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أعضاء مجلس ااإلدارة

خـــالـــد بن عبــدالله بن عبــد الرحمــن آل ســـــعود   / األمير  
رئيس مجلس اإلدارة   

أحمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود   / األمير  
عضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية   

سمير محمود عبد الهادي   / أ     
عضو مجلس اإلدارة   

/   أحمد صالح التويجري د 
      عضو مجلس اإلدارة

/   محمد صالح احلمادي أ 
      عضو مجلس اإلدارة

/   محمد عمر السنوسي أ 
      عضو مجلس اإلدارة

/   فهد صالح اجلربوع م  
المدير العام والعضو المنتدب   
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تقرير مجلس اإلدارة إلى اجلمعية العامة
ملساهمي الشركة الكيميائية السعودية

عن نتا ئج أعمالها للسنة املنتهية في 2008/12/31 م
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حضرات السادة املساهمني 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،
اجلمعية  إجتماع  في  بكم  يرحب  أن  السعودية  الكيميائية  الشركة  إدارة  مجلس  يسر 
العمومية ويشكركم على تلبية الدعوة باحلضور كما يسره أن يقدم لكم فيما يلي التقرير 
املالي السنوي عن نتائج أعمال الشركة وأهم اإلجنازات للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 
2008م . والتي تعكس جهود اإلدارة في حتقيق التطور املستمر الذي تشهده الشركة خالل 
األعوام املاضية حيث حققت الشركة الكيميائية السعودية والشركة التابعة سيتكو فارما 
بزيادة قدرها  تاريخها )حوالي مليار وخمسمائة مليون ريال(  أعلى مبيعات موحدة في 

25% مقارنة مببيعات العام املاضي. 

وفيما يلي ملخص ألهم نتائج األعمال وتقرير مراقب احلسابات وتوصيات مجلس اإلدارة 
جلمعيتكم املوقرة . 
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أوالً : معلومات عن نشاط الشركة والشركة التابعة  :

تأسست الشركة الكيميائية السعودية عام 1972م كشركة رائدة في مجال 
في  مصانع  ثالثة  الشركة  ومتتلك  املدنية  لألغراض  املتفجرات  تصنيع 
الغربية وكذلك مستودعات  واملنطقة  الشرقية  واملنطقة  الرياض  كل من 
توزيع باملنطقة اجلنوبية بأبها ومكة وقد إستطاعت الشركة خالل الستة 
وثالثون عاماً املاضية من تزويد السوق احمللي باملواد الضرورية الالزمة 
واملساندة جلميع عمليات التفجير املدني والالزمة لإلستخدام في أعمال 

البنية التحتية واإلنشائية .

ويتركز نشاط الشركة التابعة ، الشركة السعودية العاملية للتجارة احملدودة ) سيتكو 

فارما ( في توزيع األدوية باململكة وتعتبر سيتكو فارما من كبرى شركات توزيع 

األدوية وحتتل مركز الريادة في هذا املجال حيث أنها وكيلة ثالثة عشر شركة من 

كبرى شركات األدوية العاملية وتعمل على توفير جزء كبير من األدوية العاملية التي 

املنتشرة بجميع  التوزيع  القطاعات الصحية وذلك بفضل شبكة  حتتاجها جميع 

مناطق اململكة .
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ثانيًا : المبيعات واألرباح :

المبيعات الموحدة : 

والشركة  السعودية  الكيميائية  للشركة  املوحدة  الصافية  املبيعات  بلغت 
وسبعة  وخمسمائة  مليار   ( ريال  مليار   1.537 فارما  سيتكو  التابعة 
وثالثون مليون ريال ( في السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2008م 
لعام   ) ريال  مليون  وثالثون  ومائتان  مليار   ( ريال  مقارنة مببلغ 1.230 

2007م بزيادة قدرها ) %25 ( . 

ويؤكد مستوى مبيعات عام 2008م على إستمرار جهود الشركة باحملافظة 
على معدالت النمو في املبيعات التي حتققت خالل األعوام املاضية . 

ويوضح اجلدول التالي تطور املبيعات املوحدة خالل اخلمس أعوام املاضية : 

 ) القيمة باآلف الرياالت (

20082007200620052004

1.537.1571.230.1341.026.991965.185782.320

 

ويتبني من اجلدول املوضح أعاله حتقيق معدالت منو عالية في املبيعات وكذلك حتقيق
معدل منو تراكمي في املبيعات قدره  )15،4 %( خالل اخلمس أعوام املاضية .
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ثالثًا  : تأثير كل نشاط على حجم أعمال الشركة والمبيعات الموحدة : 

نشاط المتفجرات المدنية :

بلغت مبيعات املتفجرات املدنية خالل السنة املنتهية في 2008/12/31م 
مبلغ 243 مليون ريال مقارنة مببلغ 206 مليون ريال لعام 2007م بزيادة 
قدرها )18 %( وتؤكد مستويات مبيعات املتفجرات املدنية التي حتققت 
من  اململكة  إحتياجات  كافة  توفير  على  الشركة  قدرة  2008م  لعام 
املتفجرات املدنية التي زاد الطلب عليها من خالل مشاريع البنية التحتية 
وشق الطرق، وقطاع التعدين ، والكشف على مكامن البترول والغاز وقد 
املتفجرات  أنواع  كافة  توفير  على  بقدرتها  الكيميائية  الشركة  متيزت 
املدنية الالزمة في هذه املجاالت املتعددة بأعلى مستويات اجلودة العاملية 
التي تساندها التحالفات التقنية اإلستراتيجية مع كبرى الشركات العاملية 

املتخصصة في مجال املتفجرات املدنية . 

نشاط األدوية  :

)مليار  ريال  مليار   1.294 فارما  سيتكو  التابعة  الشركة  مبيعات  بلغت 
ومائتان وأربعة وتسعون مليون ريال( لعام 2008م مقارنة مببلغ 1.024 
مليار ريال لعام 2007 م  بزيادة قدرها ) 26% ( وتدل  مستويات مبيعات 
األدوية لشركة سيتكو فارما لعام 2008م على قدرة الشركة على حتقيق 
أعلى معدالت النمو في املبيعات بفضل متتعها بالقدرة على تلبية الطلب 
منها كوكيل  إلتزاماً  العاملية وتوفيرها بسوق اململكة  احمللي على األدوية 
والتخزين  للتوزيع  شبكة  أفضل  وإدارة  العاملية  األدوية  شركات  ألكبر 
املنتشرة بجميع مناطق اململكة واملصممة على أحدث األجهزة واألنظمة 
العاملية لتوزيع كافة أنواع األدوية على مدار الساعة كما استحوذت الشركة 
على حصة قياسية من مبيعات السوق ملستحضرات األمصال واللقاحات 
واألدوية املبردة مثل األنسولني وهرمونات التخصيب والتي تتطلب شروط 
خاصة جداً في النقل والتخزين بحيث أكسبت الشركة مكانة خاصة حيث 
أصبحت املورد األول لهذا النوع من املستحضرات في السوق احمللي . مما 

يعزز مكانة الريادة لشركة سيتكو فارما كأكبر موزعي األدوية باململكة .
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رابعًا  :  األرباح الصافية  الموحدة :

بلغت األرباح الصافية املوحدة لعام 2008م ) 201  مليون ريال ( مقارنة 
مببلغ ) 112 مليون ريال ( لعام 2007م بإرتفاع قدره ) 79% ( . ويعود 
سبب اإلرتفاع في صافي األرباح  املوحدة إلى زيادة املبيعات خالل عام 
إلى إنخفاض خسائر  بالعام املاضي وأيضاً  2008م بنسبة 25% مقارنة 

العمالت للشركة التابعة ) سيتكو فارما (.

صافي الربح 
) القيمة بآالف الرياالت (

20082007200620052004

200.534111.776148.049110.0161.660
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خامسًا  :  ربح )خسارة( السهم بالريال السعودي:

عام   2007عام   2008 بلغ ربح السهم لعام 2008م مبلغ 3.17 ريال/سهم

1.77  ريال/سهم3.17  ريال/سهم مقارنة مببلغ 1.77 ريال/سهم لعام 2007م  بزيادة قدرها %79

     
سادسًا  :  التحليل الجغرافي لإليرادات الموحدة :

تتحقق إيرادات الشركة بشكل أساسي من نشاطاتها داخل اململكة العربية 
السعودية .

سابعًا  :  المعلومات القطاعية :  

بها            املتعلقة  واخلدمات  املتفجرات  إنتاج  في  الشركة  قطاعات  تتمثل 
إنتاج  قطاع  إن   . األمونيوم  نترات  إنتاج  إلى  باإلضافة  األدوية  وجتارة 
نترات األمونيوم يعتبر مكمل لقطاع إنتاج املتفجرات علماً بأن قطاع إنتاج 

نترات األمونيوم لم يبدأ اإلنتاج بعد حتى تاريخ 2008/12/31م  .  

ثامنًا  :  بيان بالمدفوعات النظامية :

فيما يلي بيان باملدفوعات النظامية للشركة الكيميائية وشركاتها التابعة 
التي متت خالل عام 2008م مقارنة بعام 2007م : 

) ألف ريال سعودي (

2007م2008م 

11.40611.390مصلحة الزكاة والدخل

2.0101.938التأمينات اإلجتماعية
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تاسعا  :  المخاطر المتوقعة :

تسير الشركة بحمد الله وتوفيقه نحو النمو والتوسع في كافة عملياتها 
التشغيلية ووفقاً للمعلومات املتوفرة فال توجد مخاطر متوقعه مبشيئة 

الله على العمليات التشغيلية للشركة . 

