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)مـدققة (غیرالموحدة قائمة المركز المالي األولیة   
م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱كما في   

  )الریاالت السعودیةبآالف المبالغ المدرجة (
 

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱
  

 إیضاح
 

 الموجودات     
 موجودات متداولة:     

 النقـد وما في حـكمھ   ۱٫۰٤۲٫۰۱۱  ۱٫۲٤۰٫۷٤٦
 ودائع قصیرة األجل   ۳٤۰٫۰۰۰  ۱۰۰٫۷۰۱

 إستثمارات   ٤۸۳  -
 ذمم مدینة ٥  ۲۷۸٫۱٦۰  ۳۹۳٫٦٤۰
 مخزون   ۲۸۲٫۲۸۳  ۲۹٦٫٤۳٤
 مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى   ۱۱٤٫۳٦۰  ۱٤۷٫٦۱۹

 إجمالي الموجودات المتداولة    ۲٫۰٥۷٫۲۹۷  ۲٫۱۷۹٫۱٤۰
      
 موجودات غیر متداولة      

 إلى شركات زمیلةدفوعات إستثمارات في وم ٦  ۲٫٥۸٥٫۷۱٦  ۲٫۸۰٦٫٥۲٥
 إستثمارات   ۲۲۰٫۰۰۰  -

 مشروعات تكالیف تطویر   ۱٫٥۷٥  ۱٫٦۱۳
 ممتلكات، آالت ومعدات    ۳٫٦۱۲٫٥٦۳  ۳٫٤۷۸٫۰۸٥

 موجودات غیر ملموسة   ۲۹٫۸۱۰  ۲٤٫۷۳۲
 إجمالي الموجودات غیر المتداولة   ٦٫٤٤۹٫٦٦٤  ٦٫۳۱۰٫۹٥٥
 إجمالي الموجودات   ۸٫٥۰٦٫۹٦۱  ۸٫٤۹۰٫۰۹٥

      
 المطلوبات وحقوق المساھمین     
 مطلوبات متداولة      

 الجزء المتداول من قروض طویلة األجل   -  ۲٤٦٫٥۲۲
 تأجیر تمویلي الجـزء المـتداول من إلتزامات بموجب عقد  ٤  ۱۲۳٫۳۱۹  -

 ذمم دائنة   ۳٦٫۹٥۸  ۱۱۸٫۸۰٤
 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى    ۲۰۸٫۰۱۹  ۱۸۲٫۰۸۸

 زكاة وضریبة دخل مستحقة   ۳٦٫۹۰٤  ٤۱٫۳۱٤
 إجمالي المطلوبات المتداولة   ٤۰٥٫۲۰۰  ٥۸۸٫۷۲۸

      
 مطلوبات غیر متداولة     

 قروض طویلة األجل    ۲۳۳٫۸٤٤  ۱٫٤۸٦٫۸٦۳
 تأجیر تمویليإلتزامات بموجب عقد  ٤  ۱٫٦۷٦٫۷٦۹  -

 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین    ٦٥٫٦٤٤  ٥۱٫٥۹۳
 أدوات مالیة مشتقة   -  ۱۸٫۳٥۸

 إیرادات مؤجلة   ٥۹٫۷۷۱  -
 إجمالي المطلوبات غیر المتداولة   ۲٫۰۳٦٫۰۲۸  ۱٫٥٥٦٫۸۱٤
 إجمالي المطلوبات   ۲٫٤٤۱٫۲۲۸  ۲٫۱٤٥٫٥٤۲
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 للبتروكیماویاتشركة الصحراء 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 )مدققة(غیر  موحدةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة ال

  م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في  المنتھیةلسنة ل
 )بآالف الریاالت السعودیةالمبالغ المدرجة (
 األنشطة - ۱

 المملكة العربیة السعودیة بالسجل التجاري رقمھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة في ("الشركة")  شركة الصحراء للبتروكیماویاتإن 
ھو ص. ب. للشركة العنوان المسجل م. ۲۰۰٤یولیو  ۷الموافق  ھـ۱٤۲٥جمادى األول  ۱۹بتاریخ الصادر من الریاض و ۱۰۱۰۱۹۹۷۱۰

 . المملكة العربیة السعودیة ۱۱٤۱۱، الریاض ۲٥۱
 

وإمتالك وتنفیذ المشروعات والقطاعات الكیماویة في المشروعات الصناعیة والبتروكیماویة  ستثماراإلتتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة في 
 الالزمة لتزوید الشركة بمتطلباتھا من المواد الخام والمنافع وتسویقھا. 

 
 

لیھما إیشار للبتروكیماویات ("الواحة")"، (األولیة الموحدة المرفقة على حسابات الشركة وشركتھا التابعة "شركة الواحة  تشمل القوائم المالیة
 ۲۰٥٥۰۰۷۷٥۱ھي شركة سعودیة ذات مسؤولیة محدودة تعمل بموجب سجل تجاري رقم الشركة التابعة "المجموعة")، وبـ  ینتمجتمع

سل العربیة من با ٪۲٥الشركة وبنسبة قبل من  ٪۷٥)، وھي مملوكة بنسبة ۲۰۰٦سبتمبر  ۳ھـ (۱٤۲۷شعبان  ۹صدر في الدمام بتاریخ 
البروبلین كمادة أولیة إلنتاج البولي یقوم بإنتاج الذي ومجمع للبتروكیماویات وتقوم بتشغیل المحدودة ("باسل"). تمتلك الواحة  ستثمارلإل

 بروبلین.
 

