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 والنشاطات التنظيم - 0
 

الصناعي )"الشركة"(، شركة مساهمة سعودية مسجلة في الرياض، بالمملكة  شركة المجموعة السعودية لإلستثمار

(. تأسست 3111يناير  3هـ )الموافق 3031شعبان  39بتاريخ  3939311101العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

أكتوبر  5هـ )الموافق 3031جمادى األولى  39وتاريخ  139الشركة بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 

3115.) 
 

يتمثل نشاط الشركة، في تنمية وتطوير القاعدة الصناعية في المملكة وعلى األخص الصناعات البتروكيماوية وفتح 

مجاالت تصديرها إلى األسواق الخارجية وافساح المجال للقطاع الخاص للدخول في صناعات أخرى باستعمال منتجات 

 الزمة من جهات اإلختصاص.الصناعة البتروكيماوية وذلك بعد الحصول على التراخيص ال
 
 

 أسس توحيد القوائم المالية   - 2

تشتمل هذه القوائم المالية األولية الموحدة على القوائم المالية للشركة والشركة التابعة لها )"المجموعة"(، بعد تعديلها 

 وذلك بحذف كافة األرصدة والمعامالت الهامة المتداخلة بين شركات المجموعة. 
 

م المالية للشركة التابعة باستخدام سياسات محاسبية مماثلة لتلك المتبعة من قبل الشركة ويتم توحيد القوائم المالية تعد القوائ

للشركة التابعة اعتباراً من التاريخ الذي تتمكن فيه الشركة من ممارسة سيطرة إدارية فعالة على الشركة التابعة. الشركة 

من رأس المال و/أو  %59شركة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، استثماراً يزيد عن التابعة هي تلك التي تمتلك فيها ال

 تمارس عليها سيطرة إدارية عملية. 
 

تحدد حقوق الملكية غير المسيطرة للشركة التابعة الموحدة بشكل مستقل عن حقوق الملكية لمساهمي الشركة. تتكون 

بتاريخ تجميع األعمال األصلية وحصة حقوق الملكية غير المسيطرة حقوق الملكية غير المسيطرة من مبلغ تلك الحقوق 

 من التغيرات في حقوق الملكية منذ تاريخ تجميع األعمال.
 

 :والمدرجة في هذه القوائم المالية األولية الموحدة التابعة بالشركةفيما يلي بيان 
  نسبة الملكية %  

  3931     2102    الشركة  بلد التأسيس

 السعودية  59  01  الشركة الوطنية للبتروكيماويات )"بتروكيم"( *
 
 

 *  فيما يلي بيان بالشركات التابعة لبتروكيم:
  نسبة الملكية %     

  3931     2102     الشركة بلد التأسيس

 السعودية  15  50   ** الشركة السعودية للبوليمرات

 اإلمارات  15  50  شركة بوليمرات الخليج للتوزيع ش.م.ح.
 

نتيجة لبعض المشاكل  2313تعرض مصنع الشركة السعودية للبوليمرات لبعض التوقفات في االنتاج خالل العام ** 

 الفنية في بعض وحدات االنتاج، إضافة إلى ذلك تم اإلعالن عن توقف مؤقت غير مجدول لإلنتاج خالل شهر مارس

 جهاز تغذية اللقيم الوارد إلى المصنع.عشرة ايام، وذلك بسبب تعطل لمدة  2314
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - 3

تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المرفقة وفقاً لمعيار التقارير المالية األولية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين 
في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة والملخصة  الشركةالقانونيين. إن السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة من قبل 

. 3931ديسمبر  13أدناه، تتماشى مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية المراجعة للسنة المنتهية في
ً إلى جنب مبها إن القوائم المالية األولية الموحدة واإليضاحات المرفقة  ع القوائم المالية الموحدة يجب أن تقرأ جنبا

 . 3931 ديسمبر 13المراجعة واإليضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في 

 يتم تقريب األرقام الظاهرة في هذه القوائم المالية األولية الموحدة ألقرب ألف.
 

 العرف المحاسبي

 تعد القوائم المالية األولية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية.
 

 استخدام التقديرات

أعداد القوائم المالية األولية الموحدة استخدام التقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على أرصدة الموجودات  يتطلب
والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية االولية الموحدة وصافي 

ح عنها خالل الفترة التي أعدت القوائم المالية االولية الموحدة بشأنها. وبالرغم من أن اإليرادات والمصاريف المصر
هذه التقديرات تم اعدادها وفقاً لمعرفة اإلدارة لألحداث والعمليات الجارية، فإن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف عن هذه 

 التقديرات. 
 

