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  المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
  )شركة مساهمة سعودية(

  )غير مراجعة( الموحدة  األولية حول القوائم الماليةإيضاحات
  ٧٢٠٠ مارس ١٣

  )ةسعوديال ترياالبآالف ال(
  

   عــــام  - ١
  

قرار معالي سجلت المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي كشركة مساهمة سعودية بموجب 
والشركة مسجلة في . م٢٣/١١/١٩٩٥هـ الموافق ٢٩/٦/١٤١٦ وتاريخ ٢٩١وزير التجارة رقم 

ض  والصادر من مدينة الريا١٠١٠١٣٩٩٤٦رقم  التجاري بالسجلالمملكة العربية السعودية 
 ان مليار٢,٢٥٠يتكون رأسمال الشركة والبالغ ). م١/١/١٩٩٦الموافق (هـ ١٠/٨/١٤١٦بتاريخ 

  . ريال سعودي١٠ سهم قيمة كل منها  مليون٢٢٥ مليون ريال سعودي من مائتان وخمسونو
  

يتمثل نشاط الشركة في تنمية وتطوير القاعدة الصناعية في المملكة وعلى األخص الصناعات 
البتروكيماوية وفتح مجاالت تصديرها إلى األسواق الخارجية وإفساح المجال للقطاع الخاص 
للدخول في صناعات أخرى باستعمال منتجات الصناعات البتروكيماوية وذلك بعد الحصول على 

  .الزمة من جهات االختصاصالتراخيص ال
  

 حسابات  تشمل٢٠٠٦، ٢٠٠٧ مارس ٣١ المنتهية في للفترةالموحدة األولية إن القوائم المالية 
) شركة الجبيل شيفرون فيليبسو شركة شيفرون فيليبس السعودية( والشركات التابعة لهاالشركة 

  :من حقوق الملكية % ٥٠والتي تمتلك الشركة فيها نسبة 
  

   -  - يفرون فيليبس السعوديةشركة ش  )أ
  

وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مختلطة برأسمال         شركة شيفرون فيليبس السعودية   
 مليون ريال سعودي، وتقع في مدينة الجبيل الصناعية، تمتلـك المجموعـة الـسعودية               ٦٥٥

األخـرى تمتلكهـا شـركة       % ٥٠من الحصص والـ     % ٥٠لالستثمار الصناعي ما نسبته     
  :فرون فيليبس العربية للبتروكيماويات المحدودة، وتقوم الشركة بإنتاج المواد التاليةشي

  

 بنزين •
 سيكلوهكسين •
  جازولين •

  
   - -شركة الجبيل شيفرون فيليبس   )ب

  
تحـت  وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محـدودة مختلطـة          شركة الجبيل شيفرون فيليبس     

تمتلك المجموعة    في مدينة الجبيل الصناعية،     مليون ريال سعودي، تقع    ٣٠٠اإلنشاء برأسمال   
األخـرى تمتلكهـا    % ٥٠من الحصص والـ    % ٥٠السعودية لالستثمار الصناعي ما نسبته      

  :تقوم الشركة بإنتاج المواد التاليةسشركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات المحدودة، و
  

  ستايرين •
 بروبلين •

 
  ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - ٢
  

طبقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية القوائم المالية األولية الموحدة تم إعداد 
 بما فيها معيار التقارير المالية األولية وبنفس األسس والسياسات المحاسبية المتبعة في السعودية

  :الشركةسبية المتبعة من قبل ، وفيما يلي ملخصا ألهم السياسات المحاإعداد القوائم المالية السنوية
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   -  -  أسس توحيد الحسابات  ) أ
  

للمجموعـة الـسعودية لالسـتثمار      الموحدة تتضمن القوائم الماليـة      األولية  إن القوائم المالية    
 والشركات التابعة لها من واقع القـوائم الماليـة          ٢٠٠٦،  ٢٠٠٧ مارس ٣١كما في   الصناعي  

وألغراض إعداد هـذه    . ٢٠٠٦،  ٢٠٠٧ مارس ٣١في  لهذه الشركات كما    الغير مدققة   األولية  
 القوائم المالية األولية الموحدة، فقد تم استبعاد وتسوية جميع األرصدة والعمليات ذات العالقـة             

