
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

  الصناعي  لالستثمارالمجموعة السعودية شركة 
  (شركة مساهمة سعودية) التابعة لها ةوالشرك

   الموحدةالقوائم المالية 

  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١في  المنتهية للسنة
   



 

 التابعة لها ةوالشركالمجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي شركة 
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 القوائم المالية الموحدة

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  

  رقم الصفحة  الفهرس

  

  ١  الحسابات يتقرير مراجع

  ٢  قائمة المركز المالي الموحدة

  ٣  قائمة الدخل الموحدة

  ٤  التدفقات النقدية الموحدةقائمة 

  ٥  قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

  ٦  ت حول القوائم المالية الموحدةإيضاحا













 التابعة لها ةالمجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي والشركشركة 
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
  

-٦-  

  والنشاطات التنظيم  - ١

 المملكةب الرياض، فيشركة مساهمة سعودية مسجلة  ،)"الشركة"الصناعي ( لإلستثمارالسعودية  المجموعةشركة 
 ).١٩٩٦ يناير ١هـ (الموافق ١٤١٦ شعبان ١٠ بتاريخ ١٠١٠١٣٩٩٤٦بالسجل التجاري رقم  السعودية العربية

 ٢٣هـ (الموافق ١٤١٦ جمادى الثاني ٢٩وتاريخ  ٢٩١تأسست الشركة بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 
  ).١٩٩٥نوفمبر 

وتطوير القاعدة الصناعية في المملكة وعلى األخص الصناعات البتروكيماوية وفتح  تنميةفي  الشركة، نشاط يتمثل
فساح المجال للقطاع الخاص للدخول في صناعات أخرى باستعمال إمجاالت تصديرها إلى األسواق الخارجية و

  الالزمة من جهات اإلختصاص. التراخيصمنتجات الصناعة البتروكيماوية وذلك بعد الحصول على 
  

  القوائم المالية  توحيد أسس   - ٢

تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة والشركة التابعة لها ("المجموعة")، بعد تعديلها وذلك 
  بحذف كافة األرصدة والمعامالت الهامة المتداخلة بين شركات المجموعة. 

ة من قبل الشركة ويتم توحيد القوائم تعد القوائم المالية للشركة التابعة باستخدام سياسات محاسبية مماثلة لتلك المتبع
ً من التاريخ الذي تتمكن فيه الشركة من ممارسة سيطرة إدارية فعالة على الشركة  المالية للشركة التابعة اعتبارا

من  %٥٠التابعة. الشركة التابعة هي تلك التي تمتلك فيها الشركة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، استثماراً يزيد عن 
  أو تمارس عليها سيطرة إدارية عملية. و/ لرأس الما

تحدد حقوق الملكية غير المسيطرة للشركة التابعة الموحدة بشكل مستقل عن حقوق الملكية لمساهمي الشركة. تتكون 
لحقوق بتاريخ تجميع األعمال األصلية وحصة حقوق الملكية غير حقوق الملكية غير المسيطرة من مبلغ تلك ا

  رات في حقوق الملكية منذ تاريخ تجميع األعمال.المسيطرة من التغي

  :التابعة اتفيما يلي بيان بالشرك
   الملكية % نسبة  

    ٢٠١٢   ٢٠١٣   الشركة  بلد التأسيس

  السعودية    ٥٠   ٥٠ ("بتروكيم") * للبتروكيماويات الوطنية الشركة

  لسعودية ا للبنزين والشركة الشركة السعودية للنايلون والشركة السعودية
 **للبارازايلين والشركة السعودية للسايكلوهكسين ("الشركات المحلية")   

  

-   

  

  السعودية   -
  

  فيما يلي بيان بالشركات التابعة لبتروكيم: * 
   الملكية % نسبة        

    ٢٠١٢   ٢٠١٣   الشركة بلد التأسيس
  السعودية    ٦٥   ٦٥  الشركة السعودية للبوليمرات

  اإلمارات    ٦٥   ٦٥  .ح.م.شركة بوليمرات الخليج للتوزيع ش

 تتمثلكانت  والتيمنها  الغاية النقضاءوذلك  ،الشركات المحليةتصفية  الشركة قررت ،٢٠١٠ العام خالل  ** 
  .الشركاتتلك م اإلنتهاء من اإلجراءات النظامية المتعلقة بتصفية ت ٢٠١٢م خالل العا تأسيس بتروكيم. في

  



 التابعة لها ةالصناعي والشرك المجموعة السعودية لإلستثمارشركة 
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
  

-٧-  

  تتمة -القوائم المالية  توحيد أسس   - ٢

   ("بتروكيم") للبتروكيماويات الوطنية الشركة -
 السعودية العربية المملكة فيشركة مساهمة سعودية مسجلة  ، هي("بتروكيم") للبتروكيماويات الوطنية الشركة

). تم تأسيس ٢٠٠٨ مارس ١٦(الموافق  هـ١٤٢٩ األول ربيع ٨ بتاريخ ١٠١٠٢٤٦٣٦٣بالسجل التجاري رقم 
ً  بتروكيم  ).٢٠٠٨فبراير  ٢٣(الموافق  هـ١٤٢٩ صفر ١٦ بتاريخ ق /٥٣لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم  طبقا
 والبترول والغاز البتروكيماوية المصانع وصيانة إدارةو وتشغيل إقامةو تطوير و تنمية فيبتروكيم نشاط  يتمثل

 األراضي وتملك ومشتقاتها يماويةالبتروك والمنتجات المواد في والتجزئة الجملة وتجارة األخرى والصناعات
  ها.لصالح المبانيو والعقارات

  فيما يلي الشركات التابعة لبتروكيم:

  الشركة السعودية للبوليمرات ("السعودية للبوليمرات")  )أ

السجل التجاري الجبيل بالمملكة العربية السعودية بموجب  فيمسجلة مختلطة ذات مسؤولية محدودة شركة  هي
السعودية نشاط  يتمثل). ٢٠٠٧ ديسمبر ٩(الموافق  هـ١٤٢٨ ذو القعدة  ٢٩ بتاريخ ٢٠٥٥٠٠٨٨٨٦رقم 

الهيكسين والبنزين والبولي بإنتاج وبيع خليط وقود المحركات و زيت الوقود واإليثيلين والبروبيلين و للبوليمرات
انتهت السعودية  ٢٠١٢أكتوبر  ١في ايثيلين عالي ومنخفض الكثافة والبولي بروبيلين والبولي ستايرين. 

  .للبوليمرات من عمليات التشغيل التجريبي وقد تم اإلعالن عن اإلنتاج التجاري

بسبب مشاكل فنية في بعض وحدات اإلنتاج مما أثر اإلنتاج توقف تم اإلعالن عن  ٢٠١٢نوفمبر  ١٠خ في تاري
يناير  ١٩الصيانة ومعاودة اإلنتاج في  لياتانتهت السعودية للبوليمرات من عم على باقي وحدات المشروع.

٢٠١٣.  

بسبب وجود عطل فني في إحدى في اإلنتاج تم اإلعالن عن توقف غير مجدول  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في تاريخ 
  .٢٠١٣يوليو  ١٥ة الصيانة ومعاودة اإلنتاج في السعودية للبوليمرات عملي اتمت وحدات المشروع.

