
   الشركة الكيميائية السعودية
  )مساهمة سعوديةشركة (

  األولية الموحدة  القوائم المالية
  لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر 

  م٢٠١١ سبتمبر ٣٠في  المنتهيتين
  لمراجعي الحسابات فحص محدودوتقرير 



  الشركة الكيمائية السعودية وشركاا التابعة
  )مسامهة سعوديةشركة (

  ئم املالية األولية املوحدةالقوا

  م٢٠١١سبتمرب  ٣٠لفتريت الثالثة أشهر والتسعة أشهر املنتهيتني يف 

صفحة

  ١     تقرير فحص حمدود ملراجعي احلسابات

  ٢     قائمة املركز املايل األولية املوحدة

  ٣     قائمة الدخل األولية املوحدة

  ٤     قائمة التدفقات النقدية األولية املوحدة

  ١٣ – ٥     احات حول القوائم املالية األولية املوحدةإيض
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  الشركة الكيميائية السعودية
  )مسامهة سعوديةشركة (

  )غري مراجعة(األولية املوحدة  املايل قائمة املركز

  )الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلكآالف مجيع املبالغ ب(

  سبتمرب ٠٣كما يف                       
  وجوداتم  م١٠٢٠           م١١٢٠    إيضاح  

موجودات متداولة
    ١٦٢,٢٥٠      ١٦٦,٢٩١      مياثلهنقد وما 

    ٧٥٥,٩٢٧      ٨٣٢,٩٧٥      ، صايفذمم مدينة
    ٣٨٩,٠٢٧      ٣٢٩,٥٥٣      خمزون، صايف

    ١٦,٢٩٨      ٣٣,٣٠٦      مقدمة وموجودات أخرى مدفوعات
  ٣٩,٩٩٠    ١١٦,٨٩٠    ٣    من أطراف ذوي عالقة مطلوب

١,٣٦٣,٤٩٢    ١,٤٧٩,٠١٥  
  متداولة موجودات غري

    ١,٠٠٠      ١,٠٠٠      تابعة غري موحدة ات يف شركاتاستثمار
    ٢٠٣,٦٣٤      ١٩٦,٨٩٠      ، صايفمعداتمصنع وممتلكات و

    ٤٦٩,٨٠٧      ٤٦٩,٨٠٧        شهرة
  ١٩١,٦٦٧    ١١٥,٠٠٠    ٣    مطلوب من أطراف ذوي عالقة

٨٦٦,١٠٨    ٧٨٢,٦٩٧  
  ٢,٢٢٩,٦٠٠      ٧١٢,١٢,٢٦ملوجوداتجمموع ا

  مطلوبات
مطلوبات متداولة

    ٩,٩٢٨      ١٤٠,٢٦٧      قروض قصرية األجل
    ٧٦٩,٠٨٩      ٥٩٦,٧٧٤      ذمم دائنة

    ٥٤,٨١٠      ٥٠,٠٦٠      ومطلوبات أخرى مستحقات
  ٣,٦٢٨    ٢,٢٢٧      أطراف ذوي عالقةإىل  مطلوب

٨٣٧,٤٥٥      ٧٨٩,٣٢٨    
  مطلوبات غري متداولة

  ٢٨,١٩٣    ٣١,٤٧٨      للموظفني مكافأة اية اخلدمةصص خم
  ٨٦٥,٦٤٨    ٨٢٠,٨٠٦  املطلوبات جمموع

  حقوق امللكية
  :الشركةملسامهي  حقوق امللكية العائدة

    ٦٣٢,٤٠٠      ٦٣٢,٤٠٠      رأس املال  
    ١٢٦,٢٤٦      ١٥٦,٥٦٣      احتياطي نظامي  
    ١٠٠,٠٠٠      ١٤٠,٠٠٠      احتياطي عام  
  ٥٠١,٢٥٣    ٣١٨,٥٠٦      أرباح مبقاة  

    ١,٣٥٩,٨٩٩      ١,٤٣٥,٢٨١امللكية العائدة ملسامهي الشركةجمموع حقوق 
  ٤,٠٥٣    ٥٥,٦٢      حقوق األقلية

  ١,٣٦٣,٩٥٢    ١,٤٤٠,٩٠٦حقوق امللكية جمموع
  ٢,٢٢٩,٦٠٠    ٢,٢٦١,٧١٢      مللكيةحقوق اجمموع املطلوبات و

  ٤    لة تممطلوبات وإيرادات حم

.املوحدةاألولية  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية ١٣إىل  ٥رقم صفحة يضاحات من تعترب اإل



- ٣ -

  الشركة الكيميائية السعودية
  )مسامهة سعوديةشركة (

  )غري مراجعة(قائمة الدخل األولية املوحدة 

)الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلكآالف مجيع املبالغ ب(

سبتمرب ٣٠املنتهية يف  أشهر التسعةلفترة     سبتمرب ٣٠ملنتهية يفا أشهر ةالثالثلفترة 

