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معلومات عامة-١

(مجتمعین والشركات التابعة لھا )أو "بي سي آي"تتكون شركة الصناعات الكیمیائیة األساسیة ("الشركة"

تعمل المجموعة بشكل رئیسي في تصنیع العدید .كما ھو مبین أدناه"المجموعة") من الشركة وشركاتھا التابعة

من الكیماویات باإلضافة إلى شراء وتشكیل وتصنیع وتصدیر واستیراد وتسویق وتوزیع والعمل كوكیل لبیع 

الكیماویات. وأیضاً، إدارة وصیانة المشاریع والمصانع.

رقمالمملكة العربیة السعودیة، وتعمل بموجب سجل تجاري في مسجلةشركة مساھمة سعودیة إن الشركة ھي

إن العنوان المسجل م).١٩٧٣فبرایر٢(ھـ١٣٩٢ذو الحجة ٢٨صادر في الدمام في٢٠٥٠٠٠٢٧٩٥

المملكة العربیة السعودیة.،٣١٤٣١، الدمام ١٠٥٣للشركة ھو ص. ب 

وتشغیل ببناء معاً امت الشركة بتوقیع مذكرة تفاھم مع سي بي كیلكو، شركة أمریكیة للقیام ق ،٢٠١٣خالل عام 

منشأة تصنیع صمغ الزنتان في مدینة الجبیل. إن سي بي كیلكو ھي شركة رائدة في انتاج الھیدروكلوریدات 

ھا لم یحدث أي تطورات المتخصصة ولدیھا مكاتب ومنشآت حول العالم. فیما عدا مذكرة التفاھم التي تم توقیع

.الموحدةاألولیةھذه القوائم المالیةاعتمادأخرى أو تعھدات كما في تاریخ 

كما ھو مذكور أدناه:وشركاتھا التابعةالموحدة المرفقة حسابات الشركة األولیةالمالیة القوائمتتضمن 

سبتمبر٣٠في الملكیة الفعلیة كما 
٢٠١٤٢٠١٣

٪١٠٠٪١٠٠األساسیة ("بي سي إن سي")للكیماویاتالشركة الوطنیة 

٪١٠٠٪١٠٠المحدودة ("سي إم دي سي")الكیمائیةشركة تسویق وتوزیع المواد 

٪١٠٠٪١٠٠الشركة السعودیة لمعالجة المیاه (" إس دبلیو تي سي")

٪٤٩٪٤٩ایھ بي سي ("إتش ایھ بي سي")-نتسمان اھ

٪٤٧٪٤٧اللواصق الوطنیة المحدودة ("إن ایھ إل")شركة 

ِقبل ویتم إدارتھما منحیث أنھ مسیطر علیھما إن ایھ إلشركة اتش ایھ بي سي وشركةیتم توحید حسابات

الشركة.

مارس كمیكال ماركتنغ اند شركة ملكیة حقوق ٪ من ٥٠بشراء ، قامت سي إ م دي سي٢٠١٣خالل 

ل ـسي إم دي سي)، شركة ذات مسؤولیة محدودة تأسست بموجب سج-لیمتد ("مارس دیستربیوشن كومباني 

-).  تقوم مارس ٢٠١٢یولیو ٣١ھـ (١٤٣٣رمضان ١٢ر في ـقطدولـةادر في ـص ٥٦٨٩٢م ـاري رقـتج

والمضافات والمحفزات والبالستیك ة المختلفة والمحالیل ـواد الكیماویـع المـم دي سي بتسویق وتوزیسي إ

.والبولیمرات والراتنجات

  .٢٠١٤أكتوبر٢١في من قبل إدارة الشركة المرفقةالموحدةاألولیةالمالیةالقوائمتم اعتماد
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة-٢

طبقت تم إدراجھا أدناه. وقد الموحدة األولیة القوائم المالیة ھذهفي إعدادالمطبقةالسیاسات المحاسبیة إن أھم

المعروضة.ھذه السیاسات بشكل منتظم على جمیع الفترات

أسس اإلعداد١-٢

،المحاسبيعلى أساس التكلفة التاریخیة وفقاً لمبدأ االستحقاقالمرفقةالموحدة األولیةأعدت القوائم المالیة