السعودية للبوليمرات، هذا وقد تم اإلعالن  عن توقف غير مجدول إلنتاج بتروكيم، أعلنت ٢٠١٣سبتمبر  ٢٢في 
  .٢٠١٣أكتوبر  ٤في عن إستئناف اإلنتاج 

   

  ("بوليمرات الخليج").ح.م.شركة بوليمرات الخليج للتوزيع ش  )ب

   بتاريخالمنطقة الحرة بمطار دبي باإلمارات العربية المتحدة  فيمسجلة ذات مسؤولية محدودة شركة  هي
الخليج في بيع وتخزين  شركة بوليمراتنشاط  ينحصر). ٢٠١١فبراير  ١٥(الموافق  هـ١٤٣٢ربيع األول  ١٢

  البوليمرات المنتجة من قبل الشركة السعودية للبوليمرات. 

  

  ألهم السياسات المحاسبية  ملخص   - ٣

ً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في الموحدة أعدت القوائم المالية  ونورد فيما يلي  ،المملكة العربية السعوديةوفقا
  .ألف ألقربالمالية الموحدة  القوائم هذه في الظاهرةاألرقام  تقريب يتمبياناً بأهم السياسات المحاسبية المتبعة. 

  المحاسبي عرفلا

ً  الموحدةالقوائم المالية  دعت   .التاريخية التكلفة لمبدأ وفقا



 التابعة لها ةالصناعي والشرك المجموعة السعودية لإلستثمارشركة 
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
  

-٨-  

   تتمة - ألهم السياسات المحاسبية ملخص   - ٣

  التقديرات استخدام
ً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، إستخدام  يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة طبقا
التقديرات واإلفتراضات التي قد تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن الموجودات 

ة وصافي اإليرادات والمصاريف المصرح عنها خالل الفترة التي والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية الموحد
وبالرغم من أن هذه التقديرات تم اعدادها وفقاً لمعرفة اإلدارة لألحداث والعمليات  .أعدت القوائم المالية الموحدة بشأنها

  الجارية، فإن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف عن هذه التقديرات. 

  النقدية وشبه النقدية
 خالل ستحقت والتيوالودائع قصيرة األجل  الصندوق في والنقد البنوك لدى األرصدة من النقدية وشبه النقدية تتكون
  . شراءها تاريخ من أقل أو أشهر ثالثة

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

  للديون المشكوك في تحصيلها عند عدم إمكانية تحصيل المبلغ بالكامل. تشطب الديون المعدومة عند تكبدها.

  مخزونال
  هما أقل. تحدد التكلفة على النحو التالي : ، أيالسوقية القيمة صافيبالتكلفة أو  مخزونقّوم الي

  
     تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح  -  كيميائية ومحفزاتوقطع غيار  خام مواد

ٌ زائد تينتكلفة المواد والعمالة المباشر  -  الصنع تامة بضاعةاألعمال تحت التشغيل وال المصاريف غير  ا
ً  بها المتعلقةالمباشرة    العادي النشاط لمستوى وفقا

  / اإلطفاء المصاريف المؤجلة
 على إطفاءها ويتم مسبق بشكل المستوفاة وتلك المتعلقة بالقروضالوساطة  عموالت علىالمؤجلة  المصاريفتشتمل 
لحين  المشاريع تحت التنفيذ مصاريف اإلطفاء المتعلقة بالقروض الممنوحة لتمويلالمعنية. يتم رسملة  القروض فترات

  .أجله من أنشئ الذي للهدف األصل إعداداالنتهاء من 

  المشاريع تحت التنفيذ
، بعد ذلك يتم أجله من أنشئ الذي للهدف األصل إعدادلحين االنتهاء من المتكبدة تظهر المشاريع تحت التنفيذ بالتكلفة 

تحت التنفيذ على تكاليف المقاولين و المواد  المشاريع تتضمن. رسملة تلك التكاليف على الموجودات ذات الصلة
   والتكاليف غير المباشرة والمحملة على أساس منتظم.الرواتب والتكاليف األخرى و التمويلو والخدمات

 مدارة بصورة مشتركةاإلستثمار في المشاريع ال

ألخرى القيام بنشاط إقتصادي واألطراف ا المجموعةالمشروع المشترك هو عبارة عن إتفاقية تعاقدية تتعهد بموجبها 
معين يخضع للسيطرة المشتركة ويعني ذلك أن السياسات التشغيلية والمالية اإلستراتيجية المتعلقة بذلك النشاط تتطلب 

لة سيس منشأة مستقأالموافقة الجماعية لألطراف المشاركة في السيطرة. يشار إلى المشاريع المشتركة التي تتطلب ت
في المنشأة  يتم المحاسبة عن حصة المجموعةمنشآت مدارة بصورة مشتركة". ة فيها بـ "يكون لكل طرف مصلح

في المنشأة  المجموعةوبموجب طريقة حقوق الملكية، تقيد حصة  المدارة بصورة مشتركة وفقاً لطريقة حقوق الملكية.
التغيرات التي تطرأ على حصة الشركة بالتكلفة بعد تعديلها ب الموحدة المدارة بصورة مشتركة في قائمة المركز المالي

ً اإلنخفاض في قيمة اإلستثمار التأسيسفي صافي موجودات المنشأة المدارة بصفة مشتركة لفترة ما بعد  ، ناقصا
     ، إن وجد.الفردية



 التابعة لها ةالصناعي والشرك المجموعة السعودية لإلستثمارشركة 
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
  

-٩-  

  تتمة –ألهم السياسات المحاسبية  ملخص   - ٣

  / اإلستهالك والمعدات واآلالتالممتلكات 

فيما عدا البالتينيوم (معدن نفيس) حيث يتم  المتراكم االستهالكحسم  بعدوالمعدات بالتكلفة  اآلالتوالممتلكات  تظهر
 فتعتبر التحسينات مصاريف أما تشغيلية، مصاريفاإلصالح والصيانة  مصاريف تعتبر. إظهاره بالتكلفة وال يستهلك

 اإلنتاجية على أساس األعمار والمعداتعلى الممتلكات واآلالت احتساب االستهالك  يجري. رأسمالية مصاريف
  القسط الثابت.  طريقةالمقدرة لها باستخدام 

  ألغراض حساب االستهالك هي كما يلي :  الرئيسية الموجودات لفئاتإن األعمار اإلنتاجية المقدرة 

  سنوات ٤   السيارات  سنة٢٥-٥       ت والمعداتالاآل

   فترة أو سنوات ٥   المباني المستأجرة تحسينات   سنة ٢٠              المباني
  أقصر أيهما اإليجار،   

     سنوات١٠–٣٫٣٣ المكتبية والمعدات األثاث

  التمويل تكاليف

 االعمال كافة انجاز حتى االصل ذلك تكلفة ضمنبإنشاء أصل ما  مباشرة المرتبطة التمويل تكاليف رسملة يتم
 قائمة على التكاليف هذه تحمل ذلك وبعد أجله، من أنشئ الذي للهدف األصل بإعداد المتعلقة الضرورية اإلنشائية
  .الموحدة الدخل

  في قيمة الموجودات  اإلنخفاض

 خسارة أي وقوع على مؤشر وجودمراجعة القيم الدفترية للموجودات الملموسة طويلة األجل للتأكد من  دورياً، ،يتم
 لالسترداد القابلة القيمة تقدير يتم المؤشر، هذا مثل وجود حالة وفي. الموجودات تلك قيمة في االنخفاض عن ناتجة
 األصل، لذلك لالسترداد القابلة القيمة تقدير فيها يمكن ال التي الحاالت وفي. الخسارة هذه حجم لتحديد األصل لذلك
  .األصل ذلك إليها ينتمي التي للنقدية المدرة للوحدة لالسترداد القابلة القيمة بتقديرالمجموعة  تقوم

 عندئذ الدفترية، قيمته من بأقل للنقدية المدرة الوحدة أو لألصل لالسترداد القابل المبلغ فيها يقدر التي الحاالت في
 خسارة قيمة اثبات يتم. لالسترداد القابلة القيمة إلى للنقدية المدرة الوحدة أو األصل لذلك الدفترية القيمة تخفض

