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 التابعة لھا ةلإلستثمار الصناعي والشركالمجموعة السعودیة شركة 

    (شركة مساھمة سعودیة)
 القوائم المالیة األولیة الموحدة (غیر مراجعة)

  ٢٠١٥مارس  ٣١المنتھیة في  لفترة الثالثة أشھر
  

  

  رقم الصفحة الفھرس

  

  ١         الحسابات يالصادر عن مراجعالمحدود تقریر الفحص 

  ٢     الموحدة قائمة المركز المالي األولیة

  ٣     قائمة الدخل األولیة الموحدة

  ٤     الموحدة قائمة التدفقات النقدیة األولیة

  ٥     الموحدةاألولیة  الملكیةقائمة التغیرات في حقوق 

  ١٤ - ٦     الموحدةاألولیة  المالیة إیضاحات حول القوائم

  

  

   











 التابعة لھا ةالمجموعة السعودیة لإلستثمار الصناعي والشركشركة 
  (شركة مساھمة سعودیة)

 قائمة التغیرات في حقوق المساھمین األولیة الموحدة (غیر مراجعة)
 ٢٠١٥مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

  

  .األولیة الموحدةمن ھذه القوائم المالیة جزءاً ال یتجزأ  ١٧إلى  ١من تشكل اإلیضاحات المرفقة 
-٥- 

  
  
  
  

  
  
  
  

    حقوق المساھمین  

  رأس المال  بآالف الریاالت السعودیة

  االحتیاطي

  اإلجمالي  األرباح المبقاة  النظامي
حقوق الملكیة غیر 

                      اإلجمالي  المسیطرة

              

  ٩٫٨٢٦٫٢٢٩  ٣٫٤٩٤٫٣١٦  ٦٫٣٣١٫٩١٣  ١٫٣٩٨٫٢٥٩  ٤٣٣٫٦٥٤  ٤٫٥٠٠٫٠٠٠  (مراجعة) ٢٠١٣دیسمبر  ٣١الرصید في 

  ٤١٧٫٧١٨  ١٥٦٫٩٩٧  ٢٦٠٫٧٢١  ٢٦٠٫٧٢١  -        -        لفترةاصافي دخل 
                    

  ١٠٫٢٤٣٫٩٤٧  ٣٫٦٥١٫٣١٣  ٦٫٥٩٢٫٦٣٤  ١٫٦٥٨٫٩٨٠  ٤٣٣٫٦٥٤  ٤٫٥٠٠٫٠٠٠  (غیر مراجعة) ٢٠١٤مارس  ٣١الرصید في 
                    
          

  ١١٫١٧٩٫٧٤٢  ٤٫٣٦٦٫٢٩٦  ٦٫٨١٣٫٤٤٦  ١٫٧٨٦٫٤٥٩  ٥٢٦٫٩٨٧  ٤٫٥٠٠٫٠٠٠  (مراجعة) ٢٠١٤دیسمبر ٣١الرصید في 

  ٢٥١٫١٥٧  ١٢٥٫٤١٨  ١٢٥٫٧٣٩  ١٢٥٫٧٣٩  -        -        لفترةاصافي دخل 
                    

  ١١٫٤٣٠٫٨٩٩  ٤٫٤٩١٫٧١٤  ٦٫٩٣٩٫١٨٥  ١٫٩١٢٫١٩٨  ٥٢٦٫٩٨٧  ٤٫٥٠٠٫٠٠٠  (غیر مراجعة) ٢٠١٥مارس  ٣١الرصید في 
                    

              



 التابعة لھا ةالمجموعة السعودیة لإلستثمار الصناعي والشركشركة 
  مساھمة سعودیة) (شركة

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة (غیر مراجعة)  
 ٢٠١٥مارس  ٣١

  
  

  
-٦- 

  والنشاطات التنظیم  - ١

شركة المجموعة السعودیة لإلستثمار الصناعي ("الشركة")، شركة مساھمة سعودیة مسجلة في الریاض، بالمملكة 
). ١٩٩٦ینایر  ١ھـ (الموافق ١٤١٦شعبان  ١٠بتاریخ  ١٠١٠١٣٩٩٤٦العربیة السعودیة بالسجل التجاري رقم 

 ٥ھـ (الموافق ١٤١٦جمادى األولى  ١٠وتاریخ  ٦١٠موجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم تأسست الشركة ب
  ).١٩٩٥أكتوبر 

  
یتمثل نشاط الشركة، في تنمیة وتطویر القاعدة الصناعیة في المملكة وعلى األخص الصناعات البتروكیماویة وفتح 

الخاص للدخول في صناعات أخرى باستعمال مجاالت تصدیرھا إلى األسواق الخارجیة وافساح المجال للقطاع 
  منتجات الصناعة البتروكیماویة وذلك بعد الحصول على التراخیص الالزمة من جھات اإلختصاص.

