
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 
  
  

  
  

  شركة جممـوعـة صافوال 
  )شركة مساهمة سعودية(

  
  )غير المدققة(الموحدة المرحلية الموجزة القوائم المالية 

 م  ٢٠٠٩  مارس٣١أشهر المنتهية في ة الثالثة لفتر



  
  
 

 

 

 

 

  
   عنمحدودفحص تقريـر" 

    " القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة
  

   اهمين المسالســادة إلى 
   مجمـوعة صافوال شركة 
   المملكة العربية السعودية – ةجـد

  
 مساهمة شركة – مجموعة صافوال  لشركةالمرفقةالمرحلية  ي الموحدة قائمة المركز المالفحصنالقد 

والتدفقات النقدية   الدخلتيائموقم ٢٠٠٩  مارس٣١ يف كما  وشركاتها التابعة)الشركة (–سعودية 
) ١(المرفقة من الموجزة  ذلك التاريخ واإليضـاحاتة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في المرحلي الموحدة

هذه القوائم المالية .  الموحدة المرحلية الموجزةمن هذه القوائم الماليةاليتجزأ  جزءاً المعتبرة )١١(إلى 
لنا كة وتم تقديمها الموحدة المرحلية الموجزة هي مسئولية إدارة الشركة وقد تم إعدادها من قبل الشر

  .  التي طلبناهامع كافة المعلومات واإليضاحات
  
ة السعودية للمحاسبين الصادر من قبل الهيئاألولية  فحصنا وفقـاً لمعيار فحص التقارير المالية تم

يتكون الفحص المحدود بصفة أساسية من تطبيق إجراءات تحليلية على المعلومات المالية . القانونيين 
يعد هذا الفحص أقل . لمالية والمحاسبية الشركة عن األمور افيار من األشخاص المسؤولين واإلستفس

 تهدف أساساً إلى ي والت، تتم وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليهاينطاقاً من عملية المراجعة الت
  . ي مثل هذا الرأي لذا فإننا ال نبد، حول القوائم المالية ككليإبداء الرأ

  
على مهمة ينبغي إدخالها ، لم يتبين لنا وجود أية تعديالت لى الفحص المحدود الذى قمنا بهبناء ع

في المملكة  تتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها يلك الموحدة المرحلية الموجزة القوائم المالية
   .العربية السعودية

 
  كي بي أم جي الفوزان والسدحان / عن  

   
 

    
  ـــــــــــــــ    
  طارق عبدالرحمن السدحان     
  ٣٥٢ترخـيـص رقـم      
             

  هـ ١٤٣٠ ربيع الثاني ١٣جـدة فـي 
 م ٢٠٠٩ أبريـل ٩الموافـق 



  ١

  جمموعة صافوال شركة 
 ) شركة مساهمة سعودية(

  
  ) غير مدققة(المرحلية  ي الموحدةقائمة المركز المال
   م ٢٠٠٩  مارس٣١ فيكما 

 

     م ٢ ٠ ٠ ٨    م ٢ ٠ ٠ ٩  إيضاح        
     ) ألف ريـال(  ) ألف ريـال(     الموجــودات

  :  متداولة  الموجــوداتال
    ٥٧٣,٧٨٠  ٧٧٣,٨٧٢    وما في حكمه نقـــــدال  
    ٥٣٣,٥٢٢  -     ٤  إســـتثمارات  
    ٨٣٥,٤٢٥  ١,٠١٤,٨٨٧    تجاريةذمم مدينــة   
    ١,٤٩١,١١٦  ١,٨٠٣,٨٠٣    مخــزون   
    ٦٦١,١٥٢  ١,٣١٥,١٩٨     أخرى مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة  
          - ------- -  - -------  
    ٤,٠٩٤,٩٩٥  ٤,٩٠٧,٩٦٠    المتداولة  مجموع الموجـودات   

  : الموجودات غير المتداولـة 
    ٤,١١٣,١٣٦  ٤,٩٧٦,٣٤٣   ٤  إسـتثمارات   
    ٥١٧,١٣٢  ٨١٤,٠٠٢     موجودات غير ملموسـة   
    ٣,٧٤١,٤٧٣  ٤,٢٤٢,٧٢٣     ممتلكات ، آالت ومعدات   
          - ------- -  - -------  
    ٨,٣٧١,٧٤١  ١٠,٠٣٣,٠٦٨     الموجودات غير المتداولة مجموع   
          - ------- -  - -------  

     ١٢,٤٦٦,٧٣٦  ١٤,٩٤٠,٨٢٨    مجمـوع الموجـودات 
          =========   ========  

  المطلوبات وحقوق الملكيـة 
  : المطلوبات المتداولـة 

    ١,٧٩٨,٩٩٣  ١,٨٣٠,٤٣٤   ٥   قصيرة األجـل  بنكيةقروض  
     ١٣٦,١١٥  ٣٣٠,٩٣٨   ٦  جزء متداول لقروض طويلة األجـل   
    ٨٨٩,٤١٧  ١,٤٢٣,٣٥٧     تجاريةذمم دائنــة   
    ١,١٦٩,٩٣٦  ١,١٣٧,٦٤١      أخـرى  متداولةمصاريف مستحقة ومطلوبات  
          --------  --------   
    ٣,٩٩٤,٤٦١  ٤,٧٢٢,٣٧٠     مجموع المطلوبات المتداولة   
             

  : لمطلوبات غير المتداولة ا
      ٦٩,٢١٤  ٦٦,٢٨٩     ذمم دائنـة طويلة األجـل   
    ٥٧٦,٢٤٨  ٢,٦٨٨,٤٣٤   ٦  قروض طويلة األجـل   
    ١٦٦,٥٣٩  ٢١٣,٦٣١    ص مكافأة نهاية الخدمة مخص  
          --------  --------   
    ٨١٢,٠٠١  ٢,٩٦٨,٣٥٤    مجموع المطلوبات غير المتداولة   
          --------  --------   

    ٤,٨٠٦,٤٦٢  ٧,٦٩٠,٧٢٤    مجموع المطلـوبات 
          --------  --------  

  : الملكيــة حقوق 
  :  حقوق المسـاهمين في الشـركة   
      ٥,٠٠٠,٠٠٠  ٥,٠٠٠,٠٠٠   ٧   رأس المال   
     ٧٥٢,٧١٠  ٧٧٢,٩٤٦    إحتياطي نظامــي    
      ٤,٠٠٠  ٤,٠٠٠       عــام إحتياطى  
        ٢٠٣,٦٤٤    (١٣١,٧١٨)    تثمارات اسمنغير محققة أرباح ) خسارة(  
      )٩٧,٨٩٤  (  (١٨٦,٦٧٧)      تسـويات تحويل عمالت أجنبيـة   
     ١,١٦٦,٢٢٦  ١,٠١٦,٩٠٦     أرباح مبقـاة   
          --------  --------    
    ٧,٠٢٨,٦٨٦  ٦,٤٧٥,٤٥٧      المساهمينمجموع حقوق   