 البتروكیماویة:تصنیع المنتجات ببشكل رئیسي تقوم حقوق ملكیة الشركات الزمیلة التالیة والتي إستثمارات في لدى المجموعة أیضاً 
 

 نسبة الملكیة الفعلیة ٪ اإلسم 
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 

 ٥۰٫۰۰  ٥۰٫۰۰ شركة الصحراء ومعادن للبتروكیماویات ("سامابكو")
 ٤۳٫۱٦  ٤۳٫۱٦ الشركة السعودیة لحامض االكریلیك ("ساك")

 ۳۲٫٥٥  ۳۲٫٥٥ شركة التصنیع والصحراء لألولیفینات ("تي اس او سي")
 

 المملكة العربیة السعودیة. ھي شركات مسجلة في جمیع الشركات المذكورة أعاله 
 

لمجموعة تشتمل القوائم المالیة األولیة المرفقة على جمیع التعدیالت التي یتألف معظمھا من المستحقات العادیة المتكررة التي تعتبرھا إدارة ا
ة المنتھیالسنة الثالثة أشھر وة والتدفقات النقدیة بشكل عادل. إن نتائج األعمال األولیة لفترضروریة لعرض المركز المالي ونتائج العملیات 

نتائج األعمال السنویة. یجب قراءة ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة واإلیضاحات على دقیقا  تمثل مؤشراً م ربما ال ۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في 
 م. ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱لسنة المنتھیة في عن اواإلیضاحات المتعلقة المدققة مع القوائم المالیة السنویة جنباً إلى جنب المتعلقة بھا 

 
م). تبلغ الطاقة اإلنتاجیة ۲۰۱٤ یولیو ۱ھـ (۱٤۳٥رمضان  ٤لشركتي سامابكو وساك بتاریخ التجاري م، بدأ التشغیل ۲۰۱٤خالل سنة 

طن سنویاً من ثنائي كلورید اإلثیلین. مصانع ساك ھي  ۳۰۰٫۰۰۰كاویة المركزة و ن سنویاً من الصودا الط ۲٥۰٫۰۰۰لمصنع سامابكو 
 مجمع مصانع حامض األكریلیك ومصنع مونومرات األكریلیك ومصنع البولیمرات فائقة اإلمتصاص. 

 
 . م۲۰۱٦ینایر  ۲۱بتاریخ إدارة الشركة  قبلوتم التوقیع علیھا بالنیابة عنھم من من قبل مجلس اإلدارة األولیة الموحدة تم إعتماد القوائم المالیة 

 
 أسس اإلعداد - ۲
 

  المعاییر المحاسبیة المطبقة )أ
الصادرة من الھیئة السعودیة  وفقا للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیةالموحدة القوائم المالیة األولیة تم إعداد 

 . للمحاسبین القانونیین
 

 أسس القیاس  )ب
بإستثناء إعادة تقییم وذلك المحاسبي،  ستحقاقوفقاً لمبدأ اإل، التكلفة التاریخیةالمرفقة على أساس الموحدة القوائم المالیة األولیة تم إعداد 

تتصف أھم السیاسات المحاسبیة التي تطبقھا المجموعة  .مفھوم اإلستمراریةوفقاً ل، والعادلةبالقیمة المشتقة والتي یتم قیاسھا األدوات المالیة 
 م. ۲۰۱٤للمجموعة لسنة المدققة في إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة بإتساقھا مع مثیلتھا الموضحة بالقوائم المالیة السنویة الموحدة 

 
 عملة العرض )ج

 عملة النشاط للشركة.الذي یمثل عرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة بالریال السعودي ویتم 
 
 
 
٥ 



 شركة الصحراء للبتروكیماویات
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (غیر مدققة) موحدةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة ال
  م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في  المنتھیةللسنة 

 )بآالف الریاالت السعودیة(المبالغ المدرجة 
 أسس اإلعداد (یتبع) - ۲

 التقدیراتالحكم و إستخدام )د
التقدیرات  إستخدام، في المملكة العربیة السعودیة ارف علیھا، طبقاً للمعاییر المحاسبیة المتعاألولیة الموحدة یتطلب إعداد القوائم المالیة

واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاریخ  للموجودات والمطلوباتالمعروضة مبالغ التؤثر على  قد التيو تراضاتواإلف
یتم تقییم التقدیرات واإلفتراضات بشكل  خالل فترة إصدار القوائم المالیة. إلیرادات والمصروفاتالمعروضة لبالغ كذلك الممالیة والقوائم ال

 المجموعةالتي یعتقد أن تكون مناسبة للظروف. تقوم  مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات األحداث المستقبلیة
 قة بھا.بعمل تقدیرات وإفتراضات تتعلق بالمستقبل. نادراً ما تتساوى نتائج التقدیرات المحاسبیة، وفقاً لتعریفھا، مع النتائج الفعلیة المتعل

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة - ۳

للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة. لقد تم تطبیق السیاسات تم إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة وفقا 
 المحاسبیة الواردة أدناه بشكل ثابت على كافة الفترات المعروضة في القوائم المالیة:

 
 النقـد وما في حـكمھ .أ

التي تكون تواریخ وعالیة السیولة قصیرة أجل أخرى الصندوق واألرصدة لدى البنوك وودائع بنكیة بنقد  النقد وما في حكمھ من تكونی
ھا تزید على ثالثة أشھر ولكنھا إستحقاقالودائع ألجل ھي ودائع لدى البنوك تواریخ  .من تاریخ الشراء ھا األصلیة ثالثة أشھر أو أقلإستحقاق

 د ودائع ألجل تحت النقد وما في حكمھ. تقل عن عام ویتم عرضھا بشكل مستقل في بن
 
 الذمم المدینة .ب

مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا. یتم تكوین مخصص للدیون  ایتم إثبات الذمم المدینة بالمبالغ األصلیة للفواتیر مطروحاً منھ
من تحصیل جمیع المبالغ المستحقة بموجب الشروط  المجموعةالمشكوك في تحصیلھا عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على عدم تمكن 

