألغdراض غيddر تجاريddة ولddيس للمجموعdة تddأثير ھddام أو سddيطرة
عليھddا يddتم تصddنيفھا كاسddـتثمارات متاحddة للبيddع  .تشddمل ھddذه اإلسddتثمارات بشddكل رئيسddي
إستثمارات للمجموعdة تقdل حصdتھا فيھdا عdن  %٢٠مdن رأس مdال عdدة شdركات مسdاھمة
محلية مسجلة بالسوق المالية وشركات غير مسجلة.
ھذه اإلستثمارات يتم تسجيلھا مبدئيا ً بالتكلفة ومن ثم يعاد قياسdھا وتظھdر فdي قائمdة المركdز
المالي الموحدة بقيمتھdا العادلdة  .تحdدد القيمdة العادلdة بواسdطة الرجdوع للقيمdة السdوقية فdي
سوق مفتوح إن وجد  .في حالة غياب سوق مالية مفتوحة وعدم إمكانية تحديد قيمdة عادلdة
تقديريdddة موثdddوق بھdddا بواسdddطة وسdddائل أخdddرى تعتبdddر التكلفdddة ھdddي القيمdddة العادلdddة لتلdddك
اإلستثمارات  .تقيد األرباح أو الخسائر غير المحققة والناتجة عن التغير في القيمdة العادلdة
 ،إذا كانت جوھرية  ،كبند مسdتقل ضdمن مكونdات حقdوق المسdاھمين حتdى يdتم إسdتبعاد أو
تخفيض اإلستثمارات .عند استبعاد تلك اإلستثمارات تقيد ھذه األرباح والخسائر المتراكمdة
المستحقة سابقا ً في حقوق المساھمين في قائمة الدخل الموحدة  .عند وجdود إنخفdاض  ،يdتم
إدراج الفddرق بddين التكلفddة والقيمddة العادلddة فddي قائمddة الddدخل الموحddدة كإنخفddاض فddي قيمddة
الموجddودات .اليddتم إدراج اإلنعكddاس فddي خسddائر اإلنخفddاض فddي حقddوق الملكيddة المصddنفة
كإسddتثمارات متاحddة للبيddع بقائمddة الddدخل الموحddدة .إيddرادات األربddاح الموزعddة لمثddل ھddذه
اإلستثمارات يتم قيدھا عند اإلعالن عنھا.

-٣

إستثمارات أخرى
تمثddل إسddتثمارات المجموعddة فddي المشddاريع العقاريddة التddي ھddي تحddت التطddوير يddتم تسddجيلھا
بالتكلفة.

)و( دمج األعمال :
يتم المحاسبة عن دمج األعمال بإستخدام طريقdة الشdراء حيdث يdتم قيdاس تكلفdة اإلسdتحواذ بالقيمdة
العادلة للموجودات الممنوحة وأداة حقوق ملكية صادرة ومطلوبات متكبدة او مفترضdة مdن تdاريخ
التبdddادل وتتضdddمن التكdddاليف العائdddدة مباشdddرة لعمليdddة اإلسdddتحواذ .يdddتم قيdddاس الموجdddودات المقتنdddاة
والمطلوبات المحتملة المفترضة عند دمج األعمال مبدئيا ً بقيمھا العادلة بتاريخ اإلستحواذ .
يddتم تصddنيف الزيddادة فddي تكلفddة دمddج األعمddال عddن حصddة المجموعddة فddي صddافي القيمddة العادلddة
للموجودات والمطلوبات المحتملة المستحوذ عليھا كشھرة .

