
 

0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ستثمار الصناعي السعودیة لال المجموعةشركة 
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  والشركة التابعة لھا   الصناعي ستثمارالسعودیة لال المجموعة شركة
 سعودیة مساھمة شركة

 
 غیر(  م2018مارس   31في  ةالثالثة أشھر المنتھی لفترة المختصرة القوائم المالیة األولیة الموحدة فھرس

 )مراجعة
 
 
 
 

 الصفحة قائمة المحتویات 
  

 2 المختصرة الموحدة فحص مراجعي الحسابات المستقلین عن القوائم المالیة األولیة تقریر 
 3 قائمة المركز المالي األولیة الموحدة

 4 والدخل الشامل اآلخر األولیة الموحدة أو الخسارة  الربحقائمة 
 5 األولیة الموحدةالتغیرات في حقوق الملكیة  قائمة
 6 األولیة الموحدةالتدفقات النقدیة  قائمة

 30-7  المختصرة الموحدة  األولیةالمالیة  قوائم حول المختارة  یضاحات إ
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  المرفقة األولیة الموحدة المختصرة فحص مراجعي الحسابات المستقلین للقوائم المالیة عن تقریر
 

 الموقرینین                   ــــــــــــــادة المساھمـــــــــــى الســال
 ستثمار الصناعي والشركة التابعة لھاالسعودیة لال المجموعةشركة 
 سعودیة مساھمة شركة

 المملكة العربیة السعودیة – الریاض
 

 ھمقدم
         يســتثمار الصــناعالســعودیة لال المجموعة لشــركةالمالیة األولیة الموحدة المختصــرة المرفقة  القوائم  فحصــنا لقد
 على قائمة والمشـتملة ،")المجموعة"ــــــ ب مجتمعین االیھم یشـار(  اوالشـركة التابعة لھ- شـركة مسـاھمة سـعودیة-

  الشـــامل والدخل الخســـارة  أو الربح قائمة من  كلو ،م 2018مارس   31 في المالي األولیة الموحدة كما المركز
النـقدیة األولـیة الموـحدة   الـتدفـقات قائـمةاألولـیة الموحدة و الملكـیة حقوق في لتغیراتا ئـمةاقـ و  األولـیة الموحدة  اآلخر

 من المختارة  واإلیضــاحات الھامةالمحاســبیة  بالســیاســات وملخص التاریخ، ذلك في المنتھیة الثالثة عن األشــھر
 ).  23( لىإ )1(
 

ً  المالیة القوائم  ھذه  عداد وعرضإعن  المســؤولة ھي الشــركة إدارة  إن   معیارل األولیة الموحدة المختصــرة وفقا
 إبداء ھي ومسـؤولیتنا .السـعودیة العربیة المملكة  في المعتمد "األولى المالى التقریر") 34الدولى رقم ( المحاسـبة

 .فحصنا إلى استناداً  األولیة الموحدة المختصرة  المالیة القوائم  ھذه  عن استنتاج
 

 الفحص نطاق
ً  بالفحص قمنا لقد  المعلومات فحص"الفحص  ) والخاص بارتباطات2410الدولي للمراجعة رقم ( للمعیار وفقا

 القوائم فحص  . ویتكونالســعودیة العربیة المملكة في المعتمد و"المســتقل  المراجع قبل من الُمنفذ األولیة المالیة
ــارات توجیھ من األولیة المختصــرة  المالیة ــتفس ــكلٍ  اس ــا بش ــؤولین ســيأس  المالیة األمور عن لألشــخاص المس

ــبیة، ــكلٍ  أقل الفحص ویعد  .أخرى فحص تحلیلیة واجراءات إجراءات وتطبیق والمحاس من  نطاقھ في كبیر بش
ً  بھا القیام  یتم  التي المراجعة  لن وبالتالي الســعودیة ، العربیة في المملكة المعتمدة  للمراجعة الدولیة للمعاییر وفقا

  .عملیة مراجعة خالل علیھا التعرف یمكن التي الُمھمة األمور بجمیع ســنعلم  تأكید بأننا إلى الوصــول من یمكننا
 .مراجعة رأي نُبدي فلن وعلیھ،

 
 االستنتاج

  غیر المرفقة المختـصرة األولیة  الموحدة  المالیة القوائم  بأن نعتقد یجعلنا ـشيء انتباھنا یلفت لم  فحـصنا، إلى اـستناداً 
ً  الجوھریة الجوانب جمیع من معدة   .السعودیة العربیة المملكة في ) المعتمد34المحاسبة الدولى رقم ( معیارل وفقا

 
 وشركاه   العمري محمد الدكتور عـن

 
 
 

 الدكتور محمد عبداللطیف العمري 
 

 60محاسب قانوني ـ ترخیص 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ھـ1439شعبان  13 : اریخــالت
 م2018ل ــریـإب 29 :قــــالمواف
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     ستثمار الصناعى والشركة التابعة لھاالسعودیة لال المجموعة شركة
  ةـة سعودیـة مساھمـشرك       

 الموحدة األولیة قائمة المركز المالي
 )الریاالت السعودیة(بآالف 

 في كما  

 إیضاح الموجودات

 مارس 31
 م2018

  )مراجعة(غیر 

 دیسمبر 31
 م2017

 (مراجعة)
     متداولة غیر موجودات

 وآالت ومعدات مصانع
 

15,858,159  
16,071,97

5 
 2,469,662  2,506,348 6 استثمارات في مشاریع مدارة بصورة مشتركة 

 116,430  120,762 7 موظفین  قروض

  18,485,269  متداولة الموجودات غیر ال إجمالي
18,658,06

7 
     متداولة  موجودات

 1,092,938  1,044,070 8  مخزون
 276,041  334,439 التابعة الشركة في المسیطر غیر الشریك من اإلسترداد  مستحقة المؤجلة لضریبةا

ً مقدم دفعات  124,839  91,709  مدینة اخرى  وارصدة ا
 228,510  268,193 19 من جھات ذات عالقة  المستحق

 1,108,947  1,138,079 17 تجاریون مدینون
 715.300  998,500 9 ألجلمرابحة  ودائع
 3.107.269  3,330,102 10  حكمھ فى وماالنقد 

 6,653,844  7,205,092  متداولة الموجودات ال إجمالي

  25,690,361  مجموع الموجودات 
25,311,91

1 
     والمطلوبات الملكیة حقوق

     حقوق الملكیة 
 4,500,000  4,500,000 11 رأس المال  

 750,018  750,018   نظامياحتیاطي 
 1,313,930  1,512,971  مبقاة أرباح

 6,563,948  6,762,989  فى الشركة  للمساھمین العائدةحقوق الملكیة 
 6,755,893   7,108,849  غیر المسیطرة الملكیة حقوق

   13,871,838  اجمالي حقوق الملكیة 
13,319,84

1 
     مطلوبات غیر متداولة  

 6,625,869  6,518,665 12 االجل  طویلة قروض
 817,988   709,449 13 مساند من شریك غیر مسیطر في شركة تابعة  قرض

 1,070,000  1,070,000 14  صكوك
 276,041  290,161  ضریبیة مؤجلة  مطلوبات
 167,032  171,370  للموظفین الخدمة نھایة مكافآت التزامات
 8,956,930  8,759,645  متداولة  المطلوبات غیر ال إجمالي

     متداولة  مطلوبات
 1,368,027  1,359,271 12 االجل  طویلةالمتداول من قروض  الجزء
 241,365  233,532 17 تجاریون دائنون
 632,342  683,577  اخرى دائنة رصدةأو مستحقة دفعات

 559,330  551,251 16 الشرعیة  الزكاة مخصص
 234,076  231,247 19 عالقة  ذات جھات الى المستحق
 3,035,140  3,058,878  المطلوبات المتداولة  إجمالي
 11,992,070  11,818,523  المطلوبات  إجمالي
 25,311,911  25,690,361  حقوق الملكیة والمطلوبات  إجمالي

 )المختصرة الموحدة األولیةالمالیة   القوائم) تشكل جزءاً من ھذه 23) إلى (1( المرفقة من المختارة إن اإلیضاحات(
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 ستثمار الصناعى والشركة التابعة لھاالسعودیة لال المجموعة شركة

 ةـة سعودیـمساھم ةـشرك
 

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

 
 مارس 31في المنتھیة الفترة  

 ایضاح 
 م2018

 )مراجعة(غیر 

م2017   
(غیر 
)مراجعة  

     
     

     1,685,267   2,210,530  مبیعات

  )1,447,393(  تكلفة المبیعات 
)1,182,86
7( 

 502,400  763,137  الربح  مجمل
     

 261,161  36,686 6 مدارة بصورة مشتركة مشاریع أرباححصة الشركة في صافي 
 )99,321(  )114,996(   وتسویقمصروفات بیع 

 )51,624(  )45,590(  واداریة عمومیة مصروفات
 )20,625(  - 6 مشتركة بصورة مدار مشروع في استثمار خسائر

 591,991  639,237  التشغیل ربح
     
 22,814  26,361  اخرى   یراداتإ

 )60,314(  )78,775(  تمویل تكالیف
 554,491  586,823  الزكاة الشرعیة وضریبة الدخل  قبل  الدخل

     
   )82,738(  )73.659( 16 الدخل   ریبةالزكاة الشرعیة وض 

 471,753  513,164   الفترة دخل صافي
     

     ــ:ل العائد
   309,544  199,041 6   الشركة في المساھمین

   162,209  314,123  غیر المسیطرة  الملكیة حقوق
  513,164  471,753 

     اآلخر الشامل الدخل بنود
   -  -  الدخل  صافي ضمن الحقا تصنیفھا إعادة یتم لن التي البنود
 471,753  513,164  للفترة الشامل الدخل

     
     ــ:ل العائد

 309,544  199,041 6   الشركة في المساھمین
 162,209  314,123  غیر المسیطرة الملكیة حقوق

  513,164  471,753 
     ):السعودي(بالریال  السھم ربحیة
للمساھمین  الفترة دخل لصافيالسھم األساسیة والمخفضة  ربحیة

 0.69  0.44 15 في الشركة 
 
 

 المختصرة) الموحدة األولیةالمالیة   القوائم) تشكل جزءاً من ھذه 23) إلى (1المرفقة من( المختارة إن اإلیضاحات(
 



 

5 
 

 
      ستثمار الصناعى والشركة التابعة لھا السعودیة لاللمجموعة ا شركة

  ةـة سعودیـة مساھمـشرك

 التغیرات في حقوق الملكیة األولیة الموحدةقائمة 
 (غیر مراجعة) 

 )الریاالت السعودیة(بآالف  

     الشركة  في للمساھمین العائدة  الملكیة حقوق إجمالي 

  رأس المال  
احتیاطي  

  نظامي 
ارباح  
  إجمالي    مبقاة 

إجمالي  
حقوق  

غیر    الملكیة
  المسیطرة 

إجمالي حقوق  
 الملكیة 

            م 2018  مارس  31  في المنتھیة أشھر الثالثة لفترة
   م2018ینایر  1كما في  الرصید

4,500,000  750,018  
1,313,93

0  6,563,948  
6,755,89

3  13,319,841 
 513,164  314,123  199,041  199,041  -  - صافي ربح الفترة 

 -  -  -  -  -  -  للفترة خرآلا الشامل الدخلبنود 
 513,164  314,123  199,041  199,041  -  - اجمالي الدخل الشامل للفترة