  .الموحدة الدخل قائمة في االنخفاض

ً  تم ما إذا  القيمة إلى للنقدية المدرة الوحدة او لألصل الدفترية القيمة زيادة يتم عندئذ القيمة، في االنخفاض عكس الحقا
 كان التي لألصل الدفترية القيمة عن زيادتها تمت التي الدفترية ةتتجاوز القيم أال على لألصل لالسترداد القابلة المقدرة

 السنوات في للنقدية المدرة الوحدة او األصل قيمة في االنخفاض قيمة إثبات يتم لم لو فيما تحديدها المفترض من
   .مباشرة الموحدة الدخل قائمة في كإيرادات القيمة في االنخفاض قيد عكس إثبات يتم. السابقة

  المستحقة الدفع   والمصاريف الدائنون

 بهاإثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع مستقبال عن البضاعة أو الخدمات المستلمة سواء قدمت أم لم تقدم  يتم
  .و مقدمي الخدمات فواتير من قبل الموردين

   المخصصات

عن أحداث سابقة، وأن تكاليف  ناتجة المجموعةإثبات المخصصات عند وجود التزامات (قانونية أو متوقعة) على  يتم
  . بهسداد هذه االلتزامات محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق 

    



 التابعة لها ةالصناعي والشرك المجموعة السعودية لإلستثمارشركة 
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
  

-١٠-  

 تتمة -ألهم السياسات المحاسبية  ملخص   - ٣

  وضريبة الدخل  الزكاة

 االستحقاق مبدأعلى أساس ووفقاً لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية  الزكاة مخصص يجنب
 الربوط إجراءعن  الناتجة للفروقاتتسويات  إجراء يتم. يحمل المخصص على قائمة الدخل الموحدة. المحاسبي
 اتفي الشرك األجانب الشركاء. يخضع الربوطمثل هذه  إصدارخالل السنة التي يتم فيها  وجدت، ان ،النهائية الزكوية
  حقوق الملكية غير المسيطرة في القوائم المالية الموحدة. ضمنتدرج  التيلضريبة الدخل لبتروكيم  التابعة

   نهاية الخدمة للموظفين مكافأة

مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدماتهم المتراكمة كما في تاريخ قائمة المركز  يجنب
ً  الموحدة المالي   .السعودي والعمال العمل لنظام وفقا

  القيمة العادلة

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

     النظامي االحتياطي

 ً  للشركة يجوز. النظامي االحتياطي إلىدخل السنة  صافيمن  %١٠تحويل  يتمنظام الشركات السعودي، لطبقا
 قابل غير االحتياطي هذا إن. المال رأس نصف االحتياطي مجموع يبلغ عندما التحويل هذا مثل إجراء عن التوقف
 للتوزيع

  توزيعات األرباح

كمطلوبات عند المصادقة عليها من قبل الجمعية العمومية للمساهمين. تقيد النهائية للمساهمين تقيد توزيعات األرباح 
 المرحلية بعد إقرارها من قبل مجلس اإلدارة.توزيعات األرباح 

  اإليرادات  إثبات

المخاطر والمنافع  انتقالويتم إثباتها عند  السنة، خالل المجموعة قبل من الموردة البضاعة فواتير قيمة المبيعات تمثل
الهامة المصاحبة لملكية البضاعة إلى المشتري، ويمكن قياس مبلغ اإليرادات بشكل موثوق به عند تسليم البضاعة 

  .عند تحققها األخرى يراداتاإل إثبات يتمللعميل. 

  وق الملكية.وفقاً لطريقة حق مشاريع المدارة بصورة مشتركةال يتم المحاسبة عن حصة المجموعة في نتائج أعمال

  .االخرى عند تحققها يراداتاإل إثبات يتم

  المصاريف 

ً  المتعلقة تلك هي، والتسويق البيع مصاريف إن  مصاريفال كافة يتم تحميل. المنتجات وتسويق بتسليم خصيصا
ً والمصاريف االدارية والعمومية على  – تكلفة المبيعاتعدا  فيما -  األخرى على معايير  على أسس منتظمة بناءا

  .معتمدة من قبل اإلدارة

  العمالت األجنبية 

المعامالت. ويعاد  إجراء حينتحّول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة 
ذلك التاريخ.  فيالمسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة  النقديةتحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات 

  الموحدة. العمالت األجنبية في قائمة الدخلتدرج األرباح والخسائر الناتجة عن السداد وتحويل 



 التابعة لها ةالصناعي والشرك المجموعة السعودية لإلستثمارشركة 
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
  

-١١-  

 تتمة -ألهم السياسات المحاسبية  ملخص   - ٣
  

  تتمة - العمالت األجنبية 

السائدة بتاريخ قائمة  تترجم موجودات ومطلوبات الشركات التابعة بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية بأسعار التحويل
المركز المالي الموحدة. تترجم إيرادات ومصاريف الشركات التابعة المسجلة بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية على 
أساس متوسط أسعار التحويل للسنة. تحول عناصر حقوق الملكية، فيما عدا األرباح المبقاة، بسعر التحويل السائد عند 

فروقات الناتجة عن ترجمة القوائم المالية بالعمالت األجنبية، إذا كانت جوهرية، تحت بند نشوء كل عنصر. تدرج ال
  "تسوية عمالت أجنبية متراكمة" ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي.

  القطاعية المعلومات

ديم منتجات  المجموعةالقطاع جزء أساسي من  يعتبر وم بتق ال) أو يق ة (قطاع أعم يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معين
بيئة اقتصادية معينة (قطاع جغرافي)، وتختلف أرباحه وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات األخرى. أو خدمات في 

  .اإلنشاءويشمل قطاع المركز الرئيسي المعلومات المالية الخاصة باألنشطة تحت 

  

  وشبه النقدية     ةالنقدي  - ٤
  

  بآالف الرياالت السعودية
٢٠١٣    

٢٠١٢  
  )٢٨إيضاح  ،(معدلة

        

  ١٫١٠٦٫٠٢٠    ١٫٤٢٧٫٠١٦  ودائع ألجل
  ٧٠٫٣٥٣    ٨٢٫٨٧٦  نقد لدى البنوك وفي الصندوق

  ١٫١٧٦٫٣٧٣    ١٫٥٠٩٫٨٩٢  

  

ً  مدفوعةال مصاريفالمدينون وال  -  ٥   خرىاألموجودات الو مقدما

  السعوديةبآالف الرياالت 
٢٠١٣   

٢٠١٢  
  )٢٨إيضاح  ،(معدلة

        

  ٢٤٢٫٣٨١    ٦٨٨٫٠٢٤  مدينون تجاريون
  ٥٣٫٠٩٣    ٥٣٫٠٩٣  تأمينات نقدية مقابل خطابات ضمان

 ً   ٣٫٧٦٧    ٢٠٫٦٧٩  مصروفات مدفوعة مقدما
  ٧٫٥٩٧    ١٤٫١٥٨  (*) الجزء المتداول -قروض موظفين

  ٢٫٤٧٢    ١٫٠٩٣  ايرادات ودائع بنكية مستحقة
  ٢٤٫٦٢٢    -         مقدمة لمورديندفعات 

  ٦٫٧١٨    ٤٠٫٤٠٤  موجودات أخرى
  ٣٤٠٫٦٥٠    ٨١٧٫٤٥١  

لشراء أو بناء وحدات سكنية،  الشركات التابعةو الشركة في قروض بدون عمولة مقدمة للموظفين السعوديينتمثل   )*(
ستحق يبموجب برنامج تمليك الوحدات السكنية للموظفين المؤهلين.  وهي مكفولة برهن على الممتلكات المشتراة

