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  شركة التصنيع الوطنية

  )شركة مساهمة سعودية ( 

  القوائم المالية األولية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات

  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠رتي الثالثة والستة اشهر المنتهية في لفت
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  ٣  الموحدةاالولية قائمة الدخل 

  ٤   الموحدة االوليةقائمة التدفقات النقدية
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  شركة التصنيع الوطنية
  )شركة مساهمة سعودية ( 

  )غير مراجعة( الموحدة  االوليةقائمة المركز المالي
  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠كما في 

  )بآالف الرياالت السعودية ( 
  
  ٢٠٠٥ يونيو ٣٠  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠  ايضاح  

        تالموجودا
        موجودات متداولة
  ٢,٠٦٤,٢٦١    ١,١٥٢,٣٥٠      النقد وما في حكمه

  ٥٢٤,١٦٠    ٧٩٠,٣٢٢      ، بالصافيالمدينون 
  ٤٥٥,٦٥٧    ٤٨٧,٧٦٥      ، بالصافيالمخزون 

  ١٤١,٢٦٣    ٢٨٠,٧٥٤      مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى
  ٣,١٨٥,٣٤١    ٢,٧١١,١٩١      مجموع الموجودات المتداولة

        
        موجودات غير متداولة
  ٢٧٩,١٤٨    ٢,٤٥٢,٩٩٨    ١   زميلة واخرىاستثمارات في شركات 

  ٨,٤٩١    ١,٠١٤      استثمارات في سندات تنمية حكومية
  ٢,٧٠٠,٧٧٥    ٢,٧٦٩,٥١٢      ممتلكات ومعدات ، بالصافي

  ٤٣,١٢٧    ١٣٣,١٧٥       التطوير قيد مشاريع
  ١٦٩,١٤٧    ١,٧٢٨,١٣١    ١   ، بالصافياصول غير ملموسة

  ٣,٢٠٠,٦٨٨    ٧,٠٨٤,٨٣٠      مجموع الموجودات غير المتداولة
        

  ٦,٣٨٦,٠٢٩    ٩,٧٩٦,٠٢١      مجموع الموجودات
        

        المطلوبات وحقوق المساهمين
        مطلوبات متداولة

  ٢١٢,٠١٧    ٥٤٩,٦٥٢      تسهيالت قصيرة االجل
  ٣٠٠,٣٢٠    ٢١٦,٣٨١       الجلالجزء المتداول من قروض طويلة ا

  ١٩١,٢١٠    ١٧٥,١٥٥      دائنون
  ٢٧٣,٧٦٣    ٤١٧,٢٠١      مطلوبات مستحقة واخرى

  ٩٧٧,٣١٠    ١,٣٥٨,٣٨٩      مجموع المطلوبات المتداولة
        

        مطلوبات غير متداولة
  ١,٨١٧,٢٣٤    ١,٦٧٢,٨٣٤       قروض طويلة االجل

  ٤٥,٢٣٥    ٤٩,٥٣٥      تعويضات الصرف من الخدمة
  ١,٨٦٢,٤٦٩    ١,٧٢٢,٣٦٩      مجموع المطلوبات غير المتداولة

        
  ٢,٨٣٩,٧٧٩    ٣,٠٨٠,٧٥٨      مجموع المطلوبات

        
        حقوق الملكية

        حقوق المساهمين
  ١,٥٧٠,٠٠٠    ٢,٣٣٠,٤٩١    ١  رأس المال

  ٦٤,٧٧٨    ١٠١,٨٢٠      احتياطي نظامي
  -  ٢,٠٥٣,٣٢٤    ١  عالوة اصدار

  ٧,٦٥٥    ٣٥٤      مكاسب غير محققة من استثمارات في اوراق مالية متاحة للبيع
  ٢٦٧,٧٨١    ٦٩٠,٨٣٠      ارباح مستبقاة

  ١,٩١٠,٢١٤    ٥,١٧٦,٨١٩      مجموع حقوق المساهمين
        

  ١,٦٣٦,٠٣٦    ١,٥٣٨,٤٤٤      االقليةحقوق 
        

  ٣,٥٤٦,٢٥٠    ٦,٧١٥,٢٦٣      مجموع حقوق الملكية
        
  ٦,٣٨٦,٠٢٩    ٩,٧٩٦,٠٢١      الملكيةموع المطلوبات وحقوق مج
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  شركة التصنيع الوطنية
  )شركة مساهمة سعودية ( 

  )غير مراجعة(الموحدة االولية قائمة الدخل 
  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة والستة اشهر المنتهية في 

  )بآالف الرياالت السعودية ( 
  

   المنتهية فيشهور الستةلفترة     المنتهية فيشهورلفترة الثالثة   

  ٢٠٠٥ يونيو ٣٠   ٢٠٠٦ يونيو ٣٠   ٢٠٠٥ يونيو ٣٠   ٢٠٠٦ يونيو ٣٠  

  ١,٣٩٩,٤١٣      ١,٤٣٥,٨٢٧      ٦٥٦,٦٩٧      ٧٨١,٧٣٠    المبيعات

  )     ٨٣١,٩٠١(          )٩٥٢,٧٩٠(     )     ٤١٨,٠٩٩(          )٤٩٤,٦٩٦(   تكلفة المبيعات

  ٥٦٧,٥١٢      ٤٨٣,٠٣٧      ٢٣٨,٥٩٨      ٢٨٧,٠٣٤    الربح االجمالي

         )٦٨,٧١٧(           )٦٨,٧٧٣(     )       ٣٣,٨٥٦(            )٣٧,٥٠٢(   مصاريف بيع وتسويق

         )٣٥,٢٦٩(           )٣١,٣٥٩(     )       ٢١,٦٤٥(           )١٧,٧٠٦(   مصاريف ادارية وعمومية

