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 مراجعى الحسابات المستقلین تقریر 
 
 الموقرین                  ین ــــــــــــــادة المساھمـــــــــــى الســلإ

  يالسعودیة لإلستثمار الصناع المجموعة شركة
 شركة مساھمة سعودیة

 ة السعودیةـالمملكة العربی – الریاض
 
 

 الرأي
(شركة مساھمة سعودیة) والشركة  السعودیة لإلستثمار الصناعى المجموعة  لشركةلقد قمنا بمراجعة القوائم المالیة الموحدة 

 دیسمبر 31قائمة المركز المالي الموحدة كما في  على والمشتملة ،")المجموعة( یشار الیھم مجتمعین بـ "التابعة لھا 

 قائمةالموحدة و الملكیةالتغیرات في حقوق  قائمةو الموحدةاآلخر  الشامل والدخل الربح أو الخسارة قائمةمن  كلو ،م2017

الموحدة، بما في ذلك ملخص  المالیة القوائم معالمرفقة  واإلیضاحاتلتدفقات النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، ا

 . مھمةلسیاسات المحاسبیة الل

 

 موعــةللمجالجوھریة، المركز المــالي الموحــد  الجوانب جمیعبعدل، من  ضرعت المرفقةن القوائم المالیة الموحدة فإوفي رأینا، 
 للمعــاییروتدفقاتھا النقدیــة الموحــدة للســنة المنتھیــة فــي ذلــك التــاریخ وفقــاً  الموحدھا المالي ئ، وأدام2017  دیسمبر 31كما في 

خــرى المعتمــدة مــن الھیئــة الســعودیة األصــدارات إلوالمعــاییر وا الســعودیة العربیــة المملكة في المعتمدةالدولیة للتقریر المالي 
 .للمحاسبین القانونیین

 
 الرأي أساس

بموجــب تلــك المعــاییر  مســؤولیتناالعربیــة الســعودیة. إن  المملكــة لمراجعــة المعتمــدة فــيل الدولیــةلمعاییر لتمت مراجعتنا وفقًا 
ً  موضحة فقرة "مسؤولیات مراجعي الحسابات حول مراجعة القــوائم المالیــة". ونحــن مســتقلون عــن  التقریرضمن ھذافي  الحقا

ذات الصلة بمراجعتنا للقــوائم المالیــة، كمــا  السعودیة العربیة المملكة في المعتمدةآداب وسلوك المھنة  لمتطلباتوفقًا  المجموعة
عتقــد أن أدلــة المراجعــة التــي حصــلنا علیھــا كافیــة ون. لمتطلباتارى وفقًا لتلك األخسلوك وآداب المھنة  اتأیضاً بمسؤولی وفینا

ً  لتوفرومالئمة   بداء رأینا.إل أساسا

 
 الرئیسة المراجعة أمور

عنــد مراجعتنــا للقــوائم المالیــة  جوھریةھمیة الألمور التي كانت، بحسب حكمنا المھني، لھا المراجعة الرئیسة ھي تلك األامور أ
مور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة ككل، وعنــد . وقد تم تناول ھذه األم2017 دیسمبر 31 في المنتھیة سنةالموحدة لل

ً  نقدمتكوین رأینا فیھا، ولم   :یلي ما الرئیسة المراجعة أمور تتضمنمور. ألفي تلك ا المنفص رأیا

 

 

 

 

 

 

 (یتبع) للمراجعة الرئیسة األمور
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 م2017 ینایر 1 من بدایةً  المالى للتقریر الدولیة المعاییر تطبیق
  :لمراجعة ھذا األمر كانت على النحو التالي جراءاتناإ للمراجعة رئیس أمر

 
"الھیئة"  القانونین للمحاسبین السعودیة الھیئة اعتمدت
 العربیة بالمملكة للتطبیق المالى للتقریر الدولیة المعاییر

  المدرجة للشركاتم 2017 ینایر 1 من بدایة السعودیة
 المعاییر بتطبیق المجموعة قامت وعلیھ المالیة، بالسوق
  ھذا عن ونتج الھیئة، قرار مع  توافقا المالى للتقریر الدولیة

 :أھمھا تعدیالت عدة التطبیق
 المعاییر متطلبات مع تتوافق يلك البنود بعض تسویات -

 .المالى للتقریر الدولیة
 عادة تصنیف بعض بنود القوائم المالیة. إ -
مع المعاییر  المتوافقةإضافة بعض السیاسات المحاسبیة  -

 الدولیة للتقریر المالي.
  التزام  قیاس إعادة من اكتواریة مكاسب او خسائر إثبات -

 .للموظفین الخدمة نھایة مكافأة
تحدید ھذا األمر من األمور الرئیسة للمراجعة بسبب  تم

التغیر الجوھرى لشكل ومحتوى القوائم المالیة الموحدة من  
 . ناحیة العرض والمعالجات المحاسبیة عن ذى قبل

 

 
 التحول  عملیة فى المجموعة لخطة تفھم على بالحصول قمنا
 الدولیة  المعاییر لتطبیق علیھا المتعارف المحاسبة معاییر من

 التى للتعدیالت مراجعة إجراءات أدینا كما ، المالى للتقریر
  تم  التىاإلجراءات  أھم یلى وفیما ، التحول عملیة من نتجت
 : أداؤھا

على تقریر بتحلیل اختالفات تطبیق معاییر  حصلنا -
المحاسبة المتعارف علیھا والمعاییر الدولیة للتقریر 

 المالي . 
اكتمال تحدید االختالفات على مستوى العرض  راجعنا -

 والقیاس. ثباتواالفصاح واإل
 المعاییر تطبیق نتیجة تمت التى التسویات دقة راجعنا -

 المركز بقائمة تسجیلھا تم حیث المالى، للتقریر الدولیة
م 2016 ینایر 1 في كما االفتتاحیة الموحدة المالى
 31 فى نتھیةالم للسنة الموحدة المالي المركز وقائمة

 .م2016 دیسمبر
 عن  السنویة الموحدة المالیة بالقوائم فصاحاإل راجعنا -

 للتقریر الدولیة المعاییر تطبیق على المترتبة اآلثار
 . يالمال

 . يالمال للتقریر الدولیة المعاییر تطبیق عن نتجت التي اآلثار لمعرفة) 6( رقم ایضاح راجع

 یراداتاإل إثبات
  :لمراجعة ھذا األمر كانت على النحو التالي ناإجراءات للمراجعة رئیس أمر

 
 یراداتاإل بإثبات االدارة قامت  م2017 دیسمبر 31 في كما

 دیسمبر 31( سعودي لایر ملیون 7.364 قدرة اجمالي بمبلغ
 ) سعودي لایر ملیون 6,066م: 2016

 
االقتصادیة  المنافعیصبح تدفق  عندما یراداتتتحقق اإل
 یراداتویمكن قیاس اإل كاف بشكل متوقعا للمجموعة

بصورة موثوق فیھا بغض النظر عن موعد السداد. یتم قیاس 
ً بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق ناقص یراداتاإل  ا

شروط اإلعتبار في االخذ بعدالخصومات والتخفیضات، 
 . السداد المحددة تعاقدیاً 

 
البیع للشركة في مبیعات اإلیثیلین،  إیراداتمعظم  تتمثل

 البولي ایثیلین. ،ھیكسین، والبولي بروبلین-1البروبیلین،
 
للمراجعة نظرا لوجود  أمر رئیس یراداتاإل إثباتعتبار إ تم 

المعترف بھا في  یراداتخطر یتمثل في أن توقیت ومقدار اإل
یا على األداء  الفترة المالیة یمكن أن یكون لھا تأثیرا جوھر

 المالي. 

 
 الضوابط  كفاءة مدى واختبار والتنفیذ التصمیم تقییم -

 . المجموعة لسیاسة وفقا یراداتاإل ثباتإل المنفذة
 
 اي  لتحدید یراداتاإل  على المرحلةالقیود  اختبار -

 .نظامیة غیر او عادیة غیر بنود
 
التحقق من معامالت المبیعات التي تتم بالقرب من   -

في الفترة  یراداتاإل إثباتنھایة السنة لتقییم ما اذا تم 
 الصحیحة. 

 

 بناء  الحالیة السنة إیرادات لرصید توقعات وضع -
 تم اجراء  ثم ومن االتجاھات، تحلیل معلومات على

  وعند  الفعلیة،  یراداتاإل مع التوقعات لھذة مقارنة
 االستفسارات من بالمزید الضرورة،القیام

 .واالختبارات
 

 .) الخاص بملخص السیاسات المحاسبیة الھامة5راجع اإلیضاح رقم (
 
 
 

 (یتبع) للمراجعة الرئیسة األمور
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 القروض تعھدات

  :نا لمراجعة ھذا األمر كانت على النحو التاليإجراءات أمر رئیس للمراجعة
 

القروض طویلة  رصید بلغم، 2017 دیسمبر 31 في كما
 : م2016( سعودي لایرملیون  7,994للمجموعة  االجل 
 .)سعودي لایر ملیون  9,505

 
ملیون  1,699تدفقات النقدیة إیجابیة بلغت  المجموعةحققت 

 تحقیقم وتتوقع 2017من عملیاتھا خالل عام  سعودي لایر
لتسویة   م2018عام  خالل عملیاتھاتدفقات نقدیة كافیة من 

   .األجل طویلة القروض من المتداول  الجزء سدادعملیات 
 

 تمثلت أخطاروجود  بسببب للمراجعة  رئیس مرأ ذلك اعتبرنا
في عدم إحتساب القروض بشكل صحیح،وانھ قد ال تكون 

قادرة على الوفاء بتعھدات القروض، ومن الممكن   المجموعة
صحیح إلى غیر بشكل تم تبویبھا القروض قد ان تكون 

 .غیر متداولالمتداول والجزء ال

 
الحصول على مصادقات البنوك المقرضین فیما  تم -

 .المجموعةومطابقتھا مع دفاتر یتعلق بالقروض 
 

 أن مراجعة اتفاقیات القروض والتاكد من  تم -
 .مناسب بشكل عنھا األفصاح تم األرصدة

 
احتسابھا وإعادة مراجعة نسب تعھدات القروض  تم -

 والتاكد من الوفاء بھا.

 

 

 ) لإلفصاح ذي الصلة. 17وإیضاح (الخاص بملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ) 5( رقم ایضاح راجع

 المخزون تقییم

  :نا لمراجعة ھذا األمر كانت على النحو التاليإجراءات رئیس للمراجعةأمر 
 

 للمجموعة المخزون رصید بلغم، 2017 دیسمبر 31 في كما
 لایر ملیون 924 م:2016( سعودي لایرملیون  1,093   

 .)سعودي
 للتحقق، القابلة القیمة بصافي أو بالتكلفة المخزون یظھر
 تقُدَّر راكداً، أو قدیما المخزون یصبح عندما .أقل أیھما

 ذاتھا، بحد الھامة للمبالغ وبالنسبة  .للتحقق القابلة قیمتھ صافي
  غیر المبالغ أما .حدة على مبلغ كل أساس على التقدیر ھذا یتم

 یتم راكد، أو قدیم بمخزون تتعلق الھامة بحد ذاتھا ولكنھا 
 نوعیة حسب المبالغ لھذه مخصص ویجنب معًا تقدیرھا

 أساس على ركودة أو تقادمھ درجة إلى وبالنظر المخزون
 .المتوقعة البیع أسعار

 27 بقیمةانتاج تام  مخزون بتخفیض المجموعة  دارةإ قامت
 دیسمبر 31 في المنتھیة السنة خالل سعودي لایر ملیون
 م.2017

 األحكام بسببب للمراجعة رئیس مرأ ذلك اعتبرنا
 مدى تحدید عند دارةاإل ستخدمتھاإ التي الھامة فتراضاتالوا

 ومستوى الحركة بطيء المخزون مخصص لتكوین الحاجھ
 القابلة القیمة صافي تقییم على بناء الالزم المخزون تخفیض
 .للتحقق

 
 التي  اختبار صافي القیمة القابلة للتحقق  مراجعة -

 تقییم تم اذا ما للتحقق للمخزون المجموعة بھا قامت
  القابلة  القیمة صافي او التكلفة بسعر المخزون

 .قلأ ایھما للتحقق
 

 منتھي  أو الحركة بطيء مخزون أي عن االستفسار -
 . للمخزون الفعلي   الجرد  خالل من الصالحیة

 ) لإلفصاح ذي الصلة. 11الخاص بملخص السیاسات المحاسبیة الھامة وإیضاح () 5( رقم ایضاح راجع
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 أخرى معلومات

 ولكنھــا الســنوي، التقریــر فــي الموجــودة المعلوماتھي المسؤولة عن المعلومات األخري. تتضمن المعلومات األخرى  اإلدارة
المالیة الموحــدة المعلومــات األخــرى  القوائم فيرأینا  یغطيعنھا. ال  الحسابات مراجع وتقریر الموحدة المالیة القوائم التتضمن

 ھذا الشأن.   في التأكیدي نتاجاالست أشكالأي شكل من  نبد ولم

 اذا فیمــایتعلق بمراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة، فإن مسئولیتنا ھي قراءة المعلومات األخري، وعند القیام بذلك، یتم النظــر  فیما
مع القوائم المالیة الموحدة أو معرفتنا التي تم الحصول علیھا خالل عملیــة  جوھري بشكل متسقة غیر األخري المعلومات كانت

 تحریــف وجــود إلىمن خالل العمل الذي قمنا بھ،  خلصنا،. واذا جوھري بشكل محرفة أنھا أخرى بطریقة یظھرالمراجعة، أو 
 . الشأنھذا  فيعنھ  نقررنا ما عن ھذه الحقیقة. ولیس لدی بالتقریرالمعلومات األخري فإننا مطالبون  ھذه في جوھري

 
 المالیة القوائم عن بالحوكمة والمكلفین اإلدارة مسئولیات

ً ال ھي االدارةإن  لمعاییر الدولیة للتقریر المالي والمعتمــدة ل مسؤولة عن إعداد القوائم المالیة الموحدة وعرضھا بشكل عادل وفقا
 نظــام أحكــامخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاســبین القــانونیین واألصدارات إلوالمعاییر وا السعودیة العربیة المملكة في

 التحریــفمن إعداد قوائم مالیة موحــدة خالیــة مــن  لتمكینھاالمسؤولة عن الرقابة الداخلیة التي تراھا ضروریة  ھيو الشركات،
 أو خطأ. غش بسببالجوھري، سواًء 

وفقا لمبدأ  یة،على االستمرار المجموعةقدرة  دیرمسؤولة عن تقال ھي اإلدارةلیة الموحدة، فإن عند إعداد القوائم الما
حسب مقتضى الحال، عن األمور ذات العالقة باالستمراریة وتطبیق مبدأ االستمراریة في  باإلفصاح،  عنو ،االستمراریة

 ھناك خیار واقعي بخالف ذلك. لیس، أوالتشغیلیة عملیاتھاأو إیقاف  المجموعة ةتصفی  المجموعةإدارة  تعتزمما لم  المحاسبة

 .للمجموعة التقریرالماليمسؤولون عن اإلشراف على عملیة ال  ھمبالحوكمة خاصة لجنة المراجعة  ونمكلفال شخاصن األإ

 المالیة القوائم مراجعة عن المراجع مسئولیات

جــوھري ســواء  تحریــفتأكید معقول فیما إذا كانت القوائم المالیة الموحــدة ككــل خالیــة مــن أیــة  اليصول وتتمثل أھدافنا في ال
 الغش أو خطأ، وإصدار تقریر مراجعي الحسابات الذي یتضمن رأینا. والتأكید المعقول ھو مســتوى عــال مــن التأكیــد، إ بسبب

ً أنھ لیس ضم ٌ  انا العربیــة الســعودیة  ةییر الدولیــة للمراجعــة المعتمــدة فــي المملكــ للمعــا على أن المراجعة التي تم القیام بھــا  وفقــا
جوھریــة إذا كــان  عــدأن تنشأ التحریفات عن غش أو خطأ، وتُ  ویمكن. ستكشف دائما عن تحریف جوھري عندما یكون موجوداٌ 

مستخدمون علــى أســاس قتصادیة التي یتخذھا الیمكن بشكل معقول توقع أنھا ستؤثر بمفردھا أو في مجموعھا على القرارات اال
 .ھذه القوائم المالیة الموحدة

بممارســة الحكــم  نقــوم، فإننــا الســعودیة العربیة المملكة في المعتمدةلمراجعة ل الدولیةلمعاییر ل اوفقوكجزء من عملیة المراجعة 
 :إلى باإلضافةلى تطبیق مبدأ الشك المھني خالل المراجعة. ع المحافظةالمھني و

 
تصــمیم  كــذلكأو خطأ، و غش بسببجوھریة في القوائم المالیة الموحدة، سواء كانت  تحریفاتیم مخاطر وجود یتحدید وتق •

ً أساســ  لتوفیر ناسبةوتنفیذ إجراءات المراجعة لمواجھة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة وم إلبــداء رأینــا.  ا
قد ینطوي  الغش أن حیثأعلى من الخطر الناتج عن خطأ،  غشعن  ةناتج ةجوھری تحریفات ةیعد خطر عدم اكتشاف أیو

 ضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلیة.فادات مإ ،تعمدمحذف  ،تزویر ،على تواطؤ
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للظــروف،  ناســبةالحصول على فھم ألنظمة الرقابة الداخلیة ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصمیم إجــراءات مراجعــة م •
 .المجموعةبولیس بغرض إبداء رأي حول فاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیة 

  
، ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقــة التــي قامــت المتبعةیم مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة یتق •

 .اإلدارةبھا 
 
استناداً إلى أدلة المراجعة التــي تــم الحصــول و المحاسبة، فية لمبدأ االستمراری اإلدارةمدى مالئمة تطبیق  حولستنتاج اإل •

علــى  المجموعــةقــدرة مجوھري یتعلق بأحداث أو ظروف قــد تثیــر شــكاً كبیــراً حــول  تأكدك عدم لعلیھا، فیما إذا كان ھنا
فت االنتباه في تقریرنا جوھري، فإنھ یتعین علینا ل تأكدوجود عدم  إلى خلصناوفقا لمبدأ االستمراریة. وإذا ما  یةاالستمرار

علینا تعدیل  فیتعین، وإذا كانت تلك اإلفصاحات غیر كافیة، الموحدةإلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالیة 
، فإنــھ مــن الممكــن أن ذلــك ومــعاستنتاجاتنا تستند إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریرنا.  إنرأینا. 

 كمنشأة مستمرة. البقاء عن المجموعة توقف في ةتتسبب أحداث أو ظروف مستقبلی
 
یمــا إذا كانــت القــوائم المالیــة ، بمــا فــي ذلــك اإلفصــاحات، وفالموحــدةوھیكل ومحتــوى القــوائم المالیــة  العامیم العرض یتق •

 عادل.العرض البطریقة تحقق  تمثلھا التيتظھر المعامالت واألحداث  الموحدة
 
نشــطة التجاریــة داخــل األالحصول على ما یكفي من أدلة المراجعة المناســبة فیمــا یتعلــق بالمعلومــات المالیــة للمنشــآت أو  •

. المجموعــةشــراف وأداء مراجعــة اإلالموحــدة. ونحــن مســؤولون عــن التوجیــھ وبداء رأي في القوائم المالیة إل المجموعة
 .ونظل المسؤولین الوحیدین عن رأینا في المراجعة

 
 الناتجة المالحظاتأھم  كذلكو لھاوالتوقیت المخطط  المراجعة عملیةنطاق ب أمورأخري، بین من ،الحوكمة ب المكلفین أبلغنا لقد

 صور ھامة في الرقابة الداخلیة تم اكتشافھا خالل مراجعتنا.أوجھ ق ة، بما في ذلك أیعنھا

 إبالغھــم تم، والستقاللیةقیة ذات الصلة المتعلقة باالخاأللقد زودنا أیضا المكلفین بالحوكمة ببیان یفید بأننا قد التزمنا بالمتطلبات 
لنا، وبحسب مقتضى الحال إجراءات الوقایــة استقالخرى التي قد نعتقد بشكل معقول أنھا تؤثر على ألمور ااألقات والبجمیع الع

 قة.الذات الع

ھمیــة البالغــة عنــد مراجعــة القــوائم المالیــة األمور التي كانــت لھــا ألغھا للمكلفین بالحوكمة، نحدد تلك امور التي تم إبالألومن ا
 الئحةور في تقریرنا ما لم یمنع نظام أو األم. ونوضح ھذه للمراجعة الرئیسة األمور عدعلى ذلك تُ  اءوبنالحالیة،  للسنةالموحدة 

عنھ في تقریرنــا بســبب أنــھ  اإلبالغیتم  الأمر ینبغي األمر، أو عندما، في ظروف نادرة للغایة، نرى أن األفصاح العلني عن األ
 .غالباإلمن المتوقع بشكل معقول أن تفوق التبعات السلبیة لفعل ذلك فوائد المصلحة العامة من ذلك 

 
 خرىاألالتقریر عن المتطلبات النظامیة والتنظیمیة 

 وعرض بإعداد یتعلق فیما للشركة األساسى والنظام الشركات نظام أحكام مع تتفق ككل الموحدة المالیة القوائم ھذه أن رأینا في
 .الموحدة المالیة القوائم

 وشركاه العمري محمد الدكتور شركة عـن
 
 

 الدكتور محمد عبداللطیف العمري     
 60محاسب قانوني ـ ترخیص 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جمادي اآلخرة  20 :   التاریخ
 ھـ1439

    ف  
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 السعودیة لإلستثمار الصناعى والشركة التابعة لھا المجموعة شركة
  ةـة سعودیـة مساھمـشرك

   الموحدة قائمة المركز المالي  
 (بآالف الریاالت السعودیة)

 إیضاحات صولاأل

 كما في
 دیسمبر 31

 م 2017

 
 في كما

دیسمبر  31
 م 2016

 

 في كما
 م 2016  ینایر 1 

       متداولةالغیر  األصول
 17,118,486  16,898,572  16,071,975 7 ومعداتوآالت  مصانع

بصورة  همدار لمشاریع هض مساندوقر
 8 مشتركة 

-  -  
               

75,000  
  2,818,169          2,472,484  2,469,662 9 استثمارات في مشاریع مدارة بصورة مشتركة 

 10 قروض موظفین 
116,430             110,454   

               
54,190  

  19,481,510  18,658,067  مجموع األصول غیر المتداولة
       

20,065,845  
       متداولة   األصول

  923,702  1,092,938 11  مخزون
         

1,018,811  
الضریبة المؤجلة مستحقة اإلسترداد من 

 156,876  221,216  276,041 21 الشركة التابعةغیر المسیطر في  الشریك
ً مقدم دفعات  88,984  108,271  124,839 12 مدینة اخرى رصدة أو ا

  228,510 23 ذات عالقة  جھاتمن  المستحق
            

276,669   
            

222,775  

  1,108,947 13 تجاریونمدینون 
            

562,831   
            

850,227  
 640,000  794,800  715,300 14   ألجلمرابحة  ودائع
 2,505,821  2,833,452  3,107,269 15  وما فى حكمھالنقد 

  5,720,941  6,653,844  مجموع األصول المتداولة 
         

5,483,494  
 25,549,339  25,202,451  25,311,911  صولاأل إجمالى

       لتزاماتحقوق الملكیة واال
       حقوق الملكیة 

  4,500,000 16 المدفوعرأس المال 
          

4,500,000   
         

4,500,000  
  599,701              649,612          750,018   نظامياحتیاطي 

  839,161             867,797  1,313,930  أرباح مبقاة

  6,017,409  6,563,948 فى الشركة  للمساھمین العائدةحقوق الملكیة 
         

5,938,862  

  6,755,893  غیر المسیطرة حقوق الملكیة
         

5,935,089   
         

5,479,433  

  11,952,498  13,319,841  جمالي حقوق الملكیة إ
       

11,418,295  
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       متداولة  الغیر  لتزاماتاال

 17 االجل  طویلةقروض 
6,625,869  

         
8,164,785   9,492,315 

 شریك غیر مسیطر فىقرض مساند من 
   985,931  817,988 18 شركة تابعة 

            
949,562  

 19 صكوك 
1,070,000  

         
1,070,000   

         
1,070,000  

 21 مؤجلة  التزمات ضریبیة
276,041  

            
221,216   

            
156,876  

 20 نھایة الخدمة للموظفین التزامات مكافآت
167,032  127,020  

               
94,329  

  8,956,930  متداولة غیر ال مجموع اإللتزامات
       

10,568,952   
       

11,763,082  
       متداولة ال لتزاماتاال

 17 االجل  طویلةالجزء المتداول من قروض 
1,368,027  

         
1,340,670   

         
1,296,420  

  241,365  تجاریون دائنون
              

95,058   
            

127,148  

  632,342 22 دائنة اخرى  رصدةأو مستحقات 
            

453,148   
            

368,712  

 21   زكاةالمخصص 
559,330  

            
504,027   

            
371,888  

 23 ذات عالقة   جھاتمستحق الى ال
234,076  

            
288,098   

            
203,794  

  3,035,140  متداولة  ال لتزاماتمجموع اال
         

2,681,001   
         

2,367,962  

  11,992,070   إجمالي االلتزامات
       

13,249,953   
       

14,131,044  

  25,202,451  25,311,911  وااللتزامات جمالي حقوق الملكیةإ
       

25,549,339  

 )وتقرأ معھا  الموحدةالمالیة  القوائممن ھذه ال یتجزأ ) تشكل جزءاً 37) إلى ( 1( المرفقة من إن اإلیضاحات(
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  السعودیة لإلستثمار الصناعى والشركة التابعة لھا  المجموعة شركة
  ةـة سعودیـة مساھمـشرك 

 والدخل الشامل اآلخر الموحدة الربح أو الخسارةقائمة 
 السعودیة)(بآالف الریاالت  

 
 
 
 
 
 
 
 

 )وتقرأ معھا  الموحدةالمالیة   القوائممن ھذه  ال یتجزأ ) تشكل جزءاً 37) إلى ( 1المرفقة من( إن اإلیضاحات(