عاشرًا  :  نسبة ملكية الشركة الكيميائية السعودية في شركاتها التابعة :

نسبة امللكيةبلد التأسيسالكيان القانونيإسم الشركة

99%اململكة العربية السعوديةمسئولية محدودةالشركة السعودية العاملية للتجارة )سيتكوفارما(

98%جمهورية مصر العربيةمساهمةشركة السويس العاملية احملدودة )سينكو(

20%الواليات املتحدة األمريكيةمسئولية محدودةشركة أكسبلو تراك

95%اململكة العربية السعوديةمسئولية محدودةالشركة الكيميائية السعودية لإلستثمار التجاري
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حادي عشر  :  ملخص النتائج المالية :

قائمــــة الدخـل
)ألف ريال سعودي(

20082007200620052004البيـــــــــــــــــان

1.230.1341.026.991965.185782.320 1.537.157املبيعات املوحدة )صافي(             

)687.583()779.932()815.486()1.023.796()1.271.310(تكلفة املبيعات  

265.847206.338211.505185.25394.737الربح اإلجمالي

)32.380()36.575()27.763()50.786()51.420(مصاريف عمومية وإدارية

214.427155.552163.742148.67862.357الربح من األعمال

)7.859()10.494()6.301()3.227()12.814(مصاريف مالية – صافي 

)32.920()34.520()3.200()3.200()3.200(إطفاء شهرة ومصاريف مؤجلة

)15.472(12.285)19.516()27.884(16.184مكاسب )خسائر( حتويل عمالت أجنبية

------------------)6.382(مخصص خسائر أستثمارات

4.7522.24122.3671.716812إيرادات أخرى )صافي(

)5.296()6.823()8.200()11.390()11.406(الزكاة

38)826()843()316()1.027(حقوق األقلية 

 200.534111.776148.049110.0161.660الربح الصافي 



13 التقر يـر السنـوي  2 0 0 8  

المركز المالي 
)ألف ريال سعودي(

20082007200620052004البيــــــــــــــــــــان

1.236.5491.054.015897.483799.301697.972املوجودات املتداولة )صافي(

786.957604.325549.138547.429569.062املوجودات غير املتداولة )صافي(

2.023.5061.658.3401.446.6211.346.7301.267.034مجموع املوجودات

900.484669.781577.682578.744600.939املطلوبات املتداولة

50.00060.000     -----69.013------قروض طويلة األجل 

23.92521.68219.02716.46115.062مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني 

924.409760.476596.709645.205676.001مجموع املطلوبات 

حقوق املساهمني :  

632.400632.400632.400527.000527.000رأس املال 

96.14476.09164.91350.10839.106اإلحتياطي النظامي

---------------40.00020.000إحتياطي عام 

327.889167.408150.050122.20623.192أرباح مبقاة

1.096.433895.899847.363699.314589.298مجموع حقوق املساهمني

2.6641.9652.5492.2111.735حقوق األقلية

2.023.5061.658.3401.446.6211.346.3141.267.034إجمالي املطلوبات وحقوق املساهمني
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مجموع الموجودات
)القيمة بآالف الرياالت(

20082007200620052004

2.023.5061.658.3401.446.6211.346.7301.267.034

 مجموع المطلوبات
)القيمة بآالف الرياالت(

20082007200620052004

924.409760.476596.709645.205676.001
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مجموع حقوق المساهمين 
)القيمة بآالف الرياالت(

20082007200620052004

1.096.433895.899847.363699.314589.298
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إثني عشر  :  الخطط اإلستراتيجية والتوسع في النشاط :

تنفيذاً للخطط اإلستراتيجية التي وضعها مجلس اإلدارة بهدف التوسع 
في النشاط وتنويع مصادر الدخل للشركة، فقد شهد عام 2008م حتقيق 

عدة خطوات عملية منها : 

1-  مشروع شركة السويس العالمية للنترات )سينكو( :

خالل  العربية  مصر  بجمهورية  للنترات  العاملية  السويس  شركة  تأسيس  مت 
اإلنتهاء من  ، 2008م مت  الثاني من عام 2006م وخالل عامي 2007م  النصف 
معظم اإلنشاءات املدنية وشراء معظم املعدات وجاري اآلن اإلنتهاء من املراحل 
األول من عام  الربع  في  التشغيل  يبدأ  أن  املتوقع  ومن  املشروع  النهائية إلقامة 
2009م ويهدف هذا املشروع إلى إنتاج املادة األساسية الآلزمة إلنتاج املتفجرات 
املادة اخلام من  إستيراد هذه  ويتم حالياً  السعودية   الكيميائية  للشركة  املدنية 
على  الكيميائية  الشركة  قدرة  املشروع  هذا  يعزز  أن  املتوقع  ومن  أوروبية  دول 
تأمني كافة إحتياجاتها من املواد اخلام الرئيسية إلنتاج املتفجرات املدنية التي 
من املتوقع أن يزداد الطلب عليها خالل األعوام القادمة إلستكمال مشاريع البنية 
التحتية في اململكة كمشاريع السكك احلديدية والتعدين والتي سوف حتتاج إلى 

كميات متزايدة من املتفجرات املدنية خالل السنوات القادمة .

2-   شركة الموارد التجارية المحدودة :

أستحوذت الشركة التابعة ) سيتكو فارما ( خالل الربع الثاني من عام 2008م 
على حصة تعادل 15% من حقوق ملكية شركة املوارد التجارية وذلك مقابل 
الدواء  شركة  من   %50 متتلك  التجارية  املوارد  وشركة   . ريال  مليون   135
والشمالية  الشرقية  باملنطقة  صيدلية   170 من  أكثر  متتلك  التي  الطبية 
باململكة العربية السعودية. وتدرس إدارة الشركة حالياً اإلستحواذ على بقية 
سيتكو  شركة  مكانة  وتعزيز  لتأمني  التجارية  املوارد  شركة  ملكية  حصص 

فارما في الدخول في مجال التجزئة والصيدليات .       
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شركة أكسبلو تراك :  -3

شراء  صفقة  2008م  عام  من  األول  الربع  خالل  الشركة  أنهت 
أسهم ممتازة تعادل 20% من رأسمال شركة أكسبلو تراك بقيمة 

1.5 مليون دوالر أمريكي )تعادل 5.6 مليون ريال سعودي( وهي 
فيالديلفيا  مدينة  في  ومسجلة  محدودة  مسئولية  ذات  شركة 
بالواليات املتحدة األمريكية ويتمثل نشاطها الرئيسي في األنظمة 
املدنية  املتفجرات  أنواع  جميع  وتخزين  نقل  ملتابعة  اإللكترونية 
ونظراً   . املتفجرات  لصناعة  الرئيسة  اخلام  واملواد  والعسكرية 
ألن األزمة املالية العاملية قد أثرت بشكل كبير على الشركة بحيث 
في  لإلستمرار  لها  الالزم  التمويل  على  احلصول  من  تتمكن  لم 
في  املذكورة  الشركة  قدرة  عدم  على  مؤشرات  ووجود  أعمالها 
الوفاء بإلتزاماتها املالية فقد قررت إدارة الشركة الكيميائية تكوين 

مخصص مببلغ 6.4 مليون ريال سعودي )قيمة اإلستثمار والتمويل 
مالية تخص هذا  أي خسائر  ملقابلة  املذكورة(  للشركة  اإلضافي 
الشركة حتى 2008/12/31م ما  بأن  اإلستثمار مستقباًل. علماً 
زالت قائمة ومتارس أعمال البحوث والتجارب في نطاق محدود 

لتخفيض تكاليف التشغيل . 

الشركة الكيميائية لإلستثمار التجاري  -4

أنهت الشركة خالل الربع الرابع من عام  2008م تأسيس الشركة 
محدودة  مسئولية  ذات  كشركة  التجاري  لإلستثمار  الكيميائية 
الكيميائية  للشركة  ريال سعودي مملوكة  برأسمال قدره 1مليون 
 . التوالي  بواقع 95% و5% على  فارما(  التابعة )سيتكو  والشركة 
يتمثل نشاط الشركة بشكل أساسي في جتارة اجلملة والتجزئة 
في األدوية واملواد الطبية واآلآلت واملعدات الطبية وإدارة وتشغيل 
املذكورة ما زالت حتت  الصيدليات األهلية واحلكومية والشركة 

التنظيم ولم تبدأ النشاط بعد. 
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ثالث عشر : القروض التجارية

حصلت الشركة على قرض قصير األجل من أحد البنوك التجارية احمللية 
قدره 50 مليون ريال سعودي وذلك بغرض متويل جزء من قيمة صفقة 
ويتم حتميل  احملدودة  التجارية  املوارد  شركة  في  ملكية  شراء حصص 

القرض بعمولة تعادل سعر السيبور مضافاً إليه %1.25. 

كما حصلت الشركة التابعة سيتكو فارما على قرض متوسط األجل من 
أحد البنوك التجارية احمللية قدره 25 مليون يورو تعادل 138 مليون ريال 
القرض  حتميل  ويتم  التشغيلية  متطلباتها  متويل  بغرض  وذلك  سعودي 
بعمولة تعادل سعر إقراض اليورو بني البنوك احمللية مضافاً إليه %1.5 
ويتم سداد القرض على 8 أقساط ربع سنوية متساوية القيمة وبدأ سداد 
أول قسط في 2008/3/31م وبلغ الرصيد املتبقي في 2008/12/31م 

مبلغ  12 مليون يورو )حوالي 59 مليون ريال( .

