الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية
)سبيماكو  -الدوائية( والشركات التابعة لھا
)شركة مساھمة عامة(
الرياض – المملكة العربية السعودية
القوائم المالية الموحدة األولية لفترة الستة أشھر المنتھية
في ٣٠يونيو ٢٠١١

المحاسبون المتضامنون
عضو مستقل في جنيفا جروب انترناشونال

الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية )سبيماكو  -الدوائية( والشركات التابعة لھا
)شركه مساھمة عامة(
الرياض – المملكة العربية السعودية
القوائم المالية الموحدة األولية وتقرير الفحص المحدود
لفترة الستة أشھر المنتھية في ٣٠يونيو ٢٠١١

جدول المحتويات
صفحة
تقرير الفحص المحدود

١

قائمة المركز المالي الموحدة األولية
كما في  ٣٠يونيو ٢٠١١

٢

قائمة الدخل الموحدة األولية
للثالثة والستة أشھر المنتھية في  ٣٠يونيو ٢٠١١

٣

قائمة التدفقات النقدية الموحدة األولية
لفترة الستة أشھر المنتھية في ٣٠يونيو ٢٠١١

٤

قائمة التغيرات في حقوق المساھمين الموحدة األولية
لفترة الستة اشھر المنتھية في  ٣٠يونيو ٢٠١١

٥

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة األولية
لفترة الستة أشھر المنتھية في ٣٠يونيو ٢٠١١

١١-٦

الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية )سبيماكو  -الدوائية( والشركات التابعة لھا
)شركه مساھمة عامة(
قائمة المركز المالي الموحدة األولية
)غــير مـراجعة(
كما في  ٣٠يونيو ٢٠١١
)﷼ سعودي(
 ٣٠يونيو٢٠١١
الموجودات
الموجودات المتداولة:
النقدية وشبة النقدية
ذمم مدينة  ،صافي
مخزون  ،صافي
المطلوب من أطراف ذات عالقة
مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

 ٣٠يونيو ٢٠١٠

٢٥٠,٤٣٧,٠٣٢
٦٠٢,٧٦٦,٣٨٨
٢٢١,٥٠٢,٧٣٨
٣١,٩٧٨,٩٣٢
٥٦,١٧١,٢٥٢

٢٦١,٦٨٩,١٩٥
٥٥٢,٥٠٧,٠٥٦
١٩٠,١٤٨,٤١٨
٢٣,٥٧٧,٦٩٢
٣٥,٢٣٧,٢٠٣

مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة:

١,١٦٢,٨٥٦,٣٤٢

١,٠٦٣,١٥٩,٥٦٤

ذمم مدينة  ،طويلة األجل
استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
استثمارات في شركة زميلة
ممتلكات وآالت ومعدات  ،صافي
موجودات غير ملموسة  ،صافي
مجموع الموجودات غير المتداولة
مجموع الموجودات

١٦,٨٨٥,٣٥٢
٢,٣٩٦,٥٣٢,٥٤٧
١٣,٤٨١,٤٦٣
١٩٨,٨٣٩,٩٢٢
٢١,٩٠٩,٣٨٦
٢,٦٤٧,٦٤٨,٦٧٠
٣,٨١٠,٥٠٥,٠١٢

١١,٢٨٣,٣٦٤
١,٥٨٣,٨٠٢,٨٨١
٩,٨٢١,٥٧٠
٢٠٨,٣٥٦,٧٦٢
٣٠,٠١٨,٢٣٩
١,٨٤٣,٢٨٢,٨١٦
٢,٩٠٦,٤٤٢,٣٨٠

المطلوبات وحقوق المساھمين
المطلوبات المتداولة:
المطلوب ألطراف ذات عالقة
دائنون ومصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
مخصص الزكاة وضريبة الدخل
توزيعات مستحقة للمساھمين
مجموع المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة:
مخصص مكافأة نھاية الخدمة
مجموع المطلوبات
حقوق المساھمين
رأس المال
احتياطي نظامي
االحتياطي اإلتفاقي
االحتياطي العام
أرباح مبقاة
أرباح غير محققة ناتجة عن اعادة تقويم إستثمارات في
أوراق مالية متاحة للبيع

٤,٨٧٦,١٤٧
٢٤٣,٢٧٦,٥٣٩
١,٥٩٨,٤٥٩
١٣٤,٦٩٩,٦٨٥
٣٨٤,٤٥٠,٨٣٠

٦,٢٩٨,٠٨٧
٢٢٩,٧١٥,٥٣٩
٧٤٢,٦٨٣
١٣١,٩٩٥,٤٠٨
٣٦٨,٧٥١,٧١٧

١٣٤,٩٥٦,٠٩٩
٥١٩,٤٠٦,٩٢٩

١٢٤,١٣٥,٩١٦
٤٩٢,٨٨٧,٦٣٣

٧٨٤,٣٧٥,٠٠٠
٤١٠,٦٢٥,٠٠٠
٧٩,٦٥١,٢٥٣
٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٦٢,١٧٥,٦٦٨

