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ستثمار الصناعي  السعودیة لإل المجموعةشركة 
 والشركة التابعة لھا 

 "   شركة مساھمة سعودیة " 
 

 المختصرة  الموحدةاألولیة  المالیة قوائمال
 (غیر المراجعة) 

 م 2017مارس   31في  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة 
 مراجعي الحسابات المستقلین  فحص  وتقریر 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

2 
 

 
   والشركة التابعة لھا    ستثمار الصناعي السعودیة لإل المجموعةشركة 

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 
 

   م2017  مارس 31في  ةالمنتھی لفترة الثالثة أشھرالمختصرة  الموحدة األولیة القوائم المالیةفھرس 
 ( غیر مراجعة) 
 

 الصفحة قائمة المحتویات 
  

 3   المختصرة الموحدة عن القوائم المالیة األولیة الحسابات المستقلینفحص مراجعي تقریر 
 4 قائمة المركز المالي األولیة الموحدة

 5 األولیة الموحدةاألرباح أوالخسائر والدخل الشامل اآلخر قائمة 
 6 األولیة الموحدة التغیرات في حقوق الملكیة  قائمة
 7 األولیة الموحدةالتدفقات النقدیة  قائمة

 8 - 37  المختصرةالموحدة  األولیةالمالیة  قوائمحول المختارة  یضاحات إ
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  المرفقة المختصرة الموحدة األولیة المالیةمراجعي الحسابات المستقلین للقوائم  فحص عن تقریر
 

 الموقرین                  ین ــــــــــــــادة المساھمـــــــــــى الســال
 السعودیة لإلستثمار الصناعي والشركة التابعة لھا المجموعة شركة 

 "شركة مساھمة سعودیة"
 المملكة العربیة السعودیة  –الریاض 

 
 :ھمقدم

"شــركة السعودیة لإلســتثمار الصــناعى  المجموعة لشركةالمالیة األولیة الموحدة المختصرة المرفقة  القوائم فحصنا لقد
 31 فــي كمــا المختصرةالمالي األولیة الموحدة  المركز على قائمة والمشتملة ،والشركة التابعة لھا –مساھمة سعودیة" 

 الملكیــة حقــوق فــي والتغیــرات اآلخــر الشــامل دخلوالــ  الخســائر أو لألربــاح قوائم األولیة الموحــدةالو م،2017مارس 
 واإلیضــاحات الھامــةالمحاســبیة  بالسیاســات وملخــص التــاریخ، ذلــك فــي المنتھیــة الثالثة النقدیة عن األشھر والتدفقات
  ).22( الى )1( من المختارة

 
ً المختصرة  الموحدة األولیة المالیة القوائم ھذه وعرض عن اعداد المسؤولة ھي إدارة الشركة إن  المحاســبة معیــارل وفقــا

 ھذه عن استنتاج إبداء ھي ومسؤولیتنا المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. " األولى المالى التقریر" ) 34الدولى رقم (
 .فحصنا إلى استناداً  المختصرة الموحدة األولیة المالیة القوائم

 
 :الفحص نطاق

ً  بالفحص قمنا لقد  المالیــة المعلومــات فحــص"الفحص  ارتباطاتوالخاص ب )2410(رقم  للمراجعة الدولي للمعیار وفقا
 األولیــة المالیــة القــوائم فحــص ویتكون .السعودیة العربیة المملكة في المعتمد و"المستقل  المراجع قبل من الُمنفذ األولیة

 إجراءات وتطبیق والمحاسبیة، المالیة األمور عن المسؤولین  لألشخاصسي أسا بشكلٍ  استفسارات توجیھ من المختصرة
ً  بھا القیام یتم التي المراجعة من نطاقھ في كبیر بشكلٍ  أقل الفحص ویعد  .أخرى فحص واجراءات تحلیلیة  للمعاییر وفقا
 بجمیــع ســنعلم بأننــا تأكیــد إلى الوصول من یمكننا لن وبالتالي ، السعودیة العربیة المملكة في المعتمدة للمراجعة الدولیة
 .مراجعة رأي نُبدي فلن وعلیھ،  .مراجعة عملیة خالل علیھا التعرف یمكن التي الُمھمة األمور

 
 :االستنتاج

 غیر معدة المرفقة المختصرةالموحدة   األولیة المالیةالقوائم  بأن نعتقد یجعلنا شيء انتباھنا یلفت لم فحصنا، إلى استناداً 
ً  الجوھریة الجوانب جمیع من  .السعودیة العربیة المملكة في المعتمد) 34معیار المحاسبة الدولى رقم (ل وفقا

 
 عـن الدكتور محمد العمري وشركاه

 
 
 

 جھــــــاد محمـــــــــد العمـــــــري
 362ترخیص رقم  -محاسب قانوني 

 
 ھـ 3814  .…… :   التاریخ

م 1720   ……  الموافق : 
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     السعودیة لإلستثمار الصناعى والشركة التابعة لھا المجموعة  شركة

 "  ةـة سعودیـة مساھمـشرك "  
       

 إیضاحات الموجودات
مارس  31كما في 

 م 2017
دیسمبر  31كما في  

 م 2016
 ینایر1 كما في 

 م 2016 
       موجودات غیر متداولة

 17,118,486  16,898,674  16,702,981  ومعداتوآالت  مصانع
  -  -  قرض مساند لمشاریع مدارة بصورة مشتركة 

               
75,000  

  2,472,484  2,508,645 7 استثمارات في مشاریع مدارة بصورة مشتركة 
         

2,818,169  

   110,454             101,927  قروض موظفین 
               

54,190  

  19,481,612  19,313,553  متداولة  الموجودات غیر إجمالي ال
       

20,065,845  
       موجودات متداولة  

  923,702  1,125,485 6  مخزون
         

1,018,811  

ً مقدم دفعات   329,385  346,673  وارصدة مدینة اخرى  ا
            

245,860  

   276,669              231,412 17 ذات عالقة   جھاتمن  مستحقال
            

222,775  

   562,831              886,845  تجاریونمدینون 
            

850,227  
 640,000  794,800  583,000  ألجل ودائع
 2,505,821  2,833,452  3,266,285    وما فى حكمھالنقد 

   5,720,839           6,439,700  متداولة  الموجودات جمالي الإ
         

5,483,494  
 25,549,339  25,202,451  25,753,253  مجموع الموجودات  

       حقوق الملكیة والمطلوبات
       حقوق الملكیة 

   4,500,000           4,500,000 8 رأس المال  
         

4,500,000  

   607,979              607,979   نظامياحتیاطي 
            

599,701  

  909,430  1,218,974  أرباح مبقاة
            

839,161  

  6,017,409  6,326,953  الشركة للمساھمین فى  العائدةحقوق الملكیة 
         

5,938,862  

   5,935,089           6,129,038  غیر المسیطرة حقوق الملكیة
         

5,479,433  

  11,952,498  12,455,991  اجمالي حقوق الملكیة 
       

11,418,295  
       مطلوبات غیر متداولة  

 9,492,315   8,164,785           8,167,291 12 االجل  طویلةقروض 

   985,929              992,586 9 قرض مساند من شریك غیر مسیطر في شركة تابعة  
            

949,562  

   1,070,000           1,070,000 10 صكوك 
         

1,070,000  

   221,216              238,917  مؤجلة  ةیمطلوبات ضریب
            

156,876  

   127,022              133,787 16 نھایة الخدمة للموظفین مكافآتالتزامات 
               

94,329  

   10,568,952         10,602,581  متداولة   المطلوبات غیر جمالي الإ
       

11,763,082  
       مطلوبات متداولة 

   1,340,670           1,340,670 12 االجل  طویلةمحددة الجزء المتداول من قروض 
         

1,296,420  

   95,058                147,292  تجاریون دائنون
            

127,148  

   453,148              376,781  مستحقة وارصدة دائنة اخرى دفعات
            

368,712  

   504,027              555,025 13 الشرعیة  زكاةالمخصص 
            

371,888  

   288,098              274,913 17 ذات عالقة   جھاتمستحق الى ال
            

203,794  

   2,681,001           2,694,681  جمالي المطلوبات المتداولة إ
         

2,367,962  

   13,249,953         13,297,262  جمالي المطلوبات إ
       

14,131,044  

  25,202,451  25,753,253  جمالي حقوق الملكیة والمطلوبات إ
       

25,549,339  
 )المختصرة الموحدة األولیةالمالیة  القوائم) تشكل جزءاً من ھذه 22) إلى ( 1( المرفقة من المختارة إن اإلیضاحات(
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      السعودیة لإلستثمار الصناعى والشركة التابعة لھا  المجموعة  شركة

 "  ةـة سعودیـة مساھمـشرك "  
 

 قائمة األرباح أوالخسائر والدخل الشامل اآلخر األولیة الموحدة
 (غیر مراجعة) 

 )الریاالت السعودیة(بآالف  
 

 ایضاحات  
الفترة المنتھیة في 

 م 2017مارس  31
الفترة المنتھیة في  

 م2016مارس  31
     
     

  1,659,956       1,685,267  مبیعات
  )1,234,814(  )1,182,867(  تكلفة المبیعات 

  425,142  502,400  الربح   مجمل
     

  31,924  261,161 7 مدارة بصورة مشتركة مشاریع  أرباححصة الشركة في صافي 
 )98,009(   )99,321(   وتسویقمصروفات بیع 

 )49,462(   )51,624(  واداریة  عمومیة مصروفات
 )50,625(  )20,625(  مشتركة بصورة مدار مشروع في مساند قرض قیمة انخفاض خسائر

  258,970  591,991  التشغیل ربح
     

  12,861  22,814  اخرى   ایرادات
 )55,694(   )60,314(  تمویل تكالیف
  216,137  554,491  الزكاة الشرعیة وضریبة الدخل  قبل  الدخل

     
 )62,006(     )82,738( 13 الدخل   ریبةالزكاة الشرعیة وض

  154,131  471,753   الفترة دخل صافي
     

     ــ:ل العائد
  29,076    309,544    الشركة في نالمساھمی

  125,055    162,209  غیر المسیطرة  الملكیة حقوق
  471,753  154,131 

     :خراآل الشامل الدخل بنود
   -    -  : دخل ال  صافي ضمن الحقا تصنیفھا إعادة یتم لن التي البنود
 154,131  471,753  للفترة الشامل الدخل

     
     ــ:ل العائد

  29,076  309,544    الشركة في نالمساھمی
  125,055  162,209  غیر المسیطرة الملكیة حقوق

  471,753  154,131  
     ):السعودي(باللایر  السھم ربحیة
  للمساھمین في الفترة دخل لصافيالسھم األساسیة والمخفضة  ربحیة

  0.06  0.69 11 الشركة 
 
 

 المختصرة) الموحدة األولیةالمالیة  القوائم) تشكل جزءاً من ھذه 22) إلى ( 1المرفقة من( المختارة إن اإلیضاحات(
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      السعودیة لإلستثمار الصناعى والشركة التابعة لھا لمجموعة ا شركة

 "  ةـة سعودیـة مساھمـشرك " 
 التغیرات في حقوق الملكیة األولیة الموحدةقائمة 

 (غیر مراجعة) 
 )الریاالت السعودیة(بآالف  

  مبقاةارباح   نظامياحتیاطي   رأس المال 

حقوق إجمالي 
الملكیة العائدة 

لمساھمین في ل
  الشركة

حقوق إجمالي 
غیر  الملكیة

 حقوق الملكیة إجمالي  المسیطرة

            م 2017مارس 31 في  المنتھیة أشھر  الثالثة لفترة
 11,952,498  5,935,089  6,017,409  909,430  607,979  4,500,000 م  2017ینایر  1كما في  الرصید

 471,753  162,209  309,544     309,544  -  -  الشامل  للفترة دخل ال
 31,740  31,740  -  -  -  - السعودي  غیر الشریك الى  العائد المؤجلة   والضریبة   الدخل ضریبة  مخصص 

 12,455,991  6,129,038  6,326,953  1,218,974  607,979  4,500,000 م  2017مارس  31كما في  الرصید
            

            م 2016  مارس 31 في  المنتھیة أشھر  الثالثة لفترة
 11,418,295   5,479,433   5,938,862   839,161   599,701      4,500,000 م  2016ینایر  1كما في  الرصید
 154,131   125,055    29,076        29,076       -                  -               الشامل للفترة الدخل 

 16,153  16,153     -                  -                  -                  -              السعودي  غیر الشریك الى  العائد المؤجلة   والضریبة   الدخل ضریبة  مخصص 
 11,588,579   5,620,641   5,967,938  868,237   599,701      4,500,000 م  2016مارس  31كما في  الرصید

 
 

 المختصرة) الموحدة األولیةالمالیة  القوائم) تشكل جزءاً من ھذه 22) إلى ( 1( المرفقة من المختارة إن اإلیضاحات(  
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 السعودیة لإلستثمار الصناعى والشركة التابعة لھا  المجموعة شركة

 " شركة مساھمة سعودیة " 
 قائمة التدفقات النقدیة الموحدة  

 ( غیر المراجعة) 
 السعودیة) الریاالت بآالف (

 
 
 

 المختصرة) الموحدة األولیةالمالیة  القوائم) تشكل جزءاً من ھذه 22) إلى ( 1المرفقة من( المختارة إن اإلیضاحات(

 إیضاحات  

 الفترة المنتھیة
 مارس 31في 

 م  2017

 
الفترة المنتھیة في 

 م2016مارس  31
     األنشطة التشغیلیة  

  216,137   554,491  وضریبة الدخل   الشرعیة قبل الزكاة الدخل  
     الت:ـــتعدی

  200,478  229,601  اتاستھالك
  3,443     2,506  إطفاءات 

 50,625  20,625  مشتركة  بصورة  مدار  مشروع في مساند قرض  قیمة  انخفاض  خسائر
 -  ) 2(  آالت ومعدات أرباح  بیع 

 55,694  60,314  تمویل تكالیف
 ) 31,924(  ) 261,161(  مشتركة  بصورة مدارة صافي أرباح مشاریع في حصة 

     التغیرات في:  
 ) 23,029(  ) 324,014(  تجاریون مدینون
ً  دفعات   ) 2,888(   ) 8,761(     موظفین وقروض  وأرصدة مدینة أخرى   مقدما

  13,529  6,765  صافي  ،للموظفین الخدمة  نھایة مكافآت التزامات
    191,487  ) 201,783(  مخزون  

       51,668  52,234  دائنون تجاریون  
 ) 346,54(  ) 70,447(  اخرى دائنة وأرصدة  مستحقة  دفعات 

   )64,580(  32,817  ذات العالقة  الجھاتالمستحق من وإلى 
 606,294  93,185  النقد الناتج من العملیات

     
 ) 3,453(  - 12 زكاة مدفوعة  

 ) 29,845(  ) 42,621(  مدفوعة  تمویل تكالیف
 572,996  50,564  من األنشطة التشغیلیة   ة الناتج التدفقات النقدیة   صافي

     
     األنشطة اإلستثماریة  

 10,000  211,800  ودائع االجل  
 ) 52,252(  ) 33,950(  اضافات آالت ومعدات  

 -  44  آالت ومعدات  متحصالت من بیع 
 -  225,000  توزیعات أرباح مستلمة من مشروع مدار بصورة مشتركة   

 ) 50,625(   ) 20,625(   مدفوعات قرض مساند لمشاریع مدارة بصورة مشتركة 
 ) 92,877(  382,269  االنشطة االستثماریة )في  ةالمستخدم الناتجة من ( النقدیة  التدفقات   صافي

     
 480,119  432,833  حكمھ   في  وما النقد  في  التغیر صافي

 2,505,821  2,833,452  وما في حكمھ في بدایة الفترة   النقد
 2,985,940  3,266,285  وما في حكمھ  في نھایة الفترة   النقد

     
     نقدیة  غیر معامالت 
 26,252  85,625  آالت ومعدات مقابل مستحقات وأرصدة دائنة اخرى  إضافات 

     



 والشركة التابعة لھا  السعودیة لإلستثمار الصناعي المجموعةشركة 
  )ةـة سعودیـة مساھمـشرك(
 م2017 مارس 31في  ةالمنتھی لفترة الثالثة أشھر األولیة الموحدة المختصرةیضاحات حول القوائم المالیة إ
 (غیر مراجعة)  

 ما لم یذكر خالف ذلك)  الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بآالف 
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 التكوین والنشاط -1
مسجلة في الریاض بالمملكة العربیة  سعودیة" ھي شركة مساھمة الشركةاو " ستثمار الصناعي السعودیة لإل المجموعة شركة 

. تم تأسیس )1996ینایر  1 ھجریا (الموافق1416شعبان  10بتاریخ  1010139946السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 
 ). 1995اكتوبر  5 ھجریا (الموافق 1416جماد االول  10بتاریخ  610قرار وزارة التجارة والصناعة رقم الشركة بموجب 

 
في تنمیة وتطویر القاعدة الصناعیة في المملكة وعلى األخص الصناعات البتروكیماویة وفتح مجاالت تصدیرھا  الشركةنشاط یتمثل 

إلى األسواق الخارجیة وإفساح المجال للقطاع الخاص للدخول في صناعات أخرى باستعمال منتجات الصناعة البتروكیماویــة وذلــك 
  مدرجة في سوق االسھم السعودیة.  الشركةإن أسھم  زمة من جھات اإلختصاص.بعد الحصول على التراخیص الال

 .11625 الریاض 99833ص.ب.   السعودیة العربیة المملكة  فيالمكتب المسجل للشركة    یقع    
 

 من كل سنة.   دیسمبر 31ینایر وتنتھي في  1تبدأ في  للمجموعةإن السنة المالیة 
 

 س االعدادأس -2
(وھو  األولى المالى) "التقریر 34( رقم الدولى  المحاسبة لمعیار وفقا  المرفقة المختصرة الموحدة األولیة  المالیة القوائم أعدت

المعیار الدولى للتقریر المالى الذى یحدد الحد األدنى لمحتویات التقریر المالي األولى) وكذلك وفقا للمعیار الدولى للتقریر المالي 
الموحدة معاییر الدولیة ألول مرة" باستخدام السیاسات المحاسبیة التى تتوقع الشركة تطبیقھا في القوائم المالیة ) "تطبیق ال1رقم (

 م.  2017دیسمبر 31 كما في 
 

 في الدولیة للتقریر المالى المعتمدة  المعاییر"  إلى تشیر فھي اإلیضاحات ھذه في " المالي للتقریر الدولیة یروردت  عبارة "المعای أینما
 الدولیة  والمعاییرالمملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین".  