  
  

  أسس توحید القوائم المالیة    - ٢

، بعد تعدیلھا تشتمل ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة على القوائم المالیة للشركة والشركة التابعة لھا ("المجموعة")
  وذلك بحذف كافة األرصدة والمعامالت الھامة المتداخلة بین شركات المجموعة. 

  

تعد القوائم المالیة للشركة التابعة باستخدام سیاسات محاسبیة مماثلة لتلك المتبعة من قبل الشركة ویتم توحید القوائم 
المالیة للشركة التابعة اعتباراً من التاریخ الذي تتمكن فیھ الشركة من ممارسة سیطرة إداریة فعالة على الشركة 

من  %٥٠لك فیھا الشركة، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، استثماراً یزید عن التابعة. الشركة التابعة ھي تلك التي تمت
  رأس المال و/أو تمارس علیھا سیطرة إداریة عملیة. 

  

تحدد حقوق الملكیة غیر المسیطرة للشركة التابعة الموحدة بشكل مستقل عن حقوق الملكیة لمساھمي الشركة. تتكون 
لك الحقوق بتاریخ تجمیع األعمال األصلیة وحصة حقوق الملكیة غیر حقوق الملكیة غیر المسیطرة من مبلغ ت

  المسیطرة من التغیرات في حقوق الملكیة منذ تاریخ تجمیع األعمال.
  

  :والمدرجة في ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة التابعة بالشركةفیما یلي بیان 
   نسبة الملكیة %  

    ٢٠١٤       ٢٠١٥     الشركة  بلد التأسیس

  السعودیة    ٥٠   ٥٠ الشركة الوطنیة للبتروكیماویات ("بتروكیم") *
  
  

  *  فیما یلي بیان بالشركات التابعة لبتروكیم:
   نسبة الملكیة %        

    ٢٠١٤       ٢٠١٥      الشركة بلد التأسیس
  السعودیة    ٦٥   ٦٥   ** الشركة السعودیة للبولیمرات

  اإلمارات    ٦٥   ٦٥  شركة بولیمرات الخلیج للتوزیع ش.م.ح.
 

عشرة ایام، وذلك بسبب تعطل لمدة  ٢٠١٤ تم اإلعالن عن توقف مؤقت غیر مجدول لإلنتاج خالل شھر مارس** 
  جھاز تغذیة اللقیم الوارد إلى المصنع.

  



 التابعة لھا ةالمجموعة السعودیة لإلستثمار الصناعي والشركشركة 
  مساھمة سعودیة)(شركة 

 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة (غیر مراجعة)  
 ٢٠١٥مارس  ٣١

  

-٧- 

 ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة  - ٣

ً لمعیار التقاریر المالیة األولیة الصادر عن الھیئة السعودیة  تم إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المرفقة وفقا
في إعداد القوائم المالیة األولیة  الشركةللمحاسبین القانونیین. إن السیاسات المحاسبیة الھامة المستخدمة من قبل 

لك المستخدمة في إعداد القوائم المالیة الموحدة السنویة المراجعة للسنة المنتھیة الموحدة والملخصة أدناه، تتماشى مع ت
ً إلى جنب مع بھا . إن القوائم المالیة األولیة الموحدة واإلیضاحات المرفقة ٢٠١٤دیسمبر  ٣١في یجب أن تقرأ جنبا

  . ٢٠١٤ دیسمبر ٣١ي القوائم المالیة الموحدة المراجعة واإلیضاحات المتعلقة بھا للسنة المنتھیة ف

  یتم تقریب األرقام الظاھرة في ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة ألقرب ألف.
  

  العرف المحاسبي
  تعد القوائم المالیة األولیة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة.

  

  استخدام التقدیرات
أعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة استخدام التقدیرات واالفتراضات التي قد تؤثر على أرصدة الموجودات  یتطلب

والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاریخ القوائم المالیة االولیة الموحدة وصافي 
عدت القوائم المالیة االولیة الموحدة بشأنھا. وبالرغم من أن التي أ السنةاإلیرادات والمصاریف المصرح عنھا خالل 

ھذه التقدیرات تم اعدادھا وفقاً لمعرفة اإلدارة لألحداث والعملیات الجاریة، فإن النتائج الفعلیة یمكن أن تختلف عن ھذه 
 التقدیرات. 

  
  النقدیة وشبھ النقدیة

النقد في الصندوق والودائع قصیرة األجل والتي تستحق خالل تتكون النقدیة وشبھ النقدیة من األرصدة لدى البنوك و
  ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ شراءھا.