 دیسمبر 31للسنة المنتھیة في     

 ایضاحات  
  

 م 2017

  
 م 2016

      
 6,066,505  7.363.811   مبیعات

 ) 4,457,512(  ) 5.100.291(   تكلفة المبیعات 
 1,608,993  2,263,520   الربح  مجمل

      
 86,478  609,242  9 مدارة بصورة مشتركة مشاریع أرباح حصة الشركة في صافي

 ) 377,645(  ) 420,168(  24  وتسویقمصروفات بیع 
 ) 230,428(  ) 242,479(  25 واداریة عمومیة مصروفات

 ) 159,375(  ) 40,586(  8 مشتركة بصورة مداراستثمارمشروع  خسائر
 928,023  2,169,529   التشغیل ربح

 ) 253,005(  ) 269,212(  26 تمویل تكالیف
 23,237  177,439  27 اخرى   إیرادات

 -  31,219  9 أرباح من بیع استثمار في مشروع مدار بصورة مشتركة
 698,255  2,108,975   وضریبة الدخل الزكاة   قبل  السنة صافى ربح

      

 21 وضریبة الدخل  الزكاة  
 )252,865 (  )217,270 ( 

 480,985  1,856,110   السنة ربح صافي
      

      ــ:ل العائد
 82,780  1,004,058     الشركة في نالمساھمی

 398,205  852,052   غیر المسیطرة  الملكیة حقوق
   1,856,110  480,985 
 

  خراآل الشامل الدخل بنود
 

 
 

 
 

 الربح أو الخسارة  ضمن الحقاً  تصنیفھا إعادة یتم لن بنود
  

 

 

 

 
  الخدمة نھایة مكافات لتزامال اإلكتواریة القیاس إعادة خسائر

  للموظفین
 

 )17,550 ( 
 

 )11,127 ( 
 469,858  1,838,560   سنةلل الشامل الدخل

      
      ــ:ل العائد

 78.547  996,539     الشركة في نالمساھمی
 391.311  842,021   غیر المسیطرة الملكیة حقوق

   1,838,560  469,858 
      )السعودي السھم (بالریال  ربحیة
للمساھمین في  السنة ربح صافي من والمخفضة األساسیة السھم ربحیة

 28 الشركة 
 

2.23 
 

0.18 
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      السعودیة لإلستثمار الصناعى والشركة التابعة لھا لمجموعة ا شركة
  ةـة سعودیـة مساھمـشرك

 التغیرات في حقوق الملكیة الموحدةقائمة 
 )الریاالت السعودیة(بآالف  

       حقوق الملكیة العائدة لمساھمى الشركة 

 
 رأس المال
   إجمالى  مبقاةرباح أ  نظاميحتیاطي ا  المدفوع

حقوق إجمالي 
غیر  الملكیة

 حقوق الملكیة إجمالي  المسیطرة
            م2017 دیسمبر 31 في المنتھیة  للسنة

 11,952,498  5,935,089  6,017,409  867,797  649,612  4,500,000 م  2017ینایر  1كما في  الرصید
 1,856,110  852,052  1,004,058  1,004,058  -  - صافي ربح السنة 

 ) 17,550(  ) 10,031(  ) 7,519(  ) 7,519(  -  - للسنة اآلخر   بنود الدخل الشامل
 1.838.560  842.021  996.539  996.539  -  - إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 -  -  -  ) 100,406(  100,406  - المحول إلى اإلحتیاطي النظامي
 ) 450,000(  -  ) 450,000(  ) 450,000(  -  - )   35توزیعات األرباح ( إیضاح 

 ) 120,000(  ) 120,000(  -  -  -  -   توزیعات أرباح  – مسیطرةالحقوق الملكیة غیر 
(إیضاح   السعودي غیر الشریك إلى العائدة المؤجلة  والضریبةالحالیة  الدخل ضریبة

21 ( -  -  -  -  98,783  98,783 
 13,319,841  6,755,893  6,563,948  1,313,930  750,018  4,500,000 م 2017 دیسمبر 31كما في  الرصید  
            
            م2016  دیسمبر 31 في المنتھیة  للسنة 

 11,418,295  5,479,433  5,938,862  839,161  599,701  4,500,000 م  2016ینایر  1كما في  الرصید
 480,985  398,205  82,780  82,780  -  - السنة صافي ربح 

 ) 11,127(  ) 6,894(  ) 4,233(  ) 4,233(  -  - للسنة اآلخر  بنود الدخل الشامل 
 469.858  391.311  78.547  78.547  -  - للسنة إجمالي الدخل الشامل 

 -  -  -  ) 49,911(  49,911  - المحول إلى اإلحتیاطي النظامي
(إیضاح   السعودي غیر الشریك الى العائدة المؤجلة  والضریبةالحالیة  الدخل ضریبة

21 ( -  -  -  -  64,345  64,345 
 11,952,498  5,935,089  6,017,409  867,797  649,612  4,500,000 م 2016 دیسمبر 31كما في  الرصید

)وتقرأ معھا  الموحدةالمالیة  القوائممن ھذه  ال یتجزأ ) تشكل جزءاً 37) إلى ( 1( المرفقة من إن اإلیضاحات(  
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 والشركة التابعة لھا   المجموعة السعودیة لإلستثمار الصناعى شركة
 شركة مساھمة سعودیة  

   الموحدة قائمة التدفقات النقدیة 
 الریاالت السعودیة) بآالف (

 

 
 معھا)  وتقرأ   الموحدةالمالیة  القوائم) تشكل جزءاً من ھذه 37) إلى (1( المرفقة من اإلیضاحات إن(

 دیسمبر  31 في المنتھیة  للسنة 
 م 2016  م  2017 

      األنشطة التشغیلیة
 698,255  2,108,975 قبل الزكاة وضریبة الدخل    صافى ربح السنة 

    الت:ـــتعدی 
 817,994  913,792 استھالكات

 13,140  8,414 إطفاءات التكالیف المؤجلة والقروض 
 38  974 آالت ومعدات خسائر  بیع 

 253,005  269,212 تمویل تكالیف
 ) 86,478(  ) 609,242( مشتركة  بصورة مدارة صافي  أرباح مشاریع  في حصة 

 -  ) 31,219( مشروع مدارة بصورة مشتركة  أرباح رأسمالیة  من بیع استثمار فى
 -  ) 76,144( انتفى الغرض منھا زكویة مخصصات

    التغیرات في:   
 287,396  ) 546,116( تجاریون مدینون
ً  دفعات  ) 139,891(  ) 77,369(   ، بالصافي موظفین وقروض  وأرصدة مدینة أخرى  مقدما

 22,477  25,151 للموظفین  الخدمة نھایةالتزامات مكافأت 
 95,109  ) 169,236( مخزون  

 ) 32,090(  146,308 دائنون تجاریون 
 133,210  25,496 اخرى  دائنة وأرصدة اتمستحق

 30,410  ) 5,863( ذات العالقة  المستحق من وإلى الجھات
 2,092,575  1,983,133 النقد من التشغیل 

 ) 20,786(  ) 22,635( زكاة مدفوعة  
 ) 201,070(  ) 261,535( مدفوعة  تمویل تكالیف
 1,870,719  1,698,963 من األنشطة التشغیلیة   النقد الناتج صافي

    األنشطة اإلستثماریة  
 ) 154,800(  79.500   ألجل مرابحة ودائع

 ) 598,740(  ) 89,300( اضافات مصانع ، آالت ومعدات  
 622  1,131 ومعدات  متحصالت من بیع  آالت
 431,250  609,375    مشتركة بصورة مدار مشاریع  من توزیعات أرباح مستلمة 

 -  31,219 متحصالت من بیع استثمار فى مشروع مدارة بصورة مشتركة 
 ) 321,668(  631,925 اإلستثماریة نشطة األ النقد الناتج من (المستخدم في) صافي

    األنشطة التمویلیة 
 ) 1,296,420(  ) 1,519,973( جل  آلامدفوعات قروض 

 -  ) 196,875( مدفوعات قرض مساند من شریك غیر مسیطر فى شركة تابعة  
 -  ) 340,223( توزیعات أرباح مدفوعة 

 75,000  - مدفوعات قرض مساند لمشاریع مدارة بصورة مشتركة 
 ) 1,221,420(  ) 2,057,071( التمویلیة نشطة  المستخدم في األ نقدال صافي
 327,631  273.817 حكمھ  في وما  النقد في  التغیر صافي

 2,505,821  2,833,452   السنةوما في حكمھ في بدایة  النقد
 2,833,452  3.107.269  السنة وما في حكمھ  في نھایة  النقد

    نقدیة  غیر  معامالت

 -  229,777 ) 22( إیضاح  الشركةتوزیعات أرباح مستحقة للمساھمین في 
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 التكوین والنشاط
مسجلة في الریاض بالمملكة العربیة   سعودیة" ھي شركة مساھمة الشركةاو "ستثمار الصناعي السعودیة لإل المجموعةشركة 

. 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 فــي المملكــة وعلــى األخــص الصــناعات البتروكیماویــة وفــتح مجــاالت  الشركةنشاط یتمثل 

تصدیرھا إلى األسواق الخارجیة وإفساح المجــال للقطــاع الخــاص للــدخول فــي صــناعات أخــرى باســتعمال منتجــات الصــناعة 
مدرجــة فــي ســوق االســھم  الشــركةإن أسھم  ت اإلختصاص.البتروكیماویة وذلك بعد الحصول على التراخیص الالزمة من جھا

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

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

 
 س االعدادأس -1

 األصولنوع من  لكل المالي للتقریر الدولیة المعاییرالمحددة من قبل  القیاسباستخدام أسس  الموحدة المالیةالقوائم  ھذهتم إعداد 
 .)5في (إیضاح والمصروفات. یتم وصف قواعد القیاس بشكل أوفى في السیاسات المحاسبیة  یراداتواإلوااللتزامات 

 ھذه تطبیق تم قد و. )5 إیضاح( في مبینةال الموحدة المالیة قوائمال ھذه إعداد في المتبعة الرئیسة المحاسبیة السیاسات إن
 . ذلك خالف یذكر لم ما المعروضة، السنوات على منتظمة بصورة السیاسات

 من یتطلب كما المھمة، المحاسبیة التقدیرات بعض استخدام یتطلب المالي للتقریر الدولیة للمعاییر وفقا المالیة القوائم إعداد إن
 الھامة  التقدیرات و األحكام عن اإلفصاح سیتم ،للشركة المحاسبیة السیاسات تطبیق في األحكام ممارسة المجموعة إداراة

 ).4 إیضاح( في المالیة القوائم  إعداد في المتبعة

 تم قد و موظفینالخدمة للالتزامات مكافآت نھایة  ماعدا التاریخیة، التكلفة أساس علىإعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة  تم
 .المستقبلیة لاللتزامات الحالیة القیمة على احتسابھا

الدولیة للتقریر المالى  المعاییر" إلى تشیر فھي اإلیضاحات ھذه في" المالي للتقریر الدولیة یروردت  عبارة "المعای أینما
المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین".   فيالمعتمدة 
 واإلفصاحات المتطلبات الى باإلضافة من مجلس المحاسبة الدولي صدرت كما الدولیة المعاییر ھى المعتمدة الدولیة والمعاییر

المعاییر الدولیة للتقریر  وفقا لما ورد في وثیقة إعتماد المعاییر تلك لبعض السعودیة للمحاسبین القانونیین  الھیئة أضافتھا التى
. ویقصد بالمعاییر واإلصدارات األخرى ھو ما تعتمده الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین من معاییر وآراء فنیة يالمال

 ضوع الزكاة.لمواضیع ال تغطیھا المعاییر الدولیة مثل مو

االثر المالي لتطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي والذي یوضح التسویات التي نتجت عن تطبیق ) 6 إیضاح(في كما ھو مبین 
 .المعاییر الدولیة للتقریر المالي على حقوق الملكیة والربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر

 
   المالیة الموحدة القوائمفي  المبالغ. وتدرج جمیع للشركة عملة النشاطتعرض القوائم المالیة الموحدة بالریال السعودي الذي یمثل 

   غیر ذلك. یذكرما لم  ،سعودي لایر ألف أقربلى إمقربة 
 التوحیدس أس -2

. م2017 دیسمبر 31والشركات الخاضعة لسیطرتھا  كما في  للشركةعلى القوائم المالیة  للشركةتشتمل القوائم المالیة الموحدة 
ولدیھا  ،الشركة المستثمر فیھاب ارتباطھالقاء  ھا،، أو لدیھا الحق فیمختلفة لعوائدمعرضة  الشركةتتحقق السیطرة عندما تكون 

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

 : التالیة الثالثة العناصر تحققفقط عند  ،على شركة مستثمر فیھا للشركةالسیطرة  تتحققوعلى وجھ التحدید، 

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

 في الشركة المستثمر فیھا. ارتباطھا، نظیر ھاالحق فی أو، مختلفةالتعرض إلى عوائد  -
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 على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا.  سلطتھاالقدرة على استخدام  -

لبیة حقوق التصویت سیطرة. وتأییداً لھذا االفتراض، وعندما یكون لدى  وبشكل عام، ھناك افتراض بأنھ ینتج عن امتالك أغ
تأخذ بعین االعتبار كافة  الشركةأقل من األغلبیة في حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فیھا، فإن  الشركة

 ویشمل ذلك: ،على الشركة المستثمر فیھا سلطة لدیھاما إذا كانت  لتقویمالحقائق والظروف 

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

 الحقوق الناتجة عن ترتیبات تعاقدیة أخرى.  -

 حقوق تصویت محتملة. ةوأی الشركةحقوق التصویت الخاصة ب -

ما أشارت الحقائق والظروف إلى وجود تغیر  سیطرة على الشركة المستثمر فیھا إذا لدیھاما إذا كانت  تقییمبإعادة  الشركةتقوم 
ویتم التوقف  یھاالسیطرة عل ممارسة بدءعند  المسیطر علیھافي عنصر أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة. یتم  توحید الشركة 

ومصاریف  إیراداتو التزاماتو أصول. تدرج الشركةمن قبل  المسیطر علیھاعن ذلك عند فقدان السیطرة على الشركة 
ولحین  فقدان   المجموعةفي القوائم المالیة الموحدة اعتباراً من تاریخ انتقال السیطرة إلى  الفترةالشركة المستحوذ علیھا خالل 

 مثل ھذه السیطرة.

طرة الشركة وإلى حقوق الملكیة غیر المسی المساھمین في إلى  الدخل الشامل األخرىالربح أو الخسارة وكل بند من بنود  یعود
بمعنى أنھ یتم قید الخسائر على الحصص غــیر   ،حتى إذا ما أدى ذلك إلى أن یكون رصید حقوق الملكیة غیر المسیطرة عجزاً 

 الـمسیطرة حتى و إن نتج عن ذلك القید عجز في رصید الحصص غیر المسیطرة.

.  للشركةتتماشى مع السیاسات المحاسبیة ل ذلك األمر تطلب إذا المسیطر علیھایتم إجراء التسویات على القوائم المالیة للشركات 
في  الشركاءالمتعلقة بالمعامالت بین خل والمصاریف والتدفقات النقدیة وحقوق الملكیة والد االلتزاماتو صولیتم حذف كافة األ

 بالكامل عند توحید القوائم المالیة. علیھاالمسیطر ات الشرك

سیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة. في حالة لفقدان ل عنھا ینجم ال التي، المسیطر علیھافي ملكیة الشركة  اتتغیرالتم المحاسبة عن ت
 ، فإنھا:المستحوذ علیھاالسیطرة على الشركة  الشركةفقدان 

 المسیطر علیھاالشركة  التزاماتو أصولتقوم 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 -
 تقوم بإثبات القیمة العادلة للعوض(المقابل) المستلم -
 ھتقوم بإثبات القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ ب -
 تقوم بإثبات أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة -
خرى إلى الربح أو الخسارة أو األرباح ألا الشامل الدخل بنودمن البنود المثبتة سابقا في  تھاتقوم بإعادة تصنیف حص -

 ذات الصلة.  صولأو األ االلتزاماتباستبعاد  الشركةإقتضى األمر ذلك، كما ھو مطلوب اذا قامت  إذاالمبقاة، 
 

  :شركةال من قبل مباشرة المسیطر علیھا  الشركةیلي تفاصیل  فیما
 

 بلد التأسیس االسم
 الملكیة نسبة

 الرئیسي النشاط %
 البتروكیماویة والمنتجات الموادوبیع  انتاج %50 العربیة السعودیة المملكة (بتروكیم) للبتروكیماویات الوطنیة الشركة

 
 .فى أسس التوحید المذكورة و السیطرة تحقق شروطاعتبار شركة بتروكیم شركة تابعة للمجموعة بسبب توافر  تم

 
  السعودیة  العربیة بالمملكة الریاض في مسجلةللبتروكیماویات ("بتروكیم") ھي شركة مساھمة سعودیة  الوطنیة شركةال إن

). تم تأسیس م2008مارس  16(الموافق  ھجریا 1429ربیع األول  8 بتاریخ 1010246363 رقم تجاري سجل بموجب
 ). م2008 فبرایر  23ھجریا (الموافق  1429صفر  16ق المؤرخ  53الشركة بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 
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 االخرى والصناعات والبترول والغاز البتروكیماویة المصانع وصیانة دارةإو 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
     

 اتوبیع منتجات البولیمر انتاج %65 العربیة السعودیة المملكة الشركة السعودیة للبولیمرات
    

وتخزین منتجات  بیع %65 االمارات العربیة المتحدة شركة بولیمرات الخلیج للتوزیع ش.م.ح.
 السعودیة للشركة اتالبولیمر

 للبولیمرات

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

الھیكسین والبنزین والبولي ایثیلین عالي ومنخفض بإنتاج وبیع خلیط وقود المحركات وزیت الوقود واإلیثیلین والبروبیلین و
 الكثافة والبولي بروبیلین والبولي ستایرین.

 
شركة بولیمرات الخلیج للتوزیع ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في المنطقة الحرة بمطار دبي، باإلمارات العربیة  إن

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

 
 ولم یحن موعد تطبیقھا بعد إصدارھا  التي تمالجدیدة والمعدلة  المالي للتقریرالمعاییر الدولیة إلعداد  -3

تم إصدارھا ولم یحن موعد  يلمعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة والمعدلة التا بعضبالتطبیق المبكر ل المجموعةلم تقم 
 ) .34كما ھو مفصل فى ایضاح ( بعدتطبیقھا 

 

 

 

 التقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة -4
 من عنھا المفصح المبالغ على تؤثر قد التي واالفتراضات واألحكام التقدیرات استخدام اإلدارة من  المالیة القوائم إعداد یتطلبُ 

 عدم عن ینشأ وقد .المحتملة المطالبات عن واإلفصاح المرفقة واإلفصاحات المصاریفو واالیردات لتزاماتواال األصول
 تتأثر التي لتزاماتاال أو لألصول الدفتریة القیمة على جوھري تعدیل إجراء تتطلب نتائج والتقدیرات االفتراضات حیال التیقن

 .المستقبلیة الفترات في

 التي الفترة في المحاسبیة التقدیرات على بالتعدیالت ویعترف .مستمرة بصورة األساسیة واالفتراضات التقدیرات مراجعة ویتم
 .التعدیالت بھذة تتأثر مستقبلیة فترات أي وفي التقدیر فیھا یعدل

 السیاسات تطبیق في المستخدَمة العامة التقدیرات وكذلك دقتھا وعدم للتقدیرات الجوھریة بالنقاط تتعلق التي المعلومات إن
ً  تأثیراً  تؤثر (التي المحاسبیة نُ  المالیة) القوائم في بھ الُمْعتَرَ◌ف المبلغ على للغایة جوھریا  ما الخصوص، وجة على تتََضَ◌مَّ

 :یلي
 

 المدینة التجاریة الحسابات قیمة في االنخفاض
 وبالنسبة .المبالغ كامل تحصیل یصبح من غیر المحتمل عندما التجاریة المدینة الحسابات من للتحصیل القابل المبلغ تقدیر یتم

 السداد، متأخرة ولكنھا غیر الھامة بحد ذاتھا المبالغ أما .حدة على مبلغ كل أساس على ھذا التقدیر یتم للمبالغ الھامة بحد ذاتھا،
 .السداد  في التأخر مدة طول حسب لھا مخصص معاً ویجنب فتقُدَّر
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 االنخفاض في قیمة المخزون

 قیمتھ صافي تقُدَّر ،راكداً  أو  قدیما المخزون یصبح عندما .أقل أیھما للتحقق، القابلة القیمة بصافي أو بالتكلفة المخزون یقید
غیر الھامة بحد ذاتھا  المبالغ أما .حدة على مبلغ كل أساس على یتم ھذا التقدیر ،ذاتھا بحد الھامة للمبالغ وبالنسبة .للتحقق القابلة

 درجة إلى وبالنظر المخزون نوعیة حسب المبالغ لھذه مخصص ویجنب معًا یتم تقدیرھا ،راكد أو قدیم بمخزون تتعلق ولكنھا 
 .المتوقعة البیع أسعار أساس على ركودة أو تقادمھ

 
 والمعدات والمصانع للممتلكات اإلنتاجیة األعمار

 االستخدام االعتبار في األخذ بعد التقدیر ھذا  ویحدد .االھالك حساب بغرض لمعداتھا الُمقدََّ◌َرة اإلنتاجیة األعمار اإلدارة تحدد
 المحمل اإلستھالك ویعدل اإلنتاجیة واألعمار المتبقیة القیمة مراجعةب سنویاً  اإلدارة وتقوم .لھ المادي التلف أو لألصل المتوقع

 .السابقة التقدیرات عن تختلف اإلنتاجیة األعمار أن اإلدارة ترى عندما المستقبلي

لة ضریبیة التزامات  مؤجَّ
 المالیة التقاریر ألغراض لتزاماتواال لألصول  الدفتریة القیم بین المؤقتة للفروقات المقدر الضریبي التأثیر اإلدارة تحدد

 الدخل  على ضریبة تعتبر الترتیبات أي لتحدید محاسبي تقدیر إجراء الضروري ومن .الضریبة ألغراض المستخدمة والمبالغ
ً  ویلزم .تشغیلھا تكلفة من بدالً  لة الضریبیة األصول كانت لو فیما لتحدید محاسبي تقدیر إجراء أیضا  قائمة في بھا معترف المؤجَّ

لة،الضریبیة  األصول تتطلب .المالي المركز  اإلدارة قیام المستخدمة، غیر الضریبیة الخسائر عن الناتجة تلك ذلك في  بما المؤجَّ
لة الضریبیة األصول استخدام أجل من المستقبلیة الفترات فيكافیة  ضریبیة أرباًحا المجموعة تحقیق احتمال بتقییم  المؤجَّ

 وتستند .المستقبلیة النقدیة للتدفقات اإلدارة تقدیرات على  مستقبلیة ضریبیة أرباح تحقیق بشأن تعتمداالفتراضات .بھا المعترف
 تطبیق بشأن تقدیر وإجراء العملیات من المتوقعة النقدیة التدفقات على المستقبلي للضریبة الخاضع للدخل التقدیرات هھذ

 .منطقة كل في القائمة الضریبیة القوانین

 

 

  مالیة غیر أصول قیمة في انخفاض
 قیمتھا تمثل والتي لالسترداد، القابلة قیمتھا للنقد المدرة الوحدة أو لألصل الدفتریة القیمة تجاوز عند القیمة في االنخفاض یتحقق
 على بناءً  االستبعاد تكالیف ناقًصا العادلة القیمة وتحتسب .أعلى أیھما االستخدام، قید قیمتھا  أو عالبی تكالیف ناقًصا العادلة

 ألصول المباشرة، السوق تعامالت في  للمعاملة الفوري السعر أساس على  تتم التي الملزمة، البیع معامالت من المتاحة البیانات
  .األصل الستبعاد اإلضافیة التكالیف ناقًصا للمالحظة القابلة السوق أسعار أو مماثلة

 سنوات للخمس الموازنة من النقدیة التدفقات وتتحقق.المخصومة النقدیة التدفقات نموذج على بناء االستخدام قید القیمة وتُحتسب
 شأنھا من التي الجوھریة المستقبلیة االستثمارات أو بعد المجموعة بھا تلتزم لم التي الھیكلة إعادة أنشطة تتضمن وال الالحقة،

 لمعدل حساسة لالسترداد  القابلة القیمة وتعد .القیمة في االنخفاض الختبار الخاضعة للنقد المدرة للوحدة األصل أداء تعزیز
 النمو ومعدل المتوقعة المستقبلیة الداخلیة  النقدیة التدفقات وكذلك  المخصومة النقدیة التدفقات طریقة في المستخدم الخصم 

 .التوقعات في المستخدم
 

 مصاریف
 ،التمویل تكالیف باستثناء .وتسویقھا المنتجات بتوصیل التحدید وجھ على تتعلق التي المصاریف والتوزیع البیع مصاریف تُمثلِّ 

ع  تحدده توزیع لعامل وفقًا وإداریة عمومیة ومصاریف مبیعات تكلفة بین فیما ثابٍت، أساٍس  على األخرى، المصاریف كافة تُوزَّ
 .مناسبًا تراه حسبما اإلدارة

 
 نھایة الخدمة للموظفینمكافآت  التزامات تقدیرات

نھایة مكافآت  اللتزام الحالیة القیمةو الخدمة انتھاء بعد األخرى الطبیة والمزایا التقاعد لمعاش المحددة المزایا برنامج تكلفة تحدد
 في الفعلیة التطورات عن تختلف قد افتراضات عدة وضع اإلكتواري التقییم یتضمن .اإلكتواریة التقییمات باستخدام الخدمة
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 التي للتعقیدات ونظًرا .األخرى واالفتراضات الرواتب في المستقبلیة والزیادات الخصم تحدید معدل ذلك ویشمل .المستقبل
 مراجعة وتتم .االفتراضات ھذة في للتغیرات الحساسیة شدید المحددة المزایا التزام األجل،فإن الطویلة وطبیعتھ التقییم یتضمنھا