 تلك  لبعض الھیئة فتھاأضا التى واإلفصاحات المتطلبات الى باإلضافة الدولى المجلس من صدرت كما الدولیة المعاییر ھى المعتمدة
وفقا لما ورد في وثیقة إعتماد المعاییر الدولیة للتقریر المالى.  ویقصد بالمعاییر واإلصدارات األخرى ھو ما تعتمده الھیئة  المعاییر

 السعودیة للمحاسبین القانونیین من معاییر وآراء فنیة لمواضیع ال تغطیھا المعاییر الدولیة مثل موضوع الزكاة.
 

لم ینص على غیر ذلك. تعرض القوائم  ماتم اعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیة ووفقاً لمبدأ اإلستحقاق 
 المالیة األولیة الموحدة  القوائمفي  المبالغ. وتدرج جمیع للشركةالمالیة األولیة الموحدة باللایر السعودي الذي یمثل العملة الرئیسیة 

 واالیضاحات المعلومات كافة  الموحدة األولیة  المالیة  القوائم تتضمن الغیر ذلك.  یذكر سعودي ما لم  لایر ألف  أقربمقربة الى 
 دیسمبر 31 في المنتھیة للسنة للشركة الموحدةاالطالع علیھا مقترنة بالقوائم المالیة  ویجب السنویة المالیة القوائم العداد المطلوبة

م ال تعبر بالضرورة عن النتائج المتوقعة   2017 مارس 31 في  المنتھیة اشھر الثالثة لفترة النتائج فإن  ذلك،  الى اضافة. م 2016
 م. 2017دیسمبر  31للسنة المالیة المنتھیة في 

 
 التوحیدس أس

التابعة لھا الخاضعة لسیطرتھا  كما  والشركة للشركةعلى القوائم المالیة  للشركةتشتمل القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 
الشركة  ب ارتباطھالقاء  ھا،متغیرة ، أو لدیھا الحق فی لعوائدمعرضة  الشركة . تتحقق السیطرة عندما تكون م2017 مارس  31في 

 ولدیھا القدرة على التأثیر في ھذه العوائد من خالل سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا. ،المستثمر فیھا
 

 : التالیة الثالثة العناصر تحققفقط عند  ،على شركة مستثمر فیھا للشركةالسیطرة  تتحققالتحدید،   وعلى وجھ
 

ذات األھمیة الخاصة   األنشطة، وجود حقوق قائمة تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ أيعلى الشركة المستثمر فیھا ( سلطة -
 بالشركة المستثمر فیھا).

 في الشركة المستثمر فیھا. ارتباطھا، نظیر ھالحق فیا أوالتعرض إلى عوائد متغیرة ،  -
 على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا.  سلطتھاالقدرة على استخدام  -

 
  الشركة وبشكل عام، ھناك افتراض بأنھ ینتج عن امتالك أغلبیة حقوق التصویت سیطرة. وتأییداً لھذا االفتراض، وعندما یكون لدى 

تأخذ بعین االعتبار كافة الحقائق  الشركةأقل من األغلبیة في حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فیھا، فإن 
 ویشمل ذلك:  ،على الشركة المستثمر فیھا سلطة لدیھانت ما إذا كا لتقویموالظروف 

 
 الترتیبات التعاقدیة مع  حملة حقوق التصویت اآلخرین في الشركة المستثمر فیھا. -



 والشركة التابعة لھا  السعودیة لإلستثمار الصناعي المجموعةشركة 
  )ةـة سعودیـة مساھمـشرك(
 م2017 مارس 31في  ةالمنتھی لفترة الثالثة أشھر األولیة الموحدة المختصرةیضاحات حول القوائم المالیة إ
 (غیر مراجعة)  

 ما لم یذكر خالف ذلك)  الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بآالف 
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 الحقوق الناتجة عن ترتیبات تعاقدیة أخرى.  -
 حقوق تصویت محتملة. ةوأی الشركةحقوق التصویت الخاصة ب -

 
سیطرة على الشركة المستثمر فیھا إذا ما أشارت الحقائق والظروف إلى وجود تغیر في  لدیھا ما إذا كانت تقییمبإعادة  الشركةتقوم 

السیطرة على الشركة التابعة ویتم التوقف  ممارسة بدءعنصر أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة.  یتم  توحید الشركة التابعة عند 
ومصاریف الشركة التابعة  إیرادات. تدرج موجودات ومطلوبات ولشركةاعن ذلك عند فقدان السیطرة على الشركة التابعة من قبل 

ولحین   الشركة في القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة اعتباراً من تاریخ انتقال السیطرة إلى  الفترةالمستحوذ علیھا خالل 
 فقدان مثل ھذه السیطرة.

 
الشركة وإلى حقوق الملكیة غیر المسیطرة حتى  المساھمین فيإلى  خرالشامل اآل الدخلالربح أو الخسارة وكل بند من بنود  یعود

بمعنى أنھ یتم قید الخسائر على الحصص غــیر  ،إذا ما أدى ذلك إلى أن یكون رصید حقوق الملكیة غیر المسیطرة عجزاً 
 جز في رصید الحصص غیر المسیطرة.الـمسیطرة حتى و إن نتج عن ذلك القید ع

 
. یتم حذف للشركة تتماشى مع السیاسات المحاسبیة ل ذلك  األمر تطلب إذایتم إجراء التسویات على القوائم المالیة للشركات التابعة 

 الشركة في  اءالشركالمتعلقة بالمعامالت بین خل والمصاریف والتدفقات النقدیة كافة الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة والد
 بالكامل عند توحید القوائم المالیة. التابعة 

 
سیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة. في حالة فقدان  لفقدان ل عنھا ینجم ال التيفي ملكیة الشركة التابعة،  اتتغیرالتم المحاسبة عن ت

 السیطرة على الشركة التابعة، فإنھا: الشركة
 

 موجودات (بما في ذلك الشھرة) ومطلوبات الشركة التابعةالتقوم بالتوقف عن إثبات  -
 حقوق ملكیة غیر مسیطرة ةتقوم بالتوقف عن إثبات القیمة الدفتریة ألی -
 تقوم بالتوقف عن إثبات فروقات التحویل المتراكمة، المقیدة ضمن حقوق الملكیة -
 المستلمتقوم بإثبات القیمة العادلة للعوض(المقابل)  -
 تقوم بإثبات القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ -
 تقوم بإثبات أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة  -

إلى الربح أو الخسارة أو األرباح المبقاة،  بنود الدخل الشامل األخرىتقوم بإعادة تصنیف حصة الشركة من البنود المثبتة سابقا في 
 باستبعاد المطلوبات أو الموجودات ذات الصلة  الشركةاألمر ذلك،  كما ھو مطلوب اذا قامت  إقتضى إذا

 
 التابعة المملوكة مباشرة للمجموعة:  الشركةیلي تفاصیل  فیما

 الرئیسي النشاط %  الملكیة نسبة بلد التأسیس االسم  
     

 (بتروكیم) للبتروكیماویات الوطنیة الشركة
العربیة   المملكة

 السعودیة
 الموادوبیع  انتاج 50

 البتروكیماویة والمنتجات
     

 بموجب السعودیة العربیة بالمملكة الریاض في مسجلةللبتروكیماویات ("بتروكیم") ھي شركة مساھمة سعودیة  الوطنیة شركةال إن
). تم تأسیس الشركة بموجب 2008مارس  16(الموافق  ھجریا 1429ربیع األول  8 بتاریخ 1010246363 رقم تجاري سجل

 ). 2008فبرایر   23ھجریا (الموافق  1429صفر  16ق المؤرخ  53قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 
 

 االخرى  والصناعات والبترول والغاز البتروكیماویة المصانع وصیانة وادارة وتشغیل واقامة  تطویر في بتروكیم نشاط یتمثل
 . لصالحھا والمباني مصانعوال االراضي وتملك ومشتقاتھا البتروكیماویة والمنتجات المواد في والتجزئة الجملة وتجارة

 
 : لبتروكیمیلي تفاصیل الشركات التابعة المملوكة مباشرة  فیما

 الرئیسي النشاط %  الملكیة نسبة بلد التأسیس االسم  
     

 للبولیمراتالشركة السعودیة 
العربیة   المملكة

 اتوبیع منتجات البولیمر  انتاج 65 السعودیة 
    

 اتوتخزین منتجات البولیمر بیع 65االمارات العربیة  شركة بولیمرات الخلیج للتوزیع ش.م.ح.



 والشركة التابعة لھا  السعودیة لإلستثمار الصناعي المجموعةشركة 
  )ةـة سعودیـة مساھمـشرك(
 م2017 مارس 31في  ةالمنتھی لفترة الثالثة أشھر األولیة الموحدة المختصرةیضاحات حول القوائم المالیة إ
 (غیر مراجعة)  

 ما لم یذكر خالف ذلك)  الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بآالف 
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 للبولیمرات السعودیة للشركة المتحدة
     

ھي شركة مختلطة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في الجبیل، بالمملكة العربیة السعودیة بموجب  الشركة السعودیة للبولیمرات إن
م). یتمثل نشاط السعودیة  2007مارس  9ھـ (الموافق 1428ذو القعدة   29بتاریخ  2055008886السجل التجاري رقم 

بیلین والھیكسین والبنزین والبولي ایثیلین عالي للبولیمرات بإنتاج وبیع خلیط وقود المحركات وزیت الوقود واإلیثیلین والبرو
 ومنخفض الكثافة والبولي بروبیلین والبولي ستایرین.

 
. ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في المنطقة الحرة بمطار دبي، باإلمارات ح.مشركة بولیمرات الخلیج للتوزیع ش. إن

م). ینحصر نشاط شركة بولیمرات الخلیج في بیع 2011فبرایر  15ھـ (الموافق 1432ربیع األول  12العربیة المتحدة بتاریخ 
 وتخزین البولیمرات المنتجة من قبل الشركة السعودیة للبولیمرات. 

  



 والشركة التابعة لھا  السعودیة لإلستثمار الصناعي المجموعةشركة 
  )ةـة سعودیـة مساھمـشرك(
 م2017 مارس 31في  ةالمنتھی لفترة الثالثة أشھر األولیة الموحدة المختصرةیضاحات حول القوائم المالیة إ
 (غیر مراجعة)  

 ما لم یذكر خالف ذلك)  الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بآالف 
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 الجدیدة والمعدلة قید اإلصدار ولم یحن موعد تطبیقھا بعد المالي للتقریرالدولیة إلعداد المعاییر  -3
تم إصدارھا ولم یحن موعد تطبیقھا  يلمعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة والمعدلة التا بعضلم تقم الشركة بالتطبیق المبكر ل

 .)20كما ھو مفصل فى ایضاح (  بعد
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة ملخص  -4
 دیسمبر 31 في كما تطبیقھا المتوقعالمرفقة مع تلك  المختصرةالموحدة  األولیة المالیة القوائم إعداد في المحاسبیة السیاسات تتماشى
عن السنة المنتھیة   المالیة القوائمم و2016ینایر  1كما في  االفتتاحیة المالى  المركز قائمة في المتبعة السیاسات نفس وھيم 2017

 الموحدة  األولیة المالیة القوائمفي إعداد  الشركةیلي أھم السیاسات المحاسبیة التي استخدمتھا  فیما.  وم2016 دیسمبر 31   في
 المختصرة المرفقة: 

 
 تصنیف الموجودات والمطلوبات إلى متداولة/غیر متداولة

استناداً إلى تصنیفھا إلى بنود متداولة/غیر  الموحدة األولیةتعرض الشركة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي 
 متداولة.  

 
 یكون األصل متداوالً عندما:

 یكون محتفظاً بھ بشكل أساسي بغرض المتاجرة •
 التقاریر المالیة یكون من المتوقع تحققھ خالل اثني عشر شھراً بعد فترة  •
 یكون من المتوقع تحققھ أو توجد نیة لبیعھ أو استھالكھ في دورة تشغیل عادیة •
ما لم یكن مقیدا من التبادل أو االستخدام لتسویة التزام لفترة اثني عشر شھراً على  وما في حكمھیكون في صورة النقد  •

 األقل بعد فترة التقاریر المالیة. 
 

 الموجودات االخرة كغیر متداولة.  بتصنیف كافة الشركةتقوم 
 

 یكون االلتزام متداوالً عندما:
 یكون محتفظاً بھ بشكل أساسي بغرض المتاجرة •
 یكون من المتوقع سداده في دورة تشغیل عادیة •
 التقریر الماليیكون مستحق السداد خالل اثني عشر شھراً بعد فترة  •
 . المالي التقریرتزام لفترة اثني عشر شھراً على األقل بعد فترة في حالة عدم وجود حق غیر مشروط بتأجیل تسویة االل •

 
 یتم تصنیف كافة الموجودات والمطلوبات األخرى على أنھا غیر متداولة. 

 
 تحقق االیرادات

ویمكن قیاس اإلیرادات بصورة موثوق فیھا  متوقعا بشكل كافاالقتصادیة للمجموعة  المنافعیصبح تدفق  عندما تتحقق اإلیرادات 
بغض النظر عن موعد السداد. یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق ناقصا الخصومات والتخفیضات، 

مخزون المورد من  االیرادات قیمة فواتیر ال تمثلآخذا في االعتبار شروط السداد المحددة تعاقدیا وباستثناء الضرائب او الرسوم. 
 تسلیم قبل الشركة خالل السنة والمسجلة عند انتقال المخاطر والمنافع  الھامة لملكیة المخزون الى المشتري ویكون ذلك عادة عند 

 المخزون.  
 