 النقدية وشبه النقدية

ة من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل والتي تستحق خالل تتكون النقدية وشبه النقدي

 ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ شراءها.
 

 المدينون 

تظهر الذمم المدينة بالمبلغ األصلي للفاتورة ناقصا المخصص لقاء أية مبالغ غير قابلة للتحصيل. يتم إجراء تقدير للديون 

 ا عند عدم إمكانية تحصيل المبلغ بالكامل. تشطب الديون المعدومة عند تكبدها.المشكوك في تحصيله
 

 المخزون

 ، أيهما أقل. تحدد التكلفة على النحو التالي : الممكن تحقيقهايقّوم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة 

 تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح - مواد خام وقطع غيار ومحفزات كيميائية
   

تكلفة المواد والعمالة المباشرتين زائداَ المصاريف غير  - االعمال تحت التشغيل والبضاعة تامة الصنع

 المباشرة المتعلقة بها وفقاً لمستوى النشاط العادي
 

 المشاريع تحت التنفيذ

تظهر المشاريع تحت التنفيذ بالتكاليف المتكبدة لحين االنتهاء من إعداد األصل للهدف الذي أنشئ من أجله، بعد ذلك يتم 

واد المشاريع تحت التنفيذ على تكاليف المقاولين والمحسابات رسملة تلك التكاليف على الموجودات ذات الصلة. تتضمن 

 ألخرى والتكاليف غير المباشرة والمحملة على أساس منتظم. والخدمات والتمويل والرواتب والتكاليف ا
 

 المصاريف المؤجلة / اإلطفاء

تشتمل المصاريف المؤجلة على عموالت الوساطة المتعلقة بالقروض وتلك المستوفاة بشكل مسبق ويتم إطفاءها على 

ذ لحين لتمويل المشاريع تحت التنفي فترات القروض المعنية. يتم رسملة مصاريف اإلطفاء المتعلقة بالقروض الممنوحة

 االنتهاء من إعداد األصل للهدف الذي أنشئ من أجله.
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 تتمة -ألهم السياسات المحاسبية  ملخص  - 0
 

 تكاليف التمويل

يتم رسملة تكاليف التمويل المرتبطة مباشرة بإنشاء أصل ما ضمن تكلفة ذلك االصل حتى انجاز كافة االعمال اإلنشائية 

الضرورية المتعلقة بإعداد األصل للهدف الذي أنشئ من أجله، وبعد ذلك تحمل هذه التكاليف على قائمة الدخل األولية 

 الموحدة.
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات / اإلستهالك

يث يتم ح تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد حسم االستهالك المتراكم فيما عدا البالتينيوم )معدن نفيس(

اظهاره بالتكلفة. تعتبر مصاريف اإلصالح والصيانة مصاريف تشغيلية، أما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف 

رأسمالية. يجري احتساب االستهالك على الممتلكات و اآلالت و المعدات على أساس األعمار اإلنتاجية المقدرة لها 

 باستخدام طريقة القسط الثابت.

 اجية المقدرة لفئات الموجودات الرئيسية ألغراض حساب االستهالك هي كما يلي : إن األعمار اإلنت

 سنوات 0 السيارات  سنة       35 -5  اآلالت والمعدات

 أو فترة اإليجار،  سنوات 5 تحسينات المباني المستأجرة  سنة           39  المباني
 أيهما أقصر  

    سنوات 39 – 1311  األثاث والمعدات المكتبية
 

 اإلستثمار في المشاريع المدارة بصورة مشتركة

المشروع المشترك هو عبارة عن إتفاقية تعاقدية تتعهد بموجبها المجموعة واألطراف األخرى القيام بنشاط إقتصادي 

لنشاط تتطلب المتعلقة بذلك ا معين يخضع للسيطرة المشتركة ويعني ذلك أن السياسات التشغيلية والمالية اإلستراتيجية

الموافقة الجماعية لألطراف المشاركة في السيطرة. يشار إلى المشاريع المشتركة التي تتطلب تأسيس منشأة مستقلة 

يكون لكل طرف مصلحة فيها بـ "منشآت مدارة بصورة مشتركة". يتم المحاسبة عن حصة المجموعة في المنشأة المدارة 

ريقة حقوق الملكية. وبموجب طريقة حقوق الملكية، تقيد حصة المجموعة في المنشأة المدارة بصورة مشتركة وفقاً لط

بصورة مشتركة في قائمة المركز المالي األولية الموحدة بالتكلفة بعد تعديلها بالتغيرات التي تطرأ على حصة المجموعة 

دية، س، ناقصاً اإلنخفاض في قيمة اإلستثمار الفرفي صافي موجودات المنشأة المدارة بصفة مشتركة لفترة ما بعد التأسي

 إن وجد.