٧٨٤,٣٧٥,٠٠٠
٤١٠,٦٢٥,٠٠٠
٧٠,٨٢٥,٠٠٣
٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠٦,٥٣٩,٤٥٠

١,٥١٧,٦٢٤,٢٥٥

٧٠٤,٨٩٤,٥٩١

حقوق المساھمين
حقوق األقلية
مجموع حقوق المساھمين
مجموع المطلوبات وحقوق المساھمين

٣,٢٧٤,٤٥١,١٧٦
١٦,٦٤٦,٩٠٧
٣,٢٩١,٠٩٨,٠٨٣
٣,٨١٠,٥٠٥,٠١٢

٢,٣٩٧,٢٥٩,٠٤٤
١٦,٢٩٥,٧٠٣
٢,٤١٣,٥٥٤,٧٤٧
٢,٩٠٦,٤٤٢,٣٨٠

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ) (١إلى رقم ) (٦جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية الموحدة األولية
-٢-

الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية )سبيماكو  -الدوائية( والشركات التابعة لھا
)شركة مساھمة عامة(
قائمة الدخل الموحدة األولية
)غيــر مـراجعـــة(
للثالثة والستة أشھر المنتھية في  ٣٠يونيو ٢٠١١
)﷼ سعودي(

من  ١يناير إلى  ٣٠يونيو
٢٠١٠
٢٠١١

من  ١أبريل إلى  ٣٠يونيو
٢٠١٠
٢٠١١
المبيعات
تكلفة المبيعات

٢٩٢,٠٧٤,٥٤٦
)(١٦٨,٤٦٥,٤٧١

٢٥٢,٣٣٩,٤٦٥
)(١٥١,٨٣٤,٤٨٩

٥٤٤,١٥٨,٢٤٧
)(٢٩٧,٠٣٦,٥٦٥

٥٢٦,٦٦٥,٧٣٢
)(٣٠٧,٢٦٨,٨٣٠

مجمل الربح

١٢٣,٦٠٩,٠٧٥

١٠٠,٥٠٤,٩٧٦

٢٤٧,١٢١,٦٨٢

٢١٩,٣٩٦,٩٠٢

مصروفات بيع وتوزيع
مصروفات إدارية وعمومية

)(٧٨,٩٧٦,٢٣٥
)(١٤,٠٣٧,٢٦٥

)(٦٦,٦٨٩,٥٤٣
)(١٢,٣١٥,٥٥٠

)(١٤٠,٤٨٦,٣٠٠
)(٢٦,٢٥٠,٨٨٢

)(١٢٠,٠٧٢,٥٨٤
)(٢٤,٨٩١,٥٣١

الدخل من األعمال الرئيسية
صافي الدخل من االستثمارات
حصة الشركة في خسائر شركة زميلة
أعباء مالية
إيرادات أخرى

٣٠,٥٩٥,٥٧٥
٣٣,٥٩١,٠٦٥
)(٦٨٩,٢٢١
١,٠٠٩,٩٧١

٢١,٤٩٩,٨٨٣
٢٥,١٣١,٠٥٢
)(٢٩٢,٠٤٥
)(٣٧,٣٧٥
٥٠٠,٣٤٨

٨٠,٣٨٤,٥٠٠
٣٣,٥٩١,٠٦٥
)(١,٤٧١,٣٢٣
٢,٠٨٢,٦٣١

٧٤,٤٣٢,٧٨٧
٢٥,١٣١,٠٥٢
)(٥٨٥,٢٢٨
)(١٨١,٢٥٣
١,٣٠٨,٨٩٣

صافي الدخل قبل حصة األقلية في
صافي دخل الشركات التابعة
بنود غير عادية – مصروفات زيادة
رأس المال
حصة األقلية في صافي دخل الشركات
التابعة
صافي دخل الفترة

٦٤,٥٠٧,٣٩٠

٤٦,٨٠١,٨٦٣

١١٤,٥٨٦,٨٧٣

١٠٠,١٠٦,٢٥١

-

-

-

)(٣,٢٤٠,٦٧٠

)(٣,٧٥٠,٩٦٤

)(٣,٧٠٤,٣٦١

)(٨,١٢١,٨٥١

)(٨,٤٦٣,٣٩٣

٦٠,٧٥٦,٤٢٦

٤٣,٠٩٧,٥٠٢

١٠٦,٤٦٥,٠٢٢

٨٨,٤٠٢,١٨٨

عدد األسھم العادية
حصة ربح السھم

٧٨,٤٣٧,٥٠٠
٠,٧٧

٧٨,٤٣٧,٥٠٠
٠,٥٥

٧٨,٤٣٧,٥٠٠
١,٣٦

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ) (١إلى رقم ) (٦جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية الموحدة األولية
-٣-

