
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 

 )غري مدققة( املوجزة األوليةالقوائم املالية املوحدة 

 ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ سبتمرب ٣٠ يف تنياملنتهي التسعة أشهرالثالثة و يتلفتر

 فحص مراجعي احلساباتوتقرير 

 



 
 

 
 

 
 

 فحص مراجعي احلسابات تقرير 
 
  مهنيىل السادة املساإ

 :شركة جمموعة صافوال
 

كما يف  وشـركاهتا التابعة    ")الشركة("األولية املرفقة لشركة جمموعة صافوال      لقد فحصنا قائمة املركز املايل املوحدة       
وقائمة الدخل واالرباح املبقاة املوحدة املوجزة األولية لفتريت الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتني يف              ٢٠٠٥  سبتمرب ٣٠

مبا يف ذلك   ذلك التاريخ،   يف   ة املنتهي ريخ وقائمة التدفقات النقدية املوحدة املوجزة األولية لفترة التسعة أشهر         ذلك التا 
 .ان ادارة الشركة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم املالية املوحدة املوجزة األولية. اإليضاحات املوجزة املتعلقة هبا

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

يف املسؤولني  االشخاص   واإلستفسار من    ،املاليةاملعلومات   على   ة حتليلي إجراءات تطبيق   منساسية  أة  ف بص الفحص
يف ملعايري املراجعة املتعارف عليها      من عملية املراجعة اليت تتم وفقاً         أقل نطاقاً  انه. عن األمور املالية واحملاسبية   الشركة  

 نبدي مثل هذا    ال فإننا   وعليه،.  الرأي حول القوائم املالية ككل     إبداءاليت هتدف أساساً إىل     اململكة العربية السعودية و   
 .الرأي

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

 ولفتريت الثالثة والتسعة اشهر املنتهيتني يف ذلك التاريخ لكي تتفق مع             ٢٠٠٥ سبتمرب   ٣٠املوجزة األولية كما يف     
 .معايري احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية واملالئمة لظروف الشركة

 
 سـندي وبتـرجي

 
 
 
 

  
 عبد القادر علي سنـدي

 ١١٧ ترخيص رقم

 يد وشركاهالجر
 أحد أعضاء برايس وترهاوس كوبرز

 
 
 

  
 وليد إبراهيم شكري

 ٣٢٩ترخيص رقم 

 
 هـ١٤٢٦  رمضان٩
 )٢٠٠٥  اكتوبر١٢(
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 
 )غري مدققة( األولية قائمة املركز املايل املوحدة

 ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ سبتمرب ٣٠كما يف 
  )ةبآالف الرياالت السعودي(

لة  املوجودات   ٢٠٠٤    ٢٠٠٥         ,١  ٣٢٧,٥٧٥   ١,٠٤٨,٩٧٨    صايف الذمم املدينة  ١٩٥,٣٤٢   ٣٧٢,٧٦٦    اوراق مالية متاحة للبيع  ٧٩,٤٤٠   ٣٥٩,٢٤٥    اثلهنقد وما ميجودات متداو :مو ١,٠)٣انظر ايضاح (ارات    ١,٤٧٦,٨٣٦   ٣,٥٠٦,٥٠١    جمموع املوجودات املتداولة    ٢٢٠,٣٩٤   ٣٤٣,٠٤٤م    اخرىوموجودات دفوعات مقدمة   ٦٥٤,٠٨٥   ٣٨٢,٤٦٨    صايف املخزون ١  ٩٤٧,٨٥٥   ٦٧,٠٠٤    صايف االستثم اخرى تداولة  ٠٥,٦٦٠   ٨٧,٦٤٠    صايف الشهرة ٥٧٣,٧٩٦٩٦٤,٢٦٦)٥انظر ايضاح  (قروض قصرية االجل     ,١    :لوبات متداولة مط  :لكيةاملطلوبات وحقوق امل   ٥,١٣٦,٤١٨   ٨,٤٠٨,٩٠٣    جملموعا   ٢,٥٤٢,٧٤٥   ٣,٦٥٦,٦٥٢    املوجودات الثابتةصايف   ٦٣,٣٢٢   ٩١,١٠٦    موجودات غري مصايف 
,١  ١١٨,٥٠٠   ١٣٢,١٧٧    اجلزء املتداول من قروض طويلة األجل جل   ١,٨٩٥,٤٣٨   ٣,٥١٠,٣٧١    جمموع املطلوبات املتداولة   ٣٦٠,٧٢٤   ٧٣٣,٢٩٨    مصروفات مستحقة ومطلوبات اخرى  ٤٥١,٩٤٨   ٠٧١,١٠٠    ذمم دائنة ٠٥٠,٩٣٤٥١,٧٤٠قروض طويلة االجل  ٧   ,١      ٩٥,٤٤٠   ١٢١,٢٨٦     طويلة االةذمم دائن   ٨٠,٧٠٩   ١١٠,٥١٣    خمصص مكافأة هناية اخلدمة