  ١١,١٠٠      ٢٦,٢٠٠      ٥,٣٦٠      ٢١,٩٥٣    حصة الشركة في صافي ارباح الشركات الزميلة

  ٤٧٤,٦٢٦      ٤٠٩,١٠٥      ١٨٨,٤٥٧      ٢٥٣,٧٧٨    الربح االجمالي من االعمال

  ٢١,٤٧٥      ٦١,٩٩١      ١٩,٠٦٢      ٥٥,١٤٠    ايرادات استثمارية اخرى

         )٥٣,٤٨٣(           )٤٦,٤٦٨(            )٣٠,٩٠٣(           )٢٤,٩٢٤(   مصاريف تمويل

  ٤٤٢,٦١٨      ٤٢٤,٦٢٨      ١٧٦,٦١٦      ٢٨٣,٩٩٤    الربح قبل الزكاة وحقوق االقلية

          )٦,٥٦٥(           )١١,٩٧٥(              )٢,٤١٢(             )١,٦٤٥(    وضريبة الدخل للشركات التابعةالزكاة

  حصة حقوق االقلية في صافي ارباح وخسائر

    الشركات التابعة

  

 )٦٧,٤٧٢      (   

    

 )٨٣,٧٥٤(         

    

 )١٠٥,٣٩٥(       

    

 )٢٢٣,٠٦٧(       

  ٢١٢,٩٨٦      ٣٠٧,٢٥٨      ٩٠,٤٥٠      ٢١٤,٨٧٧    قبل الزكاةالربح 

          )٣,٠٨١(             )٧,٦٨١(              )٣,٠٨١(             )٧,٦٨١(   الزكاة

  ٢٠٩,٩٠٥      ٢٩٩,٥٧٧      ٨٧,٣٦٩      ٢٠٧,١٩٦    الربح الصافي

  ١,٣٤    ١,٢٩    ٠,٥٦    ٠,٨٩  ٧ ايضاح رقم –بحية السهم بالريال ر

  

  

-  - ٢



 

  شركة التصنيع الوطنية
  )شركة مساهمة سعودية ( 

  )غير مراجعة(الموحدة االولية قائمة التدفقات النقدية 
  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠لفترتي الستة اشهر المنتهية في 

  )بآالف الرياالت السعودية ( 
  ٢٠٠٥ يونيو ٣٠  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠  

      االنشطة التشغيلية
  ٢٠٩,٩٠٥    ٢٩٩,٥٧٧    الربح الصافي

      :على الربح الصافي تعديالت 
  ٩٤,٤٣٥    ٧٢,٠٢٦    استهالكات 
  ٨,٢٨٧    ٧,١٩٠    اطفاءات

          )١١,١٠٠(          )٢٦,٢٠٠(   لشركات الزميلةاحصة الشركة في صافي ارباح 
  ٥,٨٣٠    ٢,٨٦٣    تعويضات الصرف من الخدمة

      :التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة 
  ١٤,٤٢٣    ١٢٢,٤٦٦    المدينون
          )٣٨,٢٣١(          )٣٤,٢٩٧(   المخزون

        )١٠٠,٩١٢(         )٢٤٣,٥٩٦(   المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات االخرى
  ٢٠,١٣٦           )٦٦,٢٧٤(   الدائنون

          )٣٣,٥٠٢(   ١٩٠,٣٨٢    االخرىوالمطلوبات المستحقة 
  ١٦٩,٢٧١    ٣٢٤,١٣٧     االنشطة التشغيليةمن صافي النقد

      االنشطة االستثمارية
  -  ٦٧,٣٤٠    ٣ ايضاح رقم –استبعاد استثمار في شركة تابعة ، بالصافي 

  ٢٩,٥١٢       )٢,١٠٧,٢٩٤(   الزميلةاالستثمارات في الشركات 
  ٣٠,٠٥٧             )٥,٣٢٨(   التنمية الحكوميةاالستثمارات في سندات 

          )٨٣,٤٢٧(         )١٨٤,٦٠٣(    ممتلكات ومعدات اضافات
          )٢٥,٠٥٩(   ١٠٠,٦٥٦     قيد االنشاءمشاريع )اضافات(استبعادات 
              )٥٦٧(            )٨,٤٧٣(   اصول غير ملموسةاضافات 

  ٧٠٢    ١٤,٥٥٦    دات ممتلكات ومعصافي استبعاد
  -  ٢,١٦٣    المتحصل من بيع استثمارات

          )٤٨,٧٨٢(      )٢,١٢٠,٩٨٣(   االنشطة االستثمارية  المستخدم فيصافي النقد
      االنشطة التمويلية

  ٩٨,٣٤٨    ٩٦,١٧٥    تسهيالت قصيرة االجل
          )١٥,٩١٥(          )٩٣,٧٢٩(   قروض طويلة االجل

        )١١٧,٧٥٠(   -  عةارباح موز
  ٩٤٦,٥٦٥    ١,٠٢٢,٠٥٢    االقليةحقوق 

  ٩١١,٢٤٨    ١,٠٢٤,٤٩٨     االنشطة التمويلية منصافي النقد
      

  ١,٠٣١,٧٣٧          )٧٧٢,٣٤٨(     في النقد وما في حكمهالتغير صافي
  ١,٠٣٢,٥٢٤    ١,٩٢٤,٦٩٨    ابريل ١النقد وما في حكمه ، 
  ٢,٠٦٤,٢٦١    ١,١٥٢,٣٥٠     يونيو٣٠النقد وما في حكمه ، 
      عمليات غير نقدية

        )٥٨٨,٧٥٠(        )٧٦٠,٤٩١ (  الزيادة في رأس المال
  -     )٢,٠٥٣,٣٢٤ (  عالوة اصدار

  -  ١,٥٧٥,١٤٤    اصول غير ملموسة
  -  ١,٢٣٨,٦٧١    حقوق االقلية

      
           )٣,٠٩٤(               )٣٥٤(   مكاسب غير محققة من استثمار في اوراق مالية متاحة للبيع

-  - ٣



 

  شركة التصنيع الوطنية
  )شركة مساهمة سعودية ( 

  ايضاحات حول القوائم المالية االولية الموحدة
  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة والستة اشهر المنتهية في 

  
  

  التكوين والنشاط  - ١

 الموافـق   ١٤٠٥ شوال   ٧ الرياض بتاريخ    إن شركة التصنيع الوطنية هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في         

 ، وقد تم تأسيس الشركة وفقا للقرار الوزاري رقـم      ١٠١٠٠٥٩٦٩٣تجاري رقم   السجل  بال ١٩٨٥ يونيو   ٢٥

 على  ٢٠٠٦ يوليو   ٣للشركة بتاريخ   غير العادية   وافقت الجمعية العامة     . ١٤٠٤ ذو الحجة    ٢٤ بتاريخ   ٦٠١

 )شـركة تابعـة      ( ية في شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات     لشركة على حصة االقل   ا )شراء   ( استحواذ

 لكل سهم من اسـهم      ٠,٧٧بنسبة   اصدار اسهم في شركة التصنيع الوطنية        مقابل ٢٠٠٦ يناير   ١اعتبارا من   

وزيادة رأس المـال بمبلـغ      سهم   الف   ٧٦,٠٤٩تم اصدار   سيشركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات ، حيث       

قيمة سهم الف  ٢٣٣,٠٤٩ الف رياال مقسم الى ٢,٣٣٠,٤٩١رأس مال الشركة  ليصبح   الف رياال  ٧٦٠,٤٩١

بناء على تقييم المستشار المالي للشركة      تم اصدار االسهم    سي) . بعد التجزئة   (  رياالت سعودية    ١٠كل منها   

  .رياالالف  ١,٥٧٥,١٤٤ ، وشهرة بمبلغ  الف رياال٢,٠٥٣,٣٢٤ عن ذلك عالوة اصدار بمبلغ ونتج

  

 تعديل النظام االساسي للشركة فيما يتعلق بالـسنة         ٢٠٠٦ يوليو   ٣بتاريخ  غير العادية   قررت الجمعية العامة    

 تنتهي السنة المالية الحالية     على ان  كل عام ميالدي      ديسمبر من  ٣١ يناير وتنتهي في     ١ن  حيث تبدأ م  بالمالية  

 ٢٠٠٦ ديـسمبر    ٣١حدة للفترة المنتهيـة فـي        وبناء عليه فان القوائم المالية المو       .٢٠٠٦ ديسمبر   ٣١في  

  .شركاتها التابعة لفترة اثنا عشر شهرا وتسعة اشهر فترة  التصنيع الوطنية ل المالية لشركةقوائمالتشمل س

  

بتعديل عقد تأسيس الشركة لدى وزارة التجارة والصناعة بخـصوص هـذه            النظامية المتعلقة   ان االجراءات   

  .جديدة هي قيد التنفيذ التعديالت واصدار االسهم ال

  

 ٢٠٠٦ مـارس    ٢٧ الموافق   ١٤٢٧ صفر   ٢٧ تاريخ   ٢٠٠٦-١٥٤-٤بناء على قرار هيئة سوق المال رقم        

المبني على قرار مجلس الوزراء الخاص بتجزئة اسهم الشركات المساهمة ، تم تجزئة القيمة االسمية للـسهم         

  . ريال سعودي ٥٠ ريال سعودي بدال من ١٠لتصبح 

  

-  - ٤



 

  تصنيع الوطنيةشركة ال
  )شركة مساهمة سعودية ( 

  ايضاحات حول القوائم المالية االولية الموحدة
  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة والستة اشهر المنتهية في 

  
  

والشركات التابعة لها والتي تمتلك     ) الشركة(الموحدة تتضمن شركة التصنيع الوطنية      األولية  إن القوائم المالية    

وتتـضمن  . في حقوق الملكية أو لها السيطرة على تلك الشركات التابعـة          % ٥٠ اكثر من    الشركة فيها نسبة  

  :الشركات التابعة التالية  ٢٠٠٥و  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠الموحدة كما في االولية القوائم المالية 

  النسبة المئوية للملكية        
   يونيو٣٠كما في         

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦    الكيان القانوني    اســم الشركـــة
  ٩٩,٩١  ٩٩,٩١    ذات مسؤولية محدودة    )رواد ( شركة الرواد الوطنية للبالستيك 

  -  ٩٩,٩١    ذات مسؤولية محدودة    )١ (شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات
  ٩٨,٥٣  ٩٩,٨٥    ذات مسؤولية محدودة    الشركة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي المحدودة

  -  ٩٩,٨٥    ذات مسؤولية محدودة    )١ ( البتروكيماوياتلتقنيةالشركة الوطنية الخليجية 
  ٨٠  ٨٠    ذات مسؤولية محدودة    )بطاريات ( الشركة الوطنية لصناعة البطاريات 
  -  ٧٥    ذات مسؤولية محدودة    )١ (الشركة السعودية للبولي اوليفينات
  ٧١,٧٤  ٧١,٧٤    ذات مسؤولية محدودة    )رصاص(الشركة الوطنية لصهر الرصاص 

  ٦٦  ٦٦    ذات مسؤولية محدودة    )كريستل(الشركة الوطنية لثاني أوكسيد التيتانيوم 
  ٦١,٦٦  ٦١,٦٦    ذات مسؤولية محدودة    )خدمات(الشركة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية 
  ٥٧,٩٤  ٥٧,٩٤    ذات مسؤولية محدودة    )فحص(الشركة الوطنية للفحص واالختبار الفني المحدودة 

  ٥٧,٩٤  ٥٧,٩٤    ذات مسؤولية محدودة     الشرق األوسط–و تي يو في آر دبلي
  -  ٦٠,٤٥    مساهمة سعودية    شركة التصنيع والصحراء لالوليفينات

  ٥٥,٤١  -    ذات مسؤولية محدودة    الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار المحدودة
  ٥٠,٦٦  -    مساهمة سعودية    شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات وشركاتها التابعة

  
  .شركات تابعة لشركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات وتم تحويلها حاليا للشركة ) ١(

  
االستثمار الصناعي ونقل التقنية الصناعية تتمثل النشاطات االساسية للشركة والشركات التابعة لها في 

ي مجال صناعة وتحويل البتروكيماويات  بصفة عامة فوللمنطقة العربيةالمتقدمة للمملكة بصفة خاصة 

وادارة وتملك المشاريع البتروكيماوية والكيماوية وتسويق ماوية والهندسية والميكانيكية والصناعات الكي

تقديم الخدمات الفنية الصناعية وتصنيع المسبوكات الحديدية وغير الحديدية وانتاج أسالك الحديد . منتجاتها 

 وأسالك التسليح للكابالت وأسالك تقوية مبرومة لحمل الموصالت الكهربائية المسحوبة وأسالك النوابض

 انتاج البطاريات السائلة للسيارات واالستخدامات الصناعية .وأسالك تقوية مبرومة للخرسانة وأسالك اللحام 

الت انتاج المحاور للشاحنات والناق. وتسويقها وانتاج الرصاص والبولي بروبلين وسلفات الصوديوم 

اجراء الفحوصات الفنية على . والمسبوكات الحديدية وغير الحديدية وقطع الغيار للشاحنات والمعدات 

لمالحة التجهيزات والمنشآت الصناعية والمصانع الكيماوية والبتروكيماوية والمعدنية ومحطات تحلية المياه ا

انواعها وانتاج الواح االكريليك وتسويقها وانتاج اقامة الصناعات البالستيكية بكافة  . وتوليد الطاقة الكهربائية

  .وتسويق ثاني اوكسيد التيتانيوم 

-  - ٥



 

  شركة التصنيع الوطنية
  )شركة مساهمة سعودية ( 

  ايضاحات حول القوائم المالية االولية الموحدة
  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة والستة اشهر المنتهية في 

  

  
 بتحويل حصتها في الشركة العربية للمحاور ٢٠٠٦ يونيو ٣٠في قامت الشركة خالل الفترة المنتهية 

حيث تم اندماج الشركة المذكورة في الشركة الوطنية % ٥٥,٤١والمسابك وقطع الغيار المحدودة والبالغة 

، حيث اصبحت % ٢٩,٢١والتي تبلغ حصة شركة التصنيع الوطنية فيها ) معدنية ( لتصنيع وسبك المعادن 

فانه لم يتم توحيد الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع وبالتالي  %٣٥,٤٦االندماج ركة بعد حصة الش

  . ضمن القوائم المالية للشركة الغيار المحدودة

  
 تأسست شركة التصنيع والصحراء ١٤٢٧ ربيع الثاني ٤تاريخ ب ٨٦٠بموجب القرار الوزاري رقم 

 الف ٢٤٠,٠٠٠ مليون ريال سعودي مقسم الى ٢,٤٠٠برأس مال ) شركة مساهمة سعودية ( لألوليفينات 

  ) .بعد التجزئة (  رياالت سعودية ١٠سهم قيمة كل منها 

  

في الشركة السعودية لاليثيلين % ٧٥وقد قامت شركة التصنيع والصحراء لالوليفينات باالستثمار بنسبة 

 مليون ريال سعودي ، حيث تم ٢,٧٣٧والتي يبلغ رأسمالها ) شركة ذات مسؤولية محدودة ( والبولي ايثيلين 

كون الشركة ما زالت في مرحلة التطوير وسيتم اصدار اول قوائم مالية مدققة لهذه  لبالكلفةستثمار  االقيد

  .الجراءات النظامية لتسجيل الشركةوقد تم استكمال ا ، ٢٠٠٦الشركة بنهاية سنة 

  

  ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - ٢

 الصادر عـن الهيئـة الـسعودية    التقارير المالية األولية  لمعيار    وفقاً  األولية الموحدة  ةتم إعداد القوائم المالي   

في إعداد القوائم المالية األولية إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل الشركة       . للمحاسبين القانونيين   

 ٣١نوية المدققة للسنة المنتهيـة فـي        الموحدة والملخصة أدناه ، تتفق مع تلك المبينة في القوائم المالية الس           

  : ان السياسات المحاسبية الهامة المتبعة هي على النحو التالي . ٢٠٠٦ مارس

  

  تقديرات االدارة

إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعـارف عليهـا يتطلـب اسـتخدام التقـديرات                 إن  

وجودات والمطلوبـات وإيـضاحات الموجـودات والمطلوبـات         واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الم      

. المحتملة بتاريخ القوائم المالية الموحدة، إضافة إلى مبالغ اإليرادات والمـصروفات خـالل تلـك الفتـرة                

وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات واألحداث الحالية المتوفرة لـدى اإلدارة إال أن                 

  . ة النهائية قد تختلف عن هذه التقديراتالنتائج الفعلي

-  - ٦



 

  شركة التصنيع الوطنية
  )شركة مساهمة سعودية ( 

  ايضاحات حول القوائم المالية االولية الموحدة
  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة والستة اشهر المنتهية في 

  
  

  أسس توحيد الحسابات

لفترة الثالثة اشهر المنتهية    ية لشركة التصنيع الوطنية      الموحدة تتضمن القوائم المال     االولية إن القوائم المالية  

 المراجعة لهذه الـشركات   غيروالشركات التابعة لها من واقع القوائم المالية      ٢٠٠٥و   ٢٠٠٦ يونيو ٣٠ في

وذلك بسبب تعديل الـسنة الماليـة    ٢٠٠٥ و  ٢٠٠٦ يونيو   ٣٠ لفترة الثالثة اشهر والستة اشهر المنتهية في      

 وتسوية جميع   استبعادالموحدة ، فقد تم       األولية  وألغراض إعداد هذه القوائم المالية      .  ) ١ايضاح  ( للشركة  

  .  بين هذه الشركات التابعة والشركة الهامةاألرصدة والعمليات ذات العالقة

  

  عرف المحاسبيلا

ا األوراق الماليـة     ، فيما عد    ومبدأ االستحقاق  قاً لمبدأ التكلفة التاريخية    الموحدة وف   األولية اليةمد القوائم ال  عت

لة حيث يتم احتسابها على     ، حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة ، واالستثمارات في الشركات الزمي          المتاحة للبيع 

  .أساس طريقة حقوق الملكية 

  

  المبيعات

  .هر بالصافي بعد الخصم التجاري او خصم الكميات وتظلعمالء البضاعة الى ا عند تسليم تتحقق المبيعات

  

ونشير لهـا هنـا     (تقوم إحدى الشركات التابعة بتسويق منتجاتها من خالل شركات تابعة مملوكة للشركاء             

تسجل المبيعـات   . تتم المبيعات مباشرة إلى العمالء النهائيين وكذلك إلى المسوقين في أوروبا          "). بالمسوقين"

محطات التوزيع التابعة للمسوقين بأسعار مبدئية عند شحن المنتجات، ويتم تعديلها إلـى             التي تتم من خالل     

األسعار الفعلية المستلمة من قبل المسوقين من عمالئهم النهائيين بعد خـصم تكـاليف الـشحن والتوزيـع                  

  .يتم التعديل عندما تعلم الشركة بذلك. والتسويق
  

  المصاريف

. بشكل رئيسي من التكاليف المنفقة لتسويق وبيع منتجات الشركات التابعة           تتكون مصاريف البيع والتسويق     

  .ويتم تصنيف المصاريف االخرى كمصاريف ادارية وعمومية 

تتضمن المصاريف االدارية والعمومية المصاريف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشـر              

ويتم توزيع المصاريف ، اذا دعت الحاجة لذلك ،         . عارف عليها   بتكلفة المبيعات وفقا للمعايير المحاسبية المت     

  .بين المصاريف االدارية والعمومية وتكلفة المبيعات على اساس ثابت 

-  - ٧



 

  شركة التصنيع الوطنية
  )شركة مساهمة سعودية ( 

  ايضاحات حول القوائم المالية االولية الموحدة
  ٢٠٠٦و  يوني٣٠لفترتي الثالثة والستة اشهر المنتهية في 

  
  

  وما في حكمهالنقد 

السيولة العالية التي يمكن تحويلها الى       ذات   وودائع المرابحات االسالمية  يتضمن النقد وما في حكمه ، النقد        

  .نقد خالل فترة ثالثة شهور او اقل 

  
  زونالمخـ

 تامـة الـصنع     ويتم تحديد كلفة البضاعة   .  أيهما أقل    صافي القيمة المستردة    أو  بسعر الكلفة  تظهر البضاعة 

 وتتضمن كلفة المواد والعمالـة ونـسبة محـددة مـن            المتوسط المرجح وتحت التصنيع على أساس طريقة      

علـى أسـاس الكلفـة الوسـطية        المصاريف غير المباشرة ، كما يتم تقييم جميع أنواع البضاعة األخرى            

  .المرجحة

  

  استثمارات في شركات زميلة واستثمارات اخرى

 بالمئة وهناك تأثيرا فعاال للـشركة عليهـا         ٢٠ الشركات المملوكة بنسبة ال تقل عن        تظهر االستثمارات في  

بموجب طريقة حقوق الملكية بحيث تظهر االستثمارات بالكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك في ضوء التغير فـي                 

ت التصنيع الوطنية في صافي اصول الشركات المستثمر بها ، ويشار اليها على انها شـركا               حصة شركة   

ان حصة شركة التصنيع الوطنية في صافي ارباح او خسائر الشركات الزميلة للفترة يتم ادراجهـا                . زميلة

  .في قائمة الدخل االولية الموحدة 

  

 بالمئة من رأس مال الشركات غير المتداولـة         ٢٠تظهر االستثمارات في الشركات المملوكة بنسبة تقل عن         

ويجري قيد االيرادات من هـذه      . ة باالنخفاض غير المؤقت في قيمتها       بالكلفة ، ويتم تخفيض القيمة الجاري     

  .االستثمارات عند االعالن عن توزيع االرباح 

  

  .تقيم االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة وتظهر المكاسب والخسائر غير المحققة ضمن حقوق الملكية

  

  ستثمارات في سندات تنمية حكوميةا

ويتم تقييمها بطريقـة    . في سندات تنمية حكومية استثمارات تحفظ إلى تاريخ االستحقاق          تمثل االستثمارات   

  .ويتحقق االيراد وفقا لمبدأ االستحقاق التكلفة 

-  - ٨



 

  شركة التصنيع الوطنية
  )شركة مساهمة سعودية ( 

  ايضاحات حول القوائم المالية االولية الموحدة
  ٢٠٠٦يونيو  ٣٠لفترتي الثالثة والستة اشهر المنتهية في 

  
  

  الممتلكات والمعدات

تعتبر مصاريف االصالح والصيانة    . الكلفة بعد تنزيل االستهالكات المتراكمة      بتظهر الممتلكات والمعدات    

مصاريفا ايرادية ، أما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية ، ويجري احتـساب االسـتهالكات               

إن الحياة العمليـة المقـدرة      . ذلك باستعمال طريقة القسط الثابت       العملية المقدرة و   حياتهاعليها على أساس    

  : للبنود الرئيسية لهذه األصول هي

  السنوات  
  ٣٣ – ٣٠    وانشاءاتيمبان

  ٢٠ - ٥  آالت ومعدات
  ١٤ - ٤  عدد وادوات

  ١٠ - ٣  أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية
  ٥ - ٤  سـيارات

  ١,٥  )محفزة ( مواد مساعدة 
  

 المشاريع تحت اإلنشاء من تكاليف اإلنشاء بموجب عقود متفرقة وأية تكاليف مباشرة تتعلـق               يتكون رصيد 

بتحضير األصل في الموقع وفي حالة التشغيل الالزمة لتمكين المشروع من العمل في الحالة التي وضعتها                

ة متحصالت من   اإلدارة بما في ذلك تكاليف اختبار فيما إذا كان األصل يعمل حسب األصول، بعد خصم أي               

تشمل التكاليف المباشرة تكـاليف     . البنود المنتجة خالل فترة تحضير األصل في الموقع والحالة المطلوبين         

. الموظفين وتكاليف تجهيز الموقع، وتكاليف التركيب، ورسوم الترخيص، والرسوم المهنية وتكاليف التمويل           

  .لكات والمعدات عند بدء اإلنتاج التجاريويتم تحويل رصيد المشاريع تحت اإلنشاء إلى رصيد الممت

  

  تدني قيمة االصول

بتاريخ قائمة كل مركز مالي ، تقوم الشركة بمراجعة القيم الدفترية لالصول الملموسة وغير الملموسة للتأكد                

من وجود أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة هذه االصول ، وفي حالة وجود مثل هذا الـدليل ، يـتم                     

 المقدرة القابلة لالسترداد لذلك االصل لتحديد قيمة الخسارة الناتجة عن تدني قيمة االصل ، ان                تحديد القيمة 

  .وجدت

  

اذا قدرت قيمة االصل القابلة لالسترداد بأقل من قيمتها الدفترية ، يتم تخفيض القيمة الدفترية الـى القيمـة                   

  .الموحدة خل القابلة لالسترداد وتحميل فرق تدني قيمة االصل الى قائمة الد

-  - ٩



 

  شركة التصنيع الوطنية
  )شركة مساهمة سعودية ( 

  ايضاحات حول القوائم المالية االولية الموحدة
  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة والستة اشهر المنتهية في 

  
  

  أصول غير ملموسة

آلـي  تتمثل األصول غير الملموسة بتكاليف الحصول على قروض تمويلية وتكاليف تشغيل برامج حاسـب               

  .وتكاليف التأسيس وما قبل التشغيل وشهرة وتكاليف البحث والتطوير 

  
  .يتم إطفاء تكاليف القروض التمويلية باستعمال طريقة القسط الثابت وذلك على فترة القروض 

  
يتم إطفاء تكاليف تشغيل برامج الحاسب اآللي باستعمال طريقة القسط الثابت على فترة خمس سنوات مـن                 

  .شغيل الكامل تتهاء من التاريخ االن

  

تتمثل تكاليف التأسيس وما قبل التشغيل بأتعاب المحامين المتعلقة بتسجيل الـشركات ومـصاريف تـشغيل         

تجريبي ومصاريف توظيف ورواتب الموظفين الذين شاركو في التجهيز لعمليات االنتاج ، ويتم إطفاء هذه               

  . سنوات ٧التكاليف بإستعمال طريقة القسط الثابت على فترة 

  

 ، وتمشيا مع التعديل الذي     على صافي األصول المشتراه      القيمة العادلة لالسهم الصادرة    الشهرة فائض    تمثل

 والـذي    ومعيار التوحيـد   الموجودات غير الملموسة  معيار  لالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين     به  قامت  

 الشهرة في نهاية    ء الشهرة على ان يتم قياس     توقفت الشركة عن اطفا    ،   ٢٠٠٦سرى مفعوله ابتداء من عام      

ان (  بعد تعديلها بمقدار الهبوط في قيمتهـا         للقيمة الدفترية كل فترة مالية واظهارها في القوائم المالية وفقا         

  ) .وجد 
  

يتم تحميل تكاليف البحث والتطوير على قائمة الدخل للفترة التي يتم تكبدها خاللها ، فيما عـدا المـشاريع                   

ضحة والمحددة والتي يمكن تغطية تكاليف التطوير المتعلقة بها خالل النشاط التجاري الذي سوف ينتج               الوا

وتعتبر تكاليف التطوير في هذه الحالة موجودات غير ملموسة ويتم إطفاؤها باستعمال طريقة القسط              . عنها  

  .الثابت على فترة عشر سنوات 

  

  تكاليف االقتراض

اض المتعلقة مباشرة بالمشروع قيد اإلنشاء لشركة تابعة خالل فترة اإلنشاء إلى أن             تتم رسملة تكاليف االقتر   

هذا ويتم خصم اإليرادات المتحققة من استثمار مبالغ مقترضة محـددة بانتظـار             . يصبح جاهزاً لالستعمال  

  .صرفها على المشروع قيد اإلنشاء، من تكاليف االقتراض التي يتم رسملتها

-  - ١٠



 

  نيةشركة التصنيع الوط
  )شركة مساهمة سعودية ( 

  ايضاحات حول القوائم المالية االولية الموحدة
  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة والستة اشهر المنتهية في 

  
  

  تحويل العمالت األجنبية

  يتم تحويل المعامالت بالعملة األجنبية الى الريـال الـسعودي بأسـعار التحويـل الـسائدة عنـد اجـراء                    

 حويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي           ويتم ت . المعاملة  

 والخسائر الناتجة عـن     المكاسبإن   . الفترة الى الريال السعودي باألسعار السائدة في نهاية         االولية الموحدة 

  .الموحدة ة االوليالتسديدات أو تحويل العمالت األجنبية يتم إدراجها ضمن قائمة الدخل 

  

  تعويضات الصرف من الخدمة

وفقا لمتطلبات نظام العمل والعمال     االولية  يتم االستدراك لتعويضات الصرف من الخدمة في القوائم المالية          

او الشركات التابعة لها كما في تاريخ       ي أمضاها الموظف في خدمة الشركة       السعودي على أساس الفترة الت    

  .ة الموحدة قائمة المركز المالي االولي

  

  اة ــالزك

يـتم  .  لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل في المملكـة العربيـة الـسعودية     وشركاتها التابعة  تخضع الشركة 

او الربح  يتم احتساب مخصص الزكاة على اساس الوعاء الزكوي         . لزكاة وفقا لمبدأ االستحقاق     لاالستدراك  

ت بين المخصص والربط النهائي عند اعتماد الـربط          ويجري تسجيل اية فروقا    الصافي المعدل ايهما اعلى   

  .النهائي حيث يتم حينئذ اقفال المخصص 
  

  عقود االيجار

يتم تحميل االيجارات المستحقة بموجب عقود االيجار التشغيلي على قائمة الدخل خالل فترة عقد االيجـار                

غيلي فان جميـع منـافع ومخـاطر        وفي حالة عقود االيجار التش    . التشغيلي باستخدام طريقة القسط الثابت      

  .الملكية المتعلقة باالصل موضوع العقد تبقى على المؤجر 
  

  استبعاد استثمار في شركة تابعة  - ٣

 حصتها في الـشركة العربيـة للمحـاور         بتحويل ٢٠٠٦ يونيو   ٣٠قامت الشركة خالل الفترة المنتهية في       

   ) .١ايضاح ( ) معدنية ( صنيع وسبك المعادن ركة الوطنية لتالى الشوالمسابك وقطع الغيار المحدودة 

-  - ١١



 

  شركة التصنيع الوطنية
  )شركة مساهمة سعودية ( 

  ايضاحات حول القوائم المالية االولية الموحدة
  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة والستة اشهر المنتهية في 

  
  

 ٦٧,٣٤٠ار صافي االثر البـالغ      ألغراض اعداد قائمة التدفقات النقدية تم استبعاد اثر االرصدة ادناه واظه          

  :الف ريال سعودي كبند مستقل في قائمة التدفقات النقدية على النحو التالي 

  المبلــــــغ  
  بآالف الرياالت السعودية  

  ١,٦١٦    النقد وما في حكمه
  ٧,٤٠٥    مدينون
  ٣٤,٢٧٧    مخزون

  ٢,١٦٣    مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى
  ٥,٣٤١    ندات تنمية حكوميةاستثمارات في س

  ٧٩,٤١٠    الممتلكات والمعدات
  ٥,٢١٤    اصول غير ملموسة

           )٨,٣٣٢(   دائنون
           )٣,٣٠٧(   مطلوبات مستحقة واخرى

           )٨,١٠٠(   الجزء المتداول من قروض طويلة االجل
         )٤٤,٦٦٥(   قروض طويلة االجل

           )٢,٠٦٦(   دمةتعويضات الصرف من الخ
  ٦٨,٩٥٦    ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١صافي االصول كما في 

           )١,٦١٦(   النقد وما في حكمه
    ٦٧,٣٤٠  

  

  التطويرع قيد اريمش  - ٤

 من المبالغ المدفوعـة لمـشاريع الميثـانول         ٢٠٠٦ يونيو ٣٠كما في   رصيد المشاريع قيد االنشاء     يتكون  

   .تحت التنفيذ وسوف يعاد النظر فيها مستقبال حسب التطوراتلت والخالت ، وهي مشاريع ما زا

  

   رأسماليةارتباطات  - ٥

  :ات الرأسمالية التالية رتباط اال٢٠٠٦ يونيو ٣٠يوجد لدى احدى الشركات التابعة كما في 

  بآالف الرياالت السعودية  

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  

  ٤٠,٢٥٥    ١٨٣,٧٥٠     عن مشروع قيد االنشاء وحقوق تقنيةارتباطات

  ٣٧,٦٧٥    ٥,٣٩٦,٧٢٩    ات عن شراء ممتلكات ومعداتارتباط

  

-  - ١٢



 

  شركة التصنيع الوطنية
  )شركة مساهمة سعودية ( 

  ايضاحات حول القوائم المالية االولية الموحدة
  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة والستة اشهر المنتهية في 

  

  

  معلومات قطاعية  - ٦

باالستثمارات وتعمل الشركات التابعة فـي المجـال الـصناعي          ) رئيسي  المركز ال ( يتمثل نشاط الشركة    

إن السياسات المحاسبية المتبعة من قبل هذه القطاعات هي نفس السياسات المبينـة فـي               . والبتروكيماويات  

ي وفيما يل . إن األسواق الرئيسية لهذه القطاعات هي المملكة العربية السعودية          . السياسات المحاسبية الهامة    

  : البيانات المالية المختارة لهذه القطاعات 

 
  القطاع  

  الصناعـي
  قطاع

  البتروكيماويات
  المركز 

  الرئيسي واخرى
  

  المجمــوع
  )عودية ـآالف الريــاالت الســـب(   
          ٢٠٠٦ يونيو ٣٠اشهر المنتهية في ستة لل

  ٩,٧٩٦,٠٢١    ٢,٢٦٥,٣٠١    ٥,٣٩٥,٦٢٠    ٢,١٣٥,١٠٠    مجموع الموجودات
  ٣,٠٨٠,٧٥٨    ٣٩٢,٧١٨    ١,٣٩٢,٦٥١    ١,٢٩٥,٣٨٩    مجموع المطلوبات

  ١,٤٣٥,٨٢٧    ٥٨,٤٦٩    ٨٧٣,٨٢٢    ٥٠٣,٥٣٦    المبيعات
  ٤٨٣,٠٣٧    ١١,٨١٧    ٢٩٤,٦٣٧    ١٧٦,٥٨٣    الربح االجمالي

  ٧٩,٢١٦    ١,٢٠١    ٤٠,٢٣٠    ٣٧,٧٨٥    االستهالكات واالطفاءات
  ٤٠٩,١٠٥    ٢٤,٦٥٢    ٢٥١,٢٤٨    ١٣٣,٢٠٥    الربح من االعمال
  ١,٥٦٨,٣٨٥    ١,٤٦٨,٦٥٥    ١٨,٦١٤    ٨١,١١٦    مصاريف رأسمالية

          
          ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ المنتهية في  أشهرللستة

  ٦,٣٨٦,٠٢٩    ٤٢٥,٧٤٢    ٤,١٧٣,٤٣٩    ١,٧٨٦,٨٤٨    مجموع الموجودات
  ٢,٨٣٩,٧٧٩    ٢٠٨,٦٤٤    ١,٦٠٣,٨٨٤    ١,٠٢٧,٢٥١    مجموع المطلوبات

  ١,٣٩٩,٤١٣    ٤٣,٧٤٢    ٨٣١,٣٥٢    ٥٢٤,٣١٩    المبيعات
  ٥٦٧,٥١٢    ٩,٢٥٢    ٣٦٤,٣٨٧    ١٩٣,٨٧٣    الربح االجمالي

  ١٠٢,٧٢٢    ٢,٧٥٦    ٦١,٣٩٨    ٣٨,٥٦٨    االستهالكات واالطفاءات
  ٤٧٤,٦٢٦    ٩,٧٦٠    ٣١٦,٣٣٤    ١٤٨,٥٣٢    الربح من االعمال
  ١٠٨,٣١٧    ٢,٠٧٤    ٢٨,٨٢٨    ٧٧,٤١٥    مصاريف رأسمالية

  
  .والبولي بروبلين  مصنع البروبلينبيتمثل نشاط قطاع البتروكيماويات   

  

  ربحية السهم  - ٧

زيادة رأس مال الشركة وذلك     على   ٢٠٠٦ يوليو   ٣ الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها بتاريخ         وافقت

عـدد االسـهم الـصادرة والقائمـة اصـبحت          وبناء عليه فان     ) ١ايضاح  (  الف سهم    ٧٦,٠٤٩باصدار  

   .٢٠٠٦ يونيو ٣٠كما في  ) ١بعد التجزئة كما هو موضح في ايضاح (  الف سهم ٢٣٣,٠٤٩

  

 يونيو  ٣٠كما في   السابقة على اساس عدد االسهم الصادرة والقائمة        لفترات المالية   لتم احتساب ربحية السهم     

  .بعد التجزئة  الف سهم ١٥٧,٠٠٠ والبالغة ٢٠٠٥

-  - ١٣



 

  شركة التصنيع الوطنية
  )شركة مساهمة سعودية ( 

  ايضاحات حول القوائم المالية االولية الموحدة
  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة والستة اشهر المنتهية في 

  

 
  التسويات المتعلقة بالفترة  - ٨

ز المـالي ونتـائج     ان جميع التسويات التي رأت ادارة الشركة اهميتها لكي تظهر القوائم المالية بعدل المرك             

وان نتائج االعمال عن الفترة االولية قد ال تمثل مؤشرا دقيقا عـن النتـائج الفعليـة                 . االعمال تم اعدادها    

  .ألعمال السنة كاملة 

  

  معلومات اضافية  - ٩

لم يتم اصدار قوائم مالية اولية لفترة الثالثـة اشـهر        ) ١ايضاح  راجع  ( بب تعديل السنة المالية للشركة      بس

 مـارس   ٣١ يناير الى    ١نتائج اعمال الشركات التابعة للفترة من       يلي   وفيما   ٢٠٠٦ مارس   ٣١لمنتهية في   ا

٢٠٠٦:   

  

   المنتهية فيشهورلفترة الثالثة   

  ٢٠٠٥ مارس ٣١   ٢٠٠٦ مارس ٣١  

  ٧٤٢,٧١٦      ٦٥٤,٠٩٧    المبيعات

        )٤١٣,٨٠٢(          )٤٥٨,٠٩٤(   تكلفة المبيعات

  ٣٢٨,٩١٤      ١٩٦,٠٠٣    يالربح االجمال

         )٣٤,٨٦١(           )٣١,٢٧١(   مصاريف بيع وتسويق

         )١٣,٦٢٤(           )١٣,٦٥٣(   مصاريف ادارية وعمومية

  ٥,٧٤٠      ٤,٢٤٨    حصة الشركة في صافي ارباح الشركات الزميلة

  ٢٨٦,١٦٩      ١٥٥,٣٢٧    الربح االجمالي من االعمال

  ٢,٤١٣      ٦,٨٥١    ية اخرىايرادات استثمار

          )٢٢,٥٨٠(            )٢١,٥٤٤(   مصاريف تمويل

  ٢٦٦,٠٠٢      ١٤٠,٦٣٤    الربح قبل الزكاة وحقوق االقلية

            )٤,١٥٣(            )١٠,٣٣٠(   الزكاة وضريبة الدخل للشركات التابعة

        )١٣٩,٣١٣(            )٣٧,٩٢٣(   الشركات التابعة حصة حقوق االقلية في صافي ارباح وخسائر

  ١٢٢,٥٣٦      ٩٢,٣٨١     الربح الصافي

  

  

-  - ١٤
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