  



 والشركة التابعة لھا  السعودیة لإلستثمار الصناعي المجموعةشركة 
  )ةـة سعودیـة مساھمـشرك(
 م2017 مارس 31في  ةالمنتھی لفترة الثالثة أشھر األولیة الموحدة المختصرةیضاحات حول القوائم المالیة إ
 (غیر مراجعة)  

 ما لم یذكر خالف ذلك)  الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بآالف 
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 في نتائج مشروعات مدارة بصورة مشتركة  حصة
حتساب والمحاسبة عن الحصة في نتائج مشروعات مدارة بصورة مشتركة باستخدام طریقة حقوق الملكیة من خالل تحقق اال یتم

 في صافي االیرادات /(الخسائر) من المشروعات المدارة بصورة مشتركة.  الشركةحصة 
 

 عموالت ایرادات
 العمولةلھذه االدوات المالیة باستخدام طریقة معدل  العموالتلجمیع االدوات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة، تسجل ایرادات  بالنسبة

الفعلي ھو المعدل الذي یخصم استالم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة على مدى العمر المتوقع لألداة  العمولةالفعلي. إن معدل 
االرباح او  قائمة في  العموالتالى صافي القیمة المدرجة بالدفاتر لألداة المالیة. تدرج ایرادات  إذا توجب ذلك ترة أقصر المالیة او لف

 الموحدة.  ألولیةالخسائر  والدخل الشامل االخر ا 
 

 مشتركة بصورة مدارة مشروعات في استثمار
قتصادي معین یخضع اتفاقیة تعاقدیة تتعھد بموجبھا الشركة واألطراف األخرى القیام بنشاط االمشروع المشترك ھو عبارة عن 

للسیطرة المشتركة ویعني ذلك أن السیاسات التشغیلیة والمالیة اإلستراتیجیة المتعلقة بذلك النشاط تتطلب الموافقة الجماعیة لألطراف  
لتي تتطلب تأسیس منشأة مستقلة یكون لكل طرف مصلحة فیھا بـ  المشاركة في السیطرة. یشار إلى المشاریع المشتركة ا

ً لطریقة حقوق  المشاریعمدارة بصورة مشتركة". یتم المحاسبة عن حصة الشركة في  مشروعات"  المدارة بصورة مشتركة وفقا
  الماليمة المركز المدارة بصورة مشتركة في قائ المشروعاتالملكیة. وبموجب طریقة حقوق الملكیة، تقید حصة الشركة في 

المدار بصفة مشتركة  المشروعبالتكلفة بعد تعدیلھا بالتغیرات التي تطرأ على حصة الشركة في صافي موجودات  الموحدة األولیة
 نخفاض في قیمة اإلستثمار الفردي، إن وجد. لفترة ما بعد التأسیس، ناقصاً اال

 
  المصروفات

. كما تسجل تكالیف االنتاج التاریخیة التكلفةاساس  علىتكالیف التشغیل  تسجل. االستحقاق ساسأ  على  المصروفات جمیع تسجل
 غیرتصنیف كافة المصروفات االخرى بما في ذلك مصروفات البیع والتوزیع  یتم. المبیعاتالمباشرة ضمن تكلفة  والمصروفات

 على اساس متسق.  الحاجة وفق واالداریة العمومیة روفاتالمخصومة من المبیعات والمص
 

 االجنبیة   العمالت
ألول مرة لإلثبات.  المعاملةفي تاریخ  السائدالمعامالت بعمالت اجنبیة من قبل الشركة بعمالتھا الرئیسیة وفقا لسعر الصرف  تسجل

 . المالي التقریري تاریخ ویتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة بعمالت اجنبیة وفقا لسعر الصرف الفوري للعملة الرئیسیة ف
 الموحدة.   األولیة خراآل الشامل  والدخلاالرباح او الخسائر  قائمةالفروق الناتجة من تسویة او تحویل البنود النقدیة الى   وتدرج

 
 الدخل وضرائب الزكاة

الزكاة وضرائب الدخل بالمملكة العربیة السعودیة على أساس االستحقاقات.  ھیئةالمحاسبة عن الزكاة وفقا للقواعد الصادرة من  یتم
  نھایة في -وجدت ان–. ویتم تعدیل الفروق الموحدة األولیةخر الدخل الشامل اآلوالخسائر و ا االرباح قائمةفي  المخصصیتم قید 

 . السنة
الشركاء األجانب في الشركات التابعة لضرائب الدخل والمدرجة ضمن حقوق الملكیة غیر المسیطرة في القوائم المالیة  یخضع

 األولیة المختصرة الموحدة.  
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 األرباح النقدیة الى المساھمین  توزیعات
بالمملكة العربیة السعودیة، یتم إقرار  الشركات لنظام ووفقا. اقرارھاعند  لمساھمیھا النقدیةتوزیعات األرباح  استحقاق الشركة تقید

 مباشرة ضمن حقوق الملكیة.  المستحقة األرباح مبلغ. ویسجل العمومیة الجمعیةمن  علیھا  المصادقةالتوزیع عند 
 

 حكمھ   مافيالنقد و
 أشھر ثالثةالنقد وما في حكمھ على النقد في الصندوق واالرصدة لدى البنوك والودائع قصیرة االجل ذات فترات استحقاق  یشتمل

 . اقل او
 

 االثبات الغاءاالعتراف االولي والقیاس الالحق و -المالیة األدوات
 حقوق ملكیة لشركة أخرى.  واتأو أد ةمالی مطلوباتو شركة مال ةمالی موجودات ھاد ینشأ عنوعق  ةإن األداة المالیة ھي أی

 
 الموجودات المالیة 

 والقیاس  األولي اإلعتراف
كموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو  االولي االعتراف عندیتم تصنیف الموجودات المالیة 

ً قروض ومدینین متى كان ذلك مالئم في حالة الموجودات المالیة   إلیھا، یضافكافة الموجودات المالیة مبدئیاً بالقیمة العادلة  تثبت. ا
   .ةالمالی الموجودات إقتناءلمعاملة المتعلقة بتكالیف ا ،غیر المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 الالحق   القیاس
 یعتمد القیاس الالحق للموجودات المالیة على تصنیفھا كما یلي: 

 ومدینون قروض
تمثل القروض والمدینون موجودات مالیة غیر مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو یمكن تحدیدھا وغیر مدرجة في سوق نشط. بعد 

ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل االولي االعتراف ً انخفاض  العمولة، یتم قیاس ھذه الموجودات المالیة الحقا الفعلیة ناقصا
الرسوم أو التكالیف التي  كذلكو المالیة األداة اقتناء عندالمطفأة من خالل احتساب أي خصم أو عالوة القیمة. یتم احتساب التكلفة 

 األولیة او الخسائر والدخل الشامل اآلخر  األرباحقائمة   نطفاء ضمإلالفعلي. یدرج إ معدل العمولةتمثل جزءاً ال یتجزأ من طریقة 
او الخسائر والدخل الشامل اآلخر  األرباح. تدرج الخسائر الناتجة من انخفاض القیمة في قائمة االخرى االیراداتضمن  الموحدة
 . للمدینین بالنسبة االخرى التشغیل مصروفات او المبیعات تكلفة وفي ،للقروضضمن تكالیف التمویل بالنسبة  الموحدة األولیة

 
  اإلثبات ء الغا

 أو جزءا من مجموعة موجودات مالیة مماثلة أو ما ینطبق علیھ ذلك) عندما: مالي أصلأصل مالي (أو جزءا من  یتم الغاء اثبات
 أو  األصل،ینتھي الحق في استالم التدفقات النقدیة من  •
ة المستلمة بتحویل الحق في استالم التدفقات النقدیة من األصل أو بالمقابل تتحمل التزاما بدفع التدفقات النقدی الشركةتقوم  •

 بالكامل دون تأخیر مادي إلى طرف ثالث بموجب ترتیب "القبض والدفع" وإما  
 الھامة لألصل أو  والمنافعبتحویل كافة المخاطر  الشركة(أ) أن تقوم 
 الھامة لألصل ولكن فقدت السیطرة على ھذا األصل.  والمنافعبتحویل أو االحتفاظ بكافة المخاطر  الشركة(ب) لم تقم 
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 قیمة الموجودات المالیة   انخفاض
بإجراء تقییم لتحدید ما إذا كان ھناك دلیالً موضوعیاً على أن أصل مالي محدد أو مجموعة  مالي تقریر في تاریخ كل  الشركةتقوم 

ضوعیاً موجودات مالیة قد انخفضت قیمتھا. تنخفض قیمة األصل أو مجموعة من الموجودات المالیة فقط إذا كان ھناك دلیالً مو
لألصل ("حدث خسارة" متكبدة) وأن حدث الخسارة لھ   االولي االعترافعلى انخفاض القیمة نتیجة وقوع حدث أو أحداث بعد 

تأثیراً على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالیة والذي یمكن تقدیره بصورة موثوق 
 منھا. 

 
بات مالیة كبیرة، أو التأخر في  قد یتضمن الدلیل على انخفاض القیمة مؤشرات إلى مواجھة المقترض أو مجموعة المقترضین صعو

سداد الفوائد أو الدفعات األصلیة أو احتمال إشھار إفالسھم أو إجراءات إعادة الترتیب المالي األخرى وعندما تشیر بیانات المراقبة 
 بالتعثر. وجود تراجع یمكن قیاسھ في التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة مثل التغیرات في الظروف االقتصادیة المرتبطة

 
 موجودات مدرجة بالتكلفة المطفأة

أوالً بالتقییم بصورة فردیة لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل   الشركةبالنسبة للموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة، تقوم 
موضوعي على وجود انخفاض في قیمة الموجودات المالیة الجوھریة بشكل منفرد، أو بصورة مجمعة بالنسبة للموجودات المالیة 

مالي الذي تم تقییمھ بشكل  لألصل ال قیمةأنھ ال یوجد دلیل موضوعي على انخفاض  الشركةغیر الجوھریة بشكل منفرد. إذا قررت 
تدرج األصل المالي ضمن مجموعة من الموجودات المالیة التي لھا سمات مخاطر  الشركةمنفرد، سواء كان جوھریاً أو ال، فإن 

الموجودات التي یتم تقییمھا بشكل منفرد لغرض تحدید  انائتمان مماثلة وتقوم بتقییمھا بشكل مجمع لتحدید انخفاض القیمة. 
 القیمة والتي یستمر تحقق خسائر االنخفاض في قیمتھا ال تدرج في التقییم المجمع النخفاض القیمة.   انخفاض

 
لألصل والقیمة الحالیة للتدفقات المالیة المدرجة بالدفاتر یتم قیاسھا بالفرق بین القیمة  المحددةقیمة خسارة انخفاض القیمة  إن

تمانیة المستقبلیة المتوقعة التي لم یتم تكبدھا بعد). یتم خصم القیمة الحالیة للتدفقات المالیة  المستقبلیة المقدرة (باستثناء الخسائر االئ
 الفعلیة األصلي للموجودات المالیة.   العمولةالمستقبلیة المقدرة بمعدل 

 
لألصل من خالل استخدام حساب مخصص ویتم تسجیل قیمة خسارة انخفاض القیمة في قائمة  المدرجة بالدفاتر یتم تخفیض القیمة 

(المسجلة كإیرادات تمویل في قائمة االرباح  العوائد. ویستمر استحقاق الموحدة األولیة خراآل الشامل الدخل و والخسائرا االرباح
التي تم تخفیضھا وتستحق باستخدام معدل الفائدة لمدرجة بالدفاتر ا) على القیمة الموحدة األولیة خراآل الشامل والدخل والخسائرا

 المستخدم لخفض التدفقات النقدیة المستقبلیة لغرض قیاس خسارة االنخفاض في القیمة.  
 

عند عدم احتمال استردادھا في المستقبل مع تحقق كافة الضمانات أو تحویلھا  ابھ ةالمرتبط اتیتم شطب القروض مع المخصص
. في حالة زیادة أو نقص مبلغ خسارة االنخفاض في القیمة المقدرة، في سنة الحقة، بسبب حدث وقع بعد تسجیل  الشركة إلى 

ً وذل ك من خالل تعدیل حساب المخصص. إذا  انخفاض القیمة، فإن یتم زیادة أو تخفیض خسارة انخفاض القیمة المسجلة سابقا
  الشاملإیرادات أخرى في قائمة  االرباح اوالخسائر والدخل  ضمنالمبلغ المسترد  ادراجالحقًا، یتم  القیمة في االنخفاض انعكس
 . الموحدة  األولیة اآلخر

 المالیة  المطلوبات
 والقیاس  األولي اإلعتراف

اإلعتراف األولي كـ "مطلوبات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو  عندیتم تصنیف المطلوبات المالیة 
كافة  تثبت. األولي اإلعتراف تصنیف مطلوباتھا المالیة عند  ، متى كان ذلك مناسباً. تحدد الشركةدائنینقروض وسلف أو 

ً بال   تتضمن  تكالیف المعاملة المتعلقة بھا مباشرةً. باالضافھ الىقیمة العادلة وفي حالة القروض والسلف، المطلوبات المالیة مبدئیا
من القروض محددة االجل والمستحق الى جھات ذات عالقة والمصروفات المستحقة  على كل من  المطلوبات المالیة للشركة

 والدائنین االخرین.   
 

 الالحق القیاس
 الالحق للمطلوبات المالیة یعتمد على تصنیفھا كالتالي:إن القیاس 
 مستحقة ودائنین اخرین  مصروفات

یتم تسجیل المطلوبات بالمبالغ التي سیتم دفعھا في المستقبل لقاء بضائع او خدمات مستلمة، سواء صدرت بھا فواتیر من المورد أو 
 لم تصدر. 

 صكوك
الفعلي. وتدرج األرباح او الخسائر  العمولةبالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل  یتم الحقا قیاس الصكوك االعتراف االولي بعد
 .استبعاد المطلوبات عند الموحدة األولیة اآلخر الدخل الشامل  األرباح او الخسائر و قائمةفي 

 
ال یتجزأ من  جزءاواالتعاب او التكالیف التي تعتبر  االصدار خذا في االعتبار أي خصم او عالوة على آاحتساب التكلفة المطفأة  یتم

   .الموحدة األولیةاألرباح أو الخسائر و الدخل الشامل اآلخر  قائمةفي  لما تقدم طفاءاإل أثر  الفعلي. یدرج العمولةمعدل 
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  اإلثبات الغاء
التزام مالي عندما یتم اإلعفاء من االلتزام المرتبط بالمطلوبات أو إلغاؤه أو انتھاء صالحیة استحقاقھ. عند استبدال   الغاء اثباتیتم 

التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل كبیر، أو بتعدیل شروط االلتزام المالي الحالي بشكل جوھري، یتم 
االرباح أو الخسائر اللتزام جدید، ویدرج الفرق في قائمة  واثباتلاللتزام األصلي  الغاء اثباتكمعاملة ھذا التبدیل أو التعدیل 

 .الموحدة  األولیة اآلخر الشاملالدخل  و
 

 مقاصة االدوات المالیة  
عند وجود حق  الموحدة األولیةتتم المقاصة بین الموجودات والمطلوبات المالیة ویتم إدراج صافي المبلغ في قائمة المركز المالي 

ملزم بإجراء المقاصة على المبالغ المسجلة وتتوفر النیة للسداد على أساس الصافي أو تحقیق الموجودات وتسدید االلتزامات  نظامي
 في آن واحد.  

 
 القیمة العادلة  قیاس

. تم الموحدة األولیةالمركز المالي  قائمةاألدوات المالیة والموجودات غیر المالیة وفقًا للقیمة العادلة في تاریخ  الشركةتقیس 
 .  )14رقم ( اإلفصاح عن القیم العادلة لألدوات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة في إیضاح

 
في السوق  المشاركینتعرف القیمة العادلة بأنھا المبلغ المستلم من بیع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معامالت منتظمة بین 

 في تاریخ القیاس. یستند قیاس القیمة العادلة على افتراض حدوث معاملة بیع األصل أو نقل االلتزام في إحدى الحاالت التالیة:  
 ي السوق الرئیسي لألصل أو االلتزام،  البیع أو النقل ف •
 البیع أو النقل في غیر السوق الرئیسي، أي في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام.   •
 

 ب أن یكون بإمكان الشركةالوصول إلى السوق الرئیسي أو السوق الكثر مالءمة.یج
 

التي من الممكن للمشاركین في السوق استخدامھا عند تسعیر یتم قیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات 
األصل أو االلتزام، بافتراض أن المشاركین في السوق سیعملون لتحقیق مصالحھم االقتصادیة المثلى. یراعي قیاس القیمة العادلة  

م األصل بأعلى وأفضل مستوى لھ، للموجودات غیر المالیة قدرة المشاركین في السوق على إنتاج منافع اقتصادیة من خالل استخدا 
 أو من خالل بیعھ إلى مشارك آخر في السوق من المحتمل أن یستخدم األصل بأعلى وأفضل مستوى لھ. 

أسالیب تقییم مالئمة للظروف والتي یتوفر لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة، مع تحقیق أقصى استخدام  الشركةتستخدم 
 للمدخالت الملحوظة ذات الصلة وتقلیل استخدام المدخالت غیر الملحوظة.

 
ضمن  الموحدة األولیة لمالیة تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاس قیمتھا العادلة أو االفصاح عنھا في القوائم ا

لقیاس یعتبر جوھریا  الذياالدنى و معطیات مستوى مدخل القیاساستناداً إلى الجدول الھرمي للقیمة العادلة، والمبین كما یلي، 
 القیمة العادلة ككل:

 
 المطلوبات المماثلة؛ : األسعار المعلنة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو 1المستوى  •
: أسالیب تقییم یكون بھا أقل مستوى من المدخالت والذي یمثل تأثیرا جوھریا على قیاس القیمة العادلة  2المستوى  •

 ملحوًظا بشكل مباشر أو غیر مباشر؛ و
یكون بھا أقل مستوى من المدخالت والذي یمثل تأثیرا جوھریا على قیاس القیمة العادلة   ال تقییم: أسالیب 3المستوى  •

 ملحوًظا.
 