أھم السیاسات القانونیین.الصادر عن الھیئة السعودیة للمحاسبینلمعیار التقاریر المالیة األولیة وفقاً و

لكي تتوافق مع تلك السیاساتالموحدة األولیةالمجموعة في إعداد القوائم المالیة طبقتھاالمحاسبیة التي 

.٢٠١٣عام لللمجموعة السنویة المراجعةالموضحة بالقوائم المالیة الموحدة 

تشتمل القوائم المالیة األولیة الموحدة المرفقة على جمیع التعدیالت التي یتألف معظمھا من المستحقات العادیة 

المتكررة التي تعتبرھا إدارة المجموعة ضروریة لعرض المركز المالي ونتائج العملیات والتدفقات النقدیة بشكل 

ربما ال تمثل ٢٠١٤سبتمبر٣٠أشھر المنتھیتین في  سعةتالثالثة واللفترتيعادل. إن نتائج األعمال األولیة 

في  القوائم المالیة األولیة الموحدة واإلیضاحات المتعلقة بھاھذه مؤشراً دقیقاً لنتائج األعمال السنویة. یجب قراءة 

دیسمبر ٣١ي واإلیضاحات المتعلقة بھا للسنة المنتھیة فالسنویةالمراجعةالموحدةمع القوائم المالیة نفس الوقت

٢٠١٣.

تقدیرات وافتراضات محاسبیة مؤثرة٢-٢

وفقاً للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا استخدام تقدیرات األولیة الموحدة یتطلب إعداد القوائم المالیة 

وافتراضات تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن الموجودات وااللتزامات المحتملة كما 

خالل الفترة المالیة. یتم تقییم التقدیرات والمصاریفوكذلك تقدیر مبالغ اإلیرادات ،تاریخ القوائم المالیةفي 

واالفتراضات بشكل مستمر وھي مبنیة على خبرة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلیة 

إن نتائج التقدیرات .علقة بالمستقبلوالتي تعتبر مناسبة للظروف. تقوم اإلدارة بتقدیرات وافتراضات مت

ما تتساوى مع النتائج الفعلیة.وفقاً لتعریفھا نادراً المحاسبیة،

جنبیةالعمالت األتحویل ٣-٢

عملة التقاریر)أ(

.للمجموعةعملة التقاریر المالیة وھوباللایر السعودي الموحدة تعرض القوائم المالیة األولیة 

معامالت وأرصدة)ب(

سعـار الصـرف السائدة في أساس أاللایر السعودي على إلىاألجنبیةالمعامالت التي تتم بالعمالت تحویلیتم 

یتم قید أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسویة تلك المعامالت وكذلك الناتجة تاریخ تلك المعامالت. 

بالعملة األجنبیة على أساس أسعار صرف العمالت كما لتي تتماالموجودات والمطلوبات النقدیة تحویلمن 

لم تكن صافي مبالغ أرباح وخسائر صرف العمالت ضمن قائمة الدخل األولیة الموحدة.الفترةفي نھایة 

.٢٠١٣و ٢٠١٤سبتمبر٣٠في  أشھر المنتھیة تسعةلفترة الاألجنبیة ھامة 
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یماثلھنقد وما   ٤ - ٢

على النقد في الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات األخرى عالیة السیولة قصیرة یماثلھیشتمل النقد وما 

من تاریخ الشراء.قلأو أشھر أثالثة األجل والتي تستحق خالل 

ذمم مدینة   ٥ - ٢

تظھر الذمم المدینة بالمبالغ األصلیة للفواتیر ناقصاً مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا. یتم عمل 

من المجموعةمخصص للدیون المشكوك في تحصیلھا عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على عدم تمكن 

صصات في قائمة تحصیل جمیع المبالغ المستحقة بموجب الشروط األصلیة للذمم المدینة. یتم قید ھذه المخ

عندما تكون الذمم المدینة غیر قابلة عمومیة وإداریة". مصاریفت بند "وتظھر تحاألولیة الموحدةالدخل

للتحصیل، یتم شطبھا مقابل مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا. تقید مبالغ الذمم المدینة التي تم شطبھا 

.األولیة الموحدةإداریة" في قائمة الدخلعمومیة ومصاریفوالتي استردت الحقاً بقید دائن على "

مخزون  ٦ - ٢

التكلفة على أساس تحددیقید المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل.