:حقوق املسامهني يف الشركة :كيةلقوق امل ح   ٢,٨٢٣,٣٢٧   ٤,٧٩٣,١٠٤    جمموع املطلوبات    ١,٠٠٠,٠٠٠   ١,٥٠٠,٠٠٠    )٦انظر ايضاح  (راس املال
٣٩مي  ٩,٠٠٠   ٩,٠٠٠     رعالوة إصدار أس املال ٢  ٣٤٤,٣٩٤   ٤,٦٣١    احتياطي نظا ))  ٥٤,٠٠٠   ٤,٠٠٠    احتياطي عام ن استثمارات متاحة للبيعحمققة م  ٦٣,٤٥٢(  ٥٨,٩٧٨(   ة حتويل عمالت أجنبيتعديالت  .املوجزة األولية جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة ١١ اىل رقم ١حات املرفقة من رقم تعترب االيضا   ٥,١٣٦,٤١٨   ٨,٤٠٨,٩٠٣    اجملموع   ٢,٣١٣,٠٩١   ٣,٦١٥,٧٩٩    جمموع حقوق امللكية   ٤٣٣,٢٥٨   ٧٣٣,٩٧١    حقوق االقلية   ١,٨٧٩,٨٣٣   ٢,٨٨١,٨٢٨    جمموع حقوق املسامهني   ٣٢٢,٢٧٨   ٩٥٦,٩٥١    ارباح مبقاة  ١٣,٦١٣   ٧٦,٢٢٤    ارباح غري 
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 شركة جمموعة صافوال

 )شركة مسامهة سعودية(
 

 )غري مدققة(قائمة الدخل واالرباح املبقاة املوحدة املوجزة األولية 
 ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ سبتمرب ٣٠ يف تنيلفتريت الثالثة والتسعة أشهر املنتهي

 )بآالف الرياالت السعودية(
 
 

   سبتمرب٣٠ يف تني التسعة أشهر املنتهي يتفتر     سبتمرب٣٠ يف تني الثالثة أشهر املنتهي يتفتر   
 

   ٢٠٠٤    ٢٠٠٥    ٢٠٠٤    ٢٠٠٥  
 

  ٣,٥٩٠,٥٨١   ٤,٩٧٥,٩٨٩   ١,٢٣٤,٧٣٠   ١,٨٣٣,٠٧٦  صايف االيرادات
  )٢,٩٥٣,٩٠٣(  )٤,١٣٧,٠٥٨(  )١,٠٢١,٩٠١(  )١,٤٩٠,٢٨٦( االيراداتتكلفة 

 
  ٦٣٦,٦٧٨   ٨٣٨,٩٣١   ٢١٢,٨٢٩   ٣٤٢,٧٩٠  امجايل الربح

 
 :مصروفات

  )٣١٥,٨٨٩(  )٤٠٧,٤٦٨(  )١٢٠,٥٢٨(  )١٥٢,٨٩٦( بيع وتسويق
  )١٥٩,٢٨٧(  )٢٨٠,٥٧١(  )٥٠,٨٧٨(  )١٤٢,٧١١( عمومية وإدارية

 
  ١٦١,٥٠٢   ١٥٠,٨٩٢   ٤١,٤٢٣   ٤٧,١٨٣  الدخل من العمليات

 
 :اخرى) مصروفات(صايف ايرادات 

 صايف الدخل من استبعاد جزء 
  -         ٧١١,٤٥٧   -         ٧١١,٤٥٧    من استثمار يف شركة زميلة
  ١٤٥,٥٣٩   ٢٤٣,٣٨٥   ٧٤,٦٤٠   ٨٦,٢٨٧  صايف الدخل من االستثمارات
  ١٠,٤٣٨   ١٣٠,٦٣   ٥,٠٣٠   ٣٢,٩٦٣  صايف ايرادات متويلية واخرى

 
 الربح قبل الزكاة الشرعية

  ٣١٧,٤٧٩   ١,١٣٦,٣٦٥   ١٢١,٠٩٣   ٨٧٧,٨٩٠  وحقوق االقلية
 

  وضريبة الدخلالزكاة الشرعية
  )٥,١٢٣(  )١٨,٧٧١(  )١,١٠٠(  )١٢,٣٠٤( االجنبية

 
  ٣١٢,٣٥٦   ١,١١٧,٥٩٤   ١١٩,٩٩٣   ٨٦٥,٥٨٦  الربح قبل حقوق االقلية

 
  صايف يفحقوق األقليةحصة 

 ارباح الشركات التابعة
  )٥٢,١٧٨(  )١٠٧,٥٨٠(  )١٥,٩٦٠(  )٧٤,١٦٨( املوحدة

 
  ٢٦٠,١٧٨   ١,٠١٠,٠١٤   ١٠٤,٠٣٣   ٧٩١,٤١٨  ربحالصايف 

 
  ٣٠٥,٩٠٠   ٤٥٣,٧٣٧   ٢٧٨,٨٤٥   ١٩٦,١٣٣  ارباح مبقاة كما يف بداية الفترة

 
  )٢٤٢,٠٠٠(  )٢٥٥,٠٠٠(  )٦٠,٠٠٠(  )٣٠,٠٠٠( ارباح موزعة 

  )١,٨٠٠(  )١,٨٠٠(  )٦٠٠(  )٦٠٠( مكافأة أعضاء جملس االدارة
  -         )٢٥٠,٠٠٠(  -         -        اسهم منحة صدرت