كانت  إذا ما  الشركةعلى اساس متكرر، تحدد  الموحدة األولیةبالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في القوائم المالیة 
عادة تقییم التصنیف (استناداً إلى أقل مستوى من المدخالت ذي التحویالت قد حدثت بین مستویات الجدول الھرمي عن طریق إ 

سیاسات واجراءات قیاس القیمة  الشركة تحدد. مالي تقریرالتأثیر الجوھري على قیاس القیمة العادلة ككل) في نھایة كل فترة 
 العادلة على اساس متكرر والقیاس غیر المتكرر. 

 
التقییم  إعادة أو القیاس إعادة تتطلب التي والمطلوبات الموجودات قیمة في التحركات بتحلیل المالي التقریر تاریخ في  الشركة تقوم

من المدخالت الجوھریة المطبقة على  الشركة تتحقق. ولغرض ھذا التحلیل، الشركةوفقا للسیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل 
احتساب القیمة للعقود وغیرھا من المستندات ذات الصلة. كما التقییمات من خالل االتفاق على المعلومات المستخدمة في  أحدث
كان التغیر معقول. لغرض افصاحات  إذا والتزام مع المصادر الخارجیة لتحدید ما  أصلالتغیر في القیمة العادلة لكل  الشركةتقارن 

او االلتزام   باألصلا والمخاطر المرتبطة بتحدید فئات الموجودات والمطلوبات وفقا لطبیعتھا وسماتھ الشركة القیمة العادلة، قامت 
 او االلتزام وفقا للموضح أعاله.   األصل إلیھ ینتمي الذي العادلة قیمةومستوى الجدول الھرمي لل
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 التنفیذ تحت مشروعات
االصل جاھزا لالستخدام المخصص لھ. وبعد ذلك، یتم رسملتھا  یكون حتى بالتكلفة التنفیذ تحتعن المشروعات  المحاسبة یتم

. تتضمن المشروعات قید التنفیذ تكلفة المقاولین والمواد والخدمات وتكالیف االقتراض الصلة ضمن فئات الموجودات ذات 
 تحتك المشروعات والرواتب والتكالیف المباشرة االخرى والمصروفات المتنوعة المخصصة على اساس منتظم. ال یتم استھال

 . التنفیذ
 

 وآالت ومعدات   مصانع
الت والمعدات بالتكلفة بالصافي بعد تنزیل االستھالك المتراكم و/أو خسائر االنخفاض في القیمة المتراكمة ،  واآل مصانعال إثباتیتم 

واآلالت والمعدات وتكالیف  مصانعالإن وجدت ،فیما عدا البالتنیوم والتى تظھر بالتكلفة. كما تتضمن تكلفة استبدال األجزاء من 
 اإلثباتل في حالة الوفاء بمعاییر مشروعات اإلنشاء طویلة األجلاالقتراض ل

 
 عند تكبدھا.  الموحدة األولیةالدخل الشامل اآلخر  و الخسائر أو االرباح  قائمةتسجیل تكالیف اإلصالح والصیانة األخرى في   یتم
 

والمعدات لالستخدام المخصص لھ؛ وبالنسبة للموجودات التي یتم انشاءھا  المصانعاحتساب االستھالك اعتبارا من تاریخ توافر  یتم
 . لھ المخصصة لالستخدام وجاھزیتھامن قبل الشركة یتم المحاسبة اعتبارا من تاریخ اكتمال انجاز ھذه الموجودات 

 
أساس القسط الثابت على مدى االعمار اإلنتاجیة المتوقعة للموجودات، فیما  على معداتالو التاآلو مصانعالاستھالك تكالیف  یتم

 یلي االعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات لغرض المحاسبة عن االستھالك: 
 السنوات 

 سنة  25 المباني
 سنة25 -4 والمعدات اآلالت
 سنوات 10 – 4 المكتبیة والمعدات األثاث
 سنوات 4 واالتصاالت الحاسب اجھزة

 سنوات 5-4 السیارات
 

منھ او من بیعھ. تدرج األرباح او الخسائر  مستقبلیةوالمعدات عند البیع او عند عدم توقع الحصول على منافع  المصانعاستبعاد  یتم
 او  االرباح قائمة) في لالصلمن استبعاد األصل (المحتسبة بالفرق بین صافي متحصالت البیع والقیمة المدرجة بالدفاتر  الناتجة

 سنة استبعاد األصل.   في الموحدة األولیةخر الدخل الشامل اآلو الخسائر
 

لغیار كموجودات فردیة ذات أعمار في حالة ضرورة استبدال قطع غیار جوھریة على فترات زمنیة فاصلة، تسجل الشركة قطع ا
إنتاجیة محددة ثم تطبق االستھالك علیھا بناء على ذلك. على نحو مماثل، یتم تسجیل تكلفة الفحص الرئیسي للموجودات ضمن  

 .اإلثباتواآلالت والمعدات كاستبدال في حالة الوفاء بمعاییر   مصانعللالقیمة المدرجة بالدفاتر 
 

 المالیة غیر الموجودات قیمة انخفاض             
فإذا ما توفر  ما قد تنخفض قیمتھ. على أن أصالً  اتمؤشر ةلتحدید ما إذا كان ھناك أی مالي تقریرتقییًما بتاریخ كل  الشركةتجري 

ه بتقدیر المبلغ الممكن استرداد  الشركةمثل ھذا المؤشر أو عند ضرورة إجراء اختبار انخفاض القیمة السنوي لألصل، تقوم 
ً التكالیف حتى البیع أو  تولیدإن المبلغ الممكن استرداده لألصل ھو القیمة العادلة لألصل أو وحدة  لألصل.    قیمة النقد ناقصا

أیھما أعلى ویتم تحدیده لكل أصل على أساس فردي ما لم یكن األصل منتجاً لتدفقات نقدیة مستقلة على نحو كبیر عن تلك  االستخدام
من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى. عندما تزید القیمة المدرجة بالدفاتر ألصل ما عن المبلغ الممكن   تولیدھاالتي یتم 

 خفضت قیمتھ ویخفض إلى قیمتھ الممكن استردادھا.  استرداده، یعتبر األصل قد ان
 

والذي یعكس  مناسب خصم، تخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة حتى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل  ستخدامقیمة اإلعند تقییم 
لعادلة ناقصاً التكالیف حتى البیع، یتم تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة لألموال والمخاطر المحددة لألصل. عند تحدید القیمة ا 

أخذ معامالت السوق الحدیثة في االعتبار، إن وجدت. في حالة عدم توفر تلك المعامالت یتم استخدام نموذج تقییم مناسب. إن ھذه 
ا أو مؤشرات القیمة العادلة  العملیات الحسابیة یتم تأییدھا بمضاعفات التقییم أو أسعار األسھم المعلنة للشركات التابعة المتداولة علنً 

 األخرى المتاحة. 
 

  من  وحدة لكل منفصلة بصورة إعدادھا یتم والتي التوقع وحسابات المفصلة  الموازنات على القیمة نخفاضإل الشركة احتساب یستند
 خمس فترة المتوقعة والحسابات الموازنات ھذه تغطي. علیھا الفردیة الموجودات توزیع یتم التي الشركة  لدى  النقد تولید وحدات
 . الخامسة السنة بعد المستقبلیة النقدیة بالتدفقات للتوقع األجل طویل نمو معدل وتطبیق احتساب یتم. عامة بصفة سنوات
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ضمن فئات المصروفات التي  الموحدة األولیة الخسائر أو األرباحیتم تسجیل خسائر انخفاض القیمة للعملیات المستمرة في قائمة 
 . تتوافق مع وظیفة األصل الذي تعرض لالنخفاض في القیمة

 
 
 
 

على أن   اتمؤشر ةلتحدید ما إذا كان ھناك أی مالي تقریربتاریخ كل  تقییمبالنسبة للموجودات التي ال تتضمن شھرة، یتم إجراء 
ً لم تعد موجودة أو ، یتم تقدیر المبلغ اتالمؤشر ةقد انخفضت. فإذا ما توفر مثل ھذ تكونخسائر انخفاض القیمة المسجلة سابقا

ً فقط إذا كان ھناك الشركةالنقد من قبل  تولیدأو وحدة  لألصلالممكن استرداده  . یتم عكس خسارة انخفاض القیمة المسجلة سابقا
مبلغ أخر خسارة من انخفاض القیمة.  منذ تم إدراجھاالمستخدمة لتحدید القیمة الممكن استردادھا لألصل  اتاالفتراضتغیر في 

قیمتھ الممكن استردادھا أو القیمة المدرجة بالدفاتر التي كان  لألصل بالدفاتر المدرجة تجاوز القیمة تال یمكن أن  الخسارة المعكوس
ھالك فیما لو لم یتم تسجیل خسارة انخفاض القیمة لألصل في سنوات سابقة، ویسجل ھذا  من الممكن تحدیدھا بالصافي بعد االست

 ھذه وفي تقییمھ، معاد بمبلغ مدرجا األصل یكن لم ما الموحدة األولیةوالدخل الشامل اآلخر األرباح أو الخسائر  قائمةالعكس في 
 . تقییم إعادة كزیادة العكس معاملة تتم الحالة،

 
 المخصصات

 المتوقع أو استداللي) ناتج عن حدث وقع من قبل، ویكون من  قانونيالتزام حالي ( الشركةتقید المخصصات عندما یكون لدى 
االلتزام ویكون باإلمكان تقدیر مبلغ االلتزام بصورة موثوق  التسویة ھذ الشركةخارج  االقتصادیةظھور حاجة إلى تدفق الموارد 

 یعترف استرداد جزء من المخصص أو المخصص بالكامل، على سبیل المثال، بموجب عقد تأمین،  الشركةمنھا. عندما تتوقع 
المصروف المتعلق بأي  یتم عرض  بالفعل. امؤكد االسترداد  ھذا  یكونكأصل منفصل ولكن فقط عندما  بالمبالغ المتوقع استردادھا 

. إذا كانت ھااستردادمبالغ متوقع بالصافي بعد أي  الموحدة األولیة والدخل الشامل اآلخر الخسائر أو األرباحمخصص في قائمة 
القیمة الزمنیة لتأثیر األموال جوھریة، یتم خصم المخصصات بواسطة معدل خصم یعكس المخاطر المرتبطة بااللتزام متى كان  

 ماً. وعند استخدام وتطبیق الخصم، تسجل الزیادة في المخصص نتیجة مرور الوقت كتكلفة تمویل.ذلك مالئ
 

  للموظفینالسكنیة  وحداتال تملیك برنامج
 .  المؤھلین السعودیین لموظفیھا السكنیة الوحدات تملیك فرصة یمنح للموظفینالسكنیة  الوحدات لتملیك برنامج الشركة تطبق
 .  بھم الخاصة السكنیة الوحدات إنشاء او لشراء المؤھلینفوائد الى الموظفین  بدون سكنیة قروض البرنامج بموجب الشركة تقدم

المشتراة. وتصنف األقساط  الممتلكات برھن مكفولة وھي  ،عاما 15 أقصاھا فترة مدى على بالتقسیط السداد  القروض ھذة وتستحق
 . المتداولة األصول ضمن  أخرى مدینة حساباتالسداد خالل سنة واحدة  المستحقة

 
 للموظفین الخدمة نھایة مكافأة
وفقا لمعیار المحاسبة   محدد مزایا كالتزام عنھ المحاسبةغیر ممول لمكافأة نھایة الخدمة للموظفین والذي یتم  برنامج الشركة تطبق

  في بھ  المعترفال یمثل برنامج مساھمات محدد. إن االلتزام  جبرنام ھوالموظفین  مزایا برنامج". إن الموظفین"مزایا  19الدولي 
 المالي التقریرالمزایا المحدد یمثل القیمة الحالیة اللتزام المزایا المحدد في نھایة فترة  لبرنامج الموحدة األولیة المركز المالي  قائمة

ناقصا القیمة العادلة لموجودات البرنامج كما في ذلك التاریخ. ویتم احتساب التزام المزایا المحدد من قبل خبراء اكتواریین مستقلین  
 .  الوحدة حسب المستحقة المبالغ طریقةباستخدام 

 السوق  عائدات باستخدام المقدرة المستقبلیة الصادرة دیةالنق التدفقات خصم خالل من المحدد المزیا اللتزام الحالیة القیمة تحدید یتم
لسندات الشركات عالیة الجودة والتي لھا شروط استحقاق تقارب الشروط المقدرة اللتزامات مكافأة  المالي التقریر فترة نھایة في

و الخسائر االكتواریة الناتجة من التغیرات في االفتراضات االكتواریة والتعدیالت أ رباحاأل إثباتنھایة الخدمة للموظفین. ویتم 
 في  الموحدة األولیة  اآلخر االرباح او الخسائر  والدخل الشامل قائمةن خالل حقوق الملكیة م ضمنالقائمة على الخبرات السابقة 

 . فیھا تنشأ التي الفترة
 األرباح النقدیة الى المساھمین  توزیعات
الشركات بالمملكة العربیة  لنظام توزیعات النقدیة الى مساھمي الشركة كالتزام عند إقرار ھذه التوزیعات. وفقا ال الشركةتسجل 

   . ویسجل المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكیة.المساھمینالسعودیة، یتم إقرار التوزیع عند اعتماده من 
 

 النظامي    حتیاطياإل
ً اتم %  10نظامي بنسبة  احتیاطيتكوین  یتممع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة والنظام األساسي للشركة  شیا

% من رأس المال المدفوع. یتم 30 حتیاطيالدخل السنوى ، ویجوز التوقف عن ھذا التكوین حینما یبلغ رصید ھذا اال صافىمن 
 التحویل فقط في نھایة السنة. 
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 االقتراض  فتكالی 
 جاھزا لیكون جوھریة زمنیة فترة إلى یحتاج أصل إنتاج أو إنشاء أو بحیازة مباشرةً  المتعلقة االقتراض تكالیف رسملة تتم

. تكبدھا فترة  في  كمصروفات األخرى االقتراض  تكالیف كافة  تسجیل ویتم. الصلة ذي األصل  تكلفة من  كجزء البیع أو   لالستخدام
 تكالیف  رسملة تتم .األموال باقتراض یتعلق فیما الشركة تتكبدھا التي األخرى والتكالیف الفائدة من االقتراض تكالیف تتكون

. ) لكافة الموجودات المؤھلة 2016ینایر  1( المالي للتقریر الدولیة المعاییر لتطبیق االنتقال تاریخ بعد أو في المتكبدة االقتراض
ً  المرسملةوتدرج تكالیف االقتراض المرسملة  تاریخ  في السعودیة العربیة المملكة في علیھا المتعارف المحاسبة لمعاییر وفقا

 االنتقال لتطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة بالقیمة المدرجة بالدفاتر للموجودات في ذلك التاریخ.  
 

 محتملة  مطلوبات
المالیة األولیة الموحدة المختصرة ولكن یفصح عنھا إذا كان احتمال تدفق الموارد التي  القوائمفي  محتملةال المطلوباتال تسجل 

 الموحدة  األولیةاقتصادیة إلى خارج الشركة أمراً مستبعداً. تسجل االلتزامات المحتملة في قائمة المركز المالي  نافعمتشتمل على 
 الموحدة  األولیةالمركز المالي  قائمةالمحتملة في  وجودات. ال تسجل الماخرى  دائنة وارصدة مستحقة دفعاتضمن  المختصرة

 . محتمالأمراً  الشركةاقتصادیة إلى   منافعولكن یفصح عنھا إذا كان احتمال تدفق الموارد التي تشتمل على  
 

 التأجیر عقود
.  االیجار  عقد بدایة تاریخ في الترتیبتحدید ما إذا كان ترتیب معین یتمثل في أو یتضمن عقد تأجیر یعتمد على طبیعة ھذا  إن

  مجموعة  أو معین أصل استخدام على یعتمد بالترتیب الوفاء كان إذا تأجیر عقد على یشتمل أو تأجیر عقد الترتیب ویعتبر
 الحق ذلك تحدید یتم لم إذا حتى الموجودات، من مجموعة أو األصل استخدام في الحق ینقل الترتیب كان وإذا معینة موجودات

 .الترتیب في صراحة 
 

  كافة  ینقل الذي  التأجیر عقد تصنیف یتم. تشغیلي تأجیر عقد  أو تمویلي تأجیر كعقد البدایة  تاریخ في  التأجیر عقد تصنیف یتم
رسملة عقود التأجیر التمویلي في  تتم .تمویلي تأجیر كعقد الشركة إلى المؤجر األصل بملكیة المرتبطة الھامة  والمنافع, المخاطر

بدایة الترتیب استنادا إلى القیمة العادلة للبند المؤجر أو القیمة الحالیة للحد األدنى من مدفوعات التأجیر، أیھما أقل. یتم توزیع 
ید المتبقي من  مدفوعات عقود التأجیر بین مصروفات التمویل وتخفیض التزام التأجیر لتحقیق معدل ثابت من الفائدة على الرص

 .الموحدة األولیة اآلخر  الدخل الشامل األرباح أو الخسائر و قائمةااللتزام. ویتم تحقق مصروفات التمویل ضمن تكالیف التمویل في 
 

 حصول  من معقول تأكد وجود عدم حالة في ذلك، من الرغم على. لألصل اإلنتاجي العمر مدى على المؤجر األصل استھالك یتم
 التأجیر  عقد مدة أو لألصل المقدر اإلنتاجي العمر مدى على األصل استھالك یتم التأجیر، عقد مدة نھایة في الملكیة على الشركة

 . أقصر أیھما
 
االرباح   قائمةعقد التأجیر التشغیلي یختلف عن عقد التأجیر التمویلي. تسجل مدفوعات التأجیر التشغیلي كمصورفات تشغیل في  إن

 .التأجیر فترة مدى على الثابت القسط  اساس على الموحدة األولیةاآلخر  الشامل  الدخلأو الخسائر و 
 

  المخزون
التكالیف المتكبدة حتى یصل المنتج الى موقعھ الحالي وحالتھ   إنالممكن تحقیقھا ایھما اقل. بالتكلفة او صافي القیمة  المخزون یدرج 

 الحاضرة یتم المحاسبة عنھا كما یلي: 
 المرجح  المتوسط  اساس على الشراء تكلفة والمحفزات الغیار وقطع الخام المواد

 المتنوعــةمــن المصــروفات  جزءالیھا  یضافالمواد والعمالة المباشرة  تكلفة تحت التشغیل نتاجواإلالجاھزة  البضاعة
 قتراضفي السیاق الطبیعي لالعمال وباستثناء تكالیف اإل

 
صافي القیمة الممكن تحقیقھا ھي سعر البیع المقدر في سیاق العمل المعتاد ناقصا التكالیف المقدرة لالنجاز والتكلفة المقدرة حتى  ان

 البیع. 
 

