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  القوائم المالية األولية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات

  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة والستة اشهر المنتهية في 
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  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠رتي الثالثة والستة اشهر المنتهية في لفت

  

    

    

  صفحـة  فهــرس

    

  ١  فحص القوائم المالية االولية الموحدةتقرير 

  ٢  الموحدةاالولية قائمة المركز المالي 

  ٣  الموحدةاالولية قائمة الدخل 

  ٤   الموحدة االوليةقائمة التدفقات النقدية

  ١٤ - ٥  ية االولية الموحدةايضاحات حول القوائم المال
 



Deloitte J;.iJ ..ul CuJY~

~\S~.J~I~i~
"'\~J~>i -~~I:i~\a.o

II t II u">~1 - T\r .Ju~1 JJ.......
~>~I ~yJ'~'

+~" (I) nr"I" :...;uLA
+~\\ (I) nr.",o :..,..&lS

www.deloitte.com

~ ( ~~Y'-"" ~L A.S~ r/-J ) ~)I ~\ A.Sy:J~..;J\ O.l:o.yJ\~J~I ~W\ .fi..;JI WIj ~ .ill

~Ij . \.j11.ill~..J:;' .." .11 '\ :i.:l.J1 'I ~\ - ..,.1o.l:o.. .11U ~\ I"~I WIj ~.. V . r. jJ ~.J <.,p~ ~ J ~ c..F~ yw - J ~ J ~.J:! r.r

t'" W ~~\J ' A.Sy:J1~ 0-0 o~IJ ' e:u\.j11.ill~~ ~I ~I :i.:l.J1oyi1 O.l:o.yJ\~J~I ~~I ulli~1

. A.Sy:J1o.Jbl ~Jy r/- o.l:o.yJl~J~I ~WI ~\~\ o~ Wi. tA.~ ~I uLi~IJ uL.~\ ~lS

~b..J1 ~~yo 1\~\ ~ 0-0 .J~L...::JI~J~\ ~W\ ..>.u~\ ~ .J4-lillJ bJ.l:o..6~ ~ wlS

} U...~\J' ~W\ uL.)-1\ .)c. ~ u\~I-»\ ~ 0-0~L...\ ~ ~J.l:o..J1~\ W~J . ~J-itil\

~\..;JI ~ 0-0Ij~ J!\ ~I I~ ~J . ~b.J\ ~W\ .J.JA~\,y:. A.Sy:J\~ 0,!1Jy JI ~~~\ 0-'

\.lit! \~ , .Ia UWI 'I .:11 ..J 1) \ I~\ II L...L...\u"-; -;\\ ,1..1_ u L.:i..JI~I . .11 t J ill -- -;\\~ _ ~yw <.,p1.j ~. (,F -rc.rJ ~.J ...J-.J:!:! J~c.r

. 1.j1)1I~ ~ 1.j~ ~

.»=oJi~I Ail ¥' ~
, ., r!.J~y - ~J-ilj ~b...

, n A ~Ci1\~4 ~ '"

~ ..V~.J:!, t

Memberof
Deloitte Touche Tohmatsu



 

٢ 2

  شركة التصنيع الوطنية
  )شركة مساهمة سعودية ( 

  )غير مراجعة( الموحدة  االوليةقائمة المركز المالي
  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠كما في 

   )بآالف الرياالت السعودية( 
  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠  ايضاح  

        الموجودات
        موجودات متداولة
  ١,١٥٢,٣٥٠    ٣,٠٧٣,٤٤٦      النقد وما في حكمه

  ٧٩٠,٣٢٢    ١,٠٥٣,٣٧٧      صافي، المدينون 
  ٤٨٧,٧٦٥    ٤٩٥,٠٥٠      صافي، المخزون 

  ٢٨٠,٧٥٤    ٢٠٩,٧٩٩      مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى
  ٢,٧١١,١٩١    ٤,٨٣١,٦٧٢      الموجودات المتداولةمجموع 

        
        موجودات غير متداولة
  ٢,٤٥٢,٩٩٨    ١,٧٤٢,٧٣٠    ٣   زميلة واخرىاستثمارات في شركات 

  ١,٠١٤    ٣١٦,٠٥٥      استثمارات في سندات تنمية حكومية
  ٢,٧٦٩,٥١٢    ٣,١٠٤,٣٥٠      صافيممتلكات ومعدات ، 

  ١٣٣,١٧٥    ٥,١٤٨,٠٢٥    ٤  تطوير الو  االنشاءمشاريع قيد
  ١,٧٢٨,١٣١    ١,٧٤٠,١٥٧      صافياصول غير ملموسة ، 

  ٧,٠٨٤,٨٣٠    ١٢,٠٥١,٣١٧      مجموع الموجودات غير المتداولة
        

  ٩,٧٩٦,٠٢١    ١٦,٨٨٢,٩٨٩      مجموع الموجودات
        

        الملكيةالمطلوبات وحقوق 
        مطلوبات متداولة

  ٥٤٩,٦٥٢    ٢٤١,٦٥٠      جلتسهيالت قصيرة اال
  ٢١٦,٣٨١    ١,١١٠,٠٤٤    ٥   الجزء المتداول من قروض طويلة االجل