)ز(

موجودات غير ملموسـة :
 - ١الشــھرة
تمثddل الشddـھرة زيddادة تكلفddة اإلسddتثمارات علddى القيمddة العادلddة لصddافي الموجddودات التddي تddم
اإلسddتحواذ عليھddا مddن خddالل دمddج األعمddال  .يddتم إختبddار الشddھرة سddنويا ً لإلنخفddاض ويddتم
تسجيلھا بالتكلفة بعد خصم خسائر اإلنخفdاض المتdراكم .تتضdمن أربdاح أو خسdائر إسdتبعاد
منشأة ما القيمة الدفترية للشھرة المتعلقة بالمنشأة المباعة .
لغرض إختبار اإلنخفاض فإن الشھرة المقتناة من دمج نشاط ما  ،ھي من تdاريخ اإلقتنdاء ،
توزع على كل وحدة من وحدات توليد النقد التي يتوقdع أن تنتفdع مdن تكامdل عمليdات دمdج
األعمال بصرف النظر عن مdا إذا كانdت الموجdودات أو المطلوبdات األخdرى للمشdتري قdد
تم تخصيصھا لھذه الوحدات.
إذا كانت تكلفة اإلستثمار المستحوذ عليdه أقdل مdن قيمتdه العادلdة بتdاريخ الشdراء  ،فdإن ھdذا
الفرق تتم تسويته بتخفيض القيم العادلة للموجdودات غيdر المتداولdة للشdركة المسdتثمر فيھdا
بالتناسب مع قيمتھا الدفترية .
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)ز( موجودات غير ملموسـة ) :تابع(
 - ٢نفقات مؤجلة

تتكون النفقات المؤجلة أساسا ً من مصروفات تكبدتھا المجموعة علdى تأسdيس منافdذ تجزئdة
جديدة ومشاريع أخرى  .يتم إطفاء ھذه المصdروفات باسdتخدام طريقdة القسdط الثابdت علdى
الفترة المقدرة لإلنتفاع بھا حيث ال تزيد عن خمس سنوات .

تشتمل النفقات المؤجلة أيضا ً على رسوم إعتماد قروض صندوق التنمية الصناعي
السعودي ورسوم أخرى متعلقة بھا والتي تم تأجيلھا ويتم إطفاؤھا بإستخدام طريقة القسط
الثابت على فترة تلك القروض .

)ح(

ممتلكات  ،آالت ومعدات :
تظھر الممتلكات  ،اآلالت والمعدات بسعر التكلفdة  ،بعdد خصdم اإلسdتھالكات المتراكمdة وخسdائر
اإلنخفddاض  ،إن وجddدت .يddتم احتسddاب اإلسddتھالك باسddتخدام طريقddة القسddط الثابddت وفقddا ً للعمddر
اإلنتاجي المقدر للمتلكات  ،اآلالت والمعدات ويحمل لقائمة الدخل .ال يتم إحتساب إسdتھالك علdى
األراضي  .األعمار اإلنتاجية المقدرة ھي كالتالي :
مبانـي
تحسـينات على مبانـي مستأجرة
آالت ومعـدات
أثاث ومعدات مكتبيـة
ســيارات

ســـنة
٣٣ ~ ١٢,٥
٢٥ ~ ٣
٣٠ ~ ٣
١١ ~ ٤
١٠ ~ ٤

تتم رسملة نفقات التمويل على القروض المستخدمة لتمويل بناء موجودات ثابتة خالل فترة إعdداد
وتجھيز األصل للغرض الذي سيستخدم من أجله .
تقيد المصروفات الخاصة بالصيانة واإلصالح  ،والتي ال تزيد جوھريا ً مdن العمdر اإلنتdاجي لھdذه
الموجودات ضمن المصروفات .

)ط(

المخصصات
يتم إثبات المخصصات ما إذا كان للمجموعdة إلتdزام )قdانوني أو ضdمني( ناشdيء مdن حdدث سdابق
ويمكن قياس تكاليف تسوية ھذا اإللتزام بشكل موثوق به.

)ي( مخصص مكافأة نھاية الخدمة
يتم قيد مخصص مكافأة نھاية الخدمة للعاملين بموجب أنظمdة العمdل والعمdال فdي الdدول المسdجلة
بھا الشركات األعضاء في المجموعة ويحمل على قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة .

)ك(

تحقق اإليرادات
يddتم تحقيddق اإليddرادات عنddد تسddـليم البضddاعة أو تقddديم الخddدمات للعمddـالء  ،وتقيddد بالصddافي بعddد
الحسومات التجارية .تتضمن اإليرادات أيضا ً :
 -١الدخل من عقود اإليجارات والذي يتم تحقيقه على مدار فترة تلك العقود .
 -٢إيرادات األصناف الدعائية المعروضة والتي يتم تحقيقھا عند اكتسابھا .
تنddتج اإليddرادات بشddكل رئيسddي مddن أعمddال التصddنيع والبيddع بالجملddة والتجزئddة للمddواد الغذائيddة
ومشتقاتھا .