وتظھر تحت بند "مصروفات عمومیة وإداریة". وعندما األولیة الموحدة یتم قید ھذه المخصصات في قائمة الدخل األصلیة للذمم المدینة. 
د مبالغ الذمم التي تم شطبھا والتي تكون الذمم المدینة غیر قابلة للتحصیل، یتم شطبھا مقابل مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا. تقی

 بقید دائن على "مصروفات عمومیة وإداریة" في قائمة الدخل.  ستردت الحقاً ا
 
 مخزون .ج

 یقید المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق، أیھما أقل. تحدد التكلفة على أساس متوسط التكلفة المرجح. تشتمل
ھزة على تكلفة المواد الخام والعمالة وتكالیف اإلنتاج غیر المباشرة. یمثل صافي القیمة القابلة للتحقق سعر البیع المقدر تكلفة المنتجات الجا

بطيء الحركة المنھ تكالیف اإلتمام ومصروفات البیع. یتم عمل المخصصات المناسبة للمخزون  في سیاق األعمال اإلعتیادیة مطروحاً 
 والمتقادم. 

 
 ات إستثمار .د

 شركة تابعة )۱
یة، قتصادسیاستھا المالیة والتشغیلیة للحصول على المنافع اإلالسیطرة على لدى المجموعة القدرة على یكون الشركة التابعة ھي تلك التي 

 بأكثر من نصف حقوق التصویت فیھا. یتم األخذ بنطاق وفاعلیة حقوقھو األمر الذي یكون عادة مصاحباً لوجود حصة ملكیة للمجموعة و
 التصویت المحتملة التي تكون قابلة للتفعیل أو قابلة للتحویل عند التقییم إن كانت المجموعة تسیطر على منشأة أخرى. یتم توحید حسابات

 الشركات التابعة بشكل كامل منذ تاریخ تحول السیطرة إلى المجموعة، ویتم التوقف عن التوحید عند زوال السیطرة.
 

ستحواذ بالقیمة العادلة للموجودات المستغنى عنھا اإلالشركات التابعة. تقاس تكلفة اإلستحواذ على لمحاسبة لقید تستخدم طریقة الشراء في ا
عن القیمة العادلة لحصة المجموعة في صافي اإلستحواذ . إن زیادة تكلفة اإلستحواذأو المطلوبات المتكبدة أو التي سیتم تحملھا في تاریخ 

 كشھرة.یتم قیدھا لة للتحدید، الموجودات المشتراة القاب
 

 ستبعاد األرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر غیر المحققة من تلك المعامالت بین شركات المجموعة.إیتم 
 

 شركات زمیلة )۲
عادة ما یكون الشركات الزمیلة ھي تلك الشركات التي یكون للمجموعة تأثیراً جوھریاً علیھا ولكن ال یصل إلى حد السیطرة علیھا، والذي 

من حقوق التصویت. یتم قید اإلستثمارات في شركات زمیلة بإستخدام طریقة حقوق الملكیة  ٪٥۰و  ٪۲۰مصاحباً بنسبة تملك تتراوح بین 
قیمتھا، وتقید مبدئیاً بالتكلفة. تشتمل إستثمارات المجموعة في الشركات الزمیلة على الشھرة التي تحدد عند الشراء وتعدل الحقا بالھبوط في 

 إن وجد.
 

ر تقید حصة المجموعة في ربح أو خسارة الشركات الزمیلة المتحققة بعد الشراء في قائمة الدخل األولیة الموحدة، كما تقید حصتھا في التغی
د الشراء. عندما في االحتیاطیات الذي یحدث بعد الشراء في االحتیاطیات. یتم تعدیل القیمة الدفتریة لإلستثمار بالحركة المتراكمة لما بع

تكون حصة المجموعة في خسائر شركة زمیلة مساویة لحصتھا في الشركة الزمیلة أو أكثر، بما فیھا أي ذمم مدینة غیر مضمونة، ال تقید 
 المجموعة أي خسائر إضافیة، ما لم تتكبد أي إلتزامات أو تسدیدات نیابة عن الشركة الزمیلة.

٦ 



 شركة الصحراء للبتروكیماویات
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (غیر مدققة) موحدةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة ال
  م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في  المنتھیةللسنة 

 )بآالف الریاالت السعودیة(المبالغ المدرجة 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) - ۳
 (یتبع)ات إستثمار .د

 
 (یتبع) شركات زمیلة )۲

یتم استبعاد األرباح غیر المحققة من المعامالت بین المجموعة وشركاتھا الزمیلة إلى حد حصة المجموعة في الشركات الزمیلة. كذلك یتم 
 على وجود ھبوط في قیمة األصل المحول. دلیالً المعاملة استبعاد الخسائر غیر المحققة ما لم تقدم 

 
 ات في شركات زمیلة في قائمة الدخل األولیة الموحدة.ستثمارن اإلض حصة الشركة مالناتجة عن تخفییتم قید األرباح والخسائر 

 
 تكالیف تطویر مشروعات .ه

إقامة شركات جدیدة تعمل في مشروعات صناعیة جدیدة مختلفة. كما تشمل أیضا موجودات تكالیف تتمثل تكالیف تطویر المشروعات في 
تناة سوف یتم تحویلھا إلى الشركات الجدیدة والشركات الزمیلة. عند نجاح تأسیس ھذه الشركات، یتم تحویل التكالیف المتعلقة بھذه قم

 المشروعات على تلك الشركات التي یكون للمجموعة حقوق ملكیة فیھا. 
 
 اآلالت والمعدات و الممتلكات .و

على النفقات  في القیمة. تشتمل التكلف نخفاضالتكلفة، بعد خصم االستھالك المتراكم وخسارة اإلاآلالت والمعدات بسعر و تظھر الممتلكات
 العائدة بشكل مباشر إلى اإلستحواذ على األصل. 