  ١٧٥,١٥٥    ٢٠٢,٤١٠      دائنون
  ٤١٧,٥٥٥    ٣٨١,٤٢٥      مطلوبات مستحقة واخرى

  ١,٣٥٨,٧٤٣    ١,٩٣٥,٥٢٩      مجموع المطلوبات المتداولة
        

        مطلوبات غير متداولة
  ١,٦٧٢,٨٣٤    ٦,٧٧٨,٤١٠    ٥   قروض طويلة االجل

  ٤٩,٥٣٥    ٦٠,٨٣٤       الخدمةنهايةتعويضات 
  ١,٧٢٢,٣٦٩    ٦,٨٣٩,٢٤٤      مجموع المطلوبات غير المتداولة

        
  ٣,٠٨١,١١٢    ٨,٧٧٤,٧٧٣      مجموع المطلوبات

        
        حقوق الملكية

        حقوق المساهمين
  ٢,٣٣٠,٤٩١    ٣,٤٩٥,٧٣٦    ١  رأس المال

  ١٠١,٨٢٠    ١٧١,١٣٠      ي نظامياحتياط
  ٢,٠٥٣,٣٢٤    ٨٨٨,٠٧٩    ١  عالوة اصدار
  ٣٩١,٢٥٣    ٧٧٨,٨٢٢      ارباح مستبقاة

  ٢٩٩,٥٧٧    ٣٦٤,٠٦٥      صافي ربح الفترة
  ٥,١٧٦,٤٦٥    ٥,٦٩٧,٨٣٢      مجموع حقوق المساهمين

        
  ١,٥٣٨,٤٤٤    ٢,٤١٠,٣٨٤      االقليةحقوق 

        
  ٦,٧١٤,٩٠٩    ٨,١٠٨,٢١٦      مجموع حقوق الملكية

        
  ٩,٧٩٦,٠٢١    ١٦,٨٨٢,٩٨٩      الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 
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  شركة التصنيع الوطنية
  )شركة مساهمة سعودية ( 

  )غير مراجعة(الموحدة االولية قائمة الدخل 
  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة والستة اشهر المنتهية في 

  )بآالف الرياالت السعودية ( 
  

   المنتهية فيشهور الستةلفترة     المنتهية فيشهورلفترة الثالثة   

  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠   ٢٠٠٧ يونيو ٣٠   ٢٠٠٦ يونيو ٣٠   ٢٠٠٧ يونيو ٣٠  

  ١,٤٣٥,٨٢٧      ١,٨٥٩,٧١٥      ٧٨١,٧٣٠      ٩٧١,٧٠٥    مبيعات

       )٩٥٢,٧٩٠(      )١,١٧٨,٨١٢(          )٤٩٤,٦٩٦(      )٦٤٢,٨٩٤(   تكلفة المبيعات

  ٤٨٣,٠٣٧      ٦٨٠,٩٠٣      ٢٨٧,٠٣٤      ٣٢٨,٨١١    الربح االجمالي

         )٦٨,٧٧٣(      )٩١,٩١٣(            )٣٧,٥٠٢(      )٤٦,٩٥١(   مصاريف بيع وتسويق

        )٣١,٣٥٩(      )٤١,٧٣٤(           )١٧,٧٠٦(      )٢٢,٥٤٣(   مصاريف ادارية وعمومية

  ارباح) خسائر(حصة الشركة في صافي 

   ركات الزميلة الش 

  

 )٣٢,٩١٣(   

    

  ٢١,٩٥٣  

    

 )٢٩,٦٤٥(   

    

  ٢٦,٢٠٠  

  ٤٠٩,١٠٥      ٥١٧,٦١١      ٢٥٣,٧٧٩      ٢٢٦,٤٠٤    الربح من االعمال

  ٦١,٩٩١      ٥٩,٣٤٢      ٥٥,١٤٠      ٣٦,١٥٧    ايرادات استثمارية اخرى

         )٤٦,٤٦٨(      )٦٥,٧٤٩(           )٢٤,٩٢٥(      )٤١,٧٠٠(   مصاريف تمويل

  ٤٢٤,٦٢٨      ٥١١,٢٠٤      ٢٨٣,٩٩٤      ٢٢٠,٨٦١    الربح قبل الزكاة وحقوق االقلية

         )١١,٩٧٥(      )٣٠,٢٨٩(             )١,٦٤٥(      )١٧,٤٨٠(   الزكاة وضريبة الدخل للشركات التابعة

       )١٠٥,٣٩٥(      )١١٥,٣١٦(            )٦٧,٤٧٢(      )٤٥,٢٨٨(   الشركات التابعةحصة االقلية في صافي ارباح 

  ٣٠٧,٢٥٨      ٣٦٥,٥٩٩      ٢١٤,٨٧٧      ١٥٨,٠٩٣    قبل الزكاةالربح 

          )٧,٦٨١(      )١,٥٣٤(             )٧,٦٨١(      )١,٥٣٤(   الزكاة

  ٢٩٩,٥٧٧      ٣٦٤,٠٦٥      ٢٠٧,١٩٦      ١٥٦,٥٥٩    الربح الصافي

  ٠,٨٦    ١,٠٤    ٠,٥٩    ٠,٤٥  ٨ ايضاح رقم –ربحية السهم بالريال 
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  شركة التصنيع الوطنية
  )شركة مساهمة سعودية ( 