 
 اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة 

يتم ، دورياً، مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المتداولة للتأكد من وجود مؤشر على وقوع أي خسارة ناتجة عن 

ا المؤشر، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل االنخفاض في قيمة تلك الموجودات. وفي حالة وجود مثل هذ

لتحديد حجم هذه الخسارة. وفي الحاالت التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل، يتم تقدير القيمة 

 القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية التي ينتمي إليها ذلك األصل.

در فيها المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية بأقل من قيمته الدفترية، عندئذ تخفض في الحاالت التي يق

القيمة الدفترية لذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدية إلى القيمة القابلة لالسترداد. يتم اثبات قيمة خسارة االنخفاض في 

 قائمة الدخل األولية الموحدة.

اً عكس االنخفاض في القيمة، عندئذ يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل او الوحدة المدرة للنقدية إلى القيمة إذا ما تم الحق

المقدرة القابلة لالسترداد لألصل على أال تتجاوز القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية لألصل التي كان 

قيمة االنخفاض في قيمة األصل او الوحدة المدرة للنقدية في السنوات السابقة. من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات  

  يتم إثبات عكس قيد االنخفاض في القيمة كإيرادات في قائمة الدخل األولية الموحدة مباشرة. 
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 المستحقة الدفع   والمبالغالدائنون 

يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع مستقبال عن البضاعة أو الخدمات المستلمة سواء قدمت أم لم تقدم بها 

 فواتير من قبل الموردين و مقدمي الخدمات.
 

 المخصصات 

ف أن تكالييتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، و

 سداد هذه االلتزامات محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق به. 
 

 الزكاة وضريبة الدخل 

يجنب مخصص الزكاة وفقاً لتعليمات مصلحة الزكاة و الدخل في المملكة العربية السعودية و على أساس مبدأ االستحقاق 
ديري خالل الفترات المرحلية على أن يتم المحاسبي. يحمل المخصص على قائمة الدخل األولية الموحدة بشكل تق

إحتسابها بناء على القوائم المالية السنوية بشكل أكثر دقة. يتم اجراء تسويات للفروقات، ان وجدت، الناتجة عن إجراء 
عة التاب تاالربوط الزكوية النهائية خالل السنة التي يتم فيها اصدار مثل هذه الربوط. يخضع الشركاء األجانب في الشرك

 لضريبة الدخل التي تدرج ضمن حقوق الملكية غير المسيطرة في القوائم المالية االولية الموحدة.لبتروكيم 

 يتم احتساب الزكاة المحملة على أساس الوعاء الزكوي المستقل لكل من الشركة وشركتها التابعة.
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

حقة للموظفين عن فترات خدماتهم المتراكمة كما في تاريخ قائمة المركز يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المست
 المالي األولية الموحدة وفقاً لنظام العمل والعمال السعودي.

 
 االحتياطي النظامي

من صافي دخل السنة إلى اإلحتياطي النظامي. ويجوز للشركة التوقف  %39طبقاً لنظام الشركات السعودي، يتم تحويل 
 مثل هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي نصف رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.عن إجراء 

 
 توزيعات األرباح

تقيد توزيعات األرباح النهائية للمساهمين كمطلوبات عند المصادقة عليها من قبل الجمعية العمومية للمساهمين. تقيد 

 من قبل مجلس اإلدارة.توزيعات األرباح المرحلية بعد إقرارها 
 

 إثبات اإليرادات 

تمثل المبيعات قيمة فواتير البضاعة الموردة، ويتم إثباتها عند انتقال المخاطر والمنافع الهامة المصاحبة لملكية البضاعة 

 إلى المشتري، و يمكن قياس مبلغ اإليرادات بشكل موثوق به عند تسليم البضاعة للعميل. 