١٠
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)ل(

المصروفـات
تشتمل مصروفات البيع  ،التسويق والعمومية واإلدارية على التكاليف المباشdرة وغيdر المباشdرة
التddي تكddون تحديddداً غيddر متربطddة بتكلفddة اإليddرادات وفق dا ً للمبddادىء المحاسddبية المتعddارف عليھddا .
مصروفات البيع والتسويق ھdي تلdك المصdروفات الناتجdة مdن مجھdودات المجموعdة فdي وظdائف
البيع والتسويق والتوزيع  .كافة المصروفات األخرى يتم تصنيفھا كمصdروفات عموميdة وإداريdة
 .توزع ھذه التكاليف بين تكلفة اإليdرادات ومصdروفات البيdع والتسdويق والمصdروفات العموميdة
واإلدارية  ،إن لزم األمر  ،بطريقة منتظمة .

)م( عقود إيجار تشـغيلية
تحمddل المصddروفات المتعلقddة بعقddود اإليجddار التشddغيلية علddى قائمddة الddدخل األوليddة الموحddدة علddى
أساس القسط الثابت على مدى مدة اإليجار .

)ن( الزكاة الشرعية وضريبة الدخل
تخضddع الشddركة وشddركاتھا التابعddة المسddجلة فddي المملكddة العربيddة السddعودية للزكddاة الشddرعية وفق dا ً
ألنظمة مصحلة الزكاة والدخل )المصلحة(  .تخضع الشdركات األجنبيdة التابعdة ألنظمdة الضdرائب
في البالد المسـجلة فيھا  .تحمل الزكاة وضdريبة الdدخل علdى قائمdة الdدخل األوليdة الموحdدة للفتdرة
الجارية .

)س( توزيعات األرباح
يتم قيد األرباح الموزعة المرحلية كمطلوبات في الفترة التي يتم اعتمادھا من قبل مجلس
اإلدارة  .كما يتم قيد األرباح الموزعة الختامية في الفترة التي يتم إعتمادھا من قبل المساھمين.

)ع(

النقد وما في حكمه
يتكddون النقddد ومddا فddي حكمddه ألغddراض التddدفقات النقديddة مddن نقddد بالصddندوق ونقddد لddدى البنddوك
واستثمارات أخdرى قصdيرة األجdل ذات سdيولة عاليdة  ،إن وجdدت  ،لفتdرة اسdتحقاق أصdلية لمdدة
ثالثة أشھر أو أقل والتي تتوفر للمجموعة بدون أية قيود .

)ف( التسـوية
تdتم تسddوية الموجddودات والمطلوبddات الماليdة وتظھddر بالصddافي فddي قائمdة المركddز المddالي الموحddدة
عندما يكون ھناك حق قانوني واجdب النفdاذ لتسdوية المبdالغ المحققdة وعنdدما تعتdزم المجموعdة أن
تسدد على أساس صافي القيمة أو تصفية األصل وسداد اإللتزام في وقت واحد.

)ص( التقارير المالية القطاعية
القطdاع ھddو جddزء مميddز مdن المجموعddة يعمddل فddي تقdديم المنتجddات والخddدمات المعرضddة للمخddاطر
والخاضddعة لمنddافع مختلفddة عddن مخddاطر ومنddافع القطاعddات األخddرى  .يعتمddد نمddوذج المجموعddة
األساسdddي للتقdddارير القطاعيdddة علdddى قطاعdddات العمdddل  .تحdddدد قطاعdddات العمdddل بنdddا ًء علdddى إدارة
المجموعة وھيكل التقارير الداخلية .