  )غير مراجعة(الموحدة االولية قائمة التدفقات النقدية 
  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠ الستة اشهر المنتهية في ةلفتر
  )بآالف الرياالت السعودية ( 
  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠  

      االنشطة التشغيلية
  ٢٩٩,٥٧٧    ٣٦٤,٠٦٥    الربح الصافي

      : تعديالت
  ٧٢,٠٢٦    ١٠٧,٦١٩    استهالكات 
  ٧,١٩٠    ١٣,٩٦٩    اطفاءات

         )٢٦,٢٠٠(   ٢٩,٦٤٥     الشركات الزميلة)ارباح(  خسائرحصة الشركة في صافي
  ٢,٨٦٣    ٦,٧٤٠     الخدمةنهايةتعويضات 

      :التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة 
  -  ٦,٠٩٦    استثمارات قصيرة االجل

  ١٢٢,٤٦٦           )٥٤,٦٧٣(   المدينون
         )٣٤,٢٩٧(   ٣,٩٨٦    المخزون

        )٢٤٣,٥٩٦(               )٣٧٠(   المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات االخرى
         )٦٦,٢٧٤(   ٣٩,٣٩٤    الدائنون

  ١٩٠,٣٨٢    ٤٨,٦٢٨    االخرىوالمطلوبات المستحقة 
  -              )٧٥٥(    الخدمة مسددةنهايةتعويضات 
  ٣٢٤,١٣٧    ٥٦٤,٣٤٤     االنشطة التشغيلية منصافي النقد

      االنشطة االستثمارية
  ٦٧,٣٤٠    -  استبعاد شركة تابعة ، بالصافي

  -  ٢,٧٣٧,٥٠٠    استثمار في الشركة التابعة تم توحيدها
     )٢,١٠٧,٢٩٤(     ) ١,٣٤٢,٤١٧(   االستثمارات في الشركات الزميلة واالخرى
           )٥,٣٢٨(         )٣١٦,٠٥٥(   االستثمارات في سندات التنمية الحكومية

        )١٨٤,٦٠٣(         )٢٩٢,٥٩٦(    ممتلكات ومعدات اضافات
  ١٠٠,٦٥٦       )٥,٠٤٢,٢٨٦(   اضافات مشاريع قيد االنشاء والتطوير

           )٨,٤٧٣ (         )١٤,٥٥٤(   اضافات اصول غير ملموسة
  ١٤,٥٥٦    ٦١٦    صافي استبعاد ممتلكات ومعدات
  ٢,١٦٣    -  المتحصل من بيع استثمارات

     )٢,١٢٠,٩٨٣(   )   ٤,٢٦٩,٧٩٢(   االنشطة االستثمارية المستخدم في صافي النقد
      االنشطة التمويلية

  ٩٦,١٧٥     )      ٤٥,٢٩١(   تسهيالت قصيرة االجل
         )٩٣,٧٢٩(   ٥,٦٠٧,٦٧٦    جلقروض طويلة اال

  -  )     ٢٣٣,٠٤٩(   ارباح موزعة
  ١,٠٢٢,٠٥٢    ٥٤,٤٠٢    االقليةحقوق 

  ١,٠٢٤,٤٩٨    ٥,٣٨٣,٧٣٨     االنشطة التمويلية منصافي النقد
      

        )٧٧٢,٣٤٨(   ١,٦٧٨,٢٩٠      في النقد وما في حكمهالتغير صافي
  ١,٩٢٤,٦٩٨    ١,٣٩٥,١٥٦    يناير ١النقد وما في حكمه ، 
  ١,١٥٢,٣٥٠    ٣,٠٧٣,٤٤٦     يونيو٣٠النقد وما في حكمه ، 
      عمليات غير نقدية

     )٢,٠٥٣,٣٢٤(      )١,١٦٥,٢٤٥(   عالوة اصدار
       )٧٦٠,٤٩١(   ١,١٦٥,٢٤٥    الزيادة في رأس المال
  ١,٥٧٥,١٤٤    -  اصول غير ملموسة

  ١,٢٣٨,٦٧١    )      ٦٨٤,٣٧٥(   حقوق االقلية



  شركة التصنيع الوطنية
  )شركة مساهمة سعودية ( 

  ايضاحات حول القوائم المالية االولية الموحدة
  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠ الثالثة والستة اشهر المنتهية في ةلفتر
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  التكوين والنشاط  - ١

 يونيـو   ٢٥ الموافـق    ١٤٠٥ شوال   ٧إن شركة التصنيع الوطنية هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في الرياض بتاريخ             

 ذو ٢٤ بتـاريخ  ٦٠١ ، وقد تم تأسيس الشركة وفقا للقرار الوزاري رقـم  ١٠١٠٠٥٩٦٩٣تجاري رقم السجل  بال ١٩٨٥

الـشركة مـن    مال  زيادة رأس    على   ٢٠٠٧ابريل   ١١للشركة بتاريخ   غير العادية   امة  وافقت الجمعية الع   . ١٤٠٤الحجة  

 سهم وذلك بمنح سهم مجاني لكل سهمين         الف ٣٤٩,٥٧٤ رياال مقسم الى      الف ٣,٤٩٥,٧٣٦ رياال الى     الف ٢,٣٣٠,٤٩١

   .٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ رياال وذلك من عالوة االصدار كما في  الف١,١٦٥,٢٤٥بمبلغ اجمالي وقدره 

  

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

االوليـة  وتتـضمن القـوائم الماليـة    .  في حقوق الملكية أو لها السيطرة على تلك الشركات التابعة        % ٥٠نسبة اكثر من    

  :الشركات التابعة التالية  ٢٠٠٦و  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠الموحدة كما في 
  النسبة المئوية للملكية        

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧    الكيان القانوني    اســم الشركـــة
  ٩٩,٩١  ٩٩,٩١    ذات مسؤولية محدودة    )رواد ( شركة الرواد الوطنية للبالستيك 

  ٩٩,٩١  ٩٩,٩١    ذات مسؤولية محدودة    شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات 
  ٩٩,٨٥  ٩٩,٨٥    ذات مسؤولية محدودة    كة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي المحدودةالشر

  ٩٩,٨٥  ٩٩,٨٥    ذات مسؤولية محدودة    ويات الشركة الوطنية الخليجية لتقنية البتروكيما
  ٨٠  ٨٠    ذات مسؤولية محدودة    )بطاريات ( الشركة الوطنية لصناعة البطاريات 

  ٧٥  ٧٥    ذات مسؤولية محدودة    ليفينات الشركة السعودية للبولي او
  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–آر دبليو تي يو في 
  ٦٠,٤٥  ٦٠,٤٥    مساهمة سعودية    شركة التصنيع والصحراء لالوليفينات

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

ماوية والهندسية  بصفة عامة في مجال صناعة وتحويل البتروكيماويات والصناعات الكيوللمنطقة العربيةبصفة خاصة 
تقديم الخدمات الفنية الصناعية وتصنيع . تها وادارة وتملك المشاريع البتروكيماوية والكيماوية وتسويق منتجاوالميكانيكية 

المسبوكات الحديدية وغير الحديدية وانتاج أسالك الحديد المسحوبة وأسالك النوابض وأسالك التسليح للكابالت وأسالك 
ة انتاج البطاريات السائل .تقوية مبرومة لحمل الموصالت الكهربائية وأسالك تقوية مبرومة للخرسانة وأسالك اللحام 

اجراء الفحوصات . وتسويقها وانتاج الرصاص والبولي بروبلين وسلفات الصوديوم  للسيارات واالستخدامات الصناعية
لمالحة الفنية على التجهيزات والمنشآت الصناعية والمصانع الكيماوية والبتروكيماوية والمعدنية ومحطات تحلية المياه ا

ت البالستيكية بكافة انواعها وانتاج الواح االكريليك وتسويقها وانتاج وتسويق اقامة الصناعا . وتوليد الطاقة الكهربائية
  .ثاني اوكسيد التيتانيوم 
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  ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - ٢

 الصادر عن الهيئـة الـسعودية للمحاسـبين         التقارير المالية األولية   لمعيار    وفقاً  األولية الموحدة  تم إعداد القوائم المالية   

في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة والملخـصة        إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل الشركة         . يين  القانون

 ان الـسياسات    . ٢٠٠٦ ديـسمبر  ٣١أدناه ، تتفق مع تلك المبينة في القوائم المالية السنوية المدققة للسنة المنتهية فـي                

  :لتالي المحاسبية الهامة المتبعة هي على النحو ا

  

  تقديرات االدارة

 الموحدة وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات واالفتراضات            االولية إعداد القوائم المالية  إن  

 التي قد تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات وإيضاحات الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ القـوائم الماليـة               

وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على       . ، إضافة إلى مبالغ اإليرادات والمصروفات خالل تلك الفترة         لموحدة ا االولية

  . أفضل المعلومات واألحداث الحالية المتوفرة لدى اإلدارة إال أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات

  

  عرف المحاسبيلا

االستثمارات فـي الـشركات     ا   ، فيما عد    ومبدأ االستحقاق   الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية     ية األول اليةمد القوائم ال  عت

  .لة حيث يتم احتسابها على أساس طريقة حقوق الملكية الزمي

  

  المبيعات

  .وتظهر بالصافي بعد الخصم التجاري او خصم الكميات لعمالء البضاعة الى ا عند تسليم تتحقق المبيعات

  

تتم "). بالمسوقين"ونشير لها هنا    (إحدى الشركات التابعة بتسويق منتجاتها من خالل شركات تابعة مملوكة للشركاء            تقوم  

تسجل المبيعات التي تتم من خـالل محطـات         . المبيعات مباشرة إلى العمالء النهائيين وكذلك إلى المسوقين في أوروبا         

 المنتجات، ويتم تعديلها إلى األسعار الفعلية المستلمة من قبل المسوقين           التوزيع التابعة للمسوقين بأسعار مبدئية عند شحن      

  .يتم التعديل عندما تعلم الشركة بذلك. من عمالئهم النهائيين بعد خصم تكاليف الشحن والتوزيع والتسويق
  

  المصاريف

ـ               ويـتم  . شركات التابعـة    تتكون مصاريف البيع والتسويق بشكل رئيسي من التكاليف المنفقة لتسويق وبيع منتجـات ال

  .تصنيف المصاريف االخرى كمصاريف ادارية وعمومية 



  شركة التصنيع الوطنية
  )شركة مساهمة سعودية ( 

  ايضاحات حول القوائم المالية االولية الموحدة
  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠ الثالثة والستة اشهر المنتهية في ةلفتر

  
 

٧ 7

  

تتضمن المصاريف االدارية والعمومية المصاريف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بتكلفة المبيعات               

ويتم توزيع المصاريف ، اذا دعت الحاجة لذلك ، بين المـصاريف االداريـة     . وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها      

  .والعمومية وتكلفة المبيعات على اساس ثابت 

  

  وما في حكمهالنقد 

 الى نقد خالل فترة ثالثة شهور او        تسييلهاالسيولة العالية التي يمكن     ذات  المرابحات  ويتضمن النقد وما في حكمه ، النقد        

  .من تاريخ ربطها اقل 

  
  زونالمخـ

صنع وتحت التصنيع   ويتم تحديد كلفة البضاعة تامة ال     .  أيهما أقل    صافي القيمة المستردة    أو  بسعر الكلفة  تظهر البضاعة 

 وتتضمن كلفة المواد والعمالة ونسبة محددة من المصاريف غير المباشرة ، كما يتم              المتوسط المرجح على أساس طريقة    

  .على أساس الكلفة الوسطية المرجحةتقييم جميع أنواع البضاعة األخرى 

  

  استثمارات في شركات زميلة واستثمارات اخرى

 بالمئة وهناك تأثيرا فعاال للشركة عليها بموجب طريقة         ٢٠ المملوكة بنسبة ال تقل عن       تظهر االستثمارات في الشركات   

التصنيع الوطنية   حقوق الملكية بحيث تظهر االستثمارات بالكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك في ضوء التغير في حصة شركة                 

 ان حصة شركة التصنيع الوطنية فـي        .في صافي اصول الشركات المستثمر بها ، ويشار اليها على انها شركات زميلة            

  .صافي ارباح او خسائر الشركات الزميلة للفترة يتم ادراجها في قائمة الدخل االولية الموحدة 

  

 بالمئة من رأس مال الشركات غير المتداولة بالكلفة ، ويتم           ٢٠تظهر االستثمارات في الشركات المملوكة بنسبة تقل عن         

ويجري قيد االيرادات من هذه االستثمارات عند االعـالن         . فاض غير المؤقت في قيمتها      تخفيض القيمة الجارية باالنخ   

  .عن توزيع االرباح 

  

  ستثمارات في سندات تنمية حكوميةا

المطفأة ويتم تقييمها بطريقة التكلفة     . تمثل االستثمارات في سندات تنمية حكومية استثمارات تحفظ إلى تاريخ االستحقاق            

  . وفقا لمبدأ االستحقاق ويتحقق االيراد
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  الممتلكات والمعدات

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

 حياتهاايرادية ، أما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية ، ويجري احتساب االستهالكات عليها على أساس                

  : إن الحياة العملية المقدرة للبنود الرئيسية لهذه األصول هي. لية المقدرة وذلك باستعمال طريقة القسط الثابت العم

  

  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 
  

  االنخفاض في قيمة الموجودات

 الملموسة وغير الملموسـة للتأكـد مـن       للموجوداتبتاريخ قائمة كل مركز مالي ، تقوم الشركة بمراجعة القيم الدفترية            

 ، وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ، يـتم تحديـد القيمـة               الموجوداتوجود أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة هذه         

   ) . ان وجدت(سترداد لذلك االصل لتحديد قيمة الخسارة الناتجة عن تدني قيمة االصل المقدرة القابلة لال

  

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

  .الموحدة وتحميل فرق تدني قيمة االصل الى قائمة الدخل 

  

، على أن   ما عدا الشهرة    يف زادت القيمة القابلة لالسترداد الحقاً ، يتم تعديل القيمة الدفترية لألصل بمقدار هذه الزيادة                إذا

   .قائمة الدخل الموحدة فرق زيادة قيمة األصل إلى تسجيلويتم . ال تزيد عن القيمة الدفترية األصلية لألصل 

  

  أصول غير ملموسة

وسة بتكاليف الحصول على قروض تمويلية وتكاليف تشغيل بـرامج حاسـب آلـي وتكـاليف     تتمثل األصول غير الملم  

يتم إطفاء تكاليف القروض التمويلية باسـتعمال طريقـة          و .التأسيس وما قبل التشغيل وشهرة وتكاليف البحث والتطوير         

اآللي باستعمال طريقـة القـسط      يتم إطفاء تكاليف تشغيل برامج الحاسب       ، بينما   القسط الثابت وذلك على فترة القروض       

  .شغيل الكامل تالثابت على فترة خمس سنوات من تاريخ االنتهاء من ال
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تتمثل تكاليف التأسيس وما قبل التشغيل بأتعاب المحامين المتعلقة بتـسجيل الـشركات ومـصاريف تـشغيل تجريبـي                   

تاج ، ويتم إطفاء هذه التكاليف بإسـتعمال        ومصاريف توظيف ورواتب الموظفين الذين شاركو في التجهيز لعمليات االن         

  . سنوات ٧طريقة القسط الثابت على فترة 

  

 سـنة  الشهرة في نهاية كل      يتم قياس ،   على صافي األصول المشتراه      القيمة العادلة لالسهم الصادرة    الشهرة فائض    تمثل

  ) .ان وجد( ط في قيمتها مقدار الهبو بعد تعديلها بلتكلفتهامالية واظهارها في القوائم المالية وفقا 
  

لفترة التي يتم تكبدها ، فيما عدا المـشاريع  ا  االولية الموحدة خالل   يتم تحميل تكاليف البحث والتطوير على قائمة الدخل       

. الواضحة والمحددة والتي يمكن تغطية تكاليف التطوير المتعلقة بها خالل النشاط التجاري الذي سـوف ينـتج عنهـا                    

 ٧لتطوير في هذه الحالة موجودات غير ملموسة ويتم إطفاؤها باستعمال طريقة القسط الثابت على فترة                وتعتبر تكاليف ا  

  .سنوات 

  

  تكاليف االقتراض

. تتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بالمشروع قيد اإلنشاء خالل فترة اإلنشاء إلى أن يصبح جاهزاً لالستعمال                

ققة من استثمار مبالغ مقترضة محددة بانتظار صرفها على المشروع قيد اإلنشاء، مـن              هذا ويتم خصم اإليرادات المتح    

  .تكاليف االقتراض التي يتم رسملتها

  

  تحويل العمالت األجنبية

  يــتم تحويــل المعــامالت بالعملــة األجنبيــة الــى الريــال الــسعودي بأســعار التحويــل الــسائدة عنــد اجــراء 

 االوليـة   والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المـالي          ويتم تحويل الموجودات    . المعاملة  

 والخسائر الناتجة عن التسديدات أو تحويل       المكاسبإن   . الفترة الى الريال السعودي باألسعار السائدة في نهاية         الموحدة

  .الموحدة االولية العمالت األجنبية يتم إدراجها ضمن قائمة الدخل 

  

   الخدمةنهايةويضات تع

وفقا لمتطلبات نظام العمل السعودي على أساس   الموحدةاالولية الخدمة في القوائم المالية نهايةيتم االستدراك لتعويضات  

او الشركات التابعة لها كما في تاريخ قائمـة المركـز المـالي االوليـة        ي أمضاها الموظف في خدمة الشركة       الفترة الت 

  .الموحدة 
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  ة اــالزك

لزكـاة  ليتم االستدراك   .  لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية           وشركاتها التابعة  تخضع الشركة 

 او الربح الصافي المعدل ايهمـا اعلـى  يتم احتساب مخصص الزكاة على اساس الوعاء الزكوي       . وفقا لمبدأ االستحقاق    

  .النهائي عند اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ اقفال المخصص ويجري تسجيل اية فروقات بين المخصص والربط 

  

  عقود االيجار

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

 فان جميع منافع ومخاطر الملكيـة المتعلقـة         وفي حالة عقود االيجار التشغيلي    . التشغيلي باستخدام طريقة القسط الثابت      

  .باالصل موضوع العقد تبقى على المؤجر 

  

  استثمار في شركات زميلة واخرى  - ٣

  : يونيو مما يلي ٣٠يتكون رصيد االستثمار في الشركات الزميلة واالخرى كما في 
  بآالف الرياالت السعودية  
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  

  ٢,٠٥٣,١٢٥    -   ايثيلينالشركة السعودية لاليثيلين والبولي
  -  ١,٢٦٦,٧٥٠     المحدودةان اورجانيك كريستلشركة 

  ٨٤,٩٧١    ١٤٩,١٨٠    )بي ماكس  ( بى ماكس ريسورسز ان ال
  ٩٨,٨٠٤    ١١٠,٣٩٨    )معدنية ( الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن 

  ١٩,٨٠٠    ٢٤,٢٠٨    )بيئة ( الشركة الوطنية للمحافظة على البيئة 
  ٢٦,٠٩٩    ٢٣,١٧٦    )وطن باك ( لشركة الوطنيية لمواد التعبئة ا

  -  ٤,٩٠٠    شركة الرواد لألغشية الصناعية
  ٥٠٠    ٥٠٠    شركة مرافق السعودية

  ٢,٢٨٣,٢٩٩    ١,٥٧٩,١١٢     بالصافىمجموع االستثمار في الشركات الزميلة
  ١٦٩,٦٩٩    ١٦٣,٦١٨    استثمار في شركات اخرى بالصافي: يضاف 

  ٢,٤٥٢,٩٩٨    ١,٧٤٢,٧٣٠     بالصافىمجموع االستثمار في الشركات الزميلة واالخرى
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 كيميكال المحدودة فـي جـزر       ان اورجانيك بتأسيس شركة كريستل    ) شركة تابعة   ( خالل السنة قامت شركة كريستل      

 قامت شركة كريستل    ٢٠٠٧ مايو   ١٥وفي  )  بليون ريال سعودي     ١,٣(  مليون دوالر امريكي     ٣٥٠الكيمان برأس مال    

 بليـون   ١,٢ كيميكال والمسجلة في الواليات المتحدة االمريكية بمبلـغ          ان اورجانيك ميلينيوم   بشراء شركة    ان اورجانيك 

 مليون دوالر   ٣٥٠ نقديويل عملية الشراء من خالل دفع مبلغ        ، وقد تم تم   )  بليون ريال سعودي     ٤,٥( دوالر امريكي   

 مليون دوالر امريكي    ٨٥٠ بمبلغ   اجنبية بنكي من بنوك     من الشركة وقرض تجمع   )  سعودي   ال بليون ري  ١,٣( امريكي  

 في انتاج مادة ثاني اكسيد التيتانيوم       ان اورجانيك ، ويتمثل النشاط الرئيسي لشركة ميلينيوم       )  بليون ريال سعودي     ٣,٢( 

وعلى مستوى عالمي حيث تتواجد منـشآت         النعومة البالغباالضافة الى ثاني اكسيد التيتانيوم      ورباعي كلوريد التيتانيوم    

  .واستراليا واوروبا  االمريكتين االنتاج في كل من

  

تم قيد االسـتثمار   ٢٠٠٧ يونيو ٣٠ترة المنتهية في  نظرا لضيق الوقت بين تاريخ الشراء وتاريخ اعداد القوائم المالية للف          

 الـشركة  وتقـوم ة حقوق الملكية بدال من اساس التوحيد    على اساس طريق   ان اورجانيك  كريستلغير المباشر في شركة     

بجمع المعلومات المطلوبة لتطبيق عملية الشراء ، حيث ان سعر الشراء سوف يتم توزيعـه علـى الموجـودات                   حاليا  

 عن القيمة العادلة المقـدرة لالصـول   الشراءوالمطلوبات بناء على القيمة العادلة المقدرة وسوف يتم تسجيل زيادة سعر          

   .المشتراة كشهرة

  

  مشاريع قيد االنشاء والتطوير  - ٤

  : من المشاريع التالية يونيو ٣٠يتكون رصيد المشاريع قيد االنشاء والتطوير كما في 

  

  بآالف الرياالت السعودية  

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  

      :مشاريع قيد االنشاء 

  -  ٤,٩٤٤,٣١٣    مشروع االيثيلين والبولي ايثيلين

  -  ١١٩,٦٣٩    ي اوليفيناتمشروع توسعة البول

      :مشاريع قيد التطوير 

  ١٣١,٠١٣    ٧٧,٨١٦    مشروع الميثانول والخالت

  ٢,١٦٢    ٦,٢٥٧    اخرى

    ١٣٣,١٧٥    ٥,١٤٨,٠٢٥  
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 كلفـة صنع االيثيلين والبولي ايثيلـين ، وتتكـون       بانشاء م ) شركة تابعة   ( قامت شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات      

تـشمل  .  من تكاليف االنشاء بموجب عقود متفرقة واية تكاليف مباشرة تتعلق بتحضير االصل فـي الموقـع                  المشروع

التكاليف المباشرة تكاليف الموظفين وتكاليف تجهيز الموقع ، وتكاليف التركيب ، ورسوم الترخيص ، والرسوم المهنيـة                 

ض واطفاء التكاليف المتعلقة بترتيبات الحصول علـى        تشمل تكاليف االقتراض الفوائد على القرو     . وتكاليف االقتراض   

القروض بعد حسم ايرادات الفوائد المتحققة من استثمار االموال المقترضة لفترات مؤقتة لحين صرفها على المـشروع                 

  . ٢٠٠٨ومن المتوقع االنتهاء من تجهيز المصنع والبدء باالنتاج التجاري خالل النصف الثاني من سنة . قيد االنشاء 

  

  قروض طويلة االجل  - ٥

 تسهيالت مع مجموعـة     بعض شركاتها التابعة بابرام اتفاقيات     قامت الشركة و   ٢٠٠٧ يونيو   ٣٠خالل الفترة المنتهية في     

واعادة تمويل بعض المشاريع     ) ٤ايضاح  ( د االنشاء   ي ق مشاريع وصندوق التنمية الصناعي لتمويل       واجنبية بنوك محلية 

 ٣٠ كما فـي     التسهيالتمن هذه    وقد بلغ المستخدم      تقريبا  بليون ريال سعودي   ١١,٥ التسهيالته  بلغ مجموع هذ   .القائمة

 تبدأ بتواريخ مختلفـة ،      مختلفة يتم تسديد هذه القروض على اقساط         . تقريبا  بليون ريال سعودي   ٧,٩ مبلغ   ٢٠٠٧يونيو  

  . ألمر رهن على اصول بعض الشركات التابعة وسنداتان هذه القروض صادرة مقابل 

  

   رأسماليةارتباطات  - ٦

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

  بآالف الرياالت السعودية  

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  

  ١٨٣,٧٥٠    ١,٣٥٣,٨٢٧     عن مشروع قيد االنشاء وحقوق تقنيةارتباطات

  ٥,٣٩٦,٧٢٩    ١,٥٣٣,٩٠٦    ات عن شراء ممتلكات ومعداتارتباط
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  معلومات قطاعية  - ٧