یف التصنیع غیر والعمالة وتكالالخاممتوسط التكلفة المرجح. تشتمل تكلفة المنتجات الجاھزة على المواد 

المباشرة.

صافي القیمة القابلة للتحقق تمثل سعر البیع المقدر في سیاق األعمال العادیة ناقصا تكالیف استكمال العملیة 

.ومصاریف البیع

استثمارات٧-٢

شركات تابعة)أ(

للحصول على سیاستھا المالیة والتشغیلیة بالتحكمالشركات التابعة ھي تلك التي لدى المجموعة القدرة على 

یتم توحید حسابات .المنافع االقتصادیة، والتي تنشأ عموماً من االحتفاظ بأكثر من نصف حقوق التصویت فیھا

.الشركة التابعة من تاریخ تحویل السیطرة إلى المجموعة ویتم عدم توحیدھا من تاریخ توقف السیطرة

على أساس االستحواذتقاس تكلفة .شركات التابعةالاالستحواذ علىتستخدم طریقة الشراء في المحاسبة لقید 

االستحواذأو االلتزامات التي تم تكبدھا أو تحملھا كما في تاریخ المستحوذ علیھاالقیمة العادلة للموجودات 

.االستحواذالعائدة لعملیة المباشرةباإلضافة إلى التكالیف 

والخسائر غیر المحققة الناتجة عنھا وكذلك األرصدة یتم استبعاد المعامالت بین شركات المجموعة واألرباح

.المتعلقة بھا



التابعةشركة الصناعات الكیمیائیة األساسیة وشركاتھا 
( شركة مساھمة سعودیة )

الموحدةاألولیةحول القوائم المالیةإیضاحات

(غیر مراجعة)٢٠١٤سبتمبر٣٠أشھر المنتھیتین في  تسعةلفترتي الثالثة وال
ما لم یذكر غیر ذلك)باللایر السعودي(جمیع المبالغ 

-٩-

شركات زمیلة)ب(

الشركات الزمیلة ھي الشركات التي یكون للمجموعة تأثیر ھام علیھا ولكن بدون سیطرة، ویصاحب ذلك، 

باستخدام یتم قید االستثمارات في شركات زمیلة .٪ من حقوق التصویت٥٠٪ و ٢٠ملكیة لنسبة تتراوح بین 

.طریقة حقوق الملكیة وتقید مبدئیاً بالتكلفة

تقید حصة المجموعة في ربح أو خسارة الشركات الزمیلة المتحققة بعد الشراء في قائمة الدخل، كما تقید 

یتم تعدیل القیمة الدفتریة .حصتھا في التغیر في االحتیاطیات الذي یحدث بعد الشراء في االحتیاطیات

عندما تكون حصة المجموعة في خسائر شركة زمیلة مساویة .حركة المتراكمة لما بعد الشراء لالستثمار بال

لحصتھا في الشركة الزمیلة أو أكثر، بما فیھا أي ذمم مدینة غیر مضمونة، ال تقید المجموعة أي خسائر 

.إضافیة، ما لم تتكبد أي التزامات أو تسدیدات نیابة عن الشركة الزمیلة

اد األرباح غیر المحققة من المعامالت بین المجموعة وشركاتھا الزمیلة إلى حد حصة المجموعة في یتم استبع

كذلك یتم استبعاد الخسائر غیر المحققة ما لم تقدم العملیة دلیال على وجود ھبوط في قیمة .الشركات الزمیلة

.األصل المحول

ومعداتومصانعممتلكات ٨-٢

ما عدا األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ التي المتراكمناقصاً االستھالك التكلفةبومعدات  مصانعوتظھر ممتلكات 

،طریقة القسط الثابتقائمة الدخل باستخدام فياالستھالك إثباتیتم ال یتم استھالك األراضي. تظھر بالتكلفة.