  
  المدینون 

 ً المخصص لقاء أیة مبالغ غیر قابلة للتحصیل. یتم إجراء تقدیر  تظھر الذمم المدینة بالمبلغ األصلي للفاتورة ناقصا
  المبلغ بالكامل. تشطب الدیون المعدومة عند تكبدھا.للدیون المشكوك في تحصیلھا عند عدم إمكانیة تحصیل 

  
  المخزون

  ، أیھما أقل. تحدد التكلفة على النحو التالي : الممكن تحقیقھایقّوم المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة 

  تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح  -  مواد خام وقطع غیار ومحفزات كیمیائیة
   

المصاریف غیر  اً المواد والعمالة المباشرتین زائدتكلفة   -  والبضاعة تامة الصنعاالعمال تحت التشغیل 
  المباشرة المتعلقة بھا وفقاً لمستوى النشاط العادي

  
  المصاریف المؤجلة / اإلطفاء

تشتمل المصاریف المؤجلة على عموالت الوساطة المتعلقة بالقروض وتلك المستوفاة بشكل مسبق ویتم إطفاءھا على 
تحت التنفیذ لحین األعمال فترات القروض المعنیة. یتم رسملة مصاریف اإلطفاء المتعلقة بالقروض الممنوحة لتمویل 

  االنتھاء من إعداد األصل للھدف الذي أنشئ من أجلھ.
  

  تكالیف التمویل
ال  ة االعم از كاف ى انج ل حت ك االص ة ذل من تكلف ا ض ل م اء أص رة بإنش ة مباش ل المرتبط الیف التموی ملة تك تم رس ی
ة  ى قائم الیف عل ذه التك ل ھ ك تحم د ذل ھ، وبع ن أجل ذي أنشئ م دف ال ة بإعداد األصل للھ اإلنشائیة الضروریة المتعلق

  الدخل األولیة الموحدة.
   



 التابعة لھا ةالمجموعة السعودیة لإلستثمار الصناعي والشركشركة 
  مساھمة سعودیة)(شركة 

 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة (غیر مراجعة)  
 ٢٠١٥مارس  ٣١

  

-٨- 

  تتمة -السیاسات المحاسبیة ألھم  ملخص   - ٣
  

  الممتلكات واآلالت والمعدات / اإلستھالك
(معدن نفیس) حیث یتم  تظھر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد حسم االستھالك المتراكم فیما عدا البالتینیوم

اظھاره بالتكلفة. تعتبر مصاریف اإلصالح والصیانة مصاریف تشغیلیة، أما مصاریف التحسینات فتعتبر مصاریف 
رأسمالیة. یجري احتساب االستھالك على الممتلكات و اآلالت و المعدات على أساس األعمار اإلنتاجیة المقدرة لھا 

  باستخدام طریقة القسط الثابت.

  إن األعمار اإلنتاجیة المقدرة لفئات الموجودات الرئیسیة ألغراض حساب االستھالك ھي كما یلي : 

  سنوات ٤ السیارات  سنة      ٢٥-٥  اآلالت والمعدات

  أو فترة اإلیجار،  سنوات ٥  تحسینات المباني المستأجرة   سنة           ٢٠   المباني
  أیھما أقصر  

     سنوات١٠–٣٫٣٣ المكتبیةاألثاث والمعدات 
  

تم  األعمالتظھر  ك ی تحت التنفیذ بالتكالیف المتكبدة لحین االنتھاء من إعداد األصل للھدف الذي أنشئ من أجلھ، بعد ذل
من  لة. تتض ودات ذات الص ى الموج الیف عل ك التك ملة تل ال رس ابات األعم اولین حس الیف المق ى تك ذ عل ت التنفی تح

 والتمویل والرواتب والتكالیف األخرى والتكالیف غیر المباشرة والمحملة على أساس منتظم.والمواد والخدمات 
 

 اإلستثمار في المشاریع المدارة بصورة مشتركة
 المشروع المشترك ھو عبارة عن إتفاقیة تعاقدیة تتعھد بموجبھا المجموعة واألطراف األخرى القیام بنشاط إقتصادي

معین یخضع للسیطرة المشتركة ویعني ذلك أن السیاسات التشغیلیة والمالیة اإلستراتیجیة المتعلقة بذلك النشاط تتطلب 
الموافقة الجماعیة لألطراف المشاركة في السیطرة. یشار إلى المشاریع المشتركة التي تتطلب تأسیس منشأة مستقلة 

رة مشتركة". یتم المحاسبة عن حصة المجموعة في المنشأة یكون لكل طرف مصلحة فیھا بـ "منشآت مدارة بصو
المدارة بصورة مشتركة وفقاً لطریقة حقوق الملكیة. وبموجب طریقة حقوق الملكیة، تقید حصة المجموعة في المنشأة 

على حصة  المدارة بصورة مشتركة في قائمة المركز المالي األولیة الموحدة بالتكلفة بعد تعدیلھا بالتغیرات التي تطرأ
ً اإلنخفاض في قیمة  المجموعة في صافي موجودات المنشأة المدارة بصفة مشتركة لفترة ما بعد التأسیس، ناقصا

  اإلستثمار الفردیة، إن وجد.
  