  م٢٠١٠         م٢٠١١         ٢٠١٠م        م٢٠١١     

  ١,١١٩,٤١٧   ١,٢٤٦,٦٦١      ٢٧٩,٧٢٨     ٣٥٦,٨٢٧   مبيعات

  )٨٠٦,٠٩٨(  )٩١٩,٠٦٩(  )٣١٩٥,٢٢(  )٢٧٢,٨١٤(  املبيعاتتكلفة 

    ٣١٣,٣١٩     ٣٢٧,٥٩٢      ٨٤,٥٠٥     ٨٤,٠١٣   ربحإمجايل ال

مصاريف تشغيلية

  )٣٨,١٦٥(    )٤٨,٦٢٥(    )١٣,٢٨٤(    )١٥,١٩٧(  بيع وتسويق

  )٤١,٠٠٩(  )٤٨,٦٢٧(  )١٣,٤٠٦(  )١٤,٥٨٥(  عمومية وإدارية

  ٢٣٤,١٤٥     ٢٣٠,٣٤٠      ٥٧,٨١٥     ٥٤,٢٣١الربح من العمليات الرئيسية

  أخرى) مصاريف(إيرادات 
    )٢,٠٩٤(    )٢,٧٤١(    )٣١١(    )٨٤٤(  نفقات مالية

  )١,٣٥٧(  ٦٦٨  ٦٦٨   ٦٧٣   ، صايفأخرى )مصاريف(إيرادات و

    ٢٣٠,٦٩٤     ٢٢٨,٢٦٧      ٥٨,١٧٢     ٥٤,٠٦٠   األقلية قبل الزكاة وحقوقالربح 
  )١٤,٤٥٢(  )١٨,٢٣٢(  )٣,٨٢٥(  )٧,٠٥٠(  زكاة

    ٢١٦,٢٤٢     ٢١٠,٠٣٥      ٥٤,٣٤٧     ٤٧,٠١٠   قبل حقوق األقلية الربح
  )٨٣٥(  )١,٠٧٧(  )١٤٠(  )٢٦٣(  حقوق األقلية

  ٢١٥,٤٠٧   ٢٠٨,٩٥٨  ٥٤,٢٠٧   ٤٦,٧٤٧الربح للفترةصايف 

:السهم بالريال السعودي من يةرحب

  ٧٠,٣   ٤٣,٦  ١٠,٩   ٠,٨٦   )١٨- ٢إيضاح ( الرئيسية الربح من العمليات

  ١٣,٤   ٣,٣٠  ٠,٨٦   ٠,٧٤   )١٨-٢إيضاح ( الربح للفترةصايف 

.املوحدة األولية جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية ١٣إىل  ٥رقم حة صفتعترب اإليضاحات من 



- ٤ -

  الشركة الكيميائية السعودية 
  )مسامهة سعوديةشركة (

  )غري مراجعة(األولية املوحدة  التدفقات النقديةقائمة 

)الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلكآالف مجيع املبالغ ب(

  سبتمرب ٣٠شهر املنتهية يف أ التسعةلفترة    

  م٢٠١٠           م١١٢٠              

  غيليةشأنشطة تتدفقات نقدية من 
  ٢١٥,٤٠٧      ٢٠٨,٩٥٨   صايف الربح للفترة

تعديالت لبنود غري نقدية

  ١٢,٢٩٥      ١٣,٨١٠   استهالك
  )١٠٤(    ٥٧   بيع ممتلكات ومصنع ومعدات )أرباح(خسائر 

  ١,١٩٣      ١,٢٦٩   خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها
  ١٠٠      ١,١٥٤   بطيئة احلركةبضاعة خمصص 

  ٨٣٥      ١,٠٧٧   ربح عائد إىل حقوق األقلية
تغريات يف رأس املال العامل

  )٢٩,٠١٥(    ١٦,٤٠٧   ذمم مدينة 
  )٥٢,٧٨٠(    ٦٧,٧٠٤   خمزون 

  )٥,٥٢١(    )١٤,٧٠٥(  أخرى متداولة وموجودات مدفوعات
  )٤٠,٩٧٥(    )٢٤٢,٩٤٦(  دائنةذمم 

  )٢,٦٩٨(    ١,٥٨٣   أخرى متداولة وباتومطل مستحقات
    ١,٤١٤      ١٩٥   أطراف ذوي عالقةإىل /من مطلوب
  )١,٨٤٧(  ٢,٣٤٧   للموظفنيمكافأة اية اخلدمة خمصص 

  ٩٨,٣٠٤    ٥٦,٩١٠أنشطة تشغيليةصايف النقد الناتج من 

  أنشطة استثماريةتدفقات نقدية من 
  )٢٠,٨٣٦(    )٩,٥٦٤(  ومعدات مصنعممتلكات و شراء

  ٢٠٥    ٤٣٨   ومعدات مصنعمن بيع ممتلكات و متحصالت

  )٢٠,٦٣١(  )٩,١٢٦(أنشطة استثمارية يفصايف النقد املستخدم 

أنشطة متويليةتدفقات نقدية من 

    )٤٠,٠٧٢(    ١٢٣,٢٨٩   قروض قصرية األجل يف تغري
  )٢٥٠,٠٠٠(    )١٢٧,٢٠٤(  توزيعات أرباح مدفوعة

  )٢٩٠,٠٧٢(  )٣,٩١٥(ويليةاملستخدم يف أنشطة متصايف النقد 
  )٢١٢,٣٩٩(    ٤٣,٨٦٩يف نقد وما يعادله صايف التغري

