
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  شركة أسمنت ينبع
  )شركة مساهمة سعودية(

   الموحدةالتقارير المالية األولية
  ٢٠٠٦  سبتمبر٣٠كما في 

  مع تقرير
  المحاسب القانوني

  



  
  
  
  

  حضرات السادة المساهمين
  )شركة مساهمة سعودية(شركة أسمنت ينبع 

  
 )ساهمة سعوديةشركة م(لشركة أسمنت ينبع المالي الموحدة لقد فحصنا قائمة المركز 

التدفقات النقدية والدخل وائم  وق٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠كما هي عليه في وشركتها التابعة 
المنتهية في ذلك التاريخ ، والمعدة من قبل والتغيرات في حقوق المساهمين للتسعة أشهر 

وكان فحصنا فحصا . الشركة ، والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها
ودا وفقا لمعيار فحص التقارير المالية األولية الصادر مـن قبل الهيئة السعودية محـد

ويتكون الفحص المحدود بصفه أساسية من تطبيق اجراءات تحليلية على . للمحاسبين القانونيين
المعلومات المالية ، واالستفسار مـن األشخاص المسؤولين في الشركة عن االمور المالية 

د هذا الفحص أقل نطاقا من عملية المراجعة التي تتم وفقا لمعايير المراجعة ويع. المحاسبيةو
المتعارف عليها ـ والتي تهدف أساسـا الى إبداء الرأي فـي القوائم المالية ككل ـ لذا فإننا 

  .لن نبدي مثل هذا الرأي
  

 يتعين وبناء على الفحص المحدود الذي قمنا بـه ، لم يتبين لنا وجود أية تعديالت مهمة
المرفقة لكي تتفق مع معايير المحاسبة المتعارف الموحدة إدخالها على التقارير المالية األولية 

  .عليها
  

  شركة سامي الياس فرح            
  وعبدالحميد محمد بشناق وشريكهما            

  
  
  

  سامي فرح            
  ١٦٨محاسب قانوني ـ ترخيص رقم             

  
  

  هـ١٤٢٧ رمــضــان ١٨
  م٢٠٠٦ر  أكـتـوبـــ١٠
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  قائمة المركز المالي الموحدة

  ٢٠٠٦  سبتمبر٣٠كما في 
  )غير مدققة(

          ٢٠٠٥      ٢٠٠٦    
    ريال سعودي      ريال سعودي      ايضاح    

  الموجودات
  متداولةغير الموجودات ال

    ٢٥٣،٢٤٨،٦٥٥    ٣١١،٧٨٢،٥٧٢            مشروعات تحت التنفيذ
    ١،٣٢٩،٣٨٦،٠٦١  ١،٣١٩،٥٣٣،٥٨٩          ممتلكات ومعدات ، صافي

    ٣،٩٤٧،٠٩٣    ٢،٩٧٦،٦١٩           ، صافيمصروفات مؤجلة
                    ١،٥٨٦،٥٨١،٨٠٩  ١،٦٣٤،٢٩٢،٧٨٠    

  الموجودات المتداولة
    ٩٠،١٣٣،٥٠١    ٩٥،٣٧٣،٨٤٠            وموجودات أخرىذمم 

    ٥٣،٩٧٩،٣٧٨    ٦٦،٥٥٩،٩٠١        مخزون مواد وانتاج تحت التشغيل
    ١١٧،٢٧٠،٢٢٦    ١١٤،١٠٥،٨٣٩        خزون قطع غيار ومواد أخرى ، صافيم

     ـ      ١٣٧،٦٢٢،٥٣٠        استثمارات في صناديق استثمارية
    ٣٢٠،١١٧،٢٤٥    ٨٩،١٨٩،٠٦٩          الصندوق ولدى البنكبنقد 

                    ٥٨١،٥٠٠،٣٥٠    ٥٠٢،٨٥١،١٧٩    
    ٢،١٦٨،٠٨٢،١٥٩  ٢،١٣٧،١٤٣،٩٥٩             مجموع الموجودات

  
   والمطلوباتحقوق المساهمين

  همينحقوق المسا
    ١،٠٥٠،٠٠٠،٠٠٠  ١،٠٥٠،٠٠٠،٠٠٠    ١     المصرح به والمدفوع بالكاملرأس المال

    ٥٢٥،٠٠٠،٠٠٠    ٥٢٥،٠٠٠،٠٠٠              احتياطي نظامي
    ٢٥١،٧٧٠،٠٩٩    ٤٠٣،٦٣٦،٩٣٥               ستبقاةأرباح م