رابع عشر  :  الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها :

في  السعودية  العربية  اململكة  في  املالية  السوق  هيئة  مجلس  أصدر 
املساهمة  الشركات  حلوكمة  اإلسترشادية  الالئحة   ، 1427/10/21هـ 
الشركات  ألداء  املنظمة  واملعايير  القواعد  على  الالئحة  هذه  وتتضمن 
املساهمة وأهمها الشفافية واملساواة وممارسة املساهمني حقوقهم في 
احلصول على املعلومات التي تؤثر على قراراتهم اإلستثمارية وقد قامت 

الشركة بإعداد السياسات التالية للشركة : 

)1(  نظام حوكمة الشركات        )2(   الئحة اجلمعيات العمومية      
                                                للمساهمني 

)3(  الئحة مجلس اإلدارة          )4(   الئحة سياسة اإلفصاح       
                                                والشفافية 

)5(  الئحة سياسة              )6(    الئحة جلنة املراجعة 
      توزيعات األرباح  

)7(  الئحة جلنة الترشيحات      )8(    الئحة نظام الرقابة الداخلية
      واملكافآت 

)9(  دليل العمل األخالقي         )10(  الئحة سياسة إدارة املخاطر
      والعالقة مع  أصحاب املصالح

)11( سياسة تعارض املصالح      )12(  الئحة اللجنة التنفيذية  
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النهائية  الصيغة  أعاله وسيتم عرض  املوضحة  السياسات  ومت مراجعة 
الشركة  لتنضم  إلقرارها  العمومية  اجلمعية  على  اللوائح  هذه  لبعض 
الشركات  حوكمة  قواعد  تطبق  التي  الشركات  أولى  إلى  الكيميائية 

املساهمة باململكة طبقاً للمعايير الدولية.

الشركات  حلوكمة  اإلسترشادية  الالئحة  من  املطبقة  غير  األحكام  أما 
فهي إتباع نظام التصويت التراكمي عند التصويت إلختيار أعضاء مجلس 
إدارة الشركة في اجلمعية العمومية إال أن الشركة تطبق اللوائح الصادرة 
من وزارة التجارة املبنية على نظام الشركات السعودية بخصوص نظام 

التصويت باجلمعيات العمومية . 

خامس عشر  :  مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في مجالس 
إدارة الشركات المساهمة األخرى :

الشركات األخرى  الشركة الكيميائيةاإلســـــــــــــــــــــــــم

رئيس مجلس اإلدارةاألمير / خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود
شركة إميانتيت السعودية  

/ شركة التأمني العربية 
السعودية )سايكو(

عضو مجلس اإلدارةاألمير /  أحمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود
شركة إميانتيت السعودية 
/ شركة التأمني العربية 

السعودية )سايكو(

الشركة السعودية خلدمات عضو مجلس اإلدارةاألستاذ / محمد صالح احلمادي
السيارات واملعدات
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تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف األعضاء :

)مستقلاملنصباإلســــــــــــــــــم
/غير مستقل(

)تنفيذي
/غير تنفيذي(

غير تنفيذيغير مستقلرئيس مجلس اإلدارةاألمير/خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود

غير تنفيذيغير مستقلعضو مجلس اإلدارةاألمير/أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

غير تنفيذيمستقلعضو مجلس اإلدارةد . أحمد صالح التويجري

غير تنفيذيمستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ / سمير محمود عبدالهادي

غير تنفيذيمستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ / محمد صالح احلمادي

غير تنفيذيمستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ محمد عمر السنوسي

املهندس / فهد صالح اجلربوع
عضو مجلس اإلدارة
تنفيذيغير مستقل)املدير العام والعضو املنتدب(

                

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم الشركة:

إسم العضو
عدد األسهم اململوكة في الشركة

كما في 2007/12/31كما في 2008/12/31

2.314.5002.314.500األمير/خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود

1.000253.600األمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

1.3561.356د . أحمد صالح التويجري

131.742131.742األستاذ / سمير محمود عبدالهادي

3.5003.500األستاذ / محمد صالح احلمادي

1.3001.300األستاذ/ محمد عمر السنوسي

1.0001.000املهندس / فهد صالح اجلربوع
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إجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2008م :

إجتمع مجلس اإلدارة 3 مرات خالل عام 2008م ويوضح اجلدول التالي عدد مرات حضور كل عضو :

عدد مرات احلضوراإلســــــــــــــم 

3األمير/خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود

3األمير / أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

3د . أحمد صالح التويجري

3األستاذ / سمير محمود عبدالهادي

3األستاذ / محمد صالح احلمادي

3األستاذ/ محمد عمر السنوسي  

3املهندس / فهد صالح اجلربوع
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إجتماعات لجان مجلس اإلدارة عام 2008م :

اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء يتم إختيارهم من أعضاء مجلس 
اإلدارة  ملجلس  دورية  تقارير  تقدمي  للجنة  الرئيسية  املهام  ومن  اإلدارة 
للشركة  اإلستراتيجية  األهداف  وتنفيذ  وتطوير  رسم  في  للمساعدة 
وإعتماد والتوصية بالقرارات اخلاصة باملشاريع اإلستثمارية للشركة وفق 
إجتماعات   4 التنفيذية  اللجنة  عقدت  وقد   . اإلدارة  مجلس  توجيهات 

خالل عام 2008م : 

عدد مرات احلضوراإلســــــــــــــم 

4األمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

2د . أحمد صالح التويجري  ) حتى تاريخ إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية في 2008/9/8م. (

4األستاذ / سمير محمود عبدالهادي

4املهندس / فهد صالح اجلربوع

2األستاذ / محمد عمر السنوسي ) من تاريخ إعادة  تشكيل اللجنة التنفيذية في 2008/9/8م. (

لجنة المراجعة:

تتكون جلنة املراجعة من ثالثة أعضاء ومن مهامها الرئيسية اإلشراف على 
إجراءات املراجعة الداخلية للشركة والتحقق من مدي فاعليتها والتوصية 
القوائم  صحة  من  والتأكد  مراجعة  وكذلك  احلسابات  مراجع  بترشيح 
الرقابة  وإجراءات  سياسات  ومتابعة  اإلدارة  مجلس  من  املعتمدة  املالية 
 3 املراجعة  عقدت جلنة  وقد  من سالمتها.  والتأكد  بالشركة  الداخلية 

إجتماعات خالل عام 2008م :

عدد مرات احلضوراإلســــــــــــــم 

3د. خليل عبد الفتاح كردي ) رئيساً (

3األستاذ / محمد صالح احلمادي

2األستاذ / سمير محمود عبدالهادي )حتى تاريخ إعادة تشكيل جلنة املراجعة في 2008/9/8م.(

1األستاذ / محمد عمر السنوسي ) من تاريخ إعادة  تشكيل جلنة املراجعة في 2008/9/8م. (
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لجنة الترشيحات والمكافآت:

مهامها  ومن  أعضاء   3 من  واملكافآت  الترشيحات  جلنة  تتكون 
اإلرشادية  مهامه  أداء  في  اإلدارة  مجلس  مساعدة  الرئيسية 
في  الشركة  تساعد  فهي  وبالتالي  وفعالية  بكفاءة  واإلشرافية 

حتقيق أهدافها والنمو اإلقتصادي لها .

 اإلســــــــــــــم 

رئيسًااألمير/ خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود

عضوًااألمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

عضوًااألستاذ / سمير محمود عبدالهادي

المكافآت والتعويضات : 

وكذلك  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  يتقاضى  لم   •
أعضاء جلنة املراجعة واللجنة التنفيذية أية مكافآت 

أو تعويضات خالل عام 2008م .
أي  عن  بالشركة  التنفيذيني  كبار  من  أي  يتنازل  لم   •

راتب أو تعويض .
أحد  مبوجبه  تنازل  إتفاق  أو  ترتيبات  أي  يوجد  ال   •

مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح . 
مت  أخرى  إحتياطات  أو  إستثمارات  أي  يوجد  ال   •

إنشاؤها ملصلحة موظفي الشركة .
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التعويضات واملكافآت ألعضاء
مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني  

البيان
إعضاء 
املجلس 

التنفيذيني

أعضاء املجلس 
غير التنفيذيني/

املستقلني

خمسة من كبار التنفيذيني
ممن تلقوا أعلى املكافآت 

والتعويضات يضاف إليهم 
العضو املنتدب واملدير املالي

2.285.520------الرواتب والتعويضات

641.380------البدالت

1.406.947------املكافآت الدورية والسنوية

---------اخلطط التحفيزية

تدفع  أخرى  عينية  مزايا  أو  تعويضات  أي 
---------بشكل شهري أو سنوي

تعارض مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين : 

ال توجد لدى الشركة أية عقود أو أية مصلحة جوهرية ألي من أعضاء 
التنفيذيني  كبار  أو  املالي  املدير  أو  املنتدب  العضو  أو  اإلدارة  مجلس 
بالشركة أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم )بإستثناء اإلستحواذ على 
حصة 15% من شركة املوارد التجارية احملدودة اململوكة لرئيس مجلس 
اإلدارة الذي لم يصوت على قرار اإلستحواذ في إجتماع مجلس اإلدارة 

اخلاص بذلك(.  