كما یلي:لھا درذات العالقة على مدى العمر اإلنتاجي المقوذلك لتوزیع تكالیف الموجودات 

عدد السنوات

٢٥مستأجرةعقاراتتحسینات على مباني و

  ١٥وآالتمصنع

٥ -  ٣ومعدات مكتبیةأثاث وتركیبات  

٧ -  ٤    سیارات

استھالك تحسینات على عقارات مستأجرة على مدى العمر النافع المقدر لھا أو على مدى اإلیجار، أیھما یتم 

أقل.

األولیة في قائمة الدخلویتم إثباتھاتحدد أرباح وخسائر االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القیمة الدفتریة 

.الموحدة

في  اإلنتاجي المقدر لألصلعمر الالتي ال تزید جوھریا من ات العادیةواإلصالحمصاریف الصیانةتقید

، إن وجدت، ویتم استبعاد تكالیف التجدیدات والتحسیناتیتم رسملة .عند تكبدھااألولیة الموحدة الدخل  قائمة

.األصول التي تم استبدالھا
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الھبوط في قیمة الموجودات غیر المتداولة٩-٢

فیما یتعلق بالخسائر الناتجة عن الھبوط في قیمتھا عندما تشیر الموجودات غیر المتداولةیتم مراجعة قیمة 

الحاالت أو التغیر في الظروف الى أن القیمة الدفتریة قد تكون غیر قابلة لالسترداد. یتم إثبات الخسارة 

القیمة وھي ،والتي تمثل زیادة في القیمة الدفتریة عن القیمة القابلة لالسترداد،الناتجة عن الھبوط في القیمة

لغرض تقدیر الھبوط یتم تجمیع الموجودات ألدنى .والقیمة الدفتریة أیھما أعلى.العادلة ناقصاً تكالیف البیع

حد ممكن بحیث یمكن التعرف على التدفقات النقدیة لھا بشكل منفصل (وحدات مدرة للنقد). یتم في تاریخ كل 

التي سبق أن حدث ھبوط ،لموجودات غیر الملموسةبخالف ا،فترة مالیة مراجعة الموجودات غیر المتداولة

عندئذ تتم ،في القیمةلھبوطوإذا ما تم الحقاً عكس قید خسارة افي قیمتھا بغرض احتمال عكس ذلك الھبوط. 

على أال ،لھلالسترداد المقدرةإلى القیمة المعدلة القابلة وحدات مدرة للنقد زیادة القیمة الدفتریة لألصل أو 

في الوحدات المدرة للنقد في قیمة ذلك األصل أو لھبوطلقیمة الدفتریة فیما لو لم یتم إثبات خسارة ااعنتزید

في قائمة الدخل.إیرادكفي القیمة فوراً لھبوطالسنوات السابقة. یتم إثبات عكس قید خسارة ا

ذمم دائنة ومستحقات ١٠-٢

یتم إثبات مبالغ المطلوبات التي سیتم دفعھا مقابل بضائع مستلمة وخدمات مقدمة، سواء تم إصدار فواتیر 

أو ال.المجموعةبموجبھا إلي 

والضریبةالزكـاة ١١-٢

في  األجانب. یخضع الشركاء ("المصلحة")لزكاة وذلك وفقا لتعلیمات مصلحة الزكاة والدخللتخضع الشركة 

تحّمل ضریبة الدخل المتعلقة بالشركاء األجانب في ھذه .ضریبة الدخلل الموحدةالسعودیة الشركات التابعة

.  یحمل مخصص الزكاة المستحقة على الشركة وعن الملكیة غیر المسیطرةعلى حقوق الشركات التابعة 

الزكاة اإلضافیة التي تستحق بموجب حصصھا في الشركات التابعة السعودیة على قائمة الدخل. یتم قید مبالغ 

التسویات النھائیة، إن وجدت، عندما یتم الربط علیھا وتحدیدھا. 

