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  شركة جرير للتسويق
  )شركة مسامهة سعودية(

  قائمة املركز املايل املوحدة األولية

  )بآالف الرياالت السعودية(
  

   ٢٠٠٦ يونيو ٣٠  ٦٢٠٠ ديسمرب ٣١   ٢٠٠٧ يونيو ٣٠  
    )مراجعةغري    (    )مراجعة     (    )غري مراجعة  (  

  املوجودات
  موجودات متداولة

  ١٤,٤١١    ٣٣,١١٣    ١٧,٦٤٩   وما يعادلهنقد
  ١٤٧,٧٤٩    ١٣٧,٦٣٧    ١٢٩,٨٨٣  ، صايفمدينون
  ٣٤٢,٩٥٦    ٣٠٦,٧٧٨    ٣١٨,٧٥٤  ، صايفخمزون

    ١٢,٨٩٩    ١٠,٨٧١    ١٦,٣٧٢   وأخرىمصاريف مدفوعة مقدما
  ٥١٨,٠١٥    ٤٨٨,٣٩٩    ٤٨٢,٦٥٨  جمموع املوجودات املتداولة

  ٨,٤٢٣    ٨,٢٩٠    ٨,١٥٦   صايف مستثمرة،كاتممتل
  -           ٢٧,٩٥١    ٢٧,٩٥١  إستثمار يف أسهم شركات

    ٣١٦,٣٧٣    ٣١٨,٧١٢    ٤٥٥,٣٠٥   صايف،ممتلكات ومعدات
    ٨٤٢,٨١١    ٨٤٣,٣٥٢    ٩٧٤,٠٧٠  جمموع املوجودات

  
  املطلوبات وحقوق املسامهني

  مطلوبات متداولة
  ١٦٨,٩١٩    ٥٥٧    ١٨٧,٢١١  لبنوكلمطلوب 

  ١٢٥,٢٦٥    ١٦٠,٢١٠    ١٤٨,٤٨٣  ئنوندا
  ١٧,١٣٤    ٢٨,٤٨٤    ٢٤,٦٠٨  وأخرىمصاريف مستحقة 
    ٦,٨٢٩    ٥,٢٦٩    ٩,٣٧٠  إيرادات مؤجلة

    ٣١٨,١٤٧    ١٩٤,٥٢٠    ٣٦٩,٦٧٢  جمموع املطلوبات املتداولة
    ١٥,١٢١    ١٥,٩٨١    ١٧,١٠٨  مكافأة ترك اخلدمة للموظفنيخمصص 

    ٢٦٨,٣٣٣    ٢١٠,٥٠١    ٣٨٦,٧٨٠  جمموع املطلوبات
  حقوق املسامهني

  ٣٠٠,٠٠٠    ٣٠٠,٠٠٠    ٣٠٠,٠٠٠  رأس املال
  ١٧,٤١٢    ٢٩,٧٤٢    ٤٣,١٨٦  حتياطي نظاميإ
  ١٣,٠٨٥    ١٣,٠٨٥    -        للتوسعحتياطي خاص إ
  جتماعية وخطة منح إعمال أحتياطي إ

  ١٣,٠٠٠    ١٣,٠٠٠    ١٣,٠٠٠  ملوظفي الشركة مستقبال  أسهم 
    ٦,٠٤٦١٦    ٢٧٧,٠٢٤    ٢٣١,١٠٤  أرباح مستبقاة 

    ٥٠٩,٥٤٣    ٦٣٢,٨٥١    ٥٨٧,٢٩٠  جمموع حقوق املسامهني

    ٨٤٢,٨١١    ٨٤٣,٣٥٢    ٩٧٤,٠٧٠  جمموع املطلوبات وحقوق املسامهني
  

    .تعترب اإليضاحات املرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية
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  شركة جرير للتسويق
  )شركة مسامهة سعودية(

  )جعةغري مرا (قائمة الدخل املوحدة األولية
  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧  يونيو٣٠ يف تني املنتهيأشهر لفتريت الثالثة والستة

  )بآالف الرياالت السعودية(
  

     يونيو٣٠لفتريت الستة أشهر املنتهيتني يف       يونيو٣٠لفتريت الثالثة أشهر املنتهيتني يف     
           ٢٠٠٦              ٢٠٠٧             ٢٠٠٦              ٢٠٠٧    