 
  ٣٢٢,٢٧٨   ٩٥٦,٩٥١   ٣٢٢,٢٧٨   ٩٥٦,٩٥١  ارباح مبقاة كما يف هناية الفترة

 
  )بالريال السعودي(ربح السهم 

  ٨,٦٧   ٣,٦٧٣   ٣,٤٧   ٢٦,٣٨  )٧انظر ايضاح    (
 

 .املوجزة األولية جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة ١١  اىل رقم١تعترب االيضاحات املرفقة من رقم 
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 شركة جمموعة صافوال

 )شركة مسامهة سعودية(
 
 )غري مدققة(املوجزة األولية قائمة التدفقات النقدية املوحدة 

 ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ سبتمرب ٣٠ يف تنياملنتهي  التسعة أشهريتلفتر
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 

       ٢٠٠٤    ٢٠٠٥  
 

 :التدفقات النقدية من العمليات
  ٢٦٠,١٧٨   ١,٠١٠,٠١٤     صايف الربح

 :ربح مع صايف النقد من العملياتالتعديالت لتسوية صايف 
  ١٢٢,٠٤٣   ١٦٦,١٤٩     استهالكات واطفاءات

  ٥٢,١٧٨   ١٠٧,٥٨٠     حقوق األقلية
  )١٤٥,٥٣٩(  )٩٥٤,٨٤٢(    صايف الدخل من االستثمارات

  )٢٠٩,٣٥٩(  )٢٧٥,٧٤٤( صايف التغريات يف موجودات ومطلوبات تشغيلية
 

  ٧٩,٥٠١   ٥٣,١٥٧     العمليات صايف النقد الناتج عن
 

 :التدفقات النقدية من نشاطات االستثمار
  ١٢٠,٩٩٠   ١٠٠,٨٢٥     أرباح موزعة مقبوضة من شركة زميلة

  )٣١٤,٧٠٨(  ٢٧٢,٢١٤     صايف التغري يف االستثمارات
  )٣,٦٥٠(  ٤٠,٥٨٥     التغريات يف الشهرة

  )٥٠,٥٦٨(  )٤٣,٦١٩(    اضافات على موجودات غري متداولة اخرى
  )٦٢١,٤٨٤(  )٦٠٦,٦٥٧(    صايف االضافات على املوجودات الثابتة

 
  )٨٦٩,٤٢٠(  )٢٣٦,٦٥٢(    ات االستثمار نشاطاملستخدم يفصايف النقد 

 
 :التدفقات النقدية من نشاطات التمويل
  ٢٢٥,٥٧١   ٥٨١,٦٣٣     صايف التغريات يف قروض قصرية االجل
  ٦٥٦,٦٢٨   )٤١,٠٢٠(    صايف التغريات يف قروض طويلة االجل
  ١٠,٥٨٥   )٦,٠٠٧(    صايف التغريات يف حقوق االقلية واخرى

  )١٨٩,٧٩٧(  )٢٥٥,٦٥٢(    ة مدفوعةارباح موزع
 

  ٧٠٢,٩٨٧   ٢٧٨,٩٥٤      التمويلاتنشاطالناتج عن صايف النقد 
 

  )٨٦,٩٣٢(  ٩٥,٤٥٩     مياثلهيف النقد وما التغري صايف 
 

  ١٦٦,٣٧٢   ٢٦٣,٧٨٦     ه كما يف بداية الفترةمياثلنقد وما 
 

  ٧٩,٤٤٠   ٣٥٩,٢٤٥      كما يف هناية الفترةمياثلهنقد وما 
 
 

 .املوجزة األولية جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة ١١ اىل رقم ١تعترب االيضاحات املرفقة من رقم 
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 شركة جمموعة صافوال
 )شركة مسامهة سعودية(

 
 )غري مدققة(املوجزة األولية ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة 

 ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ سبتمرب ٣٠ يف تنيتهياملن التسعة أشهرالثالثة و يتلفتر
 
 
  اطبيعة أعماهلوالشركة  - ١
 

تأسست وفقاً لنظام الشركات يف       هي شركة مسامهة سعودية    ")الشركة("جمموعة صافوال   شركة  ان   
 مارس  ٩(هـ  ١٣٩٨ ربيع األول    ٢٩ بتاريخ   ٢١/مبوجب املرسوم امللكي رقم م    اململكة العربية السعودية    

 رجـب ٢١ بتاريـخ مدينة جدة    يف ٤٠٣٠٠١٩٧٠٨ ركة التجاري رقم  صدر سجل الش  ). ١٩٧٨
تتمثل أهداف الشركة يف إنتاج وتسويق الزيوت النباتية وانشاء           ). ١٩٧٩  يونيو ١٦(هـ  ١٣٩٩

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

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

مبوجب سجل جتاري خاص هبا ومتارس نشاطها بشكل رئيسي يف جماالت إنتاج وتسويق املنتجات الغذائية               
 :زئة ومواد التغليف ومطاعم األغذية السريعةومنافذ جت

 
  نسبة امللكية     
  )باملائة(الفعلية     
   سبتمرب  ٣٠كما يف     
  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥  بلد التأسيس     الشركة