  ٣٧٤,٦٤٩    ١٢٢,٤٢٢   الفترةبداية يف ه كما مياثلوما نقد 
  ١٦٢,٢٥٠      ١٦٦,٢٩١الفترةاية يف  ه كمااثلوما مي نقد

  معلومات إضافية عن أنشطة متويلية غري نقدية
-٤٠,٠٠٠   )١إيضاح ( امالعحتياطي الاحملول من أرباح مبقاة إىل ا

.املوحدةاألولية  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية ١٣إىل  ٥رقم  صفحة تعترب اإليضاحات من



  الشركة الكيميائية السعودية
  )مسامهة سعوديةشركة (

  ولية املوحدةإيضاحات حول القوائم املالية األ

  م٢٠١١سبتمرب  ٣٠لفترة التسعة أشهر املنتهية يف 

)الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلكآالف مجيع املبالغ ب(

- ٥ -

  معلومات عامة - ١

هي شركة مسامهة سعودية مسجلة يف مدينة الرياض ") الشركة("الكيميائية السعودية إن الشركة 
صفر  ١٠تاريخ ب ١٠١٠٠٠٦١٦١دية مبوجب سجل جتاري رقم باململكة العربية السعو

  ).م١٩٧٢مارس  ٢٦(هـ ١٣٩٢

يف تصنيع وبيع  ")اموعة"يشار إليهم جمتمعني (األنشطة الرئيسية للشركة وشركاا التابعة تتمثل 
ين ا ألغراض االستعمال املدين والعسكري وتقدمي خدمات الدعم الفاملتعلقة  املتفجرات واملنتجات

جتارة اجلملة والتجزئة يف األدوية واملواد والتحاليل الطبية واملستحضرات الصيدلية . والتفجري للعمالء

واألدوات واملعدات واآلالت الطبية واجلراحية ولوازم املستشفيات واملراكز الطبية وقطع الغيار 
  .اخلاصة ا

  :الشركة وشركاا التابعة التالية حساباتتتضمن القوائم املالية األولية املوحدة املرفقة   

سبتمرب٣٠نسبة امللكية كما يف 

م٢٠١٠م٢٠١١بلد التأسيسركة التابعةÜالش

٪٩٩٪٩٩السعودية)فارماسيتكو(الشركة السعودية العاملية للتجارة 

)سينكو(شركة السويس العاملية للنترات 

  مصرمجهورية 
٪٩٨٪٩٨العربية

الشركة : إضافةً إىل الشركات التابعة الواردة أعاله، فإن لدى اموعة شركتني تابعتني مها

الكيميائية لالستثمار التجاري وهي شركة مسجلة يف اململكة العربية السعودية ومملوكة بواقع 
ململكة العربية من قبل اموعة، وشركة األجهزة والوسائل املتقدمة وهي شركة مسجلة يف ا ٪١٠٠

مل يتم توحيد حسابات الشركتني التابعتني . من قبل اموعة ٪٩٥السعودية ومملوكة بواقع 

املذكورتني أعاله ضمن القوائم املالية األولية املوحدة املرفقة كما يف ولفتريت التسعة أشهر املنتهيتني 

اً أي أنشطة تشغيلية إضافةً م حيث أن الشركتني ال متارسان حالي٢٠١٠م و ٢٠١١سبتمرب  ٣٠يف 
يتم احملاسبة عن استثمارات اموعة . إىل أن استثمارات اموعة يف هاتني الشركتني غري جوهرية

يف هاتني الشركتني بطريقة حقوق امللكية ضمن بند استثمارات يف شركات تابعة غري موحدة يف 
  .قائمة املركز املايل األولية املوحدة املرفقة
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من  يقوائم املالية األولية املوحدة املرفقة مجيع التسويات، اليت تتكون بشكل أساستتضمن ال

ملركز واضرورية لعرض القوائم األولية املوحدة  اإلدارةاملستحقات العادية املتكررة واليت تعتربها 
رورة إن نتائج الفترة األولية ليست بالض. بشكل عادل املايل ونتائج العمليات والتدفقات النقدية

جيب قراءة القوائم املالية األولية املوحدة واإليضاحات املتعلقة ا مع . مؤشراً دقيقاً للنتائج السنوية

ديسمرب  ٣١القوائم املالية املوحدة السنوية املراجعة واإليضاحات املتعلقة ا للسنة املالية املنتهية يف 
  .م٢٠١٠

 اتتوزيعم ٢٠١١مايو  ١٥لسنوي املنعقد بتاريخ للشركة يف اجتماعها ا ةاعتمدت اجلمعية العام
ريال سعودي للسهم  ٢مليون ريال سعودي ملسامهي الشركة بواقع  ١٢٦,٤٨أرباح نقدية مببلغ 

حساب  إىلاملبقاة مليون ريال سعودي من األرباح  ٤٠كما وافق املسامهون على حتويل . الواحد
  .االحتياطي العام

ذو القعدة  ٢٠إدارة الشركة بتاريخ جملس ألولية املوحدة املرفقة من قبل مت اعتماد القوائم املالية ا  
  ).م٢٠١١أكتوبر  ١٨(هـ ١٤٣٢