 38,833  38,833  -  -  -  -   السعودي غیر الشریك الى ةالعائدوالضریبة المؤجلة  الحالیة ضریبة الدخل 
 م 2018مارس  31كما في  الرصید

4,500,000  750,018  
1,512,97

1  6,762,989  
7,108,84

9  13,871,838 
            

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

  -  - صافي ربح الفترة 
309,544  

   309,544  162,209  471,753 
 . -  -  -  -  -   فترة اآلخر لل بنود الدخل الشامل

  -  -  الشامل للفترة الدخلاجمالي 
309,544  

   309,544  162,209  471,753 
 31,740  31,740  -  -  -  -   السعودي غیر الشریك الى ةالعائدوالضریبة المؤجلة  الحالیة ضریبة الدخل 

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

 المختصرة) الموحدة األولیةالمالیة   القوائم) تشكل جزءاً من ھذه 23) إلى (1( المرفقة من المختارة إن اإلیضاحات(  
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 ستثمار الصناعى والشركة التابعة لھا السعودیة لال  المجموعة شركة

 شركة مساھمة سعودیة 

 قائمة التدفقات النقدیة الموحدة  
 الریاالت السعودیة) آالف ب (

 

 المختصرة) الموحدة األولیةالمالیة   القوائم) تشكل جزءاً من ھذه 23إلى ( )1( المرفقة من المختارة إن اإلیضاحات(

 مارس 31المنتھیة في  الفترة  

  
 م2018

 )مراجعة(غیر 
 م2017 

 )مراجعة(غیر 
     التشغیلیة  األنشطة

 554,491  586,823  الزكاة الشرعیة وضریبة الدخل    قبل  الدخل
     الت:ـــتعدی

 229,601  222,971  استھالكات
 2,506  8,414  إطفاءات

 20,625  -  مشتركة بصورة مدار مشروع في مساند قرض قیمة انخفاض خسائر
 )2(  268  (اربــاح) بیع آالت ومعدات/خسائر
 60,314  78,775  تمویل تكالیف
 )261,161(  )36,686(  مشتركة بصورة مدارة مشاریع أرباح صافي  في حصة

     التغیرات في:
 )324,014(  )29,132(  تجاریون مدینون
ً  دفعات  )8,761(  )29,600(    موظفین وقروضمدینة أخرى   وأرصدة مقدما

 6,765  4,338  صافي ،للموظفین الخدمة نھایة مكافآت التزامات
 )201,783(  48,868   مخزون
 52,234  )7,833(  تجاریون  دائنون
 )70,447(  41,046  اخرى دائنة وأرصدة مستحقة دفعات

 32,817  (42,512)   ذات العالقة الجھات إلى/من المستحق
 93,185   845,740  التشغیلیة  العملیات من الناتج النقد
 -  (42,905)   مدفوعة  زكاة

 )42,621(  )38,318(  مدفوعة تمویل تكالیف
 50,564   764,517  من األنشطة التشغیلیة  الناتجة النقدیة التدفقات صافي

     
     اإلستثماریة  األنشطة

 211,800  )283,200(  االجل  ودائع
 )33,950(  )9,423(  آالت ومعدات  اضافات

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

 )20,625(   -  مشتركة بصورة مدارة لمشاریع مساند قرض مدفوعات
الناتجة من  االنشطة   /في)  ة( المستخدم النقدیة التدفقات صافي

  382,269  )292,623(  االستثماریة 
     التمویلیة   األنشطة

 -  (124,687)   تابعة شركة في مسیطر غیر شریك من مساندقرض   مدفوعات
 -  )124,374(  الجل قروض مدفوعات

 -  )249,061(   النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة  صافي
 432,833  222,833  حكمھ في وما النقد في التغیر صافي

 2,833,452  3,107,269  وما في حكمھ في بدایة الفترة  النقد
 3,266,285  3,330,102  وما في حكمھ  في نھایة الفترة  النقد
     



 والشركة التابعة لھا  السعودیة لإلستثمار الصناعي المجموعةشركة 
 ةـة سعودیـة مساھمـشرك

 
م 2018 مارس 31في  ةالمنتھی لفترة الثالثة أشھر األولیة الموحدة المختصرةیضاحات حول القوائم المالیة إ

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

. )م1996ینایر  1 ھجریا (الموافق1416شعبان  10بتاریخ  1010139946العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 
اكتوبر   5  ھجریا (الموافق  1416جماد االول    10بتاریخ    610قرار وزارة التجارة والصناعة رقم  تم تأسیس الشركة بموجب  

 ). م1995
 

في تنمیة وتطویر القاعدة الصـناعیة في المملكة وعلى األخص الصـناعات البتروكیماویة وفتح مجاالت   الشـركةط نشـایتمثل 
تصـدیرھا إلى األسـواق الخارجیة وإفسـاح المجال للقطاع الخاص للدخول في صـناعات أخرى باسـتعمال منتجات الصـناعة 

 البتروكیماویة وذلك بعد ال
  مدرجة في سوق االسھم السعودیة.  الشركةإن أسھم  الالزمة من جھات اإلختصاص.حصول على التراخیص 

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

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

 س االعدادأس -2
ــرة  الموحدة األولیة المالیة القوائم  أعدت ــبة لمعیار وفقا  المرفقة المختصـ  "األولى  المالى) "التقریر 34( رقم  الدولى المحاسـ

الي األولى ات التقریر الـم ذى یـحدد الـحد األدنى لمحتوـی الى اـل دولى للتقریر الـم ار اـل د  )(وھو المعـی ة  فيالمعتـم ة العربـی المملـك
 األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین".  السعودیة والمعاییر واإلصدارات 

 
ــاحات والتى یتم في الـعادة إرفاقـھا مع القوائم الـمالیة  ان القوائم الـمالـیة األولـیة ـــمل جمیع اإلیضــ ــرة ال تشــ الموحدة المختصــ

 م .2017دیسمبر  31للمجموعة كما في الموحدة السنویة ولذلك یجب قراءتھا مع القوائم المالیة الموحدة السنویة 
 

یاـسات  إن بیة الـس  ھذه تطبیق تم قد و. 5 إیضـاح في مبینة الموحدة المالیة األولیة القوائم ھذه إعداد في المتبعة الرئیـسة المحاـس
باســتثناء تطبیق المعاییر الجدیدة ســاریة المفعول والتالي ذكرھا في   المعروضــة، الفترات على منتظمة بصــورة الســیاســات

 .3 إیضاح
 

ــرة  تم ــاس  علىإعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصـ  الخدمة نھایة مكافآت التزامات ماعدا التاریخیة، التكلفة أسـ
 .المستقبلیة لاللتزامات الحالیة القیمة على احتسابھا تم قد و للموظفین

 
 القوائمفي  المبالغ. وتدرج جمیع للشــركةتعرض القوائم المالیة األولیة الموحدة بالریال الســعودي الذي یمثل العملة الرئیســیة 

 غیر ذلك.  یذكرسعودي ما لم  لایر ألف أقربالمالیة األولیة الموحدة مقربة الى 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المعاییر والتفسیراتالجدیدة والتعدیالت على المعاییر  -3
 

 م:2018ینایر  1 من تسري والتى الصادرة والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة،یلي  المعاییر  فیما
 اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء-15الدولي للتقریر المالي رقم المعیار  -
 األدوات المالیة-9لمالي رقم المعیار الدولي للتقریر ا -
المعامالت بعملة أجنبیة والعوض المستلم أو  -يلمعاییر الدولیة للتقریر المالالصادر عن لجنة تفسیرات ا 22تفسیر رقم  -

 المدفوع مقدماً 
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 تصنیف وقیاس معامالت الدفع على أساس السھم  -2التعدیالت على المعیار الدولى للتقریر المالى رقم  -
 من /إلى استثمارات عقاریة.التحویالت -40التعدیالت على معیار المحاسبة الدولى رقم  -
"تطبیق  1المعیار الدولى للتقریر المالى رقم  م2016-م2014 يدورة التحسینات السنویة للمعاییر الدولیة للتقریر المال -

شآت االستثمارات في المن  28المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة" التعامل مع األمور، ومعیار المحاسبة الدولى رقم  
 الزمیلة والمشروعات المشتركة 

 
والمعیار  ،اإلیرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء- 15للمرة األولى المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  المجموعةوتطبِّق 

أفُِصَح عن طبیعة ھذه  ، فقد 34األدوات المالیة. ووفقًا لما یستلزمھ معیار المحاسبة الدولي رقم -9الدولي للتقریر المالي رقم 
مجموعة من لل ى القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرةوھذا ولم یكن ھناك تأثیر جوھري عل التغیُّرات وتأثیرھا أدناه.

 سریان التفسیرات والتعدیالت المذكورة أعاله. 
 

 :بعد ساریةال غیررة م) الصاد2017 –م 2015(دورة  والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة،یلي  المعاییر  فیما
 1عقود اإلیجار 16 المعیار الدولي للتقریر المالي -
 1مشتركة ات الیا في العملھادة حصصیمحاسبة الشركة عن ز -األعمال تجمیع 3ر المالي یار الدولي للتقریلمعا -
 1 ات المشتركةیا في العملھادة حصصیمحاسبة الشركة عن ز -بات المشتركةیالترت 11ر المالي یار الدولي للتقریالمع -
 كحقوق  المصنفة   المالیة  األدوات  مدفوعات  من  الناتجة  الدخل  ضرائب  تبعات  -ضرائب الدخل12ار المحاسبة الدولي  یمع -

 1 ملكیة
 1 للرسملة المؤھلة االقتراض تكالیف -ف االقتراضیتكال 23ار المحاسبة الدولي یمع -
 1 عدم التیقن حیال معالجة ضریبة الدخل- 23التفسیر رقم  -
 1 السالب التعویض مع اً خصائص المدفوعات مقدم-9ر المالي یار الدولي للتقریالمع تعدیالت على  -
 1 ع المشتركةیلة والمشاریالشركات الزملة األجل في یالحصص طو-28ار المحاسبة الدولي یالت على معیتعد -
 2 عقود التأمین- 17ر المالي یار الدولي للتقریالمع -

ر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر صدر لكنَّھ لم یدخل حی المجموعةولم تنفذ   التنفیذ بعد. زالتطبیق المبّكِ

 م 2019 ینایر 1  في تبدأ التي  المحاسبیة الفترة   على یسري 1

 م 2021ینایر  1یسري على الفترة المحاسبیة التي تبدأ في    2
 

 
 اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء - 15المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

"عقود اإلنشاءات" ومعیار المحاسبة الدولي  11محل معیار المحاسبة الدولي رقم 15یحل المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
) "اإلیرادات" والتفسیرات ذات العالقة، وینطبق على كافة اإلیرادات الناشئة من العقود المبَرمة مع العمالء، ما لم 18(رقم 

ق معاییر أخرى. ویضع المعیار الجدید نموذجا مكونا من خمس خطوات للمحاسبة عن اإلیرادات التي  اتقع تلك العقود في نط
، یُعتَرف باإلیرادات حسب القیمة التي  15العمالء. وبموجب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم تنشأ من العقود المبَرمة مع 

 تعكس الِعَوض الذي تتوقع المنشأة استحقاقھ مقابل تحویل البضائع أو الخدمات إلى عمیل. 
 

ظروف ذات العالقة عند تطبیق كل ویُلِزم المعیار المنشآت أن تمارس تقدیًرا محاسبیًا، آخذة في االعتبار كافة الحقائق وال
دُ المعیار طریقة المحاسبة عن التكالیف اإلضافیة للحصول على   خطوة من النموذج على العقود المبَرمة مع عمالئھا. كما یُحدِّ

 عقد والتكالیف التي تتعلق مباشرة بالوفاء بالعقد.
 

ین والبروبیلین والھیكسین والبولي إیثیلین عالي ومنخفض إنتاج خلیط وقود المحركات وزیت الوقود واإلیثیل  المجموعةوتزاول  
؛  المجموعةالكثافة والبولي بروبیلین والبولي ستایرین. ویُتوقع بصفة عامة أن یكون بیع المنتج ھو التزام التنفیذ الوحید على 

 وربحھا أو خسارتھا. المجموعةات ال ینشأ عنھ أي تأثیر على إیراد  15وعلیھ فإنَّ تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 

 األدوات المالیة -9المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
: التصنیف والقیاس فیما یتعلق بالفترات السنویة 39محل معیار المحاسبة الدولي رقم    9یحل المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  

ع الثالثة جوانب كافة المتعلقة بالمحاسبة عن األدوات المالیة:  2018ینایر    1التي تبدأ في تاریخ   م أو بعد ذلك التاریخ، حیث یُجّمِ

http://socpa.org.sa/getattachment/Socpa/International-Standards/Endorsed/16-IFRS-16.pdf.aspx
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 ومحاسبة التحوط. ،واالنخفاض في القیمة ،التصنیف والقیاس
 

ً تصنیف جمیع األصول المالیة وقیاسھا  9التقاریر المالیة رقم   إلعدادیتطلب المعیار الدولي   :یلي كما الحقا
 

 المستنفذة بالتكلفة -
 خر  اآلالدخل الشامل  بنودبالقیمة العادلة من خالل  -
 الخسارة  أو الربح  خالل من العادلة بالقیمة أو -
 

 : الینتال الشرطین من كل استیفاء تم اذا المستنفذة بالتكلفة المالي األصل قیاس یتم
  و ،التعاقدیة النقدیة التدفقات  لتحصیل المالیة باألصول االحتفاظ ھو ھدفھ اعمال نموذج ضمن المالي باألصل یحتفظ -
  والعمولةعن الشروط التعاقدیة لألصل المالي، في تواریخ محدده , تدفقات نقدیة تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي  ینشأ -

 عن المبلغ األصلي القائم . 
 

 بھا تدار التي للطریقة طریقة أفضل ھذا یعكس حیث المجموعة مستوىعلى  األعمال لنموذج تقییم بإجراء المجموعة تقوم
. عند إجراء تقییم ما إذا كان األصل محتفظ بھ ضمن نموذج األعمال الذي یھدف إلى اإلدارةإلى  المعلومات وتوفیر األعمال

 فإن المجموعة تأخذ بعین االعتبار: التعاقدیة،االحتفاظ باألصول لجمع التدفقات النقدیة 
 

 ؛العملیةمن الناحیة السیاسات وأھداف المجموعة وأداء تلك سیاسات اإلدارة  -
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (واألصول المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج العمل)، وعلى وجھ الخصوص   -

 ،الطریقة التي تدار بھا تلك المخاطر
 ،المجموعةكیف تقوم اإلدارة بتقییم أداء  -
 ،ةالتعاقدیما إذا كانت استراتیجیة اإلدارة تركز على كسب إیرادات العموالت  -
 و ،المتوقعةدرجة تكرار أي مبیعات لألصول  -
 وراء أي مبیعات لألصول  السبب -

 : الینتال الشرطین من كل استیفاء تم اذا خراآل  الشامل  الدخل خالل من العادلةالقیمة ب المالي األصل قیاس یتم
تدفقات النقدیة التعاقدیة لبین تحصیل ایتم االحتفاظ باألصول المالیة ضمن نموذج أعمال یتم تحقیق ھدفھ من خالل الجمع   -

  المالیة؛وبیع األصول 
 والعمولة, تدفقات نقدیة تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي  ةعن الشروط التعاقدیة لألصل المالي، في تواریخ محدد  ینشأ  و -

 ألصلي القائم . عن المبلغ ا

عند االعتراف األولي، یمكن للمجموعة إجراء اختیار ال رجعة فیھ (على أساس كل أداة على حدة) لتحدید أن االستثمار في 
خر. وال یسمح بذلك إذا كان االحتفاظ باالستثمار لغرض أدوات حقوق الملكیة سیكون بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل

 :یتم اعتبار االحتفاظ بأصل مالي أو التزام مالي لغرض المتاجرة إذا .المتاجرة

 ،یتم اكتسابھا بشكل أساسي لغرض بیعھا أو إعادة شرائھا على المدى القریب -
 ، یعد االستثمار جزء من محفظة لجني األرباح في المدى القصیر -
 .إذا كانت مشتقاتأو  -

 .بالقیمة العادلة باإلضافة إلى تكالیف المعاملة خالل الدخل الشامل اآلخر لملكیة منیتم قیاس االستثمارات في أدوات حقوق ا
الناتجة عن التغیرات في القیمة العادلة في الدخل الشامل   بالربح أو الخسارةبعد ذلك، یتم قیاسھا بالقیمة العادلة مع االعتراف 

 . الربح أو الخسارةوال یتم إثبات أي انخفاض فیھا في  الربح أو الخسارةإعادة تصنیفھا ضمن قائمة  اآلخر. ال یتم أبداً 
حقوق الملكیة المقاسة بالقیمة یتضمن احتیاطي إعادة تقییم االستثمار التغیر التراكمي الصافي في القیمة العادلة لالستثمار في 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. عندما یتم استبعاد ھذه األدوات المالیة، فإن المبلغ المتراكم في القیمة العادلة یتم تحویلھ 
 االحتیاطي إلى األرباح المبقاة.

 االستثمار المجموعة ما لم تحدد الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقیمة الملكیة حقوقأدوات  في االستثمارت تصنیف یتم
 .كما ھو موضح أعاله األولي عنداالعترافخراآل الشامل  الدخل بنود خالل من العادلة القیمةب بأنھ

 .  بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةأدوات الدین التي ال تفي بالتكلفة المستنفذة االستثمارات في یتم قیاس 
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للمجموعة ھذه الفئة ھي األكثر أھمیة  .  المستنفذة  بالتكلفةوتصنف غالبیة االصول المالیة للمجموعة تحت االصول المالیة المثبتة  
النقد وما في حكمھ و ودائع  . وتتضمن ھذه الفئةیستوفي الشروط الموضحة أعاله ذيضمن نموذج أعمال ال ایُحتفظ بھ والتي

 الحسابات التجاریة المدینة والحسابات المدینة األخرى . جل والمرابحات أل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نخفاض في قیمة األصول المالیةاإل
یعكس مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة التغیرات في و  األصول المالیة،تقوم المجموعة باالعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة في  

 .باألداة المالیة المعنیةمخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي 
تطبق المجموعة المنھج المبسط في احتساب االنخفاض في القیمة بالنسبة للمدینون التجاریون. یتم تقدیر الخسائر االئتمانیة 

بالمدینین، المتوقعة على األصول المالیة باستخدام تجربة خسارة االئتمان التاریخیة للمجموعة، مع تعدیلھا للعوامل الخاصة 
والظروف االقتصادیة العامة وتقییم كل من االتجاه الحالي وكذلك توقعات الظروف في تاریخ التقریر، بما في ذلك القیمة 

 .الزمنیة للنقود حیثما كان ذلك مناسبًا
مانیة المتوقعة على  بالنسبة لألدوات المالیة األخرى، تطبق المجموعة النھج العام لحساب االنخفاض. یتم تسجیل الخسائر االئت

مدى العمرالمتبقي لألداة عندما تكون ھناك زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي والخسائر االئتمانیة المتوقعة 
شھًرا ولم تتزاید مخاطر االئتمان على األداة المالیة بشكل كبیر منذ االعتراف األولي. لتقییم ما إذا كانت المخاطر  12لمدة 

الئتمانیة لألداة المالیة قد زادت بشكل كبیر منذ االعتراف األولي یتم األخذ في االعتبار التغیر في مخاطر التخلف عن السداد  ا
 . الذي یحدث على مدى العمر المتبقي لألداة المالیة

 
 قیاس وتقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة

التخلف عن السداد، أو الخسارة المعطاة االفتراضیة (بمعنى حجم الخسارة یعد قیاس خسائر االئتمان المتوقعة دلیل على احتمال  
إذا كان ھناك تخلف عن السداد). یعتمد تقییم احتمالیة التخلف عن السداد بناء على البیانات التاریخیة التي یتم تعدیلھا بواسطة 

 . معلومات تتنبأ بالمستقبل كما ھو موضح أعاله
سائر انخفاض القیمة في قائمة الربح أو الخسارة لكافة األدوات المالیة مع تعدیل قیمتھا الدفتریة تعترف المجموعة بأرباح أو خ

 .من خالل حساب مخصص
 

 االلتزامات المالیة
 . ةأو الخسار ربحتصنف االلتزامات المالیة إما بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل ال

االلتزامات المالیة لدى المجموعة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة العائد الفعلي. وال یوجد لدى تم تصنیف وقیاس جمیع 
 . ةأو الخسار  ربحالمجموعة التزامات مالیة بالقیمة العادلة من خالل ال

 
 الھامة المحاسبیةالتقدیرات واالفتراضات  -4

 تؤثر قد التي واالفتراضات واألحكام التقدیرات استخداماإلدارة  من المختصرةالمالیة األولیة الموحدة  القوائم إعداد یتطلبُ 
 المطالبات عن واإلفصاح المرفقة واإلفصاحات المصاریفو واالیردات وااللتزامات  األصول من عنھا المفصح المبالغ على

 .المحتملة
ات وحاالت عدم التأكد ً والتي  یرمة للتقدھاة والمصادر الیالمحاسباسات  یق السیمة عند تطبھامة ألحكام اإلدارة ال ھاالمجاالت ال

ً را جویتأث  ھال ات یرامة للتقدھدة والمصادر الیمة الجدھانة في القوائم المالة للسنة السابقة باستثناء األحكام الیمماثلة لتلك المب  ھریا
نة في یالمب ) و9(ر المالي یار الدولي للتقریوالمع) 15(ر المالي یار الدولي للتقریق المعیوحاالت عدم التأكد المتعلقة بتطب