  
 . تتم رسملة النفقات النفقات التمویلیة على القروض لتمویل إنشاء أصول مؤھلة خالل الفترة الالزمة إلتمام وإعداد األصل للغرض المعد لھ

 
 طریقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل لكل بند على إستخدامباألولیة الموحدة یتم تحمیل االستھالك على قائمة الدخل 

 والمعدات وھي كما یلي: حده من الممتلكات، اآلالت
 السنوات 

 ۳۳ مباني وتحسینات على أراضي مستأجرة
 ۲٥-۱۰ آالت وماكینات ومعدات

 ۱۰-۳ أثاث وتجھیزات ومعدات مكتبیة
 ٤ سیارات

 
یدخل األصل في عملیات  ىفي القیمة، إن وجد، وال یتم إستھالكھا حت نخفاضمنھا اإل الرأسمالیة بسعر التكلفة مخصوماً األعمال تسجل 

 التشغیل التجاري. 
 

  یتم إطفاء التحسینات على األرض المستأجرة على أساس القسط الثابت على مدى عمره اإلنتاجي أو مدة عقد اإلیجار، أیھما أقصر.
 

 . األولیة الموحدة الدفتریة ویتم إثباتھا في قائمة الدخلتحدد أرباح وخسائر اإلستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القیمة 
 

عند األولیة الموحدة  تقید مصروفات الصیانة واإلصالحات العادیة التي ال تزید جوھریا من العمر اإلنتاجي المقدر لألصل في قائمة الدخل
 ل التي تم إستبدالھا. تكبدھا. یتم رسملة تكالیف التجدیدات والتحسینات، إن وجدت، ویتم إستبعاد األصو

 
إلى  ۳یتم تأجیلھا وإطفائھا على مدى الفترة حتى التاریخ المقرر للصیانة الدوریة التالیة والتي عادة ما تكون خالل  تكالیف الصیانة الدوریة 

سنوات. عند حدوث صیانة غیر متوقع حدوثھا قبل تاریخ الصیانة المقررة حسب الخطة، یتم تحمیل التكالیف السابقة غیر المطفأة فوراً  ٥
 تكالیف الصیانة الدوریة الجدیدة على مدى الفترة التي من المحتمل أن یستفاد فیھا من ھذه التكالیف.  على المصروفات ویتم إطفاء

 
 موجودات غیر ملموسة .ز

تحمل التكالیف التي لیس لھا منافع تمتد لما بعد الفترة الحالیة على قائمة الدخل األولیة الموحدة، في حین یتم رسملة  –تكالیف مؤجلة 
 التكالیف التي سوف یستفاد منھا في الفترات المستقبلیة. یتم إطفاء ھذه النفقات على مدى فترة ال تتجاوز عشر سنوات. 

 
والتراخیص ویتم إطفاؤھا بإستخدام طریقة القسط لي اآلالحاسب یتم رسملة المصروفات إلقتناء برامج  –االلي برامج الحاسبتكالیف 

 منھ اإلطفاء المتراكم. وھو أربع سنوات. یتم إثبات تكالیف التراخیص بالتكلفة مخصوماً لھا الثابت على مدى العمر االقتصادي المتوقع 
 
 
 
 
۷ 



 شركة الصحراء للبتروكیماویات
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (غیر مدققة) موحدةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة ال
 م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في  المنتھیةللسنة 

 )بآالف الریاالت السعودیة(المبالغ المدرجة 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) - ۳
  
 غیر المتداولة في قیمة الموجودات نخفاضاإل.ح

المتداولة عندما تشیر األحداث أو التغیر في الظـروف إلى أن القیمة الدفتریة غیر قابلة لإلسترداد. یتم إثبات غیر  الموجوداتراجعة تتم م
عن القیمة القابلة لإلسترداد. إن القیمة القابلة لإلسترداد ھي  القیمة الدفتریةفي في القیمة، والتي تمثل زیادة  نخفاضالخسارة الناتجة عن اإل

في قیمة الموجودات، یتم  نخفاض، أیھما أكبر. لغرض تقییم اإلستخدامقیمة األصل عند اإل العادلة بعد خصم مصروفات البیع أوالقیمة 
یتم في تاریخ  .للنقد)ولدة (وحدات م ت النقدیة لكل وحدة بصورة منفصلةتجمیع الموجودات إلى أدنى مستوى لھا بحیث یمكن تحدید التدفقا

. وإذا ما تم نخفاضمتھا بغرض إحتمال رد ذلك اإلیفي ق إنخفاضعة الموجودات غیر المتداولة والتي سبق أن حدث كل فترة مالیة مراج
في القیمة، عندئذ یتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل أو وحدات مدرة للنقد إلى القیمة المعدلة القابلة لإلسترداد  نخفاضالحقاً رد قید خسارة اإل

للنقد في المولدة في قیمة ذلك األصل أو الوحدات  نخفاضتزید عن القیمة الدفتریة فیما لو لم یتم إثبات خسارة اإلالمقدرة لھ، على أال 
 في القیمة فوراً كإیرادات في قائمة الدخل األولیة الموحدة. نخفاضالسنوات السابقة. یتم إثبات رد قید خسارة اإل

 
 اتستثماراإل .ط

 ستحقاقاإلات المحتفظ بھا لتاریخ ستثماراإل
ثابت والتي یكون لدى اإلدارة النیة والقدرة على االحتفاظ بھا  إستحقاقات ذات الدفعات الثابتة أو المحددة وبتاریخ ستثماریتم تصنیف اإل