  .الهامة بين الشركة والشركات التابعة لها
  

سـبي  للشركة والشركات التابعة لها وفق معيـار التوحيـد التنا     األولية  تم توحيد القوائم المالية     
  . الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينموافقةالدولي وذلك بناء على 

  

   - -المخزون   ) ب
  

يتكون المخزون من بضاعة جاهزة وتحت التصنيع ومواد أولية ويـتم إظهارهـا بالتكلفـة أو           
وتشمل تكلفة البضاعة الجاهزة وتحت التصنيع علـى تكلفـة          . صافي القيمة البيعية، أيهما أقل    

أما تكلفة مخـزون المـواد      . غير مباشرة الألولية واأليدي العاملة ومصاريف التصنيع      المواد ا 
األولية فيتم التوصل إليها بطريقة المتوسط المرجح، كما يتم تكوين مخصص للمخزون الراكد             

  .وبطيء الحركة
  

   - -  في السندات الحكوميةاالستثمارات   ) ج
  

 يـتم  سندات التنميـة الحكوميـة  ثمارات في من استفي السندات الحكومية  تتكون االستثمارات   
  .االستحقاقعند إظهارها بالتكلفة ويتم إثبات المكاسب المحققة 

  

  - -  مؤجلةةينفقات إيراد  ) د
  

  . بموجب طريقة القسط الثابت على مدى عشر سنواتةالمؤجل ةييتم إطفاء النفقات اإليراد
  

   - - المعداتوالممتلكات  )هـ
  

ويجـري احتـساب   .  االستهالك المتـراكم تنزيلحسب التكلفة بعد تظهر الممتلكات والمعدات   
عليها بموجب طريقة القسط الثابت على الفترة المقدرة للعمر اإلنتاجي لها باعتمـاد              االستهالك

  :النسب السنوية التالية
  

  %١٧ -% ٥      المصنع والمعدات    
  %٥                   مباني    
  %١٥ -% ١٠    ومفروشاتأثاث     
  %٢٥                 تسيارا    

  

  - - مخصص تعويض نهاية الخدمة   )و
  

 انتهـاء خـدمتهم   عنـد  الشركةيتم االستدراك لتعويض ترك الخدمة للموظفين والمترتب على     
  .المملكة العربية السعوديةالمعمول بها في وذلك بموجب أنظمة العمل 

  
   - -  تحقيق اإليراد  )ز

  

 ويـتم إثبـات     ، وإصدار فاتورة بهـا    .لبضاعة للعمالء عند تسليم ا  من المبيعات    اإليراديتحقق  
  .اإليرادات األخرى عند تحققها

  

  - -  الزكاة  )ح
  

المرفقـة  األوليـة الموحـدة      القوائم الماليـة      في استدراكها ويتم   الشركة الزكاة التزام على     إن
  .، ويتم معالجة الفروقات ما بين المخصص والربط النهائيقائمة الدخل بتحميلها على
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   -  - المصاريف  )ط

  
تتكون المصاريف التي تتكبدها الشركة من مـصاريف بيـع وتوزيـع ومـصاريف إداريـة                

ويتم تحميل تكاليف اإلنتاج بكامل تكلفة المواد والعمالـة المباشـرة           . وعمومية وتكاليف إنتاج  
ويتم تصنيف المصروفات الناتجة من مجهودات الـشركة        . والتكاليف الصناعية غير المباشرة   

عمليات تسويق وبيع المنتجات التامة الصنع في بند مستقل تحت مـسمى مـصاريف           بلمتعلقة  ا
ويتم تصنيف المصاريف المباشرة وغير المباشرة األخرى المتعلقة بـاإلدارة          . البيع والتسويق 

ويـتم  . والتي ال تتعلق بوظيفة اإلنتاج أو وظيفة البيع والتسويق كمصاريف إدارية وعموميـة            
ريف المشتركة إذا دعت الحاجة لذلك بـين المـصاريف اإلداريـة والعموميـة              توزيع المصا 

ويتم تطبيق مبدأ االستحقاق في     . ومصاريف البيع والتسويق وتكاليف اإلنتاج على أساس ثابت       
 .تحميل الفترة المالية بالمصروفات اإلدارية والعمومية ومصاريف البيع والتسويق