                    ١،٨٢٦،٧٧٠،٠٩٩  ١،٩٧٨،٦٣٦،٩٣٥    
    ٥،٠٠٠،٠٠٠    ١٢،١٩٥،٢٢٧                حقوق األقلية

    ٧٧٠،٠٩٩٣١١،٨،  ١،٩٩٠،٨٣٢،١٦٢          ع حقوق المساهمينمجمو
  
  متداولةغير المطلوبات ال

    ١٣٣،١١٧،٢٤٩    ١٥،١٤٣،٣٩٦              تسهيالت بنكية
    ٢١،٢٥٥،٢٦٤    ٢٤،٧٨٣،٧٤٠         الخدمةتعويض نهاية مخصص 

                    ١٥٤،٣٧٢،٥١٣    ٣٩،٩٢٧،١٣٦    
  المطلوبات المتداولة

    ١٥،٣٧٦،٦٦٩    ـ          لتسهيالت بنكية ـ الجزء المتداو
    ٦٠،٨٩٧،٩٥٧    ٣،٢٦٩،٧١٧                ذمم دائنة

    ٧٤،٥٦٧،٠٨٣    ٤٨،٠١٩،٧٠١              ارباح قيد التوزيع
    ١٠،٢٥٠،٠٠٠    ١٠،٦٢٥،٢٥٢              مخصص الزكاة

    ٢٠،٨٤٧،٨٣٨    ٤٤،٤٦٩،٩٩١        أخرىمطلوبات مصروفات مستحقة و
                    ١٨١،٩٣٩،٥٤٧    ١٠٦،٣٨٤،٦٦١    

    ٣٣٦،٣١٢،٠٦٠    ١٤٦،٣١١،٧٩٧             اتمجموع المطلوب
    ٢،١٦٨،٠٨٢،١٥٩  ٤٣،٩٥٩٢،١٣٧،١         والمطلوباتمجموع حقوق المساهمين

     ١١٠،٠٠٠    ١١٠،٠٠٠      حسابات نظامية لها مقابل ـ اسهم تأمين عضوية
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   الموحدةقائمة الدخل

  ٢٠٠٦  سبتمبر٣٠في للتسعة أشهر المنتهية 
  )غير مدققة(
  
  

    من بداية السنة حتى      ليةالفترة االو          
  يوليو ١من       يوليو ١من           
   سبتمبر ٣٠       سبتمبر٣٠    ٣٠ الى ٢٠٠٥      ٣٠ الى ٢٠٠٦          
    ٥٢٠٠      ٦٢٠٠     ٥٢٠٠سبتمبر       ٦٢٠٠سبتمبر     ايضاح      

  
   ٥٧٩،١٦٣،٩٦٥  ٦٦٩،٦٧٠،١١٤  ١٨٤،٦٣٠،٠٧٥   ٢١٧،١٩٥،٤٠٩    صافي المبيعات
  )٢٢٣،٣٨٣،٢٩٢(  )٢٥٤،٨٦٥،٥٢٢(   )٥٥،٩٢٥،٥١٤(    )٩٦٤،٣٠٩،٩٨(    تكلفة المبيعات

   ٣٥٥،٧٨٠،٦٧٣  ٤١٤،٨٠٤،٥٩٢  ١٢٨،٧٠٤،٥٦١   ١٢٧،٨٨٥،٤٤٥     الربحاجمالي
  

  مصروفات بيع
    )٥،٣٦٣،١٧٨(    )٥،٣٤٢،٦٧٦(    )١،٩٠٣،٣٣٠(    )١،٨٢٧،٥٤١(        وتوزيع 

  مصروفات عمومية
    )٧٦،٩٤٤٦،٩(    )٧،٩١٥،٧٤٤(    )٢،٢٢٤،٩٣٤(    )٢،٦٤٣،٢١٩(        وادارية

  صافي الربح
   ٣٤٣،٤٤٠،٥٥١  ٤٠١،٥٤٦،١٧٢  ١٢٤،٥٧٦،٢٩٧   ١٢٣،٤١٤،٦٨٥      التشغيلي 
  

    )٢،٨٣٩(    )١،١٤٢،٠١٦(    ـ      )٢٤٥،٥٤٩(    تكاليف التمويل
    ٥،٠٠٣،٣٤٥    ٨،١٩٤،٤٩٣    ١،٤٩٢،٩٤٧    ١٣،٢٩٩،٨٥    ايرادات أخرى