مبدئیاً بالقیمة العادلة بما في  ستحقاقات المحتفظ بھا لتاریخ اإلستثمار. وتقید اإلستحقاقات محتفظ بھا لتاریخ اإلإستثمارك ستحقاقلتاریخ اإل
في قیمتھا. ویتم احتساب التكلفة  نخفاضذلك التكالیف المباشرة واإلضافیة للمعاملة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة بعد خصم مخصص اإل

ات ستثمارباح أو خسائر لھذه اإلالمطفأة بعد األخذ باالعتبار أي خصم أو عالوة على الشراء باستخدام طریقة العائد الفعلي. ویتم قید أیة أر
في القیمة، یتم إدراج الفرق بین القیمة  نخفاضقیمتھا. وعند اإل إنخفاضات أو ستثمارستبعاد اإلإعند األولیة الموحدة في قائمة الدخل 

ات المحتفظ بھا ستثمارالقیمة لإلفي  إنخفاضالدفتریة والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة في قائمة الدخل الموحدة كخسارة 
إن یكون متعلقاً بشكل موضوعي  نخفاضفي القیمة في وقت الحق ویمكن لھذا اإل نخفاض. وإذا انخفضت قیمة خسارة اإلستحقاقلتاریخ اإل

األولیة الدخل في القیمة المسجلة سابقاً من خالل قائمة  نخفاضخسارة اإل ردفي القیمة، یتم  نخفاضبحدث معین وقع بعد تسجیل اإل
 الموحدة.

 
 ات المتاحة للبیعستثماراإل

بسوق ات في األسھم المدرجة أو غیر المدرجة ستثمارمن اإل %۲۰ات المتاحة للبیع بشكل رئیسي من حصة تقل عن ستثمارتتكون اإل
وال تمتلك المجموعة فیھا أي  االتجارات لغرض إستثماریة، وھي لیست ستثمارات في الصنادیق اإلستثماربما في ذلك اإلاألوراق المالیة 

ات مبدئیاً والحقاً یعاد قیاسھا بالقیمة العادلة. ویتم قید أیة تغیرات في القیمة العادلة ضمن ستثمارتأثیر جوھري أو سیطرة. وتقید ھذه اإل
ات ستثمارومتواصل في قیمة اإل جوھري إنخفاضات. ویتم قید أي ستثمارحقوق الملكیة كاحتیاطي قیمة عادلة حتى یتم استبعاد تلك اإل

ات المتداولة في سوق مالي نشط بالرجوع إلى ستثمارالموحدة. ویتم تحدید القیمة العادلة لإلاألولیة المتاحة للبیع (إن وجد) في قائمة الدخل 
 الموحدة. األولیة ات بنھایة یوم التداول في تاریخ قائمة المركز المالي ستثمارفیھ تلك اإل أسعار السوق المدرجة

 
 قروض طویلة األجل .ي

القروض بالتكلفة المطفأة. یتم تسجیل إدراج یتم إثبات القروض بقیمة المتحصالت المستلمة بعد حسم تكالیف المعامالت المتكبدة. یتم الحقا 
 إستخداملى مدى الفترة بأي فروق بین المتحصالت (مخصوما منھا تكالیف المعاملة) وقیمة اإلسترداد في قائمة الدخل األولیة الموحدة ع

الفائدة الفعال. یتم رسملة تكالیف القروض التي ترتبط مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤھلة وذلك كجزء من ھذه معدل 
 األولیة الموحدة.. یتم تحمیل تكالیف القروض األخرى على قائمة الدخل حتى تكون ھذه الموجودات جاھزة للغرض المعدة لھ الموجودات

 
 المخصصات  .ك

یتم إثبات المخصصات إذا كان، نتیجة ألحداث سابقة، للشركة إلتزام قانوني حالي أو حكمي یمكن تقدیره بشكل موثوق، وھناك إحتمال 
 وجود تدفق لمنافع إقتصادیة مطلوبة لتسویة اإللتزام.

 
المتوقعة التي یمكن للشركة أن تحصل علیھا من العقد أقل من التكالیف التي عندما تكون المنافع المحملة بخسائر یتم إثبات مخصص للعقود 

التكلفة ال یمكن تجنبھا للوفاء بإلتزاماتھا بموجب العقد. یتم قیاس المخصص بناء على القیمة الحالیة للتكلفة المتوقعة إلنھاء العقد أو صافي 
 خصص، تقوم الشركة بتسجیل أي إنخفاض في قیمة األصول المرتبطة بھذا العقد.المتوقعة لإلستمرار في العقد، أیھما أقل. قبل تكوین الم

 
 ذمم دائنة ومستحقات  .ك

 یتم إثبات مبالغ المطلوبات التي سیتم دفعھا مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سواء تم إصدار فواتیر بموجبھا إلى المجموعة أو ال.
 
 
۸ 

 



 شركة الصحراء للبتروكیماویات
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة (غیر مدققة)
 م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في  المنتھیةللسنة 

 )بآالف الریاالت السعودیة(المبالغ المدرجة 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) - ۳

 
 الزكـاة وضریبة الدخل  .ل

الشرعیة وضریبة الدخل وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل. یتم تحمیل مخصص الزكاة تخضع الشركة وشركتھا التابعة السعودیة للزكاة 
للشركة والزكاة المتعلقة بملكیة الشركة في الواحة على قائمة الدخل. یخضع الشریك األجنبي بالواحة لضریبة الدخل. یتم قید مخصص 

لمالي األولیة الموحدة المرفقة. یتم إثبات المبالغ اإلضافیة التي تستحق، ضریبة الدخل على حقوق الملكیة غیر المسیطرة في قائمة المركز ا
 إن وجدت، عندما یتم تحدیدھا حین إنھاء الربوط النھائیة.