 القطاعیة التقاریر
بیئة اقتصادیة  و تقدیم منتجات وخدمات في أو منتجات (قطاع تجاري) أیشترك في تقدیم خدمات  الشركةإن القطاع ھو جزء ممیز من 

 معینة (قطاع جغرافي) تخضع للمخاطر والمزایا التي تختلف عن قطاعات اخرى. 
 

 المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ألول مرة   طبیقت -5



 والشركة التابعة لھا  السعودیة لإلستثمار الصناعي المجموعةشركة 
  )ةـة سعودیـة مساھمـشرك(
 م2017 مارس 31في  ةالمنتھی لفترة الثالثة أشھر األولیة الموحدة المختصرةیضاحات حول القوائم المالیة إ
 (غیر مراجعة)  

 ما لم یذكر خالف ذلك)  الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بآالف 
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م) خطــة للتحــول إلــى معــاییر المحاســبة ومعــاییر 2012( ـھــ 1433ین في عــام یاعتمد مجلس إدارة الھیئة السعودیة للمحاسبین القانون
لمعــاییر الدولیــة والنظــر فــي مراحــل التطبیــق ومــدى الحاجــة االمراجعة الدولیة، والتي یستدعي تنفیذھا تبني منھجیة مناسبة لدراسة 

 ریقة صحیحة.تعدیالت الزمة علیھا أو على األنظمة والتعلیمات الحالیة لیتم تطبیق تلك المعاییر بط ةإلجراء أی
المالي المعتمــدة مــن الھیئــة ســیكون  للتقریرین فإن تطبیق المعاییر الدولیة یالھیئة السعودیة للمحاسبین القانون إداراةوفقا لقرار مجلس 

لمدرجة في السوق المالیة. وعلیھ، ســوف تكــون أول قــوائم مالیــة ســنویة للشــركة ام وذلك على المنشآت 2017اعتبارا من بدایة عام 
م ھــو تــاریخ التحــول 2016ینایر  1م. وعلى ذلك، یعتبر تاریخ 2017دة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي ھي تلك الخاصة بعام مع

 .إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألنھ یمثل بدایة فترة المقارنة ألول قوائم مالیة معدة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي



 والشركة التابعة لھا  السعودیة لإلستثمار الصناعي المجموعةشركة 
  )ةـة سعودیـة مساھمـشرك(
 م2017 مارس 31في  ةالمنتھی لفترة الثالثة أشھر األولیة الموحدة المختصرةیضاحات حول القوائم المالیة إ
 (غیر مراجعة)  

 ما لم یذكر خالف ذلك)  الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بآالف 
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 ) المالي للتقریر الدولیة  المعاییر إلى  لحوالتم (تاریخ 2016 ینایر 1 في كما الموحدة لحقوق الملكیة الشركة تسویات) 5-1(

 
  م2016 مارس 31 في كما الموحدة لحقوق الملكیة الشركة تسویات) 5-1( 
 

 ایضاحات    

المحاسبة  لمعاییروفقاً 
المتعارف علیھا في  

 المملكة العربیة السعودیة

 
القیاس نتیجة  إعادة

 التحول

 
 للتقریر الدولیة المعاییر

 المالي 
       

       الموجودات  
       موجودات غیر متداولة 

  16,970,260          87,907                 16,882,353    (ھـ)  وآالت ومعدات  مصانع

                 866,250           مشتركة بصورة مدارة  لمشاریع مساند قرض
(791,250) 

                   75,000  

                 3,249,305        مشتركة بصورة مدارة مشاریع  في استثمارات
(399,212) 

 2,850,093  
  53,823                 (10,140)               63,963            (د) موظفین  قروض

              21,061,871     المتداولة  غیر الموجودات إجمالي
(1,112,695) 

 19,949,176  

   

المحاسبة  لمعاییروفقاً  
المتعارف علیھا في المملكة  

 العربیة السعودیة

 
القیاس نتیجة  إعادة

 التحول

 
الدولیة  المعاییر

 للتقریر المالي 
       ایضاحات   

        الموجودات  
        موجودات غیر متداولة 

 17,118,486  51,716  17,066,770  (ھـ)  وآالت ومعدات  مصانع
  75,000        (740,625)        815,625            مشتركة  بصورة مدارة مشروعات الى مساند قرض

  2,818,169     (391,645)       3,209,814       (و) مشتركة  بصورة مدارة مشروعات في استثمارات
  54,190     (9,322)             63,512             (د) الموظفین   قروض
  20,065,845     (1,089,876)     21,155,721      المتداولة  غیر الموجودات إجمالي

        موجودات متداولة  
  1,018,811      -          1,018,811        مخزون 

  245,860      105,158     140,702           (ب)  وأرصدة مدینة أخرى   اً مقدم دفعات
  222,775     -          222,775            من جھات ذات عالقة    مستحقال

  850,227       -          850,227             تجاریون مدینون
 640,000   -         640,000   ألجل  ودائع
 2,505,821   -         2,505,821   حكمھ  في وما النقد

  5,483,494       105,158     5,378,336        الموجودات المتداولة   إجمالي
  25,549,339     (984,718)      26,534,057      الموجودات   إجمالي

        حقوق الملكیة والمطلوبات  
        حقوق الملكیة

  4,500,000     -          4,500,000        رأس المال  
  599,701      -          599,701              نظامياحتیاطي 

  839,161       (1,149,921)     1,989,082        رباح مبقاة أ
  5,938,862     (1,149,921)     7,088,783        للمساھمین في الشركة  العائدةحقوق الملكیة 

  5,479,433      80,547        5,398,886        حقوق الملكیة غیر المسیطرة  
  11,418,295     (1,069,374)   12,487,669      حقوق الملكیة   إجمالي

        مطلوبات غیر متداولة
  9,492,315     -          9,492,315      األجل  طویلةغیر متداول من قروض  جزءال

  949,562    (116,611)    1,066,173       (ج) مساند من شریك غیر مسیطر في شركة تابعة  قرض
  1,070,000      -          1,070,000         صكوك

  156,876      156,876         -                        (أ)  ضریبیة مؤجلة    مطلوبات
  94,329      44,391        49,938             (ب)  نھایة الخدمة للموظفین  آتمكافإلتزامات  
  11,763,082       84,656        11,678,426      متداولة المطلوبات غیر إجمالي ال

        مطلوبات متداولة 
  1,296,420      -          1,296,420        األجل   طویلةمتداول من قروض  جزءال

  127,148     -          127,148            تجاریون دائنون
  368,712     -          368,712            اخرى  دائنة وأرصدة مستحقة دفعات

  371,888    -          371,888            زكاة شرعیة ال مخصص
  203,794        -          203,794            إلى جھات ذات عالقة   مستحقال

  2,367,962        -          2,367,962        متداولة ال المطلوبات إجمالي

  14,131,044       84,656          14,046,388      المطلوبات   إجمالي
  25,549,339      (984,718)     26,534,057      الملكیة والمطلوبات   حقوق إجمالي

        



 والشركة التابعة لھا  السعودیة لإلستثمار الصناعي المجموعةشركة 
  )ةـة سعودیـة مساھمـشرك(
 م2017 مارس 31في  ةالمنتھی لفترة الثالثة أشھر األولیة الموحدة المختصرةیضاحات حول القوائم المالیة إ
 (غیر مراجعة)  

 ما لم یذكر خالف ذلك)  الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بآالف 
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       موجودات متداولة  
  827,324                  -                          827,324           مخزون 

  249,115                184,014               65,101            (ھـ)  وأرصدة مدینة أخرى   ماَ مقد دفعات
  294,265                  -                          294,265           من جھات ذات عالقة    مستحقال

  873,256               (83,745)               957,001           تجاریون مدینون
 630,000     -                          630,000            ألجل ودائع
  2,985,941           -                          2,985,941        وما في حكمھ   النقد

  5,859,901             100,269               5,759,632        الموجودات المتداولة   إجمالي
  25,809,077  ) 1,012,426(   26,821,503     الموجودات   إجمالي

       
       حقوق الملكیة والمطلوبات  

       الملكیةحقوق 
  4,500,000       -   4,500,000        رأس المال  

  599,701       -   599,701             نظامياحتیاطي 
  868,237  (1,208,539)    2,076,776        رباح مبقاة أ

              7,176,477        للمساھمین في الشركة  العائدةحقوق الملكیة 
(1,208,539) 

 5,967,938  

                    5,549,959        حقوق الملكیة غیر المسیطرة  
70,682 

 
5,620,641  

  11,588,579  ) 1,137,857(   12,726,436     حقوق الملكیة   إجمالي
       مطلوبات غیر متداولة

  9,495,758            -   9,495,758        األجل  طویلةغیر متداول من قروض  جزءال
  958,526  (107,646)    1,066,172       (ج) مساند من شریك غیر مسیطر في شركة تابعة  قرض

  1,070,000            -                          1,070,000         صكوك
  173,029                173,029                -                     (أ)  ضریبیة مؤجلة    مطلوبات
  107,858                44,385                 63,473            (ب)  نھایة الخدمة للموظفین آت مكافالتزامات  
                  11,695,403     مطلوبات غیر متداولة إجمالي 

109,768  
 11,805,171  

       مطلوبات متداولة 
  1,296,420            -   1,296,420        األجل   طویلةمتداول من قروض  جزء

  178,816                23,868                 154,948           تجاریون دائنون
  315,098               (8,205)                 323,303           مستحقة وأرصدة دائنة اخرى   دفعات

  414,288                -                          414,288           مخصص الزكاة الشرعیة
 210,705   -                          210,705           إلى جھات ذات عالقة   مستحقال

 2,415,327  15,663   2,399,664        متداولة المطلوبات إجمالي ال
 14,220,498  125,431   14,095,067     المطلوبات   إجمالي
 25,809,077  ) 1,012,426(   26,821,503     الملكیة والمطلوبات   حقوق إجمالي

       
 
 
 م  2016دبسمبر  31الموحدة كما في  لحقوق الملكیةالشركة  تسویات) 5-1( 
 

 ایضاحات    

المحاسبة  لمعاییروفقاً 
المتعارف علیھا في  

المملكة العربیة 
 السعودیة

 

القیاس نتیجة  إعادة
 التحول

 

 الدولیة المعاییر
 المالي للتقریر

       
       الموجودات  

       موجودات غیر متداولة 
 16,898,674   102                     16,898,572 (ھـ)  وآالت ومعدات  مصانع
 -                          (900,000)             900,000          مشتركة بصورة دارةلمشاریع م  مساند قرض

 2,472,484  ) 644,779(   3,117,263     (و) مشتركة بصورة مدارة مشاریع  في استثمارات
  110,454               (34,076)               144,530         (د) موظفین  قروض
 19,481,612  ) 1,578,753(   21,060,365    المتداولة  غیر الموجودات إجمالي

       موجودات متداولة  
  923,700               (2)    923,702          مخزون 

  276,669                167,023               109,646         (ھـ)  وأرصدة مدینة أخرى   اً مقدم دفعات
  329,387                52,717                 276,670          من أطراف ذات عالقة   مستحقال

  562,831                1   562,830          تجاریون مدینون
  794,800          -   794,800          ألجل  ودائع
  2,833,452      -   2,833,452      وما في حكمھ   النقد

  5,720,839             219,739               5,501,100      الموجودات المتداولة   إجمالي
 25,202,451  ) 1,359,014(   26,561,465    الموجودات  إجمالي 

       
       حقوق الملكیة والمطلوبات  

       حقوق الملكیة



 والشركة التابعة لھا  السعودیة لإلستثمار الصناعي المجموعةشركة 
  )ةـة سعودیـة مساھمـشرك(
 م2017 مارس 31في  ةالمنتھی لفترة الثالثة أشھر األولیة الموحدة المختصرةیضاحات حول القوائم المالیة إ
 (غیر مراجعة)  

 ما لم یذكر خالف ذلك)  الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بآالف 
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  4,500,000                     -               4,500,000      رأس المال  
  607,979               (41,633)               649,612            نظامياحتیاطي 

 909,430  ) 1,528,852(   2,438,282      رباح مبقاة أ
 6,017,409  ) 1,570,485(   7,587,894      للمساھمین في الشركة  العائدةحقوق الملكیة 

  5,935,089             27,445                 5,907,644      حقوق الملكیة غیر المسیطرة  
 11,952,498  ) 1,543.040(   13,495,538    حقوق الملكیة   إجمالي

       مطلوبات غیر المتداولة ال
  8,164,785             -                          8,164,785        األجل طویلة قروض
  985,929               (80,243)               1,066,172     (ج) مساند من شریك غیر مسیطر في شركة تابعة  قرض

  1,070,000             -                          1,070,000       صكوك
  221,216                221,216                 -                    (أ)  ضریبیة مؤجلة    مطلوبات
  127,022                43,051                 83,971           (ب)  نھایة الخدمة للموظفین  آتمكافالتزامات  
  10,568,952          184,024               10,384,928    متداولة ال مطلوبات غیرإجمالي ال

       مطلوبات متداولة 
  1,340,670             -                          1,340,670        األجل طویلةمن قروض  متداولال جزءال

  95,058                  35,762                 59,296            تجاریون دائنون
  453,148               (35,737)               488,885          اخرى  دائنة وأرصدة مستحقة دفعات

  504,027               (21)    504,048           مخصص الزكاة الشرعیة
  288,098               (2)    288,100          إلى جھات ذات عالقة   مستحقال

  2,681,001             2   2,680,999      متداولة المطلوبات الإجمالي 
  13,249,953          184,026               13,065,927    المطلوبات   إجمالي

 25,202,451  ) 1,359,014(   26,561,465    الملكیة والمطلوبات   حقوقإجمالي 
       
 
 م 2016مارس  31في  الثالثة أشھر المنتھیةلفترة  الموحد الشامل  للدخل الشركة تسویات) 5-2(
 

 ایضاحات    

 لمعاییر وفقاً 
 المتعارف المحاسبة

  المملكة في علیھا
 السعودیة العربیة

 

القیاس نتیجة  إعادة
 التحول

 

 للتقریر الدولیة المعاییر
 المالي 

       
       

  1,659,956        -          1,659,956      مبیعات 
 (1,234,814)        -        (1,234,814)   (ب)  مبیعات  ال تكلفة

  425,142                  -         425,142         الربح  مجمل
 31,924  ) 7,567(   39,491            مشتركة  بصورة مدارة  مشاریع صافي أرباح  فيحصة الشركة  

 (98,009)    (7,014)       (90,995)          بیع وتسویق  مصروفات
 (49,462)    (1,349)       (48,113)         (ب)  عمومیة وإداریة  مصروفات

 بصورة مدار مشروع في مساند قرض قیمة انخفاض خسائر
 -  مشتركة

 
)50,625 ( 

 
)50,625 ( 

 258,970  ) 66,555(   325,525         التشغیل  ربح
 12,861  8,902   3,959             (ج) أخرى   إیرادات
 ) 55,694(  ) 10,832(  (44,862)         (ج) تمویل  تكالیف
 216,137  ) 68,485(   284,622         قبل الزكاة الشرعیة وضریبة الدخل الدخل 
 (62,006)    (16,153)    (45,853)         (أ)  الشرعیة وضریبة الدخل  الزكاة
 154,131  ) 84,638(   238,769          الفترة دخل صافي