    سنة. ١٥فترة أقصاها  خاللالقروض على أقساط شهرية سداد 



 التابعة لها ةالصناعي والشرك المجموعة السعودية لإلستثمارشركة 
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
  

-١٢-  

  

  ذات العالقة  األطرافالمعامالت مع   -  ٦

   - ذات العالقة الرئيسية خالل السنة: األطرافنورد فيما يلي تفاصيل المعامالت مع 
  

  مبلغ المعاملــــة  السعودية الرياالت بآالف

  
  الجهة ذات العالقة

  
  ٢٠١٣  طبيعة المعاملة

٢٠١٢  
  )٢٨إيضاح  ،(معدلة

  ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  في شركة  شريك غير مسيطر

  تابعة   
  

 قرض مساند مستلم
  
 ٣٦٧٫٥٠٠ 

  
 ٧٤٩٫٤٣٧ 

  ٣٧٫٠١٩   ١٨٤٫٩٩٧   أتعاب تسويق  
      

  جان للاوالشركة دارة إمجلس 
  ٩٫٦٤١  ٨٫٠٧٩  مصاريف و بدالت و رواتب  الموظفين كبارو   
      

  ٢١٤٫٣٦٩   ٦٠٠٫١٠١   خدمات مقدمة  جهات منتسبة 

  ٢٠٨٫٥٥٣  -        منتسبة مشروع تحت التنفيذ محول إلى جهات 
  )٥٦٨٫٦٨٤(  )١٫٠٣٧٫٩١٤(  مشتريات  
  ١٢٨٫٤٨٦   ٤٩٢٫٨٦٤   مبيعات  
        

(مشاريع مدارة بصورة  شيفرون فيليبس السعودية والجبيل شيفرون فيليبس اتيتم تسويق معظم منتجات شرك
("المسوق") بموجب اتفاقية  المسيطرلشريك غير من خالل شركة منتسبة لشركة بوليمرات الخليج للتوزيع و مشتركة)

ً إبتديتم  اتسويق، وبموجبه م تقيد التعديالت على األسعار ث ،تقييد المبيعات بأسعار أولية عند تسليم المنتجات للمسوق اءا
لمها المسوق من عمالئه على أساس ربع سنوي وذلك عند قيام المسوق تاألولية حسب األسعار الفعلية التي يس

وأتعاب التسويق والتكاليف األخرى ذات العالقة من قبل والتعديالت عليها ا. يتم اعتماد األسعار األولية بالتصريح عنه
  .اتشركالإدارة 

  الموحدة. عالقة مبينة في قائمة المركز الماليالطراف ذات األإن األرصدة المستحقة من/إلى 

  

   مخزونال  - ٧
  

  بآالف الرياالت السعودية
٢٠١٣   

٢٠١٢  
  )٢٨إيضاح  ،(معدلة

        

  ١٠١٫٩٨٨    ٥٩٨٫٩٥٤  الصنع تامة بضاعة
  ١٥٠٫٠١٥    ١٥٠٫٠١٩  غيار قطع
  ١٥٤٫٠٣١    ١٤١٫٨٩٣  خام مواد

  ٢٣٫٠٦٦    ٤٠٫٠٩١  ميائيةيك محفزات
  ٤٢٩٫١٠٠    ٩٣٠٫٩٥٧  
  

  
   



 التابعة لها ةالصناعي والشرك المجموعة السعودية لإلستثمارشركة 
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
  

-١٣-  

  المصاريف المؤجلة  -٨

ألجل والتي يتم إطفائها على  على القروض والعموالت المقدمة الوساطة عموالت منالمؤجلة  المصاريف تتكون
  :وذلك على النحو التاليفترات تلك القروض، 

  بآالف الرياالت السعودية
٢٠١٣    

٢٠١٢  
  )٢٨إيضاح  ،(معدلة

        

        التكلفة :

  ٢٣٨٫٣٦٩     ٢٣٨٫٣٦٩    السنةونهاية في بداية كما    

  اإلطفاء :
      

  ٨٨٫١٦٦    ١٣١٫١٨٦   في بداية السنة   

  ٣٣٫٣٠٨    -           رسملته خالل السنة على المشاريع تحت التنفيذما تم    

  ٩٫٧١٢     ٣٢٫٣٩٧   المحمل كمصروف خالل السنة   

  ١٣١٫١٨٦      ١٦٣٫٥٨٣   في نهاية السنة   
        

  ١٠٧٫١٨٣     ٧٤٫٧٨٦   صافي القيمة الدفترية

  

  تحت التنفيذ المشاريع  -٩
  

 ")المصنعاإلنشائية لمشروع الشركة السعودية للبوليمرات ("بشكل أساسي من تكلفة األعمال هذا البند  يتعلق
 قد تم اإلعالن عن اإلنتاج التجاري خاللوللمصنع كما من عمليات التشغيل التجريبي  تم اإلنتهاء. والمشاريع التحويلية

اإلعالن الى بند الممتلكات هذا ع بعد مصنال عليه تم تحويل االرصدة المتعلقة بإنشاءو ٢٠١٢الربع الرابع من عام 
  المعدات. الت واآلو

 للمصنعبعض الوحدات والمرافق اإلضافية اإلنشائية لتكلفة األعمال ، ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في  الرصيديمثل 
  والمشاريع التحويلية.



 التابعة لها ةالصناعي والشرك المجموعة السعودية لإلستثمارشركة 
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
  

-١٤-  

  في المشاريع المدارة بصورة مشتركة االستثمارات  - ١٠

استثمارات الشركة في الشركات المذكورة أدناه وجميعها في المشاريع المدارة بصورة مشتركة،  اتمثل االستثمارت
  :وتعمل في المملكة العربية السعوديةذات مسئولية محدودة شركات قائمة 

  
  الملكية % نسبة    المشروع المشترك

    
  %٥٠     السعوديةشيفرون فيليبس  شركة
  %٥٠    فيليبس شيفرون الجبيل شركة
  %٥٠   (تحت اإلنشاء) دةالبتروكيماويات التحويلية المحدو شركة

      

  ديسمبر: ٣١فيما يلي ملخصا بحركة االستثمارات خالل السنة المنتهية في 

   ٢٠١٣  بآالف الرياالت السعودية
٢٠١٢  

  )٢٨إيضاح  ،(معدلة
   

  ٢٫٣٠٥٫٩١٦   ٢٫٩١٠٫٢٤٣   السنةفي بداية 
  ٨٢٥٫٥٧٧   ٨٨٠٫٥٦٢    في األرباحالحصة 

  ٥١٠٫٠٠٠   ٣٦١٫٨٧٣   إضافات (*)
  )٧٣١٫٢٥٠(  )٩١٨٫٧٥٠(  توزيعات أرباح

  ٢٫٩١٠٫٢٤٣   ٣٫٢٣٣٫٩٢٨    السنةفي نهاية 
  

  

   (*) تمثل االضافات الزيادة المقترحة في رأس مال شركة البتروكيماويات التحويلية المحدودة بناءا على قرار الشركاء.
  