    ٧١٠,٤٧٣      ٨٢٢,٩٩٥      ٣١٩,٦٥٢      ٣٩٤,٥٠٦    املبيعات
    )٥٧٢,٣٩٠(    )٦٦٤,٥٩٧ (    )٢٦٥,١٢٢ (    )٣٢٥,٠٥٣ (  شغالإل واكلفة املبيعاتت

    ١٣٨,٠٨٣      ١٥٨,٣٩٨      ٥٤,٥٣٠      ٦٩,٤٥٣    الربح االمجايل

    )١٣,٣١٦(    )١٣,٩١٢(    )٦,٩٤٤ (    )٨,٥٠٤(  اداريةومصاريف عمومية 
    )٨,٤٥٩(    )٩,٧٥٥ (    )٣,٧٨٩ (    )٥,٣٧٣ (  مصاريف بيع وتوزيع

    ١١٦,٣٠٨      ١٣٤,٧٣١      ٤٣,٧٩٧      ٥٥,٥٧٦    العملياتالربح من 

  ، معظمها إيرادات أخرى
    ٩,٩٢٤      ٦,٨٣٤      ٣,٨٧٣      ٣,٥٦٦      إجيارات

    )٢,٧٣١(    )١,٩٨٦ (    )٢,١٢٢ (    )١,٩٤٥ (  ، صايفمصاريف متويل

    ١٢٣,٥٠١      ١٣٩,٥٧٩      ٤٥,٥٤٨      ٥٧,١٩٧    الربح قبل الزكاة 

    )٣,٥٢٦(    )٥,١٤٠ (    )١,٦٥١ (    )٢,٨٥٠ (   الزكاة صصخم

    ١١٩,٩٧٥      ١٣٤,٤٣٩      ٤٣,٨٩٧      ٥٤,٣٤٧    الربح الصايف للفترة

     مليون٣٠       مليون٣٠       مليون٣٠       مليون٣٠    عدد األسهم القائمة

    ٤,٠٠         ٤,٤٨         ١,٤٦         ١,٨١       )بالريال السعودي (ربح السهم
  

  .رفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املاليةإن االيضاحات امل
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  شركة جرير للتسويق
  )شركة مسامهة سعودية(

  )غري مراجعة (حقوق املسامهني املوحدة األوليةالتغريات يف قائمة 
  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ يونيو ٣٠لفتريت الستة أشهر املنتهيتني يف 

  )بآالف الرياالت السعودية(
  

  عمالأحتياطي إ              
   وخطةإجتماعية              
   أسهــممنح              
  ي الشركةملوظف    يــحتياطإ   إحتياطــي      
 أرباح مستبقاة   ـــالًمستقب    للتوسع خاص    يـــنظام    رأس املـال  
    امــوع    

  ٦٣٢,٨٥١      ٢٧٧,٠٢٤      ١٣,٠٠٠    ١٣,٠٨٥    ٢٩,٧٤٢    ٣٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٧ يناير ١الرصيد يف 
  ١٣٤,٤٣٩      ١٣٤,٤٣٩      -          -         -          -        للفترةالربح الصايف

  -            )١٣,٤٤٤(    -          -         ١٣,٤٤٤    -        إىل اإلحتياطي النظامياحملول
  حتويل اإلحتياطي اخلاص للتوسع

  -            ١٣,٠٨٥      -          )١٣,٠٨٥(    -          -         إىل األرباح املستبقاة
   )١٨٠,٠٠٠(    )١٨٠,٠٠٠(    -          -         -          -       أرباح موزعة مدفوعة

    ٥٨٧,٢٩٠      ٢٣,١٠٤      ١٣,٠٠٠    -              ٣٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠الرصيد يف 
    ٥٠٩,٥٦٨     ١٨٣,٠٦٩     ٨,٠٠٠    ١٣,٠٨٥    ٥,٤١٤    ٣٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٦ يناير ١الرصيد يف 
    ١١٩,٩٧٥     ١١٩,٩٧٥     -           -          -          -           للفترةالربح الصايف

    -           )١١,٩٩٨(    -           -          ١١,٩٩٨    -           إىل اإلحتياطي النظامياحملول
  حتياطي أعمال اجتماعيةإاحملول إىل 

    وخطة منح أسهم ملوظفي الشركة
    -           )٥,٠٠٠(    ٥,٠٠٠    -          -          -            مستقبالً

   )١٢٠,٠٠٠(    )١٢٠,٠٠٠(    -           -          -          -          ةأرباح موزعة مدفوع