٧٨,٤٣٧,٥٠٠
١,١٣

الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية )سبيماكو  -الدوائية( والشركات التابعة لھا
)شركة مساھمة عامة(
قائمة التدفقات النقدية الموحدة األولية
)غـيـر مـراجعـة(
لفترة الستة أشھر المنتھية في ٣٠يونيو ٢٠١١
)﷼ سعودي(
 ٣٠يونيو ٢٠١١
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
صافي دخل الفترة
تعديالت لتسوية صافي دخل الفترة إلى صافى
النقد المتدفق من األنشطة التشغيلية:
استھالكات
إطفاءات
حصة الشركة في خسائر شركة زميلة
أرباح استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
مخصص مكافأة نھاية الخدمة

 ٣٠يونيو ٢٠١٠

١٠٦,٤٦٥,٠٢٢

٨٨,٤٠٢,١٨٨

١٠,٣٧٥,٥٧٢
٤,٥٣٣,٣٧٦
١,٤٧١,٣٢٣
)(٢١٦,٢٦٣
١٤,١٢٦,٤١٣
١٣٦,٧٥٥,٤٤٣

١٠,٠٢٨,٠٥٩
٤,٧٤٨,٠٠١
٥٨٥,٢٢٨
)(٧٧,٣٨٧
١٦,٢٥٤,٤١٧
١١٩,٩٤٠,٥٠٦

التغير في بنود رأس المال العامل:
الذمم المدينة
المخزون
صافي التغير في أرصدة أطراف ذات عالقة
مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
دائنون مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
مخصص الزكاة وضريبة الدخل
مكافأة نھاية خدمة مدفوعة
صافي النقد المتدفق من األنشطة التشغيلية

)(٦١,٠٢٦,٣٧١
)(٢١,٤٤٤,١١٦
)(١٧,٩٢٣,٢١٢
)(١٨,٤٦٤,٤٥٠
٢٣,٣١٤,٠٨٥
)(١٧,١٢٧,٩٠٥
)(٧,٠٨٧,٠٣٥
١٦,٩٩٦,٤٣٩

)(٧٩,٣٣٠,٦٤٧
٥,٠٢٩,٢٥٢
)(٥,١١٢,٩٥٧
)(٤,٩٦٨,٣٤٢
١٨,٧١١,٨٦٨
)(١٥,٩١٩,٢٠٦
)(٣,٧٤٣,٩٠٩
٣٤,٦٠٦,٥٦٥

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:
شراء ممتلكات وآالت ومعدات
بيع ممتلكات واآلت ومعدات
صافي التغير في الموجودات غير الملموسة
صافي التغير في االستثمارات
صافي النقد المستخدم فى األنشطة االستثمارية

)(٥,٢٩٥,٣٣٧
٢١٧,٧٤٤
)(٨٢٤,٠١١
)(٩٨,١٢٠
)(٥,٩٩٩,٧٢٤

)(١١,٩٥٥,٤٢٦
١١٠,٠٠٠
)(١٥,١٧١
)(١٣٥,٦٩٨
)(١١,٩٩٦,٢٩٥

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
متحصالت من زيادة رأس المال
سداد تمويل المرابحة
صافي التغير في المبالغ المستحقة للمساھمين وتوزيعات األرباح
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة لدى شركة تابعة
حقوق األقلية
صافي النقد )المستخدم في( المتدفق من األنشطة التمويلية

)(١٠٣,٥٢٥,٣٥٦
)(١,٤٠٠,٠٠٠
)(٤٠٠,٠٠٠
)(٢,٤٠٩,٥٦٢
)(١٠٧,٧٣٤,٩١٨

٢٩٥,٠٠٠,٠٠٠
)(٦٠,٠٠٠,٠٠٠
)(١٠٠,٤٠٦,٠٥٣
)(١,٤٠٠,٠٠٠
)(٧٣٦,٥٩٥
١٣٢,٤٥٧,٣٥٢

صافي التدفقات النقدية وشبه النقدية خالل الفترة
النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
النقدية وشبه النقدية في نھاية الفترة

)(٩٦,٧٣٨,٢٠٣
٣٤٧,١٧٥,٢٣٥
٢٥٠,٤٣٧,٠٣٢

١٥٥,٠٦٧,٦٢٢
١٠٦,٦٢١,٥٧٣
٢٦١,٦٨٩,١٩٥

جدول العمليات غير النقدية:
األرباح )الخسائر( غير المحققة الناتجة عن اعادة تقويم
اإلستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع ,صافي

٣٤٣,٤٣٥,٩٨٧

)(٥١,٩٦٣,٩٢٤

تعتبر اإليضاحات من ) (١إلى ) (٦المرفقة جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية الموحدة األولي
-٤-

الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية )سبيماكو  -الدوائية( والشركات التابعة لھا
)شركة مساھمة عامة(
قائمة التغيرات في حقوق المساھمين الموحدة األولية
)غـيـر مـراجعـة(
لفترة الستة أشھر المنتھية في ٣٠يونيو ٢٠١١
)﷼ سعودي(