  للمشاريع المدارة بصورة مشتركة ةالمساندض والقر  - ١١

من الشركاء  للمشاريع المدارة بصورة مشتركةبدون عمولة  الشركة في القروض الممنوحةهمة مسا البنديمثل هذا 
كما في  ةض المساندوالقر ةرصدت أ. كانعمولةل ةض المساندوالقرهذه سداد  خضعي الحسب حصص ملكيتهم فيها. ب

  :كالتالي ديسمبر ٣١

   ٢٠١٣  بآالف الرياالت السعودية
٢٠١٢  

  )٢٨إيضاح  ،(معدلة
   

  -         ١٩٥٫٠٠٠  دةالبتروكيماويات التحويلية المحدو شركة

  ٧٥٫٠٠٠  ٧٥٫٠٠٠  فيليبس شيفرون الجبيل شركة

  ٧٥٫٠٠٠  ٢٧٠٫٠٠٠  
  

 



 التابعة لها ةالمجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي والشركشركة 
 (شركة مساهمة سعودية)

  
 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
  

-١٥-  

   معداتالو التاآلو ممتلكاتال  - ١٢

  بآالف الرياالت السعودية

  المباني  اآلالت والمعدات

األثاث 
والمعدات 
  السيارات  البالتينيوم  المكتبية

تحسينات 
المباني 
  المستأجرة

  
   المجموع
٢٠١٣  

   المجموع
٢٠١٢  

  )٢٨إيضاح  ،(معدلة
                       

                  التكلفة : 
  ٥٫٣٤٩  ١٨٫٤٩١٫٨٩٦  ١٫٠٤٨  ٢٩٫٠١٨  ٢٤٫٧٥٨   ١٤٠٫٣٣٩  ٦٧٦٫٠٩١  ١٧٫٦٢٠٫٦٤٢  في بداية السنة

  ١٢٧٫٧٨٥  ٥٨٣  -        ٥٧٤  -        ٩  -        -        إلضافاتا
  محول من المشاريع تحت 

  )٩التنفيذ (إيضاح    
  

٨٥٢٫٧٠١  
  

٣٫٨٦٣  
  

٣٫٥١٤  
  
)٢٩٦(  

  
٣٧٩  

  
      -  

  
٨٦٠٫١٦١  

  
١٨٫٣٥٨٫٧٦٢  

                       

  ١٨٫٤٩١٫٨٩٦  ١٩٫٣٥٢٫٦٤٠  ١٫٠٤٨  ٢٩٫٩٧١  ٢٤٫٤٦٢   ١٤٣٫٨٦٢  ٦٧٩٫٩٥٤  ١٨٫٤٧٣٫٣٤٣  في نهاية السنة
                       

                  االستهالك:
  ٣٫٦٧٦  ١٩٦٫٠٣٩  ٩٣٩  ٢٫٨٦٧  -        ٨٫٩١٣  ٦٫٧٦١  ١٧٦٫٥٥٩  في بداية السنة

  ١٩٢٫٣٦٣  ٧٨٧٫٠٢٢  ٩٢  ٥٫٨١٣  -        ٢٨٫١٥٧  ٢٧٫٠٤٩  ٧٢٥٫٩١١  للسنة
                       

  ١٩٦٫٠٣٩  ٩٨٣٫٠٦١  ١٫٠٣١  ٨٫٦٨٠  -        ٣٧٫٠٧٠  ٣٣٫٨١٠  ٩٠٢٫٤٧٠  في نهاية السنة
                       

                  صافي القيمة الدفترية:
    ١٨٫٣٦٩٫٥٧٩  ١٧  ٢١٫٢٩١  ٢٤٫٤٦٢   ١٠٦٫٧٩٢  ٦٤٦٫١٤٤  ١٧٫٥٧٠٫٨٧٣  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 

                     

   ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
  )٢٨إيضاح  ،(معدلة   

  
١٧٫٤٤٤٫٠٨٣  

  
٦٦٩٫٣٣٠  

  
١٣١٫٤٢٦  

  
 ٢٤٫٧٥٨  

  
٢٦٫١٥١  

  
١٠٩  

    
١٨٫٢٩٥٫٨٥٧                         

  
  

  .مماثلة إضافيةسنة قابلة للتجديد لفترات  ٣٠ ةد اإليجار األوليوتبلغ فترة عق، ومن الهيئة الملكية للجبيل وينبع أراض مستأجرةإن المباني مقامة على 

  



 التابعة لها ةالمجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي والشركشركة 
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
  

-١٦-  

   خرىاألمطلوبات الو مستحقة الدفعالمصاريف الدائنون وال  - ١٣
  

  بآالف الرياالت السعودية
٢٠١٣   

٢٠١٢  
  )٢٨إيضاح  ،(معدلة

        

  ٣٤٥٫١٣٥     ٢٩٩٫٠٤٠   دائنون تجاريون
  ٧٩٫٣٣٧     ٢٩١٫٤٦١   مصاريف مستحقة

  ٩٫٦٥٢     ١٠٫٢٣٣   توزيعات أرباح معلنة
  ٣٫١٨٧     ٣٫١٨٧   تعويضات اكتتاب حقوق األولوية

  -             ١٫٦٥٣   أعباء بنكية مستحقة
  ٧٫٠٧٣     ١٩٫٨٠٤   مطلوبات أخرى

   ٤٤٤٫٣٨٤     ٦٢٥٫٣٧٨  
  

  ألجل  القروض  -١٤

ا ب القروض تسهيالت من المستخدمرصيد القروض ألجل الجزء  يمثل م الحصول عليه ي ت ال غالت ل األعم رض تموي
  اإلنشائية تحت التنفيذ للمصنع من الجهات التالية:

  
  القائمالجزء       بآالف الرياالت السعودية

    
  القيمة اإلسمية

    
٢٠١٣  

  ٢٠١٢  
     )٢٨إيضاح  ،(معدلة

  ٧٫٠٤٥٫٨٧٥   ٦٫٦٩٣٫٥٨٥   ٧٫٠٤٥٫٨٧٥  تجمع بنوك تجارية
  ٣٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٫٩٧٠٫٠٠٠   ٣٫٠٠٠٫٠٠٠  صندوق االستثمارات العامة

  ٢٫٢١٢٫٥٠٠   ٢٫٠٧٩٫٧٥٠   ٢٫٢١٢٫٥٠٠  مضمون  –تجمع بنوك تجارية 
  ١٫٢٠٠٫٠٠٠   ١٫١٥٠٫٠٠٠   ١٫٢٠٠٫٠٠٠  التنمية الصناعية السعودي صندوق

     ١٣٫٤٥٨٫٣٧٥   ١٢٫٨٩٣٫٣٣٥          
          الجزء المتداول من قروض طويلة األجلناقصا: 

  ٣٥٢٫٢٩٤   ٤٢٢٫٧٥٤    تجمع بنوك تجارية
  ٣٠٫٠٠٠   ٢٤٠٫٠٠٠    صندوق االستثمارات العامة

  ١٣٢٫٧٥٠   ١٣٢٫٧٥٠    مضمون  –تجمع بنوك تجارية 
  ٤٩٫٩٩٩   ١٣٠٫٠٠٠    التنمية الصناعية السعودي صندوق

          ٥٦٥٫٠٤٣   ٩٢٥٫٥٠٤    األجلالجزء المتداول من قروض طويلة 
    ١٢٫٨٩٣٫٣٣٢   ١١٫٩٦٧٫٨٣١  

  

للمصنع  البنكية حساباتالو المعداتالممتلكات ومقابل عدة ضمانات تشتمل على رهن مضمونة  القروض هذه إن
على  يتعين .للقروض ذات المخاطر المماثلة ألسعار التجارية السائدةوفقاً ل عمولةتكاليف ل القروض تخضع .وبتروكيم
  .القروض اتفاقياتعليها في كافة  المنصوص بالتعهداتااللتزام  المقترضة ةالشرك

   



 التابعة لها ةالمجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي والشركشركة 
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
  

-١٧-  

  القرض القصير األجل  - ١٥

يحمل القرض عمولة وفقاً  .محلي من بنك تجاري قصير األجلتورق  تمويلعلى ، ٢٠١٣خالل العام  بتروكيم حصلت
إن القرض مضمون بسندات ألمر، كما تحتوى اتفاقية القرض على شروط سداد هامش  .السائدةالتجارية للمعدالت 

  الربح كل ستة شهور ويتم تمديد تمويل التورق القائم كل ستة شهور وبحد أقصى لمدة سنتين.
  

  الزكاة  - ١٦

    المحملة للسنة   

مخصص مليون لایر سعودي)  من  ٩٢٫١:  ٢٠١٢مليون لایر سعودي ( ١٠٣٫٣تتكون الزكاة المحملة للسنة و قدرها 
  على النحو التالي: السنة الحالية

  

  بآالف الرياالت السعودية
٢٠١٣   

٢٠١٢  
  )٢٨إيضاح  ،(معدلة

        
 ٦٤٫٦٣٧   ٧٤٫٦٩٩  للشركات التابعة 

 ٢٧٫٤٦٦    ٢٨٫٦٢٦  للشركة 
  ٩٢٫١٠٣    ١٠٣٫٣٢٥  

  
  المستقل لكل من الشركة والشركات التابعة لها. تم احتساب الزكاة المحملة على أساس الوعاء الزكوي

  

  حركة المخصص  

  بآالف الرياالت السعودية
٢٠١٣    

٢٠١٢  
  )٢٨(معدلة، إيضاح 

        

  ١٣٠٫٥٤٤     ١٢٩٫١٧٦   في بداية السنة 
  ٩٢٫١٠٣     ١٠٣٫٣٢٥   المجنب للسنة 

  )٩٣٫٤٧١(   )٥٥٫٨٦٦(  المبالغ المدفوعة خالل السنة 
  ١٢٩٫١٧٦     ١٧٦٫٦٣٥   في نهاية السنة 

 
  الربوط الزكوية  

 ٢٠١٢قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية إلى مصلحة الزكاة والدخل ("المصلحة") للسنوات السابقة وحتى العام 
التي أجرتها المصلحة  وتمت الموافقة على الربوط الزكوية ،٢٠٠٦وقامت المصلحة بإجراء الربوط الزكوية إلى العام 

و  ٢٠٠٢الصادرة عن األعوام  ةط الزكويو. وقد اعترضت الشركة على الرب٢٠٠١عن جميع السنوات وحتى عام 
لدى المصلحة  ٢٠٠٦حتى العام  ٢٠٠٤لدى لجنة االعتراض االستئنافية الزكوية الضريبية و عن األعوام من  ٢٠٠٣

مليون لایر  ٢٤٫٤ة في هذه الربوط والتي نتج عنها فروقات بمبلغي وذلك على بعض البنود التي استبعدتها المصلح
مليون لایر سعودي، على التوالي. ووفقاً لتقديرات اإلدارة قامت الشركة بتجنيب مخصص مقابل هذه  ١٧٫٥سعودي و 

  .مليون لایر سعودي ٣٤البنود المعترض عليها بمبلغ قدره 
   



 التابعة لها ةالمجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي والشركشركة 
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
  

-١٨-  

  تتمة - الزكاة  - ١٦

  تتمة - الربوط الزكوية

وتم دفع  ٢٠١٢مصلحة للسنوات السابقة وحتى العام القدمت بتروكيم اإلقرارات الزكوية إلى فيما يتعلق ببتروكيم، 
مليون  ٥٣فروقات بمبلغ والذى نتج عنه  ٢٠٠٨لعام  الزكاة المستحقة بموجبها. قامت المصلحة بإجراء الربط الزكوي

الربط لدى لجنة االعتراض االستئنافية الزكوية الضريبية، ولم يتم البت هذا  . وقد اعترضت بتروكيم علىلایر سعودي
 ً ن المحصلة النهائية لهذا أعلى رأي المستشار الزكوي، ترى إدارة بتروكيم ب في هذا االعتراض بعد. استنادا

  االعتراض ستكون في صالحها.

لى المطالبة الزكوية الصادرة عن العام باإلضافة لما سبق قامت بتروكيم مع مستشارها الزكوي بتقديم اعتراض ع
مليون لایر سعودي. ترى إدارة بتروكيم بأن المحصلة النهائية لهذا  ٧٤والتي نتج عنها فروقات بمبلغ  ٢٠١٠

  االعتراض ستكون في صالحها.

، والتى ٢٠١٢هذا وقد قامت بتروكيم مع مستشارها الزكوي بتقديم إعتراض على المطالبة الزكوية الصادرة عن العام 
 أيلتغطية  مليون لایر سعودي. ترى إدارة بتروكيم بأن المخصص المكون كافٍ  ٣٥نتج عنها فروقات بمبلغ قد 

  .قد تنتج عن هذه المطالبة فروقات

ى  ابقة حت ة لألعوام الس رارات الزكوي ديم اإلق م تق د ت ام فيما يتعلق بالسعودية للبوليمرات، فق ى  ٢٠١٢الع مصلحة. الإل
ام حة بإجراء الربط الزكوي قامت المصل ائي لع م ي، و٢٠٠٨النه ة لألعوام من تم ل وط النهائي ى  ٢٠٠٩إصدار الرب إل

  .من قبلها بعد ٢٠١٢

ع بفيما يتعلق  يج للتوزي وليمرات الخل يشركة مسجلة فهي ، شركة ب ة  ف ارات العربي ي باإلم ة الحرة بمطار دب المنطق
 .الدخل، عليه فهي معفاة من أية ضرائب على المتحدة

  

  في شركة تابعة مسيطرالشريك غير المن  المساند القرض  -١٧

ً ضرقهذا القرض، يمثل  ً مقدم ا لمتطلبات الحد األدنى المطلوب  هسداد يخضعو للسعودية للبوليمراتبدون عمولة  ا
  خالل السنة: فيما يلي تحليل لحركة القرض المساند ض.وحسب الشروط الواردة في اتفاقية القر

    الرياالت السعوديةبآالف 
٢٠١٣   

٢٠١٢  
  )٢٨إيضاح  ،(معدلة

          

  ١٤٫٨٦٠   ٧٦٤٫٢٩٧    في بداية السنة
  ٧٤٩٫٤٣٧   ٣٦٧٫٥٠٠    خالل السنة قروض مستلمة

    ٧٦٤٫٢٩٧   ١٫١٣١٫٧٩٧  

 

  المال رأس  -١٨
  لایر سعودي.  ١٠قيمة كل سهم  )،سهم مليون ٤٥٠: ٢٠١٢( مليون سهم ٤٥٠رأس مال الشركة من  يتكون

 

    



 التابعة لها ةالمجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي والشركشركة 
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
  

-١٩-  

      والتسويقمصاريف البيع   - ١٩
  

  بآالف الرياالت السعودية
٢٠١٣   

٢٠١٢  
  )٢٨إيضاح  ،(معدلة

          

  ٣٧٫٠١٩    ١٨٤٫٩٩٧  ) ٦أتعاب تسويق (إيضاح 
  ٨٫١٢٦    ٦٤٫٢٦٨  ومنافع عامة خدمات مساندة

  ٥٫٩٨٥    ٤٥٫٣٣٠  إيجار وصيانة مستودعات
  ١٫٣٧٣    ٦٫٧٩٩  تكاليف موظفين

  ٤٣٣    ٩٫١٧٤    أخرى
  ٥٢٫٩٣٦    ٣١٠٫٥٦٨  

  