    ٥٠٩,٥٤٣     ١٦٦,٠٤٦     ١٣,٠٠٠    ١٣,٠٨٥    ١٧,٤١٢    ٣٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠الرصيد يف 
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        .تعترب اإليضاحات املرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية
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  شركة جرير للتسويق
  )شركة مسامهة سعودية(

  )غري مراجعة (دفقات النقدية املوحدة األوليةقائمة الت
  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧  يونيو٣٠ أشهر املنتهيتني يف الستةالثالثة ولفتريت 

  )بآالف الرياالت السعودية(
  

        ٢٠٠٦           ٢٠٠٧    
  األنشطة التشغيلية

  ١١٩,٩٧٥      ١٣٤,٤٣٩    الربح الصايف
  :تعديالت على الربح الصايف

  ٥,٩٨٧      ٦,٨٦٨    ستهالكاتإ
  ١,١٤٢      ١,٣٤٧     مكافأة ترك اخلدمة للموظفنيخمصص

  :التغريات يف بنود موجودات ومطلوبات التشغيل
  )٢٣,٠٨٨(    ٧,٧٥٤    ، صايفمدينون
  )٥٦,٣٤٤(    )١١,٩٧٦(  ، صايفخمزون

  )١,٤٠٤(    )٥,٥٠١(   وأخرىمصاريف مدفوعة مقدما
  )٧,٧٦٧(    )١١,٧٢٧(  دائنون

  )٣,٦٨٩(    )٣,٨٧٦(  وأخرىمصاريف مستحقة 
  ١,٥٦٢      ٤,١٠١    إيرادات مؤجلة

    )١,٠٣٣(    )٢٢٠(  ةمكافأة ترك اخلدمة للموظفني املدفوع

      ٣٥,٣٤١      ٩١٢١,٢٠     من األنشطة التشغيليةناتجصايف النقد ال
  االستثماريةاألنشطة 
  )٣٨,٦٥٤(   )١٤٣,٤١٠(   ممتلكات ومعداتإضافات

  ٤٧      ٨٣    ، صايفستبعاد ممتلكات ومعداتإ
    )٨٨٥(    -          مستثمرةإضافات ممتلكات 

      )٣٩,٤٩٢(   )١٤٣,٣٢٧(  االستثماريةصايف النقد املستخدم يف األنشطة 
  األنشطة التمويلية

  ١٠٦,٨٦٧      ١٨٦,٦٥٤    لبنوكلمطلوب 
   )١٢٠,٠٠٠(   )١٨٠,٠٠٠(   مدفوعةأرباح موزعة
      )١٣,١٣٣(    ٤٦,٦٥    األنشطة التمويلية) املستخدم يف( الناتج من صايف النقد

    )١٧,٢٨٤(    )١٥,٤٦٤(   وما يعادله يف النقدالتغري صايف
    ٣١,٦٩٥      ٣٣,١١٣    فترة يف بداية ال وما يعادلهالنقد

    ١٤,٤١١      ١٧,٦٤٩    فترة يف اية الوما يعادلهالنقد 
  -معلومات إضافية عن نشاط غري نقدي

    ٧,٦٠٣      -         حتويل ممتلكات ومعدات إىل ممتلكات مستثمرة
  

    .ات املرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املاليةتعترب اإليضاح
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  شركة جرير للتسويق
  )شركة مسامهة سعودية(

   املوجزة حول القوائم املالية املوحدة األوليةإيضاحات
    ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧  يونيو٣٠أشهر املنتهيتني يف والستة لفتريت الثالثة 

  
  التكوين والنشاط  - ١

 مبوجب قرار وزارة التجارة رقم  سعوديةشركة مسامهةلقد مت تسجيل شركة جرير للتسويق ك
ومتارس الشركة نشاطها مبوجب ) ٢٠٠٠ أكتوبر ٨املوافق ( هـ١٤٢١ رجب ١١ بتاريخ ١١٩٣

  .١٠١٠٠٣٢٢٦٤السجل التجاري رقم 

 مليون سهم ٣٠ مليون ريال سعودي مقسم إىل ٣٠٠ رأس مال الشركة املصرح به واملدفوع بلغ
  .  للسهم الواحد سعوديةت رياال١٠بقيمة إمسية 

  
لعاب األطفال غري أغراض الشركة تتضمن جتارة اجلملة والتجزئة يف األدوات املكتبية واملدرسية وأن إ