  اإلنخفاض في قیمة الموجودات غیر المتداولة 
ر على وقوع أي خسارة ناتجة عن یتم ، دوریاً، مراجعة القیم الدفتریة للموجودات غیر المتداولة للتأكد من وجود مؤش

االنخفاض في قیمة تلك الموجودات. وفي حالة وجود مثل ھذا المؤشر، یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد لذلك األصل 
لتحدید حجم ھذه الخسارة. وفي الحاالت التي ال یمكن فیھا تقدیر القیمة القابلة لالسترداد لذلك األصل، یتم تقدیر القیمة 

  لة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدیة التي ینتمي إلیھا ذلك األصل.القاب

في الحاالت التي یقدر فیھا المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة بأقل من قیمتھ الدفتریة، عندئذ 
داد. یتم اثبات قیمة خسارة تخفض القیمة الدفتریة لذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدیة إلى القیمة القابلة لالستر

  االنخفاض في قائمة الدخل األولیة الموحدة.

إذا ما تم الحقاً عكس االنخفاض في القیمة، عندئذ یتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل او الوحدة المدرة للنقدیة إلى القیمة 
ادتھا عن القیمة الدفتریة لألصل التي كان المقدرة القابلة لالسترداد لألصل على أال تتجاوز القیمة الدفتریة التي تمت زی

من المفترض تحدیدھا فیما لو لم یتم إثبات  قیمة االنخفاض في قیمة األصل او الوحدة المدرة للنقدیة في السنوات 
  السابقة. یتم إثبات عكس قید االنخفاض في القیمة كإیرادات في قائمة الدخل األولیة الموحدة مباشرة.
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 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة (غیر مراجعة)  
 ٢٠١٥مارس  ٣١
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  تتمة -ألھم السیاسات المحاسبیة  ملخص   - ٣
  
  

  المستحقة الدفع   والمبالغالدائنون 
قدمت أم لم تقدم بھا  عن البضاعة أو الخدمات المستلمة سواءً  یتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع مستقبالً 

  فواتیر من قبل الموردین و مقدمي الخدمات.
  

  المخصصات 
یتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات (قانونیة أو متوقعة) على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، وأن تكالیف 

  سداد ھذه االلتزامات محتملة ویمكن قیاسھا بشكل موثوق بھ. 
  

  الزكاة وضریبة الدخل 
ً لتعلیمات مصلحة الزكاة و الدخل في المملكة العربیة الس عودیة و على أساس مبدأ یجنب مخصص الزكاة وفقا

االستحقاق المحاسبي. یحمل المخصص على قائمة الدخل األولیة الموحدة بشكل تقدیري خالل الفترات المرحلیة على 
على القوائم المالیة السنویة بشكل أكثر دقة. یتم اجراء تسویات للفروقات، ان وجدت، الناتجة عن  أن یتم إحتسابھا بناءُ 

النھائیة خالل السنة التي یتم فیھا اصدار مثل ھذه الربوط. یخضع الشركاء األجانب في  إجراء الربوط الزكویة
لضریبة الدخل التي تدرج ضمن حقوق الملكیة غیر المسیطرة في القوائم المالیة االولیة لبتروكیم التابعة  اتالشرك

  .، إن وجدتالموحدة
  ستقل لكل من الشركة وشركتھا التابعة.یتم احتساب الزكاة المحملة على أساس الوعاء الزكوي الم

 

  مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 
یجنب مخصص لمكافأة نھایة الخدمة المستحقة للموظفین عن فترات خدماتھم المتراكمة كما في تاریخ قائمة المركز 

  المالي األولیة الموحدة وفقاً لنظام العمل والعمال السعودي.
  

  االحتیاطي النظامي
ً لنظا من صافي دخل السنة إلى اإلحتیاطي النظامي. ویجوز للشركة  %١٠م الشركات السعودي، یتم تحویل طبقا

التوقف عن إجراء مثل ھذا التحویل عندما یبلغ مجموع االحتیاطي نصف رأس المال. إن ھذا االحتیاطي غیر قابل 
  للتوزیع.

  
  توزیعات األرباح

كمطلوبات عند المصادقة علیھا من قبل الجمعیة العمومیة للمساھمین. تقید تقید توزیعات األرباح النھائیة للمساھمین 
  توزیعات األرباح المرحلیة بعد إقرارھا من قبل مجلس اإلدارة.

  
  إثبات اإلیرادات 

تمثل المبیعات قیمة فواتیر البضاعة الموردة، ویتم إثباتھا عند انتقال المخاطر والمنافع الھامة المصاحبة لملكیة 
  عة إلى المشتري، و یمكن قیاس مبلغ اإلیرادات بشكل موثوق بھ عند تسلیم البضاعة للعمیل. البضا

  یتم إثبات اإلیرادات االخرى عند تحققھا.