١١

-٤

إستثمارات
تتكون اإلستثمارات في  ٣١مارس من اآلتي :

صافي اإلستثمارات في شركات زميلة وشركات تحت
سـيطرة مشـتركة )(٤.١
إستثمارت متاحة للبيع )(٤.٢
إسـتثمارات أخــرى  -بالتكلفة )(٤.٣

٢٠١٠م
)ألف _(
)غير مدققة(

٢٠٠٩م
)ألف (e
)غير مدققة(

٤,٣١٠,٧٣٩
٨١٧,٠٤٠
٨١٤,٤٨١
-------------٥,٩٤٢,٢٦٠
========

٢,٩٣٤,٢٢٠
٨٥٤,٥٧٥
٨٠٠,٥٥٨
------------٤,٥٨٩,٣٥٣

========

 ١.٤إستثمار في شركات زميلة وشركات تحت السيطرة المشتركة:
نسبة الملكية
٢٠١٠م
السارية )(%
)ألف _(
٢٠١٠م
٢٠٠٩م )غير مدققة(
شركة المراعي المحدودة ـ
المملكة العربية السعودية
شركة كنان العالمية للتطوير العقـاري
شركة إنتاج كابيتال المحدودة ـ الجزر العذراء البريطانية
ديار المشرق )إيضاح (١
شركة ھرفي لخدمات المواد الغذائية
شركة االسكندرية للسكر
شركة االستثمار الناشئ المحدودة
شركة مدينة السيرة لتطوير العقار
مدينة مطوري مدينة المعرفة اإلقتصادية
شركه المجمعات الموحدة العقارية
أخـــرى
المجمــوع
ناقصا ً  :مخصص االنخفاض الدائم في قيمة اإلستثمارات
في الشركات الزميلة

٢٩,٩
٣٠
٤٩
٣٠
٤٩
٤٥,٥
٢٠
٤٠
٤٠
٢٠
متنوعة

٢٨
٣٠
٤٩
٣٠
٤٥,٥
٢٠
٤٠
٤٠
٢٠
متنوعة

٢٠٠٩م
)ألف (e
) غير مدققة (

٢,٥٣٩,٤٨٢
٥٧٠,٤٩٤
٣٨٨,٥٧٤
٢٣٥,٨٦٨
٢٠٩,٠٣٩
١٩١,٠٨٢
٢٣,٢٣٣
١٣٤,٨٠٠
١٣,٢٠٠
٤٠٠
٤,٥٦٧
٤,٣١٠,٧٣٩

٢,٩٤٣,٣١٦

٤,٣١٠,٧٣٩

)(٩,٠٩٦
٢,٩٣٤,٢٢٠

١,٥٠٩,٩٩٠
٥٥٠,٤٢٩
٤١٨,٥٢٠
٢٣٤,٦٨٤
٤٧,٣٤٩

١٨,٧٥٥
١٣٤,٨٠٠

١٣,٢٠٠
١٠,٠٠٠

٥,٥٨٩

 ٢.٤اإلستثمارات المتاحة للبيع
تتكون اإلستثمارات المتاحة للبيع في  ٣٠يونيو ٢٠١٠م بشكل أساسي من حصة الشركة  %٢,٩البالغة ٢١٤
مليون  eسعودي )٢٠٠٩م  ٢٠٨ :مليون  eسعودي  (%٢,٤في شركة أعمار ،المدينة االقتصادية
) شركة مساھمة( .
وتتضمن حصة المجموعة بنسبة  %١٤في شركة سويكروب جوسور بمبلغ  ٢٠٩مليون  eسعودي

)٢٠٠٩م ٢٠٩ :مليون  eسعودي( و %١٥في شركة سويكروب العربية السعودية بمبلغ ١١٦
مليون  eسعودي )٢٠٠٩م  ١١٦ :مليون  eسعودي( و  % ٦,٤في مدينة المعرفة اإلقتصادية بمبلغ
 ٢١٧مليون  eسعودي )٢٠٠٩م  ٢١٧ :مليون  eسعودي( و %٥فى شركة تعمير األردنية القابضة
)تعمير( بمبلغ  ٣٤مليون  eسعودي ) ٢٠٠٩م  ٣٤ :مليون  eسعودي( .

٣.٤

إستثمارات أخرى
تمثل اإلستثمارات األخرى في  ٣٠يونيو ٢٠١٠م بشكل رئيسي اإلستثمارات في المشاريع العقارية في
المملكة العربية السعودية.

١٢

-٥

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

-٦

قروض طويلة األجـل
تمثل القروض طويلة األجل تمويل من صندوق التنمية الصناعية السعودى) الصندوق ( وبنوك تجارية
ومؤسسات مالية أخرى لشركة مجموعة صافوال وشركاتھا التابعة الموحدة  .بعض ھذه القروض
مضمون بواسطة رھن على ممتلكات وآالت ومعدات بعض الشركات التابعة  .تتضمن إتفاقيات القرض
شروط و التى من من بين أمور أخرى ،اإلحتفاظ ببعض النسب المالية.