 
 شركة صافوال ألنظمة التغليف احملدودة 

  ١٠٠   ١٠٠ اململكة العربية السعودية ")صافوال للتغليف("
  ١٠٠  ١٠٠ اململكة العربية السعودية غليف احملدودةشركة االطر ملواد الت

 شركة رؤية لتطوير نظم املعلومات وخدمات
  ١٠٠  ١٠٠ اململكة العربية السعودية احلاسب اآليل

  ١٠٠  ١٠٠ فريجن ايالندز شركة صافوال للتجارة العاملية احملدودة 
  ١٠٠  ١٠٠ االمارات العربية املتحدة ) املنطقة احلرة( شركة تيسري

  ١٠٠  ١٠٠ اململكة العربية السعودية شركة العزيزية بندة التجارية
 سابقاً شركة(شركة العزيزية بندة املتحدة 
  ١٠٠  ١٠٠ اململكة العربية السعودية )العزيزية بندة القصيم

 شركة صافوال لزيوت الطعام احملدودة
  ٩٠,٦٢ ٩٠,٦٢ اململكة العربية السعودية ")زيوت الطعام("
  ٧٠  ٧٠ اململكة العربية السعودية ة هريف للخدمات الغذائيةشرك

 شركة صافوال لالستثمارات الصناعية
  ٦٣,٥  ٦٣,٥ اململكة العربية السعودية ")االستثمارات الصناعية("

  ١٠٠  ١٠٠ اململكة العربية السعودية شركة املرافق احلديثة للتنمية العقارية
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 :مارات يف الشركات التابعة املوحدة التاليةلدى شركة زيوت الطعام أيضا استث
 

  نسبة     
  )باملائة(امللكية الفعلية      
   سبتمرب ٣٠كما يف     
  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥  بلد التأسيس     الشركة

 
  ١٠٠  ١٠٠  لوكسمربغ شركة مالينترا القابضة

 سابقاً شركة( االردن -شركة عافية العاملية 
  ٧٥  ٧٥  االردن )   صافوال االردن

  ٥١  ٦٠  املغرب شركة صافوال املغرب
  ٥٠  ٥٠  فريجن ايالندز ")سامي فودز("صافوال سامي فودز احملدودة 

 احملدودة) السودان(شركة صافوال لزيوت الطعام 
  ٦٠  ٨٨,٦٥  السودان ")صافوال السودان(" قيد التأسيس -   

  ٦٤  ٩٠  فريجن ايالندز ")انفسكز("شركة انفسكز انك 
  ٤٩  ٤٩  ايران ")هبشاهر(" صافوال هبشاهر شركة

 
املتحدة (" باملائة من رأمسال الشركة املتحدة للسكر         ٦٤,٧٩متتلك شركة االستثمارات الصناعية نسبة      

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

 
 مصر، وهي شركة ذات     -، اسست شركة املتحدة للسكر الشركة املتحدة للسكر          ٢٠٠٥خالل عام   

 مصر ألغراض   -تأسست الشركة املتحدة للسكر     . مسؤولية حمدودة مسجلة يف مجهورية مصر العربية       
يل مصنع لتكرير قصب السكر يف مصر وبيع وتوزيع السكر املكرر واملنتجات الفرعية ذات               إمتالك وتشغ 

 .العالقة
 

 باملائة من شركة الشرق     ١٠٠، وقعت شركة صافوال للتغليف اتفاقية المتالك نسبة          ٢٠٠٥خالل عام   
يف اململكة  ، وهي شركة ذات مسؤولية حمدودة مسجلة        ")شركة الشرق ("للصناعات البالستيكية احملدودة    

يتمثل .  مليون ريال سعودي كدفعة مقدمة مقابل هذا االستثمار        ٨٦العربية السعودية وقامت بدفع مبلغ      
خالل الربع  . الغرض الرئيسي لشركة الشرق يف تصنيع وجتارة اجلملة والتجزئة للمنتجات البالستيكية            

من شركة الشرق بإجراءات قانونية      باملائة   ١، بدأ شريك االقلية الذي ميلك نسبة        ٢٠٠٥الثالث من عام    
ضد شركة صافوال للتغليف الستخدام حقه يف اعادة شراء احلصص املباعة لشركة صافوال للتغليف من قبل             

ما زالت االجراءات القانونية يف مراحلها االوىل وال ميكن توقع نتائجها           . شريك االغلبية يف شركة الشرق    
 سبتمرب  ٣٠اضافة اىل ذلك، كما يف      . وحـدة املوجـزة االولية  بتاريخ اصدار هذه القوائم املاليـة امل     

وبالتايل، مل يتم توحيد القوائم املالية االولية لشركة الشرق         . ، تقوم شركة الشرق باعادة هيكلتها     ٢٠٠٥
ة  مع القوائم املالية املوحدة املوجزة األولية املرفقة، بانتظار حل القضي          ٢٠٠٥ سبتمرب   ٣٠للفترة املنتهية يف    
 .املشار اليها اعاله

 
، ")سامي مصر (" باملائة من رأمسال شركة صافوال سامي مصر         ٤٩,٩متتلك اجملموعة أيضاً ملكية فعلية بنسبة       