  
  صافي الربح قبل

   االستثنائي االيراد 
   الزكاة  واحتساب

   ٣٤٨،٤٤١،٠٥٧  ٤٠٨،٥٩٨،٦٤٩  ١٢٦،٠٦٩،٢٤٤   ١٢٦،٤٦٨،٩٨٧    ق األقلية  وحقو
    ـ      ٧،٠٠٠،٠٠٠    ـ      ٧،٠٠٠،٠٠٠  ١      تعويضات تأمين
  صافي الربح قبل

   الزكاة احتساب 
   ٣٤٨،٤٤١،٠٥٧  ٤١٥،٥٩٨،٦٤٩  ١٢٦،٠٦٩،٢٤٤   ١٣٣،٤٦٨،٩٨٧      وحقوق االقلية

  
    )١٠،٣٢٠،١٤٠(    )٨٩،٢٨٠،٩١(    )٣،٢٥٠،٠٠٠(    )٢،٤٠١،٩٥٣(      الزكاة

  
  صافي الربح قبل
   ٣٣٨،١٢٠،٩١٧  ٤٠٦،٣١٧،٧٣١  ١٢٢،٨١٩،٢٤٤   ١٣١،٠٦٧،٠٣٤      حقوق األقلية

  
    ـ      )٢٤٤،٨٥٦(    ـ      )٥٣١٩،١٦(    حقوق األقلية

  
   ٣٣٨،١٢٠،٩١٧  ٤٠٦،٠٧٢،٨٧٥  ١٢٢،٨١٩،٢٤٤   ٦٩١٣٠،٧٤٧،٨    صافي الربح

  
     ١٦،١٠      ١٩،٣٤      ٥،٨٥      ٦،٢٣  ربحية السهم العادي

  
  ربحية السهم العادي

      ٣،٢٢      ٣،٨٧      ١،١٧      ١،٢٥  ١             المجزأ
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  قائمة التدفقات النقدية الموحدة

  ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠للتسعة أشهر المنتهية في 
  )غير مدققة(

            ٢٠٠٥      ٢٠٠٦    
    ريال سعودي      ريال سعودي            
  يةنشطة التشغيلاأل

   ٣٣٨،١٢٠،٩١٧    ٤٠٦،٠٧٢،٨٧٥     الفترةصافي ربح 
  تعديالت لتسوية صافي الربح مع صافي النقد المحصل

  :يةنشطة التشغيلاأل  من 
    ٦٦،٥٠٣،٨٧٦    ٦٩،٦٣٤،٢٩٥        إستهالك

    ٧٩٨،٥٠٦    ٩٠٢،٩١٦        طفاءإ
    ـ      ٢٤٤،٨٥٦      حقوق األقلية

     )١،٤٤٠(     )١،٣٠٠(  ارباح بيع ممتلكات ومعدات
    ـ      ٣،٧٥٠،٠٠٠  مخصص بضاعة بطيئة الحركة

    ١٠،٣٢٠،١٤٠    ٩،٢٨٠،٩١٨      مخصص الزكاة
    ١،٧٢٥،٧٧٤    ٢،٣٠٨،٤٩٨   ، صافيتعويض نهاية الخدمةمخصص 

  :التغير في الموجودات والمطلوبات
    )٤١٣،٦٣٨(    )٩،٧٥٤،٥٥٣(   وموجودات أخرىذمم 

    ١٠،١٨٠،٢٦٩    ٥١٧،٥٠٢  مخزون مواد وانتاج تحت التشغيل
    )١٤،٦٩٨،٢٠١(    )٨،٢٩٩،٨١٠(  مخزون قطع غيار ومواد اخرى

    ٥٤،٥٥١،٤٦٨    )٤٧،٢٨٨،٧٣٧(        دائنةذمم 
    )٥،٣٧٠،٨٧٠(    ١٢،٣٢٤،٩٠٣  أخرى ومطلوبات مصروفات مستحقة

    )١٢،٢٨٨،٣٦٤(    )١٠،٥٢١،٢٥٣(      زكاة مدفوعة
  ٣٧٤،٤٤٩،٤٢٨    ١١٠،١٧١،٤٢٩  يةنشطة التشغيلاألصافي النقد المحصل من 

  
  األنشطة االستثمارية

    ـ      ١٠٢،٦١٧،٩٦٨  تثماريةاستثمارات في صناديق اس
    ـ      ٧،٠٠٠،٠٠٠  حصة األقلية في زيادة رأس مال شركة تابعة