سادس عشر : العقوبات والجزاءات والقيد 

اإلحتياطي :

فرضت هيئة السوق املالية غرامة مالية على الشركة بتاريخ 2008/8/11م 
مقدارها مائة ألف ريال وذلك لعدم تقيدها بأحكام املادة 45/ ج من نظام 
السوق املالية ومت سدادها في حينه ، مع إبداء حتفظ الشركة في حقها 

بإستئناف قرار الهيئة. 
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سابع عشر  :  إقرار الضوابط الداخلية :

يقر مجلس اإلدارة وإدارة الشركة بأن الضوابط الداخلية بالشركة تعمل 
بفعالية ويتم اإلحتفاظ بسجالت محاسبية مناسبة مع الوثائق املرتبطة 
وفقاً  وتوثيقها  الشركة  ألداء  واإلجراءات  السياسات  إعداد  وقد مت  بها 
ويتم   )  ISO 9001, 2000  ( لشهادة  وطبقاً  العاملية  اجلودة  ملعايير 
قبل  دورية من  العام بصفة  واإلجراءات خالل  السياسات  مراجعة هذه 
الئحة  إعداد  مت  كما   . الالزمة  التعديالت  إلدخال  متخصصة  مكاتب 
الشئون اإلدارية واملوظفني وإعتمدها مجلس اإلدارة ، هذا وال توجد أية 

مسائل معلّقة تعوق الشركة عن اإلستمرار ومواصلة نشاطها . 

ثامن عشر :  سياسة الشركة في توزيع األرباح : 

توزع أرباح الشركة السنوية الصافية املوحدة بعد خصم جميع املصروفات 
الشرعية  الزكاة  فيها  مبا  واملخصصات  األخرى  والتكاليف  العمومية 

واملخصصات واإلحتياطيات األخرى كالتالي :

يتم جتنيب 10% من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي .   -1

يوزع من الباقي دفعة أولى للمساهمني تعادل 5% من رأس املال   -2
املدفوع إما نقداً أو أسهم مجانية ) إذا ما مت املوافقة عليها من 

اجلمعية العمومية ( .

األرباح  من  ذلك  بعد  الباقي  من   %10 قدرها  نسبة  تخصص   -3
ملكافآت  أعضاء مجلس اإلدارة ومبا ال يتعارض مع التعليمات 

واألنظمة السارية املفعول . 

إحتياطي  لتكوين  السنوية  الصافية  األرباح  من  تخصيص جزء   -4
عام ملواجهة أية تأثيرات سلبية على الشركة مستقباًل . 

توزيع جزء من  اإلدارة  توصية مجلس  بناًء على  تقرر اجلمعية   -5
الباقي من األرباح بعد ذلك على املساهمني ) سواء كان توزيع 

بشكل نقدي ( أو أسهم مجانية كحصة إضافية من األرباح . 
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توصيات مجلس اإلدارة : 

يوصي مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح عن عام 2008م وتوفير السيولة النقدية لتمويل مشاريع التوسع 
في النشاط خاصة في ظل عدم وضوح مدى تأثير األزمة املالية العاملية على التدفقات النقدية للشركة 

خالل عام 2009م .

 
الخاتمـــــــــة :

يختتم مجلس اإلدارة تقريره للجمعية العمومية بالتقدم بالشكر اجلزيل للسادة املساهمني على تلبية الدعوة 
باحلضور وعلى الثقة التي أوليتموها للمجلس ولقد كان عام 2008م عاماً مميزاً للشركة الكيميائية وشركتها 
تعاونهم  على  واألهلية  احلكومية  واملؤسسات  والدوائر  الشركة  كافة عمالء  نشكر  كما  فارما.  سيتكو  التابعة 
وتشجيعهم الدائم وأيضاً الشكر لكافة العاملني بالشركة على جهودهم املخلصة للشركة وحرصهم على إستمرار 
التقدم واإلزدهار للشركة الكيميائية السعودية وشركاتها التابعة ويأمل مجلس اإلدارة إستمرار دعم املساهمني 

الكرام إلدارة الشركة خالل عام 2009م ملواجهة التحديات املتوقعة في ظل األزمة املالية العاملية احلالية . 

والله املوفق ،

مجلس اإلدارة
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القوائم املالية املوحدة للسنتني املنتهيتني 
فـي 31 ديسمبـر 2008م و2007م

وتقريــر مراجعـــي احلسابــات
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إلــى الســـادة املسـاهمــني                                  احملترمـني 
الشـركـة الكيميائيــة السعوديـة 

الرياض - اململكة العربية السعودية

لقد راجعنا قائمة املركز املالـي املوحدة للشركة الكيميائية السعودية »شركة مساهمة سعودية« وشركاتها التابعة كما 
في 31 ديسمبر 2008م و2007م وقوائم الدخل املوحدة والتدفقات النقدية املوحدة والتغيرات في حقوق املساهمني 
املوحدة للسنتني املنتهيتني في ذلك التاريخ وكذلك اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة من رقم 1 إلى رقم 21 
. إن القوائم املالية املوحدة املرفقة هى مسئولية إدارة الشركة التى أعدتها وفقاً ألحكام نظام الشركات وقدمتها 
لنا مع كافـة املعلومات والبيانات التي طلبناها ، وأن مسئوليتنا هي إبداء الرأى حول هذه القوائم املالية إستناداً إلى 

أعمال املراجعة التي قمنا بها .  

لقد متت مراجعتنا وفقا ملعايير املراجعة املتعارف عليها في اململكة العربية السعودية والتي تتطلب أن يتم تخطيط وتنفيذ 
أعمال املراجعة للوصول إلى قناعة مناسبة تؤكد أن القوائم املالية املوحدة تخلو من األخطاء اجلوهرية وتتضمن املراجعة 
فحص األدلة والقرائن ، بإستخدام العينات ، التي تدعم صحة املبالغ واإليضاحات املذكورة في القوائم املالية املوحدة . 
كما تتضمن تقييم مبادىء احملاسبة املستخدمة وتقديرات اإلدارة الهامة وطريقة عرض القوائم املالية املوحدة ككل . وفي 

إعتقادنا أن إجراءات املراجعة التي قمنا بها تشكل أساساً معقوالً إلبداء رأينا .
  

وفي رأينا أن القوائم املالية املوحدة املذكورة أعاله ككل :

التابعة  وشركاتها  السعودية  الكيميائيـة  للشـركة  املوحد  املالـي  املركز  اجلوهريـة  النواحـي  جميـع  من  بعـدل  تظهـر     -
حقوق  في  والتغيرات  املوحدة  النقدية  وتدفقاتها  املوحدة  أعمالها  ونتائج  و2007م  2008م  ديسمبر   31 فـي  كما 
املساهمني املوحدة للسنتني املنتهيتني في ذلك التاريخ وذلك وفقـاً ملبادىء احملاسبة املتعارف عليها في اململكة العربية 

السعودية.   
تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم املالية املوحدة .    -

           عـن الدكتور محمد العمري وشركاه 

            جهـــاد محمــد العمـــري
           محاسب قانوني - ترخيص رقم 362

التاريخ :  26 صفر 1430هـ
املوافق : 21 فبراير 2009م
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قائمة المركز المالي الموحدة 
)كمـا فـى 31 ديسمـبر(

2008مايضاح
الف ريال سعودى

2007م
الف ريال سعودى

املوجودات
موجودات متداولة

 165.629165.840نقـد بالصندوق ولدى البنوك
 3728.738573.157ذمـم مدينـة ، صافى 

 4334.897308.056مخزون ، صافى
 6.962 57.285مصروفات مقدمة وموجودات أخرى

 1.236.5491.054.015مجموع املوجودات املتداولة
موجودات غير متداولة

      -6136.000إستثمارات وأصول مالية 
 790.20843.588إنشاءات حتت التنفيذ

 889.34286.130ممتلكات وآالت ومعدات ، صافى
 9471.407474.607موجودات غير ملموسة ، صافى

 786.957604.325مجموع املوجودات غير املتداولة
 2.023.5061.658.340مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
مطلوبات متداولة

 733.386565.471ذمـم دائنـة
     -1050.000 قرض قصير األجل 

 1169.01369.013اجلزء املتداول من قرض متوسط األجل 
 1248.08535.297مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 900.484669.781مجموع املطلوبات املتداولة
مطلوبات غير متداولة

 69.013-11قرض متوسط األجل
 23.92521.682مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

 23.92590.695مجموع املطلوبات غير املتداولة
 924.409760.476مجموع املطلوبات

حقوق امللكية
 1632.400632.400رأس املال

 96.14476.091إحتياطي نظامي
 40.00020.000إحتياطي عـام

 327.889167.408أرباح مبقاة
 1.096.433895.899مجموع حقوق املساهمني 

 2.6641.965حقوق األقلية فى الشركات التابعة
 1.099.097897.864مجموع حقوق امللكية

 2.023.5061.658.340مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 21 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمـة الدخـل الموحـدة  
للسنتني املنتهيتني فـي  31 ديسمبر

2008مايضاح
الف ريال سعودى

2007م 
الف ريال سعودى

 1.537.1571.230.134املبيعات

)1.023.796()1.271.310(تكلفة املبيعات

 265.847206.338مجمل الدخل

)50.786()51.420(14مصروفات عمومية وإدارية

 214.427155.552الدخل من األعمال املستمرة الرئيسة

)3.227()12.814(مصروفات مالية ، صافي

)3.200()3.200(إطفاء مصروفات مؤجلة

)27.884(1516.184مكاسب )خسائر( حتويل عمالت أجنبية

     -)6.382(مخصص خسائر إستثمارات 

 2.241 164.752إيرادات ومصروفات أخرى ، صافي

 212.967123.482الدخل قبل الزكاة وحقوق األقلية فى الشركات التابعة

)11.390()11.406(13مخصص الزكاة الشرعية 

 201.561112.092الدخل قبل حقوق األقلية فى الشركات التابعة

)316( )1.027(حصة حقوق األقلية فى صافي دخل )خسارة( الشركات التابعة

200.534111.776صافــي الدخـل

ربح )خسارة( السهم بالريال السعودى من:

3.392.46األعمـال املستمـرة الرئيسة

)0.69()0.22(األعمـال املستمرة الفرعية

3.171.77صافـــي الدخــــل

إن اإليضاحات املرفقة من رقم 1 إلى 21 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنتني املنتهيتني فـي 31 ديسمبر

2008م  
الف ريال سعودى

2007م
الف ريال سعودى

التدفقـات النقديـة مـن األنشطـة التشغيلية 
الدخل قبل الزكاة وحقوق األقلية فى الشركات التابعة 

212.967123.482 

تعديالت لتسوية الدخل قبل الزكاة وحقوق األقلية مـع صافى النقد الناجت من األنشطة التشغيليـة :
 2005.592مخصص ديون مشكوك في حتصيلها

 471)500(مخصص بضاعة بطيئة احلركة
    -6.382مخصص هبوط إستثمارات 

 10.6839.894إستهالكات 
)2()1.177(مكاسب بيع ممتلكات وآالت ومعدات

 3.2003.348إطفاء مصروفات مؤجلة
 3.9133.042مخصص مكافأة نهاية اخلدمة 

)الزيادة( النقص فى املوجودات التشغيلية
)55.203()155.781(ذمم مدينة

)31.883()26.341(مخزون
 631)323(مصروفات مقدمة وموجودات أخرى

الزيادة )النقص( فى املطلوبات التشغيلية
 167.91543.771ذمم دائنة

 7.5843.772مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
 228.722106.915النقد من العمليات التشغيلية 

)10.974()11.174(الزكاة الشرعية املدفوعة
)387()1.670(مكافأة نهاية اخلدمة املدفوعة

 215.87895.554صافي النقد الناجت من األنشطة التشغيلية
التدفقـات النقديـة من األنشطة اإلستثماريـة

    -)142.382(      املدفوع في إستثمارات وأصول مالية
)36.497()46.620(إضافات إنشاءات حتت التنفيذ 
)31.936()13.989(شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

 1.2716احملصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
)68.427()201.720(صافي النقد املستخدم فى األنشطة اإلستثمارية

التدفقـات النقديـة من األنشطـة التمويليـة
)63.113( 4.973شيكات توزيعات أرباح مرجتعة )مدفوعة(

)900()327(املدفوع ألصحاب حقوق األقلية فى الشركات التابعة
     -50.000احملصل من قرض قصير األجل 

 138.026 )69.013()املسدد( احملصل من قرض متوسط األجل ، صافي 
)25.000(    -املسدد من قرض طويل األجل 

 49.013)14.367(صافي النقد )املستخدم في( الناجت من األنشطة التمويلية
 76.140)211(صافي )النقص( الزيادة في النقد بالصندوق ولدى البنوك

 165.84089.700النقد بالصندوق ولدى البنوك في بداية السنة 
 165.629165.840النقد بالصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة 

ان االيضاحات املرفقة من رقم 1 إلى رقم 21 تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحد
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة 
 

رأس املال
ألف ريال 

سعودى

إحتياطي 
نظامي

ألف ريال 
سعودى

إحتياطي 
عام

ألف ريال 
سعودى

أرباح مبقاة
ألف ريال 

سعودى

املجموع
ألف ريال 

سعودى

للسنة املنتهية فى 31 ديسمبر 2008م

895.899 167.408 20.000 76.091 632.400الرصيد في 1 يناير 2008م 

-)20.000( 20.000--احملول إلى اإلحتياطي العام 

 200.534 200.534---صافى دخل السنة

-)20.053(- 20.053-احملول إلى اإلحتياطي النظامي 

 1.096.433 327.889 40.000 96.144 632.400الرصيد في 31 ديسمبر 2008م

للسنة املنتهية فى 31 ديسمبر 2007م

 847.363 150.050- 64.913 632.400الرصيد في 1 يناير 2007م 

      -)20.000( 20.000--احملول إلى اإلحتياطي العام 

)63.240()63.240(---توزيعات أرباح مساهمني عام 2006م 

 111.776 111.776---صافى دخل السنة

-)11.178(- 11.178-احملول إلى اإلحتياطي النظامي 

 895.899 167.408 20.000 76.091 632.400الرصيد في 31 ديسمبر 2007م

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 21 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2008م و2007م 

1 -  التكوين والنشاط

إن الشركة الكيميائية السعودية )الشركة( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الرياض باململكة 
العربية السعودية مبوجب السجل التجاري رقم 1010006161 وتاريـخ 10 صفـر 1392هـ املوافق 26 مارس 

1972م .

يبلغ رأسمال الشركة مبلغ 632.400.000 ريال سعودي ، ويتكون من 63.240.000 سهم قيمة كل سهم 
10 رياالت سعودية .

للشركة  النقدية  والتدفقات  األعمـال  ونتائج  ومطلوبات  املرفقة موجودات  املوحـدة  املالية  القوائم  تتضمن 
وشركاتها التابعة والتى متتلك الشركة فيها نسبة حقوق األغلبية ولها سيطرة عليها وهى كما يلى :

نسبة امللكيةبلـد التأسيـسالكيـان القانونىإســم الشركــــة

99%اململكة العربية السعوديةمسئولية محدودةالشركة السعودية العاملية للتجارة )سيتكو فارما(

98%جمهورية مصر العربيةمساهمـةشركة السويس العاملية للنترات )سينكو(

ورأسمالها  أمريكى  دوالر  مليون  مبلغ 50  للنترات )سينكو(  العاملية  السويس  لشركة  به  املصرح  املال  رأس  إن 
املصدر مبلغ 5 مليون دوالر أمريكى )ما يعادل مبلغ 18.750.000 ريال سعودى(. إن شركة سينكو ما زالت حتت 

اإلنشاء ولم تبدأ النشاط بعد ومن املتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبى خالل الربع األول من عام 2009م.

تتمثل النشاطات الرئيسة للشركة الكيميائية السعودية في تصنيع وبيع املتفجرات واملنتجات املتعلقة بها 
ألغراض اإلستعمال املدني والعسكري وتقدمي خدمات التفجير للمقاولني ، كما تقوم سيتكو فارما مبزاولة 
جتارة اجلملة والتجزئة في األدوية واملواد والتحاليل الطبية واملستحضرات الصيدلية واألدوات واملعدات 
واآلالت الطبية واجلراحية ولوازم املستشفيات واملراكز الطبية وقطع الغيار اخلاصة بها ، ويتمثل نشاط 

سينكو فى إنتاج مادة نترات األمونيوم وهى إحدى مدخالت اإلنتاج الهامة لنشاط املتفجرات .

تبدأ السنة املالية للشركة وشركاتها التابعة من بداية شهر يناير وتنتهى بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة 
ميالدية.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2008م و2007م

2 -  ملخص السياسات المحاسبية الهامة

يتم إعداد القوائم املالية املوحدة للشركة وفقاً ملبدأ التكلفـة التاريخية )فيما عدا اإلستثمارات في شركات 
زميلة وفي األوراق املالية حسبما سيرد في الفقرات التالية( على أساس مبدأ اإلستحقاق وطبقا ملبادىء 
احملاسبة املتعارف عليها في اململكة العربية السعودية ، وفيما يلـي ملخصاً ألهم السياسات احملاسبية املتبعة 

في إعداد هذه القوائم املالية املوحدة .

أسس توحيد الحسابات

ألغراض توحيد احلسابات فإنه يتم حذف وتسوية جميع األرصدة والعمليات ذات العالقة بني الشركة 
وشركاتها التابعة ، كما يتم أيضاً إحتساب حصة أصحاب حقوق األقلية )وهم الشركاء األخرين مع 

الشركة في الشركات التابعة( في صافي موجودات الشركات التابعة وحصتهم من أرباحها .

التقديرات المحاسبيـة

التقديرات  إستخدام  يتطلب  عليها  املتعارف  احملاسبية  للمباديء  وفقاً  املالية  القوائم  إعداد  إن 
واإلفتراضات التي قد تؤثر على قيمة املوجودات واملطلوبات املقيدة وعلى اإلفصاح عن املوجودات 
واملطلوبات احملتملة فى تاريخ القوائم املالية . وبالرغم من أن التقديرات مبنية على أفضل املعلومات 
النتائج الفعلية النهائية قد  واألحداث املتوفرة لدى اإلدارة فى تاريخ إصدار القوائم املالية إال أن 

تختلف إختالفاً غير جوهرياً عن هذه التقديرات.

النقـد والنقـد المماثل  

يتضمن النقد والنقد املماثل النقدية بالصناديق واألرصـدة والودائع البنكية واإلستثمارات األخرى القابلة 
تاريخ  من  أقل  أو  يوماً  تسعون  خالل  إستحقاقها  تواريخ  يكون  والتى  محددة  نقدية  مبالغ  إلى  للتحويل 

شراؤها. 

الذمم المدينـة

أمراً  حتصيلها  يكون  التي  للذمم  الالزمـة  املبالـغ  جتنيب  بعد  بالصافي  املدينة  الذمم  إظهـار  يتم 
مشكوكاً فيه ويتم تقدير تلك الذمم مبعرفة اإلدارة .