وهي شركة ذات مسؤولية حمدودة مسجلة يف مجهورية مصر العربية، واليت مت توحيدها ايضاً مع القوائم                 
قبل اعداد هذه القوائم املالية املوحدة      )  باملائة من سامي مصر    ٧٥واليت متتلك نسبة    (املالية لشركة سامي فودز     

  .لدى اجملموعة سيطرة جوهرية على شركة سامي مصر. املوجزة األولية
، مت تأسيس شركة صافوال السودان كشركة ذات مسؤولية حمدودة يف مجهورية               ٢٠٠٤خالل عام   

، ال تزال   ٢٠٠٥ سبتمرب   ٣٠كما يف   . السودان لغرض اإلنتاج والتجارة يف منتجات زيوت الطعام        
  .٢٠٠٥تتوقع االدارة باهنا سوف تبدأ نشاطها يف هناية عام . شـركة صافوال السودان قيد التأسيس

 باملائة من رأمسال شركة     ٩٠، امتلكت شركة زيوت الطعام نسبة        ٢٠٠٤خالل الربع الثالث من عام       
ان اهلدف الرئيسي   . بريتش فريجن ايالندز  انفسكز، وهي شركة اعمال دولية مسجلة مبوجب قوانني          

النفسكز هو امتالك استثمار يف شركة مقرها مجهورية كازاخستان، واليت متارس عملها يف انتاج وتوزيع               
 .منتجات الزيوت النباتية
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 باملائة من رأمسال شركة     ٤٩امتلكت شركة زيوت الطعام ايضاً نسبة       ،  ٢٠٠٤خالل الربع الثالث من عام      
إن اهلدف الرئيسي لشركة    . وهي شركة مسامهة مغلقة مسجلة يف اجلمهورية االسالمية االيرانية        هبشاهر،  

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

 
ئم املالية املوحدة املوجزة األولية املرفقة على مجيع التسويات اليت يتكون معظمها من                 القواتشتمل   

املستحقات العادية املتكررة اليت تعتربها ادارة اجملموعة ضرورية لعرض عادل لقائمة املركز املايل ونتائج               
الثة والتسعة اشهر املنتهيتني يف     ان النتائج األولية للعمليات لفتريت الث     . العمليات والتدفقات النقدية املوحدة   

جيب ان تقرأ   .  رمبا ال متثل مؤشرا دقيقاً لنتائج العمليات السنوية للمجموعة         ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٥ سبتمرب   ٣٠
هذه القوائم املالية املوحدة املوجزة األولية وااليضاحات مع القوائم املالية املوحدة املدققة السنوية للشركة               

 .٢٠٠٤ ديسمرب ٣١لسنة املنتهية يف وااليضاحات املتعلقة هبا ل
 
 
 ملخص السياسات احملاسبية اهلامة - ٢
 

 وفقا ملعيار التقارير املالية األولية الصادر عن اهليئة          املوجزة األولية املرفقة  أعدت القوائم املالية املوحدة      
قاً ملبدأ التكلفة التارخيية فيما     تعد القوائم املالية املوحدة املوجزة االولية وف      . السعودية للمحاسبني القانونيني  

 اليت تطبقها الشركة     اهلامة إن السياسات احملاسبية  . عدا االستثمارات املتاحة للبيع واليت تقيم بقيمتها العادلة       
عام ل للشركة   السنويتتماشى مع مثيلتها املوضحة بالتقرير      األولية   املوجزةيف إعداد القوائم املالية املوحدة      

 :باآليتلخص  واليت تت،٢٠٠٤
 

 اسس توحيد القوائم املالية 
القوائم املالية االولية للشركة وشركاهتا التابعة املبينة يف        على  املوجزة االولية   مل القوائم املالية املوحدة     تتش 

 .عند التوحيد جلوهريةلقد مت إستبعاد كافة االرصدة واملعامالت ا.  اعاله١ايضاح 
 

 استخدام التقديرات 
وفقاً للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها استخدام       املوجزة األولية    اد القوائم املالية املوحدة   يتطلب إعد  

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

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

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

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

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

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

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

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

 عليها او اليت ختضع العادة هيكلة او اعادة تنظيم، مل توحد يف هذه القوائم املالية املوجزة األولية،                  اجملموعة
 .بل قيدت على اساس طريقة حقوق امللكية

 
 استثمارات يف شركات زميلة 
 باملائة يف   ٥٠تقيد االستثمارات يف شركات زميلة واليت متتلك اجملموعة حصص فعلية بنسب أقل من                 

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

سائر الشركات املستثمر تقيد حصة اجملموعة يف ارباح او خ     . الشركات املستثمر فيها واألرباح املوزعة منها     
 .املوجزة األولية للفترة اجلاريةفيها يف قائمة الدخل املوحدة 

 
  وإستثمارات أخرى يف حقوق امللكيةاوراق مالية متاحة للبيع 
 باملائة يف رامسال عدة شركات      ٢٠تتكون االوراق املالية املتاحة للبيع بشكل رئيسي من حصص تقل عن             