       
       : الـ العائد

 29.076  ) 58,620(   87,696            في الشركة   المساھمین
 125,055  ) 26,018(   151,073         الملكیة غیر المسیطرة   حقوق

         238,769   )84,638 (  154,131 
       :خراآل الشامل الدخل بنود

       
       دخل:الصافي البنود التي لن یتم إعادة تصنیفھا الحقا ضمن 

       
  الخدمة نھایة التزام مكافآتاالكتواریة من  إعادة قیاس  (الخسائر) االرباح

    -        -           -     للموظفین

       
 154,131  ) 84,638(   238,769         الدخل الشامل للفترة  

       : العائد إالى
 29.076  ) 58,620(   87,696            في الشركة   المساھمین

 125,055  ) 26,018(   151,073         الملكیة غیر المسیطرة   حقوق



 والشركة التابعة لھا  السعودیة لإلستثمار الصناعي المجموعةشركة 
  )ةـة سعودیـة مساھمـشرك(
 م2017 مارس 31في  ةالمنتھی لفترة الثالثة أشھر األولیة الموحدة المختصرةیضاحات حول القوائم المالیة إ
 (غیر مراجعة)  

 ما لم یذكر خالف ذلك)  الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بآالف 
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         238,769  
 

)84,638 ( 
 

154,131 
       (باللایر السعودي)ربحیة السھم 

ضة لصافي دخل الفترة للمساھمین في ربحیة السھم األساسیة والمخف
  0.19      الشركة 

 
)0.13 ( 

 
0.06 

       
 
  



 والشركة التابعة لھا  السعودیة لإلستثمار الصناعي المجموعةشركة 
  )ةـة سعودیـة مساھمـشرك(
 م2017 مارس 31في  ةالمنتھی لفترة الثالثة أشھر األولیة الموحدة المختصرةیضاحات حول القوائم المالیة إ
 (غیر مراجعة)  

 ما لم یذكر خالف ذلك)  الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بآالف 
 

24 
 

 م 2016دیسمبر  31في  للفترة المنتھیة  الموحد الشامل  لدخلل الشركة تسویات) 5-2(
 

 ایضاحات   

المحاسبة  لمعاییروفقاً 
المتعارف علیھا في  

المملكة العربیة 
 السعودیة

 

القیاس   إعادة
 نتیجة التحول

 

 الدولیة المعاییر
 المالي للتقریر

       
       

  6,066,505       -      6,066,505       مبیعات 
 (4,457,512)     11,554     (4,469,066)    (ب)  مبیعات   تكلفة

  1,608,993     11,554        1,597,439       الربح  مجمل
  86,478     (252,221)     338,699           مشتركة  بصورة مدارة مشاریع نتائج فيالشركة  حصة

 (377,644)     3,375      (381,019)         بیع وتسویق  مصروفات
 (230,430)    (3,376)       (227,054)        (ب)  عمومیة وإداریة  مصروفات

 (159,375)    (159,375)        -       مشتركة  بصورة مدارة مشروعات الى مساند قرض قیمة انخفاض خسائر

  928,022     ) 400,043(   1,328,065       التشغیل  ربح
  23,238    2,563   20,675            (ج) أخرى   إیرادات
 (253,004)     ) 65,060(  (187,944)        (ج) تمویل  تكالیف
 698,256  ) 462,540(   1,160,796       الشرعیة وضریبة الدخل  الزكاة قبل الربح
 ) 217,271(  ) 64,346(  (152,925)        (أ)  الشرعیة وضریبة الدخل  الزكاة
  480,985    ) 526,886(   1,007,871       دخل السنة   صافي
       : لـ العائد

  82,780      (416,333)      499,113           في الشركة   المساھمین
  398,205     (110,553)     508,758           الملكیة غیر المسیطرة   حقوق

       1,007,871       (526,886)  480,985  
       

       :خراآل الشامل الدخل بنود
       

 صافي دخل الفترة:البنود التي لن یتم إعادة تصنیفھا الحقا ضمن 
     -    

 
- 

 
- 

 (10,214)     (10,214)        -        (ب)  الخدمة  نھایة مخصصاالكتواریة من  إعادة قیاس  االرباح

 470,771  ) 537,100(   1,007,871         للفترةالدخل الشامل 
       : لـ العائد

  79,460     (419,653)       499,113           في الشركة   المساھمین
  391,311      ) 117,447(   508,758           الملكیة غیر المسیطرة   حقوق

       1,007,871     (537,100)     470,771  
       (باللایر السعودي)ربحیة السھم 

  0.18      (0.93)      1.11        الشركة ة لصافي دخل الفترة للمساھمین في ض ربحیة السھم األساسیة والمخف
 
  



 والشركة التابعة لھا  السعودیة لإلستثمار الصناعي المجموعةشركة 
  )ةـة سعودیـة مساھمـشرك(
 م2017 مارس 31في  ةالمنتھی لفترة الثالثة أشھر األولیة الموحدة المختصرةیضاحات حول القوائم المالیة إ
 (غیر مراجعة)  

 ما لم یذكر خالف ذلك)  الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بآالف 
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  الدخل  إلى إضافةم، 2016 دیسمبر 31وم 2016 مارس 31و م 2016 ینایر 1 في كما الملكیة حقوق تسویات حول إیضاحات )5-3( 
 م.2016 دیسمبر 31 في المنتھیة والسنةم 2016 مارس 31 في المنتھیة للفترة الشامل

 
  ضرائب الدخل  – 12المحاسبة الدولي  معیار (أ)

المملوكة للمواطنین السعودیین وغیر بالنسبة للشركات فإنھ  في المملكة العربیة السعودیة  لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا استنادا
ً بالنسبة للشركاء، وبالتالي یتم المحاسبة عن الزكاة  ً التزاما السعودیین (شركة مختلطة)، فإن الزكاة وضریبة الدخل تمثالن معا

ة عن الزكاة وضریبة الدخل كمصروفات على حقوق ملكیة الشركاء، بناء علیھ، یتم استردادھا من الشركاء، ولذلك لم یتم المحاسب
، تعتبر الزكاة وضریبة الدخل كمصروفات )12( رقم  المالیة. وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي قوائمالمؤجلة أو ضریبة الدخل في تلك ال

 الشركة  قامتوعلیة فقد . ، الموحدة األولیة اآلخر الشامل االرباح او الخسائر والدخل قائمةوبالتالي یتم تحمیلھا إلى  الشركة
 إلى  السابقة  بالفترات یتعلق فیما المؤجلة الدخل  ضریبة  تحمیل تم. 2016 ینایر 1 في  كما بالصافي  مؤجل ضریبي التزام بتسجیل
 . المبقاة فتتاحیةاإلالمبقاة  األرباح

 
 نھایة الخدمة للموظفین  مكافأةالتزام  ) (ب

 ً  الخدمة نھایة لمكافأة مخصص بتسجیل الشركة قامت السعودیة، العربیة المملكة في علیھا المتعارف المحاسبة لمعاییر وفقا
ً  وذلك العمومیة المیزانیة تاریخ في المستحقة والمبالغ للموظفین  المتراكمة الخدمة فترات على المطبقة الموظفین عمل لعقود وفقا
مطالبة بتسجیل مبلغ التزام یعادل صافي القیمة الحالیة  الشركة )، فإن19رقم ( استناداً إلى معیار المحاسبة الدولي ولكن،. للموظفین

موجودات برنامج   ةاللتزام المزایا المحددة واألرباح والخسائر االكتواریة إلعادة القیاس وتكالیف الخدمة السابقة والقیمة العادلة ألی
 1 في كما للموظفین الخدمة نھایة آتمكاف قیاس بإعادة الشركة قامت فقد وعلیھ، . الموحدة األولیةالمالي  المركز قائمةمدرجة في 

 م 2016ینایر  1 كما في االفتتاحیة المبقاة األرباح إلى تحمیلھ تم السابقة بالفترات المتعلقة القیاس إعادة تأثیر إن. م2016 ینایر
 .  الموحدة  األولیة اآلخر الشامل  الدخل و الخسائر أو األرباح قائمةضمن   والمصروفات اإلضافیة 

 
 مساندة  قروض (ج)
 ً  مبدئیا فائدة تحمل ال التي للشركاء المساندة القروض قیاس تم ،السعودیة العربیة المملكة في علیھا المتعارف المحاسبة لمعاییر وفقا
 للقیمة  وفقا مبدئیا القروض ھذهفإنھ یتوجب قیاس  ،)39رقم ( الدولي المحاسبة  لمعیار وفقا  أنھ إال. الفعلیة القرض  لمتحصالت وفقا

 القروض  قیاس بإعادة الشركة قامت علیھ، وبناءا. الفعلي العمولة معدل باستخدام المطفأة بالتكلفة الحقا قیاسھا ویعاد العادلة،
 . القرض  فترة اطفاءه سیتم الذي المؤجل االئتمان وتسجیل م2016 ینایر 1 في كما للشركاء المساندة

 
 موظفین قروض )د( 

 ً ً قروض الموظفین التي ال تحمل  قیاستم  ،السعودیة العربیة المملكة في علیھا المتعارف المحاسبة لمعاییر وفقا وفقاً  عمولة مبدئیا
ھذه القروض مبدئیاً بالقیمة العادلة،   قیاس، كان ینبغي )39رقم ( لمدفوعات القروض الفعلیة، ولكن، بحسب معیار المحاسبة الدولي 

 قروض  قیاس بإعادة الشركة قامت وبالتالي. بإستخدام معدل العمولة الفعليوفي وقت الحق تُقاس ھذه القروض بالتكلفة المطفأة 
 . فتتاحیةاإلالمبقاه  األرباح  إلى السابقة بالفترات یتعلق فیما القیاس إعادة تأثیر تحمیل تمقد و 2016 ینایر 1 في كما الموظفین

 
 
 
 
 ومعدات   وآالت مصانع )ھـ(

 ً كأصل منفصل وتم  الدوریة الصیانة، تم تصنیف تكالیف السعودیة العربیة المملكة في علیھا المتعارف المحاسبة لمعاییر وفقا
ً لمعیار المحاسبة الدولي  لكنو .إدراجھا تحت بند مدینین تلك التكالیف اإلعتراف بومعدات"، یتم  وآالت عقارات" )16رقم (وفقا

 .ومعدات وآالت مصانعتصنیف تلك التكالیف تحت بند  الشركةكجزء من تكلفة الموجودات، وبالتالي أعادت 
  

 المدارة بصورة مشتركة   المشاریعفي نتائج  الشركةمدارة بصورة مشتركة وحصة  مشاریعفي  استثمار (و) 
 وشركة الجبیل، فیلیبس وشیفرون السعودیة، فیلیبس یفرونشمن قبل شركة  المالي للتقربر ةالدولی المعاییرتطبیق  عند

 إجراء تم، م2016  ینایر 1 في كماالمدارة بصورة مشتركة")  المشاریع"  بــ معا إلیھاالبتروكیماویات التحویلیة المحدودة (یشار 
في  االستثمارتم المحاسبة عن   .إلثبات أثر التحول لتلك المعاییر المدارة بصورة مشتركة للمشاریعتعدیالت على حقوق الملكیة 

ألف  3,209,814بمبلغ  ،السعودیة العربیة المملكة في  علیھا المتعارف المحاسبة لمعاییروفقا ، المدارة بصورة مشتركة المشاریع
. تم اجراء التعدیالت المالي للتقریرالدولیة  المعاییرألف لایر سعودي بعد تطبیق  391,645لایر سعودي والذي انخفض باجمالي 
والمعدات،  واالالت مصانعالنھایة الخدمة للموظفین، وانخفاض قیمة  آتمؤجلة، ومكافعلى الزكاة، ومطلوبات الضرائب ال



 والشركة التابعة لھا  السعودیة لإلستثمار الصناعي المجموعةشركة 
  )ةـة سعودیـة مساھمـشرك(
 م2017 مارس 31في  ةالمنتھی لفترة الثالثة أشھر األولیة الموحدة المختصرةیضاحات حول القوائم المالیة إ
 (غیر مراجعة)  

 ما لم یذكر خالف ذلك)  الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بآالف 
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 1 كما فيمدارة بصورة مشتركة  مشاریعوالقروض المساندة للشركاء وقروض الموظفین. نتیجة لذلك، بلغت قیمة االستثمار في 
  حصة  لتخفیض سعودي لایر الف 666,678 بمبلغ تعدیلعن ذلك، تم  فضالالف لایر سعودي.  2,818,169بمبلغ  2016ینایر 

  المحاسبة عند سعودي لایر الف 318,275 بمبلغ علیھا المحاسبة تم ان بعد مشتركة بصورة المدارة المشاریع نتائج في الشركة
 عند  سعودي لایر الف 348,403 بمبلغ خسائر ةمحقق السعودیة، العربیة المملكة في علیھا المتعارف المحاسبة لمعاییر وفقا علیھا

 . م2016 ینایر  1 من اعتبارا  المالي للتقریر الدولیة للمعاییر وفقا علیھا المحاسبة
 

 مخزون -6

 
مارس   31كما في 

 م 2017
دیسمبر  31كما في  

 م 2016

ینایر  1كما في  
 م 2016

 354.052  382,560  515,786 تامة الصنع   بضاعة
 549.840  372,149  10,314 غیار قطع
 113.201  162,041  429,376 خام   مواد

 1.718  6,952  170,009 كیمیائیة محفزات
 1,125,485  923,702  1,018,811 

 
  



 والشركة التابعة لھا  السعودیة لإلستثمار الصناعي المجموعةشركة 
  )ةـة سعودیـة مساھمـشرك(
 م2017 مارس 31في  ةالمنتھی لفترة الثالثة أشھر األولیة الموحدة المختصرةیضاحات حول القوائم المالیة إ
 (غیر مراجعة)  

 ما لم یذكر خالف ذلك)  الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بآالف 
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  مشتركة بصورة مدارة مشاریع في ستثماراتإ -7
وتعمل في المملكة  ذات مسئولیة محدودةالتالیة التي تم تأسیسھا كشركات  الشركاتالمدارة بصورة مشتركة في  المشاریع تتمثل 

 العربیة السعودیة:  
 

 الملكیة نسبة مدار بصورة مشتركة   مشروع
 %50 السعودیة فیلیبسشیفرون  شركة
 %50 الجبیل فیلیبس شیفرون شركة
 %50 البتروكیماویات التحویلیة المحدودة شركة

 
 : م2017 مارس 31 في المنتھیة اشھر الثالثة فترة خالل ستثماراتاإل في  الحركة ملخص یلي فیما

 
 شیفرون شركة

 السعودیة فیلیبس

 
 شیفرون  شركة

 الجبیل فیلیبس

 
البتروكیماویات  شركة

 التحویلیة المحدودة

 

 اإلجمالي
 2,472,484  -  1,591,751           880,733  الفترةبدایة  في

 مشاریع أرباححصة الشركة في صافي 
 139,120 مدارة بصورة مشتركة

 
122,041 

 
- 

 
261,161 

 ) 225,000(   -  ) 131,750(  ) 93,250( ارباح  توزیعات
 2,508,645  -  1,582,042  926,603 م 2017 مارس 31 في كما

 

 
 : م2016 دیسمبر 31 في المنتھیة السنة خالل ستثماراتاإل في  الحركة ملخص یلي فیما

 
 شیفرون شركة
 السعودیة فیلیبس

 شیفرون شركة 
 الجبیل فیلیبس

البتروكیماویات  شركة 
 التحویلیة المحدودة

 
 اإلجمالي

  السنةبدایة  في
         

1,008,358  
 1,374,248   435,563   2,818,169  

ــاححصـــة الشـــركة فـــي صـــافي   /أربـ
ــائر) ــاریع (خسـ ــورة  مشـ ــدارة بصـ مـ

 مشتركة
219,250  

 
302,791  

 
 )435,563 ( 

 
86,478  

 ) 913(  -  ) 913(  - ة اآلخرىالشامل الخسائر في الحصة
  )431,250(  -  ) 84,375(  ) 346,875( ارباح  توزیعات

 2,472,484  -  1,591,751           880,733 2016 دیسمبر 31 في كما
 
 

السنة بمبلغ  عن، سجلت شركة البتروكیماویات التحویلیة المحدودة خسائر م2016دیسمبر  31السنة المنتھیة في  خالل
السعودیة لالستثمار الصناعي تم المحاسبة  الشركةلایر سعودي. اال ان االستثمار المتبقي للمجموعة في شركة  الف  1,017,695

 البتروكیماویات شركةملكیتھا في  حصة في الخسائر  الشركةلایر سعودي. وبناءا علیھ، تجاوزت حصة  الف 435,563عنھ بمبلغ 
 بالدفاتر المدرجة القیمة یعادل بما سعودي لایر الف 435,562 بمبلغ للسنة خسائر الشركة سجلت ولذلك المحدودة، التحویلیة
   .للشركة

