
 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
  ة صافوال شركة مجموع

  )شركة مساھمة سعودية(
  

 ية الموجزة الموحدة غير المدققة مرحلال  القوائم المالية
 م٢٠١٠ ديسمبر ٣١ يفوالسنة المنتھية الث"ثة أشھر  تيلفتر

   
 



  
  
  
  

  

  

  

 " لية الموجزة الموحدةمرحتقرير فحص على القوائم المالية ال "
  

  
  نيالمساھم/ السادةإلى 

  شركة مجموعة صافو�
  ملكة العربية السعودية جدة ، الم

  
  نطاق الفحص   

والشركات التابعة لھا ) الشركة(لية الموحدة المرفقة لشركة مجموعة صافو� لمرحلقد فحصنا قائمة المركز المالي ا
في ذلك  والسنة المنتھيتينأشھر  الث-ثة القوائم المرحلية الموحدة للدخل لفترتيو م٢٠١٠ديسمبر  ٣١كما في ) المجموعة(
) ١(وا4يضاحات الموجزة المرفقة من المنتھية في ذلك التاريخ للسنة  المرحلية الموحدة لتدفقات النقديةاو قائمة تاريخ ال

لية مرحإن ھذه القوائم المالية ال. لية الموجزة الموحدة مرحمن ھذه القوائم المالية ال� يتجزأ جزءاً  المعتبرة) ١٥(إلى 
إن . التي طلبناھا البياناتارة المجموعة التي أعدتھا وتم تقديمھا لنا مع كافة المعلومات ولية إدوئمس ھيالموجزة الموحدة 

  . قمنا به الذيلية الموجزة الموحدة بناءاً على الفحص مرحلقوائم المالية اللفحص النتيجة  نالتعبير ع ھيوليتنا ئمس
  

. الصادر من قبل الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ليةلمرحوفقـاً لمعيار فحص التقارير المالية ا تم فحصنا المحدود
ولين في ئمن اDشخاص المس وا�ستفساريتكون الفحص بصفة أساسية من تطبيق إجراءات تحليلية على المعلومات المالية 

ي تتم وفقاً يعد ھذا الفحص أقل نطاقاً، بصفة جوھرية، من عملية المراجعة الت. الشركة عن اDمور المالية والمحاسبية
لمعايير المراجعة المتعارف عليھا والتي تھدف أساساً إلى إبداء الرأي حول القوائم المالية ككل، لذا فإننا � نبدي مثل ھذا 

  . الرأي
  

  
  نتيجة الفحص

لية الموجزة مرحإدخالھا على القوائم المالية ال ينبغيقمنا به، لم يتبين لنا وجود أية تعدي-ت مھمة  الذيبناءاً على الفحص 
  .يھا في المملكة العربية السعوديةتتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عل لكيالموحدة المرفقة 

  
  
  

  السدحانجي الفوزان و. مإ. بي. كي/ عن  
  

  
  
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  الرحمن السدحان  طارق عبد  
  ٣٥٢ترخيص رقـم     

  
  ھـ١٤٣٢صفر  ١٣في جدة 

  م٢٠١١يناير  ١٧الموافق 
  

  

  

  
  كى بي ام جي الفوزان والسدحان، شركة تضامنية مسجلة في المملكة العربية السعودية

ومنشأة عضو شبكة أعضاء كى بي ام جي المستقلة والتابعة لـ كى بي ام جي العالمية، إتحاد سويسرا

  كي بي إم جي الفوزان  والسدحان
  الديني ب-زا

�طريق المدينــة

  ٥٥٠٧٨ب .ص
  ٢١٥٣٤جـده 
  ة العربية السعوديةالمملك
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�
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  الصافو شركة مجموعة 

  )شركة مساھمة سعودية(
  

  لية الموحدة مرحلي المركز المالاقائمة 
    م٢٠١٠  ديسمبر ٣١كما في 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
    

  

  م٢٠٠٩    م٢٠١٠    إيضاح       
  )ألف ريـال(     الموجــودات

  )غير مدققة(
  ) الف ريـال(  

  )مدققة(
          :   متداولةال موجــوداتال

  ١,٠٩١,٠٤٤   ٦٦٠,٤٤٩      وما في حكمه  نقـــــدال
  ١,٤١٧,٢٥٢   ١,٥١٨,٤٦٠      ذمم مدينــة تجارية  

  ٢,٢٩٦,٦٠١   ٢,٥١٣,٤٥٣      مخــزون
  ٨٢٨,٦١٠   ٩٨١,٠٢٥      مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى

  --   ١٨٤,٩٢٦  ٤    للبيع مخصصةموجودات 
  ٥,٦٣٣,٥٠٧   ٥,٨٥٨,٣١٣    المتداولة مجموع الموجـودات 

            : الموجودات غير المتداولـة
  ٥,٠٥٦,٣٨٧   ٦,١٢٢,٩٠٤   ٥    إسـتثمارات 

  ١,٠٢٩,٨٦٩   ١,٠٢٠,٢٣٢    موجودات غير ملموسـة
  ٥,٥٣٦,٧٦١   ٤,٧١٨,٥٧٦    ممتلكات ، آ�ت ومعدات

  ١١,٦٢٣,٠١٧   ١١,٨٦١,٧١٢    الموجودات غير المتداولةمجموع 
  ١٧,٢٥٦,٥٢٤   ١٧,٧٢٠,٠٢٥    مجمـوع الموجـودات

         

         المطلوبات وحقوق الملكيـة 
         :  مطلوبات متداولـة

  ٢,٢٢٧,١٨١   ٢,٠٧٤,٢٤٨  ٦  قصيرة اDجـل بنكية قروض
  ٧٩٥,٠٨٩   ٧٠٨,٤٤٢  ٧  جزء متداول لقروض طويلة اDجـل

  ١,٨٣٠,٢٨٣   ٢,٠٠٣,٣٥٢    دائنــة تجاريةذمم 
  ١,٤٦٠,٨٧٩   ١,٦٨٩,٠٧٩    مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخـرى

  --   ١٨٦,٤١١  ٤  للبيع خصصةممطلوبات 
  ٦,٣١٣,٤٣٢   ٦,٦٦١,٥٣٢    مجموع المطلوبات المتداولة

         :  المطلوبات غير المتداولة
  ٩٣,٢٤٩   ١١١,٥٢٥    إيراد مؤجل

  ٦١,٠٣١   ٥٩,٤٠٧    يلة اDجـلمم دائنـة طوذ
  ١,٩٩٦,٢٠٢   ٢,٣٩٣,٣١٧  ٧  قروض طويلة اDجـل

  ٢٦٤,٦٩٩   ٢٧٦,٠٧٩    مخصص مكافأة نھاية الخدمة
  ٢,٤١٥,١٨١   ٢,٨٤٠,٣٢٨    مجموع المطلوبات غير المتداولة

  ٨,٧٢٨,٦١٣   ٩,٥٠١,٨٦٠    مجموع المطلـوبات
          

          :  حقوق الملكية
           :  لى مساھمي الشركةالملكية العائدة إحقوق 

 ٥,٠٠٠,٠٠٠   ٥,٠٠٠,٠٠٠  ٨  رأس المال
 ٨٦٨,١٠٢   ٩٥٦,٧٧٢    إحتياطى نظامى

 ٤,٠٠٠   ٤,٠٠٠    إحتياطى عام
 (٢١,٦٠١)   (٨١,٩٧٩)    غير محققة عن استثمارات) خسائر(

 ٤٩,٣٧٠   (٥٦,١٩٣)    السيطرة غير المؤثرة علىاDقلية  مع مساھميمعام-ت  أثر
 (١٩٣,٨٥١)   (٢١٧,٣٧٩)    عم-ت أجنبيـة فروقاترجمة حساب ت

 ١,٢٥٤,٦٠٨   ١,٤٢٥,٤٤٠    أرباح مبقـاة
 ٦,٩٦٠,٦٢٨   ٧,٠٣٠,٦٦١    المساھمينمجموع حقوق 
 ١,٥٦٧,٢٨٣   ١,١٨٧,٥٠٤    حقوق اAقليــة

 ٨,٥٢٧,٩١١   ٨,٢١٨,١٦٥    مجموع حقـوق الملكيـة
 ١٧,٢٥٦,٥٢٤   ١٧,٧٢٠,٠٢٥    مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 

  

  ١٥لى إ ١يضاحات المرفقة من تعتبر ا4
  الموحدة لية الموجزةمرحال � يتجزأ من ھذه القوائم المالية جزءاً 
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  شركة مجموعة صافوال
 )شركة مساھمة سعودية(
  

  )غير مدققة( الموحدة المرحلية قائمة الدخل
  م٢٠١٠ ديسمبر ٣١ و السنة المنتھيتين فيالث-ثة أشھر  تيلفتر

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
 

  المنتھية لفتـرة الثـ"ثـة أشـھـر إيضاح 
 فـي 

  
 لسنة المنتھية في ل

ديسمبر،  ٣١  

 م٢٠١٠

يسمبر، د ٣١

 م٢٠٠٩

ديسمبر،  ٣١

 م٢٠١٠

ديسمبر،  ٣١

 م٢٠٠٩

  ) ألف ( )ألف( ) ألف( ) ألف( 

 )مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة(  

      
 ١٧,٩١٧,٢٠٢ ٢١,٠٥٥,٥٥٦ ٤,٨٢١,٦٨٦ ٥,٨١٠,٣٢٤  صافي ا4يرادات
  تكلفة ا4يرادات

(٤,٨٣٩,٥٨٦) (٤,٠٥٤,٥٢٥) (١٧,٧٢٣,٤٦٣) (١٤,٨٠٩,٨٨٧) 