    )٤،١٢٣،٩٥٧(    )١٨،٢٨٢،٩٥٨(  شراء ممتلكات ومعدات
      ١،٤٤٠      ١،٣٠٠  متحصالت بيع ممتلكات ومعدات
  )١٧٣،٠٨٧،٠٦٥(    )٣٤،٢٦٤،٢٢٤(  مدفوعات لمشروعات تحت التنفيذ

    ١٢،٥٠٠،٠٠٠    ـ      صافي التغير في االستثمار
    )٨٨١،٦١١(    ـ        صروفات مؤجلةم

  )١٦٥،٥٩١،١٩٣(    ٠٨٦،٠٧٢،٧٥  االستثمارية  األنشطة)المستخدم في(المحصل من صافي النقد 
  
  يةنشطة التمويلاأل

   ١٤٨،٤٩٣،٩١٨    ـ          تسهيالت بنكية
    )٨١٠،٠٠٠(    )٩٩،١٢٥،٢١٨(    تسهيالت بنكية مسددة

  )٤٧٩،٦٩١،٩٤٢(   )٣٨٤،٣٠٨،٩٣٧(  أرباح موزعة على المساهمين
    )٢،٢٠٠،٠٠٠(    )٢،٢٠٠،٠٠٠(  مكافأة اعضاء مجلس االدارة
  )٣٣٤،٢٠٨،٠٢٤(   )٤٨٥،٦٣٤،١٥٥(  يةنشطة التمويلاألصافي النقد المستخدم في 

  
    )٥٠،٣٧٠،٧٨٠(    ٦٠٩،٠٤١  يد النقد بالصندوق لدى البنكفي رصتغير الصافي 

   ٣٧٠،٤٨٨،٠٢٥    ٨٨،٥٨٠،٠٢٨  ترةالفرصيد النقد بالصندوق ولدى البنك ـ بداية 
   ٣٢٠،١١٧،٢٤٥    ٨٩،١٨٩،٠٦٩  الفترةرصيد النقد بالصندوق ولدى البنك ـ نهاية 
  بيانات اضافية خاصة بالعمليات غير النقدية

    ـ      ٥٥،٣٢٨  تحويل مشروعات تحت التنفيذ الى ممتلكات ومعدات
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  قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة

  ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠للتسعة أشهر المنتهية في 
  )غير مدققة(
  

                ٢٠٠٥      ٢٠٠٦    
   ريال سعودي      ريال سعودي     ايضاح          

  
  ١،٠٥٠،٠٠٠،٠٠٠    ١،٠٥٠،٠٠٠،٠٠٠    ١      رأس المال

  
    ٥٢٥،٠٠٠،٠٠٠    ٥٢٥،٠٠٠،٠٠٠        االحتياطي النظامي

  
  مستبقاةأرباح 

  
    ٤٤٠،٨٤٩،١٨٢    ٣٦٧،٢٦٤،٠٦٠        الفترةالرصيد في بداية 

    ٣٣٨،١٢٠،٩١٧    ٤٠٦،٠٧٢،٨٧٥        ربح الفترةصافي 
    )٥٢٥،٠٠٠،٠٠٠(    )٣٦٧،٥٠٠،٠٠٠(        توزيعات ارباح

    )٢،٢٠٠،٠٠٠(    )٢،٢٠٠،٠٠٠(        مكافأة أعضاء مجلس االدارة
    ٢٥١،٧٧٠،٠٩٩    ٤٠٣،٦٣٦،٩٣٥        الفترةالرصيد في نهاية 

  ١،٨٢٦،٧٧٠،٠٩٩    ١،٩٧٨،٦٣٦،٩٣٥      المساهمين في الشركة األممجموع حقوق 
  

    ٥،٠٠٠،٠٠٠    ١٢،١٩٥،٢٢٧          حقوق األقلية
  ٧٧٠،٠٩٩٣١١،٨،    ١،٩٩٠،٨٣٢،١٦٢        المساهمينمجموع حقوق 

  
  
  



 )شركة مساھمة سعودیة(شركة أسمنت ینبع 
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  التقارير المالية األولية الموحدةايضاحات حول 

  ٢٠٠٦  سبتمبر٣٠
  )غير مدققة(
  
  عــام  .١
  

 ١٠/وجـب المرسوم الملكـي رقم مبم) شركة مسـاهمة سـعودية(تأسست شركة أسمنت ينبع   
هـ ١٠/٨/١٣٩٤ وتاريخ ١٠٧٤هـ استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم ٢٤/٣/١٣٩٧وتاريخ 