 

 
 
 

 
 م:2016 ینایر 1 في كما االستثمارات في  الحركة ملخص یلي فیما

 
 شیفرون شركة
 السعودیة فیلیبس

 شیفرون  شركة 
 الجبیل فیلیبس

البتروكیماویات  شركة 
 التحویلیة المحدودة 

 
 اإلجمالي

        
 3,429,072  1,192,824  1,202,388  1,033,860 الرصید االفتتاحي

  (خسارة) أرباححصة الشركة في صافي 
 )348,403(       )757,261(    171,860   236,998 مدارة بصورة مشتركة مشاریع

 )262,500(     -     -  )262,500( ارباح  توزیعات
  2,818,169                   1,374,248           الرصید الختامي



 والشركة التابعة لھا  السعودیة لإلستثمار الصناعي المجموعةشركة 
  )ةـة سعودیـة مساھمـشرك(
 م2017 مارس 31في  ةالمنتھی لفترة الثالثة أشھر األولیة الموحدة المختصرةیضاحات حول القوائم المالیة إ
 (غیر مراجعة)  

 ما لم یذكر خالف ذلك)  الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بآالف 
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1,008,358  435,563  
        

 رأس المال -8

 
مارس  31كما في 

 م 2017
دیسمبر  في  31كما 

 م 2016
ینایر  1كما في  

 م 2016
      

 4,500,000  4,500,000  4,500,000 لایر سعودي للسھم   10سھم بقیمة  4,500,000
 

  في شركة تابعة مسیطر غیر شریك من مساند قرض -9
الحصول على القرض المساند من شركة شیفرون فیلیبس العربیة للبتروكیماویات المحدودة (الشریك غیر المسیطر) للشركة   تم

سداده الى الحد األدنى من شروط  ویخضعالشركة السعودیة للبولیمرات السعودیة للبولیمرات وھو قرض بدون عمولة ممنوح الى 
 ). 12ضاح اتفاقیات تسھیالت القروض التجاریة (إی

 
  صكوك  -10

ملیار لایر سعودي بقیمة اسمیة  1.2بمبلغ  صكوكا)، أصدرت الشركة م2014یونیو  23ھجریا (الموافق  1435شعبان  25 بتاریخ
لایر سعودي للكل منھا دون خصم او عالوة. إن الصكوك المصدرة تحمل معدالت عائد مختلفة بمعدل سیبور زائد  1,000,000

شوال  20% مستحق الدفع على أساس نصف سنوي. إن ھذه الصكوك مستحقة السداد بقیمتھا االسمیة في تاریخ  1,7ھامش 
 ) م2019یونیو  23(الموافق  ـھ 1440

 
 1070: م  2016 دیسمبر 31ملیون لایر سعودي ( 1.070والبالغ  الموحدة األولیةرصید الصكوك في ھذه القوائم المالیة  یمثل

 في ھذه الصكوك.  الشركةملیون لایر سعودي) قیمة الصكوك المصدرة بعد استبعاد قیمة استثمار 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السھم  ربحیة -11
على المتوسط المرجح  للمساھمین في الشركة  الفترة صافي دخلعن طریق قسمة  والمخفضة  ربحیة السھم األساسیةإحتساب   یتم

 كما یلي: الفترةخالل  لعدد األسھم العادیة القائمة 
 
  

مارس  31
 م  2017

مارس  31 
 م  2016

     
  29,076     309,544  ربح الفترة  

  450,000           450,000  المتوسط المرجح لعدد االسھم العادیة القائمة خالل الفترة  
  0.69  0.06 
     

  ألجلقروض  -12
  المحلیة التجاریة البنوك من مجموعة من الشركة علیھا حصلت قروض تسھیالت من لمستخدمة المبالغ في ألجل القروض تتمثل

الصناعي السعودي. ان ھذه التسھیالت مكفولة بضمانات مختلفة بما في   التنمیةوصندوق  ةالعام االستثمارات وصندوق واالجنبیة،
 مع وتتسق لیبور معدل تتجاوز متنوعة فائدة معدالت القروض ھذه تحمل. للشركةذلك ضمانات على معدات وحسابات بنكیة 

 بعد  ألجل القروض من المستحق الجزء ان. سنویة نصف اقساط على  القروض ھذه سداد یتم. االئتمانیة التسھیالت اتفاقیات شروط
تصنیفھ ضمن مطلوبات غیر متداولة. ویجب على الشركةااللتزام باالحكام المنصوص علیھا في جمیع  تم م 2018 مارس 31

 اتفاقیات تسھیالت القروض. 
 

 الزكاة الشرعیة  -13



 والشركة التابعة لھا  السعودیة لإلستثمار الصناعي المجموعةشركة 
  )ةـة سعودیـة مساھمـشرك(
 م2017 مارس 31في  ةالمنتھی لفترة الثالثة أشھر األولیة الموحدة المختصرةیضاحات حول القوائم المالیة إ
 (غیر مراجعة)  

 ما لم یذكر خالف ذلك)  الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بآالف 
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الھیئة . قامت م2015") للسنوات السابقة وحتى العام الھیئةلزكاة والدخل (" ل العامة الھئیةقامت الشركة بتقدیم اإلقرارات الزكویة إلى 
عن جمیع السنوات السابقة وحتى عام  على الربوط الزكویة التي أجرتھا ، وتمت الموافقة  م 2006بإجراء الربوط الزكویة إلى العام 

 م.2001
 

م لدى لجنة االعتراض االستئنافیة الزكویة الضریبیة 2003م و 2002ألعوام الصادرة عن ا ةط الزكویواعترضت الشركة على الرب
ملیون لایر سعودي. ھذا وقد أصدرت اللجنة قرارھا   24.4عنھا فروقات بمبلغ  ونتج الھیئةعلى بعض البنود التي استبعدتھا  ذلكو

 ا القرار لدى دیوان المظالم.  ملیون لایر سعودي، وقد اعترضت الشركة على ھذ  12.4بتخفیض المطالبة إلى مبلغ 
 

حتى و م 2004 من األعوام  عن  الصادرةالزكویة الضریبیة على الربوط الزكویة  االبتدائیةاعترضت الشركة لدى لجنة االعتراض 
وقد أصدرت اللجنة  ،ملیون لایر سعودي 17.5 بمبلغ فروقات عنھا ونتج الھیئة استبعدتھا التىم وذلك على بعض البنود 2006العام 

ملیون لایر سعودي وقدمت اعتراضاً   5.7ملیون لایر سعودي. وقد قامت الشركة بسداد مبلغ  16.8قرارھا بتخفیض المطالبة إلى 
لشركة بتجنیب مخصص قامت ا  فقدملیون لایر سعودي. وفقاً لتقدیرات اإلدارة  11.1الزكویة الضریبیة بمبلغ  االستئنافیةلدى اللجنة 

م قرارھا بقبول استئناف الشركة على قرار  2017مارس21 بتاریخ االستئنافیة اللجنة أصدرت ،كاٍف مقابل البنود المعترض علیھا
لجنة االعتراض االبتدائیة الزكویة الضریبیة فیما یخص طلبھا بحسم القروض المقدمة للشركات الشقیقة من وعائھا الزكوي ، 

 الربط المعدل من الھیئة العامة للزكاة والدخل.  صدورظار والشركة بانت
  



 والشركة التابعة لھا  السعودیة لإلستثمار الصناعي المجموعةشركة 
  )ةـة سعودیـة مساھمـشرك(
 م2017 مارس 31في  ةالمنتھی لفترة الثالثة أشھر األولیة الموحدة المختصرةیضاحات حول القوائم المالیة إ
 (غیر مراجعة)  

 ما لم یذكر خالف ذلك)  الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بآالف 
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م  2015") حتى عام الھیئة("  إقراراتھا الزكویة إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل الشركة (بتروكیم)قدمت  ببتروكیم، یتعلق فیما
، وقد أصدرت الھیئة عدد من الربوطات وھي وحصلت بموجبھا على شھادة زكاة مقیدة عن العام المذكورالزكاة المستحقة  سددت و

 كما یلي:
ملیون لایر  52.5م وتطالب الشركة بسداد فروقات زكویة إضافیة قدرھا 2014الھیئة  بالربط على الشركة عن العام  قامت -

 مخصص المكون بأن ال الشركةترى إدارة . باالعتراض على المطالبة الزكویة خالل المدة النظامیة. وعلیھ قامت الشركة سعودي
 . ةكاٍف لتغطیة أي فروقات قد تنتج عن ھذه المطالب

 
ملیون لایر  35.5م وتطالب الشركة بسداد فروقات زكویة إضافیة قدرھا 2012الھیئة بالربط على الشركة عن العام  قامت -

ً بالربط على الشركة عن   . قامتباالعتراض على المطالبة الزكویة خالل المدة النظامیة. قامت الشركة سعودي الھیئة  الحقا
، ملیون لایر سعودي 95.5م  مجتمعة وتطالب الشركة بسداد فروقات زكویة إضافیة قدرھا 2013م، 2012م، 2011األعوام 

خالل  عن األعوام المذكورة على المطالبة الزكویة الصادرة  م. قامت الشركة باالعتراض2012متضمنھ المطالبة عن العام 
م والذي یقضي بدفع  2017أبریل  23،  وقامت اللجنة االبتدائیة بدراسة االعتراض وأصدرت قرارھا بتاریخ لنظامیةالمدة ا

ملیون لایر   89,5لایر سعودي وتخفیض مبلغ المطالبة الزكویة من قبل الھیئة بما قدره  ملیون 5,7 قدرھا زكویةفروقات 
ً والشركة بصدد  ،سعودي حتى تتمكن الشركة من التقریر   على ضوء نتائج القرار االبتدائي معدل مطالبة الھیئة بإصدار ربطا

 بشأن اسئتناف القرار بصورة دقیقة وواضحة.  
 

م، والذي طالبت بموجبھ الھیئة  بفروقات 2010  كما أصدرت اللجنة الزكویة االبتدائیة قرارا فیما یخص ربط الھیئة  عن عام -
ملیون ودفع  74.1یقضي بتخفیض مبلغ المطالبة الزكویة من قبل الھیئة  بما قدره ملیون لایر سعودي،  74.42زكویة بمبلغ 

لایر سعودي فقط. وقداعترض كل من الشركة والھیئة على ھذا القرار لدى لجنة   241.485زكاة عن العام المذكور قدرھا 
م والذي أید القرار  2017ابریل  11بتاریخ  1713القرار االستئنافي رقم  صدر  حیثاالعتراض االستئنافیة الزكویة الضریبیة، 

 بما الھیئة قبل  من الزكویة المطالبة مبلغ وتخفیض سعودي لایر 241,485 قدرھا زكویة فروقات الشركة بدفعاالبتدائي وذلك 
 .سعودي لایرملیون  74,09 قدره

 
   المالیة االدوات -14

 المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة  الموجودات 

 
مارس  31كما في 

 م  2017
دیسمبر  31كما في  

 م  2016
 

 م 2016ینایر  1
      
  222,775               276,669           231,412 ذات عالقة   جھاتمن  مستحقال

  54,190                 110,454           101,927 موظفین  قروض

  75,000                -  - مدارة بصورة مشتركة  مشاریعمساند الى  قرض

  886,845 تجاریون مدینون
            

562,831               850,227  

 640,000  794,800  583,000 ألجل ودائع

 2,505,821  2,833,452  3,266,285 في حكمھ   ماالنقد و
 5,069,469  4,578,206  4,348,013 

 
 
 
 المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة  المطلوبات 



 والشركة التابعة لھا  السعودیة لإلستثمار الصناعي المجموعةشركة 
  )ةـة سعودیـة مساھمـشرك(
 م2017 مارس 31في  ةالمنتھی لفترة الثالثة أشھر األولیة الموحدة المختصرةیضاحات حول القوائم المالیة إ
 (غیر مراجعة)  

 ما لم یذكر خالف ذلك)  الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بآالف 
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مارس  31كما في 

 م  2017
دیسمبر  في 31كما  

 م  2016
ینایر   1 ا فيكم 

 م  2016
      

  368,712               453,148              376,781 وارصدة دائنة اخرى   مستحقة دفعات
  203,794               288,098              274,913 عالقة   ذات جھاتالى  مستحق
 1,070,000  1,070,000  1,070,000 صكوك
 10,788,735  9,505,455  9,507,961 ألجل  قروض

 11,229,655  11,316,701  12,431,241 
 

   المحتملة االلتزامات -15
 857,3: م2016( سعودي لایر ملیون 389سیاق االعمال المعتاد، اصدرت البنوك المحلیة للمجموعة ضمانات بنكیة بمبلغ  في

الشركة السعودیة للبولیمرات  سمالزیادة رأ المسیطر غیر والشریك بتروكیم، قررت شركة 2010سنة  خاللسعودي) . لایر ملیون
 تعویضملیون لایر سعودي ما قد یؤدي الى تكبد الشریك غیر المسیطر تكالیف اضافیة. وقررت ادارة الشركة  3,394 بمبلغ

في االعتبار النقد  اً االرباح المستقبلیة للشركة واخذ ستنادا الىإسداد مدفوعات سنویة في المستقبل الشریك غیر المسیطر من خالل 
 ة في رأس المال.  غیر الموزع نتیجة الزیادة المقترح

 
 للموظفین الخدمة نھایة مكافآت التزامات -16

، اجرت االدارة اختبار لتقییم القیمة الحالیة اللتزامات المزایا المحددة كما الموظفین منافع )19(رقم  الدولي المحاسبة لمعیار وفقا
االفتراضات  یلي فیما. التعاقدیة والترتیبات المحلیة للقواعد وفقا للموظفین الخدمة نھایة بمكافأة یتعلق فیمام 2016 دیسمبر 31في 
 المحدد غیر الممول:   لخدمة للموظفینمكافآت نھایة االحتساب التزام  المستخدمةكتواریة الرئیسیة اإل

 % 4.30 الخصم معدل •
 %5,00 الرواتب في للزیادة المتوقع المعدل •

 

 فیضھا لسنة واحدة. خالتي تم ت LIC (1975-79)الى قوائم الوفیات الرئیسیة  وفقامعدالت الوفیات   •
 

 معدل التدویر، تم االستناد الى معدالت االنسحاب العمریة "المنخفضة".  ألغراض
 

 غیر الممول:  آت نھایة الخدمة للموظفینفمكایلي الحركة في القیمة الحالیة اللتزام  فیما

 
مارس  31كما في 

 م  2017
دیسمبر  في 31كما  

 م 2016
ینایر  1كما  

 م 2016
      

  77,722   94,329       127,022 الرصید االفتتاحي 
  21,148   23,305         7,747 االرباح او الخسائر   على المحمل

 ) 3,623(  ) 826(      ) 982( مدفوعة   مزایا
 ) 918(   10,214      -                   مكافأة نھایة الخدمة للموظفین  التزام  عادة قیاسإ خسائر /رباحأ
 133,787           127,022   94,329  
 

 ذات عالقة   جھاتواالرصدة مع  المعامالت  -17
 الخاضعة  والمشروعاتالعلیا للمجموعة  ةدارة وموظفي االدارعضاء مجلس اإلأذات العالقة في المساھمین و الجھات تمثلت

. یتم الموافقة على سیاسات وشروط التسعیر من قبل ادارة الجھاتمن قبل ھذه  الھاماو التأثیر  مشتركة بصورة المدارة او للسیطرة
 : للشركةذات العالقة الرئیسیة  الجھات. وفیما یلي قائمة الشركة

 

 العالقة  ذات الجھة اسم
 

 العالقة  طبیعة
 

 تابعة  شركة )سعودیة مساھمة(شركة  للبتروكیماویات الوطنیة الشركة
  االدارة العلیا  موظفي إدارة الشركة واللجان وكبار الموظفین                 مجلس
  غیر مسیطر في شركة تابعة  شریك  للبتروكیماویات العربیة فیلیبس شیفرون شركة
  زمیلة شركة  إنك سیلز إنترناشونال كیمیكال فیلیبس شیفرون شركة
  مشتركة بصورة مدار مشروع التحویلیة البتروكیماویات شركة

  مشتركة بصورة مدار مشروع شركة شیفرون فیلیبس السعودیة



 والشركة التابعة لھا  السعودیة لإلستثمار الصناعي المجموعةشركة 
  )ةـة سعودیـة مساھمـشرك(
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 ما لم یذكر خالف ذلك)  الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بآالف 
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  مشتركة بصورة مدار مشروع شركة الجبیل شیفرون فیلبس       

 
 المنتھیة في:   الفترة/السنةذات العالقة خالل   الجھات الجدول التالي تفاصیل المعامالت مع  یوضح  