. باالستثمارات وتعمل الشركات التابعة في المجال الصناعي والبتروكيماويات         ) المركز الرئيسي   ( يتمثل نشاط الشركة    

إن . إن السياسات المحاسبية المتبعة من قبل هذه القطاعات هي نفس السياسات المبينة في السياسات المحاسبية الهامـة                  

  : وفيما يلي البيانات المالية المختارة لهذه القطاعات . اق الرئيسية لهذه القطاعات هي المملكة العربية السعودية األسو

 
  القطاع  

  الصناعـي
  قطاع

  البتروكيماويات
  المركز 

  الرئيسي واخرى
  

  التسويات
  

  المجمــوع
  )عودية ـآالف الريــاالت الســـب(   

            ٢٠٠٧يو  يون٣٠اشهر المنتهية في للستة 
  ١٦,٨٨٢,٩٨٩   )٣,٧٨٥,٤٨١(  ٦,٧٠٩,٧٧٥   ١٠,١٠١,١٠٩   ٣,٨٥٧,٥٨٦   مجموع الموجودات
  ٨,٧٧٤,٧٧٣   )٣٠٥,٥٧٥(  ٨٩٧,٤١١   ٥,٨٢٣,٦٧٢   ٢,٣٥٩,٢٦٥   مجموع المطلوبات

  ١,٨٥٩,٧١٥   )٤١١,٠٥٨(  ٨٢,٣٤٧   ١,٥٠٠,٠٨٩   ٦٨٨,٣٣٧   المبيعات
  ٦٨٠,٩٠٣   ٦٦٢   ١٥,٧١٧   ٤٦٩,١٥٦   ١٩٥,٣٦٨   الربح االجمالي

  ١٢١,٥٨٨   -  ١,٥٠٢   ٧٩,٠٢٢   ٤١,٠٦٤   االستهالكات واالطفاءات
  ٥١٧,٦١١   )٣٦٨,١٤٤(  ٣٧٦,١٨١   ٤٠٦,٠٠٥   ١٠٣,٥٦٩    الربح من االعمال
  ٧,٠٠٧,٩٠٨   -  ١٥,٩٦٩   ٥,٣٦٠,٦٧٣   ١,٦٣١,٢٦٦    مصاريف رأسمالية

            
            ٢٠٠٦ يونيو ٣٠ المنتهية في للستة أشهر

  ٩,٧٩٦,٠٢١    )٣,٤١٧,٢٧٧(  ٥,٦٨٢,٥٧٨    ٥,٣٩٥,٦٢٠    ٢,١٣٥,١٠٠     الموجوداتمجموع
  ٣,٠٨١,١١٢    )٢٧٧,٥٣١(  ٤٣٥,٥٦٩    ١,٥٩٤,٤٨٤   ١,٣٢٨,٥٩٠   مجموع المطلوبات

  ١,٤٣٥,٨٢٧    )٣١٨,٣٣٢(  ٥٨,٤٦٩    ١,١٣٣,٦٩٧   ٥٦١,٩٩٣   المبيعات
  ٤٨٣,٠٣٧    )٤٠١(  ١١,٨١٧    ٢٩٤,٦٣٧    ١٧٦,٩٨٤   الربح االجمالي

  ٧٩,٢١٦    -  ١,٢٠١    ٤٠,٢٣٠    ٣٧,٧٨٥    االستهالكات واالطفاءات
  ٤٠٩,١٠٥    )٢٧٢,٢١٧(  ٢٩٦,٤٦٨    ٢٥١,٢٤٨    ١٣٣,٦٠٦    الربح من االعمال
  ٣,٦٧٥,٦٧٩    -  ١,٥٢٢,٨٠٩    ٢,٠٧١,٧٥٤    ٨١,١١٦    مصاريف رأسمالية

  
  .ي بروبلين والبول مصنع البروبلينبيتمثل نشاط قطاع البتروكيماويات   

  
  ربحية السهم  - ٨

سهم   الف ٣٤٩,٥٧٤بتقسيم صافي ربح الفترة على عدد االسهم القائمة في نهاية الفترة والبالغة             تم احتساب ربحية السهم     

   ) .١ايضاح ( 

لحالية  ليعكس اثر اصدار االسهم المجانية خالل الفترة ا٢٠٠٦ يونيو ٣٠تم تعديل احتساب ربح السهم للفترة المنتهية في    

.  
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  توزيعات ارباح  - ٩

 رياال بواقع   ٢٣٣,٠٤٩ توزيعات ارباح نقدية على المساهمين مقدارها        ٢٠٠٧ ابريل   ١١اقرت الجمعيية العادية وبتاريخ     

  . ريال للسهم الواحد ١

 

  التسويات المتعلقة بالفترة  -١٠

لية بعدل المركز المالي ونتائج االعمـال تـم         ان جميع التسويات التي رأت ادارة الشركة اهميتها لكي تظهر القوائم الما           

  .وان نتائج االعمال عن الفترة االولية قد ال تمثل مؤشرا دقيقا عن النتائج الفعلية ألعمال السنة كاملة . اعدادها 

  