 ٣,١٠٧,٣١٥ ٣,٣٣٢,٠٩٣ ٧٦٧,١٦١ ٩٧٠,٧٣٨  الربـــحمجمل 
  صافي حصة أرباح

المنش]]]]اة ذات الس]]]]]يطرة  الش]]]]ركات الزميل]]]]]ة و
  رباحوتوزيعـات اDالمشتركة 

 

٣٥٢,٧٩٩ ٤٥٧,١٧١ ٤٨,٠٠١ ١٠٦,٥١٠ 
 ٧٩,٨٧٧ ١٥٦,٣٦٤ ١٨,٠٥٨ ١٧,٢٧٣   صافي إيردات أخرى

 ٣,٥٣٩,٩٩١ ٣,٩٤٥,٦٢٨ ٨٣٣,٢٢٠ ١,٠٩٤,٥٢١  مجموع اCيرادات
      :المصـروفات 
 (١,٥٣٣,٥٧٤) (١,٩١٦,٩٧٣) (٣٢٤,١٧٦) (٥٢٦,٢٦٢)   وتسويقبيع مصروفات 
 (٦٢٨,٧٨٣) (٥٧٧,٤٥٤) (٢٣٣,٥١٥) (١٤٦,٨٠٩)  عمومية وإداريةمصروفات 

 (٢,١٦٢,٣٥٧) (٢,٤٩٤,٤٢٧) (٥٥٧,٦٩١) (٦٧٣,٠٧١)  مجموع المصروفات
      

 ١,٣٧٧,٦٣٤ ١,٤٥١,٢٠١ ٢٧٥,٥٢٩ ٤٢١,٤٥٠  من العمليات خلالد
  

 ا4ستثمارات من بيع اDرباح
 

-- ٣١٨,١١٦ ١٩٥,٠٥٦ ٢١٧,١٤٨ 
       :ما يليإنخفاض قيمة 

 -- (١١٥,٠٠٠) -- (١١٥,٠٠٠) ٤   الموجودات والمطلوبات المخصصة للبيع -
 -- (١٠٢,٣٦٩) -- (١٠٢,٣٦٩) ٩ الموجودات غير الملموسة -
 (٢٢١,٥٩٦) (٦٦,٤٢٦) (١٤٧,٣٥٥) (٦٦,٤٢٦) ١٠ للبيع تاحةستثمارات الما� -

  (٢٢٧,٣٣٧)  (٢١٠،٣٣٩)  (٥٨,٣٢٧)  (٦٦،٩٣٧)  بالصافي –مصروفات تمويلية 
وحقEEEوق  الEEEدخلوضEEEريبة قبEEEل الزكEEEاة  الEEEدخل
  اAقلية

     
 ١,٢٤٦,٨١٧ ١,١٥٢,١٢٣ ٢٨٦,٩٩٥ ٧٠,٧١٨ 

      
 (٦٣,٣٢٣) (١٢٧,٩٨٣) ٢١,٥٤٢ (٤٩,٦٨٤)  الزكاة وضريبة الدخل

  
 حقوق اAقلية  قبلصافي الدخل 

 
١,١٨٣,٤٩٤ ١,٠٢٤,١٤٠ ٣٠٨,٥٣٧ ٢١,٠٣٤ 

الش]ركات  حصة حق]وق اDقلي]ة ف]ي ص]افي رب]ح
  التابعة الموحدة

 
(١٩,٠١٦) (٣٩,٩١٨) (١٣٧,٤٣٨) (٢٣١,٩٢٩) 

      
 ٩٥١,٥٦٥ ٨٨٦,٧٠٢ ٢٦٨,٦١٩ ٢,٠١٨  صافي الدخل

     ١١ )H سعودي: ( ربح السھـم
 ٢,٧٦ ٢,٩٠ ٠,٥٥ ٠,٨٤  الدخل من العمليات -     

 ١,٩٠ ١,٧٧ ٠,٥٤ ٠,٠٠  دخلصافي ال -     
         

  
  

  ١٥ إلى ١المرفقة من  ا4يضاحاتتعتبر 
 الموحدة الموجزة  المرحلية جزءا � يتجزأ من ھذه القوائم المالية
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  شركة مجموعة صافوال
  )شركة مساھمة سعودية(

  
   الموحدة المرحليةة النقدي اتئمة التدفققا
  م٢٠١٠ ديسمبر ٣١المنتھية في لسنة ل

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  

 م٢٠٠٩   م٢٠١٠ 

 ) ألف(   ) ألف( 

 )مدققة( )غير مدققة( : اAنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 

 ٩٥١,٥٦٥  ٨٨٦,٧٠٢  الدخلصافي 
    : د المتوفر من اDنشطة التشغيليةمع صافي النق دخلتسويات لمطابقة صافي ال

 ٦٩٦,٤٥٤  ٨٤٥,٥٦٦ في القيمة ا4ســتھ-ك وا4طفـاء وا4نخفاض
 (٧,١٩١)  (٣,٠٧٥) بيع ممتلكات ، آ�ت ومعدات)  ربح 
 (٣١٨,١١٦)  (١٩٥,٠٥٦) من بيع استثمارات) ربح(

 ٢٢٧,٣٣٧  ٢١٠,٣٣٩ بالصافي -  صاريف تمويل
 ٢٣١,٩٢٩  ١٣٧,٤٣٨ حصة حقوق اDقلية في صافي دخل شركات تابعة موحدة

    :التشغيلية  والمطلوبات في الموجودات التغيرات
 ٨٢,٠٨٦  (١٦١,٧٤١) مدينــة تجاريةذمم 

 ٢٣٢,٢١٥  (٣٤٧,٣٨٩) مخــزون
 ٣٢,٦٣٣  (١١٥,٥١٠) مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى

 ٣٣٥,٣٦٥  ٢١٨,٨٤١ ذمم دائنــة تجاريـة
 (١٤٨,٤٣٨)  ٢٥٨,٤١٣  مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

 ٢٥,٨٢٧  ٣٣,٧٩٤ مخصص مكافأة نھاية الخدمـة
 ١,٣٩٠,١٠١  ٨٨١,٦٢٠ إجمالي التســويات

 ٢,٣٤١,٦٦٦  ١,٧٦٨,٣٢٢ صافي النقد المتوفر من اDنشـطة التشـغيلية
    :التدفقات النقدية من اAنشطة اJستثمارية 

 (٢٩١,٩١٦)  (٦٠١,٢٧١) صافي التغييرات في ا�ستثمارات
 (٤٢٦,٥٢٤)  (١٥٦,٨٢٦) صافي التغييرات في الموجودات غير الملموسة

 (٩٤٤,٦٨٤)  (٤٧٧,٢٩٦) صافي التغييرات في الممتلكات وا_�ت والمعدات
 ١٦٢,٧٥٠  -- اDثر النقدي لتوحيد شركة تابعة

 --  (٢٠,٠٦٢) أثر عدم توحيد شركة ھرفي
 (١,٥٠٠,٣٧٤)  (١,٢٥٥,٤٥٥) اDنشـطة ا4سـتثمارية) المستخدم في(صافي النقد 

    :التمويلية  التدفقات النقدية من اAنشطة
 (١,٥٧١,٧٦٨)  (٣٢,٢٢٩) صافي التغير في قروض قصيرة اDجـل
 ١,٥١٦,٧٧٦  ٣٤٧,٩٣٣ صافي التغير في قروض طويلة اDجـل

 ٤٤٠,١٩٩  (٤٢٢,٢٠٢) صافي التغير في حقوق اDقليــة
 (٢٢٧,٣٣٧)  (٢١٠,٣٣٩)  بالصافي -مصاريف تمويل 

 (٨٨,٨٠٢)  ٥٧,٠٢٩ مويلصافي التغير في ودائع مقيدة مقابل ت
 (٥١٣,٠٠٢)  (٦٢٦,٦٢٤) أرباح موزعـة مدفوعـة

 (٤٤٣,٩٣٤)  (٨٨٦,٤٣٢) اDنشـطة التمويليـة) المستخدم في(صافي النقد 
 ٣٩٧,٣٥٨  (٣٧٣,٥٦٥) صافي التغير في النقد وما في حكمـه

 ٦٠٣,٨٢٧  ١,٠٠١,١٨٥ النقد وما في حكمة في بداية السـنة
 ١,٠٠١,١٨٥  ٦٢٧,٦٢٠ مه في نھاية السـنةالنقد وما في حك

  
 :البنود غير النقدية

   

 ١٠٥,٦٥٢  (٦٠,٣٧٨) للبيع الربح غير المحققة ل-ستثمارات المتاحة) الخسارة( 
 (٣٢,٩٢٤)  (٢٣,٥٢٨) حساب ترجمة العم-ت اDجنبية

 ٢,٢٠٠  ٢,٢٠٠ مكافأة مجلس ا�دارة
  
  
  
  

  ١٥ إلى ١المرفقة من  ا4يضاحاتتعتبر 
  الموحدة  الموجزة  المرحلية جزءا � يتجزأ من ھذه القوائم المالية



٤ 

  

�شركة مجموعة صافوال �

 )شركة مساھمة سعودية(
  

  )غير مدققة( الموحدة الموجزة المرحلية إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ديسمبر ٣١في  السنة المنتھيةو الث-ثة أشھر  ةلفتر

  
  بيعة أعمالھا الشركة وشركاتھا التابعة وط   - ١
 

شركة مساھمة سعودية تأسست وفقاً لنظام الشركات في المملكة  يھ) "الشركة"( إن شركة مجموعة صافو�  
مارس  ٩الموافق (ھـ ١٣٩٨ول ربيع اD ٢٩بتاريخ  ٢١/رقم م ية السعودية  بموجب المرسوم الملكالعربي