  واإلدارية    العموميةمصاريف ال  - ٢٠
  

  بآالف الرياالت السعودية
٢٠١٣   

٢٠١٢  
  )٢٨إيضاح  ،(معدلة

        

  ١٠٩٫٩٣٢    ١٥٤٫٦٠٦  تكاليف موظفين
  ٢٤٫١٩٦    ٦٥٫٦٠٨  استهالك

مصاريف وبدالت مجلس إدارة الشركة واللجان ورواتب 
  ٧٫٨٤١    ٦٫٢٧٩  ومزايا كبار الموظفين

  ٢٫٣٨٥    ٤٫٥٣١  مصاريف بنكية
  ١٫٧٥١    ٢٫٦٥٩  أتعاب مهنية واستشارية

  ٤٣٨    ٢٫٥٣٣  تأمين
  ١٫٥٨٤    ٢٫٥٢١  إيجار

  ١٫٦٣٤    ١٫٥١٤  اشتراكات
  ٥٩١    ٥١٨  سفر

  ١١٫٨٠٢    ٢٠٫٧٧٢  أخرى
  ١٦٢٫١٥٤    ٢٦١٫٥٤١  

 

      ، صافياإليرادات األخرى(المصاريف)   - ٢١
  

    بآالف الرياالت السعودية
٢٠١٣   

٢٠١٢  
  )٢٨إيضاح  ،(معدلة

        

  -    )٦٢٫٣٩٦(  (*) التنفيذ تحت مشاريعشطب 
  ٥٠٫٧٧٦     -  صافي أرباح المنتجات التجريبية لمصنع السعودية للبوليمرات،

  ١٦٫٢٥١     ٤٫٠٧٠   إيرادات ودائع بنكية
  ٨٥٧     ٤٨٢   أخرى

  )٦٧٫٨٨٤     )٥٧٫٨٤٤  
 

   دارة المجموعة شطبها نظرا لعدم إمبالغ دراسات متعلقة ببعض المشاريع التحويلية والتي قررت يمثل الرصيد   )*(
  ا.جدواها وعدم وجود منافع مستقبلية منه  
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 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
  

-٢٠-  

  السهم ربح  -٢٢
على عدد األسهم القائمة والذي  السنةاحتساب ربح السهم الواحد بتقسيم الدخل من العمليات الرئيسية و صافي دخل  تم

  مليون سهم). ٤٥٠: ٢٠١٢مليون سهم ( ٤٥٠بلغ 

 

   القطاعية المعلومات  -٢٣
كأساس إلعداد المعلومات المالية الخاصة  المجموعةتتعلق المعلومات القطاعية بقطاعات األعمال التي أعدتها إدارة   

 بها ولتماشيها مع طرق إعداد التقارير الداخلية.

 التالية:األعمال المجموعة من قطاعات عمليات  تتكون
 السيكلوهكسان. المركبات العطرية والمذيبات ها في إنتاج وبيعنشاط يتمثل  شركة شيفرون فيليبس السعودية: -
 ين ومزيج الموغاز والبنزين ها في تصنيع وبيع الستايرنشاط يتمثل  شركة الجبيل شيفرون فيليبس -

  الثيلين والبروبلين وغازوزيت الوقود والبنزين االثيلي وا العطري  
 المسال ولقيم األروماكس.البترول   

 صيانة و إدارة و تشغيل و إقامة و تطوير و تنميةيتمثل نشاطها في   بتروكيم -
  وتجارة األخرى والصناعات والبترول والغاز البتروكيماوية المصانع  
 .البتروكيماوية والمنتجات المواد في والتجزئة الجملة  

 االنشطة تحت االنشاء. و سيعمليات المركز الرئي ىيشتمل عل  المركز الرئيسي -
  

   ٢٠١٣ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية

بآالف الرياالت 
  السعودية

  شركة شيفرون

  فيليبس السعودية

  الجبيلشركة 

  بتروكيم  فيليبس شيفرون 

  المركز

  الرئيسي

  تسويات وإستبعادات

  اإلجمالي  توحيد القوائم المالية
                    

  ٤٫٤٣٦٫٦٧٧   -          -          ٤٫٤٣٦٫٦٧٧   -          -          المبيعات 

  ٧٢٦٫٥١٥   -          -          ٧٢٦٫٥١٥   -          -          إجمالي الربح 

صافي الدخل 

  (الخسارة)

٧١٤٫٠٧٩   )٧٩٦٫٧٤٦(  ٧٠٢٫٤٨٩   )٦٦٫١٢٨(  ١٩٩٫٩٠٦  ٦٧٤٫٥٥٨  

  ٢٥٫٣٧٤٫٠٦٩   )٥٫٣٥١٫٣١٠(  ٧٫٣٨٨٫٥١٤   ٢١٫٠٠٥٫٧٢٥   ١٫١٤٤٫٢٠٣  ١٫١٨٦٫٩٣٧  إجمالي الموجودات

 ١٥٫٥٤٧٫٨٤٠   )٢٥٫٢٩١(  ١٢٢٫١٢٤  ١٥٫٤٥١٫٠٠٧   -          -          إجمالي المطلوبات

  
   )٢٨(معدلة، إيضاح   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة

بآالف الرياالت 
  السعودية

  شركة شيفرون

  فيليبس السعودية

  شركة الجبيل

  بتروكيم  شيفرون فيليبس

  المركز

  الرئيسي

  تسويات وإستبعادات

  اإلجمالي  الماليةتوحيد القوائم 
                     

  ٨٥٧٫٨٧٥   -          -          ٨٥٧٫٨٧٥   -          -          المبيعات 

  )٤٧٨٫٨٦٢(  -          -          )٤٧٨٫٨٦٢(  -          -          إجمالي الخسارة

صافي الدخل 

  (الخسارة)

٥٣٨٫٦٦٨   )٤١١٫٧٤٦(  ٥٣٧٫٩٥٥  )٤٦٣٫٥٣٧(  ٢٢٩٫٠٤٨  ٦٤٦٫٩٤٨  

  ٢٤٫٤٦٨٫٣٩٧   )٥٫٠٠٣٫٧١٥(  ٦٫٧٥٩٫٤٥٠  ٢٠٫٣٨٦٫٦٠٩   ٩٤٤٫٢٩٣  ١٫٣٨١٫٧٦٠  إجمالي الموجودات

 ١٤٫٨٦١٫١٩٣   )٦(  ١٠٥٫٦٢٦ ١٤٫٧٥٥٫٥٧٣   -          -          إجمالي المطلوبات
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ً ما بين يتوجد جميع الموجودات التشغ لية للمجموعة في المملكة العربية السعودية. تتوزع مبيعات المجموعة جغرافيا
 ،)%٣٩٫٥: ٢٠١٢( %٥٠، و مبيعاتها الخارجية لدول آسيا )%٢٨: ٢٠١٢( %٢٠المبيعات المحلية داخل المملكة 

  ).%١٢٫٥: ٢٠١٢( %١٧أوروبا  و ،)%٢٠: ٢٠١٢( %١٣والخليج 
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-٢٢-  

 

    المحتملة االلتزامات  -٢٤
خطابات ضمان  خالل دورة أعمالها العادية، ،التابعة لهاالشركة والشركة التي تتعامل معها المحلية البنوك  أصدرت

مليون لایر  ٨٦٠، والتي تتضمن مبلغ مليون لایر سعودي) ٢٫٦١٨: ٢٠١٢( مليون لایر سعودي ٢٫٦١٨بقيمة 
تغطية مقدمة من السعودية للبوليمرات الى شركة ارامكو السعودية مقابل  مليون لایر سعودي) ٨٦٠: ٢٠١٢(سعودي 

  تكاليف اللقيم.