 الخرى عند تحققها.يتم إثبات اإليرادات ا

 وفقاً لطريقة حقوق الملكية. مشاريع المدارة بصورة مشتركةيتم المحاسبة عن حصة المجموعة في نتائج أعمال ال
 

 المصاريف 

، هي تلك المتعلقة خصيصاً بتسليم وتسويق المنتجات. يتم تحميل كافة المصاريف األخرى والتسويقإن مصاريف البيع 

على المصاريف االدارية والعمومية وعلى أسس منتظمة بناءاً على معايير معتمدة من قبل  –عدا تكلفة المبيعات  فيما -

 اإلدارة.
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 تتمة –ألهم السياسات المحاسبية  ملخص  - 0
 

 العمالت األجنبية 

تحّول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة حين إجراء المعامالت. ويعاد 
تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة في ذلك التاريخ. تدرج 

 حويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل األولية الموحدة. األرباح والخسائر الناتجة عن السداد وت

تترجم موجودات ومطلوبات الشركات التابعة بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة 
عودية ة لرياالت سالمركز المالي األولية الموحدة. تترجم إيرادات ومصاريف الشركات التابعة المسجلة بالعمالت األجنبي

على أساس متوسط أسعار التحويل للفترة األولية. تحول عناصر حقوق الملكية، فيما عدا األرباح المبقاة، بسعر التحويل 
السائد عند نشوء كل عنصر. تدرج الفروقات الناتجة عن ترجمة القوائم المالية بالعمالت األجنبية، إذا كانت جوهرية، 

 جنبية متراكمة" ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي األولية الموحدة.تحت بند "تسوية عمالت أ
 

 القيمة العادلة

يتم تقدير القيمة العادلة للبنود المرتبطة بعمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدالت العمولة لبنود 
 بنفس الشروط و خصائص المخاطر المتشابهة.

 
 القطاعيةالمعلومات 

يعتبر القطاع جزء أساسي من المجموعة يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم بتقديم منتجات أو 
 خدمات في بيئة اقتصادية معينة )قطاع جغرافي(، وتختلف أرباحه وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات األخرى.

 

 ذات العالقة  األطرافالمعامالت مع  - 2

  -:الفترةذات العالقة الرئيسية خالل  األطرافرد فيما يلي تفاصيل المعامالت مع نو
 

     السعودية الرياالت بآالف

 مبلغ المعاملــــة    

 2313  4302  طبيعة المعاملة  الجهة ذات العالقة
       

 في  شريك غير مسيطر

 شركة تابعة   

  

 قرض مساند مستلم

 

- 

 

2360252 

 1230246  400.405  تسويقأتعاب   
       

 (5150352)  (523.894)  خدمات مقدمة   جهات منتسبة 

 3.50121  085.840  مبيعات  

 22206.1  0.025.508  مشتريات  

  
 إن األرصدة المستحقة من/إلى األطراف ذات العالقة مبينة في قائمة المركز المالي الموحدة.  
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 المخزون - 6
 

   الرياالت السعوديةبآالف 
     4302     2313      

 4110366 990.999 بضاعة تامة الصنع

 1530311 479.865 قطع غيار

 1210211 007.720 مواد خام

      220.21 49.255 محفزات كيميائية

 0.264.352 2120633      

 

 اإلستثمارات في المشاريع المدارة بصورة مشتركة - 5

االستثمارات في المشاريع المدارة بصورة مشتركة، استثمارات الشركة في الشركات المذكورة أدناه وجميعها تمثل 

 شركات قائمة ذات مسئولية محدودة وتعمل في المملكة العربية السعودية:
 

 نسبة الملكية %  المشروع المشترك

   

 01  شركة شيفرون فيليبس السعودية 

 01  شركة الجبيل شيفرون فيليبس 

 01  )*(شركة البتروكيماويات التحويلية المحدودة 
   

 :سبتمبر 19المنتهية في  الفترةفيما يلي ملخصا بحركة االستثمارات خالل 

 3931 2102 بآالف الرياالت السعودية
     

 331393312  332333223 الفترةفي بداية 

 1333193  5123270 الحصة في األرباح 

 1133261  - (*إضافات )*

 (5013606) (0523010) توزيعات أرباح
     

 3034.0666 0.486.792   الفترةفي نهاية 
     

 أعلنت المجموعة خالل الفترة عن بدء التشغيل لبعض مصانع المشروع.  ( *)