ھـ ١٣٩٩رجب  ٢١دة بتاريخ في مدينة ج ٤٠٣٠٠١٩٧٠٨صدر سجل الشركة التجارى رقم . )م١٩٧٨
في إنتاج وتسويق الزيوت النباتية وإنشاء وشركاتھا التابعة تتمثل أھداف الشركة . )م١٩٧٩ يونيو ١٦الموافق (

ير وا4ستيراد ومواد التغليف والتصد السريعةالصناعات المكملة لھا ومنافذ التجزئة ومنتجات اDلبان واDغذية 
لمتعلقة با4ستثمارات اواDنشطة  ، با4ضافة إلى تنمية المحاصيل الزراعيةوالوكا�ت التجارية والتعھدات

  .العقارية
  

    
    .)"بالمجموعة"تعرف مجتمعة (استثمارات في الشركات التابعة التالية  ديسمبر ٣١في تملك الشركة كما 

  
  

  مباشرةغير و الشركات التابعة المملوكة مباشـرة
 

  
 بلد التأسيس

 )%(لية نسبة الملكية الفع
 ديسمبر ٣١في  كما 

 م٢٠٠٩ م٢٠١٠
صافو� (شركة صافو� Dنظمة التغليف المحدودة 

 ١٠٠ ١٠٠ المملكة العربية السعودية  ) للتغليف
 ١٠٠ ١٠٠ المملكة العربية السعودية  شركة اDطر لمواد التغليف المحدودة 

 ١٠٠ ١٠٠ العذراء   الجزر البريطانية شركة صافو� للتجارة العالمية المحدودة 
 ١٠٠ ١٠٠ ا4مارات العربية المتحدة  ) المنطقـة الحرة(شـركة تيسـير 

 ١٠٠ ١٠٠ المملكة العربية السعودية  شركة بتول للتجارة العالمية 
 ٧٤٫٤ ٧٤٫٤ المملكة العربية السعودية  شركة العزيزية بندة المتحدة 

 ٩٠ ٩٠ يةالمملكة العربية السعود شركة صافو� لdغذية
 ٧٠ - المملكة العربية السعودية  )ھرفي(شركة ھرفي للخدمات الغذائيـة المحدودة 

 ٤٫٥ ٤٫٥ المملكة العربية السعودية  شركة صافو� لeستثمارات الصناعية
 ١٠٠ ١٠٠ المملكة العربية السعودية  ) المتحدة العقارية(الشركة المتحدة للممتلكات العقارية 

 ٨٠ ٨٠ المملكة العربية السعودية  ) أديم(عربية المحدودة شـركة أديم ال
 ١٠٠ ١٠٠ المملكة العربية السعودية  ) كامن(شركة كامن الشرق لeستثمارات الصناعية 
 ١٠٠ ١٠٠ المملكة العربية السعودية  ) صدوق(شركة صدوق العربية لeتصا�ت السلكية 

 ١٠٠ ١٠٠ ربية السعودية المملكة الع ن العالمية القابضة وؤشركة الم
 ٨٠ ٨٠ المملكة العربية السعودية  شركة المتون العالمية القابضة لeستثمار العقاري 

 ١٠٠ ١٠٠ المملكة العربية السعودية  شركة عافية العربية لdغذية
 ١٨٫٩ ١٩٫١ مصر مصر –الشركة المتحدة للسكر 

 ٨ ٨ لسعوديةالمملكة العربية ا شركة المخازن الكبرى التجارية 
 ٨ ٨ لبنان الشركة المتحدة لdسواق المركزية
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  )تابع(الشركة وشركاتھا التابعة وطبيعة أعمالھا  - ١
  

  : سيطرة عليھا من خ"ل شركات تابعةمنشآت تتم ال
 

  
 بلد التأسيس

  
  )%(التابعة نسبة الملكية في الشركة 

 م٢٠٠٩ م٢٠١٠
  

  شركة صافو� لdغذية
  ة عافية العالميةشرك

  شركة صافو� لeستثمار الصناعي
  شركة صافو� Dسواق اDغذية الناشئة المحدودة

  شركة صافو� لdغذية والسكر
  

  شركة عافية العالمية 
  

  شركة صافو� بھشھر
  شـركة مالينترا القابضـة 
  صافو� لdغذية المحدودة

  شـركة عافية العالميـة ـ اDردن 
  شـركة أنفسكز 

  فية للتجارة العالمية  عا
  صافو� لdغذية العالمية 

  )كوغو(شركة كوغو غيدا ياتوم في تكاريت إيه إس 
  

  :صافوC لRغذية المحدودة
  شركة عافية العالمية ـ مصر 

  

  :شركة أنفسكز
  تركواز لزيوت الطعام 

  

  كوغو
  )يودوم(وم غيدا صناعي في تاكريت إيه إس ديا 
  

  :لصناعية شركة صافوC لSستثمارات ا
  الشركة المتحدة للسـكر 

  

  : الشركة المتحدة للسكر
  مصر  - الشركة المتحدة للسكـر 

  
  :ة ئركة صافوA Cسواق اAغذية الناشش

  شركة صافو� المغرب 
  )السودان(شركة صافو� لزيوت الطعام المحدودة 

  الجزائر  –شركة عافية العالمية 
  

  :شركة صافوA Cنظمة التغليـف المحدودة
  )نيومارينا(شركة نيو مارينا للصناعات الب-ستيكية 

  )الشرق(شركة الشرق للصناعات الب-ستيكية المحدودة 
  

  شركة العزيزية بندة المتحدة
   شركة المخازن الكبرى التجارية

  الشركة المتحدة لdسواق المركزية
  

  جيان
  انية للحلويات والمخابزنالشركة اللب

  مركزيةالشركة المتحدة لdسواق ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

  المملكة العربية السعودية
  المملكة العربية السعودية
  الجزر البريطانية العذراء
  المملكة العربية السعودية

  

  
  

  إيران
  لوكسمبرغ 

  الجزر البريطانية العذراء
  اDردن 

  الجزر البريطانية العذراء 
  الجزر البريطانية العذراء
  الجزر البريطانية العذراء 

  تركيا
  

  

  مصر 
  

  

  كازخستان 
  

  

  تركيا
  

  

  المملكة العربية السعودية
  
 

  مصر 
  

  

  المغرب 
  السودان
  الجزائر 

  

  
  مصـر 

  المملكة العربية السعودية
  

  

  المملكة العربية السعودية
  لبنان

  
  

  المملكة العربية السعودية 
 لبنان

  
  

٩٥٫١٩  
٩٥  

٩٥٫٤  
٩٥  

  
  
  

 ٨٠  
١٠٠  
١٠٠  
٩٧٫٤  
٩٠  

١٠٠  
١٠٠  
١٠٠  
  

٩٩٫٩٢  
  

١٠٠  
 
  

١٠٠  
  

٧٤٫٨  
  
  

٥٦٫٧٥  
  
  

١٠٠  
١٠٠  
١٠٠  

  
١٠٠  
٩٣  
  
  
٩٠  
٩٠  

  
٩٥  
- 

  
  

٩٥٫١٩  
٩٥  

٩٥,٤  
٩٥  
  

  
  
٨٠  

١٠٠  
١٠٠  
٩٧٫٤  
٩٠  

١٠٠  
١٠٠  
١٠٠  
 

٩٤٫٥  
  

١٠٠  
 
  

١٠٠  
  

٦٤٫٨  
  
  

٥٣٫٤٥  
  
  

١٠٠  
١٠٠  
١٠٠  

  
١٠٠  
٩٣  
  
  
٩٠  
١٤  

  
٩٥ 
٧٦ 
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  )تابع(الشركة وشركاتھا التابعة وطبيعة أعمالھا    - ١
كتتاب العام من خ-ل لe ،شركة تابعة للمجموعة، شركة ھرفي لdغذيةتم عرض ، م٢٠١٠ سنةاDول من  الربعخ-ل 

المجموعة في شركة ھرفي من  تخفيض حصةوأدى ذلك إلى . القائمة ھاأسھممن % ٣٠ نسبةـولي لاDعام الطرح ال
 سھًما مليون ٥٫٦٧ مقابل سعودي hمليون  ٢٨٩حصلت المجموعة على مبلغ و. يطرةوفقدان الس %٤٩إلى  %٧٠

 توحيد وتم إيقاف. سعودي h مليون ١٩٦ من البيع قدره اً صافي اً للسھم الواحد، وحققت ربحسعودي  h ٥١بسعر 
لية مرحالمالية ال القوائمھذه  تسجيلھا بالتالي كشركة زميلة في، وتم ھاتاريخ إدراج منذالقوائم المالية لشركة ھرفي 

 .الموحدة الموجزة
  

تجارة التجزئة  أنشطةات مبدئية مع بعض مساھمي اDقلية في ياتفاق إلى مجموعةالوصلت ت، الثالث الربعخ-ل 
تسوية نقدية صافية إلى  إضافة من أسھم المجموعةسھم جديد مليون  ٤٦٫٣٤مقابل  ھماDغذية ل-ستحواذ على حصصو

 شريعيةھيئات التال خاضعة لموافقةالمقترحة  المعاملةإن . المعاملةتستحق عند إتمام ، سعودي مليون h ٢٠تبلغ 
 .المجموعة ومساھمي

  
  أسس اJعداد   - ٢
  
  

  المعايير المحاسبية المطبقة  ) أ(
  

ع]ن  لي]ة الص]ادرمرحلمعي]ار المعلوم]ات المالي]ة ال وفًق]االموح]دة المرفق]ة لية الموجزة لمرحا تم إعداد القوائم المالية
  .الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