المخـزون

تظهر البضاعة بسعر التكلفة أو صافى القيمة البيعية أيهما أقل . ويتم حتديد تكلفة املخزون وفقاً 
لطريقة املتوسط املرجح. تتضمن تكلفة البضاعة تامة الصنع وحتت التصنيع تكلفة املواد والعمالة 

ونسبة محددة من املصروفات غير املباشرة .
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اإلستثمـارات واألصـول الماليـة

أ(  اإلستثمارات فى شركات زميلة

املالية  هاماً على سياساتها  تأثيراً  ، والتى للشركة  يتم احملاسبة على اإلستثمارات في شركات زميلة 
والتشغيلية أو التى متتلك فيها الشركة إستثماراً طويل األجل يتراوح بني 20% إلى 50% من رأس املال ، 
وفقاً لطريقة حقوق امللكية . حيث يتم تسجيل اإلستثمار عند الشراء بالتكلفة ويتم تعديله بعد ذلك في 
ضوء التغير في حصة الشركة في صافى أصول الشركة الزميلة . يتم إدراج حصة الشركة في صافي 

أرباح أو خسائر الشركة الزميلة في قائمة الدخل . 

ب(  اإلستثمارات فى األوراق المالية المتاحة للبيع

يتم تسجيل اإلستثمارات في األوراق املالية املتاحة للبيع واملقتناة بنية عدم اإلحتفاظ بها حتى تاريخ 
اإلستحقاق أو ألغراض املتاجرة ، والتى متثل حصص ملكية فى رؤوس أموال شركات ، بالقيمة العادلة 
وتدرج ضمن املوجودات غير املتداولة ما لم يكن هناك نية لبيعها في السنة املالية الالحقة. يتم إثبات 
املكاسب واخلسائر غير احملققة الناجتة عن التغيرات في القيمة العادلة في بند مستقل ضمن حقوق 
املساهمني. وحتدد القيمة العادلة على أساس القيمة السوقية فى حالة تداول تلك األوراق فى السوق 
توافر  عدم  حالة  فى  بالتكلفة  عليها  اإلبقاء  فيتم  متداولة  الغير  املالية  لألوراق  بالنسبة  أما   ، املالية 
مؤشرات موثوق بها للقيمة العادلة. ويسجل أى إنخفاض غير مؤقت فى قيمة تلك اإلستثمارات ضمن 
قائمة الدخل. يتم إثبات املكاسب واخلسائر الناجتة عن بيع األوراق املالية املتاحة للبيع خالل الفترة 
التى حتدث فيها مع تسوية أى مكاسب أو خسائر غير محققة مت إثباتها سابقاً. التوزيعات النقدية من 

تلك اإلستثمارات تسجل ضمن قائمة الدخل عند إقرار التوزيع من اجلهات املستثمر فيها.  

الممتلكات واآلالت والمعدات

تظهر املمتلكات واآلالت واملعدات بالتكلفة بعد خصم اإلستهالكات املتراكمة . تعتبر مصروفات اإلصالح 
ويجري   . رأسمالية  مصروفات  فتعتبر  التحسينات  مصروفات  أما   ، إيراديًة  مصروفات  والصيانة 
إستهالك املمتلكات واآلالت واملعدات على أساس حياتها العملية املقدرة وفقاً لطريقة القسط الثابت 
ويتم إستهالك التحسينات على املبانى املستأجرة على أساس احلياة العملية املقدرة لهذه التحسينات 
أواملتبقي من مدة االيجار أيهما ينتهي أوالً . األصل املباع أو املستبعد وإستهالكه املتراكم يتـم حذفه من 
احلسابات بتاريخ بيعه أو استبعاده ، ويتم إثبات الربح أواخلسارة الناجتة ضمن قائمة الدخل ، وتقدر 

األعمار التشغيلية للممتلكات واآلالت واملعدات حسب ما يلـى :
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سنـــةاملمتلكات واآلالت واملعدات

33مبـانــــــــــــى

7 - 10 اآلت ومـعــــــــدات

7 - 10 أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية

4سيـــارات ووسائـل نقــل

10 - 33حتسينات على املبانى املستأجرة

الشهـرة

متثل الشهرة الفرق بني القيمة املدفوعة لشراء حصص في الشركة السعودية العاملية للتجارة )شركة 
تابعة( والقيمة الدفترية لهذه الشركة كما فى تاريخ الشراء ، مت حتديد أسعار الشراء على أساس القيم 
العادلة فى تواريخ احليازة . يتم قياس الشهرة فى نهاية كـل فترة مالية وإظهارها فى القوائم املالية وفقاً 

لتكلفتها بعد تعديلها مبقدار الهبوط فى قيمتها ، إن وجد.

المصروفات المؤجلة

تتمثل املصروفات املؤجلة بشكل أساسى فى رسوم مدفوعة من قبل الشركة التابعة )سيتكو فارما( وذلك 
مقابل إمتالك حقوق التوزيع ألحد وكاالت األدوية اجلديدة . يتم إطفاء املصروفات املؤجلة وفقاً لطريقة 

القسط الثابت على مدة خمس سنوات .

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يتم تكوين مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني في القوائم املالية املوحدة وفقاً ملتطلبات نظام العمل 
والعمال السعودي على أساس الفترة التي أمضاها املوظف في اخلدمة .
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تحقق االيرادات

يتم إثبات املبيعات عند تسليم البضاعة إلى العمالء حسب الشروط واألسعار املوضحة في إتفاقيات 
البيع . يتم إثبات إيرادات خدمات التفجير على أساس اخلدمات املنجزة فعاًل لبنود العقود ذات العالقة  
كما يتم إثبات اإليرادات الناجتة عن مبيعات األدوية عند تسليم البضاعة إلى العمالء . حتدد أسعار بيع 

األدوية من قبل وزارة الصحة .

المصروفـات

تتضمن املصروفات العمومية واإلدارية املصروفات التي ال تتعلق بشكل مباشر بتكاليف اإليرادات وفقاً 
للمعايير احملاسبية املتعارف عليها . ويتم توزيع املصروفات ، إذا دعت احلاجة لذلك ، بني املصروفات 

العمومية واإلدارية وتكلفة اإليرادات على أساس ثابت .

مخصص الزكاة الشرعية

يتم إحتساب مخصص الزكاة الشرعية وفقاً ملبدأ اإلستحقاق وطبقاًً لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل 
في اململكة العربية السعودية . أيـة تعديالت قد تنتج عند الربط النهائي للزكاة يتم تسجيلها ضمن قائمة 

الدخل فى السنة التى يتم إستالم الربط النهائى فيها ، حيث يتم حينئذ تسوية املخصص .

اإلحتياطي النظامي

تكوين  يتم  للشركة  األساسي  والنظام  السعودية  العربية  اململكة  في  الشركات  نظام  متطلبات  مع  متشيا 
إحتياطي نظامي بنسبـة 10% من صافى الدخل السنـوى ، ويجوز التوقف عن هذا التكوين حينما يبلغ رصيد 

هذا اإلحتياطي 50%  من رأس املال املدفوع . ان هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع كأنصبة أرباح .

اإلحتياطي العـام

يتم تكوين اإلحتياطى العام ، بغرض مقابلة أى تأثيرات سلبية على الشركة مستقباًل ، وذلك بناًء على 
موافقة اجلمعية العامة للشركة على إقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع األرباح السنوية. قد مت البدء فى تكوين 
اإلحتياطى العام إعتباراً من عام 2006م ، حيث مت حتويل مبلغ 20 مليون ريال سعودى من أرباح العام 
املذكور وكذلك مبلـغ 20 مليـون ريـال سعـودى مـن أربـاح عـام 2007م ليصبـح رصيـد اإلحتياطـي العـام كما 

في 31 ديسمبر 2008م مبلغ 40 مليون ريال سعودى.
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الهبوط في قيمة األصول غير المتداولة

تقوم الشركة مبراجعة األصول غير املتداولة بشكل دوري ملعرفة ما إذا كانت هنالك مؤشرات على وجود 
هبوط في قيمتها الدفترية. ويتم في حالة وجود هذه املؤشرات تقدير القيمة املمكن استردادها لألصل. 
القابلة  القيمة  تقدير  تعذر  لها األصل في حالة  يتبع  التي  النقد  توليد  الغرض وحدة  لهذا  وتستخدم 
القيمة املمكن استردادها  الدفترية لألصل عن  القيمة  الزيادة في  لالسترداد لألصل مبفرده. وتعتبر 
ثبت  وإذا  فيها.  التي حتدث  املالية  للفترة  الدخل  قائمة  في  تسجل كخسارة  األصل  قيمة  في  هبوطاً 
مستقباًل زوال األسباب التي أدت إلى الهبوط في قيمة األصل فيتم عكس خسارة هبوط القيمة وتثبت 
كدخل في قائمة الدخل في الفترة املالية التي حتدث فيها ، على أال تزيد القيمة الدفترية التى يتم 
زيادتها عن القيمة الدفترية التى كان من املفترض حتديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة اإلنخفاض 

فى قيمة ذلك األصل.

فروقات العمالت األجنبية

المعامالت

متسك الشركة حساباتها بالريال السعودى ويتم حتويل املعامالت التى تتم بالعملة األجنبية الى الريال 
السعودي وفقاً ألسعار الصرف السائدة عند إجراء املعاملة . ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية 
املسجلة بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة املركز املالي إلى الريال السعودي وفقاً ألسعار الصرف 
السائدة في ذلك التاريخ . إن املكاسب واخلسائر الناجتة عن التسديدات أو حتويل العمالت األجنبية 

يتم إدراجها ضمن قائمة الدخل .