ملخص السياسات احملاسبية اهلامة - ٢

وفقاً و على أساس التكلفة التارخيية وفقاً ملبدأ االستحقاق أعدت القوائم املالية األولية املوحدة املرفقة
أهم السياسات احملاسبية . ولية الصادر عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونينيملعيار التقارير املالية األ

اليت طبقتها اموعة يف إعداد قوائمها املالية األولية املوحدة لكي تتوافق مع تلك السياسات املوضحة 

:يلي  تتلخص مباواليت م،٢٠١٠ديسمرب  ٣١بالقوائم املالية املوحدة املراجعة للمجموعة للسنة املنتهية يف 

التوحيد  ١-٢  

القدرة على توجيه سياستها املالية والتشغيلية  لمجموعةلالشركات التابعة هي الشركات اليت يكون   

للحصول على املنافع االقتصادية، وتكون نسبة ملكيتها عموماً أكثر من نصف حقوق التصويت 
يتم التوقف عن . اموعةال السيطرة إىل يتم توحيد حسابات الشركات التابعة من تاريخ انتق. فيها

  .التوحيد من تاريخ توقف السيطرة

تقاس تكلفة الشراء بالقيمة . تستخدم طريقة الشراء احملاسبية للمحاسبة عن شراء الشركات التابعة  

العادلة للموجودات املقدمة أو املطلوبات املتكبدة أو املتحملة يف تاريخ الشراء باإلضافة إىل 
ثبات الزيادة يف تكلفة الشراء عن القيمة العادلة حلصة إيتم . ليف املباشرة املرتبطة بعملية الشراءالتكا

يتم عرض الشهرة الناجتة عن شراء . يف صايف املوجودات املشتراة القابلة للتحديد كشهرة موعةا

املوحدة و يتم اختبار ية األولالشركات التابعة ضمن املوجودات غري املتداولة يف قائمة املركز املايل 

الشهرة سنوياً فيما يتعلق باهلبوط يف قيمتها، وتثبت بصايف التكلفة بعد خصم أي خسائر هبوط يف 
  .القيمة، إن وجدت
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يتم إعداد . املوحدة املرفقة حسابات الشركة وشركاا التابعة املوحدة األولية تتضمن القوائم املالية  
يتم تغيري السياسات احملاسبية . بعة لنفس فترة التقارير املالية للشركةالقوائم املالية للشركات التا

  .ةللمجموعللشركة التابعة عند الضرورة لكي تتوافق مع السياسات احملاسبية 

يتم . يتم استبعاد املعامالت واألرصدة واألرباح غري احملققة للمعامالت فيما بني شركات اموعة  

  .احملققةأيضا استبعاد اخلسائر غري 

  تقديرات وافتراضات حماسبية مؤثرة  ٢-٢

املوحدة وفقاً للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها يف اململكة العربية  األوليةيتطلب إعداد القوائم املالية 

السعودية استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على املبالغ املعروضة للموجودات واملطلوبات، 
املوحدة، وكذلك  األوليةطلوبات احملتملة كما يف تاريخ القوائم املالية واإلفصاح عن املوجودات وامل

يتم تقييم . املوحدة األوليةاملبالغ املعروضة لإليرادات واملصاريف خالل فترة القوائم املالية 

التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر بناًء على اخلربة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات 
تقوم إدارة اموعة بعمل تقديرات . تقبلية اليت يعتقد أن تكون مناسبة للظروفباألحداث املس

نادراً ما تتساوى نتائج التقديرات احملاسبية، وفقاً لتعريفها، مع النتائج . وافتراضات تتعلق باملستقبل
  .الفعلية املتعلقة ا

  حتويل العمالت األجنبية  ٣-٢

  عملة التقارير املالية  ) أ(  
  .بنود هذه القوائم املالية األولية املوحدة بالريال السعودي وهو العملة الرئيسية للشركةتظهر   

  معامالت وأرصدة  ) ب(  
سعـار الصـرف أ باستخدامالريال السعودي  إىل األجنبية بالعملةاملعامالت اليت تتم  يتم حتويل  

األجنيب الناجتة عن تسديد تلك  يتم إثبات أرباح وخسائر الصرف. السائدة يف تاريخ تلك املعامالت

املعامالت وكذلك الناجتة عن حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية املمسوكة بالعملة األجنبية 

  .يف قائمة الدخل األولية املوحدة الفترةباستخدام أسعار صرف العمالت كما يف اية 

  شركات اموعة  ) ج(  
ركات األجنبية التابعة، إن وجدت، اليت تكون عملة تقاريرها يتم حتويل النتائج واملركز املايل للش  

  :املالية غري الريال السعودي إىل الريال السعودي كما يلي

يتم حتويل املوجودات واملطلوبات لقائمة املركز املايل املعروضة بسعر صرف اإلغالق كما يف )١
.األولية املوحدة تاريخ قائمة املركز املايل

.دات واملصاريف لكل قائمة دخل مبتوسط أسعار الصرفيتم حتويل اإليرا)٢
يتم حتويل مكونات حسابات حقوق امللكية بأسعار الصرف الفعلية يف التواريخ اليت تعود لكل )٣