. ارة بيع هذه االستثمارات خالل سنة من تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة األولية            تنوي االد . مسامهة حملية 
يتم تعديل القيمة الدفترية هلذه االستثمارات      . وبالتايل، مت قيد هذه االستثمارات ضمن املوجودات املتداولة       

يد األرباح أو اخلسائر غري     تق. على اساس قيمتها العادلة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة االولية           
احملققة والناجتة عن التغري يف القيمة العادلة، اذا كانت جوهرية، كبند مستقل ضمن مكونات حقوق                  

وعند استبعاد تلك االستثمارات، تقيد هذه االرباح او اخلسائر غري احملققة يف قائمة الدخل                . املسامهني
 .املوجزة األوليةاملوحدة 

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

تقيد هذه االستثمارات   .  باملائة يف رأمسال عدة شركات ذات مسؤولية حمدودة         ٢٠حصص تقل عن    
 . بالتكلفة حيث ان تقدير قيمتها العادلة غري ممكن

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

 .اجلارية
 

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

 . سنة٢٠بإستخدام طريقة القسط الثابت على فترة ال تتجاوز 
 

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

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

 باستخدام طريقة القسط الثابت على الفترة        ء هذه املصروفات   يتم اطفا  .جديدة ومشاريع أخرى  
 . سنواتحبيث ال تزيد عن مخساملقدرة لالنتفاع هبا 
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تشتمل النفقات املؤجلة أيضا على رسوم إعتماد قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي ورسوم               
يت مت تأجيلها ويتم إطفاؤها باستخدام طريقة القسط الثابت على فترة تلك              اخرى متعلقة هبا وال   

 .القروض
 

 تقيد العالوة على أرض مستأجرة، واليت سددهتا اجملموعة اىل طرف            -عالوة على أرض مستأجرة      )ب
. ثالث للحصول على حق استئجار أرض من جهة حكومية، بالتكلفة بعد خصم االطفاءات املتراكمة             

 . سنة، أيهما أقل٢٠اب االطفاء باستخدام طريقة القسط الثابت على فترة عقد االجيار او يتم احتس
 

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

 :تايلللموجودات كالبإستخدام طريقة القسط الثابت وفقاً للعمر االنتاجي املقدر 
 

 سنـــة   
 

 -  اراضي 
  ٣٣ - ٢٠ مباين 
  ٢٠ - ٣  آالت ومعدات 
  ١٠ - ٤  معدات مكتبيةأثاث و 
  ٤ - ٣  سيارات 
 ٢٥ - ١٥ نات على مباينحتسي 

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

 . تقيد نفقات التمويل االخرى ضمن املصروفات عند تكبدها.االصل لغرض استخدامه
 

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

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

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

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

 
 قروض 
 .تدرج القروض بقيمة املبالغ اليت مت احلصول عليها، بعد خصم املصروفات املتعلقة هبذه العمليات 

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

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

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

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

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

 .ل من عقود اإلجيارات خالل فترة تلك العقود ويقيد ضمن االيراداتالدخ
 

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

 عقود اجيار تشغيلية 
خالل فترة  وجزة األولية    امل حتمل املصروفات املتعلقة بعقود االجيار التشغيلية على قائمة الدخل املوحدة           

 .العقود
 

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

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

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

حتمل . لشركات التابعة األجنبية ألنظمة الضرائب يف البالد املسجلة فيها        اختضع   .مصلحة الزكاة والدخل  
 .ضريبة الدخل للشركات التابعة االجنبية على قائمة الدخل املوحدة املوجزة األولية للفترة اجلارية

 
ة الزكاة الشرعية وضريبة الدخل االضافية، ان وجدت، والناجتة عن اهناء الربوط الزكوية والضريبي             تقيد   

 .للمجموعة عندما يتم حتديدها
 

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

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

واليت مل تكن    ،تقيد الفروقات الناجتة عن حتويل العمالت االجنبية       . قائمة املركز املايل املوحدة األولية    
 املوحدة   يف قائمة الدخل   ،٢٠٠٤ و   ٢٠٠٥ سبتمرب   ٣٠جوهرية لفتريت الثالثة والتسعة اشهر املنتهيتني يف        

  .املوجزة األولية للفترة اجلارية
 

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

تاريخ ب، باستثناء االرباح املبقاة، على أساس أسعار الصرف السائدة يف السوق              التابعة األجنبية  اتالشرك
على اساس  يف الشركات التابعة االجنبية     بينما يتم حتويل بنود قائمة الدخل        . نشأة البنود ذات العالقة   

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

 .املرفقةاملوجزة األولية املوحدة 
 

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

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

 
 إعادة تصنيف 
ية يف  فترة التسعة اشهر املنتـه   لاملوحـدة املوجزة األولية    مت إعادة تصنيف بعض املبالغ يف القوائم املالية          

 .٢٠٠٥ سبتمرب ٣٠فترة التسعة اشهر املنتهية يف  مع تصنيف وافق لتت٢٠٠٤  سبتمرب٣٠
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 استثمارات - ٣
 

 بشكل رئيسي من حصة الشركة يف ملكية شركتني          ٢٠٠٥ سبتمرب   ٣٠تتكون االستثمارات كما يف      
 ). مليون ريال سعودي٥٧٥ - ٢٠٠٤( مليون ريال سعودي ٨٧٧زميلتني بقيمة 