  وفقاً لطریقة حقوق الملكیة. مشاریع المدارة بصورة مشتركةیتم المحاسبة عن حصة المجموعة في نتائج أعمال ال
  

  المصاریف 

ً بتسلیم وتسویق المنتجات. یتم تحمیل كافة المصاریف ویقوالتسإن مصاریف البیع  ، ھي تلك المتعلقة خصیصا
على معاییر معتمدة  والعمومیة وعلى أسس منتظمة بناءً على المصاریف االداریة  –فیما عدا تكلفة المبیعات  - األخرى 

  من قبل اإلدارة.
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-١٠- 

  تتمة –ألھم السیاسات المحاسبیة  ملخص   - ٣
  

  العمالت األجنبیة 

تحّول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة لریاالت سعودیة بأسعار التحویل السائدة حین إجراء المعامالت. ویعاد 
تحویل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة بأسعار التحویل السائدة في ذلك التاریخ. 

 ناتجة عن السداد وتحویل العمالت األجنبیة في قائمة الدخل األولیة الموحدة. تدرج األرباح والخسائر ال

تترجم موجودات ومطلوبات الشركات التابعة بالعمالت األجنبیة لریاالت سعودیة بأسعار التحویل السائدة بتاریخ قائمة 
ة بالعمالت األجنبیة لریاالت المركز المالي األولیة الموحدة. تترجم إیرادات ومصاریف الشركات التابعة المسجل

سعودیة على أساس متوسط أسعار التحویل للفترة األولیة. تحول عناصر حقوق الملكیة، فیما عدا األرباح المبقاة، 
بسعر التحویل السائد عند نشوء كل عنصر. تدرج الفروقات الناتجة عن ترجمة القوائم المالیة بالعمالت األجنبیة، إذا 

بند "تسویة عمالت أجنبیة متراكمة" ضمن حقوق الملكیة في قائمة المركز المالي األولیة كانت جوھریة، تحت 
 الموحدة.

  
  القیمة العادلة

یتم تقدیر القیمة العادلة للبنود المرتبطة بعمولة على أساس التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام معدالت العمولة لبنود 
  المتشابھة.بنفس الشروط و خصائص المخاطر 

  
  المعلومات القطاعیة

یعتبر القطاع جزء أساسي من المجموعة یقوم بتقدیم منتجات أو خدمات معینة (قطاع أعمال) أو یقوم بتقدیم منتجات 
  أو خدمات في بیئة اقتصادیة معینة (قطاع جغرافي)، وتختلف أرباحھ وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات األخرى.
 

  ذات العالقة  ألطرافاالمعامالت مع   -  ٤

   -:السنةذات العالقة الرئیسیة خالل  األطرافنورد فیما یلي تفاصیل المعامالت مع 
  

         السعودیة الریاالت بآالف
  مبلغ المعاملــــة       

  ٢٠١٤    ٢٠١٥   طبیعة المعاملة    الجھة ذات العالقة
          

  )٤٥٫١٣٨(    )٤٦٫٨٦٨(    أتعاب تسویق    في  شركة تابعة شریك غیر مسیطر
          

  )٧٢٫٦٦٣(   )٨٣٫١٣٠(    خدمات مقدمة    جھات منتسبة 

  ١٠٢٫١٨٤    ٦٧٫٤٧٤    مبیعات    

  )٣٠٤٫٦٢٤(    )١٩٤٫٨٨٤(    مشتریات    

    
  الموحدة.  األولیة إن األرصدة المستحقة من/إلى األطراف ذات العالقة مبینة في قائمة المركز المالي  
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-١١- 

  المخزون  - ٥
  

      الریاالت السعودیةبآالف 
      ٢٠١٤      ٢٠١٥           

  ٦٢٧٫٩٣٢  ٥٧٥٫٣٨٨  بضاعة تامة الصنع
 ١٥٩٫٨٩٩ ٣٢٣٫٤٣٧ قطع غیار
  ١٩٧٫٢٤١  ١٣٣٫٧٢١  مواد خام

           ٣٩٫٩٣٨  ٥٥٫٤١٦  محفزات كیمیائیة
  ١٫٠٢٥٫٠١٠  ١٫٠٨٧٫٩٦٢           

  

  اإلستثمارات في المشاریع المدارة بصورة مشتركة  -  ٦

االستثمارات في المشاریع المدارة بصورة مشتركة، استثمارات الشركة في الشركات المذكورة أدناه وجمیعھا تمثل 
  شركات قائمة ذات مسئولیة محدودة وتعمل في المملكة العربیة السعودیة:

  
  نسبة الملكیة %    المشروع المشترك

  ٥٠    شركة شیفرون فیلیبس السعودیة 
  ٥٠   شركة الجبیل شیفرون فیلیبس 

  ٥٠   (*)شركة البتروكیماویات التحویلیة المحدودة 
  

  :مارس ٣١المنتھیة في  السنةفیما یلي ملخصا بحركة االستثمارات خالل 

  ٢٠١٤      ٢٠١٥      بآالف الریاالت السعودیة
         

  ٣٫٢٣٣٫٩٣١   ٣٫١٥٤٫٠٣٩  السنةفي بدایة 
  ٢١٠٫٥٠٦   ٨٧٫٨٧٨  الحصة في األرباح 

  )١٨٧٫٥٠٠(  )١٢١٫٨٧٥(  توزیعات أرباح
         

  ٣٫٢٥٦٫٩٣٧   ٣٫١٢٠٫٠٤٢    السنةفي نھایة 
         

  عن بدء التشغیل لبعض مصانع المشروع. ٢٠١٤العام أعلنت المجموعة خالل   ) *(
  

  الزكاة  - ٧

تقدیري. یتم تسویة الفروقات عند یجنب مخصص للزكاة و یتم تحمیلھا على قائمة الدخل األولیة الموحدة على أساس 
  احتساب مبلغ الزكاة النھائي في نھایة السنة.

 .٢٠١٣قامت الشركة بتقدیم اإلقرارات الزكویة إلى مصلحة الزكاة والدخل ("المصلحة") للسنوات السابقة وحتى العام 
الزكویة التي أجرتھا المصلحة ، وتمت الموافقة على الربوط ٢٠٠٦قامت المصلحة بإجراء الربوط الزكویة إلى العام 

الصادرة عن األعوام  ةط الزكویو. وقد اعترضت الشركة على الرب٢٠٠١وحتى عام  السابقة عن جمیع السنوات
التي استبعدتھا المصلحة ذلك على بعض البنود لدى لجنة االعتراض االستئنافیة الزكویة الضریبیة و ٢٠٠٣و  ٢٠٠٢

ھذا وقد أصدرت اللجنة قرارھا بتخفیض المطالبة إلى مبلغ  .ملیون لایر سعودي ٢٤٫٤بمبلغ ونتج عنھا فروقات 
  . ، وقد اعترضت الشركة على ھذا القرار لدى دیوان المظالمملیون لایر سعودي ١٢٫٤
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-١٢- 

  تتمة -  الزكاة  - ٧

الصادرة عن األعوام الزكویة الضریبیة على الربوط الزكویة  االبتدائیةاعترضت الشركة لدى لجنة االعتراض كما 
 ١٧٫٥ التى استبعدتھا المصلحة ونتج عنھا فروقات بمبلغوذلك على بعض البنود  ٢٠٠٦حتى العام و ٢٠٠٤من 

ملیون لایر سعودي. وقد قامت  ١٦٫٨، ھذ وقد أصدرت اللجنة قرارھا بتخفیض المطالبة إلى ملیون لایر سعودي
ً لدى اللجنة االستئنافیة الزكویة الضریبیة بمبلغ ملیون لایر سعودي وقدمت  ٥٫٧الشركة بسداد مبلغ   ١١٫١اعتراضا
  مقابل ھذه البنود المعترض علیھا.كاٍف  وفقاً لتقدیرات اإلدارة قامت الشركة بتجنیب مخصص ملیون لایر سعودي.

م دفع الزكاة وت ٢٠١٣فیما یتعلق ببتروكیم، تم تقدیم اإلقرارات الزكویة إلى المصلحة للسنوات السابقة وحتى العام 
  المستحقة بموجبھا. 

والتي نتج عنھا  ٢٠١٠قامت بتروكیم مع مستشارھا الزكوي بتقدیم اعتراض على المطالبة الزكویة الصادرة عن العام 
ملیون  ٧٤٫١٠ھذا وقد اصدرت اللجنة قرارھا بتخفیض المطالبة بمبلغ  ،ملیون لایر سعودي ٧٤٫٤٢فروقات بمبلغ 

الشركة والمصلحة على ھذا القرار لدى لجنة االعتراض االستئنافیة الزكویة كل من  اعترضتلایر سعودي، وقد 
  الضریبیة. ترى إدارة بتروكیم بأن المحصلة النھائیة لھذا االعتراض ستكون في صالحھا.

، والتى ٢٠١٢قد قامت بتروكیم مع مستشارھا الزكوي بتقدیم إعتراض على المطالبة الزكویة الصادرة عن العام كما 
سعودي. ترى إدارة بتروكیم بأن المخصص المكون كاٍف لتغطیة أي فروقات قد  ملیون لایر ٣٥نتج عنھا فرق بمبلغ 

  تنتج عن ھذه المطالبة.
  