  
    ٦٣١,٥٨٨  ٧٧٤,٦٤٧      حقوق األقليــة  
          --------  --------  

    ٧,٦٦٠,٢٧٤  ٧,٢٥٠,١٠٤   مجموع حقـوق الملكيـة 
          --------  --------  

     ١٢,٤٦٦,٧٣٦  ١٤,٩٤٠,٨٢٨     مجموع المطلوبات وحقوق الملكية  
          ========  ========  

  
     ١١ الى ١ االيضاحات المرفقة من تعتبر

 لمرحلية الموجزةا  الموحدة القوائم الماليةال يتجزأ من هذهجزءا 



  ٢

  جمموعة صافوال شركة
 ) شركة مساهمة سعودية(

  
  )غير مدققة(ـل الموحدة المرحلية قائمة الدخ

 م٢٠٠٩  مارس٣١المنتهية في  أشهر  الثالثةةلفتر
  

     م٢ ٠ ٠ ٨   م ٢ ٠ ٠ ٩  إيضـاح        
  ) ألف ريـال(  ) الف ريـال(        
       

    ٢,٩٩٦,٤٢٥  ٣,٦٣٥,٠٤٣  صافي اإليرادات 
  

      )٢,٥١٤,٦٨٣  (  (٣,٠١٨,٧٢١)    تكلفة اإليرادات  
    ---------  --------  

    ٤٨١,٧٤٢  ٦١٦,٣٢٢   الربـــحمجمل 
    

  ) خسارة(صافي حصة أرباح 
   والشركات تحت الشركات الزميلة

     ٩٦,٣٠٩  ١٠٦,٨٧٥   ٤         وتوزيعات األرباح المستلمةالسيطرة المشتركة
    ١٠,٣٩٢    ٢١,٩٤٠  صافي إيرادات أخـرى  

    --------  --------   
  ٥٨٨,٤٤٣  ٧٤٥,١٣٧                 مجمل الدخـل 

    --------  --------   
  : المصـروفات 

     )٢٦٢,٤١٨  (     )٣٤٢,٤٩١  (   وتسويقبيع مصروفات 
     

        )١٢٣,٧٤٣  (     )١٢٤,٠٥٨  (   عمومية وإداريةمصروفات 
      --------    --------   

  )٣٨٦,١٦١  (  )   ٤٦٦,٥٤٩  (   مجموع المصروفات
      --------    --------  

   ٢٠٢,٢٨٢             ٢٧٨,٥٨٨                                        الدخل من العمليات
    

    ١١٣,٩٤١    ١٥,٤٨٧    ماراتإستثأرباح بيع 
       

  )    ٢٦,٠٢٧(   )      ٥١,٨٩٥                                                           (أعباء مالية بالصافي
    --------  --------   

    ٢٩٠,١٩٦    ٢٤٢,١٨٠      صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق األقلية
            

         )٢٩,٦٩٥  (  )      ١٤,١٠٤  (  الزكاة وضريبة الدخل 
    --------  --------   

     ٢٦٠,٥٠١    ٢٢٨,٠٧٦    صافي الدخل قبل حقوق األقلية
     

       )١٠,٠١٩  (  )      ٣٥,٥٢٤  (  بعة موحدة  شركات تا)دخل(حصة حقوق األقلية في صافي 
    --------  --------   

  ٢٥٠,٤٨٢    ١٩٢,٥٥٢     صافي الدخل
    ========   ========  

  ٠,٤٠    ٠,٥٦    ٨            من العمليات الدخل–) ريال سعودي(ربح السهـم 
       ٠,٥٠     ٠,٣٩      الدخـل صافي -                         
      ========  =======  = 

  
  
  
  
 

     ١١ الى ١ االيضاحات المرفقة من تعتبر
 لمرحلية الموجزةا  الموحدة القوائم الماليةال يتجزأ من هذهجزءا 



  ٣

  جمموعة صافوال شركة 
 ) شركة مساهمة سعودية(

  

  )غير مدققة(التدفق النقدي الموحدة المرحلية قائمة 
 م٢٠٠٩  مارس٣١المنتهية في   أشهرالثالثة ةلفتر

      م ٢ ٠ ٠ ٨    م ٢ ٠ ٠ ٩        
  )ألف ريـال(  ) ألف ريـال(   : األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 

٢٥٠,٤٨٢  ١٩٢,٥٥٢  الدخــل  فيصا   
   د النقفيمع صا تسويات لمطابقة صافي الدخل  
   :األنشطة التشغيلية المتوفر من  
     ٨٥,٢٢٩    ١٠٧,٠٠٢    اإلطفـاءاإلســتهالك و  
             )٣٨٠  (  )     ١,٨٢٦  (  ت ، آالت ومعدات  من بيع ممتلكا)الربح(  

      )١١٣,٩٤١  (      )١٥,٤٨٧  (  أرباح من بيع إستثمارات     
   ٢٦,٠٢٧    ٥١,٨٩٥    أعباء تمويل  

  

  األقلية من صافي أرباح الشركات حصة حقوق   
    ١٠,٠١٩        ٣٥,٥٢٤    التابعة الموحدة    

  

  : التشغيلية  والمطلوبات التغيرات في الموجودات     
       )١٧١,٨١٣  (  )  ٩٥,٠٩٦  (    تجارية ذمم مدينــة    
       )٢٥٩,٣٠٥  (  ٢٣٥,٥٥٥    مخــزون     
         )٢٣,١٤١  (  )  ١٨١,١٣٦  (    مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى    
    ١٠٧,٤٤٨    ٢٠٧,١١١      تجارية ذمم دائنــة    
      ٢٥٩,٥٩٤    )  ٢٢٨,٣٩٨  (   مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى اريفمص    
     ١٣,١٢١    ٢,٩٣٥     للعاملين مكافأة نهاية الخدمة     
          --------    --------   
       ) ٦٧,١٤٢  (  ١١٨,٠٧٩    مجمـوع التســويات   
          --------    --------   
      ١٨٣,٣٤٠    ٣١٠,٦٣١    المتوفر من األنشـطة التشـغيلية  النقدفيصا

            - -------     - -------   
    :فقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية التد

    ١١١,٣٨٦        )٢٣٨,٣٤١  (  صافي التغير في اإلســتثمارت 
     )٢١٧,٨٧١  (       )٣١,٨٤١  (   ملموسة  اللموجودات غير اصافي التغير في 

       )٣٠٠,٧٤٦  (  )    ١١٠,٤٨٢  (    للممتلكات ، اآلالت والمعدات  اإلضافاتصافي 
          --------    --------   

       )٤٠٧,٢٣١  (      )٣٨٠,٦٦٤  (   األنشـطة اإلسـتثمارية )المستخدم في(صافي النقد 
          --------    --------   

  : التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
    ٤٨٥,٣٢٣    )   ١,٤٦٣,١٣١  (   صافي التغير في قروض قصيرة األجـل 
    ١٢٢,٦٣٨    ١,٧٦٢,٥٩٥    صافي التغير في قروض طويلة األجـل 

      ٥,٧٩٤             )٨,٣٩٢  (  صافي التغيرات في حقوق األقليــة 
     )       ٢٦,٠٢٧  (         ) ٥١,٨٩٥(                                                      مصروفات تمويل

  )     ١٢٤,٥٨٩  (             )١٥٦  (  أرباح موزعـة مدفوعـة 
           - -------     - -------   