 ٣٠يونيو ٢٠١١

 ٣٠يونيو ٢٠١٠

رأس المال
الرصيد في بداية الفترة
الزيادة خالل الفترة

٧٨٤,٣٧٥,٠٠٠
-

٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١٨٤,٣٧٥,٠٠٠

الرصيد في نھاية الفترة

٧٨٤,٣٧٥,٠٠٠

٧٨٤,٣٧٥,٠٠٠

اإلحتياطي النظامي
الرصيد في بداية الفترة
الزيادة خالل الفترة

٤١٠,٦٢٥,٠٠٠
-

٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١١٠,٦٢٥,٠٠٠

الرصيد في نھاية الفترة

٤١٠,٦٢٥,٠٠٠

٤١٠,٦٢٥,٠٠٠

اإلحتياطي اإلتفاقي
الرصيد في نھاية الفترة

٧٩,٦٥١,٢٥٣

٧٠,٨٢٥,٠٠٣

اإلحتياطي العام
الرصيد في نھاية الفترة

٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠

األرباح المبقاة
الرصيد في بداية الفترة
صافي دخل الفترة
توزيعات أرباح
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة لدى شركة تابعة
الرصيد في نھاية الفترة

٢٦٨,٧٦١,٧٩٤
١٠٦,٤٦٥,٠٢٢
)(١١١,٢٥١,١٤٨
)(١,٤٠٠,٠٠٠
)(٤٠٠,٠٠٠
٢٦٢,١٧٥,٦٦٨

٢٣٠,٣٤٢,٩٣٣
٨٨,٤٠٢,١٨٨
)(١١٠,٨٠٥,٦٧١
)(١,٤٠٠,٠٠٠
٢٠٦,٥٣٩,٤٥٠

األرباح غير المحققة الناتجة عن اعادة تقويم
اإلستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع
الرصيد في بداية الفترة
األرباح )الخسائر( غير المحققة خالل الفترة

١,١٧٤,١٨٨,٢٦٨
٣٤٣,٤٣٥,٩٨٧

٧٥٦,٨٥٨,٥١٥
)(٥١,٩٦٣,٩٢٤

الرصيد في نھاية الفترة

١,٥١٧,٦٢٤,٢٥٥

٧٠٤,٨٩٤,٥٩١

إجمالي حقوق المساھمين

٣,٢٧٤,٤٥١,١٧٦

٢,٣٩٧,٢٥٩,٠٤٤

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ) (١إلى رقم ) (٦جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية الموحدة األولية
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الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية )سبيماكو  -الدوائية( والشركات التابعة لھا
)شركة مساھمة عامة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة األولية
لفترة الستة أشھر المنتھية في ٣٠يونيو ٢٠١١
إيضاح  - ١الوضع النظامي وطبيعة نشاط الشركة
تأسست الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية )سبيماكو  -الدوائية( كشركة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم ٨٨٤
بتاريخ  ١٠جمادى األولى ١٤٠٦ھـ الموافق  ٢١يناير ١٩٨٦م
تمارس الشركة نشاطھا بموجب السجل التجاري رقم  ١١٣١٠٠٦٦٥٠والصادر بتاريخ  ٦رجب ١٤٠٦ھـ الموافق  ١٦مارس ١٩٨٦م ،
ولھا فروع في
الفرع
الرياض
جدة
الدمام
مقر المركز الرئيسي في مدينة بريدة – القصيم .

السجل التجاري
١٠١٠١٣٤٢٢٤
١١٣١٠٠٦٦٥٠\٠٠١
١١٣١٠٠٦٦٥٠\٠٠٤

تقوم الشركة بجميع األعمال واألنشطة في مجال صناعة وإنتاج وتطوير وتسويق الخدمات الدوائية والمستحضرات الطبية والصيدالنية
ومستلزمات اإلنتاج واألجھزة والمستلزمات الطبية والمنتجات البتر وكيمائية الدوائية األساسية والوسيطة ومشتقاتھا وأي استثمارات أخرى
ذات الصلة بالصناعات المذكورة داخل وخارج المملكة .
يبلغ رأس المال المدفوع  ٧٨٤,٣٧٥,٠٠٠﷼ مقسم إلى  ٧٨,٤٣٧,٥٠٠سھم  ،قيمة كل سھم  ١٠رياالت سعودية ) عام ٢٠١٠م :
 ٧٨٤,٣٧٥,٠٠٠﷼  ،مقسم إلى  ٧٨,٤٣٧,٥٠٠سھم  ،قيمة كل سھم  ١٠رياالت سعودية.
تبدأ السنة المالية للشركة في االول من يناير من كل عام ميالدي وتنتھي بنھاية شھر ديسمبر من نفس العام.
إيضاح  - ٢أھم السياسات المحاسبية
تم إعداد ھذه القوائم المالية الموحدة وفقا ً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية وفيما يلي ملخص ألھم السياسات
المحاسبية المالئمة لطبيعة عمل الشركة:
استخدام التقديرات:
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة من اإلدارة استخدام التقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على تطبيق السياسات وعلى قيم األصول
وااللتزامات واإليرادات والمصروفات.
وتعتمد ھذه التقديرات واالفتراضات المتعلقة بھا على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى متنوعة تراھا إدارة الشركة معقولة في ظل
الظروف واألحداث الجارية ،حيث يتم بنا ًء عليھا تحديد القيم الدفترية لألصول وااللتزامات وقد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه التقديرات.
ھذا ويتم مراجعة ھذه التقديرات واالفتراضات بصفة مستمرة ويتم االعتراف بأي فرق في التقديرات المحاسبية في الفترة التي تم فيھا
تغيير تلك التقديرات ،وإذا كانت الفروق تؤثر على الفترة التي تم فيھا التغيير والفترات المستقبلية ،عندئ ٍذ تدرج ھذه الفروق في الفترة التي
تم فيھا التعديل والفترات المستقبلية.
أھم البنود واإليضاحات الخاصة بھا والمستخدم فيھا ھذه التقديرات والحكم الشخصي ھي المصروفات المستحقة وااللتزامات األخرى
والمخصصات وااللتزامات المحتملة.
تقوم الشركة بتطبيق السياسات المحاسبية اآلتية بثبات وھي تتفق مع تلك المطبقة في جميع الفترات المعروضة في ھذه القوائم المالية
الموحدة.
-٦-

الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية )سبيماكو  -الدوائية( والشركات التابعة لھا
)شركة مساھمة عامة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة األولية
لفترة الستة أشھر المنتھية في ٣٠يونيو ٢٠١١
إيضاح  - ٢أھم السياسات المحاسبية )تابع(
أسس توحيد القوائم المالية:
تتضمن القوائم المالية الموحدة المرفقة القوائم المالية للشركة وشركاتھا التابعة الموضحة أدناه  ,الشركة التابعة ھي منشأة تسيطر عليھا
الشركة وتتحقق ھذه السيطرة بالقدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركات التابعة وذلك بھدف الحصول على منافع من
أنشطتھا ,كما يؤخذ في االعتبار حقوق التصويت المستقبلية في القدرة على السيطرة والتحكم.
يتم إدراج القوائم المالية للشركة التابعة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ فقد ھذه السيطرة.
يتم استبعاد كافة األرصدة والمعامالت المالية الھامة التي تمت بين الشركة والشركات التابعة عند إعداد ھذه القوائم المالية الموحدة ,كما
يتم استبعاد أية أرباح و خسائر غير محققة ناتجة من المعامالت الداخلية عند توحيد القوائم المالية.
يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة في نفس تاريخ السنة المالية للشركة وباستخدام سياسات محاسبية متوافقة.
نسبة الملكية الفعلية المباشرة
والغير مباشرة) (%في  ٣٠يونيو
٢٠١٠
٢٠١١
بلد التأسيس
االسم
١٠٠
١٠٠
المملكة العربية السعودية
شركة أراك للرعاية الصحية المحدودة
٥١
٥١
المملكة العربية السعودية
الشركة العربية لصناعة المنتجات الطبية المحدودة )عناية(
١٠٠
١٠٠
المملكة العربية السعودية
شركة الصناعات الدوائية للتطوير)*(
١٠٠
١٠٠
المملكة العربية السعودية
شركة الصناعات الدوائية للتسويق)*(
١٠٠
١٠٠
المملكة العربية السعودية
شركة الصناعات الدوائية للتوزيع)*(
١٠٠
١٠٠
المملكة العربية السعودية
شركة دواءكم السعودية)**(
١٠٠
١٠٠
جمھورية مصر العربية
شركة سبيماكو مصر للتسويق)*(
١٠٠
١٠٠
جمھورية مصر العربية
شركة سبيماكو مصر للتوزيع)*(
١٠٠
١٠٠
جمھورية مصر العربية
شركة سبيماكو إيجيبت)*(
)*( لم تزاول أي نشاط تجاري بعد
)**( تحت التصفية
النقدية وشبه النقدية:
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية ،تتمثل النقدية وشبه النقدية في أرصدة النقدية بالخزينة والحسابات الجارية والمرابحات االسالمية.
الذمم المدينة :
يتم إثبات الذمم المدينة والحسابات المدينة األخرى بالتكلفة ناقصا ً منھا أي انخفاض في قيمتھا .
المخزون:
أ – يتم احتساب تكلفة المواد الخام وقطع الغيار على أساس التكلفة الفعلية ووفقا ً لطريقة المتوسط المرجح.
ب – يتم تقييم اإلنتاج التام بالتكلفة الفعلية  ،أما اإلنتاج تحت التشغيل فيتم تقييمه على أساس معياري وفقا ً لمرحلة تشغيل المنتج.
مصروفات مدفوعة مقدما ُ وأرصدة مدينة أخرى:
يتم إثبات الذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى بالتكلفة ناقصا ً منھا أي انخفاض في قيمتھا.
استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع:
يتم قياس األوراق المالية المتاحة للبيع في قائمة المركز المالي على أساس القيمة العادلة ،ھذا ويتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة
في بند مستقل ضمن مكونات حقوق المساھمين الموحدة.
استثمارات في شركات زميلة:
تتضمن القوائم المالية الموحدة االستثمارات في الشركات الزميلة والتي يكون للشركة عليھا تأثير ھام ولكن ليست سيطرة ويتم إثباتھا وفقا
لطريقة حقوق المساھمين حيث يتم إثبات االستثمار عند اقتنائه بتكلفة االقتناء ثم يتم زيادة أو تخفيض رصيد االستثمار بنصيب المجموعة
في أرباح أو خسائر الشركة المستثمر فيھا والمحققة بعد تاريخ االقتناء كما يخفض رصيد االستثمار باألرباح الموزعة.
في حالة تجاوز خسائر االستثمارات في الشركات الزميلة قيمة االستثمار ال يتم إثبات تلك الخسائر إال في حالة وجود التزام قانوني أو
ضمني لتحمل تلك الخسائر ويتم إثباتھا أيضا في حالة االلتزام بمدفوعات نيابة عن الشركات الزميلة.
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الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية )سبيماكو  -الدوائية( والشركات التابعة لھا
)شركة مساھمة عامة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة األولية
لفترة الستة أشھر المنتھية في ٣٠يونيو ٢٠١١