 .المالیة القوائم حول التقریر تقدیم تاریخ كل في االفتراضات جمیع
 

 موظفین لقروض العادلة القیمة
 مدخالتوتؤخذ   .المخصومة النقدیة التدفقات طریقة ذلك في بما فنیة تقییم طرق على بناءً  الموظفین لقروض العادلة القیمة تحدد
 التقدیر من درجة یتطلب ذلك فإنَّ  ،مالئمتھا عدم حال في ولكن ممكنا، ذلك كان حیثماللمالحظة، قابلة  سوق من النماذجھذه 

 وتقلبات االئتمان ومخاطر السیولة  ومخاطر الخصم سعر مثل مدخالت اعتبارات التقدیرات وتتضمَّن .العادلة القیم لتحدید
 .األسعار

 
 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  -5

 المتبعة السیاسات نفس ھيم 2017 دیسمبر 31 في كما المرفقة الموحدة المالیة القوائم إعداد فيالمستخدمة  المحاسبیة السیاسات
 فیما.  وم2016 دیسمبر 31 فيعن السنة المنتھیة  المالیة القوائمم و2016ینایر  1كما في  فتتاحیةاإل المالى المركز قائمة في

 الموحدة:  المالیة القوائمفي إعداد   المجموعةسبیة التي استخدمتھا یلي أھم السیاسات المحا
 

 إلى متداولة/غیر متداولة االلتزاماتو صولاألتصنیف 
 استناداً إلى تصنیفھا إلى بنود متداولة/غیر متداولة.   الموحدةفي قائمة المركز المالي وااللتزامات  صولاأل المجموعةتعرض 

 
 یكون األصل متداوالً عندما:

 یكون محتفظاً بھ بشكل أساسي بغرض المتاجرة •
 أي تقریر ماليیكون من المتوقع تحققھ خالل اثني عشر شھراً بعد فترة  •
 تشغیل عادیةیكون من المتوقع تحققھ أو توجد نیة لبیعھ أو استھالكھ في دورة  •
ستخدام لتسویة التزام لفترة اثني عشر شھراً على  ما لم یكن مقیدا من التبادل أو اإل وما في حكمھیكون في صورة النقد  •

 أي تقریر مالي.األقل بعد فترة 
 غیر متداولة.   أصولك ىاالخر صولبتصنیف كافة األ المجموعةتقوم 

 یكون االلتزام متداوالً عندما:
 محتفظاً بھ بشكل أساسي بغرض المتاجرةیكون  •
 یكون من المتوقع سداده في دورة تشغیل عادیة •
 مالي اي تقریریكون مستحق السداد خالل اثني عشر شھراً بعد فترة  •
 .اي تقریر ماليفي حالة عدم وجود حق غیر مشروط بتأجیل تسویة االلتزام لفترة اثني عشر شھراً على األقل بعد فترة  •

 
 األخرى على أنھا غیر متداولة.  االلتزاماتو صولكافة األ یتم تصنیف

 قیاس القیمة العادلة 

 السوق في نیالمشارك نیب ةینظام معاملة في ما التزام یللتحو المدفوع أو ما أصل بیع نظیر المقبوض السعر العادلة القیمة تمثل
 :إما االلتزام لیتحو أو األصل عیب معاملة إجراء افتراض على العادلة مةیالق اسیق ستندی .اسیالق خیبتار
 االلتزامات أو لألصول سيیالرئ السوق في •
 .االلتزامات أو لألصول منفعة األسواق أكثر في ة،یسئیالر السوق وجود عدم ظل في •
 .الشركة أمام متاحة فائدة األكثر أو سةیالرئ السوق تكون أن جبیو

 ریتسع عند اھستخدمونیس السوق في نیالمشارك أن على افتراضات باستخدام االلتزامات أو صولألل العادلة مةیالق وتقُاسُ 
 .ةیاقتصاد منافع أفضل قیلتحق سعونی السوق في نیالمشارك أن ةیفرض وعلى االلتزامات أو األصول

 
 نحو على األصل باستخدام ةیاقتصاد منافع قیتحق على  السوق في نیالمشارك قدرة مالي ریغ ألصل العادلة مةیالق اسیق راعيیو

 .ممكنة فائدة وأعلى أفضل نحو على األصل ستخدمیس السوق في آخر لمشارك ھعیب قیطر عن أو ممكنة فائدة وأعلى أفضل
 

 من االستفادة میلتعظ العادلة مةیالق اسیلق ةیكاف اناتیب توفر والتي للظروف المالئمة ةیالفن مییالتق طرق الشركة وتستخدم
 .للمالحظة القابلة ریغ المدخالت استخدام لیوتقل العالقة ذات للمالحظة القابلة المدخالت
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  التي األخرى، الدائنةالمدینة  واألرصدة المدینة والدائنة الذمم مثل المالیة لألدوات العادلة  القیمة عن باإلفصاح الشركة تقم لم
 القیمة  عن باإلفصاح الشركة قامت. األدوات لھذه األجل قصیر االستحقاق بسبب كبیر بشكل العادلة القیمة تقارب الدفتریة قیمتھا
 .المطفأة بالتكلفة بھا المحتفظ البنكیة المرابحة لتمویالت  العادلة

 
 یراداتتحقق اإل
بصورة موثوق  یراداتویمكن قیاس اإل متوقعا بشكل كاف للمجموعةاالقتصادیة  المنافعیصبح تدفق  عندما یراداتتتحقق اإل

ً بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق ناقص یراداتفیھا بغض النظر عن موعد السداد. یتم قیاس اإل الخصومات   ا
قیمة فواتیر  یراداتتمثل اإلو الرسوم. أستثناء الضرائب إوب شروط السداد المحددة تعاقدیاً بعد االخذ في اإلعتباروالتخفیضات، 

لى المشتري إ لمخزونالھامة لملكیة ا نافع والمسجلة عند انتقال المخاطر والم  الفترةخالل  المجموعةالمورد من قبل  المخزون
 . تسلیم المخزون عند ویكون ذلك عادة

 مدارة بصورة مشتركة ال مشروعاتال في نتائج  حصةال
حتساب والمحاسبة عن الحصة في نتائج مشروعات مدارة بصورة مشتركة باستخدام طریقة حقوق الملكیة من خالل  اال یتم

 /(الخسائر) من المشروعات المدارة بصورة مشتركة.  یراداتفي صافي اإل المجموعةتحقق حصة 
 

 العموالت 
ستخدام طریقة معدل إلھذه االدوات المالیة ب العموالت إیراداتالمطفأة، تسجل  بالتكلفةبالنسبة لجمیع االدوات المالیة المقاسة 

ھو المعدل الذي یخصم استالم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة على مدى العمر  الفعلي العمولة. إن معدل الفعلي العمولة
الربح  قائمةفي  العموالت إیرادات. تدرج یةالمال لألداةالى صافي القیمة المدرجة بالدفاتر  أقصرالمالیة او لفترة  لألداةالمتوقع 

  خر الموحدة.األ الشامل والدخلأو الخسارة 
 

 مشتركة بصورة مدارة مشروعات في استثمار
قتصادي معین اواألطراف األخرى القیام بنشاط  المجموعةتفاقیة تعاقدیة تتعھد بموجبھا االمشروع المشترك ھو عبارة عن 

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

المدارة بصورة مشتركة  المشاریعفي  المجموعةلمحاسبة عن حصة مدارة بصورة مشتركة". یتم ا مشروعاتمصلحة فیھا بـ "
المدارة بصورة مشتركة في  المشروعاتفي  المجموعةوفقاً لطریقة حقوق الملكیة. وبموجب طریقة حقوق الملكیة، تقید حصة 

المدار   المشروع أصولفي صافي  المجموعةأ على حصة بالتكلفة بعد تعدیلھا بالتغیرات التي تطر الموحدة الماليقائمة المركز 
 نخفاض في قیمة اإلستثمار الفردي، إن وجد. بصفة مشتركة لفترة ما بعد التأسیس، ناقصاً اال

 
 المصروفات 

 مالمباشرة ضمن تكلفة المبیعات. یت توالمصروفانتاج تكالیف اإل تدرج ستحقاق. كماساس اإلأ تسجل جمیع المصروفات على 
یر المخصومة من المبیعات والمصروفات العمومیة غخرى بما في ذلك مصروفات البیع والتوزیع تصنیف كافة المصروفات األ
 ساس متسق. أواالداریة وفق الحاجة على  

 
 االجنبیة   العمالت

 سعر( المعامالت تواریخ في السائدة الصرف أسعار باستخدام الوظیفیة العملة إلى األجنبیة بالعمالت المعامالت تحویل یتم
 قیاس  إعادة ومن المعامالت تلك تسویة عن  الناتجة األجنبیة العمالت صرف وخسائر بأرباح االعتراف  یتم). الفوري الصرف 

 .والدخل الشامل االخر الموحد الخسارة أو الربح في السنة نھایة في السائدة الصرف بأسعار النقدیة البنود
 أسعار  باستخدام تحویلھا یتم( التاریخیة بالتكلفة قیاسھا یتم وإنما سنة، كل نھایة في النقدیة غیر البنود تحویل إعادة یتم ال

 في الصرف أسعار باستخدام تحویلھا یتم والتي العادلة، بالقیمة المقاسة النقدیة غیر البنود باستثناء ،)المعاملة تاریخ في الصرف
 . فیھ العادلة القیمة تحدید تم الذي التاریخ

 
 الدخل وضرائب الزكاة

الدخل بالمملكة العربیة السعودیة على أساس وزكاة لل الھیئة العامةیتم المحاسبة عن الزكاة وفقا للقواعد الصادرة من 
. یخضع الشركاء األجانب في الموحدة خرالدخل الشامل اآل و الخسارةالربح أو  قائمةفي  المخصصستحقاقات. یتم قید اإل

 غیر المسیطرة في القوائم المالیة الموحدة.  حقوق الملكیةالشركات التابعة لضرائب الدخل والمدرجة ضمن 
 

 األرباح الى المساھمین  توزیعات
الشركات بالمملكة العربیة  لنظام لى مساھمي الشركة كالتزام عند إقرار ھذه التوزیعات. وفقا إ رباحألاتسجل توزیعات 
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أو التفویض من المساھمین الى مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح  المساھمینمن  اعند اعتمادھ اتالسعودیة، یتم إقرار التوزیع
. مرحلیھ على مساھمى الشركة بشكل نصف سنوى او ربع سنوى،وذلك بما یتناسب مع وضع الشركة المالى وتتدفقاتھا النقدیة

  حقوق الملكیة. منالمبلغ المقابل مباشرة  ویخصم
 

 وآالت ومعدات   مصانع
ً  والمعدات واآلالتالمصانع  تسجل ً  بالتكلفة مبدئیا  في نخفاض اال الناشئة عن المتراكمة والخسائر المتراكم االستھالك ناقصا
 بالمشاریع المتعلقة االقتراض وتكالیف والمعدات المصانعغیار قِطع استبدال تكلفة التكالیف تلك وتتضمَّن .ُوِجدَت إنْ القیمة،

المصانع   منھامة  أجزاء استبدال إلى الحاجة وعند .ثباتاإل معاییر استیفاء حال في المؤھلة) األصول(األجل طویلة اإلنشائیة
 أعمارھا على بناءً  مستقلةٍ  بصورةٍ  وتستھلكھا فردیة كأصول بھا تعترف المجموعة فإنَّ  ،زمنیة فترات على والمعدات واآلالت
 يف  مستبدل كجزء والمعدات للمصانع الدفتریة القیمة ضمن بتكلفة   یعترف ،رئیسي فحص یتم عندما وبالمثل، .الُمحدَّدة اإلنتاجیة

 تكبدھا. عند الشامل الدخل قائمة في األخرى والصیانة اإلصالح تكالیف بكافة ویعترف .ثباتاإل معاییر استیفاء حالة
 فیھ تصبح الذي التاریخ من أو لھا المخصص لالستخدام والمعدات المصانع واآلالت بند إتاحة تاریخ من االستھالك ویحتسب

ً ذا المنشأة لألصول بالنسبة منھا المستھدف لالستخدام وجاھزة مكتملة األصولھذه   المشروعات تحت التنفیذ تستھلك وال .تیا
 تنقص وال ثمین معدن البالتینیوم إنَّ  حیث ؛البالتینیوم تكلفة تستھلك ال ذلك، عن فضال .لھا المستھدف للغرض الجاھزة غیر
 األعمار مدى على الثابت القسط بطریقة األخرى والمعدات المصانع واآلالت تكلفةوتستھلك  .باالستخدام األصول ھذة قیمة

 :االھالك حساب ألغراض لألصول الُمقَدََّرة اإلنتاجیةاألعمار یلي فیما .لألصول المقدرة اإلنتاجیة
 

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

 سنوات 5-4 السیارات
 

 وتدُْ◌َرجُ  .بیعھ أو استخدامھ من مستقبلیة منافع تحقق یتوقع ال حینما أو بیعھ عند والمعدات المصانع واآلالت بند إثبات ویتوقف
  في  )لألصل الدفتریة والقیمة البیع إیرادات صافي بین بالفرق محتسبة( األصل إثبات عن التوقف عن ناشئة خسائر أو أرباح أي

 .باألصل خاللھا ثباتاإل یتوقف التي السنة في االخر الشامل الدخل والربح أو الخسارة  قائمة
 على وتُطفَأ الرئیسیة) والصیانة اإلصالح تكالیف في رئیسیة بصفةٍ  تتمثل التي( لھا المخطط الدوریة الصیانة تكالیف وتُؤجل

 الموعد قبلمتوقعین  غیر وصیانة إصالح إجراء حال وفي .لھما المخطط القادمة والصیانة اإلصالح موعد حتى تمتد فترة مدى
ل سابقاً، المتوقعَّ  لھ المخطَّط ل ،المصاریف على سابقًا المطفأَة غیر التكالیف مباشرة عندئذٍ  تُحمَّ  اإلصالح تكالیف وتُطفَأ وتُؤجَّ

ح الفترة مدى على الجدیدة الرئیسیة والصیانة  .التكالیف ھذة من االنتفاع خاللھا المرجَّ
 سنة نھایة كل في استھالكھا وُطرق والمعدات المصانع واآلالت اإلنتاجیة واألعمار لألصول المتبقیة القیم مراجعة ویتم

 .مالئًما ذلك كان متى مستقبلي، بأثر وتعُدَّلمالیة،
 جاریإ عقود
 الترتیب یعتبر. اإلیجار بدایة في الترتیب جوھر على یعتمد) إیجار  على یحتوي أو( إیجارا التعاقدي الترتیب كان إذا ما تحدید

حق  الترتیب وینقل محددة، أصول أویتوقف على استخدام أصل  بھكان الوفاء  إذا) إیجار على  یحتوي أو( إیجارا التعاقدي
 .بحتى لو لم ینص صراحة على ذلك الحق في الترتی األصول أو  األصلاستخدام 

نشأة العقد كعقد إیجار تمویلي أو عقد إیجار تشغیلي. ویصنف عقد اإلیجار الذي ینقل كافة   تاریخ عندیصنف عقد اإلیجار 
 على الملكیة إلى المجموعة كعقد إیجار تمویلي. ریةالجوھالمخاطر والمنافع 

 المجموعة كمستأجر 
  عند على ملكیة العقارات إلى المجموعة  الجوھریة والمخاطر  المنافعالتي تنقل فعلیاً جمیع  التمویلیةیتم رسملة عقود اإلیجار 

بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ، أو، إذا كانت أقل، بالقیمة الحالیة للحد األدنى لدفعات اإلیجار. یتم توزیع  اإلیجار بدایة
دفعات اإلیجار بین األعباء المالیة وتخفیض التزامات عقود اإلیجار وذلك لتحقیق معدل عمولة ثابت على الرصید المتبقي من 

 الموحدة. اآلخر الشامل والدخل الخسارة  أو الربح قائمةلیة ضمن تكالیف التمویل في . یتم إثبات األعباء الماااللتزامات
المؤجرة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل. ومع ذلك، إذا لم یكن ھناك قدر معقول من التأكد أن  األصولیتم استھالك 

لعمر اإلنتاجي المقدر لألصل أو فترة العقد،  المجموعة ستحصل على الملكیة في نھایة مدة اإلیجار، یتم استھالك األصل خالل ا
 أیھما أقل.
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عقد اإلیجار التشغیلي ھو عقد إیجار یختلف عن عقد اإلیجار التمویلي. یتم إثبات الدفعات بموجب عقود اإلیجارات التشغیلیة 
الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد  اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمةفي  تشغیليكمصروف 

 اإلیجار. 

 المجموعة كمؤجر 
كعقود  الجوھریة  األصول یتم تصنیف عقود اإلیجار التي ال تقوم المجموعة بموجبھا بتحویل كافة مخاطر ومنافع ملكیة 

د اإلیجار التشغیلي إلى القیمة الدفتریة  التفاوض وإعداد عق فيإیجارات تشغیلیة. تضاف التكالیف المباشرة األولیة المتكبدة 
دخل اإلیجار. یتم إثبات اإلیجارات المحتملة كإیرادات في   إثباتنفس أسس ب اإلیجارعلى فترة  إثباتھا ویتملألصل المؤجر 

 الفترة التي یتم فیھا اكتسابھا.

 ةیمال ریغ أصول مةیق  في انخفاض
 انخفاض ةیاحتمال على  دلی مؤشر ناكھ كان إذا مما للتحقق ًماییتق ة، یالمال القوائم حول ریالتقر إعداد خیبتار المجموعة، تُجري

 مةیق المجموعة تقدِّر السنوي، مةیالق انخفاض اختبار إجراء األمر ستلزمی عندما أو المؤشر ھذا وجود حال وفي .ما أصل مةیق
ة للوحدة العادلة  مةیالق أو العادلة ةمتیق لالسترداد القابلة  األصل مةیق وتتجاوز .لالسترداد القابلة األصول  ناقًصا للنقد الُمِدرَّ

 .االستخدام دیق ھمتیوق عیالب فیتكال
 أصول من المتحقق عن ریكب  حد إلى مستقلة ةینقد تدفقات األصل  حققی لم ما األصول ألحد لالسترداد القابلة مةیالق وتُحدَّد
ة الوحدة أو لألصل ةیالدفتر مةیالق تجاوز وعند .األصول  من مجموعة أو أخرى  عُتبری لالسترداد، القابلة ھمتیق للنقد الُمِدرَّ
 .لالسترداد القابلة ھمتیق إلى خفَّضیو مة،یالق منخفض األصل

 قبل ما خصم معدل باستخدام ةیالحال ھامیق إلى ةیریالتقد ةیالمستقبل ةیالنقد التدفقات تُخَصم االستخدام، دیق مةیالق مییتق وعند
 المجموعة حسابات ستندیو .لألصل المحددة والمخاطر لألموال ةیالزمن مةیللق ةیالحال السوق ماتییتق عكسی ثیبح بةیالضر

 المدرة الوحدات من وحدة كل عن مستقلةٍ  بصورةٍ  تُعَ◌دُّ  التي المتوقعة، والحسابات ةیلیالتفص الموازنات على مةیالق النخفاض
 .األصول ھال المخصص للمجموعة للنقد

 فیالمصار فئات ضمنخرآلا لالشام الدخلالربح أو الخسارة و قائمة في المستمرة اتیالعمل في االنخفاض بخسائر ْعتَرَ◌فُ یُ و
 .ھمتیق انخفضت الذي األصل فةیوظ مع تماشىی وبما

ة للوحدة أو( لألصل ةیالدفتر مةیالق ادةیز تتم الحقا، األصل مةیق في االنخفاض عن الناشئة الخسارة دیق عكس تم وإذا   الُمِدرَّ
 مایف ستُحدَّد كانت التي ةیالدفتر مةیالق دةیالمز ةیالدفتر مةیالق تجاوز أال على لالسترداد، القابلة المعدلة  ةیریالتقد مةیالق إلى )للنقد

ة للوحدة أو( األصل مةیق في االنخفاض عن ناشئة خسارة بأي االثبات تمی لم لو  على یثبت .السابقة السنوات في) للنقد الُمِدرَّ
 .اآلخر الشامل الدخلو الربح او الخسارة قائمة في مةیالق في االنخفاض عن الناشئة الخسارة دیق بعكس الفور

 ثباتاإل الغاءاالولي والقیاس الالحق و  ثباتاإل-المالیة األدوات
 أخرى. لمنشاةحقوق ملكیة  واتأو أد ةمالی التزاماتو ما لمنشاة ةمالی أصول ھاینشأ عن دوعق ةإن األداة المالیة ھي أی

 المالیة  صولاأل
 إلثبات األولي والقیاسا

وذمم   سلفمالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو  كأصولالمالیة عند اإلثبات األولي األصول تصنف 
مالیة متاحة للبیع أو كمشتقات مخصصة كأدوات تغطیة مخاطر في   أصول مدینة أو استثمارات مقتناة حتى تاریخ االستحقاق أو 

 المالیة عند االثبات األولي لھا. لھاأصوعملیة تغطیة مخاطر فعالة، حسب الحاجة. تقوم المجموعة بتحدید ھذا التصنیف لكافة  
المالیة غیر المسجلة بالقیمة العادلة من   األصول، في حالة إلى باإلضافة المالیة بالقیمة العادلة  األصولیتم في األصل إثبات كافة 

 خالل الربح أو الخسارة، تكالیف المعامالت المتعلقة بشراء األصل المالي. 
ضمن إطار زمني محدد وفقاً للقوانین أو العرف السائد  األصولالمالیة التي تستلزم توصیل  األصولإن مشتریات أو مبیعات 

في السوق (المشتریات بالطریقة العادیة) یتم إثباتھا بتاریخ المتاجرة، أي التاریخ الذي تلتزم فیھ المجموعة بشراء أو بیع 
 األصل. 

لقیمة العادلة لألدوات المالیة مثل ذمم تجاریة قصیرة األجل وذمم مدینة أخرى ونقد وأرصدة لدى  تعتبر إدارة الشركة أن ا
مرابحة التمویالت لعن القیمة العادلة  باإلفصاح. قامت الشركة البنوك تقارب قیمتھا الدفتریة بسبب قِصر آجال استحقاقاتھا
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 البنكیة المحتفظ بھا بالتكلفة المطفأة.
 ول المالیة الى الفئات التالیة:ویتم تصنیف األص

 رصدة المدینة االخرى  ألالقروض والذمم المدینة والمستحق من جھات ذات عالقة وبعض ا -
 االصول المالیة المتاحة للبیع -
 رباح والخسائرألاالصول المالیة بالقیمة العادلة من خالل ا -

 القیاس الالحقاالستثمارات المقتناة حتى تاریخ االستحقاق
 المالیة على تصنیفھا كما ھو موضح أدناه. لألصولیعتمد القیاس الالحق 

 والذمم المدینة والمستحق من جھات ذات عالقة وبعض االرصدة المدینة االخرى  القروض
مالیة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحدید وغیر مدرجة في السوق النشط. بعد  أصولوالذمم المدینة ھي  قروضلا

ً الھبوط في  األصولالقیاس األولي، یتم قیاس تلك  ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة سعر العمولة الفعلي ناقصا المالیة الحقا
و عالوة على االستحواذ والرسوم أو التكالیف التي تشكل جزءاً ال القیمة. تحتسب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أ

  الشامل  والدخل الخسارة أو الربح قائمةیتجزأ من سعر العمولة الفعلي. یدرج إطفاء سعر العمولة الفعلي ضمن دخل التمویل في 
الموحدة ضمن   اآلخر الشامل والدخل رةالخسا أو الربح قائمةالموحدة. وتثبت الخسائر الناتجة عن الھبوط في القیمة في  اآلخر

 مرابحة وضمن تكالیف المبیعات أو المصاریف التشغیلیة األخرى بالنسبة للذمم المدینة.التكالیف التمویل بالنسبة لتمویالت 
بالمبلغ األصلي للفاتورة ناقصا المخصص لقاء الدیون المشكوك في تحصیلھا. یجنب مخصص  التجاریة تظھر الذمم المدینة

الدیون المشكوك في تحصیلھا عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على أن المجموعة لن تكون قادرة على تحصیل كافة المبالغ  
 اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمةالمستحقة وفقا للشروط األصلیة للذمم المدینة. ویتم تحمیل ھذه المخصصات في 

الموحدة وتدرج ضمن بند "المصاریف العمومیة واإلداریة". عندما تكون الذمم المدینة غیر قابلة للتحصیل، یتم شطبھا مقابل 
ً تقید مقابل "المصاریف العمومیة  اً مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا. أي مبالغ مستردة الحق من المبالغ المشطوبة سابقا

 الموحدة. اآلخر  الشاملالدخل و لخسارةاواإلداریة" في قائمة الربح أو 
 للبیع المتاحة المالیة األصول
 التي تلك ھي للبیع كمتاحة المصنفة األسھم في االستثمارات إن. أدوات الدینو األسھم على للبیع المتاحة المالیة األصول تشتمل

 التي تلك ھي الفئة ھذه في أدوات الدین إن. ةالخسار أو الربح خالل من العادلة بالقیمة أو للمتاجرة بھا كمحتفظ تصنیفھا یتم لم
  ظروف  في للتغیرات استجابة أو السیولة احتیاجات لتلبیة بیعھا یمكن والتي الزمن من محددة غیر لفترة بھا اإلحتفاظ یعتزم

 .السوق
  غیر  الخسائر أو باألرباح اإلعتراف مع العادلة  بالقیمة الحقا للبیع المتاحة  المالیة االستثمارات قیاس یتم المبدئي، القیاس بعد

 اإلعتراف یتم وعندھا،. باالستثمار اإلعتراف إلغاء یتم حتى للبیع المتاحة االستثمارات احتیاطي فيدخل شامل آخر ك المحققة
 وعندھا  قیمتھ، انخفضت قد أنھ على االستثمار تحدید یتم عندما أو األخرى، التشغیل إیرادات في المتراكمة الخسائر أو باألرباح

 حذفھا  ویتم التمویل تكالیف في الموحدة اآلخر الشامل الدخلو قائمة الربح أوالخسارة إلى المتراكمة الخسارة تصنیف إعادة یتم
  العائد طریقة باستخدام للبیع المتاحة أدوات الدین على العوائد إیرادات احتساب یتم. للبیع المتاحة المالیة األصول احتیاطي من

 .الخسائر أواألرباح   في بھا اإلعتراف ویتم الفعلي
.  مناسبة تزال ال القریب المدى على لبیعھا والنیة القدرة كانت إذا ما لتحدید للبیع المتاحة المالیة أصولھا بتقییم المجموعة تقوم

 بذلك للقیام اإلدارة نیة وتغیر النشطة غیر األسواق بسبب المالیة األصول ھذه تداول على قادرة غیر المجموعة تكون عندما
 .نادرة حاالت في المالیة األصول ھذه تصنیف إعادة تختار أن للمجموعة یجوز المنظور، المستقبل في كبیر بشكل

  إعادة  تاریخ فيالمدرجة في القوائم  العادلة القیمة تصبح للبیع، المتاحة األصول فئة من تصنیفھ المعاد المالي لألصل بالنسبة
 حقوق في بھا اإلعتراف تم األصل،  ذلك على سابقة خسائر أو أرباح أي إطفاء ویتملھ،  الجدیدة المطفأة التكلفة ھي التصنیف
  التكلفة  بین فرق أي إطفاء یتم كما. الفعلي العائد معدل باستخدام ستثمارالعمر المتبقي لال على الخسارة أو الربح في الملكیة،
 بعد  فیما األصل تحدید تم إذا. الفعلي العائد معدل باستخدام لألصل المتبقي العمر مدى على  اإلستحقاق ومبلغ الجدیدة المطفأة

 .اآلخر  الشامل والدخل الخسارة أو  الربح قائمة إلى الملكیة حقوق في المسجل المبلغ تصنیف إعادة یتم قیمتھ، ھبطت قد أنھ على

 المالیة المتاحة للبیع األصولفي قیمة  الھبوط
دلیل موضوعي على وجود   ھناك كانما إذا  بتقییمقوائم مالیة  كلالمالیة المتاحة للبیع، تقوم المجموعة بتاریخ  لألصولبالنسبة 

المالیة. وفي حالة استثمارات األسھم المصنفة كمتاحة للبیع، یتضمن الدلیل  األصولھبوط في قیمة أصل مالي أو مجموعة من 
"الھبوط الجوھري" مقابل  قیاسجوھري أو مستمر في القیمة العادلة لالستثمار إلى أقل من تكلفتھا. یتم  انخفاضالموضوعي 
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قل من التكلفة األصلیة.  أت فیھا القیمة العادلة "الھبوط المستمر" مقابل الفترة التي كان قیاسالتكلفة األصلیة لالستثمار ویتم 
التي تم قیاسھا بالفرق بین تكلفة الشراء والقیمة العادلـة  - المتراكمةوعندما یكون ھناك دلیل على ھبوط القیمة، فإن الخسائر 

ً أي خسارة ھبوط في  ً في  األصولالحالیة، ناقصا الموحدة    اآلخر الشامل دخلوال  الخسارة أو الربح قائمةالمالیة المثبتة سابقا
الموحدة. ال یتم عكس خسارة ھبوط  اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمةتحذف من الدخل الشامل اآلخر وتثبت في 
الموحدة، ویتم إثبات الزیادات في القیمة العادلة بعد  اآلخرالدخل الشامل و الخسارةاستثمارات األسھم من خالل قائمة الربح أو

 ھبوط في القیمة ضمن الدخل الشامل اآلخر.ال
. ولعمل ھذه األحكام، تقوم الحكم في جتھاداال باستخدام اأو مستمر اجوھری نخفاضھذا اال مثلیتطلب تحدید ما إذا كان 

 المجموعة بتقییم، من بین عوامل أخرى، مدة أو مدى كون القیمة العادلة لالستثمار أقل من تكلفتھا.

المالیة   األصولالھبوط في القیمة على أساس نفس المعاییر الخاصة ب قیاسفي حالة أدوات الدین المصنفة كمتاحة للبیع، یتم 
المدرجة بالتكلفة المطفأة. ومع ذلك، فإن المبلغ المسجل للھبوط في القیمة ھو الخسائر المتراكمة التي یتم قیاسھا بالفرق بین 

  والدخل  الخسارة أو الربح قائمةلعادلة الحالیة، ناقصا أي ھبوط في قیمة االستثمار المثبت سابقا في التكلفة المطفأة والقیمة ا
 الموحدة.  اآلخر الشامل

المستقبلي على أساس القیمة الدفتریة المخفضة لألصل، وذلك باستخدام معدل العمولة  تدخل العموال استحقاق إثباتستمر ی
المستقبلیة لغرض قیاس خسارة الھبوط في القیمة. یتم تسجیل دخل العمولة كجزء من دخل   المستخدم لخصم التدفقات النقدیة 

الزیادة بشكل موضوعي بحدث وقع بعد إثبات  ربطمكن أفي سنة الحقة، القیمة العادلة ألدوات الدین و ،إذا زادتوالتمویل. 
الموحدة، فإنھ یتم عكس خسارة الھبوط في القیمة من   خراآل الشامل والدخل  الخسارة أو الربح قائمةخسارة الھبوط في القیمة في 

 المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة االصولالموحدة. اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمةخالل 
المالیة  األصولالمالیة المقتناة ألغراض المتاجرة و األصولالمالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  األصولتتضمن 

المالیة كمقتناة ألغراض المتاجرة  األصولالمصنفة عند اإلثبات األولي بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یتم تصنیف 
لغرض البیع أو إعادة الشراء خالل فترة قصیرة األجل. كما تتضمن ھذه الفئة األدوات  إذا تم االستحواذ علیھا بشكل رئیس

ً لمعیار المحاسبة الدولي رقم   المالیة المشتقة المبرمة من قبل المجموعة التي لم یتم تصنیفھا كأدوات تغطیة مخاطر فعالة وفقا
ً كمقتناة ألغراض المتاجرة، ومن ض39 المنفصلة، إال إذا تم تصنیفھا  منھا المشتقات المدمجة. یتم تصنیف المشتقات أیضا

الخسارة یتم إدراجھا في قائمة المركز المالي   وأالمالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح  األصولكأدوات تغطیة مخاطر فعالة. إن 
بالقیمة العادلة مع صافي التغیرات في القیمة العادلة المعروضة كدخل تمویل (صافي التغیرات اإلیجابیة في القیمة العادلة) أو  

الموحدة. لم تقم  اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمةتكالیف تمویل (صافي التغیرات السلبیة في القیمة العادلة) في 
 مالیة عند اإلثبات األولي بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  أصولالمجموعة بتصنیف أي 

یتم المحاسبة عنھا كمشتقات منفصلة إذا كانت خصائصھا ومخاطرھا االقتصادیة ال  المضیفةفي العقود  المدمجةإن المشتقات 
بغرض المتاجرة أو مصنفة بالقیمة العادلة   المضیفة، ولم یتم االحتفاظ بالعقود  المضیفةترتبط بشكل كبیر بتلك الخاصة بالعقود 

  الربح  قائمةالعادلة مع إثبات التغیرات في القیمة العادلة في بالقیمة  من خالل الربح أو الخسارة. یتم قیاس ھذه المشتقات المدمجة
یم فقط إذا كان ھناك تغییر في شروط العقد والتي تعدل بشكل یالموحدة. تحدث إعادة التق اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو

المالیة من القیمة العادلة من خالل الربح أو   األصولجوھري في التدفقات النقدیة التي ستكون ضروریة أو إعادة تصنیف 
 الخسارة.

 االستثمارات المقتناة حتى تاریخ االستحقاق
ممكن تحدیدھا كمحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق عندما یكون ال ثابتة أو الدفعات الالمالیة غیر المشتقة ذات  األصولیتم تصنیف 

تى تاریخ االستحقاق. وبعد القیاس األولي، یتم قیاس االستثمارات المقتناة حتى لدى المجموعة النیة والقدرة على االحتفاظ بھا ح
تاریخ االستحقاق بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل العمولة الفعلي، ناقصا الھبوط في القیمة. یتم احتساب التكلفة المطفأة 

اب أو التكالیف التي تعتبر جزءاً ال یتجزأ من معدل العمولة باألخذ بعین االعتبار أي خصم أو عالوة ناتجة عن االستحواذ واألتع
.  الموحدة اآلخر الشاملالدخل و الخسارةالفعلي. یتم إدراج إطفاء معدل العمولة الفعلي ضمن دخل العمولة في قائمة الربح أو

 التمویل.ضمن تكالیف  الخسارة وأ   الربح ویتم إثبات الخسائر الناتجة عن الھبوط في القیمة في قائمة
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 المالیة األصولالھبوط في قیمة 

المالیة ذات األھمیة  لألصولتقوم المجموعة أوالً بتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على ھبوط القیمة بشكل منفرد 
المالیة التي لیس لھا أھمیة فردیة. إذا قررت المجموعة عدم وجود دلیل موضوعي على   لألصول، وبشكل جماعي بمفردھا

ھبوط القیمة ألصل مالي ما تم تقییمھ بشكل منفرد، سواء كان جوھریاً أم ال، تقوم المجموعة بإدراج ذلك األصل ضمن مجموعة  
التي  األصولھبوط. ال یتم إدراج بال یتعلق فیمااعي مھا بشكل جموّ المالیة ذات مخاطر ائتمان متشابھة ومن ثم تق األصولمن 

  لألصول ضمن التقییم الجماعي  ،ستمرام إثباتھا یزال ماأو  لھاخسائر ھبوط  إثبات تموالتي  ،یتم تقییم ھبوطھا بشكل فردي
 المالیة. 

  و  الخسارةیتم تخفیض القیمة الدفتریة لألصل من خالل استخدام حساب المخصص ویتم إثبات الخسائر في قائمة الربح أو 
الدخل الشامل  و الخسارةدخل العمولة (المقید كدخل تمویل في قائمة الربح أو یستمر قید استحقاق الموحدة.  اآلخرلدخل الشامل ا

یة التي تم تخفیضھا، باستخدام معدل العمولة المستخدم لخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة لقیمة الدفترعلى ا الموحدة) اآلخر
والمخصصات المتعلقة بھا عندما ال یكون ھناك احتمال واقعي  القروضلغرض قیاس خسائر الھبوط في القیمة. یتم شطب 

یلھا إلى المجموعة. إذا زاد أو قل مبلغ خسائر الھبوط الضمانات أو تحو االعتراف بكاملالسترداد المبالغ في المستقبل، وأنھ تم 
في القیمة المقدرة في سنة الحقة بسبب حدث وقع بعد إثبات الھبوط في القیمة، فإنھ یتم زیادة أو تخفیض خسائر الھبوط في 

المبلغ المسترد ضمن القیمة المثبتة سابقا عن طریق تعدیل حساب المخصص. اذا تم استرداد أصل مالي تم شطبھ سابقاً، یقید 
 الموحدة.  اآلخر الشامل  والدخل الخسارة أو الربح قائمةتكالیف التمویل في 

 
 

وجد دلیل موضوعي على حدوث ھبوط نتیجة  إذافقط  قیمتھ، ھبطت قدالمالیة  األصول یعتبر أي أصل مالي أو مجموعة من 
("حدث خسارة" متكبدة) وأن لھذا الحدث أثر على التدفقات النقدیة  األصوللوقوع حدث أو أكثر بعد اإلثبات األولي لتلك 

المالیة والتي یمكن تقدیرھا بشكل موثوق بھ. یشتمل الدلیل  األصولالمستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو مجموعة من 
موضوعي على وقوع الھبوط على مؤشرات توحي بأن مقترض أو مجموعة من الجھات المقترضة تعاني من صعوبات مالیة ال

إعادة ھیكلة مالیة أخرى،   أو، أو احتمالیة اإلفالس بھخفاق أو التأخر في سداد أصل المبلغ أو العمولة الخاصة ، أو اإلمھمة
وجود ھبوط قابل للقیاس في التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة مثل التغیرات في   وعندما تشیر البیانات القابلة للمالحظة إلى 

 المتأخرات أو الظروف االقتصادیة المرتبطة بحاالت اإلخفاق في السداد. 

 اإلعتراف إلغاء
ساسیة (أي حذفھا المالیة المتشابھة) بصورة أ األصولالمالیة (أو أي جزء منھا أو مجموعة من  األصولیتم التوقف عن إثبات 

 من قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة) عند: 
 انتھاء الحقوق التعاقدیة الستالم التدفقات النقدیة. •
تنازل المجموعة عن حقھا في استالم التدفقات النقدیة من األصل أو التعھد بسداد التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل وبدون  •

بموجب ترتیبات فوریة، وإما (أ) قیام المجموعة بنقل كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لملكیة أي تأخیر إلى طرف آخر 
األصل، أو (ب) عدم قیام المجموعة بنقل أو اإلبقاء على كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لملكیة األصل ولكنھا قامت 

 بتحویل السیطرة على األصل.
نھا تقوم بتقییم إحقوقھا الستالم التدفقات النقدیة من األصل أو إبرام ترتیبات فوریة، فوفي حالة قیام المجموعة بالتنازل عن 

المدى الذي سیتم بموجبھ اإلبقاء على المنافع والمخاطر المصاحبة للملكیة. وفي حالة عدم قیامھا بالتنازل عن أو اإلبقاء على  
ة على األصل، تقوم المجموعة باالستمرار في إثبات األصل كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل أو عدم تحویل السیطر

ل.  صالمصاحبة لأل االلتزاماتذلك األصل. وفي مثل ھذه الحالة، تقوم المجموعة أیضاً بإثبات ببقدر ارتباط المجموعة المستمر 
 بقت علیھا المجموعة.التي أ االلتزاماتالمصاحبة لھ بالشكل الذي یعكس الحقوق و االلتزاماتیتم قیاس األصل المحول و

المحولة بالقیمة الدفتریة األصلیة والحد األقصى للمبلغ   األصولیتم قیاس االرتباط المستمر الذي یكون على شكل ضمان على 
 المطلوب دفعھ من قبل المجموعة ، أیھما أقل.
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 المالیة االلتزامات
 إلثبات األولي والقیاسا

مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، أو تمویل  كالتزاماتبات األولي، المالیة، عند اإلث االلتزاماتیتم تصنیف 
 .مالئم ھو مافعالة، حسب  مخاطرضمن تغطیة  مخاطرأو ذمم دائنة، أو كمشتقات مصنفة كأدوات تغطیة  قروضو

والذمم الدائنة، بعد خصم تكالیف  التمویل والقروضبالقیمة العادلة، وفي حالة  البدایة المالیة في  االلتزاماتیتم إثبات جمیع 
 المعامالت المتعلقة بھا مباشرة.

بما في ذلك الحسابات   قروضمرابحة والال، وتمویالت أخرىودائنة ال الذمم المالیة الخاصة بالمجموعة  االلتزاماتتتضمن 
 ة واألدوات المالیة المشتقة.المكشوفة لدى البنوك، وعقود الضمانات المالی

  جھات ذات عالقة الى والمستحق  التجاریة  الدائنة الذمم مثل المالیة  لألدوات العادلة القیمة عن  باإلفصاح الشركة  تقم لم
. األدوات لھذه األجل قصیر االستحقاق بسبب كبیر بشكل العادلة  القیمة تقارب الدفتریة قیمتھا التي  األخرى،  الدائنة واألرصدة

 .المطفأة بالتكلفة بھا المحتفظ البنكیة المرابحة لتمویالت العادلة القیمة عن باإلفصاح الشركة قامت
 ویتم تصنیف االلتزامات المالیة الى الفئات التالیة: 

 . الذمم الدائنة التجاریة والمستحق لجھات ذات عالقة وبعض االرصدة الدائنة االخرى -
  .والقروضتمویالت المرابحة  -
 . المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة االلتزامات -
 .المقتناة ألغراض المتاجرة االلتزامات -

 
 القیاس الالحق

 المالیة على تصنیفھا كما ھو موضح أدناه: االلتزاماتیعتمد قیاس 
 

 رصدة الدائنة االخرى الدائنة التجاریة والمستحق لجھات ذات عالقة وبعض األ الذمم
یتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعھا في المستقبل عن المخزون أو الخدمات المستلمة، سواًء قدمت بھا فواتیر من قبل 

 . لم تقدم أوالموردین 

 والقروضمرابحة التمویالت 
ً  ،المرتبطة بعمولة قروضمرابحة والالبعد اإلثبات األولي، یتم قیاس تمویالت  بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة سعر  ،الحقا

عندما یتم التوقف عن   الموحدة اآلخر الشامل  والدخل الخسارة أو الربح  قائمةالعمولة الفعلي. یتم إثبات األرباح والخسائر في 
 معدل العمولة الفعلي. بطریقة اإلطفاءوكذلك من خالل عملیة  االلتزاماتإثبات 

تحتسب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االستحواذ والرسوم أو التكالیف التي تشكل جزءاً ال یتجزأ  
الدخل  و الخسارةالعمولة الفعلي ضمن تكالیف التمویل في قائمة الربح أو سعر بطریقة اإلطفاءمن سعر العمولة الفعلي. یدرج 

 الموحدة.  اآلخرالشامل 
 مرابحة والسلف المرتبطة بعمولة.التنطبق ھذه الفئة عادة على تمویالت 

 المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة االلتزامات
 االلتزاماتالمالیة المقتناة ألغراض المتاجرة و االلتزاماتالمالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  االلتزاماتتتضمن 

 المالیة المصنفة، عند اإلثبات األولي بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
اؤھا لغرض البیع خالل مدة قصیرة األجل. مقتناة ألغراض المتاجرة عندما یتم اقتن كالتزاماتالمالیة  االلتزاماتتصنّف 

وتشتمل ھذه الفئة على أدوات مالیة مشتقة أبرمتھا المجموعة والتي لم یتم تصنیفھا كأدوات تغطیة مخاطر كما حددھا معیار 
نیفھا . كما تصنف المشتقات المدمجة المنفصلة على أنھا مقتناة ألغراض المتاجرة إال إذا تم تص)39(المحاسبة الدولي رقم 

 أو  الربح قائمةالمقتناة ألغراض المتاجرة في  االلتزاماتیتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن ، كأدوات تغطیة مخاطر فعالة
 .الموحدة اآلخر الشامل  والدخل الخسارة
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 اإلعتراف إلغاء
 االلتزاماتالمالیة الحالیة بأخرى من نفس الجھة المقرضة وبشروط مختلفة تماماً، أو بتعدیل شروط  االلتزاماتعند استبدال 

جدیدة. یدرج الفرق بین  اللتزاماتاألصلیة وإثبات  االلتزاماتالحالیة، فإنھ یتم اعتبار ھذا التبدیل أو التعدیل كتوقف عن إثبات 
 الموحدة. اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمةالقیمة الدفتریة المعنیة في 

 مقاصة األدوات المالیة
المالیة ویدرج الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق نظامي ملزم لتسویة   االلتزامات و األصولتتم مقاصة 

وتسدید  األصولبیع  لأج من على أساس الصافي  االلتزاماتمع  األصولالمبالغ المثبتة وعندما یكون ھناك نیة لتسویة 
 في آن واحد.  االلتزامات

 األرباح توزیعات ومدفوعات حتیاطیاتحقوق الملكیة واال

 . إصدارھا تم التي لألسھم االسمیة القیمة المال رأس یمثل
 . والسابقة الحالیة الفترة أرباح جمیع المبقاةاألرباح  تتضمن

  لألصول  الدفتریة والقیمة لاللتزامات الدفتریة القیمة بین فرق بأي االعتراف  یتم النقدیة، غیر  األصول توزیع تسویة عند
 . الخسارة أو الربح  في الموزعة

 .الملكیةبشكل منفصل ضمن حقوق  األممع مالكي الشركة  المعامالتتسجیل جمیع  یتم
 
 

  المخزون
المتكبدة حتى یصل المنتج الى موقعھ الحالي   التكالیفقل. إن أیھما أو صافي القیمة الممكن تحقیقھا أبالتكلفة  المخزوندرج ی

 وحالتھ الحاضرة یتم المحاسبة عنھا كما یلي: 
 والمحفزات الغیار  وقطع الخام المواد

 
 المرجح  المتوسط اساس  على الشراء تكلفة

 

في  المتنوعةمن المصروفات  جزءالیھا  یضافالمواد والعمالة المباشرة  تكلفة التشغیل تحت واإلنتاجالجاھزة  البضاعة
 قتراضعمال وباستثناء تكالیف اإلالسیاق الطبیعي لأل

والتكلفة  لإلتمام التكالیف المقدرة  بعد تنزیل االعتیادي النشاطن صافي القیمة الممكن تحقیقھا ھي سعر البیع المقدر في سیاق إ
 المقدرة حتى البیع. 

 
 حكمھ   مافيالنقد و
رصدة لدى البنوك والودائع قصیرة االجل ذات فترات استحقاق ثالثة النقد في الصندوق واألما في حكمھ على النقد و یشتمل
 . من تاریخ (ربطھا) و اقلأأشھر 

 للموظفین الخدمة نھایة آتمكاف 
وفقا لمعیار  محدد مزایا كالتزام عنھ المحاسبةنھایة الخدمة للموظفین والذي یتم  آتلمكافغیر ممول  برنامج المجموعة تطبق

ال یمثل برنامج مساھمات محدد. إن االلتزام   جبرنام ھوالموظفین  مزایا برنامج. إن الموظفینمزایا  )19(المحاسبة الدولي 
المزایا المحدد یمثل القیمة الحالیة اللتزام المزایا المحدد في نھایة فترة  لبرنامج الموحدةالمركز المالي  قائمة فيبھ  المعترف

البرنامج كما في ذلك التاریخ. ویتم احتساب التزام المزایا المحدد من قبل خبراء   صول ناقصا القیمة العادلة أل المالي التقریر
  خالل  من  المحدد المزیا لتزامإل الحالیة  القیمة تحدید یتم. دةالوح  حسب المستحقة المبالغ طریقةستخدام إاكتواریین مستقلین ب

لسندات الشركات عالیة   المالي التقریر فترة نھایة في السوق عائدات ستخدامإب المقدرة المستقبلیة الصادرة النقدیة التدفقات خصم
الربح أو  إثباتمكافأة نھایة الخدمة للموظفین. ویتم  لتزاماتالجودة والتي لھا شروط استحقاق تقارب الشروط المقدرة ال

حقوق   ضمنفتراضات االكتواریة والتعدیالت القائمة على الخبرات السابقة االكتواریة الناتجة من التغیرات في اإلالخسارة 
  .فیھا تنشأ التي الفترة في الموحدة اآلخر والدخل الشامل الربح أو الخسارة  قائمةخالل الملكیة من 

 المخصصات
أو استداللي) ناتج عن حدث وقع من قبل، ویكون من  قانونيالتزام حالي ( المجموعةتقید المخصصات عندما یكون لدى 

االلتزام ویكون باإلمكان تقدیر مبلغ االلتزام  ا لتسویة ھذ المجموعةظھور حاجة إلى تدفق الموارد االقتصادیة خارج  المتوقع
استرداد جزء من المخصص أو المخصص بالكامل، على سبیل المثال، بموجب  المجموعةبصورة موثوق منھا. عندما تتوقع 
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یتم عرض   بالفعل. امؤكد االسترداد ھذا یكونأصل منفصل ولكن فقط عندما ك بالمبالغ المتوقع استردادھا یعترفعقد تأمین، 
مبالغ متوقع بالصافي بعد أي  الموحدة  والدخل الشامل اآلخرالربح أو الخسارة المصروف المتعلق بأي مخصص في قائمة 

دل خصم یعكس المخاطر . إذا كانت القیمة الزمنیة لتأثیر األموال جوھریة، یتم خصم المخصصات بواسطة معھااسترداد
المرتبطة بااللتزام متى كان ذلك مالئماً. وعند استخدام وتطبیق الخصم، تسجل الزیادة في المخصص نتیجة مرور الوقت كتكلفة 

 تمویل.
 

 محتملة   لتزاماتاال
 منافعیفصح عنھا إذا كان احتمال تدفق الموارد التي تشتمل على  ولكن  القوائم المالیة الموحدةفي محتملة ال لتزاماتاالال تسجل 

ولكن یفصح عنھا إذا   الموحدةقائمة المركز المالي في المحتملة  صولاألتسجل ال . أمراً مستبعداً  المجموعةاقتصادیة إلى خارج 
 محتمال. أمراً  المجموعةاقتصادیة إلى   منافعكان احتمال تدفق الموارد التي تشتمل على 

 
 

 النظامي    حتیاطياإل
ً اتم نظامي بنسبة  احتیاطيتكوین یتم مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة والنظام األساسي للشركة  شیا

 لمال ا من رأس %30 حتیاطيھذا اال رصید یبلغصافى الدخل السنوى ، ویجوز التوقف عن ھذا التكوین حینما من  10%
 . مالیةال السنة المدفوع. یتم التحویل فقط في نھایة

 

 القطاعیة التقاریر
و تقدیم منتجات وخدمات في بیئة أیشترك في تقدیم خدمات او منتجات (قطاع تجاري)  المجموعةإن القطاع ھو جزء ممیز من 

 التي تختلف عن قطاعات اخرى.  والمنافعتخضع للمخاطر (قطاع جغرافي) اقتصادیة معینة 
 

 المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ألول مرة  طبیقت -6
 العربیة المملكة في والمعتمد ةتطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مر)  1المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( یتطلب

  للتحول  الالزمة  التعدیالت إدخال بعدم 2016 ینایر 1 في كما للشركة االفتتاحیة الموحدة المالي المركز قائمة إعداد  السعودیة
 تبین التي التسویات عن اإلفصاح الدولي المعیار یتطلب كما. السعودیة العربیة المملكة في علیھا المتعارف المحاسبة معاییر من
 ذلك  كان سواء الموحدة اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح قوائم والموحدة  المالیة المراكز على تمت التي التعدیالت أثر

 السعودیة  العربیة المملكة في علیھا المتعارف المحاسبة معاییر من التحول جراء التصنیف إعادة نتیجة أو القیاس إعادة نتیجة
ینایر 1 في كما الموحدة الملكیة حقوق على تمت التي التعدیالت على التسویات ھذه تشتمل و. المالي للتقریر الدولیة المعاییر إلى

 2016 دیسمبر 31 في المنتھیة السنة تخص التي الموحد الشامل الدخل على التعدیالت كذلك وم 2016 دیسمبر 31و، م2016
 :یلي كما وھي، م

  

http://www.socpa.org.sa/getattachment/Socpa/International-Standards/Endorsed/IFRS-1.pdf.aspx
http://www.socpa.org.sa/getattachment/Socpa/International-Standards/Endorsed/IFRS-1.pdf.aspx
http://www.socpa.org.sa/getattachment/Socpa/International-Standards/Endorsed/IFRS-1.pdf.aspx
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 االثر المالي لتطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ألول مرة
 للتقریر الدولیة المعاییر إلى التحولم (تاریخ 2016 ینایر 1 في كما الموحدة الملكیة لحقوق المجموعة تسویات) 6-1(

 )المالي

 ایضاحات  

وفقاً لمعاییر 
المحاسبة المتعارف 
علیھا في المملكة  

 السعودیةالعربیة 

 

 األثر المالى للتحول  

 

الدولیة  المعاییر
 للتقریر المالي 

       
         صولاأل 

       متداولة الغیر  األصول
 17,118,486  51,716  17,066,770 (ھـ)  وآالت ومعدات  مصانع

  75,000        (740,625)        815,625           مشتركة  بصورة مدارة مشاریع  الى همساند ضوقر
  2,818,169     (391,645)       3,209,814      (و) مشتركة بصورة مدارة اریعمش في استثمارات

  54,190     (9,322)             63,512            (د) الموظفین   قروض
  20,065,845     (1,089,876)     21,155,721     مجموع األصول غیر المتداولة

       متداولة   أصول
  1,018,811      -          1,018,811       مخزون 
  في المسیطر غیر الشریك من  اإلسترداد  مستحقة  المؤجلة الضریبة
 -  التابعة  الشركة

 
156,876 

 
156,876 

 88,984  ) 51,716(  140,700 (ھـ)  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  مرابحة  ودائع
 2,505,821   -         2,505,821  حكمھ  في وما النقد

  5,483,494      105,160  5,378,334  األصول المتداولةمجموع 
  25,549,339     ) 984,716(  26,534,055  صولاأل  إجمالي

        لتزاماتحقوق الملكیة واال 
       حقوق الملكیة

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

  839,161       ) 1,149,919(  1,989,080  رباح مبقاة  أ
  5,938,862     ) 1,149,919(  7,088,781  للمساھمین في الشركة   العائدةحقوق الملكیة 

  5,479,433      80,547        5,398,886       حقوق الملكیة غیر المسیطرة  
  11,418,295     ) 1,069,372(  12,487,667  حقوق الملكیة   إجمالي

       متداولةالغیر  اإللتزامات
  9,492,315     -          9,492,315     األجل   طویلةقروض 

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

  156,876      156,876        - (أ)  ضریبیة مؤجلة    التزامات
  94,329      44,391        49,938            (ب)  نھایة الخدمة للموظفین   آت مكاف  التزامات

  11,763,082       84,656        11,678,426     مجموع اإللتزامات غیر المتداولة
       متداولة ال اإللتزامات

  1,296,420      -          1,296,420       األجل   طویلةمتداول من قروض  جزءال
  127,148     -          127,148           تجاریون دائنون
  368,712     -          368,712           اخرى  دائنة وأرصدةقات مستح

  371,888    -          371,888             زكاةال مخصص
  203,794        -          203,794           إلى جھات ذات عالقة    مستحقال

  2,367,962        -          2,367,962       مجموع اإللتزامات المتداولة

  14,131,044       84,656          14,046,388      لتزاماتاال  إجمالي
  25,549,339      (984,716)     26,534,055      لتزاماتالملكیة واال  حقوق إجمالي
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 م2016الموحدة كما في ینایر  حقوق الملكیة التسویات على بنود  )6/1/1(

 

  ایضاح 

 ً  لمعاییر وفقا
 المحاسبة

 علیھا المتعارف
  المملكة في

 العربیة
   االثر المالي للتحول   السعودیة

 المعاییر
 الدولیة
 للتقریر
 المالي

    المدفوع رأس المال 
     

4,500,000                          -   4,500,000  

     نظامياحتیاطي 
         

599,701                          -      599,701  

  )1,149,919(  1,989,080  )6/1/2(   مبقاةرباح أ
     

839,161  

 العائدة للمساھمین في الشركة  حقوق الملكیة 
 

7,088,781 
 

)1,149,919( 
    

5,938,862  
 
 
 المبقاه األرباح تسویة )6/1/2(
 

 فیما یلي تحلیل تأثیر  إعادة قیاس المعیار الدولي للتقریر المالي على األرباح المبقاة:

 
 إیضاح

االثر على االرباح المبقاة 
 م2016 ینایر 1  كما في

 )14.619( (ب) التزامات مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 
 )3,030( (د) قروض الموظفین

 )740,625(  لمشروع مدار بصورة مشتركةالتغییر في القرض المساند 
 )391,645( (و) استثمارات في مشاریع مدارة بصورة مشتركة

 
 )1,149,919( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 م 2016دبسمبر  31الموحدة كما في  الملكیة لحقوقالمجموعة  تسویات) 6-2(

 ایضاحات 

وفقاً لمعاییر 
المحاسبة المتعارف 
علیھا في المملكة  
  العربیة السعودیة

األثر المالى  
  للتحول 

 الدولیة المعاییر
 المالي للتقریر

       
        صولاأل 
       متداولة الغیر  صولاأل 

 16,898,572  -  16,898,572 (ھـ)  وآالت ومعدات  مصانع



 والشركة التابعة لھا  السعودیة لإلستثمار الصناعي المجموعةشركة 
 ةـة سعودیـة مساھمـشرك

 
 م2017 دیسمبر 31في  ةالمنتھیسنة للالموحدة یضاحات حول القوائم المالیة إ
 ما لم یذكر خالف ذلك) الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بآالف  
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 -  (900,000)   900,000          مشتركة  بصورة دارةلمشاریع م همساند ضوقر
 2,472,484  ) 644,779(   3,117,263     (و) مشتركة بصورة مدارة مشاریع في استثمارات

  110,454     (34,076)    144,530         (د) موظفین  قروض
 19,481,510  ) 1,578,855(   21,060,365    متداولةالغیر  صولاأل مجموع 

       متداولة ال صولاأل 

  -   923,702          مخزون 
            

923,702  
  الشركة  في المسیطر غیر الشریك من  اإلسترداد  مستحقة  المؤجلة الضریبة

 221,216  221,216  -  التابعة

 108,271  ) 168.399(   276,670         (ھـ)  وأرصدة مدینة أخرى   اً مقدم دفعات
  276,669   167,023   109,646          من أطراف ذات عالقة    مستحقال

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

 5,720,941  219,841   5,501,100      متداولةال صولمجموع األ 
 25,202,451  ) 1,359,014(   26,561,465     صولاأل إجمالي 

       
       لتزاماتحقوق الملكیة و اال 

       حقوق الملكیة

           -   4,500,000      رأس المال  
          

4,500,000  
  649,612          -   649,612            نظامياحتیاطي 

 867,797  ) 1,570,485(   2,438,282      رباح مبقاة  أ
 6,017,409  ) 1,570,485(   7,587,894      للمساھمین في الشركة   العائدةحقوق الملكیة 

   5,907,644      حقوق الملكیة غیر المسیطرة  
              

27,445   
          

5,935,089  
 11,952,498  ) 1,543.040(   13,495,538    حقوق الملكیة   إجمالي

       المتداولةلتزامات غیر اال 

   8,164,785        األجل طویلة قروض
                    

   -   
          

8,164,785  

   1,066,172     (ج) مساند من شریك غیر مسیطر في شركة تابعة  قرض
            

(80,241)  
             

985,931  

  -   1,070,000       صكوك
          

1,070,000  
  221,216   221,216     -                    (أ)  ضریبیة مؤجلة    التزامات
 127,020  43,049   83,971           (ب)  نھایة الخدمة للموظفین   آت مكافالتزامات  

   10,384,928    مجموع اإللتزامات غیر المتداولة
            

184,024   
       

10,568,952  
       متداولة لتزاماتاال 

  -   1,340,670        األجل  طویلةمن قروض  متداولال جزءال
          

1,340,670  
 95,058  35,762   59,296            تجاریون دائنون
 453,148  (35,737)   488,885          اخرى  دائنة وأرصدة اتمستحق

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

   2   2,680,999      لتزامات المتداولةمجموع اال 
          

2,681,001  

   184,026   13,065,927    لتزاماتاال  إجمالي
       

13,249,953  
 25,202,451  ) 1,359,014(   26,561,465     لتزاماتالملكیة واال  حقوقإجمالي 

 م 2016دیسمبر  31المنتھیة  في  للسنة الموحد الشامل لدخلالمجموعة ل تسویات) 6-2( 

 ایضاحات    

وفقاً لمعاییر   
المحاسبة المتعارف  
علیھا في المملكة  
 العربیة السعودیة  

 

األثر المالى   
 للتحول   

 

المعاییر الدولیة   
 للتقریر المالي  

       
  6,066,505      -       6,066,505  مبیعات

 (4,469,066)        مبیعات  تكلفة
 

11,554  
  

(4,457,512) 
  1,608,993   11,554   1,597,439         الربح   مجمل
  86,478  (252,221)    338,699           مشتركة  بصورة مدارة مشاریع أرباح فيالشركة  حصة 

 ) 377,645(    3,374  (381,019)          بیع وتسویق   مصروفات
 ) 230,428(   (3,374)   (227,054)          عمومیة وإداریة   مصروفات

     -        مشتركة  بصورة مدارمشروع  استثمار خسائر
 

 (159,375) 
 

 )159,375 ( 



 والشركة التابعة لھا  السعودیة لإلستثمار الصناعي المجموعةشركة 
 ةـة سعودیـة مساھمـشرك

 
 م2017 دیسمبر 31في  ةالمنتھیسنة للالموحدة یضاحات حول القوائم المالیة إ
 ما لم یذكر خالف ذلك) الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بآالف  
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  928,023  (400,042)    1,328,065       التشغیل   ربح
 (253,005)   ) 65,061(   (187,944)          تمویل  تكالیف

  23,237    2,562   20,675             أخرى   إیرادات
  698,255  (462,541)    1,160,796       الدخل وضریبة    الزكاة قبل الربح
 ) 217,270(   ) 64,345(   (152,925)         (أ)  وضریبة الدخل   الزكاة
  480,985  (526,886)    1,007,871       السنة     ربح 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  
       

       : خر اآل الشامل   الدخل بنود 
       

الربح أو  بنود لن یتم إعادة تصنیفھا الحقا ضمن صافي  
 للسنة الخسارة  

 
 

 
 

 
 

إعادة قیاس االكتوارى اللتزام مكافآت نھایة الخدمة  
      -         (ب)  للموظفین

                 
     

(11,127)  
                  

    (11,127) 

   1,007,871           للسنةالدخل الشامل  
  

(538,013)  469,858 
          :لـ العائد

  78,547  (420,566)    499,113            في الشركة   المساھمین
   391,311  ) 117,447(    508,758            الملكیة غیر المسیطرة   حقوق 

         1,007,871    (538,013)  469,858  
          (بالریال السعودي) ربحیة السھم  

صافي ربح السنة  ربحیة السھم األساسیة والمخفضة من 
  1.11                 في الشركة للمساھمین 

 
 (0.93) 

 
0.18  

  



 والشركة التابعة لھا  السعودیة لإلستثمار الصناعي المجموعةشركة 
 ةـة سعودیـة مساھمـشرك

 
 م2017 دیسمبر 31في  ةالمنتھیسنة للالموحدة یضاحات حول القوائم المالیة إ
 ما لم یذكر خالف ذلك) الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بآالف  
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 م2016دیسمبر  31الموحدة كما في  حقوق الملكیةو التسویات على بنود  )6/2/1(

 

  یضاحإ

 ً  لمعاییر وفقا
 المحاسبة

 علیھا المتعارف
  المملكة في

 العربیة
   السعودیة

االثر المالي 
   للتحول

 المعاییر
 الدولیة

  المالي للتقریر
 4,500,000           -       4,500,000   المدفوع رأس المال 

 649,612           -           649,612    نظامياحتیاطي 

       2,438,282  )6/2/2(  مبقاةرباح أ
)1,570,485
(  867,797 

       7,587,894   العائدة للمساھمین في الشركة  حقوق الملكیة 
)1,570,485
(  6,017,409 

 
 تسویة األرباح المبقاه  )6/2/2(

 فیما یلي تحلیل إعادة قیاس المعیار للتقریر المالي على األرباح المبقاه:

 

  یضاحإ

 على االثر
 المبقاة رباحألا

 في كما
  م2016ینایر  1 

 على االثر
 الشامل الدخل
 السنة عن

 في المنتھیة
دیسمبر  31 

   م2016

 على االثر
 رباحألا

 في كما المبقاة
دیسمبر  31 

 م2016
        

 )5(  )5(  -  (أ) مؤجلة   ضریبیة اإللتزامات

 )14,184(  435      )14,619(   (ب) مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  التزامات
 )64,340(  )64,340(  -  (أ) للسنة   الدخل وضریبة الزكاة

 )11,522(  )8,492(  )3,030(  )د( الموظفین قروض
 مدار لمشروع المساند القرض في التغییر

 )900,000(  )159,375(  )740,625(   مشتركة بصورة

 )644,779(  )253,134(  )391,645(  (و) مشتركة بصورة مدارة مشاریع في استثمارات
 

  )1,149,919(  )484,911(  )1,634,830( 
ضریبة الدخل الحالیة والضریبة المؤجلة  

 -  (أ) العائدة الى الشریك غیر السعودي 
 64,345   64,345  

   )1991,149,(  )420,566(   )1,570,485( 
 
 النقدیة التدفقات قائمة على تسویات   )6-3( 

ً یوجد أیھ اختالفات جوھریة بین طریقة عرض قائمة التدفقات النقدیة  ال ً  المالي للتقریر الدولیة للمعاییر وفقا  لمعاییر ووفقا
 .السعودیة العربیة المملكة في علیھا المتعارف المحاسبة

 الدخلتسویات  إلى إضافةم، 2016 دیسمبر 31و م 2016 ینایر 1 في كما الملكیة حقوق تسویات حول إیضاحات )6-4( 
 م.2016 دیسمبر 31 في المنتھیة للسنة

 
  ضرائب الدخل  – 12المحاسبة الدولي  معیار  (أ) 

في المملكة العربیة السعودیة بالنسبة للشركات المملوكة للمواطنین السعودیین وغیر  لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا استنادا
فإن الزكاة وضریبة الدخل تمثالن معاً  ، شركة تابعة لبتروكیم)الشركة السعودیة للبولیمرات (السعودیین (شركة مختلطة)،

ً بالنسبة للشركاء، وبالتالي یتم المحاسبة عن الزكاة وضریبة ا على حقوق ملكیة الشركاء، بناء علیھ، یتم  أعباءلدخل كالتزاما



 والشركة التابعة لھا  السعودیة لإلستثمار الصناعي المجموعةشركة 
 ةـة سعودیـة مساھمـشرك

 
 م2017 دیسمبر 31في  ةالمنتھیسنة للالموحدة یضاحات حول القوائم المالیة إ
 ما لم یذكر خالف ذلك) الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بآالف  
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ً لمعیار المحاسبة ولكن . والسابقاستردادھا من الشركاء، ولذلك لم یتم المحاسبة عن الزكاة المؤجلة أو ضریبة الدخل في  فقا
  والدخل الربح أو الخسارة  قائمةوبالتالي یتم تحمیلھا إلى  الشركة، تعتبر الزكاة وضریبة الدخل كمصروفات )12( رقم الدولي
 . 2016 ینایر 1 في كما بالصافي مؤجل ضریبي التزام بتسجیل المجموعة قامتفقد  ، وعلیة الموحدة اآلخر الشامل

 
 نھایة الخدمة للموظفین  اتمكافالتزام  ) (ب
 ً   الخدمة  نھایة اتلمكاف مخصص بتسجیل المجموعة قامت السعودیة، العربیة المملكة في علیھا المتعارف المحاسبة لمعاییر وفقا

ً  وذلك المركز المالى تاریخ في المستحقة والمبالغ للموظفین  المتراكمة  الخدمة  فترات على المطبقة الموظفین عمل لعقود وفقا
زام یعادل صافي القیمة  مطالبة بتسجیل مبلغ الت المجموعة )، فإن19رقم ( استناداً إلى معیار المحاسبة الدولي ولكن،. للموظفین
 قامت فقد وعلیھ،لتزام المزایا المحددة واألرباح والخسائر االكتواریة إلعادة القیاس وتكالیف الخدمة السابقة. الحالیة إل
 السابقة  بالفترات المتعلقة القیاس إعادة تأثیر إن. م2016 ینایر 1 في كما للموظفین الخدمة نھایة آتمكاف قیاس بإعادة المجموعة

  الدخل و الربح أو الخسارة  قائمةضمن  والمصروفات اإلضافیة  م 2016ینایر  1 كما في االفتتاحیة المبقاة األرباح إلى تحمیلھ تم
 .  الموحدة اآلخر الشامل

 
 مساندة  قروض (ج)
 ً  فائدة تحمل ال التي للشركاء المساندة القروض قیاس تم ،السعودیة العربیة المملكة في  علیھا المتعارف المحاسبة لمعاییر وفقا

 مبدئیا القروض ھذهفإنھ یتوجب قیاس  ،)39رقم ( الدولي المحاسبة لمعیار وفقا أنھ إال. الفعلیة القرض لمتحصالت وفقا مبدئیا
ً  قیاسھا ویعاد العادلة، للقیمة وفقا  قیاس بإعادة المجموعة قامت علیھ، وبناءا. الفعلي العمولة معدل باستخدام المطفأة بالتكلفة الحقا

 .  القرض فترة اطفاءه سیتم الذي المؤجل االئتمان وتسجیل م2016 ینایر 1 في كما للشركاء المساندة القروض
 
 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،  قیاسینبغي ف، )39رقم ( لمدفوعات القروض الفعلیة، ولكن، بحسب معیار المحاسبة الدولي

 قروض قیاس بإعادة المجموعة قامت وبالتالي. بإستخدام معدل العمولة الفعليتُقاس ھذه القروض بالتكلفة المطفأة  اً و الحق
 . م 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 إستناداً 
ً لمعیار المحاسبة الدولي  لكنو .مدینینإدراجھا تحت بند  التكالیف تلك  ثباتإومعدات"، یتم  وآالت عقارات" )16رقم (وفقا

 .ومعدات وآالت مصانعتصنیف تلك التكالیف تحت بند  المجموعة، وبالتالي أعادت  صولاألكجزء من تكلفة 
  
 
 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
 تم، م2016  ینایر 1 في كماالمدارة بصورة مشتركة")  المشاریع" بــ معا إلیھاالبتروكیماویات التحویلیة المحدودة (یشار 

تم المحاسبة عن    .إلثبات أثر التحول لتلك المعاییر المدارة بصورة مشتركة للمشاریعالملكیة تعدیالت على حقوق  إجراء
بمبلغ  ،السعودیة العربیة المملكة في علیھا المتعارف المحاسبة لمعاییروفقا ، المدارة بصورة مشتركة المشاریعفي  االستثمار

.  المالي للتقریرالدولیة  المعاییرألف لایر سعودي بعد تطبیق  391,645ألف لایر سعودي والذي انخفض باجمالي  3,209,814
 مصانعالنھایة الخدمة للموظفین، وانخفاض قیمة  آتالضرائب المؤجلة، ومكاف التزاماتالزكاة، و تم اجراء التعدیالت على

مدارة  مشاریعوالمعدات، والقروض المساندة للشركاء وقروض الموظفین. نتیجة لذلك، بلغت قیمة االستثمار في  واالالت
 الف 666,678 بمبلغ تعدیلعن ذلك، تم  فضالالف لایر سعودي.  2,818,169بمبلغ  2016ینایر  1 كما فيبصورة مشتركة 

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

ً  علیھا المحاسبة عند  سعودي لایر الف 348,403  . م2016 ینایر 1 من اعتبارا المالي للتقریر الدولیة للمعاییر وفقا
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 ،صافيوالمعداتواآلالت  مصانع  -7

 
 المباني 

 ) 1-7یضاح إ(
 اآلالت والمعدات 

 ) 1-7یضاح (إ

الصیانة  
 الدوریة 

 ) 2-7یضاح إ(
محفزات  
 البالتینیوم 

  األثاث
  والمعدات
 المكتبیة 

أجھزة الحاسب  
األلي  

 السیارات  واالتصاالت 

مشروعات  
 تحت التنفیذ 

 مجموع  ) 3-7(إیضاح 
          التكلفة:

   19,710,168   311,344   30,437   385  145,391   24,461   51,964   18,463,848   682,338 م2016ینایر  1الرصید كما في 
   618,087   114,465   161  -    11,310  -    454,763   37,283   105 إضافات

    - ) 257,907(    1,624  -    3,105  -   -    253,178  -   تحت التنفیذمحول من المشروعات 
 ) 19,347(  ) 19,047(  ) 300(   -   -   -   -   -   -  تسویات

 ) 1,444(   -  ) 120(   -   -   -   -  ) 1,324(   -  استبعادات
   20,307,464   148,855   31,802   385   159,806   24,461   506,727   18,752,985   682,443 م2016دیسمبر  31الرصید كما في 

   89,300   53,460   2,375  24   6,793    22,136   2,846   1,666 إضافات
    - ) 78,701(   -   -    10,725   5,490  -    61,687   799  تحت التنفیذمحول من المشروعات 

 ) 7,234(   -  ) 2,429(  ) 11(  ) 2,182(   -  -  ) 664(  ) 1,948(  استبعادات
 20,389,530   123,614     31,748   398   175,142   29,951   528,863 18,816,854     682,960 م2017دیسمبر  31الرصید كما في 

          
          المتراكم: اإلستھالك

   2,591,682  -    19,308   353   93,709  -   248   2,388,754   89,310 م2016ینایر  1كما في الرصید 
   817,994  -    6,176  19   29,069  -    9,649   745,830   27,251 استھالك السنة

 ) 784(   -  ) 79(   -   -   -   -  ) 705(   -  استبعادات
   3,408,892    -   25,405   372   122,778  -    9,897   3,133,879   116,561 م2016دیسمبر  31الرصید كما في 

   913,792  -    4,991  8   25,010  -    103,693   752,677   27,413 استھالك السنة
 ) 5,129(   -  ) 1,036(  ) 11(  ) 2,182(   -    ) 664(  ) 1,236(  استبعادات

   4,317,555    -   29,360   369   145,606  -    113,590   3,885,892   142,738 م2017دیسمبر  31الرصید كما في 

          
          صافي القیمة الدفتریة

   16,071,975   123,614   2,388  29   29,536   29,951   415,273   14,930,962   540,222 م2017دیسمبر  31في 
   16,898,572   148,855   6,397  13   37,028   24,461   496,830   15,619,106   565,882 م2016دیسمبر  31في 
   17,118,486   311,344   11,129  32   51,682   24,461   51,716   16,075,094   593,028 م2015دیسمبر  31في 
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 30تم إنشاء المصنع على أرض مستأجرة من الھیئة الملكیة للجبیل و ینبع. تبلغ فترة عقد اإلیجار األولي      )7-1(

 للتجدید لفترات إضافیة الحقة. ) قابلةم 2007دیسمبر  9(الموافق   ھـ 1428ذو القعدة  29سنة تبدأ من 
(إیضاح  المتعددة ت القروض آالت ومعدات المصنع كجزء من الضمانات المقدمة مقابل اتفاقیاتم رھن و

17.( 
 

  شھرا وتؤجل  60 عتیادیة على فترة زمنیة مدتھااإل الدوریة الصیانةدورة  تجرى ،المجموعةوفقا لسیاسة   ) 7-2(
 .المخطط لھا القادمة الصیانة الدوریة على مدى  وتطفأالمخطط لھا الدوریة  الصیانةتكالیف 

 
 .المجموعةتتمثل المشروعات تحت التنفیذ في تكلفة بعض الوحدات والمرافق االضافیة لمصنع      )7-3(

 
 

 قروض مساندة لمشاریع مدارة بصورة مشتركة -8
من الشركاء بحسب  ممنوحةال تحمل عمولة  قروضفي   تتمثل القروض المسانده لمشاریع مداره بصورة مشتركة

 31. إن أرصدة القروض المساندة كما في عمولةل القروض المساندة سداد ھذه  خضعحصص ملكیتھم فیھا. ال ی
  دیسمبر:
 

 م2017 
 م2015  م2016 

 75,000  -  - فیلیبس شیفرون الجبیل شركة
 

 شركة البتروكیماویات التحویلیة
ً لقرار مجلس  ینص على شطب القرض المساند المقدم لشركة   الذي  م2017أبریل  18بتاریخ  الشركة إدارةوفقا

وكذلك اعتبار جمیع دفعات التمویل  ،الف لایر سعودي 740,625م مبلغ 2015دیسمبر  31البتروكیماویات التحویلیة كما في 
 كةالشرم مصاریف تحمل على قائمة الربح أو الخسارة، وحیث أن 2016التي تمت لشركة البتروكیماویات التحویلیة خالل عام 

ال تتوقع استرداد القرض المساند الممنوح لشركة البتروكیماویات التحویلیة مع األخذ في االعتبار المركز المالي واألداء المالي  
أو  الربححملت على قائمة استثمارخسائر باعتبار دفعات التمویل المقدمة لشركة البتروكیماویات التحویلیة الشركةلھا. قامت 

 ألف لایر سعودي)        159,375م : 2016دیسمبر  31( الف لایر سعودي 40,586م بمبلغ 2017دیسمبر  31الخسارة كما في    
 

  مشتركة بصورة مدارة مشاریع في ستثماراتإ -9
وتعمل في  ذات مسئولیة محدودةالتالیة التي تم تأسیسھا كشركات  الشركاتالمدارة بصورة مشتركة في  المشاریع تتمثل 

 المملكة العربیة السعودیة:  
 

 م2016 ینایر 1 م2016 دیسمبر 31 م2017 دیسمبر 31 

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

 
 
 

 

 : م2017 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
 2,472,484  -  1,591,751            880,733 السنةبدایة  في
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 مشاریع أرباححصة الشركة في صافي 
 302,522 مدارة بصورة مشتركة

 
306,720 

 
- 

 
609,242   

في  الخسائر الشاملة اآلخرى في الحصة
 ) 1,379( مدارة بصورة مشتركة مشاریع

 
)1,310 ( 

 
- 

 
 )2,689 ( 

 ) 290,625( ارباح  توزیعات
 

)318,750 ( 
 

- 
 

 )609,375 ( 

 891,251 م 2017 دیسمبر 31 في كما

 

1,578,411 

 

- 

 

2,469,662 
 

تم توقیع عقد بیع كامل حصة المجموعة السعودیة لإلستثمار الصناعى فى شركة  م ،2017یولیو  13بتاریخ   *
م، أعلنت المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعى أنھا أتمت بیع 2017أكتوبر  18بتاریخ البتروكیماویات التحویلیة، و 

ملیون  31,2إجمالیة قدرھا  % فى شركة البتروكیماویات التحویلیة إلى طرف غیر ذى عالقة بقیمة50حصتھا البالغة 
 .لایر سعودى

 
 : 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  

ــافي  ــي صـ ــركة فـ ــة الشـ ــاح/ حصـ أربـ
مـــدارة بصـــورة  (خســـائر) مشـــاریع

 مشتركة
219,250  

 
302,791  

 
 )435,563 ( 

 
86,478  

في  الخسائر الشاملة اآلخرى في الحصة
 ) 913(  -  ) 913(  - مدارة بصورة مشتركة مشاریع

  )431,250(  -  ) 84,375(  ) 346,875( ارباح  توزیعات

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

المدارة  المشاریع( إحدى  ، سجلت شركة البتروكیماویات التحویلیة المحدودةم2016دیسمبر  31السنة المنتھیة في  خالل*  
في   المجموعةعلیھ، تجاوزت حصة  وبناءً . لایر سعودي الف 1,017,695السنة بمبلغ  عنخسائر  بصورة مشتركة)

 بمبلغ للسنة خسائر المجموعة سجلت ولذلك المحدودة، التحویلیة البتروكیماویات شركةفي  استثمارھا قیمةالخسائر 
 . للشركة بالدفاتر المدرجة القیمة صافى یعادل بما سعودي لایر لفأ 435,563

 
 

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

 
 شیفرون شركة

 السعودیة فیلیبس

 

 شیفرون  شركة
 الجبیل فیلیبس

 شركة 
البتروكیماویات 

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

 ارباح  توزیعات
)262,500 (  

-     
-     

)262,500 ( 

 الرصید الختامي
1,008,358   

1,374,248   
435,563   

2,818,169  
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 :م2017دیسمبر  31في  كما المداره بصورة مشتركةالمركز المالي للمشاریع  بقائمة ملخص یلي فیما

 
 شیفرون شركة
 السعودیة فیلیبس

 

 شیفرون شركة
 الجبیل فیلیبس

 شركة 
البتروكیماویات 

التحویلیة المحدودة 
* 

 -  4,058,823  2,809,916 إجمالي االصول
 -  ) 901,998(  ) 1,020,805( إجمالي االلتزامات

 -  3,156,825  1,789,111 إجمالي حقوق الملكیة
 

 :م2016دیسمبر  31في  كما المداره بصورة مشتركةالمركز المالي للمشاریع  بقائمة ملخص یلي فیما

 
 شیفرون شركة
  السعودیة فیلیبس

 شیفرون شركة
  الجبیل فیلیبس

 شركة
البتروكیماویات 

التحویلیة المحدودة 
* 

  1,268,630            3,952,285  2,967,582 إجمالي االصول

 (1,260,911)  (768,781)  (1,202,578) إجمالي االلتزامات

  3,183,504  1,765,004 إجمالي حقوق الملكیة
                  

7,719  
 

 :م2016 ینایر 1في  كما المداره بصورة مشتركةالمركز المالي للمشاریع  بقائمة ملخص یلي فیما

 
 شیفرون شركة
 السعودیة فیلیبس

 

 شیفرون شركة
 الجبیل فیلیبس

 
 شركة

البتروكیماویات 
التحویلیة المحدودة 

* 
  1,981,695            4,487,528  2,975,024 إجمالي االصول

          ) 1,739,032(  ) 958,306( إجمالي االلتزامات
(1,110,568) 

  871,127   2,748,496  2,016,718 إجمالي حقوق الملكیة
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 :م2017دیسمبر  31في  للسنة المنتھیة المداره بصورة مشتركةللمشاریع الربح أو الخسارة  بقائمة ملخص یلي فیما

 
 شیفرون شركة
  السعودیة فیلیبس

 شیفرون شركة
 الجبیل فیلیبس

 شركة 
البتروكیماویات 

التحویلیة المحدودة 
* 

 -  5,852,437  4,624,692 یراداتاإل
 -  ) 5,307,241(  ) 4,080,964( المصروفات

 -  545,196  543,728 صافي ربح السنة
 
 

 :م2016دیسمبر  31في  المنتھیةللسنة  المداره بصورة مشتركةللمشاریع الربح أو الخسارة  بقائمة ملخص یلي فیما

 
 شیفرون شركة
 السعودیة فیلیبس

 

 شیفرون شركة
 الجبیل فیلیبس

 شركة 
البتروكیماویات 

التحویلیة المحدودة 
* 

 137,040   4,941,025   3,904,922 یراداتاإل
 ) 1,154,735(  (4,405,942)   (3,512,520)  المصروفات
 ) 1,017,695(   535,083   392,402 السنة (خسارة) /صافي ربح

 
 

 :م7201دیسمبر  31في  للسنة المنتھیة المداره بصورة مشتركةللمشاریع  التدفقات النقدیة بقائمة ملخص یلي فیما

 
 شیفرون شركة
 السعودیة فیلیبس

 

 شیفرون شركة
 الجبیل فیلیبس

 شركة 
البتروكیماویات 

التحویلیة المحدودة 
* 

 -  1,036,853  654,495 التشغیل
 -  ) 96,219(  ) 146,509( االستثمار

 -  ) 550,239(  ) 517,436( التمویل
 -  390,395  ) 9,450( حكمھصافي التغیر في النقد وما في 

 
 :م2016دیسمبر  31في  للسنة المنتھیة مشتركةالمداره بصورة للمشاریع  التدفقات النقدیة بقائمة ملخص یلي فیما

 
 شیفرون شركة
 السعودیة فیلیبس

 

 شیفرون شركة
 الجبیل فیلیبس

 
 شركة

البتروكیماویات 
التحویلیة المحدودة 

* 
 (332,337)   562,481  898,531 التشغیل

 (6,896)   ) 27,885(  (113,884)  االستثمار
  318,750  (1,084,665)   ) 672,120( التمویل

 (20,483)   (550,069)    112,527 حكمھصافي التغیر في النقد وما في 
 

 
 
 
 

 قروض الموظفین -10
إلى موظفیھا السعودیین لشراء وحدات سكنیة ضمن   المجموعةقروض غیر محملة بفائدة تمنحھا تتمثل قروض الموظفین في 

. وتستحق ھذة القروض السداد بالتقسیط على مدى فترة المشتراة الممتلكات برھن مكفولة وھي ،برنامج تملك الوحدات السكنیة
ة. بلغت عاما. وتصنف األقساط المستحقة السداد خالل سنة واحدة كحسابات مدینة أخرى ضمن األصول المتداول 15أقصاھا 

       ملیون لایر  سعودي،  131,9م: 2016دیسمبر  31ملیون لایر سعودي ( 142,5م مبلغ 2017دیسمبر  31القیمة العادلة كما في 
دیسمبر  31ملیون لایر سعودي ( 26,1ملیون لایر سعودي) تتضمن الجزء المتداول بمبلغ  61,3م: مبلغ 2016ینایر  1
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  ملیون لایر سعودي) 7,1م: مبلغ 2016ینایر  1ملیون لایر سعودي،  21,5م: 2016
 

 مخزون -11

 

 كما في
 2017 دیسمبر 31 

 م

 في كما 
 2016دیسمبر  31 

 م

 
 في كما

 م 2016ینایر  1 
 549.840  372,149  498,458 تامة الصنع  بضاعة

 1.718  6,952  3,731 خام  مواد
 354.052  382,560  436,436 قطع غیار
 113.201  162,041  154,313 كیمیائیة محفزات

 1,092,938  923,702  1,018,811 
 

12-  ً  وأرصدة مدینة اخرى  دفعات مقدما

 

       كما في        
 دیسمبر 31

 م2017

 
 في كما

 م2016دیسمبر  31

 
 في كما

 م2016ینایر  1
 27.792  21.169  30.090  امقدم مدفوعة مصروفات 

 7,084  21,476  26,107 المتداول الجزء – موظفین قروض
 52,016  52,016  40,871 نقدیة  تأمینات

 50  157  167 دفعات مقدمة للموردین
 2,042  13,453  27,604 خرى ا
 124,839  108,271  88,984 
 

 مدینون تجاریون -13
م: 2016دیسمبر  31الف لایر سعودي (1,108,947م مبلغ 2017دیسمبر  31تبلغ أرصدة المدینون التجاریون كما في 

 فائدة، أي  المدینة التجاریة الحسابات تحمل الف لایر سعودي)، وال  850,227  م:2016ینایر  1الف لایر سعودي، 562,831
 بناءً  .المدة ھذة بعد السداد متأخرة یوماً، حیث تعتبر الحسابات التجاریة المدینة 90- 30  المجموعة لدى االئتمان فترة وتبلغ
 تحصیلھا الُمتَوَ◌قَّع ومن بضمانات مكفولة غیر القیمة المنخفضة غیر المدینة التجاریة الحسابات فإن السابقة، الخبرة على

 .بالكامل
 

 التجاریون المدینون أعمار
 في كما

 م2017 دیسمبر 31 

 في كما 
دیسمبر  31

 م2016
  557,907   1,108,302 حتى شھرین  

  994     - من شھرین إلى ثالثة أشھر 
  3,930   645 أكثر من ثالثة أشھر  
 1,108,947  562,831  

 ألجلمرابحة   ودائع -14

 

 كما في
 دیسمبر 31

  م2017
 في كما

  م2016دیسمبر  31
 في كما

 م2016ینایر 1
ذات تواریخ إستحقاق أكثر  ألجل مرابحةودائع 

 715.300 من تاریخ إقتنائھا سنةمن ثالثة أشھر وأقل من 
 

794,800  
640,000 

  .السوق في السائدة العمولة أسعار أساس على مالي عائد ألجلمرابحة  ودائع عن یتحقق
 حكمھالنقد وما في  -15
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م: 2016دیسمبر  31الف لایر سعودي ( 3.107.269م مبلغ 2017دیسمبر  31كما في حكمھ  النقد وما فيتبلغ أرصدة 
رصدة  أ حكمھتتضمن أرصدة النقد وما في ، الف لایر سعودي) 2,505,821  م:2016ینایر  1الف لایر سعودي،  2,833,452

            ملیون لایر سعودي 2,152 م بمبلغ2017دیسمبر  31لدى البنوك للشركة السعودیة للبولیمرات (شركة تابعة لبتروكیم) كما في 
) متنازل عنھا كضمان مقابل ملیون لایر سعودي 2,325م:2016ینایر  1، ملیون لایر سعودي 2,537م: 2016دیسمبر  31(

  .)17تجاریة (إیضاح تسھیالت القروض من صندوق االستثمارات العامة ومن اتحاد بنوك 

 المدفوع رأس المال -16

 

 كما في
 دیسمبر 31 

 م2017

 في كما 
دیسمبر  31

 م2016

 
 في كما

 م2016ینایر  1 
 4,500,000  4,500,000  4,500,000 لایر سعودي للسھم  10سھم بقیمة  450,000,000

  ألجل طویلة قروض -17
 

 :كما في بالتسھیالت االئتمانیة وفیما یلي حركة التكالیف المؤجلة غیر المطفأة  المتعلقة
       

 المجموعةالتي تم الحصول علیھا من الجھات التالیة بغرض تمویل األعمال اإلنشائیة لمصنع  القروض ألجل
 :) كما في لبتروكیم  (شركة تابعة السعودیة للبولیمرات

 معدل العمولة 
 الفعال

  تاریخ
 االستحقاق

دیسمبر  31
 م2017

دیسمبر  31 
  م2016

 ینایر 1
 م2016

        الجزء المتداول
 تجمع بنوك تجاریة 

 )1-17(إیضاح 
الیبور+ 

 563,670  563,670  551,027 م2018دیسمبر  15 1.05%
 تجمع بنوك تجاریة 

 )2-17(إیضاح 
الیبور+ 

 132,750  177,000  177,000 م2018دیسمبر  15 0.06%
صندوق االستثمارات 

 العامة 
 )3-17(إیضاح 

الیبور+ 
 420,000  420,000  450,000 م2018دیسمبر  31 0.05%

التنمیة الصناعیة  صندوق
 )4-17(إیضاح  السعودي

الیبور+ 
 180,000  180,000  190,000 م2018أكتوبر  15 1,014%

   1,368,027  
1,340,67
0  

1,296,42
0 

        الجزء غیر المتداول  
 تجمع بنوك تجاریة 

 )1-17(إیضاح 
الیبور+ 

1.05% 2019-2023 4,063,821  
4,720,73
6  

5,284,40
6 

 تجمع بنوك تجاریة 
 )2-17(إیضاح 

الیبور+ 
0.06% 2019-2023 1,291,768  

1,504,50
0   

1,681,50
0  

صندوق االستثمارات 
 العامة

 )3-17(إیضاح  
الیبور+ 

0.05% 2019-2020 982,317  
1,470,00
0   

1,890,00
0  

التنمیة الصناعیة  صندوق
 )4-17(إیضاح  السعودي

الیبور+ 
1,014% 2019-2020 300,000  490,000  670,000 

   6,637,906  8,185,23
6  9,525,90

6 
   )12,037(  یخصم: التكالیف المؤجلة غیر المطفأة  

)20,451(   
)33,591( 

   6,625,869  8,164,78
5  9,492,31

5 
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 م2017دیسمبر  31 
دیسمبر  31 

 م2016ینایر  1  م2016
      التكلفة

 238.369  238.369  238,369      ینایر    1
      اإلطفاء

 )186,901(    )204,778(  )217,918( ینایر    1
 )17,877(  )13,140(  )8,414( )26السنة (إیضاح  إطفاء

 )204,778(  )217,918(  )226,332( أخر السنة  
 33,591  20,451  12,037 دیسمبر 31الرصید كما في 
 

 
وفقاً  سنویة لعمولة ملیون لایر سعودي 7,046بمبلغ  بنوك تجاریةتجمع الممنوح من  القرض خضعی )17-1(

% على 1.15 إلى %0.8 باإلضافة إلى ھامش یتراوح من في لندن (الیبور) بین البنوك لسائدة ا للمعدالت
قسط نصف سنوي وبقیمة  22م وعلى 2013یونیو  15في  القرض ھذا . بدأ سدادمدى عمر القرض

% من قیمة الجزء المستخدم من القرض. القرض مكفول بالتنازل عن الحصیلة 20 – 2تتراوح من  
المتبقیة من الحسابات البنكیة الخاصة بمشروع الشركة السعودیة للبولیمرات وبرھن على وتنازل عن 

 1وعلیھ فقد صنف الجزء المستحق السداد من القرض قبل  لمشروع.الحسابات البنكیة الداخلیة الخاصة با
 المتداولة. االلتزاماتم ضمن 2019ینایر 

 
اتحاد بنوك تجاریة مضمون من قبل بنك الصادرات والواردات األمریكي  الممنوح من  القرض خضعی )17-2(

ویستحق  .یا% سنو0.06باإلضافة إلى ھامش  ملیون لایر سعودي الى عمولة الیبور 2.212بمبلغ 
 – 3م وبقیمة تتراوح من 2013یونیو  15 وذلك ابتداء من قسطا نصف سنویا. 22القرض السداد على 

مكفول بالتنازل عن الحصیلة المتبقیة من بیع المصانع  % من قیمة الجزء المستخدم من القرض.والقرض8
والمعدات للشركة السعودیة للبولیمرات، وبتعھد على وتنازل عن مستندات المشروع المضمونة للشركة 
السعودیة للبولیمرات، وبتعھد على وتنازل عن الحسابات البنكیة الخارجیة الخاصة بالمشروع للشركة 

ازل عن الحسابات البنكیة الداخلیة الخاصة بالمشروع. وعلیھ فقد صنف الجزء السعودیة للبولیمرات. وتن
 .المتداولة االلتزاماتم ضمن 2019ینایر  1المستحق السداد من القرض قبل 

 
سعودي إلى عمولة ملیون لایر  3,000بمبلغ  الممنوح من صندوق االستثمارات العامة القرض خضعی )17-3(

 .االساس% من مبلغ القرض 0.5بنسبة  مدفوع مقدماً % مع رسم 0.5باإلضافة إلى ھامش  الیبور سنویة
م، بحیث یكون 2013دیسمبر  31وذلك ابتداء من  قسطا نصف سنویا. 15ویستحق القرض السداد على 

% لكل منھما، بینما یكون مقدار كل من الثالثة عشر قسطا المتبقیة بنسبة 1مقدار اول قسطین بنسبة 
ول بالتنازل عن الحصیلة المتبقیة من بیع المصانع والمعدات % بعد ذلك. والقرض مكف9 – 7وح من تترا

للشركة السعودیة للبولیمرات، وبتعھد على وتنازل عن مستندات المشروع المضمونة للشركة السعودیة 
ركة السعودیة للبولیمرات، وبتعھد على وتنازل عن الحسابات البنكیة الخارجیة الخاصة بالمشروع للش

وعلیھ فقد صنف الجزء  للبولیمرات وبرھن على وتنازل عن الحسابات البنكیة الداخلیة الخاصة بالمشروع.
 .المتداولة االلتزاماتم ضمن 2019ینایر  1المستحق السداد من القرض قبل 

 
 

 
ملیون لایر  600السعودي بمبلغ إجمالي  صندوق التنمیھ الصناعیھ من انالممنوح انالقرض خضعی )17-4(

% 7.5سعودي لكل منھما الى رسم مدفوع مقدما وفقا ألسعار الفائدة للتعامل بین بنوك لندن باإلضافة الى 
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ویستحق  .من مبالغ القروض لتمویل انشاء مصنع البتروكیماویات الخاص بالشركھ السعودیھ للبولیمرات
وبقیمة تتراوح من  م 2013دیسمبر  18وذلك ابتداء من  یا.قسطا نصف سنو 14سداد القرضین على 

% من قیمة الجزء المستخدم من القروض. والقرضین مكفوالن برھن علي مصانع 8.33 – 4.17
والبولي إیثیلین، وبتنازل  ھیكسین -1والخاصھ بوحدات إنتاج اإلیثلین و المیتاثیسیس و  المجموعةومعدات 

وعلیھ فقد صنف الجزء عن المتحصل من التأمین وحقوق التكنولوجیا للشركة السعودیة للبولیمرات. 
 المتداولة. االلتزاماتم ضمن 2019ینایر  1المستحق السداد من القرض قبل 

 
 القروض اتفاقیاتعلیھا في كافة  المنصوص التعھداتااللتزام بالشركة السعودیة للبولیمرات على  یتعین )17-5(

 :سنوات القادمةالعن  وفیما یلي استحقاقات القروض .المشار إلیھا أعاله 
 

 المبلغ   السنوات
 1,368,027   م2018
 1,408,027   م2019
 1,374,593   م2020
 816,527   م2021
 998,535   م2022

 2,028,187   م2022بعد 
   7,993,896 

 
 المساند من الشریك غیر المسیطر في شركة تابعةقرض  -18

قرض المساند من شركة شیفرون فیلیبس العربیة للبتروكیماویات المحدودة (الشریك غیر المسیطر) للشركة السعودیة 
ال یحمل أي عموالت، ویخضع سداده لتوافر شروط محددة، والمحافظة على حد  ( شركة تابعة لبتروكیم) للبولیمرات
ً للشروط الواردة في اتفاقیات تسھیالت القروض أدنى من  التجاریة النقدیة للشركة السعودیة للبولیمرات وذلك وفقا

   :كما في). فیما یلي حركة القرض المساند 17 إیضاح(
  

  م2017دیسمبر  31 
دیسمبر  31

 م2016
 

 م2016ینایر  1
 977,739  949,562  985,931 في بدایة السنة  

 المحملة على السنة  تكلفة القیمة الحالیةخصم 
 )26(إیضاح 

37,434   36,369  37,448 

 -  -  )8,502(  ربح إعادة القیاس

 )65,625(  -  )196,875(  المدفوع خالل السنة

 949,562  985,931  817,988 في اخر السنة  
 
 
 
 
 
 

  صكوك -19

ً بقیمة ملیار ومئتي ملیون لایر سعودي، 2014 یونیو 23ھـ (الموافق 1435شعبان  25بتاریخ  م)، أصدرت بتروكیم صكوكا
متغیر على أساس  عمولةوبقیمة إسمیة قدرھا ملیون لایر سعودي للصك بدون خصم أو عالوة إصدار. یحمل اإلصدار معدل 
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% یستحق السداد في نھایة كل نصف سنة.   1.7السعودیة (سایبور) زائداً ھامش  األسعار السائدة بین البنوك في المملكة العربیة
 م). 2019 یونیو 23ھـ (الموافق 1440شوال  20تستحق الصكوك السداد بالقیمة اإلسمیة بتاریخ استحقاقھا في 

 

 كتأمین سعودي لایر الف 16,455 مبلغ ایداع تمم) 2014 یونیو 23ھـ (الموافق 1435شعبان  25التفاقیة الصكوك بتاریخ  وفقا
 ).12شركة الریاض المالیة في حساب مفتوح باسم وكیل حملة الصكوك  (إیضاح  لدى محتجز نقدي

 

 31( ملیون لایر سعودي 1.070 م مبلغ2017 دیسمبر 31كما فى  والبالغ الموحدةرصید الصكوك في ھذه القوائم المالیة  یمثل
) قیمة الصكوك المصدرة بعد ملیون لایر سعودي 1,070 م:2016ینایر 1، ملیون لایر سعودي 1,070: م  2016 دیسمبر

 في ھذه الصكوك. الشركةاستبعاد قیمة استثمار 
 

 للموظفین الخدمة نھایة مكافآت التزامات -20

ً لمعیار المحاسبة الدولي رقم ( تھا من المزایا لتزاماأجرت اإلدارة اختبار لتقییم القیمة الحالیة ال ،الموظفین منافع) 19وفقا
نھایة الخدمة للموظفین وفقا للقواعد المحلیة والترتیبات التعاقدیة. فیما یلي  اتفآبمك والمتعلقة، المحددة في تاریخ المركز المالي 

 ة الخدمة للموظفین غیر الممول: اإلفتراضات اإلكتواریة الرئیسة المستخدمة إلحتساب التزام مكافآت نھای

 
 في كما

 م 2017 دیسمبر 31

             في كما 
 م2016دیسمبر  31

 في           كما 
 م2016ینایر  1

 %4.3  %4.1  %3.7  معدل الخصم  
 %5  %5  %5 المعدل المتوقع للزیادة في الرواتب

 
  :مكافآت نھایة الخدمة للموظفینلتزام القیمة الحالیة إل علىیلي الحركة  فیما

 

 كما في
 2017 دیسمبر 31 

 م

 في كما 
دیسمبر  31 

 م2016

 
 في كما

 م2016ینایر  1 
  77,722   94,329        127,020          الرصید اإلفتتاحي

  21,148   23,303         28,599   ربح السنة على المحمل
 )3,623(  )826(   )3,448( مدفوعة  كافآتم

 )918(   10,214   14,861 االكتوارى قیاسالعادة إ رباحأ (خسائر)
 167,032           127,020   94,329  

 
 : المركز الماليلالفتراضات الھامة كما في تاریخ  الجوھریةفیما یلي تحلیل الحساسیة 

 
 الزیادة/

 ( النقص)

 
 في كما

 م 2017 دیسمبر 31

  في كما 
دیسمبر  31 

 م2016

 
 في كما

 م2016ینایر  1

 )3,248(  )4,321(  )5,760(  %0.25 معدل الخصم 
)0.25(%  6,082  4,561  3,432 

المعدل المتوقع للزیادة  
 في الرواتب

0.25%  )6,049(  )4,508(  )3,454( 
)0.25(%  5,648  4,294  3,184 

 الزكاة وضریبة الدخل -21
 المنتھیة في  للسنة  
 م2016  م2017  

     مصروف الزكاة وضریبة الدخل
     ضریبة الدخل العائدة الى الشریك غیر السعودي

  5  43,958  الضریبة الحالیة 
  64,340  54,825  الضریبة المؤجلة 

  98,783  64,345 
 20,406  22,616  الصناعي  شركة المجموعة السعودیة لإلستثمارالزكاة العائدة الي 
 16,134  16,903  المشاریع المدارة بصورة مشتركةالزكاة العائدة الي 
 116,385  114,163  )بتروكیمالشركة التابعة (الزكاة العائدة الي 
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 -  400  تسویات
  154,082  152,925 
 217,270  252,865  مصروف الزكاة وضریبة الدخل للسنة  

 دیسمبر: 31ضریبة الدخل للسنة المنتھیة في الزكاة و فیما یلي أھم مكونات مصروف 
 ضریبة الدخل 21-1

 المنتھیة في  للسنة 
 م2016  م2017 

 -  43,958 ضریبة الدخل الحالیة  
  5  - التعدیل فیما یتعلق بضریبة الدخل الحالیة للسنة السابقة 

  64,340  54,825 الضریبة المؤجلة  

  64,345  98,783 والدخل الشامل اآلخر الموحدة الربح أو الخسارةضریبة الدخل المدرجة في قائمة  
 

 ةضریبة الدخل الحالی  21-2
 دیسمبر: 31فیما یلي العناصر الرئیسیة لمصروف ضریبة الدخل للسنوات المنتھیة في 

 في المنتھیة للسنة 
 م2016  م2017 

 627,783  1,366,943   قبل الزكاة وضریبة الدخل للشركة السعودیة للبولیمرات المحاسبيالربح 
    األرباح  المحملة علىخاضعة للضریبة  مصروفات: یضاف

 830,696  921,687 المحاسبي  واإلطفاء االھالك
 32,550  40,059 نھایة الخدمة للموظفین  مكافآتالتزامات 

 257,012  (72,185) تعدیالت أخرى
    : مطالبات قابلة للخصم من األرباحیخصم

 (1,814,921)   (1,415,854) الضریبي واإلطفاءالھالك ا
 (811)   (3,356) المدفوعھ نھایة الخدمة للموظفین مكافآتالتزامات 

 (67,691)   837,294 ضریبة الدخل لالمعدل الخاضع  (الخسارة) الربح
 (43,999)  544,241 )٪65للشریك السعودي ( الموزعالدخل  
 (23,692)  293,053 )٪35للشریك غیر السعودي ( الموزعالدخل  
 -  (73,264) : استخدام الخسائر الخاضعة للضریبةیخصم

 (23,692)  219,789 صافي الربح / (الخسارة) الخاضع للضریبة 
 43,958  - 

 الدخل الفعليمعدل ضریبة  تسویة  21-3
 % م2016 % م2017 

إلى الشریك   العائدقبل الضریبة  للشركة السعودیة للبولیمرات  الربح المحاسبي
 غیر السعودي

478,43
0  

219,72
4   

 %20  43,945 %20 95,686 على الدخل المتعلق بالشریك غیر السعودي المطبقالضریبة بالمعدل 
 الغیر خاضعةالضریبي على معدل ضریبة الدخل المؤجلة والمصروفات  االثر

 3,097 للضریبة 
0.6
% 

(43,945
) 

)20
%( 

 98,783 والدخل الشامل اآلخر الموحدة الربح أو الخسارةالمدرجة في قائمة الضرائب 
20,6

% -    0% 
 

 الضریبة المؤجلة  21-4
 م القوائ ألغراض لتزاماتواال لألصول المؤقتة بین القیم الدفتریة  الضریبي للفروق األثرتعكس ضرائب الدخل المؤجلة صافي 

الضریبیة المؤجلة في نھایة  واألصول لتزاماتلالالضریبة. فیما یلي المكونات الرئیسة  ألغراضالمالیة والمبالغ المستخدمة 
 :السنة



 والشركة التابعة لھا  السعودیة لإلستثمار الصناعي المجموعةشركة 
 ةـة سعودیـة مساھمـشرك

 
 م2017 دیسمبر 31في  ةالمنتھیسنة للالموحدة یضاحات حول القوائم المالیة إ
 ما لم یذكر خالف ذلك) الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بآالف  

44 
 

 
 

 

    
 دیسمبر 31
  م2017 

 دیسمبر 31
 م2016 

 ینایر 1 
 م2015 

      ؤجلةالمة یضریبال اتلتزاماال
 639,158  709,624  753,244 الممتلكات واآلالت والمعدات

 639,158  709,624  753,244 ؤجلة المة یضریبال لتزاماتإجمالي اال
      ؤجلةالمة یضریبال األصول

 6,324  7,669  11,115 نھایة الخدمة للموظفین  مكافآتالتزامات 
 475,958  480,735  466,088 الضریبیة المرحلة الخسائر 

 -  4  - خسائر غیر محققة من تحویل عمالت
 482,282  488,408  477,203 ؤجلة المة یضریبال  إجمالي األصول

         
 156,876  221,216  276,041 ة المؤجلة یالضریب لتزاماتاالصافي 

 
 ضریبة الدخل  التزاماتالزكاة ومخصص  علىالحركة   21-5

 

 الضریبة المؤجلة  الزكاة  
 م2016  م2017  م2016  م2017  

 156,876  221,216   371,888   504,027 ینایر1

  64,340  54,825  152,925   154,082 المحمل على السنة 

 -  -  -   )76,144(  )27(إیضاح  اانتفى الغرض منھ ات زكویةمخصص

 -   -  (20,786)   (22,635)  المدفوع خالل السنة 

 221,216  276,041   504,027   559,330 دیسمبر 31

 الزكوي  الموقف  21-6
م وحصلت الشركة  2016لزكاة والدخل للسنوات السابقة وحتى العام ل العامة الھئیةقامت الشركة بتقدیم اإلقرارات الزكویة إلى 

، وتمت الموافقة على الربوط  م2014الزكویة إلى العام  بإجراء الربوطالھیئة . قامت على شھادة مقیدة عن العام المذكور
 م.2001وحتى عام  ةالزكویة التي أجرتھا عن جمیع السنوات السابق

لدى لجنة االعتراض االستئنافیة  م2003م و 2002الصادرة عن األعوام  ةط الزكویواعترضت الشركة على الرب -
ملیون لایر سعودي. ھذا  24.4عنھا فروقات بمبلغ  ونتج الھیئةعلى بعض البنود التي استبعدتھا  ذلكالزكویة الضریبیة و

ملیون لایر سعودي، وقد اعترضت الشركة على ھذا القرار   12.4وقد أصدرت اللجنة قرارھا بتخفیض المطالبة إلى مبلغ 
وقد قامت الشركة بتكوین مخصص بھذا المبلغ لحین البت النھائى فى اإلعتراض من قبل دیوان  لمظالم. لدى دیوان ا 

م وردت مطالبة للشركة من الھیئة العامة للزكاة والدخل بسداد المبلغ المعترض علیة  2018ینایر  10المظالم، وبتاریخ 
م بسداد  2018ینایر  29وقد قامت الشركة بتاریخ  م،2017مارس   9بناًء على حكم صادر من دیوان المظالم بتاریخ 

 ملیون لایر سعودي للھیئة العامھ للزكاة والدخل.  12,4مبلغ 

 من  األعوام عن الصادرةالزكویة الضریبیة على الربوط الزكویة  االبتدائیةاعترضت الشركة لدى لجنة االعتراض  -
ملیون لایر   17.5 بمبلغ فروقات عنھا ونتج الھیئة تھااستبعد التىم وذلك على بعض البنود 2006حتى العام وم 2004
  5.7ملیون لایر سعودي. وقد قامت الشركة بسداد مبلغ  16.8وقد أصدرت اللجنة قرارھا بتخفیض المطالبة إلى  ،سعودي

ً لدى اللجنة  وفقاً ملیون لایر سعودي.  11.1الزكویة الضریبیة بمبلغ  االستئنافیةملیون لایر سعودي وقدمت اعتراضا
ملیون لایر سعودى مقابل البنود محل الخالف لحین   11.1بمبلغ قامت الشركة بتجنیب مخصص  فقدلتقدیرات اإلدارة 
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قرارھا بقبول استئناف الشركة على قرار   ستئنافیةاإل اللجنة أصدرت ،م2017مارس21 بتاریخ البت فى اإلعتراض. و
لجنة االعتراض االبتدائیة الزكویة الضریبیة فیما یخص طلبھا بحسم القروض المقدمة للشركات الشقیقة من وعائھا 

والذى تم بموجبھ تأیید اللجنة اإلستئنافیة  من الھیئة العامة للزكاة والدخلوحصلت الشركة على ربط معدل الزكوي ، 
، تم رد خطاب الضمان البنكى الصادر من 2017مایو  2ر الشركة وإعفاؤھا من كامل المبلغ. وعلیھ،  وبتاریخ لوجھھ نظ

ملیون لایر سعودى ، وتم تخفیض مخصص الزكاة بالمبلغ  11.1شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعى بمبلغ 
 المذكور.

والتى نتج عنھا مطالبة   2014حتى و 2007ئة لالعوام من اعترضت الشركة على الربوط الزكویة الصادرة عن الھی -
 ملیون لایر سعودى . 42الھیئة للشركة بفروقات زكویة بمبلغ 

.  م 2016") حتى عام الھیئة(" إقراراتھا الزكویة إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل الشركة (بتروكیم)قدمت فیما یتعلق ببتروكیم، 
، وقد أصدرت الھیئة عدد من الربوطات وھي ھذه القوائم المالیة  الزكویة للشركة حتى تاریخ اصداروالھیئة لم تصدر الشھادة 

  كما یلي:
م، وتطالب الھیئة الشركة بسداد فروقات زكویة إضافیة  2014عن العام  (بتروكیم) الھیئة  بالربط على الشركة قامت -

ترى إدارة . تراض على المطالبة الزكویة خالل المدة النظامیةعباإل. وعلیھ قامت الشركة ملیون لایر سعودي 52.5قدرھا 
 . ةفروقات قد تنتج عن ھذه المطالب أیةكاٍف لتغطیة  بأن المخصص المكون الشركة

  35.5م، وتطالب الشركة بسداد فروقات زكویة إضافیة قدرھا 2012عن العام  (بتروكم) الھیئة بالربط على الشركة قامت -
الھیئة  الحقاً بالربط  كما قامت عتراض على المطالبة الزكویة خالل المدة النظامیةباإل. قامت الشركة ملیون لایر سعودي

زكویة إضافیة قدرھا  م  مجتمعة وتطالب الشركة بسداد فروقات2013م، 2012م، 2011على الشركة عن األعوام 
على المطالبة الزكویة   م. قامت الشركة باإلعتراض2012، متضمنھ المطالبة عن العام ملیون لایر سعودي 95.5

، وقامت اللجنة االبتدائیة بدراسة اإلعتراض وأصدرت قرارھا بتاریخ خالل المدة النظامیةعن األعوام المذكورة الصادرة 
لایر سعودي وتخفیض مبلغ المطالبة الزكویة من  ملیون 5,7 قدرھا زكویةفع فروقات م والذي یقضي بد2017أبریل  23

وقامت الشركة باستئناف القرار االبتدائي والموضوع قید الدراسة من قبل  سعودي،ملیون لایر  89,5قبل الھیئة بما قدره 
 اللجنة االستئنافیة.

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

والھیئة على ھذا  اعترض كل من الشركة  لایر سعودي فقط. وقد 241.485ملیون ودفع زكاة عن العام المذكور قدرھا 
ابریل  11بتاریخ  1713صدر القرار اإلستئنافي رقم  حیثستئنافیة الزكویة الضریبیة،عتراض اإل القرار لدى لجنة اإل

لایر سعودي وتخفیض مبلغ  241,485م والذي أید القرار االبتدائي وذلك بدفع الشركة فروقات زكویة قدرھا 2017
 .لایر سعوديملیون  74,1قدره المطالبة الزكویة من قبل الھیئة بما 

 
،  م 2013م وحتى 2010للسنوات من  (بتروكیم) الشركة اعتراضاتعلى  واالستئنافیة االبتدائیةبناًء على قرارات اللجان  -

ھـ ) بتخفیض 1439محرم  19 م ( الموافق2017أكتوبر  9  قرر مجلس إدارة بتروكیم في اجتماعھ المنعقد بتاریخ
 ملیون لایر سعودي. 65مخصص الزكاة لبتروكیم بمقدار 

 
 بتروكیملشركة  الموقف الزكوي والضریبي للشركات التابعة 21-7

إلى الھیئة العامة للزكاة  م2016بتقدیم اإلقرارات الزكویة لجمیع السنوات وحتى عام  الشركة السعودیة للبولیمرات قامت
م  2016م إلى 2009م، ومع ذلك لم یتم إصدار الربوط النھائیة لألعوام من 2008والدخل. تم االنتھاء من الربط الزكوي لعام 

 من قبلھا بعد. 
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معفاة من أیة المنطقة الحرة بمطار دبي باإلمارات العربیة المتحدة، علیھ فھي  فيمسجلة  شركة بولیمرات الخلیج للتوزیع
 ضرائب على الدخل. 

 
 مستحقات وأرصدة دائنة اخرى -22

 
 كما في   

 م2017 دیسمبر 31 

 كما في 
دیسمبر  31  

 م2016

 
 كما في

 م2016ینایر 1  
  274,886   376,058   209,524 مستحقةمواد مصاریف 

  11,732   11,696   241,471 لمساھمى الشركة  توزیعات ارباح مستحقة
  23,921   31,892   39,431 مستحقات موظفین

  3,187   3,187   3,187 اب حقوق األولویةتكتتعویضات إ
  54,986   30,315   138,729 اخرى 

 632,342  453,148  368,712 

 

 

 

 
 

 ذات عالقة  جھاتواالرصدة مع  المعامالت -23

  الخاضعة  الشركاتوالعلیا للمجموعة  ةدارة وموظفي االدارعضاء مجلس اإلأذات العالقة في المساھمین و الجھات تمثلت
دارة  إ . یتم الموافقة على سیاسات وشروط التسعیر من قبل الجھاتمن قبل ھذه  الھامو التأثیر أ  مشتركةال لسیطرةا وأ للسیطرة

 : للشركة ذات العالقة الرئیسیة  الجھات. وفیما یلي قائمة المجموعة
 

 العالقة طبیعة  العالقة  ذات الجھة اسم
 مسیطر ( الشركة األم) رئیسي مساھم ستثمار الصناعيالسعودیة لإل المجموعة

 تابعة   شركة للبولیمرات  السعودیة الشركة
 تابعة  شركة ) حره (منطقھ   للتوزیع الخلیج بولیمرات  شركة
 االدارة العلیا  موظفي التنفیذیین وكبار واللجان اإلدارة مجلس
 غیر مسیطرة في شركة تابعة  شریك للبتروكیماویات العربیة فیلیبس شیفرون شركة

 شقیقة  شركة السعودیة  فیلیبس شركة شیفرون 
 شقیقة  شركة فیلیبس  شیفرون الجبیل شركة
 شقیقة  شركة سي  ال ال شیفرون فیلیبس كیمیكال شركة
 شقیقة  شركة سي  ال الشیفرون فیلیبس كیمیكال إنترناشیونال سیلز إنك  شركة
 شقیقة  شركة سي   ال ال ایمبلویمنت جلوبال كیمیكال فیلیبس شیفرون شركة

 شقیقة  شركة سیرفیسیس إنك كیمیكالشركة 
 
 ذات العالقة:   الجھات الجدول التالي تفاصیل المعامالت مع  یوضح  
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 دیسمبر   31  في   كما     

م 2017  طبیعة المعاملة   الجھة ذات العالقة  م 2016    

اللجان ومجلس االدارة واإلدارة العلیا لشركة  
 المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي

 

 رواتب ومزایا 

 

10.067  7.491 

 شركة شیفرون فیلیبس السعودیة
 

 
 مبیعات 

 
218,985  133,616  

  )23,693(   ) 46,302(   مشتریات  
 ) 273,090(  ) 254,708(  خدمات مقدمة   -تكلفة المبیعات  
خدمات مقدمة    -عمومیة واداریة  

 ) 25(إیضاح  
 

 )130,062 (  )129,049 ( 
 شركة الجبیل شیفرون فیلبس

      
  134,194  208,236  مبیعات  
  )910,009(   ) 1,028,913(   مشتریات  

شركة شیفرون فیلیبس كیمیكال إنترناشیونال  
 سي   ال السیلز إنك 

 ) 223,800(   ) 272,415(     ) 24اتعاب تسویق (إیضاح   
  )38,194(  ) 47,565(     رسوم إمتیاز  

  جلوبال كیمیكال فیلیبس شیفرون شركة
سي  ال ال ایمبلویمنت  

 ) 71,025(  ) 58,571(   خدمات مقدمة   -تكلفة المبیعات  
 خدمات مقدمة   -بیع وتسویق  

 ) 24(إیضاح  
 

-  )334 ( 
خدمات مقدمة    -عمومیة واداریة  

 ) 25(إیضاح  
 

 )3,360 (  )165 ( 
 ) 12,259(  ) 7,185(   خدمات مقدمة   -تكلفة المبیعات   سي  ال الشركة شیفرون فیلیبس كیمیكال 

 سیرفیسیس إنك كیمیكالشركة 

 ) 10,628(  ) 21,210(   خدمات مقدمة   -تكلفة المبیعات  
خدمات مقدمة    -عمومیة واداریة  

 ) 25(إیضاح  
 

 )60 (  )23 ( 
 

 سعودي من صكوك ملیون لایر 130تمتلك شـــركة المـجـــمــوعــــــة الســـعـــــــــودیـــة لإلستثمار الصناعي مبلغ  -
 ملیون لایر سعودي). 130م: 2016ینایر  1م و  2016دیسمبر  31م  (2017دیسمبر  31في  كماشركة بتروكیم  

في إحدى الشركات التابعة لبتروكیم (الشركة السعودیة للبولیمرات) قرض الى تلك الشركة وفقا   المسیطر غیرقدم الشریك  -
دیسمبر  31سعودي ( الف 817,988م: 2017دیسمبر  31بلغ الرصید القائم كما في  ).18(لما ورد في االیضاح  

 لایر سعودي). الف 949,562م:2016ینایر  1لایر سعودي، و الف   985,931 م:2016
 
  ال ال سي مع شركة شیفرون فیلیبس للكیماویات إمتیازاتفاقیة  السعودیة للبولیمرات ( شركة تابعة) الشركة ابرمت  -

 ، حیث حملت الشركة الشقیقة رسوم مقابل استخدام عملیات البلمرة.السنوات السابقة خالل") شقیقة("شركة 
 

 فیما یلي األرصدة في نھایة السنة والناتجة من المعامالت مع جھات ذات عالقة: 

 

 

    في كما
 دیسمبر 31

 م2017

          في كما 
دیسمبر  31   

م2016  

في         كما 
ینایر  1  

م2016  
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   روط المعامالت مع جھات ذات عالقةش) د

ائمة في نھایة قرصدة الاأل إنتلك السائدة في المعامالت التجاریة.  تتوافق مع بشروطذات عالقة  جھاتتنفیذ المعامالت مع  یتم
ضمانات  ةضمانات او تقدیم أی ةویتم تسویتھا نقدا. لم یتم الحصول على أی عموالتغیر مكفولة بضمانات وال تحمل  الفترة

في قیمة المستحق من جھات ذات عالقة والصكوك   تدنىأي  المجموعةتسجل  لم. عالقةذات  للجھاترصدة المدینة او الدائنة لأل
 فترة كل في التقییم ھذا جراءإ یتم م . 2016دیسمبر  31م،والسنة المنتھیة في 2017 دیسمبر 31المنتھیة في السنة  فترةعن 
 . بھ یعمل الذي والسوق العالقة اتذ  للجھة المالي المركز فحص خالل من مالیة

 
 
 

 العلیا االدارة موظفي مع المعامالت) ھـ
 تخطیطلل  والمسئولیة السلطة لدیھمعضاء الرئیسیین في االدارة ممن دارة واألعضاء مجلس اإلأ  ھم للشركة دارة العلیا موظفو اإل

یلي  فیما، بشكل مباشر أو غیر مباشر بما في ذلك أي مدیر سواء كان تنفیذیاً أو خالف ذلك المجموعة أنشطة ومراقبة وتوجیھ
 مكافآت موظفي االدارة العلیا: 

 
 دیسمبر 31

 م 2017
دیسمبر  31 

 م 2016
 ینایر 1 

 م 2016
 24,554  21,334  23,817 االجل قصیرة الموظفیناعضاء مجلس االدارة  و مزایا
 1,270  832  3,145 نھایة الخدمة  آتمكاف

 26,962  22,166  25,824 
 

 الموظفین  ) قروضو
فرص تملك  یعرضالذي و لى موظفیھا لشراء وحدات سكنیة ضمن برنامج تملك الوحدات السكنیةإقروضا  المجموعة منحت

 .المجموعةوحدات سكنیة للموظفین السعودیین ب
 

 للسنة المنتھیة في  بیع وتسویق روفاتصم  -24
 م2016  م2017   
 223,800  272,415  )23تسویق (إیضاح  أتعاب 
 92,509  80,888  إیجار وصیانة مستودعات   
 46,511  51,311  شحن وتوزیع  
 8,640  8,003  الموظفینرواتب ومزایا  

      أ)   المستحق من جھات ذات عالقة  
      

  180,773         236,239  186,377 شركة شیفرون فیلیبس السعودیة 
  41,996           40,424  42,133 شركة الجبیل شیفرون فیلبس

 6  6  - شركة البتروكیماویات التحویلیة 
 228,510  276,669  222,775 
      

      ب) المستحق إلى جھات ذات عالقة  
      

  88,212           155,138  61,956 شركة شیفرون فیلیبس السعودیة 
  71,951           106,902  116,773 شركة الجبیل شیفرون فیلبس

  43,631           26,058  52,849 إنترناشیونال سیلز إنك شركة شیفرون فییلیبس كیمیكال
 -  -  2,295 سي   ال ال ایمبلویمنت جلوبال كیمیكال فیلیبس شیفرون شركة

 -  -  203 إنك سیرفیسیس كیمیكال
 234,076  288,098  203,794 
      

 949,562   985,931  817,988  تابعة شركة في  مسیطر غیر شریك من مساند قرض  ) ج
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 334  - )23(إیضاح   شركات شقیقةخدمات دعم ومساندة ُمعاد تحمیلھا من  
 5,851  7,551  أخرى  
   420,168  377,645 

 
 

 للسنة المنتھیة في داریة اإلعمومیة والمصروفات ال  -25
 م2016  م2017  
 129,237  133,482 )23(إیضاح   شركات شقیقةدعم ومساندة ُمعاد تحمیلھا من  خدمات 
 24,915  21,285 إستھالك 
 36,192  37,670 موظفینرواتب ومزایا  
 7,491  14.800 و رواتب ومزایا كبار الموظفین المجموعةمصروفات وأتعاب لجان ومجلس إدارة  
 7,871  5,675 رسوم بنكیة 
 3,871  9,284 أتعاب مھنیة 
 20,851  20.283 أخــــرى  
  242,479  230,428 

 
 
 

 للسنة المنتھیة في تكالیف التمویل  -26
 م2016  م2017  
 39,537  41,518 فوائد الصكوك 
 134,903  175,688 فوائد القروض ألجل  
غیر مسیطر في شركة تابعة  كلقرض المساند من شریل خصم تكلفة القیمة الحالیة  

 )18(إیضاح 

37,434   36,369 

 13,140  8,414 )17إطفاء التكالیف المؤجلة (إیضاح  
 28,693  5,310 السنة  خاللخصم قروض الموظفین الممنوحة  
 363  848 مصروفات خدمات اخرى 
  269,212  253,005 

 
 للسنة المنتھیة في أخرى إیرادات -27

 م2016  م2017   
 -  76,144 )21(إیضاح  منھا الغرض انتفى زكویة مخصصات 
 19,508  40.628 بنكیة إیرادات 
 -  38,254 ارباح تقییم عمالت اجنبیة 
 3,729  22.413 اخرى 
  177,439  23,237 

 
 السھم  ربحیة -28

على المتوسط للمساھمین في الشركة  العائدالسنة  ربحصافي عن طریق قسمة  والمخفضة السھم األساسیة ربحیةإحتساب   یتم
 كما یلي:  السنةخالل المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة 

 م2016  م2017 
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 82,780  1,004,058 صافى ربح السنة العائد للمساھمین فى الشركة 
 450,000  450,000 السنة المتوسط المرجح لعدد االسھم العادیة القائمة خالل 

 2,23  0.18 
    

 
   المحتملة لتزاماتاإل -29

   نیابة عنھا وخالل دورة أعمالھا العادیة ،  المجموعةالتى تتعامل معھا  صدرت البنوك المحلیةأسیاق االعمال المعتاد،  في
ملیون لایر  857,3م: 2016ینایر  1، سعودي لایر ملیون 857,3: م2016( سعودي لایر ملیون 391.5ضمانات بنكیة بمبلغ 

 .)سعودي
 

 الشركة السعودیة للبولیمرات سمالزیادة رأ المسیطر غیر والشریك (شركة تابعة) بتروكیم، قررت شركة 2010سنة  خالل
ضافیة.  إلى تكبد الشریك غیر المسیطر تكالیف إیؤدي  األمر الذىملیون لایر سعودي  3,394 بمبلغ (شركة تابعة لبتروكیم)

ستنادا الى االرباح إالشریك غیر المسیطر من خالل سداد مدفوعات سنویة في المستقبل  تعویض المجموعةدارة إوقررت 
 المقترحة في رأس المال.  في االعتبار النقد غیر الموزع نتیجة الزیادة  اً المستقبلیة للشركة واخذ

 
 

 
 الرأسمالیة   رتباطاتاإل -30

   في بلغ الرصید غیر المستخدم من المصاریف الرأسمالیة المعتمدة من مجلس اإلدارة والمتعلقة بإنشاء وحدات ومرافق إضافیة  
ملیون  222م: 2016 دیسمبر 31ملیون لایر سعودي ( 105 مبلغ (شركة تابعة لبتروكیم) مصنع الشركة السعودیة للبولیمرات 

 ).ملیون لایر سعودي 563م:2016ینایر  1،لایر سعودي
 

   األدوات المالیة -31
 االخرى المدینة واألرصدة ألجل الودائع و التجاریون لمدینونا ألرصدة البنوك و العادلة القیم أن المجموعة إدارة تعتبر

الى جھات ذات  والمستحقواألرصدة الدائنة األخرى   والمستحقات التجاریون والدائنون عالقة ذات جھات من حقوالمست
و ذلك یعود الي حد كبیر الى تواریخ  الدفتریة قیمھا تقارب والصكوك األجلالمتداول من القروض طویلة  والجزءعالقة 

 . االستحقاق قصیرة االجل لھذة االدوات المالیة

القیمة العادلة  مستوى ضمن تصنف والتيالموظفین والقروض طویلة االجل والصكوك  لقروضالعادلة  القیمة إن اإلدارة قدرت
ً  تختلف ال) 3(  ة. الدفتری قیمتھا عن جوھریا
 

 وسیاستھا المالیة المخاطر إدارة أھداف -32

الى  والمستحقواألرصدة الدائنة األخرى   والمستحقات التجاریون الدائنون من المجموعة لدى سةیالمالیة الرئ لتزاماتاال تتألف
 المجموعة عملیات تمویل في المالیة لتزماتاال ھذه من الرئیسي الغرض ویتمثل األجلالقروض طویلة و جھات ذات عالقة 

  و  التجاریون لمدینونا من أرصدة البنوك و المجموعة لدى المالیة الرئیسیة األصول وتتضمَّن .عملیاتھا لدعم ضمانات وتقدیم
 السیاسات على المجموعة إدارة وتوافق وتراجع . عالقة ذات جھات من حقوالمست االخرى المدینة واألرصدة ألجل الودائع

 .أدناه الملخصة المخاطر ھذه من كل بإدارة الخاصة

ض  تلك إدارة على المجموعةب العلیا اإلدارة وتشرف .السیولة ومخاطر االئتمان ومخاطر السوق لمخاطر المجموعة وتتعرَّ
 وقیاسھا المالیة المخاطر جمیع تحدید من للتأكد واإلجراءات السیاسات دوریة بصفة المجموعةب العلیا وتراجع اإلدارة .المخاطر
ً  وإدارتھا ط أنشطة بأي المجموعة ترتبط وال .بھا المخاطر إدارة وأھداف المجموعة لسیاسات وفقا   .تحوُّ

  السوق مخاطر
 في للتغیرات نتیجة المستقبلیة النقدیة تدفقاتھا أو المالیة لألداة العادلة  القیمة على تطرأ التي التقلبات في السوق مخاطر تتمثل
 .السلع ومخاطر العمالت ومخاطر العمولة سعر مخاطر :المخاطر من أنواع ثالثة من السوق مخاطر وتتألف.السوق أسعار
 األقسام في الحساسیة تحلیل ویتعلق .السوق بمخاطر تتأثر التي المالیة األدوات بین من لدى البنوك واألرصدة  القروض وتعتبر
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 م.2016دیسمبر  31م و 2017 دیسمبر 31 في كما التالیة بالوضع

 العمولة أسعار مخاطر
 نتیجة المستقبلیة النقدیة التدفقات أو المالیة  لألدوات العادلة القیمة على تطرأ التي التقلبات في  العمولة أسعار مخاطر تتمثل

ض التي السوق في العمولة أسعار في التغیُّرات مخاطر وتتعلق .السوق في العمولة أسعار في للتغیرات  المجموعة لھا تتعرَّ
 حد یُوضع .العائمة العمولة أسعار  ذات المجموعة على المستَحقة األجل طویلة الدیون التزاماتالصكوك و   في رئیسةٍ  بصفةٍ 

 عمولة بأسعار البنكیة ودائعھا من المجموعة تحققھا التي العمولة إیرادات خالل من جزئیة بصورة العمولة أسعار لمخاطر
 .عائمة

 أسعار في  المعقولة المحتملة للتغیُّرات الشامل االخر  و الدخل الربح أو الخسارة  قائمة حساسیة مدى التالي  الجدول  ویوضح
 .األخرى المتغیرات كافة ثبات مع العمولة

 

 

 

 

 

 
 االنخفاض / الزیادة

  األساس نقاط في

 الربح على التأثیر
الزكاة  حساب قبل

 والضریبة

 59,616  50-   م2017
   +50   )59,616( 

      
      

 63,924  50-   م2016
   +50     )63,924( 

 
 األجنبیة العمالت مخاطر
 نتیجة المستقبلیة النقدیة تدفقاتھا أو المالیة لألداة العادلة القیمة على تطرأ التي التقلبات في األجنبیة العمالت مخاطر تتمثل

 ونظًرا .السعودي والریال األمریكي بالدوالر رئیسي بشكل المجموعة تتعامل .األجنبیة العمالت صرف أسعار في للتغیرات
 .ھامة عمالت مخاطر االمریكي بالدوالر األرصدة تشّكل فال االمریكي، الدوالر ثابت مقابل السعودي الریال صرف سعر لكون

 

 السلع أسعار مخاطر
ض  .والكھرباء الطبیعي والغاز والبنزین النافتا ذلك في بما اإلنتاج، مدخالت مختلف أسعار في التقلبات لتأثیر المجموعة تتعرَّ
 أسعار من مختلفة بمستویات یتعلق فیما الحساسیة تحلیالت ذلك في بما الدوریة وتوقعاتھا السنویة موازناتھا المجموعة وتُعِ◌دُّ 

 المجموعة لمنتجات السلع أسعار في التقلبات خالل من جزئیة بصورة للمخاطر یوضع حد .المخاطر إدارة أجل من الخام النفط
 .إیثیلین) والبولي بروبیلین (البولي الصنع التامة

 

 االئتمان مخاطر
ض .اآلخر للطرف مالیة بخسارة والتسبب بالتزاماتھ الوفاء في المالیة  األداة طرفي أحد إخفاق في االئتمان مخاطر تتمثل  وتتعرَّ

التجاریون والمستحق من جھات جل والمدینون أل مرابحة و ودائع حكمھأرصدة النقد وما في  على االئتمان لمخاطر المجموعة
 :التالي النحو على وذلك الموظفین، وقروض ذات عالقة

 المالیة  صولاأل
 كما في

  م2017 دیسمبر 31 

 في كما
دیسمبر  31   

  م2016
 في كما

 م2016ینایر 1
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  54,190   110,454  116,430 موظفین  قروض
  222,775   276,669  228,510 عالقة  ذات جھاتمن  مستحقال

  850,227  562,831  1,108,947 مدینون تجاریون
  640,000  794,800  715,300 ألجل مرابحة ودائع

 2,505,821  2,833,452  3,107,269 في حكمھ  ماالنقد و
 5.276.456  4.578.206  4.273.013 

 على  الحصول بھ وتأمین موثوق ائتماني تاریخ ذوي عمالء مع بالتعامل بالعمالء المتعلقة االئتمان مخاطر المجموعة تدیر
 تتمتع بنوك مع إال التعامل بعدم بالبنوك المتعلقة وتلك المسددة، غیر األرصدة وبمراقبة الضرورة الجودة عند عالیة ضمانات

  حسنة. بسمعة

 

 

 

 السیولة مخاطر
 .المالیة باألدوات المرتبطة المالیة بالتزاماتھا للوفاء األموال توفیر في للصعوبة المجموعة مواجھة في السیولة مخاطر تتمثل

 المجموعة وتدیر .العادلة قیمتھا یُقارب وبمبلغ سریع بشكل المالیة األصول تسییل على  القدرة عدم  عن  السیولة مخاطر تنشأ وقد
 أن المجموعة لدى العقود شروط وتتطلب .  منتظم بشكل النقدیة التدفقات ومتطلبات المال العامل رأس بمراقبة السیولة مخاطر

یوماً من  45-30الفواتیر. وتسدد الحسابات التجاریة الدائنة عادة خالل  تاریخ یوماً من 90-۳۰ خالل المستحقة تُسدد المبالغ
 مقدمة بصورة صحیحة. تاریخ الفواتیر او استالم فاتورة

 التقریرحول تقدیم تاریخ في كما للشركة المخصومة غیر المالیة لتزماتباال الخاصة االستحقاق تواریخ أدناه الجدول ویلخص
 : علیھا المتعاقد السداد تواریخ أساس على المالیة وذلك القوائم

 

  تحت
 الطلب 

  3  من أقل
 أشھر 

  دیسمبر 31
 م 2017

 شھراً  12 الى 3

  یسمبر 31
 م 2017

  5 الى 1
 سنوات 

  5 من أكثر
 اإلجمالي  سنوات 

 ٤٬٥۹۷٬٦۸۲ ۱٬۳٦۸٬۰۲۷    -    - قروض طویلة االجل 
۲٬۰۲۸٬۱۸

۷ 
۷٬۹۹۳٬۸۹

٦ 

  غیر  شریك من مساند قرض
 817,988 817,988    -    -    -    -  تابعة شركة   في مسیطر

    -                      -    - صكوك 
1,070,00

0 -    
1,070,00

0 
 241,365    -    -    - 241,365    - تجاریون دائنون

 632,342    -    -    - 632,342    - رصدة دائنة اخرى  مستحقات وأ

 234,076    -    -    -    - 234,076   عالقة ذات جھاتى  إل مستحق

 
234,076 873,707 ۱٬۳٦۸٬۰۲۷ 

5,667,68
2 

2,846,17
5 

10,989,66
7 

 
 المخاطر تركز زیادة
 أو ذاتھا الجغرافیة المنطقة في أنشطة أو مماثلة تجاریة أنشطة األخرى األطراف من عدد ممارسة عند المخاطر تركز ینشأ
 الظروف في بالتغیرات مماثال تأثرا التعاقدیة بااللتزامات الوفاء  على  قدرتھم تتأثر أن بھا تؤدي خصائص اقتصادیة لدیھا

 التطورات تجاه المجموعة ألداء النسبیة الحساسیة إلى المخاطر تركز ویشیر .الظروفمن  غیرھا أو السیاسیة أو االقتصادیة
 .معینة صناعة على تؤثِرّ  التي
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 المال رأس إدارة
 العائدة األخرى الملكیة حقوق احتیاطیات وكافة المال رأس أسھم المال رأس یتضمَّن ،المجموعة رأسمال إدارة بغرض

 الحد إلى المساھمین أسھم قیمة زیادة في المجموعة رأس مال إلدارة الرئیسي ویتمثل الغرض .المجموعة في للمساھمین
 .األقصى

 
 التعھدات ومتطلبات االقتصادیة الظروف في التغیُّرات ضوء في علیھ تعدیالتٍ  وتجري رأسمالھا ھیكل المجموعة وتدیر
 إلى المدفوعة األرباح توزیعات مبالغ على تعدیال المجموعة  تجري قد  تعدیلھ،  أو المال  رأس  ھیكل المحافظة على وبغُیة .المالیة

 الرفع نسبة باستخدام  المال رأس  المجموعة  وتراقب .جدیدة أسھًما تصدر أو  أو إلى المساھمین المال  رأس تعید أو المساھمین
 الدین.  صافي زائدًا إجمالي حقوق الملكیة على مقسوًما الدین  صافي یمثل ما وھو المالي؛

 
 
 
 دیسمبر 31  م 2017دیسمبر  31       

 م 2016
 م 2016 ینایر 01 

 10,788,735  9,505,455  7,993,896  ) 17(إیضاح قروض 
 1,070,000  1,070,000  1,070,000     )19(إیضاح  صكوك
  127,148   95,058  241,365     تجاریون دائنون

 368,712  453,148  632,342   )22(إیضاح مستحقات وارصدة دائنة اخرى  
 ) 2,505,821(  ) 2,833,452(  ) 3,107,269(  حكمھیخصم: النقد وما في 

 9,848,774  8,290,209  6,830,334      صافي الدین
            

(إیضاح    تابعة شركة في مسیطر غیر شریك من مساند قرض
18 ( 817,988 

            
985,931  

 
           949,562  

 11,418,295  11,952,498  13,319,841  حقوق الملكیة 
 12,367,857  12,938,429  14,137,829  والقرض المساندجمالي حقوق الملكیة إ
            

 %80  %64  %48     نسبة الرفع المالي

 
  القطاعیة المعلومات -33

 والبترول والغاز البتروكیماویة المصانع وصیانة وإدارة وتشغیل وإقامة وتطویر تنمیةالوطنیة للبتروكیماویات:  الشركة
 .البتروكیماویة والمنتجات المواد في والتجزئة الجملة وتجارة األخرى والصناعات

 
 .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   جـ) 
  أعمال تشكل قطاع  المجموعةان كافة أنشطة وعملیات  المجموعةترى إدارة  ،المواردیتعلق بتقییم األداء وتوزیع  فیما

 فقط.  التشغیلیةواحد وھو قطاع البتروكیماویات. وبالتالي تصدر التقاریر المالیة للقطاعات 
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للقطاعات  موزعة وفقا  المجموعةالتشغیل للمجموعة متواجدة في المملكة العربیة السعودیة. وفیما یلي مبیعات  أصول إن
 : التشغیلیة

  2017 دیسمبر 31
 بتروكیم م

 فیلیبس شیفرون
 السعودیة

 الجبیل
 شیفرون
 فیلیبس

البتروكیماویات 
 التحویلیة

 المركز
 اإلجمالي تسویات الرئیسي

        

7,363,81  مبیعات

1 - - - - - 7.363.811 

2,263,52 الربح  مجمل

0 - - - - - 2,263,520 

صافي الربح 

 1,004,058 ) 444,151( ) 49,337( - 306,720 302,524 888,302 (الخسارة)

  صولاأل إجمالى

21,901,4

78 891,251 1,578,411 - 6,941,969 

)

6,001,198

( 25,311,911 

11,747,3  االلتزامات إجمالى

35 - - - 378,022 )133,287 ( 11,992,070 

        

  2016دیسمبر  31

 بتروكیم م

 فیلیبس شیفرون

 السعودیة

 الجبیل

 شیفرون

 فیلیبس

البتروكیماویات 

 التحویلیة

 المركز

 اإلجمالي تسویات الرئیسي

        

6,066,50  مبیعات

5  
    -        -        -        -        -    

6,066,505  

1,608,99 الربح  مجمل

3  
    -        -        -        -        -    

1,608,993  

صافي الربح 

 82,780 ) 198,685( (202,385)  ) 435,564( 302,791 219,250 397,373 (الخسارة)

  صولاأل إجمالى
22,259,6

36 
880,732 1,592,664 - 

6,153,129  

 

(5,683,71

0) 25,202,451  

  لتزاماتاال إجمالى

13,245,6

19      -        -    
- 

134,807   (130,473) 13,249,953 
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 بتروكیم م2016ینایر   1

 شیفرون

 فیلیبس

 السعودیة

 الجبیل

 شیفرون

 فیلیبس

البتروكیماویات 

 التحویلیة

 المركز

 اإلجمالي تسویات الرئیسي

        

  7,304,171      -       -       -       -      7,304,171  مبیعات

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

الربح صافي 

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

  صولاأل إجمالى

22,507,820  1,008,357  1,374,248 757,261  7,205,218 

 

(7,303,565) 25,549,339  

  14,131,044 ) 130,219(  116,437       -    -       -     14,144,826 ات لتزاماال إجمالى

        
 
 
 
 
 
 
 

 ولم یحن موعد تطبیقھا بعد ھاإصدارالتى تم المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة  -34
 

 التنفیذ تاریخ العنوان المعیار رقم
 م 2018 ینایر 1 جدید - العمالء مع العقود من اإلیرادات )15( المالي للتقریر الدولي المعیار
 م 2018 ینایر 1 معدل - المالیة األدوات )9  ( المالي للتقریر الدولي المعیار
 م 2019 ینایر 1 االیجار عقود )16( المالي للتقریر الدولي المعیار
   أخرى 

  
 في تبدأ التي المحاسبیة الفترات على یسري( جدید- العمالء مع العقود من اإلیرادات: )15( رقم المالي للتقریر الدولي المعیار

 )م2018 ینایر 1 بعد أو
  عن  المحاسبة في إلستخدامھا للشركات خطوات خمس من شامال نموذجا: (15) رقم المالي للتقریر الدولي المعیار یضع

 : التالیة اإلیرادات وتفسیرات معاییر محل سیحل المعیار، ھذا سریان تاریخ عند. العمالء مع العقود  عن الناتجة اإلیرادات
 .االیرادات )18(  رقم الدولي المحاسبة معیار •
 .اإلنشاء عقود )11( رقم الدولي المحاسبة معیار •
 .العمالء والء برامج )13( رقم المالي للتقریر الدولیة المعاییر تفسیرات لجنة تفسیر •
 .العقار تشیید اتفاقیات: )15( رقم المالي للتقریر الدولیة المعاییر تفسیرات لجنة تفسیر •
 .العمالء من األصول تحویل: )18( رقم المالي للتقریر الدولیة المعاییر تفسیرات لجنة تفسیر •
 .اإلعالنیة الخدمات على تنطوي التي المقایضة-اإلیرادات عملیات )31( رقم المعاییر تفسیرات لجنة تفسیر •
 

 استكمال وتكالیف المتغیر، العوض عن والمحاسبة باإلیرادات، االعتراف توقیت مثل موضوعات حول التوجیھات یُقدم كما
 . اإلیرادات عن جدیدة إفصاحات المعیار یقدم كما. الصلة ذات المختلفة والمسائل  علیھ، والحصول العقد متطلبات

 
 1 بعد أو في تبدأ التي المحاسبیة الفترات على یسري( تعدیالت – المالیة االدوات: )9( رقم المالي للتقریر الدولي المعیار

 )م2018 ینایر
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 االدوات"  9 رقم المالي للتقریر الدولي للمعیار النھائیة الصیغة الدولیة المحاسبة معاییر مجلس أصدر ،2014 یولیو في
":  المالیة  األدوات" ):39( الدولي المحاسبة معیار محل ویحل المالیة االدوات مشروع مراحل جمیع یعكس الذي" المالیة

 جدیدة متطلبات المعیار یقدم. 9 رقم المالي للتقریر الدولي المعیار من السابقة اإلصدارات وجمیع) والقیاس اإلعتراف(
 .التحوط ومحاسبة القیمة، في والھبوط والقیاس، للتصنیف
 والقیاس التصنیف

وخصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة. تقدم نسخة   فیھ بھا المحتفظ عمالاألالمالیة بالرجوع إلى نموذج  األصولیتم تصنیف 
" لبعض أدوات الدین. یتم خراآلالدخل الشامل  خاللفئة "القیمة العادلة من  )9(من المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  2014

فات في المتطلبات المطبقة ال، ولكن ھناك اخت )39(المالیة بطریقة مماثلة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم  االلتزاماتتصنیف 
 ئتمان الخاصة بالمنشأة.إللقیاس مخاطر ا

 القیمة في الھبوط
المتوقعة" لقیاس ھبوط قیمة  ئتمانیةاإلنموذج "الخسارة  )9(لتقریر المالي رقم لمن المعیار الدولي  2014تقدم نسخة  

 ئتمان.إلعتراف بخسارة اقبل اإل ةائتمانی  واقعةالمالیة، ولذلك لم یعد من الضروري حدوث  األصول
 

 التحوط  محاسبة
 من التحوطنموذج محاسبي جدید تم تصمیمھ لیتماشى بشكل أوثق مع كیفیة قیام الكیان بأنشطة إدارة المخاطر عند  یقدم

 . المالیة وغیر المالیة المخاطر
 االعتراف إلغاء

 . )39( رقم الدولي المحاسبة معیارفي  الموجودةالمالیة  االلتزاماتو األصولمتطلبات إلغاء االعتراف ب على اإلبقاء تم
 بالتطبیق السماح مع 2018 ینایر 1 بعد أو فيللفترات المحاسبیة التي تبدأ  )9( رقم المالي للتقریر الدولي المعیارمفعول  یسري
. یسمح التطبیق المبكر للنسخ السابقة للمعیار إلزامیة لیست المقارنة معلومات ولكن رجعي، بأثر المعیار. یجب تطبیق المبكر

 .م2015فبرایر  1قبل  األول) إذا كان تاریخ التطبیق 2013و  2010و  2009( )9(رقم  المالي للتقریرالدولي 
 . للمجموعة الموحدة المالیة البیانات على المعدل المعیار ھذا أثر بتقییم بعد اإلدارة تقم لم

 ینایر 1 بعد أو في تبدأ التي المحاسبیة الفترة على یسريجدید ( - اإلیجار عقود :)16( المالي للتقریرالدولي  المعیار
2019( 

 یوفر واإلفصاح عن عقود اإلیجار.  ،وعرض وقیاس، إثبات، كیفیة) اإلیجار عقود( )16( المالي للتقریرالدولي  المعیار یحدد
مدة  كانتإال إذا  اإلیجارعقود  لجمیع االلتزاماتو األصولاالعتراف ب ھمن طلبنموذج محاسبة واحد للمستأجر یت المعیار
أو  تشغیلیة باعتبارھامنخفضة. ویستمر المؤجرون في تصنیف عقود اإلیجار  قیمةاألصل ذو  كانأو أقل أو  شھراً  12 اإلیجار

جوھري دون تغییر  بشكل بقيالمحاسبة من جھة المؤجر  في )16(رقم  المالي رللتقریالدولي  المعیار نھج إن حیث یة،تمویل
 .)17(الدولي رقم  المحاسبةمعیار  سابقھ، عن

 أخرى
 ال ترى المجموعة أثراً جوھریاً ألي معیار صادر و لكن لم یسر بعد من معاییر المحاسبة الدولیة. 

 
  والتى الدولیة المحاسبة معاییر مجلس قبل  من اصدارھا تم والتى  المعدلة والمعاییر األخرى الجدیدة بالمعاییر بیان یلى فیما

.  سیعتمد مقدار التفاصیل الكمیة والنوعیة التي ستعطى لكل معیار من المعاییر ، شأنھا في ذلك الحقة فترات في تسري سوف
لمعاییر الدولیة للتقریر المالي، على الظروف الخاصة  من ا )16(و  )9(شأن كمیة التفاصیل التي یتعین تقدیمھا بشأن المعیارین 

 : منشأةلكل 
 أو  المستلم والعوض أجنبیة بعملة المعامالت"  المالى للتقریر الدولیة المعاییر تفسیرات لجنة عن  الصادر ) 22( رقم تفسیر •

ً  المدفوع  ) .م2018 ینایر 1  السریان تاریخ" (مقدما
  اریخ ــت( السھم أساس على  الدفع معامالت وقیاس تصنیف ،) 2( رقم  المالى للتقریر الدولى  المعیار على التعدیالت •

 )م2018 ینایر 1 انــریــــالس
 )م2018 ینایر 1 السریان تاریخ( التحویالت ،) 40( رقم الدولى المحاسبة معیار على التعدیالت •
 تطبیق) "1( رقم  المالى للتقریر الدولى المعیار 2016-2014 المالى للتقریر الدولیة للمعاییر السنویة التحسینات دورة •

 في االستثمارات) 28( رقم الدولى المحاسبة ومعیار ، األمور مع التعامل" مرة ألول المالي للتقریر الدولیة المعاییر
 )م2018 ینایر 1 السریان تاریخ( المشتركة والمشروعات الزمیلة المنشآت

"  الدخل ضریبة موقف من التأكد عدم" المالى للتقریر الدولیة المعاییر تفسیرات لجنة عن الصادر) 23( رقم تفسیر  •
 ) .م2019 ینایر 1 السریان تاریخ(



 والشركة التابعة لھا  السعودیة لإلستثمار الصناعي المجموعةشركة 
 ةـة سعودیـة مساھمـشرك

 
 م2017 دیسمبر 31في  ةالمنتھیسنة للالموحدة یضاحات حول القوائم المالیة إ
 ما لم یذكر خالف ذلك) الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بآالف  

57 
 

 1 السریان تاریخ( السلبى التعویض مع المسبق الدفع خصائص) 9( رقم المالى للتقریر الدولى المعیار على التعدیالت •
 )م2019 ینایر

 المشتركة والمشروعات الزمیلة المنشآت في األجل طویلة الحصص) 28( رقم الدولى المحاسبة معیار على التعدیالت •
 )م2019 ینایر 1 السریان تاریخ(

 التي تم إصدارھا ولم یحن وقت تطبیقھا بعد: الجدیدة والمعدلةاألثر المحتمل للمعاییر الدولیة للتقریر المالى 
ً بدراسة مفصلة ل المجموعةتقوم   المبالغ المدرجة واالفصاحات  على المعاییرھذه  تقییم معقول لتأثیر تطبیق إلى لوصول حالیا

 . من تلك الدراسة المفصلة المجموعة إنتھاءین ، وسیتم اإلفصاح عن ذلك حالمالیة للشركة  قوائمالواردة في ال

 توزیعات أرباح -35
 ملیون225 بمبلغ أرباح توزیع على  م2017 أبریل 18 بتاریخ المنعقد اجتماعھا فى للشركة للمساھمین العامة الجمعیة وافقت

 المسجلین الشركة لمساھمي وذلك ،) االسمى المال رأس من% 5 نسبتھ ما أي(  سھم لكل واحد لایر نصف بواقع سعودى لایر
 . الجمعیة انعقاد یوم نھایة فى المالیة األوراق إیداع مركز شركة بسجالت

 
بتوزیع أرباح نقدیة   2017أكتوبر  8ھـ الموافق  1439محرم  18قرر مجلس إدارة الشركة ,في اجتماعھم المنعقد بتاریخ 

بما مجموعھ  م2017عن العام المالي  % من القیمة األسمیة للسھم , بواقع نصف لایر سعودي للسھم الواحد5بنسبة 
 ملیون لایر سعودي.225

 
  الحقة حداثأ -36

 الموحدة . المالیة القوائم في إفصاح أو تعدیالت تتطلبالسنة   نھایةأحداث الحقة بعد  توجد ال
 

  الموحدة  المالیة القوائم إعتماد -37
 ).م2018مارس  08 الموافقھـ  (1439جمادى اآلخرة  20 بتاریخمجلس اإلدارة من قبل  الموحدة المالیة القوائم ھذه اعتمدت
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