 
، قامت الشركة باستبعاد جزء من استثماراهتا يف شركة املراعي من            ٢٠٠٥ربع الثالث من عام     خالل ال  

 .خالل االكتتاب العام املبدئي لشركة املراعي
 

 باملائة من رأمسال الشركة املصرية      ٣٠ ايضاً، قامت الشركة بامتالك      ٢٠٠٥الربع الثالث من عام     خالل   
ان الغرض االساسي للشركة    . ة يف مجهورية مصر العربية    لألمسدة، وهي شركة مسامهة مغلقة مسجل      

 .املصرية لألمسدة هو انتاج وجتارة اجلملة والتجزئة لألمسدة
 
 
 التغريات املومسية - ٤
 

، حيث تنتج عنها زيادة     االضحىاجملموعة حبركة مومسية مرتبطة بشهر رمضان وعيد        بعض أنشطة   تأثر  ت 
 الربع  يفبشكل رئيسي    ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٥ لعامي تأثري هذه الفترة     ويتمثل. كبرية يف مبيعات تلك الفترة    

  .السنة املاليةاألخري من األول و
 
 
 قروض قصرية األجل - ٥
 

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

 .وبعض الشركات االعضاء يف اجملموعة مضمونة من قبل الشركة
 

 سبتمرب  ٣٠ مليون ريال سـعودي كما يف        ٢٦٥لدى اجملموعة تسهيالت بنكية غري مستخدمة مببلغ         
٢٠٠٥. 

 
 
 رأس املال وتوزيعات االرباح - ٦
 

 - ٢٠٠٤ (٢٠٠٥ سبتمرب   ٣٠دي كما يف     مليون ريال سعو   ١,٥٠٠يتكون رأس مال الشركة البالغ      
، قيمة السهم الواحد    ) مليون سهم  ٢٠ - ٢٠٠٤( مليون سهم    ٣٠من  )  مليون ريال سعودي   ١,٠٠٠

 . ريال سعودي مصدرة ومدفوعة بالكامل٥٠
 

 زيادة راس مال    ٢٠٠٥ مارس   ١٩قرر املسامهون خالل اجلمعية العمومية غري العادية اليت انعقدت يف             
ق منح سهم واحد لكل اربعة اسهم قائمة كما يف ذلك التاريخ ووافقوا على دفع توزيع                 الشركة عن طري  

نتيجة لذلك، زاد راس مال الشركة اىل        .  مليون ريال سعودي اىل املسامهني     ٧٥االرباح النهائية مببلغ    
ال متت هذه الزيادة يف راس امل     .  مليون سهم  ٢٥ مليون ريال سعودي كما زاد عدد االسهم اىل          ١,٢٥٠

 . مليون ريال سعودي من حساب االرباح املبقاة٢٥٠عن طريق حتويل مبلغ 
 

 زيادة رأس مال    ٢٠٠٥ يوليو   ١٦كما قرر املسامهون خالل اجلمعية العمومية غري العادية املنعقدة يف             
كنتيجة لذلك، زاد رأس مال الشركة اىل       . الشركة عن طريق منح سهم واحد لكل مخسة اسهم قائمة          

متت هذه الزيادة يف رأس املال      .  مليون سهم  ٣٠ون ريال سعودي كما زاد عدد االسهم اىل          ملي ١,٥٠٠
 . مليون ريال سعودي من حساب االحتياطي العام٢٥٠عن طريق حتويل مبلغ 

 
 ريال  ٦ على توزيع ارباح مرحلية بواقع       ٢٠٠٥ يونيو   ٢٠وافق جملس االدارة يف اجتماعه املنعقد يف        كما   

 .احدسعودي للسهم الو
 

 زيادة أخرى لرأس مال الشركة وذلك       ٢٠٠٤ سبتمرب   ١٥قرر جملس االدارة خالل اجتماعه املنعقد يف         
ان الشركة بصدد   .  مليون ريال سعودي وذلك للمسامهني املسجلني      ٢,٤٠٠باصدار أسهم جديدة مببلغ     

 .احلصول على املواقفة القانونية هلذه الزيادة يف رأس املال
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 فترةربح السهم لل - ٧
 

 بقسمة صايف الربح لتلك الفترة      ٢٠٠٤ سبتمرب   ٣٠مت احتساب ربح السهم لفترة التسعة أشهر املنتهية يف           
 مليون سهم للحصول على اثر رجعي بعد األخذ يف االعتبار اسهم املنحة اليت صدرت خالل عام                 ٣٠على  
٢٠٠٥. 