  القروض ألجل   -  ٨

یمثل رصید القروض ألجل الجزء المسحوب من تسھیالت القروض التي حصلت علیھا الشركة السعودیة للبولیمرات 
المقترضة") من تجمع بنوك تجاریة محلیة وأجنبیة وصندوق االستثمارات العامة وصندوق التنمیة الصناعیة  الشركة("

  السعودي و ذلك بغرض تمویل مشاریعھا.
  

إن ھذه القروض مضمونة مقابل عدة ضمانات تشتمل على رھن اآلالت والمعدات والحسابات البنكیة للمصنع. تخضع 
 ً لألسعار التجاریة السائدة للقروض ذات المخاطر المماثلة. یتعین على الشركة المقترضة  القروض لتكالیف عمولة وفقا

  االلتزام بالشروط المنصوص علیھا في كافة اتفاقیات القروض. 
  

  صكوكال  -  ٩

)، أصدرت بتروكیم (شركة تابعة) صكوكاً بقیمة ملیار ومئتي ٢٠١٤یونیو  ٢٣ھـ (الموافق ١٤٣٥شعبان  ٢٥بتاریخ 
إصدار. یحمل اإلصدار  ةلایر سعودي، وبقیمة إسمیة قدرھا ملیون لایر سعودي للصك بدون خصم أوعالو ملیون

 % ١٫٧معدل عائد متغیر على أساس األسعار السائدة بین البنوك في المملكة العربیة السعودیة (سایبور) زائداً ھامش 
شوال  ٢٠یمة اإلسمیة بتاریخ إستحقاقھا في یستحق السداد في نھایة كل نصف سنة. تستحق الصكوك السداد بالق

  ).٢٠١٩یونیو  ٢٣ھـ (الموافق ١٤٤٠
  

ملیون لایر سعودي قیمة الصكوك المصدرة بعد  ١٫٠٧٠یمثل رصید الصكوك في ھذه القوائم المالیة الموحدة والبالغ 
  استبعاد قیمة استثمار المجموعة في ھذه الصكوك.

  
  المسیطرغیر شریك المن  المساند القرض  -١٠

قرض ال غیر المسیطر") في شریكمساھمة شركة شیفرون فیلیبس العربیة للبتروكیماویات المحدودة ("الھذا البند یمثل 
لشروط الواردة في اتفاقیة القرض القرض المساند ل سداد یخضع. لسعودیة للبولیمراتا للشركة بدون عمولة الممنوح
     .يالتنمیة الصناعیة السعود صندوق من الممنوح
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-١٣- 

  المال رأس  -١١

  لایر سعودي.  ١٠)، قیمة كل سھم سھم ملیون ٤٥٠: ٢٠١٤( ملیون سھم ٤٥٠رأس مال الشركة من  یتكون
  

   ربح السھم  - ١٢
  تم احتساب ربح السھم الواحد بتقسیم الدخل من العملیات الرئیسیة وصافي الدخل على عدد األسھم العادیة المصدرة.  

  
  األولیة النتائج  - ١٣

  السنویة. ال تعتبر مؤشراً دقیقاً على نتائج األعمال  قدالموحدة للمجموعة األولیة  النتائج

  
      المحتملة االلتزامات  - ١٤

 ارملی ٢٫٦العادیة، خطابات ضمان بقیمة ، خالل دورة أعمالھا المجموعةأصدرت البنوك المحلیة التي تتعامل معھا 
رامكو أت الى شركة مقدمة من السعودیة للبولیمرا ملیون لایر سعودي ٨٦٠تتضمن مبلغ لایر سعودي، والتي 

  .٢٠١٤و ٢٠١٥دیسمبر  ٣١كما في  السعودیة مقابل تغطیة تكالیف اللقیم
  

    القطاعیة المعلومات  - ١٥
كأساس إلعداد المعلومات المالیة الخاصة  المجموعةتتعلق المعلومات القطاعیة بقطاعات األعمال التي أعدتھا إدارة   

 بھا ولتماشیھا مع طرق إعداد التقاریر الداخلیة.

  التالیة:األعمال المجموعة من قطاعات عملیات  تتكون

  السیكلوھكسان. ھا في إنتاج وبیع المركبات العطریة والمذیباتنشاط یتمثل  :شركة شیفرون فیلیبس السعودیة

ھا في تصنیع وبیع الستایرین ومزیج الموغاز والبنزین نشاط یتمثل  فیلیبس:شركة الجبیل شیفرون 
الثیلین والبروبلین وغاز البترول والبنزین االثیلي واوزیت الوقود  العطري

  المسال ولقیم األروماكس.