جهزة وبرامج أثاث املكاتب واألجهزة واألدوات اهلندسية وأالنارية والكتب والوسائل التعليمية و
راء املباين السكنية والتجارية واألراضي إلقامة يل واألدوات الرياضية والكشفية والورق وشآلاحلاسب ا

   .يلآلجهزة احلاسب اأمباين عليها واستثمارها بالبيع والتأجري لصاحل الشركة وصيانة 
  

معرضاً للجملة ثالثة وعشرون ولدى الشركة . إن املركز الرئيسي للشركة مسجل يف مدينة الرياض
يف اململكة العربية السعودية ولدى )  وعشروناثنان - ٢٠٠٦ (٢٠٠٧ يونيو ٣٠يف والتجزئة كما 

يف دول جملس )  ثالثة- ٢٠٠٦ (٢٠٠٧ يونيو ٣٠الشركات التابعة ثالثة معارض للتجزئة كما يف 
  .هذا باإلضافة إىل املمتلكات املستثمرة املوجودة يف مجهورية مصر العربية. التعاون اخلليجي األخرى

  
  ملخص ألهم السياسات احملاسبية  - ٢

 على أساس التكلفة التارخيية وفقاً ملبدأ املرفقةاملوحدة األولية املوجزة  القوائم املالية إعداد متلقد 
ن اهليئة السعودية للمحاسبني الصادر ع االستحقاق احملاسيب وطبقاً ملعيار التقارير املالية األولية

  .القانونيني

وائم املالية املوحدة األولية املوجزة، إن السياسات احملاسبية املتبعة من قبل الشركة يف إعداد الق
 ٣١ة للسنة املنتهية يف م املالية املوحدة السنوية املراجعوامللخصة أدناه، تتفق مع تلك املبينة يف القوائ

ويف رأي اإلدارة، فإن القوائم املالية املوحدة األولية املوجزة تظهر كافة التعديالت . ٢٠٠٦ديسمرب 
الضرورية إلظهار نتائج أعمال الشركة بصورة عادلة ) الت العادية املتكررةواليت تتضمن فقط التعدي(

م جيب قراءة هذه القوائم املالية املوحدة األولية املوجزة وإيضاحاا مع القوائ. للفترات األولية املعروضة
  .٢٠٠٦ ديسمرب ٣١ة واإليضاحات املتعلقة ا للسنة املنتهية يف املالية املوحدة السنوية املراجع
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  .إن نتائج الفترة األولية ليست بالضرورة، مؤشراً دقيقاً لنتائج النشاط السنوي
  

  استخدام التقديرات
إن إعداد القوائم املالية وفقاً للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات واالفتراضات 

يت قد تؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات وإيضاحات املوجودات واملطلوبات احملتملة بتاريخ ال
وبالرغم من أن هذه . القوائم املالية، إضافة إىل مبالغ اإليرادات واملصروفات خالل تلك الفترة

أن النتائج الفعلية التقديرات مبنية على أفضل املعلومات واألحداث احلالية املتوفرة لدى اإلدارة إالّ 
  .النهائية قد ختتلف عن هذه التقديرات

  
  سس التوحيدأ

 يونيو ٣٠ أشهر املنتهيتني يف  والستةاملوحدة األولية املوجزة املرفقة لفتريت الثالثةتتضمن القوائم املالية 
  :التالية  اململوكة بالكاملا التابعةاحسابات شركة جرير للتسويق وشرك ٢٠٠٦و  ٢٠٠٧

  
   قطر- م . م.ركة املتحدة للمواد املكتبية والقرطاسية ذالش -
  أبو ظيب – م . م.شركة جرير التجارية ذ -
  أبوظيب –املكتبة املتحدة  -
  الكويت–مكتبة جرير  -
بدأت التشغيل خـالل    ( مجهورية مصر العربية     - م   .م. ركة جرير مصر للتأجري التمويلي ش     ش -

 ). بغرض تأجريها للغري ويتضمن نشاطها شراء عقارات٢٠٠٦شهر مايو 
  

 ومت إدراجها أوصياءإن بعض حصص امللكية يف الشركات التابعة املذكورة أعاله مسجلة باسم 
  .بالنسبة املئوية الفعالة

  
 على درجة التحكم اليت متارسها الشركة مقارنة تصنف الشركة املستثمر ا كشركة تابعة موحدة بناًء

ا اد كافة األرصدة واملعامالت املهمة اليت متت بني الشركة وشركوقد مت استبعا. اآلخرينبالشركاء 
  . األولية املوجزةاملوحدة  القوائم املاليةإعدادالتابعة عند 

  
  نقد وما يعادله

يتضمن النقد وما يعادله استثمارات عالية السيولة، إن وجدت، تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ 
  .التعاقد
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  اإليرادات
  .اتموبيعات عند تسليم البضاعة إىل العمالء وتظهر بالصايف بعد اخلصتتحقق امل  -
 يتم قيد .اإلجياراإلستحقاق خالل فترة عقود  بدأمل اًوفق املباين إجياراتتتحقق اإليرادات من   -

وتقيد بعد ذلك كإيرادات إجيار . دفعات اإلجيار املستلمة مقدماً من املستأجرين كإيرادات مؤجلة
  .لقسط الثابت على مدى فترة عقود اإلجيار ذات العالقةعلى أساس ا

  
  تكلفة املبيعات واإلشغال

تتضمن تكلفة املبيعات واإلشغال تكلفة البضاعة املباعة ومصاريف املشتريات واملستودعات واملعارض 
  .واملصاريف املتعلقة ا

  
  مصاريف

 لتوزيع وبيع تحملها الشركةاليت تتتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئيسي من التكاليف 
  . ئعهابضا

  
تتضمن املصاريف العمومية واإلدارية املصاريف املباشرة وغري املباشرة واليت ال تتعلق بشكل مباشر 

ويتم . بتكلفة املبيعات واإلشغال أو مصاريف البيع والتوزيع وفقاً للمعايري احملاسبية املتعارف عليها
لذلك، بني املصاريف العمومية واإلدارية وتكلفة املبيعات توزيع املصاريف، إذا دعت احلاجة 

  .واإلشغال ومصاريف البيع والتوزيع على أساس ثابت
  

  عقود اإلجيار التشغيلي
يتم حتميل املبالغ املدفوعة مبوجب عقود اإلجيار التشغيلي املربمة من قبل الشركة بصفتها كمستأجر 

 القسط الثابت على مدى فترة عقود اإلجيار ذات على قائمة الدخل املوحدة األولية على أساس
  .العالقة

  
كما يتم قيد مبالغ اإلجيار املستلمة مبوجب عقود اإلجيار التشغيلي املربمة من قبل الشركة بصفتها 
كمؤجر كإيرادات يف قائمة الدخل املوحدة األولية على أساس القسط الثابت على مدى فترة تلك 

  .العقود
  

  خمزون
  يف املستودعاتخزونملاكلفة تويتم حتديد .  أيهما أقل،و السوقأكلفة ت بسعر الونخز امليظهر

  . املتحرك املرجحساس طريقة املتوسطأ على واملعارض
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  ممتلكات ومعدات
 مصاريف اإلصالح قيدت.  املتراكمةاالستهالكات خصمكلفة بعد تتظهر املمتلكات واملعدات بسعر ال

وجيري احتساب . ف التحسينات فتعترب مصاريف رأمساليةتكاليما أ، للفترةمصاريف كوالصيانة 
 وذلك باستعمال العمر اإلنتاجي املقدر للبنود املختلفة هلذه املوجوداتساس أ على االستهالكات

  : على النحو اآليتهو املوجودات املقدر للبنود الرئيسية هلذه العمر اإلنتاجين إ. طريقة القسط الثابت
  

 واتــالسن  
  ٣٣ - ٢٥  انـيمب

 ١٣,٣٣ - ٥  آالت ومعدات 
  ١٠ - ٥  ثاث ومفروشاتأ

  ٤  سيارات وشاحنات
  ٥  جهزة وبرامج احلاسب اآليلأ

  ٣  حتسينات على املباين
  

  ممتلكات مستثمرة
تظهر املمتلكات املستثمرة، واليت يتم تأجريها للغري لتحقيق إيرادات، بسعر التكلفة بعد خصم 

ري احتساب االستهالكات بإستعمال طريقة القسط الثابت على مدى العمر جي. االستهالك املتراكم
  . سنة٣٣اإلنتاجي املقدر بـ 