 مبلغ المعاملــــة   المعاملةطبیعة  الجھة ذات العالقة
 م2016  ینایر   1  م2016  دیسمبر   31  م 2017مارس     31  

 ) 65,625(   -  - مساند  قرض   سداد  للبتروكیماویات العربیة فیلیبس شیفرون شركة
 

إدارة الشركة واللجان وكبار الموظفین                 مجلس
  8,358  7,491  1,263 ومزایا  رواتب  السعودیة لإلستثمار الصناعي لمجموعةل

 شركة شیفرون فیلیبس السعودیة

  53,911 مبیعات
           

133,616   
              

174,709  

 )38,618(   )23,693(   ) 1,796( مشتریات

 )282,476(     )277,343(   ) 63,456( مقدمة  خدمات  -ات ع المبی   تكلفة
 خدمات  -واداریة   عمومیة   مصروفات 

 )116,377(       )124,339(   ) 27,872(  مقدمة

  37,793 مبیعات شركة الجبیل شیفرون فیلبس
           

134,194   94,215  

 )857,198(   )910,009(   ) 325,941( مشتریات
 كیمیكال فیلیبس شیفرون شركة

    )293,258(    )223,800(   ) 61,110( رسوم تسویق  إنك سیلز إنترناشونال 

 جلوبال كیمیكال فییلیبس شیفرون شركة
 سي ال ال ایمبلویمنت

خدمات  -عمومیة واداریة   مصروفات 
 ) 357(  ) 165(  ) 19,882( مقدمة

  -                   مقدمة  خدمات  -  وتوزیع  مبیعات 
   )334 (  )1,879 ( 

  -                   مقدمة  خدمات  -  مبیعات   تكلفة
   )71,025 (  )90,649 ( 
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 ذات عالقة:   جھاتالفترة/ السنة والناتجة من المعامالت مع  نھایة في االرصدة یلي فیما
 

 عالقة  ذات   جھات   من   المستحق -أ    

  
مارس   31كما في  

 م2017
 دیسمبر   31  في   كما  

 م2016
 ینایر  1في    كما  

 م2016
       

             236,239              198,040  شركة شیفرون فیلیبس السعودیة
180,773  

  41,996   40,424             33,366  شركة الجبیل شیفرون فیلبس       
  6   6  6  التحویلیة البتروكیماویات شركة

  231,412 
             276,669             

222,775  
 

 المستحق الى جھات ذات عالقة   -ب 

  
مارس   31كما في  

 م2017
 دیسمبر   31  في   كما  

 م2016
 ینایر  1في    كما  

 م2016
  88,212   155,138              121,111  شركة شیفرون فیلیبس السعودیة

  71,951   106,902              112,016  شركة الجبیل شیفرون فیلبس       
 سیلز إنترناشونال كیمیكال فیلیبس شیفرون شركة

  43,631   26,058                41,786   إنك

  274,913 
             288,098             

203,794  
      

. ان  الشركة تلك الى قرض احدى الشركات التابعة للمجموعة في المسیطر غیر الشریك قدم، )9( االیضاح في ورد لما وفقا
:  م2015( )،سعودي لایرالف  985,929ھو م  2016الف لایر سعودي ( 992,586م: 2017مارس  31القائم كما في  الرصید

    لایر سعودي). ألف 949,562
 

 ) شروط المعامالت مع جھات ذات عالقة  ج
ائمة في نھایة السنة قمقابل تلك السائدة في المعامالت التجاریة. عن االرصدة ال بشروطذات عالقة  جھاتتنفیذ المعامالت مع  یتم

ضمانات لالرصدة المدینة   ةضمانات او تقدیم أی ةغیر مكفولة بضمانات وال تحمل فوائد ویتم تسویتھا نقدا. لم یتم الحصول على أی
الفترة المنتھیة  عن أي انخفاض في قیمة المستحق من جھات ذات عالقة والصكوك  الشركةتسجل  لم . عالقةذات  للجھاتاو الدائنة 

 المركز فحص خالل من مالیة فترة كل في التقییم ھذا اجراء یتم .م  2016دیسمبر  31والسنة المنتھیة في م،2017مارس  31في 
 .  بھ یعمل الذي والسوق العالقة   ذي للجھة المالي

 
 العلیا االدارة موظفي مع المعامالت) د

 لتخطیط  والمسئولیة السلطة لدیھمعضاء الرئیسیین في االدارة ممن دارة واألعضاء مجلس اإلأ ھم للشركةدارة العلیا موظفو اإل
 بشكل مباشر أو غیر مباشر بما في ذلك أي مدیر سواء كان تنفیذیاً او خالف ذلك.  الشركة أنشطة ومراقبة وتوجیھ

 یلي مكافآت موظفي االدارة العلیا:   فیما

 
 2017مارس  31

 م
 2016دیسمبر  31 

 م
 2016ینایر  1 

 م
 24,554   13,844       3,606 االجل قصیرة الموظفین مزایا
 1,270   757           240 نھایة الخدمة   آتمكاف

 3,846       14,601   25,824 
 ) قروض الموظفین ھـ

فرص تملك وحدات  یوفر لى موظفیھا لشراء وحدات سكنیة ضمن برنامج تملك الوحدات السكنیة الذي إ قروضا  الشركة منحت
 .  الشركةسكنیة للموظفین السعودیین ب

 
  القطاعیة المعلومات -18

 والصناعات والبترول والغاز البتروكیماویة المصانع وصیانة وإدارة وتشغیل وإقامة وتطویر تنمیةالوطنیة للبتروكیماویات:  الشركة
 .البتروكیماویة والمنتجات المواد  في والتجزئة الجملة وتجارة األخرى
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 .السیكلوھكسان والمذیبات العطریة المركبات وبیع إنتاج: السعودیة فیلیبس شیفرون شركة )أ
 

 االثیلي والبنزین الوقود وزیت العطري والبنزین ووقود المركبات الستایرین وبیع تصنیع: فیلیبس شیفرون الجبیل شركة )ب
 .األروماكس ولقیم المسال البترول وغاز والبروبلین واالثیلین

 
 . أخرى  تحویلیة ومنتجات النایلون ومركبات 6.6 النایلون انتاجكة البتروكیماویات التحویلیة المحدودة: شر )ت

واحد وھو  أعمالتشكل قطاع  الشركة ان كافة أنشطة وعملیات  الشركةترى إدارة  ،المواردیتعلق بتقییم األداء وتوزیع  فیما
 فقط.  التشغیلیةقطاع البتروكیماویات. وبالتالي تصدر التقاریر المالیة للقطاعات  

 
 : التشغیلیةللقطاعات موزعة وفقا  الشركةموجودات التشغیل للمجموعة متواجدة في المملكة العربیة السعودیة. وفیما یلي مبیعات  إن

 بتروكیم م 2017 مارس 31

 شیفرون 
 فیلیبس

 السعودیة

 الجبیل 
 شیفرون
 فیلیبس

 
البتروكیماویات 

 التحویلیة

 

 الرئیسي المركز

 

 تسویات

 

 اإلجمالي
              

 1,685,267     -         -         -         -         -      1,685,267  مبیعات
 502,400     -         -         -         -         -      502,400 الربح  مجمل

صافي الدخل 
 309,544  ) 83,950(  ) 35,568(     -      122,043  139,120  167,899 (الخسارة)

 الموجودات  مجموع
22,572,916  926,602  

1,582,95
7      -     6,475,201   

(5,804,42
3)  

25,753,2
53 

 المطلوبات  مجموع
13,281,000      -         -         -       147,338   (131,076)  

13,297,2
62 

              
  2016دیسمبر  31

 م
             

  6,066,505     -         -         -         -         -       6,066,505  مبیعات
  1,608,993     -         -         -         -         -       1,608,993 الربح  مجمل

صافي الدخل 
 (198,685)   (202,385)   ) 435,564(  302,791  219,250  397,371 (الخسارة)

 
82,778  

 الموجودات  مجموع
22,259,635 

 
880,732 

 1,592,66
4 

 
- 

 

6,153,129   

 
(5,683,70

9) 

 

25,202,451  

     -         -       13,245,617 المطلوبات  مجموع
- 

 134,807    (130,471)  
13,249,9

53 
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 بتروكیم م  2016 ینایر 1

 شیفرون 
 فیلیبس

 السعودیة

 الجبیل 
 شیفرون
 فیلیبس

 
البتروكیماویات 

 التحویلیة

 

 الرئیسي المركز

 

 تسویات

 

 اإلجمالي
              

  مبیعات

7,304,171  

 
 

 
   -    

 
   -    

 
   -    

 
   -    

   
7,304,17

1  
 2,479,133     -        -        -        -        -     2,479,133 الربح  مجمل

صافي الدخل 
 82,779  (272,752)   (521,523)   (435,564)   171,860  236,998  903,760 (الخسارة)

 الموجودات  مجموع

22,507,821   1,008,357   
1,374,24

8  757,261   7,205,218  

 
(7,303,56

6)  25,549,339  
  14,131,044  ) 130,220(   116,437        -     -        -      14,144,827 المطلوبات  مجموع

              
 الرأسمالیة   رتباطاتاإل -19

    في بلغ الرصید غیر المستخدم من المصاریف الرأسمالیة المعتمدة من مجلس اإلدارة والمتعلقة بإنشاء وحدات ومرافق إضافیة  
 ملیون لایر سعودي). 161م: 2016 دیسمبر 31ملیون لایر سعودي ( 102,3مصنع مبلغ ال
 

 والمعدلة قید اإلصدار ولم یحن موعد تطبیقھا بعدالمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة  -20
 األدوات المالیة  ) 9ریر المالي رقم ( قالدولي للت المعیار

األدوات   )9ریر المالي رقم ( قالدولي للت اإلصدار األخیر من المعیار م2014أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في یولیو 
وكافة اإلصدارات السابقة للمعیار  األدوات المالیة: التحقق والقیاس) 39الذي یحل محل معیار المحاسبة الدولي رقم ( المالیة

) الجوانب الثالثة للمحاسبة عن مشروع األدوات  9( رقم ي) . یجمع المعیار الدولي للتقریر المال9الدولي للتقریر المالي رقم (
على الفترات السنویة  )9( المالي للتقریراض القیمة ومحاسبة التغطیة. یسري المعیار الدولي المالیة: التصنیف والقیاس وانخف

. باستثناء محاسبة التغطیة، ینبغي أن یسري التطبیق بأثر رجعي السماح بالتطبیق المبكر معم 2018ینایر  1التي تبدأ في أو بعد
إلزامیة. بالنسبة لمحاسبة التغطیة، یتم تطبیق المتطلبات بصورة عامة بأثر مستقبلي مع بعض لیست ولكن معلومات المقارنة 

عام ال یتوقع أي تأثیر جوھري  لبشكاالستثناءات المحدودة. تعتزم الشركة تطبیق المعیار الجدید في تاریخ السریان المطلوب. 
ستثناء التأثیر المتعلق إب الموحدة المختصرة األولیة ةوقائمة حقوق الملكی الموحدة المختصرة األولیةعلى قائمة المركز المالي 

 . )9المالي رقم ( للتقریربتطبیق متطلبات انخفاض القیمة للمعیار الدولي 
 

 إیرادات من عقود مع عمالء ):15(المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 یجب ان یتموالذي یطرح نموذجاً من خمس خطوات  2014) في مایو 15( رقم  تم إصدار المعیار الدولي للتقریر المالي

)، تتحقق 15بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( العقود مع عمالء. في المرتبطةعلى اإلیرادات  اتطبیقھ
یحل معیار اإلیرادات بقیمة تعكس المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول علیھ مقابل نقل بضائع أو خدمات للعمیل. 

إما التطبیق . ویلزم المالي للتقریراإلیرادات الجدید محل كافة متطلبات تحقق اإلیرادات الحالیة بموجب المعاییر الدولیة 
حیث قام مجلس معاییر المحاسبة  م2018ینایر  1الكامل أو المعدل بأثر رجعي للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

یسمح بالتطبیق المبكر. وتخطط الشركة   ھذا .. الدولیة بتأجیل اصدار المعیار لمدة سنة واحدة إلجراء التعدیالت المطلوبة
 طریقة التطبیق الكامل بأثر رجعي. مریخ السریان باستخدالتطبیق المعیار الجدید في تا

 
 
 

 م 2014-م2012 السنویة التحسینات دورة
 م، وتتضمن ما یلي:  2016ینایر  1ھذه التحسینات للفترات السنویة التي تبدأ في او بعد  تسري

 
 مزایا الموظفین) 19معیار المحاسبة الدولي رقم(

على العملة التي تم   یوضح التعدیل أنھ یجب قیاس عمق السوق الذي یتم فیھ تداول سندات الشركات عالیة الجودة بناءا
تسجیل االلتزام بھا ولیس مقابل العملة التي سیتم بھا دفع المزایا. وفي حالة عدم توافر سوق عمیق لتداول سندات 

 الشركات عالیة الجودة بھذه العملة، فیجب استخدام أسعار السندات الحكومیة. یجب أن یطبق ھذا التعدیل بأثر رجعي.
 

 مبادرة اإلفصاح) 1بة الدولي (تعدیالت على معیار المحاس



 والشركة التابعة لھا  السعودیة لإلستثمار الصناعي المجموعةشركة 
  )ةـة سعودیـة مساھمـشرك(
 م2017 مارس 31في  ةالمنتھی لفترة الثالثة أشھر األولیة الموحدة المختصرةیضاحات حول القوائم المالیة إ
 (غیر مراجعة)  

 ما لم یذكر خالف ذلك)  الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بآالف 
 

36 
 

وعلى وجھ الخصوص الحالیة ) 1( على توضیح متطلبات معیار المحاسبة الدولي) 1( تعمل التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي
 تبین:

 . )1(متطلبات التأثیر المادي في معیار المحاسبة الدولي  •
خر وقائمة المركز  اآل والدخل الشامل الموحدة األولیة(قوائم) االرباح او الخسائر  قائمةیجوز تقسیم البنود المحددة في  •

 .الموحدة األولیةالمالي 
 .لدى الشركات المرونة فیما یتعلق بترتیب عرض اإلیضاحات حول القوائم المالیة •
تتم المحاسبة عنھا باستخدام للشركات الزمیلة أو المشاریع المشتركة التي  اآلخر الدخل الشاملیجب عرض الحصة في  •

طریقة حقوق الملكیة إجماالً كبند واحد وتصنیفھا بین تلك البنود التي سیتم أو لن یتم إعادة تصنیفھا الحقًا إلى االرباح او 
 الخسائر.

 
االجمالي الفرعي في قائمة   لبنودفضال عن ذلك، توضح التعدیالت المتطلبات التي تسري عند عرض افصاحات اضافیة 

 للفترات التعدیالت ھذه تسري. الموحدة األولیة والدخل الشامل اآلخراو الخسائر  االرباحوقائمة  الموحدة األولیةالمركز المالي 
م مع السماح بالتطبیق المبكر. لیس من المتوقع ان یكون لھذه التعدیالت أي تأثیر  2016ینایر  1السنویة التي تبدأ في او بعد 

 على الشركة.  
 

 رة التقریر المالي االوليبعد فت الالحقة األحداث -21
 الجمعیة إلى م)2017 ینایر 16(الموافق  ھـ1438 االخرة جمادي 17 بتاریخ المنعقد اجتماعھ في ،الشركةإدارة  مجلس وصىأ

 العام عن الواحد، للسھم لایر سعودي نصف بواقع  للسھم، االسمیة القیمة % من5بنسبة  نقدیة أرباح بتوزیع للمساھمین امةالع
  العامة  الجمعیة اجتماع خالل االقتراح ھذا على المساھمون وافق  وقد لایر سعودي.  ملیون 225 ھمجموع بما ،م2016 المالي
 م). 2017ابریل  18(الموافق  ھـ1438رجب 21 بتاریخ

 
  الموحدة المختصرة األولیة المالیة القوائم إعتماد -22

فى تاریخ  )مجلس اإلدارةمن  بموجب تفویضلجنة المراجعة (من قبل  المختصرة ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة اعتمدت
 م.2017مایو  11ھـ الموافق1438 شعبان15
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	فيما يلي تفاصيل الشركة التابعة المملوكة مباشرة للمجموعة:
	إن الشركة الوطنية للبتروكيماويات ("بتروكيم") هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 1010246363 بتاريخ 8 ربيع الأول 1429 هجريا (الموافق 16 مارس 2008). تم تأسيس الشركة بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 53...
	يتمثل نشاط بتروكيم في تطوير واقامة وتشغيل وادارة وصيانة المصانع البتروكيماوية والغاز والبترول والصناعات الاخرى وتجارة الجملة والتجزئة في المواد والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها وتملك الاراضي والمصانع والمباني لصالحها.
	فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة المملوكة مباشرة لبتروكيم:

