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 نطاق الفحص : 
شركة المجموعة السعودیة لإلستثمار الصناعي ـ ة ـركـشل الموحدة  ةـولیز المالي األـة المركـد فحصنا قائمـلق

الثالثة  الموحدة لفتـرة  ولیـةل األــالدخ ةوقائم م 2016 مارس 31كما فـي  والشركة التابعة لھا ــ ة سعودیةـمساھم
 لفتـرة والتغیرات في حقوق الملكیة الموحدة  األولیة الموحدة  التدفقات النقدیةفي ذلك التاریـخ وقائمتي أشھر المنتھیة 

 ولیةن القوائم المالیة األإ. 16إلى  1ذلك التاریـخ وكـذلك اإلیضــاحات المرفقـــة مـن أشھر المنتھیـة في الثالثة 
 . اـالتي طلبناھ ة المعلومات والبیاناتـلنا مع كاف تھاوقدم التى أعدتھـا دارة الشركةإولیة ئمس ھى مرفقةالموحدة ال

 

ً لقد  ً  محدوداً  كان فحصنا فحصا ة السـعودیة للمحاسـبین ولیة الصادر من قبل الھیئلمعیار فحص التقاریر المالیة األ وفقا
ستفسـار جراءات تحلیلیـة علـى المعلومـات المالیـة واإلإساسیة من تطبیق أ. ویتكون الفحص المحدود بصفة القانونیین

ً أالمحاسـبیة . ویعـد ھـذا الفحـص ومـور المالیـة ولین فـي الشـركة عـن األئشـخاص المسـ من األ مـن عملیـة  قـل نطاقـا
 ً ً أدف لمعاییر المراجعة المتعارف علیھا ، والتي تھـ  المراجعة التي تتم وفقا  بـداء الـرأي فـي القـوائم المالیـةإلـى إ ساسـا

  نبدي مثل ھذا الرأي . ننا الإككل ، لذا ف الموحدة 
 

 الفحص :  نتیجة
المالیـة  القـوائم دخالھـا علـى إیـة تعـدیالت مھمـة یتعـین أوبناء على الفحص المحدود الذي قمنا بھ ، لم یتبین لنا وجود 

 . المملكة العربیة السعودیة يف معاییر المحاسبة المتعارف علیھالكي تتفق مع المرفقة  الموحدة  ولیةاأل
 

 عـن الدكتور محمد العمري وشركاه                         
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  (غیر مراجعة) الموحدة األولیة قائمة المركز المالي
    )بآالف الریاالت السعودیة(

 إیضاح الموجودات
  مارس  31كما في  

 م2015  م2016
      متداولةالموجودات ال

 2,379,554  2,985,941  4 ونقد مماثل   نقد
 553,000  630,000    ودائع قصیرة األجل

 1,014,254  957,001   ذمم مدینة 
 102,325  65,101   مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدینة أخرى

 226,247  294,265  5 من أطراف ذات عالقة  مطلوب
 1,087,962  827,324  6 مخزون 

 5,363,342  5,759,632   مجموع الموجودات المتداولة
      الموجودات غیر المتداولة  

 61,579  63,963    قروض موظفین 
 571,875  866,250   قرض مساند لمشاریع مدارة بصورة مشتركة 

 3,120,042  3,249,305  7 استثمارات في مشاریع مدارة بصورة مشتركة 
 17,570,470  16,882,353   ،صافيومعداتممتلكات وآالت 

 21,323,966  21,061,871   مجموع الموجودات غیر المتداولة
 26,687,308  26,821,503   مجموع الموجودات
      الملكیة  المطلوبات وحقوق 

      متداولةالمطلوبات ال
 212,727  154,948   ذمم دائنة  

 384,531  323,303   مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
 209,771  210,705  5 ألطراف ذات عالقة  مطلوب

 1,145,503  1,296,420  9 الجزء المتداول من قروض طویلة األجل    
 287,795  414,288  8 مخصص الزكاة  

 2,240,327  2,399,664   مجموع المطلوبات المتداولة
      المطلوبات غیر المتداولة  

 1,070,000  1,070,000  10 صكوك
 10,775,848  9,495,758  9 الجزء غیر المتداول من قروض طویلة األجل

 1,131,797  1,066,172  11 قرض مساند من شریك غیر مسیطر
 38,437  63,473   مكافأة نھایة الخدمةمخصص 

 13,016,082  11,695,403   المتداولة غیر مجموع المطلوبات
 15,256,409  14,095,067   مجموع المطلوبات

      الملكیـة  وق ـــحق
      حقوق المساھمین

 4,500,000  4,500,000  1 رأس المال
 526,987  599,701   حتیاطي نظاميا
 1,912,198  2,076,776   مبقاة اح ـربأ

 6,939,185  7,176,477   مجموع حقوق المساھمین  
 4,491,714  5,549,959   حقوق الملكیة غیر المسیطرة

 11,430,899  12,726,436   مجموع حقوق الملكیة  
 26,687,308  26,821,503   الملكیةمجموع المطلوبات وحقوق 

 
 الموحدة األولیة ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة تشكل جزءاً ) 16)  إلى رقم (1من رقم ( یضاحات المرفقةن اإلإ
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 (غیر مراجعة)الموحدة  األولیة دخـلقائمة ال
  )السعودیةبآالف الریاالت (

 
 
 

  
 المنتھیة فى لفترة الثالثة أشھر 

 مارس 31
 

 إیضاح
 

 م2015  م2016
 1,770,753  1,659,956   المبیعات 

 )1,331,188(  )1,234,814(   تكلفة المبیعات  

 439,565  425,142   مجمل دخل المبیعات 
 87,878  39,491  7 مشاریع مدارة بصورة مشتركة   أرباح حصة الشركة في صافي 
 )142,735(  )90,995(   مصروفات بیع وتسویق 

 )66,347(  )48,113(   مصروفات عمومیة وإداریة  
 318,361  325,525   مجمل الدخل من العملیات الرئیسة 

 )31,667(  )44,862(   أعباء مالیة
 2,965  3,959   ایرادات اخرى 

 289,659  284,622   الدخل قبل الزكاة  وحقوق الملكیة غیر المسیطرة  
 )38,502(  )45,853(  8 الزكاة   

 251,157  238,769   ةالدخل قبل حقوق الملكیة غیر المسیطر
الشركات   أرباححصة حقوق الملكیة غیر المسیطرة في صافي 

 التابعة
  )151,073(  )125,418( 

 125,739  87,696   صافي الدخل 
 
 
 

 12 ربح السھم األساس( لایر سعودي) من : 

    

 الدخل من العملیات الرئیسة
 

 0.72  0.71 

 0.28  0.19   صافي الدخل
 

 
 
 
 
 
 
 

 الموحدة األولیة ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة تشكل جزءاً ) 16)  إلى رقم (1من رقم ( یضاحات المرفقةن اإلإ
 
 

        والشركة التابعة لھا   شـركة المجموعة السعودیة لإلستثمار الصناعي 
 "   ة ـة سعودیـة مساھمـشرك "  

 (غیر مراجعة) الموحدة األولیة التدفقات النقدیةقائمة 
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    )بآالف الریاالت السعودیة(
 

 المنتھیة فى لفترة الثالثة أشھر
 مارس 31

 م2015  م2016 التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة  
 289,659  284,622 صافي الدخل قبل الزكاة وحقوق الملكیة غیر المسیطرة 

 لتسویـــة صافي الدخـــل قبـــل الزكـــاة وحقوقالت ـــتعدی
    :األنشطة التشغیلیةالملكیة غیر المسیطرة مع صافى النقد الناتج من 

 201,230  200,476  استھالكات  
 4,989  3,443 المصروفات المؤجلة إطفاء

 3,576  13,535 مخصص مكافأة نھایة الخدمة، صافي 
 )87,878(  )39,491( الحصة في أرباح مشاریع مدارة بصورة مشتركة

    التشغیلیة :(الزیادة) النقص في الموجودات و المطلوبات 
 )18,172(  )31,625( ذمم مدینة و دفعات مقدماُ وأرصدة مدینة أخرى وقروض موظفین

 155,177  191,487 مخزون 
 )26,290(  )64,575( أطراف ذات عالقة، صافي

 4,139  )17,613( ذمم دائنة و مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
 )62(  )3,454( الزكاة المدفوعة 

 526,368  536,805 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة 
 

    التدفقات النقدیة من األنشطة اإلستثماریة 
 )35,962(  )16,059( إضافات ممتلكات وآالالت ومعدات ومشاریع تحت التنفیذ

 121,875  - توزیعات أرباح مستلمة من مشروع مدار بصورة مشتركة  
 6,000  10,000 ودائع قصیرة األجل 

 91,913  )6,059( األنشطة االستثماریة   ) الناتج منالمستخدم في(صافي النقد 
 

    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة  

 )37,500(  )50,625(  مشتركةمدفوعات قرض مساند لمشاریع مدارة بصورة 
 )37,500(  )50,625(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة  

 580,781  480,121 صافي الزیادة في النقد والنقد المماثل  
 1,798,773  2,505,820   الفترة النقد والنقد المماثل في بدایة 

 2,379,554  2,985,941   الفترةالنقد والنقد المماثل في نھایة 
    
    

 
 
 
 
 

 الموحدة األولیة ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة تشكل جزءاً ) 16)  إلى رقم (1من رقم ( یضاحات المرفقةن اإلإ
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        والشركة التابعة لھا المجموعة السعودیة لإلستثمار الصناعي شـركة 
       "   ة ـة سعودیـة مساھمـشرك "

 (غیر مراجعة) الموحدة األولیة الملكیةالتغیرات في حقوق قائمة 
   )بآالف الریاالت السعودیة(

  
 رأس 
 المـــــال 

  
 إحتیاطي 
 نظامـــي

  
 أربـــــاح  
 مبقــــاة

  
 

 اإلجمــــــالـــي 

  
حقوق الملكیة  

 رة غیر المسیط

  
 

 اإلجمــــــالـــي  

  مارس 31المنتھیة في  لفترة الثالثة أشھر

 م6201

           

 12,487,667  5,398,886  7,088,781  1,989,080  599,701  4,500,000  (مراجعة) م 2016ینایر  1الرصید كما في 

 238,769  151,073  87,696  87,696  -  -   الفترة صافي دخل 

(غیر  م 2016 مارس 31الرصید كما في 

 4,500,000 مراجعة)

 599,701  2,076,776  7,176,477  5,549,959  12,726,436 

  مارس 31المنتھیة في  لفترة الثالثة أشھر

 م2015

           

 11,179,742  4,366,296  6,813,446  1,786,459  526,987  4,500,000 (مراجعة)  م 2015ینایر  1الرصید كما في 

 251,157  125,418  125,739  125,739  -  - الفترةدخل صافي 

(غیر  م 2015 مارس 31الرصید كما في 

 4,500,000 مراجعة)

 

526,987 

 1,912,198  6,939,185  4,491,714  11,430,899 
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 الموحدة األولیة ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة تشكل جزءاً ) 16)  إلى رقم (1من رقم ( یضاحات المرفقةن اإلإ
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  )ةـة سعودیـة مساھمـشرك(
   (غیر مراجعة) م2016 مارس  31في  ةالمنتھی لفترة الثالثة أشھر الموحدة األولیة یضاحات حول القوائم المالیةإ
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 التكوین والنشاط - 1
شركة المجموعة السعودیة لإلستثمار الصناعي ("الشركة")، شركة مساھمة سعودیة مسجلة في الریـاض، بالمملكـة 

ـ (الموافـق 1416شـعبان  10بتـاریخ  1010139946العربیة السعودیة بالسجل التجاري رقـم  ). م 1996ینـایر  1ـھ
ـ (الموافـق 1416جمادى األولى  10وتاریخ  610تأسست الشركة بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم   5ـھ

  ).م 1995أكتوبر 
یتمثل نشاط الشركة، في تنمیة وتطویر القاعدة الصناعیة في المملكة وعلى األخص الصناعات البتروكیماویـة وفـتح 

فساح المجال للقطـاع الخـاص للـدخول فـي صـناعات أخـرى باسـتعمال إتصدیرھا إلى األسواق الخارجیة و مجاالت
  منتجات الصناعة البتروكیماویة وذلك بعد الحصول على التراخیص الالزمة من جھات اإلختصاص.

لایر  10م سھماً، قیمة كل سھ 450,000,000لایر سعودي ویتكون من  4,500,000,000یبلغ رأسمال الشركة 
 سعودي. 

 
 تبدأ السنة المالیة للشركة وشركاتھا التابعة في أول شھر  ینایر وتنتھي في نھایة شھر  دیسمبر من كل سنة میالدیة. 

 
 ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة  - 2

ً األولیة الموحدة للشركة  تم إعداد القوائم المالیةی وطبقا ة التاریخیة على أساس مبدأ اإلستحقاق ـلمبدأ التكلف وفقا
على في اعداد ھذة القوائم المالیة وتعتمد الشركة  .لمباديء المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة

 31 في المنتھیة للسنة إعداد القوائم المالیة السنویة الموحدة المستخدمة  في  نفس المباديء والسیاسات المحاسبیة
  . وفیما یلـي ملخصاً ألھم السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة .م 2015 دیسمبر

 .ألف ألقربالموحدة  المالیة القوائم  ھذه  في الظاھرة األرقام  تقریب یتم 
 

 أسس توحید الحسابات
تھا یات ذات العالقة بین الشركة وشركاألرصدة والعملألغراض توحید الحسابات فأنھ یتم حذف وتسویة جمیع 

اء األخرین مع الشركة في الشركة حتساب حصة أصحاب حقوق الملكیة غیر المسیطرة (وھم الشركایتم التابعة ،
  التابعة وحصتھم من أرباحھا. التابعة) في صافي موجودات الشركة

 :والمدرجة في ھذه القوائم المالیة  الموحدة  التابعة بالشركةفیما یلي بیان 
  نسبة الملكیة %  

 بلد التأسیس
  2014     2015    الشركة 

*الشركة الوطنیة للبتروكیماویات ("بتروكیم")    السعودیة  50  50  
  فیما یلي بیان بالشركات التابعة لبتروكیم:

 السعودیة  65  65   الشركة السعودیة للبولیمرات
 اإلمارات  65  65  شركة بولیمرات الخلیج للتوزیع ش.م.ح.

 
 الشركة السعودیة للبولیمرات ("السعودیة للبولیمرات")

السجل التجاري الجبیل، بالمملكة العربیة السعودیة بموجب  فيمسجلة مختلطة ذات مسؤولیة محدودة شركة  ھي
السعودیة نشاط  یتمثل). م 2007 مارس 9(الموافق  ھـ1428 ذو القعدة  29 بتاریخ 2055008886رقم 



 المجموعة السعودیة لإلستثمار الصناعي والشركة التابعة لھا  شـركة 
  )ةـة سعودیـة مساھمـشرك(
   (غیر مراجعة) م2016 مارس  31في  ةالمنتھی لفترة الثالثة أشھر الموحدة األولیة یضاحات حول القوائم المالیةإ
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بإنتاج وبیع خلیط وقود المحركات وزیت الوقود واإلیثیلین والبروبیلین والھیكسین والبنزین والبولي  للبولیمرات
 ایثیلین عالي ومنخفض الكثافة والبولي بروبیلین والبولي ستایرین.

 
 یع ش م ح ("بولیمرات الخلیج")شركة بولیمرات الخلیج للتوز 

 12 بتاریخالمنطقة الحرة بمطار دبي، باإلمارات العربیة المتحدة  فيمسجلة ذات مسؤولیة محدودة شركة  ھي
الخلیج في بیع وتخزین  شركة بولیمراتنشاط  ینحصر). م 2011فبرایر  15(الموافق  ھـ1432ربیع األول 

 البولیمرات المنتجة من قبل الشركة السعودیة للبولیمرات. 
 

 التقدیرات المحاسبیة   
ً للمباديء األولیة  إن إعداد القوائم المالیة المحاسبیة المتعارف علیھا یتطلب استخدام التقدیرات الموحدة وفقا

الموجودات والمطلوبات المقیدة وعلى اإلفصاح عن الموجودات فتراضات التي قد تؤثر على قیمة واال
الموحدة،وعلى مبالغ اإلیرادات والمصروفات خالل فترة  األولیة والمطلوبات المحتملة فى تاریخ القوائم المالیة

ة لدى الموحدة. وبالرغم من أن التقدیرات مبنیة على أفضل المعلومات واألحداث المتوفر األولیة القوائم المالیة
الموحدة إال أن النتائج الفعلیة النھائیة قد تختلف عن ھذه التقدیرات األولیة اإلدارة فى تاریخ إصدار القوائم المالیة  

. 
تتم مراجعة ھذه التقدیرات واالفتراضات باستمرار. یتم إظھار أثر التعدیالت الناتجة عن تغیر التقدیرات 
المحاسبیة فى الفترة التى تحدث فیھا إذا كان التعدیل یتعلق بالسنة التى حدث فیھا التغیر فقط أو على السنة التى 

یتعلق بالسنة التى حدث فیھا التغیر والسنوات المقبلة. إن  إذا كان أثر التعدیل التالیةحدث فیھا التغیر والسنوات 
التى تخضع للتقدیر واالفتراضات والتى تؤثر على السیاسات المحاسبیة المطبقة وبالتالى قد تؤثر على  البنودأھم 

 ھى كما یلى:  الموحدة األولیة  المبالغ المدرجة فى القوائم المالیة
 یمة المتبقیة للممتلكات واآلالت والمعدات .تقدیر العمر اإلنتاجي المقدر والق -
 تقدیر التكالیف للعقود طویلة األجل .  -
      مخصصات الدیون المشكوك في تحصیلھا . -
 المخصصات والمستحقات. -
 مخصص المخزون بطئ الحركة. -

 
 النقـد والنقد المماثل     

یتضمن النقـد والنقد المماثل النقدیـة بالصنادیق واألرصـدة والمرابحات البنكیة واالستثمارات األخرى عالیة 
 ة أشھر أو أقل من تاریخ شرائھا.خالل ثالثالسیولة القابلة للتحویل إلى مبالغ نقدیة معلومة والتي تستحق 

 
 الذمم المدینة   

، ھـمشكوكا فی راً ـیكون تحصیلھا أمالتى  للذمـم  بالصافي بعد خصم المخصص المكونإظھـار الذمم المدینة یتم 
 والتى یتم تقدیرھا بمعرفة اإلدارة .    

  
 برنامج تملیك الوحدات السكنیة للموظفین

المؤھلین. لدى الشركة برنامج لتملیك الوحدات السكنیة یمنح فرصة تملیك الوحدات السكنیة لموظفیھا السعودیین 
وتقدم الشركة بموجب البرنامج قروض سكنیة للموظفین المؤھلین لشراء او إنشاء الوحدات السكنیة الخاصة بھم. 
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. المشتراة  الممتلكات برھن مكفولة وھي ،عاما 15وتستحق ھذة القروض السداد بالتقسیط على مدى فترة أقصاھا 
 ابات مدینة أخرى ضمن األصول المتداولة.حسالمستحقة السداد خالل سنة واحدة وتصنف األقساط 

   
 

 المخزون
  التالي : یتم تقییم المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة البیعیة أیھما أقل وتحدد التكلفة على النحو 

 تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح - كیمیائیة ومحفزاتوقطع غیار  خام مواد
 تامة والبضاعةاالعمال تحت التشغیل 

 الصنع
         المصاریف زائداً  تینتكلفة المواد والعمالة المباشر -

ً  بھا المتعلقةغیر المباشرة   العادي النشاط لمستوى وفقا
 

 صافي القیمة البیعیة ھي سعر البیع ناقصا تكالیف البیع.
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات
 محفـزات البالتنیـوم،مخصومـاً منھـا االستھالكات المتراكمـة فیما عـدا ة ـبالتكلفتظھـر الممتلكات واآلالت والمعدات 

تعتبر مصروفات اإلصالح والصیانة مصروفات إیرادیة أما مصـروفات التحسـینات فتعتبـر مصـروفات رأسـمالیة . 
 . والقیمـة التخریدیـة وفقـا لطریقة القسط الثابـت لألصلدر العمر اإلنتاجى المق أساسعلى  تستھالكاإحتسـاب اال یتم 

. وتقـدر األعمـار سـتبعاد االأو  عبیالت بتاریخ امن الحساب مایتم حذفھـم المستبعد واستھالكھ المتراكاألصل المباع أو 
  اإلنتاجیة المقدرة الستھالك الممتلكات واآلالت والمعدات حسب بنودھا الرئیسة كما یلي :

 السنوات 
 سنة  25 المباني

 المستأجرة المباني تحسینات
سنوات أو فترة اإلیجار، أیھما    5

 أقصر
 سنة25 -5 اآلالت والمعدات

 سنوات 10 – 4 المكتبیة والمعدات األثاث
 سنوات 4 اجھزة الحاسب واالتصاالت

 سنوات 5- 4 السیارات
 

 المشروعات تحت التنفیذ
، بعد ذلك أجلھ من أتأنش الذي للھدف ھاإعدادتظھر المشروعات تحت التنفیذ بالتكالیف المتكبدة لحین االنتھاء من 

تحت التنفیذ على تكالیف حساب المشروعات  تضمنیتم رسملة تلك التكالیف على الموجودات ذات الصلة. ی
والتكالیف غیر المباشرة األخرى المباشرة یف الرواتب والتكالو التمویلوتكالیف  والخدمات المقاولین والمواد

 المشروعات تحت التنفیذ ال یتم استھالكھا. والمحملة على أساس منتظم.
 

 تكالیف الصیانة الدوریة
المخطط لھا وتطفأعلى مدى فترة تمتد حتى موعد الصیانة الدوریة المخطط  الشاملة تؤجل تكالیف الصیانة الدوریة

لھا القادمة.وفى حال إجراء صیانة دوریة غیر متوقعة قبل الموعد المتوقع سابقا للصیانة الدوریة المخطط لھا، فإن 
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ة الدوریة الجدیدة وتطفأ التكالیف المؤجلة غیر المطفأة سابقا تحمل فورا على المصاریف، بینما تؤجل تكالیف الصیان
 .الموحدة  على مدي الفترة المقدرة لإلنتفاع بتلك التكالیف. یحمل اإلطفاء على تكلفة المبیعات في قائمة الدخل

 
 

 
 االقتراض تكالیفاالقتراض و 

انظر أدناه). یتم  –مؤجلة المصروفات الیتم اثبات القروض على أساس المبالغ المستلمة ناقصا تكالیف التمویل (
تبویب القروض ضمن المطلوبات المتداولة اذا لم یكن لدى المجموعة حق غیر مشروط لتسویة المطلوبات خالل 

 . الموحد األولي المالى المركزشھرا من تاریخ  12
  االعمال  فةكا انجاز حتى االصل ذلك تكلفة ضمنبإنشاء أصل ما  مباشرة  المرتبطة االقتراض تكالیف رسملة یتم 

 قائمة على التكالیف ھذه  تحمل ذلك وبعد أجلھ، من أنشئ الذي للھدف األصل بإعداد المتعلقة الضروریة اإلنشائیة
 .الموحدة األولیة الدخل

 
 على إطفاءھا ویتمعلى القروض ألجل  والعموالت المقدمة الوساطة عموالت منالمؤجلة  المصروفات تتكون
 تحت التنفیذعمال األ. یتم رسملة تكالیف اإلطفاء ضمن بإستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي القروضتلك  فترات

 األولیة ، وبعد ذلك تحمل ھذه التكالیف على قائمة الدخلأجلھ من أتأنش الذي للھدف ھاإعدادلحین االنتھاء من 
  .الموحدة 

 
 اإلستثمار في المشاریع المدارة بصورة مشتركة

قتصادي اقیام بنشاط تفاقیة تعاقدیة تتعھد بموجبھا المجموعة واألطراف األخرى الاالمشروع المشترك ھو عبارة عن 
معین یخضع للسـیطرة المشـتركة ویعنـي ذلـك أن السیاسـات التشـغیلیة والمالیـة اإلسـتراتیجیة المتعلقـة بـذلك النشـاط 

ة. یشار إلى المشاریع المشتركة التي تتطلـب تأسـیس منشـأة تتطلب الموافقة الجماعیة لألطراف المشاركة في السیطر
مستقلة یكون لكل طرف مصلحة فیھا بـ "منشآت مدارة بصورة مشتركة". یـتم المحاسـبة عـن حصـة المجموعـة فـي 
المنشأة المدارة بصورة مشتركة وفقاً لطریقة حقوق الملكیة. وبموجب طریقة حقوق الملكیـة، تقیـد حصـة المجموعـة 

الموحـدة بالتكلفـة بعـد تعـدیلھا بـالتغیرات التـي  األولیـة أة المدارة بصورة مشتركة في قائمة المركـز المـاليفي المنش
لفتـرة مـا بعـد التأسـیس، ناقصـاً تطرأ على حصة المجموعة في صـافي موجـودات المنشـأة المـدارة بصـفة مشـتركة 

 نخفاض في قیمة اإلستثمار الفردیة، إن وجد.اال
 

 غیر المتداولة موجوداتالالھبوط في قیمة 
. وفي حالة وجود  في قیمة األصول ي النظر في وجود مؤشرات على وجود ھبوطیتم بتاریخ كل قائمة مركز مال

. وفي الحاالت التي ال  سترداد لذلك األصل لتحدید حجم ھذه الخسارة إلمثل ھذا الدلیل ، یتم تقدیر القیمة القابلة ل
سترداد للوحدة إلبتقدیر القیمة القابلة ل مجموعة، تقوم البمفـرده  سترداد لذلك األصلإلالقابلة لیمكن فیھا تقدیر القیمة 

   . التي ینتمي إلیھا ذلك األصل النقدالقابلة لتولید 
،  لنقد بأقل من قیمتھ الدفتریةاسترداد لألصل أو الوحدة القابلة لتولید إلوفي الحاالت التي یقدر فیھا المبلغ القابل ل

، ویتم إثبات  سترداد لھاإللنقد إلى القیمة القابلة لاعندئذ تخفض القیمة الدفتریة لذلك األصل أو الوحدة القابلة لتولید 
  .الموحدة للفترة المالیة التى تحدث فیھا  األولیة مصروفات في قائمة الدخلك نخفاض في قیمة األصلإلخسائر ا
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ً عكس قید خسارة ا ، عندئذ تتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة القابلة  نخفاض في القیمةإلوإذا ما تم الحقا
، على أال تزید القیمة الدفتریة التي تمت زیادتھا عن القیمة الدفتریة  سترداد لھإللنقد إلى القیمة المعدلة القابلة لالتولید 

نخفاض في قیمة ذلك األصل أو الوحدة القابلة لتولید إلالتي كان من المفترض تحدیدھا فیما لو لم یتم إثبات خسارة ا
  األولیة إیرادات في قائمة الدخلكنخفاض في القیمة إل. یتم إثبات عكس قید خسارة ا لنقد في السنوات السابقةا

 .الموحدة للفترة المالیة التى تحدث فیھا 
 
 
 

 المستحقة الدفع   بالغوالم الدائنون
أو عند انتقال المخاطر  المستلمة الخدمات أو بضاعةال عن مستقبال الدفع الواجبة المبالغ لقاء االلتزامات إثبات یتم 

 .الموردین قبل من فواتیر بھا تقدم  لم  أم  قدمت سواء والمنافع المتعلقة بالبضائع الى المجموعة،
 

 وضریبة الدخل  الزكاة
 مبـدأعلـى أسـاس ووفقـاً لتعلیمـات مصـلحة الزكـاة والـدخل فـي المملكـة العربیـة السـعودیة  الزكـاة  مخصـص یجنب

وجـدت،  ان للفروقات،تسویات  اجراء یتم  .الموحدة األولیة  . یحمل المخصص على قائمة الدخلالمحاسبي االستحقاق
 الشـركاء. یخضـع الربـوطھـذه مثـل  اصـدارالنھائیة خـالل السـنة التـي یـتم فیھـا  الزكویة الربوط إجراءعن  الناتجة

 حقـوق الملكیـة غیـر المسـیطرة فـي القـوائم المالیـة ضـمنتـدرج  التيوالتابعة لضریبة الدخل  اتفي الشرك األجانب
یـتم احتسـاب الزكـاة المحملـة علـى أسـاس الوعـاء الزكـوي المسـتقل لكـل مـن الشـركة  .، إن وجـدتالموحدة  األولیة

 والشركات التابعة لھا
 

 المخصصات  
یتم إثبات مبالغ المخصصات عند وجود إلتزامات على الشركة (قانونیة أو متوقعة) بسبب أحداث سـابقة وأن تكـالیف 

 . سداد اإللتزامات ستكون محتملة ویمكن قیاسھا بطریقة موثوق بھا
 

 مخصص مكافأة نھایة الخدمة 
ً الموحـدة المالیـة في القـوائم  مكافأة نھایة الخدمة للموظفین تكوین مخصصیتم  لمتطلبـات نظـام العمـل والعمـال  وفقـا

  خدمة .الالسعودي على أساس الفترة التي أمضاھا الموظف في 
 

 النظامي    االحتیاطي
نظـامي  احتیاطيتكوین یتم تمشیا مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة والنظام األساسي للشركة 

 %50 حتیـاطيھـذا اال رصـید یبلـغل السنوى ، ویجوز التوقف عن ھذا التكوین حینمـا صافى الدخمن  % 10بنسبة 
. یتم التحویـل فقـط فـي نھایـة للمساھمین المدفوع. إن ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع كأنصبة أرباح لمالا من رأس

   السنة.
 

 توزیعات األرباح
كمطلوبات عند المصادقة علیھا من قبل الجمعیة العمومیة للمسـاھمین. تقیـد تقید توزیعات األرباح النھائیة للمساھمین 

 توزیعات األرباح المرحلیة بعد إقرارھا من قبل مجلس اإلدارة.
 

 اإلیرادات   إثبات
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المخـاطر والمنـافع الھامـة المصـاحبة لملكیـة  انتقـالویـتم إثباتھـا عنـد  المـوردة، البضاعة فواتیر قیمة المبیعات تمثل
 البضاعة إلى 

 المشتري، ویمكن قیاس مبلغ اإلیرادات بشكل موثوق بھ عند تسلیم البضاعة للعمیل.  
 .األخري عند تحققھا یراداتاإل إثبات یتم 

 
 المصروفـات

والتكـالیف غیـر یف البضـاعة جمیع المصروفات المباشرة المتعلقة بتحقیق إیرادات النشاط من رواتـب وأجـور وتكـال
، وتشـمل تسـویقالمصـروفات المتعلقـة بـالبیع والعلـى اإلیـرادات تسـجل ضـمن تكلفـة االیـرادات. المباشرة المحملة 

تسـجل  . سـویقتالبیـع والمصـاریف  تسجل ضمن، والتكالیف غیر المباشرة والتوزیع رواتب ، ومصاریف التسویقال
یـة واإلداریـة. یـتم توزیـع المصـروفات المشـتركة بـین تكلفـة المبیعـات باقي المصروفات ضمن المصروفات العموم

 سویقیة وفقا ألسس ثابتة تحدد بواسطة االدارة.تالو یةبیعوالمصروفات العمومیة واالداریة و ال
  

 العمالت األجنبیة
لى اللایر السعودي وفقاً إتمسك الشركة حساباتھا باللایر السعودى ویتم تحویل المعامالت التى تتم بالعملة األجنبیة 

ألسعار الصرف السائدة عند إجراء المعاملة . ویتم تحویل الموجودات والمطلوبات المالیة المسجلة بالعمالت 
إلى اللایر السعودي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في ذلك  الموحدة ة األولی األجنبیة كما في تاریخ قائمة المركز المالي

 إن المكاسب والخسائر الناتجة عن التسدیدات أو تحویل العمالت األجنبیة یتم إدراجھا ضمن قائمة الدخل .التاریخ
 . الموحدة  األولیة

 
مركز الالقوائم المالیة لعملیات الشركة التابعة في الخارج لللایر السعودي بأسعار التحویل السائدة بتاریخ قائمة  تترجم 

 اتفولإلیرادات والمصر فیما یخصللموجودات والمطلوبات ، وبمتوسط سعر التحویل لكل فترة  فیما یخصمالي ال
كل  نشأة ، بسعر التحویل السائد عند عدا األرباح المبقاة ما واألرباح والخسائر . تحول عناصر حقوق المساھمین ، فی

 كبند مستقل ضمن حقوق المساھمین . فروقات الترجمةعنصر . تقید 
 

 القطاعیة المعلومات
یقوم بتقدیم منتجات أو خدمات (قطاع أعمال) أو یقوم بتقدیم منتجات أو المجموعة، والقطاع جزء أساسي من  یعتبر

 اقتصادیة معینة (قطاع جغرافي)، وتختلف أرباحھ وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات األخرى.خدمات في بیئة 
 

 ربح السھم  
ـالل یتم ا ـة خـــ یبلـغ رأس المـال  .الفتـرة حتساب ربح السھم األساس بإستخدام المتوسط المرجح لعدد األسھــم القائمـــ

 .  فقطسھم عادي ملیون  450الشركة 
 

 القیمة العادلة
العمولـة تم تقدیر القیمة العادلة للبنود المرتبطة بعمولة علي أسـاس التـدفقات النقدیـة المخصـومة باسـتخدام معـدالت ی

 .لبنود بنفس الشروط وخصائص المخاطر المتشابھة
 

  النتائج المرحلیة األولیة - 3
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قامت إدارة الشركة بإعـداد جمیع التسویات التى رأت أھمیتھا لكى تظھـر القوائم المالیة األولیة الموحدة بعدل 
لفترة قد ال تمثل لاألولیة الموحدة. إن النتائج المالیة األولیة الموحدة  ونتائج األعمال الموحد المركز المالي األولى

 مؤشراً دقیقاً عن النتائج المالیة الموحدة لكامل السنة . 
 

  النقد والنقد المماثل - 4
ملیون لایر 2,880إن االرصدة لدى البنوك  للشركة السعودیة للبولیمرات ( شركة تابعة لشركة بتروكیم )البالغة 

) متنازل عنھا كضمان مقابل تسھیالت القروض من  سعودي ملیون لایر 1,587م : 2015مارس  31ي ( سعود
 ).9صندوق االستثمارات العامة ومن اتحاد بنوك تجاریة (ایضاح رقم 

 
 
 
 
 
 

 ذات العالقة  األطرافالمعامالت مع  - 5
  :مارس 31الفترة المنتھیة في ذات العالقة الرئیسیة خالل  األطراففیما یلي تفاصیل المعامالت مع 

  مبلغ المعاملــــة    
 م2015  م2016  طبیعة المعاملة  الجھة ذات العالقة

       
شركة شیفرون فیلیبس السعودیة 

 (جھة منتسبة محلیة)
 47,711  30,331  مبیعات 
 )24,756(  )2,933(  مشتریات 

 )53,801(  )66,501(  خدمات مقدمة -مبیعاتتكلفة   
 -مصروفات عمومیة واداریة  

 خدمات مقدمة
 

)29,250( 
 

)29,329( 
شركة الجبیل شیفرون فیلبس     

 (جھة منتسبة محلیة)
 19,766  32,953  مبیعات 
 )170,128(  )263,106(  مشتریات 

ن فیلیبس كیمیكال شركة شیفرو
(جھة منتسبة ز إنك إنترناشونال سیل

 أجنبیة)

 
-مصروفات عمومیة واداریة

  خدمات مقدمة

)27,038(  )42,566( 

 )72,105(  )58,823(  اتعاب تسویقیة  
  

 ذات العالقة: االطرافالى ومن  المطلوبھمبالغ الفیما یلي و
 

 عالقة ذاتطراف االمن  المطلوبھالمبالغ 
 

 مارس 31كمـا فـي    
 م2015  م2016  
 190,605  251,919 )مدار بصورة مشتركة (مشروع شركة شیفرون فیلیبس السعودیة 
 35,636  42,340 )مدار بصورة مشتركة (مشروع شركة الجبیل شیفرون فیلیبس 
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 6  6 )مدار بصورة مشتركة (مشروع شركة البتروكیماویات التحویلیة المحدودة 
  294,265  226,247 

 
 عالقة ذاتطراف االالى  المطلوبھالمبالغ 

     
 69,641  81,187 ) مدار بصورة مشتركة (مشروع شركة شیفرون فیلیبس السعودیة 
 68,025  89,177 )مدار بصورة مشتركة (مشروع شركة الجبیل شیفرون فیلیبس 
 72,105  40,341 )جھة منتسبة( ز إنكن فیلیبس كیمیكال إنترناشونال سیلشركة شیفرو 
  210,705  209,771 
 
 
 
 
 
 
 
 مارس 31كمـا فـي   
 م2015  م2016 المخــزون   - 6

 575,388  394,618 بضاعة تامة الصنع 
 323,437  316,832 قطع غیار 
 133,721  3,446 مواد خام 
 55,416  112,428 محفزات كیمیائیة 
  827,324  1,087,962 

 
 اإلستثمارات في المشاریع المدارة بصورة مشتركة - 7

تمثل االستثمارات في المشاریع المدارة بصورة مشتركة، استثمارات الشركة في الشركات المذكورة أدناه 
 وجمیعھا شركات قائمة ذات مسئولیة محدودة وتعمل في المملكة العربیة السعودیة:

 
 نسبة الملكیة %  المشروع المشترك

 50  شركة شیفرون فیلیبس السعودیة 
 50  شركة الجبیل شیفرون فیلیبس 

  50  )∗(شركة البتروكیماویات التحویلیة المحدودة 
 : مارس 31المنتھیة في  الفترة یما یلي ملخصا بحركة االستثمارات خالل فو
 
 م2015  م2016 

 3,154,039  3,209,814 الفترةفي بدایة 
 87,878  39,491 الحصة في األرباح 

 )121,875(  -  توزیعات أرباح
 3,120,042  3,249,305   الفترة في نھایة 
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 لشركة البتروكیماویات التحویلیة لبعض مصانع المشروع بدء التشغیل م 2014)   أعلنت المجموعة خالل العام ∗(
 مصانع المشروع.أكتمل التشغیل لباقي  م 2015خالل عام  .المحدودة

 
 الزكاة - 8

قامت الشركة بتقدیم اإلقرارات الزكویة إلى مصلحة الزكاة والدخل ("المصلحة") للسنوات السابقة وحتى العام 
، وتمت الموافقة على الربوط الزكویة التي م 2006قامت المصلحة بإجراء الربوط الزكویة إلى العام  .م 2014

 .م 2001أجرتھا المصلحة عن جمیع السنوات السابقة وحتى عام 
 

لــدى لجنــة االعتــراض  م 2003و  م 2002الصــادرة عــن األعــوام  ةط الزكویــ واعترضــت الشــركة علــى الربــ  -
بمبلـغ ونـتج عنھـا فروقـات التـي اسـتبعدتھا المصـلحة ذلك علـى بعـض البنـود االستئنافیة الزكویة الضریبیة و

ملیـون لایر  12.4. ھذا وقد أصـدرت اللجنـة قرارھـا بتخفـیض المطالبـة إلـى مبلـغ ملیون لایر سعودي 24.4
 المظالم.  سعودي، وقد اعترضت الشركة على ھذا القرار لدى دیوان 

 
 
 

الصـادرة عـن الزكویـة الضـریبیة علـى الربـوط الزكویـة  االبتدائیـةاعترضت الشركة لدى لجنـة االعتـراض  -
التى استبعدتھا المصلحة ونتج عنھا فروقـات وذلك على بعض البنود  م 2006حتى العام و م 2004األعوام من 

ملیــون لایر  16.8المطالبــة إلــى  ، وقــد أصــدرت اللجنــة قرارھــا بتخفــیضملیــون لایر ســعودي 17.5 بمبلــغ
ملیـون لایر سـعودي وقـدمت اعتراضـاً لـدى اللجنـة االسـتئنافیة  5.7سعودي. وقد قامت الشـركة بسـداد مبلـغ 

 قامت الشركة بتجنیب مخصـصفقد وفقاً لتقدیرات اإلدارة ملیون لایر سعودي.  11.1الزكویة الضریبیة بمبلغ 
 علیھا.مقابل البنود المعترض كاٍف 

إقراراتھا الزكویة إلى مصلحة الزكاة والدخل ("المصلحة") حتى عام  بتروكیمقدمت فیما یتعلق ببتروكیم، 
، وقد أصدرت  م 2013حتى عام  شھادة مقیدة وحصلت الشركة الزكاة المستحقة بموجبھا  سددت م 2014

  المصلحة عدد من الربوطات وھي كما یلي:
م وتطالب الشركة بسداد فروقات زكویة إضافیة قدرھا 2014المصلحة بالربط على الشركة عن العام  قامت -

. باالعتراض على المطالبة الزكویة خالل المدة النظامیة. وعلیھ قامت الشركة ملیون لایر سعودي 52.5
 .ةفروقات قد تنتج عن ھذه المطالب كاٍف لتغطیة أي بأن المخصص المكون الشركةترى إدارة 

 
م وتطالب الشركة بسداد فروقات زكویة إضافیة قدرھا 2012المصلحة بالربط على الشركة عن العام  قامت -

 . قامتباالعتراض على المطالبة الزكویة خالل المدة النظامیة. قامت الشركة ملیون لایر سعودي 35.5
ً بالربط على الشركة عن األعوام المصل م  مجتمعة وتطالب الشركة 2013م، 2012م، 2011حة الحقا

 م.  تعمل2012، متضمنھ المطالبة عن العام ملیون لایر سعودي 95.5بسداد فروقات زكویة إضافیة قدرھا 
 نظامیة.خالل المدة العن األعوام المذكورة االعتراض على المطالبة الزكویة الصادرة الشركة على 

 
م، والذي طالبت 2010  كما أصدرت اللجنة الزكویة االبتدائیة قرارا فیما یخص ربط المصلحة عن عام -

ملیون لایر سعودي، یقضي بتخفیض مبلغ المطالبة الزكویة  74.42بموجبھ المصلحة بفروقات زكویة بمبلغ 
لایر  241.485ذكور قدرھا ملیون ودفع زكاة إضافیة عن العام الم 74.1من قبل المصلحة بما قدره 

سعودي فقط. وقداعترض كل من الشركة والمصلحة على ھذا القرار لدى لجنة االعتراض االستئنافیة 
 الزكویة الضریبیة، وترى إدارة بتروكیم بأن المحصلة النھائیة لھذا االعتراض ستكون في صالحھا.
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 القروض ألجل  - 9

تســھیالت القــروض التــي حصــلت علیھــا الشــركة الســعودیة یمثــل رصــید القــروض ألجــل الجــزء المســحوب مــن 
للبولیمرات ("الشركة المقترضة") من تجمع بنوك تجاریة محلیة وأجنبیة وصندوق االستثمارات العامـة وصـندوق 

  التنمیة الصناعیة السعودي و ذلك بغرض تمویل مشاریعھا.
والمعـدات والحسـابات البنكیـة للمصـنع. تخضـع القـروض لتكـالیف  إن ھذه القروض مضمونة مقابل رھـن اآلالت

عمولة وفقاً لألسعار التجاریة السـائدة للقـروض ذات المخـاطر المماثلـة. یتعـین علـى الشـركة المقترضـة االلتـزام 
   بالشروط المنصوص علیھا في كافة اتفاقیات القروض.

 
 
 
 
 

 صكوكال - 10
)، أصـدرت بتـروكیم (شـركة تابعـة) صـكوكاً بقیمـة ملیـار 2014 یوینـو 23ھـ (الموافـق 1435شعبان  25بتاریخ 

إصـدار. یحمـل  ة ومئتي ملیون لایر سعودي، وبقیمة إسمیة قدرھا ملیون لایر سعودي للصك بـدون خصـم أوعـالو
 اإلصدار معدل عائد متغیر على أساس األسعار السائدة بین البنوك في المملكـة العربیـة السـعودیة (سـایبور) زائـداً 

% یستحق السداد في نھایة كل نصف سنة. تستحق الصكوك السداد بالقیمة اإلسمیة بتـاریخ إسـتحقاقھا  1.7ھامش 
 ).2019 یوینو 23ھـ (الموافق 1440شوال  20في 

 

ملیون لایر سـعودي قیمـة الصـكوك المصـدرة  1.070یمثل رصید الصكوك في ھذه القوائم المالیة الموحدة والبالغ 
 استبعاد قیمة استثمار المجموعة في ھذه الصكوك.بعد 

 
 غیر المسیطرشریك المن  المساند القرض - 11

 غیـر المسـیطر") فـي شـریكیمثل ھذا البند مساھمة شركة شیفرون فیلیبس العربیة للبتروكیماویات المحـدودة ("ال
لتـوافر شـروط محـددة، والمحافظـة ، ویخضـع سـدادة السـعودیة للبـولیمرات للشركة بدون عمولة الممنوحقرض ال

على حد أدنى من النقدیة للشركة السعودیة للبولیمرات وذلك وفقا للشروط الواردة في اتفاقیات تسـھیالت القـروض 
 ).9(ایضاح  التجاریة

 
 ربح السھم - 12

م  2015م،2016 مارس 31الفترة المنتھیة في بلغ المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل 
لایر  )0.43( ) لایر سعودي و 0.53سھماً، وكانت خسارة السھم من األنشطة األخرى ( 450.000.000

حصة حقوق خرى، والزكاة، وسعودي على التوالي. وقد تم احتسابھا بقسمة مجموع األعباء المالیة واإلیرادات األ
  على عدد األسھم القائمة الملكیة غیر المسیطرة في صافي دخل الشركات التابعة

 
   القطاعیة المعلومات - 13

إدارة المجموعـة كأسـاس إلعـداد المعلومـات المالیـة  تستخدمھاتتعلق المعلومات القطاعیة بقطاعات األعمال التي 
 المجموعة من قطاعات األعمال التالیة:عملیات  تتكون الخاصة بھا ولتماشیھا مع طرق إعداد التقاریر الداخلیة.

 
 المصانع صیانة و إدارة  و تشغیل و إقامة و تطویر و تنمیة بتروكیم:

 الجملة وتجارة  األخرى والصناعات والبترول والغاز البتروكیماویة



 المجموعة السعودیة لإلستثمار الصناعي والشركة التابعة لھا  شـركة 
  )ةـة سعودیـة مساھمـشرك(
   (غیر مراجعة) م2016 مارس  31في  ةالمنتھی لفترة الثالثة أشھر الموحدة األولیة یضاحات حول القوائم المالیةإ

  )مالم یذكر خالف ذلك بآالف الریاالت السعودیة(المبالغ 
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 .البتروكیماویة والمنتجات المواد في والتجزئة
 إنتاج وبیع المركبات العطریة والمذیبات السیكلوھكسان. شركة شیفرون فیلیبس السعودیة:

وزیت  تصنیع وبیع الستایرین ومزیج الموغاز والبنزین العطري شركة الجبیل شیفرون فیلیبس:
االثیلي واالثیلین والبروبلین وغاز البترول المسال  الوقود والبنزین

 ولقیم األروماكس.
  

كة البتروكیماویات التحویلیة شر
 :المحدودة

 ومركبات النایلون ومنتجات تحویلیة أخرى. 6.6انتاج النایلون 
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  بتروكیم 

شركة  
 شیفرون 
فیلیبس  
 السعودیة 

 
شركة  
 الجبیل 

شیفرون  
 فیلیبس 

 
شركة  

البتروكیماویات  
 التحویلیة 

 المركز  
  الرئیسي 

  تسویات 
واستبعادات  

توحید القوائم  
 المالیة 

 
 
 
 

 اإلجمالي 
 

           م 1620 مارس 31  المنتھیة في للفترة
1,659,95  المبیعات  

6 
          -           -           -         -           -  1,659,956 

 425,142  -         -         -           -           -           425,142  المبیعات  مجمل دخل 
 87,696  ) 61,154(  ) 12,939(  ) 53,823(  24,059  69,255  122,298  صافي الدخل (الخسارة) 

22,610,1  الموجودات   مجموع
71 

 1,450,07
1 

 1,036,80
5 

 816,253  7,304,18
7 

 )
6,395,984

( 

 26,821,50
3 

14,097,9  المطلوبات   مجموع
89 

          -         -         -  127,710  )130,632 (  14,095,06
7 

 
 م5201 مارس 31  المنتھیة في للفترة

1,770,75  المبیعات 
3 

        -           -           -         -           -  1,770,753 

 439,565  -           -         -           -           -         439,565  المبیعات  دخل مجمل 
 125,739  ) 50,919(  ) 13,058(  ) 20,111(  50,395  57,594  101,838  صافي الدخل (الخسارة) 

22,248,8  الموجودات  مجموع
99 

 974,001  1,259,76
9 

 886,272  7,068,41
1 

 )
5,750,044

( 

 26,687,30
8 

15,258,6  المطلوبات  مجموع
36 

        -         -           -  129,226  )131,453 (  15,256,40
9 
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 االرتباطات الرأسمالیة  - 14

بلغ الرصید غیر المستخدم من المصاریف الرأسمالیة المعتمدة من مجلس اإلدارة والمتعلقة بإنشاء وحدات  
 :م 2015مارس  31ملیون لایر سعودي ( 107 مبلغ مصنع الشركة السعودیة للبولیمراتفي ومرافق إضافیة 

 .لایر سعودي)ملیون  254
 

   المحتملة االلتزامات - 15
أصدرت البنوك المحلیة التي تتعامل معھا الشركة والشركة التابعة لھا، خالل دورة أعمالھا العادیة، خطابات 

لایر سعودي)، والتي تتضمن مبلغ  ملیار 2.6: م 2015مارس  31لایر سعودي ( ملیون 893ضمان بقیمة 
دي) مقدمة من السعودیة للبولیمرات الى ملیون لایر سعو 860: م 2015مارس  31ملیون لایر سعودي ( 857.3

 شركة ارامكو السعودیة مقابل تغطیة تكالیف اللقیم. 
م باالتفاق مع الشریك غیر المسیطر بصفتھما شریكین في الشركة السعودیة 2010قامت بتروكیم خالل عام 

یل القرض المساند ملیون لایر سعودي، من خالل تحو 3.394للبولیمرات على زیادة رأس مال الشركة بقیمة 
لرأس مال، والذي بدوره قد یتسبب بتكالیف إضافیة للشریك غیر المسیطر نتیجة إلنخفاض النقدیة القابلة للتوزیع 
للشركة السعودیة للبولیمرات. وافقت إدارة بتروكیم على المحافظة على حقوق الشریك غیر المسیطر عن طریق 

األرباح المستقبلیة للشركة السعودیة للبولیمرات، والنقدیة غیر القابلة دفع مبالغ سنویة في المستقبل، بناًء على 
  للتوزیع، نتیجة لزیادة في رأس المال.

 
 

 المقارنة أرقام - 16
 .الحالیة الفترة مع تبویب لتتوافق المقارنة فترة  تم إعادة تبویب بعض أرقام 
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