 .)3(ضاح یاإل
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 المحاسبیة الھامة السیاساتملخص  -5
 

 أسس التوحید
التابعة لھا الخاضعة لسیطرتھا    والشركة  للشركةعلى القوائم المالیة    للمجموعةتشتمل القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 ارتباطھالقاء  ھا،متغیرة ، أو لدیھا الحق فی لعوائدمعرضة  الشركة. تتحقق السیطرة عندما تكون م2018 مارس 31كما في 
 ولدیھا القدرة على التأثیر في ھذه العوائد من خالل سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا. ،الشركة المستثمر فیھاب

 : التالیة الثالثة العناصر تحققفقط عند  ،على شركة مستثمر فیھا للشركةالسیطرة  تتحققوعلى وجھ التحدید، 
 
ذات األھمیة الخاصة    األنشطةعلى توجیھ    ، وجود حقوق قائمة تمنحھا القدرة الحالیةأيعلى الشركة المستثمر فیھا (  سلطة -

 بالشركة المستثمر فیھا).
 في الشركة المستثمر فیھا. ارتباطھا، نظیر ھاالحق فی أوالتعرض إلى عوائد متغیرة ،  -
 على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا.  سلطتھاالقدرة على استخدام  -
 

وبشكل عام، ھناك افتراض بأنھ ینتج عن امتالك أغلبیة حقوق التصویت سیطرة. وتأییداً لھذا االفتراض، وعندما یكون لدى  
ن االعتبار كافة تأخذ بعی  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 -
 

سیطرة على الشركة المستثمر فیھا إذا ما أشارت الحقائق والظروف إلى وجود   لدیھاما إذا كانت  تقییمبإعادة  الشركةتقوم 
السیطرة على الشركة   ممارسة بدءتغیر في عنصر أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة.  یتم  توحید الشركة التابعة عند 

 إیرادات. تدرج موجودات ومطلوبات والشركةالتابعة ویتم التوقف عن ذلك عند فقدان السیطرة على الشركة التابعة من قبل 
في القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة اعتباراً من تاریخ انتقال   الفترةومصاریف الشركة التابعة المستحوذ علیھا خالل  

 ولحین  فقدان مثل ھذه السیطرة. الشركةإلى  السیطرة
 

الشركة وإلى حقوق الملكیة غیر المسیطرة  المساھمین فيإلى  خرالشامل اآل الدخلالربح أو الخسارة وكل بند من بنود  یعود
حصص غــیر بمعنى أنھ یتم قید الخسائر على ال  ،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.
 

. یتم للشركةتتماشى مع السیاسات المحاسبیة ل ذلك األمر تطلب إذایتم إجراء التسویات على القوائم المالیة للشركات التابعة 
 الشركاءالمتعلقة بالمعامالت بین والتدفقات النقدیة خل والمصاریف حذف كافة الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة والد

 بالكامل عند توحید القوائم المالیة. التابعة  الشركةفي 
 
 
 
 
 
 
سیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة. في حالة فقدان  لفقدان ل عنھا ینجم ال التيفي ملكیة الشركة التابعة،  اتتغیرالتم المحاسبة عن ت

 السیطرة على الشركة التابعة، فإنھا: الشركة
 
 موجودات (بما في ذلك الشھرة) ومطلوبات الشركة التابعةالتقوم بالتوقف عن إثبات  -
 حقوق ملكیة غیر مسیطرة ةتقوم بالتوقف عن إثبات القیمة الدفتریة ألی -
 فروقات التحویل المتراكمة، المقیدة ضمن حقوق الملكیةتقوم بالتوقف عن إثبات  -
 تقوم بإثبات القیمة العادلة للعوض(المقابل) المستلم -
 تقوم بإثبات القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ -
 تقوم بإثبات أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة -
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إلى الربح أو الخسارة أو األرباح  بنود الدخل الشامل األخرىتقوم بإعادة تصنیف حصة الشركة من البنود المثبتة سابقا في 
 . باستبعاد المطلوبات أو الموجودات ذات الصلة الشركةإقتضى األمر ذلك،  كما ھو مطلوب اذا قامت  إذاالمبقاة، 

 
 مباشرة للمجموعة:  التابعة المملوكة الشركةیلي تفاصیل  فیما

 الرئیسي النشاط %  الملكیة نسبة بلد التأسیس االسم 
     

 (بتروكیم) للبتروكیماویات الوطنیة الشركة
العربیة  المملكة

 السعودیة
50 

 الموادوبیع  انتاج
 البتروكیماویة والمنتجات

     
  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
 ). م2008فبرایر  23ھجریا (الموافق  1429صفر  16ق المؤرخ  53الشركة بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 

 

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

 : لبتروكیمیلي تفاصیل الشركات التابعة المملوكة مباشرة  فیما

 بلد التأسیس االسم 
  الملكیة نسبة

 الرئیسي النشاط %
     

 اتوبیع منتجات البولیمر انتاج 65 العربیة السعودیة المملكة الشركة السعودیة للبولیمرات
    

شركة بولیمرات الخلیج للتوزیع 
 65 االمارات العربیة المتحدة ش.م.ح.

وتخزین منتجات  بیع
 السعودیة للشركة اتالبولیمر

 للبولیمرات
     

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

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

. ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في المنطقة الحرة بمطار دبي، باإلمارات ح.مشركة بولیمرات الخلیج للتوزیع ش.  إن
م). ینحصر نشاط شركة بولیمرات الخلیج في بیع 2011فبرایر    15ق  ھـ (المواف1432ربیع األول    12العربیة المتحدة بتاریخ  

 وتخزین البولیمرات المنتجة من قبل الشركة السعودیة للبولیمرات. 
 قیاس القیمة العادلة 

 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 السوق

 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

 على األصل باستخدام ةی اقتصاد منافع قیتحق على  السوق في نیالمشارك قدرة مالي ریغ ألصل العادلة مةیالق اسیق راعيیو
 فائدة وأعلى أفضل نحو على  األصل ستخدمیس السوق في آخر لمشارك ھعیب قیطر عن أو ممكنة فائدة وأعلى أفضل نحو

 .ممكنة
 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
  التي األخرى، الدائنةالمدینة  واألرصدة المدینة والدائنة الذمم مثل المالیة لألدوات العادلة القیمة عن باإلفصاح الشركة تقم لم
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  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 القیمة

 
 اإلیراداتاثبات 

یتم قیاس اإلیرادات على أساس المبلغ المحدد في العقد مع العمیل ویستثني المبلغ الذي یتم جمعھ نیابة عن أطراف ثالثة.  
یتم تطبیق المبادئ في المعیار الدولي للتقریر المالي وعمیل.  الباإلیرادات عندما تنقل السیطرة على منتج إلى    المجموعةتعترف  

 التالیة:باستخدام الخطوات الخمس  15
 

 عمیل في الحاالت التالیةالمع  العقد المجموعةاألولى: تحتسب  الخطوة
 من قبل األطراف وااللتزام  العقد على الموافقة تمت -
 یتم تحدید حقوق كل طرف  -
 یتم تعریف شروط الدفع  -
 لعقد مضمون تجاريل یوجد  -
 التحصیل  قابلیة و  -
 

جمیع السلع الموعودة في العقد وتحدد ما إذا كانت ستحسب لكل سلعة موعودة كالتزام أداء  المجموعةالثانیة: تحدد  الخطوة
 :  ھمامنفصل. تعتبر السلعة متمیزة ویتم فصلھا عن االلتزامات األخرى في العقد إذا كان كال

  التي ھي متاحة بسھولة للعمیل. یمكن للعمیل االستفادة من السلعة بشكل منفصل أو مع موارد أخرى -
 یتم تعریف السلعة بشكل منفصل عن البضائع األخرى الواردة: في العقد.  و -

 
 وھو مبلغ االعتبار الذي تتوقعھ في مقابل نقل السلع الموعودة إلى أحد العمالء.  المعاملة،سعر    المجموعة الثالثة: تحدد    الخطوة
الرابعة: یتم تخصیص سعر الصفقة في ترتیب لكل التزام أداء مستقل على أساس أسعار البیع المستقل النسبي للسلع  الخطوة

 المقدمة للعمیل.
: یتم االعتراف باإلیرادات عندما یتم نقل السیطرة على السلع إلى العمیل. تقوم المجموعة بتحویل سلعة عندما الخامسة  الخطوة

طرة على تلك السلعة. یحصل العمیل على سیطرة على سلعة إذا كانت لدیھ القدرة على توجیھ استخدام یحصل العمیل على السی
 .من السلعة العمولةواستحقاق 

ویمكن قیاس   المجموعةإلى    االقتصادیةإلى الحد الذي یكون فیھ من المحتمل تدفق المنافع    اإلیرادیتم إثبات    المقارنة،في فترة  
 المستحق،بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو    اإلیراداتالدفعة. یتم قیاس    استالمبغض النظر عن تاریخ    ،موثوقبشكل    اإلیرادات

في جمیع ترتیبات  األصیلأنھا  المجموعةمع مراعاة شروط الدفع المحددة تعاقدیًا واستبعاد الضرائب أو الرسوم. استنتجت 
 مخاطر الجرد ومخاطر االئتمان.كما أنھا معرضة ل أسعار،ولدیھا حریة  إیراداتھا،

 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

 تحقق حصة المجموعة في صافي اإلیرادات /(الخسائر) من المشروعات المدارة بصورة مشتركة. 
 

 العموالت 
ستخدام طریقة معدل إلھذه االدوات المالیة ب العموالت اتإیرادالمطفأة، 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  المالیة  لألداةالى صافي القیمة المدرجة بالدفاتر    أقصرالمالیة او لفترة    لألداةالمتوقع  

  الموحدة. األولیة خر األ الشامل والدخلأو الخسارة 
 

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

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

المدارة بصورة مشتركة   المشاریعمدارة بصورة مشتركة". یتم المحاسبة عن حصة المجموعة في    مشروعاتمصلحة فیھا بـ "
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المدارة بصورة مشتركة  المشروعاتحقوق الملكیة، تقید حصة المجموعة في  وفقاً لطریقة حقوق الملكیة. وبموجب طریقة
 المشروع أصولبالتكلفة بعد تعدیلھا بالتغیرات التي تطرأ على حصة المجموعة في صافي  الموحدة الماليفي قائمة المركز 

 دي، إن وجد. نخفاض في قیمة اإلستثمار الفرالمدار بصفة مشتركة لفترة ما بعد التأسیس، ناقصاً اال
 

 المصروفات 
 مالمباشرة ضمن تكلفة المبیعات. یت  تنتاج والمصروفاتكالیف اإل  تدرج ستحقاق. كماساس اإلأتسجل جمیع المصروفات على  
یر المخصومة من المبیعات والمصروفات غخرى بما في ذلك مصروفات البیع والتوزیع تصنیف كافة المصروفات األ

 ساس متسق. أالعمومیة واالداریة 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
 الصرف أسعار باستخدام تحویلھا یتم والتي العادلة، بالقیمة المقاسة النقدیة غیر البنود باستثناء ،)المعاملة تاریخ في الصرف

 . فیھ العادلة القیمة تحدید تم الذي التاریخ في

 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 الربح أو الخسارة 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 األرباحتسجل توزیعات 

أو التفویض من المساھمین الى مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح  المساھمینمن  اعند اعتمادھ اتالسعودیة، یتم إقرار التوزیع
. یتناسب مع وضع الشركة المالى وتتدفقاتھا النقدیةمرحلیھ على مساھمى الشركة بشكل نصف سنوى او ربع سنوى،وذلك بما  

  حقوق الملكیة. منالمبلغ المقابل مباشرة  ویخصم

 وآالت ومعدات   مصانع
ً  والمعدات المصانع واآلالت 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 جموعة الم فإنَّ  ،زمنیة فترات على والمعدات واآلالت
 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 يف
 فیھ تصبح الذي التاریخ من أو لھا المخصص لالستخدام والمعدات المصانع واآلالت بند إتاحة تاریخ من االستھالك ویحتسب

ً  المنشأة لألصول بالنسبة منھا المستھدف لالستخدام وجاھزة مكتملة األصولھذه   المشروعات تحت التنفیذ تستھلك وال .ذاتیا
 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
 اآللي الحاسب اجھزة

 سنوات 4 واالتصاالت
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 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

 )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 الربح أو الخسارة و قائمة في

 على وتُطفَأ الرئیسیة) والصیانة اإلصالح تكالیف في رئیسیة بصفةٍ  تتمثل التي( لھا المخطط الدوریة  الصیانة تكالیف وتُؤجل
 قبلمتوقعین  غیر وصیانة إصالح إجراء حال وفي .لھما المخطط القادمة والصیانة اإلصالح موعد حتى تمتد فترة مدى

ل ،المصاریف على سابقًا المطفأَة غیر التكالیف مباشرة عندئذٍ  تُحمَّل سابقاً، المتوقعَّ  لھ المخطَّط الموعد  تكالیف وتُطفَأ وتُؤجَّ
ح الفترة مدى على الجدیدة الرئیسیة والصیانة اإلصالح  .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،

 إیجار 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. الجوھریةالمخاطر والمنافع 

 المجموعة كمستأجر 
  عند على ملكیة العقارات إلى المجموعة  الجوھریةوالمخاطر  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
عقود اإلیجار وذلك لتحقیق معدل عمولة ثابت على الرصید المتبقي من   دفعات اإلیجار بین األعباء المالیة وتخفیض التزامات

 الموحدة.  األولیة  اآلخر  الشامل  والدخل  الخسارة  أو  الربح  قائمةااللتزامات. یتم إثبات األعباء المالیة ضمن تكالیف التمویل في  

یكن ھناك قدر معقول من التأكد أن المجموعة   یتم استھالك األصول المؤجرة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل. ومع ذلك، إذا لم
ستحصل على الملكیة في نھایة مدة اإلیجار، یتم استھالك األصل خالل العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أو فترة العقد، أیھما 

 أقل. 

یجارات التشغیلیة عقد اإلیجار التشغیلي ھو عقد إیجار یختلف عن عقد اإلیجار التمویلي. یتم إثبات الدفعات بموجب عقود اإل
الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى فترة   األولیة  اآلخر  الشامل  والدخل  الخسارة  أو  الربح  قائمةفي    تشغیليكمصروف  

 عقد اإلیجار. 

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

التفاوض وإعداد عقد اإلیجار التشغیلي إلى القیمة الدفتریة   فيإیجارات تشغیلیة. تضاف التكالیف المباشرة األولیة المتكبدة 
دخل اإلیجار. یتم إثبات اإلیجارات المحتملة كإیرادات في   إثباتنفس أسس ب اإلیجار على 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

 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 مةیق  للنقد الُمِدرَّ

 .االستخدام دیق ھمتیوق عیالب فیتكال ناقًصا
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 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 ضمنل اآلخرالشام الدخل الربح 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
 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 بأياالثبات  تمی لم لو مایف  یثبت .السابقة السنوات في) للنقد الُمِدرَّ
 اآلخر. الشامل الدخلو الربح او الخسارة قائمة في  مةیالق في االنخفاض عن الناشئة الخسارة دیق بعكس الفور على

 
 اإلثبات الغاءاإلثبات االولي والقیاس الالحق و -المالیة األدوات

 تتثمل األداة المالیة في أي عقد ینشأ عنھ أصل مالي لمنشأة أو التزام مالي أو أداة حقوق ملكیة لمنشأة أخرى.
 

 األصول المالیة
  

 االعتراف المبدئي والقیاس
لة  لحسابات التجاریة المدینة،اباستثناء   یُعترف مبدئیًا باألصول المالیة بالقیمة العادلة زائدًا، في حالة األصول المالیة غیر الُمسجَّ

 الي.بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكالیف معامالت متعلقة مباشرة بشراء األصل الم
 

 القیاس الالحق
المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  -3كما ھو موضح في اإلیضاح    المالیة الحقًا بالتكلفة المطفَأة أو القیمة العادلة  األصولتُقَاس  

 .األدوات المالیة -9
 

 التوقف عن االعتراف
المالیة أو جزء من مجموعة من األصول المالیة  یتوقف االعتراف باألصول المالیة (أو متي یكون منطبقًا، جزء من األصول  

 ) بصورةٍ رئیسٍة عند: للمجموعة األولیة الموحدة  المشابھة) (أي تُحذَف من قائمة المركز المالي
 انتھاء صالحیة حقوق استالم التدفقات النقدیة من األصل أو   -
لھا التزام لسداد التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل  المجموعةتحویل  - حقوقھا في استالم التدفقات النقدیة من األصل أو تحمُّ

 بدون أي تأخیر جوھري إلى طرف آخر بموجب "ترتیبات فوریة"، عند: 
 ) تحویل الشركة بصورة جوھریة كافة المخاطر والمنافع المتعلقة باألصل. (أ

لت السیطرة على األصل. (ب  ) أو عدم قیام الشركة بتحویل أو االحتفاظ بكافة المنافع والمخاطر المتعلقة باألصل، ولكنھا حوَّ
 
 
 

ض أصل مالي أو مجموعة    المجموعةتجري   في كل تاریخ قوائم مالیة تقییما لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على تعرُّ
من األصول المالیة لالنخفاض في القیمة. ویتحقق االنخفاض في القیمة عند وقوع حدث أو أكثر منذ االعتراف المبدئي باألصل  

النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالیة التي یمكن  (حدث خسارة ُمتََكبَّدَة) لھ تأثیر على التدفقات
تقدیرھا بشكل موثوق بھ. وقد یتضمن الدلیل على االنخفاض مؤشرات تدل بأن المدینین أو مجموعة من المدینین یعانون 

لغ، أو احتمال اإلفالس أو إعادة ھیكلة مالیة  أو أصل المب  العموالتصعوبات مالیة ھامة أو تأخر في السداد أو التعثر في سداد  
أخرى، وعندما تشیر البیانات القابلة للمالحظة إلى وجود انخفاض قابل للقیاس في التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة، مثل 

 التغیرات في المتأخرات أو الظروف االقتصادیة المرتبطة بحاالت التعثر في السداد. 
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 صول المالیةاالنخفاض في قیمة األ
ل مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة  المجموعة 9یلزم المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  كما ھو موضح في أن تُسّجِ

وتُحتَسب الخسائر االئتمانیة المتوقعة على أساس الفرق  .األدوات المالیة -9المعیار الدولي للتقریر المالي رقم -3اإلیضاح 
قبضھا. وعندئٍذ یُخصم العجز  المجموعةیة التعاقدیة المستَحقة وفقاً للعقد وجمیع التدفقات النقدیة التي تتوقع بین التدفقات النقد

 بما یقارب ُمعدَّل الفائدة الفعلي األصلي لألصل.  
 

طریقة المعیار المبسَّطة، واحتسبت   المجموعةوفیما یتعلق بالحسابات التجاریة المدینة والحسابات المدینة األخرى، فقد طبَّقت  
الخسائر االئتمانیة المستقبلیة بناًء على الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر. وجنَّبت الشركة جدول مخصص یعتمد 

 ة االقتصادیة. على الخبرة السابقة للشركة بشأن الخسارة االئتمانیة، ویُعدَّل حسب العناصر المتوقعة الُمحدَّدة للمدینیین والبیئ
 

 

وفیما یتصل باألصول المالیة المدینة األخرى (المتمثلة في قروض الموظفین)، تُحتَسب الخسارة االئتمانیة المتوقعة بناًء على  
شھًرا الجزء من الخسارة  12شھًرا. وتمثل الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى  12الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى 

شھًرا بعد تاریخ  12یة المتوقعة على مدى العمر التي تنشأ من حاالت التخلف عن السداد من أداة مالیة محتملة خالل االئتمان
القوائم المالیة. ومع ذلك، فإنھ عند وجود زیادة جوھریة في المخاطر االئتمانیة منذ بدایتھا، سیُحتسب المخصص على أساس  

 لحیاة.الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى ا
 

یوًما. ومع ذلك، فإنَّ  90حاالت التخلف عن سداد أصل مالي عندما ینقضي على موعد سداده التعاقدي  المجموعةتدرس 
، في حاالت بعینھا، قد تدرس أیًضا حاالت التخلف عن سداد أصل مالي عندما تشیر المعلومات الداخلیة أو الخارجیة  المجموعة

ح  أن تقبض بالكامل المبالغ التعاقدیة غیر الُمسدَّدة قبل أن تأخذ بعین االعتبار أي تعزیزات في  للمجموعةبأنھ من غیر المرجَّ
 . المجموعةاألھلیة االئتمانیة تحتفظ بھا 

 
 استبعاد األصول المالیة

ویل األصل تقوم المجموعة بإلغاء األصل المالي فقط عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من األصل أو تقوم بتح
المالي وجمیع مخاطر ومزایا الملكیة لھ إلى جھة أخرى. إذا لم تقم المجموعة بنقل أو االحتفاظ بشكل جوھري بجمیع مخاطر 
ومنافع الملكیة لألصل فتستمر المجموعة باالعتراف بحصتھا المحتفظ بھا في األصول والمطلوبات المرتبطة باألصل المالي 

 .لدفعھا إلى المبالغ التي قد تضطر 
 
 
 
 

 المطلوبات المالیة
 

 االعتراف المبدئي والقیاس
تَُصنَُّف المطلوبات المالیة، عند االعتراف المبدئي بھا، كمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والقروض  

مبدئیا بالقیمة العادلة، وفي حال القروض والحسابات والحسابات الدائنة، حسبما یكون مالئًما. ویُعتَرف بكافة المطلوبات المالیة  
 الدائنة، بالصافي بعد حسم تكالیف المعامالت المرتبطة بھا ارتباًطا مباشًرا.

 
ُن المطلوبات المالیة  من  نة وحسابات دائنة أخرى وقروض وقرض مساندحسابات تجاریة دائو صكوك للمجموعةفیما تَتََضمَّ

 .المسیطر في الشركة التابعةالشریك غیر 
 

 القیاس الالحق
 تُقَاس المطلوبات المالیة الحقًا بالتكلفة الُمطفَأة.

 
 إلغاء االعتراف بااللتزامات المالیة

یتوقف االعتراف بالمطلوبات المالیة عند سداد االلتزام الُمستَحق ضمن المطلوبات أو إلغائھ أو انتھاء مدتھ. وعند استبدال 
التزام مالي آخر بالتزام مالي حالي من نفس الجھة المقرضة بشروط مختلفة اختالفا جوھریًا أو إجراء تعدیل شروط االلتزامات 

عتبر ھذا التغییر أو التعدیل على أنھ توقف االعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جدید.  الحالیة تعدیال جوھریًا، یُ 
 . الربح او الخسارةویُعتَرف بالفرق في القیم الدفتریة في 

 
 مقاصة األدوات المالیة
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عند  الموحدة المالي األولیة تُجَرى مقاصة األصول المالیة والمطلوبات المالیة، ویُفَصح عن صافي المبالغ في قائمة المركز
ا تسویتھا على أساس الصافي لبیع األصول  وجود حق نافذ قانونًا حالي في إجراء مقاصة المبالغ الُمعتَرف بھا، وھناك نیة إمَّ

 وسداد المطلوبات في آن واحد. 
 
 

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

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

 
 المرجح  المتوسط اساس  على الشراء تكلفة

 

من المصروفات  جزءالیھا  یضافالمواد والعمالة المباشرة  تكلفة التشغیل تحت واإلنتاجالجاھزة  البضاعة
 قتراضعمال وباستثناء تكالیف اإلفي السیاق الطبیعي لأل المتنوعة

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

 
 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  آتغیر ممول لمكاف برنامج المجموعة تطبق

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

البرنامج كما في ذلك التاریخ. ویتم احتساب التزام المزایا المحدد من قبل خبراء  صولناقصا القیمة العادلة أل المالي التقریر
  خالل  من المحدد  المزیا لتزام إل الحالیة  القیمة تحدید یتم. الوحدة حسب المستحقة المبالغ طریقةستخدام إاكتواریین مستقلین ب

لسندات الشركات  المالي التقریر فترة نھایة في السوق عائدات ستخدامإب المقدرة المستقبلیة الصادرة النقدیة التدفقات خصم
الربح  إثباتویتم مكافأة نھایة الخدمة للموظفین.  لتزاماتعالیة الجودة والتي لھا شروط استحقاق تقارب الشروط المقدرة ال

حقوق    ضمنفتراضات االكتواریة والتعدیالت القائمة على الخبرات السابقة  االكتواریة الناتجة من التغیرات في اإلأو الخسارة  
  .فیھا تنشأ التي الفترة في الموحدة األولیة اآلخر والدخل الشامل الربح أو الخسارة  قائمةالملكیة من خالل 

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

االلتزام ویكون باإلمكان تقدیر مبلغ االلتزام  التسویة ھذ  المجموعةظھور حاجة إلى تدفق الموارد االقتصادیة خارج  المتوقع
استرداد جزء من المخصص أو المخصص بالكامل، على سبیل المثال، بموجب   ةالمجموعبصورة موثوق منھا. عندما تتوقع  

یتم عرض  بالفعل. امؤكد االسترداد ھذا یكونكأصل منفصل ولكن فقط عندما  بالمبالغ المتوقع استردادھا یعترفعقد تأمین، 
مبالغ  بالصافي بعد أي  الموحدة األولیة والدخل الشامل اآلخرالربح أو الخسارة المصروف المتعلق بأي مخصص في قائمة 

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

 تكلفة تمویل.ك

 محتملة   االلتزامات
ولكن یفصح عنھا إذا كان احتمال تدفق الموارد التي تشتمل على    القوائم المالیة الموحدةفي محتملة ال االلتزاماتال تسجل 

ولكن یفصح   الموحدةقائمة المركز المالي  في  المحتملة    صولاألتسجل  ال .  أمراً مستبعداً   المجموعةاقتصادیة إلى خارج    منافع
 . محتمالً أمراً المجموعة اقتصادیة إلى   منافععنھا إذا كان 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

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

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

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

  مشتركة بصورة مدارة مشاریع في إستثمارات -6
وتعمل في  ذات مسئولیة محدودةالتالیة التي تم تأسیسھا كشركات  الشركاتالمدارة بصورة مشتركة في  المشاریع تتمثل

 المملكة العربیة السعودیة:  
 
 
 
 

 : م2018 مارس 31 في المنتھیة اشھر الثالثة فترة خالل ستثماراتاإل في الحركة ملخص یلي فیما
 

 شیفرون شركة
  السعودیة فیلیبس

 
 شیفرون  شركة

  الجبیل فیلیبس

 

 اإلجمالي
 2,469,662  1,578,411  891,251  الفترةبدایة  في

 36,686  ) 13,433(  50,119 الربححصة الشركة في صافي 
 2,506,348  1,564,978  941,370 م 2018 مارس 31 في كما

 

(شركة شیفرون فیلیبس السعودیة، وشركة   المدارة بصورة مشتركة  وقف مشاریعھام  2018ینایر    31بتاریخ    المجموعة  اعلنت
عن االنتھاء من كما أعلنت الجبیل شیفرون فیلیبس)، وذلك للقیام بأعمال الصیانة الدوریة المجدولة، وتجدید المواد المحفزة، 

المدارة   ، وقد انعكس ذلك على إنخفاض نتائج أعمال المشاریعم2018مارس    22  یومأعمال الصیانة وبدء التشغیل اعتباراً من  
 م بالفترة المماثلة.2018المجموعة خالل الربع األول من عام  تركة وبالتالي إنخفاض حصة مساھميبصورة مش

 : م2017 دیسمبر 31 في المنتھیة السنة خالل ستثماراتاإل في الحركة ملخص یلي فیما
 

 شیفرون شركة
 السعودیة فیلیبس

 
 شیفرون شركة

 الجبیل فیلیبس

 

 اإلجمالي

 2,472,484  1,591,751            880,733 السنةبدایة  في
   609,242  306,720  302,522 الربححصة الشركة في صافي 

 ) 2,689(   ) 1,310(  ) 1,379(  الخسائر الشاملة اآلخرى في حصة
 ) 609,375(   ) 318,750(  ) 290,625( ارباح  توزیعات

 2,469,662  1,578,411  891,251 م 2017 دیسمبر 31 في كما

 البتروكیماویات التحویلیة المحدودة  شركة
م ، تم توقیع عقد بیع كامل حصة المجموعة السعودیة لإلستثمار الصناعى فى شركة البتروكیماویات 2017یولیو  13 بتاریخ

% 50  البالغة  حصتھا  بیع  أتمت  أنھا  الصناعى  لالستثمار  السعودیة  المجموعة  أعلنتم،  2017  أكتوبر  18  بتاریخالتحویلیة، و  
 .سعودى لایر ملیون 31,2  قدرھا إجمالیة بقیمة عالقة  ذى غیر طرف إلى التحویلیة البتروكیماویات شركة فى

 
 الموظفینقروض  -7

 الملكیة نسبة مدار بصورة مشتركة   مشروع
 %50 السعودیة فیلیبسشیفرون  شركة
 %50  فیلیبس شیفرونالجبیل  شركة
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قروض غیر محملة بعمولة تمنحھا المجموعة إلى موظفیھا الســـعودیین لشـــراء وحدات ســـكنیة  تتمثل قروض الموظفین في 
. وتـستحق ھذة القروض الـسداد بالتقـسیط على المـشتراة الممتلكات برھن مكفولة وھي ،ضـمن برنامج تملك الوحدات الـسكنیة

عاما. وتصـنف األقسـاط المسـتحقة السـداد خالل سـنة واحدة كحسـابات مدینة أخرى ضـمن األصـول   15مدى فترة أقصـاھا 
                 م مبلغ2017دیســــمبر  31ملیون لایر ســــعودي (  146,7م  مبلغ  2018مارس  31المتداولة. بلغت القیمة العادلة كما  في 

ملیون لایر  26,1م: 2017دیسمبر  31ملیون لایر سعودي ( 26ملیون لایر سعودي)  تتضمن الجزء المتداول بمبلغ  142,5
  سعودي).

 كما في            

 مخزون -8
 مارس 31

 م2018
دیسمبر  31 

 م2017
  498,458  464,794 تامة الصنع  بضاعة

 3,731  2,574 مواد خام
 436,436  422,120 قطع غیار
 154,313  154,582 كیمیائیة محفزات

 1,044,070  1,092,938 

 
 كما في 

 ألجل مرابحةودائع  -9
 مارس 31

 م2018
 دیسمبر 31 

 م2017
ألجل ذات تواریخ إستحقاق أكثر من ثالثة أشھر وأقل من  مرابحة ودائع

 715.300  998,500 من تاریخ إقتنائھا سنة
 

 .السوق في السائدة العمولة أسعار أساس على مالي عائد ألجل مرابحة ودائع عن یتحقق
 

 في حكمھ وماالنقد  -10
 31  في كما) لبتروكیم تابعة(شـركة  للبولیمرات  السـعودیة  للشـركة البنوك  لدى  أرصـدة حكمھأرصـدة النقد وما في   تتضـمن

  كضـمان عنھا متنازل) ـسعودي لایر ملیون 2,152م:  2017 دیـسمبر 31( ـسعوديلایر  ملیون 2,455 بمبلغم 2018 مارس
 ).12 إیضاح( تجاریة بنوك اتحاد ومن العامة االستثمارات صندوق من القروض تسھیالت مقابل

 
 في كما 

 رأس المال -11
مارس  31

 م2018
دیسمبر  31 

 م2017
    

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

  ألجلقروض  -12
 المحلیة التجاریة البنوك من مجموعة من المجموعة علیھا حصلت قروض من لمستخدمةا المبالغ في ألجل القروض تتمثل

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

 من المستحق الجزء ان. سنویة نصف اقساط على القروض ھذه سداد یتم. االئتمانیة التسھیالت اتفاقیات شروط مع وتتسق
االلتزام باالحكام المجموعة تصنیفھ ضمن مطلوبات غیر متداولة. ویجب على  تم م2019 مارس 31 بعد ألجل القروض

 المنصوص علیھا في جمیع اتفاقیات القروض. 
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 ةـة سعودیـة مساھمـشرك

 
م 2018 مارس 31في  ةالمنتھی لفترة الثالثة أشھر األولیة الموحدة المختصرةیضاحات حول القوائم المالیة إ

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

 

21 
 

 من شریك غیر مسیطر في شركة تابعة ساندمقرض  -13
المساند من شركة شیفرون فیلیبس العربیة للبتروكیماویات المحدودة (الشریك غیر المسیطر) للشركة السعودیة  القرض

للبولیمرات ال یحمل أي عموالت، ویخضع سداده لتوافر شروط محددة، والمحافظة على حد أدنى من النقدیة للشركة السعودیة  
فیما یلي حركة القرض المساند   ).12ایضاح  ات تسھیالت القروض التجاریة (للبولیمرات وذلك وفقاً للشروط الواردة في اتفاقی

 كما في:

 في  كما 

 مارس 31 
  م2018

 دیسمبر 31
 م2017

 985,930  817,988 بدایة الفترة/ السنة    في
  37,435  16,148 األسمیة المحملة على الفترة/السنة   الفائدة

 )8,502(   - القیاس  إعادة ربح
 )196,875(   )124,687( السنة /الفترة خالل المدفوع

 817,988  709,449 اخر الفترة/ السنة    في
 

  صكوك  -14
ملیار لایر سعودي بقیمة   1.2بمبلغ   صكوكا  بتروكیم)، أصدرت  م2014یونیو    23ھجریا (الموافق    1435شعبان    25  بتاریخ
لایر سعودي للكل منھا دون خصم او عالوة. إن الصكوك المصدرة تحمل معدالت عائد مختلفة بمعدل  1,000,000اسمیة 

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

 1070:  م    2017  دیسمبر  31ملیون لایر سعودي (  1.070والبالغ    الموحدة  األولیةرصید الصكوك في ھذه القوائم المالیة    یمثل
 في ھذه الصكوك. المجموعةملیون لایر سعودي) قیمة الصكوك المصدرة بعد استبعاد قیمة استثمار 

 
 السھم  ربحیة -15

على المتوسـط للمسـاھمین في الشـركة  الفترة  صـافي دخلعن طریق قسـمة   والمخفضـة ربحیة السـھم األسـاسـیةإحتسـاب   یتم
 :المنتھیة فيخالل الفترة القائمة المرجح لعدد األسھم العادیة 

 مارس 31  
 م2017  م2018  
     

 309,544  199,041  ربح الفترة 
 450,000  450,000  المتوسط المرجح لعدد االسھم العادیة القائمة خالل الفترة  

  0.44  0.69 
 

 الشرعیة  الزكاة -16
م وحصلت الشركة  2016لزكاة والدخل للسنوات السابقة وحتى العام  ل  العامة  الھئیةقامت الشركة بتقدیم اإلقرارات الزكویة إلى  

، وتمت الموافقة على الربوط  م2014بإجراء الربوط الزكویة إلى العام الھیئة . قامت على شھادة مقیدة عن العام المذكور
 م.2001وحتى عام  ةسنوات السابقالزكویة التي أجرتھا عن جمیع ال 

 

ــركة على الرب - ــت الش ــادرة عن األعوام    ةط الزكویواعترض ــتئنافیة 2003م و 2002الص م لدى لجنة االعتراض االس
ملیون لایر ســعودي.    24.4عنھا فروقات بمبلغ  ونتج الھیئةعلى بعض البنود التي اســتبعدتھا  ذلكالزكویة الضــریبیة و

ملیون لایر ـسعودي، وقد اعترـضت الشركة على ھذا   12.4ھذا وقد أـصدرت اللجنة قرارھا بتخفیض المطالبة إلى مبلغ 
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 ةـة سعودیـة مساھمـشرك

 
م 2018 مارس 31في  ةالمنتھی لفترة الثالثة أشھر األولیة الموحدة المختصرةیضاحات حول القوائم المالیة إ

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

 

22 
 

ــص بھذا المبلغ لحین البت النھائى فى اإلعتراض من قبل القرار لدى دیوان المظالم.  ــركة بتكوین مخصـ وقد قامت الشـ
اریخ دیوان الم ایر  10ـظالم، وبـت دـخل بســــداد المبلغ 2018یـن اة واـل اـمة للزـك ة الـع ــرـكة من الھیـئ ة للشــ الـب م وردت مـط

ینایر  29م، وقد قامت الـشركة بتاریخ 2017مارس  9  المعترض علیة بناًء على حكم ـصادر من دیوان المظالم بتاریخ
م استردت  2018مارس   15زكاة والدخل، وبتاریخ ملیون لایر سعودي للھیئة العامھ لل  12,4        م بسداد مبلغ2018

 الشركة الضمان البنكي المقدم لتغطیة مبلغ االعتراض.

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

ملیون لایر سعودي.  11.1الزكویة الضریبیة بمبلغ  االستئنافیةملیون لایر سعودي وقدمت اعتراضاً لدى اللجنة  5.7
ملیون لایر سعودى مقابل البنود محل الخالف   11.1بمبلغ قامت الشركة بتجنیب مخصص  فقد وفقاً لتقدیرات اإلدارة 

قرارھا بقبول استئناف الشركة على   ستئنافیةاإل  اللجنة  أصدرت  ،م2017مارس21  بتاریخ لحین البت فى اإلعتراض. و
لجنة االعتراض االبتدائیة الزكویة الضریبیة فیما یخص طلبھا بحسم القروض المقدمة للشركات الشقیقة من وعائھا   قرار

والذى تم بموجبھ تأیید اللجنة اإلستئنافیة  من الھیئة العامة للزكاة والدخلوحصلت الشركة على ربط معدل الزكوي ، 
، تم رد خطاب الضمان البنكى الصادر  م2017مایو  2یھ،  وبتاریخ لوجھھ نظر الشركة وإعفاؤھا من كامل المبلغ. وعل

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

م والتى نتج عنھا مطالبة 2014حتى  و  م2007اعترضت الشركة على الربوط الزكویة الصادرة عن الھیئة لالعوام من   -
 .ملیون لایر سعودى 42الھیئة للشركة بفروقات زكویة بمبلغ 

 

.  م2016") حتى عام  الھیئة("  إقراراتھا الزكویة إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل  الشركة (بتروكیم)قدمت  ،ببتروكیم  یتعلق  فیما
 ، وقد أصدرت الھیئة عدد من الربوطات وھي كما یلي:العام المذكور على الشھادة الزكویة عنوقد حصلت الشركة  

 
بقیمة  قامت الھیئة بإصدار ربط زكوي مجمع على الشركةم) 2018ابریل  16الموافق (ـ ھ1439رجب  30بتاریخ   -

ً ـ متضمن  م2016وحتى    م2014لایر سعودي للسنوات من    ملیون  204,2 اجمالیة التاتجة عن ربط   الفروقات الزكویة  ا
، والشركة خالل المدة النظامیة السابق االعتراض علیھاملیون لایر سعودي، و 52.5م والبالغة 2014عام عن  الھیئة

 حالیاً بصدد دراسة الربط الزكوي وإعداد مذكرة اعتراضھا علیھ لیتم تقدیمھا للھیئة.
 

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

ت زكویة إضافیة م  مجتمعة وتطالب الشركة بسداد فروقا2013م، 2012م، 2011بالربط على الشركة عن األعوام 
على المطالبة الزكویة    م. قامت الشركة باإلعتراض2012، متضمنھ المطالبة عن العام  ملیون لایر سعودي  95.5قدرھا  

، وقامت اللجنة االبتدائیة بدراسة اإلعتراض وأصدرت قرارھا بتاریخ خالل المدة النظامیةعن األعوام المذكورة  الصادرة  
  3,4(تم سداد جزء منھا بمبلغ لایر سعودي  ملیون 5,7 قدرھا  زكویةم والذي یقضي بدفع فروقات 2017أبریل  23

تخفیض مبلغ تم و .سعودي) ملیون لایر 2,3المبلغ المتبقي البالغ بخطاب ضمان  اصدارریـال سعودي و تم ملیون 
سعودي. وقامت الشركة باستئناف القرار االبتدائي والموضوع ملیون لایر    89,5المطالبة الزكویة من قبل الھیئة بما قدره  

 .قید الدراسة من قبل اللجنة االستئنافیة
م والذي طالبت بموجبھ الھیئة  2010  فیما یخص ربط الھیئة  عن عام ، بتدائیة قراراكما أصدرت اللجنة الزكویة اإل -

ملیون لایر سعودي، یقضي بتخفیض مبلغ المطالبة الزكویة من قبل الھیئة  بما قدره  74.42بفروقات زكویة بمبلغ 
والھیئة اعترض كل من الشركة  لایر سعودي فقط. وقد 241.485ملیون ودفع زكاة عن العام المذكور قدرھا  74.1

بتاریخ  1713صدر القرار اإلستئنافي رقم  حیثستئنافیة الزكویة الضریبیة،عتراض اإلعلى ھذا القرار لدى لجنة اإل
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لایر سعودي   241,485م والذي أید القرار االبتدائي وذلك بدفع الشركة فروقات زكویة قدرھا 2017ابریل  11
 لایر سعودي.ملیون  74.1قدره وتخفیض مبلغ المطالبة الزكویة من قبل الھیئة بما 

 
، قرر مجلس  م2013م وحتى 2010الشركة للسنوات من  اعتراضاتعلى  واالستئنافیة االبتدائیةناًء على قرارات اللجان ب

ھـ ) بتخفیض مخصص الزكاة 1439محرم  19 م ( الموافق2017أكتوبر  9  إدارة بتروكیم في اجتماعھ المنعقد بتاریخ
 . م2017ملیون لایر سعودي وتم تخفیض المبلغ خالل عام  65لبتروكیم بمقدار 

 
 في كما 

  المالیة االدوات -17
مارس  31

 م2018
دیسمبر  31 

 م2017

    المالیة الموجودات
 228,510  268,193 )19(إیضاح ذات عالقة  جھاتمن  المستحق
 116,430  120,762 )7(إایضاح موظفین  قروض
 1,108,947  1,138,079 تجاریون مدینون
 715.300  998,500 )9(إیضاح  ألجلمرابحة  ودائع

 3.107.269  3,330,102 )10(إیضاح في حكمھ  ماالنقد و
 5,855,636  5,276,456 

 
 في كما 

 
مارس  31

 م2018
دیسمبر  31 

 م2017
    المالیة المطلوبات

 817.988  709.449 )13قرض مساند من شریك غیر مسیطر في شركة تابعة (إیضاح 
 241.365  233.532 دائنون تجاریون

 234,076  231,247 )19(إیضاح عالقة  ذات جھاتالى  مستحق
 1,070,000  1,070,000 )14(إیضاح  صكوك
 7,993,896  7,877,936 )12( إیضاح  ألجل قروض

 10.122.164  10.357.325 
 

  وودائع المرابحة الجل   التجاریون  والدائنون  التجاریون  لمدینونا  لألرصدة البنكیة و  العادلة  القیم  أن   المجموعة  ادارة  قیمت -
 .استحقاقاتھا أجل قصر بسبب الدفتریة قیمھا تقارب

الموظفین والقرض المساند من شریك غیر مسیطر في شركة تابعة والصكوك  لقروضالعادلة  القیمة إن اإلدارة قدرت -
ً   تختلف  ال  العمولة  معدالت  تغیر  مع  تتغیر  المالیة   االدوات  ھذة  على  العمولة  معدالتوذلك الن    الدفتریة  قیمتھا  عن  جوھریا

 . السوق في
 

 
 
 

   المحتملة االلتزامات -18
: م2017( سعودي لایر ملیون 391,5سیاق االعمال المعتاد، اصدرت البنوك المحلیة للمجموعة ضمانات بنكیة بمبلغ  في

الشركة   سمالزیادة رأ المسیطر غیر والشریك بتروكیم، قررت شركة 2010سنة  خاللسعودي) . لایر ملیون 391.5
ملیون لایر سعودي ما قد یؤدي الى تكبد الشریك غیر المسیطر تكالیف اضافیة. وقررت  3,394 بمبلغالسعودیة للبولیمرات 

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

 ذات عالقة  جھاتواالرصدة مع  المعامالت -19
 الخاضعة والمشروعاتالعلیا للمجموعة  ةدارة وموظفي االدارعضاء مجلس اإلأذات العالقة في المساھمین و الجھات تمثلت

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

 
 العالقة  ذات الجھة اسم

 
 العالقة  طبیعة

 تابعة  شركة الشركة الوطنیة للبتروكیماویات (شركة مساھمة سعودیة) 
 العلیا اإلدارة  موظفي التنفیذیین وكبار واللجاناإلدارة  مجلس
 غیر مسیطر في شركة تابعة   شریك للبتروكیماویات العربیة فیلیبس شیفرون شركة

 مشاریع مدارة بصورة مشتركة  السعودیة  فیلیبس شركة شیفرون 
 مشاریع مدارة بصورة مشتركة  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 

 المنتھیة في:  الفترةیوضح الجدول التالي تفاصیل المعامالت مع الجھات ذات العالقة خالل 
     

 مارس   31    
م 2017  م 2018  طبیعة المعاملة   الجھة ذات العالقة   

اللجان ومجلس اإلدارة واإلدارة العلیا لشركة  
 المجموعة 

 
 مصروفات ومكافآت ورواتب ومزایا  

 
1,308  1,263 

 شركة شیفرون فیلیبس السعودیة
 

 
 مبیعات 

 
74,164  53,911 

 ) 1,796(   ) 2,039(   مشتریات  
 ) 63,456(  ) 61,437(  خدمات مقدمة   -تكلفة المبیعات  
 ) 29,155(   ) 32,458(   خدمات مقدمة    -عمومیة واداریة  

 شیفرون فیلبسشركة الجبیل  
      

 37,793  66,498  مبیعات  
 ) 325,941(   ) 253,923(   مشتریات  

شركة شیفرون فیلیبس كیمیكال إنترناشیونال  
 سي   ال السیلز إنك 

 ) 61,110(   ) 77,678(   ق اتعاب تسوی  
 ) 12,570(   ) 12,980(   رسوم إمتیاز  

  جلوبال كیمیكال فیلیبس شیفرون شركة
 سي  ال ال ایمبلویمنت

 
 خدمات مقدمة 

 
 )7,255 (   )19,882 ( 

 ) 14,726(   ) 2,356(   خدمات مقدمة   سي  ال الشركة شیفرون فیلیبس كیمیكال 
 ) 78,919(   ) 575(   خدمات مقدمة   سیرفیسیس إنك كیمیكالشركة 

("شركة  ال ال سي یكالكیممع شركة شیفرون فیلیبس  إمتیازاتفاقیة  السعودیة للبولیمرات ( شركة تابعة) الشركة ابرمت
 ، حیث حملت الشركة الشقیقة رسوم مقابل استخدام عملیات البلمرة.السنوات السابقة خالل") شقیقة

 في كما 

 
 مارس 31

 م2018
دیسمبر  31 

م2017  
    أ) المستحق من جھات ذات عالقة  

    
 186,377   222,685 شركة شیفرون فیلیبس السعودیة 



 والشركة التابعة لھا  السعودیة لإلستثمار الصناعي المجموعةشركة 
 ةـة سعودیـة مساھمـشرك
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 42,133   45,508 شركة الجبیل شیفرون فیلبس
 268,193   228,510 

 
 في كما 

 
 مارس 31

 م2018
دیسمبر  31 

م2017  
    ب) المستحق إلى جھات ذات عالقة  

    
 61,956  78,644 السعودیة شركة شیفرون فیلیبس  

 116,773  95,595 شركة الجبیل شیفرون فیلبس
 52,849   53,735 شركة شیفرون فییلیبس كیمیكال إنترناشیونال سیلز إنك

 2,295   3,070 سي   ال ال ایمبلویمنت جلوبال كیمیكال فیلیبس شیفرون شركة
 203   203 إنك سیرفیسیس كیمیكال

 231,247   234,076 
    

 817,988  709,449  تابعة شركة في  مسیطر غیر شریك من مساند قرض  ) ج
 

ریك  یطر غیرقدم الـش ركة وفقا  المـس عودیة للبولیمرات) قرض الى تلك الـش ركة الـس ركات التابعة لبتروكیم (الـش في إحدى الـش
م: 2017دیسـمبر  31الف سـعودي (  709,449م: 2018مارس  31الرصـید القائم كما في  ). بلغ13االیضـاح (لما ورد في 
 الف لایر سعودي). 817,988

 
 )  شروط المعامالت مع جھات ذات عالقة د

یتم تنفیذ المعامالت مع جھات ذات عالقة بشروط تتوافق مع تلك السائدة في المعامالت التجاریة. إن األرصدة القائمة في نھایة 
عموالت ویتم تسویتھا نقدا. لم یتم الحصول على أیة ضمانات أو تقدیم أیة ضمانات السنة غیر مكفولة بضمانات وال تحمل 

ھات ذات العالقة. لم تسجل المجموعة أي انخفاض  في قیمة المستحق من جھات ذات عالقة لألرصدة المدینة او الدائنة للج
م. یتم إجراء ھذا التقییم في كل فترة 2017دیسمبر  31لسنة المنتھیة في م و ا2018مارس  31 للفترة المنتھیة في والصكوك

 بھ. مالیة من خالل فحص المركز المالي للجھة ذات العالقة والسوق الذي تعمل
 

 ھـ) المعامالت مع موظفي اإلدارة العلیا
ممن لدیھم الســلطة والمســئولیة اإلدارة واألعضــاء الرئیســین في  اإلدارة ھم أعضــاء مجلس للمجموعة  العلیا اإلدارة موظفو 

ف ن تنفیذیاً أو خالبشــكل مباشــر أو غیر مباشــر بما في ذلك اي مدیر ســواء كاالمجموعة لتخطیط وتوجیھھ ومرقبة انشــطة 
 العلیا: اإلدارة فیما یلي مكافآت موظفي  ذلك.

 مارس 31للفترة المنتھیة في  
 م 2017  م 2018 

 3,606  5,127 االجل قصیرة مزایا
 240  237 للموظفیننھایة الخدمة  مكافأة

 5,364  3,846 
  القطاعیة المعلومات -20

 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 )ج
 

واحد   أعمالتشـكل قطاع   المجموعةان كافة أنشـطة وعملیات   المجموعةترى إدارة   ،المواردیتعلق بتقییم األداء وتوزیع  فیما



 والشركة التابعة لھا  السعودیة لإلستثمار الصناعي المجموعةشركة 
 ةـة سعودیـة مساھمـشرك
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 فقط.  التشغیلیةوھو قطاع البتروكیماویات. وبالتالي تصدر التقاریر المالیة للقطاعات 
 

للقطاعات موزعة وفقا   المجموعةفیما یلي مبیعات موجودات التـشغیل للمجموعة متواجدة في المملكة العربیة الـسعودیة. و  إن
 : التشغیلیة

 بتروكیم م 2018 مارس 31

 شیفرون
 فیلیبس

 السعودیة

 الجبیل
 شیفرون
 فیلیبس

 المركز
 اإلجمالي تسویات الرئیسي

       
  مبیعات

2,210,530 - - - - 
2,210,53

0 
 763,137 - - - - 763,137 الربح  مجمل
 (الخسارة)  / الدخل صافي

333,938 50,119 )13,433( )4,614( 
)166,969
( 199,041 

 الموجودات  مجموع
22,263,383 1,462,884 

1,564,97
8 

7,125,5
79 

)6,726,46
3( 

25,690,3
61 

  المطلوبات  مجموع
11,589,315 - - 362,591 

)133,383
( 

11,818,5
23 

 
 

 بتروكیم م 2017 دیسمبر 31

 شیفرون
 فیلیبس

 السعودیة

 الجبیل
 شیفرون
 فیلیبس

 المركز
 اإلجمالي تسویات الرئیسي

       

  مبیعات
7,363,811 - - - - 

7.363.81
1 

 الربح  مجمل
2,263,520 - - - - 

2,263,52
0 

 (الخسارة) / الربح صافي
888,302 302,524 306,720 )49,337( 

)444,151
( 

1,004,05
8 

   صولاأل إجمالى
21,901,478 891,251 

1,578,41
1 

6,941,9
69 

)6,001,19
8( 

25,311,9
11 

  االلتزامات إجمالى
11,747,335 - - 378,022 

)133,287
( 

11,992,0
70 

 
 
 

 الرأسمالیة   رتباطاتاإل -21
بلغ الرصید غیر المستخدم من المصاریف الرأسمالیة المعتمدة من مجلس اإلدارة والمتعلقة بإنشاء وحدات ومرافق إضافیة   

 ملیون لایر سعودي). 105م: 2017 دیسمبر 31ملیون لایر سعودي ( 88مبلغ مصنع ال في
 

  رة التقریر المالي االوليبعد فت الالحقة األحداث -22
ابریل  17ھـ (الموافق  1439شعبان  1 المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي في اجتماعھ بتاریخقرر مجلس إدارة 



 والشركة التابعة لھا  السعودیة لإلستثمار الصناعي المجموعةشركة 
 ةـة سعودیـة مساھمـشرك
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 بنسبة  ،م2018) ، بتوزیع أرباح نقدیة على مساھمي المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي عن النصف األول للعام  م2018
 .سعودي لایر ملیون 225 مجموعة بما حد،الوا للسھم سعودي لایر نصف بواقع للسھم، االسمیة القیمة من% 5

 

 أكتوبر  8ھـ (الموافق  1439  محرم18بتاریخ    المنعقد  اجتماعھ  فيالمجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي  مجلس إدارة    قرر
% من القیمة االسمیة للسھم، بواقع نصف لایر سعودي للسھم الواحد، عن العام المالي  5) بتوزیع أرباح نقدیة بنسبة م2017
المنعقد   العمومیة  الجمعیة  اجتماع  خالل  القرارملیون لایر سعودي. وقد وافق المساھمون على ھذا    225م، بما مجموعة  2017
 م).2018ابریل  17( الموافق   ھـ1439 شعبان 1بتاریخ 

 
  ( غیر المراجعة) المختصرة الموحدة األولیة المالیة القوائم إعتماد -23

 مجلسمن  تفویض بموجب( المراجعة لجنةمن قبل  ( غیر المراجعة) المختصرة ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة اعتمدت
 م.2018 إبریل 29  ھـ الموافق1439 شعبان 13فى تاریخ  )اإلدارة
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