عموما باستقطاع الضریبة المستحقة عن بعض المعامالت مع أطراف غیر مقیمة في المملكة المجموعةتقوم 

للشركاء األجانب في الشركات التابعة وفقاً لنظام المدفوعةاألرباح توزیعاتالعربیة السعودیة بما في ذلك

ضریبة الدخل السعودي.

للموظفینمخصص مكافأة نھایة الخدمة١٢-٢

 فيإثباتھا ب وتقوم المجموعةتستحق مكافأة نھایة الخدمة للموظفین بموجب نظام العمل والعمال السعودي 

على أساس القیمة الحالیة لالمتیازات المكتسبة التي تستحق . یتم احتساب االلتزاماألولیة الموحدةقائمة الدخل

. یتم دفع المبالغ الموحدة ةاألولیللموظف فیما لو ترك الموظف عملھ كما في تاریخ قائمة المركز المالي

المستحقة عند انتھاء خدمات الموظفین على أساس رواتبھم وبدالتھم األخیرة وعدد سنوات خدماتھم 

ھو منصوص علیھ في نظام العمل في المملكة العربیة السعودیة.المتراكمة، كما 
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-١١-

اإلیرادات١٣-٢

بعد خصم بعضصافي البتظھر اإلیرادات .أو تقدیم الخدماتالمبیعات عند تسلیم المنتجاتإثباتیتم 

المجموعة.بین شركاتالمصاریف وبعد استبعاد المبیعات 

داریةإعمومیة وووتوزیعبیعمصاریف١٤-٢

جزًء منبالضرورة تكون  التكالیف مباشرة وغیر مباشرة وإداریةعمومیة ووتوزیعبیع مصاریفتتضمن

وتوزیعمصاریف بیعبین توزع ھذه التكالیفة المتعارف علیھا. یالمحاسبللمعاییروفقاً اإلنتاجتكالیف

، بطریقة منتظمة.األمرن لزم إ، اإلنتاجوتكالیفوإداریةعمومیة و

توزیعات أرباح١٥-٢

من قبل مساھمي اعتمادھافي الفترة التي یتم األولیة الموحدةالقوائم المالیةفي  یتم إثبات توزیعات األرباح

الشركة.

تشغیلیةإیجارات ١٦-٢

على مدى األولیة الموحدةئمة الدخلاإلیجارات التشغیلیة على قاعقودیتم تحمیل مصاریف اإلیجار بموجب

یتم إثبات الدخل من اإلیجار على أساس مبدأ االستحقاق وفقاً لبنود العقود.اإلیجار.دوعق فترة

السھمیةربح١٧-٢

بتقسیم ٢٠١٣و ٢٠١٤سبتمبر٣٠أشھر المنتھیتین في  لتسعةاالثالثة ولفترتي السھم یةیتم احتساب ربح

القائمة لتلك متوسط المرجح لعدد األسھم الفترة على لكلالصافيوالربحالتشغیلیةمن العملیاتالربح

.الفترات

تقاریر قطاعیة١٨-٢

التشغیليقطاع ال)أ

المنشآت التي:ومن الموجودات والعملیاتھو مجموعة التشغیليقطاع ال

،تعمل في أنشطة تدر إیرادات

 القرارات التي تتعلق بتوزیع المصادر وتقییم تقوم اإلدارة باستمرار بتحلیل نتائج عملیاتھا من أجل اتخاذ

األداء،

.تتوفر عنھا معلومات مالیة بشكل منفصل

جغرافيالقطاع ال)ب

بأنشطة تدر إیرادات في تعملالمنشآت التي العملیات والقطاع الجغرافي ھو مجموعة من الموجودات و

بیئة اقتصادیة محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بیئات اقتصادیة أخرى.
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-١٢-

احتیاطي نظامي١٩-٢

الشركةربحمن صافي ٪١٠بتحویلالشركة تقومنظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة، وفقاً ألحكام

إن االحتیاطي النظامي في القوائم .رأسمالھامن  ٪٥٠إلى االحتیاطي النظامي إلى أن یعادل ھذا االحتیاطي 

ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع على إن .الموحدة المرفقة ھو االحتیاطي النظامي للشركةاألولیةالمالیة

مساھمي الشركة حالیاً.