  
  إستثمار يف أسهم شركات

 باملائة من ١,٢٦ميثل االستثمار يف أسهم شركات استثمار يف شركة ذات مسؤولية حمدودة بنسبة 
ظهر بالتكلفـة حيث أنه ال يوجد له مت تصنيف هذا االستثمـار كاستثمار متاح للبيع وي. رأمساهلا

  .حالياً سعر سوق ومن الصعب حتديد القيمة العادلة هلذا االستثمار بشكل ميكن االعتماد عليه
  

  إخنفاض قيمة املوجودات طويلة األجل
بتاريخ قائمة كل مركز مايل، تقوم الشركة مبراجعة القيم الدفترية للموجودات امللموسة وغري امللموسة 

من وجود أي دليل موضوعي على اخنفاض قيمة هذه املوجودات، ويف حالة وجود مثل هذا للتأكد 
الدليل، يتم حتديد القيمة املقدرة لالسترداد هلذه املوجودات لتحديد قيمة اخلسارة الناجتة عن اخنفاض 

ويف حالة عدم وجود إمكانية لتحديد القيمة القابلة السترداد . قيمة املوجودات، إن وجدت
وجودات بشكل إفرادي، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة املدرة للنقدية اليت امل

  .تنتمي إليها املوجودات
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  حتويل العمالت األجنبية
. جراء املعاملةإسعار التحويل السائدة عند أإىل الريال السعودي ب يتم حتويل املعامالت بالعملة األجنبية

ات واملطلوبات املالية بالعمالت األجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل إىل ويتم حتويل املوجود
ن األرباح واخلسائر الناجتة عن التسديدات إ. ذلك التاريخالسائدة يف الصرف الريال السعودي بأسعار 

  . املوحدة األولية ضمن قائمة الدخلإدراجهاو حتويل العمالت األجنبية يتم أ
  

جودات واملطلوبات الظاهرة يف القوائم املالية للشركات التابعة املوحدة واملسجلة يتم حتويل املو
 كما .السائد يف تاريخ قائمة املركز املايل الصرف بالعمالت األجنبية إىل الريال السعودي وفقاً لسعر

يال يتم حتويل إيرادات ومصاريف الشركات التابعة املوحدة واملسجلة بالعمالت األجنبية إىل الر
وتظهر فروقات العملة الناجتة عن التحويل، إذا . خالل الفترةالصرف السعودي وفقاً ملتوسط سعر 

  .كانت جوهرية، كبند مستقل ضمن حقوق املسامهني
  

   للموظفني اخلدمةتركة أخمصص مكاف
 للموظفني ميثل مبالغ مستحقة تدفع كمبالغ مقطوعة جلميع املوظفني  اخلدمةإن خمصص مكافأة ترك

 ويتم . عند انتهاء عقودهميف اململكة العربية السعوديةوالعمال املعمول به  العمل امنظاملعينني وفقاً ل
احتساب هذه املكافأة على أساس القيمة احلالية للمنافع املقررة املستحقة للموظفني يف حالة تركهم 

على آخر راتب للموظف وسنوات حتدد مكافأة ترك اخلدمة بناًء . العمل يف تاريخ قائمة املركز املايل
  .اخلدمة املتراكمة كما هو مبني بالشروط الواردة يف أنظمة اململكة العربية السعودية

  
  زكاةال

يتم اإلستدراك للزكاة .  مصلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية السعوديةألنظمةختضع الشركة 
يتم احتساب خمصص الزكاة على .  األولية وحتمل على قائمة الدخل املوحدةوفقاً ملبدأ اإلستحقاق

ية فروقات بني املخصص أوجيري تسجيل  املقدر وعلى أساس ربع سنوي، ساس الوعاء الزكويأ
  . املخصصتسويةوالربط النهائي حني يتم اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ 

  
  إحتياطي خاص للتوسع

ة للشركة ليتم إستخدامه للتوسعات املستقبلية يف مت تكوين هذا االحتياطي مبوافقة اجلمعية العمومي
 بتحويل االحتياطي اخلاص للتوسع إىل األرباح ٢٠٠٧ شهر مارسقامت الشركة خالل . األعمال

  .املستبقاة وذلك بعد احلصول على موافقة اجلمعية العمومية للشركة
  

  إحتياطي أعمال إجتماعية وخطة منح أسهم ملوظفي الشركة مستقبالً
وين هذا االحتياطي مبوافقة اجلمعية العمومية للشركة ليتم إستخدامه ألعمال إجتماعية وخطة مت تك