هـ طبقا ٢١/١١/١٣٩٨ وتاريخ ٤٧٠٠٢٣٣وقيدت في السجل التجاري بمدينة ينبع تحت رقم 
  .هـ١٧/٣/١٣٩٦ص وتاريخ / ٦٧للقرار الصادر من وزارة الصناعة والكهرباء رقم 

  
القاضي ) م٢٠٠٦ مارس ٢٧الموافق (هـ ١٤٢٧ صفر ٢٧بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ   

بأن تكون القيمة االسمية للشركات عشرة رياالت وذلك بتقسيم السهم الواحد الى خمسة أسهم 
لجميع الشركات المدرجة في السوق ، تم تعديل عدد أسهم الشركة طبقا للقرار الوزاري المذكور 

 ١٠ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠٥ ريال سعودي للسهم الى ٥٠يون سهم بقيمة اسمية  مل٢١من 
لذلك تم توضيح . ريال سعودي للسهم بعد التجزئة دون الرجوع الى الجمعية العمومية للشركة

  . ربحية السهم العادي وربحية السهم العادي المجزأ والمبين في قائمة الدخل الموحدة
  

، تم حدوث حريق في أحد خطوط انتاج الشركة مما تسبب في توقف  ٢٠٠٦خالل شهر مارس   
وقد تم تكوين فريق فني من الشركة . انتاج الخط لمدة ثالث أسابيع الجراء أعمال الصيانة الالزمة

تتضمن التقارير المالية . وشركة التأمين لتقدير حجم الخسائر الواجب تعويضها من شركة التأمين
بشأن توقف خط االنتاج ولم يتم استالم المخالصة النهائية بهذا تأمين ات األولية الموحدة تعويض

  .الشأن
  

تقوم الشركة بصناعة وانتاج األسمنت البورتالندي العادي واألسمنت المقاوم واالسمنت   
  .البوزوالني

  
وفرعيها التقارير المالية األولية الموحدة القوائم المالية للشركة األم ، شركة أسمنت ينبع ، تمثل   

  :والشركة التابعة لها على النحو التالي
  

  :الفرعين  
  المدينة  اسم الفرع  رقم السجل
  جدة  فرع شركة اسمنت ـ مكتب االدارة العامة ـ بجدة  ٤٠٣٠٠٢١٣٦٧
  المدينة المنورة  فرع شركة اسمنت ينبع ـ فرع المدينة المنورة  ٤٦٥٠٠٢٠٤٦١

  
  :الشركة التابعة  

  نسبة الملكية  بلد التأسيس  اسم الشركة
  %٦٠  المملكة العربية السعودية  شركة ينبع الشعيبة للمنتجات الورقية المحدودة

  
 ٢٠٠٥ أكتوبر ١تم بدء التشغيل الفعلي لشركة ينبع الشعيبة للمنتجات الورقية المحدودة بتاريخ   
  ).هـ١٤٢٦ شعبان ٢٧الموافق (

  



 )شركة مساھمة سعودیة(شركة أسمنت ینبع 

  
- ٦ -  

  
  التقارير المالية األولية الموحدةايضاحات حول 

  ٢٠٠٦  سبتمبر٣٠
  
  ملخص ألهم السياسات المحاسبية  .٢
  

طبقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة األولية الموحدة المالية التقارير يتم إعداد   
تمشيا مع معيار التقارير المالية األولية الصادر عن الهيئة السعودية العربية السعودية ، و

اسات المحاسبية العامة التي تتبعها الشركة في اعداد هذه التقارير تتفق السي. للمحاسبين القانونيين
 ٣١المالية األولية الموحدة مع تلك التي وردت في القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 

  : وفيما يلي ملخص ألهمها٢٠٠٥ديسمبر 
  

  أسس التوحيد  
  

 األولية الموحدة للشركة األم وشركتها التابعة تشمل التقارير المالية األولية الموحدة التقارير المالية  
يتم استبعاد المعامالت واالرصدة بين الشركات عند . أعاله) ١(كما هو مبين في االيضاح رقم 

  .التوحيد
  

  تحقيق اإليراد  
  

  .يتحقق اإليراد عند اصدار فاتورة البيع وتسليم البضاعة للعميل  
  

  مخزون مواد وانتاج تحت التشغيل  
  

سعير مخـزون المواد واالنتاج تحت التشغيل بالتكلفة ، ويتم التوصل الى تكلفة مخزون يتم ت  
أما بالنسبة لتكلفة االنتاج تحت التشغيل فتحدد . المواد على أساس المتوسط الحسابي المتحرك