  رأس مال شركة البتروكيماويات التحويلية المحدودة بناًء على قرار الشركاء. الزيادة المقترحة فيتمثل االضافات  (**)

 

 المشروع تحت التنفيذ - 7

 والمرافق اإلضافية في مصنع تكاليف االعمال اإلنشائية لبعض الوحدات 2314سبتمبر  33يمثل الرصيد القائم كما في  
: تكلفة األعمال اإلنشائية لبعض الوحدات والمرافق اإلضافية في مصنع الشركة 2313. )للبوليمراتالشركة السعودية 

 .)متعلقة ببعض المشاريع التحويلية ، باإلضافة لتكلفة دراساتللبوليمراتالسعودية 
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 القروض ألجل الصكوك و - 3

 :الصكوك -

 بقيمة مليار اً صكوك)شركة تابعة(  بتروكيم(، أصدرت 2314يونيو  23هـ )الموافق 1435شعبان  25بتاريخ 

إصدار. يحمل  ةومئتي مليون لاير سعودي، وبقيمة إسمية قدرها مليون لاير سعودي للصك بدون خصم أوعالو

سعار السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية )سايبور( زائداً اإلصدار معدل عائد متغير على أساس األ

. تستحق الصكوك السداد بالقيمة اإلسمية بتاريخ إستحقاقها نهاية كل نصف سنة يستحق السداد في % 102هامش 

 (..231يونيو  23هـ )الموافق 1443شوال  23في 
 

قيمة الصكوك المصدرة مليون لاير سعودي  10323البالغ و ة الموحدةالمالي هذه القوائميمثل رصيد الصكوك في 

 .في هذه الصكوك المجموعة استثمارقيمة بعد استبعاد 
 

 :القروض ألجل -

يمثل رصيد القروض ألجل الجزء المسحوب من تسهيالت القروض التي حصلت عليها الشركة السعودية للبوليمرات 

المقترضة"( من تجمع بنوك تجارية محلية وأجنبية وصندوق االستثمارات العامة وصندوق التنمية  الشركة)"

 بغرض تمويل مشاريعها. الصناعية السعودي و ذلك
 

إن هذه القروض مضمونة مقابل عدة ضمانات تشتمل على رهن اآلالت والمعدات والحسابات البنكية للمصنع. 

تخضع القروض لتكاليف عمولة وفقاً لألسعار التجارية السائدة للقروض ذات المخاطر المماثلة. يتعين على الشركة 

 يها في كافة اتفاقيات القروض. المقترضة االلتزام بالشروط المنصوص عل

 

 الزكاة - 2

يجنب مخصص للزكاة و يتم تحميلها على قائمة الدخل األولية الموحدة على أساس تقديري. يتم تسوية الفروقات عند 

 احتساب مبلغ الزكاة النهائي في نهاية السنة.

 .3931قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية إلى مصلحة الزكاة والدخل )"المصلحة"( للسنوات السابقة وحتى العام 

، وتمت الموافقة على الربوط الزكوية التي أجرتها المصلحة 3991قامت المصلحة بإجراء الربوط الزكوية إلى العام 

و  3993الصادرة عن األعوام  ةط الزكويوكة على الرب. وقد اعترضت الشر3993عن جميع السنوات وحتى عام 

نتج عنها والتي استبعدتها المصلحة ذلك على بعض البنود لدى لجنة االعتراض االستئنافية الزكوية الضريبية و 3991

 مليون لاير 3330هذا وقد أصدرت اللجنة قرارها بتخفيض المطالبة إلى مبلغ  .مليون لاير سعودي 3030بمبلغ فروقات 

اعترضت الشركة لدى لجنة االعتراض . كما ، وقد اعترضت الشركة على هذا القرار لدى ديوان المظالمسعودي

وذلك على بعض  3991حتى العام و 3990الصادرة عن األعوام من الزكوية الضريبية على الربوط الزكوية  االبتدائية

، هذ وقد أصدرت اللجنة قرارها مليون لاير سعودي 3635 التى استبعدتها المصلحة ونتج عنها فروقات بمبلغالبنود 

مليون لاير سعودي وقدمت  536مليون لاير سعودي. وقد قامت الشركة بسداد مبلغ  3132بتخفيض المطالبة إلى 

شركة وفقاً لتقديرات اإلدارة قامت ال مليون لاير سعودي. 3333اعتراضاً لدى اللجنة االستئنافية الزكوية الضريبية بمبلغ 

 مقابل هذه البنود المعترض عليها.كاٍف  بتجنيب مخصص

وتم دفع الزكاة  3931فيما يتعلق ببتروكيم، تم تقديم اإلقرارات الزكوية إلى المصلحة للسنوات السابقة وحتى العام 

مليون لاير  53بمبلغ  والذى نتج عنه فروقات 2331قامت المصلحة بإجراء الربط الزكوي لعام المستحقة بموجبها. 