ترجمة القوائم المالية للشركات التابعة بالخارج

حتول القوائم املالية لعمليات الشركة التابعة في اخلارج للريال السعودي بأسعار التحويل السائدة 
فترة  لكل  التحويل  ، ومبتوسط سعر  واملطلوبات  للموجودات  بالنسبة  مالي  مركز  قائمة  كل  بتاريخ 
عدا  فيما   ، املساهمني  حقوق  عناصر  . حتول  واخلسائر  واألرباح  واملصاريف  لإليرادات  بالنسبة 
األرباح املبقاة ، بسعر التحويل السائد عند نشوء كل عنصر . تقيد تسويات التحويل كبند مستقل 

ضمن حقوق املساهمني .

ربح السهم 

يتم إحتساب ربح السهم باستخدام املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة ، علماً بأن 
جميع أسهم رأسمال الشركة أسهم عادية .
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3 -  ذمـم مدينـة ، صافى

كمـا فـى 31 ديسمـبر

2008م
الف ريال سعودى

 2007م
الف ريال سعودى

 547.837 664.238مدينون جتاريون 

 46.720 86.100إيرادات لم يصدر بها فواتير 

750.338 594.557 

)21.400()21.600(مخصص ديون مشكوك في حتصيلها

728.738 573.157 

يتضمن بند املدينون التجاريون كما فى 31 ديسمبر 2008م مبالغ قدرها 496 مليون ريال سعودي مستحقة 
من مؤسسـات حكومية وشبـه حكوميـة )عام 2007م : مبلغ 392 مليون ريال سعودى( ، منها تقريباً 135 

مليون ريال سعودى يزيد عمرها عن سنة )2007م : مبلغ 138 مليون ريال سعودى( .

4 -   مخـــزون ، صافى

كمـا فـى 31 ديسمـبر

2008م
الف ريال سعودى

 2007م
الف ريال سعودى

 285.396271.425أدويــة

 19.429 20.803مواد أولية )متفجرات(

 15.817 13.043بضاعة تامة الصنع )متفجرات(

 1.396 1.631قطع غيار

 1.320 14.036بضاعة في الطريق

    -551أخـرى

335.460309.387

)1.331()563(مخصص بضاعة بطيئة احلركة

334.897308.056
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5 -  مصروفات مقدمة وموجودات أخرى     

كمـا فـى 31 ديسمـبر

2008م
الف ريال سعودى

 2007م
الف ريال سعودى

3.0473.010مصاريف مدفوعة مقدماً

535 401تأمينات إعتمادات مستندية

3.8373.417أخـــرى

 7.285  6.962

 

 
6-   إستثمــارات وأصـــول ماليـــة 

   
كمـا فـى 31 ديسمـبر

2008م
الف ريال سعودى

 2007م
الف ريال سعودى

إستثمارات في شركات تابعة وزميلة 
-1.000الشركة الكيميائية لإلستثمار التجارى )6أ(

-6.382 شركة إكسبلوتراك )6ب(

-)6.382(يخصم : مخصص إستثمار إكسبلوتراك

-1.000مجموع 

إستثمارات حصص فى رؤوس أموال شركات 
-135.000شركة املوارد التجارية احملدودة )6ج(

-136.000اإلجمالى
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6أ.  الشركة الكيميائية لإلستثمار التجارى

ذات  كشركة  التجارى  لإلستثمار  الكيميائية  الشركة  تأسيس  2008م  الرابع  الربع  خالل  الشركة  أنهت 
مسئولية محدودة برأسمال قدره 1 مليون ريال سعودى مملوكة للشركة والشركة التابعة سيتكو فارما بواقع 
95% و 5% على التوالى. يتمثل نشاط الشركة بشكل أساس فى جتارة اجلملة والتجزئة فى األدوية واملواد 
الطبية واآلالت واملعدات الطبية وإدارة وتشغيل الصيدليات األهلية واحلكومية. الشركة املذكورة ما زالت 

حتت التنظيم ولم تبدأ النشاط بعد لذا لم يتم توحيدها ضمن هذه القوائم املالية األولية املوحدة.

6ب.  شركة إكسبلوتراك

أنهت الشركة خالل الربع األول من عام 2008م صفقة شراء أسهم ممتازة تعادل 20% من رأسمال 
شركة إكسبلوتراك بقيمة 1.5 مليون دوالر أمريكى )تعادل 5.6 مليون ريال سعودي( وهى شركة ذات 
مسئولية محدودة ومسجلة فى مدينة فيالدلفيا بالواليات املتحدة األمريكية ويتمثل نشاطها الرئيس 
فى األنظمة اإلليكترونية ملتابعة نقل وتخزين جميع أنواع املتفجرات املدنية والعسكرية واملواد اخلام 
الرئيسة لصناعة املتفجرات. ونظراً ألن األزمة املالية العاملية قد أثرت بشكل كبير على الشركة بحيث 
لها لإلستمرار فى أعمالها ووجود مؤشرات على عدم  الالزم  التمويل  تتمكن من احلصول على  لم 
قدرة الشركة املذكورة فى الوفاء بإلتزاماتها املالية ، فقد قررت إدارة الشركة تكوين مخصص مببلغ 
6.4 مليون ريال سعودى )قيمة اإلستثمار والتمويل اإلضافى للشركة املذكورة( ملقابلة أى خسائر مالية 

تخص هذا اإلستثمار مستقباًل.

6ج.  شركة الموارد التجارية المحدودة

إستحوذت الشركة التابعة )سيتكو فارما( خالل الربع الثانى 2008م على حصة فى رأسمال شركة املوارد 
التجارية احملدودة تعادل 15% من حقوق ملكية الشركة املذكورة وذلك مقابل مبلغ 135 مليون ريال. إن 
شركة املوارد التجارية احملدودة مملوكة من قبل شركة املوارد القابضة وشركة املوارد لإلستثمار والتى 

ميتلك فيهما رئيس مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية )طرف ذو عالقة( حصص أغلبية.
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7 -   إنشاءات تحت التنفيذ  

تتمثل اإلنشاءات حتت التنفيذ كما في 31 ديسمبر 2008م البالغة 90.21 مليون ريال سعودي في قيمة 
تكاليف إنشاءات وآالت ومعدات مصنع الشركة التابعة في مصر “سينكو” )2007م : مبلغ 43.59 مليون 

ريال سعودي ( .

8-  ممتلكات ومعـدات ، صافي   

أراضـــي
 الف ريــال 

مبانـــي
 الف ريــال

 آالت ومعدات
 الف ريــال

أثاث ومعدات 
مكتبيـــة

 الف ريـال

سيــارات
ووسائل نقل     

الف ريـال

حتسينات مباني 
مستأجــرة  

 الف ريـال
املجمـــوع
الـف ريـال

التكلفــــــــــة

 319.292 17.959 22.158 7.356 78.533 187.522 5.764الرصيد في 1 يناير 2008م

 13.989 442 2.898 628 6.218 3.803    -إضافــــــــــات

)14.861(    -)2.944()17()11.900(    -    -إستبعـــــــــادات

 318.420 18.401 22.112 7.967 72.851 191.325 5.764الرصيد في31ديسمبر 2008م

اإلستهــالك املتراكــم

)233.162()14.677()18.342()5.629()66.991()127.523(    -الرصيد في 1 يناير 2008م

)10.683()262()2.442()478()2.300()5.201(    -إستهـالك السنــــــة

 14.767    - 2.910 3 11.854    -    -إستبعـــــــــادات

)229.078()14.939()17.874()6.104()57.437()132.724(    -الرصيد في31ديسمبر 2008م

    صافي القيمــة الدفتريـة
كما في 31 ديسمبر 2008م

5.764    58.601     15.414  1.863  4.238  3.462  89.342  

  86.130  3.282  3.816  1.727  11.542  59.999 5.764كما في 31 ديسمبر 2007م

كما فـي 31 ديسمبر 2008م ، تتضمن املمتلكات واآلالت واملعـدات موجودات مستهلكـة بالكامـل وال تزال قيد 
االستخـدام بتكلفـة إجماليــة قدرها 93.20 مليون ريال سعودي )2007م : 106.16 مليون ريال سعودي( . 
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9 -  موجودات غير ملموسة ، صافى

كمـا فـى 31 ديسمـبر

   
2008م

الف ريال سعودى
2007م

الف ريال سعودى

 469.807 469.807شهـــرة

 4.800 1.600مصروفات مؤجلة ، صافى

471.407 474.607 

 

10 -  قرض قصير األجل

حصلت الشركة على قرض قصير األجل من أحـد البنوك التجاريـة احملليـة قدره 50 مليون ريال سعودى 
وذلك بغـرض متويـل جزء من قيمة صفقة شراء حصص ملكية فى شركة املوارد التجارية احملدودة )إيضاح 
6ج( ، يتم حتميل القرض بعمولة تعادل سعر السيبور مضافاً إليه 1.25% . هذا القرض مضمون بسند ألمر 

بقيمة القرض لصالح البنك .