 
رباح األفي المملكة العربیة السعودیة، بما فیھا توزیعات ین ضرائب عن معامالت محددة مع أطراف غیر مقیم إستقطاعتقوم المجموعة ب

 شریك األجنبي في الواحة، كما یتطلب نظام ضریبة الدخل السعودي.مدفوعة للال
 
 الموظفین مزایا .م

 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین )۱
األولیة تستحق مكافأة نھایة الخدمة والمزایا األخرى للموظفین العاملین بموجب شروط نظام العمل والعمال وتقید على قائمة الدخل 

الموظف عملھ في تاریخ قائمة للمزایا المقررة التي یستحقھا في حالة ترك الجاریة على أساس القیمة ھذه المكافأة الموحدة. یتم احتساب 
المركز المالي. یتم دفع المبالغ المستحقة عند انتھاء خدمات الموظفین على أساس رواتبھم وبدالتھم األخیرة وعدد سنوات خدماتھم 

 نظام العمل في المملكة العربیة السعودیة.المتراكمة، كما ھو منصوص علیھ في 
 

 تملیك وحدات سكنیة للموظفینبرنامج  )۲
 لدى الشركة برنامج یتیح للموظفین السعودیین المؤھلین فرص تملك وحدات سكنیة.

 
والمعدات إلى أن یتم بناء المنازل وتسجل على أنھا أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ ضمن الممتلكات والمصنع لیتم تجمیع التكالیف المتكبدة 

االنتھاء من البناء. عندما یتم تحویل المنازل للموظفین، یتم نقل ھذه التكالیف من الممتلكات والمصنع والمعدات إلى الموجودات غیر 
لمستلمة من المتداولة األخرى. تتم رسملة واستھالك تكالیف المنازل غیر الموزعة. یتم تعدیل الدفعة األولى واألقساط من سعر الشراء ا

 الموظفین مقابل الموجودات غیر المتداولة األخرى، ویتم نقل الملكیة عند االنتھاء من استالم جمیع األقساط.
 
 المشتقةالمالیة األدوات  .ن

مبدئیا بالتكلفة، ویتم إعادة قیاسھا بالقیمة العادلة في كل فترة مالیة الحقة. تقید التغیرات في القیمة العادلة المشتقة تقید األدوات المالیة 
 لمشتقات األدوات المالیة التي ال تتوفر فیھا شروط محاسبة التحوط على قائمة الدخل األولیة الموحدة عند حدوثھا. 

 
عرض للتغیرات في التدفقات النقدیة المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات، وارتباطات الشركة إن تحوط التدفقات النقدیة ھو التحوط من الت

، یتم إثبات جزء من الربح أو الخسارة من أداة التحوط في البدایة في غیر المحققة أو معاملة متوقعة. إلى الحد الذي یكون فیھ التحوط فعاالً 
في نفس الفترة أو الفترات التي یؤثر بند التحوط بھا على صافي األولیة الموحدة الحقاً یتم إدراج المبلغ في قائمة الدخل  حقوق الملكیة.

الربح أو الخسارة. لتغطیة مخاطر المعاملة المتوقعة، فإن الربح أو الخسارة من أداة التحوط سوف تعدل القیمة الدفتریة للموجودات أو 
 .المطلوبات المقتناة

 
 إیرادات مؤجلة .س

ة تمثل اإلیرادات المتصلة بتدفق المنافع االقتصادیة ألكثر من فترة مالیة تم تأجیلھا على مدى العمر اإلنتاجي للمنافع. إن اإلیرادات المؤجل
 اإلتفاقیة.  المشتركة من قبل الشركة الشقیقة. وقد تم إطفاؤھا وفقاً للمدة المبینة فيآت اإلیرادات المكتسبة من إستخدام المنش

 
 اإلیرادات .ع

األقلیة في الواحة ("المسّوق") بموجب حقوق یتم قید اإلیرادات من أطراف أخرى عند تسلیم المنتجات. یتم بیع المنتجات أیضاً إلى شریك 
الفعلیة اتفاقیة تسویق. عند تسلیم المنتجات إلى المسوق، یتم قید المبیعات على أساس أسعار أولیة ویتم تعدیلھا الحقاً على أساس أسعار البیع 

 ت عند إبالغ الشركة بھا.  التي یستلمھا المسوق من أطراف أخرى، بعد حسم تكالیف الشحن والتوزیع والتسویق. تقید التعدیال
 
 المصروفات .ف

توزع التكالیف بین أیة مصروفات تنتج عن مجھودات المجموعة في أنشطة التسویق والبیع والتوزیع. تتضمن مصروفات بیع وتوزیع 
 مصروفات بیع وتوزیع وعمومیة وإداریة وتكلفة المبیعات، إن لزم األمر، بطریقة منتظمة.

 كافة المصروفات األخرى بخالف التكالیف المباشرة وأعباء التمویل یتم تصنیفھا كمصروفات عمومیة وإداریة. 
 
 توزیعات أرباح .ص

 یتم إثبات توزیعات األرباح في القوائم المالیة في الفترة التي یتم الموافقة علیھا من قبل مساھمي الشركة.
۹ 



 شركة الصحراء للبتروكیماویات
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة (غیر مدققة)
 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱المنتھیة في للسنة 

 )بآالف الریاالت السعودیة(المبالغ المدرجة 
 السیاسات المحاسبیة الھامة ( یتبع ) - ۳

 
 إیجارات  .ق

 تمویلیةإیجارات  )۱
وذلك بتسجیل الموجودات والمطلوبات تمویلیة والمعدات المقتناة بموجب عقود إیجار اآلالت بالمحاسبة عن الممتلكات والمجموعة تقوم 

على فترة المصروفات التمویلیة المتعلقة بھا. یتم تحدید ھذه المبالغ بناًء على القیمة الحالیة للحد األدنى من دفعات اإلیجار. یتم توزیع 
لى رصید المطلوبات القائم. یتم تحمیل استھالك الموجودات المقتناة بموجب عقود إیجار اإلیجار بطریقة توفر معدل تحمیل ثابت ودوري ع
 طریقة القسط الثابت بالمعدالت المالئمة لتلك الموجودات. إستخدامرأسمالیة على قائمة الدخل االولیة الموحدة وذلك ب