إيضاح  - ٢أھم السياسات المحاسبية )تابع(
استھالك الممتلكات واآلالت والمعدات:
تظھر الممتلكات واآلالت والمعدات بتكلفتھا التاريخية بعد خصم االستھالك المتراكم و مخصص االنخفاض في القيمة ،تتضمن التكلفة
النفقات المرتبطة مباشرة باقتناء األصل.
يتم رسملة النفقات الالحقة التي تؤدي إلي زيادة المزايا االقتصادية المستقبلية للموجودات ,ويتم إثبات جميع النفقات األخرى بقائمة الدخل
الموحدة كمصروف عند تحملھا.
المكاسب والخسائر الناتجة عن استبعاد أحد الممتلكات واآلالت والمعدات يتم تحديدھا بمقارنة المتحصالت من استبعاد ھذا األصل مع
صافي تكلفته الدفترية ويتم االعتراف بھا بالصافي ضمن اإليرادات األخرى بقائمة الدخل الموحدة .
يتم استھالك الممتلكات واآلالت والمعدات القابلة لالستھالك بطريقة القسط الثابت وتحميله على قائمة الدخل الموحدة وذلك على مدار
العمر اإلنتاجي المقدر لكل نوع من أنواع األصول.
وفيما يلي بيان بنسب االستھالك لكل نوع من أنواع الممتلكات والمعدات للسنة الحالية وسنة المقارنة:
البيان
المباني
اآلالت ومعدات
أثاث ومفروشات وتركيبات