  ٤٦٣,١٣٩    ٢٣٩,٠٢١    األنشـطة التمويليـة  المتوفر من صافي النقد
           - -------     - -------   

    ٢٣٩,٢٤٨    ١٦٨,٩٨٨    صافي التغير في النقد وما في حكمـه 
    ٣٣٠,١٢٩    ٦٠٤,٨٨٤    النقد وما في حكمة في بداية الفـترة 

           - -------     - -------   
  ٥٦٩,٣٧٧    ٧٧٣,٨٧٢    النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 

          ========     ========  
  : بنود غير نقدية 

       ٥,٨٠٨    )       ٢٥,٧٥٠  (  تسويات تحويل عمالت أجنبية 
     ٢٤٧,٢٨٥    )         ٤,٤٦٥  (   من بيع استثمارات متاحة للبيع  غير محققة  أرباح )خسائر(

     ٦٠٠    ٦٠٠     مكافأة المديرين

     ١٠٤,٠١٧    ١١٦,٨٠٠        إيرادات أرباح موزعة
    ١١ الى ١ االيضاحات المرفقة من تعتبر

  المرحلية الموجزة القوائم المالية ال يتجزأ من هذهجزءا 



  ٤

  جمموعة صافوال شركة 
 ) شركة مساهمة سعودية(

  
  )  غير مدققة(المرحلية الموجزة   الموحدةلقوائم الماليةحول اإيضاحات 

  م  ٢٠٠٩ ارس م٣١ أشهر المنتهية في الثالثةلفترة 
 

  الشركة وشركاتها التابعة وطبيعة أعمالها    - ١
هى شركة مساهمة سعودية تأسست وفقاً لنظام الشركات ) الشركة( إن شركة مجموعة صافوال  

 ربيع األول ٢٩ بتاريخ ٢١/في المملكة العربية السعودية  بموجب المرسوم الملكى رقم م
  ٤٠٣٠٠١٩٧٠٨ل الشركة التجارى رقم صدر سج) . م١٩٧٨ مارس ٩الموافق (هـ ١٣٩٨

تتمثل أهداف ) . م١٩٧٩ يونيو ١٦الموافق (هـ ١٣٩٩ رجب ٢١في مدينة جده بتاريخ 
الشركة في إنتاج وتسويق الزيوت النباتية وإنشاء الصناعات المكملة لها ومنافذ التجزئة 

التعهدات التجارية ومنتجات األلبان واألغذية الخفيفة ومواد التغليف والتصدير واإلستيراد و
  . والوكاالت التجارية ، باإلضافة إلى تنمية المحاصيل الزراعية 

  
تعرف (  لدى الشركة استثمارات في الشركات التابعة الموحدة التالية مارس ٣١كما في   

 سي في مجاالت إنتاج وتسويق الزيوتوتمارس نشاطها بشكل رئي" ) المجموعة " مجتمعة 
لغذائية، منافذ التجزئة ومواد التغليف ومطاعم األغذية السريعة ، وتعمل النباتية، المنتجات ا

  .   ذات العالقة اإلستثمار العقاريالمجموعة أيضاً في أنشطة 
  

نسبة الملكية الفعلية 
  ) بالمائة(

 رمارس ٣١كما في 
  

 الشركات التابعة المملوكة مباشرةً 

  
 بلد التأسيس

 م٢٠٠٨ م٢٠٠٩
 ١٠٠ ١٠٠ المملكة العربية السعودية  ة التغليف المحدودةشركة صافوال ألنظم

 ١٠٠ ١٠٠ المملكة العربية السعودية  شركة األطر لمواد التغليف المحدودة 

 ١٠٠ ١٠٠ بريتش فيرجين ايالندز   شركة صافوال للتجارة العالمية المحدودة 

 ١٠٠ ١٠٠ اإلمارات العربية المتحدة  ) المنطقـة الحرة(شـركة تيسـير 

 ١٠٠ ١٠٠ المملكة العربية السعودية  شركة البتول للتجارة العالمية المحدودة 

 ١٠٠ ٨٠ المملكة العربية السعودية  شركة العزيزية بندة المتحدة  

 - ٩٠ المملكة العربية السعودية شركة صافوال لألغذية
 ٩٠,٧ - المملكة العربية السعودية  شركة عافية العالمية 

 ٧٠ ٧٠ المملكة العربية السعودية  المحدودةي للخدمات الغذائيـة شركة هرف
 ٦٣,٥ ٤,٥ المملكة العربية السعودية  شركة صافوال لإلستثمارات الصناعية

 ١٠٠ ١٠٠ المملكة العربية السعودية  الشركة المتحدة للعقار 

 ١٠٠ ١٠٠ المملكة العربية السعودية  شـركة أديم العربية المحدودة 

 ١٠٠ ١٠٠ المملكة العربية السعودية  ن الشرق لإلستثمارات الصناعية كام

  ١٠٠  ١٠٠  المملكة العربية السعودية  )صدوق (شركة الصدوق العربية لإلتصاالت
 ١٠٠ ١٠٠ المملكة العربية السعودية  شركة المؤون العالمية القابضة

 ١٠٠ - بية السعودية المملكة العر شركة صافوال ألسواق األغذية الناشئة المحدودة

 ١٠٠ ١٠٠ المملكة العربية السعودية  شركة المتون العالمية القابضة لإلستثمار العقاري 

 - ١٠٠ المملكة العربية السعودية شركة عافية العربية لألغذية 
  ١٨,٦  ١٨,٨  مصر   مصر-الشركة المتحده للسكر

 - ٨ يةالمملكة العربية السعود شركة المخازن الكبرى التجارية
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  )تابع(الشركة وشركاتها التابعة وطبيعة أعمالها    - ١

    

نسبة الملكية في الشركة 
  )بالمائة(التابعة 

    مارس٣١في 
  : منشآت تتم السيطرة عليها من خالل شركات تابعة 

 
 بلد التأسيس

 م٢٠٠٨ م٢٠٠٩
  شركة صافوال لألغذية

  شركة عافية العالمية
  ارات الصناعيةشركة صافوال لإلستثم

  شركة صافوال ألسواق األغذية الناشئة المحدودة
في السنة السابقة كانت ملكية الشركات أعاله من خالل (

  ) شركة مجموعة صافوال
  

  :شركة عافية العالمية 
  شـركة ما لينترا القابضـة 

 صافوال فودز المحدودة   

  شـركة عافية العالميـة ـ األردن 
  شـركة أنفسكز 

  فية العالمية ـ الجزائر شركة عا
  عافية للتجارة العالمية  
  صافوال فودز العالمية 

  )كوغو( غيدا ياتوم في تكاريت إيه إس كوغوشـركة 
     

  :صافوال فودز المحدودة
  شركة عافية العالمية ـ مصر 

 
  :شركة أنفسكز

  تركواز لزيوت الطعام 
  

  :كوغو
  )يودم( ساناي في تكاريت إيه إس شركة يودم غيدا

  
  :صافوال لإلستثمارات الصناعية 

  الشركة المتحدة للسـكر 
  

  : الشركة المتحدة للسكر
  الشركة المتحدة للسكـر ـ مصر 

  
  :شركة صافوال ألسواق األغذية الناشئة 

  شركة صافوال المغرب 
  )السودان(شركة صافوال لزيوت الطعام المحدودة 

  شركة عافية العالمية ـ الجزائر
ة كانت ملكية الشركات أعاله من خالل في السنة السابق(

  )عافية العالمية
  

  :شركة صافوال للتغليـف 
  شركة نيو مارينا للصناعات البالستيكية

  شركة الشرق للصناعات البالستيكية المحدودة
  

  شركة العزيزية بندة المتحدة
  شركة المخازن الكبرى التجارية

  
  المملكة العربية السعودية

  عوديةالمملكة العربية الس
  بريتش فيرجين ايالندز

  

  
  
  

  لوكسمبرغ 
 بريتش فيرجين ايالندز

  األردن 
  بريتش فيرجين ايالندز 

  الجزائـر 
  بريتش فيرجين ايالندز

  بريتش فيرجين ايالندز 
  تركيا 

  
  

  مصر 
  
  

  كازخستان 
  
  

  تركيا 
  
  

  المملكة العربية السعودية 
  
  

  مصر 
  
  

  المغرب 
  السودان

  الجزائـر
  
  
  
  

  مصـر 
  لكة العربية السعوديةالمم

  
  

 المملكة العربية السعودية
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  )تابع(الشركة وشركاتها التابعة وطبيعة أعمالها    - ١
م، إستحوذت المجموعة على حصة سيطرة في يودم        ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١خالل العام المنتهي في     

و شـركة المخـازن الكبـرى    ) مصفاة زيوت طعام( تركيا -غيدا ساناي إيه اس في تكاريت   
 إجراء بعض التغييرات     تم أيضاً  كما. ية المملكة العربية السعود   )متاجر تجزئة كبرى  (التجارية  

  . وزيوت الطعامالسكر المجموعة في مجالي  أعمال التشغيلية للمجموعة لتجميع في الهياكل
بالدخول في بعض معـامالت اإلسـتحواذ مـع         المجموعة   ، قامت باإلضافة إلى إعادة الهيكلة   
والتي نتج  ) رات الصناعية مساهم أقلية في شركة صافوال لإلستثما     (مجموعة المهيدب القابضة    

  .دمجةملكية األعمال المهيكل في تغير في عنها صا
  
  

   أسس اإلعـداد   - ٢
  

المرفقـة وفقـاً    المرحلية الموجزة   تم إعداد القوائم المالية الموحدة       – المعايير المطبقة   ) أ(
ـ             ة لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عـن الهيئ

  .السعودية للمحاسبين القانونيين
  

 لإلصدار من قبـل مجلـس اإلدارة         المرحلية الموجزة  تم إعتماد القوائم المالية الموحدة      
  . م٢٠٠٩ أبريل ٩بتاريخ 

 المرحلية الموجزة يجب أن تقرأ مقترنة مع القـوائم الماليـة    الموحدةهذه القوائم المالية  
  .م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ة في الموحدة المرفقة للشركة للسنة المنتهي

  
    . الحاليةام المقارنة لتتماشى مع عرض الفترةتم إعادة تصنيف بعض أرق  

  
  
 وفقاً لمبـدأ التكلفـة     المرحلية الموجزة   تم إعداد القوائم المالية الموحدة     – أسس القياس   ) ب(

 )ادلـة فيما عدا اإلستثمارات المتاحة للبيع والتي يتم إظهارهـا بالقيمـة الع            (التاريخية
   .بإستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبي وعلى أساس إستمرارية النشاط

  
    

تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي الذي         ـ   عملة العرض والنشاط    )ج(
كافة المعلومات المالية معروضة بالريال الـسعودي تـم تـدويرها           . يمثل عملة النشاط  

   .ألقرب ألف
        

 المرحلية يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدةـ  ت واألحكام المحاسبية الهامـة  التقديرا  )د(
القـيم   اإلفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة التـي تـؤثر علـى            الموجزة إستخدام 

 الحكـم عنـد   وتتطلب أيضاً من اإلدارة ممارسة      . لموجودات والمطلوبات المعروضة ل 
 يتم تقييمهـا     واألحكام ذه اإلفتراضات والتقديرات  ه. تطبيق السياسات المحاسبية للشركة   

بإستمرار وتعتمد على الخبرة السابقة وعوامل أخرى بما فـي ذلـك الحـصول علـى       
فـي ظـل    التي يعتقد أنها تكون مناسبة      وإستشارة مهنية وتوقعات لألحداث المستقبلية      

  .الظروف المتاحة
يـتم تـسجيل تعـديالت      . ستمرتتم مراجعة األحكام واإلفتراضات الهامة على أساس م         

قـد  التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات وفي أي فترة مستقبلية  
  .تتأثر بها
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  ملخص السياسات المحاسبية الهامة  -٣
السياسات المحاسبية المتبعة بواسطة الشركة إلعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة           

  .ك المستخدمة إلعداد القوائم المالية الموحدة السنويةتتفق مع تل
فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المطبقة بواسطة الشركة إلعداد هـذه القـوائم الماليـة               

  -:المرحلية الموجزة 
  
 علـى    المرحلية الموجزة  ـ تشتمل القوائم المالية الموحدة     أسس توحيد القوائم المالية     )أ(

الـشركات  أعاله  ) ١(للشركة وشركاتها التابعة كما هو مبين في إيضاح         القوائم المالية   
الزميلة والمنشآت تحت السيطرة المشتركة تتم المحاسبة عنها بإستخدام طريقة حقـوق            

  . الملكية
توجـد الـسيطرة    . الشركات التابعة هي منشآت تم السيطرة عليها بواسطة المجموعة          

 في السياسات المالية والتشغيلية للمنـشأة وذلـك         عندما يكون للمجموعة المقدرة للتحكم    
لتقدير السيطرة فإن حقوق التصويت المحتملة التي       . للحصول على منافع من أنشطتها      

يتم إدراج القوائم المالية للشركات التابعـة فـي         . تمارس حالياً يتم أخذها في الحسبان       
  . السيطرة حتى تاريخ توقفها من تاريخ بدأ المرحلية الموجزة القوائم المالية الموحدة 

  
كافة األرصدة الداخلية للمجموعة والمعامالت المالية الناتجة من المعامالت بين الشركة           

 بين الشركات التابعة يتم استبعادها عنـد         عن المعامالت  وشركاتها التابعة وتلك الناتجة   
أرباح وخـسائر غيـر   أيضاً ، أية .  المرحلية الموجزةالقوائم المالية الموحدةهذه  إعداد  

  . عادها عند توحيد القوائم الماليةمحققة ناتجة من معامالت داخلية في المجموعة يتم استب
  

 بالريال   يتم عرض القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة       – تحويل العمالت األجنبية    )ب(
ـ      . لمجموعةعرض و نشاط ا   لذي يمثل عملة    ا السعودي ة تحدد كل منشأة فـي المجموع

عملة نشاطها الخاصة بها ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم الماليـة لكـل منـشأة                
يجرى تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلـى العملـة           . بإستخدام تلك العملة  

الرئيسية للمجموعة على أساس أسعار الصرف السائدة في السوق بتاريخ تلك المعامالت            
طلوبات التي تتم بالعمالت األجنبية فيجري تحويلها لـتعكس مـا           أما الموجودات والم  . 

تقيـد  . يعادلها بالعملة الرئيسية للمجموعة كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحـدة          
  . للفترة الجارية  الموحدةالفروقات الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل

والشركات الزميلة والمنشآت   ت التابعة األجنبية    يتم تحويل موجودات ومطلوبات الشركا      
إلى الريال السعودي على أساس أسعار الصرف الـسائدة فـي           تحت السيطرة المشتركة    

يتم تحويل بنود حقوق الملكية فـي الـشركات         . السوق بتاريخ القوائم المالية الموحـدة      
التابعة األجنبية والشركات الزميلة والمنشآت تحت السيطرة المشتركة، باستثناء األرباح          

ف السائدة في السوق بتـاريخ نـشأة        المبقاة للشركات التابعة، على اساس أسعار الصر      
بينما يتم تحويل بنود قائمة الدخل للشركات التابعة األجنبية علـى           . البنود ذات العالقة    

التسويات الناتجة عن تحويل القـوائم      . لفترة  متوسط المرجح ألسعار الصرف ل    اساس ال 
 ، يتم إدراجها في     المالية للشركات التابعة األجنبية إلى عملة النشاط ، إذا كانت جوهرية          

المرحليـة المـوجزة    بند منفصل ضمن حقوق المساهمين في القوائم المالية الموحـدة           
  .للشركة

 شركات تابعة أجنبية وأية تسويات قيمة عادلة للقيمة          على ستحواذاإلأي شهرة ناشئة من       
الدفترية للموجودات والمطلوبات الناشئة من اإلسـتحواذ يـتم معالجتهـا كموجـودات             

 في تاريخ قائمة المركز     لوبات للشركات التابعة األجنبية ويتم تحويلها بسعر اإلقفال       ومط
  .المالي
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  ) :تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة   -٣
  

م خـص  األصلية بعد     الفاتورة لغ تدرج الذمم المدينة التجارية بمب     ـ ذمم مدينـة تجارية    )ج(
لديون المشكوك في تحصيلها    خصص ا يقيد م . المشكوك في تحصيلها    مخصص الديون   

عندما يكون هناك شك جوهري بعدم إمكانية المجموعة تحصيل المبالغ بالكامـل وفقـاً          
   . لإلتفاقيةللشروط األصلية 

  
، صافي القيمة القابلـة للتحقـق   ـ يقيم المخزون على أساس سعر التكلفة أو  مخـزون  )د(

 تـشتمل تكلفـة     )لمتوسـط المـرجح    على أساس طريقة ا    يحدد سعر التكلفة  (أيهما أقل   
البضاعة تامة الصنع والبضاعة تحت التصنيع على تكلفة المـواد األوليـة والعمالـة              

  .  البضاعة بالطريق يتم تقييمها بالتكلفة . المباشرة ومصروفات التصنيع غير المباشرة 
  
    اإلســتثمارات  )هـ(

  لمشتركة  السيطرة اتحتاستثمارات في شركات زميلة والشركات   - ١
الشركات الزميلة هي تلك التي يكون للمجموعة تأثير هام عليها ولكن ليست لها سيطرة              

الشركات ذات السيطرة المشتركة هي تلك التي       . عليها في السياسات المالية والتشغيلية      
  .تساهم المجموعة في إدارتها مع مساهمين آخرين للشركة

والشركات ذات الـسيطرة المـشتركة يـتم        المجموعة في شركتها الزميلة     إستثمارات    
المحاسبة عنها بإستخدام طريقة حقوق الملكية من تاريخ بداية ذلـك التـأثير الهـام أو                

  .السيطرة المشتركة حتى تاريخ توقف ذلك التأثير
 بموجب طريقة حقوق الملكية يتم تسجيل اإلستثمار في الشركة الزميلة والمنـشأة ذات             

بما في ذلك الشهرة المدفوعة مـن       (ئمة المركز المالي بالتكلفة     السيطرة المشتركة في قا   
زائداً تغيرات بعد اإلسـتحواذ فـي حـصة         ) اإلستحواذ بعد خصم أية خسائر إنخفاض     

تظهـر قائمـة الـدخل الموحـدة        . المجموعة لصافي موجودات الشركة المستثمر فيها     
نشآت تحت السيطرة   للمجموعة حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة والم        

عندما يكون هناك تغير يسجل مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلـة أو             . المشتركة
تسجل المجموعة حصتها في هذه التغيرات في قائمة        . الشركة تحت السيطرة المتشركة   

  .التغيرات الموحدة للمساهمين
أو ذات سيطرة  عندما تتجاوز حصة المجموعة في الخسائر ملكيتها في أي شركة زميلة            

مشتركة، يتم تخفيض القيمة الدفترية لحصة المجموعة إلى صفر ويتم إيقاف أظهار أي             
أو أو ضـمنية    خسائر أخرى بإستثناء المدى الذي تتكبد فيه المجموعة إلتزامات قانونية           

  . قامت بدفعات نيابة عن الشركة الزميلة
   

  إستثمارات متاحة للبيع  - ٢
محتفظ بها ألغراض تجارية والتي ليـست للمجموعـة         غير ال يتم تصنيف اإلستثمارات    

  .تأثير هام أو سيطرة عليها كإستثمارات متاحة للبيع
في بعـض   % ٢٠هذه اإلستثمارات تتضمن بشكل أساسي إستثمار المجموعة ألقل من          

  .الشركات المدرجة وغير المدرجة محلياً
 يعاد قياسها وتظهـر فـي قائمـة         اإلستثمارات يتم تسجيلها مبدئياً بالتكلفة ومن ثم      هذه  

تحدد القيمة العادلة بواسطة الرجوع للقيمة السوقية فـي         . المركز المالي بقيمتها العادلة     
 للقيمة  يعتمد عليها في غياب سوق مالية مفتوحة و تقديرات        . حالة وجود سوق مفتوح     

تقيد األربـاح أو    .  أخرى تعتبر التكلفة القيمة العادلة لتلك اإلستثمارات         بوسائلالعادلة  
الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة كبند مـستقل ضـمن مكونـات حقـوق                
المساهمين حتى استبعاد تلك اإلستثمارات او إنخفاض قيمتها عن التكلفة األصلية ، وعند 
اإلستبعاد فإن األرباح او الخسائر المتراكمة والمحققة سابقاً ضمن حقوق المساهمين يتم            

  . ا بقائمة الدخل الموحدةإدراجه



  ٩

   )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة    - ٣
عند إنخفاض القيمة، يتم إدراج الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة فـي قائمـة الـدخل                

يتم تصنيف المعكوسات المتعلقة بأدوات حقوق      . الموحدة كإنخفاض في قيمة الموجودات    
إيرادات األرباح  . ر مسجلة في قائمة الدخل الموحدة     الملكية كإستثمارات متاحة للبيع غي    

  .الموزعة من هذه اإلستثمارات يتم قيدها عند إعالنها
حزء من هذه اإلستثمارات التي تعتزم اإلدارة بيعها خالل فترة سنة واحدة يتم تصنيفها              

ويتم تصنيف اإلستثمارات األخرى في هذه القوائم الماليـة تحـت           . كموجودات متداولة 
  .ودات غير متداولةموج

  
  أخرىاستثمارات   - ٣

تتضمن اإلستثمارات األخرى إستثمار المجموعة في مشاريع عقارية والتي هي تحـت    
  .التطوير وإستثمار في شركة تحت التصفية

   .هذه اإلستثمارات يتم قيدها بالتكلفة
  

  تجميع األنشطة   )و(
م قياس تكلفة اإلستحواذ حـسب      يت. يتم محاسبة تجميع األنشطة بإستخدام طريقة الشراء      

القيمة العادلة المعطاة للموجودات و أداة حقوق الملكية الصادرة والمطلوبات المتكبدة أو            
  .إلستحواذكاليف العائدة مباشرة لالمفترضة بتاريخ صرف العملة وتتضمن الت

في  الطارئة المفترضة    واإللتزاماتيتم قياس الموجودات المحددة المشتراة والمطلوبات       
  .تجميع نشاط ما مبدئياً بالقيمة العادلة بتاريخ اإلستحواذ

 على حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة        تجميع األنشطة يتم تصنيف زيادة تكلفة     
  .للموجودات المحددة والمطلوبات والمطلوبات الطارئة للمشترى كشهرة

      
  موجودات غير ملموسـة   )ز(

  
يادة تكلفة اإلستثمارات على القيمة العادلة لصافي ـ تمثل الشـهرة زالشــهرة    - ١

يتم تقييم الشهرة سنوياً ويتم قيدها بالتكلفة بعد حسم         . الموجودات التي تم شراؤها     
تتضمن أرباح أو خسائر استبعاد منشأة القيمة المدرجة        . مجمع خسائر اإلنخفاض    

  . للشهرة المتعلقة بالمنشأة المباعة 
  

اء اإلستثمار أقل من قيمته العادلة كما في تاريخ الـشراء ،            عندما تكون تكلفة شر   
يتم تعديل هذا الفرق بتخفيض القيمة العادلة للموجودات غير المتداولـة للـشركة             

  .  المستثمر بها بالتناسب مع قيمتها الدفترية 
    

ـ تتكون النفقات المؤجلة أساساً من مصروفات تكبدتها المجموعـة  نفقات مؤجلة    - ٢
يتم إطفاء هـذه المـصروفات   . تأسيس منافذ تجزئة جديدة ومشاريع أخرى       على  

باستخدام طريقة القسط الثابت على الفترة المقدرة لإلنتفاع بها حيث ال تزيد عـن              
  . خمس سنوات 

  
تشتمل النفقات المؤجلة أيضاً على رسوم إعتماد قروض صندوق التنمية الصناعية   

التي يتم تأجيلها ويـتم إطفاؤهـا بإسـتخدام    السعودي ورسوم أخرى متعلقة بها و  
  . طريقة القسط الثابت على فترة تلك القروض 
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   )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة    - ٣
  
  : ممتلكات ، آالت ومعدات   )ح(

 بعد خصم اإلستهالكات المتراكمـة      تظهر الممتلكات ، األالت والمعدات بسعر التكلفة ،         
 يتم احتساب اإلستهالك باستخدام طريقة القسط الثابـت         .القيمة في   وخسارة اإلنخفاض 

ال يتم إحتساب إستهالك على     . وفقاً للعمر اإلنتاجي المقدر للمتلكات ، اآلالت والمعدات         
  : األعمار اإلنتاجية المقدرة هي كالتالي . األراضي 

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

  
  

تتم رسملة نفقات التمويل على القروض المستخدمة لتمويل بناء موجودات ثابتة خـالل               
  . فترة إعداد وتجهيز األصل لغرض استخدامه 

  
 جوهريـاً مـن العمـر       تقيد المصروفات الخاصة بالصيانة واإلصالح ، والتي ال تزيد          

  .اإلنتاجي لهذه الموجودات ضمن المصروفات 
  
) نظامي أو ضـمني   ( تدرج المخصصات عندما يكون للمجموعة إلتزام        – المخصصات  )ط(

ناشئ عن حدث سابق ويكون هناك إحتمال لنشوء تكاليف لسداد اإللتزام يمكن قياسـها              
  .بصورة يعتمد عليها

  
ـ مخصص مكافأة نهاية الخدمة  )ي(  يتم إحتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للعـاملين    

بموجب شروط وأنظمة العمل والعمال في الدول المسجلة بها الشركات األعضاء فـي             
    . المجموعة ويحمل على قائمة الدخل 

  

 ـ يتم تحقيق اإليرادات عند تـسـليم البـضاعة أو تقـديم الخـدمات      تحقق اإليرادات  )ك(
  : تتضمن اإليرادات أيضاً . ي بعد الحسومات للعمـالء ، وتقيد بالصاف

  .دخل من عقود اإليجارات والذي يتم تحقيقه خالل فترة تلك العقود    -أ 
  . إيرادات العموالت والعرض والتي يتم تحقيقها عند اكتسابها   -ب 
  

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

  
 ـ تشتمل مصروفات البيع والتسويق والعمومية واإلدارية على التكاليف  المصروفـات  )ل(

المباشرة وغير المباشرة التي تكون تحديداً غير متربطة بتكلفة اإليرادات وفقاً للمبادىء            
مصروفات البيع والتسويق هي تلك المصروفات الناتجـة        . المحاسبية المتعارف عليها    

كافة المـصروفات   . جهودات المجموعة الهامة في مهام التسويق والبيع والتوزيع         من م 
توزع هذه التكاليف بـين تكلفـة    .األخرى يتم تصنيفها كمصروفات عمومية وإدارية 

اإليرادات ومصروفات البيع والتسويق والمصروفات العموميـة واإلداريـة ، إن لـزم      
  .  األمر، بطريقة منتظمة
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   )تابع(ياسات المحاسبية الهامة ملخص الس   - ٣
  

 ـ تحمل المصروفات المتعلقة بعقود اإليجار التـشغيلية علـى    عقود إيجار تشـغيلية  )م(
  . على أساس القسط الثابت على مدى مدة اإليجار  الموحدة المرحليةقائمة الدخل

  
ـ    الزكاة الشرعية وضريبة الدخل  )ن( ي  ـ تخضع الشركة وشركاتها التابعـة المـسجلة ف

المملكة العربية السعودية للزكاة الشرعية وضريبة الدخل وفقاً ألنظمة مصحلة الزكـاة            
بينما تخضع الشركات األجنبية التابعة ألنظمة الضرائب في البالد         ) . المصلحة(والدخل  

  .تحمل الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الدخل الموحدة للفترة الجارية. المسـجلة فيها 
  

 ـ يتم قيد األرباح الموزعة المرحلية كإلتزام في الفتـرة التـي يـتم     ألرباحتوزيعات ا  )س(
كما يتم قيد األرباح الموزعة الختامية في الفترة التي         . اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة      
  . يتم إعتمادها من قبل المساهمين 

  
دى البنوك  ـ يتكون النقد وما في حكمه من نقد بالصندوق ونقد لالنقد وما في حكمه  )ع(

واستثمارات أخرى قصيرة األجل ذات سيولة عالية ، إن وجدت ، لفترة استحقاق أصلية 
  .لمدة ثالثة أشهر أو أقل والتي تتوفر للمجموعة بدون أية قيود 

  
 تتم تسوية الموجودات والمطلوبات المالية وتظهر بالصافي في قائمة المركز           – التسوية  )ف(

هناك حق قانوني واجب النفاذ لتـسوية المبـالغ المحققـة           المالي الموحدة عندما يكون     
وعندما تعتزم المجموعة أن تسدد على أساس صافي القيمة أو تصفية أصـل وسـداد               

    .اإللتزام في وقت واحد
  
 القطاع هو جزء مميز من المجموعة يعمل في تقديم – التقارير المالية لقطاعات العمـل    )ص(

اطر والخاضعة لمنافع مختلفة عن مخاطر ومنـافع        المنتجات والخدمات المعرضة للمخ   
يعتمد نموذج المجموعة األساسي للتقارير القطاعية على قطاعـات         . القطاعات األخرى 

  .تحدد قطاعات العمل بناءاً على إدارة المجموعة وهيكل التقارير الداخلية. العمل
  

  اســتثمارات    - ٤
  من اآلتي مارس ٣١تتكون اإلستثمارات كما في   
   م٢ ٠ ٠ ٨   م٢ ٠ ٠ ٩      
  ) مدققة    (   ) غير مدققة (       
      صافي اإلستثمارات في شركات زميلة     
  ٢,٢٥٢,٧٩٣  ٣,٤١٣,٦٧٦  وشركات تحت السيطرة المشـتركة     

  
  ١,٤٧١,٧٥٣             ٦١١,٧٦١إسـتثمارات متاحة للبيـع                           

  
      ٨,٨٠٤  ٨,٨٠٤   في شركات تابعة غير موحدة                              إستثمارات

  
    ٩١٣,٣٠٨  ٩٤٢,١٠٢  إستثمارات أخرى بالتكلفـة    
      --------  --------   
    ٤,٦٤٦,٦٥٨  ٤,٩٧٦,٣٤٣  المجمــوع     

  
   اـاستثمارات متاحة للبيع محتفظ به : ناقصاً    
    )(٥٣٣,٥٢٢     -      لفترة قصيرة مصنفة تحت موجودات متداولة     
      --------  --------   
  ٤,١١٣,١٣٦  ٤,٩٧٦,٣٤٣  المجمــوع     
      ========   ========  
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  )تابع(اســتثمارات    - ٤
ا في ـة كمـرة مشتركـات تحت سيطـة وشركـات زميلـي شركـارات فـتمثل اإلستثم  

عن طريق % ٨٠(م بشكل أساسي ملكية الشركة في شركة صافوال بهشهر ٢٠٠٩  مارس٣١
، %) ٤٩  مليون ريال سعودي ،٣٠٩ :م٢٠٠٨ ( مليون ريال سعودي٦٥٤ )ميةعافية العال

 %٢٨ ، وديـال سعـون ريـ ملي١,٣٨٢) يـالمراع(دودة ـشركة المراعي المح
اري ـ، شركة كنان العالمية للتطويرالعق%) ٢٥,٤،   مليون ريال سعودي٠,٩٧ :م٢٠٠٨(

وشركة %) ٣٠،  سعودي مليون ريال ٥٣٠ :م٢٠٠٨(% ٣٠  ، مليون ريال سعودي٥٣٤
 مليون ريال سعودي ، ٤٢٨ :م٢٠٠٨(% ٥٠،   مليون ريال سعودي٤٢٠إنتاج كابيتال ليمتد 

 مليون ريال ١٦: م٢٠٠٨( مليون ريال سعودي ٣٦٥  اإلقتصاديةومدينة المعرفة. %)٥٠
  .)سعودي

 

في شركة صافوال % ٣١م ، تحصلت المجموعة على حصة اضافية قدرها ٢٠٠٨خالل العام 
 بتاريخ )اإلتفاقية( أسهم هشهر من شركة بهشهر للتطوير الصناعي من خالل إتفاقية شراءب

م بقيمة شراء ٢٠٠٨ أكتوبر ٢٧م و ٢٠٠٨ يونيو ٢٣م وتم تعديلها في ٢٠٠٨ يونيو ٢٢
بعد االستحواذ ، زادت حصة ملكية صافوال في .  مليون ريال سعودي ٢٦٥إجمالية قدرها 

إتفقت شركة صافوال و . م٢٠٠٨ يوليو ١إعتباراً من % ٨٠الى % ٤٩شركة بهشهر من 
شركة صافوال بهشهر للتطوير الصناعي وأنه حتى يتم تنفيذ كآفة شروط إتفاقية شراء األسهم 
والمتضمنة سداد كامل االرباح المعلنة غير المدفوعة بواسطة شركة صافوال بهشهر الى 

 تحت السيطرة المشتركة تدار مع نشأةمعاملتها كم، ستستمر كة بهشهر للتطوير الصناعيشر
شركة بهشهر للتطوير الصناعي تماشيا مع شروط إتفاقية الشراكة الحالية المورخة في تاريخ 

وبالتالي فإن شركة صافوال بهشهر لم يتم توحيدها في هذه القوائم المالية . م ٢٠٠٤ مارس ٥
 .  وتم المحاسبة عنها على اساس حقوق الملكية الموجزة 

  

% ٢,٤م في ملكية الشركة نسبة ٢٠٠٩مارس  ٣١تمثل اإلستثمارات المتاحة للبيع كما في ت  
في شركة ) %٢,٩ سعودي مليون ريال ٤٥٠: م ٢٠٠٨( مليون ريال سعودي ١٦٥بقيمة 

والتي أسست لتطوير مدينة الملك عبداهللا ) شركة مساهمة عامة(إعمار المدينة اإلقتصادية 
أيضاً تتضمن نسبة . ركة تابعة مملوكة بالكامل هي أديم العربية اإلقتصادية وذلك من خالل ش

 مليون ريال ٢٠٩ بمبلغ )تحت التطوير (من شركة سويكورب جسور% ١٤من ملكية بنسبة 
في شركة سويكورب السعودية بمبلغ  % ١٥و ) سعودي مليون ريال ١٩٣: م ٢٠٠٨(سعودي 

في شركة تعمير  % ٥و ) عوديس مليون ريال ١١٦: م ٢٠٠٨( مليون ريال سعودي ١١٦
  .) مليون ريال سعودي١٢٥: م ٢٠٠٨( مليون ريال سعودي ٥١القابضة األردنية بمبلغ 

م إستثمارات في مشاريع عقارية في المملكة ٢٠٠٩مارس  ٣١تمثل اإلستثمارات األخرى في   
  .العربية السعودية

  
    قصيرة األجـل  بنكيةقروض   - ٥

رة األجل من حسابات سحب على المكشوف وقروض قصيرة  قصي البنكيةتتكون القروض  
، وتحمل نفقات تمويل  ومؤسسات مالية مختلفةاألجل وعقد تمويل بالمرابحة مع بنوك تجارية

إن بعض القروض قصيرة األجل مضمونة من قبل . على أساس المعدالت السائدة في السوق 
  . عةالشركة وبعض الشركات األعضاء في المجمو