 
 إیجارات تشغیلیة )۲

في قائمة الدخل األولیة الموحدة على مدى فترة العقود المتعلقة بھا. یتم إثبات یتم إثبات مصروف اإلیجار بموجب عقود إیجار تشغیلیة 
 وفقاً لبنود العقود. ستحقاقالدخل من اإلیجار على أساس مبدأ اإل

 
 ربحیة السھم .ر

من العملیات (الخسارة) /الربح م بقسمة۲۰۱٤وم ۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في ة المنتھیالسنة الثالثة أشھر وة السھم لفتر یتم احتساب ربحیة
 سھم. ٤۳۸٫۷۹٥٫۰۰۰(الخسارة) لتلك الفترات على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل تلك الفترات والبالغ /وصافي الربح

 
 إعادة تبویب مقارنة .ش

 الجاریة. للفترةتم إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض القوائم المالیة 
 
 ترجمة العمالت األجنبیة .ت

ترجمة المعامالت المقومة بالعمالت األجنبیة إلى العملة الوظیفیة للمجموعة حسب أسعار التحویل السائدة وقت حدوث المعامالت،  یتم
كز ویعاد ترجمة أرصدة الموجودات والمطلوبات ذات الطبیعة النقدیة المقومة بالعمالت األجنبیة بأسعار التحویل السائدة بتاریخ قائمة المر

 جموعة. تدرج فروقات الترجمة في قائمة الدخل األولیة الموحدة.المالي للم
 
 التقاریر القطاعیة .ث

 قطاع األعمال) ۱(
 :التي الكیاناتإن قطاع األعمال ھو مجموعة من الموجودات والعملیات أو  

 ، تعمل في أنشطة تدر إیرادات  - ۱
 ، ووتقییم األداءوارد القرارات التي تتعلق بتوزیع الم تقوم اإلدارة باستمرار بتحلیل نتائج عملیاتھا من أجل اتخاذ - ۲
 تتوفر عنھا معلومات مالیة بشكل منفصل. - ۳

 تقوم المجموعة بشكل رئیسي بتصنیع المواد البتروكیماویة والمنتجات ذات العالقة. 
 

 القطاع الجغرافي) ۲( 
یة محددة تخضع إقتصادالقطاع الجغرافي ھو مجموعة من الموجودات والعملیات أو الشركات التي تقوم بأنشطة تدر إیرادات في بیئة 

 یة أخرى.إقتصادلمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بیئات 
 
 تتم عملیات المجموعة بشكل رئیسي في المملكة العربیة السعودیة. 

 
 

 تمویليمطلوبات مقابل إیجار  - ٤
قامت الواحة بتوقیع اتفاقیة تسھیالت إجارة مع مجموعة بنوك تجاریة ("المؤّجر") لغرض تحویل قرض تجاري إلى م، ۲۰۱٥سنة خالل 

 ستئجار بعض مرافق مصنعھا.إعادة إملیون لایر سعودي من خالل بیع ثم  ۱٫۹٦٤تمویل إسالمي بمبلغ 
 

وقامت ، فاقیة تسھیالت اإلجارة ھذه، قامت الواحة بإنھاء اتفاقیة مقایضة أسعار الفائدة القائمة مع البنوك التجاریةتوقیع اتلنتیجة وأیضاً، 
الرصید غیر المطفأ للرسوم المدفوعة وكذلك م، ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱كما في ملیون لایر سعودي  ۱۸٫۳ة والبالغة القیم العادلة السالبتحمیل ب

المنتھیة في للسنة إلى قائمة الدخل األولیة الموحدة م ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱كما في ملیون لایر سعودي  ۲۱٫۳ابق بمبلغ المتعلقة بقرض سومقدماً 
 التكالیف التمویلیة. تحت بند  م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱

 
۱۰ 

 



 شركة الصحراء للبتروكیماویات
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 مدققة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة (غیر 
 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱المنتھیة في للسنة 

 )بآالف الریاالت السعودیة(المبالغ المدرجة 
 

 ذمم تجاریة مدینة - ٥
ذو تشتمل الذمم التجاریة المدینة على أرصدة مدینة من الشركات األجنبیة الشقیقة لشركة باسل العربیة لإلستثمار المحدودة ("باسل") (طرف 

ملیون لایر سعودي) وذلك مقابل مبیعات تمت  ۳۱۸م: ۲۰۱٤م (۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي كما في  ۲۱۳ عالقة) والتي تبلغ
 للشركات الشقیقة.

 
 إلى شركات زمیلةمدفوعات إستثمارات في و - ٦

 تتكون مما یلي:  دیسمبر ۳۱إلى الشركات الزمیلة كما في المبالغ المقدمة اإلستثمارات في و
 م۲۰۱٤  م۲۰۱٥  إیضاح 

     ۱-٦ :زمیلةإستثمارات في شركات 
 ۱٫۹٥٥٫۰٦٦  ۱٫۹٤٦٫۲۹٥   شركة التصنیع والصحراء لألولیفینات ("تي اس او سي")

 ٤۱٦٫٤۰۷  ۳۲٤٫۷۷٤   شركة الصحراء ومعادن للبتروكیماویات ("سامابكو")

 ۳۰۳٫٤۰۸  ۱۸۳٫۰۰۳   الشركة السعودیة لحامض االكریلیك ("ساك")

   ۲٫٤٥٤٫۰۷۲  ۲٫٦۷٤٫۸۸۱ 
 

 م۲۰۱٤  م۲۰۱٥   
      :إلى شركات زمیلةمدفوعات 

 ۸۰٫۰۷٤  ۸۰٫۰۷٤   الشركة السعودیة لحامض االكریلیك ("ساك")