  .منح أسهم ملوظفي الشركة مستقبالً
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  ربح السهم
  .يتم احتساب ربح السهم باستخدام املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة

  
  املبيعات املومسية  - ٣

 مومسية جوهرية مرتبطة ببداية الفصل الدراسي حيث ينتج عنها تتأثر بعض أنشطة الشركة مببيعات
  .زيادة يف املبيعات مقارنة مع األرباع األخرى

  
  إحتياطي نظامي  - ٤

متشياً مع متطلبات نظام الشركات يف اململكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة، يتم حتويل 
 من ة باملائ٥٠ النظامي حىت يبلغ هذا االحتياطي  من الربح الصايف السنوي إىل االحتياطية باملائ١٠

إن هذا االحتياطي واملقدر على أساس ربع سنوي والذي يتم تعديله بشكل ائي يف اية . رأس املال
  .السنة، غري قابل للتوزيع حاليا على املسامهني

  
 معلومات قطاعية  - ٥

 علومات القطاعية كما يف ولفتريتإن امل. لدى الشركة قطاعني رئيسيني مها قطاعي اجلملة والتجزئة
  : يونيو هي على النحو التايل٣٠يف الستة أشهر املنتهيتني 

  
  بآالف الرياالت السعودية  

  ٢٠٠٧  
  )غري مراجعة(

  ٢٠٠٦  
  )غري مراجعة(

 جمموع  
املوجودات

الربح  املبيعات
    الصايف

 جمموع
 املوجودات

 الربح الصايف املبيعات

  ١٠٩,٧٢٣  ٦٣٠,٦٩٠  ٦٤١,٤٧٩   ١٢٠,٦٦٨  ٧٢٦,٤٢١ ٨٠٤,٠٨٠  التجزئة
  ١٠,٢٥٢  ٧٩,٧٨٣  ٢٠١,٣٣٢    ١٣,٧٧١  ٩٦,٥٧٤ ١٦٩,٩٩٠  اجلملة

  ١١٩,٩٧٥  ٧١٠,٤٧٣  ٨٤٢,٨١١   ١٣٤,٤٣٩  ٨٢٢,٩٩٥ ٩٧٤,٠٧٠      اموع
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على النحو هو  يونيو ٣٠ املنتهيتني يف  الستة أشهرعمليات الشركة املختلفة لفتريتالتوزيع اجلغرايف لإن 
  :التايل

  بآالف الرياالت السعودية  
  ٢٠٠٧  

  )غري مراجعة(
 ٢٠٠٦  

  )غري مراجعة(
  الربح الصايف  املبيعات   الربح الصايف  املبيعات  
  ٩٧,٢٥٣  ٦١٤,٢٥٧   ١٠٨,٢١٦  ٧١٥,٨١٠  اململكة العربية السعودية

  ٢٢,٧٢٢  ٩٦,٢١٦   ٢٦,٢٢٣  ١٠٧,١٨٥  دول الشرق األوسط األخرى

  ١١٩,٩٧٥  ٧١٠,٤٧٣   ١٣٤,٤٣٩  ٨٢٢,٩٩٥      اموع

  
  .تتواجد املوجودات، بالنسبة للمناطق اجلغرافية، بشكل أساسي يف اململكة العربية السعودية

  
 معاملة هامة مع طرف ذي عالقة  - ٦

 ٢٧ بشراء قطعة أرض للتوسع املستقبلي للمستودعات مببلغ ٢٠٠٧قامت الشركة خالل شهر يناير 
هذا ومت املوافقة على عملية ). طرف ذي عالقة (مليون ريال سعودي من شركة جرير لالستثمارات

  .الشراء املذكورة من قبل جملس إدارة الشركة
  
 تعهدات والتزامات حمتملة  - ٧

 يتطوير بامتالك مسامهة عقارية يف مشروع ٢٠٠٧ يونيو ٣٠قامت الشركة خالل الربع املنتهي يف 
املسامهة بقطعة أرض  وقامت الشركة الحقاً باستبدال هذه ذا ه. مليون ريال سعودي١٤,٥مببلغ 

 ٢,٧مت تأجيل ربح التبادل البالغ و مليون ريال سعودي يف تاريخ التبادل، ١٧,٢بقيمة سوقية تبلغ 
تصفية املسامهة العقارية املذكورة لتبادل تعتمد على  النهائية لالقيمة  ريال سعودي حيث أنمليون
  .أعاله

  
  