  
لي]]ة الم]]وجزة الموح]]دة م]]ع الق]]وائم المالي]]ة الموح]]دة الس]]نوية المدقق]]ة مرحق]]راءة ھ]]ذه الق]]وائم المالي]]ة الم يج]]ب أن ي]]ت

  .م٢٠٠٩ديسمبر  ٣١للمجموعة للسنة المنتھية في 
 

  أسس القياس  ) ب(
  

س]تثمارات ا4 س]تثناءإب(مب]دأ التكلف]ة التاريخي]ة ل اً الم]وجزة الموح]دة وفق] المرحلي]ةيتم إع]داد الق]وائم المالي]ة 
اق المحاس]]]بي ومفھ]]]وم س]]]تحقس]]]تخدام مب]]]دأ ا4إب) متاح]]]ة للبي]]]ع والت]]]ي ي]]]تم إظھارھ]]]ا بقيمتھ]]]ا العادل]]]ةال

  .ستمراريةا4
  

  عملة العرض والنشاط  ) ج(
  

. الت]ي تمث]ل عمل]ة النش]اطبالري]ا�ت الس]عودية المرفق]ة الموح]دة الم]وجزة تم عرض ھذه القوائم المالي]ة ي 
  .  تم تدويرھا Dقرب ألفكافة المعلومات المعروضة بالh السعودي 

  
  التقديرات واAحكام المحاسبية الھامة    )د( 
 

غ س]ـتخدام بع]ض التق]ديرات وا4فتراض]ات الت]ي ت]ؤثر ف]ي المب]الإا4دارة يتطلب إعداد القوائم المالية م]ن 
حكمھ]]ا ف]ي عملي]]ة تطبي]ق السياس]]ات  تنفي]ذيتطل]ب م]]ن ا4دارة كم]]ا . المعروض]ة للموج]]ودات والمطلوب]ات

  . مجموعة لالخاصة باحاسبية الم
  

وتعتم]د عل]ى الخب]رة الس]ابقة وعوام]ل . واDحك]ام بش]كل متواص]للتقديرات وا4فتراض]ات يتم تقييم ھذه ا  
منطقي]ة نھا أمھنية وتوقعات اDحداث المستقبلية التى يعتقد الستشارة ا4أخرى بما فى ذلك الحصول على 

  .الظروف الحالية في ظل ومعقولة
  

مراجع]]ة التق]]ديرات  ي]]تم إظھ]]ارو. فتراض]]ات المس]]تنتجة بش]]كل متواص]]لمراجع]]ة التق]]ديرات وا4 وت]]تم       
  . الفترات المستقبلية التي تتأثر بھاالمحاسبية في الفترة التي تتم فيھا مراجعة التقديرات وفي 

  

الم]]وجزة  المجموع]]ة 4ع]]داد ھ]]ذه الق]]وائم المالي]]ة المرحلي]]ة م]]ن قب]]لالمطبق]]ة السياس]]ات المحاس]]بية تتف]]ق 
لسياس]]ات ع]]رض لفيم]]ا يل]]ى و. الموح]]دة م]]ع تل]]ك المس]]تخدمة 4ع]]داد الق]]وائم المالي]]ة الس]]نوية الموح]]دة

  :المجموعة 4عداد ھذه  القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة من قبلالمحاسبية الھامة المطبقة 
  

  
  
  
  
  
  
  



٧ 

  

  ملخص السياسات المحاسبية الھامة      - ٣
  

  
  : يد القوائم الماليةأسس توح  )أ(
  

 للش]]ركة الم]]وجزة الموح]]دة  المرحلي]]ة الموح]]دة عل]]ى الق]]وائم المالي]]ةالم]]وجزة  المرحلي]]ة تش]]تمل الق]]وائم المالي]]ة
ت]]تم المحاس]]بة ع]]ن الش]]ركات الزميل]]ة . أع]]-ه) ١(رق]]م  يض]]احا4وش]]ركاتھا التابع]]ة كم]]ا ھ]]و مب]]ين ف]]ي 
  . ملكيةباستخدام طريقة الوالشركات تحت السيطرة المشتركة 

  

 عندما يكون السيطرةوتنشأ ھذه . المجموعةخاضعة لسيطرة منشآت  الشركات التابعةتعتبر 
ذلك للحصول على منافع من قدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة وللمجموعة ال

يتم و. الحسبانفي حقوق التصويت المحتملة التي تمارس حالياً  تؤخذ السيطرة ييمتقدى لو. أنشطتھا
تاريخ بدأ  ذالموحدة من الموجزة  المرحلية القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية إدراج

  .حتى تاريخ توقفھا السيطرة
  

كافة اDرصدة الداخلية للمجموعة والمعام-ت المالية الناتجة من المعام-ت بين الشركة  إستبعاديتم 
 الموجزة المرحلية عند إعداد القوائم المالية، بين الشركات التابعة قائمةالوشركاتھا التابعة وتلك 

عند  معام-ت داخلية في المجموعة أية أرباح وخسائر غير محققة ناتجة منكما يتم استبعاد  .الموحدة
   .توحيد القوائم المالية

  
  : العم"ت اAجنبيـة ترجمة     )ب(        

  

الذي يمثل عمل]ة الع]رض والنش]اط   السعوديالموحدة بالhالمرحلية الموجزة تم إعداد القوائم المالية ي
تح]]دد ك]]ل منش]]أة ف]]ي المجموع]]ة عمل]]ة نش]]اطھا وي]]تم قي]]اس البن]]ود المدرج]]ة ف]]ي و. مجموع]]ةالخاص]]ة بال

  . القوائم المالية لكل منشأة بإستخدام عملة النشاط المذكورة
للمجموع]ة عل]ى أس]اس  الرئيس]ية بي]ة إل]ى عمل]ة النش]اطالمعام-ت الت]ي ت]تم ب]العم-ت اDجن رجمةت يتم

 الموج]ودات والمطلوب]اتكم]ا ت]تم ترجم]ة . لمع]ام-تأسعار الصرف الس]ائدة ف]ي الس]وق بت]اريخ تل]ك ا
بتاريخ قائمة المركز المالي، إل]ى عم]-ت النش]اط الرئيس]ية الخاص]ة  بالعم-ت اDجنبية المالية المدرجة

د الفروق]ات ي]تقيوي]تم . لعم]-ت اDجنبي]ة الس]ائد ف]ي ھ]ذا الت]اريخعلى أس]اس س]عر ص]رف ا بالمجموعة
  .مة الدخل الموحدة للفترة الجاريةالناتجة عن تحويل العم-ت اDجنبية في قائ

ي]تم تحوي]ل موج]]ودات ومطلوب]ات الش]ركات التابع]]ة اDجنبي]ة إل]]ى ال]h الس]عودي عل]]ى أس]اس أس]]عار 
 اDجنبي]ة الش]ركات التابع]ة بن]ود ترجم]ةتم وت] .يمرك]ز الم]القائمة الالصرف السائدة في السوق بتاريخ 

ساس أسعار الص]رف الس]ائدة ف]ي الس]وق بت]اريخ نش]أة أ، على اDرباح المبقاة للشركات التابعةباستثناء 
س]اس المتوس]ط أ بينما يتم تحويل بنود قائمة الدخل للشركات التابعة اDجنبي]ة عل]ى. البنود ذات الع-قة 
التس]]ويات الناتج]]ة ع]]ن تحوي]]ل الق]]وائم المالي]]ة وي]]تم إدراج . الص]]رف خ]]-ل الفت]]رة الم]]رجح Dس]]عار 

 ترجم]ةحس]اب (في بند منفصل ضمن حقوق المس]اھمين لh السعودي للشركات التابعة اDجنبية إلى ا
  .الموحدة للشركة  المرحلية الموجزة  في القوائم المالية) جنبيةاD تعم-ال

  

للقيم]ة الدفتري]ة  أي قيمة عادل]ةتسويات وتابعة أجنبية  اتشرك إستحواذة عن ناتج أي شھرة ترجمةتتم 
   .بتاريخ قائمة المركز الماليبسعر ا4قفال  ا�ستحواذ،للموجودات والمطلوبات الناتجة عن 

  

  : ذمم مدينـة تجارية  )ج(
  

المش]]كوك ف]]ي  مخص]]ص ال]]ديون ت]]درج ال]]ذمم المدين]]ة التجاري]]ة بالمب]]الغ اDص]]لية للف]]اتورة بع]]د حس]]م 
 ف]ي ق]درةمخصص للديون المشكوك في تحصيلھا عندما يكون ھناك شك جوھري  ويتم تحديد. تحصيلھا

  . تحصيل المبالغ بالكامل وفقاً للشروط اDصلية للذمم المدينة  على المجموعة
 
 

   : مخـزون  ) د(
 

ص]]افي أو ) تكلف]]ةالمح]دد عل]]ى أس]]اس المتوس]ط الم]]رجح لل(لمخ]]زون عل]ى أس]]اس س]]عر التكلف]]ة ي]تم تقي]]يم ا
التص]نيع عل]ى تكلف]ة  قي]دتشتمل تكلفة البض]اعة تام]ة الص]نع والبض]اعة و. القيمة القابلة للتحقق، أيھما أقل

ي]تم تقييمھ]ا فالبض]اعة ب]الطريق أم]ا . نتاج العامة المناسبةرة ومصروفات ا4والعمالة المباش اDوليةالمواد 
   .بالتكلفة
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  : ستثماراتإ  )ھـ( 

    

   ستثمارات في شركات زميلة وشركات تحت السيطرة المشتركة إ  - ١
لھ]ا  م]ن دون أن يك]ونعليھ]ا  ج]وھريالشركات الزميلة ھي تل]ك الت]ي يك]ون للمجموع]ة ت]أثير إن 

 ھ]ي تل]كفالش]ركات تح]ت الس]يطرة المش]تركة أم]ا . في السياسات المالي]ة والتش]غيلية سيطرة عليھا
  .التي تتقاسم فيھا المجموعة سيطرة فعالة مع مساھمين آخرين للشركة المستثمر فيھا

  

يتم المحاسبة عن إستثمارات المجموعة في الشركات الزميلة والشركات تحت السيطرة المش]تركة 
أو الس]]يطرة  الج]]وھريبإس]]تخدام طريق]]ة حق]]وق الملكي]]ة إعتب]]اراً م]]ن ت]]اريخ بداي]]ة ذل]]ك الت]]أثير 

ا4س]تثمارات ف]ي  تس]ّجلفق]اً لطريق]ة حق]وق الملكي]ة، وو.  تى تاريخ توقف ذلك التأثيرالمشتركة ح
بم]ا ف]ي (التكلف]ة بف]ي قائم]ة المرك]ز الم]الي  تحت الس]يطرة المش]تركة الشركات الزميلة والشركات

التغي]]رات  با4ض]افة إل]ى) ذل]ك الش]ھرة المدفوع]ة عن]د ا4س]]تحواذ بع]د خص]م أي]ة خس]]ائر إنخف]اض
عن]دما يك]ون ھن]اك تغيي]ر . صافي موجودات الشركة المستثمر فيھا  فية المجموعة حصل ال-حقة

متحق]]ق مباش]]رة ف]]ي حق]]وق ملكي]]ة الش]]ركة الزميل]]ة أو الش]]ركة تح]]ت الس]]يطرة المش]]تركة تق]]وم 
  .وحدة للتغيرات في حقوق المساھمينالمجموعة بتسجيل حصتھا من ھذه التغيرات في القائمة الم

  

ف]ي أي ش]ركة زميل]ة أو ش]ركة تح]ت  فائ]دتھامجموعة ف]ي الخس]ائر نس]بة عندما تتجاوز حصة الو
أي  تس]جيللمجموعة إلى صفر وي]تم إيق]اف ايتم تخفيض القيمة الدفترية لحصة سيطرة مشتركة ، 

ب]أي  تق]ومالمجموعة إلتزام]ات قانوني]ة أو ض]منية أو  اتتكبد فيھ الحالة التيخسائر أخرى بإستثناء 
  .  الزميلة مدفوعات نيابة عن الشركة

  
  إستثمارات متاحة للبيع  - ٢

 ج]وھريليس للمجموعة تأثير التي ا4ستثمارات المحتفظ بھا Dغراض غير تجارية ويتم تصنيف 
تش]مل ھ]ذه ا4س]تثمارات بش]كل رئيس]ي إس]تثمارات و. أو سيطرة عليھا كاسـتثمارات متاحة للبي]ع 

ت مساھمة محلية مس]جلة بالس]وق من رأس مال عدة شركا% ٢٠للمجموعة تقل حصتھا فيھا عن 
  . المالية وشركات غير مسجلة

  

الم]الي  ھذه ا4ستثمارات مبدئياً بالتكلفة ومن ثم يعاد قياسھا وتظھ]ر ف]ي قائم]ة المرك]زويتم تسجيل 
أم]ا . يمة السوقية في سوق مفت]وح إن وج]دللق بالعودةتحدد القيمة العادلة و. الموحدة بقيمتھا العادلة

ق مالية مفتوحة وع]دم إمكاني]ة تحدي]د قيم]ة عادل]ة تقديري]ة موث]وق بھ]ا بواس]طة غياب سو في حال
تقي]د اDرب]اح أو الخس]ائر غي]ر . تعتبر التكلفة ھي القيمة العادلة لتل]ك ا4س]تثمارات فوسائل أخرى 

، كبند مستقل ضمن مكونات حقوق المس]اھمين حت]ى تجة عن التغير في القيمة العادلةالمحققة والنا
عن]]د اس]]تبعاد تل]]ك ا4س]]تثمارات تقي]]د ھ]]ذه اDرب]]اح و. ا4س]]تثمارات قيم]]ة عاد أو تخف]]يضي]]تم إس]]تب

عن]د وج]ود و. لمساھمين في قائم]ة ال]دخل الموح]دةوالخسائر المتراكمة المستحقة سابقاً في حقوق ا
، ي]]تم إدراج الف]]رق ب]]ين التكلف]]ة والقيم]]ة العادل]]ة ف]]ي قائم]]ة ال]]دخل الموح]]دة ف]]ي القيم]]ةإنخف]]اض 
ف]ي خس]ائر ا4نخف]اض ف]ي حق]وق الملكي]ة  التقلب]اتيتم إدراج  �و. في قيمة الموجودات كإنخفاض

إي]رادات اDرب]اح الموزع]ة وي]تم تس]جيل . المصنفة كإستثمارات متاحة للبيع بقائمة الدخل الموح]دة
  . ا4ستثمارات عند ا4ع-ن عنھا المتأتية من ھذه

  
  

  ستثمارات أخرى إ     - ٣      
  ي]]]]تم تس]]]]جيلھا و ،التط]]]]وير قي]]]]دتمث]]]]ل إس]]]]تثمارات المجموع]]]]ة ف]]]]ي المش]]]]اريع العقاري]]]]ة   وھ]]]]ي         

   .  من دون احتساب خسارة ا�نخفاض في القيمة بالتكلفة      
  
      

   :دمج اAعمال     ) و(
  

القيم]]ة العادل]]ة س]]تحواذ بتكلف]]ة ا4 حي]]ث ي]]تم قي]]اس اDعم]]ال باس]]تخدام طريق]]ة الش]]راءحتس]]اب دم]]ج إي]]تم 
، الص]رفت]اريخ بالمطلوبات المتكبدة أو المفترضة أداة حقوق الملكية الصادرة و، والممنوحةات للموجود

 لتزام]اتوا4المطلوبات و المقتناةموجودات ال يتم قياس. ستحواذلعملية ا4مباشرة  لعائدةوتشمل التكاليف ا
  .اذستحوا4تاريخ بالعادلة  بقيمھا عند دمج اDعمال مبدئًياالمحتملة المفترضة 

  

حص]ة المجموع]ة ف]ي ص]افي القيم]ة العادل]ة لموج]ودات  ندم]ج اDعم]ال ع] يتم تصنيف الزي]ادة ف]ي تكلف]ة
  .ستحواذ عليھا كشھرةا4تاريخ بالمطلوبات وا�لتزامات المحتملة و المكتسبة الشركة
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  )تابع( :دمج اAعمال     ) و(
  

ملكية مجموعة في إحدى الشركات التابع]ة  حصة التغيرات فيحتساب إيتم ، م٢٠١٠ير ينا ١ا من عتبارً إ
اDقلي]ة مقاب]ل  حص]ةالقيم]ة الدفتري]ة لي]تم تع]ديل و مرتبطة بحق]وق الملكي]ةمعام-ت كالسيطرة؛  إقتناءبعد 

مس]اھمي مع]ام-ت م]ع " بن]دفي حقوق الملكي]ة تح]ت  مباشرةً  فرقأي م إدراج تيالقيمة العادلة المدفوعة و
 ."اDقلية غير المؤثرة على السيطرة

   

  :موجودات غير ملموسـة  )ز(
  

  

i -   الشــھرة  
  

 س]تحواذستثمارات على القيمة العادل]ة لص]افي الموج]ودات الت]ي ت]م ا4تمثل الشـھرة زيادة تكلفة ا4
ھا وي]]تم تس]]جيل ف]]ي القيم]]ة نخف]]اضلe الش]]ھرة س]]نوًيا ختب]]ارإي]]تم . عليھ]]ا م]]ن خ]]-ل دم]]ج اDعم]]ال
س]]تبعاد إتتض]]من أرب]]اح أو خس]]ائر و. ةالمتراكم]]ف]]ي القيم]]ة نخف]]اض بالتكلف]]ة بع]]د خص]]م خس]]ائر ا4

  .لشھرة المتعلقة بالمنشأة المباعةمنشأة ما القيمة الدفترية ل
    

ھ]]ي م]]ن ت]]اريخ  ،اDعم]]الف]]إن الش]]ھرة المقتن]]اة م]]ن دم]]ج  ف]]ي القيم]]ة، نخف]]اضختب]]ار ا4إلغ]]رض 
عملي]ات من وحدات توليد النقد التي يتوقع أن تنتف]ع م]ن تكام]ل توزع على كل وحدة و، ستحواذا4

م]ا إذا كان]]ت الموج]ودات أو المطلوب]ات اDخ]]رى للمش]تري ق]د ت]]م دم]ج اDعم]ال بص]]رف النظ]ر ع
  . تخصيصھا لھذه الوحدات

  

ھ]ذا ي]تم تس]وية ، س]تحواذا4ستثمار المستحوذ عليه أقل من قيمت]ه العادل]ة بت]اريخ إذا كانت تكلفة ا4
يھ]ا بالتناس]ب تخفيض القيم العادلة للموجودات غي]ر المتداول]ة للش]ركة المس]تثمر فمن خ-ل  رقالف

  .مع قيمتھا الدفترية
  

  مؤجلة  تكاليف  - ٢
  

مناف]ذ تجزئ]ة جدي]دة  من مصروفات تكبدتھا المجموع]ة عل]ى تأس]يس تتكون النفقات المؤجلة أساًسا
م]]دى العم]]ر طريق]ة القس]]ط الثاب]]ت عل]ى  ي]تم إطف]]اء ھ]]ذه المص]روفات باس]]تخدام. ومش]اريع أخ]]رى

  . سنوات حيث � تزيد عن خمسا�قتصادي المتوقع 
  

السعودي ة على رسوم اعتماد قروض صندوق التنمية الصناعي التكاليف المؤجلة أيًضاتشتمل 
لقسط الثابت على مدى ستخدام طريقة اإوالتي تم تأجيلھا وإطفاؤھا ب ذات صلةورسوم أخرى 
  .ضفترة تلك القرو

  

 للبيع المخصصةات والمطلوبات الموجود  )ح 
  

، الت]ي يتوق]ع المس]تبعدةمجموع]ة لاالموجودات والمطلوب]ات أو من للبيع  المخصصةالموجودات  تتألف
ي]تم قي]اس الموج]ودات غي]ر . س]تخدامھاس]تمرار ف]ي إعوًض]ا ع]ن ا4 بيعھ]استردادھا من خ]-ل إأن يتم 

أيھم]ا "أو القيم]ة العادل]ة ن]اقص تكلف]ة البي]ع  الدفتري]ة قيمةبال المستبعدةمجموعة الالمتداولة المدرجة في 
اDول]ي، ي]تم تخص]يص أي خس]ارة  التحق]قبع]د . عل]ى أنھ]ا مخصص]ة للبي]ع تص]نيفھامباشرة قب]ل " أقل

الموج]]ودات  م]ن ث]]م إل]]ى) إن وج]]دت(أو�ً لش]]ھرة ى ال]ع المس]]تبعدةمجموع]]ة الالقيم]]ة ف]ي  ف]]ي نخف]اضإ
ودات مالي]ة، غي]ر أن]ه � ي]تم تخص]يص أي خس]ارة م]ن موج]. ناس]بيوالمطلوبات المتبقية على أساس ت

ھ]ذه الموج]ودات  إس]تبعادخسائر وأرب]اح  إدراجيتم   .المبدئيةالمحاسبية  ھاسياساتقياسھا وفًقا ل متي يتلا
  .في قائمة الدخل للفترة الجارية المستبعدةمجموعة الأو 

  

  :معدات الCت وا[،  ممتلكاتال  )ط 
-كات المتراكم]]]ة وخس]]]ائر ا4س]]]تھ ن]]]اقصا_�ت والمع]]]دات بس]]]عر التكلف]]]ة ، ،  الممتلك]]]ات ي]]]تم إظھ]]]ار
القسط الثاب]ت وفق]اً للعم]ر ا4نت]اجي  على أساس في قائمة الدخل ا4ستھ-ك ليحمّ . ، إن وجدتا4نخفاض

ف]ي م]ا . ستھ-ك على اDراضيا�4 يتم إحتساب . عداتا_�ت والم،  تلكاتملمكل بند من بنود االمقدر ل
  : مار ا4نتاجية المقدرةاDعيلي 
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  :معدات الCت وا[،  ممتلكاتال  )ح 

  

  ســـنة    
   ٣٣~  ١٢٫٥  مبانـي     
   ٢٥~  ٣  تحسـينات على مبانـي مستأجرة     
   ٣٠~  ٣  آ�ت ومعـدات     
   ١١~  ٤  أثاث ومعدات مكتبيـة     
   ١٠~  ٤  ســيارات     

  :معدات الCت وا[،  ممتلكاتال  )ح 
  

القروض لتمويل عمليات بن]اء موج]ودات خ]-ل الفت]رة الزمني]ة ال-زم]ة تتم رسملة تكاليف التمويل من 
4eصل لDستخدام المخصص لهنجاز وإعداد ا.  

  

بش]]كٍل  جي لھ]]ذه الموج]]وداتم]]ن العم]]ر ا4نت]]ا طي]]لالت]]ي � ت ،الص]]يانة وا4ص]]-حعملي]]ات  نفق]]اتتقي]]د 
  . ضمن المصروفات جوھرّي،

  

  المخصصات     )ح 
م]]ن ح]]دث س]]ابق   ءيناش]]) ق]]انوني أو ض]]مني(وع]]ة إلت]]زام للمجم ح]]ين يك]]ونالمخصص]]ات  إظھ]]اري]]تم 

  .قياس تكاليف تسوية ھذا ا4لتزام بشكل موثوق به ويمكن
  

   مخصص مكافأة نھاية الخدمة    )ط 
ا الش]ركات ال]دول المس]جلة بھ]ب الخاص]ة ملين بموجب أنظمة العملمكافأة نھاية الخدمة للعا حتسابإيتم 

  . والموّحدة المرحليةوائم الدخل ل على قحمّ تووتستحق اDعضاء في المجموعة 
  

   تحقق اJيرادات    )ي 
أو تق]ديم الخ]دمات للعم]ـ-ء ، وتقي]د بالص]افي بع]د  أو ش]حن المنتج]اتيتم تحقيق ا4ي]رادات عن]د تس]ـليم 

  : تتضمن ا4يرادات أيضاً . الحسومات التجارية
  

  .لعقودفترة تلك ا طولمن عقود ا4يجارات والذي يتم تحقيقه  ا4يرادات   ) أ(
  . التي يتم تحقيقھا عند اكتسابھا ية والعرضالدعاإيرادات    ) ب(

  
  . تجزئة للمواد الغذائية ومشتقاتھاتنتج ا4يرادات بشكل رئيسي من أعمال التصنيع والبيع بالجملة وال

    

   المصروفـات    )ل
وغي]ر المباش]رة  التك]اليف المباش]رة ،العمومية وا4داري]ةالمصروفات التسويق وومصروفات البيع  تشمل

تعتب]]ر  . مب]]ادىء المحاس]]بية المتع]]ارف عليھ]]اتكلف]]ة ا4ي]]رادات وفق]]اً للالت]]ي � تش]]كل بالتحدي]]د ج]]زًءأ م]]ن 
ي]تم  . وظ]ائف البي]ع والتس]ويق والتوزي]عل الداعم]ة المجموعة سويق ناتجة من جھودمصروفات البيع والت

المش]تركة  ع ھ]ذه التك]اليفي]توز ي]تم. افة المص]روفات اDخ]رى كمص]روفات عمومي]ة وإداري]ةكتصنيف 
عن]د  بين تكلف]ة ا4ي]رادات ومص]روفات البي]ع والتس]ويق والمص]روفات العمومي]ة وا4داري]ة بشكٍل منتظم

  .الحاجة
  

  عقود إيجار تشـغيلية     ) م
عل]ى أس]اس الموح]دة  المرحلي]ة قائم]ة ال]دخل ف]يق]ود ا4يج]ار التش]غيلية المتعلقة بع دفوعاتالم يتم إظھار

 . مدة ا4يجار طولبت لقسط الثاا
 

   الزكاة الشرعية وضريبة الدخل     ) ن
  

 اي]]ة الس]]عودية للزك]]اة الش]]رعية وفًق]]المس]]جلة ف]]ي المملك]]ة العرب لھ]]ا التابع]]ة والش]]ركاتتخض]]ع الش]]ركة 
التابع]ة Dنظم]ة الض]رائب ف]ي تخض]ع الش]ركات اDجنبي]ة . )المص]لحة(الزكاة وال]دخل  Dنظمة مصحلة

الموح]]دة للفت]]رة  المرحلي]]ة ل الزك]]اة وض]]ريبة ال]]دخل عل]]ى قائم]]ة ال]]دخلتحم]]. المس]]ـجلة فيھ]]ا  دولال]]
  . الجارية

  
  
  



١١ 

  

  )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الھامة     - ٣
   توزيعات اAرباح)     س

  

من قبل مجلس تتم الموافقة عليھا وبات في الفترة التي اDرباح الموزعة المرحلية كمطل تسجيليتم 
من قبل  تتم الموافقة عليھاامية في الفترة التي رباح الموزعة الختاD تسجيلكما يتم . ا4دارة

  .المساھمين
  

  النقد وما في حكمه      )ع
   

خ]رى قص]يرة اDج]ل واس]تثمارات أنقد ل]دى البن]وك الالصندوق وفي من نقد يتكون النقد وما في حكمه 
ھر أو أق]ل والت]ي تت]وفر للمجموع]ة ث-ثة أش] دة ، لفترة استحقاق أصلية لمذات سيولة عالية، إن وجدت

  .التدفقات النقديةقائمة Dغراض يستثنى من النقد وما في حكمه ا4يداعات المقّيدة . قيود دون أيمن 
  

  التسـوية      ) ف
  

 عند ت]وّفر في قائمة المركز المالي الموحدة تتم تسوية الموجودات والمطلوبات المالية وتظھر بالصافي
د عل]ى أس]اس ص]افي اس]دال المحقق]ة وعن]دما تعت]زم المجموع]ةواجب النف]اذ لتس]وية المب]الغ حق قانوني 

  .وسداد ا4لتزام في وقت واحد تصفية اDصلالقيمة أو 
  

  

  التقارير القطاعية عداد إ      ) ص
تق]ديم المنتج]ات والخ]دمات المعرض]ة للمخ]اطر  علىيعمل و ،من المجموعة امميزً  اجزءً  القطاعيشّكل 

ق]ارير يعتم]د نم]وذج المجموع]ة اDساس]ي للت. أخ]رىقطاع]ات ب تلك المرتبط]ةلمنافع مختلفة  والخاضعة
 إعداد التق]ارير يةلمجموعة وھيكلعلى إدارة ا اتحدد قطاعات العمل بناءً . القطاعية على قطاعات العمل

   .الداخلية
  

  للبيع خصصةمات والمطلوبات الالموجود   .   ٤
  

لمراجعة إستراتيجية التشذيب الخاصة بتجارة المواد الغذائية لديھا، وضع  نتيجةو  لرابعالربع اقررت المجموعة خ-ل 
من منشآت التصنيع  ءتم تقديم جز وبالتالي. الخروج من بعض العمليات اDجنبيةتقييم نفسھا في اDسواق اDساسية و
 لeستبعادالخاضعة مجموعات البيع بدأت الجھود الرامية إلى . للبيع مخصصة مستبعدةضمن قطاع النفط كمجموعة 

، لeستعبادالخاضعة  مجموعةال تتضمن. م٢٠١١ديسمبر  ٣١بيع خ-ل السنة المالية المنتھية في الويتوقع أن تتم عملية 
مليون h سعودي قبل  ١٨٦بقيمة  ومطلوباتمليون h سعودي  ٣٠٠موجودات بقيمة  م٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 

بقيمتھا  لeستبعادخاضعة مجموعة الالمليون h سعودي عند إعادة قياس  ١١٥مة البالغة خسارة انخفاض القي تحقق
eستردادالقابلة ل.  
  