البيان
حاسب آلي
سيارات

نسبة االستھالك
%٤- ٣
%٣٠-١٠
% ٢٥-١٠

نسبة االستھالك
% ٢٥
% ٢٥

إن المصروفات الخاصة بالصيانة واإلصالح  ،والتي ال تزيد جوھريا من عمر الموجودات  ،يتم إدراجھا ضمن المصروفات.
موجودات غير ملموسة:
يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل ،والتي يتم تقديرھا بناءاً على تقديرات اإلدارة واستنادا إلى المنفعة
االقتصادية لألصل ،والتي يتم مراجعتھا بشكل دوري للتأكد من مالئمتھا.
دائنون ومصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى:
يتم إثبات الذمم الدائنة بالقيمة االسمية ،كما يتم االعتراف بالمصروفات المستحقة بالقيم التي سيتم دفعھا في المستقبل وذلك مقابل البضائع
والخدمات التي تم استالمھا.
مخصص مكافأة نھاية الخدمة:
يتم االستدراك لمكافأة نھاية الخدمة وفقا ً لنظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية ويمثل مبلغ مستحق يحمل على قائمة الدخل
الموحدة ,ويتم احتساب ھذه المكافأة على أساس القيمة الحالية للمزايا المقررة التي يستحقھا الموظف في حالة تركه العمل في تاريخ قائمة
المركز المالي الموحد.
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الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية )سبيماكو  -الدوائية( والشركات التابعة لھا
)شركة مساھمة عامة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة األولية
لفترة الستة أشھر المنتھية في ٣٠يونيو ٢٠١١
إيضاح  - ٢أھم السياسات المحاسبية )تابع(
مخصص الزكاة والضريبة:
ُ
يجنب مخصص للزكاة وضريبة الدخل وفقا لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل لكل شركة تابعة على حده ,ويتم إثبات وقياس مخصص
الزكاة لكل فترة مالية بصورة مستقلة وفقا ً ألحكام وقواعد فريضة الزكاة في المملكة ,ھذا وتتم تسوية مخصص الزكاة في السنة المالية التي
يتم خاللھا اعتماد الربط النھائي ،ويتم إثبات أي فروقات بين مخصص الزكاة والربط النھائي وفق متطلبات معيار العرض واإلفصاح العام
المتعلقة بالتغيرات المحاسبية.
قد تم احتساب الضرائب مستحقة الدفع بنا ًء على الدخل المعدل والذي يختلف عن صافي الدخل الظاھر في قائمة الدخل بحيث يتم استبعاد
بنود من الدخل أو المصروفات والتي تخضع للضريبة أو يتم تنزيلھا من الوعاء الضريبي في سنوات أخرى وكذلك فإنه يتم استبعاد البنود
المعفاة أو غير الواجب تنزيلھا من الوعاء الضريبي.
يتم تحميل حسابات الملكية العائدة للشريك السعودي بمخصص الزكاة الخاص بالشركة وبالشركات التابعة لھا المدرجة في ھذه القوائم
,بينما يتم تحميل حسابات الملكية العائدة للشريك األجنبي بمخصص ضريبة الدخل.
مصروفات البيع والتوزيع :
ھي تلك المصروفات الناتجة عن مجھودات الشركة المتعلقة بوظيفة البيع والتسويق.
مصروفات إدارية و عمومية :
ھي تلك المصروفات المتعلقة باإلدارة ،والتي ال تتعلق بوظيفة اإلنتاج أو وظيفة البيع والتوزيع وفقا ً للمبادئ المحاسبية الصادرة عن الھيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين .توزع ھذه التكاليف بين تكلفة اإليرادات والمصروفات اإلدارية والعمومية ،إن لزم األمر ،بطريقة
منتظمة.
األدوات المالية:
يتم تسجيل األصول و االلتزامات المالية عندما تصبح الشركة طرفا ً في االتفاقيات التعاقدية لألدوات المالية ،وتعكس القيمة الدفترية
لألصول وااللتزامات المالية التي تظھر في القوائم المالية الموحدة قيمتھا العادلة تقريبا ً ,وتحدد القيمة العادلة على أساس موضوعي في
تاريخ قائمة المركز المالي الموحد.
ترجمة العمالت األجنبية:
تمسك حسابات الشركة بال﷼ السعودي ،ويتم إثبات المعامالت بالعمالت األجنبية بالدفاتر على أساس أسعار الصرف المعلنة للعمالت
األجنبية وقت إثبات المعاملة ،وفي تاريخ المركز المالي الموحد يتم إعادة تقييم أرصدة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية
بالعمالت األجنبية وفقا ً ألسعار الصرف المعلنة من البنوك التي تتعامل معھا الشركة في ذلك التاريخ ،وتدرج فروق العملة الناتجة عن
المعامالت خالل العام وعن إعادة التقييم في تاريخ المركز المالي الموحد بقائمة الدخل الموحدة.
ربحية السھم :
يتم احتساب ربح السھم العادي بقسمة صافي دخل الفترة على عدد األسھم العادية القائمة خالل الفترة.
االعتراف باإليراد :
يتم االعتراف باإليراد من المبيعات عند تسليم البضائع وإصدار الفواتير للعمالء كما تثبت اإليرادات األخرى عند تحققھا وتتبع الشركة
أساس االستحقاق في إثبات اإليرادات لتحميل الفترات المالية بما يخصھا من اإليرادات.

-٩-

الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية )سبيماكو  -الدوائية( والشركات التابعة لھا
)شركة مساھمة عامة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة األولية
لفترة الستة أشھر المنتھية في ٣٠يونيو ٢٠١١

إيضاح  -٣المعلومات القطاعية :
أ – القطاع ھو كل جزء أساسي في الشركة تتوافر فيه الشروط اآلتية :
 .١يكون له نشاط تشغيلي يتحقق عنه إيراد وينتج عنه مصروف.
 .٢تحليل عملياته بشكل مستمر من قبل إدارة الشركة التخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقويم األداء.
 .٣توافر المعلومات المالية الخاصة به بشكل منفصل.
ب – تتعلق المعلومات القطاعية بأنشطة وأعمال الشركة والتي اعتمدتھا إدارة الشركة كأساس إلعداد المعلومات المالية الخاصة بھا
ولتمشيھا مع طرق إعداد التقارير الداخلية  ،وتتم المعامالت بين القطاعات بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى.
ج – تشمل أصول وخصوم ونتائج أعمال القطاعات على بنود تتعلق بصورة مباشرة بقطاع معين وينود يمكن توزيعھا على القطاعات
المختلفة وفق أسس معقولة.
د – تتكون الشركة من قطاعات األعمال الرئيسية التالية:
 .١قطاع اإلنتاج الطبي والدوائي – ويشتمل على أنشطة صناعة وإنتاج وتطوير وتسويق الخامات الدوائية والمستلزمات الطبية
والصيدالنية وإنتاج المستلزمات الطبية االستھالكية.
 .٢القطاع االستثماري – ويشتمل على نشاط االستثمار في الشركات الزميلة واالستثمارات في األوراق المالية.
ھـ  -فيما يلي ملخص ألصول وخصوم ونتائج أعمال القطاعات :
البيان
كما في  ٣٠يونيو ٢٠١١
اإليرادات
إجمالي الربح
صافي األصول الثابتة
إجمالي األصول
إجمالي الخصوم
كما في  ٣٠يونيو ٢٠١٠
اإليرادات
إجمالي الربح
صافي األصول الثابتة
إجمالي األصول
إجمالي الخصوم