    
  
   طويلة األجـل  قروض   - ٦

طويلة األجل التمويل المقدم من صندوق التنمية الصناعية السعودي  تمثل القروض  
صافوال وشركاتها التابعة  أخرى لشركة مجموعة  ومؤسسات مالية وبنوك تجارية،)الصندوق(

، اآلالت والمعدات لبعض  مضمون بواسطة رهن على الممتلكاتبعض هذه القروض. الموحدة
تتضمن اتفاقية القرض بعض التعهدات والتي من ضمن أشياء .  ذات العالقةكات التابعةرـالش

  . أخرى تتطلب اإلحتفاظ بنسب مالية معينة 



  ١٣

  
   وإعالن توزيعات األرباح رأس المال    - ٧

 مليون ٥٠٠ون من مك  ريال سعوديمليار ٥م بلغ رأس مال الشركة ٢٠٠٩ مارس ٣١في 
 مليار ٥: م ٢٠٠٨ مارس ٣١ ( ريال سعودي١٠لسهم الواحد قيمة ا  مدفوعة بالكاملسهم

  .  ) ريال سعودي١٠ مليون سهم مدفوعة بالكامل قيمة كل سهم ٥٠٠كون من م) ريال سعودي
  

م على إعتماد توزيعات أرباح ٢٠٠٩ أبريل ٩وافق مجلس اإلدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 
  ). ريال للسهم٠,٢٥تمثل ( مليون ريال سعودي ١٢٥مرحلية بقيمة 

  
  
   ربح السـهم    - ٨

م بقسمة الدخل من ٢٠٠٩ مارس ٣١تم احتساب ربح السهم لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 على المتوسط المرجح لعدد األسهم وصافي الدخل لنفس الفترة) قبل حقوق األقلية(العمليات 

 مليون ٥٠٠الذي بلغ وم ٢٠٠٩س  مار٣١العادية القائمة خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  . سهم

  
  
  
   التغيرات الموسـمية    - ٩

تتأثر بعض أنشطة المجموعة بحركة موسمية مرتبطة بأشهر رمضان، شوال وموسم الحج   
م ٢٠٠٩يتمثل تأثير هذه الفترة لعامي . حيث تنتج عنها زيادة كبيرة في مبيعات تلك الفترة 

عليه، فإن نتائج التشغيل . لسنة الماليةلالربع األخير  وم بشكل رئيس في الربع الثالث٢٠٠٨و
المعروضة في القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة للفترة قد ال تكون مؤشراً عادالً لنتائج 

  .التشغيل لسنة كاملة
  
  

   قطاعات العمــل  - ١٠
ة الرئيسية م تمثلت األنشط٢٠٠٨م و٢٠٠٩ مارس ٣١خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

للمجموعة في التصنيع والتجارة بالجملة والتجزئة في أصناف متعددة من األغذية والمنتجات 
م ٢٠٠٩ مارس ٣١إن المعلومات المالية المنتقاة والخاصة بقطاعات العمل كما في . التابعة لها

   -:ليلتا ملخصة حسـب كل قطاع كاأشـهر المنتهية في ذلك التاريخم ولفترة الثالثة ٢٠٠٨و
  

  تجزئــة   بالجملة / تصنيع 
  اســتثمارات 
  المجمــوع   وأنشطة أخرى

  )ألف ريـال(  )ألف ريـال(  )ألف ريـال(  ) ألف ريـال(  
  ) : غير مدققة(م ٩٢٠٠

   الممتلكات ، اآلالت والمعدات صافي 
  صافي الموجودات غير المتداولة األخرى 

  صافي اإليرادات 
   لافي الدخص
  
  

  ) : مدققةغير (م ٢٠٠٨
   الممتلكات ، اآلالت والمعدات صافي 

  صافي الموجودات غير المتداولة األخرى 
  صافي اإليرادات 

   لافي الدخص
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٤٩,٤١٨   
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١٦٩,٤٨٥   

  
٤,٢٤٢,٧٢٣  
٥,٧٩٠,٣٤٥  
٣,٦٣٥,٠٤٣  

١٩٢,٥٥٢  
  
  
  

٣,٧٤١,٤٧٣   
٤,٦٣٠,٢٦٨   
٢,٩٩٦,٤٢٥   

٢٥٠,٤٨٢   
  

  
  



  ١٤

  
  

   ): تابع(قطاعات العمــل  - ١٠
ورية عربية والجمهتمارس عمليات المجموعة في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر ال

إن المعلومات المالية المنتقاة والخاصة بالقطاعات .  ومناطق جغرافية أخرىاإلسالمية اإليرانية
 المنتهية في ذلك التاريخ م ولفترة الثالثة أشهر٢٠٠٨م و٢٠٠٩ مارس ٣١الجغرافية كما في 
   -:تتلخص فيما يلي  

 
   

  المملكــة
  العربيــة 
  السـعودية 

  جمهورية 
  ــر مص

  العربيـة  

  الجمهورية 
  اإلسالمية 
  المجموع   دول أخرى   اإليرانيـة 

  )ألف ريـال(  )ألف ريـال(  )ألف ريـال(  )ألف ريـال(  )ألف ريـال(  
  ) : غير مدققة(م ٩٢٠٠

   الممتلكات ، اآلالت والمعدات صافي 
  صافي الموجودات غير المتداولة األخرى 

  صافي اإليرادات 
   الدخل صافي 

  
  ) : غير مدققة(م ٠٠٨٢

   الممتلكات ، اآلالت والمعدات صافي 
  صافي الموجودات غير المتداولة األخرى 

  صافي اإليرادات 
  ) الخسارة (الدخلصافي 
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٢٣٣,٩٨٩   
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٦,٥٤٣   

  
٤,٢٤٢,٧٢٣  
٥,٧٩٠,٣٤٥  
٣,٦٣٥,٠٤٣  

١٩٢,٥٥٢  
  
  

٣,٧٤١,٤٧٣   
٤,٦٣٠,٢٦٨   
٢,٩٩٦,٤٢٥   

٢٥٠,٤٨٢    
 

  

   ة تعهدات والتزامات محتمل  - ١١
  

   :التعهــدات 
 مليون ريال سعودي ٢٠١,٨ تعهدات قائمة بمبلغ م كان على المجموعة٢٠٠٩ مارس ٣١في 

   .إلستثمارات)  مليون ريال سعودي٢٧٣: م٢٠٠٨(
  

   :إلتزامات محتملـة 
  ٤٥,١م قامت مصلحة الزكاة و الدخل بربط زكاة شرعية إضافية بمبلغ ٢٠٠٩ مارس ٣١في 

عن فترات سابقة تتعلق بالشركة )  مليون ريال سعودي٢٦,٦: م ٢٠٠٨(مليون ريال سعودي 
اعترضت اإلدارة على هذه الربوط وتعتقد بأن المصلحة . وبعض شركاتها التابعة الموحدة 
وبالتالي لم يتم تكوين مخصص لهذا المبلغ في القوائم المالية . سوف تعكس أخيراً هذه الربوط 
  .  قةالموحدة المرحلية الموجزة المرف

  
  

 