إعادة تصنیف٢٠-٢

طریقة مع  تتوافقلكي  ٢٠١٣لعام المقارنةالموحدةاألولیة تم إعـادة تصنیف بعض المبالغ في القوائم المالیة 

  .٢٠١٤لعام العرض

معلومات عن القطاعات-٣

تعمل المجموعة بشكل رئیسي في القطاعات التشغیلیة التالیة:

.الكیماویةالموادوتجارة أنواع مختلفة منإنتاج وبیع)أ

.ومواد أخرىالمواد الالصقةإنتاج وبیع )ب

٢٠١٤سبتمبر٣٠في  المنتھیةأشھر  تسعةاللفترةفیما یلي بعض المعلومات المالیة المختارة المذكورة أعاله 

:والملخصة وفقاً للقطاعات التشغیلیة٢٠١٣و 

مواد كیماویة
مواد الصقة ومواد 

مجموعالأخرى

٢٠١٤   
٢٧٦٫٨٠٤٫٦٤١٢٠٤٫٢٧٣٫٧٦٣٤٨١٫٠٧٨٫٤٠٤مبیعات

٥٫٨١٣٫٩٧٨١١٫٣٦٣٫٦٣٩١٧٫١٧٧٫٦١٧صافي الربح
١٣٫٤٧٤٫٢٩٠٣٫٨٩٩٫٥٨٠١٧٫٣٧٣٫٨٧٠استھالك

١٥١٫٥٤٥٫٧٧٢٥١٫٦٨٠٫٣٨١٢٠٣٫٢٢٦٫١٥٣ممتلكات ومصنع ومعدات
٤٤٣٫٩١٠٫٧٧٧٢٠٨٫١١٤٫٦١٨٦٥٢٫٠٢٥٫٣٩٥مجموع الموجودات

مواد كیماویة
الصقة ومواد مواد

مجموعالأخرى

٢٠١٣
٢٨٦٫٥١٩٫٤٠٦٢٣١٫٨٦٨٫٠٦١٥١٨٫٣٨٧٫٤٦٧مبیعات

٢٥٫٠٧٨٫٨٦٣١٥٫٥٨٨٫٠٦٩٤٠٫٦٦٦٫٩٣٢صافي الربح
١٣٫٤٤٢٫٩٤٩٣٫٣٦٠٫١٨٩١٦٫٨٠٣٫١٣٨استھالك

١٤٢٫٠١١٫١٦٩٣٦٫٧٤٤٫٨٠٠١٧٨٫٧٥٥٫٩٦٩ممتلكات ومصنع ومعدات
٤٤٢٫٤٠٢٫٩٠٥١٩٦٫٩٠٣٫٧٥٢٦٣٩٫٣٠٦٫٦٥٧مجموع الموجودات
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-١٣-

.في المملكة العربیة السعودیةبشكل رئیسي تھا تقوم المجموعة بعملیا

توزیعات أرباح  - ٤

ملیون لایر ٢٧٫٥لایر سعودي لكل سھم، بإجمالي ١أرباح بواقع توزیعاتالمساھمون في الشركة اعتمد

خالل الفترة.بالكاملوالتي تم دفعھا ٢٠١٤سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في  تسعةسعودي خالل فترة ال

وارتباطات محتملة مطلوبات  - ٥

ملیون ٧٫٨ بمبلغ وخطابات اعتمادوسندات أداءبنكیةمطلوبات محتملة عن ضماناتالمجموعةلدى )١(

:٢٠١٣(للمجموعةاالعتیادیةاألعمالتم إصدارھا في سیاق ٢٠١٤سبتمبر٣٠كما في سعودي لایر 

لایر سعودي).ملیون ٨٫١

سبتمبر٣٠حتى ولكن لم یتم تكبدھا المجموعةبلغت المصروفات الرأسمالیة التي تعاقدت علیھا )٢(

.ملیون لایر سعودي)٢٠١٣:٥١٫٧(ملیون لایر سعودي تقریباً ٢٧٫٦مبلغ  ٢٠١٤