  

    الرأسمالية االرتباطات  -٢٥

وحدات ومرافق  بإنشاءالمتعلقة و دارةاإلالرأسمالية المعتمدة من مجلس  المصاريف من المستخدم غيرالرصيد بلغ 
متعلقة  لایر سعوديمليون  ٣٩٫٤: ٢٠١٢لایر سعودي (مليون  ٢٧١٫٩ للبوليمرات مبلغإضافية بمصنع السعودية 

  .)بإنشاء المصنع

  

  إدارة المخاطر   -٢٦

  مخاطر أسعار العموالت  

تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت 

ضع المجموعة لمخاطر أسعار العموالت بشأن موجوداتها ومطلوباتها المرتبطة بعمولة، بما في السائدة في السوق. تخ

  ذلك الودائع البنكية والقروض ألجل.

  مخاطر العمالت   

لم تقم تمثل مخاطر العمالت الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. 

و حيث أن سعر صرف اللایر الدوالر األمريكي خالل السنة.  وأاللایر السعودي ببأية معامالت هامة عدا  المجموعة

  عمالت.الالسعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي، فإن المجموعة غير معرضة لمخاطر 

  مخاطر اإلئتمان   

تقوم إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي 

، ومراقبة الذمم حدود إئتمان لكل عميلمخاطر اإلئتمان الخاصة بها والمتعلقة بالعمالء وذلك بوضع  المجموعة بإدارة

  .في مخاطر اإلئتمان ةهام اتتركيز ةالمدينة القائمة. وبتاريخ قائمة المركز المالي، لم تحدد اإلدارة أي

  ولة مخاطر السي  

تمثل الصعوبات التي تواجهها المجموعة في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية. تقوم المجموعة  

البنكية ومراقبة التدفقات النقدية بشكل منتظم. تتطلب بالحد من مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر التسهيالت 

يوم من تاريخ الفواتير، كما تسدد الحسابات التجارية  ٦٠ - ٣٠المستحقة خالل شروط العقود أن يتم تسديد المبالغ 

  يوم من تاريخ الشراء. ٤٥ -  ٣٠الدائنة عادة خالل 
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  القيمة العادلة لألدوات المالية    ٢٧

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك 

النقدية و شبه النقدية و المدينون التجاريون من بالمجموعة وبشروط تعامل عادل. تتكون الموجودات المالية الخاصة 

المصاريف المستحقة و الذمم تتكون المطلوبات المالية من  ، بينماوالمصاريف المدفوعة مقدما والمدينون االخرون

ن القيمة العادلة لألدوات . إشريك غير مسيطرألجل و القرض المساند من  الدائنة و المطلوبات األخرى و القروض

  المالية ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية.

  

  التغير في السياسات المحاسبية  – ٢٨

(األعمال المشتركة)  ١١الدولي رقم  التقارير الماليةمعيار  ،٢٠١١المحاسبة الدولية في مايو أصدرت لجنة معايير 
إلغاء خيار العمل بطريقة  مع المشاريع المشتركة بطريقة حقوق الملكيةاإلستثمارات في تطلب المحاسبة عن والذي ي

من  سابقا وعات المشتركة) والذي تم إعتماده(الحصة في المشر ٣١التوحيد التناسبي الواردة في المعيار الدولي رقم 
، حيث كان في السنوات السابقة و ٢٠١٢قامت الشركة بتطبيقه خالل العام و قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

ومصاريف المشاريع المشتركة على أساس كل بند على  إيراداتتوحيد حصة الشركة في موجودات ومطلوبات ويتم 
على الفترات  ١١الدولي رقم  التقارير المالية. يطبق معيار للمجموعةنود المقابلة لها في القوائم المالية حده مع الب

، عليه فقد اعتمدت الشركة تطبيق هذا المعيار ابتداءا من الربع االول من ٢٠١٣يناير  ١المالية التي تبدأ في أو بعد 
  .تماشى مع عرض الفترة الحالية، كما تم تعديل ارقام المقارنة بما يالحاليالعام 

  فيما يلي تأثير هذا التعديل على أرقام المقارنة :

  العرض الحالي   التعديالت   كما سبق عرضه  بآالف الرياالت السعودية  

          األولية الموحدة  األثر على قائمة المركز المالي  )أ
  ٢٫١١٨٫٢٣٤    )١٫٦٢١٫٦٤٩(    ٣٫٧٣٩٫٨٨٣  الموجودات المتداولة  

  ٢٢٫٣٥٠٫١٦٣    )١٤٦٫٣٧٥(    ٢٢٫٤٩٦٫٥٣٨  متداولةالموجودات غير ال  

  ١٫١٨٩٫١١٣    )٨٦٢٫٣٦٠(    ٢٫٠٥١٫٤٧٣  متداولةالمطلوبات ال  

  ١٣٫٦٧٢٫٠٨٠    )٩٠٥٫٦٦٧(    ١٤٫٥٧٧٫٧٤٧  متداولةالمطلوبات غير ال  
            
  
  

  العرض الحالي   التعديالت   كما سبق عرضه  بآالف الرياالت السعودية  

          الدخل األولية الموحدة:األثر على قائمة   )ب

  ٨٥٧٫٨٧٥     )٤٫٦٩٨٫١٨٣(    ٥٫٥٥٦٫٠٥٨   المبيعات  

  )١٫٣٣٦٫٧٣٧(    ٣٫٦٩٩٫٤٨٣     )٥٫٠٣٦٫٢٢٠(  تكلفة المبيعات   

  )٤٧٨٫٨٦٢(    )٩٩٨٫٧٠٠(    ٥١٩٫٨٣٨   (الخسارة)إجمالي الربح   

  ١٣١٫٦٢٥     )٢٢٫٢١٤(    ١٥٣٫٨٣٩  من العمليات الرئيسية  الدخل  
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-٢٤-  

 اعتماد القوائم المالية الموحدة وتوزيع صافي الدخل  -٢٩

 الجمعية إلى )٢٠١٢ ديسمبر ١٦(الموافق  هـ١٤٣٤صفر  ٣ بتاريخ المنعقد اجتماعه في ،الشركة إدارة مجلس وصىأ

 عن الواحد، للسهم لایر سعودي ١ بواقع للسهم، االسمية القيمة من %١٠ بنسبة نقدية أرباح بتوزيع للمساهمين العمومية

 اجتماع خالل االقتراح هذا على المساهمون وافق وقد سعودي. لایر مليون ٤٥٠ه مجموع بما ،٢٠١٢ المالي العام
  .)٢٠١٣ابريل  ١٤هـ (الموافق ١٤٣٤ الثانيجمادى  ٤ بتاريخ العمومية الجمعية

 الجمعية إلى )٢٠١٣ ديسمبر ١٧(الموافق  هـ١٤٣٥صفر  ١٤ بتاريخ المنعقد اجتماعه في ،الشركة إدارة مجلس وصىأ
 الواحد، للسهم لایر سعودي ١ بواقع للسهم، االسمية القيمة من %١٠ بنسبة نقدية أرباح بتوزيع للمساهمين العمومية

  سعودي. لایر مليون ٤٥٠ه مجموع بما ،٢٠١٣ المالي العام عن

  .)٢٠١٤ فبراير ٢٣الموافق ( هـ١٤٣٥ الثانيربيع  ٢٣اعتمدت القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
    

 المقارنة أرقام  -٣٠

 كي السابقة للفترة المقارنةأعاله، تم إعادة تبويب بعض أرقام  ٢٨الواردة في اإليضاح تعديالت باإلضافة إلى ال
  .الحالية لفترةا عرض مع تتماشى

.  