  
  - -  ترجمة العمالت األجنبية  )ي

  
المرفقة بالريال السعودي، ويتم استخدام سعر التحويـل        و األولية الموحدة ظهر القوائم المالية    ت

المناسب لترجمة العمليات أو األرصدة التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي وفقـاً              
 ولم ينتج عن هذا التحويل أيـة أربـاح أو         . )إن وجد  (لألسعار السائدة حين إجراء المعامالت    

  .خسائر ذات صبغة جوهرية
  
  التسويات المتعلقة بالفترة  - ٣
  

لقد قامت إدارة الشركة بإعداد جميع التسويات الالزمة إلظهار عدالة المركز المالي ونتائج 
 ال ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ مارس ٣١األعمال للشركة إال أن نتائج األعمال عن الفترة األولية المنتهية في 

  . الفعلية ألعمال السنة ككلتمثل مؤشراً دقيقا عن النتائج
  
  األحداث الهامة ذات األثر على القوائم المالية المرفقة  - ٤
  

   - -  زيادة رأس المال  )أ
  

 ريـال   ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ زيـادة بقيمـة      ٢٠٠٧ مارس   ٣١يظهر رأس المال المدفوع كما في       
ـ  ٢٠٠٦ مارس   ٣١سعودي عن الفترة المنتهية في       ن  حيث تم تحويل جزء من هذه الزيـادة م

 والجزء المتبقي من االحتياطي النظامي وذلك بنـاء علـى قـرار             ٢٠٠٥األرباح المبقاة لعام    
 حيث تم منح سهم مجاني عن كل أربعـة  ٢٣/٥/٢٠٠٦الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة في   

  .أسهم
  

   -  -  توزيعات األرباح  )ب
  

ـ ٥/١١/١٤٢٧بناء على محضر اجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ   ) م٢٦/١١/٢٠٠٦(ق هـ المواف
 المـدفوع  رأس المـال من % ١٠فقد تمت التوصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح بما نسبته         

  .بواقع ريال واحد لكل سهم
  
  مشاريع تحت التنفيذال  - ٥
  

، كما تمثل شركة الجبيل شيفرون فيليبسمشروع تكاليف إنشاء مشاريع تحت التنفيذ التمثل 
ع شيفرون فيليبس الوطني والتابع لشركة شيفرون فيليبس مساهمة الشركة في تطوير مشرو

 مليار ريال سعودي، وأن يدخل مرحلة التشغيل في ١٤,٤السعودية والذي يقدر أن تتجاوز كلفته 
 وجزء من هذه المشاريع تحت التنفيذ يمثل بعض أعمال التوسعة في مشروع م٢٠١٠نهاية عام 

  .شركة شيفرون فيليبس السعودية
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  خرىاألمطلوبات المستحقة والريف مصاال  - ٦
  

  : مما يليمارس ٣١تتكون المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى كما في 
  

٦٢٠٠    ٧٢٠٠  
  

       -      ١٧,٧٣٥  ٢٠٠٦زكاة مستحقة عن عام        
  ٥,٤٥٤  ٥,٤٥٤  ١٩٩٨ و١٩٩٧زكاة مستحقة عن عامي        
  ٣,٣٦٤  ١,٧٢٨   الفترةزكاة مستحقة عن        
  ٩٤٠  ٨٨٣  لمساهمين المستحقةتوزيعات ا       
    ٨٦٤,٦١    ٩,٢٣٣  أخرى       

  
           ٢٦,٦٢٢    ٣٥,٠٣٣  

  
  إعادة التصنيف  - ٧
  

للفترة  القوائم المالية األولية للشركة والشركات التابعة لهالقد تم إعادة تصنيف بعض أرصدة 
القوائم في توحيد  لتتماشى مع التصنيف المستخدم ٢٠٠٦، ٢٠٠٧ مارس ٣١المالية المنتهية في 

  .المالية األولية
  
  عام  - ٨
  

  .الموحدة إلى أقرب ألف ريال سعودياألولية تم تقريب األرقام الواردة بالقوائم المالية 
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