  .بند عند حدوثه
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يتم إثبات التعديالت املتراكمة الناجتة عن حتويل القوائم املالية للشركات األجنبية التابعة إىل الريال 
  .السعودي كبند منفصل ضمن مكونات حقوق امللكية

يتم حتويل توزيعات األرباح املستلمة من الشركة األجنبية التابعة بسعر الصرف الفعلي يف تاريخ   
  .املوحدة األوليةوقات حتويل العمالت األجنبية احملققة املتعلقة ا يف قائمة الدخل العملية، ويتم إثبات فر

عندما يتم استبعاد أو بيع استثمارات يف شركات أجنبية تابعة، يتم إثبات فروقات حتويل عمالت   

  .البيع بعاد أواملوحدة كجزء من ربح أو خسارة االستاألولية أجنبية مثبتة يف حقوق امللكية يف قائمة الدخل 

  مياثلهنقد وما   ٤-٢
أخرى عالية السيولة قصرية  يتكون النقد وما مياثله من نقد يف الصندوق ولدى البنوك واستثمارات

  .ذات تواريخ استحقاق أصلية تبلغ ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ شرائها األجل

  مدينةذمم   ٥-٢  
يتم . اتري ناقصاً خمصص الديون املشكوك يف حتصيلهايتم إثبات الذمم املدينة باملبالغ األصلية للفو

عمل خمصص للديون املشكوك يف حتصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم متكن 
يتم إثبات هذا . اموعة من حتصيل مجيع املبالغ املستحقة مبوجب الشروط األصلية للذمم املدينة

عندما تكون ". مصاريف عمومية وإدارية"ض ضمن املوحدة ويعر األوليةاملخصص يف قائمة الدخل 
يتم إثبات . الذمة املدينة غري قابلة للتحصيل، يتم شطبها مقابل خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها

يف قائمة " مصاريف عمومية وإدارية"أي مبالغ مستردة الحقاً، مت شطبها مسبقاً، بقيد دائن على 

  .املوحدة األوليةالدخل 

  خمزون  ٦-٢
حيدد سعر التكلفة باستخدام . تم إثبات املخزون بالتكلفة أو صايف القيمة القابلة للتحقق أيهما أقلي

  .املباشرةتتضمن تكلفة املنتجات اجلاهزة مواد أولية وعمالة وتكاليف صناعية غري . طريقة املتوسط املرجح

ل االعتيادية ناقصا تكاليف ميثل صايف القيمة القابلة للتحقق سعر البيع املقدر يف سياق األعما  
  .استكمال العملية ومصاريف البيع

  ومعدات مصنعممتلكات و  ٧-٢  

يتم إثبات ممتلكات ومصنع ومعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك املتراكم، ما عدا أعمال رأمسالية حتت 
 األوليةلدخل يتم إثبات االستهالك يف قائمة ا. األراضي ال تستهلك. التنفيذ يتم إثباا بالتكلفة

املوحدة، باستخدام طريقة القسط الثابت، وذلك لتوزيع تكاليف املوجودات على مدى األعمار 
  :اإلنتاجية املقدرة هلا كما يلي

عدد السنوات      

٣٣       مباين  
١٠-٧       آالت ومعدات  
١٠-٧       أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية
٤         سيارات
٣٣-١٠       ةحتسينات على املباين املستأجر
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حتدد أرباح وخسائر االستبعاد مبقارنة املتحصالت مع القيمة الدفترية ويتم إثباا يف قائمة الدخل 
  .املوحدة األولية

يتم إثبات مصاريف الصيانة واإلصالحات العادية اليت ال تزيد جوهريا من العمر اإلنتاجي املقدر 
يتم رمسلة تكاليف التجديدات والتحسينات . بدهااملوحدة عند تك األولية لألصل يف قائمة الدخل

  .اجلوهرية، إن وجدت، ويتم استبعاد األصول اليت مت استبداهلا

  اهلبوط يف قيمة املوجودات غري املتداولة  ٨-٢  

يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة للهبوط يف قيمتها عندما تشري األحداث أو التغريات يف الظروف   
يتم إثبات خسارة اهلبوط يف القيمة، باملبلغ . لدفترية قد تكون غري قابلة لالستردادإىل أن القيمة ا

الذي تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن قيمته القابلة لالسترداد وهي القيمة العادلة لألصل ناقصاً 
ت ألدىن ولغرض تقدير اهلبوط، يتم جتميع املوجودا. تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى

يتم مراجعة املوجودات ). وحدات مدرة للنقد(مستوى تتواجد فيه تدفقات نقدية منفصلة وحمددة 

غري املتداولة، خبالف املوجودات غري امللموسة، إن وجدت، واليت سبق أن حدث هبوط يف قيمتها 
اهلبوط إذا ما مت عكس خسارة . بغرض احتمال عكس ذلك اهلبوط، وذلك يف تاريخ كل فترة مالية

يف القيمة يف وقت الحق، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة املدرة للنقد إىل التقدير 

املعدل لقيمتها القابلة لالسترداد، على أال يزيد عن القيمة الدفترية فيما لو مل يتم إثبات خسارة 
يتم إثبات عكس خسارة . لسابقةا فتراتاهلبوط يف قيمة ذلك األصل أو الوحدة املدرة للنقد يف ال