درت التي أص سعودي. وقد اعترضت بتروكيم على هذا الربط لدى لجنة االعتراض االستئنافية الزكوية الضريبية

 .لصالح بتروكيم يةالحال الفترةقراراها خالل 
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 تتمة - الزكاة - 2

والتي نتج  3939قامت بتروكيم مع مستشارها الزكوي بتقديم اعتراض على المطالبة الزكوية الصادرة عن العام  كذلك

مليون  60339هذا وقد اصدرت اللجنة قرارها بتخفيض المطالبة بمبلغ  ،مليون لاير سعودي 60303عنها فروقات بمبلغ 

القرار لدى لجنة االعتراض االستئنافية الزكوية الضريبية. لاير سعودي، وقد اعترضت الشركة والمصلحة على هذا 

 ترى إدارة بتروكيم بأن المحصلة النهائية لهذا االعتراض ستكون في صالحها.

، والتى 3933هذا وقد قامت بتروكيم مع مستشارها الزكوي بتقديم إعتراض على المطالبة الزكوية الصادرة عن العام 

سعودي. ترى إدارة بتروكيم بأن المخصص المكون كاٍف لتغطية أي فروقات قد  لاير مليون 15نتج عنها فرق بمبلغ 

 تنتج عن هذه المطالبة.

 
 غير المسيطرشريك المن  المساند القرض -03

قرض ال يغير المسيطر"( ف شريكمساهمة شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات المحدودة )"الهذا البند يمثل 

 لشروط الواردة في اتفاقية القرضالقرض المساند ل سداد يخضع. لسعودية للبوليمراتا للشركة بدون عمولة الممنوح

  .التنمية الصناعية السعودي صندوق من الممنوح

 

 المال رأس -00

 لاير سعودي.  13(، قيمة كل سهم سهم مليون 453: 2313) مليون سهم 453رأس مال الشركة من  يتكون

 

 للفترة السهمربح  -04
 ة المصدرة.على عدد األسهم العاديللفترة تم احتساب ربح السهم الواحد بتقسيم الدخل من العمليات الرئيسية وصافي الدخل  

 
 األولية النتائج - 00

 السنوية. ال تعتبر مؤشراً دقيقاً على نتائج األعمال  قدالموحدة للمجموعة األولية  النتائج

 

    المحتملة االلتزامات - 02

العادية، خطابات ضمان أصدرت البنوك المحلية التي تتعامل معها الشركة والشركة التابعة لها، خالل دورة أعمالها 

: 3931مليون لاير سعودي ) 219لاير سعودي(، والتي تتضمن مبلغ  مليار 133: 3931لاير سعودي ) ارملي 331بقيمة 

 ية للبوليمرات الى شركة ارامكو السعودية مقابل تغطية تكاليف اللقيم.مليون لاير سعودي( مقدمة من السعود 219
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   القطاعية المعلومات - 06
كأساس إلعداد المعلومات المالية الخاصة بها  المجموعةتتعلق المعلومات القطاعية بقطاعات األعمال التي أعدتها إدارة  

 ولتماشيها مع طرق إعداد التقارير الداخلية.

 التالية:األعمال المجموعة من قطاعات عمليات  تتكون

 وبيع المركبات العطرية والمذيباتإنتاج ها في نشاط يتمثل  :شركة شيفرون فيليبس السعودية -

 .السيكلوهكسان                                              

 ن ين ومزيج الموغاز والبنزيها في تصنيع وبيع الستايرنشاط يتمثل    : شركة الجبيل شيفرون فيليبس -

 الثيلين والبروبلين وغازوزيت الوقود والبنزين االثيلي وا العطري                                      

 لمسال ولقيم األروماكس.االبترول                                       

 صيانة و إدارة و تشغيل و إقامة و تطوير و تنميةيتمثل نشاطها في                              :بتروكيم -