-٧

رأس المـال واألرباح الموزعة
يتكون رأس مال المجموعة من مبلغ  ٥مليار  eسعودي في  ٣٠يونيو ٢٠١٠م مقسم على  ٥سھم
مدفوع بالكامل قيمة كل سھم  e ١٠سعودي ) ٣٠يونيو ٢٠٠٩م ٥ :مليار  eسعودي مقسم على
 ٥٠٠مليون سھم مدفوع بالكامل قيمة كل سھم  e ١٠سعودي(.
إعتمد أعضاء مجلس اإلدارة في إجتماعھم المنعقد في  ١٨أبريل ٢٠١٠م توزيع أرباح أولية بمبلغ
 ١٢٥مليون  eسعودي )تمثل  e ٠,٢٥سعودي للسھم(.
إعتمد أعضاء مجلس اإلدارة في إجتماعھم المنعقد في  ١٨يوليو ٢٠١٠م توزيع أرباح أولية بمبلغ
 ١٢٥مليون  eسعودي )تمثل  e ٠,٢٥سعودي للسھم(.

-٨

ربح السـھم
تم إحتساب ربح السھم لفترتي الثالثة أشھر و الستة أشھر المنتھية في  ٣٠يونيو ٢٠١٠م بشكل منفصل
بتقسيم صافي الربح من العمليات )بما في ذلك حصة األقلية( وصافي الدخل لتلك الفترة على المتوسط
المرجح لعدد األسھم العادية القائمة خالل فترتي الثالثة أشھر و الستة أشھر المنتھية في  ٣٠يونيو
٢٠١٠م والذي بلغ  ٥٠٠مليون سھم .

-٩

التغيرات الموسمية
تتأثر بعض أنشطة المجموعة بالتحركات الموسمية المتعلقة بأشھر رمضان  ،شوال وموسم الحج  ،التى
تسبب زيادة فى اإليرادات بشكل ھام خالل تلك الفترات  .أثر ھذه الفترة لعامى ٢٠٠٩م و٢٠١٠م ھبط
بشكل اساسى فى الربع الثالث والرابع من السنة المالية  .عليه  ،فإن نتائج العمليات المعروضة فى
ً
كاملة .
القوائم المالية الألولية الموجزة الموحدة للربع قد ال تكون مؤشراً عادالً للنتائج والعمليات للسنة

-١٠

المعلومات القطاعية
خالل فترتي األشھر الثالثة و األشھر الستة المنتھية في  ٣٠يونيو ٢٠١٠م و٢٠٠٩م تتمثل األنشطة الرئيسية
للمجموعة في تصنيع وبيع الجملة وتسويق وتجارة التجزية في مختلف أنواع األغذية والمنتجات المتعلقة بذلك.
تم تلخيص بعض المعلومات المالية المختارة كما في  ٣٠يونيو ٢٠١٠م و٢٠٠٩م وللفترتين المنتھيتين في ذلك
التاريخ وفقا ً للقطاعات الجغرافية كما يلي :
تصنيع  /جملة
)ألف (e

تجزئـة
)ألف (e

إستثمارات
في أنشطة
أخـــرى
)ألف (e

٢٠١٠م )غير مدقق(
ممتلكات وآالت ومعدات  -صافي
صافي موجودات غير متداولة أخرى
صافي اإليـرادات
صافي الربـح

٢,٧٢٥,٦١٥
٩٤٤,٥١١
٥,٨٧٣,٢٠٧
١٩٥,٢٨٧

٢,٣٢٧,٠١٠
٥٧٠,٧٨٣
٣,٧٥٩,٣٠٤
٢٦٤,٤١٧

١٤,٨٤٦
٥,٠٦٧,٤٧١
٧,٠٥٠,٠٤٤ ٥,٥٣٤,٧٥٠
٩,٦٣٢,٥١١
٦٠١,٦٩٤
١٤١,٩٩٠

٢٠٠٩م )غير مدقق( :
ممتلكات وآالت ومعدات – صافي
صافي موجودات غير متداولة أخرى
صافي إيـرادات
صافي الربح