 صیانة و إدارة و تشغیل و إقامة و تطویر و تنمیةیتمثل نشاطھا في   :بتروكیم
 وتجارة األخرى والصناعات والبترول والغاز البتروكیماویة المصانع

  .البتروكیماویة والمنتجات المواد في والتجزئة الجملة

ومركبات النایلون ومنتجات تحویلیة  ٦٫٦یتمثل نشاطھا في انتاج النایلون   :التحویلیة المحدودةكة البتروكیماویات شر
  .أخرى

  یشتمل على عملیات المركز الرئیسي.  :المركز الرئیسي

                    
   



 التابعة لھا ةالمجموعة السعودیة لإلستثمار الصناعي والشركشركة 
  مساھمة سعودیة)(شركة 

 تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة (غیر مراجعة)  
 ٢٠١٥مارس  ٣١

  

-١٤- 

  تتمة - القطاعیة المعلومات  - ١٥
  

شركة    ٢٠١٥مارس  ٣١للسنة المنتھیة في 

    البتروكیماویات 

تسویات 

    وإستبعادات

  شركة شیفرون  بآالف الریاالت السعودیة

  فیلیبس السعودیة

  شركة الجبیل

  بتروكیم  شیفرون فیلیبس

  التحویلیة 

  المحدودة

  المركز

  الرئیسي

القوائم توحید 

  اإلجمالي  المالیة
 

                   

  ١٫٧٧٠٫٧٥٣  -         -         -         ١٫٧٧٠٫٧٥٣  -         -         المبیعات 

  ٤٣٩٫٥٦٥  -         -         -         ٤٣٩٫٥٦٥  -         -         إجمالي الربح 

  ١٢٥٫٧٣٩  )٥٠٫٩١٩(  )١٣٫٠٥٨(  )٢٠٫١١١(  ١٠١٫٨٣٨  ٥٠٫٣٩٥  ٥٧٫٥٩٤  الدخل (الخسارة) صافي

  ٢٦٫٦٢٩٫٧٠٢  )٥٫٧٥٠٫٠٤٥(  ٧٫٠٦٨٫٤١١  ٨٨٦٫٢٧٢  ٢٢٫١٩١٫٢٩٤  ١٫٢٥٩٫٧٦٩  ٩٧٤٫٠٠١  إجمالي الموجودات

 ١٥٫١٩٢٫٩٩٨ )١٣١٫٤٥٤(  ١٢٣٫٤٢٢  -         ١٥٫٢٠١٫٠٣٠  -         -         إجمالي المطلوبات
 
  

شركة    ٢٠١٤مارس  ٣١للسنة المنتھیة في 

        البتروكیماویات 

  شركة شیفرون  بآالف الریاالت السعودیة

  فیلیبس السعودیة

  شركة الجبیل

  بتروكیم  شیفرون فیلیبس

  التحویلیة 

  المحدودة

  المركز

  الرئیسي

تسویات وإستبعادات 

  اإلجمالي  توحید القوائم المالیة
 

                        

  ١٫٧٠٩٫٩٥٤  -         -         -         ١٫٧٠٩٫٩٥٤  -         -         المبیعات 

  ٤٥٦٫١٥٧  -         -         -         ٤٥٦٫١٥٧  -         -         إجمالي الربح 

  ٢٦٠٫٧٢١  )٧٠٫٥٠٦(  )٢٠٫٢٩٨(  )٢٫٣٣٤(  ١٤١٫٠١٩  ٤٥٫١٩٤  ١٦٧٫٦٤٦  صافي الدخل (الخسارة)

  ٢٥٫٨٠٤٫٢١٤  )٥٫٤١٧٫٨٣٠(  ٦٫٧٢٦٫٣٢١  ٩٣٢٫١٣٩  ٢١٫٢٣٨٫٧٨٦  ١٫١٨٩٫٣٩٤  ١٫١٣٥٫٤٠٤  إجمالي الموجودات

 ١٥٫٥٦٠٫٢٦٧  )٢٩٫٩٧٧(  ١٣٣٫٦٨٥  -        ١٥٫٤٥٦٫٥٥٩  -         -         إجمالي المطلوبات
  

 ً ما بین توجد جمیع الموجودات التشغیلیة للمجموعة في المملكة العربیة السعودیة. تتوزع مبیعات المجموعة جغرافیا
: ٢٠١٣( %٦٢ومبیعاتھا الخارجیة لدول آسیا بنسبة ) %٤: ٢٠١٣( %١٠خل المملكة بنسبة المبیعات المحلیة دا

  ).%٢٩: ٢٠١٣( %٢٨) ولدول أوروبا وإفریقیا بنسبة %٦٧

  

  االرتباطات الرأسمالیة    - ١٦

من المصاریف الرأسمالیة المعتمدة من مجلس اإلدارة والمتعلقة بإنشاء وحدات ومرافق بلغ الرصید غیر المستخدم 
  .لایر سعودي)ملیون  ٤٧ :٢٠١٤ملیون لایر سعودي ( ٦٧٫٧مبلغ الشركة السعودیة للبولیمرات مصنع في إضافیة 

 
 المقارنة أرقام   -١٧

  الحالیة.السنة السابقة كي تتماشى مع عرض السنة تم إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة 