 وتجارة األخرى والصناعات والبترول والغاز البتروكيماوية المصانع                                      

 .البتروكيماوية والمنتجات المواد في والتجزئة الجملة                                      

 كة البتروكيماويات شر -

 ومركبات النايلون ومنتجات تحويلية  606انتاج النايلون يتمثل نشاطها في    :           التحويلية المحدودة                  

 .أخرى                                                      

 سي.عمليات المركز الرئي ىيشتمل عل:                   المركز الرئيسي -
 

 

شركة  )غير مراجعة( 4302سبتمبر  03لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  البتروكيماويات 

تسويات 

  وإستبعادات

 شركة شيفرون بآالف الرياالت السعودية

 فيليبس السعودية

 شركة الجبيل

 بتروكيم شيفرون فيليبس

 التحويلية 

 المحدودة

 المركز

 الرئيسي

توحيد القوائم 

 اإلجمالي المالية

  
                      

 6.547.405 -        -        -        6.547.405 -        -        المبيعات 

 0.576.588 -        -        -        0.576.588 -        -        إجمالي الربح 

 728.436 (490.007) (27.078) (05.508) 674.407 033.472 643.746 الدخل )الخسارة( صافي

 45.704.550 (6.869.859) 5.747.898 908.706 44.287.207 0.422.272 0.000.686 إجمالي الموجودات

 06.956.872 (004.027) 003.889 -        06.978.060 -        -        إجمالي المطلوبات

 

 

 

 

شركة  )غير مراجعة( 2313سبتمبر  33لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  البتروكيماويات 

تسويات 

  وإستبعادات

 شركة شيفرون بآالف الرياالت السعودية

 فيليبس السعودية

 شركة الجبيل

 بتروكيم شيفرون فيليبس

 التحويلية 

 المحدودة

 المركز

 الرئيسي

توحيد القوائم 

 اإلجمالي المالية

  
                  

 20.530233 -        -       -       20.530233  -        -        المبيعات 

 3560416 -        -       -       3560416  -        -        إجمالي الربح 

 5110124 .23034 (3.0121) (105.2) (..14306) 1230115 53.0214 صافي الدخل )الخسارة(

 2503220121 (503230363) 6022.0332  320461.  2301660523  103640412 103420216 إجمالي الموجودات

 1505340614 (223) 1330344  -       1504340143  -        -        إجمالي المطلوبات
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 االرتباطات الرأسمالية   - 05

من المصاريف الرأسمالية المعتمدة من مجلس اإلدارة والمتعلقة بإنشاء وحدات ومرافق بلغ الرصيد غير المستخدم 
 (.لاير سعودي ال شيء: 2313) مليون لاير سعودي 233مبلغ الشركة السعودية للبوليمرات مصنع في إضافية 

 

 توصيات مجلس اإلدارة وتوزيعات األرباح -08

 الجمعية إلى (3933 ديسمبر 31)الموافق  هـ3010صفر  1 بتاريخ المنعقد اجتماعه في ،الشركة إدارة مجلس وصىأ

 عن الواحد، للسهم لاير سعودي 3 بواقع للسهم، االسمية القيمة من %39 بنسبة نقدية أرباح بتوزيع للمساهمين العمومية

 اجتماع خالل االقتراح هذا على المساهمون وافق وقدسعودي.  لاير مليون 059ه مجموع بما ،3933 المالي العام

 .(3931ابريل  30هـ )الموافق 3010جمادى الثاني  0 بتاريخ العمومية الجمعية

 الجمعية إلى (3931 ديسمبر 36)الموافق  هـ3015صفر  30 بتاريخ المنعقد اجتماعه في ،الشركة إدارة مجلس وصىأ

 عن الواحد، للسهم لاير سعودي 3 بواقع للسهم، االسمية القيمة من %39 بنسبة نقدية أرباح بتوزيع للمساهمين العمومية

 اجتماعخالل  االقتراحعلى هذا وقد وافق المساهمون  سعودي. لاير مليون 453ه مجموع بما ،2313 المالي العام

 (.2314إبريل  33هـ )الموافق 1435رجب  1الجمعية العمومية بتاريخ 

 

 المقارنة أرقام  -07

 أرقام المقارنة للفترة السابقة كي تتماشى مع عرض الفترة الحالية.تم إعادة تبويب بعض 