 ٥۱٫٥۷۰  ٥۱٫٥۷۰   شركة الصحراء ومعادن للبتروكیماویات ("سامابكو")

   ۱۳۱٫٦٤٤  ۱۳۱٫٦٤٤ 
 

 م۲۰۱٤  م۲۰۱٥   
      :زمیلةإستثمارات في شركات  ۱-٦

 ۲٫۸۰٥٫۰۱٤  ۲٫٦۷٤٫۸۸۱   الرصید اإلفتتاحي

 ۲۷۸٫۹۹۱  )۳۷٫٦۰۱(   الربح/(الخسارة)حصة الشركة من صافي 

 )٤۱۱٫۷۲٥(  )۱۸۳٫۲۰۸(   توزیعات أرباح

 ۲٫٦۰۱  -   حصة الشركة من التغیر في إحتیاطیات القیمة العادلة

 ۲٫٦۷٤٫۸۸۱  ۲٫٤٥٤٫۰۷۲   الرصید الختامي
 

خالل عام لیست واجبة السداد المبالغ ھذه . اإلنتاج الخاصة بھامرافق طویلة األجل إلى الشركات الزمیلة لتمویل بناء  مبالغقدمت المجموعة 
 .قائمة المركز المالي الموحدة المرفقةفي وعلیھ، فإنھا مدرجة كسلف غیر متداولة ، م۲۰۱٦

 
یتمثل  مساھمة مقفلة سعودیة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة ھي شركةشركة التصنیع والصحراء لألولیفینات ("تي اس او سي") 

 ثیلین والبولي إثیلین.اإلو نتاج وبیع البروبیلیننشاطھا في إ
 

إنتاج یتمثل نشاطھا في  مسجلة في المملكة العربیة السعودیة ةمحدود مسؤولیةشركھ ذات الشركة السعودیة لحامض االكریلیك ("ساك") ھي 
 .ذات العالقة بھوبیع حمض االكریلیك والمنتجات 

 
یتمثل نشاطھا  مسجلة في المملكة العربیة السعودیة ةمحدود مسؤولیةذات ة شركشركة الصحراء ومعادن للبتروكیماویات ("سامابكو") ھي 

 في إنتاج وبیع الصودا الكاویة والكلور وثنائي كلورید اإلیثلین.
 
 

 الصافي -إیرادات أخرى - ۷
ملیون لایر سعودي  ٤۳المتحصالت من مطالبة تأمینیة تبلغ في بشكل رئیسي  "اإلیرادات األخرى"تتمثل البنود األخرى والمدرجة تحت بند 

 م: الشيء) للتعویض عن إنقطاع عملیات التشغیل خالل فترة الصیانة الدوریة. ۲۰۱٤(
 
 
 

۱۱ 
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 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة (غیر مدققة)
 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱المنتھیة في للسنة 

 )بآالف الریاالت السعودیة(المبالغ المدرجة 
 

 مطلوبات محتملة وارتباطات - ۸
ملیون لایر  ٤٥٥: ۲۰۱٤( ۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱ملیون لایر سعودي كما في  ٤٤٥ لدى المجموعة مطلوبات محتملة عن ضمانات بنكیة بمبلغ

سعودي) تم إصدارھا في سیاق األعمال اإلعتیادیة للشركة. بلغت المصروفات الرأسمالیة التي تعاقدت علیھا المجموعة ولم یتم تكبدھا حتى 
 ملیون لایر سعودي). ٤٤۰م: ۲۰۱٤ملیون لایر سعودي تقریباً ( ۲۳۰م مبلغ ۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱

 
 توزیعات أرباح - ۹

لایر سعودي  ۰٫۸٥ملیون لایر سعودي ( ۳۷۳على توزیع أرباح بمبلغ  م۲۰۱٥مارس  ۲۹ھم المنعقد بتاریخ إجتماعوافق المساھمون في 
ودفعت في مارس م ۲۰۱٤في مارس تم اإلعالن عنھا ملیون لایر سعودي  ۳۷۳: م۲۰۱٤(م ۲۰۱٥بالكامل في إبریل التي دفعت وللسھم) 
 ).م۲۰۱٤
 

  التقاریر القطاعیة- ۱۰
وھو قطاع البتروكیماویات وال یوجد لدیھا قطاعات تشغیلیة متعددة. یتكون قطاع قطاع تشغیلي واحد یتمثل النشاط التجاري للمجموعة في 

) بشكل متكامل في تم إدارتھما. یتم ھذان النشاطان الوظیفیان (ویبیعھا الحقاً البتروكیماویات للمجموعة من تصنیع منتجات بتروكیماویة و
 المملكة العربیة السعودیة. 

 
، عند تقییمھا لألداء، بمراجعة المعلومات المالیة بشكل متكامل للمجموعة ككل، ویكون ذلك بشكل رئیسي على شكل المجموعةتقوم إدارة 

 ب الحاجة. وعلى أساس القوائم المالیة الموحدة للمجموعة. یتم توزیع موارد المجموعة على نطاق المجموعة حس
 

 تنشأ كافة المبیعات في المملكة العربیة السعودیة. الجدول التالي یوضح المبیعات التي تمت خالل السنة لعمالء محلیین ودولیین. 
 

 م۲۰۱٤  م۲۰۱٥   
      المملكة العربیة السعودیة

 ۱٫٥۲٤٫۲۹۲  ۱٫۰۲۲٫۹۰۲   تصدیر
 ۳۷۹٫۹۱۳  ٤۰۱٫٤۷۰   محلي

 ۱٫۹۰٤٫۲۰٥  ۱٫٤۲٤٫۳۷۲   إجمالي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۲ 
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