ال يتم عكس خسارة اهلبوط يف قيمة . املوحدة األولية اهلبوط يف القيمة فوراً كإيراد يف قائمة الدخل
  .املوجودات غري امللموسة، إن وجدت

  قروض  ٩-٢  

  .يتم إثبات القروض بقيمة املتحصالت املستلمة، بعد خصم تكاليف املعاملة املتكبدة، إن وجدت  

  ذمم دائنة ومستحقات  ١٠-٢  

يتم إثبات مبالغ املطلوبات اليت سيتم دفعها مقابل بضائع مستلمة وخدمات مقدمة، سواء مت إصدار   
  .فواتري مبوجبها إىل اموعة أو ال

  خمصصات  ١١-٢  

يتم إثبات املخصصات عندما يكون لدى اموعة إلتزام قانوين حايل أو استنتاجي ناتج عن حدث   
  .هناك احتمال استخدام املوارد لتسديد االلتزام، وميكن تقدير املبلغ بشكل يعتمد عليهسابق، و

  الزكاة والضرائب  ١٢-٢  

يتم إثبات . ، ختضع الشركة للزكاة الشرعية")املصلحة("وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل   
الزكوية  إقراراالتابعة تقدم الشركات ا. املوحدة األولية خمصص الزكاة للمجموعة يف قائمة الدخل

يتم إثبات املبالغ اإلضافية اليت تستحق، إن وجدت، عندما يتم حتديدها حني إاء . بشكل منفصل
  .الربوط النهائية
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باستقطاع ضرائب عن معامالت حمددة مع أطراف غري  والشركات السعودية التابعة تقوم الشركة  

  .نظام ضريبة الدخل السعودي تطلباتوفقاً ملمقيمة يف اململكة العربية السعودية 

حيث أا شركة مسجلة يف  هورية مصر العربيةسينكو حالياً لضريبة الدخل يف مجشركة ال ختضع   
  .املنطقة احلرة يف مجهورية مصر العربية

  خمصص مكافأة اية اخلدمة للموظفني  ١٣-٢  

يف اململكة العمل والعمال  أنظمة مبوجب شروطخمصص مكافأة اية اخلدمة للموظفني  إثباتيتم   

األولية  وحيمل على قائمة الدخلوالشركات السعودية التابعة  الشركةالعربية السعودية من قبل 
لغ االلتزام على أساس القيمة احلالية للمكافأة املكتسبة اليت حتق للموظف يتم احتساب مب. املوحدة

يتم احتساب املبالغ . ركز املايل األولية املوحدةفيما لو ترك املوظف عمله كما يف تاريخ قائمة امل

املسددة عند اية اخلدمة على أساس رواتب وبدالت املوظفني األخرية وعدد سنوات خدمام 
  .املتراكمة، كما هو موضح يف أنظمة اململكة العربية السعودية

رى للموظفني ألخاملزايا امكافأة اية اخلدمة و اثباتباحتساب وتقوم الشركة األجنبية التابعة   
  .اليت متارس فيها أنشطتها ةوذلك وفقاً لألنظمة ذات الصلة يف الدول

  االحتياطي النظامي  ١٣-٢  

٪ من ١٠مبوجب أحكام نظام الشركات يف اململكة العربية السعودية، جيب على الشركة أن حتول   
إن . ٪ من رأس ماهلا٥٠تياطي صايف الربح للسنة إىل االحتياطـي النظامي حىت يعادل هذا االح

. نظامي للشركةالحتياطي الاملوحدة املرفقة هو ا األوليةيف القوائم املالية املدرج االحتياطي النظامي 
ال تقوم الشركة بأية حتويالت إىل هذا  .إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع على املسامهني حالياً

  .االحتياطي خالل الفترات األولية

  الحتياطي العاما  ١٤-٢  

كوين االحتياطي العام، بغرض مقابلة أي تأثريات سلبية على الشركة مستقبالً، وذلك بناًء يتم ت  
يف القوائم املدرج إن االحتياطي العام  .على موافقة اجلمعية العامة للشركة على اقتراح جملس اإلدارة

  .املالية األولية املوحدة املرفقة هو احتياطي عام للشركة

  حتقق اإليرادات  ١٥-٢  

تسليم البضاعة إىل العمالء حسب الشروط واألسعار املوضحة  ديتم إثبات مبيعات مواد التفجري عن  
يتم إثبات إيرادات خدمات التفجري على أساس اخلدمات املنجزة فعالً لبنود . يف اتفاقيات البيع

حتدد أسعار . البضاعة إىل العمالء تسليمكما يتم إثبات مبيعات األدوية عند . العقود ذات العالقة
  .بيع األدوية من قبل وزارة الصحة
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  مصاريف بيع وتسويق وعمومية وإدارية  ١٦-٢  

تتضمن مصاريف بيع وتسويق وعمومية وإدارية تكاليف مباشرة وغري مباشرة ال تكون بالضرورة جزًء   
زع التكاليف بني مصاريف بيع وتسويق تو. من تكلفة املبيعات وفقاً للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها

  .وعمومية وإدارية وتكلفة املبيعات، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة

  توزيعات أرباح  ١٧-٢

  .اليت يتم اعتمادها الفترةاملوحدة يف  األولية يتم إثبات توزيعات األرباح يف القوائم املالية  

  السهم يةرحب  ١٨-٢  

على  للفترات املعروضةومن صايف الربح  الرئيسية بح من العملياتيتم احتساب رحبية السهم من الر  

  .سهم ٦٣,٢٤٠,٠٠٠أساس 

  املعلومات القطاعية  ١٩-٢  

أو يقوم ) قطاع أعمال(بتقدمي خدمات معينة /يقوم ببيع اموعةالقطاع عبارة عن جزء أساسي من   
ف أرباحه وخسائره عن أرباح وختتل) قطاع جغرايف(بتقدمي خدمات يف بيئة اقتصادية معينة /ببيع

تتمثل . تتبع اموعة قطاع األعمال للتقرير عن معلوماا القطاعية. وخسائر القطاعات األخرى

 لمجموعة يف قطاع إنتاج املتفجرات واخلدمات املتعلقة ا، وقطاع جتارة األدويةاألعمال لقطاعات 
إن قطاع إنتاج نترات األمونيوم يعترب مكمل  .، باإلضافة إىل قطاع إنتاج نترات األمونيومواملنظفات

لقطاع إنتاج املتفجرات إال أنه يتم التقرير عنه بشكل مستقل للتوافق مع طرق إعداد التقارير 
  .الداخلية للشركة

  عقود إجيار تشغيلية  ٢٠-٢  

ى مدى املوحدة علاألولية يتم إثبات مصاريف اإلجيار مبوجب عقود إجيار تشغيلية يف قائمة الدخل   
  .فترة العقود املتعلقة ا

  إعادة تصنيف أرقام املقارنة  ٢١-٢  

مت إعادة تصنيف بعض املبالغ يف القوائم املالية األولية املوحدة املقارنة، لكي تتوافق مع طريقة العرض   

  .م٢٠١١سبتمرب  ٣٠للفترة احلالية املنتهية كما يف 
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أرصدة أطراف ذوي عالقة  - ٣

يف قائمة من أطراف ذوي عالقة  املطلوبالرصيد  يتضمنم، ٢٠١٠و م ٢٠١١ سبتمرب ٣٠كما يف 

ركة املوارد التجارية ش من مطلوب مليون ريال سعودي ٢٣٠مبلغ املركز املايل األولية املوحدة 
م على حصة يف رأمسال ٢٠٠٨خالل عام ) تكو فارمايس(الشركة التابعة  احملدودة نتج عن استحواذ

مقابل  شركة املوارد التجارية احملدودةمن حقوق ملكية  ٪١٥ارية احملدودة تعادل شركة املوارد التج

إن شركة املوارد التجارية احملدودة مملوكة من قبل شركة املوارد . مليون ريال سعودي ١٣٥مبلغ 
 القابضة وشركة املوارد لإلستثمار واليت ميتلك فيهما رئيس جملس إدارة الشركة الكيميائية السعودية

يف إتفاقية  فارما سيتكوم دخلت ٢٠٠٩خالل عام . حصص أغلبية) عالقة يطرف ذ(السابق 
صص الشركاء يف حمن  ٪٥٠تقضي بشراء سيتكو فارما  احملدودة أخرى مع شركة املوارد التجارية

من  ٪١٥مليون ريال سعودي مقابل خروجها من ملكية  ٢٣٥شركة الدواء للخدمات الطبية مببلغ 
مليون  ٩٥وقد قامت الشركة بسداد مبلغ  .احملدودة يف شركة املوارد التجارية حصص الشركاء

وعند عرض الصفقتني املشار إليهما . ريال سعودي من إمجايل الفرق بني قيمة الصفقتني إىل البائعني

م العتمادمها، ٢٠٠٩يونيو  ٣٠أعاله على اجلمعية العامة العادية ملسامهي الشركة املنعقدة بتاريخ 
وعليه قامت إدارة الشركة بإخطار البائعني . ر قرار اجلمعية بعدم املوافقة على هاتني الصفقتنيصد

بإلغاء الصفقتني واملطالبة باسترداد املبالغ املدفوعة تطبيقاً لبنود مذكرة التفاهم واليت تشترط موافقة 
 ٢٣٠الغ املدفوعة وقدرها وبناًء على ذلك مت تسجيل جمموع املب .اجلهات ذات العالقة إلمتام الصفقة
  ).احملدودة شركة املوارد التجارية(من أطراف ذوي عالقة  مطلوبمليون ريال سعودي على حساب 

بإعادة مبلغ الصفقة  احملدودة مت توقيع اتفاقية مع شركة املوارد التجارية ،م٢٠١١مايو  ٣تاريخ ب

يمة كل قسط أقساط نصف سنوية ق ٦ من خاللمليون ريال سعودي  ٢٣٠البالغ 
، وقد مت م٢٠١١أغسطس  ١ بتاريخأول قسط  يتم سدادريال سعودي على أن  ٣٨,٣٣٣,٣٣٣

مايو  ١٥إطالع اجلمعية العامة للشركة على هذه االتفاقية يف االجتماع الذي عقد يف تاريخ 
مليون ريال سعودي كموجودات متداولة كما يف  ١١٥مبلغ  تصنيفمت ، بناًء على ذلك م٢٠١١