 
 

 قطاعات العمل - ٨
 

، متثلت االنشطة الرئيسية للمجموعة     ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٥ سبتمرب   ٣٠خالل فتريت التسعة اشهر املنتهيتني يف       
ان املعلومات  . يف التصنيع والتجارة باجلملة والتجزئة يف أصناف متعددة من األغذية واملنتجات التابعة هلا             

 ولفتريت التسعة اشهر    ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٥ سبتمرب   ٣٠املالية املنتقاة واخلاصة بقطاعات العمل كما يف         
 ):بآالف الرياالت السعودية(لك التاريخ هي كالتايل املنتهيتني يف ذ

 
    استثمارات    
      اجملموع    وأخرى       جتزئة باجلملة/ تصنيع 

 
٢٠٠٥ 

 
  ٣,٦٥٦,٦٥٢  ١٨,٠٩٩  ٢,٢١٩,٧٧٣  ١,٤١٨,٧٨٠ املوجودات الثابتةصايف 

  ١,٢٤٥,٧٥٠  ٨٤٢,٥٠٣  ٢٥٧,٦١٠  ١٤٥,٦٣٧ صايف املوجودات غري املتداولة األخرى 
  ٤,٩٧٥,٩٨٩  -        ١,٧٣٦,٦٥٩  ٣,٢٣٩,٣٣٠ صايف االيرادات
  ١,٠١٠,٠١٤  ٨٠٤,٣٢٤  ٦٤,٨٥٨  ١٤٠,٨٣٢ صايف الربح

 
٢٠٠٤ 

 
  ٢,٥٤٢,٧٤٥  ١٥,٦٥٢  ١,٦٢٨,٦٠٠  ٨٩٨,٤٩٣ املوجودات الثابتةصايف 

  ١,١١٦,٨٣٧  ٥٩٨,٣٨٢  ١١٢,٩٧٤  ٤٠٥,٤٨١ صايف املوجودات غري املتداولة األخرى
  ٣,٥٩٠,٥٨١  -         ١,٤٨٢,٧١٠  ٢,١٠٧,٨٧١ صايف االيرادات
   ٢٦٠,١٧٨  ٩٨,٨٤٦  ٢٢,٩٨٠  ١٣٨,٣٥٢ صايف الربح

ان اعمال اجملموعة هي يف اململكة العربية السعودية ومجهورية مصر العربية واجلمهورية االسالمية االيرانية              
 سبتمرب  ٣٠واخلاصة بالقطاعات اجلغرافية كما يف      ان املعلومات املالية املنتقاة     . ومناطق جغرافية اخرى  

  ):بآالف الرياالت السعودية( ولفتريت التسعة اشهر املنتهيتني يف ذلك التاريخ هي كالتايل ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥
     اجلمهورية         
 دول    االسالمية   مجهورية  اململكة العربية   
   اجملموع   أخرى     االيرانية    مصر العربية    السعودية   

٢٠٠٥  
  ٣,٦٥٦,٦٥٢ ١٣٦,٢٣٩   ٤٢١,٣١٠  ٦٣,٨٠١ ٣,٠٣٥,٣٠٢ املوجودات الثابتةصايف 

  ١,٢٤٥,٧٥٠  ٩٣,٠٤٣   ٧,٦٣٦  ١٨,٠٢٨ ١,١٢٧,٠٤٣ صايف املوجودات غري املتداولة األخرى
  ٤,٩٧٥,٩٨٩ ٢٦٥,٤٢٤   ٧٨٥,٤٥٢  ٣٨٥,٦١١ ٣,٥٣٩,٥٠٢ صايف االيرادات

   ١,٠١٠,٠١٤  )٣٧,٠٣٩(  ٦٦,١٦٧  ٥٦,٦٤٥  ٩٢٤,٢٤١ )اخلسارة(صايف الربح 
٢٠٠٤  
  ٢,٥٤٢,٧٤٥  ٧٢,٤٥٣   -        ٥٧,٩٦٨ ٢,٤١٢,٣٢٤ املوجودات الثابتةصايف 

  ١,١١٦,٨٣٧  ٨٩,٩٤٥   ٢٨٨,٠٧١  -        ٧٣٨,٨٢١ صايف املوجودات غري املتداولة األخرى
  ٣,٥٩٠,٥٨١ ٢٩٨,٠٦٤   -        ٢٩٥,٦٠١ ٢,٩٩٦,٩١٦ صايف االيرادات

  ٢٦٠,١٧٨  )٣٩٢(  -        ٢,٠٨٠  ٢٥٨,٤٩٠ )اخلسارة(صايف الربح 
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 تعهدات والتزامات حمتملة  - ٩
 

باملطالبة بزكاة شرعية اضافية عن فترات سابقة تتعلق بالشركة         ") املصلحة("قامت مصلحة الزكاة والدخل       
اعترضت االدارة على هذه الربوط     .  مليون ريال سعودي   ٣٣,٨وبعض شركاهتا التابعة املوحدة مببلغ      

وبالتايل، مل يتم قيد أي خمصص هلذا املبلغ يف القوائم املالية           . وتعتقد بان املصلحة سوف تعكس هذه الربوط      
 . املوحدة املوجزة األولية املرفقة

 
 . خبصوص االجراءات القانونية املتعلقة باستثمار الشركة يف شركة الشرق١ايضاً انظر ايضاح  

 
 
 أحداث الحقة - ١٠

 
 ريال سعودي   ٣توزيع ارباح أولية بواقع      ٢٠٠٥ اكتوبر   ١٢اقترح الشركاء خالل االجتماع املنعقد يف        

 .للسهم الواحد
 
 
 موافقة جملس اإلدارة - ١١

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

 .٢٠٠٥كتوبر  أ١٢
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