االستثماري

اإلنتاج الطبي والدوائي

اإلجمالي

٥٤٦,٢٤٠,٨٧٨
٢٤٧,١٢١,٦٨٢
١٩٨,٨٣٩,٩٢٢
١,٤٠٠,٤٩١,٠٠٢
٥١٩,٤٠٦,٩٢٩

٣٢,١١٩,٧٤٢
٢,٤١٠,٠١٤,٠١٠
-

٥٧٨,٣٦٠,٦٢٠
٢٤٧,١٢١,٦٨٢
١٩٨,٨٣٩,٩٢٢
٣,٨١٠,٥٠٥,٠١٢
٥١٩,٤٠٦,٩٢٩

٥٢٧,٩٧٤,٦٢٥
٢١٩,٣٩٦,٩٠٢
٢٠٨,٣٥٦,٧٦٢
١,٣١٢,٨١٧,٩٢٩
٤٩٢,٨٨٧,٦٣٣

٢٤,٥٤٥,٨٢٤
١,٥٩٣,٦٢٤,٤٥١
-

٥٥٢,٥٢٠,٤٤٩
٢١٩,٣٩٦,٩٠٢
٢٠٨,٣٥٦,٧٦٢
٢,٩٠٦,٤٤٢,٣٨٠
٤٩٢,٨٨٧,٦٣٣

تتركز األصول التشغيلية للشركة  ،بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية والسوق الرئيسي لمنتجات الشركة ھو منطقة الشرق
األوسط ومن غير الممكن من الناحية العملية اإلفصاح عن المعلومات الخاصة بكل منطقة جغرافية تتم فيھا نشاطات الشركة.
إيضاح  -٤توزيعات األرباح والزكاة وضريبة الدخل ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة:
إن توزيعات األرباح والزكاة وضريبة الدخل ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة يتم تحميلھا على حقوق المساھمين سنويا ً وذلك بعد اعتماد
القوائم المالية المدققة من قبل الجمعية العمومية .
إيضاح -٥أرقام المقارنة:
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة لتتفق مع العرض المستخدم للسنة الحالية .

-١٠-

الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية )سبيماكو  -الدوائية( والشركات التابعة لھا
)شركة مساھمة عامة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة األولية
لفترة الستة أشھر المنتھية في ٣٠يونيو ٢٠١١

إيضاح  -٦األدوات المالية – إدارة المخاطر
إن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة تشمل النقدية وشبه النقدية والذمم المدينة والموجودات
األخرى وقروض البنوك  ،والذمم الدائنة والمطلوبات المستحقة  .كشف أساليب التعرف على وجه الخصوص التي تم اعتمادھا في بيانات
السياسة الفردية المرتبطة مع كل بند .
 القيمة العادلة :ھي القيمة التي يمكن فيھا مبادلة أصل أو تسوية التزام بين أطراف مطلعه وراغبة في المعامالت على أسس تجارية  .كما يتم تصنيف
األدوات المالية للشركة وفقا ًلطريقة التكلفة التاريخية  ،ويمكن أن تنشأ فروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيم العادلة  .تعتقد اإلدارة أن
القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للشركة ال تختلف جوھريا ً قيمھا الدفترية .
 مخاطر العمالت :ھي المخاطر الناجمة عن تغير قيمة األدوات المالية نتيجة للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية.إن معامالت الشركة ھي في
الغالب بالريال السعودي والدوالر األمريكي .وبما أن الريال السعودي مرتبط بشكل فعال مع الدوالر األمريكي ،فإن مخاطر الصرف
أيضا ً تدار بشكل فعال .
 مخاطر االئتمان :ھي مخاطر عدم قدرة أحد األطراف على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.
لقد تم إيداع النقد لدى البنوك الوطنية والمتعددة الجنسيات مع تصنيفات ائتمانية جيدة تظھر مخاطر االئتمان على الذمم المدينة بالمبلغ
األصلي بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا .
 مخاطر السيولة :ھي مخاطر تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على األموال الالزمة لمقابلة االلتزامات المرتبطة باألدوات المالية.
قد تنجم مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع الموجودات المالية بسرعة وبقيمة مقاربة لقيمتھا العادلة .
إن إدارة الشركة تراقب متطلبات السيولة على أساس منظم وتضمن توفر األموال الكافية لمواجھة أية التزامات مستقبلية
 مخاطر أسعار الفائدة :مخاطر أسعار الفائدة ھي مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتذبذب بسبب التغيرات في أسعار
الفائدة في السوق  .إن الموجودات والمطلوبات المالية في الشركة بتاريخ الميزانية  ،ما عدا القروض  ،ليست عرضة لمخاطر أسعار
الفائدة  .بعض القروض تحمل معدل فائدة عائمة باإلضافة إلى ھامش ائتماني على أساس أسعار الفائدة السائدة في السوق  .وقد اعتمدت
الشركة إستراتيجية التحوط للسيطرة على التعرض لتقلبات أسعار الفائدة .

-١١-