القسط  علماً بأنه مل يتم حتصيل .والرصيد املتبقي كموجودات غري متداولة م٢٠١١ مربسبت ٣٠
وذلك لعدم  .حىت تاريخ إعداد هذه القوائم املالية األولية املوحدة املرفقة أخرى أية مبالغ األول أو

  .التجارية إكمال اإلجراءات النظامية لفسخ عقد ملكية الشركة التابعة سيتكو فارما يف شركة املوارد

احملتملة املطلوبات واإليرادات  - ٤

 ٣٠بنكية كما يف  ضمان ناجتة عن اعتمادات مستندية وخطابات مطلوبات حمتملةاموعة  لدى  
على التوايل  ،مليون ريال سعودي ٧٦,٩مليون ريال سعودي ومبلغ  ١٩٢,٤لغ مببم ٢٠١١ سبتمرب

مت إصدارها  )ليون ريال سعودي على التوايلم ٥٣مليون ريال سعودي ومبلغ  ١٤٠مبلغ : ٢٠١٠(
  .يف سياق األعمال االعتيادية للمجموعة

مبطالبة وزارة الصحة لدى ديوان املظامل ) سيتكو فارما(م قامت الشركة التابعة ٢٠٠٤خالل عام   

أسعار صرف العمالت األجنبية متعلقة بمليون ريال سعودي تقريباً وذلك عن خسائر  ١٤٤مببلغ 

وذلك نتيجة قرار تثبيت أسعار حتويل م ٢٠٠٤و م  ٢٠٠٣اليت تكبدا الشركة التابعة خالل عامي 

 ٣٠العمالت األجنبية املتعلقة بشراء األدوية من الشركات األجنبية، وال تزال املطالبة قائمة كما يف 
  .م٢٠١١ سبتمرب



- ١٣ -

املعلومات القطاعية  - ٥

  :تتمثل عمليات اموعة التشغيلية يف نطاق األعمال التالية  

املتفجرات.
 نظفاتوامل األدويةجتارة.
 نترات األمونيومإنتاج.

لفتريت م ٢٠١٠و م ٢٠١١سبتمرب  ٣٠لبعض املعلومات املالية املختارة كما يف  اًفيما يلي ملخص

  :ذلك التاريخ لقطاعات األعمال املذكورة أعاله كما يلييف التسعة أشهر املنتهيتني 

قطاع املتفجرات

 جتارة قطاع
واملنظفاتاألدوية

 إنتاج قطاع
اموعنترات األمونيوم

 ٣٠يف  للفترة املنتهيةكما يف و

)غري مراجعة(م ٢٠١١سبتمرب 

٨٩٤,١٦٨١,٣٢٦,٦٨٩٤٠,٨٥٥٢,٢٦١,٧١٢جمموع املوجودات

٥٤,٩٧٠٧٦٤,٨٢٤١,٠١٢٨٢٠,٨٠٦جمموع املطلوبات

٢٢١,٠٤٦٩٧٢,٠٣٠٥٣,٥٨٥١,٢٤٦,٦٦١مبيعات

١٦١,٧٧٩١٤٤,٣٩٤٢١,٤١٩٣٢٧,٥٩٢لربح إمجايل ا

١٢٩,٧٣٦٨٣,٢٢٨١٧,٣٧٦٢٣٠,٣٤٠الربح من العمليات الرئيسية

١١٨,٦٩٢٧٢,٨٥٤١٧,٤١٢٢٠٨,٩٥٨صايف الربح للفترة

٥,٢٦١٣,٧٧٣٥٣٠٩,٥٦٤مصاريف رأمسالية

٦,٧٥٩٣,٢٨٠٣,٧٧١١٣,٨١٠استهالكات

٣٠يف للفترة املنتهية وكما يف

)غري مراجعة(م ٢٠١٠سبتمرب 

٧٧٠,٧٠٦١,٣٤٢,١٥٦١١٦,٧٣٨٢,٢٢٩,٦٠٠جمموع املوجودات

٥٠,٩٧١٨١٣,٧٨٩٨٨٨٨٦٥,٦٤٨جمموع املطلوبات

٢٤٢,١٢٢٨٤٠,٤٣٠٣٦,٨٦٥١,١١٩,٤١٧مبيعات

١٧٣,١٨٦١٢٨,٢٤٨١١,٨٨٥٣١٣,٣١٩إمجايل الربح 

١٤٨,٨٠٢٧٨,٦٦٣٦,٦٨٠٢٣٤,١٤٥الربح من العمليات الرئيسية

١٣٩,٤٣٢٦٩,٤٦٠٦,٥١٥٢١٥,٤٠٧صايف الربح للفترة

٨,٢٠٠٨,٤٢٢٤,٢١٤٢٠,٨٣٦مصاريف رأمسالية

٦,٣٨٨٢,٢٠٧٣,٧٠٠١٢,٢٩٥استهالكات

 األخرى تتعلـق علومات مجيع املم الوارد أعاله، فإن ت املتعلقة بقطاع نترات األمونيوعلومافيما عدا امل
  .أعمال داخل اململكة العربية السعودية اتبقطاع