٢,٤٩٠,٧٤٦
١,٠٩٥,٤٨٤
٤,٢٦٠,٥٥١
٢٥٢,٨٤٦

٢,١١٣,٠٧٧
٢٠٤,٦٩٣
٣,٧٣١,٢٩١
١١٣,٢٥٥

٤,٦٠٩,٦٤٥
٥,٨٥٥,٧٧٣
٧,٩٩١,٨٤٢
٤٠٥,٠٥٣

١٣

٥,٨٢٢
٤,٥٥٥,٥٩٦
٣٨,٩٥٢

المجمـوع
)ألف (e

تباشر المجموعة أعمالھا في المملكة العربية السعودية ،جمھورية مصر العربية ،والجمھورية اإلسالمية
اإليرانية وبعض المناطق الجغرافية األخرى .تم تلخيص بعض المعلومات المالية كما في  ٣٠يونيو ٢٠١٠م و
٢٠٠٩م و لفترة الستة أشھر المنتھية في ذلك التاريخ وفقا للقطاعات الجغرافية كما يلي:
المملكة العربية
السـعوديــة
)ألف (e
٢٠١٠م )غير مدقق(
ممتلكات وآالت ومعدات
ـ صافي
صافي موجودات غير
متداولة أخرى
اإليـرادات  -صافي
صافي الربـح
٢٠٠٩م )غير مدقق(
ممتلكات وآالت ومعدات
 صافيصافي موجودات غير
متداولة أخرى
صافي إيـرادات
صافي الربح

مصـــر
)ألف (e

إيـــران
)ألف (e

المجمـوع
)ألف (e

دول أخرى
)ألف (e

٣,٣٦٤,٤١٨

٧٦٩,٩٦٥

٥٥١,٤٠٨

٣٨١,٦٨٠

٥,٠٦٧,٤٧١

٥,٩٤٧,٩٩٠
٦,٣٥٨,٣٨٧
٦٠٢,٨٢١

٣١٠,٢٩٨
١,١١٤,٤٤٦
١,٢١٣

١٤٩,٦٩٩
١,٠٨٨,١٢٥
٣٩,٠٢٦

٦٤٢,٠٥٧
١,٠٧١,٥٥٣
)(٤١,٣٦٦

٧,٠٥٠,٠٤٤
٩,٦٣٢,٥١١
٦٠١,٦٩٤

٣,١٨٤,٩٢٢

٧٨٢,٩٢٢

٢٩٠,٨٤٩

٣٥٠,٩٥٤

٤,٦٠٩,٦٤٧

٤,٦٢٠,٣٤٨
٥,٨٤٢,٦٧٨
٣٢٠,٨٠٣

١٥٤,٨٥٠
٨٩١,٥٨٦
٢١,٩٣٤

٣٩٠,١٦٠
٥٥٨,٢٧٠
٦٣,٩٥٧

٦٩٠,٤١٥
٦٩٩,٣٠٨
)(١,٦٤١

٥,٨٥٥,٧٧٣
٧,٩٩١,٨٤٢
٤٠٥,٠٥٣

 – ١١التعھدات وااللتزامات الطارئة
التعھدات
لدى المجموعة في  ٣٠يونيو ٢٠١٠م تعھدات قائمة بمبلغ  ١٨٥مليون  eسعودي )٢٠٠٩م ١٨٥,٤ :مليون
 eسعودي( لإلستثمارات .

اإللتزامات المحتملة :
قامت مصلحة الزكاة والدخل )المصلحة( في  ٣٠يونيو٢٠١٠م بربط
بمبلغ  ٤٥,٨مليون  eسعودي )٢٠٠٩م ٤٥ :مليون  eسعودي(
على الشركة وبعض شركاتھا التابعة الموحدة .قامت اإلدارة بإستئناف
أن المصلحة سوف تقوم في النھاية بعكس الربوطات .عليه لم يتم
المبلغ في القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة المرفقة .

التزام زكوي إضافي
يتعلق بفترات سابقة
ھذه الربوطات وتعتقد
تكوين مخصص لھذا

 – ١٢إعتماد مجلس اإلدارة
تم إعتماد ھذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة بواسطة مجلس إدارة الشركة في  ١٨يوليو ٢٠١٠م.

١٤