  .التكلفة على أساس المتوسط الحسابي المرجح
  

  مخزون قطع الغيار  
  

لتكلفة ، ويتم التوصل الى التكلفة على أساس المتوسط الحسابي يتم تسعير مخزون قطع الغيار با  
  .المتحرك مع تكوين مخصص لقاء قطع الغيار بطيئة الحركة والمتقادمة

  
  ممتلكات ومعدات  

  
ويجري إحتساب . تظهر الممتلكات والمعدات حسب صافي التكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم  

 يتم احتساب .ط الثابت على الفترة المقدرة لعمرها اإلنتاجياإلستهالك عليها بموجب طريقة القس
االستهالك للشركة التابعة لبندي مباني انتاج مصنع الورق وآالت ومعدات انتاج مصنع الورق 

  .بموجب طريقة عدد الوحدات المنتجة
  

  المصروفات المؤجلة  
  

  . سنوات٥ هي يتم اطفاء المصروفات المؤجلة على الفترة المقدرة لإلنتفاع بها و  
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  التقارير المالية األولية الموحدةايضاحات حول 

  ٢٠٠٦  سبتمبر٣٠
  
  )تتمة (ملخص ألهم السياسات المحاسبية  .٢
  
  

  الزكـاة  
  

لكل فترة مالية ركة بقياس وإثبات مخصص الزكاة تقوم الشطبقا لمعيار المحاسبة المالية للزكاة ،   
يتم . المملكة العربية السعودية على أساس مبدأ االستحقاقعلى حده وفقا ألحكام وقواعد الزكاة في 

 ، تم تقدير ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠كما في . تحميل مخصص الزكاة في بند مستقل في قائمة الدخل
  .مخصص للزكاة للتسعة أشهر المنتهية بذلك التاريخ

  
  مخصص تعويض نهاية الخدمة  

  
لشركة بموجب أنظمة العمل في المملكة يتم اإلستدراك لتعويض نهاية الخدمة المترتب على ا  

  .العربية السعودية
  

  والعمومية واالدارية صروفات البيع والتوزيعم  
  

تشمل مصروفات البيع والتوزيع والعمومية واالدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي   
توزع . متعارف عليهاتكون تحديدا غير مرتبطـة بتكلفـة المبيعـات وفقـا لمبادىء المحاسبة ال

هذه التكاليف بين تكلفة المبيعات ومصروفات البيع والتوزيع والعمومية واالدارية ، بطريقة 
  .منتظمة

  
  ترجمة العمالت األجنبية  

  
المرفقة بالريال السعودي ويتم استخدام سعر التحويل  تظهر التقارير المالية األولية الموحدة  

 تسجل األرباح أو. دة بالعمالت األجنبية الى الريال السعوديالمناسب لترجمة العمليات واألرص
  .الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل

  
  دارة المخاطرا  .٣
  

  مخاطر أسعار العموالت   
  

  . لمخاطر أسعار العموالت عن مطلوباتها المرتبطة بعمولةوشركتها التابعة تخضع الشركة   
  

  مخاطر االئتمان  
  

د من مخاطر االئتمان المتعلقة بعمالئها وذلك بوضع حدود لإلئتمان مع العمالء بالحالشركة تقوم   
العمالء ، يتم الحصول على خطاب اعتماد أو جميع وبالنسبة ل. ومراقبة الذمم المدينة القائمة

وبتاريخ قائمة المركز المالي لم . ضمانات بنكية حسب ما هو مالئم من أجل ادارة مخاطر االئتمان
  . من قبل االدارةأي تركيز هام في مخاطر االئتماند يتم تحدي
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  التقارير المالية األولية الموحدةايضاحات حول 

  ٢٠٠٦  سبتمبر٣٠
  
  )تتمة(دارة المخاطر ا  .٣
  
  
  

  مخاطر السيولة  
  

تنص شروط . بالحد من مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر التسهيالت االئتمانيةالشركة تقوم   
تسدد الذمم . تاريخ البيع يوما من ٩٠ الى ٣٠بأن يتم سداد المبالغ خالل بالشركة  البيع الخاصة

  . يوما من تاريخ الشراء٦٠الدائنة التجارية ، في العادة ، خالل 
  
  النتائج المالية األولية  .٤
  

ج ان النتائج المدرجة في التقارير المالية األولية الموحدة قد ال تكون مؤشرا دقيقا على النتائ  
  .السنوية للتشغيل

  
  

 