  
  م٢٠١٠  

)H ألف(  
  )غير مدققة(

    للبيع بالقيمة القابلة ل"سترداد المخصصةالموجودات 
  ٤٧٫٩٨٦  الممتلكات وا_�ت والمعدات

  ٨١٫١٣٢  المخزون
  ٥٥٫٨٠٨  ينة والموجودات المتداولة اDخرىالذمم التجارية المد

  ١٨٤٫٩٢٦  المجموع
    للبيع المخصصةالمطلوبات 

  ١٤٠٫٠٣٠  القروض
  ٤٦٫٣٨١  الذمم التجارية الدائنة والمطلوبات المتداولة اDخرى

  ١٨٦٫٤١١  المجموع
   

  
  
  
  
  



١٢ 

  

  إستثمارات   - ٥
  

  : من ا_تي  ديسمبر ٣١في  ستثماراتا�تتكون 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : في شركات زميلة وشركات تحت السيطرة المشتركة  إستثمار - ٥٫١  
  

 
 (%)نسبة الملكية السارية 

      م٢٠١٠
 )ألف لایر(  

 م       ٢٠٠٩ 
 )ألف لایر(  

 )مدققة(  )غير مدققة( م٢٠٠٩ م٢٠١٠ 

      

 ١,٨٤٢,٠٨٩  ٢,٧٦٧,٣١٧ ٢٦٫٥ ٢٩٫٩٥ ية  شركة المراعي المحدودة ـ المملكة العربية السعود

 ٥٤٦،٤٩٩  ٥٨٢،٧٤٧ ٣٠ ٣٠ العقـاري شركة كنان العالمية للتطوير

 ٣٩٣،٣٢٤  ٣٨٣،٨٢٤ ٤٩ ٤٩ شركة إنتاج كابيتال المحدودة ـ الجزر العذراء البريطانية

 ٢٣٤،٦٨٤  ٢٣٩،٠٦٥ ٣٠ ٣٠ ديار المشرق

 ١٣٤،٨٠٠  ١٥٤,٨٠٠ ٤٠ ٤٠ يلتطوير العقارلشركة مدينة السيرة 

 --  ٢١٠،٢٨٧ -- ٤٩ )١إيضاح (شركة ھرفي لخدمات المواد الغذائية  

 ١٧٥،٣٧٢  ١٨٦،٠٢٥ ٤٥٫٥ ٤٥٫٥ للسكر ةشركة ا�سكندري

 ١٣،٢٠٠  ١٧،٢٠٠ ١٧ ١٧ مدينة مطوري مدينة المعرفة ا4قتصادية

 ٢٣،٢٣٣  ١٦،٥٣٩ ٢٠ ٢٠ شركة ايمرج ل-ستثمار المحدودة

 ٤٠٠  ٤٠٠ ٢٠ ٢٠ وحدة العقاريةشركة المجمعات الم

 ١٠،٣٢١  ١٣،٧١٤ متنوعة متنوعة أخرى

 ٣،٣٧٣،٩٢٢  ٤،٥٧١،٩١٨   المجموع

  
  

  ا/ستثمارات المتاحة للبيع      ٥٫٢         
  

 ١٧٧  بقيمة% ٢٫٩ البالغة من حصة الشركةم ٢٠١٠ ديسمبر ٣١تاحة للبيع كما في تتكون ا�ستثمارات الم     
في شركة أعمار، المدينة ا:قتصادية %) ٢٫٤مليون لایر سعودي  ٢٠٩:  م٢٠٠٩( مليون لایر سعودي

 ) .  شركة مساھمة(
  مليون لایر  ٢٠٩سويكروب جوسور بمبلغ  في شركة% ١٤نسبة حصة المجموعة  أيضاً  وتتضمن  

 ١١٦في شركة سويكروب العربية السعودية بمبلغ  % ١٥و) مليون لایر سعودي ٢٠٩: م٢٠٠٩(سعودي  
في مدينة المعرفة ا�قتصادية بمبلغ %  ٦٫٤و ) مليون لایر سعودي ١١٦:  م٢٠٠٩(ليون لایر سعودي م

في شركة تعمير اKردنية القابضة % ٥و) مليون لایر سعودي ٢١٧:  م٢٠٠٩(مليون لایر سعودي  ١٧٤
  ) .مليون لایر سعودي ٣٧:  م٢٠٠٩(  سعودي مليون لایر ٢٢بمبلغ ) تعمير(

  
  إستثمارات أخرى     ٥٫٣          

بشكل رئيسي ا�ستثمارات في المشاريع العقارية في  م٢٠١٠ ديسمبر ٣١في كما تمثل ا�ستثمارات اKخرى 
  .المملكة العربية السعودية

  
  قروض بنكية  قصيرة ا4جل  - ٦

رابحة من تتكون القروض القصيرة اKجل من حسابات سحب على المكشوف وقروض قصيرة اKجل وعقد تمويل بالم
بعض ھذه القروض . بنوك تجارية مختلفة ومؤسسات مالية أخرى وتحمل نفقات تمويل وفق المعد:ت السائدة في السوق

  .شركة من قبل المجموعة اتقصيرة اKجل مضمونة بموجب ضمان
  

  م٢٠٠٩  م٢٠١٠ 
 )H ألف( )h ألف( 
 )مدققة( )غير مدققة( 

  سيطرة في شركات زميلة وشركات تحت ا�ستثماراتصافي 
 ٣,٣٧٣,٩٢٢ ٤,٥٧١,٩١٨ )٥٫١إيضاح (مشتركة  

 ٨٣٥,٤٣٨ ٧٢٥,٥٧٢ )٥٫٢إيضاح (إستثمارت متاحة للبيع 
 ٨٤٧,٠٢٧ ٨٢٥,٤١٤ )٥٫٣إيضاح (بالتكلفة  -إسـتثمارات أخــرى 

 ٥,٠٥٦,٣٨٧ ٦,١٢٢,٩٠٤ المجموع



١٣ 

  

  قروض طويلة ا4جـل    - ٧
  

وبنوك تجارية ومؤسسات مالية ) الصندوق(دي تمثل القروض الطويلة اKجل تمويaً من صندوق التنمية الصناعية السعو  
بعض ھذه القروض مضمون بواسطة رھن على ممتلكات . أخرى لشركة مجموعة صافو: وشركاتھا التابعة الموحدة

تتضمن إتفاقيات القرض شروطاً  والتي تتطلب، من بين أمور أخرى، ا:حتفاظ . وآ:ت ومعدات بعض الشركات التابعة
  .  ببعض النسب المالية

    
  رأس المـال وا4رباح الموزعة    - ٨

  

مليون  ٥٠٠ م مكون من٢٠٠٩و م٢٠١٠ ديسمبر ٣١ مليار لایر سعودي كما في ٥يتكون رأس مال المجموعة من مبلغ   
  . لایر سعودي ١٠سھم مدفوع بالكامل قيمة كل سھم 

  

  : رحة من مجلس ا�دارة كما يليالمعتمدة وتوزيع اKرباح النھائية المقت  المرحليةتفاصيل توزيع اKرباح   
  

 النھائية/  المرحلية  نسبة توزيع اKرباح  التاريخ
  القيمة
  )مليون(لایر سعودي 

    
 ١٢٥    مرحلية  لایر للسھم  ٠٫٢٥  م٢٠١٠أبريل  ١٨
 ١٢٥  مرحلية  لایر للسھم  ٠٫٢٥ م٢٠١٠يوليو  ١٨
 ١٢٥  مرحلية  لایر للسھم  ٠٫٢٥ م٢٠١٠أكتوبر  ١٧
 ١٢٥  ةنھائي لایر سعودي ٠٫٢٥  م٢٠١١يناير  ١٧

    
  غير الملموسة  الموجوداتخسائر اHنخفاض في قيمة    -٩

  

، أجqرت إدارة المجموعqة "غيqر الملموسqة الموجqودات"الھيئة السqعودية للمحاسqبين القqانونيين حqول وفقا لمتطلبات معيار   
تqqم تحديqqد المبqqالغ القابلqqة . عqqةئم الماليqqة الموحqqدة للمجموفqqي القqqوا المدرجqqةاختبqqار انخفqqاض القيمqqة فqqي مqqا يتعلqqق بالشqqھرة 

uومؤشرات أداء مالي أخرى" القيمة المستخَدمة"سترداد با:ستناد إلى ل .  
  