11 -   قرض متوسط األجل

حصلت الشركة التابعة سيتكو فارما على قرض متوسط األجل من أحد البنوك التجارية احمللية قدره 
25 مليون يورو )تعادل 138 مليون ريال سعودى( وذلك بغرض متويل متطلباتها التشغيلية ، يتم حتميل 
القرض بعمولة تعادل سعر إقراض اليورو بني البنوك احمللية مضافاً إليه 1.5% . ويتم سداد القرض 
على عدد 8 أقساط ربع سنوية متساوية القيمة ، بدأ سداد أول قسط فى 31 مارس 2008م . هذا 

القرض مضمون بسند ألمر بقيمة القرض لصالح البنك .
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12 -  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

كمـا فـى 31 ديسمـبر

2008م
الف ريال سعودى

 2007م
الف ريال سعودى

 6.027 5.916مزايا موظفني مستحقة 

 6.055 8.716مصروفات تسويق مستحقة

 1.131 3.414مصروفات مستحقة أخرى 

 1.772 4.539دفعات مقدمة من العمالء

 6.533 11.506دائنو توزيعات أرباح املساهمني

 4.124 4.135أخــرى 

 9.655 9.859مخصص الزكاة )ايضاح 13(

 48.085 35.297 

13 -   مخصص الزكاة الشرعية  

مت إحتساب الزكاة الشرعية على أساس منفرد لكل من الشركة وشركتها التابعة ، وفيما يلى حركة مخصص 
الزكاة على أساس موحد :

كمـا فـى 31 ديسمـبر

2008م
الف ريال سعودى

2007م
الف ريال سعودى

 9.239 9.655الرصيد في 1 يناير   

)10.974()11.202(املسدد خالل السنة 

 1.735 1.547تسوية زكاة السنة السابقة

 9.655 9.859املخصص املكون للسنة  

9.859 9.655 
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أنهت الشركة وشركتها التابعة )سيتكو فارما( موقفهما الزكوى مع مصلحة الزكاة والدخل )املصلحة( حتى السنة 
املنتهية في 31 ديسمبر2004م ، كما حصلتا على الشهادة النهائية لعام 2007م. الربط النهائي لألعوام من 

2005م إلى 2007م لم يتم إستالمهم من قبل املصلحة حتى تاريخ إصدار هذه القوائم املالية    

 14 -   مصروفات عمومية وإدارية 
كمـا فـى 31 ديسمـبر

2008م
الف ريال سعودى

2007م
الف ريال سعودى

23.62422.127رواتب وأجور ومزايا أخرى 

1.545880منافع وتأمني

38485إيجــارات

3.2722.426إستشارات وأتعاب مهنية

16.41714.230خصم مسموح به

2005.133مخصص ديون مشكوك فى حتصيلها

2.1141.798إستهالكات 

3.8644.107أخــرى 

51.42050.786

15 -  تأثيرات تحويل العمالت األجنبية

طبقاً ملا هو متبع في جتارة األدوية يتـم دورياً حتديد أسعار حتويل العمالت األجنبية املتعلقة بشراء األدوية 
من قبـل وزارة الصحة . بلغ تأثير حتويل العمالت األجنبية املتعلقة بتكلفة املبيعات خالل السنـة املنتهية فـي 
31 ديسمبر 2008م خسارة قدرها 50.37 مليون ريال سعودي )2007م : خسارة قدرها 51.07 مليون ريال 
سعودي( ، ومت إدراج تأثيرات حتويل العمالت األجنبية املتعلقة بذلك ضمن بند تكلفة املبيعات في قائمة 

الدخل املوحدة .

إضافـة إلى ذلك حققت الشركة وشركاتها التابعـة مكاسب مببلغ 16.18مليون ريال سعودي للسنة املنتهية في 
31 ديسمبر 2008م )2007م : خسائر مببلغ 27.88 مليون ريال سعودي( ناجتة عن حتويل عمالت أجنبية 
وتسديدات لألرصدة غير املدفوعة للموردين األجانب . مت إدراج مكاسب )خسائر( حتويل عمالت أجنبية فى 

بند مستقل ضمن قائمة الدخل املوحدة حتت مسمى مكاسب )خسائر( حتويل عمالت أجنبية .



49 التقر يـر السنـوي  2 0 0 8  

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2008م و2007م 

بتأثير صافي  املنتهية فى 31 ديسمبر 2008م  للسنـة  الشـركة  أعمـال  نتائج  تأثـرت  ما سبـق فقد  وبنـاًء على 
خسائر العمالت األجنبية مببالغ إجمالية بلغت 34.19 مليون ريال سعودي )2007م : صافى خسائر مببلغ 
78.95 مليون ريال سعودي( والتي مت إدراجها في القوائم املالية املوحدة ضمن بندي تكلفة املبيعات ومكاسب 

)خسائر( حتويل العمالت األجنبية .

خـالل عـام 2004م قامـت الشركة التابعة )سيتكو فارما( مبطالبـة إحـدى اجلهات احلكومية لدى ديوان املظالم 
مببلغ 144 مليون ريال سعودى تقريباً وذلك عن خسائر أسعار صرف العمالت األجنبية التي تكبدتها الشركة 

التابعة خالل عامي 2003م و 2004م ، وال تزال املطالبة قائمة كما في 31 ديسمبر 2008م. 

16 -   إيرادات ومصروفات أخرى ، صافى

كمـا فـى 31 ديسمـبر

2008م
الف ريال سعودى

2007م
الف ريال سعودى

 1.457 1.851عوائد بنكية

 2 1.177أرباح بيع ممتلكات ومعدات

 782 1.724أخــرى ، صافى

4.752 2.241 

17 -   عقود اإليجارات التشغيلية 

إن األراضى املقام عليها مصانع الشركة واملرافق التابعة لها مستأجرة من قبل حكومة اململكة العربية السعودية 
مببالغ ثابتة ومتساوية وذلك مبوجب عقود إيجار قابلة للتجديد تتراوح مدتها ما بني 10 إلى 20 سنة ويتم 

جتديدها خالل الدورة العادية ألعمـال الشركـة . هذه العقود سيحني موعد جتديدهـا فى 1432هـ )2011م( 

بلغـت تكلفـة إيجـارات األراضـى واملعـدات الثقيلـة التـى تكبدتها الشركة خالل السنة املنتهية فى 31 ديسمبر 
2008م مبلغ 1.02 مليون ريال سعودى )2007م : مبلغ 1.11 مليون ريال سعودى( . 
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18 -   اإللتزامات المحتملة واإلرتباطات الرأسمالية

في                     كما  بنكية  وضمانات  مستندية  إعتمـادات  عـن  ناجتـة  إلتزامات  التابعـة  وشركاتهـا  الشركـة  علـى 
31 ديسمـبر 2008م مببلـغ 145 مليون ريال سعودي ومبلغ 27 مليون ريـال سعــودي على التوالى )2007م : 

مبلغ 164 مليون ريال سعودي ومبلغ 21 مليون ريال سعودي على التوالي( .

قامت الشركة بإبرام عقود حماية العموالت البنكية مع البنوك احمللية لتثبيت معدل العموالت البنكية ملدة 
خمس سنوات إبتداًء من 1 أبريل 2005م ، وذلك لتالفى اإلرتفاع فـى معـدل العمـوالت البنكية وذلك مببلغ 

100 مليون ريال سعودى بسعر 4.69% )سايبور كل 3 شهور( .

19 -  معلومـات قطاعيـة 

القطـاع عبـارة عن جـزء أساسـي من الشركة يقوم ببيع / بتقدمي خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم ببيع/  
أرباح وخسائر  أرباحه وخسائره عن  اقتصادية معينة )قطاع جغرافي( وتختلف  بيئة  بتقدمي خدمات في 

القطاعات األخرى . تتبع الشركة قطاع األعمال للتقرير عن معلوماتها القطاعية .  

تتمثل قطاعات الشركة فى قطاع إنتاج املتفجرات واخلدمات املتعلقة بها ، وقطاع جتارة األدوية ، باإلضافة 
إلى قطاع إنتاج نترات األمونيوم . إن قطاع إنتاج نترات األمونيوم يعتبر مكمل لقطاع إنتاج املتفجرات إال 
أنه يتم التقرير عنه بشكل مستقل للتوافق مع طرق إعداد التقارير الداخلية للشركة ، علماً بأن قطاع إنتاج 
نترات األمونيوم لم يبدأ اإلنتاج بعد كما هو مبني فى إيضاح رقم )1( ، وفيما يلي بعض البيانات املالية لتلك 

القطاعات :
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قطاع املتفجرات
الف ريال سعودى

قطاع األدوية
الف ريال سعودى

قطاع نترات 
األمونيوم

الف ريال سعودى

املجمـــوع
الف ريال سعودى

للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008م 

 2.023.506 95.477 1.192.924 735.105مجموع املوجودات

 924.409 2.014 813.786 108.609مجموع املطلوبات

 1.537.157     - 1.293.805  243.352املبيعات 

 265.847     - 136.429 129.418مجمل الدخل

 10.683 105 2.562 8.016اإلستهالكات

 214.427)422( 106.882 107.967الدخل من األعمال املستمرة الرئيسة

 47.04360.609 3.199 10.367مصروفات رأسمالية

 200.534)597( 102.891 98.240صافى الدخل ) اخلسارة(

للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2007م

 1.658.340 51.271 953.178 653.891 مجموع املوجودات
 760.476 1.788 718.419 40.269مجموع املطلوبات

 1.230.134     - 1.024.597 205.537املبيعات 
 206.338     - 100.092 106.246مجمل الدخل
 9.894 44 2.229 7.621اإلستهالكات

 155.552)476( 71.227 84.801الدخل من األعمال املستمرة الرئيسة
 1.57636.49768.433 30.360مصروفات رأسمالية

 30.433459111.776 80.884صافى الدخل

20 -  إعتماد القوائم المالية

املوافق         تاريخ 26 صفر 1430هـ  فى  الشركة  إدارة  قبل مجلس  مـن  املوحدة  املالية  القوائم  أعتمدت هذه 
21 فبراير 2009م .

21 -  أرقام المقارنة

لقد مت إعادة تبويب بعض أرقام السنة املقارنة 2007م لتتوافق مع عرض أرقام السنة احلالية 2008م 

معلومات قطاعية )تتمه(
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