  : كما يليھي ا:فتراضات الرئيسية المستخدمة لحسابات القيمة المستخدمة 
  

  ةالتقديريالموازنة ربح ھامش  .١
 متوسط معدل النمو المرّجح  .٢
 التدفق النقدي  تقديراتلخصم المطبّق على معدل ا .٣

  

وتوقعاتھqا  السابقومتوسط معد:ت النمو المرّجحة با:ستناد إلى اKداء  ةلتقديريلموازنة ااربح ھامش بتحديد ا�دارة  قامت
 الضqqريبة وتعكqس مخqqاطر/مqا قبqqل احتسqاب الزكqاةمعqqد:ت معqد:ت الخصqqم المسqتخدمة ھqي . المناسqqبللنمqو ا:قتصqادي 

مليون لایر سqعودي فqي ھqذه القqوائم  ٥٠بلغ بمالقيمة في خسائر انخفاض تم إدراج نتيجة ھذا التقييم و. بالنشاطمعيّنة تتعلق 
  ). غير مدققة(الموجزة الموحدة  المرحليةالمالية 

  

مارية التqي مليون لایر سعودي تتعلqق بشqكل أساسqي بqبعض المشqاريع ا:سqتث ٥٢كما شطبت المجموعة تكلفة مؤجلة بقيمة 
   . تم التخلي عنھا

  
  خسائر اHنخفاض في قيمة اHستثمارات المتاحة للبيع   -١٠

  

 قامqت بتسqجيللبعض ا:سqتثمارات فqي حقqوق الملكيqة المتاحqة للبيqع  ةالعادل ةميقلا تقويم بإعادةالشركة  قامتخaل السنة، 
تشqكل الفqارق بqين القيمqة ) لایر سqعوديمليqون  ١٤٥: م٢٠٠٩(مليqون لایر سqعودي  ٦٦خسائر انخفاض في القيمqة  تبلqغ 

  . م٢٠١٠ديسمبر  ٣١الدفترية لھذه ا:ستثمارات والقيمة العادلة كما في 
  

  ربح السـھم   -١١
 

بشكل منفصل بتقسيم صافي الربح من  م٢٠١٠ديسمبر ٣١في  السنة المنتھيةوتم إحتساب ربح السھم لفترتي الثaثة أشھر   
وصافي الدخل لتلك الفترة على المتوسط المرجح لعدد اKسھم العادية القائمة خaل ) ليةبما في ذلك حصة اKق(العمليات 

  .مليون سھم ٥٠٠والذي بلغ  ٢٠١٠ديسمبر ٣١في  فترتي الثaثة أشھر والسنة المنتھية
  

  التغيرات الموسمية    -١٢
 

وشوال وموسم الحج، التى تسبب زيادة فى   تتأثر بعض أنشطة المجموعة بالتحركات الموسمية المتعلقة بأشھر رمضان        
بشكل اساسى فى الربع الثالث  م٢٠١٠و م٢٠٠٩ھبط أثر ھذه الفترة لعامى . ا�يرادات بشكل ھام  خaل تلك الفترات

: الموجزة الموحدة للربع قد  المرحليةوعليه، فإن نتائج العمليات المعروضة فى القوائم المالية . والرابع من السنة المالية
    .تكون مؤشراً عاد:ً للنتائج والعمليات للسنة كاملةً 



١٤ 

  

    المعلومات القطاعية   -١٣
  

تتمثل اKنشطة الرئيسية للمجموعة في  م٢٠٠٩و م٢٠١٠ديسمبر ٣١في  سنة المنتھيةوالخaل فترتي اKشھر الثaثة 
تم تلخيص بعض . ات المتعلقة بذلكتصنيع وبيع الجملة وتسويق وتجارة التجزئة في مختلف أنواع اKغذية والمنتج

وللفترتين المنتھيتين في ذلك التاريخ وفقاً للقطاعات  م٢٠٠٩و م٢٠١٠ديسمبر ٣١المعلومات المالية المختارة  كما في 
  :الجغرافية كما يلي 

  

    
تباشر المجموعة أعمالھا في المملكة العربية السعودية، جمھورية مصر العربية، والجمھورية ا�سaمية ا�يرانية وبعض 

الثaثة أشھر  تيولفتر ٢٠٠٩و ٢٠١٠ديسمبر ٣١تم تلخيص بعض المعلومات المالية كما في . المناطق الجغرافية اKخرى
  :فقا للقطاعات الجغرافية كما يليالمنتھية في ذلك التاريخ وسنة الو

  
  المملكة العربية   

  السـعوديــة  
    

  مصـــر
    

  إيـــران
    

  دول أخرى
    

  المجمـوع
  )ألف لایر(    )ألف لایر(    )ألف لایر(    )ألف لایر(    )ألف لایر(  

                    )غير مدقق( م٢٠١٠
 ٤,٧١٨,٥٧٦   ٢٦٢,٥٢٧   ٥٣٨,٥٩٨   ٧٢٩,٧٩٤   ٣,١٨٧,٦٥٧  ممتلكات وآ:ت ومعدات ـ صافي 

 ٧,١٤٣,١٣٦   ٥٧٣,١٦٢   ١٣٧,٧٩٠   ٣٠١,٢٠٩   ٦,١٣٠,٩٧٥  صافي موجودات غير متداولة أخرى
 ٢١,٠٥٥,٥٥٦   ٢,٣٤٣,٤٤٨   ٢,٦١٢,٤٥٢   ٢,٤٨٠,٧٤٧   ١٣,٦١٨,٩٠٩  صافي - ا�يـرادات  

 ٨٨٦,٧٠٢   (١١٠,٣٢٧)   ٨٥,٣٧٠   (٢,٨٠٦)   ٩١٤,٤٦٥   الدخلصافي 
                    

                    )مدقق( م٢٠٠٩
  ٥٫٥٣٦٫٧٦١    ٤١٠٫٩٢٥    ٦٥٨٫١١٨    ٧٩٣٫٤٧١    ٣٫٦٧٤٫٢٤٧  صافي –ممتلكات وآ:ت ومعدات 

  ٦٫٠٨٦٫٢٥٦    ٦٨٠٫١٥٦    --    ٢٩٤٫٥٨٩    ٥٫١١١٫٥١١  صافي موجودات غير متداولة أخرى
  ١٧٫٩١٧٫٢٠٢    ٢٫١٧٧٫٢٨٧    ١٫٨٢٢٫١٤٩    ٢٫١٠٠٫٧٣١    ١١٫٨١٧٫٠٣٥  صافي إيـرادات 

  ٩٥١٫٥٦٥    )٥٦٫٤٩٦(    ١٣٤٫٣٧٦    ٤١٫٥٦٧    ٨٣٢٫١١٨  الدخلصافي 
  
  

   التعھدات واHلتزامات الطارئة   – ١٤
  التعھدات   

مليون لایر  ٢٠٤: م٢٠٠٩(مليون لایر سعودي  ١٧١تعھدات قائمة بمبلغ   م٢٠١٠سمبر دي ٣١كان لدى المجموعة في 
  .لuستثمارات) سعودي

  
  :ا/لتزامات المحتملة   

  التزام الموحدة بتحميل الشركة وبعض شركاتھا التابعة  م٢٠١٠ديسمبر  ٣١في ) المصلحة(الدخل قامت مصلحة الزكاة و            
  يتعلق بفترات سابقة   ) مليون لایر سعودي ٤٥: م٢٠٠٩(مليون لایر سعودي  ٤٩,٧بمبلغ زكوي إضافي             
  ستئناف ھذه الربوطات وتعتقد قامت ا�دارة بإ. على الشركة وبعض شركاتھا التابعة الموحدة            
  مخّصص لھذا  تكوينبناًء عليه، لم يتم . عمليات الربط تلكوف تقوم في النھاية بعكس أن المصلحة س            
  .الموجزة الموحدة المرفقة  المرحليةالمبلغ في القوائم المالية             

  
  إعتماد مجلس ا/دارة     – ١٥

  . م٢٠١١يناير  ١٧الموجزة الموحدة في  المرحليةه القوائم المالية عتمد مجلس ا�دارة ھذإ 

  
  
 تجزئـة جملة  /تصنيع 

  إستثمارات 
  في أنشطة 

 المجمـوع  أخـــرى 
 )ألف لایر( )ألف لایر( )ألف لایر( )ألف لایر( 

         )غير مدقق( م٢٠١٠
 ٤,٧١٨,٥٧٦ ٦,٢٨٩  ٢,١٦٦,٧٧٤ ٢,٥٤٥,٥١٣ صافي -ممتلكات وآ:ت ومعدات  

 ٧,١٤٣,١٣٦ ٥,٦٩٠,٤١٨ ٥٥٦,٣٤٠ ٨٩٦,٣٧٨ صافي موجودات غير متداولة أخرى
 ٢١,٠٥٥,٥٥٦ -- ٨,١٧٩,٩١٦ ١٢,٨٧٥,٦٤٠ صافي ا�يـرادات  

 ٨٨٦,٧٠٢ ٤٣٩,٧٧٢ ١٤٧,٢٨٧ ٢٩٩،٦٤٣ الدخلصافي 
         

         ) : مدقق( م٢٠٠٩
  ٥٫٥٣٦٫٧٦١  ٥٫٤٢٢  ٢٫٦٥٠٫١٤٩  ٢٫٨٨١٫١٩٠ صافي –ممتلكات وآ:ت ومعدات 

  ٦٫٠٨٦٫٢٥٦  ٤٫٨٤٣٫٧٤٨  ٤١٧٫٨٦٠  ٨٢٤٫٦٤٨ صافي موجودات غير متداولة أخرى
  ١٧٫٩١٧٫٢٠٢  --  ٧٫٩٢٠٫٠٩٦  ٩٫٩٩٧٫١٠٦ صافي إيـرادات

  ٩٥١٫٥٦٥  ٣٣٧٫٢٠٩  ١٣٦٫٧٨٣  ٤٧٧٫٥٧٣ الدخلصافي 


